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ஏசாயா
தீர்க்கதரிச யன்புத்தகம்

௧ ஆேமாத்சன் மகனான ஏசாயாவன்
தரிசனம். ேதவன் யூேதயாவுக்கும்,
எருசேலமுக்கும் என்ன நகழப்ேபாக றது
என்பைதப்பற்ற ஏசாயாவுக்குக் காட்டினார்.
யூதாவன் ராஜாக்களாகய உசயா,
ேயாதாம், ஆகாஸ், எேசக்கயா இவர்களின்
காலங்களில் ஏசாயாஇவற்ைறப் பார்த்தான்.

தன் ஜனங்களுக்கு எத ரான ேதவனுைடய
வழக்கு
௨ பரேலாகேம, பூமிேய, கர்த்தர்

ெசால்லுவைதக் ேகளுங்கள்! கர்த்தர்
கூறுகறார்:

“நான்எனதுபள்ைளகைளவளர்த்ேதன்.
நான் எனது பள்ைளகள் வளர
உதவ ேனன்.

ஆனால் எனது பள்ைளகள் எனக்கு
எத ரானார்கள்.

௩ஒருபசுதன்எஜமானைனஅறயும்.
ஒரு கழுைத தன் எஜமானன் தனக்கு
உணவடும்இடத்ைதயும்அறயும்.

ஆனால்எனதுஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்என்ைன
அறயார்கள்.
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என் ஜனங்கள் என்ைன
புரிந்துெகாள்ளவல்ைல”.

௪இஸ்ரேவல்நாடுமுழுவதும்குற்றங்களால்
ந ரம்ப ற்று. இக்குற்றங்கள் ஜனங்கள்
சுமக்கத்தக்க கனமிக்க பாரமாய ற்று.
அந்த ஜனங்கள் ெபால்லாத குடும்பத்தல்
ப றந்த ெகட்ட பள்ைளகைளப்ேபால்
இருக்க றார்கள். அவர்கள் கர்த்தைர
வ ட்டு வலகனார்கள். அவர்கள்
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமான ேதவைன
அவமானப்படுத்தவ ட்டனர். அவர்கள்
அவைர வ ட்டுப்ேபாய் அயலாைனப்ேபால்
நடந்துெகாண்டார்கள்.
௫ ேதவன் கூறுகறார்: ஏன் என்

ஜனங்களாகய உங்கைளத் ெதாடர்ந்து
தண்டித்து வருக ேறன்? நான் உங்கைளத்
தண்டித்ேதன், ஆனால் நீங்கேளா
மாறவல்ைல. நீங்கள் எனக்கு எத ராகத்
ெதாடர்ந்து கலகம் ெசய்து வருகறீர்கள்.
இப்ெபாழுது ஒவ்ெவாரு தைலயும் இதயமும்
ேநாயுற்றுவ ட்டது. ௬ உங்கள் காலடியல்
இருந்துஉச்சந்தைலவைரஉங்களதுஉடலின்
ஒவ்ெவாரு பாகமும் காயமைடந்தருக்க றது,
ெவட்டுப்பட்டுள்ளது, புண்ணாகயுள்ளது.
நீங்கள் உங்கள் புண்களுக்காகக்
கவைலப்படப்படவல்ைல. உங்கள்
காயங்கள் சுத்தப்படுத்தப்படவல்ைல,
மூடிைவக்கப்படவல்ைல.
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௭ உங்கள் நலங்கள் அழிக்கப்பட்டன.
உங்கள் நகரங்கள் ெநருப்பால்
எரிக்கப்பட்டன. உங்கள் பைகவர்கள் உங்கள்
நலங்கைளக் ைகப்பற்ற க்ெகாண்டனர்.
பைடகளால் அழிக்கப்பட்ட நாடு ேபான்று
உங்கள்நலங்கள்அழிக்கப்பட்டன.
௮ சீேயானின் மகள் (எருசேலம்),

இப்ெபாழுது, த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல்
வ டப்பட்ட காலியான கூடாரம்ேபால்
இருக்கன்றாள். அதுெவள்ளரித்ேதாட்டத்தல்
உள்ள ஒரு பைழய வீடு ேபாலவும்
காணப்படுகன்றது. அது பைகவர்களால்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டஒருநகரம்ேபால்உள்ளது.
௯ இது உண்ைமயானாலும், சர்வ

வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ச ல ஜனங்கைளத்
ெதாடர்ந்து வாழ அனுமதத்தார். நாம்
ேசாேதாம் மற்றும் ெகாேமாரா ேபால
முழுவதுமாகஅழிக்கப்படவல்ைல.
௧௦ ேசாேதாமின் தைலவர்களாகய நீங்கள்

கர்த்தர் ெசால்லும் ெசய்தையக் ேகளுங்கள்!
ெகாேமாராவன் ஜனங்களாகய நீங்கள்,
ேதவன் ெசால்லும் ேபாதைனகைளக்
ேகளுங்கள். ௧௧ ேதவன் கூறுகறார்,
“நீங்கள் ஏன் ெதாடர்ந்து எனக்கு இத்தைன
பலி ெகாடுக்க றீர்கள்? நான் ேபாதுமான
அளவற்கு உங்களிடமிருந்து ஆடு,
காைள, ஆட்டுக் குட்டிகள், கடாக்கள்
ஆகயவற்றன் ெகாழுப்பன் பலிகைளயும்
ெபற்றுவ ட்ேடன். ௧௨ என்ைனச் சந்த க்க
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வரும்ெபாழுது சகலத்ைதயும் என்
ப ரகாரத்தல் மித க்க றீர்கள். இப்படி
ெசய்யும்படிஉங்களுக்குச்ெசான்னதுயார்?
௧௩ “ெதாடர்ந்து எனக்குப் பயனற்ற

பலிகைளக் ெகாண்டுவர ேவண்டாம். நீங்கள்
எனக்குத் தருகற நறுமணப் ெபாருட்கைள
நான் ெவறுக்க ேறன். புது மாதப்ப றப்பன்
நாளில், ஓய்வு நாளில், வடுமுைற
நாட்களில் நீங்கள் ெகாடுக்கும் வருந்ைத
என்னால் தாங்க க் ெகாள்ளமுடியவல்ைல.
பரிசுத்த கூட்டங்களில் நீங்கள் ெசய்யும்
தீைமகைள நான் ெவறுக்க ேறன். ௧௪ நான்
முழுைமயாக உங்கள் மாதக்கூட்டங்கைளயும்
பண்டிைககைளயும் ெவறுக்க ேறன். அைவ
எனக்குப் ெபரும் பாரமாக உள்ளன.
அப்பாரங்கைளத் தாங்க நான் ேசார்ந்து
ேபாேனன்.
௧௫ “நீங்கள் உங்கள் ைககைள உயர்த்த

என்னிடம் ெஜபம் ெசய்ய வருகறீர்கள்.
ஆனால், நான் உங்கைள பார்க்க
மறுக்க ேறன். நீங்கள் அதகமத கமாய்
ெஜபங்கைள ெசால்க றீர்கள். ஆனால்
நான் உங்கைளக் கவனிக்க மறுக்க ேறன்.
ஏெனன்றால், உங்கள் ைககள் இரத்தத்தால்
கைறப்பட்டுள்ளன.
௧௬ “உங்கைளக் கழுவுங்கள். உங்கைளச்

சுத்தப்படுத்த க் ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள்
ெசய்யும் தீய ெசயல்கைள நறுத்துங்கள்.
நான் அத்தீயச் ெசயல்கைளப் பார்க்க
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வரும்பவல்ைல. தவறுகைள
நறுத்துங்கள்! ௧௭ நல்லவற்ைறச் ெசய்யக்
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அடுத்தவர்கேளாடு
ேநர்ைமயாக இருங்கள். மற்றவர்கைளத்
துன்புறுத்துகறவர்கைளத் தண்டியுங்கள்.
ெபற்ேறார் இல்லாத பள்ைளகளுக்கு
உதவுங்கள். கணவைன இழந்த வதைவப்
ெபண்களுக்குஉதவுங்கள்”.
௧௮ கர்த்தர் ேமலும், “வாருங்கள்,

நாம் இைதப்பற்ற வவாத ப்ேபாம்.
உங்களது பாவங்கள் இரத்தனக்
கம்பளம்ேபால் சவப்பாக இருக்க றது.
ஆனால், அைவகள் கழுவப்பட்டு நீங்கள்
பனிேபான்று ெவண்ைமயாகலாம்.
உங்கள் பாவங்கள் ப ரகாசமான சவப்பாக
இருக்கன்றன. ஆனால், நீங்கள் ெவள்ைள
கம்பளிையப்ேபான்று ெவண்ைமயாக
முடியும்.
௧௯ “நான் ெசால்க றவற்ைற நீங்கள்

கவனிப்பீர்கேளயானால், இந்நாட்டிலிருந்து
நன்ைமகைளப் ெபறுவீர்கள். ௨௦ ஆனால்
நீங்கள் கவனிக்க மறுத்தால் எனக்கு
எத ராவீர்கள். உங்கள்பைகவர்கள்உங்கைள
அழிப்பார்கள்” என்றார். கர்த்தர் தாேம
இவற்ைறக்கூறனார்.

எருசேலம் ேதவனுக்கு உண்ைமயாக
இல்ைல
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௨௧ “ேதவன் கூறுகறார். எருசேலைமப்
பாருங்கள். அது என்ைன நம்ப என்ைனப்
பன்பற்றய நகரமாக இருந்தது. அது
இன்று ஒரு ேவசையப்ேபான்று மாறக்
காரணம் என்ன? இப்ேபாது அவள் என்ைனப்
பனபற்றவல்ைல. எருசேலம் முழுவதும்
நீத குடியருந்தது. எருசேலமில் வாழ்கன்ற
ஜனங்கள் ேதவனுைடய வருப்பம்ேபால
வாழேவண்டும். ஆனால் இப்ேபாது, அதல்
ெகாைலக்காரர்கள்வாழ்க றார்கள்.”
௨௨நன்ைமஎன்பதுெவள்ளிையப்ேபான்றது.

ஆனால் உங்கள் ெவள்ளி இப்ேபாது
பயனற்ற தாகவ ட்டது. தண்ணீருடன்
கலந்த த ராட்ைச ரசத்ைதப்ேபால
உங்களுைடய நன்ைம இப்ேபாது பலன்
குைறந்து ேபாய ற்று. ௨௩ உங்கள்
அத பத களும் நயாயாத பத களும்
கலகக்காரர்களாகவும் கள்ளர்களின்
நண்பர்களாகவும் இருக்கன்றனர். உங்கள்
அத பத களும், நயாயாத பத களும்
இலஞ்சத்ைத எத ர்பார்க்கன்றனர். தீைம
ெசய்வதற்குப் பணம் ெபறுகறார்கள்.
உங்கள் அத பத களும், நயாயாத பத களும்
ெபற்ேறாைர இழந்த பள்ைளகளுக்கு உதவ
ெசய்வதல்ைல. உங்கள் அத பத களும்
நயாயாத பத களும் கணவைன இழந்த
வதைவகளின் ேதைவகளுக்குச்
ெசவெகாடுக்கவல்ைல.
௨௪ இத்தைனயும் ெசய்ததால் சர்வ
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வல்லைமயுள்ள கர்த்தராக ய ஆண்டவர்,
இஸ்ரேவலின் வல்லைம மிக்க ேதவன்
கூறுகறதாவது: “என் பைகவர்கேள,
உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். உங்களால்
எனக்குத் ெதால்ைல ெகாடுக்கமுடியாது.
௨௫ ஜனங்கள் ெவள்ளிையச் சுத்தப்படுத்த
புடமிடுவதுேபால உங்கள் தீைமகைள
உங்களிடமிருந்து வலக்குேவன்.
உங்களிடமிருந்து பயனற்றவற்ைற
நீக்குேவன். ௨௬ ஆரம்ப நாட்களில்
உங்களிடமிருந்த நீத பத கைளப்
ேபான்றவர்கைள மீண்டும் ெகாண்டு
வருேவன். உங்களது ஆேலாசகர்கள்
முன்பருந்த ஆேலாசகர்கைளப்ேபால
இருப்பார்கள். அப்ேபாது நீங்கள் இதைன
‘நல்ல நம்ப க்ைகக்குரிய நகரம்’ என்று
அைழப்பீர்கள்” என்றார்.
௨௭ேதவன்நல்லவர். அவர்நீதயானவற்ைற

மட்டுேம ெசய்வார். அவர் சீேயாைனயும்
அதற்குத் தரும்ப வருகறவர்கைளயும்
மீட்பார்.
௨௮ ஆனால் அைனத்து குற்றவாளிகளும்

பாவ களும் அழிக்கப்படுவார்கள். (அவர்கள்
கர்த்தைரப் பன்பற்றாதவர்கள்.)
௨௯ நீங்கள் ெதாழுதுெகாள்வதற்கு

ேதர்ந்ெதடுத்த கருவாலி மரங்கைளயும்
ேதாப்புகைளயும்கண்டுவருங்காலத்தவர்கள்
அவமானப்படுவார்கள். ௩௦இதுநைறேவறும்.
ஏெனன்றால் நீங்கள் காய்ந்துேபான
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கருவாலி மரங்கைளப்ேபான்றும்
தண்ணீரில்லாத ேசாைலையேபான்றும்
அழிக்கப்படுவீர்கள். ௩௧ வலிைமயான
ஜனங்கள் காய்ந்து சறு மரத்துண்டுகைளப்
ேபாலாவார்கள். வல்லைமயுள்ள
ஜனங்களும் அவர்களின் தீய ெசயல்களும்
எரிந்துேபாகும். அவர்களுைடய தீய
ெசயல்கள் தீப்ெபாற கள் ேபான்று இருக்கும்.
அைதஎவரும்அைணக்கமுடியாது.

௨
God’s Message to Judah and Jerusalem
௧ ஆேமாத்சன் மகனான ஏசாயா யூதா

மற்றும் எருசேலம் பற்றயச் ெசய்தையப்
பார்த்தான்.

௨ கர்த்தருைடய ஆலயம் மைலயன் ேமல்
இருக்கும்.

இறுத நாட்களில், அம்மைல அைனத்து
குன்றுகைளயும்வ ட உயரமாக
இருக்கும்.

அைனத்துநாடுகளிலும்உள்ளஜனங்கள்
ெதாடர்ச்ச யாகஅங்குவருவார்கள்.

௩ஏராளமானஜனங்கள்அங்குேபாவார்கள்.
அவர்கள், “நாம் கர்த்தருைடய மைலக்குப்
ேபாேவாம் நாம் யாக்ேகாபன்
ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குப்
ேபாேவாம்.

பன் ேதவன் நமக்கு வாழும் வழிையக்
கற்றுத்தருவார்.
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நாம் அவைரப் பன்பற்றுேவாம்”
என்பார்கள்.

ேதவனாகய கர்த்தருைடய ேபாதைனகளும்
ெசய்தயும் சீேயான் மைலயலுள்ள
எருசேலமில்துவங்க ,

உலகம்முழுவதும்பரவும்.
௪ ப றகு, ேதவேன அைனத்து நாடுகளிலும்

உள்ளஜனங்களுக்கும்நீத பதயாவார்.
ேதவன் பலரது வாக்குவாதங்கைள
முடித்துைவப்பார்.

சண்ைடக்காகத் தங்கள் ஆயுதங்கைளப்
பயன்படுத்துவைத ஜனங்கள்
நறுத்துவார்கள்.

அவர்கள் தங்கள் வாள்கைள
கலப்ைபயன் ெகாழுவாகச்
ெசய்வார்கள்.

அவர்கள் தங்கள் ஈட்டிகளிலிருந்து
ெசடிகைள ெவட்டும் கருவகைளச்
ெசய்வார்கள்.

ஜனங்கள், மற்றவர்கேளாடு
சண்ைடயடுவைதநறுத்துவார்கள்.

ஜனங்கள் மீண்டும் யுத்தத்த ற்குரிய
பய ற்ச ெபறமாட்டார்கள்.

௫ யாக்ேகாபன் குடும்பத்தனேர,
வாருங்கள், நீங்கள் கர்த்தருைடய
ெவளிச்சத்த ேல நடக்க ேவண்டும்!
௬ நான் இவற்ைற உங்களுக்குச்



ஏசாயா௨:௭ x ஏசாயா௨:௧௧

கூறுகேறன். ஏெனன்றால், நீங்கள்
உங்களது ஜனங்கைள வட்டுவ ட்டீர்கள்.
உங்கள் ஜனங்கள் கழக்கு நாட்டு
ஜனங்களின் தவறான எண்ணங்கைளத்
தமக்குள் ந ரப்ப க்ெகாண்டனர்.
நீங்கள் ெபலிஸ்தயர்கைளப்ேபான்று
எத ர்காலத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்ள முயற்ச
ெசய்க றீர்கள். உங்கள் ஜனங்கள் அந்த
வ ேநாத எண்ணங்கைள முழுைமயாக
ஏற்றுக் ெகாண்டனர். ௭ ப ற நாடுகளிலுள்ள
ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலும் உங்கள்
ேதசம் நைறந்துள்ளது. அங்ேக ஏராளமான
கருவூலங்கள் உள்ளன. உங்கள் ேதசம்
குதைரகளாலும் நைறந்துள்ளது. அங்ேக
ஏராளமானஇரதங்களும்உள்ளன. ௮உங்கள்
ேதசம் ஜனங்கள் ெதாழுதுெகாள்ளும்
சைலகளாலும் நைறந்துள்ளது. ஜனங்கள்
அந்த வக்க ரகங்கைளச் ெசய்தனர்.
ஜனங்கள் அவற்ைறத் ெதாழுதுெகாண்டனர்.
௯ஜனங்கள் ேமலும் ேமலும் ேமாசமானர்கள்.
ஜனங்கள் மிகவும் கீழானவர்கள். ேதவன்,
அவர்கைள ந ச்சயமாக மன்னியாமல்
இருப்பார்.
௧௦ பாைறகளுக்கு பன்னால்

மண்ணில் ஒளித்துக்ெகாள்ள ேபா! நீ
கர்த்தருக்குப் பயப்படேவண்டும். அவரது
மகா வல்லைமயலிருந்து மைறய
ேவண்டும். ௧௧ இறுமாப்புைடயவர்கள்
இனிேமல் இறுமாப்புைடயவர்களாக
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இருக்கமாட்டார்கள். அவர்கள்
அவமானத்தால் தைரயளவு
தாழ்த்தப்படுவார்கள். அப்ேபாது, கர்த்தர்
ஒருவேரஉயர்த்தப்படுவார்.
௧௨ கர்த்தர் ஒரு ச றப்பு நாளுக்குத்

த ட்டமிட்டார். அன்று, கர்த்தர் ெபருமிதம்
ெகாண்டவர்கைளயும் வீண் ெபருைம
ேபசுபவர்கைளயும் தண்டிப்பார். ப றகு
அவர்கள் முக்கயமற்றவர்களாக
ஆக்கப்படுவார்கள். ௧௩ அவர்கள்
லீபேனானிலுள்ள உலர்ந்த ேகதுரு
மரங்கைளப் ேபாலிருக்க றார்கள். அவர்கள்
பாசானில் உள்ள கர்வாலி மரங்கைளப்
ேபான்றவர்கள். ஆனாலும் ேதவன்
அவர்கைளத் தண்டிப்பார். ௧௪ அவர்கள்
உயர்ந்த மைலகைளயும் உயர்ந்த
ச கரங்கைளயும் ேபான்றவர்கள். ௧௫அவர்கள்
உயர்ந்த ேகாபுரங்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
பலமான சுவர்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
ஆனால் ேதவன் அவர்கைளத் தண்டிப்பார்.
௧௬ அவர்கள் தர்ஷீசன்கப்பல்கைளப்
ேபான்றவர்கள். (அக்கப்பல்கள் முக்கயமான
ெபாருட்களால் நைறந்தைவ) எனினும்
ேதவன்அவர்கைளத்தண்டிப்பார்.
௧௭ அப்ேபாது, ஜனங்கள் ெபருைம

அைடவைத நறுத்துவார்கள். இப்ேபாது
ெபருமிதம் ெகாள்பவர்கள் தைரமட்டும்
பணிவார்கள். அப்ேபாது கர்த்தர் மட்டுேம
உயரமாக ந ற்பார். ௧௮ அைனத்து (ெபாய்த்
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ெதய்வங்கள்) சைலகளும் அழிந்து ேபாகும்.
௧௯ ஜனங்கள் பாைறகளுக்குப் பன்னும்
நலப்பளவுகளிலும் ஒளிந்துெகாள்வார்கள்.
ஜனங்கள் கர்த்தருக்கும் அவரது ெபரும்
வல்லைமக்கும் பயப்படுவார்கள். பூமி
நடுங்கும்படி கர்த்தர் எழுந்து நற்கும்ேபாது
இதுநைடெபறும்.
௨௦ அப்ேபாது, ஜனங்கள் தமது ெபாற்

சைலகைளயும், ெவள்ளிச் சைலகைளயும்
தூர எறவார்கள். (ஜனங்கள் அந்த
உருவங்கைளச் ெசய்து ெதாழுது ெகாண்டு
வந்தனர்.) மூஞ்சூறுகளும் துரிஞ்சல்களும்
வாழ்க ற நலப்பளவுகளுக்குள் ஜனங்கள்
அந்தச் சைலகைள எறவார்கள். ௨௧ ப றகு
ஜனங்கள் பாைறப் பளவுகளுக்குள்
ஒளிந்துெகாள்ளுவார்கள். அவர்கள்
கர்த்தருக்கும் அவரது ெபரும் வல்லைமக்கும்
அஞ்சுவதால், அப்படிச் ெசய்வார்கள். பூமி
நடுங்கும்படி கர்த்தர் எழுந்து நற்கும்ேபாது
இதுநடக்கும்.
௨௨ உங்கைளக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள மற்ற

ஜனங்கைள நம்புவைத நறுத்தேவண்டும்.
அவர்கள் ெவறும் ஜனங்கேள. ஜனங்கள்
மரிப்பார்கள். எனேவ, அவர்கள்
ேதவைனப்ேபான்று வல்லைமயுள்ளவர்கள்
என்றுஎண்ணக்கூடாது.

௩
௧ நான் ெசால்லுவைத நீங்கள்
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புரிந்துெகாள்ளுங்கள். சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தராக யஆண்டவர்,யூதாவும்எருசேலமும்
நம்பயருக்கும் அைனத்ைதயும் வலக்குவார்.
ேதவன்அங்குள்ளஉணவுப்ெபாருட்கைளயும்
தண்ணீைரயும் வலக்கவடுவார். ௨ ேதவன்,
அங்குள்ள தைலவர்கைளயும், வீரர்கைளயும்,
நீத பத கைளயும், தீர்க்கதரிச கைளயும்,
மந்த ரவாத கைளயும், மூப்பர்கைளயும்
வலக்கவடுவார். ௩ ேதவன், அங்குள்ள
பைடத் தைலவர்கைளயும் ஆட்ச த்
தைலவர்கைளயும், த றைமயுள்ள
ஆேலாசகர்கைளயும், மந்த ரம் ெசய்க ற
புத்த சாலிகைளயும் வருங்காலம்பற்ற க்
கூறுபவர்கைளயும்வலக்கவடுவார்.
௪ ேதவன் கூறுகறார், “இளஞ்சறுவர்கள்

உங்கள் தைலவர்களாகும்படி ெசய்ேவன்.
௫ ஒவ்ெவாருவனும் இன்ெனாருவனுக்கு
எத ராவான். இைளஞர்கள் முதயவர்களுக்கு
மரியாைத ெசலுத்தமாட்டார்கள். ெபாது
ஜனங்கள் முக்கயமான ஜனங்களுக்கு
மரியாைதெசலுத்தமாட்டார்கள்”. ௬அப்ேபாது,
ஒருவன் தன் ெசாந்த குடும்பத்தலுள்ள
சேகாதரைனப் ப டிப்பான். அவன் தன்
சேகாதரனிடம், “உன்னிடம் ேமலாைட
உள்ளது. எனேவ, நீதான் எங்களது
தைலவர், நீேய இந்த எல்லா சீர்ேகட்டுக்கும்,
இக்கட்டுக்கும் ேமலான தைலவனாக இரு”
என்பான்.
௭ஆனால்சேகாதரேனா: “என்னால்உனக்கு
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உதவ முடியாது. எனது வீட்டில் ேபாதுமான
அளவு உணவும் உைடயும் இல்ைல. நான்
உங்கள்தைலவனாகமுடியாது” என்பான்.
௮ எருசேலம் வழுந்து தீைமெசய்ததால்

இவ்வாறுநைடெபறும். யூதாவழுந்துவ ட்டது.
அது ேதவைனப் பன்பற்றுவைத
வ ட்டுவ ட்டது. அவர்கள் ெசால்லுகறைவயும்,
ெசய்க றைவயும் கர்த்தருக்கு எத ரானைவ.
கர்த்தருைடய மகைமயான கண்கள் இைவ
அைனத்ைதயும்காண்கன்றது.
௯ தாங்கள் குற்றவாளிகள் என்றும்

தாங்கள் ெசய்வது தவறு என்றும்,
அவர்களின் முகங்கள் காட்டும். அவர்கள்
தங்கள் பாவங்களுக்காகப் ெபருைம
அைடக றார்கள். அவர்கள் ேசாேதாம்
நகர ஜனங்கைளப்ேபான்று தங்கள்
பாவங்கைள யார் கவனிக்க றார்கள்
என்பைதப்பற்ற க் கவைலப்படவல்ைல.
இது அவர்களுக்கு மிகக் ேகடுதரும்.
அவர்கள் தமக்ேக ெபரும் ெதாந்தரவுகைள
ஏற்படுத்த க்ெகாள்க றார்கள்.
௧௦நல்லவர்களுக்கு நன்ைம ஏற்படும் என்று

ெசால்லுங்கள். அவர்கள் தாங்கள் ெசய்யும்
நன்ைமகளுக்குப் பரிசுெபறுவார்கள்.
௧௧ ஆனால் தீைம ெசய்பவர்களுக்குத்
ேகடு ஏற்படும். அவர்களுக்குப் ெபரும்
ெதாந்தரவுகள் ஏற்படும். அவர்கள் ெசய்த
தீைமகளுக்குத் தண்டைன ெபறுவார்கள்.
௧௨ என் ஜனங்கைளச் சறுபள்ைளகள்
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ேதாற்கடிப்பார்கள். அவர்கைளப் ெபண்கள்
ஆளுவார்கள். உங்கள் வாழிகாட்டிகள்
தவறான வழிையக் காட்டிவ ட்டார்கள்.
அவர்கள் நல்லவழியல் இருந்து தருப்ப
வ ட்டுவ ட்டார்கள்.

அவரது ஜனங்கைளப் பற்றய
ேதவனுைடயமுடிவு
௧௩ ஜனங்கைள நயாயம்தீர்க்க

கர்த்தர் எழுந்து நற்பார். ௧௪ கர்த்தர்
தைலவர்கைளயும் மூப்பர்கைளயும்
அவர்களின் ெசயல்களுக்காக நயாயம்
தீர்ப்பார்.
கர்த்தர் கூறுகறார்: “நீங்கள் யூதாவாகய

இந்தத் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைத எரித்துப்
ேபாட்டீர்கள். ஏைழகளின் ெபாருட்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டீர்கள். அைவ உங்கள்
வீடுகளில் இருக்கன்றன. ௧௫ என்
ஜனங்கைளத் துன்புறுத்தும் உரிைமைய
உங்களுக்கு ெகாடுத்தது யார்? ஏைழகளின்
முகங்கைளப் புழுத க்குள் தள்ளும்
உரிைமைய உங்களுக்கு அளித்தது யார்?”
என்னிடம், எங்கள் ஆண்டவராக ய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
௧௬ கர்த்தர்: “சீேயானில் உள்ள ெபண்கள்

ெபருமிதம் ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள்
காற்றல் தம் தைலகைளத் தூக்கய
வண்ணம் நடந்தனர். மற்றவர்கைளவ டச்
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ச றந்தவர்கைளப்ேபான்று நடித்தனர்.
அவர்கள் கண்ணடித்து, தம் கால் தண்ைடகள்
ஒலிக்க ஒய்யாரமாக நடந்து த ரிந்தனர்”
என்றார்.
௧௭ சீேயானிலுள்ள ெபண்களின்

உச்சந்தைலைய என் ஆண்டவர்
புண்ணாக்குவார். அவர்களின்
முடிகெளல்லாம்உத ர்ந்துெமாட்ைடயாகும்படிச்
ெசய்வார். ௧௮அப்ேபாது,ெபருைமக்காரர்களிடம்
உள்ள ெபாருட்கைளக் கர்த்தர்
எடுத்துக்ெகாள்வார். அழகான
தண்ைடகைளயும், சுட்டிகைளயும்,
சூரியனும், பைறயும் ேபான்ற
ச ந்தாக்குகைளயும் எடுத்துக்ெகாள்வார்.
௧௯ ஆரங்கைளயும், அஸ்தகடகங்கைளயும்
தைலமுக்காடுகைளயும், ௨௦ தைல
அணிகலன்கைளயும், பாதசரங்கைளயும்,
மார்க்கச்ைசகைளயும், சுகந்த
பரணிகைளயும், ௨௧ தாய த்துகைளயும்,
ேமாத ரங்கைளயும், மூக்குத்த கைளயும்,
௨௨ வேநாத ஆைடகைளயும்,
சால்ைவகைளயும், ேபார்ைவகைளயும்,
குப்ப கைளயும், ௨௩ கண்ணாடிகைளயும்,
சல்லாக்கைளயும், குல்லாக்கைளயும்,
துப்பட்டாக்கைளயும்உரிந்துப்ேபாடுவார்.
௨௪ இப்ெபாழுது அப்ெபண்களிடம் சுகந்த

நறு மணம் வீசுகறது. ஆனால் அப்ெபாழுது
அவர்களிடம் துர்மணமும் அழுகயவாசமும்
வீசும். இப்ெபாழுது அவர்கள் கச்ைசகைள
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அணிந்தருக்கன்றனர். ஆனால் அப்ேபாது
ெவறும் கயறுகைளக் கட்டியருப்பார்கள்.
இப்ெபாழுது அவர்கள் தைல மயைர
அலங்காரமாக ைவத்தருக்கன்றனர்.
ஆனால் அப்ேபாது ெமாட்ைடயாக
இருப்பார்கள். இப்ெபாழுது அவர்கள்
ஆடம்பரமான ஆைடகைள அணிந்துள்ளனர்.
ஆனால் அப்ெபாழுது, துக்கத்துக்குரிய
ஆைடகைளேய அணிந்தருப்பார்கள்.
இப்ெபாழுது அவர்களின் முகங்களில்
அழகான அைடயாளங்கள் உள்ளன. ஆனால்
அப்ெபாழுதுஅவர்களின்முகத்தல்கருகயதீ
வடுேபாடப்படும்.
௨௫ அப்ேபாது, உங்கள் ஆட்கள்

வாளால் ெகால்லப்படுவார்கள். உங்கள்
வீரர்கள் ேபாரில் மரிப்பார்கள். ௨௬ நகர
வாசல்களின் சந்த களில் அழுைக
ஒலியும், துக்கமும் நைறந்தருக்கும்.
எருசேலேமா, கள்ளர்களிடமும்
ெகாள்ைளக்காரர்களிடமும் அைனத்ைதயும்
இழந்துவ ட்ட ெபண்ைணப்ேபான்று
இருப்பாள். அவள் தைரயல் அமர்ந்து
அழுவாள்.

௪
௧ அப்ேபாது, ஏழு ெபண்கள் ஒருவைன

பற்ற க்ெகாள்வார்கள். அவர்கள்,
“நாங்கள் எங்கள் ெசாந்த உணைவ
உண்கேறாம். நாங்கள் எங்கள் ெசாந்த
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ஆைடகைள அணிந்துெகாள்க ேறாம். இைவ
அைனத்ைதயும் நாங்கேள எங்களுக்குச்
ெசய்துெகாள்க ேறாம். எங்கைள நீ
தருமணம் ெசய்துெகாள்ளேவண்டும்
என்பைத மட்டுேம உன்னிடமிருந்து
எத ர்பார்க்க ேறாம். நாங்கள் உன் ெபயைர
மட்டும் ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். எங்கள்
அவமானத்ைதநீக்கு” என்றுெசால்வார்கள்.
௨ அப்ேபாது, கர்த்தருைடய ெசடியானது

(யூதா) அழகாகவும் உயர்வாகவும் இருக்கும்.
இஸ்ரேவலில் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும்
ஜனங்கள் தம் நாட்டின் வளர்ச்சையக் கண்டு
ெபருமிதம் அைடவார்கள். ௩ அப்ேபாது,
சீேயானிலும் எருசேலமிலும் வாழ்கன்ற
மீதயான ஜனங்கள் பரிசுத்தமானவர்கள்
என்றுஅைழக்கப்படுவார்கள். ச றப்புப் ெபயர்
பட்டியலில் தம் ெபயருள்ள அைனவருக்கும்
இது நகழும். பட்டியலில்உள்ளவர்கள் மட்டும்
ெதாடர்ந்துவாழஅனுமதக்கப்படுவார்கள்.
௪ சீேயான் ெபண்களின் இரத்தத்ைதக்

கர்த்தர் கழுவவடுவார். எருசேலமில்
உள்ள அைனத்து இரத்தக் கைறகைளயும்
கர்த்தர் கழுவ ேபாக்குவார். ேதவன்
நீதயன் ஆவயனால் நயாயம்தீர்ப்பார்.
சுட்ெடரிப்பன் ஆவயனால் அைனத்ைதயும்
சுத்தப்படுத்துவார்.
௫ அப்ேபாது, ேதவன் தன் ஜனங்கேளாடு

இருப்பைத நரூப ப்பார். அந்நாளின்
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பகலில், ேதவன் புைக ேமகத்ைத ேதான்றச்
ெசய்வார். இரவல், ேதவன் ஒளிரும்
ெநருப்புச்சுடைரயும் ேதான்றச் ெசய்வார்.
இச்சாட்ச கள் வானத்தல் ஒவ்ெவாரு
கட்டிடத்தன் ேமலும் சீேயான் மைலயல் நைட
ெபறும் ஒவ்ெவாரு ஜனங்கள் கூட்டத்தன்
ேமலும் ேதான்றும், ஒவ்ெவாருவைரச்
சுற்றலும் அவர்கைளப் பாதுகாக்க
ஒரு மூடி அைமயும். ௬ இம்மூடியானது
பாதுகாப்புக்கான இடம். இது ஜனங்கைள
சூரியனின் ெவப்பத்தலிருந்து காக்கும்.
இம்மூடி ெவள்ளம் மற்றும் மைழயலிருந்து
காத்துக்ெகாள்ளஉதவும்.

௫

இஸ்ரேவல் ேதவனுைடய வ ேசஷமான
ேதாட்டம்
௧ இப்ெபாழுது, நான் எனது நண்பருக்காக

(ேதவன்) ஒரு பாடல் பாடுேவன். இப்பாடல்
என் நண்பர் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தன்
(இஸ்ரேவல்) ேமல் ைவத்த அன்ைபப்
பற்றயது.

எனது நண்பருக்கு வளமான ெவளியல் ஒரு
த ராட்ைசத் ேதாட்டம்இருந்தது.

௨எனதுநண்பர்அதைனச்சுத்தப்படுத்தனார்.
அதல் ச றந்த த ராட்ைசக் ெகாடிகைள
நட்டார்.
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அதன் நடுவல் ஒரு ேகாபுரம் அைமத்தார்.
அதல் நல்ல த ராட்ைச வளரும் என்று
நம்பனார்

ஆனால் அதல் ெகட்ட த ராட்ைசகேள
இருந்தன.

௩ எனேவ ேதவன் ெசான்னார், “எருசேலமில்
வாழும் ஜனங்கேள யூதாவல் உள்ள
மனிதர்கேள

என்ைனயும் என் த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்ைதயும்எண்ணிப் பாருங்கள்.

௪ எனது த ராட்ைசத் ேதாட்டத்த ற்காக நான்
இன்னும்என்னெசய்யமுடியும்?

என்னால் முடிந்தவற்ைற நான்
ெசய்துவ ட்ேடன்.

நல்லத ராட்ைசவளரும்என்றுநம்ப ேனன்.
ஆனால் ெகட்ட த ராட்ைசகேள உள்ளன.
ஏன்இவ்வாறுஆயற்று?.

௫ இப்ெபாழுது, எனது த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்தல்என்னெசய்யப்ேபாக ேறன்
என்றுெசால்ேவன்.

நான்முட்புதர்கைளவலக்குேவன். அைவ
வயைலக் காக்கன்றன. அவற்ைற
எரித்துப்ேபாடுேவன்.

கற்சுவர்கைளஇடித்துப்ேபாடுேவன்.
அதுமித யுண்டுேபாகும்.

௬ என் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைத காலியாக
ைவப்ேபன்.

எவரும் ெகாடிகைளப்பற்ற
கவைலப்படமாட்டார்கள்.
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எவரும் ேதாட்டத்தல் ேவைல
ெசய்யமாட்டார்கள். முட்களும்,
புதர்களும்வளரும்.

ேதாட்டத்தல்மைழெபாழியேவண்டாம் என்று
நான் ேமகங்களுக்குக் கட்டைள
இடுேவன்”.

௭ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருக்கான
த ராட்ைசத் ேதாட்டம் என்பது இஸ்ரேவல்
நாட்ைடக் குற க்கும். கர்த்தருைடய
மனமகழ்ச்ச யன் ெசடியானது யூதாவன்
ஜனங்கேள.

கர்த்தர் ந யாயத்துக்குக்காத்தருந்தார்.
ஆனால்ெகாைலகேளநைடெபற்றன.

கர்த்தர் நீத க்காகக் காத்தருந்தார்.
ஆனால் அழுைககேள இருந்தன.
ேமாசமாக நடத்தப்பட்வர்கள்
முைறய ட்டார்கள்.

௮ ஜனங்களாகய நீங்கள் மிக ெநருங்க
வாழ்க றீர்கள். ேவறு எவருக்கும்
இடமில்லாதபடி உங்கள் வீடுகைள
கட்டுங்கள். ஆனால் கர்த்தர் உங்கைளத்
தண்டிப்பார். உங்கைளத் தனித்து வாழும்படி
ெசய்வார். முழு நாட்டில் நீங்கள் மட்டும்
தனியாகவாழுவீர்கள்!
௯ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இைத

என்னிடம் ெசான்னார். அவர் அவரிடம்,



ஏசாயா௫:௧௦ xxii ஏசாயா௫:௧௩

“இப்ெபாழுது ஏராளமான வீடுகள் உள்ளன.
உறுதயாகச் ெசால்க ேறன், எல்லாவீடுகளும்
அழிக்கப்படும். இப்ெபாழுது அழகான
ெபரிய வீடுகள் உள்ளன. ஆனால் அைவ
காலியாக ப்ேபாகும். ௧௦ அப்ேபாது, பத்து
ஏக்கர் அளவுள்ளெபரிய த ராட்ைசத் ேதாட்டம்
குைறந்த த ராட்ைச ரசத்ைத தரும். பல
மூட்ைட நைறந்த வைதகள் ச றய அளவு
தானியங்கைளேயவைளவக்கும்.”
௧௧ ஜனங்களாகய நீங்கள் அதகாைலயல்

எழுந்து, மதுபானம் குடிக்கப் ேபாக றீர்கள்.
இரவு ெநடுேநரம் தூங்காமல் மதுைவக்
குடித்து களிக்க றீர்கள். ௧௨ நீங்கள்
மது, சுரமணடலம், தம்புரு, ேமளம்,
நாகசுரம் ேபான்றவற்ேறாடு வருந்து
ெகாண்டாடுக றீர்கள். கர்த்தர் ெசய்த
ெசயல்கைள நீங்கள் பார்ப்பதல்ைல.
கர்த்தருைடய ைககள் பலவற்ைறச்
ெசய்துள்ளன. ஆனால் நீங்கள் அவற்ைறக்
கவனிக்கவல்ைல. அதனால், இைவ
உங்களுக்குக் ேகடுதரும்.
௧௩ என் ஜனங்கள் சைற ப டிக்கப்பட்டு

ெவளிேயற்றப்படுவார்கள். ஏெனன்றால்,
அவர்கள் என்ைன உண்ைமயல்
அறந்துெகாள்ளவல்ைல. இஸ்ரேவலில்
வாழ்கன்ற சலர் இப்ெபாழுது
முக்கயமானவர்களாக உள்ளனர். அவர்கள்
தம் எளிைமயான வாழ்வல் மக ழ்ச்ச யாக
இருக்க றார்கள். ஆனால் அவர்கள்
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அைனவரும் தாகத்தாலும், பச யாலும்
துன்பமைடவார்கள்.
௧௪ ப றகு அவர்கள் மரித்து கல்லைறக்குப்

ேபாவார்கள். பாதாளம் ேமலும் ேமலும்
ஜனங்கைளப் ெபறும். அது அளவல்லாமல்
தன் வாையத் த றந்து ைவத்தருக்கும்.
அைனவரும் பாதாளத்துக்குப் ேபாவார்கள்
என்றார்.
௧௫ ஜனங்கள் பணிவுள்ளவர்களாக

இருப்பார்கள். அப்ெபரியவர்கள் தைல
தைரைய பார்த்தவாறு, தைல குனிந்து
வணங்குவார்கள்.
௧௬ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்

நீத வழங்குவார். ஜனங்கள் அவைர
உயர்வானவர் என்று அறந்துெகாள்வார்கள்.
பரிசுத்தமான ேதவன் சரியானவற்ைற
மட்டுேம ெசய்வார். ஜனங்கள் அவருக்கு
மரியாைத ெசய்வார்கள். ௧௭ ேதவன்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் தம் நாட்ைட வ ட்டு
ேபாகும்படி ெசய்வார். நாடு காலியாக
இருக்கும். ஆடுகள் தாம் வரும்பய
இடத்துக்குப் ேபாகும். ெசல்வந்தர்கள்
ஒருகாலத்தல் ைவத்தருந்த நலங்களில்
பரேதச கள்நடந்துத ரிவார்கள்.
௧௮ அந்த ஜனங்கைளப் பாருங்கள்!

அவர்கள் தம் குற்றங்கைளயும்
பாவங்கைளயும் வண்டிகைளக் கயறு கட்டி
இழுத்துச் ெசல்வதுேபான்று இழுத்துத்
ெசல்க றார்கள். ௧௯அந்த ஜனங்கள், “ேதவன்
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சீக்க ரமாய் ெசயல் புரிய வரும்புக ேறாம்.
அவர் த ட்டமிட்டபடி ெசய்துமுடிக்கட்டும்.
ப றகு, அைவ நைறேவறேவண்டும் என்று
எங்களுக்குத் ெதரியும். கர்த்தருைடய
வருப்பம் வைரவல் நைறேவறும் என்று
வரும்புக ேறாம். பன்னேர அவரது த ட்டம்
என்னெவன்று எங்களுக்குத் ெதரியும்”
என்றார்கள்.
௨௦ அந்த ஜனங்கள், நல்லைதக்

ெகட்டெதன்றும் ெகட்டைத நல்லது என்றும்
கூறுகறார்கள். அவர்கள் இருைள
ெவளிச்சம் என்றும் ெவளிச்சத்ைத இருள்
என்றும் நைனக்கறார்கள். அவர்கள்
இனிப்ைபக் கசப்பு என்றும் கசப்ைப
இனிப்பு என்றும் எண்ணுகறார்கள்.
௨௧ அந்த ஜனங்கள் தங்கைள ஞானிகள்
என்றும் நைனக்கறார்கள். அவர்கள்
தங்கைள மிகவும் புத்த சாலிகள் என்று
நைனக்கறார்கள். ௨௨ அவர்கள்
மது குடிப்பத ேல புகழ் ெபற்றவர்கள்.
அவர்கள் குடிவைககைளக் கலப்பதல்
பராக்க ரமசாலிகள். ௨௩நீங்கள்அவர்களுக்கு
இலஞ்சம் ெகாடுத்தால், அவர்கள்
குற்றவாளிகைள வடுவப்பார்கள். ஆனால்
அவர்கள் நல்லவர்களுக்கு நயாயமாக
நீத வழங்கமாட்டார்கள். ௨௪ அவர்கள்
அைனவருக்கும் ேகடு ஏற்படும். அவர்களின்
சந்தத முழுைமயாகஅழிக்கப்படும். அவர்கள்
காய்ந்த புல் ெநருப்பல் எரிவதுேபான்று
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அழிவார்கள். அவர்களின் சந்தத ேவர் வாடி,
தூசையப்ேபால் பறந்துேபாகும். அவர்கள்
ெநருப்பல் எரியும் பூக்கைளப்ேபான்று
எரிந்து, காற்றல் சாம்பல் பறப்பது ேபான்று
ஆவார்கள்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய

ேபாதைனகளுக்கு அடிபணிய அவர்கள்
மறுத்துவ ட்டனர். இஸ்ரேவலரின்
பரிசுத்தமான ேதவனிடமிருந்து வரும்
ெசய்தையஅவர்கள்ெவறுத்தனர்.
௨௫ எனேவ இந்த ஜனங்கள் மீது கர்த்தர்

மிகுந்த ேகாபமாயருக்க றார். கர்த்தர் தன்
ைகைய உயர்த்த அவர்கைளத் தண்டிப்பார்.
மைலகள் கூட அவருக்குப் பயப்படும்.
மரித்துப்ேபான உடல்கள் ெதருக்களில்
குப்ைபேபான்று குவயும். ஆனாலும் ேதவன்
ேமலும் ேகாபமாக இருப்பார். அவரது ைக
ேமலும்உயர்ந்துஅவர்கைளத்தண்டிக்கும்.

இஸ்ரேவலர்கைளத் தண்டிக்க ேதவன்
பைடகைளக்ெகாண்டுவருவார்
௨௬ பாருங்கள்! ேதவன் தூர நாடுகளுக்கு

ஒரு அைடயாளம் காட்டிவ ட்டார். ேதவன்
ஒரு ெகாடிைய உயர்த்தவ ட்டார். அவர்
அவர்கைளச் சத்தமிட்டு அைழப்பார்.
அவர்கள் தூர நாடுகளில் இருந்து
வந்துெகாண்டிருப்பார்கள். அவர்கள்
வைரவல் நாட்டுக்குள் நுைழவார்கள்.
அவர்கள் ேவகமாக நகருவார்கள்.
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௨௭ பைகவர்கள் எப்ெபாழுதும் ேசார்ந்து
வழுவதல்ைல. அவர்கள் தூக்கம் வந்து
தூங்குவது இல்ைல. அவர்களின் ஆயுதக்
கச்ைசகள் எப்ேபாதும் தயாராக இருக்கும்.
அவர்களது பாதரட்ைசகளின் கயறுகள்
அவழ்வது இல்ைல. ௨௮ பைகவரின்
அம்புகள் கூர்ைமயானதாக இருக்கும்.
அவர்களது வல்லுகள் எய்யத் தயாராக
இருக்கும். குதைரகளின் குளம்புகள்
பாைறையப்ேபான்று கடுைமயாக இருக்கும்.
அவர்களின் இரதங்களுக்குப் பன்ேன புழுத
ேமகங்கள்எழும்பும்.
௨௯ பைகவர்கள் சத்தமிடுவார்கள்.

அச்சத்தம் சங்கம் ெகர்ச்ச ப்பதுேபால்
இருக்கும். அது இளஞ் சங்கத்தன்
சத்தம்ேபால் இருக்கும். பைகவர்கள்
தமக்கு எத ராகச் சண்ைடயடுபவர்கைள
ப டித்துக்ெகாள்வார்கள். ஜனங்கள் ேபாராடி
தப்ப முயற்ச ெசய்வார்கள். ஆனால்
அவர்கைளக் காப்பாற்ற யாரும் இல்ைல.
௩௦ ஆகேவ, “சங்கங்களின்” சத்தமானது
கடலைலகளின் இைரச்சல் ேபால் ேகட்கும்.
ைகப்பற்றப்பட்ட ஜனங்கள் தைரையப்
பார்ப்பார்கள். அதல் இருள் மட்டுேம
இருக்கும். ெகட்டியானேமகத்தால்ெவளிச்சம்
கூடஇருட்டாகவடும்.

௬
ேதவன் ஏசாயாைவத் தீர்க்கதரிச யன்



ஏசாயா௬:௧ xxvii ஏசாயா௬:௫

ஊழியத்த ற்குஅைழக்க றார்
௧ உசயா அரசன் மரித்த ஆண்டிேல,

நான் எனது ஆண்டவைரப் பார்த்ேதன்.
அவர் மிகவும் உயரமான ஆச்சரியகரமான
சங்காசனத்தன் ேமல் அமர்ந்தருந்தார்.
அவரது நீண்ட அங்கயானது ஆலயத்ைத
நைறத்தது.
௨ ேசராபீன்கள்* கர்த்தைரச் சுற்ற

நன்றார்கள். ஒவ்ெவாரு ேசராபீனுக்கும்
ஆறு சறகுகள் இருந்தன. அவர்கள்
இரு சறகுளால் தங்கள் முகத்ைத
மூடிக்ெகாண்டனர். இன்னும்
இரு சறகுகளால் தம் பாதங்கைள
மூடிக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
இரண்டு சறகுகைளப் பறப்பதற்குப்
பயன்படுத்தனார்கள். ௩ ஒருவைர
ஒருவர் அைழத்து, அவர்கள்: “பரிசுத்தர்,
பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் மகா பரிசுத்தமானவர். அவரது
மகைம பூமிைய ந ரப்ப யது” என்றனர்.
அவர்களின்சத்தம்மிகவும்பலமாகஇருந்தது.
௪ அவர்களின் சத்தம் கதவன் நைலகைள
அைசயப்பண்ணிற்று. ப றகு ஆலயமானது
புைகயால்ந ரம்பயது.
௫ நான் மிகவும் பயந்துவ ட்ேடன்,

நான்: “ஓ! நான் அழிக்கப்படுேவன்.

* ௬:௨: ேசராபீன் ேதவனுைடய ச றப்புக்குரிய தூதர்கள்.
அவர்கள்ெநருப்ைபப் ேபான்றுப ரகாசமானவர்கள்.
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நான் ேதவேனாடு ேபசுக ற அளவற்கு
பரிசுத்தமானவன் இல்ைல. என்ைனச்
சுற்ற இருப்பவர்களும் ேதவேனாடு ேபசுக ற
அளவற்கு பரிசுத்தமானவர்கள் இல்ைல.
எனினும், நான் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தராக ய நமது அரசைரப் பார்த்ேதன்”
என்ேறன்.
௬ பலிபீடத்தன்ேமல் ெநருப்பு இருந்தது.

ஒரு ேசராபீன் பலிபீடத்தலிருந்து தன்
ைகய ேல ப டித்த குறட்டால் ஒரு ெநருப்புத்
தழைல எடுத்தான். அவன் என்னிடத்தல்
ெநருப்புத்தழேலாடு பறந்து வந்தான். ௭அந்த
தனது ெநருப்புத் தழலால் என் வாையத்
ெதாட்டான். ப றகு அவன், “பார் இது உன்
உதடுகைளத்ெதாட்டதால்உன்தீயெசயல்கள்
எல்லாம் மைறந்தன. உனது பாவங்கள்
துைடக்கப்பட்டன” என்றான்.
௮ ப றகு நான் என் கர்த்தருைடய

சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். கர்த்தர், “நான் யாைர
அனுப்புேவன்? நமக்காக யார் ேபாவார்?”
என்றுெசான்னார்.
எனேவநான், “நான்இருக்க ேறன், என்ைன

அனுப்பும்” என்ேறன்.
௯ ப றகு கர்த்தர் ெசான்னார்:

“ேபா, இதைன ஜனங்களிடம் ெசால்:
‘கவனமாகக் ேகளுங்கள்! ஆனால்
புரிந்துெகாள்ளாமல் இருங்கள்! கவனமாகப்
பாருங்கள். ஆனால் அறந்துெகாள்ளாமல்
இருங்கள்!’ ௧௦ ஜனங்கைளக்
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குழப்பமைடய ெசய். ஜனங்கள் தாங்கள்
ேகட்பவற்ைறயும் காண்பவற்ைறயும்
புரிந்துெகாள்ளாதபடிக்குச் ெசய். நீ அவ்வாறு
ெசய்யாவ ட்டால், ஜனங்கள் தங்கள் காதால்
ேகட்பவற்ைறயும் புரிந்துெகாள்வார்கள்.
அவர்கள் மனதல் உண்ைமைய உணர்ந்து
ெகாள்வார்கள். இவற்ைற அவர்கள்
ெசய்தால், ப றகு அந்த ஜனங்கள் என்னிடம்
தரும்ப வந்துகுணமாவார்கள்” என்றார்.
௧௧ப றகுநான், “ஆண்டவேர,நான்எவ்வளவு

காலம் இதைனச் ெசய்ய ேவண்டும்?” எனக்
ேகட்ேடன்.
அதற்குக் கர்த்தர், “நகரங்கள் அழிந்து

ேபாகும்வைர இதைனச் ெசய். ஜனங்கள்
ேபாகும்வைர ெசய். வீடுகளில் எவரும்
வாழாத நைலவரும்வைர ெசய். பூமி அழிந்து
காலியாகும்வைரெசய்”, என்றார்.
௧௨ கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைள ெவகு

தூரத்த ற்குப் ேபாகச்ெசய்வார். நாட்டில்
காலியான இடங்கள் அதகமாக இருக்கும்.
௧௩ ஆனால் பத்தல் ஒரு பாகமான
ஜனங்கள் மட்டும் இந்நாட்டில் வாழ
அனுமதக்கப்படுவார்கள். அவர்கள்
அழிக்கப்படமாட்டார்கள். ஏெனன்றால்,
அவர்கள் கர்த்தரிடம் தரும்ப வருவார்கள்.
இவர்கள் கர்வாலிமரம் ேபான்றவர்கள். இது
ெவட்டுண்டு ேபான பறகு அடிமரம் மட்டும்
ந ற்கும் இந்த அடிமரம் (மீதயான ஜனங்கள்)
மகாவ ேசஷத்தஒருவத்தாகஇருக்கும்.
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௭
ஆராமுக்குஏற்பட்ட ெதால்ைலகள்
௧ ஆகாஸ் ேயாதாமின் மகன், ேயாதாம்

உசயாவன் மகன், ேரத்சீன் ஆராமின்
அரசன். ெரமலியாவன் மகனான ெபக்கா
இஸ்ரேவலின் அரசன். ஆகாஸ் யூதாவன்
அரசனாக இருந்த காலத்த ேல, ேரத்சீனும்
ெபக்காவும் எருசேலமிற்குப் ேபாய் அதற்கு
எத ராகச் சண்ைடய ட்டனர். ஆனால்
அவர்களால் அந்நகரத்ைதத் ேதாற்கடிக்க
முடியவல்ைல.
௨ “ஆராமின் பைடயும் இஸ்ரேவலின்

பைடயும் ேசர்ந்துெகாண்டு அைவ இரண்டும்
ேபாருக்கு வந்துள்ளன” என்ற ெசய்த
தாவீதன்குடும்பத்த ற்குச்ெசால்லப்பட்டது.
ஆகாஸ் அரசன் இதைனக்

ேகள்வப்பட்டதும், அவனும் ஜனங்களும்
மிகவும் பயந்தனர். அவர்கள் புயல்
காற்றல் அகப்பட்ட மரங்கைளப் ேபான்று
நடுங்கனார்கள்.
௩ ப றகு கர்த்தர் ஏசாயாவ டம், நீயும் உனது

மகனான ேசயார் யாசூபும் ெவளிேய ேபாய்
ஆகாச டம் ேபசுங்கள். ேமல் குளத்தல்
தண்ணீர் பாய்க ற இடத்துக்குப் ேபாங்கள்.
இதுவண்ணார நலத்துக்குப் ேபாகும்ெதரு.
௪ “ஆகாச டம், ‘எச்சரிக்ைகயாக இரு,

ஆனால் அைமதயாக இரு. அஞ்சாேத,
ேரத்சீைனயும் ெரமலியாவன் மகைனயும்
உனக்கு அச்சம் ஏற்படுத்தும்படிவ டாேத!
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அவர்கள் இருவரும் இரண்டு எரிந்த
கட்ைடகைளப் ேபான்றவர்கள். முன்பு
எரிந்தார்கள். இப்ேபாது அவர்கள்
ெவறுமேன புைகக றார்கள். ேரத்சீன், ஆராம்,
ெரமலியாவன் மகன் ஆகய அைனவரும்
ேகாபமாக இருக்க றார்கள். ௫ அவர்கள்
உனக்கு எத ராகத் த ட்டம் தீட்டினார்கள்.
௬அவர்கள்: “நாம் ேபாய்யூதாவற்கு எத ராகச்
சண்ைடயடுேவாம். நாம்யூதாைவநமக்காகப்
பங்க ட்டுக்ெகாள்ேவாம். நாம் தாேபயாலின்
மகைன யூதாவன் புதய அரசனாக்குேவாம்
என்றனர்.” ’ ”
௭ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்,

“அவர்களின் த ட்டம் ெவற்ற ெபறாது.
அது நைறேவறாது. ௮ தமஸ்குவன்
அரசனாக ேரத்சீன் இருக்கும்வைர இது
நடக்காது. எப்ப ராயீம் (இஸ்ரேவல்)
இப்ேபாது ஒரு ேதசம். ஆனால்
எத ர்காலத்தல் 65 ஆண்டுகளுக்குப்
ப றகு இது ஒரு நாடாக இருக்காது.
௯ சமாரியா எப்பீராயீமின் (இஸ்ரேவலின்)
தைலநகரமாகஇருக்கும்வைரஇதுநடக்காது.
ெரமலியாவன் மகன் சமாரியாவன்
அரசனாக இருக்கும் அவர்களின் த ட்டம்
நைறேவறாது. நீங்கள் இந்தச் ெசய்தைய
நம்பாவ ட்டால் ப றகு ஜனங்கள் உன்ைன
நம்பமாட்டார்கள்” என்றார்.

இம்மானுேவல், ேதவன் நம்ேமாடு
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இருக்கறார்.
௧௦ ப றகு கர்த்தர் ெதாடர்ந்து ஆகாேசாடு

ேபசனார். ௧௧ கர்த்தர், “இைவெயல்லாம்
உண்ைம என்று உங்களுக்கு நரூப க்க
ஒரு அைடயாளத்ைதக் ேகளுங்கள், நீங்கள்
வரும்புக ற எந்த அைடயாளத்ைதயும் நீங்கள்
ேகட்கலாம். அந்த அைடயாளம் பாதாளம்
ேபான்ற ஆழமான இடத்தல் இருந்தும்
வரலாம், அல்லது அந்த அைடயாளம்
வானம் ேபான்ற உயரமான இடத்தலிருந்தும்
வரலாம்” என்றார்.
௧௨ஆனால்ஆகாஸ், “அைத நரூப க்க நான்

அைடயாளத்ைதக் ேகட்கமாட்ேடன். நான்
கர்த்தைரச் ேசாத க்கமாட்ேடன்” என்றான்.
௧௩ ப றகு ஏசாயா, “தாவீதன் குடும்பேம,

கவனமாகக் ேகளுங்கள்! நீங்கள் ஜனங்கள்
ெபாறுைமையச் ேசாத க்க றீர்கள். அது
உங்களுக்கு முக்கயமாகப்படவல்ைல.
எனேவ இப்ெபாழுது என் ேதவனுைடய
ெபாறுைமையச் ேசாத க்க றீர்கள். ௧௪ஆனால்
எனது ேதவனாகய ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு
அைடயாளம்காட்டுவார்.

இந்த இளம் கன்னிப் ெபண்ைணப் பாரும்.
இவள்கர்ப்பமாகஇருக்க றாள்.

இவள் ஒரு மகைனப் ெபறுவாள் அவள்
அவருக்கு இம்மானுேவல் என்று
ெபயரிடுவாள்.
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௧௫ இம்மானுேவல் ெவண்ெணையயும்
ேதைனயும்தன்பார்,

அவர் இவ்வாறு வாழ்வார், நல்லவற்ைற
எவ்வாறுெசய்வதுஎன்றும்

பாவத்ைத எவ்வாறு ெசய்யாமல்வடுவது
என்றும்வாழ்ந்துக்காட்டுவார்.

௧௬ ஆனால் அக்குழந்ைத நன்ைம ெதரிந்து
தீைமைய ெவறுக்க கற்றுக்ெகாள்ளும்
வயதுவரும்முன்னால்,

எப்ப ராயீம் (இஸ்ரேவல்) மற்றும் ஆராம்
நாடுகாலியாகவடும்.

நீ இப்ெபாழுது அந்த இரண்டு நாட்டு
அரசர்கள்பற்றயும் பயப்படுக றாய்.

௧௭ “ஆனால் நீ கர்த்தருக்குப்
பயப்படேவண்டும். ஏெனன்றால்,
கர்த்தர் உனக்கு துன்பக் காலங்கைளக்
ெகாண்டுவருவார். அத்துன்பங்கள் உனது
ஜனங்களுக்கும்உன் தந்ைதயன்குடும்பத்து
ஜனங்களுக்கும் ஏற்படும். ேதவன் என்ன
ெசய்வார்? ேதவன் அசீரியாவன் அரசைன
உனக்குஎத ராகப் ேபாரிடஅைழத்துவருவார்.
௧௮ “அப்ெபாழுது, கர்த்தர் ‘ஈைய’

அைழப்பார். (அந்த ‘ஈக்கள்’ இப்ேபாது
எக ப்து ஓைடக் கைரகளில் உள்ளன). கர்த்தர்
‘ேதனீக்கைள’ அைழப்பார். (இந்த ேதனீக்கள்
இப்ெபாழுது அசீரியா நாட்டிலுள்ளன).
இந்தப் பைகவர்கள் உன் நாட்டிற்குள்
வருவார்கள். ௧௯ இந்தப் பைகவர்கள்,
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வனாந்தரங்களின் பள்ளத் தாக்குகளிலும்,
கல்மைலகளின் ெவடிப்புகளிலும், எல்லா
முள்காடுகளிலும், ேமய்ச்சல் காடுகளிலும்
தங்குவார்கள். ௨௦ கர்த்தர் யூதாைவத்
தண்டிக்க அசீரியாைவப் பயன்படுத்துவார்.
அசீரியா வாடைகக்கு வாங்கப்பட்ட
சவரக்கத்தையப் ேபாலிருக்கும். கர்த்தர்
யூதாைவ தைலயலிருந்து கால்வைர சவரம்
ெசய்து நீக்குவது ேபான்றருக்கும். அது
யூதாவன்தாடிையகர்த்தர்நீக்குவதுேபான்று
இருக்கும்.
௨௧ “அப்ேபாது, ஒருவன் ஒரு

பசுைவயும் இரு ஆடுகைளயும் மட்டும்
உய ேராடு பாதுகாப்பான். ௨௨ அவன்
ெவண்ெணய் தன்பதற்குரிய பாைல
மட்டுேம ெபறுவான். அந்நாட்டிலுள்ள
ஒவ்ெவாருவனும் ெவண்ைணையயும்
ேதைனயும் உண்பார்கள். ௨௩ இந்தச்
ேதசத்தல், இப்ெபாழுது 1,000 த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்கள் உள்ளன. ஒவ்ெவான்றும் 1,000
ெவள்ளிகள் மத ப்புைடயது. ஆனால் இந்த
ேதசம் முள்ளும் புதரும் நைறந்ததாகும்.
௨௪ அைவ காடாக இருப்பதால் ேவட்ைடக்கு
மட்டுேம பயன்படும். ௨௫ ஜனங்கள் ஒரு
காலத்தல் உைழத்து இக்குன்றுகளில்
உணவுப் ெபாருட்கைள வைளய ைவத்தனர்.
ஆனால் இப்ேபாது ஜனங்கள் அங்ேக
ெசல்வதல்ைல. அந்தத் ேதசம் முள்ளாலும்
பதராலும்நைறந்துவடும். அதுஆடுமாடுகள்
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ெசல்வதற்குரியஇடங்களாகும்” என்றான்.

௮
அசீரியாவைரவல்வரும்
௧ கர்த்தர் என்னிடம் கூறனார், “ஒரு

ெபரிய சுருைள எடுத்துக்ெகாள். இந்த
வார்த்ைதகைள எழுத ஒரு ேபனாைவ
எடுத்துக்ெகாள். அதல் மேகர்-சாலால்-
அஷ்-பாஸ் (‘அங்ேக வைரவல் களவும்
சூைறயாடலும் நடக்கும்’ என்பது ெபாருள்)
என்றுஎழுது” என்றார்.
௨ நான் சலைரச் ேசகரித்ேதன்.

அவர்கள் நம்ப க்ைகக்குரிய சாட்ச கள்.
(அவர்கள் ஆசாரியனான உரியா, சகரியா,
ெயெபெரகயா ஆக ேயார்). இவர்கள் நான்
எழுதுவைதக் கவனித்தார்கள். ௩ ப றகு
நான் தீர்க்கதரிச யான ஒரு ெபண்ணிடம்
ெசன்ேறன். நான் அவேளாடு இருந்தப றகு
அவள் கர்ப்பவதயானாள். அவள் ஒரு
மகைனப்ெபற்றாள். ப றகுகர்த்தர் என்னிடம்,
“அப்ைபயனுக்கு மேகர்-சாலால்-அஷ்-
பாஸ்” என்னும் ெபயரிடு. ௪ ஏெனன்றால்,
இவன் “அம்மா, அப்பா” என்று ெசால்லக்
கற்பதற்கு முன்னால் ேதவன், தமஸ்கு
மற்றும் சமரியாவலுள்ள ெசல்வங்கைள
எடுத்து அசீரியாவன் அரசனுக்குக்
ெகாடுத்துவடுவார் என்றார்.
௫ மீண்டும் கர்த்தர், என்னிடம் கூறனார்.

௬ என் ஆண்டவர், “இந்த ஜனங்கள்
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ெமதுவாய் ஓடுகற சீேலாவாவன்
தண்ணீைர மறுத்துவ ட்டார்கள்.
இவர்கள் ேரத்சீைனயும் ெரமலியாலின்
மகைனயும் ஏற்று மக ழ்ச்ச ெகாண்டார்கள்.”
௭ ஆனால் கர்த்தராக ய நான்
அசீரியாவன் அரசைனயும் அவனது
வல்லைமயயும் உங்களுக்கு எத ராகக்
ெகாண்டுவருேவன். அவர்கள் ஐப ராத்து
ஆற்றன் ெபருெவள்ளத்ைதப்ேபான்று
வருவார்கள். அது குளத்தல் தண்ணீர்மட்டம்
உயருவதுேபான்று இருக்கும். ௮ அந்த
ெவள்ளம் ஆற்றலிருந்து ெவளிேய வந்து
யூதாவன்ேமல் பாய்வதுேபால இருக்கும்.
அந்தெவள்ளம்யூதாவன்கழுத்துவைரவந்து
அதைனமூழ்கடிக்கும்.

“இம்மானுேவேல, உமது நாடு முழுவதலும்
பரவும்வைரஅந்தெவள்ளம்வரும்” என்றார்.

௯ நாடுகேள, நீங்கள் ேபாருக்குத்
தயாராகுங்கள்!

நீங்கள்ேதாற்கடிக்கப்படுவீர்கள்.
கவனியுங்கள், தூர நாடுகளில்

உள்ளவர்கேள!
ேபாருக்குத் தயாராகுங்கள் நீங்கள்
ேதாற்கடிக்கப்படுவீர்கள்.

௧௦ேபாருக்கானத ட்டங்கைளத்தீட்டுங்கள்.
உங்கள்த ட்டங்கள்ேதாற்கடிக்கப்படும்.

உங்கள்பைடகளுக்குகட்டைளயடுங்கள்!
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உங்கள் கட்டைளகள் பயனற்றுப் ேபாகும்.
ஏெனன்றால், ேதவன் எங்கேளாடு
இருக்க றார்!

ஏசாயாவற்குஎச்சரிக்ைககள்
௧௧ கர்த்தர் தன் ெபரும் வல்லைமேயாடு

என்னுடன் ேபசனார். கர்த்தர், மற்ற
ஜனங்கைளப் ேபான்று இருக்கேவண்டாம்
என்று என்ைன எச்சரித்தார். ௧௨ கர்த்தர்,
“ஒவ்ெவாருவரும் மற்றவர்கள்
தனக்ெகத ராகத் த ட்டம் தீட்டுவதாகக்
கூறுகன்றனர். நீ அவற்ைற நம்பேவண்டாம்.
அவர்கள் பயப்படுகன்றவற்றுக்கு நீங்கள்
பயப்படேவண்டாம்” என்றார்!
௧௩ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்

ஒருவருக்ேக நீ பயப்பட ேவண்டும். அவர்
ஒருவருக்ேக நீ மரியாைத ெசலுத்த
ேவண்டும். அவர் ஒருவருக்ேக நீ
அஞ்சேவண்டும். ௧௪ நீ கர்த்தைர
மத த்து அவைரப் பரிசுத்தமானவர் என்று
எண்ணுவாேயயானால், அவேர உனக்ேகற்ற
பாதுகாப்பான இடமாயருப்பார். ஆனால்
நீ அவைர மத ப்பதல்ைல. எனேவ,
அவர் நீங்கள் வழத்தக்கப் பாைறையப்
ேபான்றருப்பார். இஸ்ரேவலின் இரு
குடும்பங்கைள இடறச்ெசய்யும் பாைற இது.
கர்த்தர் எருசேலம் ஜனங்கைளப் ப டிக்கன்ற
வைலையப் ேபான்று இருக்கறார்.
௧௫ (ஏராளமாேனார் இப்பாைறயல்
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வழுந்தார்கள். அவர்கள் வழுந்து
ெநாறுங்க ப் ேபாவார்கள். அவர்கள்
வைலக்குள்ேளஅகப்படுவார்கள்).
௧௬ ஏசாயா, “ஒரு ஒப்பந்தத்ைதச்ெசய்து

முத்தைர இடுேவாம். எத ர்காலத்த ற்காக
என் ேபாதைனகைளப் பத்த ரப்படுத்துங்கள்.
என்ைனப் பன்பற்றுகறவர்கள்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத
இதைனச்ெசய்யுங்கள்.”
௧௭ இது தான் அந்த ஒப்பந்தம்:

நமக்கு உதவும்படி நான் கர்த்தருக்காகக்
காத்தருப்ேபன்.
யாக்ேகாபன் குடும்பத்ைதப்பற்ற கர்த்தர்

அவமானமைடக றார்.
அவர்கைளப் பார்க்க அவர்
மறுத்துவ ட்டார்.

ஆனால் நான் கர்த்தருக்காகக்
காத்தருப்ேபன் அவர் நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார்.

௧௮ இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
அைடயாளமாகவும் ஆதாரமாகவும் நானும்
எனது பள்ைளகளும்இருக்க ேறாம். சீேயான்
மைலயல்குடியருக்கும்சர்வவல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் எங்கைள அனுப்பயருக்க றார்
என்றான்.
௧௯ ச லர், “என்ன ெசய்யலாம் என்பைதயும்

எத ர்காலம் பற்ற ெசால்பவர்கைளயும்,
அஞ்சனம்பார்க்க றவர்கைளயும்ேகளுங்கள்”
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என்றனர். குற ெசால்லுகறவர்களும்,
அஞ்சனம் பார்க்க றவர்களும் பறைவகைளப்
ேபான்று ேபசுவார்கள். மைற ெபாருள்
அறந்தவர்கள் என்று ேகட்பவர்கள்
எண்ணும்படியாக க சு க சுத்து அவர்கள்
ேபசுவார்கள். ஆனால், நான் ெசால்க ேறன்
ஜனங்கள் உதவக்காக தம் ேதவைனக் ேகட்க
ேவண்டும்! குறெசால்லுகறவர்களும்,
அஞ்சனம் பார்க்க றவர்களும் என்ன
ெசய்யலாம் என்று மரித்துேபானவர்கைளக்
ேகட்க றார்கள். உய ேராடு இருக்க றவர்கள்
மரித்துப்ேபானவர்களிடம் ஏன் இதுேபால்
ேகட்க ேவண்டும்?
௨௦ நீங்கள் ேபாதைனகைளயும்,

ஒப்பந்தத்ைதயும் பன்பற்ற ேவண்டும்.
அந்தக் கட்டைளகைள நீங்கள்
பன்பற்றாவ ட்டால், பன்னர் நீங்கள்
தவறான கட்டைளகைளப் பன்பற்றுவீர்கள்.
(தவறான கட்டைளகள் என்பது
குறகாரர்களும் அஞ்சனக்காரர்களும்
கூறுவதாகும். அக்கட்டைளகள் பயனற்றைவ.
அக்கட்டைளகைளப் பன்பற்றுவதன் மூலம்
நீங்கள்எந்த பயைனயும்ெபறமுடியாது).
௨௧நீங்கள்அந்தத்தவறானகட்டைளகைளப்

பன்பற்றனால், நாட்டில் துன்பமும், பச யும்
ஏற்படும். ஜனங்களுக்குப் பச ஏற்படும்.
எனேவ, அவர்கள் ேகாபங்ெகாண்டு தம்
அரசனுக்கும் அவனது ெதய்வங்களுக்கும்
எத ராகப் ேபசுவார்கள். ப றகு அவர்கள் தம்
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உதவக்குேதவனிடம் ேவண்டுவார்கள்.
௨௨ அவர்கள் அந்த நாட்டில் தம்ைமச்

சுற்றலும் பார்த்தால், துன்பத்ைதயும் கடும்
இருைளயும் காண்பார்கள். அத்துன்பமாகய
இருள் அவர்கைள நாட்ைட வ ட்டு
ெவளிேயறச் ெசய்யும். அந்த இருள்
வைலக்குள் ச க்க க்ெகாண்டவர்கள்
அதலிருந்துவடுதைலெபறமுடியாது.

௯
ஒருபுதயநாள்வருகறது
௧ கடந்த காலத்தல், ஜனங்கள்

ெசபுேலான் நாட்ைடயும் நப்தலி நாட்ைடயும்
முக்கயமானதாகக் கருதவல்ைல. ஆனால்
பற்காலத்தல், அந்த நாட்ைடத் ேதவன்
ேமம்படுத்துவார். அது கடலுக்கு அருகல்
உள்ள நாடும், ேயார்தான் நத க்கு
அப்புறத்தலுள்ள நாடும், யூதரல்லாதவர்கள்
வாழும்கலிேலயா நாடும் ேசர்ந்ததாகும்.
௨ இப்ேபாது இருளில் வாழ்கன்றனர்.

அவர்கள் ெபரும் ெவளிச்சத்ைதப்
பார்ப்பார்கள். அவர்கள் ஓரிடத்தல்
வாழ்கன்றனர். அது மரணஇருைள ேபான்ற
இடம். ஆனால் அவர்கள் ேமல் ெபரிய
ெவளிச்சம்உத க்கும்.
௩ ேதவேன, நாட்ைட வளரும்படிச் ெசய்ய

ேவண்டும். ஜனங்கைள நீர் மக ழ்ச்ச ப்படுத்த
ேவண்டும். ஜனங்கள் தம் மக ழ்ச்சைய
உம்மிடம் காட்டுவார்கள். அது அறுவைட
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காலத்தன் மக ழ்ச்சையப் ேபான்று
இருக்கும். ேபாரில் ெவன்று ஜனங்கள் தம்
பங்ைகப் பக ர்ந்துெகாள்ளும்ேபாதுள்ள
மக ழ்ச்சையப்ேபான்று அது இருக்கும்.
௪ ஏெனன்றால், நீர் அவர்களின் மிகுந்த
பாரத்ைத நீக்குவீர். ஜனங்களின் முதுகல்
இருக்கும் ெபரிய நுகத்தடிைய நீக்குவீர்.
உமது ஜனங்கைளப் பைகவர்கள் தண்டிக்கப்
பயன்படுத்தய ேகாைலயும் வலக்க வடுவீர்.
இது நீங்கள் மீதயானியைரத் ேதாற்கடித்த
காலத்ைதப் ேபான்றுஇருக்கும்.
௫ ேபார் ெசய்வதற்காக நடந்து ெசன்ற

ஒவ்ெவாரு காலணியும் அழிக்கப்படும்.
இரத்தம் ேதாய்ந்த ஒவ்ெவாரு சீருைடயும்
அழிக்கப்படும். அைவ ெநருப்ப ேல
வீசப்படும்.
௬ வேசஷத்த மகன் பறக்கும்ேபாது

இைவகெளல்லாம் நைடெபறும். ேதவன்
நமக்கு ஒரு மகைனக் ெகாடுப்பார்.
இவேர ஜனங்கைள வழிநடத்த ச் ெசல்லும்
ெபாறுப்புள்ளவராக இருப்பார். அவரது
நாமமானது “ஆேலாசகர், வல்லைம மிக்க
ேதவன், ந த்தய ப தா, அத சயமுள்ளவர்,
சமாதானத்தன் இளவரசர்” என்று
இருக்கும். ௭ அவரது அரசாங்கத்தல்
பலமும் சமாதானமும் இருக்கும். தாவீதன்
குடும்பத்தலிருந்து வரும் இந்த அரசர்
நன்ைமையயும் நீதையயும் பயன்படுத்த
தமது அரசாங்கத்ைத என்ெறன்ைறக்கும்
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ஆண்டுவருவார்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தம்

ஜனங்களிடம் ஆழ்ந்த அன்பு ெகாண்டவர்.
அந்தப் பலமான அன்பு இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்யக்காரணமாய்இருக்கன்றது.

ேதவன்இஸ்ரேவைலத்தண்டிப்பார்
௮ எனது கர்த்தர் யாக்ேகாபன்

ஜனங்களுக்கு (இஸ்ரேவல்) எத ராக ஒரு
கட்டைளய ட்டார். இஸ்ரேவலின்ேமல் அந்தக்
கட்டைளவரும்.
௯ ப றகு எப்ப ராயீமில் (இஸ்ரேவலில்)

உள்ள ஒவ்ெவாருவரும், சமாரியாவல் உள்ள
தைலவர்களும்கூட ேதவன் அவர்கைளத்
தண்டித்தார்என்பைதஅற ந்துெகாள்வார்கள்.
இப்ேபாது அந்த ஜனங்கள்

ெபருைமயும் ஆணவமும் உைடயவர்களாக
இருக்க றார்கள். அவர்கள், ௧௦ “இந்தச்
ெசங்கற்கள் வழலாம், ஆனால் நாங்கள்
மீண்டும் கட்டுேவாம். நாங்கள் பலமான
கற்களால் கட்டுேவாம். இந்தச் சறு
மரங்கள் ெவட்டப்படலாம். ஆனால்
நாங்கள் புதய மரங்கைள நடுேவாம்.
அப்புதய மரங்கள் ெபரியதாகவும்,
உறுதயுைடயதாகவும் இருக்கும்” என்றனர்.
௧௧ எனேவ, கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு எத ராகப்
ேபாரிட ஜனங்கைள கண்டுபடிப்பார்.
கர்த்தர் ேரத்சீனின் பைகவர்கைள
அவனுக்கு எத ராகக் ெகாண்டுவருவார்.
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௧௨ கர்த்தர் க ழக்கலிருந்து ஆராமியைரயும்
ேமற்கலிருந்து ெபலிஸ்தர்கைளயும்
ெகாண்டுவருவார். அவர்கள் தம் பைடயால்
இஸ்ரேவலர்கைளத் ேதாற்கடிப் பார்கள்.
ஆனால், கர்த்தர் ேமலும்இஸ்ரேவலர்கேளாடு
ேகாபமாக இருப்பார். கர்த்தர் அந்த
ஜனங்கைள ேமலும் தண்டிக்கத் தயாராக
இருப்பார்.
௧௩ ேதவன் அவர்கைளத் தண்டிப்பார்.

ஆனால் அவர்கள் தங்கள் பாவங்கைள
நறுத்தமாட்டார்கள். அவர்கள் அவரிடம்
தரும்பமாட்டார்கள். சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தைரப் பன்பற்றமாட்டார்கள். ௧௪ எனேவ
கர்த்தர் இஸ்ரேவலின் தைலையயும்
வாைலயும் ெவட்டி வீசுவார். ஒேர நாளில்
கர்த்தர் கைளகைளயும் நாணைலயும்
ெவட்டிப் ேபாடுவார். ௧௫ (தைல என்றால்
மூப்பர்கள் மற்றும் முக்கய தைலவர்கள்
என்று ெபாருள். வால் என்றால் ெபாய்
ெசால்லும்தீர்க்கதரிச கள்என்றுெபாருள்).
௧௬ ஜனங்கைள வழிநடத்துபவர்கள்

தவறான பாைதயல் வழிநடத்த ச்
ெசல்க றார்கள். அவர்கைளப் பன்பற்றும்
ஜனங்கள் அழிந்துேபாக றார்கள்.
௧௭அைனத்துஜனங்களும்தீைமயானவர்கள்.
எனேவ இைளஞர்கைளப்பற்ற க் கர்த்தர்
மக ழ்ச்ச யைடயமாட்டார். அவர்களின்
வதைவகளிடமும், அநாைதகளிடமும் அவர்
இரக்கம் காட்டமாட்டார். ஏெனன்றால்,
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அைனவரும் தீைமயானவர்கள்.
ஜனங்கள் ெசய்வெதல்லாம் ேதவனுக்கு
எத ரானைவேய. ஜனங்கள் ெபாய்
ேபசுக றார்கள். எனேவ, ேதவன் ெதாடர்ந்து
ஜனங்களிடம் ேகாபமாக உள்ளார். ேதவன்
ெதாடர்ந்துஅந்தஜனங்கைளதண்டிக்கறார்.
௧௮ தீைமயானது சறு ெநருப்ைபப்

ேபான்றது. முதலில் அது முட்கைளயும்
ெநருஞ்சையயும் எரிக்கும். ப றகு அது
காட்டிலுள்ள ெபரும் புதர்கைள எரிக்கன்றது.
இறுதயாக அது ெபருெநருப்பாக எல்லாம்
புைகேயாடு ேபாகும்.
௧௯ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்

ேகாபமாக இருக்க றார். எனேவ, இந்த நாடு
எரியும். எல்லா ஜனங்களும் ெநருப்பல்
எரிவார்கள். எவரும் தன் சேகாதரைனக்
காப்பாற்ற முயலமாட்டார்கள். ௨௦ ஜனங்கள்
வலது பக்கத்தலிருந்து படுங்க த்
தன்றாலும் பச ேயாடு இருப்பார்கள்.
இடது பக்கத்தலிருந்து படுங்க த்
தன்றாலும் பச ேயாடு இருப்பார்கள். ப றகு
ஒவ்ெவாருவரும் தரும்ப த் தங்கைளேய
தன்பார்கள். ௨௧ (இதற்கு மனாேச
எப்ப ராயீைமயும்,எப்ப ராயீம்மனாேசையயும்
எத ர்த்துப் ேபாராடுவார்கள். ப றகு இருவரும்
யூதாவற்கு எத ராகத் தரும்புவார்கள் என்று
ெபாருள்).
கர்த்தர் இன்னும் இஸ்ரேவலுக்கு எத ராகக்

ேகாபமாக இருக்க றார். கர்த்தர் அந்த
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ஜனங்கைளத்தண்டிக்கத்தயாராகஉள்ளார்.

௧௦
௧ தீைமயான சட்டங்கைள எழுதுகன்ற

சட்ட ந புணர்களுக்கு ஐேயா! அந்தச்
சட்டமியற்றுபவர்கள் எழுதும் சட்டங்கள்
ஜனங்களது வாழ்ைவக் கடுைமயாக்குகறது.
௨ அந்தச் சட்ட வல்லுநனர்கள் ஏைழகளுக்கு
நீத வழங்குவதல்ைல. அவர்கள் ஏைழகளின்
உரிைமகைள பற த்துக் ெகாண்டனர்.
வதைவகள் மற்றும் அநாைதகளிடமிருந்து
தருடுமாறுஅவர்கள்அனுமதத்தனர்.
௩ சட்டமியற்றுபவர்கேள, நீங்கள

ெசய்தவற்றுக்ெகல்லாம் வளக்கம்
தரேவண்டும். அப்ேபாது என்ன ெசய்வீர்கள்?
உங்களுக்குத் தூர நாட்டிலிருந்து அழிவு
வரும். உதவக்கு நீங்கள் எங்ேக
ஓடுவீர்கள்? உங்கள் பணமும் ெசல்வமும்
உங்களுக்கு உதவ ெசய்யாது. ௪ நீங்கள்
சைறக் ைகதையப்ேபான்று பணிந்து
வாழேவண்டும். நீங்கள் மரித்துப்
ேபானவைனப் ேபான்று கீேழ வழ ேவண்டும்.
ஆனாலும் அது உங்களுக்கு உதவாது!
ேதவன் இன்னும் ேகாபமாக இருக்க றார்.
ேதவன் இன்னும் உங்கைளத் தண்டிக்கத்
தயாராகஇருக்க றார்.

G o d W ill P u n is h A s s y ria’s P rid e
௫ ேதவன், நான் அசீரியாைவ ஒரு

தடிையப்ேபான்று பயன்படுத்துேவன்.
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ேகாபத்தல் நான் இஸ்ரேவைலத் தண்டிக்க
அசீரியாைவப் பயன்படுத்துேவன்.
௬ நான் அசீரியாைவ அனுப்ப தீைம
ெசய்க ற என் ஜனங்களுக்கு எத ராகப்
ேபாராடச் ெசால்லுேவன். நான் அந்த
ஜனங்கள் ேமல் ேகாபமாக இருக்க ேறன்.
அவர்கைள எத ர்த்துப் ேபாரிடுமாறு
அசீரியாவ ற்குக் கட்டைளய ட்ேடன். அசீரியா
அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கும். அவர்களது
ெசல்வங்கைளஅசீரியா எடுத்துக்ெகாள்ளும்.
இஸ்ரேவல் அசீரியாவ ற்கு மித க்கப்படுக ற
அழுக்ைகப்ேபாலிருக்கும்.
௭ “ஆனால் நான்தான் அதைனக்

பயன்படுத்துக ேறன்என்பதுஅசீரியாவ ற்குத்
ெதரியாது. எனக்கு அது ஒரு கருவ என்பது
அசீரியாவ ற்கு புரியாது. மற்றவர்கைள
அழிக்கேவண்டும் என்று மட்டுேம
அசீரியா வரும்புக றது. அசீரியா பல
நாடுகைள அழிக்கேவண்டும் என்று
மட்டுேம த ட்டமிடுக றது. ௮ அசீரியா
தனக்குள், ‘எனது தைலவர்கெளல்லாம்
அரசர்கைளப் ேபான்றவர்கள்!’ ௯ கல்ேனா
நகரமானது கர்ேகமிைசப் ேபான்றது.
ஆமாத் நகர் அர்பாத்ைத ேபான்றது.
சமாரியா தமஸ்குைவப் ேபான்றது.
௧௦ நான் அந்தத் தீைமயான அரசுகைளத்
ேதாற்கடித்ேதன், இப்ேபாது அவற்ைற
நான் கட்டுப்படுத்துக ேறன். அவர்களால்
ெதாழுதுெகாள்ளப்படுக ற வக்க ரகங்கள்
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எருசேலம் மற்றும் சமாரியாவல் உள்ள
வக்க ரகங்கைளவ ட எண்ணிக்ைகயல்
மிகுந்தைவ. ௧௧ நான் சமாரியாைவயும்
அதலுள்ள வக்க ரகங்கைளயும்
ேதாற்கடித்ேதன். நான் எருசேலைமயும்
அந்த ஜனங்கள் ெசய்த வக்க ரகங்கைளயும்
ேதாற்கடிப்ேபன்” என்றனர். என்பார்.
௧௨ எனது ஆண்டவர், எருசேலமில் சீேயான்

மைலயலும் ெசய்யேவண்டுெமன்று
த ட்டமிட்டவற்ைறச் ெசய்து முடிப்பார்.
ப றகு கர்த்தர் அசீரியாைவத்
தண்டிப்பார். அசீரியாவன் அரசன் வீண்
ெபருைமெகாண்டவன். அவனது ெபருைம
அவைனப் பல தீய ெசயல்கைளச் ெசய்ய
ைவத்தது. எனேவ, ேதவன் அவைனத்
தண்டிப்பார்.
௧௩ அசீரியாவன் அரசன், “நான்

ஞானமுள்ளவன். எனது ெசாந்த
ஞானத்தாலும் ெபலத்தாலும் நான் பல
ெபரியக் காரியங்கைளச் ெசய்தருக்க ேறன்.
நான் பல நாடுகைளத் ேதாற்கடித்துள்ேளன்.
நான் அவற்றன் ெசல்வங்கைளப்
பற த்துள்ேளன். அங்குள்ள ஜனங்கைள
நான் அடிைமகளாக எடுத்துள்ேளன்.
நான் மிகவும் ெபலமுள்ளவன். ௧௪ எனது
ெசாந்தக் ைககளால் அைனத்து ஜனங்களின்
ெசல்வங்கைளயும் ஒருவன் ஒரு
பறைவயன் முட்ைடகைளெயல்லாம்,
எடுத்துக்ெகாள்வதுேபால்எடுத்துக்ெகாண்ேடன்.
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பறைவ தன் கூட்ைடயும் முட்ைடகைளயும்
வ ட்டுவ ட்டுப் ேபாகும். அக்கூட்ைடக்
காப்பாற்ற எதுவுமில்ைல. எந்தப் பறைவயும்
தன்அலகாலும் இறக்ைககளாலும் எத ர்த்துப்
ேபாரிடாது. எனேவ, ஜனங்கள் முட்ைடகைள
எடுத்துக்ெகாள்க றார்கள். அைதப்ேபாலேவ,
பூமியல் உள்ள ஜனங்கைளெயல்லாம்
நான் எடுத்துக்ெகாள்வைத, எவரும் தடுக்க
முடியாது” என்றார்.
௧௫ ஒரு ேகாடரி அைதப் பயன்படுத்த

ெவட்டுக ற வைனவடச் ச றந்ததல்ல.
அரிவாளானதுஅைதைவத்தருப்பவைனவடச்
ச றந்ததல்ல. ஆனால் அசீரியாேவா
தன்ைனத் ேதவைனவட முக்கய
மானதாகவும் ெபலமுைடயதாகவும்
நைனக்கறது. தடியானது தன்ைனப்
பயன்படுத்த தண்டிப்பவைனவட
ெபலமுள்ளதாகவும், முக்கயமானதாகவும்
நைனப்பது ேபான்றதாகும். ௧௬ அசீரியா
தன்ைனப் ெபரிதாக நைனத்துெகாள்ளும்.
ஆனால் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
அசீரியாவ ற்கு எத ராக மிகப் பயங்கரமான
ேநாைய அனுப்புவார். ேநாயுற்றவன் தன்
எைடைய இழப்பது ேபான்று அசீரியா தனது
ெசல்வத்ைதயும் ெபலத்ைதயும் இழக்கும்.
ப றகு அசீரியாவன் மகைமயும் அழியும்.
எல்லாம்அழியும்வைரெநருப்பு எரிவதுேபால்
அது இருக்கும். ௧௭ இஸ்ரேவலின்
ெவளிச்சமானவர் (ேதவன்) ஒரு
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ெநருப்ைபப் ேபான்றவர். பரிசுத்தமானவர்
ஜுவாைலையப் ேபான்றவர். அது ஒரு
ெநருப்ைபப்ேபான்று முதலில் முட்கைளயும்
ெநருஞ்ச கைளயும் எரிக்கும். ௧௮ ப றகு,
அது ெபரிய மரங்கைளயும், த ராட்ைசச்
ேதாட்டங்கைளயும் எரிக்கும், இறுதயாக,
ஜனங்கள் உட்பட எல்லாேம அழிக்கப்படும்.
ேதவன் அசீரியாைவ அழிக்கும்ேபாது
அப்படி இருக்கும். அசீரியா அழுகய
தடிையேபான்றருக்கும். ௧௯ காட்டில்
சல மரங்கள் மட்டும் அவனுக்காக
வ டப்பட்டிருக்கும். ஒரு சறுபள்ைளகூட
அவற்ைறஎண்ணமுடியும்.
௨௦ அப்ேபாது, இஸ்ரேவலில் மீதயுள்ள

ஜனங்களும், யாக்ேகாபன் வம்சத்தல்
தப்பனவர்களும் தம்ைம அடித்தவர்கைளச்
சார்ந்தருக்கமாட்டார்கள். அவர்கள்
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவரான
கர்த்தைர உண்ைமயாகேவ சார்ந்தருக்கக்
கற்றுக்ெகாள்வார்கள். ௨௧ யாக்ேகாபன்
குடும்பத்தல் மீதயுள்ள ஜனங்கள்
மீண்டும் வல்லைமமிக்க ேதவைனப்
பன்பற்றுவார்கள்.
௨௨ உங்கள் ஜனங்கள் மிகுதயானவர்கள்.

அவர்கள் கடற்கைரயன் மணைலப்
ேபான்றவர்கள். ஆனால் ெகாஞ்சம்
ஜனங்கேள ேதவனிடம் தரும்ப வருவார்கள்.
ஆனால் முதலில் உனது நாடு அழிக்கப்படும்.
நாட்ைட அழித்துவடுவதாக ேதவன்
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அறவத்தருக்க றார். ப றேக, நாட்டுக்கு
நன்ைம வந்து ேசரும். இது ஆறு
ந ரம்பவருவது ேபான்றது. ௨௩ சர்வ
வல்லைமயுள்ள எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர், ந ச்சயமாக இந்த நாட்ைட
அழிப்பார்.
௨௪ எனது ஆண்டவராகய சர்வ

வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், “சீேயான் மைலயல்
வாழும் என் ஜனங்கேள, அசீரியாவுக்கு
அஞ்சேவண்டாம்! முன்பு உங்கைள
எக ப்து அடித்ததுேபான்று அது அடிக்கும்.
உங்கைளக் காயப்படுத்த அசீரியா தடிையப்
பயன்படுத்தயது ேபான்று அது இருக்கும்.
௨௫ ஆனால் ச றது காலத்தல் என் ேகாபம்
நறுத்தப்படும். அசீரியா உங்கைளப்
ேபாதுமான அளவற்குத் தண்டித்துவ ட்டது
என்று நான் தருப்த அைடேவன்” என்றார்.
௨௬ ப றகு சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
அசீரியாைவ ஒரு சவுக்கால் அடிப்பார்.
கடந்த காலத்தல், கர்த்தர் மீதயானியர்கைள
காகத்தன் பாைற அருகல் ேதாற்கடித்தார்.
கர்த்தர் அசீரியாைவத் தாக்குவதுப்ேபால்
இருக்கும். முன்பு கர்த்தர் எக ப்ைதத்
தண்டித்தார். அவர் தன் தடிையக்
கடலுக்குேமல் ஓங்கனார். தம் ஜனங்கைள
எக ப்தலிருந்து அைழத்து வந்தார். அது
அசீரியாவலிருந்து கர்த்தர் தம் ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றயதுேபாலேவஇருக்கும்.
௨௭ உங்களுக்கு அசீரியா துன்பங்கைளக்
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ெகாண்டுவரும். அந்தத் துன்பங்கள்
உங்கள் ேதாளில் நுகம் ைவத்துத் தாங்குகற
அளவற்கு இருக்கும். ஆனால், அந்த
நுகமானது உங்கள் ேதாளில் இருந்து
வலக்கப்படும். அந்நுகம் ேதவனால்
உைடக்கப்படும்.

இஸ்ரேவலுக்குள் அசீரியப் பைடகள்
நுைழதல்
௨௮ பைடயானது “ஆயாத்து” அருகல்

நுைழயும். அப்பைட மிக்ேரான்வைர
கடந்துெசல்லும். அப்பைட மிக்மாச ேல தன்
உணவுப் ெபாருட்கைள ைவத்தருக்கும்.
௨௯ அப்பைட ஆற்ைற மாபாலில் “கடக்கும்”
அது ேகபாவல் தூங்கும். ராமா அைதப்
பார்த்து அஞ்சும், சவுலின் ஊராகய
க பயாவன்ஜனங்கள்ஓடிச்ெசல்வார்கள்.
௩௦ பாத் காலீேம சத்தமிட்டு அழு!

லாயீஷா கவனி. ஆனேதாத்ேத பதல்
ெசால்! ௩௧ மத்ேமனாலின் ஜனங்கள்
ஓடிப்ேபானார்கள். ேகப மின் ஜனங்கள்
ஒளிந்துெகாண்டார்கள். ௩௨ இந்நாளில்,
பைடயானது ேநாப ேல நறுத்தப்படும்.
அப்பைடயானது எருசேலம் மைலயான
சீேயானுக்கு எத ராகப் ேபாரிடத் தயார்
ெசய்யும்.
௩௩ கவனி! சர்வ வல்லைமயுள்ள

கர்த்தராக ய எனது ஆண்டவர், அசீரியா
என்னும் மரத்ைத ெவட்டித் தள்ளுவார்.
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கர்த்தர் தமது ெபரும் பலத்தால் இதைனச்
ெசய்துமுடிப்பார். ெபரிய முக்கய ஜனங்கள்
ெவட்டி வீசப்படுவார்கள். அவர்கள் முக்கயம்
இல்லாமல் ேபாவார்கள். ௩௪ கர்த்தர்
அக்காட்டிைனத் தனது ேகாடரியால்
ெவட்டுவார். லீபேனானில் உள்ள (முக்கய
ஜனங்களான)ெபரிய மரங்களும்வழும்.

௧௧
சமாதானத்தன்அரசர்வந்துெகாண்டிருக்க றார்
௧ ஈசாய் என்னும் அடிமரத்தலிருந்து

ஒரு குழந்ைத துளிர் ேதான்ற வளரத்
ெதாடங்கயது. அந்தக் கைளயானது
ஈசாயன்குடும்பத்தல்ேவரிலிருந்துேதான்ற
வளரும். ௨ கர்த்தருைடய ஆவ அந்தச்
சறு (பள்ைளயன்) துளிர்ேமல் இருக்கும்.
ஆவயானவர் ஞானம், புரிந்துெகாள்ளுதல்,
வழிநடத்துதல், வல்லைம ேபான்றவற்ைறத்
தருகறார். ஆவயானவர் அந்த பள்ைளக்குக்
கர்த்தைரத் ெதரிந்துெகாள்ளவும், அவைர
மத க்கவும் உதவுவார். ௩ இந்தப் பள்ைள
கர்த்தருக்கு மரியாைத ெகாடுக்கும்.
பள்ைளைய இது மகழ்ச்ச உைடயதாகச்
ெசய்யும்.
அவர் தமது கண்கண்டபடி

நயாயம்தீர்க்கமாட்டார். அவர் தமது காதல்
ேகட்டபடி தீர்ப்பு அளிக்கமாட்டார். ௪ -
௫ அவர் ஏைழ ஜனங்கைள நீதயுடனும்
ெபாறுைமயுடனும் நயாயம்தீர்ப்பார். இந்த
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நாட்டிலுள்ள ஏைழ ஜனங்களுக்குச் சரியாகத்
தீர்ப்பு ெசய்து காரியங்கைளச் ெசய்வார்.
அவர் ஜனங்கைள அடிக்கேவண்டும்
என்று முடிவு ெசய்தால், ப றகு அவர்
கட்டைளயடுவார், அந்த ஜனங்கள்
அடிக்கப்படுவார்கள். ஜனங்கள் மரிக்க
ேவண்டும்என்றுஅவர்முடிவுெசய்தால்,அவர்
கட்டைளய ட, பாவ கள் ெகால்லப்படுவார்கள்.
நன்ைமயும் நீதயும் இந்தக் குழந்ைதக்குப்
பலத்ைதக் ெகாடுக்கும். அைவ அவருக்கு
இடுப்ைபச்சுற்ற க் கட்டப்படும் கச்ைசையப்
ேபாலஇருக்கும்.
௬அப்ேபாது,ஓநாய்கள்ஆட்டுக்குட்டிகேளாடு

சமாதானமாய் வாழும், புலிகள்
ெவள்ளாட்டுக் குட்டிகேளாடு சமாதானமாய்
படுத்துக்ெகாள்ளும். கன்றுக்குட்டியும்
இளஞ்சங்கமும் காைளயும் சமாதானமாக
ஒேர இடத்தல் வாழும். ஒரு சறு
பள்ைள அைவகைள வழிநடத்துவான்.
௭ பசுக்களும் கரடியும் சமாதானமாக
ேசர்ந்து ேமயும். அவற்றன் குட்டிகள்
ஒன்ைறெயான்று காயப்படுத்தாமல்
ேசர்ந்துபடுத்துக்ெகாள்ளும். சங்கமானது,
பசுைவப்ேபான்று புல்ைலத் தன்னும்.
பாம்புகளும் கூட ஜனங்கைளக் கடிக்காது.
௮ஒருகுழந்ைத நல்லபாம்பன் புற்றனருகல்
வைளயாட முடியும். ஒரு குழந்ைத ஒரு
வஷமிக்க பாம்பன் துைளயல் ைகைய
வ டமுடியும்.
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௯ இைவயைனத்தும் சமாதானத்ைதக்
காட்டும். ஒருவரும் மற்றவைரத்
துன்புறுத்தமாட்டார்கள். எனது பரிசுத்தமான
மைலயலுள்ள ஜனங்கள் ெபாருட்கைள
அழிக்க வரும்பமாட்டார்கள். ஏெனன்றால்,
ஜனங்கள் உண்ைமய ேலேய கர்த்தைர
அற ந்தருக்கன்றனர். கடல் நைறய
தண்ணீர் இருப்பது ேபான்று அவர்களிடம்
கர்த்தைரப் பற்றயஅறவுநைறந்தருக்கும்.
௧௦ அப்ேபாது, ஈசாயன் குடும்பத்தல்

இருந்து ஒருவர் வருவார். அவர் ஒரு
ெகாடிையப்ேபாலஇருப்பார்.

“அக்ெகாடி”அைனத்துநாடுகைளயும்காட்டி
அவைரச் சுற்றவரும். நாடுகெளல்லாம்
தான் ெசய்ய ேவண்டியைதப்பற்ற அவரிடம்
ேகட்கும். அவர் இருக்கன்ற இடெமல்லாம்
மகைமநைறந்தருக்கும்.
௧௧ அப்ேபாது, என் ஆண்டவரான ேதவன்,

மீண்டும் தமது ைகைய உயர்த்த மீதயான
ஜனங்கைள அைழத்துக்ெகாள்வார்.
இதைனத் ேதவன் இரண்டாம் முைறயாகச்
ெசய்கன்றார். (இவர்கள் ேதவனுைடய
ஜனங்கள். இவர்கள் அசீரியா, வட எக ப்து,
ெதன் எக ப்து, எத்த ேயாப்ப யா, ஏலாம்,
பாப ேலானியா, ஆமாத், மற்றும் தூர
நாடுகளிலும் மீதயாயருந்த வர்கள்).
௧௨ ேதவன் இந்தக் “ெகாடிைய” அைனத்து
ஜனங்களுக்கும் அைடயாளமாக ஏற்றுவார்.
யூதா மற்றும் இஸ்ரேவலில் உள்ள
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ஜனங்கள் தம் நாட்ைடவ ட்டுப் ேபாகும்படி
பலவந்தப்படுத்தப்படுவார்கள். ஜனங்கள்
பூமியல் உள்ள தூரநாடுகளுக்ெகல்லாம்
ச தற ப் ேபானார்கள். ஆனால் ேதவன்
அைனவைரயும்ஒன்றுேசர்ப்பார்.
௧௩ அப்ேபாது, எப்ப ராயீம் யூதாவன்

மீது ெபாறாைமெகாள்ளாது. யூதாவல்
எந்தப் பைக வரும் வடுபடமாட்டார்கள்.
யூதா எப்ப ராயீமுக்கு எவ்வதத் துன்பமும்
ெகாடுக்காது.
௧௪ ஆனால் எப்ப ராயீமும் யூதாவும்

ெபலிஸ்தர்கைளத் தாக்குவார்கள். இந்த
இரு நாடுகளும் சறு மிருகங்கைளப்
ப டிக்கும் பறைவகைளப் ேபான்று ேசர்ந்து
பறக்கும். அவர்கள் இருவரும் கழக்கு
நாட்டு ஜனங்களின் ஐசுவரியத்ைத
ெகாள்ைளயடுவார்கள். எப்ப ராயீமும்
யூதாவும்ஏேதாம், ேமாவாப்மற்றும்அம்ேமான்
ஜனங்கைளக்கட்டுப்படுத்துவார்கள்.
௧௫ கர்த்தர் ேகாபங்ெகாண்டு எக ப்தலுள்ள

கடைல இரண்டாகப் பளந்தார். இதுேபால,
கர்த்தர் தனது ைகைய ஐப ராத்து ஆற்றன்
ேமல் அைசப்பார். அவர் ஆற்ைற அடித்ததும்
அது ஏழு சறு ஆறுகளாகப் ப ரியும். இந்தச்
சறுஆறுகள்ஆழம் குைறந்தைவ. இவற்றல்
ஜனங்கள் தம் பாதரட்ைசச் கால்கேளாடு
எளிதாக நடந்துேபாகலாம். ௧௬ ேதவனுைடய
ஜனங்கள் அசீரியாைவ வ ட்டுச் ெசல்ல
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ஒரு பாைத கைடக்கும். இது ேதவன்
எக ப்ைத வ ட்டு ஜனங்கைள ெவளிேய
ெகாண்டுவந்ததுேபாலஇருக்கும்.

௧௨
ேதவைனத்துதக்கும்பாடல்

௧அப்ேபாதுநீகூறுவாய்,
“கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமத்துத க்க ேறன்

நீர் என்மீதுேகாபமாகஇருந்தீர்.
ஆனால் இப்ேபாது ேகாபமாக இருக்க

ேவண்டாம்!
என்மீதுஉமதுஅன்ைபக்காட்டும்”.

௨என்ைனத்ேதவன்காப்பாற்றுகறார்.
நான் அவைர நம்புக ேறன். நான்
அஞ்சவல்ைல.

அவர் என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.
கர்த்தராக ய ேயேகாவா எனதுெபலம்.

அவர் என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.
நான் அவைரத் துத க்கும் பாடல்கைளப்
பாடுக ேறன்.

௩ உனது தண்ணீைர இரட்ச ப்பன்
ஊற்றுகளிலிருந்துெபற்றுக்ெகாள்.

ப றகுநீமக ழ்ச்ச யாய்இருப்பாய்.
௪ப றகுநீகூறுவாய்:

“கர்த்தைரத் துதயுங்கள்! அவரது
நாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்

அவர் ெசய்தவற்ைற அைனத்து
ஜனங்களிடமும்கூறுங்கள்!”
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௫ கர்த்தைரத் துத க்கும் பாடல்கைளப்
பாடுங்கள்!

ஏெனன்றால்,அவர்ெபரியெசயல்கைளச்
ெசய்துள்ளார்.

உலகம் முழுவதும் ேதவனுைடய
ெசயல்கைளக் குறத்த ெசய்தையப்
பரப்புங்கள்.

எல்லா ஜனங்களும் இதைன அறயும்படி
ெசய்யுங்கள்.

௬ சீேயானின் ஜனங்கேள, இந்த
காரியங்கைளப்பற்ற ச் சத்தமிடுங்கள்!

இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் பலமிக்க
வழியல் உங்கேளாடு இருக்க றார்.
எனேவமக ழ்ச்ச ேயாடுஇருங்கள்!

௧௩
பாப ேலானுக்குேதவனுைடயெசய்த
௧ ஆேமாத்சன் மகனான ஏசாயாவுக்கு

ேதவன் பாப ேலான்பற்றய ேசாகச்
ெசய்தையக்காட்டினார்.

௨ ேதவன், “எதுவும் வளராத அந்த இடத்தல்,
மைலமீதுெகாடிையஏற்றுங்கள்.

அந்தமனிதர்கைளஅைழயுங்கள்.
உங்கள்ைககைளஅைசயுங்கள்.

அவர்கள் முக்கயமானவர்களுைடய
வாசல்களில் நுைழயும்படி கூறுங்கள்!”
என்றார்.
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௩ ேதவன்: “நான் அவர்கைள
ஜனங்களிடமிருந்துப ரித்தருக்க ேறன்.

நாேனஅவர்களுக்குஆைணயடுேவன்.
நான்ேகாபமாகஇருக்க ேறன்.

ஜனங்கைளத் தண்டிக்க எனது மிகச்
ச றந்தவர்கைள கூட்டிச் ேசர்த்ேதன்.
மக ழ்ச்ச யுள்ள இவர்கைளப்பற்ற
ெபருமிதமைடக ேறன்!.

௪மைலகளில்உரத்த சத்தம்உள்ளது.
அச்சத்தத்ைத கவனியுங்கள்! அது பல
மனிதர்களின் சத்தம் ேபாலுள்ளது.

பலஅரசாங்கங்களிலிருந்துஜனங்கள்அங்கு
கூடியருக்கன்றார்கள்.

சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தம்
பைடகைளக்கூட்டியருக்க றார்.

௫ கர்த்தரும் அவரது பைடகளும் தூர
நாடுகளிலிருந்துவந்துள்ளனர்.

அவர்கள் பூமியன் எல்ைலகளுக்கு
அப்பாலிருந்துவருகறார்கள்.

கர்த்தர் தன் ேகாபத்ைதக் காட்ட இவர்கைள
ஆயுதமாகப் பயன்படுத்துகறார்.

இந்தப் பைட முழு நாட்ைடயும் அழிக்கும்”
என்றார்.

௬ கர்த்தருைடய வ ேசஷ நாள்
ெநருங்குகறது. எனேவ அழுங்கள்.
உங்களுக்காகச் ேசாகமாக இருங்கள்.
பைகவர்கள் உங்கள் ெசல்வங்கைளப்
பற க்கும் காலம் வந்துெகாண்டிருக்க றது.
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சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் இதைன
நைறேவற்றுவார். ௭ ஜனங்கள் தம்
ைதரியத்ைத இழப்பார்கள். ஜனங்கைள
அச்சம்ெபலவீனப்படுத்தும்.
௮ ஒவ்ெவாருவரும் அஞ்சுவார்கள். இந்த

அச்சம் அவர்களின் வயற்றல் ப ரசவ
ேவதைன ேபான்ற துன்பத்ைதத் தரும்.
அவர்களின் முகங்கள் ெநருப்ைபப்ேபான்று
சவக்கும். ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து
ப ரமித்துப்ேபாவார்கள். காரணம்
எல்லாருைடய முகங்களிலும் அச்சம்
ந ரம்பயருக்கும்.

பாப ேலானுக்கு எத ரான ேதவனுைடய
தீர்ப்பு
௯ பார்! கர்த்தருைடய வ ேசஷ நாள்

வருகறது! இது பயங்கரமான நாள்.
ேதவன் மிகவும் ேகாபம் அைடந்து,
நாட்டிைன அழிப்பார். பாவம் ெசய்த
அைனவைரயும்ேதவன்அழித்துப்ேபாடுவார்.
௧௦ வானம் இருட்டாகும். சூரியன், சந்த ரன்,
நட்சத்த ரங்கள்எல்லாம்ஒளிவீசாது.
௧௧ ேதவன் கூறுகறார்: “உலகத்த ற்கு

ேகடு ஏற்பட நான் காரணமாக இருப்ேபன்.
ெகட்டவர்கைள அவர்களது பாவத்துக்காகத்
தண்டிப்ேபன். ஆணவம் ெகாண்டவர்கள்
தங்கள் ஆணவத்ைத வடும்படி ெசய்ேவன்.
மற்றவர்களுக்கு அற்பமாகத் ெதரியும்படி
ெசயல்புரிக றவர்களின் வாயாட்டத்ைத
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நான் தடுப்ேபன். ௧௨ ெகாஞ்சம்ேபர்
மட்டுேம வடுபடுவார்கள். அதகம் ேபர்
இருக்கமாட்டார்கள். தங்கத்ைதப் ேபான்று
அரிதாக இருப்பார்கள். இவர்கள் சுத்தமான
தங்கத்ைதவ ட வைலமத ப்புள்ளவர்கள்.
௧௩ எனது ேகாபத்தால் வானத்ைத
நடுங்கைவப்ேபன். பூமி தன் இடத்தலிருந்து
நகரும்”. சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
தன் ேகாபத்ைதக் காட்டும் நாளில்
இைவ அைனத்தும் நைறேவறும்.
௧௪ ப றகு, காயம்பட்ட மாைனப் ேபால,
பாப ேலாைன வட்டு ஜனங்கள் ஓடுவார்கள்.
ேமய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகைளப் ேபால,
அவர்கள் ஓடுவார்கள். ஒவ்ெவாருவரும்
தரும்ப தங்கள் ெசாந்த நாட்டிற்கும்
ஜனங்களிடமும் ஓடுவார்கள். ௧௫ ஆனால்
பாப ேலானிய ஜனங்கைளப் பைகவர்கள்
துரத்துவார்கள். பைகவன் ஒருவைனப்
ப டிக்கும்ேபாது, அவைன வாளால்
ெகால்வான். ௧௬ அவர்களது வீடுகளிலுள்ள
அைனத்தும் களவாடப்படும். அவர்களின்
மைனவகள் கற்பழிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்களின் ச றய குழந்ைதகள், ஜனங்கள்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அடித்துக்
ெகால்லப்படுவார்கள். ௧௭ ேதவன்
கூறுகறார்: “கவனி, மீதயானியப் பைடகள்
பாப ேலாைனத் தாக்க நான் காரணமாக
இருப்ேபன். மீதயானியப் பைடகளுக்குப்
ெபான்னும், ெவள்ளியும் ெகாடுத்தாலும்கூட
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தங்கள் தாக்குதைல நறுத்தாது.
௧௮ பாப ேலானிலுள்ள இைளஞர்கைளப்
பைட வீரர்கள் தாக்க க் ெகால்வார்கள்.
பைட வீரர்கள் குழந்ைதகளிடம் இரக்கம்
காட்டமாட்டார்கள். பைட வீரர்கள்
சறு பள்ைளகளிடமும் தயேவாடு
இருக்கமாட்டார்கள். ௧௯ பாப ேலான்
அழிக்கப்படும். அது ேசாேதாம் ெகாேமாரா
ஆகயவற்றன் அழிைவப்ேபால் இருக்கும்.
ேதவன் இந்த அழிவுக்குக் காரணமாக
இருப்பார். எதுவும்வடுபடாது.

“எல்லா இராஜ்யங்கைளயும்வ ட
பாப ேலான் மிகவும் அழகானது.
பாப ேலானிய ஜனங்கள் தமது
நகரத்ைதப்பற்ற ப் ெபருைமேயாடு
இருக்க றார்கள். ௨௦ ஆனால் ெதாடர்ந்து
பாப ேலான் அழகுைடயதாக இருக்காது.
வருங்காலத்தல்அங்குஜனங்கள்ெதாடர்ந்து
வாழமாட்டார்கள். அேரப யர்கள் அங்ேக
தமது கூடாரங்கைள அைமக்கமாட்டார்கள்.
ேமய்ப்பர்கள் தங்கள் ஆடுகைள அங்ேக
ேமய்ச்சலுக்குக் ெகாண்டுவரமாட்டார்கள்.
௨௧ அங்ேக வனாந்த ரத்தலுள்ள காட்டு
மிருகங்கள் மட்டுேம வாழும். பாப ேலானின்
வீடுகளில் ஜனங்கள் வச க்கமாட்டார்கள்.
வீடு முழுவதும் ஆந்ைதகளும், ெபரிய
பறைவகளும் வச க்கும். காட்டு ஆடுகள்
வீடுகளில் வைளயாடும். ௨௨ காட்டு
நாய்களும், நரிகளும் பாப ேலானில்
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மிகப்ெபரிய அழகான கட்டிடங்களில்
ஊைளயடும். பாப ேலான் அழியும்.
பாப ேலானின் முடிவு அருகலுள்ளது.
பாப ேலானின் அழிைவ நான் தாமதமாக்க
வ டமாட்ேடன்” என்றுேதவன்கூறுகறார்.

௧௪
இஸ்ரேவலர்கள் வ ட்டிற்குத்

தரும்புவார்கள்
௧ வருங்காலத்தல், கர்த்தர் மீண்டும்

யாக்ேகாப டம் தமது அன்ைபக் காட்டுவார்.
கர்த்தர் மீண்டும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுப்பார். அந்த ேநரத்தல்,
கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்கு அவர்களின்
நாட்ைடக் ெகாடுப்பார். ப றகு யூதரல்லாத
ஜனங்கள் யூத ஜனங்கேளாடு தாங்களாகேவ
ேசர்ந்துெகாள்வார்கள். இரண்டுஜனங்களும்
ேசர்ந்து ஒேர குடும்பமாக யாக்ேகாபன்
குடும்பமாக ஆவார்கள். ௨ அந்த நாடுகள்,
இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளமீண்டும்இஸ்ரேவல்
நாட்டிற்குக் ெகாண்டு ெசல்லும். மற்ற
நாடுகளில் உள்ள அந்த ஆண்களும்,
ெபண்களும் இஸ்ரேவலருக்கு அடிைமகளாக
ஆவார்கள். கடந்த காலத்தல் அந்த
ஜனங்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் தமது
அடிைமகளாக இருக்க வற்புறுத்தனார்கள்.
ஆனால் இந்தக் காலத்தல் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அந்த நாடுகைளத் ேதாற்கடித்து,
அவர்கள் ேமல் ஆட்ச ெசய்கன்றனர்.
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௩ கர்த்தர் உங்களது கடின ேவைலகைள
எடுத்துப் ேபாட்டு உங்களுக்கு ஆறுதைலத்
தருவார். கடந்த காலத்தல் நீங்கள்
அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். மனிதர்கள்
உங்கைளக் கடினமான ேவைல ெசய்யும்படி
வற்புறுத்தனார்கள். ஆனால் கர்த்தர்
உங்கள் கடின ேவைலகைள முடிவுக்குக்
ெகாண்டுவருவார்.

பாப ேலானியஅரசைனப்பற்றயபாடல்
௪ அந்த ேநரத்தல், பாப ேலான் அரசைனப்

பற்றயஇந்தப் பாடைலபாடத்துவங்குங்கள்:

அரசன் நம்ைம ஆளும்ேபாது, ஈனமாக
ஆண்டான்.

ஆனால் இப்ேபாது அவனது ஆட்ச
முடிந்துவ ட்டது.

௫ கர்த்தர் தீய அரசர்களின் ெகாடுங்ேகாைல
உைடப்பார்.

கர்த்தர் அவர்களின் அதகாரத்ைத
எடுத்துக்ெகாள்வார்.

௬ ேகாபத்தல் பாப ேலானிய அரசன்
ஜனங்கைளஅடித்தான்.

ஜனங்கைள அடிப்பைத அவன்
ஒருேபாதும்நறுத்தவல்ைல.

அத்தீய அரசன் ஜனங்கைளக் ேகாபத்துடன்
ஆண்டான்.

அவன் எப்ெபாழுதும் ஜனங்கைளத்
துன்புறுத்துவைதநறுத்தவல்ைல.
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௭ ஆனால் இப்ெபாழுது, முழு நாடும்
ஓய்ெவடுக்க றது. நாடு அைமதயாக
உள்ளது.

இப்ெபாழுது ஜனங்கள் ெகாண்டாடத்
துவங்குகன்றனர்.

௮நீ தீயஅரசனாகஇருந்தாய்.
இப்ெபாழுதுநீமுடிந்துேபானாய்.

ைபன் மரங்களும் கூட மக ழ்ச்ச யாய்
உள்ளன.

லீபேனானில் உள்ள ேகதுரு மரங்களும்
மக ழ்ச்ச யாய்உள்ளது.

“அரசன்எங்கைளெவட்டிச் சாய்த்தான்.
ஆனால் இப்ெபாழுது அரசேன
வழுந்துவ ட்டான்.

அவன் இனி ஒருேபாதும் ந ற்கமாட்டான்”
என்றுமரங்கள்ெசால்கன்றன.

௯மரணத்தன்இடமானபாதாளம்அத ர்க றது.
ஏெனன்றால்நீவந்துெகாண்டிருக்க றாய்.

உனக்காக பூமியல் இருந்த அைனத்துத்
தைலவர்களின்ஆவகைளயும்

பாதாளம்எழுப்ப க்ெகாண்டிருக்க றது.
அரசர்கைளஅவர்களின்சங்காசனத்தலிருந்து

பாதாளம் எழுந்து நற்கச்
ெசய்துெகாண்டிருக்க றது.

உன் வருைகக்காக அைவ தயாராக
உள்ளன.

௧௦ இந்த அைனத்துத் தைலவர்களும்
உன்ைனக்ேகலிெசய்வார்கள்.
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“இப்ெபாழுது எங்கைளப்ேபான்று நீயும்
மரித்தஉடல்.

இப்ெபாழுது நீ சரியாக எங்கைளப்
ேபான்ேறஇருக்க றாய்”என்றுஅவர்கள்
ெசால்வார்கள்.

௧௧ உங்கள் தற்ெபருைம பாதாளத்த ற்கு
அனுப்பப்பட்டிருக்கும்.

உங்கள் சுரவீைணகளிலிருந்து வரும்
இைச, உங்கள் ெபருைமக்குரிய
ஆவயன்வரைவப்பற்ற க்கூறும்.

பூச்ச கள்உங்கள்உடைலஉண்ணும்.
பூச்ச களின்ேமல் படுக்ைகையப்ேபால் நீ
படுத்தருப் பாய்.

புழுக்கள் உங்கள் உடைலப்
ேபார்ைவையப் ேபால்மூடும்.

௧௨நீவ டிெவள்ளிையப்ேபால்இருந்தாய்.
ஆனால், நீ வானத்தலிருந்து
வழுந்துவ ட்டாய்.

கடந்த காலத்தல், பூமியல் உள்ள
எல்லா நாடுகளும், உனக்குமுன்
பணிந்தருந்தது.

ஆனால், இப்ேபாது நீ ெவட்டித்
தள்ளப்பட்டிருக்க றாய்.

௧௩நீ எப்ெபாழுதும்உனக்குள்ேளேய,
“நான் மிக உன்னதமான ேதவைனப்
ேபாலாேவன்.

நான்வானங்களுக்குேமேல ேபாேவன்.
நான்எனதுசங்காசனத்ைதேதவனுைடய
நட்சத்த ரங்களுக்குேமல்ைவப்ேபன்.
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நான் பரிசுத்தமான மைலயான சாேபான் மீது
அமர்ேவன்.

நான்,அந்தமைலேமேலெதய்வங்கைளச்
சந்த ப்ேபன்.

௧௪ நான், ேமகங்களிலுள்ள பலிபீடத்த ற்கு
ஏற ப்ேபாேவன்.

நான்மிகஉன்னதமானேதவைனப்ேபால்
ஆேவன்” என்றுெசான்னாய்.

௧௫ஆனால்அதுநைடெபறவல்ைல.
நீ ேதவேனாடு வானத்துக்குப்
ேபாகவல்ைல.

நீ மரணத்தன் இடமான பாதாளத்தன்
பள்ளத்துக்குத்தள்ளப்பட்டாய்.

௧௬ஜனங்கள்உன்ைனக்கவனிக்க றார்கள்.
உன்ைனப்பற்ற ச ந்த க்க றார்கள்.

நீ ஒரு மரித்துப்ேபான உடல் என்று
ஜனங்கள் பார்க்கன்றனர் ஜனங்கள்
ெசால்லுகறார்கள்,

“பூமியலுள்ள அைனத்து அரசுகைளயும்
ெபரும் பீத க்கு உள்ளாக்கய அேத
மனிதன்இவன்தானா?

௧௭இேதமனிதன்தான்நகரங்கைளஅழித்து,
நாடுகைளவனாந்த ரமாகச் ெசய்தவனா?

இேத மனிதன்தான் ேபாரில் ஜனங்கைளச்
சைறப்ப டித்து

அவர்கைளத் தங்கள் வீடுகளுக்குப்
ேபாகவ டாமல்ெசய்தவனா?”

௧௮ பூமியல் ஒவ்ெவாரு அரசனும்
மகைமேயாடுமரித்தருக்கன்றனர்.
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ஒவ்ெவாரு அரசனும் தனது ெசாந்தக்
கல்லைறையைவத்தருக்க றான்.

௧௯ ஆனால் தீய அரசனான நீ, உனது
கல்லைறயலிருந்து தூக்க
எறயப்பட்டாய்.

நீ மரத்தலிருந்து ெவட்டப்பட்ட
கைளையப் ேபால் ெவட்டித் தூர
எறயப்பட்டாய்.

நீ ேபார்க்களத்தல் வழுந்து மரித்த
மனிதைனப் ேபாலிருக்க மற்ற வீரர்கள்
மித த்துக்ெகாண்டுெசன்றனர்.

இப்ெபாழுது, நீ மற்ற மரித்த
மனிதர்கைளப் ேபாலிருக்க றாய்.

கல்லைறத் துணிகளுக்குள் வழுந்து
க டக்க றாய்.

௨௦மற்றஅரசர்கள்பலர் மரித்தருக்கன்றனர்.
அவர்கள் அைனவரும் தம் ெசாந்தக்
கல்லைறகைளைவத்துள்ளனர்.

ஆனால், நீஅவர்கேளாடு ேசரமாட்டாய்.
ஏெனன்றால், நீ உன் ெசாந்த நாட்ைட
அழித்துவ ட்டாய்.

நீஉன்ெசாந்தஜனங்கைளக்ெகான்றாய்.
நீ ெசய்ததுேபால உன் பள்ைளகள்
ெதாடர்ந்து, அழிவு ேவைலகைளச்
ெசய்யமாட்டார்கள். உன் பள்ைளகள்
நறுத்தப்படுவார்கள்.

௨௧ அவனது பள்ைளகைளக் ெகாைல
ெசய்யத்தயாராகுங்கள்.

அவர்களின்தந்ைதகுற்றாவாளி.
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அதனால்அவர்கைளக்ெகால்லுங்கள்.
அவனது பள்ைளகள் மீண்டும்
நாட்டின் அதகாரத்ைத
எடுத்துக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்.

அவர்கள் மீண்டும் தமது நகரங்களால்
உலகத்ைதந ரப்பமாட்டார்கள்.

௨௨ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
கூறனார், “அந்த ஜனங்களுக்கு
எத ராக நான் நன்று சண்ைடயடுேவன்.
புகழ்ெபற்ற நகரமான பாப ேலாைன
நான் அழிப்ேபன். பாப ேலானிலுள்ள
அைனத்து ஜனங்கைளயும் நான்
அழிப்ேபன். அவர்களின் பள்ைளகைளயும்
ேபரப்பள்ைளகைளயும், ேபரப்பள்ைளகளின்
பள்ைளகைளயும் நான் அழிப்ேபன்”
என்றார்.இைவஅைனத்ைதயும்கர்த்தர்தாேம
கூறனார்.
௨௩ கர்த்தர்: “நான் பாப ேலாைன

மாற்றுேவன். அந்த இடம் ஜனங்களுக்காக
இல்லாமல் மிருகங்களுக்குரியதாகும். அந்த
இடம் தண்ணீருள்ள பள்ளத்தாக்கு ஆகும்.
நான் அழிவு என்னும் துைடப்பத்ைத எடுத்து
பாப ேலாைனத் துைடத்துப் ேபாடுேவன்”
என்றார். சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறச்ெசான்னார்.
ேதவன்அசீரியாைவயும்தண்டிப்பார்
௨௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ஒரு

வாக்குறுத ச் ெசய்தருக்க றார். “நான்



ஏசாயா ௧௪:௨௫ lxix ஏசாயா ௧௪:௨௯

வாக்குறுதக் ெகாடுக்க ேறன். நான்
நைனத்தது ேபாலேவ இைவ அைனத்தும்
ந கழும். நான் த ட்டமிட்ட வழிய ேலேய
இைவ அைனத்தும் சரியாக ந கழும்.
௨௫ எனது நாட்டிலுள்ள அசீரிய அரசைன
நான் அழிப்ேபன். என் மைலகளின்ேமல்
அவைன மித த்துப் ேபாடுேவன். அந்த
அரசன் எனது ஜனங்கைள அவனது
அடிைமகளாக்கனான். அவர்களின்
பன் கழுத்தன்ேமல் நுகத்தடிையப்
பூட்டியருக்க றான். யூதா ஜனங்களின்
கழுத்தலிருந்து அந்தத் தடி நீக்கப்படும்.
அந்தப் பாரம் வலக்கப்படும். ௨௬ எனது
ஜனங்களுக்காக நான் த ட்டமிட்டுள்ளது
இதுதான். அைனத்து நாடுகைளயும்
தண்டிக்கஎனதுபுயத்ைதபயன்படுத்துேவன்”
என்றுகர்த்தர் ெசான்னார்.
௨௭ கர்த்தர் தனது த ட்டத்ைதச்

ெசயல்படுத்தும்ேபாது, அதைன எவரும்
தடுக்க இயலாது. கர்த்தர் தனது ைககைள
உயர்த்த ஜனங்கைளத் தண்டிக்கும்ேபாது
எவரும்அவைரத்தடுக்கமுடியாது.

ெபலிஸ்தயாவுக்கான ேதவனுைடய
ெசய்த
௨௮ இந்தத் துன்பச்ெசய்தயானது, ஆகாஸ்

அரசன்மரித்தஆண்டில்ெகாடுக்கப்பட்டது.
௨௯ ெபல்ஸ்தயா நாேட உன்ைன அடித்த

அரசன் மரித்துப்ேபானதால் நீ மக ழ்ச்ச யாக



ஏசாயா ௧௪:௩௦ lxx ஏசாயா ௧௪:௩௧

இருக்கறாய். ஆனால் நீ உண்ைமய ேலேய
மக ழ்ச்ச யாக இருக்கமாட்டாய். அவனது
ஆட்ச முடிந்துவ ட்டது என்பது உண்ைம.
ஆனால் அரசனின் மகன் வந்து ஆட்ச
ெசய்வான். இது, ஒரு பாம்பு அைத
வ ட ஆபத்தான பாம்ைமப் ெபற்றது
ேபான்றருக்கும். இந்த புதய அரசன்
வைரவும் ஆபத்தும் ெகாண்டு பாம்புேபால
உங்களுக்குஇருப்பான்.
௩௦ ஆனால் எனது ஏைழ ஜனங்கள்

பாதுகாப்புடன் உணவு உண்பார்கள்.
அவர்களின் பள்ைளகளும் பாதுகாப்பாக
இருப்பார்கள். எனது ஏைழ ஜனங்கள்
படுத்தருந்து பாதுகாப்ைப உணர்வார்கள்.
ஆனால் உனது குடும்பத்ைத நான்
பட்டினிேயாடு ெகால்ேவன். மீதயுள்ள உனது
ஜனங்கள்மடிந்துப் ேபாவார்கள்.

௩௧ நகர வாசலருகல் உள்ள ஜனங்கேள,
கதறுங்கள்!

நகரத்தலுள்ளஜனங்கேள, கதறுங்கள்!
ெபலிஸ்தயாவலுள்ள அைனத்து

ஜனங்களும்நடுங்குவார்கள்.
உங்கள் ைதரியம் சூடான ெமழுகு ேபால்
உருகவடும்.

வடக்ேக பாருங்கள்!
அங்ேக புழுத ேமகம்இருக்க றது!
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அசீரியாவலிருந்து பைடெயான்று
வந்துெகாண்டிருக்க றது!

அந்தப் பைடயலுள்ள அைனவரும் பலம்
ெகாண்டவர்கள்!

௩௨அந்தப் பைட தம் நாட்டிற்கு தூதுவர்கைள
அனுப்பும்.

அந்தத் தூதுவர்கள் தம் ஜனங்களிடம்,
“ெபலிஸ்தயா ேதாற்கடிக்கப்பட்டது.

ஆனால் கர்த்தர் சீேயாைனப்
பலப்படுத்தனார்.

அவரது ஏைழ ஜனங்கள் அங்கு
பாதுகாப்பாக இருக்க றார்கள்” என்று
அறவப்பார்கள்.

௧௫

ேமாவாப ற்கு ேதவனுைடயெசய்த
௧ இது ேமாவாையப் பற்ற துக்கமான

ெசய்த .

ஒருஇரவு,ஆர்,ேமாவாப்ஆகயவற்றலிருந்து
பைடகள்ெசல்வங்கைளஎடுத்தனர்.

அந்தஇரவல்நகரம்அழிக்கப்பட்டது.
ஒருஇரவு, கீர், ேமாவாப்ஆகயவற்றலிருந்து

பைடகள்ெசல்வங்கைளஎடுத்தனர்.
அந்தஇரவல்நகரம்அழிக்கப்பட்டது.

௨ அரசனது குடும்பத்தனரும் தீேபானின்
ஜனங்களும் அழுவதற்குத்
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ெதாழுதுெகாள்க ற இடங்களுக்குப்
ேபானார்கள்.

ேமாவாப்பன் ஜனங்கள்
ேநேபாவுக்காகவும்ேமெதபாவுக்காகவும்
அழுதனர்.

ஜனங்கள் தம் தைலகைளயும்,
தாடிகைளயும்மழித்துக்ெகாண்டு

அவர்கள் துக்கமாக இருப்பதாகக்
காட்டினர்.

௩ ேமாவாபன் எல்லா இடங்களிலும் வீட்டுக்
கூைரகளிலும்,ெதருக்களிலும்,

ஜனங்கள் துக்கத்தன் ஆைடகைள
அணிந்துஅழுதுெகாண்டிருந்தனர்.

௪ எஸ்ேபான் மற்றும் எெலயாேல
நகர ஜனங்கள் உரத்து
அழுதுெகாண்டிருந்தனர்.

ெவகு ெதாைலவலுள்ள யாகாஸ் நகரம்
வைர அவர்களின் சத்தங்கைள நீ
ேகட்கலாம்.

பைடவீரர்களும்கூடகதறுகறார்கள்.
அவர்கள் அச்சத்தால் நடுங்க க்
ெகாண்ருக்கறார்கள்.

௫ ேமாவாபுக்காக எனது இதயம் துயரத்ேதாடு
அழுகறது.

ஜனங்கள் பாதுகாப்புக்காக
ஓடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அவர்கள் ெவகு ெதாைலவல் உள்ள
ேசாவாருக்குஓடுகறார்கள்.
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அவர்கள் எக்லாத் ெசலிஸ்ஸியாவுக்கு
ஓடுகறார்கள். லூகத்துக்குப்
ேபாகும் மைலப்பாைதயல் அவர்கள்
ஏற ப்ேபாகும்ேபாதுஅழுகறார்கள்.

ஓேரானாயீமின் வழியல் அவர்கள்
நடந்து ெசல்லும்ேபாது மிக உரத்து
அழுகறார்கள்.

௬ ஆனால் ந ம்ரீம் புருக் பாைலவனமாகக்
காய்ந்தருக்க றது.

அைனத்து தாவரங்களும் காய்ந்துள்ளன.
எதுவும்பசுைமயாகஇல்ைல.

௭ எனேவ, ஜனங்கள் தமக்குச்
ெசாந்தமானவற்ைறச்ேசகரித்துக்ெகாண்டு
ேமாவாைபவ ட்டுவலகுகறார்கள்.

அவர்கள் அவற்ைறச் சுமந்துெகாண்டு
பாப்லர்க ரீக்கன் எல்ைலையக்
கடக்கன்றனர்.

௮ ேமாவாபன் எல்லா இடங்களிலும்
அழுைகையக் ேகட்கலாம்.

ெவகு ெதாைலவலுள்ள எக்லாய ம் வைர
ஜனங்கள்அழுதுெகாண்டிருந்தனர்.

ெபேரலீம் நகரத்தல் ஜனங்கள்
அழுதுக்ெகாண்டிருந்தனர்.

௯ தீேமானின் தண்ணீரானது இரத்தத்தால்
நைறந்தருக்கும்.

தீேமானுக்கு ேமலும் அதகக் ேகடுகைள
நான் (கர்த்தர்)ெகாண்டுவருேவன்.
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ேமாவாபல் வாழ்க ற சல ஜனங்கள்
பைகவரிடமிருந்துதப்பயருக்க றார்கள்.

ஆனால் நான் அவர்கைள உண்ண
சங்கங்கைளஅனுப்புேவன்.

௧௬
௧நீங்கள்நாட்டின்அரசனுக்குஅன்பளிப்ைப

அனுப்பேவண்டும். நீங்கள் ேசலாவலிருந்து
வனாந்தரம் வழியாக சீேயான் மகளின்
மைலக்கு (எருசேலம்) ஒரு ஆட்டுக்குட்டிைய
அனுப்புங்கள்.

௨ ேமாவாபன் ெபண்கள் அர்ேனான் ஆற்ைற
கடக்கமுயன்றனர்.

அவர்கள் உதவக்காக ஒரு
இடத்தலிருந்துஇன்ெனாருஇடத்துக்கு
ஓடுகறார்கள்.

மரத்தலிருந்து கூடு வழுந்த ப றகு,
அைத இழந்த பறைவகைளப்
ேபான்றருக்கன்றனர்.

௩ “எங்களுக்குஉதவுங்கள்!
என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று
எங்களுக்குச்ெசால்லுங்கள்!

மதய ெவயலிலிருந்து நழலானது
எங்கைளக் காப்பாற்றுவது
ேபான்று எங்கள் பைகவரிடமிருந்து
காப்பாற்றுங்கள்.

நாங்கள் எங்கள் பைகவர்களிடமிருந்து
ஓடிக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

எங்கைளஒளித்துைவயுங்கள்.
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எங்கைள எமது பைகவர்களிடம்
ஒப்பைடத்துவ டாதீர்கள்

௪ ேமாவாபலிருந்த ஜனங்கள்
தங்கள் வீடுகளிலிருந்து வலக
பலவந்தப்படுத்தப்பட்டனர்.

எனேவ, அவர்கள் உங்கள் நாட்டில்
வாழட்டும்.

அவர்களின் பைகவர்களிடமிருந்து
அவர்கைளமைறத்துைவயுங்கள்”

என்றுஅவர்கள்ெசால்க றார்கள்.

ெகாள்ைளயானதுநறுத்தப்படும்.
பைகவர்கள்ேதாற்கடிக்கப்படுவார்கள்.
மற்ற ஜனங்கைளக் காயப்படுத்தய
மனிதர்கள் இந்த நாட்டிலிருந்து
ெவளிேய ேபாவார்கள்.

௫ப றகு, புதயஅரசர்வருவார்.
அந்தஅரசர் தாவீதன்குடும்பத்தலிருந்து
வருவார். அவர் உண்ைமயுள்ளவராக
இருப்பார்.

அவர் அன்பும் கருைணயும் உள்ளவராக
இருப்பார்.

அந்தஅரசர் சரியாக ந யாயந்தீர்ப்பார்.
அவர் சரியாகவும் நல்லதாகவும்
உள்ளவற்ைறேயெசய்வார்.

௬ ேமாவாபலுள்ள ஜனங்கள் ெபருைமயும்
ேமட்டிைமயும் ெகாண்டவர்கள் என்று
நாங்கள்ேகள்வப்பட்ேடாம்.
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அவர்கள் ப டிவாதமும் தற்ெபருைமயும்
உைடயவர்கள்.

அவர்களின் தற்ெபருைமகள் ெவற்று
வார்த்ைதகளாகஉள்ளன.

௭ ேமாவாப் நாடு முழுவதுேம இந்த
அகங்காரத்தால்துன்புறும்.

ேமாவாபலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும்
அலறுவார்கள், ஜனங்கள் துக்கம்
அைடவார்கள்.

அவர்கள் கடந்துேபான காலத்தல் தாங்கள்
ெகாண்டிருந்தவற்றன்ேமல் ஆவல்
ெகாள்வார்கள்.

அவர்கள்க ராேரேசத்ஊரில்ெசய்யப்பட்ட
அத்த அப்பங்கைளவரும்புவார்கள்.

௮ எஸ்ேபான் வயல்களும் ச ப்மா
ஊர் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களும்
வளர முடியவல்ைலேய என்று
வருத்தப்படுவார்கள்.

ெவளிநாட்டு அரசர்கள் த ராட்ைசக்
ெகாடிகைளெவட்டிப் ேபாட்டனர்.

பைகப் பைடகள் யாேசர் நகரம் வைரயும்
வானந்த ரத்தலும்பரவ இருக்கன்றன.

அவர்கள் கடல் வைரயலும்கூடப் பரவ
இருந்தனர்.

௯ “நான்யாேசர் மற்றும்ச ப்மாஜனங்கேளாடு
அழுேவன்,

ஏெனன்றால், த ராட்ைசகள்
அழிக்கப்பட்டுவ ட்டன.
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நான் எஸ்ேபாேன மற்றும் எெலயாேல
ஜனங்கேளாடுஅழுேவன்.

ஏெனன்றால், அங்ேக அறுவைட
நைடெபறாது.

ேகாைடகாலப் பழங்களும் இல்லாமல்
ேபாகும்.

மக ழ்ச்ச ஆரவாரங்களும் இல்லாமல்
ேபாகும்.

௧௦கர்ேமலில்மக ழ்ச்ச யும் பாடலும்இராது.
அறுவைடக் காலத்தல் அைனத்து
மக ழ்ச்சையயும்நறுத்துேவன்.

த ராட்ைசயானதுஇரசமாக தயாராகஉள்ளது.
ஆனால்அைவவீணாகப் ேபாகும்.

௧௧ எனேவ நான் ேமாவாபுக்காக மிகவும்
வருத்தமாகஇருக்க ேறன்.

நான் க ர்ேகேரசுக்காக மிகவும்
வருத்தமாகஇருக்க ேறன்.

நான் இந்த நகரங்களுக்காக மிக மிக
வருத்தமாகஇருக்க ேறன்.

௧௨ ேமாவாபலுள்ள ஜனங்கள்
ெதாழுதுெகாள்ளும்தம்இடங்களுக்குச்
ெசல்வார்கள்.

ஜனங்கள்ெஜபம்ெசய்யமுயல்வார்கள்.
ஆனால், என்ன நைடெபறும் என்று

பார்ப்பார்கள்.
அவர்கள் ெஜபம் ெசய்யக்கூட முடியாத
அளவுக்குபலவீனமாகஇருப்பார்கள்”.
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௧௩ பலமுைற, கர்த்தர் ேமாவாைபப்
பற்றய இச்ெசய்த கைளச் ெசான்னார்.
௧௪ இப்ெபாழுதும் கர்த்தர் கூறுகறார்:
“மூன்று ஆண்டுகளில், (ஒரு கூலிக்காரன்
தனது காலத்ைத எண்ணுவதுேபான்று)
அந்த ஜனங்கள் அைனவரும் அவர்களின்
தற்ெபருைமக்குரிய ெபாருட்களும்
அழிந்துேபாகும். அங்கு சலேர மீதயாக
இருப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் பலராக
இருக்கமாட்டார்கள்.”

௧௭
ஆராமுக்குேதவனுைடயெசய்த
௧ தமஸ்குவற்கான துயரச் ெசய்த

இது.தமஸ்குவுக்குஇைவயைனத்தும் ந கழும்
என்றுகர்த்தர்கூறுகறார்:

“தமஸ்குஇப்ெபாழுதுநகரமாகஇருக்க றது.
ஆனால்தமஸ்குஅழிக்கப்படும்.
அழிக்கப்பட்டக் கட்டிடங்கள் மட்டுேம
தமஸ்குவல்இருக்கும்.

௨ஆேராேவரின் நகரங்கைளவ ட்டு ஜனங்கள்
வலகுவார்கள்.

காலியான அந்தப் பட்டணங்களில் ஆட்டு
மந்ைதகள்சுதந்த ரமாகத் த ரியும்.

அவற்ைறத் ெதாந்தரவு ெசய்ய அங்ேக
யாரும்இருக்கமாட்டார்கள்.

௩ எப்ப ராயீமின் (இஸ்ரேவல்) அரணான
நகரங்கள்அழிக்கப்படும்.



ஏசாயா ௧௭:௪ lxxix ஏசாயா ௧௭:௬

தமஸ்குவல்உள்ளஅரசுமுடிந்துவடும்.
இஸ்ரேவலுக்கு ஏற்பட்ட அைனத்தும்

சீரியாவ ற்குஏற்படும்.
முக்கயமான ஜனங்கள் அைனவரும்
ெவளிேயஎடுத்துச்ெசல்லப்படுவார்கள்.

சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இைவ
அைனத்தும்ந கழும்” என்றுகூறனார்.

௪ “அந்தக் காலத்தல், யாக்ேகாபன்
(இஸ்ரேவல்) ெசல்வம் அைனத்தும்
ேபாய்வடும்.

யாக்ேகாபு ேநாய்வாய்ப்பட்டதனால்
ெபலவீனமும் ெமலிவும் ெகாண்ட
மனிதைனப் ேபாலாவான்.

௫ “அந்தக் காலம் ெரப்பாயீம்
பள்ளத்தாக்க ேல தானிய அறுவைட
நைடெபறுவதுேபால் இருக்கும்.
ேவைலக்காரர்கள் வயலில் வளர்ந்த
ெசடிகைள ேசகரிக்க றார்கள். ப றகு
அவர்கள் ெசடிகளிலிருந்து தானியக்
கத ர்கைள ெவட்டுகறார்கள். ப றகுஅவர்கள்
தானியத்ைதச் ேசகரிக்கன்றனர்.
௬ “ஜனங்கள் ஒலிவமரத்தல் அறுவைட

ெசய்வதுேபான்று அந்தக் காலம் இருக்கும்.
ஜனங்கள் ஒலிவ மரத்தலிருந்து ஒலிவக்
காய்கைளப் பற ப்பார்கள். மரத்தன்
உச்சயல் சல ஒலிவக் காய்கைள
அவர்கள் வ ட்டுைவப்பார்கள். நான்கு
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அல்லது ஐந்து ஒலிவக் காய்கைள
அவர்கள் உயரத்தலுள்ள கைளகளில்
வ ட்டுவடுவார்கள். இதுேபாலேவ
அந்த நகரங்களுக்கும் ஏற்படும்.” சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறனார்.
௭ அந்தக் காலத்தல், ஜனங்கள்

தங்கைளப் பைடத்த ேதவைன
ேநாக்க ப் பார்ப்பார்கள். அவர்களின்
கண்கள் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தைரப்
பார்க்கும். ௮ அவர்களால் ெசய்யப்பட்ட
பலிபீடங்களுக்குத் தரும்பமாட்டார்கள்.
அவர்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு
தங்களால் அைமக்கப்பட்ட ச றப்பான
ேதாட்டங்களுக்கும், பலிபீடங்களுக்கும்
ேபாகமாட்டார்கள்.
௯ அந்தக் காலத்தல், ேகாட்ைட நகரங்கள்

எல்லாம் காலியாகும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
வருவதற்கு முன்னால் அந்தத் ேதசத்தல்
மைலகளும் காடுகளும் இருந்தது ேபான்று
அந்த நகரங்கள் இருக்கும். கடந்த
காலத்தல், அைனத்து ஜனங்களும் ஓடிப்
ேபானார்கள். ஏெனன்றால், இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அங்கு வந்துெகாண்டுஇருந்தனர்.
வரும்காலத்தல் மீண்டும் இந்தத் ேதசம்
காலியாகும். ௧௦ இது நகழும், ஏெனன்றால்,
உங்கைளப் பாதுகாக்க ற ேதவைன நீங்கள்
மறந்துவ ட்டீர்கள். உங்கள் பாதுகாப்புக்குரிய
இடமாக இருக்கும் ேதவைன நீங்கள்
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நைனக்கவல்ைல.
ெவகு ெதாைலவலுள்ள இடங்களிலிருந்து

நீ சல நல்ல த ராட்ைசக் ெகாடிகைளக்
ெகாண்டுவந்தாய். நீ அவற்ைற நட்டு
ைவக்கலாம். ஆனால்அைவவளராது. ௧௧ஒரு
நாள் உன் த ராட்ைசக் ெகாடிகைள நடுவாய்.
அவற்ைற வளர்க்க முயல்கறாய். மறுநாள்
அக்ெகாடிகள் வளரத் ெதாடங்கும். ஆனால்
அறுவைடக் காலத்தல் அச்ெசடிகளிலிருந்து
பழங்கைளப் பற க்க ெசல்வாய். ஆனால்
அைனத்தும் மரித்துப் ேபானைத காண்பாய்.
அைனத்து ெசடிகைளயும் ஒரு ேநாய்
அழித்துவடும்.

௧௨ ஏராளமான ஜனங்கைள வசாரித்துக்
ேகள்!

அவர்கள் உரத்து கடல் இைரச்சைலப்
ேபான்றுஅலறக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

சத்தத்ைதக் ேகள்,இது கடலில்அைலகள்
ேமாத க்ெகாள்வைதப் ேபான்றருக்கும்.

௧௩ஜனங்களும் அந்த அைலகைளப்ேபான்று
இருப்பார்கள்.

ேதவன்அந்தஜனங்களிடம்கடுைமயாகப்
ேபசுவார்.

அவர்கள்ெவளிேயஓடிப்ேபாவார்கள்.
ஜனங்கள் காற்றால் துரத்தப்படுக ற
பதைரப்ேபான்றுஇருப்பார்கள்.

ஜனங்கள் புயலால் துரத்தப்படுக ற
துரும்ைபப்ேபான்றுஇருப்பார்கள்.
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காற்று அடிக்கும்ேபாது பதர்கள்
ெவளிேயறும்.

௧௪அந்தஇரவு,ஜனங்கள்அஞ்சுவார்கள்.
காைலக்குமுன்னால், எதுவும்வடுபடாது.

எனேவ, நம் பைகவர்கள் எதைனயும்
ெபறமாட்டார்கள்.

அவர்கள்நம் நாட்டிற்குவருவார்கள்.
ஆனால்அங்குஎதுவும்இராது.

௧௮
எத்த ேயாப்ப யாவற்குத் ேதவனுைடய

ெசய்த
௧ எத்த ேயாப்ப யாைவ அதன்

ஆறுகேளாடு பார். அந்த நாடு பூச்ச களால்
நைறந்தருக்க றது. அவற்றன் சறகுகளின்
இைரச்சைல உங்களால் ேகட்க முடியும்.
௨அந்தநாடுஜனங்கைளநாணல்படகுகளில்
கடைலக்கடந்துெசல்லுமாறுஅனுப்பயது.

வைரவாகச்ெசல்லும்தூதர்கேள!
வளர்ச்ச யும் பலமும் ெகாண்ட
ஜனங்களிடம் ேபாங்கள்.

(எல்லா இடங்களிலும் உயரமும் பலமும்
ெகாண்டஜனங்களிடம் மற்றஜனங்கள்
பயப்படுவார்கள்.

அவர்கள் வல்லைமமிக்க ேதசத்ைத
உைடயவர்கள்.

அவர்களின் ேதசம் மற்ற ேதசங்கைளத்
ேதாற்கடிக்க றது.
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ஆறுகளால் ப ரிக்கப்படுக ற நாட்டில்
அவர்கள்இருக்கறார்கள்).

௩ அவர்களுக்குக் ெகட்டைவ ஏற்படும்
என்று அந்த ஜனங்கைள எச்சரிக்ைக
ெசய்யுங்கள்.

இந்த உலகலுள்ள அைனத்து
ஜனங்களும் இவர்களுக்கு
ஏற்படப்ேபாவைதக்காண்பார்கள்.

மைலயல் ஏற்றப்பட்டக் ெகாடிையப்ேபான்று,
ஜனங்கள் இவற்ைறத் ெதளிவாகப்
பார்ப்பார்கள்.

இந்த உலகலுள்ள அைனத்து
ஜனங்களும் இந்த உயர்ந்து
வளர்ந்த ஜனங்களுக்கு
ந கழப் ேபாவைதப்பற்ற க்
ேகள்வப்படுவார்கள்.

ேபாருக்கு முன் ேகட்கும்
எக்காளத்ைதப்ேபான்று ெதளிவாக
அவர்கள் ேகட்பார்கள்.

௪ கர்த்தர் என்னிடம், “நான் எனக்காகத்
தயார் ெசய்யப்பட்ட இடத்தல் இருப்ேபன்.
நான் ந கழ்பவற்ைற அைமதயாகக்
கவனிப்ேபன். அழகான ஒரு ேகாைட
நாளில் நடுப்பகலில் ஜனங்கள் ஓய்வாக
இருப்பார்கள். (இது ெவப்பமுள்ள
அறுவைடக்காலமாக இருக்கும். மைழ
இல்லாதேபாது, காைலப்பனிமட்டும்
இருக்கும்.) ௫ ப றகு ஏேதா பயங்கரமான



ஏசாயா ௧௮:௬ lxxxiv ஏசாயா ௧௮:௭

ஒன்று நகழும். பூக்கள் மலர்ச்ச யைடந்த
ப றகுள்ள காலமாக இருக்கும். புதய
த ராட்ைசகள் ெமாட்டு வ ட்டு வளர்ந்து
ெகாண்டிருக்கும். ஆனால் அறுவைடக்கு
முன்பு, பைகவர்கள்வந்துெசடிகைளெவட்டிப்
ேபாடுவார்கள். பைகவர்கள் ெகாடிகைள
ெவட்டித் தூர எறவார்கள். ௬ த ராட்ைசக்
ெகாடிகள் மைலப் பறைவகளுக்கும்,
காட்டுமிருகங்களுக்கும் உணவாகக்
கைடக்கும். அக்ெகாடிகளில் பறைவகள்
ேகாைட காலத்தல் தங்கும். மைழக்
காலத்தல்காட்டுமிருகங்கள்அக்ெகாடிகைள
உண்ணும்” என்றார்.
௭ அந்த ேநரத்தல், சர்வ வல்லைமயுள்ள

கர்த்தருக்கு ஒரு வேசஷ காணிக்ைக
ெகாண்டு வரப்படும். இக்காணிக்ைக
உயரமும், பலமும் ெகாண்ட
ஜனங்களிடமிருந்து வரும். (எல்லா
இடங்களிலும் உள்ள ஜனங்கள் இந்த
உயரமும் பலமும் ெகாண்ட ஜனங்களுக்கு
அஞ்சுவார்கள். அந்த வல்லைம மிக்க
ேதசத்ைதக் ெகாண்டவர்களின் ேதசம் மற்ற
ேதசங்கைளத் ேதாற்கடிக்கும். ஆறுகளால்
ப ரிக்கப்பட்டநாட்டில்அவர்கள்இருப்பார்கள்).
இந்தக் காணிக்ைக சீேயான் மைலயான,
கர்த்தருைடய இடத்த ற்குக் ெகாண்டு
வரப்படும்.

௧௯
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எக ப்துக்குேதவனுைடயெசய்த
௧ எக ப்ைதப் பற்றயத் துயரமான ெசய்த :

பார்! வைரவான ேமகத்தல் கர்த்தர் வந்து
ெகாண்டிருக்க றார். கர்த்தர் எக ப்துக்குள்
நுைழவார். எக ப்தலுள்ளஅைனத்துெபாய்த்
ெதய்வங்களும் பயத்தால் நடுங்கும். எக ப்து
ைதரியமுைடயது. ஆனால், அந்தத் ைதரியம்
சூடானெமழுைகப்ேபாலஉருக ப்ேபாகும்.
௨ “எக ப்து ஜனங்கள் தங்களுக்கு எத ராகச்

சண்ைடய ட்டுக்ெகாள்ள நான் காரணமாக
இருப்ேபன். ஜனங்கள் தம் சேகாதரர்கேளாடு
சண்ைடயடுவார்கள். அயலார் தங்கள்
அயலாருக்கு எத ராக இருப்பார்கள்.
பட்டணங்கள் பட்டணங்களுக்கு எத ராக
இருக்கும். இராஜ்யங்கள் இராஜ்யங்களுக்கு
எத ராக இருக்கும். ௩ எக ப்து ஜனங்கள்
குழம்ப ப் ேபாவார்கள். ஜனங்கள் தமது
ெபாய்த் ெதய்வங்கைளயும், ஞானிகைளயும்
என்ன ெசய்யலாம் என்று ேகட்பார்கள்.
ஜனங்கள் குற ெசால்பவர்கைளயும், மந்த ர
வாத கைளயும் ேகட்பார்கள். ஆனால்
அவர்களது ஆேலாசைனகள் பயனற்றுப்
ேபாகும்” என்றுேதவன்ெசால்க றார்.
௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தராக ய

ஆண்டவர் கூறுகறார்: “நான் (ேதவன்)
எக ப்ைத ஒரு கடினமான எஜமானனிடம்
ெகாடுப்ேபன். ஜனங்களின்மீது ஒரு
வல்லைமவாய்ந்தஅரசன்ஆட்ச ெசய்வான்.”
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௫ ைநல் நத வறண்டு ேபாகும்.
கடலிலிருந்து தண்ணீர் ேபாய்வடும்.
௬ அைனத்து ஆறுகளும் மிகக் ெகட்ட
மணம் வீசும். எக ப்தலுள்ள கால்வாய்கள்
வறண்டுேபாகும். ௭ அதலுள்ள தண்ணீரும்
ேபாய்வடும். எல்லா தண்ணீர் தாவரங்களும்
வாடிப்ேபாகும். ஆற்றங்கைரகளில்
உள்ள ெசடிகள் எல்லாம் வாடும். அைவ
பறக்கடிக்கப்படும். ஆற்றன் அருேக உள்ள
அகன்ற இடங்களில் உள்ள ெசடிகளும்
வாடிப்ேபாகும்.
௮ைநல் நதயல் மீன் ப டிக்க ற மீனவர்கள்

அைனவரும் துயரப்படுவார்கள். அவர்கள்
அலறுவார்கள். அவர்கள் தங்கள்
உணவற்காக ைநல் நதைய நம்ப
இருந்தனர். ஆனால் அது வறண்டுேபாகும்.
௯ ஆைட ெநய்க ற அைனத்து ஜனங்களும்
மிக மிகத் துன்பப்படுவார்கள். அந்த
ஜனங்களுக்கு சல்லா துணிகைள
ெநய்ய சணல் ேதைவப்படும். ஆனால்
ஆறு வறண்டுேபாகும். எனேவ சணல்
வளராது. ௧௦ தண்ணீைரத் ேதக்க ைவக்க
அைணகட்டுகறவர்களுக்கு ேவைல
இருக்காது. எனேவ அவர்கள் துயரமாக
இருப்பார்கள்.
௧௧ேசாவான்பட்டணத்தலுள்ளதைலவர்கள்

மூடர்கள். “பார்ேவானின் ஞானமுள்ள
ஆேலாசைனக்காரர்கள்” தவறான
ஆேலாசைனகைளக் ெகாடுக்க றார்கள்.
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தம்ைம ஞானிகள் என்று அந்தத்
தைலவர்கள் கூறுகறார்கள். அரசர்களின்
பைழய குடும்பத்தலிருந்து வந்ததாக
அவர்கள் கூறுகறார்கள். ஆனால் தாம்
நைனப்பதுேபால அவர்கள் அத்தைன
புத்த சாலிகள்அல்ல.
௧௨ எக ப்ேத! உனது புத்த சாலிகள் எங்ேக?

சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் எக ப்த ற்காக
என்ன த ட்டமிட்டிருக்க றார் என்று அந்த
புத்த சாலிகள் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
என்ன நகழும் என்பைத உங்களுக்குச்
ெசால்லும் ஜனங்களாக அவர்கள் இருக்க
ேவண்டும்.
௧௩ ேசாவானின் தைலவர்கள்

மூடரானார்கள். ேநாப்பன் தைலவர்கள்
ெபாய்யானவற்ைற நம்பனார்கள்.
எனேவ, தைலவர்கள் எக ப்ைத தவறான
வழியல் நடத்த ச்ெசன்றனர். ௧௪ கர்த்தர்
தைலவர்கைளக் குழப்பமைடய ெசய்தார்.
அவர்கள் அைலந்து த ரிந்து எக ப்ைத
தவறான வழிகளில் நடத்த ச் ெசன்றனர்.
தைலவர்கள் ெசய்க ற அைனத்தும்
தவறாயன. அவர்கள் குடிகாரர்கள்
மயக்கத்ேதாடு தைரயல் உருளுவதுேபாலக்
க டந்தனர். ௧௫அந்தத் தைலவர்களால்ெசய்ய
முடிந்ததுஎதுவுமில்ைல. (இந்தத்தைலவர்கள்
“தைலகளாகவும், வால்களாகவும்”
இருக்கன்றனர். அவர்கள் “கைளயாகவும்
நாணலாகவும்”இருக்கன்றனர்).
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௧௬ அந்தக் காலத்தல், எக ப்தயர்கள்
அச்சமுள்ளெபண்கைளப்ேபான்றருப்பார்கள்.
அவர்கள் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருக்கு
பயப்படுவார்கள். ஜனங்கைளத் தண்டிக்க
கர்த்தர் தம் ைகையத் தூக்குவார். அவர்கள்
அஞ்சுவார்கள். ௧௭ யூதாவன் ேதசம்
எக ப்தயார்களுக்குப் பயங்கரமான இடமாக
இருந்தது. எக ப்தலுள்ள எவனும் யூதாவன்
ெபயைரக் ேகட்டால் நடுங்குவான். இைவ
நகழும், ஏெனன்றால், சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் எக ப்த ற்கு பயங்கரங்கள் ந கழத்
த ட்டமிட்டிருக்க றார். ௧௮ அப்ெபாழுது,
எக ப்தல் ஐந்து நகரங்கள் இருக்கும்.
அங்குள்ள ஜனங்கள் கானான் ெமாழிையப்
(யூதெமாழி) ேபச க்ெகாண்டிருப்பார்கள்.
இந்நகரங்களுள் ஒன்று “அழிவன் நகரம்”
என்று ெபயர் ெபறும். சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தைரப் பன்பற்றுவதாக ஜனங்கள்
வாக்களிப்பார்கள். ௧௯ அந்தக் காலத்தல்,
ஒரு பலிபீடம் எக ப்தன் மத்தயல்
கர்த்தருக்காக இருக்கும். எக ப்தன்
எல்ைலயல் கர்த்தருக்கு மகைம ேசர்க்கும்
வைகயல் நைனவுச் சன்னம் ஒன்று
இருக்கும். ௨௦ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
வல்லைம மிக்க ெசயல்கைளச் ெசய்க றார்
என்பதற்கு இது அைடயாளமாக இருக்கும்.
கர்த்தரிடம் உதவ ேகட்டு ஜனங்கள் எந்த
ேநரத்தல் அலறனாலும் கர்த்தர் உதவைய
அனுப்புவார். ஜனங்கைளக் காப்பாற்ற
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பாதுகாக்கக் கர்த்தர் ஒருவைனஅனுப்புவார்.
அந்த ஆள் இந்த ஜனங்கைள அவர்கைள
ஒடுக்கும் மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து
காப்பாற்றுவான்.
௨௧ அந்தக் காலத்தல், எக ப்தன்

ஜனங்கள் கர்த்தைரப் பற்ற உண்ைமயாகத்
ெதரிந்துெகாள்வார்கள். எக ப்தன்
ஜனங்கள் ேதவைன ேநச ப்பார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் ேதவனுக்குச் ேசைவ
ெசய்வார்கள். பல பலிகைளக்
ெகாடுப்பார்கள். அவர்கள் கர்த்தருக்குப் பல
வாக்குறுதகைளக் ெகாடுப்பார்கள். அவர்கள்
அவ்வாக்குறுதகைளக்காப்பாற்றுவார்கள்.
௨௨ எக ப்தன் ஜனங்கைளக் கர்த்தர்

தண்டிப்பார். ப றகு, கர்த்தர் அவர்கைள
மன்னிப்பார். (குணப்படுத்துவார்)
அவர்கள் கர்த்தரிடம் தரும்ப வருவார்கள்.
கர்த்தர் அவர்களது ெஜபங்கைளக்
ேகட்டு அவர்கைளக் குணப்படுத்துவார்.
(மன்னிப்பார்)
௨௩ அந்தக் காலத்தல், எக ப்தலிருந்து

அசீரியாவ ற்கு ஒரு ெபரும் பாைத இருக்கும்.
ப றகு, ஜனங்கள் அசீரியாவலிருந்து
எக ப்த ற்குப் ேபாவார்கள். ஜனங்கள்
எக ப்தலிருந்துஅசீரியாவ ற்குப்ேபாவார்கள்.
எக ப்து அசீரியாேவாடு ேசர்ந்து ேவைல
ெசய்யும்.
௨௪ அந்தக் காலத்தல், இஸ்ரேவல்

அசீரியாவுடனும் எக ப்துடனும் ேசர்ந்து
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உடன்பாடு ெசய்யும். இது நாட்டுக்கான
ஆசீர்வாதமாக வளங்கும். ௨௫ சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இந்த நாடுகைள
ஆசீர்வத ப்பார். “எக ப்தயேர நீங்கள் என்
ஜனங்கள். அசீரியாேவ நான் உன்ைன
உருவாக்க ேனன். இஸ்ரேவேல நான்
உன்ைனச் ெசாந்தமாக்க ேனன். நீங்கள்
அைனவரும் ஆசீர்வத க்கப்பட்டீர்கள்!” என்று
அவர்ெசால்வார்.

௨௦
எக ப்ைதயும் எத்த ேயாப்ப யாைவயும்

அசீரியா ேதாற்கடிக்கும்
௧ அசீரியாவன் அரசனாகச் சர்ேகான்

இருந்தான். சர்ேகான் தர்த்தாைன
அஸ்ேதாத்துக்கு எத ராக சண்ைடய ட
அனுப்பனான். தர்த்தான் அங்ேக ேபாய்
அந்நகரத்ைதக் ைகப்பற்றனான். ௨ அந்த
ேநரத்தல், கர்த்தர், ஆேமாத்சன் மகனான
ஏசாயா மூலமாகப் ேபசனார். “ேபா உன்
இடுப்பல் இருந்து துயரமாக ய ஆைடைய
எடு. உன்கால்களில்உள்ளபாதரட்ைசகைளக்
கழற்று” என்று கர்த்தர் கூறனார். ஏசாயா
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்தான். ஏசாயா
ஆைடகளும் பாதரட்ைசகளும்இல்லாமல்
நடந்தான்.
௩ ப றகு, “மூன்று ஆண்டு காலமாக

ஏசாயா ஆைடகளும் பாதரட்ைசகளும்
இல்லாமல் நடந்து வந்தான். இது
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எக ப்துக்கும் எத்த ேயாப்ப யாவுக்கும்
ஒரு அைடயாளமாக இருக்க றது.
௪ அசீரியாவன் அரசன் எக ப்து மற்றும்
எத்த ேயாப்ப யாைவத் ேதாற்கடிப்பான்.
அசீரியா சைறக் ைகத கைள அவர்களது
நாடுகளிலிருந்து அைழத்துச்ெசல்லும்.
முதயவர்களும் இைளஞர்களும்,
ஆைடகளும், பாதரட்ைசகளும் இல்லாமல்
அைழத்துச் ெசல்லப்படுவார்கள். அவர்கள்
ந ர்வாணமாக இருப்பார்கள். எக ப்தலுள்ள
ஜனங்கள் ெவட்கம் அைடவார்கள்.
௫ அவர்கள் எக ப்தன் மகைமையப் பார்த்து
அத சய த்தனர். அவர்கள் ஏமாந்து நாணம்
அைடவார்கள்” என்றுகர்த்தர் ெசான்னார்.
௬ கடற்கைரயல் வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்க ற

ஜனங்கள், “அவர்கள் எங்களுக்கு
உதவுவார்கள் என்று அந்த நாடுகளின்
மீது நாங்கள் நம்ப க்ைக ைவத்தருந்ேதாம்.
நாங்கள் அவர்களிடம் ஓடிப்ேபாேனாம்.
ஆதலால், அவர்கள் எங்கைள அசீரியா
அரசனிடம் இருந்து தப்புமாறு ெசய்வார்கள்.
ஆனால் அவர்கைளப் பாருங்கள் அவர்களின்
நாடுகள் ைகப்பற்றப்பட்டன. எனேவ எப்படி
நாங்கள் தப்ப த்துக்ெகாள்ேவாம்?” என்று
ெசால்வார்கள்.

௨௧

பாப ேலானுக்குத் ேதவனுைடயெசய்த
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௧ கடல் வனாந்தரத்ைதப் பற்றய துயரச்
ெசய்த :

வனாந்தரத்தலிருந்து ஏேதா வந்து
ெகாண்டிருக்க றது.

இது ெநேகவலிருந்து* வந்து
ெகாண்டிருக்கும்காற்றுேபால்உள்ளது.

இது பயங்கரமான நாட்டிலிருந்து
வந்துெகாண்டிருக்க றது.

௨ ஒரு பயங்கரமான ந கழ்ச்ச
நடக்கப்ேபாவைத நான்
பார்த்தருக்க ேறன்,

துேராக கள் உனக்கு எத ராகத்
தரும்பயைதநான்பார்க்க ேறன்.

ஜனங்கள் உன் ெசல்வத்ைத
எடுத்துக்ெகாள்வைத நான்
பார்க்க ேறன்.

ஏலாேம! ேபாய் ஜனங்களுக்கு எத ராகப்
ேபாரிடு!

ேமதயாேவ! நகரத்ைத சுற்ற உன்
பைடகைள நறுத்த அதைனத்
ேதாற்கடி!

இந்த நகரத்தல் உள்ள
ெகட்டவற்ைறெயல்லாம் முடித்து
ைவப்ேபன்.

* ௨௧:௧: ெநேகவ்யூதாவன்ெதன்பகுத வனாந்த ரம்.
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௩ அந்தப் பயங்கரமானவற்ைற நான்
பார்த்ேதன். இப்ெபாழுது நான்
பயப்படுக ேறன்.

பயத்தால்என்வயறுபாத க்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த வலியானது ப ரசவ வலி
ேபான்றுள்ளது.

நான் ேகள்வப்பட்ட ெசய்த கள் எல்லாம்
என்ைனஅச்சம்ெகாள்ளச்ெசய்க றது.

நான் பார்த்தைவ எல்லாம் என்ைனப்
பயத்தால்நடுங்கச்ெசய்க றது.

௪ நான் கவைலப்படுக ேறன். நான் பயத்தால்
நடுங்க க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

என் இன்பமான மாைலப்ெபாழுது
பயமுள்ளஇரவாயற்று.

௫ எல்லாம் நன்றாக இருக்க றது என்று
ஜனங்கள்நைனத்தனர்.

“ேமைசையத் தயார் ெசய்யுங்கள்!
சாப்படுங்கள், குடியுங்கள்!” என்று
ஜனங்கள்ெசான்னார்கள்.

அேத ேநரத்தல் பைட வீரர்கள்,
“காவல்காரைர நறுத்துங்கள்!

அதகாரிகேளஎழுந்து
உங்கள் ேகடயங்கைளப்
பளபளப்பாக்குங்கள்!” என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தனர்.

௬ எனது ஆண்டவர் என்னிடம், “ேபாய்,
நகரத்ைதக் காவல் ெசய்ய ஒருவைனக்
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கண்டுபடி. அவன்தான்பார்ப்பைதெயல்லாம்
நமக்குச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டும்.
௭ காவல்காரன் குதைரவீரர்கள், கழுைதகள்
அல்லது ஒட்டகங்கள் ஆகயவற்றன்
வரிைசையப் பார்த்தால் அவன் கவனமாக
மிகக்கவனமாக உற்றுக்ேகட்க ேவண்டும்”
என்றுெசான்னார்.
௮ ப றகு, ஒரு நாள், காவல்காரன் “சங்கம்”

என்றுஎச்சரிக்ைகக்குரல்ெகாடுத்தான்.

“அவன், என் ஆண்டவேன! ஒவ்ெவாரு
நாளும் நான் காவல் ேகாபுரத்தல்
காத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.

ஒவ்ெவாரு இரவலும் நான்
நன்றுெகாண்டுகாவல்ெசய்ேதன்.

௯ பாருங்கள்! அவர்கள் வந்து
ெகாண்டிருக்க றார்கள்!

நான் மனிதர்கள் மற்றும் குதைர
வீரர்களின் வரிைசகைளப்
பார்க்க ேறன்” என்று காவல்காரன்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான்.

ப றகு,ஒருதூதுவன்,
“பாப ேலான்ேதாற்கடிக்கப்பட்டுவ ட்டது.
பாப ேலான்தைரயல்வழுந்துவ ட்டது.

அங்குள்ளெபாய்த்ெதய்வங்களின்சைலகள்
எல்லாம்
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தைரயல் வீசப்பட்டு துண்டுகளாக
உைடக்கப்பட்டிருக்கன்றன” என்று
ெசான்னான்.

௧௦ ஏசாயா, “எனது ஜனங்கேள!
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து நான்
ேகட்ட, எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குச்
ெசால்லியருக்க ேறன். நீங்கள் மாவு
எந்த ரத்தல் ேபாடப்பட்ட தானியம் ேபான்று
அைரக்கப்படுவீர்கள்.”
தூமாபற்ற ேதவனுைடயெசய்த
௧௧தூமாபற்ற துயரச்ெசய்த .

யாேரா ஒருவன் என்ைன ஏேதாமிலிருந்து
அைழத்தான்.

அவன், “காவல்காரேன! இரவு எவ்வளவு
ேபாய ற்று?

இரவு முடிய இன்னும் எவ்வளவு
ேநரமிருக்க றது?” என்றுேகட்டான்.

௧௨அந்தக்காவல்காரன்,
“வடிற்காலம்வந்துெகாண்டிருக்க றது.
ஆனால்மீண்டும்இரவுவரும்.

ேகட்பதற்குஏதாவதுஇருந்தால்,
ப றகு மீண்டும் வந்து ேகளுங்கள்”
என்றான்.

அேரப யாவற்குத் ேதவனுைடயெசய்த
௧௩அேரப யா பற்றயதுயரமானெசய்த .
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அேரப யாவன் வனாந்த ரத்தல் த தானிய
பயணிகள்

சல மரங்களின் அருகல் இரவல்
தங்கனார்கள்.

௧௪ ச ல தாகமுள்ள பயணிகளுக்கு அவர்கள்
தண்ணீைரக்ெகாடுத்தார்கள்.

ேதமாவன் ஜனங்கள் பயணிகளுக்கு
உணவுெகாடுத்தார்கள்.

௧௫ ஜனங்கள் வாள்களுக்கும்,
வல்லுகளுக்கும்தப்ப ஓடுகறார்கள்.

அந்த வாள்கள் அழிக்கத்
தயாராயருந்தன.

அந்தவல்லுகள்எய்யப்பட தயாராயருந்தன.
கடினமான ேபாரிலிருந்து அவர்கள்
ஓடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

௧௬ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்,
நடக்கப் ேபாக றவற்ைறெயல்லாம்
எனக்குச் ெசான்னார். “ஒரு
ஆண்டில் (கூலிக்காரனுைடய கால
எண்ணிக்ைகையப்ேபான்று) ேகதாருைடய
மகைம எல்லாம் ேபாய்வடும். ௧௭ அந்த
ேநரத்தல், மிகச் ச ல வல் வீரர்களும்
ேகதாரின் ச றந்த பைட வீரர்கள் மட்டுேம
உய ேராடு வ டப்படுவார்கள்” என்று கர்த்தர்
ெசான்னார். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தர் அவற்ைறெயல்லாம் எனக்குச்
ெசான்னார்.
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௨௨
எருசேலமிற்குத் ேதவனுைடயெசய்த
௧ தரிசனப் பள்ளத்தாக்ைகப் பற்றய

ேசாகமானெசய்த :

ஜனங்கேள உங்களுக்கு என்ன தவறு
ஏற்பட்டது?

உங்கள் வீட்டு மாடிகளில் ஏன் மைறந்து
ெகாண்டிருக்க றீர்கள்?

௨ கடந்த காலத்தல் இந்நகரம் பரபரப்புைடய
நகரமாகஇருந்தது.

இந்த நகரம் ஆரவாரமும் மக ழ்ச்ச யும்
உைடயதாகஇருந்தது.

ஆனால்இப்ேபாதுஅைவமாறயுள்ளன.
உனதுஜனங்கள்ெகால்லப்பட்டிருக்கலாம்
ஆனால்வாள்களினால்அல்ல.

ஜனங்கள்மரித்தனர்.
ஆனால்ேபாரிடும்ேபாதுஅல்ல.

௩ உங்கள் தைலவர்கள் எல்ேலாரும் ேசர்ந்து
தூரத்துக்குஓடிப்ேபானார்கள்.

ஆனால் அவர்கள் அைனவரும் வல்
இல்லாமல்ைகதுெசய்யப்பட்டார்கள்,

தைலவர்கள் அைனவரும் ேசர்ந்து தூர ஓடிப்
ேபானார்கள்.

ஆனால்அவர்கள்ைகதுெசய்யப்பட்டனர்.

௪எனேவ, “என்ைனப்பார்க்கேவண்டாம்!
என்ைனஅழவடுங்கள்!
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எருசேலமின் அழிைவப் பற்ற நான்
வருந்தும்ேபாது

எனக்குஆறுதல்ெசால்லவரேவண்டாம்”.

௫ கர்த்தர் ஒரு வ ேசஷமான நாைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார். அந்த நாளில்
அமளியும் குழப்பமும் ஏற்படும். தரிசனப்
பள்ளத்தாக்கல் ஜனங்கள் ஒருவர் மீது
ஒருவர் நடப்பார்கள். நகரச் சுவர்கள்
கீேழத் தள்ளப்படும். பள்ளத்தாக்கல் உள்ள
ஜனங்கள் நகரத்தலுள்ள மைல ேமல்
உள்ள ஜனங்கைளப் பார்த்து ஆர்ப்பரித்துக்
ெகாண்டிருக்க றார்கள். ௬ ஏலாமிலிருந்து
வந்த குதைர வீரர்கள் தங்கள் அம்புகள்
ந ரப்பப்பட்ட ைபகைள எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபார் ெசய்யப் ேபாவார்கள். கீர் நாட்டு
ஜனங்கள் தங்கள் ேகடயங்கேளாடு
ஆரவாரம் ெசய்வார்கள். ௭ உங்களது
சறப்பான பள்ளத்தாக்கல் பைடவீரர்கள்
சந்த ப்பார்கள். பள்ளத்தாக்கானது
இரதங்களால் நைறந்துவடும். குதைர
வீரர்கைள நகர வாசலுக்கருகல் நறுத்த
ைவப்பார். ௮அந்த ேநரத்தல், யூதாவலுள்ள
ஜனங்கள் தம் ஆயுதங்கைளப் பயன்படுத்த
வரும்புவார்கள். அவர்கள் அவற்ைற ெபத்-
ஹ-யார்ல்*ைவத்தருக்க றார்கள். யூதாைவப்
* ௨௨:௮: ெபத்-ஹ-யார்சாேலாேமானின்அரண்மைனயன்
ஒரு பகுத அவனது ஆயுதங்கைளயும் ெசல்வத்ைதயும்
ேசர்த்துைவக்கும்இடம்.
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பாதுகாக்கும் சுவர்கைளப் பைகவர்கள்
இடித்துப் ேபாடுவார்கள். ௯-௧௧ தாவீதன்
நகரச் சுவர்கள் வ ரிசல்வ டத் துவங்கன.
அந்த வ ரிசல்கைள நீ பார்ப்பாய். எனேவ
நீ வீடுகைள எண்ணிக் கணக்கடுவாய்.
நீ வீட்டிலுள்ள கற்கைளக் ெகாண்டு
சுவர்கைள நைலப்படுத்த பயன்படுத்துவாய்.
இரண்டு சுவர்களுக்கு இைடயல் பைழய
ஓைடயல் உள்ள தண்ணீைரச் ேசமித்து
ைவக்க இடம்பண்ணுவாய். நீ தண்ணீைரப்
பாதுகாப்பாய்.
உன்ைனக் காத்துக்ெகாள்ள நீ இவ்வாறு

அைனத்ைதயும் ெசய்வாய். ஆனால் நீ
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்த ேதவைன
நம்பமாட்டாய். நீண்ட காலத்த ற்கு முன்ேப
இவற்ைறச் ெசய்தவைர (ேதவைன) நீ
பார்க்கமாட்டாய்.
௧௨ எனேவ, சர்வ வல்லைமயுள்ள

எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்,
ஜனங்களிடம் அவர்களது மரித்துப்ேபான
நண்பர்களுக்காக அழவும் ேசாகப்படவும்
ெசால்வார். ஜனங்கள் தங்கள் தைலகைள
மழித்துக்ெகாண்டு, துக்கத்த ற்குரிய
ஆைடகைளஅணிந்துெகாள்வார்கள்.
௧௩ஆனால், பார்! ஜனங்கள் இப்ெபாழுது

மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருக்க றார்கள்.

அவர்கள்சந்ேதாஷமாய்ெகாண்டாடுக றார்கள்.
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ஜனங்கள் ெசால்லுகறதாவது:
“ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும்
ெகால்லுங்கள்.

நாம்ெகாண்டாடுேவாம்.
உங்கள் உணைவ உண்ணுங்கள்.

த ராட்ைசரசத்ைதக்குடியுங்கள்.
உண்ணுங்கள்குடியுங்கள்.
ஏெனன்றால், நாைள மரித்துவடுேவாம்”
என்றுெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

௧௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் என்னிடம்
இவற்ைறெயல்லாம் ெசான்னார். இவற்ைற
நான் என் காதுகளால் ேகட்ேடன். “நீங்கள்
தவறு ெசய்தருக்க றீர்கள். குற்றம்
மன்னிக்கப்படுவதற்கு முன்னால் நீங்கள்
மரித்துப் ேபாவீர்கள் என்று நான் உறுத படக்
கூறுக ேறன்!” சர்வ வல்லைமயுள்ள
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறனார்.

ெசப்னாவற்குேதவனுைடயெசய்த
௧௫சர்வவல்லைமயுள்ளஎனதுகர்த்தராக ய

ஆண்டவர்,ெசப்னாஎன்றேவைலக்காரனிடம்
ேபாய், அந்த ேவைலக்காரேன
அரண்மைனயன் ேமலாளிடம்: ௧௬ “நீ
இங்ேக என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்க றாய்?
உன் குடும்பத்தலுள்ள யாராவது இங்ேக
புைதக்கப்பட்டிருக்க றார்களா? ஏன் இங்ேக
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ஒரு கல்லைறைய உருவாக்கனாய்?” என்று
அந்த ேவைலக்காரைனக்ேகள்.
அதற்கு ஏசாயா, “இந்த மனிதைனப்

பாருங்கள்! இவன் தனது
கல்லைறைய உயர்ந்த இடத்தல்
அைமத்துக்ெகாண்டிருக்க றான். இந்த
மனிதன் அவனது கல்லைறைய அைமக்க
பாைறக்குள்ெவட்டிக்ெகாண்டிருக்க றான்.
௧௭-௧௮ “மனிதேன, கர்த்தர் உன்ைன நசுக்க

வடுவார். கர்த்தர் உன்ைன உருட்டி சறு
உருண்ைடயாக்க ெவகு ெதாைலவலுள்ள
இன்ெனாரு நாட்டின் தறந்த ைககளில்
எற ந்துவடுவார். அங்ேக நீ மரித்துப்
ேபாவாய்” என்றுகூறனான்.
கர்த்தர்: “நீ உனது இரதங்கைளப்பற்ற

ெபருைமப்பட்டுக் ெகாள்ளலாம். ஆனால்
அந்தத் ெதாைலதூர நாட்டிலுள்ள உனது
புதய அரசன் உன்னுைடயைதவ ட
ச றந்த இரதங்கைள ைவத்தருப்பான்.
அவனது அரண்மைனயல் உனது
இரதங்கள் முக்கயத்துவம் ெபறாது.
௧௯ உன்ைன உன் பதவைய வ ட்டுத்
துரத்தவடுேவன். உனது முக்கயமான
ேவைலயலிருந்து உன்ைனப் புதய அரசன்
எடுத்து வடுவான். ௨௦ அந்த ேநரத்தல்,
எனது ேவைலக்காரனான இல்க்கயாவன்
மகனான எலியாக்கீைம அைழப்ேபன்.
௨௧ நான் உனது ஆைடைய எடுத்து
அந்த ேவைலக்காரன் மீது ேபாடுேவன்.
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நான் அவனுக்கு உனது ெசங்ேகாைலக்
ெகாடுப்ேபன். நான் உனக்குரிய
முக்கயமான ேவைலைய அவனுக்குக்
ெகாடுப்ேபன். அந்த ேவைலக்காரன்
எருசேலம் ஜனங்களுக்கும் யூதாவன்
குடும்பத்த ற்கும் ஒரு தந்ைதையப்ேபால
இருப்பான்.
௨௨ “தாவீதன் வீட்டுச் சாவைய அந்த

மனிதனின் கழுத்ைதச்சுற்ற நான்
ேபாடுேவன். அவன் ஒரு கதைவத்
த றந்தால், அக்கதவு தறந்ேத இருக்கும்.
எந்த நபராலும் அதைன அைடக்கமுடியாது.
அவன் ஒரு கதைவ அைடத்தால், அது
மூடிேய இருக்கும் எந்த நபராலும்
அதைனத் தறக்கேவ முடியாது. அந்த
ேவைலயாள், தந்ைதயன் வீட்டிலுள்ள
மத ப்ப ற்குரிய நாற்காலிையப்ேபால
இருப்பான். ௨௩ நான் மிகப்பலமான
பலைகயல் அடிக்கப்பட்ட ஆணிையப்
ேபால அவைனப் பலமுள்ளவனாக்குேவன்.
௨௪அவன்தந்ைதயன்வீட்டிலுள்ளஅைனத்து
மத ப்பும், முக்கயத்துவமும் ெகாண்ட
ெபாருட்கெளல்லாம் அவன்ேமல் ெதாங்கும்.
முதயவர்களும், சறுவர்களும் அவைனச்
சார்ந்து இருப்பார்கள். அந்த ஜனங்கள்
சறு பாத்த ரங்களும், தண்ணீர் ந ரம்பய
ெபரிய பாட்டில்களும் அவனுக்குேமல்
ெதாங்குவதுேபால்இருக்கும்.
௨௫ “அந்த ேநரத்தல், பலமான பலைகயல்
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அடிக்கப்பட்டிருந்த ஆணியானது (ெசப்னா)
பலவீனமாக உைடந்துேபாகும். அந்த ஆணி
தைரயல் வழுந்துவ ட அந்த ஆணியல்
ெதாங்க க்ெகாண்டிருந்த அைனத்து
ெபாருட்களும் வழுந்து அழிந்துேபாகும்.
ப றகு நான் ெசான்ன அைனத்தும் ந கழும்
(இைவெயல்லாம் ந கழும்.” ஏெனன்றால்,
கர்த்தர்அவற்ைறச்ெசான்னார்).

௨௩
தீருைவப்பற்றய ேதவனுைடயெசய்த
௧தீருைவப்பற்றயதுயரச்ெசய்த :

தர்ஷீஸ்கப்பல்கேள,துக்கமாகஇருங்கள்.
உங்கள்துைறமுகம்அழிக்கப்பட்டிருக்க றது.

(இந்தச்ெசய்த கப்பலில்வந்தஜனங்களுக்கு,
அவர்கள் க த்தீம் ேதசத்தலிருந்து
வரும்ேபாேதெசால்லப்பட்டது).

௨ கடற்கைரயல் வாழும் ஜனங்கேள,
துக்கமாய்இருங்கள்.

தீரு “சீேதானின் வயாபாரம்” ஆக
இருந்தது.

அக்கடற்கைர நகரம் கடைலத் தாண்டி
வணிகர்கைளஅனுப்பயது.

அவர்கள் உன்ைனச் ெசல்வத்தால்
ந ரப்பனார்கள்.

௩ அந்த மனிதர்கள் கடல்களில் பயணம்
ெசய்துதானியங்கைளத் ேதடினார்கள்.
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தீருவலிருந்து வந்த ஜனங்கள் ைநல்
ஆற்றன் கைரயல் வைளந்த
தானியங்கைள வாங்க , மற்ற
நாடுகளில்அவற்ைறவற்றனர்.

௪ சீேதாேன, நீ மிகவும் துக்கமாக இருக்க
ேவண்டும்.

ஏெனன்றால், இப்ேபாது கடலும்
கடற்ேகாட்ைடயும்கூறுகறது:

எனக்குப்பள்ைளகள்இல்ைல.
நான் பள்ைளப் ேபற்றன் வலிைய
உணர்ந்தருக்கவல்ைல.

நான்பள்ைளகைளப்ெபற்றுக்ெகாண்டதல்ைல.
இளம் ஆண்கைளயும், ெபண்கைளயும்
நான்வளர்த்தருக்கவல்ைல.

௫ தீருைவப் பற்றய ெசய்த கைள எக ப்து
ேகட்கும்.

இச்ெசய்த கள் எக ப்ைத துக்கத்தனால்
துன்புறச்ெசய்யும்.

௬ கப்பல்கேள நீங்கள் தர்ஷீசுக்குத்
தரும்புங்கள்.

கடற்கைரயல் வாழும் ஜனங்கேள,
துக்கமாகஇருங்கள்.

௭கடந்த காலத்தல், தீருநகரில் சந்ேதாஷமாக
இருந்தீர்கள்.

அந்நகரம் துவக்க காலம் முதல் வளர்ந்து
வந்தது.
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அந்நகர ஜனங்கள் ெதாைல
தூரங்களுக்குப் பயணம் ெசய்து
வாழ்ந்தருக்கன்றனர்.

௮ தீரு நகரம் பல தைலவர்கைள
உருவாக்கயருக்க றது.

அந்நகர வணிகர்கள் இளவரசர்கைளப்
ேபான்றருக்கன்றனர்.

அதன் வயாபாரிகள் எங்கும் மத ப்பு
ெபறுகறார்கள்.

எனேவயார் தீருவுக்கு எத ராக த ட்டங்கள்
தீட்டினார்கள்?

௯சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இருந்தார்.
அவர்கைள அவர் முக்கயத்துவம்
இல்லாதவர்களாகச் ெசய்ய முடிவு
ெசய்தார்.

௧௦தர்ஷீஸிலிருந்துவந்தகப்பல்கேள!
உங்கள்நாட்டிற்குத்தரும்ப ப்ேபாங்கள்.

கடைல ஒரு சறு ஆறு ேபான்று கடந்து
ெசல்லுங்கள்.

இப்ெபாழுது உங்கைள எவரும்
தடுக்கமாட்டார்கள்.

௧௧ கர்த்தர் அவரது ைகையக் கடலுக்கு ேமல்
நீட்டியருக்க றார்.

தீருவுக்கு எத ராகப் ேபாரிட கர்த்தர்
அரசுகைளச்ேசகரித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.

தீருவன்அரண்கைளஅழிக்க
கர்த்தர் கானானுக்குக்கட்டைளய ட்டார்.

௧௨ கர்த்தர் கூறுகறார், “கன்னியாக ய
சீேதானின்மகேள, நீஅழிக்கப்படுவாய்.
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நீஇனிேமல்மக ழ்ச்ச அைடயமாட்டாய்.
ஆனால்தீருஜனங்கள்கூறுகறார்கள்,நமக்கு

ைசப்ரஸ்உதவும்!
ஆனால் நீ கடைலக் கடந்து ைசப்ரசுக்குச்
ெசன்றால் நீ ஓய்ெவடுக்க ஒரு
இடத்ைதக்கண்டுெகாள்ளமாட்டாய்.”

௧௩ எனேவ தீரு ஜனங்கள் கூறுகறார்கள்,
“நமக்குப் பாப ேலான் ஜனங்கள்
உதவுவார்கள்!

ஆனால்கல்ேதயருைடயநாட்ைடப் பார்.
இப்ெபாழுது பாப ேலான் ஒரு நாடாகேவ

இல்ைல.
அசீரியா பாப ேலாைனத் தாக்கயது.
அைதச்சுற்றலும் ேபார்க்
ேகாபுரங்கைளக்கட்டியது.

வீரர்கள், அழகான வீடுகளில்
இருந்து எல்லாவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாண்டனர்.

பாப ேலாைனக்காட்டுமிருகங்களுக்குரிய
இடமாகஅசீரியா ெசய்தது.

பாப ேலாைன அழிவுக்ேகற்ற இடமாக
மாற்றயது.

௧௪ எனேவ, துக்கமாயருங்கள்,
தர்ஷீஸிலிருந்துவந்தகப்பல்கேள,

உங்கள் பாதுகாப்புக்குரிய இடம் (தீரு)
அழிக்கப்படும்.”

௧௫ 70 ஆண்டுகளுக்கு ஜனங்கள் தீருைவ
மறப்பார்கள். (இது ஒரு அரசனின்
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ஆட்ச க்கால அளவு). 70 ஆண்டுகளுக்குப்
ப றகு, தீரு இந்தப் பாடலில் வரும் ேவச க்குச்
சமானமாய்இருக்கும்.

௧௬ “ஆண்களால்மறக்கப்பட்ட ெபண்ேண,
உன் வீைணைய எடுத்துக்ெகாண்டு
நகைரச் சுற்ற நட,

உன் பாடைல நன்றாக வாச . உன் பாடைல
அடிக்கடி பாடு.

ப றகு, ஜனங்கள் உன்ைன நைனவல்
ைவத்தருப்பார்கள்.”

௧௭ 70 ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு, தீருவன்
வழக்ைககர்த்தர்மீண்டும்மத ப்பீடுெசய்வார்.
அவர் அவளுக்கு ஒரு தீர்ைவக் ெகாடுப்பார்.
மீண்டும் தீரு வணிகத்ைதப் ெபறும் பூமியன்
அைனத்து நாடுகளுக்கும் தீரு ேவசயாக
வளங்கும்.
௧௮ ஆனால் தீரு தான் சம்பாத க்கும்

பணத்ைதக் தனக்ெகன்று ைவக்காது.
தனது வணிகத்தால் வரும் லாபத்ைதத்
தீரு கர்த்தருக்காகப் பாதுகாக்கும். தீரு
அச்ெசல்வத்ைதக் கர்த்தருக்குச் ேசைவ
ெசய்யும் ஜனங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்.
எனேவ, கர்த்தருைடய ஊழியக்காரர்கள்
முழுைமயாக சாப்படுவார்கள்,
அவர்கள் ெமன்ைமயான ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்வார்கள்.
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௨௪
ேதவன்இஸ்ரேவைலத்தண்டிப்பார்.
௧ பார்! கர்த்தர் இந்த நாட்ைட அழிப்பார்.

இந்த நாட்டிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் கர்த்தர்
துைடத்துவடுவார். கர்த்தர் இங்குள்ள
ஜனங்கைளெவளிேயதுரத்துவார்.
௨ அந்த ேநரத்தல், ெபாது ஜனங்களும்,

ஆசாரியர்களும் சமமாக இருப்பார்கள்.
அடிைமகளும், எஜமானர்களும் சமமாக
இருப்பார்கள். ெபண் அடிைமகளும்
அவர்களது ெபண் எஜமானர்களும்
சமமாக இருப்பார்கள். வாங்குபவர்களும்,
வற்பவர்களும் சமமாக இருப்பார்கள்.
கடன் வாங்கும் ஜனங்களும், கடன்
ெகாடுக்கும் ஜனங்களும் சமமாக
இருப்பார்கள். வட்டி வாங்கனவனும், வட்டி
ெகாடுத்தவனும் சமமாக இருப்பார்கள்.
௩ ஜனங்கள் அைனவரும் நாட்ைட
வ ட்டு ெவளிேயற்றப்படுவார்கள்.
அைனத்து ெசல்வமும் எடுக்கப்படும்.
இது நகழும். ஏெனன்றால், கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டிருக்க றார். ௪ இந்த நாடு
காலியாகவும் துக்கமாகவும் இருக்கும்.
உலகேம காலியாகவும் பலவீனமாகவும்
இருக்கும். இந்நாட்டு ெபருந்தைலவர்கள்
பலவீனமானவர்கள்.
௫ஜனங்கள்நாட்ைடத்தீட்டுப்படுத்தனார்கள்.

இது எப்படி ந கழ்ந்தது? ேதவனுைடய
ேபாதைனகளுக்கு எத ராக ஜனங்கள்
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தவறானவற்ைறச் ெசய்தனர். ேதவனுைடய
சட்டங்களுக்குஅவர்கள்அடி பணியவல்ைல.
நீண்ட காலத்துக்கு முன்பு ேதவேனாடு
இந்த ஜனங்கள் ஒரு உடன்படிக்ைக
ெசய்துக்ெகாண்டனர். ஆனால்,
அந்த ஜனங்கள் ேதவேனாடுள்ள
உடன்படிக்ைகைய முறத்துவ ட்டனர்.
௬இந்நாட்டில் வாழும் ஜனங்கள் தீைமகைளச்
ெசய்த குற்றவாளிகள். எனேவ, ேதவன்
இந்நாட்ைட அழிப்பதாக உறுத ெசய்தார்.
ஜனங்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். மிகச்ச லர்
மட்டுேமஉய ேராடுஇருப்பார்கள்.
௭த ராட்ைசக்ெகாடிகள்வாடிக்ெகாண்டிருக்கும்.

புதய த ராட்ைசரசம் ேமாசமாகும். கடந்த
காலத்தல் ஜனங்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருந்தார்கள். ஆனால், இப்ேபாது அந்த
ஜனங்கள் துக்கமாயுள்ளனர். ௮ ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச யாயருப்பைத நறுத்தயுள்ளனர்.
மக ழ்ச்சகுரியஆரவாரங்கள்நறுத்தப்பட்டன.
வீைண மற்றும் முரசுகளிலிருந்து வரும்
மக ழ்ச்ச இைசயும் முடிக்கப்பட்டது.
௯ ஜனங்கள் தம் த ராட்ைச ரசத்ைத
குடிக்கும்ேபாது, மக ழ்ச்ச கரமான
பாடல்கைளப் பாடமாட்டார்கள். இப்ெபாழுது
மதுபானம் அைதக் குடிக்க றவர்களுக்குக்
கசப்பாகஇருக்கும்.
௧௦ “ெமாத்த குழப்பம்” என்பது

இந்நகரத்த ற்கான நல்ல ெபயராக
உள்ளது. நகரம் அழிக்கப்பட்டிருக்க றது.
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ஜனங்கள் வீட்டிற்குள் நுைழய முடியாது.
கதவுகள் அைடப்பட்டிருக்கன்றன.
௧௧ ஜனங்கள் இன்னும் சந்ைத
இடங்களில் த ராட்ைசரசத்ைதக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கன்றனர். ஆனால்
அைனத்து மக ழ்ச்ச யும் ேபாய்வ ட்டன.
சந்ேதாஷம் ெவகு ெதாைலவுக்கு எடுத்துச்
ெசல்லப்பட்டிருக்க றது. ௧௨ நகரத்தல் அழிவு
மட்டுேம வ டப்பட்டுள்ளது. கதவுகள்கூட
ெநாறுக்கப்பட்டுள்ளன.

௧௩ அறுவைடக் காலத்தல், ஜனங்கள்
ஒலிவமரத்தலிருந்து ஒலிவப் பழங்கள்
உலுக்குவார்கள்.

ஆனால், ச ல ஒலிவப் பழங்கள்
வ டப்பட்டிருக்கும்.

இதுேபாலேவ, மற்ற ேதசங்களால்
சூழப்பட்டிருக்கும் இந்நாட்டில்
ஜனங்களின்மத்தயலும்இருக்கும்.

௧௪ வ டப்பட்ட ஜனங்கள் சத்தமிடத்
ெதாடங்குவார்கள்.

அவர்கள் கடலின் ஆரவாரத்ைதவ ட
மிகுதயாகச் சத்தமிடுவார்கள்.

கர்த்தர் ெபரியவர் என்பதால் அவர்கள்
மக ழ்வார்கள்.

௧௫ அந்த ஜனங்கள், “க ழக்கல் உள்ள
ஜனங்கள், கர்த்தைரத்துத க்க றார்கள்!

ெதாைல நாட்டு ஜனங்கள் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய நாமத்ைதத்
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துதக்கன்றனர்” என்றுெசால்வார்கள்.
௧௬பூமியலுள்ளஒவ்ெவாருஇடத்தலிருந்தும்

ேதவைனத் துதக்கும் பாடைலக்
ேகட்ேபாம்.

இப்பாடல்கள்நல்லேதவைனத்துதக்கும்.
ஆனால், நான்ெசால்க ேறன்:

“ேபாதும்! எனக்குேபாதுமானதுஉள்ளது!
நான்பார்க்கன்றைவபயங்கரமாகஉள்ளன.

துேராக கள் ஜனங்களுக்கு
எத ராகத் தரும்ப , அவர்கைளக்
காயப்படுத்துகறார்கள்.”

௧௭ அந்தத் ேதசத்தல் வாழும் ஜனங்களுக்கு
ஆபத்துவருவைதப் பார்க்க ேறன்.

அவர்களுக்கு அச்சம், குழிகள், உைலகள்
இருப்பைதப் பார்க்க ேறன்.

௧௮ ஜனங்கள் ஆபத்ைதப்பற்ற
ேகள்வப்படுவார்கள்.

அவர்கள்அச்சப்படுவார்கள்.
ச லஜனங்கள்ெவளிேயஓடுவார்கள்.

ஆனால், அவர்கள் குழிக்குள்
வழுவார்கள்; வைலக்குள்
அகப்படுவார்கள்.

ச ல ஜனங்கள் குழியலிருந்து ெவளிேய ஏற
வருவார்கள்.

ஆனால், அவர்கள் இன்ெனாரு
வைலக்குள்அகப்படுவார்கள்.

வானத்தல் உள்ள ெவள்ளத்தன் கதவுகள்
தறக்கும்.
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ெவள்ளம் ெபருகத்ெதாடங்கும். பூமியன்
அஸ்தபாரம்அைசயும்.

௧௯நலநடுக்கம் ஏற்படும்.
பூமியானதுபளந்துதறந்துக்ெகாள்ளும்.

௨௦ உலகத்தன் பாவங்கள் மிகவும்
கனமானைவ.

எனேவ, பாரத்த ற்கு அடியல் பூமி
வழுந்துவடும்.

பைழயவீடுேபான்றுபூமி நடுங்கும்.
குடிகாரைனப் ேபான்று பூமி
வழுந்துவடும்.

பூமியானதுெதாடர்ந்துஇருக்கமுடியாமல்
ேபாகும்.

௨௧ அந்த ேநரத்தல், கர்த்தர் பரேலாகத்தன்
ேசைனகைளபரேலாகத்தலும்,

பூமியலுள்ள அரசர்கைளப் பூமியலும்
தீர்ப்பளிப்பார்.

௨௨ பல ஜனங்கள் ேசர்ந்து
கூடிக்ெகாள்வார்கள்.

அவர்களில் சலர் குழியல்
அைடக்கப்படுவார்கள்.

அவர்களின் சலர் சைறக்குள்இருப்பார்கள்.
ஆனால் இறுதயல், நீண்ட
ேநரத்த ற்குப் ப றகு, அவர்கள்
நயாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள்.

௨௩எருசேலமில், சீேயான் மைலேமல் கர்த்தர்,
அரசைனப்ேபான்றுஆட்ச ெசய்வார்.
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அவரது மகைமயானது மூப்பர்களுக்கு
முன்இருக்கும்.

அவரது மகைமயானது மிகவும்
ப ரகாசமாயருப்பதால்

சூரியன் நாணமைடயும், சந்த ரன்
இக்கட்டானநைலயலிருக்கும்.

௨௫

ேதவைனத்துதக்கும்ஒருபாடல்
௧கர்த்தாேவ, நீர் எனதுேதவன்.

நான் உம்ைம கனம்பண்ணி, உமது
நாமத்ைதத்துத க்க ேறன்.

நீர்அத சயமானவற்ைறெசய்தருக்க றீர்.
நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால்
நீர் ெசான்னைவ, அைனத்தும்
முழுைமயாகஉண்ைமயாகயுள்ளது.

இப்படி இருக்கும் என்று நீர் ெசான்ன
ஒவ்ெவான்றும், சரியாக நீர்
ெசான்னபடிேயஆயற்று.

௨ நீர் நகரத்ைத அழித்தருக்க றீர். அந்த
நகரமானது பலமான சுவர்களால்
பாதுகாக்கப்பட்டது.

ஆனால்இப்ேபாதுஅதுமண்ேமடாய ற்று.
அயல்நாட்டுஅரண்மைனஅழிக்கப்பட்டிருக்க றது.

அதுமீண்டும்கட்டப்படமாட்டாது.
௩ வல்லைம மிக்க ேதசங்களிலுள்ள

ஜனங்கள்உம்ைமமத ப்பார்கள்.
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பலமான நகரங்களில் உள்ள
வல்லைமயுள்ள ஜனங்கள் உமக்குப்
பயப்படுவார்கள்.

௪ கர்த்தாேவ, நீர் பாதுகாப்புத் ேதைவபடுகற
ஏைழ ஜனங்களுக்குப் பாதுகாப்பான
இடம்.

இந்த ஜனங்கைளத் ேதாற்கடிக்க பல
ப ரச்சைனகள்ெதாடங்கும்.

ஆனால்நீர்அவர்கைளப்பாதுகாப்பீர்.
கர்த்தாேவ, நீர் ெவள்ளத்தலிருந்தும்,
ெவப்பத்தலிருந்தும் ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றும்வீடுேபாலஇருக்க றீர்.

ெதால்ைலகள் எல்லாம், பயங்கரமான காற்று
மற்றும் மைழேபான்றுஇருக்கும். மைழ
சுவைரத் தாக்க கீேழவழச்ெசய்யும்.

ஆனால் வீட்டிற்குள் உள்ள ஜனங்கள்
பாத க்கப்படமாட்டார்கள்.

௫ பைகவன் சத்தமிட்டு ஆரவாரத்ைத
ஏற்படுத்துவான்.

பயங்கர பைகவன் சத்தமிட்டு
சவால்வடுவான்.

ஆனால் ேதவனாகய நீர் அவர்கைளத்
தடுப்பீர்.

ேகாைட காலத்தல் வனாந்தரத்தல்
ெசடிகள்வாடி தைரயல்வழும்.

அடர்த்தயான ேமகங்கள் ேகாைட
ெவப்பத்ைதத்தடுக்கும்.
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அேத வழியல், நீர் பயங்கரமான
பைகவர்களின் சத்தங்கைள
நறுத்துவீர்.

ேதவன்அவரதுஊழியர்களுக்குஅைமத்த
வருந்து
௬ அந்த ேநரத்தல், சர்வ வல்லைமயுள்ள

கர்த்தர், இந்த மைலயல் உள்ள
ஜனங்களுக்கு ஒரு வருந்து தருவார். அந்த
வருந்தல் ச றந்த உணவும், த ராட்ைச
ரசமும் தரப்படும். மாமிசமானது புத தாகவும்
ச றந்ததாகவும்இருக்கும்.
௭ ஆனால் இப்ேபாது, எல்லா ேதசங்களின்

ேமலும் ஜனங்களின் ேமலும் ஒரு முக்காடு
கவழ்ந்தருக்க றது. அந்த முக்காடு
“மரணம்” என்று அைழக்கப்படுக றது.
௮ ஆனால் மரணமானது எக்காலத்த ற்கும்
அழிக்கப்படும். கர்த்தராக ய எனது
ஆண்டவர், ஒவ்ெவாரு முகத்தலும்
வடியும் கண்ணீைரத் துைடப்பார்.
கடந்த காலத்தல், அவரது ஜனங்கள்
எல்லாரும் துக்கமாயருந்தார்கள். ஆனால்,
பூமியலிருந்து ேதவன் அந்தத் துக்கத்ைத
எடுத்துவடுவார். இைவெயல்லாம் ந கழும்.
ஏெனன்றால்,இவ்வாறுந கழும்என்றுகர்த்தர்
கூறனார்.

௯அந்த ேநரத்தல்,ஜனங்கள்,
“இங்ேக எங்கள்ேதவன்இருக்கறார்.
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அவர்,நாங்கள்எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ற
ஒருவர்,

நம்ைமக் காப்பாற்றுவதற்காக அவர்
வந்தருக்க றார்.

நமதுகர்த்தருக்காகநாம்காத்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம்.
கர்த்தர் நம்ைமக் காப்பாற்றும்ேபாது,
நாம் ெகாண்டாடுேவாம், மக ழ்ச்ச
அைடேவாம்”.

௧௦ இந்த மைலமீது கர்த்தருைடய வல்லைம
உள்ளது,

ேமாவாப் ேதாற்கடிக்கப்படும்.
கர்த்தர் பைகவைரமித த்துநடந்துெசல்வார்.

இது குப்ைபகளில் உள்ள சருகுகள் மீது
நடப்பது ேபாலிருக்கும்.

௧௧ கர்த்தர் தமது கரங்கைள நீச்சலடிக்கும்
ஒருவைரப்ேபால்வ ரிப்பார்.

ப றகு கர்த்தர் அவர்களது
ெபருைமக்குரிய அைனத்ைதயும்
ேசகரிப்பார்.

கர்த்தர் அவர்களால் ெசய்யப்பட்ட அழகான
அைனத்ைதயும் ேசகரிப்பார்.

அவர் அவற்ைறத் தூர எற ந்துப்
ேபாடுவார்.

௧௨ கர்த்தர் ஜனங்களின் உயர்ந்த
சுவர்கைளயும், பாதுகாப்பான
இடங்கைளயும்அழிப்பார்.

கர்த்தர் அவற்ைறத் தைரயன் புழுதயல்
எற ந்துவடுவார்.
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௨௬
ேதவைனப்ேபாற்றும்பாடல்
௧அந்த ேநரத்தல்யூதாவல்இந்தப் பாடைல

ஜனங்கள்பாடுவார்கள்:

கர்த்தேர நமக்குஇரட்ச ப்ைபத்தருகறார்.
நமக்குப் பலமானநகரம்உள்ளது.
நமது நகரத்த ற்குப் பலமான சுவர்களும்,
தற்காப்புகளும்உள்ளன.

௨ கதவுகைளத் தறவுங்கள். நல்ல ஜனங்கள்
நுைழவார்கள்.

ேதவனுைடய நல்ல ேபாதைனகளுக்கு
அந்தஜனங்கள்கீழ்ப்படிவார்கள்.

௩ கர்த்தாேவ, உம்ைம அண்டியுள்ள
ஜனங்களுக்கும்,

உம்ைம நம்புக ற ஜனங்களுக்கும்,
நீர் உண்ைமயான சமாதானத்ைதக்
ெகாடுக்க றீர்.

௪எனேவ, எப்ெபாழுதும்கர்த்தைர நம்புங்கள்.
ஏெனன்றால், கர்த்தராக ய
ேயேகாவாவல் உங்களுக்கு
என்ெறன்ைறக்கும் பாதுகாப்பான
இடமுண்டு.

௫ ஆனால், கர்த்தர் தற்ெபருைம ெகாண்ட
நகரத்ைதஅழிப்பார்.

அங்ேக வாழுகன்ற ஜனங்கைள அவர்
தண்டிப்பார்.
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கர்த்தர் அந்த உயர்வான நகரத்ைத தைரயல்
ேபாடுவார்.

அதுபுழுதக்குள்வழும்.
௬ ப றகு, ஏழ்ைமயும் பணிவும் உள்ள

ஜனங்களின் கால்கள் அதைன
மித த்துச்ெசல்லும்.

௭ நல்ல ஜனங்களுக்கு ேநர்ைமேய ச றந்த
பாைத.

நல்ல ஜனங்கள் ேநர்ைமயாகவும்,
உண்ைமயாகவும் உள்ள பாைதயல்
ெசல்வார்கள்.

ேதவேன நீர் அந்தப் பாைதைய
ெமன்ைமயாக்க

எளிதாக ெசல்லும்படிச்ெசய்க றீர்.
௮ஆனால்கர்த்தாேவ,நாங்கள்உமதுநீதயன்

பாைதக்காகக் காத்தருக்க ேறாம்.
எங்கள் ஆத்துமா, உம்ைமயும் உமது
நாமத்ைதயும் நைனவு ெகாள்ள
வரும்புகன்றது.

௯இரவல் எனதுஆத்துமா உம்ேமாடு இருக்க
வரும்புக றது.

என்னுள்இருக்கறஆவ ஒவ்ெவாருபுதய
நாளின் அத காைலயலும் உம்ேமாடு
இருக்கவரும்புக றது.

ேதசத்த ற்கு உமது நீதயன் பாைத
வரும்ேபாது,

ஜனங்கள் வாழ்வன் சரியான
பாைதையக்கற்றுக்ெகாள்வார்கள்.
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௧௦ தீயவன் நல்லவற்ைற ெசய்ய
கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான்.

அவனிடம்நீர்இரக்கம்மட்டும்காட்டினால்,
அவன்ெகட்டவற்ைறமட்டும்ெசய்வான்.

அவன் நல்லவர்களின் உலகல் வாழ்ந்தாலும்
கூட,

கர்த்தருைடய மகத்துவத்ைத தீயவன்
எப்ெபாழுதும்கண்டுெகாள்ளமாட்டான்.

௧௧ஆனால்கர்த்தாேவ,நீர்அந்தஜனங்கைளத்
தண்டித்தால் அவர்கள் அதைனப்
பார்ப்பார்கள்.

கர்த்தாேவ, தீயவர்களிடம் உமது
ஜனங்கள்ேமல் நீர் ைவத்தருக்க ற
பலமானஅன்ைபக்காட்டும்.

உண்ைமயாகேவ தீய ஜனங்கள்
அவமானப்படுவார்கள்,

உமது எத ரிகள் அவர்களது
ெசாந்த ெநருப்ப ேலேய (தீைம)
எரிக்கப்படுவார்கள்.

௧௨ கர்த்தாேவ, நீர் நாங்கள் ெசய்யமுயன்ற
காரியங்கைள எங்களுக்காகச்
ெசய்வதல்ெவற்றயைடந்தருக்க றீர்.

ஆதலால், எங்களுக்குச் சமாதானத்ைதத்
தாரும்.

ேதவன் அவரது ஜனங்களுக்கு புதய
வாழ்க்ைகையக்ெகாடுப்பார்
௧௩கர்த்தாேவ, நீர் எங்களதுேதவன்,

ஆனால் கடந்த காலத்தல், நாங்கள் மற்ற
ெதய்வங்கைளப்பன்பற்ற ேனாம்.
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நாங்கள் மற்ற எஜமானர்களுக்கு
உரியவர்களாய்இருந்ேதாம்,

ஆனால், இப்ெபாழுது நாங்கள் ஒேர
ஒரு நாமத்ைத, அதுவும் உமது
நாமத்ைத மட்டும் நைனவல் ைவக்க
வரும்புக ேறாம்.

௧௪ அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கெளல்லாம்
உய ேராடுஇல்ைல.

அந்த ஆவகள் மரணத்தலிருந்து
எழுவதல்ைல.

அவற்ைறஅழித்துவ ட நீர்முடிவுெசய்தீர்.
அவற்ைற நைனவூட்டுகற
அைனத்ைதயும்நீர்அழித்துவ ட்டீர்.

௧௫நீர் ேநச த்த நாட்டிற்குஉதவயருக்க றீர்
மற்ற ஜனங்கள் அந்நாட்ைட
ேதாற்கடிக்காதபடி நீர் தடுத்தீர்.

௧௬ கர்த்தாேவ, ஜனங்கள் துன்பத்தல்
இருக்கும்ேபாது உம்ைம
நைனப்பார்கள்.

நீர் அவர்கைளத் தண்டிக்கும்ேபாது
உம்மிடம் அைமதயான
ப ரார்த்தைனகைள ஜனங்கள்
ெசய்வார்கள்.

௧௭ கர்த்தாேவ, நாங்கள் உம்ேமாடு
இல்லாதேபாது,

நாங்கள் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தப்
ெபண்ைணப்ேபால்இருக்க ேறாம்.

அவள்ப ரசவவலியுடன்அழுகறாள்.
௧௮அேதவழியல், எங்களுக்குவலிஉள்ளது.
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நாங்கள் குழந்ைத ெபற்ேறாம். ஆனால்
அதுகாற்றாகயது.

நாங்கள் உலகத்துக்காக புதய ஜனங்கைள
உருவாக்கவல்ைல.

நாங்கள் ேதசத்த ற்கு இரட்ச ப்ைபக்
ெகாண்டுவரவல்ைல.

௧௯ஆனால் கர்த்தர் கூறுகறார், “உம்முைடய
ஜனங்கள்மரித்தருக்க றார்கள்.

ஆனால்அவர்கள்மீண்டும்வாழ்வார்கள்.
எங்கள்ஜனங்களின்உடல்களும்

மரணத்தலிருந்துஎழும்.
மரித்த ஜனங்கள் மண்ணிலிருந்து எழுந்து

மக ழ்வார்கள்.
உம்முைடயபனி

ெசடிெகாடிகளின் ேமல் ெபய்யும் பனி
ேபாலஇருக்கும்.

புதய ேநரம் வந்துெகாண்டிருப்பைத இது
காட்டும். ஜனங்கள் இப்ேபாது பூமியல்
புைதக்கப்படுக றார்கள்.

ஆனால் பூமியானது மரித்தவர்கைள
ெவளிேயஅனுப்பும்.”

தீர்ப்பு: பரிசுஅல்லதுதண்டைன
௨௦ எனது ஜனங்கேள! உங்கள் அைறக்குள்

ேபாங்கள்.
உங்கள்கதவுகைளமூடுங்கள்.

ெகாஞ்ச காலத்த ற்கு உங்கள் அைறகளில்
ஒளிந்தருங்கள்.

ேதவனுைடய ேகாபம் முடியும்வைர
ஒளிந்தருங்கள்.
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௨௧கர்த்தர்அவரதுஇடத்ைதவ ட்டு
உலக ஜனங்கைள அவர்கள் ெசய்த
தீைமக்காக நயாயந்தீர்க்கவருவார்.

ெகால்லப்பட்ட ஜனங்களின் இரத்தத்ைதப்
பூமி காட்டும்.

இந்த ஜனங்கைள இனி பூமி மூடி
ைவக்காது.

௨௭
௧ அந்தக் காலத்த ேலேய, கர்த்தர்

லிவயாதான் என்னும் ேகாணலான
பாம்ைபநயாயந்தீர்ப்பார்.

கர்த்தர் தனது கடினமும் வல்லைமயும்
ெகாண்டெபரியவாைள,

லிவயாதான் என்னும் நீண்ட பாம்ைபத்
தண்டிக்கப் பயன்படுத்துவார்.

கடலில் உள்ள ெபரிய ப ராணிையக்
கர்த்தர் ெகால்வார்.

௨அந்தக்காலத்த ேல,
ஜனங்கள் நல்ல த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்ைதப்பற்ற ப் பாடுவார்கள்.

௩ “கர்த்தராக ய நான், அத்ேதாட்டத்ைதக்
கவனித்துக்ெகாள்ேவன்.

சரியான காலத்தல் நான் ேதாட்டத்த ற்கு
தண்ணீர்ஊற்றுேவன்.

இரவும் பகலும் நான் ேதாட்டத்ைதக் காவல்
ெசய்ேவன்.

எவரும் ேதாட்டத்ைதஅழிக்கமுடியாது.
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௪நான்ேகாபமாகஇல்ைல.
ஆனால்ேபார்இருந்தால்,ஒருவர்முள்புதரால்

சுவர் எழுப்பனால்,
ப றகு, நான் அதைன ேநாக்க ப்ேபாய்
அதைனஎரிப்ேபன்.

௫ ஆனால், எவராவது பாதுகாப்புக்காக
என்னிடம்வந்தால்,

என்ேனாடு சமாதானமாயருக்க
வரும்பனால் அவர்கைள
வரவடுங்கள்.

அவர்கள் என்ேனாடு சமாதானம்
ெகாள்ளட்டும்.

௬ஜனங்கள்என்னிடம்வருவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் யாக்ேகாபுக்கு
உதவெசய்து அவைன நல்ல ேவர்கள்
ெகாண்ட ெசடிையப்ேபால் பல
முள்ளதாக்குவார்கள்.

அந்த ஜனங்கள், இஸ்ரேவைல
பூக்க ஆரம்ப க்கும் ெசடிேபால்
வளரச் ெசய்வார்கள். ப றகு,
ெசடிகளின் பழங்கைளப்ேபால நாடு
குழந்ைதகளால்நைறந்தருக்கும்.”

ேதவன்இஸ்ரேவைலஅனுப்பவடுவார்
௭ எப்படி கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைளத்

தண்டிப்பார்? கடந்த காலத்தல், பைகவர்கள்
ஜனங்கைளத் தாக்கனார்கள். அேத
வழியல் கர்த்தர் அவர்கைளத் தாக்குவாரா?
கடந்த காலத்தல் நைறய ஜனங்கள்
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ெகால்லப்பட்டனர். கர்த்தரும் அேத வழியல்
பலைரக்ெகால்வாரா?
௮ கர்த்தர், இஸ்ரேவலைர

ெவகுெதாைலவற்கு அனுப்பவடுவதன்
மூலம் தனது வவாதத்ைத முடிக்க
வரும்புக றார். இஸ்ரேவலரிடம் கர்த்தர்
கடுைமயாகப் ேபசுவார். அவரது
வார்த்ைதகள் சூடான வனாந்த ர
காற்ைறப்ேபாலஎரிக்கும்.
௯ யாக்ேகாபன் குற்றம் எப்படி

மன்னிக்கப்படும்? அவனது பாவங்கள்
வலக்கப்பட என்ன நகழும்? (இைவ நகழும்)
பலிபீடத்தலுள்ள கற்கள் ெநாறுக்கப்பட்டு
புழுதயல் க டக்கும். சைலகளும்
பலிபீடங்களும் ெபாய்த் ெதய்வங்களின்
ெதாழுதுெகாள்ளுதலுக்கு உரியதாய்
இருந்தைவகளும்அழிக்கப்படும்.
௧௦ அந்தக் காலத்த ேல, ெபரு நகரம்

காலியாகும். அது வனாந்தரம்ேபால் ஆகும்.
எல்லா ஜனங்களும் ெசல்வார்கள். அவர்கள்
ெவளிேய ஓடுவார்கள். அந்த நகரமானது
தறந்த ேமய்ச்சல் நலம்ேபால் ஆகும்.
இளம் கன்றுக்குட்டிகள் அங்ேக புல் ேமயும்.
த ராட்ைசக் ெகாடிகளிலுள்ள இைலகைளக்
கன்றுக்குட்டிகள்உண்ணும்.
௧௧ த ராட்ைசக் ெகாடிகள் உலர்ந்துேபாகும்.

அவற்றன் இைலகள் ஒடிந்துேபாகும்.
ெபண்கள் அக்கைளகைள வறகாகப்
பயன்படுத்துவார்கள்.
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ஜனங்கள் புரிந்துெகாள்ள மறுப்பார்கள்.
எனேவ, அவர்கைள உருவாக்கய
ேதவன் ஆறுதல் ெசய்யமாட்டார்.
அவர்கைள உண்டாக்கயவர் அவர்களிடம்
கருைணேயாடுஇருக்கமாட்டார்.
௧௨ அந்தக் காலத்தல், கர்த்தர் தமது

ஜனங்கைள மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து
ப ரித்து ைவப்பார். அவர் ஐப ராத்து
ஆற்றலிருந்து ெதாடங்குவார். கர்த்தர் தமது
ஜனங்கைள ஐப ராத்து நத முதல் எக ப்து
நதவைரத ரட்டுவார்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகய நீங்கள்

ஒவ்ெவாருவராகச் ேசர்க்கப்படுவீர்கள்.
௧௩ எனது ஜனங்களில் சலர் இப்ெபாழுது
அசீரியாவல்காணாமல்ேபாயருக்க றார்கள்.
எனது ஜனங்களில் சலர் எக ப்துக்கு
ஓடிப் ேபாயருக்க றார்கள். ஆனால்
அந்தக் காலத்த ேல, ஒரு ெபரும் எக்காளம்
ஊதப்படும். அப்ெபாழுது அந்த ஜனங்கள்
எல்ேலாரும் எருசேலமிற்குத் தரும்ப
வருவார்கள். அந்த ஜனங்கள் அந்தப்
பரிசுத்த மைலயன்ேமல் கர்த்தருக்கு முன்பு
பணிவார்கள்.

௨௮

வடஇஸ்ரேவலுக்குஎச்சரிக்ைககள்.
௧சமாரியாைவப் பாருங்கள்!
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எப்ப ராயீமின் குடிகார ஜனங்கள்
அந்நகைரப்பற்ற த் தற்ெபருைம
ெகாள்க றார்கள்.

மைலக்கு ேமேல வளமான பள்ளாத்தாக்கு
சூழஇருக்கறது.

சமாரியா ஜனங்கள் தம் நகரத்ைத
அழகான பூக்களாலான க ரீடம் என்று
நைனத்தருக்கன்றனர்.

ஆனால், அவர்கள் த ராட்ைசரசத்ைதக்
குடித்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்.

இந்த “அழகான க ரீடமானது”
வாடிப்ேபாகும்ெசடிேபால்உள்ளது.

௨ பார், எனது ஆண்டவர் பலமும் ைதரியமும்
ெகாண்டவராகஇருக்க றார்.

அவர் ெபருங்காற்றும் கல்மைழயும்
ெகாண்டநாட்டுக்குள்வருவார்.

அவர் ஒரு புயைலப் ேபான்று நாட்டுக்குள்
வருவார்.

அவர் ஒரு சக்தவாய்ந்த ஆறு நாட்டுக்குள்
ெபருக்ெகடுத்து வருவதுேபான்று
இருப்பார்.

அவர் அந்தக் க ரீடத்ைத (சமாரியா)
தைரயல்தள்ளுவார்.

௩ எப்ப ராயீமிலுள்ள குடிகார ஜனங்கள் தமது
“அழகான மகுடத்ைதப்” பற்ற ெபருைம
ெகாள்க றார்கள்.

ஆனால்,அந்தநகரம்மித யுண்டுேபாகும்.
௪ மைலக்குேமல் வளமான பள்ளத்தாக்கு

சுற்றலும்இருக்கஇந்நகரம்உள்ளது.
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அந்த “அழகான பூக்களாலான மகுடம்”
வாடும்ெசடிையப் ேபான்றுள்ளது.

அந்த நகரம் ேகாைடயல் முதலில் பழுத்த
அத்த ப்பழம் ேபான்றது.

ஒருவன் அப்பழத்தல் ஒன்ைறப்
பார்க்கும்ேபாது,அவன்உடேனஅதைன
எடுத்துச் சாப்ப ட்டுவடுகறான்.

௫அந்தக் காலத்த ேல, சர்வவல்லைமயுள்ள
கர்த்தர், “அழகான மகுடமாக” ஆவார்.
அவர் “ஆச்சரியத்துக்குரிய பூக்களாலான
மகுடமாக” வடுபட்ட தன் ஜனங்களுக்கு
இருப்பார்.
௬ ப றகு கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள

ஆளுகன்ற நீத பத களுக்கு ஞானத்ைதக்
ெகாடுப்பார். நகர வாசல்களில் நைடெபறும்
ேபார்களில் கர்த்தர் தம் ஜனங்களுக்குப்
பலத்ைதக்ெகாடுப்பார்.
௭ ஆனால் இப்ேபாது, அந்தத் தைலவர்கள்

குடித்தருக்க றார்கள். ஆசாரியர்களும்,
தீர்க்கதரிச களும் த ராட்ைச ரசத்ைதயும்
மதுைவயும் குடித்தருக்க றார்கள். அவர்கள்
தடுமாற கீேழவழுகறார்கள். தீர்க்கதரிச கள்
தங்கள் கனவுகைளக் காணும்ேபாது
குடித்தருக்க றார்கள். நீத பத கள் தங்கள்
முடிைவஎடுக்கும்ேபாதுகுடித்தருக்க றார்கள்.
௮ ஒவ்ெவாரு ேமைசயும் வாந்தயால்

நைறந்துள்ளது. சுத்தமான இடம் எங்குேம
இல்ைல.
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ேதவன் அவரது ஜனங்களுக்கு உதவ
வரும்புக றார்
௯ கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு ஒரு

பாடத்ைதக் கற்ப க்க வரும்புக றார்.
கர்த்தருைடய ேபாதைனகைள ஜனங்கள்
புரிந்துெகாள்ளேவண்டும். ஆனால்,
ஜனங்கேளா சறு குழந்ைதகைளப் ேபான்று
இருக்கன்றனர். அவர்கள் ெகாஞ்ச
காலத்துக்கு முன்னேர பால்குடிப்பைத
மறந்த குழந்ைதகைளப் ேபான்று
இருக்கறார்கள். ௧௦ எனேவ, கர்த்தர்
அவர்கைளக்குழந்ைதகளாக எண்ணி:

சாலசவ் சாலசவ்
குவாலகுவாகுவாலகுவா
சீர் ேஷம்சீர் ேஷம்

௧௧ என்பதுேபான்ற வ ேநாதமான
ெமாழியல் ேபசுவார். அவர் அந்த
ஜனங்கேளாடு ேவறு ெமாழிகைளயும்
பயன்படுத்துவார்.
௧௨ கடந்த காலத்தல் ேதவன் அந்த

ஜனங்கேளாடு ேபசனார். அவர்,
“இங்ேக ஓய்வ டம் உள்ளது. இது
சமாதானமான இடம். ேசார்ந்துேபான
ஜனங்கள் வந்து ஓய்வுெகாள்ளட்டும். இது
சமாதானத்த ற்குரியஇடம்” என்றார்.
ஆனால், அந்த ஜனங்கள் ேதவைனக்

கவனிக்க வரும்பவல்ைல. ௧௩ எனேவ,
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ேதவனிடமிருந்துவந்த:

சாலசவ் சாலசவ்
குவாலகுவாகுவாலகுவா
சீர் ேஷம்சீர் ேஷம்*

என்பது ேபான்ற வார்த்ைதகள்
அவர்களுக்கு அந்நய ெமாழிையப் ேபான்று
இருந்தது.
ஜனங்கள் தங்கள் ெசாந்த வழிகளில்

நடந்தார்கள். எனேவ, ஜனங்கள் பன்னிட்டு
வழுந்து ேதாற்கடிக்கப்பட்டார்கள். ஜனங்கள்
வைலயல்அகப்பட்டுைகப்பற்றப்பட்டனர்.
ேதவனுைடய நயாயத்தீர்ப்பலிருந்து

எவரும்தப்பமுடியாது
௧௪ கர்த்தருைடய ெசய்தைய

எருசேலமிலுள்ள தைலவர்களாகய நீங்கள்
ேகட்கேவண்டும். ஆனால் நீங்கள் அவர்
ெசால்வைதக்கவனிக்க மறுக்க றீர்கள்.
௧௫ நீங்கள், “நாங்கள் மரணத்ேதாடு

ஒப்பந்தம் ெசய்தருக்க ேறாம். எங்களுக்கு
மரணத்தன் இடமாகய பாதாளத்துடன்
ஒப்பந்தம் உள்ளது. எனேவ நாங்கள்
தண்டிக்கப்படமாட்ேடாம். தண்டைன

* ௨௮:௧௩: சா...ேஷம் இது எப ேரய பாடல்.
குழந்ைதகளுக்கு எப்படி எழுதுவது என்று கற்ப ப்பது.
குழந்ைத அல்லது அந்நயர்கள் ேபசுவது ேபான்றது, இதன்
ெபாருள்: ஒரு ஆைண இங்ேக ஒரு ஆைண அங்ேக. ஒரு
ஆட்ச இங்ேக ஒரு ஆட்ச அங்ேக. ஒரு பாடம் இங்ேக. ஒரு
பாடம்அங்ேக.
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எங்கைளக் கடந்துேபாகும். அது எங்கைளப்
பாத க்காது. நாங்கள் எங்களது தந்த ரங்கள்
மற்றும் ெபாய்களுக்குப்பன் மைறந்து
ெகாள்ேவாம்” என்றுெசால்க றீர்கள்.
௧௬ஆதலால், எனது கர்த்தராக யஆண்டவர்

கூறுகறார், “நான் சீேயானில்அஸ்தபாரமாக
ஒரு கல்ைல ைவப்ேபன். இது ஒரு வைல
உயர்ந்தகல்லாகஇருக்கும். மிகமுக்கயமான
கல்லின் ேமேலேய எல்லாம் கட்டப்படும்.
அக்கல்லின்ேமல் நம்ப க்ைக ைவக்கற
எவனும்ஏமாந்து ேபாகமாட்டான்.
௧௭ “சுவர் ேநராக இருக்க றது என்பைதக்

கண்டுெகாள்ள ஒரு அளவுக் கருவைய
ஜனங்கள் பயன்படுத்துகன்றனர். அேத
வழியல் நான் நீதையயும், நன்ைமையயும்
பயன்படுத்த எதுசரிெயன்றுகாட்டுக ேறன்.

“தீய ஜனங்களாகய நீங்கள் உங்கள்
தந்த ரங்கள் மற்றும் ெபாய்களுக்குப்
பன்னால் மைறகறீர்கள். ஆனால்
நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள். ஒரு
புயல்அல்லது ெவள்ளம் வருவதுேபான்று
வந்து உங்கள் மைறவ டங்கைள அழிக்கும்.
௧௮ மரணத்ேதாடு உங்களுக்குள்ள ஒப்பந்தம்
நீக்கப்படும். பாதாளத்துடனுள்ள ஒப்பந்தம்
உங்களுக்குஉதவாது.

“எவேனா ஒருவன் வந்து உங்கைளத்
தண்டிப்பான். அவன் உங்கைளப்
புழுதயாக்க நடந்து ேபாவான்.
௧௯ அப்பைகவன் இரவு பகலாகத் தன்
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ேசைனயுடன் உங்கள் நாட்டின் மீது
வருவான். இந்தச் ெசய்தைய அற பவர்
யாராயனும்அச்சத்தால்நடுங்குவைதத்தவ ர
ேவெறான்றும்ெசய்யஇயலாது.
௨௦ “ப றகு, நீங்கள் இந்தக் கைதையப்

புரிந்துெகாள்வீர்கள்: ஒருவன் அவைன
வடச் ச றய ஒரு படுக்ைகயல் தூங்க
முயல்கறான். அவனிடம் ஒரு ேபார்ைவ
உள்ளது. ஆனால் அது அவைன மூடப்
ேபாதுமானதாகஇல்ைல. அந்தப்படுக்ைகயும்
ேபார்ைவயும் பயனற்றைவ. அவற்ைறப்
ேபான்ேறஉங்கள்ஒப்பந்தங்களும்உள்ளன”.
௨௧ ெபராத்சீம் மைலயல் கர்த்தர் ேபார்

ெசய்தது ேபாலேவ ெசய்வார். க ப ேயானின்
பள்ளத்தாக்க ேல இருந்ததுேபாலேவ, கர்த்தர்
ேகாபத்ேதாடு இருப்பார். ப றகு, தான் ெசய்ய
ேவண்டியவற்ைறக் கர்த்தர் ெசய்வார். ச ல
வ ேநாதமானவற்ைறக் கர்த்தர் ெசய்வார்.
ஆனால் அவர் தன் ேவைலைய முடிப்பார்.
அவரது ேவைலயும் வ ேநாதமானதாகும்.
௨௨ இப்ெபாழுது, நீங்கள் அவற்றுக்கு
எத ராகப் ேபாரிட ேவண்டாம். நீங்கள்
ெசய்தால், உங்கைளச் சுற்றயுள்ள கயறுகள்
இறுக்கும்.
நான் ேகட்ட வார்த்ைதகள் மாறாது. அந்த

வார்த்ைதகள் பூமிைய ஆளுகன்ற சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து வந்தைவ.
இதுநகழ்ந்ேத தீரும்.
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கர்த்தர் சரியாகத் தண்டிக்க றார்
௨௩ நான் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ற

ெசய்தைய ெநருக்கமாகக் கவனியுங்கள்.
௨௪ எல்லா ேநரத்தலும் ஒரு வவசாய
உழுதுெகாண்டிருப்பானா? இல்ைல. ௨௫ஒரு
வவசாய பூமிையத் தயார் ெசய்க றான்,
ப றகு அவன் வைதகைள வைதக்க றான்.
வவசாய பல் ேவறு வழிகளில் பல்ேவறு
வைதகைளத் தூவுகறான். ஒரு வவசாய
உளுந்ைதத் தூவுகறான். சீரகத்ைதப்
ேபாடுக றான். வரிைசகளில் ேகாதுைமைய
வைதக்க றான், வாற்ேகாதுைமைய
அதற்குரிய ச றப்பான இடத்தல்தூவுகறான்,
கம்ைபவயலின்ஓரங்களில்வைதக்க றான்.
௨௬ நமது ேதவன் உங்களுக்கு ஒரு

பாடத்ைதக் கற்ப க்க இைதப் பயன்படுத்த க்
ெகாண்டிருக்க றார். ேதவன் தன்
ஜனங்கைளத் தண்டிக்கும்ேபாது, அவர்
நீதயாக இருக்க றார் என்பைத இந்த
உதாரணம் காட்டும். ௨௭ ஒரு வவசாய
உளுந்து தாலத்தாேல ேபாரடிக்கச்
ெசய்வானா? ெசய்யமாட்டான். ஒருவவசாய
சீரகத்தன் ேமல் வண்டியன் உருைளையச்
சுற்றவடுவானா? இல்ைல. உளுந்ைதக்
ேகாலினாலும் சீரகத்ைத மிலாற்றனாலும்
அடிப்பான்.
௨௮ ஒரு ெபண் அப்பம் ெசய்யும்ேபாது,

மாைவப் பைசந்து ைகயால் அழுத்துவாள்.
ஆனால் அவள் இதைன எப்ெபாழுதும்
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ெசய்யமாட்டாள். கர்த்தர் இேத வழியல்
தன் ஜனங்கைளத் தண்டிக்க றார். அவர்
வண்டிச் சக்கரத்தால் அவர்கைளப்
பயமுறுத்துவார். ஆனால்அவர் முழுைமயாக
நசுக்குகறதுமில்ைல. அவர் பல குதைரகள்
அவர்கைள மித க்க வடுகறதுமில்ைல.
௨௯இப்படி இந்த பாடம் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது. கர்த்தர்
ஆச்சரியகரமான ஆேலாசைனகைளத்
தருகறார். ேதவன் உண்ைமயான ஞானம்
உைடயவர்.

௨௯

எருசேலம்மீதுேதவனுைடயஅன்பு
௧ ேதவன் கூறுகறார், “அரிேயைலப்

பாருங்கள்! தாவீது வாழ்ந்த நகரேம,
அரிேயல். ஆண்டுேதாறும் அவனது
வடுமுைறகள் ெதாடர்ந்து வந்தருக்கன்றன.
௨ நான் அரிேயைலத் தண்டித்தருக்க ேறன்.
அந்நகரம் துக்கத்தாலும் அழுைகயாலும்
நைறந்தருக்க றது. ஆனால் அவள்
எப்ெபாழுதும் எனது அரிேயலாகேவ
இருக்க றாள். ௩அரிேயேல, நான் உன்ைனச்
சுற்ற ப் பைடகைள ைவத்துள்ேளன். நான்
உனக்கு எத ராகப் ேபார்க் ேகாபுரங்கைள
எழுப்ப ேனன். ௪ நீ ேதாற்கடிக்கப்பட்டுத்
தைரயல் வீழ்த்தப்பட்டாய். இப்ெபாழுது
ஒரு ஆவயன் சத்தத்ைதப்ேபால உனது
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சத்தம் தைரயலிருந்து எழும்புவைத நான்
ேகட்க ேறன்”.

௫ அங்ேக பல அந்நயர்கள் புழுதயன்
சறு துணுக்குகைளப்ேபால இருக்க றார்கள்.
அங்ேக சல ெகாடூரமான ஜனங்கள் காற்றல்
பறந்து வரும் பதர்கைளப் ேபான்றுள்ளனர்.
௬ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் உன்ைன
நல நடுக்கம், இடி, பலத்தகுரல், கூச்சல்
ஆகயவற்றால் தண்டிப்பார். அங்ேக
புயற் காற்று, ெபருங்காற்று, ெநருப்பு
ஆகயைவ ேதான்ற அழிக்கவும் எரிக்கவும்
ெசய்யும். ௭ அரிேயலுக்கு எத ராகப் பல
நாடுகள் ேபாரிடும். இது இரவல் வருகற
பயங்கரக் கனவு ேபான்றருக்கும். பைடகள்
அரிேயைல முற்றுைகய ட்டு தண்டித்தன.
௮ஆனால்அப்பைடகளுக்கும்இதுஅத்தைகய
கனவாக இருக்கும். அவர்கள் தாம்
வரும்புகன்றவற்ைறப் ெபறுவதல்ைல.
இது, பச யுள்ளவன் உணைவப் பற்ற க்
கனவு காண்பது ேபாலிருக்கும். அவன்
எழும்புக றேபாதும் பச யாகேவ இருப்பான்.
இது, தாகமாயுள்ளவன் தண்ணீைரப்பற்ற க்
கனவு காண்பது ேபாலிருக்கும். அவன்
வழித்ெதழுகன்றேபாதும் தாகமாகேவ
இருக்கும். சீேயானுக்கு எத ராகப்
ேபாரிடுக ற அைனத்து நாடுகளும் இது
ேபாலேவ இருக்கும். அந்த நாடுகள் அைவ
வரும்புவைதப்ெபறுவதல்ைல.
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௯ஆச்சரியப்படுங்கள்ப ரமிப்பைடயுங்கள்.
நீங்கள் நன்றாகக் குடித்தருப்பீர்கள்,
ஆனால்மதுவனால்அல்ல.

நீங்கள் தள்ளாடி வழுவீர்கள், ஆனால்
மதுவனால்அல்ல.

௧௦கர்த்தர்உங்கைளத்தூங்கச்ெசய்வார்.
கர்த்தர் உங்கள் கண்கைள
மூடச்ெசய்வார்.

(தீர்க்கதரிச கள் உங்கள் கண்களாய்
இருக்க றார்கள்).

கர்த்தர்உங்கள்தைலகைளமூடுவார்.
(தீர்க்கதரிச கள் உங்கள் தைலகளாய்

இருக்க றார்கள்).

௧௧இைவநகழும்என்றுநான்உங்களுக்குக்
கூறுக ேறன். ஆனால் நீங்கள் என்ைனப்
புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. என்னுைடய
வார்த்ைதகள் மூடி முத்தைரய டப்பட்ட
புத்தகத்ைதப்ேபால் உள்ளன. ௧௨ நீங்கள்
அந்தப் புத்தகத்ைத வாச க்க முடிந்த
ஒருவனிடம் ெகாடுத்து வாச க்கச்
ெசால்லலாம். ஆனால் அவன், “என்னால்
இந்தப் புத்தகத்ைத வாச க்க முடியாது.
இது மூடப்பட்டிருக்க றது. என்னால்
தறக்கமுடியாது” என்று ெசால்வான்.
அல்லது நீங்கள் அந்தப் புத்தகத்ைத
வாச க்கமுடியாத ஒருவனிடம் ெகாடுத்து
வாச க்கச் ெசால்லலாம். அதற்கு அவன்,
“நான் இந்தப் புத்தகத்ைத வாச க்கமுடியாது,
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ஏெனன்றால்,எப்படிவாச க்கேவண்டும்என்று
எனக்குத்ெதரியாது” என்பான்.
௧௩ எனதுஆண்டவர், “என்ைன ேநச ப்பதாக

இந்த ஜனங்கள் கூறுகறார்கள். அவர்கள்
தங்கள் வாயன் வார்த்ைதகளால் என்ைனப்
ெபருைமபடுத்துகறார்கள். ஆனால்
அவர்களது இருதயங்கள் என்ைன வட்டுத்
ெதாைலவல் உள்ளன. அவர்கள் எனக்குக்
காட்டும் மரியாைதயானது மனிதர்கள்
உண்டாக்கய சட்டங்கைளத் தாங்கள்
மனப்பாடம் ெசய்யும் அளவுக்கு மட்டுேம
இருந்தது. ௧௪எனேவநான்அந்தஜனங்கைள
ஆச்சரியப்படுத்த சல வல்லைமமிக்க,
அத சயப்படத்தக்கச் ெசயல்கைளச்
ெசய்ேவன். அவர்களது ஞானிகள் தங்கள்
ஞானத்ைத இழப்பார்கள். அவர்களின்
ஞானிகள் புரிந்துெகாள்ள முடியாமல்
ேபாவார்கள்” என்றுெசால்க றார்.
௧௫ அந்த ஜனங்கள் சலவற்ைறக்

கர்த்தரிடம் மைறக்கமுயல்கறார்கள். கர்த்தர்
இதைனப் புரிந்துெகாள்ளமாட்டார் என்று
அவர்கள் நைனக்கறார்கள். அந்த ஜனங்கள்
இருட்டில் தங்கள் ெகட்ட ெசயல்கைளச்
ெசய்க றார்கள். அவர்கள் தமக்குள்: “எவரும்
எங்கைளப் பார்க்க முடியாது. நாங்கள்
யார் என்று எவருக்கும் ெதரியாது” எனக்
கூறுகறார்கள்.
௧௬ நீங்கள் குழம்ப இருக்க றீர்கள்.

குயவைன களிமண்ணுக்குச் சமமாக நீங்கள்
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நைனக்கறீர்கள். ஒருவனால் ெசய்யப்பட்ட
ெபாருள் அவைனப் பார்த்து “நீ என்ைன
உன்டாக்கவல்ைல” என்று ெசால்ல முடியும்
என்று நீங்கள் நைனக்கறீர்கள். இது, ஒரு
பாைன தன்ைன உருவாக்கயவனிடம் “நீ
புரிந்துெகாள்க றதல்ைல” என்று ெசால்வது
ேபான்றதாகும்.

நல்லேநரம்வந்துெகாண்டிருக்க றது
௧௭ இதுதான் உண்ைம: ெகாஞ்ச

ேநரத்த ற்குப் ப றகு, கர்ேமல் மைலையப்
ேபான்று லீபேனான் வளமான
மண்ைணக்ெகாண்டது. கர்ேமல் மைல ஒரு
அடர்த்தயான காட்ைடப் ேபான்றதாகும்.
௧௮ புத்தகத்தல் உள்ள வார்த்ைதகைள ஒரு
ெசவ டன்ேகட்கமுடியும். குருடன்இருளுக்கும்
அந்தகாரத்த ற்கும் ஊேட பார்க்கமுடியும்.
௧௯ கர்த்தர் ஏைழகைள மக ழ்ச்ச யாக்குவார்.
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தரில் ஏைழயான
ஜனங்கள்களிப்பைடவார்கள்.
௨௦ அற்பர்களும் ெகாடியவர்களும்

அழிந்த ப றகு இது நகழும். ெகட்ட
ெசயலில் மக ழ்ச்ச அைடக ற ஜனங்கள்
ேபானபறகு இது நகழும். ௨௧ (அந்த
ஜனங்கள் நல்லவர்கைளப்பற்ற ப் ெபாய்
ெசால்க றார்கள். அவர்கள் நீத மன்றத்தல்
வைலக்குட்படுத்த முயல்கறார்கள்.
அவர்கள் அப்பாவ ஜனங்கைள அழித்துவ ட
முயல்கறார்கள்).
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௨௨ எனேவ, கர்த்தர் யாக்ேகாபன்
குடும்பத்ேதாடு ேபசுக றார். (இந்தக்
கர்த்தர்தான் ஆப ரகாைம வடுதைல
ெசய்தவர்). கர்த்தர் கூறுகறார், “இப்ேபாது,
யாக்ேகாபு (இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்)
நாணமைடந்துெவட்கப்பட்டுப்ேபாவதல்ைல.
௨௩ அவன் அவரது பள்ைளகள்
எல்ேலாைரயும் பார்ப்பான். எனது ெபயர்
பரிசுத்தமானது என்று அவன் கூறுவான்.
இந்தப் பள்ைளகைள நான் என் ைககளால்
ெசய்ேதன். யாக்ேகாபன் பரிசுத்தமானவர்
(ேதவன்) மிகவும் ச றப்புைடயவர் என்று
இந்தப் பள்ைளகள் கூறுவார்கள்.
இஸ்ரேவலின் ேதவைன இந்தப் பள்ைளகள்
மத ப்பார்கள். ௨௪ இந்த ஜனங்களில்
பலர் புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள். எனேவ,
அவர்கள் தவறுகைளச் ெசய்வார்கள். இந்த
ஜனங்கள் புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் தமது பாடத்ைதக்
கற்றுக்ெகாள்வார்கள்” என்கறார்.

௩௦
இஸ்ரேவல் எக ப்ைதயல்ல, ேதவைன

நம்பேவண்டும்
௧ கர்த்தர், “இந்தப் பள்ைளகைளப்

பாருங்கள். அவர்கள் எனக்குக்
கீழ்ப்படிவதல்ைல. அவர்கள் த ட்டங்கைளப்
ேபாடுவார்கள். ஆனால் என்னிடம்
உதவையக் ேகட்கமாட்டார்கள். அவர்கள்
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மற்ற நாடுகேளாடு ஒப்பந்தம் ெசய்க றார்கள்.
ஆனால், எனது ஆவ அந்த ஒப்பந்தங்கைள
வரும்புவதல்ைல. இந்த ஜனங்கள்
தங்களுக்குள் ேமலும் ேமலும் பாவங்கைளச்
ேசர்த்துக்ெகாண்ேட ேபாக றார்கள். ௨இந்தக்
குழந்ைதகள் உதவக்காக எக ப்துக்குப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ஆனால்,
தாங்கள் ெசய்வது சரிதானா என்பைத
என்னிடம் ேகட்கவல்ைல. அவர்கள்
பார்ேவானால் காப்பாற்றப்படுவதாக
நம்பனார்கள். எக ப்து அவர்கைளக்
காப்பாற்றும்என்றுநைனக்கறார்கள்.
௩ “ஆனால், எக ப்தல் ஒளிந்துக்ெகாள்வது

உங்களுக்கு உதவாது என்று நான்
உங்களுக்குக் கூறுக ேறன். எக ப்தால்
உங்கைளக் காப்பாற்ற இயலாது.
௪ உங்கள் தைலவர்கள் ேசாவானுக்குப்
ேபாயருக்க றார்கள். உங்கள் ெவளியுறவு
அதகாரிகள் ஆேனஸ் நாட்டுக்குப்
ேபாயருக்க றார்கள். ௫ ஆனால் அவர்கள்,
ஏமாற்றம் அைடவார்கள். அவர்களுக்கு
உதவெசய்ய முடியாத ஜனத்ைத அவர்கள்
சார்ந்துள்ளனர். எக ப்து பயனற்றது.
அதனால் உதவெசய்ய முடியாது.
ெவட்கத்த ற்கும் துக்கத்த ற்குேம எக ப்து
காரணமாகஅைமயும்” என்றார்.

யூதாவற்குேதவனுைடயெசய்த
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௬ வனாந்த ரத்தல் உள்ள மிருகங்கைளப்
பற்றயதுக்கெசய்த :
வனாந்த ரம் ஒரு ஆபத்தான இடம்.

இப்பூமியல் சங்கங்களும் வஷப்
பாம்புகளும் ேவகமாகச் ெசல்லும்
பாம்புகளும் நைறந்துள்ளன. ஆனால் சல
ஜனங்கள்எக ப்துக்குப்ேபாக றவர்கள்இதன்
வழியாகப் பயணம் ெசய்வார்கள். அவர்கள்
தங்கள் ெசல்வங்கைளக் கழுைதயன்
முதுகல் ஏற்ற க் ெகாண்டுெசல்வார்கள்.
ஒட்டகங்களின் முதுகல் தங்கள்
ெபாக்கஷங்கைள ைவத்தருப்பார்கள்.
இதற்குப் ெபாருள், ஜனங்கள்
தமக்கு உதவ முடியாத ஜனத்ைதேய
சார்ந்துெகாண்டிருக்க றார்கள். ௭ அந்தப்
பயனற்ற நாடு தான் எக ப்து. எக ப்தன்
உதவ எதற்கும் பயனற்றது. எனேவ, நான்
எக ப்ைத, “எதுவும் ெசய்யாதஅரக்கன்” என்று
அைழப்ேபன்.
௮ இப்ெபாழுது, இைத அைடயாளத்தன்

ேமல் எழுது. எல்லா ஜனங்களும் இதைனப்
பார்க்க முடியும். இதைன ஒரு புத்தகத்தல்
எழுது. இறுத நாட்களுக்காகஇவற்ைறஎழுது.
இதுநீண்டகாலத்துக்குப்பன்எத ர்காலத்தல்
இருக்கும்.

௯ இந்த ஜனங்கள் தம் ெபற்ேறாருக்கு
அடிபணிய மறுக்கும் பள்ைளகைளப்
ேபான்றுள்ளனர். கர்த்தருைடய
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ேபாதைனகைளக் ேகட்க அவர்கள்
மறுத்துப் ெபாய் ெசால்க றார்கள். ௧௦ “நாம்
ெசய்ய ேவண்டிய காரியங்கைளப் பற்ற
கனவுகைளக் காணாதீர்கள். எங்களிடம்
உண்ைமகைளச் ெசால்லாதீர்கள்.
எங்களுக்கு நலமானவற்ைற மட்டும்
ெசால்லுங்கள். எங்களுக்கு நல்லுணர்ைவ
உண்டாக்குங்கள். எங்களுக்காக
நல்லவற்ைற மட்டும் பாருங்கள்.
௧௧ உண்ைமயல் ந கழப்ேபாவைதக்
காணுவைத நறுத்துங்கள். எங்கள்
வழியல் இருந்து ெவளிேயறுங்கள்.
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தைரப் பற்ற
எங்களுக்குக் கூறுவைத நறுத்துங்கள்”
என்று அவர்கள் தீர்க்கதரிச களிடம்
கூறுகறார்கள்.

ேதவனிடமிருந்து மட்டுேம யூதாவற்கு
உதவ வருகறது
௧௨ இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் கூறுகறார்,

“கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ெசய்தைய
ஏற்றுக்ெகாள்ள நீங்கள் மறுக்க றீர்கள்.
சண்ைடயும், ெபாய்யும் உங்களுக்கு
உதவும் என்று அதைனச் சார்ந்து
இருக்க நீங்கள் வரும்புக றீர்கள்.
௧௩ நீங்கள் இவற்ைறப்பற்றய குற்றம்
உள்ளவர்களாக இருக்க றீர்கள். எனேவ,
நீங்கள் வ ரிசல்கைளயுைடய உயரமான
சுவர்கைளப்ேபால இருக்க றீர்கள். அந்தச்
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சுவர் வழுந்து சறு துண்டுகளாக உைடயும்.
௧௪ நீங்கள் ெபரிய களிமண் ஜாடி உைடந்து
பற்பல சறு துண்டுகளாக உைடந்தைதப்
ேபால இருக்க றீர்கள். அந்தத் துண்டுகள்
பயனற்றைவ. நீங்கள் அைதக்ெகாண்டு
ெநருப்பலிருந்து எரியும் கரித்துண்ைட
ெவளிேய எடுக்கேவா, குளத்த ேல தண்ணீர்
எடுக்கேவாமுடியாது”.
௧௫ இஸ்ரேவலில் பரிசுத்தராயருக்க ற,

கர்த்தராக ய எனது ஆண்டவர் ெசால்க றார்,
“என்னிடம் நீங்கள் தரும்ப வந்தால்
பாதுகாக்கப்படுவீர்கள். என்ைன நம்பனால்
அது உங்களுக்கு வரப்ேபாக ற உதவயாக
இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் அைமதயாக
இருக்க ேவண்டும்” என்கறார்.
ஆனால் நீங்கள் அவற்ைறச் ெசய்ய

வரும்பவல்ைல. ௧௬ “இல்ைல எங்களுக்கு
ஓடிப்ேபாகக் குதைரகள் ேவண்டும்!” என்று
நீங்கள்கூறுகறீர்கள். அதுஉண்ைம. நீங்கள்
குதைரகள் ேமேலற ஓடுவீர்கள். ஆனால்
பைகவர்கள் உங்கைளத் துரத்துவார்கள்.
அவர்கள்உங்கள்குதைரகைளவ டேவகமாக
இருப்பார்கள்.
௧௭ ஒரு பைகவன் பயங்காட்டுவான்.

உங்களில் ஆய ரக்கணக்கானவர்கள்
அஞ்ச ஓடுவார்கள். ஐந்து பைகவர்கள்
பயங்காட்டுவார்கள். நீங்கள் அைனவரும்
அவர்கைளவ ட்டு ஓடிவடுவீர்கள். மைலயன்
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ேமல் உள்ள ெகாடிக் கம்பம் மட்டுேம உங்கள்
ேசைனயல்வ டப்பட்டிருக்கும்.

ேதவன்அவரதுஜனங்களுக்குஉதவுவார்
௧௮ கர்த்தர் அவரது இரக்கத்ைத

உங்கள்மீது காட்ட வரும்புக றார். கர்த்தர்
காத்துக்ெகாண்டிருக்க றார். கர்த்தர் எழுந்து
உங்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்ய வரும்புக றார்.
ேதவனாகய கர்த்தர் நீத ெசய்க றார்.
கர்த்தருைடய உதவக்காகக் காத்தருக்க ற
ஒவ்ெவாருவரும்ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள்.
௧௯ சீேயான் மைலயன் ேமலுள்ள

எருசேலமில் கர்த்தருைடய ஜனங்கள்
வாழுவார்கள். நீங்கள் ெதாடர்ந்து
அழுதுெகாண்டிருக்கமாட்டீர்கள். கர்த்தர்
உங்களுைடய அழுைகையக் ேகட்டு
ஆறுதல் ெசய்வார். கர்த்தர் உங்களுக்குச்
ெசவெகாடுப்பார். அவர் உங்களுக்கு
உதவுவார்.
௨௦ கடந்த காலத்தல், எனது ஆண்டவர்

(ேதவன்) உங்களுக்குத் துன்பமும்,
ெதால்ைலகளும் ெகாடுத்தார். அது
உங்களுக்கு தனமும் உண்ணும் அப்பம்
ேபான்றும் தண்ணீர் ேபான்றும் இருந்தது.
ஆனால் ேதவன் உங்கள் ஆச ரியர்.
அவர் உன்னிடமிருந்து இனி ெதாடர்ந்து
ஒளிந்துெகாள்ளமாட்டார். நீ உனது
ஆச ரியைர உனது ெசாந்தக் கண்ணால்
பார்க்கலாம். ௨௧ ப றகு, நீ தவறு ெசய்தால்,
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தவறான வழியல் ேபானால் (வாழ்ந்தால்),
(இடது பக்கமாகேவா வலது பக்கமாகேவா) நீ
உனக்கு பன்னால், “இதுதான் சரியான வழி.
இந்த வழியல் நீ ேபாக ேவண்டும்” என்ற ஒரு
ஓைசையக் ேகட்பாய்.
௨௨ உங்களிடம் ெபான்னாலும்,

ெவள்ளியாலும் மூடப்பட்ட சைலகள்
உள்ளன. அந்த ெபாய்த் ெதய்வங்கள்
உங்கைள கைறப்படுத்தயுள்ளது. ஆனால்
அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்குச் ேசைவ
ெசய்வைத நறுத்துவீர்கள். நீ அந்த
ெதய்வங்கைளத் தீட்டுப்பட்டஆைடேபாலதூர
எறவாய்.
௨௩ அந்தக் காலத்தல், உனக்காகக்

கர்த்தர் மைழைய அனுப்புவார். பூமியல் நீ
வைதகைள வைதக்கலாம். பூமி உனக்காக
உணைவ வைளய ைவக்கும். நீ ஒரு
ெபரிய அறுவைடையச் ெசய்வாய். உங்கள்
மிருகங்களுக்கு வயலில் ஏராளமான
உணவு இருக்கும். உன் ஆடுகளுக்கு
அகலமான ேமய்ச்சல் இடம் இருக்கும்.
௨௪ உனது எருதுகளுக்கும் கழுைதகளுக்கும்
ேதைவயான உணவு கைடக்கும். அங்கு
ஏராளமான உணவு இருக்கும். உன்
மிருகங்கள் உண்பதற்கு முறத்தாலும்,
தூற்றுக் கூைடயாலும் தூற்றப்பட்ட கப்ப கள்
உன்னிடம் இருக்கும். ௨௫ ஒவ்ெவாரு
மைலயலும்ேமடுகளிலும்தண்ணீர்நைறந்த
ஓைடகள் இருக்கும். இைவ ஏராளமான
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ஜனங்கள் ெகால்லப்பட்ட ப றகு, ேகாபுரங்கள்
தைரய ேலவழுந்த ப றகுந கழும்.
௨௬ அந்தக் காலத்த ேல, சந்த ரனிலிருந்து

வருகற ஒளியானது சூரியனின் ஒளிேபால
இருக்கும். சூரியனின் ஒளியானது
இப்ெபாழுது இருப்பைதவ ட ஏழு மடங்கு
மிகுதயாக இருக்கும். சூரியனிலுள்ள
ஒரு நாள் ெவளிச்சம் ஒரு வாரம் (ஏழு
நாள்) ெவளிச்சம்ேபால் இருக்கும். இைவ
கர்த்தர் தமது உைடந்துேபான ஜனங்களின்
அடிகளினிமித்தம் கட்டுகள் கட்டி அவற்றன்
அடிக்காயத்ைதக் குணமாக்கும்ேபாது
ந கழும்.
௨௭ பார்! ெதாைலவலிருந்து கர்த்தருைடய

நாமம் வந்துெகாண்டிருக்க றது. அவரது
ேகாபம் அடர்ந்த ேமகப் புைகேயாடு ெநருப்பு
ேபான்றுள்ளது. கர்த்தருைடய வாய்
ேகாபத்தால் நைறந்துள்ளது. அவரது
நாக்கானது எரிகன்ற ெநருப்புேபால்
உள்ளது. ௨௮ கர்த்தருைடய சுவாசமானது
(ஆவ ) கழுத்து மட்டும் எட்டுக ற
ஆற்று ெவள்ளத்ைதப் ேபான்றுள்ளது.
ேதசங்கைளக் கர்த்தர் ந யாயந்தீர்ப்பார்.
இது “நாசம் என்னும் சல்லைடயல்”
ேதசங்கைள அைசப்பது ேபால இருக்கும்.
கர்த்தர் அவர்கைளக் கட்டுப்படுத்துவார்.
அது ஜனங்களின் வாய ேல ேபாட்டு
கட்டுப்படுத்துகற கடிவாளத்ைதப்
ேபான்றருக்கும்.
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௨௯ அந்தக் காலத்தல், நீங்கள்
மக ழ்ச்ச கரமான பாடல்கைளப் பாடுவீர்கள்.
அந்தேநரமானது,ஓய்வுநாைளத்ெதாடங்கும்
இரவுகைளப் ேபான்றருக்கும். கர்த்தருைடய
மைலக்கு நடந்துேபாைகயல், நீங்கள் மிக
மக ழ்ச்ச யாக இருக்க றீர்கள். வழியல்
புல்லாங் குழைலக் கவனித்தவண்ணம்
இஸ்ரேவலின் கன்மைல அருகல்
ெதாழுதுெகாள்ளப் ேபாகும்ேபாது
மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றீர்கள்.

௩௦ கர்த்தர் அவரது ச றந்த குரைல
ஜனங்கள்அைனவரும்ேகட்குமாறுெசய்வார்.
கர்த்தர், தம் கரத்தன் வல்லைமைய
ஜனங்கள் அைனவரும் காணும்படி
ேகாபத்துடன் இறங்க வருவார். அந்தக்
ைகயானது ெபரும் ெநருப்ைப ேபால
எல்லாவற்ைறயும் எரிக்கத்தக்கதாக
இருக்கும். கர்த்தருைடய வல்லைமயானது
மைழேயாடும், கல்மைழேயாடும் வருகற
புயல்ேபால இருக்கும். ௩௧ கர்த்தருைடய
குரைலக் ேகட்டதும்அசீரியா அஞ்சும். கர்த்தர்
அசீரியாைவ ேகாலால் அடிப்பார். ௩௨ கர்த்தர்
அசீரியாைவ அடிப்பார். அது முரசன்மீது
தாளம் ேபாடுவது ேபாலவும், வீைணகைள
மீட்டுவது ேபாலவும் இருக்கும். கர்த்தர் தமது
ச றந்த ைகயால் (வல்லைம) அசீரியாைவத்
தாக்குவார்.
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௩௩ ேதாப்ேபத்* ஏற்ெகனேவ நீண்ட
காலத்த ற்கு முன்ேப தயாராக
ைவக்கப்பட்டிருக்க றது. இது அரசனுக்குத்
தயாராக உள்ளது. இது மிக ஆழமாகவும்
அகலமாகவும் அைமக்கப்பட்டது. அங்ேக
ெபரிய வறகுக் கட்டும், ெநருப்பும் உள்ளது.
கர்த்தருைடய ஆவயானவர் எரியும் கந்தக
ஓைடேபாலவந்துஅதைனஎரிப்பார்.

௩௧
ேதவனுைடய வல்லைமையச் சார்ந்ேத

இஸ்ரேவல்இருக்க ேவண்டும்
௧ எக ப்துக்கு ஜனங்கள் உதவ ேகட்டுப்

ேபாவைதப் பார். ஜனங்கள் குதைரகைளக்
ேகட்க றார்கள். குதைரகள் தங்கைளக்
காக்கும் என்று அவர்கள் நைனக்கறார்கள்.
எக ப்தலிருந்து வரும் பல இரதங்களும்,
குதைரவீரர்களும்அவர்கைளக்காப்பாற்றும்
என்று நம்புக றார்கள். பைட மிகப் ெபரிதாய்
இருப்பதால் தாங்கள் பாதுகாப்புடன்
இருப்பதாக ஜனங்கள் நைனக்கன்றனர்.
இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தமானவைர (ேதவைன)
ஜனங்கள் நம்பவல்ைல. ஜனங்கள்
கர்த்தரிடம்உதவ ேகட்பதல்ைல.
௨ ஆனால், கர்த்தர் ஞானமுள்ளவராய்

இருக்க றார். அவர்களுக்கு எத ராகக் கர்த்தர்

* ௩௦:௩௩: ேதாப்ேபத் ெககன்னா,
இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கு. இதல் ஜனங்கள் தம்
பள்ைளகைளக் ெகான்று ெபாய்த் ெதய்வங்கைளப்
ெபருைமப்படுத்துவார்கள்
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தீங்குவரப் பண்ணுகறார். கர்த்தருைடய
கட்டைளைய ஜனங்களால் மாற்ற முடியாது.
கர்த்தர் எழும்ப , தீய ஜனங்களுக்கு (யூதா)
எத ராகப் ேபாரிடுவார். அவர்களுக்கு
உதவ முயல்கற ஜனங்களுக்கு (எக ப்து)
எத ராகவும்கர்த்தர் ேபாரிடுவார்.
௩ எக ப்து ஜனங்கள் ேதவன் அல்ல

மனிதர்கள் மட்டுேம. எக ப்தலுள்ள
குதைரகள் ஆவ அல்ல, மிருகங்கள்
மட்டுேம. கர்த்தர் தமது கரத்ைத
நீட்டுவார். உதவுபவர்கள் (எக ப்து)
ேதாற்கடிக்கப்படுவார்கள். உதவைய
வரும்புக றஜனங்களும் (யூதா)வழுவார்கள்.
எல்லாஜனங்களும்ேசர்ந்துஅழிவார்கள்.
௪ கர்த்தர் என்னிடம், “ஒரு சங்கேமா

சங்கக்குட்டிேயா உண்பதற்காக ஒரு
மிருகத்ைதப் ப டிக்கும்ேபாது, அது மரித்த
மிருகத்தன் அருகல் நன்று ெகர்ச்ச க்கும்.
அப்ேபாது அந்தச் ச றந்த சங்கத்ைத எதுவும்
பயமுறுத்தாது. மனிதர்கள்வந்து சங்கத்தன்
அருகல் சத்தமிட்டால், அது அஞ்சாது.
மனிதர்கள் அத கமாக ஓைச எழுப்பலாம்.
ஆனால் சங்கம் ெவளிேய ஓடாது” என்று
கூறனார்.
அதுேபாலேவ, சர்வ வல்லைமயுள்ள

கர்த்தரும் சீேயான் மைலக்கு வருவார்.
அம்மைலயல் அவர் ேபாரிடுவார்.
௫ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
எருசேலைம பறைவகள் கூட்டுக்குேமல்



ஏசாயா௩௧:௬ cxlix ஏசாயா௩௧:௯

பறப்பைதப்ேபான்று காப்பாற்றுவார்.
அவைளக் கர்த்தர் காப்பாற்றுவார். கர்த்தர்
“கடந்துவந்து” எருசேலைமக்காப்பாற்றுவார்.
௬ இஸ்ரேவலின் பள்ைளகளாகய நீங்கள்

ேதவனுக்கு எத ராகத் தரும்பனீர்கள்.
நீங்கள் ேதவனிடம் தரும்பவர
ேவண்டும். ௭ ப றகு, நீங்கள் ெசய்த
ெபான்னாலும், ெவள்ளியாலுமான
வக்க ரகங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்வைத
ஜனங்கள் நறுத்துவார்கள். நீங்கள்
அந்த வக்க ரகங்கைளச் ெசய்யும்ேபாது,
உண்ைமயல்பாவம்ெசய்தீர்கள்.
௮ அசீரியா வாளால் ேதாற்கடிக்கப்படும்.

ஆனால், அந்த வாள் ஒரு மனிதனின்
வாளல்ல. அசீரியா அழிக்கப்படும்.
ஆனால், அந்த அழிவானது மனிதனின்
வாளிலிருந்து வராது. அசீரியா
ேதவனுைடய வாளிலிருந்து தப்ப ஓடுவான்.
ஆனால், இைளஞர்கள் ைகப்பற்றப்பட்டு
அடிைமகளாக்கப்படுவார்கள். ௯ அவர்களது
பாதுகாப்புக்குரிய இடம் அழிக்கப்படும்.
அவர்களின் தைலவர்கள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டு
அவர்களின்ெகாடிையவடுவார்கள்.
கர்த்தர் இவற்ைறகூறனார். கர்த்தருைடய

பலிபீடம் சீேயானில் இருக்க றது.
கர்த்தருைடய அடுப்பு (பலிபீடம்) எருசேலமில்
இருக்க றது.

௩௨



ஏசாயா௩௨:௧ cl ஏசாயா௩௨:௬

தைலவர்கள் நல்லவர்களாகவும்
ேநர்ைமயானவர்களாகவும்இருக்கேவண்டும்
௧ நான் ெசால்லுகறவற்ைறக் ேகளுங்கள்!

ஒரு அரசன் நன்ைமையத்தரும் ஆட்ச
ெசய்ய ேவண்டும். தைலவர்கள்
ஜனங்கைள வழிநடத்த ச் ெசல்லும்ேபாது
நீதயான முடிவுகைள எடுக்க ேவண்டும்.
௨ இது நகழ்ந்தால், அரசன் காற்றுக்கும்
மைழக்கும் மைறந்துெகாள்வதற்கு
ஏற்ற இடமாக இருப்பான். வறண்ட
பூமிக்கு நீேராைட வந்ததுேபால இருக்கும்.
இது ெவப்பமான பூமியல் ெபருங்
கன்மைலயல் குளிர்ந்த ந ழல்ேபால்
இருக்கும். ௩ ஜனங்கள் உதவக்காக
அரசனிடம் தரும்புவார்கள். ஜனங்கள்
உண்ைமயல் அவர் ெசால்லுவைதக்
கவனிப்பார்கள். ௪குழம்ப ப்ேபான ஜனங்கள்
இப்ெபாழுது புரிந்துெகாள்வார்கள்.
ெதளிவாகப் ேபச முடியாத ஜனங்கள்
இப்ெபாழுது ெதளிவாகவும் ேபசுவார்கள்.
௫ நாத்த கர்கள் உயர்ந்த மனிதர்கள்
என்று அைழக்கப்படமாட்டார்கள்.
ேமாசடிக்காரர்கள் மத ப்ப ற்குரியவர்கள்
என்றைழக்கப்படமாட்டார்கள்.
௬ஒரு நாத்த கன் தீயவற்ைறப் ேபசுக றான்.

அவனது மனதல் தீயவற்ைறச் ெசய்வதற்ேக
த ட்டங்கள் இருக்கும். ஒரு துன்மார்க்கன்
தவறானவற்ைறச் ெசய்வதற்ேக
வரும்புக றான். ஒரு துன்மார்க்கன்



ஏசாயா௩௨:௭ cli ஏசாயா௩௨:௧௦

கர்த்தைரப்பற்ற ெகட்டவற்ைறேய
ேபசுக றான். ஒரு துன்மார்க்கன் பச த்த
ஜனங்கைளச் சாப்ப ட அனுமத க்கமாட்டான்.
ஒரு துன்மார்க்கன் தாகமாயருக்கும்
ஜனங்கைளத் தண்ணீர் குடிக்கவ டமாட்டான்.
௭ அந்த நாத்த கன் ெகட்டவற்ைறக்
கருவயாகப் பயன்படுத்துவான். ஏைழ
ஜனங்களிடமிருந்து எல்லாவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளும் வழிகைள அவன்
த ட்டமிடுவான். அந்த துன்மார்க்கன் ஏைழ
ஜனங்கைளப்பற்ற ப் ெபாய் ெசால்லுகறான்.
அவனது ெபாய்கள் ஏைழ ஜனங்கைள
ேநர்ைமயான தீர்ப்பு ெபறுவதலிருந்து
வலக்குகறது.
௮ஆனால் நல்ல தைலவன், நல்லவற்ைறச்

ெசய்யத் த ட்டமிடுக றான். அந்த நல்லைவ
அவைனநல்லதைலவனாகச்ெசய்க றது.

கடினமான ேநரங்கள் வந்து
ெகாண்டிருக்கன்றன
௯ உங்களில் சல ெபண்கள் இப்ேபாது

மிக அைமதயாக இருக்க றீர்கள். நீங்கள்
பாதுகாப்ைப உணருகறீர்கள். ஆனால், நான்
ெசால்லுகற வார்த்ைதகைள நீங்கள் நன்று
கவனிக்க ேவண்டும். ௧௦ ெபண்களாகய
நீங்கள் இப்ேபாது அைமதைய
உணருகறீர்கள். ஆனால், ஒரு ஆண்டுக்குப்
ப றகு ெதால்ைலக்குள்ளாவீர்கள்.
ஏெனன்றால்,அடுத்தஆண்டுத ராட்ைசகைள
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நீங்கள் பற க்க மாட்டீர்கள். ஏெனன்றால்,
பற ப்பதற்குத்த ராட்ைசகள்இருக்காது.
௧௧ ெபண்கேள! இப்ெபாழுது நீங்கள்

அைமதயாய் இருக்க றீர்கள். ஆனால்,
நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட ேவண்டும்.
ெபண்கேள! இப்ேபாது நீங்கள்
அைமதைய உணருகறீர்கள். ஆனால்
நீங்கள் கவைலக்குட்பட ேவண்டும்.
உங்களது ெமன்ைமயான ஆைடகைள
எடுத்துவடுங்கள். துக்கத்த ற்குரிய
ஆைடகைள அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.
அந்த ஆைடகைள உங்கள் இடுப்பல்
கட்டிக் ெகாள்ளுங்கள். ௧௨ துக்கத்துக்குரிய
ஆைடகைள துன்பம் நைறந்த உங்கள்
மார்புக்கு ேமல் ேபாட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்.
உங்கள் வயல்கள் காலியானதால்

அலறுங்கள். உங்கள் த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்கள் ஒரு காலத்தல் த ராட்ைசப்
பழங்கைளத் தந்தன. ஆனால் இப்ேபாது
அைவ காலியாக உள்ளன. ௧௩ எனது
ஜனங்களின் பூமிக்காக அலறுங்கள்.
ஏெனன்றால், இப்ெபாழுது முட்களும்
ெநருஞ்சயும்மட்டுேமவளரும். நகரத்த ற்காக
அலறுங்கள். ஒரு காலத்தல் மக ழ்ச்ச யால்
நைறந்தருந்தவீடுகளுக்காகஅலறுங்கள்.
௧௪ ஜனங்கள் தைலநகரத்ைதவ ட்டு

ெவளிேயறுவார்கள். அரண்மைனயும்
ேகாபுரங்களும் காலியாகும். ஜனங்கள்
வீடுகளில் வாழமாட்டார்கள். அவர்கள்
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குைககளில் வாழுவார்கள். காட்டுக்
கழுைதகளும் ஆடுகளும் நகரத்தல் வாழும்.
மிருகங்கள்அங்ேக புல்ேமயப் ேபாகும்.
௧௫-௧௬ ேதவன் ேமேலயருந்து அவரது

ஆவையக் ெகாடுக்கும்வைர இது ெதாடரும்.
இப்ெபாழுது பூமியல் நன்ைம இல்ைல.
இது இப்ேபாது வனாந்த ரம்ேபால் உள்ளது.
ஆனால் எத ர்காலத்தல். இந்த வனாந்த ரம்
கர்ேமல் ேபாலாகும். அங்ேக ேநர்ைமயான
தீர்ப்புகள் இருக்கும். கர்ேமல் பசுைமக்
காடுகைளப்ேபான்று ஆகும். நன்ைம
அங்ேக வாழும். ௧௭ என்ெறன்ைறக்கும் இந்த
நன்ைம சமாதானத்ைதயும் பாதுகாப்ைபயும்
ெகாண்டுவரும். ௧௮ எனது ஜனங்கள்
சமாதானத்தன் அழகய வயலில்
வாழுவார்கள். எனதுஜனங்கள்பாதுகாப்பன்
கூடாரங்களில் வாழுவார்கள். அவர்கள்
அைமதயும் சமாதானமும் உள்ள இடங்களில்
வாழுவார்கள்.
௧௯ ஆனால் இைவ நகழும்முன்பு,

காடுகள் வழேவண்டும். நகரம்
ேதாற்கடிக்கப்படேவண்டும். ௨௦ நீங்கள்
தண்ணீர் நைலயுள்ள இடங்களில்
வைதக்க றீர்கள். அங்ேக உங்கள்
கழுைதகைளயும் மாடுகைளயும்
சுதந்த ரமாகத் த ரியவும் ேமயவும்
வடுகறீர்கள். நீங்கள் மக ழ்ச்ச யாக
இருப்பீர்கள்.
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௩௩
௧ பாருங்கள், நீங்கள் ேபாைர

உருவாக்குகறீர்கள். ஜனங்களிடமிருந்து
ெபாருைளத் தருடிக்ெகாள்க றீர்கள். அந்த
ஜனங்கள் உங்களிடமிருந்து எைதயும்
தருடமாட்டார்கள். நீங்கள் ஜனங்களுக்கு
எத ராகத் தரும்புக றீர்கள். ஜனங்கள்
உங்களுக்கு எத ராகத் தரும்பமாட்டார்கள்.
எனேவ, நீங்கள் தருடுவைத நறுத்தும்ேபாது.
மற்ற ஜனங்கள் உங்களிடமிருந்து தருடத்
ெதாடங்குவார்கள். நீங்கள் ஜனங்களுக்கு
எத ராகத்தரும்புவைதநறுத்தும்ேபாது,மற்ற
ஜனங்கள் உங்களுக்கு எத ராகத் தரும்பத்
ெதாடங்குவார்கள். ப றகுநீங்கள்

௨ “கர்த்தாேவ, எங்களிடம் தயவாயரும்.
நாங்கள் உமது உதவக்காகக்
காத்தருக்க ேறாம்.

கர்த்தாேவ ஒவ்ெவாரு காைலயலும்
ெபலத்ைதக்ெகாடும்.

நாங்கள் ெதால்ைலக்குட்படும்ேபாது
எங்கைளக்காப்பாற்றும்.

௩ உமது வல்லைமயான குரல் ஜனங்கைள
அச்சுறுத்தும், அவர்கள் உம்மிடமிருந்து
ஓடிப்ேபாவார்கள்.

உமது மகத்துவம் நாடுகைள ஓடிப்ேபாக
ைவக்கும்” என்பீர்கள்.

௪ நீங்கள் ேபாரில் ெபாருட்கைளத்
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தருடினீர்கள். அப்ெபாருட்கள்உம்மிடமிருந்து
எடுக்கப்படும். ஏராளமான ஜனங்கள்
வந்து, உங்கள் ெசல்வங்கைள எடுப்பார்கள்.
ெவட்டுக்களிகள் வந்து உங்கள் பய ர்கைள
உண்டகாலத்ைதப்ேபான்றுஇதுஇருக்கும்.
௫ கர்த்தர் மிகப் ெபரியவர். அவர் மிக

உயரமான இடத்தல் வாழ்க றார். கர்த்தர்
சீேயாைன ேநர்ைமயாலும் நன்ைமயாலும்
ந ரப்புவார்.
௬ எருசேலேம நீ ெசழிப்பாயருக்க றாய். நீ

ஞானம் மற்றும் அறவல் ெசழிப்புைடயவள்.
நீ கர்த்தைர மத க்க றாய். அது உன்ைனச்
ெசல்வச் ெசழிப்புள்ளவளாகச் ெசய்க றது.
எனேவ, நீ ெதாடர்ந்து இருப்பாய் என்பைத நீ
அற ந்துெகாள்ளலாம்.
௭ஆனால் கவனி! ேதவதூதர்கள் ெவளிேய

அழுதுெகாண்டிருக்க றார்கள்.
சமாதானத்ைதக் ெகாண்டுவரும்

தூதர்கள் ெவளிேய மிகக் கடினமாக
அழுகறார்கள். ௮ சாைலகள்
அழிக்கப்பட்டிருக்கன்றன. எவரும்
ெதருக்களில் நடந்துெகாண்டிருக்கவல்ைல.
ஜனங்கள் தாங்கள் ெசய்த

உடன்படிக்ைகைய உைடத்துள்ளனர்.
சாட்ச களிலிருந்து நரூப க்கப்படுவைத
ஜனங்கள்நம்ப மறுக்கன்றனர். எவரும் மற்ற
ஜனங்கைள மத க்க றதல்ைல. ௯நலமானது
ேநாயுற்று ெசத்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
லீபேனான் ெவட்க வாடுக றது. சாேரான்
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பள்ளத்தாக்கு வறண்டு காலியாக உள்ளது.
பாசானும் கர்ேமலும் ஒரு காலத்தல்
அழகான ெசடிகைள வளர்த்தன. ஆனால்
இப்ேபாது அந்தச் ெசடிகள் வளருவைத
நறுத்தயருக்கன்றன.
௧௦ கர்த்தர் கூறுகறார், “இப்ேபாது, நான்

நன்று எனது சறப்ைபக் காட்டுேவன்.
நான் ஜனங்களுக்கு முக்கயமானவராக
இருப்ேபன். ௧௧ நீங்கள் பயனற்ற
ெசயல்கைளச் ெசய்தருக்க றீர்கள். அைவ
பதைரப் ேபாலவும்ைவக்ேகாைலப் ேபாலவும்
இருக்கும். அைவ எதற்கும் பயனற்றைவ.
உங்கள்சுவாசம் ெநருப்ைபப் ேபான்றது. அது
உங்கைளஎரிக்கும். ௧௨ஜனங்கள்அவர்களது
எலும்புகள் சுண்ணாம்ைபப்ேபான்று
ஆகும்வைர எரிக்கப்படுவார்கள். ஜனங்கள்
வைரவாக முட்கள் மற்றும் காய்ந்த
புதர்கைளப்ேபான்றுஎரிக்கப்படுவார்கள்.
௧௩ “ெவகு ெதாைலவான நாடுகளில் உள்ள

ஜனங்கள், நான் ெசய்தருக்க றவற்ைறப்
பற்ற க் ேகள்வப்படுவார்கள். என் அருக ேல
இருக்கறநீங்கள்எனதுவல்லைமையப்பற்ற
அற ந்துெகாள்வீர்கள்.”
௧௪ சீேயானில் உள்ள பாவ கள்

பயந்துெகாண்டிருக்க றார்கள். தீயச்
ெசயல்கைளச் ெசய்துெகாண்டிருக்க ற
ஜனங்கள் அச்சத்தால் நடுங்குகறார்கள்.
அவர்கள், “எங்களில் எவரும் அழிக்கும்
இந்த ெநருப் பனூேட உய ர் வாழ முடியுமா?
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என்ெறன்றும் எரிந்துெகாண்டிருக்க ற
இந்ெநருப்பன் அருகல் எவரால்
வாழமுடியும்?”
௧௫ நல்லதும் ேநர்ைமயானதுமான

ஜனங்கள், பணத்துக்காக மற்றவர்கைளத்
துன்புறுத்தாதவர்கள் அந்த ெநருப்பலிருந்து
தப்பமுடியும். அந்த ஜனங்கள் லஞ்சம் ெபற
மறுக்க றார்கள். மற்றவர்கைளக் ெகாைல
ெசய்வதற்குரிய த ட்டங்கைளக் கவனிக்க
மறுக்க றார்கள். தீயவற்ைறச் ெசய்யத்
த ட்டம் ேபாடுவைதப் பார்க்க அவர்கள்
மறுக்க றார்கள். ௧௬ உயரமான இடங்களில்
அந்த ஜனங்கள் பாதுகாப்பாக வாழுவார்கள்.
அவர்கள் உயரமான கல்ேகாட்ைடக்குள்
பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள். அந்த ஜனங்கள்
எப்ெபாழுதும், உணவும் தண்ணீரும்
ெபற்றருப்பார்கள்.
௧௭ உங்கள் கண்கள் அரசரின் (ேதவன்)

அழைகப் பார்க்கும். நீங்கள் ெபரிய
ேதசத்ைதப் பார்ப்பீர்கள். ௧௮-௧௯ கடந்த
காலத்தல் நீங்கள் ெபற்றருந்த
ெதால்ைலகைள நீங்கள் நைனத்துப்
பார்ப்பீர்கள். “ேவறு நாடுகளிலிருந்து
வந்த அந்த ஜனங்கள் எங்ேக? நாம்
புரிந்துெகாள்ள முடியாத ஒரு ெமாழியுைடய
அந்த அத காரிகளும் வரி வசூலிப்பவர்களும்
எங்ேக? நமது பாதுகாப்புக் ேகாபுரங்கைள
எண்ணிய ஒற்றர்கள் எங்ேக? அவர்கள்
அைனவரும்ேபாய்வ ட்டார்கள்”.
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எருசேலைமத் ேதவன்காப்பாற்றுவார்
௨௦ நமது மதப்பண்டிைகயன்

வடுமுைறகைளக் ெகாண்டாடும்
நகரமாக ய. சீேயாைனப் பாருங்கள்.
ஓய்ெவடுப்பதற்குரிய அழகான இடமான
எருசேலைமப் பாருங்கள். எருசேலம்
என்றும் நகர்த்தப்படாத கூடாரம்ேபால்
உள்ளது. இனி அதன் முைளகள்
என்ைறக்கும் படுங்கப்படுவதல்ைல. அதன்
கயறுகளில் ஒன்றும் அறுந்துேபாவதல்ைல.
௨௧-௨௩ ஏெனன்றால் அங்ேக வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் இருக்க றார். அந்த நாடானது
ஓைடகளும் அகன்ற ஆறுகளும்
உள்ள இடமாக இருக்க றது. ஆனால்
அந்த ஆறுகளில் பைகவர்களின்
படகுகேளா அல்லது சக்த வாய்ந்த
கப்பல்கேளா இருப்பதல்ைல. அந்தப்
படகுளில் ேவைலெசய்க ற நீங்கள்
கயறுகேளாடு ேவைலைய உதற
முடியும். பாய்மரத்ைதப் பலமுள்ளதாக்க
உங்களால் முடியாது.உங்களால் பாைய
வ ரிக்கவும் முடியாமல் ேபாகும்.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் நமது நீத பதயாக
இருக்க றார். நமது சட்டங்கைளக்
கர்த்தர் உருவாக்குகறார். கர்த்தர் நமது
அரசர், அவர் நம்ைமக் காப்பாற்றுகறார்.
எனேவ, கர்த்தர் நமக்கு மிகுந்த
ெசல்வத்ைதத் தருவார். முடவர்களும்கூட
ேபாரில் ெகாள்ைளயடுவதன் மூலம்
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ெபருஞ்ெசல்வத்ைதப் ெபறுவார்கள்.
௨௪ அங்ேக வாழ்க ற எவரும்,
“நான் ேநாயுற்றுள்ேளன்” என்று
ெசால்லமாட்டார்கள். அங்ேக
வாழ்க ற ஜனங்களின் பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டிருக்கும்.

௩௪
ேதவன்தமதுபைகவர்கைளத்தண்டிப்பார்
௧ அைனத்து நாடுகேள, அருகல்

வந்துகவனியுங்கள் ஜனங்கள் அைனவரும்
நன்கு கவனிக்க ேவண்டும். பூமியும்,
பூமியலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும்
இவற்ைறக் கவனிக்க ேவண்டும். ௨ எல்லா
நாடுகளின்மீதும், அவற்றலுள்ள பைடகளின்
மீதும் கர்த்தர் ேகாபத்ேதாடு இருக்க றார்.
அவர்கள் அைனவைரயும் கர்த்தர் அழிப்பார்.
அவர்கள் அைனவரும் ெகால்லப்படுவதற்கு
அவர் காரணமாக இருப்பார். ௩ அவர்களின்
உடல்கள் ெவளிேய எடுத்ெதறயப்படும்.
உடல்களிலிருந்து நாற்றம் களம்பும்,
மைலகளில் இரத்தம் வடியும். ௪ வானங்கள்
புத்தகச் சுருைளப்ேபாலச் சுருட்டப்படும்.
நட்சத்த ரங்கள் த ராட்ைசக் ெகாடியன்
இைலகள் அல்லதுஅத்தமர இைலகள்ேபால
உதரும். வானத்தலுள்ள எல்லா
நட்சத்த ரங்களும் உருக ப்ேபாகும்.
௫ “எனது வாளானது வானில் இரத்தத்தால்
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மூடப்படும்ேபாது இது ந கழும்” என்று கர்த்தர்
கூறுகறார்.
பார்! கர்த்தருைடயவாள்ஏேதாைமெவட்டிப்

ேபாடுக றது. அந்த ஜனங்கைளக் கர்த்தர்
குற்றவாளியாகத் தீர்ப்பளித்தார். அவர்கள்
மரிக்கேவண்டும்.
௬ கர்த்தருைடய வாள் ஆட்டுக் குட்டிகள்

மற்றும் ெவள்ளாடுகளின் இரத்தம்
பூசப்பட்டு, ெசம்மறயாட்டு ெகாழுப்பனால்
வழுவழுப்பாக்கப்பட்டதாயும் இருக்க றது.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் ேபாஸ்றாவலும்
ஏேதாமிலும் ெகால்வதற்கு இதுதான் ேநரம்
என்று முடிவு ெசய்தார். ௭ எனேவ, ஆட்டுக்
குட்டிகள், கடாக்கள், பலமிக்க காைளகள்
எல்லாம் ெகால்லப்படும். அவற்றன்
இரத்தத்தால் நாடு நைறந்துவடும். அதன்
மண்ணானதுெகாழுப்பால்மூடப்படும்.
௮இைவயைனத்தும் ந கழும். ஏெனன்றால்,

கர்த்தர் தண்டைனக்ெகன்று ஒரு காலத்ைதத்
ேதர்ெதடுத்தருக்க றார். கர்த்தர் ஒரு
வருடத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார்.
அவர்கள் சீேயானில் தாங்கள் ெசய்த
பாவங்களுக்குவைலதரேவண்டும்.
௯ ஏேதாமின் ஆறுகள் சூடான தாைரப்

ேபாலாகும். ஏேதாமின் பூமி எரிக ற
கந்தகம் ேபான்று ஆகும். ௧௦ இரவும்
பகலும் ெநருப்பு எரிந்துெகாண்டிருக்கும்.
எவராலும் அதைன அைணக்க முடியாது.
அதன் புைக ஏேதாமிலிருந்து என்ெறன்றும்
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களம்ப க்ெகாண்டிருக்கும். அந்தப்
பூமியானது சதாகாலமாக அழிக்கப்படும்.
மீண்டும் அந்த நாட்டின் வழியாக எந்த
ஜனங்களாலும் பயணம் ெசய்யமுடியாது.
௧௧ பறைவகளும் சறு மிருகங்களும்
அந்த நாட்ைடச் ெசாந்தமாக்கும்.
ஆந்ைதகளும் காக்ைககளும் அங்ேக வாழும்.
“காலியான வனாந்த ரம்” என்று அந்த நாடு
அைழக்கப்படும்.
௧௨ ப ரபுக்களும் தைலவர்களும்

ேபாய்வடுவார்கள். அவர்களுக்கு ஆட்ச
ெசய்யஅங்ேக எதுவும்இருக்காது.
௧௩ அங்குள்ள அழகான வீடுகளில்

முட்ெசடிகளும் புதர்களும் வளரும். அந்த
வீடுகளில் காட்டு நாய்களும், ஆந்ைதகளும்
வாழும். காட்டுமிருகங்கள்தம்வாழிடங்கைள
அங்ேக அைமத்துக்ெகாள்ளும். அங்கு
வளர்ந்துள்ள ெபரிய புல்ெவளிகளில் ெபரிய
பறைவகள் வாழும். ௧௪ அங்ேக காட்டுப்
பூைனகள் ஓரிகளுடன் வாழும் காட்டு
ஆடுகள் தம் நண்பர்கைளக் கூப்படும்.
அங்ேக சாக்குருவகளும் ஓய்ெவடுக்க இடம்
ேதடிக்ெகாள்ளும். ௧௫ பாம்புகள் தங்கள்
வீடுகைள அங்ேக அைமத்துக்ெகாள்ளும்.
பாம்புகள் தங்கள் முட்ைடகைள அங்ேக
இடும். அம்முட்ைடகள் ெபாரித்து, சறு
பாம்புகள் இருட்டில் த ரிந்துெகாண்டிருக்கும்.
மரித்துப்ேபானவற்ைறத் தன்னும்
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பறைவகள், ெபண்கள் தம் நண்பர்கைளப்
பார்ைவயடுவதுேபான்றுேசர்ந்துெகாள்ளும்.
௧௬ கர்த்தருைடய புத்தகச்சுருைளப்

பாருங்கள் அதல் எழுதப்பட்டிருப்பைத
வாச யுங்கள். எதுவும்குைறயாமல்இருக்கும்.
அந்த மிருகங்கள் ேசர்ந்தருக்கும் என்று
அந்தப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
ேதவன் அவற்ைற ஒன்று ேசர்ப்பதாகச்
ெசான்னார். எனேவ ேதவனுைடய ஆவ
அவற்ைறஒன்றுேசர்க்கும்.
௧௭ அவர்கேளாடு என்ன ெசய்யேவண்டும்

என்று ேதவன் முடிவு ெசய்துவ ட்டார்.
ப றகு அவர்களுக்காக ேதவன் ஒரு
இடத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். ேதவன் ஒரு
ேகாடு வைரந்து, அவர்களின் நாட்ைட
அவர்களுக்குக் காட்டினார். எனேவ
என்ெறன்ைறக்கும் அந்த நாட்ைடச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு அவர்கள்
ஆண்டாண்டுகாலம்அங்ேகவாழ்வார்கள்.

௩௫
ேதவன் தம் ஜனங்கைள

ஆறுதல்படுத்துவார்
௧ வறண்ட வனாந்த ரம் மிகுந்த

மக ழ்ச்சையப் ெபறும். வனாந்த ரம்
சந்ேதாஷம்அைடந்துபூைவப்ேபாலவளரும்.
௨ வனாந்த ரம் முழுவதும் பூக்களால்

நைறந்து அதன் மகழ்ச்சையக் காட்டத்
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ெதாடங்கும். அது பார்ப்பதற்கு வனாந்த ரம்
மக ழ்ச்ச யுடன் ஆடிக்ெகாண்டிருப்பதுேபாலத்
ேதான்றும். அந்த வனாந் த ரமானது,
லீபேனான் காடுகைளப் ேபாலவும்,
கர்ேமல் மைலையப் ேபாலவும், சாேரான்
பள்ளத்தாக்கு ேபாலவும்அழகாக மாறும். இது
நகழும் ஏெனன்றால், ஜனங்களைனவரும்
கர்த்தருைடய மகைமையக் காண்பார்கள்.
நம் ேதவனுைடய ேமன்ைமைய ஜனங்கள்
காண்பார்கள்.
௩ பலவீனமான ைககைள மீண்டும்

பலப்படுத்துங்கள். பலவீனமான
முழங்கால்கைள பலப்படுத்துங்கள்.
௪ ஜனங்கள் அஞ்ச குழம்பனார்கள். அந்த
ஜனங்களிடம் கூறுங்கள், “பலமாக இருங்கள்
அஞ்சேவண்டாம்!” பாருங்கள், உங்கள்
ேதவன் வருவார். உங்கள் பைகவர்கைளத்
தண்டிப்பார். அவர் வருவார். உங்களுக்கு
வருதைனத் தருவார். கர்த்தர் உங்கைளக்
காப்பாற்றுவார். ௫ குருடர்களின் கண்கள்
தறக்கப்படும். ெசவ டர்களின் காதுகள்
தறக்கும். ௬முடவர்கள்மாைனப்ேபாலநடனம்
ஆடுவார்கள். ேபசமுடியாதஜனங்கள்தங்கள்
குரைலப் பயன்படுத்த மக ழ்ச்ச கரமான
பாடல்கைளப் பாடுவார்கள். வனாந்தரத்தல்
நீரூற்று களம்ப ப் பாயும்ேபாது இது ந கழும்.
வறண்ட நலங்களில் நீரூற்றுகள் பாயும்.
௭இப்ெபாழுதுஜனங்கள்கானல்தண்ணீைரப்
பார்க்கன்றனர். இது தண்ணீைரப்ேபால
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ேதான்றும். ஆனால் அந்த ேநரத்தல் அங்ேக
உண்ைமயான தண்ணீர் குளங்களும்
இருக்கும். வறண்ட நலத்தல் கணறுகள்
இருக்கும். தண்ணீரானது பூமியலிருந்து
பாயும். ஒரு காலத்தல் காட்டு மிருகங்கள்
இருந்த இடத்தல் உயரமான நீர்த்தாவரங்கள்
வளரும்.
௮ அந்தக் காலத்த ேல, அங்ேக

ஒரு சாைல இருக்கும். இந்த
ெநடுஞ்சாைல “பரிசுத்தமான சாைல” என்று
அைழக்கப்படும். தீயவர்கள் அச்சாைலயல்
நடக்க அனுமதக்கப்படமாட்டார்கள்.
ேதவைனப் பன்பற்றாத எவரும்
அச்சாைலயல்ேபாகமாட்டார்கள்.
௯ அந்தச் சாைலயன் எவ்வத ஆபத்தும்

இருக்காது. ஜனங்கைளக் ெகால்லுகன்ற
சங்கங்கள் அந்தச் சாைலயல் இருக்காது.
அந்தச் சாைலயல் ஆபத்ைதத் தரும்
மிருகங்கள் எதுவும் இராது. அந்தச் சாைல
ேதவனால் காப்பாற்றப்பட்டவர்களுக்ேக
உரியது.
௧௦ ேதவன் அவரது ஜனங்கைள வடுதைல

ெசய்வார். அந்த ஜனங்கள்அவரிடம் தரும்ப
வருவார்கள். இந்த ஜனங்கள் சீேயானுக்குள்
வரும்ேபாது அவர்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருப்பார்கள். என்ெறன்றும் ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச ேயாடு இருப்பார்கள். அவர்களின்
மக ழ்ச்ச யானது அவர்களின் தைலயல்
க ரீடம்ேபான்று இருக்கும். மக ழ்ச்ச யும்
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சந்ேதாஷமும் அவர்கைள ந ரப்பும். துயரமும்,
துக்கமும்ெவகுதூரம்வலக ப்ேபாகும்.

௩௬
அசீரியர்கள்யூதாைவக்ைகப்பற்றுதல்
௧ எேசக்கயா யூதாவன் அரசனாக

இருந்தான். அசீரியாவன் அரசனாக
சனெகரிப் இருந்தான். எேசக்கயாவன்
14வது ஆட்சயாண்டில், யூதாவன் அரணாக
சூழ்ந்தருந்த நகரங்களுக்கு எத ராக
சனெகரிப் ேபாரிட்டான். சனெகரிப்
அந்நகரங்கைளத் ேதாற்கடித்தான்.
௨ சனெகரிப் எருசேலமிற்கு எத ராகப்
ேபாரிட அவனது தளபதைய அனுப்பனான்.
தளபத லாகீைச வ ட்டு எருசேலமில் இருந்த
எேசக்கயா அரசனிடம் ெசன்றான். அந்தத்
தளபத தன்ேனாடு வல்லைமயான பைடைய
அைழத்துச் ெசன்றான். தளபதயும் அவனது
பைடயும் வண்ணார்துைறயன் அருகலுள்ள
சாைலக்குச் ெசன்றனர். அந்தச் சாைல, ேமல்
குளத்தலிருந்து வரும் தண்ணீர்க் குழாயன்
அருகல்இருந்தது.
௩ எருசேலமிலிருந்து மூன்று ஆண்கள்

தளபத ேயாடு ேபச ெவளிேய வந்தனர்.
அந்த ஆண்கள், இலக்கயாவன் மகனான
எலியாக்கீம், ஆசாப்பன் மகனாகய
ேயாவாக்கும், ெசப்னாவும் ஆவார்கள்.
எலியாக்கீம் அரண்மைன ேமலாளராக
இருந்தான். ேயாவாக் ெபாருளாளராக
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இருந்தான். ெசப்னா ெசயலாளராக
இருந்தான்.
௪ தளபத அவர்களிடம், “பன்வருவைத

நீங்கள்எேசக்கயாஅரசனிடம்கூறுங்கள்:

“மகாராஜாவான, அசீரியாவன் அரசன்
கூறுகறார், நீ நம்ப இருக்க ற இந்த
நம்ப க்ைக என்ன? ௫ நான் உங்களுக்குக்
கூறுக ேறன், நீங்கள் வல்லைமயலும்
யுத்தத்த ற்கான ச றப்பு ஆேலாசைனயலும்
நம்ப க்ைக ைவத்தால், அது பயனற்றதாக
இருக்கும். அைவ ெவற்று வார்த்ைதகேள
தவ ர ேவறு எதுவுமில்ைல. எனேவ,
எனக்கு எத ராக நீ ஏன் ேபாரிடுக றாய்?
இப்ெபாழுது நான் உன்ைனக் ேகட்க ேறன்.
உனக்கு உதவ யார்ேமல் நீ நம்ப க்ைக
ைவத்தருக்க றாய்? ௬ உனது உதவக்கு
எக ப்ைதச் சார்ந்து இருக்கன்றாயா?
எக ப்து ஒரு உைடந்த கம்புேபாலுள்ளது.
உன்ைனத் தாங்குவதற்கு அதைன நீ
ஊன்றனால் அது உன்ைனப் பாத க்கும்.
உன் ைகயல் ஓட்ைடயடும். எக ப்தன்
அரசனான பார்ேவான், உதவெபறுவதற்கு
எவராலும்நம்பத்தகாதவன்.
௭ “ஆனால் நீ, ‘நாங்கள் எங்கள்

ேதவனாகய கர்த்தர் மீது எங்களுக்கு
உதவுமாறு நம்ப க்ைக ைவத்ேதாம்’
என்று கூறலாம். ஆனால் நான்
கூறுக ேறன், எேசக்கயா கர்த்தருைடய பலி



ஏசாயா௩௬:௮ clxvii ஏசாயா௩௬:௧௦

பீடங்கைளயும் ெதாழுதுெகாள்வதற்குரிய
உயர் இடங்கைளயும் அழித்துவ ட்டான்.
எேசக்கயா யூதா மற்றும் எருசேலமிடம்
இவற்ைறச் ெசான்னான்: ‘எருசேலமில்
உள்ள இந்த ஒேர ஒரு பலிபீடத்ைத மட்டும்
நீங்கள்ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டும்’.
௮ “நீங்கள் இன்னும் ேபார் ெசய்ய

வரும்பனால், எனது எஜமானரான,
அசீரியாவன் அரசர் உன்ேனாடு இந்த
ஒப்பந்தத்ைத ஏற்படுத்துவார். அரசர்
ெசால்க றார், ‘உங்களால் ேபாருக்குக்
குதைரகளின் மீது சவாரி ெசய்யப்
ேபாதுமான ஆட்கைளக் கண்டுெகாள்ள
முடியுமானால் நான் உங்களுக்கு 2,000
குதைரகைளத் தருேவன். ௯ ஆனால்
அதற்குப் ப றகும்கூட உன்னால் எனது
எஜமானரின் அடிைமகளில் ஒருவைனத்
ேதாற்கடிக்க முடியாது. எனேவ, நீங்கள்
ஏன் ெதாடர்ந்து எக ப்தன்குதைரகைளயும்
இரதங்கைளயும்நம்ப இருக்க றீர்கள்?
௧௦ “ ‘அேதாடு, நான் இந்த நாட்டிற்கு

வந்து ேபாரிட்டேபாது கர்த்தர்
என்ேனாடு இருந்தார் என்பைத
நைனவுெகாள்ளேவண்டும். நான்
இந்த நகரங்கைள அழித்தேபாது கர்த்தர்
என்ேனாடு இருந்தார். கர்த்தர் என்னிடம்,
‘எழுந்து நல், இந்த நாட்டிற்குப் ேபா.
இதைன அழித்துவடு!’ என்று கூறனார்’ ”
என்றுகூறுங்கள்” என்றான்.
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௧௧ எருசேலமிலிருந்து வந்த எலியாக்கீம்,
ெசப்னா, ேயாவாக் ஆக ேயார் தளபதய டம்,
“தயவுெசய்து எங்கேளாடு அரேமய
ெமாழியல் ேபசுங்கள். எங்கேளாடு எங்கள்
யூத ெமாழியல் ேபசாதீர்கள். நீங்கள்
யூத ெமாழிையப் பயன்படுத்தனால், நகர
சுவர்களுக்குேமல் இருக்கற ஜனங்கள்
நீங்கள் ேபசுவைதப் புரிந்துெகாள்வார்கள்”
என்றுெசான்னார்கள்.
௧௨ ஆனால் தளபத , “எனது எஜமானர்

இவற்ைற உங்களிடமும் உங்கள் எஜமானர்
எேசக்கயாவ டமும் மட்டும் கூற என்ைன
அனுப்பவல்ைல. சுவர்களுக்கு ேமல்
உட்கார்ந்தருக்க ற அந்த ஜனங்களுக்கும்
கூறுமாறு என்ைன அனுப்பயுள்ளார்.
அந்த ஜனங்கள் ேபாதுமான உணைவயும்
தண்ணீைரயும் ெபறுவதல்ைல. அவர்கள்
உங்கைளப் ேபான்ேற தங்கள் மலத்ைத
உண்ணவும் தங்கள் சறுநீைரக் குடிக்கவும்
ெசய்வார்கள்” என்றான்.
௧௩ ப றகு, தளபத எழுந்து நன்று மிக

உரத்தக்குரலில்யூதெமழியல் ேபசனான்.

௧௪ தளபத ெசான்னான், மகாராஜாவான
அசீரியா அரசனிமிருந்து வரும்
வார்த்ைதகைளக் கவனியுங்கள்:
எேசக்கயாஉங்கைளமுட்டாளாக்கவ டாதீர்கள்.
அவனால் உங்கைள என்னுைடய
வல்லைமயலிருந்து பாதுகாக்க
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முடியாது! ௧௫ எேசக்கயா, “கர்த்தர் ேமல்
நம்ப க்ைக ைவயுங்கள். கர்த்தர் நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார். அசீரியா அரசன் இந்த
நகரத்ைதத் ேதாற்கடிக்கும்படி கர்த்தர்
வ டமாட்டார்” என்று ெசால்லும்ேபாதுஅைத
நம்பாதீர்கள்.
௧௬ எேசக்கயாவ டமிருந்து வரும் அந்த

வார்த்ைதகைளக் ேகட்காதீர்கள். அசீரியா
அரசன்ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். அசீரியா
அரசன் கூறுகறான், “நாம் ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாள்ளேவண்டும். நீங்கள் உங்கள்
நகரத்ைதவ ட்டு ெவளிேய என்னிடம்
வர ேவண்டும். ப றகு, ஒவ்ெவாருவரும்
உங்கள் வீடுகளுக்குப் ேபாக வடுதைல
ெபறுவீர்கள். ஒவ்ெவாருவருக்கும்
தங்கள் ெசாந்தத் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல்
த ராட்ைசப்பழம் உண்ணும் சுதந்த ரம்
ெபறுவீர்கள். ஒவ்ெவாருவரும் அவர்களது
ெசாந்த அத்த மரத்தல் அத்த ப் பழம்
உண்ணும் சுதந்த ரத்ைதப் ெபறுவீர்கள்.
௧௭ இதைன, உங்கள் ேதசத்ைதப்ேபான்ற
நாட்டிற்குநான்வந்துஉங்கைளஅைழத்துச்
ெசல்லும்வைர நீங்கள் ெசய்யலாம்.
அந்தப் புதய நாட்டில் உங்களுக்கு
நல்ல தானியங்கைளயும், புதய
த ராட்ைசரசத்ைதயும் ெபறுவீர்கள். அந்த
நாட்டில் உணவும் த ராட்ைச வயல்களும்
இருக்கும்.
௧௮ எேசக்கயா உங்கைள
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முட்டாளாக்கும்படிவ டாதீர்கள். அவன்
ெசால்க றான், ‘கர்த்தர் நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார்’ என்று. ஆனால் நான்
உங்கைளக் ேகட்க ேறன், அசீரியாவன்
வல்லைமயலிருந்து அந்த ஜனங்கைள
அந்நய நாட்டு ெதய்வங்கள் எவராவது
காப்பாற்றனார்களா? இல்ைல. ௧௯ஆமாத்
அர்பாத் நகரங்களின் ெதய்வங்கள்
எங்ேக? அவர்கள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர்.
ெசப்பர்வாயீமின் ெதய்வங்கள் எங்ேக?
அவர்கள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர்.
எனது வல்லைமயலிருந்து
சமாரியாவன் ெதய்வங்கள் தம்
ஜனங்கைள காப்பாற்றனார்களா?
இல்ைல! ௨௦ இந்த நாடுகளில்
என்னுைடய வல்லைமயலிருந்து தம்
ஜனங்கைளக் காப்பாற்றய ஏதாவது
ஒரு ெதய்வங்களுைடய ெபயைரக்
கூறுங்கள். அவர்கள் அைனவைரயும்
நான் ேதாற்கடித்துவ ட்ேடன். எனேவ, எனது
வல்லைமயலிருந்து கர்த்தர் எருசேலைமக்
காப்பாற்றுவாரா? இல்ைல! என்கறார்”
என்றான்.

௨௧ எருசேலமிலுள்ள ஜனங்கள்
அைமதயாக இருந்தார்கள். அவர்கள்
தளபத க்குப் பதல் ெசால்லவல்ைல.
(“தளபத க்குப் பதல் ெசால்லேவண்டாம்”
என்று எேசக்கயா ஜனங்களுக்கு
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கட்டைளய ட்டிருந்தான்).
௨௨ ப றகு அரண்மைன ேமலாளரான

இல்க்கயாவன் மகனான எலியாக்கீம்,
ெசயலாளரான ெசப்னா மற்றும்
ெபாருளாளரான ஆசாப்பன் மகனான
ேயாவாக் ஆக ேயார், தம் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டனர். (அவர்கள் துக்கமாய்
இருப்பதாக காட்டினார்கள்). மூன்று
ேபரும் எேசக்கயாவ டம் ெசன்று தளபத
அவர்களுக்கு ெசான்ன அைனத்ைதயும்
கூறனார்கள்.

௩௭
எேசக்கயா ேதவனுைடய உதவக்காக

ேவண்டுதல்
௧ எேசக்கயா, தளபதய டமிருந்து

வந்தெசய்தையக் கவனித்தான். அவன்
அந்தச் ெசய்தையக் ேகட்டதும் தான்
ேசாகமாயருப்பைதக் காண்பக்க தன்
ஆைடகைளக் க ழித்துக் ெகாண்டான்.
ப றகு எேசக்கயா துக்கத்ைதக் குற க்கும்
ச றப்பான ஆைடகைள அணிந்துெகாண்டு
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குப் ேபானான்.
௨ எேசக்கயா அரண்மைன ேமலாளைரயும்
(எலீக்கயாம்) ெசயலாளைனயும் (ெசப்னா)
ஆசாரியர்களின் மூப்பர்கைளயும்
(தைலவர்கைளயும்) ஆேமாத்சன் மகனான
ஏசாயா தீர்க்கதரிச ய டம் அனுப்பனான்.
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அந்த மூன்று ேபரும் துக்கத்ைதக் குற க்கும்
ச றப்புஆைடகைளஅணிந்தருந்தனர்.
௩ அவர்கள் ஏசாயாவ டம், “அரசன்

எேசக்கயா, இன்று துக்கத்த ற்கும்
துயரத்த ற்குமான வ ேசஷ நாள் என்று
கட்டைளய ட்டிருக்க றார். இன்று மிக
துக்கமான நாளாக இருக்கும். இது
குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுக்கேவண்டிய
நாைளப் ேபான்ற ஒரு நாளாக இருக்கும்.
ஆனால் குழந்ைத ெபறேவா ேபாத ய ெபலன்
தாய்க்கல்ைல. ௪ (உமது ேதவனான கர்த்தர்
தளபத ெசான்னவற்ைறக் ேகட்டிருக்கலாம்).
அசீரியா அரசன் தளபதைய அனுப்ப ,
ஜீவனுள்ள ேதவைனப் பற்ற ேமாசமாகப்
ேபசும்படி அனுப்பயருக்க றான். உமது
ேதவனாகய கர்த்தர் அந்தக் ெகட்ட
வார்த்ைதகைளக் ேகட்பார். ஒருேவைள
சத்துரு தப்பானவன் என்று கர்த்தர்
நரூப க்கச் ெசய்வார்! தயவுெசய்து
இஸ்ரேவலில் மீதயாக இருக்க ற சல
ஜனங்களுக்காகெஜபம்ெசய்யும்” என்றனர்.
௫-௬ஏசாயா அவர்களிடம், “இந்தத் தகவைல

உங்கள் எஜமானனான எேசக்கயாவ டம்
ெசால்லுங்கள். கர்த்தர் ெசால்க றார்,
֥‘தளபதய டமிருந்து நீங்கள் ேகட்டவற்ைறப்
பற்ற ப் பயப்பட ேவண்டாம்! அசீரியா
அரசனது சறுவர்கள் என்ைனப் பற்ற
ெசான்ன தீயவற்ைற நம்பேவண்டாம்.
௭ பாருங்கள், நான் அசீரியாவ ற்கு எத ராக
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ஒருஆவையஅனுப்புேவன். அசீரியாஅரசன்
அவனது நாட்டிற்கு வரவருக்கும் ஆபத்து
பற்றய எச்சரிக்ைகையப் ெபறுவான். எனேவ
அவன்தனதுநாட்டிற்குத்தரும்ப ப் ேபாவான்.
அந்தேநரத்தல்அவனதுெசாந்தநாட்டில்ஒரு
வாளால்அவைனக்ெகால்லுேவன்’ ”என்றார்.
அசீரியா பைட எருசேலைம வ ட்டு

வலகயது
௮-௯ அசீரியா அரசன் ஒரு அறக்ைகையப்

ெபற்றான். அந்தஅறக்ைக, “எத்த ேயாப்ப யா
அரசனான த ராக்கா உம்ேமாடு ேபாரிட
வருகறான்” என்று ெசான்னது. எனேவ,
அசீரியா அரசன் லாகீைச வ ட்டு
லிப்னாவுக்குத் தரும்ப ப் ேபானான். தளபத
இதைனக் ேகள்வப்பட்டான். அவன் லிப்னா
நகரத்த ற்குப் ேபானான். அங்ேக அசீரியா
அரசன் ேபாரிட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்.
ப றகு தளபத எேசக்கயாவற்குத்
தூதுவர்கைள அனுப்பனான். ௧௦ “நீங்கள்
இவற்ைற யூத அரசனான எேசக்கயாவ டம்
ெசால்லேவண்டுவன:

‘நீங்கள் நம்புக ற ெதய்வங்களால்
முட்டாளாகேவண்டாம். “அசீரியாஅரசனால்
எருசேலம் ேதாற்கடிக்கப்படும்படி ேதவன்
வடமாட்டார்” என்று ெசால்லாதீர்கள்.
௧௧ கவனியுங்கள், அசீரியாவன் அரசர்கள்
மற்ற நாடுகளுக்குச் ெசய்தைதப் பற்ற
நீங்கள் ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
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அவர்கள் மற்றவர்கைள முற்றலுமாய்
அழித்தார்கள். நீங்கள் மீட்கப்படுவீர்கள்
என்று நம்புக றீர்களா? இல்ைல. ௧௨அந்த
ஜனங்களின் ெதய்வங்கள் அவர்கைளக்
காப்பாற்றனார்களா? இல்ைல. எனது
முற்ப தாக்கள் அவர்கைள அழித்தனர்.
எனது ஜனங்கள் ேகாசாைனயும்,
ஆராைனயும், ேரத்ேசப்ைபயும்,
ெதலாசாரிலிருந்த ஏேதனின்
ஜனங்கைளயும்ேதாற்கடித்தனர். ௧௩ஆமாத்
அர்பாத் அரசர் எங்ேக இருக்க றார்கள்?
ெசப்பர்வாயீம்அரசன்எங்ேகஇருக்க றான்?
ஏனா, ஈவா நகரங்களின் அரசர்கள்
எங்ேக இருக்க றார்கள்? அவர்கள்
முறயடிக்கப்பட்டனர்! அவர்கள்
அைனவரும் அழிக்கப்பட்டனர்!’ ” என்று
தளபத ெசான்னான்.

எேசக்கயா ேதவனிடம் ெஜபம்
ெசய்க றான்
௧௪ எேசக்கயா தூதுவர்களிடமிருந்து

ெசய்தையப் ெபற்று வாச த்தான். ப றகு,
எேசக்கயா கர்த்தரின் ஆலயத்த ற்குச்
ெசன்றான். எேசக்கயா கடிதத்ைதத் த றந்து
கர்த்தருக்குமுன்புைவத்தான். ௧௫எேசக்கயா
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்யத் ெதாடங்கனான்.
எேசக்கயா ெசான்னான்: ௧௬ “இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தாேவ! நீர்ேகருபீன்களின்ேமல்அரசராக
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அமர்ந்தருக்க றீர். நீர் மட்டுேம பூமியலுள்ள
அைனத்து அரசுகைளயும் ஆளும் ேதவன்!
நீர் வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடத்தீர்!
௧௭ கர்த்தாேவ நான் ெசால்வைதக் ேகளும்.
சனெகரிப்ப டமிருந்து வந்த ெசய்தைய
உமது கண்கைளத் தறந்து பாரும். எனக்குச்
சனெகரிப் இந்தச் ெசய்தையஅனுப்பனான்.
ஜீவனுள்ள ேதவனாகய உம்ைமப்பற்ற
தீயச் ெசய்த கைள இது ெசால்க றது.
௧௮ கர்த்தாேவ, அசீரியாவன் அரசன்
உண்ைமய ேலேய அைனத்து நாடுகைளயும்
ஜனங்கைளயும் அழித்தருக்க றான்.
௧௯ கர்த்தாேவ, அந்த நாடுகளில் உள்ள
ெதய்வங்கைள அசீரியாவன் அரசர்கள்
எரித்தருக்க றார்கள் என்பது உண்ைமதான்.
ஆனால் அைவ உண்ைமயான ெதய்வங்கள்
அல்ல. அைவகள் மனிதர்களால்
ெசய்யப்பட்ட சைலகள்தான். அைவகள்
மரமும் கல்லும் தான். எனேவதான்
அசீரியாவன் அரசர்களால் அவற்ைற
அழிக்க முடிந்தது. ௨௦ ஆனால் நீேரா எமது
ேதவனாகய கர்த்தர்! எனேவ அசீரியா
அரசனின் வல்லைமயலிருந்து எங்கைளக்
காப்பாற்றும். ப றகு, மற்ற நாடுகள்
எல்லாம் கர்த்தராக ய நீர் மட்டுேம ஒேர
ேதவன் என்பைத அற ந்துெகாள்ளும்” என்று
ெஜப த்தான்.

எேசக்கயாவற்குேதவனுைடயபதல்
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௨௧ ப றகு ஆேமாத்சன் மகனான ஏசாயா
எேசக்கயாவற்குச் ெசய்த அனுப்பனான்.
ஏசாயா, “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
ெசால்லுவது என்னெவன்றால், ‘அசீரியா
அரசனாகய சனெகரீப்ப டமிருந்து வந்த
ெசய்தையப் பற்ற நீ ெஜபம் ெசய்தாய். நான்
உனதுெஜபத்ைதக் ேகட்ேடன்.’
௨௨ “சனெகரிப்ைபக் குற த்து

கர்த்தரிடமிருந்துவந்தெசய்த இதுதான்:

“அசீரியா அரசேன, சீேயானின் (எருசேலம்)
கன்னிமகள், ‘நீ முக்கயமானவன்’
என்றுஎண்ணுவதல்ைல.

உன்ைனப்பார்த்துஅவள்ச ரிக்க றாள்.
எருசேலமின் மகள் உன்ைன பரிகாசம்

ெசய்க றாள்.
உன்ைனப்பார்த்துஅவள்ச ரிக்க றாள்.

௨௩ஆனால், நீயாைர பரிகாசம்ெசய்தாய்?
நீயாருக்குஎத ராகப் ேபசனாய்?

நீ இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருக்கு எத ராகப்
ேபசனாய்.

அவைரவ ட நீஉத்தமன்ேபால நடித்தாய்.
௨௪ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவைரப்பற்ற

எத ராகப் ேபச உனது
ேவைலக்காரர்கைளப்பயன்படுத்தனாய்.

நீ, ‘நான் வல்லைமயுள்ளவன்! என்னிடம்
பற்பலஇரதங்கள்உள்ளன.

எனது வல்லைமயால் நான் லீபேனாைனத்
ேதாற்கடித்ேதன்.
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லீபேனானின் மைல உச்ச களில் நான்
ஏற ேனன்.

நான் லீபேனானில் உள்ள உயரமான
மரங்கைள (பைடகள்) ெவட்டித்
தள்ளிேனன்.

நான் மைலயன் உச்ச க்கும்
காட்டின் மிக ஆழமான பகுத க்கும்
ெசன்றருக்க ேறன்என்றுகூறனாய்.

௨௫ நான் கணற்ைறத் ேதாண்டி புதய
இடங்களிலிருந்து தண்ணீைரக்
குடித்தருக்க ேறன்.

எக ப்தன் ஆறுகைள வற்றச்ெசய்து
அந்நாட்டில் நான் நடந்து
ெசன்றருக்க ேறன்.’

௨௬ “ ‘இைதத்தான்நீகூறனாய். ஆனால்நான்
ெசான்னவற்ைறநீ ேகட்டாயா?

நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால்
ேதவனாகய நாேன இவற்ைறத்
த ட்டமிட்ேடன்.

பழங்காலத்தலிருந்து நாேன அைதத்
த ட்டமிட்ேடன்.

இப்ேபாதும்நாேனஅைதநடப்ப த்ேதன்.
பலமானநகரங்கைளெயல்லாம்அழிக்கும்படி

நான்உன்ைனஅனுமதத்ேதன்.
நான் அந்த நகரங்கைளப் பாழான
மண்ேமடாகும்படிமாற்ற ேனன்.

௨௭ அந்நகரங்களில் வாழ்ந்த ஜனங்கள்
பலவீனமானவர்களாகஇருந்தார்கள்.
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அவர்கள் அச்சமும் குழப்பமும்
ெகாண்டவர்களாகஇருந்தார்கள்.

அவர்கள் வயல்ெவளியல் உள்ள புல்ைலப்
ேபால ெவட்டப்படுக றவர்களாக
இருந்தார்கள்.

வீடுகளுக்கு ேமேல வளர்ந்துள்ள
புல்ைலப் ேபால அவர்கள் இருந்தனர்.
அது உயரமாக வளருவதற்கு முன்
வனாந்தரத்து ெவப்பக்காற்றால்
எரிக்கப்படுக றது.

௨௮உனது பைடையப் பற்றயும், ேபார்கைளப்
பற்றயும்எனக்குத்ெதரியும்.

நீ எப்ெபாழுது ஓய்ெவடுத்தாய்,
எப்ெபாழுது ேபாருக்குப் ேபானாய்
என்றுஎனக்குத்ெதரியும்.

ேபாரிலிருந்து எப்ெபாழுது வீட்டிற்கு வந்தாய்
என்றும்எனக்குத்ெதரியும்.

என்னிடத்தல் எப்ேபாது
கலக்கமைடந்தாய் என்றும் எனக்குத்
ெதரியும்.

௨௯என்மீதுநீ ேகாபத்ேதாடுஇருக்க றாய்.
உனது ெபருைமயான ெசாற்கைள நான்
ேகட்ேடன்.

எனேவ, நான் உனது மூக்கல் ெகாக்கைய
மாட்டுேவன்.

நான் உனது வாயல் கடிவாளத்ைதப்
ேபாடுேவன்.

நீவந்தஅேத சாைலயல்
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என் நாட்ைட வ ட்டு நீ ேபாகும்படி
பலவந்தப்படுத்துேவன்.’ ”

எேசக்கயாவற்குகர்த்தருைடயச்ெசய்த
௩௦ ப றகு கர்த்தர் எேசக்கயாவ டம், “நான்

ெசான்னைவெயல்லாம் உண்ைம என்பைதக்
காட்ட உனக்கு ஒரு அைடயாளம் தருேவன்.
இந்தஆண்டுஎந்ததானியத்ைதயும்வைதக்க
மாட்டாய். எனேவ இந்த ஆண்டு நீ ெசன்ற
ஆண்டின்வைளச்சலில் காடு ேபாலவளர்ந்த
தானியம் மட்டுேம உண்பாய். ஆனால்மூன்று
ஆண்டுகளில்நீ பய ர்ெசய்ததானியத்ைதேய
உண்பாய். நீ அவற்ைறஅறுவைட ெசய்வாய்.
உண்பதற்கு உன்னிடம் ஏராளமாக இருக்கும்.
நீ த ராட்ைசையப் பய ர் ெசய்து அதன்
பழங்கைளஉண்பாய்.
௩௧ “யூதாவன் குடும்பத்தல் தப்ப

மீதயாய் இருக்க ற ஜனங்கள் மறுபடியும்
வளர ஆரம்ப ப்பார்கள். அந்த ஜனங்கள்,
தைரயல் தன் ேவர்கைள ஆழமாகச்
ெசலுத்த உறுதயாக வளர்ந்த ெசடிகைளப்
ேபான்றவர்கள். அந்த ஜனங்களுக்கு
மிகுதயான பழங்கள் (பள்ைளகள்)
பூமியன்ேமல் இருக்கும். ௩௨ ஏெனனில்
எருசேலைம வ ட்டு ெவளிேய வந்த சல
ஜனங்கள் மட்டும் உய ேராடு இருப்பார்கள்.
சீேயான் மைலயல் இருந்து உய ேராடு
வந்தவர்களும் இருப்பார்கள்” சர்வ
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வல்லைமயுள்ளகர்த்தருைடயபலமானஅன்பு
இதைனச்ெசய்யும்.
௩௩ எனேவ, அசீரியா அரசைனப்பற்ற ஒரு

ெசய்த கர்த்தர்இைதக்கூறுகறார்,

“அவன்இந்தநகரத்த ற்குள்நுைழயமாட்டான்.
இந்த நகரத்தல்அவன்ஒருஅம்ைபக்கூட
எய்யமாட்டான்.

அவனது ேகடயங்கேளாடு இந்த நகரத்த ற்கு
எத ராக சண்ைடய ட நகரமாட்டான்.

நகரச் சுவர்களில் அவன் ெகாத்தளம்
அைமக்கமாட்டான்.

௩௪ அவன் வந்த சாைலய ேலேய அவனது
ெசாந்தநாட்டிற்குத்தரும்ப ப்ேபாவான்.

அவன் இந்த நகரத்த ற்குள்
நுைழயமாட்டான்.

கர்த்தர்இைதச்ெசால்லுகன்றார்.
௩௫ இந்த நகரத்ைத நான் பாதுகாத்து

காப்பாற்றுேவன்.
இதைன நான் எனக்காகவும், எனது
தாசனாகய தாவீதுக்காகவும்
ெசய்ேவன்”என்றுகர்த்தர்ெசால்க றார்.

The Assyrian Army Is Destroyed
௩௬ எனேவ, அசீரியாவன் பாைளயத்தல்

உள்ள 1,85,000 ஆட்கைளக் கர்த்தருைடய
தூதன் ேபாய் ெகான்றான். மறுநாள்
காைலயல் ஜனங்கள் எழுந்தனர். அவர்கள்
தங்கைளச் சுற்றலும் மரித்துப்ேபான
ஆட்களின் உடல்கைளக் கண்டனர்.
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௩௭ எனேவ, அசீரியாவன் அரசனான
சனெகரிப் நனிேவக்குத் தரும்ப ப்ேபாய்
அங்ேகதங்கனான்.
௩௮ ஒரு நாள், சனெகரிப் அவனது

ேதவனான நஸ்ேராகன் ஆலயத்தல்
ெதாழுைக ெசய்வதற்காக இருந்தான். அந்த
ேநரத்தல் அவனது இரண்டு மகன்களான
அத்ரமேலக்கும் சேரத்ேசரும் அவைன
வாளால் ெவட்டிக் ெகான்றனர். ப றகு, அந்த
மகன்கள் அரராத்துக்கு ஓடிப் ேபானார்கள்.
எனேவ, அசீரியாவன் புதய அரசனாகச்
சனெகரிப்பன் மகனான எசரத்ேதான்
வந்தான்.

௩௮

எேசக்கயாவன்சுகவீனம்
௧ அந்த ேநரத்தல், எேசக்கயா

சுகவீனம்அைடந்தான். அவன் மரணத்துக்கு
சமீபமாயருந்தான். ஆேமாத்சன் மகனான
ஏசாயா தீர்க்கதரிச அவைனப் பார்க்க
வந்தான்.
ஏசாயா அரசனிடம், “இவற்ைற உன்னிடம்

ெசால்லுமாறுகர்த்தர்கூறனார்: நீவைரவல்
மரிப்பாய். எனேவ, நீ மரித்தப றகு அவர்கள்
என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று உனது
குடும்பத்தாரிடம் ெசால்ல ேவண்டும். நீ
மீண்டும் குணமைடயமாட்டாய்!” என்று
கூறனான்.
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௨ எேசக்கயா ஆலயத்தன் சுவரின் பக்கம்
தரும்ப ெஜபம் ெசய்யத் ெதாடங்கனான்.
௩ “கர்த்தாேவ, என் முழு இருதயத்ேதாடும்
உண்ைமயாக உமக்குச் ேசைவ ெசய்தைத
நைனத்தருளும். நீர் நல்லது என்று
கூறயவற்ைறேய நான் ெசய்தருக்க ேறன்”
என்றுஅவன்ெசான்னான். ப றகு எேசக்கயா
மிகஉரத்தகுரலில்கதறத்ெதாடங்கனான்.
௪ ஏசாயா கர்த்தரிடமிருந்து இந்தச்

ெசய்தையப் ெபற்றான். ௫ ஏசாயா,
“எேசக்கயாவ டம் ேபாய் உனது
முற்ப தாவான தாவீதன் ேதவனாகய கர்த்தர்
ெசான்னைவ இதுதான் என்று அவனிடம்
கூறு. உனது ெஜபத்ைத நான் ேகட்ேடன்.
உனது கண்ணீைர நான் பார்த்ேதன். நான்
உனது வாழ்க்ைகயல் 15 ஆண்டுகைளக்
கூட்டுேவன். ௬ நான் உன்ைனயும் இந்த
நகரத்ைதயும் அசீரியா அரசனிடமிருந்து
காப்பாற்றுேவன் நான் இந்த நகரத்ைத
பாதுகாப்ேபன்” என்று கர்த்தர் கூறுகறார்
என்றான்.
௭ அவர் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்வார்

என்பைதக்காண்பக்கும்படிகர்த்தரிடமிருந்து
வந்த அைடயாளம் இதுதான். ௮ “பார்,
ஆகாசு சூரிய கடியாரத்தல் படிக்குப்படி
இறங்கன சூரிய ந ழைல பத்துப் படிகள்
பன்னிட்டுத் தருப்புக ேறன். முன்பு இருந்த
இடத்தலிருந்து சூரிய ந ழல் பத்துப்பாைக
பன்னால்ேபாகும்” என்றான்.
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Hezekiah’s Song
௯ எேசக்கயா ேநாயலிருந்து

குணமைடந்ததும் அவனிடமிருந்து வந்த
கடிதம்இதுதான்.

௧௦ நான் முதுைமயைடயும்வைர வாழ்ேவன்
என்றுநான்எனக்குள்ெசான்ேனன்.

ஆனால் பறகு பாதாளத்தன் வாசல்கள்
வழியாகச் ெசல்லும் எனது ேநரம்
வந்தது.

௧௧ எனேவ, நான் ெசான்ேனன்: “கர்த்தைர
நான் இனிேமல் உய ேராடு
இருக்க றவர்களின் நாட்டில்
பார்க்கமாட்ேடன்.

இனிேமல் பூமியலுள்ள ஜனங்கேளாடு
இருந்து ஜனங்கைள நான்
காணமாட்ேடன்.

௧௨ எனது வீடு, எனது ேமய்ப்பனுைடய
கூடாரம் கீேழ தள்ளப்படுவதுேபால்
என்னிடமிருந்துஎடுக்கப்படும்.

ெநசவு ெசய்க றவன் பாவைனஅறுப்பது
ேபால் நான்முடிந்துேபாக ேறன்.

எனது வாழ்ைவ அவ்வளவு சறய
காலத்த ற்குள்நீமுடித்தாய்!

௧௩ ஒரு சங்கத்ைதப் ேபான்ற நான் எல்லா
இரவுகளிலும்கதற ேனன்.

ஆனால் எனது நம்ப க்ைககள் சங்கம்
எலும்புகைளத் தன்பது ேபான்று
ெநாறுக்கப்பட்டன.
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இவ்வளவு குறுகய காலத்த ற்குள் எனது
வாழ்ைவநீமுடித்துவ ட்டாய்.

௧௪ஒருபுறாைவப்ேபான்றுஅலற ேனன்.
ஒருபறைவையப்ேபான்றுஅலற ேனன்.

எனதுகண்கள்ேசார்ந்துேபாயன.
ஆனால் நான் ெதாடர்ந்து வானத்ைதப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

எனதுஆண்டவேர! நான்அதகமாய்ஒடுங்க ப்
ேபாக ேறன்.

எனக்குஉதவ டவாக்களிப்பீர்!”
௧௫நான்என்னெசால்லமுடியும்.

என்ன நகழும் என்று எனது ஆண்டவர்
கூறனார்.

அைவநகழஎனதுஎஜமானர்காரணமாக
இருப்பார்.

இந்தத் ெதால்ைலகைள நான் எனது
ஆத்துமாவற்குள்ைவத்தருந்ேதன்.

எனேவ இப்ேபாது நான் எனது
வாழ்வுமுழுவதும் பணிவுள்ளவனாக
இருப்ேபன்.

௧௬ எனது ஆண்டவேர! இந்தக் கடின
ேநரத்ைதப் பயன்படுத்த எனது
ஆவையமீண்டும்வாழச்ெசய்யும்.

என்ஆவ பலமும்நலமும்ெபறஉதவும்.
நான்நலம்ெபறஉதவும்!

நான்மீண்டும்வாழஉதவும்!

௧௭பார்! எனதுெதால்ைலகள்ேபாகன்றன!
இப்ேபாதுஎனக்குசமாதானம்உள்ளது.
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நீர் என்ைனமிகவும் ேநச க்க றீர்.
நான்கல்லைறயல்அழுகும்படிவ டமாட்டீர்.

எனதுபாவங்கைளெயல்லாம்மன்னித்தீர்,
எனது பாவங்கைள ெவகு ெதாைலவற்கு
எற ந்தீர்.

௧௮ மரித்த ஜனங்கள் உம்ைமப் புகழ்ந்து
பாடுவதல்ைல.

பாதாளத்தலுள்ள ஜனங்களும் உம்ைமத்
துத ப்பதல்ைல.

மரித்த ஜனங்கள் தமக்கு உதவுமாறு உம்மீது
நம்ப க்ைகைவக்கமாட்டார்கள்.

அவர்கள் தைரயல் உள்ள
பாதாளத்துக்குள்ெசல்க றார்கள்.

அவர்கள்மீண்டும்ேபசமாட்டார்கள்.
௧௯ இன்று என்ைனப்ேபான்று உயருடன்

இருக்கும் ஜனங்கள் உம்ைமத்
துத க்கும்ஜனங்களாகஉள்ளனர்.

ஒருதந்ைததன்பள்ைளகளிடம், “உம்ைம
நம்பமுடியும்” என்றுெசால்லேவண்டும்.

௨௦ எனேவ, நான் ெசால்க ேறன்: “கர்த்தர்
என்ைனக் காப்பாற்றனார் எனேவ
நாங்கள்பாடுேவாம்.

எங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் பாடல்கைள
இைசப்ேபாம்”.

௨௧ ப றகு எேசக்கயாவ டம் ஏசாயா,
“நீ அத்த ப்பழங்கைள பைசையேபான்று
குைழத்து உனது புண்ணின்ேமல்
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தடவேவண்டும். ப றகு நீ குணம் ெபறுவாய்”
என்றான்.
௨௨ ஆனால் எேசக்கயா ஏசாயாவ டம்,

“நான் குணமைடேவன் என்பைதயும், நான்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு ேபாக இயலும்
என்பைதயும் நீரூப க்கும் அைடயாளம் எது?”
என்றுேகட்டிருந்தான்.

௩௯
பாப ேலானிலிருந்துதூதுவர்கள்
௧ அந்த ேநரத்தல், பலாதானின் மகனான

ெமேராதாக் பலாதான் பாப ேலானின்
அரசனாக இருந்தான். எேசக்கயாவற்கு
ெமேராதாக் கடிதங்கைளயும்,
அன்பளிப்புகைளயும் அனுப்பனான்.
எேசக்கயா ேநாயுற்றருந்து குணம்
ெபற்றைத ெமேராதாக் ேகள்வப்பட்ேட
அன்பளிப்புகைள அனுப்பனான்.
௨ இந்த அன்பளிப்புகள் எேசக்கயாைவ
மிகவும் மக ழ்ச்ச யைடய ைவத்தது.
எனேவ, எேசக்கயா தனது ெபாக்கஷ
சாைலயலுள்ள வைலயுயர்ந்தவற்ைற
ெமேராதாக்கன் ஆட்கள் பார்ைவய ட
அனுமதத்தான். அந்த ஆட்களிடம்
எேசக்கயா தனது ெசல்வங்களான
ெவள்ளி, தங்கம், எண்ெணய்வளம்,
வைலமத ப்புள்ள வாசைனப் ெபாருட்கள்
என அைனத்ைதயும் காட்டினான். ப றகு
அவன் ேபாருக்குப் பயன்படுத்தும் வாள்கள்
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மற்றும் ேகடயங்கைளயும் காட்டினான். தான்
பாதுகாத்து ைவத்தருந்த அைனத்ைதயும்
அவன் அவர்களுக்குக் காட்டினான்.
அவன் தனது வீட்டிலும், தனது நாட்டிலும்
உள்ள எல்லாவற்ைறயும் அவர்களுக்குக்
காட்டினான்.
௩ தீர்க்கதரிச யான ஏசாயா, அரசனான

எேசக்கயாவ டம் ெசன்று, “இந்த ஆட்கள்
என்னெசால்க றார்கள்? இவர்கள்எங்கருந்து
வந்தார்கள்?” என்றுேகட்டான்.
எேசக்கயா, “ெவகு ெதாைலவலுள்ள

நாட்டிலிருந்துஇவர்கள்வந்தார்கள். இவர்கள்
பாப ேலானிலிருந்து வந்தார்கள்” என்று
கூறனான்.
௪ எனேவ ஏசாயா அவனிடம் ேகட்டான்,

“உனது வீட்டில் இவர்கள் என்ன
பார்த்தார்கள்?” என்றுேகட்டான்.
எேசக்கயா, “இவர்கள் எனது

அரண்மைனயல் உள்ள எல்லாவற்ைறயும்
பார்த்தார்கள். நான் எனது ெசல்வம்
முழுவைதயும்காட்டிேனன்” என்றுகூறனான்.
௫ ஏசாயா எேசக்கயாவ டம், “சர்வ

வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து வரும்
வார்த்ைதகைளக் கவனி. ௬ எத ர்காலத்தல்,
உன் அரண்மைனயலுள்ள அைனத்தும்,
இன்றுவைர உன் முற்ப தாக்கள் ேசகரித்த
உன்னிடமுள்ள அைனத்தும் பாப ேலானுக்கு
எடுத்துச் ெசல்லப்படும். எல்லா ெசல்வமும்
ெவளிேய எடுக்கப்படும். எதுவும் வடுபடாது!
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சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இதைனக்
கூறனார். ௭ பாப ேலானின் அரசன் உனது
ெசாந்த மகன்கைள எடுத்துச் ெசல்வான்!
பாப ேலான் அரசனின் அரண்மைனயல்
உனது மகன்கள் ேவைலக்காரர்களாக
இருப்பார்கள்” என்றான்.
௮ எேசக்கயா ஏசாயாவ டம்,

“கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ெசய்த நன்றாக
உள்ளது” என்று கூறனான். (எேசக்கயா
இதைனச் ெசான்னான். ஏெனன்றால்,
அவன், “நான் அரசனாக இருக்கும்ேபாது
ெதால்ைலகள் இல்லாமல் சமாதானம்
இருக்கும்” என்றுஎண்ணினான்).

௪௦
இஸ்ரேவலின்தண்டைனமுடியும்

௧உனதுேதவன்கூறுகறார்,
“ஆறுதல்படுத்துங்கள்! எனது
ஜனங்கைளஆறுதல்படுத்துங்கள்!

௨எருசேலமுடன்அன்பாகப் ேபசுங்கள்.
உனது ேசைவக்கான காலம்
முடிந்துவடுகறது.

‘உனது பாவங்களுக்கான வைலையக்
ெகாடுத்து வ ட்டாய்’ என்று
எருசேலமிடம்கூறு.

கர்த்தர் எருசேலைமஅவள்ெசய்தஒவ்ெவாரு
பாவத்த ற்கும்

இருமுைறதண்டித்தார்.”
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௩ கவனி! அங்ேக ஒருவன் சத்தமிட்டுக்
ெகாண்டிருக்க றான்!

“கர்த்தருக்காக இந்த வனாந்த ரத்தல் ஒரு
பாைதையதயார் ெசய்யுங்கள்!

நமது ேதவனுக்காக வனாந்த ரத்தல் ஒரு
சாைலஅைமயுங்கள்!

௪ஒவ்ெவாருபள்ளத்தாக்ைகயும்ந ரப்புங்கள்.
ஒவ்ெவாரு மைலையயும்
பள்ளத்தாக்ைகயும் ேநராக்குங்கள்.

கரடுமுரடான சாைலைய
ெமன்ைமயாக்குங்கள்.

௫ப றகு, கர்த்தருைடயமகைமெவளிப்படும்.
கர்த்தருைடய மகைமைய ஜனங்கள்
அைனவரும்காண்பார்கள்.

ஆம், கர்த்தர் அவராகேவ இவற்ைறச்
ெசான்னார்!”

௬ஒருகுரல்ெசான்னது, “ேபசு!”
எனேவ ஒருவன் ேகட்டான், “நான் என்ன
ெசால்லேவண்டும்?”

அந்த குரல் ெசான்னது, “ஜனங்கள்
என்ெறன்ைறக்கும்வாழமாட்டார்கள்.

அைனத்து ஜனங்களும் புல்ைலப்
ேபான்றவர்கள்.

அவர்களது நன்ைம ஒரு காட்டு மலர்
ேபான்றது.

௭ கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு வல்லைமயான
காற்றுபுல்ேமல்வீசும்.

அந்த புல்களும் காட்டு மலர்களும் வாடி
ெசத்துப்ேபாகும்.
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உண்ைமயாகேவஅைனத்துஜனங்களும்
புல்ைலப்ேபான்றவர்கள்.

௮புல்வாட்டம்அைடயும். பூக்கள்வாடும்.
ஆனால், ேதவனுைடய வார்த்ைத
என்ெறன்றும்ெதாடர்ந்துஇருக்கும்.”

மீட்பு: ேதவனுைடயநற்ெசய்த
௯ சீேயாேன! உன்னிடம் ெசால்வதற்கான

நற்ெசய்த கள்உள்ளன.
உயரமான மைலக்கு ேமேல ேபாய்
நற்ெசய்த கைள சத்தமாய் ெசால்!
எருசேலேம!

உன்னிடம், ெசால்வதற்கான நற்ெசய்த கள்
உள்ளனஅஞ்சேவண்டாம்.

சாந்தமாய் ேபசு! யூதாவலுள்ள
அைனத்து நகரங்களிலும் இந்தச்
ெசய்த கைளக்கூறு: “பார்,உன்ேதவன்
இங்ேகஇருக்க றார்!”

௧௦ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
வல்லைமேயாடுவருகறார்.

எல்லா ஜனங்கைளயும் ஆள அவர் தமது
வல்லைமையப்பயன்படுத்துவார்.

கர்த்தர் தமதுஜனங்களுக்காகவருதுகைளக்
ெகாண்டுவருவார்.

அவேராடுஅவர்களதுபலன்இருக்கும்.
௧௧ ஒரு ேமய்ப்பன் தனது ஆடுகைள

வழிநடத்த ச் ெசல்வது ேபான்று கர்த்தர்
தமதுஜனங்கைளவழி நடத்துக றார்.
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கர்த்தர் தமது வல்லைமையப்
பயன்படுத்த அவரதுஆடுகைள ஒன்று
ேசர்ப்பார்.

கர்த்தர் ச றய ஆடுகைள எடுத்து தனது
ைககளில் ைவத்துக்ெகாள்வார்.
அவற்றன் தாய் ஆடுகள் அவர்
பன்னால்நடக்கும்.

ேதவன் உலைகப் பைடத்தார், அவர்
அதைனஆளுகறார்
௧௨ யார் கடல்கைளக் ைகப்ப டியால்

அளந்தார்கள்?
யார் வானத்ைத ைகயளவால்
அளந்தார்கள்?

யார் பூமியல் உள்ள மண்ைணக்
கண்ணத்தால்அளந்தார்கள்?

யார் அளவு ேகால்களால் மைலகைளயும்
பாைறகைளயும் அளந்தார்கள்? அது
கர்த்தர்தான்.

௧௩ கர்த்தருைடய ஆவய டம் அவர் என்ன
ெசய்ய ேவண்டும் என்று யாரும்
ெசால்லவல்ைல.

கர்த்தரிடம் அவர் எப்படிச்
ெசய்யேவண்டும் என யாரும்
கூறவல்ைல.

௧௪ கர்த்தர் யாருைடய உதவையயாவது
ேகட்டாரா?

கர்த்தருக்கு ேநர்ைமயாக இருக்கும்படி
யாராவதுகற்ப த்தார்களா?
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கர்த்தருக்கு அறைவ யாராவது
கற்ப த்தார்களா கர்த்தருக்கு
ஞானத்ேதாடு இருக்குபடி யார்
கற்ப த்தது?

இல்ைல! கர்த்தர் இவற்ைறப்பற்ற
ஏற்கனேவெதரிந்தருக்க றார்.

௧௫பார், நாடுகள்எல்லாம்வாளியல்ஒரு சறு
துளி ேபான்றது.

ெவகு ெதாைலவலுள்ள நாடுகைளக்
கர்த்தர் எடுத்துக்ெகாண்டால்

அவரது தராச ல் அவற்ைற ைவத்தால்
அைவ மணலின் சறு ெபாடிகள்
ேபான்றுஇருக்கும்.

௧௬லீபேனானில்உள்ளஅைனத்துமரங்களும்
கர்த்தருக்குஎரித்துப்ேபாட ேபாதாது.

லீபேனானில் உள்ள அைனத்து
மிருகங்களும் பலிக்காக
ெகால்வதற்குப் ேபாதாது.

௧௭ ேதவேனாடு ஒப்படும்ேபாது உலகலுள்ள
அைனத்துநாடுகளும்ஒன்றுமில்ைல.

ேதவேனாடு ஒப்படும்ேபாது அைனத்து
நாடுகளும் ஈடு ஒன்றுேம இல்லாமல்
ேபாகும்.

ேதவன் எப்படிப்பட்டவர் என்று
ஜனங்களால்கற்பைனெசய்யமுடியாது
௧௮ எவற்ேறாடும் ேதவைன ஒப்ப ட முடியுமா?

முடியாது!
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ேதவனுைடய படத்ைத உருவாக்க
முடியுமா? முடியாது!

௧௯ ஆனால், ச ல ஜனங்கள் பாைற அல்லது
மரத்தால் சைலகள்ெசய்து

அவர்கள் அதைனத் ெதய்வங்கள் என்று
அைழக்கன்றனர்.

ஒரு ேவைலக்காரன் ஒரு சைலையச்
ெசய்க றான்.

ப றகு, இன்ெனாரு ேவைலக்காரன்
அதைனத்தங்கத்தால்மூடுகறான்.

ெவள்ளிச் சங்கலிகைளயும் அதற்காகச்
ெசய்க றான்.

௨௦ அடிப்பகுத க்காக அவன் ஒரு சறப்பான
மரத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுக்க றான்.

அது உளுத்துப் ேபாகாத மரவைகையச்
ேசர்ந்தது.

ப றகு, அவன் ஒரு சறந்த மரத்தச்சைனக்
கண்டுபடிக்க றான்.

அந்த ேவைலக்காரன்வழாமல்இருக்கற
ஒருெதய்வம்ெசய்க றான்.

௨௧ நீங்கள் உண்ைமைய ந ச்சயமாக
அறவீர்கள்,இல்ைலயா?

நீங்கள்ந ச்சயமாகக்ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்கள்!
உங்களுக்கு ந ச்சயமாக ஒருவன் நீண்ட

காலத்துக்குமுன்ெசான்னான்!
இந்தஉலகத்ைதப்பைடத்தவர்யார்என்று
ந ச்சயமாக நீ புரிந்தருக்க றாய்!
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௨௨ கர்த்தேர உண்ைமயான ேதவனாய்
இருக்க றார்! அவர் பூமி
வைளயத்தன்ேமல்அமர்ந்தருக்க றார்.

அவேராடு ஒப்படும்ேபாது,
ஜனங்கள் ெவட்டுக்களிகைளப்
ேபாலிருக்க றார்கள்.

அவர் வானங்கைள ஒரு துண்டு
துணிையப்ேபால் பரப்புக றார்.

அவர் வானங்கைளக் குடியருப்பதற்கான
கூடாராமாக்குக றார்.

௨௩ஆளுேவாைரஅவர்முக்கயமற்றவர்களாகச்
ெசய்க றார்.

அவர் இந்த உலகத்தல் உள்ள
நீத பத கைள முழுைமயாகப்
பயனற்றவர்களாகச்ெசய்க றார்.

௨௪ ஆளுேவார் தாவரங்கைளப்
ேபான்றவர்கள் அவர்கள் தைரயல்
நடப்படுக றார்கள்.

ஆனால், அைவ தைரக்குள் தன்
ேவர்கைளச்ெசலுத்துவதற்குமுன்,

ேதவன்அத்தாவரங்களின் ேமல்ஊதுகறார்.
அைவெசத்துகாய்ந்துேபாகன்றன.
ெபருங்காற்று அவற்ைற புல்ைலப்ேபால
அடித்துப்ேபாகும்.

௨௫ பரிசுத்தமானவர் (ேதவன்) ெசால்க றார்
என்ைன எதேனாடும் உன்னால் ஒப்ப ட
முடியுமா? முடியாது.

எனக்குஇைணயாகஒருவரும்இல்ைல.
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௨௬ேமேலவானங்கைளப்பாருங்கள்.
இந்த நட்சத்த ரங்கைள எல்லாம்
பைடத்ததுயார்?

வானத்தல் இந்தப் “பைடகைள” எல்லாம்
பைடத்ததுயார்?

ஒவ்ெவாரு நட்சத்த ரங்களின் ெபயரும்
யாருக்குெதரியும்?

உண்ைமயான ேதவன் மிக்க பலமும்
வல்லைமயும்ெகாண்டவர்.

எனேவ, நட்சத்த ரங்களில் எதுவும்
குைறயாது.

௨௭யாக்ேகாேப, இது உண்ைம. இஸ்ரேவேல,
நீஇதைனநம்பேவண்டும்!

எனேவ, நீ எதற்காகஇைதக்கூறுகறாய்?
“கர்த்தர் நான்வாழும்வழிையஅறயமாட்டார்.

ேதவன் என்ைனக் கண்டுபடித்துத்
தண்டிக்கமாட்டார்.”

௨௮ ேதவனாகய கர்த்தர் மிகவும்
ஞானமுள்ளவர் என்று நீ உறுதயாகக்
ேகள்வப்பட்டுஅற ந்தருக்க றாய்.

ஜனங்கள்அவருக்குெதரிந்தைதெயல்லாம்
கற்றுக்ெகாள்ளஇயலாது.

கர்த்தர் ேசார்வைடயமாட்டார். அவருக்கு
ஓய்வுேதைவயல்ைல.

கர்த்தர் ெதாைலதூர இடங்கைளப்
பூமியல் பைடத்தார். கர்த்தர்
என்ெறன்றும்ஜீவக்க றார்.
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௨௯ கர்த்தர் பலவீனமானவர்கள் பலம் ெபற
உதவுகறார்.

ஜனங்கள் வல்லைமயல்லாமல்
இருந்தால் வல்லைம ெபற கர்த்தர்
காரணமாக றார்.

௩௦இைளஞர்கள்ேசார்வைடந்துஓய்வுேதைவ
எனநைனக்கன்றனர்

சறு ைபயன்களும் கூடத் தடுமாற
வழுகறார்கள்.

௩௧ஆனால், கர்த்தைர நம்புக றஜனங்கள்
புதய ச றகுகள் முைளக்கன்ற
கழுகுகைளப் ேபால மீண்டும் பலம்
ெபறுகன்றனர்.

இந்த ஜனங்கள் ஓடினாலும்
இைளப்பைடயமாட்டார்கள்.

இந்த ஜனங்கள் நடந்தாலும்
ேசார்வைடயமாட்டார்கள்.

௪௧
கர்த்தேர ந த்தய சருஷ்டிகர்

௧ கர்த்தர் கூறுகறார், “தூரத்தலுள்ள
நாடுகேள, அைமதயாக இருங்கள்
என்னிடம்வாருங்கள்!

நாடுகேள மறுபடியும் ைதரியம்
ெகாள்ளுங்கள்.

என்னிடம் வந்து ேபசுங்கள். நாம் சந்த த்து
கூடுேவாம்.

யார் சரிெயன்றுமுடிவுெசய்ேவாம்.
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௨ இந்த வனாக்களுக்கு என்னிடம் பதல்
ெசால்லுங்கள்.

க ழக்கலிருந்து வந்துெகாண்டிருக்க ற
மனிதைனஎழுப்பயதுயார்?

நன்ைமயானதுஅவேராடு நடக்க றது.
அவர் தமது வாைளப் பயன்படுத்த

நாடுகைளத்தாக்குக றார்.
அைவகள்தூச ேபாலஆகன்றன.
அவர் தமது வல்ைலப் பயன்படுத்த
அரசர்கைளெவன்றார்.

அவர்கள் காற்றால் அடித்துச்
ெசல்லப்படும் துரும்புகைளப் ேபான்று
ஓடிப்ேபானார்கள்.

௩ அவர் பைடகைளத் துரத்துகறார். அவர்
காயப்படுத்தவல்ைல.

இதற்குமுன்னால் ேபாகாதஇடங்களுக்கு
எல்லாம்அவர் ேபாக றார்.

௪ இைவ நகழக்காரணமாக இருந்தது
யார்?இதைனச்ெசய்ததுயார்?

ெதாடக்கத்தலிருந்து அைனத்து
ஜனங்கைளயும்அைழத்ததுயார்?

கர்த்தராக ய நான்இதைனச்ெசய்ேதன்.
கர்த்தராக ய நாேனமுதல்வர்!

ெதாடக்கத்த ற்கு முன்னேர நான் இங்ேக
இருந்ேதன்.

எல்லாம் முடியும் ேபாதும் நான் இங்ேக
இருப்ேபன்.

௫ ெவகு ெதாைலவலுள்ள இடங்கேள
பாருங்கள்பயப்படுங்கள்!
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பூமியலுள்ள ெதாைலதூர இடங்கேள
அச்சத்தால் நடுங்குங்கள்.

இங்ேக வந்து என்ைனக் கவனியுங்கள்!”
அவர்கள்வந்தார்கள்.

௬ “ெதாழிலாளிகள் ஒருவருக்கு
ஒருவர் உதவனார்கள். அவர்கள்
பலம் ெபற ஒருவருக்ெகாருவர்
உற்சாகப்படுத்தனார்கள். ௭ ஒரு
ேவைலக்காரன் சைல ெசதுக்க மரம்
ெவட்டினான். அவன் தங்க ேவைல
ெசய்பவைன உற்சாகப்படுத்தனான்.
இன்ெனாரு ேவைலக்காரன்
சுத்தயைலப் பயன்படுத்த உேலாகத்ைத
ெமன்ைமப்படுத்தனான். ப றகு, அந்த
ேவைலக்காரன் அைடக்கல்லில் ேவைல
ெசய்பவைன உற்சாகப்படுத்துகறான். இந்த
இறுத ேவைலக்காரன், ‘இந்த ேவைல நன்று.
இந்த உேலாகம் ெவளிேய வராது’ என்று
கூறுகறான். எனேவ, அவன் சைலைய
ஒரு பீடத்தன் ேமல் அைசயாமல் ஆணியால்
இறுக்குகறான். அந்தச் சைல கீேழ வழாது.
அதுஎப்ெபாழுதும்அைசயாது.”
கர்த்தர் மாத்த ரேம நம்ைமக் காப்பாற்ற

முடியும்
௮கர்த்தர்ெசால்க றார், “இஸ்ரேவேல,நீஎனது

தாசன்.
யாக்ேகாேப, நான் உன்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
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ஆப ரகாமின் குடும்பத்தலிருந்து
நீ வந்தாய், நான் ஆப ரகாைம
ேநச க்க ேறன்.

௯ பூமியல் நீங்கள் ெவகு ெதாைலவல்
இருந்தீர்கள்.

நீங்கள் ெதாைலதூர நாட்டில்
இருந்தீர்கள்.

ஆனால் நான் உன்னிடம் ேதடிவந்து உன்ைன
அைழத்துச்ெசான்ேனன்,

‘நீ எனதுஊழியன்.’
நான்உன்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். நான்
உன்ைனத்தள்ளிவ டவல்ைல!

௧௦ கவைலப்படாேத, நான் உன்ேனாடு
இருக்க ேறன்.

பயப்படாேத, நான்உனதுேதவன்.
நான் உன்ைனப் பலமுள்ளவனாகச்

ெசய்தருக்க ேறன். நான் உனக்கு
உதவுேவன்.

நான் எனது நன்ைமயாகய வலது
ைகயால்உனக்குஉதவ ெசய்ேவன்.

௧௧பார், ச லஜனங்கள்உன்மீதுேகாபத்ேதாடு
இருக்க றார்கள்.

ஆனால் அவர்கள் அவமானம்
அைடவார்கள்.

உங்கள் பைகவர்கள் மைறந்து
ெதாைலந்துேபாவார்கள்.

௧௨ நீங்கள் உங்களுக்கு எத ரான
ஜனங்கைளத் ேதடுவீர்கள்.
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ஆனால் அவர்கைள உங்களால்
காணமுடியாது.

உங்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிடுக ற
அைனவரும் முழுவதுமாக
மைறந்துேபாவார்கள்.

௧௩நான்உனதுேதவனாகயகர்த்தர்.
நான் உனது வலது ைகையப்
பற்றயருக்க ேறன்.

‘நான்உனக்குச்ெசால்க ேறன்: பயப்படாேத!
நான்உனக்குஉதவுேவன்.’

௧௪வைலேயறப்ெபற்றயூதாேவ, பயப்படாேத.
எனது அருைம இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள!
கலங்க ேவண்டாம்!

நான் உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ
உதவுேவன்”.

கர்த்தர் தாமாகேவஇவற்ைறக்கூறனார்.

“நான்இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தரும் (ேதவன்)
உன்ைனக்காப்பாற்றுகறவரும்

௧௫ பார்! நான் உன்ைன ேபாரடிப்பதற்கான
புதயகருவயாக்குேவன்.

அதுகூர்ைமயானபற்கைளஉைடயது.
வவசாய கள் இதைனப் பயன்படுத்த

ேபாரடிப்பார்கள்.
அவர்கள் தானியத்ைத அதலிருந்து
ப ரிப்பார்கள்.

நீ மைலகளின் ேமல் நடந்து அவற்ைற
நசுக்குவாய்.
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நீ குன்றுகைளப் பதர்கைளப்ேபான்று
ஆக்கவடுவாய்.

௧௬நீஅவற்ைறக்காற்றல்தூற்றவடுவாய்.
அவற்ைறக் காற்று அடித்துச் ெசன்று,
ச தறடித்துவடும்.

ப றகு, நீ கர்த்தருக்குள் மக ழ்ச்ச யுடன்
இருப்பாய்.

இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவைரப்பற்ற
(ேதவன்) நீ மிகவும் ெபருைம
அைடவாய்”.

௧௭ “ஏழ்ைமயும்ேதைவயும்ெகாண்டஜனங்கள்
தண்ணீருக்காகஅைலவார்கள்.

ஆனால் அவர்கள் எைதயும்
கண்டுெகாள்ளமாட்டார்கள்.

அவர்கள்தாக மாகஇருக்க றார்கள்.
அவர்களின்நாக்குஉலர்ந்துேபாய ற்று.

அவர்களின் ெஜபத்த ற்கு இஸ்ரேவலின்
ேதவனும் கர்த்தருமாகய நான் பதல்
ெசால்ேவன்.

நான்அவர்கைளவ டமாட்ேடன்.
அவர்கள்மரிக்கவும்வ டமாட்ேடன்.

௧௮ வறண்ட மைலகளில் நத கைள நான்
பாயச்ெசய்ேவன்.

பள்ளத்தாக்குகளில் நீரூற்றுகைள நான்
எழச்ெசய்ேவன்.

வனாந்த ரங்கைள தண்ணீர் நைறந்த
ஏரியாக நான்மாற்றுேவன்.

வறண்ட நலங்களில் நீரூற்றுகள்
இருக்கும்.



ஏசாயா௪௧:௧௯ ccii ஏசாயா௪௧:௨௩

௧௯வனாந்த ரங்களில்மரங்கள்வளரும்.
அங்கு ேகதுரு மரங்களும், ச த்தீம்
மரங்களும், ஒலிவ மரங்களும்,
ைசப்ப ரஸ் மரங்களும், ஊச இைல
மரங்களும்,ைபன்மரங்களும்இருக்கச்
ெசய்ேவன்.

௨௦ஜனங்கள்இவற்ைறப் பார்ப்பார்கள்.
கர்த்தருைடய வல்லைம இவற்ைறச்
ெசய்ததுஎன்றுஅவர்கள்அறவார்கள்.

ஜனங்கள்இவற்ைறப் பார்ப்பார்கள்.
அவர்கள் புரிந்துெகாள்ளத்
ெதாடங்குவார்கள், இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தமானவர் (ேதவன்) இவற்ைறச்
ெசய்தார்”.

ெபாய்த்ெதய்வங்களுக்குக்கர்த்தர் சவால்
வடுகறார்
௨௧ யாக்ேகாபன் அரசரான கர்த்தர்,

“வா, உனது வாதங்கைளக் கூறு. உனது
சான்றுகைளக் காட்டு. சரியானவற்ைற
நாம் முடிவு ெசய்ேவாம். ௨௨ உங்கள்
சைலகள் (ெபாய்த் ெதய்வங்கள்) வந்து
என்ன நடந்துெகாண்டிருக்க றது என்பைதச்
ெசால்ல ேவண்டும். ெதாடக்கத்தல் என்ன
நடந்தது? எத ர்காலத்தல் என்ன நடக்கும்?
எங்களிடம் கூறு. நாங்கள் கடினமாகக்
கவனிப்ேபாம். ப றகு அடுத்து என்ன
நடக்கும் என்பைத அற ேவாம். ௨௩ என்ன
நடக்கும் என்பைத நாங்கள் பார்க்கும்படி



ஏசாயா௪௧:௨௪ cciii ஏசாயா௪௧:௨௬

எங்களுக்குக் கூறுங்கள். ப றகு நாங்கள்
உங்கைளஉண்ைமயானெதய்வங்கள்என்று
நம்புேவாம். ஏதாவது ெசய்யுங்கள்! எைத
ேவண்டுமானாலும் ெசய்யுங்கள், நல்லேதா
அல்லது ெகட்டேதா! ப றகு நீங்கள் உய ேராடு
இருப்பதாக நாங்கள் பார்ப்ேபாம். நாங்கள்
உங்கைளப்பன்பற்றுேவாம்.
௨௪ “பாருங்கள், ெபாய்த் ெதய்வங்களான

நீங்கள் ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கறீர்கள்!
உங்களால் எதுவும் ெசய்யமுடியாது!
அருவருப்பானவன் மட்டுேம உங்கைள
வழிபடவரும்புவான்!”

கர்த்தர் தாேம ஒேர ேதவன் என
நரூப க்க றார்
௨௫ “வடக்ேக நான் ஒருவைன எழுப்ப ேனன்

அவன் சூரியன் உதக்க ற க ழக்ேக
இருந்துவந்துெகாண்டிருக்க றான்.

அவன் எனது நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்க றான்.

பாைனகைளச் ெசய்பவன் களிமண்ைன
மித ப்பதுேபால

அந்தச் ச றப்பானவன் அரசர்கைள
அழிப்பான் (மித ப்பான்).

௨௬ “இது நைடெபறுவதற்கு முன்னால் யார்
இைதப்பற்ற ச்ெசான்னது.

நாம் அவைனத் ேதவன் என்று
அைழப்ேபாம்.
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எங்களுக்கு இவற்ைற உனது சைலகளில்
ஒன்று ெசான்னதா? இல்ைல!
சைலகளில் எதுவும் எைதயும்
ெசால்லவல்ைல.

அந்தச் சைலகள் ஒரு வார்த்ைதயும்
ெசால்லவல்ைல.

அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கள் நீங்கள்
ெசால்லும் வார்த்ைதகைளயும் ேகட்க
முடியாது.

௨௭ கர்த்தராக ய நாேன சீேயானிடம் இைதப்
பற்ற ச்ெசான்னமுதல்நபர்.

இந்தச் ெசய்த கேளாடு ஒரு தூதுவைன
நான்எருசேலமிற்குஅனுப்ப ேனன்.

‘பாருங்கள், உங்கள் ஜனங்கள் தரும்ப
வந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்!’ ”

௨௮ நான் அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கைளப்
பார்த்ேதன்.

அைவகளில் ஒன்றும் எதுவும் ெசால்லும்
வைகயல்ஞானமுள்ளைவயல்ல.

அைவகளிடம் நான் ேகள்வகள்
ேகட்ேடன், அைவகள் ஒரு வார்த்ைதயும்
ெசால்லவல்ைல!

௨௯ அந்தத் ெதய்வங்கள் அைனத்தும்
ஒன்றுமில்லாதைவகள்!

அைவகளால்எதுவும்ெசய்யமுடியாது!
அந்தச் சைலகள் முழுைமயாகப்
பயனற்றைவ!
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௪௨
கர்த்தருைடயவ ேசஷஊழியன்

௧ “என்தாசைனப்பாருங்கள்!
அவைரநான்ஆதரிக்க ேறன்.

நான்ேதர்ந்ெதடுத்தஒருவர்அவேர.
நான்அவைரமிகவும்வரும்புக ேறன்.

அவரில் எனதுஆவையைவக்க ேறன்.
அவர் நாடுகளுக்கு நயாயமாக நீத
வழங்குவார்.

௨அவர்ெதருக்களில்உரக்க ேபசமாட்டார்.
அவர்கூக்குரலிடவும்மாட்டார்.

௩அவர் சாந்த குணமுள்ளவர். அவர் ெநரிந்த
நாணைலக்கூடமுறக்கமாட்டார்.

அவர் மங்க எரிக ற த ரிையக்கூட
அைணக்கமாட்டார்.

அவர் நயாயத்ைதத் தீர்த்து
உண்ைமையக்கண்டுெகாள்வார்.

௪ உலகத்தல் நயாயத்ைதக்
ெகாண்டுவரும்வைர அவர்
பலவீனராகேவா அல்லது
ெநாறுக்கப்படுபவராகேவா
ஆவதல்ைல.

ஜனங்கள் ெதாைலதூர
இடங்களிலிருந்து அவரது
ேபாதைனகைளநம்புவார்கள்”.

கர்த்தேர ஆளுகறார் உலகத்ைத
உருவாக்கனார்
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௫ உண்ைமயான ேதவனாகய கர்த்தர்
இவற்ைறச் ெசான்னார். (கர்த்தர்
வானங்கைள உருவாக்கனார். கர்த்தர்
பூமியன்ேமல் வானத்ைத வ ரித்தார்.
அவர் பூமியன்ேமல் எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்தார். கர்த்தர் பூமியலுள்ள அைனத்து
ஜனங்களுக்கும்சுவாசத்ைதக்ெகாடுக்க றார்.
கர்த்தர் பூமியல் நடமாடுக ற ஒவ்ெவாரு
மனிதருக்கும்ஆவையக்ெகாடுக்க றார்).

௬ “கர்த்தராக ய நான், சரியானைதச் ெசய்ய
உன்ைனஅைழத்ேதன்.

நான் உன் ைகையப் பற்ற க்ெகாள்ேவன்.
நான்உன்ைனப்பாதுகாப்ேபன்.

நான் ஜனங்கேளாடு ஏற்படுத்த க்ெகாண்ட
உடன்படிக்ைகைய பறருக்குக்
காட்டுவதற்கு ெவளிப்புற
அைடயாளமாக நீஇருப்பாய்.

அைனத்து ஜனங்களுக்கும் ஒளி வீசும்
வளக்காக நீஇருப்பாய்.

௭ குருடர்களின் கண்கைள நீ தறப்பாய்,
அவர்களால் பார்ைவையப்
ெபறமுடியும்.

சைறயல் இருக்கறவர்கைள நீ
வடுவப்பாய்.

பலர் இருளில் இருக்க றார்கள்.
அவர்கைள அந்தச் சைறயல் இருந்து
ெவளிேயஅைழத்துவருவாய்.
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௮ “நாேனகர்த்தர்! எனதுநாமம் ேயேகாவா!
நான் எனது மகைமைய ேவறு
ஒருவனுக்கும்ெகாேடன்.

நான் எனக்குரிய பாராட்ைட
சைலகளுக்கு (ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கு)ெகாேடன்.

௯ ெதாடக்கத்தல் சல காரியம் நைடெபறும்
என்றுெசான்ேனன். அைவநடந்தன.

இப்ேபாது,இதுநடக்கும்முன்னால்!
நான்சலவற்ைறப்பற்ற ச்ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.”

இைவஎத ர்காலத்தல்நைடெபறும்.

ேதவைனத்துதக்கும்ஒருபாடல்
௧௦ ஒரு புதய பாடைலக் கர்த்தருக்குப்

பாடுங்கள்.
ெதாைலதூர நாடுகளில் உள்ள
ஜனங்கேள, கடலில் பயணம்
ெசய்க ற ஜனங்கேள, கடலில் உள்ள
மிருகங்கேள, ெதாைலதூர இடங்களில்
உள்ள ஜனங்கேள, கர்த்தைரத்
துதயுங்கள்.

௧௧ வனாந்த ரங்கேள, நகரங்கேள,
ேகதாரியரின் வயல்கேள, கர்த்தைரத்
துதயுங்கள்.

சீேலாவல்வாழுகன்றஜனங்கேள!
மக ழ்ச்ச ேயாடு பாடுங்கள்.

உங்கள் மைல உச்சயல் இருந்து
பாடுங்கள்.

௧௨கர்த்தருக்குமகைமையக்ெகாடுங்கள்.
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ெதாைல தூர நாடுகளில் உள்ள
ஜனங்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்.

௧௩ கர்த்தர் ஒரு பலம் ெபாருந்தய வீரைனப்
ேபாலெவளிேய ேபாவார்.

அவர் ேபார் ெசய்யத் தயாராக உள்ள
வீரைனப்ேபான்றருப்பார்.

அவர்மிகுந்த களர்ச்ச யுள்ளவராகஇருப்பார்.
அவர் உரத்த குரலில் சத்தமிடுவார்.
அவரதுபைகவைரத் ேதாற்கடிப்பார்.

ேதவன்மிகவும்ெபாறுைமயானவர்
௧௪ “நீண்ட காலமாக நான் எைதயும்

ெசால்லவல்ைல.
என்ைன நான் கட்டுப்படுத்த க்
ெகாண்ேடன். நான் எதுவும்
ெசால்லவல்ைல.

ஆனால், இப்ேபாது நான் அலறுக ேறன்,
ஒரு ெபண் பள்ைள ெபறும்ேபாது
கதறுவதுேபால,

நான் கடினமாகவும் உரக்கவும்
மூச்சுவடுக ேறன்.

௧௫ நான் மைலகைளயும் குன்றுகைளயும்
அழிப்ேபன்.

நான் அங்ேக வளருகன்ற தாவரங்கைள
வாடச் ெசய்ேவன்.

நான்ஆறுகைளவறண்டநலமாக்குேவன்.
நான் தண்ணீருள்ள குளங்கைளயும்
வறளச்ெசய்ேவன்.
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௧௬ ப றகு, நான் குருடர்கைள அவர்கள்
அதுவைர அறயாத வழிகளில் நடத்த ச்
ெசல்ேவன்.

நான் குருடர்கைள அவர்கள் அதுவைர
ெசன்ற ராத இடங்களுக்கு அைழத்துச்
ெசல்ேவன்.

நான் அவர்களுக்காக இருைள
ெவளிச்சமாக்குேவன்.

நான் கரடு முரடான பாைதைய
ெமன்ைமயாக்குேவன்.

நான்வாக்களித்தைதச்ெசய்ேவன்!
நான் எனது ஜனங்கைள
வட்டுவ டமாட்ேடன்.

௧௭ஆனால், ச லர் என்ைனப் பன்பற்றுவைத
நறுத்தவ ட்டார்கள்.

அவர்களிடம் ெபான்னால் மூடப்பட்ட
சைலகள்,இருக்கன்றன.

‘நீங்கேள எங்கள் ெதய்வங்கள்’ என்று
அவர்கள் அந்தச் சைலகளிடம்
கூறுகன்றனர்.

அந்த ஜனங்கள் அவர்களது ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளநம்புகன்றனர்.

ஆனால் அந்த ஜனங்கள்
ஏமாற்றப்படுவார்கள்.

ேதவனுக்குச் ெசவ சாய்க்க
இஸ்ரேவலர்கள்மறுத்தார்கள்
௧௮ ெசவ டர்கேள, நான் ெசால்வைதக்

ேகளுங்கள்!
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குருடர்கேள என்ைனப் பாருங்கள்,
உங்களால்காணமுடியும்!

௧௯உலகத்தல்என்தாசேனமிகவும்குருடன்.
இந்த உலகத்த ற்கு நான் அனுப்பய
தூதுவேனெசவ டன்.

நான் உடன்படிக்ைக ெசய்துக்ெகாண்ட
‘கர்த்தருைடய தாசேன’ மிகவும்
குருடனாயருக்கன்றான்.

௨௦ எனது தாசன் அவன் என்ன ெசய்ய
ேவண்டும்என்பைதக்காண்கன்றான்.

ஆனால் அவன் எனக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல.

அவன்தனதுகாதுகளால் ேகட்கமுடியும்.
ஆனால்அவன்நான்ெசால்வைதக்ேகட்க
மறுக்க றான்”.

௨௧ கர்த்தர் தமது தாசன் நல்லவனாக இருக்க
வரும்புக றார்.

கர்த்தர் தமது அற்புதமான
ேபாதைனகைள மகைமப்படுத்த
வரும்புக றார்.

௨௨ஆனால்ஜனங்கைளப்பாருங்கள்.
மற்ற ஜனங்கள் அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்தருக்க றார்கள்.
அவர்களிடமிருந்து ெபாருட்கைளத்
தருடியருக்க றார்கள்.

இைளஞர்கெளல்லாம் பயப்படுக றார்கள்.
அவர்கள் சைறகளுக்குள்
அைடப்பட்டிருக்க றார்கள்.
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ஜனங்கள் அவர்களிடமிருந்து பணத்ைத
எடுத்தருக்க றார்கள்.

அவர்கைளக் காப்பாற்ற அங்ேக
எவருமில்ைல.

மற்ற ஜனங்கள் அவர்களின் பணத்ைத
எடுத்தார்கள்.

“அதைனத் தருப்ப க் ெகாடு” என்று
ெசால்லஅங்ேக எவருமில்ைல.

௨௩ ேதவனுைடய வார்த்ைதகைள
உங்களில் எவரும் கவனித்தீர்களா? இல்ைல!
ஆனால், நீங்கள் அவரது வார்த்ைதகைள
மிகவும் கவனமாகக் ேகட்க ேவண்டும்.
என்ன நடந்தது என்று ச ந்த க்க ேவண்டும்.
௨௪ யாக்ேகாபு மற்றும் இஸ்ரேவலிடமிருந்து
ெசல்வத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ள ஜனங்கைள
அனுமதத்தது யார்? கர்த்தர் அவர்கைள
அனுமதத்தார். நாம் கர்த்தருக்கு எத ராக
பாவம் ெசய்ேதாம். எனேவ கர்த்தர் நமது
ெசல்வங்கைள எடுத்துக்ெகாள்ளும்படி
அனுமதத்துள்ளார். கர்த்தர் வரும்பய
வழியல்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்வாழவல்ைல.
அவரது ேபாதைனகைளயும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் கவனிக்கவல்ைல. ௨௫ எனேவ,
கர்த்தர் அவர்கள்மீது ேகாபங்ெகாண்டார்.
கர்த்தர்அவர்களுக்குஎத ராகவலிைமமிக்கப்
ேபார்கைள உண்டாக்கனார். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளச் சுற்ற ெநருப்பு சூழ்ந்ததுேபால்
இருந்தது. ஆனால் அவர்கள் ந கழ்வைத
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அறயாமல் இருந்தார்கள். அவர்கள்
எரிந்துெகாண்டிருப்பதுேபால் இருந்தனர்.
ஆனால் அவர்கள் ந கழ்ந்தைதப்
புரிந்துெகாள்ளமுயற்ச ெசய்யவல்ைல.

௪௩
ேதவன் எப்ேபாதும் தமது ஜனங்கேளாடு

இருக்க றார்
௧ யாக்ேகாேப! கர்த்தர் உன்ைனப்

பைடத்தார்! இஸ்ரேவேல! கர்த்தர்
உன்ைனப் பைடத்தார்! இப்ேபாது
கர்த்தர் கூறுகறார் “அஞ்சாேத! நான்
உன்ைனக் காப்பாற்ற ேனன். நான்
உனக்குப் ெபயரிட்ேடன். நீ என்னுைடயவன்.
௨ உனக்குத் ெதால்ைலகள் இருக்கும்ேபாது
நான் உன்ேனாடு இருக்க ேறன்.
நீ ஆறுகைளக் கடக்கும்ேபாது, நீ
பாத க்கப்படமாட்டாய். நீ ெநருப்பனூேட
நடக்கும்ேபாது, நீ எரிக்கப்படமாட்டாய்.
ெநருப்புச் ஜூவாைலகள் உன்ைனப்
பாத க்காது. ௩ ஏெனன்றால், கர்த்தராக ய
நான் உனது ேதவன். இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தரான நான் உனது மீட்பர்.
உன்ைன மீட்கும் ெபாருளாக எக ப்ைதக்
ெகாடுத்ேதன். உன்ைனஎன்னுைடயவனாக்க
எத்த ேயாப்ப யாைவயும், ேசபாைவயும்
ெகாடுத்ேதன். ௪ நீ எனக்கு மிகவும்
முக்கயமானவன். எனேவ, நான் உன்ைனப்
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ெபருைமப்படுத்துேவன். நான் உன்ைன
ேநச க்க ேறன். நான் (உன் ஜீவனுக்குப்
பதலாக) அைனத்து ஜனங்கைளயும்
ேதசங்கைளயும் ெகாடுப்ேபன். எனேவ நீ
வாழலாம்”.
௫ “அஞ்ச ேவண்டாம்! நான் உன்ேனாடு

இருக்க ேறன். நான் உனது பள்ைளகைளச்
ேசர்த்து அவர்கைள உன்னிடம் அைழத்து
வருேவன். நான் அவர்கைளக்
க ழக்கலிருந்தும் ேமற்கலிருந்தும் ஒன்று
ேசர்ப்ேபன். ௬நான்வடக்குக்குச் ெசால்ேவன்,
எனது ஜனங்கைள எனக்குக் ெகாடு.
ெதற்குக்கு நான் ெசால்லுேவன், எனது
ஜனங்கைளச் சைறயல் ைவக்காதீர்கள்.
ெதாைலதூர இடங்களில் இருந்து எனது
மகன்கைளயும், மகள்கைளயும் என்னிடம்
ெகாண்டு வாருங்கள். ௭ எனக்குரிய
அைனத்து ஜனங்கைளயும், என்னிடம்
ெகாண்டு வாருங்கள். எனது நாமத்ைத
ைவத்தருக்க ற ஜனங்கைளயும் என்னிடம்
ெகாண்டு வாருங்கள்! அவர்கைள நான்
எனக்காக பைடத்ேதன். அவர்கைள நான்
பைடத்ேதன். அவர்கள்என்னுைடயவர்கள்”.
௮ ேதவன் கூறுகறார், கண்களிருந்தும்

குருடாக இருக்க ற ஜனங்கைள என்னிடம்
அைழத்து வா, காதுகளிருந்தும்
ேகட்காதவர்கைளஎன்னிடம்அைழத்துவா.
௯ அைனத்து ஜனங்களும் அைனத்து

நாடுகளும் ஒன்றுேசர ேவண்டும்.
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அவர்களது ெபாய்த் ெதய்வங்களில் ஒன்று
ெதாடக்கத்தல் என்ன நடந்தது என்பைதச்
ெசால்லட்டும். அவர்கள் தங்கள் சாட்ச கைள
அைழத்து வரட்டும். சாட்ச கள் உண்ைமையப்
ேபச ேவண்டும். அவர்கள் சரியானவர்கள்
என்பைதஇதுகாட்டும்.
௧௦ கர்த்தர் கூறுகறார், “நீங்கேள எனது

சாட்ச கள். நீேய நான் ேதர்ந்ெதடுத்த
தாசன். நான் உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
எனேவ, ஜனங்கள் என்ைன நம்புவதற்கு
நீங்கள் உதவேவண்டும். நான்
உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். எனேவ,
நான்தான் அவர் என்பைதயும் நான்
உண்ைமயான ேதவன் என்பைதயும்
நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளேவண்டும். எனக்கு
முன்பாக ேவறு ேதவன் இருந்ததல்ைல,
எனக்குப் ப றகும் ேவறு ேதவன் இருக்கப்
ேபாவதல்ைல. ௧௧ நான், நாேன கர்த்தர்!
என்ைனத்தவ ர ேவறு இரட்சகர் இல்ைல!
நான் ஒருவர் மட்டுேம! ௧௨ உங்கேளாடு
ேபச யவர் நான் ஒருவேர. நான் உங்கைளக்
காப்பாற்ற ேனன். நான்இவற்ைறஉங்களிடம்
ெசான்ேனன். உங்கேளாடு இருப்பது ேவறு
யாரும் அந்நயர் அல்ல. நீங்கள் என்னுைடய
சாட்ச கள், நான் ேதவன்!” (கர்த்தர்
தாமாகேவ இதைனச் ெசான்னார்). ௧௩ “நான்
எப்ெபாழுதும் ேதவனாக இருக்க ேறன்.
நான் ஏதாவது ெசய்யும்ேபாது, நான்
ெசய்தைத எவராலும் மாற்றமுடியாது. எனது



ஏசாயா௪௩:௧௪ ccxv ஏசாயா௪௩:௧௮

வல்லைமயலிருந்து எவரும் ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றமுடியாது”.
௧௪ இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவரான

கர்த்தர் உங்கைளக் காப்பாற்றுகறார்.
கர்த்தர் ெசால்க றார், “நான் உங்களுக்காகப்
பைடகைள பாப ேலானுக்கு அனுப்புேவன்.
பலர் சைறப்ப டிக்கப்படுவார்கள்.
கல்ேதயர்களான அவர்கள் தங்கள்
படகுளில் எடுத்துச் ெசல்லப்படுவார்கள்.
(அப்படகுகைளப் பற்ற க் கல்ேதயர்களுக்குப்
ெபருைம உண்டு). ௧௫ நாேன பரிசுத்தரான
கர்த்தர். நான் இஸ்ரேவைலப் பைடத்ேதன்.
நாேனஉங்கள்இராஜா”.

மீண்டும் ேதவன் அவரது ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றுவார்
௧௬ கர்த்தர் கடலின் வழிேய சாைல

அைமப்பார். அது வலிைமயான
தண்ணீராக இருந்தாலும், அவர் தமது
ஜனங்களுக்காகப் பாைத அைமப்பார்.
கர்த்தர் ெசால்க றார், ௧௭ “எனக்கு எத ராகத்
தங்கள் இரதங்கேளாடும், குதைரகேளாடும்,
பைடகேளாடும் ேபாரிடுக ற ஜனங்கள்
ேதாற்கடிக்கப்படுவார்கள். அவர்கள்
மீண்டும் எழமாட்டார்கள். அவர்கள்
அழிக்கப்படுவார்கள். ஒரு
ெமழுகன் த ரி அைணக்கப்படுக றது
ேபால் அைவ அைணந்துேபாகும்.
௧௮ எனேவ, ெதாடக்கத்தல் ந கழ்ந்தைத
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எண்ணேவண்டாம். ெவகு காலத்த ற்கு
முன்னால் நடந்தைதப் பற்ற
நைனக்கேவண்டாம். ௧௯ ஏெனன்றால்,
நான் புதயவற்ைறச் ெசய்ேவன்.
இப்ேபாது நீங்கள் புதய ெசடிையப்ேபால
வளருவீர்கள். இது உண்ைம என்பைத
நீங்கள் உறுதயாக அற ந்தீர்கள். நான்
உண்ைமயல் இந்த வனாந்த ரத்தல்
சாைல அைமப்ேபன். நான் உண்ைமயல்
இந்த வறண்ட நலத்தல் ஆறுகைள
உருவாக்குேவன். ௨௦ காட்டு மிருகங்களும்
எனக்கு நன்றயுைடயைவயாக இருக்கும்.
ெபரிய மிருகங்களும் பறைவகளும்
என்ைனப் ெபருைமப்படுத்தும். நான்
வனாந்த ரத்த ேல தண்ணீைரஊற்றும்ேபாது
அைவஎன்ைனெபருைமப்படுத்தும். வறண்ட
நலத்தல்ஆறுகைளக் ெகாண்டுவரும்ேபாது
அைவ என்ைனப் ெபருைமப்படுத்தும்.
எனது ஜனங்களுக்காக, என்னால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்காகத்
தண்ணீர் ெகாடுக்கும்படி நான் இதைனச்
ெசய்ேவன். ௨௧ நான் சருஷ்டித்த ஜனங்கள்
இவர்கள்தான். இவர்கள் என்ைனத்துதத்துப்
பாடுவார்கள்.
௨௨ “யாக்ேகாேப! நீ என்னிடம்

ெஜபம் ெசய்யவல்ைல. ஏெனன்றால்,
இஸ்ரேவலாகய நீ என்னிடத்தல்
ேசார்வைடந்து வ ட்டாய். ௨௩ நீ
உனது ஆடுகைள தகன பலிகளாக
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எனக்குச் ெசலுத்தவல்ைல. நீ என்ைன
மகைமப்படுத்தவுமில்ைல. நீ எனக்குப்
பலிகளும் ெகாடுக்கவல்ைல. நீ எனக்குப்
பலிகள் ெகாடுக்கும்படி நான் உன்ைன
வற்புறுத்தவல்ைல. நீேசார்ந்துேபாகும்வைர
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்கும்படி
நான் உன்ைன வற்புறுத்தவல்ைல.
௨௪ என்ைனக் கனப்படுத்தும்படி பைடக்கும்
ெபாருட்கைள நீ வாங்கவல்ைல. உனது
அடிைமையப் ேபால இருக்கும்படி நீ என்ைன
பலவந்தப்படுத்தனாய். அேத சமயம், உனது
பாவங்களால்நீஎன்ைனப்பாரப்படுத்தனாய்.

௨௫ “நான், நான் ஒருவேர உனது பாவங்கள்
அைனத்ைதயும் துைடத்துப்ேபாடுக றவர்.
என்ைனத் தருப்த ப்படுத்த க்ெகாள்ளேவ
நான் இதைனச் ெசய்க ேறன். நான் உனது
பாவங்கைள நைனத்துப்பார்க்கமாட்ேடன்.
௨௬ஆனால், நீ என்ைன நைனக்க ேவண்டும்.
நாம் சந்த த்து எது சரிெயன்று முடிவு
ெசய்யலாம். நீ ெசய்தருப்பைதச் ெசால்லி
நீ சரிெயன்று காட்ட ேவண்டும். ௨௭ உங்கள்
முதல் தந்ைத பாவம் ெசய்தான். உங்களது
வழக்கறஞர்களும் எனக்கு எத ராகச்
ெசய்தார்கள். ௨௮ உங்களது பரிசுத்தமான
தைலவர்கைளப் பரிசுத்தமில்லாமல்
ஆக்குேவன். யாக்ேகாைப முழுைமயாக
என்னுைடயவனாக ஆக்குேவன்.
இஸ்ரேவலுக்குத்தீயைவந கழும்.
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௪௪
கர்த்தேரஒேர ேதவன்
௧ “யாக்ேகாேப, நீ எனது தாசன்,

என்ைனக் கவனி! இஸ்ரேவேல, நான்
உன்ைனத் ேதர்ந் ெதடுக்க ேறன். நான்
ெசால்வைதக் ேகள். ௨ நாேன கர்த்தர்.
நான் உன்ைனப் பைடத்ேதன். நீ எப்படி
இருக்க ேவண்டுெமன்று உன்ைனப்
பைடத்தவர் நான் ஒருவேர. நீ உன் தாயன்
வயற்றல் இருக்கும்ேபாேத, நான் உனக்கு
உதவயருக்க ேறன். எனது தாசனாகய
யாக்ேகாேப, அஞ்சாேத! ெயஷ ரேன, நான்
உன்ைனத்ேதர்ந்ெதடுக்க ேறன்.
௩ “தாகமுள்ள ஜனங்களுக்கு நான்

தண்ணீர்ஊற்றுேவன். வறண்ட நலங்களில்
நீரூற்றுகைளப் பாயச்ெசய்ேவன். உனது
பள்ைளகள்மீது எனது ஆவையயும் உனது
சந்ததயார்மீது எனது ஆசீர்வாதத்ைதயும்
ஊற்றுேவன். இது உங்கள் குடும்பத்தன்மீது
பாய்க ற நீேராைட ேபான்றருக்கும்.
௪ உலகலுள்ள ஜனங்கள் மத்தயல்
அவர்கள் வளருவார்கள். தண்ணீர் கைரயல்
வளருகன்ற மரங்கைளப் ேபால அவர்கள்
வளருவார்கள்.
௫ “ஒருவன் ெசால்வான், ‘நான்

கர்த்தருக்கு உரியவன்’ இன்ெனாருவன்
‘யாக்ேகாபன்’ ெபயைரப் பயன்படுத்துவான்.
இன்ெனாருவன் ‘நான் கர்த்தருைடயவன்’
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என்று ைகெயழுத்து இடுவான்.
இன்ெனாருவன் ‘இஸ்ரேவல்’ ” என்ற
ெபயைரப் பயன்படுத்துவான்.
௬ கர்த்தர் இஸ்ரேவலின் அரசர். சர்வ

வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இஸ்ரேவைலக்
காப்பாற்றுகறார். கர்த்தர் கூறுகறார், “நான்
ஒருவேர ேதவன்! ேவறு எந்தத் ெதய்வமும்
இல்ைல. நாேன ெதாடக்கமும் முடிவுமாக
இருக்க ேறன்! ௭ என்ைனப் ேபான்ற ேதவன்
ேவறு யாருமில்ைல. அவ்வாறு இருந்தால்,
அந்த ெதய்வம் இப்ேபாது ேபசட்டும். அந்த
ெதய்வம் வந்து என்ைனப் ேபான்றவன்
என்று நரூப க்கட்டும். இந்த ஜனங்கைள
நான் என்ெறன்றும் நைலத்தருக்கும்படி
ெசய்ேதேன. இதுவைர என்ன நடந்தது
என்றுஅந்த ெதய்வம் எனக்குச் ெசால்லட்டும்.
எத ர்காலத்தல் என்ன நடக்கும் என்பைத
அவன் அறந்தருந்தால் அந்த ெதய்வம்
எனக்குஅைடயாளம்காட்டட்டும். ௮அஞ்சாேத!
கவைலப்படாேத! என்ன நடக்கேபாக றது
என்பைதஏற்கனேவநான்கூறயருக்க ேறன்.
நீங்கேள எனது சாட்ச கள். ேவறு ேதவன்
இல்ைல. நான் ஒருவேர அந்த ஒருவர். ேவறு
ஒரு கன்மைலஇல்ைல. நாேனஅந்த ஒருவர்
என்பைதநான்அற ேவன்”.

ெபாய்த்ெதய்வங்கள்பயனற்றைவகள்
௯ ச ல ஜனங்கள் சைலகைளச் (ெபாய்த்

ெதய்வங்கைள) ெசய்க றார்கள். அைவ
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வீணானைவ. ஜனங்கள் அந்தச் சைலகைள
ேநச க்க றார்கள். ஆனால் அந்தச்
சைலகள் பயனற்றைவ. அந்த ஜனங்கேள
சைலகளுக்குச்சாட்ச களாகஇருக்க றார்கள்.
ஆனால் அைவகளால் பார்க்கமுடியாது.
அைவகளுக்கு எதுவும் ெதரியாது. அவர்கள்
தம் ெசய்ைகக்கு ெவட்கப்படும் அளவற்குத்
ெதரியாமல்இருக்க றார்கள்.
௧௦ இந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கைள யார்

ெசய்தது? பயனற்ற இந்தச் சைலகைளச்
ெசய்தது யார்? ௧௧ ேவைலக்காரர்கள்
இந்தச் ெதய்வங்கைளச் ெசய்தனர். அந்த
ேவைலக்காரர்கள் எல்லாம் மனிதர்கள்,
ெதய்வங்கள் அல்ல. அவர்கள் அைனவரும்
கூடி இைதப் பற்ற வவாத த்தால் இதற்காக
அவர்கள்ெவட்கமும்அச்சமும்அைடவார்கள்.
௧௨ ஒரு ேவைலக்காரன் கருவகைளப்

பயன்படுத்த சூடான உைலய ேல
இரும்ைபக் காய ைவத்தான். அவன் தன்
சுத்தையப் பயன்படுத்த உேலாகத்ைத
அடித்ததால் அது சைலயானது. இந்த
மனிதன் தனது வல்லைம வாய்ந்த
ைககைளப் பயன்படுத்தனான். ஆனால்,
அவனுக்குப் பச வரும்ேபாது தனது
வல்லைமையஇழக்க றான். அவன்தண்ணீர்
குடிக்காவ ட்டால் பலவீனன்ஆகறான்.
௧௩ இன்ெனாரு ேவைலக்காரன் தனது

நூைலப் ப டித்து மட்டப்பலைகயால் மரத்தல்
குறயடுகறான். எங்ேக ெவட்டேவண்டும்
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என்பைத இது அவனுக்குக் காட்டுக றது.
அவன், தனது உளிையப் பயன்படுத்த
அந்த மரத்தலிருந்து சைலையச்
ெசதுக்குகறான். அவன் தனது அளவு
கருவயால் அச்சைலைய அளக்கறான்.
இவ்வழியல், ேவைலக்காரன் சரியாக
மனிதைனப் ேபான்ேற ேதான்றும்படிச்
சைலையச் ெசய்க றான். மனிதனின் இந்தச்
சைல வீட்டில் இருப்பைதத் தவ ர ேவறு
எதுவும்ெசய்வதல்ைல.
௧௪ ஒருவன் ேகதுரு, மருதமரம் அல்லது

கர்வாலி மரத்ைத ெவட்டுக றான். (அந்த
மனிதன் மரங்கைள வளரச் ெசய்வதல்ைல.
அந்த மரங்கள் காட்டில் தன் ெசாந்த
பலத்தாேலேய வளர்க றது. ஒருவன் அேசாக
மரத்ைதநட்டால்மைழஅைதவளரச்ெசய்யும்).
௧௫ ப றகு, அந்த மனிதன் எரிப்பதற்காக

அந்த மரங்கைள ெவட்டுகறான். அவன்
அந்த மரத்ைதச் சறு சறு துண்டுகளாக
ெவட்டுக றான். அவன் அதைனச்
சைமக்கவும், ெவப்பப்படுத்த க்ெகாள்ளவும்
பயன்படுத்த க்ெகாள்க றான். அவன்
சல மரத் துண்டுகைள எரித்து தனக்காக
அப்பத்ைதச் சுடுக றான். ஆனால், அவன்
சல துண்டுகளில் ெதய்வத்தன் சைல
ெசய்து அதைனத் ெதாழுதுெகாள்க றான்.
அந்தத் ெதய்வம் மனிதனால் ெசய்யப்பட்ட
ஒரு சைலயாகும். ஆனால், அந்த
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சைலகளுக்கு முன்னால் பணிந்து
வணங்குகறான். ௧௬ மனிதன் பாத
மரத்துண்டுகைள ெநருப்பல் எரித்தான்.
மனிதன் அந்த ெநருப்ைப இைறச்சைய
சைமக்கப் பயன்படுத்தனான். அதைன
வயறு ந ரம்பும்வைர சாப்படுக றான்.
மனிதன் தன்ைன ெவப்பப்படுத்த க்ெகாள்ள
மரத்துண்டுகைள எரிக்க றான்.
மனிதன் கூறுகறான், “நல்லது நான்
இப்ேபாது ெவப்பமாக இருக்க ேறன்.
என்னால் பார்க்கமுடியும் ஏெனன்றால்,
ெநருப்பலிருந்துஒளிவருகறது”. ௧௭ஆனால்,
சறு மரத்துண்டு மீதயுள்ளது எனேவ
மனிதன் அந்த மரத்தலிருந்து சைல ெசய்து
அதைனத் ெதய்வம் என்று அைழக்க றான்.
அந்த ெதய்வத்த ற்கு முன்பு அவன்
அடிபணிந்து வணங்குகறான். அவன்
அந்த ெதய்வத்தனிடம் ெஜபம் ெசய்து
ெசால்க றான், “நீேய எனது ெதய்வம்.
என்ைனக்காப்பாற்று”.
௧௮ அந்த ஜனங்களுக்குத் தாம் என்ன

ெசய்க ேறாம் என்று ெதரியவல்ைல.
அவர்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியவல்ைல.
காணமுடியாதபடி அவர்களது கண்கள்
கட்டப்பட்டதுேபால அது இருக்கறது.
அவர்களின் இதயங்கள் புரிந்துெகாள்ளவும்
முயல்வதல்ைல. ௧௯ அந்த ஜனங்கள்
இவற்ைறப்பற்ற ச ந்த த்தருக்கவல்ைல.
அவர்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
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அதனால் அவர்கள் தமக்குள், “நான் பாத
மரத்ைத எரித்ேதன். நான் ெநருப்புத்
துண்டுகைள எனது அப்பங்கைளச்
சுடவும், எனது இைறச்சையச் சைமக்கவும்
பயன்படுத்த ேனன். ப றகு அந்த
இைறச்சைய நான் தன்ேறன். மீதயுள்ள
மரத்ைதப் பயன்படுத்த இந்த அருவருப்ைப
ெசய்ேதன். ஒரு மரத்துண்ைட நான்
ெதாழுதுெகாண்டிருக்க ேறன்!” என்று
எண்ணுவதல்ைல.
௨௦ அந்த மனிதன், தான் என்ன

ெசய்துெகாண்டிருக்க றான் என்பைத
அறயவல்ைல. அவன்குழம்பயருக்க றான்.
எனேவ, அவனது இதயம் அவைன தவறான
வழியல் ெசலுத்துகன்றது. அவன் தன்ைன
காப்பாற்ற க்ெகாள்ள முடியாது. அவனுக்குத்
தான் தவறு ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம்
என்று அறய முடியாது. அவன், “நான்
ப டித்துக்ெகாண்டிருக்கன்ற இந்தச் சைல
ெபாய்த்ெதய்வம்” என்றுெசால்லமாட்டான்.

உண்ைமயான ேதவனாகய கர்த்தேர
இஸ்ரேவலுக்குஉதவுகறார்
௨௧யாக்ேகாேபஇவற்ைறநைனத்துப்பார்!

இஸ்ரேவேல, நீ எனது தாசன் என்பது
நைனவருக்கட்டும்.

நான்உன்ைனச்ெசய்ேதன்.
நீ எனது தாசன். எனேவ இஸ்ரேவேல
என்ைனமறக்காேத.
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௨௨ உனது பாவங்கள் ெபரிய ேமகத்ைதப்
ேபான்றருந்தது.

ஆனால், நான் அந்தப் பாவங்கைள
துைடத்துவ ட்ேடன்.

உங்களது பாவங்கள் காற்றல்
கலந்துவடும் ேமகங்கைளப் ேபான்று
மைறந்துவ ட்டன.

நான் உன்ைன மீட்டுக் காப்பாற்ற ேனன்,
எனேவஎன்னிடம் தரும்ப வா.

௨௩வானங்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருக்கன்றன
ஏெனன்றால்,கர்த்தர்ெபரியெசயைலக்
ெசய்தருக்க றார்.

பூமி மக ழ்ச்ச ேயாடு உள்ளது. பூமியன்
தாழ்வ டங்களும்மக ழ்க றது.

மைலகள் ேதவனுக்கு நன்றெசால்லிப்
பாடுகன்றன.

காட்டிலுள்ள மரங்கெளல்லாம்
மக ழ்ச்ச ேயாடுஉள்ளன.

ஏெனன்றால், கர்த்தர் யாக்ேகாைபக்
காப்பாற்றனார்.

கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்காகப் ெபரிய
காரியங்கைளச்ெசய்தார்.

௨௪நீங்கள் எப்படிஇருக்க றீர்கேளாஅப்படிேய
கர்த்தர் பைடத்தார்.

நீங்கள் உங்கள் தாயன் கர்ப்பத்தல்
இருக்கும்ேபாேத கர்த்தர் இதைனச்
ெசய்தார்.
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கர்த்தர் கூறுகறார், “கர்த்தராக ய நான்,
எல்லாவற்ைறயும்ெசய்ேதன்.

நானாகேவவானங்கைளைவத்ேதன்.
எனக்கு முன்னால் பூமிையப் பரப்ப
ைவத்ேதன்”.

௨௫ ெபாய்த் தீர்க்கதரிச கள் ெபாய்
ெசால்க றார்கள். ஆனால்கர்த்தர்அவர்களின்
தீர்க்கதரிசனங்கள் ேபாலியானைவ என்று
காட்டுக றார். கர்த்தர் மந்த ரேவைல
ெசய்பவர்கைள முட்டாளாக்குக றார்.
கர்த்தர் ஞானிகைளக் குழப்புக றார்.
அவர்கள் தமக்கு மிகுதயாகத் ெதரியும்
என்று நைனக்கறார்கள். ஆனால்,
கர்த்தர் அவர்கைள முட்டாளாக்குகன்றார்.
௨௬ கர்த்தர் அவரது ேவைலக்காரர்கைள
ஜனங்களிடம் தமது ெசய்த கைளச் ெசால்ல
அனுப்புக றார். கர்த்தர் அந்தச் ெசய்த கைள
உண்ைமயாக்குகறார். கர்த்தர் ஜனங்களிடம்
அவர்கள் ெசய்யேவண்டியைதச்
ெசால்லத் தூதுவர்கைள அனுப்புக றார்.
கர்த்தர் அவர்களது ஆேலாசைனகைள
நைறேவற்றுவார்.

ேதவன் ேகாேரைச யூதாைவத் தரும்பக்
கட்டத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்
கர்த்தர் எருசேலமிடம் கூறுகறார்,

“ஜனங்கள்மீண்டும்உன்னிடம்வாழ்வார்கள்!”
யூதாவன்நகரங்களிடம் கர்த்தர்கூறுகறார்:
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“நீங்கள்மீண்டும்கட்டப்படுவீர்கள்!”
அழிந்துேபான நகரங்களிடம் கர்த்தர்
கூறுகறார்:

“நகரங்கேள! உங்கைள மீண்டும்
அைமப்ேபன்”.

௨௭ஆழமானதண்ணீரிடம்கர்த்தர்கூறுகறார்:
“வற்ற ப் ேபாங்கள்!

நான் உங்கள் ஊற்றுகைள வற்றச்
ெசய்ேவன்!”

௨௮கர்த்தர் ேகாேரச டம்கூறுகறார்: “நீ எனது
ேமய்ப்பன்.

நான்வரும்புவைதநீெசய்வாய்.
நீ எருசேலமிடம் ெசால்வாய், ‘நீ மீண்டும்

கட்டப்படுவாய்’
நீ ேதவாலயத்த டம் கூறுவாய், ‘உனது
அஸ்த ரபாரம் மீண்டும்கட்டப்படும்!’ ”

௪௫
இஸ்ரேவைல வடுதைல ெசய்ய ேதவன்

ேகாேரைச ேதர்ந்ெதடுக்க றார்
௧ கர்த்தர் தன்னால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட

அரசன், ேகாேரைசப் பற்ற இவற்ைறக்
கூறுகறார்:

“நான் ேகாேரசன் வலது ைகையப்
பற்ற க்ெகாள்ேவன்.

அரசர்களிடமிருந்து வல்லைமைய
எடுத்துக்ெகாள்ள அவனுக்கு
உதவுேவன்.
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நகரத் கதவுகள் ேகாேரைசத் தடுத்து
நறுத்தாது.

நான்நகரக் கதவுகைளத்தறப்ேபன்.”
௨ ேகாேரேச, உனது பைடகள் புறப்படட்டும்.

நான்உனக்குமுன்னால்ெசல்ேவன்.
நான்மைலகைளச் சமமாக்குேவன்.

நான் நகரத்தன் ெவண்கலக் கதவுகைள
உைடப்ேபன்.

நான் கதவுகளில் உள் இரும்புச்
சட்டங்கைளெவட்டுேவன்.

௩நான்உனக்குஇருளில் பாதுகாக்கப்படுக ற
ெசல்வத்ைதத்தருேவன்.

மைறக்கப்பட்டச் ெசல்வங்கைள நான்
உனக்குத்தருேவன்.

நான்இதைனச்ெசய்ேவன்.
அதனால் நாேன கர்த்தர் என்பைத நீ
அற ந்துெகாள்வாய்!

நான்இஸ்ரேவலரின் ேதவன்!
நான் ெபயர் ெசால்லி உன்ைன
அைழப்ேபன்.

௪ எனது தாசன் யாக்ேகாபுக்காக நான்
இவற்ைறச்ெசய்க ேறன்.

இஸ்ரேவலில் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
ஜனங்களுக்காக நான் இவற்ைறச்
ெசய்ேவன்.

ேகாேரேச, நான் உன்ைனப் ெபயர் ெசால்லி
அைழத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
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நீ என்ைன அறயமாட்டாய். ஆனால்
நான் உன்ைனப் ெபயர் ெசால்லி
அைழத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௫நான்கர்த்தர்! நான்ஒருவேர ேதவன்.
ேவறுேதவன்இல்ைல!

நான் உனது ஆைடகைள உன் ேமல்
ேபாட்ேடன்.

ஆனால் இன்னும் என்ைன நீ
அறந்துெகாள்ளவல்ைல.

௬நான்இவற்ைறச்ெசய்க ேறன்.
எனேவ நான்தான் ேதவன்
என்பைத அைனத்து ஜனங்களும்
அறந்துெகாள்வார்கள்.

க ழக்கலிருந்து ேமற்குவைரயுள்ள
ஜனங்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அற ந்துெகாள்வார்கள்.

ேவறுேதவனில்ைல!
௭நான்ஒளிையயும்இருைளயும்பைடத்ேதன்.

நான் சமாதானத்ைதயும்
ெதால்ைலையயும்பைடத்ேதன்.

நாேன கர்த்தர்! நாேன இைவ
அைனத்ைதயும்ெசய்க ேறன்.

௮ “வானத்தலுள்ளேமகங்கள்,
மைழையப் ேபால நன்ைமையப்
ெபாழியட்டும்.

பூமி த றக்கட்டும்,இரட்ச ப்புவளரட்டும்,
அதேனாடு நன்ைமயும் வளரட்டும்.
கர்த்தராக ய நான் அவைனப்
பைடத்ேதன்.”
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ேதவன் அவரது பைடப்புகைளக்
கட்டுப்படுத்துகறார்
௯ “இந்த ஜனங்கைளப் பாருங்கள்!

அவர்கள் தம்ைமப் பைடத்தவேராடு
வாக்குவாதம் ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அவர்கள் மண்பாைனயன் உைடந்துேபான
துண்டுகைளப் ேபான்றுள்ளார்கள். ஒருவன்
ெமன்ைமயும் ஈரமுமான களிமண்ைணப்
பாைன ெசய்யப் பயன்படுத்துகறான்.
அந்தக் களிமண் அவனிடம், ‘மனிதேன!
நீ என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்க றாய்’
என்று ேகட்பதல்ைல. ெசய்யப்பட்ட எந்தப்
ெபாருளுக்கும் ெசய்தவனிடம் ேகள்வ
ேகட்கும் உரிைம இல்ைல. ஜனங்களும்
இந்த களிமண்ைணப் ேபான்றவர்கேள.
௧௦ ஒரு தந்ைத தன் பள்ைளகளுக்கு வாழ்வு
தருகறார். அந்தப் பள்ைளகள் அவரிடம்,
‘எனக்குஏன்வாழ்க்ைகக் ெகாடுத்தாய்’ என்று
ேகட்க முடியாது. அந்தப் பள்ைளகள் தம்
தாய டம், ‘எங்கைள ஏன் ெபற்றீர்கள்’ ” என்று
ேகட்கமுடியாது.
௧௧ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்

பரிசுத்தர். அவர் இஸ்ரேவைலப் பைடத்தார்.
கர்த்தர் ெசால்க றார்,

“நான் பைடத்த என் பள்ைளகைளக் குறத்து
என்ைனேகள்வ ேகட்கமுடியுமா?

நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று
கட்டைளயடுவாேயா?
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௧௨ எனேவ, பாருங்கள். நான் பூமிையப்
பைடத்ேதன்.

இதல்வாழும்அைனத்துஜனங்கைளயும்
பைடத்ேதன்.

நான் எனதுெசாந்த ைககைளப் பயன்படுத்த
வானங்கைளச்ெசய்ேதன்.

வானத்தன் சகல ேசைனகளுக்கும்
ஆைணயட்ேடன்.

௧௩ நான் ேகாேரசுக்கு வல்லைமையக்
ெகாடுத்ேதன்.

எனேவ, அவன் நன்ைமகைளச் ெசய்ய
ேவண்டும்.

நான் அவனது ேவைலைய
எளிைமயாக்குேவன்.

ேகாேரசு எனது நகரத்ைத மீண்டும்
கட்டுவான்.

அவன் எனது ஜனங்கைள வடுதைல
ெசய்வான்.

ேகாேரசு எனது ஜனங்கைள எனக்கு
வற்கமாட்டான்.

இவற்ைறச் ெசய்வதற்கு அவனுக்கு எதுவும்
ெகாடுக்கமாட்ேடன்.

ஜனங்கள்வடுதைலச்ெசய்யப்படுவார்கள்.
அதற்கானவைலஎதுவும்இருக்காது.”

சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

௧௪ கர்த்தர் கூறுகறார், “எக ப்தும்
எத்த ேயாப்ப யாவும்வளமாகஉள்ளன.
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ஆனால் இஸ்ரேவேல, அந்தச்
ெசல்வத்ைதநீெபறுவாய்.

ேசபாவலுள்ள வளர்ந்த ஜனங்கள்
உன்னுைடயவர்கள்ஆவார்கள்.

அவர்கள் உனக்குப் பன்னால்
நடந்து வருவார்கள். அவர்களின்
கழுத்துக்கைளச் சுற்ற ச் சங்கலிகள்
க டக்கும்.

அவர்கள்உனக்குமுன்புபணிவார்கள்.
ெஜபம் ெசய்வார்கள், இஸ்ரேவேல,

‘ேதவன்உன்ேனாடுஇருக்கறார்.
ேவறுேதவனில்ைல.’ ”

௧௫ ேதவேன! நீர்தான் ஜனங்களால் பார்க்க
முடியாத ேதவன்,

நீர்தான்இஸ்ரேவைலமீட்க றவர்.
௧௬ பல ஜனங்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்கைளச்

ெசய்கன்றனர்.
ஆனால்,அவர்கள்ஏமாந்து ேபாவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் அைனவரும்
அவமானப்படுவார்கள்.

௧௭ ஆனால், கர்த்தரால் இஸ்ரேவல்
காப்பாற்றப்படும்.

அந்தஇரட்ச ப்பு என்ெறன்றும்இருக்கும்!
மீண்டும்இஸ்ரேவல்அவமானப்படாது!

௧௮ கர்த்தேர ேதவன்! அவர் வானத்ைதயும்
பூமிையயும்பைடத்தார்.

கர்த்தர் பூமிைய அதனுைடய இடத்தல்
ைவத்தார்.



ஏசாயா௪௫:௧௯ ccxxxii ஏசாயா௪௫:௨௧

கர்த்தர் பூமிையப் பைடத்ததும்அதுகாலியாக
இருப்பைதவரும்பவல்ைல.

அவர் அதைன வாழ்வதற்குரியதாகப்
பைடத்தார்.

“நாேனகர்த்தர். ேவறுேதவன்இல்ைல.
௧௯நான்இரகச யமாக எதுவும் ேபசவல்ைல.

நான் சுதந்த ரமாகப் ேபச யருக்க ேறன்.
உலகத்தலுள்ள இருளில் என்
வார்த்ைதகைளஒளிக்கமாட்ேடன்.

காலியான இடங்களில் என்ைனத்
ேதடுமாறு, யாக்ேகாபன் ஜனங்களிடம்
ெசால்லவல்ைல.

நாேனகர்த்தர்.
நான்உண்ைமையப் ேபசுக ேறன்.
நான் உண்ைமயாக இருப்பைத மட்டும்
ேபசுக ேறன்.”

கர்த்தர் தாம் ஒருவேர ேதவன் என்று
நரூப க்க றார்
௨௦ “மற்ற நாடுகளில் இருந்து நீங்கள்

தப்ப த்தருக்க றீர்கள். எனேவ அைனவரும்
ஒன்று ேசர்ந்து என் முன்பு வாருங்கள்.
(இந்த ஜனங்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்களின்
சைலகைளத் தூக்க வந்தனர். இந்த
ஜனங்கள் அந்தப் பயனற்ற ெதய்வங்களிடம்
ெஜபம் ெசய்கன்றனர். ஆனால் அந்த
ஜனங்களுக்குத்தாங்கள்என்னெசய்க ேறாம்
என்பது ெதரியவல்ைல. ௨௧ என்னிடம்
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வருமாறு அந்த ஜனங்களிடம் கூறுங்கள்.
அவர்கள்இைதப் பற்ற கூடிப்ேபசட்டும்).

“நீண்ட காலத்த ற்கு முன்பு நடந்த
இவற்ைறப் பற்ற உன்னிடம் யார் கூறயது?
மிக நீண்ட காலத்த ற்கு முன்னேர நான்
இவற்ைறத் ெதாடர்ந்து கூறவருக ேறன்.
கர்த்தராக ய நாேன, இவற்ைறெயல்லாம்
ெசான்னவர். நான் ஒருவேர ேதவன்.
என்ைனப் ேபான்று ேவேற ேதவன் உண்டா?
என்ைனப்ேபான்றுேவேறமீட்பரும்,நீதயுள்ள
ேதவனும் உண்ேடா? இல்ைல! ேவறு ேதவன்
இல்ைல. ௨௨ெவகு ெதாைலவல்வாழுகன்ற
ஜனங்கேள,நீங்கள்ெபாய்த்ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்றுவைத நறுத்துங்கள்.
என்ைனப் பன்பற்றுவீர்களானால்
காப்பாற்றப்படுவீர்கள். நாேன ேதவன்! நான்
ஒருவேர ேதவன்.
௨௩ “எனது ெசாந்த வல்லைமயால் நான்

ஒரு வாக்குறுத ெசய்க ேறன். நான்
எைதயாவது ெசய்வதாக வாக்களித்தால்,
அது உண்ைமயாக இருக்கும். நான் ஏதாவது
நடக்கக் கட்டைளய ட்டால், அது நடக்கும்.
ஒவ்ெவாருவரும் எனக்கு (ேதவன்) முன்பு
அடிபணிவதாக வாக்களிக்க ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாருவரும் என்ைனப் பன்பற்றுவதாக
வாக்களிக்க ேவண்டும். ௨௪ ‘நன்ைமயும்
வல்லைமயும் கர்த்தரிடமிருந்து மட்டும்தான்
வரும்’ என்றுஜனங்கள்கூறுவார்கள்.”
ச ல ஜனங்கள் கர்த்தர்ேமல்
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ேகாபமாயருக்க றார்கள். ஆனால்
கர்த்தருைடய சாட்ச கள் வந்து
அவருைடய ெசயல்கைளப் பற்ற க்
கூறுவார்கள். அப்ேபாது ேகாபமாயருந்த
ஜனங்கள் அவமானமைடவார்கள்.
௨௫ நன்ைமயானைதச் ெசய்க ற இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் உதவெசய்வார்,
அவர்கள் தங்கள் ேதவைனப்பற்ற
ெபரும்மிதம்ெகாள்வார்கள்.

௪௬
ெபாய்ெதய்வங்கள்பயனற்றைவ
௧ ேபலும் ேநேபாவும் எனக்கு முன்னால்

அடி பணியும். அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கள்
ெவறும் சைலகேள. மனிதர்கள் அந்தச்
சைலகைள மிருகங்களின் முதுகல்
ைவத்தனர். அைவ சுமக்கத் தக்க சுைமகேள.
அப்ெபாய்த் ெதய்வங்கள் ஜனங்கைளக்
கைளப்புறச் ெசய்வைதத்தவ ர ேவெறதுவும்
ெசய்வதல்ைல. ௨ அந்தப் ெபாய்த்
ெதய்வங்கள் குனிந்து கீேழ வழுவார்கள்.
அப்ெபாய்த் ெதய்வங்கள் தப்ப க்க இயலாது.
அைவகள் ைகத கைளப் ேபால எடுத்துச்
ெசல்லப்படுவார்கள்.
௩ “யாக்ேகாபன் குடும்பத்தனேர!

நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.
இஸ்ரேவலர்களில் இன்னும் உய ேராடு
இருப்பவர்கேள, கவனியுங்கள்! நான்
உங்கைளத் தாங்கயருக்க ேறன். நீங்கள்
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உங்கள் தாயன் கர்ப்பத்தல் இருந்தது முதல்
நான் உங்கைளத் தாங்கயருக்க ேறன்.
௪ நீங்கள் ப றந்ததும், உங்கைளச்
சுமந்ேதன். நீங்கள் முதுைம அைடயும்வைர
உங்கைளத் தாங்குேவன். உங்கள் தைலமுடி
நைரக்கும்வைர உங்கைளத் தாங்குேவன்.
ஏெனன்றால், நான் உங்கைளப் பைடத்ேதன்.
நான் உங்கைளத் ெதாடர்ந்து தாங்குேவன்,
உங்கைளப்பாதுகாப்ேபன்.

௫ “என்ைன ேவறு எவருடனும் ஒப்ப ட
முடியுமா? இல்ைல! எவரும் எனக்கு
இைணயல்ைல. என்ைனப் பற்றய
அைனத்ைதயும் உங்களால் புரிந்துெகாள்ள
முடியாது. என்ைனப்ேபான்று எதுவுமில்ைல.
௬ ச ல ஜனங்கள் ெபான்னும் ெவள்ளியும்
ெகாண்டு வளத்துடன் இருக்கறார்கள்.
தங்கம் அவர்களின் ைபகளிலிருந்து
வழுகறது. அவர்கள் தங்கள் ெவள்ளிைய
எைடேபாடுக றார்கள். அந்த ஜனங்கள்
ஒரு கைலஞனுக்குப் பணம் ெகாடுத்து
மரத்தலிருந்து ஒரு சைலையச் ெசதுக்க ,
ப றகு அந்த ஜனங்கள் அதற்கு முன்பு
வழுந்துஅதைனத்ெதாழுதுெகாள்க றார்கள்.
௭ அந்த ஜனங்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத்
ேதாளில் ைவத்து சுமக்கன்றனர். அந்தப்
ெபாய்த் ெதய்வம் பயனற்றது. ஜனங்கள்
அைதச் சுமக்க ேவண்டும். ஜனங்கள்
தைரயல் அந்தச் சைலைய ைவப்பார்கள்.
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அந்த ெதய்வங்களால் நகர முடியாது.
அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்களால் இடத்ைத
வ ட்டு எழுந்து நடக்க முடியாது. ஜனங்கள்
அைதக் கூப்ப ட்டாலும். அது பதல்
ெசால்லாது. அப்ெபாய்த் ெதய்வம்ஒரு சைல
மட்டும்தான். அது ஜனங்கைள அவர்களின்
துன்பத்தலிருந்துகாப்பாற்றமுடியாது.
௮ “நீங்கள் பாவம் ெசய்தருக்க றீர்கள்.

மீண்டும் நீங்கள் இவற்ைறப்பற்ற ச ந்த க்க
ேவண்டும். இவற்ைற நைனவுபடுத்த
பலமுள்ளவர்கள் ஆகுங்கள். ௯ நீண்ட
காலத்த ற்கு முன் நடந்தைத நைனத்துப்
பாருங்கள். நான் ேதவன் என்பைத
நைனயுங்கள். ேவறு ேதவன் இல்ைல.
அப்ெபாய்த் ெதய்வங்கள் என்ைனப்ேபான்று
இல்ைல.
௧௦ “ெதாடக்க காலத்தல், நான் முடிவல்

நடக்கப் ேபாவைதப்பற்ற ச் ெசான்ேனன்.
நீண்ட காலத்துக்கு முன்பு, இதுவைர
நைடெபறாதைதப்பற்ற ச் ெசான்ேனன்.
நான் ஏதாவது த ட்டமிட்டால் அது
நைடெபறும். நான் ெசய்ய வரும்புவைதச்
ெசய்ேவன். ௧௧ நான் கழக்ேக இருந்து
ஒருவைன அைழத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
அம்மனிதன் கழுைகப்ேபான்று இருப்பான்.
அவன் ெதாைலதூர நாட்டிலிருந்து
வருவான். நான் ெசய்ய த ட்டமிட்டிருப்பைத
அவன் ெசய்வான். நான் ெசய்ேவன்
எனச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
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நான் அதைனச் ெசய்ேவன். நான்
அவைனப் பைடத்ேதன். நான் அவைனக்
ெகாண்டுவருேவன்!
௧௨ “உங்களில் சலர் உங்களுக்குப் ெபரும்

வல்லைம இருப்பதாக நைனக்கறீர்கள்.
ஆனால் நீங்கள் நல்லவற்ைறச்
ெசய்வதல்ைல. எனக்குச் ெசவெகாடுங்கள்!
௧௩ நான் நல்லவற்ைறச் ெசய்ேவன்.
வைரவல் நான் என் ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றுேவன். நான் சீேயானுக்கு
இரட்ச ப்ைபக் ெகாண்டுவருேவன். எனது
அற்புதமான இஸ்ரேவலுக்கும் இரட்ச ப்ைபக்
ெகாண்டுவருேவன்.”

௪௭
பாப ேலானுக்குத் ேதவனுைடயெசய்த

௧ “மண்ணிேல இறங்க வந்து அங்ேக
உட்காரு!

கல்ேதயரின் கன்னிேய தைரயல்
உட்காரு!

இப்ேபாதுநீஆள்பவள்இல்ைல!
இனிேமல் நீ ெமன்ைமயானவள்
என்று உன்ைன ஜனங்கள்
நைனக்கமாட்டார்கள்.

௨ இப்ேபாது நீ கடினமாக ேவைல ெசய்ய
ேவண்டும்.

எந்த ரத்ைதநீ எடுக்க ேவண்டும்.
தானியங்கைளஅைரத்துமாவாக்கு.
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உனது முக்காட்ைட நீக்கவடு. உனது
ஆடம்பரஆைடகைளநீக்க வடு.

உனதுநாட்ைடவ ட்டுச்ெசன்றுவடு!
ஆண்கள் பார்க்கும்படி உன் ஆைடையத்
ெதாைடவைர தூக்கு, ஆறுகைளக்
கடந்து ேபா,

௩ஆண்கள்உனதுஉடைலப்பார்க்கட்டும்.
உடல் ஆைசக்கு உன்ைனப்
பயன்படுத்தட்டும்.

நீ ெசய்க ற ெகட்டவற்றுக்கு உன்ைன வைல
ெகாடுக்கும்படிெசய்ேவன்.

எந்த மனிதனும் உனக்கு உதவ ெசய்ய
வரமாட்டான்.

௪ “எனது ஜனங்கள் ெசால்க றார்கள், ‘ேதவன்
நம்ைமக்காப்பார்.

அவரது நாமம் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர்,இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தர்’ ”

௫ “எனேவ, பாப ேலாேன, அங்ேக உட்காரு.
அைமதலாகஇரு.

கல்ேதயரின் மகேள, இருளுக்குள்
ேபா! ஏெனன்றால், ‘இராஜ்யங்களின்
இராணியாகஇனி நீஇருக்கமாட்டாய்,’

௬ “நான்எனதுஜனங்களின்மீதுேகாபத்ேதாடு
இருக்க ேறன்.

அவர்கள்எனக்குச்ெசாந்தமானவர்கள்.
ஆனால்நான்ேகாபமாகஇருந்ேதன்.

எனேவஅவர்கைளமுக்கயமற்றவர்களாக்க ேனன்.
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நான்அவர்கைளஉனக்குக்ெகாடுத்ேதன்.
நீஅவர்கைளத்தண்டித்துவ ட்டாய்.

நீஅவர்களுக்குஇரக்கம்காட்டவல்ைல.
வயதான ஜனங்களும் கடுைமயாக
ேவைலெசய்யும்படி நீெசய்தாய்.

௭ ‘நான்என்ெறன்றும்வாழ்க ேறன்.
நான் எப்ெபாழுதும் இராணியாகேவ
இருப்ேபன்’ என்றுநீெசான்னாய்.

அந்த ஜனங்களுக்குச் ெசய்த
ெகட்டவற்ைறக்கூடக்கவனிக்கவல்ைல.

என்ன நகழும் என்று நீ
நைனக்கவல்ைல.

௮எனேவ,ெமல்லியஇயல்புைடயெபண்ேண!
இப்ேபாதுஎன்ைனக்கவனி!

நீ பாதுகாப்ைப உணருகறாய், ‘நான் மட்டுேம
முக்கயமானவள். என்ைனப் ேபான்று
முக்கயமானவள்எவருமில்ைல.

நான் எப்ேபாதும் வதைவ ஆவதல்ைல
நான் எப்ேபாதும் பள்ைளகைளக்
ெகாண்டிருப்ேபன்’ என்று நீ
ெசால்க றாய்.

௯ இந்த இரண்டும் த டீெரன்று உனக்கு
ந கழும். முதலில் நீ உனது
பள்ைளகைளஇழப்பாய்.

ப றகுநீஉனதுகணவைனஇழப்பாய்.
ஆம்இைவஉனக்குஉண்ைமயல்ந கழும்.

உனது அைனத்து மந்த ரங்களும்
தந்த ரங்களும் உன்ைனக்
காப்பாற்றாது.
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௧௦ நீ ெகட்டவற்ைறச் ெசய்க றாய்.
ஆனாலும் நீ பாதுகாப்பாயருப்பதாக
நைனக்கறாய்.

நீ உனக்குள், ‘நான் ெசய்க ற தவறுகைள
எவரும் பார்ப்பதல்ைல’ என
நைனக்கறாய்.

உனது ஞானமும், அறவும் உன்ைனக்
காப்பாற்றும்என்றுஎண்ணுகறாய்.

‘நான் ஒருத்த மட்டுேம,
என்ைனப்ேபான்று முக்கயமானவள்
எவளுமில்ைல’ என்று நீ உனக்குள்
நைனக்கறாய்.

௧௧ “ஆனால்,உனக்குத்துன்பங்கள்வரும்.
அைவ எப்ேபாது வரும் என்று உனக்குத்
ெதரியாது.

ஆனால்அழிவுவந்துெகாண்டிருக்க றது.
நீஅந்தத்துன்பங்கைளத்தடுத்த டஎதுவும்
ெசய்யமுடியாது!

என்ன நடக்க றது என்று
ெதரிந்துெகாள்ளுமுன்னேர வைரவாக
நீஅழிந்துேபாவாய்.

௧௨ உன் வாழ்வு முழுவதும் கடுைமயாக
உைழத்து தந்த ரமும் மந்த ரமும்
கற்றாய்.

எனேவ, உனது மந்த ரத்ைதயும்
தந்த ரத்ைதயும் பயன்படுத்தத்
ெதாடங்கு!
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ஒருேவைள அந்தத் தந்த ரங்கள் உனக்கு
உதவும்.

ஒரு ேவைள உன்னால் ேவறு
எவைரயாவதுபயங்காட்டமுடியும்.

௧௩ உனக்கு ஏராளமான ஆேலாசகர்கள்
இருக்கறார்கள்.

அவர்களது ஆேலாசைனகளால் நீ
ேசார்வைடந்துவ ட்டாயா?

நட்சத்த ரங்கைளவாச க்க றஉனதுஆட்கைள
ெவளிேயஅனுப்பு.

எப்ேபாது மாதம் ெதாடங்கும் என்று
அவர்களால்ெசால்லமுடியும்.

உனது துன்பங்கள் எப்ேபாது வரும்
என்றும்அவர்களால்உனக்குச் ெசால்ல
முடியும்.

௧௪ ஆனால், அவர்களால் தங்கைளக்கூடக்
காப்பாற்ற க்ெகாள்ளமுடியாது.

அவர்கள் பதைரப் ேபான்று
எரிந்துேபாவார்கள்.

அவர்கள் வைரவாக எரிந்துேபாவார்கள்.
அப்பம் சுடுவதற்கான கனல்கூட
மீதயாகாமல்எரிந்துேபாகும்.

குளிர் காய்வதற்குக் கூட ெநருப்பு
இல்லாமல் ேபாகும்.

௧௫ இதுவைர நீ கடினப்பட்டு ேவைல
ெசய்துள்ள அைனத்துக்கும் இது
ஏற்படும்.
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உனது வாழ்க்ைக முழுவதும் எவருடன்
வயாபாரம் ெசய்தாேயா அவர்கள்
உன்ைனவட்டுவலக ப்ேபாவார்கள்.

ஒவ்ெவாருவரும்அவரவர்வழி ேபாவார்கள்.
உன்ைனக் காப்பாற்ற எவரும் மீதயாக
இருக்கமாட்டார்கள்.”

௪௮

ேதவன்தனதுஉலைகஆளுகறார்
௧ கர்த்தர் கூறுகறார், “யாக்ேகாபன்

குடும்பேம! என்ைனக்கவனி!
உங்கைள நீங்கள் ‘இஸ்ரேவல்’ என்று
அைழக்க றீர்கள்.

யூதாவன் குடும்பத்தல் இருந்து நீங்கள்
வந்தருக்க றீர்கள்.

வாக்குறுதகள் ெகாடுக்க நீங்கள்
கர்த்தருைடய நாமத்ைதப்
பயன்படுத்துகறீர்கள்.

இஸ்ரேவலின் ேதவைன நீங்கள்
துதக்க றீர்கள்.

ஆனால் நீங்கள் இவற்ைறச்
ெசய்யும்ேபாது உண்ைமயாகவும்
ேநர்ைமயாகவும் இல்லாமல்
இருக்கறீர்கள்.”

௨ “ஆம் பரிசுத்தமான நகரத்தன் ப ரைஜகள்
அவர்கள்.
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அவர்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவைனச்
சார்ந்துஇருக்க றார்கள்.

அவரதுநாமம் சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்.

௩ “முன்ேப நான் நடக்கப் ேபாவைத
உங்களுக்குச்ெசான்ேனன்.

நான் உங்களுக்கு அவற்ைறப் பற்ற ச்
ெசான்ேனன்.

ப றகு, த டீெரன்று அைவ நடக்கும்படிச்
ெசய்ேதன்.

௪ நான் அதைனச் ெசய்ேதன். ஏெனன்றால்,
நீங்கள் ப டிவாதமுைடயவர்கள் என்பது
எனக்குத்ெதரியும்.

நான் ெசான்ன எைதயும் நீங்கள் நம்ப
மறுத்தீர்கள்.

நீங்கள்மிகவும் ப டிவாதம்உைடயவர்கள்.
நீங்கள் வைளயாத இரும்ைபப் ேபாலவும்
உறுதயான ெவண்கலம் ேபாலவும்
இருக்க றீர்கள்.

௫ எனேவ, நீண்ட காலத்துக்கு முன்ேப நான்
என்னநடக்குெமனெசான்ேனன்.

அைவ நடப்பதற்கு நீண்ட காலத்த ற்கு
முன்னேர நான் அவற்ைறப்பற்ற
உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். நான்
இைதச்ெசய்ேதன்.

எனேவ நீ, ‘எங்கள் வக்க ரகங்கள்
(ெதய்வங்கள்)இந்த நடபடிகைள நடக்க
ெசய்தன’ என்றுெசால்லமுடியாது.

நான்இைதச்ெசய்ேதன்.
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எனேவநீ, ‘எங்கள்வக்க ரகங்கள்,எங்கள்
சைலகளால் இது நகழ்ந்தது’ ” என்று
ெசால்லமுடியாது.

ேதவன் இஸ்ரேவைலச் சுத்தப்படுத்த
தண்டிக்க றார்
௬ “என்ன நடந்தது என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்,

ேகட்டீர்கள்.
எனேவ, நீங்கள் இந்தச் ெசய்தைய பற
ஜனங்களிடம் ெசால்லேவண்டும்.

இப்ேபாது, நான் இதுவைர நீங்கள்
அறயாத புதய ெசய்த கைளச்
ெசால்லுேவன்.

௭ இைவ நீண்டக் காலத்த ற்கு முன்
நடந்ததல்ல.

இைவஇப்ெபாழுதுநடந்துெகாண்டிருக்க றது.
இதற்கு முன்னால் நீங்கள் இைதப்பற்ற

ேகள்வப்பட்டிருக்கமாட்டீர்கள்.
எனேவ, ‘நாங்கள்ஏற்ெகனேவஅற ேவாம்’
என்றுநீங்கள்ெசால்லமுடியாது.

௮ ஆனாலும் வருங்காலத்தல் என்ன
நடக்குெமன்று இப்ெபாழுது, நான்
ெசான்னாலும் நீங்கள் ேகட்க
மறுப்பீர்கள்.

நீங்கள்எைதயும்கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டீர்கள்.
நான் ெசான்ன எைதயும் நீ எப்ெபாழுதும்
ேகட்பதல்ைல.
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நீ எப்ெபாழுதும் எனக்கு எத ராக இருப்பாய்
என்பைத நான் ெதாடக்க முதேல
அற ேவன்.

நீ ப றந்த நாள் முதலாகேவ எனக்கு
எத ராகக் கலகம்ெசய்தருக்க றாய்.

௯ “ஆனால், நான்ெபாறுைமயாகஇருப்ேபன்.
நான்இதைனஎனக்காகச்ெசய்ேவன்.

நான் ேகாபங்ெகாண்டு உன்ைன
அழிக்காததற்காக ஜனங்கள் என்ைனப்
ேபாற்றுவார்கள்.

காத்தருந்ததற்காக நீ என்ைனப்
ேபாற்றுவாய்.

௧௦ “பார், நான்உன்ைனச்சுத்தப்படுத்துேவன்.
ஜனங்கள் ெவள்ளிையச் சுத்தப்படுத்த
ெநருப்ைபப் பயன்படுத்துகறார்கள்.

ஆனால் நான் உனக்குத் துன்பங்கைளத்
தந்துஉன்ைனச்சுத்தப்படுத்துேவன்.

௧௧ எனக்காகேவ, எனக்காகேவ நான்
இதைனச்ெசய்ேவன்.

நான் முக்கயமானவன் அல்ல என்று நீ
என்ைனநடத்தமுடியாது.

எனது துதையயும், மகைமையயும்
ெபாய்த்ெதய்வங்கள்எடுத்துக்ெகாள்ள
வ டமாட்ேடன்.

௧௨ “யாக்ேகாேப, என்ைனக்கவனி!
இஸ்ரேவலர்கேள, நான் எனது
ஜனங்களாகஉங்கைளஅைழத்ேதன்.
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எனேவஎன்ைனக்கவனியுங்கள்!
நாேனெதாடக்கம், நாேனமுடிவு!

௧௩ நான் பூமிைய எனது ெசாந்தக் ைகயால்
ெசய்ேதன்!

எனதுவலதுைகஆகாயத்ைதச்ெசய்தது!
நான்அவற்ைறஅைழத்தால்

என்முன்னால்அைவகூடிவரும்.

௧௪ “நீங்கள்அைனவரும்இங்ேகவாருங்கள்.
என்ைனக்கவனியுங்கள்.

இைவ நடக்குெமன்று எந்தப்
ெபாய்த் ெதய்வங்களாவது
கூறனார்களா?இல்ைல!

கர்த்தர் ெதரிந்துெகாண்ட வ ேசஷ
மனிதன் எைத வரும்புக றாேனா
அைதப் பாப ேலானுக்கும்
கல்ேதயருக்கும்ெசய்வான்.”

௧௫ கர்த்தர் ெசால்க றார், “நான் அவைன
அைழப்ேபன்என்றுெசான்ேனன்.

நான் அவைனக் ெகாண்டுவருேவன்.
நான் அவைன ெவற்றயைடயச்
ெசய்ேவன்.

௧௬இங்ேகவா, என்ைனக்கவனி!
பாப ேலான் ஒரு ேதசமாக
ஆரம்பமாகும்ேபாது நான்
அங்கருந்ேதன்.

ெதாடக்கத்த ேலயருந்து நான் ெதளிவாகப்
ேபச ேனன்.
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எனேவ, நான் என்ன ெசான்ேனன் என்று
ஜனங்களால்அறயமுடியும்.”

ப றகு ஏசாயா ெசான்னான், “இப்ெபாழுது,
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் என்ைனயும்
அவரது ஆவையயும் இவற்ைற உங்களிடம்
ெசால்ல அனுப்பயருக்க றார். ௧௭ கர்த்தரும்,
மீட்பருமாகய, இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர்
ெசால்க றார்,

“ ‘நாேன உனது ேதவனாகய கர்த்தர்,
பயனுள்ளைதச் ெசய்ய நான் உனக்குக்
கற்ப க்க ேறன்.

நீ ேபாக ேவண்டிய பாைதயல் உன்ைன
நான்வழி நடத்துக ேறன்.

௧௮நீ எனக்குக்கீழ்ப்படிந்தருந்தால்,
சமாதானம் பாய்ந்து வரும் ஆற்ைறப்
ேபான்றுஉன்னிடம்வந்தருக்கும்.

மீண்டும்மீண்டும்நன்ைமகடல்
அைலகள்ேபான்று, உன்னிடம்
வந்தருக்கும்,

௧௯ நீ எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தால், உனக்கு
நைறயபள்ைளகள்இருந்தருக்கும்.

அவர்கள் மணல் துகள்கைளப் ேபான்று
இருந்தருப்பார்கள்.

நீ எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தருந்தால், நீ
அழிக்கப்படாமல்இருந்தருப்பாய்.

என்ேனாடுநீெதாடர்ந்துஇருந்தருப்பாய்.’
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௨௦ “எனது ஜனங்கேள, பாப ேலானிலிருந்து
புறப்படுங்கள்!

எனது ஜனங்கேள, கல்ேதயைர வ ட்டு
ஓடுங்கள்!

ஜனங்களிடம் இந்தச் ெசய்தைய
மக ழ்ச்ச ேயாடுகூறுங்கள்!

பூமியலுள்ளெதாைலதூரஇடங்களிலும்
இந்தச்ெசய்தையப் பரப்புங்கள்.

ஜனங்களிடம் ெசால்லுங்கள்.
‘கர்த்தர் அவரது தாசனாகய யாக்ேகாைப
மீட்டார்!’

௨௧ கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைள
வனாந்த ரத்தன் வழியாக நடத்த ச்
ெசல்க றார்.

அவர்களுக்கு எப்ெபாழுதும்
தாகமாய் இராது! ஏெனன்றால்,
அவரது ஜனங்களுக்காக அவர்
கன்மைலயலிருந்து தண்ணீைரப்
பாயச்ெசய்வார்!

அவர் பாைறகைளப் பளந்தார்! தண்ணீர்
ெவளிேய பாய்ந்தது.”

௨௨ஆனால்கர்த்தர்கூறுகறார்,
“ெகட்ட ஜனங்களுக்கு சமாதானம்
இல்ைல!”

௪௯
ேதவன் தனது சறப்புக்குரிய தாசைன

அைழக்க றார்
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௧ ெதாைல தூர இடங்களில் வாழும்
ஜனங்கேள, என்ைனக்கவனியுங்கள்!

பூமியல் வாழும் ஜனங்கேள,
கவனியுங்கள்!

நான் ப றப்பதற்கு முன்னேர கர்த்தர் தமக்குப்
பணிபுரியஅைழத்தார்.

நான் என் தாயன் கர்ப்பத்தல்
இருக்கும்ேபாேத,கர்த்தர்என்ெபயைரச்
ெசால்லிஅைழத்தார்.

௨ நான் அவருக்காகப் ேபசும்படி கர்த்தர்
என்ைனப்பயன்படுத்துகறார்.

அவர் என்ைனக் கூர்ைமயான
வாைளப்ேபான்றுபயன்படுத்துகறார்.

அவர் என்ைனக் காப்பாற்றுகறார். தமது
ைகயல்மைறக்க றார்.

கர்த்தர் என்ைனக் கூர்ைமயான அம்ைபப்
ேபான்றுபயன்படுத்துகறார்.

கர்த்தர் என்ைன அம்பு ைபயல் மைறத்து
ைவக்கறார்.

௩ கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்னார்,
“இஸ்ரேவேல, நீ எனதுதாசன்.

நான் உனக்கு அற்புதங்கைளச்
ெசய்ேவன்.”

௪ நான் ெசான்ேனன், “நான் வீணாகக்
கஷ்டப்பட்டு ேவைலெசய்க ேறன்.

நான் முழுவதுமாய் என்ைன
ெவளிப்படுத்துக ேறன். ஆனால்
பயனற்றவற்ைறேயெசய்ேதன்.



ஏசாயா௪௯:௫ ccl ஏசாயா௪௯:௬

நான் எனது வல்லைம முழுவைதயும்
பயன்படுத்துக ேறன்.

ஆனால் உண்ைமயல் நான் எைதயும்
ெசய்யவல்ைல.

எனேவ, என்னுடன் எைதச் ெசய்வது என
கர்த்தர்முடிவுெசய்ய ேவண்டும்.

ேதவன் எனது வருதைன முடிவுெசய்ய
ேவண்டும்.

௫ என்ைனக் கர்த்தர் என் தாயன் கர்ப்பத்தல்
உருவாக்கனார்.

எனேவ, நான் அவரது தாசனாக இருக்க
முடியும்.

நான் யாக்ேகாைபயும் இஸ்ரேவைலயும்
அவரிடம் தரும்ப அைழத்துச்
ெசல்லமுடியும்.

கர்த்தர் என்ைனக்ெகௗரவ ப்பார்.
நான் எனது ேதவனிடமிருந்து எனது
பலத்ைதப் ெபறுேவன்,” கர்த்தர்
என்னிடம்ெசான்னார்,

௬ “நீ எனக்குமிகமுக்கயமானதாசன்.
யாக்ேகாபன் ேகாத்த ரத்ைத உயர்த்த
மீதயான இஸ்ரேவைல மீண்டும்
நைலநறுத்துவாய்.

ஆனால், இந்த ேவைல ேபாதாது உனக்கு
ேவறு ேவைல இருக்கறது. அது
இைதவ டமிகவும்முக்கயமானது.

அைனத்து ேதசங்களுக்காக நான் ஒரு
ஒளிையஏற்படுத்துேவன்.
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பூமியல் உள்ள அைனத்து
ஜனங்கைளயும்காக்கநீஎனதுவழியல்
இருப்பாய்.”

௭கர்த்தர்,இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தர்.
இஸ்ரேவைலப் பாதுகாக்க றவர்
ெசால்க றார், “எனது தாசன்
பணிவானவன்.

அவன் ஆள்ேவார்களுக்குச் ேசைவ
ெசய்க றான் ஆனால், ஜனங்கள்
அவைனெவறுக்கறார்கள்.

ஆனால், அரசர்கள் அவைனப்
பார்ப்பார்கள்.

அவைனப் ெபருைமப்படுத்த எழுந்து
நற்பார்கள்.

ெபருந்தைலவர்கள் அவனுக்குப்
பணிவார்கள்”

இது நைடெபறும். ஏெனன்றால்
கர்த்தர், இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் இதைன
வரும்புக றார். கர்த்தர் நம்பத்தக்கவர்.
உன்ைனத்ேதர்ந்ெதடுத்தவர்அவேர.

இரட்ச ப்பன்நாள்
௮ கர்த்தர் கூறுகறார், “எனது தயைவக்

காட்டும் ச றப்பானேநரம்இருக்க றது.
அப்ேபாது, நான் உனது ெஜபங்களுக்குப்
பதல்தருேவன்.

நான் உன்ைனக் காப்பாற்றும்ேபாது அது
சறப்பானநாளாகஇருக்கும்.
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அந்த ேநரத்தல் நான் உன்ைனக்
காப்பாற்றுேவன்.

நான்உன்ைனப்பாதுகாப்ேபன்.
எனக்கு ஜனங்கேளாடு ஒரு
உடன்படிக்ைக இருந்தது என்பதற்கு
நீங்கேள சாட்ச யாகஇருப்பீர்கள்.

இப்ேபாதுநாடுஅழிக்கப்படுக றது.
ஆனால் ேதசத்ைத அதற்கு
உரியவர்களிடம் நீ தருப்ப க்
ெகாடுப்பாய்.

௯நீங்கள்சைறக்ைகத களிடம்கூறுவீர்கள்,
‘சைறையவ ட்டுெவளிேயவாருங்கள்’

இருளில் இருக்க ற ஜனங்களுக்கு நீங்கள்
ெசால்வீர்கள்,

‘இருைளவட்டுெவளிேயவாருங்கள்’
ஜனங்கள் பயணம் ெசய்யும்ேபாது

சாப்படுவார்கள்.
காலியான குன்றுகளிலும் அவர்கள்
உணவுைவத்தருப்பார்கள்.

௧௦ ஜனங்கள் பசயுடன் இருக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள் தாகத்ேதாடு
இருக்கமாட்டார்கள்.

ெவப்பமான சூரியனும் காற்றும்
அவர்கைளப்பாத க்காது.

ஏெனன்றால் ேதவன் ஆறுதல் ெசய்க றார்;
ேதவன்அவர்கைளவழிநடத்துக றார்.

அவர் அவர்கைள நீரூற்றுகளின் அருகல்
வழி நடத்த ச்ெசல்வார்.
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௧௧ நான் எனது ஜனங்களுக்காகச் சாைல
அைமப்ேபன்.

மைலகள்தைரமட்டமாக்கப்படும்.
தாழ்வானசாைலகள்உயர்த்தப்படும்.

௧௨ “பாருங்கள்! ெவகு ெதாைலவான
இடங்களிலிருந்தும் ஜனங்கள்
என்னிடம்வந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.

வடக்கலிருந்தும் ேமற்கலிருந்தும்
ஜனங்கள் என்னிடம் வந்து
ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

எக ப்தன் அஸ்வனிலிருந்து ஜனங்கள்
என்னிடம்வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.”

௧௩ வானங்களும் பூமியும் மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருக்கட்டும்.

மைலகள்மக ழ்ச்ச ேயாடு சத்தமிடட்டும்.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள

ஆறுதல்படுத்துகறார்.
கர்த்தர் தமது ஏைழ ஜனங்களிடம்
நல்லவராகஇருக்க றார்.

௧௪ ஆனால், இப்ெபாழுது சீேயான்
கூறுகறாள், “கர்த்தர் என்ைனக்
ைகவ ட்டுவ ட்டார்.

எனது ஆண்டவர் என்ைன
மறந்துவ ட்டார்.”

௧௫ ஆனால் நான் ெசால்க ேறன், “ஒரு
ெபண்ணால் தன் குழந்ைதைய
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மறக்கமுடியுமா? முடியாது!
ஒரு ெபண்ணால் தன் கர்ப்பத்தலிருந்து
வந்தகுழந்ைதையமறக்கமுடியுமா?இல்ைல!
ஒரு ெபண்ணால் தன் பள்ைளைய
மறக்கமுடியாது!

ஆனால்அவள்மறந்தாலும்
நான் (கர்த்தர்)உன்ைனமறக்கமுடியாது.

௧௬ பார், நான் உனது ெபயைர
என் உள்ளங்ைகயல் ெசதுக்க
இருக்க ேறன்.

நான் எப்ெபாழுதும் உன்ைனப்பற்ற
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்!

௧௭ உனது பள்ைளகள் உன்னிடம் தரும்ப
வருவார்கள்.

ஜனங்கள் உன்ைனத் ேதாற்கடித்தார்கள்.
ஆனால் அந்த ஜனங்கள் உன்ைனத்
தனியாகவடுவார்கள்!

௧௮ேமேல பார்! உன்ைனச்சுற்றலும்பார்!
உனது பள்ைளகள் அைனவரும்
ஒன்றாகக் கூடி உன்னிடம்
வருகறார்கள்.”

“என் உய ர்ேமல் வாக்குறுதயாக இதைனச்
ெசால்க ேறன்” என்கறார் கர்த்தர்.

உங்கள் பள்ைளகள் நைககைளப்
ேபான்றவர்கள். அவர்கைளக்
கழுத்ைதச்சுற்ற அணிந்துெகாள்.

உங்கள் பள்ைளகைள மணமகள்
அணியத்தக்க கழுத்துப் பதக்கம்
ேபான்றுஅணிந்துெகாள்.
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௧௯ “இப்ெபாழுதுநீங்கள்ேதாற்கடிக்கப்படுக றீர்கள்;
அழிக்கப்படுக றீர்கள்,

உங்கள்ேதசம் பயனற்றது.
ஆனால் ெகாஞ்சக் காலத்த ற்குப் ப றகு,

உன் நாட்டில் ஏராளமான ஜனங்கள்
இருப்பார்கள்.

உங்கைள அழித்த ஜனங்கள்
ெவகுெதாைலவல்இருப்பார்கள்.

௨௦நீங்கள்இழந்துப்ேபானபள்ைளகளுக்காக
வருத்தப்பட்டீர்கள்.

ஆனால் அந்தப் பள்ைளகள் உங்களிடம்,
‘இந்தஇடம்மிகவும் ச ற தாய்உள்ளது.

நாங்கள் வாழ்வதற்கு ஒரு ெபரிய
இடத்ைதக் ெகாடு’ என்று
ெசால்வார்கள்.

௨௧ப றகுநீஉனக்குள்ேளேய,
‘இந்தப் பள்ைளகைளெயல்லாம் எனக்கு
யார் ெகாடுத்தது. இதுமிகவும் நல்லது.

நான் தனியாகவும் ேசாகமாகவும்
இருக்க ேறன்.

நான் ேதாற்கடிக்கப்பட்டு என்
ஜனங்களிடமிருந்து ெதாைலவல்
உள்ேளன்.

எனேவ, இந்த பள்ைளகைள எனக்கு யார்
ெகாடுத்தது?

பார், நான்தனியாகவ டப்பட்டுள்ேளன்.
இந்தப் பள்ைளகள் எல்ேலாரும்
எங்கருந்துவந்தார்கள்?’ ”

என்றுெசால்லிக்ெகாள்வாய்.
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௨௨எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்கூறுகறார்.
“பார், நான் நாடுகளுக்கு என் ைகைய

ஆட்டுக ேறன்.
எல்லா ஜனங்களும் பார்க்கும்படி நான்
எனதுெகாடிையஏற்றுேவன்.

ப றகு உனது பள்ைளகைள உன்னிடம்
அைழத்துவருவார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் உங்கள் பள்ைளகைளத்
தம் ேதாள்களில் தூக்க ச்
ெசல்வார்கள். அவர்கள் தம் ைககளில்
ப டித்துக்ெகாள்வார்கள்.

௨௩ அரசர் உன் பள்ைளகளுக்கு
ஆச ரியர்களாகஇருப்பார்கள்.

அரசகுமாரிகள் அவர்கைளக்
கவனித்துெகாள்வார்கள்.

அந்த அரசர்களும் இளவரச களும்
உங்களுக்குப்பணிவார்கள்.

அவர்கள்புழுத படிந்தஉங்கள்கால்கைள
முத்தமிடுவார்கள்.

ப றகு நான்தான் கர்த்தர் என்று நீங்கள்
அறவீர்கள்.

என்ைன நம்புக ற எவனும்
ஏமாற்றப்படமாட்டான் என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள்.”

௨௪ஒரு பலமான வீரன் ேபாரில் ெசல்வத்ைத
அபகரித்தால், அவனிடமிருந்து நீங்கள்
அச்ெசல்வத்ைதப்ெபறமுடியாது.
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ஒரு வல்லைமயுள்ள வீரன் ஒரு
ைகதையக் காத்து நன்றால், அந்தக்
ைகத அவனிடமிருந்துதப்பமுடியாது.

௨௫ ஆனால் கர்த்தர் கூறுகறார், “ைகத கள்
தப்ப த்துக்ெகாள்வார்கள் எவேனா
ஒருவன், பலமான வீரனிடமிருந்து
ைகத கைளமீட்டுச்ெசல்வான்.

இது எவ்வாறு நடக்கும்? உன்ேனாடு
ேபாராடுபவர்கேளாடு ேபாராடுேவன்
நான்பள்ைளகைளக்காப்பாற்றுேவன்.

௨௬ அந்த ஜனங்கள் உன்ைனக்
காயப்படுத்துகறார்கள்.

ஆனால், நான் அவர்கள் தமது ெசாந்த
உடைலேய உண்ணும்படி அவர்கைள
வற்புறுத்துேவன்.

அவர்களது ெசாந்த இரத்தேம அவர்கள்
குடிக்கும்த ராட்ைசரசமாகும்.

ப றகு, கர்த்தர் உன்ைனப் பாதுகாத்தார்
என்பைதஎல்ேலாரும்அறவார்கள்.

அைனத்து ஜனங்களும், யாக்ேகாபன்
வல்லைமமிக்கவர் உன்ைனக்
காப்பாற்றனார் என்பைத
அறவார்கள்.”

௫௦

தங்கள் பாவத்த ற்காக இஸ்ரேவல்
தண்டிக்கப்படுக றது
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௧ கர்த்தர் ெசால்க றார், “இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேள!

உனது தாயான எருசேலைம வவாகரத்து
ெசய்ேதன்என்றுநீெசால்க றாய்.

ஆனால், அவைள நான் வவாகரத்து
ெசய்ேதன் என்பைத நரூப க்கும்
பத்த ரம் எங்ேகஉள்ளது?

எனதுபள்ைளகேள,யாருக்காவதுபணம்
கடன்பட்ேடனா?

எனது கடனுக்காக உங்கைள வற்ேறனா?
இல்ைல.

நீங்கள் வற்கப்பட்டீர்கள். ஏெனன்றால்,
நீங்கள் ெகட்டச் ெசயல்கைளச்
ெசய்தீர்கள்.

நான் உங்கள் தாைய (எருசேலம்)
அனுப்ப ேனன். ஏெனன்றால், நீங்கள்
ெகட்டச் ெசய்கைளச்ெசய்தீர்கள்.

௨நான்வீட்டிற்குவந்ேதன்.
அங்ேக யாருமில்ைல. நான் அைழத்து
அைழத்துப் பார்த்ேதன்.

எவரும்பதல்ெசால்லவல்ைல.
நான் உன்ைனக் காப்பாற்ற முடியாது
என்றுநைனத்தாயா?

நான் உனது துன்பங்களிலிருந்து உன்ைனக்
காப்பாற்றும் வல்லைமையக்
ெகாண்டிருக்க ேறன்.

பார், நான் கடைல வற்ற ப் ேபாகும்படி
கட்டைளய ட்டால் ப றகு அது
வற்ற ப்ேபாகும்.
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மீன், தண்ணீரில்லாமல்மரிக்கும்.
அவற்றன்உடல்அழுகும்.

௩என்னால்வானத்ைதஇருளாக்கமுடியும்.
நான் துக்கத்தன் ஆைடையப்ேபான்று
வானத்ைத இருளால் இருளைடயச்
ெசய்ேவன்.”

ேதவனுைடய தாசன் உண்ைமயல்
ேதவைனச் சார்ந்தருப்பான்
௪ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

ேபாத க்கும் த றைமைய எனக்குத்
தந்தார். எனேவ, இப்ெபாழுது நான்
இந்தச் ேசாகமான ஜனங்களுக்குப்
ேபாத க்க ேறன். ஒவ்ெவாரு காைலயலும்
என்ைன அவர் எழுப்ப ஒரு மாணவனுக்கு
ேபாத ப்பைதப்ேபான்று ேபாத க்க றார்.
௫ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் நான்
கற்றுக்ெகாள்ள உதவனார். நான் அவருக்கு
எத ராகத் தரும்பவல்ைல. நான் அவைரப்
பன்பற்றுவைத வ டவல்ைல.. ௬ அந்த
ஜனங்கள் என்ைன அடிக்கும்படிவடுேவன்.
எனது தாடியல் உள்ள மயைரப் ப டித்து
அவர்கள் இழுக்கும்படிவடுேவன். அவர்கள்
என்ைனப்பற்ற ெகட்டதாகப் ேபச என்
மீது துப்பும்ேபாது நான் எனது முகத்ைத
மைறக்கமாட்ேடன். ௭ எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் எனக்கு உதவுவார். அவர்கள்
ெசால்லும் ெகட்டைவ என்ைனப் பாத க்காது.
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நான் பலமுள்ளவனாக இருப்ேபன். நான்
ஏமாறமாட்ேடன்என்றுஎனக்குத்ெதரியும்.
௮ கர்த்தர் என்ேனாடு இருக்கறார். நான்

கபடமற்றவன் என்று அவர் காட்டுக றார்.
எனேவ, எவராலும் என்ைனக் குற்றவாளி
எனக் காட்ட முடியாது. நான் தவறானவன்
என்று எவராவது காட்ட வரும்பனால் அவன்
என்னிடம் வரட்டும், நாங்கள் இருவரும்
ஒருவருக்ெகாருவர்ேசாத த்துக்ெகாள்ளாலம்.
௯ஆனால்பார்! எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்
எனக்கு உதவுகறார். எனேவ, எவரும்
நான் ெகட்டவன் என்று காட்டமுடியாது.
அவர்கள் அைனவரும் பயனற்ற பைழய
ஆைடகைளப்ேபான்று ஆவார்கள்.
ெபாட்டுப்பூச்ச அவர்கைளஅரிக்கும்.
௧௦ கர்த்தருக்கு மரியாைத ெசய்கன்ற

ஜனங்கள் அவரது தாசைனயும்
கவனிப்பார்கள். அந்த தாசன் முழுவதும்
ேதவைன நம்ப என்ன நடக்கும் என்று
ெதரியாமல் வாழ்க றான். அவன்
உண்ைமயல் கர்த்தருைடய நாமத்தல்
நம்ப க்ைக ைவக்கறான். அந்த தாசன்
அவனதுேதவைனச் சார்ந்துள்ளான்.
௧௧ பார், நீங்கள் உங்களது ெசாந்த வழியல்

வாழ ேவண்டும் என்று வரும்புக றீர்கள்.
உங்கள் ெநருப்ைபயும் வளக்ைகயும்
நீங்கள் ெபாருத்துகறீர்கள். எனேவ,
உன் ெசாந்த வழியல் வாழ்வாயாக.
ஆனால் நீ தண்டிக்கப்படுவாய். நீங்கள்
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உங்கள் ெநருப்பல் வழுவீர்கள், நீங்கள்
எரிக்கப்படுவீர்கள். நான் அது நடக்கும்படிச்
ெசய்ேவன்.

௫௧

ஆப ரகாைமப் ேபான்று இஸ்ரேவலர்
இருக்க ேவண்டும்
௧ “உங்களில் சலர் நல்வாழ்வு வாழக்

கஷ்டப்பட்டு உைழக்க றீர்கள். உதவக்காக
நீங்கள் கர்த்தரிடம் ேபாக றீர்கள். என்ைனக்
கவனியுங்கள்! உங்கள் தந்ைதயான
ஆப ரகாைம நீங்கள் பார்க்க ேவண்டும்.
நீங்கள் கன்மைலயாகய அவனிடமிருந்து
ெவட்டி எடுக்கப்பட்டவர்கள். ௨ ஆப ரகாம்
உங்களுைடய தந்ைத. நீங்கள் அவைனப்
பாருங்கள்! நீங்கள் சாராைளப் பாருங்கள்!
உங்கைளப் ெபற்றவள் அவள். நான்
அைழக்கும்ேபாது ஆப ரகாம் தனியாக
இருந்தான். ப றகு நான் அவைன
ஆசீர்வத த்ேதன். அவன் ெபரிய குடும்பமாக
ஆனான். அவனிடமிருந்து ஏராளமான
ஜனங்கள்வந்தனர்”.
௩ அேத வழியல், கர்த்தர் சீேயாைனயும்

அவளது எல்லா பாழான இடங்கைளயும்
ேதற்றுவார். அவளுக்காகவும்,
அவளது ஜனங்களுக்காகவும் கர்த்தர்
வருத்தப்படுவார். அவளுக்காக அவர்
ெபரிய ெசயல்கைளச் ெசய்வார். கர்த்தர்
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வனாந்த ரத்ைத மாற்றுவார். வனாந்த ரம்
ஏேதன் ேதாட்டத்ைதப் ேபான்ற ேதாட்டமாகும்.
அந்தத் ேதசம் காலியாய் இருந்தது. ஆனால்
இது கர்த்தருைடய ேதாட்டம் ேபாலாகும்.
அங்குள்ள ஜனங்கள் மிகவும் மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருப்பார்கள். அவர்கள் ெவற்றையக்
குறத்தும், நன்றகூறயும்பாடுவார்கள்.

௪ “எனது ஜனங்கேள! என்ைனக்
கவனியுங்கள்!

எனது முடிவுகள் ஜனங்கள் எவ்வாறு
வாழேவண்டும் என்பைதக் காட்டும்
ெவளிச்சங்களாகஇருக்கும்.

௫ நான் நயாயமாக இருப்பைத வைரவல்
காட்டுேவன். நான் வைரவல்
உன்ைனக்காப்பாற்றுேவன்.

நான் எனதுவல்லைமையப் பயன்படுத்த
நாடுகைளஎல்லாம் நயாயம்தீர்ப்ேபன்.

துரமான இடங்கள் எல்லாம் எனக்காகக்
காத்தருக்கன்றன.

அவர்கள் தம்ைமக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள
என் வல்லைமக்காகக்
காத்தருக்க றார்கள்.

௬வானத்ைதப் பாருங்கள்!
கீேழ உள்ள பூமியல் உங்கைளச் சுற்ற ப்
பாருங்கள்

வானங்கள் மைறந்து ேபாகும், ேமகம்
புைகையப் ேபான்றும்,
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பூமியானது பயனற்ற பைழய
ஆைடகைளப் ேபான்றும்ஆகும்.

பூமியலுள்ளஜனங்கள்மரித்துப்ேபாவார்கள்.
ஆனால், எனது இரட்ச ப்பு ெதாடர்ந்து
என்ெறன்றும்இருக்கும்.

எனதுநன்ைமக்குமுடிவுஇராது.
௭ நன்ைமையப் புரிந்துெகாண்ட ஜனங்கள்

என்ைனக்கவனிக்கட்டும்.
என் ேபாதைனகைளப் பன்பற்றுகற
ஜனங்கள் நான் ெசால்வைதக் ேகட்க
ேவண்டும்.

தீயவர்களுக்காகஅஞ்சேவண்டாம்!
அவர்கள் உன்ைனப் பற்ற ச் ெசால்லும்
தீயவற்றுக்குஅஞ்ச ேவண்டாம்!

௮ ஏெனன்றால், அவர்கள் பைழய
ஆைடகைளப் ேபான்றவர்கள்.

அவற்ைறப் ெபாட்டுப்பூச்ச கள்
உண்ணும் அவர்கள் மரக்
கட்ைடையப்ேபாலாவார்கள்.

கைரயான்அவற்ைறஉண்ணும்.
ஆனால், எனது நன்ைம என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

எனதுஇரட்ச ப்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்!”

ேதவனுைடயச் ெசாந்த வல்லைம அவரது
ஜனங்கைளக்காப்பாற்றும்
௯கர்த்தருைடயைகேய!

(வல்லைம) எழும்பு, எழும்பு, பலமாகு!
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உனது பலத்ைதப் பயன்படுத்து, நீண்ட
காலத்துக்கு முன்பு நீ ெசய்தது
ேபான்றும் பழங்காலத்தல் நீ
ெசய்ததுேபான்றும் நீேர ராகாப்ைபத்
ேதாற்கடிக்கவல்லைமயாகஇருந்தீர்.

நீர் அந்த பயங்கர ப ராணிையத்
ேதாற்கடித்தீர்.

௧௦ கடலின் தண்ணீர் வறண்டுேபாவதற்குக்
காரணமாக இருந்தீர்! நீர் ெபரும்
ஆழங்களில் உள்ள தண்ணீைர
வற்றச்ெசய்தீர்!

கடலின் ஆழமான இடங்களில்
சாைலகைளஅைமத்தீர்.

சாைலையக் கடந்த உமது ஜனங்கள்
காப்பாற்றப்பட்டனர்.

௧௧ கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றுவார்.

அவர்கள் சீேயானுக்கு மக ழ்ச்ச ேயாடு
தரும்புவார்கள்.

அவர்களமிகுந்தமக ழ்ச்ச யாகஇருப்பார்கள்.
அவர்களது மக ழ்ச்ச யானது அவர்களின்
தைலயல் என்ெறன்றும் இருக்கற
க ரீடம்ேபால்இருக்கும்.

அவர்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடு பாடுவார்கள்.
அைனத்து துக்கங்களும் ெவளிேய
ேபாகும்.

௧௨ கர்த்தர் கூறுகறார், “உனக்கு ஆறுதல்
தருகறஒருவர் நான்மட்டுேம.
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எனேவ, நீங்கள் ஜனங்களுக்கு ஏன்
பயப்படேவண்டும்.

அவர்கள் வாழவும் மரிக்கவும் கூடிய
ஜனங்கள்தான்.

அவர்கள் மானிடர்கள் மட்டுேம.
புழுக்கைளப்ேபாலேவமரிக்க றார்கள்”.

௧௩கர்த்தர்உன்ைனப்பைடத்தார்!
அவர் தமது வல்லைமயால் பூமிையப்
பைடத்தார்!

அவர் தமது வல்லைமயால் பூமிக்கும்
ேமல்வானத்ைதவ ரித்துைவத்தார்.

ஆனால், நீ அவைரயும் அவரது
வல்லைமையயும்மறந்துவ ட்டாய்.

எனேவ, நீ எப்ெபாழுதும் ேகாபங்ெகாண்ட
உன்ைனப் பாத க்கும் ஜனங்களுக்குப்
பயப்படுக றாய்.

அவர்கள் உன்ைன அழிக்கத்
த ட்டமிடுக றார்கள்.

ஆனால் இப்ேபாது அவர்கள் எங்ேக
உள்ளனர்? அவர்கள் எல்லாம்
ேபாய்வ ட்டார்கள்.

௧௪ சைறயலுள்ள ஜனங்கள் வைரவல்
வடுதைலெசய்யப்படுவார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் சைறக்குள் மரித்து
அழுகமாட்டார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் ேபாத ய உணைவப்
ெபறுவார்கள்.
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௧௫ “நாேனஉனதுேதவனாகயகர்த்தர்.
நான் கடைலக் கலக்க அைலகைளச்
ெசய்ேதன்” (சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் என்பதுஅவரதுநாமம்).

௧௬ “எனது தாசேன! நீ ெசால்லுவதற்குரிய
வார்த்ைதகைள நான் உனக்குத் தருேவன்.
நான் எனது ைககளால் உன்ைன மூடி
பாதுகாப்ேபன். நான் புதய வானத்ைதயும்,
புதய பூமிையயும் பைடக்க உன்ைனப்
பயன்படுத்துேவன். நான் உன்ைனப்
பயன்படுத்த இஸ்ரேவலரிடம், ‘நீங்கள் எனது
ஜனங்கள்’ என்றுெசால்லுேவன்”.
ேதவன்இஸ்ரேவைலத்தண்டித்தார்

௧௭எழும்பு! எழும்பு!
எருசேலேம எழும்பு!

கர்த்தர் உன் மீது மிகவும் ேகாபமாய்
இருந்தார்.

எனேவ, நீங்கள்தண்டிக்கப்பட்டீர்கள்.
உங்களுக்கான இந்தத் தண்டைனயானது

ஒரு கண்ணம் வஷத்ைத குடிக்க
ேவண்டியதுேபாலஇருந்தது.

நீங்கள்அைதக்குடித்தீர்கள்.

௧௮ எருசேலமில் பல ஜனங்கள் இருந்தனர்.
ஆனால், எவரும் அவளுக்காகத் தைலவர்கள்
ஆகவல்ைல. அவள் வளர்த்த அந்தப்
பள்ைளகளும் அவைள வழிநடத்த ச்
ெசல்லும் வழிகாட்டிகளாக வரமாட்டார்கள்.
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௧௯ துன்பங்கள் எருசேலமிற்கு இரு
குழுக்களாக, அதாவது, தருடுதலும்
உைடத்தலும் மற்றும் ெபரும் பச யும்
சண்ைடயும்என்றுவந்தது.
நீ துன்பப்படும்ேபாது எவரும் உதவ

ெசய்யவல்ைல. எவரும் உன்மீது
இரக்கம்ெகாள்ளவல்ைல. ௨௦ உனது
ஜனங்கள் பலவீனர் ஆனார்கள்.
அவர்கள் தைரயல் வழுந்து அங்ேகேய
க டந்தார்கள். அந்த ஜனங்கள் ஒவ்ெவாரு
ெதருமுைனகளிலும் வழுந்து க டந்தார்கள்.
அவர்கள் மிருகங்கைளப் ேபான்று
வைலக்குட்பட்டிருந்தனர். அவர்கள்
கர்த்தருைடய ேகாபத்தலிருந்து, ேமலும்
தண்டைனையப் ெபற முடியாத அளவற்கு
தண்டிக்கப்பட்டனர். ேதவன் ேமலும்
தண்டைன ெகாடுக்கப்ேபாவதாய்
ெசான்னேபாது, அவர்கள் மிகவும் பலவீனம்
உைடயவர்களாய்இருந்தனர்.
௨௧ஏைழஎருசேலேம,எனக்குச்ெசவெகாடு!

குடிகாரைனப் ேபான்று நீ பலவீனமாய்
இருக்க றாய். ஆனால், நீ த ராட்ைசரசத்ைத
குடிக்கவல்ைல. நீ, “வஷக் ேகாப்ைபயால்”
பலவீனமாகஇருக்க றாய்.
௨௨ உனது ேதவனும், கர்த்தருமாகய

ஆண்டவர் அவரது ஜனங்களுக்காகப்
ேபாரிடுவார். அவர் உன்னிடம், “பார்,
வஷக்கண்ணத்ைத (தண்டைன)
உன்னிடமிருந்து எடுத்துவடுக ேறன்.
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உன்னிடமிருந்து எனது ேகாபத்ைத
நீக்க க்ெகாள்க ேறன். இனிேமல் எனது
ேகாபத்தால் நீ தண்டிக்கப்படமாட்டாய்.
௨௩ உன்ைனப் பாத த்தவர்கைளத் தண்டிக்க
எனது ேகாபத்ைதப் பயன்படுத்துேவன்.
அந்த ஜனங்கள் உன்ைனக் ெகால்ல
முயன்றார்கள். அவர்கள், ‘எங்கள் முன்பு
பணியுங்கள். நாங்கள் உன்ைன மித த்துச்
ெசல்ேவாம்’ என்றனர். அவர்கள் முன்பு
பணியுமாறு வற்புறுத்தனார்கள். ப றகு,
உனது முதுகன்ேமல் புழுதையப்ேபான்று
மித த்துச் ெசன்றனர்! நீங்கள் நடந்து
ெசல்வதற்கான சாைலையப் ேபான்று
இருந்தீர்கள்.”

௫௨
இஸ்ரேவல்காப்பாற்றப்படும்

௧எழும்பு, சீேயாேனஎழும்பு,
மகைமயான ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்!

பலத்ைத எடுத்துக்ெகாள்! பரிசுத்தமான
எருசேலேம எழுந்துநல்!

ேதவைனப் பன்பற்ற ஒப்புக்ெகாள்ளாத
ஜனங்கள் மீண்டும் உனக்குள் நுைழய
முடியாது!

அந்த ஜனங்கள் சுத்தமும் பரிசுத்தமும்
இல்லாதவர்கள்.

௨தூசையஉதறுங்கள்!
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உங்கள் அற்புதமான ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்ளுங்கள்!

எருசேலேம, சீேயானின் மகேள, நீங்கள்
சைறயல்இருந்தீர்கள்.

ஆனால் இப்ெபாழுது, உங்கள் கழுத்தல்
சுற்ற க்க டந்த சங்கலிகளில் இருந்து
வடுதைலஅைடந்தீர்கள்!

௩ கர்த்தர் கூறுகறார், “நீங்கள் காசுக்காக
வற்கப்படவல்ைல.

எனேவ, நான்உன்ைனவடுதைலெசய்ய
பணத்ைதப் பயன்படுத்தமாட்ேடன்.”

௪ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
கூறுகறார் “என் ஜனங்கள் முதலில்
எக ப்துக்கு வாழச் ெசன்றனர். ப றகு,
அவர்கள் அடிைமகளானார்கள். பன்னர்,
அசீரியா அவர்கைள அடிைமப்படுத்தனான்.
௫ இப்ேபாது என்ன நடந்தது என்று பார்!
இன்ெனாரு நாடு எனது ஜனங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டது. என் ஜனங்கைள
எடுத்துக்ெகாள்ள அவர்கள் எைதயும்
ெகாடுக்கவல்ைல. இந்த நாடு என்
ஜனங்கைள ஆளுகன்றனர், அவர்கைளப்
பார்த்து நைகக்கன்றனர். அந்த ஜனங்கள்
எப்ெபாழுதும் என்ைனயும் என் நாமத்ைதயும்
ஏளனம்ெசய்க றார்கள்”.
௬கர்த்தர்கூறுகறார், “இதுநடந்தருக்க றது.

எனேவ, என் ஜனங்கள் என்ைனப்பற்ற
கற்றுக்ெகாள்வார்கள். நான் யாெரன்று என்
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ஜனங்கள் அறவார்கள். என் ஜனங்கள் என்
நாமத்ைத அறவார்கள். ப றகு அவர்கள்
இைதச் ெசால்க றவர் நாேன அவெரன்று
அறவார்கள்.”
௭ஒருதூதுவன் நற்ெசய்த ேயாடு மைலக்கு

ேமல் வருவைதப் பார்ப்பது அற்புதமான
ஒன்று. தூதுவன், “அங்ேக சமாதானம்
உள்ளது. நாம் காப்பாற்றப்பட்டிருக்க ேறாம்.
சீேயாேன, உங்கள் ேதவேன அரசர்” என்று
கூறுவைதக் ேகட்பதுஅற்புதமானஒன்று.

௮ நகரக் காவலர்கள் சத்தமிடத்
ெதாடங்கனார்கள்.

அவர்கள்கூடிக்களித்தனர்.
ஏெனன்றால், அவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும்

கர்த்தர் சீேயானுக்குத் தரும்புவைதப்
பார்க்கன்றனர்.

௯ எருசேலேம, உனது அழிக்கப்பட்ட
கட்டிடங்கள்மீண்டும்மகழும்.

நீங்கள்கூடிக்களிப்பீர்கள்.
ஏெனன்றால்,கர்த்தர்எருசேலமிடம்தயேவாடு

உள்ளார்.
கர்த்தர்அவரதுஜனங்கைளமீட்பார்.

௧௦ அைனத்து நாடுகளிலும் கர்த்தர் தமது
பரிசுத்தமானபலத்ைதக்காட்டுவார்.

கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைள எவ்வாறு
காப்பாற்றுகறார் என்பைதத்
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ெதாைலதூர நாடுகள் எல்லாம்
பார்க்கும்.

௧௧நீங்கள்பாப ேலாைனவட்டுப்ேபாங்கள்.
அந்தஇடத்ைதவடுங்கள்!

ஆசாரியர்கேள, ெதாழுைகக்குரிய
ெபாருட்கைளஎடுத்துச்ெசல்லுங்கள்.

உங்கைளச்சுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
சுத்தமற்ற எைதயும்ெதாடாதீர்கள்.

௧௨நீங்கள்பாப ேலாைனவடுவீர்கள்.
ஆனால், அவர்கள் உங்கைள
அவசரப்படுத்த ெவளிேயற்றமுடியாது.

நீங்கள் ெவளிேய ஓடும்படி அவர்கள்
உங்கைளப்பலவந்தப்படுத்தமுடியாது.

நீங்கள் ெவளிேயற நடப்பீர்கள், கர்த்தர்
உங்கேளாடு நடப்பார். கர்த்தர் உங்கள்
முன்னால்இருப்பார்.

இஸ்ரேவலின் ேதவன் உங்கள்
பன்பக்கமும்இருப்பார்.

ேதவனுைடயபாடுபடுகன்றதாசன்
௧௩ “எனது தாசைனப் பார்! அவர்

மிகவும் ெவற்ற கரமாவார். அவர் மிகவும்
முக்கயமாவார். எத ர்காலத்தல், ஜனங்கள்
அவைரப் ெபருைமபடுத்த மரியாைத
ெசய்வார்கள். ௧௪ ஆனால், பலர் என்
தாசைனப் பார்த்தெபாழுது, அத ர்ச்ச
அைடந்தனர். அவர் மனிதன் என்று
கஷ்டப்பட்டு கண்டுபடிக்கும் வைகயல்
ேமாசமாகப் பாத க்கப்பட்டிருந்தார்.



ஏசாயா௫௨:௧௫ cclxxii ஏசாயா௫௩:௩

௧௫ ஆனால் மிகுதயான ஜனங்கள்
ெதளிவைடவார்கள். அரசர்கள் அவைரப்
பார்த்து எதுவும் ெசால்லமாட்டார்கள். அந்த
ஜனங்கள் எனது தாசன் பற்றய கைதையக்
ேகட்கவல்ைல. என்ன நடந்தது என்று
பார்த்தனர். இந்த ஜனங்கள் அந்தக்
கைதையக் ேகட்கவல்ைல. ஆனால்அவர்கள்
புரிந்துெகாண்டனர்”.

௫௩
௧ நாங்கள்ெசால்வைத யார் உண்ைமயல்

நம்பனார்கள்? கர்த்தருைடய தண்டைனைய
உண்ைமயல்யார் ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள்?
௨ கர்த்தருக்கு முன்னால் அவர் சறு

ெசடிையப்ேபான்று வளர்ந்தார். வறண்ட
பூமியல் அவர் ேவர் வ ட்டு வளருவது
ேபான்றருந்தார். அவர் ச றப்பாகக்
காணப்படவல்ைல. அவருக்குத் தனியான
வ ேசஷ மகைம காணப்படவல்ைல.
அவைரப் பார்க்கும்ேபாது, நாம் அவைர
வரும்பத்தக்க ச றப்பான உருவம்
அவருக்கு இல்ைல. ௩ ஜனங்கள் அவைரக்
ேகலி ெசய்தனர். அவரது நண்பர்கள்
வலகனார்கள். அவர் மிகுதயான
வலிெகாண்ட மனிதராக இருந்தார். அவர்
ேநாைய நன்றாக அற ந்தருந்தார். ஜனங்கள்
அவைரப் பார்க்காமல் அசட்ைட ெசய்தனர்.
நாம்அவைரக்கவனிக்கவல்ைல.
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௪ஆனால், அவர் நமது ேநாய்கைள எடுத்து
தனதாக்க க்ெகாண்டார். அவர் நமதுவலிைய
எடுத்துக்ெகாண்டார். ேதவன் அவைரக்
தண்டித்துவ ட்டார் என்று நாம் நைனத்ேதாம்.
அவர் ெசய்தவற்றுக்காகத் ேதவன் அவைர
அடித்தார் என்று நாம் நைனத்ேதாம்.
௫ ஆனால், நாம் ெசய்த தவறுகளுக்குத்
துன்பப்படேவஅவர்ேவதைனையப்ெபற்றார்.
நமதுகுற்றங்களுக்காகஅவர்நசுக்கப்பட்டார்.
நாம் ெகாண்ட கடனுக்காக நமது தண்டைன
அவருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. அவரது
காயங்களால் நாம் சுகமைடந்தருக்க ேறாம்.
(மன்னிக்கப்பட்ேடாம்). ௬ஆனால், இதைனச்
ெசய்தப றகு நாம் ஆடுகைளப் ேபால
அைலந்துெகாண்டிருந்ேதாம். நம்மில்
ஒவ்ெவாருவரும் நமது ெசாந்த வழியல்
ெசன்ேறாம். கர்த்தர் நம் குற்றத்தலிருந்து
நம்ைமவடுதைலெசய்துநமதுகுற்றங்கைள
அவர்மீது ேபாட்ட ப றகும் நாம் இதைனச்
ெசய்ேதாம்.
௭அவர் பாத க்கப்பட்டார், தண்டிக்கப்பட்டார்.

ஆனால் அவர் ஒருேபாதும் எத ர்ப்பு
ெதரிவ க்கவல்ைல. ெகால்லப்படுவதற்காக
ெகாண்டுப்ேபாகப்படும்ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபான்று,
அவர் எதுவும் ெசால்லவல்ைல! தனது
மயைரக் கத்தரிக்கும்ேபாது சத்தமிடாமல்
இருக்கும் ஆட்ைடப்ேபால் அவர்
அைமதயாக இருந்தார்! அவர் தன்ைனக்
காப்பாற்ற க்ெகாள்வதற்காகத் தன் வாையத்
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த றக்கவல்ைல. ௮ மனிதர்கள் அவைரப்
பலவந்தமாகப் ப டித்தனர், அவைர அவர்கள்
ேநர்ைமயாக நயாயந்தீர்க்கவல்ைல. எவரும்
அவரது எத ர்காலக் குடும்பத்ைதப் பற்ற
எதுவும்ெசால்லவல்ைல. ஏெனன்றால்,அவர்
உய ேராடு வாழ்க றவர்களின் நாட்டிலிருந்து
ப ரிக்கப்பட்டார். எனது ஜனங்களின்
பாவங்களுக்காகஅவர் தண்டிக்கப்பட்டார்.
௯ அவர் மரித்தார், ெசல்வந்தர்கேளாடு

புைதக்கப்பட்டார். அவர் தீயவர்கேளாடு
புைதக்கப்பட்டார். அவர் எந்தத் தவறும்
ெசய்யவல்ைல. அவர் எப்ெபாழுதும் ெபாய்
ெசான்னதல்ைல, இருந்தாலும் இைவ
அவருக்குஏற்பட்டன.
௧௦ அவைர நசுக்கவ ட கர்த்தர்

முடிவுெசய்தார். அவர் துன்பப்படேவண்டும்
என்று கர்த்தர் முடிவு ெசய்தார். எனேவ
அந்தத் தாசன் தன்ைனத்தாேன மரிக்க
அனுமதத்தார். ஆனால், மிக நீண்ட
காலத்த ற்குப் புதய வாழ்க்ைக வாழ்வார்.
அவரது ஜனங்கைள அவர் பார்ப்பார். அவர்
என்ன ெசய்ய ேவண்டுெமன்று கர்த்தர்
வரும்பனாேராஅதைனஅவர்முழுைமயாகச்
ெசய்துமுடிப்பார்.
௧௧ அவர் தனது ஆத்துமாவல் பல்ேவறு

வைகயல் துன்புறுவார். ஆனால் அவர்
நடக்கும் நல்லவற்ைறப் பார்ப்பார். அவர்
தான் கற்றுக்ெகாண்டவற்றன்மூலம் தருப்த
அைடவார்.
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எனேவ, “எனது நல்ல தாசன்
பல ஜனங்கைளக் குற்றத்தலிருந்து
வடுவப்பார். அவர்களது பாவங்கைள
அவர் எடுத்துக்ெகாள்வார். ௧௨ இந்தக்
காரணத்தற்காக, என் ஜனங்களிைடேய
அவைர நான் ெபரிய மனிதராக்குேவன்.
அவர் பலமுள்ள ஜனங்கேளாடு அைனத்து
ெபாருள்களின் பங்ைகயும் ெபறுவார்.
நான் இதைன அவருக்காகச் ெசய்ேவன்.
ஏெனன்றால், அவர் ஜனங்களுக்காக
தன் உயைரக் ெகாடுத்து மரித்தார்.
ஜனங்கள் அவைர ஒரு பயங்கரக்
குற்றவாளி எனக் கூறனார்கள். ஆனால்
உண்ைமெயன்னெவனில் அவர் பல்ேவறு
ஜனங்களின் பாவங்கைள தம்ேமல்
சுமந்துெகாண்டார். இப்ேபாது அவர் பாவம்
ெசய்தஜனங்களுக்காகப் ேபசுக றார்.”

௫௪

ேதவன் அவரது ஜனங்கைள வீட்டிற்குக்
ெகாண்டுவருகறார்
௧ “ெபண்கேளமக ழ்ச்ச ேயாடுஇருங்கள்!
உங்களுக்குஎந்தப் பள்ைளகளும்இல்ைல.

ஆனால், நீங்கள் மிக மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருக்க ேவண்டும்!”

கர்த்தர்கூறுகறார்,
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“தனியாகஇருக்கும்ெபண்கணவேனாடு
இருக்கும் ெபண்ைணவட மிகுதயான
பள்ைளகைளப்ெபறுவாள்.”

௨ “உனதுகூடாரத்ைதப்ெபரிதாக்கு.
உனதுகதவுகைளஅகலமாகத் த ற.
உன் வீட்டில் ேசர்த்துக்ெகாள்வைத
நறுத்தாேத.

உனது கூடாரத்ைதப் ெபரிதாகவும்
பலமாகவும்ெசய்.

௩ஏெனன்றால், நீ மிகவும்வளருவாய்.
உனது பள்ைளகள் பல நாடுகளிலிருந்து

ஜனங்கைளப்ெபறுவார்கள்.
உனது பள்ைளகள், அழிந்துேபான இந்த
நகரத்தல்மீண்டும்வாழ்வார்கள்.

௪அஞ்சாேத! நீ ஏமாற்றம்அைடயமாட்டாய்.
உனக்கு எத ராக ஜனங்கள் தீயவற்ைறச்
ெசால்லமாட்டார்கள்.

நீஇலச்ைசயைடவதல்ைல.
நீ இைளஞனாக இருந்து அவமானத்ைத
உணர்ந்தாய்.

ஆனால், இப்ேபாது அந்த அவமானத்ைத
மறந்துவ ட்டாய்.

நீ உன் கணவைன இழந்தேபாது
அைடந்த அவமானத்ைத இப்ேபாது
நைனக்கமாட்டாய்.

௫ ஏெனன்றால், உன் கணவனாகய ஒருவேர
(ேதவன்)உன்ைனச்ெசய்தவர்.
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அவரது நாமம் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர்.

இஸ்ரேவைலக் காப்பாற்றுகறவர் அவர்
ஒருவேர.

அவர்இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தமானவர்.
அவர் பூமி முழுவதற்குமான ேதவன்
என்றுஅைழக்கப்படுவார்.

௬ “கணவனால் ைகவ டப்பட்ட
ெபண்ைணப்ேபான்றுநீஇருந்தாய்.

உன் ஆவயல் மிகவும் துக்க
முைடயவளாகஇருந்தாய்.

ஆனால், கர்த்தர் அவருைடயவளாக உன்ைன
அைழத்தார்.

இளம் வயதல் தருமணம் ெசய்து,
கணவனால் ைகவ டப்பட்ட
ெபண்ைணப்ேபான்றுநீஇருந்தாய்.

ஆனால், ேதவன் உன்ைன
அவருைடயவளாகஅைழத்தார்.”

௭ ேதவன் கூறுகறார், “நான் உன்ைன வட்டு
வலக ேனன்.

ஆனால், அது ெகாஞ்சக்
காலத்த ற்குத்தான்.

நான் மீண்டும் உன்ைன என்னிடம்
கூட்டிக்ெகாள்ேவன்.

நான் உன்னிடம் ெபருங்கருைணையக்
காட்டுேவன்.

௮நான்மிகவும் ேகாபம்ெகாண்ேடன்.
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ெகாஞ்ச காலத்த ற்கு உன்னிடமிருந்து
மைறந்தருந்ேதன்.

ஆனால் என்ெறன்றும் உன்ைனத்
தயவுடன் ஆறுதல்படுத்துேவன்” உனது
மீட்பரானகர்த்தர்இதைனக்கூறனார்.

௯ேதவன்கூறுகறார், “நைனவுெகாள்!
ேநாவாவன் காலத்தல் நான் உலகத்ைத
ெவள்ளத்தால்தண்டித்ேதன்.

ஆனால், நான் மீண்டும் இந்த உலகத்ைத
ெவள்ளத்தால் அழிக்கமாட்ேடன் என்று
ேநாவாவற்குவாக்குறுத அளித்ேதன்!

இேத வழியல், நான் மீண்டும்
ேகாபங்ெகாண்டு உன்ைனக்
கடிந்துெகாள்வதல்ைல என்று
வாக்களிக்க ேறன்.”

௧௦ கர்த்தர் கூறுகறார், “மைலகள் மைறந்து
ேபாகலாம்!

குன்றுகள் புழுத (தூள்) ஆகலாம்!
ஆனால், எனது தயவு உன்ைனவட்டு
வலகாது!

நான் உன்ேனாடு சமாதானம்
ெசய்துெகாள்ேவன்.

அதுஎப்ெபாழுதும்முடிவுெபறாது” கர்த்தர்
உன்மீதுஇரக்கம்காட்டுக றார்.

இவற்ைறெயல்லாம் ெசான்னவர் அவர்
ஒருவேர.

௧௧ “ஏைழநகரேம!
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பைகவர்கள் புயைலப் ேபான்று உனக்கு
எத ேர வந்தார்கள். எவரும் உனக்கு
ஆறுதல்அளிக்கவல்ைல.

ஆனால், நான்உன்ைனமீண்டும்கட்டுேவன்.
நான் ஒரு அழகான கல்ைல உனது
சுவர்களுக்குைவப்ேபன்.

நான் நீல ரத்தனக் கற்கைளப்
பயன்படுத்த அஸ்தபாரம்
அைமப்ேபன்.

௧௨ சுவர்களின் உச்சயல் இரத்தனங்களால்
ெசய்தகற்கைளைவப்ேபன்.

நான் வாசல்களுக்கு மாணிக்கக்
கற்கைளப்பயன்படுத்துேவன்.

உன்ைனச் சுற்ற சுவர்கள் கட்ட
வைலயுயர்ந்த கற்கைளப்
பயன்படுத்துேவன்.

௧௩ உனது பள்ைளகள் ேதவைனப்
பன்பற்றுவார்கள். அவர்களுக்கு அவர்
கற்ப ப்பார்.

உனது பள்ைளகள் உண்ைமயான
சமாதானத்ைதஅைடவார்கள்.

௧௪நீ நன்ைமயால்கட்டப்படுவாய்.
எனேவ நீ ெகாடுைம மற்றும்
அச்சத்தலிருந்துகாப்பாற்றப்படுவாய்.

உனக்குப்பயப்படுவதற்குஎதுவுமில்ைல.
உன்ைனஎதுவும்பாத க்காது.

௧௫ உனக்கு எத ராக எந்தப் பைடயும்
ேபாரிடாது.



ஏசாயா௫௪:௧௬ cclxxx ஏசாயா௫௫:௧

எந்தப் பைடயாவது உன்ைனத் தாக்க
முயன்றால், நீ அந்தப் பைடையத்
ேதாற்கடிப்பாய்.”

௧௬ “பார், நான் ெகால்லைனப்
பைடத்ேதன். அவன் ெநருப்ைப ஊத
ேமலும் சூடாக்குக றான். ப றகு, அவன்
சூடான இரும்ைப எடுத்து அவனது
வருப்பம்ேபால் கருவகைளச் ெசய்க றான்.
அேத வழியல் ெபாருள்கைள அழிக்கன்ற
அழிவுக்காரைனயும்பைடத்ேதன்.
௧௭ “ஜனங்கள் உனக்கு எத ராகப் ேபாரிட

ஆயுதங்கைளச் ெசய்வார்கள். ஆனால், அந்த
ஆயுதங்கள் உங்கைளத் ேதாற்கடிக்காது.
ச லர் உங்களுக்கு எத ராகச் ச லவற்ைற
ெசால்வார்கள். ஆனால் ஒவ்ெவாரு
மனிதனும் உனக்கு எத ராகப் ேபசும்ேபாது
அதுதவறுஎன்றுகாட்டப்படும்.”
கர்த்தர் கூறுகறார், “கர்த்தருைடய

ஊழியர்கள் எைதப் ெபறுவார்கள்?
என்னிடமிருந்து வரும் நயாயமான நன்ைம
மட்டும்ெபறுவார்கள்.”

௫௫

தருப்தயளிக்கும் உணைவ ேதவன்
ெகாடுக்க றார்
௧ “தாகமாயுள்ளஜனங்கேள!

தண்ணீைரக்குடிக்கவாருங்கள்!
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உங்களிடம் பணம் இல்லாவ ட்டால்
வருந்தேவண்டாம்.

வாருங்கள் உங்கள் வயறு
நைறயும்வைர குடியுங்கள்,
உண்ணுங்கள்!

பாலுக்கும் த ராட்ைசரசத்த ற்கும்
வைலயல்ைல.

௨ உண்ைமயான உணவாக
இல்லாதவற்றுக்காக ஏன் நீ உன்
பணத்ைதவீணடிக்கறாய்?

உன்ைன உண்ைமயாகேவ தருப்த
ெசய்யாத ேவைலகைள ஏன் நீ
ெசய்க றாய்?

என்ைன மிக ெநருக்கமாக கவனி! நீ மிக
நல்லஉணைவஉண்பாய்.

உன் ஆத்துமாைவத் தருப்த ப்படுத்தும்
உணைவஉண்டுமகழலாம்.

௩ நான் ெசால்லுகறவற்ைற ெநருக்கமாகக்
கவனி.

என்ைனக் கவனி. அதனால் உன்
ஆத்துமாவாழும்.

என்னிடம் வா. நான் என்ெறன்றும் ெதாடரும்
ஒரு உடன்படிக்ைகைய உன்ேனாடு
ெசய்ேவன்.

நான் தாவீேதாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகையப் ேபான்று அது
இருக்கும்.

நான்அவைனேநச ப்ேபன், என்ெறன்றும்
அவனுக்கு ேவண்டியவனாக
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இருப்ேபன் என்று தாவீதுக்கு
வாக்குறுத ச்ெசய்ேதன்.

நீஅந்தஉடன்படிக்ைகையநம்பலாம்.
௪ அைனத்து நாடுகளுக்கும் எனது

வல்லைமயன் சாட்ச யாக நான்
தாவீைதப் பைடத்ேதன்.

பல நாடுகளுக்கு அவன் ஒரு
தைலவனாகவும், தளபதயாகவும்
வருவான்என்றுநான்வாக்களித்ேதன்.”

௫உனக்குத்ெதரியாத நாடுகள்பலஉள்ளன.
ஆனால்அந்த நாடுகைளஅைழப்பாய்.

அந்தநாடுகள்உன்ைனஅறயாது.
ஆனால்அைவஉன்னிடம்ஓடிவரும்.

இது நடக்கும், ஏெனன்றால், உனது
ேதவனாகய கர்த்தர் இைத
வரும்புக றார்.

இது நடக்கும், ஏெனன்றால்,
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் உன்ைன
மகைமப்படுத்துகறார்.

௬ இது மிக தாமதமாவதற்கு முன்னால் நீ
கர்த்தைரத் ேதட ேவண்டும்.

அவர் அருகல் இருக்கும்ேபாேத,
இப்ெபாழுது நீ அவைர
அைழக்கேவண்டும்.

௭ ெகட்டவர்கள் ெகட்ட வழியல் ெசல்வைத
நறுத்தேவண்டும்.

அவர்கள் தீயவற்ைற நைனப்பைத
நறுத்தேவண்டும்.
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அவர்கள்மீண்டும்கர்த்தரிடம்வரேவண்டும்.
ப றகு கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஆறுதல்
தருவார்.

அந்த ஜனங்கள் கர்த்தரிடம் வருவார்கள்
ஏெனன்றால்,

நமதுேதவன்அவர்கைளமன்னிக்க றார்.
ஜனங்கள் ேதவைனப் புரிந்துெகாள்ள

முடியாது
௮ கர்த்தர் கூறுகறார், “உங்களது

ச ந்தைனகள் எனது ச ந்தைனகைளப்
ேபான்றுஇல்ைல.

உனது வழிகள் எனது வழிகைளப்
ேபான்றல்ைல.

௯வானங்கள்பூமிையவ டஉயரமானைவ.
அேதேபான்று, என் வழிகள் உன்
வழிகைளவ டஉயர்வானைவ.

என் ச ந்தைனகள் உன்
ச ந்தைனகைளவட உயர்வானைவ”
கர்த்தர் தாேமஇவற்ைறக்கூறனார்.

௧௦ “வானத்தலிருந்து மைழயும் பனியும்
ெபய்க றது.

அைவ தைரையத் ெதாட்டுத் குளிரச்
ெசய்யும்வைர, தரும்ப வானத்துக்குப்
ேபாகாது.

ப றகு தைரயல் தாவரங்கள் முைளத்து
வளரும்.

இத்தாவரங்கள் வவசாய களுக்கு
வைதகைளஉருவாக்கும்.
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ஜனங்கள் இந்தத் தானியங்கைளப்
பயன்படுத்த தமக்கு உண்ண
அப்பத்ைதத்தயார் ெசய்க றார்கள்.

௧௧ இேத வழியல், எனது வார்த்ைதகள் என்
வாையவ ட்டுவரும்.

அைவ எைதயும் ெசய்யாமல் ெவறுமேன
என்னிடம் தரும்பாது.

எனது வார்த்ைதகள் எைதச்
ெசய்யேவண்டுெமன்று நான்
அனுப்புக ேறேனாஅவற்ைறச்ெசய்யும்!

எனது வார்த்ைதகள் எைதச் ெசய்ய
நான் அனுப்ப ேனேனா அைத
ெவற்ற கரமாகச் ெசய்யும்!

௧௨ “எனதுவார்த்ைதகள்
மக ழ்ச்ச ேயாடு ெவளிேய ெசன்று
சமாதானத்ைதக்ெகாண்டுவரும்.

மைலகளும் குன்றுகளும் மக ழ்ச்ச ேயாடு
ஆடத்ெதாடங்கும்.

வயலிலுள்ள மரங்கள் எல்லாம் தம்
ைககைளத்தட்டும்.

௧௩ முட்ெசடிப் புதருக்குப் பதலாக
அவ்வ டங்களில் பருத்த ேதவதாரு
மரங்கள்வளரும்.

கைளகள் இருந்த இடத்தல் பசுைமயான
மரங்கள்வளரும்.

இைவகர்த்தருைடயபுகைழப் பரப்பும்.
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கர்த்தர் வல்லைமயுைடயவர் என்பதற்கு
இைவ சான்றாகும். இந்தச் சான்றுகள்
ஒருேபாதும்அழியாது.”

௫௬
அைனத்து ேதசங்களும் கர்த்தைரப்

பன்பற்றும்
௧ கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்,

“அைனத்து ஜனங்களிடமும் நயாயமாக
இருங்கள், நீதயானவற்ைறச் ெசய்யுங்கள்.
ஏெனன்றால், எனது இரட்ச ப்பு
வைரவல் உனக்கு வரும். உலகம்
முழுவதற்கும் எனது இரட்ச ப்பு வைரவல்
காட்டப்படும்.” ௨ ஓய்வு நாளில் ேதவனுைடய
சட்டங்களுக்கு அடிபணிந்து வாழ்க றவன்
ஆசீர்வத க்கப்படுவான். தீைம ெசய்யாதவன்
மகழ்ச்ச யுடன்இருப்பான்.
௩ யூதரல்லாத சலர் கர்த்தேராடு

தாங்களாகேவ ேசர்ந்துெகாள்வார்கள்.
அவர்கள், “கர்த்தர் தமது ஜனங்கேளாடு
எங்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளமாட்டார்”
என்று ெசால்லமாட்டார்கள். “நான் ஒரு
காய்ந்த மரத்துண்டு. நான் குழந்ைதகைளப்
ெபற முடியாதவன்” என்று அலிகள்
ெசால்லக்கூடாது.
௪-௫அலிகள்இவ்வாறுெசால்லமாட்டார்கள்.

ஏெனன்றால், கர்த்தர் கூறுகறார்,
“ஓய்வு நாளில் அலிகளில் சலர், என்
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உடன்படிக்ைககளுக்கு அடிபணிக றார்கள்.
அவர்கள் நான் வரும்புகன்றவற்ைறச்
ெசய்வதற்குத் ேதர்ந்ெதடுக்க றார்கள்.
அவர்கள் உண்ைமயல் என்
உடன்படிக்ைககைளப் பன்பற்றுகறார்கள்.
எனேவ, நான் ஆலயத்தல் ஒரு ஞாபகக்
கல்ைல அவர்களுக்காக ைவப்ேபன்.
அவர்களின் ெபயர் என் நகரத்தல்
நைனவுகூரப்படும். ஆம், நான்
அந்த அலிகளுக்கு மகன்கள் மகள்கள்
ஆக ேயாைரவ டச் ச றந்ததான சலவற்ைறக்
ெகாடுப்ேபன். ந த்தயமான ஒரு ெபயைர
நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்.
அவர்கள் எனது ஜனங்களிடமிருந்து
ெவட்டப்படமாட்டார்கள்.”
௬ கர்த்தேராடு யூதரால்லாத சல

ஜனங்களும் ேசருவார்கள். அவர்கள்
இைதச் ெசய்வார்கள். எனேவ, அவருக்குத்
ெதாண்டு ெசய்யமுடியும். கர்த்தருைடய
நாமத்ைத ேநச க்கன்றனர். அவர்கள்
தாங்களாகேவ கர்த்தேராடு அவரது
ஊழியக்காரர்களாகச்ேசருவார்கள். அவர்கள்
ஓய்வுநாைள வழிபாட்டுக்குரிய ச றந்த
நாளாக எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள்
ெதாடர்ந்து எனது உடன்படிக்ைகைய (சட்டம்)
ெநருக்கமாகப் பன்பற்றுவார்கள். ௭ கர்த்தர்
கூறுகறார், “எனது பரிசுத்தமான மைலக்கு
நான்அந்த ஜனங்கைளஅைழத்துவருேவன்.
ெஜபக்கூடத்தல் அவர்கைள மக ழ்ச்ச யுடன்
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இருக்கச் ெசய்ேவன். அவர்கள் தரும்
காணிக்ைககளும் பலிகளும் என்ைனத்
தருப்த ப்படுத்தும் எெனன்றால், எனது
ஆலயம்எல்லாநாடுகளுக்குமானெஜபவீடாக
அைழக்கப்படும்.” ௮ எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தம் நாட்ைட

வ ட்டுப்ேபாக வற்புறுத்தப்பட்டனர். ஆனால்
மீண்டும் கர்த்தர் அவர்கைள ஒன்று
ேசர்த்துவடுவார். கர்த்தர், “நான் மீண்டும்
இந்த ஜனங்கைள ஒன்று ேசர்ப்ேபன்” என்று
கூறுகறார்.

௯காட்டுமிருகங்கேள,வாருங்கள்.
உண்ணுங்கள்!

௧௦காவல்காரர்கள் (தீர்க்கதரிச கள்)குருடராய்
இருக்க றார்கள்.

அவர்களுக்குத் தாம் என்ன ெசய்க ேறாம்
என்றுெதரியவல்ைல.

அவர்கள் குைரக்காத நாய்கைளப்
ேபான்றவர்கள்.

அவர்கள் தைரயல் க டந்து
தூங்குகறார்கள்.

அவர்கள்தூங்குவைதேநச க்க றார்கள்.
௧௧ அவர்கள் பச த்த நாய்கைளப்

ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள் எப்ெபாழுதும் தருப்த
அைடயமாட்டார்கள்.
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ேமய்ப்பர்களுக்கு என்ன ெசய்க ேறாம் என்று
ெதரியவல்ைல.

அவர்கள் தம் ஆடுகைளப்
ேபான்றுள்ளனர். அைவ எப்ெபாழுதும்
அைலந்துெகாண்டிருக்கன்றன.

அவர்கள்ேபராைசக்காரர்கள்.
அவர்கள் அைனவரும் தங்கள்
தருப்த க்காகச் ெசய்ய
வரும்புகன்றனர்.

௧௨ அவர்கள் வந்து ெசால்க றார்கள், “நான்
ெகாஞ்சம் த ராட்ைசரசம் குடிப்ேபன்,
நான்ெகாஞ்சம்மதுகுடிப்ேபன்.

நான் நாைளயும் இதைனேய ெசய்ேவன்.
இன்னும்அதகமாகக்குடிப்ேபன்.”

௫௭
இஸ்ரேவலர்கள் ேதவைனப்

பன்பற்றவல்ைல
௧நீத மான்கள்அழிந்துவ ட்டனர்.

எவரும்கவனிக்கவல்ைல.
நல்லவர்கள்ஒன்றுகூடியருக்கன்றனர்.

ஆனால்ஏெனன்றுபுரிந்துெகாள்வதல்ைல.

கஷ்டங்கள்வருகறெதன்றும்,
அதலிருந்து தங்கைளப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்வதற்காக அவர்கள்
ஒன்றுகூடியருக்க றார்கெளன்பைதயும்
அற ந்துெகாள்ளவல்ைல.
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௨ஆனால்சமாதானம்வரும்.
ஜனங்கள் தம் ெசாந்தப் படுக்ைகயல்
ஓய்வுெகாள்வார்கள்.

ேதவன் வரும்பும் வழியல் அவர்கள்
வாழ்வார்கள்.

௩ “சூனியக்காரியன் பள்ைளகேள, இங்ேக
வாருங்கள்!

உங்கள்தந்ைதவபச்சாரம்ெசய்தான்.
உங்கள் தாயும் வ பச்சாரத்த ற்காகத் தன்
உடைலவற்றவள். இங்ேகவாருங்கள்!

௪நீங்கள்ெகட்டவர்கள்.
ெபாய்யான பள்ைளகளாகய நீங்கள்
என்ைனபரிகாசம்ெசய்க றீர்கள்.

நீங்கள் எனக்கு எத ராக வாையத்
த றக்க றீர்கள்.

நீங்கள் என்ைனப் பார்த்து நாக்ைக
நீட்டுக றீர்கள்.

௫ ஒவ்ெவாரு பச்ைசயான மரத்தனடியலும்
நீங்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளவரும்புக றீர்கள்.

ஒவ்ெவாரு ஓைட அருகலும்
பள்ைளகைளக்ெகால்க றீர்கள்.

அவர்கைளப் பாைறகளில் பலி
ெகாடுக்க றீர்கள்.

௬ ஆறுகளில் உள்ள வழு வழுப்பான
கற்கைள நீங்கள் ெதாழுதுெகாள்ள
வரும்புக றீர்கள்.

அவற்ைறத் ெதாழுதுெகாள்ள அவற்றன்
மீதுத ராட்ைசரசத்ைதஊற்றுகறீர்கள்.



ஏசாயா௫௭:௭ ccxc ஏசாயா௫௭:௮

அவற்றற்குநீங்கள்பலிெகாடுக்க றீர்கள்.
ஆனால், அந்தப் பாைறகேள நீ
ெபற்றுக்ெகாள்ளும்எல்லாம்ஆகும்.

இைவ என்ைன மகழ்ச்ச ப்படுத்தும் என்று
நைனக்கறாயா?

இல்ைல. இைவ என்ைன
மகழ்ச்ச ப்படுத்தாது.

௭ ஒவ்ெவாரு மைலயலும் குன்றுகளிலும்
உனதுபடுக்ைகையநீஅைமக்க றாய்.

அந்த இடங்களுக்கு நீ ஏற ப்ேபாய்
பலிகைளத்தருகறாய்.

௮ ப றகு நீ அந்தப் படுக்ைகையப் ெபற்று
எனக்கு எத ராக,அந்தத் ெதய்வங்கைள
ேநச த்துபாவம்ெசய்க றாய்.

அந்தத்ெதய்வங்கைளேநச க்க றாய்.
அவற்றன் ந ர்வாண உடல்கைளப் பார்த்து நீ

சந்ேதாஷப்படுக றாய்.
நீ என்ேனாடுஇருந்தாய்.

ஆனால் என்ைனவட்டு அவற்ேறாடு
இருக்க றாய்.

என்ைன நைனவுப்படுத்துகறவற்ைற நீ
மைறத்துவடுகறாய்.

கதவுகளுக்கும், நைலகளுக்கும் பன்னால்
அவற்ைறமைறக்க றாய்.

ப றகு, நீஅந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம்
ெசன்று அவற்ேறாடு ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாள்க றாய்.
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௯ நீ உனது ைதலத்ைதயும், வாசைனப்
ெபாருட்கைளயும் பயன்படுத்த
ேமாேளகுக்காகஅழகுபடுத்துகறாய்.

ெதாைலதூர நாடுகளுக்கு உனது
தூதுவர்கைளஅனுப்பனாய்.

உன் ெசய்ைக உன்ைன மரண இடமான
பாதாளம்வைரெகாண்டுேபாய்வடும்.

௧௦ இவற்ைறச் ெசய்ய நீங்கள் கடுைமயாக
உைழத்தருக்கேவண்டும்.

ஆனால், நீ எப்ெபாழுதும்
ேசார்வைடந்ததல்ைல.

நீ புதய பலத்ைதக்கண்டுெகாண்டாய்.
ஏெனன்றால், நீ அவற்றல்
மக ழ்ச்ச யைடந்தாய்.

௧௧என்ைனநீநைனக்கவல்ைல.
என்ைனநீகண்டுெகாள்ளவும்இல்ைல.

எனேவயாைரப் பற்ற நீ கவைலப்பட்டாய்?
நீயாருக்குஅஞ்ச ப் பயப்பட்டாய்?
நீ ஏன்ெபாய்ெசான்னாய்?

கவனி! நான் நீண்ட காலமாக அைமதயாக
இருக்க ேறன்.

நீ என்ைனமகைமப்படுத்தவல்ைல.
௧௨ உனது நல்ல ேவைலகைளப்பற்ற நான்

ெசால்லமுடிந்தது.
நீ ெசய்த மதத் ெதாடர்பானவற்ைறயும்
ெசால்லமுடிந்தது.

ஆனால்,அைவபயனற்றைவ.
௧௩உனக்குஉதவ ேதைவப்படும்ேபாது,
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அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம்
கதறுகறாய். அைவ உன்ைனச்
சுற்றயுள்ளன.

அைவஉனக்குஉதவட்டும்.
ஆனால், நான் உனக்குக் கூறுக ேறன்.

அவற்ைறக்காற்றுஅடித்துப் ேபாகும்.
உன்னிடமிருந்து இவற்ைறெயல்லாம்
சறுகாற்றுெகாண்டுேபாகும்.

ஆனால், என்ைனச்சார்ந்தருக்க றஒருவன்
நான் வாக்குப்பண்ணின பூமிையப்
ெபறுவான்.

அப்படிப்பட்டவன் எனது பரிசுத்தமான
மைலையப்ெபறுவான்.”

கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றுவார்
௧௪சாைலகைளச்சுத்தம்ெசய்க!
சாைலகைளச்சுத்தம்ெசய்க!

எனது ஜனங்களுக்கு வழி ெதளிவாக
இருக்கும்படி தைடகைளநீக்குங்கள்!

௧௫ேதவன்உயர்ந்தவர்!
உன்னதமானவர், ேதவன் என்ெறன்றும்
ஜீவக்க றார்.

ேதவனுைடயநாமம் பரிசுத்தமானது.
ேதவன் கூறுகறார், “நான் உயர்ந்த

பரிசுத்தமானஇடத்தல்வாழ்க ேறன்.
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ஆனால், அேதாடு துக்கமும்
பணிவும்ெகாண்ட ஜனங்கேளாடும்
வாழ்க ேறன்.

நான் உள்ளத்தல் பணிவுள்ள
ஜனங்களுக்குப் புதய வாழ்க்ைகையக்
ெகாடுப்ேபன்.

நான்தங்கள்இருதயங்களில்துக்கமுள்ள
ஜனங்களுக்குப் புதய வாழ்க்ைகையக்
ெகாடுப்ேபன்.

௧௬ நான் என்ெறன்றும் ெதாடர்ந்து
ேபாரிடமாட்ேடன்.

நான் எப்ெபாழுதும் ேகாபமாய்
இருக்கமாட்ேடன்.

நான்ெதாடர்ந்து ேகாபமாகஇருந்தால்,
எனக்கு முன்பாக மனிதனின் ஆவயும்,
நான் அவர்களுக்குத் ெகாடுத்த
ஆத்துமாவும் சாகும்.

௧௭இந்தஜனங்கள்ெகட்டவற்ைறச்ெசய்தனர்.
அதுஎனக்குக் ேகாபமூட்டியது.

எனேவ, நான் இஸ்ரேவைலத்
தண்டித்ேதன்.

நான் அவனிடமிருந்து தரும்ப ேனன்.
ஏெனன்றால் நான் ேகாபமாக
இருந்ேதன்.

இஸ்ரேவல்என்ைனவட்டுவலகயது.
இஸ்ரேவல் முரட்டாட்டம் ெசய்து, தனக்கு
இஷ்டமானைதெசய்தது.
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௧௮ இஸ்ரேவல் எங்கு ெசன்றாலும் நான்
பார்த்ேதன். எனேவ, நான் அவைனக்
குணப்படுத்துேவன்.

(மன்னிப்ேபன்) நான் அவைன நடத்த
அவனுக்குஆறுதல்கூறுேவன்.

அவன் சமாதானம் அைடயுமாறு
வார்த்ைதகைளச்ெசால்ேவன்.

ப றகு, அவனும் அவனது ஜனங்களும்
துக்கத்ைதஉணரமாட்டார்கள்.

௧௯ நான் அவர்களுக்குச் ‘சமாதானம்’ எனும்
புதயவார்த்ைதையக்கற்றுத்தருேவன்.

என்னருக ேல உள்ள ஜனங்களுக்குச்
சமாதானத்ைதத்தருேவன்.

ெதாைல தூரத்தலுள்ள ஜனங்களுக்கும்
சமாதானத்ைதத்தருேவன்.

நான் அந்த ஜனங்கைளக்
குணப்படுத்துேவன் (மன்னிப்ேபன்).”

கர்த்தர் தாேமஇவற்ைறச்ெசான்னார்.

௨௦ ஆனால் தீய ஜனங்கள் ெகாந்தளிப்பான
கடைலப் ேபான்றவர்கள்.

அவர்களால் அைமதயாகவும்
சமாதானமாகவும்இருக்கமுடியாது.

அவர்கள் ேகாபத்ேதாடு மண்ைணக்
கலக்கும்கடைலப்ேபான்றுஉள்ளனர்.

௨௧ “தீயஜனங்களுக்குசமாதானம்இல்ைல”
என்றுஎன்ேதவன்கூறுகறார்.
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௫௮
ேதவைனப் பன்பற்றுமாறு

ஜனங்களுக்குச்ெசால்லப்பட ேவண்டும்
௧உன்னால்முடிந்தவைர சத்தமிடு!

நீயாக நறுத்தாேத! எக்காளம் ேபான்று
உரக்கச் சத்தமிடு!

ஜனங்கள் ெசய்த தவறுகைளப்பற்ற
அவர்களுக்குக்கூறு!

யாக்ேகாபன் குடும்பத்த ற்கு அவர்களின்
பாவத்ைதப்பற்ற க்கூறு!

௨ப றகுஅவர்கள்என்ைனத்ெதாழுதுெகாள்ள
ஒவ்ெவாருநாளும்வருவார்கள்.

எனது வழிகைள அந்த ஜனங்கள்
கற்றுக்ெகாள்ளவரும்புவார்கள்.

அவர்கள் ேநர்ைமயாக வாழும்
ேதசமாவார்கள்.

ேதவனுைடய நல்ல கட்டைளகைளப்
பன்பற்றுவைத அவர்கள்
வ டமாட்டார்கள்.

அவர்கைள ேநர்ைமயாக நயாயந்தீர்க்குமாறு
என்ைனக்ேகட்பார்கள்.

அவர்கள் ேதவனிடம் அவர் ெகாடுக்கும்
ேநர்ைமயான முடிவுகளுக்காகப் ேபாக
வரும்புவார்கள்.

௩ இப்ேபாது, அந்த ஜனங்கள், “உமக்கு
மரியாைத ெசலுத்துவதற்காக நாங்கள்
சாப்படுவைத நறுத்துக ேறாம். எங்கைள
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ஏன் பார்க்கவல்ைல? நாங்கள் உமக்கு
மரியாைத ெசலுத்த எங்கள் உடைலக்
காயப்படுத்துக ேறாம். நீர் ஏன் எங்கைளக்
கண்டுெகாள்ளவல்ைல?” என்று
கூறுகன்றனர்.
ஆனால் கர்த்தர் கூறுகறார்: “நீங்கள்

உங்கைளேய தருப்த ப்படுத்த க்ெகாள்ள
ச றப்பு நாட்களில் சாப்ப டாமல்
இருக்க றீர்கள். நீங்கள் ெசாந்த உடல்கைள
அல்ல, உங்கள் ேவைலக்காரர்கைளேய
தண்டிக்க றீர்கள். ௪ நீங்கள் பச ேயாடு
இருக்க றீர்கள். ஆனால், உணவுக்காக
அன்று. நீங்கள் வாதம் ெசய்யவும் சண்ைட
ெசய்யவும் பசயாய் இருக்க றீர்கள்,
அப்பத்துக்காகஅல்ல. உங்கள்தீயைககளால்
ஜனங்கைளஅடிக்கப்பச யாய்இருக்க றீர்கள்.
நீங்கள் உணவு உண்டைத நறுத்துவது,
எனக்காக அல்ல. நீங்கள் உங்கள்
குரைலப் பயன்படுத்த என்ைனத் துதக்க
வரும்புவதல்ைல. ௫ அந்தச் ச றப்பான
நாட்களில் சாப்ப டாமல் இருந்து ஜனங்கள்
தம் உடைல வருத்த க் ெகாள்ளேவண்டும்
என்று நான் வரும்புக ேறன் என்று நீங்கள்
நைனக்கறீர்களா?ஜனங்கள் ேசாகமாகத்
ேதாற்றமளிப்பைத வரும்புக ேறன்
என்று நைனக்கறீர்களா?ஜனங்கள்
வாடிய ெசடிகைளப்ேபான்று தைல
குனிந்து துக்கத்துக்கான ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று
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வரும்புக ேறன் என்று நைனக்கறீர்களா?
ஜனங்கள் தம் துக்கத்ைதக் காட்ட
சாம்பலில் உட்கார்ந்தருப்பைத நான்
வரும்புக ேறன் என்று நைனக்கறீர்களா?
இைதேய உங்கள் ச றப்பான உபவாச
நாட்களில் நீங்கள் ெசய்க றீர்கள். கர்த்தர்
இைதத்தான் வரும்புக றார் என்று நீங்கள்
நைனக்கறீர்களா?
௬ “நான் வரும்புகன்ற ச றப்பான

ஒரு நாைள உங்களுக்குச் ெசால்ேவன்.
ஜனங்கைள வடுதைல ெபறச்ெசய்யும்
நாள். ஜனங்களின் சுைமகைள நீங்கள்
எடுத்துக்ெகாள்ளும் ஒரு நாைள நான்
வரும்புக ேறன். துன்பப்படுக ற ஜனங்கைள
நீங்கள் வடுதைல ெசய்யும் நாைள
ச றப்பானதாக வரும்புக ேறன். அவர்களின்
ேதாள்களிலிருந்து சுைமைய எடுத்துவடும்
ஒரு நாைள நான் வரும்புக ேறன். ௭ நீங்கள்
உங்கள் உணைவ பச த்தவர்கேளாடு
பங்க ட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன். நீங்கள் வீடற்ற ஏைழ
ஜனங்கைளக் கண்டு படித்து, அவர்கைள
உங்கள் வீட்டிற்கு அைழத்து வருவைத
நான் வரும்புக ேறன். ஆைடயல்லாத
ஒரு மனிதைன நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது,
உங்கள் ஆைடகைள அவனுக்குக்
ெகாடுங்கள். அவர்களுக்கு உதவாமல்
ஒளிந்துெகாள்ளாதீர்கள். அவர்கள்
உங்கைளப் ேபான்றவர்கேள.”
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௮ நீங்கள் இவற்ைறச் ெசய்தால், உங்களது
ெவளிச்சம் வ டியற்காலசூரியைனப்ேபான்று
ஒளிவீசத் ெதாடங்கும். ப றகு, உங்கள்
காயங்கள் குணமாகும். உங்கள் நன்ைம
(ேதவன்) உங்களுக்கு முன்னால் நடந்து
ெசல்லும். கர்த்தருைடய மகைம உங்கைளப்
பன்ெதாடர்ந்துவரும். ௯ ப றகு நீங்கள்
கர்த்தைர அைழப்பீர்கள். கர்த்தர்
உங்களுக்குப் பதல்ெசால்வார். நீ கர்த்தரிடம்
சத்தமிடுவாய். அவர் “நான் இங்ேக
இருக்க ேறன்!” என்பார்.
ஜனங்களுக்குத் துன்பங்கைளயும்,

சுைமகைளயும் ெகாடுப்பைத
நறுத்தேவண்டும். நீங்கள்
அநயாயமான வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்துவைதயும், மற்றவர்கைளக்
குைறெசால்வைதயும் நறுத்த ேவண்டும்.
௧௦ பச யாயருக்க ற ஜனங்கைளப் பார்த்து நீ
வருத்தப்படேவண்டும். அவர்களுக்கு உணவு
தர ேவண்டும். துன்பப்படுக றவர்களுக்கு நீ
உதவ ேவண்டும். அவர்களின் ேதைவகைள
நைறேவற்ற ேவண்டும்.அப்ேபாது உனது
ெவளிச்சம் இருளில் ப ரகாச க்கும். உனக்கும்
துக்கம் இருக்காது. நீ நண்பகலில் உள்ள
சூரியைனப்ேபான்றுப ரகாசமாகஇருப்பாய்.
௧௧ கர்த்தர் எப்ெபாழுதும் உன்ைன

வழிநடத்துவார். வறண்ட நலங்களில் அவர்
உனது ஆத்துமாைவத் தருப்த ப்படுத்துவார்.
உனது எலும்புகளுக்குக் கர்த்தர் ெபலன்
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தருவார். அதகத் தண்ணீருள்ள
ேதாட்டத்ைதப்ேபான்று நீ இருப்பாய்.
எப்ெபாழுதும் தண்ணீருள்ள
ஊற்றைனப்ேபான்றுநீஇருப்பாய்.
௧௨ உனது நகரங்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு

அழிக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால், புதய
நகரங்கள் கட்டப்படும். இந்நகரங்களின்
அஸ்தபாரங்கள் பல ஆண்டுகளுக்குத்
ெதாடர்ந்து இருக்கும். நீ, “ேவலிகைள
கட்டுக றஒருவன்”என்றுஅைழக்கப்படுவாய்.
நீ, “சாைலகைளயும் வீடுகைளயும்
கட்டுபவன்” என்றும்அைழக்கப்படுவாய்.
௧௩ ஓய்வுநாளில் ேதவனுைடய சட்டத்த ற்கு

எத ராகப் பாவம் ெசய்வைத எப்ெபாழுது
நீ நறுத்துகறாேயா அப்ேபாது இது
ந கழும். அந்தச் ச றப்பு நாளில்
உன்ைன நீேய தருப்த படுத்த க்ெகாள்ளும்
ெசயல்கள் ெசய்வைத எப்ெபாழுது
நறுத்துவாேயா, அப்ேபாது இது நடக்கும்.
ஓய்வுநாைள மக ழ்ச்ச யான நாள் என்றும் நீ
எண்ணேவண்டும். கர்த்தருைடய ச றப்பான
நாைள நீ மகைமப்படுத்த ேவண்டும். மற்ற
நாட்களில் நீ ெசால்வைதயும், ெசய்வைதயும்
அந்தச் ச றப்புநாளில் ெசய்யாமல் நீ அதைன
மகைமப்படுத்தேவண்டும்.
௧௪ பன் நீ கர்த்தைர உன்னிடம்

தயவாயருக்குமாறு ேகட்கலாம். அவர்
உன்ைனப் பூமிக்கு ேமலுள்ள உயரமான
இடங்களுக்கு எடுத்துச்ெசல்வார். உனது
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தந்ைத யாக்ேகாப ற்குரிய அைனத்ைதயும்
அவர் தருவார். கர்த்தர்தாேம இவற்ைறச்
ெசான்னார். எனேவஇைவநடக்கும்.

௫௯

ெகட்ட ஜனங்கள் தங்கள் வாழ்ைவ மாற்ற
ேவண்டும்
௧ பார், உன்ைனக் காப்பாற்ற கர்த்தருைடய

வல்லைம ேபாதுமானதாக உள்ளது. நீ
அவரிடம் உதவ ேகட்கும்ேபாது அவர்
உனக்குப் பதல் தருவார். ௨ஆனால் உனது
பாவங்கள் உன்ைனத் ேதவனிடமிருந்து
வலக்குகறது. உனது பாவங்கள்
கர்த்தருைடய முகத்ைத உன்னிடமிருந்து
மைறயச் ெசய்க றது. அப்ேபாது அவர்
உனக்குச் ெசவ ெகாடுக்கமாட்டார். ௩உனது
ைககள் அழுக்காக உள்ளன. அைவ
இரத்தத்தால் மூடப்பட்டுள்ளன. உனது
வ ரல்கள் குற்றங்களால் மூடப்பட்டுள்ளன.
நீ உனது வாயால் ெபாய்கைளச்
ெசால்லுகறாய். உனது நாக்கு தீயவற்ைறக்
கூறுகறது. ௪ எவரும் மற்றவர்கைளப்
பற்றய உண்ைமகைளக் கூறுவதல்ைல,
ஜனங்கள் ஒருவேராடு ஒருவர் வழக்காடு
மன்றத்தல் ேமாதுக றார்கள். அவர்கள் தம்
வழக்குகளில் ெவல்வதற்கு ெபாய்யான
வாக்குவாதங்கைள நம்ப இருக்க றார்கள்.
அவர்கள் ஒருவைரப்பற்ற ஒருவர் ெபாய்
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ெசால்லுகறார்கள். அவர்களுக்கு
முழுவதுமாகத் துன்பம் உள்ளது. அவர்கள்
தீைமையப் ெபற்ெறடுக்க றார்கள். ௫ வஷப்
பாம்புகளிலிருந்து முட்ைடகள் வருவதுேபால
இவர்களிடமிருந்து தீைமகள் வருகன்றன.
நீ அவற்றல் ஒரு முட்ைடையத் உண்டால்
மரித்துப் ேபாவாய். அவற்றல் ஒரு
முட்ைடைய உைடத்தால், ஒரு வஷப்பாம்பு
ெவளிேய வரும். ஜனங்கள் ெபாய்
ெசால்க றார்கள். அந்தப் ெபாய்கள் சலந்த
வைலேபான்றுள்ளன. ௬ அந்த வைலகைள
ஆைடகளுக்குப் பயன்படுத்த முடியாது. அந்த
வைலகளால் நீ உன்ைன மூடிக்ெகாள்ள
முடியாது. ச லர் ெகட்டச் ெசயல்கைளச்
ெசய்வார்கள். மற்றவர்களுக்குக்
ெகாடுைம ெசய்யத் தம் ைககைளப்
பயன்படுத்துவார்கள். ௭ அந்த ஜனங்கள்
தம் கால்கைளத் தீைமெசய்ய ஓடுவதற்குப்
பயன்படுத்துவார்கள். அவர்கள் குற்றம்
ஒன்றுேம ெசய்யாதவர்கைளக் ெகாைல
ெசய்ய வைரவார்கள். அவர்கள் தீய
எண்ணங்கைளச் ச ந்த ப்பார்கள். கலகமும்
ெகாள்ைளயும் அவர்களின் வாழ்க்ைக
முைறயாக உள்ளது. ௮ அந்த ஜனங்கள்
சமாதானத்தன் வழிைய அறவதல்ைல.
அவர்களின் வாழ்வல் நன்ைம இல்ைல.
அவர்களின் வழிகள் ேநர்ைமயானதாக
இல்ைல. அவர்கள் வாழ்வதுேபான்று
வாழ்க றஎவரும்தம்வாழ்வல்சமாதானத்ைத
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அைடயமாட்டார்கள்.

இஸ்ரேவலரின் பாவம் துன்பத்ைதக்
ெகாண்டுவருகறது
௯ அைனத்து ேநர்ைமயும், நன்ைமயும்

ேபானது.
நமக்குஅருகல்இருள்மட்டுேமஉள்ளது.

எனேவ, நாம் ெவளிச்சத்துக்காக
காத்தருக்கேவண்டும்.

நாம் ப ரகாசமான ெவளிச்சத்ைத
எத ர்பார்க்க ேறாம்.

ஆனால், நம்மிடம் இருப்பெதல்லாம்
இருள்தான்.

௧௦ கண்கள் இல்லாத ஜனங்கைளப்
ேபான்றருக்க ேறாம்.

நாம் குருடர்கைளப்ேபான்று சுவர்களில்
ேமாதுக ேறாம்.

இருட்டில் இருப்பதுேபால இடற க் கீேழ
வழுக ேறாம்.

பகலிலும்கூட நம்மால் பார்க்க
முடிவதல்ைல.

மத்தயான ேவைளயல் நாம்
மரித்தவர்கைளப்ேபான்று
வழுக ேறாம்.

௧௧ நாம் எல்ேலாரும் மிகுந்த துக்கத்தல்
இருக்க ேறாம்.

நாம் கரடிகள் மற்றும் புறாக்கைளப்
ேபான்று துக்க ஓைசகைளச்
எழுப்புக ேறாம்.
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நாம் ஜனங்கள் நயாயமாயருக்கும்
காலத்த ற்காக காத்தருக்க ேறாம்.

ஆனால்இதுவைர நயாயமில்ைல.
நாம் காப்பாற்றப்படுவதற்காகக்

காத்தருக்க ேறாம்.
ஆனால், இரட்ச ப்பு இன்னும் ெவகு
ெதாைலவல்உள்ளது.

௧௨ ஏெனன்றால், நாம் நமது ேதவனுக்கு
எத ராகப் பல தீைமகைளச்
ெசய்தருக்க ேறாம்.

நாம் தவறானவர்கள் என்பைத நமது
பாவங்கள்காட்டுகன்றன.

இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்த
குற்றவாளிகள் என்பைத நாம்
அற ேவாம்.

௧௩ நாம் பாவங்கள் ெசய்து கர்த்தருக்கு
எத ராகத் தரும்ப ேனாம்.

நாம் அவைர வ ட்டுத் தரும்ப அவைர
வ ட்டுவலக ேனாம்.

நாம் தீயவற்றுக்குத்த ட்டமிட்ேடாம்.
ேதவனுக்கு எத ராக இருக்கும்
ெசயல்களுக்குத்த ட்டமிட்ேடாம்.

நம்மிடம் இவற்ைறப் பற்றய எண்ணங்கள்
உண்டு.

நமது இதயத்தல் இவற்ைறப்பற்ற
த ட்டமிட்ேடாம்.

௧௪நம்மிடமிருந்துநீத தரும்பவ ட்டது.
ேநர்ைமயானது ெவகு ெதாைலவல்
உள்ளது.
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உண்ைமயானது ெதருக்களில் வழுந்து
க டக்கன்றது.

நன்ைமயானது நகரத்த ற்குள் நுைழய
அனுமதக்கப்படவல்ைல.

௧௫உண்ைமேபாய்வ ட்டது.
நன்ைம ெசய்யேவண்டும் என்று
முயற்ச ெசய்க றவர்கள்
ெகாள்ைளயடிக்கப்படுக றார்கள்.

கர்த்தர் பார்த்தார்.
அவரால்எந்தநன்ைமயும்கண்டுெகாள்ள
முடியவல்ைல.

கர்த்தர்இதைனவரும்பவல்ைல.
௧௬கர்த்தர் பார்த்துஆச்சரியப்பட்டார்.

ஜனங்களுக்கு உதவ ெசய்ய
ஒருவனும் நற்பைதக் கண்டுெகாள்ள
முடியவல்ைல.

எனேவ, கர்த்தர் தனது ெசாந்த
வல்லமையயும் நீதையயும்
பயன்படுத்தனார்.

கர்த்தர்ஜனங்கைளக்காப்பாற்றனார்.
௧௭கர்த்தர் ேபாருக்குத்தயார் ெசய்தார்.
கர்த்தர் நீதையமார்புக் கவசமாக்கனார்.

இரட்ச ப்ைபத்தைலக்குச்சீராவாக்கனார்.
தண்டைனகள் என்னும் ஆைடகைள

அணிந்துெகாண்டார்.
உறுதயான அன்ைபச் சால்ைவயாகப்
ேபார்த்தனார்.
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௧௮ கர்த்தர் தனது பைகவர்கள்மீது ேகாபம்
ெகாண்டிருக்க றார்.

எனேவ, கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஏற்ற
தண்டைனையக்ெகாடுப்பார்.

கர்த்தர் தனது பைகவர்கள் மீது
ேகாபம்ெகாண்டிருக்க றார்.

எனேவ, ெதாைலதூர இடங்களிலுள்ள
ஜனங்கைளயும்கர்த்தர் தண்டிப்பார்.

கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஏற்ற
தண்டைனையக்ெகாடுப்பார்.

௧௯ எனேவ, ேமற்ேக உள்ள ஜனங்கள் அஞ்ச ,
கர்த்தருைடய நாமத்த ற்கு மரியாைத
தருவார்கள்.

க ழக்ேக உள்ள ஜனங்கள் அஞ்ச ,
கர்த்தருைடய மகைமக்கு மரியாைத
தருவார்கள்.

கர்த்தர்வைரவல்வருவார்.
கர்த்தர் ேவகமாகப் பாயும் ஆறு பலமான
காற்றால் அடித்து வருவதுேபால்
வைரந்துவருவார்.

௨௦ ப றகு, ஒரு மீட்பர் சீேயானுக்கு வருவார்.
அவர் பாவம்ெசய்து

பறகு ேதவனிடம் தரும்பயயாக்ேகாபன்
ஜனங்களிடம்வருவார்.

௨௧ கர்த்தர் கூறுகறார், “அந்த
ஜனங்கேளாடு நான் ஒரு உடன்படிக்ைகச்
ெசய்ேவன். எனது ஆவயும் வார்த்ைதயும்
உனது வாயல் ேபாடப்பட்டுள்ளது.
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அைவ உம்ைம வ ட்டு வலகாது. நான்
வாக்களிக்க ேறன். அைவ உங்கள்
பள்ைளகளிடமும், பள்ைளகளின்
பள்ைளகளிடமும் இருக்கும். இைவ
உங்களுடன் இப்ெபாழுதும் என்ெறன்றும்
இருக்கும்.”

௬௦
ேதவன்வந்துெகாண்டிருக்க றார்

௧ “எருசேலேம! என்ெவளிச்சேம! எழு!
உனது ெவளிச்சம் (ேதவன்)
வந்துெகாண்டிருக்க றது.

கர்த்தருைடய மகைம உன் ேமல்
ஒளிவீசும்.

௨இப்ேபாதுபூமிையஇருள்மூடியருக்க றது.
ஜனங்கள்இருளில்உள்ளனர்.

ஆனால்கர்த்தர்உன்ேமல்ஒளிவீசுக றார்.
அவரதுமகைமஉன்ேமல்ேதாற்றம்தரும்.

௩ேதசங்கள்,உனதுெவளிச்சத்த டம் (ேதவன்)
வரும்.

அரசர்கள், உனது ப ரகாசமான
ெவளிச்சத்த டம்வருவார்கள்.

௪உன்ைனச்சுற்ற ப் பார்!
ஜனங்கள் ஒன்றுகூடி உன்னிடம்
வந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அவர்கள் உனது மகன்கள், ெவகு
ெதாைலவலிருந்துவருகறார்கள்.

உனது மகள்களும் அவர்கேளாடு
வருகறார்கள்.
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௫ “இதுஎத ர்காலத்தல்நைடெபறும்.
அப்ேபாது, நீ உனது ஜனங்கைளக்
காண்பாய். உனதுமுகம் மக ழ்ச்ச யுடன்
ப ரகாச க்கும்.

முதலில்நீபயப்படுவாய்!
ஆனால்பறகுநீகளர்ச்ச யைடவாய்.

கடல்கைளத் தாண்டி வரும் ஜனங்களின்
கூட்டம்உன்முன்இருக்கும்.

பலநாட்டு ஜனங்களும் உன்னிடம்
வருவார்கள்.

௬மீதயான்ஏப்பாத் நாடுகளில்உள்ளஒட்டகக்
கூட்டங்கள்உனதுநாட்ைடக் கடக்கும்.

ேசபாவலிருந்து நீள வரிைசயாக
ஒட்டகங்கள்வரும்.

அவர்கள் ெபான்ைனயும் நறுமணப்
ெபாருட்கைளயும்ெகாண்டுவருவார்கள்.

ஜனங்கள் கர்த்தைரத் துத த்துப்
பாடுவார்கள்.

௭ ேகதாரிலுள்ள அைனத்து ஆடுகைளயும்
ேசகரித்து ஜனங்கள் உன்னிடம்
தருவார்கள்.

ெநபாேயாத்தலிருந்து அவர்கள் ஆட்டுக்
கடாக்கைளக்ெகாண்டுவருவார்கள்.

எனது பலிபீடத்தல் அந்த மிருகங்கைள
நீங்கள்பலியடுவீர்கள்.

நான்அவற்ைறஏற்றுக்ெகாள்ேவன்.
எனதுஅற்புதமானஆலயத்ைத

ேமலும்நான்அழகுபடுத்துேவன்.
௮ஜனங்கைளப்பாருங்கள்!
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ேமகங்கள் வைரவாக வானத்ைதக்
கடப்பதுேபான்று அவர்கள் உன்னிடம்
வைரந்துவருகன்றனர்.

புறாக்கள் தம் கூடுகளுக்குப் பறந்து
ேபாவதுேபால் ேபாகன்றனர்.

௯ எனக்காகத் ெதாைலதூர நாடுகள் எல்லாம்
காத்தருக்கன்றன.

ெபரிய சரக்குக் கப்பல்களும்
பயணத்தற்குத்தயாராகஉள்ளன.

அக்கப்பல்கள் ெதாைல தூர
நாடுகளிலிருந்து, உனது
பள்ைளகைளக் ெகாண்டுவரத்
தயாராகஉள்ளன.

அவர்கள்ெபான்ைனயும்,ெவள்ளிையயும்
தங்கேளாடுஎடுத்துவந்து

உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரும்,
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருமானவைர
மகைமப்படுத்துவார்கள்.

கர்த்தர்உனக்காகஅற்புதச்ெசயல்கைளச்
ெசய்க றார்.

௧௦மற்றநாடுகளில்உள்ளபள்ைளகள்,உனது
சுவர்கைளமீண்டும்கட்டுவார்கள்.

அவர்களின் அரசர்கள் உனக்குச்
ேசைவெசய்வார்கள்.

“நான் ேகாபமாக இருந்தேபாது, நான்
உன்ைனக்காயப்படுத்த ேனன்.

ஆனால் இப்ேபாது, நான் உன்னிடம்
தயவாயருக்கவரும்புக ேறன்.
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எனேவ உனக்கு நான் ஆறுதல்
ெசய்ேவன்.

௧௧ உனது கதவுகள் எப்ேபாதும்
த றந்தருக்கும்.

அைவ, இரவு அல்லது பகல்
எவ்ேவைளயலும்மூடப்படாதைவ.

நாடுகளும் அரசர்களும் தங்கள்
ெசல்வங்கைள உனக்குக்
ெகாண்டுவருவார்கள்.

௧௨உனக்குச் ேசைவெசய்யாத
எந்த நாடும்,இராஜ்யமும்அழிக்கப்படும்.

௧௩ லீபேனானில் உள்ள மிகச்ச றந்த
ெபாருட்கள்உனக்குக்ெகாடுக்கப்படும்.

ஜனங்கள்உனக்குத் ேதவதாரு, பாய்மரம்,
புன்ைன ேபான்ற மரங்கைளக்
ெகாண்டுவருவார்கள்.

இம்மரங்கள் எனது பரிசுத்தமான இடத்ைதக்
கட்டவும் ேமலும் அழகுபடுத்தவும்
பயன்படும்.

இந்த இடம் சங்காசனத்த ற்கு முன்பு
உள்ளசறுநாற்காலிேபால்இருக்கும்.

நான்இதற்குெபருமத ப்புெகாடுப்ேபன்.
௧௪ கடந்த காலத்தல், ஜனங்கள் உன்ைனக்

காயப்படுத்தனார்கள்,
அந்த ஜனங்கள் இப்ெபாழுது உன்
முன்னால்பணிவார்கள்.

கடந்த காலத்தல், ஜனங்கள் உன்ைன
ெவறுத்தனர்.
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அந்த ஜனங்கள் உன் காலடியல்
பணிவார்கள்.

அவர்கள்உன்ைன ‘கர்த்தருைடயநகரம்’
‘இஸ்ரேவலுைடய பரிசுத்தமானவரின்
சீேயான்’ என்றும்அைழப்பார்கள்.

௧௫ “நீ மீண்டும் தனியாகக்
ைகவ டப்படமாட்டாய்.

நீ மீண்டும்ெவறுக்கப்படமாட்டாய்.
நீ மீண்டும்ெவறுைமயாக்கப்படமாட்டாய்.

நான் என்ெறன்றும் உன்ைன
ெபரியவனாக்குேவன்.

நீ என்ெறன்றும் மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருப்பாய்.

௧௬ உனக்குத் ேதைவயான அைனத்ைதயும்
நாடுகள்தரும்.

இது குழந்ைத தன் தாய டமிருந்து பால்
குடிப்பதுேபான்றுஇருக்கும்.

ஆனால் நீ அரசர்களிடமிருந்து ெசல்வத்ைதக்
குடிப்பாய்.

ப றகு நீ, அது நான் என்றும் உன்ைனக்
காப்பாற்றும் கர்த்தர் என்றும்
அற ந்துெகாள்வாய்.

யாக்ேகாபன் ெபரிய ேதவன் உன்ைனக்
காப்பாற்றுகறவர், என்பைத நீ
அற ந்துெகாள்வாய்.

௧௭ “இப்ேபாது உன்னிடம் ெவண்கலம்
உள்ளது.
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நான் உனக்குப் ெபான்ைனக்
ெகாண்டுவருேவன்.

இப்ேபாது,உன்னிடம்இரும்புஉள்ளது.
நான் உனக்கு ெவள்ளிையக்
ெகாண்டுவருேவன்.

நான் உனது மரத்ைத ெவண்கலமாக
மாற்றுேவன்.

நான் உனது கற்கைள இரும்பாக
மாற்றுேவன்.

நான் உனது தண்டைனகைளச் சமாதானம்
ஆக்குேவன்.

ஜனங்கள் இப்ேபாது, உன்ைனப்
புண்படுத்துகறார்கள். ஆனால்,
ஜனங்கள் உனக்காக நல்லவற்ைறச்
ெசய்வார்கள்.

௧௮ உனது நாட்டில் வன்முைறபற்றய
ெசய்த கள்இனிஇராது.

உனதுநாட்ைடஜனங்கள்மீண்டும்தாக்க
உனக்குள்ளைதப் பற க்கமாட்டார்கள்.

நீஉனதுசுவர்களுக்கு ‘இரட்ச ப்பு’ என்றும்
உனது வாசல்களுக்கு ‘துத ’ என்றும்
ெபரிடுவாய்.

௧௯ “பகலில் இனி சூரியன் உனக்கு
ெவளிச்சத்ைதத்தராது.

இரவல் சந்த ரன் இனி உனக்கு
ெவளிச்சத்ைதத்தராது.

ஏெனன்றால், என்ெறன்றும் கர்த்தேர உனக்கு
ெவளிச்சமாய்இருப்பார்.
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உனது ேதவேன உனக்கு
மகைமயுமாயருப்பார்.

௨௦உனதுசூரியன்மீண்டும்அஸ்தமிக்காது.
உனதுசந்த ரன்மீண்டும்மைறயாது.

ஏெனன்றால், கர்த்தேர என்ெறன்றும் உன்
ெவளிச்சமாய்இருப்பார்!

உனது துக்கத்த ற்குரிய காலம்
முடிந்துவ ட்டது.

௨௧ “உனது ஜனங்கள் அைனவரும்
நல்லவர்கள்ஆவார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் பூமிைய என்ெறன்றும்
ெபறுவார்கள்.

நான்அந்தஜனங்கைளப்பைடத்ேதன்.
அவர்கள் அற்புதமான ெசடிகள். நான்
அவர்கைள எனது ைககளினால்
பைடத்ேதன்.

௨௨ மிகச் ச றய குடும்பம்கூட மிகப்ெபரிய
ேகாத்த ரமாகவளரும்.

ச றய குடும்பங்கள் வலிைம மிகுந்த
நாடாகும்.

காலம் சரியாகும் ேபாது நான் சீக்க ரமாய்
வருேவன்.

நான் இவற்ைறெயல்லாம் நடக்கும்படிச்
ெசய்ேவன்.”

௬௧
வடுதைலப்பற்றயகர்த்தருைடயெசய்த
௧ கர்த்தருைடய ஊழியன் கூறுகறான்,

“எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர், என்
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மீது அவருைடய ஆவைய ைவத்தார்.
ேதவன் என்ைன ஏைழ ஜனங்களுக்கு
நற்ெசய்த கைளச் ெசால்லவும்,
துக்கமுள்ளவர்களுக்கு ஆறுதலளிக்கவும்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். கட்டப்பட்டவர்களிடம்
அவர்கள் வடுதைல ெசய்யப்படுக றார்கள்
என்றும் சைறப்பட்டவர்களிடம் அவர்கள்
வடுதைலெசய்யப்பட்டிருக்க றார்கள்என்றும்
ெசால்ல ேதவன் என்ைன அனுப்பனார்.
௨ கர்த்தர் எப்ெபாழுது தமது தயைவக்
காட்டுவார் என்று ெதரிவ க்க ேதவன்
என்ைன அனுப்பனார். ேதவன் எப்ெபாழுது
தீயவர்கைளத் தண்டிப்பார் என்பைதத்
ெதரிவ க்க ேதவன் என்ைன அனுப்பனார்.
துக்கப்படுக றவர்களுக்கு ஆறுதல்
அளிக்க ேதவன் என்ைன அனுப்பனார்.
௩ சீேயானிலுள்ள துக்கப்பட்ட ஜனங்களிடம்
ேதவன் என்ைன அனுப்பனார். நான்
அவர்கைளக் ெகாண்டாட்டத்த ற்கு தயார்
ெசய்ேவன். நான் அவர்கள் தைலயலிருந்து
சாம்பைல எடுத்துவ ட்டு அவர்களுக்கு
க ரீடத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்.நான் அவர்களின்
துக்கத்ைத எடுத்துவ ட்டு மக ழ்ச்ச யன்
எண்ெணையக் ெகாடுப்ேபன். நான்
அவர்களின் துயரத்ைத எடுத்துவ ட்டு
ெகாண்டாட்டத்தன் ஆைடகைளக்
ெகாடுப்ேபன். நான் ‘நல்ல மரங்கள்’ என்றும்
‘கர்த்தருைடய அற்புதமான ெசடிகள்’ என்றும்
அந்த ஜனங்களுக்குப் ெபயரிட ேதவன்
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என்ைனஅனுப்பனார்”.
௪ “அந்தக் காலத்தல், அழிந்த

பைழய நகரங்கள் மீண்டும் கட்டப்படும்.
அைவ ஆரம்பத்தல் இருந்ததுேபாலேவ
புதயதாக்கப்படும். பற்பல ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு அழிக்கப்பட்ட நகரங்கள் எல்லாம்
புதயைவேபாலக்கட்டப்படும்.
௫ “ப றகு, உனது பைகவர்கள் உன்னிடம்

வந்து உன் ஆடுகைளக் ேமய்ப்பார்கள்.
உனது பைகவர்களின் பள்ைளகள் உனது
வயல்களிலும் ேதாட்டங்களிலும் ேவைல
ெசய்வார்கள். ௬ ‘கர்த்தருைடயஆசாரியர்கள்’
என்றும், ‘நமது ேதவனுைடய ஊழியர்கள்’
என்றும் நீங்கள் அைழக்கப்படுவீர்கள்.
பூமியன் அைனத்து நாடுகளிலுமுள்ள
ெசல்வங்களும்உனக்குவரும். நீ இவற்ைறப்
ெபற்றைதப்பற்ற ெபருைமஅைடவாய்.
௭ “கடந்த காலத்தல், மற்றவர்கள் உன்ைன

அவமானப்படுத்த , உன்மீது ெகட்டவற்ைறச்
ெசான்னார்கள். மற்ற எந்த ஜனங்கைளயும்
வ ட நீ மிகுதயாகஅவமானப்பட்டாய். எனேவ,
இரண்டு மடங்கு மிகுதயாகப் ெபறுவாய்.
நீ என்ெறன்றும் மக ழ்ச்சையப் ெபறுவாய்.
௮ இது ஏன் நடக்கும்? ஏெனன்றால், நாேன
கர்த்தர்! நான் நயாயத்ைத ேநச க்க ேறன்.
நான் தருட்ைடயும் தவறான அைனத்ைதயும்
ெவறுக்க ேறன். எனேவ, நான்
ஜனங்களுக்குரிய சம்பளத்ைத அவர்களுக்கு
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ெகாடுப்ேபன். நான்எனதுஜனங்கேளாடுஒரு
உடன்படிக்ைகைய என்ெறன்ைறக்குமாகச்
ெசய்ேவன். ௯ அைனத்து நாடுகளிலும்
உள்ள ஒவ்ெவாருவரும் எனது ஜனங்கைள
அறவார்கள். எனது நாட்டிலுள்ள
பள்ைளகைள ஒவ்ெவாருவரும் அறவார்கள்.
அவர்கைளப் பார்க்க ற எவரும் கர்த்தர்
அவர்கைள ஆசீர்வத க்க றார் என்பைத
அறவார்கள்.”

ேதவனுைடய ஊழியர் இரட்ச ப்ைபயும்
நன்ைமையயும்ெகாண்டுவருவார்
௧௦ “கர்த்தர் என்ைன மிக மிக

மக ழ்ச்ச யுைடயவராகச் ெசய்க றார்.
என் ேதவனுக்குள் என் ஆத்துமா
மக ழ்ச்ச யைடக றது.

கர்த்தர் இரட்ச ப்பாக ய ஆைடைய என் ேமல்
அணிவக்க றார்.

அந்த ஆைடகள் தருமணத்தல் ஒருவன்
அணிக ற ெமன்ைமயான ஆைடையப்
ேபான்றது.

கர்த்தர் என்மீது நீதயன் சால்ைவைய
அணிவக்க றார்.

அச்சால்ைவ மணமகளும், மணமகனும்
தருமணத்தல் அணியும் அழகய
ஆைடையப்ேபான்றது.

௧௧ தாவரங்கள் வளர பூமி காரணமாக
இருந்தது.
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ஜனங்கள் ேதாட்டத்தல் வைதகைளத்
தூவனார்கள்.

ேதாட்டம் அந்த வைதகைள வளர ைவத்தது.
அேத வழியல் கர்த்தர் நீதைய வளரச்
ெசய்வார்.

அைனத்து நாடுகளிலும் கர்த்தர் துதைய
வளரச்ெசய்வார்.”

௬௨
புதய எருசேலம்: நீத முழுைமயாக உள்ள

நகரம்
௧ “சீேயாைனநான்ேநச க்க ேறன்.

எனேவ, நான் ெதாடர்ந்து அவளுக்காகப்
ேபசுேவன்.

எருசேலைமநான்ேநச க்க ேறன்.
எனேவ, நான் ேபசுவைத
நறுத்தமாட்ேடன்.

ப ரகாசமான ெவளிச்சத்ைதப் ேபான்று
நன்ைமஒளிவீசும்வைர ேபசுேவன்.

இரட்ச ப்பானது சுவாைலையப்ேபான்று
எரியும்வைர ேபசுேவன்.

௨ ப றகு, அைனத்து நாடுகளும் உன்
நன்ைமையப்பார்க்கும்.

அைனத்து அரசர்களும் உனது
மகைமையக்காண்பார்கள்.

ப றகுநீ புதயெபயைரப்ெபறுவாய்.
கர்த்தர் அவராகேவ ஒரு புதய ெபயைரக்
ெகாடுப்பார்.

௩ கர்த்தர் உன்ைனப்பற்ற மிகவும் ெபருைம
ெகாள்வார்.
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நீ கர்த்தருைடய ைகயல் உள்ள அழகான
க ரீடத்ைதப்ேபால்இருப்பாய்.

௪ ‘ேதவனால் ைகவ டப்பட்ட ஜனங்கள்’
என்று மீண்டும் நீங்கள்
அைழக்கப்படமாட்டீர்கள்.

‘ேதவன் அழித்த நாடு’ என்று உனது நாடு
மீண்டும்அைழக்கப்படாது.

‘ேதவன் ேநச க்கும் ஜனங்கள்’ என்று நீங்கள்
அைழக்கப்படுவீர்கள்.

‘ேதவனுைடய மணமகள்’ என்று உனது
நாடுஅைழக்கப்படும்.

ஏெனன்றால், கர்த்தர்உன்ைனேநச க்க றார்.
உனதுநாடுஅவருக்குஉரியதாகும்.

௫ ஒரு இைளஞன் ஒரு ெபண்ைண
ேநச க்கும்ேபாது அவைள
மணக்கறான்.

அவள்அவனதுமைனவ ஆகறாள்.
அேத வழியல் உனது நாடு உனது

பள்ைளகளுக்குஉரியதாகும்.
ஒருவன் தன் புதய மைனவேயாடு மிக
மக ழ்ச்ச யாய் இருப்பது ேபால உன்
ேதவன் உன்ேனாடு மக ழ்ச்ச யாய்
இருப்பார்.”

௬ எருசேலேம! உனது மதல்களில்
காவலர்கைள (தீர்க்கதரிச கள்)
ைவப்ேபன்.

அந்தக் காவலர்கள் ெமௗனமாக
இருக்கமாட்டார்கள்!
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அவர்கள் இரவும் பகலும் ெஜபம்
ெசய்வார்கள்!

காவலர்கேள! நீங்கள் கர்த்தரிடம் ெஜபம்
ெசய்யேவண்டும்.

அவரது வாக்குறுதைய நீ அவருக்கு
நைனவுறுத்த ேவண்டும்.

எப்ெபாழுதும்ெஜபத்ைதநறுத்தாேத.
௭ அவர் எருசேலைம மாநகரமாகச் ெசய்து,

பூமியல் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாம்
துத க்கும்வைரயல்

கர்த்தரிடம் நீ ெஜபம்ெசய்யேவண்டும்.

௮கர்த்தர் ஒருவாக்குறுத ச் ெசய்தார். கர்த்தர்
தன்ெசாந்தவல்லைமையச் சான்றாகப்
பயன்படுத்தனார்.

கர்த்தர் தன் வாக்குறுதையக்
காப்பாற்ற தனது வல்லைமையப்
பயன்படுத்துவார்.

கர்த்தர் ெசான்னார், “உங்கள் உணைவ
உங்கள் பைகவர்களுக்கு மீண்டும்
ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று
வாக்களிக்க ேறன்.

நீங்கள் உருவாக்கய த ராட்ைசரசத்ைத
உங்கள் பைகவர்கள் மீண்டும்
எடுத்துக்ெகாள்ள வ டமாட்ேடன் என்று
வாக்களிக்க ேறன்.

௯ உணைவச் ேசகரிக்க றவன் அதைன
உண்ணுவான் அவன் கர்த்தைரத்
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துத ப்பான்.
த ராட்ைசையச் ேசகரிக்க றவன் அந்தத்
த ராட்ைசயலிருந்து ரசத்ைதக்
குடிப்பான், எனது பரிசுத்த ேதசங்களில்
இைவ அைனத்தும் உண்ைமயல்
நடக்கும்.”

௧௦வாசல்கள்வழியாகவாருங்கள்.
ஜனங்களுக்காகப் பாைதையச்
சுத்தப்படுத்துங்கள்.

சாைலையத்தயார் ெசய்யுங்கள்.
சாைலயலுள்ள கற்கைள
அப்புறப்படுத்துங்கள் ஜனங்களுக்கு
அைடயாளமாகக் ெகாடிைய
ஏற்றுங்கள்.

௧௧ கவனியுங்கள்! ெதாைலதூர
நாடுகளிலுள்ள ஜனங்கேளாடு கர்த்தர்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்.

“சீேயான்ஜனங்களிடம்கூறு:
‘பார்,உன்இரட்சகர்வருகறார்.

அவர் உனக்குரிய வருதைனக்
ெகாண்டு வருகறார். அவர்
அவேராடு அவ்வருதைனக் ெகாண்டு
வருகறார்.’ ”

௧௨ “பரிசுத்தமான ஜனங்கள்” “கர்த்தருைடய
இரட்ச க்கப்பட்ட ஜனங்கள்”
என்று அவரது ஜனங்கள்
அைழக்கப்படுவார்கள்:
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“ேதவன் வரும்பும் நகரம்” “ேதவேனாடு
இருக்கற நகரம்” என்று எருசேலம்
அைழக்கப்படும்.

௬௩
கர்த்தர் தம் ஜனங்கைள

நயாயந்தீர்க்க றார்
௧ ஏேதாமிலிருந்து வந்துெகாண்டிருக்க ற

இவன்யார்?
அவன்ேபாஸ்றாவலிருந்துவருகறான்.

அவனதுஆைடகள்கட்டிச் சவப்பாகஉள்ளது.
அவனது ஆைடகள் மகத்துவமாய்
உள்ளது.

அவன் ெபரும் வல்லைமேயாடு உயரமாக
நடந்துெகாண்டிருக்க றான்.

அவன், “உன்ைனக் காக்கும்
வல்லைம என்னிடம் உள்ளது.
நான் உண்ைமையப் ேபசுக ேறன்”
என்கறான்.

௨ “உனதுஆைடகள்ஏன்சவப்பாகஉள்ளன?
அைவ, த ராட்ைசைய ரசமாக்குக ற
இடத்தல் நடந்து வந்தவைனப்
ேபான்றுள்ளன.”

௩ அவன் பதல் கூறுகறான், “நான்
த ராட்ைசரசஆைலவழியாக நடந்ேதன்.

எவரும்எனக்குஉதவவல்ைல.
நான் ேகாபமாக இருக்க ேறன். நான்

த ராட்ைசகளுக்குேமல்நடந்ேதன்.
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அதன் சாறு என் ஆைடகள் ேமல்
ெதளித்தது. எனேவ, எனது ஆைடகள்
அழுக்காகஉள்ளன.

௪ ஜனங்கைளத் தண்டிக்க நான் ஒரு
காலத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேறன்.

இப்ேபாது, எனது ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றவும், பாதுகாக்கவும் உரிய
ேநரம்வந்துள்ளது.

௫நான்சுற்றலும்பார்த்ேதன். ஆனால்எவரும்
எனக்குஉதவுவைதக்காணவல்ைல.

எவரும் எனக்கு உதவவல்ைல என்று
நான்ஆச்சரியப்பட்ேடன்.

எனேவ, என்ஜனங்கைளக்காப்பாற்ற
என் ெசாந்த வல்லைமையப்
பயன்படுத்த ேனன், என் ேகாபம்
என்ைனத்தாங்கனது.

௬ நான் ேகாபமாக இருக்கும்ேபாது, நான்
ஜனங்கைளமித த்ேதன்.

என் ேகாபம் அத கமானபடியால்
அவர்கைளத்தண்டித்ேதன்.

நான் அவர்களது இரத்தத்ைதத் தைரயல்
ஊற்ற ேனன்.”

கர்த்தர் அவரது ஜனங்களிடம் தயேவாடு
இருக்க றார்
௭ கர்த்தர் தயவாக இருக்க றார் என்று

நைனவுெகாள்ேவன்.
கர்த்தைரத் துத க்க நான்
நைனவுெகாள்ேவன்.
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கர்த்தர் இஸ்ரேவல் குடும்பத்த ற்குப் பல
நல்லவற்ைறக்ெகாடுத்தார்.

கர்த்தர் எங்கேளாடு மிகத் தயேவாடு
இருந்தருக்க றார். கர்த்தர் எங்களிடம்
இரக்கம் காட்டினார்.

௮கர்த்தர், “இவர்கள்என்னுைடயஜனங்கள்.
இவர்கள் என்னுைடய ெமய்யான
பள்ைளகள்” என்றார்.

எனேவ கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றனார்.

௯ ஜனங்களுக்கு நைறய துன்பங்கள்
இருந்தன.

ஆனால் கர்த்தர் அவர்களுக்கு எத ராக
இல்ைல.

கர்த்தர் ஜனங்கைள ேநச த்தார்.
அவர்களுக்காகவருத்தப்பட்டார்.

எனேவ கர்த்தர் அவர்கைளக்
காப்பாற்றனார்.

அவர் தமது ச றப்பானதூதைனஅவர்கைளக்
காப்பாற்றஅனுப்பனார்.

கர்த்தர் என்ெறன்றும் அவர்களிடம்
அக்கைறெகாண்டார்.

கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்காக
அக்கைறெகாள்வைத நறுத்த
வரும்பவல்ைல.

௧௦ ஆனால், அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு
எத ராகத் தரும்பனார்கள்.

ஜனங்கள் அவரது பரிசுத்த ஆவைய
வருந்தும்படிெசய்தனர்.
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எனேவ, கர்த்தர்அவர்களின்பைகவரானார்.
கர்த்தர் அவர்களுக்கு எத ராகப்
ேபாராடினார்.

௧௧ஆனால், கர்த்தர் நீண்ட காலத்த ற்குமுன்பு
என்ன நடந்தது என்பைத இப்ேபாதும்
நைனவுெகாள்க றார்.

அவர் ேமாேசையயும் அவரது
ஜனங்கைளயும்நைனவுெகாள்க றார்.

கடல்வழியாக ஜனங்கைளக்
ெகாண்டுவந்தவர் கர்த்தர்ஒருவேர.

கர்த்தர் தம் மந்ைதகைள (ஜனங்கள்)
வழிநடத்த ேமய்ப்பர்கைளப்
(தீர்க்கதரிச கைள) பயன்படுத்தனார்.

ஆனால் இப்ேபாது, ேமாேசயல்
தன் ஆவைய ைவத்தவர் எங்ேக
இருக்க றார்?

௧௨ கர்த்தர் ேமாேசைய அவரது வலது
ைகயால்வழி நடத்தனார்.

கர்த்தர் ேமாேசைய வழிநடத்த
அவரது அற்புத வல்லைமையப்
பயன்படுத்தனார்.

கர்த்தர் தண்ணீைரப் ப ரித்தார்.
அதனால் ஜனங்கள் கடல் வழியாக
நடக்கமுடிந்தது.

கர்த்தர் இப்ெபருஞ் ெசயைலக்
ெசய்ததன் மூலமாக தனது நாமத்ைத
ந த்தயபுகழுக்குரியதாக்கனார்.
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௧௩ கர்த்தர் ஜனங்கைள ஆழமான கடல்
வழியாக நடத்தனார்.

ஜனங்கள் கீேழ வழாமல்
பாைலவனத்தன்வழியாகஒருகுதைர
ெசல்வதுேபால்ெசன்றனர்.

௧௪ ஒரு பசு வயலில் நடந்து ெசல்லும்ேபாது
அதுகீேழவழாது.

அேதேபான்று ஜனங்கள் கடல் வழியாகப்
ேபாகும்ேபாதுகீேழவழவல்ைல.

கர்த்தருைடய ஆவ ஜனங்கைள ஒரு
ஓய்வ டத்த ற்குஅைழத்துச்ெசன்றது.

ஜனங்கள் முழுேநரமும் பாதுகாப்பாக
இருந்தனர்.

கர்த்தாேவ, அதுதான் நீர் உமது ஜனங்கைள
நடத்தயவழி.

நீர் ஜனங்கைளவழிநடத்தனீர். நீர் உமது
நாமத்ைதஅற்புதமாக்கனீர்!

அவரது ஜனங்களுக்கு உதவ ேதவனிடம்
ஒருெஜபம்
௧௫கர்த்தாேவ! வானத்தலிருந்துகீேழ பாரும்!

இப்ெபாழுது,ந கழ்ந்துெகாண்டிருப்பவற்ைறப்
பாரும்!

பரேலாகத்தலுள்ள உமது ெபருைமயும்.
பரிசுத்தமும் ெகாண்ட வீட்டிலிருந்து
என்ைனப்பாரும்!

என் மீதருந்த உமது பலமான அன்பு
எங்ேக?

எனக்கானஉமதுஇரக்கம் எங்ேக?
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என்னிடமிருந்து உமது கருைணைய ஏன்
மைறத்தீர்?

௧௬பாரும். நீர் எமதுதந்ைத!
எங்கைளஆப ரகாம்அறயமாட்டார்.
இஸ்ரேவல் (யாக்ேகாபு) எங்கைள
அைடயாளம்காணவல்ைல.

கர்த்தாேவ, நீர் எமதுதந்ைத.
எங்கைள எப்ேபாதும் காப்பாற்றுகறவர்
நீர்ஒருவேர.

௧௭ கர்த்தாேவ, எங்கைள நீர் ஏன்
உம்மிடமிருந்துதள்ளுகறீர்.

உம்ைமப் பன்ெதாடர்வைத நீர் ஏன்
கடினமாக்கனீர்?

கர்த்தாேவஎங்களிடம் தரும்ப வாரும்.
நாங்கள்உமதுஊழியர்கள்.

எங்களிடம்வந்துஎங்கைளக்காப்பாற்றும்.
எங்கள் குடும்பங்களும் உம்ைமச்
சார்ந்தது.

௧௮ உமது பரிசுத்தமான ஜனங்கள்
அவர்களின் நாடுகளில் ெகாஞ்சம்
காலேமவாழ்ந்தார்கள்.

ப றகு எங்கள் பைகவர்கள் உமது
பரிசுத்தமானஆலயத்ைதமித த்தனர்.

௧௯ச லர்உம்ைமப் பன்பற்றவல்ைல.
அந்த ஜனங்கள் உமது நாமத்தால்
அைழக்கப்படவல்ைல.

நாங்களும் அந்த ஜனங்கைளப்ேபால்
இருந்ேதாம்.
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௬௪
௧நீர்வானங்கைளக்க ழித்துத றந்து

பூமிக்கு இறங்க வந்தால், ப றகு எல்லாம்
மாறும்.

உமக்கு முன்னால் மைலகள்
உருக ப்ேபாகும்.

௨மைலகள்புதர் எரிவதுேபாலஎரிந்துவரும்.
தண்ணீர் ெநருப்பல் ெகாத ப்பதுேபால
மைலகள்ெகாத க்கும்.

ப றகு, உமது பைகவர்கள் உம்ைமப் பற்ற க்
கற்றுக்ெகாள்வார்கள்.

அவர்கள் உம்ைமப் பார்க்கும்ேபாது
அைனத்து நாடுகளும் அச்சத்தால்
நடுங்கும்.

௩ ஆனால், நாங்கள் உண்ைமயல்
நீர் இவற்ைறச் ெசய்வைத
வரும்பவல்ைல.

மைலகள் உமக்கு முன்னால்
உருக ப்ேபாகும்.

௪ உமது ஜனங்கள் என்ெறன்றும் உம்ைம
உண்ைமயல்கவனிக்கவல்ைல.

உமதுஜனங்கள்நீர்ெசான்னைதெயல்லாம்
என்ெறன்றும்ேகட்கவல்ைல.

உம்ைமப்ேபான்ற ேதவைன எவரும்
காணவல்ைல.

ேவறுேதவன்இல்ைல, நீர் மட்டுேம.
ஜனங்கள் ெபாறுைமயாய் இருந்தால்,
நீர் அவர்களுக்கு உதவும்படி
காத்தருந்தால், ப றகு நீர்
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அவர்களுக்காகப் ெபருஞ் ெசயைலச்
ெசய்வீர்.

௫ நீர் நன்ைம ெசய்வதல் மக ழ்ச்ச அைடக ற
ஜனங்கேளாடுஇருக்க றீர்.

அந்த ஜனங்கள் உமது வாழ்க்ைக
வழிையநைனவுெகாள்க றார்கள்.

ஆனால் பாரும்! கடந்த காலத்தல் நாங்கள்
உமக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்ேதாம்.

எனேவநீர் எங்கேளாடு ேகாபமுற்றீர்.
இப்ேபாது, நாங்கள் எப்படி
காப்பாற்றப்படுேவாம்?

௬நாங்கள்பாவத்தால்அழுக்காகயுள்ேளாம்.
எங்களது அைனத்து நன்ைமகளும்
பைழய அழுக்கு ஆைடேபான்று
உள்ளன.

நாங்கள் ெசத்துப்ேபான இைலகைளப்
ேபான்றுள்ேளாம்.

எங்கள் பாவங்கள் காற்ைறப்ேபால
எங்கைளஅடித்துச்ெசல்லும்.

௭யாரும்உம்ைமத்ெதாழுதுெகாள்ளவல்ைல.
உமது நாமத்தன்மீது நம்ப க்ைக
ைவப்பதல்ைல.

உம்ைமப் பன்பற்ற நாங்கள்
ஊக்கமுள்ளவர்களாகஇல்ைல.

எனேவ நீர் எங்களிடமிருந்து
தரும்பவ ட்டீர்.

எங்கள்பாவங்களினிமித்தம்
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உமக்கு முன்பு நாங்கள் உதவயற்று
இருக்க ேறாம்.

௮ஆனால்கர்த்தாேவ! நீர் எங்களதுதந்ைத.
நாங்கள்களிமண்ைணப்ேபான்றவர்கள்.

நீர் தான்குயவர்.
எங்கள் அைனவைரயும் உமது ைககள்
ெசய்தன.

௯ கர்த்தாேவ! எங்கேளாடு ெதாடர்ந்து
ேகாபங்ெகாள்ளேவண்டாம்.

நீர் என்ெறன்றும் எமது பாவங்கைள
நைனவுெகாள்ளேவண்டாம்.

தயவுெசய்துஎங்கைளப்பாரும்!
நாங்கள்உமதுஜனங்கள்.

௧௦ உமது பரிசுத்தமான நகரங்கள் காலியாக
உள்ளன.

இப்ெபாழுது, அந்நகரங்கள்
வனாந்த ரங்கைளப் ேபான்றுள்ளன.

சீேயான் ஒரு வனாந்த ரம். எருசேலம்
அழிக்கப்படுக றது.

௧௧ பரிசுத்த ஆலயத்தல் உம்ைம எங்கள்
முற்ப தாக்கள்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

அந்த ஆலயம் எங்களுக்கு மிக
உயர்வானது.

எங்களது பரிசுத்தமான ஆலயம் ெநருப்பால்
எரிக்கப்பட்டது.

எங்களுக்கருந்த நற்ெசயல்கள் எல்லாம்
இப்ெபாழுதுஅழிக்கப்பட்டன.
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௧௨ இைவயைனத்தும் எப்ெபாழுதும்
எங்களிடம் அன்பு காட்டுவதலிருந்து
உம்ைமவலக்குேமா?

நீர் ெதாடர்ந்து எதுவும் ேபசாமல்
இருப்பீேரா?

நீர் என்ெறன்றும் எங்கைளத்
தண்டிப்பீேரா?

௬௫

ேதவைனப்பற்ற அைனவரும்
கற்றுக்ெகாள்வார்கள்
௧ கர்த்தர் கூறுகறார், “என்னிடம்

ஆேலாசைன ேகட்க வராதவர்களுக்கும்
நான் உதவ ேனன். ஜனங்கள் என்ைனத்
ேதடாமல் இருந்தும் கண்டுெகாண்டார்கள்.
எனது ெபயரால் அைழக்கப்பட தகுதயற்ற
ஜனங்களிடமும் நான் ேபச ேனன். ‘இேதா
நான் இங்ேக இருக்க ேறன்’ என்று
ெசான்ேனன்”
௨ “எனக்கு எத ராகத் தரும்பய

ஜனங்கைள நான் ஏற்றுக்ெகாள்ளத்
தயாராக நன்ேறன். என்னிடம் வருகன்ற
ஜனங்களுக்காக நான் காத்தருந்ேதன்.
ஆனால் அவர்கள் ெதாடர்ந்து நன்ைமயற்ற
வழியல் வாழ்ந்துெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்களின் இதயங்கள் வரும்பய
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தனர். ௩ அந்த
ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் என் முன்னால்
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இருந்து என்ைனக் ேகாபமூட்டுகன்றனர்.
அந்த ஜனங்கள் ச றப்பான ேதாட்டங்களில்
பலி ெகாடுக்க றார்கள். நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரிக்க றார்கள். ௪ அந்த
ஜனங்கள் கல்லைறகளுக்கு இைடயல்
அமர்க றார்கள். மரித்த ஜனங்களிடமிருந்து
ெசய்த வரும் என்று காத்தருக்கன்றனர்.
அவர்கள் மரித்த உடல்களுக்கு இைடயல்
வாழ்க றார்கள். அவர்கள் பன்ற
இைறச்சையத் தன்கறார்கள். அவர்களின்
கத்த களும் கரண்டிகளும் அழுகய
இைறச்சயால் அசுத்தமாயன. ௫ ஆனால்
அந்தஜனங்கள்மற்றவர்களிடம், ‘என்னருகல்
வராதீர்கள். நான் உன்ைனச் சுத்தம்
ெசய்யும்வைர என்ைனத் ெதாடாதீர்கள்,’
என்கன்றனர். அந்த ஜனங்கள் என்
கண்களில்படியும்புைகையப்ேபான்றவர்கள்.
அவர்களின் ெநருப்பு எப்ெபாழுதும்
எரிக றது.”

இஸ்ரேவல்தண்டிக்கப்படேவண்டும்
௬ “பார்! இங்ேக, ெசலுத்தப்பட

ேவண்டியவற்றுக்கான பத்த ரம்
உள்ளது. உங்கள் பாவங்களுக்கு நீர்
குற்ற உணர்வுெகாள்வதாக இந்தப்
பத்த ரம் காட்டுக றது. நான், இந்தப்
பத்த ரத்த ற்குரியைதச் ெசலுத்தும்வைர
அைமதயாக இருக்கமாட்ேடன். உன்ைனத்
தண்டிப்பதன் மூலம் இந்தப் பத்த ரத்ைதச்
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ெசலுத்துேவன். ௭ உனது பாவங்களும்,
உனது முன்ேனார்களின் பாவங்களும்
ஒன்றுேபால்தான் உள்ளன. உங்கள்
முற்ப தாக்கள் மைலகளில் நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரித்தேபாது இந்தப்
பாவங்கைளச் ெசய்தனர். அம்மைலகளில்
அவர்கள் என்ைன அவமானப்படுத்தனர்.
நான் அவர்கைள முதலில் தண்டித்ேதன்.
அவர்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனேய நான்
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்” கர்த்தர்
இைதக்கூறுகறார்.
௮ கர்த்தர் கூறுகறார், “ஒரு த ராட்ைசக்

குைலயல் இரசம் காணப்படும்ேபாது,
ஜனங்கள் இரசத்ைதப் ப ழிந்ெதடுப்பார்கள்.
ஆனால், அவர்கள் த ராட்ைசைய
முழுைமயாக அழிப்பதல்ைல. அவர்கள்
இைதச் ெசய்கன்றனர். ஏெனன்றால், அந்தத்
த ராட்ைசகள் ேமலும் பயன்படுத்தப்படும்.
நான் இதைனேய என் ஊழியர்களுக்கும்
ெசய்ேவன். நான் அவர்கைள முழுைமயாக
அழிக்கமாட்ேடன். ௯ யாக்ேகாபன்
(இஸ்ரேவல்) ஜனங்களில் சலைரப்
பாதுகாப்ேபன். யூதாவலுள்ள சல ஜனங்கள்
எனது மைலையப் ெபறுவார்கள். அங்ேக
என் ஊழியர்கள் வாழ்வார்கள். அங்ேக
வாழும் ஜனங்கைள நான் ேதர்ந்ெதடுப்ேபன்.
௧௦ ப றகு, சாேரான் சமெவளி ஆடுகளுக்கான
ேமய்ச்சல் நலமாகும். ஆேகாரின்
பள்ளத்தாக்குமாடுகளுக்கானஓய்வ டமாகும்.
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இைவ அைனத்தும் எனது ஜனங்களுக்காக
என்ைனத் ேதடுக ற ஜனங்களுக்கு
உரியைவயாகும்.
௧௧ “ஆனால் நீங்கள் கர்த்தைரவ ட்டு

வலகனீர்கள். எனேவ, நீங்கள்
தண்டிக்கப்படுவீர்கள். நீங்கள் எனது
பரிசுத்தமான மைலைய மறந்துவ ட்டீர்கள்.
நீங்கள் அத ர்ஷ்டத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ள
ஆரம்ப த்தீர்கள். நீங்கள் வத என்னும்
ெபாய்த் ெதய்வத்தன் முன்பு உணவு மற்றும்
பான பலிகைள பைடத்து, அைதச் சார்ந்து
இருக்க றீர்கள. ௧௨ ஆனால், உங்கள்
எத ர்காலத்ைத நான் தீர்மானித்துவ ட்ேடன்.
நீங்கள் வாளால் ெகால்லப்படுவீர்கள் என்று
நான் தீர்மானித்ேதன். நீங்கள் அைனவரும்
ெகால்லப்படுவீர்கள். ஏெனன்றால்,
நான் உங்கைள அைழத்ேதன். ஆனால்,
எனக்குப் பதல் ெசால்ல மறுத்தீர்கள்.
நான் உங்கேளாடு ேபச ேனன். நீங்கள்
கவனிக்கவல்ைல. நான் தீைம என்று
ெசான்னைத நீங்கள் ெசய்தீர்கள். நான்
வரும்பாதவற்ைறெயல்லாம் நீங்கள் ெசய்ய
முடிவுெசய்தீர்கள்.”

௧௩ எனேவ, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறச்ெசான்னார்.

“எனதுஊழியர்கள்உண்பார்கள்.
ஆனால் தீயவர்களாகய நீங்கள்
பட்டினியாகஇருப்பீர்கள்.
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எனதுஊழியர்கள்குடிப்பார்கள்.
ஆனால், தீயவர்களாகய நீங்கள்
தாகமாய்இருப்பீர்கள்.

எனதுஊழியர்கள்மக ழ்வார்கள்.
ஆனால், தீயவர்களாகய நீங்கள்
அவமானம்அைடவீர்கள்.

௧௪ எனது ஊழியர்கள் தம் இதயங்களில்
நன்ைமெகாண்டுள்ளனர்.

எனேவ,அவர்கள்மக ழ்வார்கள்.
ஆனால்,தீயவர்களாகயநீங்கள்கதறுவீர்கள்.

ஏெனன்றால், உங்கள் இதயங்களில்
உள்ளஉங்கள்ஆவ உைடக்கப்படும்.

நீங்கள்வருத்தம்ெகாள்வீர்கள்.
௧௫ எனதுஊழியர்களுக்கு உங்கள் ெபயர்கள்

ெகட்ட வார்த்ைதகைளப்ேபால
இருக்கும்.”

எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்உங்கைளக்
ெகால்வார்.

அவர்தம்ஊழியர்கைளப்புதயெபயரால்
அைழப்பார்.

௧௬ “ஜனங்கள் இப்ேபாது பூமியலிருந்து
ஆசீர்வாதத்ைதக் ேகட்கன்றனர்.

ஆனால் எத ர்காலத்தல், அவர்கள்
நம்ப க்ைகக்குரிய ேதவனிடமிருந்து
ஆசீர்வாதத்ைதக் ேகட்பார்கள்.

இப்ெபாழுது ஜனங்கள் வாக்குறுத ச்
ெசய்யும்ேபாது, பூமியன் வல்லைமைய
நம்புகன்றனர்.
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ஆனால் எத ர்காலத்தல், அவர்கள்
நம்ப க்ைகக்குரிய ேதவன் மீது
நம்ப க்ைகைவப்பார்கள்.

ஏெனன்றால் கடந்தகாலத்தல் உள்ள
துன்பங்கள்எல்லாம்மறக்கப்படும்.

என்ஜனங்கள்இந்தத்துன்பங்கைளெயல்லாம்
மீண்டும்நைனக்கேவமாட்டார்கள்.”

புதயகாலம்வந்துெகாண்டிருக்க றது
௧௭ “நான் புதய வானத்ைதயும், புதய

பூமிையயும்பைடப்ேபன்.
ஜனங்கள் கடந்த காலத்ைத

நைனக்கமாட்டார்கள்.
அவற்றல் எைதயும் அவர்கள்
நைனக்கமாட்டார்கள்.

௧௮ எனது ஜனங்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருப்பார்கள்.

அவர்கள் என்றும் என்ெறன்றும்
மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருப்பார்கள்.

நான்என்னெசய்யப் ேபாக ேறன்?
நான்மக ழ்ச்ச நைறந்தஒரு எருசேலைம
உருவாக்குேவன்.

அவர்கைள மக ழ்ச்ச நைறந்த ஜனங்கள்
ஆக்குேவன்.

௧௯ “ப றகு, நான் எருசேலேமாடு மக ழ்ச்ச யாக
இருப்ேபன்.

நான் என் ஜனங்கேளாடு மக ழ்ச்ச யாக
இருப்ேபன்.
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அந்த நகரத்தல் மீண்டும் அழுைகயும்
துக்கமும்இராது.

௨௦ இனி ஒருேபாதும் ஒரு குழந்ைத
ப றந்தவுடன்மரிக்காது.

இனி நகரத்தல் எவரும் குறுகய
வாழ்வுடன்மரிக்கமாட்டார்கள்.

ஒவ்ெவாருகுழந்ைதயும்நீண்டகாலம்வாழும்.
ஒவ்ெவாரு வேயாத கனும் நீண்ட காலம்
வாழ்வான்.

100 ஆண்டுகள் வாழ்ந்த ஒருவன் இைளஞன்
என்றுஅைழக்கப்படுவான்.

பாவம் ெசய்தவன் 100 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்தாலும் வாழ்வு முழுவதும்
துன்பத்ைதஅைடவான்.

௨௧ “அந்த நகரத்தல், ஒருவன் வீடுகட்டினால்
அவன்அங்ேகவாழ்வான்.

ஒருவன் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைத
ைவத்தால், அவன் அந்தத்
ேதாட்டத்தலிருந்து த ராட்ைசகைள
உண்பான்.

௨௨ மீண்டும் ஒருவன் வீடுகட்ட
இன்ெனாருவன் அதல்
குடிேயறமாட்டான்.

மீண்டும் ஒருவன் த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்ைத அைமக்க இன்ெனாருவன்
பழம்உண்ணமாட்டான்.

எனது ஜனங்கள் மரங்கள் வாழும்மட்டும்
வாழ்வார்கள்.
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நான் ேதர்ந்ெதடுத்த ஜனங்கள்
தாங்கள் ெசய்தவற்ைற அனுபவத்து
மக ழ்வார்கள்.

௨௩ெபறும்குழந்ைதமரித்துப்ேபாவதற்காக
இனிேமல்ெபண்கள்ப ரசவ க்கமாட்டார்கள்.

ப ரசவத்தன்ேபாது என்ன ஆகுேமா
என்று ெபண்கள் இனிேமல்
பயப்படமாட்டார்கள்.

எனது அைனத்து ஜனங்களும்
அவர்களது பள்ைளகளும் கர்த்தரால்
ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள்.

௨௪ அவர்கள் ேகட்பதற்கு முன்ேப
அவர்களுக்கு என்ன ேதைவ என்று
நான்அற ேவன்.

அவர்கள் ேகட்டு முடிப்பதற்குள்ளாக நான்
அவர்களுக்குஉதவுேவன்.

௨௫ ஓநாயும் ஆட்டுக் குட்டிகளும் ேசர்ந்து
புல்ேமயும்.

சங்கங்கள் மாடுகேளாடு ேசர்ந்து
ைவக்ேகாைலஉண்ணும்.

எனது பரிசுத்தமான மைலயல் தைரயல்
உள்ளபாம்புயாைரயும் பயப்படுத்தாது.

அது எவைரயும் தீண்டாது” கர்த்தர் இைவ
அைனத்ைதயும்கூறனார்.

௬௬
அைனத்து ேதசங்கைளயும் ேதவன்

நயாயம்தீர்ப்பார்
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௧கர்த்தர் ெசால்க றது இதுதான், “வானங்கள்
என்னுைடயசங்காசனம்.

பூமி எனதுபாதப்படி.
எனேவ, எனக்கு ஒரு ஆலயம் கட்ட

முடியுெமன்று நீ நைனக்கறாயா?
முடியாது. உன்னால்முடியாது!

நான் ஓய்ெவடுக்கும் இடத்ைத உன்னால்
ெகாடுக்கமுடியுமா? உன்னால்
முடியாது!

௨ நாேன எனக்கு இவற்ைறெயல்லாம்
அைமத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.

அைனத்தும்இங்ேகஉள்ளன.
ஏெனன்றால், நான்இவற்ைறப் பைடத்ேதன்.”

கர்த்தர்தாேமஇவற்ைறக்கூறனார்.
“எனக்கு ெசால், நான் எந்த ஜனங்கைளப்

பாதுகாக்கேவண்டும்.
ஏைழகைளயும், துயரப்படுபவர்கைளயும்
பாதுகாக்க ேறன்.

எளியவர்களுக்காகவும்,துயரப்படுபவர்களுக்காகவும்
ெபாறுப்ேபற்க ேறன்.

எனது வார்த்ைதகளுக்குக் கட்டுப்படுக ற
ஜனங்கைளநான்பாதுகாக்க ேறன்.

௩ ச ல ஜனங்கள் காைளகைளப்
பலியடுகறார்கள்.

ஆனால், அவர்கள் ஜனங்கைளயும்
அடிக்க றார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் ஆடுகைளப் பலியாகக்
ெகாடுக்க றார்கள்.
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ஆனால், அவர்கள் நாய்களின்
கழுத்துகைளயும்உைடக்க றார்கள்.

அவர்கள் பன்றயன் இரத்தத்ைதயும் எனக்கு
பலியாகச்ெசலுத்துகறார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரிக்க நைனவுெகாள்வார்கள்.

ஆனால், அவர்கள் தமது பயனற்ற
வக்க ரகங்கைளேநச க்க றார்கள்.

அவர்கள்எனதுவழிையஅல்ல.
தங்கள் ெசாந்த வழிையேய ேதர்ந்து

எடுப்பார்கள்.
அவர்கள் தங்களது பயங்கரமான
வக்க ரகங்கைளேநச க்க றார்கள்.

௪எனேவ, நான்அவர்களது தந்த ரங்கைளேய
பயன்படுத்தமுடிவுெசய்ேதன்.

அதாவது அவர்கள் எைதக்கண்டு
அதகமாகப் பயப்படுக றார்கேளா,
அதனாேலேய அவர்கைளத்
தண்டிப்ேபன்.

நான்அந்தஜனங்கைளஅைழத்ேதன்.
ஆனால்அவர்கள்கவனிக்கவல்ைல.

நான்அவர்கேளாடு ேபச ேனன்.
ஆனால், அவர்கள் என்ைனக்
ேகட்கவல்ைல.

எனேவ, நான் அதைனேய அவர்களுக்குச்
ெசய்ேவன்.

நான் வரும்பாதவற்ைறேய அவர்கள்
ெசய்யத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.”
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௫ கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்கு
அடிபணிக ற ஜனங்களாகய நீங்கள்
கர்த்தர் ெசால்க றவற்ைறயும்
ேகட்கேவண்டும்.

“உங்கைள உங்கள் சேகாதரர்
ெவறுத்தார்கள்.

அவர்கள்உங்களுக்குஎத ராக மாறனார்கள்.
ஏெனன்றால், என்ைன நீங்கள்
பன்பற்றுகறீர்கள்.

உங்கள் சேகாதரர்கள் கூறனார்கள், ‘கர்த்தர்
மகைமப்படுத்தப்படும்ேபாது, நாங்கள்
உம்மிடம் தரும்பவருேவாம்.

ப றகு, நாங்கள் உங்கேளாடு
மக ழ்ச்ச யாக இருப்ேபாம்’ அத்தீய
ஜனங்கள்தண்டிக்கப்படுவார்கள்.”

தண்டைனயும்புதயநாடும்
௬ கவனியுங்கள்! நகரத்தலிருந்தும்,

ஆலயத்தலிருந்தும் ேபேராைச
வந்துெகாண்டிருக்க றது. அது கர்த்தர்
தனது பைகவர்கைளத் தண்டிக்கும் ஓைச.
அவர்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனையக் கர்த்தர்
ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
௭-௮ “ஒரு ெபண் ப ரசவ வலிைய

உணர்வதற்கு முன்பு ஒரு குழந்ைதையப்
ெபறமுடியாது. ஒரு ெபண் தான்
ெபற்ெறடுக்கும்குழந்ைதையப்பார்க்கும்முன்
அதற்குரிய வலிைய உணரேவண்டும்.
அைதப்ேபாலேவ,எவரும்ஒருபுதயநாடுஒேர
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நாளில் ப றப்பைதக் காணமுடியாது. எவரும்
ஒரு நாடு ஒேர நாளில் ேதான்றயைதக்
ேகள்வப்பட்டிருக்க முடியாது. அந்த நாடு
ப ரசவ வலிேபான்று முதலில் வலிைய
அறயேவண்டும். ப ரசவ வலிக்குப் ப றேக,
நாடு தன் பள்ைளயாகய புதய நாட்ைடப்
ெபற்ெறடுக்கும். ௯ இைதப் ேபாலேவ நான்
புதயஒன்றுபறக்கஇடமில்லாமல்வலிக்குக்
காரணமாகஇருக்கமாட்ேடன்.”
கர்த்தர் இதைனச் ெசால்க றார், “நான்

வாக்குறுத ச் ெசய்க ேறன். நான் உங்களது
ப ரசவ வலிக்குக் காரணமாக இருந்தால்,
புதய நாட்ைட உங்களுக்குத் தராமல்
நறுத்தமாட்ேடன்.” உங்கள் ேதவன் இைதச்
ெசான்னார்.

௧௦எருசேலேமமக ழ்ச்ச ெகாள்!
எருசேலைம ேநச க்க ற ஜனங்களாகய
நீங்கள்மக ழ்ச்ச அைடயுங்கள்!

எருசேலமிற்குதுன்பங்கள்ஏற்பட்டன.
எனேவ, ஜனங்களில் சலர் வருத்தமாய்
இருந்தீர்கள். ஆனால், இப்ேபாது
நீங்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருக்கலாம்!

௧௧ ஏெனன்றால், மார்பலிருந்து பால்
வருவது ேபான்று நீங்கள்இரக்கத்ைதப்
ெபறுவீர்கள்.

அந்தப் பால் உண்ைமயல் உங்கைளத்
தருப்த ப்படுத்தும்.

நீங்கள்அந்தப் பாைலக்குடிப்பீர்கள்.
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நீங்கள் உண்ைமயல் எருசேலமின்
மகைமையஅனுபவப்பீர்கள்.

௧௨ கர்த்தர் கூறுகறார், “பார், நான்
உங்களுக்குச் சமாதானத்ைதக்
ெகாடுப்ேபன்.

இந்தச் சமாதானம் உங்களுக்குப்
ெபருக்ெகடுத்து வரும் ஆற்றைனப்
ேபால் பாயும்.

அைனத்து நாடுகளில் உள்ள ெசல்வங்களும்
உன்னிடம் பாய்ந்துவரும்.

அந்தச்ெசல்வம்ெவள்ளம்ேபால்வரும்.
நீங்கள் சறு குழந்ைதகைளப்ேபான்று

இருப்பீர்கள். நீங்கள் பாைலக்
(ெசல்வம்)குடிப்பீர்கள்!

நான்உங்கைளத்தூக்க எனதுைககளில்
ைவத்துக்ெகாள்ேவன்.

நான் உங்கைள எனது முழங்காலில்
ைவத்துதாலாட்டுேவன்.

௧௩ ஒரு தாய் தன் குழந்ைதையத் ேதற்றுவது
ேபால நான்உங்கைளத்ேதற்றுேவன்!

நீங்கள் எருசேலமில் ஆறுதல்
ெசய்யப்படுவீர்கள்.”

௧௪நீங்கள்உண்ைமயல்மக ழ்ச்ச யைடக றவற்ைறப்
பார்ப்பீர்கள்.

நீங்கள் வடுதைல ெபற்று புல்ைலப்
ேபாலவளருவீர்கள்.
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கர்த்தருைடய ஊழியர்கள் அவருைடய
வல்லைமையக்காண்பார்கள்.

ஆனால், கர்த்தருைடய பைகவர்கள்
அவரதுேகாபத்ைதப் பார்ப்பார்கள்.

௧௫ பாருங்கள், கர்த்தர் ெநருப்ேபாடு வந்து
ெகாண்டிருக்க றார்.

கர்த்தருைடய பைடகள் புழுத
ேமகங்கேளாடுவந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.

கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைளத் தனது
ேகாபத்தால்தண்டிப்பார்.

கர்த்தர் ெநருப்பன் ஜீவாைலையப்
பயன்படுத்த , அவர் ேகாபமாக
இருக்ைகயல் அந்த ஜனங்கைளத்
தண்டிப்பார்.

௧௬கர்த்தர்ஜனங்கைளநயாயந்தீர்ப்பார்.
ப றகு கர்த்தர் ஜனங்கைள வாளாலும்
ெநருப்பாலும்அழிப்பார்.

கர்த்தர் அத கமான ஜனங்கைள
அழிப்பார்.

௧௭ “அந்த ஜனங்கள் அவர்களின் ச றப்பான
ேதாட்டத்தல், ெதாழுதுெகாள்வதற்காகத்
தம்ைமத்தாேமகழுவ சுத்தப்படுத்த க்ெகாள்வார்கள்.
அவர்களின் ச றப்பான ேதாட்டத்த ற்கு அந்த
ஜனங்கள் ஒருவைர ஒருவர் பன்ெதாடர்ந்து
ெசல்வார்கள். ப றகு அவர்கள் தம்
வக்க ரகங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.
ஆனால் அைனத்து ஜனங்கைளயும் கர்த்தர்
அழிப்பார். அந்த ஜனங்கள் பன்றகள்,
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எலிகள் மற்றும் மற்ற அழுக்கானவற்றன்
இைறச்சையத் உண்கறார்கள். ஆனால்
அந்த அைனத்து ஜனங்களும் ேசர்ந்து
அழிக்கப்படுவார்கள். (கர்த்தர் இவற்ைற
அவராகேவெசான்னார்).
௧௮ “அந்த ஜனங்கள் தீய நைனவுகைளக்

ெகாண்டு தீயவற்ைறச் ெசய்தனர்.
எனேவ, நான் அவர்கைளத் தண்டிக்க
வந்துெகாண்டிருக்க ேறன். நான் அைனத்து
நாடுகைளயும் அைனத்து ஜனங்கைளயும்
ஒன்று ேசர்ப்ேபன். அைனத்து ஜனங்களும்
ேசர்ந்து வந்து எனது வல்லைமையப்
பார்ப்பார்கள். ௧௯ நான் ஜனங்களில்
சலர் மீது அைடயாளத்ைத இடுேவன்.
நான் அவர்கைளக் காப்பாற்றுேவன்.
காப்பாற்றப்பட்ட ஜனங்களில் சலைர நான்
தர்ஷீசு, லிபயாலூத் (வல் வீரர்களின்
நாடு), தூபால், க ரீஸ் மற்றும் ெதாைலதூர
நாடுகளுக்கும் அனுப்புேவன். அந்த
ஜனங்கள் என்றும் எனது ேபாதைனகைளக்
ேகள்வப்பட்டிருக்கமாட்டார்கள். அந்த
ஜனங்கள் எனது மகைமைய என்றும்
பார்த்தருக்கமாட்டார்கள். எனேவ,
காப்பாற்றப்பட்ட ஜனங்கள் எனது
மகைமையப்பற்ற அந்நாடுகளில்
கூறுவார்கள். ௨௦ அவர்கள் அைனத்து
நாடுகளிலும் உள்ள உங்கள் சேகாதரர்கள்
மற்றும் சேகாதரிகள் அைனவைரயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு வருவார்கள். உங்கள்
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சேகாதரர்கள் மற்றும் சேகாதரிகள்
அைனவைரயும் அவர்கள் எனது
பரிசுத்தமான மைலயான எருசேலமிற்கு
அைழத்துவருவார்கள். உங்கள்சேகாதரர்கள்
மற்றும் சேகாதரிகள் குதைரகள், கழுைதகள்,
ஒட்டகங்கள், இரதங்கள் மற்றும் வண்டிகளில்
வருவார்கள். உங்கள் சேகாதரர்கள் மற்றும்
சேகாதரிகள் ஆக ேயார் இஸ்ரேவலர்களால்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குச் சுத்தமான
தட்டில் ைவத்து ெகாண்டுவரப்படும்
காணிக்ைககைளப்ேபான்று இருப்பார்கள்.
௨௧ நானும் இந்த ஜனங்களில் சலைர
ஆசாரியர்களாகவும் ேலவயர்களாகவும்
ேதர்ந்ெதடுப்ேபன்” கர்த்தர்தாேம இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

புதயவானங்களும்புதயபூமியும்

௨௨ “நான் ஒரு புதய உலகத்ைதப்
பைடப்ேபன். புதய வானங்களும்
புதய பூமியும் என்ெறன்றும் நைலத்து
இருக்கும். அவ்வாேற உங்கள் ெபயர்களும்,
உங்கள் பள்ைளகளும் என்ேனாடு
எப்ெபாழுதும் இருப்பார்கள். ௨௩ ஒவ்ெவாரு
ஆராதைனக்குரிய நாளிலும் அைனத்து
ஜனங்களும்என்ைனஆராத க்கவருவார்கள்.
அவர்கள் ஒவ்ெவாரு ஓய்வு நாளிலும்
ஒவ்ெவாரு மாதத்தன் முதல் நாளிலும்
வருவார்கள்.
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௨௪ “இந்த ஜனங்கள் எனது பரிசுத்தமான
நகரத்தல் இருப்பார்கள். அவர்கள்
அந்நகரத்ைத வ ட்டு ெவளிேய ேபானால்
எனக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்தவர்களின்
மரித்த உடல்கைளப் பார்ப்பார்கள். அந்த
உடல்களில் புழுக்கள்இருக்கும். அப்புழுக்கள்
என்றும் சாகாது. ெநருப்பு அந்த உடல்கைள
எரித்துப்ேபாடும். அந்ெநருப்பு அைணயாமல்
இருக்கும்.”
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