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சகரியா
ஆச ரியர்
இதன் ஆச ரியர் இத்ேதாவன் மகனான

ெபாகயாவன் குமாரனாகய சகரியா என்று
1:1 ல் குற ப்படுக றது. சைறயருப்பலிருந்து
தரும்பவந்த ஆசாரிய குடும்பங்களில்
இத்ேதா ஒரு தைலவனாக இருந்தான் என்று
ெநேகமியா 12:4, 16 ல் குற ப்படுக றது.
எருசேலமுக்கு தரும்ப வந்தேபாது சகரியா
ஒரு ைபயனாக இருந்தருப்பான். குடும்ப
வம்ச ப ரகாரமாக இவன் ஆசாரியனாகவும்
ேதவஅைழப்பனால்ஒருதீர்க்கதரிச யாகவும்
இருந்தான். ஆலயத்தல் ஊழியம்
ெசய்யாவ ட்டாலும், யூதர்களின் ஆராதைன
காரியங்கைள நன்கு அறந்தவனாக
இருந்தான்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 520 க்கும் 480 கமுக்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
சைறயருப்பலிருந்து வந்த ப றகு

எழுதப்பட்டது. 1-8 அதகாரங்கள் ஆலயம்
கட்டப்படுமுன் எழுதப்பட்டது. 9-14
அதகாரங்கள் ஆலயம் கட்டப்பட்டப் ப றகு
எழுதப்பட்டது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது



ii

எருசேலமில் வாழ்ந்த ஜனங்களுக்கும்
சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப
வந்தவர்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்

மீதயானவர்களுக்கு, நம்ப க்ைக
தரவும், ேமச யாவாகய இேயசுவன்
வருைகக்கும் எத ர்ப்பார்த்தருக்கவும்
எழுதப்பட்டது. ேதவன் தம் ஜனங்கைள,
தீர்க்கதரிச கள் மூலமாக எச்சரிக்கவும்,
தருத்தவும் உபேயாக த்துக் ெகாள்க றார்
ஆனால், ஜனங்கள் ெசவெகாடுக்கவல்ைல
அவர்களுைடய பாவம் ேதவனுைடய
தண்டைனைய ெகாண்டுவந்தது.
ெபாய் தீர்க்கத்தரிசனத்ைதக் குற த்தும்
எழுதயருக்க றது.

ைமயக்கருத்து

ேதவனுைடயவடுதைல
ெபாருளடக்கம்
1மனம்தரும்பஅைழத்தல்— 1:1-6
2 சகரியாவன்தரிசனங்கள்— 1:7-6:15
3 உபவாசத்ைதக்குற த்த ேகள்வகள் — 7:1-
8:23

4வருங்காலத்ைதக்குற த்தபாரங்கள்— 9:1-
14:21

மனம்தரும்பஅைழப்பு
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1 தரியு* அரசாண்ட இரண்டாம் வருடம்
எட்டாம் மாதத்த ேல இத்ேதாவன் மகனான
ெபரகயாவன் மகனாகய சகரியாவுக்கு
உண்டான ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத:
2 ெயேகாவா உங்கள் முன்ேனார்களின்ேமல்
கடுங்ேகாபமாயருந்தார். 3 ஆைகயால்
நீ அவர்கைள ேநாக்க : ேசைனகளின்
ெயேகாவா உைரக்க றது என்னெவன்றால்:
என்னிடத்தல் தரும்புங்கள் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
அப்ெபாழுது நான் உங்களிடத்த ற்குத்
தரும்புேவன் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 4 உங்கள்
முன்ேனார்கைளப்ேபால் இருக்காதீர்கள்;
முந்தன தீர்க்கதரிச கள் அவர்கைள
ேநாக்க : உங்கள் ெபால்லாத வழிகைளயும்,
உங்கள் ெபால்லாத ெசயல்கைளயும்வ ட்டுத்
தரும்புங்கள்என்றுேசைனகளின்ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்று கூப்ப ட்டார்கள்;
ஆனாலும் எனக்குச் ெசவெகாடுக்காமலும்
என்ைனக் கவனிக்காமலும் ேபானார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 5உங்கள்
முன்ேனார்கள் எங்ேக? தீர்க்கதரிச கள்
என்ெறன்ைறக்கும் உய ேராடிருப்பார்கேளா?
6இல்லாமற்ேபானாலும், தீர்க்கதரிச களாகய

* அத்த யாயம் 1:1 1:1தரியு, தரியு ஹஸ்டாேபஸ், ெபர்ச ய
ராஜ்ஜியத்தன் ேமல் கமு. 522 லிருந்து 486 கமு. வைர
அரசாண்டான். ெபர்ச ய ெமாழியல் அவன் ெபயர் தாரா
என்றுஅைழக்கப்பட்டது
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என் ஊழியக்காரர்களுக்கு நான்
கட்டைளய ட்ட என் வார்த்ைதகளும்
என் தீர்மானங்களும் உங்கள்
முன்ேனார்களிடத்தல் பலிக்கவல்ைலேயா?
எங்கள் வழிகளின்படிேயயும், எங்கள்
ெசயல்களின்படியாகவும் ேசைனகளின்
ெயேகாவா எங்களுக்குச் ெசய்ய
தீர்மானித்தபடிேய எங்களுக்குச்
ெசய்தாெரன்று அவர்கள் தரும்பவந்து
ெசான்னதல்ைலேயா என்றுெசால்என்றார்.

குதைரகைளப்பற்றயதரிசனம்
7 தரியு அரசாண்ட இரண்டாம் வருடம்,

ேசபாத் மாதமாக ய பத ேனாராம்
மாதம் இருபத்த நான்காம் ேததய ேல,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத இத்ேதாவன்
மகனான ெபரகயாவன் மகன் சகரியா
என்னும் தீர்க்கதரிச க்கு உண்டானது; அவன்
ெசான்னது: 8 இேதா, இன்று இரவ ேல
சவப்புக்குதைரயன்ேமல் ஏறயருந்த ஒரு
மனிதைனக்கண்ேடன்;அவர்பள்ளத்தாக்கல்
இருக்க ற மிருதுச்ெசடிகளுக்குள்ேள
நன்றார்; அவருக்குப் பன்னாேல சவப்பும்,
மங்கன நறமும், ெவண்ைமயுமான
குதைரகள் இருந்தன. 9 அப்ெபாழுது
நான்: என் ஆண்டவேர, இவர்கள்
யாெரன்று ேகட்ேடன்; என்னுடன் ேபசுக ற
தூதனானவர்: இவர்கள் யாெரன்று நான்
உனக்குக் காண்பப்ேபன் என்று ெசான்னார்.
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10 அப்ெபாழுது மிருதுச்ெசடிகளுக்குள்ேள
நன்ற அந்த மனிதன் மறுெமாழியாக:
இவர்கள் பூமிெயங்கும் சுற்ற ப்பார்க்கக்
ெயேகாவா அனுப்பனவர்கள் என்றார்.
11 பன்பு அவர்கள் மிருதுச்ெசடிகளுக்குள்ேள
நன்ற ெயேகாவாவுைடய தூதைன ேநாக்க :
நாங்கள் பூமிெயங்கும் சுற்ற ப்பார்த்ேதாம்;
இேதா, பூமிமுழுவதும் அைமதலாக
இருக்க றது என்றார்கள். 12 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய தூதன் மறுெமாழியாக:
ேசைனகளின் ெயேகாவாேவ,
இந்த எழுபது வருடங்களாக நீர்
ேகாபங்ெகாண்டிருக்க ற எருசேலமின்ேமலும்
யூதா பட்டணங்களின்ேமலும் எதுவைர
இரங்காதருப்பீர் என்று ெசால்ல,
13 அப்ெபாழுது ெயேகாவா, என்னுடன்
ேபசன தூதனுக்கு நல்வார்த்ைதகைளயும்
ஆறுதலான வார்த்ைதகைளயும்
மறுெமாழியாகச் ெசான்னார். 14அப்ெபாழுது
என்னுடன் ேபசன தூதன் என்ைன
ேநாக்க : ேசைனகளின் ெயேகாவா
உைரக்க றது என்னெவன்றால்: நான்
எருசேலமுக்காகவும் சீேயானுக்காகவும் மகா
ைவராக்கயம் ெகாண்டிருக்க ேறன். 15 நான்
ெகாஞ்சங் ேகாபங்ெகாண்டிருந்தேபாது
அவர்கள் தங்கள் தீங்ைக அதகரிக்கத்
ேதடினபடியனால், சுகமாக வாழுகற
அன்னியமக்கள்ேமல்நான்கடுங்ேகாபம்ெகாண்ேடன்.
16 ஆைகயால் மனஉருக்கத்ேதாேட
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எருசேலமினிடத்தல் தரும்ப ேனன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; என் ஆலயம்
அத ேல கட்டப்படும்; எருசேலமின்ேமல்
அளவுநூல் படிக்கப்படும் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்று கூறு என்றார். 17 இன்னும்
என் பட்டணங்கள் நன்ைமயனால்
ந ரம்பயருக்கும்; இன்னும் ெயேகாவா
சீேயாைனத் ேதற்றரவு ெசய்வார்; இன்னும்
எருசேலைமத் ெதரிந்துெகாள்வார் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்றுேமலும்கூறுஎன்றார்.

ெகாம்புகைளப்பற்றயதரிசனம்
18நான்என்கண்கைளஏெறடுத்துப்பார்த்தேபாது,

இேதா, நான்கு ெகாம்புகைளக் கண்ேடன்.
19 அைவகள் என்னெவன்று என்னுடன்
ேபசன தூதைனக் ேகட்ேடன்; அதற்கு
அவர்: இைவகள் யூதாைவயும்,
இஸ்ரேவைலயும், எருசேலைமயும் ச தறடித்த
ேதசங்கள் என்றார். 20 பன்பு ெயேகாவா
எனக்கு நான்கு ெதாழிலாளிகைளக்
காண்பத்தார். 21 இவர்கள் என்ன
ெசய்ய வருகறார்கெளன்று ேகட்ேடன்;
அதற்கு அவர்: ஒருவனும் தன் தைலைய
ஏெறடுக்கமுடியாதபடி அந்தக் ெகாம்புகள்
யூதாைவச் ச தறடித்தேத, அைவகளுக்குப்
பயமுறுத்துகறதற்கும், யூதாவன்
ேதசத்ைதப் பாழாக்கத் தங்கள் ெகாம்ைப
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எடுத்த ேதசங்களுைடய ெகாம்புகைள
வழத்தள்ளுகறதற்கும் இவர்கள் வந்தார்கள்
என்றார்.

அத்த யாயம் 2
அளவுநூல்

1 நான் என் கண்கைள ஏெறடுத்துப்
பார்த்தேபாது, இேதா, தன் ைகய ேல
அளவுநூல் படித்தருந்த ஒரு மனிதைனக்
கண்ேடன். 2 நீர் எவ்வ டத்த ற்குப் ேபாக றீர்
என்று ேகட்ேடன்; அதற்கு அவர்: எருசேலமின்
அகலம் இவ்வளவு என்றும் அதன் நீளம்
இவ்வளவு என்றும் ெதரிந்துெகாள்ளும்படி
அைத அளப்பதற்குப் ேபாக ேறன் என்றார்.
3 இேதா, என்னுடன் ேபசன தூதன்
புறப்பட்டேபாது, ேவெறாரு தூதன் அவைரச்
சந்த ப்பதற்காகப் புறப்பட்டு வந்தான்.
4 இவைன அவர் ேநாக்க : நீ ஓடி இந்த
வாலிபனிடத்தல் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: எருசேலம் தன் நடுவ ேல
கூடும் மனிதர்களின் த ரளினாலும்
மிருகஜீவன்களின் த ரளினாலும்
மதல் இல்லாத பட்டணங்கள்ேபால்
குடியருப்பாகும். 5 நான் அதற்குச்
சுற்றலும் ெநருப்பு மதலாயருந்து, அதன்
நடுவல் மகைமயாக இருப்ேபன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 6 ஓேகா, நீங்கள்
எழும்ப வடேதசத்தலிருந்து ஓடிவாருங்கள்
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என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
ஆகாயத்து நான்கு தைசகளிலும்
உங்கைள நான் ச தறடித்ேதன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 7 பாப ேலான்
மகளிடத்தல் குடியருக்க ற சீேயாேன,
உன்ைன வடுவத்துக்ெகாள். 8 அதன்பறகு
மகைமயுண்டாகும் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; உங்கைளக்
ெகாள்ைளய ட்ட ேதசங்களிடத்த ற்கு என்ைன
அனுப்பனார்; உங்கைளத் ெதாடுக றவன்
என்னுைடய கண்மணிையத் ெதாடுக றான்.
9 இேதா, நான் என் ைகைய அவர்களுக்கு
வேராதமாக அைசப்ேபன்; அதனால்
அவர்கள் தங்கள் அடிைமகளுக்குக்
ெகாள்ைளயாவார்கள்; அப்ெபாழுது
ேசைனகளின் ெயேகாவா என்ைன
அனுப்பனாெரன்றுஅறவீர்கள். 10மகளாகய
சீேயாேன ெகம்பீரித்துப்பாடு; இேதா, நான்
வந்து உன் நடுவல் வாசம்ெசய்ேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 11 அந்நாளிேல
அேநக ேதசங்கள் ெயேகாவாைவச்
ேசர்ந்து என் மக்களாவார்கள்; நான் உன்
நடுவல் வாசமாயருப்ேபன்; அப்ெபாழுது
ேசைனகளின் ெயேகாவா என்ைன
உன்னிடத்தல் அனுப்பனாெரன்று
அறவாய். 12 ெயேகாவா பரிசுத்த
ேதசத்த ேல யூதாவாகய தமது பங்ைக
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள தரும்பவும்
எருசேலைமத் ெதரிந்துெகாள்வார்.
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13 மாம்சமான அைனத்துமக்கேள,
ெயேகாவாவுக்குமுன்பாகெமௗனமாயருங்கள்;
அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்தலிருந்து
எழுந்தருளினார் என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 3
ப ரதானஆசாரியனுைடயதரிசனம்

1 அவர் ப ரதான ஆசாரியனாகய
ேயாசுவாைவ எனக்குக் காண்பத்தார்;
அவன் ெயேகாவாவுைடய தூதனுக்கு
முன்பாக நன்றான்; சாத்தான் அவனுக்கு
வேராதம் ெசய்ய அவன் வலதுபக்கத்த ேல
நன்றான். 2 அப்ெபாழுது ெயேகாவா*
சாத்தாைன ேநாக்க : ெயேகாவா
உன்ைனக் கடிந்துெகாள்வாராக; சாத்தாேன,
எருசேலைமத் ெதரிந்துெகாண்ட ெயேகாவா
உன்ைனக் கடிந்துெகாள்வாராக; இவன்
அக்கனியலிருந்து தப்புவக்கப்பட்ட
ெகாள்ளி அல்லவா என்றார். 3 ேயாசுவாேவா
என்றால் அழுக்கு உைட அணிந்தவனாகத்
தூதனுக்கு முன்பாக நன்றருந்தான்.
4 அவர் தமக்கு முன்பாக ந ற்க றவர்கைள
ேநாக்க : இவன்ேமல் இருக்கற அழுக்கு
உைடகைளக் கைளந்துேபாடுங்கள் என்றார்;
பன்பு அவைன ேநாக்க : பார், நான்
உன் அக்க ரமத்ைத உன்னிடத்தலிருந்து

* அத்த யாயம் 3:2 3:2ெயேகாவாவன்தூதன்பார்க்க.யூதா
1:9
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நீங்கச்ெசய்து, உனக்குச் ச றந்த
உைடைய உடுத்த ேனன் என்றார்.
5 அவன் தைலயன்ேமல் சுத்தமான
தைலப்பாைகைய ைவப்பார்களாக என்றார்;
அப்ெபாழுது சுத்தமான தைலப்பாைகைய
அவன் தைலயன்ேமல் ைவத்து,
அவனுக்கு ஆைடகைள உடுத்தனார்கள்;
ெயேகாவாவுைடய தூதன் அங்ேக நன்றார்.
6 ெயேகாவாவுைடய தூதன் ேயாசுவாவுக்குச்
சாட்ச யாக: 7 ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நீ என்
வழிகளில் நடந்து என்காவைலக் காத்தால், நீ
என் ஆலயத்தல் நயாயம் வ சாரிப்பாய்; என்
ஆலய வளாகங்கைளயும் காவல்காப்பாய்;
இங்ேக ந ற்க றவர்களுக்குள்ேள
உலாவுகறதற்கு இடம் நான் உனக்குக்
கட்டைளயடுேவன். 8 இப்ேபாதும், ப ரதான
ஆசாரியனாகய ேயாசுவாேவ, நீ ேகள்;
உனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்தருக்க ற
உன் ேதாழர்களும் ேகட்கட்டும்; இவர்கள்
அைடயாளமாயருக்க ற மனிதர்கள்; இேதா,
கைள என்னப்பட்டவராக ய என் தாசைன
நான் வரச்ெசய்ேவன். 9 இேதா, நான்
ேயாசுவாவுக்கு முன்பாக ைவத்த கல்;
இந்த ஒேர கல்லின்ேமல் ஏழு கண்களும்
ைவக்கப்பட்டிருக்க றது; இேதா, நான்
அதன் ச த்த ரேவைலைய நைறேவற்ற ,
இந்த ேதசத்தல் அக்க ரமத்ைத ஒேர
நாளிேல நீக்க ப்ேபாடுேவன் என்று
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ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
10 அந்நாளிேல நீங்கள் ஒருவைரெயாருவர்
த ராட்ைசச்ெசடியன்கீழும்அத்த மரத்தன்கீழும்
வரவைழப்பீர்கள் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவாெசால்லுகறார் என்றார்.

அத்த யாயம் 4
குத்துவளக்கும்ஒலிவமரங்களும்

1 என்னுடன் ேபசன தூதன் தரும்ப வந்து
தூங்குகற ஒருவைன எழுப்புவதுேபால்
என்ைன எழுப்ப : 2 நீ காண்கறது
என்னெவன்றுேகட்டார்;அதற்குநான்:இேதா,
முழுவதும் ெபான்னினால் ெசய்யப்பட்ட
குத்துவளக்ைகக் காண்க ேறன்; அதன்
உச்சயல் அதன் கண்ணமும், அதன்ேமல்
அதன் ஏழு அகல்களும், அதன் உச்சயல்
இருக்கற அகல்களுக்குப்ேபாக ற ஏழு
குழாய்களும் இருக்கறது. 3 அதன்
அருகல் கண்ணத்தற்கு வலதுபுறமாக
ஒன்றும், அதற்கு இடதுபுறமாக ஒன்றும்,
ஆக இரண்டு ஒலிவமரங்கள் இருக்கறது
என்ேறன். 4 நான் என்னுடன் ேபசன
தூதைன ேநாக்க : ஆண்டவேன, இைவகள்
என்னெவன்று ேகட்ேடன். 5 என்னுடன்
ேபசன தூதன் மறுெமாழியாக: இைவகள்
இன்னெதன்றுஉனக்குத்ெதரியாதாஎன்றார்;
ஆண்டவேன, எனக்குத் ெதரியாது என்ேறன்.
6 அப்ெபாழுது அவர்: ெசருபாேபலுக்குச்
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ெசால்லப்படுக ற ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத என்னெவன்றால், பலத்தனாலும்
அல்ல, பராக்க ரமத்தனாலும் அல்ல,
என்னுைடய ஆவயனாேலேய ஆகும்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 7 ெபரிய மைலேய,
நீ எம்மாத்த ரம்? ெசருபாேபலுக்கு
முன்பாக நீ சமபூமியாவாய்; தைலக்கல்ைல
அவன் ெகாண்டுவருவான்; அதற்குக்
கருைபயுண்டாவதாக, கருைபயுண்டாவதாக
என்று ஆர்ப்பரிப்பார்கள் என்றார். 8 பன்னும்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 9 ெசருபாேபலின் ைககள்
இந்த ஆலயத்த ற்கு அஸ்தபாரம் ேபாட்டது;
அவன் ைககேள இைத முடித்துத் தீர்க்கும்;
அதனால் ேசைனகளின் ெயேகாவா என்ைன
உங்களிடத்த ற்கு அனுப்பனாெரன்று
அறவாய். 10 அற்பமான ஆரம்பத்தன்
நாைள யார் அசட்ைடெசய்யலாம்?
பூமிெயங்கும் சுற்ற ப்பார்க்க றைவகளாகய
ெயேகாவாவுைடய ஏழு கண்களும்
ெசருபாேபலின் ைகயல் இருக்கற
தூக்குநூைல சந்ேதாஷமாகப் பார்க்க றது
என்றார். 11 பன்பு நான் அவைர ேநாக்க :
குத்துவளக்கற்கு வலதுபுறமாகவும்
அதற்கு இடதுபுறமாகவும் இருக்க ற இந்த
இரண்டு ஒலிவமரங்கள் என்னெவன்று
ேகட்ேடன். 12 மறுபடியும் நான் அவைர
ேநாக்க : இரண்டு ெபாற்குழாய்களின்
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வழியாகத் ெதாங்க , ெபான்னிறமான
எண்ெணையத் தங்களிலிருந்து
இறங்கச்ெசய்க றைவகளாகய
ஒலிவமரங்களின் இரண்டு கைளகள்
என்னெவன்று ேகட்ேடன். 13 அதற்கு
அவர்: இைவகள் இன்னெதன்று உனக்குத்
ெதரியாதா என்றார்; ஆண்டவேன, எனக்குத்
ெதரியாது என்ேறன். 14 அப்ெபாழுது அவர்:
இைவகள் இரண்டும் சர்வேலாகத்த ற்கும்
ஆண்டவராயருக்க றவரின் சமுகத்தல்
ந ற்க றஅப ேஷகம்ெபற்றவர்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 5
பறக்க ற புத்தகச்சுருள்

1 நான் தரும்பவும் என் கண்கைள
ஏெறடுத்து பார்க்கும்ேபாது, இேதா, பறக்க ற
ஒரு புத்தகச்சுருைளக் கண்ேடன். 2 தூதன்
என்னிடம், நீ காண்கறது என்னெவன்று
ேகட்டார்; பறக்க ற ஒரு புத்தகச்சுருைளக்
காண்க ேறன், அதன் நீளம் இருபது முழமும்
அதன் அகலம் பத்து முழமுமாயருக்க றது
என்ேறன். 3அப்ெபாழுதுஅவர்: இதுபூமியன்
மீெதங்கும் புறப்பட்டுப்ேபாக ற சாபம்;
எந்தத் தருடனும் அந்த புத்தகச்சுருளின்
ஒரு புறத்தலிருக்கறதன்படிேய
அழிக்கப்பட்டுப்ேபாவான்; ஆைணயடுகற
எவனும், அந்த புத்தகச்சுருளின்
மறுபுறத்தல் இருக்கறதன்படிேய
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அழிக்கப்பட்டுப்ேபாவான். 4 அது தருடன்
வீட்டிலும், என் நாமத்ைதக்ெகாண்டு
ெபாய்யாக சத்தயம் ெசய்க றவன் வீட்டிலும்
வந்து, அவனவன் வீட்டின் நடுவ ேல தங்க ,
அைத அதன் மரங்கேளாடும் அதன்
கற்கேளாடும்கூட ந ர்மூலமாக்குவதற்காக
அைதப் புறப்பட்டுப்ேபாகச்ெசய்ேவன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்றார். 5 பன்பு என்னுடன் ேபசன
தூதன் ெவளிேய வந்து என்ைன ேநாக்க :
நீ உன் கண்கைள ஏெறடுத்து, புறப்பட்டு
வருகறைத என்னெவன்று பார் என்றார்.
6அதுஎன்னெவன்றுேகட்ேடன்;அதற்குஅவர்:
அது புறப்பட்டுவருகறதான ஒரு மரக்கால்
என்றார். பன்னும் அவர்: பூமிெயங்கும்
இதுதான் அவர்களுைடய கண்ேணாக்கம்
என்றார். 7 இேதா, ஒரு தாலந்து எைடயுள்ள
ஈயமூடி தூக்கவரப்பட்டது; மரக்காலின்
நடுவ ேல ஒரு ெபண் உட்கார்ந்தருந்தாள்.
8 அப்ெபாழுது அவர்: இவள் அக்க ரமக்காரி
என்று ெசால்லி, அவைள மரக்காலுக்குள்ேள
தள்ளி ஈயக்கட்டிைய அதன் வாய ேல
ேபாட்டார். 9 அப்ெபாழுது நான்
என் கண்கைள ஏெறடுத்து, இேதா,
புறப்பட்டு வருகற இரண்டு ெபண்கைளக்
கண்ேடன்; அவர்களுக்கு நாைரயன்
இறக்ைககைளப்ேபான்ற இறக்ைககள்
இருந்தது; அவர்கள் இறக்ைககளில்
காற்றருந்தது; இவர்கள் மரக்காைல
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பூமிக்கும் வானத்த ற்கும் நடுவாகத்
தூக்க க்ெகாண்டு ேபானார்கள்.
10 நான் என்னுடன் ேபசன தூதைன
ேநாக்க : இவர்கள் மரக்காைல எங்ேக
ெகாண்டுேபாக றார்கள் என்று ேகட்ேடன்.
11 அதற்கு அவர்: ச ெநயார் ேதசத்த ேல
அதற்கு ஒரு வீட்ைடக் கட்டுவதற்கு
அைதக் ெகாண்டுேபாக றார்கள்; அங்ேக
அது ஸ்தாப க்கப்பட்டு, தன் நைலய ேல
ைவக்கப்படும்என்றார்.

அத்த யாயம் 6
நான்குஇரதங்கள்

1 நான் தரும்பவும் என் கண்கைள
ஏெறடுத்து, இேதா, இரண்டு மைலகளின்
நடுவாகப் புறப்பட்டு வருகற நான்கு
இரதங்கைளக் கண்ேடன்; அந்த
மைலகள் ெவண்கல மைலகளாயருந்தன.
2 முதலாம் இரதத்தல் சவப்புக்
குதைரகளும், இரண்டாம் இரதத்தல்
கறுப்புக்குதைரகளும், 3 மூன்றாம்
இரதத்தல் ெவள்ைளக்குதைரகளும்,
நான்காம் இரதத்தல் புள்ளிபுள்ளியான
சவப்புக்குதைரகளும் பூட்டப்பட்டிருந்தன.
4 நான் என்னுடன் ேபசன தூதைன
ேநாக்க : ஆண்டவேன, இைவகள்
என்னெவன்று ேகட்ேடன். 5 அந்தத்
தூதன் எனக்கு மறுெமாழியாக:
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இைவகள் சர்வேலாகத்த ற்கும்
ஆண்டவராயருக்க றவருைடய சமுகத்தல்
நன்று புறப்படுக ற வானத்தனுைடய நான்கு
ஆவகள் என்றார். 6ஒன்றல் பூட்டப்பட்டிருந்த
கறுப்புக்குதைரகள் வடேதசத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாயன; ெவண்ைமயான
குதைரகள் அைவகளின் பன்ேன
புறப்பட்டுப்ேபானது; புள்ளிபுள்ளியான
குதைரகள் ெதன்ேதசத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானது. 7 சவப்புக்
குதைரகேளாெவன்றால் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
பூமிய ேல சுற்ற த்த ரிய ேகட்டுக்ெகாண்டன;
அதற்கு அவர்: ேபாய் பூமியல்
சுற்ற த்த ரியுங்கள் என்றார்; அப்படிேய
பூமிய ேல சுற்ற த்த ரிந்தன. 8 பன்பு அவர்
என்ைனக் கூப்ப ட்டு: பார், வடேதசத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானைவகள், வடேதசத்த ேல
என் ேகாபத்ைதச் சாந்தப்படுத்தயது என்று
என்னுடன்ெசான்னார்.

ேயாசுவாவுக்குக்க ரீடம்அணிவ ப்பதற்கான
கட்டைள

9 பன்பு ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக அவர்: 10 சைறயருப்பன்
மனிதர்களாகய எல்தாயும், ெதாப யாவும்,
ெயதாயாவும் பாப ேலானிலிருந்து
வந்தருக்கும் அந்நாளிேல நீ ேபாய்,
ெசப்பனியாவன் மகனாகய ேயாச யாவன்
வீட்டிற்குள் நுைழந்து, 11 அங்ேக
அவர்களுைடய ைகய ேல ெவள்ளிையயும்
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ெபான்ைனயும் வாங்க , க ரீடங்கைளச்
ெசய்வத்து, ேயாத்சதாக்கன் மகனாகய
ேயாசுவா என்னும் ப ரதான ஆசாரியனுைடய
தைலய ேல ைவத்து, 12 அவனுடன்
ெசால்லேவண்டியது: ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இேதா, ஒரு மனிதன், அவருைடய நாமம்
கைள என்னப்படும்; அவர் தம்முைடய
ஸ்தானத்தலிருந்து முைளத்ெதழும்ப க்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுவார்.
13 அவேர ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதக்
கட்டுவார்; அவர் மகைமெபாருந்தனவராய்,
தம்முைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
வீற்றருந்து ஆளுைக ெசய்வார்; தம்முைடய
சங்காசனத்தன்ேமல் ஆசாரியராகவும்
இருப்பார்; இவ்வ ரண்டின் நடுவாகச்
சமாதானத்தன் ஆேலாசைன வளங்கும்.
14 இந்தக் க ரீடங்கேளாெவன்றால்,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல,
ஏேலமுக்கும், ெதாப யாவுக்கும்,
ெயதாயாவுக்கும், ெசப்பனியாவன்
மகனாகயஏனுக்கும்நைனப்பூட்டுதலுக்ெகன்று
ைவக்கப்படுவதாக. 15 தூரத்தலுள்ளவர்கள்
வந்து ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதக்
கூட இருந்து கட்டுவார்கள்; அப்ெபாழுது
ேசைனகளின் ெயேகாவா என்ைன
உங்களிடத்த ற்கு அனுப்பனாெரன்று
அறந்துெகாள்வீர்கள்; நீங்கள் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவன் சத்தத்ைதக்
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ேகட்டு நடந்தீர்கெளன்றால்இதுநைறேவறும்
என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 7
உபவாசத்ைதவ ட கீழ்ப்படிதல் ேமலானது

1 தரியு ராஜா அரசாண்ட நான்காம்
வருடம், கஸ்ேல என்னும் ஒன்பதாம்
மாதம், நான்காம்ேததய ேல, சகரியாவுக்குக்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத உண்டானது.
2 ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல்
வண்ணப்பம்ெசய்யவும், 3 நாங்கள்
இத்தைன வருடங்கள்வைரய ேல
ெசய்ததுேபால ஐந்தாம் மாதத்த ேல
அழுது ஒடுக்கத்தலிருக்கேவண்டுேமா
என்று ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன்
ஆலயத்தலிருக்கும் ஆசாரியர்களிடத்தலும்
தீர்க்கதரிச களிடத்தலும் ேகட்கவும்,
சேரத்ேசரும் ெரெகம்ெமேலகும் அவனுைடய
மனிதர்களும் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு
அனுப்பப்பட்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது
ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன் வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 5 நீ ேதசத்தன்
எல்லா மக்கேளாடும் ஆசாரியர்கேளாடும்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்,
நீங்கள் இந்த எழுபது வருடங்களாக ஐந்தாம்
மாதத்தலும் ஏழாம் மாதத்தலும் உபவாச த்து
துக்கங்ெகாண்டாடினேபாது நீங்கள்
எனக்ெகன்றுதானா உபவாச த்தீர்கள்?
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6 நீங்கள் சாப்படுக றேபாதும்
குடிக்க றேபாதும் உங்களுக்ெகன்றல்லவா
சாப்படுக றீர்கள்? உங்களுக்ெகன்றல்லவா
குடிக்க றீர்கள்? 7 எருசேலமும் அைதச்
சுற்றலும் இருந்த பட்டணங்களும்
குடிமக்களால் நைறந்து சுகமாயருந்த
காலத்தலும், ெதற்கு நாடும் சமபூமியும்
குடிேயறயருந்த காலத்தலும் முன்னிருந்த
தீர்க்கதரிச கைளக்ெகாண்டு ெயேகாவா
கூறன வார்த்ைதகள் இைவகள்
அல்லேவா என்ற ெசால் என்றார். 8 பன்பு
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத சகரியாவுக்கு
உண்டாக , அவர்: 9 ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
நீங்கள் உண்ைமயாக நயாயந்தீர்த்து,
அவனவன் தன்தன் சேகாதரனுக்குத் தயவும்
இரக்கமும் ெசய்து, 10 வதைவையயும்
த க்கற்ற பள்ைளையயும் பரேதசையயும்
சறுைமயானவைனயும் ஒடுக்காமலும்,
உங்களில் ஒருவனும் தன் சேகாதரனுக்கு
வ ேராதமாகத் தன் இருதயத்தல் தீங்கு
நைனக்காமலும் இருங்கள் என்றார்.
11 அவர்கேளா கவனிக்க மனதல்லாமல்
தங்கள் ேதாைள முரட்டுத்தனமாக
வலக்க , ேகட்காதபடிக்குத் தங்கள்
காதுகைள அைடத்துக்ெகாண்டார்கள்.
12 ேவதத்ைதயும் ேசைனகளின் ெயேகாவா
தம்முைடய ஆவயன் மூலமாக
முந்தன தீர்க்கதரிச கைளக்ெகாண்டு
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ெசால்லியனுப்பன வார்த்ைதகைளயும்
ேகட்காதபடிக்குத் தங்கள் இருதயத்ைத
மிகவும் கடினமாக்கனார்கள்; ஆைகயால்
மகா கடுங்ேகாபம் ேசைனகளின்
கர்த்தரிடத்தலிருந்து உண்டானது.
13 ஆதலால் நான் கூப்ப ட்டேபாது,
அவர்கள் எப்படி ேகட்காமற்ேபானார்கேளா,
அப்படிேய அவர்கள் கூப்ப ட்டேபாது நானும்
ேகட்காமலிருந்ேதன் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 14 அவர்கள்
அறயாத அன்னியமக்களுக்குள்ேள
அவர்கைளச் ச தறடித்ேதன்; அதனால்
அவர்கள் பன்ைவத்துப்ேபான ேதசம்
ேபாக்குவரத்தல்லாமல் பாழாய்ப்ேபானது;
அவர்கள் இன்பமான ேதசத்ைதப்
பாழாய்ப்ேபாகச் ெசய்தார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 8
எருசேலம் பரிசுத்த நகரம்

1 ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன்
வார்த்ைத உண்டாக , அவர்:
2 நான் சீேயானுக்காக கடும்
ைவராக்கயங்ெகாண்ேடன்; அதற்காக மகா
உக்க ரமான ைவராக்கயங்ெகாண்ேடன்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 3 நான் சீேயானிடத்தல்
தரும்ப , எருசேலமின் நடுவ ேல
வாசம்ெசய்ேவன்; எருசேலம் சத்தய நகரம்
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என்றும், ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன்
மைலபரிசுத்தமைலஎன்றும்அைழக்கப்படும்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
4 தரும்பவும் எருசேலமின் வீத களில்
முத ர்வயதனாேல தங்கள் ைககளில்
ேகாைலப்ப டித்து நடக்க ற வயதான
ஆண்களும் ெபண்களும் குடியருப்பார்கள்.
5 நகரத்தன் ெதருக்களிேல வைளயாடுக ற
ஆண்பள்ைளகளும் ெபண்பள்ைளகளும்
அதன் வீதகளில் நைறந்தருக்கும்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 6 ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: அது இந்த
மக்களில் மீதயானவர்களின் பார்ைவக்கு
இந்நாட்களில் ஆச்சரியமாயருந்தாலும், என்
பார்ைவக்கும் ஆச்சரியமாயருக்குேமா என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
7 இேதா, க ழக்குேதசத்தலும் ெதற்கு
ேதசத்தலுமிருந்து என் மக்கைள
நான் காப்பாற்ற , 8 அவர்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டு வருேவன்; அவர்கள்
எருசேலமின் நடுவ ேல குடியருப்பார்கள்;
அவர்கள் எனக்கு உண்ைமயும்
நீதயுமான மக்களாயருப்பார்கள், நான்
அவர்களுக்கு ேதவனாயருப்ேபன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
9 ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன்
வீடாகய ஆலயம் கட்டப்படும்படிக்கு
அதன் அஸ்தபாரங்கள் ேபாடப்பட்ட
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நாள்முதற்ெகாண்டிருக்க றதீர்க்கதரிச களின்
வாயனால் இந்த வார்த்ைதகைள
இந்நாட்களில் ேகட்டுவருகறவர்கேள,
உங்கள் ைககள் த டப்படக்கடவது
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 10 இந்நாட்களுக்கு முன்ேன
மனிதனுைடய ேவைலயால் பலனுமில்ைல,
மிருகஜீவனுைடய ேவைலயால்
பலனுமில்ைல; ேபாக றவனுக்கும்
வருகறவனுக்கும் ெநருக்கடியனிமித்தம்
சமாதானமுமில்ைல; எல்லா மனிதர்கைளயும்
ஒருவைரெயாருவர் வ ேராத க்கச்ெசய்ேதன்.
11 இப்ேபாேதா இந்த மக்களில்
மீதயானவர்களுக்குநான்முந்தனநாட்களில்
இருந்ததுேபால இருக்கமாட்ேடன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
12 வைதப்பு சமாதானமுள்ளதாயருக்கும்;
த ராட்ைசச்ெசடி தன் கனிையத் தரும்;
பூமி தன் பலைனத் தரும்; வானம்
தன் பனிையத் தரும்; இந்த மக்களில்
மீதயானவர்கள் இைதெயல்லாம்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள கட்டைளயடுேவன்.
13 சம்பவ ப்பெதன்னெவன்றால்: யூதா
வம்சத்தாேர, இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர,
நீங்கள் புறஜாத களுக்குள்ேள
சாபமாயருந்ததுேபாலேவ,ஆசீர்வாதமாயருப்பதற்காக
நான் உங்கைளக் காப்பாற்றுேவன்;
பயப்படாேதயுங்கள், உங்கள் ைககள்
த டப்படக்கடவது. 14ேசைனகளின்ெயேகாவா
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ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: உங்கள்
முன்ேனார்கள் எனக்குக் ேகாபமூட்டினேபாது
நான் உங்கைளத் தண்டிக்க நைனத்து,
மனம் மாறாமல் இருந்ததுேபால,
15 இந்நாட்களில் எருசேலமிற்கும்
யூதாவற்கும் நன்ைமெசய்யும்படித் தரும்ப
நைனத்ேதன்; பயப்படாேதயுங்கள்.
16 நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய
காரியங்கள் என்னெவன்றால்:
அவனவன் பறனுடன் உண்ைமையப்
ேபசுங்கள்; உங்கள் வாசல்களில்
சத்தயத்த ற்கும் சமாதானத்த ற்கும்
ஏற்றபடி நயாயந்தீருங்கள். 17 ஒருவனும்
பறனுக்கு வேராதமாகத் தன் இருதயத்தல்
தீங்கு நைனக்காமலும், ெபாய்
சத்தயத்தன்ேமல் ப ரியப்படாமலும்
இருங்கள்; இைவகெளல்லாம் நான்
ெவறுக்கற காரியங்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 18 ேசைனகளுைடய
ெயேகாவாவன் வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 19 நான்காம் மாதத்தன்
உபவாசமும், ஐந்தாம் மாதத்தன்
உபவாசமும், ஏழாம் மாதத்தன் உபவாசமும்,
பத்தாம் மாதத்தன் உபவாசமும், யூதா
வம்சத்தாருக்கு மக ழ்ச்ச யாகவும்
சந்ேதாஷமாகவும் நல்ல பண்டிைககளாகவும்
மாற ப்ேபாகும்; ஆைகயால் சத்தயத்ைதயும்
சமாதானத்ைதயும் ச ேநகயுங்கள்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
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ெசால்லுகறார். 20 இன்னும் மக்களும்
அேநகம் பட்டணங்களின் குடிகளும்
வருவார்கள் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 21 ஒரு பட்டணத்தன்
குடிகள் மறுபட்டணத்தன் குடிகளிடத்தல்
ேபாய், நாம் ெயேகாவாவுைடய
சமுகத்தல் வண்ணப்பம்ெசய்யவும்
ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ ேதடவும்,
துரிதமாகப்ேபாேவாம்வாருங்கள்;நாங்களும்
ேபாேவாம் என்று ெசால்லுவார்கள்.
22 அேநக மக்களும் பலத்த ஜாத களும்
எருசேலமிேல ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ
ேதடவும், ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல்
வண்ணப்பம் ெசய்யவும் வருவார்கள்.
23 அந்நாட்களில் பலவத ெமாழிகைளப்
ேபசுக றவர்களாகய அன்னியமக்களில்
பத்து மனிதர்கள் ஒரு யூதனுைடய
ஆைடயன் ெதாங்கைலப் ப டித்துக்ெகாண்டு:
ேதவன் உங்களுடன் இருக்கறார்
என்று ேகள்வப்பட்ேடாம்; ஆைகயால்
உங்கேளாேடகூடப் ேபாேவாம் என்று
ெசால்லி, அவைனப் பற்ற க்ெகாள்வார்கள்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றார்.

அத்த யாயம் 9
இஸ்ரேவல் தனது எத ரிகளிடமிருந்து

பாதுகாக்கப்படுதல்
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1 ஆத ராக் ேதசத்த ற்கு வ ேராதமானதும்,
தமஸ்குவன்ேமல் வந்து தங்குவதுமான
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயாகய ெசய்த ;
மனிதர்களின் கண்களும் இஸ்ரேவலுைடய
சகல ேகாத்த ரங்களின் கண்களும்
ெயேகாவாைவ பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்.
2 ஆமாத்தும், மிகவும் ஞானமுள்ள தீருவும்,
சீேதானும் அதன் எல்ைலக்குள்ளாக
இருக்கும். 3 தீரு தனக்கு மதைலக் கட்டி,
தூைளப்ேபால் ெவள்ளிையயும், வீதகளின்
ேசற்ைறப்ேபால் பசும்ெபான்ைனயும்
ேசர்த்துைவத்தது. 4இேதா,ஆண்டவர்அைதத்
தள்ளிவ ட்டு, சமுத்த ரத்தல் அதன் பலத்ைத
முறத்துப்ேபாடுவார்; அது ெநருப்ப ற்கு
இைரயாகும். 5அஸ்கேலான் அைதக் கண்டு
பயப்படும், காசாவும் அைதக் கண்டு மிகவும்
துக்க க்கும், எக்ேரானும் தன் நம்ப க்ைக
அற்றுப்ேபானபடியால் மிகவும் புலம்பும்;
காத்சாவல் ராஜா அழிந்துேபாவான்;
அஸ்கேலான் குடியற்று இருக்கும்.
6 அஸ்ேதாத்தல் ேவச ப்பள்ைளகள்
தங்கயருப்பார்கள்; நான் ெபலிஸ்தரின்
கர்வத்ைத அழிப்ேபன். 7 அவனுைடய
இரத்தத்ைத அவன் வாயலிருந்தும்,
அவனுைடய அருவருப்புகைள
அவன் பற்களின் நடுவலிருந்தும்
நீக்க ப்ேபாடுேவன்; அவேனா நம்முைடய
ேதவனுக்ெகன்று மீதயாக ைவக்கப்பட்டு,
யூதாவ ேல ப ரபுைவப்ேபால இருப்பான்;
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எக்ேரான் எபூசயைனப்ேபால இருப்பான்.
8 ேசைனயானது புறப்படும்ேபாதும்,
தரும்ப வரும்ேபாதும், என் ஆலயம்
காக்கப்படுவதற்காக அைதச் சுற்றலும்
முகாமிடுேவன்; இனி ஒடுக்குகறவன்
அவர்களிடத்தல் கடந்துவருவதல்ைல;
அைத என் கண்களினாேல
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

வரப்ேபாகும்இராஜா
9 மகளாகய சீேயாேன, மிகவும்

மக ழ்ச்ச யாயரு; மகளாகய எருசேலேம,
ெகம்பீரி; இேதா, உன் ராஜா
உன்னிடத்தல் வருகறார்; அவர்
நீதயுள்ளவரும் இரட்ச க்க றவரும்
தாழ்ைமயுள்ளவரும், கழுைதயன்ேமலும்
ெபண் கழுைதக்குட்டியன்ேமலும்
ஏற வருகறவருமாயருக்க றார்.
10 எப்ப ராயீமிலிருந்து இரதங்கைளயும்,
எருசேலமிலிருந்து குதைரகைளயும்
அற்றுப்ேபாகச்ெசய்ேவன், யுத்தவல்லும்
இல்லாமற்ேபாகும்; அவர் மக்களுக்குச்
சமாதானம் கூறுவார்; அவருைடய
ஆளுைக ஒரு சமுத்த ரம் துவங்க
மறுசமுத்த ரம்வைரக்கும், நததுவங்க
பூமியன் எல்ைலகள்வைரக்கும் ெசல்லும்.
11 உனக்கு நான் ெசய்வது என்னெவன்றால்,
தண்ணீரில்லாத குழிய ேலஅைடபட்டிருக்க ற
உன்னுைடயவர்கைள நான் உன்
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உடன்படிக்ைகயன் இரத்தத்தனாேல
வடுதைலெசய்ேவன். 12 நம்ப க்ைகயுைடய
சைறகேள, பாதுகாப்ப ற்குள் தரும்புங்கள்;
இரட்டிப்பான நன்ைமையத் தருேவன்,
இன்ைறக்ேக தருேவன். 13நான்எனக்ெகன்று
யூதாைவ நாேணற்ற , எப்ப ராயீமிேல
வல்ைல ந ரப்ப , சீேயாேன, உன் மக்கைளக்
க ேரக்க ேதசமக்களுக்குவேராதமாகஎழுப்ப ,
உன்ைனப்பராக்க ரமசாலியன்பட்டயத்த ற்கு
ஒப்பாக்குேவன். 14 அவர்கள் பக்கம்
ெயேகாவா காணப்படுவார்; அவருைடய
அம்பு மின்னைலப்ேபாலப் புறப்படும்;
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் எக்காளம்
ஊத , ெதன்தைசச் சுழல்காற்றுகேளாேட
நடந்துவருவார். 15 ேசைனகளின்
ெயேகாவா அவர்கைளக் காப்பாற்றுவார்;
அவர்கள் அழித்து, கவண்கற்களால்
கீழ்ப்படுத்த க்ெகாள்வார்கள்; அவர்கள்
மதுமயக்கத்தனால் ஆரவாரம் ெசய்வார்கள்;
பானபாத்த ரங்கள்ேபாலவும், பலிபீடத்தன்
ேகாடிகைளப்ேபாலவும் நைறந்தருப்பார்கள்.
16 அந்நாளில் அவர்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா தம்முைடய ஜனமான
மந்ைதயாகய அவர்கைள இரட்ச ப்பார்;
அவர்கள் அவருைடய ேதசத்தல் ஏற்றப்பட்ட
ெகாடிகளின் க ரீடத்தல் பத ந்தருப்பார்கள்.
17 அவருைடய காருண்யம் எத்தைன
ெபரியது? அவருைடய ெசௗந்தரியம்
எத்தைன ெபரியது? தானியம்
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வாலிபர்கைளயும், புது த ராட்ைசரசம்
இளம்ெபண்கைளயும்வளர்க்கும்.

அத்த யாயம் 10
யூதாவும்இஸ்ரேவலும்சீர்படுத்தப்படுதல்

1 பன்மாரிகாலத்து மைழையக்
கர்த்தரிடத்தல் ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்;
அப்ெபாழுது ெயேகாவா மின்னல்கைள
உண்டாக்க , வயல்ெவளியல் அவரவருக்குப்
பயருண்டாக அவர்களுக்கு மைழையக்
கட்டைளயடுவார். 2 சுரூபங்கள்
ெபாய்யானைதச் ெசால்லிற்று;
குறெசால்லுகறவர்கள் ெபாய்ைய
கண்டார்கள்; ெசாப்பனக்காரர்கள்
வீணானைதச் ெசால்லி, பயனில்லாதைதச்
ெசால்லி ேதற்றனார்கள்; ஆைகயால்
மக்கள் ஆடுகைளப்ேபால ச தற ,
ேமய்ப்பனில்லாததனால்சறுைமப்பட்டார்கள்.
3 ேமய்ப்பருக்கு வ ேராதமாக என் ேகாபம்
மூண்டது; கடாக்கைளத் தண்டித்ேதன்;
ேசைனகளின் ெயேகாவா யூதா
வம்சத்தாராக ய தமதுமந்ைதையவ சாரித்து,
அவர்கைள யுத்தத்த ேல தமது ச றந்த
குதைரயாகநறுத்துவார். 4அவர்களிலிருந்து
மூைலக்கல்லும், அவர்களிலிருந்து
கூடாரமுைளயும், அவர்களிலிருந்து
யுத்தவல்லும் வரும்; அவர்களிலிருந்து
ஆளுகற அைனவரும் ஒன்றாகப்
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புறப்படுவார்கள். 5 அவர்கள் ேபாரிேல
தங்கள் எத ரிகைள வீத களின் ேசற்றல்
மித க்க ற பராக்க ரமசாலிகைளப்ேபால
இருந்து ேபார் ெசய்வார்கள்; ெயேகாவா
அவர்களுடன் இருப்பார்; குதைரகளின்ேமல்
ஏறவருகறவர்கள் ெவட்கப்படுவார்கள்.
6 நான் யூதா வம்சத்தாைரப் பலப்படுத்த ,
ேயாேசப்பு வம்சத்தாைர காப்பாற்ற ,
அவர்கைளத் தரும்ப நைலக்கச்ெசய்ேவன்;
நான் அவர்களுக்கு இரங்க ேனன்;
அவர்கள் என்னால் ஒருக்காலும்
தள்ளிவ டப்படாதவர்கைளப்ேபால
இருப்பார்கள்; நான் அவர்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா, நான்
அவர்களுக்குச் ெசவெகாடுப்ேபன்.
7எப்ப ராயீம்மக்கள்தறைமயானவர்கைளப்ேபால
இருப்பார்கள்; மதுபானத்தால்
களிப்பதுேபால, அவர்களுைடய இருதயம்
களிக்கும்; அவர்களுைடய பள்ைளகளும்
அைதக் கண்டு மகழுவார்கள்; அவர்கள்
இருதயம் ெயேகாவாவுக்குள் களிகூரும்.
8 நான் அவர்கைளப் பார்த்து ைசைககாட்டி
அவர்கைளக் கூட்டிக்ெகாள்ளுேவன்;
அவர்கைள மீட்டுக்ெகாண்ேடன்; அவர்கள்
ெபருகயருந்ததுேபாலேவ ெபருகுவார்கள்.
9 நான் அவர்கைள மக்களுக்குள்ேள
ச தறடித்தபன்பு, அவர்கள் தூரேதசங்களிேல
என்ைன நைனத்து தங்கள் பள்ைளகளுடன்
பைழத்துத் தரும்புவார்கள். 10 நான்
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அவர்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
தரும்பவரச்ெசய்து, அவர்கைள
அசீரியாவலிருந்து கூட்டிக்ெகாண்டு,
அவர்கைளக் கீேலயாத் ேதசத்த ற்கும்
லீபேனானுக்கும் வரச்ெசய்ேவன்;
அவர்களுக்கு இடம் ேபாதாமலிருக்கும்.
11 இடுக்கெமன்கற சமுத்த ரத்ைதக்
கடக்கும்ேபாது அவர் சமுத்த ரத்தன்
அைலகைள அடிப்பார்; அப்ெபாழுது நதயன்
ஆழங்கள் எல்லாம் வறண்டுேபாகும்;
அசீரியாவன் கர்வம் தாழ்த்தப்படும்,
எக ப்தன் ெகாடுங்ேகால் வலக ப்ேபாகும்.
12 நான் அவர்கைளக் ெயேகாவாவுக்குள்
பலப்படுத்துேவன்; அவர்கள் அவருைடய
நாமத்த ேல நடந்துெகாள்ளுவார்கள் என்று
ெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 11
இஸ்ரேவலின்தனிைம

1 லீபேனாேன, ெநருப்பு உன்
ேகதுருமரங்கைள அழிக்க உன்
வாசல்கைளத் தற. 2 ேதவதாரு மரங்கேள,
புலம்புங்கள்; ேகதுருமரங்கள் வழுந்தேத;
ப ரபலமானைவகள் பாழாக்கப்பட்டன.
பாசானின் கர்வாலிமரங்கேள,
புலம்புங்கள்; பாதுகாப்பான ேசாைல கீேழ
தள்ளப்பட்டது. 3 ேமய்ப்பர்களின் மகைம
அழிந்துேபானதனால், அவர்கள் அலறுகற
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சத்தம் ேகட்க றது; ேயார்தானின் ெபருைம
அழிந்துேபானதனால், பாலசங்கங்கள்
கர்ச்ச க்க ற சத்தம் ேகட்க றது. 4 என்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், ெகாைலெசய்யப்படுக ற
ஆடுகைள ேமய்க்கேவண்டும்.
5 அைவகைள உைடயவர்கள், அைவகைளக்
ெகான்றுேபாட்டுத் தங்களுக்குக்
குற்றமில்ைலெயன்று நைனக்கறார்கள்.
அைவகைள வற்கறவர்கள்,
ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம், நாங்கள்
ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் ஆேனாம்
என்கறார்கள்;அைவகைளேமய்க்க றவர்கள்,
அைவகள்ேமல் இரக்கம் ைவக்க றதல்ைல.
6 நான் இனி ேதசத்து மக்கள்ேமல் இரக்கம்
ைவக்காமல் மனிதர்களில் அைனவைரயும்
அவனவனுைடய அயலான் ைகயலும்,
அவனவனுைடய ராஜாவன் ைககளிலும்
அகப்படச்ெசய்ேவன்; அவர்கள் ேதசத்ைத
அழித்தும், நான் இவர்கைள அவர்கள்
ைகக்குத் தப்புவ ப்பதல்ைலெயன்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 7 ெகாைல
ெசய்யப்படுக ற மந்ைதயாகய சறுைமப்பட்ட
உங்கைள நான் ேமய்ப்ேபன்; நான்
இரண்டு ேகால்கைள எடுத்து, ஒன்றற்கு
அநுக்க ரகம் என்றும், ஒன்றற்கு
தண்டைன என்றும் ெபயரிட்டு மந்ைதைய
ேமய்த்து, 8 ஒேர மாதத்த ேல மூன்று
ேமய்ப்பர்கைளயும் அழித்ேதன்; என்
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ஆத்துமா அவர்கைள ெவறுத்தது; அவர்கள்
ஆத்துமா என்ைனயும் ெவறுத்தது.
9 இனி நான் உங்கைள ேமய்ப்பதல்ைல;
சாக றது சாகட்டும், அழிக றது அழியட்டும்;
மீதயானைவகேளாெவன்றால், ஒன்றன்
மாம்சத்ைத ஒன்று சாப்ப டேவண்டும்
என்று நான் ெசால்லி, 10 அநுக்க ரகம்
என்னப்பட்ட என் ேகாைல எடுத்து, நான்அந்த
மக்கள் அைனவருடனும் ெசய்தருந்த என்
உடன்படிக்ைக முற ந்துேபாகும்படி அைத
அழித்துப்ேபாட்ேடன். 11 அந்நாளிேல அது
இல்லாமல்ேபானது; அப்படிேய மந்ைதயல்
எனக்குக் காத்தருந்த சறுைமப்பட்டைவகள்
அது ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதெயன்று
அறந்துெகாண்டன. 12 உங்கள் பார்ைவக்கு
நல்லது என்று கண்டால், என் கூலிையத்
தாருங்கள்; இல்லாவ ட்டால் இருக்கட்டும்
என்று அவர்களுடன் ெசான்ேனன்;
அப்ெபாழுது எனக்குக் கூலியாக முப்பது
ெவள்ளிக்காசுகைள ெகாடுத்தார்கள்.
13 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : அைதக்
குயவனிடத்தல் எற ந்துவடு என்றார்;
இதுேவ நான் அவர்களால் மத க்கப்பட்ட
ேமன்ைமயான மத ப்பு; நான் அந்த முப்பது
ெவள்ளிக்காசுகைள எடுத்து, அைவகைளக்
குயவனுக்ெகன்று ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ேல எற ந்துவ ட்ேடன். 14 நான்
யூதாவற்கும் இஸ்ரேவலுக்கும் இருக்கற
சேகாதர ஐக்கயத்ைத இல்லாமல்
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ேபாகச்ெசய்ய தண்டைன என்னப்பட்ட
என் இரண்டாம் ேகாைலயும் உைடத்ேதன்.
15 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ மதயற்ற
ஒரு ேமய்ப்பனுைடய ஆயுதங்கைள இன்னும்
எடுத்துக்ெகாள். 16 இேதா, நான் ேதசத்த ேல
ஒரு ேமய்ப்பைன எழும்பச்ெசய்ேவன்; அவன்
அழிக்க றைவகைளப் பராமரிக்காமலும்,
ச தற ப்ேபானைதத் ேதடாமலும்,
காயப்பட்டைதக் குணமாக்காமலும்,
இைளத்தருக்க றைத ஆதரிக்காமலும்,
ெகாழுத்ததன் மாம்சத்ைதத் தன்று,
அைவகளுைடய பாதங்கைள
உைடத்துப்ேபாடுவான். 17 மந்ைதையக்
ைகவடுகற ெபாய்யான ேமய்ப்பனுக்கு
ஐேயா, பட்டயம் அவன் புயத்தன்ேமலும்
அவன்வலதுகண்ணின்ேமலும்வரும்;அவன்
புயம் முழுவதும் சூம்ப ப்ேபாகும்; அவன்
வலது கண் முற்றலும் இருள் அைடயும்
என்றார்.

அத்த யாயம் 12
யூதாவுக்குக்கைடக்கப்ேபாகும்வடுதைல

1 இஸ்ரேவைலக்குறத்துக் ெயேகாவா
ெசான்ன வார்த்ைதயன் ெசய்த ;
வானங்கைள வ ரித்து, பூமிைய
அஸ்தபாரப்படுத்த , மனிதனுைடய
ஆவைய அவனுக்குள் உண்டாக்குகற
ெயேகாவா ெசால்லுகறதாவது: 2 இேதா,
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சுற்றலும் இருக்கற எல்லா மக்களுக்கும்
நான் எருசேலைமத் தத்தளிப்பன்
பாத்த ரமாக்குக ேறன்; எருசேலமிற்கு
வ ேராதமாகப் ேபாடப்படும் முற்றுைகய ேல
யூதாவும் அப்படிேயயாகும். 3 அந்நாளிேல
நான் எருசேலைம சகல மக்களுக்கும்
பாரமான கல்லாக்குேவன்; அைத
அைசக்க ற யாவரும் சைதக்கப்படுவார்கள்;
பூமியலுள்ள ேதசங்கெளல்லாம் அதற்கு
வ ேராதமாகக் கூடிக்ெகாள்வார்கள்.
4 அந்நாளிேல நான் குதைரகளுக்ெகல்லாம்
தைகப்ைபயும், அைவகளின்ேமல்
ஏறயருக்க றவர்களுக்ெகல்லாம்
புத்த மயக்கத்ைதயும் வரச்ெசய்து, யூதா
வம்சத்தன்ேமல் என் கண்கைளத்
தறந்துைவத்து, மக்களுைடய எல்லாக்
குதைரகளுக்கும் குருட்டாட்டத்ைத
உண்டாக்குேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 5 எருசேலமின்
மக்கள், ேசைனகளின் ெயேகாவாகய
தங்கள் ேதவனுைடய துைணயனால்
எங்களுக்குப் ெபலனானவர்கள் என்று
அப்ேபாது யூதாவன் தைலவர்கள்
தங்கள் இருதயத்த ேல ெசால்லுவார்கள்.
6 அந்நாளிேல யூதாவன் தைலவர்கைள
வறகுகளுக்குள்ேள எரிக ற ெநருப்பு
அடுப்ப ற்கும்,ைவக்ேகால்கட்டுகளுக்குள்ேள
எரிக ற தீப்பந்தத்த ற்கும் ஒப்பாக்குேவன்;
அவர்கள் வலதுபுறமும் இடதுபுறமுமாகப்
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புறப்பட்டு, சுற்றலும் இருக்கற எல்லா
மக்கைளயும் அழிப்பார்கள்; எருசேலம்
தரும்பவும் தன் இடமாகய எருசேலமிேல
குடிேயற்றப்பட்டிருக்கும். 7 தாவீது
வம்சத்தாரின் மகைமயும், எருசேலமின்
குடிமக்களுைடய மகைமயும், யூதாவன்ேமல்
தன்ைன உயர்த்தாமலிருக்க, ெயேகாவா
யூதாவன் கூடாரங்கைள முதலாவது
காப்பாற்றுவார். 8 அந்நாளிேல ெயேகாவா
எருசேலமின் மக்கைளக் காப்பாற்றுவார்;
அவர்களில் தள்ளாடினவன் அந்நாளிேல
தாவீைதப்ேபால இருப்பான்; தாவீது
குடும்பத்தார்கள் அவர்களுக்கு முன்பாக
ேதவைனப்ேபாலவும் ெயேகாவாவுைடய
தூதைனப்ேபாலவும் இருப்பார்கள்.
9 அந்நாளிேல எருசேலமுக்கு வ ேராதமாக
வருகற எல்லா மக்கைளயும் அழிக்கப்
பார்ப்ேபன்.

குத்தப்பட்டவருக்காக புலம்புதல்
10 நான் தாவீது குடும்பத்தார்கள்

ேமலும் எருசேலம் குடிமக்கள்
ேமலும் கருைபயன் ஆவையயும்
வண்ணப்பங்களின் ஆவையயும்
ஊற்றுேவன்; அப்ெபாழுது அவர்கள்
தாங்கள் குத்தன என்ைன ேநாக்க ப்பார்த்து,
ஒருவன் தன் ஒேர ேபறானவனுக்காகப்
புலம்புக றதுேபால எனக்காகப் புலம்ப ,
ஒருவன் தன் தைலமகனுக்காகத்
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துக்க க்க றதுேபால எனக்காக மனங்கசந்து
துக்க ப்பார்கள். 11 அந்நாளிேல ெமக ேதான்
பட்டணத்துப் பள்ளத்தாக்கன் ஊராகய
ஆதாத்ரிம்ேமானின் புலம்பைலப்ேபால
எருசேலமின் புலம்பல் ெபரிதாக இருக்கும்.
12 ேதசம் புலம்ப க்ெகாண்டிருக்கும்;
ஒவ்ெவாரு வம்சமும் தனித்தனியாகப்
புலம்பும்; தாவீது குடும்பத்தார் தனியாகவும்,
அவர்களுைடய ெபண்கள் தனியாகவும்,
நாத்தான் குடும்பத்தார் தனியாகவும்,
அவர்களுைடய ெபண்கள் தனியாகவும்,
13 ேலவ குடும்பத்தார் தனியாகவும்,
அவர்களுைடய ெபண்கள் தனியாகவும்,
சீேமய குடும்பத்தார் தனியாகவும்,
அவர்களுைடய ெபண்கள் தனியாகவும்,
14 மீதமுள்ள எல்லா குடும்பங்களிலும்
ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தன் மனிதர்கள்
தனித்தனியாகவும்அவர்களுைடயெபண்கள்
தனித்தனியாகவும்புலம்புவார்கள்.

அத்த யாயம் 13
சைலவழிபாடுஅகற்றப்படுதல்

1 அந்நாளிேல பாவத்ைதயும் அழுக்ைகயும்
நீக்க, தாவீதன் குடும்பத்தாருக்கும்
எருசேலமின் குடிமக்களுக்கும் தறக்கப்பட்ட
ஒருஊற்று உண்டாயருக்கும். 2அந்நாளிேல
நான் வக்க ரகங்களின் ெபயரும்
ேதசத்தல் இல்லாதபடிக்கு அழிப்ேபன்;
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அைவகள் இனி நைனக்கப்படுவதல்ைல;
தரிசனம் ெசால்லுகறவர்கைளயும்,
அசுத்த ஆவையயும் ேதசத்தலிருந்து
ேபாய்வ டவும் ெசய்ேவன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
3 இனி ஒருவன் தரிசனம் ெசான்னால்,
அவைனப்ெபற்ற அவன் தகப்பனும் தாயும்
அவைன ேநாக்க : நீ ெயேகாவாவுைடய
நாமத்ைதக்ெகாண்டு ெபாய்ேபசுக றதனால்
நீ உய ேராடிருக்கக்கூடாது என்று ெசால்லி,
அவைனப்ெபற்ற அவன் தகப்பனும் தாயும்
அவன் தரிசனம் ெசால்லும்ேபாது அவைனக்
குத்த ப்ேபாடுவார்கள். 4 அந்நாளிேல
தரிசனம் ெசால்லுகற அவனவன் தான்
ெசான்ன தரிசனத்தனால் ெவட்கப்பட்டு,
ெபாய் ெசால்லும்படிக்கு இனி கம்பளிையப்
ேபார்த்துக்ெகாள்ளாமல், 5 நான் தரிசனம்
ெசால்லுகறவன் அல்ல, நான் நலத்ைதப்
பய ரிடுக றவன்; என் சறுவயதுமுதல்
ஒருவன் என்ைன ேவைலவாங்கனான்
என்பான். 6 அப்ெபாழுது ஒருவன் அவைன
ேநாக்க : உன் ைககளில் இருக்க ற இந்த
தழும்புகள் என்னெவன்று ேகட்டால், என்
ச ேநக தரின் வீட்டிேல காயப்பட்டதனால்
உண்டானைவகள் என்பான். 7 பட்டயேம,
என் ேமய்ப்பன்ேமலும் என் ேதாழனாகய
மனிதன்ேமலும் எழும்பு என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; ேமய்ப்பைன
ெவட்டு,அப்ெபாழுதுஆடுகள்ச தற ப்ேபாகும்;
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ஆனாலும் என் கரத்ைதச் சறுவர்கள்ேமல்
தரும்பைவப்ேபன். 8 ேதசெமங்கும்
சம்பவக்கும் காரியம் என்னெவன்றால்,
அதல் இருக்கற இரண்டு பங்கு மனிதர்கள்
அழிக்கப்பட்டு இறந்துேபாவார்கள்;
மூன்றாம் பங்ேகா அதல் மீதயாயருக்கும்.
9 அந்த மூன்றாம் பங்ைக நான்
ெநருப்புக்குட்படச்ெசய்து, ெவள்ளிைய
உருக்குகறதுேபால அவர்கைள உருக்க ,
ெபான்ைனப் புடமிடுக றதுேபால
அவர்கைளப் புடமிடுேவன்; அவர்கள் என்
நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்வார்கள்; நான்
அவர்களுைடயவண்ணப்பத்ைதக்ேகட்ேபன்;
இது என் மக்கெளன்று நான் ெசால்லுேவன்,
ெயேகாவா என் ேதவன் என்று அவர்கள்
ெசால்லுவார்கள்.

அத்த யாயம் 14
ெயேகாவாவுைடயநாள்

1 இேதா, ெயேகாவாவுைடய நயாயதீர்ப்பு
நாள் வருகறது, உன்னில் ெகாள்ைளயானது
உன்நடுவ ேலபங்க டப்படும். 2எருசேலமிற்கு
வ ேராதமாக ேபாரிடச் சகல ேதசங்கைளயும்
கூட்டுேவன்; நகரம் ப டிக்கப்படும்;
வீடுகள் ெகாள்ைளயாகும்; ெபண்கள்
அவமானப்படுவார்கள்; நகரத்தாரில் பாத
மனிதர்கள் சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்;
மீதயான மக்கேளா நகரத்ைதவ ட்டு
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ெவளிேயற்றப்படுவதல்ைல. 3 ெயேகாவா
புறப்பட்டு, ேபார்ெசய்க ற நாளிேல
ேபாராடுவதுேபால் அந்த ேதசங்கேளாேட
ேபாராடுவார். 4 அந்நாளிேல அவருைடய
பாதங்கள் கழக்ேக எருசேலமிற்கு எத ேர
இருக்க ற ஒலிவமைலயன்ேமல் ந ற்கும்;
அப்ெபாழுது மகா ெபரிய பள்ளத்தாக்கு
உண்டாகும்படிஒலிவமைலதன்ைமயத்த ேல
க ழக்கு ேமற்காக எத ராகப் பளந்துேபாகும்;
அதனாேல, ஒரு பாத வடபக்கத்தலும்
ஒரு பாத ெதன்பக்கத்தலும் சாயும்.
5 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவன் மைலகளின்
பள்ளத்தாக்கு வழியாக ஓடிப்ேபாவீர்கள்;
மைலகளின் பள்ளத்தாக்கு ஆத்சால்வைர
ேபாகும்; நீங்கள் யூதாவன் ராஜாவாகய
உசயாவன் நாட்களில் பூமியத ர்ச்ச க்குத்
தப்ப ஓடிப்ேபானதுேபால ஓடிப்ேபாவீர்கள்;
என் ேதவனாகய ெயேகாவா வருவார்;
ேதவரீேராேட எல்லாப் பரிசுத்தவான்களும்
வருவார்கள். 6 அந்நாளில் ெவளிச்சம்
இல்லாமல், ஒருேநரம் ப ரகாசமும் ஒருேநரம்
மப்புமாயருக்கும். 7 ஒருநாள் உண்டு,
அது ெயேகாவாவுக்குத் ெதரிந்தது;
அது பகலுமல்ல இரவுமல்ல; ஆனாலும்
சாயங்காலத்த ேல ெவளிச்சமுண்டாகும்.
8 அந்நாளிேல ஜீவதண்ணீர்கள்
எருசேலமிலிருந்து புறப்பட்டு, பாத
க ழக்குச் சமுத்த ரத்த ற்கும், பாத
ேமற்குச் சமுத்த ரத்த ற்கும் ேபாய்,
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மைழக்காலத்த ற்கும் ேகாைடக்காலத்த ற்கும்
இருக்கும். 9 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
பூமியன்மீெதங்கும் ராஜாவாயருப்பார்;
அந்நாளில் ஒேர ெயேகாவா இருப்பார்,
அவருைடய நாமமும் ஒன்றாயருக்கும்.
10 ேதசெமல்லாம் ேகபாதுவங்க
எருசேலமிற்குத் ெதற்ேக இருக்க ற
ரிம்ேமான்வைரக்கும் சமபூமியாக
மாற்றப்படும்; எருசேலேமா உயர்ந்ததாக ,
தன் இடத்த ேல ெபன்யமீன் வாசல்ெதாடங்க
முதல்வாசெலன்கற இடம்வைர, ேகாடிவாசல்
வைரக்கும்,அனாெனேயல் ேகாபுரம் துவங்க
ராஜாவன் த ராட்ைச ஆைலகள்வைர
குடிேயற்றப்பட்டிருக்கும். 11 அத ேல
மக்கள் வாசம்ெசய்வார்கள்; இனிச்
சங்கரிப்ப ல்லாமல் எருசேலம் சுகமாகத்
தங்கயருக்கும். 12 எருசேலமிற்கு
வ ேராதமாக ேபார்ெசய்த எல்லா
மக்கைளயும் ெயேகாவா வாத க்கும்
வாைதயாவது: அவர்கள் காலூன்ற
நற்கும்ேபாதும் அவர்களுைடய சைத
அழிந்துேபாகும்; அவர்கள் கண்கள் தங்கள்
குழிகளிேல ெகட்டுப்ேபாகும்; அவர்கள்
நாவு அவர்கள் வாய ேல அழுக ப்ேபாகும்.
13 அந்நாளிேல ெயேகாவால் ெபரிய
கலக்கம் அவர்களுக்குள் உண்டாகும்;
அவனவன் தன்தன் அயலானின் ைகையப்
ப டிப்பான்; அவனவனுைடய ைக அவனவன்
அயலானுைடய ைகக்கு வ ேராதமாக
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எழும்பும். 14 யூதாவும் எருசேலமிேல
ேபார்ெசய்யும்; அப்ெபாழுது சுற்றலும்
இருக்கறசகலஜாத களுைடயஆஸ்தயாகய
ெபான்னும் ெவள்ளியும் ஆைடகளும் மகா
த ரளாகக் கூட்டப்படும். 15அந்த முகாம்களில்
இருக்கும் குதைரகள், ேகாேவறு கழுைதகள்,
ஒட்டகங்கள், கழுைதகள் முதலான எல்லா
மிருகஜீவன்களுக்கும் வரும் வாைதயும்,
அந்த வாைதையப்ேபாலேவ இருக்கும்.
16 பன்பு, எருசேலமுக்கு வ ேராதமாக
வந்தருந்த எல்லா ஜாத களிலும் மீதயான
யாவரும் ேசைனகளின் ெயேகாவாகய
ராஜாைவத் ெதாழுதுெகாள்ளும்படிக்கும்,
கூடாரப்பண்டிைகைய ஆசரிப்பதற்காக,
வருடாவருடம் வருவார்கள். 17 அப்ெபாழுது
பூமியன் வம்சங்களில் ேசைனகளின்
ெயேகாவாகய ராஜாைவத் ெதாழுதுெகாள்ள
எருசேலமுக்கு வராதவர்கள் எவர்கேளா
அவர்கள்ேமல் மைழ ெபய்வதல்ைல.
18 எக ப்தன் வம்சம் எருசேலமுக்கு வராமல்
ேசராமலும்ேபானால் அவர்களுக்கு மைழ
ெபாழியாது, கூடாரப்பண்டிைகைய
ஆசரிக்க வராத மக்கைளக் ெயேகாவா
வாத க்கும் வாைதேய அவர்கள்ேமலும் வரும்.
19 இது எக ப்தயருைடய பாவத்த ற்கும்,
கூடாரப்பண்டிைகைய ஆசரிக்க வராத சகல
மக்களுைடயபாவத்த ற்கும்வரும்தண்டைன.
20 அந்நாளிேல குதைரகளின் மணிகளிேல
ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தம் என்னும்
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வலாசம் எழுதயருக்கும்; ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தலுள்ள பாைனகள் பலிபீடத்த ற்கு
முன்பாக இருக்க ற பாத்த ரங்கைளப்
ேபாலிருக்கும். 21அப்ெபாழுது எருசேலமிலும்
யூதாவலுமுள்ள எல்லாப் பாைனகளும்
ேசைனகளின் ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தமாயருக்கும்; பலியடுகற
யாவரும் வந்து அைவகளில் எடுத்து,
அைவகளில் சைமப்பார்கள்; அந்நாள்முதல்
ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன்
ஆலயத்த ேல எந்தெவாரு கானானியனும்*
இருப்பதல்ைல.

* அத்த யாயம் 14:21 14:21வயாபாரிகளும்,வர்த்தகர்களும்
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