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சகரியா

கர்த்தர் தமது ஜனங்கள் தரும்பேவண்டும்
எனவரும்புக றார்
௧ கர்த்தரிடமிருந்து ெபரகயாவன் மகன்

சகரியாவுக்கு ஒரு ெசய்த வந்தது. இது தரியு
ெபர்ச யாைவ அரசாண்ட இரண்டாம் ஆண்டு
எட்டாம் மாதம். (சகரியா ெபரக யாவன்மகன்.
ெபரக யா தீர்க்கதரிச யான இத்ேதாவன்
மகன்)இதுதான்அந்தெசய்த .
௨ கர்த்தர் உங்களது முற்ப தாக்கள் ேமல்

மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டவரானார். ௩ நீங்கள்
இவற்ைற ஜனங்களிடம் ெசால்லேவண்டும்.
கர்த்தர், “என்னிடம் தரும்ப வாருங்கள். நான்
உங்களிடம் தரும்ப வருேவன்” என்கறார்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
௪ கர்த்தர், “நீங்கள் உங்கள்

முற்ப தாக்கைளப் ேபான்றருக்கக் கூடாது.
கடந்த காலத்தல், தீர்க்கதரிச கள்
அவர்களிடம், ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
நீங்கள் உங்களது தீய வாழ்க்ைக முைறைய
மாற்ற ேவண்டும் என வரும்புக றார்.
தீயவற்ைறச் ெசய்வைத நறுத்துங்கள்!’
என்றார்கள். ஆனால், உங்கள் முற்ப தாக்கள்
நான்ெசான்னைதக் ேகட்கவல்ைல” என்றார்.
கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
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௫ கர்த்தர், “உங்கள் முற்ப தாக்கள்
ேபாய்வ ட்டனர். அந்தத் தீர்க்கதரிச கள்
என்ெறன்ைறக்கும் வாழவல்ைல.
௬ தீர்க்கதரிச கள் எனது ேவைலக்காரர்கள்.
நான் எனது வார்த்ைதகைளயும்,
சட்டங்கைளயும், ேபாதைனகைளயும்
அவர்கைளப் பயன்படுத்த உன்
முற்ப தாக்களுக்குச் ெசான்ேனன். உனது
முற்ப தாக்கள் இறுதயல் தங்கள்
பாடங்கைளக் கற்றனர். அவர்கள், ‘சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தான் எவற்ைறச்
ெசய்ய ேவண்டும் எனச் ெசன்னாேரா
அைதச் ெசய்தார். நாங்கள் வாழ்ந்த
வாழ்க்ைக முைறக்காகவும், நாங்கள் ெசய்த
தீைமக்காகவும்அவர்எங்கைளத்தண்டித்தார்’
என்றார்கள். எனேவ அவர்கள் ேதவனிடம்
தரும்ப வந்தனர்” என்றார்.

நான்குகுதைரகள்
௭ தரியு அரசாண்ட இரண்டாம் ஆண்டு

ேசபாத் மாதமாக ய பத ேனாராம்
மாதம் இருபத்து நாலாந் ேததய ேல
கர்த்தரிடமிருந்து சகரியாவுக்கு இன்ெனாரு
ெசய்த வந்தது. (தீர்க்கதரிச இத்ேதாவன்
மகன் ெபரகயா. இவனது மகன் சகரியா.)
இதுதான்ெசய்த .
௮ இரவல், நான் ஒரு மனிதன் சவப்புக்

குதைரயல் ஏற வருவைதப் பார்த்ேதன்.
அவன் பள்ளத்தாக்கல் இருந்த நறுமணப்
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புதருக்குள் ெசடிகளுக்கைடேய நன்றான்.
அவனுக்குப் பன் சவப்பும், மங்கன நறமும்,
ெவண்ைமயுமான குதைரகள் நன்றன.
௯ நான், “ஐயா இந்தக் குதைரகள் எதற்காக?”
என்றுேகட்ேடன்.
ப றகு என்னிடம் ேபசன ேதவதூதன்,

“இந்தக் குதைரகள் எதற்காக உள்ளன
என்பைத நான் உனக்குக் காட்டுேவன்”
என்றான்.
௧௦ ப றகு புதருக்குள் நன்ற அந்த

மனிதன் “கர்த்தர் இந்தக் குதைரகைளப்
பூமியல் அங்கும் இங்கும் ேபாவதற்காக
அனுப்பனார்” என்றான். ௧௧ அதன் பறகு
நறுமணப் புதருக்குள் நன்ற கர்த்தருைடய
தூதனிடத்தல் குதைரகள், “நாங்கள் பூமி
முழுதும் சுற்ற த்த ரிந்ேதாம், எல்லாம்
அைமதயாகஇருக்க றது” என்றன.
௧௨ பன்னர் கர்த்தருைடய தூதன்,

“கர்த்தாேவ, நீர் இன்னும் எவ்வளவு
காலத்துக்கு எருசேலைமயும் யூதாவன்
நகரங்கைளயும் ஆறுதல்படுத்தாமலிருப்பீர்?
எழுபது ஆண்டுகளாக இந்நகரங்களின் ேமல்
நீர்உமதுேகாபத்ைதக்காட்டினீர்” என்றான்.
௧௩ பன்னர் கர்த்தர், என்ேனாடு

ேபச க்ெகாண்டிருந்த ேதவதூதனிடம், நல்ல
ஆறுதலானவார்த்ைதகைளப் ேபசனார்.
௧௪ பன்னர் தூதன் ஜனங்களிடம்

இவற்ைறச் ெசால்லேவண்டும் என்று
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ெசான்னான். சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
கூறுகறார்:

“நான் எருசேலம் மற்றும் சீேயான் மீது
உறுதயானஅன்புெகாண்டிருந்ேதன்.

௧௫ நான், தாங்கள் பாதுகாப்பாக
இருக்க ேறாம்என்றுஎண்ணும்நாடுகள்
மீதுமிகவும் ேகாபமாகஇருக்க ேறன்.

நான்ெகாஞ்சம் ேகாபம்ெகாண்டிருந்தேபாது
என் ஜனங்கைளத் தண்டிக்க அந்த
நாடுகைளப்பயன்படுத்த ேனன்.

ஆனால் அந்த நாடுகள்
ெபருஞ்ேசதத்த ற்குக்காரணமாயன.”

௧௬எனேவகர்த்தர்கூறுகறார்:
“நான்எருசேலமிற்குத்தரும்ப வருேவன்.
அவளுக்குஆறுதல்கூறுேவன்.”

சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:
“எருசேலைம மீண்டும் கட்டுேவன்.
எனதுவீடுஅங்ேககட்டப்படும்.”

௧௭ தூதன் கூட, “ ‘எனது நகரங்கள் மீண்டும்
வளம்ெபறும்.

நான்சீேயானுக்குஆறுதல்அளிப்ேபன்.
நான் எனது சறப்புக்குரிய நகரமாக

எருசேலைமத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபன்’
என்று சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
கூறுகறார்” என்றான்.

நான்கு ெகாம்புகளும் நான்கு
ெதாழிலாளிகளும்
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௧௮ ப றகு நான் ேமேல பார்த்ேதன். நான்கு
ெகாம்புகைளக் கண்ேடன். ௧௯ ப றகு நான்
என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த தூதனிடம்,
“இக்ெகாம்புகளின் அர்த்தம் என்ன?” என்று
ேகட்ேடன்.
அவர், “இக்ெகாம்புகள் இஸ்ரேவல், யூதா

மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கைள அன்னிய
நாடுகளுக்குத்துரத்தன” என்றார்.
௨௦ ப றகு கர்த்தர் நான்கு

ெதாழிலாளிகைளக் காட்டினார். ௨௧ நான்
அவரிடம், “இந்த நான்கு ஆட்களும் என்ன
ெசய்யவந்தருக்க றார்கள்?” எனக் ேகட்ேடன்.
அவர், “இம்மனிதர்கள் இக்ெகாம்புகைள

அச்சுறுத்த ெவளியல் எற ந்துேபாட
வந்தருக்கன்றனர். அக்ெகாம்புகள்
யூதாவன் ஜனங்கைள அயல்நாடுகளுக்குப்
பலவந்தமாக தூக்க ‘எற ந்தன.’
அக்ெகாம்புகள் எவரிடமும் இரக்கம்
காட்டவல்ைல. அக்ெகாம்புகள் யூதா
ஜனங்கைள அயல் நாடுகளுக்குத் தூக்க
எறவதன்அைடயாளமாகஉள்ளன” என்றார்.

௨
எருசேலமின்அளவுகள்
௧ ப றகு நான் பார்த்ேதன், நான்

ஒரு மனிதன், அளவு கயற்றைன
எடுத்துக் ெகாண்டு நற்பைதக்
கண்ேடன். ௨ நான் அவனிடம், “எங்ேக
ேபாய்ெகாண்டிருக்க றாய்?” என்று ேகட்ேடன்.
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அவன்என்னிடம், “நான் எருசேலைமஅளந்து
எவ்வளவு நீளம் எவ்வளவு அகலம் எனப்
பார்க்கப் ேபாக ேறன்” என்றான்.
௩ ப றகு என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த

தூதன் வலகனான். இன்ெனாரு தூதன்
அவேனாடு ேபசப் ேபானான். ௪ அவன்
அவனிடம், “ஓடிப்ேபாய் அந்த இைளஞனிடம்
எருசேலமானது அளக்க முடியாத வைகயல்
ெபரிதாக உள்ளது என்று ெசால். அவனிடம்
இவற்ைறச்ெசால்!

“ ‘எருசேலம்சுவர்களில்லாத நகரமாகும்.
ஏெனன்றால் அங்ேக ஏராளமான
ஜனங்களும் மிருகங்களும்
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன.’

௫கர்த்தர்கூறுகறார்:
‘நான்அவைளக்காப்பாற்றுவதற்குஅவைளச்

சுற்ற ெநருப்புச் சுவராகஇருப்ேபன்.
அந்நகரத்த ற்கு மகைமையக்
ெகாண்டுவர நான் அங்ேக
குடியருப்ேபன்’ ” என்றான்.

ேதவன் தமது ஜனங்கைள வீட்டிற்கு
அைழக்கன்றார்

கர்த்தர்கூறுகறார்:
௬ “சீக்க ரம்! வடக்ேக உள்ள நலத்தலிருந்து

ஓடு.
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ஆம், நான் உங்கள் ஜனங்கைள எல்லாத்
தைசகளுக்கும் ச தறடித்ேதன் என்பது
உண்ைம.

௭ சீேயானிலிருந்து உனது ஜனங்கள்
பாப ேலானில் ைகத களாக
இருக்க றார்கள்.

ஆனால் இப்ெபாழுது தப்ப , அந்த
நகரத்தலிருந்துெவளிேயஓடுங்கள்!”

௮ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

உன்னிடமிருந்து தருடிய ஜனங்களிடத்த ற்கு
என்ைனஅனுப்பனார்.

உங்கைளக் கனப்படுத்தும்படி என்ைன
அனுப்பனார். ஏெனன்றால், யார்
உன்ைனக் காயப்படுத்தனாலும்,
அது ேதவனுைடய கண்மணிையக்
காயப்படுத்துவதுேபான்றதாகும்.

௯ பாப ேலானியர், என் ஜனங்கைள
அடிைமப்படுத்தனார்கள்.

ஆனால் நான் அவர்கைளப் பலமாக
அடிப்ேபன்,

அவர்கள் என் ஜனங்களின்
அடிைமகளாவார்கள்,

ப றகு சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
என்ைன அனுப்பனார் என்பைத
அறவார்கள்.

௧௦கர்த்தர்கூறுகறார்:
“சீேயாேன,மக ழ்ச்ச ேயாடுஇரு.
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ஏெனன்றால்,நான்வந்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
நான்உங்கள்நகரத்தல்வாழ்ேவன்.

௧௧ அந்த ேநரத்தல், பல நாடுகளிலிருந்து
ஜனங்கள்என்னிடம்வருவார்கள்.

அவர்கள்எனதுஜனங்களாவார்கள்.
நான்உங்கள்நகரில்வாழ்ேவன்”

ப றகு, சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்
என்ைன அனுப்பனார் என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள்.

௧௨கர்த்தர்எருசேலைமத்தனதுசறப்புக்குரிய
நகரமாகத் ேதர்ந்ெதடுப்பார்.

யூதா பரிசுத்தமான நாடாக, அவரது
பங்காகச் ேசரும்.

௧௩ ஒவ்ெவாருவரும் அைமதயாக
இருப்பார்கள்.

கர்த்தர் அவரது பரிசுத்தமான வீட்ைட
வ ட்டுெவளிேயவருவார்.

௩
தைலைமஆசாரியன்
௧ ப றகு தைலைம ஆசாரியனாகய

ேயாசுவாைவ எனக்கு தூதன் காட்டினான்.
ேயாசுவா கர்த்தருைடயதூதனுக்குமுன்னால்
நன்றுக்ெகாண்டிருந்தான். சாத்தான்,
ேயாசுவாைவக் குற்றஞ்சாட்டும்படி அவன்
வலது பக்கத்த ேல இருந்தான். ௨ ப றகு
கர்த்தருைடய தூதன், “சாத்தாேன, கர்த்தர்
உன்ைன ெதாடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டுவார்.
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கர்த்தர் எருசேலைமத் தனது சறப்புக்குரிய
நகரமாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார். அவர்
நகைரக் காப்பாற்றனார். இது எரிகன்ற
ெநருப்பலிருந்து கட்ைடைய உருவ எடுப்பது
ேபான்றதாகும்” என்றான்.
௩ ேயாசுவா தூதனுக்கு முன் நன்று

ெகாண்டிருந்தான். ேயாசுவா ஒரு
அழுக்கான ஆைடைய அணிந்தருந்தான்.
௪ ப றகு, அந்த தூதன் தன்னருகல்
நன்றுக்ெகாண்டிருந்தவர்கைள ேநாக்க ,
“ேயாசுவாவன்அழுக்குஆைடகைளஎடுத்துப்
ேபாடுங்கள்” என்றான். ப றகு தூதன்
ேயாசுவாவ டம், “இப்ெபாழுது நான் உனது
குற்றங்கைள நீக்கயருக்க ேறன், நான்
உனக்கு புதய ஆைடைய தருக ேறன்”
என்றான்.
௫ ப றகு நான், “அவனது தைலேமல்

சுத்தமான தைலப்பாைகைய அணிவ ”
என்ேறன். எனேவ அவர்கள் அவன்
தைலேமல் சுத்தமான தைலப்பாைகைய
அணிவத்தார்கள். கர்த்தருைடய தூதன்
அங்ேக ந ற்கும்ேபாது, அவர்கள் அவன்
ேமல் சுத்தமான ஆைடைய ைவத்தார்கள்.
௬ ப றகு கர்த்தருைடய தூதன் ேயாசுவாவ டம்
இவற்ைறச்ெசான்னான்.

௭ சர்வ வல்ைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்:

“நான்ெசால்க றவழியல்வாழ்.
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நான்ெசான்னவற்ைறச்ெசய்.
என் ஆலயத்தன் ெபாறுப்பாளராக நீ அதன்

ப ரகாரங்கைளக்காவல்ெசய்வாய்.
இங்கு நற்கும் தூதர்கைளப் ேபால
ஆலயத்தன் எவ்வ டத்த ற்கும்
ேபாகலாம் என்று நான் உனக்கு
அனுமத தருேவன்.

௮ எனேவ ேயாசுவா, நீயும் உன் முன்னால்
அமர்ந்தருக்கும்உடன்ஆசாரியர்களும்

நான் ெசால்வைதக் ேகட்கேவண்டும்.
நீேயதைலைமஆசாரியன்.

உன்ேனாடு இருக்கற ஜனங்கள் நான்
என்னுைடய ச றப்பு ேவைலக்காரைனக்
ெகாண்டு வரும்ேபாது ெசய்யப்ேபாகும்
ெசயல்கைளக் காட்டும்
உதாரணங்களாகஇருக்க றார்கள்.

நான் உண்ைமயாக என் ச றப்பு
ேவைலக்காரைனக் ெகாண்டு
வருேவன்.

அவர்கைளஎனஅைழக்கப்படுக றார்.
௯ பார், நான் ேயாசுவாவன் முன்பு ஒரு

ச றப்பானகல்ைலைவத்ேதன்.
அக்கல்லில் ஏழு பக்கங்கள்
இருக்கன்றன.

நான் அந்தக் கல்லில் சறப்புச் ெசய்தையச்
ெசதுக்குேவன்.

நான் இந்த நாட்டில் உள்ள அைனத்து
குற்றங்கைளயும் ஒேர நாளில்
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எடுத்துவடுேவன் என்பதைன இது
காட்டும்.”

௧௦சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்:
“அந்த ேவைளயல், ஜனங்கள் தமது

நண்பர்கேளாடும்
அயலார்கேளாடும்அமர்ந்து ேபசுவார்கள்.
அத்த மரம் மற்றும் த ராட்ைச
ெகாடிகளுக்குக் கீழ் அமர
ஒருவைரெயாருவர்அைழப்பார்கள்.”

௪
வளக்குத் தண்டும் இரண்டு ஒலிவ

மரங்களும்
௧ ப றகு என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த

தூதன் என்னிடம் வந்து என்ைன
எழுப்பனான். நான் தூக்கத்தலிருந்து
எழுந்தவைனப் ேபான்றருந்ேதன். ௨ ப றகு
அந்தத்தூதன், “நீஎன்னபார்க்க றாய்?” என்று
என்னிடம் ேகட்டான்.
நான், “நான் முழுவதும் ெபான்னாலான

வளக்குத் தண்ைடப் பார்க்க ேறன். வளக்குத்
தண்டின் ேமல் ஏழு வளக்குகள் இருந்தன.
வளக்குத் தண்டின் உச்சயல் ஒரு அகல்
இருக்கறது. அந்த அகலிலிருந்து ஏழு
குழாய்கள் வந்துக்ெகாண்டிருந்தன.
ஒவ்ெவாருகுழாயும்ஒவ்ெவாருவளக்குக்கும்
ேபாகன்றன. குழாய்கள் ஒவ்ெவாரு
வளக்கும் அகலிலிருந்து எண்ெணையக்
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ெகாண்டு வருகன்றது. ௩ அகலின் வலது
பக்கம் ஒன்றும், இடது பக்கம் ஒன்றுமாக
இரண்டு ஒலிவமரங்கள் இருக்கன்றன.
இந்த மரங்கள் அகல் வளக்குகளுக்கு
ேவண்டிய எண்ெணையக் ெகாடுக்கன்றன”
என்ேறன், ௪ ப றகு நான் என்ேனாடு
ேபச க்ெகாண்டிருந்த தூதனிடம், “ஐயா,
இவற்றன்ெபாருள்என்ன?” என்றுேகட்ேடன்.
௫ என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த தூதன்,

“இைவஎன்னெவன்றுஉனக்குத்ெதரியாதா?”
எனக் ேகட்டான்.
நான், “இல்ைலஐயா” என்ேறன்.
௬ ப றகு அவன் என்னிடம், “இதுதான்

கர்த்தரிடமிருந்து ெசருபாேபலுக்குச்
ெசால்லப்பட்டச் ெசய்த : ‘உனக்கான உதவ ,
உனது பலம் மற்றும் வல்லைமயலிருந்து
வராது. இல்ைல, எனது ஆவயலிருந்ேத
உனக்கு உதவ வரும்’ சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்! ௭ அந்த
உயரமானகுன்றுெசருபாேபலுக்குமுன்னால்
சமநலமாகும். அவன் ஆலயத்ைதக்
கட்டுவான். அந்த இடத்தல் மிகவும்
முக்கயமான கல்ைல ைவக்கும்ேபாது
ஜனங்கள்: ‘அழகாயருக்க றது!
அழகாயருக்க றது!’ என்றுசத்தமிடுவார்கள்.”
௮ எனக்கு ேமலும் வந்த கர்த்தருைடய

ெசய்தயானது, ௯ “ெசருபாேபல் எனது
ஆலயத்துக்கான அஸ்தபாரக்கல்ைல
இடுவான். ெசருபாேபேல ஆலயம்
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கட்டும் ேவைலைய முடிப்பான். ப றகு,
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் என்ைன
ஜனங்களிடம் அனுப்பனார் என்பைத
நீங்கள் அறவீர்கள். ௧௦ ஜனங்கள்
சறுெதாடக்கத்துக்காக அவமானம்
அைடயேவண்டாம். ெசருபாேபல் தூக்கு
நூேலாடு கட்டி முடித்த ஆலயத்ைத
அளந்து ேசாத ப்பைதப் பார்க்கும்ேபாது
ஜனங்கள் உண்ைமய ேலேய மக ழ்வார்கள்.
இப்ெபாழுது நீ பார்த்த ஏழு பக்கமுள்ள
கல் கர்த்தருைடய ஒவ்ெவாரு தைசயலும்
பார்க்க ற கண்கைள குறக்கும், அைவ
பூமியன் ேமேல எல்லாவற்ைறயும்
பார்க்கன்றன.”
௧௧ ப றகு நான் (சகரியா) அவனிடம்,

“நான் வளக்குத் தண்டின் வலது பக்கத்தல்
ஒன்றும், இடது பக்கத்தல் ஒன்றுமாக
ஒலிவ மரங்கைளப் பார்த்ேதன். அந்த
இரண்டு ஒலிவ மரங்களின் அர்த்தம் என்ன?”
எனக்ேகட்ேடன். ௧௨நான்அவனிடம், “இரண்டு
தங்கக் குழாய்களின் வழியாகத் ெதாங்க ,
தங்க ந ற எண்ெணையத் தங்களிடமிருந்து
இறங்கச் ெசய்யும் ஒலிவ மரங்களின்
இரண்டு கைளகளின் அர்த்தம் என்ன?”
என்றும்ேகட்ேடன்.
௧௩ பன்னர் அந்தத் தூதன் என்னிடம்,

“இவற்றன் ெபாருள் என்னெவன்று
ெதரியாதா?” எனக்ேகட்டான்.
நான் “இல்ைலஐயா” என்ேறன்.
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௧௪ எனேவ அவன், “உலகம்
முழுவதும் கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்யத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட இருவைர அைவ
குறக்கன்றன” என்றான்.

௫
பறக்கும்ஓைலச்சுருள்
௧ நான் மறுபடியும் ேமேல பார்த்ேதன். நான்

ஒரு பறக்கும் புத்தகச்சுருைளப் பார்த்ேதன்.
௨ தூதன் என்னிடம், “என்ன பார்க்க றாய்?”
எனக் ேகட்டான்.

“நான் ஒரு பறக்கும் புத்தகச்சுருைளப்
பார்க்க ேறன். அந்த புத்தகச்சுருள் 30 அடி
நீளமும் 15 அடி அகலமும் ெகாண்டது” என்று
நான்ெசான்ேனன்.
௩ பன்னர் தூதன் என்னிடம் ெசான்னான்:

“அந்த புத் தகச்சுருளில் சாபம்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. புத்தகச் சுருளின்
ஒரு பக்கத்தல் தருடிய ஜனங்களுக்கான
சாபம் எழுதப்பட்டுள்ளது. புத்தகச் சுருளின்
இன்ெனாரு பக்கத்தல் வாக்குறுத
அளிக்கும்ேபாது ெபாய் ெசான்ன
ஜனங்களுக்கான சாபம் எழுதப்பட்டுள்ளது.
௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:
நான் இந்தப் புத்தகச்சுருைள தருடர்களின்
வீடுகளுக்கும் கர்த்தருைடய நாமத்தால்
ெபாய் சத்தயம் ெசய்தவர்களின்
வீடுகளுக்கும் அனுப்புேவன். அந்தப்
புத்தகச்சுருள் அங்ேக தங்க அது
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அவ்வீடுகைள அழிக்கும். அவ்வீட்டிலுள்ள
கற்களும்மரத்தூண்களும்அழிக்கப்படும்.”
ெபண்ணும்வாளியும்
௫ பன்னர் என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த

தூதன் ெவளிேய ேபானான். அவன்
என்னிடம், “பார்! என்ன வருகறெதன்று
காண்கறாய்?” என்றுேகட்டான்.
௬நான் “இதுஎன்னெவன்றுஅற ேயன்” என

ெசான்ேனன்.
அவன், “இது ஒரு அளவு பார்க்கும் வாளி”

என்று ெசான்னான். அேதாடு அவன், “அந்த
வாளி இந்த நாட்டிலுள்ள ஜனங்களின்
பாவங்கைள அளக்கும் வாளி” என்று
ெசான்னான்.
௭ வாளிைய மூடியருந்த ஈயத்தனாலான

மூடி அகற்றப்பட்டது. வாளிக்குள் ஒரு ெபண்
உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தாள். ௮ தூதன்,
“இப்ெபண் பாவத்தன் ப ரத ந தயாய்
இருக்க றாள்” என்றான். பன்னர் தூதன்
அப்ெபண்ைண வாளிக்குள் தள்ளி, கனத்த
மூடியனால் அைத மூடிப்ேபாட்டான். இது
பாவங்கள் மிகக் கனமானைவ என்பைதக்
காட்டும். ௯பன்னர் நான்ஏற ட்டுப்பார்த்ேதன்.
நான் இரண்டு ெபண்கள் நாைரையப்
ேபான்ற ச றகுகளுடன் இருப்பைதப்
பார்த்ேதன். அவர்கள் பறந்து ேபானார்கள்.
ச றகுகளிலுள்ளகாற்றால்வாளிையதூக்க ப்
ேபாயனர். அவர்கள் வாளிைய தூக்க க்
ெகாண்டு காற்றல் பறந்தனர். ௧௦ பன்னர்
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நான் என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த
தூதனிடம், “அவர்கள் வாளிையத் தூக்க க்
ெகாண்டுஎங்ேக ேபாக றார்கள்?” என்ேறன்.
௧௧ தூதன் என்னிடம், “அவர்கள்

ச ெநயாரிேல அதற்கு ஒரு வீட்ைடக்கட்டப்
ேபாய்ெகாண்டிருக்க றார்கள். அவர்கள்அந்த
வீட்ைடக்கட்டியப றகுஅந்தவாளிையஅங்ேக
ைவப்பார்கள்” என்றான்.

௬
நான்குஇரதங்கள்
௧ பன்னர் நான் சுற்ற தரும்ப ேனன்.

நான் ேமேல பார்த்ேதன். நான்
நான்கு இரதங்கள் இரண்டு ெவண்கல
மைலகளுக்கைடயல் ெசல்வைதக்
கண்ேடன். ௨ சவப்புக் குதைரகள் முதல்
இரதத்ைத, இழுத்துக்ெகாண்டு ெசன்றன.
இரண்டாவது இரதத்ைத கருப்புக் குதைரகள்
இழுத்துக்ெகாண்டு ெசன்றன. ௩ ெவள்ைளக்
குதைரகள்,மூன்றாவதுஇரதத்ைதஇழுத்துச்
ெசன்றன. சவப்புப் புள்ளிகைள உைடய
குதைரகள், நான்காவது இரதத்ைத
இழுத்துச் ெசன்றன. ௪ பன்னர் என்ேனாடு
ேபச க்ெகாண்டிருந்த தூதனிடம், “ஐயா,
இவற்றன்ெபாருள்என்ன?” என்றுேகட்ேடன்.
௫தூதன், “இைவநான்குகாற்றுகள். இைவ

இப்ெபாழுதுதான் உலகம் முழுவதற்கும்
ஆண்டவராக இருக்க றவரிடத்தலிருந்து
வந்தருக்கன்றன. ௬ கருப்புக் குதைரகள்
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வடக்ேக ெசல்லும். சவப்புக் குதைரகள்
க ழக்ேக ெசல்லும். ெவள்ைளக்
குதைரகள் ேமற்ேக ெசல்லும். சவப்புப்
புள்ளிகைளயுைடய குதைரகள் ெதற்ேக
ெசல்லும்” என்றான்.
௭ சவப்புப் புள்ளிகைளயுைடய குதைரகள்

புறப்பட்டுப்ேபாய் பூமியல் அைவகளுக்கான
பகுத கைளக் காண ஆவலாய் இருந்தன.
எனேவதூதன்அைவகளிடம், “பூமிமுழுவதும்
ேபாங்கள்” என்றான். எனேவஅைவ பூமியல்
தங்கள்பகுத களில் நடந்துெசன்றன.
௮ பன்னர் கர்த்தர் என்ைனக் கூப்ப ட்டார்.

அவர், “பார், வடக்ேக ெசல்லும்
குதைரகள் பாப ேலானில் தம் ேவைலைய
முடித்துவ ட்டன. அைவ எனது ஆவைய
அைமத படுத்தவ ட்டன. இப்ெபாழுது நான்
ேகாபமாகஇல்ைல!” என்றார்.

ஆசாரியன் ேயாசுவா ஒரு க ரீடத்ைதப்
ெபறுகறான்
௯ பன்னர், நான் கர்த்தரிடமிருந்து

இன்ெனாரு ெசய்தையப் ெபற்ேறன். அவர்,
௧௦ “எகல்தாயும், ெதாப யாவும், ெயதாயாவும்
பாப ேலானின் சைற ைகத களாய் இருந்து
வந்தருக்கன்றனர். அம்மனிதர்களிடமிருந்து
ெவள்ளிையயும், தங்கத்ைதயும் ெபறு. ப றகு
ெசப்பனியாவன் மகனாகய ேயாச யாவன்
வீட்டுக்குப் ேபா. ௧௧ அந்தப் ெபான்ைனயும்
ெவள்ளிையயும் பயன்படுத்த க ரீடம் ெசய்.
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அந்தக் க ரீடத்ைத ேயாசுவாவன் தைலயல்
ைவ. (ேயாசுவா தைலைம ஆசாரியனாக
இருந்தான். ேயாசுவா ேயாத்சதாக்கன்மகன்)
ப றகு ேயாசுவாவ டம் இவற்ைறச் ெசால்.
௧௨ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்:

“ ‘கைள என்று அைழக்கப்படும் மனிதன்
இருக்கறார்.

அவர் பலத்துடன்வளருவார்.
அவர் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத
கட்டுவார்.

௧௩அவர்கர்த்தருைடயஆலயத்ைதக்கட்டி,
அதற்குரியப் ெபருைமையப்ெபறுவார்.

அவர் தனது சங்காசனத்தல் அமர்ந்து
ஆள்பவனாவார்.

ஒருஆசாரியன்அவனருகல்நற்பான்.
இவ்வ ரண்டு ேபரும் ேசர்ந்து

சமாதானத்துடன்பணிெசய்வார்கள்.’

௧௪அவர்கள்இந்தக் க ரீடத்ைதஜனங்களுக்கு
நைனவூட்டுவதற்காக ஆலயத்தல்
ைவப்பார்கள். அந்தக் க ரீடம் எல்தாய்,
ெதாப யா, ெயதயா, ெசப்பனியாவன்
மகன் ேயாசுவா ஆக ேயாருக்கு நனவூட்டும்
சன்னமாக இருக்கும். ேயாச யா, இது
அரசனின் வல்லைம ேதவனிடத்தலிருந்து
வருகறது என்பைத அவர்களுக்கு
நைனவூட்டும்.”
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௧௫ ெதாைலத்தூரத்தல் வாழும்
ஜனங்களும் வந்து அங்கு ஆலயம்
கட்டுவார்கள். பன்னர் கர்த்தர் என்ைன
உங்களுக்காக அனுப்பனார் என்பைத
உணர்வீர்கள். கர்த்தர்ெசால்லுகறபடிநீங்கள்
ெசய்தால்இைவநகழும்.

௭
கர்த்தர் இரக்கத்ைதயும் கருைணையயும்

வரும்புக றார்
௧ தரியுவன் நான்காவது ஆட்சயாண்டில்

கர்த்தரிடமிருந்து சகரியாவுக்கு ஒரு
ெசய்த வந்தது. இது ஒன்பதாவது
மாதத்தன் நான்காம் நாள். (அது கஸ்ேல
எனப்படும்) ௨ ெபத்ேதல் ஜனங்கள்
சேரத்ேசைரயும், ெரெகம்ெமேலகும்,
அவனது ஆட்கைளயும் சல ேகள்வகள்
ேகட்க கர்த்தரிடம் அனுப்பனார்கள்.
௩ அவர்கள் தீர்க்கதரிச களிடமும், சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
உள்ள ஆசாரியர்களிடமும் ெசன்றனர்.
அம்மனிதர்கள் அவர்களிடம் இந்த
ேகள்வையக் ேகட்டனர்: “பல ஆண்டுகளாக
ஆலயத்தன் அழிவுக்காக நாங்கள்
துக்கம் ெகாண்ேடாம். ஒவ்ெவாரு
ஆண்டின் ஐந்தாவது மாதத்தலும்நாங்கள்
அழுவதற்கும், உபவாச ப்பதற்கும் தனியான
காலத்ைத நயமித்தருந்ேதாம். நாங்கள்
இதைனத்ெதாடரேவண்டுமா?”
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௪ நான் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தரிடமிருந்து இந்தச் ெசய்தையப்
ெபற்ேறன் ௫ “ஆசாரியர்களுக்கும் இந்த
நாட்டிலுள்ள பறருக்கும் இதைனக் கூறு.
நீங்கள் ஐந்தாவது மாதத்தலும், ஏழாவது
மாதத்தலும்,உபவாசம்இருந்து 70வருடங்கள்
உங்கள் துக்கத்ைதக் காட்டினீர்கள்.
ஆனால் அந்த உபவாசம் எனக்காகவா?
௬ இல்ைல. நீங்கள் உண்ணுவதும்,
குடிப்பதும் எனக்காகவா? இல்ைல. இது
உங்கள் ெசாந்த நலனுக்காக. ௭ ேதவன்
முற்கால தீர்க்கதரிச கைளக் ெகண்டு இேத
ெசய்தையச்ெசால்லியருக்க றார். எருசேலம்
ஒரு வளமான நகரமாக ஜனங்களால்
நைறந்தருந்தேபாது அவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார். எருசேலைமச் சுற்றயுள்ள
நகரங்களிலும் ெநேகவ், ேமற்கத்தய மைல
அடிவாரங்களிலும் ஜனங்கள் வாழ்ந்த
காலத்தல் ேதவன்இவற்ைறச்ெசான்னார்.”

௮ இதுதான் சகரியாவுக்கான கர்த்தருைடய
ெசய்த .

௯சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்,
“எது நன்ைமயும் ேநர்ைமயும் ெகாண்டேதா

அவற்ைறநீெசய்ய ேவண்டும்.
நீங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் கருைணயும்
இரக்கமும்ெகாள்ளேவண்டும்.

௧௦வதைவகைளயும்,அநாைதகைளயும்,
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அயல் நாட்டாைரயும், ஏைழகைளயும்
துன்புறுத்தாேதயுங்கள்.

ஒருவருக்ெகாருவர் தீைமச் ெசய்ய
எண்ணவும்ேவண்டாம்!” என்றார்.

௧௧ஆனால்அந்தஜனங்கள்ேகட்கமறுத்தனர்.
அவர்கள் அவர் வரும்பயைத ெசய்ய
மறுத்தனர்.

அவர்கள்தங்கள்காதுகைளமூடினார்கள்.
எனேவ, ேதவன் என்ன ெசால்க றார்
என்பைத ேகட்கமுடியவல்ைல.

௧௨அவர்கள்மிகவும்கடினமனமுைடயவர்கள்.
அவர்கள் சட்டங்களுக்கு
அடிபணிவதல்ைல.

சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தனது
ஆவையக்ெகாண்டு

தனது ஜனங்களுக்குத் தீர்க்கதரிச கள்
மூலமாகெசய்த கைளஅனுப்பனார்.

ஆனால்ஜனங்கள்ேகட்கவல்ைல.
எனேவ, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
மிகவும் ேகாபமுற்றார்.

௧௩ஆகேவசர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்,
“நான்அவர்கைளக்கூப்ப ட்ேடன்.

அவர்கள்பதல்ெசால்லவல்ைல.
இப்ெபாழுதுஅவர்கள்என்ைனக்கூப்ப ட்டால்,

நான்பதல்ெசால்லமாட்ேடன்.
௧௪ நான் மற்ற நாடுகைள, ஒரு

புயைலப்ேபான்று அவர்களுக்கு
எத ராகக்ெகாண்டுவருேவன்.
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அவர்கள் அந்த நாடுகைள
அறயமாட்டார்கள்.

ஆனால், இந்த நாடு ப ற நாடுகள் வந்து
ேபானபறகுஅழிக்கப்படும்.

இந்த ெசழிப்பான நாடு அழிக்கப்படும்”
என்றார்.

௮
எருசேலைம ஆசீர்வத க்க கர்த்தர்

வாக்குறுத அளிக்க றார்
௧ இதுதான் சர்வ வல்லைமயுள்ள

கர்த்தரிடமிருந்து வருகற ெசய்த . ௨ சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார். “நான்
சீேயாைன உண்ைமயாக ேநச க்க ேறன்.
அவள் என்ைன வசுவாச க்காதேபாது நான்
மிகவும் ேகாபங்ெகாள்ளும் அளவுக்கு
அதகமாக அவைள ேநச த்ேதன்”. ௩ கர்த்தர்
கூறுகறார், “நான் சீேயானுக்கு தரும்ப
வந்தருக்க ேறன். நான் எருசேலமில்
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். எருசேலம்
வசுவாசமுள்ளநகரம் என்றுஅைழக்கப்படும்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய
மைலயானது பரிசுத்தமான மைல என
அைழக்கப்படும்.”
௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:

“எருசேலமின் ெபாது இடங்களில் வயதான
ஆண்களும், ெபண்களும் மீண்டும்
காணப்படுவார்கள். ஜனங்கள் நீண்டகாலம்
ைகதடியன்ேதைவவரும்வைரவாழ்வார்கள்.



சகரியா௮:௫ xxiii சகரியா௮:௧௧

௫ நகரமானது ெதருக்களில் வைளயாடும்
குழந்ைதகளால் நைறந்தருக்கும். ௬ தப்ப ப்
பைழத்தவர்கள் இதைன ஆச்சரியமானது
என்று நைனப்பார்கள். நானும் இைத
ஆச்சரியமானதுஎன்ேறநைனப்ேபன்!”
௭ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:

“பார், நான் கழக்கலும் ேமற்கலும் உள்ள
நாடுகளிலிருந்து என் ஜனங்கைள மீட்டுக்
ெகாண்டிருக்க ேறன். ௮ அவர்கைள இங்ேக
மீண்டும் அைழத்து வருேவன். அவர்கள்
எருசேலமில் வாழ்வார்கள். அவர்கள் எனது
ஜனங்களாகஇருப்பார்கள். நான்அவர்களின்
நல்லஉண்ைமயுள்ளேதவனாகஇருப்ேபன்,”
௯ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்

கூறுகறார்: “பலமாயருங்கள். இன்று
ஜனங்களாகய நீங்கள் அேத ெசய்தையக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். இது,
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தனது
ஆலயத்ைத மீண்டும் கட்ட முதல் அஸ்தபாரக்
கல்ைலப் ேபாட்டேபாது ெசான்னது.
௧௦ அந்த ேநரத்துக்கு முன்பு, கூலிக்கு
ேவைல ஆட்கைளயும், வாடைகக்கு
மிருகங்கைளயும் அமர்த்த மனிதர்களிடம்
பணம் இல்லாமல் இருந்தது. ஜனங்களுக்கு
வந்து ேபாவது பாதுகாப்பானதாக இல்ைல.
அவர்களுக்கு எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும்
வடுதைல இல்லாமல் இருந்தது. நான்
ஒவ்ெவாருவைரயும் தன் அயலாருக்கு
எத ராக மாற்றயருக்க ேறன். ௧௧ ஆனால்
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இப்ெபாழுது அது ேபான்றல்ைல.
மீதயானவர்களுக்கு நான் முன்பு ேபான்று
இருக்கமாட்ேடன்.” சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௧௨ “இந்த ஜனங்கள் சமாதானத்ேதாடு

நடுவார்கள். அவர்களின் த ராட்ைசச்
ெகாடிகள் த ராட்ைசகைளத் தரும். நலம்
நல்ல வைளச்சைலக் ெகாடுக்கும்.
ேமகங்கள் மைழையத்தரும். நான்
எனது ஜனங்களுக்கு இவற்ைறெயல்லாம்
தருேவன். ௧௩ ஜனங்கள் தமது சாபங்களில்
இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவன் ெபயர்கைளப்
பயன்படுத்தத் ெதாடங்கனார்கள். ஆனால்
நான் இஸ்ரேவைலயும், யூதாைவயும்
காப்பாற்றுேவன். அவற்றன் ெபயர்கள்
ஆசீர்வாதங்களாக மாறும் எனேவ அஞ்ச
ேவண்டாம். உறுதயாய்இருங்கள்.”
௧௪சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்

“உங்களது முற்ப தாக்கள் என்ைனக்
ேகாபமூட்டினார்கள். எனேவநான்அவர்கைள
அழிக்க முடிவு ெசய்ேதன். மனைத
மாற்ற க் ெகாள்ளக் கூடாது என்று முடிவு
ெசய்ேதன்.” சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறக் கூறுகறார். ௧௫ “ஆனால்
இப்ெபாழுது நான் என் மனைத மாற்ற க்
ெகாண்ேடன். அேத வழியல் நான்
எருசேலமிற்கும், யூத ஜனங்களுக்கும்
நன்ைம ெசய்யேவண்டும் என்று முடிவு



சகரியா௮:௧௬ xxv சகரியா௮:௧௯

ெசய்தருக்க ேறன். எனேவ அஞ்சேவண்டாம்.
௧௬ ஆனால் நீங்கள் இவற்ைறச்
ெசய்யேவண்டும். நீங்கள் அயலாரிடம்
உண்ைமையச் ெசால்லுங்கள். உங்கள்
நகரங்களில் நீங்கள் முடிெவடுக்கும்ேபாது
உண்ைமயானவற்ைறயும்சரியானவற்ைறயும்
ெசய்யுங்கள். அது சமாதானத்ைதக்
ெகாண்டுவரும். ௧௭ உனது அயலார்கைளத்
துன்புறுத்த ரகச யத் த ட்டங்கைளப்
ேபாடேவண்டாம். ெபாய்யான
வாக்குறுதகைள ெசய்யேவண்டாம்.
நீங்கள் அவற்ைறச் ெசய்து மக ழ்ச்ச
அைடயக்கூடாது. ஏெனன்றால், நான்
அவற்ைற ெவறுக்க ேறன்” கர்த்தர்
இவற்ைறக்கூறனார்.

௧௮ நான் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தரிடமிருந்து இச்ெசய்தையப்
ெபற்ேறன். ௧௯ சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் கூறுகறார், “உங்களுக்குத் துக்கம்
ெகாள்ளவும், உபவாசம் இருக்கவும்,
நாலாவது மாதத்தலும், ஐந்தாவது
மாதத்தலும், ஏழவாவது மாதத்தலும்,
பத்தாவது மாதத்தலும் ச றப்பான நாட்கள்
இருக்கும். அந்தத்துக்கத்துக்குரிய நாட்கைள
மக ழ்ச்ச க்குரிய நாட்களாக மாற்றேவண்டும்.
அைவ நல்ல மக ழ்ச்ச கரமான நாட்களாக
இருக்கும். நீங்கள் உண்ைமையயும்
சமாதானத்ைதயும் ேநச க்க ேவண்டும்.”
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௨௦சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்,
“எத ர்காலத்தல், எருசேலமிற்கு பல

நகரங்களிலிருந்து ஜனங்கள்
வருவார்கள்.

௨௧ ேவறுபட்ட நகரங்களிலிருந்து ஜனங்கள்
ஒருவைரெயாருவர் வாழ்த்துதல்
ெசால்லுவார்கள்.

அவர்கள், ‘நாங்கள் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தைர ெதாழுதுெகாள்ளப்
ேபாக ேறாம்’ என்பார்கள்.

ேமலும் மற்றவன் ‘நான் உன்ேனாடு
வரவரும்புக ேறன்’ என்பான்,”

௨௨ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தைரப்
பார்ப்பதற்காக அேநக நாடுகளிலிருந்து
அேநக ஜனங்கள் வருவார்கள். அவர்கள்
அவைர ெதாழுதுெகாள்வதற்காக
வருவார்கள். ௨௩ சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் கூறுகறார், “அந்த ேவைளயல்,
ேவறு ேவறு ெமாழிகைளப் ேபசுக ற
ஜனங்கள் யூதரிடம் வருவார்கள். பல
அன்னிய நாட்டினர் ஒரு யூதனின்
உைடயன் ஓரத்ைதப் (வஸ்த ரத்ெதாங்கைல)
ப டித்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள், ‘ேதவன்
உங்கேளாடு இருக்க றார் என்பைதக்
ேகள்வப்பட்ேடாம். நாங்கள் அவைர
ெதாழுதுெகாள்ள உங்கேளாடு வரலாமா?’
என்றுேகட்பார்கள்.”
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௯
ப ற நாடுகளுக்குஎத ரானநயாயத்தீர்ப்பு
௧ ேதவனிடம் இருந்து ஒரு ெசய்த ,

ஆத ராக் நாட்ைடப் பற்றயும், அவனது
தமஸ்கு தைலநகரத்ைதப் பற்றயும்
எத ராக உள்ள கர்த்தருைடய ெசய்த .
“இஸ்ரேவலின் சகல ேகாத்த ரங்களில்
உள்ள ஜனங்கள் மட்டுேம ேதவைனப்
பற்ற த் ெதரிந்தவர்களல்ல. அவரிடம்
ஒவ்ெவாருவரும் உதவ ேகட்க றார்கள்.
௨ ஆமாத், ஆத ராக் நாட்டின் எல்ைல. தீரு,
சீேதான் நகரத்தார் த றைமயும், மதநுட்பமும்
உைடயவர்களாக இருந்தேபாதலும்,
இச்ெசய்த அவர்களுக்கு எத ரானது. ௩ தீரு
ஒரு ேகாட்ைடையப் ேபான்று கட்டப்பட்டது.
அங்குள்ள ஜனங்கள் ெவள்ளிைய வசூல்
ெசய்தார்கள். அது புழுதையப் ேபால்
மிகுதயாக இருந்தது. ெபான்னானது
களி மண்ைணப்ேபான்று சாதாரணமாக
இருந்தது, ௪ ஆனால் நமது அதகாரியாக ய
கர்த்தர் அவற்ைற எடுத்துக்ெகாள்வார். அவர்
ஆற்றல் மிக்க கப்பல் பைடைய அழிப்பார்.
நகரமானதுெநருப்பால்அழிக்கப்படும்.
௫ “அஸ்கேலானில் உள்ள ஜனங்கள்

அவற்ைறப் பார்ப்பார்கள். அவர்கள்
அஞ்சுவார்கள். காத்சா ஜனங்கள்அச்சத்தால்
நடுங்குவார்கள். எக்ேரான் ஜனங்கள்
ந கழ்வைதப் பார்த்து நம்ப க்ைகைய
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இழப்பார்கள். காத்சாவல் எந்த அரசனும்
வடுபடமாட்டான். அஸ்கேலானில் எவரும்
வாழமாட்டார்கள். ௬ அஸ்ேதாத்தல்
உள்ள ஜனங்கள் தங்களது உண்ைமயான
தந்ைத யாெரன்று அறயமாட்டார்கள்.
நான் தற்ெபருைமமிக்க ெபலிஸ்தய
ஜனங்கைள முழுவதுமாக அழிப்ேபன்.
௭ அவர்கள் இரத்தமுள்ள இைறச்சைய
உண்ணமாட்டார்கள். ேவறு உண்ணக்கூடாத
உணைவயும் உண்ணமாட்டார்கள். மீதயுள்ள
ெபலிஸ்தயஜனங்கள்என்ஜனங்களின்ஒரு
பகுதயாக இருப்பார்கள். அவர்கள்யூதாவன்
மற்றுெமாறு ேகாத்த ரமாக இருப்பார்கள்.
எக்ேரான் ஜனங்கள் என் ஜனங்களின்
ஒரு பகுதயாக எபூசயர்கைளப்ேபால
இருப்பார்கள். நான் எனது நாட்ைடக்
காப்பாற்றுேவன். ௮ நான் பைகவர்கள்
பைடகைள என் நாட்டின் வழியாகப் ேபாக
அனுமதக்கமாட்ேடன். நான் அவர்கள் என்
ஜனங்கைளத்துன்புறுத்தும்படிவ டமாட்ேடன்.
என் ெசாந்தக் கண்களால் எனது ஜனங்கள்
கடந்த காலத்தல் எவ்வளவு துன்புற்றார்கள்
எனப்பார்த்ேதன்.”

வருங்காலஅரசன்
௯சீேயான்நகரேம,மக ழ்ச்ச யாயரு.

எருசேலம் ஜனங்கேள, மக ழ்ச்ச ேயாடு
கூவுங்கள்.

பார்,உனதுஅரசன்உன்னிடம்வருகறார்.
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அவர் நல்லவர்,ெவற்றெபற்றஅரசன்.
ஆனால்அவர் பணிவுள்ளவர்.
அவர்கழுைதேமல்வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
இது ேவைல ெசய்யக்கூடிய கழுைதக்கு
ப றந்தஇளங்கழுைத.

௧௦ அரசன் கூறுகறார்: “நான் எப்ப ராயீமின்
இரதங்கைளஅழித்ேதன்.

எருசேலமின் குதைரவீரர்கைள
அழித்ேதன்.

நான் ேபாரில் பயன்படும் வல்கைள
அழித்ேதன்.”

அவ்வரசன் சமாதனத்தன் ெசய்தைய
நாடுகளுக்குஅறவப்பான்.

அவன் கடல் வ ட்டு கடைலயும் ஐப ராத்து
நத ெதாடங்க

பூமியலுள்ள ெதாைலதூர
இடங்கைளயும்ஆள்வான்.

கர்த்தர் தனது ஜனங்கைளப்
காப்பாற்றுவார்
௧௧எருசேலேம,உனதுஉடன்படிக்ைகையநாம்

இரத்தத்தால்முத்தரித்ேதாம்.
எனேவ நான் தைரயல் துவாரங்களில்
அைடப்பட்ட ஜனங்கைள வடுதைல
பண்ணுேவன்.

௧௨ைகத கேள,வீட்டிற்குப் ேபாங்கள்.
இப்ெபாழுதுநீங்கள்நம்ப க்ைகக்ெகாள்ள
இடமுண்டு.
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நான்தரும்ப உங்களிடம்வருேவன்
என்றுஇப்ெபாழுதுெசால்க ேறன்.

௧௩யூதாேவ, நான் உன்ைனவல்ைலப் ேபால்
பயன்படுத்துேவன்.

எப்ப ராயீேம, நான் உன்ைன அம்பாகப்
பயன்படுத்துேவன்.

நான்உங்கைளக ேரக்க நாட்டாருக்குஎத ராக
வலிைமயுள்ள வாளாகப்
பயன்படுத்துேவன்.

௧௪கர்த்தர்அவர்களிடம் ேதான்றுவார்.
அவர் தமது அம்புகைள மின்னைலப்
ேபான்றுஎய்வார்.

எனது அதகாரியாக ய கர்த்தர் எக்காளம்
ஊதுவார்.

பைடயானது பாைலவனப் புயல்ேபால்
வைரயும்.

௧௫சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்அவர்கைளக்
காப்பார்.

வீரர்கள் பைகவர்கைளத்
ேதாற்கடிப்பதற்காகக் கற்கைளயும்,
கவண்கைளயும்பயன்படுத்துவார்கள்.

அவர்கள் பைகவரின் இரத்தத்ைத வடியச்
ெசய்வார்கள்.

அதுத ராரட்ைசரசத்ைதப்ேபான்றுபாயும்.
அது பலிபீடத்தன் மூைலகளில் வழியும்
இரத்தத்ைதப் ேபான்றுஇருக்கும்.

௧௬அந்த ேநரத்தல், அவர்களின் ேதவனாகய
கர்த்தர்,
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ேமய்ப்பன் ஆடுகைளக் காப்பது ேபால
காப்பார்.

அவருக்குஅவர்கள்வைலமத ப்பற்றவர்கள்.
அவர்கள் அவரது நாட்டில் ஒளிவீசும்
நைககைளப் ேபான்றவர்கள்.

௧௭ எல்லாம் நல்லதாகவும், அழகானதாகவும்
இருக்கும்.

அங்ேகஅற்புதமானஅறுவைடஇருக்கும்.
ஆனால் அது உணவாகவும்,

த ராட்ைசரசமாகவும்இருக்காது.
இல்ைல, இது இளம் ஆண்களும்,
ெபண்களுமாய்இருக்கும்.

௧௦
கர்த்தருைடயவாக்குறுதகள்
௧ மைழக்காலத்தல் மைழக்காகக்

கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய். கர்த்தர் மின்னைல
அனுப்புவார், மைழ வழும். ஒவ்ெவாருவரின்
வயலிலும் ேதவன் ெசடிகைள வளரச்
ெசய்வார்.
௨ஜனங்கள்,தங்கள்ச றயசைலகைளயும்,

மந்த ரத்ைதயும் பயன்படுத்த
வருங்காலத்ைத அற ந்துக்ெகாள்ள
முயல்வார்கள். ஆனால் அைவ
பயனற்றதாகும். அந்த ஜனங்கள்
தரிசனங்கைளப் பார்த்து, அவர்கள்
கனவுகைளப்பற்ற ெசால்வார்கள். ஆனால்
இது வீணானது. அைவகள் ெபாய்கள்.
எனேவ ஜனங்கள் உதவக்காக அங்கும்
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இங்கும் அைலந்து ஆடுகைளப்ேபால்
கதறுவார்கள். ஆனால்அவர்கைளவழிகாட்டி
அைழத்துச் ெசல்ல ேமய்ப்பன் எவரும்
இருக்கமாட்டார்கள்.
௩ கர்த்தர் கூறுகறார்: “நான்

ேமய்ப்பர்கள் மீது (தைலவர்கள்) ேகாபமாக
இருக்க ேறன். எனது ஆடுகளுக்கு
(ஜனங்கள்) என்ன நகழ்க றேதா அவற்றுக்கு
அத்தைலவர்கைளப் ெபாறுப்பாளர்களாக
ஆக்க ேனன்.” (யூதாவன் ஜனங்கள்
ேதவனுைடய மந்ைத. சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் உண்ைமய ேலேய தமது
மந்ைதையப்பற்ற அக்கைற ெகாள்வார்.
ஒரு ேபார்வீரன் தனது அழகய
ேபார்க்குதைரையக் காப்பது ேபான்று அவர்
காப்பார்.)
௪ “யூதாவலிருந்து மூைலக்கல், கூடார

முைன, ேபார்வல் முன்ேனறும் வீரர்கள்
எல்லாம் ேசர்ந்து வரும். ௫ அவர்கள் தம்
பைகவைர ெவல்வார்கள். இது வீரர்கள்,
ெதருவல் உள்ள ேசற்றல் ெசல்வது ேபால்
இருக்கும். அவர்கள் ேபாரிடுவார்கள். கர்த்தர்
அவர்கேளாடு இருக்கும்வைர அவர்கள்
குதைரவீரர்கைளக்கூடத் ேதாற்கடிப்பார்கள்.
௬ நான் யூதாவன் குடும்பத்ைத வலிைம
உள்ளவர்களாக்குேவன். ேபாரில்
ேயாேசப்ப ற்கு ெவற்ற ப் ெபற நான்
உதவுேவன். நான் அவர்கைளப்
பாதுகாப்ேபாடுதரும்பக்ெகாண்டுவருேவன்.
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நான் அவர்கைள ஆறுதல்படுத்துேவன், இது
நான்அவர்கைளஎன்றும்புறம்பாக்கவ டாமல்
இருப்பவர்கைளப்ேபால் இருப்பார்கள். நான்
அவர்களின் ேதவனாகய கர்த்தர். நான்
அவர்களுக்கு உதவுேவன். ௭ எப்ப ராயீமின்
ஜனங்கள் அளவுக்கு மீற மதுபானம்
குடித்த வீரர்கைளப்ேபான்று மகழ்ச்ச யாக
இருப்பார்கள். அவர்களது குழந்ைதகளும்
கூட மகழுவார்கள். அவர்கள் இதயம்
கர்த்தருக்குள்மக ழ்ச்ச யைடயும்.
௮ “நான் அவர்கைளப் பார்த்து

பரிகச ப்ேபன். நான் அவர்கள்
அைனவைரயும் ஒன்று ேசர்ப்ேபன். நான்
உண்ைமயாக அவர்கைளக் காப்பாற்றுேவன்.
அங்ேக ஏராளமான ஜனங்கள் இருப்பார்கள்.
௯ ஆம், நான் எனது ஜனங்கைள நாடுகள்
முழுவதும் ச தறடித்தருக்க ேறன். ஆனால்
அத்ெதாைல நாடுகளிலிருந்து அவர்கள்
என்ைன நைனவுகூருவார்கள். அவர்களும்
அவர்களது பள்ைளகளும் வாழுவார்கள்.
அவர்கள் தரும்ப வருவார்கள். ௧௦ நான்
எக ப்தலிருந்தும், அசீரியாவலிருந்தும்
அவர்கைள மீண்டும் அைழத்து வருேவன்.
நான் அவர்கைள கீேலயாத் பகுத க்கு
ெகாண்டு வருேவன். அவர்களுக்கு இடம்
ேபாதாமல் ேபாவதால், நான் அவர்கைள
அருகலுள்ள லீபேனானிலும் வாழச்
ெசய்ேவன். ௧௧ ேதவன் முன்பு அவர்கைள
எக ப்தலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு
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வந்தேபாது இருந்ததுேபால் இருக்கும்.
அவர் கடலின் அைலகைள அடிப்பார்.
கடல் பளக்கும், ஜனங்கள் துன்பக்கடைல
நடந்து கடப்பார்கள். கர்த்தர் நதயன்
ஓைடகைள வறண்டு ேபாகச் ெசய்வார்.
அவர் அசீரியாவன் கர்வத்ைதயும், எக ப்தன்
அதகாரத்ைதயும் அழிப்பார். ௧௨ கர்த்தர்
தமது ஜனங்கைளப் பலமுள்ளவராகச்
ெசய்வார். அவர்கள் அவருக்காக அவரது
நாமத்தல் வாழ்வார்கள்.” கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

௧௧
ேதவன்மற்றநாடுகைளத்தண்டிப்பார்

௧வீபேனாேன,உன்வாசைலத்த ற.
அதனால் ெநருப்பு அதன் வழியாக வந்து
உன்ேகதுருமரங்கைளஎரிக்கும்.

௨ ைசப ரஸ் மரங்கள் அழும். ஏெனன்றால்
ேகதுருமரங்கள்வழுந்தருக்கும்.

அந்தப் பலமான மரங்கள் எடுத்துச்
ெசல்லப்படும்.

பாஷானிலுள்ள ஓக் மரங்கள்,
ெவட்டப்பட்ட காடுகளுக்காக கதறும்.

௩ அழுதுெகாண்டிருக்கும் ேமய்ப்பர்கைளக்
கவனி.

அவர்களின் ஆற்றல்மிக்க தைலவர்கள்
ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்டனர்.

ெகர்ச்ச த்துக்ெகாண்டிருக்கும் இளஞ்
சங்கங்கைளக்கவனி.
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அவற்றன் அடர்ந்த புதர்கள் ேயார்தான்
நத க்கைரயல் இருந்தன. அைவ
அழிந்துப்ேபாயன.

௪ எனது ேதவனாகய கர்த்தர் கூறுகறார்:
“ெகாைலச் ெசய்யப்படுவதற்குரிய
ஆடுகைளப்ெபாறுப்புடன்கவனித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௫ அவர்களின் தைலவர்கள்
ெசாந்தக்காரர்கைளயும்,வயாபாரிகைளயும்ேபாலஉள்ளனர்.
ெசாந்தக்காரர்கள் தமது ஆடுகைளக்
ெகால்க றார்கள்,ஆனால்தண்டிக்கப்படுவதல்ைல.
வயாபாரிகள் ஆட்டிைன வற்று, ‘கர்த்தைரத்
துதயுங்கள். நான் ெசல்வந்தன்
ஆேனன்!’ என்பார்கள். ேமய்ப்பர்கள் தம்
ஆடுகளுக்காக வருத்தப்படுவதல்ைல.
௬நான்இந்நாட்டில்வாழ்க றஜனங்களுக்காக
வருத்தப்படுவதல்ைல.” கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்: “பார், நான் ஒவ்ெவாருவைரயும்
அவர்களது அயலகத்தாரும், அரசனும்
அடக்கயாண்டு அவர்களது நாட்டிைன
அழிக்கும்படி வடுேவன். அப்ேபாது நான்
அவர்கைளத்தடுப்பதல்ைல!”
௭ எனேவ, நான் ெகால்லப்படுவதற்குரிய

அந்தப் பரிதாபத்துக்குரிய ஆடுகைள
ேமய்ப்ேபன். நான் இரண்டு ேகால்கைள
கண்ெடடுப்ேபன். ஒன்றற்கு அனுக்க ரகம்
என்றும் இன்ெனான்றற்கு ஒற்றுைம
என்றும் ேபரிடுேவன். பன்னர், நான்
ஆடுகைளேமய்க்கத்ெதாடங்குேவன். ௮நான்
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ஒேர மாதத்தல் மூன்று ேமய்ப்பர்கைளக்
ெகான்றுப்ேபாட்ேடன். நான் ஆடுகளின்
ேமல் ேகாபமுற்ேறன். அைவ என்ைன
ெவறுக்க ெதாடங்கன. ௯ பன்னர், “நான்
உங்கைள கவனியாமல் நறுத்தவடுேவன்.
நான் உங்கைள இனிேமல் ேமய்ப்பதல்ைல.
நான் அவற்றல் மரிக்க வரும்புக றவர்கைள
மரிக்கட்டும் என்று வடுேவன். நான்
அவற்றல் அழிய வரும்புக றவர்கள்
அழியட்டும் என்று வடுேவன். மீதயானைவ
ஒன்ைற ஒன்று அழிக்கும்.” ௧௦ ப றகு நான்
அனுக்க ரகம் என்றேகாைலஎடுத்ேதன். நான்
அதைன உைடத்ேதன். ேதவன் அைனத்து
ஜனங்கேளாடும் ெசய்த உடன்படிக்ைக
உைடந்துேபானது என்பைதச் காட்டேவ
இதைனச் ெசய்ேதன். ௧௧ அந்நாளில்
உடன்படிக்ைக முடிந்தது. எனக்காகக்
காத்தருந்த பரிதாபத்த ற்குரிய ஆடுகள்,
இச்ெசய்த கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது
என்பைதஅற ந்தன.
௧௨ ப றகு நான் ெசான்ேனன், “நீங்கள்

எனக்குக் கூலி ெகாடுக்க வரும்பனால்
ெகாடுங்கள். இல்லாவ ட்டால் ேவண்டாம்.”
எனேவ அவர்கள் எனக்கு 30 ெவள்ளிக்
காசுகைளக் ெகாடுத்தார்கள். ௧௩ ப றகு
கர்த்தர் என்னிடம், “நான் இவ்வளேவ
மத ப்புள்ளவன் என்று அவர்கள்
நைனக்கறார்கள். எனேவ அத்ெதாைகைய
ஆலயக் கருவூலத்தல் எற ” என்றார்.
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எனேவ நான் முப்பது ெவள்ளிகாசுகைள
எடுத்து கர்த்தருைடய ஆலயக் கருவூலத்தல்
எற ந்ேதன். ௧௪ பன்னர் நான் ஒற்றுைம
என்ற ேகாைல, இரண்டு துண்டுகளாக
உைடத்ேதன். யூதாவும், இஸ்ரேவலும்
ெகாண்ட ஒற்றுைம உைடந்தது என்று
காட்டேவஇவ்வாறுெசய்ேதன்.
௧௫ ப றகு கர்த்தர் என்னிடம், “மதயற்ற

ேமய்ப்பெனாருவன் பயன்படுத்தும்
ெபாருட்கைளஇப்ெபாழுதுநீஎடுத்துக்ெகாள்.
௧௬ இது நான் இந்த நாட்டுக்குப் புதய
ேமய்ப்பைன ஏற்படுத்துேவன் என்பைதக்
காட்டும். ஆனால் இந்த இைளஞனால்
இழந்துப்ேபான ஆடுகைளப் ேபணிக்காக்க
இயலாது. அவனால் காயப்பட்ட ஆடுகைளக்
குணப்படுத்தவும் முடியாது. அவனால்
ெமலிந்தவற்றுக்கு ஊட்ட முடியாது. அவன்
ெகாழுத்தவற்ைற முழுைமயாக உண்பான்.
அவற்றன் குளம்புகள் மட்டுேம மீதயாகும்”
என்றார்.

௧௭ஓ! எனதுபயனற்ற ேமய்ப்பேன,
நீ என்மந்ைதையக்ைகவ ட்டாய்.

அவைனத்தண்டித்துவடு.
அவனது வலது கண்ைணயும்,
ைகையயும்வாளால்ெவட்டு.

அவனதுவலதுைகபயனற்றுப்ேபாகும்.
அவனதுவலதுகண்குருடாகும்.
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௧௨
யூதாைவச் சுற்றயுள்ள நாடுகைளப்

பற்றயதரிசனங்கள்
௧ இஸ்ரேவைலப்பற்ற கர்த்தரிடமிருந்து

வந்த துக்கச் ெசய்த . கர்த்தர் வானத்ைதயும்,
பூமிையயும் பைடத்தார். அவர் மனிதனின்
ஆவைய அவனுக்குள் ைவத்தார். கர்த்தர்,
௨ “பார், நான் சுற்றயுள்ள நாடுகளுக்கு
எருசேலைம நச்சு கண்ணமாகச் ெசய்ேவன்.
நாடுகள் வந்து அந்நகரத்ைதத் தாக்கும்.
யூதா முழுவதும் வைலக்குள் அகப்படும்.
௩ ஆனால் நான் எருசேலைமக் கனமான
பாைறயாக்குேவன். அதைனத் எடுக்க
முயல்பவன் சைதக்கப்படுவான். அந்த
ஜனங்கள் உண்ைமயாகேவ சைதக்கப்பட்டு
ச தறடிக்கப்படுவார்கள். ஆனால்,
பூமியலுள்ள அைனத்து நாடுகளும்
எருசேலமிற்கு எத ராகச் சண்ைடய டக்
கூடுவார்கள். ௪ஆனால் அந்ேநரத்தல் நான்
குதைரகைளயும், அதன் ேமல் வீரர்கைளயும்
மயக்கமுறச்ெசய்ேவன். நான்பைகவர்களின்
குதைரகைளயும், குதைர வீரர்கைளயும்
பயத்தனால்ேபதலிக்கச்ெசய்ேவன். ஆனால்
என் கண்கள் தறக்கும். நான் யூதாவன்
குடும்பத்ைதக்கவனித்துக்ெகாண்டிருப்ேபன்.
௫ யூதாவல் உள்ள குடும்பத் தைலவர்கள்
ஜனங்கைள உற்சாகப்படுத்துவார்கள்.
அவர்கள், ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தாேவ
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உங்களது ேதவன். அவர் நம்ைம
பலமுள்ளவர்களாக்குகறார்’ என்றார்கள்.
௬ அந்ேநரத்தல், நான் யூதாவலுள்ள
குடும்பத் தைலவர்கைள காட்டில் எரியும்
ெநருப்பாக்குேவன். அவர்கள் தம் பைகவைர
ைவக்ேகாைல எரிக்கும் ெநருப்புப்ேபால
அழிப்பார்கள். அவர்கள் தம்ைமச் சுற்றயுள்ள
பைகவர்கைள எல்லாம் அழிப்பார்கள்.
எருசேலம் ஜனங்கள் தரும்பவும் தம்
இடமாகய எருசேலமில் ஓய்ந்தருந்து
குடியருப்பார்கள்” என்றார்.
௭ கர்த்தர் முதலில் யூதா ஜனங்கைளக்

காப்பாற்றுவார். எனேவ, எருசேலம்
ஜனங்கள் அதகமாகத் தற்ெபருைம ெகாள்ள
முடியாது. எருசேலமிலுள்ள தாவீதன்
குடும்பமும், மற்ற ஜனங்களும் யூதாவன்
ஜனங்கைளவடத்தம்ைமப்ெபரியவர்களாகப்
புகழ்ந்துக்ெகாள்ள முடியாது. ௮ ஆனால்,
கர்த்தர் எருசேலமில் உள்ள ஜனங்கைளக்
காப்பார். அங்குள்ள தள்ளாடுகன்ற
மனிதனும் கூடத் தாவீைதப்ேபான்று ெபரும்
வீரனாவான். தாவீதன் குடும்பத்தலுள்ள
ஜனங்கள் இரதங்கைளப் ேபான்றும்,
ஜனங்கைள வழிநடத்தும் கர்த்தருைடய
ெசாந்தத் தூதர்கைளப் ேபான்றும்
இருப்பார்கள்.
௯ கர்த்தர் கூறுகறார்: “அந்ேநரத்தல்,

எருசேலமிற்கு எத ராகப் ேபாரிட
வரும் நாடுகைள நான் அழிப்ேபன்.
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௧௦ நான் எருசேலமில் உள்ள தாவீதன்
குடும்பத்தாைரயும் மற்ற ஜனங்கைளயும்
கருைணயன் ஆவயாலும், இரக்கத்தன்
ஆவயாலும் ந ரப்புேவன். அவர்கள்
தாங்கள் குத்தன ஒருவரான என்ைனப்
பார்ப்பார்கள். அவர்கள் மிகவும் துக்கமாக
இருப்பார்கள். அவர்கள், ஒருவன் தன் ஒேர
மகனின் மரணத்துக்காக அழுகறவைனப்
ேபான்றும், ஒருவன் தன் மூத்த மகனின்
மரணத்துக்காக அழுகறவைனப் ேபான்றும்
துக்கம் ெகாள்வார்கள். ௧௧ எருசேலமில்
ெபருந்துக்கத்துக்கும், அழுைகக்கும்
உரியகாலம் இருக்கும். இது ெமக ேதான்
பட்டணத்து பள்ளத்தாக்கன்ஊராகயஆதாத்
ரிம்ேமானின் புலம்பைலப் ேபான்றருக்கும்.
௧௨ அங்குள்ள ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தனரும்
தங்களுக்குள் அழுவார்கள். தாவீதன்
குடும்பத்தலுள்ள ஆடவர்கள் தங்களுக்குள்
அழுவார்கள். அவர்களின் மைனவயரும்
தங்களுக்குள் அழுவார்கள். நாத்தானின்
குடும்பத்தலுள்ள ஆண்கள் தங்களுக்குள்
அழுவார்கள். அவர்களின் மைனவயரும்
தங்களுக்குள் அழுவார்கள். சீேமயன்
குடும்பத்து ஆண்களும் தங்களுக்குள்
அழுவார்கள். அவர் மைனவயரும்
தங்களுக்குள் அழுவார்கள். ௧௩ ேலவயன்
குடும்பத்தலுள்ள ஆண்கள் தங்களுக்குள்
அழுவார்கள். அவர்களின் மைனவயரும்
தங்களுக்குள் அழுவார்கள். ச மிேயான்
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குடும்பத்தலுள்ள ஆண்களும், அவர்களின்
மைனவயரும் தங்களுக்குள் அழுவார்கள்.
௧௪ அங்குள்ள மற்ற ேகாத்த ரங்களிலும் இது
ேபால் ந கழும். ஆண்களும் ெபண்களும்
தங்களுக்குள்அழுவார்கள்.”

௧௩
௧ ஆனால் அந்ேநரத்தல், தாவீதன்

குடும்பத்தாருக்கும், எருசேலமின்
குடிமக்களுக்கும் ஒரு புதய நீரூற்று
தறக்கப்படும். அந்த ஊற்று அவர்களின்
பாவத்ைதக் கழுவ அந்த ஜனங்கைளச்
சுத்தப்படுத்தும்.

இனி கள்ளத் தீர்க்கதரிச கள்
இருக்கமாட்டார்கள்
௨ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:

“அந்ேநரத்தல் நான் பூமியலுள்ள
அைனத்து வக்க ரகங்கைளயும் நீக்குேவன்.
ஜனங்கள் அவற்றன் ெபயர்கைளக் கூட
நைனவல் ைவத்தருக்கமாட்டார்கள். நான்
பூமியலிருந்து கள்ளத்தீர்க்கதரிச கைளயும்,
சுத்தமற்ற ஆவகைளயும் நீக்குேவன்.
௩ ஒருவன் ெதாடர்ந்து தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னால் பன்னர் அவன்
தண்டிக்கப்படுவான். அவன் ெபற்ேறார்கள்
அவனது ெசாந்த தாயும் தந்ைதயும்
அவனிடம், ‘நீ கர்த்தர் நாமத்தால் ெபாய்
ெசான்னாய். எனேவ நீ மரிக்க ேவண்டும்!’
என்று ெசால்வார்கள். அவனது ெசாந்த
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தாயும் தந்ைதயும் அவைனத் தீர்கதரிசனம்
ெசான்னதற்காகக் குத்த க்ெகால்வார்கள்.
௪ அந்ேநரத்தல் தீர்க்கதரிச கள் தமது
தரிசனங்களுக்காவும்,தீர்க்கதரிசனங்களுக்காகவும்
ெவட்கப்படுவார்கள். அவர்கள் தாம்
தீர்க்கதரிச கள் என்பைதக் காட்டும்
முரட்டு ஆைடைய அணியமாட்டார்கள்.
கள்ளத் தீர்க்கதரிசனங்களால் ஜனங்கைள
ஏமாற்றுவதற்கு அவர்கள் அவ்வாைடகைள
அணிவதல்ைல. ௫ அந்த ஜனங்கள்
ெசால்வார்கள்: ‘நான் தீர்க்கதரிச அல்ல.
நான் ஒரு வவசாய . நான் குழந்ைதப்
பருவத்தலிருந்ேத வவசாய ேவைலையச்
ெசய்து வருக ேறன்.’ ௬ ஆனால் மற்ற
ஜனங்கேளா, ‘உங்கள் ைககளில் ஏன் இந்த
காயங்கள்?’ என்று ேகட்பர். அவேனா, ‘நான்
என் நண்பனின் வீட்டில் அடிக்கப்பட்ேடன்’ ”
என்பான்.
௭ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:

“வாேள, ேமய்ப்பைனத் தாக்கு. என்
நண்பைனத் தாக்கும் ேமய்ப்பைனத் தாக்கு.
அந்த மந்ைத ஓடிச் ெசல்லும். நான் அந்தச்
ச றயவர்கைளயும் தண்டிப்ேபன். ௮ இந்த
நாட்டிலுள்ள மூன்றல் இரண்டு பங்கு
ஜனங்கள் காயப்பட்டு மரிப்பார்கள். ஆனால்
மூன்றல் ஒரு பங்கனர் பைழப்பார்கள்.
௯ பன்னர் நான் மீதயானவர்கைளச்
ேசாத ப்ேபன். நான் அவர்களுக்கு
அேநக துன்பங்கைளக் ெகாடுப்ேபன்.
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அத்துன்பங்கள் ெவள்ளிையச் சுத்தமான
ெவள்ளி என்று நரூப க்கும் ெநருப்ைபப்
ேபான்றருக்கும். ஒருவன் தங்கத்ைதச்
ேசாத ப்பது ேபால நான் அவர்கைளச்
ேசாத ப்ேபன். பன்னர், அவர்கள் என்ைன
உதவக்காக ேவண்டுவார்கள். நான்
அவர்களுக்குப் பதலுைரப்ேபன். நான்,
‘நீங்கள்எனதுஜனங்கள்’என்ேபன். அவர்கள்,
‘கர்த்தர் எங்கள்ேதவன்’ ” என்பார்கள்.

௧௪
நயாயத்தீர்ப்பு நாள்
௧ பார், கர்த்தருக்கு நயாயந்தீர்க்க

ச றப்பான நாள் இருக்கறது. நீங்கள்
அள்ளி வந்த ெசல்வங்கள் உங்கள்
நகரில் பங்க டப்படும். ௨ நான் எல்லா
ேதசங்கைளயும் எருசேலமிற்கு எத ராகப்
ேபாரிட கூட்டுேவன். அவர்கள் நகைரக்
ைகப்பற்ற வீடுகைள அழிப்பார்கள்.
ெபண்கள் கற்பழிக்கப்படுவார்கள்.
ஜனங்களின் பாத ேபர் ைகத களாக
ெகாண்டுப் ேபாகப்படுவார்கள். ஆனால்
மீதயுள்ளவர்கள், நகருக்கு ெவளிேய
ெகாண்டு ெசல்லப்படமாட்டார்கள். ௩ பன்னர்
கர்த்தர் அந்நாடுகேளாடு ேபாரிடச் ெசய்வார்.
இது உண்ைமயான ேபாராக இருக்கும்.
௪ அந்ேநரத்தல், அவர் எருேசேலமிற்கு
க ழக்ேக உள்ள ஒலிவ மைலேமல் ந ற்பார்.
ஒலிவமைல பளக்கும். அதன் ஒரு
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பகுத வடக்குக்கும் மற்ெறாரு பகுத
ெதற்க ற்கும் நகரும். ஒரு ஆழமான
பள்ளத்தாக்கு க ழக்கலிருந்து ேமற்காக
த றந்துக்ெகாள்ளும். ௫ அம்மைலப்
பள்ளத்தாக்கு உங்கைள ெநருங்க ெநருங்க
நீங்கள் தப்ப ஓட முயல்வீர்கள். நீங்கள்
Ԕயூதாவன் அரசனான உசயாவன் ஆட்ச க்
காலத்தல் ஏற்பட்ட பூகம்பத்த ற்குப் பயந்து
ஓடியதுேபான்று ஓடுவீர்கள். ஆனால் எனது
ேதவனாகய கர்த்தர் வருவார். அவேராடு
அவரதுபரிசுத்தமானவர்களும்வருவார்கள்.

௬-௭ அது மிகவும் வ ேசஷமான நாளாக
இருக்கும். அங்கு ெவளிச்சமும், குளிரும்,
மப்பும் இருக்க றது. கர்த்தர் மட்டுேம
அந்த நாைள அறவார். ஆனால் அங்ேக
இரேவா, பகேலா இருக்காது. பன்னர்,
வழக்கமாக இருள் வரும் ேநரத்தல் இன்னும்
ெவளிச்சம் இருக்கும். ௮ அந்ேநரத்தல்,
எருசேலமிலிருந்து ெதாடர்ந்து தண்ணீர்
பாயும். அந்த தண்ணீேராைட இரண்டாகப்
ப ரிந்து ஒன்று கழக்காகவும், இன்ெனான்று
ேமற்ேகமத்தயதைரக்கடலுக்கும்பாயும்.இது
ஆண்டு முழுவதும் ேகாைடக் காலத்தலும்,
மைழகாலத்தலும் பாய்ந்துெகாண்டிருக்கும்
௯ அந்ேநரத்தல் உலகம் முழுவதற்கும்
கர்த்தேர அரசராக இருப்பார். கர்த்தர்
ஒருவேர, அவரது நாமம் ஒன்ேற.
௧௦ அந்ேநரத்தல், எருசேலைமச் சுற்றயுள்ள
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பகுத முழுவதும் அரபா பாைலவனமாக
காலியாக இருக்கும். நாடானது ேகபா
ெதாடங்க எருசேலமிற்கு ெதற்ேகயுள்ள
ரிம்ேமான் வைரக்கும் பாைலவனமாகும்.
ஆனால் எருசேலம் நகரம் முழுவதும் மீண்டும்
கட்டப்படும். ெபன்யமீன் வாசல் ெதாடங்க
முதல்வாசல் (மூைல வாசல்) வைரக்கும்
அனாெனேயல் ேகாபுரம் ெதாடங்க
ராஜாவன் த ராட்ைச ஆைலகள் வைர
குடிேயற்றப்பட்டிருக்கும். ௧௧ஜனங்கள்அங்ேக
வாழப்ேபாவார்கள். இனி ேமல் அவர்கைள
எந்தப் பைகவரும் அழிக்க வரமாட்டார்கள்.
எருசேலம் பாதுகாப்பாகஇருக்கும்.
௧௨ ஆனால் எருசேலமிற்கு எத ராக

ேபாரிட்ட நாடுகைள கர்த்தர் தண்டிப்பார்.
அவர்களுக்குப் பயங்கரமான ேநாய் ஏற்பட
காரணமாக இருப்பார். அங்கு ஜனங்கள்
இன்னும் நன்றுெகாண்டிருக்கும்ேபாேத
அவர்களின் ேதால் அழுகும். அவர்களின்
கண்கள் இைமக்குள்ளும் நாக்குகள்
வாய்க்குள்ளும் அழுக ப் ேபாகும்.
௧௩-௧௫அந்தப் பயங்கரமான ேநாய் எத ரியன்
கூடாரத்தல் இருக்கும். அவர்களின்
குதைரகள் ேகாேவறு கழுைதகள்,
ஒட்டகங்கள், கழுைதகள் எல்லாம்
அந்ேநாயால் பீடிக்கப்படும்.
அந்ேநரத்தல், அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு

உண்ைமயல் பயப்படுவார்கள். அவர்கள்
ஒருவைரெயாருவர் ப டித்து பற்ற க்ெகாண்டு
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சண்ைடயடுவார்கள். யூதாவன் ஜனங்கள்
எருசேலமில் ேபாரிடுவார்கள். ஆனால்,
அவர்கள் நகரத்ைதச் சுற்றயுள்ள
நாடுகளிலிருந்து ெசல்வத்ைதப்
ெபறுவார்கள். அவர்கள் மிகுதயாக
ெபான், ெவள்ளி, ஆைட ஆகயவற்ைறப்
ெபறுவார்கள். ௧௬ எருசேலமில் ேபாரிட
வந்த ஜனங்களில் சலர் பைழப்பார்கள்.
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் அவர்கள் அரசனான
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தைர ெதாழுத ட
வருவார்கள். அவர்கள் அைடக்கல கூடாரப்
பண்டிைகைய ெகாண்டாட வருவார்கள்.
௧௭ பூமியலுள்ள எந்த ஒரு குடும்பத்தலுள்ள
ஜனங்களும் அரசைன, சர்வ வல்ைமயுள்ள
கர்த்தைர ெதாழுத ட எருசேலம் ெசல்லாமல்
இருந்தால், ப றகு கர்த்தர் அவர்கள்
மைழ ெபறாமல் ேபாகும்படிச் ெசய்வார்.
௧௮ எக ப்தலுள்ள குடும்பத்தார்கள் எவரும்
அைடக்கல கூடார பண்டிைக ெகாண்டாட
வராமல் ேபானால், பன்னர் கர்த்தர்
பைகவரது நாடுகளுக்குக் ெகாடுத்த
ேநாைய அவர்கள் ெபறும்படிச் ெசய்வார்.
௧௯ அது தான் எக ப்துக்கான தண்டைனயாக
இருக்கும். அைடக்கலகூடார பண்டிைகையக்
ெகாண்டாட வராத மற்ற நாடுகளுக்கும்
இதுதான்தண்டைன.
௨௦ அந்ேநரத்தல், அைனத்தும் ேதவனுக்கு

உரியதாகும். குதைரகளின் மணிகளில்
கூட கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தம் என்று
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ெபாற க்கப்பட்டிருக்கும். கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் பயன்படுத்தப்படும்
அைனத்து பாைனகளும் பலிபீடத்த ற்கு
முன்பாக இருக்கும் பாத்த ரங்கைளப்
ேபான்று முக்கயமானதாக இருக்கும்.
௨௧ உண்ைமயல், யூதாவலும்
எருசேலமிலுமுள்ள ஒவ்ெவாரு பாைனக்கும்
சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தருக்கு “பரிசுத்தம்”
என்ற முத்தைரயருக்கும். கர்த்தருக்கு தகன
பலிகைள ெசலுத்தும் ஒவ்ெவாருவரும் வந்து
அவற்றல்சைமத்துஉண்ணமுடியும்.
அந்ேநரத்தல், அங்கு வயாபாரிகள்

எவரும் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் ெபாருட்கைள வற்கவும்
வாங்கவும்மாட்டார்கள்.
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