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மல்க யா
ஆச ரியர்
மல்கயா 1:1 ன்படி தீர்க்கதரிச மல்கயா

தான் இதன்ஆச ரியர் என்று உறுதயாக றது.
எப ேரய ெமாழியல்இதன்அர்த்தம், “தூதன்”,
ேதவனுைடயெசய்தைய ேதவஜனங்களுக்கு
தரும்படியான ஊழியத்ைத ெசய்க றான்
என்பைத காட்டுக றது. இரண்டு வதத்தல்
“மல்கயா” இந்த புத்தகத்தல் தூது
ெசால்க றான், அது என்னெவன்றால், வரும்
ேதவனுைடய நாளில், தரும்ப ெபரிய
தீர்க்கதரிச யான எலியாைவ பூமிக்கு
அனுப்புேவன்என்பதாகும்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்.
ஏறக்குைறயகமு 430ல்எழுதப்பட்டது.
இது பாப ேலான் சைறயருப்புக்கு ப றகு

எழுதப்பட்ட புத்தகமாகும்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது.
எருசேலமில் வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த

யூதர்களுக்கும் எங்குமுள்ள ேதவ
ஜனங்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவன் ஜனங்களுக்கு உதவ

ெசய்க றார், ஜனங்கள் ெசய்க ற
தீைமயானக் காரியங்களுக்கு தாம்
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நயாயாத பதயாக வரும்ேபாது கணக்கு
தரேவண்டும், என்பைத ஞாபகப்படுத்தவும்,
உடன்படிக்ைகையயன் ஆச ர்வாதங்கைள
ெபற்றுக்ெகாள்ளதீைமயானக்காரியங்கைள
வ ட்டு மனத்தரும்பேவண்டும் என்று
ஞாபகப்படுத்துகறான். ேதவனிடம்
தரும்பும்படியாக ேதவன் மல்கயா மூலமாக
எச்சரிக்க றார். பைழய ஏற்பாட்டின்
கைடச புத்தகமாக, ேதவனுைடய
நயாயத்ைதயும், ேமச யா வருைகயன்
மூலம், ஜனங்கள் தரும்ப நாட்டபடுவார்கள்
என்ற வாக்குதத்தமும் இஸ்ரேவலர்களின்
காதுகளில்ெதானித்துக்ெகாண்டிருந்தது.
ைமயக்கருத்து
நைடமுைறக் காரியங்கள்

கண்டிக்கப்பட்டது.
ெபாருளடக்கம்
1 ஆசாரியர்கள் ேதவைன கனப்படுத்த
அறவுறுத்தப்பட்டார்கள்— 1:1-2:9

2. யூத ஜனங்கள் உண்ைமயாயருக்க
அறவுறுத்தப்பட்டார்கள்— 2:10-3:6

3. யூதர்கள் ேதவனிடம் தரும்ப
ேவண்டுெமன்று அறவுறுத்தப்பட்டார்கள்
— 3:7-4:6

ேதவனால் ேநச க்கப்பட்டஇஸ்ரேவல்
1 மல்கயாைவக்ெகாண்டு ெயேகாவா

இஸ்ரேவலுக்குச் ெசான்ன வார்த்ைதயன்
ெசய்த . 2 நான் உங்கைளச் ச ேநக த்ேதன்
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என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அதற்கு
நீங்கள்: எங்கைள எப்படிச் ச ேநக த்தீர்
என்கறீர்கள்; ெயேகாவா ெசால்லுகறார்:
ஏசா யாக்ேகாபுக்குச் சேகாதரன் அல்லேவா?
ஆனாலும் யாக்ேகாைப நான் ச ேநக த்ேதன்.
3 ஏசாைவேயா நான் ெவறுத்ேதன்*;
அவனுைடய மைலகைளப் பாழும்,
அவனுைடய பங்ைக வனாந்தரத்தலுள்ள
வலுசர்ப்பங்களின் இருப்ப டமாக்க ேனன்.
4 ஏேதாமியர்கள்†: நாம் ஒடுக்கப்பட்ேடாம்:
ஆனாலும் பாழானைவகைளத் தரும்பக்
கட்டுேவாம் என்று ெசால்லுகறார்கள்;
அதற்குக் ெயேகாவா: அவர்கள் கட்டுவார்கள்,
நான் இடிப்ேபன், அவர்கள் துன்மார்க்கத்தன்
எல்ைலெயன்றும், என்ைறக்கும்
ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்த ற்குள்ளான
மக்கெளன்றும் ெசால்லப்படுவார்கள்
என்கறார். 5 இைத உங்கள் கண்கள்
காணும். அப்ெபாழுது நீங்கள்: ெயேகாவா
இஸ்ரேவலுைடய எல்ைல தாண்டி
மகைமப்படுத்தப்படுவார் என்பீர்கள்.
கைறபட்ட காணிக்ைககள்

6மகன் தன் தகப்பைனயும், ேவைலக்காரன்
தன் எஜமாைனயும் கனப்படுத்துகறார்கேள;
நான் தகப்பனானால் எனக்குரிய கனம்
எங்ேக? நான் எஜமானானால் எனக்குப்

* அத்த யாயம் 1:3 1:3தள்ளிவ ட்ேடன் † அத்த யாயம் 1:4
1:4 ஏசாவன்சந்தத கள்
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பயப்படும் பயம் எங்ேக என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா தமது நாமத்ைதஅசட்ைடெசய்க ற
ஆசாரியர்களாகய உங்கைளக் ேகட்க றார்;
அதற்கு நீங்கள்: உமது நாமத்ைத
எதனாேல அசட்ைட ெசய்ேதாம் என்கறீர்கள்.
7 என் பீடத்தன்ேமல் அசுத்தமான
அப்பத்ைதப் பைடக்க றதனாேலேய;
ஆனாலும் உம்ைம எதனாேல
அசுத்தப்படுத்த ேனாம் என்கறீர்கள்;
ெயேகாவாவுைடய பந்த முக்கயமல்ல
என்று நீங்கள் ெசால்லுகறதனாேலேய.
8 நீங்கள் கண் ஊனமானைதப்
பலிய டக்ெகாண்டுவந்தாலும்
அது ெபால்லாப்பல்ல, நீங்கள்
காலூனமானைதயும், வயாதயுள்ளைதயும்
ெகாண்டுவந்தாலும் அது ெபால்லாப்பல்ல
என்கறீர்கேள; அைத நீ உன்
அதகாரிக்குச் ெசலுத்து, அவன் உன்ேமல்
ப ரியமாயருப்பாேனா? உன் முகத்ைதப்
பார்ப்பாேனா என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ேகட்க றார். 9 இப்ேபாதும்
ேதவனுைடய சமுகத்ைத ேநாக்க க்
ெகஞ்சுங்கள்; அப்ெபாழுது நம்ேமல்
இரங்குவார்; இது உங்களாேல வந்த
காரியம்; அவர் உங்கைள அங்கீகரிப்பாேரா
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ேகட்க றார். 10 உங்களில் எவன்
கூலிவாங்காமல் கதவுகைளப் பூட்டுவான்;
என் பலிபீடத்தன்ேமல் ெநருப்ைபக்
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கூலிவாங்காமல் ெகாளுத்தவுமாட்டீர்கள்;
உங்கள்ேமல் எனக்குப் ப ரியமில்ைலெயன்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
உங்கள் ைககளிலுள்ள காணிக்ைக எனக்கு
உகந்ததல்ல. 11 சூரியன் உதக்கும் தைச
ெதாடங்க , அது மைறயும் தைசவைரக்கும்,
என் நாமம் ேதசங்களுக்குள்ேள மிகவும்
உயர்ந்தருக்கும்; எல்லா இடங்களிலும்
என் நாமத்த ற்குத் தூபமும் சுத்தமான
காணிக்ைகயும் ெசலுத்தப்படும்; என்
நாமம் ேதசங்களுக்குள்ேள மிகவும்
உயர்ந்தருக்கும் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 12 நீங்கேளா
ெயேகாவாவுைடய பந்த அசுத்தமானது
என்றும், அதன் ஆகாரமாக ய
அதன் பலன் அற்பமானது என்றும்
ெசால்லுகறதனாேல, என் நாமத்ைதப்
பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்குகறீர்கள்.
13 இேதா, இது எவ்வளவு வருத்தெமன்று
ெசால்லி, அைத ஒரு இழிவாகப்
ேபச , க ழிக்கப்பட்டைதயும் கால்
ஊனமானைதயும், வயாதயுள்ளைதயும்
ெகாண்டுவந்து காணிக்ைகயாகச்
ெசலுத்துகறீர்கள் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அைத உங்கள்
ைககளில் அங்கீகரித்துக்ெகாள்ேவேனா
என்று ெயேகாவா ேகட்க றார். 14 தன்
மந்ைதயல் கடா இருக்கும்ேபாது
ெகட்டுப்ேபானைத ஆண்டவருக்கு



மல்கயாஅத்தயாயம் 2:1 vi மல்கயாஅத்தயாயம் 2:4

ெபாருத்தைன ெசய்துெகாண்டு பலியடுகற
வஞ்சகன் சப க்கப்பட்டவன்; என் நாமம்
ேதசங்களுக்குள்ேள பயங்கரமாயருக்கும்;
நான்மிகஉயர்ந்த ராஜாஎன்றுேசைனகளின்
ெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 2
சீர்ெகட்டஆசாரியர்கள்

1 இப்ேபாதும் ஆசாரியர்கேள, இந்தக்
கட்டைள உங்களுக்குரியது. 2 நீங்கள்
ேகட்காமலும் என் நாமத்த ற்கு மகைமையச்
ெசலுத்தும்படி இைதச் ச ந்த க்காமலும்
இருந்தால், நான் உங்களுக்குள்ேள
சாபத்ைத அனுப்ப , உங்களுைடய
ஆசீர்வாதங்கைளயும் சாபமாக்குேவன்; ஆம்,
நீங்கள் அைதச் ச ந்த க்காமற்ேபானதால்
அைவகைளச்சப த்ேதன்என்றுேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 3 இேதா,
நான் உங்களுைடய பயைரக் ெகடுத்து,
உங்கள் பண்டிைககளின் சாணிையேய
உங்கள் முகங்களில் இைறப்ேபன்;
அதேனாடுகூடநீங்களும்தள்ளுபடியாவீர்கள்.
4 ேலவயுடன்*ெசய்த என் உடன்படிக்ைக
நைலத்தருக்கும்படிக்கு இந்தக் கட்டைளைய
உங்களிடத்த ற்கு அனுப்ப ேனன் என்கறைத
அப்ெபாழுது அறந்துெகாள்வீர்கள் என்று

* அத்த யாயம் 2:4 2:4இவர்கள் ேலவயன் சந்ததயார்கள்,
இவர்கள்ஆசாரியர்களாகஇருந்தார்கள்
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ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
5 அவேனாேட ெசய்த என் உடன்படிக்ைக
ஜீவனும் சமாதானமுமாக இருந்தது;
அவன் எனக்குப் பயப்படும் பயத்ேதாேட
இருக்கேவண்டுெமன்று, இைவகைள
அவனுக்குக் கட்டைளய ட்ேடன்; அப்படிேய
அவன் என் நாமத்த ற்குப் பயந்தும்
இருந்தான். 6 சத்தயேவதம் அவன் வாயல்
இருந்தது; அவனுைடய உதடுகளில்
அநயாயம் காணப்படவல்ைல; அவன்
என்ேனாேட சமாதானமும் யதார்த்தமுமாக
வாழ்ந்து, அேநகைர அக்க ரமத்தனின்று
தருப்பனான். 7 ஆசாரியனுைடய
உதடுகள் அறைவக் காக்கேவண்டும்;
ேவதத்ைத அவன் வாய ேல ேதடுவார்கேள;
அவன் ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன்
தூதன். 8 நீங்கேளா வழிையவ ட்டு
வலக , அேநகைர ேவதத்ைதக்குற த்து
இடறச்ெசய்தீர்கள்; ேலவயன்
உடன்படிக்ைகையக் ெகடுத்துப்ேபாட்டீர்கள்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 9 நீங்கள் என் வழிகைளக்
ைகக்ெகாள்ளாமல் ேவதத்ைதக்குற த்துப்
பட்சபாதம்ெசய்ததனால் நானும்
உங்கைள எல்லா மக்களுக்கு
முன்பாகவும் அற்பமானவர்களும்
இழிவானவர்களுமாக்க ேனன்.
10 நம்ெமல்ேலாருக்கும் ஒேர ப தா
இல்ைலேயா? ஒேர ேதவன் நம்ைம
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உருவாக்கவல்ைலேயா? நாம் நம்முைடய
முற்ப தாக்களின் உடன்படிக்ைகையப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க , அவனவன்
தன்தன் சேகாதரனுக்கு ஏன் துேராகம்
ெசய்யேவண்டும்? 11 யூதா மக்கள் துேராகம்
ெசய்தார்கள்; இஸ்ரேவலிலும் எருசேலமிலும்
அருவருப்பான காரியம் ெசய்யப்பட்டது;
ெயேகாவா ச ேநக க்க ற பரிசுத்தத்ைத
யூதா மக்கள் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க
அந்நய ேதவைதயன் மகள்கைள
தருமணம்ெசய்தார்கள். 12 இப்படிச்
ெசய்க றவன் எவேனா, அவன்
காவல்காக்க றவனாக இருந்தாலும்,
உத்த ரவு ெகாடுக்க றவனாக இருந்தாலும்,
ேசைனகளின்ெயேகாவாவுக்குக்காணிக்ைக
ெசலுத்துகறவனாக இருந்தாலும்,
அவைன யாக்ேகாபன் கூடாரங்களில்
இல்லாமல் ெயேகாவா அழிப்பார்.
13 நீங்கள் இரண்டாவது முைறயும் இைதச்
ெசய்து, ெயேகாவாவுைடய பீடத்ைதக்
கண்ணீரினாலும் அழுைகயனாலும்
ெபருமூச்சனாலும் ந ரப்புக றீர்கள்;
ஆைகயால், அவர் இனிக் காணிக்ைகைய
மத க்கமாட்டார், அைத உங்கள் ைககளில்
ப ரியமாக ஏற்றுக்ெகாள்ளவுமாட்டார்.
14 ஏன் என்று ேகட்க றீர்கள்; ெயேகாவா
உனக்கும் உன் இளவயதன் மைனவக்கும்
சாட்ச யாயருக்க றார்; உன் ேதாழியும்
உன் உடன்படிக்ைகயன் மைனவயுமாகய
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அவளுக்கு நீ துேராகம் ெசய்தாேய. 15 அவர்
ஒருவைனயல்லவா பைடத்தார்? ஆவ
அவரிடத்தல் பரிபூரணமாயருந்தேத,
பன்பு ஏன் ஒருவைனப் பைடத்தார்?
ேதவபக்தயுள்ள சந்ததையப்
ெபறும்படிதாேன. ஆைகயால் ஒருவனும்
தன் இளவயதன் மைனவக்குத் துேராகம்
ெசய்யாமல், உங்கள் ஆவையக்குறத்து
எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். 16 வவாகரத்ைத
நான் ெவறுக்க ேறன் என்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
அப்படிப்பட்டவன் ெகாடுைமயனால் தன்
ஆைடைய மூடுகறான் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; ஆைகயால்
நீங்கள் துேராகம்ெசய்யாமல் உங்கள்
ஆவையக்குறத்து எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்.
17 உங்கள் வார்த்ைதகளினாேல
ெயேகாவாைவ வருத்தப்படுத்துகறீர்கள்;
ஆனாலும் எதனாேல அவைர
வருத்தப்படுத்துக ேறாம் என்கறீர்கள்;
ெபால்லாப்ைபச் ெசய்க றவெனவனும்
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு நல்லவன்
என்றும், அப்படிப்பட்டவர்கள்ேமல்
அவர் ப ரியமாயருக்க றாெரன்றும்,
நயாயந்தீர்க்க ற ேதவன் எங்ேகெயன்றும்,
நீங்கள்ெசால்லுகறதனாேலேய.

அத்த யாயம் 3
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வரப்ேபாகும்தூதன்
1 இேதா, நான் என் தூதைன

அனுப்புக ேறன், அவன் எனக்கு முன்பாகப்
ேபாய், வழிைய ஆயத்தம் ெசய்வான்;
அப்ெபாழுது நீங்கள் ேதடுக ற ஆண்டவரும்
நீங்கள் வரும்புக ற உடன்படிக்ைகயன்
தூதனுமானவர் தம்முைடய ஆலயத்த ற்கு
உடனடியாக வருவார்; இேதா, வருகறார்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 2 ஆனாலும் அவர் வரும்
நாைளத் தாங்க க்ெகாள்பவன் யார்?
அவர் ெவளிப்படும்ேபாது நைலநற்பவன்
யார்? அவர் புடமிடுக றவனுைடய
ெநருப்ைபப்ேபாலவும், வண்ணாருைடய
சவுக்காரத்ைதப்ேபாலவும் இருப்பார்.
3 அவர் உட்கார்ந்து ெவள்ளிையப் புடமிட்டுச்
சுத்த கரித்துக் ெகாண்டிருப்பார்; அவர்
ேலவயன் சந்ததையச் சுத்த கரித்து,
அவர்கள் ெயேகாவாவுைடயவர்களாக
இருப்பதற்காகவும், நீதயாகக்*
காணிக்ைகையச் ெசலுத்துவதற்காகவும்,
அவர்கைளப் ெபான்ைனப்ேபாலவும்
ெவள்ளிையப்ேபாலவும் புடமிடுவார்.
4 அப்ெபாழுது ஆரம்பநாட்களிலும் கடந்த
வருடங்களிலும் இருந்ததுேபால, யூதாவன்
காணிக்ைகயும்,எருசேலமின்காணிக்ைகயும்
ெயேகாவாவுக்குப் ப ரியமாயருக்கும். 5 நான்

* அத்த யாயம் 3:3 3:3ேதவனுக்குஉகந்தகாணிக்ைககைள
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நயாயத்தீர்ப்பு ெசய்யும்படி உங்களிடத்தல்
வந்து, சூனியக்காரர்களுக்கும்,
வபசாரக்காரர்களுக்கும், ெபாய் சத்தயம்
ெசய்க றவர்களுக்கும், எனக்குப் பயப்படாமல்
வதைவகளும், த க்கற்றபள்ைளகளுமாகய
கூலிக்காரர்களின் கூலிைய
அபகரித்துக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கும்,
பரேதச க்கும்,அநயாயம்ெசய்க றவர்களுக்கும்
வ ேராதமாக முக்கய சாட்ச யாயருப்ேபன்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 6 நான் ெயேகாவா,
நான் மாறாதவர்; ஆைகயால்
யாக்ேகாபன் மக்களாகய நீங்கள்
ந ர்மூலமாகவல்ைல. 7 நீங்கள் உங்கள்
முற்ப தாக்களின் நாட்கள் துவங்க என்
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல்,
அைவகைளவட்டு வலக ப்ேபானீர்கள்;
என்னிடத்த ற்குத் தரும்புங்கள், அப்ெபாழுது
உங்களிடத்த ற்குத் தரும்புேவன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
நாங்கள் எந்த காரியத்தல் தரும்பேவண்டும்
என்கறீர்கள்.

ேதவைனஏமாற்றாேத
8 மனிதன் ேதவைன ஏமாற்றலாமா?

நீங்கேளா என்ைன ஏமாற்றுகறீர்கள்.
எத ேல உம்ைம ஏமாற்ற ேனாம்
என்கறீர்கள்? தசமபாகத்தலும்
காணிக்ைககளிலும்தாேன. 9 நீங்கள்
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சப க்கப்பட்டவர்கள்; மக்களாகய நீங்கள்
எல்ேலாரும் என்ைன ஏமாற்றனீர்கள். 10 என்
ஆலயத்தல் ஆகாரம் உண்டாயருக்கும்படி
தசமபாகங்கைளெயல்லாம்பண்டகசாைலய ேல
ெகாண்டுவாருங்கள்; அப்ெபாழுது
நான் வானத்தன் மதகுகைளத் தறந்து,
இடங்ெகாள்ளாமற்ேபாகும்வைர
உங்கள்ேமல் ஆசீர்வாதத்ைத
ெபாழியச்ெசய்யமாட்ேடேனாெவன்று
அதனால் என்ைனச் ேசாத த்துப்பாருங்கள்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 11 பூமியன் கனிைய
அழித்துப்ேபாடுக றைவகைள உங்கள்
நமித்தம் கண்டிப்ேபன்; அைவகள் உங்கள்
நலத்தன் பலைன அழிப்பதல்ைல,
ெவளியலுள்ள த ராட்ைசக்ெகாடி
பழமில்லாமற்ேபாவதுமில்ைல என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
12அப்ெபாழுதுஎல்லாஜாத களும்உங்கைளப்
பாக்கயவான்கள் என்பார்கள், ேதசம்
வரும்பப்படத்தக்கதாயருக்கும் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
13 நீங்கள் எனக்கு வ ேராதமாகப் ேபசன
ேபச்சுகள் கடினமாயருக்க றது என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; ஆனாலும்
உமக்கு வ ேராதமாக எைதப் ேபச ேனாம்
என்கறீர்கள். 14 ேதவைனச் ேசவ ப்பது
வீண், அவருைடய கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள்ளுகறதனாலும், ேசைனகளின்
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ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகத் துக்க த்து
நடக்க றதனாலும் என்ன பயன்?
15 இப்ேபாதும் அகங்காரிகைளப்
பாக்கயவான்கள் என்க ேறாம்? தீைம
ெசய்க றவர்கள் த டப்படுக றார்கள்;
அவர்கள் ேதவைனப் பரிட்ைசபார்த்தாலும்
வடுவக்கப்படுக றார்கேள என்று
ெசால்லுகறீர்கள்.

ஞாபகப்புத்தகம்

16 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்தவர்கள் ஒருவேராெடாருவர்
ேபச க்ெகாள்வார்கள்; ெயேகாவா
கவனித்துக் ேகட்பார்; ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்தவர்களுக்காகவும், அவருைடய
நாமத்ைதத் தயானிக்க றவர்களுக்காகவும்
ஞாபகப்புத்தகம் ஒன்று அவருக்கு
முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்க றது. 17 என்
ெசல்வத்ைத நான் ேசர்க்கும் நாளிேல
அவர்கள் என்னுைடயவர்களாயருப்பார்கள்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; ஒரு மனிதன் தனக்கு
ேவைலெசய்க ற தன்னுைடய மகனுக்கு
இரக்கம்காட்டுவதுேபால நான் அவர்களுக்கு
இரக்கம்காட்டுேவன். 18 அப்ெபாழுது
நீங்கள் நீத மானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும்,
ேதவனுக்கு ஊழியம்ெசய்க றவனுக்கும்,
அவருக்கு ஊழியம்ெசய்யாதவனுக்கும்
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இருக்கற வத்தயாசத்ைத தரும்பவும்
காண்பீர்கள்.

அத்த யாயம் 4
ெயேகாவாவன்மாெபரும்நாள்

1 இேதா, சூைளையப்ேபால எரிக ற
நாள் வரும்; அப்ெபாழுது அகங்காரிகள்
யாவரும் அக்க ரமம் ெசய்க ற அைனவரும்
காய்ந்த இைலகைளப்ேபால இருப்பார்கள்;
வரப்ேபாக ற அந்த நாள் அவர்கைளச்
சுட்ெடரிக்கும்; அது அவர்களுக்கு ேவைரயும்
கைளையயும் ைவக்காமற்ேபாகும்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 2 ஆனாலும் என்
நாமத்த ற்குப் பயந்தருக்க ற உங்கள்ேமல்
நீதயன் சூரியன் உதக்கும்; அதன்
இறக்ைகயன்கீழ் ஆேராக்கயம் இருக்கும்;
நீங்கள் ெவளிேய புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ெகாழுத்த கன்றுகைளப்ேபால வளருவீர்கள்.
3 துன்மார்க்கைர மித ப்பீர்கள்; நான்
இைதச் ெசய்யும்நாளிேல அவர்கள்
உங்கள் உள்ளங்கால்களின் கீழ்
சாம்பலாயருப்பார்கள் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 4 ஓேரப ேல
இஸ்ரேவலர்கள் அைனவருக்காகவும் என்
தாசனாகய ேமாேசக்கு நான் கற்ப த்த
நயாயப்ப ரமாணமாகய கட்டைளகைளயும்
நயாயங்கைளயும் நைனயுங்கள். 5 இேதா,
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ெயேகாவாவுைடய ெபரிதும் பயங்கரமுமான
நாள் வருகறதற்கு முன்ேன நான்
உங்களிடத்த ற்கு எலியா தீர்க்கதரிசைய
அனுப்புக ேறன். 6 நான் வந்து பூமிைய
அழிக்காமலிருக்க, அவன் தகப்பன்களுைடய
இருதயத்ைதப் பள்ைளகளிடத்த ற்கும்,
பள்ைளகளுைடய இருதயத்ைத
அவர்களுைடய தகப்பன்களிடத்த ற்கும்
தருப்புவான்.
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