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എ്രസാ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
എ്രബായ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച
എഴുത്തുകാരന ്എ്രസാ ശാസ്്രതിയാണ.് എ്രസാ
മഹാപുേരാഹിതനായിരുന്ന അഹേരാെന്റ (7:1-
5), വംശത്തില് ജനിച്ചതായത്െകാണ്ട് അേദ്ദഹം
ഒരു പുേരാഹിതനും ശാസ്്രതിയുമായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ തീഷ്ണമായ ൈദവഭക്തിയും
ന്യായ ്രപമാണേത്താടുള്ള അഭിനിേവശവും
യി്രസാേയലിെന്റ േനതാവാക്കി തീര ്ത്തു.
അര ്ത്ഥഹ്ശഷ്ടാവ് േപര ്ഷ്യയുെട ച്രകവര് ത്തി
ആയിരുന്നകാലത്ത് ്രപവാസത്തിലിരുന്ന ഒരു
വലിയ സമൂഹെത്ത എ്രസാ െയരുശേലമിേലക്ക്
െകാണ്ടുവന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 457-440.
്രപവാസത്തില ് നിന്ന് െയരുശേലമിേലക്ക്
മടങ്ങിെയത്തിയതിനു േശഷമായിരിക്കാം രചന
നടന്നിരിക്കുക.
സ്വീകര ്ത്താവ്
്രപവാസത്തില ് നിന്ന് െയരുശേലമിേലക്ക്
മടങ്ങിെയത്തിയ യി്രസാേയല്യര ് മറ്റ
വായനക്കാര ്ക്കും േവണ്ടി.
ഉേദ്ദശം
ജനെത്ത സ്വന്തനാട്ടിേലക്ക് മടക്കി െകാണ്ട്
വന്നു എന്ന് മാ്രതമല്ല, ആദ്ധ്യാത്മിക
നവീകരണത്തിേലക്ക് നയിക്കുവാനും ൈദവം
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എ്രസാെയ ഉപേയാഗിച്ച . ൈദവിക ശു്രശൂഷയില ്
അവിശ്വാസികളില് നിന്നുള്ള എതിര ്പ്പ കള ം
ദുഷ്ട് ശക്തികള െട സ്വാധീനവും എേപ്പാള ്
േവണെമങ്കിലും സംഭവിക്കാം. േവണ്ട
തയ്യാെരടുപ്പ കേളാട് കൂടി ൈദവ േവലെയ
സമീപിച്ചാല ് ്രപശ്നങ്ങെള ൈകകാര്യം
െചയ്യ ക എള പ്പമായിരിക്കും. വിശ്വാസത്താല ്
്രപതിബന്ധങ്ങെള നീക്കുക. നിരുത്സാഹവും
ഭയവുമാണ് വ്യക്തിപരമായ ൈദവിക
പദ്ധതിയുെട നിവര ്ത്തിക്ക്തടസ്സമായി വരുന്നത.്
്രപേമയം
പുനസ്ഥാപനം
സംേക്ഷപം
1.ആദ്യെത്തമടങ്ങിവരവ് െസരുബ്ബാെബലിെന്റ
കാലത്ത് — 1:1-6:22

2. രണ്ടാമെത്ത മടങ്ങിവരവ് എ്രസായുെട
കാലത്ത് — 7:1-10:44

1 യേഹാവ യിെരമ്യാ ്രപവാചകനിലൂെട
അരുളിെച്ചയ്ത വചനം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്
പാർസിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ ഒന്നാം
ആണ്ടിൽ യേഹാവ േകാെരശിെന്റ മനസ്സ്
ഉണർത്തിയിട്ട്, അവൻ തെന്റ രാജ്യത്ത്
എല്ലാടവും ഒരു വിളംബരം ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തി
എല്ലാവേരയും അറിയിച്ചത് എെന്തന്നാൽ
2 “പാർസിരാജാവായ േകാെരശ് ഇ്രപകാരം
കല്പിക്കുന്നു: സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവമായ
യേഹാവ ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങള ം എനിക്ക്
തന്നിരിക്കുന്നു; െയഹൂദയിെല െയരൂശേലമിൽ
അവന് ഒരു ആലയം പണിവാൻ എേന്നാട്
കല്പിച്ച മിരിക്കുന്നു. 3 നിങ്ങളിൽ അവെന്റ
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ജനമായിട്ട് ആെരങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ അവെന്റ
ൈദവം അവേനാട് കൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട;
അവൻ െയഹൂദയിെല െയരൂശേലമിേലക്ക്
യാ്രത പുറെപ്പട്ട് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് ആലയം പണിയെട്ട; അവനേല്ലാ
െയരൂശേലമിെല ൈദവം. 4 േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ
പാർക്കുന്ന ഇടെത്താെക്കയും അതത്
സ്ഥലത്തിെല സ്വേദശികൾ, െപാന്ന്,
െവള്ളി, മറ്റ സാധനങ്ങൾ, കന്നുകാലി
എന്നിവയാലും, െയരൂശേലമിെല ൈദവാലയം
വെകക്കായി ഔദാര്യദാനങ്ങളാലും സഹായം
െചേയ്യണം. 5 അങ്ങെന െയഹൂദയുെടയും
െബന്യാമീെന്റയും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും,
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും,ൈദവം ഉണർത്തിയ
എല്ലാവരും, െയരൂശേലമിൽ യേഹാവയുെട
ആലയം പണിവാൻ േപാേകണ്ടതിന് യാ്രത
പുറെപ്പട്ട . 6 അവരുെട ചുറ്റ ം പാർത്തവർ
ഔദാര്യദാനങ്ങൾ െകാടുത്തത് കൂടാെത,
െവള്ളിയും െപാന്നും െകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ,
മറ്റ സാധനങ്ങൾ, കന്നുകാലികൾ, വിലേയറിയ
വസ്തുക്കൾ എന്നിവ െകാണ്ടും അവെര
േ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ച . 7 െനബൂഖദ്േനസർ*
െയരൂശേലമിൽനിന്ന് െകാണ്ടുേപായി തെന്റ

* 1. 7 െനബൂഖദ്േനസർ െനബുഖദ്േനസര ്ബി സി 605 മുതല ്
562 വെര വാണിരുന്ന ഒരു ബാബിേലാന്യ രാജാവായിരുന്നു.
ഈ രാജാവ് ബി സി 597 ല ് െയരുശേലം പിടിച്ചടക്കുകയും 586
ല ് ആലയം നശിപ്പിക്കുകയും അേനകെര യഹൂദയില ് നിന്നും
597, 586, 582 വര ്ഷങ്ങളില ് ്രപവാസത്തിേലക്ക് പിടിച്ച െകാണ്ട്
േപാകുകയും െചയ്തു. 597, 586 വര ്ഷങ്ങളില ്ആലയത്തിെല
വിലേയറിയ ഉപകരണങ്ങള് െകാള്ളയടിക്കുകയും േദവന്മാെര
ആരാധിക്കുവാന ്ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്തു. ദാനിേയല് 5:1-4
േനാക്കുക.
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േദവന്മാരുെട േക്ഷ്രതത്തിൽ െവച്ചിരുന്ന
യേഹാവയുെട ആലയംവക ഉപകരണങ്ങള ം
േകാെരശ് രാജാവ് പുറേത്തക്ക് എടുപ്പിച്ച .
8 പാർസിരാജാവായ േകാെരശ് ഖജനാവ്
സൂക്ഷിപ്പ കാരനായ മിെ്രതദാത്ത് മുഖാന്തരം
അവ പുറേത്തക്ക് എടുപ്പിച്ച് െയഹൂദാ്രപഭുവായ
േശശ്ബസ്സരിന് എണ്ണിെക്കാടുപ്പിച്ച . അവയുെട
എണ്ണം ഇ്രതയായിരുന്നു: 9 െപാൻതാലം
മുപ്പത,് െവള്ളിത്താലം ആയിരം, കത്തി
ഇരുപെത്താമ്പത,് െപാൻപാ്രതം മുപ്പത,്
10 അേതേപാെലയുള്ള െവള്ളിപ്പാ്രതം
നാനൂറ്റിപ്പത്ത,് മറ്റള്ള ഉപകരണങ്ങൾ
ആയിരം. 11 െപാന്നും െവള്ളിയും െകാണ്ടുള്ള
ഉപകരണങ്ങൾ ആെക അയ്യായിരത്തിനാനൂറ്
ആയിരുന്നു; ്രപവാസികെള ബാേബലിൽനിന്ന്
െയരൂശേലമിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ
ഇവെയാെക്കയും േശശ്ബസ്സർ െകാണ്ടുേപായി.

2
1 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
ബാേബലിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായിരുന്ന
്രപവാസികളിൽ നിന്ന് െയരൂശേലമിേലക്കും
െയഹൂദയിേലക്കും താന്താങ്ങള െട
പട്ടണങ്ങളിേലക്ക്മടങ്ങിവന്നസംസ്ഥാനവാസികൾ
ഇവരാണ:് 2 െസരുബ്ബാേബലിേനാടുകൂെട
വന്നവർ: േയശുവ, െനെഹമ്യാവ,് െസരായാവ്,
െരേയലയാവ്, െമാർെദഖായി, ബിൽശാൻ,
മിസ്പാർ, ബിഗ്വായി, െരഹൂം, ബാനാ എന്നിവർ.
യി്രസാേയൽജനത്തിെല പുരുഷന്മാരുെട
സംഖ്യ ഇ്രപകാരമാണ:് 3 പേരാശിെന്റ മക്കൾ
രണ്ടായിരത്തി ഒരുനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട.്
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4 െശഫത്യാവിെന്റ മക്കൾ മുന്നൂെറ്റഴുപത്തിരണ്ട,്
5 ആരഹിെന്റ മക്കൾ എഴുനൂെറ്റഴുപത്തഞ്ച്
6 േയശുവയുെടയും േയാവാബിെന്റയും
മക്കളിൽ പഹത-്േമാവാബിെന്റ മക്കൾ
രണ്ടായിരെത്തണ്ണ റ്റി പ്രന്തണ്ട.് 7 ഏലാമിെന്റ
മക്കൾ ആയിരത്തി ഇരുനൂറ്റി അൻപത്തി
നാല.് 8 സഥൂവിെന്റ മക്കൾ െതാള്ളായിരത്തി
നാല്പത്തഞ്ച്. 9 സക്കായിയുെട മക്കൾ
എഴുനൂറ്ററുപത.് 10ബാനിയുെട മക്കൾഅറുനൂറ്റി
നാല്പത്തിരണ്ട്. 11 േബബായിയുെട മക്കൾ
അറുനൂറ്റിരുപത്തുമൂന്ന.് 12 അസ്ഗാദിെന്റ
മക്കൾ ആയിരത്തി ഇരുനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട.്
13അേദാനീക്കാമിെന്റമക്കൾഅറുനൂറ്ററുപത്താറ.്
14ബിഗ്വായിയുെട മക്കൾ രണ്ടായിരത്തമ്പത്താറ.്
15 ആദീെന്റ മക്കൾ നാനൂറ്റമ്പത്തിനാല.്
16 െയഹിസ്കീയാവിെന്റ സന്തതിയായ
ആേതരിെന്റ മക്കൾ െതാണ്ണ െറ്റട്ട.്
17 േബസായിയുെട മക്കൾ മുന്നൂറ്റിരുപത്തിമൂന്ന.്
18 േയാരയുെട മക്കൾ നൂറ്റിപ്രന്തണ്ട.്
19 ഹാശൂമിെന്റ മക്കൾ ഇരുനൂറ്റിരുപത്തിമൂന്ന.്
20 ഗിബ്ബാരിെന്റ മക്കൾ െതാണ്ണ റ്റഞ്ച.്
21 േബത്ത്േലെഹമ്യർ നൂറ്റിരുപത്തിമൂന്ന.്
22 െനേതാഫാത്യർ അമ്പത്താറ്. 23അനാേഥാത്യർ
നൂറ്റിരുപെത്തട്ട.് 24 അസ്മാെവത്യർ
നാല്പത്തിരണ്ട്. 25 കിര്യത്ത-്െയയാരീം,
െകഫീരാ, െബേരാേയാത്ത് എന്നിവയിെല
നിവാസികൾ എഴുനൂറ്റിനാല്പത്തിമൂന്ന.്
26 രാമയിെലയും ഗിബയിെലയും
നിവാസികൾ അറുനൂറ്റിരുപെത്താന്ന.്
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27 മിഖ്മാശ്യർ നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ട.്
28 േബേഥലിെലയും ഹായിയിേലയും നിവാസികൾ
ഇരുനൂറ്റിരുപത്തിമൂന്ന.് 29 െനേബാനിവാസികൾ
അമ്പത്തിരണ്ട്. 30 മഗ്ബീശിെന്റ മക്കൾ
നൂറ്റമ്പത്താറ.് 31 മെറ്റ ഏലാമിെന്റ മക്കൾ
ആയിരത്തിരുനൂറ്റമ്പത്തിനാല.് 32 ഹാരീമിെന്റ
മക്കൾ മുന്നൂറ്റിരുപത.് 33 േലാദ്, ഹാദീദ്,
ഓേനാ എന്നിവയിെല നിവാസികൾ
എഴുനൂറ്റിരുപത്തഞ്ച.് 34 െയരിേഹാനിവാസികൾ
മുന്നൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ച.് 35 േസനായാനിവാസികൾ
മൂവായിരത്തറുനൂറ്റിമുപ്പത.് 36 പുേരാഹിതന്മാർ:
േയശുവയുെടഗൃഹത്തിെലെയദയ്യാവിെന്റമക്കൾ
െതാള്ളായിരെത്തഴുപത്തിമൂന്ന.് 37 ഇേമ്മരിെന്റ
മക്കൾ ആയിരത്തമ്പത്തിരണ്ട.് 38 പശ്ഹൂരിെന്റ
മക്കൾ ആയിരത്തിരുനൂറ്റിനാല്പേത്തഴ.്
39 ഹാരീമിെന്റ മക്കൾ ആയിരത്തി പതിേനഴ.്
40 േലവ്യർ: േഹാദവ്യാവിെന്റ മക്കളിൽ
േയശുവയുെടയും കദ്മീേയലിെന്റയും മക്കൾ
എഴുപത്തിനാല.് 41 സംഗീതക്കാർ: ആസാഫ്യർ
നൂറ്റിരുപെത്തട്ട.് 42 വാതിൽകാവല്ക്കാരുെട
മക്കൾ: ശല്ല മിെന്റ മക്കൾ, ആേതരിെന്റ
മക്കൾ, തല്േമാെന്റ മക്കൾ, അക്കൂബിെന്റ
മക്കൾ, ഹതീതയുെട മക്കൾ, േശാബായിയുെട
മക്കൾ ഇങ്ങെന ആെക നൂറ്റി മുപ്പെത്താമ്പത.്
43 ൈദവാലയദാസന്മാർ: സീഹയുെട മക്കൾ,
ഹസൂഫയുെട മക്കൾ, തബ്ബാേയാത്തിെന്റ
മക്കൾ, 44 േകേരാസിെന്റ മക്കൾ, സീയാഹയുെട
മക്കൾ, പാേദാെന്റ മക്കൾ, 45 െലബാനയുെട
മക്കൾ, ഹഗാബയുെട മക്കൾ, അക്കൂബിെന്റ
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മക്കൾ, 46ഹാഗാബിെന്റ മക്കൾ, ശൽമായിയുെട
മക്കൾ, 47 ഹാനാെന്റ മക്കൾ, ഗിേദ്ദലിെന്റ
മക്കൾ, ഗാഹരിന ്െറ മക്കൾ, 48 െരയായാവിെന്റ
മക്കൾ, െരസീെന്റ മക്കൾ, െനേക്കാദയുെട
മക്കൾ, ഗസ്സാമിെന്റ മക്കൾ, 49 ഉസ്സയുെട മക്കൾ,
പാേസഹയുെട മക്കൾ, 50േബസായിയുെട മക്കൾ,
അസ്നയുെട മക്കൾ, 51 െമയൂന്യർ, െനഫീസ്യർ,
ബക്ക്ബൂക്കിെന്റ മക്കൾ, ഹക്കൂഫയുെട മക്കൾ,
ഹർഹൂരിെന്റ മക്കൾ, 52 ബസ്ലത്തിെന്റ മക്കൾ,
െമഹീദയുെട മക്കൾ, ഹർശയുെട മക്കൾ,
ബർേക്കാസിെന്റ മക്കൾ, 53 സീെസരയുെട
മക്കൾ, േതമഹിെന്റ മക്കൾ, 54 െനസീഹയുെട
മക്കൾ, ഹതീഫയുെട മക്കൾ. 55 ശേലാേമാെന്റ
ദാസന്മാരുെട മക്കൾ: േസാതായിയുെട
മക്കൾ ഹേസാേഫെരത്തിെന്റ മക്കൾ,
െപരൂദയുെട മക്കൾ, 56 യാലയുെട മക്കൾ,
ദർേക്കാെന്റ മക്കൾ 57 ഗിേദ്ദലിെന്റ മക്കൾ,
െശഫത്യാവിെന്റ മക്കൾ; ഹത്തീലിെന്റ മക്കൾ,
േപാേക്കെരത്ത്-ഹെസ്സബയീമിെന്റ മക്കൾ,
ആമിയുെട മക്കൾ. 58 ൈദവാലയദാസന്മാരും
ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാരുെട മക്കള ം ആെക
മുന്നൂറ്റിെത്താണ്ണ റ്റിരണ്ട.് 59 േതൽേമലഹ്,
േതൽ-ഹർശ, െകരൂബ,് അദ്ദാൻ, ഇേമ്മർ
എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട വന്നവർ
ഇവർ തേന്ന; എങ്കിലും തങ്ങൾ യി്രസാേയല്യർ
തെന്നേയാ എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ, തങ്ങള െട
പിതൃഭവനവും വംശാവലിയും പറവാൻഅവർക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല. 60 െദലായാവിെന്റ മക്കൾ,
േതാബീയാവിെന്റ മക്കൾ, െനേക്കാദയുെട
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മക്കൾ ആെക അറുനൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട.്
61 പുേരാഹിതന്മാരുെട മക്കളിൽ ഹബയ്യാവിെന്റ
മക്കൾ, ഹേക്കാസിെന്റ മക്കൾ ഗിെലയാദ്യനായ
ബർസില്ലായിയുെട പു്രതിമാരിൽ ഒരുത്തിെയ
വിവാഹംകഴിച്ച് അവരുെട േപരിനാൽ
വിളിക്കെപ്പട്ട ബർസില്ലായിയുെട മക്കൾ. 62ഇവർ
തങ്ങള െട വംശാവലിേരഖ അേന്വഷിച്ച ; അത്
കണ്ടുകിട്ടിയില്ലതാനും; അതുെകാണ്ട് അവെര
അശുദ്ധെരന്ന് എണ്ണി െപൗേരാഹിത്യത്തിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 63 ഊറീമും തുമ്മീമും
ഉള്ള പുേരാഹിതൻ എഴുേന്നല്ക്കുംവെര
അതിപരിശുദ്ധമായത് തിന്നരുത് എന്ന്
േദശാധിപതി അവേരാട് കല്പിച്ച . 64 സഭ
ആെക നാല്പത്തീരായിരത്തി മുന്നൂറ്ററുപത് േപർ
ആയിരുന്നു. 65 അവരുെട ദാസീദാസന്മാരായ
ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പേത്തഴ് േപെര കൂടാെത
അവർക്ക് പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള മായ ഇരുനൂറ്
സംഗീതക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 66 എഴുനൂറ്റി
മുപ്പത്താറു കുതിരകള ം ഇരുനൂറ്റി നാല്പത്തഞ്ചു
േകാവർകഴുതകള ം 67 നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി
അഞ്ച് ഒട്ടകങ്ങള ം ആറായിരത്തി എഴുനൂറ്റി
ഇരുപത് കഴുതകള ം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.
68 എന്നാൽ ചില പിതൃഭവനത്തലവന്മാർ
െയരൂശേലമിെല യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ, ൈദവാലയം അതിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് പണിേയണ്ടതിന് അവർ
ഔദാര്യദാനങ്ങൾ െകാടുത്തു. 69 അവർ
തങ്ങള െട ്രപാപ്തിേപാെല ഭണ്ഡാരത്തിേലക്ക്



എ്രസാ 2:70 ix എ്രസാ 3:4

61,000 സ്വർണ്ണനാണയങ്ങള ം* അയ്യായിരം
മാെന† െവള്ളിയും നൂറ് പുേരാഹിതവസ്്രതവും
െകാടുത്തു. 70 പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
ജനത്തിൽ ചിലരും സംഗീതക്കാരും
വാതിൽകാവല്ക്കാരും ൈദവാലയദാസന്മാരും,
യി്രസാേയല്യർ എല്ലാവരും താന്താങ്ങള െട
പട്ടണങ്ങളിൽപാർത്തു.

3
1 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ്രപവാസത്തില ് നിന്ന്
മടങ്ങിവന്നു പട്ടണങ്ങളിൽ പാർക്കുേമ്പാൾഏഴാം
മാസം അവർ ഒരുമനെപ്പട്ട് െയരൂശേലമിൽ
വന്നുകൂടി. 2 േയാസാദാക്കിെന്റ മകൻ
േയശുവയും, അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാരും, െശയല്ത്തീേയലിെന്റ
മകൻ െസരുബ്ബാേബലും, അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരും എഴുേന്നറ്റ് ൈദവപുരുഷനായ
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല േഹാമയാഗങ്ങൾ
അർപ്പിേക്കണ്ടതിന,് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ യാഗപീഠം പണിതു. 3 അവർ
േദശനിവാസികെള ഭയെപ്പെട്ടങ്കിലും,
യാഗപീഠെത്തഅതിെന്റപഴയഅടിസ്ഥാനത്തിൽ
പണിതു; യേഹാവയ്ക്ക് കാലത്തും
ൈവകുേന്നരത്തുമുള്ള േഹാമയാഗങ്ങൾ,
അതിൽ അർപ്പിച്ച . 4 ന്യായ്രപമാണത്തില ്
എഴുതിയിരുന്ന ചട്ട്രപകാരം അവർ
കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ ആചരിച്ച ; ഓേരാ

* 2. 69 61,000സ്വർണ്ണനാണയങ്ങള ംഏകേദശം 500കിേലാ്രഗാം
† 2. 69 അയ്യായിരം മാെനഏകേദശം 2800കിേലാ്രഗാം
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ദിവസേത്തക്കുള്ള നിയമ്രപകാരം,
എണ്ണം അനുസരിച്ച് അവർ േഹാമയാഗം
അർപ്പിച്ച . 5 അതിനുേശഷം അവർ
നിരന്തരേഹാമയാഗങ്ങള ം,അമാവാസ്യകൾക്കും,
യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന
ഉത്സവങ്ങൾക്കും, യേഹാവയ്ക്ക്
ഔദാര്യദാനങ്ങൾ െകാടുക്കുന്ന ഏവർക്കും
ഉള്ള യാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച . 6 ഏഴാം മാസം
ഒന്നാം തിയ്യതി മുതൽ അവർ യേഹാവയ്ക്ക്
േഹാമയാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി;
എന്നാൽ യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനം അതുവെര ഇട്ടിരുന്നില്ല. 7അവർ
കല്പണിക്കാർക്കും, ആശാരികൾക്കും
പണമായിട്ട ം, പാർസിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ
കല്പന്രപകാരം, െലബാേനാനിൽനിന്ന് േദവദാരു
കടൽവഴി യാേഫാവിേലക്ക് െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന,്
സീേദാന്യർക്കും േസാര്യർക്കും ഭക്ഷണവും,
പാനീയവുംഎണ്ണയുംആയിട്ട ം കൂലി െകാടുത്തു.

8 അവർ െയരൂശേലമിെല ൈദവാലയത്തിൽ
എത്തിയതിെന്റ രണ്ടാം വർഷം രണ്ടാം മാസം
െശയല്ത്തീേയലിെന്റ മകൻ െസരുബ്ബാേബലും,
േയാസാദാക്കിെന്റ മകൻ േയശുവയും,
അവരുെട േശഷം സേഹാദരന്മാരും,
പുേരാഹിതന്മാരും, േലവ്യരും, ്രപവാസത്തിൽനിന്ന്
െയരൂശേലമിേലക്ക് വന്നവർ എല്ലാവരുംകൂടി
പണി തുടങ്ങി; ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ
േമേലാട്ട് ്രപായമുള്ള േലവ്യെര യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ പണിക്ക് േമൽേനാട്ടത്തിന്
നിയമിച്ച . 9 അങ്ങെന േയശുവയും, അവെന്റ
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പു്രതന്മാരും, സേഹാദരന്മാരും, കദ്മീേയലും,
അവെന്റ പു്രതന്മാരും, യൂദായുെട പു്രതന്മാരും*,
െഹനാദാദിെന്റ പു്രതന്മാരും, അവരുെട
പു്രതന്മാരും, േലവ്യരായ സേഹാദരന്മാരും
യേഹാവയുെടആലയത്തിൽ േവലെചയ്യന്നവെര
േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുവാൻ ഒരുമനെപ്പട്ട
നിന്നു. 10 പണിയുന്നവർ യേഹാവയുെട
മന്ദിരത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടേപ്പാൾ,
യി്രസാേയൽ രാജാവായ ദാവീദിെന്റ ചട്ട്രപകാരം,
യേഹാവയ്ക്ക് സ്േതാ്രതം െചേയ്യണ്ടതിന്
വിശുദ്ധവസ്്രതം ധരിച്ച പുേരാഹിതന്മാെര
കാഹളങ്ങേളാടും, ആസാഫ്യരായ േലവ്യെര,
ൈകത്താളങ്ങേളാട് കൂെടയും നിർത്തി.
11 “അവിടുന്ന് നല്ലവൻ; യി്രസാേയലിേനാട്
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുംഉള്ളത”്എന്നിങ്ങെന
ഗാന്രപതിഗാനം െചയ്തുെകാണ്ട് അവർ
യേഹാവെയ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ച ; അവർ
അങ്ങെന സ്തുതിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടതുെകാണ്ട്
ജനെമല്ലാം അത്യ ച്ചത്തിൽആർത്തു േഘാഷിച്ച .
12 എന്നാൽ, പുേരാഹിതന്മാരിലും േലവ്യരിലും
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരിലും മുമ്പിലെത്ത
ആലയം കണ്ടിട്ട ള്ള വേയാധികന്മാരായ
അേനകർ ഈ ആലയത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം
ഇട്ടത് േനരിട്ട് കണ്ടേപ്പാൾ ഉറെക്ക
കരഞ്ഞുേപായി; മറ്റ പലരും സേന്താഷേത്താെട
ഉച്ചത്തിൽ ആർത്തു. 13 അങ്ങെന അവർ
അത്യ ച്ചത്തിൽ േഘാഷിച്ചതുെകാണ്ട,് ജനത്തിന്

* 3. 9 യൂദായുെട പു്രതന്മാരും േഹാദവ്യാവിെന്റപു്രതന്മാരും
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സേന്താഷത്തിെന്റയും കരച്ചലിെന്റയും ശബ്ദം
തമ്മിൽ തിരിച്ചറിവാൻ കഴിയാെതയിരുന്നു;
േഘാഷസ്വരംബഹുദൂരം േകട്ട .

4
1 ്രപവാസികള െട തലമുറ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് മന്ദിരം
പണിയുന്നു എന്ന് െയഹൂദയുെടയും,
െബന്യാമീെന്റയും ൈവരികൾ േകട്ടേപ്പാൾ
2 അവർ െസരുബ്ബാേബലിെന്റയും
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുെടയും അടുക്കൽവന്ന്
അവേരാട് “ഞങ്ങള ം നിങ്ങേളാട് േചർന്ന്
പണിയെട്ട; നിങ്ങള െട ൈദവെത്ത
നിങ്ങെളേപ്പാെല ഞങ്ങള ം അേന്വഷിക്കുകയും,
ഞങ്ങെള ഇവിെട െകാണ്ടുവന്ന അശ്ശ ർ
രാജാവായ ഏെസർ-ഹേദ്ദാെന്റ നാൾമുതൽ
ആ ൈദവത്തിന് ഞങ്ങൾ യാഗം കഴിക്കുകയും
െചയ്തുേപാരുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 അതിന്
െസരുബ്ബാേബലും, േയശുവയും േശഷം
യി്രസാേയൽപിതൃഭവനത്തലവന്മാരും അവേരാട്
“ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ആലയം
പണിയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങള മായി
കാര്യെമാന്നുമില്ല; പാർസിരാജാവായ
േകാെരശ് രാജാവ് ഞങ്ങേളാട് കല്പിച്ചത് േപാെല
ഞങ്ങൾ മാ്രതം യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് പണിതുെകാള്ളാം” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 4 അേപ്പാൾ േദശനിവാസികൾ
െയഹൂദാ ജനത്തിന് ൈധര്യക്ഷയം വരുത്തി;
പണിയാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവെര ഭയെപ്പടുത്തി.
5 അവരുെട ഉേദ്ദശം നിഷ്ഫലമാേക്കണ്ടതിന,്
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അവർ പാർസിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ കാലം
മുതൽ പാർസിരാജാവായ ദാര്യാേവശിെന്റ
വാഴ്ചവെരയും, അവർക്ക് വിേരാധമായി
കാര്യസ്ഥന്മാെര കൂലി െകാടുത്ത് നിേയാഗിച്ച .
6 അഹേശ്വേരാശിെന്റ കാലത്ത,് അവെന്റ
വാഴ്ചയുെട ആരംഭത്തിൽ, അവർ
െയഹൂദയിെലയും െയരൂശേലമിെലയും
നിവാസികൾക്ക് വിേരാധമായി ഒരു പരാതി
എഴുതി നൽകി.

7 അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവിെന്റ കാലത്തും,
ബിശ്ലാമും, മിെ്രതദാത്തും, താെബേയലും, േശഷം
അവരുെട കൂട്ട കാരും പാർസിരാജാവായ
അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവിന് ഒരു പ്രതിക
അരാമ്യാക്ഷരത്തിൽ, അരാമ്യഭാഷയിൽ തേന്ന
എഴുതി അയച്ച *. 8ൈസന്യാധിപനായ െരഹൂമും
എഴുത്തുകാരനായ ശിംശായിയും െയരൂശേലമിന്
വിേരാധമായി അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിന്
ഇ്രപകാരം എഴുതി അയച്ച . 9 ൈസന്യാധിപൻ
െരഹൂമും എഴുത്തുകാരൻ ശിംശായിയും
അവേരാട് േചർന്ന്, കൂട്ട കാരായ ദീന്യർ,
അഫർസത്യർ, തർേപ്പല്യർ, അഫർസ്യർ,
അർക്കവ്യർ, ബാേബല്യർ, ശൂശന്യർ, േദഹാവ്യർ,
ഏലാമ്യർ എന്നിവരുെട ്രപതിനിധികള ം
10 മഹാനും േ്രശഷ്ഠനുമായ അസ്നപ്പാർ പിടിച്ച്
െകാണ്ടുവന്ന് ശമര്യാപട്ടണങ്ങളിലും നദിക്ക്
ഇക്കെര മറ്റ ദിക്കുകളിലും പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
േശഷം ജാതികള ം ഇത് എഴുതി. 11 അവർ

* 4. 7 അരാമ്യാക്ഷരത്തിൽ, അരാമ്യഭാഷയിൽ തേന്ന
എഴുതി അയച്ച എ്രസാ 4:8 - 6:18 വെര അരാമ്യഭാഷയിലാണ്
എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
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അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിന് അയച്ച പ്രതികയുെട
പകർപ്പ് ഇ്രപകാരമാണ:്നദിക്ക് ഇക്കെരയുള്ള
നിെന്റ ദാസന്മാരായ പുരുഷന്മാർ ഇ്രപകാരം
രാജാവിെനഅറിയിക്കുന്നു: 12 “തിരുമുമ്പിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് െയരൂശേലമിൽ ഞങ്ങള െട
അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്ന െയഹൂദന്മാർ,
മത്സരവും ദുഷ്ടതയുമുള്ള ആ പട്ടണം
പണികയും അതിെന്റ മതിലുകൾ െകട്ട കയും
അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നന്നാക്കുകയും െചയ്യന്നു.
13 പട്ടണം പണിത് മതിലുകൾ െകട്ടിത്തീർന്നാൽ
അവർ കരേമാ നികുതിേയാ ചുങ്കേമാ ഒന്നും
അെടക്കയില്ല; അങ്ങെന ഒടുവിൽ അവർ
രാജാവിെന്റ ഖജനാവിന് നഷ്ടം വരുത്തും എന്ന്
രാജാവ് അറിഞ്ഞിരിേക്കണം. 14 എന്നാൽ
ഞങ്ങൾ െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് സഹായം
ലഭിച്ചവരായതുെകാണ്ട,് രാജാവിനുണ്ടാകുന്ന
അപമാനം കാണുന്നത് ഉചിതമല്ലായ്കയാൽ,
ഞങ്ങൾ ആളയച്ച് രാജാവിെന ഇത്
േബാധിപ്പിച്ച െകാള്ളന്നു. 15 അങ്ങയുെട
പിതാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകം
പരിേശാധിച്ചാൽ ഈ പട്ടണം മത്സരവും
രാജാക്കന്മാർക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും
ഉപ്രദവവും ഉള്ള പട്ടണം എന്നും, അതിൽ
പണ്ടുമുതേല രാജ്യേ്രദാഹത്തിന് േ്രപരണ
നൽകുന്ന കലാപകാരികൾ ഉള്ളതുെകാണ്ട്
ഈ പട്ടണം നശിച്ച കിടക്കുന്നു എന്നും
മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടയാകും. 16 ഈ
പട്ടണം പണിത് അതിെന്റ മതില ്പണി
പൂർത്തിയായാൽ, അേങ്ങക്കു നദിക്കു ഇക്കെര
ഒരു അവകാശവും ഉണ്ടായിരിക്കയിെല്ലന്നു
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രാജാവിെന ഉണർത്തിച്ച െകാള്ളന്നു.
17 അതിന് രാജാവ് ൈസന്യാധിപനായ
െരഹൂമിന്നും, എഴുത്തുകാരനായ ശിംശായിക്കും,
ശമര്യാനിവാസികളായ അവരുെട കൂട്ട കാർക്കും,
നദിക്ക് അക്കെരയുള്ള േശഷമുള്ളവർക്കും
മറുപടി അയച്ചത് എെന്തന്നാൽ “നിങ്ങൾക്ക്
സമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട; 18നിങ്ങൾ െകാടുത്തയച്ച
പ്രതിക നമ്മുെട സന്നിധിയിൽ വ്യക്തമായി
വായിച്ച േകട്ട . 19 നാം കല്പന െകാടുത്തിട്ട്
അവർ േശാധന െചയ്തു േനാക്കിയേപ്പാൾ
ആ പട്ടണം പണ്ടുമുതേല രാജാക്കന്മാേരാട്
എതിർത്ത് നില്ക്കുന്നത് എന്നും അതിൽ
മത്സരവും രാജ്യേ്രദാഹവുംനിലനിന്നിരുന്നുഎന്നും
20 െയരൂശേലമിൽ ബലവാന്മാരായ രാജാക്കന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നതായും, അവർ നദിക്ക്
അക്കെരയുള്ള നാെടാെക്കയും വാണ് കരവും
നികുതിയും ചുങ്കവും ഈടാക്കിയിരുന്നതായും
കണ്ടിരിക്കുന്നു. 21 ആകയാൽ നാം മെറ്റാരു
കല്പന അയക്കുന്നതുവെര, അവർ പട്ടണം
പണി നിർത്തിെവേക്കണ്ടതിന് ആജ്ഞാപിപ്പിൻ.
22 ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉേപക്ഷ വരാതിരിക്കാൻ
നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിക്കണം; രാജാക്കന്മാർക്ക്
നഷ്ടവും നാശവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നെതന്തിന?്
23 അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിെന്റ എഴുത്തിെന്റ
പകർപ്പ് െരഹൂമും എഴുത്തുകാരനായ
ശിംശായിയും അവരുെട കൂട്ട കാരും
വായിച്ച് േകട്ടേപ്പാൾ, അവർ െയരൂശേലമിൽ
െയഹൂദന്മാരുെട അടുക്കൽ േവഗത്തിൽ െചന്ന്
ബല്രപേയാഗത്താൽ അവരുെട പണി മുടക്കി.
24അങ്ങെനെയരൂശേലമിെലൈദവാലയത്തിെന്റ
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പണി, പാർസിരാജാവായ ദാര്യാേവശിെന്റ
വാഴ്ചയുെട രണ്ടാംആണ്ടുവെര മുടങ്ങിക്കിടന്നു.

5
1 അേപ്പാൾ ഹഗ്ഗായി, ഇേദ്ദാവിെന്റ മകൻ
െസഖര്യാവ് എന്നീ ്രപവാചകന്മാർ െയഹൂദയിലും
െയരൂശേലമിലും ഉള്ള െയഹൂദന്മാേരാട,്
തങ്ങള െടേമൽ ഉള്ള യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ നാമത്തിൽ ്രപവചിച്ച . 2അങ്ങെന
െശയൽതീേയലിെന്റ മകൻ െസരുബ്ബാേബലും,
േയാസാദാക്കിെന്റ മകൻ േയശുവയും േചർന്ന്
െയരൂശേലമിെല ൈദവാലയം പണിവാൻ
തുടങ്ങി; ൈദവത്തിെന്റ ്രപവാചകന്മാരും
അവെര സഹായിച്ച . 3 ആ കാലത്ത്
നദിക്ക് മറുകരയിലുള്ള േദശാധിപതിയായ
തത്നായിയും, െശഥർ-േബാസ്നായിയും,
അവരുെട കൂട്ട കാരും അടുക്കൽവന്ന്
അവേരാട്: ഈ ആലയം പണിവാനും
മതിൽ െകട്ട വാനും നിങ്ങൾക്ക് കൽപ്പന
തന്നത് ആെരന്നും 4 ഈ െകട്ടിടം പണിയുന്ന
ആള കള െട േപെരെന്തന്നുംഅവേരാട് േചാദിച്ച .
5 എന്നാൽ ൈദവം െയഹൂദന്മാരുെട മൂപ്പന്മാെര
കടാക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട,്ഈകാര്യം ദാര്യാേവശിെന്റ
സന്നിധിയിൽ േബാധിപ്പിച്ച,് മറുപടി വരുന്നത് വെര
പണിതടസ്സെപ്പടുത്തുവാൻഅവർക്ക്സാധിച്ചില്ല.

6 നദിക്ക് അക്കെര േദശാധിപതിയായ
തത്നായിയും, െശഥർ-േബാസ്നായിയും,
നദിക്ക് മറുകരയിലുള്ള അഫർസ്യരായ
അവെന്റ കൂട്ട കാരും ദാര്യാേവശ ്രാജാവിന്
എഴുതി അയച്ച പ്രതികയുെട പകർപ്പ;്
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7 അവർ അവന് ഒരു പ്രതിക െകാടുത്തയച്ച ,
അതിൽ എഴുതിയത് എെന്തന്നാൽ:
“ദാര്യാേവശ ്രാജാവിന് സർവമംഗളവും
ഭവിക്കെട്ട” 8 രാജാവ് അറിഞ്ഞാലും “ഞങ്ങൾ
െയഹൂദാസംസ്ഥാനത്തിൽ മഹാൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിേലക്ക് െചന്നു; അത് അവർ വലിയ
കല്ല െകാണ്ട് പണിയുന്നു; ചുവരിേന്മൽ ഉത്തരം
കയറ്റ ന്നു;അവർ ജാ്രഗതയായി പണിനടത്തുന്നു;
അവർക്ക് അത് സാധിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
9 ഞങ്ങൾ ആ മൂപ്പന്മാേരാട്: ഈ ആലയം
പണിവാനും, മതിൽ െകട്ട വാനും നിങ്ങൾക്ക്
കല്പന തന്നത് ആെരന്ന് േചാദിച്ച . 10അവരുെട
ഇടയിൽ തലവന്മാരായ ആള കള െട േപരുകൾ
എഴുതി സന്നിധാനത്തിൽ അയേക്കണ്ടതിന്
ഞങ്ങൾ അവരുെട േപരും അവേരാട് േചാദിച്ച .
11 എന്നാൽ അവർ ഞങ്ങേളാട:് ഞങ്ങൾ
സ്വർഗ്ഗത്തിനും, ഭൂമിക്കും ൈദവമായവെന്റ
ശു്രശൂഷക്കാരാകുന്നു; അേനക വർഷങ്ങൾക്ക്
മുമ്പ് പണിതിരുന്നആലയംഞങ്ങൾ പണിയുന്നു;
അത് യി്രസാേയലിെന്റ ഒരു മഹാരാജാവ്
പണിതതായിരുന്നു. 12 എങ്കിലും, ഞങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവെത്ത
േകാപിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട,് അവൻ അവെര
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
എന്ന കൽദയെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ;
അവൻ ഈ ആലയം നശിപ്പിച്ച് ജനെത്ത
ബാേബലിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. 13 എന്നാൽ
ബാേബൽരാജാവായ േകാെരശിെന്റ ഒന്നാം
ആണ്ടിൽ േകാെരശ ്രാജാവ് ഈ ൈദവാലയം
പണിവാൻ കല്പന തന്നു. 14 െനബൂഖദ്േനസർ
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െയരൂശേലമിെല മന്ദിരത്തിൽനിന്ന് എടുത്ത്
ബാേബലിെല േക്ഷ്രതത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി
െവച്ചിരുന്ന ൈദവാലയം വക െപാന്നും
െവള്ളിയും െകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങെള
േകാെരശ് രാജാവ് എടുപ്പിച്ച് താൻ നിയമിച്ചിരുന്ന
േശശ്ബസ്സർ എന്നു േപരുള്ള േദശാധിപതിക്ക്
ഏല്പിച്ച െകാടുത്ത് അവേനാട് 15 ഈ
ഉപകരണങ്ങൾ നീ എടുത്ത് െയരൂശേലമിെല
മന്ദിരത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുെചല്ല ക; ൈദവാലയം
അതിെന്റ സ്ഥാനത്തു പണിയെട്ട എന്ന് കല്പിച്ച .
16അങ്ങെന േശശ്ബസ്സർ വന്ന് െയരൂശേലമിെല
ൈദവാലയത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം ഇട്ട ;
അന്നുമുതൽ ഇന്നുവെര അത് പണിതുവരുന്നു;
ഇതുവെര അത് തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് അവർ
ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 17 ആകയാൽ
രാജാവ് തിരുമനസ്സായി െയരൂശേലമിെല ഈ
ൈദവാലയം പണിവാൻ േകാെരശ് രാജാവ് കല്പന
െകാടുത്തത് വാസ്തവേമാ എന്ന് ബാേബലിെല
രാജഭണ്ഡാരഗൃഹത്തിൽ പരിേശാധിച്ച്
ഇതിെനക്കുറിച്ച് തിരുവുള്ളം എെന്തന്ന്
ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അയച്ച തേരണെമന്ന്
അേപക്ഷിക്കുന്നു”.

6
1 ദാര്യേവശ ്രാജാവിെന്റ കല്പന്രപകാരം
അവർ ബാേബലിൽ, ഭണ്ഡാരത്തിൽ
സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന േരഖകൾ പരിേശാധിച്ച . 2അവർ
േമദ്യസംസ്ഥാനത്തിെല അെഹ്മഥാരാജധാനിയിൽ
ഒരു ചുരുൾ കെണ്ടത്തി; ആ േരഖയിൽ
എഴുതിയിരുന്ന്രപകാരം 3 േകാെരശ് രാജാവിെന്റ
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ഒന്നാം ആണ്ടിൽ രാജാവ് കല്പന െകാടുത്തത്
“െയരൂശേലമിെല ൈദവാലയം യാഗം
കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമായി പണിേയണം: അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇേടണം; അതിന്
അറുപതു മുഴം ഉയരവും, അറുപതു മുഴം
വീതിയും ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 4 വലിയ
കല്ല കൾ മൂന്നുവരിയും, പുതിയ തടിെകാണ്ടുള്ള
ഉത്തരങ്ങൾ ഒരു വരിയും ആയിരിേക്കണം;
െചലവ് രാജാവിെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്ന്
െകാടുക്കണം. 5അത് കൂടാെത െനബൂഖദ്േനസർ
െയരൂശേലമിെല ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന്
എടുത്ത,് ബാേബലിേലക്ക് െകാണ്ട് വന്ന
ൈദവാലയം വക െപാന്നും െവള്ളിയും
െകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ തിരിെക
െയരൂശേലമിെല മന്ദിരത്തിൽ, അതതിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് ൈദവാലയത്തിൽ െവക്കുകയും
േവണം. 6 ആകയാൽ നദിക്ക് അക്കെരയുള്ള
േദശാധിപതിയായ തത്നായിയും, െശഥർ-
േബാസ്നയും, നിങ്ങള െട അഫർസ്യരായ
കൂട്ട കാരും അവിെടനിന്ന് അകന്ന് നില ്ക്കണം.
7 ഈ ൈദവാലയത്തിെന്റ പണിയിൽ നിങ്ങൾ
ഇടെപടരുത;് െയഹൂദന്മാരുെട േദശാധിപതിയും,
അവരുെട മൂപ്പന്മാരുംഈൈദവാലയംഅതിെന്റ
സ്ഥാനത്തു തേന്ന പണിയെട്ട” 8 കൂടാെത,
ൈദവാലയം പണിയുന്ന െയഹൂദന്മാരുെട
മൂപ്പന്മാർക്ക് ഇ്രപകാരം െചേയ്യണെമന്നും നാം
കല്പിക്കുന്നു. നദിക്ക് അക്കെര പിരിയുന്ന
കരമായ രാജാവിെന്റ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന്
അവർക്ക് തടസ്സം വരുത്താെത, കൃത്യമായി
െചലവും െകാടുക്കണ്ടതാകുന്നു. 9 അവർ
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സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനയുള്ള
യാഗം അർപ്പിേക്കണ്ടതിനും, രാജാവിെന്റയും
പു്രതന്മാരുെടയും േക്ഷമത്തിന്നുേവണ്ടി
്രപാർത്ഥിേക്കണ്ടതിനും 10 സ്വർഗ്ഗത്തിെല
ൈദവത്തിന് േഹാമയാഗം കഴിക്കുവാൻ
അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാളക്കിടാക്കൾ,
ആട്ട െകാറ്റന്മാർ, കുഞ്ഞാടുകൾ,
േഗാതമ്പ്, ഉപ്പ്, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ എന്നിവ
െയരൂശേലമിെല പുേരാഹിതന്മാർ
ആവശ്യെപ്പടുന്നേപാെല ദിവസം്രപതി കുറവു
കൂടാെത െകാടുക്കണ്ടതാകുന്നു. 11ആെരങ്കിലും
ഈ കല്പന മാറ്റിയാൽ, അവെന്റ വീട്ടിെന്റ ഒരു
ഉത്തരം വലിെച്ചടുത്ത് നാട്ടി,അതിേന്മൽഅവെന
തൂക്കിക്കളകയും, അവെന്റ വീട് കുപ്പക്കുന്ന്
ആക്കിക്കളകയും േവണം” എന്നും ഞാൻ
കല്പന െകാടുക്കുന്നു. 12 “ഇതു മാറ്റ വാനും
െയരൂശേലമിെല ഈ ൈദവാലയം നശിപ്പിപ്പാനും
തുനിയുന്ന ഏത് രാജാവിനും, ജനത്തിനും തെന്റ
നാമം അവിെട വസിക്കുമാറാക്കിയ ൈദവം
നിർമ്മൂലനാശം വരുത്തും. ദാര്യാേവശായ
ഞാൻ കല്പന െകാടുക്കുന്നു; ഇത് ജാ്രഗതേയാെട
നിവർത്തിേക്കണ്ടതാകുന്നു.

13 അേപ്പാൾ നദിക്ക് ഇക്കെരയുള്ള
േദശാധിപതിയായ തത്നായിയും െശഥർ-
േബാസ്നായിയും, അവരുെട കൂട്ട കാരും
ദാര്യാേവശ ് രാജാവ് കല്പനയയച്ചതുേപാെല
തേന്ന ജാ്രഗതേയാെട െചയ്തു. 14 അങ്ങെന
െയഹൂദന്മാരുെട ്രപമാണിമാർ പണിതു;
ഹഗ്ഗായി്രപവാചകനും, ഇേദ്ദാവിെന്റ മകനായ
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െസഖര്യാവും ്രപവചനങ്ങളാൽഅവർക്ക് േ്രപരണ
നൽകി അത് സാദ്ധ്യമാക്കി തീർത്തു. അവർ
യി്രസാേയലിെന്റൈദവത്തിെന്റകല്പന്രപകാരവും,
േകാെരശിെന്റയും, ദാര്യാേവശിെന്റയും,
പാർസിരാജാവായ അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവിെന്റയും
കല്പന്രപകാരവും അത് പണിതുതീർത്തു.
15 ദാര്യാേവശ ്രാജാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട
ആറാം ആണ്ടിൽ ആദാർമാസം മൂന്നാം
തിയ്യതി ഈ ആലയം പണിതുതീർന്നു.
16 യി്രസാേയൽമക്കള ം, പുേരാഹിതന്മാരും,
േലവ്യരും േശഷം ്രപവാസികള ം,
സേന്താഷേത്താെട ഈ ൈദവാലയത്തിെന്റ
്രപതിഷ്ഠ കഴിച്ച . 17 ഈ ൈദവാലയത്തിെന്റ
്രപതിഷ്ഠയ്ക്ക് നൂറ് കാളകെളയും.
ഇരുനൂറ് ആട്ട െകാറ്റന്മാെരയും, നാനൂറ്
കുഞ്ഞാടുകെളയും യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങള െട
എണ്ണത്തിെനാത്തവണ്ണം, എല്ലായി്രസാേയലിന്നും
േവണ്ടി പാപയാഗത്തിന്നായി പ്രന്തണ്ട്
െവള്ളാട്ട െകാറ്റന്മാെരയും യാഗം കഴിച്ച
18 േമാെശയുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല അവർ
െയരൂശേലമിലുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ശു്രശൂഷക്ക്
പുേരാഹിതന്മാെര ഗണമനുസരിച്ച ം േലവ്യെരയും
അവരുെട ്രകമ്രപകാരവും നിയമിച്ച .

19 ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി
്രപവാസികൾ െപസഹ ആചരിച്ച .
20 പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും തങ്ങെള
ശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു; എല്ലാവരും നിയമ്രപകാരം
ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു; അവർ
സകല്രപവാസികൾക്കും, തങ്ങള െട
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സേഹാദരന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർക്കും
തങ്ങൾക്കും േവണ്ടി െപസഹ അറുത്തു.
21 അങ്ങെന ്രപവാസത്തിൽനിന്ന് മടങ്ങിവന്ന
യി്രസാേയൽമക്കള ം, യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്,
േദശെത്ത ജനതകള െട അശുദ്ധി ഉേപക്ഷിച്ച്
വന്നവർ ഒെക്കയും െപസഹഭക്ഷിച്ച . 22യേഹാവ
അവെര സേന്താഷിപ്പിക്കുകയും, യി്രസാേയലിൻ
ൈദവമായ ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെന്റ
പണിയിൽ അവെര സഹായിേക്കണ്ടതിന്
അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ* ഹൃദയെത്ത അവർക്ക്
അനുകൂലമാക്കുകയും െചയ്തതിനാൽ, അവർ
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾ ഏഴു
ദിവസംസേന്താഷേത്താെടആചരിച്ച .

7
1 അതിനുേശഷം പാർസിരാജാവായ
അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട
കാലത്ത് എ്രസാ ബാേബലിൽനിന്ന്
വന്നു. അവൻ െസരായാവിെന്റ മകൻ;
െസരായാവ് അസര്യാവിെന്റ മകൻ; അസര്യാവ്
ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകൻ; 2 ഹിൽക്കീയാവ്
ശല്ല മിെന്റ മകൻ; ശല്ല ം സാേദാക്കിെന്റ
മകൻ; സാേദാക്ക് അഹീത്തൂബിെന്റ മകൻ;
3 അഹീത്തൂബ് അമര്യാവിെന്റ മകൻ;
അമര്യാവ് അസര്യാവിെന്റ മകൻ; അസര്യാവ്

* 6. 22 അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ഇത് അസ്സിറിയ രാജാക്കന്മാരുെട
പിന് ഗാമിയായ ഒരു േപര് ഷ്യന ്രാജാവിെനക്കുറിച്ച ള്ള ഒരു
പരാമര ്ശമാണ് . അസ്സിറിയ രാജ്യംആദ്യം ബാബിേലാന്യരും പിന്നീട്
േപര ്ഷ്യരുംൈകവശമാക്കിയിരുന്നു.
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െമരാേയാത്തിെന്റ മകൻ; 4 െമരാെയാത്ത്
െസരഹ്യാവിെന്റ മകൻ; െസരഹ്യാവ് ഉസ്സിയുെട
മകൻ; 5 ഉസ്സി ബുക്കിയുെട മകൻ; ബുക്കി
അബീശൂവയുെട മകൻ; അബീശൂവ
ഫീെനഹാസിെന്റ മകൻ; ഫീെനഹാസ്
എെലയാസാരിെന്റ മകൻ; എെലയാസർ
മഹാപുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മകൻ.
6 എ്രസാ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നല്കിയ േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു ശാസ്്രതി ആയിരുന്നു;
അവെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട ൈക
അവന് അനുകൂലമായിരിക്കുകയാൽ
രാജാവു അവെന്റ അേപക്ഷ ഒെക്കയും
നല്കി. 7 യി്രസാേയൽമക്കളിലും,
പുേരാഹിതന്മാരിലും, േലവ്യരിലും
സംഗീതക്കാരിലും, വാതിൽകാവല്ക്കാരിലും,
ൈദവാലയദാസന്മാരിലും ചിലർ
അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിെന്റ ഏഴാം
ആണ്ടിൽ െയരൂശേലമിൽ വന്നു. 8 അവൻ
െയരൂശേലമിൽവന്നത്അഞ്ചാം മാസമായിരുന്നു;
അത് രാജാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട ഏഴാം
ആണ്ടായിരുന്നു. 9 ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം
തിയ്യതി അവൻ ബാേബലിൽനിന്ന് യാ്രത
പുറെപ്പട്ട ; തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ൈക തനിക്ക്
അനുകൂലമായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവൻ
അഞ്ചാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി െയരൂശേലമിൽ
എത്തി. 10 യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം
പരിേശാധിപ്പാനും, അത് അനുസരിച്ച് നടപ്പാനും,
യി്രസാേയലിൽ അതിെന്റ ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
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ഉപേദശിക്കുവാനുംഎ്രസാ മനസ്സ െവച്ചിരുന്നു.
11 യി്രസാേയലിേനാടുള്ള യേഹാവയുെട
കല്പനകള െടയും ചട്ടങ്ങള െടയും വാക്യങ്ങളിൽ
വിദഗ്ദ്ധശാസ്്രതീയായ എ്രസാപുേരാഹിതന്,
അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവ് െകാടുത്ത
എഴുത്തിെന്റ പകർപ്പ:് 12 “രാജാധിരാജാവായ
അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവ് സ്വർഗ്ഗത്തിെലൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ശാസ്്രതീയായ
എ്രസാപുേരാഹിതന് എഴുതുന്നത:് “സമാധാനം
ഉണ്ടാകെട്ട” 13 നമ്മുെട രാജ്യത്തുള്ള
യി്രസാേയൽജനത്തിലും, പുേരാഹിതന്മാരിലും,
േലവ്യരിലും, െയരൂശേലമിേലക്ക് േപാകുവാൻ
മനസ്സള്ളവെരല്ലാവരും നിേന്നാടുകൂെട
േപാകുന്നതിന് ഞാൻ കല്പന െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
14 നിെന്റ ൈകവശം ഇരിക്കുന്ന നിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
െയഹൂദയിെലയും െയരൂശേലമിെലയും
കാര്യം അേന്വഷിപ്പാനും രാജാവും തെന്റ
ഏഴ് മ്രന്തിമാരും നിെന്ന അയക്കുന്നു 15 നീ
േപാകുേമ്പാൾ, െയരൂശേലമിൽ അധിവസിക്കുന്ന
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിന് ഔദാര്യമായി
െകാടുത്തിരിക്കുന്ന െവള്ളിയും െപാന്നും,
16 ബാേബൽ സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് നിനക്ക്
ലഭിക്കുന്ന െവള്ളിയും െപാന്നും എല്ലാം,
െയരൂശേലമിൽ തങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ
ആലയം വെകക്ക് ജനവും പുേരാഹിതന്മാരും
തരുന്ന ഔദാര്യദാനങ്ങേളാടുകൂെട
െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യണം. 17ആകയാൽ
നീ ജാ്രഗതേയാെട ആ ്രദവ്യംെകാണ്ട്
കാളകെളയും ആട്ട െകാറ്റന്മാെരയും
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കുഞ്ഞാടുകെളയും അവയ്ക്കു േവണ്ടുന്ന
േഭാജനയാഗങ്ങെളയും പാനീയയാഗങ്ങെളയും
വാങ്ങി, െയരൂശേലമിലുള്ള നിങ്ങള െട
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അർപ്പിക്കണം. 18 േശഷിച്ച
െവള്ളിയും െപാന്നുംെകാണ്ട് നിനക്കും
നിെന്റ സേഹാദരന്മാർക്കും ഉചിതെമന്നു
േതാന്നുന്ന രീതിയിൽ, നിങ്ങള െട ൈദവത്തിനു
്രപസാദമായത് െചയ്തുെകാള്ള വിൻ.
19 നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല
ശു്രശൂെഷക്കായിട്ട് നിെന്റ ൈകവശം
തന്നിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം
നീ െയരൂശേലമിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
സന്നിധിയിൽ ഏല്പിക്കണം. 20 നിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിന് കൂടുതലായി
േവണ്ടി വരുന്നത് എല്ലാം നീ രാജാവിെന്റ
ഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്ന് െകാടുത്തുെകാേള്ളണം.
21 അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവായ നാം
നദിക്കു അക്കെരയുള്ള സകല
ഭണ്ഡാരവിചാരകന്മാർക്കും കല്പന
െകാടുക്കുന്നെതെന്തന്നാൽ: സ്വർഗ്ഗത്തിെല
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ശാസ്്രതിയായ എ്രസാപുേരാഹിതൻ
ആവശ്യെപ്പടുന്നതനുസരിച്ച് ഏകേദശം 3,400
കിേലാ്രഗാം* െവള്ളി, ഏകേദശം 1,000
കിേലാ്രഗാം േഗാതമ്പ്†, 2,000 ലിറ്റര ് വീഞ്ഞ‡്,

* 7. 21 ഏകേദശം 3,400 കിേലാ്രഗാം നൂറ് താലന്ത് † 7. 21
ഏകേദശം 1,000കിേലാ്രഗാം േഗാതമ്പ് നൂറു േകാര ്േഗാതമ്പ് ‡ 7.
21 2,000ലിറ്റര ്വീഞ്ഞ് നൂറ് ബത്ത് വീഞ്ഞ്
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2,000 ലിറ്റര ് എണ്ണ § 22 ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്
എന്നിവ കൃത്യമായി െകാടുക്കാൻ ്രശദ്ധിേക്കണം.
23 രാജാവിെന്റയും തെന്റ പു്രതന്മാരുെടയും
രാജ്യത്തിേന്മൽ േ്രകാധം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്
സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവത്തിെന്റ കല്പന്രപകാരം
ൈദവാലയത്തിന് േവണ്ടെതാെക്കയും കൃത്യമായി
െചേയ്യണ്ടതാകുന്നു. 24 പുേരാഹിതന്മാർ,
േലവ്യർ, സംഗീതക്കാർ, വാതിൽകാവല്ക്കാർ,
ൈദവാലയദാസന്മാർ എന്നിവർക്കും
ൈദവത്തിെന്റഈആലയത്തിൽശു്രശൂഷിക്കുന്ന
ആർക്കും കരേമാ നികുതിേയാ ചുങ്കേമാ
ചുമത്തുന്നത് വിഹിതമല്ല എന്നും നാം നിങ്ങൾക്ക്
അറിവ് തരുന്നു. 25 നീേയാ എ്രസേയ, നിനക്ക്
നിെന്റ ൈദവം നല്കിയ ജ്ഞാന്രപകാരം
നദിക്കക്കെര പാർക്കുന്ന സകലജനത്തിന്നും,
നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണങ്ങെള
അറിയുന്ന ഏവർക്കും തേന്ന, ന്യായം
പാലിച്ച െകാടുേക്കണ്ടതിന് അധികാരികെളയും
ന്യായാധിപന്മാെരയും നിയമിേക്കണം;
ന്യായ്രപമാണം അറിയാത്തവർേക്കാ, നിങ്ങൾ
അവെയ ഉപേദശിച്ച െകാടുേക്കണം. 26എന്നാൽ
നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണവും
രാജാവിെന്റ നിയമവും അനുസരിക്കാത്ത
ഏവെനയും കർശനമായി വിസ്തരിച്ച് മരണേമാ,
നാടുകടത്തേലാ, സ്വത്ത് കണ്ടുെകട്ടേലാ, തടേവാ
അവന് കല്പിേക്കണ്ടതാകുന്നു.

27 െയരൂശേലമിെല യേഹാവയുെട

§ 7. 21 2,000ലിറ്റര ്എണ്ണനൂറ്ബത്ത്എണ്ണ
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ആലയം അലങ്കരിേക്കണ്ടതിന്* ഇങ്ങെന
രാജാവിന് േതാന്നിക്കുകയും രാജാവിെന്റയും
തെന്റ മ്രന്തിമാരുെടയും രാജാവിെന്റ
സകല്രപഭുക്കന്മാരുെടയും ദയ എനിക്ക്
ലഭിക്കുമാറാക്കുകയും െചയ്ത നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ. 28 ഇങ്ങെന എെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ൈക എനിക്ക്
അനുകൂലമായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ൈധര്യെപ്പട്ട്
എേന്നാടുകൂെട േപാേരണ്ടതിന് യി്രസാേയലിെല
ചിലതലവന്മാെരകൂട്ടിവരുത്തി.

8
1 അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട
കാലത്ത് ബാേബലിൽനിന്ന് എേന്നാടുകൂെട
േപാന്ന പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും, അവരുെട
വംശാവലികള ം ഇ്രപകാരം ആകുന്നു:
2 ഫീെനഹാസിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ േഗർേശാം;
ഈഥാമാരിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ദാനീേയൽ;
ദാവീദിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ഹത്തൂശ;്
3 െശഖന്യാവിെന്റ പു്രതൻ പേറാശിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ െസഖര്യാവും, അവേനാടുകൂെട
വംശാവലിയിൽ േരഖെപടുത്തിയിരുന്ന നൂറ്റമ്പത്
പുരുഷന്മാരും. 4 പഹത്ത-്േമാവാബിെന്റ
പു്രതൻ െസരഹ്യാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
എെല്യേഹാേവനായിയും അവേനാടുകൂെട
ഇരുനൂറ് പുരുഷന്മാരും, 5 െശഖന്യാവിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ യഹസീേയലും, അവേനാടുകൂെട

* 7. 27 അലങ്കരിേക്കണ്ടതിന് മഹത്ത്വീകരിേക്കണ്ടതിന്
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മുന്നൂറ് പുരുഷന്മാരും. 6ആദീെന്റ പു്രതന്മാരിൽ,
േയാനാഥാെന്റ മകൻഏെബദും അവേനാടുകൂെട
അമ്പത് പുരുഷന്മാരും. 7 ഏലാമിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ,അഥല്യാവിെന്റ മകൻ െയശയ്യാവും
അവേനാടുകൂെട എഴുപത് പുരുഷന്മാരും.
8 െശഫത്യാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ, മീഖാേയലിെന്റ
മകൻ െസബദ്യാവും അവേനാടുകൂെട
എൺപത് പുരുഷന്മാരും. 9 േയാബാവിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ, െയഹീേയലിെന്റ മകൻ
ഓബദ്യാവും അവേനാടുകൂെട ഇരുനൂറ്റിപതിെനട്ട്
പുരുഷന്മാരും. 10 െശേലാമീത്തിNTE പു്രതൻ
െബൻ േയാസിഫ്യാവും, അവേനാടുകൂെട
നൂറ്ററുപത് പുരുഷന്മാരും. 11 േബബായിയുെട
പു്രതന്മാരിൽ, െസഖര്യാവും അവേനാടുകൂെട
ഇരുപെത്തട്ട് പുരുഷന്മാരും. 12 അസ്ഗാദിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ, ഹക്കാതാെന്റ മകൻ
േയാഹാനാനും, അവേനാടുകൂെട നൂറ്റിപ്പത്ത്
പുരുഷന്മാരും. 13 അേദാനീക്കാമിെന്റ
അവസാനെത്ത പു്രതന്മാരിൽ എലീേഫെലത്ത്,
െയയീേയൽ, െശമയ്യാവ് എന്നിവരും
അവേരാടുകൂെട അറുപത് പുരുഷന്മാരും.
14 ബിഗ്വായുെട പു്രതന്മാരിൽ ഊഥായിയും,
സബൂദും അവേരാടുകൂെട എഴുപത്
പുരുഷന്മാരും.

15 ഇവെര ഞാൻ അഹവായിേലക്ക് ഒഴുകുന്ന
ആറ്റിന്നരിെക കൂട്ടിവരുത്തി; അവിെട
ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം പാളയമടിച്ച് പാർത്തു;
ഞാൻ ജനെത്തയും പുേരാഹിതന്മാെരയും
പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ, േലവ്യരിൽ ആെരയും
അവിെട കണ്ടില്ല. 16 അേപ്പാൾ ഞാൻ
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എലീേയെസർ, അരീേയൽ, െശമയ്യാവു,
എൽനാഥാൻ, യാരീബ,് എൽനാഥാൻ, നാഥാൻ,
െസഖര്യാവു, െമശുല്ലാം എന്നീ നായകന്മാേരയും
ജ്ഞാനികളായ േയായാരീബ്, എൽനാഥാൻ
എന്നിവെരയും വിളിപ്പിച്ച , 17അവെര കാസിഫ്യാ
എന്ന സ്ഥലെത്ത ്രപധാനിയായ, ഇേദ്ദാവിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ച ; നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിനുേവണ്ടി ശു്രശൂഷകന്മാെര
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് അവർ കാസിഫ്യയിെല
ഇേദ്ദാേവാടും, അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
ൈദവാലയദാസന്മാേരാടും പറേയണ്ട
വാക്കുകൾ അവർക്ക് ഉപേദശിച്ച െകാടുത്തു.
18 ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ൈക
ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നതിനാൽ
അവർ യി്രസാേയലിെന്റ മകൻ േലവിയുെട
മകൻ മഹ്ലിയുെട പു്രതന്മാരിൽ
വിേവകശാലിയായ േശരബ്യാവും, അവെന്റ
പു്രതന്മാർ, സേഹാദരന്മാർ 19 ഇങ്ങെന
പതിെനട്ട േപെരയും, െമരാരിയുെട പു്രതന്മാരിൽ,
ഹശബ്യാവും, അവേനാടുകൂെട െയശയ്യാവ,്
അവെന്റ പു്രതന്മാർ, സേഹാദരന്മാർ
20 ഇങ്ങെന ഇരുപതുേപെരയും, ദാവീദും
്രപഭുക്കന്മാരും േലവ്യർക്ക് ശു്രശൂഷക്കാരായി
െകാടുത്ത ൈദവാലയദാസന്മാരിൽ
ഇരുനൂറ്റിരുപതുേപേരയും ഞങ്ങള െട അടുക്കൽ
കൂട്ടി െകാണ്ടുവന്നു; അവരുെട എല്ലാം േപരു
വിവരം േരഖെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 21 അനന്തരം
ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ
ഞങ്ങെളത്തെന്ന വിനയെപ്പടുേത്തണ്ടതിനും,
ഞങ്ങള ം ഞങ്ങള െട കുഞ്ഞുകുട്ടികള ം
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സകലസമ്പത്തും സുരക്ഷിതമാകുവാനും
ൈദവേത്താട് ശുഭയാ്രത യാചിേക്കണ്ടതിനും
േവണ്ടി, ഞാൻ അഹവാ ആറ്റരികത്തു വച്ച് ഒരു
ഉപവാസം ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തി. 22 ഞങ്ങള െട
ൈദവം, അവിടുെത്ത അേന്വഷിക്കുന്ന
ഏവർക്കും അനുകൂലമായും, ഉേപക്ഷിക്കുന്ന
ഏവർക്കും ്രപതികൂലമായും ഇരിക്കുന്നു എന്ന്
ഞങ്ങൾ രാജാവിേനാട് പറഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട,്
വഴിയിൽ ശ്രതുവിെന്റ േനെര ഞങ്ങെള
സഹായിക്കുവാൻ അകമ്പടിയായി
പടയാളികെളയും കുതിരേച്ചവകെരയും
രാജാവിേനാട് അേപക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ
ലജ്ജിച്ചിരുന്നു. 23അങ്ങെന ഞങ്ങൾ ഉപവസിച്ച്
ഞങ്ങള െടൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിച്ച ;അവിടുന്ന്
ഞങ്ങള െട ്രപാർത്ഥന േകട്ട . 24 പിെന്ന
ഞാൻ പുേരാഹിതന്മാരുെട ്രപധാനികളിൽ
േശെരബ്യാെവയും, ഹശബ്യാെവയും
അവേരാടുകൂെട അവരുെട സേഹാദരന്മാരിൽ
പത്തുേപെരയും െതരെഞ്ഞടുത്തു. 25 രാജാവും,
അവെന്റ മ്രന്തിമാരും, ്രപഭുക്കന്മാരും
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന യി്രസാേയല്യർ ഒെക്കയും
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിനായി
അർപ്പിച്ചിരുന്ന വഴിപാടായ െവള്ളിയും
െപാന്നും ഉപകരണങ്ങള ം ഞാൻ അവർക്ക്
തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 26 ഞാൻ അവരുെട
കയ്യിൽ അറുനൂറ്റമ്പത് താലന്ത് െവള്ളിയും,
നൂറ് താലന്ത് െവള്ളിയുപകരണങ്ങള ം,
നൂറ് താലന്ത് െപാന്നും 27 ഏകേദശം 8. 5
കിേലാ്രഗാം സ്വര് ണ്ണ നാണയങ്ങള ്* വിലയുള്ള

* 8. 27 ഏകേദശം 8. 5കിേലാ്രഗാംആയിരം തങ്കക്കാശ്
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ഇരുപത് െപാൻപാ്രതങ്ങള ം, െപാന്നുേപാെല
വിലയുള്ള മിനുക്കിയ താ്രമംെകാണ്ടുള്ള
രണ്ട് പാ്രതങ്ങള ം തൂക്കിെക്കാടുത്തു.
28 ഞാൻ അവേരാട:് “നിങ്ങൾ ൈദവത്തിന്
വിശുദ്ധന്മാരാകുന്നു; ഉപകരണങ്ങള ം വിശുദ്ധം
തേന്ന; െവള്ളിയും െപാന്നും നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
ഔദാര്യദാനമാകുന്നു; 29 നിങ്ങൾ അവെയ
െയരൂശേലമിൽ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
അറകളിൽ പുേരാഹിതന്മാരുെടയും
േലവ്യരുെടയും ്രപധാനികൾക്കും യി്രസാേയലിെന്റ
പിതൃഭവന്രപഭുക്കന്മാർക്കും തൂക്കി
ഏല്പിക്കുംവെര ജാഗരിച്ച കാത്തുെകാൾവിൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 30അങ്ങെന പുേരാഹിതന്മാരും,
േലവ്യരും ആ െവള്ളിയും െപാന്നും
ഉപകരണങ്ങള ം െയരൂശേലമിൽ ഞങ്ങള െട
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന് തൂക്ക്രപകാരം
ഏറ്റ വാങ്ങി.

31 െയരൂശേലമിന് േപാകുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നാം
മാസം പ്രന്തണ്ടാം തീയതി അഹവാ ആറ്റിനരിെക
നിന്ന് പുറെപ്പട്ട ; ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ
ൈക ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു;
അവിടുന്ന് ശ്രതുവിെന്റയും, വഴിയിലുള്ള
പതിയിരുപ്പ കാരെന്റയും കയ്യിൽനിന്ന്
ഞങ്ങെള കാത്തു രക്ഷിച്ച . 32 അങ്ങെന
ഞങ്ങൾ െയരൂശേലമിൽ എത്തി അവിെട
മൂന്ന് ദിവസം പാർത്തു. 33 നാലാം
ദിവസം ഞങ്ങൾ ആ െവള്ളിയും െപാന്നും
ഉപകരണങ്ങള ം നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
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ആലയത്തിൽ ഊരീയാപുേരാഹിതെന്റ മകൻ
െമേരേമാത്തിെന്റ കയ്യിൽ തൂക്കിെക്കാടുത്തു;
അവേനാടുകൂെട ഫീെനഹാസിെന്റ മകൻ
എെലയാസാരും, േയശുവയുെട മകൻ
േയാസാബാദ,് ബിന്നൂവിയുെട മകൻ േനാവദ്യാവ്
എന്നീ േലവ്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 34 എല്ലാം
എണ്ണവും തൂക്കവും അനുസരിച്ച് െകാടുത്തു;
തൂക്കം ഒെക്കയും അേപ്പാൾ തെന്ന എഴുതിവച്ച .
35 മടങ്ങിവന്ന ്രപവാസികൾ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവത്തിന് േഹാമയാഗങ്ങൾക്കായി, എല്ലാ
യി്രസാേയലിനുംേവണ്ടി പ്രന്തണ്ട് കാളെയയും,
െതാണ്ണ റ്റാറ് ആട്ട െകാറ്റെനയും എഴുപേത്തഴ്
കുഞ്ഞാടിെനയും, പാപയാഗത്തിനായി
പ്രന്തണ്ട് െവള്ളാട്ട െകാറ്റെനയും അർപ്പിച്ച ;
അെതാെക്കയും യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗം
ആയിരുന്നു. 36 അവർ രാജാവിെന്റ
ആജ്ഞകൾ നദിക്കിക്കെരയുള്ള രാജാവിെന്റ
സംസ്ഥാനാധിപന്മാർക്കും, േദശാധിപതികൾക്കും
ൈകമാറി: അവർ ജനത്തിനും ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിനുംആവശ്യമായസഹായം െചയ്തു.

9
1ഈകാര്യങ്ങൾസംഭവിച്ചേശഷം ്രപമാണികൾ
എെന്റ അടുക്കൽവന്ന:് “യി്രസാേയൽ
ജനവും, പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
േദശനിവാസികളിൽ നിന്ന് േവർെപടാെത
കനാന്യർ, ഹിത്യർ, െപരിസ്യർ, െയബൂസ്യർ,
അേമ്മാന്യർ, േമാവാബ്യർ, മി്രസയീമ്യർ,
അേമാര്യർ എന്നിവരുെട േമ്ലച്ഛ്രപവൃത്തികൾ
െചയ്തുവരുന്നു. 2 ഈ ജനതകള െട
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പു്രതിമാെര അവർ തങ്ങൾക്കും തങ്ങള െട
പു്രതന്മാർക്കും ഭാര്യമാരായി എടുത്തതുെകാണ്ട,്
വിശുദ്ധസന്തതി* േദശനിവാസികേളാട്
ഇടകലരുവാൻ കാരണമായി; അധിപതികള ം
്രപമാണികള ം തെന്നയാണ് ഈ അപരാധത്തിൽ
മുൻപന്മാരായിരിക്കുന്നത”് എന്നും പറഞ്ഞു.
3 ഈ വർത്തമാനം േകട്ടേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ
വസ്്രതവും േമലങ്കിയും കീറി എെന്റ തലയിലും
താടിയിലുമുള്ള േരാമം വലിച്ച പറിച്ച് സ്തംഭിച്ച്
ഇരുന്നുേപായി. 4 ്രപവാസികള െട അകൃത്യം
നിമിത്തം യി്രസാേയലിൻൈദവത്തിെന്റ
വചനത്തിൽ വിെറക്കുന്നവെരാെക്കയും
എെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി; എന്നാൽ
ഞാൻ സന്ധ്യായാഗം വെര അങ്ങെന തെന്ന
ഇരുന്നു. 5 സന്ധ്യായാഗ സമയത്ത് ഞാൻ
എെന്റ ഉപവാസം െവടിഞ്ഞ,് എഴുേന്നറ്റ്
കീറിയ വസ്്രതേത്താടും േമലങ്കിേയാടും കൂെട
മുട്ട കുത്തി എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക ൈക മലർത്തി പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
6 “എെന്റ ൈദവേമ, തിരുമുഖേത്തക്ക്
േനാക്കുവാൻ ലജ്ജിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ
അപമാനിതരായിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള െട
അകൃത്യങ്ങൾവർദ്ധിച്ച,്ഞങ്ങള െടതലക്കുമീെത
കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള െട കുറ്റം
ആകാശേത്താളം വളർന്നിരിക്കുന്നു. 7ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട കാലം മുതൽ ഇന്നുവെരയും
ഞങ്ങൾ വലിയ കുറ്റക്കാരായിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം ഞങ്ങള ം

* 9. 2 വിശുദ്ധസന്തതിവിശുദ്ധതലമുറ
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ഞങ്ങള െട രാജാക്കന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും
ഇേപ്പാഴുള്ളതുേപാെല അന്യരാജാക്കന്മാരുെട
കയ്യിൽ വാളിനും ്രപവാസത്തിനും കവർെച്ചക്കും
അപമാനത്തിനും ഏല്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
8 ഇേപ്പാേഴാ, ഞങ്ങള െട ൈദവം ഞങ്ങള െട
കണ്ണ കെള ്രപകാശിപ്പിേക്കണ്ടതിനും, ഞങ്ങള െട
അടിമത്തത്തിൽഞങ്ങൾക്കല്പെമാരു ജീവശക്തി
നല്േകണ്ടതിനും ഞങ്ങളിൽ ഒരു േശഷിപ്പിെന
രക്ഷിച്ച് തെന്റ വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥാനം
തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ക്ഷണേനരേത്തക്ക്
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ കൃപ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 9 ഞങ്ങൾ അടിമകൾ
ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങള െട ൈദവം
അടിമത്തത്തിൽ ഞങ്ങെള തള്ളിക്കളയാെത,
ൈദവത്തിന് ആലയം പണിയുകയും
അതിെന്റ ശൂന്യങ്ങെള നന്നാക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ൈചതന്യം
വരുത്തുവാനും െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും
ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സേങ്കതം തരുവാനും
പാർസിരാജാക്കന്മാരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ഞങ്ങേളാട്
ദയ കാണിക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. 10 ഇേപ്പാൾ
ഞങ്ങള െട ൈദവേമ, ഇതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത്
പറേയണ്ടു? 11 നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ
െചല്ല ന്ന േദശം നിവാസികള െട മലിനതയാലും
ഒരു അറ്റം മുതൽ മെറ്റ അറ്റംവെര േമ്ലച്ഛതയാലും
അവരുെട അശുദ്ധിയാലും മലിനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
12ആകയാൽ നിങ്ങൾ ശക്തിെപ്പട്ട് േദശത്തിെന്റ
നന്മ അനുഭവിച്ച് അത് എേന്നക്കും നിങ്ങള െട
മക്കൾക്ക് അവകാശമായി െവേച്ചേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങള െട പു്രതിമാെര അവരുെട പു്രതന്മാർക്ക്
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െകാടുക്കാെതയും അവരുെട പു്രതിമാെര
നിങ്ങള െട പു്രതന്മാർ എടുക്കാെതയും
അവരുെട സമാധാനവും നന്മയും ഒരിക്കലും
ആ്രഗഹിക്കാെതയും ഇരിേക്കണം’ എന്നിങ്ങെന
അങ്ങയുെട ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാർ
മുഖാന്തരം അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്ത കല്പനകെള
ഞങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ. 13 ഇേപ്പാൾ
ഞങ്ങള െട ദുഷ്്രപവൃത്തികള ം മഹാപാതകവും
േഹതുവായി ഇെതല്ലാം ഞങ്ങള െടേമൽ
വന്നേശഷം ഞങ്ങള െട ൈദവേമ, അങ്ങ്
ഞങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾക്ക് തക്കവണ്ണം
ഞങ്ങെള ശിക്ഷിക്കാെത ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങെന
ഒരു േശഷിപ്പിെന തന്നിരിെക്ക 14 ഞങ്ങൾ
അവിടെത്ത കല്പനകെള വീണ്ടും ലംഘിക്കയും
ഈ േമ്ലച്ഛത െചയ്യന്ന ജാതികേളാട് സംബന്ധം
കൂടുകയും െചയ്യാേമാ? െചയ്താൽ ഒരു
േശഷിേപ്പാ, െതറ്റി ഒഴിഞ്ഞവേരാ ഇല്ലാെത അങ്ങ്
ഞങ്ങെള മുടിച്ച കളയുേവാളം ഞങ്ങേളാടു
േകാപിക്കയില്ലേയാ? 15 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങ് നീതിമാൻ;
ഞങ്ങേളാ ഇന്നെത്ത േപാെല െതറ്റി ഒഴിഞ്ഞ ഒരു
േശഷിപ്പേ്രത; ഞങ്ങള െട െതറ്റ കള മായി ഇതാ,
ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട മുമ്പാെക നിൽക്കുന്നു;
ഇങ്ങെന ആർക്കും അങ്ങയുെട സന്നിധിയിൽ
നില്പാൻകഴിവില്ലേല്ലാ.

10
1 എ്രസാ ഇങ്ങെന ൈദവാലയത്തിന് മുമ്പിൽ
വീണുകിടന്ന് കരഞ്ഞു ്രപാർത്ഥിക്കയും
ഏറ്റ പറയുകയും െചയ്തേപ്പാൾ പുരുഷന്മാരും
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സ്്രതീകള ം ൈപതങ്ങള മായി യി്രസാേയല്യരുെട
ഏറ്റവും വലിേയാരു സഭ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നുകൂടി; അവർ വളെര കരഞ്ഞു. 2അേപ്പാൾ
ഏലാമിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ഒരുവനായ
െയഹീേയലിെന്റ മകൻ െശഖന്യാവ് എ്രസേയാട്
പറഞ്ഞത് “നാം നമ്മുെട ൈദവേത്താട്
േ്രദാഹംെചയ്ത,് േദശനിവാസികളിൽ
നിന്ന് അന്യജാതിക്കാരത്തികെള വിവാഹം
െചയ്തിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ
യി്രസാേയലിന് ഇനിയും ്രപത്യാശയുണ്ട.്
3 ഇേപ്പാൾ ആ സ്്രതീകെളയും അവരിൽനിന്ന്
ജനിച്ചവെരയും, യജമാനെന്റയും നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ കല്പനയിൽ ഭയെപ്പടുന്നവരുെടയും
ഉപേദശ്രപകാരം നീക്കിക്കളവാൻ നമ്മുെട
ൈദവേത്താട് നാം ഒരു നിയമം െചയ്യ ക;
അത് ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച് നടക്കെട്ട.
4 എഴുേന്നല്ക്ക; ഇത് നിെന്റ ചുമതല
ആകുന്നു; ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തുണയായിരിക്കും;
ൈധര്യെപ്പട്ട് ്രപവർത്തിക്ക. 5 അങ്ങെന
എ്രസാ എഴുേന്നറ്റ് ഈ വാക്കുേപാെല
െചേയ്യണ്ടതിന് പുേരാഹിതന്മാെരയും
േലവ്യെരയും ്രപമാണികെളയും എല്ലാ
യി്രസാേയല്യെരയും െകാണ്ട് സത്യംെചയ്യിച്ച ;
അവർ സത്യംെചയ്തു. 6 എ്രസാ
ൈദവാലയത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ്
എല്യാശീബിെന്റ മകൻ െയേഹാഹാനാെന്റ
മുറിയിൽ െചന്ന്, ്രപവാസികള െട കുറ്റങ്ങൾ
നിമിത്തം ദുഃഖിച്ച െകാണ്ട് അപ്പം തിന്നാെതയും
െവള്ളം കുടിക്കാെതയുമിരുന്നു. 7 അനന്തരം
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സകല്രപവാസികള ം െയരൂശേലമിൽ
വന്നുകൂേടണം എന്നും 8 ്രപമാണികള െടയും
മൂപ്പന്മാരുെടയും നിർേദ്ദശ്രപകാരം മൂന്നു
ദിവസത്തിനകംആെരങ്കിലുംവരാെതയിരുന്നാൽ,
അവെന്റ വസ്തുവകകൾ കണ്ടുെകട്ട കയും
അവെന ്രപവാസികള െട സഭയിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കുകയും െചയ്യ െമന്നും െയഹൂദയിലും
െയരൂശേലമിലും ്രപസിദ്ധമാക്കി. 9 അങ്ങെന
െയഹൂദയുെടയും െബന്യാമീെന്റയും
സകലപുരുഷന്മാരും മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം
െയരൂശേലമിൽ വന്നു; അത് ഒമ്പതാം മാസം
ഇരുപതാം തീയതി ആയിരുന്നു; സകലജനവും
ആ കാര്യം നിമിത്തവും െപരുമഴയാലും
വിെറച്ച െകാണ്ട് ൈദവാലയത്തിെന്റ മുറ്റത്ത്
ഇരുന്നു. 10 അേപ്പാൾ എ്രസാപുേരാഹിതൻ
എഴുേന്നറ്റ് അവേരാട് “നിങ്ങൾ േ്രദാഹംെചയ്ത്
യി്രസാേയലിെന്റ കുറ്റെത്ത വർദ്ധിപ്പിച്ച്
അന്യജാതിക്കാരായ സ്്രതീകെള വിവാഹം
കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 ആകയാൽ ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവേയാട് പാപം ഏറ്റ പറഞ്ഞ് അവിടെത്ത
ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് േദശനിവാസികേളാടും,
അന്യജാതിക്കാരത്തികേളാടും േവർെപടുകയും
െചയ് വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 അതിന്
സർവ്വസഭയും ഉറെക്ക ഉത്തരം പറഞ്ഞത്
“നീ ഞങ്ങേളാട് പറഞ്ഞത് േപാെല തേന്ന
ഞങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കും. 13 എങ്കിലും ജനം
വളെരയും, ഇത് വന്മഴയുെട കാലവും ആകുന്നു;
പുറത്ത് നില്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല; ഈ
കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അേനകരും ലംഘനം
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െചയ്തിരിക്കയാൽ ഇത് ഒേന്നാ രേണ്ടാ
ദിവസംെകാണ്ട് തീരുന്ന സംഗതിയുമല്ല.
14 ആകയാൽ ഞങ്ങള െട സഭകള െട
തലവന്മാർ മാ്രതം നില് ക്കെട്ട; ഈ കാര്യം
നിമിത്തം നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ കഠിനേകാപം
ഞങ്ങെള വിട്ട മാറും വെര, ഞങ്ങള െട
പട്ടണങ്ങളിൽ അന്യജാതിക്കാരത്തികെള
വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും
അവേരാടുകൂെട അതാതിടങ്ങളിെല മൂപ്പന്മാരും
ന്യായാധിപതിമാരും നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട
സമയങ്ങളിൽ വരെട്ട. 15 ഈ നിർേദ്ദശെത്ത
അസാേഹലിെന്റ മകൻ േയാനാഥാനും
തിക്ക്വയുെട മകൻ യഹ്െസയാവും മാ്രതം
എതിർത്തു; െമശുല്ലാമും ശെബ്ബഥായി
എന്ന േലവ്യനും അവെര അനുകൂലിച്ച .
16 അനന്തരം ്രപവാസികൾ അങ്ങെന
തേന്ന െചയ്തു; എ്രസാപുേരാഹിതനും ചില
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും േചർന്ന് ഓേരാ
പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നുംഅതതിെന്റതലവന്മാെര
േപരുേപരായിതിരെഞ്ഞടുത്തു;അവർഈകാര്യം
പരിേശാധിക്കുവാൻപത്താംമാസംഒന്നാംതിയ്യതി
േയാഗംകൂടി. 17ഒന്നാം മാസംഒന്നാംതീയതിതേന്ന
അന്യജാതിക്കാരത്തികെള വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്ന
സകലപുരുഷന്മാരുെടയും വിവരങ്ങൾ
അേന്വഷിച്ച തീർത്തു. 18 പുേരാഹിതന്മാരുെട
പു്രതന്മാരിൽ അന്യജാതിക്കാരത്തികെള
വിവാഹം കഴിച്ചവരാെരന്നാൽ: േയാസാദാക്കിെന്റ
മകനായ േയശുവയുെട പു്രതന്മാരിലും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിലും; മയേശയാവ,്
എലീേയെസർ, യാരീബ്, െഗദല്യാവ് എന്നിവർ.
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19 ഇവർ തങ്ങള െട ഭാര്യമാെര ഉേപക്ഷിക്കാം
എന്ന് സമ്മതിക്കുകയും തങ്ങള െട െതറ്റിന്
്രപായശ്ചിത്തമായി ഓേരാ ആട്ട െകാറ്റെന
യാഗം കഴിക്കുകയും െചയ്തു. 20 ഇേമ്മരിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ: ഹനാനി, െസബദ്യാവ.്
21 ഹാരീമിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ: മയേശയാവ,്
ഏലീയാവ,് െശമയ്യാവ,് െയഹീേയൽ, ഉസ്സീയാവ.്
22 പശ്ഹൂരിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ: എേല്യാേവനായി,
മയേശയാവ,് യിശ്മാേയൽ, െനഥനേയൽ,
േയാസാബാദ,് എെലയാസാ. 23 േലവ്യരിൽ
േയാസാബാദ,് ശിെമയി, െകലീതാ എന്നു
േപരുള്ള േകലായാവ,് െപഥഹ്യാവ്, െയഹൂദാ,
എലീേയെസർ. 24സംഗീതക്കാരിൽ: എല്യാശീബ്.
വാതിൽകാവല്ക്കാരിൽ: ശല്ല ം, േതെലം,
ഊരി. 25 മറ്റ് യി്രസാേയല്യർ പേരാശിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ: രമ്യാവ,് യിശ്ശീയാവ,് മല്ക്കീയാവ്,
മീയാമീൻ, എെലയാസാർ, മല്ക്കീയാവ്,
െബനായാവ.് 26 ഏലാമിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ:
മഥന്യാവ,് െസഖര്യാവ,് െയഹീേയൽ, അബ്ദി,
െയേരേമാത്ത,് ഏലീയാവ.് 27 സഥൂവിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ: എേല്യാേവനായി, എല്യാശീബ്,
മത്ഥന്യാവ്, െയേരേമാത്ത്, സാബാദ്,
അസീസാ. 28 േബബായിയുെട പു്രതന്മാരിൽ:
െയേഹാഹാനാൻ, ഹനന്യാവ,് സബ്ബായി,
അെഥലായി. 29 ബാനിയുെട പു്രതന്മാരിൽ:
െമശുല്ലാം, മല്ല ക;് അദായാവ്, യാശൂബ്,
െശയാൽ, െയേരേമാത്ത.് 30 പഹത്ത്-
േമാവാബിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ: അദ്നാ, െകലാൽ,
െബനായാവ,് മയേശയാവ,് മത്ഥന്യാവ്,
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െബസലേയൽ,ബിന്നൂവി, മനെശ്ശ. 31ഹാരീമിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ: എലീേയെസർ, യിശ്ശീയാവു,
മല്ക്കീയാവു, െശമയ്യാവു, ശിെമേയാൻ,
32െബന്യാമീൻ, മല്ല ക്, െശമര്യാവ.് 33ഹാശൂമിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ: മെത്ഥനായി, മത്ഥത്ഥാ, സാബാദ്,
എലീേഫെലത്ത്, െയേരമായി, മനെശ്ശ, ശിെമയി.
34 ബാനിയുെട പു്രതന്മാരിൽ: 35 മയദായി,
അ്രമാം, ഊേവൽ, െബനായാവ,് 36 േബെദയാവ,്
െകലൂഹൂം, വന്യാവ്, െമേരേമാത്ത,് 37എല്യാശീബ്,
മത്ഥന്യാവ്, െമത്ഥനായി, 38 യാസൂ, ബാനി,
ബിന്നൂവി, 39 ശിെമയി, േശെലമ്യാവ്, നാഥാൻ,
അദായാവ്, 40 മഖ്നെദബായി, ശാശായി,
ശാരായി, 41 അസെരേയൽ, േശെലമ്യാവ്,
െശമര്യാവ്, 42 ശല്ല ം, അമര്യാവ,് േയാേസഫ.്
43 െനേബാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ: െയയീേയൽ,
മിത്ഥിത്ഥ്യാവ്, സാബാദ്, െസബീനാ, യദ്ദായി,
േയാേവൽ, െബനായാവ.് 44 ഇവർ എല്ലാവരും
അന്യജാതിക്കാരത്തികെളവിവാഹംകഴിച്ചിരുന്നു;
ചിലർക്ക് ഈ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് മക്കള ം
ജനിച്ചിരുന്നു*.

* 10. 44 ചിലർക്ക് ഈ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് മക്കള ം ജനിച്ചിരുന്നു
ഭാര്യമാരിലുണ്ടായ മക്കേളാെടാപ്പംഅവെരപറഞ്ഞയിച്ചിരുന്നു
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