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மீகா

சமாரியாவும் இஸ்ரேவலும் தண்டிக்கப்பட
ேவண்டும்
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீகாவ டம்

வந்தது. இது ேயாதாம், ஆகாஸ், எேசக்கயா
எனும் அரசர்களின் காலங்களில் ந கழ்ந்தது.
இவர்கள் யூதாவன் அரசர்கள். மீகா,
ெமாேரசா என்னும் ஊைரச் ேசர்ந்தவன்.
மீகா இந்தத் தரிசனத்ைதச் சமாரியாைவயும்
எருசேலைமயும்குறத்துப் பார்த்தான்.

௨அைனத்துஜனங்கேள, கவனியுங்கள்!
பூமிேய அதலுள்ள உய ர்கேள,
கவனியுங்கள்,

எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் அவரது
பரிசுத்தஆலயத்தலிருந்துவருவார்.

எனது ஆண்டவர் உங்களுக்கு எத ரான
சாட்ச யாகவருவார்.

௩ பாருங்கள், கர்த்தர் அவரது இடத்தலிருந்து
வந்துெகாண்டிருக்க றார்.

அவர் இறங்க வந்து பூமியலுள்ள
உயர்ந்த ேமைடகைளமித ப்பார்.

௪அவருக்குக்கீேழமைலகள்உருகும்.
அைவெநருப்புக்குமுன்னாலுள்ள

ெமழுைகப் ேபான்றுஉருகும்.
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பள்ளத்தாக்குகள் பளந்து
மைலகளிலிருந்துதண்ணீர்பாயும்.

௫ ஏெனன்றால், இதற்கு காரணம்
யாக்ேகாபன்பாவம்.

இதற்கு இஸ்ரேவல் நாடு ெசய்த
பாவங்களும்காரணமாகும்.

சமாரியா, பாவத்தன்காரணம்

யாக்ேகாபு ெசய்த பாவத்த ற்கு காரணம்
என்ன?

அதுசமாரியா,
யூதாவலுள்ள, வழிபாட்டிற்குரிய இடம்

எங்ேக?
அதுஎருசேலம்.

௬ எனேவ, நான் சமாரியாைவ வயலிலுள்ள
குன்றுகளின்குவயலாக்குேவன்.

அது த ராட்ைசக் ெகாடி நடுவதற்கான
இடம்ேபால்ஆகும்.

நான் சமாரியவன் கற்கைளப்
பள்ளத்தாக்கல் புரண்டு வழப்
பண்ணுேவன்.

நான் அவளது அஸ்தபாரங்கைளத் தவ ர
எல்லாவற்ைறயும்அழிப்ேபன்.

௭ அவளது அைனத்து வக்க ரகங்களும்
துண்டுகளாகஉைடக்கப்படும்.

அவள் ேவச த்தனத்தன் சம்பளம்
(வக்க ரகங்கள்) ெநருப்பல்
எரிக்கப்படும்.
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நான் அவளது அந்நய ெதய்வங்களின்
வக்க ரகங்கள் அைனத்ைதயும்
அழிப்ேபன்.

ஏெனன்றால் சமாரியா எனக்கு
வசுவாசமற்ற முைறயல்
அச்ெசல்வத்ைதப்ெபற்றாள்.

எனேவஅைவஎனக்குவசுவாசம்
அற்றவர்களாேலேயஎடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்.

மீகாவன்ெபருந்துக்கம்
௮ என்ன நகழும் என்பைதப்பற்ற நான்

மிகவும்துக்கப்படுேவன்.
நான்பாதரட்ைசயும்ஆைடயும்இல்லாமல்
ேபாேவன்.

நான்ஒருநாையப்ேபான்றுஅழுேவன்.
நான் ஒரு பறைவையப்ேபான்று
துக்கங்ெகாள்ேவன்.

௯சமாரியாவன்காயங்கள்குணப்படுத்தப்பட
இயலாது.

அவளது (பாவம்) ேநாய் யூதா முழுவதும்
பரவயருக்க றது.

இது எனது ஜனங்களின் நகரவாசைல
அைடந்தருக்க றது.

எருசேலமின் எல்லா வழிகளிலும்
பரவயருக்க றது,

௧௦இதைனக்காத்த டம்ெசால்லேவண்டாம்.
அக்ேகா என்னுமிடத்தல்கதறேவண்டாம்.

ெபத்அப்ராவ ேல
புழுதயல்நீ புரளு.
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௧௧ சாப்பீரில் குடியருக்க றவர்கேள
ெவட்கத்துடன்

ந ர்வாணமாய் உங்கள் வழிய ேல
ேபாங்கள்.

சாயனானில் குடியருக்க றவர்கள் ெவளிேய
வரமாட்டார்கள்.

ெபத்ஏேசலில்வாழ்க றவர்கள்கதறுவார்கள்.
உங்களின்உதவையஎடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.

௧௨ மாேராத்தல் குடியருக்க றவேள
பலவீனமாக

நல்ல ெசய்த வருெமன்று
எத ர்ப்பார்த்தருந்தார்கள்.

ஏெனன்றால்,துன்பமானது
கர்த்தரிடமிருந்து எருசேலமின் நகர
வாசலுக்குவந்தருக்க றது.

௧௩லாகீசல்குடியருக்க றவேள,
உங்கள்இரதத்தல்வைரவாகச்ெசல்லும்
குதைரையப்பூட்டு.

சீேயானின்பாவம்லாகீசல்ெதாடங்கயது.
ஏெனன்றால் நீ இஸ்ரேவலின்
பாவங்கைளப்பன்பற்றுகறாய்.

௧௪ எனேவ, நீ ேமார்ேஷக் காத்தனிடத்த ற்கு
கட்டாயமாக ப ரிவுஉபச்சார

ெவகுமத கைளக்ெகாடுக்கேவண்டும்.
அக்சீபன்வீடுகள்இஸ்ரேவல்அரசர்களிடம்

வஞ்சைனெசய்யும்.
௧௫மேரஷாவல்குடியருக்க றவேள,

நான் உனக்கு எத ராக ஒருவைனக்
ெகாண்டுவருேவன்.
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அவன் உனக்கு உரிய ெபாருட்கைள
எடுத்துக்ெகாள்வான்.

அதுல்லாமிற்குள் இஸ்ரேவலின் மகைம
(ேதவன்)வரும்.

௧௬ எனேவ உனது முடிைய ெவட்டு, உன்ைன
ெமாட்ைடயாக்க க்ெகாள்.

ஏெனன்றால், நீ அன்பு ெசலுத்துகற உன்
குழந்ைதகளுக்காக நீ கதறுவாய்.

நீ கழுைகப்ேபான்று முழுெமாட்ைடயாக
இருந்துஉனதுதுக்கத்ைதக்காட்டு.

ஏெனன்றால் உனது பள்ைளகள்
உன்னிடமிருந்துஎடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவார்கள்.

௨
ஜனங்களின்தீயத்த ட்டங்கள்

௧ பாவம் ெசய்யத் த ட்டமிட்டிருந்த
ஜனங்களுக்குத்

துன்பங்கள்வரும்.
அந்த ஜனங்கள் தம் படுக்ைகயல் க டந்த

வண்ணம் தீய த ட்டங்கைளத்
தீட்டினார்கள்.

ப றகு காைல ெவனிச்சம் வந்ததும்
தங்களது த ட்டத்ைதச் ெசயல்படுத்த
முைனந்தனர்.

ஏெனன்றால், அவர்களுக்குத் தாங்கள்
வரும்பயைதச் ெசய்யும் வல்லைம
இருந்தது.

௨அவர்கள்வயல்கைளவரும்பனார்கள்,
எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
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அவர்கள்வீடுகைளவரும்பனார்கள்,
அைதஎடுத்துக்ெகாண்டனர்.

அவர்கள் ஒரு மனிதைன ஏமாற்ற அவனது
வீட்ைட எடுத்தனர்.

அவர்கள் ஒரு மனிதைன ஏமாற்ற
அவனதுநலத்ைதஎடுத்தனர்.

அந்த ஜனங்கைளத் தண்டிக்கக்
கர்த்தருைடயத ட்டங்கள்
௩அதனால், கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசால்க றார்:
“பார், நான் இந்தக் குடும்பத்த ற்கு எத ராக

துன்பத்ைதக் ெகாடுக்க த ட்டமிட்டுக்
ெகாண்டிருக்க ேறன்.

நீங்கள்உங்கைளக்காப்பாற்ற க்ெகாள்ள
முடியாது.

நீங்கள் வீண் ெபருைமெகாள்வைத
வடுவீர்கள்.

ஏெனன்றால்தீைமகள்வந்துெகாண்டிருக்கன்றன.
௪ ப றகு ஜனங்கள் உன்ைனப்பற்ற பாட்டு

இயற்றுவார்கள்.
ஜனங்கள் இந்தச் ேசாகப் பாடைலப்
பாடுவார்கள்:

நாங்கள்அழிக்கப்படுக ேறாம்.
கர்த்தர் எங்களது நலத்ைத எடுத்துக்
அதைன மற்றவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்.

ஆமாம், அவர் எனது நலங்கைள
என்னிடமிருந்துஎடுத்தார்.
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கர்த்தர் நமது வயல்கைளப்
பைகவர்களுக்குப் பக ர்ந்து
ெகாடுத்தருக்க றார்.

௫ எனேவ நாம் நலத்ைத அளந்து,
கர்த்தருைடய

ஜனங்களுக்குள் பக ர்ந்துக்ெகாள்ள
இயலாது.”

ப ரசங்கம் ெசய்ய ேவண்டாம் என மீகா
ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படுக றான்
௬ ஜனங்கள் கூறுகறார்கள்: “எங்களுக்குப்

ப ரசங்க க்க ேவண்டாம்.
எங்கைளப் பற்றய அந்தத் தீயவற்ைறச்
ெசால்லேவண்டாம்.

எங்களுக்குத்தீயைவஎதுவும்ஏற்படாது”

௭ஆனால்யாக்ேகாபன்ஜனங்கேள,
நான் இவற்ைற கட்டாயம் ெசால்ல
ேவண்டும்.

கர்த்தர் அவரது ெபாறுைமைய
இழந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.

ஏெனன்றால் நீங்கள் தீைம
ெசய்தருக்க றீர்கள்.

நீங்கள்சரியானபடிவாழ்ந்தால்
ப றகு நான் உங்களிடம் இனிைமயாகப்
ேபசமுடியும்.

௮ ஆனால் என் ஜனங்களுக்கு, அவர்கள்
வ ேராதையப்ேபால்ஆகறார்கள்.

நீங்கள் கடந்து ெசல்லுகறவர்களின்
ஆைடகைளக்களவாடுக றீர்கள்.
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அந்த ஜனங்கள் தாங்கள் பாதுகாப்பாய்
இருப்பதாக நைனக்கறீர்கள்.

ஆனால் நீங்கள் அவர்களிடமிருந்து
யுத்தத்தன் ைகத களிடமிருந்து
எடுப்பது ேபால ெபாருள்கைளப்
பற த்துக்ெகாள்க றீர்கள்.

௯ நீங்கள் எனது ஜனங்களிலுள்ள
ெபண்களிடமிருந்து

அழகான வீடுகைள எடுத்துக்
ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.

நீங்கள்எனதுெசல்வத்ைத
அவர்களின் ச றய பள்ைளகளிடமிருந்து
எடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.

௧௦எழுங்கள், புறப்பட்டுப்ேபாங்கள்.
இது நீங்கள் ஓய்ெவடுக்கும் இடமாக
இராது. ஏெனன்றால், இந்த இடத்ைத
நீங்கள்அழித்தீர்கள்.

இதைன நீங்கள் அசுத்தம் ெசய்தீர்கள்.
எனேவ,இதுஅழிக்கப்படும்.

இதுபயங்கரமானஅழிவாகஇருக்கும்.

௧௧இந்தஜனங்கள்,நான்ெசால்வைதக்ேகட்க
வரும்புவதல்ைல.

ஆனால் ஒருவன் ெபாய்கைளச்
ெசால்லிக்ெகாண்டு வந்தால், அவைன
அவர்கள்ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள்.

அவர்கள் ஒரு ெபாய் தீர்க்கதரிசைய
ஏற்றுக்ெகாண்டு,அவன்வந்து,
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“அப்ெபாழுதுவருங்காலம்நல்லகாலமாக
ேதான்றும், த ராட்ைசரசமும்
மதுபானமும் ஏராளமாக கைடக்கும்”
என்று ெசான்னதும் அவைனயும்
ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள்.

கர்த்தர் தனது ஜனங்கைள ஒன்று
ேசர்ப்பார்
௧௨ஆமாம்,யாக்ேகாபன்ஜனங்கேள,
நான் உங்கள் அைனவைரயும் ஒன்று

ேசர்ப்ேபன்.
இஸ்ரேவலின் தப்ப ப் பைழத்தவர்கள்
அைனவைரயும் நான் ஒன்று
ேசர்ப்ேபன்.

நான் அவர்கைள ஆட்டு மந்ைதயல் உள்ள
ஆடுகைளப்ேபான்றும்

ெதாழுவத்தல்உள்ளமந்ைதகைளப்ேபான்றும்
ஒன்றுேசர்ப்ேபன்.

ப றகு அந்த இடமானது அேநக
ஜனங்களின் ஓைசகளால்
நைறந்தருக்கும்.

௧௩ “தைடகைள உைடப்பவர்” அவர்கைள
நடத்த அவர்கள் முன்ேன நடந்து
ெசல்க றார்.

அவர்கள் தைடகைள நீக்க , வாசலால்
நுைழந்துகடந்து ேபாவார்கள்.

அவர்களின்அரசன்அவர்களின்முன்புநடந்து
ேபாவான்.

கர்த்தர் அவரது ஜனங்களுக்கு முன்னால்
இருப்பார்.
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௩
இஸ்ரேவலின் தைலவர்கள் தீயச்

ெசய்லகைளெசய்தக்குற்றவாளிகள்
௧ ப றகு நான் ெசான்ேனன்: “இஸ்ரேவல்

நாட்டின் தைலவர்கேள! மற்றும்
இஸ்ரேவல்நாட்டின்அதகாரிகேள,

இப்ேபாது கவனியுங்கள் நீத என்றால்
என்ன என்று உங்களுக்கு ெதரிய
ேவண்டும்.

௨ ஆனால் நீங்கள் நல்லவற்ைற ெவறுத்து
தீைமையேநச க்க றீர்கள்.

நீங்கள் ஜனங்களின் ேதாைல
உரிப்பீர்கள்.

அவர்களின் எலும்புகளில் உள்ள
தைசையப் படுங்குவீர்கள்.

௩நீங்கள்எனதுஜனங்கைளஅழித்தீர்கள்.
அவர்களின் ேதாைலநீக்குவீர்கள்.

அவர்களின்எலும்ைபஉைடத்தீர்கள்.
நீங்கள் அவர்களது சைதைய பாைனயல்
ேபாடப்படும் மாமிசத்ைதப்ேபான்று
துண்டுபண்ணினீர்கள்.

௪ எனேவ, நீங்கள் கர்த்தரிடம் ப ரார்த்தைன
ெசய்யலாம்.

ஆனால்அவர் பதல்ெசால்லமாட்டார்.
இல்ைல, கர்த்தர் உங்களிடமிருந்து தன்

முகத்ைதமைறத்துக்ெகாள்வார்.
ஏெனன்றால் நீங்கள் தீயவற்ைறச்
ெசய்க றீர்கள்!”
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ெபாய்த் தீர்க்கதரிச கள்
௫ ச ல ெபாய்த் தீர்க்கதரிகள் கர்த்தருைடய

ஜனங்களிடம்ெபாய்ெசால்க றார்கள். கர்த்தர்
அந்தத் தீர்க்கதரிச கைளப் பற்ற இதைனச்
ெசால்க றார்.

“இந்தத் தீர்க்கதரிச கள் வயற்றுக்காக
உைழக்க றவர்கள்.

உணவு ெகாடுக்கும் ஜனங்களுக்குச்
சமாதானம் வரும் என்று உறுத
கூறுவார்கள்.

ஆனால்உணவுெகாடுக்காதவர்களிடத்தல்
அவர்களுக்கு எத ராக ேபார் வரும்
என்றுஉறுத கூறுவார்கள்.

௬ “அதனால்தான் இது உங்களுக்கு இரைவப்
ேபான்றது.

அதனால்தான் உங்களுக்குத் தரிசனம்
கைடப்பதல்ைல.

எத ர்காலத்தல் என்ன நகழும் என்பைதப்
பற்றய தரிசனத்ைத நீங்கள் பார்க்க
முடியாது.

எனேவ இது உனக்கு அந்தகாரம்
ேபான்றது.

இந்தச் சூரியன் தீர்க்கதரிச கள் ேமல்
அஸ்தமித்தருக்க றது.

அவர்களால் எத ர்காலத்தல் என்ன
நடக்கும்என்றுபார்க்கமுடியாது.
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எனேவ, இது அவர்களுக்கு அந்தகாரம்
ேபான்றருக்கும்.

௭தீர்க்கதரிச கள்ெவட்கப்படுக றார்கள்.
த ர் காலத்ைத குறத்து ெசால்க றவர்கள்
அவமானப்படுக றார்கள்.

அவர்கள்எதுவும்ெசால்லமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால் ேதவன் அவர்கேளாடு
ேபசமாட்டார்.”

மீகா ஆண்டவரின் ஒரு ேநர்ைமயான
தீர்க்கதரிச
௮ஆனால்கர்த்தருைடயஆவ என்ைன

நன்ைமயனாலும், பலத்தனாலும்,
வல்லைமயனாலும்ந ரப்ப யருக்க றது.

ஏன்? அதனால் நான் யாக்ேகாப டம் அவனது
பாவங்கைளச்ெசால்லுேவன்.

ஆமாம், நான் இஸ்ரேவலிடம் அவனது
பாவங்கைளச்ெசால்லுேவன்!

இஸ்ரேவலின்தைலவர்கள்பழி ெசால்லல்
௯யாக்ேகாபன்தைலவர்கேள,இஸ்ரேவலின்

ஆள்ேவார்கேள, என்ைனக்
கவனியுங்கள்.

நீங்கள் முைறயான வாழ்ைவ
ெவறுக்கீறீர்கள்.

ஏதாவதுஒன்றுேநராகஇருந்தால்
நீங்கள் அைத ேகாணலாக
மாற்றுகறீர்கள்.

௧௦ நீங்கள் ஜனங்கைளக் ெகான்று,
சீேயாைனக்கட்டுக றீர்கள்.
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ஜனங்கைள ஏமாற்ற எருசேலைமக்
கட்டுக றீர்கள்.

௧௧ எருசேலமில் உள்ள நீத பத கள் வழக்கு
மன்றத்தல்யார் ெவல்வார்கள்

என்று ெசால்ல உதவ ட லஞ்சம்
ெபறுகறார்கள்.

எருசேலமில் உள்ள ஆசாரியர்கள்
ஜனங்களுக்குக் கற்ப ப்பதற்கு
முன்னால்பணம்ெபறுகறார்கள்.

ஜனங்களின் தீர்க்கதரிச களுக்கு
எத ர்காலம்பற்ற ெதரிந்துக்ெகாள்வதற்கு
முன்னால்பணம்ெகாடுக்கேவண்டும்.

ப றகு அந்தத் தைலவர்கள் கர்த்தருைடய
உதவையஎத ர்ப்பார்க்க றார்கள்.

அவர்கள், “எங்களுக்கு தீயைவ எதுவும்
நடக்காது. கர்த்தர் எங்கேளாடு
வாழ்க றார்” என்றனர்.

௧௨ தைலவர்கேள, உங்களால், சீேயான்
அழிக்கப்படும்.

இதுஉழப்பட்டவயல்ேபான்றருக்கும்.
எருசேலம்கற்களின்குவயலாய்மாறும்.

ஆலயம் உள்ள மைலகள் காட்டு
முட்புதர்கள் அதகம் வளர்ந்து
ெவறுைமயானமைலயாகும்.

௪
சட்டம் எருசேலமிலிருந்துவரும்

௧இறுத நாட்களில்,
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கர்த்தருைடய ஆலயம் அைனத்து
மைலகைளயும் வ ட மிக உயரத்தல்
இருக்கும்.

அந்தக் குன்று மைலகைளயும் வ ட உயரமாக
உயர்த்தப்பட்டுஇருக்கும்.

அங்கு எப்ேபாதும் ஜனங்கள் கூட்டம்
ெசன்றுெகாண்டிருக்கும்.

௨ பல நாடுகளிலிருந்து ஜனங்கள் அங்ேக
ேபாவார்கள்.

அவர்கள், “வாருங்கள் கர்த்தருைடய
பர்வதத்த ற்குப் ேபாகலாம்.

யாக்ேகாபன் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்குப் ேபாேவாம்,

ப றகு ேதவன் நமக்கு வாழும் வழிையக்
கற்ப ப்பார்.

நாம் அவைரப் பன்பற்றுேவாம்”
என்பார்கள்.

ேதவனிடமிருந்து வரும் பாடங்கள்
கர்த்தருைடயெசய்த ,

சீேயான் குன்றுேமல் உள்ள எருசேலமில்
ெதாடங்க உலகம்முழுவதும்ெசல்லும்.

௩ ப றகு ேதவன் அைனத்து நாடுகளிலும்
உள்ள ஜனங்களுக்கு நீத பதயாக
இருப்பார்.

ேதவன் தூர ேதசங்கைளச் ேசர்ந்த பல
ஜனங்களின்வவாதங்கைளமுடிப்பார்.

அந்த ஜனங்கள் ேபாருக்கு ஆயுதங்கைளப்
பயன்படுத்துவைதநறுத்துவார்கள்.
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அவர்கள் தமது வாள்களிலிருந்து
ெகாழுக்கைளச்ெசய்வார்கள்.

அவர்கள் தம் ஈட்டிகைளச்
ெசடிகைள ெவட்டும் கருவகளாகப்
பயன்படுத்துவார்கள்.

ஜனங்கள்மற்றவர்கேளாடுசண்ைடயடுவைத
நறுத்துவார்கள்.

ஜனங்கள் ேபாரிடுவதற்கு மீண்டும்
பயற்ச ெபறமாட்டார்கள்.

௪ஒவ்ெவாருவரும்தமதுத ராட்ைசச்ெசடி
மற்றும் அத்த மரங்களின் கீழும்
அமர்ந்தருப்பார்கள்.

எவரும் அவர்கைளப் பயப்படும்படிச்
ெசய்யமாட்டார்கள்.

ஏெனன்றால், சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் ெசன்னதுேபாலநடக்கும்.

௫ மற்ற நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள்
அைனவரும் தமது ெசாந்தத்
ெதய்வங்கைளப்பன்பற்றுகன்றார்கள்.

ஆனால் நாங்கள் எங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய வழியல்
என்ெறன்ைறக்கும்நடப்ேபாம்.

இராஜ்யம்தரும்ப க் தரப்படும்
௬கர்த்தர்கூறுகறார்:
“எருசேலம் புண்பட்டுெநாண்டியானது.

எருசேலம்தூரஎறயப்பட்டது.
எருசேலம் காயப்படுத்தப்பட்டு

தண்டிக்கப்பட்டது.
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ஆனால் நான்அவைனஎன்னிடம் தரும்ப
ெகாண்டுவருேவன்.

௭ “ ‘அந்ெநாண்டி’ நகரின்ஜனங்கள், மீதயான
ஜனங்களாவார்கள்.

ெசன்றுவடும்படி நகரஜனங்கள்
பலவந்தப்படுத்தப்பட்டனர்.

ஆனால் நான் அவர்கைள ஒரு வலிைமயான
நாடாக்குேவன்.”

கர்த்தர்அவர்களுைடய ராஜாவாய்இருப்பார்.
அவர் என்ெறன்றும் சீேயான்
பர்வதத்தலிருந்துஆளுவார்.

௮ மந்ைதயன் துருகேம,* உங்கள் காலம்
வரும். சீேயான், மைலயானஆப்ேபேல
நீமீண்டும்ஆட்ச பீடத்தல்அமருவாய்.

ஆமாம், முற்காலத்ைதப் ேபான்று
எருசேலமின் ராஜாங்கம்இருக்கும்.

இஸ்ரேவலர்கள் எதற்காக பாப ேலானுக்கு
ேபாகேவண்டும்
௯ இப்ெபாழுது எதற்காக நீ உரக்க

கதறுகறாய்.
உங்கள்அரசன்ேபாய்வ ட்டானா?

உங்கள்தைலவைரஇழந்துவ ட்டீர்களா?
நீங்கள் ப ரசவ ேவதைனப்படும்
ெபண்ைணப் ேபான்று
துக்கப்படுக றீர்கள்.

* ௪:௮: மந்ைதயன்துருகம்எருசேலமின்ஒருபகுத
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௧௦ சீேயான் மகேள, வலிைய உணர்ந்துக்
ெகாண்டு உங்கள் “குழந்ைதைய”
ெபற்ெறடுங்கள்.

நீங்கள் நகைர வ ட்டு (எருசேலம்)
ெவளிேய ேபாகேவண்டும்.

நீங்கள்வயல்ெவளியல் ேபவீர்கள்.
நீங்கள்பாப ேலானுக்குப்ேபாகேவண்டும்
எனக்கருதுக ேறன்.

ஆனால் நீங்கள் அந்த இடத்தலிருந்து
காப்பாற்றப்படுவீர்கள்.

கர்த்தர்அங்ேக ேபாய்உங்கைளக்காப்பார்.
அவர் உங்கைள உங்கள்
எத ரிகளிடமிருந்துஎடுப்பார்.

கர்த்தர் மற்ற நாடுகைளஅழிப்பார்
௧௧ பல நாட்டினர் உங்களுக்கு எத ராகப்

ேபாரிட வந்தருக்கன்றனர்.
அவர்கள், “பாருங்கள், அங்ேக சீேயான்
இருக்கறது. அவைளத் தாக்குேவாம்!”
என்கறார்கள்.

௧௨அந்த ஜனங்கள்அவர்களின் த ட்டங்கைள
ைவத்துள்ளனர்.

ஆனால் கர்த்தர் என்ன
த ட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருகறார் என்பைத
அவர்கள்அறயமாட்டார்கள்.

கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைள ஒரு
சறப்பான ேநாக்கத்த ற்காக இங்ேக
ெகாண்டுவந்தார்.
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அந்த ஜனங்கள் அரைவ எந்த ரத்தல்
ேபாடப்பட்ட தானியத்ைதப் ேபான்று
நசுக்கப்படுவார்கள்.

இஸ்ரேவல் அதன் எத ரிகைளத்
ேதாற்கடித்துெவல்லுவார்கள்
௧௩ “சீேயான் குமாரத்த ேய, எழுந்து அந்த

ஜனங்கைளநசுக்கு.
நான்உன்ைனப்பலமுள்ளதாக்குேவன்.

உனக்கு இரும்பனாலான ெகாம்புகளும்,
ெவண்கலத்தாலான குளம்புகள்
உள்ளதுேபான்றும்இருக்கும்.

நீ பல மக்கைள அடித்துச் ச றய
துண்டுகளாக்குவாய்.

அவர்களின் ெசல்வத்ைத கர்த்தருக்குக்
ெகாடுப்பாய்.

பூமிக்ெகல்லாம் கர்த்தராய்இருப்பவர்க்கு
அவர்களுைடய ெபாக்கஷத்ைத நீ
ெகாடுப்பாய்”

௫
௧இப்ெபாழுது வலிைமயான நகரேம, உனது

வீரர்கைளகூட்டு.
அவர்கள் நம்ைமத் தாக்குவதற்கு நம்ைம
சுற்ற இருக்க றார்கள்.

அவர்கள்இஸ்ரேவலின்நீத பதையத்
தன்தடியால்கன்னத்தல்அடிப்பார்கள்.

ெபத்ேலேகமில் ேமச யா ப றப்பார்
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௨ எப்ப ராத்தா என்று அைழக்கப்படும்
ெபத்ேலேகேம,

நீ தான்யூதாவ ேலேய ச றயநகரம்.
உனதுகுடும்பம்எண்ணமுடியாதஅளவற்குச்

ச றயது,
ஆனால் “இஸ்ரேவைல ஆள்பவர்”
எனக்காகஉங்களிடமிருந்துவருவார்.

அவரதுதுவக்கங்கள்
நீண்ட காலத்த ற்கு முன்பாகவும்
பழங்காலத்தலிருந்தும்இருக்கன்றன.

௩ வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட அரசனான
குழந்ைதைய,

அந்தப் ெபண் ெபற்ெறடுக்கும்வைர
கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள
ைகவ ட்டுவடுவார்.

ப றகுமீதயுள்ளஅவனதுமற்ற சேகாதரர்கள்
இஸ்ரேவலுக்குதரும்ப வருவார்கள்.

௪ பன்னர் இஸ்ரேவைல ஆள்பவர் நன்று
மந்ைதகைளேமய்ப்பார்.

அவர் அவர்கைள கர்த்தருைடய
ஆற்றலால், ேதவனாகய கர்த்தருைடய
அற்புதமான நாமத்தால் அவர்கைள
வழிநடத்துவார்.

ஆம்,அவர்கள்சமாதானமாகவாழ்வார்கள்.
ஏெனன்றால் அந்த ேநரத்தல், அவரது
மகைம பூமியன் எல்ைலவைர
ெசல்லும்.

௫ ஆமாம், நமது நாட்டிற்குள் அசீரியன்
பைடவரும்.
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அப்பைட நமதுெபரியவீடுகைளஅழிக்கும்.
ஆனால்,இஸ்ரேவலரின்

ஆள்பவர் ஏழுேமய்ப்பர்கைளயும்
அவர் எட்டுத் தைலவர்கைளயும்
ேதர்ந்ெதடுப்பார்.

௬ அவர்கள் தமது வாள்கைளப் பயன்படுத்த
அசீரியர்கைளஆள்வார்கள்.

அவர்கள் ைகயல் வாள்களுடன்
நம்ேராதன்ேதசத்ைதஆள்வார்கள்.

அவர்கள் அந்த ஜனங்கைள ஆள தமது
வாள்கைளப்பயன்படுத்துவார்கள்.

பன்னர் இஸ்ரேவைல ஆள்பவர், நமது
நாட்டிற்குள் வந்து எல்ைலகைளயும்
நலங்கைளயும் வீடுகைள மித க்கும்
அசீரியர்களிடமிருந்து நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார்.

௭ ப றகு யாக்ேகாப ேல மீதயானவர்கள்
கர்த்தரிடமிருந்து வருகற
பனிையப்ேபான்று ஜனங்களிைடேய
ச தற ப்ேபாவர்கள்.

அவர்கள், புல்லின் ேமல் வழுகற
பனிையப் ேபான்று ஜனங்களிைடேய
இருப்பார்கள்.

அவர்கள்எவருக்காகவும்காத்தருக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள் எவருக்காகவும் எந்த மனிதன்
ேமலும்சார்ந்தருக்கமாட்டார்கள்.

௮யாக்ேகாப ேலமீதமானவர்கள்,
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காட்டு மிருகங்களிைடேய உள்ள
சங்கத்ைதப் ேபான்று பல
ேதசங்களிைடேயஇருப்பார்கள்.

அவர்கள் ஆட்டு மந்ைதகளிைடேய
உள்ள இளஞ்சங்கத்ைதப் ேபான்று
இருப்பார்கள்.

சங்கம் கடந்து ேபானாலும் அது தான்
வரும்பயஇடத்துக்குப் ேபாகும்.

அதுஒருமிருகத்ைதத்தாக்கனால்,
எவராலும் அந்த மிருகத்ைதக் காப்பாற்ற
முடியாது. மீதமானவர்களும்அவ்வாேற
இருப்பார்கள்.

௯ நீங்கள் உங்களது பைகவருக்கு எத ராகக்
ைககைளத்தூக்க

அவர்கைளஅழிப்பீர்கள்.

ஜனங்கள்ேதவைனச் சார்ந்தருப்பார்கள்
௧௦ “நான் அந்த ேவைளயல் உங்கள்

குதைரகைள உங்களிடமிருந்து
அபகரிப்ேபன்.

நான்உங்கள்இரதங்கைளஅழிப்ேபன்.
௧௧ நான் உங்கள் நாட்டிலுள்ள நகரங்கைள

அழிப்ேபன்.
நான் உங்கள் ேகாட்ைடகைளெயல்லாம்
ெநாறுக்குேவன்.

௧௨ நீங்கள் இனிேமல் சூன்ய வத்ைதகைள
ெசய்யமாட்டீர்கள்.
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நீங்கள் இனிேமல் எத ர்காலத்ைதப்
பற்ற குற ெசால்லும் ஆட்கைளப்
ெபற்றருக்கமாட்டீர்கள்.

௧௩ நான் உங்களது அந்நய
ெதய்வங்களின் உருவச் சைலகைள
உைடத்ெதற ேவன். சைலகைள
அழிப்ேபன்.

அந்நய ெதய்வங்கைள
நைனவுப்படுத்தும் கற்கைள நான்
உைடத்ெதற ேவன்.

உங்கள் ைகளால் ெசய்யப்பட்டவற்ைற
நீங்கள்வழிபடமாட்டீர்கள்.

௧௪ நான் உன் அஷ்ரா சைலக் கம்பங்கள்
வழிபடாதவாறுஅழிப்ேபன்.

நான் உனது அந்நய ெதய்வங்கைள
அழிப்ேபன்.

௧௫ ச ல ஜனங்கள் நான் ெசால்வைதக்
ேகட்கமாட்டார்கள்.

நான் எனது ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன்.
நான் அந்த ேதசங்கைளப்
பழிவாங்குேவன்.”

௬
கர்த்தருைடயமுைறயீடு

௧ இப்ெபாழுது கர்த்தர் என்ன ெசால்க றார்
எனக் ேகளுங்கள்.

உனதுவழக்ைகமைலகளுக்குமுன்ெசால்.
அம்மைலகள் உங்களது வழக்ைகக்
ேகட்க்கட்டும்.
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௨ கர்த்தர் தமது ஜனங்களுக்கு எத ராக
முைறயடுகறார்.

மைலகேள, கர்த்தருைடய முைறயீட்ைடக்
ேகளுங்கள்

பூமியன் அஸ்தபாரங்கேள, கர்த்தர்
ெசால்க றைதக் ேகளுங்கள்.

இஸ்ரேவல் தவறானது என்று அவர்
நரூப ப்பார்.

௩ கர்த்தர் கூறுகறார், “என் ஜனங்கேள, நான்
ெசய்தவற்ைறச்ெசால்லுங்கள்.

நான் உங்களுக்கு எத ராக ஏதாவது
ெசய்ேதனா?

நான் உங்களது வாழ்ைவக்
கடினமானதாக்க ேனனா?

௪ நான் ெசய்தவற்ைற உங்களிடம்
ெசால்லுேவன்.

நான் உங்களிடம் ேமாேச, ஆேரான்,
மீரியாம்ஆக ேயாைரஅனுப்ப ேனன்.

நான் உங்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
ெகாண்டுவந்ேதன்,

நான் உங்கைள அடிைமத்தனத்தல்
இருந்துவடுதைலெசய்ேதன்.

௫ என் ஜனங்கேள, ேமாவாபன் அரசனான
பாலாக்கனுைடய தீயத் த ட்டங்கைள
நைனத்துப்பாருங்கள்.

ேபேயாரின் மகனான ப ேலயம்
பாலாக்க டம் ெசான்னவற்ைற
நைனத்துப்பாருங்கள்.
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அகாச யாவலிருந்து கல்கால்வைர
நடந்தவற்ைறநைனத்துப்பாருங்கள்.

அவற்ைறநைனத்துப்பாருங்கள். கர்த்தர்
சரியானவர் என்றுஅறவீர்கள்.”

நம்மிடமிருந்து ேதவன் என்ன
வரும்புக றார்
௬நான் கர்த்தைர சந்த க்க வரும்ேபாது என்ன

ெகாண்டுவரேவண்டும்.
நான் ேதவைனப் பணியும்ேபாது என்ன
ெசய்ய ேவண்டும்.

நான்கர்த்தருக்கு,
தகன பலியும் ஓராண்டு நைறந்தக்
கன்றுக்குட்டிையயும் ெகாண்டு
வரேவண்டுமா?

௭கர்த்தர் 1,000ஆட்டுக்குட்டிகளாலும்
10,000ஆறுகளில் ஓடும் எண்ெணயாலும்
தருப்த அைடவாரா?

நான் எனது முதல் குழந்ைதைய என்
பாவங்களுக்குப் பரிகாரமாகத்
தரட்டுமா?

என் சரீரத்தலிருந்து வந்த குழந்ைதைய
நான் பாவத்துக்குப் பரிகாரமாகத்
தரட்டுமா?

௮ மனிதேன, நன்ைம எதுெவன்று கர்த்தர்
உன்னிடம்ெசால்லியருக்க றார்.

கர்த்தர் உன்னிடமிருந்து இைதத்தான்
வரும்புக றார்.

மற்றவர்களிடம் ந யாயமாய்இரு.
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கருைணேயாடும் நம்ப க்ைகேயாடும்
ேநச . உனது ேதவேனாடு தாழ்ைமயாய்
இரு.

நீ அவைர ெபாக்கஷத்தனால் கவர
முயலாேத.

இஸ்ரேவலர்கள்என்னெசய்துெகாண்டிருந்தார்கள்
௯ கர்த்தருைடய சத்தம் நகரத்ைத ேநாக்க க்

கூப்படுகறது.
“ஞானவான் கர்த்தருைடய நாமத்ைத

உயர்த்துகறான்.
எனேவ தண்டைனயன் தடிையக்
கவனியுங்கள். தண்டைனயன்
தடிையப் ப டிப்பவைரயும்
கவனியுங்கள்.

௧௦தீயவர்கள்தாம் தருடியெசாத்துக்கைள
இன்னும்மைறத்துைவப்பார்களா?

தீயவர்கள் வயாபாரத்தல் மிகச் ச றயக்
கூைடகைளைவத்து

இன்னும் ஜனங்கைள ஏமாற்றுவார்களா?
ஆம்இந்த ெசயல்கெலல்லாம்இன்னும்
நடக்க றது.

௧௧இன்னும் தமது எைடக்கற்களாலும் அளவு
ேகால்களாலும்

ஜனங்கைள ஏமாற்றுகறவர்கைள, நான்
மன்னிப்ேபனா?

கள்ளத் தராசும், கள்ளப் படிக்
கற்களுள்ள ைபயும் ைவத்து
தவறாக அளக்க றவர்கைள நான்
மன்னிப்ேபனா? இல்ைல.
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௧௨ ெசல்வந்தர்கள் நகரத்தல் இன்னும்
ெகாடுைமெசய்க றார்கள்.

அந்நகர ஜனங்கள் இன்னும் ெபாய்ச்
ெசால்க றார்கள்.

ஆமாம்,அந்தஜனங்கள்தம்ெபாய்கைளச்
ெசால்கன்றனர்.

௧௩ எனேவ நான் உன்ைனத் தண்டிக்கத்
ெதாடங்க ேனன்.

நான் உன்னுைடய பாவங்களினிமித்தம்
உன்ைனஅழிப்ேபன்.

௧௪ நீ உண்பாய், ஆனால் உன் வயறு
நைறயாது.

நீ இன்னும் பசயாகவும்
ெவறுைமயாகவும்இருப்பாய்.

நீ பாதுகாப்புக்காகஜனங்கைளஅைழத்துவர
முயற்ச ெசய்வாய்.

யாைரப் பாதுகாத்தாேயா,
அவர்கைளயும் நான் பட்டயத்துக்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்.

௧௫வைதகைளவைதப்பாய்,
ஆனால் உணைவ அறுவைட
ெசய்யமாட்டாய்.

நீஉனதுஒலிவமரங்களிலிருந்துஎண்ெணய்
எடுக்கஅவற்ைறப ழிவாய்.

ஆனால்எண்ெணய்ெபறமாட்டாய்.
நீ த ராட்ைசப் பழங்கைளபழிவாய்.

ஆனால் ேபாதுமான த ராட்ைசரசம்
குடிக்கக் கைடக்காது.
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௧௬ஏெனன்றால் நீ ஓம்ரியன் சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிவாய்.

நீ ஆகாப் குடும்பம் ெசய்தத் தீயவற்ைறச்
ெசய்வாய்.

நீ அவர்களின் உபேதசங்கைளப்
பன்பற்றுவாய்.

எனேவ நான் உன்ைன அழியும்படி
வடுேவன்.

ஜனங்கள் உனது அழிந்த நகரங்கைளக்
காணும்ேபாது பரிகச த்து
ஆச்சரியப்படுவார்கள்.

அந்நய நாட்டு ஜனங்களின் ந ந்ைதைய
நீங்கள்சுமப்பீர்கள்.”

௭
மீகா ஜனங்கள் ெசய்த பாவங்களால்

கலக்கமைடந்தான்
௧நான்கலக்கமைடந்ேதன்.

ஏெனன்றால்,நான்ேசகரிக்கப்பட்டிருக்க ற
பழங்கைளப் ேபான்றவன்.

பற க்கப்பட்ட த ராட்ைசப் பழங்கைளப்
ேபான்றவன்.

உண்பதற்குத் த ராட்ைசகள் இல்லாமல்
ேபாகும்.

நான் வரும்பும் அத்த ப் பழங்கள்
இல்லாமல் ேபாகும்.

௨ நான் கூறுவது என்னெவனில்
நம்ப க்ைகக்குரிய ஜனங்கள் எல்லாம்
ேபாய்வ ட்டார்கள்.
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நாட்டில் நல்ல ஜனங்கள் எவரும்
மீதயாகவல்ைல.

ஒவ்ெவாருவரும் மற்றவர்கைளக் ெகால்ல
காத்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்.

ஒவ்ெவாருவரும் தம் சேகாதரர்கைள
வைலயல்ப டிக்கவரும்புகன்றனர்.

௩ஜனங்கள்தங்களின்இரண்டுைககளினால்
தீைம ெசய்ய நல்லவர்களாக
இருக்க றார்கள்.

அதகாரிகள்லஞ்சத்ைதக் ேகட்க றார்கள்.
வழக்கு மன்றத்தல் தீர்ப்ைப மாற்ற

நீத பத கள்பணம்ெபறுகறார்கள்.
“முக்கயமான தைலவர்கள்” நல்லதும்
ேநர்ைமயானதுமான முடிவுகைளச்
ெசய்க றதல்ைல. அவர்கள்
எைத வரும்புக றார்கேளா அைதச்
ெசய்வார்கள்.

௪ அவர்களில் நல்லவர் கூட முட்புதர்
ேபான்றுள்ளனர்.

அவர்களில் மிகச் ச றந்தவர்கள் கூட
பன்னிப் பைணந்து க டக்கும்
முட்புதைரவ ட வஞ்சகர்களாக
இருக்க றார்கள்.

தண்டைனநாள்வருகறது
இந்த நாள் வரும் என்று உங்களுைடய

தீர்க்கதரிச கள்ெசான்னார்கள்.
உங்களது காவற்காரரின் நாள்
வந்தருக்க றது.
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இப்ெபாழுதுநீங்கள்தண்டிக்கப்படுவீர்கள்.
இப்ெபாழுது நீங்கள் குழம்ப ப்ேபாய்
இருக்க றீர்கள்.

௫ உங்களது அயலாைர நம்பாதீர்கள்.
நண்பர்கைளநம்பாதீர்கள்.

உங்கள் மைனவய டமும் உண்ைமையப்
ேபசாதீர்கள்.

௬ ஒருவரின் எத ரிகள் அவனது ெசாந்த
வீட்டுக்குள்ேளேயஇருப்பார்கள்.

ஒரு மகன் அவனது தந்ைதைய
மத க்கமாட்டான்.

ஒரு மகள் தன் தாய்க்கு எத ராகத்
தரும்புவாள்.

ஒருமருமகள்தன்மாமியார்க்கு எத ராகத்
தரும்புவாள்.

கர்த்தேரஇரட்சகர்
௭ எனேவ, நான் கர்த்தரிடம் உதவக்காக

ேவண்டுேவன்.
நான், ேதவன் என்ைனக் காப்பாற்றுவார்
எனக்காத்தருந்ேதன்.

என்ேதவன்நான்ெசால்வைதக் ேகட்பார்.
௮நான்வழுந்தருக்க ேறன்.

ஆனால் பைகவேன, என்ைனப்
பார்த்துச் ச ரிக்காேத, நான் மீண்டும்
எழுந்தருப்ேபன்.

நான் இப்ெபாழுது இருளில்
அமர்ந்தருக்க ேறன்.
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ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு ஒளியாக
இருப்பார்.

கர்த்தர் மன்னிக்க றார்
௯ நான் கர்த்தருக்கு வ ேராதமாகப் பாவம்

ெசய்ேதன்.
எனேவ அவர் என்ேனாடு ேகாபமாக
இருந்தார்.

ஆனால் அவர் வழக்கு மன்றத்தல் எனக்காக
வாதாடுவார்.

அவர் எனக்குச் சரியானவற்ைற
ெசய்வார்.

பன்னர் அவர் என்ைன ெவளிச்சத்த ற்குள்
ெகாண்டுவருவார்.

அவர்சரியானவர்என்றுநான்பார்ப்ேபன்.
௧௦என்எத ரி என்னிடம்,

“உன் ேதவனாகய கர்த்தர் எங்ேக?”
என்றாள்.

ஆனால்என்எத ரி இதைனப்பார்ப்பாள்.
அவள்அவமானம்அைடவாள்.

அந்த ேநரத்தல் நான் அவைளப் பார்த்து
ச ரிப்ேபன்.

ஜனங்கள் அவளுக்கு ேமேல
ெதருவலுள்ள புழுதையப் ேபான்று
நடப்பார்கள்.

தரும்புக றயூதர்கள்
௧௧ காலம் வரும், உங்களது சுவர்கள் மீண்டும்

கட்டப்படும்.
அந்த ேநரத்தல்நாடுவளரும்.
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௧௨ உனது ஜனங்கள் உன் நட்டிற்க்குத்
தரும்புவார்கள்.

அவர்கள் அசீரியாவலிருந்தும் எக ப்தன்
நகரங்களிலிருந்தும் தரும்ப
வருவார்கள்.

உனதுஜனங்கள்எக ப்தலிருந்தும்
ஐப ராத்து ஆற்றன் அடுத்தப்
பக்கத்தலிருந்தும்வருவார்கள்.

அவர்கள் ேமற்கலுள்ள கடல்
பகுதயலிருந்தும்

க ழக்கலுள்ள மைலகளிலிருந்தும்
வருவார்கள்.

௧௩ அந்த நலமானது அங்கு வாழ்ந்த
ஜனங்களின்

தீயெசயல்களால்அழிக்கப்பட்டது.
௧௪எனேவஉனதுஜனங்கைள நீ ேகாலினால்

ஆட்ச ெசய்.
உனக்குச் ெசாந்தமான உன் ஜனங்கள்
கூட்டத்ைதநீஆட்ச ெசய்.

அக்கூட்டம் காடுகளிலும்,
கர்ேமல் மைலகளிலும் தனியாக
வாழ்கன்றது.

பாசானிலும் கீேலயாத்தலும் வாழ்க ற
ஜனங்கள்

முன்பு ேமய்ந்தது ேபாலேவ
ேமய்வார்களாக.

இஸ்ரேவல்பைகவர்கைளெவல்லும்
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௧௫ நான் உங்கைள எக ப்தலிருந்து மீட்டு
வரும்ேபாது பல அற்புதங்கைளச்
ெசய்ேதன்.

நான் அவற்ைறப் ேபான்று நீங்கள்
பல அற்புதங்கைளப் பார்க்கும்படிச்
ெசய்ேவன்.

௧௬ அந்நாடுகள் அந்த அற்புதங்கைளப்
பார்க்கும்.

அவர்கள்அவமானம்அைடவார்கள்.
அவர்களின் “வல்லைம” என்ேனாடு ஒப்ப ட

இயலாது
என்பைதஅவர்கள்காண்பார்கள்.

அவர்கள்ஆச்சரியத்ேதாடு
தமது ைககைள வாயல்
ைவத்துக்ெகாள்வார்கள்.

அவர்கள்கவனிக்க மறுத்து
தங்கள்காதுகைளமூடிக்ெகாள்வார்கள்.

௧௭அவர்கள் பாம்புகைளப்ேபான்றுமண்ைண
நக்குவார்கள்.

அவர்கள்பயத்தால்நடுங்குவார்கள்.
அவர்கள் தைரயன் துவாரங்களில் உள்ள

ஊர்வனவற்ைறப் ேபான்று
ெவளிேயவந்து ேதவனாகய கர்த்தைர
அைடவார்கள்.

ேதவேன, அவர்கள் அஞ்ச உம்ைம
மத ப்பார்கள்.

கர்த்தருக்குத்துத
௧௮உம்ைமப்ேபான்றுேவறுேதவன்இல்ைல.
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ஜனங்களின் குற்றங்கைள நீர்
அகற்றவடுகறீர்.

ேதவன் தமது சுதந்தரத்தல்
மீதயானவர்கைளமன்னிக்க றார்.

ேதவன் என்ெறன்றும் ேகாபத்ேதாடு
இரார். ஏெனன்றால் அவர்
கருைணேயாடு இருப்பதல்
மக ழ்க றார்.

௧௯ேதவன்,மீண்டும்தரும்ப வருவார்,நமக்கு
ஆறுதல்தருவார்.

நமது பாவங்கைள, குற்றங்கைள நீக்க
(நசுக்க ) எல்லாவற்ைறயும் ஆழமான
கடலுக்குள்எற ந்துவடுவார்.

௨௦ ேதவேன, யாக்ேகாபுக்கு உண்ைமயாய்
இருப்பீர்.

ஆப ரகாமிடம் உமது உண்ைமையயும்,
அன்ைபயும் காட்டுவீர். நீண்ட
காலத்துக்கு முன்னால் நீர் எங்கள்
முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்தபடி
ெசய்யும்.
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