
மல்கயா ௧:௧ i மல்கயா ௧:௪

மல்க யா
௧ ேதவனிடமிருந்து ஒரு ெசய்த . இது

கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ஒரு ெசய்த .
மல்கயா இச்ெசய்தைய இஸ்ரேவலுக்குக்
ெகாடுத்தார்.

ேதவன்இஸ்ரேவைலேநச க்க றார்
௨ கர்த்தர், “ஜனங்கேள, நான் உங்கைள

ேநச க்க ேறன்” என்றார்.
ஆனால் நீங்கள், “நீர் எங்கைள ேநச ப்பைத

எதுகாட்டும்?” என்றுேகட்டீர்கள்.
கர்த்தர், “ஏசா யாக்ேகாபன் சேகாதரன்.

சரியா? ஆனால் நான் யாக்ேகாைபத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ௩ நான் ஏசாைவ
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல, நான் ஏசாவன்
மைல நாட்ைட அழித்ேதன். ஏசாவன் நாடு
அழிக்கப்பட்டது. இப்ெபாழுது அங்ேக காட்டு
நாய்கள்மட்டுேமவாழ்கன்றன” என்றார்.
௪ ஏேதாமின் ஜனங்கள், “நாங்கள்

அழிக்கப்பட்ேடாம். ஆனால் நாங்கள்
தரும்ப ப்ேபாய் மீண்டும் எங்கள்
நகரங்கைளக் கட்டுேவாம்” என்று
ெசால்லலாம்.
ஆனால் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்

கூறுகறார்: “அவர்கள் மீண்டும்
அந்நகரங்கைளக் கட்டினால் ப றகு நான்
மீண்டும் அைவகைள அழிப்ேபன்!” எனேவ
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ஜனங்கள் ஏேதாைம ஒரு ேகட்டின் நாடு
என்கன்றனர். கர்த்தர் என்ெறன்றும்
ெவறுக்கும்ஒருேதசம்.
௫ ஜனங்களாகய நீங்கள் இவற்ைறப்

பார்த்து நீங்கள், “கர்த்தர் ெபரியவர்,
இஸ்ரேவலுக்கு ெவளியலும் ெபரியவர்”
என்றீர்கள்.

ஜனங்கள்ேதவைனமத ப்பதல்ைல
௬ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்,

“பள்ைளகள் தமது ெபற்ேறாைர
மத ப்பார்கள். ேவைலக்காரர்கள் தம்
எஜமானைர மத ப்பார்கள். நான் உனது
தந்ைத. நீ ஏன்என்ைனமத ப்பதல்ைல? நான்
உனது ஆண்டவர். நீ ஏன் எனக்கு மரியாைத
தருவதல்ைல? ஆசாரியர்களாகய நீங்கள்
என்ெபயைரமத ப்பதல்ைல” என்றார்.
ஆனால்நீங்கள், “நாங்கள்உமதுெபயருக்கு

மரியாைததரவல்ைலஎன்றுஎச்ெசயல்மூலம்
கூறுகன்றீர்?” எனக் ேகட்க றீர்கள்.
௭ கர்த்தர், “நீங்கள் எனது பலிபீடத்த ற்கு

சுத்தமற்ற அப்பத்ைதக் ெகாண்டு
வருகறீர்கள்” என்றார்.
ஆனால் நீங்கள், “அந்த அப்பத்ைதச்

சுத்தமற்றதாகச் ெசய்க றது எது?” என்று
ேகட்க றீர்கள்.
கர்த்தர், “நீங்கள் எனது ேமைஜக்கு

(பலிபீடம்) மரியாைத காட்டுவதல்ைல.
௮ நீங்கள் குருட்டு வலங்குகைளப்
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பலியாக ெகாண்டு வருகறீர்கள்.
அது தவறு. நீங்கள் ேநாயுற்றதும்
ெநாண்டியானதுமான வலங்குகைள
பலியாக ெகாண்டுவருகறீர்கள். அது
தவறு. அந்ேநாயுற்ற வங்குகைள உங்கள்
ஆளுநருக்கு அன்பளிப்பாகக் ெகாடுக்க
முயலுங்கள். அவன்ேநாயுற்றவலங்குகைள
அன்பளிப்பாக ஏற்றுக்ெகாள்வானா?
இல்ைல. அவன் அந்த அன்பளிப்புகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான்” என்றார். சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
௯ “ஆசாரியர்கேள, நீங்கள் எங்களிடம்

நல்லவராக இருக்கும்படி கர்த்தரிடம்
ேகளுங்கள். ஆனால் அவர் நீங்கள்
ெசால்வைதக் ேகட்கமாட்டார். இது எல்லாம்
உங்களுைடய தவறு” சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௧௦ “உறுதயாக, ஆசாரியர்களுள்

சலர் ஆலய கதவுகைள அைடத்து
சரியாக ெநருப்ைபக் ெகாளுத்த
முடியும். நான் உங்களிடம் மக ழ்ச்ச யாக
இருக்கமாட்ேடன். நான் உங்கள்
அன்பளிப்புகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்”
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறனார்.
௧௧ “உலைகச் சுற்றலும் உள்ள ஜனங்கள்

எனது நாமத்ைத மத க்க றார்கள். உலைகச்
சுற்றலும் உள்ள ஜனங்கள் எனக்கு நல்ல
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அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வருவார்கள்.
அவர்கள் எனக்கு நறுமணப் ெபாருட்கைள
அன்பளிப்பாக எரிக்க றார்கள். ஏெனன்றால்
எனதுநாமம்அந்தஜனங்கள்அைனவருக்கும்
மிக முக்கயமானது” சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௧௨ “ஆனால் நீங்கள் என் நாமத்ைத

மத ப்பதல்ைல. கர்த்தருைடய ேமைச
(பலிபீடம்) சுத்தமற்றதாக உள்ளது என்று
நீங்கள் ெசால்க றீர்கள். ௧௩ நீங்கள்
அந்த ேமைசயல் உள்ள உணைவ
வரும்புவதல்ைல. நீங்கள் அந்த
உணைவ நுகர்ந்து பார்த்து அதைன
உண்ண மறுப்பீர்கள். அது ெகட்டது
என்று நீங்கள் கூறுகறீர்கள். ஆனால்
அது உண்ைம இல்ைல. ப றகு நீங்கள்
ேநாயுள்ளதும், ெநாண்டியானதும்,
களவாடப்பட்டதுமான மிருகங்கைள
என்னிடம் ெகாண்டு வருகறீர்கள். நீங்கள்
எனக்கு ேநாயுற்ற வலங்குகைளப்
பலியாகக் ெகாடுக்க முயல்கறீர்கள்.
நான் உங்களிடமிருந்து அந்ேநாயுற்ற
வலங்குகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
௧௪ ச ல ஜனங்கள் நல்ல ஆண் மிருகங்கைள
ைவத்தருப்பார்கள். அவர்களால்
அவற்ைற பலியாக ெகாடுக்கமுடியும்.
ஆனால் அவர்கள் அந்நல்ல மிருகங்கைள
எனக்குப் பலியாக ெகாடுக்கமாட்டார்கள்.
ச லர் எனக்கு நல்ல மிருகங்கைளக்
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ெகாண்டு வருவார்கள். அவர்கள் அந்த
ஆேராக்கயமான மிருகங்கைள எனக்குத்
தருவதாக வாக்குறுதயளிப்பார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் ரகச யமாக அந்நல்ல
மிருகங்கைள மாற்றவ ட்டு எனக்கு ேநாயுற்ற
மிருகங்கைளத் தருவார்கள். அந்த
ஜனங்களுக்குத் தீைமகள் ஏற்படும். நாேன
ேபரரசன். நீங்கள்என்ைனமத க்க ேவண்டும்.
உலகம் முழுவதுமுள்ள ஜனங்கள் என்ைன
மத க்கன்றனர்!” சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.

௨
ஆசாரியர்களுக்கானவதகள்
௧ “ஆசாரியர்கேள, இந்த வத

உங்களுக்குரியது. என்ைனக் கவனியுங்கள்!
நான் ெசால்கன்ற வற்றல் கவனம்
ெசலுத்துங்கள்! எனது ேபைரக்
கனம்பண்ணுங்கள். ௨நீங்கள் என் நாமத்ைத
மத க்காவ ட்டால் ப றகு உங்களுக்குத்
தீைம ஏற்படும். நீங்கள் ஆசீர்வாதம்
ெசால்வீர்கள். ஆனால்அைவசாபங்களாகும்.
நான் உங்களுக்குத் தீைம ஏற்படும்படிச்
ெசய்ேவன். ஏெனன்றால் நீங்கள் என்
நாமத்த ற்கு மரியாைத ெசய்யவல்ைல!”
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
௩ “பாருங்கள். நான் உங்கள்

சந்தத கைளத் தண்டிப்ேபன். வடுமுைறயல்
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உங்கள் ஆசாரியர்கள் எனக்குப் பலி
ெகாடுக்க றார்கள். நீங்கள் மரித்த
மிருகங்களின் சாணத்ைதயும் மற்ற
பகுத கைளயும் எடுத்து ெவளிேய
எற க றீர்கள். நான் அந்தச் சாணத்ைத
உங்கள் முகத்தல் இைறப்ேபன். நீங்கள்
அதேனாடு ெவளிேய எறயப்படுவீர்கள்.
௪ பன்னர் நான் ஏன் இந்தக் கட்டைளையக்
ெகாடுத்ேதன்என்பைதக் கற்றுக்ெகாள்வாய்.
நான் இவற்ைற உனக்குச் ெசால்லிக்
ெகாண்டிருக்க ேறன். ேலவ ேயாடு நான்
ெகாண்ட எனது உடன்படிக்ைகத் ெதாடரும்”
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
௫ கர்த்தர், “நான் அந்த உடன்படிக்ைகைய

ேலவ ேயாடு ெசய்ேதன். நான் அவனுக்கு
வாழ்ைவயும், சமாதானத்ைதயும்
ெகாடுப்பதாக வாக்குறுதயளித்ேதன்.
நான் அவனுக்கு அவற்ைறக் ெகாடுத்ேதன்.
ேலவ என்ைன மத த்தான். அவன்
எனது நாமத்த ற்கு மரியாைதச்
ெசலுத்தனான். ௬ ேலவ சத்தய
ேவதத்ைதப் ேபாத த்தான். அவன்
ெபாய்யானவற்ைற ேபாத க்கவல்ைல. ேலவ
ேநர்ைமயானவன். அவன் சமாதானத்ைத
ேநச த்தான். ேவவ என்ைனப் பன்
ெதாடர்ந்தான். அேநகர் தங்கள் பாவ
வழிகைள வ ட்டுவலகச் ெசய்தான்.
அவர்கைளக் காப்பாற்றனான். ௭ ஒரு
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ஆசாரியன் ேதவனுைடய ேபாதைனகைள
கற்றருக்கேவண்டும். ஜனங்கள்
ஆசாரியனிடம் ெசன்று ேதவனுைடய
ேபாதைனகைள கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
ஒரு ஆசாரியன் ேதவனுைடய தூதுவனாக
ஜனங்களுக்குஇருக்க ேவண்டும்” என்றார்.
௮ கர்த்தர், “ஆசாரியர்களாகய

நீங்கள் என்ைனப் பன்பற்றுவைத
நறுத்தனீர்கள். நீங்கள் பலர் தவறு
ெசய்வதற்காக ேபாதைனகைளப்
பயன்படுத்தனீர்கள். நீங்கள் ேவவ ேயாடு
ெசய்த உடன்படிக்ைகைய அழித்தீர்கள்”
என்றார். சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.
௯ “நீங்கள் நான் ெசான்ன வழியல்
வாழவல்ைல. நீங்கள் என் ேபாதைனகைள
ஜனங்களுக்குப் ேபாத க்ைகயல் பட்சபாதம்
காண்பத்தீர்கள். எனேவ நான் உங்கைள
முக்கயமற்றவர்களாகச் ெசய்ேவன்.
ஜனங்கள் உங்களுக்கு மரியாைத
ெசலுத்தமாட்டார்கள்.”

யூதா ேதவனுக்குஉண்ைமயாகஇல்ைல
௧௦ நாங்கள் அைனவரும் ஒேர தந்ைதைய

(ேதவன்) உைடயவர்கள். அேத ேதவன்
எங்கள் ஒவ்ெவாருவைரயும் பைடத்தார்.
எனேவ ஜனங்கள் தமது சேகாதரர்கைள
எதற்கு ஏமாற்ற ேவண்டும்? அந்த
ஜனங்கள் தம் உடன்படிக்ைகைய



மல்கயா௨:௧௧ viii மல்கயா௨:௧௪

மத க்கவல்ைல என்பைத காட்டுக றார்கள்.
அவர்கள் நமது முற்ப தாக்கள்
ேதவேனாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
மத க்கவல்ைல. ௧௧ யூதாவன் ஜனங்கள்
மற்ற ஜனங்கைள ஏமாற்றனார்கள்.
எருசேலமிலும் இஸ்ரேவலிலும் உள்ள
ஜனங்கள் பயங்கரமான காரியங்கைளச்
ெசய்தனர். யூதாவலுள்ள ஜனங்கள்
கத்தருைடய பரிசுத்தமான ஆலயத்ைத
மத க்கவல்ைல. ேதவன் அந்த இடத்ைத
ேநச க்க றார். யூதாவன் ஜனங்கள்
அயல் நாட்டு ேதவைதகைள ெதாழுத டத்
ெதாடங்கனார்கள். ௧௨ கர்த்தர் யூதாவன்
குடும்பத்தலிருந்து அந்த ஜனங்கைள
நீக்குவார். அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டுவரலாம்.
ஆனால்அதுஉதவாது. ௧௩நீங்கள்அழமுடியும்.
கர்த்தருைடய பலிபீடத்ைத கண்ணீரால்
மூட முடியும். ஆனால் கர்த்தர் உங்கள்
அன்பளிப்புகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்.
கர்த்தர் நீங்கள் ெகாண்டு வருகற
ெபாருட்களால்தருப்த அைடயமாட்டார்.
௧௪ நீங்கள், “கர்த்தரால் எங்கள்

காணிக்ைககள்ஏன்ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படவல்ைல?”
என்று ேகட்க றீர்கள். ஏெனன்றால் நீங்கள்
ெசய்த தீைமகைளக் கர்த்தர் பார்த்தார்.
அவர் உங்களுக்கு எத ரான சாட்ச . நீங்கள்
உங்கள் மைனவயைர ஏமாற்றயைத அவர்
பார்த்தார். நீ இளைமயாய் இருக்கும்ேபாேத
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அப்ெபண்ைண மணந்துெகாண்டிருக்க றாய்.
அவள் உனது ெபண் ச ேநக தயாய்
இருந்தாள். ப றகுநீங்கள்ஒருவருக்ெகாருவர்
ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாண்டீர்கள். அவள்
உனது மைனயயானாள். ஆனால் நீஅவைள
ஏமாற்றனாய். ௧௫ ேதவன் கணவர்களும்
மைனவகளும் ஒேர உடலாகவும் ஒேர
ஆவயாகவும் இருக்க ேவண்டுெமன
வரும்பனர். ஏன்? அதனால்தான் அவர்கள்
பரிசுத்தமான குழந்ைதகைளப் ெபறமுடியும்.
எனேவ அந்த ஆவக்குரிய கூடி வருதைல
பாதுகாத்துக்ெகாள். உன் மைனவைய நீ
ஏமாற்றாேத. அவள் உனது இளைமகாலம்
முதற்ெகாண்ேட உன் மைனவயாக
இருக்க றாள்.
௧௬ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்,

“நான் வவாகரத்ைத ெவறுக்க ேறன்.
நான் ஆண்கள் ெசய்யும் ெகாடூரங்கைள
ெவறுக்க ேறன். எனேவ உன் ஆவக்குரிய
கூடிவருதைல காப்பாற்று. உன் மைனவைய
ஏமாற்றாேத” என்றுகூறுகறார்.

நயாயத்தீர்ப்புக்கானச றப்பானகாலம்
௧௭ நீ தவறானவற்ைறக் கற்றுத்

தந்தருக்க றாய். அத்தவறான ேபாதைனகள்
கர்த்தைர மிகவும் துக்கமைடயச் ெசய்தன.
தீயவற்ைறச் ெசய்யும் ஜனங்கைள ேதவன்
வரும்புக றார் என்று ெசான்னீர்கள்.
அந்த ஜனங்கள் நல்லவர்கள் என்று
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ேதவன் நைனப்பதாய் ெசான்னீர்கள்.
தீயவற்ைறச் ெசய்யும் ஜனங்கைள ேதவன்
தண்டிக்கமாட்டார் என்றுெசான்னீர்கள்.

௩
௧ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்

கூறுகறார்: “நான் என் தூதைன அனுப்ப க்
ெகாண்டிருக்க ேறன். அவர் எனக்காகப்
பாைதைய ஆயத்தம் ெசய்வார். த டீெரன்று
அவர் தமது ஆலயத்துக்கு வருவார். அவேர
நீங்கள் எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ற
ஆண்டவர். அவேர நீங்கள் வரும்பும் புதய
உடன்படிக்ைகக்கான தூதர். உண்ைமயல்
அவர் வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்” சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறனார்.
௨ “எவெனாருவனும் அந்த ேநரத்த ற்காக

தயார் ெசய்யமுடியாது. அவர் வரும்ேபாது
எவெராருவரும் அவருக்கு எத ேர ந ற்க
முடியாது. அவர் எரியும் ெநருப்ைபப்
ேபான்றவர். அவர் ஜனங்கள் ெபாருட்கைளச்
சுத்தப்படுத்த ட பயன்படுத்தும் சவுக்காரம்
ேபான்றவர். ௩ அவர் ேலவயர்கைளச்
சுத்தமாக்குவார். அவர் ெநருப்பனால்
ெவள்ளிையச் சுத்தமாக்குவதுேபான்று
அவர்கைளச் சுத்தமாக்குவார். அவர்
அவர்கைள சுத்தமான ெபான்ைனயும்,
ெவள்ளிையயும் ேபான்று ெசய்வார். ப றகு
அவர்கள் கர்த்தருக்கு அன்பளிப்புகைளக்
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ெகாண்டு வருவார்கள். அவர்கள்
எல்லாவற்ைறயும் சரியான வழியல்
ெசய்வார்கள். ௪ ப றகு கர்த்தர்
யூதாவலும் எருசேலமிலும் இருந்து
வருகற அன்பளிப்புகைள ஏற்றுக்ெகாள்வர்.
இது கடந்த காலத்தல் உள்ளது ேபால்
இருக்கும். இது ெவகு காலத்த ற்கு
முன்னால் உள்ளைதப் ேபான்றருக்கும்.
௫ ப றகு நான் உங்களிடம் வருேவன்.
நான் சரியானவற்ைறச் ெசய்ேவன்.
நான் ஜனங்கள் ெசய்த தீைமகைள
குறத்து ெசால்லுகறவர் ேபான்று
இருப்ேபன். ச லர் தீய மந்த ரங்கைளச்
ெசய்க றார்கள். ச லர் வ பச்சாரப் பாவத்ைதச்
ெசய்க றார்கள். ச லர் ெபாய்யான
வாக்குறுதகைளச் ெசய்கன்றனர். ச லர்
தமதுேவைலக்காரர்கைளஏமாற்றுகன்றனர்.
அவர்கள் தாம் வாக்குறுதயளித்ததுேபான்று
பணம் ெகாடுப்பதல்ைல. ஜனங்கள்
வதைவகளுக்கும், அநாைதகளுக்கும்
உதவுவதல்ைல. ஜனங்கள்
பரேதச களுக்கு உதவுவதல்ைல.
ஜனங்கள் என்ைன மத ப்பதல்ைல!”
சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறக்
கூறனார்.

ேதவனிடமிருந்துதருடுவது
௬ “நாேன கர்த்தர். நான் மாறமாட்ேடன்.

நீங்கள் யாக்ேகாபுவன் குழந்ைதகள்.
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நீங்கள் முழுைமயாக அழிக்கப்படவல்ைல.
௭ ஆனால் நீங்கள் எனது சட்டங்களுக்கு
அடிபணியவல்ைல. உங்கள்
முற்ப தாக்களும் கூட என்ைனப்
பன்பற்றுவைத வ ட்டுவ ட்டார்கள். என்னிடம்
தரும்ப வாருங்கள். நானும் உங்களிடம்
தரும்ப வருேவன்.” சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர்இவற்ைறெசான்னார்.
நீங்கள், “நாங்கள் எவ்வாறு தரும்ப

வருவது?” என்றுேகட்க றீர்கள்.
௮ “ேதவனிடமிருந்து தருடுவைத

நறுத்துங்கள். ஜனங்கள் ேதவனிடமிருந்து
தருடக்கூடாது. ஆனால் நீங்கள்
என்னிடமிருந்துதருடினீர்கள்!”
நீங்கள், “நாங்கள் உம்மிடமிருந்து எைதத்

தருடிேனாம்?” என்றுேகட்க றீர்கள்.
“நீங்கள் உங்களது ெபாருட்களில் பத்தல்

ஒரு பங்ைக எனக்குக் ெகாடுத்தருக்க
ேவண்டும். நீங்கள் எனக்குச் ச றப்பான
காணிக்ைககைளையயும் ெகாடுத்தருக்க
ேவண்டும். ஆனால் நீங்கள் அவற்ைற
எனக்குக்ெகாடுக்கவல்ைல. ௯இந்தவழியல்
உங்கள் நாடு முழுவதும் என்னிடமிருந்து
தருடினீர்கள். எனேவ உங்களுக்குத் தீயைவ
ஏற்படுக றது.” சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௧௦சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்:

“இந்தச் ேசாதைனைய முயற்ச ச் ெசய்து
பார். உன்னிடமுள்ளவற்றல் பத்தல் ஒரு
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பங்ைக என்னிடம் ெகாண்டு வா. அவற்ைறக்
கருவூலத்தல் ேபாடு. என் வீட்டிற்கு உணவு
ெகாண்டு வா. என்ைனச் ேசாதைன ெசய்.
நீ அவற்ைறச் ெசய்தால் பன்னர் நான்
உண்ைமயாக உன்ைன ஆசீர்வத ப்ேபன்.
வானத்தலிருந்து மைழ ெபய்வது ேபான்று
நல்லைவ உன்னிடம் வரும். உனக்கு
ேதைவக்கு அதகமாகேவ ெபாருள்
வரும். ௧௧ நான் உங்கள் வைளச்சைள
அழிக்கும் பூச்ச கைள அனுமதக்கமாட்ேடன்.
உங்கள் த ராட்ைசக்ெகாடிகள் எல்லாம்
த ராட்ைசகைள வைளயச்ெசய்யும்.” சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறனார்.
௧௨ “ப ற நாடுகளிலுள்ள ஜனங்கள்

உங்களுக்கு நல்லவர்களாக இருப்பார்கள்.
நீங்கள் உண்ைமயல் ஓர் அற்புதமான
நாட்ைடப் ெபறுவீர்கள்” சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.

நயாயத்தீர்ப்புக்கானச றப்பு ேநரம்
௧௩ கர்த்தர் “நீங்கள் என்னிடம்

அற்பமானவற்ைறப் ேபசனீர்கள்” என்றார்.
ஆனால் நீங்கள், “நாங்கள் உம்ைமப்பற்ற

என்னேபச ேனாம்?” என்றுேகட்டீர்கள்.
௧௪ நீங்கள், “கர்த்தைர ெதாழுதுெகாள்வது

பயனற்றது. கர்த்தர் எங்களிடம்
ெசான்னவற்ைற நாங்கள் ெசய்ேதாம்.
ஆனால் நாங்கள் எந்த நன்ைமயும்
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ெபறவல்ைல. நாங்கள் எங்கள்
பாவங்களுக்காக மரித்துப்ேபானவர்கள்
வீட்டில் ஜனங்கள் அழுவது ேபால்
கதற ேனாம். ஆனால் அது எங்களுக்கு
உதவவல்ைல என்று கூறனாய்.
௧௫ தற்ெபருைமயுைடவர்கள் மக ழ்ச்ச யாக
இருக்க றார்கள் என்று நாங்கள்
நைனக்க ேறாம். தீயவர்கள் ெவற்ற
ெபறுகறார்கள். ேதவனுைடய
ெபாறுைமையச் ேசாத க்க அவர்கள்
தீயவற்ைறச் ெசய்க றார்கள். ேதவன்
அவர்கைளத்தண்டிக்க றதல்ைல.”
௧௬ ேதவைன பன்பற்றுகறவர்கள்

ஒருவருக்ெகாருவர் ேபசனார்கள்.
கர்த்தர் அவர்கள் ேபசுவைதக் ேகட்டார்.
அவருக்கு முன்பாக ஒரு புத்தகம்
இருக்க றது. அப்புத்தகத்தல் ேதவைன
பன்பற்றுகறவர்களின் ெபயர்கள் உள்ளன.
அவர்கள் கர்த்தருைடய நாமத்ைத
மத க்கன்றவர்கள்.
௧௭ கர்த்தர், “அந்த ஜனங்கள்

எனக்குரியவர்கள். நான் அவர்களிடம்
கருைணேயாடு இருப்ேபன். ஒருவன்
தனக்குக் கீழ்ப்படிக ற குழந்ைதகளிடம்
கருைணேயாடு இருப்பான். அேத முைறயல்
நான், என்ைனப் பன்பற்றுகறவர்களுடன்
கருைணேயாடு இருப்ேபன். ௧௮ நீங்கள்
என்னிடம் தரும்ப வாருங்கள். நீங்கள்
நல்லதுக்கும் தீயவற்றற்கும் உள்ள
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ேவறுபாட்ைடக் கற்றுக்ெகாள்வீர்கள். நீங்கள்
ேதவைன பன்பற்றுகறவனுக்கும், ேதவைன
பன்பற்றாதவனுக்கும் உள்ள ேவறுபாட்ைட
அற ந்துக்ெகாள்வீர்கள்.

௪
௧ “நயாயத்தீர்ப்புக்கான காலம் வந்து

ெகாண்டிருக்க றது. இது ஒரு ெவப்பமான
சூைளேபான்றது. தற்ெபருைமயுைடய
ஜனங்கள் எல்லாம் தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
தீயவர்கள் எல்ேலாரும் ைவக்ேகாைலப்ேபால்
எரிக்கப்படுவார்கள். அந்தக் காலத்தல்,
அவர்கள் ெநருப்பல் எரிக ற பதைரப்
ேபான்றருப்பார்கள். அதலுள்ள கைளேய
ேவேரா வடுபடாமல்ேபாகும்” என்றார்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறனார்.
௨ “ஆனால்,என்ைனப்பன்பற்றுகறவர்கேள,

உங்களுக்கு நன்ைமயானது உதய
சூரியைனப் ேபான்று ஒளி வீசும். இது
சூரியக்கத ர்கைளப் ேபான்றுகுணப்படுத்தும்
ஆற்றைலக் ெகாண்டு வரும். நீங்கள்
ெதாழுவத்தலிருந்து வடுபட்டகன்று
குட்டிகைளப் ேபான்று சுதந்த ரமும்,
மக ழ்ச்ச யும் அைடவீர்கள். ௩ பன்னர் அத்தீய
ஜனங்கள்ேமல்நடந்துெசல்வீர்கள். அவர்கள்
உங்கள் காலடியல் சாம்பைலப்ேபான்று
க டப்பார்கள். நயாயத்தீர்ப்புக்கான
காலத்தல் நான் அவற்ைற ந கழும்படிச்
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ெசய்ேவன்.” சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறக்கூறனார்!
௪ “ேமாேசயன் சட்டங்கைள நைனவு

ெகாண்டு கீழ்ப்படியுங்கள். ேமாேச எனது
ஊழியகாரனாக இருந்தான். நான்
அவனுக்கு ஒேரப் மைலய ேல (சீனாய்) அந்த
சட்டங்கைள ெகாடுத்ேதன். அந்தச் சட்டங்கள்
இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களுக்கும்
உரியது.”
௫ கர்த்தர், “பாருங்கள், நான் எலியா

தீர்க்கதரிசைய உங்களிடம் அனுப்புேவன்.
அவன் கர்த்தருைடய நயாயத்தீர்ப்புக்குரிய
பயங்கரமான நாளுக்கு முன்னால்
வருவான். ௬ எலியா, தமது பள்ைளகளுடன்
ெநருக்கமாயருக்க ற ெபற்ேறாருக்கும்
தமது ெபற்ேறாருடன் ெநருக்கமாயருக்க ற
பள்ைளகளுக்கும் உதவுவான். இது
நகழேவண்டும்,அல்லதுநான் (ேதவன்)வந்து
உங்கள்நாடுமுழுவைதயும்அழிப்ேபன்!”
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