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ேயாேவல்
ஆச ரியர்
ேயாேவல் தான் இதன் ஆச ரியர்

என்று இந்த புத்தகத்தல் எழித யுள்ளது
(ேயாேவல் 1:1). இந்த புத்தகத்தல்
ெசால்லப்பட்டக் காரியத்ைத தவ ர ேவறு
காரியங்கள் இந்த தீர்க்கதரிசையக்
குற த்து அதகமாக அறயப்படவல்ைல.
ெபத்துேவலின் குமாரன் என்று தன்ைன
அறயப்படுத்துகறான், யூத ஜனங்களுக்கு
ப ரசங்க த்தான், எருசேலைமக்குற த்து
அதகமாக ெசால்லுகறான். யூதாவல்
உள்ளஆலயத்தன்காரியங்கைளக்குறத்தும்
ஆசாரியர்கைளக் குறத்தும், அதகம்
அற ந்தவனாகஇருந்தான். (ேயாேவல் 1:13-14;
2:14, 17).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 835 க்கும் 600 க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
ெபர்ச யா சாம்ராஜ்ஜியத்தன்

காலத்தல் வாழ்ந்தவன் என்று
கருதப்படுக றது. ெபர்ச யரின் காலத்தல்
சல யூதர்கள் எருசேலமுக்கு தரும்பவர
அனுமதக்கப்பட்டார்கள், அவர்கள்
ஆலயத்ைதக் கட்டத்ெதாடங்கனார்கள்.
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ேயாேவல் ஆலயக்காரியத்ைதக் குற த்து
நான்குஅறந்தவனாய்இருந்தான்.
ஆைகயால்இஸ்ரேவலர்சைறயருப்பலிருந்து

தரும்ப வந்த ப றகுஎழுதப்பட்டுஇருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இஸ்ரேவலர்களுக்கும் ேவதத்ைத

வாச ப்பவர்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவன் இரக்கம் உள்ளவர்,

மனம்தரும்பனவர்களுக்கு ேதவன்
மன்னிப்பு அளிக்க றார் இரண்டு
காரியங்கைள சறப்பம்சங்களாக
இந்த புத்தகம் வர்ணிக்க றது. ஒன்று
ெவட்டுகளிகளின் பைடெயடுப்பும், இரண்டு
பரிசுத்த ஆவயன் ஊற்றப்படுதலும் ஆகும்.
இதன் நைறேவறுதல் அப்ேபாஸ்தலர் 2 ஆம்
அதகாரத்தல் ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில்
நடந்தது.
ைமயக்கருத்து
கர்த்தருைடயநாள்
ெபாருளடக்கம்
1. இஸ்ரேவல் ெவட்டுகளிகளால்
சூழப்பட்டது— 1:1-20

2. ேதவனின்தண்டைன— 2:1-17
3. இஸ்ரேவல் மறுபடியும் நாட்டப்பட்டது —
2:18-32

4. இஸ்ரேவல்மக்கள்வாழ்ந்த ேதசங்களின்
நயாயத்தீர்ப்பு— 3:1-21
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ேயாேவலுக்கு ெகாடுக்கப்பட்ட
ெயேகாவாவுைடயவசனம்

1 ெபத்துேவலின் மகனாகய ேயாேவலுக்கு
ெகாடுக்கப்பட்ட ெயேகாவாவுைடய வசனம்.
2 முத ேயார்கேள, இைதக் ேகளுங்கள்;
ேதசத்தன் அைனத்துக் குடிமக்கேள,
ெசவெகாடுங்கள்; உங்கள் நாட்களிலாவது
உங்கள் முன்ேனார்களின் நாட்களிலாவது
இப்படிப்பட்டது சம்பவத்ததுண்டா? 3 இந்தச்
ெசய்தைய உங்கள் பள்ைளகளுக்குத்
ெதரிவ யுங்கள்; இைத உங்களுைடய
பள்ைளகள் தங்கள் பள்ைளகளுக்கும்,
அவர்கள் தங்கள் பள்ைளகளுக்கும்
சந்ததயாருக்கும் ெதரிவ ப்பார்களாக.
4 பச்ைசப்புழு வ ட்டைத ெவட்டுக்களி
தன்றது; ெவட்டுக்களி வ ட்டைதப்
பச்ைசக்களி தன்றது; பச்ைசக்களி
வ ட்டைத முசுக்கட்ைடப்பூச்ச தன்றது.
5 மது ெவறயர்கேள, வழித்து அழுங்கள்;
த ராட்ைசரசம் குடிக்க ற அைனத்து மக்கேள,
புது த ராட்ைசரசத்த ற்காக அலறுங்கள்;
அது உங்கள் வாயலிருந்து அகற்றப்பட்டது.
6எண்ணிமுடியாதஒருெபரும்மக்கள்கூட்டம்*
என்ேதசத்தன்ேமல்வருகறது;அதன்பற்கள்
சங்கத்தன் பற்கள்; ெகாடிய சங்கத்தன்
கைடவாய்ப்பற்கள்† அதற்கு உண்டு. 7 அது
என் த ராட்ைசச்ெசடிைய அழித்து, என்

* அத்த யாயம் 1:6 1:6 ெவட்டுக்களி ேசைன
† அத்த யாயம் 1:6 1:6 பார்க்க. ெவளி. 9:7-10
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அத்தமரத்ைத உரித்து, அதன் பட்ைடைய
முழுவதும் தன்றுேபாட்டது; அதன் கைளகள்
ெவண்ைமயாயற்று. 8 தன் இளவயதன்
கணவனுக்காக சணல் ஆைடைய
அணிந்தருக்க ற ெபண்ைணப்ேபாலப்
புலம்பும். 9 உணவுபலியும் பானபலியும்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைத வ ட்டு
அகன்றுேபானது; ெயேகாவாவன்
ஊழியக்காரர்களாகய ஆசாரியர்கள்
துக்கப்படுக றார்கள். 10 வயல்ெவளி
பாழானது, பூமி துக்கம்‡ ெகாண்டாடுக றது;
வைளச்சல் அழிக்கப்பட்டது; புது
த ராட்ைசரசம் வற்ற ப்ேபானது; எண்ெணய்
தீர்ந்துேபானது. 11 பய ரிடும் குடிமக்கேள,
ெவட்கப்படுங்கள்; ேகாதுைமயும்,
வாற்ேகாதுைமயும் இல்லாமற்ேபானது;
த ராட்ைசத்ேதாட்டக்காரர்கேள, அலறுங்கள்;
வயல்ெவளியன் அறுப்பு அழிந்துேபானது.
12 த ராட்ைசச்ெசடி வதங்க , அத்தமரம்
சாரமற்றுப்ேபாக றது; மாதுைள, ேபரீச்சம்,
க ச்சலி முதலிய ேதாட்டத்தன் ெசடிகள்
எல்லாம் வாடிப்ேபானது; சந்ேதாஷம்
மனுக்குலத்ைதவ ட்டுஒழிந்துேபானது.
ேதசத்த ற்காகப் புலம்புதல்

13 ஆசாரியர்கேள, சணல் ஆைடைய
அணிந்து புலம்புங்கள்; பலிபீடத்தன்
பணிவைடக்காரர்கேள, அலறுங்கள்;
‡ அத்த யாயம் 1:10 1:10 காய்ந்துேபாய ற்று
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என் ேதவனுைடய ஊழியக்காரர்கேள,
நீங்கள் உள்ேள நுைழந்து சணல்
ஆைடைய அணிந்தவர்களாக இரவு
தங்குங்கள். உங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்தல் உணவுபலியும் பானபலியும்
ெசலுத்தப்படாமல் நறுத்தப்பட்டது. 14பரிசுத்த
உபவாசநாைள ஏற்படுத்துங்கள்; வேசஷத்த
ஆசரிப்ைப அறவயுங்கள்; மூப்பர்கைளயும்
ேதசத்தன் எல்லா குடிமக்கைளயும், உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ேல
கூடிவரச்ெசய்து ெயேகாவாைவ
ேநாக்க க் கூப்படுங்கள். 15 அந்த
பயங்கரமான நாளுக்காக ஐேயா,
ெயேகாவாவுைடய நயயதீர்ப்பன் நாள்,
சமீபமாயருக்க றது; அது அழிைவப்ேபால
சர்வ வல்ல ேதவனிடத்தலிருந்து
வருகறது. 16 நம்முைடய கண்கைளவட்டு
ஆகாரமும், நம்முைடய ேதவனின்
ஆலயத்ைதவ ட்டுச் சந்ேதாஷமும்
மக ழ்ச்ச யும் நீக்கப்படவல்ைலேயா?
17 வைதயானது மண்கட்டிகளின் கீழ்
மக்க ப்ேபானது;பய ர்காய்ந்துேபாக றதனால்
க டங்குகள் பாழாக க் களஞ்சயங்கள்
இடிந்துேபானது. 18மிருகங்கள்எவ்வளவாகத்
தவக்க றது; மாட்டுமந்ைதகள் தங்களுக்கு
ேமய்ச்சல் இல்லாததனால் கலங்குகறது;
ஆட்டுமந்ைதகளும் ேசதமானது.
19 ெயேகாவாேவ, உம்ைம ேநாக்க க்
கூப்படுக ேறன்; ெநருப்பு வனாந்த ரத்தன்
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ேமய்ச்சல்கைள அழித்தது, ெநருப்புத்தழல்
ேதாட்டத்தன் மரங்கைளெயல்லாம்
எரித்துப்ேபாடுக றது. 20 ெவளியன்
மிருகங்களும் உம்ைம ேநாக்க க் கதறுகறது;
நத களில் தண்ணீெரல்லாம்வற்ற ப்ேபானது;
ெநருப்பு வனாந்த ரத்தன் ேமய்ச்சல்கைள
அழித்துப்ேபாட்டது.

அத்த யாயம் 2
ெயேகாவாவுைடயநாள்

1 சீேயானிேல எக்காளம் ஊதுங்கள்,
என் பரிசுத்த மைலய ேல எச்சரிப்பன்
சத்தமிடுங்கள்; ேதசத்தன் குடிமக்கள்
எல்ேலாரும் தத்தளிப்பார்களாக; ஏெனனில்
ெயேகாவாவுைடய நாள் வருகறது, அது
சமீபமாயருக்க றது. 2 அது இருளும்
காரிருளுமான நாள்; அது மப்பும்
மந்தாரமுமான நாள்; வடியற்கால ெவளுப்பு
மைலகளின்ேமல் பரவுக றதுேபால
ஏராளமான பலத்த ஒரு மக்கள்கூட்டம்
தீவ ரமாகவந்து பரவும்;அப்படிப்பட்டதுமுன்பு
ஒரு காலத்தலும்உண்டாகவுமில்ைல,இனித்
தைலமுைற தைலமுைறயாக இனிவரும்
வருடங்களிலும் உண்டாவதுமில்ைல.
3 அைவகளுக்கு முன்னாக ெநருப்பு
எரிக்கும், அைவகளுக்குப் பன்னாக
தழல் எரிக்கும்; அைவகளுக்கு முன்னாக
ேதசம் ஏேதன் ேதாட்டத்ைதப்ேபாலவும்,
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அைவகளுக்குப் பன்னாகப் பாழான
வனாந்த ரத்ைதப்ேபாலவும் இருக்கும்;
அைவகளுக்குஒன்றும்தப்ப ப்ேபாவதல்ைல.
4 அைவகளின் சாயல் குதைரகளின்
சாயைலப்ேபால இருக்கும்; அைவகள்
குதைர வீரர்கைளப்ேபால ஓடும்.
5 அைவகள் ஓடுகற இரதங்களின்
இைரச்சைலப்ேபாலவும், ைவக்ேகாைல
எரிக்க ற ெநருப்பு ஜூவாைலயன்
சத்தத்ைதப்ேபாலவும், ேபாருக்கு
ஆயத்தப்பட்ட ெபரும் மக்கள்கூட்டத்தன்
இைரச்சைலப்ேபாலவும், மைலகளுைடய
உச்சயன்ேமல் குத க்கும். 6 அைவகளுக்கு
முன்பாக மக்கள் நடுங்குவார்கள்; எல்லா
முகங்களும் கருக ப்ேபாகும். 7 அைவகள்
பராக்க ரமசாலிகைளப்ேபால ஓடும்;
ேபார்வீரர்கைளப்ேபால மதல் ஏறும்;
வரிைசகள் கைலயாமல், ஒவ்ெவான்றும்
தன் தன் அணிய ேல ெசல்லும். 8 ஒன்ைற
ஒன்று ெநருக்காது; ஒவ்ெவான்றும் தன்
தன் பாைதய ேல ெசல்லும்; அைவகள்
ஆயுதங்களுக்குள் வழுந்தாலும் காயம்
ஏற்படாமற்ேபாகும். 9 அைவகள் பட்டணம்
எங்கும் ெசல்லும்; மதலின்ேமல் ஓடும்;
வீடுகளின்ேமல் ஏறும்; ஜன்னல் வழியாகத்
தருடைனப்ேபால உள்ேள நுைழயும்.
10 அைவகளுக்கு முன்பாக பூமி அதரும்;
வானங்கள் அைசயும்; சூரியனும் சந்த ரனும்
இருண்டுேபாகும்; நட்சத்த ரங்கள் ஒளி
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மங்கும். 11 ெயேகாவா தமது பைடக்குமுன்
சத்தமிடுவார்; அவருைடய முகாம் மகா
ெபரியது, அவருைடய வார்த்ைதயன்படி
ெசய்க றதற்கு வல்லைமயுள்ளது;
ெயேகாவாவுைடய நாள் ெபரிதும் மகா
பயங்கரமுமாக இருக்கும்; அைதச்
சக க்க றவன்யார்?

மனந்தரும்பஅைழப்பு
12 ஆதலால் நீங்கள் இப்ெபாழுேத

உபவாசத்ேதாடும் அழுைகேயாடும்
புலம்பேலாடும்உங்கள்முழுஇருதயத்ேதாடும்
என்னிடத்த ற்குத் தரும்புங்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 13 நீங்கள்
உங்கள் உைடகைளயல்ல, உங்கள்
இருதயங்கைளக் க ழித்து, உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தரிடம் தரும்புங்கள்;
அவர் இரக்கமும், மன உருக்கமும், நீடிய
சாந்தமும், மிகுந்த கருைபயும் உள்ளவர்;
அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுக றவருமாக
இருக்க றார். 14 ஒருேவைள அவர் தரும்ப
மனஸ்தாபப்பட்டு, உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு உணவுபலிகைளயும்
பானபலிகைளயும் ெசலுத்துவதற்கான
ஆசீர்வாதத்ைதத் தந்தருளுவார்.
15 சீேயானிேல எக்காளம் ஊதுங்கள்,
பரிசுத்த உபவாசநாைள நயமியுங்கள்,
வேசஷத்த ஆசரிப்ைப அறவயுங்கள்.
16 மக்கைளக் கூட்டுங்கள். சைபையப்
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பரிசுத்தப்படுத்துங்கள்; முத ேயார்கைளச்
ேசருங்கள்; பள்ைளகைளயும் பால்
குடிக்க ற குழந்ைதகைளயும் கூட்டுங்கள்;
மணவாளன் தன் அைறையயும்,
மணவாட்டி தன் மணவைறையயும்வ ட்டுப்
புறப்படுவார்களாக. 17 ெயேகாவாவன்
ஊழியக்காரர்களாகய ஆசாரியர்கள்
மண்டபத்த ற்கும் பலிபீடத்த ற்கும் நடுேவ
அழுது: ெயேகாவாேவ, நீர் உமது மக்கைளத்
தப்பவ ட்டு அந்நய மக்கள் அவர்கைளப்
பழிக்கும் ந ந்ைதக்கு உமது மக்கைள
ஒப்புக்ெகாடாதரும்; உங்கள் ேதவன்
எங்ேக என்று அந்நயமக்களுக்குள்ேள
ெசால்லப்படுவாேனன் என்பார்களாக.
18 அப்ெபாழுது ெயேகாவா தமது
ேதசத்த ற்காக ைவராக்கயங்ெகாண்டு,
தமது மக்கள்ேமல் இரக்கம் காட்டுவார்.
19 ெயேகாவா மறுெமாழி ெகாடுத்து,
தமது மக்கைள ேநாக்க : இேதா, நான்
உங்கைள இனி அந்நய மக்களுக்குள்ேள
ந ந்ைதயாக ைவக்காமல், உங்களுக்குத்
தானியத்ைதயும் த ராட்ைசரசத்ைதயும்
எண்ெணையயும் ெகாடுத்ேதன், நீங்கள்
அதனால் தருப்தயாவீர்கள். 20 வடதைசப்
பைடைய உங்களுக்குத் தூரமாக வலக்க ,
அதன் முன்பைடைய கீழ்க்கடலுக்கும்,
அதன் பன்பைடைய மத்தய தைரக்
கடலுக்கு, ேநராகஅைதவறட்ச யும் பாழுமான
ேதசத்த ற்குத் துரத்தவடுேவன்; அங்ேக
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அதன் நாற்றம் எழும்ப , அதன் துர்நாற்றம்
வீசும்; அது ெபரிய காரியங்கைளச்
ெசய்தது. 21 ேதசேம, பயப்படாேத, மக ழ்ந்து
களிகூரு; ெயேகாவா ெபரிய ெசயல்கைளச்
ெசய்வார். 22 ெவளியன் மிருகங்கேள
பயப்படாேதயுங்கள்; வனாந்த ரத்த ேல
ேமய்ச்சல்கள் உண்டாகும்; மரங்கள்
காய்கைளக் காய்க்கும்; அத்தமரமும்
த ராட்ைசச்ெசடியும் பலைனத்தரும்.
23 சீேயான் மக்கேள, உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குள் மக ழ்ந்து களிகூருங்கள்;
சரியான அளவுபடி* அவர் உங்களுக்கு
முன்மாரிையக் ெகாடுத்து, உங்களுக்கு
முன்மாரிையயும் பன்மாரிையயும்
ஏற்கனேவ ெபய்யச்ெசய்வார். 24 களங்கள்
தானியத்தனால் ந ரம்பும்; ஆைலகளில்
த ராட்ைசரசமும் எண்ெணயும் வழிந்ேதாடும்.
25 நான் உங்களிடத்த ற்கு அனுப்பன என்
ெபரிய பைடயாகய ெவட்டுக்களிகளும்,
பச்ைசக்களிகளும், முசுக்கட்ைடப்
பூச்ச களும், பச்ைசப் புழுக்களும் பட்ச த்த
வருடங்களின் வைளச்சைல உங்களுக்குத்
தரும்பக் ெகாடுப்பார். 26 நீங்கள்
தருப்தயாகச் சாப்ப ட்டு, தருப்தயைடந்து,
உங்கைள அத சயமாக நடத்தவந்த உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதத்
துத ப்பீர்கள்; என் மக்கள் ஒருேபாதும்

* அத்த யாயம் 2:23 2:23 அவர் தன்னுைடய நீதயன்படி,
நீதயன்ஆச ரியர் படி
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ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவதல்ைல. 27 நான்
இஸ்ரேவலின் நடுவல் இருக்கறவெரன்றும்,
நாேன உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா,
ேவெறாருவர் இல்ைலெயன்றும்
அறந்துெகாள்வீர்கள்; என் மக்கள்
ஒருேபாதும் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவதல்ைல.
28 அதற்குப் பன்பு நான் மாம்சமான
அைனவர்ேமலும் என்ஆவையஊற்றுேவன்;
அப்ெபாழுது உங்கள் மகன்களும்
மகள்களும் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுவார்கள்;
உங்கள் மூப்பர்கள் ெசாப்பனங்கைளயும்,
உங்கள் வாலிபர்கள் தரிசனங்கைளயும்
காண்பார்கள்.† 29 ஊழியக்காரர்கள்ேமலும்
ஊழியக்காரிகள்ேமலும், அந்நாட்களிேல
என் ஆவைய ஊற்றுேவன். 30 வானத்தலும்
பூமியலும் இரத்தம் ெநருப்புப்
புைகத்தூண்களாகய அத சயங்கைளக்
காட்டுேவன். 31 ெயேகாவாவுைடய
ெபரிதும் பயங்கரமுமான நாள்
வருவதற்குமுன்ேன சூரியன் இருளாகவும்,
சந்த ரன் இரத்தமாகவும் மாறும்.
32அப்ெபாழுதுெயேகாவாவுைடயநாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்ளுகறவன் எவேனா
அவன் இரட்ச க்கப்படுவான்; ெயேகாவா
ெசான்னபடி, சீேயான் மைலயலும்
எருசேலமிலும், ெயேகாவா வரவைழக்கும்
மீதயாக இருப்பவர்களிடத்தலும் இரட்ச ப்பு

† அத்த யாயம் 2:28 2:28 பார்க்க.அப்ேபாஸ். 2:16-17
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உண்டாயருக்கும்.

அத்த யாயம் 3
ேதவன்ேதசங்கைளநயாயம்தீர்த்தல்

1 இேதா, யூதாவற்கும் எருசேலமிற்கும்
ஏற்பட்டிருக்க ற சைறயருப்ைப நான்
தருப்பும் அந்நாட்களிலும் அக்காலத்தலும்,
2 நான் எல்லா ேதசத்தாைரயும் கூட்டி,
ேயாசபாத்தன் பள்ளத்தாக்க ேல
அவர்கைள இறங்க ப்ேபாகச்
ெசய்ேவன், அவர்கள் என் மக்கைளயும்
இஸ்ரேவெலன்னும் என் பங்ைகயும்
அந்நயமக்களுக்குள்ேள ச தறடித்து என்
ேதசத்ைதப் பங்க ட்டுக்ெகாண்டதனால்,
3 அவர்கள் என் மக்கள்ேபரில் சீட்டுப்ேபாட்டு,
ஆண்குழந்ைதகைள வபச்சாரிகளுக்கு
வைலயாகக் ெகாடுத்து, மதுபானம்
குடிப்பதற்காக ெபண் குழந்ைதகைளத்
த ராட்ைசரசத்த ற்கு வைலயாகக்
ெகாடுத்ததனாலும், அங்ேக அவர்கேளாடு
வழக்காடுேவன். 4 தீருேவ, சீேதாேன,
ெபலிஸ்தயாவன் அைனத்து எல்ைலகேள,
உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன? இப்படி
எனக்குச் சரிக்கட்டுக றீர்கேளா? இப்படி
எனக்குச் சரிக்கட்டுவீர்களாகல், நான்
தாமதமில்லாமல் மிகேவகமாக நீங்கள்
சரிகட்டுக றைத உங்கள் தைலயன்ேமல்
தரும்பும்படிச் ெசய்ேவன். 5 நீங்கள்
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என்னுைடய ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்
எடுத்து, இன்பமும் உயர்ந்ததுமான என்
ெபாருட்கைள உங்கள் ேகாவல்களிேல
ெகாண்டுேபாய், 6 யூதாவன் மக்கைளயும்
எருசேலமின் மக்கைளயும் அவர்களுைடய
எல்ைலகளுக்குத் தூரமாக்கும்படிக்கு,
க ேரக்கரிடத்தல் வற்றுப்ேபாட்டீர்கள்.
7 இேதா, நீங்கள் அவர்கைள வற்றுப்ேபாட்ட
அவ்வ டத்தலிருந்து நான் அவர்கைள
எழும்பவரச்ெசய்து, நீங்கள் சரிக்கட்டினைத
உங்கள் தைலயன்ேமல் தரும்பும்படி ெசய்து,
8 உங்கள் மகன்கைளயும், மகள்கைளயும்
யூதாமக்களின்ைகய ேலவற்ேபன்;இவர்கள்
அவர்கைளத் தூரேதசத்தார்களாகய
சேபயரிடத்தல் வற்றுப்ேபாடுவார்கள்;
ெயேகாவா இைதச் ெசான்னார். 9 இைத
அந்நயமக்களுக்குள்ேள அறவயுங்கள்;
ேபாருக்கு ஆயத்தம்ெசய்யுங்கள்;
பராக்க ரமசாலிகைள எழுப்புங்கள்;
ேபார்வீரர்கள் எல்ேலாரும் ேசர்ந்து
ஏறவரட்டும். 10 உங்கள் மண்ெவட்டிகைளப்
பட்டயங்களாகவும், உங்கள் அரிவாள்கைள
ஈட்டிகளாகவும் அடியுங்கள்; பலவீனனும்
தன்ைனப் பலவான் என்று
ெசால்வானாக. 11 சகல மக்கேள,
நீங்கள் சுற்றலுமிருந்து ஒன்றாக
வந்து கூடுங்கள்; ெயேகாவாேவ, நீரும்
அங்ேக உம்முைடய பராக்க ரமசாலிகைள
இறங்கவரச்ெசய்வீராக. 12 மக்கள்
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எழும்ப ேயாசபாத்தன் பள்ளத்தாக்க ற்கு
வருவார்களாக; சுற்றலுமுள்ள மக்கைள
நயாயந்தீர்க்க அங்ேக நான் வீற்றருப்ேபன்.
13 பய ர் முற்றயது, அரிவாைள நீட்டி
அறுங்கள், வந்து இறங்குங்கள்; ஆைல
ந ரம்பயருக்க றது, ஆைலயன் ெதாட்டிகள்
வழிந்ேதாடுக றது; அவர்களுைடய
ஒழுக்கக்ேகடு ெபரியது. 14 நயாயத்தீர்ப்பன்
பள்ளத்தாக்க ேல மக்கள் த ரள்த ரளாக
இருக்க றார்கள்; நயாயத்தீர்ப்பன்
பள்ளத்தாக்க ேல ெயேகாவாவன் நாள்
சமீபமாயருக்க றது. 15 சூரியனும்,
சந்த ரனும் இருண்டுேபாகும், நட்சத்த ரங்கள்
ஒளிமங்கும். 16 ெயேகாவா சீேயானிலிருந்து
ெகர்ச்ச த்து,எருசேலமிலிருந்துசத்தமிடுவார்;
வானமும் பூமியும் அதரும்; ஆனாலும்
ெயேகாவா தமது மக்களுக்கு அைடக்கலமும்
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு பாதுகாப்பான
ேகாட்ைடயுமாக இருப்பார். 17 என் பரிசுத்த
மைலயாகய சீேயானிேல வாசமாயருக்க ற
நான் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
என்று அப்ெபாழுது அறந்துெகாள்வீர்கள்;
அப்ெபாழுது எருசேலம் பரிசுத்தமாக
இருக்கும்; அந்நயர்கள் இனி அைதக்
கடந்துேபாவதல்ைல.

தம்முைடய பள்ைளகைள ேதவன்
ஆசீர்வத த்தல்
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18 அக்காலத்தல் மைலகள்
த ராட்ைசரசத்ைதப் ெபாழியும், மைலகள்
பாலாக ஓடும், யூதாவன் ஆறுகள்
எல்லாம் கைரபுரண்டு ஓடும்; ஒரு ஊற்று
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலிருந்து
புறப்பட்டு ச த்தீம் என்னும் பள்ளத்தாக்ைக
நீர்ப்பாய்ச்சலாக்கும். 19 யூதா மக்களின்
ேதசத்த ேல குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதச்
ச ந்த , அவர்களுக்குச் ெசய்த ெகாடுைமயன்
காரணமாக எக ப்து பாழாய்ப்ேபாகும்,
ஏேதாம் பாழான வனாந்த ரமாகும்.
20 ஆனால் யூதாேவா நீண்டகாலமாகவும்,
எருசேலம் தைலமுைற தைலமுைறயாகவும்
குடிேயற்றப்பட்டிருக்கும். 21 நான்
தண்டிக்காமல் வ ட்டிருந்த அவர்களுைடய
இரத்தப்பழிைய தண்டிக்காமல்*
வ டமாட்ேடன்; ெயேகாவா சீேயானிேல
வாசமாயருக்க றார்.

* அத்த யாயம் 3:21 3:21தண்டிக்காமல்வ ட்டவர்கைளநான்
மன்னிப்ேபன்.
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