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ேயாேவல்

ெவட்டுக்களிகள்வைளச்சைலஅழிக்கும்
௧ ெபத்துேவலின் மகனாகய ேயாேவல்

கர்த்தரிடமிருந்து இந்த ெசய்தையப்
ெபற்றான்.

௨ தைலவர்கேள, இந்தச் ெசய்தையக்
ேகளுங்கள்.

இந்த நாட்டில் வாழ்கன்ற ஜனங்கேள,
நான்ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.

உங்கள் வாழ்நாளில் இதற்கு முன்பு இது
ேபால் நடந்தருக்க றதா? இல்ைல.

உங்கள் தந்ைதகளின் வாழ்நாளில்
இதுேபால் நடந்தருக்க றதா? இல்ைல.

௩நீங்கள்உங்கள்பள்ைளகளிடம்இவற்ைறக்
கூறுங்கள்.

உங்கள் பள்ைளகள் அவர்களின்
பள்ைளகளிடம் ெசால்லட்டும். உங்கள்
ேபரக்குழந்ைதகள் அதற்கு அடுத்தத்
தைலமுைறய டம்ெசால்வார்கள்.

௪பச்ைசப்புழுவ ட்டைத
ெவட்டுக்களி தன்றது.

ெவட்டுக்களி வ ட்டைதப்
பச்ைசக் களி தன்றது.

பச்ைசக்களி வ ட்டைத
முசுக்கட்ைடப்பூச்ச தன்றது.
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ெவட்டுக்களிகளின்வருைக
௫குடியர்கேள,வழித்துஎழுந்துஅழுங்கள்.

த ராட்ைசரசத்ைதக் குடிக்கும் ஜனங்கேள
அழுங்கள்.

ஏெனன்றால் உங்கள் இனிைமயான
த ரட்ைசரசம்முடிந்தது.

நீங்கள் இனி அந்தத் த ராட்ைசரசத்தன்
சுைவையப்ெபறமாட்டீர்கள்.

௬ எனது ேதசத்த ற்கு எத ராகப் ேபாரிட ஒரு
ெபரியவல்லைமவாய்ந்தநாடுவந்தது.

அதன் வீரர்கள் எண்ணமுடியாத
அளவற்குஅேநகராகஇருந்தார்கள்.

அவர்களது ஆயுதங்கள் சங்கத்தன்
பற்கைளப்ேபான்றுகூர்ைமயுள்ளதாகவும்,

சங்கத்தன் தாைடையப்ேபான்று
வல்லைமயுள்ளதாகவும்இருந்தது.

௭அதுஎன்த ராட்ைசச்ெசடிையஅழித்தது.
அதன்நல்லெகாடிகள்வாடிஅழிந்தது.

அதுஎன்அத்த மரத்ைதஅழித்தது.
பட்ைடகைளஉரித்துஎற ந்துவ ட்டது.

ஜனங்களின்அழுைக
௮ மணமுடிப்பதற்குத் தயாராக இருந்த
இளம்ெபண்

மரித்துப்ேபான தன் மணவாளனுக்காக
அழுவதுேபான்றுஅழுங்கள்.

௯ ஆசாரியர்கேள, கர்த்தருைடய
பணியாளர்கேள,அழுங்கள்.
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ஏெனன்றால், கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
இனிேமல் தானியக் காணிக்ைகயும்,
பானங்களின் காணிக்ைகயும்
இருக்கப்ேபாவதல்ைல.

௧௦ வயல்ெவளிகள் பாழாயன. பூமி கூட
அழுதுெகாண்டிருக்க றது.

ஏெனன்றால்தானியம்அழிக்கப்பட்டிருக்க றது.
புதயத ராட்ைசரசம்வறண்டிருக்கறது.

ஒலிவஎண்ெணய்ேபாய்வ ட்டது.
௧௧உழவர்கேள,துக்கமாயருங்கள்.
த ராட்ைசவவசாய கேளசத்தமாகஅழுங்கள்.
ேகாதுைமக்காகவும் பார்லிக்காகவும்

அழுங்கள்.
ஏெனன்றால் வயல்ெவளியல் அறுவைட
இல்லாமல் ேபானது.

௧௨த ராட்ைசக்ெகாடிகள்காய்ந்துவ ட்டன.
அத்தமரம்அழிந்துெகாண்டிருக்க றது.

மாதுைள, ேபரீச்ைச, க ச்சலி
மற்றும் அைனத்து மரங்களும்
வாடிவ ட்டன.

ஜனங்களின்மக ழ்ச்ச மரித்துப்ேபாய ற்று.
௧௩ ஆசாரியர்கேள, உங்களது

துக்கத்த ற்குரிய ஆைடைய
அணிந்துெகாண்டுஉரக்கஅழுங்கள்.

பலிபீடத்தன் பணியாளர்கேள, உரக்க
அழுங்கள். எனது ேதவனுைடய
பணியாளர்கேள,

நீங்கள் துக்கத்தன் ஆைடகேளாடு
தூங்குவீர்கள்.
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ஏெனன்றால் ேதவனுைடய ஆலயத்தல்
இனிேமல் தானிய காணிக்ைகயும்
பானங்களின் காணிக்ைகயும்
இருப்பதல்ைல.

ெவட்டுக்களிகளின் ேபரழிவு
௧௪ உபவாசமிருக்க ேவண்டிய ச றப்பு

ேநரம் இருக்குெமன்று ஜனங்களுக்கு
அறவயுங்கள் ஒரு ச றப்புக் கூட்டத்த ற்கு
ஜனங்கைளக் கூட்டுங்கள். தைலவர்கைளக்
கூப்படுங்கள். நாட்டில் வாழ்க ற எல்லா
ஜனங்கைளயும் ேசர்த்துக் கூப்படுங்கள்.
அவர்கள் அைனவைரயும் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு
வரவைழத்துகர்த்தரிடம் ெஜபம்ெசய்யுங்கள்.
௧௫ துக்கமாயருங்கள். ஏெனன்றால்

கர்த்தருைடய ச றப்புக்குரிய நாள் அருகல்
இருக்கறது. அப்ேபாது, தண்டைனயானது
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனிடமிருந்து
ஒரு சங்காரம் ேபான்று வரும். ௧௬ நமது
உணவு ேபாய்வ ட்டது. நமது ேதவனுைடய
ஆலயத்தலிருந்து மக ழ்ச்ச யும் சந்ேதாஷமும்
ேபாய்வ ட்டன. ௧௭ நாங்கள் வைதகைள
வைதத்ேதாம். ஆனால் வைதகள் மண்ணில்
காய்ந்து மரித்துக்க டக்கன்றன. நமது
ெசடிகள் எல்லாம் காய்ந்து மரித்துப்ேபாயன.
நமது களஞ்சயங்கள் ெவறுைமயாகவும்
வழுந்தும்க டக்கன்றன.
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௧௮ மிருகங்கள் பச ேயாடு தவக்கன்றன.
மாட்டு மந்ைதகள், அைலந்து த ரிந்து
கலங்குகன்றன. அவற்றுக்கு ேமய்வதற்கு
புல் இல்ைல. ஆட்டு மந்ைதகளும்
மரித்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன. ௧௯கர்த்தாேவ
நான் உம்ைம உதவக்காக அைழக்கன்ேறன்.
ெநருப்பானது நமது பசுைமயான
வயல்கைள வனாந்தரமாக்கவ ட்டது.
வயல்ெவளிகளில்உள்ளமரங்கைளஎல்லாம்
ெநருப்புச் ஜுவாைலகள் எரித்துவ ட்டன.
௨௦ காட்டுமிருங்கள் கூட உமது உதவைய
நாடுகன்றன. ஓைடகள்வற்றவ ட்டன. அங்கு
தண்ணீரில்ைல. ெநருப்பானது நமது பச்ைச
வயல்ெவளிகைளவனாந்தரமாக்கவ ட்டது.

௨
வந்துெகாண்டிருக்கும்கர்த்தருைடயநாள்

௧சீேயானில் எக்காளம்ஊதுங்கள்.
என் பரிசுத்தமான மைலயன் ேமல்
எச்சரிக்ைக சத்தமிடுங்கள்.

இந்நாட்டில் வாழ்க ற எல்லா ஜனங்களும்
பயத்தால்நடுங்கட்டும்.

கர்த்தருைடய ச றப்பான நாள்
வந்துெகாண்டிருக்க றது.

கர்த்தருைடய ச றப்பு நாள்
அருகல்உள்ளது.

௨ அது இருண்ட அந்தகாரமான நாளாக
இருக்கும்.
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அது இருளும் மந்தாரமுமான நாளாக
இருக்கும்.

சூரிய உதயத்தன்ேபாது நீங்கள் மைல
முழுவதும் பைட பரவயருப்பைதப்
பார்ப்பீர்கள்.

அப்பைட ச றந்ததாகவும்
வல்லைமயுைடயதாகவும்இருக்கும்.

இதற்கு முன்னால் எதுவும் இதுேபால்
இருந்ததல்ைல.

இதற்கு பறகு எதுவும் இதுேபால்
இருப்பதல்ைல.

௩பைடயானதுஎரியும்ெநருப்ைபப் ேபான்று
நாட்ைடஅழிக்கும்.

அைவகளின் முன்னால் அந்நாடு ஏேதன்
ேதாட்டம் ேபான்றருக்கும்.

அதற்குப் ப றகுநாடானது
ெவற்றுவனாந்தரம் ேபான்றருக்கும்.

அைவகளிடமிருந்துஎதுவும்தப்பமுடியாது.
௪ ெவட்டுக்களிகள் குதைரகைளப் ேபான்று

ேதான்றும்.
அைவ ேபார்க் குதைரகைளப்ேபான்று
ஓடும்.

௫அைவகளுக்குச்ெசவெகாடுங்கள்.
இது மைலகளின் ேமல்வரும் இரதங்களின்

ஒலிேபால்உள்ளது.
இது பதைர எரிக்கும் ெநருப்பன்
ஒலிேபால்உள்ளது.

அவர்கள்வல்லைமவாய்ந்தஜனங்கள்.
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அவர்கள் ேபாருக்குத் தயாராக
இருக்க றார்கள்.

௬ இந்தப் பைடக்கு முன்னால் ஜனங்கள்
அச்சத்தால் நடுங்குகறார்கள்.

அவர்களின் முகங்கள் அச்சத்தால்
ெவளுத்தன.

௭வீரர்கள்வைரவாகஓடுகறார்கள்.
வீரர்கள்சுவர்களின்ஏறுகறார்கள்.

ஒவ்ெவாருவீரனும்ேநராகக்ெசல்க றான்.
அவர்கள் தம் பாைதயல் இருந்து
வலகமாட்டார்கள்.

௮ அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர்
வழச்ெசய்யமாட்டார்கள்.

ஒவ்ெவாரு வீரனும் தன் ெசாந்தப்
பாைதயல்நடக்க றான்.

வீரர்களில் ஒருவன் ேமாத க் கீேழ
வழுந்தாலும்

மற்றவர்கள்ெதாடர்ந்துநடந்துெகாண்டிருப்பார்கள்.
௯அவர்கள்நகரத்த ற்குஓடுகறார்கள்.

அவர்கள் வைரவாகச் சுவர்ேமல்
ஏறுகறார்கள்.

அவர்கள்வீடுகளுக்குள்ஏறுகறார்கள்.
அவர்கள் ஜன்னல் வழியாகத்
தருடர்கைளப்ேபால் ஏறுகன்றனர்.

௧௦ அவர்களுக்கு முன்பு, பூமியும் வானமும்
நடுங்குகறது.
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சூரியனும்சந்த ரனும்இருளாகவடுகன்றன.
நட்சத்த ரங்கள் ஒளிவீசுவைத
நறுத்துகன்றன.

௧௧ கர்த்தர் தனது பைடைய உரக்க
அைழக்க றார்.

அவரதுபாைளயம்மிகப்ெபரியது.
அப்பைடஅவரதுகட்டைளக்குஅடிபணிக றது.

அப்பைடமிகவும்வல்லைமயுைடயது.
கர்த்தருைடய ச றப்பு நாள்உயர்வானதாகவும்

பயங்கரமானதாகவும்உள்ளது.
ஒருவரும்இைதநறுத்தமுடியாது.

கர்த்தர் ஜனங்களிடம் மாறும்படிக்
கூறுகறார்
௧௨இதுகர்த்தருைடயெசய்த .

“உங்கள் முழுமனேதாடு இப்ெபாழுது
என்னிடம் தரும்ப வாருங்கள்.

நீங்கள்தீைமெசய்தீர்கள்.
அழுங்கள்,உணவுஉண்ணேவண்டாம்.

௧௩உங்கள்ஆைடகைளயல்ல,
இதயத்ைதக்க ழியுங்கள்.”
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் தரும்ப

வாருங்கள்.
அவர்இரக்கமும்கருைணயும்உள்ளவர்.
அவர்வைரவாகக் ேகாபப்படமாட்டார்.
அவரிடம் மிகுந்தஅன்புஉண்டு.

ஒருேவைளஅவர்தனதுமனைத,
த ட்டமிட்டிருந்த பயங்கரமான
தண்டைனயலிருந்துமாற்ற க்ெகாள்ளலாம்.
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௧௪யாருக்குத்ெதரியும். கர்த்தர்தனதுமனைத
மாற்ற க்ெகாள்ளலாம்.

ஒருேவைள அவர் உங்களுக்காக
ஆசீர்வாதத்ைத வ ட்டு
ைவத்தருக்கலாம்.

ப றகு நீங்கள் உங்கள் ேதவானாகய
கர்த்தருக்குதானியக்காணிக்ைககளும்

பானங்களின்காணிக்ைககளும்தரலாம்.

கர்த்தரிடம் ெஜபயுங்கள்
௧௫சீேயானில் எக்காளம்ஊதுங்கள்.

ச றப்புக்கூட்டத்த ற்குக்கூப்படுங்கள்.
ஒரு உபவாச காலத்துக்காகக்
கூப்படுங்கள்.

௧௬ஜனங்கைளக்கூட்டிச் ேசருங்கள்.
ச றப்புக்கூட்டத்த ற்குக்கூப்படுங்கள்.

வயதானவர்கைளக்கூட்டிச் ேசருங்கள்.
குழந்ைதகைளயும் கூட்டிச் ேசருங்கள்
இன்னும் தாயன் மார்பல்
பால்குடிக்கும் சறுகுழந்ைதகைளயும்
ேசர்த்துக்ெகாண்டுவாருங்கள்.

தங்களதுபடுக்ைகஅைறயலிருந்து
புத தாய்த் தருமணமான மணமகனும்
மணமகளும்வரட்டும்.

௧௭ மண்டபத்துக்கும் பலிபீடத்த ற்கும்
இைடயல்நன்றுஆசாரியர்களும்,

கர்த்தருைடய பணியாளர்களும் அழுது
புலம்பட்டும்.
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அந்த ஜனங்கள் அைனவரும் இவற்ைறச்
ெசால்லேவண்டும்.

“கர்த்தாேவ, உமது ஜனங்கள் மீது இரக்கம்
காட்டும்.

உமது ஜனங்கைள அவமானப்பட
வ டாதரும்.

மற்ற ஜனங்கள் உமது ஜனங்கைளக்
ேகலிச்ெசய்யும்படிவ டாதரும்.

மற்றநாடுகளின்ஜனங்கள் ‘அவர்கள்ேதவன்
எங்ேகஇருக்க றார்?’

என்று ேகட்டுச் ச ரிக்கும்படிச்
ெசய்யாதரும்.”

கர்த்தர் நாட்ைட பைழய நைலக்குக்
ெகாண்டுவருவார்
௧௮ ப றகு கர்த்தர் தனது நாட்ைடப்பற்ற

பரவசம்ெகாண்டார்.
அவர்ஜனங்களுக்காகவருத்தப்பட்டார்.

௧௯கர்த்தர் தமதுஜனங்களிடம்,
“நான்உங்களுக்குத்தானியம்,த ராட்ைசரசம்.

எண்ெணய்இவற்ைறஅனுப்புேவன்.
உங்களுக்குஏராளமாகஇருக்கும்.
நான்உங்கைளமற்றநாடுகளுக்கைடயல்
இனிேமல் அவமானம்
அைடயவ டமாட்ேடன்.

௨௦ இல்ைல. வடக்கலுள்ள ஜனங்கைள
உங்கள் நாட்ைடவ ட்டு ேபாகும்படி
வற்புறுத்துேவன்.



ேயாேவல்௨:௨௧ xi ேயாேவல்௨:௨௩

நான்அவர்கைளவறண்டெவறுைமயான
நாட்டுக்குப் ேபாகச்ெசய்ேவன்.

அவர்களில் சலர் கீழ்க்கடலுக்குப்
ேபாவார்கள்.

அவர்களில் சலர் ேமற்கடலுக்குப்
ேபாவார்கள் அந்த ஜனங்கள்
இத்தைகய பயங்கரச் ெசயல்கைளச்
ெசய்தார்கள்.

ஆனால்அவர்கள்மரித்துஅழுக ப்ேபானவற்ைறப்
ேபாலாவார்கள்.

அங்ேக பயங்கரமான துர்வாசைன
இருக்கும்!”

என்றுெசான்னார்.
இந்தநாடுமீண்டும்புத தாக்கப்படும்

௨௧ேதசேம, பயப்படாேத.
சந்ேதாஷமாகஇரு.

முழுைமயாகக் களிகூரு.
கர்த்தர்ெபரிய காரியங்கைளச்ெசய்வார்.

௨௨ ெவளியன் மிருகங்கேள,
பயப்படேவண்டாம்.

வனாந்த ரத்தல் ேமய்ச்சல்கள்
உண்டாகும்.

மரங்கள்கனிகைளத்தரும்,
அத்த மரங்களும் த ராட்ைசக்
ெகாடிகளும் மிகுதயான பழங்கைளத்
தரும்.

௨௩எனேவமக ழ்ச்ச யாய்இருங்கள்.
சீேயான்ஜனங்கேளஉங்கள்ேதவனாகய
கர்த்தரிடம் சந்ேதாஷமாய்இருங்கள்,
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அவர்நல்லவர்,அவர்உங்களுக்குமைழையத்
தருவார்.

அவர் உங்களுக்கு முன்ேபாலேவ
முன்மாரிையயும் பன்மாரிையயும்
அனுப்புவார்.

௨௪களங்கள்தானியத்தால் ந ரம்பும்.
குடங்கள் த ராட்ைசரசத்தாலும்,
என்ெணயாலும்ந ரம்ப வழியும்.

௨௫ “கர்த்தராக ய நான் உங்களுக்கு எத ராக
எனதுபைடையஅனுப்ப ேனன்.

உங்களுக்குரிய எல்லாவற்ைறயும்
ெவட்டுக்களிகளும்,

பச்ைசக்களிகளும்
முசுக்கட்ைடப்பூச்ச களும்,
பச்ைசப் புழுக்களும்தன்றுவட்டன.

ஆனால்கர்த்தராக ய நான்,
அத்துன்பக் காலத்துக்கானவற்ைறத்
தருப்ப க்ெகாடுப்ேபன்.

௨௬ ப றகு உங்களுக்கு உண்ண ஏராளம்
இருக்கும்.

நீங்கள்நைறவுஅைடவீர்கள்.
நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய

நாமத்ைதப் ேபாற்றுவீர்கள்.
அவர்உங்களுக்காகஅற்புதமானவற்ைறச்
ெசய்தருக்க றார்.

எனது ஜனங்கள் இனி ஒருேபாதும்
ெவட்டகப்பட்டுப்ேபாவதல்ைல.

௨௭ நான் இஸ்ரேவேலாடு இருப்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள்.
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நாேன உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
என்பைதயும்நீங்கள்அறவீர்கள்.

ேவறுேதவன்இல்ைல.
எனது ஜனங்கள் மீண்டும் அவமானம்

அைடயமாட்டார்கள்.”
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் ேதவன் தனது

ஆவையெகாடுப்பார்
௨௮ “இதற்குப் ப றகு நான் எனது ஆவைய

அைனத்து ஜனங்கள் ேமலும்
ஊற்றுேவன்.

உங்கள் மகன்களும், மகள்களும்
தீர்க்கதரிசனம்உைரப்பார்கள்.

உங்கள் முதயவர்கள் கனவுகைளக்
காண்பார்கள்.

உங்கள் இைளஞர்கள் தரிசனங்கைளக்
காண்பார்கள்.

௨௯ அப்ேபாது, நான் பணியாட்கள் ேமலும்
பணிப்ெபண்கள்ேமலும்

என்ஆவையஊற்றுேவன்.
௩௦ நான் வானத்தலும் பூமியலும் இரத்தம்,

ெநருப்பு,
அடர்ந்த புைகேபான்ற அத சயங்கைளக்
காட்டுேவன்.

௩௧சூரியன்இருட்டாக மாற்றப்படும்.
சந்த ரன்இரத்தமாக மாற்றப்படும்.
ப றகு கர்த்தருைடய ெபரிதும்
பயங்கரமுமானநாள்வரும்.

௩௨ ப றகு, கர்த்தருைடய நாமத்ைத
கூப்படுகறஎவரும்இரட்ச க்கப்படுவார்கள்.”
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சீேயான் மைலயன் ேமலும்,
எருசேலமிலும் காப்பாற்றப்பட்ட
ஜனங்கள்இருப்பார்கள்.

இதுகர்த்தர் ெசான்னதுேபான்றுநகழும்.
ஆம் கர்த்தரால் அைழக்கப்பட்ட
மீதயருக்கும் ஜனங்கள் தரும்ப
வருவார்கள்.

௩
யூதாவன்பைகவர்கள்தண்டிக்கப்படுவார்கள்
௧ “ஆம் அந்த ேவைளயல்,

நான் யூதாைவயும் எருசேலைமயும்
சைறயருப்பலிருந்து மீட்டுவருேவன்.
௨ நான் அைனத்து நாட்டு ஜனங்கைளயும்
ஒன்று ேசர்ப்ேபன். நான் ேயாசபாத்தன்
பள்ளதாக்க ேல அைனத்து நாட்டு
ஜனங்கைளயும்அைழத்துவருேவன். அங்ேக
நான் அவர்கைள நயாயம் தீர்ப்ேபன்.
அந்நாடுகள் என் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளச்
ச தறடித்தன. அைவகள் அவர்கைள
ேவறு நாடுகளில் வாழும்படி வற்புறுத்தன.
எனேவ நான் அந்நாடுகைளத் தண்டிப்ேபன்.
அந்நாடுகள் எனது நலத்ைத ப ரித்தன.
௩ அவர்கள் எனது ஜனங்களுக்காகச்
சீட்டுப் ேபாட்டார்கள். அவர்கள்
ஆண் குழந்ைதகைள வபச்சாரிகைள
வாங்குவதற்காக வற்றார்கள். அவர்கள்
த ராட்ைசரசத்ைத வாங்க க் குடிப்பதற்காகப்
ெபண்குழந்ைதகைளவற்றார்கள்.
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௪ “தீருேவ, சீேதாேன, ெபலிஸ்தயாவன்
அைனத்து எல்ைலகேள, நீங்கள் எனக்கு
முக்கயமானவர்கள் அல்ல. நான் ெசய்த
ஏேதா ச ல காரியங்களுக்காக நீங்கள்
என்ைனத் தண்டிக்கப் ேபாக றீர்களா?
என்ைனத் தண்டித்துக்ெகாண்டிருப்பதாக
நீங்கள் நைனக்கலாம். ஆனால், நான்
உங்கைள வைரவல் தண்டிப்ேபன்.
௫ நீங்கள் எனது ெபான்ைனயும்
ெவள்ளிையயும் எடுத்துக்ெகாண்டீர்கள்.
எனது வைலயுயர்ந்த ெபாக்கஷங்கைளக்
ெகாண்டுேபாய் உங்கள் அந்நய
ெதய்வங்களின் ேகாவல்களில்
ைவத்துக்ெகாண்டீர்கள்.
௬ “நீங்கள் யூதா மற்றும் எருசேலம்

ஜனங்கைளக் க ேரக்கர்களுக்கு வற்றீர்கள்.
அவ்வாறு நீங்கள் அவர்கைள அவர்கள்
நாட்டிலிருந்து ெவகுதூரம் ெகாண்டு
ெசல்ல முடிந்தது. ௭ நீங்கள் எனது
ஜனங்கைள அத்ெதாைல தூர நாடுகளுக்கு
அனுப்பனீர்கள். ஆனால் நான் அவர்கைள
மீண்டும்ெகாண்டுவருேவன். நான்உங்கைள
நீங்கள் ெசய்தவற்றுக்காகத் தண்டிப்ேபன்.
௮ நான் உங்களது மகன்கைளயும்,
மகள்கைளயும் யூத ஜனங்களுக்கு
வற்கப்ேபாக ேறன். ப றகு அவர்கள்
உங்கைளத்ெதாைலவலுள்ளசேபயரிடத்தல்
வற்பர்” என்றுகர்த்தர் ெசான்னார்.
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ேபாருக்காகஆயத்தப்படுதல்
௯நாடுகளுக்குஇவற்ைறஅறவயுங்கள்.

ேபாருக்குத்தயாராகுங்கள்.
வலிைமயுள்ளவர்கைளஎழுப்புங்கள்.

ேபார்வீரர்கள் எல்ேலாரும் ெநருங்க
வரட்டும்.

அவர்கள்ேமேலவரட்டும்.
௧௦ உங்கள் மண்ெவட்டிகைள வாள்களாக

அடியுங்கள்.
உங்கள் அரிவாள்கைள ஈட்டிகளாகச்
ெசய்யுங்கள்.

பலவீனமானமனிதன்
“நான் வலிைமயான ேபார்வீரன்” என்று
ெசால்லட்டும்.

௧௧அைனத்துநாட்டினேர,வைரயுங்கள்.
அந்தஇடத்த ற்குச் ேசர்ந்துவாருங்கள்.
கர்த்தாேவ உமது வலிைமயுள்ள
வீரர்கைளக்ெகாண்டுவாரும்.

௧௨நாடுகேளஎழும்புங்கள்.
ேயாசபாத்தன் பள்ளத்தாக்குக்கு
வாருங்கள்.

சுற்றயுள்ள அைனத்து நாடுகைளயும்
நயாந்தீர்க்க

நான்அங்ேகஉட்காருேவன்.
௧௩அரிவாைளக்ெகாண்டுவாருங்கள்.

ஏெனன்றால்அறுவைடதயாராகவ ட்டது.
வாருங்கள், த ராட்ைசகைளமித யுங்கள்.

ஏெனன்றால் த ராட்ைச ஆைல
ந ரம்பயுள்ளது.
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ெதாட்டிகள்ந ரம்ப வழிகன்றன.
ஏெனன்றால்அவர்களின்தீைமெபரியது.

௧௪ நயாயத்தீர்ப்பன் பள்ளத்தாக்க ேல
ஏராளமானஜனங்கள்இருக்கறார்கள்.

கர்த்தருைடய ச றப்புக்குரிய நாள்

வைரவல்வரும்.
இது நயாயத்தீர்ப்பன் பள்ளதாக்கல்
நைடெபறும்.

௧௫சூரியனும்சந்த ரனும்இருண்டுவடும்.
நட்சத்த ரங்கள்ஒளிவீசாமல் ேபாகும்.

௧௬ ேதவனாகய கர்த்தர் சீேயானிலிருந்தும்
எருசேலமிலிருந்தும் சத்தமிடுவார்.

ஆகாயமும்பூமியும் நடுங்கும்.
ஆனால் ேதவனாகய கர்த்தர் அவரது

ஜனங்களுக்குப் பாதுகாப்பன் இடமாக
இருப்பார்.

அவர் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குப்
பாதுகாப்பானஇடமாகஇருப்பார்.

௧௭ “பன்னர் நீங்கள் நாேன உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் என்பைத
அறவீர்கள்.

நான் ச ேயானில் வச க்க ேறன். அது
எனதுபரிசுத்தமானமைல.

எருசேலம் பரிசுத்தமாகும்.
அந்நயர்கள் மீண்டும் அந்நகரத்ைத
ஊடுருவச்ெசல்லமாட்டார்கள்.
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யூதாவற்கு ஒரு புதய வாழ்க்ைக
வாக்களிப்பப்பட்டது
௧௮அந்தநாளில் மைலகள்

இனிய த ரட்ைசரசத்ைதப்ெபாழியும்.
குன்றுகளில் பால்வழிந்துஓடும்.

யூதாவன் ெவறுைமயான ஆறுகளில்
தண்ணீர்ந ரம்ப ஓடும்.

கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருந்து நீரூற்று
ெபருக்ெகடுக்கும்.

அது அகாச யா பள்ளத்தாக்குக்கு
தண்ணீைரக்ெகாடுக்கும்.

௧௯எக ப்துெவறுைமயாகும்.
ஏேதாம்ெவறுைமயானபாைலவனமாகும்.

ஏெனன்றால் அைவ யூதா ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுைமெசய்தன.

அைவஅவர்கள் நாட்டில்அப்பாவ கைளக்
ெகான்றார்கள்.

௨௦ஆனால்யூதாவல்எப்ெபாழுதும்ஜனங்கள்
வாழ்வார்கள்.

ஜனங்கள் எருசேலமில் பல தைல
முைறகளுக்குவாழ்வார்கள்.

௨௧ அந்த ஜனங்கள் எனது ஜனங்கைளக்
ெகான்றார்கள்.

எனேவ அந்த ஜனங்கைள நான்
உண்ைமயல்தண்டிப்ேபன்!”

ேதவனாகயகர்த்தர் சீேயானில்வாழ்வார்.
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