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எேசக்க ேயல்
ஆச ரியர்
பூச என்றஆசாரியனும்தீர்க்கத்தரிசனுைடய

மகனுமான எேசக்க ேயல் இந்த புத்தகத்தன்
ஆச ரியர். ஆசாரியன் குடும்பத்தல்
எருசேலம் பட்டணத்தல் வளர்க்கப்பட்டவன்,
சைறயருப்புக் காலத்தல் பாப ேலானில்
யூதர்கள் மத்தயல் வாழ்ந்தவன்.
எேசக்க ேயலின் ஆசாரிய வம்சம்வழி,
அவனுைடய புத்தகத்தல் ெசால்லப்பட்டக்
காரியங்களான: ேதவாலயம், ேதவனின்
மகைம, ஆசாரியம், பலி முைறகள் மூலமாக
அறயப்படுக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 593 க்கும் 570 கமு. க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இஸ்ரேவல், எக ப்து, மற்ற பக்கத்து

நாடுகைளக் குறத்து எேசக்க ேயல்
பாப ேலானிலிருந்துஎழிதனான்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
பாப ேலானில்வாழ்ந்தஇஸ்ரேவலர்களுக்கும்

தன் ேதசத்தல் வாழ்ந்தவர்களுக்கும் ேவதம்
வாச க்க றஅைனவருக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்



ii

தன் காலத்தல் வாழ்ந்த பாவமுள்ள,
நம்ப க்ைகேய இல்லாத மக்களுக்கு ஊழியம்
ெசய்தான். தன் ஊழியத்தன் மூலமாக
தன்னுைடய மக்கள் சீக்க ரமாக மனத்தரும்ப
எத ர்க்காலத்தல் நம்ப க்ைகக்குள்
ெகாண்டுவர முயற்ச த்தான். ேதவன்
தம்முைடய மனித தூதர்கள் மூலமாக
ேதால்வயலும் துக்கத்தலும் க ரிைய
ெசய்க றார், ேதவனுைடயசர்வவல்லைமைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும், ேதவனுைடய
வார்த்ைத ஒருேபாதும் தவறாது,
ேதவன் எங்கும் இருக்கறார், அவைர
எங்கும் ெதாழுதுக்ெகாள்ளலாம் என்று
உபேதச த்தான். நம்முைடய இருண்ட
ேநரத்தல்நம்ைமேயஆராய்ந்துேதவனுைடய
உபேதச சத்தயங்களுடன்ஒப்ப ட்டு ேதவைன
ேதடப் படிப்ப க்க றது.

ைமயக்கருத்து
ேதவனுைடயமகைம
ெபாருளடக்கம்
1. எேசக்க ேயலின்அைழப்பு. — 1:1-3:27
2. எருசேலம், யூதாவுக்கும்,
ேதவாலயத்த ற்கும் வ ேராதமான
தீர்க்கதரிசனங்கள்— 4:1-24:27

3. மற்ற நாடுகளுக்கு வேராதமான
தீர்க்கதரிசனங்கள். — 25:1-32:32

4. இஸ்ரேவலைரக்குற த்தத்
தீர்க்கதரிசனங்கள்— 33:1-39:29



எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 1:1 iii எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 1:5

5. தரும்பெபறுவைதக் குறத்த தரிசனம் —
40:1-48:35

ெயேகாவாவுைடய மகைமயும்,
உய ரினங்களும்

1 என்னுைடய வயது முப்பதாம்
வருடம் நான்காம் மாதம் ஐந்தாம்
நாளாய் இருக்கும்ேபாது, நான் ேகபார்
நத யன் அருக ேல சைறப்பட்டவர்கள்
நடுவல் இருக்கும்ேபாது, நடந்தது
என்னெவன்றால், வானங்கள் தறந்தருக்க,
நான் ேதவதரிசனங்கைளக் கண்ேடன்.
2 அது ேயாயாக்கீன் ராஜாவுைடய
சைறயருப்பன் ஐந்தாம் வருடமாக
இருந்தது. 3 அந்த ஐந்தாம்ேததய ேல,
கல்ேதயர்கள் ேதசத்தலுள்ள ேகபார் நத யன்
அருக ேல பூச என்னும் ஆசாரியனுைடய
மகனாகய எேசக்க ேயலுக்குக்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத உண்டாக ,
அங்ேக ெயேகாவாவுைடய கரம் அவன்ேமல்
அமர்ந்தது. 4 இேதா, வடக்ேகயருந்து
புயல்காற்றும் ெபரிய ேமகமும், அேதாடு
கலந்த ெநருப்பும் வரக்கண்ேடன்; அைதச்
சுற்றலும் ப ரகாசமும், அதன் நடுவல்
ெநருப்புக்குள்ளிருந்து ெவளிப்பட்ட
உருக ப்ப ரகாச க்க ற உேலாகத்தன்
நறமும் உண்டாயருந்தது. 5 அதன்
நடுவலிருந்து நான்கு உய ரினங்கள்
ேதான்றன; அைவகளின் ேதாற்றம்
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மனிதைனப்ேபால் இருந்தது. 6 அைவகளில்
ஒவ்ெவான்றுக்கும் நான்கு முகங்களும்,
நான்கு இறக்ைககளும் இருந்தன.
7 அைவகளுைடய கால்கள் ந மிர்ந்த
கால்களாக இருந்தன; அைவகளுைடய
உள்ளங்கால்கள் கன்றுக்குட்டியன்
உள்ளங்கால்களுக்கு ஒப்பாக இருந்தன;
அைவகள் ேதய்க்கப்பட்ட ெவண்கலத்தன்
நறமாக மின்னிக்ெகாண்டிருந்தன.
8 அைவகளுைடய இறக்ைககளின்கீழ்
அைவகளின் நான்கு பக்கங்களிலும்
மனிதனுைடய ைககள் இருந்தன; அந்த
நான்கற்கும் அதனதன் முகங்களும்,
இறக்ைககளும் உண்டாயருந்தன.
9 அைவகள் ஒவ்ெவான்றன் இறக்ைககளும்
மற்றதன் இறக்ைககளுடன் ேசர்ந்தருந்தன;
அைவகள் ெசல்லும்ேபாது தரும்பாமல்
ஒவ்ெவான்றும் தன்தன் தைசக்கு
ேநர்முகமாகச் ெசன்றன. 10 அைவகளுைடய
முகங்களின் ேதாற்றமாவது,வலதுபக்கத்தல்
நான்கும் மனிதனுைடய முகமும்
சங்கமுகமும், இடது பக்கத்தல்
நான்கும் எருதுமுகமும் கழுகு முகமுமாக
இருந்தன. 11 அைவகளுைடய முகங்கள்
இப்படியருக்க, அைவகளுைடய
இறக்ைககள் ேமேல ப ரிந்தருந்தன,
ஒவ்ெவான்றுக்குமுள்ள இரண்டிரண்டு
இறக்ைககள் ஒன்ேறாெடான்று
ேசர்ந்தருந்தன; மற்ற இரண்டிரண்டு
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இறக்ைககள் அைவகளுைடய உடல்கைள
மூடின. 12 அைவகள் ஒவ்ெவான்றும்
தன்தன் தைசக்கு ேநர்முகமாகச் ெசன்றது;
ஆவ ேபாகேவண்டுெமன்றருந்த
எந்த இடத்த ற்கும் அைவகள்
ேபாயன; ேபாகும்ேபாது அைவகள்
தரும்ப ப்பார்க்கவல்ைல. 13உய ரினங்களுைடய
ேதாற்றம் எப்படியருந்தெதன்றால்,அைவகள்
எரிக ற ெநருப்புத்தழலின் ேதாற்றமும்
தீவட்டிகளின் ேதாற்றமுமாக இருந்தது; அந்த
ெநருப்பு உய ரினங்களுக்குள்ேள உலாவ ப்
ப ரகாசமாக இருந்தது; ெநருப்பலிருந்து
மின்னல் புறப்பட்டது. 14அந்த உய ரினங்கள்
மின்னலின் ேதாற்றம்ேபால ஓடித்த ரிந்தன.
15 நான் அந்த உய ரினங்கைளப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேதா,
பூமியல் உய ரினங்களின் அருகல் நான்கு
முகங்கைளயுைடய ஒரு சக்கரத்ைதக்
கண்ேடன். 16 சக்கரங்களின் ரூபமும்
அைவகளின் ேவைலயும் படிகப்பச்ைச
ந றமாக இருந்தது; அைவகள் நான்கற்கும்
ஒேரவ த ேதாற்றம் இருந்தது; அைவகளின்
ரூபமும் அைவகளின் ேவைலயும்
சக்கரத்த ற்குள் சக்கரம் இருகறதுேபால்
இருந்தது. 17 அைவகள் ஓடும்ேபாது
தங்களின் நான்கு பக்கங்களிலும் ஓடும்,
ஓடும்ேபாது அைவகள் தரும்புக றதல்ைல.
18அைவகளின் வட்டங்கள் பயங்கர உயரமாக
இருந்தன; அந்த நான்கு வட்டங்களும்
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சுற்றலும் கண்களால் நைறந்தருந்தன.
19அந்தஉய ரினங்கள்ெசல்லும்ேபாது,அந்தச்
சக்கரங்கள் அைவகள் அருேக ஓடின; அந்த
உய ரினங்கள் பூமியலிருந்து எழும்பும்ேபாது
சக்கரங்களும் எழும்பன. 20உய ரினங்களின்
ஆவ ேபாகேவண்டுெமன்றருந்த எந்த
இடத்த ற்கும் அைவகள் ேபாயன;
அவ்வடத்த ற்கு அைவகளின் ஆவயும்
ேபாகேவண்டுெமன்றருந்தது; சக்கரங்களும்
அைவகளின் அருேக எழும்பன;
உய ரினங்களுைடய ஆவ சக்கரங்களில்
இருந்தது. 21 அைவகள் ெசல்லும்ேபாது
இைவகளும் ெசன்றன; அைவகள்
நற்கும்ேபாது இைவகளும் நன்றன;
அைவகள் பூமியலிருந்து எழும்பும்ேபாது,
சக்கரங்களும் அைவகள் அருேக எழும்பன;
உய ரினங்களுைடய ஆவ சக்கரங்களில்
இருந்தது. 22 உய ரினங்களுைடய
தைலகளின்ேமல் ஆச்சரியப்படத்தக்க
சுடர் வீச மின்னும் பளிங்குேபால் ஒரு
மண்டலம் இருந்தது; அது அைவகளுைடய
தைலகளின்ேமல் உயர வ ரிந்தருந்தது.
23 மண்டலத்தன்கீழ் அைவகளுைடய
இறக்ைககள் ஒன்றுக்ெகான்று எத ர்ேநராக
வ ரிந்தருந்தன; தங்கள்தங்கள் உடல்கைள
மூடிக்ெகாள்ளுகற இரண்டிரண்டு
இறக்ைககள் இருபக்கத்தலும் இருக்கற
ஒவ்ெவான்றுக்கும் இருந்தன. 24 அைவகள்
ெசல்லும்ேபாது அைவகளுைடய
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இறக்ைககளின் இைரச்சைலக் ேகட்ேடன்;
அதுெபருெவள்ளத்தன்இைரச்சல்ேபாலவும்,
சர்வ வல்ல ேதவனுைடய சத்தம் ேபாலவும்,
ஒரு இராணுவத்தன் இைரச்சைலப் ேபான்ற
ஆரவாரத்தன் சத்தம் ேபாலவும் இருந்தது;
அைவகள் நற்கும்ேபாது தங்களுைடய
இறக்ைககைளத் தளரவ ட்டிருந்தன.
25 அைவகள் நன்று தங்களுைடய
இறக்ைககைளத் தளரவ ட்டிருக்கும்ேபாது,
அைவகளுைடய தைலகளுக்கு
ேமலான மண்டலத்தன்ேமலிருந்து
ஒரு சத்தம் ப றந்தது. 26 அைவகளின்
தைலகளுக்குேமலுள்ள மண்டலத்தன்மீதல்
நீலரத்தனம்ேபால காட்ச யளிக்கும் ஒரு
சங்காசனத்தன் ேதாற்றமும், அந்தச்
சங்காசனத்தன் ேதாற்றத்தன்ேமல்
மனிதேதாற்றத்ைத ேபால ஒரு ேதாற்றமும்
இருந்தது. 27 அவருைடய இடுப்பாகக்
காணப்பட்டதுமுதல் ேமெலல்லாம்
உட்புறம் சுற்றலும் அக்கனிமயமான
உருக ப்ப ரகாச க்க ற உேலாகத்தன்
நறமாக இருக்கக்கண்ேடன்; அவருைடய
இடுப்பாகக் காணப்பட்டதுமுதல் கீெழல்லாம்
அக்கனிமயமாகவும், அைதச் சுற்றலும்
ப ரகாசமாகவும் இருக்கக்கண்ேடன்.
28 மைழெபய்யும் நாளில் ேமகத்தல்
வானவல் எப்படிக் காணப்படுகறேதா,
அப்படிேய சுற்றலுமுள்ள அந்தப் ப ரகாசம்
காணப்பட்டது; இதுேவ ெயேகாவாவுைடய
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மகைமயன் சாயலுக்குரிய தரிசனமாக
இருந்தது; அைத நான் கண்டேபாது
முகங்குப்புற வழுந்ேதன்; அப்ெபாழுது
ேபசுக றஒருவருைடய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்.

அத்த யாயம் 2
எேசக்க ேயலின்அைழப்பு

1அவர் என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன*,
உன்னுைடய காலூன்ற நல்; உன்னுடேன
ேபசுேவன் என்றார். 2 இப்படி அவர்
என்னுடன் ேபசும்ேபாது, ேதவனுைடய ஆவ
எனக்குள் வந்து, என்ைனக் காலூன்ற
நற்கும்படி ெசய்தது; அப்ெபாழுது அவர்
என்னுடேன ேபசுக றைதக்ேகட்ேடன். 3 அவர்
என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, எனக்கு
எத ராக எழும்பன கலகக்கார ேதசமாக ய
இஸ்ரேவல் மக்களிடத்த ற்கு நான் உன்ைன
அனுப்புக ேறன்; அவர்களும் அவர்கள்
முன்ேனார்களும் இந்த நாள்வைரக்கும்
எனக்கு எத ராக துேராகம் ெசய்தார்கள்.
4அவர்கள் கடினமுகமும் முரட்டாட்ட இருதயம்
உள்ள மக்கள்; அவர்களிடத்த ற்கு நான்
உன்ைன அனுப்புக ேறன்; ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் இன்னின்னைத ெசால்க றார்
என்றுஅவர்களிடம்ெசால். 5கலகமக்களாகய
* அத்த யாயம் 2:1 2:1 இந்த புத்தகத்தல் ேதவன்
எேசக்க ேயைல மனிதகுமாரேன என்று ெசால்லுவதற்கு
காரணம்மனிதன்மரணமைடயாமல்ந த்தயமாகவாழ்பவன்
இல்ைலஎன்பைதசுட்டிகாட்டத்தான்
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அவர்கள் ேகட்டாலும் சரி, ேகட்காவ ட்டாலும்
சரி, தங்களுக்குள்ேள ஒரு தீர்க்கதரிச
உண்ெடன்கறைதஅவர்கள்அறயேவண்டும்.
6 மனிதகுமாரேன, நீ அவர்களுக்குப்
பயப்படேவண்டாம்; அவர்களுைடய
வார்த்ைதகளுக்கும் பயப்படேவண்டாம்;
ெநரிஞ்சல்களுக்குள்ளும் முட்களுக்குள்ளும்
நீ தங்கயருந்தாலும், நீ ேதள்களுக்குள்
வாசம்ெசய்தாலும், நீ அவர்களுைடய
வார்த்ைதகளுக்குப் பயப்படாமலும்
அவர்கள் முகத்த ற்குக் கலங்காமலும் இரு;
அவர்கள் கலகமக்கள். 7 கலகக்காரராக ய
அவர்கள் ேகட்டாலும் சரி, ேகட்காவ ட்டாலும்
சரி, நீ என்னுைடய வார்த்ைதகைள
அவர்களுக்குச் ெசால்லு. 8 மனிதகுமாரேன,
நீ அந்தக் கலகவீட்டாைரப்ேபாலக்
கலகக்காரனாக இல்லாமல், நான்
உன்னுடன் ெசால்லுகறைதக் ேகள்;
உன்னுைடய வாையத் த றந்து நான்
உனக்குக் ெகாடுக்க றைத சாப்படு என்றார்.
9 அப்ெபாழுது இேதா, என்னிடத்த ற்கு
நீட்டப்பட்ட ஒரு ைகையக் கண்ேடன்; அந்தக்
ைகய ேல ஒரு புத்தகச்சுருள் இருந்தது.
10 அவர் அைத எனக்கு முன்பாக வ ரித்தார்;
அதல்உள்ளும்ெவளியும்எழுதப்பட்டிருந்தது;
அத ேல புலம்பல்களும், தவ ப்பும், ஐேயா
என்பதும்எழுதயருந்தது.
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அத்த யாயம் 3
இஸ்ரேவைலஎச்சரித்தல்

1 பன்பு அவர் என்ைன ேநாக்க :
மனிதகுமாரேன, நீ காண்கறைத சாப்படு;
இந்தச் சுருைள நீ சாப்ப ட்டு, இஸ்ரேவல்
மக்களிடம் ேபாய்அவர்களுடன்ேபசு என்றார்.
2அப்படிேய என்னுைடய வாையத் த றந்ேதன்;
அப்ெபாழுது அவர் அந்தச் சுருைள எனக்கு
சாப்ப டக்ெகாடுத்து: 3 மனிதகுமாரேன,
நான் உனக்குக் ெகாடுக்க ற இந்தச்
சுருைள நீ உன்னுைடய வயற்றற்கு
உட்ெகாண்டு, அதனால் உன்னுைடய
குடல்கைள ந ரப்புவாயாக என்றார்;
அப்ெபாழுது நான் அைத சாப்ப ட்ேடன்; அது
என்னுைடய வாய்க்குத் ேதைனப்ேபால்
த த்த ப்பாக இருந்தது. 4 பன்பு அவர்
என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, நீ
ேபாய், இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ேபாய்,
என்னுைடய வார்த்ைதகைளக் ெகாண்டு
அவர்களுடன் ேபசு. 5 புரியாத ேபச்சும்,
கடினமான ெமாழியுமுள்ள மக்கள் அருகல்
அல்ல, இஸ்ரேவல் வீட்டாரிடத்த ற்ேக நீ
அனுப்பப்படுக றாய். 6 புரியாத ேபச்சும்,
தாங்கள் ெசால்லும் வார்த்ைதகைள நீ
அறயாதகடினமானெமாழியுமுள்ளத ரளான
மக்களிடத்த ற்கு நீ அனுப்பப்படவல்ைல;
நான் அவர்களிடத்த ற்கு உன்ைன
அனுப்பனாலும், அவர்கள் உன்னுைடய
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ேபச்ைச ேகட்பார்கேளா? 7 இஸ்ரேவல்
மக்கேளாெவனில், உன்னுைடய ேபச்ைச
ேகட்கமாட்டார்கள்; என்னுைடய ேபச்ைசேய
ேகட்கமாட்ேடாம் என்கறார்கேள; இஸ்ரேவல்
மக்கள் அைனவரும் கடினமான ெநற்றயும்
முரட்டாட்டமுள்ள இருதயமும் உள்ளவர்கள்.
8 இேதா, உன்னுைடய முகத்ைத
அவர்களுைடய முகத்த ற்கு முன்பாகவும்,
உன்னுைடய ெநற்றைய அவர்களுைடய
ெநற்ற க்கு முன்பாகவும் கடினமாக்க ேனன்.
9 உன்னுைடய ெநற்றைய வச்ச ரக்கல்ைலப்
ேபாலாக்க ேனன், கன்மைலையவ ட
கடினமாக்க ேனன்; அவர்கள் கலகமுள்ள
வீட்டாெரன்று நீ அவர்களுக்குப்
பயப்படாமலும்அவர்களுைடயமுகங்களுக்கு
கலங்காமலும் இரு என்றார். 10 பன்னும்
அவர் என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன,
நான் உன்னுடேன ெசால்லும் என்னுைடய
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் நீ உன்னுைடய
காதாேல ேகட்டு, உன்னுைடய இருதயத்தல்
ஏற்றுக்ெகாண்டு, 11 நீ ேபாய், சைறப்பட்ட
உன்னுைடய மக்களிடத்த ேல ேசர்ந்து,
அவர்கள் ேகட்டாலும் ேகட்காவ ட்டாலும்
அவர்களுடன் ேபச , ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் இன்னின்னைத ெசால்க றார்
என்று அவர்களுடன் ெசால் என்றார்.
12 அப்ெபாழுது ேதவனுைடய ஆவ , என்ைன
உயரஎடுத்துக்ெகாண்டது;ெயேகாவாவுைடய
இடத்தலிருந்து ெவளிப்பட்ட அவருைடய
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மகைமக்கு ஸ்ேதாத்த ரம் உண்டாவதாக
என்று எனக்குப் பன்னாக கூப்ப ட்ட மகா
சத்தத்தன் இைரச்சைலக் ேகட்ேடன்.
13 ஒன்ேறாெடான்று இைணந்தருக்க ற
உய ர்களுைடய இறக்ைககளின்
இைரச்சைலயும், அதற்ெகத ேர ஓடிய
சக்கரங்களின் இைரச்சைலயும், மகா
சத்தத்தன் இைரச்சைலயும் ேகட்ேடன்.
14 ேதவனுைடய ஆவ என்ைன உயர
எடுத்துக்ெகாண்டது; நான் என்னுைடய
ஆவயன் கடுங்ேகாபத்தனாேல
மனங்கசந்து ேபாேனன்; ஆனாலும்
ெயேகாவாவுைடய கரம் என்ேமல்
பலமாக இருந்தது. 15 ேகபார் நத யன்
அருக ேல ெதலாபீப ேல தங்கயருக்க ற
சைறப்பட்டவர்களிடத்த ற்கு நான் வந்து,
அவர்கள் வாழ்க ற இடத்த ேல வாழ்ந்து,
ஏழுநாட்கள் அவர்களின் நடுவ ேல
ப ரமித்தவனாகத் தங்க ேனன். 16 ஏழுநாட்கள்
முடிந்தபன்பு ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 17 மனிதகுமாரேன,
உன்ைன இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக்
காவலாளனாக ைவத்ேதன்; நீ என்னுைடய
வாயனாேல வார்த்ைதையக் ேகட்டு,
என்னுைடய ெபயராேல அவர்கைள
எச்சரிப்பாயாக. 18இறக்கேவஇறப்பாய்என்று
நான் துன்மார்க்கனுக்குச் ெசால்லும்ேபாது,
நீ துன்மார்க்கைனத் தன்னுைடய
துன்மார்க்கமான வழியல் இல்லாதபடி
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எச்சரிக்கும்படியாகவும், அவைன உயேராடு
காக்கும்படியாகவும், அைத அவனுக்குச்
ெசால்லாமலும், நீ அவைன எச்சரிக்காமலும்
இருந்தால், அந்த துன்மார்க்கன்
தன்னுைடய துன்மார்க்கத்த ேல இறப்பான்;
அவனுைடய இரத்தப்பழிையேயா உன்னிடம்
ேகட்ேபன். 19 நீ துன்மார்க்கைன
எச்சரித்தும், அவன் தன்னுைடய
துன்மார்க்கத்ைதயும் தன்னுைடய ஆகாத
வழிையயும் வ ட்டுத் தரும்பாமல்ேபானால்,
அவன் தன்னுைடய துன்மார்க்கத்த ேல
மரிப்பான்; நீேயாெவன்றால் உன்னுைடய
ஆத்துமாைவக்காப்பாற்றுவாய். 20அப்படிேய,
நீத மான் தன்னுைடய நீதைய வ ட்டுத்
தரும்ப , நீத ேகடு ெசய்யும்ேபாதும், நான்
அவன்முன் இடறைல ைவக்கும்ேபாதும்,
அவன் மரிப்பான்; நீ அவைன
எச்சரிக்காதபடியனாேல அவன் தன்னுைடய
பாவத்த ேல மரிப்பான்;அவன்ெசய்த நீத கள்
நைனக்கப்படுவதல்ைல; அவனுைடய
இரத்தப்பழிையேயா உன்னுைடய ைகய ேல
ேகட்ேபன். 21 நீத மான் பாவம் ெசய்யாதபடி
நீ நீத மாைன எச்சரித்தபன்பு அவன்
பாவம்ெசய்யாவ ட்டால், அவன் பைழக்கேவ
பைழப்பான்; அவன் எச்சரிக்கப்பட்டான்;
நீயும் உன்னுைடய ஆத்துமாைவக்
காப்பாற்றனாய் என்றார். 22அந்த இடத்த ேல
ெயேகாவாவுைடய கரம் என்ேமல் அமர்ந்தது;
அவர்: நீ எழுந்தருந்து சமெவளிக்கு
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புறப்பட்டுப்ேபா, அங்ேக உன்னுடன்
ேபசுேவன் என்றார். 23 அப்படிேய நான்
எழுந்தருந்து, சமெவளிக்கு புறப்பட்டுப்
ேபாேனன்;இேதா, ேகபார் நத யன்அருக ேல
நான் கண்ட மகைமக்குச் சரியாக அங்ேக
ெயேகாவாவுைடய மகைம ெவளிப்பட்டது;
அப்ெபாழுது நான் முகங்குப்புற வழுந்ேதன்.
24 உடேன ேதவனுைடய ஆவ எனக்குள்ேள
புகுந்து,என்ைனக்காலூன்ற நற்கச்ெசய்தது,
அப்ெபாழுது அவர் என்னுடேன ேபச :
நீ ேபாய், உன்னுைடய வீட்டுக்குள்ேள
உன்ைன அைடத்துக்ெகாண்டிரு.
25 இேதா, மனிதகுமாரேன, உன்ேமல்
கயறுகைளப்ேபாட்டு, அைவகளால்
உன்ைனக் கட்டப்ேபாக றார்கள்; ஆைகயால்
நீ அவர்களுக்குள்ேள ேபாகேவண்டாம்.
26 நான் உன்னுைடய நாக்ைக உன்னுைடய
ேமல்வாயுடன் ஒட்டிக்ெகாள்ளச்ெசய்ேவன்;
நீ அவர்கைளக் கடிந்து ெகாள்ளுகற
மனிதனாக இல்லாமல், ஊைமயனாக
இருப்பாய்; அவர்கள் கலகம்ெசய்க ற
மக்கள். 27 நான் உன்னுடன் ேபசும்ேபாது,
உன்னுைடய வாையத் த றப்ேபன்;
அப்ெபாழுது ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
இன்னின்னைதச் ெசான்னார் என்று
அவர்களுடன் ெசால்வாய்; ேகட்க றவன்
ேகட்கட்டும், ேகட்காதவன் ேகட்காமல்
இருக்கட்டும்;அவர்கள்கலகவீட்டார்.
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அத்த யாயம் 4
எருசேலம்முற்றுைகமுன்னறவத்தல்

1 மனிதகுமாரேன, நீ ஒரு ெசங்கல்ைல
எடுத்து, அைத உனக்குமுன் ைவத்து,
அதன்ேமல் எருசேலம் நகரத்ைத வைரந்து,
2 அைத சுற்றலும் முற்றுைகேபாட்டு,
அைத சுற்றலும் ேகாட்ைடகைள கட்டி,
அைத சுற்றலும் மண்ேமடுேபாட்டு, அைத
சுற்றலும் இராணுவங்கைள நறுத்த , அைத
சுற்றலும் மதல் இடிக்கும் இயந்த ரங்கைள
ைவ. 3 ேமலும் நீ ஒரு இரும்புச்சட்டிைய
வாங்க , அைத உனக்கும் நகரத்த ற்கும்
நடுவாக இரும்புச்சுவராக்க , அது
முற்றுைகயாகக் க டக்கும்படி உன்னுைடய
முகத்ைத அதற்கு ேநராகத் தருப்ப ,
அைத முற்றுைகேபாட்டுக்ெகாண்டிரு;
இது இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு அைடயாளம்.
4 நீ உன்னுைடய இடதுபக்கமாக
ஒருபக்கமாகப் படுத்து, அதன்ேமல்
இஸ்ரேவல் மக்களின் அக்க ரமத்ைதச்
சுமத்த க்ெகாள்; நீ அந்தப்பக்கமாக
ஒருக்களித்தருக்கும் நாட்களின்
எண்ணிக்ைகயன்படிேய அவர்களுைடய
அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பாய். 5 அவர்களுைடய
அக்க ரமத்தன் வருடங்கைள உனக்கு நாள்
கணக்காக எண்ணக் கட்டைளய ட்ேடன்;
முந்நூற்றுத்ெதாண்ணூறுநாட்கள்வைரக்கும்
நீ இஸ்ரேவல் மக்களின் அக்க ரமத்ைதச்
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சுமக்கேவண்டும். 6 நீ இைவகைள
நைறேவற்றனபன்பு, மறுபடியும்
உன்னுைடய வலதுபக்கமாக ஒருக்களித்து,
யூதா வீட்டாரின் அக்க ரமத்ைத
நாற்பதுநாட்கள் வைரயும் சுமக்கேவண்டும்;
ஒவ்ெவாரு வருடத்த ற்குப் பதலாக
ஒவ்ெவாரு நாைள உனக்குக்
கட்டைளய ட்ேடன். 7 நீ எருசேலமின்
முற்றுைகக்கு ேநராகத் தருப்பய
முகமும், த றந்த கரமுமாக இருந்து,
அதற்கு எத ராகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்.
8 இேதா, நீ அைத முற்றுைகப்ேபாடும்
நாட்கைள நைறேவற்றும்வைர ஒரு
பக்கத்தலிருந்து மறுபக்கத்தல்
புரளமுடியாதபடி உன்ைனக் கயறுகளால்
கட்டுேவன். 9 நீ ேகாதுைமையயும்
வாற்ேகாதுைமையயும், ெபரும்பயற்ைறயும்,
சறுபயற்ைறயும், தைனையயும்,
கம்ைபயும் வாங்க , அைவகைள ஒரு
பாத்த ரத்த ேல ேபாட்டு, அைவகளால்
உனக்கு அப்பம்சுடுவாய்; நீ ஒருக்களித்துப்
படுக்கும் நாட்களுைடய இலக்கத்தன்படிேய
முந்நூற்றுத்ெதாண்ணூறுநாள் அதல்
எடுத்துச் சாப்ப டேவண்டும். 10 நீ
சாப்படும் உணவு, நாள் ஒன்றுக்கு
இருபது ேசக்கல் நைறயாக இருக்கும்;
அப்படி ஒவ்ெவாருநாளும் சாப்படுவாயாக.
11 தண்ணீைரயும் அளவாக ஹன் என்னும்
படியல் ஆறல் ஒரு பங்ைகக் குடிப்பாய்;
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அப்படி நாளுக்குநாள் குடிக்கேவண்டும்.
12 அைத வாற்ேகாதுைம அைடையப்ேபால்
சாப்படு; அது மனிதனிலிருந்து கழிந்த
மலத்தன் வறட்டிகளால் அவர்கள்
கண்களுக்கு முன்பாகச் சுடப்படேவண்டும்.
13 அதற்கு ஒத்தபடிேய இஸ்ரேவல்
மக்கள், நான் அவர்கைளத் துரத்துகற
அந்நயஜாத களுக்குள்ேள தங்களுைடய
அப்பத்ைதத் தீட்டுள்ளதாகச் சாப்படுவார்கள்
என்றுெயேகாவாெசான்னார். 14அப்ெபாழுது
நான்: ஆ, உன்னதமான ேதவேன, இேதா,
என்னுைடய ஆத்துமா தீட்டுப்படவல்ைல;
தானாகச் ெசத்தைதேயா, மிருகத்தால்
ேவட்ைடயாடப்பட்டைதேயா நான்
என்னுைடய சறுவயதுமுதல் இதுவைரக்கும்
சாப்ப ட்டதல்ைல; அருவருப்பான இைறச்ச
என்னுைடய வாய்க்குள் ேபானதுமில்ைல
என்ேறன். 15 அப்ெபாழுது அவர்
என்ைன ேநாக்க : பார், மனித மலத்தன்
வறட்டிக்குப் பதலாக உனக்கு மாட்டுச்சாணி
வறட்டிையக் கட்டைளயடுக ேறன்; அதனால்
உன்னுைடய அப்பத்ைதச் சுடு என்றார்.
16 பன்னும் அவர்: மனிதகுமாரேன, இேதா,
அப்பமும் தண்ணீரும் அவர்களுக்குக்
குைறயவும், அவனவன் தடுக்க டவும்,
அவர்கள் தங்களுைடய அக்க ரமத்த ேல
வாடிப்ேபாகவும், 17நான்எருசேலமிேலஅப்பம்
என்னும் ஆதரவுேகாைல முறக்க ேறன்;
அவர்கள் அப்பத்ைத நைறயன்படிேய
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கவைலயுடன் சாப்ப ட்டு, தண்ணீைர
அளவன்படிேய பயத்ேதாடுகுடிப்பார்கள்.

அத்த யாயம் 5
இஸ்ரேவலின் பாவங்களுக்கு எத ரான

சாபம்
1 பன்னும் அவர்: மனிதகுமாரேன,

சவரகன் கத்தயாகய கூர்ைமயான
கத்தைய வாங்க , அதனால் உன்னுைடய
தைலையயும் உன்னுைடய தாடிையயும்
சைரத்துக்ெகாண்டு,பன்புநறுக்கும்தராைச
எடுத்து, அந்த முடிையப் பங்க டேவண்டும்.
2 மூன்றல் ஒரு பங்ைக எடுத்து
முற்றுைகேபாடும் நாட்கள் முடிக றேபாது
நகரத்தன் நடுவ ேல ெநருப்பால் சுட்ெடரித்து,
மூன்றல் ஒரு பங்ைக எடுத்து, அைதச்
சுற்றலும் கத்தயாேல ெவட்டி, மூன்றல் ஒரு
பங்ைக எடுத்துக் காற்ற ேலதூற்றேவண்டும்;
அைவகளின் பன்னாக நான் வாைள
உருவுேவன். 3 அதல் ெகாஞ்சம்மட்டும்
எடுத்து, அைத உன்னுைடய ஆைடயன்
ஓரங்களில் முடிந்துைவக்கேவண்டும்.
4 பன்னும் அதல் ெகாஞ்சம் எடுத்து, அைதத்
தீயன் நடுவல் எற ந்து, அைத அக்கனியால்
சுட்ெடரி; அதலிருந்து இஸ்ரேவல் மக்கள்
அைனவருக்கும் எத ராக அக்கனி புறப்படும்.
5 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், இதுேவ எருசேலம்,
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அந்நயஜாத களின் நடுவ ேல நான் அைத
ைவத்ேதன், அைதச் சுற்றலும் ேதசங்கள்
இருக்கறது. 6 அது அந்நயஜாத கைளவ ட
என்னுைடய நயாயங்கைளயும், தன்ைனச்
சுற்றலும் இருக்கற ேதசங்கைளவ ட
என்னுைடய கட்டைளகைளயும் அக்க ரமமாக
மாற்ற ப்ேபாட்டது; அவர்கள் என்னுைடய
நயாயங்கைள ெவறுத்து, என்னுைடய
கட்டைளகளில் நடக்காமல்ேபானார்கள்.
7 ஆைகயால் ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், உங்கைளச்
சுற்றலும் இருக்கற அந்நயஜாத கைளவ ட
அத கரிக்க றவர்களாகய நீங்கள்
என்னுைடய கட்டைளகளிேல நடக்காமலும்,
என்னுைடய நயாயங்களின்படி
ெசய்யாமலும், உங்கைளச் சுற்றலும்
இருக்கற அந்நயஜாத களுைடய
நீத நயாயங்களின்படிேயா நடக்காமலும்
ேபானபடியனாேல, 8 இேதா, நான்,
நாேன உனக்கு எத ராக வந்து,
அந்நயஜாத களுைடய கண்களுக்கு
முன்பாகஉன்நடுவ ேல நீத ெசலுத்த , 9நான்
முன்பு ெசய்யாததும் இனிச் ெசய்யாமல்
இருப்பதுமானவதமாகஉனக்குஉன்னுைடய
எல்லா அருவருப்புகளுக்காகவும்
ெசய்ேவன். 10 ஆதலால் உன்னுைடய
நடுவ ேல தகப்பன்மார்கள் பள்ைளகைளச்
சாப்படுவார்கள்; பள்ைளகள்
தகப்பன்மார்கைளச் சாப்படுவார்கள்;
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நான் உன்னில் நீத ெசலுத்த உன்னில்
மீதயாக இருப்பவர்கைளெயல்லாம் எல்லா
தைசகளிலும் ச தற ப்ேபாகச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 11 ஆதலால்,
சீ என்று இகழப்படத்தக்கதும்
அருவருக்கப்படத்தக்கதுமான உன்னுைடய
க ரிையகளால் நீ என்னுைடய பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தனதால்
என்னுைடய கண் உன்ைனத் தப்பவ டாது,
நான் உன்ைனக் குறுக ப்ேபாகச்ெசய்ேவன்,
நான் இரங்கமாட்ேடன், இைத என்னுைடய
ஜீவைனக் ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்க றார்.
12உன்னிேல மூன்றல் ஒரு பங்கு ெகாள்ைள
ேநாயால் மரணமைடவார்கள், பஞ்சத்தாலும்
உன்னுைடய நடுவ ேல மடிந்துேபாவார்கள்;
மூன்றல் ஒரு பங்கு உன்ைனச் சுற்றலும்
இருக்கற பட்டயத்தால் ெவட்டுண்டு
வழுவார்கள்; மூன்றல் ஒரு பங்ைக நான்
எல்லா தைசகளிலும் ச தற ப்ேபாகச்ெசய்து,
அவர்கள் பன்ேன வாைள உருவுேவன்.
13 இப்படி என்னுைடய ேகாபம் நைறேவறும்;
இப்படி நான் என்னுைடய உக்க ரத்ைத
அவர்கள்ேமல் தங்கச்ெசய்வதால்
என்ைன ஆற்றக்ெகாள்ேவன்;
நான் என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத
அவர்களிேல நைறேவற்றும்ேபாது,
ெயேகாவாகய நான் என்னுைடய
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ைவராக்கயத்த ேல இைதப் ேபச ேனன்
என்று அறவார்கள். 14 கடந்துேபாக ற
யாவருைடய கண்களுக்கு முன்பாகவும்
உன்னுைடய சுற்றுப்புறத்தாராக ய
ேதசங்களுக்குள்ேள நான் உன்ைனப் பாழும்
ந ந்ைதயுமாக்குேவன். 15 நான் ேகாபத்தாலும்
உக்க ரத்தாலும் ெகாடிய தண்டைனகளாலும்,
உன்னில் நீத ெசலுத்தும்ேபாது, உன்னுைடய
சுற்றுப்புறத்தாராக ய ேதசங்களுக்கு
அது ந ந்ைதயும் துர்க்கீர்த்தயும்
எச்சரிப்பும் ப ரமிப்புமாக இருக்கும்;
ெயேகாவாகய நான் இைதச் ெசான்ேனன்.
16 உங்கைள அழிப்பதற்கு நான் அனுப்பும்
அழிவுக்கு ஏதுவான பஞ்சத்தன் ெகாடிய
அம்புகைள நான் அவர்களுக்குள்ேள
எய்யும்ேபாது, நான் பஞ்சத்ைத உங்கள்ேமல்
அதகரிக்கச்ெசய்து, உங்களுைடய
அப்பம் என்னும் ஆதரவுேகாைல
முறத்துப்ேபாடுேவன். 17 பஞ்சத்ைதயும்,
உன்ைனப் பள்ைளயல்லாமல்
ேபாகச்ெசய்து காட்டுமிருகங்கைளயும்
உங்களுக்கு வேராதமாக அனுப்புேவன்;
ெகாள்ைளேநாயும் இரத்தஞ்ச ந்துதலும்
உன்னில் சுற்ற த்த ரியும்; வாைள நான்
உன்ேமல் வரச்ெசய்ேவன்; ெயேகாவாகய
நான்இைதச்ெசான்ேனன்என்றார்.

அத்த யாயம் 6
இஸ்ரேவலின் மைலகளுக்கு எத ரான
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தீர்க்கதரிசனம்
1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு

உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
நீ இஸ்ரேவலின் மைலகளுக்கு ேநராக
உன்னுைடய முகத்ைதத் தருப்ப ,
அைவகளுக்கு வேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லிச் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால், 3 இஸ்ரேவலின்
மைலகேள, ெயேகாவாகய ஆண்டவரின்
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் மைலகைளயும், குன்றுகைளயும்,
ஓைடகைளயும், பள்ளத்தாக்குகைளயும்,
ேநாக்க : இேதா, உங்கள்ேமல் நான்,
நாேன வாைள வரச்ெசய்து, உங்களுைடய
ேமைடகைள அழித்துப்ேபாடுேவன்.
4உங்களுைடய பலிபீடங்கள் பாழாக்கப்பட்டு,
உங்களுைடய சைலகள் தகர்க்கப்படும்;
உங்களில் ெகாைலெசய்யப்படுக றவர்கைள
உங்களுைடய அசுத்தமான சைலகளுக்கு
முன்பாக வழச்ெசய்ேவன். 5 நான்
இஸ்ரேவல் மக்களுைடய ப ேரதங்கைள
அவர்களுைடய அசுத்தமான சைலகளின்
முன்ேன க டக்கச்ெசய்து, உங்களுைடய
பலிபீடங்கைளச் சுற்றலும் உங்களுைடய
எலும்புகைளச் ச தறச்ெசய்ேவன்.
6 உங்கள் பலிபீடங்கள் அழிவும்
பாழுமாகும்படிக்கும், உங்களுைடய
அசுத்தமான சைலகள் தகர்க்கப்பட்டு,
ஓய்ந்து, உங்களுைடய சைலகள்
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ெவட்டப்பட்டு, உங்களுைடய ெசயல்கள்
குைலந்துேபாகும்படிக்கும், உங்களுைடய
எல்லா குடியருப்புகளிலுமுள்ள பட்டணங்கள்
அழிவும் உங்களுைடய ேமைடகள்
பாழுமாகும். 7 ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கள்
உங்களுைடய நடுவல் வழுவார்கள்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வீர்கள். 8 நீங்கள்
ேதசங்களில் ச தறடிக்கப்படும்ேபாது,
அந்நயஜாத களுக்குள்ேள பட்டயத்த ற்குத்
தப்புேவாைர உங்களுக்கு மீதயாக
ைவப்ேபன். 9 என்ைன வட்டு ெகட்டுேபாக ற
இருதயத்ைதக்குற த்தும், தங்களுைடய
அசுத்தமான சைலகளின் பன்ேன ெகட்டு
ேபாக ற தங்களுைடய கண்கைளக்குறத்தும்
மனேவதைனயைடந்ேதன் என்று
உங்களில் தப்ப ப்ேபான அவர்கள்
தாங்கள் சைறப்பட்டிருக்கும்
அந்நயஜாத களுக்குள்ேள என்ைன
நைனத்து, தங்களுைடய எல்லா
அருவருப்புகளினாலும் தாங்கள்
ெசய்த ெபால்லாப்புகளுக்காக
தங்கைளேய ெவறுத்து, 10 இந்தத்
தீங்குகைளெயல்லாம் தங்களுக்கு
சம்பவக்கச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவாகய
நான் வீணாகச் ெசான்னதல்ைலெயன்று
அறந்துெகாள்வார்கள் என்றார்.
11 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: நீ உன்னுைடய ைகயல்
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அடித்து, உன்னுைடய காலால் தட்டி,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருைடய எல்லா
ெபால்லாத அருவருப்புகளுக்காகவும் ஐேயா,
என்று ெசால்; அவர்கள் பட்டயத்தாலும்
பஞ்சத்தாலும் ெகாள்ைளேநாயாலும்
வழுவார்கள். 12 தூரத்தல் இருக்கறவன்
ெகாள்ைளேநாயால் மரிப்பான்; அருகல்
இருக்கறவன் வாளால் வழுவான்;
மீதயாக இருந்து, முற்றுைகேபாடப்பட்டவன்
பஞ்சத்தால் மரிப்பான்; இப்படி
அவர்களில் என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத
தீர்த்துக்ெகாள்ளுேவன். 13 அவர்கள்
தங்களுைடய அசுத்தமான எல்லா
சைலகளுக்கும் இனியவாசைனயான
தூபத்ைதக் காட்டின இடங்களாகய உயர்ந்த
எல்லா ேமடுகளிலும், மைலகளுைடய
எல்லா ச கரங்களிலும், பச்ைசயான எல்லா
மரங்களின்கீழும், தைழத்தருக்க ற சகல
கர்வாலி மரங்களின்கீழும், அவர்களுைடய
அசுத்தமான சைலகளின் நடுவலும்
அவர்களுைடய பலிபீடங்கைளச் சுற்றலும்,
அவர்களில் ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கள்
க டக்கும்ேபாது, நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள். 14 நான் என்னுைடய
ைகைய அவர்களுக்கு வேராதமாக நீட்டி,
அவர்களுைடய எல்லா வீடுகளுமுள்ள
ேதசத்ைத அழித்து, அைதத் த ப்லாத்தன்
வனாந்த ரத்ைதவ ட அத கமாகப்
பாழாக்குேவன்,அப்ெபாழுதுநான்ெயேகாவா
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என்றுஅறந்துெகாள்வார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 7
முடிவுவருகறது

1 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
2 மனிதகுமாரேன, ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல்
ேதசத்ைதக்குற த்து முடிவு வருகறது,
ேதசத்தன் நான்கு முைனகளின் ேமலும்
முடிவு வருகறது. 3 இப்ேபாேத உன்ேமல்
முடிவு வருகறது; நான் என்னுைடய
ேகாபத்ைத உன்ேமல் வரச்ெசய்து,
உன்னுைடய வழிகளுக்குத்தகுந்தபடி
உன்ைன நயாயந்தீர்த்து, உன்னுைடய
எல்லா அருவருப்புகளின் பலைனயும்
உன்ேமல்வரச்ெசய்ேவன். 4என்னுைடயகண்
உன்ைனத் தப்பவ டாது; நான் இரங்காமல்
உன்னுைடய வழிகளுக்குத்தகுந்தைத
உன்ேமல் வரச்ெசய்ேவன்; உன்னுைடய
அருவருப்புகளுக்குத்தகுந்தது உன்னுைடய
நடுவல் வந்தருக்கும்; அப்ெபாழுது நான்
ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள்.
5 உன்னதமான ேதவன் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: தீங்கு வருகறது;
இேதா, ஒேர தீங்கு வருகறது. 6 முடிவு
வருகறது, முடிவு வருகறது, அது
உன்ேமல் ேநாக்கமாக இருக்க றது; இேதா,
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வருகறது. 7 ேதசத்தல் குடியருக்க றவேன,
அந்த நாளின் வடியற்காலம் வருகறது,
காலம் வருகறது, அழிவன் நாள்
அருகலிருக்கறது, மைலகளில்
சந்ேதாஷசத்தம் இல்ைல. 8 இப்ெபாழுது
வைரவல் என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத
உன்ேமல் ஊற்ற , என்னுைடய ேகாபத்ைத
உன்னில் தீர்த்துக்ெகாண்டு, உன்ைன
உன்னுைடய வழிகளுக்குத்தகுந்தபடி
நயாயந்தீர்த்து, உன்னுைடய எல்லா
அருவருப்புகளின் பலைனயும் உன்ேமல்
வரச்ெசய்ேவன். 9 என்னுைடய கண்
உன்ைனத் தப்பவ டாது; நான் இரங்காமல்
உன்னுைடய வழிகளுக்குத்தகுந்தைத
உன்ேமல் வரச்ெசய்ேவன்; உன்னுைடய
அருவருப்புக்களுக்குத்தகுந்தது உன்னுைடய
நடுவல் வந்தருக்கும்; அப்ெபாழுது
அடிக்க றவராக ய நான் ெயேகாவா
என்று அறந்துெகாள்வீர்கள். 10 இேதா,
அந்த நாள், இேதா, வருகறது, அந்த
நாளின் வடியற்காலம் உத க்க றது,
ேகால் பூக்க றது, அகந்ைத ெசழிக்க றது.
11 அக்க ரமமானது ெகாடுைமயன்
ேகாலாக எழும்புக றது; அவர்களிலும்
அவர்களுைடய த ரளான கூட்டத்தலும்
அவர்களுைடய அழிவலும் ஒன்றும் மீதயாக
இருப்பதல்ைல; அவர்களுக்காக புலம்பல்
உண்டாயருப்பதுமில்ைல. 12 அந்தக் காலம்
வருகறது, அந்த நாள் ெநருங்குகறது;
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வாங்குகறவன் சந்ேதாஷப்படாமலும்,
வற்கறவன் துக்கப்படாமலும் இருப்பானாக;
அதன் த ரளான கூட்டத்தன்ேமலும்
கடுங்ேகாபம் இறங்கும். 13 அவர்கள்
உயருள்ளவர்களுக்குள்ேள இன்னும்
உய ேராடு இருந்தாலும், வற்றவன்
வற்கப்பட்டதற்குத் தரும்பவருவதல்ைல;
அதன் த ரளான மக்கள் கூட்டத்தன்
ேமலும் உண்டான தரிசனம் தரும்பாது;
தன்னுைடய அக்க ரமத்த ேல வாழுகற
எவனும் தன்ைனத் த டப்படுத்தமாட்டான்.
14அவர்கள்எக்காளம்ஊத ,எல்லாவற்ைறயும்
ஆயத்தம்ெசய்தும், ேபாருக்குப் ேபாக றவன்
இல்ைல; என்னுைடய கடுங்ேகாபம்
அதன் த ரளான மக்கள் கூட்டத்தன்
ேமலும் இறங்குகறது. 15 ெவளிேய
பட்டயமும் உள்ேள ெகாள்ைளேநாயும்
பஞ்சமும் உண்டு; வயல்ெவளியல்
இருக்க றவன் வாளால் மரிப்பான்;
நகரத்தல் இருக்க றவைனேயா பஞ்சமும்
ெகாள்ைளேநாயும் சாப்படும். 16அவர்களில்
தப்புக றவர்கள் தப்புவார்கள்; ஆனாலும்
அவர்கள் அைனவரும் அவனவன் தன்தன்
அக்க ரமத்த ற்காக துக்க த்துக் கூப்படுகற
பள்ளத்தாக்குகளின் புறாக்கைளப்ேபால
மைலகளில் இருப்பார்கள். 17 எல்லாக்
ைககளும் சலித்து, எல்லா முழங்கால்களும்
தண்ணீைரப்ேபால் தத்தளிக்கும்.
18 சணலாைடைய உடுத்த க்ெகாள்வார்கள்;



எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 7:19 xxviii எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 7:22

தத்தளிப்பு அவர்கைள மூடும்; எல்லா
முகங்களும் ெவட்கப்படும், எல்லாத்
தைலகளும் ெமாட்ைடயடிக்கப்படும்.
19 தங்களுைடய ெவள்ளிையத் ெதருக்களில்
எற ந்துவடுவார்கள்; அவர்களுைடய
ெபான் ேவண்டாெவறுப்பாக இருக்கும்;
ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தன் நாளிேல
அவர்களுைடய ெவள்ளியும் அவர்களுைடய
ெபான்னும் அவர்கைள வடுவக்கமுடியாது;
அவர்கள் அதனால் தங்களுைடய
ஆத்துமாக்கைளத் தருப்தயாக்குவதும்
இல்ைல, தங்களுைடய வயறுகைள
ந ரப்புவதும் இல்ைல; அவர்களுைடய
அக்க ரமேம அவர்களுக்கு இடறலாக
இருந்தது. 20 அவருைடய சங்காரத்தன்
மகைமைய அகந்ைதக்கு என்று ைவத்து,
அத ேல அருவருக்கப்படத்தக்கதும் சீ என்று
இகழப்படத்தக்கதுமான காரியங்களின்
சைலகைள உண்டாக்கனார்கள்;
ஆைகயால் நான் அைவகைள
அவர்களுக்கு ேவண்டாெவறுப்பாக்க ,
21 அைத அந்நயர்களின் ைகய ேல
ெகாள்ைளயாகவும், பூமியல்
துன்மார்க்களுக்கு சூைறயாகவும்
ெகாடுப்ேபன்; அவர்கள் அைதப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குவார்கள்.
22 என்னுைடய முகத்ைத அவர்கைள
வ ட்டுத் தருப்புேவன்; அதனால்
என்னுைடய மைறவான இடத்ைதப்
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பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குவார்கள்;
ெகாள்ைளக்காரர்கள் அதற்குள் நுைழந்து,
அைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குவார்கள்.
23 ஒரு சங்கலிைய ெசய்துைவ; ேதசம்
நயாயத்தீர்ப்புக்குள்ளான இரத்தப்பழிகளால்
நைறந்தருக்க றது; நகரம் ெகாடுைமயால்
நைறந்தருக்க றது. 24 ஆைகயால்
அந்நயேதசங்களின் துன்மார்க்கர்கைள
வரச்ெசய்ேவன், அவர்கள் இவர்களுைடய
வீடுகைளச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள்;
பலவான்களின் ெபருைமைய
ஒழியச்ெசய்ேவன், அவர்களுைடய பரிசுத்த
ஸ்தலங்கள் பரிசுத்தக்குைலச்சலாகும்.
25 அழிவு வருகறது; அப்ெபாழுது
சமாதானத்ைதத் ேதடுவார்கள்; ஆனாலும்
அது கைடக்காது. 26 அழிவன்ேமல்
அழிவு வரும்; தீயெசய்தயன்ேமல்
தீயெசய்த வரும்; அப்ெபாழுது
தீர்க்கதரிச யனிடத்தல் தரிசனத்ைதத்
ேதடுவார்கள்;ஆனாலும்ஆசாரியனிடத்த ேல
ேவதமும் மூப்பரிடத்த ேல ஆேலாசைனயும்
இல்லாமல் ஒழிந்துேபாகும். 27 ராஜா
துக்க த்துக்ெகாண்டிருப்பான்; ப ரபுைவப்
பயம் மூடிக்ெகாண்டிருக்கும்; ேதசத்து,
மக்களின் ைககள் தளர்ந்துேபாகும்;
நான் அவர்கள் வழிகளின்படிேய
அவர்களுக்குச் ெசய்து, அவர்களுைடய
நயாயங்களின்படிேய அவர்கைள
நயாயந்தீர்ப்ேபன்; அப்ெபாழுது
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நான் உன்னதமான ேதவன் என்று
அறந்துெகாள்வார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 8
ஆலயத்தற்குள்வக்க ரகம்

1 பாப ேலானின் சைறயருப்பன்
ஆறாம் வருடத்தன் ஆறாம் மாதம்
ஐந்தாம்ேததய ேல, நான் என்னுைடய
வீட்டில் உட்கார்ந்தருக்க றேபாதும்,
யூதாவன் மூப்பர்கள் எனக்கு முன்பாக
உட்கார்ந்தருக்க றேபாதும், ெயேகாவாகய
ஆண்டவருைடய கரம் அங்ேக என்ேமல்
அமர்ந்தது. 2 அப்ெபாழுது இேதா,
அக்கனிச்சாயலாகத் ேதான்றுகற
ஒருவைரக் கண்ேடன்; அவருைடய
இடுப்புக்குக் கீெழல்லாம் அக்கனியும்
அவருைடய இடுப்புக்கு ேமெலல்லாம்
உருக ப்ப ரகாச க்க ற உேலாகத்தன்
சாயலுமாக இருந்தது. 3 ைகேபால்
ேதான்றனைத அவர் நீட்டி, என்னுைடய
தைலமயைரப்ப டித்துஎன்ைனத்தூக்கனார்;
ேதவ ஆவயானவர் என்ைனப் பூமிக்கும்
வானத்த ற்கும் நடுேவ ெகாண்டுேபாய்,
ேதவதரிசனத்த ேல என்ைன எருசேலமில்
வடக்குதைசக்கு எத ரான உள்வாசலின்
நைடய ேல வ ட்டார்; அங்ேக எரிச்சல்
உண்டாக்குகற வக்க ரகத்தன் இடம்
இருந்தது. 4 இேதா, நான் பள்ளத்தாக்க ேல
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கண்டிருந்த தரிசனத்த ற்குச் சரியாக
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய மகைம
அங்ேக வளங்கனது. 5 அவர் என்ைனப்
பார்த்து: மனிதகுமாரேன, உன்னுைடய
கண்கைள ஏெறடுத்து, வடக்ேக பார்
என்றார்; அப்ெபாழுது நான் என்னுைடய
கண்கைள ஏெறடுத்து, வடக்ேக பார்த்ேதன்;
இேதா, பலிபீடத்தன் வாசலுக்கு வடக்ேக
பார்த்ேதன்; முன்வாசலிேல எரிச்சல்
உண்டாக்குகற அந்த வக்க ரகம் இருந்தது.
6 அவர் என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன,
அவர்கள் ெசய்க றைதக் காண்கறாயா?
என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதவ ட்டு
என்ைனத்தூரமாகப் ேபாகச்ெசய்யும்படியான
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் இங்ேக ெசய்க ற
மிகுந்த அருவருப்புகைளக் காண்கறாய்
அல்லவா? இதலும் அதக அருவருப்புகைள
இன்னமும் காண்பாய் என்று ெசால்லி,
7 என்ைன முற்றத்தன் வாசலுக்குக்
ெகாண்டுேபானார்; அப்ெபாழுது இேதா,
சுவரில் ஒரு துவாரத்ைதக் கண்ேடன்.
8 அவர் என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன,
நீ சுவரிேல துவாரமிடு என்றார்; நான்
சுவரிேல துவாரமிட்டேபாது, இேதா, ஒரு
வாசல் இருந்தது. 9அவர் என்ைனப் பார்த்து:
நீ உள்ேளேபாய், அவர்கள் இங்ேக ெசய்க ற
ெகாடிய அருவருப்புகைளப் பார் என்றார்.
10 நான் உள்ேள ேபாய்ப் பார்த்தேபாது,
இேதா, எல்லாவத ஊரும் உய ரினங்களும்
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அருவருப்பான மிருகங்களுமாகய
இைவகளின் உருவங்களும், இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாருைடய அசுத்தமான எல்லா
சைலகளும் சுவரில் சுற்றலும்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. 11 இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்களில் எழுபதுேபரும், அவர்களின்
நடுவ ேல சாப்பானுைடய மகனாகய
யசனியாவும், அவனவன் தன்தன் ைகய ேல
தன்தன் தூபகலசத்ைதப் ப டித்துக்ெகாண்டு,
அைவகளுக்கு முன்பாக நன்றார்கள்;
தூபவர்க்கத்தனால் மிகுந்த புைக
எழும்ப ற்று. 12 அப்ெபாழுது அவர் என்ைன
ேநாக்க : மனிதகுமாரேன,இஸ்ரேவலர்களின்
மூப்பர்கள் அந்தகாரத்த ேல அவரவர்
தங்களுைடய சைலகளின் ச த்த ர
வ ேநாத அைறகளில் ெசய்க றைத நீ
கண்டாயா? ெயேகாவா எங்கைளப்
பார்க்க றதல்ைல; ெயேகாவா ேதசத்ைதக்
ைகவ ட்டார் என்று ெசால்லுகறார்கேள
என்றார். 13 பன்னும் அவர்கள் ெசய்க ற
அத க அருவருப்புகைள இன்னமும்
காண்பாய் என்று அவர் என்னுடேன
ெசால்லி, 14 என்ைனக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்து வடக்கு வாசலின் நைடய ேல
ெகாண்டுேபானார்; இேதா, அங்ேக



எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 8:15 xxxiii எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 8:17

தம்மூசுக்காக* அழுதுெகாண்டிருக்க ற
ெபண்கள் உட்கார்ந்தருந்தார்கள்.
15 அப்ெபாழுது அவர்: மனிதகுமாரேன,
இைதக் கண்டாயா? இதலும் அதக
அருவருப்புகைள இன்னமும் காண்பாய்
என்று என்னுடேன ெசால்லி, 16 என்ைனக்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
உள்முற்றத்த ற்கு ெகாண்டுேபானார்;
இேதா, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
வாசல் நைடய ேல மண்டபத்த ற்கும்
பலிபீடத்த ற்கும் நடுேவ, ஏறக்குைறய
இருபத்ைதந்து ஆண்கள், தங்களுைடய
முதுைகக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்கும் தங்களுைடய
முகத்ைதக் க ழக்குத்தைசக்கும் ேநராகத்
தருப்பனவர்களாகக் க ழக்ேக இருக்கும்
சூரியைனவணங்கனார்கள். 17அப்ெபாழுது
அவர் என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன,
இைதக் கண்டாயா? இங்ேக யூதா வம்சத்தார்
ெசய்க ற அருவருப்புகள் அற்பமான
காரியமா? அவர்களுைடய ேதசத்ைதக்
ெகாடுைமயனால் ந ரப்ப என்ைன அடிக்கடி
ேகாபமூட்டுக றார்கள்; இேதா, அவர்கள்
த ராட்ைசக்கைளையத் தங்களுைடய
மூக்கற்கு ேநராகப் ப டிக்க றார்கள்.
* அத்த யாயம் 8:14 8:14 க ழக்கத்தயர்கள் மத்தய ேல
ஒரு வழக்கம் என்னெவன்றால் தம்மூசு, ெதய்வம்
பய ர்கள் மரித்தவுடன் மரித்துவடும், அடுத்த வருடம்
மரணத்தலிருந்து எழுந்து வடும், ஆைகயால் வருட வருடம்
துக்கம்ெகாண்டாடுவார்கள்
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18 ஆைகயால் நானும் கடுங்ேகாபத்துடன்
காரியத்ைத நடத்துேவன்; என்னுைடய கண்
தப்பவடுவதல்ைல, நான் இரங்குவதல்ைல;
அவர்கள்மகா சத்தமாக என்னுைடயகாதுகள்
ேகட்கக் கூப்ப ட்டாலும் அவர்களுக்கு நான்
ேகட்பதல்ைலஎன்றார்.

அத்த யாயம் 9
சைலகள்அழிக்கப்படுதல்

1 பன்பு ேதவன் என்னுைடய காதுகள்
ேகட்க மகா சத்தமாக; எருசேலம்
நகரத்தன் வசாரிப்புக்காரர்கள் அழிக்கும்
ஆயுதங்கைளத் தங்களுைடய ைககளில்
ப டித்துக்ெகாண்டுவரேவண்டும் என்று
ெசான்னார். 2 அப்ெபாழுது இேதா, ஆறு
ஆண்கள், ெவட்டுக ற ஆயுதங்கைளத்
தங்களுைடய ைககளில் ப டித்துக்ெகாண்டு,
வடக்ேக பார்த்த உயர்ந்த வாசலின்
வழியலிருந்து வந்தார்கள்; அவர்களில்
சணல்நூல் அங்க அணிந்து, தன்னுைடய
இடுப்பல் கணக்கனுைடய ைமக்கூட்ைட
ைவத்தருக்க ற ஒருவன் இருந்தான்;
அவர்கள் உள்ேள நுைழந்து, ெவண்கல
பலிபீடத்தன் அருகல் நன்றார்கள்.
3 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய
மகைம ேகருபீன்ேமலிருந்து எழும்ப ,
ஆலயத்தன் வாசற்படிய ேல வந்து,
சணல்நூல் அங்க அணிந்து, தன்னுைடய
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இடுப்பல் கணக்கனுைடய ைமக்கூட்ைட
ைவத்தருக்க ற மனிதைனக் கூப்ப ட்டு,
4 ெயேகாவா அவைன ேநாக்க : நீ
எருசேலம் நகரம் எங்கும் சுற்றவந்து,
அதற்குள்ேள ெசய்யப்படுக ற எல்லா
அருவருப்புகளுக்காக ெபருமூச்சுவ ட்டு
அழுகற மனிதர்களின் ெநற்ற களில்
அைடயாளம் ேபாடு என்றார். 5 பன்பு அவர்
என்னுைடய காதுகள் ேகட்க மற்றவர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் இவன் பன்னாேல
நகரெமங்கும் சுற்றவந்து ெவட்டுங்கள்;
உங்களுைடய கண் தப்பவ டாமலும், நீங்கள்
இரங்காமலும், 6 முத ேயார்கைளயும்,
வாலிபர்கைளயும், கன்னிைககைளயும்,
குழந்ைதகைளயும், ெபண்கைளயும்
ெவட்டி ெகான்றுேபாடுங்கள்; அைடயாளம்
ேபாடப்பட்டிருக்க ற ஒருவைனயும் ெதாடாமல்
இருங்கள்,என்னுைடயபரிசுத்தஸ்தலத்த ேல
ெதாடங்குங்கள் என்று என்னுைடய
காதுகள் ேகட்கச் ெசான்னார்; அப்ெபாழுது
அவர்கள் ஆலயத்த ற்கு முன்ேன இருந்த
மூப்பர்களிடத்தல் துவங்கனார்கள். 7 அவர்
அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் எருசேலம்
ஆலயத்ைதத் தீட்டுப்படுத்த , முற்றங்கைளக்
ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்களாேல ந ரப்ப ,
புறப்பட்டுப்ேபாங்கள் என்றார்; அவர்கள்
எருசேலம் நகரத்தல் ேபாய் ெவட்டினார்கள்.
8 அவர்கள் ெவட்டிக்ெகாண்டுேபாகும்ேபாது
நான் மட்டும் தனித்து, முகங்குப்புற
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வழுந்து: ஆ, ெயேகாவாகய ஆண்டவேர,
ேதவரீர் எருசேலமின்ேமல் உமது
கடுங்ேகாபத்ைத ஊற்றும்ேபாது
இஸ்ரேவலின் மீதயானவர்கைளெயல்லாம்
அழிப்பீேரா என்று முைறய ட்ேடன்.
9 அதற்கு அவர்: இஸ்ரேவலும்
யூதாவுமாகய மக்களின் அக்க ரமம்
மிகவும் ெபரிது; ேதசம் இரத்தப்பழிகளால்
நைறந்தருக்க றது; நகரமும்
மாறுபாட்டினால் ந ரப்பப்பட்டிருக்க றது;
ெயேகாவா ேதசத்ைதக் ைகவ ட்டார்;
ெயேகாவா பார்க்கமாட்டார் என்று
ெசால்லுகறார்கள். 10 ஆைகயால்
என்னுைடயகண்தப்பவடுவதுமில்ைல,நான்
இரக்கம்ெசய்வதுமில்ைல; அவர்களுைடய
வழியன் பலைன அவர்கள் தைலயன்ேமல்
இறங்கச்ெசய்ேவன் என்றார். 11 இேதா,
சணல்நூல் அங்க அணிந்து, தன்னுைடய
இடுப்பல் ைமக்கூட்ைட ைவத்தருக்க ற
மனிதன்வந்து: நீர்எனக்குக்கட்டைளய ட்டபடி
ெசய்ேதன் என்று காரியத்ைதத்
ெதரிவ த்தான்.

அத்த யாயம் 10
மகைமஆலயத்தலிருந்துபுறப்படுதல்

1 இேதா, ேகருபீன்களுைடய
தைலக்குேமல் இருந்த மண்டலத்தல் இந்த ர
நீலரத்தனம்ேபான்ற சங்காசனத்ைதேபால
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ஒரு ேதாற்றத்ைதக் கண்ேடன்; அது
அைவகளுக்குேமல் காணப்பட்டது.
2 அவர் சணல்நூல் அங்க அணிந்தருந்த
மனிதைன ேநாக்க : நீ ேகருபீனின் கீழ்
இருக்க ற சக்கரங்களுக்கு நடுவ ேல
நுைழந்து, ேகருபீன்களின் நடுேவ இருக்கற
ெநருப்புத்தழலில் உன்னுைடய ைக
நைறய எடுத்து, அைத நகரத்தன்ேமல்
ச தறலாக வீசு என்றார்; அப்படிேய அவன்
என்னுைடயகண்காணஉள்ேளநுைழந்தான்.
3 அந்த மனிதன் உள்ேள நுைழயும்ேபாது,
ேகருபீன்கள் ஆலயத்தன் வலது புறத்தல்
நன்றன; ஒரு ேமகம் உள்முற்றத்ைத
ந ரப்ப ற்று. 4 ெயேகாவாவுைடய
மகைம ேகருபீனின் ேமலிருந்து எழும்ப ,
ஆலயத்தன் வாசற்படிய ேல வந்தது;
ஆலயம் ேமகத்தனாேல நைறந்தருந்தது,
முற்றமும் ெயேகாவாவுைடய
மகைமயன் ப ரகாசத்தனால் ந ரம்ப ற்று.
5 ேகருபீன்களுைடய இறக்ைககளின்
இைரச்சல் சர்வத்துக்கும் வல்ல ேதவன்
ேபசும்ேபாது உண்டாகும் சத்தம்ேபால
ெவளிமுற்றம்வைர ேகட்கப்பட்டது. 6 அவர்
சணல்நூல் அங்க அணிந்தருந்த மனிதைன
ேநாக்க : நீ ேகருபீன்களுக்குள் சக்கரங்களின்
நடுவலிருந்து ெநருப்ைப எடு என்று
கட்டைளய ட்டவுடேன, அவன் உள்ேள
நுைழந்து சக்கரங்கள் அருக ேல நன்றான்.
7 அப்ெபாழுது ேகருபீன்களுக்குள்ேள



எேசக்க ேயல்அத்தயாயம்10:8xxxviiiஎேசக்க ேயல்அத்தயாயம்10:13

ஒரு ேகருபீன் தன்னுைடய ைகையக்
ேகருபீன்களின் நடுவல் இருக்கற
ெநருப்பல் நீட்டி, அதல் எடுத்து சணல்நூல்
அங்க அணிந்தருந்த மனிதனுைடய
ைகயல் ெகாடுத்தான்; அவன் அைத
வாங்க க்ெகாண்டு ெவளிேய வந்தான்.
8 ேகருபீன்களுைடய இறக்ைககளின்கீழ்
மனிதர்களின்ைகையப்ேபாலகாணப்பட்டது.
9 இேதா, ேகருபீன்கள் அருகல் நான்கு
சக்கரங்கள் இருக்கக் கண்ேடன்; ஒவ்ெவாரு
ேகருபீன் அருகல் ஒவ்ெவாரு சக்கரம்
இருந்தது; சக்கரங்களின் ேதாற்றம்
படிகப்பச்ைச ந றம்ேபாலிருந்தது.
10 அைவகள் நான்கற்கும் ஒேர மாத ரியான
ரூபம் இருந்தது; சக்கரங்களின்
நடுவ ேல சக்கரம் இருப்பதுேபால்
காணப்பட்டது. 11 அைவகள் ஓடும்ேபாது
தங்கள் நான்கு பக்கங்களிலும் ஓடும்;
ஓடும்ேபாது அைவகள் தரும்பனதல்ைல;
தைலப்பார்க்கும் இடத்துக்ேக அைவகள்
அதன் பன்னாேல ஓடின; ஓடும்ேபாது
அைவகள்தரும்பனதல்ைல. 12அைவகளின்
உடல் அைனத்தும், அைவகளின்
முதுகுகளும், அைவகளின் ைககளும்,
அைவகளின் இறக்ைககளும், அந்தச்
சக்கரங்களும், சுற்றலும் கண்களினாேல
நைறந்தருந்தன; அைவகள் நான்கும்
இருந்த சக்கரங்களும் அப்படிேய இருந்தன.
13 அந்தச் சக்கரங்கைளப் பார்த்து: சக்கரேம
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என்று ஒருவன் கூப்படுகற சத்தத்ைதக்
ேகட்ேடன். 14 ஒவ்ெவான்றுக்கும் நான்கு
முகங்கள் இருந்தன; முதலாம் முகம்
ேகருபீன்முகமும், இரண்டாம் முகம்
மனிதமுகமும், மூன்றாம் முகம் சங்கமுகமும்,
நான்காம்முகம் கழுகுமுகமுமாக இருந்தது.
15 ேகருபீன்கள் ேமேல எழும்பன; இதுதான்,
நான் ேகபார் நத யன் அருகல் கண்ட உய ர்.
16 ேகருபீன்கள் ெசல்லும்ேபாது சக்கரங்கள்
அைவகள் அருேக ஓடின; பூமியலிருந்து
எழும்பக் ேகருபீன்கள் தங்களுைடய
இறக்ைககைள வ ரித்தேபாது, சக்கரங்களும்
அைவகைள வ ட்டு வலக ப்ேபாகவல்ைல.
17 அைவகள் நற்கும்ேபாது இைவகளும்
நன்றன; அைவகள் எழும்பும்ேபாது
இைவகளும் எழும்பன; உயருள்ள ஆவ
இைவகளில் இருந்தது. 18ெயேகாவாவுைடய
மகைம ஆலயத்தன் வாசற்படிையவ ட்டுப்
புறப்பட்டு, ேகருபீன்களின்ேமல் நன்றது.
19 அப்ெபாழுது ேகருபீன்கள் தங்களுைடய
இறக்ைககைள வ ரித்து, என்னுைடய
கண் காண பூமிையவ ட்டு எழும்பன;
அைவகள் புறப்படும்ேபாது சக்கரங்களும்
அைவகளுக்குச் சரியாகச் ெசன்றன;
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் கழக்கு
வாசலிேல ேபாய் ந ற்க, இஸ்ரேவலின்
ேதவனுைடய மகைம அைவகளின்ேமல்
உயரஇருந்தது. 20இது நான் ேகபார் நத யன்
அருக ேல இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்குக்
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கீேழ இருக்கக்கண்ட அந்த உய ரினம்
தாேன; அைவகள் ேகருபீன்கள் என்று
அறந்துெகாண்ேடன். 21 அைவகளில்
ஒவ்ெவான்றுக்கும் நான்கு முகமும், நான்கு
இறக்ைககளும் இருந்தன; அைவகளுைடய
இறக்ைககளின்கீழ் மனித ைகைளப் ேபால
இருந்தது. 22 அைவகளுைடய முகங்கள்
நான் ேகபார் நத யன் அருக ேல கண்ட
அந்த முகங்கைளப் ேபால இருந்தது;
ஒவ்ெவான்றும் தன்தன் முகத்த ற்கு முன்ேன
இருந்ததைசையேநாக்க ச்ெசன்றது.

அத்த யாயம் 11
இஸ்ரேவல்தைலவர்களின்நயாயத்தீர்ப்பு

1 பன்பு ேதவ ஆவயானவர் என்ைன
எடுத்து, என்ைனக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் கழக்கு முகமாக இருக்க ற
வாசலுக்குக் ெகாண்டுேபானார்; இேதா,
அந்த வாசலின் நைடயல் இருபத்ைதந்து
ஆண்கள் இருந்தார்கள்; அவர்களின்
நடுேவ மக்களின் ப ரபுக்களாகய அசூரின்
மகனாகய யசனியாைவயும், ெபனாயாவன்
மகனாகய ெபலத்தயாைவயும் கண்ேடன்.
2 அப்ெபாழுது அவர் என்ைன ேநாக்க :
மனிதகுமாரேன, இவர்கள் இந்த நகரத்த ேல
அக்க ரமமான நைனவுகைள நைனத்து, தீய
ஆேலாசைன ெசால்லுகற மனிதர்கள். 3இது
வீடுகைளக்கட்டுவதற்குக்காலமல்லஎன்றும்,
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இந்த நகரம் பாைன, நாங்கள் அதலுள்ள
இைறச்ச ெயன்றும் ெசால்லுகறார்கள்.
4 ஆைகயால் அவர்களுக்கு வேராதமாகத்
தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லு, மனிதகுமாரேன,
தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லு என்றார்.
5 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய ஆவ
என்ேமல் இறங்கனார்; அவர் என்ைன
ேநாக்க : நீ ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால், இஸ்ரேவல் மக்கேள,
நீங்கள் இப்படிப் ேபசுக றது உண்டு;
உங்களுைடய மனதல் எழும்புக றைத
நான் அற ேவன். 6 இந்த நகரத்தல்
நீங்கள் அேநகைரக் ெகாைலெசய்தீர்கள்;
அதன் வீதகைளக் ெகாைல
ெசய்யப்பட்டவர்களாேல ந ரப்பனீர்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
7 ஆைகயால் நீங்கள் ெகாைலெசய்து,
அதன் நடுவ ேல ேபாட்டுவ ட்டவர்கேள
இைறச்சயும், இந்த நகரம் பாைனயுமாேம;
உங்கைளேயா அதற்குள் இல்லாதபடிக்குப்
ெவளிேயற்றுேவன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 8 பட்டயத்த ற்குப்
பயப்பட்டீர்கள், வாைளேய உங்கள்ேமல்
வரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 9 நான்
உங்கைள அதற்குள் இல்லாதபடிக்குப்
ெவளிேயற்ற , உங்கைள அந்நயரின்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்து, உங்களில்
நயாயத்தீர்ப்புகைள நைறேவற்றுேவன்.
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10 பட்டயத்தால் வழுவீர்கள்; இஸ்ரேவல்
ேதசத்தன் எல்ைலய ேல உங்கைள
நயாயந்தீர்ப்ேபன்; அப்ெபாழுது நான்
ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள்.
11 இந்த நகரம் உங்களுக்குப் பாைனயாக
இருப்பதுமில்ைல நீங்கள் அதலுள்ள
இைறச்சயாக இருப்பதுமில்ைல; இஸ்ரேவல்
ேதசத்தன் எல்ைலய ேல உங்கைள
நயாயந்தீர்ப்ேபன். 12 என்னுைடய
கட்டைளயன்படி நடக்காமலும், என்னுைடய
நயாயங்களின்படி ெசய்யாமலும்,
உங்கைளச் சுற்றலும் இருக்கற
அந்நயஜாத களுைடய முைறைமகளின்படி
ெசய்த நீங்கள் அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா
என்று அறந்துெகாள்வீர்கள் என்று ெசால்
என்றார். 13 நான் இப்படித் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லும்ேபாது, ெபனாயாவன் மகனாகய
ெபலத்தயா ெசத்தான்; அப்ெபாழுது
நான் முகங்குப்புற வழுந்து, மகா
சத்தமாக: ஆ, ெயேகாவாகய ஆண்டவேர,
ேதவரீர் இஸ்ரேவலில் மீதயானவர்கைள
முற்றலும் அழித்துப்ேபாடுவீேரா என்று
முைறய ட்ேடன். 14 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 15 மனிதகுமாரேன, நீங்கள்
ெயேகாவாைவவ ட்டுத் தூரமாகப்ேபாங்கள்,
எங்களுக்கு இந்த ேதசம் ெசாந்தமாகக்
ெகாடுக்கப்பட்டெதன்று, உன்னுைடய
சேகாதரர்களுக்கும், உன்னுைடய
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குடும்பத்தாருக்கும், உன்னுைடய
ெசாந்த மக்களுக்கும், இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவருக்கும், எருசேலமின்
வாழ்க றவர்கள்ெசால்லுகறார்கள்.

வாக்குத்தத்தம்இஸ்ேரலுக்குத்தரும்புதல்
16 ஆைகயால் நான் அவர்கைளத்

தூரமாக அந்நயஜாத களுக்குள்ேள
துரத்தயருந்தாலும், நான் அவர்கைளத்
ேதசங்களிேல ச தறடித்தருந்தாலும், நான்
அவர்கள் ேபான ேதசங்களில் அவர்களுக்குக்
ெகாஞ்சகாலத்த ற்குப் பரிசுத்த ஸ்தலமாக
இருப்ேபன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார் என்று ெசால். 17 ஆதலால்
நான்உங்கைளமக்களிடத்தலிருந்துேசர்த்து,
நீங்கள் ச தறடிக்கப்பட்ட ேதசங்களிலிருந்து
உங்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, இஸ்ரேவல்
ேதசத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்
என்று ெசால்லு. 18 அவர்கள் அங்ேக வந்து,
அதல் சீ என்று ெவறுக்கப்படத்தக்கதும்
அருவருக்கப்படத்தக்கதுமாக
இருக்க றைதெயல்லாம் அதலிருந்து
அகற்றுவார்கள். 19 அவர்கள் என்னுைடய
கட்டைளகளின்படி நடந்து, என்னுைடய
நயாயங்கைளக் ைகக்ெகாண்டு,
அைவகளின்படி ெசய்ய நான் அவர்களுக்கு
ஒருமனப்பட்ட இருதயத்ைதத் தந்து,அவர்கள்
உள்ளத்தல் புதய ஆவையக்ெகாடுத்து,
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கல்லான இருதயத்ைத அவர்கள்
சரீரத்தலிருந்து எடுத்துப்ேபாட்டு,
சைதயான இருதயத்ைத அவர்களுக்கு
அருளுேவன். 20 அவர்கள் என்னுைடய
மக்களாக இருப்பார்கள், நான் அவர்கள்
ேதவனாக இருப்ேபன். 21 ஆனாலும்
சீ என்று ெவறுக்கப்படத்தக்கதும்
அருவருக்கப்படத்தக்கதுமான தங்களுைடய
இருதயத்தன் ஆைசய ேல எவர்கள்
நடக்க றார்கேளா அவர்களுைடய வழியன்
பலைன அவர்கள் தைலகளின்ேமல்
சுமத்துேவன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 22 அப்ெபாழுது
ேகருபீன்கள் தங்களுைடய இறக்ைககைள
வ ரித்து எழும்பன; சக்கரங்களும்
அைவகளுக்கு அருேக ெசன்றன;
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய மகைம
அைவகளின்ேமல் உயர இருந்தது.
23 ெயேகாவாவுைடய மகைம நகரத்தன்
நடுவலிருந்துஎழும்ப ,நகரத்த ற்குக்க ழக்ேக
இருக்க ற மைலயன்ேமல் ேபாய் நன்றது.
24 பன்பு ஆவயானவர் என்ைன எடுத்து,
என்ைன ேதவனுைடய ஆவக்குள்ளான
தரிசனத்த ேல கல்ேதயாவுக்குச்
சைறப்பட்டுப்ேபானவர்கள் இடத்த ேல
ெகாண்டுேபாய்வ ட்டார்; அப்ெபாழுது
நான் கண்ட தரிசனம் என்னிலிருந்து
எடுக்கப்பட்டுப்ேபானது. 25 ெயேகாவா
எனக்குக் காண்பத்த யாைவயும்
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சைறயருப்பல் இருந்தவர்களுக்குச்
ெசான்ேனன்.

அத்த யாயம் 12
சைறயருப்புஉணர்த்தப்படுதல்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன, நீ
கலகவீட்டாரின் நடுவ ேலதங்க இருக்க றாய்;
பார்க்கும்படி அவர்களுக்குக் கண்கள்
இருந்தாலும் காணாமற்ேபாக றார்கள்;
ேகட்கும்படி அவர்களுக்குக் காதுகள்
இருந்தாலும் ேகட்காமற்ேபாக றார்கள்;
அவர்கள் கலகம்ெசய்க ற மக்கள்.
3 இப்ேபாதும் மனிதகுமாரேன, நீ ேவறு
ேதசத்த ற்கு ேபாகும்படி பயண ெபாருட்கைள
ஆயத்தப்படுத்த , பகற்காலத்த ேல
அவர்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாகப்
பயணப்படு; உன்னுைடய இடத்ைதவ ட்டு
ேவேற இடத்த ற்கு அவர்களுைடய
கண்களுக்கு முன்பாகப் புறப்பட்டுப்ேபா;
அவர்கள் கலகவீட்டார்களாக இருந்தாலும்
ஒருேவைள ச ந்த த்து உணருவார்கள்.
4 சைறயருப்புக்குப் ேபாக றவைனப்ேபால்
உன்னுைடய ெபாருட்கைள நீ
பகற்காலத்த ேல அவர்கள் கண்களுக்கு
முன்பாக ெவளிேய ைவத்து, நீ மாைலய ேல
அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகச்
சைறயருப்புக்குப் ேபாக றவைனப்ேபால்
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புறப்படுவாயாக. 5 அவர்களுைடய
கண்களுக்கு முன்பாக நீ சுவரிேல
துவாரமிட்டு, அதன் வழியாக அைவகைள
ெவளிேய ெகாண்டுேபாகேவண்டும்.
6 அவர்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாக
அைவகைள உன்னுைடய ேதாளின்ேமல்
எடுத்து, மாைல ேநரத்தல் ெவளிேய
ெகாண்டுேபாகேவண்டும்; நீ ேதசத்ைதப்
பார்க்காதபடி உன்னுைடய முகத்ைத
மூடிக்ெகாள்; இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
உன்ைன அைடயாளமாக்க ேனன் என்றார்.
7 எனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய நான்
ெசய்ேதன்; சைறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது
சாமான்கைளக் ெகாண்டுேபாவதுேபால
என்னுைடய சாமான்கைளப் பகற்காலத்தல்
ெவளிேய ைவத்ேதன்; மாைலய ேலா
ைகயனால் சுவரிேல துவாரமிட்டு,
மாைல ேநரத்தல் அைவகைள
ெவளிேய ெகாண்டுேபாய், அவர்கள்
கண்களுக்கு முன்பாக அைவகைளத்
ேதாளின்ேமல் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாேனன்.
8 வடியற்காலத்த ேல ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
9 மனிதகுமாரேன, கலகம்ெசய்க ற
மக்களாகய இஸ்ரேவல் மக்கள் உன்ைனப்
பார்த்து: நீ ெசய்க றது என்னெவன்று
உன்ைனக் ேகட்டார்கள் அல்லவா? 10 இது
எருசேலமில் இருக்க ற அத பதயன்ேமலும்
அதன் நடுவல் இருக்கற இஸ்ரேவல் மக்கள்
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அைனவரின்ேமலும் சுமரும் பாரம் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்
என்று அவர்களிடத்தல் ெசால்லு. 11 நீ
அவர்கைள ேநாக்க : நான் உங்களுக்கு
அைடயாளமாகஇருக்க ேறன்; நான்ெசய்வது
எப்படிேயா, அப்படிேய அவர்களுக்கும்
ெசய்யப்படும்; சைறப்பட்டுப் ேவறு
ேதசத்த ற்குேபாவார்கள். 12அவர்கள்நடுவல்
இருக்கற அத பத மாைலமைறயும்ேபாது
ேதாளின்ேமல் சுைமசுமந்து புறப்படுவான்;
ெவளிேய சுைமெகாண்டுேபாகச் சுவரிேல
துவாரமிடுவார்கள்; கண்களாேல அவன்
தன்னுைடய ேதசத்ைதக் காணாதபடி
தன்னுைடய முகத்ைத மூடிக்ெகாள்வான்.
13 நான் என்னுைடய வைலைய
அவன்ேமல் வீசுேவன், அவன் என்னுைடய
கண்ணிய ேல ப டிபடுவான்; அவைனக்
கல்ேதயர்கள் ேதசமாக ய பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபாேவன்; அங்ேக அவன்
மரிப்பான்; ஆகலும் அைதக் காணமாட்டான்.
14அவனுக்குஉதவயாக அவைனச் சுற்றலும்
இருக்கற அைனவைரயும் அவனுைடய
எல்லா இராணுவங்கைளயும் நான்
எல்லா தைசகளிலும் தூற்ற , அவர்கள்
பன்ேன வாைள உருவுேவன். 15 அப்படி
நான் அவர்கைள ேதசங்களுக்குள்ேள
தூற்ற , அவர்கைள ேதசங்களிேல
ச தறடிக்கும்ேபாது, நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள். 16 ஆனாலும்
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தாங்கள் ேபாய்ச்ேசரும் ேதசங்களுக்குள்ேள
தங்களுைடய அருவருப்புகைளெயல்லாம்
வவரிக்கும்படி, நான் அவர்களில்
ெகாஞ்சம்ேபைரப் பஞ்சத்த ற்கும்
பட்டயத்த ற்கும் ெகாள்ைளேநாய்க்கும்
வலக்க மீதயாக இருக்கச்ெசய்ேவன்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள் என்றுெசால் என்றார்.
17 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 18 மனிதகுமாரேன,
நீ உன்னுைடய அப்பத்ைத நடுக்கத்துடன்
சாப்ப ட்டு, உன்னுைடய தண்ணீைரக்
கலக்கத்ேதாடும் வருத்தத்ேதாடும் குடித்து,
19 ேதசத்தலுள்ள மக்ககைள ேநாக்க :
இஸ்ரேவல் ேதசத்தலுள்ள எருசேலமின்
மக்கைளக் குறத்துக் ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
தங்களுைடய அப்பத்ைத வருத்தத்துடன்
சாப்ப ட்டு, தங்களுைடய தண்ணீைரப்
பயத்துடன் குடிப்பார்கள்; அவர்களுைடய
ேதசத்துக் மக்களுைடய ெகாடுைமயனால்
அதலுள்ளெதல்லாம் அழிய, அது பாழாகும்.
20 குடிேயறயருக்க ற பட்டணங்கள்
வனாந்த ரங்களாக , ேதசம் பாழாய்ப்ேபாகும்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வீர்கள் என்று ெசால் என்றார்.
21 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 22 மனிதகுமாரேன,
நாட்கள் நீடிக்கும், தரிசனம் எல்லாம்
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அவமாகும் என்று இஸ்ரேவல் ேதசத்த ேல
வழங்கும் பழெமாழி என்ன? 23 ஆைகயால்
நீ அவர்கைள ேநாக்க : ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
அவர்கள் இனி இஸ்ரேவலிேல இந்தப்
பழெமாழிையச் ெசால்லி வராதபடி நான்
அைத ஒழியச்ெசய்ேவன்; நாட்களும்
எல்லாத் தரிசனத்தன் ெபாருளும் அருகல்
வந்தன என்று அவர்களுடன் ெசால்லு.
24 இஸ்ரேவல் மக்களின் நடுவல் இனிச்
சகல கள்ளத்தரிசனமும் முகஸ்துதயான
குறெசால்லுதலும் இல்லாமற்ேபாகும்.
25 நான் ெயேகாவா, நான் ெசால்லுேவன்,
நான் ெசால்லும் வார்த்ைத நைறேவறும்;
இனித் தாமதயாது; கலகமக்கேள,
உங்கள் நாட்களிேல நான் வார்த்ைதையச்
ெசால்லுேவன், அைத நைறேவறவும்
ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார் என்று ெசால் என்றார்.
26 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 27 மனிதகுமாரேன,
இேதா, இஸ்ரேவல் மக்கள்: இவன்
காண்கற தரிசனம் நைறேவற அேநக
நாட்கள் ஆகும்; தூரமாக இருக்க ற
காலங்கைளக்குறத்து இவன் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகறான் என்கறார்கள். 28ஆைகயால்
என்னுைடய வார்த்ைதகளில் ஒன்றுகூட
இனித் தாமத ப்பதல்ைலெயன்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்;
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நான்ெசான்னவார்த்ைதநைறேவறும்என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்
என்றுஅவர்களுடன்ெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 13
ெபாய்த்தீர்க்கதரிச கள்கண்டிக்கப்படுதல்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற இஸ்ரேவலின்
தீர்க்கதரிச களுக்கு வேராதமாக நீ
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, தங்களுைடய
இருதயத்தல் இருக்கறைதேய எடுத்துத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவர்களுடன் நீ
ெசால்ல ேவண்டியது என்னெவன்றால்:
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள். 3 ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறதாவது: தாங்கள் ஒன்றும்
பார்க்காமல் இருந்தும், தங்களுைடய
ஆவயன் ஏவுதைலப் பன்பற்றுகற
மதெகட்ட தீர்க்கதரிச களுக்கு ஐேயா,
4 இஸ்ரேவேல, உன்னுைடய தீர்க்கதரிச கள்
வனாந்த ரங்களிலுள்ள நரிகளுக்கு ஒப்பாக
இருக்க றார்கள். 5 நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய
நாளிேல ேபாரிேல நைலநற்கும்படி,
த றப்புகளில் ஏறனதுமில்ைல; இஸ்ரேவல்
வீட்டாருக்காகச் சுவைர அைடத்ததுமில்ைல.
6 ெயேகாவா தங்கைள அனுப்பாமல்
இருந்தும், ெயேகாவா ெசான்னாெரன்று
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ெசால்லி, அவர்கள் ெபாய்யானைதயும்,
ெபாய்க்குறையயும் பார்த்து, காரியத்ைத
ந ர்வாகம் ெசய்யலாெமன்று நம்ப க்ைகயாக
இருக்க றார்கள். 7 நான் ெசால்லாமல்
இருந்தும், நீங்கள் ெயேகாவா ெசான்னார்
என்றுெசால்லும்ேபாது, ெபாய் தரிசனத்ைதப்
பார்த்து, ெபாய்க்குறையச் ெசால்லுகறீர்கள்
அல்லவா? 8 ஆைகயால் ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
நீங்கள் அபத்தமானைதச் ெசால்லி,
ெபாய்யானைதத் தரிச க்க றபடியனால்,
இேதா, நான் உங்களுக்கு எத ரானவர்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 9 ெபாய்யானைதத்
தரிச த்து, ெபாய்க்குறையச் ெசால்லுகற
தீர்க்கதரிச களுக்கு என்னுைடய ைக
எத ராக இருக்கும்; அவர்கள் என்னுைடய
மக்களின் சங்கத்தல் இருப்பதுமில்ைல;
இஸ்ரேவல் மக்களின் அட்டவைணயல்
எழுதப்படுவதுமில்ைல; இஸ்ரேவல்
ேதசத்த ற்குள் நுைழவதுமில்ைல;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவாகய
ஆண்டவெரன்று அறந்துெகாள்வீர்கள்.
10 சமாதானம் இல்லாமல் இருந்தும்
சமாதானெமன்று ெசால்லி, அவர்கள்
என்னுைடய மக்கைள ேமாசம்
ேபாக்குக றார்கள்; ஒருவன் மண்சுவைர
ைவக்க றான்; இேதா, மற்றவர்கள்
சாரமில்லாத சாந்ைதஅதற்குப்பூசுக றார்கள்.



எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 13:11 lii எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 13:16

11 சாரமில்லாத சாந்ைதப் பூசுக றவர்கைள
ேநாக்க : அது இடிந்து வழுெமன்று
ெசால்; ெவள்ளமாகப் ெபருகுகற மைழ
ெபய்யும்; மகா கல்மைழேய, நீ ெபய்வாய்;
ெகாடிய புயல்காற்றும் அைதப் பளக்கும்.
12 இேதா, சுவர் வழும்ேபாது: நீங்கள்
பூசன பூச்சு எங்ேக என்று ெசால்வார்கள்
அல்லவா? 13 ஆைகயால் என்னுைடய
கடுங்ேகாபத்த ேல ெகாடிய புயல்காற்ைற
எழும்ப அடிக்கச்ெசய்ேவன்; என்னுைடய
ேகாபத்த ேல ெவள்ளமாக அடிக்க ற
மைழயும், என்னுைடய கடுங்ேகாபத்த ேல
அழிக்கத்தக்க ெபருங்கல்மைழயும்,
ெபய்யும் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 14 அப்ெபாழுது நீங்கள்
சாரமில்லாத சாந்ைதப் பூசன சுவைர
நான் இடித்து, அதன் அஸ்தபாரம்
த றந்து க டக்கும்படி அைதத் தைரய ேல
வழச்ெசய்ேவன்; உள்ேள இருக்கற நீங்கள்
அழியும்படி அது வழும்; அப்ெபாழுது நான்
ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள்.
15 இப்படிச் சுவரிலும், அதற்குச்
சாரமில்லாத சாந்ைதப் பூசனவர்களிலும்
நான் என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைதத்
தீர்த்துக்ெகாண்டு: சுவருமில்ைல,
அதற்குச் சாந்து பூசனவர்களுமில்ைல.
16எருசேலைமக்குற த்துத்தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லி,
சமாதானம் இல்லாமல் இருந்தும்
சமாதானம் உண்ெடன்று தரிசனங்காண்கற
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இஸ்ரேவலின் தீர்க்கதரிச கள்
இல்லாமற்ேபாவார்கள் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
17 மனிதகுமாரேன, தங்களுைடய
இருதயத்தல் இருக்கறைதேய எடுத்து,
தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லுகற உன்னுைடய
மக்களின் மகள்களுக்கு எத ராக உன்னுைடய
முகத்ைதத் தருப்ப , அவர்களுக்கு
எத ராக தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி,
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
18 ஆத்துமாக்கைள ேவட்ைடயாடும்படி
எல்லா ைககளுக்கும் காப்புகைளத்
ைதத்து, அந்தந்த வயதுள்ளவர்களுைடய
தைலக்கும் தைலயைணகைள
உண்டாக்குகறவர்களுக்கு ஐேயா,
நீங்கள் என்னுைடய மக்களின்
ஆத்துமாக்கைள ேவட்ைடயாடி,
அைவகைள உங்களுக்கு உய ேராடு
காப்பாற்றுவீர்கேளா? 19 சாகத்தகாத
ஆத்துமாக்கைளக் ெகால்வதற்கும்,
உய ேராடு இருக்கத்தகாத ஆத்துமாக்கைள
உய ேராடு காப்பாற்றுவதற்குமாக நீங்கள்
ெபாய்ையக் ேகட்க ற என்னுைடய
மக்களுக்குப் ெபாய் ெசால்லுகறதனாேல
சல ைகப்ப டியளவு வாற்ேகாதுைமக்காகவும்
அப்பத்துண்டுகளுக்காகவும் என்ைன
என்னுைடய மக்களுக்குள்ேள
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குவீர்கேளா என்று
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ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
20 ஆைகயால் ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இேதா, நீங்கள் ஆத்துமாக்கைளப்
பறக்கடிக்கும்படி ேவட்ைடயாடுக ற
உங்களுைடய காப்புகளுக்கு வேராதமாக
நான் வந்து, அைவகைள உங்களுைடய
புயங்களிலிருந்து படுங்க க்க ழித்து,
நீங்கள் பறக்கடிக்க ேவட்ைடயாடுக ற
ஆத்துமாக்கைள நான் வடுதைலெசய்து,
21 உங்களுைடய தைலயைணகைளக்
கழித்து, என் மக்கைள உங்களுைடய
ைககளுக்கு நீங்கலாக்கவடுேவன்;
அவர்கள் இனி ேவட்ைடயாடப்படும்படி
உங்களுைடய ைககளில் இருக்கமாட்டார்கள்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வீர்கள். 22 நான்
சஞ்சலப்படுத்தாத நீத மானின் இருதயத்ைத
நீங்கள் வீணாக முறயச்ெசய்தபடியனாலும்,
துன்மார்க்கன் தன்னுைடய ெபால்லாத
வழிையவ ட்டுத் தரும்பவும் நான் அவைன
உயேராடு காக்கவும் கூடாதபடிக்கு
நீங்கள் அவனுைடய ைககைளத்
த டப்படுத்தனபடியனாலும், 23 நீங்கள்
இனி ெபாய்யானைதப் பார்ப்பதுமில்ைல,
சாஸ்த ரம் பார்ப்பதுமில்ைல; நான்
என்னுைடய மக்கைள உங்களுைடய
ைககளுக்கு நீங்கலாக்கவடுேவன்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
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அறந்துெகாள்வீர்கள்என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 14
சைலகள்கண்டிக்கப்படுதல்

1 இஸ்ரேவலுைடய மூப்பர்களில்
சலர் என்னிடத்தல் வந்து, எனக்கு
முன்பாக உட்கார்ந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 3 மனிதகுமாரேன,
இந்த மனிதர்கள் தங்களுைடய
அசுத்தமான சைலகைளத் தங்களுைடய
இருதயத்தன்ேமல் நாட்டி, தங்களுைடய
அக்க ரமமாக ய இடறைலத் தங்களுைடய
முகத்த ற்குமுன்பாகைவத்துெகாண்டிருக்க றார்கேள;
இவர்கள் என்னிடத்தல் வ சாரிக்கத்தகுமா?
4 ஆைகயால், நீ அவர்களுடன்
ேபச ச்ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரில் தன்னுைடய
அசுத்தமான சைலகைளத் தன்னுைடய
இருதயத்தன்ேமல் நாட்டி, தன்னுைடய
அக்க ரமமாக ய இடறைலத் தன்னுைடய
முகத்த ற்குமுன்பாகைவத்துக்ெகாண்டிருக்க ற
எவனாவது தீர்க்கதரிச ய டம்
வந்தால், ெயேகாவாகய நான்
இஸ்ரேவலர்களுைடய இருதயத்தல்
இருக்கறைதப் ப டிக்கும்படியாக
அப்படிப்பட்டவனுைடய அசுத்தமான
சைலகளின் எண்ணிக்ைகக்குத்தக்கதாக
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பதல் ெகாடுப்ேபன். 5 அவர்கள்
எல்ேலாரும் தங்களுைடய அசுத்தமான
சைலகைளப் பன்பற்ற , என்ைன
வட்டுப் வலக ப்ேபானார்கள் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
6 ஆைகயால், நீ இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைர
ேநாக்க : தரும்புங்கள், உங்களுைடய
அசுத்தமான சைலகைள வ ட்டுத்
தரும்புங்கள்; உங்களுைடய எல்லா
அருவருப்புகைளயும் வ ட்டு உங்களுைடய
முகங்கைளத் தருப்புங்கள் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்க றார்.
7 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிலும்
இஸ்ரேவலில் தங்குகற அந்நயரிலும்
என்ைனப் பன்பற்றாமல் வலக ,
தன்னுைடய அசுத்தமான சைலகைளத்
தன்னுைடய இருதயத்தன்ேமல் நாட்டி,
தன்னுைடய அக்க ரமமாக ய இடறைலத்
தன்னுைடய முகத்த ற்கு முன்பாக
ைவத்துக்ெகாண்டிருக்க ற எவனாவது
தீர்க்கதரிச யன் மூலமாக என்னிடத்தல்
வ சாரிக்க வந்தால், அவனுக்குக்
ெயேகாவாகய நாேன உத்த ரவுெகாடுத்து,
8 அந்த மனிதனுக்கு வ ேராதமாக
என்னுைடய முகத்ைதத் தருப்ப , அவைன
அைடயாளமாகவும் பழெமாழியாகவும்
ைவத்து, அவைன என்னுைடய
மக்களின் நடுவல் இல்லாதபடிக்கு
அழித்துப்ேபாடுேவன்; அப்ெபாழுது நான்
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ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள்.
9ஒரு தீர்க்கதரிச ஏமாற்ற ஒரு வஷயத்ைதச்
ெசான்னான் என்றால், அப்படிப்பட்ட
தீர்க்கதரிசையக் ெயேகாவாகய நாேன
ஏமாற்றமைடயச்ெசய்ேதன்; நான் அவனுக்கு
எத ராக என்னுைடய ைகைய நீட்டி,
அவைன இஸ்ரேவல் மக்களின் நடுவல்
இராதபடிக்கு அழிப்ேபன். 10 அப்படிேய
அவரவர் தங்கள் தங்கள் அக்க ரமத்ைதச்
சுமப்பார்கள்; தீர்க்கதரிச யனிடத்தல்
வ சாரிக்க றவனுைடய தண்டைன
எப்படிேயா அப்படிேய தீர்க்கதரிச யனுைடய
தண்டைனயும் இருக்கும். 11இஸ்ரேவலர்கள்
இனிஎன்ைனவட்டுவழிவலக ப்ேபாகாமலும்,
தங்களுைடய எல்லா மீறுதல்களாலும் இனி
அசுத்தப்படாமலும் இருக்கும்படியாக இப்படி
ேநரிடும்; அப்ெபாழுது அவர்கள் என்னுைடய
மக்களாகஇருப்பார்கள்,நான்அவர்களுைடய
ேதவனாக இருப்ேபன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர்ெசால்க றார்என்றுெசால்என்றார்.

நயாயத்தீர்ப்பு தப்ப க்கமுடியாதது
12 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு

உண்டாக , அவர்: 13 மனிதகுமாரேன,
ஒரு ேதசம் எனக்கு வ ேராதமாகத்
துேராகம்ெசய்துெகாண்ேடயருந்து,
பாவஞ்ெசய்தால், நான் அதற்கு எத ராக
என்னுைடய ைகைய நீட்டி, அதல் அப்பம்
என்னும் ஆதரவுேகாைல முறத்து, அதல்
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பஞ்சத்ைத அனுப்ப , மனிதர்கைளயும்
மிருகங்கைளயும் அதல் இல்லாதபடிக்கு
அழியச்ெசய்ேவன். 14 அப்ெபாழுது ேநாவா
தானிேயல் ேயாபு ஆகய இம்மூன்று
நபர்களும் அதன் நடுவல் இருந்தாலும்,
அவர்கள் தங்களுைடய நீதயனால்
தங்களுைடய ஆத்துமாக்கைளமட்டும்
தப்புவ ப்பார்கள் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 15 நான்
ேதசத்தல் ெகாடிய மிருகங்கைள அனுப்ப,
அந்த மிருகங்களினால் ஒருவரும் அதன்
வழியாக நடக்கமுடியாதபடி ெவறுைமயும்
பாழுமாகும்ேபாது, 16அந்த மூன்று நபர்களும்
அதன் நடுவல் இருந்தாலும், தாங்கள்மட்டும்
தப்புவார்கேளதவ ர, மகன்கைளேயா
மகள்கைளேயா காப்பாற்றமாட்டார்கள்;
ேதசமும் பாழாய்ப்ேபாகும் என்று என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
என்பைதக் ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 17 அல்லது நான் அந்த
ேதசத்தன்ேமல் வாைள வரச்ெசய்து:
வாேள ேதசத்ைத உருவப்ேபா என்று
ெசால்லி, அதலுள்ள மனிதர்கைளயும்
மிருகங்கைளயும் அழிக்கும்ேபாது,
18 அந்த மூன்று நபர்களும் அதன்
நடுவல் இருந்தாலும், தாங்கள்மட்டும்
தப்புவார்கேளதவ ர, மகன்கைளேயா
மகள்கைளேயா தப்புவ க்கமாட்டார்கள்
என்று என்னுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
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ெசால்லுக ேறன் என்பைதக் ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 19 அல்லது
நான் அந்த ேதசத்தல் ெகாள்ைள ேநாைய
அனுப்ப , அதலுள்ள மனிதர்கைளயும்
மிருகங்கைளயும் அழிக்கும்படி
அதன்ேமல் இரத்தப்பழியாக என்னுைடய
கடுங்ேகாபத்ைத ஊற்றும்ேபாது,
20 ேநாவாவும் தானிேயலும் ேயாபும்
அதன் நடுவல் இருந்தாலும், அவர்கள்
தங்களுைடய நீதயனால் தங்களுைடய
ஆத்துமாக்கைளமட்டும் காப்பாற்றுவார்கேள
தவ ர, மகன்கைளேயா, மகள்கைளேயா
காப்பாற்றமாட்டார்கள் என்று என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
என்பைதக் ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 21ஆைகயால்,ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
நான் மனிதர்கைளயும், மிருகங்கைளயும்
நாசம்ெசய்யும்படி எருசேலமுக்கு எத ராக
வாள், பஞ்சம், ெகாடியமிருகங்கள்,
ெகாள்ைளேநாய் என்னும் இந்த
நான்கு ெகாடிய தண்டைனகைளயும்
அனுப்பும்ேபாது எவ்வளவுஅதகஅழிவாகும்?
22 ஆகலும், இேதா, அத ேல தப்ப
மீதயாக ெவளிேய ெகாண்டுவரப்படுக ற
மகன்களும் மகள்களும் சலர் இருப்பார்கள்;
இேதா, அவர்கள் உங்களிடத்த ற்குப்
புறப்பட்டு வருவார்கள்; அப்ெபாழுது
நீங்கள் அவர்களுைடய வழிகைளயும்
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அவர்களுைடய ெசய்ைககைளயும்
கண்டு, நான் எருசேலமின்ேமல்
வரச்ெசய்த தீங்ைகயும் அதன்ேமல் நான்
வரச்ெசய்த எல்லாவற்ைறயும்குறத்துத்
ேதற்றப்படுவீர்கள். 23 நீங்கள்
அவர்களுைடயவழிகைளயும்அவர்களுைடய
ெசய்ைககைளயும் காணும்ேபாது, அவர்கள்
உங்களுக்குத் ஆறுதலாக இருப்பார்கள்;
நான் அத ேல ெசய்த எல்லாவற்ைறயும்
காரணமில்லாமல் ெசய்யவல்ைலெயன்று
அப்ெபாழுது அறந்துெகாள்வீர்கள்
என்பைதக் ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்க றார் என்றுெசான்னார்.

அத்த யாயம் 15
பயனில்லாத த ராட்ைசெசடியாகய

எருசேலம்
1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு

உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
காட்டிலிருக்க றெசடிகளுக்குள்மற்ற எல்லாச்
ெசடிெகாடிகைளவ ட த ராட்ைசச்ெசடிக்கு
ேமன்ைம என்ன? 3 ஏதாவது ஒரு
ேவைலெசய்ய அத ேல ஒரு கட்ைட
எடுக்கப்படுேமா? ஏதாவது ஒரு ெபாருட்கைள
தூக்கைவக்கும்படி ஒரு முைளைய
அதனால் ெசய்வார்கேளா? 4 இேதா,
அது ெநருப்ப ற்கு இைரயாக எறயப்படும்;
அதன் இரண்டுமுைனகைளயும் ெநருப்பு
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எரித்துப்ேபாடும்; அதன் நடுத்துண்டும்
ெவந்துேபாகும்; அது எந்த ேவைலக்காவது
உதவுேமா? 5 இேதா, அது ேவகாமல்
இருக்கும்ேபாேத ஒரு ேவைலக்கும்
உதவாமல் இருக்க, ெநருப்பு அைத
எரித்து, அது ெவந்துேபானபன்பு,
அது இனி ஒரு ேவைலக்கு உதவுவது
எப்படி? 6 ஆதலால், ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
காட்டுச்ெசடிகளுக்குள் இருக்கற
த ராட்ைசச்ெசடிைய நான் ெநருப்ப ற்கு
இைரயாக ஒப்புக்ெகாடுத்ததுேபால,
எருசேலமின் குடிகைளயும் அப்படிேய
ஒப்புக்ெகாடுத்து, 7 என்னுைடய முகத்ைத
அவர்களுக்கு வேராதமாகத் தருப்புேவன்;
அவர்கள் ஒரு ெநருப்பலிருந்து நீங்க த்
தப்பனாலும், ேவேற ெநருப்பு அவர்கைள
எரிக்கும்; அப்படிேய நான் என்னுைடய
முகத்ைத அவர்களுக்கு வேராதமாகத்
தருப்பும்ேபாது, நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வீர்கள். 8 அவர்கள்
துேராகம்ெசய்தபடியனால், நான் ேதசத்ைதப்
பாழாய்ப்ேபாகச்ெசய்ேவன்என்றுெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றார்.

அத்த யாயம் 16
உண்ைமயல்லாத எருசேலைமக்குற த்த

உவைம
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1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
நீ எருசேலமின் அருவருப்புகைள
அதற்கு அறவத்துச் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: 3ெயேகாவாகயஆண்டவர்
எருசேலமுக்குச் ெசால்லுகறார், கானான்
ேதசேம உன்னுைடய உற்பத்த க்கும்,
ப றப்புக்கும் இடம், உன்னுைடய தகப்பன்
எேமாரியன், தாய் ஏத்த த்த . 4 உன்னுைடய
ப றப்பன் சம்பவம் என்னெவன்றால், நீ
ப றந்த நாளிேல உன்னுைடய ெதாப்புள்
அறுக்கப்படவுமில்ைல; நீ சுத்தமாவதற்குத்
தண்ணீரினால் குளிப்பாட்டப்படவுமில்ைல;
உப்பால் சுத்த கரிக்கப்படவுமில்ைல;
துணிகளில் சுற்றப்படவுமில்ைல.
5 உனக்காகப் பரிதப த்து, இைவகளில்
ஒன்ைறகூட உனக்குச் ெசய்ய ஒரு
கண்ணும் உன்ேமல் இரக்கமாக
இருந்ததுமில்ைல; நீ ப றந்த நாளில்
நீ அருவருக்கப்பட்டதனால் ெவளியல்
எற ந்துவ டப்பட்டாய். 6 நான் உன் அருேக
கடந்துேபாகும்ேபாது, மித க்கப்படுவதற்கு
ஏதுவாக நீ உன்னுைடய இரத்தத்தல்
க டக்க றைதக் கண்டு, உன்னுைடய
இரத்தத்தல் க டக்க ற உன்ைனப் பார்த்து:
பைழத்தரு என்ேறன்; ஆம், உன்னுைடய
இரத்தத்தல் க டக்க ற உன்ைனப்
பார்த்து: பைழத்தரு என்று ெசான்ேனன்.
7 உன்ைன வயலின் பயைரப்ேபால
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அேநகமாய ரமாகப் ெபருகும்படி ைவத்ேதன்;
நீ வளர்ந்து ெபரியவளாக , மகா
ெசளந்தரியவதயானாய்; உன்னுைடய
மார்பகங்கள் எழும்பன, உன்னுைடய முடி
வளர்ந்தது; ஆனாலும், நீ ந ர்வாணமும்
உைடயற்றவளுமாக இருந்தாய். 8 நான்
உன் அருேக கடந்துேபானேபாது, உன்ைனப்
பார்த்ேதன்; இேதா, உன்னுைடய காலம்
பருவகாலமாக இருந்தது; அப்ெபாழுது
என்னுைடய ஆைடைய உன்ேமல்
வ ரித்து, உன்னுைடய ந ர்வாணத்ைத
மூடி, உனக்கு வாக்குக்ெகாடுத்து,
உன்னுடன் உடன்படிக்ைகெசய்ேதன்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார்; இந்த வதமாக நீ
என்னுைடயவளாக ஆனாய். 9 நான்
உன்ைனத் தண்ணீரால் கழுவ , உன்ைன
இரத்தம் நீங்க குளிக்கைவத்து, உனக்கு
எண்ெணய் பூச , 10 ச த்த ரத்ைதயலாைடைய
உனக்கு உடுத்த , வண்ணம் தீட்டப்பட்ட
காலணிகைள உனக்கு அணிவத்து, உடுத்த
ெமல்லிய புடைவையயும், மூடிக்ெகாள்ளப்
பட்டுச்சால்ைவையயும் உனக்குக் ெகாடுத்து,
11 உன்ைன ஆபரணங்களால் அலங்கரித்து,
உன்னுைடய ைககளிேல கடகங்கைளயும்,
உன்னுைடய கழுத்த ேல சங்கலிையயும்
ேபாட்டு, 12 உன்னுைடய ெநற்றயல்
ெநற்ற ப்பட்டத்ைதயும், உன்னுைடய
காதுகளில் காதணிையயும், உன்னுைடய
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தைலயன்ேமல் சங்காரமான க ரீடத்ைதயும்
அணிவ த்ேதன். 13 இந்தவதமாக
ெபான்னினாலும் ெவள்ளியனாலும்
நீ அலங்கரிக்கப்பட்டாய்; உன்னுைடய
உைட ெமல்லிய புடைவயும், பட்டும்,
ச த்த ரத்ைதயலாைடயுமாக இருந்தது;
ெமல்லிய மாைவயும் ேதைனயும்
ெநய்ையயும் சாப்ப ட்டாய்; நீ மிகவும்
அழகுள்ளவளாக , மற்ற ேதசங்கைள
ெசாந்தமாக்கும் வாய்ப்ைபயும் ெபற்றாய்.
14 உன்னுைடய அழகனாேல உன்னுைடய
புகழ் அந்நயேதசங்களுக்குள்ேள
ப ரபலமாய ற்று; நான் உன்ேமல்
ைவத்த என்னுைடய மகைமயனாேல
அது குைறவற்றதாக இருந்தெதன்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
15 நீேயாெவன்றால் உன்னுைடய அழைக
நம்ப , உன்னுைடய புகழ்ச்ச யால் துன்மார்க்க
வழிய ேல நடந்து, வழிப்ேபாக்கர்களில்
உனக்கு எத ர்பட்ட எல்ேலாேராடும்
ேவச த்தனம்ெசய்து, 16 உன்னுைடய
ஆைடகளில் சலவற்ைற எடுத்து,
பலவர்ண அலங்கரிப்புள்ள ேமைடகைள
உனக்கு உண்டாக்க , அைவகளின்ேமல்
ேவச த்தனம்ெசய்தாய்; அைதப்ேபான்ற
காரியங்கள் ஒருேபாதும் நடந்ததுமில்ைல,
நடக்கப்ேபாவதுமில்ைல. 17 நான் உனக்குக்
ெகாடுத்த என்னுைடய ெபான்னும்,
ெவள்ளியுமான உன்னுைடய அலங்கார
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ஆபரணங்கைள நீ எடுத்து, உனக்கு
ஆண் உருவங்கைள உண்டாக்க ,
அைவகளுடன் ேவச த்தனம்ெசய்து,
18 உன்னுைடய ச த்த ரத்ைதயலாைடகைள
எடுத்து, அைவகைள மூடி, என்னுைடய
எண்ெணையயும் என்னுைடய
தூபவர்க்கத்ைதயும் அைவகளின்
முன்பாக பைடத்து, 19 நான் உனக்குக்
ெகாடுத்த என்னுைடய அப்பத்ைதயும்,
நீ சாப்படும்படி உனக்குக் ெகாடுத்த
ெமல்லிய மாைவயும் ெநய்ையயும்
ேதைனயும் நீ அைவகளின்முன்பு சுகந்த
வாசைனயாகப் பைடத்தாய்; காரியம் இப்படி
ஆனெதன்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 20 நீ எனக்குப் ெபற்ற
உன்னுைடய மகைனயும் உன்னுைடய
மகள்கைளயும் எடுத்து, அவர்கைள
அைவகளுக்கு இைரயாகப் பலிய ட்டாய். 21 நீ
ெசய்த ேவச த்தனங்கள் ேபாதாெதன்று, நீ
என்னுைடய பள்ைளகைள அைவகளுக்குத்
தீயல் அடக்கம்ெசய்ய ஒப்புக்ெகாடுத்து,
அவர்கைளக் ெகாைலெசய்தாய். 22 நீ
உன்னுைடய எல்லா அருவருப்புகளிலும்
ேவச த்தனங்களிலும் நடக்கும்ேபாது,
ந ர்வாணமும் உைடயல்லாமலும்
இருந்ததும், உன்னுைடய இரத்தத்த ேல
மித க்கப்பட ஏதுவாக இருந்ததுமான
உன்னுைடய சறுவயதன் நாட்கைள
நைனயாமற்ேபானாய். 23 ஐேயா,
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உனக்கு ஐேயா, என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்; நீ ெசய்த
ெபால்லாப்புகெளல்லாம் தவ ர, 24 நீ
உனக்கு மண்டபங்கைளக் கட்டி,
உனக்குச் எல்லா வீத களிலும் உயர்ந்த
ேமைடகைள உண்டாக்கனாய். 25 நீ
எல்லா வழிமுைனயலும் உன்னுைடய
உயர்ந்த ேமைடகைளக் கட்டி, உன்னுைடய
அழைக அருவருப்பாக்க , வழிப்ேபாக்கர்கள்
யாவருக்கும் உன்னுைடய கால்கைள
வ ரித்து, உன்னுைடய ேவச த்தனங்கைளத்
த ரளாகப் ெபருகச்ெசய்து, 26 சைத ெபருத்த
உன்னுைடய அயல் ேதசத்தாராக ய எக ப்தய
மக்களுடன் ேவச த்தனம்ெசய்து, எனக்குக்
ேகாபம் உண்டாக்கும்படி உன்னுைடய
ேவச த்தனங்கைளப் ெபருகச்ெசய்தாய்.
27 ஆதலால், இேதா, நான் என்னுைடய
ைகைய உனக்கு எத ராக நீட்டி, உனக்கு
நயமித்த உணைவ குைறத்து, உன்னுைடய
முைறேகடானவழிையக்குற த்துெவட்கப்பட்ட
உன்னுைடய பைகயாளிகளாகய
ெபலிஸ்தர்களுைடய மகள்களின்
ஆைசக்கு உன்ைன ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்.
28 நீ தருப்தயைடயாததனால்
அசீரியர்களுடனும் ேவச த்தனம்ெசய்தாய்;
அவர்களுடன் ேவச த்தனம்ெசய்தும் நீ
தருப்தயைடயவல்ைல. 29 நீ கானான்
ேதசத்த ேல ெசய்த ேவச த்தனத்ைதக்
கல்ேதயர்கள்வைர எட்டச் ெசய்தாய்;
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அதனாலும் நீ தருப்தயைடயாமற்ேபானாய்.
30 ெவட்கங்ெகட்ட ேவசயன்
ெசயல்களாகய இைவகைளெயல்லாம்
நீ ெசய்து, 31 எல்லா வழிமுைனயலும்
உன்னுைடய மண்டபங்கைளக் கட்டி,
எல்லா வீத களிலும் உன்னுைடய
ேமைடகைள உண்டாக்கனபடியால்,
உன்னுைடய இருதயம் எவ்வளவாகக்
கைளத்துப்ேபாயருக்க றது என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்;
நீ கட்டணத்ைத அலட்சயம்
ெசய்க றக றதனால், நீ ேவசையப்ேபால
இல்லாமல், 32 தன்னுைடய
கணவனுக்குப்பதலாக அந்நயர்கைளச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகற வபசார
ெபண்ைணப்ேபால இருக்க றாய்.
33 எல்லா ேவச களுக்கும் கட்டணம்
ெகாடுக்க றார்கள்; நீேயா உன்னுைடய
ேநசர்கள் சுற்றுப்புறங்களிலிருந்து
உன்னிடத்தல் ேவச த்தனம்ெசய்ய வரும்படி
அவர்களுக்ெகல்லாம் நீேய கட்டணம்
ெகாடுத்து, அவர்களுக்கு ெவகுமத கைளத்
தருகறாய். 34 இந்த வதமாக உன்னுைடய
ேவச த்தனங்களுக்கும் ேவேற ெபண்களின்
ேவச த்தனங்களுக்கும் வத்தயாசமுண்டு;
ேவச த்தனம்ெசய்ய அவர்கள் உனக்குப்
பன்ெசல்லமாட்டார்கள்; கட்டணம் உனக்குக்
ெகாடுக்கப்படாமல் நீேய கட்டணம்
ெகாடுக்க றபடியால் நீ ெசய்வது வபரீதம்.
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35 ஆைகயால், ேவச ேய, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகள். 36 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
உன்னுைடய ேவச த்தனத்தன் அசுத்தம்
பாய்ந்தபடியனாலும், நீ உன்னுைடய
காமவகாரிகேளாடும் அருவருப்பாக ய
உன்னுைடய அசுத்தமான சைலகேளாடும்
ேவச த்தனம்ெசய்து, இைவகளுக்கு
உன்னுைடய பள்ைளகளின் இரத்தத்ைதப்
பைடத்ததனால் உன்னுைடய ந ர்வாணம்
தறக்கப்பட்டபடியனாலும், 37 இேதா, நீ
உடலுறவுெகாண்ட உன்னுைடய எல்லாக்
காமவ காரிகைளயும்,நீ ேநச த்தயாவைரயும்,
நீ பைகத்தருக்க ற அைனவேராடும் நான்
கூடிவரச்ெசய்து, சுற்றலுமிருந்து அவர்கைள
உனக்கு எத ராக ேசர்த்து, அவர்கள்
உன்னுைடய ந ர்வாணத்ைதெயல்லாம்
காணும்படி உன்னுைடய ந ர்வாணத்ைத
அவர்களுக்கு முன்பாகத் த றந்துைவத்து,
38 வபசாரிகைளயும் இரத்தம்
ச ந்தனவர்கைளயும் நயாயந்தீர்க்க றபடிேய
உன்ைனநயாயந்தீர்த்து,கடுங்ேகாபத்ேதாடும்
எரிச்சேலாடும் இரத்தப்பழிைய உன்ேமல்
சுமத்த , 39 உன்ைன அவர்களுைடய
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்;
அவர்கள் உன்னுைடய மண்டபங்கைள
இடித்து, உன்னுைடய ேமைடகைளத்
தைரயாக்க ப்ேபாட்டு, உன்னுைடய
உைடகைள அவழ்த்து, உன்னுைடய



எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 16:40 lxixஎேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 16:44

சங்கார ஆபரணங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு,
உன்ைனஉைடயல்லாமலும்ந ர்வாணமுமாக
வ ட்டுப்ேபாய், 40 உனக்கு எத ராக ஒரு
கூட்டத்ைதக் ெகாண்டுவந்து, உன்ைனக்
கல்ெலற ந்து, உன்ைனத் தங்களுைடய
வாள்களால் குத்த ேபாட்டு, 41 உன்னுைடய
வீடுகைள ெநருப்பால் சுட்ெடரித்து,
அேநக ெபண்களின் கண்களுக்கு
முன்பாக உனக்கு நயாயத்தீர்ப்புகைளச்
ெசய்வார்கள்; உன்னுைடய ேவச த்தனத்ைத
ஒழியச்ெசய்ேவன்; நீ இனிக் கட்டணம்
ெகாடுப்பதல்ைல. 42 இவ்வதமாக
என்னுைடய எரிச்சல் உன்ைன
வட்டு நீங்கும்படி, நான் என்னுைடய
கடுங்ேகாபத்ைத உன்னில் ஆறச்ெசய்து,
இனி ேகாபமாக இல்லாமல் அமர்ேவன்.
43 நீ உன்னுைடய இளவயதன்
நாட்கைள நைனக்காமல், இைவகள்
எல்லாவற்றனாலும் எனக்குக் ேகாபம்
உண்டாக்கனபடியனால், இேதா, நான்
உன்னுைடய வழியன் பலைன உன்னுைடய
தைலயன்ேமல் சுமரச்ெசய்ேவன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்;
அதனாேல இனி உன்னுைடய எல்லா
அருவருப்புகளினாலும் இப்படிப்பட்ட
முைறேகடான காரியத்ைதச் ெசய்யமாட்டாய்.
44 இேதா, பழெமாழி ெசால்லுகறவர்கள்
எல்ேலாரும்: தாையப்ேபால
மகள் என்று உன்ைனக்குறத்துப்
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பழெமாழி ெசால்லுவார்கள். 45 நீ,
தன்னுைடய கணவைனயும் தன்னுைடய
பள்ைளகைளயும் அருவருத்த உன்னுைடய
தாயன் மகள்; நீ, தங்களுைடய
கணவன்கைளயும் பள்ைளகைளயும்
அருவருத்த உன்னுைடய சேகாதரிகளின்
சேகாதரி; உங்களுைடய தாய் ஏத்த த்த ;
தகப்பன் எேமாரியன். 46 உன்னுைடய
இடதுபுறத்த ேல, தானும் தன்னுைடய
மகள்களுமாகக் குடியருந்த சமாரியா
உன்னுைடய அக்காள்; உன்னுைடய
வலதுபுறத்த ேல, தானும் தன்னுைடய
மகள்களுமாகக் குடியருந்த ேசாேதாம்
உன்னுைடய தங்ைக. 47 ஆகலும் நீ
அவர்களுைடய வழிகளிேல நடக்காமலும்,
அவர்களுைடய அருவருப்புகளின்படி
ெசய்யாமலும், அது மகா அற்பகாரியம்
என்கறதுேபால நீ உன்னுைடய எல்லா
வழிகளிேலயும் அவர்கைளவ ட ேகடாக
நடந்தாய். 48 நீயும் உன்னுைடய மகள்களும்
ெசய்ததுேபால, உன்னுைடய சேகாதரியாக ய
ேசாேதாமும் அவளுைடய மகள்களும்
ெசய்யவல்ைல என்று என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்க றார். 49 இேதா, கர்வமும்,
உணவுப்ெபருக்கும், அலட்சயமான அக்கைற
ெசலுத்தாதைவகளாகய இைவகேள
உன்னுைடய சேகாதரியான ேசாேதாமின்
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அக்க ரமம்; இைவகேள அவளிடத்தலும்
அவளுைடய மகள்களிடத்தலும் இருந்தன;
சறுைமயும் எளிைமயுமானவனுைடய
ைகைய அவள் பலப்படுத்தவல்ைல.
50 அவர்கள் தங்கைள உயர்த்த , என்னுைடய
முகத்த ற்கு முன்பாக அருவருப்பானைதச்
ெசய்தார்கள்; அைத நான் கண்டேபாது,
அவர்கைள ஒழித்துவ ட்ேடன். 51 நீ
ெசய்த பாவங்களில் பாதையயும்
சமாரியா ெசய்யவல்ைல; நீ உன்னுைடய
சேகாதரிகைளவ ட உன்னுைடய
பாவங்கைளப் ெபருகச்ெசய்து, நீ ெசய்த
உன்னுைடய எல்லா அருவருப்புகளினாலும்
அவர்கைள நீதயுள்ளவர்கெளன்று
வளங்கச்ெசய்தாய். 52 இப்ேபாதும்
உன்னுைடய சேகாதரிகைளக் குற்றவாளிகள்
என்று தீர்த்த நீ அவர்கைளவ ட
அருவருப்பாகச் ெசய்த உன்னுைடய
பாவங்களுக்காக உன்னுைடய ெவட்கத்ைத
சுமந்துெகாள்; உன்ைனவட அவர்கள்
நீதயுள்ளவர்கள்;உன்னுைடயசேகாதரிகைள
நீதயுள்ளவர்கெளன்று வளங்கச்ெசய்த நீ
ெவட்கமைடந்து, உன்னுைடய ெவட்கத்ைத
சுமந்துெகாள். 53 நான் ேசாேதாமும்
அவளுைடய மகள்களும் சைறயருக்க ற
அவர்களுைடய சைறயருப்ைபயும்,
சமாரியாவும் அவளுைடய மகள்களும்
சைறயருக்க ற சைறயருப்ைபயும்
தருப்பும்ேபாது, அவர்களுைடய நடுவ ேல
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நீ சைறயருக்க ற உன்னுைடய
சைறயருப்ைபயும் தருப்புேவன்.
54 அதனால் நீ அவர்களுக்கு ஆறுதலாக
இருந்து, உன்னுைடய ெவட்கத்ைத
சுமந்து, நீ ெசய்த எல்லாவற்றனாலும்
ெவட்கமைடவாய். 55 உன்னுைடய
சேகாதரிகளாகய ேசாேதாமும் அவளுைடய
மகள்களும் தங்களுைடய முந்தன
நைலக்கு தரும்புவார்கள்; சமாரியாவும்
அவளுைடய மகள்களும் தங்களுைடய
முந்தன நைலக்குத் தரும்புவார்கள்; நீயும்
உன்னுைடய மகள்களும் உங்களுைடய
முந்தன நைலக்குத் தரும்புவீர்கள்.
56 உன்ைன ெவறுக்கும் சீரியாவன்
மகள்களும், அவைளச் சுற்றலும்
இருக்கற ெபலிஸ்தர்களின் மகள்களும்
அவமானப்படுத்தனேபாது உன்னுைடய
ெபால்லாப்பு ெவளியாய ற்ேற. 57 அதற்கு
முன்பு உன்னுைடய கர்வத்தன்
நாளிேல உன்னுைடய சேகாதரியாக ய
ேசாேதாமின் ெபயைர உன்னுைடய
வாயனாேல உச்சரிக்கவுமாட்டாய்.
58 உன்னுைடய முைறேகட்ைடயும்
உன்னுைடய அருவருப்புகைளயும் நீ
சுமப்பாய் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
59 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: உடன்படிக்ைகைய
முறத்துப்ேபாடுக றதனால் ஆைணைய
அசட்ைடெசய்த நீ ெசய்ததுேபால நான்
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உனக்கும் ெசய்ேவன். 60 ஆகலும்
உன்னுைடய இளவயதல் உன்னுடன்ெசய்த
என்னுைடய உடன்படிக்ைகைய நான்
நைனத்து, ந ரந்தர உடன்படிக்ைகைய
உனக்கு ஏற்படுத்துேவன். 61 அப்ெபாழுது
உன்னுைடய மூத்த சேகாதரிகைளயும்
உன்னுைடய தங்ைககைளயும் நீ
ேசர்த்துக்ெகாள்ளும்ேபாது, உன்னுைடய
வழிகைளநைனத்துநாணுவாய்;அவர்கைள
நான் உனக்குக் மகள்களாகக் ெகாடுப்ேபன்;
உன்னுைடய உடன்படிக்ைகையப் பார்த்துக்
ெகாடுப்பதல்ைல. 62உன்னுடன் என்னுைடய
உடன்படிக்ைகையெசய்து ஏற்படுத்துேவன்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறவாய். 63நீெசய்தஎல்லாவற்ைறயும்நான்
மன்னித்தருளும்ேபாது, நீ நைனத்து ெவட்க ,
உன்னுைடய நாணத்தனால் உன்னுைடய
வாைய இனித் த றக்கமுடியாமல்
இருப்பாய் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார் என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 17
இரண்டுகழுகுகளும்த ராட்ைசெசடியும்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
நீ இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு ஒரு
வடுகைதையயும் உவைமையயும் கூற ,
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
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3 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்,
ெபரிய இறக்ைககைளயும் நீளமான
இறகுகைளயும் உைடயதும், பலவர்ணமான
இறகுகளால் நைறந்ததுமாகய ஒரு
ெபரிய கழுகு லீபேனானில் வந்து,
ஒரு ேகதுருவன் நுனிக்கைளையப்
ப டித்து, 4 அதன் இளங்கைளயலுள்ள
ெகாழுந்துகைளக்ெகாய்து, அைத
வர்த்தக ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாய்,
அைத வர்த்தகர்களுைடய நகரத்த ேல
ைவத்தது; 5 ேதசத்தன் வைதயல்
ஒன்ைற எடுத்து, அைதப் பய ர் நலத்த ேல
ேபாட்டு, அைத எடுத்து, மிகுந்த தண்ணீர்
ஓரத்த ேல பத்த ரமாக நட்டது. 6 அது
துளிர்த்து, படர்ந்து, தாழ்ந்த அடிமரமுள்ள
த ராட்ைசச்ெசடியாய ற்று; அதன் ெகாடிகள்
அந்த கழுகுக்கு ேநராகவும், அதன் ேவர்கள்
அதன் கீழாகவும் இருந்தன; இந்த வதமாக
அது த ராட்ைசச் ெசடியாக , கைளகைள
வீச , ெகாப்புகைளவ ட்டது. 7 அன்றயும்
ெபரிய இறக்ைககைளயும் த ரளான
இறகுகைளயும் உைடய ேவெறாரு ெபரிய
கழுகு இருந்தது; இேதா, அது தன்னுைடய
நடவாகய பாத்த களிலிருந்து அதற்குத்
தண்ணீர் பாய்ச்சும்படி இந்த த ராட்ைசச்ெசடி
அதற்கு ேநராகத் தன்னுைடய ேவர்கைள
வ ட்டு, அதற்கு ேநராகத் தன்னுைடய
ெகாடிகைள வீசனது. 8 கைளகைள
வடுகறதற்கும், பழத்ைதத்தருகறதற்கும்,



எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 17:9 lxxv எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 17:14

மகைமயான த ராட்ைசச்ெசடியாக றதற்கும்,
இது மிகுந்த தண்ணீர்களின் ஓரமாக ய
நல்ல நலத்தல் நடப்பட்டிருந்தது. 9 இது
ெசழிக்குமா? இது பட்டுப்ேபாகத்தக்கதாக
ஒருவன் இதன் ேவர்கைளப் படுங்காமலும்,
இதன் பழத்ைத ெவட்டாமலும் இருப்பாேனா?
துளிர்த்த எல்லா இைலகேளாடும் இது
பட்டுப்ேபாகும்; இைத ேவருடன் படுங்கும்படி
ஒருவன் பலத்த புயத்ேதாடும் த ரண்ட
மக்கேளாடும் வரத்ேதைவயல்ைல. 10இேதா,
நடப்பட்ட இது ெசழிப்பாக இருக்குேமா?
க ழக்குகாற்று இதன்ேமல் படும்ேபாது
இது வாடி உலர்ந்து ேபாகாேதா? இது
நடப்பட்ட பாத்த களிேல வாடிப்ேபாகும்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார் என்று ெசால் என்றார்.
11 பன்பு ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக அவர்: 12 இப்ேபாதும்
இைவகளின் அர்த்தம் ெதரியுமா என்று நீ
கலகவீட்டாைரக்ேகட்டுச்ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால், இேதா, பாப ேலான்
ராஜா எருசேலமுக்கு வந்து, அதன்
ராஜாைவயும் அதன் ப ரபுக்கைளயும்
ப டித்து, அவர்கைளத் தன்னிடமாகப்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாகும்ேபாது,
13 அவன் ராஜவம்சத்த ேல ஒருவைனத்
ெதரிந்ெதடுத்து, அவனுடன்
உடன்படிக்ைகெசய்து, 14 யூத அரசு தன்ைன
உயர்த்தாமல் தாழ்ந்தருக்கும்படிக்கும்,
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தன்னுைடய உடன்படிக்ைகைய
அவன் ைகக்ெகாள்ளுகறதனால்
அது நைலநற்கும்படிக்கும்,
அவைன ஆைணப்ப ரமாணத்தற்கு
உட்படுத்த , ேதசத்தல் பலசாலிகைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டுேபானாேன. 15 இவன்
அவனுக்கு வேராதமாகக் கலகம்ெசய்து,
தனக்குக் குதைரகைளயும் அேநகம்
ஆட்கைளயும் அனுப்பேவண்டுெமன்று
தன்னுைடய ப ரத ந த கைள எக ப்த ற்கு
அனுப்பனான்; இப்படிப்பட்டவனுக்கு
வாய்க்குேமா? இப்படிச் ெசய்க றவன்
தப்ப த்துக்ெகாள்வாேனா?உடன்படிக்ைகைய
முறத்தவன் தப்ப த்துக்ெகாள்வாேனா?
16 தன்ைன ராஜாவாக ஏற்படுத்தய
ராஜாவனுைடயஆைணையஅசட்ைடெசய்து,
அவனுைடய உடன்படிக்ைகைய
முறத்துப்ேபாட்டவன், அந்த ராஜாவனுைடய
இடமாகயபாப ேலான்நடுவ ேலஅவனருகல்
இருந்து மரணமைடவாெனன்று என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்க ேறன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
17 அவன் அேநக மக்கைள அழிக்கும்படி
அைணேபாட்டு, முற்றுைகச் சுவர்கைளக்
கட்டும்ேபாது, பார்ேவான் ெபரிய
பைடயுடனும், த ரளான கூட்டத்ேதாடும்
வந்து இவனுக்காக ேபாரில்உதவமாட்டான்.
18 இேதா, இவன் வாக்கு ெகாடுத்தருந்தும்
உடன்படிக்ைகைய முறத்துப்ேபாட்டு,
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ஆைணைய அசட்ைடெசய்தான்;
இப்படிெயல்லாம் ெசய்தவன் தப்புவதல்ைல.
19 அதற்காக ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
அவன் என்னுைடய ஆைணைய
அசட்ைடெசய்தைதயும், என்னுைடய
உடன்படிக்ைகைய முறத்துப்ேபாட்டைதயும்,
நான் அவனுைடய தைலயன்ேமல்
வரச்ெசய்ேவன் என்று என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்.
20 அவன் என்னுைடய கண்ணியல்
அகப்படும்படிக்கு, நான் என்னுைடய
வைலைய அவன்ேமல் வீச , அவைனப்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாய்,
அவன் எனக்கு வேராதமாகச்ெசய்த
துேராகத்த ற்காக அங்ேக அவைன
நயாயம் வ சாரிப்ேபன். 21 அவனுடன்
ஓடிப்ேபாக ற யாவரும் அவனுைடய
எல்லா இராணுவங்களும் வாளால்
வழுவார்கள்; மீதயானவர்கேளா எல்லா
தைசகளிலும் ச தறடிக்கப்படுவார்கள்;
அப்ெபாழுது ெயேகாவாகய நான் இைதச்
ெசான்ேனன் என்று அறந்துெகாள்வீர்கள்.
22 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: நான்உயர்ந்த ேகதுருவன்
நுனிக்கைளகளில் ஒன்ைற எடுத்து, அைத
நடுேவன்; அதன் இளங்கைளயலுள்ள
ெகாழுந்துகளில் இளசாக இருக்க ற
ஒன்ைறக்ெகாய்து, அைத உயரமும்
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உன்னதமுமான ஒரு மைலயன்ேமல்
நாட்டுேவன். 23 இஸ்ரேவலின் உயரமான
மைலய ேல அைத நாட்டுேவன்; அது
கைளகைளவ ட்டு, பழம்தந்து, மகைமயான
ேகதுருவாகும்; அதன் கீேழ எல்லாவத
பறைவவைககளும் தங்க , அதன்
கைளகளின் ந ழலிேல தங்கும். 24அப்படிேய
ெயேகாவாகய நான் உயர்ந்த மரத்ைதத்
தாழ்த்த , தாழ்ந்த மரத்ைத உயர்த்த ேனன்
என்றும், நான் பச்ைசயான மரத்ைத
பட்டுப்ேபாகச்ெசய்து, பட்டுப்ேபான மரத்ைதத்
தைழக்கச்ெசய்ேதன் என்றும் வைளச்சலின்
மரங்களுக்கு எல்லாம் ெதரியவரும்;
ெயேகாவாகய நான் இைதச் ெசான்ேனன்,
இைத நைறேவற்ற ேனன் என்று ெசான்னார்
என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 18
பாவம்ெசய்க றஆத்துமா சாகும்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 ப தாக்கள்
த ராட்ைசக்காய்கைள சாப்ப ட்டார்கள்,
பள்ைளகளின் பற்கள் கூச ப்ேபானது
என்னும் பழெமாழிைய நீங்கள் இஸ்ரேவல்
ேதசத்ைதக்குற த்துச் ெசால்லுகறது என்ன?
3இனி இஸ்ரேவலில் இந்தப் பழெமாழிையச்
ெசால்வது இல்ைல என்பைத என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்று
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ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
4 இேதா, எல்லா ஆத்துமாக்களும்
என்னுைடயைவகள்; தகப்பனின்
ஆத்துமா எப்படிேயா, அப்படிேய மகனின்
ஆத்துமாவும் என்னுைடயது; பாவம்ெசய்க ற
ஆத்துமாேவ சாகும். 5 ஒருவன்
நீதமானாக இருந்து, நயாயத்ைதயும்
நீதையயும் ெசய்து, 6 மைலகளின்ேமல்
சாப்ப டாமலும், இஸ்ரேவல் மக்களின்
அசுத்தமான சைலகளுக்கு ேநராகத்
தன்னுைடய கண்கைள ஏெறடுக்காமலும்
தன்னுைடய அயலானுைடய மைனவையத்
தீட்டுப்படுத்தாமலும் மாதவ டாயுள்ள
ெபண்ணுடன் ேசராமலும், 7 ஒருவைனயும்
ஒடுக்காமலும், ெகாள்ைளய டாமலும்
இருந்து, கடன் வாங்கனவனுக்கு
அைடமானத்ைதத் தரும்பக்ெகாடுத்து,
தன்னுைடய அப்பத்ைதப் பச த்தவனுக்குப்
பங்க ட்டு, ஆைடயல்லாதவனுக்கு
ஆைட அணிவத்து, 8 வட்டிக்குக்
ெகாடுக்காமலும்,அதகலாபம்வாங்காமலும்,
அநயாயத்த ற்குத் தன்னுைடய ைகைய
வலக்க , மனிதர்களுக்குள்ள வழக்ைக
உண்ைமயாகத் தீர்த்து, 9 என்னுைடய
கட்டைளகளின்படி நடந்து, என்னுைடய
நயாயங்கைளக் ைகக்ெகாண்டு,
உண்ைமயாக இருந்தால் அவேன நீத மான்;
அவன் பைழக்கேவ பைழப்பான் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
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10 ஆனாலும் அவனுக்கு ஒரு மகன் பறந்து,
அவன் கள்ளனும் இரத்தம் ச ந்துகறவனும்,
ேமற்ெசால்லிய கடைமகளின்படி
நடக்காமல், 11 இைவகளில் ஒன்றுக்கு
ஒப்பானைதச் ெசய்க றவனுமாக இருந்து,
மைலகளின்ேமல் சாப்ப ட்டு, தன்னுைடய
அயலானுைடய மைனவையத் தீட்டுப்படுத்த ,
12 சறுைமயும் எளிைமயுமானவைன
ஒடுக்க , ெகாள்ைளக்காரனாக இருந்து,
அைடமானத்ைதத் தரும்பக் ெகாடுக்காமல்,
அசுத்தமான சைலகளுக்கு ேநராக
தன்னுைடய கண்கைள ஏெறடுத்து,
அருவருப்பானைதச் ெசய்து, 13 வட்டிக்குக்
ெகாடுத்து, அதகமாக வட்டி வாங்கனால்,
அவன் பைழப்பாேனா? அவன்
பைழப்பதல்ைல; இந்த எல்லா
அருவருப்புகைளயும் ெசய்தாேன; அவன்
இறக்கேவ இறப்பான்; அவன் இரத்தப்பழி
அவன்ேமல் இருக்கும். 14 பன்னும்,
இேதா, அவனுக்கு ஒரு மகன் பறந்து,
அவன் தன்னுைடய தகப்பன் ெசய்த
எல்லாப் பாவங்கைளயும் கண்டு,
தான் அைவகளின்படி ெசய்யாதபடி
எச்சரிக்ைகயாகஇருந்து, 15மைலகளின்ேமல்
சாப்ப டாமலும், இஸ்ரேவல் மக்களின்
அசுத்தமான சைலகளுக்கு ேநராகத்
தன்னுைடய கண்கைள ஏெறடுக்காமலும்,
தன்னுைடய அயலானுைடய மைனவையத்
தீட்டுப்படுத்தாமலும், 16 ஒருவைனயும்
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ஒடுக்காமலும், அைடமானத்ைத
ைவத்துக்ெகாண்டிருக்காலும்,
ெகாள்ைளயடிக்காமலும், தன்னுைடய
ஆகாரத்ைத பச த்தவனுக்குப் பங்க ட்டு,
ஆைட இல்லாதவனுக்கு ஆைட அணிவத்து,
17 சறுைமயானவைன துன்பப்படுத்தாதபடித்
தன்னுைடய ைகைய வலக்க , வட்டியும்
அத கமாக வாங்காமலிருந்து என்னுைடய
நயாயங்களின்படி ெசய்து, என்னுைடய
கட்டைளகளில் நடந்தால், அவன் தன்
தகப்பனுைடய அக்க ரமத்தனால் சாகாமல்
பைழக்கேவ பைழப்பான். 18 அவனுைடய
தகப்பேனாெவன்றால் ெகாடுைமெசய்து,
சேகாதரைனக் ெகாள்ைளய ட்டு, தகாதைதத்
தன்னுைடய மக்களின் நடுவ ேல
ெசய்தபடியனால்,இேதா,இவன்தன்னுைடய
அக்க ரமத்த ேல மரிப்பான். 19 இெதப்படி,
மகன் தகப்பனுைடய அக்க ரமத்ைதச்
சுமக்க றதல்ைலயா என்று நீங்கள்
ேகட்டால், மகன் நயாயத்ைதயும் நீதையயும்
ெசய்து, என்னுைடய கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி
ெசய்ததனால், அவன் பைழக்கேவ
பைழப்பான். 20 பாவம்ெசய்க ற ஆத்துமாேவ
சாகும்; மகன் தகப்பனுைடய அக்க ரமத்ைதச்
சுமப்பதுமில்ைல, தகப்பன் மகனுைடய
அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பதுமில்ைல;
நீத மானுைடய நீத அவன்ேமல்
தான் இருக்கும், துன்மார்க்கனுைடய
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துன்மார்க்கமும் அவன்ேமல் தான் இருக்கும்.
21 துன்மார்க்கன் தான் ெசய்த எல்லாப்
பாவங்கைளயும்வ ட்டுத்தரும்ப ,என்னுைடய
கட்டைளகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாண்டு,
நயாயத்ைதயும் நீதையயும் ெசய்தால்,
அவன் பைழக்கேவ பைழப்பான், அவன்
மரிப்பதல்ைல. 22 அவன் ெசய்த எல்லா
மீறுதல்களும் நைனக்கப்படுவதல்ைல;
அவன் தான் ெசய்த நீதய ேல பைழப்பான்.
23 துன்மார்க்கன் மரணமைடக றது
எனக்கு எவ்வளேவனும் ப ரியேமா?
அவன் தன்னுைடய வழிகைள வ ட்டுத்
தரும்ப ப் பைழப்பது அல்லேவா
எனக்குப் ப ரியம் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 24 நீத மான்
தன்னுைடய நீதையவ ட்டு வலக , அநீத
ெசய்து, துன்மார்க்கன் ெசய்க ற எல்லா
அருவருப்புகளின்படியும் ெசய்தால்,
அவன் பைழப்பாேனா? அவன்
ெசய்த அவனுைடய எல்லா நீத களும்
நைனக்கப்படுவதல்ைல; அவன் ெசய்த
தன்னுைடயதுேராகத்த ேலயும்அவன்ெசய்த
தன்னுைடய பாவத்த ேலயும் மரிப்பான்.
25 நீங்கேளா, ஆண்டவருைடய வழி சரியாக
இருக்கவல்ைல என்கறீர்கள்; இஸ்ரேவல்
மக்கேள, ேகளுங்கள்; என்னுைடய வழி
சரியாகஇருக்காேதா? உங்களுைடயவழிகள்
அல்லேவா சரிய ல்லாததாக இருக்க றது.
26 நீத மான் தன்னுைடய நீதையவ ட்டு
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வலக , அநீதெசய்து அத ேல இறந்தால்,
அவன் ெசய்த தன்னுைடய அநீதயனால்
அவன் மரிப்பான். 27 துன்மார்க்கன்
தான் ெசய்த துன்மார்க்கத்ைதவ ட்டு
வலக , நயாயத்ைதயும் நீதையயும்
ெசய்தால், அவன் தன்னுைடய
ஆத்துமாைவப் பைழக்கச்ெசய்வான்.
28 அவன் எச்சரிப்பைடந்து, தான்
ெசய்த எல்லா மீறுதல்கைளயும்
வ ட்டுத் தரும்புக றபடியனாேல
அவன் பைழக்கேவ பைழப்பான்,
அவன் மரிப்பதல்ைல. 29 இஸ்ரேவல்
மக்கேளா: ஆண்டவருைடய வழி
ஒழுங்காக இருக்கவல்ைல என்கறார்கள்;
இஸ்ரேவல் மக்கேள, என்னுைடய வழிகள்
ஒழுங்காக இருக்காேதா? உங்களுைடய
வழிகள் அல்லேவா ஒழுங்கல்லாததாக
இருக்க றது. 30 ஆைகயால் இஸ்ரேவல்
மக்கேள, நான் உங்களில் அவனவைன
அவனவன் வழிகளுக்குத் தகுந்தபடி
நயாயந்தீர்ேபன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்; நீங்கள்
மனந்தரும்புங்கள், உங்களுைடய எல்லா
மீறுதல்கைளயும் வ ட்டுத் தரும்புங்கள்;
அப்ெபாழுது அக்க ரமம் உங்களுைடய
ெபால்லாப்புக்கு காரணமாகஇருப்பதல்ைல.
31 நீங்கள் துேராகம்ெசய்த உங்களுைடய
எல்லாத் துேராகங்கைளயும் உங்கள்ேமல்
இல்லாமல் வலக்க , உங்களுக்குப்
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புது இருதயத்ைதயும் புது ஆவையயும்
உண்டாக்க க்ெகாள்ளுங்கள்; இஸ்ரேவல்
மக்கேள, நீங்கள் ஏன் இறக்கேவண்டும்?
32 மனந்தரும்புங்கள், அப்ெபாழுது
பைழப்பீர்கள்; மரணமைடக றவனுைடய
மரணத்ைத நான் வரும்புவதல்ைல என்று
ெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 19
இஸ்ரேவல்ப ரபுக்களுக்கானபுலம்பல்

1 நீ இஸ்ரேவல் ப ரபுக்களின்ேபரில்
ஒரு புலம்பல் பாடி, 2 ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: உன்னுைடய தாய்
எப்படிப்பட்டவள்? அவள் ஒரு ெபண்சங்கம்,
அவள் சங்கங்களுக்குள்ேள படுத்தருந்து,
பாலசங்கங்களின் நடுவ ேல தன்னுைடய
குட்டிகைள வளர்த்தாள். 3 தன்னுைடய
குட்டிகளில் ஒன்று வளர்ந்து, பாலசங்கமாக ,
இைரேதடப் பழக , மனிதர்கைள அழித்தது.
4 அந்நயேதசங்களும் அதன் ெசய்தையக்
ேகட்டார்கள்,அதுஅவர்களுைடயபடுகுழியல்
அகப்பட்டது; அைதச் சங்கலிகளினால் கட்டி,
எக ப்துேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்.
5 தாய்ச்சங்கம் காத்தருந்து, தன்னுைடய
நம்ப க்ைக ெபாய்யாகப் ேபானது என்று
கண்டு, அது தன்னுைடய குட்டிகளில்
ேவெறான்ைற எடுத்து, அைத பாலசங்கமாக
ைவத்தது. 6 அது சங்கங்களுக்குள்ேள
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வச த்து, பாலசங்கமாக , இைரேதடப்
பழக , மனிதர்கைளச் சாப்ப ட்டது.
7அவர்களுைடய பாழான அரண்மைனகளில்
த ரிந்து, அவர்களுைடய பட்டணங்கைளப்
பாழாக்கயது; அதனுைடய ெகர்ச்ச ப்பன்
சத்தத்த ற்கு ேதசமும் அதலுள்ளஅைனத்தும்
பயந்தது. 8 அப்ெபாழுது சுற்றலுள்ள
ேதசங்கள் அதற்கு எத ராக எழும்பவந்து,
தங்களுைடய வைலைய அதன்ேமல்
வீசனார்கள்; அது அவர்களுைடய
படுகுழிய ேல அகப்பட்டது. 9 அவர்கள்
அைதச் சங்கலிகளினால் கட்டி, ஒரு
கூட்டுக்கு உட்படுத்த , அைதப் பாப ேலான்
ராஜாவனிடம் ெகாண்டுேபானார்கள்;
இனி அதன் சத்தம் இஸ்ரேவலின்
மைலகளின்ேமல் ேகட்கப்படாதபடி
அைத ேகாட்ைடகளில் ெகாண்டுேபாய்
அைடத்தார்கள். 10 நீ அைமதயாக
இருக்கும்ேபாது உன்னுைடய தாய் தண்ணீர்
ஓரமாக நாட்டப்பட்டதும், மிகுதயான
நீர்ப்பாய்ச்சலால் பழம்தருகறதும்
தைழத்தருக்க றதுமான த ராட்ைசச்ெசடியாக
இருந்தாள். 11 ஆளுகறவர்களின்
ெசங்ேகாலுக்ேகற்ற பலத்தகைளகள்
அதற்கு இருந்தது; அதன் வளர்த்த
அடர்த்தயான கைளகளுக்குள்ேள உயர
ஓங்க , தன்னுைடய உயரத்தால் தன்னுைடய
த ரளானெகாடிகேளாடுங்கூடத் ேதான்றயது.
12ஆனாலும் அது ேகாபமாகப் படுங்கப்பட்டு,
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தைரய ேல தள்ளுண்டது; கீழ்காற்றனால்
அதன் பழம் காய்ந்துேபானது; அதன்
பலத்த கைளகள் முறந்து, பட்டுப்ேபாயன;
ெநருப்பு அைவகைளச் சுட்ெடரித்தது.
13 இப்ெபாழுது அது வறண்டதும்
தண்ணீர் இல்லாததுமான வனாந்த ர
பூமிய ேல நடப்பட்டிருக்க றது. 14 அதன்
ெகாடிகளிலுள்ள ஒரு ெகாப்பலிருந்து
ெநருப்பு புறப்பட்டு, அதன் பழத்ைதச்
சுட்ெடரித்தது;ஆளுகற ெசங்ேகாலுக்கு ஏற்ற
பலத்த கைள இனி அதல் இல்ைலெயன்று
ெசால்;இதுேவ புலம்பல்,இதுேவ புலம்பலாக
இருக்கும்என்றார்.

அத்த யாயம் 20
கலகக்காரர்களானஇஸ்ரேவல்

1 பாப ேலானின் சைறயருப்பன்
ஏழாம் வருடத்து ஐந்தாம் மாதம் பத்தாம்
ேததய ேல இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களில்
சலர் ெயேகாவாவ டம் வ சாரிக்கும்படி
வந்து, எனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்தார்கள்.
2 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 3 மனிதகுமாரேன,
நீ இஸ்ரேவல் மூப்பர்களுடன் ேபச ,
அவர்கைள ேநாக்க : ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
நீங்கள் என்னிடம் வ சாரிக்கவந்தீர்கேளா?
நீங்கள் என்னிடத்தல் வ சாரிக்க
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இடங்ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்
என்று ெசால். 4 மனிதகுமாரேன, நீ
அவர்களுக்காக வழக்காடுவாேயா?
வழக்காட மனதருந்தால், நீ அவர்கள்
தகப்பன்மார்களுைடய அருவருப்புகைள
அவர்களுக்கு காட்டி, அவர்கைள ேநாக்க :
5 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், நான் இஸ்ரேவைலத்
ெதரிந்துெகாண்ட நாளிேல யாக்ேகாபு
வம்சத்து மக்களுக்கு நான் வாக்கு
ெகாடுத்து, எக ப்துேதசத்தல் என்ைன
அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்த , நான்
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
என்று வாக்களித்ேதன். 6 நான்
அவர்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து
அைழப்ேபன் என்றும், அவர்களுக்காக
நான் பார்த்துைவத்ததும், பாலும்
ேதனும் ஓடுகறதும் எல்லா ேதசங்களின்
சங்காரமுமான ேதசத்த ேல அவர்கைளக்
ெகாண்டுவந்துவடுேவன் என்றும் அந்த
நாளிேல வாக்களித்து, 7 உங்களில்
அவரவர் தங்களுைடய கண்களால்
ேநாக்கன அருவருப்புகைளத் தள்ளிவ ட்டு,
எக ப்தன் அசுத்தமான சைலகளால்
உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தாமல்
இருப்பீர்களாக; உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா நான் என்று அவர்களுடன்
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ெசான்ேனன். 8 அவர்கேளா, என்னுைடய
ெசால்ைலக் ேகட்கமனதல்லாமல் எனக்கு
வ ேராதமாக துேராகம்ெசய்தார்கள்;
அவரவர் தங்களுைடய கண்களால்
ேநாக்கன அருவருப்புகைளத்
தள்ளிப்ேபாடாமலும், எக ப்தன்
அசுத்தமான சைலகைள வ டாமலும்
இருந்தார்கள்; ஆதலால் எக ப்துேதசத்தன்
நடுவ ேல என்னுைடய ேகாபத்ைத
அவர்களிேல தீர்த்துக்ெகாள்ளும்படி
என்னுைடய ேகாபத்ைத அவர்கள்ேமல்
ஊற்றுேவன் என்ேறன். 9 ஆகலும் நான்
என்ைன இவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்த ,
இவர்களுக்கு முன்பாக என்னுைடய
ெபயர் பரிசுத்தக்குைலச்சலாகாதபடி,
இவர்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்து, என்னுைடய ெபயருக்காக
கருைபெசய்ேதன். 10 ஆைகயால் நான்
அவர்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்து,அவர்கைளவனாந்த ரத்தல்
அைழத்துவந்து, 11 என்னுைடய
கட்டைளகைள அவர்களுக்குக் ெகாடுத்து,
என்னுைடய நயாயங்கைள அவர்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்த ேனன்; அைவகளின்படி
ெசய்க றமனிதன்அைவகளால்பைழப்பான்.
12 நான் தங்கைளப் பரிசுத்தம்ெசய்க ற
ெயேகாவா என்று அவர்கள் அறயும்படி,
எனக்கும் அவர்களுக்கும் அைடயாளமாக
இருப்பதற்கான என்னுைடய
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ஓய்வுநாட்கைளயும் அவர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்ேடன். 13 ஆனாலும் இஸ்ரேவல்
மக்கள் வனாந்த ரத்தல் எனக்கு வ ேராதமாக
துேராகம் ெசய்தார்கள்; என்னுைடய
கட்டைளகளின்படிேய மனிதன் ெசய்தால்
அைவகளால் பைழப்பான்; அவர்கேளா
அைவகளில் நடக்காமல், என்னுைடய
நயாயங்கைள ெவறுத்து, என்னுைடய
ஓய்வுநாட்களின் பரிசுத்தத்ைத மிகவும்
குைலத்துப்ேபாட்டார்கள்; ஆதலால்
அவர்கைள அழிப்பதற்காக வனாந்த ரத்த ேல
என்னுைடய ேகாபத்ைத அவர்கள்ேமல்
ஊற்றுேவன் என்ேறன். 14 ஆகலும்
நான் இவர்கைளப் புறப்படச்ெசய்தைதக்
கண்ட அந்நயமக்களுைடய கண்களுக்கு
முன்பாக என்னுைடய ெபயர்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாகாதபடி, என்னுைடய
ெபயருக்காக கருைபெசய்ேதன்.
15 ஆனாலும் அவர்களுைடய இருதயம்
அவர்களுைடய அசுத்தமான சைலகைளப்
பன்பற்ற அவர்கள் என்னுைடய
நயாயங்கைள ெவறுத்து, என்னுைடய
கட்டைளகளில் நடக்காமற்ேபாய்,
என்னுைடய ஓய்வுநாட்கைளப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனபடியால், 16 நான்
வாக்குத்தத்தம்ெசய்ததும், பாலும் ேதனும்
ஓடுகறதும், எல்லா ேதசங்களின் அழகாக
இருக்க றதுமான ேதசத்த ேல அவர்கைளக்
ெகாண்டுவந்து வடுவதல்ைல என்று
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வனாந்த ரத்தல் வாக்களித்ேதன். 17ஆகலும்
அவர்கைள அழிக்காதபடி, என்னுைடய
கண் அவர்கைளத் தப்பவ ட்டது; நான்
அவர்கைளவனாந்த ரத்தல்அழிக்கவல்ைல.
18 வனாந்த ரத்தல் அவர்களுைடய
பள்ைளகைளேநாக்க : நீங்கள்உங்களுைடய
ெபற்ேறார்களின் முைறைமகளில்
நடக்காமலும் அவர்களுைடய
நயாயங்கைளக் ைகக்ெகாள்ளாமலும்,
அவர்களுைடய அசுத்தமான சைலகளால்
உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தாமலும் இருங்கள்.
19 உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
நாேன; நீங்கள் என்னுைடய கட்டைளகளில்
நடந்து, என்னுைடய நயாயங்கைளக்
ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படிேய
ெசய்து, 20 என்னுைடய ஓய்வுநாட்கைளப்
பரிசுத்தமாக்குங்கள்; நான் உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா என்று நீங்கள்
அறயும்படி அைவகள் எனக்கும்
உங்களுக்கும் அைடயாளமாக இருக்கும்
என்ேறன். 21 ஆனாலும் பள்ைளகளும்
எனக்கு வ ேராதமாக எழும்பனார்கள்;
என்னுைடய கட்டைளகளின்படிேய மனிதன்
ெசய்தால் அைவகளால் பைழப்பாேன;
அவர்கேளா அைவகளில் நடவாமலும்,
என்னுைடய நயாயங்கைளக் ைகக்ெகாண்டு
அைவகளின்படி ெசய்யாமலும், என்னுைடய
ஓய்வுநாட்கைளப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க ப்
ேபாட்டார்கள்; ஆைகயால் வனாந்த ரத்த ேல
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என்னுைடய ேகாபத்ைத அவர்களில்
தீர்த்துக்ெகாள்ளும்படி என்னுைடய
ேகாபத்ைத அவர்கள்ேமல் ஊற்றுேவன்
என்ேறன். 22 ஆகலும் நான்
என்னுைடய ைகையத்தருப்ப , நான்
இவர்கைள புறப்படச்ெசய்தைதக் கண்ட
அந்நயமக்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாக
என் ெபயர் பரிசுத்தக்குைலச்சலாகாதபடி,
என்னுைடய ெபயருக்காக கருைபெசய்ேதன்.
23 ஆனாலும் அவர்கள் என்னுைடய
நயாயங்களின்படி ெசய்யாமல்,
என்னுைடய கட்டைளகைள ெவறுத்து,
என்னுைடய ஓய்வு நாட்கைளப் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்கனபடியாலும், அவர்களுைடய
கண்கள் அவர்கள் தகப்பன்மார்களின்
அசுத்தமான சைலகளின்ேமல்
ேநாக்கமாக இருந்தபடியாலும், 24 நான்
அவர்கைளப் அந்நயமக்களுக்குள்ேள
ச தறடித்து, அவர்கைள ேதசங்களிேல
தூற்ற ப்ேபாடுக றதற்கு வனாந்த ரத்த ேல
வாக்கு ெகாடுத்ேதன். 25 ஆைகயால்
நன்ைமக்கு ஏதுவல்லாத கட்டைளகைளயும்
ஜீவனுக்கு ஏதுவல்லாத நயாயங்கைளயும்
நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
26 நான் ெயேகாவா என்று அவர்கள்
அறயத்தக்கதாக. நான் அவர்கைளப்
பாழாக்கும்படி, அவர்களுக்கு முதலில்
பறக்க றைதெயல்லாம் தீயல்
பலிய டச்ெசய்து, இந்த வதமாக
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அவர்களுைடய பலிகளினாேல அவர்கைளத்
தீட்டுப்படச்ெசய்ேதன். 27 ஆைகயால்
மனிதகுமாரேன, நீ இஸ்ரேவல் மக்களுடன்
ேபச , அவர்கைள ேநாக்க : ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
உங்களுைடய தகப்பன்மார்கள் இன்னும்
எனக்கு வ ேராதமாகத் துேராகம்ெசய்து,
என்ைனத் சப த்தார்கள். 28 அவர்களுக்குக்
ெகாடுப்ேபன் என்று வாக்குெகாடுத்த
ேதசத்த ேலநான்அவர்கைளநுைழயச்ெசய்த
பன்பு, அவர்கள் உயர்ந்த ஒரு
ேமட்ைடயும் தைழத்த ஒரு மரங்கைளயும்
எங்ெகங்ேக கண்டார்கேளா, அங்கங்ேக
தங்களுைடய பலிகைளச் ெசலுத்த ,
அந்த இடங்களிெலல்லாம் எனக்கு
எரிச்சல் உண்டாக்குகற தங்களுைடய
காணிக்ைககைளப் பைடத்து, சுகந்த
வாசைனயான தங்களுைடய தூபங்கைளக்
காட்டி, தங்களுைடய பானபலிகைள
ஊற்றனார்கள். 29 அப்ெபாழுது நான்
அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் ேபாக ற அந்த
ேமடு என்னெவன்று ேகட்ேடன்; அதனால்
இந்த நாள்வைரக்கும் அதற்குப் பாமா* என்று
ெபயர்.
நயாயத்தீர்ப்பும்மீட்ெடடுப்பும்

30 ஆைகயால் நீ இஸ்ரேவல் வீட்டாைர
ேநாக்க : ெயேகாவாகய ஆண்டவர்

* அத்த யாயம் 20:29 20:29வக்க ரக ேகாவல்
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ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
உங்களுைடய தகப்பன்மார்களுைடய
மார்க்கத்தன்படிேய நீங்களும்
தீட்டுப்பட்டவர்கள் அல்லேவா?
அவர்களுைடய அருவருப்புகைள நீங்களும்
பன்பற்ற ச் ேசாரம்ேபாக றீர்கள் அல்லேவா?
31 நீங்கள் உங்களுைடய பள்ைளகைளத் தீ
மித க்கச்ெசய்து, உங்களுைடய பலிகைளச்
ெசலுத்துகறேபாது, இந்த நாள் வைரக்கும்
அவர்களுைடய எல்லா அசுத்தமான
சைலகளாலும் நீங்கள் தீட்டுப்படுவீர்கேள;
நீங்கள் என்னிடத்தல் வ சாரிக்க
இடங்ெகாடுப்ேபேனா? இஸ்ரேவல் மக்கேள,
நீங்கள் என்னிடத்தல் வ சாரிக்கும்படி
இடங்ெகாடுப்பதல்ைல என்று என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
32 மரத்த ற்கும் கல்லுக்கும் ஆராதைன
ெசய்து, அஞ்ஞானிகைளப்ேபாலவும்
ேதசத்தன் மக்களின் ேதசங்கைளப்ேபாலவும்
இருப்ேபாம் என்று ெசால்லுகறீர்கேள;
உங்களுைடய மனதல் எழும்புக ற
இந்த நைனவன்படி ஆவேத இல்ைல.
33 பலத்த ைகயனாலும், புயத்தனாலும்,
ஊற்றப்பட்ட கடுங்ேகாபத்தனாலும்,
உங்கைள ஆள்ேவன் என்பைத என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
34 நீங்கள் மக்களுக்குள் இல்லாதபடி நான்
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உங்கைளப் புறப்படச்ெசய்து, நீங்கள்
ச தறயருக்க ற ேதசங்களில் இல்லாதபடிக்கு
நான் உங்கைளப் பலத்தைகயனாலும்,
ஓங்கய புயத்தனாலும், ஊற்றப்பட்ட
கடுங்ேகாபத்தனாலும் கூடிவரச்ெசய்து,
35 உங்கைளப் புறேதசத்தாரின்
வனாந்த ரத்த ேல ெகாண்டுேபாய், அங்ேக
உங்களுடன் முகமுகமாக வழக்காடுேவன்.
36 நான் எக ப்துேதசத்தன் வனாந்த ரத்தல்
உங்களுைடய தகப்பன்மார்களுடன்
வழக்காடினதுேபால உங்கேளாடும்
வழக்காடுேவன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 37 நான்
உங்கைளக் ேகாலின்கீழ் ெசல்லும்படி
ெசய்து, உங்கைள உடன்படிக்ைகயன்
கட்டுக்குட்படுத்த , 38 கலகக்காரர்கைளயும்,
துேராக கைளயும் உங்கைளவ ட்டுப்
ப ரித்துப்ேபாடுேவன்; அவர்கைளத் தாங்கள்
தங்கும் ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்ேவன்;
ஆனாலும் அவர்கள் இஸ்ரேவல் ேதசத்தல்
நுைழவதல்ைல; அப்ெபாழுது நான்
ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள்.
39 இப்ேபாதும் இஸ்ரேவல் மக்கேள,
நீங்கள் என்னுைடய ெசால்ைலக்ேகட்க
மனதல்லாமல் இருந்தால், நீங்கள் ேபாய்,
அவனவன்தன்தன்அசுத்தமானசைலகைள
இன்னும் ேசவயுங்கள்; ஆனாலும்
என்னுைடய பரிசுத்த ெபயைர உங்களுைடய
காணிக்ைககளாலும் உங்களுைடய
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அசுத்தமான சைலகளாலும் இனிப்
பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காதருங்கள் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
40 இஸ்ரேவலின் உயரமான மைலயாகய
என்னுைடய பரிசுத்த மைலய ேல
இஸ்ரேவலுைடய எல்லா வம்சத்தாருமாகய
ேதசத்தலுள்ள அைனவரும் என்ைனச்
ேசவ ப்பார்கள் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்; அங்ேக
அவர்கள்ேமல் ப ரியம் ைவப்ேபன்; அங்ேக
நீங்கள் பரிசுத்தம்ெசய்க ற எல்லாவற்றலும்
உங்களுைடய காணிக்ைககைளயும்
உங்களுைடய முதற்பலன்கைளயும்
ெசலுத்தும்படி ேகட்ேபன். 41 நான் உங்கைள
மக்களிலிருந்து புறப்படச்ெசய்து, நீங்கள்
ச தறுண்டிருக்கற ேதசங்களிலிருந்து
உங்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளும்ேபாது,
சுகந்த வாசைனயனால் நான் உங்கள்ேமல்
ப ரியமாக இருப்ேபன்; அப்ெபாழுது
அந்நயஜாத களின் கண்களுக்கு முன்பாக
உங்களால் பரிசுத்தம் ெசய்யப்படுேவன்.
42 உங்களுைடய தகப்பன்மார்களுக்கு
ெகாடுப்ேபன் என்று வாக்கு ெகாடுத்த
ேதசமாக ய இஸ்ரேவல் ேதசத்த ேல நான்
உங்கைளத்தரும்பவரச்ெசய்யும்ேபாது,நான்
ெயேகாவா என்று நீங்கள் அறந்துெகாண்டு,
43அங்ேகஉங்களுைடயஎல்லாவழிகைளயும்
உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தன உங்களுைடய
எல்லாச் ெசயல்கைளயும் நைனத்து,
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நீங்கள் ெசய்தருந்த உங்களுைடய
எல்லாப் ெபால்லாப்புகளுக்காக
உங்கைள நீங்கேள அருவருப்பீர்கள்.
44 இஸ்ரேவல் மக்கேள, உங்கள் ெபால்லாத
வழிகளுக்குத்தக்கதாகவும், உங்களுைடய
ெகட்ட ெசயல்களுக்குத்தக்கதாகவும்
நான் உங்களுக்குச் ெசய்யாமல்,
என்னுைடய ெபயரினால் உங்களுக்குக்
கருைபெசய்யும்ேபாது, நான் ெயேகாவா
என்று அறந்துெகாள்வீர்கள் என்கறைதக்
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்
என்று ெசால் என்றார். 45 ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
46மனிதகுமாரேன, நீஉன்னுைடயமுகத்ைதத்
ெதன்தைசக்கு ேநேர தருப்ப , ெதற்குக்கு
வ ேராதமாக உன்னுைடய வசனத்ைதப்
ெபாழிந்து, ெதற்குபுறமான வயல்ெவளியன்
காட்டுக்கு வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி, 47 ெதற்குதைசக்காட்ைட ேநாக்க :
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகள்,
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், இேதா, நான் உன்னில்
ெநருப்ைப ெகாளுத்துேவன்; அது உன்னில்
பச்ைசயான எல்லா மரங்கைளயும்
பட்டுப்ேபான எல்லா மரங்கைளயும்
எரிக்கும்; ஜூவாலிக்கற ஜூவாைல
அவக்கப்படமாட்டாது; ெதற்கு துவக்க
வடக்குவைரயுள்ள ேதசெமங்கும் அதனால்
ெவந்துேபாகும். 48 ெயேகாவாகய நான்
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அைதக் ெகாளுத்த ேனன் என்பைத
எல்லா மக்களும் காணும்; அது
அவக்கப்படுவதல்ைல என்று ெசால்
என்றார். 49 அப்ெபாழுது நான்: ஆ,
ெயேகாவாகய ஆண்டவேர, இவன்
உவைமகைளயல்லேவா ெசால்லுகறான்
என்று அவர்கள் என்ைனக்குறத்துச்
ெசால்லுகறார்கள்என்ேறன்.

அத்த யாயம் 21
பாப ேலானும்ேதவனின்நயாயத்தீர்ப்பன்

வாளும்
1 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய

வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
2 மனிதகுமாரேன, நீ உன்னுைடய முகத்ைத
எருசேலமுக்கு ேநராகத் தருப்ப , பரிசுத்த
ஸ்தலங்களுக்கு வேராதமாக உன்னுைடய
வசனத்ைதப் ெபாழிந்து, இஸ்ரேவல்
ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி. 3 இஸ்ரேவல் ேதசத்ைத ேநாக்க ,
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், இேதா, நான் உனக்கு
வேராதமாக வந்து, என்னுைடய வாைள
அதன் உைறயலிருந்து உருவ , உன்னில்
நீத மாைனயும் துன்மார்க்கைனயும்
அழிப்ேபன். 4 நான் உன்னில்
சன்மார்க்கைனயும் துன்மார்க்கைனயும்
அழிக்கப்ேபாக றதனால் ெதற்கு துவக்க
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வடக்குவைரயும்உள்ளஎல்லாமாம்சத்த ற்கும்
எத ராக என்னுைடய வாள் அதன்
உைறயலிருந்து புறப்படும். 5 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாகய நான் என்னுைடய வாைள
அதன் உைறயலிருந்து உருவேனன்
என்பைத எல்லா மாம்சமும் அறயும்;
அது இனி உைறக்குள் தரும்புவதல்ைல.
6 ஆதலால் மனிதகுமாரேன, உன்னுைடய
இடுப்பு ெநாறுங்கும்படி ெபருமூச்சுவடு;
அவர்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாக
மனங்கசந்து ெபருமூச்சுவடு. 7 நீ எதற்காக
ெபருமூச்சுவடுகறாய் என்று அவர்கள்
உன்னிடத்தல் ேகட்டால், நீ அவர்கைள
ேநாக்க : துர்ச்ெசய்த வருகறதற்காகேவ;
அதனால், இருதயங்கெளல்லாம் உருக ,
ைககெளல்லாம் தளர்ந்து, மனெமல்லாம்
தயங்க , முழங்கால்கெளல்லாம்
தண்ணீைரப்ேபால தள்ளாடும்; இேதா, அது
வந்து சம்பவக்கும் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார் என்று
ெசால் என்றார். 8 ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
9மனிதகுமாரேன, நீ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி,
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
வாள் கூர்ைமயாக்கப்பட்டது, வாள்
கூர்ைமயாக்கப்பட்டது; அது தீட்டப்பட்டும்
இருக்க றது. 10ெபரியஅழிவுண்டாக்குவதற்கு
அது கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்க றது;
மின்னத்தக்கதாக அது தீட்டப்பட்டிருக்க றது;
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சந்ேதாஷப்படுேவாேமா? அது என்னுைடய
மகனுைடயேகால்,அதுஎல்லாமரங்கைளயும்
அலட்சயம்ெசய்யும். 11 அைதக்
ைகயாடும்படி அைதத் துலக்கக் ெகாடுத்தார்;
ெகால்லுகறவன் ைகய ேல ெகாடுக்கும்படி
அந்தப் வாள் கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்க றது;
அது தீட்டப்பட்டதுமாக இருக்க றது என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்று ெசால்.
12 மனிதகுமாரேன, நீ சத்தமிட்டு கதறு; வாள்
என்னுைடய மக்களின்ேமல் வரும்; அது
இஸ்ரேவல் ப ரபுக்கள் எல்லார்ேமலும் வரும்;
அதற்காக என்னுைடய மக்களுக்குள்ேள
த கல் உண்டாயருக்கும்; ஆைகயால்
உன்னுைடய வலாவ ேல அடித்துக்ெகாள்.
13 யாைவயும் கண்டிக்க ற ேகால்
வந்தால் தவ ர இனிச் ேசாதைனயனால்
தீருகறது என்னெவன்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 14 ஆைகயால்
மனிதகுமாரேன, நீ தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி, ைகேயாேட ைகதட்டு; வாள்
மூன்றுமுைற இரட்டித்துவரும்; அது
ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்களின் வாள்;
அது ெகாைலெசய்யப்படப்ேபாக ற
ெபரியவர்களின் உள் அைறகளில் நுைழகற
வாள். 15 அவர்களுைடய இருதயம்
கைரந்து, அவர்களுைடய இைடயூறுகள்
அதகமாகும்படி, பட்டயத்தன் கூர்ைமைய
அவர்களுைடய எல்லா வாசல்களுக்கும்
சம்பவக்கக் கட்டைளயடுேவன்; ஆ,
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அது மின்னும்படியாகப் பதமிடப்பட்டது,
ெவட்டும்படியாகத் தீட்டிைவக்கப்பட்டது.
16ஒேரபலமாகவலதுபுறமாகெவட்டு,தரும்ப
இடதுபுறமாகவும் ெவட்டு; உன்னுைடய
முகம்* தரும்புக ற தைசெயல்லாம் ெவட்டு.
17 நானும் ைகயுடன் ைகதட்டி, என்னுைடய
கடுங்ேகாபத்ைத ஆறச்ெசய்ேவன் என்று
ெயேகாவாகய நான் ெசான்ேனன் என்றார்.
18 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 19 மனிதகுமாரேன,
பாப ேலான் ராஜாவன் வாள் வரக்கூடிய
இரண்டு வழிகைளக் குறத்துக்ெகாள்;
இரண்டும் ஒேர ேதசத்தலிருந்து
வரேவண்டும்; நீ ஒரு இடத்ைதத்
ெதரிந்துெகாள், நகரத்த ற்குப் ேபாக ற
வழியன் முைனயல் அந்த இடத்ைதத்
ெதரிந்துெகாள். 20வாள்அம்ேமானியர்களின்
பட்டணமாகய ரப்பாவுக்கு வ ேராதமாக
வரக்கூடிய ஒரு வழிையயும், யூதாவல்
இருக்கற பாதுகாப்பான எருசேலமுக்கு
வ ேராதமாக வரக்கூடிய ஒரு வழிையயும்
குறத்துக்ெகாள். 21 பாப ேலான் ராஜா
இரண்டு வழிகளின் முைனயாகய
வழிப்ப ரிவ ேல குற பார்க்க றதற்காக
ந ற்பான்; அம்புகைளத் தீட்டி, சைலகைள
ஆட்டி, ஈரலால் குற பார்ப்பான். 22 தைலவைர
நயமிக்க றதற்கும், அழிக்கும்படி

* அத்த யாயம் 21:16 21:16வாள்
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ஆர்ப்பரிக்க றதற்கும், ெகம்பீரமாகச்
சத்தமிடுக றதற்கும், வாசல்கைள முட்டும்
இயந்த ரங்கைளைவக்கறதற்கும், மண்ேமடு
ேபாடுக றதற்கும், முற்றுைகச் சுவர்கைளக்
கட்டுக றதற்கும், எருசேலைமக்குற த்து
குற பார்க்குதல்அவனுைடயவலதுபுறத்த ேல
உண்டாயருக்கும். 23 இந்த குறயானது
வாக்கு ெகாடுத்தவர்களுக்கு முன்பாகப்
ெபாய்யாகத் ேதான்றும்; ஆயனும் அவர்கள்
ப டிக்கப்படும்படி அவன் அவர்களுைடய
துேராகத்ைத நைனப்பான். 24 ஆைகயால்
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: உங்கள் துேராகங்கள்
ெவளியரங்கமாக றதனாலும், உங்களுைடய
ெசய்ைககளிெலல்லாம் உங்களுைடய
பாவங்கள் ெதரியவருகறதனாலும்,
நீங்கள் உங்களுைடய அக்க ரமத்ைத
நைனக்கச்ெசய்க றீர்கேள; நீங்கள்
இப்படிப்பட்டவர்கெளன்றுநைனக்கப்படுக றீர்கேள;
ஆதலால் ைகப்ப டியாக ப டிக்கப்படுவீர்கள்.
25 இஸ்ரேவைல ஆளுகற அவபக்தயுள்ள
துன்மார்க்க அத பத ேய, அக்க ரமத்த ற்கு
முடிவு வருங்காலத்தல் உன்னுைடய நாள்
வந்தது. 26 தைலப்பாைகையக் கழற்று,
க ரீடத்ைத எடுத்துப்ேபாடு; அது இனி
முன்பு ேபால இருக்காது; தாழ்ந்தவைன
உயர்த்த , உயர்ந்தவைனத் தாழ்த்துேவன்.
27 அைதக் கவழ்ப்ேபன், கவழ்ப்ேபன்,
கவழ்ப்ேபன்; உரிைமக்காரனானவர்
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வரும்வைர அது இல்லாமல் இருக்கும்;
அவருக்ேக அைதக் ெகாடுப்ேபன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
28பன்னும்மனிதகுமாரேன, நீதீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லு: அம்ேமானியர்கைளயும் அவர்கள்
ெசால்லும் ந ந்தைனகைளயும் குறத்துக்
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், 29 அக்க ரமத்த ற்கு
முடிவு வருங்காலத்தல் வந்த தங்களுைடய
நாளுக்கு ஏதுவாக , ெகாைலெசய்யப்பட்டு
ேபானவர்களுைடய ப டரிகேளாேடகூட
உன்ைனத் துன்மார்க்கரின் ைகயனால்
வழச்ெசய்யும்படி, உனக்கு ெபாய்யானது
பார்க்கப்படுக றேபாதும்,உனக்குப்ெபாய்குற
பார்க்கப்படுக றேபாதும் வாள் உருவப்பட்டது,
வாேள உருவப்பட்டது; ெவட்டவும்,
அழிக்கவும் அது மின்னக்கூடியதாகத்
தீட்டப்பட்டிருக்க றது. 30 உன்னுைடய
வாைள நீ தரும்ப அதன் உைறய ேல
ேபாடு; நீ உண்டாக்கப்பட்ட இடமாக ய
உன்னுைடய ப றந்த நாட்டிேல நான் உன்ைன
நயாயந்தீர்த்து, 31 என்னுைடய ேகாபத்ைத
உன்ேமல் ஊற்றுேவன்; நான் என்னுைடய
கடுங்ேகாபத்தன் ெநருப்ைப உன்ேமல்ஊத ,
மிருககுணமுள்ளவர்களும், அழிக்க றதற்குத்
த றைமயுள்ளவர்களுமாகய மனிதர்களின்
ைகயல் உன்ைன ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்.
32 நீ ெநருப்புக்கு இைரயாவாய்;
உன்னுைடய இரத்தம் உன்னுைடய
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ேதசத்தன் நடுவல் ச ந்தப்படும்; நீ இனி
நைனக்கப்படுவதல்ைல; ெயேகாவாகய
நான்இைதச்ெசான்ேனன்என்றார்.

அத்த யாயம் 22
எருசேலமின்பாவங்கள்

1 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 இப்ேபாதும்
மனிதகுமாரேன, இரத்தம்ச ந்தன
நகரத்துக்காக நீ வழக்காடுவாேயா?
வழக்காட மனதருந்தால், நீ அதன்
அருவருப்புகைளெயல்லாம் அதற்குத்
ெதரியப்படுத்த , 3 அைத ேநாக்க :
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், உன்னுைடய காலம்
வரக்கூடியதாக உன்னுைடய நடுவ ேல
இரத்தம்ச ந்துகறதும், உன்ைனத்
தீட்டுப்படுத்தத்தக்கதாக உனக்ேக
வ ேராதமாக அசுத்தமான சைலகைள
உண்டாக்கன நகரேம, 4 நீ ச ந்தன
உன்னுைடய இரத்தத்தனால் நீ
குற்றம்சுமந்ததாக நீ உண்டாக்கன
உன்னுைடய அசுத்தமான சைலகளால்
நீ தீட்டுப்பட்டு, உன்னுைடய நாட்கைள
ெநருங்கச்ெசய்து, உன்னுைடய
வருடங்கைள நைறேவற்றனாய்;
ஆைகயால் நான் உன்ைனப்
அந்நயமக்களுக்கு ந ந்ைதயாகவும்,
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ேதசங்களுக்ெகல்லாம் பரியாசமாகவும்
ைவப்ேபன். 5 உனக்கு அருகலும்
உனக்குத் தூரமுமான ேதசங்களின்
மனிதர்கள் நீ ெபயர்ெகட்டெதன்றும்,
அமளி ெபருத்தெதன்றும் உன்ைனப்
பரியாசம்ெசய்வார்கள். 6 இேதா,
இஸ்ரேவலின் அதபத களில் அவரவர்
தங்களுைடய புயபலத்த ற்குத் தக்கதாக,
உன்னில் இரத்தம் ச ந்தனார்கள்.
7 உன்னிலுள்ள தாய் தகப்பைன
அற்பமாக நைனத்தார்கள்; உன்னுைடய
நடுவல் பரேதச க்கு இைடயூறு
ெசய்தார்கள்; உனக்குள் தக்கற்றவைனயும்
வதைவையயும் ஒடுக்கனார்கள். 8 நீ
என்னுைடய பரிசுத்த ெபாருட்கைள
அசட்ைடெசய்து, என்னுைடய ஓய்வு
நாட்கைள பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனாய்.
9 இரத்தம்ச ந்தும்படி ெபாய் ேபசுக றவர்கள்
உன்னிடத்தல் இருக்க றார்கள்;
மைலகளின்ேமல் சாப்படுக றவர்களும்
உன்னிடத்தல் இருக்க றார்கள்; முைறேகடு
ெசய்க றவர்கள் உன்னுைடய நடுவல்
இருக்கறார்கள். 10 தகப்பைன
ந ர்வாணமாக்கனவர்கள் உன்னில்
இருக்க றார்கள்; தீட்டுப்பட்ட ெபண்ைண
பலவந்தப்படுத்தனவர்கள் உன்னில்
இருக்க றார்கள். 11 உன்னில் ஒருவன்
தன்னுைடய அயலானுைடய மைனவயுடன்
அருவருப்பானைதச் ெசய்க றான்;
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ேவெறாருவன் முைறேகடாகத் தன்னுைடய
மருமகைளத் தீட்டுப்படுத்துகறான்;
ேவெறாருவன் தன்னுைடய தகப்பனுக்குப்
ப றந்த தன்னுைடய சேகாதரிையப்
பலவந்தம்ெசய்க றான். 12இரத்தம்ச ந்தும்படி
லஞ்சம் வாங்கனவர்கள் உன்னில்
இருக்க றார்கள்; நீ வட்டிையயும் அத க
வட்டியும் வாங்க , ெபாருளாைசயனால்
உன்னுைடய அயலானுக்கு இைடயூறு
ெசய்து, என்ைன மறந்துேபானாய் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
13 இேதா, நீ அநயாயமாகச் சம்பாத த்த
ெபாருளினால், உன்னுைடய நடுவல்
நீ ச ந்தன இரத்தத்த ற்காக நான்
ைகெகாட்டுக ேறன். 14 நான் உன்னில்
நயாயம்ெசய்யும் நாட்களில் உன்னுைடய
இருதயம் தாங்குேமா? அப்ெபாழுது
உன்னுைடய ைககள் த டமாக இருக்குேமா?
ெயேகாவாகய நான் இைதச் ெசான்ேனன்,
இைத நைறேவற்றுேவன். 15நான்உன்ைனப்
அந்நயஜாத களுக்குள்ேள ச தறடித்து,
உன்ைன ேதசங்களிேல தூற்ற , உன்னுைடய
அசுத்தத்ைத உன்னில் ஒழியச்ெசய்ேவன்.
16 நீ அந்நயேதசங்களின் கண்களுக்கு
முன்பாகப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக இருந்து,
நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வாய்
என்று ெசால் என்றார். 17 ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
18 மனிதகுமாரேன, இஸ்ரேவல் மக்கள்
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எனக்கு பயனற்று ேபானார்கள்;
அவர்கெளல்ேலாரும் குைகயலுள்ள
பத்தைளயும் தகரமும் இரும்பும் ஈயமுமாக
இருக்க றார்கள்; அவர்கள் ெவள்ளியன்
கழிவாகப் ேபானார்கள். 19 ஆதலால்,
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: நீங்கெளல்லாரும்
கழிவாகப் ேபானபடியனால், இேதா, நான்
உங்கைள எருசேலமுக்குள் ேசர்ப்ேபன்.
20 ெவள்ளிையயும், ப த்தைளையயும்,
இரும்ைபயும், ஈயத்ைதயும், தகரத்ைதயும்
ெநருப்பல் ஊத உருக்குவதற்காகக்
குைகக்குள் ேசர்க்க றதுேபால, நான்
என்னுைடய ேகாபத்தனாலும் என்னுைடய
கடுங்ேகாபத்தனாலும் உங்கைளச்
ேசர்த்துைவத்து உருக்குேவன். 21 நான்
உங்கைளக் கூட்டி, என்னுைடய
ேகாபமாக ய ெநருப்ைப உங்கள்ேமல்
ஊதுேவன்; அதற்குள்ேள நீங்கள்
உருகுவீர்கள். 22 குைகக்குள் ெவள்ளி
உருகுகறதுேபால, நீங்கள் அதற்குள்
உருகுவீர்கள்; அப்ெபாழுது ெயேகாவாகய
நான் என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத
உங்கள்ேமல் ஊற்றவ ட்ேடன் என்று அறந்து
ெகாள்வீர்கள் என்றார். 23 ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
24 மனிதகுமாரேன, நீ ேதசத்ைதப்பார்த்து:
நீ சுத்தம் ெசய்யப்படாத ேதசம், ேகாபத்தன்
காலத்தல் மைழ ெபய்யாத ேதசம்
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என்று அதற்குச் ெசால்லு. 25 அதலுள்ள
தீர்க்கதரிச கள் அதன் நடுவல் கட்டுப்பாடு
ெசய்க றார்கள்; ெகர்ச்ச க்க ற சங்கம்
இைர கவ்வுகறதுேபால, ஆத்துமாக்கைள
அவர்கள்வழுங்குகறார்கள்;ெசல்வத்ைதயும்
வைலயுயர்ந்த ெபாருள்கைளயும்
வாங்க க்ெகாள்ளுகறார்கள்; அதன் நடுவல்
அேநகைர வதைவகளாக்குகறார்கள்.
26 அதன் ஆசாரியர்கள் என்னுைடய
ேவதத்த ற்கு அநயாயம்ெசய்து, என்னுைடய
பரிசுத்த ெபாருட்கைளப் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்குகறார்கள்; பரிசுத்தம்
உள்ளதற்கும் பரிசுத்தம் இல்லாததற்கும்
வத்தயாசம் உண்டாக்காமலும்,
அசுத்தம் உள்ளதற்கும் அசுத்தம்
இல்லாததற்கும் உண்டான ேவற்றுைமையக்
காண்பக்காமலும் இருந்து, என்னுைடய
ஓய்வுநாட்களுக்குத் தங்களுைடய கண்கைள
மூடிக்ெகாள்ளுகறார்கள்; அவர்கள் நடுவ ேல
நான் அவமத க்கப்படுக ேறன். 27 அதன்
நடுவல் இருக்கற அதன் ப ரபுக்கள்
இைர கவ்வுகற ஓநாய்கைளப்ேபால்
இருக்க றார்கள்; அநயாயமாகப்
ெபாருள் சம்பாத க்க றதற்கு இரத்தம்
ச ந்துகறார்கள், ஆத்துமாக்கைளக்
ெகாள்ைளயடுகறார்கள். 28 அதன்
தீர்க்கதரிச கள் ெபாய்யானைத பார்த்து,
ெபாய்ச்சாஸ்த ரத்ைத அவர்களுக்குச்
ெசால்லி, ெயேகாவா ெசால்லாமலிருந்தும்,
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ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசான்னாெரன்று
ெசால்லி, அவர்களுக்குச் சாரமற்ற சாந்ைதப்
பூசுக றார்கள். 29 ேதசத்தன் மக்கள்
இைடயூறு ெசய்து, ெகாள்ைளயடித்து,
சறுைமயும் எளிைமயுமானவைன
ஒடுக்க , அந்நயைன அநயாயமாகத்
துன்பப்படுத்துகறார்கள். 30 நான் ேதசத்ைத
அழிக்காதபடிக்குத் த றப்ப ேல ந ற்கவும்
சுவைரஅைடக்கவும் தகுந்த ஒரு மனிதைனத்
ேதடிேனன், ஒருவைனயும் காணவல்ைல.
31 ஆைகயால், நான் அவர்கள்ேமல்
என்னுைடய ேகாபத்ைத ஊற்ற , என்னுைடய
கடுங்ேகாபத்தன் ெநருப்பால் அவர்கைள
அழித்து, அவர்களுைடய வழியன் பலைன
அவர்கள்தைலயன்ேமல்சுமத்துேவன்என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்
என்றார்.

அத்த யாயம் 23
இரண்டுவபசார சேகாதரிகள்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
ஒேர தாயன் மகள்களாகய இரண்டு
ெபண்கள் இருந்தார்கள். 3 அவர்கள்
எக ப்த ேல வ பசாரம் ெசய்தார்கள்;
தங்களுைடய வாலிபத்த ேல வபசாரம்
ெசய்தார்கள்; அங்ேக அவர்களுைடய
மார்பகங்கள் அமுக்கப்பட்டு, அவர்களுைடய
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கன்னிைமயன் முைலக்காம்புகள்
ெதாடப்பட்டது. 4 அவர்களில் மூத்தவளின்
ெபயர் அேகாலாள், அவளுைடய
தங்ைகயன் ெபயர் அேகாலிபாள்; அவர்கள்
என்னுைடயவர்களாக , மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் ெபற்றார்கள்; இைவகேள
அவர்களுைடய ெபயர்கள்; அேகாலாள்
என்பதற்குச் சமாரியா என்றும், அேகாலிபாள்
என்பதற்கு எருசேலம் என்றும் ெபாருளாகும்.
5 அேகாலாள் என்னுைடயவளாக
இருக்கும்ேபாது வபசாரியானாள்.
6 சவப்புகலந்த நீலந ற ஆைட அணிந்த
தைலவர்களும், அதபத களும், ெசௗந்தரிய
வாலிபர்களும், குதைரகளின்ேமல் ஏறுகற
வீரர்களுமாக இருந்த அருகாைமயன்
ேதசத்தாராக ய அசீரியர்கள் என்கற
தன்னுைடய நண்பர்கள்ேமல் அவள்
ஆைசைவத்து, 7 அசீரியர்களில்
தைலச றந்தவர்களான அைனவேராடும்,
தான் ஆைசைவத்த அைனவேராடும்
தன்னுைடய வபசாரத்ைத நடப்ப த்து,
அவர்களுைடய அசுத்தமான எல்லா
சைலகளாலும் தீட்டுப்பட்டுப்ேபானாள்.
8 தான் எக ப்த ேல ெசய்த வ பசாரத்ைத
அவள் வ டவல்ைல; அவர்கள் அவளுைடய
வாலிபத்த ேல அவளுடன் உடல் உறவு
ெகாண்டு, அவளுைடய கன்னிைமயன்
முைலக்காம்புகைளத் ெதாட்டு, அவளிடத்தல்
தங்களுைடய வபசாரத்ைத நடப்ப த்தார்கள்.
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9 ஆைகயால் அவளுைடய ச ேநக தர்களின்
ைகய ேல, அவள் ஆைசெகாண்டிருந்த
அசீரியர்களின் ைகய ேல, நான் அவைள
ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன். 10 அவர்கள்
அவைள ந ர்வாணமாக்கனார்கள்;
அவளுைடய மகன்கைளயும் அவளுைடய
மகள்கைளயும் சைறப டித்து, அவைளேயா
வாளினால் ெகான்றுேபாட்டார்கள்;
அப்படிேய அவளிடத்தல் தண்டைனகள்
ெசய்யப்பட்டபடியால் ெபண்களுக்குள்
அவமத க்கப்பட்டாள். 11 அவளுைடய
தங்ைகயாகய அேகாலிபாள் இைதக்
கண்டும், தன்னுைடய ேமாகவ காரத்தல்
அவைளவட ெகட்டவளானாள்; தன்னுைடய
சேகாதரியன்வபசாரங்களிலும்தன்னுைடய
வபசாரங்கள் அதகமானது. 12 மகா
அலங்கார உடுப்புள்ள தைலவர்களும்,
அதபத களும், குதைர வீரரும்,
அழகுமுள்ள வாலிபர்களுமான அருகலுள்ள
ேதசத்தாராக ய அசீரியர்களின்ேமல்
ஆைசக்ெகாண்டாள். 13 அவளும்
அசுத்தமானாள் என்றும், அவர்கள் இருவரும்
ஒேரவழியல்ேபானார்கள்என்றும்கண்ேடன்.
14 அவள் தன்னுைடய வபசாரங்களில்
அத கரித்தாள்; சுவரில் சவப்பு ந றத்தால்
வைரயப்பட்ட கல்ேதய ஆண்களின்
உருவங்கைளக் கண்டாள். 15 அவர்கள்
எல்ேலாரும் தங்களுைடய ப றப்ப டமான
கல்ேதயாவல் உள்ள பாப ேலானியர்கைளப்
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ேபால தங்களுைடய இடுப்பல்
வார்க்கச்ைச கட்டினவர்களும், தங்களுைடய
தைலகளில் வண்ணம் தீட்டப்பட்ட ெபரிய
தைலப்பாைககைள அணிந்தவர்களும்,
பார்ைவக்கு பைடத்தைலவர்கைளப்ேபால
ேதாற்றமுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள்.
16 அவளுைடய கண்கள் அவர்கைளப்
பார்த்தவுடேன, அவள் அவர்கள்ேமல்
ஆைசைவத்து, கல்ேதயாவுக்கு அவர்கள்
அருக ேல தூதுவர்கைள அனுப்பனாள்.
17 அப்ெபாழுது பாப ேலானியர்கள்
அவள் அருக ேல வந்து காமத்த ற்கு,
தங்களுைடய வபசாரத்தால் அவைளத்
தீட்டுப்படுத்தனார்கள்; அவள் இவர்களால்
தீட்டுப்பட்டுப்ேபானபன்பு, அவளுைடய
மனது அவர்கைள வ ட்டுப் ப ரிந்தது.
18 இவ்வதமாக அவள் தன்னுைடய
வபசாரங்கைள ெவளிப்படுத்த , தன்ைன
ந ர்வாணமாக்கனேபாது, என்னுைடய
மனம் அவளுைடய சேகாதரிைய வ ட்டுப்
ப ரிந்ததுேபால அவைளயும் வ ட்டுப்
ப ரிந்தது. 19 அவள் எக ப்துேதசத்த ேல
வ பசாரம்ெசய்த தன்னுைடய வாலிபத்தன்
நாட்கைள நைனத்து, தன்னுைடய
வபசாரங்களில் அத கரித்துப்ேபானாள்.
20 கழுைதயன் உறுப்புப்ேபால உறுப்பும்,
குதைரயன் வந்ைதப்ேபான்ற வந்துள்ள
அவர்களுக்கு அவள் ைவப்பாட்டியாக
இருக்கும்படிஅவர்கள்ேமல்ஆைசைவத்தாள்.
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21 எக ப்தயர்களால் உன்னுைடய
கன்னிைமயன் மார்பகங்களாகய
முைலக்காம்புகள் ெதாடப்பட்ட காலத்தல்,
நீ உன்னுைடய வாலிபத்தல் ெசய்த
முைறேகடுகைள நைனத்துவருகறாய்.
22ஆைகயால்,அேகாலிபாேள,ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இேதா, உன்னுைடய மனது வட்டுப்ப ரிந்த
உன்ைன ேநச த்தவர்கைள நான் உனக்கு
வேராதமாக எழுப்ப , உனக்கு வேராதமாக
அவர்கைளச் சுற்றலும் வரச்ெசய்ேவன்.
23 அழகுள்ள வாலிபர்களும், தைலவர்களும்,
அதபத களும், குதைரகள்ேமல்
ஏறுகற வீரர்களுமாகய ெபயர்ெபற்ற
ப ரபுக்களான பாப ேலானியர்கைளயும்,
கல்ேதயர்கள் எல்ேலாைரயும், ேபேகாடு,
ேசாவா, ேகாவா என்கற ேதசங்களின்
மனிதர்கைளயும் அவர்களுடன் அசீரியர்கள்
எல்ேலாைரயும் வரச்ெசய்ேவன்.
24 அவர்கள் வண்டிகளுடனும்,
இரதங்களுடனும், இயந்த ரங்களுடனும்,
மக்கள்கூட்டத்துடனும், ேகடகங்களும்,
ச ரியேகடகங்களும், தைலச்சீராக்களும்
அணிந்தவர்களாக, உனக்கு வேராதமாக
வந்து, உன்ைன சுற்றலும் முகாமிடுவார்கள்;
அவர்களுக்கு முன்ேன நான் நயாயத்ைத
வளங்கச்ெசய்ேவன்; அவர்கள்
தங்களுைடய நயாயங்களின்படி உன்ைன
நயாயந்தீர்ப்பார்கள். 25உனக்கு வேராதமாக
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என்னுைடய எரிச்சைல ெவளிப்படுத்துேவன்;
அவர்கள் உன்ைன கடுங்ேகாபமாக நடத்த ,
உன்னுைடய மூக்ைகயும் உன்னுைடய
காதுகைளயும் அறுத்துப்ேபாடுவார்கள்;
உன்னில் மீதயாக இருப்பவர்கள் வாளால்
ெவட்டப்பட்டுேபாவார்கள்; அவர்கள்
உன்னுைடய மகன்கைளயும் உன்னுைடய
மகள்கைளயும் ப டித்துக்ெகாள்ளுவார்கள்;
உன்னில் மீதயாக இருப்பவர்கள்
ெநருப்புக்கு இைரயாவார்கள். 26 அவர்கள்
உன்னுைடய ஆைடகைள கழற்ற ,
உன்னுைடய அழகான ஆபரணங்கைளப்
பற த்துக்ெகாள்ளுவார்கள். 27 இப்படியாக
உன்னுைடய முைறேகட்ைடயும், நீ
எக ப்துேதசத்தல் துவங்கன உன்னுைடய
வபசாரத்ைதயும் ஒழியச்ெசய்ேவன்; நீ இனி
அவர்கைள பார்க்க உன்னுைடய கண்கைள
ஏெறடுக்காமலும், எக ப்ைத நைனக்காமலும்
இருப்பாய். 28 ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா, நீ
பைகக்க றவர்களின்ைகயலும்,உன்னுைடய
மனம்வ ட்டுப் ப ரிந்தவர்களின் ைகயலும்
நான் உன்ைன ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்.
29 அவர்கள் உன்ைன ெவறுப்பாக நடத்த ,
உன்னுைடய உைழப்பன் பலைனெயல்லாம்
எடுத்துக்ெகாண்டு, உன்ைன முழுவதும்
ந ர்வாணமாக்கவடுவார்கள்; அப்படிேய
உன்னுைடய ெவட்கக்ேகடும் உன்னுைடய
முைறேகடுமான உன்னுைடய வபசாரத்தன்
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ந ர்வாணம் ெவளிப்படுத்தப்படும். 30 நீ
அந்நயேதசங்கைளப் பன்ெதாடர்ந்து,
அவர்களுைடய அசுத்தமான சைலகளால்
உன்ைனத் தீட்டுப்படுத்த க்ெகாண்ட
உன்னுைடய வபசாரத்தனால்
இைவகள் உனக்குச் ெசய்யப்படும்.
31 உன்னுைடய சேகாதரியன் வழிய ேல
நீ நடந்தாய்; ஆைகயால் அவளுைடய
பாத்த ரத்ைத உன்னுைடய ைகய ேல
ெகாடுப்ேபன். 32 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
நீ உன்னுைடய சேகாதரியனுைடய
ஆழமும் அகலமுமானதும் நைறய
வார்க்கப்பட்டதுமான பாத்த ரத்ைதக்
குடித்து, நைகப்பும் பரியாசமுமாவாய்.
33 சமாரியா என்னும் உன்னுைடய
சேகாதரியனுைடய பாத்த ரமாக இருக்க ற
துயரமும் அழிவும் என்கற பாத்த ரத்தால்
ெவறயனாலும் சஞ்சலத்தனாலும்
நைறயப்படுவாய். 34 நீ அதல்
இருக்கறைதக் குடித்து, உறஞ்ச , அதன்
ஓடுகைள உைடத்துப்ேபாட்டு, உன்னுைடய
மார்பகங்கைளக் கீற க்ெகாள்வாய்;
நான் இைதச் ெசான்ேனன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
35 ஆைகயால், நீ என்ைன மறந்து, என்ைன
உனக்கு ெவளிேய தள்ளிவ ட்டதற்காக,
நீ உன்னுைடய முைறேகட்ைடயும்
உன்னுைடய வபசாரங்கைளயும் சுமப்பாய்
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என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 36 பன்னும் ெயேகாவா
என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன. நீ
அேகாலாைளயும் அேகாலிபாைளயும்
குறத்து வழக்காட மனதருந்தால்,
அவர்களுைடய அருவருப்புகைள
அவர்களுக்குத் எடுத்துக்காட்டு. 37 அவர்கள்
வபசாரம்ெசய்தார்கள்; அவர்கள்
ைககளில் இரத்தமும் இருக்கறது;
அவர்கள் தங்களுைடய அசுத்தமான
சைலகளுடன் வபசாரம்ெசய்து,
தாங்கள் எனக்குப்ெபற்ற தங்களுைடய
பள்ைளகைளயும் அைவகளுக்கு
இைரயாகத் தீயல் பலிய ட்டார்கள்.
38 அன்றயும் அவர்கள் என்னுைடய
பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத அந்தநாளிேலதாேன
தீட்டுப்படுத்த , என்னுைடயஓய்வுநாட்கைளப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனார்கள்.
39 அவர்கள் தங்களுைடய பள்ைளகைளத்
தங்களுைடயஅசுத்தமானசைலகளுக்ெகன்று
பலிய ட்டபன்பு, அவர்கள் என்னுைடய
பரிசுத்தஸ்தலத்ைதப்பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க
அந்த நாளில்தாேன அதற்குள்
நுைழந்தார்கள்; இேதா, என்னுைடய
ஆலயத்தன் நடுவ ேல இப்படிச் ெசய்தார்கள்.
40 இதுவும் இல்லாமல், தூரத்தலுள்ள
ஆண்களிடத்த ற்குத் தூது அனுப்ப ,
அவர்கைள வரவைழத்தார்கள், அவர்கள்
வந்தார்கள்; அவர்களுக்ெகன்று நீ
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குளித்து, உன்னுைடய கண்களில்
ைமய ட்டுக்ெகாண்டு ஆபரணங்களால்
உன்ைன அலங்கரித்து, 41 ச றந்த
கட்டிலின்ேமல் உட்கார்ந்துெகாண்டாய்;
அதன் முன்ேன ஒரு பீடம் ஆயத்தம்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது; என்னுைடய
தூபவர்க்கத்ைதயும் என்னுைடய
எண்ெணையயும் அதன்ேமல்
ைவத்தாய். 42 அவளிடத்த ேல
அந்தச் கூட்டத்தன் இைரச்சல்
அடங்கன பன்பு, மக்கள் கூட்டமான
ஆண்கைளயும் அைழத்தனுப்பனார்கள்;
குடிகாரர்கள் வனாந்த ரத்தலிருந்து
ெகாண்டுவரப்பட்டார்கள்; இவர்கள்
அவர்களுைடய ைககளில் காப்புகைளயும்
அவர்களுைடய தைலகளில் அலங்காரமான
க ரீடங்கைளயும் ேபாட்டார்கள்.
43 வபசாரங்களில் க ழவயானவைளக்
குறத்து அவள் இன்னும் தன்னுைடய
வபசாரங்கைளச் ெசய்வாேளா
என்ேறன். 44 வபசாரிகளிடத்த ேல
ேபாவதுேபால அவளிடத்தல் ேபானார்கள்;
இப்படியாக முைறேகடானவர்களாகய
அேகாலாளிடத்தலும்அேகாலிபாளிடத்தலும்
ேபானார்கள். 45 ஆைகயால்,
வபசாரிகைள நயாயந்தீர்க்க றபடியாகவும்,
இரத்தம்ச ந்தும் ெபண்கைள
நயாயந்தீர்க்க றபடியாகவும், நீத மான்கள்
அவர்கைள நயாயந்தீர்ப்பார்கள்; அவர்கள்
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வபசாரிகள், அவர்களுைடய ைககளில்
இரத்தம் இருக்க றது. 46 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
நான் அவர்களுக்கு வேராதமாக ஒரு
கூட்டத்ைத வரச்ெசய்து, அவர்கைள
அைலச்சலுக்கும் ெகாள்ைளக்கும்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 47 அந்தக் கூட்டத்தார்
அவர்கைளக் கல்ெலற ந்து, தங்களுைடய
வாளால் ெவட்டிப்ேபாடுவார்கள்;
அவர்களுைடய மகன்கைளயும்
அவர்களுைடய மகள்கைளயும் ெகான்று,
அவர்களுைடய வீடுகைள ெநருப்பால்
சுட்ெடரிப்பார்கள். 48 இவ்வதமாக எல்லா
ெபண்களும் புத்தயைடந்து, உங்களுைடய
முைறேகடுகைளச் ெசய்யாதருக்கும்படி,
முைறேகட்ைடத் ேதசத்ைதவ ட்டு
ஒழியச்ெசய்ேவன். 49 உங்களுைடய
முைறேகட்ைட உங்கள்ேமல் சுமத்துவார்கள்;
அப்ெபாழுது நீங்கள் உங்களுைடய
அசுத்தமான சைலகைள வணங்கய
பாவங்கைளச் சுமந்து, நான் ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் என்றுஅறந்துெகாள்வீர்கள்.

அத்த யாயம் 24
சைமக்கும்பாத்த ரம்

1 பாப ேலானின் சைறயருப்பன்
ஒன்பதாம் வருடம் பத்தாம் மாதம்
பத்தாம் ேததய ேல ெயேகாவாவுைடய
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வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
2மனிதகுமாரேன,இந்த நாளின்ெபயைரயும்,
இந்தத் ேததையயும் நீ எழுதைவ,
இந்தத் ேததயல்தாேன பாப ேலான்
ராஜா எருசேலமில் முகாமிட்டிருந்தான்.
3 இப்ேபாதும் நீ கலகவீட்டாருக்கு ஒரு
உவைமையக் காண்பத்து, அவர்கைள
ேநாக்க : ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், ஒரு
ெகாப்பைரைய அடுப்ப ேல ைவத்து, அத ேல
தண்ணீைரஊற்று. 4 எல்லா நல்ல இைறச்ச
துண்டுகளான பன்னந்ெதாைடகளும்
முன்னந்ெதாைடகளுமாகய துண்டுகைளச்
ேசர்த்து அத ேல ேபாடு; நல்ல எலும்புகளால்
அைத ந ரப்பு. 5 ஆட்டுமந்ைதயல்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டைத அதற்காகக்
ெகாண்டுவந்து, எலும்புகைள அதன் கீேழ
குவத்து எரிக்கேவண்டும்; அதலுள்ள
எலும்புகளும் ேவகத்தக்கதாக அைதப்
ெபாங்கப்ெபாங்கக் காய்ச்சேவண்டும்.
6 இதற்காகக் ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நுைர
ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்க றதும் நுைர
நீங்காததுமாகய ெகாப்பைர என்னப்பட்ட
இரத்தம்ச ந்தய நகரத்த ற்கு ஐேயா,
அதல் இருக்கறைதக் துண்டுதுண்டாக
எடுத்துக்ெகாண்டுேபா; அதன்ேபரில்
சீட்டுப்ேபாடகூடாது. 7 அவளுைடய
இரத்தம் அவள் நடுவல் இருக்கறது;
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மண்ணிேல மைறந்துேபாகும்படி அைதத்
தைரய ேல ஊற்றாமல் கற்பாைறய ேல
ஊற்ற ப்ேபாட்டாள். 8 நீதையச்
சரிக்கட்டுவதற்காகக் ேகாபத்ைத காட்டும்படி
நான் அவள் இரத்தத்ைத மைறக்காமல்
கன்மைலயன்ேமல் ைவத்ேதன். 9 ஆதலால்,
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: இரத்தம்ச ந்தய
நகரத்த ற்கு ஐேயா, நான் ெபரிதான
கட்ைடகைளக் குவத்து எரியச்ெசய்ேவன்.
10 அதகமான வறகுகைள அடுக்க , தீைய
மூட்டு, இைறச்சைய முறுக ேவகைவத்துச்
சாறுகைள ஊற்று; எலும்புகைள
எரித்துப்ேபாடு. 11 பன்பு ெகாப்பைர
காய்ந்து, அதன் கழிவு ெவந்து, அதற்குள்
இருக்கற அதன் அழுக்கு உருக , அதன்
நுைர நீங்கும்படி அைத ெவறுைமயாகத்
தழலின்ேமல் ைவ. 12அது மகா வருத்தத்ைத
உண்டாக்கயும், அதன் அதகமான நுைர
அைத வ ட்டு நீங்கவல்ைல; அதன்
நுைர ெநருப்புக்கு உள்ளாகேவண்டியது.
13 உன்னுைடய அசுத்தத்துடன் முைறேகடும்
இருக்க றது; நான் உன்ைனச் சுத்த கரித்தும்,
நீ சுத்தமாகாததனால், இனி என்னுைடய
கடுங்ேகாபம் உன்னில் தணிந்துமுடியும்
வைர உன்னுைடய அசுத்தம் நீங்க ச்
சுத்த கரிக்கப்படமாட்டாய். 14 ெயேகாவாகய
நான் இைதச் ெசான்ேனன், இது
நைறேவறும், நான் இைதச் ெசய்ேவன்;
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நான் பன்வாங்குவதும் தப்பவடுவதும்
மனஸ்தாபப்படுவதும் இல்ைல;
உன்னுைடய வழிகளுக்கும் உன்னுைடய
ெசய்ைககளுக்குத்தகுந்தபடி உன்ைன
நயாயந்தீர்ப்பார்கெளன்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர்ெசால்லுகறார்.

எேசக்க ேயல்மைனவயன்மரணம்
15 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத

எனக்கு உண்டாக , அவர்: 16 மனிதகுமாரேன,
இேதா, நான் உன்னுைடய கண்களுக்கு
வருப்பமானவைள ஒேர அடியனாேல
உன்ைனவட்டு எடுத்துக்ெகாள்ளுேவன்;
ஆனாலும் நீ புலம்பாமலும்
அழாமலும் கண்ணீர்வ டாமலும் இரு.
17 அலறாமல் ெபருமூச்சு வடு, துக்கம்
ெகாண்டாடேவண்டாம்; உன்னுைடய
தைலப்பாைகைய உன்னுைடய தைலய ேல
கட்டி, உன்னுைடய காலணிைய
உன்னுைடய பாதங்களில் அணிந்துெகாள்;
உன்னுைடய தாடிைய மூடாமலும்
துக்கங்ெகாண்டாடுக றவர்களின்
உணைவ சாப்ப டாமலும் இரு என்றார்.
18 வடியற்காலத்தல் நான் மக்களுடன்
ேபச ேனன்; அன்று சாயங்காலத்தல்
என்னுைடய மைனவ இறந்துேபானாள்;
எனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய
வடியற்காலத்தல் ெசய்ேதன். 19அப்ெபாழுது
மக்கள்என்ைனேநாக்க : நீர்ெசய்க றைவகள்
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எங்களுக்கு எதற்கு அைடயாளம் என்பைத
எங்களுக்குத் ெதரிவ க்கமாட்டீரா என்று
ேகட்டார்கள். 20 நான் அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
21 நீ இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க ,
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், இேதா, உங்களுைடய
பலத்தன் முக்கயமும் உங்களுைடய
கண்களின் வருப்பமும் உங்களுைடய
ஆத்துமாவன் வாஞ்ைசயுமாகய
என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத
நான் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குக ேறன்;
நீங்கள் வ ட்டுவந்த உங்களுைடய
மகன்களும் உங்களுைடய மகள்களும்
வாளால் வழுவார்கள். 22 அப்ெபாழுது
நான் ெசய்ததுேபால நீங்களும்
ெசய்வீர்கள்; தாடிைய மூடாமலும்
துக்கங்ெகாண்டாடுக றவர்களின் உணைவ
சாப்ப டாமலும் இருப்பீர்கள். 23உங்களுைடய
தைலப்பாைககள் உங்களுைடய
தைலகளிலும், உங்களுைடய காலணிகள்
உங்களுைடய கால்களிலும் இருக்கும்;
நீங்கள் புலம்பாமலும் அழாமலும் இருந்து,
உங்களுைடய அக்க ரமங்களில் வாடிப்ேபாய்,
ஒருவைரெயாருவர் பார்த்துத் தவ ப்பீர்கள்.
24 அப்படிேய எேசக்க ேயல் உங்களுக்கு
அைடயாளமாக இருப்பான்; அவன் ெசய்தபடி
எல்லாம் நீங்களும் ெசய்வீர்கள்; இப்படி
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வரும்ேபாது நான் ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
என்று அறந்துெகாள்வீர்கள் என்று ெசால்
என்று ெசான்னார் என்ேறன். 25 பன்னும்
மனிதகுமாரேன, நான் எந்த நாளிேல
அவர்களுைடய பலத்ைதயும், அவர்களுைடய
அலங்காரத்தன் மக ழ்ச்சையயும்,
அவர்களுைடய கண்களின் வருப்பத்ைதயும்,
அவர்களுைடய ஆத்துமாவன் வேசஷத்த
வாஞ்ைசையயும், அவர்களுைடய
மகன்கைளயும், அவர்களுைடய
மகள்கைளயும் அவர்கைளவ ட்டு
எடுத்துக்ெகாள்ளுக ேறேனா, 26 அந்த
நாளிேலதாேன தப்பவந்த ஒருவன்
உன்னிடத்தல் வந்து உன்னுைடய காதுகள்
ேகட்கச் ெசால்லுவான் அல்லேவா?
27 அந்த நாளிேலதாேன உன்னுைடய
வாய் த றக்கப்பட்டு, நீ தப்பவந்தவனுடன்
ேபசுவாய்; இனி மவுனமாக இருக்கமாட்டாய்;
இப்படி நீ அவர்களுக்கு அைடயாளமாக
இருப்பாய்; நான் ெயேகாவா என்று
அப்ெபாழுதுஅறந்துெகாள்வார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 25
அம்ேமானியர்களுக்கு எத ரான

தீர்க்கதரிசனம்
1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு

உண்டாக அவர்: 2 மனிதகுமாரேன, நீ
அம்ேமானியர்களுக்கு எத ராக உன்னுைடய
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முகத்ைதத் தருப்ப , அவர்களுக்கு
வேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி,
3 அம்ேமானியர்களுக்கு ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகய
ஆண்டவருைடய வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள்; ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார்: என்னுைடயபரிசுத்தஸ்தலம்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கப்படுக றேபாதும்,
இஸ்ரேவல் ேதசம் பாழாக்கப்படுக றேபாதும்,
யூதமக்கள் சைறயருப்ப ற்கு
ேபாக றேபாதும், நீஅவர்களுக்குவேராதமாக
ஆ ஆ, என்று ந ந்த த்தபடியனால், 4 இேதா,
நான் உன்ைனக் கழக்குத்ேதசத்தாருக்குச்
ெசாந்தமாக ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன், அவர்கள்
உன்னில் தங்களுைடய ேகாட்ைடகைளக்
கட்டி, உன்னில் தங்களுைடய கூடாரங்கைள
உண்டாக்குவார்கள்; அவர்கள்
உன்னுைடய பழங்கைளச் சாப்ப ட்டு,
உன்னுைடய பாைலக் குடிப்பார்கள்.
5 நான் ரப்பாைவ ஒட்டகங்களின்
ெகாட்டைகயும், அம்ேமானியர்களின்
ேதசத்ைத ஆட்டுெதாழுவமுமாக்குேவன்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்து ெகாள்வீர்கள். 6 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாக நீ ைக
தட்டி, உன்னுைடய காலால் தட்டி, வஞ்சம்
ைவத்து, தீங்கு ெசய்ததனால், 7 இேதா,
உனக்கு வேராதமாக நான் என்னுைடய
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ைகைய நீட்டி, உன்ைன ேதசங்களுக்குக்
ெகாள்ைளயாக ஒப்புக்ெகாடுத்து, உன்ைன
மக்களுக்குள்ேள நைலயற்றவளாக்க ,
உன்ைன ேதசங்களுக்குள்ேள அழித்து,
உன்ைன அழிப்ேபன்; அப்ெபாழுது நான்
ெயேகாவா என்றுஅறந்துெகாள்வாய்.
ேமாவாப யர்களுக்கு எத ரான

தீர்க்கதரிசனம்
8 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது

என்னெவன்றால்: இேதா, யூதமக்கள்
எல்லா ேதசங்களுக்கும் ஒத்தவர்கெளன்று
ேமாவாபும் ேசயீரும் ெசால்லுகறபடியனால்,
9 இேதா, அம்ேமானியர்கள் ெபயர்
ேதசங்களுக்குள் இல்லாதபடி நான்
அம்ேமானியர்களின் ேதசத்ைதக் க ழக்குத்
ேதசத்தாருக்குத் த றந்துைவத்து, ெசாந்தமாக
ஒப்புக்ெகாடுக்க றவதமாக, 10 நான்
ேமாவாப் ேதசத்தன் பக்கத்தலுள்ள
அதன் கைடச ஊர்களாகய பட்டணங்கள்
முதற்ெகாண்டுள்ள ேதசத்தன்
அலங்காரமாக ய ெபத்ெயச ேமாத்ைதயும்,
பாகால்ெமேயாைனயும், கீரியாத்தாயீைமயும்
அவர்களுக்குத் த றந்துைவத்து,
11 ேமாவாப ேல நயாயங்கைளச் ெசய்ேவன்,
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள்.
ஏேதாமியர்களுக்கு எத ரான

தீர்க்கதரிசனம்
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12ெயேகாவாகயஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: ஏேதாம் யூதா
மக்களிடத்தல் ேகாபத்ைதத்தணிக்க,
பழிவாங்க , ெபரிய குற்றம்ெசய்ததால்,
13 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்:
நான் ஏேதாம் ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாக
என்னுைடய ைகைய நீட்டி அதல்
மனிதர்கைளயும், மிருகங்கைளயும்
இல்லாதபடி அழித்து, அைதத்
ேதமான் துவங்கத் ேததான்வைர
வனாந்த ரமாக்குேவன்; வாளினால்
வழுவார்கள். 14 நான் இஸ்ரேவலாகய
என்னுைடய மக்களின் ைகயனால்
ஏேதாமியர்களிடத்தல் பழிவாங்குேவன்;
அவர்கள் என்னுைடய ேகாபத்ைதயும்,
கடுங்ேகாபத்ைதயும் ஏேதாமுக்கு
காட்டுவார்கள்; அப்ெபாழுது நான்
பழிவாங்குவது இன்னெதன்று
அறந்துெகாள்வார்கள் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர்ெசால்லுகறார்.

ெபலிஸ்தயர்களுக்கு எத ரான
தீர்க்கதரிசனம்

15 ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
ெபலிஸ்தயர்கள் பழிவாங்க றவர்களாக
இருந்து, பைழய வ ேராதத்தால்
ெகடுதல்ெசய்யேவண்டுெமன்று,
மனதல் ைவத்துப் பழிவாங்கனதால்,
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16 இேதா, நான் ெபலிஸ்தயர்களுக்கு
வேராதமாக என்னுைடய ைகைய நீட்டி,
க ேரத்தயர்கைள அழித்து, மத்தய தைரக்
கடற்கைரயல் மீதயானவர்கைள அழித்து,
17 கடுங்ேகாபமான தண்டைனகளினால்
அவர்கைளக் ெகாடூரமாகப் பழிவாங்குேவன்;
நான் அவர்கைளப் பழிவாங்கும்ேபாது நான்
ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வார்கள்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 26
தீருவுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்

1 பாப ேலானின் சைறயருப்பன்
பத ேனாராம் வருடம் மாதத்தன் முதல்
நாளிேல ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
தீருவானது எருசேலமுக்கு வ ேராதமாக,
ஆ ஆ, மக்களின் வாசலாக இருந்த நகரம்
இடிக்கப்பட்டெதன்றும் என்னிடமாக எல்லாம்
புரண்டுவரும், அது பாழாக்கப்பட்டிருக்க
நான் ந ரப்பப்படுேவன் என்றும்
ெசால்லுகறபடியனால், 3 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
தீருேவ, இேதா, நான் உனக்கு வேராதமாக
வருக ேறன்; கடல் தன்னுைடய அைலகைள
எழும்பவரச்ெசய்க றதுேபால நான்
அேநகம் ேதசங்கைள உனக்கு வேராதமாக
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எழும்பவரச்ெசய்ேவன். 4 அவர்கள்
தீருவன் மதல்கைள அழித்து, அதன்
மதல்கைள இடித்துப்ேபாடுவார்கள்; நான்
அதன் மண்ணும் அதல் இல்லாமல்
வளக்க ப்ேபாட்டு, அைத ெவறும்
பாைறயாக்கவடுேவன். 5 அது வைலகைள
வ ரிக்க ற இடமாக கடலின் நடுவ ேல
இருக்கும்; நான் இைதச் ெசான்ேனன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்;
அது ேதசங்களுக்குக் ெகாள்ைளயாகும்.
6 ெவளியல் இருக்க ற அதன் மகள்கேளா
பட்டயத்தால் ெகான்றுேபாடப்படுவார்கள்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள். 7 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இேதா, நான் ராஜாத ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் பாப ேலான்
ராஜாைவவடக்ேகயருந்துகுதைரகளுடனும்,
இரதங்களுடனும், குதைரவீரர்களுடனும்
கூட்டத்ேதாடும் அத கமான மக்களுடனும்
தீருவுக்கு வ ேராதமாக வரச்ெசய்ேவன்.
8 அவன் ெவளியல் இருக்க ற உன்னுைடய
மகள்கைள வாளினால் ெகான்று,
உனக்கு வேராதமாக மதல்கைளக்
கட்டி அைணேபாட்டு, ேகடயங்கைள
எடுத்து, 9 உன்னுைடய மதல்கைள
இடிக்க ற இயந்த ரங்கைள எத ேர ைவத்து,
தன்னுைடயகைடப்பாைரகளால்உன்னுைடய
முற்றுைக சுவர்கைள இடித்துப்ேபாடுவான்.
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10 அவனுைடய குதைரகளின் கூட்டத்தனால்
புழுத எழும்ப உன்ைன மூடும்;
இடித்துத் த றக்கப்பட்ட பட்டணத்தல்
நுைழவதுேபால, அவன் உன்னுைடய
வாசல்களுக்குள் நுைழயும்ேபாது, குதைர
வீரர்களும் வண்டிகளும், இரதங்களும்
இைரக ற சத்தத்தனாேல உன்னுைடய
மதல்கள் அதரும். 11 தன்னுைடய
குதைரகளின் குளம்புகளினால் உன்னுைடய
வீத கைளெயல்லாம் மித ப்பான்;
உன்னுைடய மக்கைள வாளினால்
ெகான்றுேபாடுவான்; உன்னுைடய பலமான
தூண்கள் தைரயல் வழுந்துேபாகும்.
12 அவர்கள் உன்னுைடய ெசல்வத்ைதக்
ெகாள்ைளய ட்டு, சரக்குகைளச் சூைறயாடி,
மதல்கைள இடித்து, உனக்கு வருப்பமான
வீடுகைள அழித்து, உன்னுைடய
கல்லுகைளயும், மரங்கைளயும்,
மண்ைணயும் கடலின் நடுவ ேல
ேபாட்டுவடுவார்கள். 13 உன்னுைடய
பாட்டுகளின் சத்தத்ைத ஓயச்ெசய்ேவன்;
உன்னுைடய சுரமண்டலங்களின்
சத்தம் இனிக் ேகட்கப்படுவதல்ைல.
14 உன்ைன ெவறும் பாைறயாக்கவடுேவன்;
நீ வைலகைள வ ரிக்க ற இடமாக
இருப்பாய்; இனிக் கட்டப்படமாட்டாய்;
ெயேகாவாகய நான் இைதச் ெசான்ேனன்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 15 தீருவுக்குக்
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ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: காயம்பட்டவர்கள்
அலறும்ேபாதும், உன்னுைடய நடுவல்
படுெகாைல நடக்கும்ேபாதும், நீ வழுகற
சத்தத்தனால் தீவுகள் அத ராேதா?
16 கடலரசர் எல்ேலாரும் தங்களுைடய
சங்காசனங்கைளவ ட்டு இறங்க ;
தங்களுைடய சால்ைவகைளக் கழற்ற ,
தங்களுைடய ச த்த ரத்ைதயலாைடகைள
கழற்ற ப்ேபாடுவார்கள்; நடுக்கேம அவர்கள்
உைடயாகும்; தைரய ேல உட்கார்ந்து,
ஒவ்ெவாரு ந மிடமும் தத்தளித்து, உனக்காக
வயப்பைடவார்கள். 17 அவர்கள் உனக்காக
புலம்ப ,உன்ைனக்குறத்து:
கடலில் வாழ்பவர்கள் குடியருந்த புகழ்ெபற்ற

நகரேம,ஐேயா,
உன்னில் தங்கனவர்களுக்ெகல்லாம்

பயமுண்டாக்கன உன்னுைடய
குடிகளுடன் கடலிேல பலத்தருந்த நீ
அழிந்துேபானாேயா,

18நீவழும்நாளில் தீவுகள்தத்தளிக்கும்;
நீ அகன்றுேபாகும்ேபாது கடலில் உள்ள

தீவுகள்கலங்கும்என்பார்கள்.
19 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது

என்னெவன்றால்:
நான் உன்ைனக் குடியல்லாத

நகரங்கைளப்ேபாலப் பாழான
நகரமாக்கும்ேபாதும்,
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மிகுந்த தண்ணீர்கள் உன்ைன
மூடத்தக்கதாக நான் உன்ேமல் கடைல
வரச்ெசய்யும்ேபாதும்,

20 ஆரம்பகாலத்தன் மக்களின் அருகல்
குழியல் இறங்குகறவர்களுடன் நான்
உன்ைனஇறங்கச்ெசய்ேவன்;

நீ குடிேயறாமலிருக்க ஆரம்பகாலம்
முதற்ெகாண்டு பாழாய் இருக்க ற
பூமியன்தாழ்வ டங்களிேல

குழியல் இறங்குகறவர்களுடன் நான்
உன்ைனத்தங்கயருக்கச்ெசய்ேவன்;

ஜீவனுள்ேளாருைடய ேதசத்த ேலா மகைம
வளங்கச்ெசய்ேவன்.

21 உன்ைன மகா பயங்கரமாக ைவப்ேபன்;
இனி நீஇருக்கமாட்டாய்;

நீ ேதடப்பட்டாலும் இனி என்ைறக்கும்
காணப்படமாட்டாய்

என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார் என்றார்.

அத்த யாயம் 27
தீருவுக்கானபுலம்பல்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக அவர்: 2 மனுபுத்த ரனாகய நீ
இப்ேபாது தீருவன் ெபயரிேல புலம்ப ,
3 கடற்கைர ஓரத்த ேல குடியருந்து,
அேநகம் தீவுகளின் மக்களுடன்
வயாபாரம்ெசய்க ற தீருைவ ேநாக்க :
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
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என்னெவன்றால்,தீருேவ,நீஉன்ைனப்பூரண
அழகுள்ளவள் என்கறாய். 4 கடல்களின்
ைமயத்த ேல உன்னுைடய எல்ைலகள்
இருக்கறது; உன்ைனக் கட்டினவர்கள்
உன்ைனப் பூரணவடிவாகக் கட்டினார்கள்.
5 ேசனீரிலிருந்து வந்த ேதவதாருமரத்தால்
உன்னுைடய கப்பற் பலைககைளச்
ெசய்தார்கள்; பாய்மரங்கைளச் ெசய்யும்படி
லீபேனானிலிருந்து ேகதுருமரங்கைளக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 6 பாசானின்
கர்வாலிமரங்களினாேல உன்னுைடய
துடுப்புகைளச் ெசய்தார்கள்; க த்தீம்
தீவுகளிலிருந்து வந்த ஆஷ ர் மரத்தால்
உன்னுைடய தளங்கைள ெசய்து, அத ேல
யாைனத்தந்தம் பத த்தருந்தார்கள்.
7 எக ப்தலிருந்து வந்த ச த்த ரத்ைதயலுள்ள
சணல்நூல் புடைவ நீ வ ரித்த பாயாக
இருந்தது; எலீசா தீவுகளின் இளநீலமும்
இளஞ்சவப்பு உன்னுைடய தைரச்சீைலயாக
இருந்தது. 8 சீேதான் அர்வாத் என்னும்
பட்டணங்களின் குடிகள் உனக்குத்
துடுப்பு ேபாடுக றவர்களாக இருந்தார்கள்.
தீருேவ, உன்னிடத்தலிருந்த உன்னுைடய
அறஞர்கள் உன்னுைடய மாலுமிகளாக
இருந்தார்கள். 9 ேகபாரின் முத ேயாரும்
அதனுைடய அறஞர்களும் உன்னில்
பழுதுபார்க்கும் ேவைல ெசய்க றவர்களாக
இருந்தார்கள்; கடலின் எல்லா கப்பல்களும்
அைவகளிலுள்ள கப்பற்காரர்களும்
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உன்னுடன் ெதாழில்துைற வயாபாரம்
ெசய்க றதற்காக உன்னிடத்தல்
இருந்தார்கள். 10 ெபர்ச யர்களும்,
லூதயர்களும், பூத்தயர்களும் உன்னுைடய
பைடயல் ேபார்வீரர்களாக இருந்து
உனக்குள் ேகடகமும் தைலகவசமும்
தூக்கைவத்து, உன்ைன அலங்கரித்தார்கள்.
11 அர்வாத்த ரர்கள் உன்னுைடய
பைடவீரர்களும் உன்னுைடய மதல்கள்ேமல்
சுற்றலும், கம்மாத்தயர்கள் உன்னுைடய
மதல்களிலும் இருந்தார்கள்; இவர்கள்
உன்னுைடய மதல்கள்ேமல் சுற்றலும்
தங்களுைடய ேகடயங்கைளத்
தூக்கைவத்து, உன்னுைடய வடிவத்ைதப்
பூரணப்படுத்தனார்கள். 12 எல்லாவத
அத கமான ெபாருள்களினாலும் தர்ஷீஸ்
ஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள் உன்னுடன்
வயாபாரம் ெசய்தார்கள்; ெவள்ளிையயும்
இரும்ைபயும் தகரத்ைதயும் ஈயத்ைதயும்
உன்னுைடய சந்ைதகளில் வற்க
வந்தார்கள். 13 யாவான், தூபால், ேமேசக்
என்னும் இனத்தார்கள் உன்னுைடய
வயாபாரிகளாக இருந்து, மனிதர்கைளயும்
ெவண்கலப் பாத்த ரங்கைளயும் உன்னுைடய
ெதாழில்துைறக்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
14 ெதாகர்மா நகரத்தார்கள் குதைரகைளயும்
குதைரவீரர்கைளயும்ேகாேவறுகழுைதகைளயும்
உன்னுைடய சந்ைதகளுக்குக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 15 ேததானியர்கள்
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உன்னுைடய வயாபாரிகளாக இருந்தார்கள்;
அேநகம் தீவுகளின் ெமாத்தவயாபாரம்
உன்னுைடய ைகயல் ேசர்ந்தது;
யாைனத்தந்தங்கைளயும் கருங்காலி
மரங்கைளயும் அைவகளுக்குப்பதலாகக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 16 சீரியர்கள்
உன்னுைடய ேவைலப்பாடான பற்பல
ெபாருள்களுக்காக உன்னுடன்
வயாபாரம்ெசய்து, மரகதங்கைளயும்,
சவப்புகைளயும்,ச த்த ரத்ைதயலாைடகைளயும்,
வைலஉயர்ந்த ஆைடகைளயும்,
பவளங்கைளயும், பளிங்ைகயும் உன்னுைடய
சந்ைதகளில் வற்கவந்தார்கள். 17யூதர்களும்
இஸ்ரேவல் ேதசத்தார்களும் உன்னுடன்
வயாபாரம்ெசய்து, மின்னித், பன்னாக்
என்கற ஊர்களின் ேகாதுைமையயும்,
ேதைனயும், எண்ெணையயும்,
ப சன்ைதலத்ைதயும் உன்னுைடய
ெதாழில்துைறக்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
18 தமஸ்கு உன்னுைடய ேவைலகளான
பற்பல ெபாருள்களுக்காக, எல்லாவத
அத கமான ெபாருட்களினால் உன்னுடன்
வயாபாரம்ெசய்து, ெகல்ேபானின்
த ராட்ைசரசத்ைதயும் ெவண்ைமயான
ஆட்டு ேராமத்ைதயும் உனக்கு வற்றார்கள்.
19 தாண் நாட்டாரும், ேபாக்கும்வரத்துமான
யாவானரும் தீட்டப்பட்ட இரும்ைபயும்
இலவங்கத்ைதயும், வசம்ைபயும்
உன்னுைடய சந்ைதகளில் ெகாண்டுவந்து
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உன்னுைடயெதாழில்துைறயல்வற்றார்கள்.
20இரதங்களுக்குப் ேபாடுக ற ேமன்ைமயான
இரத்தனக் கம்பளங்கைள ேததானின்
மனிதர்கள் ெகாண்டுவந்து, உன்னுடன்
வயாபாரம் ெசய்தார்கள். 21 அரபயர்களும்,
ேகதாரின் எல்லா ப ரபுக்களும் உனக்கு
வாடிக்ைகயானவயாபாரிகளாக ,
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும்
ெகாண்டுவந்து, உன்னுடன் வயாபாரம்
ெசய்தார்கள். 22 ேசபா, ராமா
பட்டணங்களின் வயாபாரிகள் உன்னுடன்
வயாபாரம் ெசய்து, ேமல்த்தரமான
எல்லாவத நறுமணப்ெபாருட்கைளயும்,
எல்லாவத இரத்தனக்கற்கைளயும்,
ெபான்ைனயும் உன்னுைடய
சந்ைதகளில் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
23 ஆரான், கன்ேன, ஏேதன் என்னும்
பட்டணத்தாரும், ேசபாவன் வயாபாரிகளும்,
அசீரியர்களும், கல்மாத் பட்டணத்தாரும்
உன்னுடன் வயாபாரம்ெசய்தார்கள்.
24 இவர்கள் எல்லாவத உயர்ந்த
சரக்குகைளயும், இளநீலப் பட்டுகளும்
வச த்த ரத்ைதயலாைடகளும் அடங்கய
புடைவக்கட்டுகைளயும், வைல உயர்ந்த
ஆைடகள் ைவக்கப்பட்டு, கயறுகளால்
கட்டியருக்கும் ேகதுருமரப்ெபட்டிகைளயும்
ெகாண்டுவந்து, உன்னுடன்
வயாபாரம்ெசய்தார்கள். 25 உன்னுைடய
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ெதாழில் துைறயல் தர்ஷீசன் கப்பலாட்கள்
உன்ைனப் ேபாற்ற ப்பாடினார்கள்;
நீ கடலின் நடுவ ேல உன்ைனப்
பூரணப்படுத்த , உன்ைன மிகவும்
மகைமப்படுத்தனாய்*. 26 துடுப்பு
ேபாடுக றவர்கள் ஆழமான தண்ணீர்களில்
உன்ைன வலித்துக் ெகாண்டுேபானார்கள்;
நடுக்கடலிேல க ழக்குக்காற்று உன்ைன
உைடத்துப்ேபாட்டது. 27 நீ நாசமைடயும்
நாளிேல உன்னுைடய ெசல்வத்ேதாடும்,
வற்பைனப் ெபாருட்கேளாடும், ெதாழில்
துைறயுடனும் உன்னுைடய கப்பலாட்களும்,
உன்னுைடய மாலுமிகளும், உன்னில்
பழுதுபார்க்க றவர்களும், உன்னுைடய
வயாபாரிகளும், உன்னிலுள்ள எல்லா
ேபார்வீரர்களும், உன் நடுவல் இருக்கற
எல்லாக்கூட்டத்தாரும் நடுக்கடலிேல
வழுவார்கள். 28 உன்னுைடய மாலுமிகள்
ஓலமிடும் சத்தத்தனால் சுற்றுப்புறங்கள்
அதரும். 29 தண்டுவலிக்கற யாவரும்,
கப்பலாட்களும், கடல் மாலுமிகள்
அைனவரும், தங்களுைடய கப்பல்கைள
வ ட்டு இறங்க , கைரய ேல நன்று,
30உனக்காகசத்தமிட்டுப்புலம்ப ,மனம்கசந்து
அழுது, தங்களுைடய தைலகளின்ேமல்
புழுதையப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு,
சாம்பலில் புரண்டு, 31 உனக்காக

* அத்த யாயம் 27:25 27:25வயாபார ெபாருட்களால்
நைறந்துகடல்ப ரயாணம்ெசய்க றாய்
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ெமாட்ைடயடித்து சணலாைடைய
உடுத்த க்ெகாண்டு, உனக்காக மனம்கசந்து
அழுது, துக்கங்ெகாண்டாடுவார்கள்.
32 அவர்கள் உனக்காகத் தங்களுைடய
துக்கத்த ேல ஓலமிட்டு, உனக்காக புலம்ப ,
உன்ைனக்குறத்து: கடலின் நடுவ ேல
அழிந்துேபான தீருவுக்குச் இைணயான
நகரம் உண்ேடா? 33 உன்னுைடய
வயாபாரெபாருட்கள் கடலின் வழியாகக்
ெகாண்டுவரப்படும்ேபாது, அேநக மக்கைளத்
தருப்த படுத்தனாய்; உன்னுைடய ெசல்வம்
அதகமானதனாலும், உன்னுைடய
வயாபாரத்தனாலும் பூமியன் ராஜாக்கைள
ஐசுவரியவான்களாக மாற்றனாய். 34 நீ
கடலின் தைரகளினாேல ஆழங்களில்
உைடக்கப்பட்டேபாது, உன்னுைடய ெதாழில்
துைறயும், உன்னுைடய நடுவலுள்ள கூட்டம்
அைனத்தும் அழிந்துேபானது என்பார்கள்.
35 தீவுகளின் குடிகள் எல்லாம் உனக்காக
தைகப்பார்கள்; அவர்களுைடய ராஜாக்கள்
மிகவும் ப ரமித்து, கலங்கன முகமாக
இருப்பார்கள். 36 எல்லா மக்களிலுமுள்ள
வயாபாரிகள்உன்ேபரில் பழிகூறுகறார்கள்;
நீ பயங்கரமாவாய்; இனி ஒருேபாதும்
இருக்கமாட்டாய் என்கறார் என்று ெசால்
என்றார்.

அத்த யாயம் 28
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தீருவன் ராஜாவுக்கு எத ரான
தீர்க்கதரிசனம்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக அவர்: 2 மனிதகுமாரேன, நீ
தீருவன்அதபதையேநாக்க : ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
உன்னுைடய இருதயம் ேமட்டிைமெகாண்டு:
நான் ேதவன், நான் கடலின் நடுேவ
ேதவாசனத்தல் வீற்றருக்க ேறன் என்று
நீ ெசால்லி, உன்னுைடய இருதயத்ைதத்
ேதவனின் இருதயத்ைதப்ேபால
ஆக்கனாலும், நீ மனிதேனயல்லாமல்
ேதவனல்ல. 3 இேதா, தானிேயைலவ ட
நீ ஞானவான்; இரகசயமானெதான்றும்
உனக்கு மைறெபாருள் அல்ல. 4 நீ
உன்னுைடய ஞானத்தனாலும் உன்னுைடய
புத்தயனாலும் ெபாருள் சம்பாத த்து,
ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் உன்னுைடய
கருவூலங்களில் ேசர்த்துக்ெகாண்டாய்.
5 உன்னுைடய வயாபாரத்தனாலும்
உன்னுைடய மகா ஞானத்தனாலும்
உன்னுைடய ெபாருைளப் ெபருகச்ெசய்தாய்;
உன்னுைடய இருதயம் உன்னுைடய
ெசல்வத்தனால் ேமட்டிைமயானது.
6 ஆைகயால் ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
நீ உன்னுைடய இருதயத்ைதத்
ேதவனின் இருதயத்ைதப்ேபால
ஆக்குகறபடியனால், 7 இேதா, ேதசங்களில்
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மகா பலவான்களாகய மறுேதசத்தாைர
உனக்கு வ ேராதமாக வரச்ெசய்ேவன்;
அவர்கள் உன்னுைடய ஞானத்தன்
அழகுக்கு வ ேராதமாகத் தங்களுைடய
வாள்கைள உருவ , உன்னுைடய
ச றப்புகைளக் குைலத்துப்ேபாடுவார்கள்.
8 உன்ைனக் குழிய ேல வழத்தள்ளுவார்கள்;
நீ கடலின் நடுேவ ெகாைல
ெசய்யப்பட்டு மரணமைடக றவர்கள்ேபால்
மரணமைடவாய். 9 உன்ைனக்
ெகால்லுகறவனுக்கு முன்பாக: நான்
ேதவெனன்று நீ ெசால்வாேயா? உன்ைனக்
குத்த ப்ேபாடுக றவன் ைகக்கு நீ
மனிதேனயல்லாமல் ேதவனல்லேவ.
10 மறுேதசத்தாரின் ைகயனால்
நீ வருத்தேசதனமில்லாதவர்கள்
மரணமைடக றதுேபால மரிப்பாய்;
நான் இைதச் ெசான்ேனன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்
என்று ெசால் என்றார். 11 பன்னும்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 12 மனிதகுமாரேன,
நீ தீரு ராஜாைவக்குறத்துப் புலம்ப ,
அவைன ேநாக்க : ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், நீ
கடவுளின் சாயலில் ெசய்யப்பட்ட முத்தைர
ேமாத ரம்; நீ ஞானத்தால் நைறந்தவன்;
பூரண அழகுள்ளவன். 13 நீ ேதவனுைடய
ேதாட்டமாக ய ஏேதனில் இருந்தவன்;
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பத்மராகம், புஷ்பராகம்,ைவரம், படிகப்பச்ைச,
ேகாேமதகம், யஸ்ப , இந்த ரநீலம்,
மரகதம், மாணிக்கம் முதலான எல்லாவத
இரத்தனங்களும் ெபான்னும் உன்ைன
மூடிக்ெகாண்டிருக்க றது; நீ உருவாக்கப்பட்ட
நாளில் உன்னுைடய ேமளவாத்தயங்களும்
உன்னுைடய நாதசுரங்களும்
உன்னிடத்தல் ஆயத்தப்பட்டிருந்தது.
14 நீ காப்பாற்றுகறதற்காக
அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்ட ேகருப்;
ேதவனுைடய பரிசுத்த பர்வதத்தல்
உன்ைன ைவத்ேதன்; ெநருப்புேபான்ற
கற்களின் நடுேவ உலாவனாய். 15 நீ
உருவாக்கப்பட்ட நாள் முதல் உன்னில்
அநயாயம் கண்டுபடிக்கப்பட்டதுவைர,
உன்னுைடய வழிகளில் குைறயல்லாமல்
இருந்தாய். 16 உன்னுைடய வயாபாரத்தன்
மிகுதயனால், உன்னுைடய ெகாடுைம
அதகரித்து நீ பாவம்ெசய்தாய்;
ஆைகயால் நான் உன்ைன ேதவனுைடய
மைலயலிருந்து ஆகாதவெனன்று
தள்ளி, காப்பாற்றுகற ேகருபாக இருந்த
உன்ைன ெநருப்புேபான்ற கற்களின்
நடுேவ இல்லாமல் அழித்துப்ேபாடுேவன்.
17 உன்னுைடய அழகனால் உன்னுைடய
இருதயம் ேமட்டிைமயானது; உன்னுைடய
மாட்சைமயனால் உன்னுைடய ஞானத்ைதக்
ெகடுத்தாய்; உன்ைனத் தைரய ேல
தள்ளிப்ேபாடுேவன்; ராஜாக்கள் உன்ைனப்



எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 28:18 cxl எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 28:23

பார்ப்பதற்காக உன்ைன அவர்களுக்கு
முன்பாக ேவடிக்ைகயாக்குேவன்.
18 உன்னுைடய அக்க ரமங்களின்
மிகுதயனாலும், உன்னுைடய
வயாபாரத்தன் அநீதத்தனாலும்
உன்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலங்கைளப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனாய்; ஆைகயால்
உன்ைனச் சுட்ெடரிப்பதற்காக ஒரு ெநருப்ைப
நான் உன் நடுவலிருந்து புறப்படச்ெசய்து,
உன்ைனப்பார்க்க ற எல்லாருைடய
கண்களுக்கு முன்பாகவும் உன்ைனப்
பூமியன்ேமல்சாம்பலாக்குேவன். 19மக்களில்
உன்ைன அறந்த அைனவரும் உனக்காக
தைகப்பார்கள்; மகா பயங்கரமாவாய்;
இனி ஒருேபாதும் இருக்கமாட்டாய்
என்று ெசால்லுகறார் என்று ெசால்
என்றார். 20 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
21மனிதகுமாரேன, நீஉன்னுைடயமுகத்ைதச்
சீேதானுக்கு முன்பாக தருப்ப , அதற்கு
வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி,
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
22 ெயேகாவாகய ேதவன் ெசால்லுகறார்;
சீேதாேன, இேதா, நான் உனக்கு வேராதமாக
வந்து, உன் நடுவ ேல மகைமப்படுேவன்;
நான் அத ேல நயாயத்தீர்ப்புகைளச்
ெசய்து, அத ேல பரிசுத்தெரன்று
வளங்கும்ேபாது, நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள். 23 நான் அத ேல
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ெகாள்ைளேநாையயும், அதன் வீதகளில்
இரத்தத்ைதயும் வரச்ெசய்ேவன்; அதற்கு
வ ேராதமாகச் சுற்றலும் வந்த வாளினால்
காயம்பட்டவர்கள் அதன் நடுவ ேல
ெவட்டப்பட்டுவழுவார்கள்;அப்ெபாழுதுநான்
ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வார்கள்.
24 இஸ்ரேவல் மக்கைள இகழ்ந்த
அவர்களுைடய சுற்றுப்புறத்தாராக ய
அைனவரிலும், இனிக் குத்துகற முள்ளும்
வலியுண்டாக்குகற ெநரிஞ்சலும்
அவர்களுக்கு இருக்காது; அப்ெபாழுது
நான் ெயேகாவாகய ஆண்டவெரன்று
அறந்துெகாள்வார்கள். 25 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
நான் இஸ்ரேவல் வீட்டாைர, அவர்கள்
ச தறடிக்கப்பட்டிருக்க ற மக்களிடத்தலிருந்து
ேசர்த்துக்ெகாண்டுவந்து, அவர்களால்
ேதசகளின் கண்களுக்கு முன்பாகப்
பரிசுத்தெரன்று வளங்கும்ேபாது,
அவர்கள் என்னுைடய ஊழியக்காரனாகய
யாக்ேகாபுக்கு நான் ெகாடுத்த
தங்களுைடய ேதசத்த ேல குடியருப்பார்கள்.
26 அவர்களுைடய சுற்றுப்புறத்தாரில்
அவர்கைள இகழ்ந்த அைனவரிலும் நான்
நயாயத்தீர்ப்புகைளச் ெசய்யும்ேபாது,
அவர்கள் அத ேல சுகமாகக் குடியருந்து,
வீடுகைளக் கட்டி, த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள
நாட்டி, சுகமாக வாழ்ந்து, நான்
தங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா என்று
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அறந்துெகாள்வார்கள் என்கறார் என்று
ெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 29
எக ப்த ற்குவ ேராதமானதீர்க்கதரிசனம்

1 பாப ேலானின் சைறயருப்பன் பத்தாம்
வருடம் பத்தாம் மாதத்தன் பன்னிரண்டாம்
நாளிேல ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
நீ எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவானுக்கு
முன்பாக உன்னுைடய முகத்ைதத்
தருப்ப , அவனுக்கும் எக ப்து முழுதுக்கும்
வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி,
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
3 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்,
எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவாேன.
நீ உன்னுைடய நத களின் நடுவ ேல
படுத்துக்ெகாண்டு: என்னுைடய நத
என்னுைடயது, நான் அைத எனக்காக
உண்டாக்க ேனன் என்று ெசால்லுகற
ெபரிய முதைலேய, இேதா, நான் உனக்கு
வேராதமாக வந்து, 4 உன்னுைடய வாய ேல
துறடுகைள மாட்டி, உன்னுைடய நத களின்
மீன்கைள உன்னுைடய ெசதள்களில்
ஒட்டிக்ெகாள்ளும்படி ெசய்து, உன்ைன
உன்னுைடய நத களின் நடுவலிருந்து
தூக்கவடுேவன்; உன்னுைடய நத களின்
மீன்கள் எல்லாம் உன்னுைடய ெசதல்களில்
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ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்கும். 5 உன்ைனயும்
உன்னுைடய நத களின் எல்லா மீன்கைளயும்
வனாந்த ரத்த ேல ேபாட்டுவடுேவன்;
ெவட்டெவளிய ேல வழுவாய்; நீ
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்படுவதல்ைல; உன்ைன
பூமியன் மிருகங்களுக்கும் ஆகாயத்தன்
பறைவகளுக்கும் இைரயாகக் ெகாடுப்ேபன்.
6 அப்ெபாழுது எக ப்துேதசத்தன்
குடிகெளல்ேலாரும் நான் ெயேகாவா
என்று அறந்துெகாள்வார்கள்; அவர்கள்
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு நாணல் ேகாலாக
இருந்தார்கேள. 7 அவர்கள் உன்ைனக்
ைகய ேல ப டிக்கும்ேபாது, நீ ஒடிந்துேபாய்,
அவர்கள் வலாைவெயல்லாம் பளப்பாய்;
அவர்கள் உன்ேமல் சாயும்ேபாது, நீ
முற ந்து, அவர்கள் இடுப்பு முழுவைதயும்
மரத்துப் ேபாகச்ெசய்வாய். 8 ஆைகயால்
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: இேதா, நான்
உன்ேமல் வாைள வரச்ெசய்து, உன்னில்
மனிதர்கைளயும் மிருகங்கைளயும்
ெவட்டிப்ேபாடுேவன். 9 எக ப்துேதசம் பாழும்
வனாந்த ரமுமாகும்; அப்ெபாழுது நான்
ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வார்கள்:
ைநல் நத என்னுைடயது, நான் அைத
உண்டாக்க ேனன் என்று ெசான்னாேன.
10 ஆைகயால், இேதா, நான் உனக்கும்
உன்னுைடய நத களுக்கும் வ ேராதமாக
வந்து, மிக்ேதால்முதல் எத்த ேயாப்ப யாவன்
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எல்ைலயலுள்ள ெசெவேனவைரக்கும்
எக ப்துேதசத்ைத அவாந்தரமும்
பாழுமான வனாந்த ரங்களாக்குேவன்.
11 மனிதனுைடய கால் அைதக்
கடப்பதுமில்ைல, மிருகஜீவனுைடய கால்
அைதமித ப்பதுமில்ைல;அதுநாற்பதுவருடம்
குடியல்லாதருக்கும். 12 எக ப்துேதசத்ைதப்
பாழாய்ப்ேபான ேதசங்களின் நடுவ ேல
பாழாய்ப்ேபாகச்ெசய்ேவன்; அதன்
பட்டணங்கள் ெவறுைமயாக்கப்பட்ட
பட்டணங்களின்நடுவ ேலநாற்பதுவருடங்கள்
பாழாய்க்க டக்கும்; நான் எக ப்தயர்கைளத்
ேதசங்களுக்குள்ேள ச தறடித்து,
அவர்கைளத் ேதசங்களுக்குள்ேள
தூற்றவடுேவன். 13 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
நாற்பதுவருடங்கள் முடியும்ேபாது, நான்
எக ப்தயர்கைள அவர்கள் ச தறப்பட்டிருக்க ற
மக்களிடத்தலிருந்து ேசர்த்துக்ெகாண்டு,
14 எக ப்தயர்களின் சைறயருப்ைபத்
தருப்ப , அவர்கைள அவர்களுைடய
ப றப்பன் ேதசமாக ய பத்ேராஸ் ேதசத்த ேல
தரும்ப வரச்ெசய்ேவன்; அங்ேக அவர்கள்
முக்கயமில்லாத ராஜ்ஜியமாக இருப்பார்கள்.
15 அது இனி ேதசங்களின்ேமல் தன்ைன
உயர்த்தாமல், மற்ற ராஜ்ஜியங்களிலும்
முக்கயமற்றதாக இருக்கும்; அவர்கள்
இனி ேதசங்கைள ஆளாதபடி
அவர்கைளக் குறுக ப்ேபாகச்ெசய்ேவன்.
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16 அவர்களின் பன்ேனேபாய், அவர்கைள
ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்க றதனால்
இஸ்ரேவலர்கள் எனக்குத் தங்களுைடய
அக்க ரமத்ைத நைனப்பூட்டாதபடி,
இனி அவர்கள் இவர்களுைடய
நம்ப க்ைகயாக இல்லாமற்ேபாவார்கள்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் என்று அறந்துெகாள்வார்கள்
என்கறார் என்று ெசால் என்றார்.
17 பாப ேலானின் சைறயருப்பன்
இருபத்ேதழாம்வருடம் முதலாம் மாதம்
முதலாம் நாளிேல, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
18 மனிதகுமாரேன, பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் தீருவன் முன்ேன
தன்னுைடய ேசைனயனிடத்தல் கடும்
ேவைல வாங்கனான்; ஒவ்ெவாரு
தைலயும் ெமாட்ைடயானது; ஒவ்ெவாரு
ேதாள்பட்ைடயன் ேதாலும் உரிந்துேபானது;
ஆனாலும் அவன் தீருவுக்கு வ ேராதமாகச்
ெசய்த ேவைலயனால் அவனுக்ேகா
அவனுைடய ேசைனக்ேகா கூலி
கைடக்கவல்ைல. 19 ஆைகயால்
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: இேதா, நான் பாப ேலான்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு
எக ப்துேதசத்ைதக் ெகாடுக்க ேறன்; அவன்
அதன் ஏராளமான மக்கைளச் சைறப டித்து
அதன் ெசல்வத்ைதச் சூைறயாடி, அதன்
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ெகாள்ைளப்ெபாருைளஎடுத்துக்ெகாள்வான்;
இது அவனுைடய ேசைனக்குக் கூலியாக
இருக்கும். 20 அவன் அத ேல ெசய்த
ேவைலக்கு எக ப்துேதசத்ைத நான்
அவனுக்குக் கூலியாகக் ெகாடுத்ேதன்;
எனக்காக அைதச் ெசய்தார்கெளன்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
21 அந்த நாளிேல நான் இஸ்ரேவல்
மக்களின் ெகாம்ைப முைளக்கச்ெசய்து,
அவர்களுைடய நடுவ ேல தாராளமாகப்
ேபசும் வாைய உனக்குக் கட்டைளயடுேவன்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்றுஅறந்து
ெகாள்வார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 30
எக ப்த ற்கானபுலம்பல்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன, நீ
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லு: ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
ஐேயா, ஆபத்துநாள் வருகறெதன்று
அலறுங்கள். 3 நாள் அருகல் இருக்கறது;
ஆம், ெயேகாவாவுைடய நாள் அருகல்
இருக்கறது; அது மந்தாரமான நாள்,
அது அந்நயஜாத களுக்கு வரும் காலம்.
4 வாள் எக ப்த ேல வரும்; எக ப்த ேல
ெகாைல ெசய்யப்படுக றவர்கள் வழும்ேபாது
எத்த ேயாப்ப யாவ ேல மகாேவதைன
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உண்டாயருக்கும்; அதன் ஏராளமான
மக்கைளப் ப டித்துக்ெகாண்டுேபாவார்கள்;
அதன் அஸ்தபாரங்கள் பாழாக்கப்படும்.
5 எத்த ேயாப்ப யர்களும், பூத்தயர்களும்,
லூதயர்களும், கலந்த கூட்டமாக ய
அைனவரும், லிபயர்களும்,
உடன்படிக்ைகக்குள்ளான ேதசத்தன்
மக்களும் அவர்களுடன் கூட வாளால்
வழுவார்கள். 6எக ப்ைதஆதரிக்க றவர்களும்
வழுவார்கள்; அதனுைடய பலத்தன்
முக்கயமும் தாழ்ந்துேபாகும் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அத ேல
மிக்ேதால் முதல் ெசெவேனவைரக்கும்
வாளினால் வழுவார்கெளன்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
7 பாழாய்ப்ேபான ேதசங்களின்
நடுவ ேல பாழாய்ப்ேபாவார்கள்;
அழிக்கப்பட்ட பட்டணங்களில் அவர்கள்
பட்டணங்களும் அழிக்கப்படும். 8 நான்
எக ப்த ேல தீக்ெகாளுத்தும்ேபாதும்,
உனக்குத் துைணநன்ற யாவரும்
முறக்கப்படும்ேபாதும், நான் ெயேகாவா
என்று அறந்துெகாள்வார்கள்.
9 இருமாப்புள்ள எத்த ேயாப்ப யைரத்
தத்தளிக்கச்ெசய்து அந்த நாளிேல
என்னுைடய கட்டைளயனால் தூதுவர்கள்
கப்பல்களிேல ேபாவார்கள்; அப்ெபாழுது
எக ப்தன் நாளிேல உண்டானதுேபால
அவர்களுக்குள்ேள மகா ேவதைன
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உண்டாயருக்கும்; இேதா, அது வருகறது.
10 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சாைரக் ெகாண்டு எக ப்தன்
சந்ததைய ஒழியச்ெசய்ேவன். 11 இவனும்
இவேனாடு கூடத் ேதசங்களில் மகா
பலசாலிகளான இவனுைடய மக்களும்
ேதசத்ைத அழிப்பதற்காக தூண்டப்பட்டு
வந்து, தங்களுைடய வாள்கைள
எக ப்த ற்கு வ ேராதமாக உருவ , ெகாைல
ெசய்யப்பட்டு இறந்தவர்களாேல ேதசத்ைத
ந ரப்புவார்கள். 12 அப்ெபாழுது நான்
நத கைள வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்து, ேதசத்ைதப்
ெபால்லாதவர்களின் ைகய ேல வற்று,
ேதசத்ைதயும் அதலுள்ள யாைவயும்
அந்நய ேதசத்தாரின் ைகயால்
பாழாக்க ப்ேபாடுேவன்; ெயேகாவாகய நான்
இைதச் ெசான்ேனன். 13 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
நான் அசுத்தமான சைலகைள அழித்து,
ேநாப்பன் சைலகைள ஒழியச்ெசய்ேவன்;
இனி எக ப்துேதசத்தல் ஒரு அத பதயும்
இருக்கமாட்டான்; நான் எக ப்துேதசத்தல்
பயமுண்டாக்க , 14 பத்ேராைசப் பாழாக்க ,
ேசாவானிேல தீக்ெகாளுத்த , ேநா
பட்டணத்ைதத் தண்டித்து, 15 எக ப்தன்
ெபலனாகய சீனின்ேமல் என்னுைடய
கடுங்ேகாபத்ைத ஊற்ற , ேநா பட்டணத்தன்
ஏராளமான மக்கைள ெவட்டிப்ேபாடுேவன்.
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16 எக ப்தல் தீக்ெகாளுத்துேவன்; சீன் மகா
ேவதைன அைடயும்; ேநா பட்டணம் தகர்ந்து
இடிந்துேபாகும்; ேநாப்புக்கு அனுதனமும்
ெநருக்கங்கள் உண்டாகும். 17 ஆெவன்,
ப ேபெசத் என்கற பட்டணங்களின்
ேவைலக்காரர்கள் வாளால் வழுவார்கள்;
அைவகளின் குடிகள் சைறயருப்புக்குப்
ேபாவார்கள். 18 எக ப்தன் நுகங்கைள
நான் முறக்கும்ேபாதும், அதனுைடய
ெபலத்தன் முக்கயம் அத ேல ஓயும்ேபாதும்,
இருள் அைத மூடும்; தகபாேனச ேல
பகல் இருண்டுேபாகும்; அதன் மகள்கள்
சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள். 19 இப்படி
எக ப்த ேல நயாயத்தீர்ப்புகைளச் ெசய்ேவன்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள் என்கறார் என்று
ெசால் என்றார். 20 பத ேனாராம்
வருடம் முதலாம் மாதம் ஏழாம் நாளிேல,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 21 மனிதகுமாரேன,
எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவானுைடய
ைகைய முறத்துப்ேபாடுேவன்; இேதா, அது
குணமாவதற்காகக் கட்டப்படுவதல்ைல; அது
வாைளப் ப டிக்கும் அளவுக்கு ெபலன்ெபற
பத்ைத ைவத்துக் கட்டப்படுவதுமில்ைல.
22 ஆைகயால் ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா,
நான் எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவானுக்கு
வேராதமாக வந்து, ெபலனுள்ளதும்
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முறந்ததுமாகய அவனுைடய புயங்கைள
முறத்துப்ேபாடுேவன்; வாைள நான்
அவன் ைகயலிருந்து வழச்ெசய்து,
23 எக ப்தயர்கைளத் ேதசங்களுக்குள்ேள
ச தறடித்து, அவர்கைளத் ேதசங்களில்
தூற்றவடுேவன். 24 பாப ேலான் ராஜாவன்
ைககைளப் ெபலப்படுத்த , அவனுைடய
ைகய ேல என்னுைடய வாைளக் ெகாடுத்து,
பார்ேவானின் ைககைள முறத்துவடுேவன்;
அப்ெபாழுது அவன் ெகாைல ெசய்யப்பட்டு
தவக்க றதுேபால அவனுக்கு முன்பாகத்
தவ ப்பான். 25 பாப ேலான் ராஜாவன்
ைககைளப் ெபலப்படுத்துேவன்;
பார்ேவானின் ைககேளா வழுந்துேபாகும்;
என்னுைடய வாைள நான் பாப ேலான்
ராஜாவன் ைகயல் ெகாடுக்கும்ேபாதும்,
அவன் அைத எக ப்து ேதசத்தன்ேமல்
நீட்டும்ேபாதும், நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள். 26 நான்
எக ப்தயர்கைளத் ேதசங்களுக்குள்ேள
ச தறடித்து, அவர்கைளத் ேதசங்களில்
தூற்ற ப்ேபாடுேவன்; அப்ெபாழுது நான்
ெயேகாவா என்றுஅறந்துெகாள்வார்கள்.

அத்த யாயம் 31
லீபேனானிலுள்ளேகதுரு

1 பாப ேலானின் சைறயருப்பன்
பத ேனாராம் வருடம் மூன்றாம் மாதம்
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முதலாம் நாளிேல ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
2 மனிதகுமாரேன, எக ப்தன் ராஜாவாகய
பார்ேவானுடனும் அவனுைடய த ரளான
மக்களுடனும் நீ ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: நீ உன்னுைடய
மகத்துவத்த ேல யாருக்கு ஒப்பாக
இருக்க றாய்? 3 இேதா, அசீரியன்
லீபேனானிேல அலங்காரக் கைளகேளாடும்,
ந ழலிடும் தைழகேளாடும், வளர்ந்து
உயர்ந்த ேகதுரு மரமாக இருந்தான்;
அதன் கைளகளின் தைழகளுக்குள்ேள
அதன் நுனிக்ெகாழுந்து உயர்ந்தருந்தது.
4 தண்ணீர்கள் அைதப் ெபரிதும்,
ஆழம் அைத உயரச்ெசய்தது; அதன்
ஆறுகள் அதன் அடிமரத்ைதச் சுற்றலும்
ஓடின; தன்னுைடய நீர்க்கால்கைள
ெவளியன் மரங்களுக்ெகல்லாம்
பாயவ ட்டது. 5 ஆைகயால் ெவளியன்
எல்லா மரங்களிலும் அது மிகவும்
உயர்ந்தது; அது துளிர்வடும்ேபாது
த ரளான தண்ணீரினால் அதன் கைளகள்
ெபருக , அதன் கைளகள் நீளமானது.
6 அதன் கைளகளில் ஆகாயத்தன்
பறைவகெளல்லாம் கூடுகட்டின;
அதன் கைளகளின்கீழ் ெவளியன்
மிருகங்கெளல்லாம் குட்டிகைளப்ேபாட்டது;
ெபரிதான எல்லா ேதசகளும் அதன்
நழலிேல குடியருந்தார்கள். 7 அப்படிேய
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அதன் ேவர் த ரளான தண்ணீர்களருேக
இருந்ததனால் அது தன்னுைடய
ெசழிப்பனாலும் தன்னுைடய கைளகளின்
நீளத்தனாலும் அலங்காரமாக இருந்தது.
8 ேதவனுைடய வனத்தலுள்ள ேகதுருக்கள்
அைத மைறக்கமுடியாமல் இருந்தது;
ேதவதாரு மரங்கள் அதன் ெகாப்புகளுக்குச்
சமானமல்ல; அர்ேமான் மரங்கள்
அதன் கைளகளுக்கு ந கரல்ல;
ேதவனுைடய வனத்தலுள்ள ஒரு மரமும்
அலங்காரத்த ேல அதற்கு ஒப்பல்ல.
9 அதன் அடர்ந்த கைளகளினால்
அைத அலங்கரித்ேதன்; ேதவனுைடய
வனமாகய ஏேதனின் மரங்கெளல்லாம்
அதன்ேமல் ெபாறாைமெகாண்டன.
10 ஆைகயால் ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: அது
தன்னுைடய வளர்த்தய ேல ேமட்டிைமயாக ,
ெகாப்புகளின் தைழகளுக்குள்ேள
தன்னுைடய நுனிக்கைளைய உயர
வளரச்ெசய்ததாலும், அதன் இருதயம்
தன்னுைடய ேமட்டிைமயனால்
உயர்ந்துேபானதனாலும், 11 நான் அைதத்
ேதசங்களில் மகா வல்லைமயுள்ளவன்
ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; அவன்
தனக்குவருப்பமானபடிஅதற்குச் ெசய்வான்;
அதனுைடய அக்க ரமத்த ற்காக அைதத்
தள்ளிப்ேபாட்ேடன். 12 ேதசங்களில்
வல்லவராக ய அந்நய ேதசத்தார் அைத
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ெவட்டிப்ேபாட்டு, வ ட்டுப்ேபானார்கள்;
அதன் ெகாப்புகள் மைலகளின்ேமலும்
எல்லா பள்ளத்தாக்குகளிலும் வழுந்தன;
அதன் கைளகள் ேதசத்தனுைடய எல்லா
ஆறுகளினருேக முற ந்தன; பூமியலுள்ள
மக்கள் எல்ேலாரும் அதன் நழைலவ ட்டுக்
கைலந்து ேபானார்கள். 13 வழுந்துக டக்க ற
அதன்ேமல் ஆகாயத்துப் பறைவகெளல்லாம்
தங்கனது; அதன் ெகாம்புகளின்ேமல்
ெவளியன் மிருகங்கெளல்லாம்
தங்கன. 14 தண்ணீரின் ஓரமாக
வளருகற எந்த மரங்களும் தங்களுைடய
உயரத்தனாேல ேமட்டிைம ெகாள்ளாமலும்,
தங்களுைடய ெகாப்புகளின் தைழக்குள்ேள
தங்களுைடய நுனிக்கைளைய உயர
வளரவ டாமலும், தண்ணீைரக் குடிக்க ற எந்த
மரங்களும், தங்களுைடய உயரத்தனாேல
தங்கள்ேமல் நம்ப க்ைகைவக்காமலும்
இருக்கும்படி இப்படிச் ெசய்ேவன்;
மனிதகுமாரர்களின் நடுேவ அவர்கள்
எல்ேலாரும் குழியல் இறங்குகறவர்களுடன்
மரணத்தற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டு,
பூமியன் தாழ்வ டங்களில் ேபானார்கள்.
15 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: அவன் பாதாளத்தல்
இறங்குகற நாளிேல புலம்பைல
வருவத்ேதன்; நான் அவனுக்காக
ஆழத்ைத மூடிப்ேபாட்டு, த ரளான
தண்ணீர்கள் ஓடாதபடி அதன் ஆறுகைள
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அைடத்து, அவனுக்காக லீபேனாைன
இருளைடயச்ெசய்ேதன்; ெவளியன்
மரங்கெளல்லாம் அவனுக்காக
பட்டுப்ேபானது. 16 நான் அவைனக் குழியல்
இறங்குகறவர்களுடன் பாதாளத்தல்
இறங்கச்ெசய்யும்ேபாது, அவன் வழுகற
சத்தத்தனால்ேதசங்கைளஅத ரச்ெசய்ேவன்;
அப்ெபாழுது பூமியன் தாழ்வ டங்களில்
ஏேதனின் மரங்களும். லீபேனானின்
ேமன்ைமயான ச றந்த மரங்களும்,
தண்ணீர் குடிக்கும் எல்லா மரங்களும்
ஆறுதல் அைடந்தன. 17 அவனுடன்
இவர்களும், ேதசங்களின் நடுேவ
அவன் நழலில் குடியருந்து அவனுக்குப்
பக்கபலமாக இருந்தவர்களும், வாளால்
ெவட்டுப்பட்டவர்கள் அருக ேல பாதாளத்தல்
இறங்கனார்கள். 18 இப்படிப்பட்ட
மகைமயலும் மகத்துவத்தலும் ஏேதனின்
மரங்களில் நீ எதற்கு ஒப்பானவன்?
ஏேதனின் மரங்களுடன் நீயும் பூமியன்
தாழ்வ டங்களில் இறக்கப்பட்டு,
வாளாேல ெவட்டுபட்டவர்களுடன்
வருத்தேசதனமில்லாதவர்களின் நடுவ ேல
க டப்பாய்; பார்ேவானும் அவனுைடய
கூட்டமும் இதுேவ என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார் என்று ெசால்
என்றார்.
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அத்த யாயம் 32
பார்ேவானுக்கானபுலம்பல்

1 பாப ேலானின் சைறயருப்பன்
பன்னிரண்டாம் வருடம் பன்னிரண்டாம்
மாதம் முதலாம் நாளிேல ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
2 மனிதகுமாரேன, நீ எக ப்தன் ராஜாவாகய
பார்ேவாைனக்குறத்துப் புலம்ப , அவனுடன்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
ேதசங்களுக்குள்ேள நீ பாலசங்கத்த ற்கு
ஒப்பானவன்; நீ ெபருந்தண்ணீர்களில்
முதைலையப்ேபால் இருந்து, உன்னுைடய
நத களில் எழும்ப , உன்னுைடய கால்களால்
தண்ணீர்கைளக் கலக்க , அைவகளின்
ஆறுகைளக் குழப்பவ ட்டாய். 3 ஆைகயால்
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்:
நான் ெவகு மக்கள் கூட்டத்ைதக்ெகாண்டு
உன்ேமல் என்னுைடய வைலைய வீசுேவன்;
அவர்கள் என்னுைடய வைலயல் உன்ைன
இழுத்துக்ெகாள்வார்கள். 4 உன்ைனத்
தைரய ேல ேபாட்டுவடுேவன்; நான்
உன்ைன ெவட்டெவளியல் எற ந்துவ ட்டு,
ஆகாயத்துப் பறைவகைளெயல்லாம்
உன்ேமல் இறங்கச்ெசய்து, பூமியைனத்தன்
மிருகங்கைளயும் உன்னால் தருப்தயாக்க ,
5 உன்னுைடய சைதைய மைலகளின்ேமல்
ேபாட்டு, உன்னுைடய உடலினாேல
பள்ளத்தாக்குகைள ந ரப்ப , 6 நீ நீந்தன
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ேதசத்தன்ேமல் உன்னுைடய இரத்தத்ைத
மைலகள்வைரப் பாயச்ெசய்ேவன்; ஆறுகள்
உன்னாேல ந ரம்பும். 7 உன்ைன நான்
அைணத்துப்ேபாடும்ேபாது, வானத்ைத
மூடி, அதன் நட்சத்த ரங்கைள இருண்டு
ேபாகச்ெசய்ேவன்; சூரியைன ேமகத்தனால்
மூடுேவன், சந்த ரனும் தன்னுைடய
ஒளிையக் ெகாடுக்காமல் இருக்கும். 8 நான்
வானேஜாதயான வளக்குகைளெயல்லாம்
உன்ேமல் இருண்டு ேபாகச்ெசய்து,
உன்னுைடய ேதசத்தன்ேமல் இருைள
வரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 9 உன்னுைடய
அழிைவ ேதசங்கள் வைர, நீ அறயாத
ேதசங்கள்வைர நான் எட்டச்ெசய்யும்ேபாது,
அேநகம் மக்களின் இருதயத்ைத
கலக்கமைடயச் ெசய்ேவன். 10 அேநகம்
மக்கைள உனக்காக தைகக்கச்ெசய்ேவன்;
அவர்களின் ராஜாக்கள், தங்களுைடய
முகங்களுக்கு முன்பாக என்னுைடய
வாைள நான் வீசும்ேபாது மிகவும்
தடுக்கடுவார்கள்; நீ வழும் நாளில்
அவரவர் தம்தம் உயருக்காக ஒவ்ெவாரு
ந மிடமும் தத்தளிப்பார்கள். 11ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
பாப ேலான் ராஜாவன் வாள் உன்ேமல்
வரும். 12 பராக்க ரமசாலிகளின்
வாள்களால் உன்னுைடய மக்கள்கூட்டத்ைத
வழச்ெசய்ேவன்; அவர்கள் எல்ேலாரும்
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ேதசங்களில்வல்லைமயானவர்கள்;அவர்கள்
எக ப்தன் ஆடம்பரத்ைதக் ெகடுப்பார்கள்;
அதன் ஏராளமான கூட்டம் அழிக்கப்படும்.
13 த ரளான தண்ணீர்களின் கைரகளில்
நடமாடுக ற அதன் மிருகங்கைளெயல்லாம்
அழிப்ேபன்; இனி மனிதனுைடய கால்
அைவகைளக் கலக்குவதுமில்ைல,
மிருகங்களுைடய குளம்புகள் அைவகைளக்
குழப்புவதுமில்ைல. 14 அப்ெபாழுது
அவர்களுைடய தண்ணீர்கைளத்
ெதளியச்ெசய்து, அவர்களுைடய ஆறுகைள
எண்ெணையப்ேபால் ஓடச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 15 நான் எக ப்துேதசத்ைதப்
பாழாக்கும்ேபாதும், ேதசம் தன்னுைடய
நைறைவ இழந்து ெவறுைமயாகக்
க டக்கும்ேபாதும், நான் அதல் குடியருக்க ற
யாவைரயும் அழிக்கும்ேபாதும், நான்
ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வார்கள்.
16 இது புலம்பல்; இப்படிப் புலம்புவார்கள்;
இப்படி ேதசத்தன் மகள்கள் புலம்புவார்கள்;
இப்படி எக ப்த ற்காகவும், அதனுைடய
எல்லாத் த ரளான மக்களுக்காகவும்
புலம்புவார்கள் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார் என்று
ெசால் என்றார். 17 பன்னும்
பன்னிரண்டாம் வருடம் அந்த மாதத்தன்
பதைனந்தாம் நாளிேல ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
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18 மனிதகுமாரேன, நீ எக ப்தனுைடய
ஏராளமான மக்களுக்காக புலம்ப ,
அவர்கைளயும் ப ரபலமான ேதசத்தன்
மகள்கைளயும் குழியல் இறங்கனவர்கள்
அருக ேல பூமியன் தாழ்வ டங்களில்
தள்ளிவடு. 19 மற்றவர்கைளவ ட நீ
அழகல் ச றந்தவேளா? நீ இறங்க ,
வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களிடத்தல்
இரு. 20 அவர்களுைடய வாளால்
ெவட்டுப்பட்டவர்களின் நடுவ ேல
வழுவார்கள்,வாளுக்குஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றார்கள்;
அவைளயும் அவளுைடய மக்கள்கூட்டம்
யாைவயும்ப டித்தழுங்கள். 21பராக்க ரமசாலிகளில்
வல்லவர்களும், அவனுக்குத்
துைணநன்றவர்களும், பாதாளத்தன்
நடுவலிருந்து அவனுடன் ேபசுவார்கள்;
அவர்கள் வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களாக
வாளால் ெவட்டுண்டு, இறங்க , அங்ேக
இருக்க றார்கள். 22 அங்ேக அசூரும்
அவனுைடய எல்லாக் கூட்டத்தாரும்
க டக்க றார்கள்; அவைனச் சுற்றலும்
அவர்களுைடய ப ேரதக்குழிகள் இருக்க றது;
அவர்கள் எல்ேலாரும் வாளால் ெவட்டுண்டு
வழுந்தவர்கள்தாேன. 23 பாதாளத்தன்
பக்கங்களில் அவர்களுைடய ப ேரதக்குழிகள்
இருக்க றது; அவனுைடய ப ேரதக்குழிையச்
சுற்றலும் அவனுைடய கூட்டம் க டக்க றது,
வாழ்ேவாரின் ேதசத்த ேல பயத்ைத
உண்டாக்கன அவர்கள் எல்ேலாரும் வாளால்
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ெவட்டுண்டு வழுந்தவர்கள்தாேன. 24அங்ேக
ஏலாமும் அவனுைடய ப ேரதக்குழிையச்
சுற்றலும் அவனுைடய எல்லா ஏராளமான
மக்களும் க டக்க றார்கள்; அவர்கள்
எல்ேலாரும் வாளால் ெவட்டுண்டு வழுந்து,
வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களாக
பூமியன் தாழ்வ டங்களில் இறங்கனார்கள்;
வாழ்ேவாருைடய ேதசத்த ேல பயத்ைத
உண்டாக்கன அவர்கள், குழியல்
இறங்கனவர்களுடன் தங்களுைடய
அவமானத்ைதச் சுமக்க றார்கள்.
25 ெவட்டுண்டவர்களின் நடுேவ அவைன
அவனுைடய எல்லா ஏராளமான
மக்களுக்குள்ளும்க டத்தனார்கள்;அவைனச்
சுற்றலும் அவர்களுைடய ப ேரதக்குழிகள்
இருக்க றது; அவர்கள் எல்ேலாரும்
வாளால் ெவட்டப்பட்ட வருத்தேசதனம்
இல்லாதவர்கள்; ஜீவனுள்ேளாருைடய
ேதசத்த ேல அவர்கள் பயத்ைத
உண்டாக்கனவர்களாக இருந்தும், அவர்கள்
குழியல் இறங்கனவர்களுடன் தங்களுைடய
அவமானத்ைதச் சுமக்க றார்கள்;
அவன் ெவட்டப்பட்டவர்களின் நடுேவ
ைவக்கப்பட்டிருக்க றான். 26 அங்ேக
ேமேசக்கும் தூபாலும் அவர்களுைடய
ஏராளமான மக்களும் க டக்க றார்கள்;
அவர்கைளச் சுற்றலும் அவர்களுைடய
ப ேரதக்குழிகள் இருக்க றது; அவனுைடய
உயருள்ேளாருைடய ேதசத்த ேல பயத்ைத
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உண்டாக்கனவர்களாக இருந்தும்,
அவர்கெளல்ேலாரும் வருத்தேசதனம்
இல்லாதவர்கள்; வாளால் ெவட்ட்டப்பட்டு
வழுவார்கள். 27 உயருள்ேளாருைடய
ேதசத்த ேல பலசாலிகளுக்குக் பயம்
உண்டாக்குகறவர்களாக இருந்தும்,அவர்கள்
வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களாக வழுந்து,
தங்களுைடய ேபார் ஆயுதங்களுடன்
பாதாளத்தல் இறங்கன பலசாலிகளுடன்
இவர்கள் இருப்பதல்ைல; அவர்கள்
தங்களுைடய வாள்கைளத் தங்களுைடய
தைலகளின்கீழ் ைவத்தார்கள்; ஆனாலும்
அவர்களுைடய அக்க ரமம் தங்களுைடய
எலும்புகளின்ேமல் இருக்கும். 28 நீயும்
வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களின்
நடுேவ ெநாறுங்குண்டு, வாளால்
ெவட்டப்பட்டவர்களுடன்இருப்பாய். 29அங்ேக
ஏேதாமும் அதன் ராஜாக்களும் அதன்
எல்லாப் ப ரபுக்களும் க டக்க றார்கள்;
வாளால் ெவட்டப்பட்டவர்களிடத்தல்
இவர்கள் தங்களுைடய வல்லைமயுடன்
க டத்தப்பட்டார்கள்;இவர்கள்வருத்தேசதனம்
இல்லாதவர்களிடத்தலும், குழியல்
இறங்குகறவர்களிடத்தலும் இருக்கறார்கள்.
30 அங்ேக வடதைச அத பத கள்
அைனவரும் எல்லாச் சீேதானியர்களும்
இருக்கறார்கள்; இவர்கள் பயம்
உண்டாக்குகறவர்களாக இருந்தாலும்
தங்களுைடய பராக்க ரமத்ைதக்குற த்து
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ெவட்கப்பட்டு, ெவட்டப்பட்டவர்களிடத்தல்
இறங்க , வாளால் ெவட்டப்பட்டவர்களுடன்
வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களாக
இருந்து, குழியல் இறங்கனவர்களிடத்தல்
தங்களுைடய அவமானத்ைதச்
சுமந்துெகாண்டிருக்க றார்கள். 31 பார்ேவான்
அவர்கைளப்பார்த்துதன்னுைடயஏராளமான
மக்களின்ேபரிலும் ஆறுதலைடவான்;
வாளால் ெவட்டப்பட்டார்கெளன்று,
பார்ேவானும் அவனுைடய சர்வேசைனயும்
ஆறுதலைடவார்கள் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர்ெசால்லுகறார். 32என்ைனப்பற்றய
பயத்ைத ஜீவனுள்ேளார் ேதசத்தல்
உண்டாக்குக ேறன், பார்ேவானும்
அவனுைடய ஏராளமான மக்களும்
வாளால் ெவட்டுபட்டவர்களிடத்தல்
வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களின்
நடுேவ க டத்தப்படுவார்கள் என்கறைதக்
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்
என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 33
எேசக்க ேயலின்காவற்காரன்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன, நீ
உன்னுைடய மக்களுடன் ேபச , அவர்களுடன்
ெசால்லேவண்டியதாவது: நான்
ேதசத்தன்ேமல் வாைள வரச்ெசய்யும்ேபாது
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ேதசத்தன் மக்கள் தங்களுைடய
எல்ைலகளிலுள்ள ஒருவைன அைழத்து,
அவைனத் தங்களுக்குக் காவற்காரனாக
ைவத்தபன்பு, 3 இவன் ேதசத்தன்ேமல்
வாள் வருவைதக்கண்டு, எக்காளம் ஊத ,
மக்கைள எச்சரிக்கும்ேபாது, 4 எக்காளத்தன்
சத்தத்ைதக் ேகட்க றவன் அைதக் ேகட்டும்,
எச்சரிக்ைகயாக இல்லாமல், வாள்
வந்து அவைன வாரிக்ெகாள்ளுகறது
உண்டானால், அவனுைடய இரத்தப்பழி
அவனுைடய தைலயன்ேமல் சுமரும்.
5 அவனுைடய எக்காளத்தன் சத்தத்ைதக்
ேகட்டும், எச்சரிக்ைகயாக இருக்கவல்ைல;
அவனுைடய இரத்தப்பழி அவன்
ேமேல சுமரும்; எச்சரிக்ைகயாக
இருக்க றவேனா தன்னுைடய உயைரத்
தப்புவ த்துக்ெகாள்ளுவான். 6 காவற்காரன்
வாள் வருவைதக் கண்டும், அவன் எக்காளம்
ஊதாமலும் மக்கள் எச்சரிக்கப்படாமலும்,
வாள்வந்துஅவர்களில் யாராவது ஒருவைன
வாரிக்ெகாள்ளுகறது உண்டானால்,
அவன் தன்னுைடய அக்க ரமத்த ேல
வாரிக்ெகாள்ளப்பட்டான்; ஆனாலும்
அவன் இரத்தப்பழிையக் காவற்காரன்
ைகய ேல ேகட்ேபன். 7 மனிதகுமாரேன,
நான் உன்ைன இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக்
காவற்காரனாக ைவத்ேதன்; ஆைகயால் நீ
என்னுைடய வாயனாேல வார்த்ைதையக்
ேகட்டு, என்னுைடய ெபயரினாேல
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அவர்கைள எச்சரிப்பாயாக. 8 நான்
துன்மார்க்கைன ேநாக்க : துன்மார்க்கேன,
நீ சாகேவ சாவாய் என்று ெசால்லும்ேபாது,
நீ துன்மார்க்கைனத் தன்னுைடய
துன்மார்க்கத்தல் இல்லாமலிருக்கும்படி
எச்சரிக்காமற்ேபானால், அந்தத்
துன்மார்க்கன் தன்னுைடய அக்க ரமத்த ேல
மரணமைடவான்: ஆனாலும் அவனுைடய
இரத்தப்பழிைய உன்னுைடய ைகய ேல
ேகட்ேபன். 9 துன்மார்க்கன் தன்னுைடய
வழிையவ ட்டுத் தரும்பும்படி நீ அவைன
எச்சரித்தும், அவன் தன்னுைடய
வழிையவ ட்டுத்தரும்பாமற்ேபானால்,அவன்
தன்னுைடய அக்க ரமத்த ேல மரிப்பான்;
நீேயா உன்னுைடய ஆத்துமாைவத்
தப்புவ ப்பாய். 10 மனிதகுமாரேன,
நீ இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க :
எங்களுைடய துேராகங்களும் எங்களுைடய
பாவங்களும் எங்கள்ேமல் இருக்கறது,
நாங்கள் ேசார்ந்துேபாக ேறாம், நாங்கள்
பைழப்பது எப்படிெயன்று நீங்கள்
ெசால்லுகறீர்கள். 11 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
நான் துன்மார்க்கனுைடய மரணத்ைத
வரும்பாமல், துன்மார்க்கன் தன்னுைடய
வழிைய வ ட்டுத் தரும்ப ப் பைழப்பைதேய
வரும்புக ேறன் என்று என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்;
இஸ்ரேவல் மக்கேள, உங்களுைடய



எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 33:12clxivஎேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 33:16

ெபால்லாத வழிகைள வ ட்டுத் தரும்புங்கள்,
தரும்புங்கள்; நீங்கள் ஏன் இறக்கேவண்டும்
என்கறார் என்று அவர்களுடன் ெசால்லு.
12 மனிதகுமாரேன, நீ உன்னுைடய மக்கைள
ேநாக்க : நீத மான் துேராகம்ெசய்க ற
நாளிேல அவனுைடய நீத அவைனக்
காப்பாற்றுவதல்ைல; துன்மார்க்கன்
தன்னுைடய துன்மார்க்கத்ைதவ ட்டுத்
தரும்புக ற நாளிேல அவன் தன்னுைடய
அக்க ரமத்தனால் வழுந்து ேபாவதுமில்ைல;
நீத மான் பாவம்ெசய்க ற நாளிேல
தன்னுைடய நீதயனால் பைழப்பதுமில்ைல.
13 பைழக்கேவ பைழப்பாய் என்று
நான் நீத மானுக்குச் ெசால்லும்ேபாது,
அவன் தன்னுைடய நீதைய நம்ப ,
அநயாயம்ெசய்தால், அவனுைடய நீதயல்
ஒன்றும் நைனக்கப்படுவதல்ைல, அவன்
ெசய்த தன்னுைடய அநயாயத்த ேல
மரிப்பான். 14 பன்னும் சாகேவ
சாவாய் என்று நான் துன்மார்க்கனுக்குச்
ெசால்லும்ேபாது, அவன் தன்னுைடய
பாவத்ைதவ ட்டுத் தரும்ப , நயாயமும்
நீதயும்ெசய்து, 15 துன்மார்க்கன் தான்
வாங்கன அைடமானத்ைதயும் தான்
ெகாள்ைளய ட்ட ெபாருைளயும் தரும்பக்
ெகாடுத்துவ ட்டு, அநயாயம் ெசய்யாதபடி
ஜீவப்ப ரமாணங்களில் நடந்தால், அவன்
சாகாமல் பைழக்கேவ பைழப்பான்.
16 அவன் ெசய்த அவனுைடய எல்லாப்
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பாவங்களும் அவனுக்கு வேராதமாக
நைனக்கப்படுவதல்ைல; அவன் நயாயமும்
நீதயும் ெசய்தான், பைழக்கேவ பைழப்பான்
என்று ெசால்லு. 17 உன்னுைடய மக்கேளா,
ஆண்டவருைடய வழி ெசம்ைமயானதல்ல
என்கறார்கள்; அவர்களுைடய வழிேய
ெசம்ைமயானதல்ல. 18 நீத மான் தன்னுைடய
நீதையவ ட்டுத்தரும்ப ,அநயாயம்ெசய்தால்,
அவன்அதனால் மரிப்பான். 19துன்மார்க்கன்
தன்னுைடய அக்க ரமத்ைதவ ட்டுத் தரும்ப ,
நயாயமும் நீதயும் ெசய்தால், அவன்
அைவகளினால் பைழப்பான். 20 நீங்கேளா,
ஆண்டவருைடய வழி ெசம்ைமயானதல்ல
என்கறீர்கள், இஸ்ரேவல் மக்கேள, நான்
உங்களில் ஒவ்ெவாருவைனயும் அவனவன்
வழிகளின்படி நயாயம் தீர்ப்ேபன் என்று
ெசால்என்றார்.

எருசேலமின்வீழ்ச்ச வவரிக்கப்படுதல்
21 எங்களுைடய சைறயருப்பன்

பன்னிரண்டாம் வருடம் பத்தாம் மாதம்
ஐந்தாம் நாளிேல எருசேலமிலிருந்து தப்பன
ஒருவன் என்னிடத்தல் வந்து: நகரம்
அழிக்கப்பட்டது என்றான். 22 தப்பனவன்
வருகறதற்கு முந்தன மாைலேவைளய ேல
ெயேகாவாவுைடய ைக என்ேமல் அமர்ந்து,
அவன் காைலயல் என்னிடத்தல் வரும்வைர
என்னுைடயவாையத்த றந்தருக்கச்ெசய்தது;
என்னுைடய வாய் த றக்கப்பட்டது,
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பன்பு நான் மவுனமாக இருக்கவல்ைல.
23 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
24 மனிதகுமாரேன, இஸ்ரேவல் ேதசத்தன்
பாழான இடங்களிலுள்ள குடிகள்:
ஆப ரகாம் ஒருவனாக இருந்து, ேதசத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டான்; நாங்கள்
அேநகராக இருக்க ேறாம், எங்களுக்கு
இந்த ேதசம் ெசாந்தமாக ெகாடுக்கப்பட்டது
என்று ெசால்லுகறார்கள். 25 ஆைகயால், நீ
அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் இரத்தத்துடன்
கூடியைதத் தன்று, உங்களுைடய
அசுத்தமான சைலகளுக்கு ேநராக
உங்களுைடய கண்கைள ஏெறடுத்து,
இரத்தத்ைதச் ச ந்தயருக்க றீர்கள், நீங்கள்
ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வீர்கேளா?
26 நீங்கள் உங்கள் வாைள நம்ப க்ெகாண்டு,
அருவருப்பானைதச் ெசய்து, உங்களில்
அவனவன் தன்தன் அயலான் மைனவையத்
தீட்டுப்படுத்துகறீர்கள்; நீங்கள் ேதசத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வீர்கேளா என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்
என்று ெசால்லு. 27 நீ அவர்கைள ேநாக்க :
பாழான இடங்களில் இருக்க றவர்கள்
வாளால் வழுவார்கள்; ெவளிகளில்
இருக்க றவைன மிருகங்களுக்கு
இைரயாக ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்;
ேகாட்ைடகளிலும் குைககளிலும்
இருக்க றவர்கள் ெகாள்ைளேநாயால்
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மரிப்பார்கள். 28 நான் ேதசத்ைதப்
பாழாக்குேவன்; அப்ெபாழுது அதனுைடய
ெபலத்தன் ெபருைம ஒழிந்துேபாகும்;
அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் மைலகள்
கடந்துேபாவாரில்லாமல் பாழாய்க்க டக்கும்.
29 அவர்கள் ெசய்த அவர்களுைடய எல்லா
அருவருப்புகளுக்காக நான் ேதசத்ைதப்
பாழாக்கும்ேபாது, நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள், இைத என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார் என்று ெசால்லு. 30 ேமலும்
மனிதகுமாரேன, உன்னுைடய மக்களின்
சுவர் ஓரங்களிலும் வீட்டுவாசல்களிலும்
உன்ைனக்குறத்துப்ேபச ,ெயேகாவாவ டத்தலிருந்து
புறப்பட்ட வார்த்ைத என்னெவன்று ேகட்ேபாம்
வாருங்கள் என்று ஒருவேராெடாருவரும்
சேகாதரனுடன் சேகாதரனும் ெசால்லி,
31 மக்கள் கூடிவருகற வழக்கத்தன்படி
உன்னிடத்தல் வந்து, உனக்கு
முன்பாக என்னுைடய மக்கைளப்ேபால்
உட்கார்ந்து, உன்னுைடய வார்த்ைதகைளக்
ேகட்க றார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள்
அைவகளின்படி ெசய்க றதல்ைல; அவர்கள்
தங்களுைடய வாயனாேல அன்பாய்
இருக்க ேறாம் என்று ெசால்க றார்கள்,
அவர்கள் இருதயேமா ெபாருளாைசையப்
பன்பற்ற ப்ேபாக றது. 32 இேதா, நீ
இனிய குரலும் கீதவாத்தயம் வாச ப்பதல்
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சாமர்த்தயமுமுைடயவன் பாடும் இன்பமான
பாட்டுக்குச் சமானமாக இருக்க றாய்;
அவர்கள் உன்னுைடய வார்த்ைதகைளக்
ேகட்க றார்கள்; ஆனாலும் அைவகளின்படி
ெசய்யாமல்ேபாக றார்கள். 33 இேதா,
அது வருகறது, அது வரும்ேபாது தங்கள்
நடுவ ேல ஒரு தீர்க்கதரிச இருந்தான் என்று
அறந்துெகாள்வார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 34
ேமய்ப்பர்களும்ஆடுகளும்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
இஸ்ரேவலின் ேமய்ப்பருக்கு வ ேராதமாகத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்; நீ தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி, அவர்களுடன் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ேமய்ப்பருக்குச் ெசால்லுகறார்;
தங்கைளேய ேமய்க்க ற இஸ்ரேவலின்
ேமய்ப்பருக்கு ஐேயா, ேமய்ப்பர்
அல்லவா மந்ைதைய ேமய்க்கேவண்டும்.
3 நீங்கள் ெநய்ையச் சாப்ப ட்டு, ஆட்டு
ேராமத்ைத உடுப்பாக்க க்ெகாள்ளுகறீர்கள்:
ெகாழுத்தைதஅடிக்க றீர்கள்; மந்ைதையேயா
ேமய்க்காமல்ேபாக றீர்கள். 4 நீங்கள்
பலவீனமானைவகைளப் பலப்படுத்தாமலும்,
ேநாயற்றைவகைளக் குணமாக்காமலும்,
எலும்புமுற ந்தைவகைளக்காயங்கட்டாமலும்,
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துரத்தப்பட்டைவகைளத் தருப்ப க்ெகாண்டு
வராமலும், காணாமல்ேபானைவகைளத்
ேதடாமலும் ேபாய், பலாத்காரமும்
கடுைமயாக அைவகைள ஆண்டீர்கள்.
5 ேமய்ப்பன் இல்லாததனால்
அைவகள் ச தறுண்டுேபாயன;
ச தறப்பட்டு ேபானைவகள் காட்டு
மிருகங்களுக்ெகல்லாம் இைரயானது.
6 என்னுைடய ஆடுகள் எல்லா மைலகளிலும்
உயரமான எல்லா ேமடுகளிலும் அைலந்து,
பூமியன்மீெதங்கும் என்னுைடய ஆடுகள்
ச தற த் த ரிக றது; வசாரிக்க றவனுமில்ைல,
ேதடுக றவனுமில்ைல. 7 ஆைகயால்,
ேமய்ப்பேர, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 8ெயேகாவாகய
ஆண்டவராக இருக்க ற நான் என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்;
ேமய்ப்பன் இல்லாததனால் என்னுைடய
ஆடுகள் சூைறயாக , என்னுைடய
ஆடுகள் காட்டுமிருகங்களுக்ெகல்லாம்
இைரயாகப் ேபானது; என்னுைடய
ேமய்ப்பர்கள் என்னுைடய ஆடுகைள
வசாரியாமல்ேபானார்கள், ேமய்ப்பர்கள்
மந்ைதைய ேமய்க்காமல் தங்கைளேய
ேமய்த்தார்கள். 9 ஆைகயால் ேமய்ப்பேர,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள். 10 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்: இேதா, நான்
ேமய்ப்பர்களுக்கு வேராதமாக வந்து,
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என்னுைடய ஆடுகைள அவர்கள் ைகய ேல
ேகட்டு, ேமய்ப்பர்கள் இனித் தங்கைளேய
ேமய்க்காதபடி, மந்ைதைய ேமய்க்கும்
ெதாழிைலவ ட்டு அவர்கைள வலக்க ,
என்னுைடய ஆடுகள் அவர்களுக்கு
ஆகாரமாக இல்லாதபடி, அைவகைள
அவர்கள் வாய்க்குத் காப்பாற்றுேவன்
என்று ெசால்லு. 11 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இேதா, நான் நாேன என்னுைடய
ஆடுகைள வசாரித்து, அைவகைளத்
ேதடிப்பார்ப்ேபன். 12 ஒரு ேமய்ப்பன்
ச தறுண்ட தன்னுைடய ஆடுகளின்
நடுேவ இருக்கற நாளில் தன்னுைடய
மந்ைதையத் ேதடிக்ெகாண்டிருக்க றதுேபால,
நான் என்னுைடய ஆடுகைளத்ேதடி,
மப்பும் மந்தாரமுமான நாளிேல
அைவகள் ச தறுண்டுேபான எல்லா
இடங்களிலுமிருந்து அைவகைளத்
தப்பவரச்ெசய்து, 13 அைவகைள
மக்களிடத்தலிருந்து புறப்படவும்
ேதசங்களிலிருந்து ேசரவும்ெசய்து,
அைவகளுைடய ெசாந்தேதசத்த ேல
அைவகைளக் ெகாண்டுவந்து,
இஸ்ரேவல் மைலகளின்ேமலும்
ஆறுகள் அருகலும் ேதசத்தன்
எல்லா குடியருக்கும் இடங்களிலும்
அைவகைள ேமய்ப்ேபன். 14 அைவகைள
நல்ல ேமய்ச்சலிேல ேமய்ப்ேபன்;
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இஸ்ரேவலுைடய உயர்ந்த மைலகளில்
அைவகளுைடய ெதாழுவம் இருக்கும்;
அங்ேக அைவகள் நல்ல ெதாழுவத்தல்
படுத்துக்ெகாள்ளும் இஸ்ரேவலின்
மைலகளின்ேமல் நல்ல ேமய்ச்சைல ேமயும்.
15 என்னுைடய ஆடுகைள நான் ேமய்த்து,
அைவகைள நான் மடக்குேவன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
16 நான் காணாமல்ேபானைதத்
ேதடி, துரத்தப்பட்டைதத் தரும்பக்
ெகாண்டுவந்து, எலும்பு முற ந்தைதக்
காயங்கட்டி, வலிைம இல்லாதைதத்
த டப்படுத்துேவன்; நயாயத்த ற்குத்தக்கதாக
அைவகைள ேமய்த்து, ெகாழுத்ததும்
ெபலமுமுள்ளைவகைள அழிப்ேபன்.
17 என்னுைடய மந்ைதேய, ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இேதா, ஆட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும்,
ஆட்டுக்கடாக்களுக்கும்,ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களுக்கும்
நான் நயாயந்தீர்ப்ேபன். 18 நீங்கள் நல்ல
ேமய்ச்சைல ேமய்ந்து, உங்களுைடய
ேமய்ச்சல்களில் மீதயானைத உங்களுைடய
கால்களால் மித க்கலாமா? ெதளிந்த
தண்ணீைரக் குடித்து மீதயாக
இருக்க றைத உங்களுைடய கால்களால்
குழப்ப ப்ேபாடலாமா? 19என்னுைடயஆடுகள்
உங்களுைடய கால்களால் மித க்கப்பட்டைத
ேமயவும், உங்களுைடய கால்களால்
குழப்பப்பட்டைதக் குடிக்கவும் ேவண்டுேமா?
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20 ஆைகயால், ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
அைவகைள ேநாக்க : இேதா, நான்,
நாேன ெகாழுத்த ஆடுகளுக்கும் இைளத்த
ஆடுகளுக்கும் நயாயந்தீர்ப்ேபன். 21 நீங்கள்
பலவீனமாக இருக்க றைவகைளெயல்லாம்
ெவளிேயற்ற ச தறச்ெசய்யும்படி,
அைவகைளப் பக்கத்தனாலும்
முன்னந்ெதாைடகளினாலும் தள்ளி
உங்களுைடய ெகாம்புகைளக்ெகாண்டு
முட்டுகறதனாேல, 22 நான் என்னுைடய
ஆடுகைள இனிச் சூைறயாகாதபடி
இரட்ச த்து, ஆடுகளுக்கும் ஆடுகளுக்கும்
நயாயந்தீர்ப்ேபன். 23 அவர்கைள
ேமய்க்கும்படி என்னுைடய தாசனாகய
தாவீது என்னும் ஒேர ேமய்ப்பைன நான்
அவர்கள்ேமல் வ சாரிப்பாக இருக்க
ஏற்படுத்துேவன்; இவர் அவர்கைள ேமய்த்து,
இவேரஅவர்களுக்குேமய்ப்பனாகஇருப்பார்.
24 ெயேகாவாகய நான் அவர்களுக்குத்
ேதவனாக இருப்ேபன், என்னுைடய
தாசனாகய தாவீது அவர்கள் நடுவல்
அத பதயாக இருப்பார்; ெயேகாவாகய நான்
இைதச் ெசான்ேனன். 25 நான் அவர்களுடன்
சமாதான உடன்படிக்ைகெசய்து, ெகாடிய
மிருகங்கைளத் ேதசத்தல் இல்லாதபடி
ஒழியச்ெசய்ேவன்; அவர்கள் சுகமாக
வனாந்த ரத்தல் வாழ்ந்து, காடுகளில்
உறங்குவார்கள். 26 நான் அவர்கைளயும்
என்னுைடய ேமட்டின் சுற்றுப்புறங்கைளயும்
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ஆசீர்வாதமாக்க , ஏற்றகாலத்த ேல
மைழையப் ெபய்யச்ெசய்ேவன்;
ஆசீர்வாதமான மைழ ெபய்யும். 27ெவளியன்
மரங்கள் தங்களுைடய பழத்ைதத்
தரும்; பூமி தன்னுைடய பலைனக்
ெகாடுக்கும்; அவர்கள் தங்களுைடய
ேதசத்தல் சுகமாக இருப்பார்கள்; நான்
அவர்கள் நுகத்தன் கயறுகைள அறுத்து,
அவர்கைள அடிைமெகாண்டவர்களின்
ைகக்கு அவர்கைள நீங்கலாக்க
வடுவக்கும்ேபாது, நான் ெயேகாவா
என்று அறந்துெகாள்வார்கள். 28 இனி
அவர்கள் அந்நயேதசங்களுக்குக்
ெகாள்ைளயாவதல்ைல, பூமியன்
மிருகங்கள் அவர்கைள அழிப்பதும்
இல்ைல; தத்தளிக்கச்ெசய்வார் இல்லாமல்
சுகமாகத் தங்குவார்கள். 29 நான்
அவர்களுக்குக் புகழ்ச்ச ெபாருந்தய
ஒரு நாற்ைற எழும்பச்ெசய்ேவன்;
அவர்கள் இனித் ேதசத்த ேல பஞ்சத்தால்
வாரிக்ெகாள்ளப்படுவதுமில்ைல, இனிப்
அந்நயேதசங்கள் ெசய்யும் அவமானத்ைதச்
சுமப்பதுமில்ைல. 30 தங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாக இருக்க ற
நான் தங்களுடன் இருக்கறைதயும்,
இஸ்ரேவல்மக்களாகயதாங்கள்என்னுைடய
மக்களாக இருக்க றைதயும், அவர்கள்
அற ந்துெகாள்வார்கெளன்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 31 என்னுைடய
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மந்ைதயும் என்னுைடய ேமய்ச்சலின்
ஆடுகளுமாகய நீங்கள் மனிதர்; நான்
உங்களுைடய ேதவன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார் என்று ெசால்
என்றார்.

அத்த யாயம் 35
ஏேதாமிற்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன, நீ
உன்னுைடய முகத்ைத ேசயீர்மைலக்கு
ேநராகத் தருப்ப அதற்கு எத ராக
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, 3 அதற்குச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்,
ேசயீர்மைலேய, இேதா, நான் உனக்கு
எத ராக வந்து, என்னுைடய ைகைய
உனக்கு எத ராக நீட்டி, உன்ைனப்
பாழும் பாைலநலமாக்குேவன்.
4 உன்னுைடய பட்டணங்கைள
வனாந்த ரமாக்க ப்ேபாடுேவன்; நீ
பாழாய்ப்ேபாவாய்; நான் ெயேகாவா
என்று அறந்துெகாள்வாய். 5 நீ பைழய
பைகைய ைவத்து, இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
அக்க ரமம் நைறேவறும்ேபாது அவர்களுக்கு
உண்டான ஆபத்தன் காலத்த ேல
வாளின் கூர்ைமயனால் அவர்களுைடய
இரத்தத்ைதச் ச ந்தனபடியால், 6 நான்
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இரத்தப்பழிக்கு உன்ைன ஒப்பைடப்ேபன்;
இரத்தப்பழி உன்ைனப் பன்ெதாடரும் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவராக இருக்க ற
நான் என்னுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன்; நீ இரத்தத்ைத
ெவறுக்காததனால் இரத்தம் பன்ெதாடரும்.
7 நான் ேசயீர்மைலையப் பாழும்
பாைலவன இடமுமாக்க , அத ேல
ேபாக்குவரவு ெசய்பவர்கள் இல்லாதபடி
அழியச்ெசய்து, 8 அதன் மைலகைளக்
ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்களாேல
ந ரப்புேவன்; உன்னுைடய ேமடுகளிலும்
உன்னுைடய பள்ளத்தாக்குகளிலும்
உன்னுைடய எல்லா ஆறுகளிலும்
வாளால் ெவட்டப்பட்டவர்கள் வழுவார்கள்.
9 நீ என்ைறக்கும் பாைலவனமாக
இருக்கும்படி ெசய்ேவன்; உன்னுைடய
பட்டணங்கள் குடிேயற்றப்படுவதல்ைல;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள். 10 இரண்டு
இனத்தார்களும் இரண்டு ேதசங்களும்
கர்த்தரிடத்தல் இருந்தும், அைவகள்
என்னுைடயைவகளாகும்,நான்அைவகைளச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளுேவன் என்று நீ
ெசால்லுகறபடியனால், 11 நீ அவர்கள்ேமல்
ைவத்த வஞ்சத்தனால் ெசய்த உன்னுைடய
ேகாபத்த ற்குத்தக்கதாகவும், உன்னுைடய
ெபாறாைமக்குத்தக்கதாகவும் நான் ெசய்து,
ெயேகாவாகய ஆண்டவராக இருக்க ற நான்
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உன்ைன நயாயம்தீர்க்கும்ேபாது, என்ைன
அவர்களுக்குள்அதனால் அறயச்ெசய்ேவன்
என்று என்னுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன். 12 இஸ்ரேவலின்
மைலகள் பாழாக்கப்பட்டு எங்களுக்கு
இைரயாகக் ெகாடுக்கப்பட்டது என்று, நீ
அைவகளுக்கு வேராதமாகச் ெசான்ன
உன்னுைடய ந ந்தைனகைளெயல்லாம்
ெயேகாவாகய நான் ேகட்ேடன் என்று
அப்ெபாழுது அறந்துெகாள்வாய். 13 நீங்கள்
உங்களுைடய வாயனால் எனக்கு
வ ேராதமாகப் ெபருைமபாராட்டி, எனக்கு
வ ேராதமாக உங்களுைடய வார்த்ைதகைளப்
ெபருகச்ெசய்தீர்கள்; அைத நான்
ேகட்ேடன். 14 பூமிெயல்லாம் மகழும்ேபாது
நான் உன்ைனப் பாழாயருக்கும்படி
ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 15 இஸ்ரேவல் மக்களின்
ேதசம் பாழாய்ப்ேபானைதக் கண்டு
மகழ்ந்தாேய, உனக்கும் அப்படிேய
நடக்கச்ெசய்ேவன்; ேசயீர்மைலேய,
ஏேதாேம, நீ முழுதும் பாழாவாய்;
அதனால் நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கெளன்று ெசான்னார்
என்றுெசால்லு.

அத்த யாயம் 36
இஸ்ரேவலின் மைலகளுக்கு
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தீர்க்கதரிசனம்
1 மனிதகுமாரேன, நீ இஸ்ரேவல்

மைலகைள ேநாக்க த் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி, ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் மைலகேள,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள். 2 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்; பைகவர்கள்
உங்கைளக்குறத்து ஆ ஆ, ந த்தய
ேமடுகள் எங்களுைடயதானது என்று
ெசால்லுகறபடியனால், 3 நீ தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லிச் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார், நீங்கள்
அந்நயேதசங்களில் மீதயானவர்களுக்குச்
சுதந்தரமாக இருக்கும்படி அவர்கள்
உங்கைளப் பாழாக்க , உங்கைளச்
சுற்றலுமிருந்து வழுங்கனபடியனாலும்,
நீங்கள்வாயாடிகளுக்குப்ேபச்சும்மக்களுக்கு
அவதூறுமானவர்களானபடியனாலும்,
4 இஸ்ரேவல் மைலகேள, நீங்கள்
ெயேகாவாகய ஆண்டவருைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; மைலகளுக்கும்,
ேமடுகளுக்கும், ஆறுகளுக்கும்,
பள்ளத்தாக்குகளுக்கும், பாழாக்கப்பட்ட
பாைலவன இடங்களுக்கும், ெவறுைமயாக
வ டப்பட்ட பட்டணங்களுக்கும்
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்:
உங்கைளச் சுற்றலும் மீதயான
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அந்நயமக்களுக்கு நீங்கள் ெகாள்ைளயும்
பரியாசமுமாகப்ேபானபடியனால்,
5 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்:
என்னுைடய ேதசத்ைதக் ெகாள்ைளய டப்பட்ட
ெவளியாக்கும்படி அைத முழு
இருதயத்தன் சந்ேதாஷத்ேதாடும்
கர்வமான மனேதாடும் தங்களுக்குச்
ெசாந்தமாக நயமித்துக்ெகாண்ட
அந்நயமக்களில் மீதயானவர்களுக்கு
வேராதமாகவும் ஏேதாம் அைனத்துக்கும்
வ ேராதமாகவும், என்னுைடய ெநருப்பான
எரிச்சலினால் ேபச ேனன்என்றுந ச்சயமாகச்
ெசால்லுக ேறன். 6ஆைகயால், நீ இஸ்ரேவல்
ேதசத்ைதக்குற த்துத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி, மைலகளுக்கும், ேமடுகளுக்கும்,
ஆறுகளுக்கும், பள்ளத்தாக்குகளுக்கும்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்;
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்,
இேதா, நீங்கள் அந்நயேதசங்கள் ெசய்யும்
அவமானத்ைதச் சுமந்தபடியனால்
நான் என்னுைடய எரிச்சலினாலும்
என்னுைடய கடுங்ேகாபத்தனாலும்
ேபச ேனன், 7 ஆதலால், ெயேகாவாகய
ஆண்டவராக இருக்க ற நான் என்னுைடய
கரத்ைத உயர்த்துேவன், உங்கைளச்
சுற்றலும் இருக்கற அந்நயேதசங்கள்
தங்களுைடய அவமானத்ைத ந ச்சயமாகச்
சுமப்பார்கள் என்று ெசால்லுக ேறன்.
8 இஸ்ரேவல் மைலகேள, நீங்கள்
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உங்களுைடய இளங்கைளகைளவ ட்டு,
என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு
உங்களுைடய பழங்கைளக் ெகாடுப்பீர்கள்;
அவர்கள் அருகல் வந்துவ ட்டார்கள்.
9 இேதா, நான் உங்களிடமிருந்து,
உங்கைளக் கண்காணிப்ேபன்; நீங்கள்
பண்படுத்தப்பட்டு வைதக்கப்படுவீர்கள்.
10 நான் உங்கள்ேமல் இஸ்ரேவல்
வீட்டாராக ய மனிதர்கள் யாவைரயும்
ெபருகச்ெசய்ேவன்; பட்டணங்கள்
குடிேயற்றப்படும், பாைலவனமான இடங்கள்
கட்டப்படும். 11உங்கள்ேமல் மனிதர்கைளயும்
மிருகஜீவன்கைளயும் ெபருக ப்பலுகும்படி
ெபருகச்ெசய்ேவன்; ஆரம்பநாட்களில்
நீங்கள் இருந்த நைலைமயல் நான்
உங்கைள நைலநறுத்த , உங்களுைடய
முந்தன சறப்ைபவ ட உங்களுக்கு
அதக ச றப்பு உண்டாகச்ெசய்ேவன்;
அதனால் நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வீர்கள். 12 நான் உங்கள்ேமல்
என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலின்
மனிதர்கைள நடமாடச்ெசய்ேவன், அவர்கள்
உன்ைனக்ைகயாளுவார்கள்; அவர்களுக்குச்
ெசாந்தமாக இருப்பாய்; நீ இனிேமல்
அவர்கைளச் சாகக்ெகாடுப்பதல்ைல.
13 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: மக்கள் உன்ைனப்பார்த்து:
நீ மனிதர்கைளப் வழுங்குகற
ேதசெமன்றும், நீ உன்னுைடய மக்கைளச்
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சாகக்ெகாடுக்க ற ேதசெமன்றும்
ெசால்லுகறபடியனால், 14 நீ இனிேமல்
மனிதர்கைளப் வழுங்குகறதுமில்ைல,
இனிேமல் உன்னுைடய மக்கைளச்
சாகக்ெகாடுப்பதுமில்ைல என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
15 நான் இனிேமல் அந்நயமக்கள்
ெசய்யும் அவமானத்ைத உன்னிடத்த ேல
ேகட்கச்ெசய்வதுமில்ைல, நீ மக்களின்
ந ந்ைதைய இனிேமல் சுமப்பதுமில்ைல;
நீ இனிேமல் உன்னுைடய ேதசங்கைளச்
சாகக்ெகாடுப்பதுமில்ைலெயன்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்
என்று ெசால் என்றார். 16 பன்னும்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 17 மனிதகுமாரேன,
இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்களுைடய
ெசாந்த ேதசத்த ேல குடியருக்கும்ேபாது
அைதத் தங்களுைடய நடக்ைகயனாலும்
தங்களுைடய ெசயல்களினாலும்
தீட்டுப்படுத்தனார்கள்; அவர்களுைடய
நடக்ைக என்னுைடய முகத்த ற்கு முன்பாக
மாதவ டாயுள்ள ெபண்ணின் தீட்ைடப்ேபால்
இருந்தது. 18 ஆைகயனால் ேதசத்த ேல
அவர்கள் ச ந்தன இரத்தத்த ற்காக, அைத
அவர்கள் தங்களுைடய அசுத்தமான
சைலகளால் தீட்டுப்படுத்தனதற்காக
நான் என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத
அவர்கள்ேமல் ஊற்ற , 19 அவர்கைள
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அந்நயேதசங்களுக்குள்ேள ச தறடித்ேதன்;
ேதசங்களில் தூற்ற ப்ேபாடப்பட்டார்கள்;
அவர்களுைடய நடக்ைகயன்படிேயயும்
அவர்களுைடய ெசயல்களின்படிேயயும்
அவர்கைள நயாயந்தீர்த்ேதன். 20 அவர்கள்
அந்நயேதசங்களிடத்தல் ேபானேபாது
அந்த மக்கள் இவர்கைளக்குறத்து:
இவர்கள் ெயேகாவாவுைடய மக்கள்,
அவருைடய ேதசத்தலிருந்து வந்தார்கள்
என்று ெசான்னதனால், இவர்கள்
என்னுைடய பரிசுத்தெபயைரப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனார்கள்.
21 ஆனாலும் இஸ்ரேவல் மக்கள் தாங்கள்
வந்துேசர்ந்த அந்நய மக்களிடத்த ேல
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கன என்னுைடய
பரிசுத்த ெபயருக்காகேவ இரங்குக ேறன்.
22 ஆதலால், நீ இஸ்ரேவல் மக்கைள
ேநாக்க : ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல்
மக்கைள, உங்களுக்காக அல்ல, நீங்கள்
வந்துேசர்ந்த அந்நய மக்களிடத்தல்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கன என்னுைடய
பரிசுத்த ெபயருக்காகேவ நான் இப்படிச்
ெசய்க ேறன். 23 அந்நயமக்களின் நடுேவ
நீங்கள் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனதும்
அவர்களுக்குள்உங்களால்பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கப்பட்டதுமான
என்னுைடய மகத்தான ெபயைர நான்
பரிசுத்தம்ெசய்யும்ெபாழுது; அப்ெபாழுது
அந்நயமக்கள் தங்களுைடய கண்களுக்கு
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முன்பாக நான் உங்களுக்குள் பரிசுத்தம்
ெசய்யப்படும்ேபாது, நான் ெயேகாவா
என்பைத அற ந்துெகாள்வார்கள்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 24 நான் உங்கைள
அந்நய மக்களிடத்தலிருந்து அைழத்து,
உங்கைளச் எல்லா ேதசங்களிலுமிருந்து
ேசர்த்து, உங்களுைடய ெசாந்த ேதசத்த ற்கு
உங்கைளக் ெகாண்டுவருேவன்.
25 அப்ெபாழுது நான் உங்கள்ேமல்
சுத்தமான தண்ணீர் ெதளிப்ேபன்; நான்
உங்களுைடய எல்லா அசுத்தங்கைளயும்
உங்களுைடய எல்லா அசுத்தமான
சைலகைளயும் நீக்க உங்கைளச்
சுத்தமாக்குேவன், நீங்கள் சுத்தமாவீர்கள்.
26 உங்களுக்கு புதய இருதயத்ைதக்
ெகாடுத்து, உங்களுைடய உள்ளத்த ேல
புத தானஆவையக் கட்டைளய ட்டு, கல்லான
இருதயத்ைத உங்கள் உடலிலிருந்து
எடுத்துப்ேபாட்டு, சைதயான இருதயத்ைத
உங்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன். 27உங்களுைடய
உள்ளத்த ேல என்னுைடய ஆவைய ைவத்து,
உங்கைள என்னுைடய கட்டைளகளில்
நடக்கவும் என்னுைடய நயாயங்கைளக்
ைகக்ெகாள்ளவும் அைவகளின்படி
ெசய்யவும்ெசய்ேவன். 28 உங்களுைடய
முன்ேனார்களுக்கு நான் ெகாடுத்த
ேதசத்த ேல நீங்கள் குடியருப்பீர்கள்;
நீங்கள் என்னுைடய மக்களாக இருப்பீர்கள்,
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நான் உங்களுைடய ேதவனாக இருந்து,
29 உங்களுைடய அசுத்தங்கைளெயல்லாம்
நீக்க , உங்கைளக் காப்பாற்ற , உங்கள்ேமல்
பஞ்சத்ைதக்கட்டைளய டாமல்,ேகாதுைமைய
வரவைழத்து, அைதப் ெபருகச்ெசய்து,
30 நீங்கள் இனிேமல் ேதசங்களுக்குள்ேள
பஞ்சத்தனால் உண்டாகும் ந ந்ைதைய
அைடயாதபடி, மரத்தன் பழங்கைளயும்
வயலின் பலன்கைளயும் ெபருகச்ெசய்ேவன்.
31 அப்ெபாழுது நீங்கள் உங்களுைடய
ெபால்லாத மார்க்கங்கைளயும் உங்களுைடய
தகாத ெசயல்கைளயும் நைனத்து,
உங்களுைடய அக்க ரமங்களுக்காக
உங்களுைடய அருவருப்புகளுக்காக
உங்கைளேய ெவறுப்பீர்கள். 32நான்இப்படிச்
ெசய்வது உங்களுக்காக அல்லெவன்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்,
இது உங்களுக்கு ெதரிந்தருப்பதாக;
இஸ்ரேவல் மக்கேள, உங்களுைடய
வழிகளுக்காக ெவட்கப்படுங்கள்.
33 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: நான் உங்களுைடய
அக்க ரமங்கைளெயல்லாம் நீக்க ,
உங்கைளச் சுத்தமாக்கும் காலத்த ேல
பட்டணங்களில் குடிேயறச்ெசய்ேவன்;
பாைலவனமான இடங்களும்
கட்டப்படும். 34 பாழாக்கப்பட்ட ேதசம்
கடந்துேபாக ற யாவருைடய பார்ைவக்கும்
பாழாய்க்க டந்ததற்குப் பதலாக
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பய ரிடப்படும். 35 பாழாய்க்க டந்த இந்த
ேதசம், ஏேதன் ேதாட்டத்ைதப்ேபாலானது
என்றும், பாைலவனமும் பாழும்
அழிக்கப்பட்டும் இருந்த பட்டணங்கள்
பாதுகாப்பானைவகளும்குடிேயற்றப்பட்டைவகளுமாக
இருக்க றது என்றும் ெசால்லுவார்கள்.
36ெயேகாவாகயநான்அழிக்கப்பட்டைவகைளக்
கட்டுக ேறன் என்றும், பாழானைதப்
பய ர்நலமாக்குக ேறன் என்றும்,அப்ெபாழுது
உங்கைளச் சுற்றலுமுள்ள மீதயான
ேதசங்கள் அற ந்துெகாள்வார்கள்;
ெயேகாவாகய நான் இைதச் ெசான்ேனன்,
இைதச் ெசய்ேவன். 37 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவல் மக்களுக்காக நான் இைத
நன்ைமச்ெசய்யும்படி அவர்கள் என்னிடத்தல்
வண்ணப்பம்ெசய்யேவண்டும்; மந்ைத
ெபருகுகறதுேபால் அவர்களில்
மனிதர்கைளப் ெபருகச்ெசய்ேவன்.
38 பண்டிைக காலங்களில் எருசேலமிேல
பரிசுத்தம்ெசய்யப்பட்டுவருகற மந்ைதகள்
எப்படித் த ரளாக இருக்க றேதா, அப்படிேய
பாைலவனமாக இருந்த பட்டணங்கள்
மனிதர்களின் மந்ைதயால் ந ரம்ப இருக்கும்;
அதனால் நான் ெயேகாவா என்பைத
அற ந்துெகாள்வார்கள்என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 37
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பள்ளத்தாக்கும்உலர்ந்த எலும்புகளும்
1ெயேகாவாவுைடயைகஎன்ேமல்அமர்ந்து,

ெயேகாவா என்ைன ஆவக்குள்ளாக்க
ெவளிேய ெகாண்டுேபாய், எலும்புகள்
நைறந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கன் நடுவல்
நறுத்த , 2என்ைனஅைவகளின்அருேகசுற்ற
நடக்கச்ெசய்தார்; இேதா, பள்ளத்தாக்கன்
ெவட்டெவளிய ேல அந்த எலும்புகள் மகா
த ரளாகக் க டந்தது; அைவகள் மிகவும்
உலர்ந்ததுமாக இருந்தது. 3 அவர் என்ைன
ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, இந்த எலும்புகள்
உய ரைடயுமா என்று ேகட்டார்; அதற்கு நான்:
ெயேகாவாகய ஆண்டவேர, ேதவரீர் அைத
அறவீர் என்ேறன். 4 அப்ெபாழுது அவர்: நீ
இந்தஎலும்புகைளக்குறத்துத்தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி, அைவகைளப் பார்த்துச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
உலர்ந்த எலும்புகேள, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 5ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் இந்த எலும்புகைள ேநாக்க :
இேதா, நான் உங்களுக்குள் உயைர
நுைழயச்ெசய்ேவன், அப்ெபாழுது
உய ரைடவீர்கள். 6 நான் உங்கள்ேமல்
நரம்புகைளச் ேசர்த்து, உங்கள்ேமல்
சைதைய உண்டாக்க , உங்கைளத்
ேதாலினால் மூடி, உங்களில் ஆவையக்
கட்டைளயடுேவன்; அப்ெபாழுது நீங்கள்
உய ரைடந்து, நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வீர்கெளன்று ெசால்லுகறார்
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என்று ெசால் என்றார். 7 எனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய நான் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்ேனன்; நான் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லும்ேபாதுஒருஇைரச்சல்உண்டானது;
இேதா, அைசவுண்டாக , ஒவ்ெவாரு எலும்பும்
தன்தன் எலும்புடன் ேசர்ந்துெகாண்டது.
8 நான் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
இேதா, அைவகள்ேமல் நரம்புகளும் சைதயும்
உண்டானது, ேமற்புறெமங்கும் ேதாலினால்
மூடப்பட்டது; ஆனாலும் அைவகளில் உய ர்
இல்லாமலிருந்தது. 9 அப்ெபாழுது அவர்
என்ைனப் பார்த்து: நீ உயைர ேநாக்க த்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்; மனிதகுமாரேன, நீ
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, உயைரேநாக்க :
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், உய ேர, நீ காற்றுத்தைச
நான்கலுமிருந்து வந்து, ெகாைல
ெசய்யப்பட்ட இவர்கள் உய ரைடயும்படி
இவர்கள்ேமல் ஊது என்கறார் என்று ெசால்
என்றார். 10 எனக்குக் கற்ப க்கப்பட்டபடி நான்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்ேனன்; அப்ெபாழுது
உய ர் அவர்களுக்குள் நுைழய, அவர்கள்
உய ரைடந்து, காலூன்ற , மகா ெபரிய
பைடயாக நன்றார்கள். 11 அப்ெபாழுது
அவர் என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன,
இந்த எலும்புகள் இஸ்ரேவல் மக்கள்
அைனவருேம;இேதா,அவர்கள்எங்களுைடய
எலும்புகள் உலர்ந்துேபானது; எங்களுைடய
நம்ப க்ைக அற்றுப்ேபானது; நாங்கள்
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அறுப்புண்டுேபாக ேறாம் என்கறார்கள்.
12 ஆைகயால் நீ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி,
அவர்களுடன் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார், இேதா,
என்னுைடய மக்கேள, நான் உங்களுைடய
ப ேரதக்குழிகைளத் த றந்து, உங்கைள
உங்களுைடய ப ேரதக்குழிகளிலிருந்து
ெவளிப்படவும், உங்கைள இஸ்ரேவல்
ேதசத்த ற்கு வரவும் ெசய்ேவன்.
13 என்னுைடய மக்கேள, நான் உங்களுைடய
ப ேரதக்குழிகைளத் த றந்து, உங்கைள
உங்களுைடய ப ேரதக்குழிகளிலிருந்து
ெவளிப்படச்ெசய்யும்ேபாது, நான் ெயேகாவா
என்று அறந்துெகாள்வீர்கள். 14 என்னுைடய
ஆவைய* உங்களுக்குள் ைவப்ேபன்;
நீங்கள் உய ரைடவீர்கள்; நான் உங்கைள
உங்களுைடய ேதசத்தல் ைவப்ேபன்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வீர்கள்; இைதச் ெசான்ேனன்,
இைதச் ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றுெசால்என்றார்.
ஒேர ராஜாவற்குகீழ்ஒருேதசம்

15 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 16 மனிதகுமாரேன,
நீ ஒரு ேகாைல எடுத்து, அத ேல யூதாவுக்கும்
அைதச் ேசர்ந்த இஸ்ரேவல் மக்களுக்கும்

* அத்த யாயம் 37:14 37:14உய ர்
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உரியது என்று எழுத ; பன்பு ேவெறாரு
ேகாைல எடுத்து, அத ேல எப்ப ராயீமுக்கும்
அைதச்ேசர்ந்த இஸ்ரேவல் மக்கள்
அைனவருக்கும் உரிய ேயாேசப்பன்
ேகாெலன்று எழுத , 17 அைவகைள
ஒேர ேகாலாகும்படி ஒன்ேறாெடான்று
இைணயச்ெசய், அைவகள் உன்னுைடய
ைகயல் ஒன்றாகும். 18 இைவகளின்
ெபாருள் இன்னெதன்று எங்களுக்கு
அறவக்கமாட்டீேரா என்று உன்னுைடய
மக்கள் உன்னிடத்தல் ேகட்டால், 19 நீ
அவர்கைள ேநாக்க : ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
இேதா, எப்ப ராயீமுக்கும் அைதச் ேசர்ந்த
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களுக்கும் உரிய
ேயாேசப்பன் ேகாைல எடுத்து, அைத
யூதாவன் ேகாேலாடு ேசர்த்து, அைவகைள
ஒேரேகாலாக்குேவன்;அைவகள்என்னுைடய
ைகயல் ஒன்றாகும் என்கறார் என்று ெசால்.
20 ெசால்லும்ேபாது, நீ எழுதன ேகால்கள்
அவர்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாக
உன்னுைடய ைகயல் இருக்கேவண்டும்.
21 நீ அவர்கைள ேநாக்க : ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்
இேதா, நான் இஸ்ரேவல் வீட்டாைர அவர்கள்
ேபாயருக்கும் ேதசங்களிடத்தலிருந்து
அைழத்து, சுற்றலுமிருந்து அவர்கைளச்
ேசர்த்து, அவர்கைள அவர்கள் ெசாந்த
ேதசத்த ேல வரச்ெசய்து, 22 அவர்கைள
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இஸ்ரேவலின் மைலகளாகய ேதசத்த ேல
ஒேர ேதசமாக்குேவன்; ஒேர ராஜா
அவர்கள் எல்ேலாருக்கும் ராஜாவாக
இருப்பார்; அவர்கள் இனி இரண்டு
ேதசங்களாக இருப்பதல்ைல; அவர்கள்
இனி இரண்டு ராஜ்ஜியங்களாகப்
ப ரிவதுமில்ைல. 23 அவர்கள் இனித்
தங்களுைடய அசுத்தமான சைலகளினாலும்
தங்களுைடய அருவருப்புகளினாலும்
தங்களுைடய எல்லா மீறுதல்களினாலும்
தங்கைளத் தீட்டுப்படுத்துவதுமில்ைல;
அவர்கள் குடியருந்து பாவம்ெசய்த எல்லா
இடங்களிலிருந்தும் நான் அவர்கைள
வளக்க இரட்ச த்து, அவர்கைளச் சுத்தம்
ெசய்ேவன்; அப்ெபாழுது அவர்கள்
என்னுைடய மக்களாக இருப்பார்கள், நான்
அவர்களுைடய ேதவனாக இருப்ேபன்.
24 என்னுைடய ஊழியனாகய தாவீது
என்பவர் அவர்கள்ேமல் ராஜாவாக
இருப்பார்; அவர்கள் எல்ேலாருக்கும்
ஒேர ேமய்ப்பர் இருப்பார்; அப்ெபாழுது
அவர்கள் என்னுைடய நயாயங்களில்
நடந்து, என்னுைடய கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி ெசய்து,
25 நான் என்னுைடய ஊழியனாகய
யாக்ேகாபுக்குக் ெகாடுத்ததும், உங்களுைடய
தகப்பன்மார்கள் குடியருந்ததுமான
ேதசத்த ேல குடியருப்பார்கள்; அவர்களும்
அவர்கள் பள்ைளகளும் அவர்களுைடய
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பள்ைளகளின் பள்ைளகளும் அத ேல
என்ெறன்ைறக்கும் குடியருப்பார்கள்;
என்னுைடய ஊழியனாகய தாவீது
என்பவர் என்ெறன்ைறக்கும் அவர்களுக்கு
அத பதயாகஇருப்பார். 26நான்அவர்களுடன்
சமாதான உடன்படிக்ைக ெசய்ேவன்; அது
அவர்களுக்கு ந ரந்தர உடன்படிக்ைகயாக
இருக்கும்; நான் அவர்கைள நைலப்படுத்த ,
அவர்கைள ெபருகச்ெசய்து, அவர்கள்
நடுவ ேல என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத
என்ெறன்ைறக்கும் நைலநறுத்துேவன்.
27 என்னுைடய இருப்ப டம் அவர்களிடத்தல்
இருக்கும், நான் அவர்களுைடய
ேதவனாக இருப்ேபன், அவர்கள்
என்னுைடய மக்களாக இருப்பார்கள்.
28 அப்படிேய என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலம்
அவர்கள் நடுவ ேல என்ெறன்ைறக்கும்
இருக்கும்ேபாது, நான் இஸ்ரேவைலப்
பரிசுத்தம்ெசய்க ற ெயேகாவா என்று
ேதசங்கள் அற ந்துெகாள்வார்கள் என்கறார்
என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 38
ேகாகுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன, ேமேசக்
தூபால் இனத்தாரின் தைலைமயான
அத பதயாகய மாேகாகு ேதசத்தானான
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ேகாகுக்கு எத ராக நீ உன்னுைடய
முகத்ைதத் தருப்ப , அவனுக்கு
வேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி,
3 ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்,
ேமேசக் தூபால் இனத்தாரின் அத பதயாகய
ேகாேக, இேதா, நான் உனக்கு வேராதமாக
வருேவன். 4 நான் உன்ைனத் தருப்ப ,
உன்னுைடய வாயல் கடிவாளங்கைளப்
ேபாட்டு, உன்ைனயும் உன்னுைடய
எல்லாச் பைடையயும், குதைரகைளயும்,
சர்வாயுதந்தரித்த குதைர வீரர்கைளயும்,
ச ரியேகடகங்களும் ெபரிய ேகடகமுமுைடய
த ரளான கூட்டத்ைதயும் புறப்படச்ெசய்ேவன்;
அவர்கள் எல்ேலாரும் வாள்கைளப்
ப டித்தருப்பார்கள். 5 அவர்களுடன் கூட
ெபர்ச யர்களும், எத்த ேயாப்ப யர்களும்,
லீபயர்களும் இருப்பார்கள்;
அவர்கெளல்ேலாரும் ேகடகம்ப டித்து,
தைலச்சீராவும் அணிந்தருப்பவர்கள்.
6 ேகாமரும் அவனுைடய எல்லா
பைடகளும் வடதைசயலுள்ள ெதாகர்மா
வம்சத்தாரும் அவர்களுைடய எல்லா
இராணுவங்களுமாகய த ரளான
மக்கள் உன்னுடன் இருப்பார்கள். 7 நீ
ஆயத்தப்படு, உன்னுடன் இருக்கற
உன்னுைடய எல்லாக் கூட்டத்ைதயும்
ஆயத்தப்படுத்து; நீ அவர்களுக்குக்
காவலனாக இரு. 8 அேநக நாட்களுக்குப்



எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 38:9 cxcii எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 38:12

ப ற்பாடு நீ வ சாரிக்கப்படுவாய்; வாளுக்கு
வளக்க , பற்பல மக்களிலிருந்து
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டு வந்தவர்களின்
ேதசத்தல் கைடச வருடங்களிேல
வருவாய்; ெநடுநாட்கள் பாழாய்
க டந்து, ப ற்பாடு இனத்தவர்களிலிருந்து
ெகாண்டுவரப்பட்டவர்கள் எல்ேலாரும்
சுகத்துடன் குடியருக்கும் இஸ்ரேவலின்
மைலகளுக்கு வேராதமாக வருவாய்;
அவர்கள் எல்ேலாரும் பயப்படாமல்
குடியருக்கும்ேபாது, 9ெபருங்காற்ைறப்ேபால்
எழும்ப வருவாய்; நீயும் உன்னுைடய
எல்லா பைடகளும் உன்னுடன் இருக்கும்
த ரளான மக்களும் கார்ேமகம்ேபால்
ேதசத்ைத மூடுவீர்கள். 10 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
அந்த நாளிேல பாழாய் க டந்து
தரும்பக் குடிேயற்றப்பட்ட மக்களுக்கு
வேராதமாகவும், மக்களிடத்தலிருந்து
ேசர்க்கப்பட்டதும், ஆடுகைளயும்,
மாடுகைளயும், ஆஸ்தகைளயும் சம்பாத த்து,
ேதசத்தன் நடுவல் குடியருக்க றதுமான
மக்களுக்கு வேராதமாகவும், நீ
உன்னுைடய ைகையத் தருப்பும்படி,
11 உன்னுைடய இருதயத்தல் ேயாசைனகள்
எழும்ப, நீ ெபால்லாத நைனைவ
நைனத்து, 12 நான் ெகாள்ைளய டவும்
சூைறயாடவும், மதல்களில்லாமல்
க டக்க ற க ராமங்களுள்ள ேதசத்த ற்கு
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வேராதமாகப்ேபாேவன்; அலட்சயமாக
சுகத்துடன் குடியருக்க றவர்களின்ேமல்
வருேவன்; அவர்கள் எல்ேலாரும்
மதல்களில்லாமல் குடியருக்க றார்கள்;
அவர்களுக்குத் தாழ்ப்பாளும் இல்ைல,
கதவுகளும் இல்ைல என்பாய். 13 ேசபா
ேதசத்தாரும், ேததான் ேதசத்தாரும்,
தர்ஷீசன் வயாபாரிகளும் அதனுைடய
பாலசங்கங்களான அைனவரும்
உன்ைன ேநாக்க : நீ ெகாள்ைளய ட
அல்லேவா வருகறாெயன்றும்,
நீ சூைறயாடி, ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் ஆஸ்தையயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளுகறதற்கும், ஆடுகைளயும்,
மாடுகைளயும் ப டிக்க றதற்கும், மிகவும்
ெகாள்ைளயடுகறதற்கும் அல்லேவா
உன்னுைடயகூட்டத்ைதக்கூட்டினாெயன்றும்
ெசால்லுவார்கள். 14 ஆைகயால்
மனிதகுமாரேன, நீ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி,
ேகாைக ேநாக்க ச் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்; ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார்; என்னுைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவல் சுகமாகக் குடியருக்க ற
அக்காலத்த ேல நீ அைத அறவாய்
அல்லேவா? 15அப்ெபாழுது நீயும் உன்னுடன்
த ரளான மக்களும் வடதைசயலுள்ள
உன்னுைடய இடத்தலிருந்து வருவீர்கள்;
அவர்கள்ெபரியகூட்டமும்த ரளானகூட்டமாக
இருந்து, எல்ேலாரும் குதைரகளின்ேமல்
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ஏறுகறவர்களாக இருப்பார்கள். 16 நீ
ேதசத்ைதக்கார்ேமகம்ேபால்மூட,என்னுைடய
மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு வேராதமாக
எழும்பவருவாய்; கைடச நாட்களிேல
இது நடக்கும்; ேகாேக, இனத்தார்களின்
கண்களுக்கு முன்பாக உன்மூலமாக நான்
பரிசுத்தர் என்று வளங்கப்படுக றதனால்
அவர்கள் என்ைன அறவதற்கு உன்ைன
என்னுைடய ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாக
வரச்ெசய்ேவன். 17 உன்ைன அவர்களுக்கு
வேராதமாக வரச்ெசய்ேவன் என்று ஆரம்ப
நாட்களிேல அேநக வருடகாலமாகத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, இஸ்ரேவலின்
தீர்க்கதரிச களாகய என்னுைடய
ஊழியக்காரர்கைளக்ெகாண்டு, அந்த
நாட்களிேல நான் குறத்துச்ெசான்னவன் நீ
அல்லேவா என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 18 இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கு
வ ேராதமாக ேகாகு வரும்காலத்தல்
என்னுைடய கடுங்ேகாபம் என்னுைடய
நாச யல் ஏறுெமன்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 19 அந்த
நாளிேல இஸ்ரேவல் ேதசத்த ேல ெபரிய
அத ர்ச்ச உண்டாக , 20 என்னுைடய
ப ரசன்னத்தனால் கடலின் மீன்களும்,
ஆகாயத்துப் பறைவகளும், ெவளியன்
மிருகங்களும், தைரயல் ஊருகற எல்லா
ப ராணிகளும், ேதசெமங்குமுள்ள எல்லா
உய ரினங்களும் அதரும்; மைலகள் இடியும்;
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ெசங்குத்தானைவகள் வழும்; எல்லா
மதல்களும் தைரய ேல வழுந்துேபாகும்
என்று என்னுைடய எரிச்சலினாலும்
என்னுைடய ேகாபத்தன் அக்கனியனாலும்
ந ச்சயமாகச் ெசால்லுக ேறன். 21என்னுைடய
எல்லா மைலகளிலும் வாைள
அவனுக்கு வேராதமாக வரவைழப்ேபன்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார்; அவனவன் வாள்
அவனவன் சேகாதரனுக்கு வ ேராதமாக
இருக்கும். 22 ெகாள்ைளேநாயனாலும்
இரத்தம் ச ந்துதலினாலும் நான்
அவனுடன் வழக்காடி, அவன்ேமலும்
அவனுைடய பைடகளின்ேமலும் அவனுடன்
இருக்கும் த ரளான மக்களின்ேமலும்
ெவள்ளமாக அடிக்கும் மைழையயும்,
ெபருங்கல்மைழையயும், அக்கனிையயும்,
கந்தகத்ைதயும் ெபருகச்ெசய்ேவன்.
23 இப்படியாக நான் அேநக ேதசங்களின்
கண்களுக்கு முன்பாக என்னுைடய
மகத்துவத்ைதயும் என்னுைடய
பரிசுத்தத்ைதயும் வளங்கச்ெசய்து,
காண்பப்ேபன்;அப்ெபாழுதுநான்ெயேகாவா
என்றுஅறந்துெகாள்வார்கள்.

அத்த யாயம் 39

ேகாகும்அவனதுபைடயும்மரணமைடதல்
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1இப்ேபாதும் மனிதகுமாரேன, நீ ேகாகுக்கு
வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்,
ேமேசக் தூபால் இனத்தார்களின்
அத பதயாகய ேகாேக, இேதா, நான்
உனக்கு வேராதமாக வருக ேறன்.
2 நான் உன்ைனத் தருப்ப உன்ைன
ஆறு துறடுகளால் இழுத்து, உன்ைன
வடபுறங்களிலிருந்து எழும்பவும் இஸ்ரேவல்
மைலகளில் வரச்ெசய்து, 3 உன்னுைடய
வல்ைல உன்னுைடய இடதுைகயலிருந்து
தட்டிவ ட்டு, உன்னுைடய அம்புகைள
வலது ைகயலிருந்து வழச்ெசய்ேவன்.
4 நீயும் உன்னுைடய எல்லா பைடகளும்
உன்னுடன் இருக்கற மக்களும் இஸ்ரேவல்
மைலகளில் வழுவீர்கள்; பணந்தன்னுகற
எல்லாவத பறைவகளுக்கும்
ெவளியன் மிருகங்களுக்கும் உன்ைன
இைரயாகக் ெகாடுப்ேபன். 5 த றந்த
ெவளியல் வழுவாய்; நான் இைதச்
ெசான்ேனன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 6 நான்
மாேகாக டத்தலும் தீவுகளில் அலட்ச யமாகக்
குடியருக்க றவர்களிடத்தலும் ெநருப்ைப
அனுப்புேவன்; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா
என்றுஅறந்துெகாள்வார்கள். 7இந்தவதமாக
நான் என்னுைடய மக்களாகயஇஸ்ரேவலின்
நடுவ ேல என்னுைடய பரிசுத்த
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ெபயைரத் ெதரிவ ப்ேபன்; என்னுைடய
பரிசுத்த ெபயைர இனிப் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்கவ டமாட்ேடன்;அதனால் நான்
இஸ்ரேவலில் பரிசுத்தராக ய ெயேகாவா
என்று அந்நயமக்கள் அற ந்துெகாள்வார்கள்.
8 இேதா, அது வந்து, அது நடந்தது என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்;
நான் ெசான்ன நாள் இதுேவ. 9 இஸ்ரேவல்
பட்டணங்களின் குடிகள் ெவளிேயேபாய்,
ெபரிய ேகடகங்களும், ச றயேகடகங்களும்,
வல்லுகளும், அம்புகளும், வைளதடிகளும்,
ஈட்டிகளுமாகய ஆயதங்கைள எடுத்து
எரிப்பார்கள்; ஏழு வருடம் அைவகைள
எடுத்து எரிப்பார்கள். 10 அவர்கள்
ெவளியலிருந்து வறகு ெகாண்டுவராமலும்
காடுகளில் ெவட்டாமலும், ஆயுதங்கைள
எடுத்து எரிப்பார்கள்; அவர்கள் தங்கைளக்
ெகாள்ைளய ட்டவர்கைளக் ெகாள்ைளய ட்டு,
தங்கைளச் சூைறயாடினவர்கைளச்
சூைறயாடுவார்கள் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 11 அந்த நாளில்
இஸ்ரேவல் ேதசத்த ேல கடலுக்குக் க ழக்ேக
வழிேபாக்கரர்களின் பள்ளத்தாக்ைகப்
புைதக்க ற இடமாக ேகாகுக்குக்
ெகாடுப்ேபன்; அது வழிப்ேபாக்கர் மூக்ைகப்
ெபாத்த க்ெகாண்டுேபாகச்ெசய்யும்;
அங்ேக ேகாைகயும் அவனுைடய
எல்லாச் பைடையயும் புைதத்து,
அைத ஆேமான்ேகாகன் பள்ளத்தாக்கு
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என்பார்கள். 12 இஸ்ரேவல் மக்கள்,
ேதசத்ைதச் சுத்தம்ெசய்யும்படி அவர்கைளப்
புைதத்துமுடிக்க ஏழு மாதங்கள் ஆகும்.
13 ேதசத்தன் மக்கெளல்ேலாரும்
புைதத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்; நான்
மகைமப்படும் அந்த நாளிேல அது
அவர்களுக்குக் புகழ்ச்ச யாக இருக்கும் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
14 ேதசத்ைதச் சுத்தம்ெசய்வதற்காக அதல்
க டக்கும் மற்ற ப ேரதங்கைளப் புைதக்கும்படி
எப்ெபாழுதும் ேதசத்தல் சுற்ற த்த ரியும்
மனிதர்கைளயும், சுற்ற த்த ரிக றவர்களுடன்
புைதக்க றவர்கைளயும் ெதரிந்து
நயமிப்பார்கள்;ஏழுமாதங்கள்முடிந்தபன்பும்
இவர்கள் ேதடிக்ெகாண்டிருப்பார்கள்.
15 ேதசத்தல் சுற்ற த்த ரிக றவர்கள்
த ரிந்துெகாண்டிருப்பார்கள்; யாராவது
ஒருவன் மனிதனின் எலும்ைபக்
காணும்ேபாது புைதக்க றவர்கள் அைத
ஆேமான்ேகாகுைடய பள்ளத்தாக்க ேல
புைதக்கும்வைர அதன் அருக ேல
ஒரு அைடயாளத்ைத நாட்டுவான்.
16 அந்த நகரத்த ற்கு ஆேமானா என்று
ெபயரிடப்படும்; இந்தவதமாக ேதசத்ைதச்
சுத்தம் ெசய்வார்கள். 17 மனிதகுமாரேன,
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: நீ எல்லாவ த
பறைவகைளயும்ெவளியல்இருக்க றஎல்லா
மிருகங்கைளயும் ேநாக்க : நீங்கள் ஏகமாகக்
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கூடிக்ெகாண்டு, இஸ்ரேவலின் மைலகளில்
நான் உங்களுக்காகச் ெசய்யும் யாகமாக ய
மகா யாகத்த ற்குச் சுற்றலுமிருந்து வந்து
ேசர்ந்து, இைறச்சையச் சாப்ப ட்டு இரத்தம்
குடியுங்கள். 18 நீங்கள் பராக்க ரமசாலிகளின்
இைறச்சையச் சாப்ப ட்டு பூமியனுைடய
ப ரபுக்களின் இரத்தத்ைதக் குடிப்பீர்கள்;
அவர்கள் எல்ேலாரும் பாசானிேல
ெகாழுத்துப்ேபான ஆட்டுக்கடாக்களுக்கும்,
ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கும் ெவள்ளாட்டுக்
கடாக்களுக்கும் காைளகளுக்கும்
சமமானவர்கள். 19 நான் உங்களுக்காகச்
ெசய்யும் யாகத்த ேல நீங்கள்
தருப்தயாகும்வைர ெகாழுப்ைபச்
சாப்ப ட்டு, ெவறயாகும்வைர இரத்தத்ைதக்
குடிப்பீர்கள். 20 இந்தவதமாக
என்னுைடய பந்தய ேல குதைரகைளயும்,
இரதவீரர்கைளயும், பலசாலிகைளயும்,
எல்லா ேபார்வீரர்கைளயும் சாப்ப ட்டு,
தருப்தயாவீர்கெளன்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார் என்று ெசால்லு.
21 இந்த வதமாக என்னுைடய மகைமைய
நான் அந்நயேதசங்களுக்குள்ேள
வளங்கச்ெசய்ேவன்; நான் ெசய்த
என்னுைடய நயாயத்ைதயும் அவர்கள்ேமல்
நான் ைவத்த என்னுைடய ைகையயும்
எல்லா ேதசங்களும் காண்பார்கள்.
22 அன்றுமுதல் என்றும் நான் தங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா என்று
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இஸ்ரேவல் மக்கள் அற ந்துெகாள்வார்கள்.
23 இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்களுைடய
அக்க ரமத்தனால் சைறப்பட்டுப்ேபானார்கள்
என்று அப்ெபாழுது அந்நயேதசத்தார்
அற ந்துெகாள்வார்கள்; அவர்கள் எனக்கு
வ ேராதமாகத் துேராகம்ெசய்ததனால்,
என்னுைடய முகத்ைத நான் அவர்களுக்கு
மைறத்து, அவர்கள் சத்துருக்களின்
ைகயல் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்;
அவர்கள் அைனவரும் வாளால்
வழுந்தார்கள். 24 அவர்களுைடய
அசுத்தத்த ற்கு ஏற்றபடி, அவர்களுைடய
மீறுதல்களுக்கு ஏற்றபடி, நான்
அவர்களுக்குச்ெசய்து,என்னுைடயமுகத்ைத
அவர்களுக்கு மைறத்ேதன். 25 ஆதலால்
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: 26 அவர்கள் தங்களுைடய
அவமானத்ைதயும், பயப்படுத்துவார்
இல்லாமல், தாங்கள் சுகமாகத் தங்களுைடய
ேதசத்தல் குடியருக்கும்ேபாது எனக்கு
வ ேராதமாகத் தாங்கள் ெசய்த எல்லாத்
துேராகத்ைதயும் சுமந்து முடித்தபன்பு,
நான் யாக்ேகாபன் சைறயருப்ைபத்
தருப்ப , இஸ்ரேவல் வம்சமைனத்தற்கும்
இரங்க , என்னுைடய பரிசுத்தப் ெபயருக்காக
ைவராக்கயமாக இருப்ேபன். 27 நான்
அவர்கைள மக்கள் கூட்டங்களிலிருந்து
தரும்பவரச்ெசய்து, அவர்களுைடய
எத ரிகளின் ேதசங்களிலிருந்து



எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 39:28 cci எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 40:2

அவர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு வந்து,
த ரளான ேதசங்களுைடய கண்களுக்கு
முன்பாக அவர்களுக்குள் நான்
பரிசுத்தர் என்று வளங்கும்ேபாது,
28 தங்கைள அந்நயேதசங்களிடத்தல்
சைறப்பட்டுப்ேபாகச்ெசய்த நான் தங்களில்
ஒருவைரயும் அங்ேக அப்புறம் ைவக்காமல்,
தங்கைளத் தங்களுைடய ெசாந்தேதசத்த ேல
தரும்பக் கூட்டிக்ெகாண்டு வந்ேதன்
என்பதனால், நான் தங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள். 29 நான் இஸ்ரேவல்
மக்கள்ேமல் என்னுைடய ஆவைய
ஊற்றனதனால் என்னுைடய முகத்ைத
இனி அவர்களுக்கு மைறக்கமாட்ேடன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்
என்றார்.

அத்த யாயம் 40
புதயஆலயப்பகுத

1நாங்கள்பாப ேலானில்சைறப்பட்டுப்ேபான
இருபத்ைதந்தாம் வருடத்தன் ஆரம்பத்தல்
முதலாம் மாதம் பத்தாம் நாளாகய
அன்ேற ெயேகாவாவுைடய ைக என்ேமல்
அமர்ந்தது,அவர் என்ைனஅந்த இடத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபானார்; அப்ெபாழுது நகரம்
அழிக்கப்பட்டுப்பதனான்குவருடங்களானது.
2 ேதவதரிசனங்களில் அவர் என்ைன
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இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாய்,
என்ைனமகாஉயரமானஒருமைலயன்ேமல்
நறுத்தனார்; அதன்ேமல் ெதற்காக ஒரு
நகரம் கட்டியருக்க றதுேபால் காணப்பட்டது.
3 அவர் என்ைன அங்ேக ெகாண்டுேபானார்;
இேதா, அங்ேக ஒரு மனிதன் இருந்தார்;
அவருைடய ேதாற்றம் ெவண்கலமாக
இருந்தது; அவர் ைகயல் சணற்கயறும்
ஒரு அளவுேகாலும் இருந்தது; அவர்
வாசலிேல நன்றார். 4 அந்த மனிதன்
என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, நீ
கண்ணாரப்பார்த்து, காதாரக்ேகட்டு, நான்
உனக்குக்காண்பப்பெதல்லாவற்றன்ேமலும்
உன்னுைடய மனைத ைவ; நான்
உனக்கு அைவகைளக் காண்பப்பதற்காக
நீ இங்ேக ெகாண்டுவரப்பட்டாய்; நீ
காண்பைதெயல்லாம் இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குத்ெதரிவ என்றார்.

ெவளிப ரகாரத்த ற்கானகழக்குவாசல்
5 இேதா, ஆலயத்தற்குப் ெவளிேய

சுற்றலும் ஒரு மதல் இருந்தது; அந்த
மனிதன் ைகய ேல ஆறுமுழ நீளமான ஒரு
அளவுேகால் இருந்தது; ஒவ்ெவாரு முழமும்
நமது ைகமுழத்தலும் நான்கு வ ரற்கைட
அளவு அதகமானது; அவர் அந்த மதைல
அளந்தார்; அகலம் ஒரு ேகாலாகவும் உயரம்
ஒரு ேகாலாகவும் இருந்தது. 6 பன்பு
அவர் க ழக்குமுகவாசலுக்கு வந்து, அதன்
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படிகளின்ேமல் ஏற , வாசற்படிைய ஒரு ேகால்
அகலமாகவும், மறுவாசற்படிைய ஒரு ேகால்
அகலமாகவும் அளந்தார். 7 ஒவ்ெவாரு
அைறயும் ஒரு ேகால் நீளமும் ஒரு ேகால்
அகலமுமாக இருந்தது; அைறவீடுகளுக்கு
நடுேவ ஐந்து முழ இடம் வ ட்டிருந்தது;
வாசலின் மண்டபத்தருேக உள்வாசற்படி
ஒரு ேகாலளவாக இருந்தது. 8 வாசலின்
மண்டபத்ைதயும் உள்ேள ேகாலளவாக
அளந்தார். 9 பன்பு வாசலின் மண்டபத்ைத
எட்டுமுழமாகவும், அதன் தூணாதாரங்கைள
இரண்டு முழமாகவும் அளந்தார்;
வாசலின் மண்டபம் உட்புறத்தலிருந்தது.
10 க ழக்குதைசக்ெகத ரான வாசலின்
அைறகள் இந்தப்பக்கத்தல் மூன்றும்
அந்தப்பக்கத்தல் மூன்றுமாக இருந்தது;
அைவகள் மூன்றுக்கும் ஒேர அளவும்,
இந்தப்பக்கத்தலும் அந்தப்பக்கத்தலும்
இருந்த தூணாதாரங்களுக்கு ஒேர அளவும்
இருந்தது. 11 பன்பு வாசல் நைடயன்
அகலத்ைதப் பத்துமுழமாகவும், வாசலின்
நீளத்ைதப் பதன்மூன்று முழமாகவும்
அளந்தார். 12 அைறகளுக்குமுன்ேன
இந்தப்பக்கத்தல் ஒரு முழ இடமும்
அந்தப்பக்கத்தல் ஒரு முழ இடமும் இருந்தது
ஒவ்ெவாரு அைற இந்தப்பக்கத்தல் ஆறு
முழமும் அந்தப்பக்கத்தல் ஆறுமுழமுமாக
இருந்தது. 13 பன்பு வாசலில் இருந்த
அைறயன் ெமத்ைதயலிருந்து மற்ற
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அைறயன் ெமத்ைதவைர இருபத்ைதந்து
முழமாக அளந்தார்; கதவுக்குக் கதவு
ேநராக இருந்தது. 14 தூணாதாரங்கைள
அறுபது முழமாக அளந்தார்; இந்தத்
தூணாதாரங்களின் அருேக சுற்றலும்
முன்வாசலின் முற்றம் இருந்தது. 15 நுைழவு
வாசலின் முகப்புத் துவங்க , உட்புறவாசல்
மண்டபமுகப்புவைர ஐம்பது முழமாக
இருந்தது. 16 வாசலுக்கு உட்புறமாகச்
சுற்றலுமுள்ள அைறகளுக்கும் அைவகளின்
தூணாதாரங்களுக்கும் ஒடுக்கமான
ஜன்னல்கள் இருந்தது; மண்டபங்களிலும்
அப்படிேய இருந்தது; உள்பக்கமாகச்
சுற்றலும் அந்த ஜன்னல்களும்
தூணாதாரங்களில் ெசதுக்கப்பட்ட
ேபரீச்சமரங்களும்இருந்தது.

ெவளிமுற்றம்
17 பன்பு என்ைன ெவளிமுற்றத்த ற்கு

அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்; அங்ேக
அைறவீடுகளும், முற்றத்தன் சுற்றலும்
பத த்த தளவரிைசயும் இருந்தது; அந்தத்
தளவரிைசயன்ேமல் முப்பது அைறவீடுகள்
இருந்தது. 18 வாசலுக்குப் பக்கத்தலும்
வாசல்களின் நீளத்த ற்கு எத ரிலுமுள்ள
அந்தத்தளவரிைசதாழ்வானதளவரிைசயாக
இருந்தது. 19 பன்பு அவர் கீழ்வாசலின்
முகப்புத்துவங்க , உள்முற்றத்துப்
புறமுகப்புவைரயுள்ளவசாலத்ைதஅளந்தார்;
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அது கழக்கும் வடக்கும் நூறுமுழமாக
இருந்தது.
வடக்குவாசல்

20 ெவளிமுற்றத்த ற்கு அடுத்த வடதைசக்கு
எத ரான வாசலின் நீளத்ைதயும்
அகலத்ைதயும் அளந்தார். 21 அதற்கு
இந்த பக்கத்தல் மூன்று அைறகளும்
அந்த பக்கத்தல் மூன்று அைறகளும்
இருந்தது; அதன் தூணாதாரங்களும் அதன்
மண்டபங்களும் முதல் வாசலின் அளவுக்குச்
சரியாக இருந்தது; அதன் நீளம் ஐம்பது
முழமும், அகலம் இருபத்ைதந்து முழமுமாக
இருந்தது. 22 அதன் ஜன்னல்களும், அதன்
மண்டபங்களும்,அதன்ேமல்ச த்த ரிக்கப்பட்ட
ேபரீச்சமரங்களும், கீழ்த்தைசக்கு எத ரான
வாசலின் அளவுக்குச் சரியாக இருந்தது;
அதல் ஏறுகறதற்கு ஏழு படிகள் இருந்தது;
அதன் மண்டபங்கள் அைவகளுக்கு
முன்னாக இருந்தது. 23 வடதைசயலும்
கீழ்த்தைசயலுமுள்ள ஒவ்ெவாரு வாசலுக்கு
எத ராக உள்முற்றத்த ற்கும் வாசல்கள்
இருந்தது; ஒரு வாசல்துவங்க மற்ற
வாசல்வைரநூறுமுழமாகஅளந்தார்.

ெதற்குவாசல்
24 பன்பு என்ைனத் ெதன்தைசக்கு

அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்; அங்ேக
ெதன்தைசக்கு எத ரான வாசல் இருந்தது;
அதன் தூணாதாரங்கைளயும் அதன்
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மண்டபங்கைளயும் அதற்குரிய அளவன்படி
அளந்தார். 25 அந்த ஜன்னல்களுக்குச்
சரியாக அதற்கும் அதன் மண்டபங்களுக்கும்
ஜன்னல்கள் சுற்றலும் இருந்தது; நீளம்
ஐம்பதுமுழமும் அகலம் இருபத்ைதந்து
முழமுமாக இருந்தது. 26அதல் ஏறுகறதற்கு
ஏழு படிகள் இருந்தது; அதற்கு முன்பாக
அதன் மண்டபங்களும் இருந்தது;
அதன் தூணாதாரங்களில் ெசதுக்கப்பட்ட
ேபரீச்சமரங்களும் இந்தப் பக்கத்தல்
ஒன்றும் அந்தப் பக்கத்தல் ஒன்றுமாக
இருந்தது. 27 உள்முற்றத்த ற்கும் ஒரு
வாசல் ெதன்தைசக்கு எத ராக இருந்தது;
ெதன்தைசயலுள்ள ஒரு வாசல் துவங்க
மற்றவாசல்வைரநூறுமுழமாகஅளந்தார்.

உட்ப ரகாரத்துக்கானவாசல்
28 பன்பு அவர் ெதற்கு வாசலால் என்ைன

உள்முற்றத்த ற்குஅைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அந்த அளவுக்குச் சரியாகத் ெதற்கு
வாசைலயும் அளந்தார். 29 அதன்
அைறகளும், அதன் தூணாதாரங்களும்,
அதன் மண்டபங்களும், அந்த அளவுக்குச்
சரியாக இருந்தது; அதற்கும் அதன்
மண்டபங்களுக்கும் ஜன்னல்கள் சுற்றலும்
இருந்தது; நீளம் ஐம்பது முழமும் அகலம்
இருபத்ைதந்து முழமுமாக இருந்தது.
30 இருபத்ைதந்து முழ நீளமும் ஐந்துமுழ
அகலமுமான மண்டபங்கள் சுற்றலும்
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இருந்தது. 31 அதன் மண்டபங்கள்
ெவளிமுற்றத்தல் இருந்தது; அதன்
தூணாதாரங்களில் ெசதுக்கப்பட்ட
ேபரீச்சமரங்களும் இருந்தது; அதல்
ஏறுகறதற்குஎட்டுப்படிகள்இருந்தது. 32பன்பு
அவர் க ழக்குத்தைச வழியாக என்ைன
உள்முற்றத்த ற்குஅைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அந்த அளவுக்குச் சரியாக அந்த வாசைலயும்
அளந்தார். 33 அதன் அைறகளும் அதன்
தூணாதாரங்களும் அதன் மண்டபங்களும்
அந்த அளவுகளுக்குச் சரியாக இருந்தது;
அதற்கும் அதன் மண்டபங்களுக்கும்
ஜன்னல்கள் சுற்றலும் இருந்தது; நீளம்
ஐம்பது முழமும் அகலம் இருபத்ைதந்து
முழமுமாக இருந்தது. 34அதன் மண்டபங்கள்
ெவளிமுற்றத்தல் இருந்தது; அதன்
தூணாதாரங்களில் இந்தப் பக்கத்தலும்
அந்தப் பக்கத்தலும் ெசதுக்கப்பட்ட
ேபரீச்சமரங்களும் இருந்தது; அதல்
ஏறுகறதற்கு எட்டுப்படிகள் இருந்தது.
35 பன்பு அவர் என்ைன வடக்குவாசலுக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அந்த
அளவுக்குச் சரியாக அதன் வாசைல
அளந்தார். 36 அதன் அைறகளும் அதன்
தூணாதாரங்களும் அதன் மண்டபங்களும்
அளக்கப்பட்டது;அைதச் சுற்ற ஜன்னல்களும்
இருந்தது; நீளம் ஐம்பது முழமும் அகலம்
இருபத்ைதந்து முழமுமாக இருந்தது.
37அதன் தூணாதாரங்கள் ெவளிமுற்றத்தல்
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இருந்தது; இந்தப் பக்கத்தலும் அந்தப்
பக்கத்தலும் அதன் தூணாதாரங்களில்
ேபரீச்சமரங்களும் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தது;
அதல்ஏறுவதற்குஎட்டுப்படிகள்இருந்தது.

பலிகளுக்கானஆயத்தஅைறகள்
38 அதன் அைறகளும் அதன் கதவுகளும்

வாசல்களின் தூணாதாரங்களுக்கு அருகல்
இருந்தது; அங்ேக தகனபலிகைளக்
கழுவுவார்கள். 39 வாசலின்
மண்டபத்த ேல இந்தப் பக்கத்தல் இரண்டு
பீடங்களும் அந்தப் பக்கத்தல் இரண்டு
பீடங்களும் இருந்தது; அைவகளின்ேமல்
தகனபலிையயும் பாவநவாரண பலிையயும்
குற்றநவாரணபலிையயும்ெசலுத்துவார்கள்.
40 வடக்குவாசலுக்குள் நுைழகறதற்கு
ஏற ப்ேபாக ற ெவளிப்பக்கத்த ேல இரண்டு
பீடங்களும், வாசலின் மண்டபத்தலுள்ள
மறுபக்கத்த ேல இரண்டு பீடங்களும்
இருந்தது. 41 வாசலின் அருேக இந்தப்
பக்கத்தல் நான்கு பீடங்களும், அந்தப்
பக்கத்தல் நான்கு பீடங்களும், ஆக
எட்டுப்பீடங்கள் இருந்தது; அைவகளின்ேமல்
பலிகைளச் ெசலுத்துவார்கள்.
42 தகனபலிக்குரிய நான்கு பீடங்கள்
ெவட்டின கல்லாக இருந்தது; அைவகள்
ஒன்றைர முழ நீளமும், ஒன்றைர முழ
அகலமும், ஒரு முழ உயரமுமாக இருந்தது;
அைவகளின்ேமல் தகனபலிகைளயும் மற்றப்
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பலிகைளயும் ெசலுத்துகற ஆயுதங்கைள
ைவப்பார்கள். 43நான்குவ ரற்கைடஅளவான
முைளகள் உள்ேள சுற்றலும் வரிைசயாக
அடிக்கப்பட்டிருந்தது; ெசலுத்தும் பலிகளின்
இைறச்ச பீடங்களின்ேமல்ைவக்கப்படும்.

ஆசாரியர்களுக்கானஅைறகள்
44 உள்முற்றத்த ேல உள்வாசலுக்கு

ெவளிேய பாடகர்களின் அைறவீடுகள்
இருந்தது; அைவகளில் வடக்கு வாசலின்
பக்கமாக இருந்தைவகள் ெதன்தைசக்கு
எத ராகவும், க ழக்குவாசலின் பக்கமாக
இருந்த ேவெறாரு வரிைச வடதைசக்கு
எத ராகவும்இருந்தது. 45பன்புஅவர்என்ைன
ேநாக்க : ெதன்தைசக்கு எத ராக இருக்க ற
இந்த அைற ஆலயக்காவைலக் காக்க ற
ஆசாரியர்களுைடயது. 46 வடதைசக்கு
எத ராக இருக்க ற அைறேயா, பலிபீடத்தன்
காவைலக்காக்க ற ஆசாரியர்களுைடயது;
இவர்கள் ேலவயன் மகன்களில்
ெயேகாவாவுக்கு ஆராதைனெசய்க றதற்காக
அவரிடத்தல் ேசருக ற சாேதாக்கன் மகன்
என்றார். 47 அவர் முற்றத்ைத நூறுமுழ
நீளமாகவும் நூறுமுழ அகலமாகவும்
அளந்தார்; அது சதுரமாக இருந்தது;
பலிபீடேமாஆலயத்த ற்குமுன்பாகஇருந்தது.
ஆலயம்

48 பன்பு அவர் என்ைன ஆலய
மண்டபத்த ற்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
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மண்டபத்தன் தூணாதாரத்ைத
இந்தப்பக்கத்தல் ஐந்து முழமும்
அந்தப்பக்கத்தல்ஐந்துமுழமுமாகஅளந்தார்;
வாசலின்அகலம்இந்தப்புறம்மூன்றுமுழமும்
அந்தப்பக்கம் மூன்று முழமுமாக இருந்தது.
49 மண்டபத்தன் நீளம் இருபது முழமும்,
அகலம் பத ெனாரு முழமுமாக இருந்தது;
அதற்கு ஏற ப்ேபாக ற படிகளும் இருந்தது;
தூணாதாரங்களில் இந்தப்பக்கத்தல் ஒரு
தூணும் அந்தப்பக்கத்தல் ஒரு தூணும்
இருந்தது.

அத்த யாயம் 41
ஆலயத்தன்பகுத கள்

1 பன்பு அவர் என்ைனத் ேதவாலயத்த ற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,தூணாதாரங்கைள
இந்தப்பக்கத்தல் ஆறுமுழ அகலமும்
அந்தப்பக்கத்தல் ஆறுமுழ அகலமுமாக
அளந்தார்; அது வாயலின் அகல அளவு.
2 வாசல் நைடயன் அகலம் பத்து முழமும்
வாசல்நைடயன்பக்கங்கள்இந்தப்பக்கத்தல்
ஐந்து முழமும் அந்தப்பக்கத்தல் ஐந்து
முழமுமாக இருந்தது; அதன் நீளத்ைத
நாற்பது முழமும் அகலத்ைத இருபது
முழமுமாக அளந்தார். 3 பன்பு அவர்
உள்ேள ேபாய், வாசல் நைடயன்
நைலத்தூண்கைள இரண்டு முழமாகவும்,
வாசல் நைடைய ஆறுமுழமாகவும், வாசல்
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நைடயன் அகலத்ைத ஏழுமுழமாகவும்
அளந்தார். 4 பன்பு அவர் ேதவாலயத்தன்
முன்பக்கத்த ேல அதன் நீளத்ைத இருபது
முழமாகவும், அதன் அகலத்ைத இருபது
முழமாகவும் அளந்து, என்ைன ேநாக்க :
இது மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்றார்.
5 பன்பு அவர் ஆலயத்தன் சுவைர ஆறு
முழமாகவும், ஆலயத்ைதச் சுற்றலும் இருந்த
சுற்றுசுவரின் அகலத்ைத நான்குமுழமாகவும்
அளந்தார். 6 இந்தப் பக்கஅைறகள்
அருகருேக, வரிைசகளாக முப்பத்துமூன்று
இருந்தது; அைவகள் ஆலயத்தன்
சுவருக்குள் இைணந்தருக்காமல்,
பக்கஅைறகளுக்காகச் சுற்றலும் அைவகள்
இைணயும்படி ஆலயத்த ற்கு பக்கத்தல்
இருந்த ஒட்டுச்சுவரிேல இைணந்தருந்தது.
7 உயர உயரச் சுற்றலும் பக்கஅைறளுக்கு
அகலம் அதகமாக இருந்தது; ஆலயத்ைதச்
சுற்றலும் உயர உயர ஆலயத்ைதச் சுற்ற ச்
சுற்ற அகலம் வரவர அத கமாக இருந்தது;
ஆதலால் இப்படியாக கீழ்நைலயலிருந்து
நடுநைலவழியாக ேமல்நைலக்கு ஏறும் வழி
இருந்தது. 8மாளிைகக்குச் சுற்றலும் இருந்த
உயரத்ைதயும் பார்த்ேதன், பக்கஅைறகளின்
அஸ்தபாரங்கள் ஆறுெபரிய முழம்ெகாண்ட
ஒரு முழக்ேகாலின் உயரமாக இருந்தது.
9 ெவளிேய பக்கஅைறகளுக்கு இருந்த
சுவரின் அகலம் ஐந்துமுழமாக இருந்தது;
ஆலயத்தற்கு இருக்கும் பக்கஅைறகளின்
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மாளிைகய ேல ெவறுைமயாக வ ட்டிருந்த
இடங்களும் அப்படிேய இருந்தது.
10 ஆலயத்ைதச் சுற்றலும் அைறவீடுகளுக்கு
நடுவாக இருந்த அகலம் இருபது முழமாக
இருந்தது. 11 பக்கஅைறகளினுைடய
வாசல்நைடகள், ெவறுைமயாக வ ட்டிருந்த
இடங்களிலிருந்து, ஒரு வாசல் நைட
வடக்ேகயும், ஒரு வாசல்நைட ெதற்ேகயும்
இருந்தது; ெவறுைமயாக வ ட்டிருந்த
இடங்களின் அகலம் சுற்றலும் ஐந்து
முழமாக இருந்தது. 12 ேமற்கு தைசய ேல
தனிப்பட்ட இடத்த ற்கு முன்பாக இருந்த
மாளிைகவைர அகலம் எழுபது முழமும்,
மாளிைகயனுைடய சுவரின் அகலம்
சுற்றலும் ஐந்துமுழமும், அதனுைடய
நீளம் ெதாண்ணூறு முழமுமாக இருந்தது.
13 அவர் ஆலயத்ைத நூறு முழ நீளமாகவும்,
தனிப்பட்ட இடத்ைதயும் மாளிைகையயும்,
அதன் சுவர்கைளயும் நூறு முழ நீளமாகவும்
அளந்தார். 14 ஆலயத்தன் முன்பக்கமும்
க ழக்குக்கு எத ரான தனிப்பட்ட இடமும்
இருந்த அகலம் நூறு முழமாக இருந்தது.
15 தனிப்பட்ட இடத்தன் பன்பக்கமாக
அதற்கு எத ேர இருந்த மாளிைகயன்
நீளத்ைதயும், அதற்கு இந்தப்பக்கத்தலும்
அந்தப்பக்கத்தலும் இருந்த நைடயும்
அளந்தார்; உள்ளான ேதவாலயமும்
முற்றத்தன் மண்டபங்களும் உட்பட நூறு
முழமாக இருந்தது. 16 வாசற்படிகளும்,
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ஒடுக்கமான ஜன்னல்களும், மூன்று
பக்கங்களில் சுற்றலும் வாசல்களுக்கு
எத ரான நைடபந்தல்களும் சுற்றலும்
தைர துவங்க ஜன்னல்கள் வைர
பலைக அடித்தருந்தது; ஜன்னல்கள்
மூடப்பட்டிருந்தது. 17 வாசலின்
ேமேலதுவங்க ஆலயத்தன் உள்பக்கமும்
ெவளிப்பக்கமும் சுற்றலும் சுவரின்
உள்பக்கமும் ெவளிப்பக்கமும் எல்லாம்
அளவ ட்டிருந்தது. 18 ேகருபீன்களும்
ேபரீச்சமரங்களும்ெசதுக்கப்பட்டிருந்தது;ஒரு
ேகருபீனுக்கும் மற்ெறாரு ேகருபீனுக்கும்
நடுவாக ஒவ்ெவாரு ேபரீச்சமரம்
இருந்தது; ஒவ்ெவாரு ேகருபீனுக்கும்
இரண்டிரண்டு முகங்கள் இருந்தது.
19 ேபரீச்சமரத்த ற்கு இந்தபக்கத்தல்
மனிதமுகமும், ேபரீச்சமரத்த ற்கு அந்த
பக்கத்தல் சங்கமுகமும்இருந்தது;இப்படிேய
ஆலயத்ைதச் சுற்றலும் ெசய்தருந்தது.
20 தைர துவங்க வாசலின் ேமல்பக்கம்வைர,
ேதவாலயத்தன் சுவரிலும், ேகருபீன்களும்
ேபரீச்சமரங்களும் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தது.
21 ேதவாலயத்தன் கதவு நைலகள் சதுரமும்,
பரிசுத்த ஸ்தலத்தனுைடய முகப்பன்
உருவம் அந்த உருவத்த ற்குச் சரியாக
இருந்தது. 22 மரத்தனால் ெசய்யப்பட்ட
பலிபீடத்தன் உயரம் மூன்று முழமும்,
அதன் நீளம் இரண்டு முழமுமாக இருந்தது;
அதன் ேகாடிகளும் அதன் வளிம்புகளும்,
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அதன் பக்கங்களும் மரத்தனால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது. அவர் என்ைன ேநாக்க :
இது ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருக்கற
பீடம் என்றார். 23 ேதவாலயத்த ற்கும் பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ற்கும் இரண்டு வாசல்களும்,
24 வாசல்களுக்கு மடக்குக் கதவுகளாகய
இரட்ைடக் கதவுகளும் இருந்தது; ஒரு
வாசலுக்கு இரண்டு கதவுகளும் மற்ற
வாசலுக்கு இரண்டு கதவுகளும் இருந்தது.
25 சுவர்களில் ெசதுக்கப்பட்டிருந்ததுேபால்
ஆலயத்தனுைடய கதவுகளிலும்
ேகருபீன்களும் ேபரீச்சமரங்களும்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தது; ெவளிேய
மண்டபத்தன் முன்பாக மர கூைர
ைவத்தருந்தது. 26 மண்டபத்தன்
பக்கங்களில் இந்தப்பக்கத்தலும்
அந்தப்பக்கத்தலும், ஆலயத்தன்
பக்கஅைறகளிலும் ஒடுக்கமான
ஜன்னல்களும் ெசதுக்கப்பட்ட
ேபரீச்சமரங்களும்உத்த ரங்களும்இருந்தது.

அத்த யாயம் 42
ஆசாரியர்களுக்கானஅைறகள்

1 பன்பு அவர் என்ைன வடதைசயன்
வழியாகெவளிமுற்றத்த ேலபுறப்படச்ெசய்து,
ப ரத்த ேயகமான இடத்த ற்கு எத ராகவும்,
மாளிைகக்கு எத ராகவும் வடக்ேக
இருந்த அைறவீடுகளுக்கு என்ைன
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அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார். 2 நூறு
முழ நீளத்த ற்கு முன்ேன வடக்கு வாசல்
இருந்தது; அந்த இடத்தன் அகலம்
ஐம்பது முழம். 3 உள்முற்றத்தல்
இருந்த இருபது முழத்த ற்கு எத ராகவும்
ெவளிமுற்றத்தல் இருந்த தளவரிைசக்கு
எத ராகவும் ஒன்றுக்ெகான்று எத ரான
மூன்று நைலகளுள்ள மரநைட ேமைடகள்
இருந்தது. 4உள்பக்கத்த ேலஅைறவீடுகளின்
முன்பாகப் பத்து முழ அகலமான வழியும்,
ஒரு முழ அகலமான பாைதயும் இருந்தது;
அைவகளின் வாசல்கள் வடக்ேக இருந்தது.
5 உயர இருந்த அைறவீடுகள் அகலம்
குைறவாக இருந்தது; நைட மரகூைரகள்
கீேழ இருக்க ற அைறவீடுகளுக்கும்
நடுேவ இருக்கறைவகளுக்கும் அதக
உயரமான மாளிைகயாக இருந்தது.
6அைவகள் மூன்று அடுக்குகளாக இருந்தது;
முற்றங்களின்தூண்களுக்குஇருந்ததுேபால,
அைவகளுக்குத்தூண்களில்ைல;ஆைகயால்
தைரயலிருந்து அளக்க, அைவகள்
கீேழயும் நடுேவயும் இருக்க றைவகைளவ ட
அகலம் குைறவாக இருந்தது. 7 ெவளிேய
அைறவீடுகளுக்கு எத ேர ெவளிமுற்றத்
தைசயல் அைறவீடுகளுக்கு முன்பாக
இருந்த மதலின் நீளம் ஐம்பது முழம்.
8 ெவளிமுற்றத்தலுள்ள அைறவீடுகளின்
நீளம் ஐம்பது முழம், ேதவாலயத்த ற்கு
முன்ேன நூறு முழமாக இருந்தது.
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9 க ழக்ேக ெவளிமுற்றத்தலிருந்து
அந்த அைறவீடுகளுக்குள் நுைழகற
நைட அைவகளின் கீேழ இருந்தது.
10 கீழ்த்தைசயான முற்றத்து மதலின்
அகலத்த ேல ப ரத்த ேயகமான இடத்த ற்கு
முன்பாகவும் மாளிைகக்கு முன்பாகவும்
அைறவீடுகளும் இருந்தது. 11அைவகளுக்கு
முன்னான வழிய ேல அந்த அைறவீடுகள்
நீளத்தலும் அகலத்தலும், எல்லா
வாசற்படிகளிலும், த ட்டங்களிலும்,
வாசல் நைடகளிலும் வடதைசயான
அைறவீடுகளின் சாயலாக இருந்தது.
12 ெதன்தைசயான அைறவீடுகளின் வாசல்
நைடக்கு ஒப்பாக ஒரு வாசல் நைடவழியன்
முகப்பல் இருந்தது; க ழக்கு தைசயல்
அைவகளுக்குப் நுைழயும் இடத்த ேல
ஒழுங்கான மதலின் எத ேர இருந்த
வழியன் முகப்பல் ஒரு வாசல் இருந்தது.
13 அவர் என்ைன ேநாக்க : ப ரத்த ேயகமான
இடத்த ற்கு முன்பாக இருக்க ற
வடக்குப் பக்கமான அைறவீடுகளும்,
ெதற்குப் பக்கமான அைறவீடுகளும்,
பரிசுத்த அைறவீடுகளாக* இருக்கறது;
கர்த்தரிடத்தல் ேசருக ற ஆசாரியர்கள்
அங்ேக மகா பரிசுத்தமானைதயும்
உணவுபலிையயும், பாவநவாரண
பலிையயும், குற்றநவாரண பலிையயும்

* அத்த யாயம் 42:13 42:13ஆசாரியர்களின்அைறகளில்
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ைவப்பார்கள்; அந்த இடம் பரிசுத்தமாக
இருக்க றது. 14 ஆசாரியர்கள் உள்ேள
நுைழயும்ேபாது, அவர்கள் பரிசுத்த
ஸ்தலத்தலிருந்து ெவளிமுற்றத்த ற்கு
வராததற்கு முன்ேன, அங்ேக தாங்கள்
ஆராதைன ெசய்து, அணிந்தருந்த
ஆைடகைளக் கழற்றைவப்பார்கள்;
அந்த ஆைடகள் பரிசுத்தமானைவகள்;
ேவேற ஆைடகைள அணிந்துெகாண்டு,
மக்களின் முற்றத்த ேல ேபாவார்கள்
என்றார். 15 அவர் உள்வீட்ைட அளந்து
முடிந்தபன்பு, க ழக்கு தைசக்கு எத ரான
வாசல்வழியாக என்ைன ெவளிேய
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அைதச்
சுற்றலும் அளந்தார். 16 க ழக்குதைசப்
பக்கத்ைத அளவுேகாலால் அளந்தார்;
அது அளவுேகாலின்படிேய சுற்றலும்
ஐந்நூறு ேகாலாக இருந்தது. 17 வடக்கு
தைசப்பக்கத்ைத அளவுேகாலால் சுற்றலும்
ஐந்நூறு ேகாலாக அளந்தார். 18 ெதற்கு
தைசப்பக்கத்ைத அளவு ேகாலால்
ஐந்நூறு ேகாலாக அளந்தார். 19 ேமற்கு
தைசப் பக்கத்த ற்குத் தரும்ப அைத
அளவுேகாலால் ஐந்நூறு ேகாலாக அளந்தார்.
20 நான்கு பக்கங்களிலும் அைத அளந்தார்;
பரிசுத்தமானதற்கும் பரிசுத்தமில்லாததற்கும்
வத்தயாசப்படுத்தும்படிக்கு அதற்கு ஐந்நூறு
ேகால் நீளமும் ஐந்நூறு ேகால் அகலமுமான
மதல்சுற்றலும்இருந்தது.
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அத்த யாயம் 43
மகைமஆலயத்த ற்குதரும்புதல்

1 பன்பு அவர் என்ைன கழக்கு
தைசக்கு எத ர் வாசலாகய வாசலுக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார். 2 இேதா,
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய மகைம க ழக்கு
தைசயலிருந்து வந்தது; அவருைடய சத்தம்
ெபருெவள்ளத்தன் இைரச்சைலப்ேபால
இருந்தது; அவருைடய மகைமயனால்
பூமி ப ரகாச த்தது. 3 நான் கண்ட இந்தத்
தரிசனம் நகரத்ைத அழிக்கவந்தேபாது
கண்ட தரிசனம்ேபால இருந்தது; இந்தத்
தரிசனங்கள் ேகபார் நத யன் அருக ேல
நான் கண்டிருந்த தரிசனத்ைதப்ேபாலும்
இருந்தது; நான் முகங்குப்புற வழுந்ேதன்.
4 ெயேகாவாவுைடய மகைம க ழக்கு
தைசக்கு எத ரான வாசல்வழியாக
ஆலயத்த ற்குள் நுைழந்தது. 5 அப்ெபாழுது
ஆவ என்ைன எடுத்து, உள்முற்றத்த ேல
ெகாண்டுேபாய்வ ட்டது; இேதா,
ெயேகாவாவுைடய மகைம ஆலயத்ைத
ந ரப்பனது. 6 அவர் ஆலயத்தலிருந்து
என்னுடன் ேபசுக றைதக் ேகட்ேடன்;
அந்த மனிதன் என்னுைடய அருகல்
நன்றருந்தார். 7 அவர் என்ைன ேநாக்க :
மனிதகுமாரேன, இது நான் இஸ்ரேவல்
மக்களின் நடுேவ என்ெறன்ைறக்கும்
வாழ்ந்தருக்கும் என்னுைடய சங்காசனமும்
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என்னுைடய பாதபீடத்தன் இடமுமாக
இருக்க றது; இனி இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாரும் அவர்களுைடய ராஜாக்களும்
என்னுைடய பரிசுத்தப் ெபயரிேல
தங்களுைடய ேமைடகளில் தங்களுைடய
ேவச த்தனத்தனாலும் தங்களுைடய
ராஜாக்களின் ப ேரதங்களினாலும்
தீட்டுப்படுத்துவதல்ைல. 8 அவர்கள்
எனக்கும் தங்களுக்கும் நடுேவ ஒரு சுவர்
இருக்கும்படி, தங்களுைடய வாசற்படிைய
என்னுைடயவாசற்படிஅருகலும்,தங்கவாசல்
நைலகைள என்னுைடய வாசல்நைலகள்
அருகலும் ேசர்த்து, என்னுைடய
பரிசுத்தப் ெபயைர தாங்கள் ெசய்த
அருவருப்புகளினால் தீட்டுப்படுத்தனார்கள்;
ஆைகயால் என்னுைடய ேகாபத்த ேல
அவர்கைள நாசமாக்க ேனன்.
9 இப்ெபாழுதும் அவர்கள் தங்களுைடய
ேவச த்தனத்ைதயும் தங்களுைடய
ராஜாக்களின் ப ேரதங்கைளயும் என்னுைடய
சமுகத்தலிருந்து அகற்றனால் நான்
என்ெறன்ைறக்கும் அவர்கள் நடுேவ
வாழ்ந்தருப்ேபன். 10 மனிதகுமாரேன,
இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்களுைடய
அக்க ரமத்தனால் ெவட்கப்படும்படி, நீ
அவர்களுக்கு இந்த ஆலயத்ைதக் காண்ப ;
அதன் அளைவ அளக்கக்கடவர்கள்.
11 அவர்கள் ெசய்த எல்லாவற்றற்காக
ெவட்கப்பட்டால், அப்ெபாழுது இந்த
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ஆலயத்தன் ரூபத்ைதயும், அதன்
அளைவயும், முன்வாசல்கைளயும், பன்
வாசல்கைளயும், எல்லா ஒழுங்குகைளயும்,
எல்லாக் கட்டைளகைளயும், எல்லா
நயமங்கைளயும், எல்லாச் சட்டங்கைளயும்
அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்த , அவர்கள்
அதனுைடய எல்லா ஒழுங்குகைளயும்,
எல்லா முைறைமகைளயும் ைகக்ெகாண்டு,
அைவகளின்படி ெசய்ய அைத
அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக
எழுதைவ. 12 ஆலயத்தனுைடய
ப ரமாணம் என்னெவன்றால்: மைலயன்
உயரத்தன்ேமல் சுற்றலும் அதன்
எல்ைலெயங்கும் மிகவும் பரிசுத்தமாக
இருக்கும்; இதுேவ ஆலயத்தனுைடய
ப ரமாணம்.
பலிபீடம்

13 முழங்களின்படி அளக்கும் பலிபீடத்தன்
அளவுகளாவன: ஒரு ைக முழமும் நான்கு
வ ரற்கைடயும் ெகாண்டது ஒரு முழமாகும்;
அதன்படி சுற்றாதாரம், ஒரு முழ உயரமும்,
ஒரு முழ அகலமும், அதன் ஓரத்ைதச்
சுற்றலுமுள்ள வளிம்பு ஒரு ஜாணுமாக
இருக்கும்; இது பலிபீடத்தன் ேமல்பக்கம்.
14 தைரயல் இருக்கற ஆதாரம் துவங்க க்
கீழ்நைலவைர இரண்டு முழமும், அகலம்
ஒருமுழமும், சன்ன நைலதுவங்க ப்
ெபரிய நைலவைர நான்குமுழமும், அகலம்
ஒருமுழமுமாக இருக்கும். 15 பலிபீடத்தன்
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ச கரம் நான்குமுழ உயரமுமாக இருக்கும்;
பலிபீடத்தன் உச்ச க்குேமேல நான்கு
ெகாம்புகள்இருக்கும். 16பலிபீடத்தன் ச கரம்
பன்னிரண்டு முழ நீளமும், பன்னிரண்டு முழ
அகலமும்தன்னுைடயநான்குபக்கங்களிலும்
நான்கும் சதுரமுமாக இருக்கும். 17 அதன்
நான்கு பக்கங்களிலுள்ள சட்டத்தன் நீளம்
பதனான்கு முழமும், அகலம் பதனான்கு
முழமும், அைதச் சுற்றலுமிருக்க ற வளிம்பு
அைர முழமும், அதற்கு ஆதாரமானது
சுற்றலும் ஒரு முழமுமாக இருக்கும்; அதன்
படிகள் கழக்குக்கு எத ராக இருக்கும்
என்றார். 18 பன்னும் அவர் என்ைன
ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்;
பலிபீடத்ைத உண்டாக்கும் நாளிேல
அதன்ேமல் தகனபலியடுகறதற்கும்
அதன்ேமல் இரத்தம் ெதளிப்பதற்குமான
கட்டைளகள்: 19 எனக்கு ஆராதைன
ெசய்க றதற்கு என்னிடத்தல் ேசருக ற
சாேதாக்கன் சந்ததயாரான ேலவ
ேகாத்த ரத்தாராக ய ஆசாரியர்களுக்கு
நீ பாவநவாரண பலியாக ஒரு
இளங்காைளையக் ெகாடுப்பாயாக
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 20 அதன் இரத்தத்தல்
ெகாஞ்சம் எடுத்து, அதன் நான்கு
ெகாம்புகளிலும், சட்டத்தன் நான்கு
முைனகளிலும், சுற்றயருக்க ற வளிம்பலும்
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பூச பாவநவ ர்த்த ெசய்து, அைதச்
சுத்த கரித்து, 21 பன்பு பாவநவாரணத்தன்
காைளையக் ெகாண்டுேபாய், அைத
ஆலயத்த ேல பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கு
ெவளிேய குற க்கப்பட்ட இடத்த ேல
சுட்ெடரிக்கேவண்டும். 22இரண்டாம் நாளிேல
பழுதற்ற ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவப்
பாவநவாரணத்துக்காகப் பலியடுவாயாக;
அவர்கள் இளங்காைளயனாேல
பலிபீடத்ைதச் சுத்த கரிப்பு ெசய்ததுேபாலப்
பாவநவாரணம் ெசய்யேவண்டும்.
23 நீ பாவநவாரணத்ைத முடித்தபன்பு,
பழுதற்ற ஒரு இளங்காைளையயும்
பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும்
மந்ைதயலிருந்து எடுத்துப் பலியடுவாயாக.
24 அைவகைளக் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் பலியடுவாயாக; ஆசாரியர்கள்
அைவகளின்ேமல் உப்பு தூவ , அைவகைளக்
ெயேகாவாவுக்கு தகனபலியாக
இடேவண்டும். 25 ஏழுநாள்வைரக்கும்
அனுதனமும் பாவநவாரணத்துக்காக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவப் பைடப்பாயாக;
பழுதற்றைவகளான இளங்காைளையயும்
மந்ைதயலிருந்து எடுத்த ஆட்டுக்கடாைவயும்
பைடப்பார்களாக. 26 ஏழுநாள்வைரக்கும்
பலிபீடத்ைதப் பாவநவ ர்த்த ெசய்து, அைதச்
சுத்த கரித்து, ப ரதஷ்ைட ெசய்யேவண்டும்.
27 அந்த நாட்கள் முடிந்தபன்பு, எட்டாம்
நாள்முதல் ஆசாரியர்கள் பலிபீடத்தன்ேமல்
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உங்களுைடய தகனபலிகைளயும்
உங்களுைடய நன்ற பலிகைளயும்
பைடப்பார்களாக; அப்ெபாழுது உங்கைள
அங்கீகரிப்ேபன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர்ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 44
ப ரபுக்கள், ேலவயர்கள் மற்றும்

ஆசாரியர்கள்
1 பன்பு அவர் என்ைன கழக்கு எத ேர

பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கு ெவளிவாசல் வழிேய
தரும்பச்ெசய்தார்; அது பூட்டப்பட்டிருந்தது.
2 அப்ெபாழுது ெயேகாவா என்ைன
ேநாக்க : இந்த வாசல் த றக்கப்படாமல்
பூட்டப்பட்டிருக்கும்; ஒருவரும் இதற்குள்
நுைழவதல்ைல; இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவா இதற்குள் நுைழந்தார்,
ஆைகயால் இது பூட்டப்பட்டிருக்கேவண்டும்.
3 இது அதபத க்ேக உரியது, அதபத
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் உணவு
உண்பதற்காக இதல் உட்காருவான்;
அவன் வாசல் மண்டபத்தன் வழியாக
நுைழந்து, மறுபடியும் அதன் வழியாகப்
புறப்படுவான் என்றார். 4 பன்பு அவர்
என்ைனவடக்கு வாசல்வழியாக ஆலயத்தன்
முகப்ப ேல அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்;
இேதா, ெயேகாவாவுைடய ஆலயம்
ெயேகாவாவுைடயமகைமயால்நைறந்தைத
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நான் கண்டு, முகங்குப்புற வழுந்ேதன்.
5 அப்ெபாழுது ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க :
மனிதகுமாரேன, ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் எல்லா நயமங்கைளயும்
அதன் எல்லா சட்டங்கைளயும் குறத்து
நான் உன்னுடன் ெசால்வைதெயல்லாம்
நீ உன்னுைடய மனத ேல கவனித்து,
உன்னுைடய கண்களினாேல பார்த்து,
உன்னுைடய காதுகளினாேல ேகட்டு,
பரிசுத்த ஸ்தலத்தனுைடய எல்லா
வாசற்படிகளின் வழியாக ஆலயத்த ற்குள்
நுைழவதும் அதலிருந்து புறப்படுவதும்
இன்னவதெமன்று நீ ஆேலாச த்துப்
பார்த்து, 6 இஸ்ரேவல் மக்களாகய
கலகக்காரர்களுடன் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார், இஸ்ரேவல்
மக்கேள, நீங்கள் ெசய்த எல்லா
அருவருப்புகளும் ேபாதும். 7 நீங்கள்
எனக்குச் ெசலுத்தேவண்டிய ஆகாரமாக ய
ெகாழுப்ைபயும், இரத்தத்ைதயும்
ெசலுத்தும்ேபாது, என்னுைடய
ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கும்படி
வருத்தேசதனமில்லாத இருதயமும்
வருத்தேசதனமில்லாத மாம்சமுமுள்ள
அந்நயர்கைள என்னுைடய பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ற்குள் இருக்கறதற்காக
அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தீர்கள்; நீங்கள்
ெசய்த எல்லா அருவருப்புகளினாலும்
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அவர்கள் என்னுைடய உடன்படிக்ைகைய
மீறனார்கள். 8 நீங்கள் என்னுைடய பரிசுத்த
ெபாருட்களின் காவைலக் காக்காமல்,
உங்களுக்கு வருப்பமானவர்கைள
என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல
என்னுைடய காவைலக் காக்க றதற்காக
ைவத்தீர்கள். 9 ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவல் மக்களின் நடுவல் இருக்கற
எல்லா அந்நயர்களிேலா கீழ்படியாத
இருதயமும் வருத்தேசதனமில்லாத
மாம்சமுமுள்ள அந்நயர் ஒருவனும்
என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள்
நுைழவதல்ைல. 10 இஸ்ரேவல்
வழிதப்ப ப்ேபாகும்ேபாது, என்ைனவட்டுத்
தூரமானவர்களும்,என்ைனவட்டுவழிதப்ப த்
தங்களுைடய அசுத்தமான சைலகைளப்
பன்பற்றனவர்களுமாகய ேலவயர்களும்
தங்களுைடய அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பார்கள்.
11 ஆகலும் அவர்கள் என்னுைடய
ஆலயத்தன் வாசல்கைளக் காத்து,
என்னுைடய ஆலயத்தல் ேவைலெசய்து,
என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல
பணிவைடக்காரர்களாக இருப்பார்கள்;
அவர்கள் மக்களுக்காக தகனபலிகைளயும்
மற்றப் பலிகைளயும் ெசலுத்த ,இவர்களுக்கு
ேவைல ெசய்க றதற்கு இவர்கள் முன்பாக
என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல
பணிவைடக்காரர்களாக இருப்பார்கள்.
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12 அவர்கள் இவர்களுைடய அசுத்தமான
சைலகளுக்குமுன்பாக நன்றுஇவர்களுக்கு
ேவைலெசய்து, இஸ்ரேவல் மக்கைள
அக்க ரமத்தல் வழச்ெசய்தபடியனால்,
நான் என்னுைடய ைகைய அவர்களுக்கு
வேராதமாக உயர்த்த ேனன், அவர்கள்
தங்களுைடய அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பார்கள்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 13 அவர்கள் எனக்கு
ஆசாரியர்களாக ஆராதைன ெசய்வதற்கு
என்னுைடய அருகல் வராமலும், மகா
பரிசுத்தமான இடத்தல் என்னுைடய
பரிசுத்த ெபாருட்களில் யாெதான்றற்கு
அருகல் வராமலும் இருக்கேவண்டும்,
அவர்கள் தங்களுைடய ெவட்கத்ைதயும்
தாங்கள் ெசய்த அருவருப்புகைளயும்
சுமக்கேவண்டும். 14 ஆலயத்தன்
எல்லா ேவைலகளுக்கும் அதல்
ெசய்யப்படேவண்டியஎல்லாவற்றற்கும்நான்
அவர்கைள அதல் காவல்காக்க றவர்களாக
இருக்கக் கட்டைளயடுேவன்.
15 இஸ்ரேவல் மக்கள், என்ைன வட்டு
வழிதப்ப ப்ேபாகும்ேபாது, என்னுைடய
பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் காவைலக்
காக்க ற சாேதாக்கன் மகனாகய
ேலவயர்கள் என்னும் ஆசாரியர்கேள
எனக்கு ஆராதைனெசய்ய என்னுைடய
அருகல் ேசர்ந்து, ெகாழுப்ைபயும்,
இரத்தத்ைதயும் எனக்குச் ெசலுத்த
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என்னுைடய சந்ந தயல் ந ற்பார்கெளன்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
16 இவர்கள் என்னுைடய பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ற்குள் நுைழவார்கள், இவர்கேள
எனக்கு ஆராதைன ெசய்ய என்னுைடய
பீடத்ைதக் அருேக வந்து, என்னுைடய
காவைலக் காப்பார்கள். 17 உள்முற்றத்தன்
வாசல்களுக்குள்நுைழகறேபாது,சணல்நூல்
ஆைடகைள அணிந்துக்ெகாள்வார்களாக;
அவர்கள் உள்முற்றத்தன் வாசல்களிலும்,
உள்ேளயும் ஆராதைன ெசய்யும்ேபாது,
ஆட்டு ேராமத்தாலான உைடைய
அணியக்கூடாது. 18 அவர்களுைடய
தைலகளில் சணல்நூல் குல்லாக்கைளயும்,
அவர்களுைடய இடுப்பல் சணல்நூல்
ஆைடகைளயும் அணியேவண்டும்;
ேவர்ைவ உண்டாக்கக்கூடிய எைதயும்
இடுப்பல் அணியக்கூடாது. 19 அவர்கள்
ெவளிமுற்றமாகய ெவளிமுற்றத்த ேல
மக்களிடத்தல் ேபாகும்ேபாது,
அவர்கள் தாங்கள் ஆராதைனெசய்யும்
ேநரத்தல் அணிந்தருந்த தங்களுைடய
ஆைடகைளக் கழற்ற , அைவகைளப்
பரிசுத்த அைறவீடுகளில் ைவத்து,
ேவேற ஆைடகைள அணிந்துெகாள்ள
ேவண்டும்; தங்களுைடய ஆைடகளாேல
மக்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடாது.
20 அவர்கள் தங்களுைடய தைலகைளச்
சைரக்காமலும், தங்களுைடய முடிைய
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நீளமாக வளர்க்காமலும், தங்களுைடய
தைலமுடிையக் கத்தரிக்கக்கேவண்டும்.
21 ஆசாரியர்களில் ஒருவனும்,
உள்முற்றத்த ற்குள் நுைழயும்ேபாது,
த ராட்ைசரசம் குடிக்கக்கூடாது.
22 வதைவையயும் தள்ளிவ டப்பட்டவைளயும்
அவர்கள் தருமணம்ெசய்யாமல், இஸ்ரேவல்
வீட்டாளாகய கன்னிைகையேயா, ஒரு
ஆசாரியரின் மைனவயாக இருந்த
வதைவையேயா தருமணம்ெசய்யலாம்.
23 அவர்கள் பரிசுத்தமானதற்கும்
பரிசுத்தமல்லாததற்கும், தீட்டானதற்கும் தீட்டு
இல்லாததற்கும் இருக்கும் வத்தயாசத்ைத
என்னுைடய மக்களுக்குப் ேபாத த்து,
அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்தேவண்டும்.
24 வழக்கருந்தால் அவர்கள் நயாயந்தீர்க்க
ஆயத்தமாக இருந்து, என்னுைடய
நயாயங்களின்படி அைதத் தீர்த்து,
என்னுைடய பண்டிைககளில் எல்லாம்
என்னுைடய நயாயப்ப ரமாணத்ைதயும்
என்னுைடய கட்டைளகைளயும்
ைகக்ெகாண்டு, என்னுைடய
ஓய்வுநாட்கைளப் பரிசுத்தமாக்கேவண்டும்.
25 தகப்பன், தாய், மகன், மகள், சேகாதரன்,
கணவனுக்கு வாழ்க்ைகப்படாத சேகாதரி
என்னும் இவர்களுைடய சவத்தனால்
அவர்கள் தீட்டுப்படலாேமதவ ர, அவர்களில்
ஒருவனும் ெசத்த ஒருவனிடத்தல்
ேபாய்த் தீட்டுப்படக்கூடாது. 26 அவன்
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சுத்த கரிக்கப்பட்டபன்பு, அவனுக்கு
ஏழுநாட்கள் எண்ணப்படேவண்டும்.
27 அவனுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்தல்
ஆராதைன ெசய்யும்படி பரிசுத்த ஸ்தலம்
இருக்கற உள்முற்றத்த ற்குள் நுைழகற
நாளிேல, அவன் தனக்காகப் பாவநவாரண
பலிையச் ெசலுத்தேவண்டும் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
28 அவர்களுக்குரிய பங்கு என்னெவன்றால்:
நாேன அவர்களுைடய பங்கு; ஆைகயால்
இஸ்ரேவலில் அவர்களுக்கு ெசாத்ைதயும்
ெகாடுக்காமல் இருங்கள்; நாேன
அவர்களின் ெசாத்து. 29 உணவுபலிையயும்
பாவநவாரணபலிையயும்குற்றநவாரணபலிையயும்
அவர்கள் சாப்படுவார்கள்; இஸ்ரேவலிேல
ெபாருத்தைன ெசய்யப்பட்டெதல்லாம்
அவர்களுக்கு உரியதாக இருப்பதாக.
30 எல்லாவத முதற்பழங்களில் எல்லாம்
முந்தன பலனும், நீங்கள் காணிக்ைகயாகச்
ெசலுத்தும் எந்தவதமான ெபாருள்களும்
ஆசாரியர்களுக்கு உரியதாக இருப்பதாக;
உங்களுைடய வீட்டில் ஆசீர்வாதம்
தங்கும்படி நீங்கள் பைசந்தமாவல்
முதற்பாகத்ைதயும் ஆசாரியனுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 31 பறைவகளிலும்
மிருகங்களிலும் தானாகச் ெசத்ததும்
மிருகத்தால் ேவட்ைடயாடப்பட்டதுமான
ஒன்ைறயும்ஆசாரியர்கள் சாப்ப டக்கூடாது.
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அத்த யாயம் 45
ேதசம் பங்க டப்படுதல்

1 நீங்கள் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்படி
ேதசத்ைதச் சீட்டுப்ேபாட்டுப் பங்கடும்ேபாது,
ேதசத்தல் இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகால்
நீளமும், பத்தாய ரம் ேகால் அகலமுமான
பரிசுத்த பங்ைகக் ெயேகாவாவுக்ெகன்று
ப ரித்து ைவக்கேவண்டும்; இது
தன்னுைடய சுற்றுப்பரப்புள்ள எங்கும்
பரிசுத்தமாக இருக்கும். 2 இத ேல பரிசுத்த
ஸ்தலத்துக்ெகன்று ஐந்நூறு ேகால்
நீளமும் ஐந்நூறு ேகால் அகலமுமான
நான்குசதுரமும் அளக்கப்படேவண்டும்;
அதற்குச் சுற்றலும் ஐம்பது முழமான
ெவளிந லம் இருக்கேவண்டும். 3 இந்த
அளவு உட்பட இருபத்ைதந்தாய ரம்
ேகால் நீளத்ைதயும் பத்தாய ரம் ேகால்
அகலத்ைதயும் அளப்பாயாக; அதற்குள்
பரிசுத்த ஸ்தலமும் மகா பரிசுத்த
ஸ்தலமும் இருக்கேவண்டும். 4 ேதசத்தல்
பரிசுத்த பங்காகய இது ெயேகாவாவுக்கு
ஆராதைனெசய்யச் ேசருக றவர்களும்,
பரிசுத்த ஸ்தலத்தல் ஆராதைன
ெசய்க றவர்களுமான ஆசாரியர்களுக்கு
உரியது; இது அவர்களுக்கு வீடுகளுக்கான
இடமும், பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கு அருகலுள்ள
இடமுமாக இருக்கேவண்டும். 5 பன்னும்
இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகால் நீளமும்
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பத்தாய ரம் ேகால் அகலமுமான இடம்
ஆலயத்தன் பணிவைடக்காரர்களாகய
ேலவயர்களுக்கு உரியதாக இருக்கும்;
அது அவர்களுைடய உைடைம; அதல்
இருபது அைறவீடுகள் இருக்கேவண்டும்.
6 பரிசுத்த பங்காகப் பைடக்கப்பட்டதற்கு
எத ேர நகரத்தன் இடமாக ஐயாய ரம் ேகால்
அகலத்ைதயும் இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகால்
நீளத்ைதயும் அளந்து ெகாடுப்பீர்களாக;
அது இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவருக்கும்
ெசாந்தமாக இருக்கும். 7 பரிசுத்த பங்காகப்
பைடக்கப்பட்டதற்கும் நகரத்தன்இடத்த ற்கும்
இந்தப்பக்கத்தலும் அந்தப்பக்கத்தலும்,
பரிசுத்தப் பைடப்புக்கு முன்பாகவும்,
நகரத்தன் இடத்த ற்கு முன்பாகவும்,
அதபதயனுைடய பங்கு ேமற்க ேல ேமற்கு
பக்கமாகவும்க ழக்க ேலக ழக்குபக்கமாகவும்
இருப்பதாக; அதன் நீளம் ேமற்கு எல்ைல
துவக்க க் க ழக்கு எல்ைலவைர பங்குகளில்
ஒவ்ெவான்றுக்கும்எத ராகஇருக்கேவண்டும்.
8 இது அவனுக்கு இஸ்ரேவலிேல ெசாத்தாக
இருக்கட்டும்; என்னுைடய அத பத கள் இனி
என்னுைடய மக்கைள ஒடுக்காமல் ேதசத்ைத
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு அவர்களுைடய
ேகாத்த ரங்களுக்குத் தகுந்தபடி
வ ட்டுவடுவார்களாக. 9 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவலின் அதபத கேள, நீங்கள்
ெசய்ததுேபாதும்; நீங்கள் ெகாடுைமையயும்
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ெகாள்ைளயடுதைலயும் வ ட்டு,
நயாயத்ைதயும் நீதையயும் ெசய்யுங்கள்;
உங்களுைடய பலவந்தங்கைள என்னுைடய
மக்கைள வ ட்டு அகற்றுங்கள் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
10 உண்ைமயான எைட காட்டும் தராசும்,
சரியான அளவுள்ள மரக்காலும், சரியான
அளவுள்ள குடமும் உங்களுக்கு இருக்கட்டும்.
11 மரக்காலும் அளவுகுடமும் ஒேர அளவாக
இருந்து, மரக்கால் கலத்த ேல பத்தல் ஒரு
பங்கும். அளவுகுடம் கலத்த ேல பத்தல் ஒரு
பங்கும் ப டிக்கேவண்டும்; கலத்தன்படிேய
அதன் அளவு ந ர்ணயக்கப்படுவதாக.
12 ேசக்கலானது இருபது ேகரா; இருபது
ேசக்கலும் இருபத்ைதந்து ேசக்கலும்
பதைனந்து ேசக்கலும் உங்களுக்கு ஒரு
இராத்தலாகும்.

காணிக்ைககளும்பரிசுத்த நாட்களும்
13 நீங்கள் ெசலுத்தேவண்டிய

காணிக்ைகயாவது: ஒரு கலம்
ேகாதுைமய ேல ஒரு மரக்காலில்
ஆறல் ஒருபங்ைகயும், ஒரு கலம்
வாற்ேகாதுைமய ேல ஒரு மரக்காலில்
ஆறல் ஒரு பங்ைகயும் பைடக்கேவண்டும்.
14 அளவுகுடத்தால் அளக்க ற எண்ெணயன்
கட்டைள: பத்துக்குடம் ப டிக்க ற கலத்துக்குச்
சரியான ஒரு ஜாடி எண்ெணயேல
பத்தல் ஒரு பங்ைகப் பைடப்பீர்களாக;
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பத்து அளவுகுடம் ஒரு கலமாகும்.
15 இஸ்ரேவல் ேதசத்த ேல நல்ல
ேமய்ச்சைல ேமய்க ற மந்ைதய ேல இருநூறு
ஆடுகளில் ஒரு ஆடும், அவர்களுைடய
பாவநவாரணத்தற்காக உணவுபலியாகவும்,
தகனபலியாகவும், சமாதானபலியாகவும்
ெசலுத்தப்படேவண்டுெமன்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
16 இஸ்ரேவலின் அதபத க்கு முன்பாக
ேதசத்தன் மக்கெளல்ேலாரும் இந்தக்
காணிக்ைகையச் ெசலுத்தக் கடனாளிகளாக
இருக்க றார்கள். 17 இஸ்ரேவல்
மக்கள் கூடிவர குற க்கப்பட்ட எல்லா
பண்டிைககளிலும் மாதப்ப றப்புகளிலும்
ஓய்வு நாட்களிலும் தகனபலிகைளயும்
உணவுபலிகைளயும் பானபலிகைளயும்
ெசலுத்துவது அத பதயன்ேமல் சுமந்த
கடனாக இருக்கும்; அவன் இஸ்ரேவல்
மக்களுக்காகப் பாவநவாரணம்
ெசய்வதற்கு பாவநவாரணபலிையயும்
உணவுபலிையயும் தகனபலிையயும்
சமாதானபலிையயும் பைடப்பானாக.
18 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: முதலாம் மாதம்
முதலாம் நாளிேல நீ பழுதற்ற ஒரு
காைளையக் ெகாண்டு வந்து, பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ற்குப் பாவநவர்த்த ெசய்வாயாக.
19 பாவநவாரணபலியன் இரத்தத்த ேல
ெகாஞ்சம் ஆசாரியன் எடுத்து, ஆலயத்தன்
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வாசல் நைலகளிலும், பலிபீடத்துச்
சட்டத்தன் நான்கு மூைலகளிலும்,
உள்முற்றத்தன் வாசல் நைலகளிலும்
பூசுவானாக. 20 பைழெசய்தவனுக்காகவும்,
அறயாமல் தப்ப தம் ெசய்தவனுக்காகவும்
அந்தப்ப ரகாரமாக ஏழாம் நாளிலும்
ெசய்வாயாக; இந்த வதமாக ஆலயத்த ற்குப்
பாவநவர்த்த ெசய்வாயாக. 21 முதலாம்
மாதம் பதனான்காம் நாளிேல புளிப்ப ல்லாத
அப்பம் சாப்படுக ற ஏழுநாட்கள்
பண்டிைகயாகய பஸ்கா ஆரம்பமாகும்.
22 அந்த நாளிேல அத பத தனக்காக
ேதசத்து எல்லா மக்களுக்காகவும்
பாவநவாரணத்துக்காக ஒரு காைளையப்
பைடப்பானாக. 23 ஏழுநாட்கள்
பண்டிைகயல், அவன் அந்த ஏழுநாட்களும்
அனுதனமும் ெயேகாவாவுக்குத்
தகனபலியாகப் பழுதற்ற ஏழு
காைளகைளயும் ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
பாவநவாரணபலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் அனுதனமும்
பைடப்பானாக. 24 ஒவ்ெவாரு காைளயுடன்
ஒரு மரக்கால் மாவும் ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்கடாவுடன் ஒரு மரக்கால் மாவுமான
உணவுபலிையயும், ஒவ்ெவாரு மரக்கால்
மாவுடன் ஒருபடி எண்ெணையயும்
பைடப்பானாக. 25ஏழாம் மாதம் பதைனந்தாம்
நாளில் ஆரம்பமாக ற பண்டிைகய ேல
அவன் அப்படிேய ஏழுநாட்களும் அதற்கு
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இைணயானபடி பாவநவாரணபலிகைளயும்
தகனபலிகைளயும், உணவுபலிகைளயும்,
எண்ெணையயும்பைடக்கக்கடவன்.

அத்த யாயம் 46
அதபதயும் பண்டிைககளும்

1 ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
ேவைலெசய்க ற ஆறுநாட்களிலும்
க ழக்குக்கு எத ரான உள்முற்றத்தனுைடய
வாசல் பூட்டப்பட்டிருந்து, ஓய்வு நாளிலும்
மாதப்ப றப்பலும் தறக்கப்படேவண்டும்.
2 அப்ெபாழுது இளவரசன் ெவளிவாசல்
மண்டபத்தன் வழியாக நுைழந்து, வாசற்படி
அருகல் ந ற்கேவண்டும்; ஆசாரியர்கேளா
அவனுைடய தகனபலிையயும், அவனுைடய
சமாதான பலிகைளயும் பைடக்கேவண்டும்;
அவன் வாசற்படிய ேல ஆராதைன ெசய்து,
பன்பு புறப்படுவானாக; அந்த வாசல்
மாைலவைர பூட்டப்படாமல் இருப்பதாக.
3 ேதசத்து மக்களும் ஓய்வுநாட்களிலும்
மாதப்ப றப்புகளிலும் அந்த வாசலின்
நைடய ேல ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ஆராதைன ெசய்யேவண்டும். 4 அதபத
ஓய்வுநாளிேல ெயேகாவாவுக்குப் பலியடும்
தகனபலி, பழுதற்ற ஆறு ஆட்டுக்குட்டிகளும்
பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாவுேம.
5 ஆட்டுக்கடாவுடன் உணவுபலியாக ஒரு
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மரக்கால் மாைவயும், ஆட்டுக்குட்டிகளுடன்
உணவுபலியாகத் தன்னுைடய
த ராணிக்குத்தகுந்ததாகத் தருகற ஈைவயும்,
ஒவ்ெவாரு மரக்கால் மாேவாடு ஒருபடி
எண்ெணையயும் பைடக்கேவண்டும்.
6 மாதப்ப றப்பான நாளிேலா, அவன்
பழுதற்ற ஒரு இளங்காைளையயும்,
பழுதற்ற ஆறு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்
ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும் பலிய ட்டு,
7 உணவுபலியாக இளங்காைளயுடன் ஒரு
மரக்கால் மாைவயும், ஆட்டுக்கடாவுடன் ஒரு
மரக்கால் மாைவயும், ஆட்டுக்குட்டிகளுடன்
தன்னுைடய த ராணிக்குத்தகுந்ததாக,
ஒவ்ெவாரு மரக்கால் மாவுடன் ஒருபடி
எண்ெணையயும் பைடக்கேவண்டும்.
8 இளவரசன் வருகறேபாது வாசல்
மண்டபத்தன் வழியாக நுைழந்து, அது
வழியாகத் தரும்பப் புறப்படேவண்டும்.
9 ேதசத்தன் மக்கள் குறக்கப்பட்ட நாட்களில்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் வரும்ேபாது,
ஆராதைன ெசய்க றதற்காக வடக்கு
வாசல்வழியாக உள்ேள நுைழந்தவன்
ெதற்கு வாசல்வழியாகப் புறப்படவும், ெதற்கு
வாசல்வழியாக உள்ேள நுைழந்தவன்
வடக்கு வாசல்வழியாகப் புறப்படேவண்டும்;
தான் நுைழந்த வாசல்வழியாகத்
தரும்ப ப்ேபாகாமல், தனக்கு எத ரான
வழியாகப் புறப்பட்டுப்ேபாவானாக.
10அவர்கள் உள்ேள நுைழயும்ேபாது, அதபத
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அவர்கள் நடுவ ேல அவர்களுடன் உள்ேள
நுைழந்து,அவர்கள்புறப்படும்ேபாதுஅவனும்
கூடப் புறப்படேவண்டும். 11பண்டிைககளிலும்
குறக்கப்பட்ட காலங்களிலும் அவன்
பைடக்கும் உணவுபலியாவது: காைளயுடன்
ஒரு மரக்கால் மாவும், ஆட்டுக்கடாவுடன்
ஒரு மரக்கால் மாவும், ஆட்டுக்குட்டிகளுடன்
அவனுைடய த ராணிக்குத்தகுந்ததாகத்
தருகற ஒரு ஈவும், ஒவ்ெவாரு
மரக்கால் மாவுடன் ஒருபடி எண்ெணயும்
ெகாடுக்கேவண்டும். 12 இளவரசன்
உற்சாகமான தகனபலிையேயா,
சமாதான பலிகைளேயா ெயேகாவாவுக்கு
உற்சாகமாகச் ெசலுத்த வரும் ேபாது,
அவனுக்குக் க ழக்கு ேநாக்க இருக்கும்
வாசல் த றக்கப்படேவண்டும்; அப்ெபாழுது
அவன் ஓய்வு நாளில் ெசய்க றதுேபால,
தன்னுைடய தகனபலிையயும் தன்னுைடய
சமாதான பலிையயும் ெசலுத்த ,
பன்பு புறப்படேவண்டும்; அவன்
புறப்பட்டபன்பு வாசல் பூட்டப்படேவண்டும்.
13 தனந்ேதாறும் ஒருவயதுைடய பழுதற்ற
ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக் ெயேகாவாவுக்குத்
தகனபலியாகப் பைடக்கேவண்டும்;
காைலேதாறும் அைதப் பைடக்கேவண்டும்.
14அத ேனாடுகாைலேதாறும்உணவுபலியாக
ஒரு மரக்கால் மாவ ேல ஆறெலாரு
பங்ைகயும், ெமல்லிய மாைவப்
பைசயும்படி ஒருபடி எண்ெணயேல
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மூன்றெலாரு பங்ைகயும் பைடக்கேவண்டும்;
இது அன்றாடம் ெயேகாவாவுக்குப்
பைடக்கேவண்டிய ந த்தய கட்டைளயான
உணவுபலி. 15 இப்படிக் காைலேதாறும்
அனுதன தகனபலியாக ஆட்டுக்குட்டிையயும்
உணவுபலிையயும் எண்ெணையயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 16 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இளவரசன் தன்னுைடய மகன்களில்
ஒருவனுக்குத் தன்னுைடய ெசாத்தல் ஒரு
பங்ைகக் ெகாடுத்தால், அது அவனுைடய
மகன்களுைடயதாக இருக்கும்; அது
உரிைமச் ெசாத்தாக அவர்களுக்குச்
ெசாந்தமாகும். 17 அவன் தன்னுைடய
ஊழியக்காரர்களில் ஒருவனுக்குத்
தன்னுைடய ெசாத்தல் ஒரு பங்ைகக்
ெகாடுத்தருந்தால், அது வடுதைலயன்
வருடம்வைர அவனுைடயதாக இருந்து,
பன்பு தரும்ப அத பதயனிடம் ேசரும்;
அதன் ெசாத்து அவனுைடய மகன்களுக்ேக
உரியது, அது அவர்களுைடயதாக
இருக்கும். 18 இளவரசனானவன்
மக்கைள பறமுதல் ெசய்து, அவர்களின்
ெசாந்தமானதற்குஅவர்கைளப்ெவளியாக்க ,
அவர்களுைடய ெசாத்தலிருந்து
ஒன்றும் எடுக்கக்கூடாது; என்னுைடய
மக்களில் ஒருவரும் தங்களுைடய
ெசாந்தமானதற்கு ெவளியாக்கப்பட்டுச்
ச தறடிக்கப்படாதபடி அவன் தன்னுைடய
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ெசாந்தத்த ேல தன்னுைடய மகன்களுக்கு
ெசாத்து ெகாடுக்கேவண்டும். 19 பன்பு
அவர் வாசலின் பக்கத்தல் இருந்த
நைடவழியாக என்ைன வடக்குக்கு
எத ரான ஆசாரியர்களுைடய பரிசுத்த
அைறவீடுகளுக்குஅைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்;
அந்த இடத்தல் ேமற்ேக இருபக்கத்தலும்
ஒரு இடம் இருந்தது. 20 அவர் என்ைன
ேநாக்க : குற்றநவாரணபலிையயும்,
பாவநவாரணபலிையயும்,உணவுபலிையயும்
ஆசாரியர்கள் ெவளிமுற்றத்த ேல
ெகாண்டுேபாய்மக்கைளப்பரிசுத்தம்ெசய்யாதபடி,
அவர்கள் அைவகைளச் சைமக்க றதற்கும்
சுடுகறதற்குமான இடம் இதுேவ என்றார்.
21 பன்பு அவர் என்ைன ெவளிமுற்றத்தல்
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், என்ைன
முற்றத்தன் நான்கு மூைலகைளயும்
கடந்துேபாகச்ெசய்தார்; முற்றத்து ஒவ்ெவாரு
மூைலயலும் ஒவ்ெவாரு முற்றம் இருந்தது.
22 முற்றத்தன் நான்கு மூைலகளிலும்
புைகத்துவாரங்களுள்ள இந்த முற்றங்கள்
நாற்பது முழ நீளமும், முப்பது முழ
அகலமுமானைவகள்; இந்த நான்கு மூைல
முற்றங்களுக்கும் ஒேர அளவு இருந்தது.
23 இந்த நான்கற்கும் சுற்றலும் உள்ேள
ஒரு பக்கஅைற உண்டாயருந்தது; இந்தப்
பக்கஅைறகளின் சுற்றலும் அடுப்புகள்
ேபாடப்பட்டிருந்தது. 24 அவர் என்ைன
ேநாக்க : இைவகள் மக்கள் ெசலுத்தும்
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பலிகைளஆலயத்தன்பணிவைடக்காரர்கள்
சைமக்க றவீடுகள்என்றார்.

அத்த யாயம் 47
ஆலயத்தலிருந்துபுறப்படும்நத

1 பன்பு அவர் என்ைன ஆலயத்தன்
வாசலுக்குத் தரும்பவரச்ெசய்தார்; இேதா,
வாசற்படியன்கீழிருந்துதண்ணீர்புறப்பட்டுக்
க ழக்ேக ஓடுகறதாக இருந்தது; ஆலயத்தன்
முகப்பு க ழக்கு ேநாக்க இருந்தது; அந்தத்
தண்ணீர் ஆலயத்தன் வலது பக்கமாகப்
பலிபீடத்த ற்குத் ெதற்ேக பாய்ந்தது.
2 அவர் என்ைன வடக்கு வாசல் வழியாகப்
புறப்படச்ெசய்து, என்ைன ெவளிய ேல
க ழக்குதைசக்குஎத ரானெவளிவாசல்வைர
சுற்ற நடத்த க்ெகாண்டுேபானார்;
அங்ேக தண்ணீர் வலதுபக்கத்தலிருந்து
பாய்க றதாகஇருந்தது. 3அந்தமனிதன்தமது
ைகயல்நூைலப்ப டித்துக்ெகாண்டு,க ழக்ேக
புறப்படும்ேபாது ஆய ரமுழம் அளந்து,
என்ைனத் தண்ணீைரக் கடக்கச்ெசய்தார்;
தண்ணீர் கணுக்கால் அளவாக இருந்தது.
4 பன்னும் அவர் ஆய ரமுழம் அளந்து,
என்ைனத் தண்ணீைரக் கடக்கச்ெசய்தார்;
அங்ேக தண்ணீர் முழங்கால் அளவாக
இருந்தது; பன்னும் அவர் ஆய ரமுழம்
அளந்து என்ைனக் கடக்கச்ெசய்தார்; அங்ேக
தண்ணீர்இடுப்பளவாகஇருந்தது. 5பன்னும்
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அவர் ஆய ரமுழம் அளந்தார்; அங்ேக அது
நான் கடக்கக்கூடாத நதயாக இருந்தது;
தண்ணீர் நீச்சல் ஆழமும் கடக்கமுடியாத
நதயுமாக இருந்தது. 6 அவர் என்ைன
ேநாக்க : மனிதகுமாரேன,இைதக் கண்டாயா
என்று ெசால்லி, என்ைன நத ேயாரமாகத்
தரும்ப நடத்த க்ெகாண்டுேபானார். 7 நான்
நடந்துவரும்ேபாது, இேதா, நத ேயாரத்தல்
இக்கைரயலும் அக்கைரயலும் ெவகு
த ரளான மரங்கள் இருந்தது. 8 அவர்
என்ைன ேநாக்க : இந்தத் தண்ணீர்
கழக்குேதசத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
வனாந்த ரவழியாக ஓடி கடலில் வழும்;
இது கடலில் பாய்ந்து, வழுந்தபன்பு,
அதன் தண்ணீர் ஆேராக்கயமாகும்.
9 நடந்தது என்னெவன்றால், இந்த நத
ேபாகுமிடெமங்கும் வாழும் உய ரினங்கள்
யாவும் பைழக்கும்; இந்தத் தண்ணீர் அங்ேக
வந்தபடியனால் ெவகு ஏராளமான மீன்களும்
உண்டாயருக்கும்; இந்த நத ேபாகுமிடம்
எங்குமுள்ள யாவும் ஆேராக்கயமைடந்து
பைழக்கும். 10அப்ெபாழுதுஎன்ேகத துவங்க
எெனக்லாய ம்வைர மீன்ப டிக்க றவர்கள்
அதன் கைரய ேல ந ற்பார்கள்; அெதல்லாம்
வைலகைள வ ரிக்க ற இடமாக
இருக்கும்; அதன் மீன்கள் மத்தய
தைரக் கடலின் மீன்கைளப்ேபாலப்
பல வைகயான மீன்கள் ஏராளமுமாக
இருக்கும். 11 ஆனாலும் அதனுைடய
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உைளயான பள்ளங்களும் அதனுைடய
சதுப்பு பகுத களும் ஆேராக்கயமாகாமல்,
உப்பாகேவ வ ட்டுவ டப்படும்.
12 நத ேயாரமாக அதன் இக்கைரயலும்
அக்கைரயலும் சாப்படுவதற்கான
எல்லாவத மரங்களும் வளரும்;
அைவகளின் இைலகள் உத ர்வதுமில்ைல,
அைவகளின் பழங்கள் ெகடுவதுமில்ைல;
அைவகளுக்குப் பாயும் தண்ணீர் பரிசுத்த
ஸ்தலத்தலிருந்து பாய்க றபடியனால்
மாதந்ேதாறும் புதுபழங்கைளக்
ெகாடுத்துக்ெகாண்ேடயருக்கும்;
அைவகளின் பழங்கள் சாப்படுவதற்கும்,
அைவகளின்இைலகள்உத ர்ந்து ேபாகாது.

ேதசத்தன்எல்ைலகள்
13ெயேகாவாகயஆண்டவர் ெசால்லுகறது

என்னெவன்றால்: நீங்கள் இஸ்ரேவலின்
பன்னிரண்டு ேகாத்த ரங்களுைடய
எண்ணிக்ைகயன்படிேய ேதசத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு குறக்கேவண்டிய
எல்ைலயாவது: ேயாேசப்புக்கு இரண்டு
பங்கு உண்டு. 14 சேகாதரனுடன்
சேகாதரனுக்குச் சரிபங்கு உண்டாக அைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளேவண்டும்; அைத
உங்களுைடய தகப்பன்மார்களுக்குக்
ெகாடுப்ேபன் என்று நான் வாக்களித்துக்
ெகாடுத்ேதன்; ஆைகயால் உங்களுக்கு இந்த
ேதசம்சுதந்தரமாகக்கைடக்கும். 15ேதசத்தன்
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எல்ைலயாவது: வடக்கு பக்கம் மத்தய தைரக்
சமுத்த ரம் துவங்க , ேசதாதுக்குப் ேபாக ற
எத்ேலான் வழியாக இருக்க ற, 16 ஆமாத்தும்,
ேபெராத்தாவும், தமஸ்குவன் எல்ைலக்கும்
ஆமாத்தன் எல்ைலக்கும் நடுவான
ச ப்ராயமும், ஆப்ரானின் எல்ைலயுடன்
ேசர்ந்த ஆத்சார் அத்தீேகானுமானது.
17 அப்படிேய மத்தய தைரக் கடலிலிருந்து
ேபாக ற எல்ைல ஆத்சார் ஏனானும்,
தமஸ்குவன்எல்ைலயும்,வடக்குமூைலயான
வடக்கும் ஆமாத்தன் எல்ைலயுமானது;
இது வடக்கு பக்கம். 18 க ழக்கு பக்கத்ைத
ஆப்ரானுக்கும் தமஸ்குவுக்கும் நடுவாகவும்,
கீேலயாத்துக்கும் ேயார்தானின் ஓரமான
இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கும், நடுவாகவும்
க ழக்கு கடல்வைர இருக்கும் எல்ைலயாக
அளப்பீர்களாக; இது கழக்கு பக்கம்.
19 ெதற்கு மூைலயான ெதற்கு பக்கம் தாமார்
துவங்க , காேதசலுள்ள சண்ைடமூட்டுதலின்
தண்ணீர்கள்வைர, ஆறுவைர மத்தய
தைரக் கடல்வைரயாகவும் இருப்பது; இது
ெதற்குமூைலயான ெதன்புறம். 20 ேமற்கு
பக்கம் அந்த எல்ைல துவங்க ஆமாத்துக்கு
எத ராக வந்து ேசரும்வைர இருக்க ற
மத்தய தைரக் கடேல; இது ேமற்கு பக்கம்.
21 இந்த ேதசத்ைத நீங்கள் இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களின்படிேய உங்களுக்குள்ேள
பங்க ட்டுக்ெகாள்வீர்களாக. 22உங்களுக்கும்,
உங்களுக்குள்ேள தங்க உங்களுக்குள்ேள
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பள்ைளகைளப்ெபறுகற அந்நயர்களுக்கும்,
நீங்கள் அைதச் சீட்டுப்ேபாட்டுச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வீர்களாக; இவர்கள்
உங்களுக்கு இஸ்ரேவல் மக்களில்
ப றந்தவர்கைளப்ேபாலஇருந்து,உங்களுடன்
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களின் நடுேவ
ெசாத்த ற்கு உடன்படுவார்களாக.
23 அந்நயன் எந்தக் ேகாத்த ரத்துடன்
தங்கயருக்க றாேனா, அத ேல அவனுைடய
ெசாத்ைத அவனுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 48
ேதசத்ைதப ரித்தல்

1 ேகாத்த ரங்களின் ெபயர்கள்: வடக்கு
முைனதுவங்க ஆமாத்துக்குப்ேபாக ற
எத்ேலான் வழியன் ஓரத்த ற்கும்,
ஆத்சார் ஏனானுக்கும், ஆமாத்தருேக
வடக்ேகயருக்க ற தமஸ்குவன் எல்ைலக்கும்
உள்ளாகக் க ழக்குதைச துவங்க
ேமற்கலுள்ள மத்தய கடல் தைசவைர
தாணுக்கு ஒரு பங்கும், 2 தாணின்
எல்ைலயருேக க ழக்குதைச துவங்க
ேமற்கலுள்ள மத்தய கடல் தைசவைர
ஆேசருக்கு ஒரு பங்கும், 3 ஆேசரின்
எல்ைலயருேக க ழக்குதைச துவங்க
ேமற்கு தைசவைர நப்தலிக்கு ஒரு பங்கும்,
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4 நப்தலியன் எல்ைலயருேக க ழக்குதைச
துவங்க ேமற்கு தைசவைர மனாேசக்கு
ஒரு பங்கும், 5 மனாேசயன் எல்ைலயருேக
க ழக்குதைச துவங்க ேமற்கு தைசவைர
எப்ப ராயீமுக்கு ஒரு பங்கும், 6 எப்ப ராயீமின்
எல்ைலயருேக க ழக்கு தைச துவங்க ேமற்கு
தைசவைரரூபனுக்குஒருபங்கும், 7ரூபனின்
எல்ைலயருேக க ழக்குதைச துவங்க
ேமற்குத்தைசவைர யூதாவுக்கு ஒரு பங்கும்
உண்டாவதாக. 8 யூதாவன் எல்ைலயருேக
க ழக்குதைச துவங்க ேமற்குத்தைசவைர
நீங்கள் அர்ப்பணிக்கப்படேவண்டிய பங்கு
இருக்கும்; இது, இருபத்ைதயாய ரம்
ேகால் அகலமும், க ழக்குதைச துவங்க
ேமற்கு தைசவைர இருக்க ற பங்குகளில்
ஒவ்ெவான்றுக்கும் சரியான நீளமுமாம்;
பரிசுத்த ஸ்தலம் அதன் நடுவ ேல
இருப்பதாக. 9 இத ேல ெயேகாவாவுக்கு
நீங்கள் அர்ப்பணிக்கப்படேவண்டிய
பங்கு இருபத்ைதயாய ரம் ேகால் நீளமும்,
பத்தாய ரங்ேகால் அகலமுமாக இருப்பதாக.
10 வடக்ேக இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகால்
நீளமும், ேமற்ேக பத்தாய ரம்ேகால் அகலமும்,
க ழக்ேகபத்தாய ரம்ேகால்அகலமும்,ெதற்ேக
இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகால் நீளமுமாகய
இந்தப் பரிசுத்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
நலமானது ஆசாரியருைடயதாக இருக்கும்;
ெயேகாவாவுைடய பரிசுத்த ஸ்தலம் அதன்
நடுவ ேல இருப்பதாக. 11 இஸ்ரேவல்
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மக்கள் வழிதப்ப ப்ேபாகும்ேபாது,
ேலவயர்கள் வழிதப்ப ப்ேபானதுேபால
வழிதப்ப ப்ேபாகாமல், என்னுைடய
காவைலக் காத்துக்ெகாண்ட
சாேதாக்கயர்களாகய பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட
ஆசாரியர்களுக்கு அது உரியதாகும்.
12அப்படிேயேதசத்தல்அர்ப்பணிக்கப்படுக றத ேலா
மகா பரிசுத்தமான பங்கு அவர்களுக்கு
ேலவயருைடய எல்ைலயருேக
இருப்பதாக. 13 ஆசாரியரின் எல்ைலக்கு
எத ராக ேலவயர்கள் அைடயும் பங்கு
இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகால் நீளமும்
பத்தாய ரம் ேகால் அகலமுமாக
இருக்கேவண்டும்;நீளம்இருபத்ைதந்தாய ரம்
ேகாலும், அகலம் பத்தாய ரம் ேகாலுமாக
இருப்பதாக. 14 அவர்கள் அதல்
ஒன்ைறயும் வற்கவும் ேதசத்தன் முதல்
வைளைவ மாற்றவும் மற்றவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கவும்கூடாது;அதுெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தமானது. 15 இருபத்ைதந்தாய ரம்
ேகாலுக்கு எத ராக அகலத்தல் மீதயாக
இருக்கும் ஐயாய ரம் ேகாேலாெவன்றால்,
பரிசுத்தமாக இல்லாமல், குடிேயறும்
நகரத்த ற்கும் ெவளிந லங்களுக்கும்
வ டேவண்டும்; நகரம் அதன் நடுவல்
இருக்கட்டும். 16 அதன் அளவுகளாவன;
வடக்கு பக்கம் நான்காய ரத்து ஐந்நூறு
ேகாலும், ெதற்கு பக்கம் நான்காய ரத்து
ஐந்நூறு ேகாலும், க ழக்கு பக்கம்
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நான்காய ரத்து ஐந்நூறு ேகாலும்,
ேமற்குப்பக்கம் நான்காய ரத்து ஐந்நூறு
ேகாலுமாம். 17 நகரத்தன் ெவளிந லங்கள்
வடக்ேக இருநூற்ைறம்பது ேகாலும், ெதற்ேக
இருநூற்ைறம்பது ேகாலும், க ழக்ேக
இருநூற்ைறம்பது ேகாலும், ேமற்ேக
இருநூற்ைறம்பது ேகாலுமாக இருக்கட்டும்.
18 பரிசுத்த அர்ப்பணித்த நலத்த ற்கு எத ராக
நீளத்தல் மீதயானது கழக்ேக பத்தாய ரம்
ேகாலும்ேமற்ேகபத்தாய ரம் ேகாலுமாம்;அது
பரிசுத்த அர்ப்பணித்த நலத்த ற்கு எத ராக
இருக்கும்; அதன் வருமானம் நகரத்த ற்காக
ேவைல ெசய்க றவர்களுக்கு ஆகாரமாக
இருப்பதாக. 19 இஸ்ரேவலின் எல்லா
ேகாத்த ரங்களிலுமிருந்து குறக்கப்பட்ட ச லர்
நகரத்த ற்காகப் பணிவைட ெசய்வார்கள்.
20 அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நலம் அைனத்தும்
இருபத்ைதயாய ரம் ேகால் நீளமும்,
இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகால் அகலமுமாக
இருக்கேவண்டும்; பட்டணத்தன் நலம்
உட்பட இந்தப் பரிசுத்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
நலம் சதுரமாக இருக்கேவண்டும்.
21 பரிசுத்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
நலத்த ற்கும் நகரத்தன் காணிக்கும்
இந்த பக்கத்தலும் அந்தப்பக்கத்தலும்,
அர்ப்பணித்த நலத்தனுைடய
இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகாலின் முன்பாகக்
க ழக்கு எல்ைலவைரயும், ேமற்க ேல
இருபத்ைதந்தாய ரம்ேகாலின் முன்பாக
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ேமற்ேக மத்தய கடல் எல்ைலவைரக்கும்
மீதயாயருப்பது அத பதயனுைடயது;
பங்குகளுக்கு எத ரான அது
அத பதயனுைடயதாக இருப்பதாக; அதற்கு
நடுவாகப் பரிசுத்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
நலமும் ஆலயத்தன் பரிசுத்த ஸ்தலமும்
இருக்கும். 22அதபதயனுைடயதற்கு நடுேவ
இருக்கும் ேலவயர்களின் நலம் துவங்கயும்
நகரத்தன் நலம்துவங்கயும், யூதாவன்
எல்ைலக்கும் ெபன்யமீனின் எல்ைலக்கும்
நடுேவ இருக்கறது அத பதயனுைடயது.
23 மற்றக் ேகாத்த ரங்களுக்கு உண்டாகும்
பங்குகளாவன: க ழக்குதைச துவங்க
ேமற்குத்தைசவைர ெபன்யமீனுக்கு ஒரு
பங்கும், 24 ெபன்யமீன் எல்ைலயருேக
க ழக்குதைச துவங்க ேமற்குத்தைசவைர
ச மிேயானுக்கு ஒரு பங்கும், 25 ச மிேயானின்
எல்ைல அருேக க ழக்குதைச துவக்க
ேமற்கு தைசவைர இசக்காருக்கு ஒரு
பங்கும், 26 இசக்காரின் எல்ைலயருேக
க ழக்குதைச துவங்க ேமற்குத்தைசவைர
ெசபுேலானுக்குஒருபங்கும், 27ெசபுேலானின்
எல்ைலயருேக க ழக்குதைச துவங்க
ேமற்குத்தைசவைர காத்துக்கு ஒரு
பங்கும் உண்டாயருக்கட்டும். 28 காத்தன்
எல்ைலயருேக ெதன்மூைலயாகய ெதற்கு
எல்ைல, தாமார்துவக்க காேதசலுள்ள
சண்ைடமூட்டுதலின் தண்ணீர்கள் வைரயும்
மத்தய தைரக் கடல்வைரக்கும் ேபாகும்.
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29 ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்படி இதுேவ
நீங்கள் இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களுக்குச்
சீட்டுப்ேபாட்டுப் பங்கடும் ேதசம், இைவகேள
அவர்களின் பங்குகள் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர்ெசால்லுகறார்.

நகரத்தன்வாசல்
30 நகரத்தலிருந்து புறப்படும் வழிகள்:

வடக்கு பக்கத்த ேல நான்காய ரத்து
ஐந்நூறு ேகாலாகய அளவுண்டாயருக்கும்.
31 நகரத்தன் வாசல்கள், இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களுைடய ெபயர்களின்படிேய
ெபயர் ெபற்றுெகாள்ளட்டும்; வடக்ேக
ரூபனுக்குஒருவாசல்,யூதாவுக்குஒருவாசல்,
ேலவக்கு ஒரு வாசல்,ஆகமூன்று வாசல்கள்
இருக்கட்டும். 32 க ழக்கு பக்கத்த ேல
நான்காய ரத்து ஐந்நூறு ேகால், அதல்
ேயாேசப்புக்கு ஒரு வாசல், ெபன்யமீனுக்கு
ஒருவாசல்,தாணுக்குஒருவாசல்,ஆகமூன்று
வாசல்கள்இருப்பதாக. 33ெதற்கு பக்கத்த ேல
நான்காய ரத்து ஐந்நூறு ேகால், அதல்
ச மிேயானுக்கு ஒரு வாசல், இசக்காருக்கு
ஒரு வாசல், ெசபுேலானுக்கு ஒரு வாசல்,
ஆகமூன்றுவாசல்கள்இருப்பதாக. 34 ேமற்கு
பக்கத்த ேல நான்காய ரத்து ஐந்நூறு ேகால்,
அதல் காத்துக்கு ஒருவாசல்,ஆேசருக்கு ஒரு
வாசல், நப்தலிக்கு ஒரு வாசல், ஆக மூன்று
வாசல்கள் இருப்பதாக. 35 சுற்றலும் அதன்
அளவு பதெனட்டாய ரம் ேகாலாகும்; அந்த
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நாள்முதல் நகரம் ேயேகாவாஷம்மா என்னும்
ெபயர்ெபறும்.
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