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ெசப்பனியா
௧ கர்த்தர் ெசப்பனியாவுக்குக் ெகாடுத்தச்

ெசய்த இது. ெசப்பனியா இச்ெசய்தைய
யூதாவன் அரசனான ஆேமானின் மகனான
ேயாச யா ஆண்டேபாது ெபற்றான்.
ெசப்பனியா கூஷன் மகன். கூஷ்
ெகதலியாவன் மகன். ெகதலியா
ஆமரியாவன்மகன். ஆமரியா எஸ்கயாவன்
மகன்.
ஜனங்ைளத் தீர்ப்பளிக்கும் கர்த்தருைடய

நாள்
௨ கர்த்தர் கூறுகறார், “நான் பூமியல்

உள்ள எல்லாவற்ைறயும் அழிப்ேபன். ௩ நான்
அைனத்து ஜனங்கைளயும், அைனத்து
வலங்குகைளயும் அழிப்ேபன். வானில்
உள்ள பறைவகைளயும், கடலிலுள்ள
மீன்கைளயும் அழிப்ேபன். நான் தீய
ஜனங்கைளயும். அவர்கைளப் பாவம்
ெசய்யத் தூண்டும் அைனத்ைதயும்
அழிப்ேபன். நான் பூமியலுள்ள அைனத்து
ஜனங்கைளயும் அகற்றுேவன்” கர்த்தர்
இவற்ைறக்கூறனார்.
௪ கர்த்தர், “நான் யூதாைவயும், எருசேலமில்

வாழ்க றஜனங்கைளயும்தண்டிப்ேபன். நான்
அந்த இடத்தலிருந்து எல்லாவற்ைறயும்
அகற்றுேவன். நான் பாகால் வழிபாட்டின்
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இறுத அைடயாளங்கைள அகற்றுேவன்.
நான் ஆசாரியர்கைளயும் அகற்றுேவன்.
௫ நான் நட்சத்த ரங்கைள வழிபடச் ெசல்ல
கூைரயன் ேமல் ெசல்லும் ஜனங்கைள
அகற்றுேவன். ஜனங்கள் அப்ெபாய்
ஆசாரியர்கைள மறப்பார்கள். ச ல
ஜனங்கள் என்ைன ஆராத ப்பதாகச்
ெசால்க றார்கள். அந்த ஜனங்கள் என்ைன
வழிபடுவதாக வாக்குறுத அளித்தனர்.
ஆனால் இப்ெபாழுது அவர்கள் ெபாய்த்
ெதய்வமான மல்காைம வழிபடுகன்றனர்.
எனேவ, நான் அந்த ஜனங்கைள அந்த
இடத்தலிருந்து நீக்குேவன். ௬ ச ல
ஜனங்கள் கர்த்தரிடமிருந்து வலகனார்கள்.
அவர்கள் என்ைனப் பன்பற்றுவைத
வ ட்டனர். அந்த ஜனங்கள் கர்த்தரிடம் உதவ
ேகட்பைத நறுத்தனார்கள். எனேவ, நான்
அந்த இடத்தலிருந்து அந்த ஜனங்கைள
நீக்குேவன்” என்றார்
௭ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

முன்னால் அைமதயாயரு. ஏெனன்றால்,
கர்த்தருைடய நீயாயத்தீர்ப்பன் நாள்
வைரவல் வந்துெகாண்டிருக்க றது. கர்த்தர்
பலிையத் தயாரித்தருக்க றார். அவர்
தனது அைழக்கப்பட்ட வருந்தனர்கைள
ஆயத்தப்படும்படிச்ெசால்லியருக்க றார்.
௮ கர்த்தர், “கர்த்தருைடய பலிநாளில்,

நான் அரசனின் மகன்கைளயும் மற்ற
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தைலவர்கைளயும் தண்டிப்ேபன். நான்
ேவறு நாடுகளிலிருந்து வந்த துணிகைள
அணிந்தஜனங்கைளத்தண்டிப்ேபன். ௯அந்த
ேநரத்தல், நான் வாசற்படிையத் தாண்டிய
ஜனங்கைளயும் தண்டிப்ேபன். நான் தம்
அத காரியன் வீடுகைளப் ெபாய்களாலும்,
வன்முைறயாலும் ந ரப்புக ற ஜனங்கைளத்
தண்டிப்ேபன்” என்றார்.
௧௦ கர்த்தரும், “அந்த ேவைளயல்

எருசேலமில் மீன்வாசல் அருேக
உள்ள ஜனங்கள் என்னிடம் உதவக்கு
அைழப்பார்கள். பட்டணத்தன் மற்றப்
பகுத களில் உள்ள ஜனங்கள் அழுவார்கள்.
நகரத்ைதச் சுற்றயுள்ள குன்றுகளில்
இருந்து ெபாருட்கள் அழிக்கப்படுக ற
சத்தங்கைள ஜனங்கள் ேகட்பார்கள்.
௧௧ பட்டணத்தன் தாழ்வான பகுத களில்
வாழும் ஜனங்கள்அழுவார்கள். ஏெனன்றால்
எல்லா வயாபாரிகளும், பணக்காரர்களும்
அழிக்கப்படுவார்கள்.
௧௨ “அந்த ேவைளயல், நான் ஒரு

வளக்ைக எடுத்து எருசேலம் முழுவதும்
ேதடுேவன். நான் தம் வழியல் ெசல்வதல்
தருப்த காணும் ஜனங்கைளக் கண்டு
ெகாள்ேவன். அந்த ஜனங்கள், ‘கர்த்தர்
எதுவும் ெசய்வதைல. அவர்உதவுவதல்ைல!
அவர் காயப்படுத்துவதல்ைல!’ நான்
அவர்கைளக் கண்டு படித்து தண்டிப்ேபன்
என்று கூறுகன்றார். ௧௩ ப றகு மற்ற
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ஜனங்கள் அவர்களின் ெசல்வத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு வீடுகைள அழிப்பார்கள்.
அந்த ேநரத்தல், வீடுகட்டிய ஜனங்கள்
அதல் வாழமாட்டார்கள். த ராட்ைச
ெகாடிகைள நட்டவர்கள் அதன் ரசத்ைதக்
குடிக்கமாட்டார்கள். மற்ற ஜனங்கள்
அவற்ைறப்ெபறுவார்கள்”.
௧௪ கர்த்தருைடய நயாயதீர்ப்பன்

நாள் வைரவல் வரும். அந்த நாள்
அருகாைமயல் உள்ளது. வைரவல்
வரும். கர்த்தருைடய நயாத்தீர்ப்பன்
நாளில் ஜனங்கள் ேசாகக் குரல்கைளப்
ேகட்பார்கள். வலிைமயான வீரர்கள் கூட
அழுவார்கள். ௧௫ ேதவன் அந்ேநரத்தல் தன்
ேகாபத்ைதக் காட்டுவார். அது பயங்கரமான
துன்பங்களுக்குரிய ேநரமாக இருக்கும். இது
அழிவுக்கான ேநரம்தான். இது இருண்ட
கருத்த ேமகமும், புயலுமுள்ள நாளாக
இருக்கும். ௧௬இது ேபாருக்குரிய காலத்ைதப்
ேபான்றருக்கும். ஜனங்கள்எக்காளம்மற்றும்
பூரிைக சத்தங்கைள ேகாபுரங்கள் மற்றும்
பாதுகாப்புக்குரிய நகரங்களிலிருந்தும்
ேகட்பார்கள்.
௧௭ கர்த்தர், “நான் ஜனங்களின்

வாழ்க்ைகையக் கடினமானதாகச் ெசய்ேவன்.
ஜனங்கள் குருடர்கைளப்ேபான்று எங்ேக
ேபாக ேறாம் என்று ெதரியாமல் அைலந்துக்
ெகாண்டிருப்பார்கள். ஏெனன்றால்,
அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு எத ராகப்



ெசப்பனியா ௧:௧௮ v ெசப்பனியா௨:௩

பாவம் ெசய்தனர். ஏராளமான ஜனங்கள்
ெகால்லப்படுவார்கள். அவர்களின் இரத்தம்
தைரயல் ச ந்தும். அவர்களின் மரித்த
உடல்கள் தைரயல் சாணத்ைதப் ேபான்றுக்
க டக்கும். ௧௮ அவர்களது ெபான்னும்,
ெவள்ளியும் அவர்களுக்கு உதவாது. அந்த
ேநரத்தல் கர்த்தர் எரிச்சலும், ேகாபமும்
ெகாள்வார். கர்த்தர் உலகம் முழுவைதயும்
அழிப்பார். கர்த்தர் உலகல் உள்ள
ஒவ்ெவான்ைறயும் முழுவதுமாக அழிப்பார்”
என்றார்.

௨
ேதவன் ஜனங்களிடம் தமது வாழ்ைவ

மாற்றும்படி ேகட்க றார்
௧ ெவட்கமற்ற ஜனங்கேள, உங்கள்

வாழ்க்ைகைய, ௨நீங்கள்உத ர்ந்த பூக்கைளப்
ேபான்று வாடும் முன்னால் மாற்றுங்கள்.
பகலின் ெவப்பத்தால் பூவானது வாடி
உதரும். நீயும் அைதப்ேபான்று கர்த்தர்
ேகாபத்ைதக் காட்டும்ேபாது ஆவாய்.
எனேவ கர்த்தருைடய ேகாபத்தன் நாள்
உங்கள் மீது வரும் முன்ேன உங்கள்
வாழ்க்ைகைய மாற்றுங்கள். ௩ பணிவான
ஜனங்கேள, அைனவரும் கர்த்தரிடம்
வாருங்கள். அவருைடய சட்டங்களுக்கு
அடி பணியுங்கள். நல்லவற்ைறச் ெசய்யக்
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். பணிவாக இருக்கக்
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அதனால் ஒரு
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ேவைள நீங்கள் கர்த்தர் தனது ேகாபத்ைதக்
காட்டும்ேபாதுபாதுகாப்புெபறலாம்.

இஸ்ரேவலின் அண்ைட நாட்டினைரக்
கர்த்தர் தண்டிப்பார்
௪ காத்சாவல் எவரும் வடுபடமாட்டார்கள்.

அஸ்கேலான் அழிக்கப்படும். அஸ்ேதாத்ைத
வ ட்டுப் ேபாகும்படி மதயத்த ற்குள்
பலவந்தப்படுத்த ப்படுவார்கள். எக்ேரான்
காலியாகும். ௫ ெபலிஸ்தரின் ேதச
ஜனங்கேள, கடற்கைரயல் வாழும்
ஜனங்கேள, கர்த்தரிடமிருந்து வந்த
இச்ெசய்த உங்களுக்குரியது. கானான்
ேதசேம, ெபலிஸ்தரின் ேதசேம, நீங்கள்
அழிக்கப்படுவீர்கள். அங்ேக எவரும்
வாழமாட்டார்கள். ௬ கடற்கைரயல் உள்ள
உங்கள் நலங்கள் ேமய்ப்பர்களுக்கும்,
ஆடுகளுக்கும் தங்கும் இடங்களாகும்.
௭ ப றகு அந்த ேதசம் யூதாவலிருந்துத்
தப்ப ப் பைழத்தவர்களுக்கு உரியதாகும்.
கர்த்தர் அந்த யூதாவலுள்ள ஜனங்கைள
நைனவல் ைவத்தருப்பார். அந்த
ஜனங்கள் அயல்நாடுகளில் ைகத களாக
இருப்பார்கள். ஆனால் கர்த்தர் அவர்கைளத்
தரும்ப அைழத்து வருவார். ப றகு
யூதா ஜனங்கள் தமது ஆடுகைள
அவ்வயல்களில் உள்ள புல்ைல
ேமயச்ெசய்வார்கள். மாைல ேநரங்களில்
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அவர்கள் அஸ்கேலானின் காலியான
வீடுகளில் படுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
௮ கர்த்தர் கூறுகன்றார்: “ேமாவாப்

ஜனங்களும், ஆேமான் ஜனங்களும் என்ன
ெசய்தனர் என்று எனக்குத் ெதரியும்.
அந்த ஜனங்கள் எனது ஜனங்கைள
ந ந்ைதக்குள்ளாக்கனார்கள். அந்த
ஜனங்கள் தம் ெசாந்த நாட்ைடப் ெபாரிதாக்க
இத்ேதசத்ைத எடுத்துக் ெகாண்டார்கள்.
௯ எனேவ, நான் வாழ்வது எவ்வளவு
உறுத ேயா அவ்வாேற, ேமாவாப் மற்றும்
ஆேமானின் ஜனங்கள், ேசாேதாம் மற்றும்
ெகாேமாராைவப்ேபால அழிக்கப்படுவார்கள்.
நான் சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலின்
ேதவைனாகய கர்த்தர். நான் அந்நாடுகள்
எல்லாம் என்ெறன்ைறக்கும் முழுைமயாக
அழிக்கப்படுெமன்று வாக்குறுத
அளிக்க ேறன். அவர்களது நலத்தல்
முட்ெசடிகள் வளரும். அவர்களது நலமானது
சவக்கடலினால் உப்பாக்கப்பட்ட நலம்
ேபான்றருக்கும். எனதுஜனங்களில் மீதயாக
இருப்பவர்கள் அந்த நலத்ைதயும் அதல்
உள்ளவற்ைறயும்எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.”
௧௦ ேமாவாப் மற்றும் அம்ேமான்

ஜனங்களுக்கு அைவ நகழும். ஏெனன்றால்,
அவர்கள் ெபருைமமிக்கவர்கள்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய
ஜனங்கைளக் ெகாடுைமப்படுத்த ,
அவமானமைடயவும், ெவட்கமைடயவும்
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ெசய்தார்கள். ௧௧ அந்த ஜனங்கள்
கர்த்தருக்கு அஞ்சுவார்கள். ஏெனன்றால்,
கர்த்தர் அவர்களது ெதய்வங்கைள
அழிப்பார். ப றகு தூரேதசங்களில்
உள்ள ஜனங்கள் அைனவரும் கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள். ௧௨ எத்த ேயாப்ப யா
ஜனங்கேள, இது உங்களுக்கும் ெபாருந்தும்.
கர்த்தருைடய பட்டயம் உமது ஜனங்கைளயும்
ெகால்லும். ௧௩ கர்த்தர் வடக்ேக தரும்ப
அசீரியாைவயும் தண்டிப்பார். அவர்
நனிேவையயும் அழிப்பார். அந்நகரமானது
காலியான வறண்ட பாைலவனம்
ேபாலாகும். ௧௪ ப றகு அந்த அழிந்த
நகரத்தல் ஆடுகளும், காட்டு மிருகங்களும்
மட்டுேம வாழும். வ ட்டுப்ேபான
தூண்களின்ேமல் ேகாட்டான்களும்,
நாைரகளும்இருக்கும். அவர்களின்கூக்குரல்
ஜன்னல் வழியாக வந்து ேகட்கப்படும்.
வாசல் படிகளில் காகங்கள் இருக்கும்.
கருப்பு பறைவகள் காலியான வீடுகளில்
இருக்கும். ௧௫ இப்ெபாழுது நனிேவ
மிகவும் ெபருமிதமாக உள்ளது. இது
அத்தைகய மக ழ்ச்ச கரமான நகரம்.
ஜனங்கள் தாம் பாதுகாப்புடன் இருப்பதாக
நைனக்கறார்கள். அவர்கள் நனிேவதான்
உலகத்த ேலேய மிகச் ச றந்த இடம் என்று
நைனக்கறார்கள். ஆனால் அந்நகரம்
அழிக்கபடும். இது காலியான இடமாக
காட்டு மிருகங்கள் மட்டுேம ஓய்ெவடுக்கச்
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ெசல்லும். ஜனங்கள் அந்த வழியாகக்
கடந்து ெசல்லும்ேபாது அைதப் பார்த்து
பரிகச ப்பார்கள். அந்நகரம் எவ்வளவு
ேமாசமாக அழிக்கப்பட்டிருக்க றது என்று
ெசால்லிதங்கள்தைலையகுலுக்குவார்கள்.

௩
எருசேலமின்எத ர்காலம்
௧எருசேலேம. உனதுஜனங்கள்ேதவனுக்கு

எத ராகப் ேபாரிட்டனர். உனது ஜனங்கள்
மற்ற ஜனங்கைள துன்புறுத்தனர். நீ
பாவத்தனால் கைறபட்டிருந்தாய். ௨ உனது
ஜனங்கள் என்ைனக் கவனிக்கவல்ைல.
அவர்கள் என்னுைடய உபேதசங்கைள
ேகட்பதல்ைல. எருசேலம் கர்த்தைர
நம்புவதல்ைல. எருசேலம் அவளது
ேதவனிடம் ெசல்வதல்ைல. ௩ எருசேலமின்
தைலவர்கள் ெகர்ச்ச க்க ற சங்கங்கைளப்
ேபான்றவர்கள். அவளது நீத பத கள் பச த்த
ஓநாய்கைளப் ேபான்றவர்கள். அைவ
மாைலயல் ஆடுகைளத் தாக்க வரும்.
காைலயல் எதுவும் மீதயாவதல்ைல.
௪ அவளது ெபாறுப்பற்ற தீர்க்கதரிச கள்
ேமலும் ேமலும் ேசர்ப்பதற்காக எப்ேபாதும்
ரகச யத் த ட்டங்கைள ைவத்தருப்பார்கள்.
அவளது ஆசாரியர்கெளல்லாம்
பரிசுத்தமானவற்ைறெயல்லாம் பரிசுத்தம்
இல்லாததுேபான்று கருதுவார்கள்.
அவர்கள் ேதவனுைடய உபேதசங்களுக்கு
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தீைமகைளேய ெசய்துள்ளனர். ௫ ஆனால்
ேதவன் இன்னும் அந்நகரத்தல் உள்ளார்.
அவர் ெதாடர்ந்து நல்லவராகேவ உள்ளார்.
ேதவன் எந்த அநீதையயும் ெசய்யவல்ைல.
ேதவன் ெதாடர்ந்து தன் ஜனங்களுக்கு
உதவுகறார். காைலேதாறும் அவர் தமது
ஜனங்கள் நல்ல முடிவுகள் எடுக்குமாறு
உதவுகறார் ஆனால். அந்தத் தீய
ஜனங்கள் தாம் ெசய்யும் தீயச்ெசயல்களுக்கு
அவமானம்அைடவதல்ைல.
௬ ேதவன் கூறுகறார்: “நான் நாடுகள்

முழுவைதயும் அழித்தருக்க ேறன். நான்
அவர்களது ேகாட்ைடகைள அழித்ேதன்.
நான் அவர்களது ெதருக்கைள அழித்ேதன்.
அங்கு இனிேமல் எவரும் ேபாகமாட்டார்கள்.
அவர்களின்நகரங்கள்எல்லாம்காலியாயன.
இனிஅங்ேகஎவரும்வாழமாட்டார்கள். ௭நான்
இவற்ைற உன்னிடம் ெசால்க ேறன். நீ
இதலிருந்து பாடம் கற்றுக்ெகாள்ளலாம்.
நீங்கள் எனக்கு அஞ்ச மரியாைத ெசலுத்த
ேவண்டும் என வரும்புக ேறன். நீங்கள்
இதைனச் ெசய்தால் பன்னர் உங்கள்
வீடு அழிக்கப்படாது. நீங்கள் இதைனச்
ெசய்தால் பன்னர் நான் த ட்டமிட்டபடி
உங்கைளத் தண்டிக்கமாட்ேடன்” ஆனால்
அந்தத் தீய ஜனங்கள் ஏற்ெகனேவ
ெசய்த தீயச்ெசயல்கைள ேமலும் ெசய்ய
வரும்பனார்கள்.
௮ கர்த்தர், “எனேவ, காத்தருங்கள்!
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நான் வந்து நன்று தீர்ப்பளிக்கும்வைர
காத்தருங்கள். நான் பல நாடுகளிலிருந்து
ஜனங்கைள அைழத்துவந்து உன்ைனத்
தண்டிப்பதற்கு அதகாரம் உைடயவர். நான்
எனது ேகாபத்ைத உனக்கு எத ராகக் காட்ட
அவர்கைளப் பயன்படுத்துேவன். நான்
எவ்வளவு ேகாபம் ெகாண்ேடன் என்பைதக்
காட்ட அவர்கைளப் பயன்படுத்துேவன். நாடு
முழுவதும் அழிக்கப்படும். ௯ ப றகு, நான்,
ெதளிவாக ேபசும்படி ப ற நாடுகளிலுள்ள
ஜனங்கைள மாற்றுேவன். அவர்கள்
அைனவரும் கர்த்தருைடய நாமத்ைத
கூப்படுவார்கள். அவர்கள் எல்ேலாரும்
ேசர்ந்து என்ைன ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.
௧௦ ஜனங்கள் எத்த ேயாப்ப யாவல்
ஆற்றுக்கு மறுகைரயலிருந்து வருவார்கள்.
எனது ச தற க்க டக்கும் ஜனங்கள்
என்னிடம் வருவார்கள். என்ைன
ெதாழுதுெகாள்பவர்கள் என்னிடம்
காணிக்ைககைளக்ெகாண்டுவருவார்கள்.
௧௧ “ப றகு, எருசேலேம, எனக்குஎத ராகஉன்

ஜனங்கள் ெசய்த தீயச் ெசயல்களுக்காக
இனி நீ அவமானம் ெகாள்வதல்ைல.
ஏெனன்றால், எருசேலமிலிருந்து தீய
ஜனங்கைள எல்லாம் அகற்றுேவன். நான்
அந்த ெபருைமக்ெகாள்க ற ஜனங்கைள
அழிப்ேபன். என் பரிசுத்த பர்வதத்த ேல
தற்ெபருைமயுள்ள ஜனங்கள் இனி
இருக்கமாட்டார்கள். ௧௨ நான் பணிவும்,
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அடக்கமும் உள்ள ஜனங்கைள என்
நகரத்தல் (எருசேலமில்) வ ட்டு ைவப்ேபன்.
அவர்கள் கர்த்தருைடய நாமத்தல்
நம்ப க்ைக ைவப்பார்கள். ௧௩ இஸ்ரேவலில்
மீதயுள்ளவர்கள் தீயச் ெசயல்கைளச்
ெசய்யமாட்டார்கள். அவர்கள் ெபாய்ச்
ெசால்லமாட்டார்கள். அவர்கள் ஜனங்களிடம்
ெபாய்ச் ெசால்லி ஏமாற்றமாட்டார்கள்.
அவர்கள் ஆடுகைளப்ேபான்று உண்டு
சமாதானமாகப் படுத்தருப்பார்கள். யாரும்
அவர்கைளத் துன்புறுத்தமாட்டார்கள்”
என்றார்.
மக ழ்ச்ச கரமானபாட்டு

௧௪எருசேலேம, பாடு,மக ழ்ச்ச யாகஇரு,
இஸ்ரேவேல சந்ேதாஷமாகச் சத்தமிடு.
எருசேலேம,மக ழ்ச்ச யாகஇரு, களிகூரு.

௧௫ ஏெனன்றால், கர்த்தர் உனது
தண்டைனையநறுத்தவ ட்டார்.

அவர் உனது பைகவர்களின் உறுதயான
ேகாபுரங்கைளஅழித்தார்.

இஸ்ரேவலின் அரசேன, கர்த்தர் உன்ேனாடு
உள்ளார்.

எத்தீைமயும் ந கழுவைதக்குறத்து நீ
கவைலப்பட ேவண்டாம்.

௧௬ அந்த ேநரத்தல், எருசேலமிற்குச்
ெசால்லப்படுவதுஎன்னெவன்றால்,

“உறுதயாகஇரு. அஞ்ச ேவண்டாம்!
௧௭ உனது ேதவனாகய கர்த்தர் உன்ேனாடு

உள்ளார்,
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அவர் பலம் ெபாருந்தய வீரைரப்
ேபான்றவர்.

அவர்உன்ைனக்காப்பாற்றுவார்.
அவர், தான் எவ்வளவுதூரம் உன்னில் அன்பு

ெசலுத்துகறார் எனக்காட்டுவார்.
அவர்உன்ேனாடுஎவ்வளவுமக ழ்ச்ச யாய்
உள்ளார் எனக்காட்டுவார்.

வழா வருந்தல் கலந்துக்ெகாள்ளும்
ஜனங்கைளப்ேபால அவர்
உன்ைனப்பற்ற மக ழ்ச்ச யைடவார்.”

௧௮ கர்த்தர்: “நான் உனது அவமானத்ைத
எடுத்துவடுேவன்.

நான் அந்த ஜனங்கள் உன்ைனக்
காயப்படுத்தாதபடிச் ெசய்ேவன்.

௧௯ அந்தக் காலத்தல், நான் உன்ைனக்
காயப்படுத்தய ஜனங்கைளத்
தண்டிப்ேபன்.

நான் எனது பாத க்கப்பட்ட ஜனங்கைளக்
காப்ேபன்.

நான் பலவந்தமாகத் துரத்தப்
பட்ட ஜனங்கைள மீண்டும்
அைழத்துவருேவன்.

அவர்கைளபுகழ்ச்ச யுைடயவர்களாக்குேவன்.
ஒவ்ெவாரு இடங்களிலும் உள்ளவர்கள்
அவர்கைளப் ேபாற்றுவார்கள்.

௨௦ அந்த ேநரத்தல், உன்ைன மீண்டும்
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்துேசர்ப்ேபன்.

நான்உங்கைளப்புகழுக்குரியவர்களாக்குேவன்.
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ஒவ்ெவாரு இடங்களிலும் உள்ளவர்கள்
உங்கைளப் ேபாற்றுவார்கள்.

நான் உங்களின் ெசாந்த கண்களுக்கு
முன்னால் ைகத கைளக்
ெகாண்டுவரும்ேபாதுஅதுந கழும்!”

என்றுெசன்னார்.
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