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ெசப்பனியா
ஆச ரியர்
அத காரம் 1:1 ல் ெசப்பனியா ஆச ரியர்

தன்ைன, எஸ்கயாவன் குமாரனாகய
ஆமரியாவுக்கு குமாரனான ெகதலியா
என்பவனுைடய மகனாகய கூசன்
குமாரன் ெசப்பனியா என்று தன்ைன
அறமுகப்படுத்துகறான். ெசப்பனியா
என்பதற்கு ேதவன் என்ைன பாதுகாக்க றவர்
என்று அர்த்தம். எேரமியா காலத்தல் இருந்த
ஒரு முக்கயமான ஆசாரியன் (21:1; 29:25,
29; 37:3; 52:24). அவனுைடய குடும்பம்
ராஜாவம்சத்ேதாடு சம்பந்தபட்டவனாக
இருக்க றது. ஏசாயா, மீகா ப றகு, யூதாவுக்கு
வ ேராதமான தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னவன்
இவன்தான்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 464 க்கும் 331 கமு. க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
ேயாச யா என்னும் யூதா ராஜாவன்

நாட்களில்தீர்க்கதரிசனம்ெசான்னான்என்று
1:1ல்எழுதயருக்க றது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
யூதா ஜனங்களுக்கும் உலகத்தல்

ேவதம் வாச க்க ற எல்லா ேதவனுைடய
ஜனங்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.
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எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவன் சர்வ வல்லவர், பாவம்

ெசய்க றவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள்,
நீத மான்கள் நயாயதீர்ப்பு நாளில்
பாதுகாக்கப்படுவார்கள் என்ற மூன்று
கருத்துக்கைளயும்மனம்தரும்புக றவர்கைள,
ேதவன் ஆச ர்வத க்க றார் என்று இந்த
புத்தகத்தல்உறுத ப்படுத்துகறார்.

ைமயக்கருத்து
ஆண்டவரின்உக்க ரத்தன்நாள்.
ெபாருளடக்கம்
1. ஆண்டவரின் உக்க ரத்தன் நாளில்
ஏற்படும்அழிவு. — 1:1-18

2.அழிவன்இைடயலும்நம்ப க்ைக— 2:1-3
3. மற்ற ேதசங்களின்அழிவு— 2:4-15
4. எருசேலமின்அழிவு. — 3:1-7
5. நம்ப க்ைக, தரும்பவருதல்— 3:8-20

1 ஆேமானின் மகனாகய ேயாச யா
என்னும் யூதா ராஜாவன் நாட்களிேல,
எேசக்கயாவன் மகனாகய அமரியாவுக்கு
மகனான ெகதலியா என்பவனுைடய
மகனாகய கூஷன் மகன் ெசப்பனியாவுக்கு
உண்டானெயேகாவாவுைடயவசனம்.

ெயேகாவாவுைடயமாெபரும்நாள்
2 ேதசத்தல் உண்டானைத எல்லாம்

முற்றலும் வாரிக்ெகாள்ளுேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
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3 மனிதைரயும் மிருகஜீவன்கைளயும்
வாரிக்ெகாள்ளுேவன்; நான் ஆகாயத்துப்
பறைவகைளயும், சமுத்த ரத்து மீன்கைளயும்,
இடறுகறதற்கு காரணமானைவகைளயும்
துன்மார்க்கர்கேளாடு வாரிக்ெகாண்டு,
ேதசத்தல்இருக்க றமனிதர்கைளஅழிப்ேபன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 4 நான்
யூதாவன்ேமலும், எருசேலமிலுள்ள எல்லா
மக்களின்ேமலும்என்ைகையநீட்டி,பாகாலில்
மீதயாயருக்க றைதயும், ஆசாரியர்கேளாடு
கூட ெகம்மரீம் என்பவர்களின்
ெபயைரயும், 5 வீடுகளின்ேமல்
வானேசைனைய வணங்குகறவர்கைளயும்,
ெயேகாவாவன் ெபயரில் ஆைணயட்டு,
மல்காமின் ெதய்வத்தன் ெபயரிலும்
ஆைணயட்டு வணங்குகறவர்கைளயும்,
6ெயேகாவாைவவ ட்டுப்பன்வாங்குகறவர்கைளயும்,
ெயேகாவாைவ ேதடாமலும்,
அவைரக்குற த்து வ சாரிக்காமலும்
இருக்கறவர்கைளயும், இவ்வடத்தல்
இராதபடிக்கு அழியச்ெசய்ேவன்.
7 ெயேகாவாகய ஆண்டவருக்கு முன்பாக
ெமௗனமாயருங்கள்; ெயேகாவாவுைடய
நயாயத்தீர்ப்பன் நாள் சமீப த்தருக்க றது;
ெயேகாவா ஒரு பலிைய ஆயத்தம்ெசய்து,
அதற்கு வருந்தாளிகைளயும்
அைழத்தருக்க றார். 8 ெயேகாவாவுைடய
பலியன் நாளிேல நான் அத பத கைளயும்
இளவரசர்கைளயும் ேவறுேதசத்து



ெசப்பனியாஅத்தயாயம் 1:9 iv ெசப்பனியாஅத்தயாயம் 1:13

ஆைடகைள அணிந்த அைனவைரயும்
தண்டிப்ேபன். 9 வாசற்படிையத் தாண்டி,
ெகாடுைமயனாலும் வஞ்சகத்தனாலும்
தங்கள்எஜமான்களின்வீடுகைள* ந ரப்புக ற
அைனவைரயும் அந்நாளிேல தண்டிப்ேபன்.
10 அந்நாளிேல மீன்வாசலிலிருந்து
கூக்குரலின் சத்தமும், நகரத்தன்
இரண்டாம் பாகத்தலிருந்து அலறுதலும்,
ேமடுகளிலிருந்து மகா அழிவன்
இைரச்சலும் உண்டாகுெமன்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 11 மக்ேதஷன் குடிமக்கேள
அலறுங்கள்; வயாபாரிகள் எல்ேலாரும்
அழிந்துேபானார்கள்; காசுக்காரர்கள்
அைனவரும் ெவட்டுண்டுேபானார்கள்.
12 அக்காலத்த ேல நான் எருசேலைமப்
பட்டணத்ைத வளக்குக்ெகாளுத்த ச்
ேசாத த்து, வண்டல்ேபாலக்
குழம்பயருக்க றவர்களும், ெயேகாவா
நன்ைம ெசய்வதும்இல்ைல தீைமெசய்வதும்
இல்ைலெயன்று தங்கள் இருதயத்தல்
ெசால்லுகறவர்களுமான மனிதர்கைளத்
தண்டிப்ேபன். 13 அவர்களுைடய ெசாத்து
ெகாள்ைளயாகும்; அவர்களுைடய
வீடுகள் பாழாய்ப்ேபாகும்; அவர்கள்
வீடுகைளக் கட்டியும், அைவகளில்
குடியருக்கமாட்டார்கள்; அவர்கள்
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள உண்டாக்க ,
* அத்த யாயம் 1:9 1:9 ேகாயல்களாலும்
வக்க ரங்களினாலும்
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அைவகளின் பழரசத்ைதக் குடிப்பதல்ைல.
14 ெயேகாவாவுைடய ெபரியநாள்
சமீப த்தருக்க றது; அது மிகவும் ெநருங்க
ேவகமாக வருகறது; ெயேகாவாவுைடய
நாள் என்கற சத்தத்த ற்குப் பராக்க ரமசாலி
முதலாக அங்ேக மனங்கசந்து அலறுவான்.
15 அந்த நாள் உக்க ரத்தன் நாள்; அது
இக்கட்டும் ெநருக்கமுமான நாள்; அது
அழிவும் ெவறுைமயுமான நாள்; அது
இருளும் அந்தகாரமுமான நாள்; அது
மப்பும் மந்தாரமுமான நாள். 16 அது
பாதுகாப்பான நகரங்களுக்கும், உயரமான
ேகாட்ைடமதல்களுக்கும் வ ேராதமாக
எக்காளம் ஊதுகறதும் ஆர்ப்பரிக்க றதுமான
நாள். 17 மனிதர்கள் ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்தபடியால்,
அவர்கள் குருடர்கைளப்ேபால் நடக்கும்படி
நான் அவர்கைள வருத்தப்படுத்துேவன்;
அவர்களுைடய இரத்தம் புழுதையப்ேபால்
ஊற்றப்படும்; அவர்களுைடய
உடல்கள் எருைவப்ேபால் க டக்கும்.
18 ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தன் நாளிேல
அவர்களுைடய ெவள்ளியும், ெபான்னும்
அவர்கைளத் தப்புவக்காது; அவருைடய
எரிச்சலின் ெநருப்பனால் ேதசெமல்லாம்
அழியும்; ேதசத்தன் குடிமக்கைளெயல்லாம்
வைரவாகஅழிப்பார்.
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அத்த யாயம் 2
மனம்தரும்பஅைழப்பு

1 வரும்பப்படாத ேதசேம,
கட்டைளயடுவதற்குமுன்னும், பதைரப்ேபால
நாள் பறந்துேபாவதற்குமுன்னும்,
ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபம்
உங்கள்ேமல் இறங்குவதற்குமுன்னும்,
ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தன் நாள்
உங்கள்ேமல் வருவதற்குமுன்னும்,
2 நீங்கள் உங்கைள உணர்ந்து ஆராய்ந்து
ேசாத யுங்கள். 3 ேதசத்தலுள்ள எல்லாச்
சறுைமயானவர்கேள, ெயேகாவாவுைடய
நயாயத்ைத நடப்ப க்க றவர்கேள, அவைரத்
ேதடுங்கள்; நீதையத் ேதடுங்கள்,
மனத்தாழ்ைமையத் ேதடுங்கள்; அப்ெபாழுது
ஒருேவைள ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தன்
நாளிேலமைறக்கப்படுவீர்கள்.

ேதசங்களுக்குவரும்நயாயத்தீர்ப்பு
4 காசா குடியற்று, அஸ்கேலான்

பாழாகும்; அஸ்ேதாத்ைதப் பட்டப்பகலிேல
பறக்கடிப்பார்கள்; எக்ேரான் ேவேராேட
படுங்கப்படும். 5 கடற்கைர குடிமக்களாகய
க ேரத்தயருக்கு ஐேயா, ெபலிஸ்தரின்
ேதசமாக ய கானாேன, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத உனக்கு வேராதமாயருக்க றது;
இனி உன்னில் குடியல்லாதபடி உன்ைன
அழிப்ேபன். 6 கடற்கைர ேதசம்
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ேமய்ப்பர்கள் தங்கும் குடிைசகளும்
ஆட்டுத் ெதாழுவங்களுமாகும். 7 அந்த
ேதசம் யூதா சந்ததயாரில் மீதயாக
இருப்பவர்களுக்குச் ெசாந்தமாகும்; அவர்கள்
அவ்வ டங்களில் மந்ைத ேமய்ப்பார்கள்;
அஸ்கேலானின் வீடுகளிேல மாைலய ேல
படுத்துக்ெகாள்வார்கள்; அவர்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா அவர்கைள
வசாரித்து, அவர்கள் சைறயருப்ைப
மாற்றுவார். 8 ேமாவாப் ெசய்த
பழிச்ெசால்ைலயும், அம்ேமானியர்கள் என்
மக்கைள இகழ்ந்து, அவர்கள் எல்ைலையக்
கடந்து ெபருைமபாராட்டிச்ெசான்ன
தூஷணங்கைளயும் ேகட்ேடன். 9ஆைகயால்
ேமாவாப் ேசாேதாைமப்ேபாலும்,
அம்ேமானியர்களின்ேதசம்ெகாேமாராைவப்ேபாலுமாக ,
ெநருஞ்சமுள் படரும் இடமும்,
உப்புப்பள்ளமும், ந ரந்தர பாழுமாயருக்கும்;
என் மக்களில் மீந்தவர்கள் அவர்கைளக்
ெகாள்ைளய ட்டு, அவர்கைளச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள் என்பைத
என் ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ேசைனகளின் ெயேகாவா உைரக்க றார்.
10அவர்கள்ேசைனகளுைடயெயேகாவாவன்
மக்களுக்கு வேராதமாகப் ெபருைமபாராட்டி
அவர்கைள ஏளனம் ெசய்ததனால்,
இது அவர்கள் அகங்காரத்த ற்குப்
பதலாக அவர்களுக்குக் கைடக்கும்.
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11 ெயேகாவா அவர்கள்ேமல்
அதகாரமுள்ளவராக இருப்பார்;
பூமியலுள்ள ேதவர்கைளெயல்லாம்
ெமலிந்துேபாகச்ெசய்வார்; அப்ெபாழுது
தீவுகளிலுள்ள சகல அன்னியமக்களும்
அவரவர் தங்கள் தங்கள் இடத்தலிருந்து
அவைரப் பணிந்துெகாள்வார்கள்.
12 எத்த ேயாப்ப யராக ய நீங்களும் என்
பட்டயத்தனால் ெகாைலெசய்யப்படுவீர்கள்.
13 அவர் தமது ைகைய வடேதசத்த ற்கு
வ ேராதமாக நீட்டி, அசீரியாைவ அழித்து,
நனிேவையப் பாழும்வனாந்த ரத்ைதப்ேபால
வறட்ச யுமான இடமாக்குவார். 14 அதன்
நடுவல் மந்ைதகளும் வைகவைகயான
சகல மிருகங்களும் படுத்துக்ெகாள்ளும்;
அதனுைடய மைலயுச்ச களின்ேமல்
நாைரயும் ேகாட்டானும் இரவல்
தங்கும்; பலகணிகளில் கூவுகற சத்தம்
ப றக்கும்; வாசற்படிகளில் ெவறுைம
இருக்கும்; ேகதுருமரத் தளங்கைளத்
தறப்பாக்க ப்ேபாடுவார். 15 நான்தான்,
என்ைனத் தவ ர ெவெறாருவரும் இல்ைல
என்று தன் இருதயத்தல் ெசால்லி,
ெபாறுப்பல்லாமல்வாழ்ந்துகளிகூர்ந்தருந்த
நகரம் இதுேவ; இது பாழும் மிருகங்கள்
வச க்குமிடமாகப் ேபாய்வ ட்டேத! அதன்
வழியாகப் ேபாக றவன் எவனும் தன்
ைககைளத்தட்டி ஏளனம்ெசய்வான்.
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அத்த யாயம் 3
எருசேலமின்துன்மார்க்கம்

1 கலகம் ெசய்க றதும், கந்ைதயும்,
அழுக்குமாயருக்க ற நகரத்த ற்கு
ஐேயா, 2 அது சத்தத்த ற்குச்
ெசவெகாடுக்கவல்ைல; அது
கடிந்துெகாள்ளுதைலஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல;
அது ெயேகாவாைவ நம்பவல்ைல;
அது தன் ேதவனிடத்தல் ேசரவல்ைல.
3 அதற்குள்ேள இருக்கற அதன்
அத பத கள் ெகர்ச்ச க்க ற சங்கங்கள்;
அதன் நயாயாத பத கள் மாைலயல்
புறப்படுக றதும் வடியற்காலம்வைர ஒரு
எலும்ைபயும் மீதயாக ைவக்காததுமான
ஓநாய்கள். 4 அதன் தீர்க்கதரிச கள்
வீண்ெபருைமயும் வஞ்சகமுமுள்ளவர்கள்;
அதன் ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க , ேவதத்த ற்குத்
துேராகம்ெசய்தார்கள். 5 அதற்குள்
இருக்கற ெயேகாவா நீதயுள்ளவர்;
அவர் அநயாயம்ெசய்வதல்ைல; அவர்
குைறவல்லாமல் காைலேதாறும் தம்முைடய
நயாயத்ைத வளங்கச்ெசய்க றார்;
அநயாயக்காரனுக்கு ெவட்கம் ெதரியாது.
6 ேதசங்கைள அழித்ேதன்; அவர்கள்
ேகாட்ைடகள் பாழாயன; அவர்களுைடய
வீத கைள ஒருவரும் கடந்துேபாகாதபடிக்குப்
பாழாக்க ேனன்;அவர்களுைடயபட்டணங்கள்
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மனிதர்கள் குடியல்லாமல்ேபாய்
ெவறுைமயாயன. 7 உன் குடியருப்பு
அழிந்துேபாகாமலிருக்க நீ எனக்குப்
பயந்து, கடிந்துெகாள்ளுதைல ஏற்றுக்ெகாள்
என்ேறன்; நான் அவர்கைள எப்படித்
தண்டித்தாலும், அவர்கள் அதகாைலயல்
எழுந்து தங்கள் ெசயல்கைளெயல்லாம்
ேகடாக்கனார்கள். 8 ஆைகயால் நான்
ெகாள்ைளயடிக்க எழும்பும் நாள்வைர
எனக்குக் காத்தருங்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; என் சனமாகய
கடுங்ேகாபத்ைதெயல்லாம் அவர்கள்ேமல்
ஊற்றும்படி ேதசங்கைளச் ேசர்க்கவும்,
இராஜ்யங்கைளக் கூட்டவும் நான்
தீர்மானம்ெசய்ேதன்; பூமிெயல்லாம்
என் எரிச்சலின் ெநருப்பனால் அழியும்.
9 அப்ெபாழுது மக்கெளல்ேலாரும்
ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாண்டு, ஒருமனப்பட்டு
அவருக்கு ஆராதைன ெசய்யும்படிக்கு,
நான் அவர்களுைடய ெமாழிைய
ெசம்ைமயான ெமாழியாக மாறச்ெசய்ேவன்.
10 எத்த ேயாப்ப யாவன் நத களுக்கு
மறுகைரயலிருந்து என்னிடத்தல்
வண்ணப்பம்ெசய்க றவர்களாகய
ச தறடிக்கப்பட்டவர்களின் மகளானவள்
எனக்குக் காணிக்ைக ெகாண்டுவருவாள்.
11 எனக்கு வ ேராதமாகத் துேராகம்ெசய்து, நீ
ெசய்த உன் எல்லாச் ெசயல்களினிமித்தமும்,
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அந்நாளிேல ெவட்கப்படாதருப்பாய்;
அப்ெபாழுதுநான்தங்கள்ெபருைமையக்குறத்து
மக ழ்ந்தவர்கைள உன் நடுவலிருந்து
வலக்கவடுேவன்; நீ இனி என் பரிசுத்த
மைலயல் அகங்காரங்ெகாள்ளமாட்டாய்.
12 உன் நடுவல் சறுைமயும் எளிைமயுமான
மக்கைள மீதயாக ைவப்ேபன்; அவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய நாமத்தன்ேமல்
நம்ப க்ைகயாயருப்பார்கள். 13இஸ்ரேவலில்
மீதயானவர்கள் அநயாயம்ெசய்வதல்ைல;
அவர்கள் ெபாய் ேபசுவதுமில்ைல;
வஞ்சகநாவு அவர்கள் வாயல்
கண்டுபடிக்கப்படுவதுமில்ைல; அவர்கள்
தங்கைளப் பயப்படுத்துவாரில்லாமல்
சாப்ப ட்டுப் படுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
மக ழ்ச்ச

14மகளாகயசீேயாேன*,ெகம்பீரித்துப்பாடு;
இஸ்ரேவலர்கேள, ஆர்ப்பரியுங்கள்;
மகளாகய †எருசேலேம, நீ முழு
இருதயத்ேதாடும் மக ழ்ந்து களிகூரு.
15 ெயேகாவா உன் ஆக்கைனகைள
அகற்ற , உன் எத ரிகைள வலக்கனார்;
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ெயேகாவா
உன் நடுவ ேல இருக்கறார்; இனித்தீங்ைகக்
காணாதருப்பாய். 16 அந்நாளிேல
எருசேலைமப் பார்த்து, பயப்படாேத

* அத்த யாயம் 3:14 3:14 இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள
† அத்த யாயம் 3:14 3:14 எருசேலம்ஜனங்கேள
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என்றும், சீேயாைனப் பார்த்து, உன்
ைககைளத் தளரவ டாேத என்றும்
ெசால்லப்படும். 17 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உன் நடுவல் இருக்கறார்; அவர்
வல்லைமயுள்ளவர், அவர் இரட்ச ப்பார்;
அவர் உன்ைனக்குறத்து சந்ேதாஷமாக
மக ழ்ந்து, தம்முைடய அன்பனிமித்தம்
உன்ைன புதயவனாக்குவார்;‡ அவர்
உன்ைனக்குறத்து ெகம்பீரமாகக்
களிகூருவார். 18 உன் சைபயன்
மனிதர்களாயருந்து, பண்டிைக
ஆசரிப்ப ல்லாைமயால் உண்டான
ந ந்ைதயனிமித்தம் சஞ்சலப்பட்டவர்கைள
நான் ஏகமாகக் கூட்டிக்ெகாள்ளுேவன்.
19 இேதா, அக்காலத்த ேல உன்ைனச்
சறுைமப்படுத்தன அைனவைரயும்
தண்டிப்ேபன்; ெநாண்டியானவைன
இரட்ச த்து, தள்ளுண்டவைனச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன்; அவர்கள்
ெவட்கம் அநுபவத்த எல்லா ேதசங்களிலும்
அவர்களுக்குப் புகழ்ச்ச யும் கீர்த்தயும்
உண்டாகச்ெசய்ேவன். 20 அக்காலத்த ேல
உங்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு
வருேவன்; அக்காலத்த ேல உங்கைளச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன்; உங்கள்
கண்காண நான் உங்கள் சைறயருப்ைபத்
தருப்பும்ேபாது, பூமியலுள்ள சகல

‡ அத்த யாயம் 3:17 3:17அமர்ந்தருப்பார்
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மக்களுக்குள்ளும் நான் உங்கைளக்
கீர்த்தயும் புகழ்ச்ச யுமாக ைவப்ேபன் என்று
ெயேகாவாெசால்லுகறார்.
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