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ஆேமாஸ்

முன்னுைர
௧ இது ஆேமாஸின் ெசய்த , ஆேமாஸ்

ெதக்ேகாவா நகைரச் ேசர்ந்த ேமய்ப்பர்களில்
ஒருவன். ஆேமாஸ் இஸ்ரேவைலப்பற்ற ,
யூதாவன் அரசனாக உசயா இருந்த
காலத்தலும் இஸ்ரேவலின் அரசனாக
ேயாவாசன் மகன் ெயெராெபயாமின்
காலத்தலும் தரிசனங்கைளக் கண்டான்.
இது பூமி அத ர்ச்ச ஏற்படுவதற்கு இரண்டு
ஆண்டுகளுக்குமுன்புநடந்தது.

சீரியாவ ற்குஎத ரானதண்டைன

Punishment for Aram
௨ஆேமாஸ்ெசான்னான்:
கர்த்தர் சீேயானில்ஒருசங்கத்ைதப் ேபான்று

சத்தமிடுவார்.
அவரது உரத்த சப்தம் எருசேலமிலிருந்து
ெகர்ச்ச க்கும்.

ேமய்ப்பர்களின் பசுைமயான ேமய்ச்சல் இடம்
வறண்டுமடியும்.

கர்ேமல்மைலயும்காய்ந்துேபாகும்.

௩ கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நான்
தமஸ்குவன் ஜனங்கைள அவர்கள் ெசய்த
பல குற்றங்களுக்காக ந ச்சயம் தண்டிப்ேபன்.
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ஏெனன்றால்அவர்கள்கீேலயாத்ஜனங்கைள
இரும்பு ஆயுதங்களினால் நசுக்கனார்கள்.
௪ எனேவ நான் ஆசேகலின் வீட்டில்
ெநருப்ைப பற்றைவப்ேபன். அந்த
ெநருப்பு ெபனாதாதன் மிகப்ெபரிய
அரண்மைனகைளஅழிக்கும்.
௫ “நான் தமஸ்குவன் வாசலில்

ேபாடப்பட்டுள்ள தாழ்ப்பாைள உைடப்ேபன்.
நான்ஆேவன்பள்ளதாக்கன்சங்காசனத்தல்
உட்கார்ந்தருப்பவைன அழிப்ேபன். நான்
ெபத்ஏேதனிலிருந்து வல்லைமயன்
சன்னத்ைத வலக்க ப்ேபாடுேவன்.
சீரியாவன்ஜனங்கள்ேதாற்றகடிக்கப்படுவார்கள்.
ஜனங்கள் அவர்கைளக் கீர் நாட்டுக்குக்
ெகாண்டு ெசல்வார்கள்” என்று கர்த்தர்
கூறனார்.

ெபலிஸ்தயர்களுக்கானதண்டைன
௬ கர்த்தர் இதைனக் கூறுகறார்:

“நான் ந ச்சயமாக காத்சா ஜனங்கைள
அவர்களின் பல குற்றங்களுக்காகத்
தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால் அவர்கள்
நாட்டு ஜனங்கைளெயல்லாம்
சைறப டித்து ஏேதாமுக்குக் ைகத களாகக்
ெகாண்டுேபானார்கள். ௭ எனேவ நான்
காத்சாவன் மதலுக்குள் ெநருப்ைப
அனுப்புேவன். இந்த ெநருப்பு
காத்சாவன் உயர்ந்த ேகாபுரங்கைள
அழிக்கும். ௮ நான் அஸ்ேதாத்தன்
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சங்காசனத்தல் இருப்பவைன அழிப்ேபன்.
நான் அஸ்கேலானின் ெசங்ேகாைலத்
தாங்கயருப்பவைன அழிப்ேபன். நான்
எக்ேரான் ஜனங்கைளத் தண்டிப்ேபன் பறகு
மீதமுள்ள ெபலிஸ்தயர்களும் மரிப்பார்கள்”
ேதவனாகயகர்த்தர்கூறனார்.
ெபானிச யாவன்தண்டைன
௯ கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசால்க றார்:

“நான் ந ச்சயமாக தீரு ஜனங்கைள
அவர்களது பல குற்றங்களுக்காகத்
தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால் அவர்கள்
ஒரு நாடு முழுவைதயும் சைறப டித்து
ஏேதாமுக்கு அடிைமகளாக அனுப்பனார்கள்.
அவர்கள் தம் சேகாதரர்கேளாடு (இஸ்ரேவல்)
ெசய்த உடன்படிக்ைகைய நைனவு
ெகாள்ளவல்ைல. ௧௦ எனேவ நான் தீருவன்
சுவர்களில் ெநருப்ைபப் பற்றைவப்ேபன்.
அந்த ெநருப்பு தீருவன் உயர்ந்த
ேகாபுரங்கைளஅழிக்கும்.”
ஏேதாமியர்களுக்கானதண்டைன
௧௧ கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நான்

ஏேதாம் ஜனங்கைள அவர்களின் பல
குற்றங்களுக்காக ந ச்சயம் தண்டிப்ேபன்.
ஏெனன்றால் ஏேதாம் தன் சேகாதரன்
இஸ்ரேவைல வாேளாடு துரத்தனான்.
ஏேதாம் இரக்கம் காட்டவல்ைல. ஏேதாமின்
ேகாபம் இைடவ டாமல் ெதாடர்ந்து காட்டு
மிருகங்கைளப்ேபால இஸ்ரேவலர்கைளக்
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க ழித்துக் ெகாண்டிருந்தான். ௧௨ எனேவ,
நான் ேதமானில் ெநருப்ைபப் பற்ற
ைவப்ேபன். அந்ெநருப்பு ேபாஸ்றாவன்
உயர்ந்த ேகாபுரங்கைளஎரித்துப்ேபாடும்.”

அம்ேமானியர்களுக்கானதண்டைன
௧௩ கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நான்

ந ச்சயமாக அம்ேமான் ஜனங்கைள அவர்கள்
ெசய்த பல குற்றங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் கீேலயாத் நாட்டில்
கர்ப்பணிப் ெபண்கைளக் ெகான்றார்கள்.
அம்ேமானியர்கள் இதைனச் ெசய்து
தங்கள் நாட்டு எல்ைலகைள வ ரித்தார்கள்.
௧௪ எனேவ நான் ரப்பாவன் மதலில்
ெநருப்ைபப் பற்றைவப்ேபன். அந்ெநருப்பு
ரப்பாவன் உயர்ந்த ேகாபுரங்கைள எரித்து
அழிக்கும். அவர்களின் நாட்டிற்குள்
துன்பமானது சுழல்காற்ைறப்ேபான்று
வரும். ௧௫ ப றகு அவர்களின் அரசனும்
தைலவர்களும் சைறப டிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்கள் அைனவரும் ஒன்றாகப்
ப டிக்கப்படுவார்கள்”. என்று கர்த்தர்
கூறனார்.

௨
ேமாவாபன்தண்டைன
௧ கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நான்

ந ச்சயமாக ேமாவாப் ஜனங்கைள அவர்கள்
ெசய்த பல குற்றங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன்.



ஆேமாஸ்௨:௨ v ஆேமாஸ்௨:௫

ஏெனன்றால் ேமாவாப யர், ஏேதாம்அரசனின்
எலுப்புகைளச் சுண்ணாம்பல் எரித்தார்கள்.
௨ எனேவ நான் ேமாவாப் நாட்டில்
ெநருப்ைபப் பற்றைவப்ேபன். அந்த ெநருப்பு
கீரிேயாத்தன் உயர்ந்த ேகாபுரங்கைள
அழிக்கும். அங்ேகபயங்கரசத்தமும்எக்காளச்
சத்தமும் ேகட்க அவர்கள் மரிபார்கள்.
௩ எனேவ நான் ேமாவாபன் அரசர்களுக்கு
ஒரு முடிைவக் ெகாண்டுவருேவன். நான்
ேமாவாபன் அைனத்துத் தைலவர்கைளயும்
ெகால்ேவன்” கர்த்தர்இதைனக்கூறனார்.

யூதாவுக்கானதண்டைன
௪ கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகறார்:

“நான் ந ச்சயமாக யூதாைவ அவர்களது
பல குற்றங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்கு அடிபணிய மறுத்தார்கள்.
அவர்கள் அவரது கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள்ளவல்ைல. அவர்கள்
முற்ப தாக்கள் ெபாய்கைள நம்பனார்கள்.
அேத ெபாய்கள் யூதாவன் ஜனங்கள்
ேதவைனப் பன்பற்றுவைத நறுத்தக்
காரணமாயருந்தது. ௫ எனேவ. நான்
யூதாவல் ெநருப்ைப பற்றைவப்ேபன்.
அந்த ெநருப்பு எருசேலமிலுள்ள உயர்ந்த
ேகாபுரங்கைளஅழிக்கும்.”

இஸ்ரேவலுக்கானதண்டைன



ஆேமாஸ்௨:௬ vi ஆேமாஸ்௨:௯

௬ கர்த்தர் இதைனக் கூறுகறார்:
“நான் ந ச்சயமாக இஸ்ரேவலர்கைள
அவர்களது பல குற்றறங்களுக்காகத்
தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால் அவர்கள்
ெகாஞ்சம் ெவள்ளிக்காக அப்பாவ
ஜனங்கைள வற்றார்கள். அவர்கள் ஏைழ
ஜனங்கைளபாதரட்ைசளுக்காகவற்றார்கள்.
௭ அவர்கள் ஏைழ ஜனங்கைள முகம்
குப்புற தைரயல் தள்ளி அவர்கள் ேமல்
நடந்தார்கள். அவர்கள் துன்பப்படுக ற
ஜனங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்பைத
நறுத்தனர். தந்ைதகளும் மகன்களும் ஒேர
ெபண்ணிடம் பாலினஉறவு ெகாள்க றார்கள்.
அவர்கள் எனது பரிசுத்தமான நாமத்ைத
பாழாக்க வ ட்டார்கள். ௮ அவர்கள்
ஏைழகளிடமிருந்துஆைடகைள எடுத்துஅந்த
ஆைடகளின் ேமல் உட்கார்ந்து அவர்கள்
பலிபீடங்களில் ஆராத க்க றார்கள். அவர்கள்
ஏைழ ஜனங்களுக்கு கடன் தந்து அவர்கள்
ஆைடகைள அைடமானமாக எடுத்தார்கள்.
அவர்கள்ஜனங்கள்அபராதம்ெசலுத்தும்படிச்
ெசய்தார்கள். அப்பணத்தல் மது வாங்க
அவர்கள் ெபாய் ெதய்வத்தன் ேகாயலில்
குடித்துமக ழ்ந்தார்கள்.
௯ “ஆனால் அவர்களுக்கு முன்பாகேவ

எேமாரியர்கைள அழித்தது நான்.
எேமாரியர்கள் ேகதுரு மரங்கைளப்ேபான்று
உயரமானவர்கள். அவர்கள்
கர்வாலிமரங்கைளப்ேபால்ைவரமாயருந்தவர்கள்.
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ஆனால் நான் அவர்களது ேமேல உள்ள
பழங்கைளயும்கீேழயுள்ளேவர்கைளயும்அழித்ேதன்.
௧௦ “நாேன உங்கைள எக ப்து நாட்டின்

அடிைமத்தனத்தலிருந்து மீட்டு வந்ேதன்.
நான் 40 வருடங்கள் உங்கைள
வானந்தரத்தல் வழிநடத்த ேனன். நீங்கள்
எேமாரியரின் நாட்ைட எடுத்துக்ெகாள்ள
உதவ ேனன். ௧௧ நான் உங்கள் மகன்களில்
சலைரத் தீர்க்கதரிச கள் ஆக்க ேனன்.
நான் உங்களது இைளஞர்களில் சலைர
நசேரயர்களாக ஆக்க ேனன். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேள, இது உண்ைம” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார். ௧௨ “ஆனால் நீங்கள்
நசேரயர்கைள மது குடிக்கச் ெசய்தீர்கள்.
நீங்கள் தீர்க்கதரிச கைள தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லேவண்டாம் என்று ெசான்னீர்கள்.
௧௩ நீங்கள் எனக்குப் ெபரிய பாரத்ைதப்
ேபான்றவர்கள். நான் பாரம் ஏற்றப்பட்ட
வண்டிையப்ேபான்று வைளந்தருக்க ேறன்.
௧௪ என்னிடமிருந்து எவரும், ேவகமான
ஒட்டக்காரன் கூடத் தப்ப க்க முடியாது.
பலவான்களுக்குப் ேபாதுமான பலம்
இருக்காது. பைடவீரர்கள் தம்ைமத்தாம்
காப்பாற்ற க்ெகாள்ளமுடியாது. ௧௫ஜனங்கள்
வல்ேலாடும் அம்ேபாடும் இருந்தும் உய ர்
பைழப்பதல்ைல. ேவகமாகஓடுபவனும்தப்ப
முடியாது. குதைரயல் வருகறவர்களும்
உய ேராடு தப்ப முடியாது. ௧௬ அப்ேபாது
மிகத் ைதரியமான வீரனும் ஓடிப்ேபாவான்.
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அவர்கள்தம்ஆைடகைளஅணிந்துெகாள்ளக்
கூட ேநரம் எடுத்துக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்”
என்றுகர்த்தர்கூறனார்.

௩
இஸ்ரேவலுக்கானஎச்சரிக்ைக
௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள, இந்தச்

ெசய்தையக் கவனியுங்கள். இஸ்ரேவேல
உங்கைளபற்ற கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறனார். இந்தெசய்த நான்எக ப்தலிருந்து
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த எல்லாக்
குடும்பங்கைளயும் (இஸ்ரேவல்) பற்றயது.
௨ “பூமியல் அேநகக் குடும்பங்கள் இருந்தன.
ஆனால் உன்னுைடய ஒேர குடும்பத்ைததான்
ச றப்பான வழியல் அற ந்துெகாள்ள நான்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். நீ எனக்கு எத ராகத்
தரும்பனாய். எனேவ, நான் உனது எல்லா
பாவங்களுக்காகஉன்ைனத்தண்டிப்ேபன்.”
இஸ்ரேவலின்தண்டைனக்கானகாரணம்

௩இரண்டுேபர்ஒத்துப்ேபானாெலாழிய
ஒேரவழியல்நடக்கமுடியாது.

௪காட்டிலுள்ளசங்கம்,
ஒரு மிருகத்ைதப் ப டித்த ப றகுதான்
ெகர்ச்ச க்கும்.

ஒரு இளஞ்சங்கம் தன் குைகயல்
ெகர்ச்ச க்க றதுஎன்றால்,

அது ஏேதா ஒன்ைறப் ப டித்துவ ட்டது
என்றுஅர்த்தம்.

௫கண்ணிக்குள்ேளஉணவுஇல்லாவ ட்டால்



ஆேமாஸ்௩:௬ ix ஆேமாஸ்௩:௯-௧௦

ஒரு பறைவதைரயலுள்ளகண்ணிக்குள்
பறக்காது.

கண்ணிமூடினால்
அதுபறைவையப்ப டிக்கும்.

௬எக்காளம்எச்சரிக்ைகயாகஊதனால்,
ஜனங்கள் ந ச்சயம் பயத்தால்
நடுங்குவார்கள்.

நகரத்த ற்குதுன்பம்வந்தால்,
அதற்குகர்த்தர் காரணமாவார்.

௭ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
சலவற்ைறச் ெசய்ய முடிவுெசய்வார்.
ஆனால் அவர் எைதயும் ெசய்யும்
முன்னால் அவர் தனது தீர்க்கதரிச களிடம்
ெசால்வார். ௮ ஒரு சங்கம் ெகர்ச்ச த்தால்
ஜனங்கள் பயப்படுவார்கள். கர்த்தர்
ேபசனால் தீர்க்கதரிச கள் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்வார்கள்.
௯-௧௦ நீங்கள் அஸ்ேதாத்தன்

ேகாபுரங்களுக்கும், எக ப்துக்கும் ேபாய்
இச்ெசய்தையக் கூறுங்கள். “சமாரியாவன்
மைலகளுக்கு வாருங்கள். நீங்கள்
அங்ேக ெபருங்குழப்பத்ைதக் காண்பீர்கள்.
ஏெனன்றால் ஜனங்களுக்குச் சரியாக
வாழ்வது எப்படி என்று ெதரியாது.
அந்த ஜனங்கள் மற்ற ஜனங்களிடம்
ெகாடூரமாக இருந்தார்கள். அவர்கள்
மற்றவர்களிடமிருந்து ெபாருட்கைள
எடுத்துத் தங்கள் ேகாபுரங்களில் ஒளித்து
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ைவத்தார்கள். அவர்கள் ேபாரில் எடுத்தப்
ெபாருட்களால் அவர்களது கருவூலங்கள்
நைறந்தருக்கன்றன.”
௧௧ எனேவ கர்த்தர் ெசால்க றார்: “ஒரு

பைகவன் அந்த நாட்டிற்கு வருவான். அந்தப்
பைகவன்உன்பலத்ைதஎடுத்துப்ேபாடுவான்.
நீ உயர்ந்த ேகாபுரங்களில் ஒளித்து ைவத்த
ெபாருட்கைளஅவன்எடுப்பான்.”
௧௨கர்த்தர்கூறுகறார்,

“ஒரு சங்கம் ஒரு ஆட்டுக் குட்டிைய
தாக்கலாம்.

ேமய்ப்பன் அந்த ஆட்ைடக் காப்பாற்ற
முயற்ச ெசய்யலாம்.

ஆனால் ேமய்ப்பன் ஆட்டுக்குட்டியன் ஒரு
பகுதையத்தான்காப்பாற்றுவான்.

அவன் சங்கத்தன் வாயலிருந்து
இரண்டுகால்கள்

அல்லது காதன் ஒரு பகுதைய மட்டும்
படுங்கமுடியும்.

அவ்வாேறஇஸ்ரேவலின்ெபரும்பாலான
ஜனங்கள்காப்பாற்றப்படமாட்டார்கள்.

சமாரியாவல் வாழ்க ற ஜனங்கள்
படுக்ைகயன்ஒருமூைலையேயா

அல்லது ஒரு மஞ்சத்தன் ேமலிருக்கும்
துணியன் ஒரு துண்ைடேயா
காப்பாற்ற க்ெகாள்வார்கள்.”
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௧௩ என் ஆண்டவரும், சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனுமாகய கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறுகறார் “யாக்ேகாபன் குடும்பத்ைத
(இஸ்ரேவல்)எச்சரிக்ைகெசய். ௧௪இஸ்ரேவல்
பாவம் ெசய்தது. நான் அவர்கைளத்
தங்களுைடய பாவங்களுக்காகத்
தண்டிப்ேபன். நான் ெபத்ேதலில் உள்ள
பலிபீடங்கைளயும் அழிப்ேபன். பலிபீடத்தன்
ெகாம்புகள் ெவட்டப்பட்டு தைரயல் க டக்கும்.
௧௫ நான் மைழக்கால வீட்ைடக் ேகாைடகால
வீட்ேடாடு அழிப்ேபன். தந்தத்தால் ஆன
வீடுகள் அழிக்கப்படும். பல வீடுகள்
அழிக்கப்படும்” என்றுகர்த்தர்கூறுகறார்.

௪
இன்பத்ைதவரும்பும்ெபண்கள்
௧ சமாரியாவன் மைலகளிலுள்ள

பாசானின் மாடுகேள என்ைனக்
கவனியுங்கள். நீங்கள் ஏைழகைளத்
துன்புறுத்துகறீர்கள். நீங்கள் அந்த
ஏைழகைள நசுக்குகறீர்கள். நீங்கள்
“எங்களுக்குக் குடிக்கக் ெகாஞ்சம் ெகாண்டு
வாருங்கள்” என்று உங்கள் கணவர்களிடம்
கூறுகறீர்கள்.
௨ கர்த்தராக ய ஆண்டவர் வாக்குறுத

ெகாடுத்தார். அத்துன்பங்கள்
உங்களுக்கு வரும் என்று அவர் தமது
பரிசுத்தத்தால் வாக்களித்தார். ஜனங்கள்
ெகாக்க கைளப் பயன்படுத்த உங்கைளச்
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சைறப்ப டிப்பார்கள். அவர்கள் மீன்
தூண்டிைலப் பயன்படுத்த உங்கள்
பள்ைளகைளப் ப டிப்பார்கள். ௩ உங்கள்
நகரம் அழிக்கப்படும். ெபண்கள்
நகரச்சுவர்களிலுள்ள ெவடிப்புகள்
வழிேய அவசரமாக ெவளிேயற பணக்
குவயல்களின் ேமல்வழுவார்கள்.
கர்த்தர் இவற்ைற கூறுகறார்.

௪ “ெபத்ேதலுக்குப் ேபாய் பாவம்ெசய்யுங்கள்!
கல்காலுக்குப் ேபாய் ேமலும் பாவம்
ெசய்யுங்கள். உங்களது பலிகைள காைல
ேநரத்தல் ெசலுத்துங்கள். மூன்று நாள்
வடுமுைறக்கு உங்கள் வைளச்சலில் பத்தல்
ஒரு பாகத்ைதக் ெகாண்டு வாருங்கள்.
௫புளித்த மாவுள்ளநன்றக் காணிக்ைகையக்
ெகாடுங்கள். ஒவ்ெவாருவரிடமும் சுயச த்தக்
காணிக்ைககைளப்பற்ற க் கூறுங்கள்.
இஸ்ரேவேல, அவற்ைறச் ெசய்ய நீ
வரும்புக றாய். எனேவ ேபாய் அவற்ைறச்
ெசய்” கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௬ “நான், உங்கைள என்னிடம் வரச்ெசய்ய

ேவண்டுெமனபலவற்ைறமுயற்ச ெசய்ேதன்.
நான் நீங்கள் உண்ண எந்த உணைவயும்
தரவல்ைல. உங்கள் நகரங்கள் எதலும்
உண்ண உணவு கைடக்கவல்ைல. ஆனால்
நீங்கள்என்னிடம்தரும்ப வரவல்ைல”என்று
கர்த்தர்கூறனார்.
௭ “நான் அறுவைடக்கு மூன்று மாதத்த ற்கு

முன்பு மைழையயும் நறுத்த ேனன். எனேவ
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வைளச்சல் வைளயவல்ைல. ப றகு
நான் ஒரு நகரத்தல் மைழ ெபய்யும்படிச்
ெசய்ேதன். ஆனால் அடுத்த நகரில்
மைழ ெபய்யவல்ைல. நாட்டின் ஒரு
பகுதயல் மைழ ெபய்தது. ஆனால் நாட்டின்
அடுத்தப் பகுதயல் வறட்ச ஏற்பட்டது.
௮ எனேவ இரண்டு அல்லது மூன்று
நகரங்களிலுள்ளஜனங்கள்அடுத்த நகருக்கு
தண்ணீர் எடுப்பதற்காகச் ெசன்றனர்.
ஆனால் எல்ேலாருக்கும் அங்கு தண்ணீர்
ேபாதுமானதாக இல்ைல. இருந்தாலும்
நீங்கள் உதவக்காக என்னிடம் வரவல்ைல”
என்றுகர்த்தர்கூறனார்.
௯ “நான் உங்கள் வைளச்சைல

ெவப்பத்தாலும் ேநாயாலும் மரிக்கும்படிச்
ெசய்ேதன். நான் உங்களது
ேதாட்டங்கைளயும் த ராட்சத்
ேதாட்டங்கைளயும் அழித்ேதன். உங்களது
அத்த மரங்கைளயும் ஒலிவ மரங்கைளயும்
ெவட்டுக்களிகள்தன்றன. ஆனாலும்நீங்கள்
உதவக்காக என்னிடம் வரவல்ைல” என்று
கர்த்தர்கூறனார்.
௧௦ “நான் எக ப்த ற்குச் ெசய்ததுேபால

உங்களுக்கு எத ராக வயாத கைள
அனுப்ப ேனன். நான் உங்களது
இைளஞர்கைள வாள்களால்
ெகான்ேறன். நான் உங்கள் குதைரகைள
எடுத்துக்ெகாண்ேடன். நான் உங்கள்
பாளயம் பணங்களால் துர்நாற்றம் வீசும்படி
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ெசய்ேதன். ஆனாலும் நீங்கள் என்னிடம்
உதவக்காக வரவல்ைல” என்று கர்த்தர்
கூறனார்.
௧௧ “நான் ேசாேதாைமயும்

ெகாேமாராைவயும் அழித்ததுேபான்று
உங்கைள அழித்ேதன். அந்நகரங்கள்
முழுவதுமாக அழிந்தன. நீங்கள்
ெநருப்பலிருந்து ெவளிேய இழுக்கப்பட்ட
எரிந்த குச்சையப் ேபான்றவர்கள். ஆனாலும்
நீங்கள் என்னிடம் உதவக்காக வரவல்ைல”
என்றுகர்த்தர்கூறனார்.
௧௨ “எனேவ இஸ்ரேவேல, நான் இவற்ைற

உனக்குச் ெசய்ேவன். இஸ்ரேவேல, உனது
ேதவைனசந்த க்கத் தயாராகஇரு.”

௧௩ நான் யார்? நாேன மைலகைளப்
பைடத்தவர்.

நான் உங்கள் இருதயங்கைளயும்
உண்டாக்கனவர்.

நான் ஜனங்களுக்கு எவ்வாறு
ேபசேவண்டும்என்றுகற்றுக்ெகாடுத்ேதன்.

நான் இருைள வடியற் காைலயாக
மாற்ற ேனன்.

நான் பூமியன் ேமலுள்ள மைலைகளின்
ேமல்நடக்க ேறன்.

நான் யார்? எனது நாமம் ேசைனகளின்
ேதவனாகயகர்த்தர்.
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௫
இஸ்ரேவலுக்கானேசாகப்பாடல்
௧இஸ்ரேவல்ஜனங்கேள,இந்தப் பாடைலக்

ேகளுங்கள். இந்தச் மரணப் பாடல்
உங்கைளப்பற்றயதுதான்.

௨இஸ்ரேவல்கன்னிவழுந்தாள்.
அவள்இனிேமல்எழமாட்டாள்.

அவள் தனியாக வ டப்பட்டாள். புழுதயல்
க டக்க றாள்.

அவைளத்தூக்கவ ட எவருமில்ைல.

௩எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்
கூறுகறார்:

“1,000 ஆட்கேளாடு நகைர வ ட்டுப்ேபான
அதகாரிகள்,

100ஆட்கேளாடுதரும்ப வருவார்கள்,
100ஆட்கேளாடுநகைரவ ட்டுப்ேபான

அதகாரிகள் 10 ஆட்கேளாடு தரும்ப
வருவார்கள்.”

கர்த்தர் இஸ்ரேவலைரத் தரும்பவர
உற்சாகப்படுத்துகறார்
௪ கர்த்தர் இதைன இஸ்ரேவல் நாட்டிடம்

கூறுகறார்:
“என்ைனத்ேதடிவந்து,வாழுங்கள்.

௫ஆனால்ெபத்ேதைலப்பார்க்காதீர்கள்.
கல்காலுக்கும் ேபாகாதீர்கள்.
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எல்ைலையக் கடந்து ெபயர்ெசபாவ ற்குப்
ேபாகாதீர்கள்.

கல்காலிலுள்ளஜனங்கள்சைறப டிக்கப்படுவார்கள்.
ெபத்ேதல்அழிக்கப்படும்.

௬கர்த்தரிடம் ேபாய்வாழுங்கள்.
நீங்கள் கர்த்தரிடம் ேபாகாவ ட்டால் ப றகு
ேயாேசப்பன்வீட்டில்ெநருப்பு பற்றும்.

அந்ெநருப்பு ேயாேசப்பன் வீட்ைட
அழிக்கும்.

ெபத்ேதலில் அந்ெநருப்ைப எவராலும்
நறுத்தமுடியாது.

௭-௯ நீங்கள் உதவக்காகக் கர்த்தரிடம் ேபாக
ேவண்டும்.

ேதவன் நட்சத்த ரக் கூட்டங்கைளப்
பைடத்தார்.

அவர் இருைளக் காைல ஒளியாக
மாற்றுகறார்.

அவர் பகல் ஒளிைய இரவன் இருளாக
மாற்றுகறார்.

அவர் கடலிலுள்ள தண்ணீைர அைழத்து,
அதைனபூமியல்ஊற்றுகறார்.

அவரதுநாமம் ேயேகாவா.
அவர்ஒருபலமானநகைரப் பாதுகாப்பாக

ைவத்து இன்ெனாரு பலமான நகைர
அழியவடுகறார்.”

இஸ்ரேவலர்கள்ெசய்த பாவச்ெசயல்கள்
நீங்கள் நன்ைமைய வஷமாக

மாற்றுகறீர்கள்.
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நீங்கள் நீதையக் ெகால்லுகறீர்கள்,
ெகான்றுதைரயல்வழவடுகறீர்கள்.

௧௦ தீர்க்கதரிச கேள. ெபாது இடங்களுக்குச்
ெசன்று ஜனங்கள் ெசய்க ற
தீைமகளுக்குஎத ராகப் ேபசுங்கள்.

அத்தீர்க்கதரிச கள் நன்ைமயான எளிய
உண்ைமகைளப் ேபாத க்க றார்கள்.
ஜனங்கள் அத்தீர்க்கதரிச கைள
ெவறுக்கறார்கள்.

௧௧ நீங்கள் நயாயமற்ற வரிகைள எளிய
ஜனங்களிடம்வசூலிக்கறீர்கள்.

நீங்கள்ேகாதுைமையச்சுைமச்சுைமயாக
அவர்களிடமிருந்துஎடுக்க றீர்கள்.

நீங்கள் ெசதுக்கப்பட்ட கற்களால் அழகான
வீடுகைளக்கட்டுக றீர்கள்.

ஆனால் அவ்வீடுகளில் நீங்கள்
வாழமாட்டீர்கள்.

நீங்கள்அழகானத ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளப்
பய ர்ெசய்க றீர்கள்.

ஆனால் நீங்கள் அவற்றலிருந்து
மதுைவக்குடிக்கமாட்டீர்கள்.

௧௨ ஏெனன்றால் நான் உங்களது அேநகப்
பாவங்கைளஅற ேவன்.

நீங்கள் சல தீயச் ெசயல்கைளச்
ெசய்தருக்க றீர்கள்.

நீங்கள் ேநர்ைமயானவர்கைளப்
புண்படுத்துகறீர்கள்.

நீங்கள் தீைம ெசய்யப் பணம்
வாங்குகறீர்கள்.
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நீங்கள் ஏைழகளுக்கு வழக்கு
மன்றங்களில் நீத வழங்குவதல்ைல.

௧௩ அப்ேபாது ஞானமிக்க ஆச ரியர்கள்
அைமதயாகஇருப்பார்கள்.

ஏெனன்றால்இதுெகட்ட ேநரம்.
௧௪ நீங்கள் ேதவன் உங்கேளாடு இருப்பதாகச்

ெசால்க றீர்கள்.
எனேவ நீங்கள் தீைமையயல்ல,
நன்ைமையச்ெசய்யேவண்டும்.

அப்ேபாதுநீங்கள்வாழ்வீர்கள்.
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனாகயகர்த்தர்
உண்ைமயல்உங்கேளாடுஇருப்பார்.

௧௫ தீைமைய ெவறுத்து, நன்ைமைய
வரும்புங்கள்.

வழக்கு மன்றங்களுக்கு நயாயத்ைதக்
ெகாண்டுவாருங்கள்.

ப றகு சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய
கர்த்தர்

ேயாேசப்பு குடும்பத்தல்
மீதயருப்பவர்களிடம்இரக்கமாயருப்பார்.

ெபருந்துக்க காலம் வந்து
ெகாண்டிருக்க றது
௧௬ என் ஆண்டவராக ய சர்வ வல்லைமயுள்ள

ேதவன்கூறுகறார்.
“ஜனங்கள் ெபாது இடங்களில்,

அழுதுெகாண்டிருப்பார்கள்.
ஜனங்கள் ெதருக்களில்
அழுதுெகாண்டிருப்பார்கள்.
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ஜனங்கள் ஒப்பாரி ைவப்பவர்கைள
வாடைகக்குஅமர்த்துவார்கள்.

௧௭ ஜனங்கள் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களில்
அழுதுெகாண்டிருப்பார்கள்.

ஏெனன்றால் நான் அவ்வழிேய
கடந்துேபாய் உன்ைனத் தண்டிப்ேபன்”
என்றுகர்த்தர்கூறனார்.

௧௮உங்களில் சலர்
கர்த்தருைடய நயாயத்தீர்ப்புக்குரிய
நாைளப்பார்க்கவரும்புக றீர்கள்.

நீங்கள் அந்நாைள ஏன் பார்க்க
வரும்புக றீர்கள்?

கர்த்தருைடய அந்தச் ச றப்பு நாள்
ஒளிைய அல்ல அந்தகாரத்ைதேய
ெகாண்டுவரும்.

௧௯நீங்கள், சங்கத்த டமிருந்துதப்ப ஓடிவந்த
ஒருவன்,

கரடியால் தாக்கப்பட்டது ேபான்று
ஆவீர்கள்.

நீங்கள்,ஒருவன்பாதுகாப்ப ற்காகத்
தன் வீட்டிற்குள் நுைழந்து சுவற்றல்
சர்ய்ந்தேபாது.

பாம்பால் கடிக்கப்பட்டவைனப் ேபான்று
இருப்பீர்கள்.

௨௦கர்த்தருைடய ச றப்பு நாள் ஒளிைய அல்ல
அந்தகாரத்ைதக்ெகாண்டுவரும்.

அந்நாள் மக ழ்ச்சைய ெகாண்டு வராது
ஆனால்துக்கத்ைதக்ெகாண்டுவரும்.
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அந்நாள் ெகாஞ்சமும் ஒளி இல்லாத
அந்தகாரமானநாளாயருக்கும்.

இஸ்ரேவலின் ெதாழுதுெகள்ளுதைல
கர்த்தர் ஏற்கமறுக்க றார்
௨௧ “நான் உங்கள் வடுமுைற நாட்கைள

ெவறுக்க ேறன்.
நான்அவற்ைறஏற்கமாட்ேடன்.
நான் உங்கள் ஆன்மீகக் கூட்டங்களால்
மக ழவல்ைல.

௨௨ நீங்கள் தகனபலிையயும் தானியக்
காணிக்ைகையயும் எனக்குக்
ெகாடுத்தாலும்

நான்ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
நீங்கள்தரும் சமாதானபலியல்உள்ள

ெகாழுத்த மிருகங்கைளப்
பார்க்கக்கூடமாட்ேடன்.

௨௩ நீங்கள் இங்கருந்து உங்கள்
இைரச்சலான பாடல்கைள
அகற்றுங்கள்.

நான் உங்கள் வீைணகளில் வரும்
இைசையக் ேகட்கமாட்ேடன்.

௨௪ நீங்கள் உங்கள் நாட்டில் நயாயத்ைத
ஆற்ைறப்ேபான்றுஓடவ டேவண்டும்.

நன்ைமயானது ஓைடையப் ேபான்று
உங்கள்நாட்டில்வற்றாமல்ஓடட்டும்.

௨௫ இஸ்ரேவேல, நீங்கள் எனக்கு
பலிகைளயும்
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காணிக்ைககைளயும் வனாந்தரத்தல் 40
ஆண்டுகளாகக்ெகாடுத்தீர்கள்.

௨௬ ஆனால் நீங்கள் உங்கள் அரசனான
சக்கூத், ைகவான் சைலகைளயும்
சுமந்தீர்கள்.

நீங்களாக நட்சத்த ரத்ைத உங்கள்
ெதய்வமாக்கனீர்கள்.

௨௭ எனேவ நான் உங்கைள தமஸ்குவுக்கு
அப்பால்

சைறயாகச்ெசல்லச்ெசய்ேவன்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

அவரது நாமம் சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவன்.

௬
இஸ்ரேவலிலிருந்து நல்ல காலங்கள்

அகற்றப்படும்
௧ சீேயானில் வாழ்க்ைகைய மிகவும் எளிதாக

எடுத்துக்ெகாண்டு
சமாரியா மைலயல் மிகவும் பாதுகாப்பு
இருப்பதாக எண்ணும் ஜனங்கேள,
உங்களுக்குமிகுந்த ேகடுவரும்.

நீங்கள் மிக முக்கயமான நாட்டின்
முக்கயமானதைலவர்கள். “இஸ்ரேவல்
வீட்டார்”

உங்களிடம் ஆேலாசைனக்காக
வருகறார்கள்.

௨கல்ேனவுக்குப் ேபாய்ப் பாருங்கள்.
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அங்கருந்து ஆமாத் என்னும்
ெபருநகருக்குப் ேபாங்கள்.

ெபலிஸ்தயர்களின் காத் நகருக்குப்
ேபாங்கள்.

நீங்கள் இந்த இராஜ்யங்கைள வ டச்
ச றந்தவர்களா?

இல்ைல. அவர்கள் நாடுகள் உங்கள்
நாட்ைடவ டெபரியைவயா?

௩ நீங்கள் அந்தத் தண்டைன தரும் நாைள
ேநாக்க வைரக றீர்கள்.

அந்த வன்முைற ஆட்சைய மிகவும்
பக்கத்தல்ெகாண்டுவருகறீர்கள்.

௪ ஆனால் இப்ேபாது, நீங்கள் எல்லா
வசத கைளயும்அனுபவக்க றீர்கள்.

நீங்கள் தந்தக் கட்டில்களில்
படுக்க றீர்கள்.

நீங்கள் மஞ்சங்களில் நீட்டி ந மிர்ந்து
க டக்க றீர்கள்.

நீங்கள் மந்ைதயலிருந்து
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட இளம்
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் மாட்டுத்
ெதாழுவத்தலிருந்துேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
கன்றுக்குட்டிகைளயும்உண்கறீர்கள்.

௫ நீங்கள் உங்கள் வீைணகைள
மீட்டுக றீர்கள்.

தாவீைதப் ேபான்று உங்கள் இைசக்
கருவகளில் பயற்ச ெசய்க றீர்கள்.

௬ நீங்கள் அழகான கண்ணங்களில் மது
குடிக்க றீர்கள்.
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நீங்கள் ச றந்த மணப் ெபாருட்கைள
பயன்படுத்துகறீர்கள்.

ேயாேசப்பன் குடும்பம் அழிக்கப்படுவைதக்
கண்டு

ெகாஞ்சமும் கவைலப்படாமல்
இருக்க றீர்கள்.

௭ அந்த ஜனங்கள் இப்ெபாழுது
மங்சங்களில்வசதயாகப்படுத்தருக்க றார்கள்.
ஆனால் அவர்களின் நல்ல ேநரங்கள்
முடிவைடயும். அவர்கள் அந்நய
நாட்டுக்குக் ைகத கைளப்ேபான்று
ெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள்.
எடுத்துக்ெகள்ளப்படுக றவர்களில் இவர்கள்
முதன்ைமயானவர்களாக இருப்பார்கள்.
௮ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் அவரது
ெசாந்த நாமத்ைதப் பயன்படுத்த வாக்குறுத
ெகாடுத்தார். சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனாகய கர்த்தர் இந்த வாக்குறுதைய
அளித்தார்.

“நான், யாக்ேகாபு ெபருைமக்ெகாள்க ற
காரியங்கைளெவறுக்க ேறன்.

நான் அவனது பலமுள்ள ேகாபுரங்கைள
ெவறுக்க ேறன்.

எனேவநான்பைகவன்இந்தநகரத்ைதயும்
அதலுள்ள எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளவடுேவன்.”
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ெகாஞ்சம் இஸ்ரேவலர்கேள உய ேராடு
வ டப்படுவர்
௯ அப்ேபாது, ச ல வீடுகளில் பத்துேபர்

உய ர் பைழக்கலாம், ஆனால் அவர்களும்
மரித்துப்ேபாவார்கள். ௧௦ ஒருவன் மரிக்கும்
ேபாது ஒரு உறவனன் வந்து உடைலப்
ெபற்று ெவளிேய எடுத்துக்ெகாண்டு
எரிக்க வருவான். உறவனன், எலும்ைப
ெவளிேய ெகாண்டுேபாக வருவான். வீட்டின்
உட்புறத்த ேலமைறந்தருக்க றயாைரயாவது
அைழப்பான்.

“உன்ேனாடு ேவறு மரித்த உடல்கள்
உள்ளனவா?” என்று ேகட்பான். அந்த
மனிதன், “இல்ைல” என்று பதல்
ெசால்லுவான். ஆனால் அந்த உறவனன்,
“நீ ெமௗனமாயரு! நாம் கர்த்தருைடய
நாமத்ைதச் ெசால்லக் கூடாது” என்று
ெசால்வான்.

௧௧ பார், ேதவனாகய கர்த்தர் கட்டைள
ெகாடுப்பார்.

ெபரிய வீடுகள் துண்டுகளாக
உைடக்கப்படும்.

ச றய வீடுகள் ச றய துண்டுகளாக
உைடக்கப்படும்.

௧௨ ஜனங்கள் குதைரகைளத் தளர்ந்த
பாைறகளின் ேமல் ஓடும்படிச்
ெசய்வார்களா? இல்ைல.
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ஜனங்கள் பசுக்கைளப் உழுவதற்கு
பயன்படுத்துவார்களா? இல்ைல.

ஆனால் நீங்கள் எல்லாவற்ைறயும் தைல
கீழாகத் தருப்பனீர்கள்.

நீங்கள் நன்ைமையயும் ேநர்ைமையயும்
வஷமாகமாற்றனீர்கள்.

௧௩ நீங்கள் ேலாேடபரில் மக ழ்ச்ச யாக
இருக்க றீர்கள்.

நீங்கள், “நாங்கள் எங்கள் ெசாந்த
பலத்தால் கர்ணாயீைம எடுத்துக்
ெகாண்ேடாம்” என்றுெசால்க றீர்கள்.

௧௪ “ஆனால்இஸ்ரேவேல,நான்உங்களுக்கு
எத ராக ஒரு நாட்ைடக் ெகாண்டு வருேவன்.
அந்நாடு உன் முழு நாட்டுக்கும் அது
ெலேபா ஆமாத் முதல் அரபா ஓைடவைர
துன்பங்கைளக் ெகாண்டுவரும்.” சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தர்
இவற்ைறக்கூறனார்.

௭
ெவட்டுக்களிகளின்தரிசனம்
௧ கர்த்தர் என்னிடம் இதைனக் காட்டினார்.

அரசனின் முதல் அறுவைடக்குப் பன்
இரண்டவாது வைளச்சல் ெதாடங்குகற
காலத்தல் அவர் ெவட்டுக்களிகைள
உருவாக்கனார். ௨ ெவட்டுக்களிகள்
நாட்டிலுள்ள புல் அைனத்ைதயும் தன்றன.
அதற்குப் ப றகு நான், “எனது கர்த்தராக ய
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ஆண்டவேர, உம்ைமக் ெகஞ்சுக ேறன்.
எங்கைள மன்னியும்! யாக்ேகாபு
உய ர்ப்பைழக்க முடியாது. அவன் மிகவும்
ச றயவன்!” என்றுெசான்ேனன்.
௩ ப றகு கர்த்தர் இைதப்பற்ற அவரது

மனைத மாற்றனார். கர்த்தர், “அந்த காரியம்
நைடெபறாது” என்றார்.
ெநருப்பன்தரிசனம்
௪எனதுகர்த்தராக யஆண்டவேர,என்னிடம்

இவற்ைறக் காட்டினார். நான்அக்கனியாேல
நயாயத்தீர்ப்புக்காகக் கூப்படுகற
ேதவனாகய கர்த்தைர பார்த்ேதன். ெநருப்பு
ெபரிய ஆழிைய அழித்தது. ெநருப்பு நாட்ைட
அழிக்கத் ெதாடங்கயது. ௫ ஆனால் நான்,
“ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நறுத்தும், நான்
உம்ைமக் ெகஞ்சுக ேறன். யாக்ேகாபு
உய ேராடு வாழ முடியாது. அவன் மிகவும்
ச றயவன்!” என்ேறன்.
௬ ப றகு கர்த்தர் இைதப்பற்ற தம் மனைத

மாற்ற க்ெகாண்டார். ேதவனாகய கர்த்தர்,
“அந்தக்காரியம் நைடெபறாது” என்றார்.
தூக்குநூலின்தரிசனம்
௭ கர்த்தர் எனக்கு இதைனக் காட்டினார்.

கர்த்தர் ஒரு சுவரின் பக்கத்தல் தூக்கு
நூைலத் தம் கரத்தல் ப டித்துக்ெகாண்டு
நன்றார். (அச்சுவர் தூக்கு நூலினால்
குறக்கப்பட்டிருந்தது) ௮ கர்த்தர், “ஆேமாஸ்,
என்னபார்க்க றாய்?” என்றுேகட்டார்.
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நான், “ஒருதூக்குநூல்” என்ேறன்.
ப றகுஎன்ஆண்டவர், “பார்,என்இஸ்ரேவல்

ஜனங்களிடம்தூக்குநூைல நான்வடுேவன்.
நான் அவர்களது ‘ேகாணல் தன்ைம’
இனிேமலும் பரிேசாதைனையக் கடந்து
ெசல்ல வ டமாட்ேடன். நான் அந்தக் ெகட்ட
பகுத கைள நீக்குேவன். ௯ ஈசாக்கன்
ேமைடகள் அழிக்கப்படும். இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்த இடங்கள் கற்குவயல்கள்
ஆக்கப்படும். நான் ெயேராெபயாம்
குடும்பத்ைத வாளால் தாக்க க் ெகால்ேவன்”
என்றார்.

அமத்சயா, ஆேமாைசத் தடுக்க
முயல்கறான்
௧௦ ெபத்ேதலின் ஆசாரியன்

அமத்சயா இஸ்ரேவலின் அரசனான
ெயேராெபயாமுக்கு இச்ெசய்தைய
அனுப்பனான். “ஆேமாஸ் உனக்கு
எத ராகத் த ட்டங்கள் தீட்டுக றான்.
அவன், இஸ்ரேவல் உனக்கு எத ராகப்
ேபாராட முயற்ச ெசய்க றான். இந்த
நாடு அவனது வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
சக த்துக்ெகாள்ளாது. ௧௧ ஆேமாஸ்,
‘ெயெராெபயாம்வாளால்ெகால்லப்படுவான்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அவர்களது
நாட்டிலிருந்து சைறகளாகச் ெசல்வார்கள்’ ”
என்றுெசால்லியருக்க றான்.
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௧௨ அமத்சயாவும் ஆேமாஸிடம்
ெசான்னான்: “தீர்க்கதரிச ேய ேபா,
யூதாவுக்குப் ேபாய் அங்கு சாப்படு. அங்ேக
உனது ப ரச்சாரத்ைதச் ெசய். ௧௩ ஆனால்
இனிேமல் ெபத்ேதலில் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லாேத. இது ெயேராெபயாமின்
பரிசுத்தமான இடம். இது இஸ்ரேவலின்
ஆலயம்!”
௧௪ ப றகு ஆேமாஸ் அமத்சயாவுக்குப்

பதல் ெசான்னான். “நான் ெதாழில்ரீத யான
தீர்க்கதரிச இல்ைல. நான் தீர்க்கதரிச யன்
குடும்பத்தலிருந்து வரவல்ைல. நான்
மந்ைதையப் பாதுகாக்க றவன். நான்
காட்டத்த மரங்கைளக் கவனித்து
வருபவன். ௧௫ நான் ஒரு ேமய்ப்பன்,
நான் மந்ைதயன் பன்னால் ேபாக றேபாது
கர்த்தர் என்ைன அைழத்தார். கர்த்தர்,
‘ேபா, எனது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குத்
தீர்க்கதரிசனம் கூறு’ என்று என்னிடம்
ெசன்னார். ௧௬ எனேவ கர்த்தருைடய
ெசய்தையக் ேகள், ‘இஸ்ரேவலுக்கு
எத ராகத் தீர்க்கதரிசனம்ெசால்ல ேவண்டாம்.
ஈசாக்கன்குடும்பத்துக்குஎத ராகப்ப ரச்சாரம்
ெசய்யாேத’என்றுநீெசால்க றாய். ௧௭ஆனால்
கர்த்தர் கூறுகறார்: ‘உன் மைனவ நகரத்தல்
வபச்சாரி ஆவாள். உனது மகன்களும்
மகள்களும் வாளால் ெகால்லப்படுவார்கள்.
மற்ற ஜனங்கள் உனது நாட்ைட எடுத்து
தங்களுக்குள் பக ர்ந்துெகாள்வார்கள். நீ
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அயல் நாட்டில் மரணமைடவாய். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ந ச்சயமாக இந்த நாட்ைட வ ட்டுச்
சைறெயடுக்கப்படுவார்கள்.’ ”

௮
பழுத்தகனியன்தரிசனம்
௧ கர்த்தர் இதைன எனக்குக் காட்டினார்.

நான் ேகாைடகால கனியுள்ள கூைடையப்
பார்த்ேதன். ௨ “ஆேமாஸ் நீ என்ன
பார்க்க றாய்?” என்றுஎன்னிடம் ேகட்டார்.
நான், “ஒரு ேகாைடக்கனியுள்ள கூைட”

என்ேறன்.
ப றகுகர்த்தர் என்னிடம், “எனதுஇஸ்ரேவல்

ஜனங்களுக்கு முடிவு வந்துவ ட்டது.
இனி அவர்களின் பாவங்கைள நான்
கவனிக்காமல் வ டமாட்ேடன். ௩ ஆலயப்
பாடல்கள்மரணப்பாடல்களாக மாறும். எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைற கூறனார்.
எல்லா இடங்களிலும் மரித்த உடல்கள்
க டக்கும். ெமௗனமாக, ஜனங்கள் மரித்த
உடல்கைள எடுத்துப் ேபாய் குவயலாக
எறவார்கள்” என்றார்.

இஸ்ரேவல் வயாபாரிகள் பணம்
சம்பாத ப்பதல் மட்டுேம ஆர்வமாக
இருக்க றார்கள்
௪ எனக்குச் ெசவ ெகாடுங்கள்! நீங்கள்

உதவயற்ற ஜனங்கள் மீது
நடக்க றீர்கள்:
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நீங்கள் இந்த நாட்டிலுள்ள ஏைழ
ஜனங்கைள அழிக்க முயற்ச
ெசய்க றீர்கள்.

௫வயாபாரிகளாகயநீங்கள்கூறுகறீர்கள்:
“நாங்கள் தானியம் வற்க அமாவாைச
எப்ெபாழுதுமுடியும்?

நாங்கள்ேகாதுைமையவற்கக்ெகாண்டுவர
ஓய்வுநாள்எப்ெபாழுதுமுடியும்?

எங்களால் வைலைய ஏற்ற அளைவக்
குைறக்கமுடியும்.

அளவுக் கருவகைள நமக்கு அதகம்
லாபம் கைடக்க ற வதத்தல் மாற்ற
ஜனங்கைளஏமாற்றுேவாம்.

௬ ஏைழ ஜனங்களால் தம் கடன்கைளச்
ெசலுத்தமுடியாது,

எனேவ நாங்கள் அவர்கைள
அடிைமகளாகவாங்குேவாம்.

நாங்கள் ஒரு ேஜாடி பாதரட்ைசக்குரிய
பணத்தால்

அந்த உதவயற்ற ஜனங்கைள
வாங்குேவாம்.

ஓ, நாங்கள்நலத்தல் ச தற க் க டக்க ற
ேகாதுைமகைளவற்கமுடியும்.”

௭ கர்த்தர் ஒரு வாக்குறுத ெசய்தார்.
அவர் யாக்ேகாபன் ெபருைம, என்ற
தமது நாமத்ைத, பயன்படுத்த இந்த
வாக்குறுதையச்ெசய்தார்.
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“நான் அந்த ஜனங்கள் ெசய்தவற்ைற
மறக்கமாட்ேடன்.

௮அவற்றால்முழுநாடும்நடுங்கும்.
இந்நாட்டிலுள்ளஒவ்ெவாருவரும்

மரித்துப்ேபானவர்களுக்காகஅழுவார்கள்.
முழுநாடும்எக ப்தலுள்ளைநல்நதையப்
ேபான்றுஉயர்ந்துதாழும்.

இந்தநாடுதடுமாற ப் ேபாகும்.”

௯கர்த்தர்இவற்ைறயும்கூறனார்:
“அந்த ேவைளயல் நான் சூரியைன
நடுப்பகலில்மைறயச்ெசய்ேவன்.

நான் பகல் ேவைளயல் பூமிைய இருளச்
ெசய்ேவன்.

௧௦ நான் உங்கள் வடுமுைற நாட்கைள
மரித்தவர்களுக்காக ஒப்பாரி ைவக்கும்
நாளாக்குேவன்.

உங்கள் பாடல்கள் எல்லாம் மரித்த
ஜனங்களுக்காகப் பாடப்படும் ேசாகப்
பாடல்களாகும்.

நான் ஒவ்ெவாருவர் மீதும் துக்கத்த ற்கான
ஆைடையஅணிவ ப்ேபன்.

நான் எல்லாத் தைலகைளயும்
வழுக்ைகயாக்குேவன்.

நான்,மரித்துப்ேபானஒேரமகனுக்காகஅழும்
ஒப்பாரிையப் ேபான்றுஆக்குேவன்.

இது ஒரு மிகவும் கசப்பான
முடிவாயருக்கும்.”
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ேதவனுைடய வார்த்ைத கைடக்காத
ெகாடிய பஞ்சம்வந்துெகாண்டிருக்க றது
௧௧கர்த்தர்கூறுகறார்:

“பார், ேதசத்தன் ேமல் பஞ்சத்ைத அனுப்பும்
நாட்கள்வரும்.

ஜனங்கள் அப்பத்துக்காகப்
பச த்தருக்கமாட்டார்கள்.

தண்ணீருக்காகத் தவத்தருக்கமாட்டார்கள்.
இல்ைல, கர்த்தரிடமிருந்து வரும்
வார்த்ைதகளுக்காக ஜனங்கள்
பச ேயாடுஇருப்பார்கள்.

௧௨ ஜனங்கள் சவக்கடலிலிருந்து மத்தயத்
தைரக் கடலுக்கும்

வடக்கலிருந்து கழக்குக்கும்
அைலவார்கள்.

ஜனங்கள் கர்த்தருைடய
வார்த்ைதகளுக்காக

அங்கும்இங்கும்அைலவார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் அைதக் கண்டு
ெகாள்ளமாட்டார்கள்.

௧௩ அந்த ேநரத்தல் அழகான ஆண்களும்
ெபண்களும்தாகத்தால்

பலவீனம்அைடவார்கள்.
௧௪அந்த ஜனங்கள் சமாரியாவன் பாவத்தன்

ேபரில்வாக்குறுத ெசய்தனர்.
அவர்கள், ‘தாேண, உன் ேதவனுைடய
உய ரின் ேமல் வாக்குறுத
அளிக்க ேறாம்’ என்றார்கள்.
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ேமலும்அவர்கள்,
‘ெபயர்ெசபாவன் ேதவனுைடய
உய ரின்ேமல் நாங்கள் வாக்குறுத
அளிக்க ேறாம்’ என்றார்கள்.

ஆனால்அந்தஜனங்கள்வீழ்வார்கள்.
அவர்கள்மீண்டும்எழமாட்டார்கள்.”

௯
பலிபீடத்தன் அருகல் கர்த்தர் ந ற்கும்

தரிசனம்
௧ நான் என் ஆண்டவர் பலிபீடத்தன்

அருகல்நற்பைதக்கண்ேடன்.

அவர், “நீ, வாசல் நைலகள் அைசயும்படி
தூண்கைளஅடித்து,

அவற்ைற அவர்கள் எல்லாருைடய
தைலயன் ேமலும் வழ
உைடத்துப்ேபாடு.

ஜனங்களில் எவராவது உய ேராடு மீந்தால்,
ப றகு நான் அவர்கைள வாளால்
ெகால்ேவன்.

ஒருவன்ெவளிேயஓடிவ டலாம்.
ஆனாலும்அவன்தப்பமுடியாது.

ஜனங்களில்ஒருவரும்தப்பஇயலாது.
௨ அவர்கள் தைரயல் ஆழமாகத் ேதாண்டிப்

ேபானாலும்
நான் அவர்கைள அங்கருந்து ெவளிேய
எடுப்ேபன்.

அவர்கள்வானம்வைர ஏற ப்ேபானாலும்



ஆேமாஸ்௯:௩ xxxiv ஆேமாஸ்௯:௫

நான் அவர்கைள அங்கருந்து தைரக்குக்
ெகாண்டுவருேவன்.

௩ அவர்கள் கர்ேமல் மைலயன் உச்சயல்
ஒளிந்தாலும் நான் அவர்கைள அங்ேக
காண்ேபன்.

நான்அவர்கைளஅங்கருந்துஎடுப்ேபன்.
அவர்கள் என்னிடமிருந்து ஓடிக் கடலின்

ஆழத்தற்குப் ேபானாலும்
நான்பாம்புக்குகட்டைளயடுேவன்,
அதுஅவர்கைளக்கடிக்கும்.

௪ அவர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்டு
அவர்கள் பைகவர்களால் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டால்

நான்வாளுக்குக்கட்டைளயடுேவன்.
அதுஅங்ேகஅவர்கைளக்ெகால்லும்.

ஆம்நான்அவர்கைளக்கவனிப்ேபன்.
ஆனால் நான் அவர்களுக்குத்
துன்பம் தரும் வழிகைளக்
ெகாடுப்பதற்ேக பார்ப்ேபேனயல்லாமல்
நன்ைமையத்தருவதற்கல்ல” என்றார்.

தண்டைனஜனங்கைளஅழிக்கும்
௫ எனது சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தராக ய

ஆண்டவர் பூமிையத் ெதாட அது
உருகும்.

ப றகு நாட்டில் உள்ள ஜனங்கள்
எல்ேலாரும் மரித்துப்ேபான
ஜனங்களுக்காகஅழுவார்கள்.

நாடானது எக ப்தன் ைநல் நத ேபான்று
உயர்ந்துதாழும்.
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௬ கர்த்தர் ஆகாயங்களுக்கு ேமல் தனது
உயர்ந்தஅைறகைளக்கட்டினார்.

அவர் பூமிக்குேமல் தன் ஆகாயத்ைத
ைவத்தார்.

அவர்கடலின்தண்ணீைரஅைழத்து
பூமியன் ேமல் மைழயாக அதைனக்
ெகாட்டுக றார்.

ேயேகாவா என்பதுஅவரதுநாமம்.
இஸ்ரேவல் அழியும் என்று கர்த்தர்

வாக்குறுதயளிக்க றார்
௭கர்த்தர்இதைனச்ெசால்க றார்:

“இஸ்ரேவேலநீஎனக்குஎத்த ேயாப்ப யர்கைளப்
ேபான்றருக்க றாய்.

நான் இஸ்ரேவலைர எக ப்து
நாட்டிலிருந்துெகாண்டுவந்ேதன்.

நான் கப்ேதாரிலிருந்து ெபலிஸ்தயைரக்
ெகாண்டுவந்ேதன்.

கீரிலிருந்து சீரியைரக்ெகாண்டு
வந்ேதன்.”

௮ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் பாவமுள்ள
இராஜ்யத்ைத (இஸ்ரேவல்)கவனித்துக்
ெகாண்டிருக்க றார். கர்த்தர்
ெசான்னார்:

“பூமியன்முகத்தலிருந்துஇஸ்ரேவலர்கைளத்
துைடப்ேபன்.

ஆனால் நான் யாக்ேகாபன் குடும்பத்ைத
முழுைமயாகஅழிக்கமாட்ேடன்.
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௯ நான் இஸ்ரேவல் நாட்ைட
அழிப்பதற்குக் கட்டைள ெகாடுத்துக்
ெகாண்டிருக்க ேறன்.

நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அைனத்து
நாடுகளிலும் ச தறைவப்ேபன்.

ஆனால் இது ஒருவன் மாைவ ஜல்லைடயல்
சலிப்பதுேபான்றது.

அவன் ஜல்லைடயல் சலிக்கும்ேபாது, நல்ல
மாவுகீேழவழுந்துவடும்,

ஆனால் ேகாதுைம உமி ப டிபடும்.
யாக்ேகாபன் குடும்பத்த ற்கும்
இவ்வதமாகேவஇருக்கும்.

௧௦ “என்ஜனங்களிலுள்ளபாவ கள்,
‘நமக்கு எந்தக் ேகடும் ஏற்படாது’
என்கறார்கள்.

ஆனால் அந்த ஜனங்கள் அைனவரும்
வாளால்ெகால்லப்படுவார்கள்.”

இராஜ்யத்ைத மீண்டும் நறுவுவதாக
ேதவன்வாக்குறுதயளிக்க றார்
௧௧ “தாவீதன்கூடாரம்வழுந்தருக்க றது.

ஆனால் அந்ேநரத்தல், நான் மீண்டும்
அவன்கூடாரத்ைதஅைமப்ேபன்.

நான் சுவர்களில் உள்ள துவாரங்கைளச்
சரிெசய்ேவன்.

நான் அழிந்துேபான கட்டிடங்கைள
மீண்டும் கட்டுேவன். நான் அவற்ைற
முன்புஇருந்ததுேபான்றுகட்டுேவன்.
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௧௨ ப றகு ஏேதாமில் உயருடன்
வ டப்பட்டவர்களும்,

என் நாமத்தால் அைழக்கப்பட்ட
எல்ேலாரும் கர்த்தரிடம் உதவக்காக
வருவார்கள்.”

கர்த்தர்அவற்ைறச்ெசான்னார்,
அவர்அைவநடக்கும்படிச்ெசய்வார்.

௧௩ கர்த்தர் கூறுகறார்: “நலத்ைத
உழுகறவன்,

அறுவைடெசய்பவைனமுந்த ச் ெசல்லும்
காலம்வரும்.

த ராட்ைச ஆைலைய ைவத்தருப்பவன்
த ராட்ைச பய ரிட்டு பழங்கைளப்
பற ப்பவைனத்ேதடிவரும்காலம்வரும்.

இனியமதுவானதுகுன்றுகளிலும்
மைலகளிலும்ெகாட்டும்.

௧௪இஸ்ரேவேலநான்என்ஜனங்கைள
அடிைமத்தனத்தலிருந்துமீட்டுவருேவன்.

அவர்கள் அழிந்த நகரங்கைள மீண்டும்
கட்டுவார்கள்.

அவர்கள்அந்நகரங்களில்வாழ்வார்கள்.
அவர்கள்த ராட்ைசகைளப்பய ரிடுவார்கள்.

அவர்கள் அவற்றலிருந்து வரும் மதுைவ
குடிப்பார்கள்.

அவர்கள்ேதாட்டங்கைளப்பய ரிடுவார்கள்.
அவர்கள் அவற்றலுள்ள அறுவைடைய
உண்பார்கள்.

௧௫நான்என்ஜனங்கைளஅவர்கள்நலத்தல்
நாட்டுேவன்.
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அவர்கள்மீண்டும்படுங்கப்படமாட்டார்கள்.
அவர்கள் நான் ெகாடுத்த நாட்டிேலேய
இருப்பார்கள்”

என்று உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
கூறுகறார்.
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