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െസഫന്യാവ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ഹിസ്കീയാവിന ്െറ മകനായ അമര്യാവിെന്റ
മകനായഗദല്യാവിെന്റമകനായകൂശിയുെടമകന്
െസഫന്യാവു എന്നാണ് എഴുത്തുകാരന് സ്വയം
പരിചയെപ്പടുത്തുന്നത.് െസഫന്യാവു എന്നാല ്
ൈദവത്താല ് ്രപതിേരാധിക്കെപ്പട്ട എന്നാണ്
അര ്ത്ഥം യിെരമ്യാവില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
പുേരാഹിതന് (21:1; 29:25, 29; 37:3; 52:24).
െസഫന്യാവിെന്റ പൂർവികർ രാജകുടുംബവുമായി
ബന്ധമുള്ളവരാെണന്ന്െപാതുെവപറയെപ്പടുന്നു.
െയശയ്യാവിെന്റയും മീഖയുെടയും കാലഘട്ടം
മുതൽ െസഫന്യാവ് ആണ് ആദ്യമായി
യഹൂദെയക്കുറിച്ച് ്രപവചനംഎഴുതുന്നത.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 640-607.
യഹൂദ രാജാവായ േയാശീയാവിെന്റ
കാലത്താണ് െസഫന്യാവിെന്റശു്രശൂഷ.

സ്വീകര ്ത്താവ്
െതേക്ക രാജ്യമായ െയഹുദയിെല ജനത്തിന.്
എല്ലായിടത്തുമുള്ളൈദവജനത്തിന് െപാതുവായ
സേന്ദശം.
ഉേദ്ദശം
ന്യായവിധിെയകുറിച്ച ള്ള ്രപധാനമായും
മൂന്ന് ഉപേദശങ്ങൾ ഈ രചനയിൽ
കാണുന്നു ൈദവമാണ് രാജ്യങ്ങൾക്കും
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പരമാധികാരി, ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ
ദുഷ്ടൻ ശിക്ഷിക്കെപ്പടുകയും നീതിമാൻ
ആദരിക്കെപ്പടുകക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം,
മാനസാന്തരെപ്പടുകയും തന്നില ് ആ്രശയം
വയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നവെര ൈദവം
അനു്രഗഹിക്കുന്നു.
്രപേമയം
ൈദവത്തിൻെറ മഹാദിവസം

സംേക്ഷപം
1.ൈദവത്തിൻെറ മഹാസംഹാര ദിനത്തിൻെറ
ആഗമനം — 1:1-18

2. ്രപതീക്ഷയുെട ഇടേവള — 2:1-3
3. രാജ്യങ്ങള െടതകർച്ച — 2:4-15
4. െയരുശേലമിെന്റതകർച്ച — 3:1-7
5. ്രപതീക്ഷകള െട മടക്കം — 3:8-20
1 െയഹൂദാ രാജാവായ ആേമാെന്റ മകനായ
േയാശീയാവിെന്റ കാലത്ത,് ഹിസ്കീയാവിെന്റ
മകനായ അമര്യാവിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാവിെന്റ മകനായ കൂശിയുെട മകനായ
െസഫന്യാവിനുണ്ടായ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
2 “ഞാൻ ഭൂതലത്തിൽനിന്ന് സകലെത്തയും
സംഹരിച്ച കളയും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 3 “ഞാൻമനുഷ്യെരയുംമൃഗങ്ങെളയും
സംഹരിക്കും; ഞാൻ ആകാശത്തിെല
പറവജാതികെളയും സമു്രദത്തിെല
മത്സ്യങ്ങെളയും ദുഷ്ടന്മാേരാടുകൂടി ഭൗതിക
അവശിഷ്ടങ്ങെളയും നശിപ്പിക്കും; ഞാൻ
ഭൂതലത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യെന േഛദിച്ച കളയും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 4 “ഞാൻ
െയഹൂദയുെടേമലും െയരൂശേലമിെല
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സകലനിവാസികള െട േമലും ൈക നീട്ട ം;ഞാൻ
ഈ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ബാലിെന്റ േശഷിപ്പിെനയും
പുേരാഹിതന്മാേരാടു കൂടി പൂജാരികള െട
േപരിെനയും 5 േമൽപുരകളിൽ ആകാശത്തിെല
ൈസന്യെത്ത നമസ്കരിക്കുന്നവെരയും
യേഹാവെയെച്ചാല്ലിയും മൽക്കാം*
വി്രഗഹെത്തെചാല്ലിയും സത്യംെചയ്ത്
നമസ്കരിക്കുന്നവെരയും യേഹാവെയ
വിട്ട പിന്മാറിയവെരയും 6 യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കുകേയാ അവിടുെത്തക്കുറിച്ച്
േചാദിക്കുകേയാ െചയ്യാത്തവെരയും
േഛദിച്ച കളയും. 7യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
സന്നിധിയിൽ മൗനമായിരിക്കുക; യേഹാവയുെട
ന്യായവിധി ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു; യേഹാവ
ഒരു യാഗസദ്യ ഒരുക്കി താൻ ക്ഷണിച്ചവെര
വിശുദ്ധീകരിച്ച മിരിക്കുന്നു. 8 എന്നാൽ
യേഹാവയുെട യാഗസദ്യയുള്ള ദിവസത്തിൽ
ഞാൻ ്രപഭുക്കന്മാെരയും രാജകുമാരന്മാെരയും
അന്യേദശവസ്്രതം ധരിച്ചിരിക്കുന്നഎല്ലാവെരയും
സന്ദർശിക്കും. 9 ആ ദിവസം ഞാൻ
ഉമ്മരപ്പടി ചാടിക്കടക്കുന്ന എല്ലാവെരയും
സാഹസവും വഞ്ചനയുംെകാണ്ട് തങ്ങള െട
യജമാനന്മാരുെട വീടുകെള നിറയ്ക്കുന്നവെരയും
സന്ദർശിക്കും. 10അന്ന് മത്സ്യേഗാപുരത്തിൽനിന്ന്
ഉച്ചത്തിലുള്ള ഒരു നിലവിളിയും െയരുശേലമിെന്റ
പുതിയ നഗരാംശത്തിൽനിന്ന് ഒരു
മുറവിളിയും കുന്നുകളിൽനിന്ന് ഒരു
ഝടഝടനാദവും ഉണ്ടാകും”എന്ന്യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 11 മേക്തശ് നിവാസികേള,
* 1. 5 മൽക്കാംഅേമ്മാന്യരുെടൈദവം
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മുറയിടുവിൻ; വ്യാപാരി ജനം എല്ലാം
നശിച്ച േപായേല്ലാ; സകല്രദവ്യവാഹകന്മാരും
േഛദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12 ആ കാലത്ത്
ഞാൻ െയരൂശേലമിെന വിളക്ക് കത്തിച്ച്
പരിേശാധിക്കുകയും യേഹാവ ഗുണേമാ
േദാഷേമാ െചയ്യ കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്
വീഞ്ഞു കുടിച്ച് കിടക്കുന്ന പുരുഷന്മാെര
സന്ദർശിക്കുകയും െചയ്യ ം. 13 അങ്ങെന
അവരുെട സമ്പത്ത് കവർച്ച െചയ്യെപ്പടുകയും
അവരുെട വീടുകൾ ശൂന്യമായിത്തീരുകയും
െചയ്യ ം; അവർ വീടു പണിയും, പേക്ഷ
താമസിക്കുകയില്ല; അവർ മുന്തിരിേത്താട്ടം
ഉണ്ടാക്കും, വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയില്ല.
14യേഹാവയുെട മഹാദിവസംഅടുത്തിരിക്കുന്നു;
അത് അതിേവഗം അടുത്ത് വരുന്നു; േകേട്ടാ
യേഹാവയുെട ദിവസം! വീരൻ അവിെട
കഠിനമായി നിലവിളിക്കുന്നു. 15 ആ ദിവസം
േ്രകാധദിവസം, കഷ്ടവും സങ്കടവും ഉള്ള ദിവസം,
ശൂന്യതയും നാശവും ഉള്ള ദിവസം, ഇരുട്ട ം
അന്ധകാരവും ഉള്ള ദിവസം, േമഘവും മൂടലും
ഉള്ള ദിവസം, 16 ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങൾക്കും
ഉയരമുള്ള െകാത്തളങ്ങൾക്കും വിേരാധമായി
കാഹളനാദവും ആരവവും ഉള്ള ദിവസം തെന്ന.
17 മനുഷ്യർ കുരുടന്മാെരേപ്പാെല നടക്കുന്ന
വിധം ഞാൻ അവർക്ക് കഷ്ടത വരുത്തും;
അവർ യേഹാവേയാട് പാപം െചയ്തുവേല്ലാ;
അവരുെട രക്തം െപാടിേപാെലയും അവരുെട
മാംസം കാഷ്ഠം േപാെലയും െചാരിയും.
18 യേഹാവയുെട േ്രകാധദിവസത്തിൽ അവരുെട
െവള്ളിക്കും െപാന്നിനും അവെര രക്ഷിക്കുവാൻ
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കഴിയുകയില്ല; സർവ്വഭൂമിയും അവെന്റ
േ്രകാധത്തിെന്റ തീക്ഷ്ണമായ അഗ്നിക്ക്
ഇരയായ്തീരും; സകലഭൂവാസികൾക്കും അവൻ
ശീ്രഘസംഹാരം വരുത്തും.

2
1 ലജ്ജയില്ലാത്ത ജനതേയ, വിധി
നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ,് ദിവസം പതിർേപാെല
പാറിേപ്പാകുന്നതിന് മുമ്പ,് യേഹാവയുെട
ഉ്രഗേകാപം നിങ്ങള െടേമൽ വരുന്നതിന്
മുമ്പ,് 2 യേഹാവയുെട േകാപദിവസം
നിങ്ങള െടേമൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ,്
കൂടിവരുവിൻ; അേത, കൂടിവരുവിൻ!
3 യേഹാവയുെട ന്യായം ്രപവർത്തിക്കുന്നവരായി
ഭൂമിയിൽ സൗമ്യതയുള്ളവരായ സകലരുേമ,
അവെന അേന്വഷിക്കുവിൻ; നീതി
അേന്വഷിക്കുവിൻ; സൗമ്യത അേന്വഷിക്കുവിൻ;
ഒരുപെക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് യേഹാവയുെട
േകാപദിവസത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കാൻ
സാധിക്കും. 4 ഗസ്സാ നിർജ്ജനമാകും;
അസ്കേലാൻ ശൂന്യമായിത്തീരും;
അസ്േതാദിെന അവർ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ
നീക്കിക്കളയും; എേ്രകാന് നിർമ്മൂലനാശം വരും.
5 സമു്രദതീരനിവാസികളായ േ്രകത്യജനതയ്ക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം! െഫലിസ്ത്യേദശമായ
കനാേന, യേഹാവയുെട വചനം നിങ്ങൾക്ക്
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; നിനക്ക് നിവാസികൾ
ആരും ഇല്ലാെതയാകുംവിധം ഞാൻ
നിെന്ന നശിപ്പിക്കും. 6 സമു്രദതീരം
ഇടയന്മാർക്ക് കുടിലുകള ം ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്ക്
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െതാഴുത്തുകള ം ഉള്ള പുല്പ റങ്ങളായിത്തീരും.
7 തീര്രപേദശം െയഹൂദാഗൃഹത്തിെന്റ േശഷിപ്പിന്
ആകും; അവിെട അവർ ആടുകെള
േമയ്ക്കും; അസ്കേലാെന്റ വീടുകളിൽ
അവർ ൈവകുേന്നരത്ത് കിടന്നുറങ്ങും;
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ അവെര
സന്ദർശിച്ച് അവരുെട സ്ഥിതി മാറ്റ മേല്ലാ.
8 േമാവാബിെന്റ ധിക്കാരവും അേമ്മാന്യർ
എെന്റ ജനെത്ത നിന്ദിച്ച് അവരുെട േദശത്തിന്
വിേരാധമായി പറഞ്ഞ ശകാരങ്ങള ം ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു. * 9അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: എന്നാണ,
േമാവാബ് െസാേദാമിെനേപ്പാെലയും അേമ്മാന്യർ
െഗാേമാറെയേപ്പാെലയും† മുൾപ്പടർപ്പ കള ം
ഉപ്പ കുഴികള ം േപാെല ശാശ്വതശൂന്യം
ആയിത്തീരും; എെന്റ ജനത്തിൽ േശഷിച്ചവർ
അവെര കവർച്ച െചയ്യ ം; എെന്റ ജനത്തിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവരുെട േദശെത്ത
അവകാശമാക്കും. 10 ഇത് അവരുെട
അഹങ്കാരംനിമിത്തം അവർക്ക് ഭവിക്കും; അവർ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ജനേത്താട്

* 2. 8 േമാവാബിെന്റ ധിക്കാരവും അേമ്മാന്യർ എെന്റ
ജനെത്ത നിന്ദിച്ച് അവരുെട േദശത്തിന് വിേരാധമായി പറഞ്ഞ
ശകാരങ്ങള ം ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. െയഹൂദ്യയുെട കിഴക്ക്
േയാര് ദാനക്കെരയായി പാര ്ത്തിരുന്നവരാണ് േമാവാബ്യരും
അേമ്മാന്യരും. അവര ് അ്രബാഹാമിെന്റ സേഹാദരപു്രതനായ
േലാത്തിെന്റ പിന ്ഗാമികളായ േശമ്യരായിരുന്നു, ഉല്പത്തി 19. 30-38.
യി്രസാേയല് ജനവുമായി അവര് ശ്രതുതയിലായിരുന്നു. † 2.
9 എന്നാണ, േമാവാബ് െസാേദാമിെനേപ്പാെലയും അേമ്മാന്യർ
െഗാേമാറെയേപ്പാെലയും ഉല്പത്തി 19:23 - 19:29വെര േനാക്കുക
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നിന്ദയും വമ്പും കാട്ടിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
11 അേപ്പാൾ അവർ യേഹാവെയ ഭയെപ്പടും;
കാരണംഅവൻഭൂമിയിെലസകലേദവന്മാെരയും
ക്ഷയിപ്പിക്കും; ജനതകള െട സകലദ്വീപുകള ം
അതത് സ്ഥലത്തുനിന്ന് അവെന നമസ്കരിക്കും;
12 നിങ്ങേളാ കൂശ്യേര, എെന്റ വാളിനിരയാകും!
13 അവൻ വടേക്കാട്ട് ൈക നീട്ടി അശ്ശ രിെന
നശിപ്പിക്കും; നീെനേവെയ ശൂന്യവും
മരുഭൂമിേപാെല വരണ്ടനിലവും ആക്കും.
14 അതിെന്റ നടുവിൽ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങള ം
നാനാജാതി മൃഗങ്ങള ം കിടക്കും; അതിെന്റ
മകുടങ്ങള െട ഇടയിൽ േവഴാമ്പലും
മുള്ളനും രാപാർക്കും; കിളിവാതിൽക്കൽ
പാട്ട പാടുന്നതു േകേട്ടാ! േദവദാരുപ്പണി
പറിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കയാൽ ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ
ശൂന്യതയുണ്ടു. 15 ഞാേനയുള്ള ; ഞാനല്ലാെത
മറ്റാരുമില്ല എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞ് നിർഭയം
വസിച്ചിരുന്ന ഉല്ലസിതനഗരം ഇതുതെന്ന; അത്
ശൂന്യവും മൃഗങ്ങൾക്കു പാർക്കുവാനുള്ള ഇടവും
ആയിത്തീർന്നെതങ്ങെന; അതിനരികിലൂെട
േപാകുന്നവർ ചൂളമടിച്ച് പരിഹസിക്കുകയും ൈക
വീശുകയും െചയ്യ ം.

3
1 മത്സരവും മലിനതയും നിറഞ്ഞതും
പീഡിപ്പിക്കുന്നതും ആയ നഗരത്തിന*്
അേയ്യാ കഷ്ടം! 2 അവൾ യേഹാവയുെട
വാക്ക് േകട്ടനുസരിച്ചിട്ടില്ല; ്രപേബാധനം

* 3. 1 നഗരത്തിന് െയരുശേലം നഗരത്തിനു
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ൈകെക്കാണ്ടിട്ടില്ല;യേഹാവയിൽആ്രശയിച്ചിട്ടില്ല;
തെന്റ ൈദവേത്താട് അടുത്തുവന്നിട്ട മില്ല.
3 അതിനകത്ത് അതിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ
ഗർജ്ജിക്കുന്ന സിംഹങ്ങൾ; അതിെന്റ
ന്യായാധിപതിമാർ ൈവകുേന്നരെത്ത
െചന്നായ്ക്കൾ;അവർ്രപഭാതകാലേത്തക്ക്ഒന്നും
േശഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. 4 അതിെന്റ ്രപവാചകന്മാർ
അല്പബുദ്ധികള ം വിശ്വാസപാതകന്മാരും
ആകുന്നു; അതിെന്റ പുേരാഹിതന്മാർ
വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത അശുദ്ധമാക്കി,
ന്യായ്രപമാണം ലംഘിക്കുന്നു. 5 യേഹാവ
അതിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ നീതിമാനാകുന്നു; അവൻ
നീതിേകട് െചയ്യന്നില്ല; രാവിേലേതാറും അവൻ
തെന്റ ന്യായെത്ത െതറ്റാെത െവളിെപ്പടുത്തുന്നു;
നീതിെകട്ടവേനാ നാണം എെന്തന്നറിഞ്ഞുകൂടാ.
6 ഞാൻ ജനതകെള േഛദിച്ച കളഞ്ഞു;
അവരുെട േകാട്ടകൾ ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ അവരുെട വീഥികെള ആരും
കടന്നുേപാകാത്തവിധം ശൂന്യമാക്കി, അവരുെട
പട്ടണങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനും നിവാസിയും
ഇല്ലാെത നശിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 “നീ എെന്ന ഭയെപ്പട്ട്
്രപേബാധനം സ്വീകരിക്കുക”എന്ന് ഞാൻ കല്പിച്ച ;
എന്നാൽഞാൻതീരുമാനിച്ചതുേപാെലഅവള െട
ഭവനത്തിൽനിന്ന് േഛദിക്കെപ്പടുകയില്ലായിരുന്നു;
പേക്ഷ അവർ ജാ്രഗതേയാെട തങ്ങള െട
ദുഷ്്രപവൃത്തികൾ െചയ്തുേപാന്നു.
8 അതുെകാണ്ട് “ഞാൻ സാക്ഷിയായി
എഴുേന്നല്ക്കുന്ന ദിവസംവെര എനിക്കായി
കാത്തിരിക്കുക” എന്ന് യേഹാവയുെട
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അരുളപ്പാട.് എെന്റ േ്രകാധവും എെന്റ
ഉ്രഗേകാപവും പകേരണ്ടതിന് ജനതകെള
േചർക്കുവാനും രാജ്യങ്ങെള കൂട്ട വാനും
ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു; സർവ്വഭൂമിയും
എെന്റ തീക്ഷ്ണതാഗ്നിക്ക് ഇരയായിത്തീരും.
9 അേപ്പാൾ സകലജാതികള ം യേഹാവയുെട
നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച് ഏകമനേസ്സാെട
അവെന േസവിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക്
നിർമ്മലമായുള്ള അധരങ്ങൾ നൽകും.
10 കൂശ് നദികള െട അക്കെരനിന്ന് എെന്റ
നമസ്കാരികൾ, എെന്റ ചിതറിേപ്പായവരുെട
സഭ തെന്ന, എനിക്ക് വഴിപാട് െകാണ്ടുവരും.
11 അന്ന് ഞാൻ അവരുെട മദ്ധ്യത്തില ്† നിന്ന്
അഹങ്കരിച്ച് ഉല്ലസിക്കുന്നവെര നീക്കിക്കളയും.
നീ എെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ ഇനി
അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നീ
എേന്നാട് അതി്രകമമായി െചയ്തിരിക്കുന്ന
സകല്രപവൃത്തികള ംനിമിത്തം അന്ന്
ലജ്ജിേക്കണ്ടിവരുകയില്ല. 12 ഞാൻ നിെന്റ
നടുവിൽ താഴ്മയും ദാരി്രദ്യവും ഉള്ള ജനെത്ത
േശഷിപ്പിക്കും; അവർ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ശരണം ്രപാപിക്കും. 13 യി്രസാേയലിൽ
അവേശഷിച്ചവർ നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുകയില്ല;
േഭാഷ്കുപറയുകയുമില്ല; ചതിവുള്ള നാവ്
അവരുെട വായിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല; അവർ
ആടുമാടുകെള േമയുകയും സുഖമായി
വി്രശമിക്കുകയും െചയ്യ ം; ആരും അവെര
ഭയെപ്പടുത്തുകയുമില്ല. 14 സീേയാൻപു്രതിേയ‡,
† 3. 11 അവരുെട മദ്ധ്യത്തില ്നിെന്റ മദ്ധ്യത്തില ് ‡ 3. 14
സീേയാൻപു്രതിേയയി്രസാേയല് മക്കേള
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േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുക; യി്രസാേയേല,
ആർപ്പിടുക; െയരൂശേലം പു്രതിേയ§,
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട സേന്താഷിച്ച ല്ലസിക്ക.
15 യേഹാവ നിെന്റ ന്യായവിധികെള മാറ്റി,
നിെന്റ ശ്രതുവിെന നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവായ യേഹാവ
നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; ഇനി നീ
അനർത്ഥം കാണുകയില്ല. 16 അന്ന് അവർ
െയരൂശേലമിേനാട:് “ഭയെപ്പടരുത”് എന്നും
സീേയാേനാട:് “അൈധര്യെപ്പടരുത”് എന്നും
പറയും. 17 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
രക്ഷിക്കുന്ന വീരനായി നിെന്റ മേദ്ധ്യ
ഇരിക്കുന്നു; അവൻ നിന്നിൽ അത്യന്തം
സേന്താഷിക്കും; തെന്റ സ്േനഹത്താൽ അവൻ
പുതുതാക്കുന്നു*; ഉത്സവദിനത്തിെലേപ്പാെല
അവൻ നിന്നിൽ ആനന്ദിക്കും. 18 ലജ്ജാഭാരം
വഹിച്ചവളായ നിനക്കുള്ളവരായി സംഘെത്ത
വിട്ട ദുഃഖിക്കുന്നവെര ഞാൻ േചർത്തുെകാള്ള ം.
19 നിെന്ന േക്ലശിപ്പിക്കുന്നവേരാട് ഞാൻ
ആ കാലത്ത് ഇടെപടും; ഞാൻ മുടന്തെര
രക്ഷിക്കുകയും ചിതറിേപ്പായതിെന
േശഖരിക്കുകയും സർവ്വഭൂമിയിലും ലജ്ജ
േനരിട്ടവെര ്രപശംസയും കീർത്തിയുമാക്കി
തീർക്കുകയും െചയ്യ ം. 20 ആ കാലത്ത്
ഞാൻ നിങ്ങെള വരുത്തുകയും, ഞാൻ
നിങ്ങെള േശഖരിക്കുകയും െചയ്യ ം; നിങ്ങള െട
കൺമുൻപിൽ ഞാൻ നിങ്ങള െട ്രപവാസികെള

§ 3. 14 െയരൂശേലം പു്രതിേയ െയരുശേലം ജനങ്ങേള * 3. 17
പുതുതാക്കുന്നു മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു
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മടക്കിവരുത്തുേമ്പാൾഞാൻ നിങ്ങെള ഭൂമിയിെല
സകലജനതകള െടയും ഇടയിൽ കീർത്തിയും
്രപശംസയും ആക്കിത്തീർക്കുെമന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
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