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ஆேமாஸ்
ஆச ரியர்
ஆேமாஸ் 1:1 ன்படி, தீர்க்கதரிச ஆேமாஸ்

தான் இதன் ஆச ரியர் என்று கூறுகறது.
ெதக்ேகாவா ஊர் ேமய்ப்பர்கள் மத்தயல்
வாழ்ந்தான். தான் தீர்க்கதரிச கள்
குடும்பத்தல் இருந்து வரவல்ைல என்று
எழுதுகறான். ேதவன் அக்கனியாலும்
ெவட்டுக க களாலும் இஸ்ரேவைல
நயயாம்தீர்க்கஇருந்தார்,ஆனால்ஆேமாசன்
ெஜபத்தால்தப்பவ க்கப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 760 க்கும் 750 கமு. க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இஸ்ரேவலின் வடேதசத்தன் உள்ள

ெபத்ேதல், சமாரிய ஊர்களில் ப ரசங்கம்
ெசய்தான்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இஸ்ரேவலின் வடேதசத்தன்

மக்களுக்காகவும், வருங்காலத்தல் ேவதம்
வாச ப்பவர்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவன் ெபருைமைய எத ர்க்க றார்.

மக்கள் தன்னிடம் உள்ள ஆச ர்வாதம்
ேபாதும் ேதவன் அவசயம் இல்ைல என்று
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ெசால்லி, ஆச ர்வாதத்ைத ெகாடுத்த
ேதவைனேய மறந்து வ ட்டார்கள்.
எல்லாைரயும் ேதவன் மத க்க றார்,
ஏைழகைள இழிவுப்படுத்துவைதக்
குறத்து எச்சரிக்க றார். ேதவைன
மகைமப்படுத்தும்ெமய்யானஆராதைனைய
வரும்புக றார். பணக்காரர்கள்
சுயநலவாத களாக வாழ்ந்தார்கள், தன்
பறைன ேநச க்கவல்ைல, ெசாந்த
இலாபத்தல் கவனமாக இருந்தார்கள்
ஆைகயால் ேதவனுைடயவார்த்ைதஆேமாஸ்
மூலமாகஅவர்களுக்குவேராதமாகவந்தது.

ைமயக்கருத்து
நயாயத்தீர்ப்பு
ெபாருளடக்கம்
1. ேதசங்களின்அழிவு— 1:1-2:16
2. தீர்க்கதரிசனஅைழப்பு— 3:1-8
3.இஸ்ரேவலின்நயாயத்தீர்ப்பு— 3:9-9:10
4. மீட்ெடடுப்பு— 9:11-15

இஸ்ரேவலின்அண்ைடேதசத்தார்களுக்கான
நயாயத்தீர்ப்பு

1 ெதக்ேகாவா ஊர் ேமய்ப்பருக்குள்
இருந்த ஆேமாஸ், யூதாவன் ராஜாவாகய
உசயாவன் நாட்களிலும், இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய ேயாவாசுைடய மகனாகய
ெராெபயாமின் நாட்களிலும், பூமி அத ர்ச்ச
உண்டாவதற்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு
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முன்ேன, இஸ்ரேவைலக்குறத்துத்
தரிசனம்கண்டு ெசான்ன வார்த்ைதகள்.
2 ெயேகாவா சீேயானிலிருந்து ெகர்ச்ச த்து,
எருசேலமிலிருந்து சத்தமிடுவார்; அதனால்
ேமய்ப்பர்களின் பசும்புல்நலம் துக்கம்
ெகாண்டாடும்; கர்ேமலின் உச்சயும்
காய்ந்துேபாகும். 3ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: தமஸ்குவனுைடய
மூன்று பாவங்களுக்காகவும் நான்கு
பாவங்களுக்காகவும், நான் அதன்
தண்டைனையத் தருப்பமாட்ேடன்;
அவர்கள் கீேலயாத்ைத இரும்புக்
கருவகளினால் ேபாரடித்தார்கேள.
4 ஆசேகலின் வீட்ைட தீக்ெகாளுத்துேவன்;
அது ெபனாதாதன் அரண்மைனகைள
அழித்துவடும். 5 நான் தமஸ்குவன்
தாழ்ப்பாைள உைடத்து, குடிகைள* ஆேவன்
என்னும் பள்ளத்தாக்கலும், ெசங்ேகால்
ெசலுத்துகறவைன ெபத் ஏேதனிலும்
இல்லாதபடி அழித்துப்ேபாடுேவன்;
அப்ெபாழுது சீரியாவன் மக்கள் கீருக்குச்
சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 6 ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: காசாவனுைடய
மூன்று பாவங்களுக்காகவும், நான்கு
பாவங்களுக்காகவும், நான் அதன்
தண்டைனையத் தருப்பமாட்ேடன்;

* அத்த யாயம் 1:5 1:5ஆேவன்பள்ளத்தாக்கு ராஜாக்கைள
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அவர்கள் சைறப்பட்டவர்கைள
ஏேதாமியர்களிடத்தல் ஒப்புவக்கும்படி
முழுவதும் சைறயாக்கனார்கேள.
7காசாவன்மதலுக்குள்தீக்ெகாளுத்துேவன்;
அது அதனுைடய அரண்மைனகைள
அழித்துவடும். 8 நான் குடிகைள
அஸ்ேதாத்தலும், ெசங்ேகால்
ப டித்தருக்க றவைன அஸ்கேலானிலும்
இல்லாதபடி அழித்து, ெபலிஸ்தர்களில்
மீதயானவர்கள் அழியும்படி என்னுைடய
ைகைய எக்ேரானுக்கு வ ேராதமாகத்
தருப்புேவன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 9 ேமலும்:
தீருவனுைடய மூன்று பாவங்களுக்காகவும்,
நான்கு பாவங்களுக்காகவும், நான்
அதன் தண்டைனையத் தருப்பமாட்ேடன்;
அவர்களுைடய சேகாதர்களின்
உடன்படிக்ைகைய நைனக்காமல்,
சைறப்பட்டவர்கைள முழுவதும்
ஏேதாமியர்கள் ைகயல் ஒப்புவத்தார்கேள.
10 தீருவன் மதலுக்குள் தீக்ெகாளுத்துேவன்;
அது அதன் அரண்மைனகைள
அழித்துவடும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 11 ேமலும்: ஏேதாமுைடய
மூன்று பாவங்களுக்காகவும், நான்கு
பாவங்களுக்காகவும், நான் அவனுைடய
தண்டைனையத் தருப்பமாட்ேடன்;
அவன் தன்னுைடய சேகாதரைனப்
வாேளாடு பன்ெதாடர்ந்து, தன்னுைடய
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மனைத இரக்கமற்றதாக்க , தன்னுைடய
ேகாபத்தனாேல என்ைறக்கும் அவைனப்
பீற ப்ேபாட்டு, தன்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத
ந த்தய காலமாக ைவத்தருக்க றாேன.
12 ேதமானிேல தீக்ெகாளுத்துேவன்;
அது ேபாஸ்றாவன் அரண்மைனகைள
அழிக்கும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
13 ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: அம்ேமான் மக்களின்
மூன்று பாவங்களுக்காகவும், நான்கு
பாவங்களுக்காகவும், நான் அவர்களுைடய
தண்டைனையத் தருப்பமாட்ேடன்; அவர்கள்
தங்களுைடய எல்ைலகைள வ ரிவாக்க
கீேலயாத் ேதசத்தன் கர்ப்பவத கைளக்
கீற ப்ேபாட்டார்கேள. 14 ரப்பாவன்
மதலுக்குள் தீக்ெகாளுத்துேவன்;
அது யுத்தநாளின் முழக்கமாகவும்,
ெபருங்காற்றன் புயலாகவும் அதன்
அரண்மைனகைள அழிக்கும்.
15 அவர்களுைடய ராஜாவும், அவனுைடய
அத பத களும் சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்
என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 2
இஸ்ரேவலின்மீதுநயாயத்தீர்ப்பு

1 ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: ேமாவாபன்
மூன்று பாவங்களுக்காகவும், நான்கு
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பாவங்களுக்காகவும், நான் அவனுைடய
தண்டைனையத் தருப்பமாட்ேடன்; அவன்
ஏேதாமுைடய ராஜாவன் எலும்புகைளச்
சுட்டு சாம்பலாக்க ப் ேபாட்டாேன.
2 ேமாவாப் ேதசத்தல் தீக்ெகாளுத்துேவன்;
அது கீரிேயாத்தன் அரண்மைனகைள
அழிக்கும்; ேமாவாப யர்கள்
இைரச்சேலாடும் ஆர்ப்பரிப்ேபாடும்
எக்காள சத்தத்ேதாடும் சாவார்கள்.
3 நயாயாத பதைய அவர்களுைடய நடுவல்
இல்லாமல் நான் அழித்து, அவேனாடு
அவர்களுைடய ப ரபுக்கைளெயல்லாம்
ெகான்றுேபாடுேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 4 ேமலும்: யூதாவன்
மூன்று பாவங்களுக்காகவும், நான்கு
பாவங்களுக்காகவும், நான் அவர்களுைடய
தண்டைனையத் தருப்பமாட்ேடன்;
அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய ேவதத்ைத
ெவறுத்து, அவருைடய கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள்ளாமல், தங்களுைடய
முற்ப தாக்கள் பன்பற்றன ெபாய்களினால்
ேமாசம்ேபானார்கேள. 5 யூதாவ ேல நான்
தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது எருசேலமின்
அரண்மைனகைள அழிக்கும் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 6 ேமலும்:
இஸ்ரேவலின் மூன்று பாவங்களுக்காகவும்,
நான்கு பாவங்களுக்காகவும், நான்
அவர்களுைடய தண்டைனையத்
தருப்பமாட்ேடன்; அவர்கள் நீத மாைனப்
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பணத்தற்கும், எளியவைன ஒரு ேஜாடி
காலணிகளுக்கும் வற்றுப்ேபாட்டார்கேள.
7 அவர்கள் தரித்த ரர்களுைடய
தைலயன்ேமல் மண்ைணவாரி இைறத்து,
சறுைமயானவர்களின் வழிையப்
புரட்டுக றார்கள்; என்னுைடய பரிசுத்த
நாமத்ைதக் ெகடுக்கும்படி மகனும்
தகப்பனும் ஒரு ெபண்ணிடத்தல்
உறவுெகாள்ளுகறார்கள். 8 அவர்கள்
எல்லா பீடங்களின் அருகலும்
அைடமானமாக வாங்கன ஆைடகளின்ேமல்
படுத்துக்ெகாண்டு, பைணயமாக
ப டிக்கப்பட்டவர்களுைடய மதுபானத்ைதத்
தங்களுைடய ெதய்வங்களின்
ேகாவலிேல குடிக்க றார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 9 நாேனா:
ேகதுருமரங்கைளப்ேபால் உயரமும்,
கர்வாலி மரங்கைளப்ேபால் ைவரமுமாக
இருந்த எேமாரியைன அவர்களுக்கு
முன்பாக அழித்ேதன்; உயர இருந்த
அவனுைடய கனிையயும், தாழ இருந்த
அவனுைடய ேவர்கைளயும்அழித்துப்ேபாட்டு,
10 நீங்கள் எேமாரியனுைடய ேதசத்ைதக்
ைகப்பற்றும்படி உங்கைள நான் எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து வரவைழத்து, உங்கைள
நாற்பது வருடங்களாக வனாந்த ரத்த ேல
வழிநடத்த , 11 உங்களுைடய மகன்களில்
சலைர தீர்க்கதரிச களாகவும், உங்களுைடய
வாலிபர்களில் சலைர நசேரயர்களாகவும்
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எழும்பச்ெசய்ேதன்; இஸ்ரேவல் மக்கேள,
இப்படி நான் ெசய்யவல்ைலயா என்று
ெயேகாவா ேகட்க றார். 12 நீங்கேளா
நசேரயர்களுக்குத் த ராட்ைசரசம் குடிக்கக்
ெகாடுத்து, தீர்க்கதரிச கைள ேநாக்க :
நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லேவண்டாம்
என்று கற்ப த்தீர்கள். 13 இேதா,
ேகாதுைமக்கட்டுகள் பாரமாக ஏற்றப்பட்ட
வண்டியல் ெநருக்குகறதுேபால, நான்
உங்கைள நீங்கள் இருக்கற இடத்தல்
ெநருக்குேவன். 14அப்ெபாழுதுேவகமானவன்
ஓடியும் புகலிடமில்ைல; பலவான் தன்
பலத்தனால் பலப்படுவதுமில்ைல; பலசாலி
தன் உயைர காப்பாற்றுவதுமில்ைல.
15 வல்ைலப் ப டிக்க றவன் நற்பதுமில்ைல;
ேவகமானவன் தன்னுைடய கால்களால்
தப்ப ப்ேபாவதுமில்ைல; குதைரயன்ேமல்
ஏறுகறவன் தன்னுைடய உயைர
காப்பாற்ற க்ெகாள்வதுமில்ைல.
16 பலசாலிகளுக்குள்ேள ைதரியமானவன்
அந்த நாளிேல ந ர்வாணியாக ஓடிப்ேபாவான்
என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 3
இஸ்ரேவலுக்கு வேராதமாக சாட்ச கைள

வரவைழத்தல்
1 இஸ்ரேவல் மக்கேள, ெயேகாவாகய

நான் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து வரவைழத்த
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முழுக்குடும்பமாகய உங்களுக்கு
வேராதமாகச் ெசால்லிய இந்த வசனத்ைதக்
ேகளுங்கள். 2 பூமியன் எல்லா
வம்சங்களுக்குள்ளும் உங்கைளமட்டும்
அற ந்துெகாண்ேடன்; ஆைகயால்
உங்களுைடய எல்லா அக்க ரமங்களுக்காக
உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். 3 இரண்டுேபர்
ஒருமனப்படாமல் இருந்தால் ஒன்றுேசர்ந்து
நடந்துேபாவார்கேளா? 4 தனக்கு இைர
அகப்படாமல் இருக்கக் காட்டிேல சங்கம்
ெகர்ச்ச க்குேமா? இைரப டிக்காமல்
இருக்கும்ேபாது பாலசங்கம் தன்னுைடய
குைகயலிருந்து சத்தமிடுேமா? 5குருவக்குத்
தைரய ேல சுருக்குப் ேபாடப்படாமல்
இருந்தால், அது கண்ணியல் அகப்படுேமா?
ஒன்றும் அகப்படாமல் இருக்கும்ேபாது,
கண்ணி தைரயலிருந்து எடுக்கப்படுேமா?
6 ஊரில் எக்காளம் ஊதனால்,
மக்கள் கலங்காமல் இருப்பார்கேளா?
ெயேகாவாவுைடய ெசயல் இல்லாமல்ஊரில்
தீங்கு உண்டாகுேமா? 7 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் தீர்க்கதரிச களாகய தம்முைடய
ஊழியக்காரர்களுக்குத் தமது இரகச யத்ைத
ெவளிப்படுத்தாமல் ஒரு காரியத்ைதயும்
ெசய்யமாட்டார். 8 சங்கம் ெகர்ச்ச க்க றது,
யார்பயப்படாமல்இருப்பான்? ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ேபசுக றார், யார் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லாதருப்பான்? 9நீங்கள் சமாரியாவன்
மைலகளில் கூடிவந்து, அதன் நடுவல்
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நடக்க ற ெபரிய கலகங்கைளயும் அதற்குள்
ெசய்யப்படுக ற இடுக்கண்கைளயும்
பாருங்கள் என்று அஸ்ேதாத்தன்
அரண்மைனகள்ேமலும், எக ப்துேதசத்தன்
அரண்மைனகள்ேமலும் கூறுங்கள்.
10 அவர்கள் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்ய
அறயாமல், தங்களுைடயஅரண்மைனகளில்
ெகாடுைமையயும் ெகாள்ைளையயும்
குவத்துக்ெகாள்ளுகறார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
11 ஆைகயால் எத ரி வந்து, ேதசத்ைதச்
சூழ்ந்துெகாண்டு, உன்னுைடய ெபலத்ைத
உன்னிலிருந்து அகன்றுேபாகச்
ெசய்வான்; அப்ெபாழுது உன்னுைடய
அரண்மைனகள் ெகாள்ைளய டப்படும் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
12 ேமலும்: ஒரு ேமய்ப்பன் இரண்டு
கால்கைளேயா ஒரு காதன் துண்ைடேயா*
சங்கத்தன் வாயலிருந்து படுங்க த்
தப்புவ ப்பைதப்ேபால, சமாரியாவல்
குடியருக்க ற இஸ்ரேவல் மக்கள் ஒரு
படுக்ைகயன் மூைலயலிருந்தும்,
ஒரு ெமத்ைதயன் ேமலிருந்தும்
தப்புவக்கப்படுவார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 13 நீங்கள் ேகட்டு

* அத்த யாயம் 3:12 3:12 ஒரு மிருகம் ஆட்ைட ெகான்று
வ ட்டால், அதற்கு சாட்ச யாக ஆட்டின் மீந்த உறுப்புகைள
மந்ைதயன் ெசாந்தக்காரனுக்கு காட்டேவண்டும், அப்படி
ெசய்யாவ ட்டால் அந்த ஆட்டுக்காக நஷ்டத்ைத அவன்
ெசலுத்தேவண்டும்.
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யாக்ேகாபு வம்சத்தாருக்குள்ேள சாட்ச யாக
அறவக்கேவண்டியது: ேசைனகளின்
ேதவனாக இருக்க ற ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
14 நான் இஸ்ரேவலுைடய பாவங்களுக்காக
அவைன வசாரிக்கும் நாளிேல நான்
ெபத்ேதலின் பலிபீடங்கைள வசாரிப்ேபன்;
பலிபீடத்தன் ெகாம்புகள் ெவட்டப்பட்டு
தைரய ேல வழும். 15 மைழகாலத்து
வீட்ைடயும் ேகாைடக்காலத்து வீட்ைடயும்
அழிப்ேபன்;அப்ெபாழுதுயாைனத்தந்தத்தால்
ெசய்யப்பட்ட வீடுகள் அழியும்; ெபரிய
வீடுகளுக்கும் முடிவு வரும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 4
ேதவனிடம் தரும்பாதஇஸ்ரேவலர்கள்

1 சமாரியாவன் மைலகளிலுள்ள
பாசானின்* மாடுகேள, நீங்கள்
இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்;
தரித்த ரர்கைள ஒடுக்க , எளியவர்கைள
ெநாறுக்க , அவர்களுைடய எஜமான்கைள
ேநாக்க : நாங்கள் குடிக்கும்படி
ெகாண்டுவாருங்கள்என்றுெசால்லுகறீர்கள்.
2இேதா, ெயேகாவாகயஆண்டவர் உங்கைள
ெகாக்க களாலும், உங்களுைடய பன்
சந்ததைய மீன்ப டிக்க ற தூண்டில்களாலும்

* அத்த யாயம் 4:1 4:1ெசழிப்பானபூமி
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இழுத்துக்ெகாண்டுேபாகும் நாட்கள்
வருெமன்று அவர் தம்முைடய
பரிசுத்தத்ைதக்ெகாண்டு ஆைணயட்டார்.
3 அப்ெபாழுது நீங்கள் ஒவ்ெவாருவனும்
அரண்மைனக்குச் சுமந்துெகாண்டு
ேபாவைத எற ந்துவ ட்டு†, தனக்கு
எத ரான தறப்புகளின் வழியாகப்
புறப்பட்டுப்ேபாவீர்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 4 ெபத்ேதலுக்குப் ேபாய்த்
துேராகம்ெசய்யுங்கள், கல்காலுக்கும்
ேபாய் துேராகத்ைதப் ெபருகச்ெசய்து,
காைலேதாறும் உங்களுைடய பலிகைளயும்,
மூன்றாம் வருடத்த ேல உங்களுைடய
தசமபாகங்கைளயும் ெசலுத்த ,
5 புளித்தமாவுள்ள ஸ்ேதாத்த ரபலிேயாடு
தூபம் காட்டி, உற்சாகபலிகைளக் கூறத்
ெதரியப்படுத்துங்கள்; இஸ்ரேவல்
மக்கேள, இப்படிச் ெசய்வேத உங்களுக்குப்
ப ரியம் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 6 ஆைகயால் நான்
உங்களுைடய பட்டணங்களில் எல்லாம்
உங்களுைடய பற்களுக்கு ஓய்ைவயும்,
உங்களுைடய இடங்களில் எல்லாம்
ஆகாரக்குைறைவயும் கட்டைளய ட்ேடன்;
ஆகலும் நீங்கள் என்னிடத்தல்
தரும்பாமல்ேபானீர்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 7 இதுவும் இல்லாமல்,
† அத்த யாயம் 4:3 4:3உங்கைளஎர்ேமான்குன்றுகளில்வீச
எற ேவன்



ஆேமாஸ்அத்தயாயம் 4:8 xiii ஆேமாஸ்அத்தயாயம் 4:10

அறுப்புக்காலம் வருவதற்கு இன்னும்
மூன்றுமாதங்கள் இருக்கும்ேபாேத மைழைய
நான் தடுத்ேதன், ஒரு பட்டணத்தன்ேமல்
மைழெபய்யவும் ஒரு பட்டணத்தன்ேமல்
மைழெபய்யாமல் இருக்கவும் ெசய்ேதன்;
ஒரு வயலின்ேமல் மைழெபய்தது,
மைழெபய்யாத மற்றவயல்காய்ந்துேபானது.
8 இரண்டு மூன்று பட்டணங்களின்
மனிதர்கள் தண்ணீர் குடிக்க ஒேர
பட்டணத்தற்குப் ேபாய் அைலந்தும் தாகம்
தீர்த்துக்ெகாள்ளவல்ைல; ஆகலும் நீங்கள்
என்னிடத்தல் தரும்பாமல்ேபானீர்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 9 ேநாயனாலும்
வஷப்பனியனாலும் உங்கைளத்
தண்டித்ேதன்;உங்களுைடயேசாைலகளிலும்
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களிலும்
அத்த மரங்களிலும் ஒலிவமரங்களிலும்
மிகுதயானைதப் பச்ைசப்புழு
அரித்துப்ேபாட்டது; ஆகலும் என்னிடத்தல்
தரும்பாமல்ேபானீர்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 10எக ப்த ேல உண்டானதற்கு
ஒப்பான ெகாள்ைளேநாைய உங்களுக்குள்
அனுப்ப ேனன்; உங்களுைடய வாலிபர்கைள
வாளாேல ெகான்ேறன்; உங்களுைடய
குதைரகைள அழித்துப்ேபாட்ேடன்;
உங்களுைடய முகாம்களின்
நாற்றத்ைத உங்களுைடய நாச களிலும்
ஏறச்ெசய்ேதன்; ஆகலும் நீங்கள்
என்னிடத்தல் தரும்பாமல்ேபானீர்கள்
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என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
11 ேசாேதாைமயும் ெகாேமாராைவயும்
ேதவன் கவழ்த்துப்ேபாட்டதுேபால,
உங்கைளக் கவழ்த்துப்ேபாட்ேடன்;
நீங்கள் ெநருப்பலிருந்து பற க்கப்பட்ட
ெகாள்ளிையப்ேபால இருந்தீர்கள்;
ஆகலும் நீங்கள் என்னிடத்தல்
தரும்பாமல்ேபானீர்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 12 ஆைகயால் இஸ்ரேவேல,
இப்படிேய உனக்குச் ெசய்ேவன்;
இஸ்ரேவேல, நான் இப்படி உனக்குச்
ெசய்யப்ேபாக றதனால் உன்னுைடய
ேதவைனச் சந்த க்கும்படி ஆயத்தப்படு.
13 அவர் மைலகைள உருவாக்கனவரும்,
காற்ைற உருவாக்கனவரும், மனிதனுைடய
நைனவுகள் இன்னெதன்று அவனுக்கு
ெவளிப்படுத்துகறவரும், அதகாைலைய
இருளாக்குகறவரும்,பூமியனுைடயஉயர்ந்த
இடங்களின்ேமல் உலாவுகறவருமாக
இருக்க றார்; ேசைனகளின் ேதவனாகய
ெயேகாவா என்பதுஅவருைடயநாமம்.

அத்த யாயம் 5
மனந்தரும்புதலுக்கானஅைழப்பு

1 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர,
உங்கைளக்குறத்துநான்புலம்ப ச் ெசால்லும்
இந்த வசனத்ைதக் ேகளுங்கள். 2இஸ்ரேவல்
என்னும் கன்னிப்ெபண் வழுந்தாள், அவள்
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இனி ஒருேபாதும் எழுந்தருக்கமாட்டாள்;
தன்னுைடய ேதசத்தல் வழுந்துக டக்க றாள்,
அவைளத் தூக்கவடுகறவர்கள் இல்ைல.
3 நகரத்தலிருந்து புறப்பட்ட ஆய ரம்ேபரில்
நூறுேபரும், நூறுேபரில் பத்துப்ேபரும்
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்கு மீதயாக
இருப்பார்கள் என்று ெயேகாவாகய
ேதவன் ெசால்லுகறார். 4 ெயேகாவா
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்குச் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: என்ைனத் ேதடுங்கள்,
அப்ெபாழுது பைழப்பீர்கள். 5 ெபத்ேதைலத்
ேதடாதீர்கள், கல்காலிலும் ேசராதீர்கள்,
ெபெயர்ெசபாவுக்கும் ேபாகாதீர்கள்;
ஏெனன்றால் கல்கால் சைறயருப்பாகவும்,
ெபத்ேதல் பாழான இடமாகவும் ேபாகும்.
6 ெயேகாவாைவ ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது
பைழப்பீர்கள்; இல்லாவ ட்டால் ெபத்ேதலில்
இருக்கற ஒருவராலும் அைணக்கப்படாத
அக்கனி ேயாேசப்பன் வீட்டில் பற்ற ,
அைத எரிக்கும். 7 நயாயத்ைதக்
கசப்பாக மாற்ற , நீதையத் தைரய ேல
வழச்ெசய்க றவர்கேள அவைரத்
ேதடுங்கள். 8 அவர் நட்சத்த ரங்கைளயும்
மிருகசீரிஷத்ைதயும் உண்டாக்கனவர்; அவர்
மரணஇருைள அதகாைலயாக மாற்ற ,
பகைல இரவாக அந்தகாரப்படுத்துகறவர்;
அவர் கடலின் தண்ணீர்கைள வரவைழத்து,
அைவகைளப் பூமியன் பரப்பன்ேமல்
ஊற்றுகறவர்; ெயேகாவா என்பது
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அவருைடய நாமம். 9 பாதுகாப்பான
இடத்தன்ேமல் அழிவு வரும்படியாக, அவர்
ெகாள்ைள ெகாடுத்தவைனப் பலத்தவனுக்கு
வேராதமாக இலகுவைடயச் ெசய்க றவர்.
10 பட்டணத்தன் நுைழவுவாயலிேல
கடிந்துெகாள்ளுகறவைன அவர்கள்
பைகத்து, யதார்த்தமாகப் ேபசுக றவைன
ெவறுக்கறார்கள். 11 நீங்கள்
தரித்த ரைன மித த்து, அவனுைடய
ைகய ேல தானியத்ைதச் சுைமசுைமயாக
வாங்குகறபடியனால், நீங்கள்
ேவைலப்பாடுள்ள கற்களால் வீடுகைளக்
கட்டினீர்கள், ஆனாலும் அைவகளில்
நீங்கள் குடியருப்பதல்ைல; இன்பமான
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள நாட்டினீர்கள்,
ஆனாலும் அைவகளின் இரசத்ைத
நீங்கள் குடிப்பதல்ைல. 12 உங்களுைடய
மீறுதல்கள் மிகுத ெயன்றும், உங்களுைடய
பாவங்கள் பலத்தெதன்றும் அற ேவன்;
நீத மாைன ஒடுக்க , லஞ்சம் வாங்க ,
பட்டணத்தன் நுைழவுவாயலில் ஏைழகளின்
நயாயத்ைதப் புரட்டுக றீர்கள். 13ஆைகயால்
புத்த மான் அந்தக்காலத்த ேல ெமௗனமாக
இருக்கேவண்டும்; அந்தக்காலம் தீைமயான
காலம். 14 நீங்கள் பைழக்கும்படி
தீைமைய அல்ல, நன்ைமையத் ேதடுங்கள்;
அப்ெபாழுது நீங்கள் ெசால்லுகறபடிேய
ேசைனகளின் ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்களுடன் இருப்பார். 15 நீங்கள்
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தீைமைய ெவறுத்து, நன்ைமைய
வரும்ப , நுைழவுவாயலில் நயாயத்ைத
நைலப்படுத்துங்கள்; ஒருேவைள
ேசைனகளின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ேயாேசப்ப ேல மீதயானவர்களுக்கு
இரங்குவார். 16 ஆதலால் ஆண்டவரும்
ேசைனகளின் ேதவனுமாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: எல்லாத்
ெதருக்களிலும் புலம்பல் உண்டாகும்;
எல்லா வீத களிலும் ஐேயா, ஐேயா, என்று
ஓலமிடுவார்கள்; பய ரிடுக றவர்கைளத்
துக்கங்ெகாண்டாடுக றதற்கும், ஒப்பாரி
பாடத்ெதரிந்தவர்கைளப் புலம்புக றதற்கும்
வரவைழப்பார்கள். 17 எல்லாத்
த ராட்ைசேதாட்டங்களிலும் புலம்பல்
உண்டாயருக்கும். நான் உன் நடுேவ
கடந்துேபாேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்.

ெயேகாவாவுைடயநாள்
18 ெயேகாவாவுைடய நயாயத்தீர்ப்பன்

நாைள வரும்புக றவர்களுக்கு ஐேயா,
அதனால் உங்களுக்கு என்ன உண்டு?
ெயேகாவாவுைடய நயாயத்தீர்ப்பன்
நாள் ெவளிச்சமாக இல்லாமல் இருளாக
இருக்கும். 19சங்கத்த ற்குத்தப்பனவனுக்குக்
கரடி எத ர்ப்பட்டதுேபாலவும், அல்லது
வீட்டிற்குள்ேள வந்து சுவரின்ேமல்
தன்னுைடய ைகைய ைவத்தேபாது பாம்பு
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அவைனக் கடித்ததுேபாலவும் இருக்கும்.
20 ெயேகாவாவுைடய நாள் ெவளிச்சமாக
இல்லாமல், இருளும் ப ரகாசமற்ற
காரிருளுமாக இருக்குமல்லேவா?
21 உங்களுைடய பண்டிைககைளப் பைகத்து
ெவறுக்க ேறன்; உங்களுைடய ஆசரிப்பு
நாட்களில் எனக்குப் ப ரியமில்ைல.
22 உங்களுைடய தகனபலிகைளயும்
உணவுபலிகைளயும் எனக்குப்
பைடத்தாலும் நான் அங்கீகரிக்கமாட்ேடன்;
ெகாழுைமயான உங்களுைடய
மிருகங்களின் ஸ்ேதாத்த ரபலிகைளயும்
நான் ேநாக்க ப்பார்க்கமாட்ேடன்.
23 உன் பாடல்களின் இைரச்சைல
என்ைனவட்டு அகற்று; உன் வீைணகளின்
ஓைசைய நான் ேகட்கமாட்ேடன்.
24 நயாயம் தண்ணீைரப்ேபாலவும்,
நீத வற்றாத நதையப்ேபாலவும்
புரண்டுவரட்டும். 25 இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாேர, நீங்கள் வனாந்த ரத்த ேல
இருந்த நாற்பது வருடங்கள்வைரயல்
பலிகைளயும், காணிக்ைககைளயும்
எனக்குச் ெசலுத்தனீர்கேளா?
26 நீங்கள் உங்களுக்கு உண்டாக்கன
ேமாேளாகுைடய கூடாரத்ைதயும்,
உங்களுைடய ெதய்வங்களின் நட்சத்த ர
ராச யாக ய உங்களுைடய சைலகளின்
பல்லக்ைகயும் சுமந்துெகாண்டு வந்தீர்கேள.
27 ஆைகயால் உங்கைளத் தமஸ்குவுக்கு
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அப்பால் குடிேபாகச்ெசய்ேவன் என்று
ேசைனகளுைடயேதவன்என்னும்நாமமுள்ள
ெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 6
கவைலயற்றருப்பவர்களுக்குஐேயா

1 சீேயானிேல கவைலயற்றருப்பவர்களும்
சமாரியாவன்மைலையநம்ப க்ெகாண்டிருக்க றவர்களும்,
ேதசத்தன் தைலைமெயன்னப்பட்டு,
இஸ்ரேவல்வம்சத்தார்ேதடிவருகறவர்களுமாகய
உங்களுக்கு ஐேயா, 2 நீங்கள்
கல்ேனவைர ெசன்று, அந்த
இடத்தலிருந்து ஆமாத் என்னும் ெபரிய
பட்டணத்தற்குப்ேபாய், ெபலிஸ்தர்களுைடய
காத் பட்டணத்தற்கு இறங்க , அைவகள்
இந்த ராஜ்ஜியங்கைளவ ட நல்லைவகேளா
என்றும், அைவகளின் எல்ைலகள்
உங்களுைடய எல்ைலகைளவ ட
வ ரிவான இடமானைவகேளா என்றும்
பாருங்கள். 3 தீங்குநாள் தூரெமன்று
எண்ணிக் ெகாடுைமயன் இருக்ைக
க ட்டவரும்படிச் ெசய்து, 4 தந்தக் கட்டில்களில்
படுத்துக்ெகாண்டு, தங்களுைடய
படுக்ைககளின்ேமல் சவுக்கயமாகப் படுத்து,
மந்ைதயலுள்ள ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
மாட்டுத்ெதாழுவத்தலுள்ளகன்றுக்குட்டிகைளயும்
தன்று, 5 தம்புைர வாச த்துப் பாடி,
தாவீைதப்ேபால் கீதவாத்தயங்கைளத்
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தங்களுக்கு உண்டாக்க , 6 ெபரிய
பாத்த ரங்களில் மதுபானத்ைதக் குடித்து,
ச றந்த வாசைனத்ைதலங்கைளப்
பூச க்ெகாள்ளுகறார்கள்; ஆனாலும்
ேயாேசப்ப ற்கு ேநரிட்ட ஆபத்த ற்குக்
கவைலப்படாமல் ேபாக றார்கள்.
7 ஆைகயால் அவர்கள் சைறயருப்ப ற்குப்
ேபாக றவர்களின் முதல் வரிைசய ேல
ேபாவார்கள்; இப்படிேய உல்லாசமாகப்
படுத்தவர்களின் வருந்து ெகாண்டாடல்
நன்றுேபாகும்.

இஸ்ரேவலின் ெபருைமைய ேதவன்
ெவறுத்தல்

8 நான் யாக்ேகாபுைடய ேமன்ைமைய
ெவறுத்து, அவனுைடய அரண்மைனகைளப்
பைகக்க ேறன்; நான் நகரத்ைதயும் அதன்
நைறைவயும் ஒப்புக்ெகாடுத்துவடுேவன்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
தம்முைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ஆைணயட்டார் என்பைதச் ேசைனகளின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
9 ஒரு வீட்டிேல பத்துப்ேபர் மீதயாக
இருந்தாலும் அவர்கள் ெசத்துப்ேபாவார்கள்.
10 அவர்களுைடய இனத்தானாவது
ப ேரதத்ைத எற க்க றவனாவது எலும்புகைள
வீட்டிலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுேபாகும்படி,
அைவகைள எடுத்து, வீட்டின் உட்புறத்த ேல
இருக்க றவைன ேநாக்க : உன்னிடத்தல்
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இன்னும் யாராவது உண்ேடா என்று
ேகட்பான், அவன் இல்ைல என்பான்;
அப்ெபாழுது இவன்: நீ ெமௗனமாக
இரு; ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதச்
ெசால்லக்கூடாது என்பான். 11 இேதா,
ெயேகாவா கட்டைளய ட்டிருக்க றார்;
ெபரிய வீட்ைடத் த றப்புகள் உண்டாகவும்,
ச றய வீட்ைட வ ரிசல்கள் உண்டாகவும்
அடிப்பார். 12 கன்மைலயன்ேமல்
குதைரகள் ஓடுேமா? அங்ேக ஒருவன்
மாடுகளால் உழுவாேனா? நயாயத்ைத
வஷமாகவும், நீதயன் கனிையக்
கசப்பாகவும் மாற்றனீர்கள். 13 நாங்கள்
எங்களுைடய ேலாேதபார் பட்டணத்தனாேல
எங்களுக்குக் கர்னாயம் பட்டணத்ைத
உண்டாக்க க் ெகாள்ளவல்ைலேயா என்று
ெசால்லி, வீண்காரியத்தல் மகழுகறார்கள்.
14 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, இேதா, நான்
ஒரு ேதசத்ைத உங்களுக்கு வேராதமாக
எழுப்புேவன்; அவர்கள் ஆமாத்துக்குள்
நுைழகற வழி ெதாடங்க ச் சமமான நாட்டின்
ஆறுவைரக்கும் உங்கைள ஒடுக்குவார்கள்
என்றுேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவா
ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 7
ெவட்டுக்களிகள், அக்கனி மற்றும்

தூக்குநூல்
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1 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் எனக்குக்
காண்பத்தது என்னெவன்றால்: இேதா,
ராஜாவனுைடய புல்லறுப்புக்குப்பன்பு
இரண்டாம் அறுவைடயல் புல் முைளக்கத்
ெதாடங்கும்ேபாது அவர் ெவட்டுக்களிகைள
உண்டாக்கனார். 2 அைவகள் ேதசத்தன்
புல்ைலத் தன்று தீர்ந்தேபாது, நான்:
ெயேகாவாகயஆண்டவேர,மன்னித்தருளும்;
யாக்ேகாபு தரும்ப யாராேல எழுந்தருப்பான்?
அவன் சறுைமயைடந்தான் என்ேறன்.
3ெயேகாவாஅதற்குமனஸ்தாபப்பட்டு,அப்படி
ஆவதல்ைல என்றார். 4 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் எனக்குக் காண்பத்தது
என்னெவன்றால்: இேதா, அக்கனியாேல
நயாயம்வ சாரிப்ேபன் என்றுெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ேதான்றனார்; அது மகா
ஆழத்ைத வழுங்கயது, அதல் ஒரு பங்ைக
வழுங்க முடித்தது. 5 அப்ெபாழுது நான்:
ெயேகாவாகய ஆண்டவேர, நறுத்துேம;
யாக்ேகாபு தரும்ப யாராேல எழுந்தருப்பான்?
அவன் மிகச் ச றயதானான் என்ேறன்.
6 ெயேகாவா அதற்கு மனஸ்தாபப்பட்டு,
அப்படி ஆவதல்ைல என்றார். 7 பன்பு அவர்
எனக்குக் காண்பத்தது என்னெவன்றால்:
இேதா, தூக்குநூல் ப ரமாணத்தனால்
கட்டப்பட்ட ஒரு மதலின்ேமல் நன்றார்;
அவர் ைகயல் தூக்குநூல் இருந்தது.
8 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : ஆேமாேஸ,
நீ என்னத்ைதக் காண்கறாய் என்றார்;
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தூக்குநூைலக் காண்க ேறன் என்ேறன்;
அப்ெபாழுது ஆண்டவர்: இேதா, இஸ்ரேவல்
என்னும் என்னுைடய மக்களின் நடுேவ
தூக்குநூைல வடுேவன்; இனி அவர்கைள
மன்னிக்கமாட்ேடன். 9 ஈசாக்கன் ேமைடகள்
பாழும், இஸ்ரேவலின் பரிசுத்த இடங்கள்
அழிக்கவும்படும்; நான் ெயெராெபயாம்
வீட்டாருக்கு வ ேராதமாகப் வாேளாடு
எழும்பவருேவன்என்றார்.

ஆேமாசும்,அமத்சயாவும்
10அப்ெபாழுது ெபத்ேதலில் ஆசாரியனான

அமத்சயா இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ெயெராெபயாமுக்கு ஆள் அனுப்ப :
ஆேமாஸ் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின்
நடுேவ உமக்கு வ ேராதமாகக் கட்டுப்பாடு
ெசய்க றான்; ேதசம் அவனுைடய
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் சக க்கமாட்டாது.
11 ெயெராெபயாம் வாளால் சாவான் என்றும்,
இஸ்ரேவல் தன்னுைடய ேதசத்தலிருந்து
சைறப டித்துக் ெகாண்டுேபாகப்படுவான்
என்றும் ஆேமாஸ் ெசால்லுகறான் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 12 அமத்சயா
ஆேமாைஸ ேநாக்க : தரிசனம்
பார்க்க றவேன, ேபா; நீ யூதா ேதசத்த ற்கு
ஓடிப்ேபா, அங்ேக அப்பம் சாப்ப ட்டு, அங்ேக
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லு. 13 ெபத்ேதலிேல
இனித் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லாேத; அது
ராஜாவன் பரிசுத்த இடமும் ராஜ்ஜியத்தன்
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அரண்மைனயுமாக* இருக்கறது
என்றான். 14 ஆேமாஸ் அமத்சயாவுக்குப்
பதலாக: நான் தீர்க்கதரிச யுமல்ல,
தீர்க்கதரிச யன் மகனுமல்ல; நான் மந்ைத
ேமய்க்க றவனும், காட்டத்த ப்பழங்கைளப்
பதனிடுக றவனுமாக†இருந்ேதன். 15ஆனால்
மந்ைதயன் பன்னாேல ேபாக றேபாது
என்ைனக் ெயேகாவா அைழத்து, நீ ேபாய்
என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு
வேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுஎன்று
ெயேகாவா ெசான்னார். 16 இப்ேபாதும்,
நீ ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக்
ேகள்; இஸ்ரேவலுக்கு வேராதமாகத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லாேத, ஈசாக்கன்
வம்சத்தனருக்கு வ ேராதமாக ஒன்ைறயும்
ெசால்லாேத என்று ெசால்லுகறாேய.
17 இதனால் உன்னுைடய மைனவ
நகரத்தல் வபசாரியாவாள்; உன்னுைடய
மகன்களும் உன்னுைடய மகள்களும்
வாளால் வழுவார்கள்; உன்னுைடய வயல்
அளவு நூலால் பங்க ட்டுக்ெகாள்ளப்படும்;
நீேயாெவன்றால் அசுத்தமான ேதசத்த ேல‡

ெசத்துப்ேபாவாய்; இஸ்ரேவலும் தன்னுைடய
ேதசத்தலிருந்து சைறப டிக்கப்பட்டுக்
ெகாண்டுேபாகப்படுவான் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றான்.
* அத்த யாயம் 7:13 7:13ஆலயமாக † அத்த யாயம் 7:14
7:14 ேமற்பார்ைவயாளர் ‡ அத்த யாயம் 7:17 7:17 புறசாத
ேதசத்தல்
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அத்த யாயம் 8
பழுத்த பழங்களுள்ளகூைட

1பன்பு ெயேகாவாகயஆண்டவர் எனக்குக்
காண்பத்தது என்னெவன்றால்: இேதா,
பழுத்த பழங்களுள்ள* ஒரு கூைட இருந்தது.
2 அவர்: ஆேமாேஸ, நீ எைதக் காண்கறாய்
என்று ேகட்டார்? பழுத்த பழங்களுள்ள
ஒரு கூைடையக் காண்க ேறன் என்ேறன்.
அப்ெபாழுது ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க :
என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு
முடிவுகாலம் வந்தது; இனி அவர்கைள
மன்னிக்கமாட்ேடன். 3 அந்த நாளிேல
ேதவாலயப் பாடல்கள் அலறுதலாக மாறும்;
எல்லா இடத்தலும் த ரளான ப ேரதங்கள்
புலம்பல்இல்லாமல் எற ந்துவ டப்படும் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
4 ேதசத்தல் சறுைமப்பட்டவர்கைள
ஒழியச்ெசய்ய, எளியவர்கைள வழுங்க :
5 நாங்கள் மரக்காைலக் குைறத்து, ேசக்கல்
நைறைய அதகமாக்க , கள்ளத்தராசனால்
வஞ்ச த்து, தரித்த ரர்கைளப்
பணத்தற்கும், எளியவர்கைள ஒரு
ேஜாடி காலணிகளுக்கும் வாங்கும்படியும்,
தானியத்தன் பதைர வற்கும்படியும்,
6 நாங்கள் ேகட்ட ேகாதுைமைய
வற்கத்தக்கதாக மாதப்ப றப்பும், நாங்கள்
தானியத்தன் ேசமிப்புக்க டங்குகைள

* அத்த யாயம் 8:1 8:1அத்த பழம்



ஆேமாஸ்அத்தயாயம் 8:7 xxvi ஆேமாஸ்அத்தயாயம் 8:11

த றக்கத்தக்கதாக ஓய்வு நாளும் எப்ேபாது
முடியும் என்று ெசால்லுகறவர்கேள,
இைதக் ேகளுங்கள். 7 அவர்கள்
ெசய்ைககைளெயல்லாம் நான் ஒருேபாதும்
மறப்பதல்ைலெயன்று ெயேகாவா
யாக்ேகாபுைடய மகைமயன்ேபரில்
ஆைணயட்டார். 8 இதனால் ேதசம்
அத ரவும் அதல் குடியருக்க றவர்கள்
எல்ேலாரும் துக்க க்கவும், எங்கும்
நத களாகப் புரண்ேடாடவும், எக ப்தன்
ஆற்றுெவள்ளத்ைதப்ேபால் அடித்து,
ெபருெவள்ளமாகவும் ேவண்டாேமா?
9 அந்த நாளிேல நான் மத்தயானத்த ேல
சூரியைன மைறயச்ெசய்து, பட்டப்பகலிேல
ேதசத்ைத இருளாக்க , 10 உங்களுைடய
பண்டிைககைளத் துக்க ப்பாகவும்,
உங்களுைடய பாடல்கைளெயல்லாம்
புலம்பலாகவும் மாறச்ெசய்து, எல்லா
இடுப்புகளிலும் சணல் ஆைடயும்,
எல்லாத் தைலகளிலும் ெமாட்ைடையயும்
வருவத்து, அவர்களுைடய துக்க ப்ைப
ஒேர பள்ைளக்காகத் துக்க க்க ற
துக்க ப்புக்குச் சமமாக்க , அவர்களுைடய
முடிைவக் கசப்பான நாளாக்குேவன்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 11 இேதா, நான்
ேதசத்தன்ேமல்பஞ்சத்ைதஅனுப்பும் நாட்கள்
வரும்; ஆகாரக்குைறவனால் உண்டாகய
பஞ்சமல்ல, தண்ணீர்குைறவனால்
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உண்டாகய தாகமுமல்ல, ெயேகாவாவுைடய
வசனம் ேகட்கக் கைடக்காத பஞ்சத்ைத
அனுப்புேவன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 12 அப்ெபாழுது
அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய வசனத்ைதத்
ேதட ஒரு சமுத்த ரம் துவங்க மறு
சமுத்த ரம்வைர, வடக்குதைச துவங்கக்
க ழக்குத்தைசவைர அைலந்து த ரிந்தும்
அைதக் கண்டைடயாமல்ேபாவார்கள்.
13 அந்த நாளிேல அழகுள்ள
கன்னிகளும் வாலிபர்களும்
தாகத்தனால் ேசார்ந்துேபாவார்கள்.
14 தாேண! உன்னுைடய ேதவனுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டும், ெபெயர்ெசபா
மார்க்கத்தன்† ேதவனுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டும் என்று ெசால்லி,
சமாரியாவன் பாவத்தன்ேமல்
ஆைணயடுகறவர்கள் வழுவார்கள்;
இனி ஒருேபாதும் எழுந்தருக்கமாட்டார்கள்
என்றார்.

அத்த யாயம் 9
இஸ்ரேவல்அழிக்கப்படுதல்

1 ஆண்டவைரப் பலிபீடத்தன்ேமல்
ந ற்கக்கண்ேடன்; அவர்: நீ வாசல்
நைலகள் அைசயும்படி தூணின்
உச்சைய அடித்து, அைவகைள அவர்கள்

† அத்த யாயம் 8:14 8:14வக்க ரஆராதைன
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எல்ேலாருைடய தைலயன்ேமலும்
வழும்படி உைடத்துப்ேபாடு; அவர்களுக்குப்
பன்னாகவரும் மீதயானவர்கைள
நான் வாளால் ெகான்றுேபாடுேவன்;
அவர்களில் ஓடுகறவன் ஒருவனும்
தப்புவதுமில்ைல, அவர்களில் தப்புக றவன்
ஒருவனும் இரட்ச க்கப்படுவதுமில்ைல.
2 அவர்கள் பாதாளம்வைரக்கும்
ேதாண்டிப் பதுங்க க்ெகாண்டாலும்,
என்னுைடய ைக அந்த இடத்தலிருந்து
அவர்கைளப் ப டித்துக்ெகாண்டுவரும்;
அவர்கள் வானம்வைர ஏறனாலும்,
அந்த இடத்தலிருந்து அவர்கைள
இறங்கச்ெசய்ேவன்; 3 அவர்கள் கர்ேமலின்
உச்சய ேல ஒளிந்துெகாண்டாலும், அங்ேக
அவர்கைளத் ேதடிப்ப டிப்ேபன்; அவர்கள்
கடலின் ஆழத்த ேல ேபாய் என்னுைடய
கண்களுக்குமைறந்துெகாண்டாலும்,அங்ேக
அவர்கைளக் கடிக்கப் பாம்புகளுக்குக்
கட்டைளயடுேவன். 4 அவர்கள்
தங்களுைடய எத ரிக்கு முன்பாகச்
சைறப்பட்டுப்ேபானாலும், அங்ேக
அவர்கைளக் ெகான்றுேபாட வாளுக்கு
நான் கட்டைளய ட்டு, என்னுைடய
கண்கைள அவர்கள்ேமல் நன்ைமக்கல்ல,
தீைமக்ெகன்ேற ைவப்ேபன். 5 ேசைனகளின்
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ேதசத்ைதத் ெதாட,
அது உருக ப்ேபாகும்; அப்ெபாழுது அதன்
குடிகள் எல்ேலாரும் புலம்புவார்கள்; எங்கும்



ஆேமாஸ்அத்தயாயம் 9:6 xxix ஆேமாஸ்அத்தயாயம் 9:10

நதயாகப் புரண்ேடாடி, எக ப்தனுைடய
ஆற்று ெவள்ளத்ைதப்ேபால் ெவள்ளமாகும்.
6அவர் வானத்தல் தமது ேமல் அைறகைளக்
கட்டி, பூமியல் தமது கீழ் அைறகைள
அஸ்தபாரப்படுத்த , கடலின் தண்ணீர்கைள
வரவைழத்து, அைவகைளப் பூமியனுைடய
வ சாலத்தன்ேமல் ஊற்றுகறவர்;
ெயேகாவா என்பது அவருைடய நாமம்.
7 இஸ்ரேவல் மக்கேள, நீங்கள் எனக்கு
எத்த ேயாப்ப யர்களின் மக்கைளப்ேபால்
இருக்க றீர்கள் அல்லேவா என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; நான் இஸ்ரேவைல எக ப்து
ேதசத்தலிருந்தும், ெபலிஸ்தர்கைளக்
கப்ேதாரிலிருந்தும், சீரியர்கைளக்
கீரிலிருந்தும் ெகாண்டுவரவல்ைலேயா?
8 இேதா, ெயேகாவாகய ஆண்டவரின்
கண்கள் பாவமுள்ள ராஜ்ஜியத்த ற்கு
வ ேராதமாக ைவக்கப்பட்டிருக்க றது;
அைத பூமியன்ேமல் இல்லாமல்
அழித்துப்ேபாடுேவன்;ஆகலும்யாக்ேகாபன்
வம்சத்ைத முழுவதும் அழிக்கமாட்ேடன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
9 இேதா, சல்லைடயனால் சலித்து
அரிக்க றதுேபால் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைர
எல்லா ேதசங்களுக்குள்ளும் சலித்து
அரிக்கும்படி நான் கட்டைளயடுேவன்;
ஆனாலும் ஒரு ேகாதுைம மணியும்
தைரய ேல வழுவதல்ைல. 10 தீங்கு
எங்கைள அணுகுவதுமில்ைல, எங்களுக்கு



ஆேமாஸ்அத்தயாயம் 9:11 xxx ஆேமாஸ்அத்தயாயம் 9:14

ேநரிடுவதுமில்ைலெயன்று என்னுைடய
மக்களில் ெசால்லுகற பாவ கள் எல்ேலாரும்
வாளால் சாவார்கள்.

இஸ்ரேவல்புதுப்ப க்கப்படுதல்
11 ஏேதாமில் மீதயானவர்கைளயும்,

என்னுைடய ெபயர் ெசால்லிய
எல்லா ேதசங்கைளயும் தன்னிடத்தல்
ேசர்த்துக்ெகாள்வதற்காக, 12 அந்த
நாளிேல வழுந்துேபான தாவீதன்
கூடாரத்ைத நான் தரும்ப எடுத்து,
அதன் தறப்புகைள அைடத்து, அதல்
பழுதாய்ப்ேபானைதச் சீர்ப்படுத்த ,
ஆரம்பநாட்களில் இருந்ததுேபால அைத
நறுவுேவன் என்று இைதச் ெசய்க ற
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 13 இேதா,
உழுகறவன் அறுக்கறவைனயும்,
த ராட்ைசப்பழங்கைள பழிக றவன்
வைதக்க றவைனயும் ெதாடர்ந்துப டித்து,
மைலகள் த ராட்ைசரசமாக வடிக றதும்,
ேமடுகெளல்லாம் கைரக றதுமான நாட்கள்
வரும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
14 என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலின்
சைறயருப்ைபத் தருப்புேவன்; அவர்கள்
பாழான நகரங்கைளக் கட்டி, அைவகளில்
குடியருந்து, த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள
நாட்டி, அைவகளுைடய பழரசத்ைதக்
குடித்து, ேதாட்டங்கைள உண்டாக்க ,
அைவகளின் கனிகைள சாப்படுவார்கள்.
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15 அவர்கைள அவர்களுைடய ேதசத்த ேல
நாட்டுேவன்; நான் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்த ேதசத்தலிருந்து அவர்கள்
இனிப் படுங்கப்படுவதல்ைலெயன்று உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்றார்.
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