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ഇേയ്യാബ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
എഴുത്തുകാരൻ ആെരന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ
േരഖകെളാന്നുമില്ല. ്രഗന്ഥകര ്ത്തൃത്വം ഇന്നും
അജ്ഞാതമാണ് ഒരുപേക്ഷ ഒന്നിലധികം
എഴുത്തുകാർ ഈ പുസ്തകത്തിെല
രചനയിൽ ്രപവർത്തിച്ചിട്ട ണ്ട.് ഒരുപേക്ഷ
ഇേയ്യാബിെന്റ പുസ്തകം ആയിരിക്കാം
േവദപുസ്തകത്തിെല ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള
കൃതി ഇേയ്യാബ് എന്ന വിശുദ്ധനായ ഒരു
മനുഷ്യെനക്കുറിച്ച് മനുഷ്യന് േനരിട്ട െകാടിയ
ദുരന്തങ്ങള ം തൻെറ സുഹൃത്തുക്കൾ
അേദ്ദഹത്തിന് സംഭവിച്ച ദുരിതത്തിന്
കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതുമാണ്
ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ഇതിവൃത്തം. ഈ
പുസ്തകത്തിെല കഥാപാ്രതങ്ങൾ ഇേയ്യാബ്
േതമാന്യനായ എലീഫസ് ശൂഹ്യനായ ബില്ദാദ്,
നയമാത്യനായ േസാഫര ് ബുസ്യനായ എലീഹു
എന്നിവരാണ്.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
അജ്ഞാതം പുസ്തകത്തിെല പലഭാഗങ്ങള ം
സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സംഭവം നടന്ന വളെര
നാള കൾക്കു േശഷമാണ് ഇത് എഴുതെപ്പട്ടത്
ഒരുപെക്ഷ ്രപവാസത്തിനു േശഷം.എലിഹുവിെന്റ
അദ്ധ്യായംഎഴുതെപ്പട്ടത്അതിനും േശഷമാണ.്

സ്വീകര ്ത്താവ്



ii

പുരാതന യഹൂദ, സമൂഹവും, എല്ലാ
വായനക്കാർക്കും േവണ്ടി ഈജിപ്തിൽ
അടിമത്തത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇ്രസാേയൽ
ജനതക്ക് േവണ്ടിയാണ് ഈ പുസ്തകം
എഴുതെപ്പട്ടത് എെന്നാരു വാദമുണ്ട് കഷ്ടതയിൽ
ആയിരിക്കുന്ന ജനെത്ത ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ
േമാെശ ഈ പുസ്തകം ഉപേയാഗിച്ച എന്നും
വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഉേദ്ദശം
ഇേയ്യാബിെന്റ പുസ്തകം താെഴ പറയുന്ന
കാര്യങ്ങള് നെമ്മ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു.
ൈദവത്തിൻെറ അനുവാദമില്ലാെത സാത്താന്
സാമ്പത്തികേമാ ഭൗതികേമാ ആയ
തകർച്ചകൾ െകാണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുകയില്ല
കാരണം സാത്താനും ൈദവത്തിൻെറ
അധികാരത്തിന ്കീഴിലാണ് ്രപവർത്തിക്കുന്നത.്
േലാകത്തിൽ കഷ്ടതയുെട യഥാർത്ഥ
കാരണങ്ങൾപലേപ്പാഴും മനുഷ്യന ്െറ
ചിന്തകൾക്ക് അപ്പ റമാണ് ദുഷ്ടന്മാർ
അവർക്കുള്ളത് ്രപാപിക്കും കഷ്ടത നമ്മുെട
ജീവിതത്തിൽ ചിലേപ്പാെഴാെക്ക സംഭവിക്കുന്നത്
നെമ്മ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും പരിേശാധിക്കുവാനും
ചിലത് പഠിപ്പിക്കാനും നമ്മുെട ആത്മാവിെന
ശക്തിെപ്പടുത്തുവാനും േവണ്ടിയുള്ളതാണ.്

്രപേമയം
കഷ്ടതയിലൂെടഅനു്രഗഹം
സംേക്ഷപം
1.ആമുഖം:സാത്താെന്റആ്രകമണം — 1:1-2:13
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2. ഇേയ്യാബ് തൻെറ കഷ്ടതെയ കുറിച്ച്
തെന്റ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കള മായി െചയ്യന്ന
സംഭാഷണം — 3:1-31:40

3. എലീഹു ൈദവത്തിൻെറ നന്മകെളക്കുറിച്ച്
്രപസ്താവിക്കുന്നു — 32:1-37:24

4. ഇേയ്യാബിനു ൈദവം തന് െറ
പരമാധികാരെത്തെവളിെപ്പടുത്തുന്നു — 38:1-
41:34

5.ൈദവംഇേയ്യാബിെനയഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുന്നു
— 42:1-17

1 ഊസ് േദശത്ത് ഇേയ്യാബ് എന്ന് േപരുള്ള
ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
നിഷ്കളങ്കനും േനരുള്ളവനും ൈദവഭക്തനും
േദാഷം വിട്ടകലുന്നവനും ആയിരുന്നു. 2അവന്
ഏഴ് പു്രതന്മാരും മൂന്ന് പു്രതിമാരും ജനിച്ച .
3 അവന് ഏഴായിരം (7,000) ആടുകള ം
മൂവായിരം (3,000) ഒട്ടകങ്ങള ം അഞ്ഞൂറ് േജാടി
കാളകള ം അഞ്ഞൂറ് െപൺ കഴുതകള മുള്ള
മൃഗസമ്പത്തും വളെര ദാസന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അങ്ങെന അവൻ സകലപൂർവ്വ േദശക്കാരിലും
മഹാനായിരുന്നു. 4 അവെന്റ പു്രതന്മാർ
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട ദിവസത്തിൽ അവരവരുെട
വീട്ടിൽ വിരുന്നു കഴിക്കുകയും തങ്ങേളാടുകൂെട
ഭക്ഷിച്ച പാനം െചയ്യ വാൻ തങ്ങള െട മൂന്നു
സേഹാദരിമാെരയും ആളയച്ച് വിളിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ ക പതിവായിരുന്നു. 5 എന്നാൽ
വിരുന്നുനാള കൾ കഴിയുേമ്പാൾ ഇേയ്യാബ്:
“എെന്റ പു്രതന്മാർ പാപംെചയ്ത് ൈദവെത്ത
ഹൃദയംെകാണ്ട് ത്യജിച്ച േപായിരിക്കും”
എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളയച്ച് അവെര വരുത്തി
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ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ്
അവരുെട എണ്ണമനുസരിച്ച് േഹാമയാഗങ്ങെള
അർപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. ഇങ്ങെന ഇേയ്യാബ്
എല്ലായ്േപാഴും െചയ്തുേപാന്നു.

6 ഒരു ദിവസം ദൂതന്മാര ്* യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ െചന്നു;
അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ സാത്താനും െചന്നു.
7 യേഹാവ സാത്താേനാട:് “നീ എവിെടനിന്ന്
വരുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ചതിന് സാത്താൻ
യേഹാവേയാട:് “ഞാൻ ഭൂമി മുഴുവനും
ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വരുന്നു” എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു. 8 യേഹാവ സാത്താേനാട്: “എെന്റ
ദാസനായ ഇേയ്യാബിേന്മൽ നീ †ദൃഷ്ടിവച്ച േവാ?
അവെനേപ്പാെല നിഷ്കളങ്കനും േനരുള്ളവനും
ൈദവഭക്തനും േദാഷം വിട്ടകലുന്നവനും
ഭൂമിയിൽആരും ഇല്ലേല്ലാ”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.
9 അതിന് സാത്താൻ യേഹാവേയാട:്
“ഇേയ്യാബ് ൈദവഭക്തനായിരിക്കുന്നത്
െവറുെതയല്ല? 10 അങ്ങ് അവനും അവെന്റ
വീടിനും അവനുള്ള സകലത്തിനും ചുറ്റ ം
േവലിെകട്ടീട്ടല്ലേയാ?അങ്ങ്അവെന്റ ്രപവൃത്തിെയ
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അവെന്റ മൃഗസമ്പത്ത്
േദശത്ത് െപരുകിയിരിക്കുന്നു. 11 തൃൈക്ക നീട്ടി
അവനുള്ളെതാെക്കയും ഒന്ന് െതാടുക; അവൻ
അങ്ങെയ മുഖത്ത് േനാക്കി ത്യജിച്ച പറയും”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12ൈദവം സാത്താേനാട്:
“ഇതാ, അവനുള്ളെതാെക്കയും നിെന്റ കയ്യിൽ
ഇരിക്കുന്നു; അവെന്റേമൽ മാ്രതം കേയ്യറ്റം

* 1. 6 ദൂതന്മാര് ൈദവപു്രതന്മാർ † 1. 8 ദൃഷ്ടിവക്കുക -
പരീക്ഷിക്കുവാനായി െതരെഞ്ഞടുക്കുക
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െചയ്യരുത”് എന്ന് കല്പിച്ച . അങ്ങെന സാത്താൻ
യേഹാവയുെടസന്നിധി വിട്ട് പുറെപ്പട്ട േപായി.

13 ഒരു ദിവസം ഇേയ്യാബിെന്റ പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും മൂത്ത േജ്യഷ്ഠെന്റ വീട്ടിൽ
ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വീഞ്ഞ് കുടിക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ 14 ഒരു ദൂതൻ
അവെന്റ അടുക്കൽവന്ന് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“ഞങ്ങൾകാളകെള പൂട്ട കയും െപൺകഴുതകൾ
അരിെക േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കയും ആയിരുന്നു;
15 െപെട്ടന്ന് െശബായർ വന്ന് അവെയ പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപാകുകയും േവലക്കാെര വാളാൽ
െവട്ടിെക്കാല്ല കയും െചയ്തു; ഈ വിവരം
നിെന്ന അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരുവൻ
മാ്രതം രക്ഷെപ്പട്ട ” എന്നു പറഞ്ഞു. 16അവൻ
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന
േവെറാരാൾ വന്നു; “ൈദവത്തിെന്റ തീ
ആകാശത്തുനിന്ന് വീണുകത്തി, ആടുകള ം
േവലക്കാരും അതിന് ഇരയായിേപ്പായി; വിവരം
നിെന്ന അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരുവൻ
മാ്രതം രക്ഷെപ്പട്ട ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 17 അവൻ
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന
മെറ്റാരുവൻ വന്നുപറഞ്ഞു: “െപെട്ടന്ന് കൽദയർ
മൂന്നു കൂട്ടമായി വന്ന് ഒട്ടകങ്ങെള പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപാകുകയും േവലക്കാെര വാളാൽ
െവട്ടിെക്കാല്ല കയും െചയ്തു; വിവരം നിെന്ന
അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരുവൻ മാ്രതം
രക്ഷെപ്പട്ട ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 അവൻ
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ മെറ്റാരുവൻ
വന്നു; “നിെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും മൂത്ത
േജ്യഷ്ഠെന്റ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും
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വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
19 െപെട്ടന്ന് മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് ഒരു െകാടുങ്കാറ്റ
വന്ന് വീടിെന്റ നാല് മൂലയ്ക്കും അടിച്ച :
അത് യൗവ്വനക്കാരുെടേമൽ വീണു; അവർ
മരിച്ച േപായി; വിവരം നിെന്ന അറിയിക്കുവാൻ
ഞാെനാരുവൻമാ്രതം രക്ഷെപ്പട്ട ”എന്ന് പറഞ്ഞു.
20 അേപ്പാൾ ഇേയ്യാബ് എഴുേന്നറ്റ് വസ്്രതം
കീറി തല ക്ഷൗരം െചയ്ത് സാഷ്ടാംഗം വീണ്
നമസ്കരിച്ച : 21 “നഗ്നനായി ഞാൻ എെന്റ
അമ്മയുെട ഗർഭത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട വന്നു,
നഗ്നനായി തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാകും, യേഹാവ
എനിക്ക് തന്നെതല്ലാം, യേഹാവ എടുത്തുമാറ്റി,
യേഹാവയുെട നാമം വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞു. 22 ഇതിെലാന്നിലും ഇേയ്യാബ്
പാപംെചയ്യ കേയാ ൈദവത്തിന് േഭാഷത്തം
ആേരാപിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല.

2
1 പിെന്നയും ഒരു ദിവസം ൈദവപു്രതന്മാർ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുവാൻ
െചന്നു; സാത്താനും അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുവാൻ
െചന്നു. 2 യേഹാവ സാത്താേനാട്: “നീ
എവിെടനിന്ന് വരുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ചതിന്
സാത്താൻ യേഹാവേയാട:് “ഞാൻ ഭൂമിയിൽ
മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിട്ട വരുന്നു”എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു. 3 യേഹാവ സാത്താേനാട്: “എെന്റ
ദാസനായഇേയ്യാബിെന്റേമൽനീ ദൃഷ്ടിവച്ച േവാ?
അവെനേപ്പാെല നിഷ്കളങ്കനും േനരുള്ളവനും
ൈദവഭക്തനും േദാഷം വിട്ടകലുന്നവനും
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ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ലേല്ലാ; അവൻ തെന്റ
ഭക്തിമുറുെക പിടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു;
െവറുെത അവെന നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് നീ
എെന്ന സമ്മതിപ്പിച്ച ” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
4 സാത്താൻ യേഹാവേയാട:് “ത്വക്കിന് പകരം
ത്വക്ക്; മനുഷ്യൻ തനിക്കുള്ള സകലവും
തെന്റ ജീവന് പകരം നൽകും. 5 അങ്ങയുെട
ൈക നീട്ടി അവെന്റ അസ്ഥിയും മാംസവും
ഒന്ന് െതാടുക; അവൻ അങ്ങെയ മുഖത്ത്
േനാക്കി ത്യജിച്ച പറയും” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
6 യേഹാവ സാത്താേനാട:് “ഇതാ, അവൻ
നിെന്റ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; അവെന്റ ്രപാണെന
മാ്രതം െതാടരുത”് എന്ന് കല്പിച്ച . 7 അങ്ങെന
സാത്താൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന്
േപായി. ഇേയ്യാബിെന്റ ഉള്ളങ്കാൽമുതൽ
െനറുകവെര വല്ലാത്ത പരുക്കളാൽ ബാധിച്ച .
8 അവൻ ഒരു ഓട്ടിൻകഷണം എടുത്ത്
തെന്നത്താൻ ചുരണ്ടിെക്കാണ്ട് ചാരത്തിൽ
ഇരുന്നു. 9 അവെന്റ ഭാര്യ അവേനാട്: “നീ
ഇനിയും നിെന്റ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ച നില്ക്കുന്നുേവാ?
ൈദവെത്ത ത്യജിച്ച പറഞ്ഞ് മരിക്കുക”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 അവൻ അവേളാട:്
“ഒരു വിഡ്ഢി സംസാരിക്കുന്നതുേപാെല
നീ സംസാരിക്കുന്നു; നാം ൈദവത്തിെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന് നന്മ ൈകെക്കാള്ളന്നു; തിന്മയും
ൈകെക്കാള്ളരുേതാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ
ഒന്നിലും ഇേയ്യാബ് അധരങ്ങളാൽ പാപം
െചയ്തില്ല.

11 അതിനുേശഷം േതമാന്യനായ എലീഫസ്,



ഇേയ്യാബ് 2:12 viii ഇേയ്യാബ് 3:5

ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദ,് നയമാത്യനായ േസാഫർ
എന്നിങ്ങെന ഇേയ്യാബിെന്റ മൂന്ന് സ്േനഹിതന്മാർ
ഈ അനർത്ഥെമാെക്കയും അവന് ഭവിച്ചത്
േകട്ടേപ്പാൾ അവർ അവരുെട സ്ഥലത്തുനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട്അവേനാട്സഹതപിക്കുവാനുംഅവെന
ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും േപാകണെമന്ന് തമ്മിൽ
പറഞ്ഞ് ഒത്തുേചർന്നു. 12അവർ അകെലവച്ച്
േനാക്കിയേപ്പാൾ അവെന തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല;
അവർ ഉറെക്ക കരഞ്ഞ് വസ്്രതം കീറി െപാടി
വാരി േമേലാട്ട് തലയിൽ വിതറി. 13 അവെന്റ
വ്യസനം അതികഠിനെമന്ന് കണ്ടിട്ട് അവർ ആരും
ഒരു വാക്കും മിണ്ടാെത ഏഴ് രാവും പകലും
അവേനാടുകൂടി നിലത്തിരുന്നു.

3
1അതിനുേശഷം ഇേയ്യാബ് വായ് തുറന്ന് തെന്റ
ജന്മദിവസെത്ത ശപിച്ച . 2 ഇേയ്യാബ് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു:
3 “ഞാൻജനിച്ച ദിവസവും
ഒരു ആൺ ഉല്പാദിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ രാ്രതിയും

നശിച്ച േപാകെട്ട.
4ആദിവസംഇരുണ്ടുേപാകെട്ട;
മുകളിൽനിന്ന് ൈദവം അതിെന

കടാക്ഷിക്കാതിരിക്കെട്ട;
്രപകാശംഅതിേന്മൽ േശാഭിക്കാതിരിക്കെട്ട.
5 ഇരുള ം അന്ധതമസ്സ ം അതിെന

സ്വാധീനമാക്കെട്ട;
ഒരു േമഘംഅതിേന്മൽആവരണം െചയ്യെട്ട;
പകലിെന ഇരുട്ടാക്കുന്നെതാെക്കയും അതിെന

േപടിപ്പിക്കെട്ട.
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6ആരാ്രതിെയകൂരിരുൾപിടിക്കെട്ട;
അത് വർഷത്തിെന്റ ദിവസങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ

സേന്താഷിക്കരുത;്
മാസങ്ങള െടഎണ്ണത്തിൽവരുകയുംഅരുത.്
7അേത,ആരാ്രതി മച്ചിയായിരിക്കെട്ട;
ഉല്ലാസേഘാഷംഅതിലുണ്ടാകരുത.്
8മഹാസർപ്പെത്തഇളക്കുവാൻസമർത്ഥരായവർ
ആദിവസെത്തശപിക്കെട്ട.
9 അതിെന്റ സന്ധ്യാനക്ഷ്രതങ്ങൾ

ഇരുണ്ടുേപാകെട്ട;
അത് െവളിച്ചത്തിന് കാത്തിരുന്നു കിട്ടാെത

േപാകെട്ട;
അത് ഉഷസ്സിെന്റകണ്ണിമ ഒരിക്കലും കാണരുത.്
10 അത് എെന്റ അമ്മയുെട ഗർഭപാ്രതം

അടച്ചില്ലേല്ലാ;
എെന്റകണ്മുമ്പിൽനിന്ന് കഷ്ടം മറച്ചില്ലേല്ലാ.
11 ഞാൻ ഗർഭപാ്രതത്തിൽവച്ച്

മരിക്കാഞ്ഞെതന്ത?്
ഉദരത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ തെന്ന ്രപാണൻ

േപാകാതിരുന്നെതന്ത?്
12മുഴങ്കാൽഎെന്നസ്വീകരിച്ചത്എന്തിന?്
എനിക്ക്കുടിക്കുവാൻമുലഉണ്ടായിരുന്നെതന്തിന?്
13ഞാൻഇേപ്പാൾകിടന്ന് വി്രശമിക്കുമായിരുന്നു;
ഞാൻഉറങ്ങിവി്രശാന്തി ്രപാപിക്കുമായിരുന്നു.
14തങ്ങൾക്ക്ഏകാന്തനിവാസങ്ങൾപണിത
ഭൂരാജാക്കന്മാേരാടും മ്രന്തിമാേരാടും
അഥവാ, 15 കനകസമ്പന്നരായി സ്വഭവനങ്ങൾ

െവള്ളിെകാണ്ട് നിറച്ച വച്ച
്രപഭുക്കന്മാേരാടും കൂെട തേന്ന.

16അെല്ലങ്കിൽ, ഗർഭം അലസിേപ്പായിട്ട് കുഴിച്ചിട്ട
പിണ്ഡംേപാെലയും
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െവളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പിള്ളകെളേപ്പാെലയും
ഞാൻഇല്ലാെത േപാകുമായിരുന്നു.

17അവിെടദുർജ്ജനംഉപ്രദവിക്കാെതയിരിക്കുന്നു;
അവിെടക്ഷീണിച്ച് േപായവർവി്രശമിക്കുന്നു.
18 അവിെട തടവുകാർ ഒരുേപാെല

സുഖമായിരിക്കുന്നു;
പീഡകെന്റശബ്ദംഅവർ േകൾക്കാതിരിക്കുന്നു.
19െചറിയവനും വലിയവനുംഅവിെട ഒരുേപാെല;
ദാസന് യജമാനെന്റ കീഴിൽനിന്ന് വിടുതൽ

കിട്ടിയിരിക്കുന്നു.
20അരിഷ്ടന് ്രപകാശവും
ദുഃഖിതന്മാർക്ക് ജീവനും െകാടുക്കുന്നെതന്തിന?്
21അവർമരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു,
അത് വരുന്നില്ലതാനും;
നിധിക്കായി കുഴിക്കുന്നതിലുമധികം അവർ

അതിനായി കുഴിക്കുന്നു.
22 അവർ ശവക്കുഴി കണ്ടാൽ സേന്താഷിച്ച

േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും
23വഴി മറഞ്ഞിരിക്കുന്നപുരുഷനും
ൈദവം നിേരാധിച്ചിരിക്കുന്നവനും ജീവെന

െകാടുക്കുന്നെതന്തിന?്
24 ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് െനടുവീർപ്പ്

വരുന്നു;
എെന്റഞരക്കം െവള്ളംേപാെല ഒഴുകുന്നു.
25ഞാൻ േപടിച്ചത് തെന്നഎനിക്ക് േനരിട്ട ;
ഞാൻഭയെപ്പട്ടിരുന്നത്എനിക്ക് ഭവിച്ച .
26 ഞാൻ സ്വസ്ഥനായില്ല, വി്രശമിച്ചില്ല,

ആശ്വസിച്ചതുമില്ല;
പിെന്നയുംഅതിേവദനഎടുക്കുന്നു”.
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4
1 അതിന് േതമാന്യനായ എലീഫസ് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:്
2 “നിേന്നാട് സംസാരിക്കുവാൻ ്രശമിച്ചാൽ നീ

മുഷിയുേമാ?
എന്നാലും പറയാതിരിക്കുവാൻആർക്ക്കഴിയും?
3നീ പലെരയും ഉപേദശിച്ച്
തളർന്നൈകകെളശക്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
4വീഴുന്നവർക്ക് നിെന്റവാക്ക് താങ്ങായി
കുഴയുന്നമുഴങ്കാലുള്ളവെരനീ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
5എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ നിനക്കത് സംഭവിക്കുേമ്പാൾ

നീ വിഷാദിക്കുന്നു;
നിെന്നഅത്അലട്ട ന്നു;നീ ്രഭമിച്ച േപാകുന്നു.
6നിെന്റ ഭക്തിനിെന്റആ്രശയമല്ലേയാ?
നിെന്റ നടപ്പിെന്റ നിർമ്മലത നിെന്റ

്രപത്യാശയല്ലേയാ?
7ഓർത്തുേനാക്കുക: നിർേദ്ദാഷിയായിനശിച്ചവൻ

ആര?്
േനരുള്ളവർഎവിെടയാണ് നശിച്ചിട്ട ള്ളത്?
8ഞാൻകണ്ടിട്ട ള്ളത്അന്യായം
ഉഴുത് കഷ്ടത വിതയ്ക്കുന്നവർ അതുതെന്ന

െകായ്യന്നു.
9 ൈദവത്തിെന്റ ശ്വാസത്താൽ അവർ

നശിക്കുന്നു;
അവിടുെത്ത േകാപത്താൽ അവർ

മുടിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
10 സിംഹത്തിെന്റ ഗർജ്ജനവും

്രകൂരസിംഹത്തിെന്റനാദവും
ബാലസിംഹങ്ങള െട പല്ല കള ംഅറ്റ േപായി.
11സിംഹംഇരകിട്ടാത്തതിനാൽനശിക്കുന്നു;
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സിംഹിയുെടകുട്ടികൾചിതറിേപ്പാകുന്നു;
12എെന്റഅടുക്കൽഒരു രഹസ്യവചനംഎത്തി;
അതിെന്റ മന്ദസ്വരംഎെന്റെചവിയിൽകടന്നു.
13മനുഷ്യർക്ക് ഗാഢനി്രദ പിടിക്കുേമ്പാൾ
രാ്രതിദർശനങ്ങളാലുള്ളമേനാഭാവനകളിൽ
ഭയവും നടുക്കവുംഎെന്നപിടിച്ച .
14എെന്റഅസ്ഥികൾകുലുങ്ങിേപ്പായി.
15ഒരാത്മാവ്എെന്റമുഖത്തിെനതിെരകടന്ന്
എെന്റ േദഹത്തിന് േരാമഹർഷം ഭവിച്ച .
16ഒരു ്രപതിമഎെന്റകണ്ണിെനതിെര നിന്നു;
എങ്കിലുംഅതിെന്റ രൂപംഞാൻതിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല;
മന്ദമാെയാരുസ്വരംഞാൻ േകട്ടത:്
17മർത്യൻൈദവത്തിലും നീതിമാൻആകുേമാ?
നരൻ ്രസഷ്ടാവിലും നിർമ്മലനാകുേമാ?
18ഇതാ,സ്വദാസന്മാരിലുംഅവന് വിശ്വാസമില്ല;
തെന്റ ദൂതന്മാരിലും അവൻ കുറ്റം

ആേരാപിക്കുന്നു.
19 െപാടിയിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച മൺപുരകളിൽ

വസിച്ച്
പുഴുേപാെല ചതഞ്ഞുേപാകുന്നവരിൽ എ്രത

അധികം!
20 ഉഷസ്സിനും സന്ധ്യക്കും മേദ്ധ്യ അവർ

തകർന്നുേപാകുന്നു;
ആരും ഗണ്യമാക്കാെത അവർ എേന്നക്കും

നശിക്കുന്നു.
21അവരുെടകൂടാരത്തിെന്റകയറ്അറ്റ േപായിട്ട്
അവർജ്ഞാനഹീനരായി മരിക്കുന്നില്ലേയാ.
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5
1 വിളിച്ച േനാക്കുക; ആെരങ്കിലും നിനക്ക്
ഉത്തരം നൽകുന്നുേണ്ടാ?
നീ വിശുദ്ധന്മാരിൽആെരശരണം ്രപാപിക്കും?
2നീരസം േഭാഷെന െകാല്ല ന്നു;
അസൂയമൂഢെന െകാല്ല ന്നു.
3മൂഢൻ േവരുപിടിക്കുന്നത്ഞാൻകണ്ടു
ക്ഷണത്തിൽ അവെന്റ പാർപ്പിടെത്ത ഞാൻ

ശപിച്ച .
4അവെന്റമക്കൾരക്ഷേയാട്അകന്നിരിക്കുന്നു;
അവർ രക്ഷകനില്ലാെത വാതില ്ക്കൽവച്ച്

തകർന്നുേപാകുന്നു.
5അവെന്റവിളവ് വിശപ്പ ള്ളവൻതിന്നുകളയും;
മുള്ള കളിൽനിന്നുംഅതിെനപറിെച്ചടുക്കും;
അവരുെടസമ്പത്ത് ദാഹമുള്ളവർവിഴുങ്ങുന്നു.
6അനർത്ഥം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പൂഴിയിൽനിന്നല്ല;
കഷ്ടത മുളയ്ക്കുന്നത് നിലത്തുനിന്നുമല്ല;
7തീെപ്പാരി ഉയരത്തിൽപറക്കുന്നതുേപാെല
മനുഷ്യൻകഷ്ടതയ്ക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
8ഞാേനാൈദവത്തിേലക്കു േനാക്കുമായിരുന്നു;
എെന്റകാര്യംൈദവത്തിൽഏല്പിക്കുമായിരുന്നു;
9അവിടുന്ന്ആരാഞ്ഞുകൂടാത്തവൻകാര്യങ്ങള ം
അസംഖ്യമായഅത്ഭുതങ്ങള ം െചയ്യന്നു.
10അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ മഴെപയ്യിക്കുന്നു;
വയലുകളിേലക്കു െവള്ളം ഒഴുക്കുന്നു.
11അവിടുന്ന് താണവെര ഉയർത്തുന്നു;
ദുഃഖിക്കുന്നവെര രക്ഷയിേലക്കുകയറ്റ ന്നു.
12 അവിടുന്ന് ഉപായികള െട സൂ്രതങ്ങെള

അബദ്ധമാക്കുന്നു;
അവരുെടൈകകൾകാര്യംസാധിപ്പിക്കുകയുമില്ല.
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13 അവിടുന്ന് ജ്ഞാനികെള അവരുെട
കൗശലത്തിൽപിടിക്കുന്നു;

വ്രകബുദ്ധികള െട ആേലാചന
മറിഞ്ഞുേപാകുന്നു. 14 പകൽ സമയത്ത്
അവർക്ക് ഇരുൾഅനുഭവെപ്പടുന്നു;

ഉച്ചസമയത്ത് അവർ രാ്രതിയിെലന്നേപാെല
തപ്പിനടക്കുന്നു. 15 അവിടുന്ന് ദരി്രദെന
അവരുെട വാെയന്നവാളിൽനിന്നും

ബലവാെന്റകയ്യിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു.
16അങ്ങെനഎളിയവന് ്രപത്യാശയുണ്ട;്
നീതിെകട്ടവേനാ വായ് െപാത്തുന്നു.
17ൈദവംശാസിക്കുന്നമനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ;
സർവ്വശക്തെന്റശിക്ഷനീ നിരസിക്കരുത.്
18 അവിടുന്ന് മുറിേവല്പിക്കുകയും മുറിവ്

െകട്ട കയും െചയ്യന്നു;
അവിടുന്ന് ചതയ്ക്കുകയും തൃൈക്ക

സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്യന്നു.
19 ആറ് കഷ്ടത്തിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് നിെന്ന

വിടുവിക്കും;
ഏഴാമേത്തതിലും തിന്മനിെന്നെതാടുകയില്ല.
20 ക്ഷാമകാലത്ത് അവിടുന്ന് നിെന്ന

മരണത്തിൽനിന്നും
യുദ്ധത്തിൽവാളിെന്റ െവട്ടിൽനിന്നും വിടുവിക്കും.
21നാെവന്നചമ്മട്ടിക്ക് നീ മറഞ്ഞിരിക്കും;
നാശം വരുേമ്പാൾനീ ഭയെപ്പടുകയില്ല.
22നാശത്തിലുംക്ഷാമത്തിലും നീ ചിരിക്കും;
കാട്ട മൃഗങ്ങെള നീ േപടിക്കുകയില്ല. 23വയലിെല

കല്ല കേളാട് നിനക്ക്സഖ്യതയുണ്ടാകും;
കാട്ടിെല മൃഗങ്ങൾനിേന്നാട് ഇണങ്ങിയിരിക്കും.
24നിെന്റകൂടാരംസുരക്ഷിതംഎന്ന് നീഅറിയും;
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നിെന്റ ആട്ടിൻപറ്റെത്ത നീ പരിേശാധിക്കും.
അവയിൽ ഒന്നും നഷ്ടെപ്പട്ടതായി
കാണുകയില്ല.

25നിെന്റസന്താനംഅസംഖ്യെമന്നും
നിെന്റ ്രപജ നിലെത്ത പുല്ല േപാെലെയന്നും നീ

അറിയും.
26 തക്കസമയത്ത് കറ്റക്കൂമ്പാരം

അടുക്കിവക്കുന്നതുേപാെല
നീ പൂർണ്ണവാർദ്ധക്യത്തിൽകല്ലറയിൽകടക്കും.
27ഞങ്ങൾഅത്അേന്വഷിച്ച േനാക്കി,
അത് അങ്ങെന തെന്നആകുന്നു; നീ അത് േകട്ട്

്രഗഹിച്ച െകാള്ള ക.

6
1 അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്

2 “അേയ്യാ എെന്റ വ്യസനം ഒന്ന്
തൂക്കിേനാക്കിെയങ്കിൽ!
എെന്റവിപത്ത്സ്വരൂപിച്ച് *തുലാസിൽവെച്ചങ്കിൽ!
3 അത് കടല്പ റെത്ത മണലിേനക്കാൾ

ഭാരേമറിയതായിരിക്കും.
അതുെകാണ്ട്എെന്റവാക്ക് െതറ്റിേപ്പാകുന്നു.
4സർവ്വശക്തനായ ൈദവത്തിെന്റ അസ്്രതങ്ങൾ

എന്നിൽതറച്ചിരിക്കുന്നു;
അവയുെട വിഷംഎെന്റആത്മാവ് കുടിക്കുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ ഭയങ്കരത എനിെക്കതിെര

അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു.
5പുല്ല ള്ളേപ്പാൾകാട്ട കഴുതകരയുേമാ?
തീറ്റി തിന്നുേമ്പാൾകാള മുക്കുറയിടുേമാ?

* 6. 2 തുലാസ് - ഭാരം തൂക്കുന്നഉപകരണം
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6രുചിയില്ലാത്തത് ഉപ്പ കൂടാെതതിന്നാേമാ?
മുട്ടയുെട െവള്ളയ്ക്ക് രുചിയുേണ്ടാ?
7െതാടുവാൻഎനിയ്ക്ക് െവറുപ്പ് േതാന്നുന്നത്
എനിയ്ക്ക്അറപ്പ ള്ളഭക്ഷണമായിരിക്കുന്നു.
8അേയ്യാ,എെന്റഅേപക്ഷസാധിെച്ചങ്കിൽ!
എെന്റ വാഞ്ഛ ൈദവം എനിയ്ക്ക്

നല്കിെയങ്കിൽ!
9എെന്നതകർക്കുവാൻൈദവം ്രപസാദിെച്ചങ്കിൽ!
തൃൈക്ക നീട്ടി എെന്ന ഖണ്ഡിച്ച കളെഞ്ഞങ്കിൽ!

10 അങ്ങെന എനിയ്ക്ക് ആശ്വാസം
ലഭിക്കുമായിരുന്നു;

കനിവറ്റ േവദനയിൽഞാൻഉല്ലസിക്കുമായിരുന്നു.
പരിശുദ്ധെന്റ വചനങ്ങെള ഞാൻ

നിേഷധിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ;
11 ഞാൻ കാത്തിരിേക്കണ്ടതിന് എനിക്ക് എന്ത്

ശക്തി?
ദീർഘക്ഷമ കാണിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ അന്തം

എന്ത?്
12എെന്റബലംകല്ലിെന്റബലേമാ?
എെന്റമാംസംതാ്രമമാകുന്നുേവാ?
13ഞാൻ േകവലംതുണയില്ലാത്തവനല്ലേയാ?
രക്ഷഎെന്നവിട്ട േപായില്ലേയാ?
14 ദുഃഖിതേനാട് സ്േനഹിതൻ ദയ

കാണിേക്കണ്ടതാകുന്നു;
അെല്ലങ്കിൽ അവൻ സർവ്വശക്തനായ

ൈദവത്തിെന്റ ഭയംത്യജിക്കും.
15 എെന്റ സേഹാദരന്മാർ ഒരു േതാടുേപാെല

എെന്നചതിച്ച ;
വറ്റിേപ്പാകുന്ന േതാടുകള െടശാഖേപാെലതെന്ന.
16നീർക്കട്ടെകാണ്ട്അവകലങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
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ഹിമംഅവയിൽ ഉരുകി കാണാെതേപാകുന്നു.
17ചൂടുപിടിക്കുേന്നരംഅവവറ്റിേപ്പാകുന്നു;
ഉഷ്ണം ആകുേമ്പാൾ അവ അവിെടനിന്ന്

െപായ്േപാകുന്നു.
18 കച്ചവടസംഘങ്ങൾ വഴി വിട്ട തിരിഞ്ഞു

െചല്ല ന്നു;
അവമരുഭൂമിയിൽ െചന്ന് നശിച്ച േപാകുന്നു.
19 േതമയുെട കച്ചവടസംഘങ്ങൾ

തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു;
െശബയുെട യാ്രതാഗണം അവക്കായി

്രപതീക്ഷിക്കുന്നു.
20 ്രപതീക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട്അവർലജ്ജിക്കുന്നു;
അവിടംവെര െചന്ന് നാണിച്ച േപാകുന്നു.
21നിങ്ങള ംഇേപ്പാൾഅതുേപാെലആയി
വിപത്ത്കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ േപടിക്കുന്നു.
22എനിയ്ക്ക് െകാണ്ടുവന്നുതരുവിൻ;
നിങ്ങള െട സമ്പത്തിൽനിന്ന് എനിക്കുേവണ്ടി

ൈകക്കൂലി െകാടുക്കുവിൻ;
23 ൈവരിയുെട കയ്യിൽനിന്ന് എെന്ന

വിടുവിക്കുവിൻ;
നിഷ്ഠൂരന്മാരുെടകയ്യിൽനിന്ന്എെന്ന
വീെണ്ടടുക്കുവിൻ എന്നിങ്ങെന ഞാൻ

പറഞ്ഞിട്ട േണ്ടാ?
24 എെന്ന ഉപേദശിക്കുവിൻ; ഞാൻ

മിണ്ടാെതയിരിക്കാം;
ഏതിൽ െതറ്റിേപ്പാെയന്ന് എനിയ്ക്ക് േബാധം

വരുത്തുവിൻ.
25 േനരുള്ളവാക്കുകൾക്ക്എ്രതബലം!
നിങ്ങള െടശാസനയ്േക്കാഎന്ത്ഫലം?
26 വാക്കുകെള ആേക്ഷപിക്കുവാൻ

വിചാരിക്കുന്നുേവാ?
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ആശയറ്റവെന്റവാക്കുകൾകാറ്റിന് തുല്യമേ്രത.
27അനാഥന് നിങ്ങൾചീട്ടിടുന്നു;
സ്േനഹിതെനെക്കാണ്ട് കച്ചവടം െചയ്യന്നു.
28ഇേപ്പാൾ ദയെചയ്ത്എെന്നഒന്ന് േനാക്കുവിൻ;
ഞാൻ നിങ്ങള െട മുഖത്തു േനാക്കി

േഭാഷ്കുപറയുേമാ?
29ഒന്നുകൂടി േനാക്കുവിൻ†;നീതിേകട് ഭവിക്കരുത.്
ഒന്നുകൂെട േനാക്കുവിൻ; എെന്റ കാര്യം

നീതിയുള്ളത് തേന്ന.
30എെന്റനാവിൽഅനീതിയുേണ്ടാ?
എെന്റവായ്അനർത്ഥംതിരിച്ചറിയുകയില്ലേയാ?

7
1മർത്യന് ഭൂമിയിൽയുദ്ധേസവയില്ലേയാ?
അവെന്റ ജീവകാലം കൂലിക്കാരെന്റ

ജീവകാലംേപാെലതെന്ന.
2േവലക്കാരൻനിഴൽആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെലയും
കൂലിക്കാരൻകൂലിക്ക്കാത്തിരിക്കുന്നതുേപാെലയും
3 വ്യര ്ത്ഥമാസങ്ങൾ എനിയ്ക്ക് അവകാശമായി

വന്നു,
കഷ്ടരാ്രതികൾഎനിയ്ക്ക്ഓഹരിയായിത്തീർന്നു.
4കിടക്കുേന്നരം: ഞാൻഎേപ്പാൾ എഴുേന്നല്ക്കും

എന്നു പറയുന്നു;
രാ്രതി ദീർഘിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു;

െവളക്കുേവാളം എനിക്കുരുള ക തെന്ന
പണി.

† 6. 29 ഒന്നുകൂടി േനാക്കുവിൻ 1. ഇവിെട ഇേയ്യാബ് തെന്റ മൂന്നു
സ്േനഹിതന്മാെര മടക്കി വിളിക്കുന്നു. ഒന്ന് കൂടി േനാക്കുവിന ്
എന്നത് െകാണ്ട് അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത് തീരുമാനത്തില ് അയവ്
വരുത്തുക, ഒന്നുകൂടിആേലാചിക്കുകഎെന്നല്ലാമാണ്



ഇേയ്യാബ് 7:5 xix ഇേയ്യാബ് 7:13

5 എെന്റ േദഹം പുഴുവും മൺകട്ടയും
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

എെന്റത്വക്കിൽപുൺവായകൾഅടഞ്ഞ്വീണ്ടും
പഴുത്തുെപാട്ട ന്നു.

6 എെന്റ നാള കൾ *െനയ്േത്താടത്തിലും
േവഗതയുള്ളത;്

്രപത്യാശകൂടാെതഅവകഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
7 എെന്റ ജീവൻ ഒരു ശ്വാസം മാ്രതം

എേന്നാർക്കണേമ;
എെന്റകണ്ണ് ഇനി നന്മെയകാണുകയില്ല.
8 എെന്ന കാണുന്നവെന്റ കണ്ണ് ഇനി എെന്ന

കാണുകയില്ല;
യേഹാവയുെട കണ്ണ് എെന്ന േനാക്കും; ഞാേനാ,

ഇല്ലാതിരിക്കും.
9 േമഘംക്ഷയിച്ച് മാഞ്ഞുേപാകുന്നതുേപാെല
പാതാളത്തിലിറങ്ങുന്നവൻ വീണ്ടും

കയറിവരുന്നില്ല.
10അവൻതെന്റവീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിവരുകയില്ല;
അവെന്റഇടം ഇനിഅവെനഅറിയുകയുമില്ല.
11ആകയാൽഞാൻഎെന്റവായടയ്ക്കുകയില്ല;
എെന്റമനഃപീഡയിൽഞാൻസംസാരിക്കും;
എെന്റമേനാവ്യസനത്തിൽഞാൻസങ്കടം പറയും.
12യേഹാവഎനിക്ക് കാവലാേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻകടേലാകടലാനേയാആകുന്നുേവാ?
13എെന്റകട്ടിൽഎെന്നആശ്വസിപ്പിക്കും;
എെന്റ െമത്ത എെന്റ വ്യസനം ശമിപ്പിക്കും എന്ന്

ഞാൻപറഞ്ഞാൽ

* 7. 6 െനയ്േത്താടം - െനയ്ത്തുകാരൻ തുണി
െനയ്യാനുപേയാഗിക്കുന്നയ്രന്തം
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14 യേഹാവ സ്വപ്നംെകാണ്ട് എെന്ന
െഞട്ടിപ്പിക്കുന്നു;

ദർശനംെകാണ്ടുംഎെന്നഭയെപ്പടുത്തുന്നു.
15 ആകയാൽ ഞാൻ കഴുത്ത് െഞരിഞ്ഞ്

െകാല്ലെപ്പടുന്നതും
ഈ അസ്ഥികൂടേത്തക്കാൾ മരണവും

തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നു.
16ഞാൻജീവിതം െവറുത്തിരിക്കുന്നു;എേന്നക്കും

ജീവിച്ചിരിക്കയില്ല;
എെന്നവിേടണേമ;എെന്റജീവകാലം ഒരു ശ്വാസം

മാ്രതമേല്ലാ.
17മർത്യെനനീ ഗണ്യമാേക്കണ്ടതിനും
അവെന്റേമൽ ദൃഷ്ടിവേക്കണ്ടതിനും
18അവെനരാവിെലേതാറുംസന്ദർശിച്ച്
നിമിഷംേതാറും പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിനും അവൻ

എന്തുള്ള ?
19 അങ്ങ് എ്രതേത്താളം അവിടുെത്ത േനാട്ടം

എന്നിൽനിന്ന് മാറ്റാതിരിക്കും?
ഞാൻ ഉമിനീർ ഇറക്കുന്നതുവെര എെന്ന

വിടാെതയുമിരിക്കും?
20 ഞാൻ പാപം െചയ്തുെവങ്കിൽ,

മനുഷ്യപാലകേന, ഞാൻ അവിടുേത്തക്ക്
െചയ്യന്നു?

ഞാൻഎനിയ്ക്ക്തെന്നഭാരമായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
അവിടുന്ന് എെന്ന അേങ്ങക്ക് ലക്ഷ്യമായി

വച്ചിരിക്കുന്നെതന്ത?്
21എെന്റഅതി്രകമംഅവിടുന്ന്ക്ഷമിക്കാെതയും
അകൃത്യം േമാചിക്കാെതയും ഇരിക്കുന്നെതന്ത?്
ഇേപ്പാൾഞാൻെപാടിയിൽകിടക്കും;
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അവിടുന്ന് എെന്ന അേന്വഷിച്ചാൽ ഞാൻ
ഇല്ലാതിരിക്കും”.

8
1 അതിന് ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദ് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:്
2 “എ്രതേത്താളം നീ ഇങ്ങെനസംസാരിക്കും?
നിെന്റ വായിെല വാക്കുകൾ െകാടുങ്കാറ്റ േപാെല

ഇരിക്കും?
3ൈദവംന്യായം മറിച്ച കളയുേമാ?
സർവ്വശക്തനായ ൈദവം നീതിെയ

മറിച്ച കളയുേമാ?
4 നിെന്റ മക്കൾ ൈദവേത്താട് പാപം

െചയ്െതങ്കിൽ
ൈദവം അവെര അവരുെട അതി്രകമങ്ങൾക്ക്

ഏല്പിച്ച കളഞ്ഞു.
5നീൈദവെത്ത ്രശദ്ധേയാെടഅേന്വഷിക്കുകയും
സർവ്വശക്തനായ ൈദവേത്താടേപക്ഷിക്കുകയും

െചയ്താൽ,
6നീ നിർമ്മലനും േനരുള്ളവനുെമങ്കിൽ
അവിടുന്ന് ഇേപ്പാൾ നിനക്ക് േവണ്ടി

ഉണർന്നുവരും;
നിെന്റ നീതിയുള്ള വാസസ്ഥലെത്ത

യഥാസ്ഥാനത്താക്കും.
7നിെന്റപൂർവ്വസ്ഥിതിഅല്പമായിേത്താന്നും;
നിെന്റഅന്ത്യസ്ഥിതിഅതിമഹത്തായിരിക്കും.
8നീ പണ്ടെത്തതലമുറേയാട് േചാദിക്കുക;
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട അേന്വഷണ ഫലം

്രഗഹിച്ച െകാള്ള ക.
9 നാം ഇന്നെല ഉണ്ടായവരും ഒന്നും

അറിയാത്തവരുമേല്ലാ;
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ഭൂമിയിൽനമ്മുെട ജീവകാലം ഒരു നിഴലെ്രത.
10അവർനിനക്ക് ഉപേദശിച്ച പറഞ്ഞുതരും;
തങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് വാക്കുകൾ

പുറെപ്പടുവിക്കും.
11െചളിയില്ലാെതഞാങ്ങണവളരുേമാ?
െവള്ളമില്ലാെത േപാട്ടപ്പ ല്ല് വളരുേമാ?
12 അത് അരിയാെത പച്ചയായിരിക്കുേമ്പാൾ

തെന്ന
മറ്റ്എല്ലാ പുല്ലിനും മുമ്പ് വാടിേപ്പാകുന്നു.
13 ൈദവെത്ത മറക്കുന്ന എല്ലാവരുെടയും പാത

അങ്ങെനതെന്ന;
വഷളെന്റആശനശിച്ച േപാകും;
14അവെന്റആ്രശയംഅറ്റ േപാകും;
അവെന്റശരണംചിലന്തിവലയെ്രത.
15അവൻ തെന്റ വീടിെനആ്രശയിക്കും;എന്നാൽ

അത് നില ്ക്കുകയില്ല;
അവൻ അതിെന മുറുെക പിടിക്കും; എന്നാൽ

അത് നിലനില് ക്കുകയില്ല.
16െവയിലത്ത്അവൻപച്ചയായിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ ചില്ലികൾ അവെന്റ േതാട്ടത്തിൽ

പടരുന്നു.
17അവെന്റ േവര് കല്ക്കുന്നിൽപടരുന്നു;
അത്കല്ല കള െടയിടയിൽ െചന്ന് തിരയുന്നു.
18അവെന്റസ്ഥലത്തുനിന്ന്അവെനനശിപ്പിച്ചാൽ
ഞാൻ നിെന്ന കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അത് അവെന

നിേഷധിക്കും.
19ഇതാ,ഇത്അവെന്റവഴിയുെടസേന്താഷം;
െപാടിയിൽനിന്ന് മെറ്റാന്ന് മുളച്ച വരും.
20ൈദവംനിഷ്കളങ്കെനനിരസിക്കുകയില്ല;
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാെരതാങ്ങുകയുമില്ല.
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21ൈദവംഇനിയും നിെന്റവായിൽചിരിയും
നിെന്റ അധരങ്ങളിൽ ഉല്ലാസേഘാഷവും

നിറയ്ക്കും.
22നിെന്നപകക്കുന്നവർലജ്ജധരിക്കും;
ദുഷ്ടന്മാരുെടകൂടാരം ഇല്ലാെതയാകും.’

9
1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്

2 “അത് അങ്ങെന തെന്ന എന്ന് എനിക്കും
അറിയാം നിശ്ചയം;

ൈദവസന്നിധിയിൽമർത്യൻനീതിമാനാകുന്നെതങ്ങെന?
3 ഒരുവന് യേഹാവേയാട് വാദിക്കുവാൻ ഇഷ്ടം

േതാന്നിയാൽ
ആയിരത്തിൽ ഒന്നിനു േപാലും ഉത്തരം

പറയുവാൻകഴിയുകയില്ല.
4അവിടുന്ന്ജ്ഞാനിയും മഹാശക്തനുമാകുന്നു;
അവിടുേത്താട് ശഠിച്ചിട്ട് വിജയിച്ചവൻആര?്
5 അവിടുന്ന് പർവ്വതങ്ങെള അവ അറിയാെത

നീക്കിക്കളയുന്നു;
അവിടുെത്ത േകാപത്തിൽ അവെയ

മറിച്ച കളയുന്നു.
6 അവിടുന്ന് ഭൂമിെയ സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്ന്

ഇളക്കുന്നു;
അതിെന്റതൂണുകൾകുലുങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
7അവിടുന്ന്സൂര്യേനാട് കല്പിക്കുന്നു;
അത് ഉദിക്കാെതയിരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് നക്ഷ്രതങ്ങെള െപാതിഞ്ഞ്

മു്രദയിടുന്നു.
8അവിടുന്ന് തനിച്ച്ആകാശെത്തവിരിക്കുന്നു;
സമു്രദത്തിെല തിരമാലകളിേന്മൽ അവിടുന്ന്

നടക്കുന്നു.
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9അവിടുന്ന് സപ്തർഷി, മകയിരം, കാർത്തിക*,
ഇവെയയും

െതെക്കനക്ഷ്രതമണ്ഡലെത്തയും ഉണ്ടാക്കുന്നു.
10യേഹാവഅറിഞ്ഞുകൂടാത്തവൻകാര്യങ്ങള ം
എണ്ണമില്ലാത്തഅത്ഭുതങ്ങള ം െചയ്യന്നു.
11അവിടുന്ന് എെന്റ അരികിൽ കൂടി കടക്കുന്നു;

ഞാൻഅവിടുെത്തകാണുന്നില്ല;
അവിടുന്ന് കടന്നുേപാകുന്നു;ഞാൻഅവിടുെത്ത

അറിയുന്നതുമില്ല.
12അവിടുന്ന് പറിെച്ചടുക്കുന്നു;ആര്അവിടുെത്ത

തടുക്കും?
‘നീഎന്ത് െചയ്യന്നു’എന്ന്ആര് േചാദിക്കും?
13ൈദവംതെന്റ േകാപം പിൻവലിക്കുന്നില്ല;
രഹബിെന്റ സഹായികൾ അവിടുെത്ത

വണങ്ങുന്നു. 14പിെന്നഞാൻഅങ്ങേയാട്
ഉത്തരം പറയുന്നതും

അങ്ങേയാട് വാദിപ്പാൻ വാക്ക്
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതുംഎങ്ങെന?

15 ഞാൻ നീതിമാനായിരുന്നാലും അങ്ങേയാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൂടാ;

എെന്റ ്രപതിേയാഗിേയാട് ഞാൻ
യാചിേക്കണ്ടിവരും.

16 ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഉത്തരം
അരുളിയാലും

എെന്റ അേപക്ഷ േകൾക്കും എന്ന് ഞാൻ
വിശ്വസിക്കുകയില്ല.

17 െകാടുങ്കാറ്റ െകാണ്ട് അവിടുന്ന് എെന്ന
തകർക്കുന്നുവേല്ലാ;

* 9. 9 സപ്തർഷി, മകയിരം,കാർത്തിക ഭൂമിെയസ്വാധീനിക്കുന്ന
ആകാശനിയമങ്ങൾ 38:33
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കാരണംകൂടാെത എെന്റ മുറിവുകൾ
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

18ശ്വസിക്കുവാൻഎെന്നസമ്മതിക്കുന്നില്ല;
ൈകപ്പ െകാണ്ട്എെന്റവയറ് നിറയ്ക്കുന്നു.
19ബലംവിചാരിച്ചാൽ:ൈദവംതെന്നബലവാൻ;
ന്യായവിധിവിചാരിച്ചാൽ:ആര്എനിയ്ക്ക്അവധി

നിശ്ചയിക്കും?
20 ഞാൻ നീതിമാനായാലും എെന്റ സ്വന്തവായ്

എെന്നകുറ്റം വിധിക്കും;
ഞാൻനിഷ്കളങ്കനായാലുംഅവിടുന്ന്എനിയ്ക്ക്

കുറ്റംആേരാപിക്കും.
21ഞാൻ നിഷ്കളങ്കൻ; ഞാൻ എെന്റ ്രപാണെന

കരുതുന്നില്ല;
എെന്റജീവെനഞാൻനിരസിക്കുന്നു.
22അെതല്ലാം ഒരുേപാെല; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ

പറയുന്നത:്
അവിടുന്ന് നിഷ്കളങ്കെനയും ദുഷ്ടെനയും

നശിപ്പിക്കുന്നു.
23ബാധ െപെട്ടന്ന് െകാല്ല ന്നുെവങ്കിൽ
നിർേദ്ദാഷികള െട നിരാശ കണ്ട് അവിടുന്ന്

ചിരിക്കുന്നു.
24ഭൂമി ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതിെല ന്യായാധിപന്മാരുെട മുഖം അവിടുന്ന്

മൂടിക്കളയുന്നു; അത് അവിടുന്നെല്ലങ്കിൽ
പിെന്ന ആര?് 25 എെന്റ ആയുഷ്കാലം
ഓട്ടക്കാരെനക്കാൾ േവഗം േപാകുന്നു;

അത് നന്മകാണാെതഓടിേപ്പാകുന്നു.
26അത്ഓടത്തണ്ടുെകാണ്ടുള്ളവള്ളംേപാെലയും
ഇരെയ റാഞ്ചുന്ന കഴുകെനേപ്പാെലയും

കടന്നുേപാകുന്നു.
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27 ഞാൻ എെന്റ സങ്കടം മറന്ന,് മുഖവിഷാദം
കളഞ്ഞ,്

്രപസന്നതേയാെടഇരിക്കുെമന്നു പറഞ്ഞാൽ,
28 ഞാൻ എെന്റ വ്യസനം എല്ലാം ഓർത്ത്

ഭയെപ്പടുന്നു;
അവിടുന്ന് എെന്ന നിർേദ്ദാഷിയായി

എണ്ണ കയിെല്ലന്ന്ഞാൻഅറിയുന്നു.
29എെന്നകുറ്റം വിധിക്കുകേയയുള്ള ;
പിെന്നഞാൻവൃഥാ ്രപയത്നിക്കുന്നെതന്തിന്?
30ഞാൻഹിമംെകാണ്ട്എെന്നകഴുകിയാലും
േസാപ്പ െകാണ്ട്എെന്റൈകെവടിപ്പാക്കിയാലും
31 അവിടുന്ന് എെന്ന േചറ്റ കുഴിയിൽ

മുക്കിക്കളയും;
എെന്റവസ്്രതംേപാലുംഎെന്നെവറുക്കും.
32ഞാൻഅങ്ങേയാട് ്രപതിവാദിേക്കണ്ടതിനും
ഞങ്ങെളാരുമിച്ച് ന്യായവിസ്താരത്തിന്

െചേല്ലണ്ടതിനും
അവിടുന്ന്എെന്നേപ്പാെല മനുഷ്യനല്ലേല്ലാ.
33 ഞങ്ങെള ഇരുവെരയും പറഞ്ഞു

നിർേത്തണ്ടതിന്
ഞങ്ങള െട നടുവിൽ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനുമില്ല.
34ൈദവംതെന്റവടിഎന്നിൽനിന്ന് നീക്കെട്ട;
അവിടുെത്ത േഘാരത്വം എെന്ന

േപടിപ്പിക്കാതിരിക്കെട്ട;
35 അേപ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവെയ േപടിക്കാെത

സംസാരിക്കും;
ഇേപ്പാൾഎെന്റസ്ഥിതിഅങ്ങെനയല്ലേല്ലാ”.

10
1 “എെന്റജീവൻഎനിയ്ക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു;



ഇേയ്യാബ് 10:2 xxvii ഇേയ്യാബ് 10:10

ഞാൻഎെന്റസങ്കടംതുറന്നുപറയും;
എെന്റമേനാവ്യസനത്തിൽഞാൻസംസാരിക്കും.
2 ഞാൻ ൈദവേത്താട് പറയും: എെന്ന കുറ്റം

വിധിക്കരുേത;
എെന്ന കുറ്റെപ്പടുത്താൻ സംഗതി എന്ത?് എെന്ന

അറിയിക്കണേമ.
3 പീഡിപ്പിക്കുന്നതും അവിടുെത്ത ൈകപ്പണിെയ

തുച്ഛീകരിക്കുന്നതും
ദുഷ്ടന്മാരുെട ആേലാചനയിൽ

്രപസാദിക്കുന്നതുംഅങ്ങയ്ക്ക് േയാഗ്യേമാ?
4മാംസേന്രതങ്ങേളാഅങ്ങയ്ക്കുള്ളത?്
മനുഷ്യൻ കാണുന്നതുേപാെലേയാ അങ്ങ്

കാണുന്നത?്
5അങ്ങ്എെന്റഅകൃത്യംഅേന്വഷിക്കുവാനും
എെന്റപാപെത്തേശാധന െചയ്യ വാനും
6 അങ്ങയുെട നാള കൾ മനുഷ്യെന്റ നാള കൾ

േപാെലേയാ?
അങ്ങയുെട ആണ്ടുകൾ മർത്യെന്റ ജീവകാലം

േപാെലേയാ?
7ഞാൻകുറ്റക്കാരനല്ലഎന്ന്അങ്ങ്അറിയുന്നു;
അങ്ങയുെട കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കാവുന്നവൻ

ആരുമില്ല.
8അങ്ങയുെടൈകഎനിക്ക് രൂപം നൽകി എെന്ന

മുഴുവനുംസൃഷ്ടിച്ച ;
എന്നിട്ട ംഅവിടുന്ന്എെന്നനശിപ്പിച്ച കളയുന്നു.
9 അങ്ങ് എെന്ന കളിമണ്ണ െകാണ്ട് െമനഞ്ഞു

എേന്നാർക്കണേമ;
അവിടുന്ന്എെന്നവീണ്ടുംെപാടിയാക്കിക്കളയുേമാ?
10അങ്ങ്എെന്നപാലുേപാെലപകർന്ന്
ൈതരുേപാെല ഉറകൂടുമാറാക്കിയേല്ലാ.
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11ത്വക്കും മാംസവുംഅങ്ങ്എെന്നധരിപ്പിച്ച ;
അസ്ഥിയും ഞരമ്പുംെകാണ്ട് എെന്ന

െനയ്തിരിക്കുന്നു.
12ജീവനും കൃപയുംഅങ്ങ്എനിയ്ക്ക് നല്കി;
അങ്ങയുെട കരുണ എെന്റ ശ്വാസെത്ത

പരിപാലിക്കുന്നു.
13എന്നാൽഅങ്ങ്ഇത്അങ്ങയുെടഹൃദയത്തിൽ

ഒളിച്ച െവച്ച ;
ഇതായിരുന്നുഅങ്ങയുെടതാത്പര്യംഎന്ന്ഞാൻ

അറിയുന്നു.
14ഞാൻപാപം െചയ്താൽഅങ്ങ്കാണുന്നു;
എെന്റ അകൃത്യം അങ്ങ് ശിക്ഷിക്കാെത

വിടുന്നതുമില്ല.
15 ഞാൻ ദുഷ്ടെനങ്കിൽ എനിയ്ക്ക് അേയ്യാ

കഷ്ടം;
നീതിമാനായിരുന്നാലും ഞാൻ തല

ഉയർേത്തണ്ടതല്ല;
ലജ്ജാപൂർണ്ണനായി ഞാൻ എെന്റ കഷ്ടത

കാണുന്നു. 16 തല ഉയർത്തിയാൽ അങ്ങ്
ഒരുസിംഹംേപാെലഎെന്നേവട്ടയാടും.

പിെന്നയും എനിെക്കതിെര അങ്ങയുെട
അത്ഭുതശക്തി കാണിക്കുന്നു.
17 അങ്ങയുെട സാക്ഷികെള അങ്ങ്
വീണ്ടുംവീണ്ടുംഎെന്റ േനെരനിർത്തുന്നു;

അങ്ങയുെട േ്രകാധം എെന്റ േമൽ
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു;

അവഗണംഗണമായി വന്നു െപാരുതുന്നു.
18 അങ്ങ് എെന്ന ഗർഭപാ്രതത്തിൽനിന്ന്

പുറെപ്പടുവിച്ചെതന്തിന?്
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ഒരു കണ്ണ ം എെന്ന കാണാെത എെന്റ ്രപാണൻ
േപാകുമായിരുന്നു.

19 ഞാൻ ജനിക്കാത്തതുേപാെല
ഇരിക്കുമായിരുന്നു;

ഗർഭപാ്രതത്തിൽനിന്ന് എെന്നശവക്കുഴിയിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപാകുമായിരുന്നു;

20എെന്റജീവകാലം ചുരുക്കമല്ലേയാ?
ഇരുള ംഅന്ധതമസ്സ ം ഉള്ളേദശേത്തക്ക്
അർദ്ധരാ്രതിേപാെല കൂരിരുള ം ്രകമമില്ലാെത

അന്ധതമസ്സ ം
21 െവളിച്ചം അർദ്ധരാ്രതിേപാെലയും ഉള്ള

േദശേത്തക്ക്തേന്ന,
മടങ്ങിവരാെത, േപാകുന്നതിനുമുമ്പ്
22ഞാൻഅല്പംആശ്വസിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങ് മതിയാക്കിഎെന്നവിട്ട മാറണേമ”.

11
1 അതിന് നയമാത്യനായ േസാഫർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:്
2 “അതിഭാഷണത്തിന് ഉത്തരം പറേയണ്ടേയാ?
ധാരാളംസംസാരിക്കുന്നവൻനീതിമാനായിരിക്കുേമാ?
3 നിെന്റ ജല്പനം േകട്ടിട്ട് പുരുഷന്മാർ

മിണ്ടാതിരിക്കുേമാ?
നീ പരിഹസിക്കുേമ്പാൾ നിെന്ന ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ

ആരുമില്ലേയാ?
4 “എെന്റഉപേദശം നിർമ്മലംഎന്നും
തൃക്കണ്ണിന് ഞാൻ െവടിപ്പ ള്ളവൻ” എന്നും നീ

പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
5അേയ്യാൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യ കയും
നിെന്റേനെരഅധരംതുറക്കുകയും
6ജ്ഞാനമർമ്മങ്ങൾവിവിധസാഫല്യമുള്ളവ
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എന്ന് നിെന്ന ്രഗഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്തുഎങ്കിൽ!
അേപ്പാൾനിെന്റഅകൃത്യംഓേരാന്നും
ൈദവം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ

അറിയുമായിരുന്നു.
7 ൈദവത്തിെന്റ അഗാധതത്വം നിനക്ക്

്രഗഹിക്കാേമാ?
സർവ്വശക്തെന്റ സമ്പൂർത്തി നിനക്ക്

മനസ്സിലാകുേമാ?
8അത് ആകാശേത്താളം ഉയരമുള്ളത;് നീ എന്ത്

െചയ്യ ം;
അത് പാതാളേത്തക്കാൾ അഗാധമായത്;

നിനെക്കന്തറിയാം?
9അതിെന്റഅളവ് ഭൂമിെയക്കാൾനീളവും
സമു്രദെത്തക്കാൾവീതിയും ഉള്ളത.്
10യേഹാവകടന്നുവന്ന്ബന്ധിക്കുകയും
വിസ്താരസഭെയ കൂട്ട കയും െചയ്താൽ

അവിടുെത്തതടുക്കുന്നത്ആർ?
11 ൈദവം െകാള്ളരുതാത്തവെര

അറിയുന്നുവേല്ലാ;
ദൃഷ്ടിവക്കാെത തെന്ന അവിടുന്ന് േ്രദാഹം

കാണുന്നു.
12വിഡ്ഢിയായവനുംബുദ്ധി്രപാപിക്കും;
കാട്ട കഴുതക്കുട്ടി മനുഷ്യനായി ജനിക്കും;
13നീ നിെന്റഹൃദയെത്തസ്ഥിരമാക്കി
ൈദവത്തിങ്കേലക്ക്ൈകമലർത്തുേമ്പാൾ
14 നിെന്റ കയ്യിൽ േ്രദാഹം ഉെണ്ടങ്കിൽ അതിെന

അകറ്റ ക;
നീതിേകട് നിെന്റകൂടാരങ്ങളിൽപാർപ്പിക്കരുത.്
15അേപ്പാൾനീ കളങ്കംകൂടാെത മുഖം ഉയർത്തും;
നീ ഉറച്ച നില്ക്കും; ഭയെപ്പടുകയുമില്ല.
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16അെത,നീ കഷ്ടത മറക്കും;
ഒഴുകിേപ്പായ െവള്ളംേപാെലഅതിെനഓർക്കും.
17 നിെന്റ ആയുസ്സ് മദ്ധ്യാഹ്നെത്തക്കാൾ

്രപകാശിക്കും;
ഇരുൾ ്രപഭാതംേപാെലയാകും.
18 ്രപത്യാശയുള്ളതുെകാണ്ട് നീ

നിർഭയനായിരിക്കും;
നീ ചുറ്റ ം േനാക്കിൈസ്വരമായി വസിക്കും;
19നീകിടക്കും;ആരുംനിെന്നഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല;
പലരും നിെന്റ മമതഅേന്വഷിക്കും.
20എന്നാൽദുഷ്ടന്മാരുെട കണ്ണ് മങ്ങിേപ്പാകും;
ശരണംഅവർക്ക് െപായ്േപാകും;
്രപാണെനവിടുന്നതേ്രതഅവർക്കുള്ള ്രപത്യാശ”.

12
1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്

2 “ഓേഹാ,നിങ്ങൾആകുന്നുവിദ്വജ്ജനം!
നിങ്ങൾമരിച്ചാൽജ്ഞാനം മരിക്കും.
3നിങ്ങെളേപ്പാെലഎനിക്കുംബുദ്ധി ഉണ്ട;്
നിങ്ങേളക്കാൾഞാൻഒട്ട ം കുറഞ്ഞവനല്ല;
ആർക്കാകുന്നുഇെതാെക്കഅറിഞ്ഞുകൂടാത്തത?്
4ൈദവെത്തവിളിച്ച് ഉത്തരം ലഭിച്ചഞാൻ
എെന്റസഖിയ്ക്ക്പരിഹാസവിഷയമായിത്തീർന്നു;
നീതിമാനും നിഷ്കളങ്കനുമായവൻ തെന്ന

പരിഹാസവിഷയമായിത്തീർന്നു.
5വിപത്ത് നിന്ദ്യംഎന്ന്സുഖിമാെന്റവിചാരം;
കാൽ ഇടറുന്നവർക്കായി അത്

ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
6 പിടിച്ച പറിക്കാരുെട കൂടാരങ്ങൾ

സമാധാനമായിരിക്കുന്നു;
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ൈദവെത്ത േകാപിപ്പിക്കുന്നവർ നിർഭയമായ ്
വസിക്കുന്നു;

അവരുെടകയ്യിൽൈദവംഎത്തിച്ച െകാടുക്കുന്നു.
7 മൃഗങ്ങേളാട് േചാദിക്കുക; അവ നിെന്ന

ഉപേദശിക്കും;
ആകാശത്തിെലപക്ഷികേളാട് േചാദിക്കുക;അവ

പറഞ്ഞുതരും;
8അല്ല, ഭൂമിേയാട് സംഭാഷിക്കുക; അത് നിെന്ന

ഉപേദശിക്കും;
സമു്രദത്തിെല മത്സ്യം നിേന്നാട് വിവരിക്കും.
9യേഹാവയുെടൈകഇത് ്രപർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് ഇവെയല്ലാംെകാണ്ടും ്രഗഹിക്കാത്തവനാര?്
10സകലജീവജന്തുക്കള െടയും ്രപാണനും
സകലമനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റയും ശ്വാസവും

ൈദവത്തിെന്റകയ്യിൽഇരിക്കുന്നു.
11െചവി വാക്കുകെളപരിേശാധിക്കുന്നില്ലേയാ?
അണ്ണാക്ക് ഭക്ഷണം രുചിേനാക്കുന്നില്ലേയാ?
12വൃദ്ധന്മാരുെട പക്കൽജ്ഞാനവും
വേയാധികന്മാരിൽവിേവകവും ഉണ്ട.്
13ജ്ഞാനവും ശക്തിയും യേഹാവയുെട പക്കൽ,
ആേലാചനയുംവിേവകവുംഅവിടുേത്തക്കുള്ളത.്
14 യേഹാവ ഇടിച്ച കളഞ്ഞാൽ ആർക്കും

പണിതുകൂടാ;
അവിടുന്ന് മനുഷ്യെന ബന്ധിച്ചാൽ ആരും

അഴിച്ച വിടുകയില്ല.
15 അവിടുന്ന് െവള്ളം തടഞ്ഞുവച്ചാൽ അത്

വറ്റിേപ്പാകുന്നു;
അവിടുന്ന് വിട്ടയച്ചാൽ അത് ഭൂമിെയ

മറിച്ച കളയുന്നു.
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16 ൈദവത്തിെന്റ പക്കൽ ശക്തിയും
മഹാജ്ഞാനവും ഉണ്ട;്

വഞ്ചിതനും വഞ്ചകനുംഅവിടുേത്തക്കുള്ളവർ.
17 യേഹാവ മ്രന്തിമാെര കവർച്ചയായി െകാണ്ട്

േപാകുന്നു;
ന്യായാധിപന്മാെര േഭാഷന്മാരാക്കുന്നു.
18രാജാക്കന്മാരുെടഅധികാരെത്തഅഴിക്കുന്നു;
അവരുെടഅരയ്ക്ക്ബന്ധനം മുറുക്കുന്നു.
19 യേഹാവ പുേരാഹിതന്മാെര കവർച്ചയായി

െകാണ്ടുേപാകുന്നു;
ബലശാലികെളതള്ളിയിട്ട കളയുന്നു.
20യേഹാവവിശ്വസ്തന്മാർക്ക് വാക്ക് മുട്ടിക്കുന്നു.
വൃദ്ധന്മാരുെടബുദ്ധിഎടുത്തുകളയുന്നു.
21യേഹാവ ്രപഭുക്കന്മാരുെടേമൽനിന്ദപകരുന്നു;
ബലവാന്മാരുെടഅരക്കച്ചഅഴിച്ച കളയുന്നു.
22 യേഹാവ അഗാധകാര്യങ്ങൾ

അന്ധകാരത്തിൽനിന്ന് െവളിച്ചത്ത്
െകാണ്ടുവരുന്നു;

അന്ധതമസ്സിെന ്രപകാശത്തിൽവരുത്തുന്നു.
23 യേഹാവ ജനതകെള വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും

നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു;
അവിടുന്ന് ജനതകെള ചിതറിക്കുകയും

കൂട്ട കയും െചയ്യന്നു.
24 യേഹാവ ഭൂവാസികളിെല തലവന്മാരിൽ നിന്ന്

ൈധര്യംഎടുത്തുകളയുന്നു;
വഴിയില്ലാത്ത ശൂന്യ്രപേദശത്ത് അവെര ഉഴന്നു

നടക്കുമാറാക്കുന്നു;
25 അവർ െവളിച്ചമില്ലാെത ഇരുട്ടിൽ

തപ്പിനടക്കുന്നു;
യേഹാവ മദ്യപന്മാെരേപ്പാെല അവെര

ചാഞ്ചാടുമാറാക്കുന്നു.
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13
1എെന്റകണ്ണ് ഇെതല്ലാം കണ്ടു;
എെന്റെചവിഅത് േകട്ട് ്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
2നിങ്ങൾഅറിയുന്നത്ഞാനുംഅറിയുന്നു;
ഞാൻനിങ്ങേളക്കാൾഒട്ട ം കുറഞ്ഞവനല്ല.
3 സർവ്വശക്തനായ ൈദവേത്താട് ഞാൻ

സംസാരിക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു;
ൈദവേത്താട് വാദിക്കുവാൻ ഞാൻ

ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
4 നിങ്ങൾ വ്യാജെത്ത സത്യംെകാണ്ട് െവള്ള

പൂശുന്നവർ;
നിങ്ങെളല്ലാവരും മുറിൈവദ്യന്മാർതെന്ന.
5നിങ്ങൾഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നാൽെകാള്ളാം;
അത് നിങ്ങൾക്ക്ജ്ഞാനമായിരിക്കും.
6എെന്റന്യായവാദം േകട്ട െകാൾവിൻ;
എെന്റഅധരങ്ങള െടവ്യവഹാരം ്രശദ്ധിക്കുവിൻ.
7 നിങ്ങൾ ൈദവത്തിനുേവണ്ടി നീതിേകട്

സംസാരിക്കുന്നുേവാ?
നിങ്ങൾ ൈദവത്തിനുേവണ്ടി വ്യാജം

പറയുന്നുേവാ?
8അവിടുെത്തപക്ഷംപിടിക്കുന്നുേവാ?
ൈദവത്തിനുേവണ്ടിവാദിക്കുന്നുേവാ?
9 അവിടുന്ന് നിങ്ങെള പരിേശാധിച്ചാൽ

എെന്തങ്കിലും നന്മകാണുേമാ?
മർത്യെന േതാല്പിക്കുേമ്പാെല നിങ്ങൾൈദവെത്ത

േതാല്പിക്കുേമാ?
10ഗൂഢമായി പക്ഷപാതംകാണിച്ചാൽ
അവിടുന്ന് നിങ്ങെളശാസിക്കും നിശ്ചയം.
11 ൈദവത്തിെന്റ മഹിമ നിങ്ങെള

ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ലേയാ?
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ൈദവത്തിെന്റ ഭീതി നിങ്ങള െടേമൽ
വീഴുകയില്ലേയാ?

12 നിങ്ങള െട ജ്ഞാപകവാക്യങ്ങൾ ചാരമായ
പഴെമാഴികളാണ;്

നിങ്ങള െട േകാട്ടകൾമൺേകാട്ടകൾതേന്ന.
13 നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുവിൻ; ഞാൻ

പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട;
പിെന്നഎനിയ്ക്ക് വരുന്നത് വരെട്ട.
14 ഞാൻ എെന്റ മാംസെത്ത പല്ല െകാണ്ട്

കടിച്ച പിടിക്കുന്നതും
എെന്റജീവെനഉേപക്ഷിച്ച കളയുന്നതുംഎന്തിന?്.
15 അങ്ങ് എെന്ന െകാന്നാലും ഞാൻ

അങ്ങെയത്തെന്നകാത്തിരിക്കും;
ഞാൻ എെന്റ നടപ്പ് അങ്ങയുെട മുമ്പാെക

െതളിയിക്കും.
16വഷളൻഅങ്ങയുെടസന്നിധിയിൽവരുകയില്ല
എന്നുള്ളത് തെന്നഎനിെക്കാരു രക്ഷയാകും.
17എെന്റവാക്ക് ്രശദ്ധേയാെട േകൾക്കുവിൻ;
ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കുന്നത് നിങ്ങള െട െചവിയിൽ

കടക്കെട്ട;
18 ഇതാ, ഞാൻ എെന്റ ന്യായങ്ങെള

ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ നീതീകരിക്കെപ്പടും എന്ന് ഞാൻ

അറിയുന്നു.
19എേന്നാട് വാദിക്കുവാൻതുനിയുന്നതാര?്
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ മിണ്ടാതിരുന്ന് എെന്റ ്രപാണൻ

ഉേപക്ഷിക്കാം.
20രണ്ടുകാര്യം മാ്രതംഎേന്നാട് െചയ്യരുേത;
എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങയുെട സന്നിധി വിട്ട്

ഒളിക്കുകയില്ല.
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21 അങ്ങയുെട ൈക എന്നിൽനിന്ന്
പിൻവലിക്കണേമ;

അങ്ങയുെട ഭയങ്കരത്വംഎെന്ന ്രഭമിപ്പിക്കരുേത.
22 പിെന്ന അവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും; ഞാൻ ഉത്തരം

പറയും;
അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം; അവിടുന്ന്

ഉത്തരംഅരുേളണേമ.
23എെന്റഅകൃത്യങ്ങള ം പാപങ്ങള ംഎ്രത?
എെന്റ അതി്രകമവും പാപവും എെന്ന

്രഗഹിപ്പിക്കണേമ.
24തിരുമുഖം മറച്ച െകാള്ളന്നതും
എെന്നശ്രതുവായി വിചാരിക്കുന്നതുംഎന്തിന?്
25പാറിേപ്പാകുന്നഇലെയഅങ്ങ് േപടിപ്പിക്കുേമാ?
ഉണങ്ങിയപതിരിെനപിന്തുടരുേമാ?
26 കയ്പായുള്ളത് അവിടുന്ന് എനിയ്ക്ക്

എഴുതിവച്ച്
എെന്റ യൗവ്വനത്തിെല അകൃത്യങ്ങൾ എെന്ന

അനുഭവിക്കുമാറാക്കുന്നു.
27എെന്റകാൽഅങ്ങ് *ആമത്തിൽഇട്ട ;
എെന്റനടെപ്പാെക്കയും കുറിച്ച െവക്കുന്നു.
എെന്റകാലടികള െട ചുറ്റ ം വരവരയ്ക്കുന്നു.
28ഞാൻചീഞ്ഞഴുകിയവസ്്രതംേപാെലയും
പുഴുഅരിച്ചവസ്്രതംേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു.

14
1 സ്്രതീ ്രപസവിച്ച മനുഷ്യൻ
അല്പായുസ്സള്ളവനും
കഷ്ടസമ്പൂർണ്ണനുംആകുന്നു.
2 അവൻ പൂേപാെല വിടർന്ന്

െപാഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
* 13. 27 ആമം -വിലങ്ങ്
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നിലനില് ക്കാെതനിഴൽേപാെലഓടിേപ്പാകുന്നു.
3അവെന്റ േനെരേയാതൃക്കണ്ണ് മിഴിക്കുന്നത?്
എെന്നേയാ അങ്ങ് ന്യായവിസ്താരത്തിേലക്ക്

വരുത്തുന്നത?്
4 അശുദ്ധനിൽനിന്ന് ജനിച്ച വിശുദ്ധൻ ഉേണ്ടാ?

ഒരുത്തനുമില്ല.
5അങ്ങയുെട ജീവകാലത്തിന്അവധി ഉണ്ടേല്ലാ;
അവെന്റ മാസങ്ങള െട എണ്ണം അങ്ങയുെട

പക്കൽ;
അവന് ലംഘിച്ച കൂടാത്ത അതിര് അവിടുന്ന്

വച്ചിരിക്കുന്നു
6അവൻഒരു കൂലിക്കാരെനേപ്പാെലവി്രശമിച്ച്
തെന്റ ദിവസത്തിൽതൃപ്തിെപ്പേടണ്ടതിന്
അങ്ങയുെട േനാട്ടം അവനിൽനിന്ന്

മാറ്റിെക്കാള്ളണേമ.
7ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ ്രപത്യാശയുണ്ട്;
അതിെന െവട്ടിയാൽ പിെന്നയും

െപാട്ടിക്കിളിർക്കും;
അതിന് ഇളെങ്കാമ്പുകൾവിടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കും.
8അതിെന്റ േവര് നിലത്ത് പഴകിയാലും
അതിെന്റകുറ്റി മണ്ണിൽ ഉണങ്ങിേപ്പായാലും
9െവള്ളത്തിെന്റഗന്ധംെകാണ്ട്അത് കിളിർക്കും
ഒരുൈതേപാെലശാഖപുറെപ്പടും.
10മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ്രദവിച്ച േപാകുന്നു;
മനുഷ്യൻ ്രപാണെന വിട്ടാൽ പിെന്ന അവൻ

എവിെട?
11സമു്രദത്തിെലെവള്ളംേപായ്േപാകുേമ്പാെലയും
നദി വറ്റി ഉണങ്ങിേപ്പാകുേമ്പാെലയും
12മനുഷ്യൻകിടന്നിട്ട് എഴുേന്നല്ക്കുന്നില്ല;
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ആകാശം ഇല്ലാെതയാകുംവെര അവർ
ഉണരുന്നില്ല;

ഉറക്കത്തിൽനിന്ന്എഴുേന്നല്ക്കുന്നതുമില്ല;
13 അങ്ങ് എെന്ന പാതാളത്തിൽ

മറച്ച വയ്ക്കുകയും
അവിടുെത്ത േകാപം കഴിയുേവാളം എെന്ന

ഒളിപ്പിക്കുകയും
എനിക്ക് ഒരവധി നിശ്ചയിച്ച്എെന്ന
ഓർക്കുകയും െചയ്തുെവങ്കിൽ

െകാള്ളാമായിരുന്നു.
14മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽവീണ്ടും ജീവിക്കുേമാ?
എന്നാൽഎനിക്ക് മാറ്റം വരുേവാളം
എെന്റയുദ്ധകാലെമല്ലാംകാത്തിരിക്കാമായിരുന്നു.
15അങ്ങ്വിളിക്കും;ഞാൻഅവിടുേത്താട് ഉത്തരം

പറയും;
അങ്ങയുെട ൈകേവലേയാട് അങ്ങയ്ക്ക്

താത്പര്യമുണ്ടാകും.
16 ഇേപ്പാേഴാ അവിടുന്ന് എെന്റ കാലടികെള

എണ്ണന്നു;
എെന്റ പാപത്തിേന്മൽ അങ്ങ്

ദൃഷ്ടിവക്കുന്നില്ലേയാ?
17 എെന്റ അതി്രകമം ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി

മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റഅകൃത്യംഅങ്ങ് മറച്ചിരിക്കുന്നു.
18മലേപാലും വീണു െപാടിയുന്നു;
പാറയുംസ്ഥലംവിട്ട് മാറിേപ്പാകുന്നു.
19െവള്ളംകല്ല കെള േതയുമാറാക്കുന്നതും
അതിെന്റ ്രപവാഹം നിലെത്ത െപാടി

ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതു േപാെല
അങ്ങ് മനുഷ്യെന്റ ്രപത്യാശെയനശിപ്പിക്കുന്നു.



ഇേയ്യാബ് 14:20 xxxix ഇേയ്യാബ് 15:7

20അങ്ങ് എേപ്പാഴും അവെനആ്രകമിച്ചിട്ട് അവൻ
കടന്നുേപാകുന്നു;

അവിടുന്ന് അവെന്റ മുഖം വിരൂപമാക്കി അവെന
അയച്ച കളയുന്നു.

21അവെന്റപു്രതന്മാർക്ക്ബഹുമാനംലഭിക്കുന്നത്
അവൻഅറിയുന്നില്ല;

അവർക്ക് താഴ്ച ഭവിക്കുന്നത് അവൻ
്രഗഹിക്കുന്നതുമില്ല.

22 തെന്നപ്പറ്റി മാ്രതം അവെന്റ േദഹം
േവദനെപ്പടുന്നു;

തെന്നക്കുറിച്ചേ്രതഅവെന്റഉള്ളം ദുഃഖിക്കുന്നു”.

15
1 അതിന് േതമാന്യനായ എലീഫസ് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:്
2 “ജ്ഞാനിയായവൻ വ്യർത്ഥജ്ഞാനം

്രപസ്താവിക്കുേമാ?
അവൻ കിഴക്കൻ കാറ്റ െകാണ്ട്

വയറുനിറയ്ക്കുേമാ?
3അവൻ ്രപേയാജനമില്ലാത്തവാക്കുകളാലും
ഉപകാരമില്ലാത്തെമാഴികളാലും തർക്കിക്കുേമാ?
4നീ ഭക്തി െവടിഞ്ഞ് ൈദവസന്നിധിയിെല ധ്യാനം

മുടക്കിക്കളയുന്നു.
5നിെന്റഅകൃത്യം നിെന്റവാെയപഠിപ്പിക്കുന്നു;
ഉപായികള െടനാവ് നീ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.
6 ഞാനല്ല, നിെന്റ സ്വന്തവായ് നിെന്ന കുറ്റം

വിധിക്കുന്നു;
നിെന്റ അധരങ്ങൾ തെന്ന നിെന്റേനെര

സാക്ഷീകരിക്കുന്നു.
7നീേയാആദ്യം ജനിച്ച മനുഷ്യൻ?
പർവ്വതങ്ങൾക്കും മുമ്പ് നീ പിറന്നുേവാ?
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8 നീ ൈദവത്തിെന്റ ആേലാചനസഭയിൽ
കൂടിയിട്ട േണ്ടാ?

ജ്ഞാനംനിെന്റഅവകാശംആേണാ?
9 ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതായി നിനക്ക് എന്ത്

അറിയാം?
ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതായി നീ എന്താണ്

്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നത?്
10 ഞങ്ങള െട ഇടയിൽ നരച്ചവരും വൃദ്ധന്മാരും

ഉണ്ട;്
നിെന്റഅപ്പേനക്കാൾ ്രപായം െചന്നവർതെന്ന.
11ൈദവത്തിെന്റആശ്വാസങ്ങള ം
സ്വന്തമായി പറഞ്ഞുതരുന്ന വാക്കും നിനക്ക്

േപാരേയാ?
12നിെന്റഹൃദയം നിെന്നപതറിക്കുന്നെതന്ത?്
നിെന്റകണ്ണ് ജ്വലിക്കുന്നെതന്ത?്
13നീൈദവത്തിെന്റ േനെരതിരിയുകയും
നിെന്റ വായിൽനിന്ന് ഇങ്ങെനയുള്ള വാക്കുകൾ

പുറെപ്പടുകയും െചയ്യന്നു.
14മർത്യൻശുദ്ധിമാനായിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?
സ്്രതീ ്രപസവിച്ചവൻനീതിമാനായിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?
15 തെന്റ വിശുദ്ധന്മാരിലും ൈദവത്തിന്

വിശ്വാസമില്ലേല്ലാ;
സ്വർഗ്ഗവുംഅവിടുെത്തകണ്ണിന് നിർമ്മലമല്ല.
16പിെന്നെവറുപ്പ ം വഷളത്തവുമുള്ളവനായി
െവള്ളംേപാെല അകൃത്യം കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ

എങ്ങെന?
17ഞാൻനിെന്നഉപേദശിക്കാം, േകട്ട െകാള്ള ക;
ഞാൻകണ്ടിട്ട ള്ളത് വിവരിച്ച പറയാം.
18 ജ്ഞാനികൾ അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാട്

േകൾക്കുകയും
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മറച്ച വയ്ക്കാെത അറിയിക്കുകയും െചയ്തതു
തേന്ന.

19 അവർക്കുമാ്രതമാണേല്ലാ േദശം
നല്കിയിരുന്നത;്

അന്യൻഅവരുെട ഇടയിൽകടക്കുന്നതുമില്ല.
20 ദുഷ്ടൻ ജീവപര്യന്തം അതിേവദനേയാെട

ഇരിക്കുന്നു;
ഉപ്രദവകാരിക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന ആണ്ടുകൾ

തികയുേവാളം തെന്ന.
21ഭീകരശബ്ദംഅവെന്റെചവിയിൽ മുഴങ്ങുന്നു;
സുഖമായിരിക്കുേമ്പാൾ കവർച്ചക്കാരൻ

അവെന്റേനെരവരുന്നു.
22 അന്ധകാരത്തിൽനിന്ന് മടങ്ങിവരുെമന്ന്

അവൻവിശ്വസിക്കുന്നില്ല;
അവൻവാളിനിരയാകാൻനിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
23അവൻഅപ്പം െതണ്ടിനടക്കുന്നു; ‘അത്എവിെട

കിട്ട ം’എന്ന് േചാദിക്കുന്നു?
അന്ധകാരദിവസം തനിക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നു

എന്ന്അവൻഅറിയുന്നു.
24 കഷ്ടവും മനഃപീഡയും അവെന

ഭയെപ്പടുത്തുന്നു;
പടെക്കാരുങ്ങിയ രാജാെവന്നേപാെല അവെന

ആ്രകമിക്കുന്നു.
25 അവൻ ൈദവത്തിന് വിേരാധമായി ൈക

ഉയർത്തി,
സർവ്വശക്തേനാട് ധിക്കാരം കാട്ടിയതുെകാണ്ടു

തെന്ന.
26തെന്റപരിചകള െടതടിച്ച മുഴകേളാടുകൂടി
അവൻ ശാഠ്യംകാണിച്ച് ൈദവത്തിെന്റ േനെര

പാഞ്ഞുെചല്ല ന്നു.
27 അവൻ തെന്റ മുഖെത്ത േമദസ്സ െകാണ്ട്

മൂടുന്നു;
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തെന്റഅരെക്കട്ടിന് െകാഴുപ്പ് കൂട്ട ന്നു.
28അവൻശൂന്യനഗരങ്ങളിലുംആരുംപാർക്കാെത
കൽകൂമ്പാരങ്ങളായിത്തീരുവാനുള്ള വീടുകളിലും

പാർക്കുന്നു.
29അവൻധനവാനാകുകയില്ല;അവെന്റസമ്പത്ത്

നിലനില ്ക്കുകയില്ല; അവരുെട വിളവ്
നിലേത്തക്കു കുലച്ച മറികയുമില്ല.
30 ഇരുളിൽനിന്ന് അവൻ അകന്നു
േപാകുകയില്ല;

അഗ്നിജ്വാല അവെന്റ െകാമ്പുകെള
ഉണക്കിക്കളയും;

തിരുവായിെല ശ്വാസംെകാണ്ട് അവൻ
കടന്നുേപാകും.

31 അവൻ വ്യാജത്തിൽ ആ്രശയിക്കരുത;് അത്
സ്വയവഞ്ചനയേ്രത;

അവെന്റ ്രപതിഫലം വ്യാജം തെന്നആയിരിക്കും.
32 അവെന്റ ദിവസം വരുംമുമ്പ് അത്

നിവൃത്തിയാകും;
അവെന്റെകാമ്പുകൾപച്ചയായിരിക്കുകയില്ല.
33മുന്തിരിവള്ളിയിൽ നിന്ന് എന്നേപാെലഅവെന്റ

പക്വമാകാത്തപഴങ്ങൾെകാഴിഞ്ഞുവീഴും.
ഒലിവുവൃക്ഷംേപാെലപൂ െപാഴിക്കും.
34അഭക്തന്മാരുെടകൂട്ടം വന്ധ്യത ്രപാപിക്കും;
ൈകക്കൂലിയുെടകൂടാരങ്ങൾതീയ്ക്കിരയാകും.
35 അവർ കഷ്ടെത്ത ഗർഭംധരിച്ച് തിന്മെയ

്രപസവിക്കുന്നു;
അവരുെട ഉദരം വഞ്ചനെയഉളവാക്കുന്നു.

16
1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
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2 “ഞാൻ േപാെലയുള്ള വാക്കുകൾ പലതും
േകട്ടിട്ട ണ്ട്;

നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വ്യസനിപ്പിക്കുന്ന
ആശ്വാസകന്മാർ.

3വ്യർത്ഥവാക്കുകൾക്ക്അവസാനംഉണ്ടാകുേമാ?
അല്ല, ഇങ്ങെന ഉത്തരം പറയുവാൻ നിെന്ന

േ്രപരിപ്പിക്കുന്നത്എന്ത?്
4നിങ്ങെളേപ്പാെലഞാനുംസംസാരിക്കാം;
എനിയ്ക്കുള്ളഅനുഭവംനിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ
എനിയ്ക്കും നിങ്ങള െടേനെര െമാഴികെള

േയാജിപ്പിക്കുകയും
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് തല കുലുക്കുകയും

െചയ്യാമായിരുന്നു.
5 ഞാൻ അധരം െകാണ്ട് നിങ്ങെള

ൈധര്യെപ്പടുത്തുകയും
സാന്ത്വനംെകാണ്ട് നിങ്ങെളആശ്വസിപ്പിക്കുകയും

െചയ്യ മായിരുന്നു.
6 ഞാൻ സംസാരിച്ചാലും എെന്റ േവദന

ശമിക്കുന്നില്ല;
ഞാൻ അടങ്ങിയിരുന്നാലും എനിെക്കന്ത്

ആശ്വാസമുള്ള ?
7 ഇേപ്പാേഴാ യേഹാവ എെന്ന

ക്ഷീണിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് എെന്റ ബന്ധുവർഗ്ഗെത്തെയാെക്കയും

ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
8 അവിടുന്ന് എെന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; അത്

എനിെക്കതിെരസാക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നു;
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എെന്റ *െമലിച്ചൽ എനിയ്ക്ക് വിേരാധമായി
എഴുേന്നറ്റ് എെന്റ മുഖത്തു േനാക്കി
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.

9 അവിടുന്ന് േകാപത്തിൽ എെന്ന കീറി
ഉപ്രദവിക്കുന്നു;

അവിടുന്ന്എെന്റ േനെരപല്ല് കടിക്കുന്നു;
ശ്രതുഎെന്റ േനെരകണ്ണ് കൂർപ്പിക്കുന്നു.
10അവർഎെന്റ േനെരവായ് പിളർക്കുന്നു;
നിന്ദേയാെടഅവർഎെന്റെചകിട്ടത്തടിക്കുന്നു;
അവർഎനിയ്ക്ക് വിേരാധമായി കൂട്ടം കൂടുന്നു.
11 ൈദവം എെന്ന അഭക്തെന്റ പക്കൽ

ഏല്പിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെടകയ്യിൽഎെന്നഅകെപ്പടുത്തുന്നു.
12 ഞാൻ സ്വസ്ഥമായി വസിച്ചിരുന്നു; യേഹാവ

എെന്നചതച്ച കളഞ്ഞു;
അവിടുന്ന് എെന്ന കഴുത്തിന് പിടിച്ച്

തകർത്തുകളഞ്ഞു;
എെന്നതനിക്ക് ഉന്നമാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.
13 അവിടുെത്ത അസ്്രതങ്ങൾ എെന്റ ചുറ്റ ം

വീഴുന്നു;
അവിടുന്ന് ആദരിക്കാെത എെന്റ

അന്തർഭാഗങ്ങെളപിളർക്കുന്നു;
എെന്റ †പിത്തരസംനിലത്ത് ഒഴിച്ച കളയുന്നു.
14അവിടുന്ന്എെന്നഇടിച്ചിടിച്ച് തകർക്കുന്നു;
മല്ലെനേപ്പാെലഎെന്റ േനെരപായുന്നു.
15ഞാൻചാക്ക്എെന്റത്വക്കിേന്മൽകൂട്ടിത്തുന്നി,
എെന്റെകാമ്പിെന െപാടിയിൽഇട്ടിരിക്കുന്നു.

* 16. 8 െമലിയുക - എല്ല ം േതാലും ആകുക † 16. 13
പിത്തരസം -കരൾഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ്രദവം
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16 കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് എെന്റ മുഖം
ചുവന്നിരിക്കുന്നു;

എെന്റകണ്ണിേന്മൽഅന്ധതമസ്സ് കിടക്കുന്നു.
17എങ്കിലുംസാഹസംഎെന്റൈകകളിൽഇല്ല.
എെന്റ ്രപാർത്ഥന നിർമ്മലമേ്രത. 18 അേയ്യാ

ഭൂമിേയ, എേന്നാട് െചയ്ത കുറ്റങ്ങള ്
മറയ്ക്കരുേത;

എെന്റനിലവിളിഎങ്ങും തടഞ്ഞുേപാകരുേത.
19ഇേപ്പാഴുംഎെന്റസാക്ഷിസ്വർഗ്ഗത്തിലും
എെന്റജാമ്യക്കാരൻ ഉയരത്തിലും ഇരിക്കുന്നു.
20 എെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ എെന്ന

പരിഹസിക്കുന്നു;
എെന്റ കണ്ണ് ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് കണ്ണ നീർ

െപാഴിക്കുന്നു.
21അവൻമനുഷ്യന് േവണ്ടിൈദവേത്താടും
മനുഷ്യപു്രതന് േവണ്ടി അവെന്റ കൂട്ട കാരേനാടും

ന്യായവാദം കഴിക്കും.
22ഏതാനുംആണ്ട്കഴിയുേമ്പാേഴക്ക്
ഞാൻ മടങ്ങിവരാനാവാത്ത പാതയിേലക്ക്

േപാേകണ്ടിവരുമേല്ലാ.

17
1 എെന്റ ശ്വാസം* ക്ഷയിച്ച , എെന്റ ആയുസ്സ്
തീർന്നുേപാകുന്നു;
ശവക്കുഴിഎനിക്കായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
2എെന്റഅരികിൽപരിഹാസേമയുള്ള ;
എെന്റ കണ്ണ് അവരുെട ്രപേകാപനം കണ്ടു

െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

* 17. 1 ശ്വാസംആത്മാവ്
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3 അവിടുന്ന് പണയംെകാടുത്ത് എനിയ്ക്ക്
ജാമ്യമാേകണേമ;

എെന്നസഹായിക്കുവാൻ മറ്റാരുള്ള ?
4ബുദ്ധി േതാന്നാത്തവണ്ണം അവിടുന്ന് അവരുെട

ഹൃദയംഅടച്ച കളഞ്ഞു;
അതുനിമിത്തം അവിടുന്ന് അവെര

ഉയർത്തുകയില്ല.
5ഒരാൾസ്േനഹിതന്മാെരകവർച്ചയ്ക്കു േവണ്ടി
കാണിച്ച െകാടുത്താൽഅവെന്റ മക്കള െട കണ്ണ്

മങ്ങിേപ്പാകും.
6 അവിടുന്ന് എെന്ന ജനങ്ങൾക്ക്

പഴെഞ്ചാല്ലാക്കിത്തീർത്തു;
ഞാൻമുഖത്ത്തുേപ്പല ്ക്കുന്നവനായിത്തീർന്നു.
7ദുഃഖം കാരണംഎെന്റകണ്ണ് മങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ അവയവങ്ങൾ എല്ലാം നിഴൽേപാെല

തെന്ന.
8 േനരുള്ളവർഅത് കണ്ട് ്രഭമിച്ച േപാകും;
നിഷ്കളങ്കൻഅഭക്തെന്റേനെര േക്ഷാഭിക്കും.
9നീതിമാേനാതെന്റവഴി തെന്നപിന്തുടരും;
ൈകെവടിപ്പ ള്ളവൻ േമല്ക്കുേമൽ ബലം

്രപാപിക്കും.
10എന്നാൽനിങ്ങൾഎല്ലാവരും മടങ്ങിവരുവിൻ;
ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരു ജ്ഞാനിെയയും

കാണുന്നില്ല.
11 എെന്റ നാള കൾ കഴിഞ്ഞുേപായി; എെന്റ

ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾക്ക,്
എെന്റ ഹൃദയത്തിെല നിരൂപണങ്ങൾക്ക് തകർച്ച

സംഭവിച്ച .
12അവർരാ്രതിെയപകലാക്കുന്നു;
െവളിച്ചം ഇരുട്ടിേനാട്അടുത്തിരിക്കുന്നു.
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13 ഞാേനാ പാതാളെത്ത എെന്റ വീടായി
്രപതീക്ഷിക്കുന്നു;

ഇരുട്ടിൽ ഞാൻ എെന്റ കിടക്ക വിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
14ഞാൻ ്രദവത്വേത്താട്: നീ എെന്റ അപ്പൻ
എന്നും

പുഴുവിേനാട:് നീ എെന്റഅമ്മയും സേഹാദരിയും
എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

15അങ്ങെനയിരിെക്കഎെന്റ ്രപത്യാശഎവിെട?
ആര്എെന്റ ്രപത്യാശെയകാണും?
16 അത് പാതാളത്തിെന്റ വാതിലുകൾ വെര

ഇറങ്ങിേപ്പാകുേമാ?
െപാടിയിേലക്ക്അത് ഇറങ്ങിവരുേമാ?”

18
1 അതിന് ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദ് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:്
2 “നിങ്ങൾ എ്രതേത്താളം വാക്കുകൾക്ക്

കുടുക്കുവയ്ക്കും?
ബുദ്ധി്രപേയാഗിക്കുക; പിെന്ന നമുക്ക്

സംസാരിക്കാം.
3ഞങ്ങെളമൃഗങ്ങളാെയണ്ണന്നതും
ഞങ്ങൾനിങ്ങൾക്ക്അശുദ്ധരായി േതാന്നുന്നതും

എന്ത?്
4 േകാപത്തിൽസ്വയംകടിച്ച കീറുന്നവേന,
നിെന്റനിമിത്തം ഭൂമി നിർജ്ജനമായിത്തീരണേമാ?
പാറഅതിെന്റസ്ഥലംവിട്ട മാറണേമാ?
5ദുഷ്ടന്മാരുെട െവളിച്ചം െകട്ട േപാകും;
അവെന്റഅഗ്നിജ്വാല ്രപകാശിക്കുകയില്ല.
6 അവെന്റ കൂടാരത്തിൽ െവളിച്ചം

ഇരുണ്ടുേപാകും;
അവെന്റദീപം െകട്ട േപാകും.
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7 അവൻ ഉറച്ച കാലടി വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം
ഇടുങ്ങിേപ്പാകും;

അവെന്റസ്വന്തആേലാചനഅവെനതള്ളിയിടും.
8അവെന്റകാൽവലയിൽകുടുങ്ങിേപ്പാകും;
അവൻചതിക്കുഴിക്കുമീെതനടക്കും.
9െകണിഅവെന്റകുതികാലിന് പിടിക്കും*;
അവൻകുടുക്കിൽഅകെപ്പടും.
10അവന് നിലത്ത്കുരുക്ക് മറച്ച വയ്ക്കും;
അവെന പിടിക്കുവാൻ പാതയിൽ െകണി

ഒളിച്ച വയ്ക്കും.
11ചുറ്റിലും േഘാരത്വങ്ങൾഅവെന ്രഭമിപ്പിക്കും;
അവെന്റ കാലുകെള പിന്തുടർന്ന് അവെന

േവട്ടയാടും.
12അവെന്റഅനത്ഥൎ ം വിശന്നിരിക്കുന്നു;
വിപത്ത്അവെന്റഅരികിൽ ഒരുങ്ങി നില്ക്കുന്നു.
13അത്അവെന്റ േദഹാംഗങ്ങെളതിന്നുകളയും;
മരണത്തിെന്റ കടിഞ്ഞൂൽ അവെന്റ

അവയവങ്ങെളതിന്നുകളയും.
14 അവൻ ആ്രശയിച്ച കൂടാരത്തിൽനിന്ന് േവർ

പറിഞ്ഞുേപാകും;
ഭീകരതയുെട രാജാവിെന്റ അടുക്കേലക്ക്

അവെന െകാണ്ടുേപാകും.
15 അവന് ആരുമല്ലാത്തവർ അവെന്റ

കൂടാരത്തിൽവസിക്കും;
അവെന്റനിവാസത്തിേന്മൽഗന്ധകം െപയ്യ ം.
16അടിയിൽഅവെന്റ േവര് ഉണങ്ങിേപ്പാകും;
മീെതഅവെന്റെകാമ്പ് വാടിേപ്പാകും.
17അവെന്റഓർമ്മഭൂമിയിൽനിന്ന്നശിച്ച േപാകും;

* 18. 9 െകണി അവെന്റ കുതികാലിന് പിടിക്കും കുതികാലിന്
പിടിക്കുന്നവന ്അവെര േതാല ്പ്പിക്കും
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െതരുവീഥിയിൽഅവെന്റ േപര് ഇല്ലാതാകും.
18 അവെന െവളിച്ചത്തുനിന്ന് ഇരുട്ടിേലക്ക്

തള്ളിയിടും;
ഭൂതലത്തിൽനിന്ന്അവെനഓടിച്ച കളയും.
19 സ്വജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ അവന് പു്രതേനാ

െപൗ്രതേനാഇല്ലാെതയിരിക്കും;
അവെന്റപാർപ്പിടംഅന്യം നിന്നുേപാകും.
20 അവെന്റ നാശത്തിനു മുമ്പ് വസിച്ചിരുന്നവര ്

അവെന്റദിവസംകണ്ട് വിസ്മയിക്കും;
അവെന്റ നാശത്തിനു േശഷം വസിച്ചിരുന്നവര ്

അമ്പരന്ന് േപാകും.
21 നീതിെകട്ടവെന്റ വാസസ്ഥലം

ഇങ്ങെനയാകുന്നു.
ൈദവെത്ത അറിയാത്തവെന്റ സ്ഥലം

ഇങ്ങെനതെന്ന”.

19
1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്

2 “നിങ്ങൾ എ്രത നാൾ എെന്റ മനസ്സ്
വ്യസനിപ്പിക്കുകയും

വാക്കുകളാൽഎെന്നതകർക്കുകയും െചയ്യ ം?
3 ഇേപ്പാൾ പത്ത് ്രപാവശ്യം നിങ്ങൾ എെന്ന

നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു;
എേന്നാട് േ്രദാഹം െചയ്യ വാൻ നിങ്ങൾക്ക്

ലജ്ജയില്ല.
4ഞാൻെതറ്റിേപ്പായത്സത്യംഎങ്കിൽ
എെന്റെതറ്റ്എനിക്ക് തെന്നഅറിയാം.
5 നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ എനിക്ക് വിേരാധമായി

വലിപ്പം ഭാവിച്ച്
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എെന്റ അപമാനെത്തക്കുറിച്ച് എെന്ന
ആേക്ഷപിക്കുന്നുഎങ്കിൽ

6ൈദവംഎെന്നമറിച്ച കളഞ്ഞ്
തെന്റ വലയിൽ എെന്ന കുടുക്കിയിരിക്കുന്നു

എന്നറിയുവിൻ.
7 അേയ്യാ, ബലാല്ക്കാരം എന്ന് ഞാൻ

നിലവിളിക്കുന്നു; േകൾക്കുവാനാരുമില്ല;
രക്ഷക്കായി ഞാൻ മുറയിടുന്നു; ന്യായം

കിട്ട ന്നതുമില്ല.
8 എനിക്ക് കടന്നുേപാകുവാനാവാത്തവിധം

യേഹാവഎെന്റവഴി െകട്ടിയടച്ച ,
എെന്റപാതകൾഇരുട്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
9 എെന്റ േതജസ്സ് യേഹാവ എെന്റ േമൽനിന്ന്

ഉരിെഞ്ഞടുത്തു;
എെന്റതലയിെലകിരീടം നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
10അവിടുന്ന് എെന്ന ചുറ്റ ം ക്ഷയിപ്പിച്ച ; എെന്റ

കഥകഴിഞ്ഞു;
ഒരു വൃക്ഷെത്തേപ്പാെല എെന്റ ്രപത്യാശ

പറിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
11അവിടുന്ന് തെന്റ േകാപംഎെന്റ േമൽജ്വലിപ്പിച്ച്
എെന്നതനിക്ക് ശ്രതുവായിഎണ്ണന്നു.
12അവിടുെത്തപടക്കൂട്ടങ്ങൾഒന്നിച്ച വരുന്നു;
അവർഎെന്റ േനെരഅവരുെട വഴി നിരത്തുന്നു;
എെന്റകൂടാരത്തിനു ചുറ്റ ം പാളയമിറങ്ങുന്നു.
13 അവർ എെന്റ സേഹാദരന്മാെര എേന്നാട്

അകറ്റിക്കളഞ്ഞു;
എെന്റ പരിചയക്കാർ എനിക്ക്

അന്യരായിത്തീർന്നു.
14എെന്റബന്ധുജനങ്ങൾഒഴിഞ്ഞുമാറി;
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എെന്റഉറ്റസ്േനഹിതന്മാർഎെന്നമറന്നുകളഞ്ഞു.
15 എെന്റ വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നവരും എെന്റ

ദാസികള ംഎെന്നഅന്യനായിഎണ്ണന്നു;
ഞാൻഅവർക്ക് പരേദശിയായി േതാന്നുന്നു.
16ഞാൻ എെന്റ ദാസെന വിളിച്ച ; അവൻ വിളി

േകൾക്കുന്നില്ല.
എെന്റ വായ്െകാണ്ട് ഞാൻ അവേനാട്

യാചിേക്കണ്ടിവരുന്നു.
17എെന്റശ്വാസംഎെന്റ ഭാര്യയ്ക്ക്അസഹ്യവും
എെന്റയാചനഎെന്റകൂടപ്പിറപ്പ കൾക്ക*്അറപ്പ ം

ആയിരിക്കുന്നു.
18െകാച്ച കുട്ടികൾേപാലുംഎെന്നനിരസിക്കുന്നു;
ഞാൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ അവർ എെന്ന

കളിയാക്കുന്നു.
19 എെന്റ ്രപാണസ്േനഹിതന്മാർ എല്ലാവരും

എെന്നെവറുക്കുന്നു;
എനിക്ക് ്രപിയരായവർവിേരാധികളായിത്തീർന്നു.
20 എെന്റ അസ്ഥി ത്വക്കിേനാടും മാംസേത്താടും

പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
പല്ലിെന്റ േമാണേയാെട മാ്രതം ഞാൻ

അവേശഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
21സ്േനഹിതന്മാെര,എേന്നാട് കൃപ േതാന്നണേമ,

കൃപ േതാന്നണേമ;
ൈദവത്തിെന്റൈകഎെന്നെതാട്ടിരിക്കുന്നു.
22 ൈദവം എന്നേപാെല നിങ്ങള ം എെന്ന

ഉപ്രദവിക്കുന്നെതന്ത?്
എെന്റമാംസംതിന്ന് തൃപ്തിവരാത്തത്എന്ത?്

* 19. 17 കൂടപ്പിറപ്പ കൾക്ക്എെന്റമക്കള് 
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23 അേയ്യാ എെന്റ വാക്കുകൾ ഒന്ന്
എഴുതിെയങ്കിൽ,

ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ച വെച്ചങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു.

24അവെയഇരുമ്പാണിയുംഈയവുംെകാണ്ട്
പാറയിൽ സദാകാലേത്തക്ക് െകാത്തിവെച്ചങ്കിൽ

െകാള്ളാമായിരുന്നു.
25 എെന്ന വീെണ്ടടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്നും
അവിടുന്ന് ഒടുവിൽ െപാടിേമൽ നില് ക്കുെമന്നും†

ഞാൻഅറിയുന്നു.
26എെന്റത്വക്ക് ഇങ്ങെനനശിച്ചേശഷം
ഞാൻ േദഹസഹിതനായിൈദവെത്തകാണും.
27ഞാൻതെന്നഅവിടുെത്തകാണും;
അന്യനല്ല, എെന്റ സ്വന്തകണ്ണ് അവിടുെത്ത

കാണും;
എെന്റഹൃദയംഎെന്റഉള്ളിൽക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
28നാംഎങ്ങെനഅവെന ഉപ്രദവിക്കുെമന്നും
അതിെന്റ കാരണം അവനിൽ കാണുന്നു എന്നും

നിങ്ങൾപറയുന്നുെവങ്കിൽ
29 വാളിെന േപടിക്കുവിൻ; േ്രകാധം വാളിെന്റ

ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണം;
ഒരുന്യായവിധിഉെണ്ടന്ന്അറിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ”.
† 19. 25 െപാടിേമൽ നില് ക്കുെമന്നും െപാടി എന്നത് െകാണ്ട്
ചിലര ് അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത് ശവക്കുഴി എന്നാണ ്. എന്നാല ്
േകാടതിമുറിയിെല സാക്ഷിവിസ്താരേത്താട് ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു
പദമായിട്ടാണ് മിക്ക േവദപഠിതാക്കള ം െപാടിേമല ് നില് ക്കുക
എന്നതുെകാണ്ട് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത.് ഇേയ്യാബ് 31:14,ആവര ്ത്തനം
19:16,സങ്കീര ്ത്തനം 12:5, െയശയ്യാവ് 19:21 േനാക്കുക.
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20
1 അതിന് നയമാത്യനായ േസാഫർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:്
2 “ഉത്തരം പറയുവാൻ എെന്റ നിരൂപണങ്ങൾ

െപാങ്ങിവരുന്നു.
എെന്റഉള്ളിെലഅക്ഷമകാരണംതെന്ന.
3എനിയ്ക്ക് ലജ്ജാകരമായശാസനഞാൻേകട്ട ;
എന്നാൽ ആത്മാവ് എെന്റ വിേവകത്തിൽ നിന്ന്

ഉത്തരം പറയുന്നു.
4മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായതുമുതൽ
പുരാതനമായ ഈ വസ്തുത നീ

അറിയുന്നില്ലേയാ?
5ദുഷ്ടന്മാരുെട ജയേഘാഷംതാല്ക്കാലികമെ്രത;
അഭക്തെന്റസേന്താഷംഅല്പേനരേത്തേക്കയുള്ള .
6 അവെന്റ ഉയർച്ച ആകാശേത്താളം

എത്തിയാലും
അവെന്റശിരസ്സ് േമഘങ്ങേളാളം ഉയർന്നാലും
7 അവൻ സ്വന്തവിസർജ്ജ്യംേപാെല എേന്നക്കും

നശിക്കും;
അവെന കണ്ടിട്ട ള്ളവർ അവൻ എവിെട എന്നു

േചാദിക്കും.
8അവൻസ്വപ്നംേപാെലപറന്നുേപാകും.
അവെനപിെന്നകാണുകയില്ല;
അവൻരാ്രതിദർശനംേപാെല മറഞ്ഞുേപാകും.
9 അവെന കണ്ടിട്ട ള്ള കണ്ണ് ഇനി അവെന

കാണുകയില്ല;
അവെന്റസ്ഥലംഇനിഅവെനദർശിക്കുകയുമില്ല.
10അവെന്റമക്കൾദരി്രദന്മാേരാട് കൃപയാചിക്കും;
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അവെന്റ ൈക* അവെന്റ സമ്പത്ത്
മടക്കിെക്കാടുക്കും.

11 അവെന്റ അസ്ഥികളിൽ യൗവ്വനം
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;

അത്അവേനാടുകൂടി െപാടിയിൽകിടക്കും.
12ദുഷ്ടതഅവെന്റവായിൽ മധുരിച്ചാലും
അവൻഅത് നാവിനടിയിൽ മറച്ച വച്ചാലും
13 അതിെന വിടാെത പിടിച്ച് വായ്ക്കകത്ത്

സൂക്ഷിച്ച വച്ചാലും
14അവെന്റആഹാരംഅവെന്റകുടലിൽ മാറ്റെപ്പട്ട്
അവെന്റഉള്ളിൽസർപ്പവിഷമായിത്തീരും.
15അവൻസമ്പത്ത് വിഴുങ്ങിയാലും അത് വീണ്ടും

ഛർദ്ദിേക്കണ്ടിവരും;
ൈദവം അത് അവെന്റ വയറ്റിൽനിന്ന്

പുറത്താക്കിക്കളയും.
16അവൻസർപ്പവിഷം നുകരും
അണലിയുെട നാവ്അവെന െകാല്ല ം.
17 േതനും പാൽപാടയും ഒഴുകുന്ന േതാടുകെളയും
നദികെളയുംഅവൻകണ്ടു രസിക്കുകയില്ല.
18 തെന്റ സമ്പാദ്യം അവൻ അനുഭവിക്കാെത

മടക്കിെക്കാടുക്കും;
താൻ േനടിയ വസ്തുവകയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം

സേന്താഷിക്കുകയുമില്ല.
19അവൻദരി്രദന്മാെര പീഡിപ്പിച്ച് ഉേപക്ഷിച്ച ;
താൻപണിയാത്തവീട്അപഹരിച്ച .
20അവെന്റെകാതിക്ക് മതിവരാത്തതുെകാണ്ട്
അവൻ തെന്റ മേനാഹരധനേത്താടുകൂടി

രക്ഷെപടുകയില്ല.

* 20. 10 അവെന്റൈകഅവെന്റമക്കള െടൈക
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21 അവൻ ഭക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ലാെത ഒന്നും
േശഷിപ്പിക്കുകയില്ല;

അതുെകാണ്ട് അവെന്റ അഭിവൃദ്ധി
നിലനില ്ക്കുകയില്ല.

22അവെന്റ സമൃദ്ധിയുെട പൂർണ്ണതയിൽ അവന്
െഞരുക്കം ഉണ്ടാകും;

ദരി്രദന്മാരുെട ൈക ഒെക്കയും അവെന്റേമൽ
വരും. 23 അവൻ വയറ്
നിറയ്ക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന

ൈദവം തെന്റ ഉ്രഗേകാപം അവെന്റേമൽ
അയയ്ക്കും;

അവൻ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ അത് അവെന്റേമൽ
വർഷിപ്പിക്കും.

24അവൻഇരുമ്പായുധം ഒഴിേഞ്ഞാടും;
താ്രമ വില്ല്അവനിൽതറഞ്ഞുകയറും.
25 അവൻ അത് അവെന്റ േദഹത്തിൽനിന്ന്

പുറേത്തക്ക്വലിച്ച രുന്നു;
മിന്നുന്ന മുന അവെന്റ പിത്ത്രഗന്ഥിയിൽനിന്ന്

പുറെപ്പടുന്നു;
െകാടും ഭീതിഅവെന്റേമൽഇരിക്കുന്നു.
26 അന്ധകാരെമല്ലാം അവെന്റ നിേക്ഷപമായി

സം്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു;
ആരും ഊതിക്കത്തിക്കാത്ത തീയ്ക്ക് അവൻ

ഇരയാകും;
അവെന്റ കൂടാരത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നതിെന

അത് ദഹിപ്പിക്കും;
27 ആകാശം അവെന്റ അകൃത്യെത്ത

െവളിെപ്പടുത്തും
ഭൂമിഅവന്എതിരായിസാക്ഷ്യം പറയും.
28അവെന്റവീട്ടിെല ധനംഇല്ലാെതയാകും;



ഇേയ്യാബ് 20:29 lvi ഇേയ്യാബ് 21:8

ൈദവത്തിെന്റ േകാപദിവസത്തിൽ അവ
ഒഴുകിേപ്പാകും†.

29ഇത് ദുഷ്ടന്ൈദവം െകാടുക്കുന്നഓഹരിയും
ൈദവം അവന് നിയമിച്ച അവകാശവും

ആകുന്നു”.

21
1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്

2 “എെന്റവാക്ക് ്രശദ്ധേയാെട േകൾക്കുവിൻ;
അത് നിങ്ങൾക്ക്ആശ്വാസമായിരിക്കെട്ട.
3നില് ക്കുവിൻ,ഞാനുംസംസാരിക്കെട്ട;
ഞാൻ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക്

പരിഹസിക്കാം.
4ഞാൻസങ്കടം പറയുന്നത് മനുഷ്യേനാേടാ?
ഞാൻഅക്ഷമനാകാതിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?
5എെന്നേനാക്കി ഭയെപ്പടുവിൻ;
ൈകെകാണ്ട് വായ് െപാത്തിെക്കാള്ള വിൻ.
6ഓർക്കുേമ്പാൾഞാൻെഞട്ടിേപ്പാകുന്നു;
എെന്റ േദഹത്തിന് വിറയൽപിടിക്കുന്നു.
7 ദുഷ്ടന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന് വാർദ്ധക്യം

്രപാപിക്കുകയും
അവർക്ക് ബലം വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യന്നത്

എന്ത?്
8അവരുെട സന്താനം അവേരാടുകൂടി അവരുെട

മുമ്പിലും
അവരുെട വംശം അവർ കാൺെകയും ഉറച്ച്

നില്ക്കുന്നു.
† 20. 28 ൈദവത്തിെന്റ േകാപദിവസത്തിൽഅവ ഒഴുകിേപ്പാകും
ൈദവത്തിെന്റ േകാപദിവസത്തിൽവീട് ഒഴുകിേപ്പാകും
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9 അവരുെട വീടുകൾ ഭയംകൂടാെത
സുഖമായിരിക്കുന്നു;

ൈദവത്തിെന്റവടിഅവരുെട േമൽവരുന്നതുമില്ല.
10 അവരുെട കാള ഇണേചരുന്നു,

നിഷ്ഫലമാകുന്നില്ല;
അവരുെട പശു ്രപസവിക്കുന്നു, കിടാവ്

വളർച്ചെയത്താെതനഷ്ടമാകുന്നതുമില്ല.
11അവർ കുഞ്ഞുങ്ങെളആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെല

പുറത്തയയ്ക്കുന്നു;
അവരുെടകുഞ്ഞുങ്ങൾനൃത്തം െചയ്യന്നു.
12അവർതേപ്പാടും കിന്നരേത്താടുംകൂടി പാടുന്നു;
കുഴലിെന്റനാദത്തിൽസേന്താഷിക്കുന്നു.
13അവർസുഖമായി ദിവസങ്ങൾചിലവഴിക്കുന്നു;
ശാന്തമായി *പാതാളത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങുന്നു.
14അവർൈദവേത്താട:് ‘ഞങ്ങെളവിട്ട േപാകുക;
അവിടുെത്ത വഴികെള അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾ

ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല;
15 ഞങ്ങൾ സർവ്വശക്തെന േസവിക്കുവാൻ

അവിടുന്ന്ആര?്
ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിച്ചാൽ എന്ത് ്രപേയാജനം?’

എന്നുപറയുന്നു.
16 എന്നാൽ അവരുെട ഭാഗ്യം അവർക്ക്

ൈകവശമേല്ല?
ദുഷ്ടന്മാരുെട ആേലാചന എേന്നാട്

അകന്നിരിക്കുന്നു.
17ദുഷ്ടന്മാരുെട വിളക്ക് െകട്ട േപാകുന്നതും
അവർക്ക്ആപത്ത്വരുന്നതും
ൈദവം േകാപത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ വിഭാഗിച്ച്

െകാടുക്കുന്നതുംഎ്രത ്രപാവശ്യം!

* 21. 13 ശാന്തമായിക്ഷണേനരത്തില ്
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18അവർകാറ്റിന് മുമ്പിൽൈവേക്കാൽേപാെലയും
െകാടുങ്കാറ്റ് പറപ്പിക്കുന്ന പതിർേപാെലയും

ആകുന്നു.
19 ൈദവം അവെന്റ അകൃത്യം അവെന്റ

മക്കൾക്കായിസം്രഗഹിച്ച വയ്ക്കുന്നു;
അവൻ അത് അനുഭവിേക്കണ്ടതിന് അവന്

തെന്നപകരം െകാടുക്കെട്ട.
20അവെന്റകണ്ണ്സ്വന്തനാശംകാണെട്ട;
അവൻ തെന്ന സർവ്വശക്തെന്റ േ്രകാധം

കുടിക്കെട്ട;
21 അവെന്റ മാസങ്ങള െട എണ്ണം ഇല്ലാെത

ആയാൽ
തെന്റേശഷം തെന്റ ഭവനേത്താട് അവെനന്ത്

താത്പര്യം?
22 ആെരങ്കിലും ൈദവത്തിന് ബുദ്ധി

ഉപേദശിക്കുേമാ?
അവൻഉന്നതന്മാെരന്യായം വിധിക്കുന്നുവേല്ലാ.
23 ഒരുവൻ േകവലം ൈസ്വരവും

സ്വസ്ഥതയുമുള്ളവനായി
തെന്റപൂർണ്ണേക്ഷമത്തിൽമരിക്കുന്നു.
24 അവെന്റ െതാട്ടികൾ പാലുെകാണ്ട്

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ അസ്ഥികളിെല മജ്ജ

അയഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
25മെറ്റാരാൾ മേനാേവദനേയാെട മരിക്കുന്നു;
നന്മെയാന്നും അനുഭവിക്കുവാൻ

ഇടവരുന്നതുമില്ല.
26അവർഒരുേപാെല െപാടിയിൽകിടക്കുന്നു;
കൃമിഅവെര മൂടുന്നു.
27ഞാൻനിങ്ങള െടവിചാരങ്ങെളയും
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നിങ്ങൾ എെന്റ േനെര നിരൂപിക്കുന്ന
ഉപായങ്ങെളയുംഅറിയുന്നു.

28 “രാജകുമാരെന്റ ഭവനംഎവിെട?
ദുഷ്ടന്മാർ വസിച്ചിരുന്ന കൂടാരം എവിെട”

എന്നല്ലേയാനിങ്ങൾപറയുന്നത?്
29വഴിേപാക്കേരാട് നിങ്ങൾ േചാദിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
അവരുെടഅടയാളങ്ങെളഅറിയുന്നില്ലേയാ?
30 അനർത്ഥദിവസത്തിൽ ദുഷ്ടൻ

ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
േ്രകാധദിവസത്തിൽഅവർക്ക് വിടുതൽകിട്ട ന്നു.
31 അവെന്റ നടപ്പിെനക്കുറിച്ച് ആര് അവെന്റ

മുഖത്തു േനാക്കി പറയും?
അവൻ െചയ്തതിന് തക്കവണ്ണം ആര് അവന്

പകരംവീട്ട ം?
32 എന്നാലും അവെന ശ്മശാനത്തിേലക്ക്

െകാണ്ടുേപാകുന്നു;
അവെന്റകല്ലറയ്ക്കൽകാവൽനില്ക്കുന്നു.
33താഴ്വരയിെലമണ ്കട്ടഅവന് മധുരമായിരിക്കും;
അവെന്റപിന്നാെലസകലമനുഷ്യരും െചല്ല ം;
അവന് മുമ്പ് േപായവർഅേനകം േപരാണ്.
34 നിങ്ങൾ വൃഥാ എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്

എങ്ങെന?
നിങ്ങള െട ഉത്തരങ്ങളിൽ കപടമല്ലാെത

ഒന്നുമില്ല”.

22
1 അതിന് േതമാന്യനായ എലീഫസ് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:്
2 “മനുഷ്യൻൈദവത്തിന് ഉപകാരമായിവരുേമാ?
ജ്ഞാനിയായവൻ തനിക്ക് തേന്ന

ഉപകരിക്കുകയുള്ള .
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3 നീ നീതിമാനായാൽ സർവ്വശക്തന്
്രപേയാജനമുേണ്ടാ?

നീ നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കുന്നതിനാൽ
ൈദവത്തിന് ലാഭമുേണ്ടാ?

4 നിെന്റ ഭക്തിനിമിത്തേമാ ൈദവം നിെന്ന
ശാസിക്കുകയും

നിെന്ന ന്യായവിസ്താരത്തിൽ വരുത്തുകയും
െചയ്യന്നത?്

5നിെന്റ ദുഷ്ടതവലിയതല്ലേയാ?
നിെന്റഅകൃത്യങ്ങൾക്ക്അന്തവുമില്ല.
6 നിെന്റ സേഹാദരേനാട് നീ െവറുെത പണയം

വാങ്ങി,
നഗ്നന്മാരുെട വസ്്രതം ഉരിെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.
7ക്ഷീണിച്ചവന് നീ െവള്ളം െകാടുത്തില്ല;
വിശന്നവന് നീആഹാരം മുടക്കിക്കളഞ്ഞു.
8ബലവാനായവന് േദശംൈകവശമായി,
മാന്യനായവൻ അതിൽ പാർത്തു. 9 വിധവമാെര

നീ െവറുങ്കയ്യായിഅയച്ച ;
അനാഥന്മാരുെട ൈകകൾ നീ ഒടിച്ച കളഞ്ഞു.

10അതുെകാണ്ട് നിെന്റ ചുറ്റ ം െകണികൾ
ഇരിക്കുന്നു; െപെട്ടന്ന് ഭയം നിെന്ന
്രഭമിപ്പിക്കുന്നു.

11അല്ല,നീഅന്ധകാരെത്തയും
നിെന്ന മൂടുന്ന െപരുെവള്ളെത്തയും

കണുന്നില്ലേയാ?
12ൈദവംസ്വർേഗ്ഗാന്നതത്തിൽഇല്ലേയാ?
നക്ഷ്രതങ്ങൾ എ്രത ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്നു

േനാക്കുക.
13എന്നാൽനീ: ‘ൈദവംഎന്തറിയുന്നു?
കൂരിരുട്ടിൽഅവിടുന്ന് ന്യായംവിധിക്കുേമാ?
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14 നെമ്മ കാണാത്തവിധം േമഘങ്ങൾ
അവിടുേത്തക്ക് മറആയിരിക്കുന്നു;

ആകാശവിതാനത്തിൽ അവിടുന്ന്
സഞ്ചരിക്കുന്നു’എന്നുപറയുന്നു.

15ദുഷ്ടമനുഷ്യർ നടന്നിരിക്കുന്ന
പഴയവഴി നീ ്രപമാണിക്കുേമാ?
16കാലംതികയും മുെമ്പഅവർപിടിെപട്ട േപായി;
അവരുെടഅടിസ്ഥാനംനദിേപാെലഒഴുകിേപ്പായി.
17അവർൈദവേത്താട:് ‘ഞങ്ങെളവിട്ട േപാകുക;
സർവ്വശക്തൻ ഞങ്ങേളാട് എന്ത് െചയ്യ ം’ എന്നു

പറഞ്ഞു.
18 അവിടുന്ന് അവരുെട വീടുകെള നന്മെകാണ്ട്

നിറച്ച ;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ആേലാചന എേന്നാട്

അകന്നിരിക്കുന്നു.
19 നീതിമാന്മാർ അവരുെട നാശം കണ്ട്

സേന്താഷിക്കുന്നു;
കുറ്റമില്ലാത്തവൻഅവെരപരിഹസിച്ച :
20 ‘ഞങ്ങള െടഎതിരാളികൾ മുടിഞ്ഞുേപായി;
അവരുെട േശഷിെപ്പല്ലാം തീയ്ക്കിരയായി’ എന്നു

പറയുന്നു. 21 നീ ൈദവേത്താട് രമ്യതെപ്പട്ട്
സമാധാനമായിരിക്കുക;

എന്നാൽനിനക്ക് നന്മവരും.
22 അവിടുെത്ത വായിൽനിന്ന് ഉപേദശം

ൈകെക്കാൾക;
ൈദവത്തിെന്റ വചനങ്ങെള നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ

സം്രഗഹിക്കുക.
23 സർവ്വശക്തനിേലക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നീ

അഭിവൃദ്ധി്രപാപിക്കും;
നീതിേകട് നിെന്റ കൂടാരങ്ങളിൽനിന്ന്

അകറ്റിക്കളയും.
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24നിെന്റ െപാന്ന് െപാടിയിലും
ഓഫീർതങ്കം േതാട്ടിെല കല്ലിനിടയിലും

ഇട്ട കളയുക.
25അേപ്പാൾസർവ്വശക്തൻനിനക്ക് െപാന്നും
വിലേയറിയ െവള്ളിയുംആയിരിക്കും.
26അന്ന് നീസർവ്വശക്തനിൽആനന്ദിക്കും;
ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് നിെന്റ മുഖം ഉയർത്തും.
27 നീ ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിക്കും; അവിടുന്ന്

നിെന്റ ്രപാർത്ഥനേകൾക്കും;
നീ നിെന്റ േനർച്ചകൾകഴിക്കും.
28 നീ ഒരു കാര്യം നിരൂപിക്കും; അത് നിനക്ക്

സാധിക്കും;
നിെന്റവഴികളിൽ െവളിച്ചം ്രപകാശിക്കും.
29ൈദവംഅഹംഭാവികെളതാഴ്ത്തുന്നു.
താഴ്മയുള്ളവെനഅവിടുന്ന് രക്ഷിക്കും.
30 നിർേദ്ദാഷിയല്ലാത്തവെനേപ്പാലും അവിടുന്ന്

വിടുവിക്കും;
നിെന്റ ൈകകള െട െവടിപ്പിനാൽ അവൻ

വിടുവിക്കെപ്പടും.

23
1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്

2 “ഇന്നുംഎെന്റസങ്കടംകയ്േപറിയതാകുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ ൈക എെന്റ ഞരക്കേത്തക്കാൾ

ഭാരമാകുന്നു.
3ൈദവെത്തഎവിെട കാണും എന്നറിെഞ്ഞങ്കിൽ

െകാള്ളാമായിരുന്നു;
അവിടുെത്ത ന്യായാസനത്തിനരികിൽ ഞാൻ

െചല്ല മായിരുന്നു.
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4 ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ എെന്റ ന്യായം
വിവരിക്കുമായിരുന്നു;

ന്യായവാദം േകാരിെച്ചാരിയുമായിരുന്നു.
5 ൈദവത്തിെന്റ ഉത്തരം എെന്തന്ന്

അറിയാമായിരുന്നു;
അവിടുന്ന് എന്ത് പറയുെമന്നും

്രഗഹിക്കാമായിരുന്നു.
6 അവിടുന്ന് മഹാശക്തിേയാെട എേന്നാട്

വാദിക്കുേമാ?
ഇല്ല;അവിടുന്ന്എെന്നആദരിക്കുകേയയുള്ള .
7 അവിെട േനരുള്ളവൻ ൈദവേത്താട്

വാദിക്കുമായിരുന്നു;
ഞാൻസദാകാലേത്തക്കുംഎെന്റന്യായാധിപെന്റ

കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷെപടുമായിരുന്നു.
8ഞാൻകിഴേക്കാട്ട് െചന്നാൽഅവിടുന്ന്അവിെട

ഇല്ല;
പടിഞ്ഞാേറാട്ട് െചന്നാൽ അവിടുെത്ത

കാണുകയില്ല. 9 വടക്ക് അവിടുന്ന്
്രപവർത്തിക്കുേമ്പാൾ േനാക്കി; അങ്ങെയ
കാണുന്നില്ല;

െതേക്കാട്ട് അവിടുന്ന് തിരിയുന്നു; അങ്ങെയ
കാണുന്നില്ലതാനും.

10 എന്നാൽ ഞാൻ നടക്കുന്ന വഴി അവിടുന്ന്
അറിയുന്നു;

എെന്ന േശാധന കഴിച്ചാൽഞാൻ െപാന്നുേപാെല
പുറത്ത് വരും.

11 എെന്റ പാദങ്ങൾ അവിടുെത്ത കാൽച്ച വട്
പിൻതുടർന്ന് െചല്ല ന്നു;

ഞാൻ വിട്ട മാറാെത അവിടുെത്ത വഴി
്രപമാണിക്കുന്നു.
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12ഞാൻഅവിടുെത്തഅധരങ്ങള െട കല്പന വിട്ട്
പിന്മാറിയിട്ടില്ല;

അവിടുെത്ത വായിെല വചനങ്ങെള എെന്റ
ആഹാരേത്തക്കാൾസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

13 അവിടുന്ന് മാറ്റമില്ലാത്തവൻ; അവിടുെത്ത
പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്ആര?്

തിരുവുള്ളത്തിെന്റ താത്പര്യം അവിടുന്ന്
അനുഷ്ഠിക്കും.

14 എനിക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന്
നിവർത്തിക്കുന്നു;

ഇങ്ങെനയുള്ളപലതുംഅവിടുെത്തപക്കൽഉണ്ട്.
15 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവിടുെത്ത

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ്രഭമിക്കുന്നു;
ഓർക്കുേമ്പാൾഞാൻഅവിടുെത്തഭയെപ്പടുന്നു.
16ൈദവംഎനിക്ക്അൈധര്യം വരുത്തി,
സർവ്വശക്തൻഎെന്ന ്രഭമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
17 ഞാൻ പരവശനായിരിക്കുന്നത്

അന്ധകാരംനിമിത്തമല്ല,
കൂരിരുട്ട് എെന്റ മുഖെത്തമൂടുന്നതുെകാണ്ടുമല്ല.

24
1 സർവ്വശക്തൻ ശിക്ഷാസമയങ്ങെള
നിയമിക്കാത്തതും
അവിടുെത്ത ഭക്തന്മാർ അവിടുെത്ത വിസ്താര

ദിവസങ്ങെളകാണാതിരിക്കുന്നതുംഎന്ത?്
2ചിലർഅതിരുകെള മാറ്റ ന്നു;
ചിലർ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത കവർന്ന് െകാണ്ടുേപായി

േമയ്ക്കുന്നു.
3 ചിലർ അനാഥരുെട കഴുതെയ െകാണ്ട്

േപാകുന്നു;
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ചിലർവിധവയുെടകാളെയപണയംവാങ്ങുന്നു.
4ചിലർസാധുക്കെളവഴി െതറ്റിക്കുന്നു;
േദശെത്തദരി്രദർഎല്ലാം ഒളിച്ച െകാള്ളന്നു.
5അവർമരുഭൂമിയിെലകാട്ട കഴുതകെളേപ്പാെല
ഇരേതടി േവലയ്ക്ക് പുറെപ്പടുന്നു;
അവർ മക്കൾക്കുേവണ്ടി ശൂന്യ്രപേദശത്ത്

ആഹാരം േതടിയുള്ള േവലയ്ക്ക്
പുറെപ്പടുന്നു.

6അവർഅന്യെന്റവയലിൽവിളെവടുക്കുന്നു;
ദുഷ്ടെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ കാലാ

െപറുക്കുന്നു.
7 അവർ വസ്്രതമില്ലാെത നഗ്നരായി രാ്രതി

കഴിച്ച കൂട്ട ന്നു;
കുളിർ മാറ്റാൻഅവർക്ക് പുതപ്പ ംഇല്ല.
8അവർമലകളിൽ മഴനനയുന്നു;
മറവിടം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവർ പാറെയ

ആ്രശയിക്കുന്നു.
9 ചിലർ മുലകുടിക്കുന്ന അനാഥക്കുട്ടികെള

അപഹരിക്കുന്നു;
ചിലർ ദരി്രദേനാട് കുട്ടികെള പണയംവാങ്ങുന്നു.
10അവർവസ്്രതം കൂടാെതനഗ്നരായി നടക്കുന്നു;
പട്ടിണി കിടന്നുെകാണ്ട് കറ്റചുമക്കുന്നു.
11 ദുഷ്ടന്മാരുെട മതിലുകൾക്കകത്ത് അവർ

ചക്കാട്ട ന്നു;
മുന്തിരിച്ചക്ക് ചവിട്ട കയും ദാഹിച്ചിരിക്കുകയും

െചയ്യന്നു.
12പട്ടണത്തിൽആള കൾഞരങ്ങുന്നു;
മുറിേവറ്റവരുെട ്രപാണൻനിലവിളിക്കുന്നു;
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ൈദവംഅവരുെട ്രപാര ്ത്ഥന ്രശദ്ധിക്കുന്നില്ല*
13ഇവർ െവളിച്ചേത്താട് മത്സരിക്കുന്നു;
അതിെന്റവഴികെളഅറിയുന്നില്ല;
അതിെന്റ പാതകളിൽ നടക്കുന്നതുമില്ല.

14 െകാലപാതകൻ രാവിെല
എഴുേന്നല്ക്കുന്നു;

ദരി്രദെനയുംഎളിയവെനയും െകാല്ല ന്നു;
രാ്രതിയിൽകള്ളനായി നടക്കുന്നു.
15 വ്യഭിചാരിയുെട കണ്ണ് അസ്തമയം

കാത്തിരിക്കുന്നു;
അവൻമുഖം മറച്ച് നടക്കുന്നു.
“ഒരു കണ്ണ ം എെന്ന കാണുകയില്ല” എന്ന്

പറയുന്നു.
16ചിലർഇരുട്ടത്ത് വീട് തുരന്നുകയറുന്നു;
പകൽഅവർവാതിൽഅടച്ച പാർക്കുന്നു;
െവളിച്ചത്ത് ഇറങ്ങുന്നതുമില്ല. 17 ്രപഭാതം

അവർക്ക്അന്ധതമസ്സ് തെന്ന;
അന്ധതമസ്സിെന്റ ഭീകരത അവർക്ക്

പരിചയമുണ്ടേല്ലാ.
18 െവള്ളത്തിനുമീെതകൂടി അവർ േവഗത്തിൽ

െപായ്േപാകുന്നു;
അവരുെടഓഹരിഭൂമിയിൽശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
അവരുെട മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽ ആരും

േപാകുന്നില്ല.
19ഹിമജലം വരൾച്ചയ്ക്കും ഉഷ്ണത്തിനും
പാപം െചയ്തവൻപാതാളത്തിനും ഇരയാകുന്നു.
20 അവെന വഹിച്ച ഗർഭപാ്രതം അവെന

മറന്നുകളയും;

* 24. 12 ൈദവം അവരുെട ്രപാര ്ത്ഥന ്രശദ്ധിക്കുന്നില്ല ൈദവം
അകൃത്യം ്രപവര ്ത്തിക്കുന്നസമ്പന്നെരകുറ്റെപ്പടുത്തുന്നില്ല
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കൃമിഅവെനതിന്ന് രസിക്കും;
പിെന്നആരുംഅവെനഓർക്കുകയില്ല;
നീതിേകട് ഒരു വൃക്ഷംേപാെലതകർന്നുേപാകും.
21 ്രപസവിക്കാത്ത മച്ചിെയ അവൻ

വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു;
വിധവയ്ക്ക് നന്മ െചയ്യന്നതുമില്ല.
22 ൈദവം തെന്റ ശക്തിയാൽ കരുത്തന്മാെര

നിലനില ്ക്കുമാറാക്കുന്നു;
ജീവെനക്കുറിച്ച് നിരാശെപ്പട്ടിരിെക്ക അവർ

എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.
23അവിടുന്ന് അവർക്ക് നിർഭയവാസം നല്കുന്നു;

അവർഉറച്ച നില്ക്കുന്നു;
എങ്കിലും അവിടുെത്ത ദൃഷ്ടി അവരുെട

വഴികളിലുണ്ട.്
24 അവർ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു; കുെറകഴിഞ്ഞിട്ട്

അവർഇല്ല;
അവെര താഴ്ത്തി മെറ്റല്ലാവെരയുംേപാെല

നീക്കിക്കളയുന്നു;
കതിർക്കുലെയന്നേപാെലഅവെരഅറുക്കുന്നു.
25ഇങ്ങെനയെല്ലങ്കിൽഎെന്നകള്ളനാക്കുകയും
എെന്റ വാക്ക് അർത്ഥശൂന്യെമന്ന്

െതളിയിക്കുകയും െചയ്യാവുന്നവൻആര?്

25
1 അതിന് ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദ് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:്
2 “ആധിപത്യവും ഭയങ്കരത്വവും ൈദവത്തിെന്റ

പക്കൽഉണ്ട;്
തെന്റ ഉന്നതസ്ഥലങ്ങളിൽഅവിടുന്ന് സമാധാനം

പാലിക്കുന്നു.
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3അവിടുെത്തൈസന്യങ്ങൾക്ക്എണ്ണമുേണ്ടാ?
അവിടുെത്ത ്രപകാശം ആർക്ക്

ഉദിക്കാെതയിരിക്കുന്നു?
4 മർത്യൻ ൈദവസന്നിധിയിൽ എങ്ങെന

നീതിമാനാകും?
സ്്രതീ ്രപസവിച്ചവൻഎങ്ങെനനിർമ്മലനാകും?
5ച്രന്ദനുേപാലും േശാഭയില്ലേല്ലാ;
നക്ഷ്രതങ്ങള ം അവിടുെത്ത കണ്ണിന്

ശുദ്ധിയുള്ളവയല്ല.
6പിെന്നപുഴുവായിരിക്കുന്നമർത്യനും
കൃമിയായിരിക്കുന്നമനുഷ്യനുംഎങ്ങെന?

26
1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്

2 “നീ ശക്തിയില്ലാത്തവന് എന്ത് സഹായം
െചയ്തു?

ബലമില്ലാത്തകരെത്തഎങ്ങെനതാങ്ങി?
3ജ്ഞാനമില്ലാത്തവന്എന്ത്ആേലാചനപറഞ്ഞു

െകാടുത്തു?
ജ്ഞാനംഎ്രതധാരാളം ഉപേദശിച്ച ?
4 ആരുെട സഹായേത്താടു കൂടിയാണ് നീ ഈ

വാക്കുകൾ േകൾപ്പിച്ചത?്
ആരുെടആത്മാവാണ് നിന്നിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടത്;
5െവള്ളത്തിനുംഅതിെലജീവികൾക്കുംകീെഴ
മരിച്ചവരുെട ആത്മാക്കൾ െനാന്ത് നടുങ്ങുന്നു.

6 പാതാളം ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
തുറന്നുകിടക്കുന്നു;

നരകം മറയില്ലാെതയിരിക്കുന്നു.
7 ഉത്തരദിക്കിെന അവിടുന്ന് ശൂന്യതയുെടേമൽ

വിരിക്കുന്നു;
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ഭൂമിെയശൂന്യതയ്ക്കുേമൽതൂക്കുന്നു.
8 അവിടുന്ന് െവള്ളെത്ത േമഘങ്ങളിൽ

ബന്ധിക്കുന്നു;
അത് വഹിച്ചിട്ട് കാർേമഘംകീറിേപ്പാകുന്നതുമില്ല.
9അവിടുന്ന് ച്രന്ദെന്റ ദർശനം മറച്ച വയ്ക്കുന്നു;
അതിേന്മൽതെന്റ േമഘംവിരിക്കുന്നു.
10 അവിടുന്ന് െവളിച്ചത്തിെന്റയും ഇരുട്ടിെന്റയും

ഇടയിൽ
െവള്ളത്തിേന്മൽ ഒരു അതിര് വരച്ചിരിക്കുന്നു.

11 ആകാശത്തിെന്റ തൂണുകൾ
കുലുങ്ങുന്നു;

അവിടുെത്ത ശാസനയാൽ അവ
്രഭമിച്ച േപാകുന്നു.

12 അവിടുന്ന് തെന്റ ശക്തിെകാണ്ട് സമു്രദെത്ത
ഇളക്കുന്നു;

തെന്റവിേവകംെകാണ്ട് രഹബിെനതകർക്കുന്നു.
13 അവിടുെത്ത ശ്വാസത്താൽ ആകാശം

േശാഭിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടുെത്തൈകപാഞ്ഞുേപാകുന്നസർപ്പെത്ത

പിളർന്നിരിക്കുന്നു.
14 എന്നാൽ ഇവ അവിടുെത്ത വഴികള െട

അറ്റങ്ങളേ്രത;
നാം അവിടുെത്തക്കുറിച്ച് ഒരു മന്ദസ്വരേമ

േകട്ടിട്ട ള്ള .
അവിടുെത്ത ബലത്തിെന്റ ഇടിമുഴക്കേമാ ആര്

്രഗഹിക്കും?

27
1ഇേയ്യാബ് തുടർന്ന് പറഞ്ഞത:്

2 “എെന്റന്യായം നീക്കിക്കളഞ്ഞൈദവത്താണ,
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എനിക്ക് മേനാവ്യസനം വരുത്തിയ
സർവ്വശക്തനാണ -

3എെന്റ ്രപാണൻമുഴുവനുംഎന്നിലും
ൈദവത്തിെന്റശ്വാസംഎെന്റമൂക്കിലും ഉണ്ടേല്ലാ -
4എെന്റഅധരം നീതിേകട് സംസാരിക്കുകയില്ല;
എെന്റനാവ് വ്യാജം ഉച്ചരിക്കുകയുമില്ല.
5 നിങ്ങള െട വാദം ഞാൻ ഒരുനാള ം

സമ്മതിക്കുകയില്ല;
മരിക്കുേവാളം എെന്റ നിഷ്കളങ്കത്വം

ഉേപക്ഷിക്കുകയുമില്ല.
6എെന്റനീതിഞാൻവിടാെതമുറുെകപിടിക്കുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ ആയുസ്സിെന്റ ഒരു

ദിവസെത്തക്കുറിച്ച ംആേക്ഷപിക്കുന്നില്ല.
7എെന്റശ്രതു ദുഷ്ടെനേപ്പാെലയും
എെന്റ എതിരാളി നീതിെകട്ടവെനേപ്പാെലയും

ആകെട്ട.
8 ൈദവമില്ലാത്ത മനുഷ്യന ് സമ്പാദിക്കുകയും

നീതിയല്ലാത്തത് സൂക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യന്നു*

അവന്എന്ത് ്രപത്യാശ േശഷിപ്പ ള്ള ?
9അവന് കഷ്ടതവരുേമ്പാൾ
ൈദവംഅവെന്റനിലവിളി േകൾക്കുേമാ?
10അവൻസർവ്വശക്തനിൽആനന്ദിക്കുേമാ?
എല്ലാക്കാലത്തുംൈദവെത്തവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമാ?
11 ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിെയക്കുറിച്ച് ഞാൻ

നിങ്ങെള ഉപേദശിക്കും;
* 27. 8 ൈദവമില്ലാത്ത മനുഷ്യന ് സമ്പാദിക്കുകയും
നീതിയല്ലാത്തത് സൂക്ഷിക്കുകയും െചയ്യന്നു ൈദവം
ൈദവമില്ലാത്ത മനുഷ്യെരയും തങ്ങള െട അന്ത്യത്തിേലക്ക്
െകാണ്ടുവരുന്നു
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സർവ്വശക്തെന്റ ഉേദ്ദശം ഞാൻ
മറച്ച വയ്ക്കുകയില്ല.

12നിങ്ങൾഎല്ലാവരുംഅത് കണ്ടിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾവ്യർത്ഥബുദ്ധികളായിരിക്കുന്നെതന്ത?്
13ഇത് ദുർജ്ജനത്തിന് ൈദവത്തിെന്റ പക്കലുള്ള

ഓഹരിയും
നിഷ്ഠൂരന്മാർ സർവ്വശക്തനിൽനിന്ന് ്രപാപിക്കുന്ന

അവകാശവും തെന്ന.
14 അവെന്റ മക്കൾ െപരുകിയാൽ അത്

വാളിനായിട്ടേ്രത;
അവെന്റസന്തതിഅപ്പംതിന്ന്തൃപ്തരാകുകയില്ല.
15അവേശഷിച്ചവർ മഹാമാരിയ്ക്ക് ഇരആകും;
അവരുെട വിധവമാർ† വിലപിക്കുകയുമില്ല.

16 അവൻ െപാടിേപാെല െവള്ളി
സ്വരൂപിച്ചാലും

മണ്ണ േപാെലവസ്്രതംസമ്പാദിച്ചാലും
17 അവൻ സമ്പാദിച്ച എേന്നയുള്ള ; നീതിമാൻ

അത് ഉടുക്കും;
കുറ്റമില്ലാത്തവൻെവള്ളി പങ്കിടും.
18ചിലന്തിെയേപ്പാെലഅവൻവീടുപണിയുന്നു;
കാവല്ക്കാരൻ മാടം െകട്ട ന്നതുേപാെലതെന്ന.
19 അവൻ ധനവാനായി കിടക്കുന്നു; പിെന്ന

അങ്ങെനെചയ്യ കയില്ല;
അവൻ കണ്ണ് തുറക്കുന്നു; അേപ്പാൾ എല്ലാം

ഇല്ലാെതയായിരിക്കും.
20െവള്ളംേപാെല ഭയംഅവെനപിടിക്കുന്നു;
രാ്രതിയിൽ െകാടുങ്കാറ്റ് അവെന കവർന്ന്

െകാണ്ടുേപാകുന്നു.
† 27. 15 അവരുെട വിധവമാർഅവെന്റവിധവമാർ
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21 കിഴക്കൻകാറ്റ് അവെന പിടിച്ചിട്ട് അവൻ
ഇല്ലാെതയാകുന്നു;

അവെന്റ സ്ഥലത്തുനിന്ന് അത് അവെന
പാറ്റിക്കളയുന്നു.

22ആകാറ്റ‡്നിർത്താെതഅവെനഎറിയുന്നു;
അവിടുെത്ത കയ്യിൽനിന്ന് ചാടിേപ്പാകുവാൻ

അവൻേനാക്കുന്നു.
23മനുഷ്യർഅവെന്റേനെരൈകെകാട്ട ം:
അവെന്റ സ്ഥലത്തുനിന്ന് അവെന വിരട്ടി

പുറത്താക്കും.

28
1െവള്ളിയ്ക്ക് ഒരു ഉത്ഭവസ്ഥാനവും
െപാന്ന്ഊതിക്കഴിക്കുവാൻ ഒരുസ്ഥലവും ഉണ്ട്.
2ഇരുമ്പ് മണ്ണിൽനിെന്നടുക്കുന്നു;
കല്ല രുക്കി െചെമ്പടുക്കുന്നു.
3 മനുഷ്യൻ അന്ധകാരത്തിന് ഒരു അതിർ

വയ്ക്കുന്നു;
കൂരിരുളിെലയുംഅന്ധതമസ്സിെലയും കല്ലിെന
അേങ്ങയറ്റംവെര േശാധനെചയ്യന്നു.
4 താമസമുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് ദൂെര അവർ

കുഴികുത്തുന്നു;
നടന്നുേപാകുന്ന മനുഷ്യന് അവർ മറന്നു

േപായവർതെന്ന;
മനുഷ്യർക്ക് അകെല അവർ തൂങ്ങി ആടുന്നു.

5ഭൂമിയിൽനിന്ന്ആഹാരം ഉണ്ടാകുന്നു;
അതിെന്റ ഉൾഭാഗം തീെകാെണ്ടന്നേപാെല

മറിയുന്നു.
6 അതിെല പാറകൾ നീലരത്നത്തിെന്റ

ഉല്പത്തിസ്ഥാനം;
‡ 27. 22 ആകാറ്റ്ൈദവം
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സ്വർണ്ണെപ്പാടിയുംഅതിൽ ഉണ്ട.്
7അതിെന്റപാതകഴുകൻഅറിയുന്നില്ല;
പരുന്തിെന്റകണ്ണ്അതിെനകണ്ടിട്ടില്ല.
8 േഘാരകാട്ട മൃഗങ്ങൾഅതിൽചവിട്ടിയിട്ടില്ല;
ഭീകരസിംഹംഅതിെലനടന്നിട്ട മില്ല.
9അവർതീക്കൽപാറയിേലക്ക്ൈകനീട്ട ന്നു;
പർവ്വതങ്ങെളഅവർ േവേരാെട മറിച്ച കളയുന്നു.
10 അവർ പാറകള െട ഇടയിൽകൂടി ചാലുകൾ

െവട്ട ന്നു;
അവരുെടകണ്ണ്വിലേയറിയവസ്തുക്കെളെയല്ലാം

കാണുന്നു.
11 അവർ നീെരാഴുക്കുകെള ഒഴുകാത്തവിധം

തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു;
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവെയ അവർ െവളിച്ചത്ത്

െകാണ്ടുവരുന്നു.
12എന്നാൽജ്ഞാനംഎവിെടകണ്ടുകിട്ട ം?
വിേവകത്തിെന്റ ഉത്ഭവസ്ഥാനംഎവിെട?
13അതിെന്റവില മനുഷ്യൻഅറിയുന്നില്ല;
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത് അതിെന

കെണ്ടത്തുന്നില്ല.
14അത് എന്നിൽ ഇല്ല എന്ന് ആഴേമറിയ സമു്രദം

പറയുന്നു;
അത്എെന്റപക്കൽഇല്ലഎന്ന്കടലും പറയുന്നു.
15സ്വർണ്ണം െകാടുത്താൽഅത് കിട്ട ന്നതല്ല;
അതിെന്റവിലയായിെവള്ളിതൂക്കിെക്കാടുക്കാറില്ല.
16ഓഫീർെപാേന്നാവിലേയറിയ േഗാേമദകേമാ
നീലരത്നേമാ ഒന്നുംഅതിന് പകരമാകുകയില്ല;
17സ്വർണ്ണവുംസ്ഫടികവുംഅതിന് തുല്ല മല്ല;
തങ്കആഭരണങ്ങൾ പകരം െകാടുത്ത് അത്

േനടാൻകഴിയുകയില്ല.
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18 പവിഴത്തിെന്റയും പള ങ്കിെന്റയും േപര്
പറയുകയും േവണ്ടാ;

ജ്ഞാനത്തിെന്റ വില മുത്തുകേളക്കാൾ
അധികമാണ.്

19 എേത്യാപ്യയിെല പുഷ്യരാഗം അതിേനാട്
സമമല്ല;

തങ്കംെകാണ്ട്അതിെന്റവില മതിക്കാകുന്നതുമല്ല.
20പിെന്നജ്ഞാനംഎവിെടനിന്ന് വരുന്നു?
വിേവകത്തിെന്റ ഉത്ഭവസ്ഥാനംഎവിെട?
21 അത് സകലജീവികള െടയും കണ്ണ കൾക്ക്

മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്ക് അത്

മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
22 ഞങ്ങള െട െചവിെകാണ്ട് അതിെനപ്പറ്റി

േകട്ടിട്ട ണ്ട്
എന്ന് നാശവും* മരണവും പറയുന്നു.
23ൈദവംഅതിേലക്കുള്ളവഴിഅറിയുന്നു;
അതിെന്റ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അവിടുേത്തക്ക്

നിശ്ചയമുണ്ട.്
24ൈദവം ഭൂമിയുെടഅറ്റങ്ങളിേലക്ക് േനാക്കുന്നു;
ആകാശത്തിെന്റകീെഴല്ലാം കാണുന്നു.
25ൈദവംകാറ്റിെനതൂക്കിേനാക്കുകയും
െവള്ളത്തിെന്റ അളവ് നിശ്ചയിക്കുകയും

െചയ്യന്നു.
26ൈദവം മഴയ്ക്ക് ഒരു നിയമവും
ഇടിമിന്നലിന് ഒരു വഴിയും ഉണ്ടാക്കിയേപ്പാൾ
27അവിടുന്ന്അത് കണ്ട് വർണ്ണിക്കുകയും
അത്സ്ഥാപിച്ച് പരിേശാധിക്കുകയും െചയ്തു.
28കർത്താവിേനാടുള്ള ഭക്തിതെന്നജ്ഞാനം;

* 28. 22 നാശവുംഅബേദ്ദാന് 
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േദാഷംഅകന്ന് നടക്കുന്നത് തെന്നവിേവകം
എന്ന്ൈദവം മനുഷ്യേനാട്അരുളിെച്ചയ്തു.

29
1ഇേയ്യാബ് പിെന്നയും പറഞ്ഞത:്

2 “അേയ്യാപണ്ടെത്തമാസങ്ങളിെലേപ്പാെല
ൈദവംഎെന്നപരിപാലിച്ച നാള കളിെലേപ്പാെല
ഞാൻആെയങ്കിൽെകാള്ളാമായിരുന്നു.
3അന്ന്അവിടുെത്ത ദീപം എെന്റതലയ്ക്കുമീെത

്രപകാശിച്ച ;
അവിടുെത്ത െവളിച്ചത്താൽഞാൻ ഇരുട്ടിൽകൂടി

നടന്നു.
4 എെന്റ കൂടാരത്തിന് ൈദവത്തിെന്റ സഖ്യത

ഉണ്ടായിരുന്നു;
സർവ്വശക്തൻഎേന്നാടുകൂടി വസിക്കുകയും
5 എെന്റ മക്കൾ എെന്റ ചുറ്റ ം ഇരിക്കുകയും

െചയ്ത
എെന്റ ശുഭകാലത്തിെലേപ്പാെല ഞാൻ

ആെയങ്കിൽെകാള്ളാമായിരുന്നു.
6അന്ന് ഞാൻ എെന്റ കാലുകൾ െവണ്ണെകാണ്ട്

കഴുകി;
പാറഎനിയ്ക്ക്ൈതലനദികെള ഒഴുക്കിത്തന്നു.
7 ഞാൻ പുറെപ്പട്ട് പട്ടണത്തിേലക്കുള്ള

പടിവാതില്ക്കൽെചന്നു.
വിശാലസ്ഥലത്ത്എെന്റഇരിപ്പിടം വയ്ക്കുേമ്പാൾ
8യൗവ്വനക്കാർഎെന്നകണ്ടിട്ട് ഒളിക്കും;
വൃദ്ധന്മാർഎഴുേന്നറ്റ നില്ക്കും.
9 ്രപഭുക്കന്മാർസംസാരം നിർത്തി,
ൈകെകാണ്ട് വായ് െപാത്തും.
10 േ്രശഷ്ഠന്മാരുെടശബ്ദംഅടങ്ങും;
അവരുെട നാവ്അണ്ണാേക്കാടു പറ്റ ം.
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11എെന്റവാക്ക് േകട്ട െചവിഎെന്നവാഴ്ത്തും;
എെന്നകണ്ടകണ്ണ്എനിയ്ക്ക്സാക്ഷ്യം നല്കും.
12നിലവിളിച്ചഎളിയവെനയുംഅനാഥെനയും
തുണയറ്റവെനയുംഞാൻവിടുവിച്ച .
13നശിക്കുമാറായവെന്റഅനു്രഗഹം എെന്റ േമൽ

വന്നു;
വിധവയുെട ഹൃദയെത്ത ഞാൻ

സേന്താഷംെകാണ്ട്ആലപിക്കുമാറാക്കി.
14 ഞാൻ നീതിെയ ധരിച്ച ; അത് എെന്റ

ഉടുപ്പായിരുന്നു;
എെന്റ ന്യായം *ഉത്തരീയവും തലപ്പാവും

േപാെലയായിരുന്നു.
15ഞാൻകുരുടന് കണ്ണ ം
മുടന്തന് കാലുംആയിരുന്നു.
16ദരി്രദന്മാർക്ക്ഞാൻഅപ്പനായിരുന്നു;
ഞാൻ അറിയാത്തവെന്റ വ്യവഹാരം

പരിേശാധിച്ച .
17നീതിെകട്ടവെന്റഅണപ്പല്ല്ഞാൻതകർത്തു;
അവെന്റ പല്ലിനിടയിൽനിന്ന് ഇരെയ

പറിെച്ചടുത്തു.
18 എെന്റ കൂട്ടിൽവച്ച് ഞാൻ മരിക്കും;

േഹാൽപക്ഷിെയേപ്പാെല ഞാൻ
ദീർഘായുേസ്സാെട ഇരിക്കും.

19എെന്റ േവര് െവള്ളംവെരപടർന്നുെചല്ല ന്നു;
എെന്റെകാമ്പിേന്മൽമഞ്ഞ് രാപാർക്കുന്നു.
20എെന്റമഹത്വംഎന്നിൽപച്ചയായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ വില്ല് എെന്റ കയ്യിൽ പുതിയതായിരിക്കും

എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു.
* 29. 14 ഉത്തരീയം - േമൽക്കുപ്പായം
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21മനുഷ്യർകാത്തിരുന്ന്എെന്റവാക്ക് േകൾക്കും;
എെന്റ ആേലാചന േകൾക്കുവാൻ

മിണ്ടാെതയിരിക്കും.
22ഞാൻസംസാരിച്ചേശഷംഅവർ മിണ്ടുകയില്ല;
എെന്റ െമാഴി അവരുെട േമൽ മഴേപാെല ഇറ്റിറ്റ്

വീഴും.
23 മഴയ്ക്ക് എന്നേപാെല അവർ എനിക്കായി

കാത്തിരിക്കും;
പിന്മഴയ്െക്കന്നേപാെലഅവർവായ്പിളർക്കും.
24അവർ ്രപതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻഅവെര േനാക്കി പുഞ്ചിരിതൂകി;
എെന്റമുഖ്രപസാദംഅവർതള്ളിക്കളയുകയുമില്ല.
25 ഞാൻ അവരുെട വഴി തിരെഞ്ഞടുത്ത്

തലവനായി ഇരിക്കും;
ൈസന്യസേമതനായ രാജാവിെനേപ്പാെലയും
ദുഃഖിതന്മാെരആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവെനേപ്പാെലയും

ഞാൻവസിക്കും.

30
1ഇേപ്പാൾഎന്നിലും ്രപായംകുറഞ്ഞവർഎെന്ന
േനാക്കി ചിരിക്കുന്നു;
അവരുെടഅപ്പന്മാെരഎെന്റആട്ടിൻകൂട്ടത്തിെന്റ

നായ്ക്കേളാടുകൂടി
ആക്കുവാൻേപാലുംഞാൻനിരസിക്കുമായിരുന്നു.
2 അവരുെട കയ്യ റ്റംെകാണ്ട് എനിക്ക് എന്ത്

്രപേയാജനം?
അവരുെടയൗവ്വനശക്തിനശിച്ച േപായേല്ലാ.
3 ബുദ്ധിമുട്ട ം വിശപ്പ ംെകാണ്ട് അവർ

െമലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
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ശൂന്യേദശത്തിെന്റയും നിർജ്ജനേദശത്തിെന്റയും
ഇരുട്ടിൽ

അവർവരണ്ടനിലംകാർന്നുതിന്നുന്നു.
4അവർകുറ്റിക്കാട്ടിൽ മണൽചീര പറിക്കുന്നു;
കാട്ട കിഴങ്ങ്അവർക്ക്ആഹാരമായിരിക്കുന്നു.
5ജനമദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന്അവെരഓടിച്ച കളയുന്നു;
കള്ളെനേപ്പാെലഅവെരആട്ടിക്കളയുന്നു.
6 താഴ്വരപ്പിളർപ്പ കളിൽ അവർ

വസിേക്കണ്ടിവരുന്നു;
മൺകുഴികളിലും പാറയുെട ഗുഹകളിലും തെന്ന.
7 കുറ്റിക്കാട്ടിൽ അവർ കഴുതകെളേപ്പാെല

കുതറുന്നു;
കുറ്റിെച്ചടിയുെടകീഴിൽഅവർഒന്നിച്ച കൂടുന്നു.
8 അവർ േഭാഷന്മാരുെട മക്കൾ, നീചന്മാരുെട

മക്കൾ;
അവെര േദശത്തുനിന്ന് ചമ്മട്ടിെകാണ്ട്

അടിേച്ചാടിക്കുന്നു.
9 എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ അവരുെട

പാട്ടായിരിക്കുന്നു;
അവർക്ക് പഴെഞ്ചാല്ലായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
10അവർഎെന്നഅറച്ച്അകന്നുനില്ക്കുന്നു;
എെന്റമുഖത്ത്തുപ്പ വാൻശങ്കിക്കുന്നില്ല.
11 ൈദവം തെന്റ കയർ അഴിച്ച് എെന്ന

േക്ലശിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട്
അവർ എെന്റ മുമ്പിൽ കടിഞ്ഞാൺ

അയച്ച വിട്ടിരിക്കുന്നു.
12 വലത്തുഭാഗത്ത് നീചന്മാർ എഴുേന്നറ്റ് എെന്ന

തുരത്തുന്നു
അവർ നാശമാർഗ്ഗങ്ങെള എെന്റ േനെര

നിരത്തുന്നു.
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13അവർഎെന്റപാതെയനശിപ്പിക്കുന്നു;
അവർതെന്നതുണയറ്റവർആയിരിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റഅപായത്തിനായി ്രശമിക്കുന്നു.
14 വിസ്താരമുള്ള വിടവിൽകൂടി എന്നേപാെല

അവർആ്രകമിച്ച വരുന്നു;
ഇടിഞ്ഞുവീണതിെന്റ നടുവിൽക്കൂടി അവർ

എെന്റ േമൽഉരുണ്ടുകയറുന്നു.
15ഭീകരതകൾഎെന്റ േനെരതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
കാറ്റ േപാെലഎെന്റമഹത്വെത്തപാറ്റിക്കളയുന്നു;
എെന്റ ഐശ്വര്യവും േമഘംേപാെല

കടന്നുേപാകുന്നു.
16 ഇേപ്പാൾ എെന്റ ്രപാണൻ എെന്റ ഉള്ളിൽ

തൂകിേപ്പാകുന്നു;
കഷ്ടകാലംഎെന്നപിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
17 രാ്രതി എെന്റ അസ്ഥികെള

തുളെച്ചടുത്തുകളയുന്നു;
എെന്നകാർന്നുതിന്നുന്നവർ ഉറങ്ങുന്നതുമില്ല.
18ൈദവത്തിെന്റ ഉ്രഗബലത്താൽഎെന്റ വസ്്രതം

വിരൂപമായിരിക്കുന്നു;
*അങ്കിയുെട കഴുത്തുേപാെല എേന്നാട്

പറ്റിയിരിക്കുന്നു.
19അവിടുന്ന്എെന്നെചളിയിൽഇട്ടിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ െപാടിക്കും ചാരത്തിനും

തുല്യമായിരിക്കുന്നു.
20 ഞാൻ ൈദവേത്താട് നിലവിളിക്കുന്നു;

അവിടുന്ന് ഉത്തരംഅരുള ന്നില്ല;
ഞാൻ എഴുേന്നറ്റ നില്ക്കുന്നു;അവിടുന്ന് എെന്ന

തുറിച്ച േനാക്കുന്നേതയുള്ള .
21അവിടുന്ന്എെന്റേനെര ്രകൂരനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;

* 30. 18 അങ്കി -പുറങ്കുപ്പായം
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അവിടുെത്ത കയ്യ െട ശക്തിയാൽ അവിടുന്ന്
എെന്നപീഡിപ്പിക്കുന്നു.

22 അവിടുന്ന് എെന്ന കാറ്റിൻ പുറത്ത് കയറ്റി
ഓടിക്കുന്നു;

െകാടുങ്കാറ്റിൽ അവിടുന്ന് എെന്ന
ലയിപ്പിച്ച കളയുന്നു.

23 മരണത്തിേലക്കും സകലജീവികള ം
െചന്നുേചരുന്നവീട്ടിേലക്കും

അവിടുന്ന് എെന്ന െകാണ്ടുേപാകുെമന്ന് ഞാൻ
അറിയുന്നു.

24 എങ്കിലും വീഴുേമ്പാൾ ആരും ൈക
നീട്ട കയില്ലേയാ?

അപായത്തിൽെപട്ടവൻനിലവിളിക്കുകയില്ലേയാ?
25 കഷ്ടകാലം വന്നവനുേവണ്ടി ഞാൻ

കരഞ്ഞിട്ടില്ലേയാ?
എളിയവനു േവണ്ടി എെന്റ മനസ്സ്

വ്യസനിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
26 ഞാൻ നന്മയ്ക്ക് േനാക്കിയിരുന്നേപ്പാൾ തിന്മ

വന്നു.
െവളിച്ചത്തിനായി കാത്തിരുന്നേപ്പാൾഇരുട്ട് വന്നു.
27എെന്റഹൃദയംഇളകി മറിയുന്നു;
കഷ്ടകാലംഎനിയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു.
28 ഞാൻ കറുത്തവനായി നടക്കുന്നു; െവയിൽ

െകാണ്ടല്ലതാനും;
ഞാൻ സഭയിൽ എഴുേന്നറ്റ് സഹായത്തിനായി

നിലവിളിക്കുന്നു.
29ഞാൻകുറുക്കന്മാർക്ക്സേഹാദരനും
ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾക്ക്കൂട്ടാളിയുംആയിരിക്കുന്നു.
30എെന്റത്വക്ക് കറുത്ത് െപാളിഞ്ഞുവീഴുന്നു;
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എെന്റ അസ്ഥി ഉഷ്ണംെകാണ്ട്
കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

31എെന്റകിന്നരനാദം വിലാപമായും
എെന്റകുഴലൂത്ത് കരച്ചിലായും തീർന്നിരിക്കുന്നു.

31
1ഞാൻഎെന്റകണ്ണ മായിഒരുനിയമംെചയ്തു;
പിെന്ന ഞാൻ ഒരു കന്യകെയ

േനാക്കുന്നെതങ്ങെന?
2 എന്നാൽ േമലിൽനിന്ന് ൈദവം നല്കുന്ന

ഓഹരിയും
ഉയരത്തിൽനിന്ന് സർവ്വശക്തൻ തരുന്ന

അവകാശവുംഎന്ത?്
3നീതിെകട്ടവന്അപായവും
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർക്ക് വിപത്തുമല്ലേയാ?
4എെന്റവഴികൾൈദവംകാണുന്നില്ലേയാ?
എെന്റകാലടികെളല്ലാംഎണ്ണന്നില്ലേയാ?
5ഞാൻകപടത്തിൽനടന്നുെവങ്കിൽ,
എെന്റകാൽവഞ്ചനയ്ക്ക്ഓടിെയങ്കിൽ -
6ൈദവംഎെന്റപരമാർത്ഥതഅറിേയണ്ടതിന്
ഒത്ത ്രതാസിൽഎെന്നതൂക്കിേനാക്കുമാറാകെട്ട -
7എെന്റകാലടി വഴിവിട്ട് മാറിെയങ്കിൽ,
എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ കണ്ണിെന

പിന്തുടർന്നുെവങ്കിൽ,
വല്ലകറയുംഎെന്റൈകയ്ക്ക് പറ്റിെയങ്കിൽ,
8ഞാൻവിതച്ചത് മെറ്റാരുവൻതിന്നെട്ട;
എെന്റവിളകൾനിർമ്മൂലമാക്കെപ്പടെട്ട.
9 എെന്റ ഹൃദയം ഒരു സ്്രതീയിൽ

്രഭമിച്ച േപാെയങ്കിൽ,
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കൂട്ട കാരെന്റ വാതില്ക്കൽ ഞാൻ പതിയിരുന്നു
എങ്കിൽ,

10എെന്റഭാര്യ മെറ്റാരുത്തന് മാവ് െപാടിക്കെട്ട;
അന്യർഅവള െടേമൽപതുങ്ങെട്ട.
11അത് മഹാപാതകമല്ലേയാ,
ന്യായാധിപന്മാർശിക്ഷിേക്കണ്ടകുറ്റമേ്രത;
12അത് നരകപര്യന്തം ദഹിപ്പിക്കുന്നതീയാകുന്നു;
അത്ഞാൻ േനടിയെതല്ലാം നിർമ്മൂലമാക്കും.
13എെന്റദാസേനാ ദാസിേയാഎേന്നാട് വാദിച്ചിട്ട്
ഞാൻഅവരുെട ന്യായം തള്ളിക്കളെഞ്ഞങ്കിൽ,
14 ൈദവം എെന്ന കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ

എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾഞാൻഎന്ത് െചയ്യ ം?
അവിടുന്ന് ന്യായം വിധിക്കുവാൻ വരുേമ്പാൾ

ഞാൻഎന്തുത്തരംപറയും?
15 ഗർഭത്തിൽ എെന്ന ഉരുവാക്കിയവനല്ലേയാ

അവെരയും ഉരുവാക്കിയത?്
ഉദരത്തിൽ ഞങ്ങെള നിർമ്മിച്ചത് ഒരുവനല്ലേയാ?

16 ദരി്രദന്മാരുെട ആ്രഗഹം ഞാൻ
മുടക്കിെയങ്കിൽ,

വിധവയുെടകണ്ണിെനഞാൻക്ഷീണിപ്പിെച്ചങ്കിൽ,
17അനാഥന് െകാടുക്കാെത
ഞാൻതനിെയഎെന്റആഹാരംകഴിെച്ചങ്കിൽ -
18 ബാല്യംമുതൽ ഞാൻ അപ്പൻ എന്നേപാെല

അവെനവളർത്തുകയും
ജനിച്ചത് മുതൽ അവെള പരിപാലിക്കയും

െചയ്തുവേല്ലാ -
19ഒരുവൻവസ്്രതമില്ലാെതനശിച്ച േപാകുന്നേതാ
ദരി്രദൻ പുതപ്പില്ലാെത ഇരിക്കുന്നേതാ ഞാൻ

കണ്ടിട്ട്
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20അവെന്റമനസ്സ്എെന്നഅനു്രഗഹിച്ചിെല്ലങ്കിൽ,
എെന്റആടുകള െട േരാമംെകാണ്ട്അവന് കുളിർ

മാറിയിെല്ലങ്കിൽ,
21 പട്ടണവാതില്ക്കൽ എനിയ്ക്ക് സഹായം

ഉെണ്ടന്ന് കണ്ടിട്ട്
ഞാൻഅനാഥെന്റ േനെരകേയ്യാങ്ങിെയങ്കിൽ,
22എെന്റഭുജം േതാൾപലകയിൽനിന്ന് വീഴെട്ട;
എെന്റകയ്യ െടസന്ധിബന്ധംവിട്ട േപാകെട്ട.
23 ൈദവം അയച്ച വിപത്ത് എനിക്ക്

ഭയങ്കരമായിരുന്നു;
അവിടുെത്ത ്രപഭാവം നിമിത്തം എനിക്ക് ഒന്നിനും

കഴിവില്ലാെതയായി.
24ഞാൻെപാന്ന്എെന്റശരണമാക്കിെയങ്കിൽ,
തങ്കേത്താട് നീ എെന്റ ആ്രശയം എന്ന്

പറഞ്ഞുെവങ്കിൽ,
25എെന്റധനംവളെരയായിരിക്കുകെകാണ്ടും
എെന്റൈകഅധികംസമ്പാദിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ടും

ഞാൻസേന്താഷിച്ച െവങ്കിൽ,
26സൂര്യൻജ്വലിക്കുന്നേതാ
ച്രന്ദൻ േശാഭേയാെട ്രപകാശിക്കുന്നേതാകണ്ടിട്ട്
27 എെന്റ ഹൃദയം ഗൂഢമായി

വശീകരിക്കെപ്പടുകയും
എെന്റ വായ് എെന്റ ൈക ചുംബിക്കുകയും

െചയ്തുെവങ്കിൽ,
28 അത് ന്യായാധിപന്മാർ ശിക്ഷിേക്കണ്ട കുറ്റം

അേ്രത;
അതിനാൽ ഉയരത്തിെല ൈദവെത്ത ഞാൻ

നിേഷധിച്ച എന്നുവരുമേല്ലാ.
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29 എെന്റ ൈവരിയുെട നാശത്തിൽ ഞാൻ
സേന്താഷിക്കുകേയാ,

അവെന്റ അനർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ
നിഗളിക്കുകേയാ െചയ്തുഎങ്കിൽ -

30 അവെന്റ ്രപാണനാശം ഇച്ഛിച്ച് ശാപം െചാല്ലി
പാപം െചയ്യ വാൻ

എെന്റനാവിെന ഒരിക്കലുംസമ്മതിച്ചിട്ടില്ല -
31അവെന്റ േമശയിൽ നിന്ന് മാംസം തിന്ന് തൃപ്തി

വരാത്തവർആര?്
32എന്നിങ്ങെന എെന്റ കൂടാരത്തിെല ആള കൾ

പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ -
പരേദശിെതരുവീഥിയിൽരാപാർേക്കണ്ടിവന്നിട്ടില്ല;
വഴിേപാക്കന് ഞാൻ എെന്റ വാതിൽ

തുറന്നുെകാടുത്തു -
33ഞാൻആദാമിെനേപ്പാെലഎെന്റലംഘനം മറച്ച്
എെന്റഅകൃത്യം മനസ്സിൽഒളിപ്പിെച്ചങ്കിൽ,
34മഹാപുരുഷാരെത്തശങ്കിക്കുകെകാണ്ടും
കുടുംബങ്ങള െട നിന്ദ എെന്ന

്രഭമിപ്പിക്കുകെകാണ്ടും
ഞാൻ വാതിലിന് പുറത്തിറങ്ങാെത

മിണ്ടാതിരുന്നുഎങ്കിൽ -
35അേയ്യാ,എെന്റസങ്കടം േകൾക്കുന്നവൻ
ഉണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു!
ഇതാ,എെന്റഒപ്പ്!സർവ്വശക്തൻഎനിക്ക് ഉത്തരം

നല്കുമാറാകെട്ട.
എെന്റ ്രപതിേയാഗി എഴുതിയ കുറ്റപ്രതം

കിട്ടിെയങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു!
36 അത് ഞാൻ എെന്റ ചുമലിൽ

വഹിക്കുമായിരുന്നു;
ഒരു കിരീടമായിട്ട്അത്അണിയുമായിരുന്നു.
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37എെന്റ കാലടികള െട കണക്ക് ഞാൻ അവെന
േബാധിപ്പിക്കും;

ഒരു ്രപഭു എന്നേപാെല ഞാൻ അവേനാട്
അടുക്കും.

38 എെന്റ നിലം എനിെക്കതിെര
നിലവിളിക്കുകേയാ

അതിെന്റ ഉഴവു ചാലുകൾ ഒന്നിച്ച് കരയുകേയാ
െചയ്തുെവങ്കിൽ,

39 വിലെകാടുക്കാെത ഞാൻ അതിെന്റ വിളവ്
തിന്നുകേയാ

അതിെന്റ ഉടമകള െട ്രപാണൻ േപാകുവാൻ
സംഗതിയാക്കുകേയാ െചയ്തുഎങ്കിൽ,

40 േകാതമ്പിന് പകരം *കാരമുള്ള ം
യവത്തിന് പകരംകളയും മുളച്ച വളരെട്ട”.
ഇേയ്യാബിെന്റവചനങ്ങൾഅവസാനിച്ച .

32
1 അങ്ങെന ഇേയ്യാബിന് സ്വയം നീതിമാനായി
േതാന്നിയതുെകാണ്ട് ഈ മൂന്നു പുരുഷന്മാർ
അവേനാട് വാദിക്കുന്നത് മതിയാക്കി.
2 അേപ്പാൾ രാംവംശത്തിൽ ബൂസ്യനായ
ബറേഖലിെന്റ മകൻ എലീഹൂവിെന്റ േകാപം
ജ്വലിച്ച ; ൈദവേത്തക്കാൾ തേന്നത്താൻ
നീതീകരിച്ചതുെകാണ്ട് ഇേയ്യാബിെന്റ േനെര
അവെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ച . 3 അവെന്റ മൂന്ന്
സ്േനഹിതന്മാർക്ക് ഇേയ്യാബിെന്റ കുറ്റം
െതളിയിക്കുവാൻ തക്ക ഉത്തരം കാണാൻ
കഴിയാഞ്ഞതുെകാണ്ട് അവരുെട േനെരയും

* 31. 40 5 മീറ്റേറാളം ഉയരം വയ്ക്കുന്ന, മുള്ള കളള്ള ഒരു
കുറ്റിെച്ചടിയാണ് കാരമുള്ള്.
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അവെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ച . 4 എന്നാൽ അവർ
തെന്നക്കാൾ ്രപായമുള്ളവരായതുെകാണ്ട്
എലീഹൂ ഇേയ്യാബിേനാട് സംസാരിക്കുവാൻ
താമസിച്ച . 5ആ മൂന്ന് പുരുഷന്മാർക്കും ഉത്തരം
മുട്ടിേപ്പായി എന്ന് കണ്ടേപ്പാൾ എലീഹൂവിെന്റ
േകാപം ജ്വലിച്ച . 6 അങ്ങെന ബൂസ്യനായ
ബറേഖലിെന്റ മകൻഎലീഹൂ പറഞ്ഞത:്
“ഞാൻ്രപായംകുറഞ്ഞവനുംനിങ്ങൾവൃദ്ധന്മാരും

ആകുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ശങ്കിച്ച , അഭി്രപായം

പറയുവാൻതുനിഞ്ഞില്ല.
7 ്രപായമുള്ളവർ സംസാരിക്കുകയും വേയാധികർ

ജ്ഞാനം ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യെട്ട
എന്നിങ്ങെന ഞാൻ വിചാരിച്ച . 8 എന്നാൽ

മനുഷ്യരിൽആത്മാവുണ്ടേല്ലാ;
സർവ്വശക്തെന്റ ശ്വാസം അവർക്ക് വിേവകം

നല്കുന്നു.
9 ്രപായം െചന്നവർ ആകുന്നു ജ്ഞാനികൾ

എന്നില്ല;
വൃദ്ധന്മാരാകുന്നു ന്യായേബാധമുള്ളവർ

എന്നുമില്ല.
10അതുെകാണ്ട്ഞാൻപറയുന്നത:്
എെന്റവാക്ക് േകട്ട െകാള്ള വിൻ;
ഞാനുംഎെന്റഅഭി്രപായം ്രപസ്താവിക്കാം.
11ഞാൻനിങ്ങള െടവാക്ക് ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
നിങ്ങൾഎന്ത് പറയുെമന്ന്ആേലാചിച്ച്
നിങ്ങള െടവാദങ്ങൾക്ക്ഞാൻ ്രശദ്ധനൽകി.
12നിങ്ങൾപറഞ്ഞതിന്ഞാൻ ്രശദ്ധെകാടുത്തു;
ഇേയ്യാബിന് േബാധം വരുത്തുവാേനാ
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അവെന്റ െമാഴികൾക്ക് ഉത്തരം പറയുവാേനാ
നിങ്ങളിൽആരുമില്ല.

13 ‘ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു:
മനുഷ്യനല്ല,ൈദവംതെന്ന

അവെനജയിക്കും’എന്ന് നിങ്ങൾപറയരുത.്
14 എനിെക്കതിെരയല്ലേല്ലാ അവൻ തെന്റ

വാക്കുകൾ ്രപേയാഗിച്ചത;്
നിങ്ങള െട വചനങ്ങൾെകാണ്ട് ഞാൻഅവേനാട്

ഉത്തരം പറയുകയുമില്ല.
15അവർപരി്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നു;ഉത്തരംപറയുന്നില്ല;
അവർക്ക് വാക്ക് മുട്ടിേപ്പായി.
16 അവർ ഉത്തരം പറയാെത ശാന്തമായി

നില്ക്കുന്നു;
അവർ സംസാരിക്കാത്തതുെകാണ്ട് ഞാൻ

കാത്തിരിക്കണേമാ?
17എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്ഞാനും പറയും;
എെന്റഅഭി്രപായംഞാൻ ്രപസ്താവിക്കും.
18ഞാൻെമാഴികൾെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ഉള്ളിെല ആത്മാവ് എെന്ന

നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു.
19 എെന്റ ഹൃദയം അടച്ച വച്ച വീഞ്ഞുപാ്രതം

േപാെലആയിരിക്കുന്നു;
അത് പുതിയ തുരുത്തികൾേപാെല

െപാട്ടാറായിരിക്കുന്നു.
20 എനിക്ക് ഉേന്മഷം വേരണ്ടതിന് ഞാൻ

സംസാരിക്കും;
എെന്റഅധരംതുറന്ന് ഉത്തരം പറയും.
21ഞാൻഒരുവെന്റയും പക്ഷംപിടിക്കുകയില്ല;
ആേരാടും മുഖസ്തുതി പറയുകയുമില്ല.
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22 മുഖസ്തുതി പറയുവാൻ എനിക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടാ;

അങ്ങെന െചയ്താൽ എെന്റ ്രസഷ്ടാവ്
േവഗത്തിൽഎെന്നനീക്കിക്കളയും.

33
1 ഇേയ്യാേബ, എെന്റ സംഭാഷണം
േകട്ട െകാള്ള ക;
എെന്റസകലവാക്കുകള ം ്രശദ്ധിച്ച െകാള്ള ക.
2ഇതാ,ഞാൻഇേപ്പാൾഎെന്റവായ് തുറക്കുന്നു;
എെന്റവായിൽഎെന്റനാവ്സംസാരിക്കുന്നു.
3 എെന്റ വാക്കുകൾ എെന്റ ഉള്ളിെല സത്യം

െവളിവാക്കും.
എെന്റ അധരങ്ങൾ അറിയുന്നത് അവ

പരമാർത്ഥമായി ്രപസ്താവിക്കും.
4ൈദവത്തിെന്റആത്മാവ്എെന്നസൃഷ്ടിച്ച ;
സർവ്വശക്തെന്റശ്വാസംഎനിക്ക്ജീവെനതരുന്നു.
5 നിനക്ക് കഴിയുെമങ്കിൽ എേന്നാട്

്രപതിവാദിക്കുക;
സന്നദ്ധനായിഎെന്റമുമ്പിൽനിന്നുെകാള്ള ക.
6 ഇതാ, നിെന്നേപ്പാെല ഞാനും

ൈദവത്തിനുള്ളവൻ;
എെന്നയും മണ്ണ െകാണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.
7എെന്റഭീഷണി നിെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല;
എെന്റ േ്രപരണനിനക്ക് ഭാരമായിരിക്കുകയുമില്ല.
8ഞാൻ േകൾെക്കനീ പറഞ്ഞതും
നിെന്റവാക്ക്ഞാൻ േകട്ടതുംഎെന്തന്നാൽ:
9 ‘ഞാൻലംഘനംഇല്ലാത്തനിർമ്മലൻ;
ഞാൻനിർേദ്ദാഷി;എന്നിൽഅകൃത്യവുമില്ല.
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10 ൈദവം എെന്ന ആ്രകമിക്കാൻ അവസരം
കണ്ടുപിടിക്കുന്നു;

എെന്നഅവിടുെത്തശ്രതുവായി വിചാരിക്കുന്നു.
11 അവിടുന്ന് എെന്റ കാലുകെള ആമത്തിൽ

ഇടുന്നു;
എെന്റപാതകെളല്ലാംസൂക്ഷിച്ച േനാക്കുന്നു.’
12ഇതിന്ഞാൻനിേന്നാട് ഉത്തരം പറയാം:
‘ഇതിൽ നീ നീതിമാൻ അല്ല; ൈദവം

മനുഷ്യേനക്കാൾവലിയവനല്ലേയാ.
13നീൈദവേത്താട്എന്തിന് വാദിക്കുന്നു?
തെന്റ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനും അവിടുന്ന് ഉത്തരം*

പറയുന്നില്ലേല്ലാ.
14ഒേന്നാ രേണ്ടാവട്ടംൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു;
മനുഷ്യൻഅത് കൂട്ടാക്കുന്നില്ലതാനും.
15ഗാഢനി്രദ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുേമ്പാൾ,
അവർകിടക്കേമൽനി്രദെകാള്ള േമ്പാൾ,
സ്വപ്നത്തിൽ, രാ്രതിദർശനത്തിൽതെന്ന,
16അവിടുന്ന് മനുഷ്യരുെട െചവി തുറക്കുന്നു;
അവെര മുന്നറിയിപ്പ കൾ െകാണ്ട്

ഭയെപ്പടുത്തുന്നു.
17 മനുഷ്യെന അവെന്റ ദുഷ്കർമ്മത്തിൽനിന്ന്

അകറ്റ വാനും
പുരുഷെന ഗർവ്വത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനും

തെന്ന.
18 അവിടുന്ന് കുഴിയിൽനിന്ന് അവെന്റ

്രപാണെനയും
വാളാൽ നശിക്കാെത അവെന്റ ജീവെനയും

രക്ഷിക്കുന്നു.

* 33. 13 ഉത്തരംഅവെന്റ്രപവര ്ത്തികെളക്കുറിച്ച ഒരുഉത്തരവും
പറയുന്നില്ല
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19 തെന്റ കിടക്കേമൽ അവൻ േവദനയാൽ
ശിക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു;

അവെന്റഅസ്ഥികളിൽഇടവിടാെതയാതനഉണ്ട്.
20അതുെകാണ്ട്അവെന്റജീവൻഅപ്പവും
അവെന്റ ്രപാണൻ സ്വാദുേഭാജനവും

െവറുക്കുന്നു.
21അവെന്റമാംസംക്ഷയിച്ച്കാണാനില്ലാെതയായിരിക്കുന്നു;
കാണനില്ലാതിരുന്ന അവെന്റ അസ്ഥികൾ

െപാങ്ങിനില ്ക്കുന്നു.
22അവെന്റ ്രപാണൻശവക്കുഴിക്കും
അവെന്റ ജീവൻ നാശകന്മാർക്കും

അടുത്തിരിക്കുന്നു.
23 മനുഷ്യേനാട് അവെന്റ ധർമ്മം

അറിയിേക്കണ്ടതിന്
ആയിരത്തിൽ ഒരുവനായി മദ്ധ്യസ്ഥനായ ഒരു

ദൂതൻഅവനുേവണ്ടി ഉെണ്ടങ്കിൽ
24ദൂതൻഅവനിൽകൃപ േതാന്നി:
‘കുഴിയിൽ ഇറങ്ങാത്തവിധം ഇവെന

രക്ഷിേക്കണേമ;
ഞാൻഒരു മറുവിലകണ്ടിരിക്കുന്നു’എന്നുപറയും
25 അേപ്പാൾ അവെന്റ േദഹം

യൗവ്വനൈചതന്യത്താൽപുഷ്ടിവയ്ക്കും;
അവൻബാല്യ്രപായത്തിേലക്ക് തിരിച്ച വരും.
26അവൻൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിക്കും;അവിടുന്ന്

അവനിൽ ്രപസാദിക്കും;
തിരുമുഖെത്ത അവൻ സേന്താഷേത്താെട

കാണും;
ൈദവം മനുഷ്യന് അവെന്റ വിജയം പകരം

െകാടുക്കും.
27അവൻമനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽപാടി പറയുന്നത:്
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‘ഞാൻ പാപംെചയ്ത് േനരായുള്ളത്
മറിച്ച കളഞ്ഞു;

അതിന്എേന്നാട് പകരം െചയ്തിട്ടില്ല.
28 ൈദവം എെന്റ ്രപാണെന കുഴിയിൽ

ഇറങ്ങാത്തവിധം രക്ഷിച്ച ;
എെന്റജീവൻ ്രപകാശംകണ്ട്സേന്താഷിക്കുന്നു.
29ഇതാ,ൈദവം രണ്ടു മൂന്നു്രപാവശ്യം
ഇവെയല്ലം മനുഷ്യേനാട് െചയ്യന്നു.
30 അവെന്റ ്രപാണെന കുഴിയിൽനിന്ന്

കയേറ്റണ്ടതിനും
ജീവെന്റ ്രപകാശംെകാണ്ട് അവെന

്രപകാശിപ്പിേക്കണ്ടതിനും തെന്ന.
31ഇേയ്യാേബ, ്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക;
മിണ്ടാെതയിരിക്കുക;ഞാൻസംസാരിക്കാം.
32നിനക്ക് ഉത്തരംപറയുവാനുെണ്ടങ്കിൽപറയുക;
സംസാരിക്കുക; നിെന്ന നീതീകരിക്കുവാൻ

ആകുന്നുഎെന്റതാത്പര്യം.
33ഇെല്ലങ്കിൽ,നീഎെന്റവാക്ക് േകൾക്കുക;
മിണ്ടാതിരിക്കുക; ഞാൻ നിനക്ക് ജ്ഞാനം

ഉപേദശിച്ച തരാം”.

34
1എലീഹൂ പിെന്നയും പറഞ്ഞത:്

2 “ജ്ഞാനികേള,എെന്റവചനം േകൾക്കുവിൻ;
വിദ്വാന്മാേര,ഞാൻപറയുന്നത് േകൾക്കുവിൻ.
3നാവ്ആഹാരത്തിെന്റരുചിേനാക്കുന്നു;
െചവിേയാ വചനങ്ങെള േശാധനെചയ്യന്നു;
4ന്യായമായുള്ളത് നമുക്ക് തിരെഞ്ഞടുക്കാം;
നന്മയായുള്ളത്നമുക്കുതെന്നആേലാചിച്ചറിയാം.
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5 ‘ഞാൻ നീതിമാൻ, ൈദവം എെന്റ ന്യായം
തള്ളിക്കളഞ്ഞു;

എെന്റ ന്യായത്തിെനതിെര ഞാൻ േഭാഷ്ക്ക്
പറയണേമാ?

6 ലംഘനം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട ം എെന്റ മുറിവ്
സുഖമാകുന്നില്ല’

എന്നിങ്ങെനഇേയ്യാബ് പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
7ഇേയ്യാബിെനേപ്പാെലആെരങ്കിലുമുേണ്ടാ?
അവൻ പരിഹാസെത്ത െവള്ളംേപാെല

കുടിക്കുന്നു;
8അവൻദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാേരാട് കൂട്ട കൂടുന്നു;
ദുർജ്ജനങ്ങേളാടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു.
9 ‘ൈദവേത്താട് നിരപ്പായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
മനുഷ്യന് ്രപേയാജനമിെല്ലന്ന’്അവൻപറഞ്ഞു.
10 അതുെകാണ്ട് വിേവകികേള,

േകട്ട െകാള്ള വിൻ;
ൈദവം ദുഷ്ടതേയാ സർവ്വശക്തൻഅനീതിേയാ

ഒരിക്കലും െചയ്യ കയില്ല.
11 അവൻ മനുഷ്യന് അവെന്റ ്രപവൃത്തിയ്ക്ക്

പകരം െചയ്യ ം;
ഓേരാരുത്തനുംഅവനവെന്റനടപ്പിന് തക്കവണ്ണം

െകാടുക്കും.
12ൈദവം ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുകയില്ല,നിശ്ചയം;
സർവ്വശക്തൻന്യായം മറിച്ച കളയുകയുമില്ല.
13ഭൂമിെയൈദവത്തിൽഭരേമല്പിച്ചതാര?്
ഭൂമണ്ഡലമാെകസ്ഥാപിച്ചതാര?്
14 അവിടുന്ന് തെന്റ കാര്യത്തിൽ മാ്രതം

ദൃഷ്ടിവെച്ചങ്കിൽ
തെന്റ ആത്മാവിെനയും ശ്വാസെത്തയും മടക്കി

എടുെത്തങ്കിൽ
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15സകലജഡവും ഒരുേപാെലനശിച്ച േപാകും;
മനുഷ്യൻ മണ്ണിേലക്ക് മടങ്ങിേച്ചരും.
16 നിനക്ക് വിേവകമുെണ്ടങ്കിൽ ഇത്

േകട്ട െകാള്ള ക;
എെന്റവചനങ്ങെള ്രശദ്ധിച്ച െകാള്ള ക;
17ന്യായെത്തെവറുക്കുന്നവൻഭരിക്കുേമാ?
നീതിമാനും ബലവാനുമായവെന നീ കുറ്റം

വിധിക്കുേമാ?
18രാജാവിേനാട:് ‘നീ വഷളൻഎന്നും’
്രപഭുക്കന്മാേരാട:് ‘നിങ്ങൾ ദുഷ്ടന്മാർ’ എന്നും

പറയുേമാ?
19അവൻ ്രപഭുക്കന്മാരുെട പക്ഷംഎടുക്കുന്നില്ല;
ദരി്രദെനക്കാൾധനവാെനആദരിക്കുന്നതുമില്ല;
അവെരല്ലാവരും തൃൈക്കയുെട

സൃഷ്ടിയാണേല്ലാ.
20 െപെട്ടന്ന് അർദ്ധരാ്രതിയിൽ തെന്ന അവർ

മരിക്കുന്നു;
ജനം നടുങ്ങി ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
മനുഷ്യെന്റ ൈക െതാടാെത ബലശാലികൾ

നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
21 ൈദവത്തിെന്റ ദൃഷ്ടി മനുഷ്യെന്റ വഴികളിൽ

ഇരിക്കുന്നു;
അവെന്റനടെപ്പല്ലാംഅവിടുന്ന് കാണുന്നു.
22ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർക്ക് ഒളിേക്കണ്ടതിന്
അവിെട ഇരുട്ട മില്ലഅന്ധതമസ്സ മില്ല.
23 മനുഷ്യൻ ൈദവസന്നിധിയിൽ

ന്യായവിസ്താരത്തിന് െചേല്ലണ്ടതിന്
അവിടുന്ന് അവനിൽ അധികം ദൃഷ്ടിവക്കുവാൻ

ആവശ്യമില്ല.
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24വിചാരണെചയ്യാെതഅവിടുന്ന്ബലശാലികെള
തകർത്തുകളയുന്നു;

അവർക്ക് പകരം േവെറ ആള കെള
നിയമിക്കുന്നു.

25അങ്ങെനഅവിടുന്ന് അവരുെട ്രപവൃത്തികെള
അറിയുന്നു;

രാ്രതിയിൽ അവെര തള്ളിയിട്ടിട്ട് അവർ
തകർന്നുേപാകുന്നു.

26മറ്റള്ളവർകാൺെക
അവിടുന്ന് അവെര ദുഷ്ടന്മാെരേപ്പാെല

ശിക്ഷിക്കുന്നു.
27 എളിയവരുെട നിലവിളി അവിടുെത്ത

അടുക്കൽഎത്തുവാനും
പീഡിതന്മാരുെട നിലവിളി അവിടുന്ന്

േകൾക്കുവാനും േവണ്ടി
28 അവർ ൈദവെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച്

പിന്മാറിക്കളയുകയും
ൈദവത്തിെന്റവഴികെളഗണ്യമാക്കാതിരിക്കുകയും

െചയ്തുവേല്ലാ.
29വഷളനായമനുഷ്യൻഭരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും
ജനെത്ത കുടുക്കുവാൻ ആരും

ഇല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിനും
30അവിടുന്ന് സ്വസ്ഥത നൽകിയാൽ ആര് കുറ്റം

വിധിക്കും?
ഒരു ജാതിക്കായാലും ഒരാൾക്കായാലും
അവിടുെത്ത മുഖം മറച്ച കളഞ്ഞാൽ ആര്

അവിടുെത്തകാണും?
31 ഞാൻ ശിക്ഷ സഹിച്ച ; ഞാൻ ഇനി കുറ്റം

െചയ്യ കയില്ല;
32ഞാൻകാണാത്തത്എെന്നപഠിപ്പിക്കണേമ;
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ഞാൻ അന്യായം െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ ഇനി
െചയ്യ കയില്ല

എന്ന് ആെരങ്കിലും ൈദവേത്താട്
പറഞ്ഞിട്ട േണ്ടാ? 33നീ മുഷിഞ്ഞതുെകാണ്ട്
അവിടുന്ന് നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല പകരം
െചയ്യണേമാ?

ഞാനല്ല,നീ തെന്നതിരെഞ്ഞടുേക്കണ്ടതല്ലേയാ;
ആകയാൽനീഅറിയുന്നത് ്രപസ്താവിച്ച െകാള്ള ക.
34ഇേയ്യാബ്അറിവില്ലാെതസംസാരിക്കുന്നു;
അവെന്റ വാക്കുകളിലും ജ്ഞാനമില്ല എന്ന്

വിേവകമുള്ളപുരുഷന്മാരും
35 എെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുന്ന ഏത് ജ്ഞാനിയും

എേന്നാട് പറയും.
36 ഇേയ്യാബ് ദുഷ്ടന്മാെരേപ്പാെല

്രപതിവാദിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
അവെന ആദിേയാടന്തം പരിേശാധിച്ചാൽ

െകാള്ളാം.
37അവൻതെന്റപാപേത്താട് േ്രദാഹം േചർക്കുന്നു;
അവൻനമ്മുെട മദ്ധ്യത്തിൽൈകെകാട്ട ന്നു;
ൈദവത്തിന് വിേരാധമായി വാക്ക്

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു”.

35
1എലീഹൂ പിെന്നയും പറഞ്ഞത:്

2 “എെന്റനീതിൈദവത്തിെന്റനീതിയിലുംവലിയത്
എന്ന് നീ പറയുന്നു;

ഇത് ന്യായംഎന്ന് നീ നിരൂപിക്കുന്നുേവാ?
3അതിനാൽനിനക്ക്എന്ത് ്രപേയാജനംഎന്നും
ഞാൻപാപം െചയ്യന്നതിേനക്കാൾ
അതുെകാണ്ട് എനിക്ക് എന്തുപകാരം എന്നും നീ

േചാദിക്കുന്നുവേല്ലാ;
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4 നിേന്നാടും നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള
സ്േനഹിതന്മാേരാടും

ഞാൻ മറുപടി പറയാം. 5 നീ ആകാശേത്തക്ക്
േനാക്കികാണുക;

നിനക്ക് മീെതയുള്ളേമഘങ്ങെള ദർശിക്കുക;
6നീ പാപം െചയ്യന്നതിനാൽഅവിടുേത്താട് എന്ത്

്രപവർത്തിക്കുന്നു?
നിെന്റ ലംഘനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ നീ

അവിടുേത്താട് എന്ത് െചയ്യന്നു?
7 നീ നീതിമാനായിരിക്കുന്നതിനാൽ

അവിടുേത്തക്ക്എന്ത് െകാടുക്കുന്നു?
അെല്ലങ്കിൽ അവിടുേത്തക്ക് നിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്

എന്ത് ലഭിക്കുന്നു?
8 നിെന്റ ദുഷ്ടത നിെന്നേപ്പാെലയുള്ള ഒരു

പുരുഷെനയും
നിെന്റനീതി മെറ്റാരു മനുഷ്യെനയുംബാധിക്കുന്നു.
9 പീഡനങ്ങള െട വലിപ്പം നിമിത്തം അവർ

നിലവിളിക്കുന്നു;
ശക്തന്മാരുെട ്രപവൃത്തി നിമിത്തം അവർ

സഹായത്തിനുേവണ്ടി നിലവിളിക്കുന്നു.
10 എങ്കിലും രാ്രതിയിൽ സ്േതാ്രതഗീതങ്ങൾ

നല്കുന്നവനും
ഭൂമിയിെല മൃഗങ്ങേളക്കാൾ നമ്മെള

പഠിപ്പിക്കുന്നവനും
11 ആകാശത്തിെല പക്ഷികേളക്കാൾ നമ്മെള

ജ്ഞാനികളാക്കുന്നവനുമായി
എെന്റ ്രസഷ്ടാവായ ൈദവം എവിെട എന്ന്

ഒരുവനും േചാദിക്കുന്നില്ല.
12 അവിെട ദുഷ്ടന്മാരുെട അഹങ്കാരംനിമിത്തം

അവർനിലവിളിക്കുന്നു;
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എങ്കിലുംആരും ഉത്തരം പറയുന്നില്ല.
13വ്യര ്ത്ഥമായുള്ളത്ൈദവം േകൾക്കുകയില്ല;
സർവ്വശക്തൻഅത് ്രശദ്ധിക്കുകയുമില്ല,നിശ്ചയം.
14 പിെന്ന നീ അവിടുെത്ത കാണുന്നില്ല എന്നു

പറഞ്ഞാൽഎങ്ങെന?
നിെന്റ വാദം അവിടുെത്ത മുമ്പിൽ

ഇരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നീ
അവിടുേത്തക്കായി കാത്തിരിക്കുക.
15 ഇേപ്പാൾ, അവിടുെത്ത േകാപം
സന്ദർശിക്കാത്തതുെകാണ്ടും

അവിടുന്ന് അഹങ്കാരെത്ത അധികം
ഗണ്യമാക്കാത്തതുെകാണ്ടും

16ഇേയ്യാബ് െവറുെതതെന്റവായ് തുറക്കുന്നു;
അറിവുകൂടാെതവാക്കുകൾവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു”.

36
1എലീഹൂ പിെന്നയും പറഞ്ഞത:്

2 “അല്പംക്ഷമിക്കുക,ഞാൻഅറിയിച്ച തരാം;
ൈദവത്തിന് േവണ്ടി ഇനിയും ചില വാക്കുകൾ

പറയുവാനുണ്ട.്
3ഞാൻദൂരത്തുനിന്ന്അറിവ് െകാണ്ടുവരും;
എെന്റ ്രസഷ്ടാവിെന്റനീതിെയഅറിയിക്കും.
4എെന്റവാക്ക് കള്ളമല്ലനിശ്ചയം;
അറിവ് തികഞ്ഞവൻ നിെന്റ അടുക്കൽ

നില്ക്കുന്നു.
5 ൈദവം ബലവാനാെണങ്കിലും ആെരയും

നിരസിക്കുന്നില്ല;
അവിടുന്ന് വിേവകശക്തിയിലുംബലവാൻതെന്ന.
6അവിടുന്ന് ദുഷ്ടെന്റജീവെന രക്ഷിക്കുന്നില്ല;
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ദുഃഖിതന്മാർക്ക് അവിടുന്ന് ന്യായം
നടത്തിെക്കാടുക്കുന്നു.

7 അവിടുന്ന് നീതിമാന്മാരിൽനിന്ന് തെന്റ േനാട്ടം
മാറ്റ ന്നില്ല;

രാജാക്കന്മാേരാടുകൂടി അവെര
സിംഹാസനത്തിൽഇരുത്തുന്നു;

അവർ എേന്നക്കും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. 8അവർ
ചങ്ങലകളാൽബന്ധിക്കെപ്പട്ട്

കഷ്ടതയുെട ചരടിൽകുടുങ്ങുകയും െചയ്താൽ
9അവിടുന്ന്അവർക്ക്അവരുെട ്രപവൃത്തിയും
അഹങ്കാരത്താൽ ്രപവർത്തിച്ച ലംഘനങ്ങള ം

കാണിച്ച െകാടുക്കും. 10 അവിടുന്ന്
അവരുെട െചവി ്രപേബാധനത്തിന്
തുറക്കുന്നു;

അവർനീതിേകട് വിട്ട തിരിയുവാൻകല്പിക്കുന്നു.
11അവർ േകട്ടനുസരിച്ച്അവിടുെത്തേസവിച്ചാൽ
അവരുെട നാള കെള ഭാഗ്യത്തിലും
ആണ്ടുകെള ആനന്ദത്തിലും കഴിച്ച കൂട്ട ം.

12 േകൾക്കുന്നിെല്ലങ്കിേലാ അവർ വാളാൽ
നശിക്കും;

ബുദ്ധിേമാശത്താൽ മരിച്ച േപാകും.
13 ൈദവെത്ത ഹൃദയംെകാണ്ട്
വിശ്വസിക്കാത്തവര ് *േകാപം സം്രഗഹിച്ച
വയ്ക്കുന്നു;

അവിടുന്ന് അവെര ബന്ധിക്കുേമ്പാൾ അവർ
രക്ഷക്കായി നിലവിളിക്കുന്നില്ല.

14അവർയൗവനത്തിൽതെന്നമരിച്ച േപാകുന്നു;
അവരുെട ജീവൻഅപമാനത്താൽനശിക്കുന്നു.
* 36. 13 ൈദവെത്ത ഹൃദയംെകാണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവര ്
ഹൃദയത്തില് കപടഭക്തി ഉള്ളവര ്
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15 അവിടുന്ന് പീഡിതെന അവെന്റ പീഡയാൽ
വിടുവിക്കുന്നു;

അനർഥങ്ങൾെകാണ്ടുതെന്ന അവരുെട െചവി
തുറക്കുന്നു.

16 നിെന്നയും അവിടുന്ന് കഷ്ടതയുെട
വാളിൽനിന്ന്

െഞരുക്കമില്ലാത്ത വിശാലതയിേലക്ക്
നടത്തുമായിരുന്നു.

നിെന്റ േമശേമൽ സ്വാദുേഭാജനം
വയ്ക്കുമായിരുന്നു.

17നീേയാ ദുഷ്ടവിധിെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
വിധിയും നീതിയും നിെന്നപിടിക്കും.
18 േകാപം നിെന്ന പരിഹാസത്തിനായി

വശീകരിക്കരുത;്
േമാചന്രദവ്യത്തിെന്റ വലിപ്പം ഓർത്ത് നീ

െതറ്റിേപ്പാകുകയുമരുത.്
19 കഷ്ടത്തിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ നിെന്റ

നിലവിളിയും
ശക്തിേയറിയപരി്രശമങ്ങള ം മതിയാകുേമാ?
20ജനതകൾതങ്ങള െടസ്ഥലത്തുവച്ച്
മുടിഞ്ഞുേപാകുന്നരാ്രതിെയനീആ്രഗഹിക്കരുത.്
21 സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക; നീതിേകടിേലക്ക്

തിരിയരുത;്
കഷ്ടതയാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട് നീ

പാപത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക.
22 ൈദവം തെന്റ ശക്തിയാൽ ഉന്നതമായി

്രപവർത്തിക്കുന്നു;
അവിടുേത്താട് തുല്യനായ ഉപേദശകൻ

ആരുള്ള ?
23 ൈദവേത്താട് അവിടുെത്ത വഴിെയ

കല്പിച്ചതാര?്
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അവിടുന്ന് നീതിേകട് െചയ്തു എന്ന്
അവിടുേത്താട്ആർക്ക് പറയാം?

24അവിടുെത്ത്രപവൃത്തിെയമഹിമെപ്പടുത്തുവാൻ
നീഓർത്തുെകാള്ള ക;

അതിെനക്കുറിച്ചല്ലേയാ മനുഷ്യർ
പാടിയിരിക്കുന്നത.്

25മനുഷ്യെരല്ലാംഅതുകണ്ട് രസിക്കുന്നു;
ദൂരത്തുനിന്ന് മർത്യൻ അതിെന

സൂക്ഷിച്ച േനാക്കുന്നു.
26 നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവിധം ൈദവം

അത്യ ന്നതൻ;
അവിടുെത്തആണ്ടുകള െടസംഖ്യഎണ്ണമറ്റത്.
27അവിടുന്ന് നീർത്തുള്ളികെളആകർഷിക്കുന്നു;
അവിടുെത്ത ആവിയാൽ അവ മഴയായി

െപയ്യന്നു.
28 േമഘങ്ങൾഅവെയെചാരിയുന്നു;
മനുഷ്യരുെടേമൽധാരാളമായി െപാഴിക്കുന്നു.
29ആർെക്കങ്കിലും േമഘങ്ങള െടവിരിവുകെളയും
അവിടുെത്ത കൂടാരത്തിെന്റ മുഴക്കെത്തയും

്രഗഹിക്കാേമാ?
30ൈദവംതെന്റചുറ്റ ം ്രപകാശം വിതറുന്നു;
സമു്രദെത്തഇരുട്ട െകാണ്ട് മൂടുന്നു.
31ഇങ്ങെനഅവിടുന്ന് ജനതകെള േപാറ്റ ന്നു;
ആഹാരവും ധാരാളമായി െകാടുക്കുന്നു.
32 അവിടുന്ന് മിന്നൽെകാണ്ട് തൃൈക്ക

നിറയ്ക്കുന്നു;
്രപതിേയാഗിയുെട േനെര അതിെന

നിേയാഗിക്കുന്നു.
33അതിെന്റ മുഴക്കംഅവിടുെത്തയും
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കന്നുകാലികൾ എഴുെന്നള്ളന്നവെനക്കുറിച്ച്
അറിവു തരുന്നു.

37
1 ഇതിനാൽ എെന്റ ഹൃദയം വിറച്ച് അതിെന്റ
സ്ഥലത്തുനിന്ന് പാളിേപ്പാകുന്നു.
2ൈദവത്തിെന്റശബ്ദത്തിന ്െറ മുഴക്കവും
അവിടുെത്ത വായിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന

ഗർജ്ജനവും ്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുവിൻ.
3 അവിടുന്ന് അത് ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ

എല്ലായിടത്തും
അതിെന്റ മിന്നൽ ഭൂമിയുെട അറ്റേത്താളവും

അയയ്ക്കുന്നു.
4അതിന്റേശഷം ഒരു മുഴക്കം േകൾക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് തെന്റ മഹിമാനാദംെകാണ്ട്

ഇടിമുഴക്കുന്നു;
അവിടുെത്ത നാദം േകൾക്കുേമ്പാൾ അതിെന

നിയ്രന്തിക്കുന്നില്ല.
5 ൈദവം തെന്റ ശബ്ദം അതിശയകരമായി

മുഴക്കുന്നു;
നമുക്ക് ്രഗഹിച്ച കൂടാത്ത മഹാകാര്യങ്ങൾ

െചയ്യന്നു. 6 അവിടുന്ന് ഹിമേത്താട്:
“ഭൂമിയിൽ െപയ്യ ക”എന്ന്കല്പിക്കുന്നു;

അവിടുന്ന് മഴേയാടും വമ്പിച്ച െപരുമഴേയാടും
കല്പിക്കുന്നു.

7 താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യെരല്ലാം അവിടുെത്ത
്രപവൃത്തിഅറിയുവാൻ േവണ്ടി

അവിടുന്ന് സകലമനുഷ്യരുെടയും ൈക
മു്രദയിടുന്നു.

8കാട്ട മൃഗം ഒളിസ്ഥലത്ത് െചല്ല കയും
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തെന്റഗുഹയിൽകിടക്കുകയും െചയ്യന്നു.
9ദക്ഷിണമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് െകാടുങ്കാറ്റ ം
ഉത്തരദിക്കിൽനിന്ന് കുളിരും വരുന്നു.
10 ൈദവത്തിെന്റ ശ്വാസംെകാണ്ട് മഞ്ഞുകട്ട

ഉളവാകുന്നു;
െവള്ളങ്ങള െട ഉപാരിതലം േലാഹം േപാെല

ഉറയ്ക്കുന്നു.
11 അവിടുന്ന് കാർേമഘെത്ത ഈർപ്പം െകാണ്ട്

കനപ്പിക്കുന്നു;
തെന്റമിന്നലുള്ള േമഘെത്തപരത്തുന്നു.
12അവിടുന്ന്അവേയാട് കല്പിക്കുന്നെതല്ലാം
ഭൂമിയുെട ഉപരിഭാഗത്ത് െചേയ്യണ്ടതിന്
അവിടുെത്ത നിർേദ്ദശ്രപകാരം അവ ചുറ്റി

സഞ്ചരിക്കുന്നു.
13 ശിക്ഷയ്ക്കായിേട്ടാ േദശത്തിെന്റ

നന്മയ്ക്കായിേട്ടാ
ദയയ്ക്കായിേട്ടാഅവിടുന്ന്അത് വരുത്തുന്നു.
14ഇേയ്യാേബ,ഇത് ്രശദ്ധിച്ച െകാള്ള ക;
മിണ്ടാതിരുന്ന് ൈദവത്തിെന്റ അത്ഭുതങ്ങെള

ചിന്തിച്ച െകാള്ള ക.
15ൈദവംഅവയ്ക്ക് കല്പന െകാടുക്കുന്നതും
തെന്റ േമഘത്തിെല മിന്നൽ ്രപകാശിപ്പിക്കുന്നതും
എങ്ങെനഎന്ന് നീഅറിയുന്നുേവാ? 16 േമഘങ്ങൾ

എങ്ങെന ആകശത്തിൽ െപാങ്ങി
ഒഴുകുന്നുഎന്നും

ജ്ഞാനസമ്പൂർണ്ണനായവെന്റ അത്ഭുതങ്ങള ം നീ
അറിയുന്നുേവാ? 17 െതന്നിക്കാറ്റ െകാണ്ട്
ഭൂമിഅനങ്ങാതിരിക്കുേമ്പാൾ
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നിെന്റ വസ്്രതത്തിന് ചൂടുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങെന?
18 േലാഹദർപ്പണംേപാെല ഉറപ്പ ള്ള
ആകാശെത്ത

നിനക്ക് ൈദവേത്താടുകൂടി നിവർത്തി
െവക്കാേമാ?

19 അവിടുേത്താട് എന്ത് പറയണെമന്ന്
ഞങ്ങൾക്ക് ഉപേദശിച്ച തരുക;

മനസ്സിെന്റ അന്ധകാരം നിമിത്തം ഞങ്ങൾക്ക്
ഒന്നും ്രപസ്താവിക്കുവാൻകഴിവില്ല.

20എനിക്ക് സംസാരിക്കണം എന്ന് അവിടുേത്താട്
േബാധിപ്പിക്കണേമാ?

നാശത്തിന് ഇരയായയിത്തീരുവാൻ ആെരങ്കിലും
ഇച്ഛിക്കുേമാ?

21 ഇേപ്പാൾ ആകാശത്തിൽ െവളിച്ചം
േശാഭിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല;

എങ്കിലും കാറ്റ് കടന്നുേപായി അതിെന
െതളിവാക്കുന്നു.

22വടക്കുനിന്ന്സ്വർണ്ണേശാഭേപാെലവരുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റചുറ്റ ം ഭയങ്കര േതജസ്സണ്ട.്
23സർവ്വശക്തെനേയാ നാം കെണ്ടത്തുകയില്ല;
അവിടുന്ന് ശക്തിയിൽഅത്യ ന്നതനാകുന്നു;
അവിടുന്ന് ന്യായത്തിനും പൂർണ്ണനീതിക്കും ഭംഗം

വരുത്തുന്നില്ല.
24 അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യർ അവിടുെത്ത

ഭയെപ്പടുന്നു;
ജ്ഞാനികെളന്ന് ഭാവിക്കുന്നവെര അവിടുന്ന്

കടാക്ഷിക്കുന്നില്ല”.

38
1 പിന്നീട് യേഹാവ ചുഴലിക്കാറ്റിൽനിന്ന്
ഇേയ്യാബിേനാട് ഉത്തരംഅരുളിെച്ചയ്തത:്
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2 “അറിവില്ലാത്തവാക്കുകളാൽ
ആേലാചനെയഇരുളാക്കുന്നഇവനാര?്
3നീ പുരുഷെനേപ്പാെലഅരമുറുക്കിെകാള്ള ക;
ഞാൻ നിേന്നാട് േചാദിക്കും; എേന്നാട് ഉത്തരം

പറയുക.
4 ഞാൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടേപ്പാൾ നീ

എവിെടയായിരുന്നു?
നിനക്ക് വിേവകമുെണ്ടങ്കിൽ ്രപസ്താവിക്കുക.
5 അതിെന്റ അളവ് നിയമിച്ചവൻ ആര?് നീ

അറിയുന്നുേവാ?
അല്ല,അതിന്അളവുനൂൽപിടിച്ചവനാര?്
6 ്രപഭാതനക്ഷ്രതങ്ങൾ ഒന്നിച്ച്

േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുകയും
ൈദവപു്രതന്മാെരല്ലാം സേന്താഷിച്ചാർക്കുകയും

െചയ്തേപ്പാൾ
7അതിെന്റഅടിസ്ഥാനംഏതിേന്മൽഉറപ്പിച്ച ?
അല്ല,അതിെന്റ മൂലക്കല്ലിട്ടവൻആര്?
8 ഗർഭത്തിൽനിന്ന് എന്നേപാെല സമു്രദം

ചാടിപ്പ റെപ്പട്ടേപ്പാൾ
അതിെനകതകുകളാൽഅടച്ചവൻആര്?
9അന്ന്ഞാൻ േമഘെത്തഅതിന് ഉടുപ്പ ം
കൂരിരുളിെനഅതിന് ചുറ്റാടയുംആക്കി;
10ഞാൻഅതിന്അതിര് നിയമിച്ച്
കതകുംഓടാമ്പലും വച്ച .
11 ‘ഇ്രതേത്താളം നിനക്കുവരാം;ഇത് കടക്കരുത;്
ഇവിെടനിെന്റതിരമാലകള െടഗർവ്വംനിലയ്ക്കും’

എന്ന്കല്പിച്ച .
12ഭൂമിയുെടഅറ്റങ്ങെളപിടിേക്കണ്ടതിനും
ദുഷ്ടന്മാെരഅതിൽനിന്ന്കുടഞ്ഞുകളേയണ്ടതിനും
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13 നിെന്റ ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കെലങ്കിലും നീ
്രപഭാതത്തിന് കല്പന െകാടുക്കുകയും

അരുേണാദയത്തിന് സ്ഥലം നിർേദ്ദശിക്കുകയും
െചയ്തിട്ട േണ്ടാ?

14 അത് മു്രദയുെട കീഴിെല അരക്കുേപാെല
മാറുന്നു;

വസ്്രതംേപാെല അതിലുള്ളെതല്ലാം
വിളങ്ങിനില ്ക്കുന്നു.

15ദുഷ്ടന്മാർക്ക് െവളിച്ചം മുടങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
ഓങ്ങിയ ഭുജവും ഒടിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
16 നീ സമു്രദത്തിെന്റ ഉറവുകേളാളം

െചന്നിട്ട േണ്ടാ?
ആഴിയുെടആഴത്തിൽസഞ്ചരിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
17 മരണത്തിെന്റ വാതിലുകൾ നിനക്ക്

െവളിെപ്പട്ടിട്ട േണ്ടാ?
അന്ധതമസ്സിെന്റവാതിലുകെളനീ കണ്ടിട്ട േണ്ടാ?
18ഭൂമിയുെട വിശാലതനീ ്രഗഹിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
ഇവ സകലവും അറിയുന്നുെവങ്കിൽ

്രപസ്താവിക്കുക.
19 െവളിച്ചം വസിക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്കുള്ള വഴി

ഏത?്
ഇരുളിെന്റപാർപ്പിടവുംഎവിെട?
20 നിനക്ക് അവെയ അവയുെട അതിര് വെര

െകാണ്ടുേപാകാേമാ?
അവയുെട വീട്ടിേലക്കുള്ളപാതഅറിയാേമാ?
21നീഅേന്നജനിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ;
നിനക്ക്ആയുസ്സ് ഒട്ട ം കുറവല്ലേല്ലാ;
നീഅത്അറിയാതിരിക്കുേമാ?
22 നീ ഹിമത്തിെന്റ ഭണ്ഡാരേത്താളം

െചന്നിട്ട േണ്ടാ?
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കല്മഴയുെട ഭണ്ഡാരം നീ കണ്ടിട്ട േണ്ടാ?
23ഞാൻഅവെയകഷ്ടകാലേത്തക്കും
േപാരും പടയുമുള്ള നാളിേലക്കും

സം്രഗഹിച്ച വച്ചിരിക്കുന്നു.
24െവളിച്ചം പിരിയുന്നതും
കിഴക്കൻകാറ്റ് ഭൂമിേമൽ വ്യാപിക്കുന്നതും ആയ

വഴിഏത?്
25 നിർജ്ജനേദശത്തും ആൾ പാർപ്പില്ലാത്ത

മരുഭൂമിയിലും
മഴ െപയ്യിേക്കണ്ടതിനും 26 തരിശും ശൂന്യവുമായ

നിലത്തിെന്റ ദാഹംതീർേക്കണ്ടതിനും
ഇളമ്പുല്ല് മുളപ്പിേക്കണ്ടതിനും 27ജല്രപവാഹത്തിന്

ചാലും
ഇടിമിന്നലിന് പാതയും െവട്ടിെക്കാടുത്തതാര?്
28മഴക്ക്അപ്പനുേണ്ടാ?
അല്ല, മഞ്ഞുതുള്ളികെളജനിപ്പിച്ചതാര?്
29ആരുെട ഗർഭത്തിൽനിന്ന്ഹിമം പുറെപ്പടുന്നു?
ആകാശത്തിെല മഞ്ഞ്ആര് ്രപസവിക്കുന്നു?
30െവള്ളംകല്ല േപാെല ഉറച്ച േപാകുന്നു.
ആഴിയുെട മുഖംകട്ടിയായിത്തീരുന്നു.
31 കാർത്തികയുെട ചങ്ങല നിനക്ക്

ബന്ധിക്കാേമാ?
മകയിരത്തിെന്റബന്ധനങ്ങൾഅഴിക്കാേമാ?
32 നിനക്ക് രാശിച്രകെത്ത അതിെന്റ കാലത്ത്

പുറെപ്പടുവിക്കാേമാ?
സപ്തർഷികെളയും മക്കെളയും നിനക്ക്

നടത്താേമാ?
33 ആകാശത്തിെല നിയമങ്ങൾ നീ

അറിയുന്നുേവാ?
അതിന് ഭൂമിേമലുള്ള സ്വാധീനം

നിർണ്ണയിക്കാേമാ?
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34ജല്രപവാഹം നിെന്നമൂേടണ്ടതിന്
നിനക്ക് േമഘങ്ങേളാളം ശബ്ദം ഉയർത്താേമാ?
35 “അടിയങ്ങൾ വിടെകാള്ളന്നു” എന്ന് നിേന്നാട്

പറഞ്ഞ്
പുറെപ്പടുവാൻ തക്കവിധം നിനക്ക് മിന്നലുകെള

പറഞ്ഞയക്കാേമാ?
36അന്തരംഗത്തിൽജ്ഞാനെത്തവച്ചവനാര്?
മനസ്സിന് വിേവകം െകാടുത്തവൻആര?്
37ഉരുക്കിവാർത്തതുേപാെല െപാടി തമ്മിൽ
കൂടുേമ്പാഴും മൺകട്ട ഒേന്നാെടാന്ന്

പറ്റിേപ്പാകുേമ്പാഴും
38ജ്ഞാനത്താൽേമഘങ്ങെളഎണ്ണന്നതാര്?
ആകാശത്തിെലതുരുത്തികെളചരിച്ചിടുന്നതാര?്
39സിംഹങ്ങൾഗുഹകളിൽപതുങ്ങിക്കിടക്കുേമ്പാഴും
അവമുറ്റ കാട്ടിൽപതിയിരിക്കുേമ്പാഴും
40നീസിംഹിയ്ക്ക് ഇര േവട്ടയാടിെക്കാടുക്കുേമാ?
ബാലസിംഹങ്ങള െടവിശപ്പടക്കുേമാ?
41കാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങൾഇരകിട്ടാെത
ഉഴന്ന്ൈദവേത്താട് നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ
അതിന് തീറ്റഎത്തിച്ച് െകാടുക്കുന്നതാര്?

39
1 പാറയിെല കാട്ടാടുകള െട ്രപസവകാലം
നിനക്കറിയാേമാ?
മാൻേപടകള െടഈറ്റ േനാവ് നീ കാണുേമാ?
2 അവയ്ക്ക് ഗർഭം തികയുന്ന മാസം നിനക്ക്

കണക്ക്കൂട്ടാേമാ?
അവയുെട ്രപസവകാലം നിനക്ക്അറിയാേമാ?
3അവകുനിഞ്ഞ്കുട്ടികെള ്രപസവിക്കുന്നു;
ക്ഷണത്തിൽേവദന ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
4അവയുെടകുട്ടികൾബലെപ്പട്ട് കാട്ടിൽവളരുന്നു;
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അവ പുറേത്തക്ക് േപാകുന്നു;
മടങ്ങിവരുന്നതുമില്ല.

5കാട്ട കഴുതെയഅഴിച്ച വിട്ടത്ആര?്
വന*ഗർദ്ദഭെത്തെകട്ടഴിച്ചതാര്?
6ഞാൻമരുഭൂമിഅതിന് വീടും
†ഉവർനിലംഅതിന് പാർപ്പിടവുമാക്കി.
7അത് പട്ടണത്തിെലആരവം േകട്ട ചിരിക്കുന്നു;
െതളിക്കുന്നവെന്റശബ്ദം ്രശദ്ധിക്കുന്നതുമില്ല.
8മലനിരകൾഅതിെന്റ േമച്ചല്പ റമാകുന്നു;
പച്ചയായെതാെക്കയും അത് അേന്വഷിച്ച

നടക്കുന്നു.
9 കാട്ട േപാത്ത് നിെന്ന േസവിക്കുവാൻ

തയ്യാറാകുേമാ?
അത് നിെന്റ പുല ്െതാട്ടിക്കരികിൽ രാ്രതിയിൽ

പാർക്കുേമാ?
10 കാട്ട േപാത്തിെന നിനക്ക് കയറിട്ട് ഉഴുവാൻ

െകാണ്ടുേപാകാേമാ?
അത് നിെന്റപിന്നാെലനിലം നിരത്തുേമാ?
11 അതിെന്റ ശക്തി വലിയാതാകയാൽ നീ

അതിെനവിശ്വസിക്കുേമാ?
നിെന്റ േവലനീഅതിന് ഭരേമല്പിച്ച് െകാടുക്കുേമാ?
12അത് നിെന്റവിത്ത് െകാണ്ടുവരുെമന്നും
നിെന്റ കളപ്പ രയിൽ കൂട്ട െമന്നും നീ

വിശ്വസിക്കുേമാ?
13ഒട്ടകപ്പക്ഷി ഉല്ലസിച്ച് ചിറക് വീശുന്നു;
എങ്കിലും ചിറകും തൂവലുംെകാണ്ട് വാത്സല്യം

കാണിക്കുേമാ?
14അത് നിലത്ത് മുട്ട ഇട്ടേശഷം േപാകുന്നു;

* 39. 5 ഗർദ്ദഭം - കഴുത † 39. 6 ഉവർനിലം - ഓരുെവള്ളം
കയറുന്നസ്ഥലം,ഊഷരഭൂമി
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അവെയെപാടിയിൽവച്ച് വിരിയിക്കുന്നു.
15കാൽെകാണ്ട്അവഉടഞ്ഞുേപാേയക്കുെമേന്നാ
കാട്ട മൃഗം അവെയ ചവിട്ടിക്കളേഞ്ഞക്കുെമേന്നാ

അത്ഓർക്കുന്നില്ല.
16അത് തെന്റകുഞ്ഞുങ്ങേളാട് തനിക്കുള്ളവയല്ല

എന്നേപാെലകാഠിന്യം കാണിക്കുന്നു;
തെന്റ ്രപയത്നം വ്യർത്ഥമായിേപ്പാകുെമന്ന്

ഭയെപ്പടുന്നില്ല.
17ൈദവംഅതിന്ജ്ഞാനമില്ലാതാക്കി
വിേവകംഅതിന് നല്കിയിട്ട ം ഇല്ല.
18അത് ചിറകടിച്ച് െപാങ്ങിഓടുേമ്പാൾ
കുതിരെയയും പുറത്ത് കയറിയവെനയും

പരിഹസിക്കുന്നു.
19കുതിരയ്ക്ക് നീേയാശക്തി െകാടുത്തത?്
അതിെന്റ കഴുത്തിന് നീേയാ കുഞ്ചിേരാമം

അണിയിച്ചത?്
20 നിനക്ക് അതിെന െവട്ട ക്കിളിെയേപ്പാെല

ചാടിക്കാേമാ?
അതിെന്റഹുങ്കാര്രപതാപം ഭയങ്കരം.
21 അത് താഴ്വരയിൽ മാന്തി ശക്തിയിൽ

ഉല്ലസിക്കുന്നു.
അത്ആയുധപാണികെളഎതിർക്കുന്നു.
22അത്കൂശാെത ഭയെത്തപുച്ഛിക്കുന്നു;
വാളിേനാട് പിൻവാങ്ങുന്നതുമില്ല.
23അതിന്എതിെരആവനാഴിയും
മിന്നുന്ന കുന്തവും ശൂലവും കിലുകിലുക്കുന്നു.

24അത് ഉ്രഗതയും േകാപവും പൂണ്ട് നിലം
വിഴുങ്ങുന്നു;

കാഹളനാദംേകട്ടാൽഅത്അടങ്ങിനില്ക്കുകയില്ല.
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25 കാഹളനാദം ധ്വനിക്കുേന്താറും അത് ഹാ, ഹാ
എന്ന് ചിനയ്ക്കുന്നു;

പടയും പടനായകന്മാരുെട മുഴക്കവും ആർപ്പ ം
ദൂരത്തുനിന്ന് മണക്കുന്നു.

26 നിെന്റ വിേവകത്താൽ ആകുന്നുേവാ പരുന്ത്
പറക്കുകയും

ചിറകു െതേക്കാട്ട് വിടർക്കുകയും െചയ്യന്നതു?
27 നിെന്റ കല്പനേക്കാ കഴുകൻ േമേലാട്ട്

പറക്കുകയും
ഉയരത്തിൽകൂടുവയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നതു?
28അത് പാറയിൽകുടിേയറി രാ്രതി പാർക്കുന്നു;
പാറമുകളിലും ദുർഗ്ഗത്തിലും തെന്ന.
29അവിെടനിന്ന്അത് ഇരതിരയുന്നു;
അതിെന്റകണ്ണ് ദൂരേത്തക്കുകാണുന്നു.
30 അതിെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ േചാര

വലിച്ച കുടിക്കുന്നു.
പട്ട േപായവർഎവിെടേയാഅവിെടഅതുണ്ട”്.

40
1 യേഹാവ പിെന്നയും ഇേയ്യാബിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:്
2 “ആേക്ഷപകൻസർവ്വശക്തേനാട് വാദിക്കുേമാ?
ൈദവേത്താട് തർക്കിക്കുന്നവൻ ഇതിന് ഉത്തരം

പറയെട്ട”.
3 അതിന് ഇേയ്യാബ് യേഹാവേയാട് ഉത്തരം

പറഞ്ഞത:്
4 ‘ഞാൻ നിസ്സാരനല്ലേയാ, ഞാൻ അവിടുേത്താട്

എന്തുത്തരം പറയും?
ഞാൻൈകെകാണ്ട് വായ് െപാത്തിെക്കാള്ളന്നു.
5 ഒരുവട്ടം ഞാൻ സംസാരിച്ച ; ഇനി ഉത്തരം

പറയുകയില്ല.
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രണ്ടുവട്ടംഞാൻ ഉരെചയ്തു;ഇനി മിണ്ടുകയില്ല.’
6 അേപ്പാൾ യേഹാവ ചുഴലിക്കാറ്റിൽനിന്ന്

ഇേയ്യാബിേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
7 “നീ പുരുഷെനേപ്പാെലഅരമുറുക്കിെക്കാള്ള ക;
ഞാൻ നിേന്നാട് േചാദിക്കും; നീ എനിക്ക്

്രഗഹിപ്പിച്ച തരുക.
8നീഎെന്റന്യായെത്തദുർബ്ബലെപ്പടുത്തുേമാ?
നീ നീതിമാനാേകണ്ടതിന്എെന്നകുറ്റം പറയുേമാ?
9ൈദവത്തിനുള്ളതുേപാെലനിനക്ക്ഭുജംഉേണ്ടാ?
അവെനേപ്പാെലനിനക്ക് ഇടിമുഴക്കാേമാ?
10നീമഹിമയും ്രപതാപവുംഅണിഞ്ഞുെകാള്ള ക.
േതജസ്സ ം ്രപഭാവവും ധരിച്ച െകാള്ള ക.
11നിെന്റ േകാപ്രപവാഹങ്ങെള ഒഴുക്കുക;
ഏത് ഗർവ്വിെയയും േനാക്കിതാഴ്ത്തുക.
12ഏത് ഗർവ്വിെയയും േനാക്കിതാഴ്ത്തുക;
ദുഷ്ടന്മാെര അവരുെട നിലയിൽ തെന്ന

വീഴ്ത്തിക്കളയുക.
13അവെരഎല്ലാം െപാടിയിൽ മറച്ച വയ്ക്കുക;
അവരുെട മുഖങ്ങെള ഒളിസ്ഥലത്ത്

ബന്ധിച്ച കളയുക.
14അേപ്പാൾനിെന്റവലൈങ്കനിെന്നരക്ഷിക്കുന്നു
എന്ന്ഞാനും നിെന്നശ്ലാഘിച്ച പറയും.
15 ഞാൻ നിെന്നേപ്പാെല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന

*നദീഹയമുണ്ടേല്ലാ;
അത്കാളെയേപ്പാെലപുല്ല തിന്നുന്നു. 16അതിെന്റ

ശക്തിഅതിെന്റകടി്രപേദശത്തും
അതിെന്റ ബലം വയറിെന്റ മാംസേപശികളിലും

ആകുന്നു.

* 40. 15 നദീഹയം - ഭീമാകാരമായ മൃഗം
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17േദവദാരുതുല്യമായതന് െറവാല്അത്ആട്ട ന്നു;
അതിന് െറ തുടയിെല ഞരമ്പുകൾ

കൂടിപിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
18അതിന ്െറഅസ്ഥികൾെചമ്പുകുഴൽേപാെലയും
എല്ല കൾഇരിമ്പഴിേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു.
19 അത് ൈദവത്തിെന്റ സൃഷ്ടികളിൽ

്രപധാനമായുള്ളത;്
അതിെന ഉണ്ടാക്കിയവനായ ൈദവത്തിനു

മാ്രതേമ അതിെന േതാൽപ്പിക്കുവാൻ
കഴിയുകയുള്ള .

20കാട്ട മൃഗങ്ങെളല്ലാം കളിക്കുന്നിടമായ
പർവ്വതങ്ങൾഅതിന്തീൻവിളയിക്കുന്നു. 21അത്

†നീർമരുതിെന്റചുവട്ടിലും
ഞാങ്ങണയുെട മറവിലും ചതുപ്പ നിലത്തും

കിടക്കുന്നു.
22നീർമരുത്നിഴൽെകാണ്ട്അതിെനമറയ്ക്കുന്നു;
േതാട്ടിെലഅലരിഅതിെനചുറ്റി നില്ക്കുന്നു;
23നദി കവിെഞ്ഞാഴുകിയാലുംഅത് ്രഭമിക്കുന്നില്ല;
േയാർദ്ദാൻ അതിെന്റ വായിേലക്ക് ചാടിയാലും

അത് നിർഭയമായിരിക്കും.
24അത് േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അതിെന

പിടിക്കാേമാ?
അതിെന്റ മൂക്കിൽകയർ േകാർക്കാേമാ?

41
1 *മഹാന്രകെത്തചൂണ്ടലിട്ട് പിടിക്കാേമാ?
അതിെന്റനാക്ക് കയറുെകാണ്ട്അമർത്താേമാ?
2അതിെന്റ മൂക്കിൽകയറ് േകാർക്കാേമാ?
† 40. 21 നീർമരുത് - ജലാശയതീരങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഒരു മരം
* 41. 1 ന്രക -വലിയ മുതല



ഇേയ്യാബ് 41:3 cxiii ഇേയ്യാബ് 41:13

അതിെന്റഅണയിൽെകാളത്ത്കടത്താേമാ?
3അത് നിേന്നാട് കൂടുതൽയാചനകഴിക്കുേമാ?
മൃദുവായവാക്ക് നിേന്നാട് പറയുേമാ?
4അതിെനഎന്നും ദാസനാക്കിെക്കാേള്ളണ്ടതിന്
അത് നിേന്നാട് ഉടമ്പടി െചയ്യ േമാ?
5 പക്ഷിേയാട് എന്നേപാെല നീ അതിേനാട്

കളിക്കുേമാ?
അതിെന പിടിച്ച് നിെന്റ കുമാരിമാർക്കായി

െകട്ടിയിടുേമാ?
6 മീൻ പിടുത്തക്കാർ അതിെനെക്കാണ്ട് വ്യാപാരം

െചയ്യ േമാ?
അതിെനകച്ചവടക്കാർക്ക് പങ്കിട്ട് വില ്ക്കുേമാ?
7നിനക്ക്അതിെന്റ േതാലിൽനിറച്ച്അസ്്രതവും
തലയിൽനിറച്ച് ചാട്ട ളിയും തറയ്ക്കാേമാ?
8 അതിെന ഒന്ന് െതാടുക; അത് തീർച്ചയായും

േപാരിടുംഎന്ന്ഓർത്തുെകാൾക;
പിെന്നനീഅതിന് തുനിയുകയില്ല.
9അവെന്റആശയ്ക്ക് ഭംഗംവരുന്നു;
അതിെന കാണുേമ്പാൾ തെന്ന അവൻ

വീണുേപാകുമേല്ലാ. 10 അതിെന
ഇളക്കുവാൻതക്കശൂരനില്ല;

പിെന്നഎേന്നാട്എതിർത്തുനില്ക്കുന്നവൻആര്?
11 ഞാൻ മടക്കിെക്കാടുേക്കണ്ടതിന് എനിക്ക്

മുമ്പുകൂട്ടി തന്നതാര?്
ആകാശത്തിൻകീഴിലുള്ളെതല്ലംഎെന്റതല്ലേയാ?
12 അതിെന്റ അവയവങ്ങെളയും

മഹാശക്തിെയയും
അതിെന്റ േചെലാത്ത രൂപെത്തയും പറ്റി ഞാൻ

മിണ്ടാതിരിക്കുകയില്ല.
13അതിെന്റപുറം കുപ്പായംഊരാകുന്നവനാര?്
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അതിെന്റഇരട്ടനിരപ്പല്ലിനിടയിൽആര് െചല്ല ം?
14അതിെന്റ മുഖെത്തകതക്ആര് തുറക്കും?
അതിെന്റപല്ലിന് ചുറ്റ ം ഭീഷണി ഉണ്ട്.
15െചതുമ്പൽനിരഅതിെന്റഡംഭമാകുന്നു;
അത് മു്രദവച്ച് മുറുക്കിഅടച്ചിരിക്കുന്നു.
16അത് ഒേന്നാെടാന്ന് പറ്റിയിരിക്കുന്നു; ഇടയിൽ

കാറ്റ കടക്കുകയില്ല.
17ഒേന്നാെടാന്ന് േചർന്നിരിക്കുന്നു;
േവർെപടുത്തിക്കൂടാത്തവിധം തമ്മിൽ

പറ്റിയിരിക്കുന്നു.
18അത്തുമ്മുേമ്പാൾ െവളിച്ചം മിന്നുന്നു;
അതിെന്റ കണ്ണ് ഉഷസ്സിെന്റ കണ്ണിമേപാെല

ആകുന്നു.
19 അതിെന്റ വായിൽനിന്ന് തീപ്പന്തങ്ങൾ

പുറെപ്പടുകയും
തീെപ്പാരികൾ െതറിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
20 തിളക്കുന്ന കലത്തിൽനിന്നും കത്തുന്ന

േപാട്ടപ്പ ല്ലിൽനിന്നും
എന്നേപാെല അതിെന്റ മൂക്കിൽനിന്ന് പുക

പുറെപ്പടുന്നു.
21അതിെന്റശ്വാസംകനൽജ്വലിപ്പിക്കുന്നു;
അതിെന്റവായിൽനിന്ന് ജ്വാല പുറെപ്പടുന്നു.
22അതിെന്റകഴുത്തിൽബലംവസിക്കുന്നു;
അതിെന്റ മുമ്പിൽനിരാശനൃത്തം െചയ്യന്നു.
23 അതിെന്റ മാംസദശകൾ തമ്മിൽ

പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
അവ ഇളകിേപ്പാകാത്തവിധം അതിേന്മൽ

ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.
24അതിെന്റഹൃദയംകല്ല േപാെല ഉറപ്പ ള്ളത;്
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തിരികല്ലിെന്റ അടിക്കല്ല േപാെല ഉറപ്പ ള്ളതു
തെന്ന.

25 അത് െപാങ്ങുേമ്പാൾ ബലശാലികൾ
േപടിക്കുന്നു;

ഭയം േഹതുവായിട്ട്അവർപരവശരായിത്തീരുന്നു.
26 വാൾെകാണ്ട് അതിെന എതിർക്കുന്നത്

അസാദ്ധ്യം;
കുന്തം, അസ്്രതം, േവൽ എന്നിവ െകാണ്ടും

സാദ്ധ്യമല്ല
27ഇരുമ്പ്ൈവേക്കാൽേപാെലയും
താ്രമം ്രദവിച്ച മരംേപാെലയും വിചാരിക്കുന്നു.
28അസ്്രതംഅതിെനഓടിക്കുകയില്ല;
കവിണക്കല്ല്അതിന് താളടിയായിരിക്കുന്നു.
29ഗദഅതിന് താളടിേപാെല േതാന്നുന്നു;
േവൽചാട്ട ന്നഒച്ച േകട്ട്അത് ചിരിക്കുന്നു.
30 അതിെന്റ അേധാഭാഗം മൂർച്ചയുള്ള

ഓട്ട കഷണംേപാെലയാകുന്നു;
അത് െചളിേമൽപല്ലിത്തടിേപാെലവലിയുന്നു.
31കലെത്തേപ്പാെലഅത്ആഴിെയതിളപ്പിക്കുന്നു;
സമു്രദെത്തഅത്ൈതലംേപാെലയാക്കിത്തീർക്കുന്നു.
32അതിെന്റപിന്നാെല ഒരു പാത മിന്നുന്നു;
ആഴി നരച്ചതുേപാെല േതാന്നുന്നു.
33ഭൂമിയിൽഅതിന് തുല്യമായിട്ട് യാെതാന്നുംഇല്ല;
അതിെനഭയമില്ലാത്തതായിഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
34 അത് ഉന്നതമായുള്ളതിെനെയല്ലാം

േനാക്കിക്കാണുന്നു;
അഹംഭാവമുള്ള ജന്തുക്കൾെക്കല്ലാം അത്

രാജാവായിരിക്കുന്നു”.
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42
1 അതിന് ഇേയ്യാബ് യേഹാവേയാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:്
2 “നിനക്ക്സകലവും കഴിയുെമന്നും
നിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെമാന്നും അസാദ്ധ്യമെല്ലന്നും ഞാൻ

അറിയുന്നു.
3 അറിവുകൂടാെത ആേലാചനെയ

മറിച്ച കളയുന്നവനാര?്
അങ്ങെന എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവിധം

അത്ഭുതേമറിയത്
ഞാൻതിരിച്ചറിയാെതപറഞ്ഞുേപായി.
4 േകൾക്കണേമ;ഞാൻസംസാരിക്കും;
ഞാൻ നിേന്നാട് േചാദിക്കും; എെന്ന

്രഗഹിപ്പിക്കണേമ.
5 ഞാൻ നിെന്നക്കുറിച്ച് ഒരു േകൾവി മാ്രതേമ

േകട്ടിരുന്നുള്ള ;
ഇേപ്പാൾ,എെന്റകണ്ണിനാൽനിെന്നകാണുന്നു.
6ആകയാൽഞാൻഎെന്നത്തെന്നെവറുത്ത്
െപാടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന്

അനുതപിക്കുന്നു”.
7 യേഹാവ ഈ വചനങ്ങൾ ഇേയ്യാബിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തേശഷം യേഹാവ േതമാന്യനായ
എലീഫസിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “നിേന്നാടും
നിെന്റ രണ്ട് സ്േനഹിതന്മാേരാടും എനിക്ക്
േകാപം ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു; എെന്റ ദാസനായ
ഇേയ്യാബിെനേപ്പാെല നിങ്ങൾ എെന്നക്കുറിച്ച്
വിഹിതമായത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. 8 ആകയാൽ
നിങ്ങൾഏഴ് കാളെയയുംഏഴ്ആട്ട െകാറ്റെനയും
എെന്റ ദാസനായ ഇേയ്യാബിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്ന് നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി േഹാമയാഗം
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അർപ്പിക്കുവിൻ; എെന്റ ദാസനായ ഇേയ്യാബ്
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കും; ഞാൻ
അവെന്റ മുഖംആദരിച്ച് നിങ്ങള െട മൂഢതയ്ക്ക്
തക്കവണ്ണം നിങ്ങേളാട് െചയ്യാതിരിക്കും;
എെന്റ ദാസനായ ഇേയ്യാബിെനേപ്പാെല
നിങ്ങൾ എെന്നക്കുറിച്ച് വിഹിതമായത്
സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ”. 9അങ്ങെന േതമാന്യനായ
എലീഫസും ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദും
നയമാത്യനായ േസാഫരും െചന്ന് യേഹാവ
അവേരാട് കല്പിച്ചതുേപാെല െചയ്തു;
യേഹാവ ഇേയ്യാബിെന്റ മുഖെത്ത ആദരിച്ച .
10 ഇേയ്യാബ് തെന്റ സ്േനഹിതന്മാർക്ക് േവണ്ടി
്രപാർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവ അവെന്റ സ്ഥിതിക്ക്
േഭദം വരുത്തി മുെമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നെതാെക്കയും
യേഹാവ ഇേയ്യാബിന് ഇരട്ടിയായി െകാടുത്തു.
11 അവെന്റ സകലസേഹാദരന്മാരും
സേഹാദരിമാരും മുെമ്പഅവന് പരിചയമുള്ളവർ
എല്ലാവരും അവെന്റ അടുക്കൽവന്ന് അവെന്റ
വീട്ടിൽ അവേനാടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ച ;
യേഹാവ അവെന്റേമൽ വരുത്തിയിരുന്ന
സകല അനർത്ഥെത്തയും കുറിച്ച് അവർ
അവേനാട് സഹതാപം കാണിച്ച് അവെന
ആശ്വസിപ്പിച്ച ; ഓേരാരുത്തനും അവന് ഓേരാ
െപാൻനാണ്യവും ഓേരാ െപാൻേമാതിരവും
െകാടുത്തു. 12 ഇങ്ങെന യേഹാവ ഇേയ്യാബിെന്റ
പിൻകാലെത്ത അവെന്റ മുൻകാലെത്തക്കാൾ
അധികം അനു്രഗഹിച്ച ; അവന് പതിനാലായിരം
ആടും ആറായിരം ഒട്ടകവും ആയിരം ഏർ
കാളയും ആയിരം െപൺകഴുതയും ഉണ്ടായി.
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13 അവന് ഏഴ് പു്രതന്മാരും മൂന്നു പു്രതിമാരും
ഉണ്ടായി. 14 മൂത്തവൾക്ക് അവൻ െയമീമാ
എന്നും രണ്ടാമത്തവൾക്ക് െകസീയാ എന്നും
മൂന്നാമത്തവൾക്ക് േകെരൻ-ഹപ്പക്ക് എന്നും
േപര് വിളിച്ച . 15ഇേയ്യാബിെന്റ പു്രതിമാെരേപ്പാെല
സൗന്ദര്യമുള്ള സ്്രതീകൾ േദശെത്തങ്ങും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അവരുെട അപ്പൻ അവരുെട
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂടി അവർക്ക് അവകാശം
െകാടുത്തു. 16 അതിന ്െറേശഷം ഇേയ്യാബ്
നൂറ്റിനാല്പത് സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു; അവൻ
മക്കെളയും മക്കള െട മക്കെളയും നാല്
തലമുറേയാളം കണ്ടു. 17 അങ്ങെന ഇേയ്യാബ്
വൃദ്ധനും കാലസമ്പൂർണ്ണനുമായി മരിച്ച .
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