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ஓச யா

ஓசயாவன் மூலமாக ேதவனாகய
கர்த்தருைடயெசய்த
௧ ெபேயரியன் மகனாகய ஓசயாவுக்கு

வந்த கர்த்தருைடய ெசய்த இதுதான்.
இந்த வார்த்ைத யூதாவன் அரசர்களாகய
உசயா, ேயாதாம், ஆகாஸ், எேசக்கயா
ஆக ேயார் இருந்தேபாது வந்தது. இது,
இஸ்ரேவலின் அரசனான ேயாவாசன்
மகனான ெயெராெபயாம் என்பவனின்
காலத்தல்நடந்தது.
௨ இது கர்த்தருைடய முதல் ெசய்தயாக

ஓசயாவற்கு வந்தது. கர்த்தர், “நீ ேபாய்
தன் ேவச த்தனத்தனால் குழந்ைதகைளப்
ெபற்ெறடுத்த ஒரு ேவசைய மணந்துெகாள்.
ஏெனன்றால் இந்த நாட்டிலுள்ள ஜனங்கள்
எல்ேலாரும் ேவசையப் ேபான்று
நடந்துக்ெகாள்க றார்கள். அவர்கள்
கர்த்தருக்கு வசுவாசமற்றவர்ளாக
இருந்தருக்க றார்கள்” என்றார்.

ெயஸ்ரேயலின்பறப்பு
௩ எனேவ ஓசயா த ப்லாய மின்

மகளான ேகாேமைரத் தருமணம்
ெசய்தான். ேகாேமர் கர்ப்பமைடந்து
ஓசயாவற்கு ஒரு ஆண்மகைனப்
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ெபற்றாள். ௪ கர்த்தர் ஓசயாவ டம்
“அவனுக்கு ெயஸ்ரேயல். என்று ெபயரிடு.
ஏெனன்றால் இன்னும் ெகாஞ்சக்காலததல்
நான் ஏகூவன் வம்சத்தாைர அவன்
ெயஸ்ரேயல் பள்ளத்தாக்கல் ச ந்தய
இரத்தத்த ற்காகத் தண்டிப்ேபன். ப றகு
இஸ்ரேவலின் இராஜ்யத்ைத முடிவுக்குக்
ெகாண்டுவருேவன். ௫அந்த ேநரத்தல் நான்
இஸ்ரேவலின் வல்ைல ெயஸ்ரேயலின்
பள்ளத்தாக்க ேலமுற ப்ேபன்” என்றார்.
ேலாருகாமாவன்பறப்பு
௬பன்னர் ேகாேமர் மீண்டும்கர்ப்பமைடந்து

ஒரு ெபண்குழந்ைதையப் ெபற்றாள். கர்த்தர்
ஓசயாவ டம், “அவளுக்கு ேலாருகாமா
என்று ெபயரிடு. ஏெனன்றால் நான்
இனி இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்கு இரக்கம்
காட்டமாட்ேடன். நான் அவர்கைள
மன்னிக்கமாட்ேடன். ௭ ஆனால் நான் யூதா
நாட்டின் மீது இரக்கம் காட்டுேவன். நான்
யூதா நாட்ைடக் காப்பாற்றுேவன். நான்
அவர்கைளக் காப்பாற்ற எனது வல்ைலேயா
வாைளேயா பயன்படுத்தமாட்ேடன்.
நான் அவர்கைளக் காப்பாற்ற ேபார்
குதைரகைளேயா, வீரர்கைளேயா
பயன்படுத்தமாட்ேடன். நான் அவர்கைள
எனது ெசாந்த பலத்தால் காப்பாற்றுேவன்”
என்றார்.
ேலாகம்மியன்பறப்பு
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௮ ேகாேமர் ேலாருகாமாைவ பால்மறக்க
ெசய்த ப றகு அவள் மீண்டும் கர்ப்பம்
அைடந்தாள். அவள்ஒருஆண்குழந்ைதையப்
ெபற்றாள். ௯ ப றகு கர்த்தர், “அவனுக்கு
ேலகம்மி என்றுப் ெபயரிடு. ஏெனன்றால்,
நீங்கள் என்னுைடய ஜனங்களல்ல. நான்
உங்களதுேதவனல்லஎன்றார்.

The Lord Speaks to the Nation of Israel
௧௦ “எத ர்காலத்தல் இஸ்ரேவல்

ஜனங்களின் எண்ணிக்ைக
கடற்கைரயலுள்ள மணைலப்
ேபான்றருக்கும். உங்களால் அம்மணைல
அளக்கேவா, எண்ணேவா இயலாது.
‘நீங்கள் என் ஜனங்களல்ல’ என்று
அவர்களுக்கு ெசால்வதற்குப் பதலாக,
‘நீங்கள்ஜீவனுள்ளேதவனுைடயபள்ைளகள்’
என்றுஅவர்களுக்குச்ெசால்லப்படும்.
௧௧ “ப றகு யூதா ஜனங்களும் இஸ்ரேவல்

ஜனங்களும் ஒன்று கூட்டப்படுவார்கள்,
அவர்களுக்கு ஓர் ஆட்சயாளைன
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்களது
இராஜ்யம் பூமியல் மிகப் ெபரியதாக
இருக்கும். ெயஸ்ரேயலின்நாள்உண்ைமயல்
மிகப் ெபரியதாயருக்கும்.”

௨
௧ “ப றகு உங்கள் சேகாதரர்களிடம், ‘நீங்கள்

எனது ஜனங்கள்’ என்பீர்கள். நீங்கள் உங்கள்
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சேகாதரிகளிடம், ‘உங்கள்ேமல்அவர்இரக்கம்
காட்டியருக்க றார்’ என்பீர்கள்.”

௨ “உங்கள் தாேயாடு வழக்காடுங்கள்.
ஏெனன்றால் அவள் எனது மைனவயல்ல.
நான் அவளது கணவனும் அல்ல. அவளிடம்
ஒரு ேவசையப் ேபான்று நடந்துக்
ெகாள்வைத நறுத்தேவண்டும் என்று
ெசால்லுங்கள், அவளது மார்பகங்களில்
இருந்து தனது ேநசர்கைள வலக்கும்படி
அவளுக்குச் ெசால்லுங்கள். ௩ அவள்
தனது ேசாரத்ைத நறுத்தாவ ட்டால் நான்
அவைள ந ர்வாணமாக்குேவன். நான்
அவைளத் தனது பறந்தநாளில் இருந்தைதப்
ேபாலாக்குேவன். நான் அவளது ஜனங்கைள
ெவளிேயற்றுேவன். அவள் காலியான
வறண்ட பாைலவனம் ேபாலாவாள். அவைள
நான் தாகத்தால் மரிக்கச் ெசய்ேவன்.
௪ நான் அவளது பள்ைளகள் ேமல்
இரக்கப்படமாட்ேடன். ஏெனன்றால் அவர்கள்
ேவச ப் பள்ைளகள். ௫அவர்களின் தாய் ஒரு
ேவசையப் ேபான்று நடந்துக்ெகாண்டாள்.
அவர்களது தாய் தனது ெசயல்களுக்காக
அவமானம் அைடயேவண்டும். அவள், ‘நான்
என் ேநசர்களிடம் ெசல்ேவன். என்னுைடய
ேநசர்கள் எனக்கு உணவும் தண்ணீரும்
ெகாடுப்பார்கள். அவர்கள் எனக்குக்
கம்பளியும் ஆைடயும் தருவார்கள். அவர்கள்
எனக்குத் த ராட்ைசரசத்ைதயும் ஒலிவ
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எண்ெணையயும்தருவார்கள்’ என்றாள்.
௬ “எனேவ, நான் (கர்த்தர்) உங்கள்

(இஸ்ரேவலின்) பாைதைய முட்களால்
அைடப்ேபன். நான் சுவர் எழுப்புேவன். ப றகு
அவள் தனது பாைதையக் கண்டுெகாள்ள
முடியாமல் ேபாவாள். ௭ அவள் தனது
ேநசர்களின் பன்னால் ஓடுவாள்.
ஆனால் அவளால் அவர்கைளப் ப டிக்க
முடியாது. அவள் தன் ேநசர்களுக்காகத்
ேதடிக்ெகாண்டிருப்பாள். ஆனால் அவளால்
அவர்கைளக் கண்டுக்ெகாள்ள முடியாது.
ப றகுஅவள், ‘நான் எனதுமுதல் கணவனிடம்
(ேதவன்)தரும்ப ப்ேபாேவன். நான்அவேராடு
இருந்தேபாது எனது வாழ்க்ைக நன்றாக
இருந்தது. இப்ெபாழுது இருக்கறைத
வ ட அன்று வாழ்க்ைக நன்றாக இருந்தது’
என்பாள்.
௮ “அவள் (இஸ்ரேவல்), நான் (கர்த்தர்)

ஒருவர்தான் அவளுக்குத் தானியம்,
த ராைசரசம், எண்ெணய் ஆகயவற்ைறக்
ெகாடுத்ேதன் என்பைத அறயவல்ைல.
நான் அவளுக்கு ேமலும் ேமலும் ெவள்ளியும்
ெபான்னும் ெகாடுத்துவந்ேதன். ஆனால்
இஸ்ரேவலர்கள் அந்த ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் பயன்படுத்த பாகாலுக்கான
உருவச் சைலகைளச் ெசய்தனர். ௯ எனேவ
நான் (கர்த்தர்) தரும்ப வருேவன். நான்,
என் தானியத்ைத அதன் அறுவைடக்
காலத்தல் தரும்ப எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.
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நான் த ராட்ைச பழங்கள் தயாராக
இருக்கும்ேபாது எனது த ராட்ைசரசத்ைதத்
தரும்ப எடுத்துக்ெகாள்ேவன். நான்
எனது கம்பளிையயும், சணைலயும் தரும்ப
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். இவற்ைறெயல்லாம்
நான் அவளது ந ர்வாணத்ைத
மைறப்பதற்காகக் ெகாடுத்ேதன்.
௧௦ இப்ெபாழுது நான் அவளது ஆைடகைள
நீக்குேவன். அவள்ந ர்வாணமாவாள். எனேவ
அவளது ேநசர்கள் அவைளப் பார்க்க முடியும்.
எவராலும் எனது அதகாரத்தலிருந்து
அவைளக் காப்பாற்ற முடியாது.
௧௧ நான் (ேதவன்) அவளுைடய எல்லா
மக ழ்ச்சையயும் எடுத்துக் ெகாள்ேவன்.
நான் அவளது பண்டிைககைளயும்,
மாத ப றப்பு நாட்கைளயும், ஓய்வு
நாட்கைளயும் சைப கூடுகற எல்லா
ஆசரிப்புகைளயும் நறுத்துேவன். ௧௨ நான்
அவளது த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும்
அத்த மரங்கைளயும் அழிப்ேபன். அவள்,
‘எனது ேநசர்கள் இவற்ைற எனக்குக்
ெகாடுத்தனர்’ என்பாள். ஆனால் நான்
அவளது ேதாட்டத்ைதக் காடாக்கும்படி
ெசய்ேவன். காட்டுமிருகங்கள் வந்து
அவற்ைறக்தன்னும்.
௧௩ “அவள் பாகால்களுக்குச்

ேசைவெசய்தாள். எனேவ நான் அவைளத்
தண்டிப்ேபன். அவள் பாகலுக்கு
நறுமணப்ெபாருட்கைள எரித்தாள்.
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அவள் ஆைட அணிவத்தாள், அவள்
தனது நைககைளயும், மூக்குத்தையயும்
அணிவ த்தாள். ப றகு அவள் தனது
ேநசர்களிடம் ேபாய் என்ைனமறந்துவ ட்டாள்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௧௪ “எனேவ, நான் (கர்த்தர்) அவளிடத்தல்

இனிைமயான வார்த்ைதகளால் ேபசுேவன்.
நான் அவைள வனாந்தரத்த ற்கு அைழத்துப்
ேபாேவன். நான் அவளிடம் நயமாகப்
ேபசுேவன். ௧௫ அங்ேக நான் அவளுக்குத்
த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளக் ெகாடுப்ேபன்.
நான்அவளுக்குநம்ப க்ைகயன்வாைசைலப்
ேபான்ற ஆேகார் பள்ளத்தாக்ைகக்
ெகாடுப்ேபன். ப றகு அவள் எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து வந்த சமயத்தலும்
தன் வாலிப நாட்களிலும் என்ேனாடு
ேபசனதுேபால் பதைலத் தருவாள்.”
௧௬கர்த்தர்இதைனச்ெசால்க றார்.

“அந்த ேநரத்தல் நீங்கள் என்ைன,
‘என் கணவேன’ என்று அைழப்பீர்கள்.
நீங்கள் என்ைன ‘என் பாகாேல’ என்று
அைழக்கமாட்டீர்கள். ௧௭ நான் அவளது
வாயலிருந்து பாகால்களின் ெபயர்கைள
எடுத்துவடுேவன். ப றகு ஜனங்கள்
மீண்டும் பாகால்களின் ெபயர்கைள
பயன்படுத்தமாட்டார்கள்.
௧௮ “அப்ேபாதுநான்இஸ்ரேவலர்களுக்காகக்

காட்டுமிருகங்கேளாடும் வானத்துப்
பறைவகேளாடும், தைரயல் ஊரும்
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உய ர்கேளாடும், ஒரு உடன்படிக்ைகச்
ெசய்துெகாள்ேவன். நான் ேபாருக்குரியவல்,
வாள், ஆயுதம் ேபான்றவற்ைற உைடப்ேபன்.
ேதசத்தல் எந்த ஆயுதமும் இலலாதபடிச்
ெசய்ேவன். நான் ேதசத்ைதப் பாதுகாப்பாக
இருக்கும்படிச் ெசய்ேவன். எனேவ
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள சமாதானமாகப்
படுக்கச் ெசய்ேவன். ௧௯ நான் (கர்த்தர்)
உன்ைன என்ைறக்குமான எனது மணப்
ெபண்ணாக்குேவன். நான்உன்ைனநன்ைம,
நீத , அன்பு, இரக்கம், ஆகய குணங்கள்
உள்ள என்னுைடய மணமகளாக்குேவன்.
௨௦ நான் உன்ைன எனது உண்ைமக்குரிய
மனமகளாக்குேவன். ப றகு நீ கர்த்தைர
உண்ைமயாகேவ அற ந்துெகாள்வாய்.
௨௧ அப்ேபாது நான் மறுெமாழி தருேவன்.”
கர்த்தர்இதைனச்ெசால்க றார்.

“நான்வானங்கேளாடு ேபசுேவன்
அைவபூமிக்குமைழையக்ெகாடுக்கும்.

௨௨பூமி தானியம், த ராட்ைசரசம், எண்ெணய்
ஆகயவற்ைறஉற்பத்த ெசய்யும்.

அைவ ெயஸ்ரேயலின் ேதைவகைளப்
பூர்த்த ச்ெசய்யும்.

௨௩நான்அவளது ேதசத்தல் பல வைதகைள
நடுேவன்.

நான் ேலாருகாமாவுக்கு இரக்கம்
காட்டுேவன்,
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நான் ேலாகம்மிய டம், ‘நீங்கள் எனது
ஜனங்கள்’ என்ேபன்.

அவர்கள்என்னிடம், ‘நீர்எங்களதுேதவன்’
என்றுெசால்வார்கள்.”

௩
ஓசயாேகாேமைரஅடிைமத்தனத்தலிருந்து

தரும்பவாங்குகறான்
௧ ப றகு கர்த்தர் மீண்டும் என்னிடம்,

“ேகாேமருக்குப் பல ேநசர்கள்
இருக்கன்றார்கள். ஆனால் நீ ெதாடர்ந்து
அவைள ேநச . ஏெனன்றால் அதுேவ
கர்த்தருைடய அன்புக்கு ஒப்பானது.
கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீது
ெதாடர்ந்து அன்பு ெசலுத்த வருகன்றார்.
ஆனால் அவர்கள் ெதாடர்ந்து அந்நயத்
ெதய்வங்கைள ெதாழுகன்றனர். அவர்கள்
(உலர்ந்த) த ராட்ைச அப்பத்ைத உண்ண
வரும்புகன்றனர்” என்றார்.
௨ எனேவ நான் ேகாேமைரப் பதைனந்து

ெவள்ளிக்காசுகளுக்கும், ஒன்ைறைரக்
கலம் வாற்ேகதுைமக்கும் வாங்க ேனன்,
௩ ப றகு நான் அவளிடம், “நீ என்னுடன்
பல நாட்கள் வீட்டில் தங்கேவண்டும். நீ
ஒரு ேவசையப்ேபான்று இருக்கக்கூடாது.
நீ இன்ெனாருவேனாடு இருக்கக்கூடாது.
நான் உனது கணவனாக இருப்ேபன்” என்று
ெசான்ேனன்.



ஓசயா௩:௪ x ஓசயா௪:௨

௪ இவ்வாேற, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ேவறு அரசேனா தைலவேரா இல்லாமல்
இருப்பார்கள். அவர்கள் பலி இல்லாமலும்,
நைனவுக் கற்கள் இல்லாமலும்
இருப்பார்கள். அவர்கள் ஏேபாத் ஆைட
இல்லாமலும் வீட்டுத் ெதய்வங்கள்
இல்லாமலும்இருப்பார்கள். ௫இதற்குப்ப றகு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தரும்ப வருவார்கள்.
ப றகுஅவர்கள்தம்ேதவனாகயகர்த்தைரயும்
அரசனாகய தாவீைதயும்காண வருவார்கள்.
இறுத நாட்களில் அவர்கள் கர்த்தைரயும்
அவரது நன்ைமகைளயும் ெபருைமப்படுத்த
வருவார்கள்.

௪
கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு எத ராகக்

ேகாபமாயருக்க றார்
௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள கர்த்தருைடய

ெசய்தையக் ேகளுங்கள். கர்த்தர்
இந்த நாட்டில் வாழ்க ற ஜனங்களுக்கு
எத ராகத் தன் வாதங்கைளச்
ெசால்லுவார். “இந்நாட்டிலுள்ள
ஜனங்கள் உண்ைமயல் ேதவைன
அறந்துெகாள்ளவல்ைல. ேதவனுக்கு
உண்ைமயாகவும் வசுவாசமாகவும்
இல்ைல. ௨ ஜனங்கள் ெபாய்யாைணயும்,
ெபாய்யும், ெகாைலயும், தருட்டும்
ெசய்கன்றார்கள். அவர்கள் வபச்சாரமும்
ெசய்கன்றனர். அதனால் குழந்ைதகைளயும்
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ைவத்தருக்கன்றார்கள். ஜனங்கள்
மீண்டும் மீண்டும் ெகாைல ெசய்கன்றனர்.
௩ எனேவ. அந்த நாடானது ஒரு மனிதன்
ெசத்தவர்களுக்காக புலம்புவதுேபால்
இருக்க றது, அதன் ஜனங்கள் அைனவரும்
பலவீனமுைடயவர்களாக இருக்கன்றனர்.
காடுகளில் உள்ள மிருகங்களும்
வானத்து பறைவகளும்கடலிலுள்ள
மீன்களும் மரித்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன.
௪ எவெனாருவனும் இன்ெனாருவேனாடு
வாதம் ெசய்வேதா அல்லது பழி
ெசால்லேவா கூடாது, ஆசாரியேர, எனது
வாதம் உங்கேளாடு உள்ளது, ௫ நீங்கள்
(ஆசாரியர்கள்) பகல் ேநரத்தல் இடற
வழுவீர்கள். இரவல் தீர்க்கதரிச யும்
உங்ேகளாடுவழுவான். நான்உங்கள்தாைய
அழிப்ேபன்.

௬ “எனது ஜனங்கள் அழிக்கப்படுக றார்கள்.
ஏெனன்றால் அவர்களுக்கு அறவல்ைல. நீ
கற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தருக்க றாய். எனேவ,
நீ எனக்கு ஆசாரியனாக இருக்க றைத
நான் மறப்ேபன். நீ உனது ேதவனுைடய
சட்டங்கைள மறந்தருக்க றாய். எனேவ நான்
உன் பள்ைளகைள மறப்ேபன். ௭ அவர்கள்
தற் ெபருைம ெகாண்டார்கள். அவர்கள்
எனக்கு எத ராக ேமலும் ேமலும் பாவங்கள்
ெசய்தார்கள். எனேவ நான் அவர்களது
மகைமையஅவமானமாக்குேவன்.
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௮ “ஆசாரியர்கள் ஜனங்களின்
பாவத்தல் ேசர்ந்துெகாண்டார்கள்.
அவர்கள் அப்பாவங்கைள ேமலும்
ேமலும் வரும்பனார்கள். ௯ எனேவ,
ஆசாரியர்கள் எவ்வதத்தலும் ஜனங்கைள
வ டவத்தயாசமானவர்களாகஇல்ைல. நான்
அவர்கைள அவர்கள் ெசய்த தவற்றுக்காகத்
தண்டிப்ேபன். அவர்கள் ெசய்த
தீயச்ெசயல்களுக்காக அதற்குரிய பலைன
அளிப்ேபன். ௧௦ அவர்கள் உண்பார்கள்.
ஆனால் அது அவர்களுக்குத் தருப்தையத்
தராது. அவர்கள் பாலினஉறவு பாவத்ைத
ெசய்வார்கள். ஆனால் குழந்ைதகள்
ெபறமாட்டார்கள். ஏெனன்றால் அவர்கள்
கர்த்தைர வ ட்டு வலக வபச்சாரிகைளப்
ேபான்றுஆகவ ட்டார்கள்.
௧௧ “ேவச த்தனமும், பலமான குடியும். புதய

த ராட்ைசரசமும் ஒருவனின் ச ந்தைனச்
சக்தைய அழித்துவடும், ௧௨ எனது
ஜனங்கள் மரக்கட்ைடகளிடம் ஆேலாசைன
ேகட்கன்றார்கள், அவர்கள் அக்கட்ைடகள்
பதல் ெசால்லும் என்று எண்ணுகறார்கள்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் ேவச கைளப்ேபான்று
அந்நயத் ெதய்வங்கைள துரத்த க்ெகாண்டு
ேபாயருக்க றார்கள், அவர்கள் தமது
ேதவைன வட்டு வ ட்டு ேவச கைளப்
ேபான்று ஆனார்கள். ௧௩ அவர்கள்
மைலகளின் உச்சயல் பலிகைளக்
ெகாடுக்க றார்கள். அவர்கள் கர்வாலி
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மரங்கள், புன்ைனமரங்கள், அரசமரங்கள்
ஆகயவற்றன் கீேழ நறுமணத்தூபங்கைள
எரிக்க றார்கள் அம்மரங்களின்
ந ழல்கள் பார்க்ைகயல் அழகாக
இருக்கன்றன. எனேவ உங்கள் மக்கள்
வபச்சாரிகைளப்ேபான்று அம்மரங்களுக்கு
அடியல் படுத்துக்ெகாள்கன்றனர். உங்கள்
மருமகள்களும்வபச்சாரம்ெசய்கன்றார்கள்.
௧௪ “நான் உங்கள் மகள்கள் ேவச கைளப்

ேபான்று நடந்துக்ெகாள்வைதயும் உங்கள்
மருமகள்கள் வபச்சாரம் ெசய்வைதயும்
குற்றம் ெசால்லமாட்ேடன். ஆண்கள் ேபாய்
ேவச கேளாடு படுத்துக்ெகாள்கன்றார்கள்.
அவர்கள் ேகாவல் ேவச கேளாடு
பலிகள் இடுகன்றார்கள். எனேவ
அம்முட்டாள் ஜனங்கள் தம்ைமத்தாேம
அழித்துெகாள்கன்றார்கள்.

இஸ்ரேவலர்களின் அவமானத்துக்குரிய
பாவங்கள்
௧௫ “இஸ்ரேவேல, நீ ஒரு ேவசையப்

ேபான்று நடந்துக்ெகாள்க றாய். ஆனால்
யூதாைவ அக்குற்றத்துக்கு ஆளாக்காேத.
கல்காலுக்குப்ேபாகாேத. ெபத்தாேவனுக்கும்
ேபாகாேத. ஆைணயடுவதற்குக்
கர்த்தருைடய நாமத்ைதப் பயன்படுத்தாேத.
‘கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு...’ என்று
ஆைணயடாேத. ௧௬ கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு
ஏராளமானவற்ைறக் ெகாடுத்தருக்க றார்.
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அவர் தம் ஆடுகைள ஏராளம் புல்லுள்ள
சமெவளிக்குக் கூட்டிப்ேபாகும் நல்ல
ேமய்ப்பைனப் ேபான்றவர். ஆனால்
இஸ்ரேவல் ப டிவாதமாக இருக்க றது.
இஸ்ரேவல் அடங்காமல் மீண்டும் மீண்டும்
ஓடும்கன்றுக்குட்டிையப் ேபான்றருக்க றது.
௧௭ எப்ப ராயீம் வக்க ரகங்கேளாடு

இைணந்தருக்க றான். எனேவ அவைனத்
தனிேய வ ட்டுவடு. ௧௮ “எப்ப ராயீம்
குடித்தவர்கேளாடு ேசர்ந்துெகாண்டு
வபசாரிகைளப்ேபால ெசயல்படுகறான்.
அவர்கள் தங்கள் ேநசர்களுடன்
இருக்கட்டும். ௧௯அவர்கள் அத்ேதவர்களிடம்
பாதுகாப்புக்காகச் ெசன்றார்கள்.
அவர்கள் தம் ச ந்தைனயன் வலிைமைய
இழந்துவ ட்டார்கள். அவர்களது பலிகள்
அவர்களுக்கு அவமானத்ைதக் ெகாண்டு
வருகன்றன”.

௫
இஸ்ரேவலும் யூதாவும் பாவஞ்ெசய்ய

தைலவர்கேளகாரணமாகுதல்
௧ “ஆசாரியர்கேள,இஸ்ரேவல்ேதசேம,அரச

குடும்பத்து ஜனங்கேள, நான் ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள். நீங்கள் குற்றவாளிகளாக
நயாய்ந்தீர்க்கப்பட்டுள்ளீர்கள்.
நீங்கள் மிஸ்பாவல் கண்ணிையப்

ேபான்றருந்தீர்கள். நீங்கள் தாேபாரில்
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தைர ேமல் வ ரிக்கப்பட்ட வைலையப்
ேபான்றருக்க றீர்கள். ௨ நீங்கள் பல
தீைமகைளச் ெசய்தருக்க றீர்கள். எனேவ
நான் உங்கள் அைனவைரயும் தண்டிப்ேபன்.
௩ நான் எப்ப ராயீைம அற ேவன். இஸ்ரேவல்
ெசய்தருக்க ற ெசயல்கைளயும் நான்
அற ேவன். எப்ப ராயீேம, இப்ெபாழுது நீ
ஒரு ேவசையப்ேபால் நடந்துக்ெகாள்க றாய்.
இஸ்ரேவல் பாவங்களால் அழுக்கைடந்தது.
௪ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பல தீைமகைளச்
ெசய்தருக்கன்றார்கள். அத்தீைமகள்
அவர்கைள அவர்களுைடய ேதவனிடம்
மறுபடியும் வராமல் தடுக்கன்றன.
அவர்கள் எப்ெபாழுதும் அந்நய
ெதய்வங்கைளத் பன்பற்றும் வழிகைளேய
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அவர்கள் கர்த்தைர அறயாதருந்தார்கள்.
௫ இஸ்ரேவலின் அகந்ைத அவர்களுக்கு
எத ரிரான சாட்ச யாக உள்ளது. எனேவ,
இஸ்ரேவலும் எப்ப ராயீமும் தமது
பாவங்களில் இடற வழுவார்கள். ஆனால்
யூதவும்அவர்கேளாடுஇடற வழும்.

௬ “ஜனங்களின் தைலவர்கள்
கர்த்தைரத் ேதடி ேபாவார்கள். அவர்கள்
தங்கேளாடு ஆடுகைளயும் பசுக்ைகைளயும்
எடுத்துச் ெசல்வார்கள். ஆனால்
அவர்கள் கர்த்தைரக் கண்டுக்ெகாள்ள
மாட்டார்கள். ஏெனன்றால், அவர்
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அவர்கைளவ ட்டு வலகனார். ௭ அவர்கள்
கர்த்தருக்கு வசுவாசமானவர்களாக
இல்ைல. அவர்களின் பள்ைளகள்
ஏேதா அந்நயனிடமிருந்து வந்தவர்கள்.
இப்ெபாழுது அவர் மீண்டும் அவர்கைளயும்
அவர்களதுநாட்ைடயும்அழிப்பார்.”
இஸ்ரேவலின் அழிவு பற்றய

தீர்க்கதரிசனம்
௮ “க பயாவ ேலபூரிைகையஊதுங்கள்.

ராமாவ ேலஎக்காளத்ைதஊதுங்கள்.
ெபத்தாேவனிேல எச்சரிக்ைகக்ெகாடுங்கள்.

ெபன்யமீேன, பைகவன் உனக்குப்
பன்னால்உள்ளான்.

௯ எப்ப ராயீம் தண்டைன காலத்தல்
ெவறுைமயாகவடும்.

நான் (ேதவன்)
இஸ்ரேவல்குடும்பங்களுக்கு

ந ச்சயமாக வரப்ேபாவைதக் கூற
எச்சரிப்ேபன்.

௧௦ யூதாவன் தைலவர்கள் தருடர்கைளப்
ேபான்று

மற்றவர்களின் ெசாத்துக்கைளத் தருட
முயற்ச க்க றார்கள்.

எனேவநான் (ேதவன்) தண்ணீைரப்
ேபான்று எனது ேகாபத்ைத அவர்கள்மீது
ஊற்றுேவன்.

௧௧எப்ப ராயீம் தண்டிக்கப்படுவான்.
அவன் த ராட்ைசப் பழத்ைதப் ேபான்று

நசுக்க ப் ப ழியப்படுவான்.
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ஏெனன்றால்அவன்அருவருப்பானவற்ைறப்
பன்பற்றமுடிவுெசய்தான்.

௧௨நான்எப்ப ராயீைம
ெபாட்டரிப்புதுணிையஅழிப்பதுேபான்று
அழிப்ேபன்.

நான்யூதாைவ
மரத்துண்ைட அழிக்கும் உளுப்ைபப்
ேபான்றுஅழிப்ேபன்.

௧௩ எப்ப ராயீம் தனது ேநாையப் பார்த்தான்,
யூதா தனதுகாயத்ைதபார்த்தான்.

எனேவ அவர்கள் அசீரியாவ டம்
உதவக்குச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்
ேபரரசனிடம் தங்கள் ப ரச்சைனகைளச்
ெசான்னார்கள்.

ஆனால் அந்த அரசன் உங்கைளக்
குணப்படுத்தமுடியாது.

அவன் உங்கள் புண்கைள குணப்படுத்த
முடியாது.

௧௪ஏெனன்றால்நான்எப்ப ராயீமுக்கு
ஒருசங்கத்ைதப் ேபான்றருப்ேபன்.

நான் யூதா நாட்டிற்கு ஒரு இளம் சங்கத்ைதப்
ேபான்றுஇருப்ேபன்.

நான்ஆம்நான் (கர்த்தர்)அவர்கைளத்துண்டு
துண்டாக்குேவன். நான் அவர்கைள
எடுத்துச்ெசல்ேவன்.

அவர்கைள என்னிடமிருந்து எவரும்
காப்பாற்றமுடியாது.

௧௫அவர்கள்தங்கைளக்குற்றவாளிகெளன்று
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்வைர,
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அவர்கள்என்ைனத்ேதடும்வைர
நான் எனது இடத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபாேவன்.

ஆம்,அவர்கள்தம்ஆபத்தல்என்ைனத்ேதடக்
கடுைமயாகமுயற்ச ெசய்வார்கள்.”

௬
கர்த்தரிடம் தரும்ப வருவதன்பலன்கள்

௧ “வா, நாம் கர்த்தரிடம் தரும்ப ப் ேபாேவாம்.
அவர் நம்ைமப் புண்படுத்தனார்.
ஆனால் அவர் நம்ைமக்
குணப்படுத்துவார்.

அவர் நம்ைமக்காயப்படுத்தனார்.
ஆனால் அவர் நமக்குக் கட்டுகைளப்
ேபாடுவார்.

௨ இரண்டு நாட்களுக்குப் ப றகு நமக்கு
அவர் தருப்பவும் உயைரக்
ெகாண்டுவருவார்.

அவர் மூன்றாவது நாள் நம்ைம
எழுப்புவார்.

ப றகுநாம்அவரருகல்வாழமுடியும்.
௩கர்த்தைரப்பற்ற கற்றுக்ெகாள்ேவாம்.

கர்த்தைர அற ந்துக்ெகாள்ள மிகக்
கடுைமயாகமுயல்ேவாம்.

அவர் வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்
என்பைத நாம் காைலேநரம்
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது என்பைதப்
ேபான்றுஅறக ேறாம்.
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கர்த்தர் நம்மிடம் பூமிைய நைனக்க வரும்
மைழையப்ேபான்றுவருவார்.”

ஜனங்கள்வசுவாசமற்றவர்கள்
௪ “எப்ப ராயீேம. நான் உன்ைன என்ன

ெசய்வது?
யூதா, நான்உன்ைனஎன்னெசய்வது?

உனது வசுவாசம் காைல மூடுபனிையப்
ேபான்றுஉள்ளது.

உனது வசுவாசத் தன்ைம காைலயல்
மைறயும் பனித்துளிையப் ேபான்று
உள்ளது.

௫நான்தீர்க்கதரிச கைளப்பயன்படுத்த
ஜனங்களுக்காக சட்டங்கைளச்
ெசய்ேதன்.

எனது கட்டைளகளால் ஜனங்கள்
ெகால்லப்பட்டார்கள்.

ஆனால் அந்த முடிவுகளிலிருந்து
நன்ைமகள்வரும்.

௬ஏெனன்றால்நான்பலிகைளஅல்ல.
வசுவாசமுள்ள அன்ைபேய
வரும்புக ேறன்.

நான் ஜனங்கள் தகன பலிகைள ெகாண்டு
வருவைதயல்ல

ஜனங்கள்ேதவைனஅறந்துெகாள்வைதேய
வரும்புக ேறன்.

௭ ஆனால் ஜனங்கள் ஆதாைமப்ேபான்று
உடன்படிக்ைகையஉைடத்தார்கள்
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அவர்கள் தமது நாட்டில் எனக்கு
வசுவாசம் இல்லாதவர்களாய்
இருந்தார்கள்.

௮ கீேலயாத். தீைம ெசய்க றவர்களின்
நகரமாயருக்க றது.

அங்குஜனங்கள்மற்றவர்கைளத்தந்த ரம்
ெசய்துெகால்லுகறார்கள்.

௯ வழிப்பற க்காரர்கள் மைறந்தருந்து
மற்றவர்கைளத் தாக்கக்
காத்தருக்க றார்கள்.

அைதப் ேபாலேவ, சீேகமுக்குப் ேபாகும்
சாைலயல்அவ்வழியல்ெசல்லும்

ஜனங்கைளத் தாக்க ஆசாரியர்கள்
காத்தருக்கன்றார்கள்.

அவர்கள்தீைமகைளச்ெசய்தருக்க றார்கள்.
௧௦ நான் இஸ்ரேவல் நாட்டில்

பயங்கரமானவற்ைறப்
பார்த்தருக்க ேறன்.

எப்ப ராயீம்ேதவனுக்குவசுவாசம்இல்லாமல்
ேபானான்.

இஸ்ரேவல்பாவத்தால்அழுக்கானது.
௧௧ யூதா, உனக்கும் அறுவைடகாலம்

இருக்க றது.
நான் எனது ஜனங்கைளச் சைறமீட்டு
வரும்ேபாதுஇதுந கழும்”

௭
௧ “நான்இஸ்ரேவைலக்குணப்படுத்துேவன்.

ப றகு ஜனங்கள் எப்ப ராயீம் பாவம்
ெசய்தைதஅறவார்கள்.
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ஜனங்கள் சமாரியவன் ெபாய்கைள
அறவார்கள்.

ஜனங்கள் நகரத்த ற்குள் வந்து ேபாக ற
தருடர்கைளப்பற்ற அறவார்கள்.

௨ அந்த ஜனங்கள் நான் அவர்களின்
குற்றங்கைள நைனப்ேபன் என்பைத
நம்பமாட்டார்கள்.

அவர்கள் ெசய்த ெகட்டைவகெளல்லாம்
சுற்றலும்உள்ளன.

நான் அவர்களது பாவங்கைளத்
ெதளிவாகப் பார்க்கமுடியும்.

௩ அவர்களது தீைம அவர்களின் அரசைன
மகழ்ச்ச ப்படுத்துகறது.

அவர்களது அந்நயத் ெதய்வங்கள்
அவர்களின் தைலவர்கைள
மக ழ்ச்ச ப்படுத்தும்.

௪ அப்பம் சுடுகறவன் அப்பம் சுடுவதற்காக
அடுப்ைபஎரிக்க றான்.

அவன் அடுப்பல் அப்பத்ைத
ைவக்கறான்.

அப்பத்தன்மாவுபுளித்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது
அப்பம் சுடுபவன் அடுப்பல் அளவுக்கு
அதகமானெநருப்ைபப்ேபாடமாட்டான்.

ஆனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அவ்வாறு
இல்ைல.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் தம்
ெநருப்ைப ேமலும்சூடாக்குகன்றனர்.

௫ நம்முைடய அரசனின் நாளில் அவர்கள் தம்
ெநருப்ைப ேமலும் சூடாக்குகன்றனர்.
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அவர்கள் குடி வருந்துகைளக்
ெகாடுக்க றார்கள்.

தைலவர்கள் த ராட்ைசரசத்தன் சூட்டால்
ேநாயைடகன்றனர். எனேவ அரசர்கள்
ேதவைனப் பரிகாசம் ெசய்யும்
ஜனங்கேளாடு ேசருகன்றார்கள்.

௬ ஜனங்கள் தமது இரகச ய த ட்டங்கைளப்
ேபாடுக றார்கள்.

அவர்களது இதயங்கள் சூட்டடுப்ைபப்
ேபான்றுகளர்ச்ச யைடகன்றன.

அவர்களின்ஆர்வம்இரவுமுழுவதும்எரியும்.
காைலயல்அதுெநருப்பாய் எரியும்.

௭அவர்கள் அைனவரும் எரியும் சூட்டடுப்பாய்
இருக்க றார்கள்.

அவர்கள் தமது ஆட்சயாளர்கைள
அழித்தார்கள்.

அவர்களின் அரசர்கள் அைனவரும்
வழுந்தார்கள்.

அவர்களில் ஒருவரும் என்ைனஉதவக்கு
அைழக்கவல்ைல.”

Israel and the Nations
௮ “எப்ப ராயீம் மற்ற ேதசங்கேளாடு

கலக்க றான்.
எப்ப ராயீம் இரண்டு பக்கமும் ேவகாத
அப்பத்ைதப் ேபான்றுஇருக்கறான்.

௯ அந்நயர்கள் எப்ப ராயீமின் பலத்ைத
அழிக்க றார்கள்.
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ஆனால்எப்ப ராயீம்இைதஅறயவல்ைல
எப்ப ராயீம் ேமல் நைர மய ர்கள்
ெதளிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆனால் எப்ப ராயீம் இதைன
அறயவல்ைல.

௧௦ எப்ப ராயீமின் ெபருைம அவனுக்கு
எத ராகப் ேபசுக றது.

ஜனங்களுக்குப் பற்பல ெதால்ைலகள்
இருக்கன்றன.

ஆனால் அவர்கள் இன்னும் தமது
ேதவனாகய கர்த்தரிடம் தரும்ப ப்
ேபாகவல்ைல.

ஜனங்கள் உதவக்கு அவைர ேநாக்க ப்
பாக்கவல்ைல.

௧௧ எனேவ, எப்ப ராயீம் புரிந்துக்ெகாள்ளாத
ேபைதயான ச றய புறாைவப்
ேபாலானான்.

ஜனங்கள் எக ப்த டம் உதவக்
ேகட்டார்கள்.

ஜனங்கள் அசீரியாவ டம் உதவ
ேகட்டுப்ேபானார்கள்.

௧௨ அவர்கள் அந்நாடுகளுக்கு உதவக்
ேகட்டுப் ேபானார்கள்.

ஆனால் நான் அவர்கைள கண்ணியல்
ச க்கைவப்ேபன்.

நான் எனது வைலைய அவர்கள் ேமல்
வீசுேவன்.

நான் அவர்கைள வானத்துப்
பறைவகைளப் ேபான்று ப டித்து
அவர்கைளக ேழெகாண்டுவருேவன்.
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நான் அவர்கைள அவர்களது
உடன்படிக்கைகளுக்காகத்
தண்டிப்ேபன்.

௧௩ இது அவர்களுக்குக் ேகடாகும். அவர்கள்
என்ைனவட்டுவலகனார்கள்.

அவர்கள் எனக்கு அடிபணிய
மறுத்தார்கள்.

எனேவஅவர்கள்அழிக்கப்படுவார்கள்.
நான்அந்தஜனங்கைளக்காப்பாற்ற ேனன்.

ஆனால் எனக்கு எத ராக அவர்கள்
ெபாய்கைளப் ேபசுகன்றார்கள்.

௧௪ அவர்கள் தம் மனப்பூர்வமாக என்ைன
எப்ெபாழுதும்அைழக்க றதல்ைல.

ஆம்அவர்கள்தங்கள்படுக்ைகயலிருந்து
அழுகன்றார்கள்.

தானியத்த ற்காகவும் புதுத் த ராட்ைச
ரசத்த ற்காகவும் ேகட்கும்ேபாது
தங்கைளத் தாங்கேள
ெவட்டிக்ெகாள்க றார்கள்.

ஆனால் அவர்களின் இதயங்களில்
அவர்கள் என்னிடமிருந்து
வலகயருக்க றார்கள்.

௧௫ நான் அவர்களுக்குப் பயற்சயளித்து
அவர்கள்ைககைளபலப்படுத்த ேனன்.

ஆனால் அவர்கள் எனக்கு எத ராகத் தீய
த ட்டங்கைளப் ேபாட்டிருக்க றார்கள்.

௧௬ ஆனால் அவர்கள் வைளந்த தடிையப்
ேபாலஇருந்தார்கள்.
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அவர்கள் தங்கள் தைசகைள
மாற்ற க்ெகாண்டார்கள்.

ஆனால் என்னிடம் தரும்ப வரவல்ைல.
அவர்கள் தைலவர்கள் தங்கள்
பலத்ைதப்பற்ற ெபருைம
ேபசுக றார்கள்.

ஆனால் அவர்கள் வாள்களால்
ெகால்லப்டுவார்கள்.

ப றகுஎக ப்துஜனங்கள்
அவர்கைளப்பார்த்து ச ரிப்பார்கள்.”

௮
வக்க ரக ஆராதைன அழிவுக்கு வழி

நடத்தும்
௧ “உன் வாய ேல எக்காளத்ைத

ைவ.எச்சரிக்ைக ெசய். கர்த்தருைடய
வீட்டின் ேமல் ஒரு கழுைகப் ேபான்றரு.
இஸ்ரேவலர்கள் எனது உடன்படிக்ைகைய
உைடத்து வ ட்டார்கள். அவர்கள் எனது
சட்டங்களுக்கு அடிபணியவல்ைல.
௨அவர்கள், ‘எங்கள் ேதவேன, இஸ்ரேவலில்
உள்ள நாங்கள் உம்ைம அற ேவாம்!’
என்று கூப்படுகன்றார்கள். ௩ ஆனால்
இஸ்ரேவல் நன்ைமகைள மறுத்தான்.
எனேவ பைகவன் அவைனத் துரத்துகறான்.
௪ இஸ்ரேவலர்கள் அவர்களது அரசர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்கள். ஆனால்
அவர்கள் என்னிடம் ஆேலாசைனக்கு
வரவல்ைல. இஸ்ரேவலர்கள்
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தைலவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் நானற ந்த
மனிதர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல.
இஸ்ரேவலர்கள் தமது ெவள்ளிையயும்.
ெபான்ைனயும் பயன்படுத்த தங்களுக்கு
வக்க ரகங்ைகைளச் ெசய்தார்கள்.
எனேவ அவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள்.
௫-௬ சமாரியாேவ. கர்த்தர் உனது
கன்றுகுட்டிைய மறுத்துவ ட்டார். ேதவன்
ெசான்னார்: ‘நான் இஸ்ரேவலர்களுக்கு
எத ராக மிகவும் ேகாபத்துடன் இருக்க ேறன்.’
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தமது பாவத்த ற்காகத்
தண்டிக்கப்படுவார்கள். யாேரா
ேவைலக்காரன் அச்சைலகைளச் ெசய்தான்.
அைவ ேதவன் அல்ல. சமாரியாவன்
கன்றுகுட்டி துண்டுதுண்டாக உைடக்கப்படும்.
௭இஸ்ரேவலர்கள் காற்றல் வைத வைதக்க
முயல்வதுேபான்ற ஒரு முட்டாள்தனமான
ேவைலையச்ெசய்தார்கள். ஆனால்அவர்கள்
ெதல்ைலகைள மட்டுேம ெபறுவார்கள்.
அவர்கள் சூைறக் காற்ைற அறுவைட
ெசய்வார்கள். வயல்களில் பய ர்கள் வளரும்.
ஆனால் அது தானியத்ைதக் ெகாடுக்காது.
அதல் ஏதாவது தானியம் வைளந்தாலும்
அந்நயர்கள்அதைனத்தன்றுவடுவார்கள்.

௮ “இஸ்ரேவல்அழிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதனுைடய ஜனங்கள் தங்கள்
நாடுகளுக்குள்ேள ேதைவயற்ற
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கண்ணத்ைத ெவளிேய தூக்க
எறயப்படும் கண்ணத்ைதப்ேபால
ச தறடிக்கப்பட்டார்கள்.

௯ எப்ப ராயீம் அவனுைடய ‘ேநசர்களிடம்’
ெசன்றான்.

அவன்ஒருகாட்டுக்கழுைதையப்ேபான்று
அசீரியாவல்அைலந்துத்த ரிந்தான்.

௧௦ இஸ்ரேவல் பல நாடுகளில் உள்ள தனது
ேநசர்களிடம் ெசன்றான்.

ஆனால் நான் இஸ்ரேவலர்கைள ஒன்று
ேசர்ப்ேபன்.

ஆனால் வல்லைமயான அரசன் சுமத்தும்
சுைமகளினால்

அவர்கள்ச றதுதுன்பப்பட ேவண்டும்.

இஸ்ரேவல் ேதவைன மறந்து
வக்க ரகங்கைளவணங்குகறது
௧௧ எப்ப ராயீம் ேமலும் ேமலும்

பலிபீடங்கைளக்கட்டியது.
அதுபாவமானது.
அப்பலிபீடங்கள் எப்ப ராயீமின் பாவப்
பலிபீடங்களாகஇருந்தருக்கன்றன.

௧௨நான்எப்ப ராயீமிற்காக 10,000 சட்டங்கைள
எழுதனாலும்,

அவன் அவற்ைற யாேரா
அந்நயர்களுக்குரியதாகேவ
கருதுவான்.

௧௩ இஸ்ரேவலர்கள் பலிகைள
வரும்புகன்றார்கள்.
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அவர்கள் இைறச்சையப் பைடத்து
உண்ணுகறார்கள்.

கர்த்தர் அவர்களது பலிகைள
ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.

அவர்களது பாவங்கைள அவர் நைனவல்
ைவத்தருக்க றார்.

அவர்கைளஅவர்தண்டிப்பார்.
அவர்கள் எக ப்த ற்குக் ைகத களாகக்
ெகாண்டுச்ெசல்லப்படுவார்கள்.

௧௪ இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வீடுகைளக்
கட்டினார்கள். ஆனால் இஸ்ரேவல்
அதைன உருவாக்கயவைர
மறந்துவ ட்டது.

இப்ேபாது யூதா ேகாவல்கைளக்
கட்டுகன்றது.

ஆனால் நான் யூதவன் நகரங்களுக்கு
ெநருப்ைபஅனுப்புேவன்.

ெநருப்பானது அதன் ேகாட்ைடகைள
அழிக்கும்!”

௯
நாடுகடத்தலின்துக்கம்
௧ இஸ்ரேவேல, ப ற நாடுகள் ெசய்வது

ேபான்று வழா ெகாண்டாடாேத.
மக ழ்ச்ச யாய் இராேத. நீ ஒரு
ேவசையப்ேபான்று நடந்து உனது ேதவைன
வட்டு வலகனாய், தானியம் அடிக்க ற
எல்லாக் களங்களிலும் நீ பாலின உறவு
பாவத்ைதச் ெசய்தாய். ௨ஆனால் தானியம்
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அடிக்க ற களத்தல் உள்ள தானியம்
இஸ்ரேவலுக்குப் ேபாதுமான உணவாக
இருக்காது. இஸ்ரேவலுக்குப் ேபாதுமான
த ராட்ைசரசமும்இருக்காது.
௩ இஸ்ரேவலர்கள் கர்த்தருைடய

நாட்டில் தங்கமாட்டார்கள். எப்ராயீம்
எக ப்த ற்குத் தரும்புவான். அசீரியாவல்
அவர்கள் உண்ணக்கூடாத உணைவ
உண்பார்கள். ௪ இஸ்ரேவலர்கள்
கர்த்தருக்குத் த ராட்ைசரசத்ைதப்
பானங்களின் காணிக்ைகயாக
அளிப்பதல்ைல. அவருக்குஅவர்கள் பலிகள்
ெகாடுப்பதுமில்ைல. அவர்கள் ெகாடுக்க ற
பலிகள் மரித்தவர் வீட்டில் ெகாடுக்க ற
உணைவப்ேபாலிருக்கும். அைதச்
சாப்படுக றவர்கள் அசுத்தமைடவார்கள்.
அவர்கள் அப்பம் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குள் ேபாகாது. அவர்கேள
அைத உண்ண ேவண்டியதருக்கும்.
௫ அவர்கள் (இஸ்ரேவலர்கள்) கர்த்தருைடய
ஓய்வு நாட்கள் அல்லது பண்டிைககைளக்
ெகாண்டாடமுடியாதவர்களாகஇருப்பார்கள்.
௬ இஸ்ரேவலர்கள் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

ஏெனனில் அவர்களுைடய வ ேராத
அவர்களுக்குண்டான எல்லாவற்ைறயும்
தானாகேவ எடுத்துச் ெசன்றுவட்டான்.
ஆனால் எக ப்து அவர்களுைடய ஜனங்கைள
எடுத்துக்ெகாள்ளும். ெமம்பஸில்
அவர்கைளப் புைதப்பார்கள். அவர்களின்
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ெவள்ளிப் ெபாக்கஷங்கள் ேமல் கைளகள்
வளரும். அவர்கள் வாழ்ந்த இடங்களில்
முட்ெசடிகள்முைளக்கும்.

இஸ்ரேவல் உண்ைமயான
தீர்க்கதரிச கைளஏற்கமறுத்தது
௭ தீர்க்கதரிச . “இஸ்ரேவேல, இவற்ைறக்

கற்றுக்ெகாள். தண்டைனக் காலம்
வந்துவ ட்டது. நீ ெசய்த பாவங்களுக்கு
வைல ெசலுத்தேவண்டிய காலம்
வந்தருக்க றது” என்கறார். ஆனால்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளா, “தீர்க்கதரிச
ஒரு முட்டாள். ேதவனுைடய ஆவேயாடு
இருக்க ற இம்மனிதன் ைபத்தயக்காரன்”
என்று கூறுகறார்கள். தீர்க்கதரிச .
“நீ உனது ெகாடிய பாவங்களுக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவாய். நீԔஉனது
ெவறுப்ப ற்காகத் தண்டிக்கப்படுவாய்” என்று
ெசால்க றார். ௮ ேதவனும் தீர்க்கதரிச யும்
எப்ப ராயீைமகாவல்காக்க றகாவலர்கைளப்
ேபான்றவர்கள். ஆனால் வழிெயங்கும்
பல கண்ணிகள் உள்ளன. ஜனங்கள்
தீர்க்கதரிசைய ேதவனுைடய வீட்டில் கூட
ெவறுக்கன்றனர்.
௯ இஸ்ரேவலர்கள் க பயாவன்

நாட்கைளப் ேபான்று அழிவன்
ஆழத்த ற்குச் ெசன்றுவட்டார்கள்.
கர்த்தர் இஸ்ரேவலர்களின் பாவங்கைள
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நைனவுெகாள்வார். அவர் அவர்களது
பாவங்கைளத்தண்டிப்பார்.

இஸ்ரேவல் அதன் வக்க ரக
ஆராதைனயால் ேசதமைடந்தருக்க றது
௧௦நான்இஸ்ரேவலைரக்கண்டுக்ெகாண்டேபாது,

அவர்கள் வனாந்த ரத்தல் இருக்கும் புதய
த ராட்ைசப்பழத்ைதப்ேபான்று இருந்தார்கள்.
அத்தமரத்தல் பருவகாலத்தல் முதல்
முதலாகப் பழுத்தப் பழங்கைளப் ேபான்று
இருந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள்
அதன்பறகு பாகால்ேபேயருக்கு வந்தார்கள்.
அவர்கள் மாறனார்கள். நான் அவர்கைள
அழுக ப்ேபான பழங்கைள ெவட்டுவைதப்
ேபான்று, (அழிப்பதுேபான்று) ெவட்ட
ேவண்டியதாயருந்தது. அவர்கள்
அவர்களால் ேநச க்கப்படுக ற பயங்கரமான
ெபாருட்கைள (அந்நய ெதய்வங்கள்)
ேபான்றுஆனார்கள்.

இஸ்ரேவலர்களுக்குக் குழந்ைதகள்
இருக்காது
௧௧ ஒரு பறைவையப் ேபான்று,

எப்ப ராயீமின் மகைம பறந்துேபாகும்.
இனிேமல் கர்ப்பமுறுதல் இல்லாமல்
ேபாகும். ப றப்புகளும் பள்ைளகளும்
இல்லாமல் ேபாகும். ௧௨ ஆனால்
இஸ்ரேவலர்கள் தம் பள்ைளகைள
வளர்த்தாலும் அது அவர்களுக்கு உதவாது.
நான் அவர்களிடமிருந்து அவர்களது
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பள்ைளகைள எடுத்துக்ெகாள்ேவன். நான்
அவர்கைள வ ட்டுவடுேவன். அவர்களுக்குத்
ெதால்ைலகைளத் தவ ர ேவறு எதுவும்
இருக்காது.
௧௩ எப்ப ராயீம் தன் குழந்ைதைகைளக்

கண்ணிகளுக்கு வழிநடத்த ச் ெசல்வைத
நான் பார்க்க முடிக றது. எப்ப ராயீம் தன்
பள்ைளகைள ெகாைலக்காரர்களிடம்
அைழத்து வருகறான். ௧௪ கர்த்தாேவ, நீர்
அவர்களுக்குக் ெகாடுப்பைதக் ெகாடும். நீர்
அவர்களுக்குக் குழந்ைதகைள இழக்க ற
கர்ப்பத்ைதயும் பால்ெகாடுக்க முடியாத
முைலகைளயும்ெகாடும்.

௧௫ அவர்கள் ெபால்லாப்பு கல்காலில்
இருக்கறது.

நான் அங்ேக அவர்கைள ெவறுக்கத்
ெதாடங்க ேனன்.

நான் அவர்கைள என் வீட்ைட வ ட்டுப்
ேபாகும்படிவற்புறுத்துேவன்.

ஏெனன்றால்அவர்கள்ெபால்லாப்புகைளச்
ெசய்துள்ளார்கள்.

நான் இனிேமல் அவர்கைள
ேநச க்கமாட்ேடன்.

அவர்கள்தைலவர்கள்கலகக்காரர்கள்.
அவர்கள் எனக்கு எத ராகத்
தரும்பயருக்கன்றார்கள்.

௧௬எப்ப ராயீம் தண்டிக்கப்படுவான்.
அவர்கள்ேவர்ெசத்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
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அவர்களுக்கு இனிேமல் குழந்ைதகள்
இருக்காது.

அவர்கள்குழந்ைதகள்ெபறலாம்.
ஆனால் நான் அவர்களது உடலிலிருந்து
வருகறகுழந்ைதகைளக்ெகால்ேவன்.

௧௭ அந்த ஜனங்கள் என்னுைடய ேதவன்
ெசால்வைதக் ேகட்கமாட்டார்கள்.

எனேவ அவர் அவர்கள் ெசால்வைதக்
ேகட்க மறுப்பார்.

அவர்கள் வீடு இல்லாமல் ேதசங்கள்
முழுவதும்அைலந்துத ரிவார்கள்.

௧௦
இஸ்ரேவலின் ெசல்வேம, வக்க ரகத்

ெதாழுைகக்குவழி நடத்தயது
௧ இஸ்ரேவல் ஏராளமாகக் கனிகைளக்

ெகாடுக்க ற த ராட்ைசக்ெகாடிையப்
ேபான்றவன்.

ஆனால் இஸ்ரேவல் ேமலும் ேமலும்
மிகுதயாகப் ெபாருட்கைளப் ெபற்றதும்
அந்நய ெதய்வங்கைளக் ெகௗரவக்க
ெமன்ேமலும் பலிபீடங்கைளக்
கட்டினான்.

அவனுைடய நாடு ேமலும் ேமலும் வளம்
ெபற்றது.

ஆகேவ அவன் ேமலும் ேமலும் அந்நய
ெதய்வத்ைத ெகௗரவக்கக் கற்கைள
அைமத்தான்.



ஓசயா ௧௦:௨ xxxiv ஓசயா ௧௦:௫

௨ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேதவைன ஏமாற்ற
முயன்றார்கள்.

ஆனால் இப்ேபாது அவர்கள் தங்கள்
குற்றங்கைள ஒப்புக்ெகாள்ள
ேவண்டும்.

கர்த்தர்அவர்கள்பலிபீடங்கைளஉைடப்பார்.
அவர் அவர்கள் நைனவு கற்கைள
அழிப்பார்.

இஸ்ரேவலர்களின்ெபால்லாதமுடிவுகள்
௩ இப்ேபாது இஸ்ரேவலர்கள்

கூறுகறார்கள்: “நமக்குஅரசன்இல்ைல நாம்
கர்த்தைர ெகௗரவ ப்பதல்ைல. அவருைடய
அரசன்நம்ைமஒன்றும்ெசய்யமுடியாது!”
௪ அவர்கள் வாக்குறுதகைளச்

ெசய்கன்றனர். ஆனால் அவர்கள்
ெபாய்கைள மட்டுேம ெசால்கன்றனர்.
அவர்கள் தமது வாக்குறுதகைளக்
காப்பாற்றுவதல்ைல. அவர்கள் மற்ற
நாடுகேளாடு உடன்படிக்ைக ெசய்து
ெகாள்கன்றார்கள். ேதவன் அந்த
உடன்படிக்ைகைய வரும்பவல்ைல.
நீத பத கள் உழுத வயல்களில்
முைளத்தருக்கும் வஷத் தன்ைமயுள்ள
கைளகள்ேபான்றுஉள்ளார்கள்.
௫ சமாரிய ஜனங்கள் ெபத்தாேவனிலுள்ள

கன்றுக் குட்டிைய ஆராத க்க றார்கள். அந்த
ஜனங்கள் உண்ைமயல் அழுவார்கள். அந்த
ஆசாரியர்கள் உண்ைமயல் அழுவார்கள்.
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ஏெனன்றால்அவர்களதுஅழகானவக்க ரகம்
ேபாய்வ ட்டது. அது தூக்க ச் ெசல்லப்பட்டது.
௬ அசீரியாவன் ேபரரசனுக்கு அன்பளிப்பாக
அவ்வக்க ரகம் ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்டது.
அவன் எப்ப ராயீமின் அவமானகரமான
வக்க ரகத்ைத ைவத்துக்ெகாள்வான்.
இஸ்ரேவல் அதன் வக்க ரகத்தனிமித்தம்
அவமானம் அைடயும். ௭ சமாரியாவன்
அந்நய ெதய்வம் அழிக்கப்படும். இது
நீர்ப்பரப்பன் ேமேல மிதக்கும் மரத்துண்ைடப்
ேபான்றுஇருக்கும்.
௮ இஸ்ரேவல் பாவம் ெசய்தது. பல

உயர் ேமைடகைளக் கட்டியது. ஆேபனின்
ேமைடகள் அழிக்கப்படும். அவர்கள்
பலிபீடங்களில் முட்ெசடிகளும், கைளகளும்
வளரும். ப றகு அவர்கள் மைலகளிடம்,
“எங்கைளமூடுங்கள்!” என்றும்குன்றுகளிடம்
“எங்கள் ேமல் வழுங்கள்” என்றும்
கூறுவார்கள்.

இஸ்ரேவல் பாவத்துக்கு வைல
ெகாடுக்கும்
௯ இஸ்ரேவேல நீ க பயாவன்

காலத்தலிருந்து பாவம் ெசய்தாய். (அந்த
ஜனங்கள் அங்ேக ெதாடந்து பாவம்
ெசய்துக்ெகண்டிருக்கறார்கள்.) க பயாவல்
அப்ெபால்லாத ஜனங்கைள யுத்தம்
உண்ைமயாகேவ ைகப்பற்றும். ௧௦ நான்
அவர்கைளத் தண்டிக்க வருேவன். பைடகள்
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அவர்களுக்கு எத ராகச் ேசர்ந்துவரும்.
அவர்கள் இஸ்ரேவலர்கைள அவர்களது
இரண்டுபாவங்களுக்காகத் தண்டிப்பார்கள்.
௧௧எப்ப ராயீம்நன்றாகப்பழக்கப்படுத்தப்பட்ட

ேபாரடிக்கும் களத்தலுள்ள தானியங்களின்
ேமல் நடக்க வரும்பும், இளம் காைளையப்
ேபான்றவன். அவன் கழுத்தல் நான் ஒரு
நல்ல நுகத்தடிைய மாட்டுேவன். நான்
எப்ப ராயீைம கயற்றால் கட்டுேவன். ப றகு
யூதா உழவுெசய்யத் ெதாடங்குவான்.
யாக்ேகாபு தானாகேவபரம்படிப்பான்.
௧௨ நீ நன்ைமைய நட்டால் உண்ைமயான

அன்ைபஅறுவைடெசய்வாய். உன்நலத்ைத
உழு. கர்த்தேராடு நீ அறுவைட ெசய்வாய்.
அவர் வருவார். அவர் உன் மீது நன்ைமைய
மைழப்ேபான்றுெபாழியச் ெசய்வார்.
௧௩ ஆனால் நீ தீைமைய நட்டாய். நீ

துன்பத்ைத அறுவைட ெசய்தாய். நீ
உன் ெபாய்களின் கனிைய உண்டாய்.
ஏெனன்றால் நீ உன் அதகாரத்ைதயும் உன்
வீரர்கைளயும் நம்பயருந்தாய். ௧௪ எனேவ
உனது பைடகள் யுத்தத்தன் ேபெராலிையக்
ேகட்கும். உனது எல்லா அரண்களும்
அழிக்கப்படும். இது ெபத்தார்ேபைலச்
சல்மான் அழித்ததுேபால் இருக்கும்.
அப்ேபார்க்காலத்தல் தாய்மார்கள் தம்
குழந்ைதகேளாடு ெகால்லப்பட்டார்கள்.
௧௫ உனக்கு அது ெபத்ேதலில் ஏற்படும்.
ஏெனன்றால் நீ ஏராளமான பாவங்கைளச்
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ெசய்தாய். அந்த நாள் ெதாடங்கும்ேபாது
இஸ்ரேவலின் அரசன் முழுைமயாக
அழிக்கப்படுவான்.

௧௧
இஸ்ரேவல்கர்த்தைரமறந்துவ ட்டது

௧ கர்த்தர், “இஸ்ரேவல் குழந்ைதயாக
இருக்கும்ேபாதுநான் (கர்த்தர்)அவைன
ேநச த்ேதன்.

நான் என் மகைன எக ப்ைத வ ட்டு
ெவளிேயஅைழத்ேதன்.

௨ ஆனால் நான் இஸ்ரேவலர்கைள
மிகுதயாகஅைழக்க

அவர்களும் என்ைன வட்டு மிகுதயாக
வலகனார்கள்.

இஸ்ரேவலர்கள் பாகாலுக்குப் பலிகைளக்
ெகாடுத்தார்கள்.

அவர்கள் வக்க ரகங்களுக்கு நறுமணப்
ெபாருட்கைளஎரித்தார்கள்.

௩ “ஆனால்எப்ப ராயீைமைகப்ப டித்துநடக்கப்
பழக்கயதுநான்.

நான் இஸ்ரேவலர்கைள என் ைககளில்
எடுத்ேதன்.

அவர்கைளக்குணப்படுத்த ேனன்.
ஆனால் அவர்கள் அதைன
அறயாமலிருக்கறார்கள்.

௪ நான் அவர்கைளக் கயறுகளால் வழி
நடத்த ேனன்.
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ஆனால்அைவஅன்புஎன்னும்கயறுகள்.
நான் வடுதைல அளிக்கும் மனிதைனப்

ேபான்றவன்.
நான் கீேழ குனிந்து அவர்களுக்கு
ஆகாரம்ெகாடுத்ேதன்.

௫ “இஸ்ரேவலர்கள் ேதவனிடம் தரும்ப
மறுக்க றார்கள். எனேவ அவர்கள்
எக ப்துக்குச் ெசல்வார்கள். அசீரியாவன்
அரசன் அவர்கள் அரசனாவான்.
௬ அவர்களது நகரங்களின் ேமல் வாளானது
ெதாங்க க்ெகாண்டிருக்கும். அது அவர்களது
பலமுள்ள மனிதர்கைளக் ெகால்லும். அது
அவர்களதுதைலவர்கைளஅழிக்கும்.
௭ “எனதுஜனங்கள்நான்தரும்ப வருவைத

எத ர்ப்பார்க்கன்றார்கள். அவர்கள் ேமல்
ேநாக்க ேதவைன அைழப்பார்கள். ஆனால்
ேதவன்அவர்களுக்குஉதவமாட்டார்.”

கர்த்தர் இஸ்ரேவைல அழிக்க
வரும்பவல்ைல
௮ “எப்ப ராயீேம, நான் உன்ைனக் ைகவ ட

வரும்பவல்ைல.
இஸ்ரேவேல நான் உன்ைனப் பாதுகாக்க
வரும்புக ேறன்.

நான் உன்ைன அத்மாைவப் ேபாலாக்க
வரும்பவல்ைல.

நான் உன்ைன ெசேபாயீைமப் ேபாலாக்க
வரும்பவல்ைல.
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நான் என் மனைத மாற்ற க்
ெகாண்டிருக்க ேறன்.

உனக்கானஎனதுஅன்புபலமானது.
௯ நான் எனது பயங்கரமான ேகாபம்

ெவல்லுமாறுவ டமாட்ேடன்.
நான் மீண்டும் எப்ப ராயீைம
அழிக்கமாட்ேடன். நான் ேதவன்.
மனிதனல்ல. நாேனபரிசுத்தமானவர்.

நான்உன்ேனாடுஇருக்க ேறன்.
நான்எனதுேகாபத்ைதக்காட்டமாட்ேடன்.

௧௦நான்சங்கத்ைதப்ேபான்றுெகர்ச்ச ப்ேபன்.
நான்ெகர்ச்ச ப்ேபன்.

அப்ேபாது எனது பள்ைளகள் என்ைனப்
பன்ெதாடர்ந்துவருவார்கள்.

எனது பள்ைளகள் ேமற்கலிருந்து
பயத்தால் நடுங்க க்ெகாண்ேட
வருவார்கள்.

௧௧ அவர்கள் எக ப்தலிருந்து பறைவகைளப்
ேபான்று நடுங்க க்ெகாண்ேட
வருவார்கள்.

அவர்கள் அசீரியாவலிருந்து
புறாக்கைளப்ேபான்றுநடுங்க க்ெகாண்ேட
வருவார்கள்.

அவர்கைள அவர்களுைடய தாய் நாட்டிற்கு
எடுத்துச்ெசல்ேவன்.”

கர்த்தர்அதைனச்ெசான்னார்.
௧௨ “எப்ப ராயீம் அந்நய ெதய்வங்களால்

என்ைனச்சூழ்ந்தான்.
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இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எனக்கு
எத ராகத் தரும்பனார்கள். அவர்கள்
அழிக்கப்பட்டார்கள்.

ஆனால் யூதா இன்னும் ேதவேனாடு
நடந்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.

யூதா பரிசுத்தமானவர்கேளாடு
உண்ைமயாய்இருக்க றான்.”

௧௨
கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு எத ராக

இருக்க றார்
௧ எப்ப ராயீம் தனது காலத்ைத

வீணாக்க க் ெகாண்டிருக்க றான்.
இஸ்ரேவல் நாள் முழுவதும் “காற்ைறத்
துரத்த க்ெகாண்டிருக்க றான்.” ஜனங்கள்
ேமலும் ேமலும் ெபாய்கைளச்
ெசால்க றார்கள். அவர்கள் ேமலும்
ேமலும் களவு ெசய்க றார்கள். அவர்கள்
அசீரியாேவாடு ஒப்பந்தங்கைளச்
ெசய்துெகாண்டார்கள். அவர்கள் தங்கள்
ஒலிவ எண்ெணைய எக ப்துக்கு எடுத்துச்
ெசன்றுக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௨ கர்த்தர் கூறுகறார், “என்னிடம்

இஸ்ரேவலுக்கு எத ராக ஒரு வாக்குவாதம்
உண்டு. யாக்ேகாபு தான் ெசய்த
ெசயலுக்காக தண்டிக்கப்படேவண்டும்.
அவன் ெசய்த தீயவற்றுக்காக அவன்
தண்டிக்கப்படேவண்டும். ௩ யாக்ேபாபு
இன்னும் தன் தாயன் வயற்றல்
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இருக்கும்ேபாேத தன் சேகாதரேனாடு
தந்த ரம்ெசய்யத்ெதாடங்கனான். யாக்ேகாபு
ஒரு பலமான இைளஞனாக இருந்தான்.
அந்தக் காலத்தல் அவன் ேதவேனாடு
ேபாராடினான். ௪ யாக்ேகாபு ேதவனுைடய
தூதேனாடு ேபாராடி ெவன்றான். அவன்
உதவ ேகட்டுக் கதறனான். அதுெபத்ேதலில்
நடந்தது. அந்த இடத்தல் அவன் நம்ேமாடு
ேபசனான். ௫ ஆம், ேயேகாவா பைடகளின்
ேதவன். அவரது ெபயர் ேயேகாவா (கர்த்தர்).
௬ எனேவ, உனது ேதவனிடம் தரும்ப வா.
அவருக்கு வசுவாசமாக இரு. நல்லவற்ைறச்
ெசய்! நீ எப்ெபாழுதும் உன் ேதவனிடம்
நம்ப க்ைகயாய்இரு!
௭ “யாக்ேகாயு ஓர் உண்ைமயான

வயாபாரி. அவன் தன் நண்பைனக்கூட
ஏமாற்றுகறான். அவனது தராசும் கள்ளத்
தராசு. ௮ எப்ப ராயீம் ெசான்னான் ‘நான்
ெசல்வந்தன்! நான் உண்ைமயான
ெசல்வத்ைதக் கண்டுபடித்துள்ேளன்!
எனது குற்றங்கைள யாரும் கண்டுெகாள்ள
முடியாது. யாரும் எனது பாவங்கைளத்
ெதரிந்துெகாள்ளமாட்டான்.’
௯ “ஆனால் நீ எக ப்து ேதசத்தலிருந்த

நாள் முதல், நான் உன் ேதவனாகய
கர்த்தராயருந்தருக்க ேறன், நான்
உன்ைனப் பண்டிைக நாட்கைளப் ேபான்று
(ஆசாரிப்பு கூடார நாட்கைளப் ேபால்)
கூடாரங்களில் தங்கச் ெசய்ேவன். ௧௦ நான்
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தீர்க்கதரிச கேளாடு ேபச ேனன். நான்
அவர்களுக்குப் பல தரிசனங்கைளக்
ெகாடுத்ேதன். எனது பாடங்கைள
உனக்குக் கற்ப க்கப் பல வழிகைளத்
தீர்க்கதரிச களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
௧௧ ஆனால் கீேலயாத் ஜனங்கள் பாவம்
ெசய்தார்கள். அந்த இடத்தல் ஏராளமான
பயங்கர வ க்க ரகங்கள் இருக்கன்றன.
ஜனங்கள் கல்காலில் காைளகளுக்குப்
பலிகைளக் ெகாடுக்க றார்கள். அந்த
ஜனங்களுக்கு ஏராளமான பலிபீடங்கள்
இருக்கன்றன. வயல் வரப்புகளில் உள்ள
கல் குவயல்கைளப் ேபான்று வரிைச
வரிைசயாகப் பலிபீடங்கள்இருக்கன்றன.
௧௨ “யாக்ேகாபு ஆராம் நாட்டுக்கு

ஓடிப்ேபானான். அந்த இடத்தல் இஸ்ரேவல்
ஒரு மைனவக்காக ேவைல ெசய்தான்.
இன்ெனாரு மைனவக்காக அவன்
ஆடு ேமய்த்தான். ௧௩ ஆனால் கர்த்தர்
தீர்க்கதரிசைய உபேயாக த்து இஸ்ரேவைல
எக ப்தலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு வந்தார்.
கர்த்தர் ஒரு தீர்க்கதரிசையப் பயன்படுத்த
இஸ்ரேவைலப் பத்த ரமாகப் பாதுகாத்தார்.
௧௪ ஆனால் எப்ப ராயீம் கர்த்தருைடய
மிகுந்த ேகாபத்துக்குக் காரணமாக
இருந்தான். எப்ப ராயீம்பலைரக்ெகான்றான்.
எனேவ அவன் தன் குற்றங்களுக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவான். அவனது ஆண்டவர்
(கர்த்தர்) அவன் அவமானம் அைடயும்படிச்
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ெசய்வார்.”

௧௩

இஸ்ரேவல் தன்ைனத்தாேன
அழித்தருக்க றான்
௧ “எப்ப ராயீம் இஸ்ரேவலில் தன்ைனத்

தாேன முக்க மானவனாகச் ெசய்துக்
ெகாண்டான். எப்ப ராயீம் ேபசனான்.
ஜனங்கள் பயந்து நடுங்கனார்கள். ஆனால்
எப்ப ராயீம் பாவம் ெசய்தான். பாகாைல
ெதாழத் ெதாடங்கனான். ௨ இப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலர்கள் ேமலும் ேமலும் பாவம்
ெசய்க றார்கள். அவர்கள் தாங்களாகேவ
வக்க ரகங்கைளச் ெசய்துக்ெகாள்க றார்கள்.
ேவைலக்காரர்கள் ெவள்ளியால் அந்த
அழகான சைலகைளச் ெசய்க றார்கள்.
ப றகு அவர்கள் தம் சைலகேளாடு
அடிக்கடி ேபசுக றார்கள். அவர்கள் அந்தச்
சைலகளுக்குப் பலி ெகாடுக்க றார்கள்.
அவர்கள் அந்தத் தங்கக் கன்றுகுட்டிச்
சைலகைள முத்தமிடுக றார்கள்.
௩ அதனால்தான் அந்த ஜனங்கள் வைரவல்
மைறந் துவடுகறார்கள். அவர்கள்
காைலயல் காணும் மூடுபனிையப்
ேபான்றும், வைரவல் மைறயும் பனிையப்
ேபான்றும்மைறவார்கள். இஸ்ரேவலர்காற்று
வீசும்ேபாதுகளத்தலிருந்துபறக்க றபதைரப்
ேபான்றும், ஒரு புைகக் கூண்டிலிருந்து
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எழும்ப மைறந்து ேபாகும் புைகையப்
ேபான்றும்இருப்பார்கள்.
௪ “நீங்கள் எக ப்து ேதசத்தலிருந்த நாள்

முதலாக நான் உன் ேதவனாகய கர்த்தராக
இருக்க ேறன். நீங்கள் என்ைனத் தவ ர
ேவறு ெதய்வங்கைளஅறயவல்ைல. நாேன
உங்கைள இரட்ச த்தவர். ௫ நான் உங்கைள
வானாந்தரத்த ேலேய அற ேவன். நான்
உங்கைள வறண்ட நலத்தலும் அற ேவன்.
௬ நான் இஸ்ரேவலர்களுக்கு உணவு
ெகாடுத்ேதன். அவர்கள் அந்த உணைவ
உண்டார்கள். அவர்கள் தம் வயறு நைறந்து
தருப்த அைடந்தார்கள். அவர்கள் வீண்
ெபருைம அைடந்தார்கள். அவர்கள் என்ைன
மறந்தார்கள்!
௭ “அதனால்தான் நான் அவர்களுக்கு

ஒரு சங்கத்ைதப் ேபாலிருப்ேபன். நான்
சாைலயல் காத்தருக்க ற சறுத்ைதையப்
ேபான்று இருப்ேபன். ௮ நான் தன்
குட்டிகைள இழந்த கரடிையப் ேபான்று
அவர்கைளத் தாக்குேவன். நான் அவர்களின்
ெநஞ்ைசப் பளப்ேபன். நான் ஒரு
சங்கம் அல்லதுேவெறாரு காட்டுமிருகம்
தன் ேவட்ைடயன் உணைவக் கழித்துத்
தன்பதுேபால்இருப்ேபன்.”

ேதவ ேகாபத்தலிருந்து இஸ்ரேவைல
எவராலும்காப்பாற்றமுடியாது
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௯ “இஸ்ரேவேல,நான்உனக்குஉதவ ேனன்.
ஆனால் நீ எனக்கு எத ராகத் தரும்பனாய்.
எனேவ, இப்ேபாது நான் உண்ைன
அழிப்ேபன். ௧௦ உங்களது அரசன் எங்ேக?
அவன் உங்களது நகரங்கள் எதலும்
உங்கைளக் காப்பாற்றமுடியாது. உங்களது
நீத பத கள் எங்ேக? நீ அவர்களுக்காக, ‘ஒரு
அரசைனயும் தைலவர்கைளயும் தாரும்’
என்று ேகட்டாய். ௧௧ நான் என் ேகாபத்த ேல
உங்களுக்கு ஒரு ராஜைவக் ெகாடுத்ேதன்.
மிகவும் ேகாபமைடந்தேபாது அவைன
எடுத்துக்ெகாண்ேடன்.

௧௨ “எப்ப ராயீம் தனதுகுற்றங்கைள மைறக்க
முயன்றான்.

அவன் தனது பாவங்கள் இரகச யமானைவ
என்றுஎண்ணினான்.

ஆனால் அவற்றுக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவான்.

௧௩ அவனது தண்டைன ஒரு ெபண் ப ரசவ
காலத்தல் உணரும் வலிையப்
ேபான்றது.

அவன் அறவுள்ள மகனாக
இருக்கமாட்டான்.

அவனதுபறப்புக்கானகாலம்வரும்.
அவன்பைழக்கமாட்டான்.

௧௪ “நான் அவர்கைளக் கல்லைறயலிருந்து
காப்பாற்றுேவன்.
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நான் அவர்கைள மரணத்தலிருந்து
காப்பாற்றுேவன்.

மரணேம,உனதுேநாய்கள்எங்ேக?
கல்லைறேய,உனதுவல்லைமஎங்ேக?
நான்பழிவாங்கப் பார்க்கவல்ைல.

௧௫இஸ்ரேவல்தனதுசேகாதரர்களுக்கைடயல்
வளர்க றான்.

ஆனால்வல்லைம மிக்க க ழக்குக் காற்று
வரும்.

கர்த்தருைடய காற்று வனாந்தரத்தலிருந்து
வீசும்.

ப றகு இஸ்ரேவலின் கணறுகள்
வறண்டுேபாகும்.

அதன்நீரூற்றுகள்வற்ற ப்ேபாகும்.
இஸ்ரேவலின் வைலமத ப்புள்ள

எல்லாவற்ைறயும்
காற்றுஅடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்.

௧௬சமாரியா தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்.
ஏெனன்றால், அவள் தன் ேதவனுக்கு
எத ராகத் தரும்பனாள்.

இஸ்ரேவலர்கள் வாள்களால்
ெகால்லப்படுவார்கள். அவர்களது
பள்ைளகள் துண்டுகளாகக்
க ழிக்கப்படுவார்கள்.

அவர்களது கர்ப்பமுற்ற ெபண்கள் கீற
க ழிக்கப்படுவார்கள்.”

௧௪
கர்த்தரிடம் தரும்பு
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௧ இஸ்ரேவேல, நீ வழுந்தாய், ேதவனுக்கு
எத ராகப் பாவம் ெசய்தாய். எனேவ உனது
ேதவனாகய கர்த்தரிடம் தரும்ப வா. ௨ நீ
ெசால்லப் ேபாவைதப் பற்ற நைனத்துப் பார்.
கர்த்தரிடம் தரும்ப வா. அவரிடம்,

“எங்கள்பாவங்கைளஎடுத்துவடும்.
நாங்கள் ெசய்யும் நன்ைமகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.

நாங்கள் எங்கள் உதடுகளிலிருந்து
துதகைளெசலுத்துக ேறாம்.

௩அசீரியா எங்கைளக்காப்பாற்றாது.
நாங்கள் ேபார்க் குதைரகளில் சவாரி
ெசய்யமாட்ேடாம்.

நாங்கள்மீண்டும்ஒருேபாதும்
‘எங்கள்ேதவன்’

என்று எங்கள் ைககளால் ெசய்யப்பட்டப்
ெபாருட்கைளக்கூறமாட்ேடாம்.

ஏெனன்றால் நீர் ஒருவர்
தான் அனாைதகள் மீது
இரக்கங்காட்டுக றவர்.”

கர்த்தர்இஸ்ரேவைலமன்னிப்பார்
௪கர்த்தர்கூறுகறார்:
“என்ைனவட்டு அவர்கள் வலகயைத நான்

மன்னிப்ேபன்.
நான்அவர்கைளத்தைடயன்ற ேநச ப்ேபன்.

ஏெனனில் அவர்களுடன்
ேகாபங்ெகாண்டைதநறுத்தவ ட்ேடன்.
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௫ நான் இஸ்ரேவலுக்குப் பனிையப்
ேபாலிருப்ேபன்.

இஸ்ரேவல் லீலிப் புஷ்பத்ைதப் ேபான்று
மலருவான்.

அவன் லீபேனானின் ேகதுரு
மரங்கைளப்ேபான்றுவளருவான்.

௬அவனதுகைளகள்வளரும்.
அவன் அழகான ஒலிவ மரத்ைதப்
ேபான்றருப்பான்.

அவன் லீபேனானின் ேகதுரு
மரங்களிலிருந்துவரும்

இனியமணத்ைதப் ேபான்றுஇருப்பான்.
௭ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீண்டும் எனது

பாதுகாப்பன்கீழ்வாழ்வார்கள்.
அவர்கள் தானியத்ைதப் ேபான்று
வளருவார்கள்.

அவர்கள் த ராட்ைசக் ெகாடிையப்
ேபான்றுமலருவார்கள்.

அவர்கள் லீபேனானின் த ராட்ைசரசம்
ேபால்இருப்பார்கள்.”

கர்த்தர் வ க்க ரகங்கைளப் பற்ற
இஸ்ரேவைலஎச்சரிக்க றார்
௮ “எப்ப ராயீேம, நான் (கர்த்தர்) இனி

வ க்க ரகங்கேளாடு எந்தத் ெதாடர்பும்
ெகாள்ளமாட்ேடன்.

நான்ஒருவேனஉங்களதுெஜபங்களுக்கு
பதல்அளிக்க றவர்.
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நான் ஒருவேன உன்ைனக் கவனித்து
வருபவர். நான் எப்ெபாழுதும்
பசுைமயாக இருக்கும் ேதவதாரு
மரத்ைதப் ேபான்றவர்.

உன்கனி என்னிடமிருந்துவருகறது.”
இறுத அறவுைர

௯ அறவுள்ள ஒருவன் இவற்ைறப்
புரிந்துக்ெகாள்க றான்.

வழிப்புள்ள ஒருவன் இவற்ைறக்
கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்.

கர்த்தருைடயவழிகள்சரியாகஇருக்கன்றன.
அவற்றல் நல்லவர்கள் நடப்பார்கள்.
பாவ கேளா அவற்றல் இடறவழுந்து
மரிப்பார்கள்.
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