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ஒபத யா

ஏேதாம் தண்டிக்கப்படும்
௧ இது ஒபதயாவன் தரிசனம். என்

கர்த்தராக ய ஆண்டவர் ஏேதாம் நாட்ைடப்
பற்ற இதைனக்கூறுகறார்.

நாங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு
அறக்ைகையக் ேகட்ேடாம்.

ஒரு தூதுவர் நாடுகளுக்கு
அனுப்பப்பட்டார்.

அவர், நாம் ேபாய் ஏேதாமுக்கு எத ராகச்
சண்ைடயடுேவாம்” என்றுகூறனார்.

கர்த்தர் ஏேதாமிடம் ேபசுக றார்
௨ “ஏேதாேம, நான் உன்ைன மிகவும் ச றய

நாடாக்குேவன்.
ஜனங்கள் உன்ைன மிகவும்
ெவறுப்பார்கள்.

௩உன்ெபருைமஉன்ைனஏமாற்றவ ட்டது.
கன்மைல உச்சயலுள்ள குைககளில் நீ
வச க்க றாய்.

உன்வீடுமைலகளின்உச்சயல்உள்ளது.
எனேவநீஉனக்குள்ேளேய,

‘எவராலும் என்ைனத் தைரக்குக்
ெகாண்டுவரமுடியாது’ ” என்கறாய்.

ஏேதாம் கீேழெகாண்டுவரப்படும்
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௪ேதவனாகயகர்த்தர்:
“நீ கழுைகப் ேபான்று உயரப்ேபானாலும்

நட்சத்த ரங்களுக்கைடயல் உன்
கூட்ைடக்கட்டினாலும்,

நான் அங்கருந்து உன்ைனக் கீேழ
ெகாண்டுவருேவன்” என்றுகூறுகறார்.

௫நீஉண்ைமயல்அழிக்கப்படுவாய்.
தருடர்கள்உன்னிடம்வருவார்கள்.

கள்ளர்கள்இரவல்வருவார்கள்.
அத்தருடர்கள் தாம் வரும்புக ற
அைனத்ைதயும் எடுத்துக்
ெகாள்வார்கள்.

ேவைலக்காரர்கள் உங்கள் வயல்களில்
த ராட்ைசையப் பற க்கும்ேபாது

சல த ராட்ைசப் பழங்கைள
வ ட்டுைவப்பார்கள்.

௬ ஆனால் பைகவன் ஏசாவனுைடய
மைறக்கப்பட்ட கருவூலங்கைளத்
தீவ ரமாகத் ேதடுவான்.

அவர்கள் அைவயைனத்ைதயும்
கண்டுப்ப டிபார்கள்.

௭உன்நண்பர்களானஅைனத்துஜனங்களும்
நாட்ைட வ ட்டு ெவளிேயற உன்ைன
வற்புறுத்துவார்கள்.

உன்ேனாடு சமாதானமாக உள்ள ஜனங்கள்
(நல்லநண்பர்கள்) தந்த ரம்ெசய்து

உன்ைனத்ேதாற்கடிப்பார்கள்.
உன் நண்பர்கள் உனக்காக ஒரு

கண்ணிையத்த ட்டமிடுக றார்கள்.
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‘அவன்ஒன்ைறயும்எத ர்பார்க்கவல்ைல’ ”
என்றுஅவர்கள்ெசால்லுகறார்கள்.

௮கர்த்தர்கூறுகறார்:
“அந்த நாளில், நான் ஏேதாமிலுள்ள
ஞானிகைளஅழிப்ேபன்.

ஏசாவன் மைலகளில் உள்ள
புத்த மான்கைளஅழிப்ேபன்.

௯ ேதமாேன, உனது பலவான்கள்
பயப்படுவார்கள்.

ஏசாவன் மைலயல் உள்ள
ஒவ்ெவாருவரும்அழிக்கப்படுவார்கள்.

அேநகஜனங்கள்ெகால்லப்படுவார்கள்.
௧௦நீஅவமானத்தால்மூடப்பட்டிருப்பாய்.

நீ என்ெறன்ைறக்கும்அழிக்கப்படுவாய்.
ஏெனன்றால், நீ உனது சேகாதரனான
யாக்ேகாபுடன்ெகாடூரமாகஇருந்தாய்.

௧௧நீஇஸ்ரேவலின்பைகவேராடு ேசர்ந்தாய்.
அந்நயர்கள் இஸ்ரேவலின்
கருவூலங்கைளஎடுத்துச்ெசன்றார்கள்.

அயல்நாட்டுகாரர்கள் இஸ்ரேவலின்
நகரவாசலில்நுைழந்தனர்.

அந்த அயல் நாட்டுக்காரர்கள்
எருசேலமின்எந்தப்பகுத அவர்களுக்கு
வரும்என்றுசீட்டுப்ேபாட்டனர்.

அவர்களில் நீயும் ஒருவனாக உன்
பங்ைகப்ெபறக் காத்தருந்தாய்.

௧௨நீ உன் சேகாதரனின் துன்பத்ைதக் கண்டு
ச ரித்தாய்.
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நீஅதைனச்ெசய்தருக்கக்கூடாது.
ஜனங்கள் யூதாைவ அழிக்கும்ேபாது நீ

மக ழ்ந்தாய்.
நீஅதைனச்ெசய்தருக்கக்கூடாது.

நீ அவர்களின் துன்பத்தல் வீண் புகழ்ச்ச
ெகாண்டாய்.

நீஅதைனச்ெசய்தருக்கக்கூடாது.
௧௩ நீ என் ஜனங்களின் நகரவாசலில்

நுைழந்து அவர்களின் துன்பத்ைதக்
கண்டுச ரித்தாய்.

நீஅதைனச்ெசய்தருக்கக்கூடாது.
அவர்களின் துன்பேநரத்தல் நீ

அவர்களுைடய கருவூலங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டாய்.

நீஅதைனச்ெசய்தருக்கக்கூடாது.
௧௪சாைலகள்சந்த க்கும்இடத்தல்நீ நன்று

தப்ப ச் ெசல்ல முயல்கறவர்கைள
அழித்தாய்.

நீஅதைனச்ெசய்தருக்கக்கூடாது.
நீ உய ேராடு தப்பயவர்கைளக் ைகது

ெசய்தாய்.
நீஅதைனச்ெசய்தருக்கக்கூடாது.

௧௫ கர்த்தருைடய நாள் வைரவல் அைனத்து
நாடுகளுக்கும்வருகறது.

நீ மற்றவர்களுக்குத்தீைமெசய்தாய்.
அத்தீைமகள்உனக்குஏற்படும்.

அேத தீைமகள் உன் ெசாந்த தைல
ேமேலேயவழும்.
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௧௬ ஏெனன்றால் எனது பரிசுத்தமான
மைலயல்நீகுடித்ததுேபால,

மற்ற நாட்டுஜனங்களும்

உன்னில்குடித்துப் புரளுவார்கள்.
நீ என்றுேம இருந்ததல்ைல
என்பதுேபான்றுஎனதுமுடிவுவரும்.

௧௭ஆனால் சீேயான் மைலயன் ேமல் தப்ப ப்
பைழத்ேதார்இருப்பார்கள்.

அவர்கள் எனது சறப்பான ஜனங்களாக
இருப்பார்கள்.

யாக்ேகாபன்நாடுதனக்குரியவற்ைறத்
தரும்ப எடுத்துக்ெகாள்ளும்.

௧௮ யாக்ேகாபன் குடும்பம் ெநருப்ைபப்
ேபான்றருக்கும்.

ேயாேசப்பன் நாடானது சுவாைலையப்
ேபான்றருக்கும்.

ஆனால் ஏசாவன் நாடு சாம்பைலப்
ேபான்றருக்கும்.

யூதாஜனங்கள்ஏேதாைமஎரிப்பார்கள்.
யூதாஜனங்கள்ஏேதாைமஅழிப்பார்கள்.

அதன் பறகு ஏசாவன் நாட்டில்
தப்ப ப் பைழத்ேதார் ஒருவரும்
இருக்கமாட்டார்கள்.”

ஏெனன்றால்ேதவனாகயகர்த்தர்இைதக்
கூறனார்.

௧௯ப றகுஏசா மைலமீது,
ெநேகவ்ஜனங்கள்வாழ்வார்கள்.
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மைல அடிவாரத்தலுள்ள ஜனங்கள்
ெபலிஸ்தயர்களின் நலங்கைள
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.

எப்ப ராயீம்மற்றும் சமாரியா நாடுகளில்
அந்தஜனங்கள்வாழ்வார்கள்.

கீேலயாத்ெபன்யமீனுக்குஉரியதாகும்.
௨௦ இஸ்ரேவலிலுள்ள ஜனங்கள் தங்கள்

வீடுகைள வ ட்டு ெவளிேயறும்படி
வற்புறுத்தப்பட்டவர்கள்.

ஆனால் அந்த ஜனங்கள் சாரிபாத்
வைரயுள்ள கானான் நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.

யூதா ஜனங்கள் எருசேலைம வ ட்டு
ெவளிேயற ேசப்பாராதத்தல்
வாழும்படிவற்புறுத்தப்படுவார்கள்.

ஆனால் அவர்கள் ெநேகவ் நகரங்கைள
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.

௨௧ வடுவக்க க்கப்பட்டவர்கள் சீேயான்
மைலக்குப்ேபாய்

ஏசா மைலயல் வாழும் ஜனங்கைள
நயாயம்தீர்த்துஆட்ச ெசய்வார்கள்.

இராஜ்யம்கர்த்தருக்குஉரியதாகும்.
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