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ഉല ്പത്തി
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
യഹൂദ പാരമ്പര്യവും, പല േവദപുസ്തക രചയിതാക്കള ം
അംഗീകരിക്കുന്നത് യി്രസാേയലിന് െറ വിേമാചകനും ്രപവാചകനുമായിരുന്ന
േമാെശയാണ ്പഞ്ച്രഗന്ഥങ്ങള െടഎഴുത്തുകാരന ്എന്നാണ.്
ഈജിപ്തില ് നിന്നും ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും (അെപ്പാ. ്രപവ. 7:22),
യാേഹാവയാം ൈദവേത്താടു തനിക്കുള്ള അേഭദ്യമായ ബന്ധവും ഈ
വാദെത്തഉറപ്പിക്കുന്നു.
േയശുവും (േയാഹ. 5:45 - 47)ആകാലെത്തപരീശ ശാസ്്രതി സമൂഹവും
േമാെശയുെട ്രഗന്ഥകര ്തൃത്വംഅംഗീകരിച്ചിരുന്നു (മത്തായി 19:7; 22:24).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 1446നും 1405ഇടക്ക ്.
യി്രസാേയല് ജനത്തിന ്െറ കനാനിേലക്കുള്ള പലായനകാലത്ത് സീനായ്
മരുഭൂമിയില ്വച്ചാവാം േമാെശ ഉല്പത്തിയുെട രചനനിര് വഹിച്ചിരിക്കുക.

സ്വീകര് ത്താവ്
ഈജിപ്തിന് െറഅടിമത്തത്തില ്നിന്നുംവിടുതല ്ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തനാടായ
കനാനിേലക്ക് ്രപയാണം െചയ്യന്നയി്രസാേയല ്ജനത.
ഉേദ്ദശം
യി്രസാേയല് ജനതയുെട കുടുംബ ചരി്രതമാണ് േമാെശ ഇവിെട
വിവരിക്കുന്നത.് യി്രസാേയലിന് െറ ൈദവമായ യേഹാവ
സകലത്തിന ്െറയും സൃഷ്ടാവും താന ് അ്രബാഹാമിന ്െറയും
യിസ്സഹാക്കിന ്െറയും യാേക്കാബിന ്െറയും ൈദവമാെണന്നും (3:15-16),
യി്രസാേയലിന ്െറ മി്രസയീമ്യ അടിമത്തമുള ്പ്പെടയുള്ളവ ൈദവത്തിെന്റ
പരമാധികാരത്തിന ്െറയും, ബൃഹത്തായ ൈദവിക പദ്ധതിയുെട
ഭാഗമാെണന്നും (15:13 - 16, 50:20) േമാെശ വിവക്ഷിക്കുന്നു മാ്രതമല്ല
യി്രസാേയല ്ജനത ഈജിപ്തിന് െറ അടിമതത്തത്തില ്എത്തെപ്പടുവാനുള്ള
കാരണെത്തക്കുറിച്ച ം (1:8), തങ്ങള ് ്രപേവശിക്കുവാന ് േപാകുന്ന നാട്
എങ്ങിെനയാണ് വാഗ്ദത്ത നാടാകുന്നത് എന്നതിെനക്കുറിച്ച ം (17: 8),
ഒരു വിശദമായ വിവരണമാണ് േമാെശ ഉല്പത്തി പുസ്തകത്തിലൂെട
നല ്കുന്നത്. യി്രസാേയലിന ്െറ ൈദവം അേനകം േദവന്മാരില് ഒരുവന ്
അല്ലമറിച്ച് സ്വര് ഗ്ഗങ്ങേളയും ഭൂമിെയയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ പരേമാന്നതനായ
ൈദവമാണ.്
്രപേമയം
ആരംഭം
സംേക്ഷപം
സൃഷ്ടിവിവരണം — 1:1-2:25
മനുഷ്യന ്െറ പാപം — 3:1-24
ആദാമിന് െറതലമുറ — 4:1-6:8
േനാഹയുെടതലമുറ — 6:9-11:32
അ്രബാഹാമിന ്െറചരി്രതം — 12:1-25:18
േവദപുസ്തകപൂര ്വികര ്— 12:1-50:26
യിസ്സാഹാക്കിന് െറയും പു്രതന്മാരുെടയും ചരി്രതം — 25:19-36:43
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േയാേസഫിന ്െറതലമുറ — 37:1-50:26

്രപപഞ്ചസൃഷ്ടി
1ആദിയിൽൈദവംആകാശവും ഭൂമിയുംസൃഷ്ടിച്ച . 2ഭൂമി രൂപരഹിതവും
ശൂന്യവുമായിരുന്നു; ആഴത്തിന്മീെത ഇരുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവ*് െവള്ളത്തിൻ മീെത പരിവർത്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 3 “െവളിച്ചം
ഉണ്ടാകെട്ട” എന്നു ൈദവം കല്പിച്ച ; െവളിച്ചം ഉണ്ടായി. 4 െവളിച്ചം നല്ലതു
എന്നു ൈദവം കണ്ടു; ൈദവം െവളിച്ചവും ഇരുള ം തമ്മിൽ േവർപിരിച്ച .
5 ൈദവം െവളിച്ചത്തിന് പകൽ എന്നും ഇരുളിന് രാ്രതി എന്നും േപരിട്ട .
സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സ മായി, ഒന്നാം ദിവസം. ൈദവം െവളിച്ചത്തിനു “പകൽ”
എന്നും ഇരുളിനു “രാ്രതി” എന്നും േപരുവിളിച്ച . സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സ മായി,
ഒന്നാം ദിവസം†. 6ൈദവം: “െവള്ളങ്ങള െട മേദ്ധ്യ ഒരു വിതാനം ഉണ്ടാകെട്ട;
അത് െവള്ളത്തിനും െവള്ളത്തിനും തമ്മിൽ േവർതിരിവായിരിക്കെട്ട”
എന്നു കല്പിച്ച . 7 വിതാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ൈദവം വിതാനത്തിൻ കീഴിലുള്ള
െവള്ളവും വിതാനത്തിൻ മീെതയുള്ള െവള്ളവും തമ്മിൽ േവർപിരിച്ച ;
അങ്ങെനസംഭവിച്ച . 8ൈദവംവിതാനത്തിന് “ആകാശം”എന്ന് േപർവിളിച്ച .
സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സ മായി, രണ്ടാംദിവസം. 9 ൈദവം: “ആകാശത്തിൻ
കീഴുള്ള െവള്ളം ഒരു സ്ഥലത്തു കൂടെട്ട; ഉണങ്ങിയ നിലം കാണെട്ട” എന്ന്
കല്പിച്ച ; അങ്ങെന സംഭവിച്ച . 10 ഉണങ്ങിയ നിലത്തിനു ൈദവം ഭൂമി
എന്നും െവള്ളത്തിെന്റ കൂട്ടത്തിനു സമു്രദം എന്നും േപരിട്ട ; നല്ലത് എന്നു
ൈദവം കണ്ടു. 11 ഭൂമിയിൽനിന്നു പുല്ല ം വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങള ം ഭൂമിയിൽ
അതത് തരം വിത്തുള്ളഫലം കായിക്കുന്നവൃക്ഷങ്ങള ം മുളച്ച വരെട്ടഎന്നു
ൈദവം കല്പിച്ച ; അങ്ങെന സംഭവിച്ച . 12 ഭൂമിയിൽനിന്നു പുല്ല ം അതത്
തരം വിത്തുള്ള ഫലം കായിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള ം മുളച്ച വന്നു; നല്ലത് എന്നു
ൈദവം കണ്ടു. 13സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സ മായി, മൂന്നാംദിവസം. 14 “പകലും
രാവും തമ്മിൽ േവർതിരിക്കുവാൻ ആകാശവിതാനത്തിൽ െവളിച്ചങ്ങൾ
ഉണ്ടാകെട്ട; അവ അടയാളങ്ങളായും ഋതുക്കള ം, ദിവസവും, വർഷങ്ങള ം
തിരിച്ചറിയുവാനായും ഇരിക്കെട്ട; 15 ഭൂമിെയ ്രപകാശിപ്പിക്കുവാൻ
ആകാശവിതാനത്തിൽ അവ െവളിച്ചങ്ങളായിരിക്കെട്ട എന്നു ൈദവം
കല്പിച്ച ; അങ്ങെന സംഭവിച്ച . 16 പകൽ വാേഴണ്ടതിന് വലിപ്പേമറിയ
െവളിച്ചവും രാ്രതി വാേഴണ്ടതിന് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ െവളിച്ചവും ആയി രണ്ടു
വലിയ െവളിച്ചങ്ങെള ൈദവം ഉണ്ടാക്കി; നക്ഷ്രതങ്ങെളയും ഉണ്ടാക്കി.
17 ഭൂമിെയ ്രപകാശിപ്പിക്കുവാനും പകലും രാ്രതിയും നിയ്രന്തിക്കുവാനും
െവളിച്ചെത്തയും ഇരുളിെനയും തമ്മിൽ േവർപിരിക്കുവാനുമായി 18ൈദവം
അവെയ ആകാശവിതാനത്തിൽ നിർത്തി; നല്ലത് എന്നു ൈദവം കണ്ടു.
19സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സ മായി, നാലാം ദിവസം. 20 “െവള്ളത്തിൽ ചരിക്കുന്ന
‡ജീവികൾധാരാളമായി ഉണ്ടാകെട്ട; ഭൂമിയുെട മീെതആകാശവിതാനത്തിൽ
പറവജാതി പറക്കെട്ട” എന്ന് ൈദവം കല്പിച്ച . 21 ൈദവം വലിയ
തിമിംഗലങ്ങെളയും െവള്ളത്തിൽ കൂട്ടമായി ജനിച്ച ചരിക്കുന്ന അതത്
തരം ജീവജന്തുക്കെളയും അതത് തരം പറവജാതിെയയും സൃഷ്ടിച്ച ;അത്

* 1. 2 ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ്ൈദവത്തിെന്റ അധികാരം അെല്ലങ്കില ്ൈദവത്തില് നിന്ന് വരുന്ന
കാറ്റ് † 1. 5 സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സ മായി, ഒന്നാം ദിവസം യഹൂദര ്തങ്ങള െട ദിവസം സന്ധ്യമുതല ്
സന്ധ്യവെരയാണ് കണക്ക്കൂട്ട ന്നത് ‡ 1. 20 ചരിക്കുന്നഅെല്ലങ്കിൽചലിക്കുന്ന.
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നല്ലത് എന്നു ൈദവം കണ്ടു. 22 “നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച െപരുകി സമു്രദത്തിെല
െവള്ളത്തിൽ നിറയുവിൻ; പറവജാതി ഭൂമിയിൽ െപരുകെട്ട” എന്നു
കല്പിച്ച ൈദവം അവെയ അനു്രഗഹിച്ച . 23 സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സ മായി,
അഞ്ചാം ദിവസം. 24 “അതത് തരം കന്നുകാലി, ഇഴജാതി, കാട്ട മൃഗം
ഇങ്ങെന അതതുതരം ജീവജന്തുക്കൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നുണ്ടാകെട്ട” എന്നു
ൈദവം കല്പിച്ച ; അങ്ങെന സംഭവിച്ച . 25 ഇങ്ങെന ൈദവം അതത്
തരം കാട്ട മൃഗങ്ങെളയും അതത് തരം കന്നുകാലികെളയും അതത് തരം
ഭൂചരജന്തുക്കെളയും ഉണ്ടാക്കി; നല്ലത് എന്നു ൈദവം കണ്ടു. 26അനന്തരം
ൈദവം: “നാം§നമ്മുെട സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുെട സാദൃശ്യ്രപകാരം മനുഷ്യെന
ഉണ്ടാക്കുക; സമു്രദത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിേന്മലും ആകാശത്തിലുള്ള
പറവജാതിയിേന്മലും കന്നുകാലികളിേന്മലും സർവ്വഭൂമിയിേന്മലും*
ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജാതിയിേന്മലും മനുഷ്യർക്ക് ആധിപത്യം
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട”എന്നുകല്പിച്ച .
27ഇങ്ങെനൈദവംതെന്റസ്വരൂപത്തിൽമനുഷ്യെനസൃഷ്ടിച്ച ,
ൈദവത്തിെന്റസ്വരൂപത്തിൽഅവെനസൃഷ്ടിച്ച ,
ആണും െപണ്ണ മായിഅവെരസൃഷ്ടിച്ച .

28 ൈദവം അവെര അനു്രഗഹിച്ച : നിങ്ങൾ സന്താന
പുഷ്ടിയുള്ളവരായി െപരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞു അതിെന അടക്കി
സമു്രദത്തിെല മത്സ്യത്തിേന്മലും ആകാശത്തിെല പറവജാതിയിേന്മലും
സകലഭൂചരജന്തുവിേന്മലും വാഴുവിൻ എന്നു അവേരാടു കല്പിച്ച .
29 “ഭൂമിയിൽഎങ്ങും വിത്തുള്ളസസ്യങ്ങള ം വൃക്ഷത്തിെന്റ വിത്തുള്ളഫലം
കായിക്കുന്ന സകലവൃക്ഷങ്ങള ം ഇതാ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു;
അവ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരമായിരിക്കെട്ട; 30 ഭൂമിയിെല സകലമൃഗങ്ങൾക്കും
ആകാശത്തിെല എല്ലാ പറവകൾക്കും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന സകല
ജന്തുക്കൾക്കും ജീവനുള്ള സകലത്തിനും ആഹാരമായിട്ട പച്ചസസ്യം
ഒെക്കയും ഞാൻ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു” എന്നു ൈദവം കല്പിച്ച ; അങ്ങെന
സംഭവിച്ച . 31ൈദവം ഉണ്ടാക്കിയതിെന ഒെക്കയും ൈദവം േനാക്കി, അത്
എ്രതയും നല്ലത്എന്നുകണ്ടു.സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സ മായി,ആറാം ദിവസം.

2
1 *ഇങ്ങെന ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള ചരാചരങ്ങെളാെക്കയും
തികഞ്ഞു. 2 ൈദവം സൃഷ്ടി കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കി
സകല്രപവൃത്തിയിൽനിന്നും ഏഴാം ദിവസം വി്രശമിച്ച . 3 താൻ
സൃഷ്ടിച്ച ണ്ടാക്കിയ സകല്രപവൃത്തിയിൽ നിന്നും അന്ന് അവിടുന്ന്
വി്രശമിച്ചതുെകാണ്ട്ൈദവംഏഴാം ദിവസെത്തഅനു്രഗഹിച്ച ശുദ്ധീകരിച്ച .
സൃഷ്ടിയുെട രണ്ടാം വിവരണം

4 യേഹാവയായ ൈദവം ഭൂമിയും ആകാശവും സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ
ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതിെന്റ ഉല്പത്തിവിവരം: വയലിെല െചടി
ഒന്നും അതുവെര ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; വയലിെല സസ്യം ഒന്നും
മുളച്ചിരുന്നതുമില്ല. 5യേഹാവയായ ൈദവം ഭൂമിയിൽ മഴ െപയ്യിച്ചിരുന്നില്ല;
നിലത്ത് േവലെചയ്യ വാൻ മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 6 ഭൂമിയിൽനിന്നു

§ 1. 26 നാം പിതാവ,് പു്രതൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് * 1. 26 സർവ്വഭൂമിയിേന്മലും ഭൂമിയിെല സർവ്വ
കാട്ട ജന്തുക്കള െടേമലുംഎന്നുമാകാം. * 2. 1 സകലചരാചരങ്ങള ്-സകലതും
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മഞ്ഞു† െപാങ്ങി, നിലം ഒെക്കയും നനച്ച വന്നു. 7 യേഹാവയായ ൈദവം
നിലെത്ത െപാടിെകാണ്ട് മനുഷ്യെന നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവെന്റ മൂക്കിൽ
ജീവശ്വാസം ഊതി, അങ്ങെന മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവനായിതീർന്നു.
8 അനന്തരം യേഹാവയായ ൈദവം കിഴക്ക് ഏെദനിൽ ഒരു േതാട്ടം
ഉണ്ടാക്കി, അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യെന അവിെട ആക്കി. 9 കാണാൻ
ഭംഗിയുള്ളതും ഭക്ഷ്യേയാഗ്യവുമായ എല്ലാ ഫലങ്ങള ം ഉള്ള വൃക്ഷങ്ങള ം,
േതാട്ടത്തിെന്റ നടുവിൽ ജീവവൃക്ഷവും, നന്മതിന്മകെളക്കുറിച്ച ള്ള
അറിവിെന്റ വൃക്ഷവും, യേഹാവയായ ൈദവം നിലത്തുനിന്നു മുളപ്പിച്ച .
10 േതാട്ടം നനയ്ക്കുവാൻ ഒരു നദി ഏെദനിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട ; അത്
അവിെടനിന്ന് നാല് ൈകവഴിയായി പിരിഞ്ഞു. 11 ഒന്നാമേത്തതിന് പീേശാൻ
എന്ന് േപർ; അത് ഹവീലാേദശെമാെക്കയും ചുറ്റ ന്നു; അവിെട െപാന്നുണ്ട.്
12 ആ േദശത്തിെല െപാന്ന് േമൽത്തരമാകുന്നു; അവിെട ഗുല്ഗുലുവും‡
േഗാേമദകവും ഉണ്ട്. 13 രണ്ടാം നദിക്ക് ഗീേഹാൻ എന്നു േപർ; അത്
കൂശ ്§േദശെമാെക്കയും ചുറ്റ ന്നു. 14 മൂന്നാം നദിക്ക് ഹിേദ്ദെക്കൽ എന്ന്
േപർ;അത്അശ്ശ രിനു കിഴേക്കാട്ട് ഒഴുകുന്നു;നാലാം നദി ്രഫാത്ത്ആകുന്നു.
15 യേഹാവയായ ൈദവം മനുഷ്യെന കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപായി ഏെദൻ
േതാട്ടത്തിൽ േവലെചയ്യ വാനും അതിെന സൂക്ഷിക്കുവാനും അവിെട
ആക്കി. 16 യേഹാവയായ ൈദവം മനുഷ്യേനാട് കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ:
“േതാട്ടത്തിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള െടയും ഫലം നിനക്ക് ഇഷ്ടംേപാെല
തിന്നാം. 17 എന്നാൽ നന്മതിന്മകെളക്കുറിച്ച ള്ള അറിവിെന്റ വൃക്ഷത്തിൻ
ഫലംതിന്നരുത;്തിന്നുന്നനാളിൽനീ നിശ്ചയമായി മരിക്കും”.

18 അനന്തരം യേഹാവയായ ൈദവം: “മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത്
നന്നല്ല; ഞാൻ അവന് തക്കതാെയാരു തുണെയ ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കും”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 19 യേഹാവയായ ൈദവം ഭൂമിയിെല
സകലമൃഗങ്ങെളയും ആകാശത്തിെല എല്ലാ പറവകെളയും നിലത്തുനിന്നു
നിർമ്മിച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ അവയ്ക്ക് എന്ത് േപരിടുെമന്ന് കാണുവാൻ അവെന്റ
മുമ്പിൽ വരുത്തി; സകല ജീവജന്തുക്കൾക്കും ആദാം ഇട്ടത് അവയ്ക്ക്
േപരായി. 20 ആദാം* എല്ലാകന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിെല
പറവകൾക്കും എല്ലാ കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്കും േപരിട്ട ; എങ്കിലും മനുഷ്യന്
തക്കതാെയാരു തുണ കണ്ടുകിട്ടിയില്ല. 21 ആകയാൽ യേഹാവയായ
ൈദവം മനുഷ്യന് ഒരു ഗാഢനി്രദ വരുത്തി; അവൻ ഉറങ്ങിയേപ്പാൾ
അവെന്റവാരിെയല്ല കളിൽ ഒന്ന് എടുത്ത്അതിന് പകരം മാംസം പിടിപ്പിച്ച .
22 യേഹാവയായ ൈദവം മനുഷ്യനിൽനിന്നു എടുത്ത വാരിെയല്ലിെന
ഒരു സ്്രതീയാക്കി, അവെള മനുഷ്യെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
23അേപ്പാൾആദാം; “ഇത് ഇേപ്പാൾ എെന്റ അസ്ഥിയിൽ നിന്നു അസ്ഥിയും
എെന്റ മാംസത്തിൽനിന്നു മാംസവും ആകുന്നു. ഇവെള നരനിൽനിന്ന്
എടുത്തിരിക്കുകയാൽ ഇവൾക്ക് നാരി എന്ന് േപരാകും” എന്നു പറഞ്ഞു.
24 അതുെകാണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പെനയും അമ്മെയയും വിട്ട പിരിഞ്ഞ്
ഭാര്യേയാടു പറ്റിേച്ചരും;അവർ ഒരു േദഹമായി തീരും. 25 മനുഷ്യനും ഭാര്യയും
ഇരുവരും നഗ്നരായിരുന്നു;അവർക്ക് നാണം േതാന്നിയതുമില്ല.

† 2. 6 മഞ്ഞ-്ഉറവ് ‡ 2. 12 ഗുല്ഗുലുവും ഒരു ്രപേത്യക വൃക്ഷത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന
സൗരഭ്യവാസനയുള്ളകറഅെല്ലങ്കിൽവിലേയറിയരത്നംഎന്നുംആകാം. § 2. 13 കൂശ്-എേത്യാപ്യ
* 2. 20 ആദാം-മനുഷ്യൻ
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3
പാപത്തിെന്റആരംഭം

1 യേഹാവയായ ൈദവം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ കാട്ട ജന്തുക്കെളക്കാള ം
പാമ്പ് കൗശലേമറിയതായിരുന്നു. അത് സ്്രതീേയാട:് “േതാട്ടത്തിെല
യാെതാരു വൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലവും നിങ്ങൾ തിന്നരുെതന്നു ൈദവം
വാസ്തവമായി കല്പിച്ചിട്ട േണ്ടാ?” എന്നു േചാദിച്ച . 2 സ്്രതീ പാമ്പിേനാട്:
“േതാട്ടത്തിെല വൃക്ഷങ്ങള െട ഫലം ഞങ്ങൾക്കു തിന്നാം; 3 എന്നാൽ
നിങ്ങൾമരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു േതാട്ടത്തിെന്റനടുവിലുള്ളവൃക്ഷത്തിെന്റ
ഫലം തിന്നരുത,് െതാടുകയും അരുത് എന്ന് ൈദവം കല്പിച്ചിട്ട ണ്ട്” എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 പാമ്പ് സ്്രതീേയാട:് “നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല നിശ്ചയം; 5അത്
തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങള െട കണ്ണ് തുറക്കുകയും നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകെള
അറിയുന്നവരായി ൈദവങ്ങെള േപാെല ആകയും െചയ്യ ം എന്ന് ൈദവം
അറിയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 6 ആ വൃക്ഷഫലം തിന്നുവാൻ നല്ലതും
കാണുവാൻ ഭംഗിയുള്ളതുംജ്ഞാനം ്രപാപിക്കുവാൻ അഭികാമ്യവും എന്നു
സ്്രതീ കണ്ട് ഫലം പറിച്ച തിന്നു ഭർത്താവിനും െകാടുത്തു; അവനും
തിന്നു. 7 ഉടെന രണ്ടുേപരുെടയും കണ്ണ് തുറന്നു. തങ്ങൾ നഗ്നെരന്ന്
അറിഞ്ഞ,് അത്തിയില കൂട്ടിേച്ചര ്ത്ത് തങ്ങൾക്ക് അരയാട* ഉണ്ടാക്കി.
8 െവയിലാറിയേപ്പാൾ യേഹാവയായ ൈദവം േതാട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന
ഒച്ച† അവർ േകട്ട ; മനുഷ്യനും ഭാര്യയും യേഹാവയായ ൈദവം അവെര
കാണാതിരിക്കുവാൻ േതാട്ടത്തിെല വൃക്ഷങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒളിച്ച .
9യേഹാവയായൈദവം മനുഷ്യെന വിളിച്ച : “നീ എവിെട? എന്നു േചാദിച്ച .
10 “േതാട്ടത്തിൽഅവിടുെത്ത ഒച്ച േകട്ടിട്ട് ഞാൻ നഗ്നനാകെകാണ്ട് ഭയെപ്പട്ട്
ഒളിച്ച ”എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 11 “നീ നഗ്നെനന്നു നിേന്നാട് ആര് പറഞ്ഞു?
തിന്നരുെതന്ന് ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിച്ച വൃക്ഷഫലം നീ തിന്നുേവാ? എന്നു
ൈദവം േചാദിച്ച . 12അതിന് മനുഷ്യൻ: “എേന്നാട് കൂെട വസിക്കുവാൻ
അങ്ങ് തന്നിട്ട ള്ള സ്്രതീ വൃക്ഷഫലം തന്നു; ഞാൻ തിന്നുകയും െചയ്തു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 യേഹാവയായ ൈദവം സ്്രതീേയാട:് “നീ എന്താണ്
ഈ െചയ്തത?് എന്നു േചാദിച്ചതിന്: “പാമ്പ് എെന്ന വഞ്ചിച്ച , ഞാൻ
തിന്നുേപായി”എന്ന്സ്്രതീ പറഞ്ഞു.

അനുസരണേക്കടിനുള്ളൈദവീകശിക്ഷ
14 യേഹാവയായ ൈദവം പാമ്പിേനാട് കല്പിച്ചത:് “നീ ഇത്
െചയ്തതുെകാണ്ട് എല്ലാ കന്നുകാലികളിലും എല്ലാ കാട്ട മൃഗങ്ങളിലുംവച്ച്
നീ ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നീ ഉരസ്സ െകാണ്ടു ഇഴഞ്ഞ് നിെന്റ
ജീവിതാവസാനേത്താളം നീ െപാടി തിന്നും. 15 ഞാൻ നിനക്കും
സ്്രതീക്കും നിെന്റ സന്തതിക്കും അവള െട സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശ്രതുത
ഉണ്ടാക്കും. അവൻ നിെന്റ തല തകർക്കും; നീ അവെന്റ കുതികാൽ
തകർക്കും”. 16 സ്്രതീേയാട് കല്പിച്ചത:് “ഞാൻ നിനക്ക് ഗർഭധാരണ
ക്േളശം ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും; നീ േവദനേയാെട മക്കെള ്രപസവിക്കും;
നിെന്റ ആ്രഗഹം നിെന്റ ഭർത്താവിേനാട് ആകും; അവൻ നിെന്ന
ഭരിക്കും”. 17 ആദാമിേനാട് കല്പിച്ചേതാ: “നീ നിെന്റ ഭാര്യയുെട വാക്ക്
അനുസരിക്കുകയും തിന്നരുെതന്ന് ഞാൻ കല്പിച്ച വൃക്ഷഫലം തിന്നുകയും

* 3. 7 അരയാടഅരമറയ്ക്കുന്നവസ്്രതം. † 3. 8 ഒച്ചശബ്ദംഎന്നുമാകാം.
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െചയ്തതുെകാണ്ട് നിെന്റനിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവൻ നീ കഷ്ടതേയാെട അതിൽനിന്ന് ഉപജീവനം
കഴിക്കും. 18 മുള്ള ം പറക്കാരയും‡ അതിൽനിന്ന് മുളയ്ക്കും; വയലിെല
സസ്യം നിനക്ക് ആഹാരമാകും 19 നിലത്തുനിന്നു നിെന്ന എടുത്തിരിക്കുന്നു;
അതിൽ തിരിെക േചരുംവെര മുഖെത്ത വിയർേപ്പാെട നീ ഉപജീവനം
കഴിക്കും; നീ െപാടിയാകുന്നു, െപാടിയിൽ തിരിെക േചരും”. 20 ജീവനുള്ള
എല്ലാവർക്കും മാതാവായതുെകാണ്ട് ആദാം തെന്റ ഭാര്യയ്ക്കു ഹവ്വാ§
എന്നു േപരിട്ട . 21യേഹാവയായ ൈദവം ആദാമിനും അവെന്റ ഭാര്യയ്ക്കും
േതാൽെകാണ്ട് വസ്്രതം ഉണ്ടാക്കിഅവെരധരിപ്പിച്ച .
ആദംഹവ്വമാെരഎേദനില ്നിന്നും പുറത്താക്കുന്നു

22 യേഹാവയായ ൈദവം: “േനാക്കൂ, മനുഷ്യൻ നന്മതിന്മകെള
അറിയുവാൻതക്കവിധംനമ്മിൽഒരുവെനേപ്പാെലആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
ഇേപ്പാൾ അവൻ ൈക നീട്ടി ജീവവൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം കൂെട പറിച്ച തിന്ന്
എേന്നക്കും ജീവിക്കുവാൻ ഇടവരരുത”് എന്നു കല്പിച്ച . 23 അവെന
എടുത്തിരുന്നനിലത്ത്കൃഷി െചേയ്യണ്ടതിന്യേഹാവയായൈദവംഅവെന
ഏെദൻേതാട്ടത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. 24 ഇങ്ങെന ൈദവം മനുഷ്യെന
ഇറക്കിവിട്ട ; ജീവെന്റ വൃക്ഷത്തിങ്കേലക്കുള്ള വഴി കാവൽെചയ്യ വാൻ
അവിടുന്ന് ഏെദൻ േതാട്ടത്തിന് കിഴക്ക് െകരൂബുകെളഎല്ലാ വശേത്തക്കും
തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നജ്വാലയുള്ളവാള മായി നിർത്തി.

4
കായീനുംഹാെബലും

1ആദാം തെന്റ ഭാര്യയായ ഹവ്വാെയ പരി്രഗഹിച്ച ; അവൾ ഗർഭംധരിച്ച
കയീെന ്രപസവിച്ച : “യേഹാവയാൽ എനിക്ക് ഒരു പുരുഷസന്തതിെയ
ലഭിച്ച ” എന്നു പറഞ്ഞു. 2 പിെന്ന അവൾ അവെന്റ അനുജനായ
ഹാെബലിെന ്രപസവിച്ച . ഹാെബൽ ആട്ടിടയനും കയീൻ കൃഷിക്കാരനും
ആയിത്തീർന്നു. 3കുെറക്കാലംകഴിഞ്ഞിട്ട്കയീൻനിലെത്തഫലത്തിൽനിന്ന്
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു വഴിപാട് െകാണ്ടുവന്നു. 4ഹാെബലുംആട്ടിൻകൂട്ടത്തിെല
കടിഞ്ഞൂലുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നിെന െകാന്ന്,അവയുെട ഏറ്റവും െകാഴുപ്പ ള്ള
ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു വഴിപാട് െകാണ്ടുവന്നു. യേഹാവ ഹാെബലിലും
അവെന്റ വഴിപാടിലും ്രപസാദിച്ച . 5 കയീനിലും അവെന്റ വഴിപാടിലും
അവിടുന്ന് ്രപസാദിച്ചില്ല. കയീൻ വളെര േകാപിച്ച , അവെന്റ മുഖം
വാടി. 6 അേപ്പാൾ യേഹാവ കയീേനാട:് “നീ േകാപിക്കുന്നത് എന്തിന?്
നിെന്റ മുഖം വാടുന്നതും എന്ത?് 7 നീ ശരിയായത് െചയ്യന്നു എങ്കിൽ
നീയും ്രപസാദമുണ്ടാകയില്ലേയാ? നീ തിന്മ െചയ്തതുെകാണ്ട് പാപം
വാതില്ക്കൽ കിടക്കുന്നു; അതിെന്റ ആ്രഗഹം നിേന്നാടാകുന്നു;
നീേയാ അതിെന കീഴടക്കണം” എന്നു കല്പിച്ച . 8 അേപ്പാൾ കയീൻ
തെന്റ അനുജനായ ഹാെബലിേനാട് “നാം വയലിേലക്കു േപാക”
എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ വയലിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ കയീൻ തെന്റ
അനുജനായ ഹാെബലിെനതിരായി എഴുേന്നറ്റ് അവെന െകാന്നു. 9 പിെന്ന
യേഹാവ കയീേനാട:് “നിെന്റ അനുജനായ ഹാെബൽ എവിെട? എന്നു
േചാദിച്ചതിന്: “എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ; ഞാൻ എെന്റ അനുജെന്റ

‡ 3. 18 പറക്കാരയും മൂലഭാഷയിൽ മുൾെച്ചടി,കാരമുള്ള്എന്നുമാകാം. § 3. 20 ഹവ്വാജീവന ്
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കാവൽക്കാരേനാ? എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 10 അതിന് അവിടുന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തത.് “നീ എന്ത് െചയ്തു? നിെന്റ അനുജെന്റ രക്തത്തിെന്റ
ശബ്ദം ഭൂമിയിൽനിന്ന് എേന്നാട് നിലവിളിക്കുന്നു. 11 ഇേപ്പാൾ നിെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് നിെന്റ അനുജെന്റ രക്തം സ്വീകരിക്കുവാൻ വായ് തുറന്ന
േദശംവിട്ട് നീ ശാപ്രഗസ്തനായി േപാകണം. 12 നീ കൃഷി െചയ്യ േമ്പാൾ
നിലം ഇനി ഒരിക്കലും അതിെന്റ വീര്യം നിനക്ക് തരികയില്ല; നീ ഭൂമിയിൽ
അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവൻ ആകും”. 13 കയീൻ യേഹാവേയാട്: “എെന്റ
ശിക്ഷ എനിക്ക് വഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിെനക്കാൾ വലുതാണ.് 14ഇതാ,
അങ്ങ് ഇന്ന് എെന്ന പുറത്താക്കുന്നു; ഞാൻ തിരുസന്നിധിവിട്ട് ഒളിച്ച
ഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവൻആകും; ആെരങ്കിലും എെന്ന കണ്ടാൽ,
എെന്ന െകാല്ല ം” എന്നു പറഞ്ഞു. 15 യേഹാവ അവേനാട:് “അതുെകാണ്ട്
ആെരങ്കിലും കയീെന െകാന്നാൽ അവെന്റേമൽ ഏഴിരട്ടിയായി
്രപതികാരംെചയ്യ ം” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു; കയീെന കാണുന്നവർ ആരും
അവെന െകാല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിനു യേഹാവ കയീെന്റേമൽ ഒരു അടയാളം
പതിച്ച .

16അങ്ങെനകയീൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട് ഏെദന്
കിഴക്ക് േനാദ്* േദശത്ത് െചന്നു പാർത്തു. 17 കയീൻ തെന്റ ഭാര്യെയ
പരി്രഗഹിച്ച ; അവൾ ഗർഭംധരിച്ച ഹാേനാക്കിെന ്രപസവിച്ച . കയീൻ ഒരു
പട്ടണം പണിതു, ഹാേനാക്ക് എന്നു തെന്റ മകെന്റ േപരിട്ട . 18ഹാേനാക്കിന്
ഈരാദ് ജനിച്ച ; ഈരാദ് െമഹൂയേയലിനു ജന്മം നൽകി; െമഹൂയേയൽ
െമഥൂശേയലിനു ജന്മം നൽകി; െമഥൂശേയൽ ലാെമക്കിനു ജനകനായി.
19 ലാെമക്ക് രണ്ടു ഭാര്യമാെര സ്വീകരിച്ച ; ഒരുവൾക്ക് ആദാ എന്നും
മറ്റവൾക്കു സില്ലാ എന്നും േപര് 20ആദാ യാബാലിെന ്രപസവിച്ച ; അവൻ
കൂടാരവാസികൾക്കും പശുപാലകർക്കും പിതാവായിരുന്നു. 21 അവെന്റ
സേഹാദരന് യൂബാൽ എന്നു േപർ. ഇവൻ കിന്നരവും ഓടക്കുഴലും
വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പിതാവായിതീർന്നു. 22സില്ലാ തൂബൽകയീെന
്രപസവിച്ച ; അവൻ െചമ്പുപണിക്കാരുെടയും ഇരിമ്പുപണിക്കാരുെടയും
ഗുരുവായിരുന്നു; നയമാ ആയിരുന്നു തൂബൽകയീെന്റ സേഹാദരി,
23ലാെമക്ക് തെന്റ ഭാര്യമാേരാടു പറഞ്ഞത്:
“ആദയുംസില്ലയുംആയുേള്ളാേര,എെന്റവാക്കു േകൾക്കുവിൻ;
ലാെമക്കിൻ ഭാര്യമാേര,എെന്റവചനത്തിനു െചവിതരുവിൻ!
എെന്നമുറിെപ്പടുത്തിയ ഒരു പുരുഷെനയും
എെന്നപരിേക്കൽപ്പിച്ച ഒരു യുവാവിെനയുംഞാൻ െകാന്നു.

24കയീനുേവണ്ടിഏഴിരട്ടി പകരം െചയ്യ െമങ്കിൽ
ലാെമക്കിനുേവണ്ടിഎഴുപേത്തഴു ഇരട്ടി പകരം െചയ്യ ം”.

േശത്തുംഏേനാശും
25ആദാം തെന്റ ഭാര്യെയ പിെന്നയും പരി്രഗഹിച്ച ; അവൾ ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച : “കയീൻ െകാന്ന ഹാെബലിനു പകരം ൈദവം എനിക്ക്
മെറ്റാരു സന്തതിെയ തന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ് അവന് േശത്ത് എന്നു േപരിട്ട .
26 േശത്തിനും ഒരു മകൻ ജനിച്ച ; അവന് ഏേനാശ് എന്നു േപരിട്ട . ആ
കാലത്ത്യേഹാവയുെട നാമത്തിലുള്ളആരാധനതുടങ്ങി.

* 4. 16 േനാദ ്-അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന േദശം
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5
ആദാമിെന്റപാരമ്പര്യം
1 ദിന. 1:1-4

1ആദാമിെന്റ വംശപാരമ്പര്യമാണിത്: ൈദവം മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിച്ചേപ്പാൾ
ൈദവത്തിെന്റ സാദൃശ്യത്തിൽ അവെന ഉണ്ടാക്കി; ആണും െപണ്ണ മായി
അവെര സൃഷ്ടിച്ച ; 2 സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ അവെര അനു്രഗഹിക്കുകയും
അവർക്ക് ആദാെമന്നു േപരിടുകയും െചയ്തു. 3ആദാമിന് നൂറ്റിമുപ്പത്
വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ സാദൃശ്യത്തിലും ഛായയിലും ഒരു
മകന് ജന്മം നൽകി; അവന് േശത്ത് എന്നു േപരിട്ട . 4 േശത്തിനു
ജന്മം നൽകിയേശഷം ആദാം എണ്ണ റു വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു; അവന്
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ഉണ്ടായി. 5ആദാമിെന്റ ആയുഷ്കാലം ആെക
930വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

6 േശത്തിന് 105 വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ ഏേനാശിെന ജന്മം നൽകി.
7 ഏേനാശിെന ജനിപ്പിച്ച േശഷം േശത്ത് 807 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു
പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി. 8 േശത്തിെന്റ ആയുഷ്കാലം
ആെക 912വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

9 ഏേനാശിന് 90 വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ േകനാനു ജന്മം നൽകി.
10 േകനാെന ജനിപ്പിച്ച േശഷം എേനാശ് 815 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു
പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി ജനിപ്പിച്ച . 11 ഏേനാശിെന്റ
ആയുഷ്കാലംആെക 905വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

12 േകനാന് 70 വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ മഹലേലലിെന* ജനിപ്പിച്ച .
13 മഹലേലലിെന ജനിപ്പിച്ച േശഷം േകനാൻ 840 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു
പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി. 14 േകനാെന്റ ആയുഷ്കാലം
ആെക 910വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

15 മഹലേലലിന് 65 വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ യാെരദിനു ജന്മം നൽകി.
16 യാെരദിെന ജനിപ്പിച്ച േശഷം മഹലേലൽ 830 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു
പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി. 17 മഹലേലലിെന്റ
ആയുഷ്കാലംആെക 895വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

18 യാെരദിന് 162 വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ ഹാേനാക്കിെന ജനിപ്പിച്ച .
19 ഹാേനാക്കിെന ജനിപ്പിച്ച േശഷം യാെരദ് 800 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ച . 20 യാെരദിെന്റ ആയുഷ്കാലം
ആെക 962വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

21 ഹാേനാക്കിന് 65 വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ െമഥൂശലഹിെന ജന്മം
നൽകി. 22 െമഥൂശലഹിെന ജനിപ്പിച്ച േശഷം ഹാേനാക്ക് 300 വർഷം
ൈദവേത്താടുകൂെട നടക്കുകയും പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ജനിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 23 ഹാേനാക്കിെന്റ ആയുഷ്കാലം ആെക
365 വർഷമായിരുന്നു. 24ഹാേനാക്ക് ൈദവേത്താടുകൂെട നടന്നു, ൈദവം
അവെനഎടുത്തുെകാണ്ടതിനാൽകാണാെതയായി.

25 െമഥൂശലഹിന് 187 വയസ്സായേപ്പാൾഅവൻ ലാെമക്കിനു ജന്മം നൽകി
26 ലാെമക്കിെന ജനിപ്പിച്ച േശഷം െമഥൂശലഹ് 782 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു
പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി. 27 െമഥൂശലഹിെന്റ
ആയുഷ്കാലംആെക 969വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

* 5. 12 മഹേലല ്-ൈദവത്തിനുസ്േതാ്രതം
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28 ലാെമക്കിന് 182 വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ ഒരു മകനു ജന്മം നൽകി.
29 “യേഹാവശപിച്ച ഭൂമിയിൽ നമ്മുെട ്രപവൃത്തിയിലും നമ്മുെടൈകകള െട
അദ്ധ്വാനത്തിലും ഇവൻ നെമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞ് അവന്
േനാഹഎന്നു േപർഇട്ട . 30 േനാഹെയജനിപ്പിച്ച േശഷം ലാെമക്ക് 595വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ച . 31 ലാെമക്കിെന്റ
ആയുഷ്കാലംആെക 777വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

32 േനാഹയ്ക്ക് 500 വയസ്സായേശഷം േനാഹ േശമിെനയും ഹാമിെനയും
യാെഫത്തിെനയും ജനിപ്പിച്ച .

6
മനുഷ്യന ്െറ ദുഷ്ടത

1 മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ െപരുകാൻ തുടങ്ങുകയും അവർക്ക് പു്രതിമാർ
ജനിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ 2മനുഷ്യരുെട പു്രതിമാർസൗന്ദര്യമുള്ളവെരന്ന്
ൈദവത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ* കണ്ടിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടെപ്പട്ട ഏവെരയും
ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ച . 3 അേപ്പാൾ യേഹാവ: “മനുഷ്യനിൽ എെന്റ
ആത്മാവ് എേന്നക്കും വാദിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയില്ല; അവൻ ജഡം†
തെന്നയേല്ലാ;എങ്കിലുംഅവെന്റആയുസ്സ് നൂറ്റിഇരുപത് വർഷമാകും”എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 4അക്കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ മല്ലന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;അതിെന്റ
േശഷവും ൈദവത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ മനുഷ്യരുെട പു്രതിമാരുെട അടുക്കൽ
െചന്നിട്ട് അവർ മക്കെള ്രപസവിച്ച ; ഇവരാകുന്നു പുരാതനകാലെത്ത
വീരന്മാർ,അവർ ്രപശസ്തരായ പുരുഷന്മാർ തെന്ന. 5 ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യെന്റ
ദുഷ്ടത വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവെന്റ ഹൃദയ നിരൂപണെമാെക്കയും
എല്ലായ്േപാഴും േദാഷമുള്ളതാകുന്നു എന്നും യേഹാവ കണ്ടു. 6 താന ്
ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യെന ഉണ്ടാക്കിയതുെകാണ്ട് യേഹാവ അനുതപിച്ച ;
അത് അവിടുെത്ത ഹൃദയത്തിന് ദുഃഖമായി: 7 “ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട ള്ള
മനുഷ്യെന ഭൂമിയിൽനിന്ന് നശിപ്പിച്ച കളയും; മനുഷ്യെനയും മൃഗെത്തയും
ഇഴജാതിെയയും ആകാശത്തിെല പക്ഷികെളയും തെന്ന; അവെയ
ഉണ്ടാക്കിയതുെകാണ്ട് ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു” എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തു. 8എന്നാൽയേഹാവയ്ക്ക് േനാഹേയാട് ്രപസാദം േതാന്നി.
േനാഹ

9 േനാഹയുെട വംശചരി്രതം ഇതാണ്: േനാഹ നീതിമാനും തെന്റ
തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു; േനാഹ ൈദവേത്താടുകൂെട
നടന്നു. 10 േശം, ഹാം, യാെഫത്ത് എന്നീ മൂന്ന് പു്രതന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി.
11എല്ലാവരും ൈദവദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ നിറഞ്ഞവരായി, 12ൈദവം ഭൂമിെയ
േനാക്കി, ഭൂമിയിൽഎല്ലായിടത്തും വഷളത്തംവ്യാപിച്ച . മനുഷ്യർഎല്ലാവരും
ജീവിതകാലം മുഴുവൻവഷളത്തത്തിൽജീവിച്ചിരുന്നു.

13 ൈദവം േനാഹേയാട് കല്പിച്ചെതെന്തന്നാൽ: “മനുഷ്യകുലത്തിനു
അന്ത്യം വരുത്തുവാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമി അവരാൽ
അതി്രകമംെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെര പൂർണ്ണമായി
നശിപ്പിക്കും. 14 നീ േഗാഫർമരംെകാണ്ട് ഒരു െപട്ടകം ഉണ്ടാക്കുക;
െപട്ടകത്തിന് അറകൾ ഉണ്ടാക്കി, അകത്തും പുറത്തും കീൽ

* 6. 2 ൈദവത്തിെന്റ പു്രതന്മാര ്-സ്വര ്ഗ്ഗീയ ആത്മാക്കള് † 6. 3 ജഡം പാപത്തിൽ ജനിച്ച്
ൈദവത്തിൽനിന്ന്അകന്ന് പാപത്തിൽജീവിക്കുന്നസ്ഥിതി.
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േതക്കണം. 15അത് ഉണ്ടാേക്കണ്ടത് എങ്ങെന എന്നാൽ: െപട്ടകത്തിെന്റ
നീളം മുന്നൂറ് മുഴം‡; വീതി അമ്പത് മുഴം§; ഉയരം മുപ്പത് മുഴം*.
16 െപട്ടകത്തിന് ജനൽ ഉണ്ടാക്കണം; മുകളിൽനിന്ന് ഒരു മുഴം
താെഴ അത് െവക്കണം; െപട്ടകത്തിെന്റ വാതിൽ െപട്ടകത്തിെന്റ
വശത്ത് െവക്കണം: താഴെത്തയും രണ്ടാമെത്തയും മൂന്നാമെത്തയും
നിലയായി അതിെന ഉണ്ടാക്കണം. 17 ആകാശത്തിൻ കീഴിൽനിന്നു
ജീവശ്വാസമുള്ള സർവ്വജഡെത്തയും നശിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ
ഒരു ജല്രപളയം വരുത്തും; ഭൂമിയിലുള്ളെതാെക്കയും നശിച്ച േപാകും.
18 എന്നാൽ നിേന്നാട് എെന്റ ഉടമ്പടി ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും; നീയും
നിെന്റ പു്രതന്മാരും ഭാര്യയും പു്രതന്മാരുെട ഭാര്യമാരും െപട്ടകത്തിൽ
കടേക്കണം. 19 സകല ജീവികളിൽനിന്നും, സർവ്വജഡത്തിൽനിന്നും
തെന്ന, രണ്ട് വീതം നിേന്നാടുകൂെട ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് െപട്ടകത്തിൽ
കയറ്റണം; അവ ആണും െപണ്ണ മായിരിക്കണം. 20 അതത് തരം
പക്ഷികളിൽനിന്നും അതത് തരം മൃഗങ്ങളിൽനിന്നും ഭൂമിയിെല അതത്
തരം ഇഴജാതികളിൽനിെന്നാെക്കയും രണ്ട് വീതം ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട്
നിെന്റ അടുക്കൽ വരണം. 21 നീേയാ സകലഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽനിന്നും
േവണ്ടുന്നത് എടുത്ത് േശഖരിച്ച െകാേള്ളണം; അത് നിനക്കും അവയ്ക്കും
ആഹാരമായിരിേക്കണം”. 22 ൈദവം തേന്നാട് കല്പിച്ചെതാെക്കയും
അനുസരിച്ച് േനാഹ െചയ്തു;അങ്ങെനതെന്നഅവൻെചയ്തു.

7
െപട്ടകത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്നു

1 അനന്തരം യേഹാവ േനാഹേയാട് കല്പിച്ചെതെന്തന്നാൽ: “നീയും
നിെന്റ സർവ്വകുടുംബവുമായി െപട്ടകത്തിൽ ്രപേവശിക്കുക; ഞാൻ
നിെന്ന ഈ തലമുറയിൽ എെന്റ മുമ്പാെക നീതിമാനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു.
2ശുദ്ധിയുള്ളസകലമൃഗങ്ങളിൽനിന്നുംആണും െപണ്ണ മായി ഏഴു വീതവും,
ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് ആണും െപണ്ണ മായി ഒന്ന് വീതവും,
3ആകാശത്തിെലപറവകളിൽനിന്നും പൂവനും പിടയുമായിഏഴു േജാഡിയും,
ഭൂമിയിെലാെക്കയും അവയുെട വംശം ജീവേനാെട നിലനിർേത്തണ്ടതിന്
നീ േചർത്തുെകാള്ളണം. 4 ഇനി ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ
നാല്പത് രാവും നാല്പത് പകലും മഴെപയ്യിക്കും; ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട ള്ള
സകലജീവജാലങ്ങെളയും ഭൂമിയിൽനിന്ന് നശിപ്പിക്കും”. 5യേഹാവതേന്നാട്
കല്പിച്ചെതല്ലാം േനാഹ െചയ്തു.

6 ഭൂമിയിൽ ജല്രപളയം ഉണ്ടായേപ്പാൾ േനാഹയ്ക്ക് അറുനൂറു
വയസ്സായിരുന്നു. 7 േനാഹയും പു്രതന്മാരും അവെന്റ ഭാര്യയും പു്രതന്മാരുെട
ഭാര്യമാരും ജല്രപളയം നിമിത്തം െപട്ടകത്തിൽ കടന്നു. 8 ശുദ്ധിയുള്ള
മൃഗങ്ങളിൽനിന്നും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളിൽനിന്നും പറവകളിൽനിന്നും
ഭൂമിയിലുള്ള സകല ഇഴജാതിയിൽനിന്നും, 9 ൈദവം േനാഹേയാട്
കല്പിച്ച്രപകാരം രണ്ട് വീതം ആണും െപണ്ണ മായി േനാഹയുെട അടുക്കൽ
വന്നു െപട്ടകത്തിൽ ്രപേവശിച്ച . 10ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം ഭൂമിയിൽ
ജല്രപളയം തുടങ്ങി. 11 േനാഹയുെടആയുസ്സിെന്റഅറുനൂറാം വർഷത്തിൽ
രണ്ടാം മാസം പതിേനഴാം തീയതി,അന്നുതെന്നആഴിയുെട മഹാ ഉറവുകൾ

‡ 6. 15 മുന്നൂറ് മുഴം 138 മീറ്റർ. § 6. 15 അമ്പത് മുഴം 23 മീറ്റർ. * 6. 15 മുപ്പത് മുഴം 14 മീറ്റർ.
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ഒെക്കയും പിളർന്നു; ആകാശത്തിെന്റ ജല്രപവാഹ ജാലകങ്ങള ം തുറന്നു.
12 നാല്പത് രാവും നാല്പത് പകലും ഭൂമിയിൽ മഴ െപയ്തു. 13ആദ്യ ദിവസം
തെന്ന േനാഹയും േനാഹയുെട പു്രതന്മാരായ േശമും ഹാമും യാെഫത്തും
േനാഹയുെട ഭാര്യയും അവേരാടുകൂെട അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട മൂന്നു
ഭാര്യമാരും െപട്ടകത്തിൽ ്രപേവശിച്ച . 14അവരുംഎല്ലാഇനംകാട്ട മൃഗങ്ങള ം
എല്ലാ ഇനം കന്നുകാലികള ം നിലത്ത് ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇനം ഇഴജാതിയും
എല്ലാ ഇനം പറവകള ം എല്ലാ ഇനം പക്ഷികള ം തെന്ന. 15 ജീവശ്വാസമുള്ള
സർവ്വജഡത്തിൽനിന്നും രണ്ട് വീതം േനാഹയുെട അടുക്കൽ വന്നു
െപട്ടകത്തിൽ്രപേവശിച്ച . 16ൈദവംേനാഹേയാട്കല്പിച്ചതുേപാെലഅകത്ത്
്രപേവശിച്ചവ സർവ്വജീവികളിൽനിന്നും* ആണും െപണ്ണ മായി ്രപേവശിച്ച ;
യേഹാവ വാതിൽഅടച്ച . 17 ഭൂമിയിൽ നാല്പത് ദിവസം ജല്രപളയം ഉണ്ടായി,
െവള്ളം വർദ്ധിച്ച െപട്ടകം െപാങ്ങി, നിലത്തുനിന്ന് ഉയർന്നു. 18 െവള്ളം
െപാങ്ങി ഭൂമിയിൽഏറ്റവും െപരുകി; െപട്ടകം െവള്ളത്തിൽ ഒഴുകിത്തുടങ്ങി.
19 െവള്ളം ഭൂമിയിൽഅത്യധികം െപാങ്ങി,ആകാശത്തിൻകീഴിെലങ്ങുമുള്ള
ഉയർന്ന പർവ്വതങ്ങെളല്ലാം മൂടിേപ്പായി. 20 പർവ്വതങ്ങൾ മുങ്ങുവാൻ
തക്കവണ്ണം െവള്ളം ഏഴു മീറ്റര് †അവയ്ക്കു മീെത െപാങ്ങി. 21 പറവകള ം
കന്നുകാലികള ം കാട്ട മൃഗങ്ങള ം നിലത്ത് ഇഴയുന്നഎല്ലാ ഇഴജാതിയുമായി
ഭൂമിയിൽ ജീവജാലെമല്ലാം, സകലമനുഷ്യരും മൃതിയടഞ്ഞു. 22കരയിലുള്ള
സകലത്തിലും മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമുള്ളെതാെക്കയും ചത്തു. 23അങ്ങെന
ൈദവം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങള ം ഇഴജാതിയും ആകാശത്തിെല
പറവകള മായി ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സകല ജീവജാലങ്ങെളയും
നശിപ്പിച്ച ;അവ ഭൂമിയിൽനിന്നു നശിച്ച േപായി; േനാഹയുംഅവേനാടുകൂടി
െപട്ടകത്തിൽഉണ്ടായിരുന്നവരും മാ്രതംജീവേനാടുകൂടി േശഷിച്ച . 24െവള്ളം
ഭൂമിയിൽനൂറ്റമ്പത് ദിവസം െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

8
മഹാ്രപളയത്തിെന്റഅവസാനം

1 ൈദവം േനാഹെയയും െപട്ടകത്തിൽ ഉള്ള സകലജീവികെളയും
സകലമൃഗങ്ങെളയും ഓർത്തു; ൈദവം ഭൂമിേമൽ ഒരു കാറ്റ്
അടിപ്പിച്ച ; ജലനിരപ്പ് താഴുവാൻ തുടങ്ങി. 2 അഗാധത്തിെന്റ
ഉറവുകള ം ആകാശത്തിെന്റ ജല്രപവാഹ ജാലകങ്ങള ം അടഞ്ഞു;
ആകാശത്തുനിന്നുള്ളമഴയും നിന്നു. 3െവള്ളംതുടർച്ചയായി ഭൂമിയിൽനിന്നു
ഇറങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു; നൂറ്റമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം െവള്ളം
കുറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 4ഏഴാം മാസം പതിേനഴാം തീയതി െപട്ടകം അരാരാത്ത്
പർവ്വതത്തിൽ ഉറച്ച . 5 പത്താം മാസം വെര െവള്ളം തുടർച്ചയായി
കുറഞ്ഞു; പത്താം മാസം ഒന്നാം തീയതി പർവ്വതശിഖരങ്ങൾ കാണുവാൻ
തുടങ്ങി. 6 നാല്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം േനാഹ താൻ െപട്ടകത്തിന്
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നകിളിവാതില ്തുറന്നു. 7അവൻഒരു മലങ്കാക്കെയപുറത്തു
വിട്ട ; അത് പുറെപ്പട്ട് ഭൂമിയിൽനിന്ന് െവള്ളം വറ്റിേപ്പായതുവെര േപായും
വന്നും െകാണ്ടിരുന്നു. 8 ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് െവള്ളം കുറഞ്ഞുേവാ എന്ന്
അറിേയണ്ടതിന് അവൻ ഒരു ്രപാവിെനയും തെന്റഅടുക്കൽനിന്ന് പുറത്തു
വിട്ട . 9എന്നാൽസർവ്വഭൂമുഖത്തും െവള്ളംകിടന്നിരുന്നതിനാൽ ്രപാവ് കാൽ
* 7. 16 സർവ്വജീവികളിൽനിന്നും സർവ്വജഡത്തിൽനിന്നും എന്നുംഅർത്ഥം ഉണ്ട.് † 7. 20 ഏഴു
മീറ്റര ്-പതിനഞ്ചു മുഴം
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വയ്ക്കുവാൻ സ്ഥലം കാണാെത അവെന്റ അടുക്കൽ െപട്ടകത്തിേലക്കു
മടങ്ങിവന്നു; അവൻ ൈക നീട്ടി അതിെന പിടിച്ച തെന്റ അടുക്കൽ
െപട്ടകത്തിൽ ആക്കി. 10 ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ വീണ്ടും ആ
്രപാവിെന െപട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറത്തു വിട്ട . 11 ്രപാവ് ൈവകുേന്നരത്ത്
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; അതിെന്റ വായിൽ അതാ, ഒരു പച്ച ഒലിവില;
അതിനാൽ ഭൂമിയിൽനിന്ന് െവള്ളം കുറഞ്ഞു എന്ന് േനാഹ അറിഞ്ഞ്.
12 പിെന്നയും ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻആ ്രപാവിെന പുറത്തു വിട്ട ;
അത് പിെന്നഅവെന്റഅടുക്കൽമടങ്ങിവന്നില്ല. 13ആറുനൂെറ്റാന്നാം വർഷം
ഒന്നാം മാസം ഒന്നാംതീയതി ഭൂമിയിൽനിന്ന് െവള്ളംവറ്റിേപ്പായിരുന്നു; േനാഹ
െപട്ടകത്തിെന്റ േമൽത്തട്ട് നീക്കി, ഭൂതലം ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു.
14രണ്ടാം മാസംഇരുപേത്തഴാം തീയതി ഭൂമി ഉണങ്ങിയിരുന്നു.

15 ൈദവം േനാഹേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 16 “നീയും നിെന്റ
ഭാര്യയും നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള പു്രതന്മാരും പു്രതന്മാരുെട ഭാര്യമാരും
െപട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങുവിൻ. 17 പറവകള ം മൃഗങ്ങള ം നിലത്ത്
ഇഴയുന്ന ഇഴജാതിയുമായ സർവ്വജഡത്തിൽനിന്നും നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള
സകലജീവികെളയും പുറത്ത് െകാണ്ടുവരുക; അവ ഭൂമിയിൽ ധാരാളമായി
വർദ്ധിക്കുകയും െപറ്റ െപരുകുകയും െചയ്യെട്ട”. 18അങ്ങെന േനാഹയും
അവേനാടുകൂെടയുള്ള അവെന്റ പു്രതന്മാരും അവെന്റ ഭാര്യയും അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെട ഭാര്യമാരും പുറത്തിറങ്ങി. 19സകലമൃഗങ്ങള ം ഇഴജാതികൾ
ഒെക്കയും എല്ലാ പറവകള ം ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നെതാെക്കയും ഓേരാ
ഇനമായി െപട്ടകത്തിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങി.
േനാഹയാേഹാവയ്ക്ക്ആരാധനഅര ്പ്പിക്കുന്നു

20 േനാഹ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിതു, ശുദ്ധിയുള്ള
സകലമൃഗങ്ങളിലും ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാപറവകളിലും ചിലത് എടുത്ത്
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ േഹാമയാഗം അർപ്പിച്ച . 21 യേഹാവ സൗരഭ്യവാസന
മണത്തേപ്പാൾയേഹാവതെന്റഹൃദയത്തിൽപറഞ്ഞത:് “ഞാൻമനുഷ്യെന്റ
നിമിത്തം ഇനി ഭൂമിെയ ശപിക്കയില്ല; മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിെന്റ നിരൂപണം
ബാല്യംമുതൽ േദാഷമുള്ളത് ആകുന്നു; ഞാൻ െചയ്തതുേപാെല
സകലജീവികെളയും ഇനി നശിപ്പിക്കുകയില്ല. 22 ഭൂമിയുള്ള കാലേത്താളം
വിതയും െകായ്ത്തും, ശീതവും ഉഷ്ണവും, േവനലും വർഷവും, രാവും
പകലും നിന്നുേപാകയുമില്ല”.

9
ൈദവവും േനാഹയുമായുള്ളഉടമ്പടി

1ൈദവം േനാഹെയയുംഅവെന്റപു്രതന്മാെരയുംഅനു്രഗഹിച്ച്അവേരാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “നിങ്ങൾസന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി െപരുകി ഭൂമിയിൽ
നിറയുവിൻ. 2 ഭൂമിയിെല സകലമൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിെല എല്ലാ
പറവകൾക്കും ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സകലത്തിനും സമു്രദത്തിെല
സകലമത്സ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങെളപറ്റിയുള്ള േപടിയും നടുക്കവും ഉണ്ടാകും;
അവെയ നിങ്ങള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 സഞ്ചരിക്കുന്ന
ജീവികെളാെക്കയുംനിങ്ങൾക്ക്ആഹാരംആയിരിക്കെട്ട;പച്ചസസ്യംേപാെല
ഞാൻ സകലവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. 4 ജീവനായിരിക്കുന്ന
രക്തേത്താടുകൂെട നിങ്ങൾ മാംസം ഭക്ഷിക്കരുത.് 5 നിങ്ങള െട
ജീവനായിരിക്കുന്ന രക്തത്തിന് ഞാൻ നിശ്ചയമായും പകരം േചാദിക്കും;
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സകലമൃഗേത്താടും മനുഷ്യേനാടും േചാദിക്കും; ഓേരാ മനുഷ്യെന്റ
സേഹാദരേനാടും ഞാൻ മനുഷ്യെന്റ ജീവന് പകരം േചാദിക്കും.
6 ൈദവത്തിെന്റ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യെന ഉണ്ടാക്കിയതുെകാണ്ട്
ആെരങ്കിലും മനുഷ്യെന്റരക്തംെചാരിയിച്ചാൽമനുഷ്യനാൽഅവെന്റരക്തം
െചാരിയെപ്പടണം. 7 ആകയാൽ നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി
െപരുകുവിൻ; ഭൂമിയിൽധാരാളമായി െപറ്റ െപരുകുവിൻ”.

8 ൈദവം പിെന്നയും േനാഹേയാടും അവേനാടുകൂെടയുള്ള അവെന്റ
പു്രതന്മാേരാടും അരുളിെച്ചയ്തത:് 9 “ഞാൻ, ഇതാ, നിങ്ങേളാടും
നിങ്ങൾക്കുേശഷമുള്ള നിങ്ങള െട സന്തതിേയാടും 10 ഭൂമിയിൽ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉള്ള പക്ഷികള ം കന്നുകാലികള ം കാട്ട മൃഗങ്ങള മായ
സകലജീവജന്തുക്കേളാടും െപട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട സകലവുമായി
ഭൂമിയിെല സകലമൃഗങ്ങേളാടും എെന്റ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കുന്നു. 11 ഇനി
സകലജഡവും ജല്രപളയത്താൽ നശിക്കയില്ല; ഭൂമിെയ നശിപ്പിക്കുവാൻ
ഇനി ജല്രപളയം ഉണ്ടാകുകയുമില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു എെന്റ
ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കുന്നു”. 12 പിെന്നയും ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തത:്
“ഞാനും നിങ്ങള ം നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉള്ള സകലജീവജന്തുക്കള ം തമ്മിൽ
തലമുറതലമുറേയാളംസദാകാലേത്തക്കുംെചയ്യന്നഉടമ്പടിയുെടഅടയാളം
ആകുന്നുഇത്: 13ഞാൻഎെന്റവില്ല് േമഘത്തിൽവയ്ക്കുന്നു;അത്ഞാനും
ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയ്ക്ക് അടയാളമായിരിക്കും. 14ഞാൻ ഭൂമിയുെട
മീെതേമഘംവരുത്തുേമ്പാൾേമഘത്തിൽവില്ല്കാണും. 15അേപ്പാൾഞാനും
നിങ്ങള ം സർവ്വജഡവുമായ സകലജീവജന്തുക്കള ം തമ്മിലുള്ള എെന്റ
ഉടമ്പടി ഞാൻഓർക്കും; ഇനി സകലജഡെത്തയും നശിപ്പിക്കുവാൻ െവള്ളം
ഒരു ്രപളയമായി തീരുകയുമില്ല. 16 വില്ല് േമഘത്തിൽ ഉണ്ടാകും; ൈദവവും
ഭൂമിയിെല സർവ്വജഡവുമായ സകലജീവികള ം തമ്മിൽ എേന്നക്കുമുള്ള
ഉടമ്പടി ഓർേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അതിെന േനാക്കും. 17 ഭൂമിയിലുള്ള
സർവ്വജഡത്തിനും മേദ്ധ്യ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയ്ക്ക് ഇത്
അടയാളം”എന്നുംൈദവം േനാഹേയാട്അരുളിെച്ചയ്തു.

േനാഹയും പു്രതന്മാരും
18 െപട്ടകത്തിന് പുറത്തുവന്ന േനാഹയുെട പു്രതന്മാർ േശമും ഹാമും
യാെഫത്തും ആയിരുന്നു; ഹാം കനാെന്റ പിതാവായിരുന്നു. 19 ഇവർ
മൂന്നുേപരും േനാഹയുെട പു്രതന്മാർ; അവെരെക്കാണ്ടു ഭൂമി ഒെക്കയും
നിറഞ്ഞു. 20 േനാഹ കൃഷിെചയ്യ വാൻ തുടങ്ങി; ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം
നട്ട ണ്ടാക്കി. 21 അവൻ അതിെല വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ലഹരിപിടിച്ച തെന്റ
കൂടാരത്തിൽ വസ്്രതം നീങ്ങി കിടന്നു. 22 കനാെന്റ പിതാവായ ഹാം
പിതാവിെന്റനഗ്നതകണ്ടുെവളിയിൽെചന്ന്തെന്റരണ്ട്സേഹാദരന്മാെരയും
അറിയിച്ച . 23 േശമും യാെഫത്തും ഒരു വസ്്രതം എടുത്ത,് ഇരുവരുെടയും
േതാളിൽ ഇട്ട , പിറേകാട്ട നടന്നുെചന്ന് പിതാവിെന്റ നഗ്നത മറച്ച ;
അവരുെട മുഖം തിരിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ പിതാവിെന്റ നഗ്നത
കണ്ടില്ല. 24 േനാഹ ലഹരിവിട്ട ണർന്നേപ്പാൾ തെന്റ ഇളയമകൻ
െചയ്തത് അറിഞ്ഞ.് 25 അേപ്പാൾ അവൻ: “കനാൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ;
അവൻ തെന്റ സേഹാദരന്മാർക്ക് അടിമയായിരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
26 “േശമിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ സ്തുതിക്കെപ്പട്ടവൻ; കനാൻ േശമിന്
ദാസനായിരിക്കെട്ട. 27 ൈദവം യാെഫത്തിെന വർദ്ധിപ്പിക്കെട്ട; അവൻ
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േശമിെന്റ കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കെട്ട; കനാൻ അവരുെട ദാസനാകെട്ട”
എന്നുംഅവൻപറഞ്ഞു.

28 ജല്രപളയത്തിനുേശഷം േനാഹ മുന്നൂറ്റിഅമ്പത് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു.
29 േനാഹയുെട ആയുഷ്കാലം ആെക െതാള്ളായിരത്തിഅമ്പത്
വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

10
േനാഹയുെട പു്രതന്മാരുെട വംശപാരമ്പര്യം
1 ദിന. 1:5-23

1 േനാഹയുെട പു്രതന്മാരായ േശം, ഹാം, യാെഫത്ത് എന്നിവരുെട
വംശാവലി: ജല്രപളയത്തിനുേശഷംഅവർക്ക് പു്രതന്മാർജനിച്ച .

2 യാെഫത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ*: േഗാെമർ, മാേഗാഗ,് മാദായി, യാവാൻ,
തൂബൽ, േമെശക്, തീരാസ.് 3 േഗാെമരിെന്റ പു്രതന്മാർ: അശ്േകനസ,്
രീഫത്ത്, േതാഗർമ്മാ. 4യാവാെന്റ പു്രതന്മാർ: എലീശാ, തർശീശ്, കിത്തീം,
േദാദാനീം. 5 ഇവരുെട സന്തതികളാണ് കടേലാരത്തും ദ്വീപുകളിലുമുള്ള
ജനങ്ങൾ. അവർ താന്താങ്ങള െട േദശങ്ങളിൽ െവേവ്വെറ ഭാഷകൾ
സംസാരിച്ച്,െവേവ്വെറേഗാ്രതങ്ങള ംജനതകള മായികുടുംബമായിപാർത്തു
വരുന്നു.

6 ഹാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: കൂശ,് മി്രസയീം, പൂത്ത്, കനാൻ. 7 കൂശിെന്റ
പു്രതന്മാർ: െസബാ, ഹവീലാ, സബ്താ, രാമാ, സബ്െതക്കാ; രാമായുെട
പു്രതന്മാർ: െശബയും െദദാനും. 8 കൂശ് നിേ്രമാദിെന ജനിപ്പിച്ച ;
അവൻ ഭൂമിയിൽ ആദ്യവീരനായിരുന്നു. 9 അവൻ യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക നായാട്ട വീരനായിരുന്നു; അതുെകാണ്ട:് “യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക നിേ്രമാദിെനേപ്പാെല നായാട്ട വീരൻ” എന്നു പഴെഞ്ചാല്ല ണ്ടായി.
10ആരംഭത്തിൽ അവെന്റ രാജ്യം ശിനാർേദശത്ത് ബാേബൽ†, ഏെരക്ക്,
അക്കാദ്, കൽേന എന്നിവ ആയിരുന്നു. 11ആ േദശത്തുനിന്ന് നിേ്രമാദ്
അശ്ശ രിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട നീെനേവ, െരേഹാെബാത്ത് ഇർ, കാലഹ,്
12 നീെനേവയ്ക്കും കാലഹിനും മേദ്ധ്യ മഹാനഗരമായ േരെസൻ എന്നിവ
പണിതു. 13 മി്രസയീേമാ; ലൂദീം, അനാമീം, െലഹാബീം, നഫ്തൂഹീം,
14 പ്രതൂസീം, കസ്ലഹീം (ഇവരിൽനിന്നു െഫലിസ്ത്യരും കഫ്േതാരീമും
ഉത്ഭവിച്ച )എന്നിവെരജനിപ്പിച്ച .

15 കനാൻ തെന്റ ആദ്യജാതനായ സീേദാൻ, േഹത്ത,് 16 െയബൂസ്യൻ,
അേമാര്യൻ, 17 ഗിർഗ്ഗശ്യൻ, ഹിവ്യൻ, അർക്ക്യൻ, സീന്യൻ, 18അർവ്വാദ്യൻ,
െസമാര്യൻ, ഹമാത്യൻ എന്നിവെര ജനിപ്പിച്ച . പിന്നീട് കനാന്യരുെട
കുടുംബങ്ങൾ പരന്നു. 19 കനാന്യരുെട അതിർ സീേദാൻ തുടങ്ങി
െഗരാരിേലക്കു േപാകുന്ന വഴിയായി ഗസ്സാവെരയും െസാേദാമിേലക്കും
െഗാേമാരയിേലക്കും ആദ്മയിേലക്കും െസേബായീമിേലക്കും േപാകുന്ന
വഴിയായി ലാശവെരയും ആയിരുന്നു. 20 അവരവരുെട േദശത്തിലും
അവരവരുെട രാജ്യത്തിലും അതത് കുടുംബംകുടുംബമായും
ഭാഷഭാഷയായും ഇവരായിരുന്നുഹാമിന ്െറ പു്രതന്മാർ.

21 യാെഫത്തിെന്റ േജ്യഷ്ഠനും ഏെബരിെന്റ സന്തതികൾെക്കല്ലാം
പിതാവുമായ േശമിനും മക്കൾ ജനിച്ച . 22 േശമിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഏലാം,
അശ്ശ ർ,അർപ്പക്ഷാദ,് ലൂദ്,അരാം. 23അരാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഊസ്,ഹൂൾ,

* 10. 2 യാെഫത്തിെന്റ പു്രതന്മാര ്-യാെഫത്തിെന്റ തലമുറകള് † 10. 10 ബാേബല ്പിന്നീട്
ബാബിേലാണ ്ആയി
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േഗെഥർ, മശ്. 24അർപ്പക്ഷാദ് ശാലഹിെന ജനിപ്പിച്ച ; ശാലഹ് ഏെബരിെന
ജനിപ്പിച്ച . 25ഏെബരിന് രണ്ടു പു്രതന്മാർ ജനിച്ച ; ഒരുവന് േപെലഗ് എന്നു
േപർ;അവെന്റകാലത്തായിരുന്നു ഭൂവാസികൾപിരിഞ്ഞുേപായത;്അവെന്റ
സേഹാദരന് െയാക്താൻഎന്നുേപർ. 26െയാക്താന് െറപു്രതന ്അല്േമാദാദ്,
27 ശാെലഫ,് ഹസർമ്മാെവത്ത,് യാരഹ,് ഹേദാരാം, 28 ഊസാൽ, ദിക്ലാ,
ഓബാൽ,അബീമേയൽ, 29െശബാ,ഓഫീർ,ഹവീലാ, േയാബാബ്എന്നിവെര
ജനിപ്പിച്ച ; ഇവർ എല്ലാവരും െയാക്താെന്റ പു്രതന്മാർ ആയിരുന്നു.
30അവരുെട വാസസ്ഥലം േമശാതുടങ്ങി കിഴക്കൻമലയായ െസഫാർവെര
ആയിരുന്നു. 31 ഇതാണ്, േദശവും ഭാഷയും കുലവുമനുസരിച്ച് േശമിെന്റ
സന്തതിപരമ്പര.

32 േദശവും തലമുറയുമനുസരിച്ച് േനാഹയുെട മക്കള െട കുടുംബ
ചരി്രതമാണ് ഇത.് ഇവരിൽനിന്നാണ് ജല്രപളയത്തിനുേശഷം ജനതകൾ
ഭൂമിയിലാെകവ്യാപിച്ചത്.

11
ബാേബല ്േഗാപുരം

1 ഭൂമിയിെലാെക്കയും ഒരു ഭാഷയും അേത വാക്കുകള മാണ്
ഉണ്ടായിരുന്നത.് 2 എന്നാൽ അവർ കിഴേക്കാട്ട യാ്രത െചയ്ത്,
ശിനാർ*േദശത്ത് ഒരു സമതലഭൂമി കെണ്ടത്തി, അവിെട പാർത്തു.
3 അവർ തമ്മിൽ: “വരുവിൻ, നമുക്ക് ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കി നന്നായി
ചുെട്ടടുക്കാം”എന്നു പറഞ്ഞു.അങ്ങെനഅവർകല്ലിനു പകരം ഇഷ്ടികയും
കുമ്മായത്തിനു പകരം പശമണ്ണ ം ഉപേയാഗിച്ച . 4 “വരുവിൻ; നാം
ഭൂതലത്തിൽ ഒെക്കയും ചിതറിേപ്പാകാതിരിക്കുവാൻ നമുക്കായി ഒരു
പട്ടണവും ആകാശേത്താളം എത്തുന്ന ഒരു േഗാപുരവും പണിയുക;
നമുക്കുേവണ്ടി ഒരു േപരുമുണ്ടാക്കുക” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
5 മനുഷ്യെന്റ പു്രതന്മാർ പണിത പട്ടണവും േഗാപുരവും കാേണണ്ടതിന്
യേഹാവ ഇറങ്ങിവന്നു. 6 അേപ്പാൾ യേഹാവ: “ഇതാ, ജനം ഒന്ന്,
അവർെക്കല്ലാവർക്കും ഭാഷയും ഒന്ന;് അവർ െചയ്യ വാൻ േപാകുന്നതിെന്റ
തുടക്കം മാ്രതമാണ് ഇത്; അവർ െചയ്യ വാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നെതാന്നും
അവർക്ക് അസാദ്ധ്യമാവുകയില്ല. 7 വരുവിൻ; നമുക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്,
അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പരസ്പരം ്രഗഹിക്കാനാവാത്തവിധം
അവരുെട ഭാഷ കലക്കിക്കളയുക” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തു. 8അങ്ങെന
യേഹാവ അവെര അവിെടനിന്ന് ഭൂതലത്തിെലങ്ങും ചിതറിച്ച ; അവർ
പട്ടണം പണിയുന്നത് വിട്ട കളഞ്ഞു. 9സർവ്വഭൂമിയിെലയും ഭാഷ യേഹാവ
അവിെടവച്ച കലക്കിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ട് അതിന് ബാേബൽ† എന്നു
േപരുവിളിച്ച ; യേഹാവ അവെര അവിെടനിന്ന് ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും
ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു.

േശമിെന്റവംശപാരമ്പര്യം
10 േശമിെന്റ വംശപാരമ്പര്യം ഇതാണ്: േശമിന് നൂറു വയസ്സായേപ്പാൾ
ജല്രപളയത്തിനുേശഷംരണ്ട്വർഷംകഴിഞ്ഞ്അർപ്പക്ഷാദിനുജന്മംനൽകി.
11 അതിനുേശഷം േശം അഞ്ഞൂറ് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ച .

* 11. 2 ശിനാര ്-ബാബിേലാണ് † 11. 9 ബാേബല ്-ബാബിേലാണ് 
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12അർപ്പക്ഷാദിന് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായേപ്പാൾഅവൻ ശാലഹിന് ജൻമം
നൽകി. 13ശാലഹിെന ജനിപ്പിച്ച േശഷം അർപ്പക്ഷാദ് നാനൂറ്റിമൂന്ന് വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി.

14 ശാലഹിന് മുപ്പത് വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ ഏെബരിനു ജന്മം നൽകി.
15ഏെബരിെന ജനിപ്പിച്ച േശഷം ശാലഹ് നാനൂറ്റി മൂന്നു വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു
പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി.

16 ഏെബരിന് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ േപെലഗിനു ജന്മം
നൽകി. 17േപെലഗിനു ജന്മംനൽകിയേശഷംഏെബർനാനൂറ്റിമുപ്പത് വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി.

18േപെലഗിന് മുപ്പതു വയസ്ആയേപ്പാൾഅവൻെരയൂവിന് ജന്മംനൽകി.
19 െരയൂവിന് ജന്മം നൽകിയേശഷം േപെലഗ് ഇരുനൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി.

20 െരയൂവിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ െശരൂഗിനു ജന്മം
നൽകി. 21 െശരൂഗിെന ജനിപ്പിച്ച േശഷം െരയൂ ഇരുനൂറ്റിഏഴ് വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി.

22 െശരൂഗിന് മുപ്പതു വയസ്സായേപ്പാൾഅവൻ നാേഹാരിനു ജന്മം നൽകി.
23 നാേഹാരിെന ജനിപ്പിച്ച േശഷം െശരൂഗ് ഇരുനൂറ് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു
പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി.

24 നാേഹാരിന് ഇരുപെത്താമ്പതു വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ േതരഹിനു
ജന്മം നൽകി. 25 േതരഹിനു ജന്മം നൽകിയേശഷം നാേഹാർ
നൂറ്റിപ്പെത്താമ്പതു വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും
ജന്മം നൽകി.

26 േതരഹിന് എഴുപത് വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ അ്രബാം, നാേഹാർ,
ഹാരാൻഎന്നിവർക്കുജന്മം നൽകി.

േതരഹിെന്റവംശപാരമ്പര്യം
27 േതരഹിെന്റ വംശപാരമ്പര്യം ഇതാണ്: േതരഹ് അ്രബാമിെനയും
നാേഹാരിെനയും ഹാരാനും ജന്മം നൽകി; ഹാരാൻ േലാത്തിനു ജന്മം
നൽകി. 28 എന്നാൽ ഹാരാൻ തന ്െറ ജന്മേദശത്തു വച്ച് കൽദയരുെട
ഊരിൽവച്ച ‡ തെന്ന, തെന്റ അപ്പനായ േതരഹിനു മുെമ്പ മരിച്ച േപായി.
29അ്രബാമും നാേഹാരും വിവാഹം കഴിച്ച ;അ്രബാമിെന്റ ഭാര്യക്കു സാറായി
എന്നും നാേഹാരിെന്റ ഭാര്യക്കു മിൽക്കാ എന്നും േപര.് മിൽക്കയുെടയും
യിസ്കയുെടയും§ അപ്പനായ ഹാരാെന്റ മകളാണ് മിൽക്ക. 30 സാറായി
മച്ചിയായിരുന്നു; അവൾക്കു കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 31 േതരഹ് തെന്റ
മകനായ അ്രബാമിെനയും ഹാരാെന്റ മകനായ തെന്റ െകാച്ച മകൻ
േലാത്തിെനയും തെന്റ മകനായ അ്രബാമിെന്റ ഭാര്യയായ, മരുമകൾ
സാറായിെയയും കൂട്ടി കൽദയരുെട ഊരിൽനിന്നു കനാൻേദശേത്തക്കു
േപാകുവാൻ പുറെപ്പട്ട ; അവർ ഹാരാൻ വെര വന്ന് അവിെട പാർത്തു.
32 േതരഹിെന്റ ആയുഷ്കാലം ഇരുനൂറ്റിയഞ്ച് വർഷം ആയിരുന്നു; േതരഹ്
ഹാരാനിൽവച്ച മരിച്ച .

‡ 11. 28 ഊരിൽവച്ച കൽദയരുെട ഒരു പട്ടണമാണ് ഊർ. § 11. 29 മിൽക്കയുെടയും
യിസ്കയുെടയുംഹാരാെന്റപു്രതിമാരായിരുന്നു മിൽക്കയും യിസ്കയും.
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12
ൈദവംഅ്രബാമിെനവിളിക്കുന്നു

1 യേഹാവ അ്രബാമിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “നീ നിെന്റ
േദശെത്തയും ബന്ധുക്കെളയും* പിതൃഭവനെത്തയും വിട്ട ഞാൻ നിെന്ന
കാണിക്കുവാനിരിക്കുന്ന േദശേത്തക്ക് േപാകുക. 2ഞാൻ നിെന്ന വലിയ
ഒരു ജനതയാക്കും; ഞാൻ നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ച നിെന്റ േപർ വലുതാക്കും;
നീ ഒരു അനു്രഗഹമായിരിക്കും. 3 നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കുന്നവെര ഞാൻ
അനു്രഗഹിക്കും; നിെന്ന ശപിക്കുന്നവെര ഞാൻ ശപിക്കും; നിന്നിൽ
ഭൂമിയിെല സകല കുടുംബങ്ങള ം† അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും”. 4 യേഹാവ
തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അ്രബാം പുറെപ്പട്ട ; േലാത്തും അവേനാടുകൂെട
േപായി; ഹാരാനിൽനിന്നു പുറെപ്പടുേമ്പാൾ അ്രബാമിന് എഴുപത്തഞ്ച്
വയസ്സായിരുന്നു. 5അ്രബാംതെന്റഭാര്യയായസാറായിെയയുംസേഹാദരെന്റ
മകനായ േലാത്തിെനയും തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തും ഹാരാനിൽവച്ച
സമ്പാദിച്ച ആള കെളയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് കനാൻേദശേത്തക്കു േപാകുവാൻ
പുറെപ്പട്ട . അങ്ങെന അവർ കനാൻേദശത്ത് എത്തി. 6അ്രബാം െശേഖം
എന്ന സ്ഥലംവെരയും ഏേലാൻേമാെരവെരയും േദശത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ച .
ആ കാലത്ത് കനാന്യർ അവിെട പാർത്തിരുന്നു. 7 യേഹാവ അ്രബാനു
്രപത്യക്ഷനായി: “നിെന്റ സന്തതിക്കു ഞാൻ ഈ േദശം െകാടുക്കും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. തനിക്കു ്രപത്യക്ഷനായ യേഹാവയ്ക്ക് അ്രബാഹാം
അവിെട ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. 8 അവൻ അവിെടനിന്ന് േബേഥലിനു
കിഴക്കുള്ള മലയ്ക്ക് പുറെപ്പട്ട ; േബേഥൽ പടിഞ്ഞാറും ഹായി കിഴക്കുമായി
അവൻ തെന്റ കൂടാരം അടിച്ച ; അവിെട അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
യാഗപീഠം പണിതു യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ആരാധിച്ച . 9 അ്രബാം
പിെന്നയും െതേക്കാട്ട യാ്രതെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
അ്രബാമുംസാറായുംഈജിപ്റ്റിൽ

10 േദശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായി; േദശത്ത് ക്ഷാമം കഠിനമായി
തീർന്നതുെകാണ്ട് അ്രബാം മി്രസയീമിൽ െചന്നുപാർക്കുവാൻ അവിേടക്കു
േപായി. 11 ഈജിപ്റ്റിൽ എത്താറായേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ ഭാര്യ
സാറായിേയാടു പറഞ്ഞത:് “ഇതാ, നീ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്്രതീെയന്ന്
ഞാൻ അറിയുന്നു. 12 ഈജിപ്റ്റ കാർ നിെന്ന കാണുേമ്പാൾ: ‘ഇവൾ
അവെന്റ ഭാര്യ’ എന്നു പറഞ്ഞ് എെന്ന െകാല്ല കയും നിെന്ന ജീവിക്കുവാൻ
അനുവദിക്കുകയും െചയ്യ ം. 13 നിെന്റനിമിത്തം എനിക്ക് നന്മവരുവാനും
ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുവാനും നീ എെന്റ സേഹാദരിെയന്നു പറയണം”.
14 അങ്ങെന അ്രബാം ഈജിപ്റ്റിൽ എത്തിയേപ്പാൾ സ്്രതീ അതിസുന്ദരി
എന്ന് ഈജിപ്റ്റ കാർ കണ്ടു. 15ഫറേവാെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരും അവെള കണ്ടു,
ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക അവെളപ്പറ്റി ്രപശംസിച്ച ; സ്്രതീെയ ഫറേവാെന്റ
അരമനയിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 16 അവള െട നിമിത്തം ഫറേവാൻ
അ്രബാമിന് നന്മെചയ്തു; അ്രബാമിന് ആടുമാടുകള ം ആൺകഴുതകള ം
ദാസന്മാരും ദാസിമാരും െപൺകഴുതകള ം ഒട്ടകങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
17 അ്രബാമിെന്റ ഭാര്യയായ സാറായി നിമിത്തം യേഹാവ ഫറേവാെനയും
അവെന്റ കുടുംബെത്തയും മഹാേരാഗങ്ങളാൽ ദണ്ഡിപ്പിച്ച . 18അേപ്പാൾ
ഫറേവാൻഅ്രബാമിെനവിളിച്ച : “നീഎേന്നാട്ഈെചയ്തത്എന്ത?്അവൾ
* 12. 1 ബന്ധുക്കെളയും ജന്മേദശെത്തയും † 12. 3 സകല കുടുംബങ്ങള ം സകലവംശങ്ങള ം
എന്നുമാകാം.
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നിെന്റ ഭാര്യെയന്ന് നീ എെന്നഅറിയിക്കാഞ്ഞത് എന്ത?് 19ഞാൻ അവെള
എെന്റ ഭാര്യയായിട്ട് എടുക്കത്തക്കവിധംഅവൾനിെന്റസേഹാദരിെയന്ന് നീ
എന്തിന് പറഞ്ഞു? ഇേപ്പാൾഇതാ,നിെന്റ ഭാര്യ;അവെളകൂട്ടിെക്കാണ്ട് നിെന്റ
വഴിക്കുേപാകുക”എന്നുപറഞ്ഞു. 20ഫറേവാൻഅ്രബാമിെനക്കുറിച്ച തെന്റ
ആള കേളാട് കല്പിച്ച ;അവർഅവെനയുംഅവെന്റ ഭാര്യെയയുംഅവനുള്ള
സകലവുമായി പറഞ്ഞയച്ച .

13
അ്രബാമും േലാത്തും പിരിയുന്നു

1 ഇങ്ങെന അ്രബാമും ഭാര്യയും അവനുള്ളെതാെക്കയും
അവേനാടുകൂെട േലാത്തും ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട െതെക്ക
േദശത്തു വന്നു. 2 കന്നുകാലിയിലും, െവള്ളിയിലും, െപാന്നിലും
അ്രബാം ബഹുസമ്പന്നനായിരുന്നു. 3 അവൻ തന് െറ യാ്രതയിൽ
െതക്കുനിന്ന് േബേഥൽവെരയും േബേഥലിനും ഹായിക്കും മേദ്ധ്യ തനിക്ക്
ആദിയിൽ കൂടാരം ഉണ്ടായിരുന്നതും താൻ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ
യാഗപീഠമിരുന്നതുമായ സ്ഥലംവെരയും െചന്നു. 4 അവിെട അ്രബാം
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ആരാധിച്ച . 5 അ്രബാമിേനാടുകൂെടവന്ന
േലാത്തിനും ആടുമാടുകള ം കുടുംബാംഗങ്ങള ം* ഉണ്ടായിരുന്നു. 6അവർ
ഒന്നിച്ച പാർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം േദശത്തിന് അവെര താങ്ങുവാൻ
കഴിയുമായിരുന്നില്ല; സമ്പത്ത് വളെര ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർക്ക്
ഒന്നിച്ച പാർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 7 അ്രബാമിെന്റ കന്നുകാലികള െട
ഇടയന്മാർക്കും േലാത്തിെന്റ കന്നുകാലികള െട ഇടയന്മാർക്കും
തമ്മിൽ ശണ്ഠയുണ്ടായി; കനാന്യരും െപരിസ്യരും അന്ന് േദശത്തു
പാർത്തിരുന്നു. 8 അതുെകാണ്ട് അ്രബാം േലാത്തിേനാട്: “എനിക്കും
നിനക്കും എെന്റ ഇടയന്മാർക്കും നിെന്റ ഇടയന്മാർക്കും തമ്മിൽ ശണ്ഠ
ഉണ്ടാകരുേത; നാം സേഹാദരന്മാരേല്ലാ. 9 േദശം മുഴുവൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ
ഇല്ലേയാ? എെന്ന വിട്ട പിരിഞ്ഞാലും. നീ ഇടേത്താെട്ടങ്കിൽ ഞാൻ
വലേത്താട്ട െപായ്െക്കാള്ളാം; നീ വലേത്താട്ട േപാകുന്നുെവങ്കിൽ
ഞാൻ ഇടേത്താട്ട െപായ്െക്കാള്ളാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അേപ്പാൾ
േലാത്ത് േനാക്കി േയാർദ്ദാനരിെകയുള്ള ്രപേദശം ഒെക്കയും (യേഹാവ
െസാേദാമിെനയും െഗാേമാരെയയും നശിപ്പിച്ചതിനു മുമ്പ്) യേഹാവയുെട
േതാട്ടംേപാെലയുംേസാവർവെരഈജിപ്റ്റ േദശംേപാെലയുംഎല്ലായിടത്തും
നീേരാട്ടമുള്ളെതന്നു കണ്ടു. 11 േലാത്ത് േയാർദ്ദാനരിെകയുള്ള ്രപേദശം
ഒെക്കയും തിരെഞ്ഞടുത്തു; ഇങ്ങെന േലാത്ത് കിഴേക്കാട്ട യാ്രതയായി;
അവർ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു. 12അ്രബാം കനാൻേദശത്തു പാർത്തു; േലാത്ത്
ആ ്രപേദശത്തിെല പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തു െസാേദാംവെര കൂടാരം നീക്കി
നീക്കി അടിച്ച . 13 െസാേദാം നിവാസികള ് ദുഷ്ടന്മാരും യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക മഹാപാപികള ംആയിരുന്നു

അ്രബാം െഹേ്രബാനിേലക്ക് േപാകുന്നു
14 േലാത്ത് അ്രബാമിെന വിട്ട പിരിഞ്ഞേശഷം യേഹാവ അ്രബാമിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഇേപ്പാൾ തല ഉയർത്തി, നീ ആയിരിക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുനിന്നു വടേക്കാട്ട ം െതേക്കാട്ട ം കിഴേക്കാട്ട ം പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം
േനാക്കുക. 15 നീ കാണുന്ന ഭൂമി ഒെക്കയും ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ

* 13. 5 കുടുംബാംഗങ്ങള ്-കൂടാരങ്ങള് 
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സന്തതിക്കും എെന്നേന്നക്കുമായി തരും. 16 ഞാൻ നിെന്റ സന്തതിെയ
ഭൂമിയിെല െപാടിേപാെല ആക്കും: ഭൂമിയിെല െപാടിെയ എണ്ണ വാൻ
കഴിയുെമങ്കിൽ നിെന്റ സന്തതിെയയും എണ്ണ വാൻ കഴിയും. 17എഴുേന്നറ്റ,്
േദശത്ത് െനടുെകയും കുറുെകയും നടക്കുക; ഞാൻഅത് നിനക്ക് തരും”.
18അേപ്പാൾ അ്രബാം കൂടാരം നീക്കി െഹേ്രബാനിൽ മേ്രമയുെട േതാപ്പിൽ
വന്നു പാർത്തു;അവിെടയേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിതു.

14
അ്രബാം േലാത്തിെന രക്ഷിക്കുന്നു

1 ശിനാർരാജാവായ അ്രമാെഫൽ, എലാസാർരാജാവായ അേര്യാക,്
ഏലാംരാജാവായ െകെദാർലാേയാെമർ, ജനതകള െട രാജാവായ
തീദാൽ എന്നിവരുെട കാലത്ത് 2 ഇവർ െസാേദാംരാജാവായ
േബരാ, െഗാേമാറാരാജാവായ ബിർശാ, ആദ്മാരാജാവായ ശിനാബ്,
െസേബായീംരാജാവായ െശേമെബർ, േസാവർ എന്ന േബലയിെല
രാജാവ് എന്നിവേരാട് യുദ്ധംെചയ്തു. 3 ഇവെരല്ലാവരും സിദ്ദീം
താഴ്വരയിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി (അത് ഇേപ്പാൾ ഉപ്പ കടലാകുന്നു). 4 അവർ
പ്രന്തണ്ട് വർഷം െകെദാർലാേയാെമരിെന േസവിച്ച ; പതിമൂന്നാം
വർഷത്തിൽ അവർ മത്സരിച്ച . 5അതുെകാണ്ട് പതിനാലാം വർഷത്തിൽ
െകെദാർലാേയാെമരും അവേനാട് കൂെടയുള്ള രാജാക്കന്മാരും വന്ന്,
അസ്െതേരാത്ത് കർന്നയീമിെല െരഫയീകെളയും ഹാമിെല സൂസ്യെരയും
ശാേവകിര്യാത്തായീമിെല ഏമ്യെരയും 6 േസയീർമലയിെല േഹാര്യെരയും
മരുഭൂമിക്കു സമീപമുള്ള ഏൽ പാരാൻ വെര േതാല്പിച്ച . 7 പിെന്ന അവർ
തിരിഞ്ഞു കാേദശ് എന്ന ഏൻമിശ്പാത്തിൽ വന്ന് അമാേലക്യരുെട
േദശെമാെക്കയും ഹസേസാൻ-താമാരിൽ വസിച്ചിരുന്ന അേമാര്യെരയും
കൂെട േതാല്പിച്ച . 8 അേപ്പാൾ െസാേദാംരാജാവും െഗാേമാറാരാജാവും
ആദ്മാരാജാവും െസേബായീംരാജാവും േസാവർ എന്ന േബലയിെല
രാജാവും പുറെപ്പട്ട് സിദ്ദീംതാഴ്വരയിൽവച്ച് യുദ്ധത്തിൽ ഒരുമിച്ച കൂടി
9 ഏലാംരാജാവായ െകെദാർലാേയാെമർ, ജനതകള െട രാജാവായ
തീദാൽ, ശിനാർരാജാവായഅ്രമാെഫൽ,എലാസാർരാജാവായഅേര്യാക്ക്
എന്നിവർെക്കതിെര ൈസന്യെത്ത നിർത്തി; നാല് രാജാക്കന്മാർ അഞ്ച്
രാജാക്കന്മാരുെട എതിെര തെന്ന. 10 സിദ്ദീം താഴ്വരയിൽ കീൽകുഴികൾ*
വളെരയുണ്ടായിരുന്നു; െസാേദാംരാജാവും െഗാേമാരാരാജാവും
ഓടിേപ്പായി കീൽകുഴിയിൽ വീണു; േശഷിച്ചവർ പർവ്വതത്തിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായി. 11 െസാേദാമിലും െഗാേമാരയിലും ഉള്ള സമ്പത്തും അവരുെട
ഭക്ഷണസാധനങ്ങള ം എല്ലാം അവർ എടുത്തുെകാണ്ട് അവരുെട
വഴിക്കുേപായി. 12 അ്രബാമിെന്റ സേഹാദരെന്റ മകനായ െസാേദാമിൽ
പാർത്തിരുന്ന േലാത്തിെനയും അവെന്റ സമ്പത്തിെനയും അവർ
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. 13 രക്ഷെപ്പട്ട ഒരുവൻ വന്നു എ്രബായനായ
അ്രബാമിെന അറിയിച്ച . അവൻ എശ്േക്കാലിെന്റയും ആേനരിെന്റയും
സേഹാദരനായ അേമാര്യനായ മേ്രമയുെട േതാപ്പിൽ പാർത്തിരുന്നു;
അവർ അ്രബാമിേനാടു സഖ്യം െചയ്തവർ ആയിരുന്നു. 14 തെന്റ
സേഹാദരെന ബദ്ധനാക്കി െകാണ്ടുേപായി എന്ന് അ്രബാം േകട്ടേപ്പാൾ
അവൻ തെന്റ വീട്ടിൽ ജനിച്ചവരും അഭ്യാസികള മായ മുന്നൂറ്റിപതിെനട്ട

* 14. 10 കീൽകുഴികൾ ടാർക്കുഴികൾ
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േപെര കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ദാൻവെര പിന്തുടർന്നു. 15 രാ്രതിയിൽ അ്രബാം തെന്റ
കൂട്ടങ്ങെള അവർെക്കതിെര വിഭാഗിച്ച അവനും അവെന്റ ദാസന്മാരും
അവെര േതാല്പിച്ച ദമാസ്ക്കിെന്റ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള േഹാബാവെര
അവെര പിന്തുടർന്നു. 16അവൻ സമ്പെത്താെക്കയും തിരിെകെക്കാണ്ടു
വന്നു; തെന്റ സേഹാദരനായ േലാത്തിെനയും അവെന്റ സമ്പത്തിെനയും
സ്്രതീകെളയും ജനെത്തയും കൂെട തിരിെകെക്കാണ്ടു വന്നു.
17 അ്രബാം െകെദാർലാേയാെമരിെനയും അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന
രാജാക്കന്മാെരയും േതാല്പിച്ചിട്ട് മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ െസാേദാംരാജാവ്
രാജതാഴ്വര എന്ന ശാേവതാഴ്വരവെര അവെന എതിേരറ്റ െചന്നു.
18 ശാേലം†രാജാവായ മൽക്കീേസെദക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞുംെകാണ്ടുവന്നു;
അവൻഅത്യ ന്നതനായൈദവത്തിെന്റ പുേരാഹിതനായിരുന്നു. 19അവൻ
അ്രബാമിെന അനു്രഗഹിച്ച : “സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ
അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്താൽ അ്രബാം അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട;
20 നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച അത്യ ന്നതനായ ൈദവം
സ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. മൽക്കീേസെദക്കിന് അ്രബാം
സകലത്തിലും ദശാംശം െകാടുത്തു. 21 െസാേദാംരാജാവ് അ്രബാമിേനാട:്
“ആള കെള എനിക്ക് തരിക; സമ്പത്ത് നീ എടുത്തുെകാള്ള ക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 22അതിന് അ്രബാം െസാേദാംരാജാവിേനാട് പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ
അ്രബാമിെന സമ്പന്നനാക്കിെയന്ന് നീ പറയാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരു
ചരടാകെട്ട ഒരു െചരിപ്പ വാറാകെട്ട നിനക്കുള്ളതിൽ യാെതാന്നുമാകെട്ട
എടുക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ 23 സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ
അത്യ ന്നതൈദവമായ യേഹാവയിങ്കേലക്ക് ൈക ഉയർത്തി സത്യം
െചയ്യന്നു. 24 യുവാക്കന്മാർ ഭക്ഷിച്ചതും എേന്നാടുകൂെട വന്ന ആേനർ,
എശ്േക്കാൽ, മേ്രമ എന്നീ പുരുഷന്മാരുെട ഓഹരിയും മാ്രതേമ േവണ്ടു;
ഇവർഅവരുെടഓഹരിഎടുത്തുെകാള്ളെട്ട”.

15
1 അതിന ്െറേശഷം അ്രബാമിന് ദർശനത്തിൽ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: “അ്രബാേമ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ
നിെന്റ പരിചയും നിെന്റ അതിമഹത്തായ ്രപതിഫലവും ആകുന്നു”.
2 അതിന് അ്രബാം: “കർത്താവായ യേഹാേവ, അങ്ങ് എനിക്ക് എന്ത്
തരും? ഞാൻ മക്കളില്ലാത്തവനായി നടക്കുന്നുവേല്ലാ; എെന്റ വീടിന് െറ
അവകാശി ദമാസ്ക്കുകാരനായ എേല്യെസർ അേ്രത” എന്നു പറഞ്ഞു.
3 “േനാക്കൂ, അങ്ങ് എനിക്ക് സന്തതിെയ തന്നിട്ടില്ല, എെന്റ വീട്ടിൽ
ജനിച്ച ദാസൻ എെന്റ അവകാശിയാകുന്നു” എന്നും അ്രബാം പറഞ്ഞു.
4 ഇതാ, യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് അവന് ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
“അവൻ നിന ്െറ അവകാശിയാകയില്ല; നിന ്െറ ഉദരത്തില് നിന്ന്
പുറെപ്പടുന്നവൻ തെന്ന നിെന്റ അവകാശിയാകും”. 5 പിെന്ന അവിടുന്ന്
അ്രബാമിെന പുറത്തു െകാണ്ടുെചന്നു: “നീ ആകാശേത്തക്കു േനാക്കുക;
നക്ഷ്രതങ്ങെള എണ്ണ വാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ എണ്ണ ക” എന്ന് കല്പിച്ച .
“നിെന്റ സന്തതി ഇങ്ങെന ആകും” എന്നും അവിടുന്ന് അവേനാട് കല്പിച്ച .
6 അവൻ യേഹാവയിൽ വിശ്വസിച്ച ; അത് അവിടുന്ന് അ്രബാമിന്
നീതിയായി കണക്കിട്ട *. 7 പിെന്ന അവേനാട:് “ഈ േദശെത്ത നിനക്ക്
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അവകാശമായി തരുവാൻ കൽദയരുെട പട്ടണമായ ഊരിൽനിന്നു† നിെന്ന
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന യേഹാവ ഞാൻ ആകുന്നു” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
8 “കർത്താവായ യേഹാേവ, ഞാൻ അതിെന അവകാശമാക്കുെമന്നുള്ളത്
എനിക്ക് എങ്ങെന അറിയാം? എന്നു അവൻ േചാദിച്ച . 9 അവിടുന്ന്
അവേനാട:് “മൂന്നുവയസ്സള്ള ഒരു പശുക്കിടാവിെനയും മൂന്നുവയസ്സള്ള
ഒരു െപൺേകാലാടിെനയും മൂന്നുവയസ്സള്ള ഒരു ആണാടിെനയും ഒരു
കുറു്രപാവിെനയും ഒരു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനയും െകാണ്ടുവരിക” എന്നു
കല്പിച്ച . 10 ഇവെയെയാെക്കയും അവൻ െകാണ്ടുവന്ന് ഒത്തനടുെവ
രണ്ടായിപിളർന്ന് ഭാഗങ്ങെള േനർക്കു േനേര വച്ച ; പക്ഷികെളേയാ അവൻ
രണ്ടായി പിളർന്നില്ല. 11 ഉടലുകളിേന്മൽ കഴുകന്മാർ ഇറങ്ങി വന്നേപ്പാൾ
അ്രബാം അവെയ ഓടിച്ച കളഞ്ഞു. 12 സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ
അ്രബാമിന് ഒരു ഗാഢനി്രദ വന്നു;അതാ, ഭീതിയും കൂരിരുട്ട ംഅവെന്റേമൽ
വീണു. 13 അേപ്പാൾ അവിടുന്ന് അ്രബാമിേനാട:് “നിെന്റ സന്തതി
സ്വന്തമല്ലാത്ത േദശത്ത് ്രപവാസികളായിരുന്ന് ആ േദശക്കാെര േസവിക്കും;
അവർ നാനൂറ് വർഷം അവെര പീഡിപ്പിക്കുെമന്ന് അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക.
14എന്നാൽഅവർേസവിക്കുന്നജനതെയഞാൻവിധിക്കും;അതിനുേശഷം
അവർ വളെര സമ്പേത്താടുംകൂടി പുറെപ്പട്ട േപാരും. 15 നീേയാ
സമാധാനേത്താെട നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചരും; നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ
അടക്കെപ്പടും. 16 നാലാം തലമുറക്കാർ ഇവിേടക്ക് മടങ്ങിവരും;
അേമാര്യരുെട അകൃത്യം ഇതുവെര തികഞ്ഞിട്ടില്ല” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
17സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ഇരുട്ടായേശഷം ഇതാ, പുകയുന്ന ഒരു തീച്ച ളയും
ആ ഭാഗങ്ങള െട നടുവിലൂെട കടന്നുേപാകുന്ന ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന പന്തവും
അവിെട കാണെപ്പട്ട . 18 ആ ദിവസം യേഹാവ അ്രബാമിേനാട് ഒരു
ഉടമ്പടിെചയ്തു: “നിെന്റസന്തതിക്ക്ഞാൻഈജിപ്റ്റ നദി മുതൽയൂ്രഫട്ടീസ്
മഹാനദിവെരയുള്ള ഈ േദശെത്ത, 19 േകന്യർ, െകനിസ്യർ, കദ്േമാന്യർ,
ഹിത്യർ, 20 െപരിസ്യർ, െരഫയീമ്യർ, അേമാര്യർ, 21 കനാന്യർ, ഗിർഗ്ഗസ്യർ,
െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട േദശെത്ത തെന്ന, തന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

16
1 അ്രബാമിെന്റ ഭാര്യയായ സാറായി മക്കെള ്രപസവിച്ചിരുന്നില്ല;
എന്നാൽ അവൾക്ക് ഹാഗാർ എന്നു േപരുള്ള ഈജിപ്റ്റ കാരിയായ ഒരു
ദാസി ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 സാറായി അ്രബാമിേനാട:് “േനാക്കൂ, മക്കെള
്രപസവിക്കുന്നതിൽനിന്ന് യേഹാവ എെന്റ ഗർഭം തടഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
എെന്റ ദാസിയുെട അടുക്കൽ െചന്നാലും; പേക്ഷ അവളാൽ എനിക്ക്
മക്കെള ലഭിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. അ്രബാം സാറായിയുെട വാക്ക്
അനുസരിച്ച . 3 അ്രബാം കനാൻേദശത്ത് പാർത്ത് പത്തു വർഷം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അ്രബാമിെന്റ ഭാര്യയായ സാറായി ഈജിപ്റ്റ ദാസിയായ
ഹാഗാറിെന തെന്റ ഭർത്താവായ അ്രബാമിനു ഭാര്യയായി െകാടുത്തു.
4 അവൻ ഹാഗാറിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു; അവൾ ഗർഭംധരിച്ച ; താൻ
ഗർഭംധരിച്ച എന്ന് ഹാഗാർ കണ്ടേപ്പാൾ യജമാനത്തി അവള െട കണ്ണിന്
നിന്ദിതയായി. 5 അേപ്പാൾ സാറായി അ്രബാമിേനാട:് “എനിക്ക് േനരിട്ട
അന്യായത്തിന്നീഉത്തരവാദി;ഞാൻഎെന്റദാസിെയനിെന്റമാർവ്വിടത്തിൽ
† 15. 7 ഊരിൽനിന്നുകൽദയപട്ടണമാണ്ഊർ.
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തന്നു; എന്നാൽ താൻ ഗർഭംധരിച്ച എന്ന് അവൾ കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ
അവള െട കണ്ണിന് നിന്ദ്യയായി; യേഹാവ എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ ന്യായം
വിധിക്കെട്ട”എന്നു പറഞ്ഞു. 6അ്രബാം സാറായിേയാട്: “നിെന്റ ദാസി നിെന്റ
കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; ഇഷ്ടംേപാെല അവേളാടു െചയ്തുെകാള്ള ക” എന്നു
പറഞ്ഞു. സാറായി അവേളാടു കഠിനമായി െപരുമാറിയേപ്പാൾ ഹാഗാർ
അവള െട അടുക്കൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായി. 7 പിെന്ന യേഹാവയുെട ദൂതൻ
മരുഭൂമിയിൽ ഒരു നീരുറവിെന്റ അരികിൽ, ശൂരിനു േപാകുന്ന വഴിയിെല
നീരുറവിെന്റ അരിെകവച്ച തെന്ന, അവെള കണ്ടു. 8 “സാറായിയുെട
ദാസിയായ ഹാഗാേറ, നീ എവിെട നിന്നു വരുന്നു? എേങ്ങാട്ട േപാകുന്നു?
എന്നുേചാദിച്ച .അതിന്അവൾ: “ഞാൻഎെന്റയജമാനത്തിസാറായിയുെട
അടുക്കൽനിന്ന് ഓടിേപ്പാകുകയാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 9യേഹാവയുെട
ദൂതൻ അവേളാട:് “നിെന്റ യജമാനത്തിയുെട അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്ന്
അവൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക” എന്നു കല്പിച്ച . 10 യേഹാവയുെട ദൂതൻ
പിെന്നയും അവേളാട:് “ഞാൻ നിെന്റ സന്തതിെയ ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും;
അതുെകാണ്ട് അവർ എണ്ണിക്കൂടാത്തവിധം െപരുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും.
11 േനാക്കൂ, നീ ഗർഭിണിയേല്ലാ; നീ ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും;യേഹാവ നിെന്റ
സങ്കടം േകട്ടതുെകാണ്ട് അവന് യിശ്മാേയൽ* എന്നു േപരു വിളിക്കണം;
12അവൻ കാട്ട കഴുതെയേപ്പാെലയുള്ള മനുഷ്യൻ ആയിരിക്കും: അവെന്റ
ൈക എല്ലാവർക്കും വിേരാധമായും എല്ലാവരുെടയും ൈകകൾ അവന്
വിേരാധമായും ഇരിക്കും†; അവൻ തെന്റ സകല സേഹാദരന്മാർക്കും
എതിെര വസിക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 13അേപ്പാൾ അവൾ: “എെന്ന
കാണുന്നവെന ഞാൻ ഇവിെടയും കണ്ടുേവാ? എന്ന് പറഞ്ഞ് തേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്ത യേഹാവയ്ക്ക:് “നീ കാണുന്നവനായ ൈദവമാകുന്നു‡”
എന്ന് േപർവിളിച്ച . 14 അതുെകാണ്ട് ആ കിണർ േബർ-ലഹയീ-
േരായീ§ എന്ന് വിളിക്കെപ്പട്ട ; അത് കാേദശിനും േബെരദിനും മേദ്ധ്യ
ഇരിക്കുന്നു. 15പിെന്നഹാഗാർഅ്രബാമിന് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച : ഹാഗാർ
്രപസവിച്ച തെന്റ മകന് അ്രബാം യിശ്മാേയൽ എന്നു േപരിട്ട . 16ഹാഗാർ
അ്രബാമിനു യിശ്മാേയലിെന ്രപസവിച്ചേപ്പാൾഅ്രബാമിന് എൺപത്തിയാറ്
വയസ്സായിരുന്നു.

17
1അ്രബാമിനു െതാണ്ണ െറ്റാന ്പത് വയസ്സായേപ്പാൾ യേഹാവ അ്രബാമിനു
്രപത്യക്ഷനായിഅവേനാട:് “ഞാൻസർവ്വശക്തിയുള്ളൈദവംആകുന്നു; നീ
എെന്റ മുമ്പാെക നടന്നു നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കുക. 2 എനിക്കും നിനക്കും
മേദ്ധ്യ ഞാൻ എെന്റ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കും; നിെന്ന അധികമധികമായി
വർദ്ധിപ്പിക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 3 അേപ്പാൾ അ്രബാം
സാഷ്ടാംഗം വീണു; ൈദവം അവേനാട് അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ:
4 “േനാക്കൂ, എനിക്ക് നിേന്നാട് ഉടമ്പടിയുണ്ട;് നീ അേനകം ജനതകൾക്ക്
പിതാവാക്കിയിരിക്കുകയാൽ; 5ഇനി നിെന്നഅ്രബാംഎന്നല്ലവിളിേക്കണ്ടത;്
ഞാൻ നിെന്ന അേനകം ജനതകൾക്ക് പിതാവാക്കിയിരിക്കയാൽ നിെന്റ
േപര് അ്രബാഹാം എന്നായിരിേക്കണം. 6ഞാൻ നിെന്ന അധികമധികമായി

* 16. 11 യിശ ്മാേയല് -ൈദവം ്രശദ്ധിക്കുന്നു † 16. 12 എല്ലാവരുെടയും ൈകകള് അവനു
വിേരാധമായിരിക്കും-കിഴക്ക് ഭാഗം ‡ 16. 13 എല ്േറായി § 16. 14 േബര ്ലഹയി േറായി-നീ
എെന്നകാണുന്നു
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വർദ്ധിപ്പിച്ച , അേനക ജനതകളാക്കും; നിന്നിൽനിന്ന് രാജാക്കന്മാരും
ജനിക്കും. 7 ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ േശഷം നിെന്റ സന്തതിക്കും
ൈദവം ആയിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ എനിക്കും നിനക്കും നിെന്റ േശഷം
തലമുറതലമുറയായി നിെന്റ സന്തതിക്കും മേദ്ധ്യ എെന്റ ഉടമ്പടിെയ
നിത്യനിയമമായി സ്ഥാപിക്കും. 8 ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ േശഷം നിെന്റ
സന്തതിക്കും നീ ്രപവാസം െചയ്യന്ന േദശമായ കനാൻേദശം ഒെക്കയും
ശാശ്വതാവകാശമായി തരും; ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവമായുമിരിക്കും”.
9 ൈദവം പിെന്നയും അ്രബാഹാമിേനാടു അരുളിെച്ചയ്തത:് “നീയും
നിെന്റ േശഷം തലമുറതലമുറയായി നിെന്റ സന്തതിയും എെന്റ നിയമം
്രപമാണിേക്കണം. 10 എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിെന്റ േശഷം നിെന്റ
സന്തതിക്കും മേദ്ധ്യയുള്ളതും നിങ്ങൾ ്രപമാണിേക്കണ്ടതുമായ എെന്റ
ഉടമ്പടി ഇതാകുന്നു: നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ളആൺകുഞ്ഞുങ്ങെളാെക്കയും
പരിേച്ഛദന ഏൽേക്കണം. 11നിങ്ങള െട അ്രഗചർമ്മം പരിേച്ഛദന െചയ്യണം;
അത്എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ളനിയമത്തിെന്റഅടയാളംആകും.
12 തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങള െട ആൺകുഞ്ഞുങ്ങെളല്ലാം എട്ട ദിവസം
്രപായമാകുേമ്പാൾ പരിേച്ഛദന ഏൽേക്കണം; വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസനായാലും
നിെന്റസന്തതിയല്ലാത്തവനായിഅന്യേനാട് വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയവനായാലും
അങ്ങെന െചയ്യണം. 13 നിെന്റ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസനും നീ വിലെകാടുത്തു
വാങ്ങിയവനും പരിേച്ഛദന ഏേറ്റ മതിയാവൂ; എെന്റ ഉടമ്പടി നിങ്ങള െട
േദഹത്തിൽ ഒരു നിത്യഉടമ്പടിയായിരിേക്കണം. 14 അ്രഗചർമ്മിയായ
പുരുഷന ്പരിേച്ഛദന ഏൽക്കാതിരുന്നാൽ ജനത്തിൽനിന്ന് ആ വ്യക്തിെയ
േഛദിച്ച കളേയണം;അവൻഎന് െറ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു”.

15ൈദവം പിെന്നയും അ്രബാഹാമിേനാട:് “നിെന്റ ഭാര്യയായ സാറായിെയ
സാറായിഎന്നല്ലവിളിേക്കണ്ടത്;അവള െട േപരുസാറാഎന്നായിരിേക്കണം.
16 ഞാൻ അവെള അനു്രഗഹിച്ച് അവളിൽനിന്നു നിനക്ക് ഒരു മകെന
തരും; ഞാൻ അവെള അനു്രഗഹിക്കയും അവൾ ജനതകൾക്ക്
മാതാവായി തീരുകയും ജനതകള െട രാജാക്കന്മാർ അവളിൽ നിന്ന്
ജനിക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തു. 17അേപ്പാൾ അ്രബാഹാം
കമിഴ്ന്നുവീണു ചിരിച്ച : “നൂറു വയസ്സള്ളവന് മകൻ ജനിക്കുേമാ?
െതാണ്ണ റു വയസ്സള്ള സാറാ ്രപസവിക്കുേമാ? എന്ന് തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
പറഞ്ഞു. 18 “യിശ്മാേയൽ അങ്ങയുെട മുമ്പാെക ജീവിച്ചിരുന്നാൽ
മതി” എന്ന് അ്രബാഹാം ൈദവേത്താട് പറഞ്ഞു. 19 അതിന് ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്തത:് “അല്ല, നിെന്റ ഭാര്യയായ സാറാ തെന്ന നിനെക്കാരു
മകെന ്രപസവിക്കും; നീ അവന് യിസ്ഹാക്ക് എന്ന് േപരിേടണം; ഞാൻ
അവേനാടും അവെന്റ േശഷം അവെന്റ സന്തതിേയാടും എെന്റ നിയമെത്ത
ഒരു നിത്യഉടമ്പടിയായി സ്ഥാപിക്കും 20 യിശ്മാേയലിെന കുറിച്ച ം ഞാൻ
നിെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടിരിക്കുന്നു; ഇതാ, ഞാൻ അവെന അനു്രഗഹിച്ച്
അത്യന്തം സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കും. അവൻ പ്രന്തണ്ട്
്രപഭുക്കന്മാെര ജനിപ്പിക്കും; ഞാൻ അവെന വലിയ ഒരു ജനതയാക്കും.
21എന്നാൽ,എെന്റ നിയമം ഞാൻസ്ഥാപിക്കുന്നേതാ,അടുത്തവർഷംഈ
നിശ്ചിത സമയത്ത് സാറാ നിനക്ക് ്രപസവിക്കുവാനുള്ള യിസ്ഹാക്കിേനാട്
ആകുന്നു”. 22ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തു തീർന്നേശഷം
അവെന വിട്ട് കയറിേപ്പായി. 23അനന്തരം അ്രബാഹാം തെന്റ മകനായ
യിശ്മാേയലിെനയും തെന്റ വീട്ടിൽ ജനിച്ച സകലദാസന്മാെരയും
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താൻ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയവെര ഒെക്കയും അ്രബാഹാമിെന്റ വീട്ടിലുള്ള
സകലപുരുഷന്മാെരയും കൂട്ടി ൈദവം തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അവരുെട
അ്രഗചർമ്മെത്ത അന്നുതെന്ന പരിേച്ഛദന െചയ്തു. 24 അ്രബാഹാം
പരിേച്ഛദനേയറ്റേപ്പാൾ അവന് െതാണ്ണ െറ്റാമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു.
25അവെന്റമകനായയിശ്മാേയൽപരിേച്ഛദനേയറ്റേപ്പാൾഅവന് പതിമൂന്നു
വയസ്സായിരുന്നു. 26 അ്രബാഹാമും അവെന്റ മകനായ യിശ്മാേയലും
ഒേര ദിവസത്തിൽ പരിേച്ഛദന ഏറ്റ . 27 അ്രബാഹാമിെന്റ വീട്ടിെല
എല്ലാ ദാസന്മാരും, ആ വീട്ടിൽ ജനിച്ചവരും, അന്യരിൽനിന്ന് വിലയ്ക്കു
വാങ്ങിയവരുംഅവേനാടുകൂെട പരിേച്ഛദനഏറ്റ .

18
1 അനന്തരം യേഹാവ അ്രബാഹാമിന് മേ്രമയുെട േതാപ്പിൽവച്ച*്
്രപത്യക്ഷനായി; െവയിലുറച്ചേപ്പാൾ അവൻ കൂടാരവാതിൽക്കൽ
ഇരിക്കയായിരുന്നു. 2അവൻ തല ഉയർത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ അതാ, മൂന്നു
പുരുഷന്മാർ തന ്െറ േനെര നില്ക്കുന്നു; അവൻ അവെര കണ്ടേപ്പാൾ
കൂടാരവാതിൽക്കൽ നിന്ന് അവെര എതിേരൽക്കുവാൻ ഓടിെച്ചന്ന്
നിലംവെരകുനിഞ്ഞു: 3 “യജമാനേന,എേന്നാട് കൃപയുെണ്ടങ്കിൽഅടിയെന
കടന്നുേപാകരുേത. 4കുറച്ച െവള്ളം െകാണ്ടുവന്നു നിങ്ങള െട കാലുകെള
കഴുകെട്ട; വൃക്ഷത്തിൻ കീഴിൽ വി്രശമിച്ചാലും. 5 ഞാൻ കുെറ അപ്പം
െകാണ്ടുവരാം; വിശപ്പ് അടക്കീട്ട് നിങ്ങൾക്ക് േപാകാം; ഇതിനായിട്ടേല്ലാ
നിങ്ങൾ അടിയെന്റ അടുക്കൽ കയറിവന്നത്” എന്നു പറഞ്ഞു. 6 “നീ
പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്യ ക” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അ്രബാഹാം
േവഗത്തിൽ കൂടാരത്തിൽ സാറയുെട അടുക്കൽ െചന്നു: “േവഗത്തിൽ
ഏകേദശം 21 കിേലാ്രഗാം മാവ് എടുത്തു കുഴച്ച അപ്പമുണ്ടാക്കുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അ്രബാഹാം പശുക്കൂട്ടത്തിൽ ഓടിെച്ചന്ന് ഇളയതും
നല്ലതുമായ ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ പിടിച്ച് ഒരു യൗവനക്കാരെന്റ ൈകവശം
െകാടുത്തു;അവൻഅതിെന േവഗത്തിൽപാകം െചയ്തു. 8പിെന്നഅവൻ
െവണ്ണയും പാലും താൻ പാകം െചയ്യിച്ച കാളക്കുട്ടിെയയും െകാണ്ടുവന്ന്
അവരുെട മുമ്പിൽവച്ച . അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
അ്രബാഹാം അവരുെട അടുക്കൽ വൃക്ഷത്തിൻ കീഴിൽ ശു്രശൂഷിച്ച
നിന്നു. 9 അവർ അവേനാട:് “നിെന്റ ഭാര്യ സാറാ എവിെട? എന്നു
േചാദിച്ചതിന്: “ഇവിെട, കൂടാരത്തിൽ ഉണ്ട്” എന്നു അവൻ† പറഞ്ഞു.
10 “ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ തീർച്ചയായും
മടങ്ങിവരും; അേപ്പാൾ നിെന്റ ഭാര്യ സാറായ്ക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകും”
എന്ന് യേഹാവ പറഞ്ഞു. സാറാ കൂടാരവാതിൽക്കൽ അവെന്റ പുറകിൽ
േകട്ട െകാണ്ടു നിന്നു. 11എന്നാൽ അ്രബാഹാമും സാറായും വയസ്സ െചന്നു
വൃദ്ധരായിരുന്നു. സാറായിക്ക് ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള ്രപായം കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
12ആകയാൽസാറാ ഉള്ളിൽ ചിരിച്ച െകാണ്ട:് “വൃദ്ധയായിരിക്കുന്നഎനിക്ക്
സുഖേഭാഗമുണ്ടാകുേമാ? എെന്റ ഭർത്താവും വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 13യേഹാവഅ്രബാഹാമിേനാട് “വൃദ്ധയായഞാൻ ്രപസവിക്കുന്നത്
വാസ്തവംതെന്നേയാ’ എന്നു പറഞ്ഞ് സാറാ ചിരിച്ചത് എന്തുെകാണ്ട?്
14 യേഹാവയാൽ കഴിയാത്ത കാര്യം ഉേണ്ടാ? ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്
നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവരും; സാറായ്ക്ക്

* 18. 1 േതാപ്പിൽഓക്കുമരേത്താപ്പ.് † 18. 9 യേഹാവ
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ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 15സാറാ ഭയെപ്പട്ട : “ഞാൻ
ചിരിച്ചില്ല” എന്നു നിരസിച്ച പറഞ്ഞു. “അല്ല, നീ ചിരിച്ച ” എന്ന് അവിടുന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

16 ആ പുരുഷന്മാർ അവിെടനിന്നു എഴുേന്നറ്റ് െസാേദാമിനു േനേര
തിരിഞ്ഞു; അ്രബാഹാം അവെര യാ്രത അയയ്ക്കുവാൻ അവേരാടുകൂെട
േപായി. 17 അേപ്പാൾ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തത:് ഞാൻ െചയ്യ വാൻ
േപാകുന്നത് അ്രബാഹാമിേനാട് മറച്ച വയ്ക്കുേമാ? 18 “അ്രബാഹാം
നിശ്ചയമായി വലിയതും ബലമുള്ളതുമായ ജനതയായി തീരുകയും
അവനിൽ ഭൂമിയിെല ജനതകെളല്ലാം അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യ െമന്നിരിെക്ക 19യേഹാവ അ്രബാഹാമിെനക്കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്തത്
അവന് നിവർത്തിച്ച െകാടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അ്രബാഹാം തെന്റ
മക്കേളാടും തനിക്കു േശഷമുള്ള കുടുംബേത്താടും നീതിയും ന്യായവും
്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ട്യേഹാവയുെടവഴിയിൽനടക്കുവാൻകല്പിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ അവെന തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു”. 20 പിെന്ന യേഹാവ:
“െസാേദാമിനും െഗാേമാരയ്ക്കുെമതിെരയുള്ള നിലവിളി വലിയതും
അവരുെട പാപം അതികഠിനവും ആകുന്നതുെകാണ്ട് 21 ഞാൻ െചന്ന്
െസാേദാമിനും െഗാേമാരയ്ക്കുെമതിെര എെന്റ അടുക്കൽ വെന്നത്തിയ
നിലവിളിേപാെല അവർ അങ്ങെന ്രപവർത്തിച്ചിട്ട േണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്ന്
േനാക്കി അറിയും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 22അങ്ങെന ആ പുരുഷന്മാർ
അവിെടനിന്നു തിരിഞ്ഞു െസാേദാമിേലക്ക് േപായി. അ്രബാഹാേമാ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ തേന്ന നിന്നു. 23അ്രബാഹാം അടുത്തുെചന്ന്
പറഞ്ഞത:് “ദുഷ്ടേനാടുകൂെട നീതിമാെനയും അവിടുന്നു സംഹരിക്കുേമാ?
24 പേക്ഷ ആ പട്ടണത്തിൽ അമ്പത് നീതിമാന്മാർ ഉെണ്ടങ്കിൽ അവിടുന്ന്
അതിെന സംഹരിക്കുേമാ? അതിെല അമ്പത് നീതിമാന്മാർ നിമിത്തം
ആ സ്ഥലേത്താട് ക്ഷമിക്കയില്ലേയാ? 25 നീതിമാൻ ദുഷ്ടെനേപ്പാെല
ആകത്തക്കവണ്ണം ദുഷ്ടേനാടുകൂെട നീതിമാെനയും സംഹരിക്കുന്ന
ഇങ്ങെനയുള്ള കാര്യം െചയ്യ വാൻ അങ്ങയ്ക്ക് ഇടവരാതിരിക്കെട്ട.
സർവ്വഭൂമിക്കും ന്യായാധിപതിയായവൻ നീതി ്രപവർത്തിക്കാതിരിക്കുേമാ”
26 അതിന് യേഹാവ: “ഞാൻ െസാേദാമിൽ, പട്ടണത്തിനകത്ത്,
അമ്പത് നീതിമാന്മാെര കെണ്ടത്തുന്നു എങ്കിൽ അവരുെട നിമിത്തം
ആ സ്ഥലേത്താെടാെക്കയും ക്ഷമിക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
27 “െപാടിയും ചാരവുമായ ഞാൻ കർത്താവിേനാട് സംസാരിക്കുവാൻ
്രശമിച്ച വേല്ലാ. 28അമ്പത് നീതിമാന്മാരിൽ പേക്ഷ അഞ്ചുേപർ കുറഞ്ഞു
േപാെയങ്കിേലാ? അഞ്ചുേപർ കുറഞ്ഞതുെകാണ്ട് അങ്ങ് ആ പട്ടണം
മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുേമാ? എന്ന് അ്രബാഹാം പറഞ്ഞതിന:് “നാല്പത്തഞ്ച്
േപെര ഞാൻ അവിെട കെണ്ടത്തിയാൽ അതിെന നശിപ്പിക്കയില്ല”
എന്ന് അവൻ അരുളിെച്ചയ്തു. 29 അവൻ പിെന്നയും യേഹാവേയാട്
സംസാരിച്ച : “പേക്ഷ നാല്പതുേപെര അവിെട കെണ്ടത്തിയാേലാ? എന്നു
പറഞ്ഞതിന:് “ഞാൻ നാല്പതുേപരുെട നിമിത്തം നശിപ്പിക്കുകയില്ല”
എന്ന് അവൻ അരുളിെച്ചയ്തു. 30അതിന് അവൻ: “ഞാൻ പിെന്നയും
സംസാരിക്കുന്നു; കർത്താവ് േകാപിക്കരുേത; പേക്ഷ മുപ്പതുേപെര
അവിെട കെണ്ടത്തിയാേലാ? എന്നു പറഞ്ഞു. “ഞാൻ മുപ്പതുേപെര
അവിെട കെണ്ടത്തിയാൽ നശിപ്പിക്കയില്ല” എന്ന് അവൻ അരുളിെച്ചയ്തു.
31 “ഞാൻ കർത്താവിേനാട് സംസാരിക്കുവാൻ ്രശമിച്ച വേല്ലാ; പേക്ഷ
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ഇരുപതുേപെര അവിെട കെണ്ടത്തിയാേലാ? എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതിന:്
“ഞാൻ ഇരുപതുേപരുെട നിമിത്തം അത് നശിപ്പിക്കുകയില്ല” എന്ന് അവൻ
അരുളിെച്ചയ്തു. 32 അേപ്പാൾ അവൻ: “കർത്താവ് േകാപിക്കരുേത;
ഞാൻ ഇനി ഒരു ്രപാവശ്യം മാ്രതം സംസാരിക്കും; പേക്ഷ പത്തുേപെര
അവിെട കെണ്ടത്തിയാേലാ? എന്നു പറഞ്ഞു. “ഞാൻ പത്തുേപരുെട
നിമിത്തംഅത് നശിപ്പിക്കയില്ല”എന്ന് അവൻഅരുളിെച്ചയ്തു. 33യേഹാവ
അ്രബാഹാമിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തു തീർന്നേശഷം അവിെടനിന്ന് േപായി.
അ്രബാഹാമും തെന്റസ്ഥലേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

19
1ആ രണ്ടു ദൂതന്മാർ ൈവകുേന്നരത്ത് െസാേദാമിൽ എത്തി; േലാത്ത്
െസാേദാംപട്ടണവാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു; േലാത്ത് അവെര
കണ്ടേപ്പാൾഎഴുേന്നറ്റ് എതിേരറ്റ െചന്ന് നിലംവെര കുനിഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ച :
2 “യജമാനന്മാേര, അടിയെന്റ വീട്ടിൽ വന്നു നിങ്ങള െട കാലുകെള
കഴുകി രാ്രതി വി്രശമിക്കുവിൻ*; രാവിെല എഴുേന്നറ്റ് നിങ്ങള െട വഴിക്ക്
േപാകയുമാകാം” എന്ന് പറഞ്ഞതിന:് “അല്ല, ഞങ്ങൾ െതരുവിൽ തെന്ന
രാപാർക്കും” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 3 അവൻ ഏറ്റവും നിർബന്ധിച്ച ;
അേപ്പാൾ അവർ അവെന്റ അടുക്കൽ തിരിഞ്ഞു അവെന്റ വീട്ടിൽ
െചന്നു; അവൻ അവർക്ക് വിരുെന്നാരുക്കി, പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ചുട്ട ;
അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച . 4 അവർ ഉറങ്ങുവാൻ േപാകുന്നതിനുമുേമ്പ
െസാേദാംപട്ടണത്തിെല പുരുഷന്മാർ സകല ഭാഗത്തുനിന്നും വൃദ്ധന്മാരും
യൗവനക്കാരും എല്ലാവരും വന്നു വീടു വളഞ്ഞു. 5 അവർ േലാത്തിെന
വിളിച്ച : “ഈ രാ്രതി നിെന്റ അടുക്കൽ വന്ന പുരുഷന്മാർ എവിെട?
ഞങ്ങൾ അവരുമായി സുഖേഭാഗത്തിേലർെപ്പേടണ്ടതിന് അവെര
ഞങ്ങള െട അടുക്കൽ പുറത്തു െകാണ്ടുവരൂ” എന്ന് അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 6 േലാത്ത് വാതിലിലൂെട അവരുെട അടുക്കൽ പുറത്തു
െചന്നു, കതക് അടച്ച്: 7 “സേഹാദരന്മാേര, ഇങ്ങെന േദാഷം െചയ്യരുേത.
8 േനാക്കൂ, പുരുഷസംസർഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത കന്യകമാരായ രണ്ട്
പു്രതിമാർ എനിക്കുണ്ട;് അവെര ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ പുറത്തു
െകാണ്ടുവരാം; നിങ്ങള െട ഇഷ്ടംേപാെല അവേരാട് െചയ്തുെകാൾവിൻ;
ഈ പുരുഷന്മാേരാടു മാ്രതം ഒന്നും െചയ്യരുേത; ഇതിനായിട്ടേല്ലാ അവർ
എെന്റ വീടിെന്റ നിഴലിൽ കീഴിൽ വന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു. 9 “മാറിനിൽക്ക”
എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. “ഇവെനാരുത്തൻ പരേദശിയായി വന്നു
പാർക്കുന്നു; ന്യായംവിധിക്കുവാനും ഭാവിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ
അവേരാട് ഭാവിച്ചതിലധികം നിേന്നാട് േദാഷം െചയ്യ ം” എന്നും അവർ
പറഞ്ഞ് േലാത്തിെന ശക്തിയായി തള്ളി വാതിൽ െപാളിക്കുവാൻ
അടുത്തു. 10 അേപ്പാൾ ആ ൈദവ പുരുഷന്മാർ ൈക പുറേത്തയ്ക്ക്
നീട്ടി േലാത്തിെന അവരുെട അടുക്കൽ അകത്ത് കയറ്റി വാതിൽ
അടച്ച , 11 വാതിൽക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് ആബാലവൃദ്ധം
അന്ധത പിടിപ്പിച്ച . അതുെകാണ്ട് അവർ വാതിൽ തപ്പിനടന്നു വിഷമിച്ച .
12 ആ ൈദവ പുരുഷന്മാർ േലാത്തിേനാട:് “ഇവിെട നിനക്ക് മറ്റ
വല്ലവരുമുേണ്ടാ? മരുമക്കേളാ പു്രതന്മാേരാ പു്രതിമാേരാ ഇങ്ങെന
പട്ടണത്തിൽ നിനക്കുള്ളവെരെയാെക്കയും ഈ സ്ഥലത്തുനിന്ന്

* 19. 2 വി്രശമിക്കുവിൻ രാ്രതി പാർക്കുവിൻ.
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െകാണ്ടുെപായ്െക്കാള്ള ക; 13 ഇവർെക്കതിെരയുള്ള ഭയാനകമായ കുറ്റം
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക വലുതായിത്തീർന്നിരിക്കെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ
ഈ സ്ഥലെത്ത നശിപ്പിക്കും. അതിെന നശിപ്പിക്കുവാൻ യേഹാവ
ഞങ്ങെള അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 14 അങ്ങെന േലാത്ത്
െചന്ന് തെന്റ പു്രതിമാെര വിവാഹം െചയ്യ വാനുള്ള മരുമക്കേളാടു
സംസാരിച്ച : “നിങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റ് ഈസ്ഥലം വിട്ട് പുറെപ്പടുവിൻ; യേഹാവ
ഈ പട്ടണം നശിപ്പിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൻ തമാശ
പറയുന്നു എന്ന് അവെന്റ മരുമക്കൾക്കു േതാന്നി. 15 ഉഷസ്സായേപ്പാൾ
ദൂതന്മാർ േലാത്തിെന തിടുക്കെപ്പടുത്തി: “ഈ പട്ടണത്തിെന്റ ശിക്ഷയിൽ
ദഹിക്കാതിരിക്കുവാൻ എഴുേന്നറ്റ നിെന്റ ഭാര്യെയയും ഇവിെടയുള്ള നിെന്റ
രണ്ട് പു്രതിമാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െപായ്െക്കാള്ള ക” എന്നു പറഞ്ഞു.
16അവൻ താമസിച്ചേപ്പാൾ, യേഹാവ അവേനാട് കരുണ െചയ്യ കയാൽ,
ആ ൈദവ പുരുഷന്മാർ അവെനയും ഭാര്യെയയും രണ്ട് പു്രതിമാെരയും
ൈകക്കുപിടിച്ച പട്ടണത്തിെന്റപുറത്തു െകാണ്ടുേപായിആക്കി. 17അവെര
പുറത്തുെകാണ്ടുവന്ന േശഷം അവൻ: “ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ഓടിേപ്പാവുക;
പുറേകാട്ട് േനാക്കരുത;് ഈ ്രപേദശെത്തങ്ങും നിൽക്കയുമരുത;് നിനക്ക്
നാശം ഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻപർവ്വതത്തിേലക്ക്ഓടിേപ്പാക”എന്നുപറഞ്ഞു.
18 േലാത്ത്അവേരാട് പറഞ്ഞത്: “അങ്ങെനയല്ലകർത്താേവ; 19അങ്ങയ്ക്ക്
അടിയേനാടു കൃപ േതാന്നിയേല്ലാ; എെന്റ ജീവെന രക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്ക്
വലിയ കൃപ അങ്ങ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; പർവ്വതത്തിൽ ഓടി എത്തുവാൻ
എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല; പേക്ഷ എനിക്ക് േദാഷം തട്ടി മരണം സംഭവിക്കും.
20ഇതാ,ഈപട്ടണംഓടിരക്ഷെപ്പടുവാൻകഴിയുന്ന്രതസമീപമാകുന്നു;അത്
െചറിയതുമാകുന്നു;ഞാൻഅവിേടക്ക് ഓടിേപ്പാകെട്ട. അത് െചറിയതേല്ലാ;
എന്നാൽ എനിക്ക് ജീവരക്ഷ ഉണ്ടാകും”. 21 ആ ൈദവപുരുഷൻ
അവേനാട:് “ഇതാ, ഇക്കാര്യത്തിലും ഞാൻ നിെന്ന കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീ പറഞ്ഞ ഈ പട്ടണം ഞാൻ നശിപ്പിച്ച കളയുകയില്ല. 22 േവഗമാകെട്ട!
അവിേടക്ക് ഓടിേപ്പാക; നീ അവിെട എത്തുന്നതുവെരയും എനിക്ക് ഒന്നും
െചയ്യ വാൻ കഴിയുകയില്ല”എന്നു പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട്ആ പട്ടണത്തിന്
േസാവർ എന്നു േപരായി. 23 േലാത്ത് േസാവരിൽ† കടന്നേപ്പാൾ സൂര്യൻ
ഉദിച്ചിരുന്നു. 24 യേഹാവ െസാേദാമിെന്റയും െഗാേമാറായുെടയും േമൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന,് ആകാശത്തു നിന്നുതെന്ന, ഗന്ധകവും
തീയും വർഷിപ്പിച്ച . 25 ആ പട്ടണങ്ങൾക്കും ്രപേദശത്തിനു മുഴുവനും
ആ പട്ടണങ്ങളിെല സകലനിവാസികൾക്കും നിലെത്ത സസ്യങ്ങൾക്കും
ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി. 26 േലാത്തിെന്റ ഭാര്യ അവെന്റ പിന്നിൽനിന്നു
തിരിഞ്ഞുേനാക്കി ഉപ്പ തൂണായിത്തീർന്നു. 27അ്രബാഹാം അതിരാവിെല
എഴുേന്നറ്റ് താൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിന്നിരുന്നസ്ഥലത്തുെചന്നു,
28 െസാേദാമിനും െഗാേമാറായ്ക്കും ആ ്രപേദശത്തിെല സകലദിക്കിനും
േനെര േനാക്കി, അതാ, േദശത്തിെല പുക തീച്ച ളയിെല പുകേപാെല
െപാങ്ങുന്നത് കണ്ടു.

29 എന്നാൽ ആ ്രപേദശത്തിെല പട്ടണങ്ങെള നശിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ൈദവം
അ്രബാഹാമിെന ഓർത്തു. േലാത്ത് പാർത്ത പട്ടണങ്ങൾക്ക് ഉന്മൂലനാശം
വരുത്തിയേപ്പാൾ േലാത്തിെനആഉന്മൂലനാശത്തിൽനിന്നു വിടുവിച്ച .

30 അനന്തരം േലാത്ത് േസാവർ വിട്ട േപായി പർവ്വതത്തിൽ െചന്നു

† 19. 23 െചറിയനഗരം
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പാർത്തു; അവെന്റ രണ്ട് പു്രതിമാരും അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു;
േസാവരിൽ വസിക്കുവാൻ അവൻ ഭയെപ്പട്ട ; അവനും അവെന്റ രണ്ട്
പു്രതിമാരും ഒരു ഗുഹയിൽ താമസിച്ച . 31 അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾ
മൂത്തവൾ ഇളയവേളാട:് “നമ്മുെട അപ്പൻ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയിൽ
എല്ലായിടവും ഉള്ള നടപ്പ േപാെല നമ്മുെട അടുക്കൽ വരുവാൻ ഭൂമിയിൽ
ഒരു പുരുഷനും ഇല്ല. 32 വരിക; നമ്മുെട അപ്പെന്റ വംശപാരമ്പര്യം നമ്മൾ
സംരക്ഷിേക്കണ്ടതിന് അവെന വീഞ്ഞുകുടിപ്പിച്ച് അവേനാടുകൂെട നമുക്ക്
ശയിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 33അങ്ങെന അന്ന് രാ്രതി അവർ അപ്പെന
വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ച ; മൂത്തവൾ അകത്ത് െചന്ന് അപ്പേനാടുകൂെട ശയിച്ച ;
അവൾ ശയിച്ചതും എഴുേന്നറ്റതും അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. 34 പിെറ്റന്നാൾ
മൂത്തവൾ ഇളയവേളാട:് “ഇന്നെല രാ്രതി ഞാൻ അപ്പേനാടുകൂെട ശയിച്ച ;
നാം അവെന ഇന്ന് രാ്രതിയും വീഞ്ഞു കുടിപ്പിക്കുക; നമ്മുെട അപ്പെന്റ
വംശപാരമ്പര്യം നമ്മൾ സംരക്ഷിേക്കണ്ടതിന് നീയും അകത്തുെചന്ന്
അവേനാടുകൂെട ശയിക്കുക”എന്നു പറഞ്ഞു. 35അങ്ങെനഅന്ന് രാ്രതിയും
അവർ അപ്പെന വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ച ; ഇളയവൾ െചന്ന് അവേനാടുകൂെട
ശയിച്ച ;അവൾശയിച്ചതും എഴുേന്നറ്റതുംഅവൻഅറിഞ്ഞില്ല. 36ഇങ്ങെന
േലാത്തിെന്റ രണ്ട് പു്രതിമാരും സ്വന്തം പിതാവിൽനിന്നും ഗർഭംധരിച്ച .
37മൂത്തവൾഒരു മകെന ്രപസവിച്ച അവന് േമാവാബ്എന്നു േപരിട്ട ;അവൻ
ഇന്നുള്ള േമാവാബ്യർക്ക് പിതാവ.് 38 ഇളയവള ം ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ;
അവന് െബൻ-അമ്മീ എന്നു േപരിട്ട ; അവൻ ഇന്നുള്ള അേമ്മാന്യർക്ക്
പിതാവ.്

20
1 അനന്തരം അ്രബാഹാം അവിെടനിന്ന് െതെക്ക േദശേത്തക്ക് യാ്രത
പുറെപ്പട്ട് കാേദശിനും ശൂരിനും മേദ്ധ്യ താമസിച്ച െഗരാരിൽ പരേദശിയായി
പാർത്തു. 2 അ്രബാഹാം തെന്റ ഭാര്യയായ സാറാെയക്കുറിച്ച:് “അവൾ
എെന്റ െപങ്ങൾ” എന്നു പറഞ്ഞു. െഗരാർ രാജാവായ അബീേമെലക്ക്
ആളയച്ച് സാറാെയ െകാണ്ടുേപായി. 3 എന്നാൽ രാ്രതിയിൽ ൈദവം
സ്വപ്നത്തിൽ അബീേമെലക്കിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട:് “നീ
എടുത്ത സ്്രതീയുെട നിമിത്തം നീ മരിക്കും; അവൾ ഒരു പുരുഷെന്റ
ഭാര്യ” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 4 എന്നാൽ അബീേമെലക്ക് അവള െട
അടുക്കൽ െചന്നിരുന്നില്ല; ആകയാൽ അവൻ: “കർത്താേവ, നീതിയുള്ള
ജനതെയയും നീ െകാല്ല േമാ 5 ‘ഇവൾ എെന്റ െപങ്ങളാകുന്നു’ എന്ന്
അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ‘അവൻ എെന്റആങ്ങള’ എന്ന് അവള ം
പറഞ്ഞു. ഹൃദയപരമാർത്ഥതേയാടും നിർമ്മലമായ കരങ്ങേളാടും കൂെട
ഞാൻ ഇത് െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അതിന് ൈദവം
സ്വപ്നത്തിൽ അവേനാട:് “അേത, നീ ഇത് ഹൃദയപരമാർത്ഥതേയാെട
െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു; “എനിെക്കതിെര പാപം
െചയ്യന്നതിൽനിന്ന് ഞാൻ നിെന്ന തടഞ്ഞു; അതുെകാണ്ടാകുന്നു അവെള
െതാടുവാൻഞാൻനിെന്നസമ്മതിക്കാതിരുന്നത.് 7ഇേപ്പാൾആപുരുഷെന്റ
ഭാര്യെയ തിരിച്ച െകാടുക്കുക; അവൻ ഒരു ്രപവാചകൻ ആകുന്നു; നീ
ജീവേനാടിരിേക്കണ്ടതിന് അവൻ നിനക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കും. അവെള
തിരിെകെക്കാടുക്കാതിരുന്നാേലാ, നീയും നിനക്കുള്ളവെരാെക്കയും
മരിേക്കണ്ടിവരും എന്ന് അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.



ഉല ്പത്തി 20:8 29 ഉല ്പത്തി 21:7

8അബീേമെലക്ക് അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ് തെന്റ സകലേസവകന്മാെരയും
വരുത്തി ഈ കാര്യം എല്ലാം അവേരാടു പറഞ്ഞു; അവർ ഏറ്റവും
ഭയെപ്പട്ട . 9അബീേമെലക്ക് അ്രബാഹാമിെന വിളിപ്പിച്ച അവേനാട:് “നീ
ഞങ്ങേളാട് െചയ്തത് എന്ത്? നീ എെന്റേമലും എെന്റ രാജ്യത്തിേന്മലും
ഒരു മഹാപാപം വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിേന്നാട് എന്ത് കുറ്റം
െചയ്തു? െചയ്യരുതാത്ത കാര്യം നീ എേന്നാട് െചയ്തുവേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 “നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടാകുന്നു ഇക്കാര്യം െചയ്തത?് എന്ന്
അബീേമെലക്ക് അ്രബാഹാമിേനാട് േചാദിച്ചതിന് അ്രബാഹാം പറഞ്ഞത്:
11 “ ‘ഈസ്ഥലത്ത് ൈദവഭയം ഇല്ല നിശ്ചയം; എെന്റ ഭാര്യനിമിത്തം അവർ
എെന്ന െകാല്ല ം’ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച . 12 വാസ്തവത്തിൽ അവൾ
എെന്റ െപങ്ങളാകുന്നു; എെന്റ അപ്പെന്റ മകൾ; എെന്റ അമ്മയുെട
മകളല്ല താനും; അവൾ എനിക്ക് ഭാര്യയാവുകയും െചയ്തു. 13എന്നാൽ
ൈദവം എെന്ന എെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ
അവേളാട:് ‘നീ എനിക്ക് ഒരു ദയ െചയ്യണം; ഏെതാരു സ്ഥലത്ത് നാം
എവിെടെയാെക്കേപായാലും: “അവൻഎെന്റആങ്ങള”എന്ന്എെന്നക്കുറിച്ച്
പറേയണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു”. 14 അബീേമെലക്ക് അ്രബാഹാമിന്
ആടുമാടുകെളയും ദാസീദാസന്മാെരയും െകാടുത്തു; അവെന്റ ഭാര്യയായ
സാറാെയയും അവന് തിരിെകെക്കാടുത്തു: 15 “ഇതാ, എെന്റ രാജ്യം നിെന്റ
മുമ്പാെക ഇരിക്കുന്നു; നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടത്ത് പാർത്തുെകാള്ള ക” എന്ന്
അബീേമെലക്ക് പറഞ്ഞു. 16 സാറേയാടു അവൻ: “നിെന്റ ആങ്ങളയ്ക്ക്
ഞാൻ ആയിരം െവള്ളിക്കാശു െകാടുത്തിട്ട ണ്ട്; നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള
എല്ലാവരുെടയും മുമ്പാെക ഇതു നിനക്ക് ഒരു പരിഹാരം; നീ ഒരു കുറ്റവും
െചയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും മുമ്പാെക നീതീകരിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു”എന്നു
പറഞ്ഞു. 17അ്രബാഹാം ൈദവേത്താടു ്രപാർത്ഥിച്ച ; അേപ്പാൾ ൈദവം
അബീേമെലക്കിെനയും അവെന്റ ഭാര്യെയയും അവെന്റ ദാസിമാെരയും
സൗഖ്യമാക്കി,അവർ ്രപസവിച്ച . 18അ്രബാഹാമിെന്റ ഭാര്യയായസാറായുെട
നിമിത്തം യേഹാവ അബീേമെലക്കിെന്റ ഭവനത്തിൽ തലമുറകൾ
ജനിക്കുന്നത്അസാധ്യമാക്കിയിരുന്നു.

21
1 അനന്തരം യേഹാവ അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല
സാറാെയ സന്ദർശിച്ച ; അവിടുന്ന് വാഗ്ദത്തം െചയ്തിരുന്നതുേപാെല
യേഹാവ സാറായ്ക്ക് നിവർത്തിച്ച െകാടുത്തു. 2 അ്രബാഹാമിെന്റ
വാർദ്ധക്യത്തിൽ ൈദവം അവേനാട് അരുളിെച്ചയ്തിരുന്ന ആ നിശ്ചിത
സമയത്ത്സാറാഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . 3സാറാഅ്രബാഹാമിന്
്രപസവിച്ച മകന് യിസ്ഹാക്ക് എന്ന് അ്രബാഹാം േപരിട്ട . 4 ൈദവം
അ്രബാഹാമിേനാട് കല്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല അവൻ തെന്റ മകനായ
യിസ്ഹാക്കിെന എട്ടാം ദിവസം പരിേച്ഛദന കഴിച്ച . 5 തെന്റ മകനായ
യിസ്ഹാക്ക് ജനിച്ചേപ്പാൾഅ്രബാഹാമിന് നൂറു വയസ്സായിരുന്നു. 6 “ൈദവം
എനിക്ക് സേന്താഷവും ആനന്ദവും നൽകി; േകൾക്കുന്നവെരല്ലാം
എെന്നെച്ചാല്ലി ചിരിക്കും” എന്ന് സാറാ പറഞ്ഞു. 7 “സാറാ മക്കൾക്ക്
മുലെകാടുക്കുെമന്ന് അ്രബാഹാമിേനാട് ആർ പറയുമായിരുന്നു? അവെന്റ
വാർദ്ധക്യത്തിലേല്ലാഞാൻഅവന് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചത് എന്നുംഅവൾ
പറഞ്ഞു.



ഉല ്പത്തി 21:8 30 ഉല് പത്തി 21:29

8ൈപതൽ വളർന്നു മുലകുടി മാറിയ ദിവസം അ്രബാഹാം ഒരു വലിയ
വിരുന്നു കഴിച്ച . 9ഈജിപ്റ്റ കാരിയായ ദാസി ഹാഗാർ അ്രബാഹാമിനു
്രപസവിച്ച മകൻ പരിഹാസി എന്നു സാറാ കണ്ട് അ്രബാഹാമിേനാട്: 10 “ഈ
ദാസിെയയും മകെനയും പുറത്താക്കിക്കളയുക; ഈ ദാസിയുെട മകൻ
എെന്റ മകൻ യിസ്ഹാക്കിേനാടുകൂെട അവകാശിയാകരുത”് എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 തെന്റ മകൻ നിമിത്തം ഈ കാര്യം അ്രബാഹാമിന് ഏെറ
അനിഷ്ടമായി. 12 എന്നാൽ ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാട:് “ബാലെന്റ
നിമിത്തവും ദാസിയുെട നിമിത്തവും നിനക്ക് അനിഷ്ടം േതാന്നരുത;്
സാറാ നിേന്നാട് പറഞ്ഞതിെലാെക്കയും അവള െട വാക്ക് േകൾക്കുക;
യിസ്ഹാക്കിൽനിന്നുള്ളവരേല്ലാ നിെന്റ സാക്ഷാൽ സന്തതിെയന്ന്
വിളിക്കെപ്പടുന്നത.് 13 ദാസിയുെട മകെനയും ഞാൻ ഒരു ജനതയാക്കും;
അവൻ നിെന്റ സന്തതിയേല്ലാ” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 14 അ്രബാഹാം
അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ് അപ്പവും ഒരു തുരുത്തി െവള്ളവും എടുത്ത്
ഹാഗാറിെന്റ േതാളിൽവച്ച , കുട്ടിെയയും െകാടുത്തു അവെള അയച്ച ;
അവൾ പുറെപ്പട്ട േപായി േബർ-േശബ മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞുനടന്നു.
15 തുരുത്തിയിെല െവള്ളം െചലവായേശഷം അവൾ കുട്ടിെയ ഒരു
കുറ്റിക്കാടിെന്റ തണലിൽ കിടത്തി. 16 അവൾ േപായി അതിെനതിെര
ഒരു അെമ്പയ്ത്തു ദൂരത്തിരുന്നു; കുട്ടിയുെട മരണം എനിക്ക് കാണണ്ടാ
എന്നു പറഞ്ഞ് എതിെര ഇരുന്ന് ഉറെക്ക കരഞ്ഞു*. 17ൈദവം ബാലെന്റ
നിലവിളി േകട്ട ;ൈദവത്തിെന്റദൂതൻആകാശത്തുനിന്ന്ഹാഗാറിെനവിളിച്ച്
അവേളാട:് “ഹാഗാേറ, നീ വിഷമിക്കുന്നത് എന്ത?് നീ ഭയെപ്പേടണ്ടാ;ബാലൻ
ആയിരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് അവന് െറ നിലവിളി ൈദവം േകട്ടിരിക്കുന്നു.
18 എഴുേന്നറ്റ് ബാലെന താങ്ങി എഴുേന്നല്പിച്ച െകാൾക; ഞാൻ അവെന
ഒരു വലിയ ജനതയാക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 19ൈദവം അവള െട
കണ്ണ് തുറന്നു; അവൾ ഒരു നീരുറവു കണ്ടു, െചന്ന് തുരുത്തിയിൽ െവള്ളം
നിറച്ച ബാലെന കുടിപ്പിച്ച . 20ൈദവം ബാലേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ മരുഭൂമിയിൽ പാർത്തു, മുതിർന്നേപ്പാൾ ഒരു വില്ലാളിയായി
തീർന്നു. 21 അവൻ പാരാൻമരുഭൂമിയിൽ പാർത്തു; അവെന്റ അമ്മ
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്ന്അവന് ഒരു ഭാര്യെയ െകാണ്ടുവന്നു.

22 അക്കാലത്ത് അബിേമെലക്കും അവെന്റ ൈസന്യാധിപനായ
പീേക്കാലും അ്രബാഹാമിേനാട് സംസാരിച്ച : “നിെന്റ സകല്രപവൃത്തിയിലും
ൈദവം നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട;് 23 അതുെകാണ്ട് നീ എേന്നാേടാ എെന്റ
സന്തതിേയാേടാ എെന്റ ഭാവിതലമുറേയാേടാ വ്യാജം ്രപവർത്തിക്കാെത
ഞാൻ നിേന്നാട് ദയ കാണിച്ചതുേപാെല നീ എേന്നാടും നീ പാർത്തുവരുന്ന
േദശേത്താടും ദയകാണിക്കുെമന്ന് ൈദവെത്തെച്ചാല്ലി ഇവിെടവച്ച് എേന്നാട്
സത്യംെചയ്യ ക”എന്നുപറഞ്ഞു. 24 “ഞാൻസത്യംെചയ്യാം”എന്ന്അ്രബാഹാം
പറഞ്ഞു. 25എന്നാൽഅബീേമെലക്കിെന്റ ദാസന്മാർ പിടിെച്ചടുത്ത കിണർ
നിമിത്തം അ്രബാഹാം അബീേമെലക്കിേനാട് പരാതി പറഞ്ഞു. 26അതിന്
അബീേമെലക്ക:് “ഇക്കാര്യം െചയ്തത് ആെരന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല;
നീ എെന്ന അറിയിച്ചിട്ടില്ല; ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണു ഞാൻ അതിെനക്കുറിച്ച്
േകൾക്കുന്നത”് എന്നു പറഞ്ഞു. 27 പിെന്ന അ്രബാഹാം അബീേമെലക്കിന്
ആടുമാടുകെള െകാടുത്തു; അവർ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഉടമ്പടിെചയ്തു.
28അ്രബാഹാം ഏഴു െപണ്ണാട്ടിൻകുട്ടികെള േവറിട്ട നിർത്തി. 29അേപ്പാൾ

* 21. 16 അെല്ലങ്കില ്മകന് 
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അബീേമെലക്ക് അ്രബാഹാമിേനാട:് “നീ േവറിട്ട നിർത്തിയ ഈ ഏഴു
െപണ്ണാട്ടിൻകുട്ടികൾ എന്തിന?് എന്നു േചാദിച്ച . 30 “ഞാൻ ഈ കിണർ
കുഴിച്ച എന്നതിന്സാക്ഷിയായിനീഈഏഴു െപണ്ണാട്ടിൻകുട്ടികെളഎേന്നാട്
വാങ്ങണം”എന്ന്അവൻ പറഞ്ഞു. 31അവർ ഇരുവരും അവിെടവച്ച് സത്യം
െചയ്തതിനാൽ അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് േബർ-േശബ† എന്നു േപരിട്ട .
32ഇങ്ങെനഅവർേബർ-േശബയിൽവച്ച് ഉടമ്പടിെചയ്തു.അബീേമെലക്കും
അവെന്റ ൈസന്യാധിപനായ പീേക്കാലും എഴുേന്നറ്റ് െഫലിസ്ത്യരുെട
േദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി. 33 അ്രബാഹാം േബർ-േശബയിൽ ഒരു
പിചുലവൃക്ഷംനട്ട ,നിത്യൈദവമായയേഹാവയുെടനാമത്തിൽഅവിെടവച്ച്
ആരാധന കഴിച്ച . 34അ്രബാഹാം കുെറക്കാലം െഫലിസ്ത്യരുെട േദശത്തു
പാർത്തു.

22
1 അതിന ്െറേശഷം ൈദവം അ്രബാഹാമിെന പരിേശാധിച്ചത്
എങ്ങെനെയന്നാൽ: “അ്രബാഹാേമ,” എന്നു വിളിച്ചതിന:് “ഞാൻ ഇതാ”
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 2 അേപ്പാൾ അവിടുന്ന്: “നിെന്റ മകെന, നീ
സ്േനഹിക്കുന്നനിെന്റഏകജാതനായയിസ്ഹാക്കിെനതെന്നകൂട്ടിെക്കാണ്ട്
േമാറിയാേദശത്തുെചന്ന,്അവിെടഞാൻനിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നഒരു മലയിൽ
അവെന േഹാമയാഗം അർപ്പിക്ക” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 3അ്രബാഹാം
അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ് കഴുതയ്ക്കു േകാപ്പിട്ട െകട്ടി ബാല്യക്കാരിൽ
രണ്ടുേപെരയും തെന്റ മകൻ യിസ്ഹാക്കിെനയും കൂട്ടി േഹാമയാഗത്തിനു
വിറകു കീറി എടുത്തുംെകാണ്ട് പുറെപ്പട്ട , ൈദവം തേന്നാട് കല്പിച്ച
സ്ഥലേത്തക്ക് േപായി. 4 മൂന്നാംദിവസം അ്രബാഹാം േനാക്കി ദൂരത്തുനിന്ന്
ആസ്ഥലം കണ്ടു. 5അ്രബാഹാം ബാല്യക്കാേരാട:് “നിങ്ങൾ കഴുതയുമായി
ഇവിെട ഇരിപ്പിൻ;ഞാനും ബാലനും അവിെടവെര െചന്ന് ആരാധന കഴിച്ച
മടങ്ങിവരാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 6അ്രബാഹാം േഹാമയാഗത്തിനുള്ള വിറക്
എടുത്ത് തെന്റ മകനായ യിസ്ഹാക്കിെന്റ ചുമലിൽ വച്ച ; തീയും കത്തിയും
താൻ എടുത്തു; ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടന്നു. 7അേപ്പാൾ യിസ്ഹാക്ക് തെന്റ
അപ്പനായ അ്രബാഹാമിേനാട:് “അപ്പാ,” എന്നു പറഞ്ഞതിന് അവൻ:
“എന്താകുന്നു മകേന”എന്നുപറഞ്ഞു. “ഇതാ,തീയും വിറകുമുണ്ട;്എന്നാൽ
േഹാമയാഗത്തിന്ആട്ടിൻകുട്ടി എവിെട? എന്ന്അവൻ േചാദിച്ച . 8 “ൈദവം
അവിടുേത്തക്കു േഹാമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ കരുതിെക്കാള്ള ം,
മകേന,” എന്ന് അ്രബാഹാം പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച്
നടന്നു. 9ൈദവംകല്പിച്ചിരുന്നസ്ഥലത്ത്അവർഎത്തി;അവിെടഅ്രബാഹാം
ഒരു യാഗപീഠം പണിതു,വിറക്അടുക്കി,തെന്റമകൻയിസ്ഹാക്കിെന െകട്ടി
യാഗപീഠത്തിേന്മൽവിറകിന്മീെത കിടത്തി. 10പിെന്നഅ്രബാഹാംൈകനീട്ടി
തെന്റ മകെന അറുേക്കണ്ടതിന് കത്തി എടുത്തു. 11 ഉടെന യേഹാവയുെട
ദൂതൻ ആകാശത്തുനിന്ന:് “അ്രബാഹാേമ, അ്രബാഹാേമ,” എന്നു വിളിച്ച ;
“ഞാൻഇതാ,”എന്ന്അവൻപറഞ്ഞു. 12 “ബാലെന്റേമൽൈകവയ്ക്കരുത;്
അവേനാട് ഒന്നും െചയ്യരുത;് നിെന്റ ഏകജാതനായ മകെന തരുവാൻ നീ
മടിക്കായ്കെകാണ്ട് നീ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
അറിയുന്നു”എന്ന് അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 13അ്രബാഹാം തലെപാക്കി
േനാക്കിയേപ്പാൾ തെന്റ പിന്നിൽ ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ െകാമ്പ് കാട്ടിൽ*

† 21. 31 ഉടമ്പടിയുെടകിണര ് * 22. 13 കാട്ടിൽകുറ്റിക്കാട,്െചറിയകാട,്നിബിഡവനംഎന്നുമാകാം.
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പിടിെപട്ട കിടക്കുന്നത് കണ്ടു; അ്രബാഹാം െചന്ന് ആട്ട െകാറ്റെന
പിടിച്ച തെന്റ മകനു പകരം േഹാമയാഗം കഴിച്ച . 14 അ്രബാഹാം ആ
സ്ഥലത്തിന് യേഹാവ യിേര†എന്നു േപരിട്ട . “യേഹാവയുെട പർവ്വതത്തിൽ
അവൻ ്രപത്യക്ഷനാകും‡” എന്ന് ഇന്നുവെരയും പറഞ്ഞുവരുന്നു.
15 യേഹാവയുെട ദൂതൻ രണ്ടാമതും ആകാശത്തുനിന്ന് അ്രബാഹാമിെന
വിളിച്ച അരുളിെച്ചയ്തത:് 16 “നീ ഈ കാര്യം െചയ്തു, നിെന്റ
ഏകജാതനായ മകെന തരുവാൻ മടിക്കായ്കെകാണ്ട് 17 ഞാൻ നിെന്ന
ഐശ്വര്യമായി അനു്രഗഹിക്കും; നിെന്റ സന്തതിെയ ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങൾേപാെലയും കടൽക്കരയിെല മണൽേപാെലയും അത്യന്തം
വർദ്ധിപ്പിക്കും; നിെന്റ സന്തതി ശ്രതുക്കള െട പട്ടണവാതിലുകൾ
ൈകവശമാക്കും. 18നീഎെന്റവാക്ക്അനുസരിച്ചതുെകാണ്ട് നിെന്റസന്തതി
മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകലജാതികള ം അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും എന്നു
ഞാൻ എെന്നെക്കാണ്ടുതെന്ന സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു”. 19 പിെന്ന അ്രബാഹാം ബാല്യക്കാരുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നു; അവർ ഒന്നിച്ച് പുറെപ്പട്ട് േബർ-േശബയിേലക്കു േപാന്നു;
അ്രബാഹാം േബർ-േശബയിൽപാർത്തു.

20 അനന്തരം ഒരുവൻ വന്നു “മിൽക്കയും നിെന്റ സേഹാദരനായ
നാേഹാരിനു മക്കെള ്രപസവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു വർത്തമാനം അറിയിച്ച .
21അവർ ആെരന്നാൽ: ആദ്യജാതൻ ഊസ,് അവെന്റ അനുജൻ ബൂസ്,
അരാമിെന്റ പിതാവായ െകമൂേവൽ, 22 േകെശദ,് ഹേസാ, പിൽദാശ,്
യിദലാഫ,് െബഥൂേവൽ”എന്ന്അ്രബാഹാമിനുഅറിവ് കിട്ടി. 23െബഥൂേവൽ
റിെബക്കെയ ജനിപ്പിച്ച . ഈ എട്ട േപെര മിൽക്കാ അ്രബാഹാമിെന്റ
സേഹാദരനായ നാേഹാരിനു ്രപസവിച്ച . 24നാേഹാരിെന്റ െവപ്പാട്ടി െരയൂമാ
എന്നവള ം േതബഹ,്ഗഹാം,തഹശ,് മാഖാഎന്നിവെര ്രപസവിച്ച .

23
1 സാറായ്ക്ക് നൂറ്റിരുപേത്തഴ് വയസ്സ് ആയിരുന്നു: ഇത് സാറായുെട
ആയുഷ്കാലം. 2 സാറാ കനാൻേദശത്ത് െഹേ്രബാൻ എന്ന കിര്യത്ത-്
അർബയിൽവച്ച് മരിച്ച ; അ്രബാഹാം സാറാെയക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച
കരയുവാൻ വന്നു. 3 പിെന്ന അ്രബാഹാം മരിച്ചവള െട അടുക്കൽനിന്ന്
എഴുേന്നറ്റ് ഹിത്യേരാട് സംസാരിച്ച : 4 “ഞാൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
പരേദശിയും വന്നു പാർക്കുന്നവനും ആകുന്നു; ഞാൻ എെന്റ
മരിച്ചവെള െകാണ്ടുേപായി അടേക്കണ്ടതിന് എനിക്ക് നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഒരു ശ്മശാനഭൂമി അവകാശമായി തരുവിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 ഹിത്യർ അ്രബാഹാമിേനാട്: “യജമാനേന, േകട്ടാലും:
6 അങ്ങ് ഞങ്ങള െട ഇടയിൽ “ൈദവത്തിന് െറ” ഒരു ്രപഭുവാകുന്നു;
ഞങ്ങള െട ശ്മശാനസ്ഥലങ്ങളിൽവച്ച വിേശഷമായതിൽ മരിച്ചവെള
സംസ്കരിച്ച െക്കാള്ള ക; മരിച്ചവെള അടക്കുവാൻ ഞങ്ങളിൽ
ആരും ശ്മശാനസ്ഥലം അങ്ങയ്ക്കു തരാതിരിക്കയില്ല” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 7 അേപ്പാൾ അ്രബാഹാം എഴുേന്നറ്റ് ആ േദശക്കാരായ
ഹിത്യെര വന്ദിച്ച് അവേരാട് സംസാരിച്ച : 8 “ഞാൻ എെന്റ മരിച്ചവെള
െകാണ്ടുേപായി സംസ്കരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ

† 22. 14 യേഹാവ യിെര-ൈദവം കരുതിെക്കാള്ള ം ‡ 22. 14 അവൻ ്രപത്യക്ഷനാകും “േവണ്ടത്
നൽകെപ്പടും”എന്നുമാകാം.
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അേപക്ഷ േകട്ട് എനിക്കുേവണ്ടി േസാഹരിെന്റ മകനായ എേ്രഫാേനാട,്
9 അേദ്ദഹം തെന്റ നിലത്തിെന്റ അതിർത്തിയിൽ തനിക്കുള്ള മക്േപലാ
എന്ന ഗുഹ എനിക്ക് തേരണ്ടതിന് അേപക്ഷിക്കുവിൻ; നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ശ്മശാനാവകാശമായിട്ട് അേദ്ദഹം അതിെന യഥാർത്ഥ
വിലയ്ക്ക് എനിക്ക് തരണം” എന്നു പറഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ എേ്രഫാൻ
ഹിത്യരുെട നടുവിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു; ഹിത്യനായ എേ്രഫാൻ
ഹിത്യരും നഗരവാതിൽക്കൽക്കൂടി ്രപേവശിച്ച എല്ലാവരും േകൾെക്ക
അ്രബാഹാമിേനാട:് 11 “അങ്ങെനയല്ല, യജമാനേന, േകൾേക്കണേമ;
നിലവും അതിെല ഗുഹയും ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് തരുന്നു; എെന്റ ജനെത്ത
സാക്ഷിയാക്കി ഞാൻ അത് അങ്ങയ്ക്ക് തരുന്നു; അങ്ങയുെട മരിച്ചവെള
അടക്കം െചയ്താലും” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 12അേപ്പാൾ അ്രബാഹാം
േദശത്തിെല ജനെത്ത വന്ദിച്ച . 13 േദശത്തിെല ജനം േകൾെക്ക അവൻ
എേ്രഫാേനാട:് “അങ്ങ് അത് തരുെമങ്കിൽ ദയെചയ്ത് േകൾക്കണം;
നിലത്തിെന്റ വില ഞാൻ അങ്ങയ്ക്കു തരുന്നത് എേന്നാട് വാങ്ങണം;
എന്നാൽ ഞാൻ എെന്റ മരിച്ചവെള അവിെട അടക്കം െചയ്യ ം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 14 എേ്രഫാൻ അ്രബാഹാമിേനാട:് “യജമാനേന, േകട്ടാലും:
15 നാനൂറ് േശക്കല ്വിലയുള്ള ഒരു ഭൂമി, അത് എനിക്കും അങ്ങയ്ക്കും
എന്തുള്ള ? അങ്ങയുെട മരിച്ചവെള അടക്കം െചയ്തുെകാൾക”
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 16 അ്രബാഹാം എേ്രഫാെന്റ വാക്ക് സമ്മതിച്ച
ഹിത്യർ േകൾെക്ക എേ്രഫാൻ പറഞ്ഞതുേപാെല കച്ചവടക്കാരുെടയിടയിൽ
നിലവിലുള്ള തൂക്കം അനുസരിച്ച് നാനൂറ് േശെക്കൽ െവള്ളി അവന്
തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 17 ഇങ്ങെന മേ്രമക്കരിെക എേ്രഫാനുള്ള
മക്േപലാനിലവും അതിെല ഗുഹയും നിലത്തിെന്റ അതിരിനകത്തുള്ള
സകലവൃക്ഷങ്ങള ം 18ഹിത്യരുെടയുംനഗരവാതിൽക്കൽക്കൂടികടന്നുേപായ
എല്ലാവരുെടയും സമക്ഷത്തിൽ അ്രബാഹാമിന് അവകാശമായി
ഉറച്ച കിട്ടി. 19അതിന ്െറേശഷം അ്രബാഹാം തെന്റ ഭാര്യയായ സാറാെയ
കനാൻേദശത്തിെല െഹേ്രബാൻ എന്ന മേ്രമക്കരിെകയുള്ള മക്േപലാ
നിലത്തിെല ഗുഹയിൽ അടക്കം െചയ്തു. 20 ഇങ്ങെന ഹിത്യർ ആ
നിലവും അതിെല ഗുഹയും അ്രബാഹാമിന് ശ്മശാനാവകാശമായി
ഉറപ്പിച്ച െകാടുത്തു.

24
1 അ്രബാഹാം വയസ്സ െചന്നു വൃദ്ധനായി; യേഹാവ അ്രബാഹാമിെന
സകലത്തിലും അനു്രഗഹിച്ചിരുന്നു. 2 തെന്റ വീട്ടിൽ മൂപ്പനും തനിക്കുള്ള
സമ്പത്തിെനാെക്കയും കാര്യവിചാരകനായ ദാസേനാട് അ്രബാഹാം
പറഞ്ഞത:് “നിെന്റ ൈക എെന്റ തുടയിൻകീഴിൽ െവക്കുക; * 3 ചുറ്റ ം
വസിക്കുന്ന കനാന്യരുെട കന്യകമാരിൽനിന്നു നീ എെന്റ മകന് ഭാര്യെയ
എടുക്കാെത, 4 എെന്റ േദശത്തും എെന്റ കുടുംബക്കാരുെട അടുക്കലും
െചന്ന്എെന്റമകനായയിസ്ഹാക്കിന് ഭാര്യെയഎടുക്കുെമന്ന്സ്വർഗ്ഗത്തിനും
ഭൂമിക്കും ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ നിെന്നെക്കാണ്ട്
സത്യം െചയ്യിക്കും”. 5 ദാസൻഅവേനാട:് “പേക്ഷസ്്രതീക്ക് എേന്നാടുകൂെട
ഈ േദശേത്തക്ക് വരുവാൻ മനസ്സിെല്ലങ്കിേലാ? നീ വിട്ട േപാന്ന േദശേത്തക്ക്
ഞാൻ നിെന്റ മകെന മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാകണേമാ? എന്നു േചാദിച്ച .

* 24. 2 ആകാലഘട്ടത്തില് ഒരു കരാര് ഉറപ്പിക്കുവാന ്േവണ്ടിഅങ്ങെനെചയ്തു വന്നിരുന്നു
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6 അ്രബാഹാം അവേനാട് പറഞ്ഞത്: “എെന്റ മകെന അവിേടക്കു
മടക്കിെക്കാണ്ടു േപാകാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാൾക. 7 എെന്റ
പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും ജന്മേദശത്തുനിന്നും† എെന്ന െകാണ്ടുവന്നവനും
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തവനും നിെന്റ സന്തതിക്ക് ഞാൻ ഈ േദശം
െകാടുക്കുെമന്ന് എേന്നാട് സത്യം െചയ്തവനുമായി സ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ എെന്റ മകന് നീ ഒരു ഭാര്യെയ അവിെടനിന്നു
െകാണ്ടുവരുവാൻതക്കവണ്ണം നിനക്ക് മുമ്പായി തെന്റ ദൂതെന അയക്കും.
8 എന്നാൽ െപൺകുട്ടിക്ക് നിേന്നാടുകൂെട വരുവാൻ മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ
നീ ഈ സത്യത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും; എെന്റ മകെന അവിേടക്കു
മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാവുക മാ്രതം അരുത”്. 9 അേപ്പാൾ ദാസൻ
തെന്റ യജമാനനായ അ്രബാഹാമിെന്റ തുടയിൻകീഴിൽ ൈകവച്ച് ഈ
കാര്യെത്തക്കുറിച്ച് അവേനാട് സത്യംെചയ്തു. 10അനന്തരം ആ ദാസൻ
തെന്റ യജമാനെന്റ ഒട്ടകങ്ങളിൽ പത്ത് ഒട്ടകങ്ങെളയും യജമാനനുള്ള
വിവിധങ്ങളായ വിേശഷവസ്തുക്കള ം െകാണ്ട് പുറെപ്പട്ട് ആരാം
നഹരായീമില ്‡ നാേഹാരിെന്റ പട്ടണത്തിൽ െചന്നു. 11 ൈവകുേന്നരം
സ്്രതീകൾ െവള്ളംേകാരുവാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഒട്ടകങ്ങെള
പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് ഒരു കിണറിനരിെക നിർത്തി ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
12 “എെന്റ യജമാനനായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, എെന്റ
യജമാനനായ അ്രബാഹാമിേനാടു കൃപ െചയ്ത് ഇന്നുതെന്ന കാര്യം
സാധിപ്പിച്ച തരണേമ. 13 ഇതാ, ഞാൻ കിണറിനരിെക നില്ക്കുന്നു; ഈ
പട്ടണക്കാരുെട കന്യകമാർ െവള്ളംേകാരുവാൻ വരുന്നു. 14 ‘നിെന്റ പാ്രതം
ഇറക്കി എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ തരണം’ എന്നു ഞാൻ പറയുേമ്പാൾ:
‘കുടിക്ക; നിെന്റ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കുടിക്കാൻ െവള്ളം ഞാൻ െകാടുക്കാം’
എന്നു പറയുന്ന െപൺകുട്ടി തെന്ന അവിടുന്ന് അവിടുെത്ത ദാസനായ
യിസ്ഹാക്കിന് നിയമിച്ചവളായിരിക്കെട്ട; അവിടുന്ന് എെന്റ യജമാനേനാട്
കൃപ െചയ്തു എന്നു ഞാൻ അതിനാൽ ്രഗഹിക്കും”. 15 അവൻ
പറഞ്ഞു തീരുംമുെമ്പ അ്രബാഹാമിെന്റ സേഹാദരനായ നാേഹാരിെന്റ
ഭാര്യ മിൽക്കയുെട മകൻ െബഥൂേവലിെന്റ മകൾ റിെബക്കാ േതാളിൽ
പാ്രതവുമായി വന്നു. 16 ബാലിക അതിസുന്ദരിയും പുരുഷൻ െതാടാത്ത
കന്യകയും ആയിരുന്നു; അവൾ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി പാ്രതത്തിൽ
െവള്ളം നിറച്ച് കയറി വന്നു. 17 ദാസൻ അവെള കാണുവാനായി
ഓടിെച്ചന്നു: “നിെന്റ പാ്രതത്തിെല െവള്ളം കുറച്ച് എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ
തരണം” എന്നു പറഞ്ഞു. 18 “യജമാനേന, കുടിക്ക” എന്ന് അവൾ
പറഞ്ഞു േവഗം പാ്രതം അവള െട േതാളിൽനിന്നും താഴ്ത്തി അവന്
കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തു. 19 അവന് കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തേശഷം:
“അങ്ങയുെട ഒട്ടകങ്ങൾക്കും േവണ്ടുേവാളം ഞാൻ േകാരിെക്കാടുക്കാം”
എന്നു പറഞ്ഞു, 20 പാ്രതത്തിെല െവള്ളം േവഗം െതാട്ടിയിൽ ഒഴിച്ച ,
പിെന്നയും േകാരിെക്കാണ്ടുവരുവാൻ കിണറ്റിേലക്ക് ഓടി ഇറങ്ങി അവെന്റ
ഒട്ടകങ്ങൾക്കും എല്ലാം േകാരിെക്കാടുത്തു. 21 ആ പുരുഷൻ അവെള
സൂക്ഷിച്ച് േനാക്കി, യേഹാവ തെന്റ യാ്രതെയ സഫലമാക്കിേയാ ഇല്ലേയാ
എന്ന് അറിേയണ്ടതിന് മിണ്ടാതിരുന്നു. 22 ഒട്ടകങ്ങൾ കുടിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ
അവൻ അര േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െപാന്മൂക്കുത്തിയും അവള െട

† 24. 7 ജന്മേദശം-ബന്ധുജനങ്ങള െട േദശം ‡ 24. 10 ആരാം നഹരായീം-െമെസെപ്പാത്താമിയ
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ൈകയ്യിലിടുവാൻ പത്തുേശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള രണ്ടു െപാൻവളയും
എടുത്ത് അവേളാട:് 23 “നീ ആരുെട മകൾ? പറയുക; നിെന്റ അപ്പെന്റ
വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കു രാ്രതിയിൽ വി്രശമിക്കുവാൻ സ്ഥലമുേണ്ടാ? എന്നു
േചാദിച്ച . 24അവൾഅവേനാട:് “നാേഹാരിന് മിൽക്കാ ്രപസവിച്ച മകനായ
െബഥൂേവലിെന്റ മകൾ ആകുന്നു ഞാൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. 25 “ഞങ്ങൾക്ക്
വയ്േക്കാലും േവണ്ടുേവാളം ഉണ്ട;് രാപാർക്കുവാൻസ്ഥലവും ഉണ്ട”്എന്നും
അവൾ പറഞ്ഞു. 26 അേപ്പാൾ ആ പുരുഷൻ കുനിഞ്ഞു യേഹാവെയ
നമസ്കരിച്ച : 27 “എെന്റ യജമാനനായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ; അവിടുന്ന് എെന്റ യജമാനേനാടുള്ള ദയയും
വിശ്വസ്തതയും ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഈ യാ്രതയിൽ യേഹാവ എെന്ന എെന്റ
യജമാനെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട വീട്ടിേലക്ക് നടത്തിെക്കാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 28 ബാലിക ഓടിെച്ചന്ന് അമ്മയുെട വീട്ട കാെര ഈ
കാര്യങ്ങൾഅറിയിച്ച . 29 റിെബക്കായ്ക്ക് ഒരു സേഹാദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവന് ലാബാൻ എന്നു േപർ. ലാബാൻ പുറത്തു കിണറിനരിെക
ആ പുരുഷെന്റ അടുക്കൽ ഓടിെച്ചന്നു. 30 അവൻ മൂക്കുത്തിയും
സേഹാദരിയുെടൈകയ്യിൽവളകള ംകാണുകയും “ആപുരുഷൻഇ്രപകാരം
എേന്നാട് പറഞ്ഞു” എന്ന് തെന്റ സേഹാദരിയായ റിെബക്കയുെട വാക്കു
േകൾക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ ആ പുരുഷെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു; അവൻ
കിണറിനരിെകഒട്ടകങ്ങള െടസമീപത്ത്നിൽക്കുകയായിരുന്നു. 31അേപ്പാൾ
ലാബാൻ: “യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവേന, അകത്ത് വരുക;
എന്തിന് പുറത്തു നില്ക്കുന്നു? വീടും ഒട്ടകങ്ങൾക്കു സ്ഥലവും ഞാൻ
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 32അങ്ങെന ആ പുരുഷൻ വീട്ടിൽ
െചന്നു. അവൻ ഒട്ടകങ്ങെള േകാപ്പഴിച്ച ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വയ്േക്കാലും
അവനും കൂെടയുള്ളവർക്കും കാൽ കഴുകുവാൻ െവള്ളവും െകാടുത്തു.
അവെന്റ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം വച്ച . 33 എന്നാൽ അവൻ: “ഞാൻ വന്ന
കാര്യം അറിയിക്കും മുെമ്പ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
“പറക” എന്ന് ലാബാനും പറഞ്ഞു. 34 അേപ്പാൾ അവൻ പറഞ്ഞത്:
“ഞാൻ അ്രബാഹാമിെന്റ ദാസൻ. 35 യേഹാവ എെന്റ യജമാനെന
ഏറ്റവും അനു്രഗഹിച്ച ; അവൻ മഹാനായിത്തീർന്നു; യേഹാവ അവന്
ആട,് മാട്, െപാന്ന്, െവള്ളി, ദാസീദാസന്മാർ, ഒട്ടകങ്ങൾ, കഴുതകൾ
എന്നിവെയാെക്കയും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 36 എെന്റ യജമാനെന്റ
ഭാര്യയായ സാറാ വൃദ്ധയായേപ്പാൾ എെന്റ യജമാനന് ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച ; അവൻ സർവ്വതും അവന് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 37 ‘ഞാൻ
പാർക്കുന്ന കനാൻേദശത്തിെല കനാന്യകന്യകമാരിൽനിന്നു നീ എെന്റ
മകനു ഭാര്യെയഎടുക്കാെത, 38എെന്റപിതൃഭവനത്തിലും കുടുംബക്കാരുെട
അടുക്കലും െചന്ന് എെന്റ മകനു ഭാര്യെയ എടുക്കണം’ എന്നു പറഞ്ഞ്
എെന്റ യജമാനൻ എെന്നെക്കാണ്ട് സത്യംെചയ്യിച്ച . 39 ഞാൻ എെന്റ
യജമാനേനാട:് ‘പേക്ഷ സ്്രതീ എേന്നാടുകൂെട േപാരുന്നിെല്ലങ്കിേലാ’ എന്നു
പറഞ്ഞതിന് യജമാനൻ എേന്നാട:് 40 ‘ഞാൻ േസവിച്ച േപാരുന്ന യേഹാവ
തെന്റ ദൂതെന നിേന്നാടുകൂെട അയച്ച,് നീ എെന്റ കുടുംബത്തിൽനിന്നും
പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും എെന്റ മകനു ഭാര്യെയ എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
നിെന്റ യാ്രതെയ സഫലമാക്കും; 41 എെന്റ കുടുംബക്കാരുെട അടുക്കൽ
െചന്നാൽ നീ ഈ സത്യത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും; അവർ ബാലികെയ
നിനക്ക് തന്നില്ല എന്നുവന്നാലും നീ ഈ സത്യത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും’
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എന്നുപറഞ്ഞു. 42ഞാൻഇന്ന്കിണറിനരിെകവന്നേപ്പാൾപറഞ്ഞത്: ‘എെന്റ
യജമാനനായഅ്രബാഹാമിെന്റൈദവമായയേഹാേവ,ഞാൻവന്നിരിക്കുന്ന
ഈ യാ്രതെയ നീ സഫലമാക്കി എങ്കിൽ 43 ഇതാ, ഞാൻ കിണറിനരിെക
നില്ക്കുന്നു; െവള്ളംേകാരുവാൻ ഒരു കന്യക വരികയും ഞാൻ അവേളാട:്
“നിെന്റ പാ്രതത്തിെല െവള്ളം കുറച്ച് എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ തരിക” എന്നു
പറയുേമ്പാൾ, 44 അവൾ എേന്നാട:് “കുടിച്ചാലും, ഞാൻ അങ്ങയുെട
ഒട്ടകങ്ങൾക്കും േകാരി െകാടുക്കാം”എന്നു പറയുകയും െചയ്താൽഅവൾ
തെന്നയേഹാവഎെന്റയജമാനെന്റമകനുനിയമിച്ചമണവാട്ടിയായിരിക്കെട്ട.
45 ഞാൻ ഇങ്ങെന ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു തീരുംമുമ്പ് ഇതാ, റിെബക്കാ
േതാളിൽ പാ്രതവുമായി വന്നു കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി െവള്ളംേകാരി; ഞാൻ
അവേളാട:് ‘എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ െവള്ളം തേരണം’ എന്നു പറഞ്ഞു.
46അവൾ േവഗം േതാളിൽനിന്നു പാ്രതം താഴ്ത്തി: ‘കുടിക്കുക,ഞാൻനിെന്റ
ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കുടിക്കുവാൻ െകാടുക്കാം’ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
ഞാൻ കുടിച്ച ; അവൾ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കുടിക്കുവാൻ െവള്ളം െകാടുത്തു.
47 ഞാൻ അവേളാട:് ‘നീ ആരുെട മകൾ’ എന്നു േചാദിച്ചതിന് അവൾ:
‘മിൽക്കാ നാേഹാരിനു ്രപസവിച്ച മകനായ െബഥൂേവലിെന്റ മകൾ’ എന്നു
പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവള െട മൂക്കിനു മൂക്കുത്തിയും ൈകകൾക്കു വളയും
ഇട്ട . 48ഞാൻ കുനിഞ്ഞു യേഹാവെയ നമസ്കരിച്ച , എെന്റ യജമാനെന്റ
സേഹാദരെന്റ മകെള അവെന്റ മകനുേവണ്ടി എടുക്കുവാൻ എെന്ന
േനർവ്വഴിക്കു െകാണ്ടുവന്നവനായ എെന്റ യജമാനൻ അ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുകയും െചയ്തു. 49ആകയാൽ നിങ്ങൾ
എെന്റ യജമാനേനാടു ദയയും വിശ്വസ്തതയും കാണിക്കുെമങ്കിൽ
എേന്നാട് പറയുവിൻ; അല്ല എന്നു വരികിൽ അതും പറയുവിൻ; എന്നാൽ
ഞാൻ ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ തിരിഞ്ഞുെകാള്ളാം”. 50 അേപ്പാൾ
ലാബാനും െബഥൂേവലും: “ഈ കാര്യം യേഹാവയാൽ വരുന്നു; നിേന്നാട്
ഗുണെമങ്കിലും േദാഷെമങ്കിലും പറയുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിയുകയില്ല.
51ഇതാ,റിെബക്കാനിെന്റമുമ്പാെകഉണ്ടേല്ലാ;അവെളകൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാക;
യേഹാവകല്പിച്ചതുേപാെലഅവൾനിെന്റയജമാനെന്റ മകനു ഭാര്യയാകെട്ട”
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 52 അ്രബാഹാമിെന്റ ദാസൻ അവരുെട വാക്കു
േകട്ടേപ്പാൾ യേഹാവെയ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച . 53 പിെന്ന ദാസൻ
െവള്ളിയാഭരണങ്ങള ം െപാന്നാഭരണങ്ങള ം വസ്്രതങ്ങള ം എടുത്തു
റിെബക്കായ്ക്കു െകാടുത്തു; അവള െട സേഹാദരനും അമ്മയ്ക്കും
വിേശഷവസ്തുക്കൾ െകാടുത്തു. 54 അവനും കൂെടയുള്ളവരും
ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്തു രാപാർത്തു. രാവിെല അവർ എഴുേന്നറ്റേശഷം
അവൻ: “എെന്റ യജമാനെന്റ അടുക്കൽ എെന്ന അയേക്കണം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 55അതിന് അവള െട സേഹാദരനും അമ്മയും: “ബാലിക ഒരു
പത്തുദിവസെമങ്കിലുംഞങ്ങേളാടുകൂെട പാർത്തിട്ട പിെന്ന േപാരെട്ട”എന്നു
പറഞ്ഞു. 56അവൻ അവേരാട:് “എെന്ന താമസിപ്പിക്കരുേത; യേഹാവ
എെന്റ യാ്രത സഫലമാക്കിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; യജമാനെന്റ അടുക്കൽ
േപാകുവാൻ എെന്ന പറഞ്ഞയക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു. 57 “ഞങ്ങൾ
ബാലികെയ വിളിച്ച അവേളാടു േചാദിക്കെട്ട” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
58 അവർ റിെബക്കെയ വിളിച്ച് അവേളാട:് “നീ ഈ പുരുഷേനാടുകൂെട
േപാകുന്നുേവാ”എന്നു േചാദിച്ച . “ഞാൻ േപാകുന്നു”എന്ന്അവൾപറഞ്ഞു.
59അങ്ങെനഅവർതങ്ങള െടസേഹാദരിയായ റിെബക്കെയയുംഅവള െട
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പരിചാരികെയയും അ്രബാഹാമിെന്റ ദാസെനയും അവെന്റ ആള കെളയും
പറഞ്ഞയച്ച . 60അവർറിെബക്കെയഅനു്രഗഹിച്ച അവേളാട:് “സേഹാദരീ,
നീ ആയിരം പതിനായിരങ്ങള െട അമ്മയായി തീരുക; നിെന്റ സന്തതികൾ,
അവെരെവറുക്കുന്നവരുെടപടിവാതിൽൈകവശമാക്കെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞു.
61 പിെന്ന റിെബക്കായും അവള െട ദാസിമാരും എഴുേന്നറ്റ് ഒട്ടകപ്പ റത്തു
കയറി ആ പുരുഷേനാടുകൂെട േപായി; അങ്ങെന ദാസൻ റിെബക്കെയ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. 62 എന്നാൽ യിസ്ഹാക്ക് േബർലഹയിേരായീവെര
വന്നു;അവൻെതേക്കേദശത്തുപാർക്കുകയായിരുന്നു. 63ൈവകുേന്നരത്തു
യിസ്ഹാക്ക് ധ്യാനിക്കുവാൻ വിജനസ്ഥലത്തു േപായിരുന്നു; അവൻ
തലെപാക്കി േനാക്കി ഒട്ടകങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ടു. 64 റിെബക്കായും
തലെപാക്കി യിസ്ഹാക്കിെന കണ്ടിട്ട് ഒട്ടകപ്പ റത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി. 65അവൾ
ദാസേനാട്: “വിജനസ്ഥലത്തു നെമ്മ എതിേരറ്റ വരുന്ന പുരുഷൻ ആര്”
എന്നു േചാദിച്ചതിന് “എെന്റ യജമാനൻ തെന്ന” എന്നു ദാസൻ പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾഅവൾഒരു മൂടുപടംഎടുത്തുതെന്നമൂടി. 66താൻെചയ്തകാര്യം
ഒെക്കയും ദാസൻ യിസ്ഹാക്കിേനാടു വിവരിച്ച പറഞ്ഞു. 67 യിസ്ഹാക്ക്
അവെള തെന്റ അമ്മയായ സാറയുെട കൂടാരത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി.
അവൻ റിെബക്കെയ സ്വീകരിച്ച §അവൾ അവന് ഭാര്യയായിത്തീർന്നു;
അവൻ അവെള സ്േനഹിച്ച . ഇങ്ങെന യിസ്ഹാക്കിനു തെന്റ അമ്മയുെട
മരണദുഃഖത്തിന്ആശ്വാസം ലഭിച്ച .

25
1 അ്രബാഹാം േവെറാരു ഭാര്യെയ സ്വീകരിച്ച ; അവൾക്കു െകതൂറാ
എന്നു േപർ. 2അവൾ അവന് സി്രമാൻ, െയാക്ശാൻ, െമദാൻ, മിദ്യാൻ,
യിശ്ബാക്,ശൂവഹ്എന്നിവെര ്രപസവിച്ച . 3െയാക്ശാൻ െശബയാ െദദാൻ
എന്നിവർക്കു ജന്മം നൽകി; െദദാെന്റ പു്രതന്മാർ അശ്ശ രീം, െലത്തൂശീം,
െലയുമ്മീം എന്നിവർ. 4 മിദ്യാെന്റ പു്രതന്മാർ ഏഫാ, ഏെഫർ, ഹേനാക്,
അബീദാ, എൽദാഗാ എന്നിവർ. ഇവർ എല്ലാവരും െകതൂറയുെട മക്കൾ.
5എന്നാൽഅ്രബാഹാംതനിക്കുള്ളെതാെക്കയുംയിസ്ഹാക്കിനുെകാടുത്തു.
6 അ്രബാഹാമിന് ഉണ്ടായിരുന്ന െവപ്പാട്ടികള െട മക്കൾേക്കാ അ്രബാഹാം
ദാനങ്ങൾ െകാടുത്തു; താൻ ജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്നഅവെര തെന്റ
മകനായയിസ്ഹാക്കിെന്റഅടുക്കൽനിന്ന്കിഴേക്കാട്ട,്കിഴക്കുേദശേത്തക്ക്
അയച്ച . 7 അ്രബാഹാമിെന്റ ആയുഷ്കാലം നൂെറ്റഴുപത്തഞ്ചു വർഷം
ആയിരുന്നു. 8 അ്രബാഹാം വേയാധികനും കാലസമ്പൂർണ്ണനുമായി
നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ മരിച്ച , തെന്റ ജനേത്താടു േചർന്നു. 9 അവെന്റ
പു്രതന്മാരായയിസ്ഹാക്കുംയിശ്മാേയലുംകൂടി മേ്രമക്കരിെകേസാഹരിെന്റ
മകനായ എേ്രഫാെനന്ന ഹിത്യെന്റ നിലത്ത് മക്േപലാഗുഹയിൽ അവെന
അടക്കം െചയ്തു. 10അ്രബാഹാം ഹിത്യേരാടു വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ നിലത്തു
തെന്ന; അവിെട അ്രബാഹാമിെനയും അവെന്റ ഭാര്യയായ സാറാെയയും
അടക്കം െചയ്തു. 11അ്രബാഹാം മരിച്ചേശഷം ൈദവം അവെന്റ മകനായ
യിസ്ഹാക്കിെന അനു്രഗഹിച്ച ; യിസ്ഹാക്ക് േബർലഹയിേരായീക്കരിെക
വസിച്ച .

12 സാറായുെട ഈജിപ്റ്റ കാരിയായ ദാസി ഹാഗാർ അ്രബാഹാമിനു
്രപസവിച്ച മകനായ യിശ്മാേയലിെന്റ വംശപാരമ്പര്യം: 13 അവരുെട

§ 24. 67 സ്വീകരിച്ച



ഉല ്പത്തി 25:14 38 ഉല് പത്തി 25:32

ജനന്രകമം അനുസരിച്ച് േപരുേപരായി യിശ്മാേയലിെന്റ പു്രതന്മാരുെട
േപരുകൾ ഇവയാണ:് യിശ്മാേയലിെന്റ ആദ്യജാതൻ െനബാേയാത്ത,്
14 േകദാർ,അദ്െബേയൽ, മിബ്ശാം, മിശ്മാ, ദൂമാ, 15 മശ്ശാ, ഹദാദ,് േതമാ,
െയതൂർ, നാഫീശ്, േകദമ. 16 പ്രന്തണ്ട് ്രപഭുക്കന്മാരായ യിശ്മാേയലിെന്റ
പു്രതന്മാർ അവരുെട ്രഗാമങ്ങളിലും പാളയങ്ങളിലും വംശംവംശമായി
ഇവർ ആകുന്നു; അവരുെട േപരുകൾ ഇവ തെന്ന. 17 യിശ്മാേയലിെന്റ
ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി മുപ്പേത്തഴു വർഷംആയിരുന്നു;അവൻ മരിച്ച , തെന്റ
ജനേത്താടു േചർന്നു. 18 ഹവീലായിൽ നിന്ന് അശ്ശ രിേലക്കു േപാകുന്ന
വഴിയിൽഈജിപ്റ്റിനു കിഴക്കുള്ള*ശൂർവെരഅവർ പാർത്തിരുന്നു;അവർ
ചാർച്ചക്കാരിൽനിെന്നല്ലാംഅകന്നാണുജീവിച്ചത.്

19 അ്രബാഹാമിെന്റ മകനായ യിസ്ഹാക്കിെന്റ വംശപാരമ്പര്യമാണിത:്
അ്രബാഹാം യിസ്ഹാക്കിെന ജനിപ്പിച്ച . 20 യിസ്ഹാക്കിനു നാല്പതു
വയസ്സായേപ്പാൾഅവൻപദ്ദൻ-അരാമിലുള്ളഅരാമ്യനായെബഥൂേവലിെന്റ
പു്രതിയും അരാമ്യനായ ലാബാെന്റ സേഹാദരിയുമായ റിെബക്കെയ
ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച . 21തെന്റ ഭാര്യ മച്ചിയായിരുന്നതുെകാണ്ട് യിസ്ഹാക്ക്
അവൾക്കുേവണ്ടി യേഹാവേയാടു ്രപാർത്ഥിച്ച ; യേഹാവ അവെന്റ
്രപാർത്ഥന േകട്ട ; അവെന്റ ഭാര്യ റിെബക്കാ ഗർഭംധരിച്ച . 22അവള െട
ഉള്ളിൽ ശിശുക്കൾ തമ്മിൽ തിക്കിയേപ്പാൾ അവൾ: “ഇങ്ങെനയായാൽ
ഞാൻഎങ്ങെനജീവിക്കും”എന്നു പറഞ്ഞ്,യേഹാവേയാടു േചാദിക്കുവാൻ
േപായി. 23യേഹാവഅവേളാട്:
“രണ്ടുവംശങ്ങൾനിെന്റ ഉദരത്തിൽഉണ്ട.്
രണ്ടുവംശങ്ങൾനിെന്റ ഉദരത്തിൽനിന്നുതെന്നപിരിയും;
ഒരു വംശം മേറ്റ വംശത്തിലും ശക്തിെപ്പടും
മൂത്തവൻഇളയവെന േസവിക്കും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

24 അവൾക്കു ്രപസവകാലം തികഞ്ഞേപ്പാൾ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ അവള െട
ഗർഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 25 ഒന്നാമത്തവൻ ചുവന്നവനായി പുറത്തു
വന്നു, ശരീരം മുഴുവനും േരാമംെകാണ്ടുള്ള വസ്്രതംേപാെല ആയിരുന്നു;
അവർ അവന് ഏശാവ†് എന്നു േപരിട്ട . 26 പിെന്ന അവെന്റ സേഹാദരൻ
പുറത്തു വന്നു; അവെന്റ ൈക ഏശാവിെന്റ കുതികാൽ ‡പിടിച്ചിരുന്നു;
അവന് യാേക്കാബ് എന്നു േപരിട്ട . അവൾ അവെര ്രപസവിച്ചേപ്പാൾ
യിസ്ഹാക്കിന് അറുപതു വയസ്സായിരുന്നു. 27 കുട്ടികൾ വളർന്നു; ഏശാവ്
േവട്ടയിൽ സമർത്ഥനും കാനനസഞ്ചാരിയും യാേക്കാബ് ശാന്തശീലനും
കൂടാരവാസിയും ആയിരുന്നു. 28 ഏശാവിെന്റ േവട്ടയിറച്ചിയിൽ രുചി
പിടിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് യിസ്ഹാക്ക് അവെന സ്േനഹിച്ച ; റിെബക്കേയാ
യാേക്കാബിെന സ്േനഹിച്ച . 29 ഒരിക്കൽ യാേക്കാബ് ഒരു പായസം വച്ച ;
ഏശാവ് െവളി്രമ്പേദശത്തുനിന്നുവന്നു;അവൻവളെരക്ഷീണിതനായിരുന്നു.
30ഏശാവ്യാേക്കാബിേനാട്: “ആചുവന്നപായസംകുെറഎനിക്ക്തേരണം;
ഞാൻ വളെര ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട് അവന്
ഏേദാം (ചുവന്നവൻ) എന്നു േപരായി. 31 “നിെന്റ േജ്യഷ്ഠാവകാശം ഇന്ന്
എനിക്ക് വില് ക്കുക” എന്നു യാേക്കാബ് പറഞ്ഞു. 32 അതിന് ഏശാവ:്
“ഞാൻമരിേക്കണ്ടിവരുമേല്ലാ;ഈേജ്യഷ്ഠാവകാശംഎനിക്ക്എന്തിന്എന്നു

* 25. 18 അവരുെട സേഹാദരന്മാരുെട കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് പാര ്ത്തിരുന്നത,് അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത്
സേഹാദരന്മാരുമായി ശ്രതുതയിലായിരുന്നു † 25. 25 േരാമം നിറഞ്ഞവന് , ഏേദാം എന്നാല ്
ചുവന്നത് ‡ 25. 26 കുതികാൽക ◌ാലിെന്റ ഉപ്പ റ്റി.



ഉല ്പത്തി 25:33 39 ഉല ്പത്തി 26:15

പറഞ്ഞു. 33 “ഇന്ന് എേന്നാട് സത്യം െചയ്ക” എന്നു യാേക്കാബ് പറഞ്ഞു.
അവൻഅവേനാട് സത്യംെചയ്തു; തെന്റ േജ്യഷ്ഠാവകാശം യാേക്കാബിനു
വിറ്റ . 34 യാേക്കാബ് ഏശാവിന് അപ്പവും പയറുെകാണ്ടുള്ള പായസവും
െകാടുത്തു; അവൻ ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്ത്, എഴുേന്നറ്റ േപായി; ഇങ്ങെന
ഏശാവ് േജ്യഷ്ഠാവകാശെത്തഅലക്ഷ്യമാക്കിക്കളഞ്ഞു.

26
1 അ്രബാഹാമിെന്റ കാലത്തുണ്ടായ മുമ്പിലെത്ത ക്ഷാമം കൂടാെത
പിെന്നയും ആ േദശത്ത് ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി. അേപ്പാൾ യിസ്ഹാക്ക്
െഗരാരിൽ െഫലിസ്ത്യരുെട രാജാവായ അബീേമെലക്കിെന്റ
അടുക്കൽ േപായി. 2 യേഹാവ അവന് ്രപത്യക്ഷനായി ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ: “ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപാകരുത;് ഞാൻ
നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്ന േദശത്തു വസിക്കുക. 3ഈ േദശത്ത് താമസിക്ക;
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരുന്ന് നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കും; നിനക്കും
നിെന്റ സന്തതിക്കും ഈ േദശം മുഴുവൻ തരും; നിെന്റ പിതാവായ
അ്രബാഹാമിേനാടു ഞാൻ െചയ്ത സത്യം നിവർത്തിക്കും. 4അ്രബാഹാം
എെന്റ വാക്കുേകട്ട് എെന്റആജ്ഞയും കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം നിയമങ്ങള ം
അനുസരിച്ചതുെകാണ്ട് 5 ഞാൻ നിെന്റ സന്തതിെയ ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിെന്റ സന്തതിക്ക്ഈ േദശെമാെക്കയും
െകാടുക്കും; നിെന്റ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിെല സകലജനതകള ം
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും”. 6 അങ്ങെന യിസ്ഹാക്ക് െഗരാരിൽ പാർത്തു.
7 ആ സ്ഥലെത്ത ജനം അവെന്റ ഭാര്യെയക്കുറിച്ച് അവേനാട് േചാദിച്ച ;
“അവൾ എെന്റ സേഹാദരി” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു; റിെബക്കാ
സൗന്ദര്യമുള്ളവളായതുെകാണ്ട് ആ സ്ഥലെത്ത ജനം അവള െട
നിമിത്തംതെന്ന െകാല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവൾ എെന്റ ഭാര്യ എന്നു
പറയുവാൻഅവൻഭയെപ്പട്ട . 8അവൻഅവിെടഏെറക്കാലംജീവിച്ചേശഷം
െഫലിസ്ത്യരുെട രാജാവായ അബീേമെലക്ക് ജനാലയിൽക്കൂടി േനാക്കി
യിസ്ഹാക്ക് തെന്റ ഭാര്യയായ റിെബക്കേയാടുകൂെട സല്ലപിക്കുന്നതു
കണ്ടു. 9 അബീേമെലക്ക് യിസ്ഹാക്കിെന വിളിച്ച : “അവൾ നിെന്റ
ഭാര്യയാകുന്നു നിശ്ചയം; പിെന്ന ‘അവൾ എെന്റ സേഹാദരി’ എന്നു
നീ പറഞ്ഞത് എന്തിന?് എന്നു േചാദിച്ചതിന് യിസ്ഹാക്ക് അവേനാട:്
“അവള െട നിമിത്തം മരിക്കാതിരിക്കുവാൻ ആകുന്നു ഞാൻ അങ്ങെന
പറഞ്ഞത”് എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അേപ്പാൾ അബീേമെലക്ക്: “നീ
ഞങ്ങേളാടു ഈ െചയ്തത് എന്ത?് ജനത്തിൽ ആെരങ്കിലും നിെന്റ
ഭാര്യേയാടുകൂെട ശയിക്കുവാനും നീ ഞങ്ങള െടേമൽ കുറ്റം വരുത്തുവാനും
ഇട വരുമായിരുന്നുവേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 11 പിെന്ന അബീേമെലക്ക:്
“ഈ പുരുഷെനേയാ അവെന്റ ഭാര്യെയേയാ െതാടുന്നവനു മരണശിക്ഷ
ഉണ്ടാകും”എന്ന് സകലജനേത്താടും കല്പിച്ച . 12യിസ്ഹാക്ക് ആ േദശത്തു
വിതച്ച ; ആ വർഷംതെന്ന നൂറുേമനി വിളവു കിട്ടി; യേഹാവ അവെന
അനു്രഗഹിച്ച . 13അവൻ വർദ്ധിച്ച വർദ്ധിച്ച മഹാധനവാനായിത്തീർന്നു.
14അവന് ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങള ം മാട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങള ം വളെര ദാസീദാസന്മാരും
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് െഫലിസ്ത്യർക്ക് അവേനാട് അസൂയ േതാന്നി.
15 എന്നാൽ അവെന്റ പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന്റ കാലത്ത് അവെന്റ
പിതാവിെന്റ ദാസന്മാർ കുഴിച്ചിരുന്ന കിണെറാെക്കയും െഫലിസ്ത്യർ
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മണ്ണിട്ട നികത്തിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. 16 അബീേമെലക്ക് യിസ്ഹാക്കിേനാട:്
“നീ ഞങ്ങെളക്കാൾ ഏറ്റവും ബലവാനായിരിക്കുന്നത് െകാണ്ട് ഞങ്ങെള
വിട്ട േപാവുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 17അങ്ങെന യിസ്ഹാക്ക് അവിെടനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് െഗരാർതാഴ്വരയിൽ കൂടാരമടിച്ച , അവിെട പാർത്തു. 18 തെന്റ
പിതാവായഅ്രബാഹാമിെന്റ കാലത്ത് കുഴിച്ചതും അ്രബാഹാം മരിച്ചേശഷം
െഫലിസ്ത്യർ നികത്തിക്കളഞ്ഞതുമായ കിണറുകൾ യിസ്ഹാക്ക്
പിെന്നയും കുഴിച്ച്, തെന്റ പിതാവ് അവയ്ക്ക് ഇട്ടിരുന്ന േപരു തെന്ന
ഇട്ട . 19 യിസ്ഹാക്കിെന്റ ദാസന്മാർ ആ താഴ്വരയിൽ കുഴിച്ച അവിെട
നീരുറവുള്ള ഒരു കിണറ് കണ്ടു. 20അേപ്പാൾ െഗരാരിെല ഇടയന്മാർ: “ഈ
െവള്ളംഞങ്ങൾക്കുള്ളത”്എന്നു പറഞ്ഞു യിസ്ഹാക്കിെന്റ ഇടയന്മാേരാടു
വഴക്കിട്ട ; അവർ തേന്നാട് വഴക്കിട്ടതുെകാണ്ട് അവൻ ആ കിണറിന്
ഏെശക*് എന്നു േപർവിളിച്ച . 21 അവർ മെറ്റാരു കിണറ് കുഴിച്ച ;
അതിെനക്കുറിച്ച ം അവർ വഴക്കിട്ടതുെകാണ്ട് അവൻ അതിന് സിത്നാ†
എന്നു േപരുവിളിച്ച . 22 അവൻ അവിെടനിന്നു മാറിേപ്പായി മെറ്റാരു
കിണറ് കുഴിച്ച ; അതിെനക്കുറിച്ച് അവർ വഴക്കിട്ടില്ല. “യേഹാവ ഇേപ്പാൾ
നമുക്ക് ഇടം ഉണ്ടാക്കി നാം േദശത്തു വർദ്ധിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു അവൻ
അതിന് െരേഹാേബാത്ത‡് എന്നു േപരിട്ട . 23അവിെടനിന്ന് അവൻ േബർ-
േശബയ്ക്കു േപായി. 24 അന്ന് രാ്രതി യേഹാവ അവന് ്രപത്യക്ഷനായി:
“ഞാൻ നിെന്റ പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു; നീ
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട്; എെന്റ ദാസനായ അ്രബാഹാം
നിമിത്തം ഞാൻ നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ച നിെന്റ സന്തതിെയ വർദ്ധിപ്പിക്കും”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 25 അവിെട അവൻ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു,
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ആരാധിച്ച . അവിെട തെന്റ കൂടാരം അടിച്ച ;
അവിെടയും യിസ്ഹാക്കിെന്റ ദാസന്മാർ ഒരു കിണറ് കുഴിച്ച . 26അനന്തരം
അബീേമെലക്കും സ്േനഹിതനായ അഹൂസത്തും ൈസന്യാധിപനായ
പീേക്കാലും െഗരാരിൽനിന്ന് അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 27 യിസ്ഹാക്ക്
അവേരാട:് “നിങ്ങൾ എന്തിന് എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു? നിങ്ങൾ എെന്ന
േദ്വഷിച്ച് നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചതേല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
28 അതിന് അവർ: “യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട് എന്നു ഞങ്ങൾ
സ്പഷ്ടമായി കണ്ടു; അതുെകാണ്ട് നമുക്കു തമ്മിൽ, ഞങ്ങൾക്കും
നിനക്കും തമ്മിൽ തെന്ന, ഒരു ഉടമ്പടിയുണ്ടായിരിേക്കണം. 29 ഞങ്ങൾ
നിെന്ന െതാട്ടിട്ടില്ലാത്തതുേപാെലയും നന്മമാ്രതം നിനക്ക് െചയ്തു നിെന്ന
സമാധാനേത്താെട അയച്ചതുേപാെലയും നീ ഞങ്ങേളാട് ഒരു േദാഷവും
െചയ്കയില്ല എന്നു ഞങ്ങള ം നീയും തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്യ ക. നീ
യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവനേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അവൻ
അവർക്ക് ഒരു വിരുെന്നാരുക്കി; അവർ ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്തു. 31അവർ
അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ,് തമ്മിൽ സത്യം െചയ്തേശഷം യിസ്ഹാക്ക്
അവെര യാ്രതയയച്ച അവർ സമാധാനേത്താെട പിരിഞ്ഞുേപായി. 32ആ
ദിവസം തെന്നയിസ്ഹാക്കിെന്റ ദാസന്മാർ വന്നു തങ്ങൾകുഴിച്ച കിണറിെന്റ
വിവരം അവെന അറിയിച്ച : 33 “ഞങ്ങൾ െവള്ളം കണ്ടു” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവൻ അതിന് ശിബാ§ എന്നു േപരിട്ട ; അതുെകാണ്ട് ആ പട്ടണത്തിന്
ഇന്നുവെര േബർ-േശബഎന്നു േപരാകുന്നു.
* 26. 20 വഴക്ക് † 26. 21 ശ്രതുതയിലായിത്തീര ്ന്നു ‡ 26. 22 വിശാലമായസ്ഥലം § 26. 33
്രപതിജ്ഞ
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34ഏശാവിനു നാല്പതു വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ ഹിത്യനായ േബരിയുെട
മകൾെയഹൂദീത്തിെനയുംഹിത്യനായഏേലാെന്റമകൾബാസമത്തിെനയും
ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ച . 35 ഇവർ യിസ്ഹാക്കിനും റിെബക്കായ്ക്കും
മേനാവ്യസനേഹതുവായി തീർന്നു.

27
1 യിസ്ഹാക്ക് വൃദ്ധനായി അവെന്റ കണ്ണ് കാണുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം
മങ്ങിയേപ്പാൾ അവൻ മൂത്തമകനായ ഏശാവിെന വിളിച്ച് വരുത്തി
അവേനാട:് “മകേന,” എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവേനാട:് “ഞാൻ ഇതാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 2അേപ്പാൾ അവൻ: “ഞാൻ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു; എെന്റ
മരണദിവസംഅറിയുന്നതുമില്ല. 3നീ ഇേപ്പാൾനിെന്റആയുധങ്ങളായവില്ല ം
പൂണിയും* എടുത്തു കാട്ടിൽ െചന്ന് എനിക്കുേവണ്ടി േവട്ടേതടി 4എനിക്ക്
ഇഷ്ടവും രുചികരവുമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി,ഞാൻ മരിക്കുംമുമ്പ് ഭക്ഷിച്ച്
നിെന്ന അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 യിസ്ഹാക്ക് തെന്റ മകനായ ഏശാവിേനാടു പറയുേമ്പാൾ
റിെബക്കാ േകട്ട . ഏശാേവാ േവട്ടയാടി െകാണ്ടുവരുവാൻ കാട്ടിൽ േപായി.
6 റിെബക്കാ തെന്റ മകനായ യാേക്കാബിേനാടു പറഞ്ഞത:് “നിെന്റ
അപ്പൻ നിെന്റ സേഹാദരനായ ഏശാവിേനാടു സംസാരിച്ച : 7 ‘ഞാൻ
എെന്റ മരണത്തിനു മുെമ്പ തിന്നു നിെന്ന യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിനു നീ േവട്ടയിറച്ചി െകാണ്ടുവന്ന് രുചികരമായഭക്ഷണം
ഉണ്ടാക്കിത്തരിക’ എന്നു പറയുന്നത് ഞാൻ േകട്ട . 8 അതുെകാണ്ട്
മകേന, നീ എെന്റ വാക്ക് േകട്ട് ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നത് െചയ്ക.
9ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ െചന്ന് അവിെടനിന്ന് രണ്ടു നല്ല േകാലാട്ടിൻകുട്ടികെള
െകാണ്ടുവരുക; ഞാൻ അവെയെക്കാണ്ട് നിെന്റ അപ്പന് ഇഷ്ടവും
രുചികരവുമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും. 10 നിെന്റ അപ്പൻ തിന്നു തെന്റ
മരണത്തിനു മുെമ്പ നിെന്ന അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിനു നീ അത് അപ്പെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചേല്ലണം”. 11അതിന് യാേക്കാബ് തെന്റ അമ്മയായ
റിെബക്കേയാട:് “എെന്റ സേഹാദരനായ ഏശാവ് േരാമമുള്ളവനും
ഞാൻ േരാമമില്ലാത്തവനും ആകുന്നുവേല്ലാ. 12 പേക്ഷ അപ്പൻ എെന്ന
തപ്പിേനാക്കും; ഞാൻ ചതിയൻ എന്ന് അപ്പന് േതാന്നിയിട്ട് ഞാൻ എെന്റ
േമൽ അനു്രഗഹമല്ല ശാപം തെന്ന വരുത്തും” എന്നു പറഞ്ഞു. 13അവെന്റ
അമ്മ അവേനാട:് “മകേന, നിെന്റ ശാപം എെന്റ േമൽ വരെട്ട; എെന്റ
വാക്കുമാ്രതം അനുസരിക്കുക; േപായി െകാണ്ടുവാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
14 അവൻ െചന്നു പിടിച്ച് അമ്മയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അമ്മ
അവെന്റ അപ്പന് ഇഷ്ടവും രുചികരവുമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി. 15 പിെന്ന
റിെബക്കാ വീട്ടിൽ തെന്റ ൈകവശം ഉള്ളതായ മൂത്തമകൻ ഏശാവിെന്റ
വിേശഷവസ്്രതങ്ങൾ എടുത്ത് ഇളയമകൻ യാേക്കാബിെന ധരിപ്പിച്ച .
16 അവൾ േകാലാട്ടിൻ കുട്ടികള െട േതാൽെകാണ്ട് അവെന്റ ൈകകള ം
േരാമമില്ലാത്ത കഴുത്തും െപാതിഞ്ഞു. 17 താൻ ഉണ്ടാക്കിയ രുചികരമായ
മാംസാഹാരവും അപ്പവും തന് െറ മകനായ യാേക്കാബിെന്റ കയ്യിൽ
െകാടുത്തു. 18 അവൻ അപ്പന ്െറ അടുക്കൽ െചന്ന:് “അപ്പാ” എന്നു
പറഞ്ഞതിന:് “ഞാൻഇതാ;നീആരാകുന്നു, മകേന”എന്ന്അവൻേചാദിച്ച .
19 യാേക്കാബ് അപ്പേനാട:് “ഞാൻ നിെന്റ ആദ്യജാതൻ ഏശാവ;് എേന്നാട്

* 27. 3 പൂണിയുംഅമ്പിെന്റ ഉറ.
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കല്പിച്ചത് ഞാൻ െചയ്തിരിക്കുന്നു; എഴുേന്നറ്റിരുന്ന് എെന്റ േവട്ടയിറച്ചി
തിന്ന് എെന്ന അനു്രഗഹിേക്കണേമ” എന്നു പറഞ്ഞു. 20 യിസ്ഹാക്ക്
തെന്റ മകേനാട:് “മകേന, നിനക്ക് ഇ്രതേവഗത്തിൽ കിട്ടിയത് എങ്ങെന”
എന്ന് േചാദിച്ചതിന് “അങ്ങയുെട ൈദവമായ യേഹാവ എെന്റ േനർക്കു
വരുത്തിത്തന്നു”എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 21യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിേനാട:്
“മകേന,അടുത്തുവരിക; നീ എെന്റ മകനായഏശാവ് തെന്നേയാഅല്ലേയാ
എന്നു ഞാൻ തടവി േനാക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 22 യാേക്കാബ് തെന്റ
അപ്പനായ യിസ്ഹാക്കിേനാട് അടുത്തുെചന്നു; അവൻ യാേക്കാബിെന
തപ്പിേനാക്കി: “ശബ്ദം യാേക്കാബിെന്റ ശബ്ദം; പേക്ഷ ൈകകൾ
ഏശാവിെന്റ ൈകകൾ തെന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അവെന്റ ൈകകൾ
സേഹാദരനായ ഏശാവിെന്റ ൈകകൾേപാെല േരാമമുള്ളവയാകെകാണ്ട്
അവൻതിരിച്ചറിയാെതഅവെനഅനു്രഗഹിച്ച . 24 “നീഎെന്റമകൻഏശാവ്
തെന്നേയാ” എന്ന് അവൻ േചാദിച്ചതിന്: “അേത” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
25അേപ്പാൾ യിസ്ഹാക്ക്: “എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവാ; ഞാൻ നിെന്ന
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ മകെന്റ േവട്ടയിറച്ചി ഞാൻ ഭക്ഷിക്കാം”
എന്നു പറഞ്ഞു; യാേക്കാബ് അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു, യിസ്ഹാക്ക്
തിന്നു; വീഞ്ഞും െകാണ്ടുെചന്നു, യിസ്ഹാക്ക് കുടിച്ച . 26 പിെന്ന അവെന്റ
അപ്പനായ യിസ്ഹാക്ക് അവേനാട:് “മകേന, നീ അടുത്തുവന്ന് എെന്ന
ചുംബിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു. 27അവൻഅടുത്തുെചന്ന്അവെനചുംബിച്ച ;
അവൻഅവെന്റ വസ്്രതങ്ങള െട വാസന മണത്ത് അവെന അനു്രഗഹിച്ച
പറഞ്ഞത്:
“ഇതാ,എെന്റമകെന്റവാസന
യേഹാവഅനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നവയലിെലവാസനേപാെല.
28ൈദവംആകാശത്തിെന്റമഞ്ഞും ഭൂമിയുെട പുഷ്ടിയും
ധാരാളം ധാന്യവും വീഞ്ഞും നിനക്ക് തരുമാറാകെട്ട.
29വംശങ്ങൾനിെന്ന േസവിക്കെട്ട;
ജനതകൾനിെന്നവണങ്ങെട്ട;
നിെന്റസേഹാദരന്മാർക്കുനീ ്രപഭുവായിരിക്കുക;
നിെന്റ മാതാവിെന്റപു്രതന്മാർനിെന്നവണങ്ങെട്ട.
നിെന്നശപിക്കുന്നവൻഎല്ലാംശപിക്കെപ്പട്ടവൻ;
നിെന്നഅനു്രഗഹിക്കുന്നവൻഎല്ലാംഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ”.

30യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെനഅനു്രഗഹിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ യാേക്കാബ്
തെന്റഅപ്പനായ യിസ്ഹാക്കിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട ; ഉടെനഅവെന്റ
സേഹാദരൻഏശാവ് േവട്ടകഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവന്നു.

31 അവനും രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അപ്പെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്ന് അപ്പേനാട:് “അപ്പൻ എഴുേന്നറ്റ് മകെന്റ േവട്ടയിറച്ചി തിന്ന്
എെന്ന അനു്രഗഹിേക്കണേമ” എന്നു പറഞ്ഞു. 32 അവെന്റ അപ്പനായ
യിസ്ഹാക്ക്അവേനാട:് “നീആർ”എന്നു േചാദിച്ചതിന:് “ഞാൻഅങ്ങയുെട
മകൻ, അങ്ങയുെട ആദ്യജാതൻ ഏശാവ”് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
33അേപ്പാൾ യിസ്ഹാക്ക് അത്യധികം ്രഭമിച്ച നടുങ്ങി: “എന്നാൽ േവട്ടയാടി
എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നവൻ ആരാകുന്നു? നീ വരുന്നതിനുമുെമ്പ
ഞാൻ സകലവും ഭക്ഷിച്ച് അവെന അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവനുമാകും” എന്നു പറഞ്ഞു. 34 ഏശാവ് അപ്പെന്റ
വാക്കു േകട്ടേപ്പാൾ അതിദുഃഖിതനായി ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച : “അപ്പാ,
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എെന്ന, എെന്നയുംകൂെട അനു്രഗഹിക്കണേമ” എന്ന് അപ്പേനാട് പറഞ്ഞു.
35 അതിന് അവൻ: “നിെന്റ സേഹാദരൻ ഉപായേത്താെട വന്നു നിെന്റ
അനു്രഗഹം അപഹരിച്ച ”എന്നു പറഞ്ഞു. 36 “ശരി, യാേക്കാബ†്എന്നേല്ലാ
അവെന്റ േപര;് ഈ രണ്ടാം ്രപാവശ്യവും അവൻ എെന്ന ചതിച്ച ; അവൻ
എെന്റ േജ്യഷ്ഠാവകാശം അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഇതാ, എെന്റ
അനു്രഗഹവും തട്ടിെയടുത്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. “അങ്ങ്
എനിക്ക് ഒരു അനു്രഗഹവും കരുതിവച്ചിട്ടില്ലേയാ” എന്ന് അവൻ േചാദിച്ച .
37 യിസ്ഹാക്ക് ഏശാവിേനാട:് “ഞാൻ അവെന നിനക്ക് ്രപഭുവാക്കി
അവെന്റ സേഹാദരന്മാെര എല്ലാവേരയും അവന് ദാസന്മാരാക്കി; അവന്
ധാന്യവും വീഞ്ഞും െകാടുത്തു;ഇനി നിനക്കുേവണ്ടിഞാൻഎന്ത് െചേയ്യണ്ടു
മകേന” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 38 ഏശാവ് പിതാവിേനാട്: “അപ്പാ,
അങ്ങയ്ക്ക് ഒരു അനു്രഗഹം മാ്രതേമ ഉള്ള േവാ? എെന്ന, എെന്നയുംകൂെട
അനു്രഗഹിേക്കണേമ,അപ്പാ”എന്നു പറഞ്ഞ് െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. 39അേപ്പാൾ
അവെന്റഅപ്പനായയിസ്ഹാക്ക് മറുപടിയായിട്ട്അവേനാട് പറഞ്ഞത:്
“നിെന്റവാസസ്ഥലം ഭൂമിയിെല പുഷ്ടികൂടാെതയും
മീെതആകാശത്തിെല മഞ്ഞുകൂടാെതയും ഇരിക്കും.
40നിെന്റവാള െകാണ്ടു നീ ഉപജീവിക്കും;
നിെന്റസേഹാദരെനനീ േസവിക്കും.
നിെന്റ െകട്ട് അഴിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ നീ അവെന്റ നുകം കഴുത്തിൽനിന്ന്

കുടഞ്ഞുകളയും”.
41 തെന്റ അപ്പൻ യാേക്കാബിെന അനു്രഗഹിച്ച അനു്രഗഹം നിമിത്തം
ഏശാവ് അവെന േദ്വഷിച്ച:് “അപ്പെനക്കുറിച്ച ദുഃഖിക്കുന്ന കാലം
അടുത്തിരിക്കുന്നു;അേപ്പാൾഞാൻഎെന്റസേഹാദരനായയാേക്കാബിെന
െകാല്ല ം” എന്ന് ഏശാവ് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു. 42 മൂത്തമകനായ
ഏശാവിെന്റ വാക്ക് റിെബക്കാ അറിഞ്ഞേപ്പാൾ, അവൾ ഇളയമകനായ
യാേക്കാബിെന ആളയച്ച് വിളിപ്പിച്ച് അവേനാട് പറഞ്ഞത്: “നിെന്റ
സേഹാദരൻ ഏശാവ് നിെന്ന െകാന്നു പകവീട്ട വാൻ ഭാവിക്കുന്നു.
43അതുെകാണ്ട് മകേന, എെന്റ വാക്ക് അനുസരിക്കുക: നീ എഴുേന്നറ്റ
ഹാരാനിൽഎെന്റസേഹാദരനായലാബാെന്റഅടുക്കേലക്ക്ഓടിേപ്പാകുക.
44 നിെന്റ സേഹാദരെന്റ േ്രകാധം തീരുേവാളം കുെറ ദിവസം അവെന്റ
അടുക്കൽ പാർക്കുക. 45 നിെന്റ സേഹാദരനു നിേന്നാടുള്ള േകാപം മാറി
നീ അവേനാട് െചയ്തത് അവൻ മറക്കുന്നതുവെര തെന്ന; പിെന്ന ഞാൻ
ആളയച്ച് നിെന്ന അവിെടനിന്നു വരുത്തിെക്കാള്ളാം; ഒരു ദിവസം തെന്ന
നിങ്ങൾഇരുവരുംഎനിക്ക് ഇല്ലാെതയാകുന്നത്എന്തിന”്.

46 പിെന്ന റിെബക്കാ യിസ്ഹാക്കിേനാട:് “ഈ ഹിത്യസ്്രതീകൾ
നിമിത്തം എനിക്ക് എന് െറ ജീവിതം മടുത്തു; ഈ േദശക്കാരത്തികളായ
ഇവെരേപ്പാെലയുള്ള ഒരു ഹിത്യസ്്രതീെയ യാേക്കാബ് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ
ഞാൻഎന്തിന് ജീവിക്കുന്നു?”എന്നുപറഞ്ഞു.

28
1അനന്തരം യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെന വിളിച്ച്,അവെന അനു്രഗഹിച്ച,്
അവേനാട് ആജ്ഞാപിച്ച പറഞ്ഞത്: “നീ കനാന്യസ്്രതീകളിൽനിന്നു
ഭാര്യെയ എടുക്കരുത.് 2 എഴുേന്നറ്റ,് പദ്ദൻ-അരാമിൽ നിെന്റ അമ്മയുെട
† 27. 36 കുതികാല ്പിടിക്കുന്നവന ്, ഉപായി
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അപ്പനായ െബഥൂേവലിെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു നിെന്റ അമ്മയുെട
സേഹാദരനായലാബാെന്റപു്രതിമാരിൽനിന്നുനിനക്ക്ഒരു ഭാര്യെയഎടുക്ക.
3സർവ്വശക്തനായൈദവംനിെന്നഅനു്രഗഹിക്കുകയും നീ ജനസമൂഹമായി
തീരത്തക്കവണ്ണം നിെന്ന സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും
4 ൈദവം അ്രബാഹാമിനു െകാടുത്തതും നീ പരേദശിയായി
പാർക്കുന്നതുമായ േദശം നീ ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന് അ്രബാഹാമിെന്റ
അനു്രഗഹം നിനക്കും നിെന്റ സന്തതിക്കും നൽകുകയും െചയ്യ മാറാകെട്ട”.
5 അങ്ങെന യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെന പറഞ്ഞയച്ച ; അവൻ പദ്ദൻ-
അരാമിൽ അരാമ്യനായ െബഥൂേവലിെന്റ മകനും യാേക്കാബിെന്റയും
ഏശാവിെന്റയും അമ്മയായ റിെബക്കയുെട സേഹാദരനുമായ ലാബാെന്റ
അടുക്കൽ േപായി. 6 യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെന അനു്രഗഹിച്ച് പദ്ദൻ-
അരാമിൽനിന്ന്ഒരു ഭാര്യെയഎടുക്കുവാൻഅവെനഅവിേടക്ക്അയച്ചതും,
അവെന അനു്രഗഹിക്കുേമ്പാൾ: നീ കനാന്യസ്്രതീകളിൽനിന്നു ഭാര്യെയ
എടുക്കരുത”് എന്ന് അവേനാട് കല്പിച്ചതും 7 യാേക്കാബ് അപ്പെനയും
അമ്മെയയും അനുസരിച്ച് പദ്ദൻ-അരാമിേലക്കു േപായതും ഏശാവ്
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ, 8 കനാന്യസ്്രതീകൾ തെന്റ അപ്പനായ യിസ്ഹാക്കിന്
ഇഷ്ടമുള്ളവരല്ലഎന്നു കണ്ട് 9ഏശാവ് യിശ്മാേയലിെന്റഅടുക്കൽെചന്നു
തനിക്കുള്ളഭാര്യമാെരകൂടാെതഅ്രബാഹാമിെന്റമകനായയിശ്മാേയലിെന്റ
മകള ം െനബാേയാത്തിെന്റ സേഹാദരിയുമായ മഹലത്തിെനയും വിവാഹം
കഴിച്ച .

10എന്നാൽയാേക്കാബ് േബർ-േശബയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട ഹാരാനിേലക്ക്
േപായി. 11അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതു
െകാണ്ട് അവിെട രാ്രതിപാർത്തു; അവൻ ആ സ്ഥലെത്ത കല്ല കളിൽ
ഒെന്നടുത്ത് തലയണയായി വച്ച് അവിെട കിടന്നുറങ്ങി. 12 അവൻ
ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു: ഇതാ, ഭൂമിയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു േഗാവണി;
അതിെന്റ മുകളറ്റം സ്വർഗ്ഗേത്താളം എത്തിയിരുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ
ദൂതന്മാർ അതിേന്മൽകൂടി കയറുകയും ഇറങ്ങുകയുമായിരുന്നു.
13അതിന് സമീപത്ത് യേഹാവ നിന്നു അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഞാൻ നിെന്റ
പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും, യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവുമായ
യേഹാവ ആകുന്നു; നീ കിടക്കുന്ന ഭൂമിെയ ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ
സന്തതിക്കും തരും. 14 നിെന്റ സന്തതി ഭൂമിയിെല െപാടിേപാെല ആകും;
നീ പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം കിഴേക്കാട്ട ം വടേക്കാട്ട ം െതേക്കാട്ട ം വ്യാപിക്കും;
നീ മുഖാന്തരവും നിെന്റ സന്തതി മുഖാന്തരവും ഭൂമിയിെല സകല
കുടുംബങ്ങള ംഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. 15ഇതാ,ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട;്
നീ േപാകുേന്നടെത്താെക്കയും നിെന്ന കാത്ത് ഈ േദശേത്തക്ക് നിെന്ന
മടക്കിവരുത്തും;ഞാൻനിേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തത്നിവർത്തിക്കുന്നതുവെര
ഞാൻ നിെന്നൈകവിടുകയില്ല”. 16അേപ്പാൾ യാേക്കാബ് ഉറക്കമുണർന്നു:
“യേഹാവ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് സത്യം; ഞാേനാ അത് അറിഞ്ഞില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 17 അവൻ ഭയെപ്പട്ട : “ഈ സ്ഥലം എ്രത ഭയങ്കരം! ഇത്
ൈദവത്തിെന്റ ആലയമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല; ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ വാതിൽ
തെന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു. 18 യാേക്കാബ് അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ്
തലയണയായി വച്ചിരുന്ന കല്ല് എടുത്തു തൂണായി നിർത്തി, അതിേന്മൽ
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എണ്ണ ഒഴിച്ച . 19അവൻ ആസ്ഥലത്തിനു േബേഥൽ* എന്നു േപർവിളിച്ച ;
ആദ്യം ആ പട്ടണത്തിന് ലൂസ് എന്നു േപരായിരുന്നു. 20 യാേക്കാബ് ഒരു
േനർച്ചേനർന്നു: “ൈദവംഎേന്നാടുകൂെടഇരിക്കുകയുംഞാൻേപാകുന്നഈ
യാ്രതയിൽ എെന്ന കാക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുവാൻആഹാരവും ധരിക്കുവാൻ
വസ്്രതവും എനിക്ക് തരികയും 21 എെന്ന എെന്റ അപ്പെന്റ വീട്ടിേലക്ക്
സമാധാനേത്താെട മടക്കിവരുത്തുകയും െചയ്യ െമങ്കിൽ യേഹാവ എനിക്ക്
ൈദവമായിരിക്കും. 22ഞാൻ തൂണായി നിർത്തിയഈ കല്ല് ൈദവത്തിെന്റ
ആലയവും ആകും. നീ എനിക്ക് തരുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ നിനക്ക്
ദശാംശംതരും”എന്നുപറഞ്ഞു.

29
1 പിെന്ന യാേക്കാബ് യാ്രത തുടർന്ന് പൗരസ്ത്യേദശത്ത് എത്തി.

2 അവൻ െവളി്രമ്പേദശത്ത് ഒരു കിണർ കണ്ടു. അതിനരികിൽ മൂന്ന്
ആട്ടിൻകൂട്ടം കിടക്കുന്നു. ആകിണറ്റിൽനിന്നായിരുന്നുആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്ക്
െവള്ളം െകാടുത്തിരുന്നത്; എന്നാൽ കിണറിെന്റ തലക്കലുള്ള കല്ല്
വലുതായിരുന്നു. 3ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾവരുേമ്പാെഴല്ലാം ഇടയന്മാർ കിണറിെന്റ
തലക്കൽ നിന്നു കല്ല രുട്ടി ആടുകൾക്കു െവള്ളം െകാടുക്കുകയും കല്ല്
തലക്കൽ അതിെന്റ സ്ഥലത്തുതെന്ന തിരിെക വയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം.
4 യാേക്കാബ് അവേരാട:് “സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ എവിെടനിന്ന്
വരുന്നു” എന്നു േചാദിച്ചതിന്: “ഞങ്ങൾ ഹാരാനിൽനിന്ന് വരുന്നു” എന്ന്
അവർ പറഞ്ഞു. 5അവൻ അവേരാട:് “നിങ്ങൾ നാേഹാരിെന്റ മകനായ
ലാബാെന അറിയുേമാ” എന്നു േചാദിച്ചതിന്: “അറിയും” എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു. 6 അവൻ അവേരാട:് “അവൻ സുഖമായിരിക്കുന്നുേവാ”
എന്നു േചാദിച്ച . “സുഖം തെന്ന; അവെന്റ മകൾ റാേഹൽ അതാ
ആടുകേളാടുകൂടി വരുന്നു” എന്ന് അവർ അവേനാട് പറഞ്ഞു. 7 “പകൽ
ഇനിയും വളെരയുണ്ടേല്ലാ; കൂട്ടം ഒന്നിച്ച് കൂടുന്ന സമയമായിട്ടില്ല;
ആടുകൾക്കു െവള്ളം െകാടുത്തു െകാണ്ടുേപായി തീറ്റ വിൻ” എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞതിന് 8 അവർ: “കൂട്ടങ്ങൾ ഒെക്കയും കൂടുേവാളം
ഞങ്ങൾക്കു സാദ്ധ്യമല്ല; അവർ കിണറിെന്റ വായ്ക്കൽനിന്നു കല്ല രുട്ട ം;
പിെന്ന ഞങ്ങൾ ആടുകൾക്കു െവള്ളം െകാടുക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
9 അവൻ അവേരാടു സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന റാേഹൽ
തെന്റ അപ്പെന്റ ആടുകേളാടുകൂെട വന്നു. അവളായിരുന്നു അവെയ
േമയിച്ചിരുന്നത.് 10 തെന്റ അമ്മയുെട സേഹാദരനായ ലാബാെന്റ മകൾ
റാേഹലിെനയും അമ്മയുെട സേഹാദരനായ ലാബാെന്റ ആടുകെളയും
കണ്ടേപ്പാൾ യാേക്കാബ് അടുത്തുെചന്നു കിണറിെന്റ വായ്ക്കൽനിന്നു
കല്ല രുട്ടി, അമ്മയുെട സേഹാദരനായ ലാബാെന്റ ആടുകൾക്കു െവള്ളം
െകാടുത്തു. 11യാേക്കാബ് റാേഹലിെന ചുംബിച്ച െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. 12താൻ
അവള െട അപ്പെന്റ സേഹാദരൻ എന്നും റിെബക്കായുെട മകെനന്നും
യാേക്കാബ് റാേഹലിേനാടു പറഞ്ഞു. അവൾ ഓടിെച്ചന്നു തെന്റ അപ്പെന
അറിയിച്ച . 13 ലാബാൻ തെന്റ സേഹാദരിയുെട മകനായ യാേക്കാബിെന്റ
വിവരം േകട്ടേപ്പാൾ അവെന എതിേരൽക്കുവാൻ ഓടിെച്ചന്ന് അവെന
ആലിംഗനം െചയ്തു ചുംബിച്ച വീട്ടിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി; അവൻ
ലാബാേനാടു വിവരം ഒെക്കയും പറഞ്ഞു. 14ലാബാൻഅവേനാട:് “നീഎെന്റ

* 28. 19 ൈദവത്തിെന്റ ഭവനം
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അസ്ഥിയും മാംസവും തെന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ ഒരു മാസക്കാലം
അവെന്റ അടുക്കൽ താമസിച്ച . 15 പിെന്ന ലാബാൻ യാേക്കാബിേനാട:്
“നീ എെന്റ സേഹാദരനാകെകാണ്ട് െവറുെത എെന്ന േസവിക്കണേമാ?
നിനക്ക് എന്ത് ്രപതിഫലം േവണം? എേന്നാട് പറക” എന്നു പറഞ്ഞു.
16എന്നാൽ ലാബാന് രണ്ടു പു്രതിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു: മൂത്തവൾക്കു േലയാ
എന്നും ഇളയവൾക്കു റാേഹൽ എന്നും േപര.് 17 േലയയുെട കണ്ണ കൾ
േശാഭ കുറഞ്ഞതായിരുന്നു; റാേഹേലാ സുന്ദരിയും മേനാഹരരൂപിണിയും
ആയിരുന്നു. 18 യാേക്കാബ് റാേഹലിെന സ്േനഹിച്ച ; “നിെന്റ ഇളയമകൾ
റാേഹലിനുേവണ്ടി ഞാൻ ഏഴു വർഷം നിെന്ന േസവിക്കാം” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. 19 അതിന് ലാബാൻ: “ഞാൻ അവെള അന്യപുരുഷനു
െകാടുക്കുന്നതിലും നിനക്ക് തരുന്നത് നല്ലത;് എേന്നാടുകൂെട പാർക്കുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 20അങ്ങെന യാേക്കാബ് റാേഹലിനുേവണ്ടി ഏഴു വർഷം
േസവനം െചയ്തു; അവൻ അവെള സ്േനഹിച്ചതുെകാണ്ട് അത് അവന്
അല്പകാലംേപാെല േതാന്നി. 21അനന്തരം യാേക്കാബ് ലാബാേനാട്: “എെന്റ
സമയം തികഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ എെന്റ ഭാര്യയുെട അടുക്കൽ
െചല്ല വാൻ അവെള തരണം” എന്നു പറഞ്ഞു. 22അേപ്പാൾ ലാബാൻ ആ
സ്ഥലെത്തജനങ്ങെളഎല്ലാം ഒന്നിച്ച കൂട്ടി ഒരു വിരുന്നു കഴിച്ച . 23എന്നാൽ
രാ്രതിയിൽഅവൻതെന്റ മകൾ േലയെയ കൂട്ടി യാേക്കാബിെന്റഅടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപായി വിട്ട ; യാേക്കാബ് അവെള സ്വീകരിച്ച . 24 ലാബാൻ തെന്റ
മകൾ േലയാക്ക് തെന്റ ദാസി സില്പെയ ദാസിയായി െകാടുത്തു. 25 േനരം
െവളത്തേപ്പാൾ അത് േലയാ എന്നു കണ്ട് അവൻ ലാബാേനാട്: “നീ
എേന്നാട് ഈ െചയ്തത് എന്ത?് റാേഹലിനുേവണ്ടി അല്ലേയാ ഞാൻ നിെന്ന
േസവിച്ചത്? പിെന്ന നീ എന്തിന് എെന്ന ചതിച്ച ”എന്നു പറഞ്ഞു. 26അതിന്
ലാബാൻ: “മൂത്തവൾക്കു മുമ്പ് ഇളയവെള െകാടുക്കുകഞങ്ങള െട നാട്ടിൽ
പതിവില്ല. വിവാഹകർമ്മങ്ങള െടആഴ്ചവട്ടംപൂർത്തീകരിക്കുന്നതുവെരനീ
കാത്തിരിക്കുക 27എന്നാൽ അടുത്ത് ഏഴു വർഷംകൂടി നീ എനിക്കുേവണ്ടി
േസവനം െചയ്യ െമങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റാേഹലിേനയും നിനക്ക് തരും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 28 യാേക്കാബ് അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു, േലയയുെട വിവാഹ
ആഴ്ചവട്ടം പൂർത്തിയാക്കി; ലാബാൻ തെന്റ മകൾ റാേഹലിെനയും അവന്
ഭാര്യയായി െകാടുത്തു. 29 തെന്റ മകൾ റാേഹലിന് ലാബാൻ തെന്റ ദാസി
ബിൽഹെയദാസിയായി െകാടുത്തു. 30യാേക്കാബ് റാേഹലിെന്റഅടുക്കലും
െചന്നു; റാേഹലിെന േലയാെയക്കാൾഅധികംസ്േനഹിച്ച ; പിെന്നയുംഏഴു
വർഷം ലാബാെന്റഅടുക്കൽേസവനം െചയ്തു.

31 േലയാ അനിഷ്ടെയന്നു യേഹാവ കണ്ടേപ്പാൾ അവള െട ഗർഭെത്ത
തുറന്നു; റാേഹേലാ മച്ചിയായിരുന്നു. 32 േലയാ ഗർഭംധരിച്ച ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച : “യേഹാവ എെന്റ സങ്കടം കണ്ടു; ഇേപ്പാൾ എെന്റ ഭർത്താവ്
എെന്ന സ്േനഹിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞ് അവൾ അവന് രൂേബൻ എന്നു
േപരിട്ട . 33അവൾ പിെന്നയും ഗർഭംധരിച്ച ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച : “ഞാൻ
അനിഷ്ട എന്നു യേഹാവ േകട്ടതുെകാണ്ട് ഇവെനയും എനിക്ക് തന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞ് അവന് ശിെമേയാൻ എന്നു േപരിട്ട . 34അവൾ പിെന്നയും
ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച : “ഇേപ്പാൾഈസമയംഎെന്റ ഭർത്താവ്
എേന്നാട് പറ്റിേച്ചരും; ഞാൻ അവന് മൂന്നു പു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ച വേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ട് അവന് േലവി എന്നു േപരിട്ട . 35അവൾ
പിെന്നയുംഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ; “ഇേപ്പാൾഞാൻയേഹാവെയ
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സ്തുതിക്കും” എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ട് അവൾ അവന്
െയഹൂദാഎന്നു േപരിട്ട . പിെന്നഅവൾക്കു ്രപസവം നിന്നു.

30
1 താൻ യാേക്കാബിന് മക്കെള ്രപസവിക്കുന്നില്ല എന്നു റാേഹൽ കണ്ടു
തെന്റ സേഹാദരിേയാട് അസൂയെപ്പട്ട യാേക്കാബിേനാട്: “എനിക്ക്
മക്കെള തരണം; അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ച േപാകും” എന്നു പറഞ്ഞു.
2 അേപ്പാൾ യാേക്കാബിന് റാേഹലിേനാടു േകാപം ജ്വലിച്ച : “നിനക്ക്
ഗർഭഫലം തരാതിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ സ്ഥാനേത്താ ഞാൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 3അതിന് അവൾ: “എെന്റ ദാസി ബിൽഹാ ഉണ്ടേല്ലാ; അവള െട
അടുക്കൽ െചല്ല ക; അവൾ എെന്റ മടിയിൽ ്രപസവിക്കെട്ട; അവളാൽ
എനിക്കും മക്കൾ ഉണ്ടാകും” എന്നു പറഞ്ഞു. 4അങ്ങെന അവൾ തെന്റ
ദാസി ബിൽഹാെയ അവന് ഭാര്യയായി െകാടുത്തു; യാേക്കാബ് അവള െട
അടുക്കൽ െചന്നു. 5 ബിൽഹാ ഗർഭംധരിച്ച യാേക്കാബിന് ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച . 6അേപ്പാൾ റാേഹൽ: “ൈദവം എനിക്ക് ന്യായം നടത്തി എെന്റ
അേപക്ഷ േകട്ട് എനിക്ക് ഒരു മകെന തന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു;അതുെകാണ്ട്
അവൾഅവന് ദാൻഎന്നുേപരിട്ട . 7റാേഹലിെന്റദാസിബിൽഹാപിെന്നയും
ഗർഭംധരിച്ച യാേക്കാബിനു രണ്ടാമെതാരു മകെന ്രപസവിച്ച . 8 “ഞാൻ
എെന്റ സേഹാദരിേയാടു വലിേയാരു മല്ലിട്ട , ജയിച്ച മിരിക്കുന്നു” എന്നു
റാേഹൽ പറഞ്ഞ് അവൾ അവന് നഫ്താലി എന്നു േപരിട്ട . 9 തനിക്കു
്രപസവം നിന്നുേപായി എന്നു േലയാ കണ്ടേപ്പാൾ തെന്റ ദാസി സില്പെയ
വിളിച്ച് അവെള യാേക്കാബിനു ഭാര്യയായി െകാടുത്തു. 10 േലയായുെട
ദാസി സില്പാ യാേക്കാബിന് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . 11അേപ്പാൾ േലയാ:
“ഭാഗ്യം”എന്നു പറഞ്ഞ് അവൾഅവന് ഗാദ് എന്നു േപരിട്ട . 12 േലയായുെട
ദാസി സില്പാ യാേക്കാബിനു രണ്ടാമത് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . 13 “ഞാൻ
ഭാഗ്യവതി;സ്്രതീകൾഎെന്നഭാഗ്യവതിെയന്നുപറയും”എന്നു േലയാപറഞ്ഞ്
അവൾ അവന് ആേശർ എന്നു േപരിട്ട . 14 േഗാതമ്പുെകായ്ത്തുകാലത്തു
രൂേബൻ പുറെപ്പട്ട് വയലിൽ ദൂദായിപ്പഴം* കണ്ടു തെന്റ അമ്മയായ
േലയായുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. റാേഹൽ േലയാേയാട:് “നിെന്റ
മകെന്റ ദൂദായിപ്പഴം കുറച്ച് എനിക്ക് തരണം” എന്നു പറഞ്ഞു. 15 േലയാ
അവേളാട:് “നീ എെന്റ ഭർത്താവിെന എടുത്തതു േപാരാേയാ? എെന്റ
മകെന്റ ദൂദായിപ്പഴവുംകൂടി േവണേമാ” എന്നു പറഞ്ഞതിനു റാേഹൽ:
“ആകെട്ട; നിെന്റ മകെന്റ ദൂദായിപ്പഴത്തിനുേവണ്ടി ഇന്ന് രാ്രതി അവൻ
നിേന്നാടുകൂെട ശയിച്ച െകാള്ളെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 16 യാേക്കാബ്
ൈവകുേന്നരം വയലിൽനിന്നു വരുേമ്പാൾ േലയാ അവെന എതിേരറ്റ
െചന്നു: “നീ എെന്റഅടുക്കൽവേരണം;എെന്റ മകെന്റ ദൂദായിപ്പഴംെകാണ്ട്
ഞാൻ നിെന്ന കൂലിക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു; അന്ന് രാ്രതി
അവൻ അവേളാടുകൂെട ശയിച്ച . 17 ൈദവം േലയായുെട അേപക്ഷ
േകട്ട ; അവൾ ഗർഭംധരിച്ച യാേക്കാബിന് അഞ്ചാമത് ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച . 18അേപ്പാൾേലയാ: “ഞാൻഎെന്റദാസിെയഎെന്റഭർത്താവിനു
െകാടുത്തതുെകാണ്ടു ൈദവം എനിക്ക് ്രപതിഫലം തന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ്
അവൾഅവന് യിസ്സാഖാർഎന്നു േപരിട്ട . 19 േലയാ പിെന്നയും ഗർഭംധരിച്ച ,
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യാേക്കാബിന് ആറാമത് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ; 20 “ൈദവം എനിക്ക്
ഒരു നല്ലദാനം തന്നിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ എെന്റ ഭർത്താവ് എേന്നാടുകൂെട
വസിക്കും; ഞാൻ അവന് ആറ് മക്കെള ്രപസവിച്ച വേല്ലാ” എന്നു േലയാ
പറഞ്ഞ് അവൾ അവന് െസബൂലൂൻ† എന്നു േപരിട്ട . 21അതിന ്െറേശഷം
അവൾ ഒരു മകെള ്രപസവിച്ച അവൾക്കു ദീനാ എന്നു േപരിട്ട . 22ൈദവം
റാേഹലിെന ഓർത്തു; ൈദവം അവള െട അേപക്ഷ േകട്ട് അവള െട
ഗർഭെത്തതുറന്നു. 23അവൾഗർഭംധരിച്ച ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച : “ൈദവം
എെന്റനിന്ദനീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു. 24 “യേഹാവഎനിക്ക്
ഇനിയുംഒരുമകെനതരും”എന്നുംപറഞ്ഞ്അവൾഅവന് േയാേസഫ്എന്നു
േപരിട്ട .

25 റാേഹൽ േയാേസഫിെന ്രപസവിച്ചേശഷം യാേക്കാബ് ലാബാേനാട്:
“ഞാൻ എെന്റ സ്ഥലേത്തക്കും േദശേത്തക്കും േപാകുവാൻ എെന്ന
അയയ്േക്കണം. 26 ഞാൻ നിെന്ന േസവിച്ചതിെന്റ ്രപതിഫലമായ എെന്റ
ഭാര്യമാെരയും മക്കെളയും എനിക്ക് തരണം; ഞാൻ േപാകെട്ട; ഞാൻ
നിനക്ക് െചയ്ത േസവനം നീഅറിയുന്നുവേല്ലാ”എന്നു പറഞ്ഞു. 27ലാബാൻ
അവേനാട:് “നിനക്ക് എേന്നാട് ദയ ഉെണ്ടങ്കിൽ േപാകരുേത; നിെന്റനിമിത്തം
യേഹാവ എെന്ന അനു്രഗഹിച്ച എന്ന് എനിക്ക് േബാദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു.
28 നിനക്ക് എന്ത് ്രപതിഫലം േവണം എന്നു പറയുക; ഞാൻ തരാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 29 യാേക്കാബ് അവേനാട:് “ഞാൻ നിെന്ന എങ്ങെന
േസവിച്ച എന്നും നിെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടം എെന്റ പക്കൽ എങ്ങെന
ഇരുന്നു എന്നും നീ അറിയുന്നു. 30 ഞാൻ വരുംമുെമ്പ നിനക്ക് അല്പേമ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ; ഇേപ്പാൾ അത് അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
കാൽ വച്ചിടെത്തല്ലാം യേഹാവ നിെന്നഅനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി എെന്റ
സ്വന്തഭവനത്തിനുേവണ്ടി ഞാൻ എേപ്പാൾ കരുതും” എന്നും പറഞ്ഞു.
31 “ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തരണം”എന്ന് ലാബാൻ േചാദിച്ചതിന് യാേക്കാബ്
പറഞ്ഞത്: “നീ ഒന്നും തരണ്ടാ; ഈ കാര്യം നീ െചയ്തുതന്നാൽ ഞാൻ
നിെന്റആട്ടിൻകൂട്ടെത്തഇനിയും േമയിച്ച പാലിക്കാം. 32ഞാൻ ഇന്ന് നിെന്റ
എല്ലാകൂട്ടങ്ങളിലുംകൂടി കടന്ന്, അവയിൽ നിന്ന് പുള്ളിയും മറുകുമുള്ള
ആടുകെള ഒെക്കയും െചമ്മരിയാടുകളിൽ കറുത്തതിെനെയാെക്കയും
േകാലാടുകളിൽ പുള്ളിയും മറുകുമുള്ളതിെനയും േവർതിരിക്കാം; അത്
എെന്റ ്രപതിഫലമായിരിക്കെട്ട. 33 നാെള ഒരിക്കൽ എെന്റ ്രപതിഫലം
സംബന്ധിച്ച് നീ േനാക്കുവാൻ വരുേമ്പാൾ എെന്റ നീതി െതളിവായിരിക്കും;
േകാലാടുകളിൽ പുള്ളിയും മറുകുമില്ലാത്തതും െചമ്മരിയാടുകളിൽ
കറുത്തനിറമില്ലാത്തതും എല്ലാം എെന്റ പക്കൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ
േമാഷ്ടിച്ചതായി കരുതാം”. 34അതിന് ലാബാൻ: “ശരി,നീ പറഞ്ഞതുേപാെല
ആകെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 35അന്നുതെന്ന അവൻ വരയും മറുകുമുള്ള
മുട്ടാടുകെളയും പുള്ളിയും മറുകുമുള്ള െപൺേകാലാടുകെള ഒെക്കയും
െവണ്മയുള്ളതിെന ഒെക്കയും െചമ്മരിയാടുകളിൽ കറുത്തനിറമുള്ളതിെന
ഒെക്കയും േവർതിരിച്ച് അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച . 36അവൻ
തനിക്കും യാേക്കാബിനും ഇടയിൽ മൂന്നു ദിവസെത്ത യാ്രതാദൂരം
വച്ച ; ലാബാെന്റ ബാക്കിയുള്ള ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങെള യാേക്കാബ് േമയിച്ച .
37 എന്നാൽ യാേക്കാബ് പുന്നവൃക്ഷത്തിെന്റയും ബദാംവൃക്ഷത്തിെന്റയും
അരിഞ്ഞിൽവൃക്ഷത്തിെന്റയുംപച്ചെക്കാമ്പുകൾഎടുത്ത്അവയിൽെവള്ള

† 30. 20 ബഹുമാനം
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കാണത്തക്കവണ്ണംെവള്ളവരയായി േതാലുരിച്ച . 38ആടുകൾകുടിക്കുവാൻ
വന്നേപ്പാൾ അവൻ, താൻ േതാലുരിച്ച െകാമ്പുകെള പാത്തികളിലും
െവള്ളം പകരുന്ന െതാട്ടികളിലും ആടുകള െട മുമ്പിൽവച്ച ; അവ
െവള്ളം കുടിക്കുവാൻ വന്നേപ്പാൾ ചനേയറ്റ . 39ആടുകൾ െകാമ്പുകെള
കണ്ടുെകാണ്ട് ചനേയറ്റ വരയും പുള്ളിയും മറുകുമുള്ള കുട്ടികെള െപറ്റ .
40 ആ ആട്ടിൻകുട്ടികെള യാേക്കാബ് േവർതിരിച്ച് ആടുകെള ലാബാെന്റ
ആടുകളിൽ വരയും മറുകുമുള്ളഎല്ലാറ്റിനുംഅഭിമുഖമായി നിർത്തി;തെന്റ
സ്വന്തകൂട്ടങ്ങെള ലാബാെന്റ ആടുകേളാടു േചർക്കാെത േവെറയാക്കി.
41 ബലമുള്ള ആടുകൾ ചനേയല്ക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും െകാമ്പുകെള
കണ്ടുെകാണ്ട് ചനേയൽേക്കണ്ടതിനു യാേക്കാബ് ആ െകാമ്പുകെള
പാത്തികളിൽആടുകള െടകണ്ണിന് മുമ്പിൽവച്ച . 42ബലമില്ലാത്തആടുകൾ
ചനേയല്ക്കുേമ്പാൾ െകാമ്പുകെള വച്ചില്ല; അങ്ങെന ബലമില്ലാത്തവ
ലാബാനും ബലമുള്ളവ യാേക്കാബിനും ആയിത്തീർന്നു. 43 അവൻ
മഹാസമ്പന്നനായി അവന് വളെരആടുകള ം ദാസീദാസന്മാരും ഒട്ടകങ്ങള ം
കഴുതകള ം ഉണ്ടാകുകയും െചയ്തു.

31
1എന്നാൽ “ഞങ്ങള െടഅപ്പനുള്ളെതല്ലാം യാേക്കാബ് എടുത്തുകളഞ്ഞു
ഞങ്ങള െട അപ്പെന്റ വകെകാണ്ട് അവൻ ഈ ധനം എല്ലാം സമ്പാദിച്ച ”
എന്നു ലാബാെന്റ പു്രതന്മാർ പറഞ്ഞ വാക്കുകെള യാേക്കാബ് േകട്ട .
2 യാേക്കാബ് ലാബാെന്റ മുഖത്തു േനാക്കിയേപ്പാൾ അത് തെന്റ
േനെര മുൻെപന്നേപാെല അല്ല എന്നു കണ്ടു. 3 അേപ്പാൾ യേഹാവ
യാേക്കാബിേനാട:് “നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട േദശേത്തക്കും നിെന്റ
കുടുംബക്കാരുെട അടുക്കേലക്കും മടങ്ങിേപ്പാകുക; ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 4 യാേക്കാബ് ആളയച്ച് റാേഹലിേനയും
േലയാെയയും വയലിൽ തെന്റ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിെന്റ അടുക്കേലക്ക്
വിളിപ്പിച്ച , 5 അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങള െട അപ്പെന്റ മുഖം എെന്റ
േനെര മുൻെപന്നേപാെല അല്ല എന്നു ഞാൻ കാണുന്നു; എങ്കിലും എെന്റ
അപ്പെന്റ ൈദവം എേന്നാടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 നിങ്ങള െട അപ്പെന
ഞാൻ എെന്റ സർവ്വബലേത്താടുംകൂടി േസവിച്ച എന്നു നിങ്ങൾക്ക് തെന്ന
അറിയാമേല്ലാ. 7 നിങ്ങള െട അപ്പേനാ എെന്ന ചതിച്ച് എെന്റ ്രപതിഫലം
പത്തു ്രപാവശ്യം മാറ്റി; എങ്കിലും എേന്നാട് േദാഷം െചയ്യ വാൻ ൈദവം
അവെന സമ്മതിച്ചില്ല. 8 ‘പുള്ളിയുള്ളവ നിെന്റ ്രപതിഫലം ആയിരിക്കെട്ട’
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ കൂട്ടെമാെക്കയും പുള്ളിയുള്ള കുട്ടികെള
െപറ്റ ; ‘വരയുള്ളവ നിെന്റ ്രപതിഫലം ആയിരിക്കെട്ട’ എന്നവൻ പറഞ്ഞു
എങ്കിൽ കൂട്ടെമാെക്കയും വരയുള്ള കുട്ടികെള െപറ്റ . 9 ഇങ്ങെന ൈദവം
നിങ്ങള െട അപ്പെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത എടുത്ത് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു.
10ആടുകൾചനേയല്ക്കുന്നകാലത്ത്ഞാൻസ്വപ്നത്തിൽആടുകളിേന്മൽ
കയറുന്ന മുട്ടാടുകൾ വരയും പുള്ളിയും മറുകും ഉള്ളവ എന്നു കണ്ടു.
11 ൈദവത്തിെന്റ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ എേന്നാട:് ‘യാേക്കാേബ’ എന്നു
വിളിച്ച ; ‘ഞാൻ ഇതാ’ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. 12 അേപ്പാൾ ദൂതൻ:
‘നീ തലെപാക്കി േനാക്കുക; ആടുകള െടേമൽ കയറുന്ന മുട്ടാടുകൾ
എല്ലാം വരയും പുള്ളിയും മറുകുമുള്ളവയേല്ലാ; ലാബാൻ നിേന്നാട്
െചയ്യന്നെതാെക്കയും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. 13 നീ തൂണിെന അഭിേഷകം
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െചയ്യ കയും എേന്നാട് േനർച്ചേനരുകയും െചയ്തസ്ഥലമായ േബേഥലിെന്റ
ൈദവം ആകുന്നു ഞാൻ; ആകയാൽ നീ എഴുേന്നറ്റ,് ഈ േദശംവിട്ട് നിെന്റ
ജന്മേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുക’ എന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”. 14 റാേഹലും
േലയായുംഅവേനാട് ഉത്തരംപറഞ്ഞത:് “അപ്പെന്റവീട്ടിൽഞങ്ങൾക്ക്ഇനി
ഓഹരിയും അവകാശവും ഉേണ്ടാ? 15അവൻഞങ്ങെളഅന്യരായിട്ടല്ലേയാ
വിചാരിക്കുന്നത?് ഞങ്ങെള വിറ്റ വിലയും എല്ലാം തിന്നു കളഞ്ഞുവേല്ലാ.
16 ൈദവം ഞങ്ങള െട അപ്പെന്റ പക്കൽനിന്ന് എടുത്തുകളഞ്ഞ
സമ്പെത്താെക്കയും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങള െട മക്കൾക്കും ഉള്ളതേല്ലാ;
ആകയാൽ ൈദവം നിേന്നാട് കല്പിച്ചെതാെക്കയും െചയ്തുെകാള്ള ക”.
17അങ്ങെന യാേക്കാബ് എഴുേന്നറ്റ് തെന്റ ഭാര്യമാെരയും പു്രതന്മാെരയും
ഒട്ടകപ്പ റത്തു കയറ്റി. 18 തെന്റ കന്നുകാലികെള മുഴുവനും താൻ
സമ്പാദിച്ച സകല സമ്പെത്താെക്കയും താൻ പദ്ദൻ-അരാമിൽ സമ്പാദിച്ച
മൃഗസമ്പെത്താെക്കയും േചർത്തുെകാണ്ട് കനാൻേദശത്തു തെന്റ
അപ്പനായ യിസ്ഹാക്കിെന്റഅടുക്കൽ േപാകുവാൻ പുറെപ്പട്ട . 19ലാബാൻ
തെന്റ ആടുകെള േരാമം ക്രതിക്കുവാൻ േപായിരുന്നു; റാേഹൽ തെന്റ
അപ്പനുള്ള ഗൃഹവി്രഗഹങ്ങെള േമാഷ്ടിച്ച . 20 താൻ ഓടിേപ്പാകുന്നതു
യാേക്കാബ് അരാമ്യനായ ലാബാേനാടു അറിയിക്കായ്കയാൽ അവെന
േതാല്പിച്ചായിരുന്നു േപായത.് 21ഇങ്ങെനഅവൻതനിക്കുള്ളസകലവുമായി
ഓടിേപ്പായി; അവൻ പുറെപ്പട്ട നദികടന്നു, ഗിെലയാദ്പർവ്വതത്തിനു േനെര
തിരിഞ്ഞു.

22 യാേക്കാബ് ഓടിേപ്പായി എന്നു ലാബാനു മൂന്നാംദിവസം അറിവുകിട്ടി.
23 ഉടെന അവൻ തെന്റ സേഹാദരന്മാെര കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ഏഴു ദിവസെത്ത
വഴി അവെന പിന്തുടർന്നു ഗിെലയാദ്പർവ്വതത്തിൽ അവേനാെടാപ്പം
എത്തി. 24എന്നാൽ ൈദവം രാ്രതി സ്വപ്നത്തിൽ അരാമ്യനായ ലാബാെന്റ
അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട:് “നീ യാേക്കാബിേനാട് ഗുണെമങ്കിലും
േദാഷെമങ്കിലും പറയാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാൾക” എന്നു
കല്പിച്ച . 25 ലാബാൻ യാേക്കാബിേനാെടാപ്പം എത്തി; യാേക്കാബ്
പർവ്വതത്തിൽകൂടാരംഅടിച്ചിരുന്നു;ലാബാനുംതെന്റസേഹാദരന്മാരുമായി
ഗിെലയാദ്പർവ്വതത്തിൽ കൂടാരം അടിച്ച . 26 ലാബാൻ യാേക്കാബിേനാടു
പറഞ്ഞത്: “നീ എെന്ന ഒളിച്ച േപാകുകയും എെന്റ പു്രതിമാെര
വാളാൽ പിടിച്ചവെരേപ്പാെല െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്തത് എന്ത്?
27 നീ എെന്ന േതാല്പിച്ച രഹസ്യമായിട്ട് ഓടിേപ്പാകുകയും ഞാൻ
സേന്താഷേത്താടും സംഗീതേത്താടും മുരജേത്താടും വീണേയാടുംകൂെട
നിെന്ന അയയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എെന്ന അറിയിക്കാതിരിക്കുകയും
28 എെന്റ പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ചുംബിക്കുവാൻ എനിക്ക്
അവസരം തരാതിരിക്കുകയും െചയ്തത് എന്ത?് േഭാഷത്വമാണു
നീ െചയ്തത്. 29 നിങ്ങേളാട് േദാഷം െചയ്യ വാൻ എെന്റ പക്കൽ
ശക്തിയുണ്ട;്എങ്കിലും ‘നീയാേക്കാബിേനാടുഗുണെമങ്കിലും േദാഷെമങ്കിലും
പറയാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാൾക’ എന്നു നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ
ൈദവം കഴിഞ്ഞ രാ്രതി എേന്നാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 30 ആകെട്ട,
നിെന്റ പിതൃഭവനേത്താടുള്ള അതിവാഞ്ഛയാൽ നീ പുറെപ്പട്ട േപാന്നു;
എന്നാൽ എന ്െറ ്രഗഹബിംബങ്ങെള േമാഷ്ടിച്ചത് എന്തിന”് 31 യാേക്കാബ്
ലാബാേനാട്: “പേക്ഷ നിെന്റ പു്രതിമാെര നീ എെന്റ പക്കൽനിന്ന്
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ബലമായി പിടിച്ച വയ്ക്കും എന്നു ഞാൻ ഭയെപ്പട്ട . 32 എന്നാൽ നീ
ആരുെട പക്കൽ എങ്കിലും നിെന്റ ഗൃഹബിംബങ്ങെള കണ്ടാൽ അവൻ
ജീവേനാടിരിക്കരുത;് എെന്റ പക്കൽ നിെന്റ വക വല്ലതും ഉേണ്ടാ എന്നു
നീ നമ്മുെട സേഹാദരന്മാർ കാൺെക േനാക്കി എടുക്ക” എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു. റാേഹൽ അവെയ േമാഷ്ടിച്ചത് യാേക്കാബ് അറിഞ്ഞില്ല.
33 അങ്ങെന ലാബാൻ യാേക്കാബിെന്റ കൂടാരത്തിലും േലയായുെട
കൂടാരത്തിലും രണ്ടു ദാസിമാരുെട കൂടാരത്തിലും െചന്നു േനാക്കി,
ഒന്നും കണ്ടില്ലതാനും; അവൻ േലയായുെട കൂടാരത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി
റാേഹലിെന്റ കൂടാരത്തിൽ െചന്നു. 34 എന്നാൽ റാേഹൽ വി്രഗഹങ്ങെള
എടുത്ത് ഒട്ടകേക്കാപ്പിനുള്ളിൽ ഇട്ട് അതിേന്മൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
ലാബാൻ കൂടാരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും തിരഞ്ഞുേനാക്കി, കണ്ടില്ലതാനും.
35 അവൾ അപ്പേനാട:് “യജമാനൻ േകാപിക്കരുേത; നിെന്റ മുമ്പാെക
എഴുേന്നൽക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല; സ്്രതീകൾക്കുള്ള പതിവ്
എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെനഅവൻ പരിേശാധിച്ച ;
ഗൃഹവി്രഗഹങ്ങെള കണ്ടില്ലതാനും. 36 അേപ്പാൾ യാേക്കാബിനു േകാപം
ജ്വലിച്ച ,അവൻലാബാേനാടു വാദിച്ച . യാേക്കാബ് ലാബാേനാടു പറഞ്ഞത്
എെന്തന്നാൽ: “എെന്റകുറ്റം എന്ത്? നീ ഇ്രത ഉ്രഗതേയാെട എെന്റ പിന്നാെല
ഓടി വേരണ്ടതിന്എെന്റെതറ്റ്എന്ത്?

37 നീ എെന്റ സാധനങ്ങെളാെക്കയും പരിേശാധിച്ച വേല്ലാ; നിെന്റ
വീട്ടിെല സാധനം വല്ലതും കണ്ടുേവാ? എെന്റ സേഹാദരന്മാർക്കും നിെന്റ
സേഹാദരന്മാർക്കും മുമ്പാെകഇവിെട െവക്കുക;അവർനമുക്കിരുവർക്കും
മേദ്ധ്യവിധിക്കെട്ട. 38ഈഇരുപതുവർഷംഞാൻനിെന്റഅടുക്കൽപാർത്തു;
നിെന്റെചമ്മരിയാടുകൾക്കും േകാലാടുകൾക്കുംചനനാശംവന്നിട്ടില്ല. നിെന്റ
കൂട്ടത്തിെല ആട്ട െകാറ്റന്മാെര ഞാൻ തിന്നുകളഞ്ഞിട്ട മില്ല. 39 ദുഷ്ടമൃഗം
കടിച്ച കീറിയതിെന നിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരാെത ഞാൻ അതിന്
ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു;പകൽേമാഷണം േപായതിെനയും രാ്രതി േമാഷണം
േപായതിെനയും നീ എേന്നാട് േചാദിച്ച . 40ഇതായിരുന്നു എെന്റഅനുഭവം;
പകൽ െവയിൽെകാണ്ടും രാ്രതി തണുപ്പ െകാണ്ടും ഞാൻക്ഷയിച്ച ;എെന്റ
കണ്ണിന് ഉറക്കമില്ലാെതയായി. 41ഈഇരുപതു വർഷംഞാൻ നിെന്റ വീട്ടിൽ
വസിച്ച ; പതിനാല് വർഷം നിെന്റ രണ്ടു പു്രതിമാർക്കായിട്ട ം ആറ് വർഷം
നിെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിനായിട്ട ം നിെന്ന േസവിച്ച ; പത്തു ്രപാവശ്യം നീ
എെന്റ ്രപതിഫലം മാറ്റി. 42എെന്റ പിതാവിെന്റൈദവമായഅ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ ഭയവുമായവൻ എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ
നീ ഇേപ്പാൾ എെന്ന െവറുെത അയച്ച കളയുമായിരുന്നു; ൈദവം എെന്റ
കഷ്ടതയും എെന്റ ൈകകള െട അധ്വാനവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞ രാ്രതി
ന്യായംവിധിച്ച ”. 43 ലാബാൻ യാേക്കാബിേനാട:് “പു്രതിമാർ എെന്റ
പു്രതിമാർ, മക്കൾ എെന്റ മക്കൾ, ആട്ടിൻകൂട്ടം എെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടം; നീ
കാണുന്നെതാെക്കയും എനിക്കുള്ളതുതെന്ന; ഈ എെന്റ പു്രതിമാേരാേടാ
അവർ ്രപസവിച്ച മക്കേളാേടാ ഞാൻ ഇന്ന് എന്ത് െചയ്യ ം? 44അതുെകാണ്ട്
വരിക, ഞാനും നീയും തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്യ ക; അത് എനിക്കും
നിനക്കും മേദ്ധ്യ സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 45അേപ്പാൾ
യാേക്കാബ് ഒരു കല്ല് എടുത്തു തൂണായി നിർത്തി. 46 “കല്ല കൾ
കൂട്ട വിൻ” എന്നു യാേക്കാബ് തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട് പറഞ്ഞു; അവർ
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കല്ല കൾ എടുത്ത് ഒരു കൂമ്പാരമുണ്ടാക്കി; കൂമ്പാരത്തിേന്മൽവച്ച് അവർ
ഭക്ഷണം കഴിച്ച . 47 ലാബാൻ അതിന് െയഗർ-സഹദൂഥാ എന്നു േപരിട്ട ;
എന്നാൽ യാേക്കാബ് അതിന് ഗേലദ് *എന്നു േപരിട്ട . 48 “ഈ കൂമ്പാരം
ഇന്ന് എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ സാക്ഷി” എന്ന് ലാബാൻ പറഞ്ഞു.
അതുെകാണ്ട് അതിന് ഗേലദ് എന്നും മിസ്പാ†എന്നും േപരായി: 49 “നാം
തമ്മിൽ അകന്നിരിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവ എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ
കാവലായിരിക്കെട്ട. 50 നീ എെന്റ പു്രതിമാെര ഉപ്രദവിക്കുകേയാ എെന്റ
പു്രതിമാെരയല്ലാെത േവെറ സ്്രതീകെള സ്വീകരിക്കുകേയാ െചയ്യ െമങ്കിൽ
നേമ്മാടുകൂെട ആരും ഇല്ല; േനാക്കുക, ൈദവം തെന്ന എനിക്കും
നിനക്കും മേദ്ധ്യ സാക്ഷി” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 51 ലാബാൻ പിെന്നയും
യാേക്കാബിേനാട്: “ഇതാ, ഈ കൂമ്പാരം; ഇതാ, എനിക്കും നിനക്കും
മേദ്ധ്യ നിർത്തിയ തൂൺ. 52 േദാഷത്തിനായി ഞാൻ ഈ കൂമ്പാരം കടന്നു
നിെന്റ അടുക്കൽ വരാെതയും നീ ഈ കൂമ്പാരവും ഈ തൂണും കടന്ന്
എെന്റ അടുക്കൽ വരാെതയും ഇരിേക്കണ്ടതിന് ഈ കൂമ്പാരവും സാക്ഷി,
ഈ തൂണും സാക്ഷി. 53 അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും നാേഹാരിെന്റ
ൈദവവും അവരുെട പിതാവിെന്റ ൈദവവുമായവൻ നമുക്കു മേദ്ധ്യ
വിധിക്കെട്ട”എന്നു പറഞ്ഞു. യാേക്കാബ് തെന്റപിതാവായയിസ്ഹാക്കിെന്റ
ഭയമായവെനെച്ചാല്ലി സത്യംെചയ്തു. 54 പിെന്ന യാേക്കാബ് പർവ്വതത്തിൽ
യാഗം അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ തെന്റ സേഹാദരന്മാെര വിളിച്ച ;
അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പർവ്വതത്തിൽ രാ്രതിപാർത്തു. 55 ലാബാൻ
അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ് തെന്റ പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ചുംബിക്കുകയും അനു്രഗഹിക്കുകയും െചയ്തേശഷം അവിെടനിന്നു
പുറെപ്പട്ട സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

32
1 യാേക്കാബ് തെന്റ വഴിക്കുേപായി; ൈദവത്തിെന്റ ദൂതന്മാർ അവെന്റ
എതിെര വന്നു. 2 യാേക്കാബ് അവെര കണ്ടേപ്പാൾ: “ഇതു ൈദവത്തിെന്റ
ൈസന്യം”എന്നു പറഞ്ഞു. ആസ്ഥലത്തിനു അവൻ മഹനയീം എന്നു േപർ
ഇട്ട .

3 അനന്തരം യാേക്കാബ് ഏേദാം നാടായ േസയീർേദശത്ത്
തെന്റ സേഹാദരനായ ഏശാവിെന്റ അടുക്കൽ തനിക്കുമുമ്പായി
സേന്ദശവാഹകെര അയച്ച . 4 അവേരാടു കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ:
“എെന്റ യജമാനനായ ഏശാവിേനാട് ഇങ്ങെന പറയുക: ‘നിെന്റ
ദാസൻ യാേക്കാബ് ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: ഞാൻ ലാബാെന്റ അടുക്കൽ
പരേദശിയായി പാർത്ത് ഇന്നുവെര അവിെട താമസിച്ച . 5 എനിക്ക്
കാളയും കഴുതയും ആടും ദാസീദാസന്മാരും ഉണ്ട്; നിനക്ക് എേന്നാട്
കൃപ േതാേന്നണ്ടതിനാകുന്നു യജമാനെന അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ
ആളയക്കുന്നത.് 6 ദൂതന്മാർ യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു:
“ഞങ്ങൾ നിെന്റ സേഹാദരനായ ഏശാവിെന്റ അടുക്കൽ േപായി വന്നു;
അവൻ നാനൂറ് ആള കള മായി നിെന്ന എതിേരൽക്കുവാൻ വരുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അേപ്പാൾ യാേക്കാബ് ഏറ്റവും വ്യാകുലെപ്പട്ട
അസ്വസ്ഥനായി, തേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന ജനെത്തയും ആടുകെളയും
കന്നുകാലികെളയും ഒട്ടകങ്ങെളയും രണ്ടു കൂട്ടമായി വിഭാഗിച്ച , 8 “ഏശാവ്

* 31. 47 കൂമ്പാരം † 31. 48 ഉയര ്ന്നസ്ഥലം
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ഒരു കൂട്ടത്തിെന്റ േനെര വന്ന് അതിെന നശിപ്പിച്ചാൽ മെറ്റ കൂട്ടത്തിന്
ഓടിേപ്പാകാമേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 9 പിെന്ന യാേക്കാബ് ്രപാർത്ഥിച്ചത:്
“എെന്റ പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും എെന്റ പിതാവായ
യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവുമായുേള്ളാേവ, ‘നിെന്റ േദശേത്തക്കും നിെന്റ
കുടുംബക്കാരുെട അടുക്കേലക്കും മടങ്ങിേപ്പാവുക; ഞാൻ നിനക്ക്
നന്മ െചയ്യ ം’ എന്ന് എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്ത യേഹാേവ, 10അടിയേനാട്
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സകലദയയ്ക്കും സകലവിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഞാൻ
ഒട്ട ം േയാഗ്യനല്ല; ഒരു വടിേയാടുകൂടി മാ്രതമേല്ലാ ഞാൻ ഈ േയാർദ്ദാൻ
കടന്നത്; ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ രണ്ടു കൂട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. 11 എെന്റ
സേഹാദരനായ ഏശാവിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ
എന്നു ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു; പേക്ഷ അവൻ വന്ന് എെന്നയും
മക്കേളാടുകൂെട അമ്മമാെരയും നശിപ്പിക്കും എന്നു ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.
12 അവിടുേന്നാ: ‘ഞാൻ നിേന്നാട് നന്മ െചയ്യ ം; നിെന്റ സന്തതിെയ
െപരുപ്പംെകാണ്ട് എണ്ണ വാൻ കഴിയാത്ത കടൽകരയിെല മണൽേപാെല
ആക്കും’ എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തുവേല്ലാ”. 13 അന്ന് രാ്രതി അവൻ
അവിെട പാർത്തു; തെന്റ ൈകവശം ഉള്ളതിൽ തെന്റ സേഹാദരനായ
ഏശാവിനു സമ്മാനമായിട്ട് 14 ഇരുനൂറ് െപൺേകാലാടുകെളയും ഇരുപതു
ആൺേകാലാടുകെളയും ഇരുനൂറ് െപൺെചമ്മരിയാടുകെളയും ഇരുപതു
ആൺെചമ്മരിയാടുകെളയും 15 കറവയുള്ള മുപ്പത് ഒട്ടകങ്ങെളയും
അവയുെട കുട്ടികെളയും നാല്പതു പശുക്കെളയും പത്തു കാളകെളയും
ഇരുപതു െപൺകഴുതകെളയും പത്തു കഴുതക്കുട്ടികെളയും േവർതിരിച്ച .
16തെന്റ ദാസന്മാരുെട ൈകവശം ഓേരാ കൂട്ടെത്ത ്രപേത്യകം ്രപേത്യകമായി
ഏല്പിച്ച , തെന്റ ദാസന്മാേരാട്: “നിങ്ങൾ എനിക്ക് മുമ്പായി കടന്നുേപായി
അതത് കൂട്ടത്തിനു മേദ്ധ്യ കുറച്ച് അകലം പാലിക്കുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
17 ഒന്നാമത് േപാകുന്നവേനാട് അവൻ: “എെന്റ സേഹാദരനായ ഏശാവ്
നിെന്ന കണ്ട്: ‘നീ ആരുെട ആൾ? എവിെട േപാകുന്നു? നിെന്റ മുമ്പിൽ
േപാകുന്ന ഇവആരുെട വക’എന്നിങ്ങെന നിേന്നാട് േചാദിച്ചാൽ: 18 ‘നിെന്റ
ദാസൻ യാേക്കാബിെന്റ വക ആകുന്നു; ഇത് യജമാനനായ ഏശാവിന്
അയച്ചിരിക്കുന്ന സമ്മാനം; അതാ, അവനും പിന്നാെല വരുന്നു’ എന്നു നീ
പറയണം” എന്നു കല്പിച്ച . 19 രണ്ടാമത്തവേനാടും മൂന്നാമത്തവേനാടും
കൂട്ടങ്ങെളനടത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നഎല്ലാവേരാടും: “നിങ്ങൾഏശാവിെന
കാണുേമ്പാൾ ഇ്രപകാരം അവേനാട് പറയുവിൻ; 20 ‘അതാ, നിെന്റ ദാസൻ
യാേക്കാബ് പിന്നാെല വരുന്നു’ എന്നും പറയുവിൻ” എന്ന് അവൻ കല്പിച്ച .
“എനിക്ക് മുമ്പായിേപാകുന്ന സമ്മാനംെകാണ്ട് അവെന ശാന്തനാക്കിയിട്ട
പിെന്ന ഞാൻ അവെന്റ മുഖം കണ്ടുെകാള്ളാം; പേക്ഷ അവൻ എെന്ന
സ്വീകരിേച്ചക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു. 21അങ്ങെനസമ്മാനംഅവെന്റമുമ്പിലായി
നടന്നുേപായി;അവേനാഅന്ന് രാ്രതി കൂട്ടേത്താടുകൂെട പാർത്തു.

22ആ രാ്രതിയിൽ അവൻ എഴുേന്നറ്റ , തെന്റ രണ്ടു ഭാര്യമാെരയും രണ്ടു
ദാസിമാെരയും പതിെനാന്നു പു്രതന്മാെരയും കൂട്ടി യാേബ്ബാക്ക്കടവു കടന്നു.
23 അങ്ങെന അവൻ അവെര കൂട്ടി ആറ്റിനക്കെര കടത്തി; തനിക്കുള്ള
സർവ്വവും അക്കെര കടത്തിയേശഷം യാേക്കാബ് തനിേയ േശഷിച്ച ;
24 അേപ്പാൾ ഒരു പുരുഷൻ പുലരുന്നതുവെര അവേനാട് ദ്വന്ദയുദ്ധം
നടത്തി. 25 അവെന ജയിക്കയില്ല എന്നു കണ്ടേപ്പാൾ അവൻ അവെന്റ
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ഇടുപ്പ സന്ധിയിൽ െതാട്ട ; ആകയാൽ അവേനാട് മല്ല പിടിക്കുകയിൽ
യാേക്കാബിെന്റ ഇടുപ്പ സന്ധി ഉള ക്കിേപ്പായി. 26 “എെന്ന വിടുക;
േനരം പുലരുന്നുവേല്ലാ” എന്ന് ആ പുരുഷൻ പറഞ്ഞതിന:് “നീ എെന്ന
അനു്രഗഹിച്ചല്ലാെത ഞാൻ നിെന്ന വിടുകയില്ല”എന്ന് യാേക്കാബ് പറഞ്ഞു.
27 “നിെന്റ േപർ എന്ത”്എന്ന്അവൻഅവേനാട് േചാദിച്ചതിന:് “യാേക്കാബ”്
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 28 “നീ ൈദവേത്താടും മനുഷ്യേരാടും മല്ല പിടിച്ച
ജയിച്ചതുെകാണ്ടു നിെന്റ േപര് ഇനി യാേക്കാബ് എന്നല്ല യി്രസാേയൽ*
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 29 യാേക്കാബ് അവേനാട:്
“നിെന്റ േപര് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതേരണം” എന്ന് അേപക്ഷിച്ച : “നീ എെന്റ
േപർ േചാദിക്കുന്നത് എന്ത”് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു, അവിെടവച്ച് അവൻ
യാേക്കാബിെന അനു്രഗഹിച്ച . 30 “ഞാൻ ൈദവെത്ത മുഖാമുഖമായി
കണ്ടിട്ട ം എനിക്ക് ജീവഹാനി വന്നില്ല” എന്നു യാേക്കാബ് പറഞ്ഞ,്
ആ സ്ഥലത്തിനു െപനീേയൽ എന്നു േപരിട്ട . 31 അവൻ െപനീേയൽ†

കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ച ; എന്നാൽ ഇടുപ്പിെന്റ ഉള ക്കുനിമിത്തം
അവൻ മുടന്തിനടന്നു. 32 അവൻ യാേക്കാബിെന്റ ഇടുപ്പ സന്ധിയിെല
ഞരമ്പിൽ െതാട്ടതുെകാണ്ടു യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഇന്നുവെരയും
ഇടുപ്പ സന്ധിയിെലഞരമ്പുതിന്നാറില്ല.
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1അനന്തരംയാേക്കാബ് തലെപാക്കി േനാക്കി,ഏശാവുംഅവേനാടുകൂെട
നാനൂറ്ആള കള ം വരുന്നത് കണ്ടു;തെന്റ മക്കെള േലയായുെടഅടുക്കലും
റാേഹലിെന്റഅടുക്കലും രണ്ടുദാസിമാരുെടഅടുക്കലുംവിഭാഗിച്ച നിർത്തി.
2അവൻദാസിമാെരയുംഅവരുെട മക്കെളയും മുൻപിലായും േലയാെയയും
അവള െട മക്കെളയും പിമ്പിലും റാേഹലിെനയും േയാേസഫിെനയും
അവസാനമായും നിർത്തി. 3അവൻ അവർക്ക് മുൻപായി കടന്ന് ഏഴു
്രപാവശ്യം സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച െകാണ്ട് തെന്റ സേഹാദരേനാട്
അടുത്തുെചന്നു. 4 ഏശാവ് ഓടിവന്ന് അവെന എതിേരറ്റ,് ആലിംഗനം
െചയ്തു; അവെന്റ കഴുത്തിൽ വീണ് അവെന ചുംബിച്ച , രണ്ടുേപരും
കരഞ്ഞു. 5പിെന്ന ഏശാവ് തലെപാക്കി സ്്രതീകെളയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
കണ്ടു: “നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള ഇവർ ആരാകുന്നു” എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
“ൈദവം അടിയനു കൃപയാൽ നല്കിയിരിക്കുന്ന മക്കൾ” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. 6അേപ്പാൾ ദാസിമാരും മക്കള ം അടുത്തുവന്നു നമസ്കരിച്ച ;
7 േലയായും മക്കള ം അടുത്തുവന്ന് നമസ്കരിച്ച ;അവസാനം േയാേസഫും
റാേഹലും അടുത്തുവന്നു നമസ്കരിച്ച . 8 “ഞാൻ വഴിക്കു കണ്ട ആ
കൂട്ടെമാെക്കയുംഎന്തിന്”എന്ന്ഏശാവ് േചാദിച്ചതിന്: “യജമാനന്എേന്നാട്
കൃപേതാേന്നണ്ടതിന് ആകുന്നു” എന്ന് യാേക്കാബ് പറഞ്ഞു. 9 അതിന്
ഏശാവ:് “സേഹാദരാ, എനിക്ക് േവണ്ട്രത ഉണ്ട;് നിനക്കുള്ളത് നിനക്ക്
ഇരിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അതിന് യാേക്കാബ്: “അങ്ങെനയല്ല,
എേന്നാട് കൃപ ഉെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ സമ്മാനം എെന്റ ൈകയിൽനിന്നു
വാങ്ങണേമ; ൈദവത്തിെന്റ മുഖം കാണുന്നതുേപാെല ഞാൻ നിെന്റ
മുഖം കാണുകയും നിനക്ക് എേന്നാട് ദയ േതാന്നുകയും െചയ്തുവേല്ലാ;
11ഞാൻ അയച്ചിരിക്കുന്ന സമ്മാനം വാങ്ങണേമ; ൈദവം എേന്നാട് കൃപ
െചയ്തിരിക്കുന്നു; എനിക്ക് േവണ്ട്രത ഉണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞ് ഏശാവിെന

* 32. 28 ൈദവേത്താട് മല്ല് പിടിച്ചവന് † 32. 31 ൈദവമുഖം
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നിർബ്ബന്ധിച്ച ; അങ്ങെന അവൻ അത് വാങ്ങി. 12 പിെന്ന ഏശാവ:്
“നമുക്കു യാ്രത തുടരാം; ഞാൻ നിനക്ക് മുൻപായി നടക്കാം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 13അതിന് യാേക്കാബ് അവേനാട:് “കുട്ടികൾ നന്നാ ഇളയവർ
എന്നും കറവുള്ളആടുകള ം കന്നുകാലികള ം കൂെട ഉെണ്ടന്നും യജമാനൻ
അറിയുന്നുവേല്ലാ;അവെയഒരു ദിവസംഅധികമായിഓടിച്ചാൽകൂട്ടെമല്ലാം
ചത്തുേപാകും. 14 യജമാനൻ അടിയനു മുൻപായി േപായാലും; എെന്റ
കൂെടയുള്ള കന്നുകാലികള െടയും കുഞ്ഞുങ്ങള െടയും ്രപാപ്തിക്ക്
ഒത്തവണ്ണംഞാൻസാവധാനത്തിൽഅവെയ നടത്തിെക്കാണ്ടു േസയീരിൽ
യജമാനെന്റ അടുക്കൽ വന്നുെകാള്ളാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 15 “എെന്റ
ആള കളിൽ ചിലെര ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ നിർത്തെട്ട” എന്ന് ഏശാവ്
പറഞ്ഞതിന:് “എന്തിന?് യജമാനെന്റ കൃപയുണ്ടായാൽ മതി”എന്ന്അവൻ
പറഞ്ഞു. 16 അങ്ങെന ഏശാവ് അന്ന് തെന്റ വഴിക്കു േസയീരിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി. 17 യാേക്കാേബാ സുേക്കാത്തിേലക്കു യാ്രത പുറെപ്പട്ട ;
തനിക്ക് ഒരു വീടു പണിതു; കന്നുകാലിക്കൂട്ടത്തിനു െതാഴുത്തുകള ം െകട്ടി;
അതുെകാണ്ട്ആസ്ഥലത്തിന്സുേക്കാത്ത്എന്നു േപരു പറയുന്നു.

18 യാേക്കാബ് പദ്ദൻ-അരാമിൽനിന്നു വന്നേശഷം കനാൻേദശത്തിെല
െശേഖംപട്ടണത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തി പട്ടണത്തിനരിെക
കൂടാരമടിച്ച . 19 താൻ കൂടാരമടിച്ച സ്ഥലത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം െശേഖമിെന്റ
അപ്പനായ ഹേമാരിെന്റ പു്രതന്മാേരാടു നൂറു െവള്ളിക്കാശിനു വാങ്ങി.
20 അവിെട അവൻ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു, അതിന് ഏൽ-എേലാേഹ-
യി്രസാേയൽ*എന്നു േപർവിളിച്ച .
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1 േലയായാേക്കാബിനു ്രപസവിച്ച മകളായ ദീനാ േദശത്തിെലകന്യകമാെര
കാണുവാൻ േപായി. 2 അേപ്പാൾ ഹിവ്യനായ ഹേമാരിെന്റ മകനും
േദശത്തിെന്റ ്രപഭുവുമായ െശേഖം അവെള കണ്ടിട്ട് പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി
അവേളാടുകൂെട ശയിച്ച് അവൾക്കു കളങ്കം വരുത്തി. 3അവെന്റ ഉള്ളം
യാേക്കാബിെന്റ മകളായ ദീനാേയാടു പറ്റിേച്ചർന്നു; അവൻ ബാലികെയ
സ്േനഹിച്ച , ബാലികേയാടു ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ച . 4 െശേഖം തെന്റ
അപ്പനായഹേമാരിേനാട്: “ഈബാലെയഎനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് എടുക്കണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 5 തെന്റ മകളായ ദീനാെയ അവൻ മാനഭംഗെപ്പടുത്തി
എന്നു യാേക്കാബ് േകട്ട ; അവെന്റ പു്രതന്മാർ ആട്ടിൻകൂട്ടേത്താടുകൂെട
വയലിൽ ആയിരുന്നു; അവർ വരുന്നതുവെര യാേക്കാബ് മൗനമായിരുന്നു.
6 െശേഖമിെന്റ അപ്പനായ ഹേമാർ യാേക്കാബിേനാടു സംസാരിപ്പാൻ
അവെന്റഅടുക്കൽ വന്നു. 7യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാർ വിവരം അറിഞ്ഞ്
വയലിൽനിന്നു വന്നു. േശേഖം യാേക്കാബിെന്റ മകേളാടുകൂെട ശയിച്ച ,
അങ്ങെന അരുതാത്ത കാര്യം െചയ്തു യി്രസാേയലിൽ വഷളത്തം
്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട്ആപുരുഷന്മാർക്ക് വ്യസനം േതാന്നി മഹാേകാപവും
ജ്വലിച്ച . 8ഹേമാർ അവേരാടു സംസാരിച്ച : “എെന്റ മകൻ െശേഖമിെന്റ
മനസ്സ് നിങ്ങള െട മകേളാട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു; അവെള അവന് ഭാര്യയായി
െകാടുക്കണം. 9ഞങ്ങള മായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പട്ട് നിങ്ങള െട
പു്രതിമാെര ഞങ്ങൾക്കു തരികയും ഞങ്ങള െട പു്രതിമാെര നിങ്ങൾക്ക്
എടുക്കുകയും െചയ്യ വിൻ. 10 നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങേളാടുകൂെട പാർക്കാം;
* 33. 20 ഏൽ-എേലാേഹ-യി്രസാേയൽയി്രസാേയലിെന്റശക്തനായൈദവം
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േദശത്തു നിങ്ങൾക്ക് സ്വാത്രന്ത്യമുണ്ടാകും; അതിൽ പാർത്തു വ്യാപാരം
െചയ്തു വസ്തു സമ്പാദിക്കുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. 11 െശേഖമും
അവള െട അപ്പേനാടും സേഹാദരന്മാേരാടും: “നിങ്ങൾക്ക് എേന്നാട്
കൃപ േതാന്നിയാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ തരാം. 12 എേന്നാട്
സ്്രതീധനവും സമ്മാനവും എ്രതെയങ്കിലും േചാദിക്കുവിൻ; നിങ്ങൾ
പറയുന്നതുേപാെല ഞാൻ തരാം; ബാലെയ എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട
തരണം” എന്നു പറഞ്ഞു. 13 തങ്ങള െട സേഹാദരിയായ ദീനാെയ ഇവൻ
മാനഭംഗെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ട് യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാർ െശേഖമിേനാടും
അവെന്റ അപ്പനായ ഹേമാരിേനാടും സംസാരിച്ച വ്യാജമായി ഉത്തരം
പറഞ്ഞത്: 14 “ഞങ്ങള െട സേഹാദരിെയ അ്രഗചർമ്മിയായ പുരുഷന്
െകാടുക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾക്കു സാധിക്കുന്നതല്ല; അത് ഞങ്ങൾക്ക്
അപമാനമാകുന്നു.എങ്കിലും ഒന്ന് െചയ്താൽഞങ്ങൾസമ്മതിക്കാം.

15 നിങ്ങള െട പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും പരിേച്ഛദന ഏറ്റ നിങ്ങൾ
ഞങ്ങെളേപ്പാെല ആയി തീരുെമങ്കിൽ 16 ഞങ്ങള െട പു്രതിമാെര
നിങ്ങൾക്ക് തരികയും നിങ്ങള െട പു്രതിമാെര ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയും
നിങ്ങേളാടുകൂെട താമസിച്ച് ഒരു ജനമായി തീരുകയും െചയ്യാം. 17പരിേച്ഛദന
ഏല്ക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങള െട വാക്ക് സമ്മതിക്കാതിരുന്നാേലാ ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട ബാലികെയ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാരും”. 18അവരുെട വാക്കുകൾ
ഹേമാരിനും ഹാേമാരിെന്റ മകനായ െശേഖമിനും േബാധിച്ച . 19 ആ
യുവാവിനു യാേക്കാബിെന്റ മകേളാട് അനുരാഗം വർദ്ധിച്ചതുെകാണ്ട്
അവൻ ആ കാര്യം നടത്തുവാൻ താമസം വരുത്തിയില്ല; അവൻ തെന്റ
പിതൃഭവനത്തിൽ എല്ലാവെരക്കാള ം ബഹുമാന്യനായിരുന്നു. 20അങ്ങെന
ഹേമാരും അവെന്റ മകനായ െശേഖമും തങ്ങള െട പട്ടണവാതില്ക്കൽ
െചന്നു, പട്ടണത്തിെല പുരുഷന്മാേരാടു സംസാരിച്ച : 21 “ഈ മനുഷ്യർ
നേമ്മാടു സമാധാനമായിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് അവർ േദശത്തു
പാർത്തു വ്യാപാരം െചയ്യെട്ട; അവർക്കും നമുക്കും മതിയാകുംവണ്ണം
േദശം വിസ്താരമുള്ളതാണേല്ലാ; അവരുെട പു്രതിമാെര നമുക്ക്
ഭാര്യമാരായിഎടുക്കുകയും നമ്മുെട പു്രതിമാെരഅവർക്ക് െകാടുക്കുകയും
െചയ്യ ക. 22 എങ്കിലും അവർ പരിേച്ഛദനയുള്ളവരായിരിക്കുംേപാെല
നമ്മുെടയിടയിലുള്ള പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും പരിേച്ഛദന ഏറ്റാൽ
മാ്രതേമ അവർ നേമ്മാടുകൂെട വസിച്ച് ഒരു ജനമായിരിക്കുവാൻ
സമ്മതിക്കുകയുള്ള . 23അവരുെട ആട്ടിൻകൂട്ടവും സമ്പത്തും മൃഗങ്ങൾ
എല്ലാം നമുക്ക്ആകുകയില്ലേയാ?അവർപറയുന്നതുേപാെലസമ്മതിച്ചാൽ
മതി; എന്നാൽ അവർ നേമ്മാടുകൂെട പാർക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
24 അേപ്പാൾ ഹേമാരിെന്റ പട്ടണത്തിലുള്ളവർ എല്ലാവരും അവെന്റയും
മകൻ െശേഖമിെന്റയും വാക്കു േകട്ട പട്ടണവാസികളിൽ ആെണല്ലാം
പരിേച്ഛദന ഏറ്റ . 25 മൂന്നാംദിവസം അവർ േവദനെപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
യാേക്കാബിെന്റ രണ്ടു പു്രതന്മാരായി ദീനായുെട സേഹാദരന്മാരായ
ശിെമേയാനും േലവിയും അവരവരുെട വാൾ എടുത്തു നിർഭയമായിരുന്ന
പട്ടണത്തിെന്റ േനെര െചന്ന് ആണിെനെയാെക്കയും െകാന്നുകളഞ്ഞു.
26 അവർ ഹേമാരിെനയും അവെന്റ മകനായ േശേഖമിെനയും വാളിെന്റ
വായ്ത്തലയാൽ െകാന്നു ദീനാെയ െശേഖമിെന്റ വീട്ടിൽനിന്നു കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
േപാന്നു. 27 പിെന്ന യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാർ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട ഇടയിൽ
െചന്നു, അവരുെട സേഹാദരിെയ മാനഭംഗെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ടു പട്ടണം
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െകാള്ള െചയ്തു. 28 യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാർ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട ആട്,
കന്നുകാലി, കഴുത ഇങ്ങെന പട്ടണത്തിലും െവളിയിലുമുള്ളവെയാെക്കയും
അപഹരിച്ച . 29അവരുെട സമ്പെത്താെക്കയും എല്ലാ ൈപതങ്ങെളയും
ഭാര്യമാെരയും അവർ െകാണ്ടുേപായി; വീടുകളിലുള്ളെതാെക്കയും
െകാള്ളയിട്ട . 30 അേപ്പാൾ യാേക്കാബ് ശിെമേയാേനാടും േലവിേയാടും:
“ഈ േദശനിവാസികളായ കനാന്യരുെടയും െപരിസ്യരുെടയും ഇടയിൽ
നിങ്ങൾ എെന്ന നാറ്റിച്ച വിഷമത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ആൾബലം
കുറവുള്ളവനേല്ലാ; അവർ എനിക്ക് വിേരാധമായി കൂട്ടംകൂടി എെന്ന
േതാല്പിക്കുകയും ഞാനും എെന്റ ഭവനവും നശിക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 31അതിന് അവർ: “ഞങ്ങള െട സേഹാദരിേയാട് അവന് ഒരു
േവശ്യേയാട് എന്നേപാെല െപരുമാറാേമാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

35
1 അനന്തരം ൈദവം യാേക്കാബിേനാട:് “എഴുേന്നറ്റ് േബേഥലിൽ
െചന്നു അവിെട പാർക്കുക; നിെന്റ സേഹാദരനായ ഏശാവിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് നീ ഓടിേപ്പാകുേമ്പാൾ നിനക്ക് ്രപത്യക്ഷനായ ൈദവത്തിന്
അവിെട ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുക” എന്നു കല്പിച്ച . 2 അേപ്പാൾ
യാേക്കാബ് തെന്റ കുടുംബേത്താടും കൂെടയുള്ള എല്ലാവേരാടും:
“നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള അന്യേദവന്മാെര നീക്കിക്കളഞ്ഞു നിങ്ങെള
ശുദ്ധീകരിച്ച വസ്്രതം മാറുവിൻ. 3 നാം പുറെപ്പട്ട േബേഥലിേലക്കു
േപാകുക; എെന്റ കഷ്ടകാലത്ത് എെന്റ ്രപാർത്ഥന േകൾക്കുകയും
ഞാൻ േപായ വഴിയിൽ എേന്നാട് കൂെടയിരിക്കുകയും െചയ്ത
ൈദവത്തിന് ഞാൻ അവിെട ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 4അങ്ങെന അവർ അവരുെട ൈകവശമുള്ള അന്യേദവന്മാെര
ഒെക്കയും കാതുകളിെല ആഭരണങ്ങെളയും യാേക്കാബിെന്റ പക്കൽ
െകാടുത്തു;യാേക്കാബ്അവെയ െശേഖമിനരിെകയുള്ളകരുേവലകത്തിൻ
കീഴിൽ കുഴിച്ചിട്ട . 5 പിെന്ന അവർ യാ്രത പുറെപ്പട്ട ; അവരുെട ചുറ്റ ം
ഉണ്ടായിരുന്ന പട്ടണങ്ങളിെല ജനങ്ങള െടേമൽ ൈദവത്തിെന്റ വലിയ
ഭീതി വീണതുെകാണ്ട് യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാെര ആരും പിന്തുടർന്നില്ല.
6 യാേക്കാബും കൂെടയുള്ള ജനങ്ങള ം കനാൻേദശത്തിെല ലൂസ് എന്ന
േബേഥലിൽ എത്തി. 7അവിെട അവൻ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു; തെന്റ
സേഹാദരെന്റമുമ്പിൽനിന്ന്ഓടിേപ്പാകുേമ്പാൾഅവന്അവിെടവച്ച ൈദവം
്രപത്യക്ഷനായതുെകാണ്ട് അവൻ ആസ്ഥലത്തിന് ഏൽ-േബേഥൽ* എന്നു
േപർവിളിച്ച . 8 റിെബക്കയുെട േപാറ്റമ്മയായ െദേബാരാ മരിച്ച , അവെള
േബേഥലിനു താെഴ ഒരു കരുേവലകത്തിൻ കീഴിൽ സംസ്കരിച്ച ; അതിന്
അേല്ലാൻ-ബാഖൂത്ത†്എന്നു േപരിട്ട .

9 യാേക്കാബ് പദ്ദൻ-അരാമിൽനിന്നു വന്നേശഷം ൈദവം അവനു
പിെന്നയും ്രപത്യക്ഷനായി അവെന അനു്രഗഹിച്ച . 10ൈദവം അവേനാട:്
“നിെന്റ േപര് യാേക്കാബ് എന്നേല്ലാ; ഇനി നിനക്ക് യാേക്കാബ് എന്നല്ല
യി്രസാേയൽ എന്നുതെന്ന േപരാകണം”എന്നു കല്പിച്ച് അവന് യി്രസാേയൽ
എന്നു േപരിട്ട . 11ൈദവം പിെന്നയുംഅവേനാട:് “ഞാൻസർവ്വശക്തിയുള്ള
ൈദവം ആകുന്നു; നീ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനായി െപരുകുക; ഒരു

* 35. 7 ഏൽ-േബേഥൽ േബേഥലിെന്റൈദവം † 35. 8 അേല്ലാൻ-ബാഖൂത്ത് വിലപിക്കുന്നഓക്ക്
വൃക്ഷം
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ജനതയും ജനതകള െട കൂട്ടവും നിന്നിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും; രാജാക്കന്മാരും
നിന്നിൽനിന്നു പുറെപ്പടും. 12 ഞാൻ അ്രബാഹാമിനും യിസ്ഹാക്കിനും
െകാടുത്തേദശം നിനക്ക് തരും; നിെന്റ േശഷം നിെന്റ സന്തതിക്കും ഈ
േദശം െകാടുക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 13 അവേനാട് സംസാരിച്ച
സ്ഥലത്തുനിന്ന് ൈദവം അവെന വിട്ട കയറിേപ്പായി. 14 അവിടുന്ന്
തേന്നാട് സംസാരിച്ച സ്ഥലത്ത് യാേക്കാബ് ഒരു കൽത്തൂൺ നിർത്തി;
അതിേന്മൽ ഒരു പാനീയയാഗം ഒഴിച്ച് എണ്ണയും പകർന്നു. 15 ൈദവം
തേന്നാട് സംസാരിച്ച സ്ഥലത്തിന് യാേക്കാബ് േബേഥൽ എന്നു േപരിട്ട .
16അവർ േബേഥലിൽനിന്നു യാ്രത പുറെപ്പട്ട ; എ്രഫാത്തയിൽ എത്തുവാൻ
അല്പദൂരം മാ്രതമുള്ളേപ്പാൾ റാേഹൽ ്രപസവിച്ച ; ്രപസവിക്കുേമ്പാൾ
അവൾക്കു കഠിന േവദനയുണ്ടായി. 17 അങ്ങെന ്രപസവത്തിൽ
അവൾക്കു കഠിനേവദനയായിരിക്കുേമ്പാൾ സൂതികർമ്മിണി‡ അവേളാട:്
“ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഇതും ഒരു മകനായിരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 18എന്നാൽ
അവൾമരിച്ച േപായി;ജീവൻേപാകുന്നസമയംഅവൾഅവനുെബേനാനീ§
എന്നു േപർ ഇട്ട ; അവെന്റ അപ്പേനാ അവന് െബന്യാമീൻ* എന്നു േപരിട്ട .
19റാേഹൽമരിച്ചിട്ട്അവെള േബത്ത-്േലേഹംഎന്നഎ്രഫാത്തിനു േപാകുന്ന
വഴിയിൽ അടക്കം െചയ്തു. 20അവള െട കല്ലറയിേന്മൽ യാേക്കാബ് ഒരു
തൂൺനിർത്തിഅത് റാേഹലിെന്റകല്ലറത്തൂൺഎന്നേപരിൽഇന്നുവെരയും
നില്ക്കുന്നു. 21പിെന്ന യി്രസാേയൽ യാ്രത പുറെപ്പട്ട ,ഏെദർേഗാപുരത്തിന്
അപ്പ റം കൂടാരം അടിച്ച . 22യി്രസാേയൽആ േദശത്തു താമസിക്കുേമ്പാൾ
രൂേബൻ െചന്നു തെന്റ അപ്പെന്റ െവപ്പാട്ടിയായ† ബിൽഹാേയാടുകൂെട
ശയിച്ച ;യി്രസാേയൽഅതുേകട്ട .

23 യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാർ പ്രന്തണ്ട് േപരായിരുന്നു. േലയായുെട
പു്രതന്മാർ: യാേക്കാബിെന്റ ആദ്യജാതൻ രൂേബൻ, ശിെമേയാൻ, േലവി,
െയഹൂദാ,യിസ്സാഖാർ, െസബൂലൂൻ. 24റാേഹലിെന്റപു്രതന്മാർ: േയാേസഫും
െബന്യാമീനും. 25 റാേഹലിെന്റ ദാസിയായ ബിൽഹായുെട പു്രതന്മാർ:
ദാനും നഫ്താലിയും. 26 േലയായുെട ദാസിയായ സില്പായുെട പു്രതന്മാർ
ഗാദും ആേശരും. ഇവർ യാേക്കാബിനു പദ്ദൻ-അരാമിൽവച്ച ജനിച്ച
പു്രതന്മാർ. 27 പിെന്ന യാേക്കാബ് കിര്യത്ത-്അർബ എന്ന മേ്രമയിൽ തെന്റ
അപ്പനായ യിസ്ഹാക്കിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; അ്രബാഹാമും യിസ്ഹാക്കും
വസിച്ചിരുന്ന െഹേ്രബാൻ ഇതുതെന്ന. 28 യിസ്ഹാക്കിെന്റ ആയുസ്സ്
നൂെറ്റൺപതു വർഷമായിരുന്നു. 29 യിസ്ഹാക്ക് വളെര ്രപായംെചന്നവനും
കാലസമ്പൂർണ്ണനുമായി ്രപാണെന വിട്ട മരിച്ച തെന്റ ജനേത്താടു േചർന്നു;
അവെന്റപു്രതന്മാരായഏശാവും യാേക്കാബുംകൂടിഅവെനസംസ്കരിച്ച .

36
1ഏേദാം എന്നഏശാവിെന്റ വംശപാരമ്പര്യമാണിത്: 2ഏശാവ് ഹിത്യനായ
ഏേലാെന്റ മകൾആദാ, ഹിവ്യനായ സിെബേയാന ്െറ മകളായഅനായുെട
മകൾ ഒെഹാലീബാ എന്നീ കനാന്യകന്യകമാെരയും 3 യിശ്മാേയലിെന്റ
മകള ം െനബാേയാത്തിെന്റ സേഹാദരിയുമായ ബാസമത്തിെനയും
ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ച . 4 ആദാ ഏശാവിന് എലീഫാസിെന

‡ 35. 17 സൂതികർമ്മിണി, ്രപസവശു്രശൂഷിക. § 35. 18 അവനു െബേനാനീ എെന്റ ദുഖത്തിെന്റ
പു്രതന ് * 35. 18 െബന്യാമീൻഎെന്റവലതുകരത്തിെന്റപു്രതന ് † 35. 22 െവപ്പാട്ടിയായകല്യാണം
കഴിക്കാെതപുരുഷേനാടുകൂെട താമസിക്കുന്നസ്്രതീ.
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്രപസവിച്ച ; ബാസമത്ത് െരയൂേവലിെന ്രപസവിച്ച ; 5 ഒെഹാലീബാമാ
െയയൂശിെനയും യലാമിെനയും േകാരഹിെനയും ്രപസവിച്ച ; ഇവർ
ഏശാവിനു കനാൻേദശത്തുവച്ച ജനിച്ച പു്രതന്മാർ. 6 എന്നാൽ ഏശാവ്
തെന്റ ഭാര്യമാെരയും പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും വീട്ടിലുള്ളവെര
എല്ലാവേരയും തെന്റ ആടുമാടുകെളയും സകലമൃഗങ്ങെളയും
കനാൻേദശത്തു സമ്പാദിച്ച സമ്പെത്താെക്കയുംെകാണ്ടു തെന്റ
സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെന്റ സമീപത്തുനിന്നു ദൂെര ഒരു േദശേത്തക്ക്
േപായി. 7 അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് പാർക്കുവാൻ കഴിയാത്തവിധം അവരുെട
സമ്പത്ത് അധികമായിരുന്നു; അവരുെട ആടുമാടുകൾ നിമിത്തം അവർ
പരേദശികളായി പാർത്തിരുന്ന േദശത്തിന് അവെര വഹിച്ച കൂടായിരുന്നു.
8 അങ്ങെന ഏേദാം എന്നും േപരുള്ള ഏശാവ് േസയീർപർവ്വതത്തിൽ
പാർത്തു. 9 േസയീർപർവ്വതത്തിലുള്ളഏേദാമ്യരുെട പിതാവായഏശാവിെന്റ
വംശപാരമ്പര്യം: 10 ഏശാവിെന്റ പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ: ഏശാവിെന്റ
ഭാര്യയായ ആദായുെട മകൻ എലീഫാസ,് ഏശാവിെന്റ ഭാര്യയായ
ബാസമത്തിെന്റ മകൻ െരയൂേവൽ. 11എലീഫാസിെന്റ പു്രതന്മാർ: േതമാൻ,
ഓമാർ, െസേഫാ, ഗത്ഥാം, െകനസ്. 12 തിമ്നാ എന്നവൾ ഏശാവിെന്റ
മകനായ എലീഫാസിെന്റ െവപ്പാട്ടി ആയിരുന്നു. അവൾ എലീഫാസിന്
അമാേലക്കിെന ്രപസവിച്ച ; ഇവർ ഏശാവിെന്റ ഭാര്യയായ ആദായുെട
പു്രതന്മാർ. 13 െരയൂേവലിന ്െറ പു്രതന്മാർ: നഹത്ത,് േസരഹ,് ശമ്മാ,
മിസ്സാ; ഇവർ ഏശാവിന ്െറ ഭാര്യയായ ബാസമത്തിന ്െറ പു്രതന്മാർ.
14 സിെബേയാന ്െറ മകളായ അനായുെട മകൾ ഒെഹാലീബാമാ എന്ന
ഏശാവിെന്റ ഭാര്യയുെട പു്രതന്മാർ ആെരന്നാൽ: അവൾ ഏശാവിനു
െയയൂശ,് യലാം, േകാരഹ് എന്നിവെര ്രപസവിച്ച . 15 ഏശാവിെന്റ
പു്രതന്മാരിെല ്രപഭുക്കന്മാർ ആെരന്നാൽ: ഏശാവിെന്റ ആദ്യജാതൻ
എലീഫാസിെന്റ പു്രതന്മാർ: േതമാൻ്രപഭു, ഓമാർ്രപഭു, െസേഫാ്രപഭു,
െകനസ്്രപഭു, 16 േകാരഹ്്രപഭു, ഗത്ഥാം്രപഭു, അമാേലക്്രപഭു; ഇവർ
ഏേദാംേദശത്ത് എലീഫാസിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച ്രപഭുക്കന്മാർ; ഇവർ
ആദായുെട പു്രതന്മാർ. 17ഏശാവിെന്റ മകനായ െരയൂേവലിെന്റ പു്രതന്മാർ
ആെരന്നാൽ: നഹത്ത്്രപഭു, േസരഹ്്രപഭു, ശമ്മാ്രപഭു, മിസ്സാ്രപഭു, ഇവർ
ഏേദാംേദശത്ത് െരയൂേവലിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ്രപഭുക്കന്മാർ; ഇവർ
ഏശാവിെന്റ ഭാര്യ ബാസമത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ. 18 ഏശാവിെന്റ ഭാര്യയായ
ഒെഹാലീബാമായുെട പു്രതന്മാർ ആെരന്നാൽ: െയയൂശ്്രപഭു, യലാം്രപഭു,
േകാരഹ്്രപഭു; ഇവർ അനായുെട മകളായി ഏശാവിെന്റ ഭാര്യയായ
ഒെഹാലീബാമായിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ്രപഭുക്കന്മാർ. 19ഇവർ ഏേദാം എന്നും
േപരുള്ള ഏശാവിെന്റ പു്രതന്മാരും അവരിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ്രപഭുക്കന്മാരും
ആകുന്നു.

20 േഹാര്യനായ േസയീരിെന്റ പു്രതന്മാരായിരുന്ന േദശത്തിെല
പൂർവ്വനിവാസികൾ ആെരന്നാൽ: േലാതാൻ, േശാബാൽ, സിെബേയാൻ,
21അനാ, ദീേശാൻ, ഏെസർ, ദീശാൻ; ഇവർ ഏേദാംേദശത്ത് േസയീരിെന്റ
പു്രതന്മാരായ േഹാര്യ്രപഭുക്കന്മാർ. 22 േലാതാെന്റ പു്രതന്മാർ േഹാരിയും
േഹമാമും ആയിരുന്നു. േലാതാെന്റ സേഹാദരി തിമ്നാ. 23 േശാബാലിെന്റ
പു്രതന്മാർ ആെരന്നാൽ: അൽവാൻ, മാനഹത്ത,് ഏബാൽ, െശേഫാ,
ഓനാം. 24സിെബേയാെന്റ പു്രതന്മാർ: അയ്യാവും അനാവും ആയിരുന്നു;
മരുഭൂമിയിൽതെന്റഅപ്പനായസിെബേയാെന്റകഴുതകെള േമയ്ക്കുേമ്പാൾ
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ചൂടുറവുകൾ *കെണ്ടത്തിയ അനാ ഇവൻ തെന്ന. 25അനാവിെന്റ മക്കൾ
ഇവർ: ദീേശാനും അനാവിെന്റ മകൾ ഒെഹാലീബാമായും ആയിരുന്നു.
26 ദീശാെന്റ പു്രതന്മാർ ആെരന്നാൽ: െഹംദാൻ, എശ്ബാൻ, യി്രതാൻ,
െകരാൻ. 27 ഏെസരിെന്റ പു്രതന്മാർ: ബിൽഹാൻ, സാവാൻ, അക്കാൻ.
28 ദീശാെന്റ പു്രതന്മാർഊസുംഅരാനുംആയിരുന്നു. 29 േഹാര്യ്രപഭുക്കന്മാർ
ആെരന്നാൽ: േലാതാൻ്രപഭു, േശാബാൽ്രപഭു, സിെബേയാൻ്രപഭു,
അനാ്രപഭു, 30ദീേശാൻ്രപഭു,ഏെസർ്രപഭു, ദീശാൻ ്രപഭു; േസയീർേദശത്തിെല
വിവിധഭാഗങ്ങളിെല വംശക്കാർ അവരുെട പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരായ
്രപഭുക്കന്മാരുെട േപരിൽഅറിയെപ്പട്ട .

31യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു രാജാവുണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പ് ഏേദാംേദശത്തു
ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാർ ആെരന്നാൽ: 32 െബേയാരിെന്റ പു്രതനായ േബല
ഏേദാമിൽ രാജാവായിരുന്നു; അവെന്റ പട്ടണത്തിന് ദിൻഹാബാ എന്നു
േപര.് 33 േബല മരിച്ചേശഷം െബാ്രസക്കാരനായ േസെരഹിെന്റ മകൻ
േയാബാബ് അവന് പകരം രാജാവായി. 34 േയാബാബ് മരിച്ചേശഷം
േതമാന്യേദശക്കാരനായ ഹൂശാം അവന് പകരം രാജാവായി. 35 ഹൂശാം
മരിച്ചേശഷം േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽവച്ച മിദ്യാെന േതാല്പിച്ച ബദദിെന്റ
മകൻ ഹദദ് അവന് പകരം രാജാവായി; അവെന്റ പട്ടണത്തിന് അവീത്ത്
എന്നു േപര.് 36ഹദദ് മരിച്ചേശഷം മേ്രസക്കക്കാരൻ സമ്ലാ അവനു പകരം
രാജാവായി. 37 സമ്ലാ മരിച്ചേശഷം നദീതീരത്തുള്ള െരേഹാേബാത്ത്
പട്ടണക്കാരനായ െശൗല ്അവന് പകരം രാജാവായി. 38െശൗല് മരിച്ചേശഷം
അക്േബാരിെന്റ മകൻ ബാൽഹാനാൻ അവന് പകരം രാജാവായി.
39അക്േബാരിെന്റ മകനായ ബാൽഹാനാൻ മരിച്ചേശഷം ഹദർ അവനു
പകരം രാജാവായി. അവെന്റ പട്ടണത്തിന് പാവു എന്നു േപർ. അവെന്റ
ഭാര്യക്ക് െമേഹതേബൽ എന്നു േപര;് അവൾ േമസാഹാബിെന്റ മകളായ
മേ്രതദിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു. 40 വംശങ്ങളായും കുലങ്ങളായും
ഏശാവിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ്രപഭുക്കന്മാരുെട േപരുകൾ ഇവയാകുന്നു:
തിമ്നാ്രപഭു, അൽവാ്രപഭു, െയേഥത്ത്്രപഭു, ഒെഹാലീബാമാ്രപഭു;
41ഏലാ്രപഭു, പീേനാൻ്രപഭു, െകനസ്്രപഭു, േതമാൻ്രപഭു; 42 മിബ്സാർ്രപഭു,
മഗ്ദീേയൽ്രപഭു, ഈരാം്രപഭു; 43 ഇവർ അവകാശമാക്കിയ േദശത്തുള്ള
വാസസ്ഥലങ്ങള െട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏേദാമ്യ്രപഭുക്കന്മാർ ഇവർ
ആകുന്നു;ഏേദാമ്യരുെട പിതാവ്ഏശാവ് തെന്ന.

37
1 യാേക്കാബ് തെന്റ പിതാവ് പരേദശിയായി പാർത്ത േദശമായ
കനാൻേദശത്തു വസിച്ച . 2 യാേക്കാബിെന്റ വംശപരമ്പര
ഇതാകുന്നു: േയാേസഫിനു പതിേനഴു വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട ആടുകെള േമയിച്ച െകാണ്ട് ഒരു ബാലനായി
തെന്റ അപ്പെന്റ ഭാര്യമാരായ ബിൽഹായുെടയും സില്പായുെടയും
പു്രതന്മാേരാടുകൂെട ഇരുന്ന് അവെരക്കുറിച്ച ള്ള ദുർവാർത്ത േയാേസഫ്
അപ്പേനാട് വന്നുപറഞ്ഞു. 3 േയാേസഫ് വാർദ്ധക്യത്തിെല മകനാകെകാണ്ട്
യി്രസാേയൽ എല്ലാമക്കളിലുംവച്ച് അവെനഅധികം സ്േനഹിച്ച് ഒരു നാനാ
വര ്ണ്ണങ്ങളിലുള്ളഅങ്കിഅവന് ഉണ്ടാക്കിച്ച െകാടുത്തു. 4അപ്പൻതങ്ങെള
എല്ലാവെരക്കാള ം അവെന അധികം സ്േനഹിക്കുന്നു എന്ന് അവെന്റ

* 36. 24 ചൂടുറവുകൾഒരു ഇനംകാട്ട കഴുതകള ്
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സേഹാദരന്മാർ കണ്ടിട്ട് അവെന െവറുത്തു; അവേനാട് സൗഹൃദപൂർവ്വം
സംസാരിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 5 േയാേസഫ് ഒരു സ്വപ്നം
കണ്ടു; അത് തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട് അറിയിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ
അവെന പിെന്നയും അധികം െവറുത്തു. 6 േയാേസഫ് സേഹാദരന്മാേരാട്
പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം േകട്ട െകാൾവിൻ. 7 നാം വയലിൽ
കറ്റ െകട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു; അേപ്പാൾ ഇതാ, എെന്റ കറ്റ എഴുേന്നറ്റ
നിവിർന്നുനിന്നു; നിങ്ങള െട കറ്റകൾ ചുറ്റ ം നിന്ന് എെന്റ കറ്റെയ
നമസ്കരിച്ച ”. 8അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ അവേനാട:് “നീ ഞങ്ങള െട
രാജാവാകുേമാ? നീ ഞങ്ങെള ഭരിക്കുേമാ” എന്നു പറഞ്ഞു, അവെന്റ
സ്വപ്നങ്ങൾനിമിത്തവുംഅവെന്റവാക്കുകൾനിമിത്തവുംഅവർഅവെന
പിെന്നയും അധികം െവറുത്തു. 9അവൻ മെറ്റാരു സ്വപ്നം കണ്ടു അത്
തെന്റസേഹാദരന്മാേരാട് അറിയിച്ച : “ഇതാ,ഞാൻപിെന്നയും ഒരു സ്വപ്നം
കണ്ടു;സൂര്യനും ച്രന്ദനും പതിെനാന്നു നക്ഷ്രതങ്ങള ം എെന്ന നമസ്കരിച്ച ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അവൻ അത് അപ്പേനാടും സേഹാദരന്മാേരാടും
അറിയിച്ചേപ്പാൾഅപ്പൻഅവെനശാസിച്ച്അവേനാട:് “നീഈകണ്ടസ്വപ്നം
എന്ത?് ഞാനും നിെന്റ അമ്മയും നിെന്റ സേഹാദരന്മാരും സാഷ്ടാംഗം
വീണു നിെന്ന നമസ്കരിക്കുവാൻ വരുേമാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 11അവെന്റ
സേഹാദരന്മാർക്ക് അവേനാട് അസൂയ േതാന്നി; അപ്പേനാ ഈ വാക്ക്
മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച . 12 അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ അപ്പെന്റ ആടുകെള
േമയിക്കുവാൻ െശേഖമിൽ േപായിരുന്നു. 13യി്രസാേയൽ േയാേസഫിേനാട:്
“നിെന്റസേഹാദരന്മാർെശേഖമിൽആടുേമയിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ;വരുക,ഞാൻ
നിെന്ന അവരുെട അടുക്കൽ അയയ്ക്കും” എന്നു പറഞ്ഞതിന് അവൻ
അവേനാട:് “ഞാൻ േപാകാം”എന്നു പറഞ്ഞു. 14യി്രസാേയൽ അവേനാട:്
“നീ െചന്നു നിെന്റ സേഹാദരന്മാർക്ക് സുഖം തെന്നേയാ? ആടുകൾ
നന്നായിരിക്കുന്നുേവാ എന്നു േനാക്കി, വന്നു വിവരം അറിയിക്കണം”
എന്നു പറഞ്ഞ് െഹേ്രബാൻതാഴ്വരയിൽ നിന്നു അവെന അയച്ച ; അവൻ
െശേഖമിൽഎത്തി. 15അവൻ േമച്ചിൽസ്ഥലത്തു ചുറ്റി നടക്കുന്നത് ഒരുവൻ
കണ്ടു: “നീ എന്ത് അേന്വഷിക്കുന്നു”എന്ന് അവേനാട് േചാദിച്ച . 16അതിന്
അവൻ: “ഞാൻഎെന്റസേഹാദരന്മാെരഅേന്വഷിക്കുന്നു;അവർഎവിെട
ആട് േമയിക്കുന്നുഎന്ന്എേന്നാട്അറിയിക്കണേമ”എന്നുപറഞ്ഞു.

17 “അവർ ഇവിെടനിന്ന് േപായി; ‘നാം േദാഥാനിേലക്ക് േപാവുക’ എന്ന്
അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ േകട്ട ” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
േയാേസഫ് തെന്റ സേഹാദരന്മാെര അേന്വഷിച്ച െചന്നു േദാഥാനിൽവച്ച
കണ്ടു. 18 സേഹാദരന്മാർ േയാേസഫിെന ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ട് അവെന
െകാേല്ലണ്ടതിന്അവൻഅടുത്തുവരുന്നതിനു മുെമ്പഅവനു വിേരാധമായി
ഗൂഢാേലാചന െചയ്തു: 19 “അതാ, സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു; വരുവിൻ, നാം
അവെന െകാന്ന് ഒരു കുഴിയിൽ ഇട്ട കളയുക; 20 ‘ഒരു കാട്ട മൃഗം അവെന
തിന്നുകളഞ്ഞു’ എന്നു പറയാം; അവെന്റ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താകുെമന്നു
നമുക്കു കാണാമേല്ലാ” എന്നു തമ്മിൽതമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 21 രൂേബൻ അത്
േകട്ടിട്ട:് “നാം അവനു ജീവഹാനി വരുത്തരുത”് എന്നു പറഞ്ഞ് അവെന
അവരുെടൈകയിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച . 22അവരുെടൈകയിൽനിന്ന്അവെന
വിടുവിച്ച് അപ്പെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപാേകണെമന്ന് കരുതിെക്കാണ്ടു
രൂേബൻ അവേരാട:് “രക്തം വീഴ്ത്തരുത;് നിങ്ങൾ അവെന്റേമൽ ൈക
െവക്കാെത മരുഭൂമിയിലുള്ള ഈ കുഴിയിൽ അവെന ഇടുവിൻ” എന്നു
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പറഞ്ഞു. 23 േയാേസഫ് തെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
അവൻധരിച്ചിരുന്നനിലയങ്കിഅവർഊരി,അവെനഎടുത്ത് ഒരുകുഴിയിൽ
ഇട്ട . 24അത് െവള്ളമില്ലാത്ത െപാട്ടക്കുഴി ആയിരുന്നു. 25അവർ ഭക്ഷണം
കഴിക്കുവാൻ ഇരുന്നേപ്പാൾ തലെപാക്കി േനാക്കി, ഗിെലയാദിൽനിന്ന്
സാ്രമ്പാണിയും സുഗന്ധപ്പശയും സന്നിനായകവും ഒട്ടകപ്പ റത്തു കയറ്റി
ഈജിപ്റ്റിേലക്കു* െകാണ്ടുേപാകുന്ന യിശ്മാേയല്യരുെട ഒരു യാ്രതക്കൂട്ടം
വരുന്നത് കണ്ടു. 26 അേപ്പാൾ െയഹൂദാ തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട:്
“നാം നമ്മുെട സേഹാദരെന െകാന്ന് അവെന്റ രക്തം മറച്ചിട്ട് എന്ത്
്രപേയാജനം? 27 വരുവിൻ, നാം അവെന യിശ്മാേയല്യർക്കു വില് ക്കുക;
നാം അവെന്റേമൽ ൈക െവക്കരുത;് അവൻ നമ്മുെട സേഹാദരനും
നമ്മുെട മാംസവുമേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു; അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ
അതിന് സമ്മതിച്ച . 28 മിദ്യാന്യകച്ചവടക്കാർ കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ
അവർ േയാേസഫിെന കുഴിയിൽനിന്നു വലിച്ച കയറ്റി, യിശ്മാേയല്യർക്ക്
ഇരുപതു െവള്ളിക്കാശിനു† വിറ്റ . അവർ േയാേസഫിെന ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി.

29 രൂേബൻ തിരിെക കുഴിയുെട അടുക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ േയാേസഫ്
കുഴിയിൽ ഇല്ല എന്നു കണ്ടു തെന്റ വസ്്രതം കീറി, 30 സേഹാദരന്മാരുെട
അടുക്കൽ വന്നു: “ബാലെന കാണുന്നില്ലേല്ലാ; ഞാൻ ഇനി എവിെട
േപാേകണ്ടു” എന്നു പറഞ്ഞു. 31 പിെന്ന അവർ ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയ
െകാന്ന്, േയാേസഫിെന്റ അങ്കി എടുത്തു രക്തത്തിൽ മുക്കി. 32അവർ
നിലയങ്കി അപ്പെന്റ അടുക്കൽ െകാടുത്തയച്ച : “ഇതു ഞങ്ങൾക്കു
കണ്ടുകിട്ടി; ഇതു നിെന്റ മകെന്റ അങ്കിേയാ അല്ലേയാ എന്ന് േനാക്കണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 33അവൻ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു: “ഇത് എെന്റ മകെന്റ
അങ്കി തെന്ന; ഒരു കാട്ട മൃഗം അവെന തിന്നുകളഞ്ഞു: േയാേസഫിെന
പറിച്ച കീറികളഞ്ഞു, സംശയമില്ല”എന്നു പറഞ്ഞു. 34യാേക്കാബ് വസ്്രതം
കീറി, അരയിൽ ചാക്കുശീല ചുറ്റി ഏറിയനാൾ തെന്റ മകെനെച്ചാല്ലി
ദുഃഖിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 35അവെന്റപു്രതന്മാരും പു്രതിമാരുംഎല്ലാംഅവെന
ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വന്നു; അവേനാ ആശ്വാസം ൈകെക്കാള്ള വാൻ
മനസ്സില്ലാെത: “ഞാൻ ദുഃഖേത്താെട എെന്റ മകെന്റ അടുക്കൽ
പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങും” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങെന അവെന്റ അപ്പൻ
അവെനക്കുറിച്ച കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 36എന്നാൽ മിദ്യാന്യർ അവെന
ഈജിപ്റ്റിൽ ഫറേവാെന്റ ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥനായി അംഗരക്ഷകരുെട
നായകനായ േപാത്തീഫറിനു വിറ്റ .

38
1അക്കാലത്ത്െയഹൂദാതെന്റസേഹാദരന്മാെരവിട്ട്ഹീരാഎന്നു േപരുള്ള
ഒരു അദുല്ലാമ്യെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു; 2അവിെട ശൂവാ എന്നു േപരുള്ള
ഒരു കനാന്യെന്റ മകെള കണ്ടു; അവെള വിവാഹംെചയ്തു. 3 അവൾ
ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ; െയഹൂദാ അവന് ഏർ എന്നു േപരിട്ട .
4അവൾ പിെന്നയും ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ; അവൾ അവന്
ഓനാൻ എന്നു േപരിട്ട . 5 അവൾ പിെന്നയും ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച ; അവന് േശലാ എന്നു േപരിട്ട . അവൾ ഇവെന ്രപസവിച്ചേപ്പാൾ

* 37. 25 ഈജിപ്റ്റിേലക്കുഈജിപ്റ്റ് † 37. 28 ഇരുപതു െവള്ളിക്കാശിനു 230 ്രഗാം െവള്ളി
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െയഹൂദാ െകസീബിൽ ആയിരുന്നു. 6 െയഹൂദാ തെന്റ ആദ്യജാതനായ
ഏരിനു താമാർ എന്നു േപരുള്ള ഒരു ഭാര്യെയ എടുത്തു. 7 െയഹൂദായുെട
ആദ്യജാതനായഏർയേഹാവയ്ക്ക്അ്രപിയനായിരുന്നതുെകാണ്ട് യേഹാവ
അവെന മരണത്തിനിരയാക്കി. 8അേപ്പാൾ െയഹൂദാ ഓനാേനാട:് “നിെന്റ
േജ്യഷ്ഠെന്റ ഭാര്യയുെട അടുക്കൽ െചന്ന് അവേളാടു േദവരധർമ്മം*
അനുഷ്ഠിച്ച,് േജ്യഷ്ഠെന്റ േപർക്ക് സന്തതിെയ ജനിപ്പിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 9എന്നാൽ ആ സന്തതി തേന്റതായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഓനാൻ
അറിയുകെകാണ്ട് േജ്യഷ്ഠെന്റഭാര്യയുെടഅടുക്കൽെചന്നേപ്പാൾേജ്യഷ്ഠനു
സന്തതിെയ െകാടുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്ബീജം നിലത്തുവീഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു.
10 അവൻ െചയ്തതു യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായിരുന്നതുെകാണ്ട്
യേഹാവ ഇവെനയും മരണത്തിനിരയാക്കി. 11അേപ്പാൾ െയഹൂദാ തെന്റ
മരുമകളായതാമാറിേനാട:് “എെന്റമകൻേശലാ ്രപായപൂർത്തിയാകുേവാളം
നീ അപ്പെന്റ വീട്ടിൽേപായി വിധവയായി വസിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു;
ഇവനുംസേഹാദരന്മാെരേപ്പാെലമരിച്ച േപാകരുത്എന്ന്അവൻവിചാരിച്ച ;
അങ്ങെന താമാർ അപ്പെന്റ വീട്ടിൽേപായി പാർത്തു. 12 കുെറ കാലം
കഴിഞ്ഞ് ശൂവയുെട മകൾ െയഹൂദായുെട ഭാര്യ മരിച്ച ; െയഹൂദായുെട
ദുഃഖം മാറിയേശഷം അവൻ തെന്റ സ്േനഹിതൻ അദുല്ലാമ്യനായ
ഹീരേയാടുകൂെട തിമ്നായിൽ തെന്റ ആടുകെള േരാമം ക്രതിക്കുന്ന
അടിയന്തരത്തിനുേപായി. 13 “നിെന്റ അമ്മായിയപ്പൻ ആടുകെള േരാമം
ക്രതിക്കുന്ന അടിയന്തരത്തിനു തിമ്നായ്ക്കു േപാകുന്നു” എന്നു താമാറിന്
അറിവുകിട്ടി. 14 േശലാ ്രപായപൂർത്തിയായിട്ട ം തെന്ന അവന് ഭാര്യയായി
െകാടുത്തില്ല എന്നു കണ്ടിട്ട് അവൾ വിധവാവസ്്രതം മാറ്റിവച്ച്, ഒരു മൂടുപടം
മൂടി പുതച്ച് തിമ്നായ്ക്കു േപാകുന്ന വഴിക്കുള്ള എനയീംപട്ടണത്തിെന്റ
വാതിൽക്കൽ ഇരുന്നു. 15 െയഹൂദാ അവെള കണ്ടേപ്പാൾ അവൾ
മുഖം മൂടിയിരുന്നതുെകാണ്ട് ഒരു േവശ്യ എന്നു വിചാരിച്ച . 16 അവൻ
വഴിയരിെക അവള െട അടുക്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞു തെന്റ മരുമകൾ എന്നു
അറിയാെത: “വരിക, ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ വരെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
“എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നതിനു നീ എനിക്ക് എന്ത് തരും” എന്ന് അവൾ
േചാദിച്ച . 17 “ഞാൻ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ നിനക്ക്
െകാടുത്തയക്കാം”എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. “നീ െകാടുത്തയക്കുന്നതുവെര
ഒരു പണയം തരുേമാ” എന്ന് അവൾ േചാദിച്ച . 18 “ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത്
പണയം തരണം” എന്ന് അവൻ േചാദിച്ചതിന് “നിെന്റ മു്രദേമാതിരവും
േമാതിരച്ചരടും നിെന്റ ൈകയിെല വടിയും” എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. ഇവ
അവൾക്കു െകാടുത്തു, അവൻ അവള െട അടുക്കൽ െചന്നു; അവൾ
ഗർഭം ധരിക്കയും െചയ്തു. 19 പിെന്ന അവൾ എഴുേന്നറ്റ േപായി, തെന്റ
മൂടുപടം നീക്കി വിധവാവസ്്രതം ധരിച്ച . 20 സ്്രതീയുെട ൈകയിൽനിന്നും
പണയം മടക്കിവാേങ്ങണ്ടതിന് െയഹൂദാ അദുല്ലാമ്യനായ സ്േനഹിതെന്റ
ൈകവശംആട്ടിൻകുട്ടിെയ െകാടുത്തയച്ച ;അവൻഅവെളകണ്ടില്ലതാനും.
21അവൻആസ്ഥലെത്തആള കേളാട:് “എനയീമിൽ വഴിയരിെക ഇരുന്ന
േവശ്യഎവിെട”എന്നുേചാദിച്ചതിന്: “ഇവിെടഒരു േവശ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല”
എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 22അവൻ െയഹൂദായുെട അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു:
“ഞാൻ അവെള കണ്ടില്ല; ‘ഈസ്ഥലത്ത് ഒരു േവശ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല’

* 38. 8 േദവരധർമ്മം ഭർത്തൃസേഹാദരെന്റധർമം.
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എന്ന് അവിെടയുള്ള ആള കൾ പറഞ്ഞു” എന്നു പറഞ്ഞു. 23 “അേപ്പാൾ
െയഹൂദാ നമുക്ക് അപകീർത്തി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ അവൾ അത്
എടുത്തുെകാള്ളെട്ട; ഞാൻ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ െകാടുത്തയച്ച വേല്ലാ;
നീ അവെള കണ്ടില്ലതാനും” എന്നു പറഞ്ഞു. 24 ഏകേദശം മൂന്നുമാസം
കഴിഞ്ഞിട്ട:് “നിെന്റ മരുമകൾ താമാർ പരസംഗം െചയ്തു, പരസംഗത്താൽ
ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു” എന്നു െയഹൂദായ്ക്ക് അറിവുകിട്ടി. അേപ്പാൾ
െയഹൂദാ: “അവെള പുറത്തുെകാണ്ടുവരുവിൻ; അവെള ചുട്ട കളയണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അവെള പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ അവൾ
അമ്മായപ്പെന്റഅടുക്കൽആളയച്ച:് “ഇവയുെട ഉടമസ്ഥനായ പുരുഷനാൽ
ആകുന്നു ഞാൻ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നത;് ഈ മു്രദേമാതിരവും
േമാതിരച്ചരടും വടിയും ആരുേടത് എന്നു േനാക്കി അറിയണം” എന്നു
പറയിച്ച . 26 െയഹൂദാ അവെയ അറിഞ്ഞ്: “അവൾ എന്നിലും
നീതിയുള്ളവൾ; ഞാൻ അവെള എെന്റ മകൻ േശലാവിനു െകാടുത്തില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു; അതിൽപിെന്ന അവെള ്രപാപിച്ചതുമില്ല. 27അവൾക്കു
്രപസവകാലം ആയേപ്പാൾ അവള െട ഗർഭത്തിൽ ഇരട്ടക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 28അവൾ്രപസവിക്കുേമ്പാൾഒരുകുഞ്ഞ്ൈകപുറത്തുനീട്ടി;
അേപ്പാൾസൂതികർമ്മിണി ഒരു ചുവന്ന നൂൽഎടുത്ത്അവെന്റൈകയ്ക്കു
െകട്ടി; “ഇവൻ ആദ്യം പുറത്തു വന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 29അവേനാ ൈക
പിെന്നയുംഅകേത്തക്കുവലിച്ച .അേപ്പാൾഅവെന്റസേഹാദരൻപുറത്തു
വന്നു: “നീഛി്രദം ഉണ്ടാക്കിയത്എന്ത”്എന്ന്അവൾപറഞ്ഞു.അതുെകാണ്ട്
അവന് േപെരസ്സ†് എന്നു േപരിട്ട . 30അതിന ്െറേശഷം ൈകേമൽ ചുവന്ന
നൂലുള്ള അവെന്റ സേഹാദരൻ പുറത്തു വന്നു; അവന് േസെരഹ‡് എന്നു
േപരിട്ട .

39
1 എന്നാൽ േയാേസഫിെന ഈജിപ്റ്റിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി;
അവെന അവിെട െകാണ്ടുവന്ന യിശ്മാേയല്യരുെട ൈകയിൽനിന്നു
ഫറേവാെന്റ ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥനായി അംഗരക്ഷകരുെട നായകനായ
േപാത്തീഫർ എന്ന ഒരു ഈജിപ്റ്റ കാരൻ അവെന വിലയ്ക്കു വാങ്ങി.
2 യേഹാവ േയാേസഫിേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവൻ
േ്രശഷ്ഠനായി, ഈജിപ്റ്റ കാരനായ യജമാനെന്റ വീട്ടിൽ വസിച്ച .
3 യേഹാവ അവേനാടുകൂെട ഉെണ്ടന്നും അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾ യേഹാവ
സാധിപ്പിക്കുന്നു എന്നും അവെന്റ യജമാനൻ കണ്ടു. 4 അതുെകാണ്ട്
േപാത്തീഫറിനു േയാേസഫിേനാട് ഇഷ്ടം േതാന്നി; അവൻ അവെന
ഗൃഹവിചാരകനാക്കി, തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും അവെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച . 5 അവൻ തെന്റ വീട്ടിനും തനിക്കുള്ള സകലത്തിനും അവെന
വിചാരകനാക്കിയതുമുതൽ യേഹാവ േയാേസഫിെന്റ നിമിത്തം
ഈജിപ്റ്റ കാരെന്റ വീടിെന അനു്രഗഹിച്ച ; വീട്ടിലും വയലിലും അവനുള്ള
സകലത്തിേന്മലും യേഹാവയുെട അനു്രഗഹം ഉണ്ടായി. 6 അവൻ
തനിക്കുള്ളെതല്ലാം േയാേസഫിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; താൻ ഭക്ഷിക്കുന്ന
ഭക്ഷണം ഒഴിെക അവെന്റ ൈകവശം ഉള്ള മറ്റ യാെതാന്നും അവൻ
അറിഞ്ഞില്ല. 7 േയാേസഫ് സുന്ദരനും സുമുഖനും ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്
യജമാനെന്റ ഭാര്യക്ക് അവേനാട് അനുരാഗം േതാന്നി: “എേന്നാടുകൂെട
† 38. 29 േപെരസ്സ് തകര് ക്കുക ‡ 38. 30 േസെരഹ് ്രപകാശമുള്ളചുവപ്പ നിറം
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ശയിക്ക” എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. 8 അവൻ അതിന് വിസമ്മതിച്ച
യജമാനെന്റ ഭാര്യേയാട:് “ഇതാ, വീട്ടിൽ എെന്റൈകവശമുള്ള യാെതാന്നും
എെന്റ യജമാനൻ അറിയുന്നില്ല; തനിക്കുള്ള സകലതും എെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 9ഈ വീട്ടിൽ എെന്നക്കാൾ വലിയവനില്ല; നീ അവെന്റ
ഭാര്യ ആയതിനാൽ നിെന്നയല്ലാെത മറ്റ യാെതാന്നും അവൻ എനിക്ക്
വിലക്കിയിട്ട മില്ല; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഈ മഹാേദാഷം ്രപവർത്തിച്ച്
ൈദവേത്താടു പാപം െചയ്യന്നത് എങ്ങെന” എന്നു പറഞ്ഞു. 10അവൾ
അനുദിനം േയാേസഫിേനാടു പറഞ്ഞിട്ട ം അവേളാടുകൂെട ശയിക്കുവാേനാ
അവള െട അരികിൽ ഇരിക്കുവാേനാ അവൻ അവെള അനുസരിച്ചില്ല.
11 ഒരു ദിവസം േയാേസഫ് തെന്റ േജാലി െചയ്യ വാൻ വീടിനകത്തു െചന്നു;
വീട്ടിലുള്ളവർ ആരും അവിെട ഇല്ലായിരുന്നു. 12അവൾ അവെന്റ വസ്്രതം
പിടിച്ച : “എേന്നാട് കൂെട ശയിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു: എന്നാൽ അവൻ
തെന്റ വസ്്രതം അവള െട കയ്യിൽ വിട്ടിട്ട് പുറേത്തക്ക് ഓടിക്കളഞ്ഞു.
13അവൻ വസ്്രതം തെന്റ കയ്യിൽ വിട്ടിട്ട് പുറേത്തക്ക് ഓടിേപ്പായി എന്നു
കണ്ടേപ്പാൾ, 14അവൾ വീട്ടിലുള്ളവെര വിളിച്ച് അവേരാട്: “കേണ്ടാ, നെമ്മ
അപമാനിേക്കണ്ടതിന് അേദ്ദഹം ഒരു എ്രബായെന െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു;
അവൻ എേന്നാടുകൂടി ശയിക്കുന്നതിനു എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
എന്നാൽ ഞാൻ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച . 15 ഞാൻ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചതു
േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ വസ്്രതം എെന്റ അടുക്കൽ വിട്ട കളഞ്ഞിട്ട്
ഓടി െപായ്ക്കളഞ്ഞു” എന്നു പറഞ്ഞു. 16 യജമാനൻ വീട്ടിൽ വരുേവാളം
അവൾ ആ വസ്്രതം തെന്റ ൈകവശം വച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 17അവേനാട്
അവൾ അതുേപാെല തെന്ന സംസാരിച്ച : “അങ്ങ് െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന
എ്രബായദാസൻ എെന്ന അപമാനിക്കുവാൻ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
18ഞാൻഉറെക്കനിലവിളിച്ചേപ്പാൾഅവൻതെന്റവസ്്രതംഎെന്റഅടുക്കൽ
വിട്ടിട്ട് പുറേത്തക്ക് ഓടിേപ്പായി” എന്നു പറഞ്ഞു. 19 “അങ്ങയുെട ദാസൻ
ഇങ്ങെന എേന്നാട് െചയ്തു” എന്നു തെന്റ ഭാര്യ പറഞ്ഞവാക്ക് യജമാനൻ
േകട്ടേപ്പാൾഅവനു േകാപം ജ്വലിച്ച . 20 േയാേസഫിെന്റയജമാനൻഅവെന
പിടിച്ച് രാജാവിെന്റ തടവുകാർ കിടക്കുന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി;
അങ്ങെന അവൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നു. 21 എന്നാൽ യേഹാവ
േയാേസഫിേനാടുകൂെട ഇരുന്നു, കാരാഗൃഹ്രപമാണിക്കു അവേനാട് ദയ
േതാന്നത്തക്കവണ്ണം േയാേസഫിന് കൃപ നല്കി. 22 കാരാഗൃഹത്തിെല
സകലതടവുകാെരയും കാരാഗൃഹ്രപമാണി േയാേസഫിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച ; അവരുെട എല്ലാ ്രപവൃത്തികൾക്കും അവൻ വിചാരകനായിരുന്നു.
23 യേഹാവ അവേനാടുകൂടി ഇരുന്ന് അവൻ െചയ്ത സകലതും
സഫലമാക്കിയതിനാൽ അവെന്റ അധീനതയിൽ ഉള്ള യാെതാന്നും
കാരാഗൃഹ്രപമാണി േനാക്കിയില്ല.

40
1അനന്തരം ഈജിപ്റ്റ രാജാവിെന്റ പാനപാ്രതവാഹകനും അപ്പക്കാരനും
ഈജിപ്റ്റ രാജാവായതങ്ങള െടയജമാനേനാടു കുറ്റം െചയ്തു. 2ഫറേവാൻ
പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട ്രപധാനിയും അപ്പക്കാരുെട ്രപധാനിയുമായ
തെന്റ രണ്ട് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാടു േകാപിച്ച . 3 അവെര അംഗരക്ഷക
േമധാവിയുെട വീട്ടിൽ േയാേസഫ് ബദ്ധനായി കിടന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ
ആക്കി. 4അംഗരക്ഷാനായകൻ അവെര േയാേസഫിെന്റ പക്കൽ ഏല്പിച്ച ;
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അവൻ അവർക്ക് ശു്രശൂഷെചയ്തു; അവർ കുെറക്കാലം തടവിൽ
കിടന്നു. 5 ഈജിപ്റ്റ രാജാവിെന്റ പാനപാ്രതവാഹകനും അപ്പക്കാരനും
ഇങ്ങെനകാരാഗൃഹത്തിൽതടവുകാരായിരുന്ന രണ്ടുേപരും ഒരു രാ്രതിയിൽ
തെന്ന േവെറേവെറ അർത്ഥമുള്ള ഓേരാ സ്വപ്നം കണ്ടു. 6 രാവിെല
േയാേസഫ് അവരുെട അടുക്കൽ വന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ അവർ വിഷാദ
ഭാവേത്താടുകൂടി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. 7 അവൻ യജമാനെന്റ വീട്ടിൽ
തേന്നാടുകൂെട തടവിൽകിടക്കുന്നവരായഫറേവാെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാട:്
“നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിഷാദഭാവേത്താടിരിക്കുന്നത് എന്ത്” എന്നു േചാദിച്ച .
8 അവർ അവേനാട:് “ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടു; വ്യാഖ്യാനിച്ച തരുവാൻ
ആരുമില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. േയാേസഫ് അവേരാട്: “സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനം
ൈദവത്തിന്നുള്ളതല്ലേയാ? അത് എേന്നാട് പറയുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
9 അേപ്പാൾ പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട ്രപധാനി േയാേസഫിെന തെന്റ
സ്വപ്നം അറിയിച്ച പറഞ്ഞത്: “എെന്റസ്വപ്നത്തിൽ ഇതാ,എെന്റ മുമ്പിൽ
ഒരുമുന്തിരിവള്ളി. 10മുന്തിരിവള്ളിയിൽമൂന്നുശാഖ;അത്തളിർത്തുപൂത്തു;
കുലകളിൽ മുന്തിരിങ്ങാ പഴുത്തു. 11ഫറേവാെന്റപാനപാ്രതംഎെന്റകയ്യിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഞാൻ മുന്തിരിപ്പഴം പറിച്ച ഫറേവാെന്റ പാനപാ്രതത്തിൽ
പിഴിഞ്ഞു: പാനപാ്രതം ഫറേവാെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു”. 12 േയാേസഫ്
അവേനാട് പറഞ്ഞത:് “അതിെന്റ അർത്ഥം ഇതാകുന്നു: മൂന്ന് ശാഖ
മൂന്നുദിവസം. 13മൂന്നു ദിവസത്തിനകംഫറേവാൻ നിേന്നാട്ക്ഷമിച്ച,്വീണ്ടും
നിെന്റസ്ഥാനത്ത്ആക്കും. നീ പാനപാ്രതവാഹകനായി മുൻ പതിവുേപാെല
ഫറേവാെന്റകയ്യിൽ പാനപാ്രതം െകാടുക്കും. 14എന്നാൽനിനക്ക് നല്ലകാലം
വരുേമ്പാൾഎെന്നഓർത്ത്എേന്നാട് ദയെചയ്ത് ഫറേവാെനഎെന്റവിവരം
േബാധിപ്പിച്ച് എെന്നഈകാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നും വിടുവിക്കണേമ. 15എെന്ന
എ്രബായരുെട േദശത്തുനിന്ന് അപഹരിച്ച െകാണ്ടുേപാന്നതാകുന്നു;
ഈ തടവറയിൽ എെന്ന ഇേടണ്ടതിന് ഞാൻ ഇവിെടയും യാെതാന്നും
െചയ്തിട്ടില്ല”. 16 അർത്ഥം നല്ലെതന്ന് അപ്പക്കാരുെട ്രപധാനി കണ്ടിട്ട്
േയാേസഫിേനാട:് “ഞാനും സ്വപ്നത്തിൽ എെന്റ തലയിൽ െവളത്ത
അപ്പമുള്ള മൂന്നു െകാട്ട കണ്ടു. 17 ഏറ്റവും മുകളിലെത്ത െകാട്ടയിൽ
ഫറേവാനുേവണ്ടി എല്ലാത്തരം അപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നു; പക്ഷികൾ എെന്റ
തലയിെല െകാട്ടയിൽനിന്ന് അവെയ തിന്നുകളഞ്ഞു” എന്നു പറഞ്ഞു.
18 അതിന് േയാേസഫ:് “അതിെന്റ അർത്ഥം ഇതാകുന്നു: മൂന്നു െകാട്ട
മൂന്നുദിവസം. 19 മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ഫറേവാൻ നിെന്റ തലെവട്ടി നിെന്ന
ഒരു മരത്തിേന്മൽ തൂക്കും; പക്ഷികൾ നിെന്റ മാംസം തിന്നുകളയും”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 മൂന്നാംദിവസം ഫറേവാെന്റ ജന്മദിവസത്തിൽ
അവൻ തെന്റ സകലദാസന്മാർക്കും ഒരു വിരുന്നു കഴിച്ച . തെന്റ
ദാസന്മാരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട ്രപധാനിെയയും
അപ്പക്കാരുെട ്രപധാനിെയയും ഓർത്തു. 21 പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട
്രപധാനിെയ ഫറേവാെന്റ കയ്യിൽ പാനപാ്രതം െകാടുക്കണ്ടതിനു വീണ്ടും
അവെന്റ സ്ഥാനത്ത് ആക്കി. 22അപ്പക്കാരുെട ്രപധാനിെയേയാ അവൻ
തൂക്കിെകാന്നു; േയാേസഫ് അർത്ഥം പറഞ്ഞതുേപാെല തെന്ന. 23എങ്കിലും
പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട ്രപധാനി േയാേസഫിെന ഓർക്കാെത അവെന
മറന്നുകളഞ്ഞു.
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41
1 രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞേശഷം ഫറേവാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: 2 അവൻ നദീതീരത്തു നിന്നു. അേപ്പാൾ രൂപഗുണവും
മാംസപുഷ്ടിയുമുള്ള ഏഴു പശു നദിയിൽനിന്നു കയറി, ഞാങ്ങണയുെട
ഇടയിൽ േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 3 അവയുെട പിന്നാെല െമലിഞ്ഞും
വിരൂപവുമായ േവെറ ഏഴു പശു നദിയിൽനിന്നു കയറി, നദീതീരത്തു മെറ്റ
പശുക്കള െട അരികിൽ നിന്നു. 4 െമലിഞ്ഞും വിരൂപവുമായ പശുക്കൾ
രൂപഗുണവും മാംസപുഷ്ടിയുമുള്ള ഏഴു പശുക്കെള തിന്നുകളഞ്ഞു;
അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ ഉണർന്നു. 5അവൻ പിെന്നയും ഉറങ്ങി, രണ്ടാമതും
ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു; പുഷ്ടിയുള്ളതും നല്ലതുമായ ഏഴു കതിർ ഒരു
തണ്ടിൽനിന്നു െപാങ്ങിവന്നു. 6 അവയുെട പിന്നാെല േശാഷിച്ച ം
കിഴക്കൻ കാറ്റിനാൽ കരിഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന ഏഴു കതിർ െപാങ്ങിവന്നു.
7 േശാഷിച്ച ഏഴു കതിരുകൾ പുഷ്ടിയും മണിക്കരുത്തുമുള്ള ഏഴു
കതിരുകെള വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ ഉണർന്നു, അത്
സ്വപ്നം എന്ന് അറിഞ്ഞ്. 8 ്രപഭാതത്തിൽ അവൻ വ്യാകുലെപ്പട്ട
ഈജിപ്റ്റിെല മ്രന്തവാദികെളയും ജ്ഞാനികെളയും എല്ലാം ആളയച്ച്
വരുത്തി അവേരാട് തെന്റ സ്വപ്നം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ
ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. 9 അേപ്പാൾ പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട ്രപധാനി
ഫറേവാേനാട് പറഞ്ഞത്: “ഇന്ന് ഞാൻ എെന്റ കുറ്റം ഓർക്കുന്നു.
10 ഫറേവാൻ അടിയങ്ങേളാടു േകാപിച്ച , എെന്നയും അപ്പക്കാരുെട
്രപധാനിെയയും അംഗരക്ഷാനായകെന്റ വീട്ടിൽ തടവിലാക്കിയിരുന്നുവേല്ലാ.
11അവിെടവച്ച് ഞാനും അവനും ഒരു രാ്രതിയിൽ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥമുള്ള
സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു; 12 അവിെട അംഗരക്ഷാനായകെന്റ ദാസനായ
ഒരു എ്രബായ യൗവനക്കാരൻ ഞങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഞങ്ങൾ അവേനാട് അറിയിച്ചേപ്പാൾ അവൻ സ്വപ്നങ്ങെള വ്യാഖ്യാനിച്ച ;
ഓേരാരുത്തന് അവനവെന്റ സ്വപ്നത്തിെന്റ അർത്ഥം പറഞ്ഞുതന്നു.
13 അവൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞതുേപാെല തെന്ന സംഭവിച്ച ; എെന്ന
വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനത്ത് ആക്കുകയും മറ്റവെന തൂക്കിെക്കാല്ല കയും
െചയ്തുവേല്ലാ”. 14 ഉടെന ഫറേവാൻ ആളയച്ച് േയാേസഫിെന
വിളിപ്പിച്ച . അവർ അവെന േവഗം തടവറയിൽനിന്ന് ഇറക്കി; അവൻ
ക്ഷൗരം െചയ്ത,് വസ്്രതം മാറി, ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു.
15 ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാട:് “ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു; അത്
വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആരുമില്ല; എന്നാൽ ഒരു സ്വപ്നം വിവരിച്ച േകട്ടാൽ
നീ വ്യാഖ്യാനിക്കുെമന്നു നിെന്നക്കുറിച്ച് ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 16അതിന് േയാേസഫ് ഫറേവാേനാട്: “ഞാനല്ല ൈദവം തെന്ന
ഫറേവാന് ശുഭമാേയാരു ഉത്തരം നല്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 17 പിെന്ന
ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാടു പറഞ്ഞത്: “എെന്റ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ
നദീതീരത്തു നിന്നു. 18 അേപ്പാൾ മാംസപുഷ്ടിയും രൂപഗുണവുമുള്ള
ഏഴു പശുക്കൾ നദിയിൽനിന്നു കയറി ഞാങ്ങണയുെട ഇടയിൽ
േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 19 അവയുെട പിന്നാെല ക്ഷീണിച്ച ം െമലിഞ്ഞും
വളെര വിരൂപമായുമുള്ള േവെറ ഏഴു പശുക്കൾ കയറി വന്നു; അ്രത
വിരൂപമായവെയഞാൻഈജിപ്റ്റ േദശത്ത് എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല. 20എന്നാൽ
െമലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള പശുക്കൾ പുഷ്ടിയുള്ള മുമ്പിലെത്ത ഏഴു
പശുക്കെള തിന്നുകളഞ്ഞു; 21ഇവഅവയുെട വയറ്റിൽ െചന്നിട്ട ം വയറ്റിൽ
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െചന്നു എന്ന് അറിയുവാനില്ലായിരുന്നു; അവ മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല തെന്ന
വിരൂപമായിരുന്നു. അേപ്പാൾ ഞാൻ ഉണർന്നു. 22 പിെന്നയും ഞാൻ
സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത:് നിറഞ്ഞതും നല്ലതുമായ ഏഴു കതിർ ഒരു തണ്ടിൽ
െപെട്ടന്ന് െപാങ്ങിവന്നു. 23അവയുെട പിന്നാെല ഉണങ്ങിയും േശാഷിച്ച ം
കിഴക്കൻ കാറ്റിനാൽ കരിഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന ഏഴു കതിർ െപാങ്ങിവന്നു.
24 േശാഷിച്ച കതിരുകൾ ഏഴു നല്ല കതിരുകെള വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. ഇതു
ഞാൻ മ്രന്തവാദികേളാടു പറഞ്ഞു; എന്നാൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻആർക്കും
കഴിഞ്ഞില്ല”. 25അേപ്പാൾ േയാേസഫ് ഫറേവാേനാട് പറഞ്ഞത:് “ഫറേവാെന്റ
സ്വപ്നം ഒന്നുതെന്ന; ൈദവം െചയ്യ വാൻ േപാകുന്നത് ൈദവം ഫറേവാനു
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 26 ഏഴു നല്ല പശു ഏഴു വർഷം; ഏഴു നല്ല
കതിരും ഏഴു വർഷം; സ്വപ്നം ഒന്നുതെന്ന. 27 അവയുെട പിന്നാെല
കയറിവന്ന െമലിഞ്ഞും വിരൂപവുമായ ഏഴു പശുവും കിഴക്കൻ കാറ്റിനാൽ
കരിഞ്ഞു പതിരായുള്ള ഏഴു കതിരും ഏഴു വർഷം; അവ ക്ഷാമമുള്ള
ഏഴു വർഷം ആകുന്നു. 28 ൈദവം െചയ്യ വാൻ േപാകുന്നത് ഫറേവാന്
അവിടുന്ന് കാണിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു. അതാകുന്നു ഞാൻ ഫറേവാേനാട്
പറഞ്ഞത്. 29 ഈജിപ്റ്റ േദശെത്താെക്കയും അതിസമൃദ്ധിയുള്ള ഏഴു
വർഷം വരും. 30 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷാമമുള്ള ഏഴു വർഷം വരും;
അേപ്പാൾ ഈജിപ്റ്റ േദശത്ത് ആ സമൃദ്ധിെയല്ലാം മറന്നുേപാകും;
ക്ഷാമത്താൽ േദശം മുഴുവൻ ക്ഷയിച്ച േപാകും. 31 പിൻവരുന്ന ക്ഷാമം
അതികഠിനമായിരിക്കയാൽ േദശത്തുണ്ടായിരുന്ന സമൃദ്ധി പൂർണ്ണമായി
വിസ്മരിക്കെപ്പടും. 32 ഫറേവാനു സ്വപ്നം രണ്ടുവട്ടം ഉണ്ടായേതാ
കാര്യം ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക സ്ഥിരമായിരിക്കുക െകാണ്ടും ൈദവം
അതിെന േവഗത്തിൽ വരുത്തുവാനിരിക്കുന്നതു െകാണ്ടും ആകുന്നു.
33ആകയാൽഫറേവാൻവിേവകവുംജ്ഞാനവുമുള്ളഒരുവെനഅേന്വഷിച്ച്
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിനു േമലധികാരി ആക്കി െവക്കണം. 34അതുകൂടാെത
ഫറേവാൻ േദശത്തിേന്മൽ വിചാരകന്മാെര നിയമിച്ച്, സമൃദ്ധിയുള്ള ഏഴു
വർഷം ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെല വിളവിൽ അഞ്ചിെലാന്നു വാങ്ങണം. 35ഈ
വരുന്ന നല്ല വർഷങ്ങളിെല വിളെവാെക്കയും േശഖരിച്ച പട്ടണങ്ങളിൽ
ഫറേവാെന്റ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ധാന്യം സൂക്ഷിച്ച െവേക്കണം.
36 ആ ധാന്യം ഈജിപ്റ്റ േദശത്തു വരുവാൻ േപാകുന്ന ക്ഷാമമുള്ള
ഏഴുവർഷേത്തക്കു േദശത്തിന് കരുതൽേശഖരമായിരിക്കണം; എന്നാൽ
േദശംക്ഷാമംെകാണ്ടു നശിക്കയില്ല”. 37ഈനിർേദശംഫറേവാനുംഅവെന്റ
സകലഭൃത്യന്മാർക്കും േബാധിച്ച . 38 ഫറേവാൻ തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട:്
“ൈദവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യെനേപ്പാെല ഒരുവെന കണ്ടുകിട്ട േമാ?”
എന്നു പറഞ്ഞു. 39 പിെന്ന ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാട:് “ൈദവം
ഇെതാെക്കയും നിനക്ക് െവളിെപ്പടുത്തി തന്നതുെകാണ്ടു നിെന്നേപ്പാെല
വിേവകവുംജ്ഞാനവുമുള്ളവൻ ഒരുത്തനുമില്ല. 40 നീ എെന്റ രാജ്യത്തിനു
േമലധികാരിയാകും; നിെന്റ വാക്ക് എെന്റ ജനെമല്ലാംഅനുസരിച്ച നടക്കും;
സിംഹാസനംെകാണ്ടു മാ്രതം ഞാൻ നിെന്നക്കാൾ വലിയവനായിരിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 41 “ഇതാ, ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെനാെക്കയും ഞാൻ നിെന്ന
ഗവർണ്ണർ ആക്കിയിരിക്കുന്നു,” എന്നും ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാടു
പറഞ്ഞു. 42 ഫറേവാൻ തെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് മു്രദേമാതിരം ഊരി,
േയാേസഫിെന്റ ൈകയ്ക്ക് ഇട്ട , അവെന േനർമ്മയുള്ള വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച ,
ഒരു സ്വർണ്ണമാലയും അവെന്റ കഴുത്തിൽ ഇട്ട . 43തെന്റ രണ്ടാം രഥത്തിൽ
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അവെനകയറ്റി: “മുട്ട കുത്തുവിൻ”എന്ന്അവെന്റമുമ്പിൽവിളിച്ച പറയിച്ച ;
ഇങ്ങെന അവെന ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെനാെക്കയും േമലധികാരിയാക്കി.
44 പിെന്ന ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാട:് “ഞാൻ ഫറേവാൻ ആകുന്നു;
നിെന്റ കല്പന കൂടാെത ഈജിപ്റ്റ േദശത്ത് എങ്ങും യാെതാരുത്തനും
ൈകേയാ കാേലാ അനക്കുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 45 ഫറേവാൻ
േയാേസഫിനു സാപ്നത്ത് പേനഹ് എന്നു േപരിട്ട ;ഓനിെല പുേരാഹിതനായ
േപാത്തിേഫറയുെട മകൾ ആസ്നത്തിെന അവന് ഭാര്യയായി െകാടുത്തു.
പിെന്ന േയാേസഫ് ഈജിപ്റ്റ േദശത്തു സഞ്ചരിച്ച . 46 േയാേസഫ്
ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക നില്ക്കുേമ്പാൾഅവന് മുപ്പതു
വയസ്സായിരുന്നു. േയാേസഫ് ഫറേവാെന്റ സന്നിധാനത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട്
ഈജിപ്റ്റ േദശെത്തല്ലായിടവും സഞ്ചരിച്ച . 47 എന്നാൽ സമൃദ്ധമായ
ഏഴു വർഷവും േദശം സമൃദ്ധിയായി വിളഞ്ഞു. 48 ഈജിപ്റ്റ േദശത്തു
സുഭിക്ഷത ഉണ്ടായ ഏഴു സംവത്സരത്തിെല ധാന്യം ഒെക്കയും അവൻ
േശഖരിച്ച പട്ടണങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ച ; ഓേരാ പട്ടണത്തിൽ ചുറ്റിലുമുള്ള
നിലത്തിെല ധാന്യം സൂക്ഷിച്ച . 49അങ്ങെന േയാേസഫ് കടൽകരയിെല
മണൽേപാെല വളെരയധികം ധാന്യം േശഖരിച്ച വച്ച ; അളക്കുവാൻ
കഴിയായ്കയാൽ അളവു നിർത്തിവച്ച . 50 ക്ഷാമകാലം വരുംമുമ്പ്
േയാേസഫിനു രണ്ടു പു്രതന്മാർ ജനിച്ച ;അവെര ഓനിെല പുേരാഹിതനായ
േപാത്തിേഫറയുെട മകൾ ആസ്നത്ത് ്രപസവിച്ച . 51 “എെന്റ സകല
കഷ്ടതയും എെന്റ പിതൃഭവനം ഒെക്കയും ൈദവം എെന്ന മറക്കുമാറാക്കി”
എന്നു പറഞ്ഞു േയാേസഫ് തെന്റ ആദ്യജാതനു മനെശ്ശ* എന്നു േപരിട്ട .
52 “സങ്കടേദശത്തു ൈദവം എെന്ന വർദ്ധിപ്പിച്ച ” എന്നു പറഞ്ഞ,് അവൻ
രണ്ടാമത്തവന് എ്രഫയീം† എന്നു േപരിട്ട . 53 ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുണ്ടായ
സമൃദ്ധിയുെട ഏഴു വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ 54 േയാേസഫ് പറഞ്ഞതുേപാെല
ക്ഷാമമുള്ള ഏഴു വർഷം തുടങ്ങി; സകലേദശങ്ങളിലും ക്ഷാമമുണ്ടായി;
എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റ േദശത്ത് എല്ലായിടത്തും ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു.
55 പിെന്ന ഈജിപ്റ്റ േദശത്ത് എല്ലായിടത്തും ക്ഷാമം ഉണ്ടായേപ്പാൾ
ജനങ്ങൾ ആഹാരത്തിനായി ഫറേവാേനാട് നിലവിളിച്ച ; ഫറേവാൻ
ഈജിപ്റ്റ കാേരാെടല്ലാവേരാടും: “നിങ്ങൾ േയാേസഫിെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ല വിൻ; അവൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നതുേപാെല െചയ്യ വിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 56 ക്ഷാമം ഭൂതലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായി; േയാേസഫ്
കലവറകൾ ഓേരാന്നും തുറന്നു, ഈജിപ്റ്റ കാർക്കു ധാന്യം വിറ്റ ; ക്ഷാമം
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തും കഠിനമായ്തീർന്നു. 57 ഭൂമിയിൽ എങ്ങും ക്ഷാമം
കഠിനമായ്തീർന്നതുെകാണ്ട് സകലേദശക്കാരും ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ
ഈജിപ്റ്റിൽ േയാേസഫിെന്റഅടുക്കൽവന്നു.

42
1 ഈജിപ്റ്റിൽ ധാന്യം ഉെണ്ടന്ന് യാേക്കാബ് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ തെന്റ
പു്രതന്മാേരാട:് “നിങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ േനാക്കിനില്ക്കുന്നത് എന്ത?്
2 ഈജിപ്റ്റിൽ ധാന്യം ഉെണ്ടന്ന് ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു; നാം മരിക്കാെത
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് അവിെട െചന്ന് അവിെടനിന്നു നമുക്കു ധാന്യം
വാങ്ങുവിൻ”എന്നു പറഞ്ഞു. 3 േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ പത്തുേപർ

* 41. 51 മനെശ്ശ മറക്കുമാറാക്കെട്ട † 41. 52 എ്രഫയീം ഇരട്ടി വര് ധനവ് 
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ഈജിപ്റ്റിൽ ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ േപായി. 4 എന്നാൽ േയാേസഫിെന്റ
അനുജനായ െബന്യാമീന് “ഒരുപേക്ഷ വല്ല ആപത്തും സംഭവിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞ് യാേക്കാബ് അവെന സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട അയച്ചില്ല.
5 അങ്ങെന ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ വന്നവരുെട ഇടയിൽ യി്രസാേയലിെന്റ
പു്രതന്മാരും വന്നു; കനാൻേദശത്തും ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ.
6 േയാേസഫ് േദശത്തിന് അധിപതിയായിരുന്നു; അവൻ തെന്നയായിരുന്നു
േദശത്തിെല സകല ജനങ്ങൾക്കും ധാന്യം വിറ്റത;് േയാേസഫിെന്റ
സേഹാദരന്മാരും വന്ന് അവെന സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച . 7 േയാേസഫ്
തെന്റ സേഹാദരന്മാെര കണ്ടേപ്പാൾ അവെര അറിഞ്ഞ് എങ്കിലും
അറിയാത്ത ഭാവം നടിച്ച് അവേരാടു കഠിനമായി സംസാരിച്ച : “നിങ്ങൾ
എവിെടനിന്ന് വരുന്നു” എന്ന് അവേരാടു േചാദിച്ചതിന്: “ആഹാരം
വാങ്ങുവാൻ കനാൻേദശത്തുനിന്നു വരുന്നു” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
8 േയാേസഫ് സേഹാദരന്മാെര അറിഞ്ഞ് എങ്കിലും അവർ അവെന
അറിഞ്ഞില്ല. 9 േയാേസഫ് അവെരക്കുറിച്ച കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ
ഓർത്ത് അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ചാരന്മാരാകുന്നു; േദശത്തിെന്റ ദുർബ്ബലഭാഗം
േനാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 അവർ
അവേനാട:് “അല്ല, യജമാനേന, അടിയങ്ങൾ ആഹാരം വാങ്ങുവാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു; 11 ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരാള െട മക്കൾ; ഞങ്ങൾ
സത്യസന്ധരാകുന്നു; അടിയങ്ങൾ ചാരന്മാരല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 12അവൻ
അവേരാട:് “അല്ല, നിങ്ങൾ േദശത്തിെന്റ ദുർബ്ബലഭാഗം േനാക്കുവാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 13അതിന് അവർ: “അടിയങ്ങൾ കനാൻ
േദശത്തുള്ള ഒരാള െട മക്കൾ; പ്രന്തണ്ട് സേഹാദരന്മാർ ആകുന്നു;
ഇളയവൻ ഇന്ന് ഞങ്ങള െട അപ്പെന്റ അടുക്കൽ ഉണ്ട്; ഒരുവൻ ഇേപ്പാൾ
ഇല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 14 േയാേസഫ് അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ
പറഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങൾ ചാരന്മാർ തെന്ന. 15 ഇതിനാൽ ഞാൻ
നിങ്ങെള പരീക്ഷിക്കും; നിങ്ങള െട ഇളയസേഹാദരൻ ഇവിെട വന്നല്ലാെത,
ഫറേവാനാണ, നിങ്ങൾ ഇവിെടനിന്ന് പുറെപ്പടുകയില്ല. 16 നിങ്ങള െട
സേഹാദരെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരുവെന അയക്കുവിൻ;
നിങ്ങേളാ തടവുകാരായിരിേക്കണം; നിങ്ങൾ േനരുള്ളവേരാ എന്നു
നിങ്ങള െട വാക്കു പരീക്ഷിച്ചറിയാമേല്ലാ; അെല്ലങ്കിൽ; ഫറേവാനാണ,
നിങ്ങൾ ചാരന്മാർ തെന്ന”. 17അങ്ങെന അവൻ അവെര മൂന്നുദിവസം
തടവിൽ ആക്കി. 18 മൂന്നാംദിവസം േയാേസഫ് അവേരാടു പറഞ്ഞത:്
“ഞാൻ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നു; നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് ഇതു
െചയ്യ വിൻ: 19 നിങ്ങൾ സത്യസന്ധെരങ്കിൽ നിങ്ങള െട ഒരു സേഹാദരൻ
തടവിൽ കിടക്കെട്ട; നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട വീടുകളിെല ബുദ്ധിമുട്ടിനു ധാന്യം
െകാണ്ടുേപാകുവിൻ. 20 എന്നാൽ നിങ്ങള െട ഇളയസേഹാദരെന എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം; അതിനാൽ നിങ്ങള െട വാക്ക് സത്യം എന്നു
െതളിയും; നിങ്ങൾ മരിേക്കണ്ടിവരികയില്ല” അവർ അങ്ങെന സമ്മതിച്ച
21 “അേത, ഇത് നാം നമ്മുെട സേഹാദരേനാട് െചയ്ത േ്രദാഹത്തിെന്റ
അനന്തര ഫലമാകുന്നു. അവൻ നേമ്മാടു െകഞ്ചിയേപ്പാൾ നാം അവെന്റ
്രപാണസങ്കടം കണ്ടിട്ട ം അവെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടില്ലേല്ലാ; അതുെകാണ്ട്
ഈ സങ്കടം നമുക്കു വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
22അതിന് രൂേബൻ: “ബാലേനാടു േദാഷം െചയ്യരുെതന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞില്ലേയാ? എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ േകട്ടില്ല; ഇേപ്പാൾ ഇതാ, അവെന്റ
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രക്തം നേമ്മാടു േചാദിക്കുന്നു” എന്ന് അവേരാടു പറഞ്ഞു. 23 േയാേസഫ്
അവേരാടു സംസാരിച്ചത് പരിഭാഷകൻമുഖാന്തരം ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവൻ ഇതു മനസ്സിലാക്കി എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല. 24 േയാേസഫ്
അവെര വിട്ട മാറിേപ്പായി കരഞ്ഞു; പിെന്ന അവരുെട അടുക്കൽവന്ന്
അവേരാടു സംസാരിച്ച് അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു ശിെമേയാെന
പിടിച്ച് അവർ കാൺെക ബന്ധിച്ച . 25 അവരുെട ചാക്കിൽ ധാന്യം
നിറയ്ക്കുവാനും അവരുെട പണം അവനവെന്റ ചാക്കിൽ തിരിെക
വയ്ക്കുവാനും വഴിയാ്രതയിൽ ആവശ്യമായ ആഹാരം അവർക്ക്
െകാടുക്കുവാനും േയാേസഫ് കല്പിച്ച ; അങ്ങെന തെന്ന അവർക്ക്
െചയ്തുെകാടുത്തു. 26അവർ ധാന്യം കഴുതപ്പ റത്ത് കയറ്റി അവിെടനിന്നു
പുറെപ്പട്ട . 27 വഴിയമ്പലത്തിൽവച്ച് അവരിൽ ഒരുവൻ കഴുതയ്ക്കു തീറ്റ
െകാടുക്കുവാൻ ചാക്ക് അഴിച്ചേപ്പാൾ തെന്റ പണം ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ
ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്, 28 തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട:് “എെന്റ പണം എനിക്ക്
തിരിെക കിട്ടി അത് ഇതാ, എെന്റ ചാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ അവരുെട ഉള്ളം തളർന്നു,അവർ വിറച്ച : “ൈദവം നേമ്മാട് ഈ
െചയ്തത്എന്ത”്എന്ന്തമ്മിൽതമ്മിൽപറഞ്ഞു. 29അവർകനാൻേദശത്തു
തങ്ങള െട അപ്പനായ യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ,
തങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ചത് ആദ്യന്തം അവേനാട് അറിയിച്ച പറഞ്ഞത്:
30 “േദശത്തിെല അധിപതിയായവൻ ഞങ്ങൾ േദശെത്ത ചാരന്മാർ എന്നു
വിചാരിച്ച ഞങ്ങേളാടു കഠിനമായി സംസാരിച്ച . 31ഞങ്ങൾ അവേനാട:്
‘ഞങ്ങൾ സത്യസന്ധരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ ചാരന്മാരല്ല. 32 ഞങ്ങൾ ഒരു
അപ്പെന്റ മക്കൾ; പ്രന്തണ്ട് സേഹാദരന്മാരാകുന്നു; ഒരുവൻ ഇേപ്പാൾ
ഇല്ല; ഇളയവൻ കനാൻേദശത്ത് ഞങ്ങള െട അപ്പെന്റ അടുക്കൽ ഉണ്ട്
എന്നു പറഞ്ഞു. 33അതിന് േദശത്തിെല അധിപതിയായവൻ ഞങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞത:് ‘നിങ്ങൾ സത്യസന്ധർ എന്നു ഞാൻ ഇതിനാൽ അറിയും:
നിങ്ങള െട ഒരു സേഹാദരെന എെന്റ അടുക്കൽ വിട്ടിട്ട നിങ്ങള െട
വീടുകളിെലബുദ്ധിമുട്ടിനു ധാന്യം വാങ്ങി െകാണ്ടുേപാകുവിൻ. 34നിങ്ങള െട
ഇളയസേഹാദരെന എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ; അതിനാൽ
നിങ്ങൾചാരന്മാരല്ല,സത്യസന്ധർതെന്നഎന്നുഞാൻഅറിയും;നിങ്ങള െട
സേഹാദരെന നിങ്ങൾക്ക് ഏല്പിച്ച തരും; നിങ്ങൾക്ക് േദശത്തു വ്യാപാരവും
െചയ്യാം. 35 പിെന്ന അവർ ചാക്ക് ഒഴിക്കുേമ്പാൾ ഇതാ, ഓേരാരുത്തെന്റ
ചാക്കിൽഅവനവെന്റപണെക്കട്ട് ഇരിക്കുന്നു;അവരുംഅവരുെടഅപ്പനും
പണെക്കട്ട്കണ്ടേപ്പാൾഭയെപ്പട്ട േപായി. 36അവരുെടഅപ്പനായയാേക്കാബ്
അവേരാട:് “നിങ്ങൾ എെന്ന മക്കളില്ലാത്തവനാക്കുന്നു; േയാേസഫ്
ഇല്ല, ശിെമേയാൻ ഇല്ല; െബന്യാമീെനയും നിങ്ങൾ െകാണ്ടുേപാകും;
സകലവും എനിക്ക് ്രപതികൂലം തെന്ന”എന്നു പറഞ്ഞു. 37അതിന് രൂേബൻ
അപ്പേനാട:് “എെന്റ കയ്യിൽ അവെന ഏല്പിക്കുക; ഞാൻ അവെന നിെന്റ
അടുക്കൽ മടക്കി െകാണ്ടുവരും; ഞാൻ അവെന നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരാത്തപക്ഷം എെന്റ രണ്ടു പു്രതന്മാെര െകാന്നുകളക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 38എന്നാൽഅവൻ: “എെന്റ മകൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട വരികയില്ല;
അവെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ മരിച്ച േപായി,അവൻ ഒരുവേന േശഷിപ്പ ള്ള ; നിങ്ങൾ
േപാകുന്ന വഴിയിൽ അവന് വല്ല ആപത്തും സംഭവിേച്ചക്കാം. വൃദ്ധനായ
എനിക്ക് നിങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ദുഃഖം മരണത്തിേലക്ക് എത്തിക്കുമാറാക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു.
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1 എന്നാൽ ക്ഷാമം കനാനില ് കഠിനമായി തീർന്നു. 2 അവർ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന ധാന്യം ഭക്ഷിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ
അവരുെട അപ്പൻ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഇനിയും േപായി കുെറ
ആഹാരംകൂടി വാങ്ങുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അതിന് െയഹൂദാ
അപ്പേനാട് പറഞ്ഞത് ‘നിങ്ങള െട സേഹാദരൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇല്ലാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ മുഖം കാണുകയില്ല’ എന്ന് അേദ്ദഹം
തീർച്ചയായി ഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4 അപ്പൻ ഞങ്ങള െട
സേഹാദരെന ഞങ്ങള െടകൂെട അയച്ചാൽ ഞങ്ങൾ െചന്ന് ആഹാരം
വാങ്ങി െകാണ്ടുവരാം; 5 അയക്കാതിരുന്നാേലാ ഞങ്ങൾ േപാകയില്ല.
‘നിങ്ങള െട സേഹാദരൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്റ
മുഖം കാണുകയില്ല’ എന്ന് അേദ്ദഹം ഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു”.
6 “നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരു സേഹാദരൻ ഉെണ്ടന്ന് നിങ്ങൾഅേദ്ദഹേത്താടു
പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഈ േദാഷം വരുത്തിയത് എന്തിന?്” എന്നു യി്രസാേയൽ
പറഞ്ഞു. 7അതിന് അവർ “ ‘നിങ്ങള െട അപ്പൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുേവാ?
നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരു സേഹാദരൻ ഉേണ്ടാ?’ എന്നിങ്ങെന
അേദ്ദഹം ഞങ്ങെളയും നമ്മുെട കുടുംബെത്തയുംകുറിച്ച താല്പര്യമായി
േചാദിച്ചതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇെതല്ലാം അറിയിേക്കണ്ടിവന്നു; ‘നിങ്ങള െട
സേഹാദരെന ഇവിെട കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവിൻ’എന്ന്അേദ്ദഹം പറയുെമന്നു
ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുേവാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 8 പിെന്ന െയഹൂദാ
തെന്റ അപ്പനായ യി്രസാേയലിേനാടു പറഞ്ഞത് “ഞങ്ങള ം അപ്പനും
ഞങ്ങള െട കുഞ്ഞുകുട്ടികള ം മരിക്കാെത ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്
ബാലെന എേന്നാടുകൂെട അയയ്േക്കണം; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ േപാകാം.
9 ഞാൻ അവന് േവണ്ടി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കാം; നീ അവെന എെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു േചാദിേക്കണം; ഞാൻ അവെന അപ്പെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്ന് അപ്പെന്റ മുമ്പിൽ നിർത്തുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ സദാകാലം
നിനക്ക് കുറ്റക്കാരനായിെക്കാള്ളാം. 10ഞങ്ങൾ താമസിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ
ഇേപ്പാൾ രണ്ടു്രപാവശ്യം േപായിവരുമായിരുന്നു”. 11അേപ്പാൾ അവരുെട
അപ്പനായ യി്രസാേയൽ അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “അങ്ങെനെയങ്കിൽ
ഇതു െചയ്യ വിൻ: നിങ്ങള െട പാ്രതങ്ങളിൽ കുെറ സുഗന്ധപ്പശ,
കുെറ േതൻ, സാ്രമ്പാണി, സന്നിനായകം, േബാടനണ്ടി, ബദാമണ്ടി
എന്നിങ്ങെന േദശത്തിെല വിേശഷവസ്തുക്കളിൽ ചിലെതാെക്കയും
െകാണ്ടുേപായി അേദ്ദഹത്തിനു കാഴ്ചവയ്ക്കുവിൻ. 12 ഇരട്ടിപണവും
കയ്യിൽ എടുത്തുെകാള്ള വിൻ; നിങ്ങള െട ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ
മടങ്ങിവന്ന പണവും കയ്യിൽ തിരിെക െകാണ്ടുേപാകുവിൻ; ഒരുപേക്ഷ
അത് േനാട്ടപ്പിശകായിരിക്കാം. 13 നിങ്ങള െട സേഹാദരെനയും കൂട്ടി
പുറെപ്പട്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ വീണ്ടും െചല്ല വിൻ. 14 അവൻ
നിങ്ങള െട മെറ്റ സേഹാദരെനയും െബന്യാമീെനയും നിങ്ങേളാടുകൂടി
അയേക്കണ്ടതിന് സർവ്വശക്തിയുള്ള ൈദവം അവനു നിങ്ങേളാടു കരുണ
േതാന്നിക്കെട്ട; എന്നാൽ ഞാൻ മക്കളില്ലാത്തവനാകണെമങ്കിൽ ആകെട്ട”.
15അങ്ങെനഅവർആകാഴ്ചയുംഇരട്ടിപണവുംഎടുത്തുെബന്യാമീെനയും
കൂട്ടി പുറെപ്പട്ട ഈജിപ്റ്റിൽ െചന്നു േയാേസഫിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു.
16 അവേരാടുകൂടി െബന്യാമീെന കണ്ടേപ്പാൾ േയാേസഫ് തെന്റ
ഗൃഹവിചാരകേനാട:് “നീഈപുരുഷന്മാെര വീട്ടിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപാകുക;
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അവർ ഉച്ചയ്ക്ക് എേന്നാടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിേക്കണ്ടതാകയാൽ മൃഗെത്ത
അറുത്ത് ഒരുക്കിെക്കാള്ള ക”എന്നുകല്പിച്ച . 17േയാേസഫ്കല്പിച്ചതുേപാെല
അവൻ െചയ്തു; അവെര േയാേസഫിെന്റ വീട്ടിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
േപായി. 18 തങ്ങെള േയാേസഫിെന്റ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപാകുകയാൽ
അവർ ഭയെപ്പട്ട : “ആദ്യെത്ത ്രപാവശ്യം നമ്മുെട ചാക്കിൽ മടങ്ങിവന്ന
പണം നിമിത്തം നെമ്മ പിടിച്ച് അടിമകളാക്കി നമ്മുെട കഴുതകെളയും
എടുത്തുെകാേള്ളണ്ടതിനാകുന്നു നെമ്മ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നു
പറഞ്ഞു. 19അവർ േയാേസഫിെന്റ ഗൃഹവിചാരകെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്,
വീട്ട വാതിൽക്കൽവച്ച് അവേനാട് സംസാരിച്ച : 20 “യജമാനേന, ആഹാരം
വാങ്ങുവാൻ ഞങ്ങൾ മുെമ്പ വന്നിരുന്നു. 21 ഞങ്ങൾ വഴിയമ്പലത്തിൽ
െചന്നു ചാക്ക് അഴിച്ചേപ്പാൾ ഓേരാരുത്തെന്റ പണം മുഴുവനും
അവനവെന്റ ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; അത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. 22ആഹാരം വാങ്ങുവാൻ േവെറ പണവും ഞങ്ങൾ
െകാണ്ടുവന്നിട്ട ണ്ട്;പണംഞങ്ങള െടചാക്കിൽവച്ചത്ആെരന്ന്ഞങ്ങൾക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അതിന് അവൻ: “നിങ്ങൾക്ക്
സമാധാനം;നിങ്ങൾഭയെപ്പേടണ്ടാ;നിങ്ങള െടൈദവം,നിങ്ങള െടഅപ്പെന്റ
ൈദവം തെന്ന, നിങ്ങള െട ചാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിേക്ഷപം തന്നിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങള െട പണം എനിക്ക് കിട്ടി” എന്നു പറഞ്ഞ,് ശിെമേയാെനയും
അവരുെട അടുക്കൽ പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു. 24 പിെന്ന അവൻ അവെര
േയാേസഫിെന്റവീടിനകത്തുെകാണ്ടുേപായി;അവർക്ക് െവള്ളംെകാടുത്തു,
അവർ കാൽ കഴുകി; അവരുെട കഴുതകൾക്ക് അവൻ തീറ്റ െകാടുത്തു.
25 ഉച്ചയ്ക്കു േയാേസഫ് വരുേമ്പാേഴക്ക് അവർ കാഴ്ച വസ്തുക്കൾ
ഒരുക്കിവച്ച ; തങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണം അവിെട ആകുന്നു എന്ന് അവർ
േകട്ടിരുന്നു. 26 േയാേസഫ് വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾഅവർൈകവശമുള്ള കാഴ്ച
വസ്തുക്കൾ അകത്തുെകാണ്ടുെചന്ന് അവെന്റ മുമ്പാെകവച്ച് അവെന
സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച . 27അവൻഅവേരാടു േക്ഷമാേന്വഷണം നടത്തി:
“നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വൃദ്ധൻ, നിങ്ങള െട അപ്പൻ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നുേവാ?
അവൻ ജീവേനാടിരിക്കുന്നുേവാ” എന്നു േചാദിച്ച . 28 അതിന് അവർ:
“ഞങ്ങള െട അപ്പനായ അങ്ങയുെട അടിയാനു സുഖം തെന്ന; അവൻ
ജീവേനാടിരിക്കുന്നു” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കുനിഞ്ഞു നമസ്കരിച്ച .
29 പിെന്ന േയാേസഫ് തല ഉയർത്തി, തെന്റ അമ്മയുെട മകനും തെന്റ
അനുജനുമായ െബന്യാമീെന കണ്ടു: “നിങ്ങൾഎേന്നാട് പറഞ്ഞനിങ്ങള െട
ഇളയസേഹാദരേനാഇവൻ”എന്നുേചാദിച്ച : “ൈദവംനിനക്ക്കൃപനല്കെട്ട
മകേന” എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അനുജെന കണ്ടിട്ട് േയാേസഫിെന്റ മനസ്സ്
ഉരുകിയതുെകാണ്ട്അവൻകരേയണ്ടതിനു ബദ്ധെപ്പട്ട സ്ഥലംഅേന്വഷിച്ച്,
സ്വകാര്യമുറിയിൽെചന്ന് അവിെടവച്ച കരഞ്ഞു. 31 പിെന്ന അവൻ മുഖം
കഴുകി പുറത്തു വന്നു സ്വയം നിയ്രന്തിച്ച്: “ഭക്ഷണം െകാണ്ടുവരുവിൻ”
എന്നു കല്പിച്ച . 32അവർ േയാേസഫിന് ്രപേത്യകവും സേഹാദരന്മാർക്കു
്രപേത്യകവും,അവേനാടുകൂെട ഭക്ഷിക്കുന്നഈജിപ്റ്റ കാർക്കു ്രപേത്യകവും
െകാണ്ടുവന്നുവച്ച ; ഈജിപ്റ്റ കാർ എ്രബായേരാടുകൂെട ഭക്ഷണം
കഴിക്കയില്ല;അത്ഈജിപ്റ്റ കാർക്കു െവറുപ്പാകുന്നു. 33 മൂത്തവൻ മുതൽ
ഇളയവൻ വെര ്രപായത്തിെനാത്തവണ്ണം അവെര അവെന്റ മുമ്പാെക
ഇരുത്തി; അവർ അേന്യാന്യം േനാക്കി ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 34അവൻ തെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് അവർക്ക് ഓഹരിെകാടുത്തയച്ച ; െബന്യാമീെന്റ ഓഹരി
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മറ്റവരുെട ഓഹരിയുെട അഞ്ചിരട്ടിയായിരുന്നു; അവർ പാനംെചയ്ത്
അവേനാടുകൂെടആഹ്ളാദിച്ച .

44
1അനന്തരം അവൻ തെന്റ ഗൃഹവിചാരകേനാട:് “നീ ഇവരുെട ചാക്കിൽ
അവർക്ക് എടുക്കാവുന്നിടേത്താളം ധാന്യം നിറച്ച്, ഓേരാരുത്തെന്റ പണം
അവനവെന്റ ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ െവക്കുക. 2 ഇളയവെന്റ ചാക്കിെന്റ
വായ്ക്കൽെവള്ളിെകാണ്ടുള്ളഎെന്റപാനപാ്രതവുംഅവെന്റധാന്യവിലയും
െവക്കുക” എന്നു കല്പിച്ച ; േയാേസഫ് കല്പിച്ചതുേപാെല അവൻ െചയ്തു.
3 േനരം െവളത്തേപ്പാൾഅവരുെടകഴുതകള മായിഅവെരയാ്രതഅയച്ച .
4 അവർ പട്ടണത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട ദൂെര എത്തുംമുെമ്പ, േയാേസഫ്
തെന്റ ഗൃഹവിചാരകേനാടു: “എഴുേന്നറ്റ ആ പുരുഷന്മാരുെട പിന്നാെല
ഓടിെച്ചല്ല ക; ഒപ്പം എത്തുേമ്പാൾ അവേരാടു: ‘നിങ്ങൾ നന്മയ്ക്കു പകരം
തിന്മ െചയ്തത് എന്ത?് 5 നിങ്ങൾ എെന്റ യജമാനെന്റ െവള്ളിപാ്രതം
േമാഷ്ടിച്ചത് എന്തിന?് അതിലല്ലേയാ എെന്റ യജമാനൻ കുടിക്കുന്നത?്
അതിനാലല്ലേയാ ലക്ഷണം േനാക്കുന്നത*്? നിങ്ങൾ ഈ െചയ്തത് ഒട്ട ം
നന്നല്ല’ എന്നു പറയുക” എന്നു കല്പിച്ച . 6അവൻ അവരുെട അടുക്കൽ
എത്തിയേപ്പാൾഈ വാക്കുകൾ അവേരാടു പറഞ്ഞു. 7അവർ അവേനാട്
പറഞ്ഞത്: “യജമാനൻ ഇങ്ങെന പറയുന്നത് എന്ത്? ഈ വക കാര്യം
അടിയങ്ങൾ ഒരുനാള ം െചയ്യ കയില്ല. 8ഞങ്ങള െട ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ
കണ്ട പണം ഞങ്ങൾ കനാൻേദശത്തുനിന്ന് അങ്ങയുെട അടുക്കൽ
വീണ്ടും െകാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ; പിെന്ന ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട യജമാനെന്റ
വീട്ടിൽനിന്ന് െവള്ളിയും െപാന്നും േമാഷ്ടിക്കുേമാ? 9അടിയങ്ങളിൽആരുെട
എങ്കിലുംൈകവശംഅത് കണ്ടാൽഅവൻമരിക്കെട്ട;ഞങ്ങള ംയജമാനന്
അടിമകളായിെക്കാള്ളാം”. 10അതിന് അവൻ: “നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല
ആകെട്ട; അത് ആരുെട ൈകവശം കാണുന്നുേവാ അവൻ എനിക്ക്
അടിമയാകും;നിങ്ങേളാകുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കും”. 11അവർേവഗത്തിൽ
ചാക്ക് നിലത്തിറക്കി: ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ചാക്ക് അഴിച്ച .
12 അവൻ മൂത്തവെന്റ ചാക്കുതുടങ്ങി ഇളയവേന്റതുവെര പരിേശാധിച്ച .
െബന്യാമീെന്റ ചാക്കിൽ പാനപാ്രതം കണ്ടുപിടിച്ച . 13 അേപ്പാൾ അവർ
വസ്്രതം കീറി, ചുമട് കഴുതപ്പ റത്തു കയറ്റി പട്ടണത്തിേലക്ക് മടങ്ങിെച്ചന്നു.
14 െയഹൂദയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും േയാേസഫിെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു;
അവൻ അതുവെരയും അവിെടത്തെന്ന ആയിരുന്നു; അവർ അവെന്റ
മുമ്പാെക സാഷ്ടാംഗം വീണു. 15 േയാേസഫ് അവേരാട്: “നിങ്ങൾ
ഈ െചയ്ത ്രപവൃത്തി എന്ത?് എെന്നേപ്പാെലയുള്ള ഒരുത്തനു ഭാവി
്രപവചിക്കുവാൻ† അറിയാെമന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേയാ” എന്നു
േചാദിച്ച . 16അതിന് െയഹൂദാ: “യജമാനേനാടു ഞങ്ങൾഎന്ത് പറേയണ്ടു?
എന്ത് േബാധിപ്പിേക്കണ്ടു? എങ്ങെന ഞങ്ങെളത്തെന്ന നീതീകരിേക്കണ്ടു?
ൈദവം അടിയങ്ങള െട അകൃത്യം കെണ്ടത്തി; ഇതാ ഞങ്ങൾ യജമാനന്
അടിമകൾ; ഞങ്ങള ം ആരുെട കയ്യിൽ പാ്രതം കണ്ടുേവാ അവനും തെന്ന”
എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അതിന് േയാേസഫ:് “അങ്ങെന ഞാൻ ഒരുനാള ം
െചയ്യ കയില്ല;ആരുെടൈകവശംപാ്രതംകണ്ടുേവാഅവൻതെന്നഎനിക്ക്

* 44. 5 ലക്ഷണം േനാക്കുന്നത് ഭാവി പറയുക † 44. 15 ഭാവി ്രപവചിക്കുവാൻലക്ഷണവിദ്യ,
ഭവിഷ്യജ്ഞാനം, മുന് കൂട്ടിപ്പറയല് എന്നുംഅർത്ഥം ഉണ്ട.്
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അടിമയായിരിക്കും; നിങ്ങേളാ സമാധാനേത്താെട നിങ്ങള െട അപ്പെന്റ
അടുക്കൽെപായ്െക്കാള്ള വിൻ”എന്നുപറഞ്ഞു.

18അേപ്പാൾെയഹൂദാഅടുത്തുെചന്നുപറഞ്ഞത:് “യജമാനേന,അടിയൻ
യജമാനേനാട് ഒന്ന് േബാധിപ്പിച്ച െകാള്ളേട്ട; അടിയെന്റ േനെര േകാപം
ജ്വലിക്കരുേത; 19 യജമാനൻ ഫറേവാെനേപ്പാെലയേല്ലാ; ‘നിങ്ങൾക്ക്
അപ്പേനാ സേഹാദരേനാ ഉേണ്ടാ?’ എന്നു യജമാനൻ അടിയങ്ങേളാടു
േചാദിച്ച . 20അതിന് ഞങ്ങൾ യജമാനേനാട്: ‘ഞങ്ങൾക്കു വൃദ്ധനായ
ഒരു അപ്പനും അവന് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു മകനും ഉണ്ട;് അവെന്റ
േജ്യഷ്ഠൻ മരിച്ച േപായി; അവെന്റ അമ്മ ്രപസവിച്ചിട്ട് അവൻ ഒരുവെന
േശഷിപ്പ ള്ള ; അവൻഅപ്പെന്റ വത്സല പു്രതൻ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
21അേപ്പാൾ യജമാനൻഅടിയങ്ങേളാട്: ‘എനിക്ക് കാേണണ്ടതിന് അവെന
എെന്റഅടുക്കൽകൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവിൻ’എന്നു കല്പിച്ച വേല്ലാ. 22ഞങ്ങൾ
യജമാനേനാട:് ‘ബാലന് അപ്പെന പിരിഞ്ഞുകൂടാ; പിരിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ
മരിച്ച േപാകും’ എന്നു പറഞ്ഞു. 23അതിന് യജമാനൻ അടിയങ്ങേളാട്:
‘നിങ്ങള െട ഇളയസേഹാദരൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട വരാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ
എെന്റമുഖംഇനികാണുകയില്ല’എന്നുകല്പിച്ച . 24അവിടെത്തഅടിയാനായ
അപ്പെന്റ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ െചന്ന് യജമാനെന്റ വാക്കുകെള അറിയിച്ച .
25അനന്തരം ഞങ്ങള െട അപ്പൻ: ‘നിങ്ങൾ ഇനിയും േപായി നമുക്കു കുെറ
ധാന്യം വാങ്ങുവിൻ’ എന്നു പറഞ്ഞു. 26അതിന് ഞങ്ങൾ: ‘ഞങ്ങൾക്കു
െപായ്ക്കൂടാ; അനുജൻ കൂെട ഉെണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങൾ േപാകാം; അനുജൻ
ഇല്ലാെത ഞങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖം കാണുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല’എന്നു
പറഞ്ഞു. 27 അേപ്പാൾ അവിടെത്ത അടിയാനായ അപ്പൻ ഞങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞത:് ‘എെന്റ ഭാര്യ റാേഹൽ എനിക്ക് രണ്ടു പു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ച
എന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമേല്ലാ. 28 അവരിൽ ഒരുത്തൻ എെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് േപായി; അവെന വന്യമൃഗങ്ങൾ പറിച്ച കീറിേപ്പായി
നിശ്ചയം എന്നു ഞാൻ ഉറച്ച ; ഇതുവെര ഞാൻ അവെന കണ്ടിട്ട മില്ല.
29 നിങ്ങൾ ഇവെനയും െകാണ്ടുേപായിട്ട് അവനു വല്ല ആപത്തും വന്നാൽ
തലനരച്ച എെന്ന നിങ്ങൾ ദുഃഖേത്താെട പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങുമാറാക്കും.
30 അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ ബാലൻ കൂെടയില്ലാെത ഞാൻ അവിടെത്ത
അടിയാനായ അപ്പെന്റ അടുക്കൽ െചല്ല േമ്പാൾ, അപ്പെന്റ ്രപാണൻ
ബാലെന്റ ്രപാണേനാടു പറ്റിയിരിക്കുകെകാണ്ട,് 31ബാലൻഇെല്ലന്നുകണ്ടാൽ
അവൻ മരിച്ച േപാകും; അങ്ങെന അടിയങ്ങൾ അവിടെത്ത അടിയാനായ
തലനരച്ച അപ്പെന ദുഃഖേത്താെട പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങുമാറാക്കും.
32അടിയൻഅപ്പേനാട:് ‘അവെനനിെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവരാതിരുന്നാൽ
ഞാൻ എന്നും അപ്പനു കുറ്റക്കാരനായിെക്കാള്ളാം’ എന്നു പറഞ്ഞു,
അപ്പേനാട് ബാലനുേവണ്ടി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നു. 33 ആകയാൽ
ബാലനു പകരം അടിയൻ യജമാനന് അടിമയായിരിക്കുവാനും ബാലൻ
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട െപായ്െക്കാൾവാനും അനുവദിക്കണേമ.
34ബാലൻ കൂെട ഇല്ലാെത ഞാൻ എങ്ങെന അപ്പെന്റ അടുക്കൽ േപാകും?
അപ്പനു ഭവിക്കുന്ന േദാഷംഞാൻകാേണണ്ടിവരുമേല്ലാ”.

45
1 അേപ്പാൾ ചുറ്റ ം നില ്ക്കുന്നവരുെട മുമ്പിൽ സ്വയം നിയ്രന്തിക്കുവാൻ
കഴിയാെത: “എല്ലാവരും എെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് പുറത്ത്േപാകുവിൻ”
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എന്നു േയാേസഫ് വിളിച്ച പറഞ്ഞു. ഇങ്ങെന േയാേസഫ് തെന്റ
സേഹാദരന്മാർക്കു തെന്ന െവളിെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ േവെറ ആരും
അവെന്റ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2 അവൻ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു;
ഈജിപ്റ്റ കാരും ഫറേവാെന്റ കുടുംബവും അത് േകട്ട . 3 േയാേസഫ്
സേഹാദരന്മാേരാട:് “ഞാൻ േയാേസഫ് ആകുന്നു; എെന്റ അപ്പൻ
ജീവേനാടിരിക്കുന്നുേവാ” എന്നു പറഞ്ഞു. അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ
അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ്രഭമിച്ച േപായതുെകാണ്ട് അവേനാട് ഉത്തരം
പറയുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 4 േയാേസഫ് സേഹാദരന്മാേരാട:്
“ഇേങ്ങാട്ട്അടുത്തുവരുവിൻ”എന്നുപറഞ്ഞു;അവർഅടുത്തുെചന്നേപ്പാൾ
അവൻ പറഞ്ഞത;് “നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിേലക്കു വിറ്റ കളഞ്ഞ നിങ്ങള െട
സേഹാദരൻ േയാേസഫ്ആകുന്നുഞാൻ. 5എെന്നഇവിെട വിറ്റതുെകാണ്ടു
നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കണ്ടാ, വിഷാദിക്കുകയും േവണ്ടാ; ജീവരക്ഷയ്ക്കായി
ൈദവം എെന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ അയച്ചതാകുന്നു. 6 േദശത്തു
ക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ട് ഇേപ്പാൾ രണ്ടു വർഷമായി; ഉഴവും െകായ്ത്തും
ഇല്ലാത്ത അഞ്ച് വർഷം ഇനിയും ഉണ്ട.് 7 ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക്
സന്തതി േശഷിേക്കണ്ടതിനും വലിേയാരു രക്ഷയാൽ നിങ്ങള െട ജീവെന
രക്ഷിേക്കണ്ടതിനും ൈദവം എെന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ അയച്ചിരിക്കുന്നു.
8 ആകയാൽ നിങ്ങൾ അല്ല, ൈദവം അേ്രത എെന്ന ഇവിെട അയച്ചത;്
അവിടുന്ന് എെന്നഫറേവാനു പിതാവും അവെന്റ കുടുംബത്തിെനാെക്കയും
യജമാനനും ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെനാെക്കയും ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥനും
ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ ബദ്ധെപ്പട്ട് എെന്റ അപ്പെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന് അപ്പേനാട് പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘അങ്ങയുെട മകനായ
േയാേസഫ് ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: ൈദവം എെന്ന ഈജിപ്റ്റിെനാെക്കയും
അധിപതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു; അങ്ങ് താമസിക്കാെത എെന്റ അടുക്കൽ
വേരണം. 10 അേങ്ങക്ക് േഗാെശൻേദശത്തു പാർക്കാം എനിക്ക്
സമീപമായിരിക്കും; അങ്ങും മക്കള ം മക്കള െട മക്കള ം അങ്ങയുെട
ആടുകള ം കന്നുകാലികള ം അങ്ങയ്ക്കുള്ളെതാെക്കയും തെന്ന.
11 അങ്ങയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും അങ്ങയ്ക്കുള്ള സകലത്തിനും ദാരി്രദ്യം
േനരിടാതവണ്ണം ഞാൻ അവിെട അങ്ങെയ േപാഷിപ്പിക്കും; ക്ഷാമം
ഇനിയും അഞ്ച് വർഷം നില്ക്കും’ 12 ഇതാ, ഞാൻ േയാേസഫ് തെന്ന
നിങ്ങേളാടുസംസാരിക്കുന്നുഎന്നുനിങ്ങള ംഎെന്റഅനുജൻെബന്യാമീനും
കണ്ണാെല കാണുന്നുവേല്ലാ. 13 ഈജിപ്റ്റിൽ എനിക്കുള്ള മഹത്വവും
നിങ്ങൾ കണ്ടെതാെക്കയും അപ്പെന അറിയിക്കണം; എെന്റ അപ്പെന
േവഗത്തിൽ ഇവിെട െകാണ്ടുവരുകയും േവണം”. 14 അവൻ തെന്റ
അനുജൻ െബന്യാമീെന െകട്ടിപ്പിടിച്ച കരഞ്ഞു; െബന്യാമീൻ അവെനയും
െകട്ടിപ്പിടിച്ച കരഞ്ഞു. 15അവൻസേഹാദരന്മാെരഎല്ലാവേരയും ചുംബിച്ച
െകട്ടിപ്പിടിച്ച കരഞ്ഞു; അതിന ്െറേശഷം സേഹാദരന്മാർ അവനുമായി
സംസാരിക്കുവാൻതുടങ്ങി.

16 േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വർത്തമാനം
ഫറേവാെന്റ അരമനയിൽ എത്തി; അത് ഫറേവാനും അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാർക്കും സേന്താഷമായി. 17 ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാടു
പറഞ്ഞത്: “നിെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട് നീ പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
‘നിങ്ങൾ ഇതു െചയ് വിൻ; നിങ്ങള െട മൃഗങ്ങള െട പുറത്തു ചുമട്
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കയറ്റി പുറെപ്പട്ട കനാൻേദശത്തു െചന്ന് 18 നിങ്ങള െട അപ്പെനയും
കുടുംബങ്ങെളയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് എെന്റ അടുക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ഈജിപ്റ്റ രാജ്യത്തിെല നന്മ തരും; േദശത്തിെന്റ പുഷ്ടി
നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. 19 നിനക്ക് കല്പന തന്നിരിക്കുന്നു; ‘ഇതാകുന്നു
നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടത്: നിങ്ങള െട ൈപതങ്ങൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും േവണ്ടി
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്ന് രഥങ്ങൾ െകാണ്ടുേപായി നിങ്ങള െട അപ്പെന
കയറ്റി െകാണ്ടുവേരണം. 20 നിങ്ങള െട വസ്തുവകകെളക്കുറിച്ച
ചിന്തിേക്കണ്ടാ;ഈജിപ്റ്റ േദശെത്തങ്ങുമുള്ള നന്മ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാകുന്നു
21 യി്രസാേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു; േയാേസഫ്
അവർക്ക് ഫറേവാെന്റ കല്പന്രപകാരം രഥങ്ങൾ െകാടുത്തു; വഴിക്കു
േവണ്ടുന്നആഹാരവും െകാടുത്തു. 22അവരിൽ ഓേരാരുത്തർക്കും ഓേരാ
വസ്്രതവും, െബന്യാമീനു മൂന്നര കിേലാ്രഗാം െവള്ളി* അഞ്ച് വസ്്രതവും
െകാടുത്തു. 23അങ്ങെനതെന്നഅവൻതെന്റഅപ്പന് പത്തുകഴുതപ്പ റത്ത്
ഈജിപ്റ്റിെല വിേശഷസാധനങ്ങള ം പത്തു െപൺകഴുതപ്പ റത്ത്
വഴിെച്ചലവിനു ധാന്യവും ആഹാരവും കയറ്റി അയച്ച . 24അങ്ങെനഅവൻ
തെന്റ സേഹാദരന്മാെര യാ്രത അയച്ച ; അവർ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ: “നിങ്ങൾ
വഴിയിൽവച്ച ശണ്ഠകൂടരുത”് എന്ന് അവേരാടു പറഞ്ഞു. 25 അവർ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട കനാൻേദശത്ത് അപ്പനായ യാേക്കാബിെന്റ
അടുക്കൽഎത്തി. 26അവേനാട:് “േയാേസഫ് ജീവേനാടിരിക്കുന്നു;അവൻ
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെനാെക്കയും അധിപതിയാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾയാേക്കാബ്സ്തംഭിച്ച േപായി;അവർപറഞ്ഞത്വിശ്വസിച്ചതുമില്ല.
27 േയാേസഫ് അവേരാട് പറഞ്ഞ വാക്കുകെളല്ലാം അവർ അവേനാട്
പറഞ്ഞു; തെന്ന കയറ്റിെകാണ്ടു േപാകുവാൻ േയാേസഫ് അയച്ച രഥങ്ങൾ
കണ്ടേപ്പാൾ അവരുെട അപ്പനായ യാേക്കാബിനു വീണ്ടും ൈചതന്യം വന്നു.
28 “മതി;എെന്റ മകൻ േയാേസഫ് ജീവേനാടിരിക്കുന്നു;ഞാൻ മരിക്കുംമുമ്പ്
അവെന േപായി കാണും”എന്നുയി്രസാേയൽപറഞ്ഞു.

46
1 അനന്തരം യി്രസാേയൽ തനിക്കുള്ള സകലവുമായി യാ്രത പുറെപ്പട്ട
േബർ-േശബയിൽ എത്തി തെന്റ പിതാവായ യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവത്തിനു
യാഗം കഴിച്ച . 2 ൈദവം യി്രസാേയലിേനാടു രാ്രതി ദർശനങ്ങളിൽ
സംസാരിച്ച : “യാേക്കാേബ, യാേക്കാേബ” എന്നു വിളിച്ചതിനു “ഞാൻ
ഇതാ” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 3അേപ്പാൾ അവിടുന്ന:് “ഞാൻ ൈദവം
ആകുന്നു;നിെന്റപിതാവിെന്റൈദവംതെന്ന;ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപാകുവാൻ
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; അവിെട ഞാൻ നിെന്ന വലിയ ജനതയാക്കും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 4 “ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപാരും;
ഞാൻ നിെന്ന മടക്കിവരുത്തും; േയാേസഫ് സ്വന്ത ൈകെകാണ്ട് നിെന്റ
കണ്ണ് അടയ്ക്കും” എന്നും അരുളിെച്ചയ്തു. 5 പിെന്ന യാേക്കാബ് േബർ-
േശബയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട ; യി്രസാേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ അപ്പനായ
യാേക്കാബിെന കയറ്റ വാൻ ഫറേവാൻ അയച്ച രഥങ്ങളിൽ അവെനയും
തങ്ങള െട മക്കെളയും ഭാര്യമാെരയും കയറ്റി െകാണ്ടുേപായി. 6തങ്ങള െട
ആടുമാടുകെളയും കനാൻേദശത്തുവച്ച സമ്പാദിച്ച സമ്പത്തുകെളയും

* 45. 22 മൂന്നരകിേലാ്രഗാം െവള്ളി മുന്നൂറു െവള്ളിക്കാശും
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െകാണ്ടുേപായി; അങ്ങെന യാേക്കാബും സന്തതികള െമല്ലാം ഈജിപ്റ്റിൽ
എത്തി. 7അവെന്റ പു്രതന്മാർ, പു്രതന്മാരുെട പു്രതന്മാർ, തെന്റ പു്രതിമാർ,
പു്രതന്മാരുെട പു്രതിമാർ എന്നിങ്ങെന തെന്റ സന്തതികൾ എല്ലാവേരയും
കൂട്ടിഈജിപ്റ്റിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.

8 ഈജിപ്റ്റിൽ വന്ന യി്രസാേയൽ മക്കള െട േപരുകൾ ഇവയാണ്:
യാേക്കാബും അവെന്റ പു്രതന്മാരും; യാേക്കാബിെന്റ ആദ്യജാതനായ
രൂേബൻ. 9 രൂേബെന്റ പു്രതന്മാർ: ഹേനാക്, പല്ല , െഹേ്രസാൻ, കർമ്മി.
10 ശിെമേയാെന്റ പു്രതന്മാർ: െയമൂേവൽ, യാമീൻ, ഓഹദ,് യാഖീൻ,
േസാഹർ, കനാന്യക്കാരിയുെട മകനായ െശൗല ്. 11 േലവിയുെട പു്രതന്മാർ:
േഗർേശാൻ, െകഹാത്ത,് െമരാരി. 12 െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ: ഏർ,
ഓനാൻ, േശലാ, േപെരസ,് േസെരഹ്; എന്നാൽ ഏർ, ഓനാൻ എന്നിവർ
കനാൻേദശത്തുവച്ച മരിച്ച േപായി. േപെരസിെന്റ പു്രതന്മാർ: െഹേ്രസാൻ,
ഹാമൂൽ. 13യിസ്സാഖാരിെന്റ പു്രതന്മാർ: േതാലാ, പുവ്വാ, േയാബ,് ശിേ്രമാൻ.
14 െസബൂലൂെന്റ പു്രതന്മാർ: േസെരദ,് ഏേലാൻ, യേഹ്ലേയൽ. 15 ഇവർ
േലയായുെട പു്രതന്മാർ; അവൾ അവെരയും യാേക്കാബിെന്റ മകളായ
ദീനെയയും അവന് പദ്ദൻ-അരാമിൽവച്ച ്രപസവിച്ച ;അവെന്റ പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും എല്ലാംകൂടി മുപ്പത്തിമൂന്നു േപർ ആയിരുന്നു. 16 ഗാദിെന്റ
പു്രതന്മാർ: സിേഫ്യാൻ,ഹഗ്ഗീ, ശൂനീ,എസ്േബാൻ,ഏരി,അേരാദീ,അേരലി.
17ആേശരിെന്റ പു്രതന്മാർ: യിമ്നാ, യിശ്വാ, യിശ്വീ, െബരീയാ; ഇവരുെട
സേഹാദരി േസരഹ്. െബരീയാവിെന്റപു്രതന്മാർ: 18േഹെബർ, മൽക്കീേയൽ.
ഇവർലാബാൻതെന്റമകളായേലയാക്കു െകാടുത്തസില്പായുെടപു്രതന്മാർ;
അവൾ യാേക്കാബിന് ഈ പതിനാറു േപെര ്രപസവിച്ച . 19യാേക്കാബിെന്റ
ഭാര്യയായ റാേഹലിെന്റപു്രതന്മാർ: േയാേസഫ,് െബന്യാമീൻ. 20േയാേസഫിന്
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തു മനെശ്ശയും എ്രഫയീമും ജനിച്ച ; അവെര ഓനിെല
പുേരാഹിതനായ േപാത്തിേഫറയുെട മകളായ ആസ്നത്ത് അവന്
്രപസവിച്ച . 21 െബന്യാമീെന്റ പു്രതന്മാർ: േബല, േബെഖർ, അശ്േബൽ,
േഗരാ, നാമാൻ, ഏഹീ, േരാശ,് മുപ്പീം, ഹുപ്പീം, അർദ.് 22 ഇവർ റാേഹൽ
യാേക്കാബിനു ്രപസവിച്ച പു്രതന്മാർ; എല്ലാംകൂെട പതിനാല് േപർ. 23 ദാെന്റ
പു്രതൻ: ഹൂശീം. 24 നഫ്താലിയുെട പു്രതന്മാർ: യഹ്േസൽ, ഗൂനി,
േയെസർ, ശിേല്ലം. 25ഇവർ ലാബാൻ തെന്റ മകളായ റാേഹലിനു െകാടുത്ത
ബിൽഹായുെട പു്രതന്മാർ; അവൾ യാേക്കാബിന് ഇവെര ്രപസവിച്ച ;
എല്ലാംകൂെടഏഴുേപർ. 26യാേക്കാബിെന്റപു്രതന്മാരുെട ഭാര്യമാെരകൂടാെത
അവനിൽനിന്ന് ജനിച്ചവരായി അവേനാടുകൂെട ഈജിപ്റ്റിൽ വന്നവർ
ആെക അറുപത്താറു േപർ. 27 േയാേസഫിനു ഈജിപ്റ്റിൽവച്ച ജനിച്ച
പു്രതന്മാർ രണ്ടുേപർ; ഈജിപ്റ്റിൽ വന്നവരായ യാേക്കാബിെന്റ കുടുംബം
ആെകഎഴുപത് േപർ.

28 എന്നാൽ േഗാെശനിേലക്കു യാേക്കാബിന് വഴി കാണിേക്കണ്ടതിന്
യാേക്കാബ് െയഹൂദെയ േയാേസഫിെന്റ അടുക്കൽ മുൻകൂട്ടി അയച്ച ;
ഇങ്ങെന യാേക്കാബും സന്തതികള ം േഗാെശൻേദശത്ത് എത്തി.
29 േയാേസഫ് രഥം െകട്ടിച്ച് അപ്പനായ യി്രസാേയലിെന എതിേരൽക്കുവാൻ
േഗാെശനിേലക്കു േപായി, അവെന കണ്ടേപ്പാൾ െകട്ടിപ്പിടിച്ച് ഏെറേനരം
കരഞ്ഞു. 30യി്രസാേയൽ േയാേസഫിേനാട:് “നീ ജീവേനാടിരിക്കുന്നു എന്നു
ഞാൻനിെന്റ മുഖം കണ്ടറിഞ്ഞതുെകാണ്ട്ഞാൻഇേപ്പാൾതെന്നമരിച്ചാലും
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േവണ്ടില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 31 പിെന്ന േയാേസഫ് സേഹാദരന്മാേരാടും
അപ്പെന്റ കുടുംബേത്താടും പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ െചന്നു ഫറേവാേനാട്:
‘കനാൻേദശത്തുനിന്ന് എെന്റ സേഹാദരന്മാരും അപ്പെന്റ കുടുംബവും
എെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിക്കും. 32അവർ ഇടയന്മാർ
ആകുന്നു; കന്നുകാലികെള േമയിക്കുന്നത് അവരുെട െതാഴിൽ; അവർ
തങ്ങള െട ആടുകെളയും കന്നുകാലികെളയും തങ്ങൾക്കുള്ളത് എല്ലാം
െകാണ്ടുവന്നിട്ട ണ്ട്’എന്ന്ഫറേവാേനാട് പറയും. 33അതുെകാണ്ട്ഫറേവാൻ
നിങ്ങെള വിളിച്ച:് ‘നിങ്ങള െട െതാഴിൽ എന്ത?്’ എന്നു േചാദിക്കുേമ്പാൾ:
34 ‘അടിയങ്ങൾ ബാല്യംമുതൽ ഇന്നുവെരയും, ഞങ്ങള ം ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരും േഗാപാലകന്മാരാകുന്നു’ എന്നു പറയുവിൻ; എന്നാൽ
േഗാെശനിൽ വസിക്കുവാൻ നിങ്ങെള അനുവദിക്കും; ഇടയന്മാെരല്ലാം
ഈജിപ്റ്റ കാർക്കു െവറുപ്പേല്ലാ”.

47
1 അങ്ങെന േയാേസഫ് െചന്ന:് “എെന്റ അപ്പനും സേഹാദരന്മാരും
അവരുെട ആടുകള ം കന്നുകാലികള ം അവർക്കുള്ള സകലവും
കനാൻേദശത്തുനിന്നു വന്നു; അവർ ഇേപ്പാൾ േഗാെശൻേദശത്ത്
ഇരിക്കുന്നു” എന്നു ഫറേവാെന േബാധിപ്പിച്ച . 2 പിെന്ന അവൻ
തെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ അഞ്ചുേപെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുെചന്നു
ഫറേവാെന്റ സന്നിധിയിൽ നിർത്തി. 3 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ അവെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാട:് “നിങ്ങള െട െതാഴിൽ എന്ത”് എന്നു േചാദിച്ചതിന്
അവർ ഫറേവാേനാട:് “അടിയങ്ങള ം അടിയങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരും
ഇടയന്മാരാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 4 “േദശത്തു പാർക്കുവാൻ
ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു; കനാൻേദശത്തു ക്ഷാമം കഠിനമായിരിക്കയാൽ
അടിയങ്ങള െട ആടുകൾക്കു േമച്ചിലില്ല; അടിയങ്ങൾ േഗാെശൻേദശത്തു
പാർത്തുെകാള്ളെട്ട” എന്നും അവർ ഫറേവാേനാട് പറഞ്ഞു. 5 ഫറേവാൻ
േയാേസഫിേനാട:് “നിെന്റ അപ്പനും സേഹാദരന്മാരും നിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 ഈജിപ്റ്റ േദശം നിെന്റ മുമ്പാെക ഇരിക്കുന്നു;
േദശത്തിേലക്കും നല്ലഭാഗത്ത് നിെന്റ അപ്പെനയും സേഹാദരന്മാെരയും
താമസിപ്പിക്കുക; അവർ േഗാെശൻേദശത്തുതെന്ന വസിച്ച െകാള്ളെട്ട.
അവരിൽ ്രപാപ്തന്മാർ ഉെണ്ടന്ന് നീ അറിയുന്നു എങ്കിൽ അവെര എെന്റ
ആടുമാടുകള െട േമൽവിചാരകന്മാരാക്കി െവക്കുക” എന്നു കല്പിച്ച .
7 േയാേസഫ് തെന്റഅപ്പനായയാേക്കാബിെനയുംഅകത്ത് െകാണ്ടുെചന്നു,
അവെന ഫറേവാെന്റ സന്നിധിയിൽ നിർത്തി, 8 യാേക്കാബ് ഫറേവാെന
അനു്രഗഹിച്ച . ഫറേവാൻ യാേക്കാബിേനാട:് “എ്രത വയസ്സായി” എന്നു
േചാദിച്ച . 9 യാേക്കാബ് ഫറേവാേനാട്: “എെന്റ പരേദശ്രപയാണത്തിെന്റ
കാലം നൂറ്റിമുപ്പത് വർഷം ആയിരിക്കുന്നു. എെന്റ ആയുഷ്കാലം
ചുരുക്കവും കഷ്ടതേയറിയതും അേ്രത; എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
പരേദശ്രപയാണമായ ആയുഷ്കാലേത്താളം എത്തിയിട്ട മില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 യാേക്കാബ് ഫറേവാെന പിെന്നയും അനു്രഗഹിച്ച
ഫറേവാെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് േപായി. 11അനന്തരം േയാേസഫ് തെന്റ
അപ്പെനയും സേഹാദരന്മാെരയും പാർപ്പിച്ച ; ഫറേവാൻ കല്പിച്ചതുേപാെല
അവർക്ക് ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിേലക്കും നല്ല ഭാഗമായ രെമേസസ്
േദശത്ത് അവകാശവും െകാടുത്തു. 12 േയാേസഫ് തെന്റ അപ്പെനയും
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സേഹാദരന്മാെരയും അപ്പെന്റ കുടുംബെത്ത ഒെക്കയും കുടുംബത്തിെല
എണ്ണത്തിന് ഒത്തവണ്ണംആഹാരം െകാടുത്തു രക്ഷിച്ച .

13 എന്നാൽ ക്ഷാമം ഏറ്റവും കഠിനമായിരുന്നതുെകാണ്ട് േദശെത്തങ്ങും
ആഹാരമില്ലാെതയായിഈജിപ്റ്റ േദശവും കനാൻേദശവുംക്ഷാമംെകാണ്ടു
വലഞ്ഞു. 14 ജനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ധാന്യത്തിനു വിലയായി േയാേസഫ്
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തും കനാൻേദശത്തുമുള്ള പണം ഒെക്കയും
േശഖരിച്ച ; പണം േയാേസഫ് ഫറേവാെന്റ അരമനയിൽ െകാണ്ടുവന്നു.
15 ഈജിപ്റ്റ േദശത്തും കനാൻേദശത്തും പണം ഇല്ലാെതയായേപ്പാൾ
ഈജിപ്റ്റ കാർ ഒെക്കയും േയാേസഫിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന:് “ഞങ്ങൾക്ക്
ആഹാരം തേരണം; ഞങ്ങൾ നിെന്റ മുമ്പിൽ കിടന്നു മരിക്കുന്നത്
എന്തിന?് പണം തീർന്നുേപായി” എന്നു പറഞ്ഞു. 16അതിന് േയാേസഫ:്
“നിങ്ങള െട ആടുമാടുകെള തരുവിൻ; പണം തീർന്നുേപാെയങ്കിൽ
നിങ്ങള െട ആടുമാടുകെള വിലയായി വാങ്ങി ഞാൻ ആഹാരം തരാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അങ്ങെന അവർ തങ്ങള െട കന്നുകാലികെള
േയാേസഫിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; കുതിര, ആട,് കന്നുകാലി,
കഴുത എന്നിവെയ േയാേസഫ് വിലയായി വാങ്ങി അവർക്ക് ആഹാരം
െകാടുത്തു;ആവർഷംഅവരുെടകന്നുകാലികെളഎല്ലാം വാങ്ങിആഹാരം
െകാടുത്തു അവെര രക്ഷിച്ച . 18ആവർഷം കഴിഞ്ഞ് പിെറ്റ വർഷം അവർ
അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട് പറഞ്ഞത:് “ഞങ്ങള െട പണം
െചലവായി, മൃഗക്കൂട്ടങ്ങള ം യജമാനേന്റതായി; ഞങ്ങള െട ശരീരങ്ങള ം
നിലങ്ങള മല്ലാെത യജമാനെന്റ മുമ്പാെക ഒന്നും േശഷിപ്പില്ല എന്നുള്ളത്
യജമാനെന ഞങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നില്ല. 19 ഞങ്ങള ം ഞങ്ങള െട നിലവും
നിെന്റകണ്ണിന് മുമ്പിൽഎന്തിന് നശിക്കുന്നു? നീഞങ്ങെളയും നിലെത്തയും
ആഹാരത്തിനു വിലയായി വാങ്ങണം. ഞങ്ങൾ നിലവുമായി ഫറേവാന്
അടിമകൾ ആകെട്ട. ഞങ്ങൾ മരിക്കാെത ജീവേനാടിരിേക്കണ്ടതിനും
നിലം ശൂന്യമായി േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിനും ഞങ്ങൾക്കു വിത്ത് തരണം”.
20അങ്ങെന േയാേസഫ് ഈജിപ്റ്റിെല നിലം ഒെക്കയും ഫറേവാനുേവണ്ടി
വിലയ്ക്കുവാങ്ങി;ക്ഷാമം ്രപബലെപ്പട്ടതുെകാണ്ടുഈജിപ്റ്റ കാർതങ്ങള െട
നിലം വിറ്റ ; നിലെമല്ലാം ഫറേവാേന്റതായി. 21 ജനങ്ങെളേയാ അവൻ
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെന്റ ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റയറ്റംവെര പട്ടണങ്ങളിേലക്ക്
അടിമാകളാക്കി മാറ്റി പാർപ്പിച്ച . 22 പുേരാഹിതന്മാരുെട നിലം മാ്രതം
അവൻ വാങ്ങിയില്ല; പുേരാഹിതന്മാർക്കു ഫറേവാൻ ഒരു വിഹിതം
നിശ്ചയിച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്നു;ഫറേവാൻഅവർക്ക് െകാടുത്തവിഹിതംെകാണ്ട്
അവർ ഉപജീവനം കഴിച്ചതിനാൽ അവർ അവരുെട നിലം വിറ്റില്ല.
23 േയാേസഫ് ജനങ്ങേളാട:് “ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങെളയും നിങ്ങള െട
നിലെത്തയും ഫറേവാനു വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്ക്
വിത്ത് ഇതാ; നിലം വിതച്ച െകാള്ള വിൻ. 24 വിളെവടുക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
ഫറേവാന്അഞ്ചിെലാന്നു െകാടുക്കണം; നാേലാഹരിേയാ,വിതയ്ക്കാനുള്ള
വിത്തായിട്ട ം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട വീടുകളിലുള്ളവർക്കും നിങ്ങള െട
കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്കും ആഹാരമായിട്ട ം നിങ്ങൾക്കുതെന്ന ഇരിക്കെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അതിന് അവർ: “നീ ഞങ്ങള െട ജീവെന
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; യജമാനന് ഞങ്ങേളാടു ദയയുണ്ടായാൽ മതി; ഞങ്ങൾ
ഫറേവാന് അടിമകളായിെക്കാള്ളാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അഞ്ചിെലാന്നു
ഫറേവാനു െകാടുക്കണം എന്നിങ്ങെന േയാേസഫ് ഈജിപ്റ്റിെല
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നിലങ്ങെള സംബന്ധിച്ച വച്ച നിയമം ഇന്നുവെരയും നിലനിൽക്കുന്നു.
പുേരാഹിതന്മാരുെട നിലം മാ്രതം ഫറേവാേന്റതായിട്ടില്ല. 27 യി്രസാേയൽ
ഈജിപ്റ്റ രാജ്യത്തിെല േഗാെശൻേദശത്തു പാർത്തു; അവിെട
ൈകവശാവകാശം സമ്പാദിച്ച,് ഏറ്റവും സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി
െപരുകിവന്നു.

28 യാേക്കാബ് ഈജിപ്റ്റിൽ വന്നേശഷം പതിേനഴു വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു;
യാേക്കാബിെന്റആയുഷ്കാലംആെകനൂറ്റിനാല്പേത്തഴുവർഷംആയിരുന്നു.
29 മരണത്തിനുള്ള കാലം അടുത്തേപ്പാൾ യാേക്കാബ് തെന്റ മകനായ
േയാേസഫിെന വിളിപ്പിച്ച് അവേനാട:് “നിനക്ക് എേന്നാട് കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ
നിെന്റ ൈക എെന്റ തുടയിൻകീഴിൽ െവക്കുക; എേന്നാട് ദയയും
വിശ്വസ്തതയും കാണിച്ച് എെന്നഈജിപ്റ്റിൽഅടക്കാെത, 30ഞാൻഎെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദെകാള്ള േമ്പാൾ എെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി അവരുെട ശ്മശാനഭൂമിയിൽ സംസ്കരിക്കണം”
എന്നുപറഞ്ഞു.അങ്ങയുെടകല്പന്രപകാരംഞാൻെചയ്യാം”എന്ന്േയാേസഫ്
പറഞ്ഞു. 31 “എേന്നാട് സത്യം െചയ്ക” എന്ന് യി്രസാേയൽ പറഞ്ഞു;
േയാേസഫ് സത്യംെചയ്തു;അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ കട്ടിലിെന്റ തലയ്ക്കൽ*
നമസ്കരിച്ച .

48
1 അനന്തരം േയാേസഫിന:് “നിെന്റ അപ്പൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു”
എന്ന വാർത്ത ലഭിച്ച ; ഉടെന അവൻ മനെശ്ശ, എ്രഫയീം എന്ന
രണ്ടു പു്രതന്മാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചന്നു: 2 “നിെന്റ മകൻ
േയാേസഫ് ഇതാ വരുന്നു” എന്നു യാേക്കാബിെന അറിയിച്ച ;
അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ ശക്തി സംഭരിച്ച് കട്ടിലിേന്മൽ എഴുേന്നറ്റിരുന്നു.
3 യാേക്കാബ് േയാേസഫിേനാടു പറഞ്ഞത:് “സർവ്വശക്തിയുള്ള ൈദവം
കനാൻേദശത്തിെല ലൂസ്സിൽവച്ച് എനിക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി എെന്ന
അനു്രഗഹിച്ച , 4 എേന്നാട:് ‘ഞാൻ നിെന്ന സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനാക്കി
െപരുക്കി നിെന്ന ജനസമൂഹമാക്കുകയും നിെന്റ േശഷം നിെന്റ സന്തതിക്ക്
ഈ േദശം ശാശ്വതാവകാശമായി െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ം’ എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 5ഈജിപ്റ്റിൽ നിെന്റഅടുക്കൽഞാൻവരുന്നതിനുമുെമ്പ
നിനക്ക് ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുവച്ച ജനിച്ച രണ്ടു പു്രതന്മാരായ മനെശ്ശയും
എ്രഫയീമും എനിക്കുള്ളവർ ആയിരിക്കെട്ട; രൂേബനും ശിെമേയാനും
എന്നേപാെല അവർ എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കെട്ട. 6 ഇവരുെട േശഷം
നിനക്ക് ജനിക്കുന്ന സന്തതിേയാ നിനക്കുള്ളവരായിരിക്കെട്ട; അവർ
അവരുെടഅവകാശത്തിൽതങ്ങള െടസേഹാദരന്മാരുെട േപരിൻ ്രപകാരം
വിളിക്കെപ്പടെട്ട. 7 ഞാൻ പദ്ദനിൽനിന്നു വരുേമ്പാൾ, കനാൻേദശത്ത്
എ്രഫാത്തിൽ എത്തുവാൻ അല്പം ദൂരം മാ്രതമുള്ളേപ്പാൾ വഴിയിൽവച്ച
റാേഹൽ മരിച്ച ; ഞാൻ അവെള അവിെട േബത്ത-്േലേഹം എന്ന
എ്രഫാത്തിനുള്ള വഴിയരിെക അടക്കം െചയ്തു”. 8 യി്രസാേയൽ
േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാെര കണ്ടേപ്പാൾ: “ഇവർ ആരാകുന്നു?” എന്നു
േചാദിച്ച . 9 “ൈദവം ഇവിെട എനിക്ക് തന്നിട്ട ള്ള പു്രതന്മാർ” എന്നു
േയാേസഫ്അപ്പേനാട് പറഞ്ഞു. “അവെരഎെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവരിക;

* 47. 31 കട്ടിലിെന്റ തലയ്ക്കൽ തെന്റ വടിയിേലക്ക് കുനിയുകയും ൈദവെത്തആരാധിക്കുകയും
െചയ്തു
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ഞാൻ അവെര അനു്രഗഹിക്കും” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ
യി്രസാേയലിെന്റകണ്ണ് വാർദ്ധക്യത്താൽ മങ്ങി കാണുവാൻകഴിയാതിരുന്നു;
അവെര അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നേപ്പാൾ അവൻ അവെര ചുംബിച്ച്
ആലിംഗനം െചയ്തു. 11 യി്രസാേയൽ േയാേസഫിേനാട:് “നിെന്റ മുഖം
കാണുെമന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല; എന്നാൽ നിെന്റ സന്തതിെയയും
കാണുവാൻ ൈദവം എനിക്ക് അവസരം നൽകിയേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
12 േയാേസഫ് അവെര അവെന്റ മുഴങ്കാലുകൾക്കിടയിൽനിന്നു മാറ്റി;
സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച . 13 പിെന്ന േയാേസഫ് എ്രഫയീമിെന
വലംൈകെകാണ്ടു പിടിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ ഇടംൈകയ്ക്കു േനെരയും
മനെശ്ശെയ ഇടംൈകെകാണ്ടു പിടിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ വലംൈകയ്ക്കു
േനെരയുമായി ഇങ്ങെന രണ്ടുേപെരയും അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു. 14യി്രസാേയൽവലംൈകനീട്ടി ഇളയവനായഎ്രഫയീമിെന്റ
തലയിലും ഇടംൈകആദ്യജാതനായ മനെശ്ശയുെടതലയിലുമായിഅങ്ങെന
തെന്റ ൈകകെള പിണച്ച വച്ച . 15 പിെന്ന അവൻ േയാേസഫിെന
അനു്രഗഹിച്ച : “എെന്റ പിതാക്കന്മാരായ അ്രബാഹാമും യിസ്ഹാക്കും
ആരാധിച്ച േപാന്ന ൈദവം, ഞാൻ ജനിച്ച നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും
എെന്ന പുലർത്തിയ ൈദവം, 16 എെന്ന സകലേദാഷങ്ങളിൽനിന്നും
വിടുവിച്ച ദൂതൻ ഈ കുട്ടികെള അനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട; എെന്റ േപരും
എെന്റ പിതാക്കന്മാരായ അ്രബാഹാമിന ്െറയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും
േപരും ഇവരിൽ നിലനില് ക്കുമാറാകെട്ട; ഇവർ ഭൂമിയിൽ കൂട്ടമായി
വർദ്ധിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അപ്പൻ വലംൈക എ്രഫയീമിെന്റ
തലയിൽവച്ച എന്നു േയാേസഫ് കണ്ടേപ്പാൾ അവന് അനിഷ്ടം േതാന്നി;
അപ്പെന്റ ൈക എ്രഫയീമിെന്റ തലയിൽനിന്നു മനെശ്ശയുെട തലയിൽ
മാറ്റിവയ്ക്കുവാൻ പിടിച്ച . 18 േയാേസഫ് അപ്പേനാട:് “അങ്ങെനയല്ല,
എെന്റ അപ്പാ; ഇവനേല്ലാ ആദ്യജാതൻ; ഇവെന്റ തലയിൽ വലംൈക
െവക്കണം”എന്നു പറഞ്ഞു. 19എന്നാൽഅവെന്റഅപ്പൻസമ്മതിക്കാെത:
“എനിക്ക് അറിയാം; മകേന, എനിക്ക് അറിയാം; ഇവനും ഒരു വലിയ
ജനമായിത്തീരും, ഇവനും വർദ്ധിക്കും; എങ്കിലും അനുജൻ അവെനക്കാൾ
അധികം വർദ്ധിക്കും; അവെന്റ സന്തതികേളാ ജനസമൂഹമായിത്തീരും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അങ്ങെന അവൻ അന്ന് അവെര അനു്രഗഹിച്ച :
ൈദവം നിെന്ന എ്രഫയീമിെനയും മനെശ്ശെയയുംേപാെല ആക്കുമാറാകെട്ട’
എന്ന് യി്രസാേയല്യർ നിെന്റ േപർെചാല്ലി അനു്രഗഹിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞ്
എ്രഫയീമിെന മനെശ്ശയ്ക്കു മുൻപാക്കി. 21 േയാേസഫിേനാടു യി്രസാേയൽ
പറഞ്ഞത്: “ഇതാ, ഞാൻ മരിക്കുന്നു; ൈദവം നിങ്ങേളാടുകൂടി ഇരുന്നു
നിങ്ങെളനിങ്ങള െടപിതാക്കന്മാരുെട േദശേത്തക്ക്മടക്കിെകാണ്ടുേപാകും.
22 എെന്റ വാള ം വില്ല ംെകാണ്ട് ഞാൻ അേമാര്യരുെട ൈകയിൽനിന്നു
പിടിച്ചടക്കിയ മലഞ്ചരിവ് ഞാൻ നിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട ഓഹരിയിൽ
കവിഞ്ഞതായി നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു”.

49
1അനന്തരം യാേക്കാബ് തെന്റ പു്രതന്മാെര വിളിച്ച് അവേരാടു പറഞ്ഞത:്

“കൂടിവരുവിൻ, ഭാവികാലത്തു നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ
നിങ്ങെളഅറിയിക്കും.
2യാേക്കാബിെന്റപു്രതന്മാേര: കൂടിവന്നു േകൾക്കുവിൻ;
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നിങ്ങള െടഅപ്പനായയി്രസാേയലിെന്റ െമാഴിക്കു െചവിതരുവിൻ!
3 രൂേബേന, നീ എെന്റ ആദ്യജാതൻ, എെന്റ വീര്യവും എെന്റ ശക്തിയുെട

ആദ്യഫലവും
േ്രശഷ്ഠതയുെടൈവശിഷ്ട്യവും
ബലത്തിെന്റൈവശിഷ്ട്യവും തെന്ന.
4െവള്ളംേപാെലതുള മ്പുന്നവേന,നീ േ്രശഷ്ഠനാകുകയില്ല;
നീഅപ്പെന്റകിടക്കേമൽകയറിഅതിെനഅശുദ്ധമാക്കി;
എെന്റശയ്യേമൽഅവൻകയറിയേല്ലാ.
5 ശിെമേയാനും േലവിയും സേഹാദരന്മാർ; അവരുെട വാള കൾ

സാഹസത്തിെന്റആയുധങ്ങൾ.
6എൻഉള്ളേമ,അവരുെട ഗൂഢാേലാചനകളിൽകൂടരുേത;
എൻമനേമ,അവരുെട േയാഗത്തിൽ േചരരുേത;
അവരുെട േകാപത്തിൽഅവർപുരുഷന്മാെര െകാന്നു;
അവരുെടശാഠ്യത്തിൽഅവർകാളകള െട വരിയുടച്ച .
7അവരുെട ഉ്രഗേകാപവും കഠിനേ്രകാധവും ശപിക്കെപ്പട്ടത;്
ഞാൻ അവെര യാേക്കാബിൽ വിഭജിക്കുകയും യി്രസാേയലിൽ

ചിതറിക്കുകയും െചയ്യ ം.
8െയഹൂദേയ,സേഹാദരന്മാർനിെന്നപുകഴ്ത്തും;
നിെന്റൈകശ്രതുക്കള െടകഴുത്തിൽഇരിക്കും;
അപ്പെന്റമക്കൾനിെന്റ മുമ്പിൽനമസ്കരിക്കും.
9െയഹൂദാ ഒരു വലിയസിംഹം*;
മകേന,നീ ഇരപിടിച്ച കയറിയിരിക്കുന്നു;
അവൻ കുനിഞ്ഞു, സിംഹംേപാെലയും സിംഹിേപാെലയും

പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;ആർഅവെനഎഴുേന്നല്പിക്കും?
10ശീേലാഹ†്വരുേവാളം െചേങ്കാൽെയഹൂദയിൽനിന്നും
രാജദണ്ഡ്അവെന്റകാലുകള െടഇടയിൽനിന്നും നീങ്ങിേപ്പാകയില്ല;
ജനതകള െടഅനുസരണംഅവേനാട്ആകും.
11അവൻമുന്തിരിവള്ളിേയാടു െചറുകഴുതെയയും
വിശിഷ്ടമുന്തിരിവള്ളിേയാടു കഴുതക്കുട്ടിെയയും െകട്ട ന്നു;
അവൻ വീഞ്ഞിൽ തെന്റ ഉടുപ്പ ം മുന്തിരിച്ചാറിൽ തെന്റ വസ്്രതവും

അലക്കുന്നു.
12അവെന്റ കണ്ണ് വീഞ്ഞുെകാണ്ടു ചുവന്നും അവെന്റ പല്ല് പാലുെകാണ്ടു

െവളത്തും ഇരിക്കുന്നു.
13 െസബൂലൂൻ സമു്രദതീരത്തു വസിക്കും; അവൻ കപ്പലുകൾക്ക് ഒരു
അഭയേക്രന്ദമായിത്തീരും;
അവെന്റഅതിർത്തിസീേദാൻവെരആകും.

14 യിസ്സാഖാർ‡ കരുത്തുള്ള കഴുത; അവൻ െതാഴുത്തുകള െട മേദ്ധ്യ
കിടക്കുന്നു. 15വി്രശമസ്ഥലംനല്ലെതന്നും േദശംആനന്ദ്രപദെമന്നും കണ്ടു,
അവൻ ഭാരം കയറ്റാൻ േതാൾ കുനിച്ച െകാടുത്തു നിർബന്ധേവലയ്ക്ക്

അടിമയായിത്തീർന്നു.
16ദാൻഏെതാരു യി്രസാേയല്യേഗാ്രതവുംേപാെല
സ്വജനത്തിനു ന്യായപാലനം െചയ്യ ം.
17ദാൻവഴിയിൽ ഒരു പാമ്പും

* 49. 9 വലിയസിംഹംബാലസിംഹം † 49. 10 ശീേലാഹ്അവകാശമുള്ളവൻവരുേവാളം ‡ 49.
14 യിസ്സാഖാർആട്ടിന ്കൂട്ടത്തിെന്റഇടയില് 
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പാതയിൽഒരുസർപ്പവുംആകുന്നു;
അവൻ കുതിരയുെട കുതികാൽ കടിക്കും; പുറത്തു കയറിയവൻ മലർന്നു

വീഴും.
18യേഹാേവ,ഞാൻനിെന്റ രക്ഷക്കായികാത്തിരിക്കുന്നു.

19ഗാേദാ,കവർച്ചപ്പടഅവെന െഞരുക്കും;എന്നാൽഅവൻഅവസാനം
ജയം്രപാപിക്കും.

20ആേശേരാ,അവെന്റആഹാരം പുഷ്ടിയുള്ളത;്
അവൻരാജകീയസ്വാദുേഭാജനം നല്കും.

21നഫ്താലിസ്വത്രന്തയായി നടക്കുന്ന േപടമാൻ;
അവൻലാവണ്യവാക്കുകൾസംസാരിക്കുന്നു.

22 േയാേസഫ്ഫല്രപദമാേയാരു വൃക്ഷം,
നീരുറവിനരിെകഫല്രപദമാേയാരു വൃക്ഷംതെന്ന;
അതിെന്റശാഖകൾമതിലിേന്മൽപടരുന്നു.
23വില്ലാളികൾഅവെനവിഷമിപ്പിച്ച ;
അവർഎയ്തു,
അവേനാട് െപാരുതി.
24അവെന്റവില്ല് ഉറേപ്പാെട നിന്നു;
അവെന്റഭുജംയാേക്കാബിൻവല്ലഭെന്റകയ്യാൽബലെപ്പട്ട ;
യി്രസാേയലിെന്റപാറയായഇടയെന്റനാമത്താൽതെന്ന.
25നിന ്െറ പിതാവിെന്റൈദവത്താൽഅവൻനിെന്നസഹായിക്കും
സർവ്വശക്തനാൽ തെന്ന അവൻ മീെത ആകാശത്തിെന്റ

അനു്രഗഹങ്ങളാലും
താെഴകിടക്കുന്നആഴത്തിെന്റഅനു്രഗഹങ്ങളാലും
മുലയുെടയും ഗർഭത്തിെന്റയുംഅനു്രഗഹങ്ങളാലും നിെന്നഅനു്രഗഹിക്കും.
26എൻപിതാവിെന്റഅനു്രഗഹങ്ങൾ
എൻപൂര ്വ്വപിതാക്കന്മാരുെടഅനു്രഗഹങ്ങൾക്കു മീെത§
ശാശ്വതഗിരികള െടഅറ്റേത്താളം ്രപബലെപ്പട്ട .
അവേയാേസഫിെന്റതലയിലും
തെന്റസേഹാദരന്മാരിൽ ്രപഭുവായവെന്റെനറുകയിലും വരും.

27 െബന്യാമീൻ കടിച്ച കീറുന്ന െചന്നായ;് രാവിേല അവൻ ഇരപിടിച്ച
വിഴുങ്ങും; ൈവകുേന്നരത്ത് അവൻ കവർച്ച പങ്കിടും”. 28 യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതം പ്രന്തണ്ടും ഇവആകുന്നു;അവരുെട പിതാവ്അവേരാടു പറഞ്ഞത്
ഇതുതെന്ന; അവൻ അവരിൽ ഓേരാ മകനും അവനവന് ഉചിതമായ
അനു്രഗഹം െകാടുത്ത് അവെര അനു്രഗഹിച്ച . 29 അവൻ അവേരാട്
ആജ്ഞാപിച്ച പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ എെന്റ ജനേത്താടു േചരുേമ്പാൾ
ഹിത്യനായ എേ്രഫാെന്റ നിലത്തിെല ഗുഹയിൽ എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽഎെന്നസംസ്കരിക്കണം. 30കനാൻേദശത്തു മേ്രമക്കു സമീപം,
അ്രബാഹാം ഹിത്യനായഎേ്രഫാേനാടു നിലേത്താടുകൂടി ശ്മശാനഭൂമിയായി
അവകാശം വാങ്ങിയ മക്േപലാ എന്ന നിലത്തിെല ഗുഹയിൽ തെന്ന.
31അവിെട അവർ അ്രബാഹാമിെനയും അവെന്റ ഭാര്യയായ സാറാെയയും
യിസ്ഹാക്കിെനയും അവെന്റ ഭാര്യയായ റിെബക്കാെയയും സംസ്കരിച്ച ;
അവിെട ഞാൻ േലയാെയയും സംസ്കരിച്ച . 32ആ നിലവും അതിെല

§ 49. 26 എൻപിതാവിെന്റഅനു്രഗഹങ്ങൾഎൻപൂര ്വ്വപിതാക്കന്മാരുെടഅനു്രഗഹങ്ങൾക്കുമീെത
നിെന്റപിതാവിെന്റഅനു്രഗഹംശാശ്വതമായപര് വ്വതത്തിനുമീെത
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ഗുഹയും ഹിത്യേരാടു വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയതാകുന്നു”. 33യാേക്കാബ് തെന്റ
പു്രതന്മാേരാട് ആജ്ഞാപിച്ച തീർന്നേശഷം അവൻ കാൽ കട്ടിലിേന്മൽ
എടുത്തുവച്ചിട്ട ്രപാണെനവിട്ട തെന്റജനേത്താടു േചർന്നു.

50
1അേപ്പാൾ േയാേസഫ് തെന്റഅപ്പെന്റ മുഖത്തു വീണു കരഞ്ഞ്അവെന
ചുംബിച്ച . 2 പിെന്ന തെന്റ അപ്പനു സുഗന്ധവർഗ്ഗം ഇടുവാൻ േയാേസഫ്
തെന്റ ദാസന്മാരായ ൈവദ്യന്മാേരാടു കല്പിച്ച ; ൈവദ്യന്മാർ യി്രസാേയലിനു
സുഗന്ധവർഗ്ഗം ഇട്ട . 3അങ്ങെന നാല്പതു ദിവസം കഴിഞ്ഞു;സുഗന്ധവർഗ്ഗം
ഇടുവാൻഅ്രതയും ദിവസം േവണ്ടി വന്നു. ഈജിപ്റ്റ കാർഅവെനക്കുറിച്ച്
എഴുപത് ദിവസംവിലാപംകഴിച്ച .

4 അവനായുള്ള വിലാപകാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േയാേസഫ് ഫറേവാെന്റ
ഭവനക്കാേരാടു സംസാരിച്ച : “നിങ്ങൾക്ക് എേന്നാട് ദയ ഉെണ്ടങ്കിൽ
നിങ്ങൾ ഫറേവാേനാട:് 5 ‘എെന്റ അപ്പൻ: “ഇതാ, ഞാൻ മരിക്കുന്നു;
ഞാൻ കനാൻേദശത്ത് എനിക്കുേവണ്ടി െവട്ടിയിരിക്കുന്ന കല്ലറയിൽ
തെന്ന നീ എെന്ന സംസ്കരിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞ് എെന്നെക്കാണ്ട്
സത്യം െചയ്യിച്ചിട്ട ണ്ട്. ആകയാൽ ഞാൻ േപായി എെന്റ അപ്പെന
സംസ്കരിച്ചേശഷം മടങ്ങിവരുവാൻ അനുവാദത്തിന് അേപക്ഷിക്കുന്നു’
എന്ന് ഉണർത്തിക്കുവിൻ”എന്നുപറഞ്ഞു. 6 “നിെന്റഅപ്പൻനിെന്നെക്കാണ്ടു
സത്യം െചയ്യിച്ചതുേപാെല നീ േപായി അവെന സംസ്കരിക്കുക” എന്നു
ഫറേവാൻ കല്പിച്ച . 7അങ്ങെന േയാേസഫ് അപ്പെന സംസ്കരിക്കുവാൻ
േപായി; ഫറേവാെന്റ ഭൃത്യന്മാരും െകാട്ടാരത്തിെല അധികാരികള ം
8 ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെല ്രപമാണികള ം േയാേസഫിെന്റ കുടുംബം
ഒെക്കയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും പിതൃഭവനവും അവേനാടുകൂെട
േപായി; അവരുെട കുഞ്ഞുകുട്ടികെളയും ആടുമാടുകെളയും മാ്രതം
അവർ േഗാെശൻേദശത്തു വിേട്ടച്ച േപായി. 9 രഥങ്ങള ം കുതിരക്കാരും
അവേനാടുകൂെട േപായി; അത് ഏറ്റവും വലിയ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു.
10 അവർ േയാർദ്ദാനക്കെരയുള്ള േഗാെരൻ-ആതാദിൽ െമതിക്കളത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അവിെടവച്ച് വളെര േനരം ഉറെക്ക വിലാപം കഴിച്ച ;
ഇങ്ങെന അവൻ ഏഴു ദിവസം തെന്റ അപ്പെനക്കുറിച്ച വിലാപം കഴിച്ച .
11 േദശനിവാസികളായ കനാന്യർ േഗാെരൻ-ആതാദിൽ െമതിക്കളത്തിെല
വിലാപം കണ്ടിട്ട്: “ഇതു ഈജിപ്റ്റ കാരുെട മഹാവിലാപം” എന്നു പറഞ്ഞു;
അതുെകാണ്ട് ആസ്ഥലത്തിന് ആേബൽ-മി്രസയീം എന്നു േപരായി; അത്
േയാർദ്ദാനക്കെരആകുന്നു. 12യാേക്കാബ് കല്പിച്ചിരുന്നതുേപാെലഅവെന്റ
പു്രതന്മാർ അവനുേവണ്ടി െചയ്തു. 13 അവെന്റ പു്രതന്മാർ അവെന
കനാൻേദശേത്തക്കു െകാണ്ടുേപായി, മേ്രമക്കു സമീപം അ്രബാഹാം
ഹിത്യനായ എേ്രഫാേനാടു നിലേത്താടുകൂടി ശ്മശാനഭൂമിയായി അവകാശം
വാങ്ങിയ മക്േപലെയന്നനിലത്തിെലഗുഹയിൽഅവെനസംസ്കരിച്ച .

14 േയാേസഫ് അപ്പെന സംസ്കരിച്ചേശഷം അവനും സേഹാദരന്മാരും
അവെന്റ അപ്പെന സംസ്കരിക്കുവാൻ കൂെട േപായിരുന്ന എല്ലാവരും
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 15 അപ്പൻ മരിച്ച േപായി എന്നു
േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ കണ്ടിട്ട:് “ചിലേപ്പാൾ േയാേസഫ് നെമ്മ
െവറുത്ത,് നാം അവേനാട് െചയ്ത സകലേദാഷത്തിനും നേമ്മാടു
്രപതികാരംെചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞു. 16അവർ േയാേസഫിെന്റ അടുക്കൽ
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ആളയച്ച:് “അപ്പൻ മരിക്കുംമുമ്പ:് ‘നിെന്റ സേഹാദരന്മാർ നിേന്നാട് േദാഷം
െചയ്തു; അവർ െചയ്ത അതി്രകമവും പാപവും നീ ക്ഷമിക്കണം എന്നു
േയാേസഫിേനാടു പറയുവിൻ’ എന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 17 ആകയാൽ
അപ്പെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരുെട േ്രദാഹം ക്ഷമിക്കണേമ” എന്നു
പറയിച്ച . അവർ േയാേസഫിേനാടു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ കരഞ്ഞു.
18 അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ െചന്ന് അവെന്റ മുമ്പാെക വീണു: “ഇതാ,
ഞങ്ങൾ നിനക്ക് അടിമകൾ” എന്നു പറഞ്ഞു. 19 േയാേസഫ് അവേരാട:്
“നിങ്ങൾ ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നുേവാ?
20നിങ്ങൾഎെന്റ േനെര േദാഷം വിചാരിച്ച ;ൈദവേമാ, ഇന്നുള്ളതുേപാെല
ബഹുജനത്തിനു ജീവരക്ഷവരുേത്തണ്ടതിന്അതിെന നന്മയാക്കിതീർത്തു.
21 ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ നിങ്ങെളയും നിങ്ങള െട
കുഞ്ഞുകുട്ടികെളയുംസംരക്ഷിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞ്അവെരആശ്വസിപ്പിച്ച
ൈധര്യെപ്പടുത്തി.

22 േയാേസഫും അവെന്റ പിതൃഭവനവും ഈജിപ്റ്റിൽ പാർത്തു,
േയാേസഫ് നൂറ്റിപ്പത്തു വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു. 23 എ്രഫയീമിെന്റ
മൂന്നാം തലമുറയിെല മക്കെളയും േയാേസഫ് കണ്ടു; മനെശ്ശയുെട
മകനായ മാഖീരിെന്റ മക്കള ം േയാേസഫിെന്റ മടിയിൽ വളർന്നു.
24 അനന്തരം േയാേസഫ് തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട:് “ഞാൻ മരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ ൈദവം നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കുകയും ഈ േദശത്തുനിന്ന്
താൻ അ്രബാഹാമിേനാടും യിസ്ഹാക്കിേനാടും യാേക്കാബിേനാടും
സത്യംെചയ്ത േദശേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യ ം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 25 “ൈദവം നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ എെന്റ
അസ്ഥികെള ഇവിെടനിന്ന് െകാണ്ടുേപാകണം” എന്നു പറഞ്ഞ് േയാേസഫ്
യി്രസാേയൽമക്കെളെക്കാണ്ടു സത്യംെചയ്യിച്ച . 26 േയാേസഫ് നൂറ്റിപ്പത്തു
വയസ്സള്ളവനായി മരിച്ച . അവർ അവന് സുഗന്ധവർഗ്ഗം ഇട്ട് അവെന
ഈജിപ്റ്റിൽ ഒരു ശവെപ്പട്ടിയിൽവച്ച .
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പുറപ്പാട്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
േമാെശയുെട ്രഗന്ഥകര ്ത്തൃത്വംപരമ്പരാഗതമായിഅംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ട ള്ളതാണ.്
ഈൈദവശ്വാസീയ ്രഗന്ഥകാരന ്േമാെശയാെണന്നുള്ളതിനു ്രപധാനമായും
രണ്ടുകാരണങ്ങളണ്ട.് ഒന്ന് പുറപ്പാട് പുസ്തകം തെന്ന േമാെശയുെട
എഴുത്തിെനക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു.
പുറപ്പാട് 34:27ല ്“ഇതുഎഴുതുക”എന്ന് േമാെശേയാട്ൈദവംകല്പിക്കുന്നു.
മെറ്റാരു ഭാഗത്ത് “േമാെശൈദവത്തിന ്െറസകലവചനങ്ങള ംഎഴുതിതീര ്ന്ന
േശഷം” എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (24:4). ഈ വാക്യങ്ങള ്്രപകാരം പുറപ്പാട്
പുസ്തകം േമാെശയുെട രചനയാെണന്ന ് ന്യായമായും അനുമാനിക്കാം
രണ്ടാമതായി പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിെല പല സംഭവങ്ങളിലും േമാെശയുെട
സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അെല്ലങ്കില് താന ് ആ സംഭവങ്ങെള
വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫറേവാ രാജാവിന് െറ
െകാട്ടാരത്തിലായിരുന്നേപ്പാള ് തനിക്കു ലഭിച്ച ഉയര് ന്ന വിദ്യാഭ്യാസം
േമാെശെയനെല്ലാരുഎഴുത്തുകാരനാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 1446 - 1405.
ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ്യി്രസാേയല് ജനതഅവിശ്വാസംനിമിത്തംനാല്പതു
സംവത്സരം മരുഭൂമിയില ് ഉഴലുകയുണ്ടായത.് ഈ സമയത്തായിരിക്കാം
പുസ്തക രചനനടന്നിരിക്കുക.
സ്വീകര് ത്താവ്
പുറപ്പാടിലൂെട വിടുവിക്കെപ്പട്ട ജനം. ഈജിപ്തില് നിന്നും നയിക്കെപ്പട്ട്
സീനായില ് എത്തിയ ജനതക്ക് േവണ്ടിയാണ് േമാെശ ഈ പുസ്തകം
എഴുതിയത ്.
ഉേദ്ദശം
യേഹാവയുെട സമൂഹമായി ഉടമ്പടി ്രപകാരമുള്ള ൈദവത്തിന് െറ
ജനമായി യി്രസാേയല് മാറ്റെപ്പട്ടത് എ്രപകാരമാണ് എന്നുള്ള
വസ്തുതകളാണ് േമാെശ ഇവിെട വിവരിക്കുന്നത.് യി്രസാേയലിേനാട്
ഉടമ്പടി െചയ്ത രക്ഷകനും വിശ്വസ്തനും സര ്വശക്തനും പരിശുദ്ധനുമായ
ൈദവത്തിന ്െറവ്യക്തിത്വെത്തയാണ്പുറപ്പാടുപുസ്തകംനിര് വചിക്കുന്നത.്
ൈദവികസ്വഭാവെത്തഅവന് െറനാമത്തിലൂെടയും ്രപവര ്ത്തികളിലൂെടയും
വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, മാ്രതമല്ല ഈജിപ്ത്തിന ്െറ അടിമത്തത്തില ് നിന്നും
അ്രബാഹാമിന ്െറ സന്തതിെയ രക്ഷിക്കുക വഴി ൈദവം അ്രബാഹാമിന്
െകാടുത്ത ഉടമ്പടിെയ നിവര് ത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കാം
(ഉല്പ. 15:12-16). ഇത് ഒരു കുടുംബം െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഒരു രാഷ്്രടംആയി
തീര ്ന്നതിെന്റചരി്രതമാണ.് (2:24; 6:5; 12:37).
ഏകേദശം ഇരുപേതാ മുപ്പേതാ ദശലക്ഷം വരുന്ന എ്രബായരാണ്
ഈജിപ്തില ്നിന്നും കനാനിേലക്ക് പുറെപ്പട്ടത.്
്രപേമയം
വിേമാചനം
സംേക്ഷപം
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ആമുഖം
1.ആമുഖം — 1:1-2:25
2. ഇ്രസാേയലിെന്റവിേമാചനം — 3:1-18:27
3.സീനയ്മലയില ്വച്ച് ഉടമ്പടി നല ്കെപ്പടുന്നു — 19:1-24:18
4.സമാഗമനകൂടാരം — 25:1-31:18
5. മത്സരം നിമിത്തംൈദവത്തില ്നിന്നുംഅകലുന്നു — 32:1-34:35
6.സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റസജ്ജീകരണങ്ങള ്— 35:1-40:38

1 യാേക്കാബിേനാടുകൂെട കുടുംബസഹിതം ഈജിപ്റ്റിൽ വന്ന
യി്രസാേയൽ മക്കള െട േപരുകൾ: 2 രൂേബൻ, ശിെമേയാൻ, േലവി,
3 െയഹൂദാ, യിസ്സാഖാർ, െസബൂലൂൻ, െബന്യാമീൻ 4 ദാൻ, നഫ്താലി, ഗാദ,്
ആേശർ. 5 യാേക്കാബിെന്റ സന്താനപരമ്പരകൾ എല്ലാംകൂടി എഴുപത്
േപർ ആയിരുന്നു; േയാേസഫ് മുെമ്പ തെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ ആയിരുന്നു.
6 പിന്നീട് േയാേസഫും സേഹാദരന്മാെരല്ലാവരും ആ തലമുറ ഒെക്കയും
മരിച്ച . 7 യി്രസാേയൽ മക്കൾ സന്താനസമ്പന്നരായി അത്യന്തം വർദ്ധിച്ച
െപരുകിബലെപ്പട്ട ; േദശംഅവെരെക്കാണ്ടുനിറഞ്ഞു.

8 അതിനുേശഷം േയാേസഫിെന അറിയാത്ത ഒരു പുതിയ രാജാവ്
ഈജിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായി. 9അവൻ തെന്റ ജനേത്താട്: “യി്രസാേയൽജനം
നെമ്മക്കാൾ ശക്തരും എണ്ണത്തിൽ അധികവും ആകുന്നു. 10 ഈ
നിലയിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ട് ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ, നമ്മുെട ശ്രതുക്കേളാട്
േചർന്ന് നേമ്മാടു യുദ്ധം െചയ്യ കയും ഈ രാജ്യം വിട്ട േപാകുകയും
െചയ്യ ം. അങ്ങെന വരാതിരിേക്കണ്ടതിന് നാം അവേരാടു ബുദ്ധിപൂർവം
െപരുമാറുക”. 11അങ്ങെനകഠിനേവലകളാൽഅവെര പീഡിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
അവരുെട േമൽ *ഊഴിയവിചാരകന്മാെര ആക്കി; അവർ പീേഥാം,
രെമേസസ്എന്നധാന്യസംഭരണനഗരങ്ങൾഫറേവാന് പണിതു. 12എന്നാൽ
അവർ പീഡിപ്പിക്കുേന്താറും ജനം വർദ്ധിച്ച് േദശെമല്ലായിടവും വ്യാപിച്ച ;
അതുെകാണ്ട് ഈജിപ്റ്റ കാർ യി്രസാേയൽ മക്കൾ നിമിത്തം േപടിച്ച .
13 ഈജിപ്റ്റ കാർ യി്രസാേയൽമക്കെളെക്കാണ്ടു കഠിനേവല െചയ്യിച്ച .
14 കളിമണ്ണ െകാണ്ടുള്ള ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണത്തിലും, വയലിെല എല്ലാവിധ
കഠിന്രപവർത്തിയിലും അവർ അവരുെട ജീവെന കയ്പാക്കി. അവർ
െചയ്തഎല്ലാ േജാലിയും കാഠിന്യം ഉള്ളതായിരുന്നു.

15എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവ് ശി്രപാ എന്നും പൂവാ എന്നും േപരുള്ള
എ്രബായ †സൂതികർമ്മിണികേളാട:് 16 “എ്രബായസ്്രതീകള െട അടുക്കൽ
നിങ്ങൾ സൂതികർമ്മത്തിന് െചന്ന് ്രപസവശയ്യയിൽ അവെര കാണുേമ്പാൾ
കുട്ടി ആണാകുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിെന െകാല്ലണം; െപണ്ണാകുന്നു
എങ്കിൽജീവേനാടിരിക്കെട്ട”എന്നുകല്പിച്ച . 17എന്നാൽസൂതികർമ്മിണികൾ
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട , ഈജിപ്റ്റ് രാജാവ് തങ്ങേളാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
െചയ്യാെത ആൺകുഞ്ഞുങ്ങെള ജീവേനാെട രക്ഷിച്ച . 18 അേപ്പാൾ
ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവ് സൂതികർമ്മിണികെള വരുത്തി; “ഇങ്ങെനയുള്ള
്രപവൃത്തിെചയ്ത് നിങ്ങൾആൺകുഞ്ഞുങ്ങെള ജീവേനാെട രക്ഷിക്കുന്നത്
എന്ത?്” എന്നു േചാദിച്ച . 19 സൂതികർമ്മിണികൾ ഫറേവാേനാട്:
“എ്രബായസ്്രതീകൾ ഈജിപ്റ്റിെല സ്്രതീകെളേപ്പാെല അല്ല; അവർ നല്ല

* 1. 11 ഊഴിയവിചാരകന്മാർ യിസാേയൽജനങ്ങെള കഠിനേവല െചയ്യിക്കുവാൻ േമൽേനാട്ടം
വഹിക്കുന്നഈജിപ്റ്റ കാർ † 1. 15 സൂതികർമ്മിണികൾ ്രപസവശു്രശൂഷയിൽസഹായിക്കുന്നവൾ
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ശക്തിയുള്ളവർ;സൂതികർമ്മിണികൾഅവരുെട അടുക്കൽഎത്തുന്നതിന്
മുെമ്പഅവർ ്രപസവിച്ച കഴിയും”എന്നു പറഞ്ഞു. 20അതുെകാണ്ട് ൈദവം
സൂതികർമ്മിണികൾക്കു നന്മെചയ്തു; ജനം വർദ്ധിച്ച് ഏറ്റവും ബലെപ്പട്ട .
21സൂതികർമ്മിണികൾൈദവെത്തഭയെപ്പടുന്നത്െകാണ്ട്അവൻഅവർക്ക്
കുടുംബവർദ്ധന നല്കി. 22 പിെന്ന ഫറേവാൻ തെന്റ സകലജനേത്താടും:
“ജനിക്കുന്ന ഏത് ആൺകുട്ടിെയയും നദിയിൽ ഇട്ട കളയണെമന്നും ഏത്
െപൺകുട്ടിെയയും ജീവേനാെട രക്ഷിക്കണം”എന്നുംകല്പിച്ച .

2
1 എന്നാൽ േലവികുടുംബത്തിെല ഒരു പുരുഷൻ ഒരു േലവ്യകന്യകെയ
വിവാഹം കഴിച്ച . 2അവൾ ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . അവൻ
സൗന്ദര്യമുള്ളവൻ എന്നു കണ്ടിട്ട് അവെന മൂന്നുമാസം ഒളിപ്പിച്ച വച്ച .
3അവെന പിെന്ന ഒളിച്ച വയ്ക്കുവാൻ കഴിയാെതആയേപ്പാൾഅവൾ ഒരു
*ഞാങ്ങണെപ്പട്ടകം വാങ്ങി, അതിന് പശയും †കീലും േതച്ച , ൈപതലിെന
അതിൽ കിടത്തി, നദിയുെട അരികിൽ ഞാങ്ങണയുെട ഇടയിൽ െവച്ച .
4അവന് എന്ത് സംഭവിക്കുെമന്ന്അറിയുവാൻഅവെന്റസേഹാദരി ദൂരത്ത്
നിന്നു. 5 അേപ്പാൾ ഫറേവാെന്റ പു്രതി നദിയിൽ കുളിക്കുവാൻ വന്നു;
അവള െട ദാസിമാർ നദീതീരത്തുകൂടി നടന്നു; അവൾ ഞാങ്ങണയുെട
ഇടയിൽ െപട്ടകം കണ്ടേപ്പാൾ അത് എടുത്തുെകാണ്ടുവരുവാൻ ദാസിെയ
അയച്ച . 6അവൾ അത് തുറന്നേപ്പാൾ ൈപതലിെന കണ്ടു. കുട്ടി ഇതാ,
കരയുന്നു. അവൾക്ക് അതിേനാട് അലിവുേതാന്നി: “ഇത് എ്രബായരുെട
ൈപതങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 അവെന്റ െപങ്ങൾ
ഫറേവാെന്റ പു്രതിേയാട:് “ഈ ൈപതലിന് മുലപ്പാൽ െകാടുക്കണ്ടതിന്
ഒരു എ്രബായസ്്രതീെയ ഞാൻ െചന്നു വിളിച്ച െകാണ്ടുവരണേമാ” എന്ന്
േചാദിച്ച . 8 ഫറേവാെന്റ പു്രതി അവേളാട:് “െചന്ന് െകാണ്ടുവരുക” എന്ന്
പറഞ്ഞു. കന്യക െചന്ന് ൈപതലിെന്റ അമ്മെയ വിളിച്ച െകാണ്ടുവന്നു.
9 ഫറേവാെന്റ പു്രതി അവേളാട:് “നീ ഈ ൈപതലിെന െകാണ്ടുേപായി
മുലപ്പാൽ െകാടുത്തു വളർത്തണം; ഞാൻ നിനക്ക് ശമ്പളം തരാം” എന്ന്
പറഞ്ഞു.സ്്രതീൈപതലിെനഎടുത്തുെകാണ്ടുേപായി മുലപ്പാൽെകാടുത്തു
വളർത്തി. 10 ൈപതൽ വളർന്നേശഷം അവൾ അവെന ഫറേവാെന്റ
പു്രതിയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ട് േപായി, അവൻ അവൾക്കു മകനായി:
“ഞാൻ അവെന െവള്ളത്തിൽനിന്ന് വലിെച്ചടുത്തു” എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ
അവന് േമാെശഎന്നു േപരിട്ട .

11 േമാെശ മുതിർന്നേശഷം അവൻ തെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ
െചന്ന് അവരുെട കഠിനേവല കണ്ടു. തെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരു
എ്രബായെന ഒരു ഈജിപ്ത്കാരൻ അടിക്കുന്നത് കണ്ടു. 12 അവൻ
അേങ്ങാട്ട ം ഇേങ്ങാട്ട ം േനാക്കീട്ട് ആരും ഇെല്ലന്നു കണ്ടേപ്പാൾ
ഈജിപ്ത്കാരെന അടിച്ച െകാന്ന് മണലിൽ മറവുെചയ്തു. 13 പിേറ്റ
ദിവസവും അവൻ െചന്നേപ്പാൾ രണ്ട് എ്രബായ പുരുഷന്മാർ
തമ്മിൽ ശണ്ഠയിടുന്നത് കണ്ടു, അന്യായം െചയ്തവേനാട:് “നിെന്റ
കൂട്ട കാരെന അടിക്കുന്നത് എന്ത്?” എന്നു േചാദിച്ച . 14 അതിന്
അവൻ: “നിെന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ്രപഭുവും ന്യായാധിപതിയും ആക്കിയവൻ
* 2. 3 ഞാങ്ങണെപട്ടകം - ഒരുതരം വലിയപുല്ല് െകാണ്ടുള്ള വലിയെപട്ടി † 2. 3 െവള്ളം
െപട്ടിക്കകത്ത് ്രപേവശിക്കാെതഅതിനുള്ളിൽ ടാർ േതച്ച
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ആർ? ഈജിപ്ത്കാരെന െകാന്നതുേപാെല എെന്നയും െകാല്ല വാൻ
ഭാവിക്കുന്നുേവാ”എന്നു േചാദിച്ച . അേപ്പാൾ കാര്യം പരസ്യമായിേപ്പായേല്ലാ
എന്ന് പറഞ്ഞ് േമാെശ േപടിച്ച . 15 ഫറേവാൻ ഈ കാര്യം േകട്ടേപ്പാൾ
േമാെശെയ െകാല്ല വാൻ അേന്വഷിച്ച . േമാെശ ഫറേവാെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായി, മിദ്യാൻേദശത്ത് െചന്നു താമസിച്ച ;
അവൻ ഒരു കിണറിനരിെക ഇരുന്നു. 16 മിദ്യാനിെല പുേരാഹിതന് ഏഴു
പു്രതിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.അവർവന്ന്അപ്പെന്റആടുകൾക്കുകുടിക്കുവാൻ
െവള്ളംേകാരി െതാട്ടികൾ നിറച്ച . 17 എന്നാൽ ഇടയന്മാർ വന്ന് അവെര
ഓടിച്ച : അേപ്പാൾ േമാെശ എഴുേന്നറ്റ് അവെര സഹായിച്ച് അവരുെട
ആടുകെള കുടിപ്പിച്ച . 18 അവർ തങ്ങള െട അപ്പനായ െരയൂേവലിെന്റ
അടുക്കൽവന്നേപ്പാൾ: “നിങ്ങൾഇന്ന് ഇ്രത േവഗം വന്നത്എങ്ങെന?”എന്ന്
അവൻ േചാദിച്ച . 19 “ഒരു ഈജിപ്റ്റ കാരൻ ഇടയന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്ന്
ഞങ്ങെളവിടുവിച്ച്,ഞങ്ങൾക്കുെവള്ളംേകാരിത്തന്ന്ആടുകെളകുടിപ്പിച്ച ”
എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 20അവൻ തെന്റ പു്രതിമാേരാട:് “അവൻ എവിെട?
നിങ്ങൾ അവെന അവിെട വിേട്ടച്ച വന്നെതന്ത?് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ
അവെന വിളിക്കുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. 21 േമാെശയ്ക്ക് അവേനാടുകൂെട
താമസിക്കുവാൻ സമ്മതമായി; അവൻ േമാെശയ്ക്ക് തെന്റ മകൾ
സിേപ്പാറെയ െകാടുത്തു. 22 അവൾ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച : “ഞാൻ
അന്യേദശത്ത് പരേദശി ആയിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ് േമാെശ അവന്
േഗർേശാംഎന്നു േപരിട്ട .

23കുെറനാൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾഈജിപ്റ്റിെല രാജാവ് മരിച്ച . യി്രസാേയൽ
മക്കൾ അടിമേവല നിമിത്തം െനടുവീർപ്പിട്ട നിലവിളിച്ച ; അടിമേവല
േഹതുവായുള്ള നിലവിളി ൈദവസന്നിധിയിൽ എത്തി. 24 ൈദവം
അവരുെട നിലവിളി േകട്ട ;ൈദവംഅ്രബാഹാമിേനാടും യിസ്ഹാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടും തനിക്കുള്ള നിയമം ഓർത്തു. 25ൈദവം യി്രസാേയൽ
മക്കെളകടാക്ഷിച്ച ;ൈദവംഅവരുെടസാഹചര്യംഅറിഞ്ഞ്.

3
1 േമാെശ മിദ്യാനിെല പുേരാഹിതനും തെന്റ അമ്മായപ്പനുമായ
യിേ്രതാവിെന്റ ആടുകെള േമയിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; അവൻ ആടുകെള
മരുഭൂമിക്ക് അപ്പ റത്ത് െകാണ്ട് െചന്നു. അങ്ങെന ൈദവത്തിെന്റ
പർവ്വതമായ* േഹാേരബ് വെര എത്തി. 2 അവിെട യേഹാവയുെട
ദൂതൻ ഒരു മുൾപടർപ്പിെന്റ നടുവിൽനിന്ന് അഗ്നിജ്വാലയിൽ അവന്
്രപത്യക്ഷനായി.അവൻേനാക്കിയേപ്പാൾമുൾപടർപ്പ്തീ പിടിച്ച കത്തുന്നതും
മുൾപടർപ്പ് എരിഞ്ഞുേപാകാതിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 3 “മുൾപടർപ്പ്
എരിഞ്ഞുേപാകാതിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ കാഴ്ച എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ
െചന്ന് േനാക്കെട്ട”എന്ന് േമാെശ പറഞ്ഞു. 4അത് േനാേക്കണ്ടതിന് േമാെശ
വരുന്നത് യേഹാവ കണ്ടേപ്പാൾ ൈദവം മുൾപടർപ്പിെന്റ നടുവിൽനിന്ന,്
അവെന “േമാെശ, േമാെശ” എന്ന് വിളിച്ച . അതിന് അവൻ: “ഇതാ,
ഞാൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 5അേപ്പാൾ അവൻ: “ഇേങ്ങാട്ടടുത്ത് വരരുത;്
നീ നില്ക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധഭൂമിയാകയാൽ കാലിൽനിന്ന് െചരിപ്പ്
അഴിച്ച കളയുക” എന്ന് കല്പിച്ച . 6 “ഞാൻ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും
യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവുമായി, നിെന്റ

* 3. 1 ൈദവത്തിെന്റവിശുദ്ധപര് വതമായ
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പിതാവിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു” എന്നും അവൻ അരുളിെച്ചയ്തു. േമാെശ
ൈദവെത്ത േനാക്കുവാൻ ഭയെപ്പട്ട് മുഖം മൂടി. 7 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: “ഈജിപ്റ്റിൽ താമസിക്കുന്ന എെന്റ ജനത്തിെന്റ
കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു; ഊഴിയവിചാരകന്മാർ നിമിത്തമുള്ള അവരുെട
നിലവിളിയും േകട്ട ; ഞാൻ അവരുെട സങ്കടങ്ങൾ അറിയുന്നു. 8അവെര
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുവാനും ആ േദശത്ത് നിന്ന്
നല്ലതും വിശാലവുമായ േദശേത്തക്ക്,പാലും േതനും ഒഴുകുന്നേദശേത്തക്ക്,
കനാന്യർ, ഹിത്യർ, അേമാര്യർ, െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ
എന്നിവരുെട സ്ഥലേത്തക്ക് അവെര െകാണ്ടുേപാകുവാനും ഞാൻ
ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു. 9യി്രസാേയൽ മക്കള െട നിലവിളി എെന്റഅടുക്കൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നു; ഈജിപ്റ്റ കാർ അവെര െഞരുക്കുന്ന െഞരുക്കവും
ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. 10 ആകയാൽ വരുക; നീ എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയൽ മക്കെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് വിടുവിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
നിെന്ന ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ അയയ്ക്കും”. 11 േമാെശ ൈദവേത്താട:്
“ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ േപാകുവാനും യി്രസാേയൽ മക്കെള ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് വിടുവിക്കുവാനും ഞാൻ ആര്?” എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 അതിന്
അവൻ: “ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും; നീ ജനെത്ത ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വരുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ ഈ പർവ്വതത്തിൽ ൈദവെത്ത
ആരാധിക്കുെമന്നുള്ളത് ഞാൻ നിെന്ന അയച്ചതിന് അടയാളം ആകും”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 13 േമാെശ ൈദവേത്താട:് “ഞാൻ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട അടുക്കൽ െചന്ന:് ‘നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം
എെന്ന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്ന് പറയുേമ്പാൾ:
‘അവെന്റ നാമം എെന്തന്ന’്അവർ എേന്നാട് േചാദിച്ചാൽ ഞാൻ അവേരാട്
എന്ത് പറയണം” എന്ന് േചാദിച്ച . 14 അതിന് ൈദവം േമാെശേയാട:്
“ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു; ഞാൻ ആകുന്നു എന്നുള്ളവൻ
എെന്ന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെന നീ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറയണം” എന്ന് കല്പിച്ച . 15ൈദവം പിെന്നയും
േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ: “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
ഇ്രപകാരം പറയണം: അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ
ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവുമായി നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ എെന്ന നിങ്ങള െട അടുക്കൽഅയച്ചിരിക്കുന്നു; ഇത്
എേന്നക്കും എെന്റ നാമവും, തലമുറതലമുറയായി ഞാൻ ഈ േപരിൽ
ഓർമ്മിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം”. 16 നീ െചന്ന് യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെര കൂട്ടി
അവേരാട:് “അ്രബാഹാമിന ്െറയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും യാേക്കാബിെന്റയും
ൈദവമായി, നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
എനിക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി കല്പിച്ചത:് “ഞാൻ നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കുകയും
ഈജിപ്റ്റിൽഅവർ നിങ്ങേളാട് െചയ്യന്നത് കാണുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
17ഈജിപ്റ്റിെലകഷ്ടതയിൽനിന്ന്കനാന്യർ,ഹിത്യർ,അേമാര്യർ,െപരിസ്യർ,
ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട േദശേത്തക്ക് പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
േദശേത്തക്ക് നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകുവാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറയുക. 18 എന്നാൽ യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ നിെന്റ വാക്ക്
േകൾക്കും. അേപ്പാൾ നീയും യി്രസാേയൽ മൂപ്പന്മാരും ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട:് “എ്രബായരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ ഞങ്ങൾക്ക് ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന്
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ദിവസെത്തവഴി മരുഭൂമിയിൽ െചന്ന്ഞങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവയ്ക്ക്
യാഗം കഴിക്കെട്ട എന്ന് പറയുവിൻ. 19 എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവ്
†ഭുജബലംെകാണ്ടല്ലാെത നിങ്ങെള േപാകുവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന്
ഞാൻഅറിയുന്നു. 20അതുെകാണ്ട് ഞാൻഎെന്റൈക നീട്ടിഈജിപ്റ്റിെന്റ
നടുവിൽ െചയ്യ വാനിരിക്കുന്നഅത്ഭുതങ്ങൾ െകാണ്ട്അവെര ശിക്ഷിക്കും;
അതിന ്െറേശഷം ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവ് നിങ്ങെള വിട്ടയയ്ക്കും.
21 ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് ഈ ജനേത്താട് ദയ േതാന്നുമാറാക്കും;
നിങ്ങൾ േപാരുേമ്പാൾ െവറുങ്കയ്യായി േപാേകണ്ടിവരുകയില്ല. 22 ഓേരാ
സ്്രതീയും തെന്റ അയൽക്കാരത്തിേയാടും വീട്ടിൽ അതിഥിയായി
പാർക്കുന്നവേളാടും, െവള്ളിയാഭരണങ്ങള ം െപാന്നാഭരണങ്ങള ം
വസ്്രതങ്ങള ം േചാദിച്ച വാങ്ങി നിങ്ങള െട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ധരിപ്പിക്കുകയുംഈജിപ്റ്റ കാെര െകാള്ളയിടുകയും േവണം”.

4
1 അതിന് േമാെശ: “അവർ എെന്ന വിശ്വസിക്കാെതയും എെന്റ
വാക്ക് േകൾക്കാെതയും: ‘യേഹാവ നിനക്ക് ്രപത്യക്ഷനായിട്ടില്ല’ എന്ന്
പറയും” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 2 യേഹാവ അവേനാട:് “നിെന്റ
കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത്?” എന്ന് േചാദിച്ച . “ഒരു വടി” എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു. 3 “അത് നിലത്തിടുക” എന്ന് കല്പിച്ച . അവൻ
നിലത്തിട്ട ; അത് ഒരു സർപ്പമായിത്തീർന്നു; േമാെശ അതിെന കണ്ട്
ഓടിേപ്പായി. 4 യേഹാവ േമാെശേയാട:് “നിെന്റ ൈക നീട്ടി അതിെന്റ
വാലിൽ പിടിക്കുക” എന്ന് കല്പിച്ച . അവൻ ൈക നീട്ടി അതിെന പിടിച്ച ;
അത് അവെന്റ കയ്യിൽ വടിയായിത്തീർന്നു. 5 “ഇത് അ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും ആയി
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി
എന്ന് അവർ വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് ആകുന്നു”. 6 യേഹാവ പിെന്നയും
അവേനാട:് “നിെന്റൈക മാറിടത്തിൽ ഇടുക”എന്ന് കല്പിച്ച . അവൻൈക
മാറിടത്തിൽ ഇട്ട ; പുറത്ത് എടുത്തേപ്പാൾ ൈക മഞ്ഞുേപാെല െവളത്ത്
കുഷ്ഠമുള്ളതായി കണ്ടു. 7 “നിെന്റ ൈക വീണ്ടും മാറിടത്തിൽ ഇടുക”
എന്ന് കല്പിച്ച . അവൻ ൈക വീണ്ടും മാറിടത്തിൽ ഇട്ട , മാറിടത്തിൽനിന്ന്
പുറെത്തടുത്തേപ്പാൾ,അത് വീണ്ടുംഅവെന്റശരീരത്തിെന്റ മാംസംേപാെല
ആയി കണ്ടു. 8 എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കാെതയും ആദ്യെത്ത
അടയാളം സമ്മതിക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ അവർ പിന്നെത്ത അടയാളം
വിശ്വസിക്കും. 9 ഈ രണ്ടടയാളങ്ങള ം അവർ വിശ്വസിക്കാെതയും
നിെന്റ വാക്ക് േകൾക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ നീ നദിയിെല െവള്ളംേകാരി
ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് ഒഴിക്കണം; നദിയിൽ നിന്ന് േകാരിയ െവള്ളം ഉണങ്ങിയ
നിലത്ത് രക്തമായിത്തീരും. 10 േമാെശ യേഹാവേയാട്: “കർത്താേവ,
നീ അടിയേനാട് സംസാരിച്ചതിന് മുമ്പും അതിനുേശഷവും ഞാൻ
വാക്സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനല്ല; ഞാൻ വിക്കനും തടിച്ച നാവുള്ളവനും
ആകുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 11അതിന് യേഹാവഅവേനാട:് “മനുഷ്യന് വായ്
െകാടുത്തത്ആർ?അല്ല,ഊമെനയും െചകിടെനയും കാഴ്ചയുള്ളവെനയും
കുരുടെനയും ഉണ്ടാക്കിയത് ആർ? യേഹാവയായ ഞാൻ അല്ലേയാ?
ആകയാൽ നീ െചല്ല ക; 12 ഞാൻ നിെന്റ വാേയാടുകൂെട ഇരുന്ന് നീ
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സംസാരിേക്കണ്ടത് നിനക്ക് ഉപേദശിച്ച തരും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
13 എന്നാൽ േമാെശ: “കർത്താേവ, നിനക്ക് ്രപിയമുള്ള മറ്റാെരെയങ്കിലും
അയയ്ക്കണേമ”എന്ന് പറഞ്ഞു. 14അേപ്പാൾയേഹാവ േമാെശയുെട േനെര
േകാപിച്ച് പറഞ്ഞത്: “േലവ്യനായ അഹേരാൻ നിെന്റ സേഹാദരനല്ലേയാ?
അവൻ നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കുെമന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അവൻ നിെന്ന
എതിേരല്ക്കുവാൻ പുറെപ്പട്ട വരുന്നു; നിെന്ന കാണുേമ്പാൾ അവൻ
ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദിക്കും. 15 നീ അവേനാട് സംസാരിച്ച് അവന് വാക്ക്
പറഞ്ഞുെകാടുക്കണം. ഞാൻ നിെന്റ വാേയാടും അവെന്റ വാേയാടുംകൂടി
ഇരിക്കും; നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടത് ഉപേദശിച്ച തരും. 16നിനക്ക് പകരംഅവൻ
ജനേത്താട് സംസാരിക്കും; അവൻ നിനക്ക് വായായിരിക്കും, നീ അവന്
ൈദവവും ആയിരിക്കും. 17 അടയാളങ്ങൾ ്രപവർത്തിേക്കണ്ടതിന് ഈ
വടിയും നിെന്റ കയ്യിൽ എടുത്തുെകാൾള്ള ക. 18 പിെന്ന േമാെശ തെന്റ
അമ്മായപ്പനായ യിേ്രതാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട:് “ഞാൻ
പുറെപ്പട്ട,് ഈജിപ്റ്റിെല എെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്ന്,
അവർ ജീവേനാടിരിക്കുന്നുേവാ” എന്ന് േനാക്കെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. യിേ്രതാ
േമാെശേയാട:് “സമാധാനേത്താെട േപാകുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 19യേഹാവ
മിദ്യാനിൽവച്ച് േമാെശേയാട:് “ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുക; നിെന്ന
െകാല്ല വാൻേനാക്കിയവർഎല്ലാവരും മരിച്ച േപായി”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.
20അങ്ങെന േമാെശതെന്റ ഭാര്യെയയും പു്രതന്മാെരയും കൂട്ടി കഴുതപ്പ റത്ത്
കയറ്റി ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങി; ൈദവത്തിെന്റ വടിയും േമാെശ കയ്യിൽ
എടുത്തു. 21 യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “നീ ഈജിപ്റ്റിൽ
എത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്ന ഭരേമല് പിച്ചിട്ട ള്ള അത്ഭുതങ്ങെളാെക്കയും
ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക െചയ്യ വാൻ ഓർത്തുെകാള്ള ക; എന്നാൽ അവൻ
ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ അവെന്റ ഹൃദയം കഠിനമാക്കും.
22 നീ ഫറേവാേനാട്: “യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: യി്രസാേയൽ
എെന്റപു്രതൻ,എെന്റആദ്യജാതൻതെന്ന. 23എനിക്ക്ശു്രശൂഷെചയ്യ വാൻ
എെന്റ പു്രതെന വിട്ടയയ്ക്കണെമന്ന് ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നു;അവെന
വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിെന്റ പു്രതെന, നിെന്റ
ആദ്യജാതെനതെന്ന െകാന്നുകളയും”എന്ന് പറയുക. 24എന്നാൽവഴിയിൽ
*സ്രതത്തിൽവച്ച് യേഹാവ അവെന എതിരിട്ട് െകാല്ല വാൻ ഭാവിച്ച .
25അേപ്പാൾസിേപ്പാറാഒരുകൽക്കത്തിഎടുത്തുതെന്റമകെന്റഅ്രഗചർമ്മം
മുറിച്ച് അവെന്റ കാൽക്കൽ ഇട്ട : “നീ എനിക്ക് രക്തമണവാളൻ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 26 ഇങ്ങെന യേഹാവ അവെന വിെട്ടാഴിഞ്ഞു; ആ സമയത്ത്
ആകുന്നുഅവൾപരിേച്ഛദന നിമിത്തം “നീഎനിക്ക് രക്തമണവാളൻ”എന്ന്
പറഞ്ഞത.്

27 എന്നാൽ യേഹാവ അഹേരാേനാട്: “നീ മരുഭൂമിയിൽ േമാെശെയ
എതിേരല്ക്കുവാൻ െചല്ല ക” എന്ന് കല്പിച്ച ; അവൻ െചന്ന് ൈദവത്തിെന്റ
പർവ്വതത്തിൽവച്ച്അവെനഎതിേരറ്റ് ചുംബിച്ച . 28യേഹാവതെന്നഏല്പിച്ച്
അയച്ച വചനങ്ങെളാെക്കയും തേന്നാട് കല്പിച്ച അടയാളങ്ങെളാെക്കയും
േമാെശഅഹേരാെനഅറിയിച്ച . 29പിെന്നേമാെശയുംഅഹേരാനും േപായി,
യി്രസാേയൽ മക്കള െട മൂപ്പന്മാെര ഒെക്കയും കൂട്ടിവരുത്തി. 30 യേഹാവ
േമാെശേയാട്കല്പിച്ചവചനങ്ങെളല്ലാംഅഹേരാൻപറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ച ,ജനം

* 4. 24 സ്രതം -യാ്രതാമേദ്ധ്യ താമസിക്കുവാനുള്ളസ്ഥലം
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കാൺെകആഅടയാളങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച . 31അേപ്പാൾ ജനം വിശ്വസിച്ച ;
യേഹാവയി്രസാേയൽമക്കെളസന്ദർശിച്ച എന്നുംതങ്ങള െടകഷ്ടതകണ്ടു
എന്നും േകട്ടിട്ട്അവർകുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ച .

5
1അതിന ്െറേശഷംേമാെശയുംഅഹേരാനുംഫറേവാേനാട്: “മരുഭൂമിയിൽ
എനിക്ക് ഉത്സവം നടേത്തണ്ടതിന് എെന്റ ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കണം
എന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ കല്പിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 2 അതിന് ഫറേവാൻ: “യി്രസാേയലിെന വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം ഞാൻ യേഹാവയുെട വാക്ക് േകൾേക്കണ്ടതിന് അവൻ
ആർ? ഞാൻ യേഹാവെയ അറിയുകയില്ല; ഞാൻ യി്രസാേയലിെന
വിട്ടയയ്ക്കയുമില്ല”എന്ന്പറഞ്ഞു. 3അതിന്അവർ: “എ്രബായരുെടൈദവം
ഞങ്ങൾക്ക് ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട ; അവൻ മഹാമാരിയാേലാ വാളാേലാ ഞങ്ങെള
ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസെത്തവഴി മരുഭൂമിയിൽ
േപായി, ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കെട്ട” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 4 ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവ് അവേരാട്: “േമാേശ, അഹേരാേന,
നിങ്ങൾ ജനങ്ങള െട േവല മിനെക്കടുത്തുന്നത് എന്തിനാണ്? നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട േവലയ്ക്ക് േപാകുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 “േദശത്ത് ജനം
ഇേപ്പാൾ വളെര ആകുന്നു; നിങ്ങൾ അവെര അവരുെട ഊഴിയേവല
മിനെക്കടുത്തുന്നു” എന്നും ഫറേവാൻ പറഞ്ഞു. 6 അന്ന് ഫറേവാൻ
ജനത്തിെന്റഊഴിയവിചാരകന്മാേരാടും ്രപമാണികേളാടുംഇ്രപകാരംകല്പിച്ച :
7 “ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കുവാൻജനത്തിന് മുമ്പിലെത്തേപ്പാെലഇനിൈവേക്കാൽ
െകാടുക്കരുത;്അവർതെന്നേപായിൈവേക്കാൽേശഖരിക്കെട്ട. 8എങ്കിലും
ഇഷ്ടികയുെട കണക്ക് മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല തെന്ന ആയിരിക്കണം; ഒട്ട ം
കുറയ്ക്കരുത.് അവർ മടിയന്മാർ; അതുെകാണ്ടാകുന്നു: ‘ഞങ്ങൾ േപായി
ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിന് യാഗം കഴിക്കെട്ട’ എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത.്
9അവരുെട േവല അതിഭാരമായിരിക്കെട്ട; അവർ അതിൽ കഷ്ടെപ്പടെട്ട;
10 അവർ വ്യാജവാക്കുകൾ േകൾക്കരുത.് അങ്ങെന ജനത്തിെന്റ
ഊഴിയവിചാരകന്മാരും ്രപമാണികള ം െചന്ന് ജനേത്താട:് “നിങ്ങൾക്ക്
ൈവേക്കാൽ തരുകയില്ല; 11 നിങ്ങൾതെന്ന േപായി കിട്ട ന്നിടത്തുനിന്ന്
ൈവേക്കാൽ േശഖരിപ്പിൻ; എങ്കിലും നിങ്ങള െട േവലയിൽ ഒട്ട ം
കുറയ്ക്കകയില്ല”എന്ന് ഫറേവാൻകല്പിക്കുന്നുഎന്ന് പറഞ്ഞു. 12അങ്ങെന
ജനം ൈവേക്കാലിന് പകരം *താളടി േശഖരിക്കുവാൻ ഈജിപ്റ്റിൽ
എല്ലായിടവും ചിതറി നടന്നു. 13ഊഴിയവിചാരകന്മാർഅവെര നിർബ്ബന്ധിച്ച:്
“ൈവേക്കാൽ നൽകിയേപ്പാൾ െചയ്തിരുന്നത്രതയും േവല ദിവസവും
തികക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 ഫറേവാെന്റ ഊഴിയവിചാരകന്മാർ
യി്രസാേയൽമക്കള െടേമൽആക്കിയിരുന്ന ്രപമാണികെളഅടിച്ച : “നിങ്ങൾ
ഇന്നെലയും ഇന്നും മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല ഇഷ്ടിക നിർമ്മിക്കാഞ്ഞത് എന്ത?്”
എന്ന് േചാദിച്ച . 15 അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയൽ മക്കള െട ്രപമാണികൾ
െചന്ന് ഫറേവാേനാട് നിലവിളിച്ച ; “അടിയങ്ങേളാട് ഇങ്ങെന െചയ്യന്നത്
എന്ത?് 16അടിയങ്ങൾക്ക് ൈവേക്കാൽ തരാെത ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കുവിൻ
എന്ന് അവർ പറയുന്നു; അടിയങ്ങെള തല്ല ന്നു; അത് നിെന്റ ജനത്തിന്നു
പാപമാകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 17 അതിന് അവൻ: “മടിയന്മാരാകുന്നു
* 5. 12 താളടി - െകായ്ത്തിന് േശഷംവയലിൽ േശഷിക്കുന്നകുറ്റി
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നിങ്ങൾ, മടിയന്മാർ; അതുെകാണ്ട:് ‘ഞങ്ങൾ േപായി യേഹാവയ്ക്ക്
യാഗം കഴിക്കെട്ട’ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. 18 േപായി േവല െചയ്യ വിൻ;
ൈവേക്കാൽ തരുകയില്ല, ഇഷ്ടിക കണക്കുേപാെല ഏല്പിക്കുകയും
േവണം” എന്ന് കല്പിച്ച . 19 “ദിവസംേതാറുമുള്ള ഇഷ്ടികക്കണക്കിൽ
ഒന്നും കുറയ്ക്കരുത”് എന്ന് കല്പിച്ചേപ്പാൾ തങ്ങൾ വിഷമത്തിലായി എന്ന്
യി്രസാേയൽ മക്കള െട ്രപമാണികൾ കണ്ടു. 20 അവർ ഫറേവാെന
വിട്ട് പുറെപ്പടുേമ്പാൾ േമാെശയും അഹേരാനും വഴിയിൽ നില്ക്കുന്നത്
കണ്ടു, 21അവേരാട:് “നിങ്ങൾ ഫറേവാെന്റയും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെടയും
മുമ്പാെക ഞങ്ങെള നിന്ദിതരാക്കി. ഞങ്ങെള െകാല്ല വാൻ അവരുെട
കയ്യിൽ വാൾ െകാടുത്തതുെകാണ്ട് യേഹാവ നിങ്ങെള േനാക്കി ന്യായം
വിധിക്കെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞു. 22അേപ്പാൾ േമാെശ യേഹാവയുെടഅടുക്കൽ
െചന്ന:് “കർത്താേവ, നീ ഈ ജനത്തിന് േദാഷം വരുത്തിയത് എന്ത?് നീ
എെന്ന അയച്ചത് എന്തിന?് 23ഞാൻ നിെന്റ നാമത്തിൽ സംസാരിപ്പാൻ
ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്നത് മുതൽ അവൻ ഈ ജനേത്താട് േദാഷം
െചയ്തിരിക്കുന്നു;നിെന്റജനെത്തനീ വിടുവിച്ചതുമില്ല”എന്ന് പറഞ്ഞു.

6
1 യേഹാവ േമാെശേയാട:് “ഞാൻ ഫറേവാേനാട് െചയ്യന്നത് എന്താണ്
എന്ന് നീ ഇേപ്പാൾ കാണും: ശക്തിയുള്ള ൈക കണ്ടിട്ട് ഫറേവാൻ അവെര
വിട്ടയയ്ക്കും; ശക്തിയുള്ള ൈക കണ്ടിട്ട് അവെര തെന്റ േദശത്തുനിന്ന്
ഓടിച്ച കളയും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

2 ൈദവം പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ:
“ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 3 ഞാൻ അ്രബാഹാമിനും യിസ്ഹാക്കിനും
യാേക്കാബിനും സർവ്വശക്തിയുള്ള ൈദവമായിട്ട് ്രപത്യക്ഷനായി; എന്നാൽ
യേഹാവ എന്ന നാമത്തിൽ ഞാൻ അവർക്ക് െവളിെപ്പട്ടില്ല. 4 അവർ
പരേദശികളായി പാർത്ത കനാൻേദശം അവർക്ക് െകാടുക്കുെമന്ന്
ഞാൻ അവേരാട് ഒരു നിയമം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 5 ഈജിപ്റ്റ കാർ
അടിമകളാക്കിയിരിക്കുന്ന യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഞരക്കം ഞാൻ േകട്ട്
എെന്റ നിയമം ഓർത്തിരിക്കുന്നു. 6 അതുെകാണ്ട് നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് ഇ്രപകാരം പറയണം: ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു; ഞാൻ
നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റ കാരുെട ഊഴിയേവലയിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച് അവരുെട
അടിമത്തത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങെള വിടുവിക്കും; നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭുജംെകാണ്ടും
മഹാശിക്ഷാവിധികൾെകാണ്ടും നിങ്ങെള വീെണ്ടടുക്കും. 7ഞാൻ നിങ്ങെള
എനിക്ക് ജനമാക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ൈദവമായിരിക്കുകയും
െചയ്യ ം. ഈജിപ്റ്റ കാരുെട ഊഴിയേവലയിൽനിന്ന് നിങ്ങെള രക്ഷിക്കുന്ന
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ഞാൻആകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾഅറിയും.
8 ഞാൻ അ്രബാഹാമിനും യിസ്ഹാക്കിനും യാേക്കാബിനും നല്കുെമന്ന്
സത്യംെചയ്ത േദശേത്തക്ക് നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപായി, അത് നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായിതരും. 9ഞാൻയേഹാവആകുന്നു”. േമാെശഇങ്ങെനതെന്ന
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറഞ്ഞു; എന്നാൽ അവർ മേനാവ്യസനംെകാണ്ടും
കഠിനമായഅടിമേവലെകാണ്ടും േമാെശയുെട വാക്ക് േകട്ടില്ല.

10 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 11 “നീ
െചന്ന് ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാേനാട് യി്രസാേയൽ മക്കെള തെന്റ
േദശത്തുനിന്ന് വിട്ടയയ്ക്കുവാൻപറയുക”എന്ന്കല്പിച്ച . 12അതിന് േമാെശ:
“യി്രസാേയൽ മക്കൾ എെന്റ വാക്ക് േകട്ടില്ല; പിെന്ന ഫറേവാൻ എങ്ങെന
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േകൾക്കും? ഞാൻ വാക്സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനല്ലേല്ലാ” എന്ന് യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ പറഞ്ഞു. 13 അതിനുേശഷം യേഹാവ േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും സംസാരിച്ച . യി്രസാേയൽ മക്കെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പടുവിേക്കണ്ടതിന് അവെര യി്രസാേയൽ മക്കള െട അടുക്കേലക്കും
ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായഫറേവാെന്റഅടുക്കേലക്കും നിേയാഗിച്ചയച്ച .

14 അവരുെട കുടുംബത്തലവന്മാർ: യി്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ
രൂേബെന്റ പു്രതന്മാർ: ഹേനാക,് പല്ല , െഹേ്രസാൻ,കർമ്മി; ഇവർ രൂേബെന്റ
കുലങ്ങൾ. 15ശിെമേയാെന്റ മക്കൾ: െയമൂേവൽ,യാമീൻ,ഓഹദ്,യാഖീൻ,
േസാഹർ, കനാന്യസ്്രതീയുെട മകനായ െശൗല് ; ഇവർ ശിെമേയാെന്റ
കുലങ്ങൾ. 16 വംശപാരമ്പര്യ്രപകാരം േലവിയുെട പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ:
േഗർേശാൻ, െകഹാത്ത,് െമരാരി; േലവിയുെടആയുഷ്കാലംനൂറ്റിമുപ്പേത്തഴ്
സംവത്സരം ആയിരുന്നു. 17 േഗർേശാെന്റ പു്രതന്മാർ: കുടുംബസഹിതം
ലിബ്നിയും ശിെമയിയും ആയിരുന്നു. 18 െകഹാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ:
അ്രമാം,യിസ്ഹാർ, െഹേ്രബാൻ, ഉസ്സീേയൽ; െകഹാത്തിെന്റആയുഷ്കാലം
നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് സംവത്സരം. 19 െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ; മഹ്ലി, മൂശി,
ഇവർ വംശപാരമ്പര്യ്രപകാരം േലവിയുെട കുലങ്ങൾ ആകുന്നു. 20അ്രമാം
തെന്റ പിതാവിെന്റ സേഹാദരിയായ േയാേഖെബദിെന വിവാഹം കഴിച്ച ;
അവൾ അവന് അഹേരാെനയും േമാെശെയയും ്രപസവിച്ച : അ്രമാമിെന്റ
ആയുഷ്കാലം നൂറ്റിമുപ്പേത്തഴ് സംവത്സരം ആയിരുന്നു. 21യിസ്ഹാരിെന്റ
പു്രതന്മാർ: േകാരഹ,് േനെഫഗ,് സി്രകി. 22 ഉസ്സീേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ:
മീശാേയൽ, എൽസാഫാൻ, സി്രതി. 23 അഹേരാൻ അമ്മീനാദാബിെന്റ
മകള ം നഹേശാെന്റ സേഹാദരിയുമായ എലീേശബെയ ഭാര്യയായി
പരി്രഗഹിച്ച ;അവൾഅവന് നാദാബ,്അബീഹൂ,എെലയാസാർ,ഈഥാമാർ
എന്നിവെര ്രപസവിച്ച . 24 േകാരഹിെന്റ പു്രതന്മാർ, അസ്സീർ, എൽക്കാനാ
അബിയാസാഫ.് ഇവ േകാരഹ്യകുലങ്ങൾ. 25 അഹേരാെന്റ മകനായ
എെലയാസാർ ഫൂതീേയലിെന്റ പു്രതിമാരിൽ ഒരുവെള വിവാഹം കഴിച്ച .
അവൾ അവന് ഫീെനഹാസിെന ്രപസവിച്ച ; ഇവർ കുലംകുലമായി
േലവ്യകുടുംബത്തലവന്മാർ ആകുന്നു. 26 “നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ
മക്കെള ഗണംഗണമായി ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിക്കുവിൻ”
എന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ച അഹേരാനും േമാെശയും ഇവർ തെന്ന.
27 യി്രസാേയൽ മക്കെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിക്കുവാൻ
ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ ഫറേവാേനാട് സംസാരിച്ചവർ ഈ േമാെശയും
അഹേരാനും തെന്ന. 28 3 യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിൽ വച്ച് േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്ത ദിവസം: “ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു; 29ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്നെതാെക്കയും നീ ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ ഫറേവാേനാട്
പറയണം” എന്ന് യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ച . 30 അതിന് േമാെശ:
“ഞാൻ വാക്സാമർത്ഥ്യമില്ലാത്തവൻ; ഫറേവാൻ എെന്റ വാക്ക് എങ്ങെന
േകൾക്കും”എന്ന്യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽപറഞ്ഞു.

7
1 യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “േനാക്കു, ഞാൻ നിെന്ന
ഫറേവാന് ൈദവെത്തേപ്പാെല ആക്കിയിരിക്കുന്നു; നിെന്റ സേഹാദരൻ
അഹേരാൻ നിനക്ക് ്രപവാചകനായിരിക്കും. 2 ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്നെതാെക്കയും നീ പറയണം; നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാൻ
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യി്രസാേയൽ മക്കെള തെന്റ േദശത്തുനിന്ന് വിട്ടയക്കുവാൻ ഫറേവാേനാട്
പറയണം. 3എന്നാൽഞാൻഫറേവാെന്റഹൃദയംകഠിനമാക്കും;ഈജിപ്റ്റിൽ
ഞാൻ വളെര അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം കാണിക്കും. 4 ഫറേവാൻ
നിങ്ങള െട വാക്ക് േകൾക്കുകയില്ല;ഞാൻഈജിപ്റ്റിേന്മൽഎെന്റൈകവച്ച്
വലിയശിക്ഷാവിധികളാൽഎെന്റഗണങ്ങെള,എെന്റജനമായയി്രസാേയൽ
മക്കെള തെന്ന, ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിക്കും. 5അങ്ങെന ഞാൻ
എെന്റ ൈക ഈജിപ്റ്റിേന്മൽ നീട്ടി, യി്രസാേയൽ മക്കെള അവരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിക്കുേമ്പാൾഞാൻയേഹാവഎന്ന്ഈജിപ്റ്റ കാർ
അറിയും”. 6 േമാെശയുംഅഹേരാനും യേഹാവഅവേരാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
െചയ്തു. അവർ അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു. 7 അവർ ഫറേവാേനാട്
സംസാരിച്ച കാലത്ത് േമാെശയ്ക്ക് എൺപത് വയസ്സ ം അഹേരാന്
എൺപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ ംആയിരുന്നു.

8 യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും: 9 “ഫറേവാൻ നിങ്ങേളാട്
ഒരു അത്ഭുതം കാണിക്കുവീൻ” എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അഹേരാേനാട്:
‘നിെന്റ വടി എടുത്ത് ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക നിലത്തിടുക’ എന്ന് പറയണം;
അത് ഒരു സർപ്പമായിത്തീരും” എന്ന് കല്പിച്ച . 10 അങ്ങെന േമാെശയും
അഹേരാനും ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് യേഹാവ അവേരാട് കല്പിച്ചത്
േപാെല െചയ്തു. അഹേരാൻ തെന്റ വടി ഫറേവാെന്റയും അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാരുെടയും മുമ്പാെക നിലത്തിട്ട ; അത് സർപ്പമായിത്തീർന്നു.
11 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ വിദ്വാന്മാെരയും മ്രന്തവാദികെളയും വിളിപ്പിച്ച ;
ഈജിപ്റ്റിെല മ്രന്തവാദികളായ ഇവരും അവരുെട മ്രന്തവാദത്താൽ
അതുേപാെല െചയ്തു. 12 അവർ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ വടി
നിലത്തിട്ട ; അവയും സർപ്പങ്ങളായിത്തീർന്നു; എന്നാൽ അഹേരാെന്റ വടി
അവരുെട വടികെള വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. 13ഫറേവാെന്റഹൃദയേമാ,യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെലകഠിനെപ്പട്ട ;അവൻഅവെര ്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല.

14 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഫറേവാെന്റ
ഹൃദയം കഠിനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ജനെത്ത വിട്ടയക്കുവാൻ അവന് മനസ്സില്ല.
15 രാവിെല നീ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചല്ല ക; അവൻ െവള്ളത്തിെന്റ
അടുക്കൽ ഇറങ്ങിവരും; നീ അവെന കാണുവാൻ നദീതീരത്ത് നില് ക്കണം;
സർപ്പങ്ങളായിത്തീർന്ന വടിയും കയ്യിൽഎടുത്തുെകാള്ളണം. 16അവേനാട്
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘മരുഭൂമിയിൽ എെന്ന ആരാധിപ്പാൻ എെന്റ
ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കുക’ എന്ന് കല്പിച്ച് എ്രബായരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
എെന്ന നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച ; നീേയാ ഇതുവെര േകട്ടില്ല. 17ഞാൻ
യേഹാവ എന്ന് നീ ഇതിനാൽഅറിയും എന്നിങ്ങെന യേഹാവ കല്പിക്കുന്നു;
ഇതാ, എെന്റ കയ്യിലുള്ള വടിെകാണ്ട് ഞാൻ നദിയിെല െവള്ളത്തിൽ
അടിക്കും;അത് രക്തമായിത്തീരും; 18നദിയിെല മത്സ്യം ചാകും. നദി നാറും;
നദിയിെല െവള്ളം കുടിക്കുവാൻ ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് അറപ്പ് േതാന്നും”.
19 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട:് “നീ അഹേരാേനാട് പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: നിെന്റ വടി എടുത്ത് ഈജിപ്റ്റിെല െവള്ളത്തിേന്മൽ,
അവരുെട നദി, പുഴ, കുളം ഇങ്ങെന അവരുെട സകലജലാശയങ്ങള െട
േമലും നീട്ട ക; അവ രക്തമായിത്തീരും; ഈജിപ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും
മരപ്പാ്രതങ്ങളിലും കല്പാ്രതങ്ങളിലും രക്തം ഉണ്ടാകും” എന്ന് കല്പിച്ച .
20 േമാെശയും അഹേരാനും യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല െചയ്തു.
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അവൻ ഫറേവാെന്റയും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെടയും മുമ്പാെക വടി
ഉയർത്തി നദിയിലുള്ള െവള്ളത്തിൽ അടിച്ച ; നദിയിലുള്ള െവള്ളം
രക്തമായിത്തീർന്നു. 21 നദിയിെല മത്സ്യം ചത്ത് നാറുകയാൽ നദിയിെല
െവള്ളം കുടിക്കുവാൻ ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല; ഈജിപ്റ്റിൽ
എല്ലായിടത്തും രക്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. 22 ഈജിപ്റ്റിെല മ്രന്തവാദികള ം
അവരുെട മ്രന്തവാദത്താൽ അതുേപാെല െചയ്തു; എന്നാൽ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം കഠിനെപ്പട്ട ; അവൻ
അവെര ്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല. 23 ഫറേവാൻ തെന്റ അരമനയിേലക്ക് േപായി;
ഇതും അവൻ ഗണ്യമാക്കിയില്ല. 24-25 നദിയിെല െവള്ളം കുടിക്കുവാൻ
േയാഗ്യമല്ലാത്തതുെകാണ്ട് ഈജിപ്റ്റ കാർ എല്ലാവരും കുടിക്കുവാൻ
െവള്ളത്തിനായി നദിക്കരയിൽപലയിടത്തുംകുഴികൾകുഴിച്ച .

8
1 യേഹാവ നദിെയ അടിച്ചിട്ട് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചത:് “നീ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: എെന്ന ആരാധിക്കുവാൻ
എെന്റ ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കുക. 2 നീ അവെര വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ
സമ്മതിക്കുകയിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിെന്റ രാജ്യെത്ത ഒെക്കയും
തവളെയെക്കാണ്ട് ബാധിക്കും. 3നദിയിൽ തവളഅത്യധികമായി െപരുകും;
അത് കയറി നിെന്റ അരമനയിലും കിടപ്പ മുറിയിലും കട്ടിലിേന്മലും
നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട വീടുകളിലും നിെന്റ ജനത്തിേന്മലും അപ്പം ചുടുന്ന
അടുപ്പ കളിലും മാവു കുഴയ്ക്കുന്ന െതാട്ടികളിലും വരും. 4 തവള
നിെന്റേമലും നിെന്റ ജനത്തിേന്മലും നിെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരുെട േമലും
കയറും”. 5 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട:് “ഈജിപ്റ്റിൽ തവള
കയറുവാൻ നദികളിൻേമലും പുഴകളിൻേമലും കുളങ്ങളിൻേമലും
വടിേയാടുകൂടി ൈക നീട്ട ക എന്ന് നീ അഹേരാേനാട് പറയണം” എന്ന്
കല്പിച്ച . 6അങ്ങെന അഹേരാൻ ഈജിപ്റ്റിെല എല്ലാ െവള്ളത്തിൻേമലും
ൈക നീട്ടി, തവള കയറി ഈജിപ്റ്റ് േദശം മൂടി. 7 മ്രന്തവാദികള ം
അവരുെട മ്രന്തവാദത്താൽ അതുേപാെല െചയ്തു, ഈജിപ്റ്റിൽ തവള
കയറുമാറാക്കി. 8അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ േമാെശെയയും അഹേരാെനയും
വിളിപ്പിച്ച : “തവള എെന്നയും എെന്റ ജനെത്തയും വിട്ട് നീേങ്ങണ്ടതിന്
യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ. എന്നാൽ യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം
അർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കാം”എന്ന് പറഞ്ഞു. 9 േമാെശ
ഫറേവാേനാട്: “തവള നിെന്നയും നിെന്റ ഗൃഹങ്ങെളയും വിട്ട് നീങ്ങി
നദിയിൽ മാ്രതം ഇരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാർക്കും
നിെന്റ ജനത്തിനുംേവണ്ടി എേപ്പാൾ ്രപാർത്ഥിക്കണം എന്ന് എനിക്ക്
സമയം നിശ്ചയിച്ചാലും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 “നാെള” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു; “ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയേപ്പാെല ആരുമില്ല എന്ന്
നീ അറിേയണ്ടതിന് നിെന്റ വാക്കുേപാെല ആകെട്ട; 11 തവള നിെന്നയും
നിെന്റ ഗൃഹങ്ങെളയും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാെരയും ജനെത്തയും വിട്ട മാറി
നദിയിൽ മാ്രതം ഇരിക്കും” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 12 അങ്ങെന
േമാെശയുംഅഹേരാനും ഫറേവാെന്റഅടുക്കൽനിന്ന് ഇറങ്ങി. ഫറേവാെന്റ
േമൽ വരുത്തിയ തവള നിമിത്തം േമാെശ യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച .
13 േമാെശയുെട ്രപാർത്ഥന്രപകാരം യേഹാവ െചയ്തു; ഗൃഹങ്ങളിലും
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മുറ്റങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും ഉള്ള തവള ചത്തുേപായി. 14അവർ അതിെന
കൂമ്പാരങ്ങളായി കൂട്ടി; േദശം നാറുകയും െചയ്തു. 15എന്നാൽആശ്വാസം
വന്നുഎന്ന്ഫറേവാൻകണ്ടേപ്പാൾയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല
അവൻതെന്റഹൃദയെത്തകഠിനമാക്കി;അവെര ്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല.

16 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട്: “നിെന്റ വടി നീട്ടി നിലത്തിെല
െപാടിെയ അടിക്കുക” എന്ന് അഹേരാേനാട് പറയുക. “അത് ഈജിപ്റ്റിൽ
എല്ലായിടത്തും േപൻ ആയിത്തീരും” എന്ന് കല്പിച്ച . 17 അവർ
അങ്ങെന െചയ്തു; അഹേരാൻ വടിേയാടുകൂടി ൈക നീട്ടി നിലത്തിെല
െപാടിെയ അടിച്ച ; അത് മനുഷ്യരുെടേമലും മൃഗങ്ങളിൻേമലും േപൻ
ആയിത്തീർന്നു; ഈജിപ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും നിലത്തിെല െപാടിെയല്ലാം
േപൻ ആയിത്തീർന്നു. 18 മ്രന്തവാദികള ം അവരുെട മ്രന്തവാദത്താൽ
േപൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അതുേപാെല െചയ്തു; അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയും േമൽ േപൻ ഉണ്ടായതുെകാണ്ട്
മ്രന്തവാദികൾഫറേവാേനാട്: 19 “ഇത്ൈദവത്തിെന്റവിരൽആകുന്നു”എന്ന്
പറഞ്ഞു; എന്നാൽ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല ഫറേവാെന്റ
ഹൃദയംകഠിനെപ്പട്ട .അവൻഅവെര ്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല.

20 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:് “നീ നാെള അതിരാവിെല
എഴുേന്നറ്റ് ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക നില്ക്കുക; അവൻ െവള്ളത്തിെന്റ
അടുക്കൽ വരും. നീ അവേനാട് പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യേഹാവ
ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു: എെന്ന ആരാധിക്കുവാൻ എെന്റ ജനെത്ത
വിട്ടയയ്ക്കുക. 21 നീ എെന്റ ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കുകയില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ
നിെന്റേമലും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെടേമലും നിെന്റ ജനത്തിൻേമലും നിെന്റ
ഗൃഹങ്ങളിലും നായീച്ചെയ അയയ്ക്കും. ഈജിപ്റ്റ കാരുെട വീടുകള ം
അവർ പാർക്കുന്ന േദശവും നായീച്ചെകാണ്ട് നിറയും. 22 ഭൂമിയിൽ ഞാൻ
തെന്ന യേഹാവ എന്ന് നീ അറിേയണ്ടതിന് എെന്റ ജനം പാർക്കുന്ന
േഗാെശൻേദശെത്ത അന്ന് ഞാൻ നായീച്ച വരാെത േവർതിരിക്കും.
23 എെന്റ ജനത്തിനും നിെന്റ ജനത്തിനും മേദ്ധ്യ ഞാൻ ഒരു വ്യത്യാസം
വയ്ക്കും; നാെള ഈ അടയാളം ഉണ്ടാകും”. 24 യേഹാവ അങ്ങെന
തെന്ന െചയ്തു. ധാരാളം നായീച്ച ഫറേവാെന്റ അരമനയിലും അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാരുെട വീടുകളിലുംഈജിപ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും വന്നു; നായീച്ചയാൽ
േദശം നശിച്ച . 25അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ േമാെശെയയും അഹേരാെനയും
വിളിച്ച . “നിങ്ങൾ േപായി നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന േദശത്തുവച്ച് തെന്ന
നിങ്ങള െട ൈദവത്തിന് യാഗം കഴിക്കുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 26അതിന്
േമാെശ: “അങ്ങെന െചയ്തുകൂടാ; ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് െവറുപ്പായുള്ളത്
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം കഴിേക്കണ്ടിവരുമേല്ലാ;
ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് െവറുപ്പായുള്ളത് അവർ കാൺെക ഞങ്ങൾ യാഗം
കഴിച്ചാൽ അവർ ഞങ്ങെള കെല്ലറിയുകയിേല്ല? 27ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ഞങ്ങേളാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസെത്ത
യാ്രതാദൂരം മരുഭൂമിയിൽ േപായി അവന് യാഗം കഴിക്കണം” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 28അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ: “നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
മരുഭൂമിയിൽവച്ച് യാഗം കഴിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങെള വിട്ടയയ്ക്കാം; പേക്ഷ,
വളെര ദൂെര േപാകരുത;്എനിക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ”എന്ന് പറഞ്ഞു.
29അതിന് േമാെശ: “ഞാൻ നിെന്റഅടുക്കൽനിന്ന് േപായിട്ട് യേഹാവേയാട്
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്രപാർത്ഥിക്കും; നാെള നായീച്ച ഫറേവാെനയും ഭൃത്യന്മാെരയും ജനെത്തയും
വിട്ട് മാറിേപ്പാകും. പേക്ഷ യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കുവാൻ ജനെത്ത
വിട്ടയയ്ക്കാെതഫറേവാൻഇനി വഞ്ചിക്കരുത”്എന്ന് പറഞ്ഞു. 30അങ്ങെന
േമാെശ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് േപായി യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച .
31യേഹാവ േമാെശയുെട ്രപാർത്ഥനേപാെല െചയ്തു: നായീച്ച ഒന്നുേപാലും
ഇല്ലാെത ഫറേവാെനയും ഭൃത്യന്മാെരയും ജനെത്തയും വിട്ട് മാറിേപ്പായി.
32എന്നാൽഫറേവാൻഈ്രപാവശ്യവുംതെന്റഹൃദയംകഠിനമാക്കി;ജനെത്ത
വിട്ടയച്ചതുമില്ല.

9
1യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:് “നീ ഫറേവാെന്റഅടുക്കൽ
െചന്ന് അവേനാട് പറേയണ്ടത:് എ്രബായരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: എെന്ന ആരാധിക്കുവാൻ എെന്റ ജനെത്ത
വിട്ടയയ്ക്കുക. 2 വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാെത ഇനിയും അവെര
തടഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ, 3 യേഹാവയുെട ൈക കുതിര, കഴുത, ഒട്ടകം,
കന്നുകാലി, ആട് എന്നിങ്ങെന വയലിൽ നിനക്കുള്ള മൃഗങ്ങളിേന്മൽ
വരും; അതികഠിനമായ േരാഗമുണ്ടാകും. 4 യേഹാവ യി്രസാേയല്യരുെട
മൃഗങ്ങൾക്കും ഈജിപ്റ്റ കാരുെട മൃഗങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം
വയ്ക്കും; യി്രസാേയൽ മക്കള െട മൃഗങ്ങളിൽ ഒന്നും ചാകുകയുമില്ല.
5 യേഹാവ, േദശത്ത് ഈ കാര്യം െചയ്യ വാൻ നാെളേത്തക്ക് സമയം
കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 അങ്ങെന പിേറ്റദിവസം യേഹാവ ഈ കാര്യം
െചയ്തു. ഈജിപ്റ്റ കാരുെട മൃഗങ്ങൾ എല്ലാം ചത്തു; യി്രസാേയൽ
മക്കള െട മൃഗങ്ങേളാ ഒന്നുേപാലും ചത്തില്ല. 7 ഫറേവാൻ അേന്വഷിച്ച ;
യി്രസാേയല്യരുെട മൃഗങ്ങൾ ഒന്നുേപാലും ചത്തില്ല എന്ന് കെണ്ടങ്കിലും
ഫറേവാെന്റഹൃദയംകഠിനെപ്പട്ട അവൻജനെത്തവിട്ടയച്ചതുമില്ല.

8 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും: “അടുപ്പിെല
െവണ്ണീർ ൈകനിറച്ച് വാരുവീൻ; േമാെശ അത് ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക
ആകാശേത്തക്ക് വിതറെട്ട. 9അത്ഈജിപ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും ധൂളിയായി
പാറി മനുഷ്യരുെടേമലും മൃഗങ്ങള െടേമലും പുണ്ണായി െപാങ്ങുന്ന
പരുവാകും*” എന്ന് കല്പിച്ച . 10 അങ്ങെന അവർ അടുപ്പിെല െവണ്ണീർ
വാരി ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക നിന്നു. േമാെശ അത് ആകാശേത്തക്ക്
വിതറിയേപ്പാൾ അത് മനുഷ്യരുെടേമലും മൃഗങ്ങള െടേമലും പുണ്ണായി
െപാങ്ങുന്ന പരുവായിത്തീർന്നു. 11 പരുനിമിത്തം മ്രന്തവാദികൾക്ക്
േമാെശയുെട മുമ്പാെക നില്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; പരു മ്രന്തവാദികൾക്കും എല്ലാ
ഈജിപ്റ്റ കാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. 12 എന്നാൽ യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല അവൻ ഫറേവാെന്റ ഹൃദയെത്ത
കഠിനമാക്കി;അവൻഅവെര ്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല.

13അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:് “നീ നാെള അതിരാവിെല
എഴുേന്നറ്റ,് ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക നിന്ന് അവേനാട് പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: എ്രബായരുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: എെന്ന ആരാധിക്കുവാൻ എെന്റ ജനെത്ത
വിട്ടയയ്ക്ക. 14 സർവ്വഭൂമിയിലും എെന്നേപ്പാെല േവറാരുമില്ല എന്ന്

* 9. 9 പുണ്ണായി െപാങ്ങുന്നപരുവാകും -തീെപ്പാള്ളൽമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ്രവണം േപാെല േവദനയുള്ള
്രവണം
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നീ അറിേയണ്ടതിന് ഈ ്രപാവശ്യം ഞാൻ എെന്റ ബാധകെളാെക്കയും
നിെന്റേമലും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെടേമലും നിെന്റ ജനത്തിേന്മലും
അയയ്ക്കും. 15 ഇേപ്പാൾ തേന്ന ഞാൻ എെന്റ ൈക നീട്ടി നിെന്നയും
നിെന്റ ജനെത്തയും മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികളാൽ പീഡിപ്പിച്ച്
നിെന്ന ഭൂമിയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയുമായിരുന്നു. 16 എങ്കിലും എെന്റ
ശക്തി നിെന്ന കാണിേക്കണ്ടതിനും എെന്റ നാമം സർവ്വഭൂമിയിലും
്രപസ്താവിക്കെപ്പേടണ്ടതിനും ഞാൻ നിെന്ന നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.
17 എെന്റ ജനെത്ത അയയ്ക്കാെത നീ ഇേപ്പാഴും ഗർേവ്വാടുകൂടി
അവെര തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു. 18 ഈജിപ്റ്റ് സ്ഥാപിതമായ നാൾമുതൽ
ഇന്നുവെര അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത അതികഠിനമായ കല്മഴ ഞാൻ
നാെള ഈ േനരത്ത് െപയ്യിക്കും. 19 അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ ആളയച്ച്
നിെന്റ മൃഗങ്ങെളയും വയലിൽ നിനക്കുള്ള സകലെത്തയും അകത്ത്
വരുത്തിെക്കാള്ള ക. വീട്ടിൽ വരുത്താെത വയലിൽ കാണുന്ന
സകലമനുഷ്യെന്റയും മൃഗത്തിെന്റയും േമൽ കല്മഴ െപയ്യ കയും എല്ലാം
ചാവുകയും െചയ്യ ം. 20 ഫറേവാെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ യേഹാവയുെട
വചനെത്ത ഭയെപ്പട്ടവർ ദാസന്മാെരയും മൃഗങ്ങെളയും വീടുകളിൽ വരുത്തി
രക്ഷിച്ച . 21എന്നാൽ യേഹാവയുെട വചനെത്ത ്രപമാണിക്കാതിരുന്നവർ
ദാസന്മാെരയും മൃഗങ്ങെളയും വയലിൽതെന്നനിർത്തിയിരുന്നു.

22 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട:് “ഈജിപ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയും േമലും ഈജിപ്റ്റിെല
സകലസസ്യത്തിേന്മലും കല്മഴ വരുവാൻ നിെന്റ ൈക ആകാശേത്തക്ക്
നീട്ട ക”എന്ന്കല്പിച്ച . 23േമാെശതെന്റവടിആകാശേത്തക്ക്നീട്ടി;അേപ്പാൾ
യേഹാവ ഇടിയും കല്മഴയും അയച്ച ; തീ ഭൂമിയിേലക്ക് പാഞ്ഞിറങ്ങി;
യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിേന്മൽ കല്മഴ െപയ്യിച്ച . 24 ഇങ്ങെന കല്മഴയും
കല്മഴേയാടു കൂടി വിടാെത ഇറങ്ങുന്ന തീയും അതികഠിനമായിരുന്നു;
ഈജിപ്റ്റിൽ ജനവാസം തുടങ്ങിയതുമുതൽ ഇതുേപാെല ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
25 ഈജിപ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും വയലിൽ
ആയിരുന്ന സകലെത്തയും കല്മഴ സംഹരിച്ച ; കല്മഴ വയലിലുള്ള
സകലസസ്യെത്തയും നശിപ്പിച്ച ; പറമ്പിെല വൃക്ഷെത്ത ഒെക്കയും
തകർത്തുകളഞ്ഞു. 26 യി്രസാേയൽ മക്കൾ പാർത്ത േഗാെശൻേദശത്ത്
മാ്രതം കല്മഴ ഉണ്ടായില്ല. 27അേപ്പാൾ ഫറേവാൻആളയച്ച് േമാെശെയയും
അഹേരാെനയും വിളിപ്പിച്ച് അവേരാട:് “ഈ്രപാവശ്യംഞാൻ പാപംെചയ്തു;
യേഹാവ നീതിയുള്ളവൻ; ഞാനും എെന്റ ജനവും ദുഷ്ടന്മാർ.
28 യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ; ഈ ഭയങ്കരമായ ഇടിയും കല്മഴയും
മതിയായി. ഞാൻനിങ്ങെള വിട്ടയയ്ക്കാം; ഇനി താമസിപ്പിക്കുകയില്ല”എന്ന്
പറഞ്ഞു. 29 േമാെശഅവേനാട:് “ഞാൻപട്ടണത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുേമ്പാൾ
യേഹാവയിങ്കേലക്ക് ൈക മലർത്തും; ഭൂമി യേഹാവയ്ക്കുള്ളത് എന്ന്
നീ അറിേയണ്ടതിന് ഇടിമുഴക്കം നിന്നുേപാകും; കല്മഴയും പിെന്ന
ഉണ്ടാവുകയില്ല. 30 എന്നാൽ നീയും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരും യേഹാവയായ
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
31അങ്ങെന ചണവും യവവും †നശിച്ച േപായി; യവകൃഷി കതിരിടുകയും‡
ചണം പുഷ്പിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. 32എന്നാൽ േഗാതമ്പും േചാളവും

† 9. 31 യവവുംബാർലി ‡ 9. 31 കതിരിടുകയുംവിളഞ്ഞിരുന്നുഫലം ഉണ്ടാവുകയും
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വളർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് നശിച്ചില്ല. 33 േമാെശ ഫറേവാെന വിട്ട്
പട്ടണത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് യേഹാവയിങ്കേലക്ക് ൈക മലർത്തിയേപ്പാൾ
ഇടിമുഴക്കവും കല്മഴയും നിന്നു. മഴ ഭൂമിയിൽ െപയ്തതുമില്ല. 34എന്നാൽ
മഴയും കല്മഴയും ഇടിമുഴക്കവും നിന്നുേപായിഎന്ന് ഫറേവാൻകണ്ടേപ്പാൾ
അവൻപിെന്നയുംപാപംെചയ്തു;അവനുംഭൃത്യന്മാരുംഹൃദയംകഠിനമാക്കി.
35യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല ഫറേവാെന്റ
ഹൃദയംകഠിനെപ്പട്ട ,അവൻയി്രസാേയൽമക്കെളവിട്ടയച്ചതുമില്ല.

10
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട:് “നീ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ല ക. ഞാൻ അവെന്റ മുമ്പിൽ എെന്റ അടയാളങ്ങൾ
െചേയ്യണ്ടതിനും, 2 ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിൽ ്രപവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങള ം
അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ െചയ്ത അടയാളങ്ങള ം നീ നിെന്റ പു്രതന്മാേരാടും
*െപൗ്രതന്മാേരാടും വിവരിേക്കണ്ടതിനും ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിനും ഞാൻ അവെന്റയും ഭൃത്യന്മാരുെടയും
ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് കല്പിച്ച . 3 അങ്ങെന
േമാെശയും അഹേരാനും ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “എ്രബായരുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: എെന്റ സന്നിധിയിൽ തെന്നത്താൻ താഴ്ത്തുവാൻ
എ്രതേത്താളം നിനക്ക് മനസ്സില്ലാതിരിക്കും? എെന്ന ആരാധിക്കുവാൻ
എെന്റ ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കുക. 4 എെന്റ ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ
നിനക്ക് മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നാെള നിെന്റ രാജ്യത്ത് †െവട്ട ക്കിളിെയ
വരുത്തും. 5 നിലം കാണുവാൻ കഴിയാത്തവിധം അവ ഭൂതലെത്ത മൂടും.
കല്മഴയിൽ നശിക്കാെത േശഷിച്ചിരിക്കുന്നതും പറമ്പിൽ തളിർത്ത്
വളരുന്നതുമായ എല്ലാ വൃക്ഷവും തിന്നുകളയുകയും െചയ്യ ം. 6 നിെന്റ
ഗൃഹങ്ങള ം നിെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരുെടയും സകല ഈജിപ്റ്റ കാരുെടയും
വീടുകള ം അവെയെക്കാണ്ട് നിറയും; നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെടേയാ
പിതാമഹന്മാരുെടേയാ കാലം മുതൽ ഇന്നുവെര അങ്ങെനയുള്ള കാര്യം
കണ്ടിട്ടില്ല” പിെന്ന അവൻ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് മടങ്ങിേപ്പായി.
7 അേപ്പാൾ ഭൃത്യന്മാർ ഫറേവാേനാട്: “എ്രത നാൾ ഇവൻ നമുക്ക്
ഉപ്രദവകാരിയായിരിക്കും? ആ മനുഷ്യെര അവരുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയആരാധിേക്കണ്ടതിന് വിട്ടയയ്ക്കണം;ഈജിപ്റ്റ് നശിച്ച എന്ന്
ഇേപ്പാഴും നീ അറിയുന്നില്ലേയാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 8അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ
േമാെശെയയും അഹേരാെനയും വീണ്ടും വരുത്തി അവേരാട്: “നിങ്ങൾ
േപായി നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ ആരാധിക്കുവിൻ. 9എന്നാൽ
നിങ്ങൾ ആെരല്ലമാണ് േപാകുന്നത്?” എന്ന് േചാദിച്ച അതിന് േമാെശ
“ഞങ്ങൾക്ക്യേഹാവയുെടഉത്സവമുള്ളതുെകാണ്ട്ഞങ്ങള െടബാലന്മാരും
വൃദ്ധന്മാരും പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരുമായി ഞങ്ങൾ േപാകും; ഞങ്ങള െട
ആടുകെളയും കന്നുകാലികെളയും കൂെട െകാണ്ടുേപാകും”എന്ന് പറഞ്ഞു.
10 അവൻ അവേരാട:് “ഞാൻ നിങ്ങെളയും നിങ്ങള െട കുട്ടികെളയും
വിട്ടയച്ചാൽയേഹാവനിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കെട്ട; േനാക്കുവിൻ;നിങ്ങള െട
മനസ്സിൽ േദാഷമാകുന്നു നിങ്ങള െട അന്തരം. 11 അങ്ങെനയല്ല,

* 10. 2 പൗ്രതന്മാർ - മക്കള െട മക്കൾ † 10. 4 െവട്ട ക്കിളി - പച്ചിലകള ം വിളകള ം നശിപ്പിക്കുന്ന
ഒരുതരം െചറിയകിളി.
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നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ േപായി യേഹാവെയ ആരാധിച്ച െകാൾവിൻ;
ഇതാണേല്ലാ നിങ്ങൾ അേപക്ഷിച്ചത്” എന്ന് പറഞ്ഞ് അവെര ഫറേവാെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്ന്ഓടിച്ച കളഞ്ഞു.

12 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട:് “നിലത്തിെല സകലസസ്യങ്ങള ം
കല്മഴയിൽ േശഷിച്ചത് ഒെക്കയും തിന്നുകളേയണ്ടതിന് െവട്ട ക്കിളി
ഈജിപ്റ്റിൽ വരുവാൻ നിെന്റൈക േദശത്തിേന്മൽ നീട്ട ക”എന്ന് പറഞ്ഞു.
13 അങ്ങെന േമാെശ തെന്റ വടി ഈജിപ്റ്റിേന്മൽ നീട്ടി; യേഹാവ അന്ന്
പകലും രാ്രതിയും മുഴുവൻ േദശത്തിേന്മൽ കിഴക്കൻകാറ്റ് അടിപ്പിച്ച ;
്രപഭാതം ആയേപ്പാൾ കിഴക്കൻകാറ്റ് െവട്ട ക്കിളിെയ െകാണ്ടുവന്നു.
14െവട്ട ക്കിളിഈജിപ്റ്റിെന്റഅതിർക്കകത്ത് മുഴുവനും വ്യാപിച്ച ;അ്രതയും
െവട്ട ക്കിളി ഇതുവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി അതുേപാെല ഉണ്ടാവുകയുമില്ല.
15അത് ഭൂതലെത്ത മുഴുവനും മൂടി. േദശം അതിനാൽ ഇരുണ്ടുേപായി;
കല്മഴയിൽ േശഷിച്ച നിലത്തിെല സകലസസ്യവും വൃക്ഷങ്ങള െട
സകലഫലവുംഅത് തിന്നുത്തീർത്തു;ഈജിപ്റ്റിൽഎങ്ങും വൃക്ഷങ്ങളിേലാ
നിലത്തിെലസസ്യങ്ങളിേലാ പച്ചയായയാെതാന്നും േശഷിച്ചില്ല. 16ഫറേവാൻ
േമാെശെയയും അഹേരാെനയും േവഗത്തിൽ വിളിപ്പിച്ച : “നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവേയാടും നിങ്ങേളാടും ഞാൻ പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
17 അതുെകാണ്ട് ഈ ്രപാവശ്യം മാ്രതം നീ എെന്റ പാപം ക്ഷമിച്ച് ഈ
‡മരണം എെന്നവിട്ട നീങ്ങുവാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ”എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 േമാെശ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
േപായി യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച . 19 യേഹാവ മഹാശക്തിയുള്ള ഒരു
പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് അടിപ്പിച്ച ; അത് െവട്ട ക്കിളിെയ എടുത്ത് െചങ്കടലിൽ
ഇട്ട കളഞ്ഞു. ഈജിപ്റ്റിൽ എങ്ങും ഒരു െവട്ട ക്കിളിേപാലും േശഷിച്ചില്ല.
20 എന്നാൽ യേഹാവ ഫറേവാെന്റ ഹൃദയെത്ത കഠിനമാക്കി; അവൻ
യി്രസാേയൽമക്കെളവിട്ടയച്ചതുമില്ല.

21 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട:് “ഈജിപ്റ്റിെന സ്പർശിക്കുന്ന
വിധം ഇരുൾ ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് നിെന്റ ൈക ആകാശേത്തക്ക് നീട്ട ക”
എന്ന് കല്പിച്ച . 22 േമാെശ തെന്റ ൈകആകാശേത്തക്ക് നീട്ടി,ഈജിപ്റ്റിൽ
എല്ലാം മൂന്ന് ദിവസേത്തക്ക് കൂരിരുട്ട ണ്ടായി. 23മൂന്ന് ദിവസേത്തക്ക്ആരും
അേന്യാന്യം കണ്ടില്ല; ആരും തെന്റസ്ഥലം വിട്ട് എഴുേന്നറ്റതുമില്ല. എന്നാൽ
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുെട വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ
െവളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു. 24 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ േമാെശെയ വിളിപ്പിച്ച .
“നിങ്ങൾ േപായി യേഹാവെയ ആരാധിക്കുവിൻ; നിങ്ങള െട ആടുകള ം
കന്നുകാലികള ം മാ്രതം ഇവിെട നില ്ക്കെട്ട; നിങ്ങള െട കുഞ്ഞുകുട്ടികള ം
നിങ്ങേളാടുകൂടി േപാരെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. 25അതിന് േമാെശ പറഞ്ഞത്:
“ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിേക്കണ്ടതിന്
യാഗങ്ങൾക്കും സർവ്വാംഗേഹാമങ്ങൾക്കും േവണ്ടി മൃഗങ്ങെളയും നീ
ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. 26 ഞങ്ങള െട മൃഗങ്ങള ം ഞങ്ങേളാടുകൂെട
േപാരണം; ഒരു §കുളമ്പുേപാലും ഇവിെട േശഷിക്കരുത;് ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ആരാധിക്കണ്ടതിന് അവയിൽനിന്നേല്ലാ ഞങ്ങൾ
എടുേക്കണ്ടത;് ഏതിെന അർപ്പിച്ച് യേഹാവെയ ആരാധിേക്കണെമന്ന്

‡ 10. 17 മരണം - െവട്ട ക്കിളിയാലുണ്ടായ നാശമാണ് ഇവിെട ഉേദ്ദശിക്കുന്നത് § 10. 26 കുളമ്പ് -
മൃഗങ്ങള െടകാൽച്ച വട്ടിെലനഖരൂപമായ ഉറച്ച്
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അവിെട എത്തുന്നതുവെര ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. 27എന്നാൽ യേഹാവ
ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി; അവെര വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ അവന്
മനസ്സായില്ല. 28ഫറേവാൻ അവേനാട്: “എെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് േപാകുക.
ഇനി എെന്റ മുഖം കാണാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക. എെന്റ
മുഖം കാണുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞതിന് േമാെശ: 29 “നീ
പറഞ്ഞതുേപാെല ആകെട്ട; ഞാൻ ഇനി നിെന്റ മുഖം കാണുകയില്ല”എന്ന്
പറഞ്ഞു.

11
1 അതിനുേശഷം യേഹാവ േമാെശേയാട:് “ഞാൻ ഒരു ബാധകൂെട
ഫറേവാെന്റേമലും ഈജിപ്റ്റിേന്മലും വരുത്തും; അതുകഴിയുേമ്പാൾ
അവൻ നിങ്ങെള ഇവിെടനിന്ന് വിട്ടയയ്ക്കും; വിട്ടയയ്ക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങെള
എല്ലാവെരയും ഇവിെടനിന്ന് ഓടിച്ച കളയും. 2 ഓേരാ പുരുഷനും തെന്റ
അയൽക്കാരേനാടും ഓേരാ സ്്രതീയും തെന്റ അയൽക്കാരിേയാടും
െവള്ളിയാഭരണങ്ങള ം െപാന്നാഭരണങ്ങള ം േചാദിക്കുവാൻ നീ ജനേത്താട്
പറയുക” എന്ന് കല്പിച്ച . 3 യേഹാവ ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് യി്രസാേയൽ
ജനേത്താട് കൃപ േതാന്നുമാറാക്കി. വിേശഷാൽ േമാെശ എന്ന പുരുഷെന
ഈജിപ്റ്റിൽ ഫറേവാെന്റ ഭൃത്യന്മാരും ്രപജകള ം മഹാേ്രശഷ്ഠനായി
വിചാരിച്ച .

4 േമാെശ ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
അർദ്ധരാ്രതിയിൽഞാൻഈജിപ്റ്റിെന്റ നടുവിൽകൂടി േപാകും. 5അേപ്പാൾ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫറേവാെന്റ ആദ്യജാതൻ മുതൽ
*തിരികല്ലിൽ ധാന്യം െപാടിക്കുന്ന ദാസിയുെട ആദ്യജാതൻ വെരയും,
ഈജിപ്റ്റിലുള്ള കടിഞ്ഞൂലുകൾ ഒെക്കയും എല്ലാ മൃഗങ്ങള െടയും
†കടിഞ്ഞൂലുകള ം ചത്തുേപാകും. 6ഈജിപ്റ്റിൽ എങ്ങും മുെമ്പാരിക്കലും
ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി ഉണ്ടാകാത്തതുമായ വലിെയാരു നിലവിളി
ഉണ്ടാകും. 7 എന്നാൽ യേഹാവ ഈജിപ്റ്റ കാർക്കും യി്രസാേയല്യർക്കും
മേദ്ധ്യ വ്യത്യാസം വയ്ക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന് യി്രസാേയൽ
മക്കളിൽ യാെതാരു മനുഷ്യെന്റേയാ മൃഗത്തിെന്റേയാ േനെര ഒരു നായ്
േപാലും നാവ് അനക്കുകയില്ല. 8അേപ്പാൾ നിെന്റ ഈ സകലഭൃത്യന്മാരും
എെന്റഅടുക്കൽവന്ന:് നീയും നിെന്റകീഴിൽഇരിക്കുന്നസർവ്വജനവുംകൂെട
പുറെപ്പടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എെന്ന നമസ്കരിക്കും; അതിന ്െറേശഷം
ഞാൻ പുറെപ്പടും”. അങ്ങെന അവൻ ഉ്രഗേകാപേത്താെട ഫറേവാെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട േപായി.

9 യേഹാവ േമാെശേയാട:് “ഈജിപ്റ്റിൽ എെന്റ അത്ഭുതങ്ങൾ
വർദ്ധിേക്കണ്ടതിന് ഫറേവാൻ നിങ്ങള െട വാക്ക് േകൾക്കുകയില്ല” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 10 േമാെശയും അഹേരാനും ഈ അത്ഭുതങ്ങെളല്ലാം
ഫറേവാെന്റ മുമ്പിൽ െചയ്തു എങ്കിലും യേഹാവ ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം
കഠിനമാക്കി; അവൻ യി്രസാേയൽ മക്കെള തെന്റ േദശത്ത് നിന്ന്
വിട്ടയച്ചതുമില്ല.

* 11. 5 തിരികല്ല് - ധാന്യങ്ങൾ െപാടിക്കുന്നതിന് കരിങ്കല്ല െകാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണം † 11. 5
കടിഞ്ഞൂൽ -ആദ്യജാതൻ



പുറപ്പാട് 12:1 105 പുറപ്പാട് 12:16

12
ആദ്യ െപസഹ

1 യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും ഈജിപ്റ്റിൽ വച്ച്
അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ: 2 “ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങള െട
ആരംഭമായി വർഷത്തിെന്റ ഒന്നാം മാസം ആയിരിക്കണം. 3 നിങ്ങൾ
യി്രസാേയലിെന്റ സർവ്വസംഘേത്താടും പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ഈ
മാസം പത്താം തീയതി ഓേരാ കുടുംബത്തിനും ഓേരാ ആട്ടിൻകുട്ടി വീതം
ഓേരാരുത്തൻ ഓേരാ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ എടുക്കണം. 4 ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
തിന്നുവാൻവീട്ടിലുള്ളവർ േപാരാെയങ്കിൽആള കള െടഎണ്ണംഅനുസരിച്ച്
അവനും അവെന്റ അയൽക്കാരനും കൂടി അതിെന എടുക്കണം.
ഓേരാരുത്തൻ കഴിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് കണക്ക് േനാക്കി നിങ്ങൾ
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ എടുക്കണം. 5ആട്ടിൻകുട്ടി *ഊനമില്ലാത്തതും ഒരു വയസ്സ്
്രപായമുള്ള ആണും ആയിരിക്കണം; അത് െചമ്മരിയാേടാ േകാലാേടാ
ആകാം. 6ഈ മാസം പതിനാലാം തീയതിവെര അതിെന സൂക്ഷിേക്കണം.
യി്രസാേയൽസഭയുെട കൂട്ടെമല്ലാംസന്ധ്യാസമയത്ത്അതിെനഅറുക്കണം.
7 അതിെന്റ രക്തം കുെറ എടുത്ത് നിങ്ങൾ മാംസം ഭക്ഷിക്കുവാൻ
കൂടിയിരിക്കുന്ന വീടുകള െട വാതിലിെന്റ കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിേന്മലും
കുറുമ്പടിേമലുംപുരട്ടണം. 8അന്ന് രാ്രതി അവർ തീയിൽ ചുട്ടതായ ആ
മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും തിന്നണം; ൈകപ്പ ചീരേയാടുകൂടി അത്
തിന്നണം. 9 തലയും കാലും അന്തർഭാഗങ്ങള മായി തീയിൽ ചുട്ടിട്ടല്ലാെത
പച്ചയാേയാ െവള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങിേയാ തിന്നരുത്. 10 പിെറ്റന്നാൾ
കാലേത്തക്ക് അതിൽ ഒട്ട ം േശഷിപ്പിക്കരുത;് ബാക്കി വരുന്നത്
പിെറ്റന്നാൾ നിങ്ങൾ തീയിലിട്ട് ചുട്ട കളയണം. 11അരയിൽ േതാൽവാർ
െകട്ടിയും കാലിൽ െചരുപ്പിട്ട ം കയ്യിൽ വടി പിടിച്ച ംെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
തിന്നണം; തിടുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ തിന്നണം†; അത് യേഹാവയുെട
െപസഹ‡ ആകുന്നു. 12 ഈ രാ്രതിയിൽ ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിൽകൂടി
കടന്ന് ഈജിപ്റ്റിലുള്ള മനുഷ്യെന്റയും മൃഗത്തിെന്റയും കടിഞ്ഞൂലിെന
ഒെക്കയും സംഹരിക്കും; ഈജിപ്റ്റിെല സകലേദവന്മാരിലും ഞാൻ
ന്യായവിധി നടത്തും§; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 13 നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന
വീടുകളിേന്മൽ രക്തം അടയാളമായിരിക്കും; ഞാൻ രക്തം കാണുേമ്പാൾ
നിങ്ങെള വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ് േപാകും; ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന ബാധിക്കുന്ന ബാധ
നിങ്ങൾക്ക് നാശകാരണമായി തീരുകയില്ല. 14 ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക്
ഓർമ്മദിവസമായിരിക്കണം; നിങ്ങൾ അത് യേഹാവയ്ക്ക് ഉത്സവമായി
ആചരിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായി നിത്യനിയമമായി
ആചരിക്കണം. 15 ഏഴു ദിവസം നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം;
ഒന്നാം ദിവസം തെന്ന പുളിച്ചമാവ് നിങ്ങള െട വീടുകളിൽനിന്ന് മാറ്റണം;
ഒന്നാം ദിവസംമുതൽ ഏഴാം ദിവസംവെര ആെരങ്കിലും പുളിപ്പ ള്ള അപ്പം
തിന്നാൽ അവെന യി്രസാേയലിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം. 16 ഒന്നാം
ദിവസത്തിലും ഏഴാം ദിവസത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ആരാധന

* 12. 5 ഊനമില്ലാത്തത് -കളങ്കമില്ലാത്തതുംയാെതാരുഅടയാളേമാപുള്ളിേയാഇല്ലാത്തതും † 12.
11 തിടുക്കത്തിൽനിങ്ങൾതിന്നണംപുറെപ്പടുവാന് തയാറായിനില ്ക്കണം ‡ 12. 11 െപസഹദൂതന ്
മി്രസയിമിെലആദ്യജാതന്മാെര സംഹരിച്ച സംഭവം ഓര് ക്കുന്നത് § 12. 12 സകലേദവന്മാരിലും
ഞാൻന്യായവിധി നടത്തുംസകലേദവന്മാരും വ്യാജമാെണന്ന് െതളിയിക്കും
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ഉണ്ടാകണം; അന്ന് അവരവർക്ക് േവണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഒരുക്കുകയല്ലാെത
ഒരു േവലയും െചയ്യരുത.് 17പുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾനിങ്ങൾ
ആചരിക്കണം; ഈ ദിവസത്തിൽ തെന്നയാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങള െട
ഗണങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചിരിക്കുന്നത;് അതുെകാണ്ട്
ഈ ദിവസം തലമുറതലമുറയായി നിത്യനിയമമായി നിങ്ങൾആചരിക്കണം.
18 ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി ൈവകുേന്നരംമുതൽ ആ മാസം
ഇരുപെത്താന്നാം തീയതി ൈവകുേന്നരംവെര നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പം
തിന്നണം. 19ഏഴ് ദിവസം നിങ്ങള െട വീടുകളിൽ പുളിച്ചമാവ് കാണരുത്.
ആെരങ്കിലും പുളിച്ചത് തിന്നാൽ പരേദശിയായാലും സ്വേദശിയായാലും
അവെന യി്രസാേയൽ സഭയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളേയണം. 20 പുളിച്ചത്
യാെതാന്നും നിങ്ങൾ തിന്നരുത;് നിങ്ങള െട താമസസ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം
പുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പംതിന്നണം”.

21അനന്തരം േമാെശയി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെര ഒെക്കയും വിളിച്ച്അവേരാട്
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട കുടുംബാംഗങ്ങള െട എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്
ഓേരാ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ തിരെഞ്ഞടുത്ത് െപസഹെയ അറുക്കുവിൻ.
22ഈേസാപ്പ െചടിയുെട ഒരു െകട്ട് എടുത്ത് പാ്രതത്തിലുള്ള രക്തത്തിൽ
മുക്കി കുറുമ്പടിേമലും കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിേന്മലും പുരട്ടണം; പിെറ്റന്നാൾ
െവളക്കുംവെര നിങ്ങളിൽ ആരും വീട്ടിെന്റ വാതിലിന് പുറത്തിറങ്ങരുത്.
23 യേഹാവ ഈജിപ്റ്റ കാെര നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് കടന്നുവരും; എന്നാൽ
കുറുമ്പടിേമലും കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിേന്മലും രക്തം കാണുേമ്പാൾ യേഹാവ
വാതിൽ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്ന് േപാകും; നിങ്ങള െട വീടുകളിൽ നിങ്ങെള
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് സംഹാരകൻ വരുവാൻ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല. 24ഈ
കാര്യം നീയും പു്രതന്മാരും ഒരു നിത്യനിയമമായിആചരിക്കണം. 25യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനിരിക്കുന്ന േദശത്ത് നിങ്ങൾ
എത്തിയേശഷം നിങ്ങൾ ഇത് ആചരിക്കണം. 26ഈആചാരം എെന്തന്ന്
നിങ്ങള െട മക്കൾ നിങ്ങേളാട് േചാദിക്കുേമ്പാൾ: 27 ഈജിപ്റ്റ കാെര
നശിപ്പിച്ചേപ്പാൾ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന യി്രസാേയൽ മക്കള െട വീടുകെള
ഒഴിവാക്കി നെമ്മ രക്ഷിച്ച യേഹാവയുെട െപസഹായാഗം ആകുന്നു
ഇത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം”. അേപ്പാൾ ജനം കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ച .
28യി്രസാേയൽമക്കൾേപായിഅങ്ങെനെചയ്തു. യേഹാവ േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും കല്പിച്ചതുേപാെലതെന്നഅവർെചയ്തു.

29അർദ്ധരാ്രതിയിൽ, സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന ഫറേവാെന്റ ആദ്യജാതൻ
മുതൽ തടവറയിൽ കിടന്ന തടവുകാരെന്റ ആദ്യജാതൻ വെരയും
ഈജിപ്റ്റിെല ആദ്യജാതന്മാെരയും മൃഗങ്ങള െട കടിഞ്ഞൂലുകെളയും
എല്ലാം യേഹാവ സംഹരിച്ച . 30 ഫറേവാനും അവെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരും
സകലഈജിപ്റ്റ കാരും രാ്രതിയിൽ എഴുേന്നറ്റ ; ഈജിപ്റ്റിൽ വലിെയാരു
നിലവിളി ഉണ്ടായി; ഒരാെളങ്കിലും മരിക്കാത്ത ഒരു വീടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
31 അേപ്പാൾ അവൻ േമാെശെയയും അഹേരാെനയും രാ്രതിയിൽ
വിളിപ്പിച്ച : “നിങ്ങൾയി്രസാേയൽമക്കള മായിഎഴുേന്നറ്റ്എെന്റജനത്തിെന്റ
നടുവിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട,് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല േപായി യേഹാവെയ
ആരാധിക്കുവിൻ. 32നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങള െട ആടുകെളയും
കന്നുകാലികെളയും കൂെട െകാണ്ടുേപായിെക്കാള്ള വിൻ; എെന്നയും
അനു്രഗഹിക്കുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 33 ഈജിപ്റ്റ കാർ ജനെത്ത
നിർബന്ധിച്ച് േവഗത്തിൽ േദശത്തുനിന്ന് അയച്ച : “ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും
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മരിച്ച േപാകുന്നു” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 34 അതുെകാണ്ട് ജനം
കുഴച്ച മാവ് പുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് െതാട്ടികേളാടുകൂടി തുണിയിൽെകട്ടി
ചുമലിൽ എടുത്ത് െകാണ്ടുേപായി. 35 യി്രസാേയൽ മക്കൾ േമാെശയുെട
വചനം അനുസരിച്ച് ഈജിപ്റ്റ കാേരാട് െവള്ളിയാഭരണങ്ങള ം
െപാന്നാഭരണങ്ങള ംവസ്്രതങ്ങള ം േചാദിച്ച . 36യേഹാവഈജിപ്റ്റ കാർക്ക്
ജനേത്താട് കൃപ േതാന്നിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ േചാദിച്ചെതാെക്കയും അവർ
അവർക്ക് െകാടുത്തു;അങ്ങെനഅവർഈജിപ്റ്റ കാെര െകാള്ളെചയ്തു.

37 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ മക്കൾ, കുട്ടികൾ ഒഴിെക ഏകേദശം ആറ്
ലക്ഷം പുരുഷന്മാർ കാൽനടയായി രെമേസസിൽനിന്ന് സുേക്കാത്തിേലക്ക്
യാ്രത പുറെപ്പട്ട . 38 യി്രസാേയല്യരല്ലാത്ത ഒരു വലിയ കൂട്ടം ജനങ്ങള ം
ആടുകള ം കന്നുകാലികള ം അനവധി മൃഗങ്ങള മായി അവേരാട് കൂെട
േപാന്നു. 39ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന കുഴച്ച മാവുെകാണ്ട് അവർ
പുളിപ്പില്ലാത്ത േദാശ ചുട്ട ; അവെര ഈജിപ്റ്റിൽ ഒട്ട ം താമസിപ്പിക്കാെത
ഓടിച്ച കളഞ്ഞതിനാൽ അത് പുളിച്ചിരുന്നില്ല; അവർ വഴിക്ക് ആഹാരം
ഒന്നും ഒരുക്കിയിരുന്നതുമില്ല. 40 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ കഴിച്ച
പരേദശവാസം നാനൂറ്റിമുപ്പത് (430) വർഷമായിരുന്നു. 41 നാനൂറ്റിമുപ്പത്
(430) വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട,് ആ ദിവസം തെന്ന, യേഹാവയുെട ഗണങ്ങൾ
ഒെക്കയും ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട . 42 യേഹാവ അവെര
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചതിനാൽഇത് യേഹാവയ്ക്ക് ്രപേത്യകമായി
ആചരിേക്കണ്ടരാ്രതിആകുന്നു;ഇതുതെന്നയി്രസാേയൽമക്കൾഒെക്കയും
തലമുറതലമുറയായി യേഹാവയ്ക്ക് ്രപേത്യകംആചരിേക്കണ്ടരാ്രതി.

43 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും കല്പിച്ചത:്
“െപസഹയുെട ചട്ടം ഇത് ആകുന്നു: അന്യജാതിക്കാരനായ ഒരുവനും
അത് തിന്നരുത.് 44 എന്നാൽ ്രദവ്യംെകാടുത്ത് വാങ്ങിയ ദാസന്മാെരല്ലാം
പരിേച്ഛദന ഏറ്റ േശഷം അത് തിന്നാം. 45 പരേദശിയും കൂലിക്കാരനും
അത് തിന്നരുത.് 46 അതത് വീട്ടിൽെവച്ച് തെന്ന അത് തിന്നണം; ആ
മാംസം ഒട്ട ം വീടിന് പുറത്ത് െകാണ്ടുേപാകരുത.് അതിൽ ഒരു അസ്ഥിയും
ഒടിക്കരുത.് 47 യി്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും അത് ആചരിക്കണം. 48 ഒരു
അന്യജാതിക്കാരൻ നിേന്നാടുകൂെട വസിച്ച് യേഹാവയ്ക്ക് െപസഹ
ആചരിക്കണെമങ്കിൽ, അവനുള്ള പുരുഷന്മാെരല്ലാവരും പരിേച്ഛദന
ഏല്ക്കണം. അതിന് െറേശഷം അത് ആചരിേക്കണ്ടതിന് അവന്
അടുത്തുവരാം; അവൻ സ്വേദശിെയേപ്പാെല ആകും. പരിേച്ഛദനയില്ലാത്ത
ഒരുവനും അത് തിന്നരുത.് 49സ്വേദശിക്കും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന
പരേദശിക്കും ഒരു ന്യായ്രപമാണം തെന്ന ആയിരിക്കണം. 50 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ എല്ലാവരും അങ്ങെന െചയ്തു; യേഹാവ േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന അവർ െചയ്തു. 51 അന്ന്
തെന്ന യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കെള ഗണംഗണമായി ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച .

13
1യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട:് 2 “യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽ
മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും കടിഞ്ഞൂലായി പിറക്കുന്നതിെന ഒെക്കയും
എനിക്കായി ശുദ്ധീകരിക്കുക; അത് എനിക്കുള്ളതാകുന്നു” എന്ന് കല്പിച്ച ;
3 അേപ്പാൾ േമാെശ ജനേത്താട് പറഞ്ഞത്: “നിങ്ങൾ അടിമവീടായ
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ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട േപാന്നഈ ദിവസെത്തഓർത്തുെകാള്ള വിൻ;
യേഹാവ ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ട് നിങ്ങെള അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച ;
അതുെകാണ്ട് പുളിപ്പ ള്ളഅപ്പം തിന്നരുത.് 4ആബീബ് മാസം ഈ തീയതി
നിങ്ങൾപുറെപ്പട്ട് േപാന്നു. 5എന്നാൽകനാന്യർ,ഹിത്യർ,അേമാര്യർ,ഹിവ്യർ,
െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട േദശമായി യേഹാവ നിനക്ക് തരുെമന്ന് നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യം െചയ്തതും പാലും േതനും* ഒഴുകുന്നതുമായ
േദശേത്തക്ക് നിെന്ന െകാണ്ടുെചന്നേശഷം നീഈ മാസത്തിൽഈകർമ്മം
ആചരിക്കണം. 6ഏഴ് ദിവസം നീ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം; ഏഴാം
ദിവസം യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ഉത്സവം ആയിരിക്കണം. 7 ഏഴ് ദിവസവും
പുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പം തിന്നണം; നിെന്റ പക്കൽപുളിപ്പ ള്ളഅപ്പം കാണരുത;്
നിെന്റ േദശെത്തങ്ങും പുളിച്ചമാവും കാണരുത.് 8 ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പടുേമ്പാൾ യേഹാവ എനിക്കുേവണ്ടി ്രപവർത്തിച്ച കാര്യം
നിമിത്തം ആകുന്നു ഇങ്ങെന െചയ്യന്നത് എന്ന് നീ ആ ദിവസത്തിൽ
നിെന്റ മകേനാട് അറിയിയ്ക്കണം. 9 യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം നിെന്റ
വായിൽ ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതിന് ഇത് നിനക്ക് നിെന്റൈകേമലും െനറ്റിേമലും
അടയാളമായിരിക്കണം. ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടാണ് യേഹാവ നിെന്ന
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചത.് 10അതുെകാണ്ട് നീ വർഷംേതാറും
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടസമയത്ത്ഈനിയമംആചരിക്കണം.

11യേഹാവനിേന്നാടുംനിെന്റപിതാക്കന്മാേരാടുംസത്യം െചയ്തതുേപാെല
നിെന്ന കനാന്യരുെട േദശത്ത് െകാണ്ടുെചന്ന് അത് നിനക്ക് തരുേമ്പാൾ
12 കടിഞ്ഞൂലിെന ഒെക്കയും, നിനക്കുള്ള മൃഗങ്ങള െട കടിഞ്ഞൂൽ
പിറവിെയ ഒെക്കയും നീ യേഹാവയ്ക്കായി േവർതിരിയക്കണം; അതിെല
ആൺകുട്ടികൾഎല്ലാംയേഹാവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു. 13എന്നാൽകഴുതയുെട
കടിഞ്ഞൂലിെന† എല്ലാം ആട്ടിൻകുട്ടിെയെക്കാണ്ട് ‡വീണ്ടുെകാള്ളണം;
അതിെന വീണ്ടുെകാള്ളന്നിെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ കഴുത്ത് ഒടിച്ച കളയണം.
നിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ആദ്യജാതെന ഒെക്കയും നീ വീണ്ടുെകാള്ളണം.
14എന്നാൽ ഇെതെന്തന്ന് നാെള നിെന്റ മകൻ നിേന്നാട് േചാദിക്കുേമ്പാൾ:
യേഹാവ ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ട് അടിമവീടായ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
ഞങ്ങെള പുറെപ്പടുവിച്ച ; 15 ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം കഠിനെപ്പട്ട് ഞങ്ങെള
വിട്ടയയ്ക്കാതിരുന്നേപ്പാൾ യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് മനുഷ്യെന്റ
കടിഞ്ഞൂൽ മുതൽ മൃഗത്തിെന്റ കടിഞ്ഞൂൽവെരയുള്ള കടിഞ്ഞൂൽ
പിറവിെയ ഒെക്കയും െകാന്നുകളഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട് കടിഞ്ഞൂലായ
ആണിെന ഒെക്കയും ഞാൻ യേഹാവയ്ക്ക് യാഗംഅർപ്പിക്കുന്നു;എന്നാൽ
എെന്റ മക്കളിൽ കടിഞ്ഞൂലിെന ഒെക്കയും ഞാൻ വീണ്ടുെകാള്ളന്നു.
16 ഇത് നിെന്റ ൈകേമലും െനറ്റിേമലും അടയാളമായിരിക്കണം. യേഹാവ
ഞങ്ങെള ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ട് ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച എന്ന്
നീഅവേനാട് പറയണം”.

17 ഫറേവാൻ ജനെത്ത വിട്ടയച്ച േശഷം െഫലിസ്ത്യരുെട േദശത്ത്
കൂടിയുള്ള വഴി എള പ്പമായിരുന്നു. എങ്കിലും ജനം യുദ്ധം കാണുേമ്പാൾ
അനുതപിച്ച് ഈജിപ്റ്റിേലയ്ക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുെമന്ന് വിചാരിച്ച് ൈദവം
അവെര അതിെല െകാണ്ടുേപായില്ല; 18 െചങ്കടലിനരിെകയുള്ള

* 13. 5 പാലും േതനും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ † 13. 13 കഴുതയുെട കടിഞ്ഞൂലിെനആട്ടിന ്കുട്ടിയുെട
യാഗം മാ്രതമാണ്സ്വീകാര്യമായത്കഴുതക്കുട്ടിയുെടയാഗംസ്വീകാര്യമല്ല ‡ 13. 13 വീണ്ടുെകാള്ള ക
-തക്കതായമൂല്യം നൽകി നഷ്ടമായതിെനതിരിെച്ചടുക്കുക
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മരുഭൂമിയിൽകൂെട ൈദവം ജനെത്ത ചുറ്റിനടത്തി. യി്രസാേയൽ
മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി പുറെപ്പട്ട §. 19 േമാെശ
േയാേസഫിെന്റ അസ്ഥികള ം എടുത്തുെകാണ്ടുേപാന്നു. “ൈദവം
നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കും നിശ്ചയം; അേപ്പാൾ എെന്റ അസ്ഥികള ം
നിങ്ങൾ ഇവിെടനിന്ന് എടുത്തുെകാണ്ട് േപാകണം” എന്ന് പറഞ്ഞ്
അവൻ യി്രസാേയൽമക്കെളെക്കാണ്ട് ഉറപ്പായി സത്യം െചയ്യിച്ചിരുന്നു.
20 അവർ സുേക്കാത്തിൽനിന്ന് യാ്രത പുറെപ്പട്ട് മരുഭൂമിക്കരിെക
ഏഥാമിൽ പാളയമിറങ്ങി. 21 അവർ പകലും രാവും യാ്രത െചയ്യ വാൻ
തക്കവിധത്തിൽ വഴി കാണിേക്കണ്ടതിന് പകൽ േമഘസ്തംഭത്തിലും
െവളിച്ചം െകാടുക്കണ്ടതിന് രാ്രതി അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും യേഹാവഅവർക്ക്
മുമ്പായി െപായ്െക്കാണ്ടിരുന്നു. 22 പകൽ േമഘസ്തംഭവും രാ്രതി
അഗ്നിസ്തംഭവും ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് മാറിയതുമില്ല.

14
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ:

2 “നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് മിഗ്േദാലിനും കടലിനും മേദ്ധ്യ ബാൽ-െസേഫാന്
സമീപത്തുള്ള പീഹഹീേരാത്തിനരിെക പാളയം അടിക്കണെമന്ന്
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറയുക; അതിെന്റ സമീപത്ത് സമു്രദത്തിനരിെക
നിങ്ങൾ പാളയം അടിക്കണം. 3 എന്നാൽ അവർ േദശത്ത്
അലഞ്ഞുതിരിയുന്നു; അവർ മരുഭൂമിയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഫറേവാൻ യി്രസാേയൽമക്കെളക്കുറിച്ച പറയും. 4 ഫറേവാൻ അവെര
പിന്തുടരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവെന്റ ഹൃദയം കഠിനമാക്കും.
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്ന് ഈജിപ്റ്റ കാർ അറിേയണ്ടതിന്
ഫറേവാനിലും അവെന്റ സകലൈസന്യങ്ങളിലും ഞാൻ എെന്ന തെന്ന
മഹത്വെപ്പടുത്തും”. 5 അവർ അങ്ങെന െചയ്തു. ജനം ഓടിേപ്പായി
എന്ന് ഈജിപ്റ്റ രാജാവിന് അറിവ് കിട്ടിയേപ്പാൾ ജനെത്ത സംബന്ധിച്ച്
ഫറേവാെന്റയും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെടയും മനസ്സ മാറി: “യി്രസാേയല്യെര
നമ്മുെട അടിമേവലയിൽനിന്ന് വിട്ടയച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ; നാം ഈ
െചയ്തത് എന്താണ?്” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 6 പിെന്ന അവൻ
രഥങ്ങെളയും പടജ്ജനെത്തയും സജ്ജമാക്കി. 7 വിേശഷെപ്പട്ട അറുനൂറ്
രഥങ്ങള ം (600) ഈജിപ്റ്റിെല സകലരഥങ്ങള ം അവയ്ക്ക് േവണ്ടുന്ന
േതരാളികെളയുംകൂട്ടി. 8യേഹാവഈജിപ്റ്റ രാജാവായഫറേവാെന്റഹൃദയം
കഠിനമാക്കിയതിനാൽഅവൻയി്രസാേയൽമക്കെളപിന്തുടർന്നു.എന്നാൽ
യി്രസാേയൽ മക്കൾ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി പുറെപ്പട്ടിരുന്നു. 9 ഫറേവാെന്റ
എല്ലാ കുതിരയും രഥവും കുതിരപ്പടയും ൈസന്യവുമായി ഈജിപ്റ്റ കാർ
അവെര പിന്തുടർന്നു; കടൽക്കരയിൽ ബാൽ-െസേഫാന് സമീപത്തുള്ള
പീഹഹീേരാത്തിന് അരിെക അവർ പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുേമ്പാൾ
ഈജിപ്റ്റ കാർ അവേരാട് അടുത്തു. 10 ഫറേവാൻ അടുത്തുവരുേമ്പാൾ
യി്രസാേയൽ മക്കൾ തല ഉയർത്തി ഈജിപ്റ്റ കാർ പിന്നാെല വരുന്നത്
കണ്ട് ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട ; യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച .
11 അവർ േമാെശേയാട:് “ഈജിപ്റ്റിൽ ശവക്കുഴിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാേണാ
നീ ഞങ്ങെള മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കുവാൻ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നത?് നീ
ഞങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങേളാട്

§ 13. 18 േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി പുറെപ്പട്ട ആയുധങ്ങള ്എടുത്തുെകാണ്ട് പുറെപ്പട്ട
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ഈ െചയ്തത് എന്താണ?് 12 ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് േവലെചയ്യ വാൻ
ഞങ്ങെള വിടണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് നിേന്നാട്
പറഞ്ഞില്ലേയാ? മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക്
േവല െചയ്യന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത”് എന്ന് പറഞ്ഞു. 13അതിന്
േമാെശ ജനേത്താട്: “ഭയെപ്പടണ്ടാ; ഉറച്ച നില്ക്കുവിൻ; യേഹാവ ഇന്ന്
നിങ്ങൾക്ക് െചയ്യ വാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ കണ്ടുെകാള്ള വിൻ; നിങ്ങൾ
ഇന്ന് കണ്ട ഈജിപ്റ്റ കാെര ഇനി ഒരുനാള ം കാണുകയില്ല. 14 യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യുദ്ധം െചയ്യ ം; നിങ്ങൾ നിശ്ശബ്ബ്ദരായിരിക്കുവിൻ”എന്ന്
പറഞ്ഞു.

15 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു: “നീ എേന്നാട്
നിലവിളിക്കുന്നത് എന്തിന?് മുേമ്പാട്ട േപാകുവാൻ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു
പറയുക. 16 വടി എടുത്ത് നിെന്റ ൈക കടലിേന്മൽ നീട്ടി അതിെന
വിഭാഗിക്കുക; യി്രസാേയൽ മക്കൾ കടലിെന്റ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ
നിലത്തുകൂടി കടന്നുേപാകും. 17എന്നാൽഞാൻഈജിപ്റ്റ കാരുെട ഹൃദയം
കഠിനമാക്കും; അവർ യി്രസാേയൽ മക്കള െട പിന്നാെല െചല്ല ം; ഞാൻ
ഫറേവാനിലും അവെന്റ സകല ൈസന്യത്തിലും അവെന്റ രഥങ്ങളിലും
കുതിരപ്പടയിലും എെന്ന തെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തും. 18 ഇങ്ങെന ഞാൻ
ഫറേവാനിലും അവെന്റ രഥങ്ങളിലും കുതിരപ്പടയിലും എെന്നത്തെന്ന
മഹത്വെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്ന് ഈജിപ്റ്റ കാർ
അറിയും”. 19അതിനുേശഷം യി്രസാേയല്യരുെട ൈസന്യത്തിനു മുമ്പായി
നടന്ന ൈദവദൂതൻ അവിെടനിന്ന് മാറി, അവരുെട പിന്നാെല നടന്നു;
േമഘസ്തംഭവും അവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന് മാറി അവരുെട പിമ്പിൽ
േപായി നിന്നു. 20 രാ്രതിമുഴുവനും ഈജിപ്റ്റ കാരുെട ൈസന്യവും
യി്രസാേയല്യരുെട ൈസന്യവും തമ്മിൽ അടുക്കാത്തവിധം അത് അവരുെട
മേദ്ധ്യ വന്നു; ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് േമഘവും അന്ധകാരവും ആയിരുന്നു;
യി്രസാേയല്യർേക്കാ രാ്രതിെയ ്രപകാശമാക്കിെക്കാടുത്തു. 21 േമാെശ
കടലിേന്മൽ ൈക നീട്ടി; യേഹാവ അന്ന് രാ്രതിമുഴുവനും മഹാശക്തിയുള്ള
ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റ െകാണ്ട് കടലിെന പുറകിേലക്ക് മാറ്റി ഉണങ്ങിയ നിലം
ആക്കി;അങ്ങെന െവള്ളം തമ്മിൽ േവർപിരിഞ്ഞു. 22യി്രസാേയൽ മക്കൾ
കടലിെന്റ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി നടന്നുേപായി; അവരുെട
ഇടത്തും വലത്തും െവള്ളം മതിലായി നിന്നു. 23ഈജിപ്റ്റ കാർ പിന്തുടർന്നു;
ഫറേവാെന്റ കുതിരകള ം രഥങ്ങള ം കുതിരപ്പടയും എല്ലാം അവരുെട
പിന്നാെല കടലിെന്റ നടുവിേലക്ക് െചന്നു. 24 ്രപഭാതയാമത്തിൽ യേഹാവ
അഗ്നിേമഘസ്തംഭത്തിൽനിന്ന് ഈജിപ്റ്റ ൈസന്യെത്ത േനാക്കി അവെര
പരി്രഭാന്തരാക്കി. 25അവരുെട രഥച്രകങ്ങെള െതറ്റിച്ച് ഓട്ടം ്രപയാസമാക്കി.
അതുെകാണ്ട് ഈജിപ്റ്റ കാർ: “നാം യി്രസാേയലിെന വിട്ട് ഓടിേപ്പാകുക;
യേഹാവ അവർക്ക് േവണ്ടി ഈജിപ്റ്റ കാേരാട് യുദ്ധം െചയ്യന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു.

26അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട:് “െവള്ളം ഈജിപ്റ്റ കാരുെട േമലും
അവരുെട രഥങ്ങളിൻ േമലും കുതിരപ്പടയുെടേമലും മടങ്ങി വേരണ്ടതിന്
കടലിേന്മൽ ൈക നീട്ട ക” എന്ന് കല്പിച്ച . 27 േമാെശ കടലിേന്മൽ ൈക
നീട്ടി; പുലർച്ചയ്ക്ക് കടൽ അതിെന്റ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിേലക്ക് മടങ്ങിവന്നു.
ഈജിപ്റ്റ കാർ അതിന് എതിരായി ഓടി; യേഹാവ ഈജിപ്റ്റ കാെര
കടലിെന്റ നടുവിൽ തള്ളിയിട്ട . 28 െവള്ളം മടങ്ങിവന്ന് അവരുെട പിന്നാെല
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കടലിേലക്ക് െചന്നിരുന്ന രഥങ്ങെളയും കുതിരപ്പടേയയും ഫറേവാെന്റ
ൈസന്യെത്തയും എല്ലാം മുക്കിക്കളഞ്ഞു; അവരിൽ ഒരുവൻേപാലും
േശഷിച്ചില്ല. 29 യി്രസാേയൽ മക്കൾ കടലിെന്റ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ
നിലത്തുകൂടി കടന്നുേപായി; െവള്ളം അവരുെട ഇടത്തും വലത്തും
മതിലായി നിന്നു. 30 ഇങ്ങെന യേഹാവ ആ ദിവസം യി്രസാേയല്യെര
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച ; ഈജിപ്റ്റ കാർ കടൽക്കരയിൽ
ചത്തടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് യി്രസാേയല്യർ കാണുകയും െചയ്തു. 31യേഹാവ
ഈജിപ്റ്റ കാരിൽ െചയ്ത ഈ മഹാ്രപവൃത്തി യി്രസാേയല്യർ കണ്ടു; ജനം
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട , യേഹാവയിലും അവെന്റ ദാസനായ േമാെശയിലും
വിശ്വസിച്ച .

15
1 േമാെശയും യി്രസാേയൽമക്കള ം അന്ന് യേഹാവയ്ക്ക് സങ്കീർത്തനം
പാടി െചാല്ലിയത്എെന്തന്നാൽ:
“ഞാൻയേഹാവയ്ക്ക് പാട്ട പാടും,അങ്ങ് മേഹാന്നതൻ:
കുതിരെയയും അതിേന്മൽ ഇരുന്നവെനയും അങ്ങ് കടലിൽ

തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നു.
2എെന്റബലവുംഎെന്റഗീതവും യേഹാവയേ്രത;
അവിടുന്ന്എനിക്ക് രക്ഷയായിത്തീർന്നു.
അവിടുന്ന്എെന്റൈദവം;ഞാൻഅവെനസ്തുതിക്കും;
അവിടുന്ന്എെന്റപിതാവിൻൈദവം;ഞാൻഅങ്ങെയപുകഴ്ത്തും.
3യേഹാവയുദ്ധവീരൻ;യേഹാവഎന്ന്അവിടുെത്തനാമം.
4ഫറേവാെന്റ രഥങ്ങെളയുംൈസന്യെത്തയുംഅങ്ങ്കടലിൽതള്ളിയിട്ട ;
അവെന്റധീരരായ േതരാളികൾ െചങ്കടലിൽ മുങ്ങിേപ്പായി.
5സമു്രദംഅവെര മൂടി;അവർകല്ല േപാെലആഴത്തിൽതാണു.
6യേഹാേവ,അങ്ങയുെട വലൈങ്കബലത്തിൽമഹത്വെപ്പട്ട ;
യേഹാേവ,അങ്ങയുെട വലൈങ്കശ്രതുവിെനതകർത്തുകളഞ്ഞു.
7അങ്ങ്എതിരാളികെള മഹാശക്തിയാൽസംഹരിക്കുന്നു;
അങ്ങ് അവിടുെത്ത േ്രകാധം അയയ്ക്കുന്നു; അത് അവെര

*താളടിെയേപ്പാെല ദഹിപ്പിക്കുന്നു.
8അവിടുെത്തമൂക്കിെലശ്വാസത്താൽെവള്ളം ഒന്നിച്ച കൂടി;
്രപവാഹങ്ങൾചിറേപാെലനിന്നു;
ആഴങ്ങൾകടലിെന്റ ഉള്ളിൽ ഉറച്ച േപായി.
9 “ഞാൻപിന്തുടരും,പിടിക്കും, െകാള്ളപങ്കിടും;
എെന്റആ്രഗഹംഅവരാൽപൂർത്തിയാകും;
ഞാൻഎെന്റ വാൾഊരും;എെന്റൈകഅവെര നി്രഗഹിക്കും”എന്ന് ശ്രതു

പറഞ്ഞു. 10നിെന്റകാറ്റിെനനീഊതിച്ച ,കടൽഅവെര മൂടി;
അവർ †ഈയംേപാെല െപരുെവള്ളത്തിൽതാണു.
11യേഹാേവ, േദവന്മാരിൽനിനക്ക് തുല്യൻആർ?
വിശുദ്ധിയിൽ മഹിമയുള്ളവേന,സ്തുതികളിൽ ഭയങ്കരേന,
അത്ഭുതങ്ങെള ്രപവർത്തിക്കുന്നവേന,നിനക്ക് തുല്യൻആർ?
12നീ വലൈങ്കനീട്ടി, ഭൂമിഅവെരവിഴുങ്ങി.

* 15. 7 താളാടി - വയ്േക്കാൽ, െകായ്ത്തുകഴിഞ്ഞ്അവേശഷിക്കുന്ന െചടി † 15. 10 ഈയം -
െവള്ളത്തിനടിയിൽതാഴുന്നവസ്തുക്കൾഉണ്ടാക്കുവാനുപേയാഗിക്കുന്നഒരു േലാഹം
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13നീ വീെണ്ടടുത്തജനെത്തദയയാൽനടത്തി;
നിെന്റ വിശുദ്ധനിവാസത്തിേലക്ക് നിെന്റ ബലത്താൽ അവെര

െകാണ്ടുവന്നു.
14ജാതികൾ േകട്ട് നടുങ്ങുന്നു.
െഫലിസ്ത്യനിവാസികൾക്ക് ഭീതിപിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
15ഏേദാമ്യ്രപഭുക്കന്മാർസം്രഭമിച്ച ;
േമാവാബ്യവീരന്മാർ ഭയന്നുവിറച്ച ;
കനാന്യ നിവാസികെളല്ലാംഅൈധര്യെപ്പട്ട .
16ഭയവും ഭീതിയുംഅവരുെട േമൽവീണു,
നിന ്െറ ഭുജമാഹാത്മ്യത്താൽഅവർശിലാതുല്യരായി;
അങ്ങെന,യേഹാേവ,നിെന്റജനംകടന്നു,
നീസമ്പാദിച്ചജനംകടന്നുേപായി.
17നീഅവെര െകാണ്ടുെചന്ന് തിരുനിവാസത്തിനായി ഒരുക്കിയസ്ഥാനത്ത്,
യേഹാേവ,നിന്നവകാശപർവ്വതത്തിൽനീഅവെരനട്ട ,
കർത്താേവ,തൃൈക്കസ്ഥാപിച്ചവിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിങ്കൽതേന്ന.
18യേഹാവഎന്നുംഎേന്നക്കും രാജാവായി വാഴും”.

19എന്നാൽ ഫറേവാെന്റ കുതിരകൾഅവെന്റ രഥവും കുതിരപ്പടയുമായി
കടലിെന്റ നടുവിൽ ഇറങ്ങിെച്ചന്നേപ്പാൾ യേഹാവ കടലിെല െവള്ളം
അവരുെട േമൽ മടക്കിവരുത്തി; യി്രസാേയൽമക്കേളാ കടലിെന്റ നടുവിൽ
ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി കടന്നുേപാന്നു. 20അഹേരാെന്റ സേഹാദരി മിര്യാം
എന്ന ്രപവാചകി കയ്യിൽതപ്പ് എടുത്തു;സ്്രതീകൾഎല്ലാവരും തപ്പ കേളാടും
നൃത്തങ്ങേളാടും കൂെട അവള െട പിന്നാെല െചന്നു. 21 മിര്യാം അവേരാടു
്രപതിഗാനമായി െചാല്ലിയത:്
“യേഹാവയ്ക്ക് പാട്ട പാടുവിൻ,അവൻമേഹാന്നതൻ:
കുതിരെയയും അതിേന്മൽ ഇരുന്നവെനയും അവൻ കടലിൽ

തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നു”.
22 അതിനുേശഷം േമാെശ യി്രസാേയലിെന െചങ്കടലിൽനിന്ന് മുേമ്പാട്ട്
നയിച്ച ; അവർ ശൂർമരുഭൂമിയിൽ െചന്ന്, മൂന്നുദിവസം മരുഭൂമിയിൽ
െവള്ളം കിട്ടാെത സഞ്ചരിച്ച . 23 മാറയിൽ‡ എത്തിയേപ്പാൾ, മാറയിെല
െവള്ളംകുടിക്കുവാൻഅവർക്ക്കഴിഞ്ഞില്ല;അത്കയ്പുപ്പ ള്ളതായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട് അതിന് മാറാ എന്ന് േപരിട്ട . 24അേപ്പാൾ ജനം: “ഞങ്ങൾ
എന്ത് കുടിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞ് േമാെശയുെട േനെര പിറുപിറുത്തു.
25 അവൻ യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിച്ച ; യേഹാവ അവന് ഒരു വൃക്ഷം
കാണിച്ച െകാടുത്തു. അവൻ അത് െവള്ളത്തിൽ ഇട്ടേപ്പാൾ െവള്ളം
മധുരമായി തീർന്നു.അവിെടവച്ച്അവൻഅവർക്ക് ഒരു ചട്ടവും ്രപമാണവും
നിയമിച്ച ; അവിെടവച്ച് അവൻഅവെര പരീക്ഷിച്ച : 26 “നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്ക് നീ ്രശദ്ധേയാെട േകട്ട് അവന് ്രപസാദമുള്ളതു
െചയ്യ കയും അവെന്റ കല്പനകൾ അനുസരിച്ച് അവെന്റ സകലവിധികള ം
്രപമാണിക്കുകയും െചയ്താൽ ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ കാരുെടേമൽ വരുത്തിയ
വ്യാധികളിൽ ഒന്നും നിനക്ക് വരുത്തുകയില്ല;ഞാൻ നിെന്നസൗഖ്യമാക്കുന്ന
യേഹാവ ആകുന്നു” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 27 പിെന്ന അവർ ഏലീമിൽ
എത്തി;അവിെട പ്രന്തണ്ട് നീരുറവുംഎഴുപത്ഈത്തപ്പനയും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവർഅവിെട െവള്ളത്തിനരിെകപാളയമിറങ്ങി.
‡ 15. 23 മാറയിൽകയ്പ്പ്
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16
1അവർഏലീമിൽനിന് യാ്രതപുറെപ്പട്ട ;യി്രസാേയൽമക്കൾഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പട്ട രണ്ടാം മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി അവരുെട സംഘം
പൂർണ്ണമായി ഏലീമിനും സീനായിക്കും മേദ്ധ്യ ഉള്ളസീൻ മരുഭൂമിയിൽ വന്നു.
2 ആ മരുഭൂമിയിൽവച്ച് യി്രസാേയൽ മക്കള െട സമൂഹം േമാെശയ്ക്കും
അഹേരാനും വിേരാധമായി പിറുപിറുത്തു. 3 യി്രസാേയൽ മക്കൾ
അവേരാട:് “ഞങ്ങൾ ഇറച്ചിക്കലങ്ങള െട അടുക്കൽ ഇരിക്കുകയും
തൃപ്തിയാകുംവെര ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും െചയ്ത ഈജിപ്റ്റിൽ
വച്ച് യേഹാവയുെട കയ്യാൽ മരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു.
നിങ്ങൾ ഈ സംഘെത്ത മുഴുവനും പട്ടിണിയിട്ട് െകാല്ല വാൻ ഈ
മരുഭൂമിയിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 4അേപ്പാൾ
യേഹാവ േമാെശേയാട:് “ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തുനിന്ന് അപ്പം
വർഷിപ്പിക്കും; ജനം എെന്റ ന്യായ്രപമാണം അനുസരിക്കുേമാ ഇല്ലേയാ
എന്ന് ഞാൻ അവെര പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന് അവർ പുറെപ്പട്ട് ഓേരാ
ദിവസേത്തക്ക് േവണ്ടത് അന്നന്ന് െപറുക്കിെക്കാേള്ളണം. 5 എന്നാൽ
ആറാം ദിവസം*അവർ െകാണ്ടുവരുന്നത് പാകം െചയ്യ േമ്പാൾ ദിവസം്രപതി
േശഖരിക്കുന്നതിെന്റ ഇരട്ടി കാണും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 6 േമാെശയും
അഹേരാനും യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്: “നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
െകാണ്ടുവന്നത് യേഹാവ തെന്ന എന്ന് ഇന്ന് ൈവകുേന്നരം നിങ്ങൾ
അറിയും. 7 ്രപഭാതകാലത്ത് നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട േതജസ്സ് കാണും;
യേഹാവയുെടേനെരയുള്ളനിങ്ങള െടപിറുപിറുപ്പ്അവിടുന്ന് േകട്ടിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട േനെര പിറുപിറുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആരാണ്?”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 8 േമാെശ പിെന്നയും: “യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് തിന്നുവാൻ
ൈവകുേന്നരത്ത് മാംസവും ്രപഭാതകാലത്ത് തൃപ്തിയാകുംവെര
അപ്പവും തരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ അറിയും; യേഹാവയുെട േനെര നിങ്ങൾ
പിറുപിറുക്കുന്നത് അവൻ േകൾക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ ആരാണ?് നിങ്ങള െട
പിറുപിറുപ്പ് ഞങ്ങള െട േനെരയല്ല, യേഹാവയുെട േനെരയേ്രത” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 9 അഹേരാേനാട് േമാെശ: “യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
അടുത്തുവരുവിൻ; യേഹാവ നിങ്ങള െട പിറുപിറുപ്പ് േകട്ടിരിക്കുന്നു
എന്ന് യി്രസാേയൽ മക്കള െട സർവ്വസംഘേത്താടും പറയുക” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 10 അഹേരാൻ യി്രസാേയൽ മക്കള െട സർവ്വസംഘേത്താടും
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ അവർ മരുഭൂമിക്ക് േനെര തിരിഞ്ഞുേനാക്കി,
യേഹാവയുെട േതജസ്സ് േമഘത്തിൽ െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു.
11 യേഹാവ േമാെശേയാട:് “യി്രസാേയൽ മക്കള െട പിറുപിറുപ്പ് ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു. 12നീഅവേരാട് സംസാരിച്ച : നിങ്ങൾൈവകുേന്നരം മാംസം
തിന്നും; ്രപഭാതത്തിൽ അപ്പംെകാണ്ട് തൃപ്തരാകും; ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവആകുന്നുഎന്ന്നിങ്ങൾഅറിയുംഎന്ന്പറയുക”എന്ന്
കല്പിച്ച . 13ൈവകുേന്നരം കാടകൾ വന്ന് പാളയെത്ത മൂടി; ്രപഭാതത്തിൽ
പാളയത്തിെന്റ ചുറ്റ ം മഞ്ഞ് വീണുകിടന്നു. 14 വീണുകിടന്ന മഞ്ഞ്
മാറിയേശഷം മരുഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും െചതുമ്പൽേപാെല ഒരു േനരിയ
വസ്തു ഉറച്ച മഞ്ഞുേപാെല നിലത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. 15 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ അത് കണ്ടേപ്പാൾ എന്താണ് എന്ന് അറിയാഞ്ഞതുെകാണ്ട്
“ഇെതന്ത്” എന്ന് തമ്മിൽതമ്മിൽ േചാദിച്ച . േമാെശ അവേരാട:് “ഇത്
* 16. 5 ആറാം ദിവസം െവള്ളിയാഴ്ച
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യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ആഹാരം ആകുന്നു.
16 ഓേരാരുത്തർക്കും ഭക്ഷിക്കാവുേന്നടേത്താളം െപറുക്കിെക്കാേള്ളണം;
അവരവരുെട കൂടാരത്തിലുള്ളവരുെട എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക്
†ഇടങ്ങഴിവീതം എടുത്തുെകാള്ളണം എന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 17 യി്രസാേയൽ മക്കൾ അങ്ങെന െചയ്തു. ചിലർ
കൂടുതലും ചിലർ കുറവും െപറുക്കി. 18 ‡ഇടങ്ങഴിെകാണ്ട് അളന്നേപ്പാൾ
കൂടുതൽ േശഖരിച്ചവന് കൂടുതലും കുറവ് േശഖരിച്ചവന് കുറവും കണ്ടില്ല;
ഓേരാരുത്തരുംഅവരവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാവുേന്നടേത്താളം െപറുക്കിയിരുന്നു.
19 “പിേറ്റ ദിവസേത്തക്ക് ആരും ഒട്ട ം േശഷിപ്പിക്കരുത”് എന്ന് േമാെശ
പറഞ്ഞു. 20 എങ്കിലും ചിലർ േമാെശെയ അനുസരിക്കാെത പിേറ്റ
ദിവസേത്തക്ക് കുെറ േശഷിപ്പിച്ച ; അത് കൃമിച്ച് നാറി; േമാെശ അവേരാട്
േകാപിച്ച . 21അവർ രാവിെലേതാറുംഅവനവന് ഭക്ഷിക്കാവുേന്നടേത്താളം
െപറുക്കും; െവയിൽ ഉറയ്ക്കുേമ്പാൾ അത് ഉരുകിേപ്പാകും. 22 എന്നാൽ
ആറാം ദിവസം അവർ ഒരാൾക്ക് രണ്ടിടങ്ങഴിവീതം ഇരട്ടി ആഹാരം
േശഖരിച്ച . അേപ്പാൾ സംഘ്രപമാണികൾ എല്ലാവരും വന്ന് േമാെശേയാട്
അറിയിച്ച . 23അവൻഅവേരാട:് “അത് യേഹാവ കല്പിച്ചത് തെന്ന; നാെള
സ്വസ്ഥതആകുന്നു; യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായ ശബ്ബത്ത.് ചുടുവാനുള്ളത്
ചുടുവിൻ; പാകം െചയ്യ വാനുള്ളത് പാകം െചയ്യ വിൻ; േശഷിക്കുന്നത്
നാളേത്തക്ക് സൂക്ഷിച്ച വയ്ക്കുവീൻ”. 24 േമാെശ കല്പിച്ചതുേപാെല
അവർ അത് പിേറ്റ ദിവസേത്തക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വച്ച ; അത് നാറിേപ്പായില്ല,
കൃമിച്ചതുമില്ല. 25അേപ്പാൾ േമാെശ പറഞ്ഞത:് “ഇത് ഇന്ന് ഭക്ഷിക്കുവിൻ;
ഇന്ന് യേഹാവയുെട ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു; ഇന്ന് അത് പാളയത്തിന് പുറത്ത്
കാണുകയില്ല. 26ആറ് ദിവസം നിങ്ങൾ അത് െപറുക്കണം; ശബ്ബത്തായ
ഏഴാം ദിവസത്തിൽ അത് ഉണ്ടാവുകയില്ല”. 27 എന്നാൽ ഏഴാം ദിവസം
ജനത്തിൽ ചിലർ െപറുക്കുവാൻ േപായേപ്പാൾ കണ്ടില്ല. 28 അേപ്പാൾ
യേഹാവ േമാെശേയാട:് “എെന്റ കല്പനകള ം ന്യായ്രപമാണങ്ങള ം
്രപമാണിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എ്രത നാൾ മനസ്സില്ലാെതയിരിക്കും?
29േനാക്കുവിൻ,യേഹാവനിങ്ങൾക്ക്ശബ്ബത്ത്തന്നിരിക്കുന്നു;അതുെകാണ്ട്
ആറാം ദിവസം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ദിവസേത്തക്കുള്ള ആഹാരം
തരുന്നു; നിങ്ങൾ അവരവരുെട സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുവിൻ; ഏഴാം ദിവസം
ആരുംതെന്റസ്ഥലത്തുനിന്ന് പുറെപ്പടരുത”്എന്ന്കല്പിച്ച . 30അങ്ങെനജനം
ഏഴാം ദിവസംസ്വസ്ഥമായിരുന്നു. 31യി്രസാേയല്യർആസാധനത്തിന് ‘മന്നാ’
എന്ന് േപരിട്ട ;അത് െകാത്തമല്ലിയുെടഅരിേപാെലയും െവള്ളനിറമുള്ളതും
േതൻകൂട്ടിയ േദാശയുെട രുചിയുള്ളതും ആയിരുന്നു. 32 പിെന്ന േമാെശ:
“യേഹാവ ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു: ഞാൻ നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് മരുഭൂമിയിൽ ഭക്ഷിക്കുവാൻ തന്ന
ആഹാരം നിങ്ങള െട തലമുറകൾ കാേണണ്ടതിന് സൂക്ഷിച്ച വയ്ക്കുവാൻ
അതിൽനിന്ന് ഒരിടങ്ങഴി നിറെച്ചടുക്കണം”എന്ന് പറഞ്ഞു. 33അഹേരാേനാട്
േമാെശ: “ഒരു പാ്രതം എടുത്ത് അതിൽ ഒരു ഇടങ്ങഴി മന്നാ§ ഇട്ട്
നിങ്ങള െട തലമുറകൾക്കുേവണ്ടി സൂക്ഷിക്കുവാൻ യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക വച്ച െകാള്ള ക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 34 യേഹാവ േമാെശേയാട്

† 16. 16 ഇടങ്ങഴി -ഒരുലിറ്ററിേനക്കാൾഅല്പംകൂടുതൽ ‡ 16. 18 ഇടങ്ങഴി -അളവുപാ്രതം § 16.
33 ഒരു ഇടങ്ങഴി മന്നാ 23ലിറ്റര് 
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കല്പിച്ചതുേപാെല അഹേരാൻ അത് സാക്ഷ്യസന്നിധിയിൽ* സൂക്ഷിച്ച വച്ച .
35 താമസേയാഗ്യമായ േദശത്ത് എത്തുന്നതുവെര യി്രസാേയൽ മക്കൾ
നാല്പത് സംവത്സരം മന്നാ ഭക്ഷിച്ച . കനാൻേദശത്തിെന്റ അതിരിൽ
എത്തുന്നതുവെരഅവർ മന്നാ ഭക്ഷിച്ച . 36ഒരു ഇടങ്ങഴി†പറയുെട പത്തിൽ
ഒന്ന്ആകുന്നു.

17
1അതിനുേശഷം യി്രസാേയൽ മക്കള െട സംഘം എല്ലാം യേഹാവയുെട
കല്പന്രപകാരം സീൻമരുഭൂമിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട . അവർ െരഫീദീമിൽ
പാളയമിറങ്ങി; അവിെട ജനത്തിന് കുടിക്കുവാൻ െവള്ളമില്ലായിരുന്നു.
2അതുെകാണ്ട് ജനം േമാെശേയാട്: “ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കുവാൻ െവള്ളം
തരുക”എന്ന് കലഹിച്ച പറഞ്ഞതിന് േമാെശഅവേരാട്: “നിങ്ങൾഎേന്നാട്
എന്തിന് കലഹിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ യേഹാവെയ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത?്”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 ജനത്തിന് അവിെടവച്ച് വളെര ദാഹിച്ചതുെകാണ്ട്
ജനം േമാെശയുെട േനെര പിറുപിറുത്തു: “ഞങ്ങള ം മക്കള ം ഞങ്ങള െട
മൃഗങ്ങള ം ദാഹംെകാണ്ട് ചാേകണ്ടതിന് നീ ഞങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
െകാണ്ടുവന്നത് എന്തിന?്” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 േമാെശ യേഹാവേയാട്
നിലവിളിച്ച : “ഈ ജനേത്താട് ഞാൻ എന്താണ് െചേയ്യണ്ടത്? അവർ
എെന്ന കെല്ലറിയുവാൻ േപാകുന്നുവേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 യേഹാവ
േമാെശേയാട:് “യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽ ചിലെര കൂട്ടിെക്കാണ്ട് നീ നദിെയ
അടിച്ച വടിയും കയ്യിൽ എടുത്ത് ജനത്തിെന്റ മുമ്പാെക കടന്നുേപാകുക.
6 ഞാൻ േഹാേരബിൽ നിെന്റ മുമ്പിൽ പാറയുെട േമൽ നില്ക്കും; നീ
പാറെയഅടിക്കണം; ഉടെന ജനത്തിന് കുടിക്കുവാൻ െവള്ളംഅതിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടും” എന്ന് കല്പിച്ച . യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ കാൺെക േമാെശ
അങ്ങെന െചയ്തു. 7 യി്രസാേയൽ മക്കൾ കലഹിച്ചതിനാലും “യേഹാവ
ഞങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ” എന്ന് അവർ യേഹാവെയ
പരീക്ഷിച്ചതിനാലുംഅവൻആസ്ഥലത്തിന് മസ്സാ*എന്നും െമരീബാ†എന്നും
േപരിട്ട .

8 െരഫീദീമിൽെവച്ച് അമാേലക്ക് വന്ന് യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധംെചയ്തു.
9അേപ്പാൾ േമാെശ േയാശുവേയാട‡്: “നീആള കെള തിരെഞ്ഞടുത്ത് നാെള
െചന്ന് അമാേലക്കിേനാടു യുദ്ധം െചയ്യ ക; ഞാൻ നാെള കുന്നിൻമുകളിൽ
ൈദവത്തിെന്റ വടി കയ്യിൽ പിടിച്ച ംെകാണ്ട് നില്ക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
10േമാെശതേന്നാട് പറഞ്ഞതുേപാെല േയാശുവെചയ്തു,അമാേലക്കിേനാട്
െപാരുതി; എന്നാൽ േമാെശയും അഹേരാനും ഹൂരും കുന്നിൻമുകളിൽ
കയറി. 11 േമാെശ ൈക ഉയർത്തിയിരിക്കുേമ്പാൾ യി്രസാേയൽ ജയിക്കും;
ൈക താഴ്ത്തിയിരിക്കുേമ്പാൾ അമാേലക്ക് ജയിക്കും. 12 എന്നാൽ
േമാെശയുെട ൈകയ്ക്ക് ഭാരം േതാന്നിയേപ്പാൾ അവർ ഒരു കല്ല്
എടുത്തുവച്ച , അവൻ അതിേന്മൽ ഇരുന്നു; അഹേരാനും ഹൂരും ഒരുവൻ
ഇപ്പ റത്തും ഒരുവൻ അപ്പ റത്തും നിന്ന് അവെന്റ ൈക താങ്ങി; അങ്ങെന
അവെന്റ ൈക സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുംവെര ഉയർന്നുനിന്നു. 13 േയാശുവ
അമാേലക്കിെനയും അവെന്റ ജനെത്തയും വാൾെകാണ്ട് േതാല്പിച്ച .

* 16. 34 സാക്ഷ്യസന്നിധിയിൽ നിയമെപട്ടകം, പുറപ്പാട് 25:10-12 വെര േനാക്കുക † 16. 36 ഒരു
ഇടങ്ങഴി 23 ലിറ്റര് * 17. 7 മസ്സാ പരീക്ഷ † 17. 7 െമരീബാ കലഹം ‡ 17. 9 േയാശുവേയാട്
യി്രസാേയലിെന്റ േസനാനായകന ്,പുറപ്പാട് 33:11 േനാക്കുക
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14യേഹാവ േമാെശേയാട:് “നീ ഇത് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതി േയാശുവെയ േകൾപ്പിക്കുക; ഞാൻ അമാേലക്കിെന്റ ഓർമ്മ
ആകാശത്തിെന്റ കീഴിൽനിന്ന് അേശഷം മായിച്ച കളയും” എന്ന് കല്പിച്ച .
15 പിെന്ന േമാെശ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. അതിന് യേഹാവ നിസ്സി§ എന്ന്
േപരിട്ട . 16അമാേലക്കിെന്റൈകയേഹാവയുെടസിംഹസനത്തിെനതിരായി
ഉയര ്ന്നിട്ട ണ്ട്എന്ന് യേഹാവആണയിട്ടിട്ട ണ്ട്*”എന്ന് േമാെശപറഞ്ഞു.
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1 ൈദവം േമാെശയ്ക്കും തെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിനുംേവണ്ടി
െചയ്ത എല്ലാകാര്യങ്ങള ം യേഹാവ യി്രസാേയലിെന ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചതും മിദ്യാനിെല പുേരാഹിതനും േമാെശയുെട
അമ്മായപ്പനുമായയിേ്രതാ േകട്ട . 2അേപ്പാൾ േമാെശയുെടഅമ്മായപ്പനായ
യിേ്രതാ, േമാെശ മടക്കി അയച്ചിരുന്ന അവെന്റ ഭാര്യ സിേപ്പാറെയയും
അവള െട രണ്ട് പു്രതന്മാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് പുറെപ്പട്ട . 3 ഞാൻ
അന്യേദശത്ത് പരേദശിയായി എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് അവരിൽ
ഒരു മകന് േഗർേശാം* എന്ന് േപരിട്ട . 4 എെന്റ പിതാവിെന്റ ൈദവം
എനിക്ക് തുണയായി എെന്ന ഫറേവാെന്റ വാളിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് രണ്ടാമെത്ത മകന് എലീേയെസർ †എന്ന്
േപരിട്ട . 5 എന്നാൽ േമാെശയുെട അമ്മായപ്പനായ യിേ്രതാ അവെന്റ
പു്രതന്മാേരാടും അവെന്റ ഭാര്യേയാടുംകൂടി, േമാെശ പാളയമിറങ്ങിയിരുന്ന
മരുഭൂമിയിൽ, ൈദവത്തിെന്റ പർവ്വതത്തിൽ, അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
6 നിെന്റ അമ്മായിയപ്പൻ യിേ്രതാ എന്ന ഞാനും നിെന്റ ഭാര്യയും രണ്ടു
പു്രതന്മാരും നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ േമാെശേയാട്
പറയിച്ച . 7 േമാെശ തെന്റഅമ്മായപ്പെന എതിേരൽക്കുവാൻ പുറേത്തക്ക്
െചന്നു; അവെന വണങ്ങി ചുംബിച്ച ; അവർ തമ്മിൽ കുശല്രപശ്നം
െചയ്ത് കൂടാരത്തിൽ വന്നു. 8 േമാെശ തെന്റ അമ്മായിയപ്പേനാട്
യേഹാവ യി്രസാേയലിന് േവണ്ടി ഫറേവാേനാടും ഈജിപ്റ്റ കാേരാടും
െചയ്തതും വഴിയിൽ അവർക്ക് േനരിട്ട ്രപയാസവും യേഹാവ അവെര
രക്ഷിച്ചതും വിവരിച്ച പറഞ്ഞു. 9യേഹാവഈജിപ്റ്റ കാരുെട കയ്യിൽനിന്ന്
യി്രസാേയലിെന വിടുവിച്ചതിനാലും അവർക്ക് െചയ്ത എല്ലാ നന്മകൾ
നിമിത്തവും യിേ്രതാ സേന്താഷിച്ച . 10 യിേ്രതാ പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട കയ്യിൽനിന്നും ഫറേവാെന്റ കയ്യിൽനിന്നും രക്ഷിച്ച്
അവരുെട ൈകക്കീഴിൽനിന്ന് ജനെത്ത വിടുവിച്ചിരിക്കുന്ന യേഹാവ
സ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട. 11 യേഹാവ സകലേദവന്മാരിലും വലിയവൻ
എന്നു ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നു. കാരണം ഈജിപ്റ്റ കാർ അവേരാടു
അഹങ്കാരപൂർവ്വം െപരുമാറിയേപ്പാൾഅവിടുന്ന് തെന്റ ജനെത്തവിടുവിച്ച .
12 േമാെശയുെട അമ്മായപ്പനായ യിേ്രതാ ൈദവത്തിന് േഹാമയാഗവും
ഹനനയാഗവും കഴിച്ച ; അഹേരാനും യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെരല്ലാവരും
വന്ന് േമാെശയുെട അമ്മായപ്പേനാടുകൂെട ൈദവസന്നിധിയിൽ ഭക്ഷണം

§ 17. 15 യേഹാവ നിസ്സി യേഹാവ എെന്റ െകാടി * 17. 16 അമാേലക്കിെന്റ ൈക
യേഹാവയുെട സിംഹസനത്തിെനതിരായി ഉയര ്ന്നിട്ട ണ്ട് എന്ന് യേഹാവ ആണയിട്ടിട്ട ണ്ട്
എെന്തന്നാൽ “യേഹാവയ്ക്ക് അമാേലക്കിേനാട് തലമുറതലമുറയായി യുദ്ധം ഉണ്ട് എന്ന് യേഹാവ
ആണയിട്ടിട്ട ണ്ട് * 18. 3 േഗർേശാംപരേദശി † 18. 4 എലീേയെസർഎെന്റൈദവംസഹായകന ്
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കഴിച്ച . 13 പിേറ്റദിവസം േമാെശ ജനത്തിന് ന്യായം വിധിക്കുവാൻ ഇരുന്നു;
ജനം രാവിെല തുടങ്ങി ൈവകുേന്നരംവെര േമാെശയുെട ചുറ്റ ം നിന്നു.
14അവൻ ജനത്തിനുേവണ്ടി െചയ്യന്നെതല്ലാം േമാെശയുെട അമ്മായപ്പൻ
കണ്ടേപ്പാൾ: “നീ ജനത്തിന് േവണ്ടി െചയ്യന്ന ഈ കാര്യം എന്താണ?് നീ
ഏകനും ന്യായാധിപതിയുമായി വിസ്തരിക്കുവാൻ ഇരിക്കുകയും ജനങ്ങൾ
രാവിെലതുടങ്ങിൈവകുേന്നരംവെരനിെന്റചുറ്റ ംനില് ക്കുകയുംെചയ്യന്നത്
എന്ത് എന്ന് അവൻ േചാദിച്ച . 15 േമാെശ തെന്റ അമ്മായിയപ്പേനാട:്
“ൈദവേത്താട് ആേലാചന േചാദിക്കുവാൻ ജനം എെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്നു. 16 അവർക്ക് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ അവർ എെന്റ
അടുക്കൽ വരും. അവർ തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഞാൻ േകട്ട വിധിക്കുകയും
ൈദവത്തിെന്റ കല്പനകള ം ്രപമാണങ്ങള ം അവെര അറിയിക്കുകയും
െചയ്യ ം”എന്ന്പറഞ്ഞു. 17അതിന് േമാെശയുെടഅമ്മായിയപ്പൻഅവേനാട്
പറഞ്ഞത:് 18 “നീ െചയ്യന്ന കാര്യം നന്നല്ല; നീയും നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള
ഈ ജനവും ക്ഷീണിച്ച േപാകും; ഈ കാര്യം നിനക്ക് അതിഭാരമാകുന്നു;
ഏകനായി അത് നിവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നതല്ല. 19ആകയാൽ
എെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുക; ഞാൻ ഒരാേലാചന പറഞ്ഞുതരാം. ൈദവം
നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും; നീ ജനത്തിന് േവണ്ടി ൈദവസന്നിധിയിൽ
ഇരിക്കുക; നീ കാര്യങ്ങെള ൈദവസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുെചല്ല ക.
20 അവർക്ക് കല്പനകള ം ്രപമാണങ്ങള ം ഉപേദശിക്കുകയും നടേക്കണ്ട
വഴിയും െചേയ്യണ്ട ്രപവൃത്തിയും അവെര അറിയിക്കുകയും െചയ്ക.
21 അതുകൂടാെത, ൈദവഭക്തന്മാരും സത്യവാന്മാരും ൈകക്കൂലി
െവറുക്കുന്നവരുമായ ്രപാപ്തിയുള്ള പുരുഷന്മാെര സകലജനത്തിൽനിന്നും
തിരെഞ്ഞടുത്ത്അവെരആയിരംേപർക്ക്അധിപതിമാരായും,നൂറുേപർക്ക്
അധിപതിമാരായും, അമ്പതുേപർക്ക് അധിപതിമാരായും പത്തുേപർക്ക്
അധിപതിമാരായും നിയമിക്കുക. 22അവർ എല്ലാസമയത്തും ജനത്തിന്
ന്യായം വിധിക്കെട്ട; വലിയ കാര്യം അവർ നിെന്റഅടുക്കൽ െകാണ്ടുവരെട്ട;
െചറിയ കാര്യം അവർ തെന്ന തീർക്കെട്ട; ഇങ്ങെന അവർ നിേന്നാടുകൂെട
വഹിക്കുന്നതിനാൽ നിനക്ക് ഭാരം കുറയും. 23 നീ ഈ കാര്യം െചയ്യ കയും
ൈദവം അത് അനുവദിക്കുകയും െചയ്താൽ നിനക്ക് നിലനില്ക്കാം.
ഈ ജനങ്ങൾെക്കല്ലാം സമാധാനേത്താെട അവരുെട സ്ഥലേത്തക്ക്
േപാകുകയും െചയ്യാം”. 24 േമാെശ തെന്റ അമ്മായിയപ്പെന്റ വാക്ക്
േകട്ട,് അവൻ പറഞ്ഞതുേപാെല എല്ലാം െചയ്തു. 25 േമാെശ എല്ലാ
യി്രസാേയലിൽനിന്നും ്രപാപ്തിയുള്ളപുരുഷന്മാെരതിരെഞ്ഞടുത്ത്അവെര
ആയിരംേപർക്ക് അധിപതിമാരായും നൂറുേപർക്ക് അധിപതിമാരായും
അമ്പതുേപർക്ക് അധിപതിമാരായും പത്തുേപർക്ക് അധിപതിമാരായും
ജനത്തിന് തലവന്മാരാക്കി. 26 അവർ എല്ലാസമയത്തും ജനത്തിന്
ന്യായംവിധിച്ച വന്നു; വിഷമമുള്ള കാര്യം അവർ േമാെശയുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരും; െചറിയ കാര്യം അവർ തെന്ന തീർക്കും. 27അതിന് െറേശഷം
േമാെശ തെന്റ അമ്മായപ്പെന യാ്രത അയച്ച ; അവൻ സ്വേദശേത്തക്ക്
മടങ്ങിേപ്പായി.

19
1 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ടതിെന്റ മൂന്നാം
മാസത്തിൽ അവർ സീനായിമരുഭൂമിയിൽ എത്തി. 2 അവർ
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െരഫീദീമിൽനിന്ന് യാ്രതതിരിച്ച് സീനായിമരുഭൂമിയിൽ വന്നു. അവിെട
പർവ്വതത്തിന് മുമ്പിൽ പാളയമിറങ്ങി. 3 േമാെശ ൈദവസന്നിധിയിൽ
കയറിെച്ചന്നു; യേഹാവ പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് അവേനാട് കല്പിച്ചത:്
“നീ യാേക്കാബ് ഗൃഹേത്താട് പറയുകയും യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
അറിയിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടത്: 4 “ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ കാേരാട് െചയ്തതും
നിങ്ങെള കഴുകന്മാരുെട ചിറകിേന്മൽ വഹിച്ച് എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടുവേല്ലാ. 5അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ എെന്റ
വാക്ക് േകട്ട് അനുസരിക്കുകയും എെന്റ നിയമം ്രപമാണിക്കയും െചയ്താൽ
നിങ്ങൾ എനിക്ക് സകല ജനതകളിലുംവച്ച ്രപേത്യക സമ്പത്തായിരിക്കും;
കാ രണം ഭൂമി ഒെക്കയും എനിക്കുള്ളതാണേല്ലാ. 6 നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു
പുേരാഹിതരാജത്വവും വിശുദ്ധജനവും ആകും. ഇവ നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് പറേയണ്ട വചനങ്ങൾ ആകുന്നു”. 7 േമാെശ വന്ന് ജനത്തിെന്റ
മൂപ്പന്മാെര വിളിച്ച്, യേഹാവ തേന്നാട് കല്പിച്ചഈ വചനങ്ങെളല്ലാം അവെര
പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ച . 8 “യേഹാവ കല്പിച്ചെതാെക്കയും ഞങ്ങൾ െചയ്യ ം”
എന്ന് ജനം ഉത്തരം പറഞ്ഞു. േമാെശ ജനത്തിെന്റ വാക്ക് യേഹാവെയ
അറിയിച്ച . 9യേഹാവ േമാെശേയാട:് “ഞാൻ നിേന്നാട് സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
ജനം േകൾേക്കണ്ടതിനും നിെന്ന എേന്നക്കും വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനും ഞാൻ
ഇതാ, േമഘതമസ്സിൽ നിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നു” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു,
ജനത്തിെന്റ വാക്ക് േമാെശ യേഹാവേയാട് അറിയിച്ച . 10 യേഹാവ
പിെന്നയും േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:് “നീ ജനത്തിെന്റഅടുക്കൽെചന്ന് ഇന്നും
നാെളയും അവെര ശുദ്ധീകരിക്കുക; 11അവർ വസ്്രതം അലക്കി, മൂന്നാം
ദിവസേത്തക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കെട്ട; മൂന്നാംദിവസം യേഹാവ സകലജനവും
കാൺെക സീനായി പർവ്വതത്തിൽ ഇറങ്ങും. 12 ജനം പർവ്വതത്തിൽ
കയറാെതയും അതിെന്റ അതിരിൽ െതാടാെതയും സൂക്ഷിക്കണം എന്നു
പറഞ്ഞ്നീഅവർക്കായി ചുറ്റ ംഅതിര് തിരിക്കണം;പർവ്വതം െതാടുന്നവൻ
എല്ലാംമരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം. 13ആരുംഅവെനെതാടാെതഅവെന
കെല്ലറിേഞ്ഞാഎയ്േതാ െകാന്നുകളയണം; മൃഗമായാലും മനുഷ്യനായാലും
ജീവേനാടിരിക്കരുത.് കാഹളം ദീർഘമായി ധ്വനിക്കുേമ്പാൾ അവർ
പർവ്വതത്തിന് അടുത്തുവരെട്ട”. 14 േമാെശ പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് ജനത്തിെന്റ
അടുക്കൽ ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് ജനെത്ത ശുദ്ധീകരിച്ച ; അവർ വസ്്രതം
അലക്കുകയും െചയ്തു. 15അവൻ ജനേത്താട്: “മൂന്നാം ദിവസേത്തക്ക്
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവിൻ; നിങ്ങള െട ഭാര്യമാരുെട അടുക്കൽ െചല്ലരുത”്
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 മൂന്നാംദിവസം േനരം െവളത്തേപ്പാൾ ഇടിമുഴക്കവും
മിന്നലും പർവ്വതത്തിൽ കാർേമഘവും മഹാഗംഭീരമായ കാഹളധ്വനിയും
ഉണ്ടായി; പാളയത്തിലുള്ള ജനം എല്ലാവരും നടുങ്ങി. 17 ൈദവെത്ത
എതിേരല്ക്കുവാൻ േമാെശ ജനെത്ത പാളയത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച ;
അവർ പർവ്വതത്തിെന്റ അടിവാരത്തു നിന്നു. 18 യേഹാവ തീയിൽ
സീനായി പർവ്വതത്തിൽ ഇറങ്ങുകയാൽഅത് മുഴുവനും പുകെകാണ്ട് മൂടി;
അതിെന്റ പുക തീച്ച ളയിെല പുകേപാെല െപാങ്ങി; പർവ്വതം ഒെക്കയും
ഏറ്റവും കുലുങ്ങി*. 19 കാഹളധ്വനി ദീർഘമായി ഉറച്ച റച്ച വന്നേപ്പാൾ
േമാെശ സംസാരിച്ച ; ൈദവം ഉച്ചത്തിൽ അവേനാട് ഉത്തരം അരുളി.
20 യേഹാവ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ പർവ്വതത്തിെന്റ െകാടുമുടിയിൽ

* 19. 18 പർവ്വതം ഒെക്കയുംഏറ്റവും കുലുങ്ങിഎല്ലാജനവുംഏറ്റവും കുലുങ്ങി
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ഇറങ്ങി; യേഹാവ േമാെശെയ പർവ്വതത്തിെന്റ െകാടുമുടിയിേലക്ക്
വിളിച്ച ; േമാെശ കയറിെച്ചന്നു. 21 യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:്
“യേഹാവെയകാേണണ്ടതിന് ജനം യേഹാവയുെടഅടുക്കൽകടന്നുവന്നിട്ട്
അവരിൽ പലരും നശിച്ച േപാകാതിരിക്കുവാൻ നീ ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്
അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക. 22 യേഹാവയുെട അടുത്ത് വരുന്ന
പുേരാഹിതന്മാരും യേഹാവ അവർക്ക് ഹാനി വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്
തങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കെട്ട”. 23 േമാെശ യേഹാവേയാട്: “ജനത്തിന് സീനായി
പർവ്വതത്തിൽ കയറുവാൻ പാടില്ല; പർവ്വതത്തിന് അതിര് തിരിച്ച് അതിെന
ശുദ്ധമാക്കുക എന്ന് ഞങ്ങേളാട് കർശനമായി കല്പിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 24യേഹാവ അവേനാട:് “ഇറങ്ങിേപ്പാകുക; നീ അഹേരാനുമായി
കയറിവരിക; എന്നാൽ പുേരാഹിതന്മാരും ജനവും യേഹാവ അവർക്ക്
നാശം വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന് അവെന്റ അടുക്കൽ കയറുവാൻ അതിര്
കടക്കരുത.് 25അങ്ങെന േമാെശ ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്
അവേരാടു പറഞ്ഞു.

20
1 ൈദവം ഈ വചനങ്ങെളാെക്കയും അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “അടിമവീടായ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് നിെന്നെകാണ്ടുവന്നയേഹാവയായഞാൻനിെന്റൈദവം
ആകുന്നു. 3ഞാനല്ലാെതഅന്യൈദവങ്ങൾനിനക്ക് ഉണ്ടാകരുതു.

4 ഒരു വി്രഗഹവും ഉണ്ടാക്കരുത;് മുകളിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിേലാ താെഴ
ഭൂമിയിേലാ ഭൂമിക്കടിയിൽ െവള്ളത്തിേലാ ഉള്ള യാെതാന്നിെന്റ ്രപതിമയും
അരുത.് 5 അവെയ നമസ്കരിക്കുകേയാ േസവിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.്
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയായ ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ൈദവം
ആകുന്നു;അനീതി കാണിക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരുെട ശിക്ഷ മൂന്നാമെത്തയും
നാലാമെത്തയും തലമുറവെര മക്കള െടേമൽ നിലനിൽക്കുകയും 6എെന്ന
സ്േനഹിച്ച എെന്റകല്പനകെള ്രപമാണിക്കുന്നവർക്ക്ആയിരം തലമുറവെര
ദയകാണിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

7നിെന്റൈദവമായയേഹാവയുെട നാമം വൃഥാഎടുക്കരുത*്;തെന്റനാമം
വൃഥാഎടുക്കുന്നവെനയേഹാവശിക്ഷിക്കും.

8 ശബ്ബത്ത് നാളിെന ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഓർക്കുക. 9 ആറ് ദിവസം
അദ്ധ്വാനിച്ച് നിെന്റ േവല ഒെക്കയും െചയ്യ ക. 10 ഏഴാം ദിവസം
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു; അന്ന് നീയും
നിെന്റ പു്രതനും പു്രതിയും നിെന്റ േവലക്കാരനും േവലക്കാരിയും നിെന്റ
കന്നുകാലികള ം നിെന്റ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരേദശിയും ഒരു
േവലയും െചയ്യരുത.് 11 ആറ് ദിവസംെകാണ്ട് യേഹാവ ആകാശവും
ഭൂമിയും സമു്രദവും അവയിലുള്ളെതാെക്കയും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാം ദിവസം
സ്വസ്ഥമായിരുന്നു;അതുെകാണ്ട് യേഹാവശബ്ബത്തുനാളിെനഅനു്രഗഹിച്ച
ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

12 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന േദശത്ത് നിനക്ക്
ദീർഘായുസ്സണ്ടാകുവാൻ നിെന്റ അപ്പെനയും അമ്മെയയും
ബഹുമാനിക്കുക.
13െകാല െചയ്യരുത.്
14വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത.്

* 20. 7 വൃഥാഎടുക്കരുത് - െവറുെത ഉപേയാഗിക്കരുത്
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15 േമാഷ്ടിക്കരുത.്
16കൂട്ട കാരെന്റ േനെരകള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത.്

17 കൂട്ട കാരെന്റ ഭവനെത്ത േമാഹിക്കരുത;് കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യെയയും
അവെന്റ ദാസെനയും ദാസിെയയും അവെന്റ കാളെയയും കഴുതെയയും
കൂട്ട കാരനുള്ളയാെതാന്നിെനയും േമാഹിക്കരുത”്.

18 ജനം എല്ലാം ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലും കാഹളധ്വനിയും േകൾക്കുകയും
പർവ്വതം പുകയുന്നത് കാണുകയും െചയ്തു; അത് കണ്ടേപ്പാൾ അവർ
ഭയന്നു വിറച്ച െകാണ്ട് ദൂരത്ത് നിന്നു. 19 അവർ േമാെശേയാട:് “നീ
ഞങ്ങേളാടു സംസാരിക്കുക; ഞങ്ങൾ േകട്ട െകാള്ളാം; ഞങ്ങൾ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ൈദവം ഞങ്ങേളാടു സംസാരിക്കരുേത”
എന്നു പറഞ്ഞു. 20 േമാെശ ജനേത്താട്: “ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നിങ്ങെള
പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ പാപം െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ അവനിലുള്ള
ഭയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതിനും അേ്രത ൈദവം വന്നിരിക്കുന്നത”്
എന്ന്പറഞ്ഞു. 21അങ്ങെനജനംദൂരത്ത്നിന്നു; േമാെശേയാൈദവംഇരുന്ന
ഇരുളിെന്റഅടുത്തുെചന്നു.

22അേപ്പാൾയേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:് “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
ഇ്രപകാരം പറയണം: ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങേളാട് സംസാരിച്ചത്
നിങ്ങൾ കണ്ടുവേല്ലാ. 23 എെന്റ സന്നിധിയിൽ െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള
േദവന്മാെരേയാ െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള േദവന്മാെരേയാ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്.
24 എനിക്ക് മണ്ണ െകാണ്ടു ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി അതിേന്മൽ നിെന്റ
േഹാമയാഗങ്ങെളയും സമാധാനയാഗങ്ങെളയും നിെന്റ ആടുകെളയും
കന്നുകാലികെളയും അർപ്പിക്കണം. ഞാൻ എെന്റ നാമത്തിെന്റ സ്മരണ
സ്ഥാപിക്കുന്ന ഏതു സ്ഥലത്തും ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കും. 25കല്ല െകാണ്ട് എനിക്ക് യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്കിൽ
െചത്തിയകല്ല െകാണ്ട്അത്പണിയരുത;്നിെന്റആയുധംെകാണ്ട്അതിെന
െതാട്ടാൽനീഅത്അശുദ്ധമാക്കും. 26എെന്റയാഗപീഠത്തിൽനിെന്റനഗ്നത
കാണാതിരിക്കുവാൻനീഅതിെന്റപടികളിലൂെട കയറരുത.്

21
1 നീ അവരുെട മുമ്പാെക അറിയിേക്കണ്ട നിയമങ്ങൾ ഇവയാണ:് 2 ഒരു
എ്രബായദാസെന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയാൽ ആറുവർഷം േസവിച്ചിട്ട് ഏഴാം
വർഷംഅവൻ ്രപതിഫലം ഒന്നും ഇല്ലാെതസ്വത്രന്തനായി െപായ്െക്കാള്ളെട്ട.
3ഏകനായി വന്നുഎങ്കിൽഏകനായി േപാകെട്ട;അവന് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു
എങ്കിൽ ഭാര്യയും അവേനാടുകൂെട േപാകെട്ട. 4 അവെന്റ യജമാനൻ
അവന് ഭാര്യെയ െകാടുക്കുകയും അവൾ അവന് പു്രതന്മാെരേയാ
പു്രതിമാെരേയാ ്രപസവിക്കുകയും െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ ഭാര്യയും മക്കള ം
യജമാനന് ആയിരിേക്കണം; അവൻ ഏകനായി േപാകണം. 5 എന്നാൽ
ദാസൻ: ഞാൻ എെന്റ യജമാനെനയും എെന്റ ഭാര്യെയയും മക്കെളയും
സ്േനഹിക്കുന്നു; ഞാൻ സ്വത്രന്തനായി േപാകുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച്
പറഞ്ഞാൽ 6യജമാനൻഅവെനൈദവസന്നിധിയിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചന്ന്
കതകിെന്റേയാ കട്ടളക്കാലിെന്റേയാ അടുക്കൽ നിർത്തി സൂചിെകാണ്ട്
അവെന്റ *കാത് കുത്തി തുളയ്ക്കണം; പിെന്ന അവൻ എേന്നക്കും അവന്
ദാസനായിരിക്കണം.
* 21. 6 കാത് - െചവി
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7ഒരാൾ തെന്റ പു്രതിെയ ദാസിയായി വിറ്റാൽഅവൾ ദാസന്മാെര േപാെല
സ്വത്രന്തയായി േപാകരുത.് 8 അവൾക്ക് വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകിയ
യജമാനന് അവെള ഇഷ്ടെപ്പടാതിരുന്നാൽ അവെള വീെണ്ടടുക്കുവാൻ
അവൻ അനുവദിക്കണം; അവെള ചതിച്ചതുെകാണ്ട് അന്യജാതിക്കാർക്ക്
വില്ക്കുവാൻ അവന് അധികാരമില്ല. 9അവൻ അവെള തെന്റ പു്രതന്
ഭാര്യയായി നിശ്ചയിച്ചാൽ പു്രതിമാേരാട് എന്നേപാെല അവേളാടു
െപരുമാറണം. 10അവൻ മെറ്റാരുവെള ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
ആദ്യഭാര്യയുെട ഉപജീവനവും ഉടുപ്പ ം വിവാഹമുറയും കുറയ്ക്കരുത.്
11ഈമൂന്ന് കാര്യവും അവൻഅവൾക്ക് െചയ്യാതിരുന്നാൽഅവെള പണം
വാങ്ങാെത െവറുെതവിട്ടയയ്ക്കണം.

12 ഒരു മനുഷ്യെന അടിച്ച െകാല്ല ന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം.
13 അവൻ മുൻകൂട്ടി ആേലാചിക്കാെത െപെട്ടന്ന് അവെന്റ കയ്യാൽ
സംഭവിച്ചതിനാൽ അവൻ ഓടിേപ്പാേകണ്ട സ്ഥലം ഞാൻ നിശ്ചയിക്കും.
14 എന്നാൽ ഒരാൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച കൂട്ട കാരെന ചതിച്ച
െകാെന്നങ്കിൽഅവൻ മരിേക്കണ്ടതിന് നീ അവെന എെന്റ യാഗപീഠത്തിൽ
നിന്നും പിടിച്ച് െകാണ്ടുേപാകണം.

15 തെന്റ അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ അടിക്കുന്നവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം.

16 ഒരുവൻ ഒരാെള േമാഷ്ടിച്ചിട്ട് അവെന വില്ക്കുകേയാ അവെന്റ
ൈകവശംഅവെന കണ്ടു പിടിക്കുകേയാ െചയ്താൽഅവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം.

17 തെന്റ അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ ശപിക്കുന്നവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം.

18 മനുഷ്യർ തമ്മിൽ വഴക്കുകൂടി ഒരുവൻ മറ്റവെന കല്ല െകാേണ്ടാ
മുഷ്ടിെകാേണ്ടാ കുത്തിയതിനാൽ അവൻ മരിച്ച േപാകാെത
കിടപ്പിലാകുകയും 19 പിെന്നയും എഴുേന്നറ്റ് വടി ഊന്നി െവളിയിൽ
നടക്കുകയും െചയ്താൽ കുത്തിയവെന ശിക്ഷിക്കരുത;് എങ്കിലും
കുത്തിയവൻ സമയനഷ്ടത്തിന് പരിഹാരം നൽകുകയും പൂർണ്ണസുഖം
ആകുന്നതുവെരകുേത്തറ്റവെനനല്ലവണ്ണംചികിത്സിപ്പിക്കുകയും െചയ്യണം.

20 ഒരുവൻ തെന്റ ദാസെനേയാ ദാസിെയേയാ തൽക്ഷണം
മരിച്ച േപാകത്തക്കവണ്ണം വടിെകാണ്ട് അടിച്ചാൽ അടിച്ചവൻ നിശ്ചയമായി
ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 21 എങ്കിലും ദാസൻ ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം
ജീവിച്ചിരുന്നാൽഅവെനശിക്ഷിക്കരുതു; ദാസൻഅവെന്റമുതലേല്ലാ.

22 മനുഷ്യർ തമ്മിൽ വഴക്കുകൂടിയിട്ട ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്്രതീെയ
അടിച്ചതിനാൽ ഗർഭം അലസിയതല്ലാെത അവൾക്ക് മെറ്റാരു േദാഷവും
വന്നിെല്ലങ്കിൽ അടിച്ചവൻ ആ സ്്രതീയുെട ഭർത്താവ് ചുമത്തുന്ന
പിഴ െകാടുക്കണം; ന്യായാധിപന്മാർ വിധിക്കുന്നതുേപാെല അവൻ
െകാടുക്കണം. 23 മറ്റ േദാഷം വന്നിട്ട െണ്ടങ്കിൽ ജീവന് പകരം ജീവൻ
െകാടുക്കണം. 24കണ്ണിന് പകരംകണ്ണ;്പല്ലിന് പകരംപല്ല;്ൈകയ്ക്കുപകരം
ൈക; കാലിന് പകരം കാൽ; 25 െപാള്ളലിന് പകരം െപാള്ളൽ; മുറിവിന്
പകരം മുറിവ;്ചതവിന് പകരം ചതവ്.

26 ഒരുവൻഅടിച്ച് തെന്റ ദാസെന്റേയാ ദാസിയുെടേയാ കണ്ണ് കളഞ്ഞാൽ
അവൻ കണ്ണിന് പകരം അവെന സ്വത്രന്തനായി വിട്ടയയ്ക്കണം. 27അവൻ
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തെന്റ ദാസെന്റേയാ ദാസിയുെടേയാ പല്ല് അടിച്ച തകർത്താൽ അവൻ
പല്ലിന് പകരംഅവെനസ്വത്രന്തനായി വിട്ടയയ്ക്കണം.

28 ഒരു കാള ഒരു പുരുഷെനേയാ സ്്രതീെയേയാ കുത്തിെക്കാന്നാൽ
ആ കാളെയ കെല്ലറിഞ്ഞു െകാല്ലണം; അതിെന്റ മാംസം തിന്നരുത;്
കാളയുെട ഉടമസ്ഥേനാ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ. 29 എന്നാൽ ആ കാളയ്ക്ക്
കുത്തുന്ന ശീലം ഉെണ്ടന്ന് ഉടമസ്ഥൻ അറിഞ്ഞിട്ട ം അവൻ അതിെന
സൂക്ഷിക്കാഞ്ഞതിനാൽ അത് ഒരു പുരുഷെനേയാ സ്്രതീെയേയാ
െകാന്നുകളഞ്ഞാൽ ആ കാളെയ കെല്ലറിഞ്ഞു െകാല്ലണം; അതിെന്റ
ഉടമസ്ഥനും മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം. 30 േമാചന്രദവ്യം അവെന്റേമൽ
ചുമത്തിയാൽ തെന്റ ജീവെന്റ വീെണ്ടടുപ്പിനായി തെന്റേമൽ ചുമത്തിയതു
ഒെക്കയും അവൻ െകാടുക്കണം. 31അത് ഒരു ബാലെന കുത്തിയാലും ഒരു
ബാലെയ കുത്തിയാലും ഈ നിയമ്രപകാരം അവേനാട് െചയ്യണം. 32കാള
ഒരു ദാസെനേയാ ദാസിെയേയാ കുത്തിയാൽഅവൻഅവരുെട ഉടമസ്ഥന്
മുപ്പതു േശെക്കൽ† െവള്ളി െകാടുക്കണം; കാളെയ െകാന്നുകളയുകയും
േവണം.

33 ഒരുവൻ ഒരു കുഴി തുറന്നുവക്കുകേയാ കുഴി കുഴിച്ചേശഷം
അത് മൂടാതിരിയ്ക്കുകേയാ െചയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു കാളേയാ
കഴുതേയാ വീണാൽ, 34 കുഴിയുെട ഉടമസ്ഥൻ വിലെകാടുത്ത് അതിെന്റ
യജമാനന് തൃപ്തിവരുത്തണം; എന്നാൽ ചത്തുേപായതു കുഴിയുെട
ഉടമസ്ഥനുള്ളതായിരിക്കണം.

35 ഒരാള െട കാള മെറ്റാരാള െട കാളെയ കുത്തുകയും അത്
ചത്തുേപാകുകയും െചയ്താൽ അവർ ജീവേനാടിരിക്കുന്ന കാളെയ
വിറ്റ അതിെന്റ വില പകുെത്തടുക്കണം; ചത്തുേപായതിെനയും
പകുെത്തടുക്കണം. 36അെല്ലങ്കിൽആകാളയ്ക്ക് കുത്തുന്നശീലം ഉെണ്ടന്ന്
അറിഞ്ഞിട്ട ം ഉടമസ്ഥൻ അതിെന സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ
കാളയ്ക്കു പകരം കാളെയ െകാടുക്കണം; എന്നാൽ ചത്തുേപായതു
അവനുള്ളതായിരിക്കണം.

22
1 ഒരാൾ ഒരു കാളെയേയാ ആടിെനേയാ േമാഷ്ടിച്ച് അറുക്കുകേയാ
വില്ക്കുകേയാ െചയ്താൽ അവൻ ഒരു കാളയ്ക്ക് അഞ്ച് കാളകെളയും,
ഒരുആടിന് നാല്ആടുകെളയും പകരം െകാടുക്കണം. 2രാ്രതിയിൽകള്ളൻ
വീട് തുരക്കുേമ്പാൾ പിടിക്കെപ്പട്ട് അടിെകാണ്ട് മരിച്ച േപായാൽ പിടിച്ചവൻ
കുറ്റക്കാരനല്ല. 3എന്നാൽ പിടിക്കെപ്പടുന്നത് പകൽേനരമാകുന്നു എങ്കിൽ
അവൻ കുറ്റക്കാരനാണ.് കള്ളൻ ശരിയായ ്രപതിവിധി െചയ്യണം; അവൻ
വകയില്ലാത്തവെനങ്കിൽ തെന്റ േമാഷണം നിമിത്തം അവെന വില ്ക്കണം.
4 േമാഷണവസ്തുവായ കാളെയേയാ കഴുതെയേയാ ആടിെനേയാ
ജീവേനാെട അവെന്റ ൈകവശം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവൻ ഇരട്ടി പകരം
െകാടുക്കണം.

5 ഒരാൾ ഒരു വയലിേലാ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിേലാ തെന്റ കന്നുകാലിെയ
അഴിച്ച വിട്ട് തീറ്റിക്കുകേയാ അത് മെറ്റാരാള െട വയലിൽ േമയുകേയാ
െചയ്താൽ അവൻ തെന്റ വയലിേലാ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിേലാ ഉള്ളതിൽ
നിന്നും ഉത്തമമായത് പകരം െകാടുക്കണം.

† 21. 32 മുപ്പതു േശെക്കൽ 342 ്രഗാം
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6 തീ വീണ് കാട് കത്തിയിട്ട് കറ്റക്കൂട്ടേമാ വിളേവാ നിലേമാ
െവന്തുേപാെയങ്കിൽതീകത്തിച്ചവൻപകരം െകാടുക്കണം.

7 ഒരാൾ കൂട്ട കാരെന്റ അടുക്കൽ പണേമാ വല്ല സാധനേമാ
സൂക്ഷിക്കുവാൻഏല്പിച്ചിരിെക്കഅത്അവെന്റവീട്ടിൽനിന്ന്കളവുേപായാൽ
കള്ളെന പിടികിട്ടി എന്നു വരികിൽ കള്ളൻ ഇരട്ടി പകരം െകാടുക്കണം.
8 കള്ളെന പിടികിട്ടാതിരുന്നാൽ ആ വീട്ട കാരൻ കൂട്ട കാരെന്റ വസ്തു
അപഹരിച്ചിട്ട േണ്ടാ എന്ന് അറിയുവാൻ അവെന ൈദവസന്നിധിയിൽ*
െകാണ്ടുേപാകണം. 9 കാണാെതേപായ കാള, കഴുത, ആട്, വസ്്രതം
മുതലായഎന്തിെനെയങ്കിലുംസംബന്ധിച്ച് “ഇത്എനിക്കുള്ളത”്എന്ന്ഒരാൾ
പറഞ്ഞ് കുറ്റം ചുമത്തിയാൽ രണ്ട് േപരുെടയും കാര്യം ൈദവസന്നിധിയിൽ
വരണം; കുറ്റക്കാരെനന്ന് ൈദവം വിധിക്കുന്നവൻ കൂട്ട കാരന് ഇരട്ടി പകരം
െകാടുക്കണം.

10 ഒരാൾ അയൽക്കാരെന്റ പക്കൽ കഴുത, കാള, ആട് എന്നിങ്ങെന
ഏെതങ്കിലും ഒരു മൃഗെത്ത സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഏല്പിച്ചിരിെക്ക, അത്
ചത്തുേപാകുകേയാ അതിന് വല്ല േകട് സംഭവിക്കുകേയാ ആരും
കാണാെത കളവുേപാകുകേയാ െചയ്താൽ 11 ഉടമസ്ഥെന്റ വസ്തു താൻ
അപഹരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് യേഹാവെയെക്കാണ്ടുള്ള സത്യം രണ്ട് േപർക്കും
സമ്മതം ആയിരിക്കണം; ഉടമസ്ഥൻ അത് സമ്മതിക്കണം; മറ്റവൻ പകരം
െകാടുക്കണ്ട. 12എന്നാൽഅത്അവെന്റ പക്കൽനിന്ന് കളവുേപാെയങ്കിൽ
അവൻ അതിെന്റ ഉടമസ്ഥന് പകരം െകാടുക്കണം. 13 അത് കടിച്ച
കീറിേപ്പാെയങ്കിൽ അവൻ അതിന് െതളിവ് െകാണ്ടുവരണം; കടിച്ച
കീറിേപ്പായതിന്അവൻപകരം െകാടുക്കണ്ട.

14 ഒരാൾ കൂട്ട കാരേനാട് ഏെതങ്കിലും മൃഗെത്ത വായ്പ വാങ്ങിയിട്ട്
ഉടമസ്ഥൻ അരിെക ഇല്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ വല്ല േകട് സംഭവിക്കുകേയാ
ചത്തുേപാവുകേയാ െചയ്താൽഅവൻപകരം െകാടുക്കണം. 15ഉടമസ്ഥൻ
അരിെക ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവൻ പകരം െകാടുക്കണ്ട; അത് കൂലിക്ക്
വാങ്ങിയെതങ്കിൽഅതിന് കൂലിയുണ്ടേല്ലാ.

16 വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കന്യകെയ ഒരാൾ വശീകരിച്ച്
അവേളാടുകൂെടശയിച്ചാൽഅവൻസ്്രതീധനംെകാടുത്ത്അവെളവിവാഹം
കഴിക്കണം. 17അവെളഅവന് െകാടുക്കുവാൻഅവള െടഅപ്പന്അേശഷം
മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ അവൻ കന്യകമാരുെട സ്്രതീധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം പണം
െകാടുക്കണം.

18 †ക്ഷു്രദക്കാരത്തിെയനീ ജീവേനാെട െവക്കരുത.്
19മൃഗേത്താടുകൂടി ശയിക്കുന്നഏവനും മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം.
20 യേഹാവയ്ക്ക് മാ്രതമല്ലാെത േവെറ ൈദവങ്ങൾക്ക് യാഗം
കഴിക്കുന്നവെന നിർമ്മൂലമാക്കണം. 21 പരേദശിെയ പീഡിപ്പിക്കരുത,്
ഉപ്രദവിക്കയുമരുത;് നിങ്ങൾഈജിപ്റ്റിൽ പരേദശികൾആയിരുന്നുവേല്ലാ.
22 വിധവെയയും അനാഥെനയും നിങ്ങൾ േക്ലശിപ്പിക്കരുത.് 23 അവെര
ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ േക്ലശിപ്പിക്കുകയും അവർ എേന്നാട്
നിലവിളിക്കുകയും െചയ്താൽ ഞാൻ അവരുെട നിലവിളി േകൾക്കും;
24എെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ച് ഞാൻ വാൾെകാണ്ട് നിങ്ങെള െകാല്ല ം; നിങ്ങള െട
സ്്രതീകൾവിധവമാരും നിങ്ങള െടൈപതങ്ങൾഅനാഥരുമായിത്തീരും.

* 22. 8 ൈദവസന്നിധിയിൽ ന്യായധിപെന്റഅടുക്കല് † 22. 18 ക്ഷു്രദക്കാരത്തി - ദുർമ്രന്തവാദം
െചയ്യന്നവൾ
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25 എെന്റ ജനത്തിൽ നിെന്റ അടുക്കലുള്ള ഒരു ദരി്രദന് പണം വായ്പ
െകാടുത്താൽ കടക്കാരെനേപ്പാെല െപരുമാറരുത;് അവേനാട് പലിശ
വാങ്ങുകയും അരുത.് 26 നീ കൂട്ട കാരെന്റ വസ്്രതം പണയം വാങ്ങിയാൽ
സൂര്യൻഅസ്തമിക്കുംമുെമ്പ മടക്കിെക്കാടുക്കണം. 27അതുമാ്രതമാണേല്ലാ
അവെന്റ പുതപ്പ്; അതുമാ്രതമാണേല്ലാ അവെന്റ ശരീരം മൂടുന്ന വസ്്രതം;
അവൻപിെന്നഎന്ത്പുതച്ച്കിടക്കും?അവൻഎേന്നാട് നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ േകൾക്കും;ഞാൻകൃപയുള്ളവനേല്ലാ.

28 നീ ൈദവെത്ത ദുഷിക്കരുത;് നിെന്റ ജനത്തിെന്റ അധിപതിെയ
ശപിക്കയുമരുത.് 29 നിെന്റ വിളവും ‡്രദാവകവർഗ്ഗവും അർപ്പിക്കുവാൻ
താമസിക്കരുത;് നിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ആദ്യജാതെന എനിക്ക് തരണം.
30 നിെന്റ കാളകളിലും ആടുകളിലും അങ്ങെന തെന്ന; അത് ഏഴ് ദിവസം
തള്ളേയാട് കൂടി ഇരിക്കെട്ട; എട്ടാം ദിവസം അതിെന എനിക്ക് തരണം.
31 നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം; കാട്ട മൃഗം കടിച്ച കീറിയ
മാംസംതിന്നരുത.് നിങ്ങൾഅതിെനനായ്ക്കൾക്ക് ഇട്ട കളയണം.

23
1നിങ്ങൾവ്യാജവർത്തമാനം ്രപചരിപ്പിക്കരുത;്കള്ളസ്സാക്ഷിയായിരിക്കുവാൻ
ദുഷ്ടേനാടുകൂെട േചരരുത.് 2 ഭൂരിപക്ഷേത്താട് േചർന്ന് േദാഷം െചയ്യരുത;്
ന്യായത്തിന് എതിരായി ഭൂരിപക്ഷേത്താട് േചർന്ന് വ്യവഹാരത്തിൽസാക്ഷ്യം
പറയരുത.് 3ദരി്രദെന്റവ്യവഹാരത്തിൽഅവേനാട്പക്ഷേഭദംകാണിക്കരുത.്

4 നിെന്റ ശ്രതുവിെന്റ കാളേയാ കഴുതേയാ വഴിെതറ്റിയതായി കണ്ടാൽ
അതിെന അവെന്റ അടുക്കൽ തിരിെക എത്തിക്കണം. 5 നിെന്ന
േദ്വഷിക്കുന്നവെന്റ കഴുത ചുമടുമായി വീണുകിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ
അവെന വിചാരിച്ച് അതിെന അഴിച്ച വിടുവാൻ മടിക്കരുത.് അതിെന
അഴിച്ച വിടുവാൻഅവെനസഹായിക്കണം.

6 ദരി്രദെന്റ വ്യവഹാരത്തിൽ അവന് നീതി നിേഷധിക്കരുത്.
7 െതറ്റായ കുറ്റാേരാപണം വിട്ട് അകന്നിരിക്കുക; കുറ്റമില്ലാത്തവെനയും
നീതിമാെനയും െകാല്ലരുത;് ഞാൻ ദുഷ്ടെന നീതീകരിക്കുകയില്ലേല്ലാ.
8 ൈകക്കൂലി കാഴ്ചയുള്ളവെര* കുരുടരാക്കുകയും നീതിമാന്മാരുെട
വാക്കുകെള മറിച്ച കളയുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് നീ ൈകക്കൂലി
വാങ്ങരുത.് 9 പരേദശിെയ ഉപ്രദവിക്കരുത:് നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽ
പരേദശികളായിരുന്നതുെകാണ്ട് പരേദശിയുെട അനുഭവം
അറിയുന്നുവേല്ലാ.

10ആറ് വർഷം നിെന്റ നിലം വിതച്ച് വിളവ് എടുത്തുെകാള്ള ക. 11ഏഴാം
വർഷത്തിേലാ അത് ഉഴവുെചയ്യാെത െവറുെത ഇടുക; നിെന്റ ജനത്തിെല
ദരി്രദന്മാർഅതിൽനിന്ന്കഴിക്കെട്ട;അവർേശഷിപ്പിക്കുന്നത്കാട്ട മൃഗങ്ങൾ
തിന്നെട്ട. നിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടവും ഒലിവുേതാട്ടവും സംബന്ധിച്ച ം
അങ്ങെന തെന്ന െചയ്യ ക. 12ആറ് ദിവസം േവല െചയ്യ ക; ഏഴാം ദിവസം
നിെന്റ കാളയും കഴുതയും വി്രശമിക്കുവാനും നിെന്റ ദാസിയുെട പു്രതനും
പരേദശിയും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും േവണ്ടി നീ സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം.
13 ഞാൻ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ്രശദ്ധ െവക്കണം;

‡ 22. 29 ്രദാവകവർഗ്ഗം - ചക്കുകളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വീേഞ്ഞാ എണ്ണേയാ * 23. 8
കാഴ്ചയുള്ളവെരഅധികാരികള ്
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അന്യൈദവങ്ങേളാട് ്രപാർത്ഥിക്കരുത;് അത് നിെന്റ വായിൽനിന്ന്
േകൾക്കുകയുംഅരുത.്

14 വർഷത്തിൽ മൂന്ന് ്രപാവശ്യം എനിക്ക് ഉത്സവം ആചരിക്കണം.
15 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവം ആചരിക്കണം; ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല ആബീബ് മാസത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഏഴ്
ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നുക; അന്നേല്ലാ നീ ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പട്ട് േപാന്നത്. എന്നാൽ െവറും കേയ്യാെട നിങ്ങൾ എെന്റ
മുമ്പാെക വരരുത.് 16 വയലിൽ വിതച്ച വിതയുെട ആദ്യഫലെമടുക്കുന്ന
െകായ്ത്തുെപരുനാള ം വർഷാവസാനത്തിൽ വയലിൽനിന്ന് നിെന്റ
േവലയുെട ഫലം േശഖരിക്കുേമ്പാൾ കായ്കനിെപ്പരുനാള ം ആചരിക്കണം.
17 വർഷത്തിൽ മൂന്ന് ്രപാവശ്യം പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും കർത്താവായ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെകവരണം.

18 യാഗരക്തം പുളിപ്പ ള്ള അപ്പേത്താടുകൂടി അർപ്പിക്കരുത;് യാഗേമദസ്സ്
്രപഭാതംവെര ഇരിക്കുകയുമരുത.് 19 നിെന്റ ഭൂമിയുെട ആദ്യവിളവുകളിെല
ഏറ്റവും നല്ലഫലങ്ങൾ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
െകാണ്ടുവരണം.ആട്ടിൻകുട്ടിെയതള്ളയുെട പാലിൽപാകം െചയ്യരുത.്

20 ഇതാ, വഴിയിൽ നിെന്ന കാേക്കണ്ടതിനും ഞാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന
സ്ഥലേത്തക്ക് നിെന്ന െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിനും ഞാൻ ഒരു ദൂതെന നിെന്റ
മുമ്പിൽഅയക്കുന്നു. 21നീഅവെന ്രശദ്ധിച്ച് അവെന്റ വാക്ക് േകൾക്കണം;
അവെന ്രപേകാപിപ്പിക്കരുത;് എെന്റ നാമം അവനിൽ ഉള്ളതുെകാണ്ട†്

അവൻ നിങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ല;. 22 എന്നാൽ നീ
അവെന്റ വാക്ക് ്രശദ്ധേയാെട േകട്ട് ഞാൻ കല്പിക്കുന്നെതാെക്കയും
െചയ്താൽ നിെന്ന പകയ്ക്കുന്നവെര ഞാൻ പകയ്ക്കും; നിെന്ന
െഞരുക്കുന്നവെര ഞാൻ െഞരുക്കും. 23 എെന്റ ദൂതൻ നിനക്ക്
മുമ്പായി നടന്ന് നിെന്ന അേമാര്യർ, ഹിത്യർ, െപരിസ്യർ, കനാന്യർ, ഹിവ്യർ,
െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട േദശേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപാകും; അവെര ഞാൻ
നിർമ്മൂലമാക്കും. 24അവരുെട േദവന്മാെര നമസ്കരിക്കരുത;് അവെയ
േസവിക്കരുത;്അവരുെട ്രപവൃത്തികൾേപാെല ്രപവർത്തിക്കരുത;്അവെര‡
അേശഷം നശിപ്പിച്ച് അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെള തകർത്തുകളയണം.
25 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ തെന്ന േസവിക്കുവിൻ; എന്നാൽ
അവൻ നിെന്റ അപ്പെത്തയും െവള്ളെത്തയും അനു്രഗഹിക്കും; ഞാൻ
േരാഗങ്ങെളനിെന്റനടുവിൽനിന്ന്അകറ്റിക്കളയും. 26ഗർഭംഅലസുന്നവള ം
§മച്ചിയും നിെന്റ േദശത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല;നിനക്ക്ഞാൻദീർഘായുസ്സ് തരും.
27 എെന്നക്കുറിച്ച ള്ള ഭയം നീ െചല്ല ന്നിടത്തുള്ള ജാതികള െട മുൻമ്പിൽ
അയച്ച് അവെര അമ്പരപ്പിക്കും. അങ്ങെന നിെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും
നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിക്കുകയും െചയ്യ ം. 28 നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഹിവ്യെനയും കനാന്യെനയും ഹിത്യെനയും ഓടിച്ച കളവാൻ ഞാൻ
നിനക്ക് മുമ്പായി കടന്നലിെന അയയ്ക്കും. 29 േദശം ശൂന്യമാകാെതയും
കാട്ട മൃഗം നിനക്ക് ബാധയായി െപരുകാെതയും ഇരിക്കുവാൻ ഒരു
വർഷംെകാണ്ട് ഞാൻ അവെര നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളയുകയില്ല.
30നീസന്താനസമ്പന്നമായി േദശംൈകവശമാക്കുന്നതുവെരഞാൻഅവെര
† 23. 21 എെന്റ നാമം അവനിൽ ഉള്ളതുെകാണ്ട് അവെന്റ നാമം അവനിൽ ഉള്ളതുെകാണ്ട,്ഞാന് 
പൂര ്ണ്ണഅധികാരം െകാടുക്കുേമ്പാള ് ‡ 23. 24 അവെരൈദവങ്ങള ്എന്നുവിളിക്കുന്നവെര § 23.
26 മച്ചി - ്രപസവിക്കാൻകഴിയാത്തസ്്രതീ
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്രകേമണ നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളയും. 31 ഞാൻ നിെന്റ േദശം
െചങ്കടൽ തുടങ്ങി െഫലിസ്ത്യരുെട കടൽ വെരയും മരുഭൂമി തുടങ്ങി
നദിവെരയും വ്യാപിപ്പിയ്ക്കും; േദശത്തിെല നിവാസികെള നിങ്ങള െട
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; നീ അവെര നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളയണം.
32അവേരാടുംഅവരുെട േദവന്മാേരാടുംനീ ഉടമ്പടി െചയ്യരുത.് 33നീഎേന്നാട്
പാപം െചയ്യ വാൻ അവർ കാരണം ആകാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവർ നിെന്റ
േദശത്ത് വസിക്കരുത.് നീഅവരുെട േദവന്മാെര േസവിച്ചാൽ*അത് നിനക്ക്
െകണിയായി തീരും.

24
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് പറഞ്ഞു: “നീയും അഹേരാനും
നാദാബും അബീഹൂവും യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപത് േപരും
യേഹാവയുെട അടുക്കൽ കയറിവന്ന് ദൂരത്തുനിന്ന് നമസ്കരിക്കുവിൻ.
2 േമാെശ മാ്രതം യേഹാവയുെട അടുത്തുവരെട്ട. മറ്റള്ളവർ
അടുത്തുവരരുത;് ജനം അവേനാടുകൂടി കയറി വരുകയുമരുത”് എന്ന്
കല്പിച്ച . 3അേപ്പാൾ േമാെശ വന്ന് യേഹാവയുെട വചനങ്ങള ം ന്യായങ്ങള ം
എല്ലാം ജനെത്തഅറിയിച്ച . “യേഹാവ കല്പിച്ച സകല കാര്യങ്ങള ംഞങ്ങൾ
െചയ്യ ം” എന്ന് ജനെമാെക്കയും ഏകസ്വരേത്താെട ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
4 േമാെശ യേഹാവയുെട കല്പ്നകെളല്ലാം എഴുതി അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ്
പർവ്വതത്തിെന്റ അടിവാരത്ത് ഒരു യാഗപീഠവും യി്രസാേയലിെന്റ പ്രന്തണ്ട്
േഗാ്രതങ്ങള െട എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് പ്രന്തണ്ട് തൂണുകള ം പണിതു.
5 പിെന്ന അവർ യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ ചില ബാല്യക്കാെര അയച്ച ;
അവർ േഹാമയാഗങ്ങൾ കഴിച്ച് യേഹാവയ്ക്ക് സമാധാനയാഗങ്ങളായി
കാളകെളയും അർപ്പിച്ച . 6 േമാെശ രക്തത്തിൽ പകുതി എടുത്ത്
പാ്രതങ്ങളിൽ ഒഴിച്ച ; രക്തത്തിൽ പാതി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ച .
7അവൻ നിയമപുസ്തകം എടുത്ത് ജനം േകൾെക്ക വായിച്ച . യേഹാവ
കല്പിച്ചെതാെക്കയും ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ച നടക്കുെമന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
8 അേപ്പാൾ േമാെശ രക്തം എടുത്ത് ജനത്തിേന്മൽ തളിച്ച *; “ഈ
സകലവചനങ്ങള ം ആധാരമാക്കി യേഹാവ നിങ്ങേളാട് െചയ്തിരിക്കുന്ന
നിയമത്തിെന്റ രക്തം ഇതാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 9 അനന്തരം േമാെശയും
അഹേരാനും നാദാബും അബീഹൂവും യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപത്
േപരുംകൂടി കയറിെച്ചന്നു. 10അവർ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവെത്ത കണ്ടു;
അവിടുെത്ത പാദങ്ങൾക്ക് കീെഴ നീലക്കല്ല് പാകിയ തളം േപാെലയും
ആകാശത്തിെന്റസ്വച്ഛതേപാെലയുംആയിരുന്നു. 11യി്രസാേയൽ മക്കള െട
്രപമാണികൾക്ക് തൃക്കയ്യാൽ ഒന്നും ഭവിച്ചില്ല; അവർ ൈദവെത്ത കണ്ട്
ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾകഴിച്ച .

12 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട:് “നീ എെന്റ അടുക്കൽ പർവ്വതത്തിൽ
കയറിവന്ന് അവിെട ഇരിയ്ക്കുക;ഞാൻ നിനക്ക് കല്പലകകള ം നീ അവെര
ഉപേദശിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ എഴുതിയ ന്യായ്രപമാണവും കല്പനകള ം
തരും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 13 അങ്ങെന േമാെശയും അവെന്റ
ശു്രശൂഷക്കാരനായ േയാശുവയും എഴുേന്നറ്റ,് േമാെശ ൈദവത്തിെന്റ

* 23. 33 നീഅവരുെട േദവന്മാെര േസവിച്ചാൽഅവര് അവരുെട േദവന്മാെര േസവിച്ചാൽ * 24. 8
അേപ്പാൾ േമാെശ രക്തംഎടുത്ത് ജനത്തിേന്മൽതളിച്ച യേഹാവ നിങ്ങള മായിഎല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും
ഏര ്െപ്പടുന്ന ഉടമ്പടിയുെട രക്തം
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പർവ്വതത്തിൽ കയറി. 14 അവൻ മൂപ്പന്മാേരാട്: “ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ മടങ്ങിവരുേവാളം ഇവിെട താമസിക്കുവിൻ; അഹേരാനും
ഹൂരും നിങ്ങേളാടുകൂടി ഉണ്ടേല്ലാ;ആർെക്കങ്കിലും വല്ല കാര്യവുമുണ്ടായാൽ
അവൻ അവരുെട അടുക്കൽ െചല്ലെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 അങ്ങെന
േമാെശ പർവ്വതത്തിൽ കയറിേപ്പായി; ഒരു േമഘം പർവ്വതെത്ത മൂടി.
16 യേഹാവയുെട േതജസ്സ ം സീനായി പർവ്വതത്തിൽ ആവസിച്ച . േമഘം
ആറുദിവസം അതിെന മൂടിയിരുന്നു; അവൻ ഏഴാം ദിവസം േമഘത്തിെന്റ
നടുവിൽനിന്ന് േമാെശെയ വിളിച്ച . 17 യേഹാവയുെട േതജസ്സിെന്റ കാഴ്ച
പർവ്വതത്തിെന്റ മുകളിൽ കത്തുന്ന തീേപാെല യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
േതാന്നി. 18 േമാെശേയാ േമഘത്തിെന്റ നടുവിൽ പർവ്വതത്തിൽ കയറി.
േമാെശനാല്പത് പകലും നാല്പത് രാവും പർവ്വതത്തിൽആയിരുന്നു.

25
1 യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ: 2 എനിക്ക് വഴിപാട്
െകാണ്ടുവരുവാൻയി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറയുക; നല്ല മനേസ്സാെട തരുന്ന
ഏവേനാടും നിങ്ങൾ എനിക്കുേവണ്ടി വഴിപാട് വാങ്ങണം. 3 അവേരാട്
വാേങ്ങണ്ട വഴിപാടുകൾ: െപാന്ന്, െവള്ളി, താ്രമം, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
4ചുവപ്പ നൂൽ,പഞ്ഞിനൂൽ, േകാലാട്ട േരാമം, 5ചുവപ്പിച്ചആട്ട െകാറ്റേന്താൽ,
തഹശുേതാൽ*, ഖദിരമരം; 6 വിളക്കിന് എണ്ണ, അഭിേഷകൈതലത്തിനും
പരിമളധൂപത്തിനും സുഗന്ധവർഗ്ഗം, 7 ഏേഫാദിനും †മാർപതക്കത്തിനും
പതിക്കുവാൻേഗാേമദകക്കല്ല്,രത്നങ്ങൾഎന്നിവതെന്ന. 8ഞാൻഅവരുെട
നടുവിൽ വസിക്കുവാൻ അവർ എനിക്ക് ഒരു വിശുദ്ധമന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണം.
9 തിരുനിവാസവും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങള ം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന
മാതൃക്രപകാരം ഉണ്ടാക്കണം.

10ഖദിരമരംെകാണ്ട്ഒരു െപട്ടകംഉണ്ടാക്കണം;അതിന് രണ്ടരമുഴംനീളവും
ഒന്നര മുഴം വീതിയും ഒന്നര മുഴം ഉയരവും േവണം. 11അത് മുഴുവനും
തങ്കംെകാണ്ട് െപാതിയണം; അകത്തും പുറത്തും െപാതിയണം; അതിെന്റ
ചുറ്റ ം െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള ഒരു വക്കും ഉണ്ടാക്കണം. 12 അതിന് നാല്
െപാൻവളയങ്ങൾ വാർപ്പിച്ച് നാല് കാലിലും ഇപ്പ റത്ത് രണ്ട് വളയങ്ങള ം
അപ്പ റത്ത് രണ്ട് വളയങ്ങള മായി തറയ്ക്കണം. 13 ഖദിരമരംെകാണ്ട്
തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിയണം. 14 തണ്ടുകളാൽ
െപട്ടകം ചുമേക്കണ്ടതിന് െപട്ടകത്തിെന്റ വശങ്ങളിലുള്ള വളയങ്ങളിലൂെട
അവ കടത്തണം. 15 തണ്ടുകൾ െപട്ടകത്തിെന്റ വളയങ്ങളിൽ ഇരിക്കണം;
അവെയ അതിൽനിന്ന് ഊരരുത.് 16ഞാൻ തരുവാനിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം
െപട്ടകത്തിൽ െവക്കണം. 17 തങ്കംെകാണ്ട് കൃപാസനം‡ ഉണ്ടാക്കണം;
അതിെന്റ നീളം രണ്ടര മുഴവും വീതി ഒന്നര മുഴവും ആയിരിക്കണം.
18 െപാന്നുെകാണ്ട് രണ്ട് െകരൂബുകെള ഉണ്ടാക്കണം; കൃപാസനത്തിെന്റ
രണ്ട് അറ്റത്തും അടിച്ച പരത്തിയ െപാന്നുെകാണ്ട് അവെയ ഉണ്ടാക്കണം.
19 ഒരു െകരൂബിെന ഒരറ്റത്തും രണ്ടാമെത്ത െകരൂബിെന മെറ്റ അറ്റത്തും
ഉണ്ടാക്കണം. െകരൂബുകൾ കൃപാസനത്തിെന്റ ഭാഗമായി േതാേന്നണ്ടതിന്
അതിെന്റ രണ്ട് അറ്റവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം. 20 െകരൂബുകൾ
മുകളിേലക്കു ചിറകുവിടർത്തി ചിറകുെകാണ്ട് കൃപാസനെത്ത മൂടുകയും

* 25. 5 തഹശുേതാൽ കടല ്മൃഗത്തിെന്റ േതാല ് † 25. 7 മാർപതക്കം - െനഞ്ചിൽ ധരിക്കുന്ന
വസ്്രതം ‡ 25. 17 കൃപാസനം മൂടി,അടപ്പ്
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തമ്മിൽ അഭിമുഖമായിരിക്കുകയും േവണം. െകരൂബുകള െട മുഖം
കൃപാസനത്തിന് േനെര ഇരിക്കണം. 21 കൃപാസനെത്ത െപട്ടകത്തിന്
മീെത െവക്കണം; ഞാൻ തരുവാനിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം െപട്ടകത്തിനകത്ത്
െവക്കണം. 22 അവിെട ഞാൻ കൃപാസനത്തിന് മുകളിൽനിന്ന്,
സാക്ഷ്യെപ്പട്ടകത്തിേന്മൽ നില്ക്കുന്ന, രണ്ട് െകരൂബുകള െട നടുവിൽ,
നിനക്ക് ്രപത്യക്ഷനാകും. യി്രസാേയൽമക്കൾക്കായി ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിക്കുവാനിരിക്കുന്നസകലവും നിേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്യ ം.

23 ഖദിരമരംെകാണ്ട് ഒരു േമശ ഉണ്ടാക്കണം. അതിെന്റ നീളം രണ്ട്
മുഴവും വീതി ഒരു മുഴവും ഉയരം ഒന്നര മുഴവും ആയിരിക്കണം.
24 അത് തങ്കംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞ് ചുറ്റ ം െപാന്നുെകാണ്ട് ഒരു വക്കും
ഉണ്ടാക്കണം. 25 ചുറ്റ ം അതിന് നാല് വിരൽ വീതിയുള്ള ഒരു ചട്ടവും
ചട്ടത്തിന് ചുറ്റ ം െപാന്നുെകാണ്ട് ഒരു വക്കും ഉണ്ടാക്കണം. 26അതിന് നാല്
െപാൻവളയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം; വളയം നാല് കാലിെന്റയും പാർശ്വങ്ങളിൽ
തറയ്ക്കണം. 27 േമശ ചുമേക്കണ്ടതിന് തണ്ട് ഇടുവാൻ േവണ്ടി വളയം
ചട്ടേത്താട് േചർന്നിരിേക്കണം. 28 തണ്ടുകൾ ഖദരിമരംെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി
െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിേയണം;അവെകാണ്ട് േമശചുമക്കണം. 29അതിെന്റ
തളികകള ം കരണ്ടികള ം പകരുന്നതിനുള്ള കുടങ്ങള ം കിണ്ടികള ം
ഉണ്ടാക്കണം; തങ്കംെകാണ്ട് അവെയ ഉണ്ടാക്കണം. 30 േമശേമൽ നിത്യം
കാഴ്ചയപ്പംഎെന്റമുമ്പാെക െവക്കണം.

31 തങ്കംെകാണ്ട് ഒരു നിലവിളക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. നിലവിളക്ക്
അടിച്ച പരത്തിയ തങ്കം െകാണ്ടായിരിക്കണം. അതിെന്റ ചുവടും തണ്ടും
പുഷ്പപുടങ്ങള ം മുട്ട കള ം പൂക്കള ം അതിൽനിന്ന് തെന്നആയിരിക്കണം.
32 നിലവിളക്കിെന്റ മൂന്ന് ശാഖ ഒരു വശത്തുനിന്നും നിലവിളക്കിെന്റ
മൂന്ന് ശാഖ മെറ്റ വശത്ത് നിന്നും ഇങ്ങെന ആറ് ശാഖ അതിെന്റ
വശങ്ങളിൽനിന്ന് പുറെപ്പടണം. 33 ഒരു ശാഖയിൽ ഓേരാ മുട്ട ം ഓേരാ
പൂവുമായി ബദാംപൂേപാെല മൂന്ന് പുഷ്പപുടങ്ങള ം മെറ്റാരു ശാഖയിൽ
ഓേരാ മുട്ട ം ഓേരാ പൂവുമായി ബദാംപൂേപാെല മൂന്ന് പുഷ്പപുടങ്ങള ം
ഉണ്ടായിരിക്കണം; നിലവിളക്കിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന ആറ് ശാഖയ്ക്കും
അങ്ങെന തെന്ന േവണം. 34വിളക്കുതണ്ടിേലാ, മുട്ട കേളാടും പൂക്കേളാടും
കൂടിയ ബദാംപൂേപാെല നാല് പുഷ്പപുടങ്ങള ം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
35അതിൽനിന്നുള്ള രണ്ടു ശാഖയ്ക്ക് കീെഴ ഒരു മുട്ട ം മറ്റ രണ്ടു ശാഖയ്ക്ക്
കീെഴ ഒരു മുട്ട ം മറ്റ രണ്ടു ശാഖയ്ക്ക് കീെഴ ഒരു മുട്ട ം ഇങ്ങെന
നിലവിളക്കിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്നആറ് ശാഖകൾക്കും േവണം. 36അവയുെട
മുട്ട കള ം ശാഖകള ം അതിൽനിന്ന് തെന്ന ആയിരിക്കണം; മുഴുവനും
അടിച്ച പരത്തിയ തങ്കംെകാണ്ട് ഒറ്റ പണി ആയിരിക്കണം. 37 അതിന്
ഏഴ് ദീപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി േനെര മുേമ്പാട്ട് ്രപകാശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
ദീപങ്ങെള െകാളത്തണം. 38അതിെന്റ ചവണകള ം കരിന്തിരിപ്പാ്രതങ്ങള ം
തങ്കംെകാണ്ട്ആയിരിക്കണം. 39അതുംഈഉപകരണങ്ങൾഒെക്കയും ഒരു
താലന്ത§് തങ്കംെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. 40 പർവ്വതത്തിൽവച്ച് കാണിച്ച തന്ന
മാതൃക്രപകാരംഅവെയഉണ്ടാക്കുവാൻസൂക്ഷിച്ച െകാള്ളണം.

26
1 പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ എന്നിവ

§ 25. 39 താലന്ത് 35കിേലാ്രഗാം
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െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പത്ത് *മൂടുശീലെകാണ്ട് തിരുനിവാസം നിർമ്മിക്കണം.
െനയ്ത്തുകാരെന്റ ചി്രതപ്പണിയായ െകരൂബുകൾ അവയിൽ
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2 ഓേരാ മൂടുശീലയ്ക്കും ഇരുപെത്തട്ട് മുഴം
നീളവും നാല് മുഴം വീതിയും ഇങ്ങെന മൂടുശീലയ്െക്കല്ലാം ഒേര അളവ്
ആയിരിക്കണം. 3 അഞ്ച് മൂടുശീല ഒേന്നാെടാന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം;
മെറ്റ അഞ്ച് മൂടുശീലയും ഒേന്നാെടാന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം. 4 ഇങ്ങെന
ഇണച്ചണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമെത്ത വിരിയുെട അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലയുെട
വിള മ്പിൽ നീലനൂൽെകാണ്ട് കണ്ണി ഉണ്ടാക്കണം; രണ്ടാമെത്ത വിരിയുെട
പുറെത്ത മൂടുശീലയുെട വിള മ്പിലും അങ്ങെന തെന്ന ഉണ്ടാക്കണം.
5 ഒരു മൂടുശീലയിൽ അമ്പത് കണ്ണി ഉണ്ടാക്കണം; രണ്ടാമെത്ത
വിരിയിലുള്ള മൂടുശീലയുെട വിള മ്പിലും അമ്പത് കണ്ണി ഉണ്ടാക്കണം; കണ്ണി
േനർക്കുേനെര ആയിരിക്കണം. 6 െപാന്നുെകാണ്ട് അമ്പത് െകാളത്തും
ഉണ്ടാക്കണം; തിരുനിവാസം ഒന്നായിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മൂടുശീലകെള
െകാളത്തുെകാണ്ട് ഒന്നിച്ച് േയാജിപ്പിക്കണം. 7 തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ
മൂടുവിരിയായി േകാലാട്ട േരാമം െകാണ്ട് മൂടുശീല ഉണ്ടാക്കണം; പതിെനാന്ന്
മൂടുശീല േവണം. 8 ഓേരാ മൂടുശീലയ്ക്കും മുപ്പത് മുഴം നീളവും നാല്
മുഴം വീതിയും േവണം. ഇങ്ങെന മൂടുശീല പതിെനാന്നിനും ഒേര അളവ്
ആയിരിക്കണം. 9 അഞ്ച് മൂടുശീല ഒന്നായും ആറ് മൂടുശീല ഒന്നായും
േയാജിപ്പിച്ച് ആറാമെത്ത മൂടുശീല കൂടാരത്തിെന്റ മുൻവശത്ത് മടക്കി
ഇടണം. 10 േയാജിപ്പിച്ച ണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമെത്ത വിരിയുെട അറ്റത്തുള്ള
മൂടുശീലയുെട വിള മ്പിൽ അമ്പത് കണ്ണിയും രണ്ടാമെത്ത വിരിയിെല
മൂടുശീലയുെട വിള മ്പിൽഅമ്പത് കണ്ണിയും ഉണ്ടാക്കണം. 11താ്രമംെകാണ്ട്
അമ്പത് െകാളത്ത് ഉണ്ടാക്കി െകാളത്ത് കണ്ണിയിൽ ഇട്ട് കൂടാരം
ഒന്നായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം േയാജിപ്പിക്കണം. 12മൂടുവിരിയുെട മൂടുശീലയിൽ
മിച്ചമായി കവിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാതി മൂടുശീല തിരുനിവാസത്തിെന്റ
പിൻവശത്ത് തൂക്കിയിടണം. 13 മൂടുവിരിയുെട മൂടുശീല നീളത്തിൽ
അവേശഷിക്കുന്നത് ഇപ്പ റത്ത് ഒരു മുഴവും അപ്പ റത്ത് ഒരു മുഴവും
ഇങ്ങെന തിരുനിവാസെത്ത മൂടത്തക്കവണ്ണം അതിെന്റ രണ്ടു വശങ്ങളിലും
തൂങ്ങിക്കിടക്കണം. 14 ചുവപ്പിച്ച ആട്ട െകാറ്റേന്താൽെകാണ്ട് മൂടുവിരിക്ക്
ഒരു പുറമൂടിയും അതിെന്റ മീെത തഹശുേതാൽ†െകാണ്ട് ഒരു പുറമൂടിയും
ഉണ്ടാക്കണം.

15തിരുനിവാസത്തിന് ഖദിരമരംെകാണ്ട് നിവർന്ന് നില്ക്കുന്ന പലകകള ം
ഉണ്ടാക്കണം. 16 ഓേരാ പലകയ്ക്കും പത്തുമുഴം നീളവും ഒന്നര മുഴം
വീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 17 ഓേരാ പലകയ്ക്കും ഒേന്നാെടാന്ന്
േചർന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടു ‡കുടുമ ഉണ്ടായിരിക്കണം, തിരുനിവാസത്തിെന്റ
എല്ലാ പലകയ്ക്കും അങ്ങെന തെന്ന ഉണ്ടാക്കണം. 18 തിരുനിവാസത്തിന്
പലകകൾ ഉണ്ടാക്കണം; െതക്ക് വശേത്തക്ക് ഇരുപത് പലക. 19 ഇരുപത്
പലകയ്ക്കും താെഴ െവള്ളിെകാണ്ട് നാല്പത് §ചുവട്, ഒരു പലകയുെട
അടിയിൽ രണ്ട് കുടുെമക്കു രണ്ട് ചുവടും മെറ്റാരു പലകയുെട അടിയിൽ
രണ്ട് കുടുെമക്കു രണ്ട് ചുവടും ഇങ്ങെനഇരുപത് പലകയുെടയുംഅടിയിൽ
െവള്ളിെകാണ്ട് നാല്പത് ചുവട് ഉണ്ടാക്കണം. 20 തിരുനിവാസത്തിെന്റ

* 26. 1 മൂടുശീല - രണ്ട് ഭാഗങ്ങെളയും േവർതിരിക്കുന്ന മറ † 26. 14 തഹശുേതാൽ കടല ്
മൃഗത്തിെന്റ േതാല ് ‡ 26. 17 കുടുമ - ഒരു പലക മെറ്റാന്നിേലക്ക് േചർക്കുന്നതിനായി പലകയുെട
അ്രഗത്തിലുള്ളമുഴച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം § 26. 19 ചുവട് -കുടുമ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളതുള
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മറുപുറത്ത് വടക്കുവശേത്തക്ക് ഇരുപത് പലകയും ഒരു പലകയുെട താെഴ
രണ്ട് ചുവട്, 21 മെറ്റാരു പലകയുെട താെഴ രണ്ട് ചുവട്, ഇങ്ങെനഅവയ്ക്ക്
നാല്പത് െവള്ളിച്ച വടും ഉണ്ടാക്കണം. 22തിരുനിവാസത്തിെന്റ പിൻവശത്ത്
പടിഞ്ഞാേറാട്ട് ആറ് പലക ഉണ്ടാക്കണം. 23 തിരുനിവാസത്തിെന്റ
രണ്ട് വശത്തുമുള്ള മൂലയ്ക്ക് ഈ രണ്ട് പലക ഉണ്ടാക്കണം. 24 ഇവ
താെഴ ഇരട്ടിയായിരിക്കണം; േമലറ്റത്ത് ഒന്നാം വളയംവെര തമ്മിൽ
േചർന്ന് ഒറ്റയായിരിക്കണം; രണ്ടിലും അങ്ങെന തെന്ന േവണം; അവ
രണ്ട് മൂലയ്ക്കും ഇരിക്കണം. 25 ഇങ്ങെന എട്ട് പലകയും അവയുെട
െവള്ളിച്ച വട്, ഒരു പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ട് ചുവട് മെറ്റാരു പലകയുെട
അടിയിൽ രണ്ട് ചുവട് ഇങ്ങെന പതിനാറ് െവള്ളിച്ച വടും േവണം.
26 ഖദിരമരംെകാണ്ടു *അന്താഴങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം; തിരുനിവാസത്തിെന്റ
ഒരു ഭാഗെത്ത പലകയ്ക്ക് അഞ്ച് അന്താഴം 27 തിരുനിവാസത്തിെന്റ
മറുഭാഗെത്തപലകക്ക്അഞ്ച്അന്താഴം,തിരുനിവാസത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ
ഭാഗത്ത് പിൻവശെത്ത പലകക്ക് അഞ്ച് അന്താഴം. 28 നടുവിലെത്ത
അന്താഴം പലകയുെട നടുവിൽ ഒരു അറ്റത്തുനിന്ന് മെറ്റ അറ്റേത്താളം
െചല്ല ന്നതായിരിക്കണം. 29പലകെപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിയുകയുംഅന്താഴം
ഇടുവാനുള്ള അവയുെട വളയങ്ങൾ െപാന്നുെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും
േവണം; അന്താഴങ്ങൾ െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിയണം. 30 അങ്ങെന
പർവ്വതത്തിൽവച്ച് കാണിച്ച തന്ന ്രപമാണ്രപകാരം നീ തിരുനിവാസം
നിർമ്മിക്കണം.

31 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ട് ഒരു തിരശ്ശീല ഉണ്ടാക്കണം; െനയ്ത്തുകാരെന്റ
ചി്രതപ്പണിയായ െകരൂബുകള ള്ളതായി അതിെന ഉണ്ടാക്കണം. 32 െപാന്ന്
െപാതിഞ്ഞതും െപാൻെകാളത്തുള്ളതും െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള നാല്
ചുവടിേന്മൽ നില് ക്കുന്നതുമായ നാല് ഖദിരസ്തംഭങ്ങളിേന്മൽ അത്
തൂക്കിയിടണം. 33 െകാളത്തുകളിൽ തിരശ്ശീല തൂക്കി സാക്ഷ്യെപ്പട്ടകം
തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്ത് െകാണ്ടുെചന്ന് െവക്കണം; തിരശ്ശീല വിശുദ്ധസ്ഥലവും
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലവും തമ്മിൽ േവർതിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം.
34 അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് സാക്ഷ്യെപ്പട്ടകത്തിൻ മീെത കൃപാസനം
െവക്കണം. 35 തിരശ്ശീലയുെട പുറെമ േമശയും േമശയ്ക്ക് എതിെര
തിരുനിവാസത്തിെന്റ െതക്കുഭാഗത്ത് നിലവിളക്കും െവക്കണം; േമശ
വടക്കുഭാഗത്ത് െവക്കണം. 36 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ,
പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട് ചി്രതത്തയ്യൽപണിയായ ഒരു മറയും
കൂടാരത്തിെന്റ വാതിലിന് ഉണ്ടാക്കണം. 37 മറശ്ശീലയ്ക്ക് ഖദിരമരംെകാണ്ട്
അഞ്ച് തൂണുണ്ടാക്കി െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിയണം. അവയുെട െകാളത്ത്
െപാന്നുെകാണ്ട് ആയിരിക്കണം; അവയ്ക്ക് താ്രമംെകാണ്ട് അഞ്ച് ചുവടും
വാർപ്പിക്കണം.

27
1 അഞ്ച് മുഴം നീളവും അഞ്ച് മുഴം വീതിയുമായി ഖദിരമരംെകാണ്ട്
യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കണം; യാഗപീഠം സമചതുരവും മൂന്ന് മുഴം ഉയരവും
ഉള്ളതായിരിക്കണം. 2 അതിെന്റ നാല് േകാണിലും െകാമ്പുണ്ടാക്കണം;
െകാമ്പ് അതിൽനിന്ന് തേന്ന ആയിരിക്കണം; അത് താ്രമംെകാണ്ട്

* 26. 26 അന്താഴം -കുറുെകയുള്ളഅഴി,സാക്ഷ
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െപാതിയണം. 3അതിെല െവണ്ണീർ എടുേക്കണ്ടതിന് ചട്ടികള ം അതിെന്റ
ചട്ട കങ്ങള ം കിണ്ണങ്ങള ം മുൾെകാളത്തുകള ം തീക്കലശങ്ങള ം
ഉണ്ടാക്കണം; അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും താ്രമംെകാണ്ട്
ഉണ്ടാക്കണം. 4 അതിന് താ്രമംെകാണ്ട് വലപ്പണിയായി ഒരു *ജാലവും
ഉണ്ടാക്കണം; ജാലത്തിേന്മൽ നാല് േകാണിലും നാല് താ്രമവളയം
ഉണ്ടാക്കണം. 5ജാലംയാഗപീഠത്തിെന്റപകുതിേയാളംഎത്തുന്നവിധത്തിൽ
താെഴ യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുറ്റ പടിക്ക് കീഴായി െവക്കണം. 6യാഗപീഠത്തിന്
ഖദിരമരംെകാണ്ട് തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി താ്രമംെകാണ്ട് െപാതിയണം.
7 തണ്ടുകൾ വളയങ്ങളിൽ ഇടണം; യാഗപീഠം ചുമക്കുേമ്പാൾ തണ്ടുകൾ
അതിെന്റ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 8 പലകെകാണ്ട് െപാള്ളയായി
അത് ഉണ്ടാക്കണം; പർവ്വതത്തിൽവച്ച് കാണിച്ച തന്ന്രപകാരം തെന്ന അത്
ഉണ്ടാക്കണം.

9 തിരുനിവാസത്തിന് ്രപാകാരവും ഉണ്ടാക്കണം; െതെക്ക ഭാഗേത്തക്ക്
്രപാകാരത്തിന് പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട് ഒരു ഭാഗേത്തക്ക് നൂറ് മുഴം
നീളത്തിൽമറശ്ശീലേവണം. 10അതിെന്റഇരുപത്തൂണുംഅവയുെടഇരുപത്
ചുവടും താ്രമംെകാണ്ടും തൂണുകള െട െകാളത്തും േമൽചുറ്റ പടികള ം
െവള്ളിെകാണ്ടുംആയിരിക്കണം. 11അങ്ങെന തെന്ന വടെക്ക ഭാഗേത്തക്ക്
നൂറ് മുഴം നീളത്തിൽ മറശ്ശീല േവണം; അതിെന്റ ഇരുപത് തൂണും
അവയുെട ഇരുപത് ചുവടും താ്രമംെകാണ്ടും തൂണുകള െട െകാളത്തും
േമൽചുറ്റ പടികള ം െവള്ളിെകാണ്ടും ആയിരിക്കണം. 12 പടിഞ്ഞാെറ
ഭാഗേത്തക്ക് ്രപാകാരത്തിെന്റ വീതിക്ക്അമ്പത് മുഴം നീളത്തിൽ മറശ്ശീലയും
അതിന് പത്ത് തൂണും അവയ്ക്ക് പത്ത് ചുവടും േവണം. 13 കിഴെക്ക
ഭാഗേത്തക്കും ്രപാകാരത്തിെന്റ വീതി അമ്പത് മുഴം ആയിരിക്കണം. 14 ഒരു
ഭാഗേത്തക്ക് പതിനഞ്ച് മുഴം നീളമുള്ള മറശ്ശീലയും അതിന് മൂന്ന് തൂണും
അവയ്ക്ക് മൂന്ന് ചുവടും േവണം. 15 മെറ്റ ഭാഗേത്തക്കും പതിനഞ്ച് മുഴം
നീളമുള്ള മറശ്ശീലയും അതിന് മൂന്ന് തൂണും അവയ്ക്ക് മൂന്ന് ചുവടും
േവണം. 16 എന്നാൽ ്രപാകാരത്തിെന്റ വാതിലിന് നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട് ചി്രതത്തയ്യൽപ്പണിയായി
ഇരുപത് മുഴം നീളമുള്ള ഒരു മറയും അതിന് നാല് തൂണും അവയ്ക്ക് നാല്
ചുവടും േവണം. 17 ്രപാകാരത്തിെന്റ എല്ലാ തൂണുകൾക്കും െവള്ളിെകാണ്ട്
േമൽചുറ്റ പടി േവണം; അവയുെട െകാളത്ത് െവള്ളിെകാണ്ടും അവയുെട
ചുവട് താ്രമംെകാണ്ടും ആയിരിക്കണം. 18 ്രപാകാരത്തിന് നാനൂറ് മുഴം
നീളവും എല്ലാടവും അമ്പത് മുഴം വീതിയും അഞ്ച് മുഴം ഉയരവും
ഉണ്ടായിരിക്കണം;അത്പിരിച്ചപഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടുംചുവട്താ്രമംെകാണ്ടും
ആയിരിക്കണം. 19 തിരുനിവാസത്തിെല സകലശു്രശൂഷയ്ക്കുമുള്ള
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും അതിെന്റ എല്ലാകുറ്റികള ം ്രപാകാരത്തിെന്റ
എല്ലാകുറ്റികള ം താ്രമംെകാണ്ട്ആയിരിക്കണം.

20 വിളക്ക് നിരന്തരം കത്തിെക്കാണ്ടിരിേക്കണ്ടതിന് യി്രസാേയൽ
മക്കൾ വിളക്കിന് ഇടിെച്ചടുത്ത ശുദ്ധമായ ഒലിെവണ്ണ നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുവാൻ അവേരാട് കല്പിക്കുക. 21 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
സാക്ഷ്യത്തിന് മുമ്പിലുള്ള തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പുറത്ത് അഹേരാനും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും അത് ൈവകുേന്നരംമുതൽ ്രപഭാതംവെര യേഹാവയുെട

* 27. 4 ജാലം - ഒരു കൂട്
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മുമ്പാെക കത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം െവക്കണം; ഇത് യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
തലമുറതലമുറയായിഎേന്നക്കുമുള്ളചട്ടമായിരിക്കണം.

28
1 നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും
എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന് യി്രസാേയൽ മക്കള െട
ഇടയിൽനിന്ന് നിെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തുക; അഹേരാെനയും
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ നാദാബ,് അബീഹൂ, എെലയാസാർ,
ഈഥാമാർ എന്നിവെരയും തെന്ന. 2 നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാന്
മഹത്വത്തിനും അലങ്കാരത്തിനും േവണ്ടി വിശുദ്ധവസ്്രതം ഉണ്ടാക്കണം.
3 അഹേരാൻ എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ തക്കവണ്ണം
അവെന ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന് അവന് വസ്്രതം ഉണ്ടാക്കണെമന്ന്
ഞാൻ ജ്ഞാനാത്മാവുെകാണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്ന സകലജ്ഞാനികേളാടും
നീ പറയണം. 4 അവർ ഉണ്ടാേക്കണ്ട വസ്്രതങ്ങൾ: പതക്കം,
ഏേഫാദ്, നീളക്കുപ്പായം, ചി്രതത്തയ്യലുള്ള നിലയങ്കി, തലപ്പാവ്,
നടുെക്കട്ട് എന്നിവയാണ്. നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാൻ എനിക്ക്
പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന് അവർ അവനും അവെന്റ
പു്രതന്മാർക്കും വിശുദ്ധവസ്്രതം ഉണ്ടാക്കണം. 5അതിന് െപാന്ന്, നീലനൂൽ,
ധൂ്രമനൂൽ,ചുവപ്പ നൂൽ,പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽഎന്നിവഎടുക്കണം.

6 െപാന്ന,് നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ട് െനയ്ത്തുകാരെന്റ ചി്രതപ്പണിയായി ഏേഫാദ് ഉണ്ടാക്കണം.
7അതിെന്റരണ്ട്അറ്റേത്താട് േചർന്നതായിരണ്ട്േതാൾപ്പട്ടഉണ്ടായിരിക്കണം.
അത് തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം. 8അത് െകട്ടിമുറുക്കുവാൻ ഏേഫാദ്
േപാെല ചി്രതപ്പണിയുള്ളനടുെക്കട്ട് േവണം.അതിെന്റ പണിേപാെല െപാന്ന്,
നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട്
ആയിരിക്കണം. 9അത് കൂടാെത രണ്ട് േഗാേമദകക്കല്ല് എടുത്ത് അവയിൽ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട േപര് െകാത്തണം. 10ആറ് േപരുകൾ ഒരു കല്ലിലും
േശഷമുള്ള ആറ് േപരുകൾ മേറ്റ കല്ലിലും അവരുെട ജനന്രകമത്തിൽ
ആയിരിക്കണം. 11 രത്നശില്പി മു്രദ െകാത്തുന്നതുേപാെല രണ്ട് കല്ലിലും
യി്രസാേയൽ മക്കള െട േപര് െകാത്തണം; അവ െപാൻ തടങ്ങളിൽ
പതിക്കണം; 12കല്ല് രണ്ടും ഏേഫാദിെന്റ േതാൾപ്പട്ടയുെടേമൽ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട ഓർമ്മയ്ക്കായി െവക്കണം; അഹേരാൻ യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക അവരുെട േപരുകൾ ഓർമ്മയ്ക്കായി തെന്റ രണ്ട് ചുമലിേന്മലും
വഹിക്കണം. 13 െപാന്ന് െകാണ്ട് തടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. 14 തങ്കംെകാണ്ട്
പിരിെച്ചടുത്ത ചരടുകൾ േപാെല രണ്ട് സരപ്പളി നിർമ്മിച്ച് അവ തടങ്ങളിൽ
േചർക്കണം. 15 ന്യായവിധിപ്പതക്കം ചി്രതപ്പണികേളാടുകൂടി ഉണ്ടാക്കണം;
അത്ഏേഫാദിെന്റപണിേപാെല െപാന്ന്,നീലനൂൽ,ധൂ്രമനൂൽ,ചുവപ്പ നൂൽ,
പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. 16അത് സമചതുരവും
രണ്ട് മടക്കുള്ളതും ഒരു ചാൺ നീളമുള്ളതും ഒരു ചാൺ വീതിയുള്ളതും
ആയിരിക്കണം. 17 അതിൽ നാല് നിര കല്ല് പതിക്കണം; താ്രമമണി,
പീതരത്നം, മരതകം എന്നിവ ഒന്നാമെത്ത നിര. 18 രണ്ടാമെത്ത നിര:
മാണിക്യം, നീലക്കല്ല,് വ്രജം. 19 മൂന്നാമെത്ത നിര: പത്മരാഗം, ൈവഡൂര്യം,
സുഗന്ധിക്കല്ല.് 20നാലാമെത്തനിര: പുഷ്പരാഗം, േഗാേമദകം,സൂര്യകാന്തം.
അവ അതത് തടത്തിൽ െപാന്നിൽ പതിച്ചിരിക്കണം. 21 ഇവ ്രകമമായി
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യി്രസാേയൽ മക്കള െട േപരുകൾ െകാത്തിയ പ്രന്തണ്ട് കല്ല കൾ
ആയിരിക്കണം;പ്രന്തണ്ട്േഗാ്രതങ്ങള െടയുംേപരുകൾഅവയിൽമു്രദയായി
െകാത്തിയിരിക്കണം. 22പതക്കത്തിന്തങ്കംെകാണ്ട്പിരിെച്ചടുത്തചരടുകൾ
േപാെല രണ്ട് സരപ്പളി നിർമ്മിക്കണം. 23 പതക്കത്തിന് െപാന്നുെകാണ്ട്
രണ്ട് വളയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പതക്കത്തിെന്റ രണ്ട് അറ്റത്തും െവക്കണം.
24െപാന്നുെകാണ്ട് പിരിെച്ചടുത്തചരടുകൾ േപാെലയുള്ളചങ്ങലകൾരണ്ടും
പതക്കത്തിെന്റ അറ്റങ്ങളിൽ ഉള്ള വളയങ്ങൾ രണ്ടിലും െകാള േത്തണം.
25 പിരിെച്ചടുത്ത രണ്ട് ചങ്ങലകള െടയും മേറ്റഅറ്റം രണ്ടും രണ്ട് തടത്തിൽ
െകാളത്തി ഏേഫാദിെന്റ േതാൾപ്പട്ടയുെട മുൻഭാഗത്ത് െവക്കണം.
26 െപാന്നുെകാണ്ട് രണ്ട് വളയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പതക്കത്തിെന്റ മെറ്റ
രണ്ട് അറ്റത്തും ഏേഫാദിെന്റ കീഴറ്റത്തിന് േനെര അതിെന്റ വിള മ്പിൽ
അകത്തായി െവക്കണം. 27 െപാന്നുെകാണ്ട് േവെറ രണ്ട് വളയങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി, ഏേഫാദിെന്റ മുൻഭാഗത്ത് അതിെന്റ രണ്ട് േതാൾപ്പട്ടയുെട
താെഴ അതിെന്റ േചർപ്പിനരിെക ഏേഫാദിെന്റ നടുെക്കട്ടിന് േമലായി
െവക്കണം. 28 പതക്കം ഏേഫാദിെന്റ നടുെക്കട്ടിന് േമലായിരിേക്കണ്ടതിനും
ഏേഫാദിൽആടാതിരിേക്കണ്ടതിനുംഅതിെന്റ വളയങ്ങളാൽഏേഫാദിെന്റ
വളയങ്ങേളാട് നീലനാടെകാണ്ട് െകട്ടണം. 29 അങ്ങെന അഹേരാൻ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടക്കുേമ്പാൾ ന്യായവിധിപ്പതക്കത്തിൽ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട േപരുകൾ എേപ്പാഴും യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട്
തെന്റ ഹൃദയത്തിേന്മൽ വഹിക്കണം. 30 ന്യായവിധിപ്പതക്കത്തിനകത്ത്
ഊറീമും തുമ്മീമും* െവക്കണം; അഹേരാൻ യേഹാവയുെട
സന്നിധാനത്തിൽ കടക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ ഹൃദയത്തിേന്മൽ ഇരിക്കണം;
അഹേരാൻയി്രസാേയൽമക്കൾക്കുള്ളന്യായവിധിഎേപ്പാഴുംയേഹാവയുെട
മുമ്പാെകതെന്റഹൃദയത്തിേന്മൽവഹിക്കണം.

31 ഏേഫാദിെന്റ അങ്കി മുഴുവനും നീലനൂൽെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം.
32 അതിെന്റ നടുവിൽ തല കടത്തുവാൻ ഒരു ദ്വാരം േവണം;
ദ്വാരത്തിന് െനയ്ത്തുപണിയായ ഒരു നാട ചുറ്റിലും േവണം; അത്
കീറിേപ്പാകാതിരിക്കുവാൻ കവചത്തിെന്റ ദ്വാരംേപാെല അതിന്
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 33 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ എന്നിവെകാണ്ട്
അതിെന്റ വിള മ്പിൽ ചുറ്റ ം മാതളപ്പഴങ്ങള ം അവയുെട ഇടയിൽ
െപാന്നുെകാണ്ട്മണികള ംഉണ്ടാക്കണം. 34അങ്കിയുെടവിള മ്പിൽചുറ്റ ംഒരു
െപാന്മണി ഒരു മാതളപ്പഴം, ഒരു െപാന്മണി, ഒരു മാതളപ്പഴം,ഇങ്ങെന േവണം.
35അഹേരാൻ ശു്രശൂഷ െചയ്യ േമ്പാൾ അത് ധരിക്കണം. യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽകടക്കുേമ്പാഴും പുറത്ത് വരുേമ്പാഴുംഅവൻ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്അതിെന്റശബ്ദം േകൾക്കണം.

36തങ്കംെകാണ്ട് ഒരു തകിട് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ “യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം”
എന്ന് മു്രദ െകാത്തണം. 37 അത് തലപ്പാവിൽ നീലച്ചരടുെകാണ്ട്
െകെട്ടണം; അത് തലപ്പാവിെന്റ മുൻഭാഗത്ത് ഇരിക്കണം. 38 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ തങ്ങള െട സകല വിശുദ്ധവഴിപാടുകളിലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
വിശുദ്ധവസ്തുക്കള െട കുറ്റം അഹേരാൻ വഹിേക്കണ്ടതിന് അത്
അഹേരാെന്റ െനറ്റിയിൽ ഇരിക്കണം; യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
അവർക്ക് ്രപസാദം ലഭിേക്കണ്ടതിന് അത് എേപ്പാഴും അവെന്റ െനറ്റിയിൽ

* 28. 30 ഊറീമും തുമ്മീമും പുേരാഹിതന്ൈദവഹിതംഅറിയുവാനുള്ളഉപാധി
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ഇരിക്കണം. 39 പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട് ഉള്ളങ്കിയും ചി്രതപ്പണിയായി
െനയ്യണം; പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട് തലപ്പാവും ഉണ്ടാക്കണം; നടുെക്കട്ട ം
ചി്രതത്തയ്യൽപണിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. 40 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർക്ക്
മഹത്വത്തിനുംഅലങ്കാരത്തിനും േവണ്ടിഅങ്കി,നടുെക്കട്ട,്തലപ്പാവ്എന്നിവ
ഉണ്ടാക്കണം. 41അവ നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാെനയും അവെന്റ
പു്രതന്മാെരയും ധരിപ്പിക്കണം; അവർ എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന് അവെര അഭിേഷകവും †കരപൂരണവും െചയ്ത്
ശുദ്ധീകരിക്കണം. 42 അവരുെട നഗ്നത മറയ്ക്കുവാൻ അവർക്ക്
ചണനൂൽെകാണ്ട് കാൽചട്ടയും ഉണ്ടാക്കണം; അത് അര തുടങ്ങി
തുടവെര എത്തണം. 43 അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
കടക്കുേമ്പാേഴാ യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുക്കൽ െചല്ല േമ്പാേഴാ കുറ്റം വഹിച്ച്
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവർ അത് ധരിക്കണം. അവനും അവെന്റ
സന്തതിക്കുംഅത്എേന്നക്കുമുള്ളചട്ടംആയിരിക്കണം.
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1 അവർ എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ അവെര
ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന് നീ അവർക്കുേവണ്ടി ഇ്രപകാരം െചയ്യണം:
ഒരു കാളക്കിടാവിെനയും ഊനമില്ലാത്ത രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റെനയും
2 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും എണ്ണേചർത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത േദാശകള ം
എണ്ണപുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത വടകള ം എടുക്കണം; േഗാതമ്പുമാവുെകാണ്ട്
അവ ഉണ്ടാക്കണം. 3 അവ ഒരു കുട്ടയിൽ വച്ച് കാളേയാടും രണ്ട്
ആട്ട െകാറ്റേനാടുംകൂെട െകാണ്ടുവരണം. 4 അഹേരാെനയും അവെന്റ
പു്രതന്മാെരയും സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ വരുത്തി
െവള്ളംെകാണ്ട് കഴുകണം. 5 പിെന്ന വസ്്രതം എടുത്ത് അഹേരാെന
േമലങ്കിയും ഏേഫാദിെന്റ അങ്കിയും ഏേഫാദും പതക്കവും ധരിപ്പിച്ച്
അവെന്റ അരയ്ക്ക് ഏേഫാദിെന്റ നടുെക്കട്ട് െകട്ടണം. 6 അവെന്റ
തലയിൽ തലപ്പാവ് വച്ച് വിശുദ്ധപട്ടം അതിേന്മൽ െവക്കണം. *
7 പിെന്ന അഭിേഷകൈതലം തലയിൽ ഒഴിച്ച് അവെന അഭിേഷകം
െചയ്യണം. 8അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും െകാണ്ടുവന്ന് അങ്കി ധരിപ്പിക്കണം.
9അഹേരാെന്റയും പു്രതന്മാരുെടയും അരയ്ക്ക് നടുെക്കട്ട്† െകട്ടി അവർക്ക്
തലപ്പാവ് െവക്കണം. പൗേരാഹിത്യംഅവർക്ക് നിത്യാവകാശമായിരിക്കണം.
പിെന്ന നീ അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും കരപൂരണം
െചയ്യണം. 10 നീ കാളെയ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പാെക
വരുത്തണം; അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും കാളയുെട തലേമൽ
ൈകവയ്ക്കണം. 11 പിെന്ന സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക കാളെയ അറുക്കണം. 12 കാളയുെട രക്തം
കുെറ നിെന്റ വിരൽെകാണ്ട് യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിേന്മൽ പുരട്ടി
േശഷമുള്ള രക്തം യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കണം. 13 കുടൽ
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ‡േമദസ്സ് ഒെക്കയും കരളിേന്മൽ ഉള്ള §വപയും

† 28. 41 കരപൂരണം - ്രപതിഷ്ഠിക്കുക * 29. 6 അവെന്റ തലയിൽ തലപ്പാവ് വച്ച് വിശുദ്ധപട്ടം
അതിേന്മൽ െവക്കണം. പുറപ്പാട് 28:36 േനാക്കുക † 29. 9 നടുെക്കട്ട് അവെര സംബന്ധിച്ച്
പൗേരാഹിത്യം എെന്നക്കുമുള്ള ഒരു കല്പനആയിരന്നു ‡ 29. 13 േമദസ്സ് - മാംസെക്കാഴുപ്പ് § 29.
13 വപ - െതാലിേമലുള്ളെകാഴുപ്പ്
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വൃക്കകൾ രണ്ടും അവയുെട േമലുള്ള േമദസ്സ ം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
വച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം. 14 കാളയുെട മാംസവും േതാലും ചാണകവും
പാളയത്തിന് പുറത്ത് തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളയണം. 15 ഇത് പാപയാഗം.
പിെന്ന ഒരു ആട്ട െകാറ്റെന എടുക്കണം; അഹേരാനും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും ആട്ട െകാറ്റെന്റ തലേമൽ ൈകവയ്ക്കണം. 16ആട്ട െകാറ്റെന
അറുത്ത് അതിെന്റ രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിക്കണം.
17 ആട്ട െകാറ്റെന കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച് അതിെന്റ കുടലും കാലും
കഴുകി കഷണങ്ങള െട േമലും അതിെന്റ തലയുെട േമലും െവക്കണം.
18 ആട്ട െകാറ്റെന മുഴുവനും യാഗപീഠത്തിേന്മൽ വച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം.
ഇത് യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗം, യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗം തേന്ന. 19 പിെന്ന നീ മെറ്റ ആട്ട െകാറ്റെന എടുക്കണം;
അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും ആട്ട െകാറ്റെന്റ തലേമൽ ൈക
െവക്കണം. 20ആട്ട െകാറ്റെന അറുത്ത് അതിെന്റ രക്തം കുെറ എടുത്ത്
അഹേരാെന്റ വലെത്ത കാതിലും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട വലെത്ത
കാതിലും അവരുെട വലെത്ത കയ്യ െട െപരുവിരലിലും വലെത്ത കാലിെന്റ
െപരുവിരലിലും പുരട്ടി രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിക്കണം.
21 പിെന്ന നീ യാഗപീഠത്തിേന്മലുള്ള രക്തവും അഭിേഷകൈതലവും
കുറെച്ചടുത്ത് അഹേരാെന്റേമലും അവെന്റ വസ്്രതത്തിേന്മലും
അവെന്റ പു്രതന്മാരുെടേമലും അവരുെട വസ്്രതത്തിേന്മലും തളിക്കണം;
ഇങ്ങെന അവനും അവെന്റ വസ്്രതവും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
അവരുെട വസ്്രതവും ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും. 22 അത് കരപൂരണത്തിെന്റ
ആട്ട െകാറ്റൻ ആകയാൽ നീ അതിെന്റ േമദസ്സ ം തടിച്ചവാലും കുടൽ
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സ ം കരളിേന്മലുള്ള വപയും വൃക്കകൾ രണ്ടും
അവയുെട േമലുള്ള േമദസ്സ ം 23 വലെത്ത *ൈകക്കുറകും യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക വച്ചിരിക്കുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ കുട്ടയിൽനിന്ന്
ഒരു അപ്പവും എണ്ണ പകർന്ന അപ്പമായ ഒരു േദാശയും ഒരു വടയും
എടുക്കണം. 24അത് എല്ലാം അഹേരാെന്റ കയ്യിലും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട
കയ്യിലും വച്ച് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ †നീരാജനാർപ്പണമായി
നീരാജനം െചയ്യണം. 25 പിെന്ന അവരുെട കയ്യിൽനിന്ന് അവ വാങ്ങി
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ േഹാമയാഗത്തിന്മീെത യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
സൗരഭ്യവാസനയായി ദഹിപ്പിക്കണം; ഇത് യേഹാവയ്ക്ക് ദഹനയാഗം.
26 പിെന്ന അഹേരാെന്റ കരപൂരണത്തിനുള്ള ആട്ട െകാറ്റെന്റ െനഞ്ച്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനാർപ്പണമായി നീരാജനം െചയ്യണം;
അത് നിെന്റ ഓഹരിയായിരിക്കും. 27 അഹേരാെന്റയും അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെടയും കരപൂരണത്തിനുള്ള ആട്ട െകാറ്റെന്റ നീരാജനവും
ഉദർച്ചയുമായി നീരാജനാർപ്പണമായ െനഞ്ചും ‡ഉദർച്ചാർപ്പണമായ
ൈകക്കുറകും നീ ശുദ്ധീകരിക്കണം. 28 അത് ഉദർച്ചാർപ്പണമാകയാൽ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട പക്കൽനിന്ന് നിത്യാവകാശമായിട്ട് അഹേരാനും
അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും ഉള്ളതായിരിക്കണം; അത് യി്രസാേയൽ
മക്കൾ അർപ്പിക്കുന്ന സമാധാനയാഗത്തിെന്റ ഉദർച്ചാർപ്പണമായി,
യേഹാവയ്ക്കുള്ള ഉദർച്ചാർപ്പണം തെന്ന ആയിരിക്കണം. 29അഹേരാെന്റ

* 29. 23 ൈകക്കുറക് - ൈകയുെട മാംസമുള്ള ഭാഗം † 29. 24 നീരാജനം - ഉഴിയുക,
നീരാജനേത്താടുകൂടിയ യാഗമാണ് നീരാജനാർപ്പണം ‡ 29. 27 ഉദർച്ചാർപ്പണം - ഉയർത്തി
അർപ്പിക്കുക
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വിശുദ്ധവസ്്രതം അവെന്റ േശഷം അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കുള്ളതാകണം;
അത് ധരിച്ച്അവർഅഭിേഷകവും കരപൂരണവും ്രപാപിക്കണം. 30അവെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ അവന് പകരം പുേരാഹിതനായി വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ കടക്കുന്നവൻ ഏഴ്
ദിവസം അത് ധരിക്കണം 31 കരപൂരണത്തിെന്റ ആട്ട െകാറ്റെന്റ മാംസം
വിശുദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വച്ച് പാകം െചയ്യണം. 32 ആട്ട െകാറ്റെന്റ
മാംസവും കുട്ടയിലുള്ള അപ്പവും അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽവച്ച് തിന്നണം. 33 അവരുെട
കരപൂരണത്തിനും വിശുദ്ധീകരണത്തിനും േവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം§
കഴിക്കുന്നവസ്തുക്കെളഅവർതിന്നണം;അവവിശുദ്ധമായിരിക്കുകയാൽ
അന്യൻ തിന്നരുത.് 34കരപൂരണയാഗത്തിെന്റ മാംസത്തിലും അപ്പത്തിലും
വല്ലതും ്രപഭാതകാലംവെര േശഷിച്ചിരുന്നാൽ ആ േശഷിപ്പ് തീയിൽ
ഇട്ട് ചുട്ട കളയണം; അത് വിശുദ്ധമാകയാൽ തിന്നരുത.് 35 അങ്ങെന
ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും നീ അഹേരാനും അവെന്റ
പു്രതന്മാർക്കും െചയ്യണം; ഏഴ് ദിവസം അവർക്ക് കരപൂരണം െചയ്യണം.
36 ്രപായശ്ചിത്തത്തിനായി ദിവേസന ഓേരാ കാളെയ പാപയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം; യാഗപീഠത്തിനും ്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ച് പാപശുദ്ധി
വരുത്തുകയും അതിെന ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന് അഭിേഷകം െചയ്യ കയും
േവണം. 37ഏഴ് ദിവസംനീയാഗപീഠത്തിനായി ്രപായശ്ചിത്തംകഴിച്ച്അതിെന
ശുദ്ധീകരിക്കണം; യാഗപീഠം അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കണം; യാഗപീഠെത്ത
െതാടുന്നവെനാെക്കയും വിശുദ്ധനായിരിക്കണം.

38 യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അർപ്പിേക്കണ്ടത് ഇവയാണ്: ഒരു വയസ്സ
്രപായമുള്ള രണ്ട് ആട്ടിൻകുട്ടി വീതം എല്ലാ ദിവസവും നിരന്തരം
അർപ്പിക്കണം; 39 ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ രാവിെല അർപ്പിേക്കണം; മെറ്റ
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ ൈവകുേന്നരത്ത് അർപ്പിക്കണം. 40 ഇടിെച്ചടുത്ത
കാൽഹീൻ* എണ്ണ പകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇടങ്ങഴി േനരിയമാവും
പാനീയയാഗമായി കാൽഹീൻ വീഞ്ഞും ആട്ടിൻകുട്ടിേയാടുകൂടി
അർപ്പിക്കണം. 41 മെറ്റ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ രാവിലെത്ത േഭാജനയാഗവും
അതിെന്റ പാനീയയാഗവും േപാെല ഒരുക്കി സൗരഭ്യവാസനയായി
യേഹാവയ്ക്ക് ദഹനയാഗമായി ൈവകുേന്നരത്ത് അർപ്പിക്കണം.
42 ഞാൻ നിേന്നാട് സംസാരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് െവളിെപ്പടുവാനുള്ള
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽവച്ച് യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തലമുറതലമുറയായി നിരന്തരേഹാമയാഗമായിരിക്കണം.
43 അവിെട ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് െവളിെപ്പടും. അത് എെന്റ
േതജസ്സിനാൽ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും. 44 ഞാൻ സമാഗമനകൂടാരവും
യാഗപീഠവും ശുദ്ധീകരിക്കും. ഞാൻ അഹേരാെനയും അവെന്റ
പു്രതന്മാെരയും എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന്
ശുദ്ധീകരിക്കും. 45ഞാൻയി്രസാേയൽമക്കള െടമദ്ധ്യത്തിൽവസിക്കുകയും
അവർക്ക് ൈദവമായിരിക്കയും െചയ്യ ം. 46 അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ
വസിേക്കണ്ടതിന് അവെര ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന അവരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് അവർ അറിയും; ഞാൻ
അവരുെടൈദവമായയേഹാവതെന്ന.

§ 29. 33 ്രപായശ്ചിത്തംപാപംക്ഷമിക്കുക * 29. 40 കാൽഹീൻ ഒരു കിേലാ
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1ധൂപം കാട്ട വാൻ ഒരു ധൂപപീഠം ഖദിരമരംെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. 2അത്
ഒരു മുഴം നീളവും ഒരു മുഴം വീതിയുമായി സമചതുരവും രണ്ടു മുഴം
ഉയരവും ആയിരിക്കണം. അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ അതിൽനിന്ന് തെന്ന
ആയിരിക്കണം. 3അതിെന്റ േമല്പലകയും വശങ്ങള ം െകാമ്പുകള ം അത്
മുഴുവനും തങ്കംെകാണ്ട് െപാതിയണം. അതിന് ചുറ്റ ം െപാന്നുെകാണ്ട് ഒരു
വക്കും ഉണ്ടാക്കണം. 4 ചുമേക്കണ്ടതിന് തണ്ട് ഇടുവാൻ അതിെന്റ വക്കിന്
കീെഴ ഇരുപുറത്തും രണ്ട് െപാൻവളയവും ഉണ്ടാക്കണം. അതിെന്റ രണ്ട്
വശത്ത് അവെയ ഉണ്ടാക്കണം. 5 തണ്ടുകൾ ഖദിരമരംെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി
െപാന്ന് െപാതിയണം. 6 സാക്ഷ്യെപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിലും ഞാൻ നിനക്ക്
െവളിെപ്പടുവാനുള്ള ഇടമായ സാക്ഷ്യത്തിന്മീെതയുള്ള കൃപാസനത്തിെന്റ
മുമ്പിലും ഇരിക്കുന്ന തിരശ്ശീലയ്ക്ക് മുമ്പാെക അത് െവക്കണം.
7 അഹേരാൻ അതിേന്മൽ സുഗന്ധധൂപം കാട്ടണം; അവൻ ദിനം്രപതി
കാലത്ത് ദീപം തുടയ്ക്കുേമ്പാൾ അങ്ങെന ധൂപം കാട്ടണം. 8അഹേരാൻ
ൈവകുേന്നരം ദീപം െകാളത്തുേമ്പാഴും അങ്ങെന സുഗന്ധധൂപം കാട്ടണം.
അത് തലമുറതലമുറയായി യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നിരന്തരധൂപം
ആയിരിക്കണം. 9 നിങ്ങൾ അതിേന്മൽ അന്യധൂപേമാ േഹാമയാഗേമാ
േഭാജനയാഗേമാഅർപ്പിക്കരുത;്അതിേന്മൽപാനീയയാഗംഒഴിക്കയുമരുത.്
10സംവത്സരത്തിൽഒരിക്കൽഅഹേരാൻഅതിെന്റെകാമ്പുകൾക്ക് േവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; ്രപായശ്ചിത്തത്തിനുള്ള പാപയാഗത്തിെന്റ
രക്തംെകാണ്ട് അവൻ തലമുറതലമുറയായി വർഷാന്തര്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം;ഇത് യേഹാവയ്ക്ക്അതിവിശുദ്ധം.

11യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് ഇ്രപകാരം കല്പിച്ച : 12 “യി്രസാേയൽ
മക്കള െട ജനസംഖ്യ എടുേക്കണ്ടതിന് അവെര എണ്ണ േമ്പാൾ
അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ബാധ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ അവരിൽ
ഓേരാരുത്തനുംഅവനവെന്റജീവനുേവണ്ടിയേഹാവയ്ക്ക്വീെണ്ടടുപ്പ വില
െകാടുക്കണം. 13 എണ്ണെപ്പടുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന ഏവനും
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം അര േശെക്കൽ െകാടുക്കണം.
േശെക്കൽ എന്നത് ഇരുപത് *േഗരാ. ആഅര േശെക്കൽ യേഹാവയ്ക്ക്
വഴിപാട് ആയിരിക്കണം. 14 എണ്ണെപ്പടുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഇരുപത് വയസ്സ ം അതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളവെരല്ലാം യേഹാവയ്ക്ക്
വഴിപാട് െകാടുക്കണം. 15 നിങ്ങള െട ജിവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് വഴിപാട് െകാടുക്കുേമ്പാൾ ധനവാൻ
അരേശെക്കലിൽഅധികം െകാടുക്കരുത;് ദരി്രദൻകുറച്ച െകാടുക്കുകയും
അരുത.് 16 ഈ ്രപായശ്ചിത്ത്രദവ്യം നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് വാങ്ങി
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ ശു്രശൂഷയ്ക്കായി െകാടുക്കണം. നിങ്ങള െട
ജീവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിന് അത് യേഹാവയുെട
മുമ്പാെകയി്രസാേയൽമക്കൾക്ക് േവണ്ടി ഒരുസ്മാരകംആയിരിക്കണം”.

17യേഹാവപിെന്നയും േമാെശേയാട്ഈവിധംകല്പിച്ച : 18 “കഴുേകണ്ടതിന്
ഒരു താ്രമെത്താട്ടിയും അതിന് താ്രമക്കാലുകള ം ഉണ്ടാക്കണം; അത്
സമാഗമനകൂടാരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും മേദ്ധ്യ വച്ച് അതിൽ െവള്ളം
ഒഴിക്കണം. 19 അതിൽ അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും കയ്യ ം
കാലും കഴുകണം. 20അവർ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ ്രപേവശിക്കുകേയാ

* 30. 13 േഗരാ - 0.6 ്രഗാം
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യേഹാവയ്ക്ക് ദഹനയാഗം കഴിക്കുന്നതിന് യാഗപീഠത്തിൽ ശു്രശൂഷിപ്പാൻ
െചല്ല കേയാ െചയ്യ േമ്പാൾ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് െവള്ളംെകാണ്ട്
കഴുകണം. 21അവർ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് കയ്യ ം കാലും കഴുകണം;
അത് അവർക്ക് തലമുറതലമുറയായി എേന്നക്കുമുള്ള നിയമം
ആയിരിക്കണം”.

22 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:് 23 “േമൽത്തരം
സുഗന്ധവർഗ്ഗമായ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം അഞ്ഞൂറ്
േശെക്കൽ† അയഞ്ഞ മൂരും അതിൽ പകുതി ഇരുനൂറ്റമ്പത് േശെക്കൽ
സുഗന്ധലവംഗവും 24അഞ്ഞൂറ് േശെക്കൽ വഴനെത്താലിയും ഒരു ഹീൻ
ഒലിെവണ്ണയും േചർത്ത് 25 ൈതലക്കാരെന്റ വിദ്യ്രപകാരം സംേയാജിപ്പിച്ച്
വിശുദ്ധമായ അഭിേഷക ൈതലമാേക്കണം; അത് വിശുദ്ധമായ
അഭിേഷകൈതലമായിരിക്കണം. 26അതിനാൽ നീ സമാഗമനകൂടാരവും
സാക്ഷ്യെപട്ടകവും േമശയും 27 അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
നിലവിളക്കും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങള ം 28ധൂപപീഠവും േഹാമയാഗപീഠവും
അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും െതാട്ടിയും അതിെന്റ കാലുകള ം
അഭിേഷകം െചയ്യണം. 29 അവ അതിവിശുദ്ധമായിരിേക്കണ്ടതിന്
അവെയ ശുദ്ധീകരിക്കണം; അവെയ െതാടുന്നവെനാെക്കയും
വിശുദ്ധനായിരിക്കണം. 30 അഹേരാെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും
എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന് നീ അഭിേഷകം െചയ്ത്
ശുദ്ധീകരിക്കണം”. 31 യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് നീ പറേയണ്ടത:് “ഇത്
നിങ്ങള െട തലമുറകളിൽ എനിക്ക് വിശുദ്ധമായ അഭിേഷകൈതലം
ആയിരിക്കണം. 32 അത് മനുഷ്യെന്റേമൽ ഒഴിക്കരുത;് അതിെന്റ
േയാഗ്രപകാരം അതുേപാെലയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അരുത;്
അത് വിശുദ്ധമാകുന്നു; അത് നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം.
33അതുേപാെലയുള്ളൈതലം ഉണ്ടാക്കുന്നവെനയും അതിൽനിന്ന് അന്യന്
െകാടുക്കുന്നവെനയുംഅവെന്റജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം”.

34 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:് “നീ നറുംപശ,
ഗുല്ഗുലു, ഹൽബാനപ്പശ എന്നീ സുഗന്ധവർഗ്ഗവും നിർമ്മലസാ്രമ്പാണിയും
എടുക്കണം; എല്ലാം ഒരുേപാെല തൂക്കം ആയിരിക്കണം. 35 അതിൽ
ഉപ്പ് േചർത്ത് ൈതലക്കാരെന്റ വിദ്യ്രപകാരം നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായ
ധൂപവർഗ്ഗമാക്കണം. 36 നീ അതിൽ ഏതാനും ഇടിച്ച െപാടിയാക്കി, ഞാൻ
നിനക്ക് െവളിെപ്പടുവാനുള്ള സമാഗമനകൂടാരത്തിെല സാക്ഷ്യത്തിന്
മുമ്പാെക െവക്കണം; അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കണം.
37 ഇങ്ങെന ഉണ്ടാക്കുന്ന ധൂപവർഗത്തിെന്റ വിധി്രപകാരം നിങ്ങൾക്കായി
ധൂപവർഗം ഉണ്ടാക്കരുത;് അത് യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം.
38മണംഉണ്ടാേകണ്ടതിന്അതുേപാെലയുള്ളത്ആെരങ്കിലുംഉണ്ടാക്കിയാൽ
അവെനഅവെന്റജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം.

31
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “ഇതാ, ഞാൻ
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽഹൂരിെന്റമകനായഊരിയുെടമകൻെബസേലലിെന
േപര് െചാല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 3അവൻ കൗശലപ്പണികൾ െചയ്യ വാനും
െപാന്ന്, െവള്ളി, താ്രമം എന്നിവെകാണ്ടുള്ള പണി െചയ്യ വാനും രത്നം െവട്ടി

† 30. 23 അഞ്ഞൂറ് േശെക്കൽആറ് കിേലാ്രഗാം
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പതിക്കുവാനും 4മരത്തിൽെകാത്തുപണികൾെചയ്യ വാനുംസകലവിധമായ
ശില്പേവലകൾ െചയ്യ വാനും ഞാൻ അവെന 5 ദിവ്യാത്മാവിനാൽ
ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും സകലവിധ സാമർത്ഥ്യവുംെകാണ്ട്
നിറച്ചിരിക്കുന്നു. 6 ഞാൻ ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ അഹീസാമാക്കിെന്റ
മകനായ ഒെഹാലിയാബിെന അവേനാടുകൂെട നിേയാഗിക്കുകയും
സകല ജ്ഞാനികള െട ഹൃദയത്തിലും ജ്ഞാനം നല്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിച്ചെതല്ലാം അവർ ഉണ്ടാക്കും.
7സമാഗമനകൂടാരവും സാക്ഷ്യെപട്ടകവും അതിന്മീെതയുള്ള കൃപാസനവും
കൂടാരത്തിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം 8 േമശയും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങള ം
തങ്കംെകാണ്ടുള്ളനിലവിളക്കുംഅതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം 9ധൂപപീഠവും
േഹാമയാഗപീഠവും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളല്ലം െതാട്ടിയും അതിെന്റ
കാലുകള ം വിേശഷവസ്്രതങ്ങള ം 10 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ
വിശുദ്ധവസ്്രതങ്ങള ം പുേരാഹിതശു്രശൂഷയ്ക്കായിട്ട് 11 അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെട വസ്്രതങ്ങള ം അഭിേഷകൈതലവും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനുള്ള
സുഗന്ധധൂപവർഗ്ഗവും ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും അവർ
ഉണ്ടാക്കും”.

12 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട:് “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
ഇ്രപകാരം പറയണം: നിങ്ങൾ എെന്റ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കണം. ഞാൻ
നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവയാകുന്നു എന്നറിേയണ്ടതിന് അത്
തലമുറതലമുറയായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മേദ്ധ്യ ഒരു അടയാളം
ആകുന്നു. 13 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കണം; അത്
നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധം ആകുന്നു. 14 അതിെന അശുദ്ധമാക്കുന്നവൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. ആെരങ്കിലും അന്ന് േവല െചയ്താൽ
അവെന അവെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം. 15ആറ്
ദിവസം േവല െചയ്യണം; എന്നാൽ ഏഴാം ദിവസം പൂർണ്ണവി്രശമത്തിനുള്ള
ശബ്ബത്താണ;് അത് യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധം ആകുന്നു; ആെരങ്കിലും
ശബ്ബത്ത് നാളിൽ േവല െചയ്താൽ അവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം.
16 ആകയാൽ യി്രസാേയൽ മക്കൾ തലമുറതലമുറയായി ശബ്ബത്തിെന
നിത്യനിയമമായിആചരിേക്കണ്ടതിന് ശബ്ബത്തിെന ്രപമാണിക്കണം. 17അത്
എനിക്കും യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും മേദ്ധ്യ എേന്നക്കും ഒരു അടയാളം
ആകുന്നു;ആറ് ദിവസംെകാണ്ടാണ്യേഹാവആകാശെത്തയുംഭൂമിെയയും
ഉണ്ടാക്കിയത;്ഏഴാം ദിവസംഅവിടുന്ന്സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് വി്രശമിച്ച ”.

18 ൈദവം സീനായി പർവ്വതത്തിൽവച്ച് േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു
കഴിഞ്ഞേശഷം ൈദവത്തിെന്റ വിരൽെകാണ്ട് എഴുതിയ കല്പലകകളായ
സാക്ഷ്യപലകരണ്ടുംഅവെന്റപക്കൽെകാടുത്തു.

32
1എന്നാൽ േമാെശ പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുവാൻ താമസിക്കുന്നു
എന്ന് ജനം കണ്ടേപ്പാൾ ജനം അഹേരാെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി
അവേനാട:് “നീ എഴുേന്നറ്റ,് ഞങ്ങെള നയിക്കാൻ ഒരു ൈദവെത്ത
ഉണ്ടാക്കി തരുക;ഞങ്ങെളഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന
േമാെശയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ച എന്ന്ഞങ്ങൾഅറിയുന്നില്ല”എന്ന് പറഞ്ഞു.
2 അഹേരാൻ അവേരാട:് “നിങ്ങള െട ഭാര്യമാരുെടയും പു്രതന്മാരുെടയും
പു്രതിമാരുെടയും കാതിെല െപാൻകുണുക്ക് അഴിച്ച് എടുത്ത് എെന്റ
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അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 ജനം തങ്ങള െട
കാതുകളിൽ നിന്ന് െപാൻകുണുക്ക് അഴിച്ച് എടുത്ത് അഹേരാെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 4അവൻഅത് അവരുെട കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങി,
മൂശയിലുരുക്കി െകാത്തുളിെകാണ്ട് ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ വാർത്തുണ്ടാക്കി.
അേപ്പാൾ അവർ: “യി്രസാേയേല, ഇത് നിെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റൈദവംആകുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 5അഹേരാൻഅത്
കണ്ടേപ്പാൾഅതിന് മുമ്പിൽ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു: “നാെള യേഹാവയ്ക്ക്
ഒരു ഉത്സവം” എന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 6 പിേറ്റന്ന് അവർ അതിരാവിെല
എഴുേന്നറ്റ് േഹാമയാഗങ്ങൾ കഴിച്ച ,സമാധാനയാഗങ്ങള ംഅർപ്പിച്ച ; ജനം
ഭക്ഷിക്കുവാനും കുടിക്കുവാനും ഉല്ലസിക്കുവാനും തുടങ്ങി.

7 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട:് “നീ ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക; നീ
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ജനം സ്വയം തങ്ങെള തേന്ന
വഷളാക്കിയിരിക്കുന്നു. 8 ഞാൻ അവേരാട് കല്പിച്ച വഴി അവർ
േവഗത്തിൽ വിട്ട മാറി ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ വാർത്തുണ്ടാക്കി അതിെന
നമസ്കരിച്ച് യാഗം കഴിച്ച : യി്രസാേയേല, ഇത് നിെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 9 “ഞാൻ ഈ ജനെത്ത േനാക്കി, അത് ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള*
ജനം ആകുന്നു എന്ന് കണ്ടു. 10അതുെകാണ്ട് എെന്റ േകാപം അവർക്ക്
വിേരാധമായി ജ്വലിച്ച് ഞാൻ അവെര ദഹിപ്പിേക്കണ്ടതിന് എെന്ന
വിടുക; നിെന്ന ഞാൻ വലിെയാരു ജാതിയാക്കും” എന്നും യേഹാവ
േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു. 11 എന്നാൽ േമാെശ തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവേയാട്അേപക്ഷിച്ച : “യേഹാേവ,അവിടുെത്തമഹാബലംെകാണ്ടും
ഭുജവീര്യംെകാണ്ടുംഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നഅവിടുെത്തജനത്തിന്
വിേരാധമായി അങ്ങയുെട േകാപം ജ്വലിക്കുന്നത് എന്ത?് 12 മലകളിൽവച്ച്
െകാന്നുകളയുവാനും ഭൂതലത്തിൽനിന്ന് നശിപ്പിക്കുവാനും അവെര
േദാഷത്തിനായി അവൻ െകാണ്ടുേപായി എന്ന് ഈജിപ്റ്റികാെരെക്കാണ്ട്
പറയിക്കുന്നത് എന്തിന?് അവിടുെത്ത ഉ്രഗേകാപം വിട്ട തിരിഞ്ഞ്
അവിടുെത്ത ജനത്തിന് വരുവാനുള്ള ഈ അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച്
അനുതപിക്കണേമ. 13 അങ്ങയുെട ദാസന്മാരായ അ്രബാഹാമിെനയും
യിസ്ഹാക്കിെനയും യി്രസാേയലിെനയും ഓർക്കണേമ. ഞാൻ നിങ്ങള െട
സന്തതിെയ ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും
ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്ത ഈ േദശം നിങ്ങള െട സന്തതിക്ക് െകാടുക്കുകയും
അവർ അതിെന എേന്നക്കും അവകാശമായി ്രപാപിക്കുകയും െചയ്യ െമന്ന്
അങ്ങ് സ്വന്തനാമത്തിൽ അവേരാട് സത്യംെചയ്തുവേല്ലാ”. 14അേപ്പാൾ
യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിന് വരുത്തും എന്ന് കല്പിച്ച അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച്
അനുതപിച്ച .

15 േമാെശ തിരിഞ്ഞ് പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി; സാക്ഷ്യത്തിെന്റ പലക
രണ്ടുംഅവെന്റകയ്യിൽഉണ്ടായിരുന്നു.ആപലകഇപ്പ റവുംഅപ്പ റവുമായി
ഇരുവശത്തും എഴുതിയതായിരുന്നു. 16 പലക ൈദവത്തിെന്റ പണിയും
പലകയിൽ പതിഞ്ഞ എഴുത്ത് ൈദവത്തിെന്റ എഴുത്തും ആയിരുന്നു.
17 ജനം ആർത്തുവിളിക്കുന്ന േഘാഷം േയാശുവ േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ
േമാെശേയാട:് “പാളയത്തിൽ യുദ്ധേഘാഷം ഉണ്ട്” എന്ന് പറഞ്ഞു.

* 32. 9 ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളകഠിനഹൃദയമുള്ള
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18 അതിന് അവൻ: “ജയിച്ച് ആർക്കുന്നവരുെട േഘാഷമല്ല, േതാറ്റ്
നിലവിളിക്കുന്നവരുെട നിലവിളിയുമല്ല, ്രപതിഗാനം െചയ്യന്നവരുെട
േഘാഷമാണ് ഞാൻ േകൾക്കുന്നത”് എന്ന് പറഞ്ഞു. 19 അവൻ
പാളയത്തിന് അടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ കാളക്കുട്ടിെയയും നൃത്തങ്ങെളയും
കണ്ടു. അേപ്പാൾ േമാെശയുെട േകാപം ജ്വലിച്ച . അവൻ പലകകെള
കയ്യിൽനിന്ന്എറിഞ്ഞ്പർവ്വതത്തിെന്റഅടിവാരത്തുവച്ച്െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞു.
20 അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കാളക്കുട്ടിെയ അവൻ എടുത്ത് തീയിൽ ഇട്ട്
ചുട്ട് അരച്ച െപാടിയാക്കി െവള്ളത്തിൽ വിതറി യി്രസാേയൽ മക്കെള
കുടിപ്പിച്ച . 21 േമാെശ അഹേരാേനാടു: “ഈ ജനത്തിേന്മൽ ഇ്രതവലിയ
പാപം വരുത്തുവാൻ അവർ നിേന്നാട് എന്ത് െചയ്തു” എന്ന് േചാദിച്ച .
22 അതിന് അഹേരാൻ പറഞ്ഞത്: “യജമാനെന്റ േകാപം ജ്വലിക്കരുേത;
ഈ ജനം േദാഷത്തിേലക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
23 ‘ഞങ്ങെള നയിേക്കണ്ടതിന് ഒരു ൈദവെത്ത ഉണ്ടാക്കി തരണം;ഞങ്ങെള
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന േമാെശയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ച എന്ന്
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ’ എന്ന് അവർ എേന്നാട് പറഞ്ഞു. 24 ഞാൻ
അവേരാട:് ‘െപാന്നുള്ളവർ അത് അഴിെച്ചടുക്കെട്ട’ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ
അത്എെന്റപക്കൽതന്നു;ഞാൻഅത്തീയിൽഇട്ട ഈകാളക്കുട്ടിപുറത്തു
വന്നു. 25അവരുെട ശ്രതുക്കൾക്കു മുമ്പിൽ അവർ പരിഹാസ്യരാകുവാൻ
അഹേരാൻ അവെര അനുവദിച്ചതിനാൽ ജനം െകട്ടഴിഞ്ഞവരായി
എന്നു കണ്ടിട്ട് േമാെശ പാളയത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ നിന്നുെകാണ്ടു:
26 “യേഹാവയുെട പക്ഷത്ത് ഉള്ളവർ എെന്റ അടുക്കൽ വരെട്ട” എന്ന്
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ േലവ്യർ എല്ലാവരും അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി.
27 അവൻ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും അവനവെന്റ വാൾ
അരയ്ക്ക് െകട്ടി പാളയത്തിൽകൂടി വാതിൽേതാറും കടന്ന് ഓേരാരുത്തൻ
തെന്റ സേഹാദരെനയും, സ്േനഹിതെനയും അയല്ക്കാരെനയും
െകാന്നുകളയുവിൻ എന്നിങ്ങെന യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
കല്പിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 28 േമാെശ പറഞ്ഞതുേപാെല േലവ്യർ െചയ്തു.
അന്ന് ഏകേദശം മൂവായിരം (3,000) േപർ വീണു. 29 “യേഹാവ ഇന്ന്
നിങ്ങൾക്ക് അനു്രഗഹം നല്േകണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഓേരാരുത്തനും
സ്വന്തം മകനും സേഹാദരനും വിേരാധമായി യേഹാവയ്ക്ക് നിങ്ങെള തേന്ന
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുവിൻ” എന്ന് േമാെശ പറഞ്ഞു. 30 പിെറ്റന്നാൾ േമാെശ:
“നിങ്ങൾ ഒരു മഹാപാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾഞാൻ യേഹാവയുെട
അടുക്കൽ കയറിെച്ചല്ല ം; നിങ്ങള െട പാപത്തിനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
െചയ്യ വാൻ എനിക്ക് കഴിേഞ്ഞക്കും”എന്ന് പറഞ്ഞു. 31അങ്ങെന േമാെശ
യേഹാവയുെട അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്ന് പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ: “അേയ്യാ,
ഈജനംമഹാപാതകംെചയ്തുെപാന്നുെകാണ്ട്തങ്ങൾക്ക്ഒരുൈദവെത്ത
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. 32എങ്കിലും അങ്ങ് അവരുെട പാപം ക്ഷമിക്കണേമ;
അെല്ലങ്കിൽ അങ്ങ് എഴുതിയ അങ്ങയുെട പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് എെന്റ
േപര് മായിച്ച കളയണേമ. 33 യേഹാവ േമാെശേയാട:് “എേന്നാട് പാപം
െചയ്തവെന്റ േപര് ഞാൻ എെന്റ പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് മായിച്ച കളയും.
34 ആകയാൽ നീ േപായി ഞാൻ നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്ത േദശേത്തക്ക്
ജനെത്ത കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപാകുക; എെന്റ ദൂതൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ നടക്കും.
എന്നാൽഎെന്റസന്ദർശനദിവസത്തിൽഞാൻഅവരുെട പാപംഅവരുെട
േമൽ സന്ദർശിക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 35 ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ
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ഉണ്ടാക്കുവാൻജനംഅഹേരാെനനിർബന്ധിച്ചതുെകാണ്ട്യേഹാവഅവെര
ദണ്ഡിപ്പിച്ച .

33
1 അതിനുേശഷം യേഹാവ േമാെശേയാട് ഇ്രപകാരം കല്പിച്ച : “നീയും
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് നീ െകാണ്ടുവന്ന ജനവും ഇവിെടനിന്ന് യാ്രത
തുടർന്ന് നിെന്റ സന്തതിക്ക് െകാടുക്കുെമന്ന് ഞാൻ അ്രബാഹാമിേനാടും
യിസ്ഹാക്കിേനാടും യാേക്കാബിേനാടും സത്യംെചയ്ത േദശേത്തക്ക്,
2 പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന േദശേത്തക്ക് തേന്ന, േപാകുവിൻ. ഞാൻ
ഒരു ദൂതെന നിനക്ക് മുമ്പ് അയക്കും; കനാന്യൻ, അേമാര്യൻ, ഹിത്യൻ,
െപരിസ്യൻ, ഹിവ്യൻ, െയബൂസ്യൻ എന്നിവെര ഞാൻ ഓടിച്ച കളയും.
3 വഴിയിൽവച്ച് ഞാൻ നിങ്ങെള നശിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
നിങ്ങള െട നടുവിൽ നടക്കുകയില്ല; നിങ്ങൾ ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള* ജനംആകുന്നു”.
4 േദാഷകരമായ ഈ വചനം േകട്ടേപ്പാൾ ജനം ദുഃഖിച്ച ; ആരും തെന്റ
ആഭരണംധരിച്ചതുമില്ല. 5നിങ്ങൾദുശ്ശാഠ്യമുള്ള†ജനംആകുന്നു;ഞാൻഒരു
നിമിഷേനരം നിങ്ങള െട നടുവിൽ നടന്നാൽ നിങ്ങെള സംഹരിച്ച കളയും;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിേന്നാട് എന്ത് െചയ്യണം എന്നറിേയണ്ടതിന് നീ
നിെന്റ ആഭരണം നീക്കിക്കളയുക എന്നിങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
പറയണംഎന്ന് യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചിരുന്നു. 6അങ്ങെന േഹാേരബ്
പർവ്വതത്തിൽതുടങ്ങിയി്രസാേയൽമക്കൾആഭരണംധരിച്ചില്ല.

7 േമാെശ കൂടാരം എടുത്ത് പാളയത്തിന് പുറത്ത് പാളയത്തിൽനിന്ന്
ദൂരത്ത് അടിച്ച ; അതിന് സമാഗമനകൂടാരം എന്ന് േപർ ഇട്ട .
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവെനല്ലാം പാളയത്തിന് പുറത്തുള്ള
സമാഗമനകൂടാരത്തിേലക്ക് െചന്നു. 8 േമാെശ കൂടാരത്തിേലക്ക്
േപാകുേമ്പാൾ ജനം ഒെക്കയും എഴുേന്നറ്റ് ഒേരാരുത്തൻ സ്വന്തം
കൂടാരവാതില്ക്കൽനിന്നു. േമാെശ കൂടാരത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്നതുവെര
അവെനേനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 9േമാെശകൂടാരത്തിൽ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ
േമഘസ്തംഭം ഇറങ്ങി കൂടാരവാതിൽക്കൽ നില ്ക്കുകയും യേഹാവ
േമാെശേയാട് സംസാരിക്കുകയും െചയ്തു. 10 കൂടാരവാതിൽക്കൽ
േമഘസ്തംഭം നില്ക്കുന്നത് കാണുേമ്പാൾ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുേന്നറ്റ്
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കൂടാരവാതിൽക്കൽനിന്ന് നമസ്കരിച്ച .
11 ഒരുവന ് തെന്റ സ്േനഹിതേനാട് സംസാരിക്കുന്നതുേപാെല യേഹാവ
േമാെശേയാട് അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ച . പിെന്നഅവൻപാളയത്തിേലക്ക്
മടങ്ങിവന്നു;അവെന്റശു്രശൂഷക്കാരനായനൂെന്റപു്രതനായേയാശുവഎന്ന
യൗവനക്കാരൻസമാഗമനകൂടാരം വിട്ട പിരിയാതിരുന്നു.

12 േമാെശ യേഹാവേയാട:് “ഈ ജനെത്ത കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപാകുക
എന്ന് അങ്ങ് എേന്നാട് കല്പിച്ച വേല്ലാ; എങ്കിലും ആെര എേന്നാടുകൂടി
അയയ്ക്കുെമന്ന് അറിയിച്ച തന്നില്ല; എന്നാൽ: ഞാൻ നിെന്ന
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എനിക്ക് നിേന്നാട് കൃപ േതാന്നിയിരിക്കുന്നു എന്ന്
അങ്ങ്അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 13ആകയാൽഎേന്നാട് കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ
അങ്ങയുെട വഴി എെന്ന അറിയിക്കണേമ; അങ്ങയ്ക്ക് എേന്നാട്
കൃപയുണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ അങ്ങെയ അറിയുമാറാകെട്ട;
ഈ ജാതി അങ്ങയുെട ജനം എന്ന് ഓർക്കണേമ”. 14 അതിന്

* 33. 3 ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളകഠിനഹൃദയമുള്ള † 33. 5 ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളകഠിനഹൃദയമുള്ള
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യേഹാവ “എെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം നിേന്നാടുകൂെട േപാരും; ഞാൻ നിനക്ക്
സ്വസ്ഥത നൽകും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 15 യേഹാവേയാട് അവൻ:
“തിരുസാന്നിദ്ധ്യംഎേന്നാടുകൂെട േപാരുന്നില്ലഎങ്കിൽഞങ്ങെളഇവിെടനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിക്കരുേത. 16എേന്നാടുംഅങ്ങയുെട ജനേത്താടും കൃപ ഉെണ്ടന്ന്
ഞാൻ എ്രപകാരം അറിയും? അങ്ങ് ഞങ്ങേളാടുകൂെട േപാരുന്നതിനാൽ
ഞാനും അങ്ങയുെട ജനവും ഭൂതലത്തിലുള്ള സകലജാതികളിലുംവച്ച്
വിേശഷതയുള്ളവരായിരിക്കും”എന്ന് പറഞ്ഞു.

17 യേഹാവ േമാെശേയാട:് “നീ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുേപാെല ഞാൻ
െചയ്യ ം; എനിക്ക് നിേന്നാട് കൃപ േതാന്നിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 18 അേപ്പാൾ അവൻ:
“അങ്ങയുെട േതജസ്സ് എനിക്ക് കാണിച്ച തരണേമ” എന്നേപക്ഷിച്ച .
19 അതിന് യേഹാവ: “ഞാൻ എെന്റ മഹിമ‡ ഒെക്കയും നിെന്റ മുമ്പിൽ
്രപദർശിപ്പിക്കും. യേഹാവയുെട നാമെത്തനിെന്റ മുമ്പിൽ േഘാഷിക്കുകയും
െചയ്യ ം; കൃപ െചയ്യ വാൻ എനിക്ക് മനസ്സള്ളവേനാട് ഞാൻ കൃപ െചയ്യ ം;
കരുണ കാണിക്കുവാൻഎനിക്ക് മനസ്സള്ളവന് ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും”
എന്നരുളിെച്ചയ്തു. 20 “നിനക്ക് എെന്റ മുഖം കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല;
ഒരു മനുഷ്യനും എെന്ന കണ്ട് ജീവേനാടുകൂടി ഇരിക്കയില്ല” എന്നും അവൻ
കല്പിച്ച . 21 “ഇതാ,എെന്റഅടുക്കൽഒരുസ്ഥലംഉണ്ട;്അവിെടആപാറേമൽ
നീ നിൽക്കണം. 22 എെന്റ േതജസ്സ് കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്ന
പാറയുെട ഒരു പിളർപ്പിൽ ആക്കും. ഞാൻ കടന്നുേപാകുേവാളം എെന്റ
ൈകെകാണ്ട് നിെന്ന മറയ്ക്കും. 23 പിെന്ന എെന്റ ൈക നീക്കും; നീ എെന്റ
പിൻഭാഗം കാണും; എെന്റ മുഖം കാണുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല” എന്നും
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തു.

34
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് ഇ്രപകാരം കല്പിച്ച :

“ആദ്യേത്തതുേപാെല രണ്ട് കല്പലകൾ െചത്തിെക്കാള്ള ക; നീ
െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞ ആദ്യെത്ത പലകകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വചനങ്ങൾ
ഞാൻ ആ പലകകളിൽ എഴുതും. 2 നീ രാവിെല തയ്യാറായി സീനായി
പർവ്വതത്തിൽ കയറി, പർവ്വതത്തിെന്റ മുകളിൽ എെന്റ സന്നിധിയിൽ
വരണം. 3 നിേന്നാടുകൂെട ആരും കയറരുത.് പർവ്വതത്തിെലങ്ങും
ആെരയും കാണരുത്. പർവ്വതത്തിനരികിൽ ആടുകേളാ കന്നുകാലികേളാ
േമയുകയും അരുത”്. 4 അങ്ങെന േമാെശ ആദ്യേത്തതുേപാെല രണ്ട്
കല്പലകകൾ െചത്തി, അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ് യേഹാവ തേന്നാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല സീനായി പർവ്വതത്തിൽ കയറി; കല്പലകകൾ രണ്ടും
കയ്യിൽഎടുത്തുെകാണ്ട് േപായി. 5അേപ്പാൾയേഹാവ േമഘത്തിൽഇറങ്ങി
അവിെട അവെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് യേഹാവയുെട നാമെത്ത േഘാഷിച്ച .
6യേഹാവഅവെന്റ മുമ്പാെക വന്ന് േഘാഷിച്ചത:് “യേഹാവ,യേഹാവയായ
ൈദവം, കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ; ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും
വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ. 7ആയിരം ആയിരത്തിന് ദയ പാലിക്കുന്നവൻ;
അകൃത്യവും അതി്രകമവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ; കുറ്റമുള്ളവെന
െവറുെത വിടാെത പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യം മക്കള െടേമലും മക്കള െട
മക്കള െടേമലും മൂന്നാമെത്തയും നാലാമെത്തയും തലമുറേയാളം

‡ 33. 19 മഹിമ ദയ
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സന്ദർശിക്കുന്നവൻ”. 8അേപ്പാൾ േമാെശ ബദ്ധെപ്പട്ട് സാഷ്ടാംഗം വീണ്
നമസ്കരിച്ച : 9 “കർത്താേവ, അേങ്ങക്ക് എേന്നാട് കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ
കർത്താവ് ഞങ്ങള െട മദ്ധ്യത്തിൽ നടേക്കണേമ. ഇത് ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള*
ജനം ആെണങ്കിലും ഞങ്ങള െട അകൃത്യവും പാപവും ക്ഷമിച്ച് ഞങ്ങെള
അങ്ങയുെട അവകാശമാക്കണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 10അതിന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഞാൻ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഭൂമിയിെലങ്ങും ഒരു
ജാതിയിലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ നിെന്റ സർവ്വജനത്തിനും
മുമ്പിൽ ഞാൻ െചയ്യ ം; നീ സഹവാസം െചയ്തുേപാരുന്ന ജനം ഒെക്കയും
യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തിെയ കാണും; ഞാൻ നിേന്നാട് െചയ്യ വാൻ
േപാകുന്നത് ഭയങ്കരമായ ഒരു കാര്യമാണ.് 11 ഇന്ന് ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക; അേമാര്യൻ, കനാന്യൻ, ഹിത്യൻ,
െപരിസ്യൻ, ഹിവ്യൻ, െയബൂസ്യൻ എന്നിവെര ഞാൻ നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടിച്ച കളയും. 12 നീ െചല്ല ന്ന േദശത്തിെല നിവാസികേളാട് നീ ഒരു
ഉടമ്പടി െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ കരുതിെക്കാള്ള ക; അെല്ലങ്കിൽ അത്
നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു െകണിയായിരിക്കും. 13 നിങ്ങൾ അവരുെട
ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ച് വി്രഗഹങ്ങെള തകർത്ത് അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ
െവട്ടിക്കളയണം. 14അന്യൈദവെത്ത നമസ്കരിക്കരുത;് യേഹാവയുെട
നാമം †തീക്ഷ്ണൻ എന്നാകുന്നു; അവൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ൈദവം
തെന്ന. 15ആ േദശത്തിെല നിവാസികേളാട് ഉടമ്പടി െചയ്യരുത.് അവരുെട
േദവന്മാേരാട് അവർ പരസംഗം െചയ്ത,് അവരുെട േദവന്മാർക്ക് ബലി
കഴിക്കുേമ്പാൾ നിെന്ന വിളിക്കുകയും നീ െചന്ന് അവരുെട ബലികൾ
തിന്നുകയും അരുത.് 16അവരുെട പു്രതിമാരിൽനിന്ന് നിെന്റ പു്രതന്മാർക്ക്
ഭാര്യമാെര എടുക്കരുത.് അവരുെട പു്രതിമാർ തങ്ങള െട േദവന്മാേരാട്
പരസംഗംെചയ്യ േമ്പാൾനിെന്റപു്രതന്മാെരെക്കാണ്ട്അവരുെടേദവന്മാേരാട്
പരസംഗം‡ െചയ്യ വാൻ ഇടവരരുത.് 17 േദവന്മാെര വാർത്തുണ്ടാക്കരുത.്
18 പുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവം നീ ആചരിക്കണം. ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല ആബീബ് മാസത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഏഴ്
ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം; ആബീബ് മാസത്തിലാണേല്ലാ നീ
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട േപാന്നത്. 19ആദ്യം ജനിക്കുന്നെതല്ലാം നിെന്റ
ആടുകള െടയും കന്നുകാലികള െടയും കൂട്ടത്തിൽ കടിഞ്ഞൂലായ ആൺ
എല്ലാം എനിക്കുള്ളത് ആകുന്നു. 20എന്നാൽ കഴുതയുെട കടിഞ്ഞൂലിെന
ആട്ടിൻകുട്ടിെയെക്കാണ്ട് വീണ്ടുെകാള്ളണം. വീണ്ടുെകാള്ളന്നിെല്ലങ്കിൽ
അതിെന്റ കഴുത്ത് ഒടിച്ച കളയണം. നിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ആദ്യജാതെര
എല്ലാം വീണ്ടുെകാള്ളണം. െവറുംൈകേയാെട നിങ്ങൾ എെന്റ
മുമ്പാെക വരരുത.് 21 ആറ് ദിവസം േവല െചയ്യണം; ഏഴാം ദിവസം
സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം; ഉഴവുകാലേമാ െകായ്ത്തുകാലേമാ ആയാലും
സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം. 22 േഗാതമ്പുെകായ്ത്തിെല ആദ്യഫലം െകാണ്ട്
വാേരാത്സവവും ആണ്ടവസാനം കായ്കനിെപ്പരുനാള ം നീ ആചരിക്കണം.
23 വർഷത്തിൽ മൂന്ന് ്രപാവശ്യം പുരുഷന്മാെരല്ലാവരും യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായി യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ മുമ്പാെക വരണം. 24ഞാൻ
ജാതികെള നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളഞ്ഞ് നിെന്റ അതിർത്തികൾ

* 34. 9 ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളകഠിനഹൃദയമുള്ള † 34. 14 തീക്ഷ്ണത -അസൂയ,സ്പർദ്ധ, ഉ്രഗത ‡ 34.
16 പരസംഗംഅന്യേദവന്മാെരആരാധിക്കുന്നത് മെറ്റാരുവെന്റ ഭാര്യയുമായി പരസംഗം െചയ്യന്നതിന്
തുല്യമാണ്
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വിശാലമാക്കും; നീ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് ്രപാവശ്യം നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിേലക്ക് കയറിേപ്പാകുേമ്പാൾ ഒരു മനുഷ്യനും
നിെന്റ േദശം േമാഹികക്കുകയില്ല. 25 എനിക്കുള്ള യാഗരക്തം
പുളിപ്പ ള്ള അപ്പേത്താടുകൂടി അർപ്പിക്കരുത.് െപസഹെപരുനാളിെല
യാഗം ്രപഭാതകാലംവെര വേച്ചക്കരുത.് 26 നിെന്റ നിലത്തിെല
ആദ്യവിളവിെന്റആദ്യഫലം നിെന്റൈദവമായയേഹാവയുെടആലയത്തിൽ
െകാണ്ടുവരണം. േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയ അതിെന്റ തള്ളയുെട പാലിൽ
പാകം െചയ്യരുത.് 27 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്: “ഈ വചനങ്ങൾ
എഴുതിെക്കാള്ള ക; ഈ വചനങ്ങൾ ആധാരമാക്കി ഞാൻ നിേന്നാടും
യി്രസാേയലിേനാടും നിയമം െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
28 അവൻ അവിെട ഭക്ഷണം കഴിക്കാെതയും െവള്ളം കുടിക്കാെതയും
നാല്പത് പകലും നാല്പത് രാവും യേഹാവേയാടുകൂടി ആയിരുന്നു;
യേഹാവ പത്ത് കല്പനയായ നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ പലകയിൽ
എഴുതിെക്കാടുത്തു.

29 യേഹാവ തേന്നാട് സംസാരിച്ചതിനാൽ തെന്റ മുഖത്തിെന്റ
ത്വക്ക് ്രപകാശിച്ച എന്ന് േമാെശ സാക്ഷ്യത്തിെന്റ പലകകൾ രണ്ടും
കയ്യിൽ പടിച്ച െകാണ്ട് സീനായിപർവ്വതത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുേമ്പാൾ
അറിഞ്ഞില്ല. 30അഹേരാനും യി്രസാേയൽ മക്കൾ എല്ലാവരും േമാെശെയ
േനാക്കിയേപ്പാൾ അവെന്റ മുഖത്തിെന്റ ത്വക്ക് ്രപകാശിക്കുന്നത് കണ്ടു;
അതുെകാണ്ട്അവർഅവെന്റഅടുക്കൽ െചല്ല വാൻ ഭയെപ്പട്ട . 31 േമാെശ
അവെര വിളിച്ച ; അേപ്പാൾ അഹേരാനും സഭയിെല ്രപമാണികൾ
എല്ലാവരും അവെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു; േമാെശ അവേരാട്
സംസാരിച്ച . 32 അതിന ്െറേശഷം യി്രസാേയൽ മക്കൾ എല്ലാവരും
അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു. സീനായിപർവ്വതത്തിൽവച്ച് യേഹാവ
തേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്ത സകലവും അവൻ അവേരാട് ആജ്ഞാപിച്ച .
33 േമാെശ അവേരാട് സംസാരിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ മുഖത്ത്
ഒരു മൂടുപടം ഇട്ട . 34 േമാെശ യേഹാവേയാട് സംസാരിേക്കണ്ടതിന്
യേഹാവയുെട സന്നിധാനത്തിൽ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ പുറത്ത് വരുേവാളം
മൂടുപടം നീക്കിയിരിക്കും; തേന്നാട് കല്പിച്ചത് അവൻ പുറത്തുവന്ന്
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറയും. 35 യി്രസാേയൽ മക്കൾ േമാെശയുെട
മുഖത്തിെന്റത്വക്ക് ്രപകാശിക്കുന്നതായികണ്ടതുെകാണ്ട് േമാെശഅവേനാട്
സംസാരിേക്കണ്ടതിന് അകത്ത് ്രപേവശിക്കുന്നതുവെര മൂടുപടം പിെന്നയും
തെന്റമുഖത്ത് ഇട്ട െകാള്ള ം.

35
1 അതിനുേശഷം േമാെശ യി്രസാേയൽ മക്കള െട സംഘെത്ത
വിളിച്ച കൂട്ടി അവേരാട് പറഞ്ഞത്: “നിങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുവാൻ യേഹാവ
കല്പിച്ച വചനങ്ങൾ ഇവയാണ്: 2 ആറ് ദിവസം േവല െചയ്യണം; ഏഴാം
ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധമായി യേഹാവയുെട മഹാസ്വസ്ഥതയുള്ള
ശബ്ബത്ത് ആയിരിക്കണം; അന്ന് േവല െചയ്യന്നവൻ എല്ലാം മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം. 3ശബ്ബത്ത്നാളിൽനിങ്ങള െടവാസസ്ഥലങ്ങളിൽഎങ്ങും
തീ കത്തിക്കരുത”്.

4 േമാെശ പിെന്നയും യി്രസാേയൽ മക്കള െട സർവ്വസഭേയാടും
പറഞ്ഞത:് “യേഹാവ ഇ്രപകാരം കല്പിച്ച : 5 നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
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യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു വഴിപാട് എടുക്കുവിൻ. നല്ല മനസ്സള്ളവെനല്ലാം
യേഹാവയ്ക്ക് വഴിപാട് െകാണ്ടുവരണം. 6 െപാന്ന്, െവള്ളി, താ്രമം,
നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ, േകാലാട്ട േരാമം,
7 ചുവപ്പിച്ച ആട്ട െകാറ്റേന്താൽ, തഹശുേതാൽ, ഖദിരമരം, 8 വിളക്കിന്
എണ്ണ, അഭിേഷകൈതലത്തിനും പരിമളധൂപത്തിനും സുഗന്ധവർഗ്ഗം,
9 േഗാേമദകക്കല്ല,് ഏേഫാദിനും പതക്കത്തിനും പതിേക്കണ്ട കല്ല് എന്നിവ
തെന്ന. 10 നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനികളായ എല്ലാവരും വന്ന് യേഹാവ
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം. 11 തിരുനിവാസം, അതിെന്റ
മൂടുവിരി,പുറമൂടി, െകാളത്തുകൾ,പലകകൾ,അന്താഴങ്ങൾ, 12തൂണുകൾ,
ചുവടുകൾ, െപട്ടകം, അതിെന്റ തണ്ടുകൾ, കൃപാസനം, മറയുെട തിരശ്ശീല,
13 േമശ, അതിെന്റ തണ്ടുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ ഒെക്കയും, കാഴ്ചയപ്പം,
14െവളിച്ചത്തിന് നിലവിളക്ക,്അതിെന്റഉപകരണങ്ങൾ,അതിെന്റദീപങ്ങൾ,
വിളക്കിന് എണ്ണ, 15 ധൂപപീഠം, അതിെന്റ തണ്ടുകൾ, അഭിേഷകൈതലം,
സുഗന്ധധൂപവർഗ്ഗം, തിരുനിവാസത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശന വാതിലിെന്റ
മറശ്ശീല, 16 േഹാമയാഗപീഠം, അതിെന്റ താ്രമജാലം, തണ്ടുകൾ, അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം, െതാട്ടി, അതിെന്റ കാൽ, 17 ്രപാകാരത്തിെന്റ
മറശ്ശീലകൾ, അതിെന്റ തൂണുകൾ, ചുവടുകൾ, ്രപാകാരവാതിലിെന്റ
മറ, 18 തിരുനിവാസത്തിെന്റ കുറ്റികൾ, ്രപാകാരത്തിെന്റ കുറ്റികൾ,
19 അവയുെട കയറുകൾ, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ
വിേശഷവസ്്രതങ്ങൾ, പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ വിശുദ്ധവസ്്രതം,
പുേരാഹിതശു്രശൂഷയ്ക്കായി അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട വസ്്രതങ്ങൾ
എന്നിവ തെന്ന”. 20 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കള െട സർവ്വസഭയും
േമാെശയുെട അടുക്കൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട . 21 ഹൃദയത്തിൽ ഉത്സാഹവും
മനസ്സിൽ താത്പര്യവും േതാന്നിയവർ എല്ലാം സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
്രപവൃത്തിയ്ക്കുംഅതിെന്റസകലശു്രശൂഷയ്ക്കും വിശുദ്ധവസ്്രതങ്ങൾക്കും
േവണ്ടി യേഹാവയ്ക്ക് വഴിപാട് െകാണ്ടുവന്നു. 22 പുരുഷന്മാരും
സ്്രതീകള മായി ഔദാര്യമനസ്സള്ളവർ എല്ലാവരും യേഹാവയ്ക്ക്
െപാൻവഴിപാട് െകാടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചവെരല്ലാം വള, കുണുക്ക,്
േമാതിരം, മാല മുതലായ സകലവിധ െപാന്നാഭരണങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്നു.
23 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ, േകാലാട്ട േരാമം,
ചുവപ്പിച്ച ആട്ട െകാറ്റേന്താൽ, തഹശൂേതാൽ എന്നിവ ൈകവശമുള്ളവർ
അത് െകാണ്ട് വന്നു. 24 െവള്ളിയും താ്രമവും വഴിപാടുെകാടുക്കുവാൻ
നിശ്ചയിച്ചവെരല്ലാം യേഹാവയ്ക്ക് വഴിപാട് െകാണ്ടുവന്നു. ശു്രശൂഷയിെല
എല്ലാപണിക്കുമായി ഖദിരമരം ൈകവശമുള്ളവൻ അതുെകാണ്ടുവന്നു.
25സാമർത്ഥ്യമുള്ളസ്്രതീകൾഎല്ലാംതങ്ങള െടൈകെകാണ്ട്െനയ്െതടുത്ത
നീലനൂലും ധൂ്രമനൂലും ചുവപ്പ നൂലും പഞ്ഞിനൂലും െകാണ്ടുവന്നു.
26 ഹൃദയത്തിൽ ഉത്സാഹം േതാന്നിയ സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്്രതീകൾ
എല്ലാം േകാലാട്ട േരാമം െകാണ്ട് നൂലുണ്ടാക്കി. 27 ്രപമാണികൾ
ഏേഫാദിനും പതക്കത്തിനും പതിേക്കണ്ട കല്ല കള ം േഗാേമദകക്കല്ല കള ം
28 െവളിച്ചത്തിനും അഭിേഷകൈതലത്തിനും സുഗന്ധധൂപത്തിനുമായി
പരിമളവർഗ്ഗവും എണ്ണയും െകാണ്ട് വന്നു. 29 േമാെശമുഖാന്തരം യേഹാവ
കല്പിച്ച സകല്രപവൃത്തിക്കുമായി െകാണ്ടുവരുവാൻ യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ
ഔദാര്യമനസ്സള്ള സകലപുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം യേഹാവയ്ക്ക്
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സ്വേമധാദാനം െകാണ്ടുവന്നു.
30 എന്നാൽ േമാെശ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറഞ്ഞത്: “േനാക്കുവിൻ;
യേഹാവ െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ ഹൂരിെന്റ മകനായ ഊരിയുെട മകൻ
െബസേലലിെന േപരുെചാല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 31 കൗശലപ്പണികൾ
സങ്കല്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുവാനും െപാന്ന്, െവള്ളി, താ്രമം എന്നിവെകാണ്ട്
പണി െചയ്യ വാനും 32 രത്നം െവട്ടി പതിക്കുവാനും മരത്തിൽ
െകാത്തുപണിയായ സകലവിധ കൗശലപ്പണികള ം െചയ്യ വാനും
33 യേഹാവ ദിവ്യാത്മാവിനാൽ അവെന ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും
സകലവിധ സാമർത്ഥ്യവുംെകാണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു. 34അവെന്റ മനസ്സിലും
ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ അഹീസാമാക്കിെന്റ മകനായ ഒെഹാലിയാബിെന്റ
മനസ്സിലും മറ്റ ള്ളവെര പഠിപ്പിക്കുവാൻ യേഹാവ േതാന്നിച്ചിരിക്കുന്നു.
35 െകാത്തുപണിക്കാരെന്റയും കൗശലപ്പണിക്കാരെന്റയും നീലനൂൽ,
ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട് പണിെചയ്യന്ന
തയ്യൽക്കാരെന്റയും െനയ്ത്തുകാരെന്റയും ഏതുതരം ശില്പേവല
െചയ്യന്നവരുെടയും കൗശലപ്പണികൾ സങ്കല്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുെടയും
സകലവിധ്രപവൃത്തിയും െചയ്യ വാൻ യേഹാവ അവെര മനസ്സിൽ
ജ്ഞാനംെകാണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു.

36
1 െബസേലലും, ഒെഹാലിയാബും, യേഹാവ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും
നല്കിയ സകലജ്ഞാനികള ം, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്ക്
യേഹാവകല്പിച്ചതുേപാെലസകല്രപവൃത്തികള ം െചയ്യണം.

2 അങ്ങെന േമാെശ െബസേലലിെനയും ഒെഹാലിയാബിെനയും
യേഹാവ മനസ്സിൽജ്ഞാനം നല്കിയിരുന്ന എല്ലാവെരയും ്രപവൃത്തിയിൽ
േചരുവാൻ മനസ്സിൽ ഉത്സാഹം േതാന്നിയ എല്ലാവെരയും വിളിച്ച വരുത്തി.
3 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശു്രശൂഷയുെട ്രപവൃത്തി െചയ്യ വാൻ യി്രസാേയൽ
മക്കൾ െകാണ്ടുവന്ന വഴിപാട് ഒെക്കയും അവർ േമാെശയുെട
പക്കൽനിന്ന് വാങ്ങി; എന്നാൽ അവർ പിെന്നയും രാവിെലേതാറും
സ്വേമധാദാനങ്ങൾ അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 4 അേപ്പാൾ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ പണിയിൽ ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന ജ്ഞാനികൾ എല്ലാവരും
അവർ െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന പണി നിർത്തി വന്ന് േമാെശേയാട:്
5 “യേഹാവ െചയ്യ വാൻ കല്പിച്ച ശു്രശൂഷയ്ക്ക് േവണ്ടതിലധികമായി ജനം
െകാണ്ടുവരുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 6അതിന് േമാെശ: “പുരുഷന്മാരാകെട്ട
സ്്രതീകളാകെട്ട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ ശു്രശൂഷയുെട ആവശ്യത്തിന് ഇനി
വഴിപാട് െകാണ്ടുവേരണ്ട” എന്ന് കല്പിച്ച ; അവർ അത് പാളയത്തിൽ
്രപസിദ്ധമാക്കി. അങ്ങെന ജനം െകാണ്ടുവരുന്നത് നിർത്തിവച്ച .
7 െകാണ്ടുവന്ന സാമാനങ്ങൾ സകല ്രപവൃത്തിയും െചയ്യ വാൻ
േവണ്ടുേവാളവുംഅധികവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

8 പണി െചയ്യന്നവരിൽ ജ്ഞാനികളായ എല്ലാവരും പഞ്ഞിനൂൽ,
ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ എന്നിവെകാണ്ടുള്ള പത്ത് മൂടുശീലെകാണ്ട്
തിരുനിവാസം ഉണ്ടാക്കി; െനയ്ത്തുകാരെന്റ ചി്രതപ്പണിയായ െകരൂബുകൾ
മൂടുശീലകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 9ഓേരാ മൂടുശീലയ്ക്കും ഇരുപെത്തട്ട്
മുഴം നീളവും നാല് മുഴം വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു; എല്ലാ മൂടുശീലകൾക്കും
ഒേരഅളവ് ആയിരുന്നു. 10അഞ്ച് മൂടുശീലകൾ ഒേന്നാെടാന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ച ;
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മെറ്റ അഞ്ച് മൂടുശീലകള ം ഒേന്നാെടാന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ച . 11 അങ്ങെന
ബന്ധിപ്പിച്ച ണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമെത്ത വിരിയുെട അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലയുെട
വിള മ്പിൽ നീലനൂൽെകാണ്ട് കണ്ണികൾ ഉണ്ടാക്കി; രണ്ടാമെത്ത വിരിയുെട
അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലയുെട വിള മ്പിലും അങ്ങെന തെന്ന ഉണ്ടാക്കി. 12 ഒരു
മൂടുശീലയിൽ അമ്പത് കണ്ണികൽ ഉണ്ടാക്കി; രണ്ടാമെത്ത വിരിയുെട
പുറെത്ത മൂടുശീലയുെട വിള മ്പിലും അമ്പത് കണ്ണികൾ ഉണ്ടാക്കി;
കണ്ണികൾ േനർക്കുേനെര ആയിരുന്നു. 13 അവൻ െപാന്നുെകാണ്ട്
അമ്പത് െകാളത്തുകള ം ഉണ്ടാക്കി; െകാളത്തുെകാണ്ട് മൂടുശീലകൾ
ഒേന്നാെടാന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ച ; അങ്ങെന തിരുനിവാസം ഒന്നായി തീർന്നു.
14 തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ മൂടുവരിയായി േകാലാട്ട േരാമംെകാണ്ടുള്ള
മൂടുശീലകൾ ഉണ്ടാക്കി, പതിെനാന്ന് മൂടുശീലകൾ ഉണ്ടാക്കി. 15 ഓേരാ
മൂടുശീലയ്ക്കും മുപ്പത് മുഴം നീളവും നാല് മുഴം വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു;
മൂടുശീല പതിെനാന്നിന്നും ഒേര അളവ് ആയിരുന്നു. 16 അവൻ അഞ്ച്
മൂടുശീല ഒന്നായും ആറ് മൂടുശീല ഒന്നായും ബന്ധിപ്പിച്ച . 17 ഇങ്ങെന
ബന്ധിപ്പിച്ച ണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമെത്ത വിരിയുെട അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലയുെട
വിള മ്പിൽ അമ്പത് കണ്ണികള ം രണ്ടാമെത്ത വിരിയുെട അറ്റത്തുള്ള
മൂടുശീലയുെട വിള മ്പിൽ അമ്പത് കണ്ണികള ം ഉണ്ടാക്കി. 18 കൂടാരം
ഒന്നായിരിേക്കണ്ടതിന് അത് ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ താ്രമംെകാണ്ട് അമ്പത്
െകാളത്തുകള ം ഉണ്ടാക്കി. 19 ചുവപ്പിച്ച ആട്ട െകാറ്റേന്താൽെകാണ്ട്
കൂടാരത്തിന് ഒരു പുറമൂടിയും അതിെന്റ മീെത തഹശുേതാൽെകാണ്ട് ഒരു
പുറമൂടിയുംഅവൻഉണ്ടാക്കി.

20 ഖദിരമരംെകാണ്ട് തിരുനിവാസത്തിന് േനെര നില്ക്കുന്ന പലകകള ം
ഉണ്ടാക്കി. 21 ഓേരാ പലകയ്ക്കും പത്തുമുഴം നീളവും ഒന്നര മുഴം
വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 22ഓേരാ പലകയ്ക്കും തമ്മിൽ േചർന്നിരിക്കുന്ന
രണ്ട് കുടുമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇങ്ങെന തിരുനിവാസത്തിെന്റ
എല്ലാ പലകയ്ക്കും ഉണ്ടാക്കി. 23 അവൻ തിരുനിവാസത്തിനായി
െതക്കുവശേത്തക്ക് ഇരുപത് പലക ഉണ്ടാക്കി. 24 ഒരു പലകയുെട
അടിയിൽ രണ്ട് കുടുെമക്കു രണ്ട് ചുവടും മെറ്റാരു പലകയുെട അടിയിൽ
രണ്ടു കുടുെമക്കു രണ്ട് ചുവടും ഇങ്ങെന ഇരുപത് പലകകള െടയും
അടിയിൽ െവള്ളിെകാണ്ട് നാല്പത് ചുവടുകൾ അവൻ ഉണ്ടാക്കി.
25 തിരുനിവാസത്തിെന്റ മറുപുറത്ത് വടക്കുവശേത്തക്കും ഇരുപത്
പലകകൾ ഉണ്ടാക്കി. 26 ഒരു പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ട് ചുവടും
മെറ്റാരു പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ട് ചുവടും ഇങ്ങെന അവയ്ക്ക് നാല്പത്
െവള്ളിച്ച വടുകൾ ഉണ്ടാക്കി. 27 തിരുനിവാസത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ
വശേത്തക്ക് ആറ് പലകകൾ ഉണ്ടാക്കി. 28 തിരുനിവാസത്തിെന്റ
ഇരുവശത്തുമുള്ള േകാണുകൾക്ക് ഈ രണ്ട് പലകകൾ ഉണ്ടാക്കി. 29അവ
താെഴ രണ്ടായും േമലറ്റത്ത് ഒന്നാമെത്ത വളയംവെര തമ്മിൽ േചർന്ന്
ഒറ്റയായും ഇരുന്നു. രണ്ട് മൂലയിലുള്ള രണ്ടിനും അങ്ങെന െചയ്തു.
30ഇങ്ങെനഎട്ട് പലകകള ംഓേരാ പലകയുെടഅടിയിൽ രണ്ട് ചുവട് വീതം
പതിനാറ് െവള്ളിച്ച വടുകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 31അവൻ ഖദിരമരംെകാണ്ട്
അന്താഴങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി; തിരുനിവാസത്തിെന്റ ഒരു വശെത്ത പലകയ്ക്ക്
അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ; 32 തിരുനിവാസത്തിെന്റ മറുവശെത്ത പലകയ്ക്ക്
അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ; തിരുനിവാസത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗത്ത്
പിൻവശെത്തപലകയ്ക്ക്അഞ്ച്അന്താഴങ്ങൾ. 33നടുവിലെത്തഅന്താഴം
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പലകയുെട ഒത്ത നടുവിൽ ഒരു അറ്റത്തുനിന്ന് മെറ്റ അറ്റംവെര െചല്ല വാൻ
തക്കവണ്ണം ഉണ്ടാക്കി. 34പലകകൾ െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു;അന്താഴം
ഇടുവാനുള്ള അവയുെട വളയങ്ങൾ െപാന്നുെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി, അന്താഴം
െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു.

35 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട്
അവൻ ഒരു തിരശ്ശീലയും ഉണ്ടാക്കി: െനയ്ത്തുകാരെന്റ ചി്രതപ്പണിയായ
െകരൂബുകൾ അവയിൽ ഉള്ളതായി അതിെന ഉണ്ടാക്കി. 36 അതിന്
ഖദിരമരംെകാണ്ട് നാല് തൂണുകള ം ഉണ്ടാക്കി, െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു;
അവയുെട െകാളത്തുകൾ െപാന്നുെകാണ്ട് ആയിരുന്നു; അവയ്ക്ക്
െവള്ളിെകാണ്ട് നാല് ചുവടുകൾ വാർപ്പിച്ച . 37 കൂടാരത്തിെന്റ വാതിലിന്
നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട്
ചി്രതത്തയ്യൽക്കാരെന്റ പണിയുള്ള ഒരു മറശ്ശീലയും 38 അതിന് അഞ്ച്
തൂണുകള ം അവയ്ക്ക് െകാളത്തും ഉണ്ടാക്കി; അവയുെട കുമിഴുകള ം
േമൽചുറ്റ പടികള ം െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു; എന്നാൽ അവയുെട
ചുവട്അഞ്ചുംതാ്രമംെകാണ്ട്ആയിരുന്നു.

37
1 െബസേലൽ ഖദിരമരംെകാണ്ട് െപട്ടകം ഉണ്ടാക്കി. അതിന് രണ്ടരമുഴം
നീളവും ഒന്നര മുഴം വീതിയും ഒന്നര മുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
2 അതിെന്റ അകവും പുറവും െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു, അതിന്
ചുറ്റ ം െപാന്നുെകാണ്ട് ഒരു വക്ക് ഉണ്ടാക്കി. 3അതിെന്റ നാല് കാലിനും
ഇപ്പ റത്ത് രണ്ട് വളയങ്ങൾ അപ്പ റത്ത് രണ്ട് വളയങ്ങൾ ഇങ്ങെന നാല്
െപാൻവളയങ്ങൾ വാർപ്പിച്ച . 4 അവൻ ഖദിരമരംെകാണ്ട് തണ്ടുകൾ
ഉണ്ടാക്കി െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു. 5 െപട്ടകം ചുമേക്കണ്ടതിന്
ആ തണ്ട് െപട്ടകത്തിെന്റ പാർശ്വങ്ങളിലുള്ള വളയങ്ങളിൽ െചലുത്തി.
6അവൻ തങ്കംെകാണ്ട് കൃപാസനം* ഉണ്ടാക്കി;അതിന് രണ്ടരമുഴം നീളവും
ഒന്നര മുഴം വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 അവൻ െപാന്നുെകാണ്ട് രണ്ട്
െകരൂബുകെള ഉണ്ടാക്കി കൃപാസനത്തിെന്റ രണ്ട് അറ്റത്തും അവെയ
അടിപ്പ പണിയായി ഉണ്ടാക്കി. 8 ഒരു െകരൂബ് ഒരു അറ്റത്തും മെറ്റ
െകരൂബ് മെറ്റ അറ്റത്തും ഇങ്ങെന െകരൂബുകെള കൃപാസനത്തിെന്റ രണ്ട്
അറ്റത്തും അതിൽനിന്ന് തെന്ന ഉള്ളവയായി ഉണ്ടാക്കി. 9 െകരൂബുകൾ
മുകളിേലക്ക് ചിറക് വിടർത്തി ചിറകുെകാണ്ട് കൃപാസനെത്ത മൂടുകയും
തമ്മിൽ അഭിമുഖമായിരിക്കുകയും െചയ്തു; െകരൂബുകള െട മുഖം
കൃപാസനത്തിന് േനെരആയിരുന്നു.

10അവൻ ഖദിരമരംെകാണ്ട് േമശ ഉണ്ടാക്കി. അതിന് രണ്ട് മുഴം നീളവും
ഒരു മുഴംവീതിയും ഒന്നരമുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 11അത്തങ്കംെകാണ്ട്
െപാതിഞ്ഞ് ചുറ്റ ം െപാന്നുെകാണ്ട് ഒരു വക്ക് ഉണ്ടാക്കി. 12 അതിന്
ചുറ്റ ം നാല് വിരൽ വീതിയുള്ള ഒരു ചട്ടവും ഉണ്ടാക്കി. ചട്ടത്തിന് ചുറ്റ ം
െപാന്നുെകാണ്ട് ഒരു വക്ക് ഉണ്ടാക്കി. 13അതിന് നാല് െപാൻവളയം വാർത്ത്
നാല് കാലിെന്റയും ഓേരാ പാർശ്വത്തിൽ തറച്ച . 14 േമശ ചുമേക്കണ്ടതിന്
തണ്ടുകൾ ഇടുവാൻ വളയങ്ങൾ ചട്ടേത്താട് േചർന്നിരുന്നു. 15 േമശ
ചുമേക്കണ്ടതിനുള്ളതണ്ടുകൾഖദിരമരംെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി െപാന്നുെകാണ്ട്
െപാതിഞ്ഞു. 16 േമശേമലുള്ള ഉപകരണങ്ങളായ തളികകള ം കരണ്ടികള ം

* 37. 6 കൃപാസനം മൂടി,അടപ്പ്
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കിണ്ടികള ം പകരുവാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന കുടങ്ങള ം തങ്കംെകാണ്ട്
ഉണ്ടാക്കി.

17അവൻതങ്കംെകാണ്ട് നിലവിളക്ക് ഉണ്ടാക്കി;വിളക്ക്അടിപ്പ പണിയായി
ഉണ്ടാക്കി; അതിെന്റ ചുവടും തണ്ടും പുഷ്പപുടങ്ങള ം മുട്ട കള ം പൂക്കള ം
അതിൽനിന്ന്തെന്നആയിരുന്നു. 18നിലവിളക്കിെന്റഒരുവശത്തുനിന്ന് മൂന്ന്
ശാഖകൾ, അതിെന്റ മെറ്റ വശത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ശാഖകൾ, ഇങ്ങെന ആറ്
ശാഖകൾ അതിെന്റ പാർശ്വങ്ങളിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട . 19 ഒരു ശാഖയിൽ
ഓേരാ മുട്ട ം ഓേരാ പൂവുമായി ബദാംപൂേപാെല മൂന്ന് പുഷ്പപുടവും
മെറ്റാരു ശാഖയിൽ ഓേരാ മുട്ട ം ഓേരാ പൂവുമായി ബദാംപൂേപാെല
മൂന്ന് പുഷ്പപുടങ്ങള ം ഇങ്ങെന നിലവിളക്കിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട ആറ്
ശാഖകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. 20 വിളക്കുതണ്ടിൽ മുട്ട കള ം പൂക്കള മായി
ബദാംപൂേപാെല നാല് പുഷ്പപുടങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 21അതിൽനിന്നുള്ള
രണ്ട് ശാഖയ്ക്ക് കീെഴ ഒരു മുട്ട ം, അതിൽനിന്നുള്ള മെറ്റ രണ്ട് ശാഖയ്ക്ക്
കീെഴ ഒരു മുട്ട ം,അതിൽനിന്നുള്ള േശഷം രണ്ട് ശാഖയ്ക്ക് കീെഴ ഒരു മുട്ട ം,
ഇങ്ങെന അതിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന ആറ് ശാഖകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.
22 മുട്ട കള ം ശാഖകള ം അതിൽനിന്ന് തെന്നആയിരുന്നു; അത് മുഴുവനും
തങ്കംെകാണ്ടുള്ള ഒറ്റ അടിപ്പ പണിയായിരുന്നു. 23അവൻ അതിെന്റ ഏഴ്
ദീപങ്ങള ം അതിെന്റ ചവണകള ം കരിന്തിരിപ്പാ്രതങ്ങള ം തങ്കംെകാണ്ട്
ഉണ്ടാക്കി. 24 ഒരു താലന്ത†് തങ്കംെകാണ്ട് അവൻ അതും അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും ഉണ്ടാക്കി.

25 അവൻ ഖദിരമരംെകാണ്ട് ധൂപപീഠം ഉണ്ടാക്കി; അത് ഒരു മുഴം
നീളവും ഒരു മുഴം വീതിയും ഇങ്ങെന സമചതുരം ആയിരുന്നു. അതിന്
ഉയരം രണ്ട് മുഴം ആയിരുന്നു. അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ അതിൽനിന്ന്
തെന്ന ആയിരുന്നു. 26അവൻ അതും അതിെന്റ േമല്പലകയും അതിെന്റ
പാർശ്വങ്ങള ം െകാമ്പുകള ം തങ്കംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു; അതിന് ചുറ്റ ം
െപാന്നുെകാണ്ട് ഒരു വക്ക് ഉണ്ടാക്കി. 27 അത് ചുമേക്കണ്ടതിന് തണ്ട്
െചലുത്തുവാൻ വക്കിന് കീെഴ രണ്ട് പാർശ്വത്തിലുള്ള ഓേരാ േകാണിലും
ഓേരാ െപാൻവളയം ഉണ്ടാക്കി. 28ഖദിരമരംെകാണ്ട് തണ്ടുകള ം ഉണ്ടാക്കി
െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു. 29അവൻവിശുദ്ധമായഅഭിേഷകൈതലവും
നല്ല സുഗന്ധമുള്ള നിർമ്മല ധൂപവർഗ്ഗവും ൈതലക്കാരെന്റ വിദ്യ്രപകാരം
ഉണ്ടാക്കി.

38
1അവൻഖദിരമരംെകാണ്ട് േഹാമയാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി;അത്അഞ്ച് മുഴം
നീളവും അഞ്ച് മുഴം വീതിയും ഉള്ളസമചതുരമായിരുന്നു. അതിെന്റ ഉയരം
മൂന്ന് മുഴംആയിരുന്നു. 2അതിെന്റനാല് േകാണിലും നാല് െകാമ്പ് ഉണ്ടാക്കി;
െകാമ്പുകൾ അതിൽനിന്ന് തെന്ന ആയിരുന്നു. താ്രമംെകാണ്ട് അത്
െപാതിഞ്ഞു. 3ചട്ടി, ചട്ട കം, കലശം, മുൾെകാളത്ത,് തീക്കലശം ഇങ്ങെന
പീഠത്തിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും ഉണ്ടാക്കി;അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ
എല്ലാംതാ്രമംെകാണ്ട്ഉണ്ടാക്കി. 4അവൻയാഗപീഠത്തിന്വലപ്പണിയായഒരു
താ്രമജാലം ഉണ്ടാക്കി; അത് താെഴ അതിെന്റ ചുറ്റ പടിക്ക് കീെഴ അതിെന്റ
പകുതിേയാളം എത്തി. 5 താ്രമജാലത്തിെന്റ നാല് അറ്റത്തിനും തണ്ട്
ഇടുവാൻ നാല് വളയം വാർത്തു. 6 ഖദിരമരംെകാണ്ട് തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി

† 37. 24 ഒരു താലന്ത് 35കിേലാ്രഗാം
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താ്രമംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു. 7 യാഗപീഠം ചുമേക്കണ്ടതിന് അതിെന്റ
പാർശ്വങ്ങളിലുള്ള വളയങ്ങളിൽ ആ തണ്ടുകൾ കടത്തി; യാഗപീഠം
പലകെകാണ്ട് െപാള്ളയായി ഉണ്ടാക്കി.

8 സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ േസവ െചയ്തുവന്ന
സ്്രതീകള െട *ദർപ്പണങ്ങൾ െകാണ്ട് അവൻ താ്രമെത്താട്ടിയും അതിെന്റ
താ്രമക്കാലും ഉണ്ടാക്കി.

9 അവൻ ്രപാകാരവും ഉണ്ടാക്കി; െതക്കുവശെത്ത ്രപാകാരത്തിന്
പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള നൂറ് മുഴം മറശ്ശീല ഉണ്ടായിരുന്നു.
10 അതിന് ഇരുപത് തൂണുകള ം തൂണുകൾക്ക് ഇരുപത് താ്രമച്ച വടും
ഉണ്ടായിരുന്നു. തൂണുകള െട െകാളത്തും േമൽചുറ്റ പടിയും െവള്ളി
ആയിരുന്നു. 11 വടക്കുവശത്ത് നൂറ് മുഴം മറശ്ശീലയും അതിന് ഇരുപത്
തൂണും തൂണുകൾക്ക് ഇരുപത് താ്രമച്ച വടും ഉണ്ടായിരുന്നു; തൂണുകള െട
െകാളത്തും േമൽചുറ്റ പടിയും െവള്ളി ആയിരുന്നു. 12 പടിഞ്ഞാറുവശത്ത്
അമ്പത് മുഴം മറശ്ശീലയും അതിന് പത്ത് തൂണും തൂണുകൾക്ക് പത്ത്
ചുവടും ഉണ്ടായിരുന്നു; തൂണുകള െട െകാളത്തും േമൽചുറ്റ പടിയും
െവള്ളി ആയിരുന്നു. 13കിഴക്കുവശത്ത് മറശ്ശീല അമ്പത് മുഴം ആയിരുന്നു.
14 വാതിലിെന്റ ഒരു വശത്ത് മറശ്ശീല പതിനഞ്ച് മുഴവും അതിന് മൂന്ന്
തൂണും അവയ്ക്ക് മൂന്ന് ചുവടുകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 മെറ്റവശത്തും
അങ്ങെന തെന്ന; ഇങ്ങെന ്രപാകാരവാതിലിെന്റ ഇപ്പ റത്തും അപ്പ റത്തും
പതിനഞ്ച് മുഴം മറശ്ശീലയും അവയ്ക്ക് മൂന്ന് തൂണുകള ം തൂണുകൾക്ക്
മൂന്ന് ചുവടും ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 ചുറ്റ ം ്രപാകാരത്തിെന്റ മറശ്ശീല
ഒെക്കയും പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട് ആയിരുന്നു. 17 തൂണുകൾക്കുള്ള
ചുവട് താ്രമംെകാണ്ടും തൂണുകള െട െകാളത്തും േമൽചുറ്റ പടിയും
െവള്ളിെകാണ്ടും കുമിഴുകൾ െവള്ളിെപാതിഞ്ഞവയും ്രപാകാരത്തിെന്റ
തൂണുകൾഒെക്കയും െവള്ളിെകാണ്ട് േമൽചുറ്റ പടിയുള്ളവയുംആയിരുന്നു.
18എന്നാൽ ്രപാകാരവാതിലിെന്റ മറശ്ശീല നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ,
പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട് ചി്രതത്തയ്യൽപണി ആയിരുന്നു;
അതിെന്റനീളംഇരുപത് മുഴവുംഅതിെന്റഉയരംഅഞ്ച്മുഴവുംആയിരുന്നു.
19 അതിെന്റ തൂണ് നാലും അവയുെട ചുവട് നാലും താ്രമമായിരുന്നു;
െകാളത്തുംകുമിഴുകൾെപാതിഞ്ഞിരുന്നതകിടും േമൽചുറ്റ പടിയും െവള്ളി
ആയിരുന്നു. 20 തിരുനിവാസത്തിനും ്രപാകാരത്തിനും നാല് പുറവുമുള്ള
കുറ്റികൾഎല്ലാം താ്രമംആയിരുന്നു.

21 േമാെശയുെട കല്പനഅനുസരിച്ച് പുേരാഹിതനായഅഹേരാെന്റ മകൻ
ഈഥാമാർ മുഖാന്തരം േലവ്യരുെട ശു്രശൂഷയാൽകണക്ക് കൂട്ടിയതുേപാെല
സാക്ഷ്യകൂടാരെമന്ന തിരുനിവാസത്തിനുണ്ടായ െചലവ് എെന്തന്നാൽ:
22െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽഹൂരിെന്റ മകനായഊരിയുെട മകൻ െബസേലൽ
േമാെശേയാട് യേഹാവ കല്പിച്ചെതാെക്കയും ഉണ്ടാക്കി. 23അവേനാടുകൂടി
ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ അഹീസാമാക്കിെന്റ മകനായി െകാത്തുപണിക്കാരനും
െകൗശലപ്പണിക്കാരനും നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ട് ചി്രതത്തയ്യൽപണി െചയ്യന്നവനുമായ ഒെഹാലിയാബും
ഉണ്ടായിരുന്നു.

* 38. 8 ദർപ്പണം -കണ്ണാടി
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24 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ സകല്രപവൃത്തിയുെടയും പണിക്ക് വഴിപാടായി
ഉപേയാഗിച്ച െപാന്ന് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം ആെക
ഇരുപെത്താമ്പതു താലന്തും† എഴുനൂറ്റിമുപ്പതു േശെക്കലും‡ ആയിരുന്നു.
25 സഭയിൽ എണ്ണെമടുക്കെപ്പട്ടവരുെട െവള്ളി വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറു താലന്തും§ ആയിരത്തി എഴുനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച*്
േശെക്കലും ആയിരുന്നു. 26 ഇരുപത് വയസ്സ ം അതിന് മുകളിൽ
്രപായമുള്ളവരായി എണ്ണെമടുക്കെപ്പട്ടവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട
ആറുലക്ഷത്തിമൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ്റമ്പത് േപരിൽ ഓേരാരുത്തർക്കും ഓേരാ
െബക്കാ വീതമായിരുന്നു; അത് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം അര
േശെക്കൽ ആകുന്നു. 27 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ ചുവടുകള ം മറശ്ശീലയുെട
ചുവടുകള ം വാർക്കുന്നതിന് ഒരു ചുവടിന് ഒരു താലന്ത് വീതം നൂറ് ചുവടിന്
നൂറ് താലന്ത് െവള്ളി െചലവായി. 28 േശഷിച്ച ആയിരത്തി എഴുനൂറ്റി
എഴുപത്തഞ്ച് േശെക്കൽെകാണ്ട് അവൻ തൂണുകൾക്ക് െകാളത്ത്
ഉണ്ടാക്കുകയുംകുമിഴ് െപാതികയും േമൽചുറ്റ പടി ഉണ്ടാക്കുകയും െചയ്തു.
29 വഴിപാടായി ലഭിച്ച താ്രമം എഴുപത് താലന്തും രണ്ടായിരത്തിനാനൂറ്
േശെക്കലുംആയിരുന്നു. 30അതുെകാണ്ട്അവൻസമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിലിനുള്ള ചുവടുകള ം താ്രമയാഗപീഠവും അതിെന്റ താ്രമജാലവും
യാഗപീഠത്തിെന്റ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം 31 ചുറ്റ ം ്രപാകാരത്തിെന്റ
ചുവടുകള ം ്രപാകാരവാതിലിനുള്ള ചുവടുകള ം തിരുനിവാസത്തിെന്റ
എല്ലാകുറ്റികള ം ചുറ്റ ം ്രപാകാരത്തിെന്റകുറ്റികള ം ഉണ്ടാക്കി.

39
1 യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പ നൂൽ എന്നിവെകാണ്ട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കായി
വിേശഷവസ്്രതവുംഅഹേരാന് വിശുദ്ധവസ്്രതവും ഉണ്ടാക്കി.

2 െപാന്ന,് നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ട് ഏേഫാദ് ഉണ്ടാക്കി. 3 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ,
പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവയുെട ഇടയിൽ ചി്രതപ്പണിയായി െനേയ്യണ്ടതിന്
അവർ െപാന്ന് അടിച്ച േനരിയ തകിടാക്കി നൂലായി മുറിച്ച . 4 അവർ
േതാൾപ്പട്ട ഉണ്ടാക്കി ഏേഫാദിെന്റ രണ്ട് അറ്റത്തും ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
5 അത് െകട്ടിമുറുക്കുവാൻ ഏേഫാദ് േപാെല ചി്രതപ്പണിയുള്ള നടുെക്കട്ട്
േവണം. ഏേഫാദിെന്റ പണിേപാെല െപാന്ന്, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പ നൂൽ,പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽഎന്നിവെകാണ്ട്ആയിരിക്കണം നടുെക്കട്ട്
ഉണ്ടാക്കുന്നത.്

6 മു്രദ െകാത്തുന്നതുേപാെല യി്രസാേയൽ മക്കള െട േപര് െകാത്തിയ
േഗാേമദകക്കല്ല കൾ അവർ െപാൻ തടങ്ങളിൽ പതിച്ച . 7 യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അവൻ യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി
ഏേഫാദിെന്റ േതാൾപ്പട്ടയുെടേമൽഓർമ്മക്കല്ല കൾവച്ച .

8അവൻ ഏേഫാദിെന്റ ചി്രതപ്പണിേപാെല െപാന്ന,് നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട് പതക്കവും ഉണ്ടാക്കി.
9 പതക്കം സമചതുരത്തിൽ രണ്ടുമടക്കായി ഉണ്ടാക്കി; അത് ഒരു ചാൺ
† 38. 24 ഇരുപെത്താമ്പതു താലന്തും 1050 കിേലാ്രഗാം ‡ 38. 24 എഴുനൂറ്റിമുപ്പതു േശെക്കലും
പെത്താന ്പതര്രഗാം § 38. 25 നൂറു താലന്തും 3500കിേലാ്രഗാം * 38. 25 ആയിരത്തിഎഴുനൂറ്റി
എഴുപത്തഞ്ച് 30കിേലാ്രഗാം
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നീളവും ഒരു ചാൺ വീതിയും ഉള്ളതായിരുന്നു. 10അവർ അതിൽ നാല്
നിര രത്നം പതിച്ച : താ്രമമണി, പീതരത്നം, മരതകം; ഇത് ഒന്നാമെത്ത
നിര. 11 രണ്ടാമെത്ത നിര: മാണിക്യം, നിലക്കല്ല,് വ്രജം, 12 മൂന്നാമെത്ത
നിര: പത്മരാഗം, ൈവഡൂര്യം, സുഗന്ധിക്കല്ല.് 13 നാലാമെത്ത നിര:
േഗാേമദകം, പുഷ്പരാഗം,സൂര്യകാന്തം;അവഅതത് തടത്തിൽ െപാന്നിൽ
പതിച്ചിരുന്നു. 14ഈ കല്ല കൾ യി്രസാേയൽ മക്കള െട േപരുകേളാടുകൂടി
അവരുെട േഗാ്രതസംഖ്യയ്ക്കു ഒത്തവണ്ണം പ്രന്തണ്ട് ആയിരുന്നു; പ്രന്തണ്ട്
േഗാ്രതങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിെന്റ േപര് അവയിൽ മു്രദ െകാത്തിയിരുന്നു.
15 പതക്കത്തിന് തങ്കംെകാണ്ട് പിരിെച്ചടുത്ത ചരടുകൾ േപാെല രണ്ട്
ചങ്ങലകൾ നിർമ്മിച്ച . 16 െപാന്ന് െകാണ്ട് രണ്ട് വളയങ്ങള ം കണ്ണികള ം
ഉണ്ടാക്കി; രണ്ട് വളയങ്ങള ം പതക്കത്തിെന്റ രണ്ട് അറ്റത്തും വച്ച .
17 െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള രണ്ട് സരപ്പളി അവർ പതക്കത്തിെന്റ അറ്റത്ത് രണ്ട്
വളയത്തിലും െകാളത്തി. 18 രണ്ട് സരപ്പളിയുെടയും അറ്റം രണ്ടും അവർ
കണ്ണികളിൽ െകാളത്തി ഏേഫാദിെന്റ േതാൾപ്പട്ടയുെട മുൻഭാഗത്തുവച്ച .
19അവർ െപാന്നുെകാണ്ട് േവെറ രണ്ട് കണ്ണി ഉണ്ടാക്കി പതക്കത്തിെന്റ മെറ്റ
രണ്ട് അറ്റത്തും ഏേഫാദിെന്റ കീഴറ്റത്തിനു േനെര അകെത്ത വിള മ്പിലും
വച്ച . 20അവർേവെറരണ്ട്െപാൻകണ്ണിഉണ്ടാക്കിഏേഫാദിെന്റമുൻഭാഗത്ത്
രണ്ട് േതാൾപ്പട്ടയുെട താെഴ അതിെന്റ േചർപ്പിനരിെക ഏേഫാദിെന്റ
നടുെക്കട്ടിന് മുകളിലായി വച്ച . 21 പതക്കം ഏേഫാദിെന്റ നടുെക്കട്ടിന്
മുകളിലായി ഇരിക്കണ്ടതിനും അത് ഏേഫാദിൽ ആടാതിരിക്കണ്ടതിനും
ൈദവം േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ അത് കണ്ണികളാൽ
ഏേഫാദിെന്റകണ്ണികേളാട് നീലനാടെകാണ്ട് െകട്ടി.

22 അവൻ ഏേഫാദിെന്റ അങ്കി മുഴുവനും നീലനൂൽെകാണ്ട്
െനയ്ത്തുപണിയായി ഉണ്ടാക്കി. 23 അങ്കിയുെട നടുവിൽ കവചത്തിെന്റ
ദ്വാരംേപാെല ഒരു ദ്വാരവും അത് കീറാതിരിക്കണ്ടതിന് ചുറ്റ ം ഒരു നാടയും
വച്ച . 24 അങ്കിയുെട വിള മ്പിൽ നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ,
പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ, എന്നിവെകാണ്ട് മാതളപ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി.
25 തങ്കംെകാണ്ട് മണികള ം ഉണ്ടാക്കി; മണികൾ അങ്കിയുെട വിള മ്പിൽ
ചുറ്റ ം മാതളപ്പഴങ്ങള െട ഇടയിൽ വച്ച . 26 ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള അങ്കിയുെട
വിള മ്പിൽ ചുറ്റ ം ഒരു മണിയും ഒരു മാതളപ്പഴവും ഒരു മണിയും ഒരു
മാതളപ്പഴവും ഇങ്ങെന യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന
വച്ച .

27അഹേരാനും പു്രതന്മാർക്കും പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട് െനയ്ത്തുപണിയായ
അങ്കിയും 28 പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട് മുടിയും പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട്
അലങ്കാരമുള്ള തലപ്പാവും പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട് കാൽച്ചട്ടയും
29 പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ എന്നിവെകാണ്ട്
ചി്രതത്തയ്യൽപണിയായ നടുെക്കട്ട ം യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല ഉണ്ടാക്കി.

30അവർ തങ്കംെകാണ്ട് വിശുദ്ധമുടിയുെട െനറ്റിപ്പട്ടം ഉണ്ടാക്കി, അതിൽ
“യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം” എന്ന് മു്രദ െകാത്തി. 31 അത് മുടിേമൽ
െകേട്ടണ്ടതിന് അതിൽ നീലനൂൽനാട േകാർത്തു: യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന.

32 ഇങ്ങെന സമാഗമനകൂടാരെമന്ന തിരുനിവാസത്തിെന്റ പണി തീർന്നു;
യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽ മക്കൾ െചയ്തു.
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അങ്ങെനതെന്നഅവർെചയ്തു.
33 അവർ തിരുനിവാസം േമാെശയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;
കൂടാരവും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ െകാളത്ത,് പലക, 34 അന്താഴം,
തൂൺ, ചുവട,് ചുവപ്പിച്ച ആട്ട െകാറ്റേന്താൽെകാണ്ടുള്ള പുറമൂടി,
തഹശൂേതാൽെകാണ്ടുള്ള പുറമൂടി, മറയുെട തിരശ്ശീല, 35സാക്ഷ്യെപട്ടകം,
അതിെന്റ തണ്ട്, 36 കൃപാസനം, േമശ, അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം,
37 കാഴ്ചയപ്പം, തങ്കംെകാണ്ടുള്ള നിലവിളക്ക,് കത്തിച്ച വയ്ക്കുവാനുള്ള
ദീപങ്ങൾ, അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ, 38 െവളിച്ചത്തിന് എണ്ണ,
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള ധൂപപീഠം, അഭിേഷകൈതലം, സുഗന്ധധൂപവർഗ്ഗം,
കൂടാരവാതിലിനുള്ള മറശ്ശീല, 39 താ്രമംെകാണ്ടുള്ള യാഗപീഠം, അതിെന്റ
താ്രമജാലം, തണ്ട്, അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ, െതാട്ടി, അതിെന്റ കാൽ,
40 ്രപാകാരത്തിെന്റ മറശ്ശീല, തൂൺ, അതിെന്റ ചുവട്, ്രപാകാരവാതിലിെന്റ
മറശ്ശീല,അതിെന്റകയറ,്കുറ്റി,സമാഗമനകൂടാരെമന്നതിരുനിവാസത്തിെല
ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം, 41 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
ശു്രശൂഷയ്ക്കു വിേശഷവസ്്രതം, പുേരാഹിതശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള
അഹേരാെന്റ വിശുദ്ധവസ്്രതം, അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട വസ്്രതം
42 ഇങ്ങെന യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽ മക്കൾ
എല്ലാപണിയും തീർത്തു. 43 േമാെശ നിർമ്മിതികൾ എല്ലാം പരിേശാധിച്ച
േനാക്കി, യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ അത് െചയ്തു തീർത്തിരുന്നു
എന്ന് കണ്ട് േമാെശഅവെരഅനു്രഗഹിച്ച .

40
1 അതിനുേശഷം യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തതു: 2 “ഒന്നാം
മാസം ഒന്നാം തീയതി നീ സമാഗമനകൂടാരെമന്ന തിരുനിവാസം
നിവിർക്കണം. 3 സാക്ഷ്യെപട്ടകം അതിൽ വച്ച് തിരശ്ശീലെകാണ്ട് െപട്ടകം
മറയ്ക്കണം. 4 േമശ െകാണ്ടുവന്ന് അതിെന്റ സാധനങ്ങൾ ്രകമത്തിൽ
െവക്കണം. നിലവിളക്ക് െകാണ്ടുവന്ന് അതിെന്റ ദീപം െകാളത്തണം.
5ധൂപത്തിനുള്ള െപാൻപീഠം സാക്ഷ്യെപട്ടകത്തിന് മുമ്പിൽവച്ച് തിരുനിവാസ
വാതിലിെന്റ മറശ്ശീല തൂക്കിയിടണം. 6 സമാഗമനകൂടാരെമന്ന
തിരുനിവാസത്തിെന്റ വാതിലിന് മുമ്പിൽ േഹാമയാഗപീഠം െവക്കണം.
7സമാഗമനകൂടാരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും നടുവിൽ െതാട്ടി വച്ച് അതിൽ
െവള്ളംഒഴിക്കണം. 8ചുറ്റ ം ്രപാകാരംനിവിർത്ത് ്രപാകാരവാതിലിെന്റമറശ്ശീല
തൂക്കിയിടണം. 9അഭിേഷകൈതലം എടുത്ത് തിരുനിവാസവും അതിലുള്ള
സകലവുംഅഭിേഷകം െചയ്ത്അതുംഅതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
ശുദ്ധീകരിക്കണം; അത് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. 10 േഹാമയാഗപീഠവും
അതിെന്റ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം അഭിേഷകം െചയ്ത് യാഗപീഠം
ശുദ്ധീകരിക്കണം; യാഗപീഠം അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കണം. 11 െതാട്ടിയും
അതിെന്റകാലുംഅഭിേഷകംെചയ്ത്ശുദ്ധീകരിക്കണം. 12അഹേരാെനയും
പു്രതന്മാെരയും സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ െകാണ്ടുവന്ന്
അവെര െവള്ളംെകാണ്ട് കഴുകണം. 13 അഹേരാെന വിശുദ്ധവസ്്രതം
ധരിപ്പിച്ച്,എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷെചേയ്യണ്ടതിന്അവെനഅഭിേഷകം
െചയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കണം. 14 അവെന്റ പു്രതന്മാെര വരുത്തി അങ്കി
ധരിപ്പിച്ച്, 15 എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന് അവരുെട
അപ്പെനഅഭിേഷകം െചയ്തതുേപാെലഅവെരയുംഅഭിേഷകം െചയ്യണം;
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അവരുെട അഭിേഷകം േഹതുവായി അവർക്ക് തലമുറതലമുറേയാളം
നിത്യെപൗേരാഹിത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം”. 16 േമാെശ അങ്ങെന െചയ്തു;
യേഹാവതേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെലഎല്ലാംഅവൻെചയ്തു.

17 ഇങ്ങെന രണ്ടാം വർഷം ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി തിരുനിവാസം
നിവർത്തി. 18 േമാെശ തിരുനിവാസം നിവർക്കുകയും അതിെന്റ ചുവട്
ഉറപ്പിക്കുകയും പലക നിർത്തുകയും അന്താഴം െചലുത്തുകയും തൂൺ
നാട്ട കയും െചയ്തു. 19അവൻ മൂടുവിരി തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ വിരിച്ച .
അതിന് മീെത മൂടുവിരിയുെട പുറമൂടിയും വിരിച്ച ; യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന. 20 അവൻ സാക്ഷ്യം എടുത്ത് െപട്ടകത്തിൽ
വച്ച ; െപട്ടകത്തിന് തണ്ടുകൾ ഇട്ട . െപട്ടകത്തിന് മീെത കൃപാസനം
വച്ച . 21 െപട്ടകം തിരുനിവാസത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു. മറയുെട തിരശ്ശീല
തൂക്കി സാക്ഷ്യെപട്ടകം മറച്ച ; യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
തെന്ന െചയ്തു. 22 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ തിരുനിവാസത്തിെന്റ
വടക്കുവശത്ത് തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പുറത്തായി േമശവച്ച . 23 അതിേന്മൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അപ്പം അടുക്കിവച്ച ; യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന െചയ്തു. 24 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
േമശയ്ക്ക് േനെര തിരുനിവാസത്തിെന്റ െതക്കുവശത്ത് നിലവിളക്ക്
വയ്ക്കുകയും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ദീപം െകാളത്തുകയും
െചയ്തു; 25 യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന െചയ്തു.
26സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ തിരശ്ശീലയുെട മുൻവശത്ത് െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള
ധൂപപീഠം വയ്ക്കുകയും അതിേന്മൽ സുഗന്ധധൂപവർഗ്ഗം പുകയ്ക്കുകയും
െചയ്തു; 27 യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന െചയ്തു.
28 അവൻ തിരുനിവാസത്തിെന്റ വാതിലിനുള്ള മറശ്ശീല തൂക്കിയിട്ട .
29 േഹാമയാഗപീഠം സമാഗമനകൂടാരെമന്ന തിരുനിവാസത്തിെന്റ വാതിലിന്
മുൻവശത്ത് വയ്ക്കുകയും അതിേന്മൽ േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും
അർപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന
െചയ്തു. 30 സമാഗമനകൂടാരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും നടുവിൽ അവൻ
െതാട്ടിവക്കുകയും കഴുേകണ്ടതിന് അതിൽ െവള്ളം ഒഴിക്കുകയും െചയ്തു.
31 േമാെശയും അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും അതിൽ കയ്യ ം കാലും
കഴുകി. 32അവർ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ കടക്കുേമ്പാഴും യാഗപീഠത്തിൽ
െചല്ല േമ്പാഴും ൈകകാലുകൾ കഴുകും; യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന െചയ്തു. 33 അവൻ തിരുനിവാസത്തിനും
യാഗപീഠത്തിനും ചുറ്റം ്രപാകാരം നിർമ്മിച്ച ; ്രപാകാരവാതിലിെന്റ മറശ്ശീല
തൂക്കിയിട്ട . ഇങ്ങെന േമാെശയുെട ്രപവൃത്തിസമാപിച്ച .

34 അേപ്പാൾ േമഘം സമാഗമനകൂടാരെത്ത മൂടി, യേഹാവയുെട
േതജസ്സ് തിരുനിവാസെത്ത നിറച്ച . 35 േമഘം സമാഗമനകൂടാരത്തിേന്മൽ
അധിവസിക്കുകയും യേഹാവയുെട േതജസ്സ് തിരുനിവാസെത്ത
നിറയ്ക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട് േമാെശയ്ക്ക് അകത്ത് കടക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. 36 േമഘം തിരുനിവാസത്തിേന്മൽനിന്ന് ഉയരുേമ്പാൾ
യി്രസാേയൽ മക്കൾ യാ്രത പുറെപ്പടും. 37 േമഘം ഉയരാതിരുന്നാൽ അത്
ഉയരുന്നതുവെര അവർ യാ്രത പുറെപ്പടാതിരിക്കും. 38 യി്രസാേയല്യരുെട
സകലയാ്രതകളിലും അവെരല്ലാവരും കാൺെക പകൽ സമയത്ത്
തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ യേഹാവയുെട േമഘവും രാ്രതിസമയത്ത് അതിൽ
അഗ്നിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
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േലവ്യപുസ്തകം
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
എഴുത്തുകാരന ് േമാെശ പുസ്തകത്തിെന്റ അവസാന വാക്യത്തില ്
പറയുന്നു. “യി്രസാേയൽ മക്കൾക്കുേവണ്ടി യേഹാവ സീനായി
പർവ്വതത്തിൽെവച്ച േമാെശേയാടു കല്പിച്ച കല്പനകൾ ഇവ തെന്ന”
(27:34). ന്യായ്രപമാണെത്ത സംബന്ധിച്ച് പല ചരി്രത സംഭവങ്ങള െടയും
വിവരണങ്ങള ് ഇതിലുണ്ട് (8:10; 24:10-23). െപൗേരാഹിത്യ ചുമതലകള ്
നിര് വ്വഹിക്കുന്ന േലവി േഗാ്രതത്തിെന്റ േപരില് നിന്നുമാണ് പുസ്തകത്തിന്
േപര് ലഭിച്ചത.് േലവ്യരുെട ്രപശ്നങ്ങള ്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള ്,ആരാധനയില ്
ജനത്തിനു െചേയ്യണ്ട േസവനങ്ങെള ക്കുറിച്ച് പുേരാഹിതന്മാേരാടുള്ള
നിര് േദ്ദശങ്ങള് വിശുദ്ധജീവിതത്തിനു ജനേത്താടുള്ള കല്പനകള ്
എന്നിവയാണ്ഈപുസ്തകത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം.

എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 1,446 - 1,405.
ഈ പുസ്തകത്തിെല നിയമങ്ങള് ൈദവം സീനായ് പര ്വ്വതത്തില ് വച്ച്
േമാെശക്കു െകാടുത്തവയാണ.്

സ്വീകര് ത്താവ്
േലവ്യര ്പുേരാഹിതര ്എല്ലാക്കാലത്തുമുള്ളയി്രസേയല് ജനത.

ഉേദ്ദശം
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽവച്ച് േമാശെയ ൈദവം വിളിക്കുന്നെതന്നാണ്
േലവ്യപുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ട ൈദവജനത്തിന് മധ്യ
വസിക്കുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന േതേജാമയനായ ൈദവവുമായി കൂട്ടായ്മ
ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കാം എന്നുള്ളതിെന കുറിച്ചാണ് േലവ്യപുസ്തകം
്രപതിപാദിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിെല സംസ്കാരെത്തയും മതെത്തയും
നിരാകരിച്ച ഇ്രസാേയൽജനം കനാൻ നാട്ടിേലക്ക് ്രപേവശിക്കാൻ
ഒരുങ്ങുേമ്പാൾഅവിടുെത്തസംസ്കാരവും മതങ്ങള ം ഒരുപേക്ഷഅവെര
സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ്രപവണതകളിൽ നിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാനും അന്യ മതസംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് േവർപാട്
സൂക്ഷിക്കുവാനും ൈദവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തരായി നിലെകാള്ള വാനും
േലവ്യപുസ്തകം ജനെത്തആഹ്വാനം െചയ്യന്നു.

്രപേമയം
നിര് േദ്ദശങ്ങള് 
സംേക്ഷപം
1. യാഗങ്ങള ്ക്കുള്ളനിര് േദ്ദശങ്ങള ്– 1:1-7:38
2. പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളനിര് േദ്ദശങ്ങള ്– 8:1-10:20
3.ൈദവജനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ളനിര ്േദ്ദശങ്ങള ്– 11:1-15:33
4. യാഗപീഠം,പാപപരിഹാര ദിനേത്താടുള്ളനിര് േദ്ദശങ്ങള് – 16:1-34
5. ്രപാേയാഗികവിശുദ്ധി – 17:1-22:33
6. ശബത്ത,് െപരുന്നാള ്, ഉത്സവങ്ങള ്– 23:1-25:55
7.അനു്രഗഹത്തിനുള്ളവ്യവസ്ഥകൾ – 26:1-27:34



േലവ്യപുസ്തകം 1:1 157 േലവ്യപുസ്തകം 1:17

1 യേഹാവ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽവച്ച േമാെശെയ വിളിച്ച് അവേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു സംസാരിച്ച് അവേരാടു
പറേയണ്ടത്എെന്തന്നാൽ: ‘നിങ്ങളിൽആെരങ്കിലുംയേഹാവയ്ക്കുവഴിപാട്
െകാണ്ടുവരുന്നു എങ്കിൽ കന്നുകാലികേളാ ആടുകേളാ ആയ മൃഗങ്ങെള
വഴിപാട് െകാണ്ടുവരണം.

3 “ ‘അവൻ വഴിപാടായി കന്നുകാലികളിൽ ഒന്നിെന േഹാമയാഗം
കഴിക്കുന്നുെവങ്കിൽ ഊനമില്ലാത്ത ആണിെന അർപ്പിക്കണം;
യേഹാവയുെട ്രപസാദം ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ അതിെന
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില ്ക്കൽവച്ച് അർപ്പിക്കണം. 4 അവൻ
േഹാമയാഗമൃഗത്തിെന്റ തലയിൽ ൈക െവക്കണം; എന്നാൽ
േഹാമയാഗമൃഗം അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം വരുത്തുവാൻ അവെന്റ
േപർക്ക് സ്വീകാര്യമാകും. 5 അവൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
കാളക്കിടാവിെനഅറുക്കണം;അഹേരാെന്റപു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ
അതിെന്റ രക്തം െകാണ്ടുവന്നു സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിക്കൽ ഉള്ള
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിക്കണം. 6 അവൻ േഹാമയാഗമൃഗെത്ത
േതാലുരിച്ച കഷണംകഷണമായി മുറിക്കണം. 7 പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ വിറക് അടുക്കി തീ
കത്തിക്കണം. 8 പിെന്ന അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ
കഷണങ്ങള ം തലയും െകാഴുപ്പ ം യാഗപീഠത്തിൽ തീയുെടേമലുള്ള
വിറകിന്മീെത അടുക്കിവക്കണം. 9 അതിെന്റ കുടലും കാലും അവൻ
െവള്ളത്തിൽ കഴുകണം. പുേരാഹിതൻ സകലവും യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
േഹാമയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കണം;അത് യേഹാവയ്ക്കു സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗം.

10 “ ‘േഹാമയാഗത്തിനുള്ള അവെന്റ വഴിപാട് ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിെല ഒരു
െചമ്മരിയാേടാ േകാലാേടാ ആകുന്നുെവങ്കിൽ ഊനമില്ലാത്ത ആണിെന
അവൻ അർപ്പിക്കണം. 11 അവൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
യാഗപീഠത്തിെന്റ വടക്കുവശത്തുവച്ച് അതിെന അറുക്കണം;അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ അതിെന്റ രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ചുറ്റ ം തളിക്കണം. 12 അവൻ അതിെന തലേയാടും േമദേസ്സാടുംകൂടി
കഷണംകഷണമായി മുറിക്കണം; പുേരാഹിതൻ അവെയ യാഗപീഠത്തിൽ
തീയുെടേമലുള്ള വിറകിന്മീെത അടുക്കിവക്കണം. 13 കുടലും കാലും
അവൻ െവള്ളത്തിൽ കഴുകണം; പുേരാഹിതൻ സകലവും െകാണ്ടുവന്നു
േഹാമയാഗമായി യേഹാവയ്ക്കു സൗരഭ്യവാസനയുള്ള ദഹനയാഗമായി
യാഗപീഠത്തിേന്മൽദഹിപ്പിക്കണം.

14 “ ‘യേഹാവയ്ക്ക് അവെന്റ വഴിപാട് പറവജാതിയിൽ
ഒന്നിെനെക്കാണ്ടുള്ള േഹാമയാഗമാകുന്നു എങ്കിൽ അവൻ
കുറു്രപാവിെനേയാ ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ വഴിപാടായി അർപ്പിക്കണം.
15 പുേരാഹിതൻ അതിെന യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു
തല പിരിച്ച പറിച്ച യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിക്കണം; അതിെന്റ രക്തം
യാഗപീഠത്തിെന്റ വശത്ത് പിഴിഞ്ഞുകളയണം. 16അതിെന്റ ആമാശയം
അകത്തുെചന്ന ഭക്ഷണേത്താടുക്കൂടി* പറിെച്ചടുത്ത് യാഗപീഠത്തിെന്റ
അരികിൽ കിഴക്കുവശത്തു ചാരമിടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇടണം. 17അതിെന
രണ്ടാക്കാെത ചിറേകാടുകൂടി പിളർക്കണം; പുേരാഹിതൻ അതിെന

* 1. 16 അകത്തുെചന്നഭക്ഷണേത്താടുക്കൂടിആമാശയം മലേത്താടുകൂടി
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യാഗപീഠത്തിൽ തീയുെടേമലുള്ള വിറകിന്മീെത ദഹിപ്പിക്കണം; അത്
േഹാമയാഗമായി യേഹാവയ്ക്കുസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം.

2
1 “ ‘ആെരങ്കിലുംയേഹാവയ്ക്കുേഭാജനയാഗമായവഴിപാട്കഴിക്കുേമ്പാൾ
അവെന്റ വഴിപാട് േനരിയ മാവ് ആയിരിക്കണം; അവൻ അതിേന്മൽ
എണ്ണ ഒഴിച്ച കുന്തുരുക്കവും ഇടണം. 2 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ അവൻ അത് െകാണ്ടുവരണം.
പുേരാഹിതൻ മാവും എണ്ണയും ഒരു ൈക നിറച്ച കുന്തുരുക്കം മുഴുവനും
എടുക്കണം; പുേരാഹിതൻ അത് സ്മരണാംശമായി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ദഹിപ്പിക്കണം; അത് യേഹാവയ്ക്കു സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം.
3 എന്നാൽ േഭാജനയാഗത്തിെന്റ േശഷിപ്പ് അഹേരാനും പു്രതന്മാർക്കും
ആയിരിക്കണം. യേഹാവയ്ക്കുള്ളദഹനയാഗങ്ങളിൽഇത്അതിവിശുദ്ധം.

4 “ ‘അടുപ്പത്തുവച്ച ചുട്ടതു നീ േഭാജനയാഗമായി കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ
അത് േനരിയ മാവു െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ എണ്ണേചർത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത
േദാശകേളാ എണ്ണപുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത പപ്പടങ്ങേളാ ആയിരിക്കണം.
5 നിെന്റ വഴിപാട് ചട്ടിയിൽ ചുട്ട േഭാജനയാഗം ആകുന്നു എങ്കിൽ അത്
എണ്ണേചർത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത േനരിയമാവുെകാണ്ട് ആയിരിക്കണം.
6 അത് കഷണംകഷണമായി നുറുക്കി അതിേന്മൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണം;
അത് േഭാജനയാഗം. 7 നിെന്റ വഴിപാട് ഉരുളിയിൽ ചുട്ട േഭാജനയാഗം
ആകുന്നുെവങ്കിൽ അത് എണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവുെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം.
8ഇവെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ േഭാജനയാഗം നീ യേഹാവയ്ക്കു െകാണ്ടുവരണം;
അത് പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചല്ല കയും അവൻ അത്
യാഗപീഠത്തിങ്കൽ െകാണ്ടുേപാകുകയും േവണം. 9 പുേരാഹിതൻ
േഭാജനയാഗത്തിെന്റ സ്മരണാംശം എടുത്തു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
യേഹാവയ്ക്കു സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കണം.
10 േഭാജനയാഗത്തിെന്റ േശഷിപ്പ് അഹേരാനും പു്രതന്മാർക്കും
ആയിരിക്കണം;അത്യേഹാവയ്ക്കുള്ളദഹനയാഗങ്ങളിൽഅതിവിശുദ്ധം.
11 നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കു കഴിക്കുന്ന യാെതാരു േഭാജനയാഗവും
പുളിപ്പ ള്ളതായി ഉണ്ടാക്കരുത;് പുളിപ്പ ള്ളതും യാെതാരു വക േതനും
യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കരുത.് 12അവആദ്യഫലങ്ങള െട
വഴിപാടായി യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കാം. എങ്കിലും സൗരഭ്യവാസനയായി
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അവ ദഹിപ്പിക്കരുത.് 13 നിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിനു
ഒെക്കയും ഉപ്പ് േചർക്കണം*; നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നിയമത്തിൻ ഉപ്പ്
േഭാജനയാഗത്തിന് ഇല്ലാതിരിക്കരുത;്എല്ലാവഴിപാടിനും ഉപ്പ് േചർേക്കണം.

14 “ ‘നിെന്റ ആദ്യഫലങ്ങള െട േഭാജനയാഗം യേഹാവയ്ക്കു കഴിക്കുന്നു
എങ്കിൽകതിർവറുത്ത് പുതിയതായി ഉതിർത്തമണികൾആദ്യഫലങ്ങള െട
േഭാജനയാഗമായിഅർപ്പിക്കണം. 15അതിേന്മൽഎണ്ണഒഴിച്ച് അതിൻമീെത
കുന്തുരുക്കവും ഇടണം; അത് ഒരു േഭാജനയാഗം. 16 ഉതിർത്ത
മണിയിലും എണ്ണയിലും അല്പവും കുന്തുരുക്കം മുഴുവനും പുേരാഹിതൻ
സ്മരണാംശമായി ദഹിപ്പിക്കണം;അത്യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ദഹനയാഗം.

* 2. 13 ഉപ്പ് േചർക്കണം ഉപ്പിെന്റ ഉടമ്പടി -ൈദവവും യി്രസാേയല ്ജനവുമായുള്ള ഉടമ്പടിയുമായി
താരതമ്യെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു
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3
1 “ ‘ഒരുവെന്റ വഴിപാട് സമാധാനയാഗം ആകുന്നുെവങ്കിൽ
കന്നുകാലികളിൽ ഒന്നിെന അർപ്പിക്കുെന്നങ്കിൽ ആണാകെട്ട െപണ്ണാകെട്ട
ഊനമില്ലാത്തതിെന അവൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കണം.
2തെന്റ വഴിപാടിെന്റ തലയിൽഅവൻൈകവച്ച സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതില ്ക്കൽവച്ച് അതിെന അറുക്കണം; അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാർ അതിെന്റ രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിക്കണം.
3അവൻസമാധാനയാഗത്തിൽനിന്നു കുടൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സ ം
കുടലിേന്മലിരിക്കുന്ന സകലേമദസ്സ ം വൃക്ക രണ്ടും 4 അവയുെടേമൽ
കടി്രപേദശത്തുള്ള േമദസ്സ ം വൃക്കേയാടുകൂടി കരളിേന്മലുള്ള
െകാഴുപ്പ ം നീക്കി യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം.
5അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ യാഗപീഠത്തിൽ തീയുെടേമലുള്ള വിറകിേന്മൽ
േഹാമയാഗത്തിന്മീെത അത് ദഹിപ്പിക്കണം; അത് യേഹാവയ്ക്കു
സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം.

6 “ ‘യേഹാവയ്ക്കു സമാധാനയാഗമായുള്ള വഴിപാട് ആട് ആകുന്നു
എങ്കിൽആണാകെട്ട െപണ്ണാകെട്ടഊനമില്ലാത്തതിെനഅർപ്പിക്കണം. 7ഒരു
കുഞ്ഞാടിെനവഴിപാടായിട്ട്അർപ്പിക്കുന്നുഎങ്കിൽഅതിെനയേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കണം. 8 തെന്റ വഴിപാടിെന്റ തലയിൽ അവൻ
ൈകവച്ച സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ അതിെന അറുക്കണം;
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ അതിെന്റ രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം
തളിക്കണം. 9 അവൻ സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്നു അതിെന്റ േമദസ്സ ം
തടിച്ചവാൽ മുഴുവനും - ഇതു നെട്ടല്ലിൽനിന്നു പറിച്ച കളയണം - കുടൽ
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സ ം കുടലിേന്മലുള്ള സകലേമദസ്സ ം 10 വൃക്ക
രണ്ടും അവയുെടേമൽ കടി്രപേദശത്തുള്ള േമദസ്സ ം വൃക്കേയാടുകൂടി
കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം നീക്കി യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 11 പുേരാഹിതൻ അത് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിക്കണം;
അത്യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗേഭാജനം.

12 “ ‘അവെന്റ വഴിപാട് േകാലാട് ആകുന്നു എങ്കിൽ അവൻ അതിെന
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽഅർപ്പിക്കണം. 13അതിെന്റ തലയിൽഅവൻ
ൈകവച്ച സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ അതിെന അറുക്കണം;
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ അതിെന്റ രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം
തളിക്കണം. 14 അതിൽനിന്ന് കുടൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സ ം
കുടലിേന്മലുള്ള സകലേമദസ്സ ം വൃക്ക രണ്ടും 15 അവയുെടേമൽ
കടി്രപേദശത്തുള്ള േമദസ്സ ം വൃക്കകേളാടുകൂടി കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം
നീക്കി അവൻ യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗമായി തെന്റ വഴിപാട്
അർപ്പിക്കണം. 16 പുേരാഹിതൻ അത് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിേക്കണം;
അത് സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗേഭാജനം; േമദെസ്സാെക്കയും
യേഹാവയ്ക്കുള്ളത് ആകുന്നു. 17 േമദസ്സ ം രക്തവും തിന്നരുത് എന്നുള്ളത്
നിങ്ങള െട സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് തലമുറതലമുറയായി
എേന്നക്കുമുള്ളചട്ടംആയിരിേക്കണം’ ”.

4
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “യി്രസാേയൽ
മക്കേളാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘െചയ്യരുെതന്ന് യേഹാവ
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കല്പിച്ചിട്ട ള്ള വല്ല കാര്യത്തിലും ഒരുവൻ അബദ്ധവശാൽ പാപംെചയ്ത്
ആ വക വല്ലതും ്രപവർത്തിച്ചാൽ - 3 അഭിഷിക്തനായ പുേരാഹിതൻ*
ജനത്തിേന്മൽ കുറ്റം വരത്തക്കവണ്ണം പാപംെചയ്തു എങ്കിൽ താൻ
െചയ്ത പാപംനിമിത്തം അവൻ യേഹാവയ്ക്കു പാപയാഗമായി
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കിടാവിെന അർപ്പിക്കണം. 4അവൻആകാളെയ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുവന്നു കാളയുെട തലയിൽൈകവച്ച യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
കാളെയ അറുക്കണം. 5 അഭിഷിക്തനായ പുേരാഹിതൻ കാളയുെട
രക്തം കുെറ എടുത്തു സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ െകാണ്ടുവരണം.
6 പുേരാഹിതൻ രക്തത്തിൽ വിരൽ മുക്കി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ തിരശ്ശീലയ്ക്കു മുമ്പിൽ ഏഴു ്രപാവശ്യം
തളിക്കണം. 7 പുേരാഹിതൻ രക്തം കുെറ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
സമാഗമനകൂടാരത്തിലുള്ള സുഗന്ധവർഗ്ഗത്തിൻ ധൂപപീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടണം; കാളയുെട േശഷം രക്തം മുഴുവനും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ ഉള്ള േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ
ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച കളയണം. 8പാപയാഗത്തിനുള്ള കാളയുെട സകലേമദസ്സ ം
കുടൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സ ം കുടലിേന്മലുള്ള സകലേമദസ്സ ം
അതിൽനിന്ന് നീക്കണം. 9വൃക്ക രണ്ടുംഅവയുെടേമൽ കടി്രപേദശത്തുള്ള
േമദസ്സ ം വൃക്കകേളാടുകൂടി കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം അവൻഎടുക്കണം.
10 സമാധാനയാഗത്തിനുള്ള കാളയിൽനിന്ന് എടുത്തതുേപാെല തെന്ന;
പുേരാഹിതൻ േഹാമയാഗപീഠത്തിേന്മൽഅത് ദഹിപ്പിക്കണം. 11കാളയുെട
േതാലും മാംസം മുഴുവനും തലയും കാലുകള ം കുടലും ചാണകവുമായി
കാളെയ മുഴുവനും 12 അവൻ പാളയത്തിനു പുറത്തു ചാരം ഇടുന്ന
ശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്തുെകാണ്ടുേപായി വിറകിേന്മൽ വച്ച തീയിട്ട
ചുട്ട കളയണം;ചാരം ഇടുന്നിടത്തുവച്ച തെന്നഅത് ചുട്ട കളയണം.

13 “ ‘യി്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും†അബദ്ധവശാൽ പാപംെചയ്യ കയും ആ
കാര്യം സഭയുെട കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുകയും, െചയ്യരുെതന്ന് യേഹാവ
കല്പിച്ചിട്ട ള്ള വല്ല കാര്യത്തിലും അവർ പാപംെചയ്തു കുറ്റക്കാരായി
തീരുകയും െചയ്താൽ, 14 െചയ്ത പാപം അവർ അറിയുേമ്പാൾ സഭ‡ ഒരു
കാളക്കിടാവിെന പാപയാഗമായി അർപ്പിക്കണം; സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
മുമ്പാെക അതിെന െകാണ്ടുവന്നിട്ട് 15 സഭയുെട മൂപ്പന്മാർ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ കാളയുെട തലയിൽ ൈക െവക്കണം; യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ കാളെയ അറുക്കുകയും േവണം. 16 അഭിഷിക്തനായ
പുേരാഹിതൻ കാളയുെട രക്തം കുെറ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
െകാണ്ടുവരണം. 17പുേരാഹിതൻ രക്തത്തിൽവിരൽ മുക്കി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ തിരശ്ശീലയ്ക്കു മുമ്പിൽഏഴു ്രപാവശ്യം തളിക്കണം. 18അവൻ
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിലുള്ള പീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകളിൽ രക്തം കുെറ പുരട്ടണം; േശഷിച്ച രക്തം മുഴുവനും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില ്ക്കലുള്ള േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ
ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച കളയണം. 19 കാളക്കിടാവിെന്റ േമദെസ്സാെക്കയും
അഭിഷിക്തനായ പുേരാഹിതൻ അതിൽനിന്ന് എടുത്ത് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ദഹിപ്പിക്കണം. 20 പാപയാഗത്തിനുള്ള കാളെയ, അഭിഷിക്തനായ

* 4. 3 അഭിഷിക്തനായ പുേരാഹിതൻ മഹാപുേരാഹിതൻ † 4. 13 യി്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും
കൂടിവന്നയി്രസാേയൽജനം മുഴുവനും ‡ 4. 14 സഭകൂടിവന്നയി്രസാേയൽജനം
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പുേരാഹിതൻ െചയ്തതുേപാെല തെന്ന ഈ കാളെയയും െചയ്യണം;
അങ്ങെന തെന്ന ഇതിെനയും െചയ്യണം; ഇങ്ങെന പുേരാഹിതൻ
യി്രസാേയൽസഭയ്ക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ
അത് സഭേയാട് ക്ഷമിക്കും. 21 പിെന്ന അവൻ കാളെയ പാളയത്തിനു
പുറത്തുെകാണ്ടുേപായി മുമ്പിലെത്ത കാളെയ ചുട്ട കളഞ്ഞതുേപാെല
ഇതിെനയും ചുട്ട കളയണം;ഇതുസഭയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ളപാപയാഗം.

22 “ ‘ഒരു ്രപമാണി പാപംെചയ്യ കയും, െചയ്യരുെതന്നു തെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ കല്പിച്ചിട്ട ള്ള വല്ല കാര്യത്തിലും അബദ്ധവശാൽ
പാപംെചയ്ത് കുറ്റക്കാരനായി തീരുകയും െചയ്താൽ 23 അവൻ
െചയ്ത പാപം അവന് േബാദ്ധ്യമായി എങ്കിൽ അവൻ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
ആൺേകാലാടിെന വഴിപാടായി െകാണ്ടുവരണം. 24 അവൻ ആടിെന്റ
തലയിൽ ൈകവച്ച യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ േഹാമയാഗമൃഗെത്ത
അറുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് അതിെന അറുക്കണം; അത് ഒരു പാപയാഗം.
25 പിെന്ന പുേരാഹിതൻ പാപയാഗത്തിെന്റ രക്തം വിരൽെകാണ്ട് കുെറ
എടുത്ത് േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടി േശഷിച്ച രക്തം
േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച കളയണം. 26ആൺേകാലാടിെന്റ
േമദെസ്സാെക്കയും അവൻ സമാധാനയാഗത്തിെന്റ േമദസ്സ േപാെല
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിക്കണം; ഇങ്ങെന പുേരാഹിതൻ ്രപമാണിയുെട
പാപംനിമിത്തം അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ അത്
അവേനാട്ക്ഷമിക്കും.

27 “ ‘സാധാരണജനങ്ങളിൽ ഒരുവൻ െചയ്യരുെതന്ന് യേഹാവകല്പിച്ചിട്ട ള്ള
വല്ല കാര്യത്തിലും അബദ്ധവശാൽ പാപംെചയ്ത് കുറ്റക്കാരനായി
തീർന്നാൽ 28 പാപം അവന് േബാദ്ധ്യമായി എങ്കിൽ അവൻ െചയ്ത
പാപംനിമിത്തം ഊനമില്ലാത്ത ഒരു െപൺേകാലാട്ടിെന വഴിപാടായി
െകാണ്ടുവരണം. 29പാപയാഗമൃഗത്തിെന്റതലയിൽഅവൻൈകവച്ചേശഷം
േഹാമയാഗത്തിെന്റ സ്ഥലത്തുവച്ച പാപയാഗമൃഗെത്ത അറുക്കണം.
30 പുേരാഹിതൻ അതിെന്റ രക്തം വിരൽെകാണ്ട് കുെറ എടുത്തു
േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടി, േശഷിച്ച രക്തം ഒെക്കയും
യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച കളയണം. 31അതിെന്റ േമദെസ്സാെക്കയും
സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്നു േമദസ്സ എടുക്കുന്നതുേപാെല എടുത്ത്
പുേരാഹിതൻ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ യേഹാവയ്ക്കു സൗരഭ്യവാസനയായി
ദഹിപ്പിക്കണം; ഇങ്ങെന പുേരാഹിതൻ അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം;എന്നാൽഅത്അവേനാട്ക്ഷമിക്കും.

32 “ ‘അവൻപാപയാഗമായി ഒരുആട്ടിൻകുട്ടിെയ െകാണ്ടുവരുന്നുഎങ്കിൽ
ഊനമില്ലാത്ത െപണ്ണാടിെന െകാണ്ടുവരണം. 33 പാപയാഗമൃഗത്തിെന്റ
തലയിൽഅവൻൈകവച്ച േഹാമയാഗമൃഗെത്തഅറുക്കുന്നസ്ഥലത്തുവച്ച്
അതിെന പാപയാഗമായി അറുക്കണം. 34പുേരാഹിതൻ പാപയാഗത്തിെന്റ
രക്തം വിരൽെകാണ്ട് കുെറ എടുത്ത് േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകളിൽപുരട്ടി, േശഷിച്ച രക്തം ഒെക്കയും യാഗപീഠത്തിെന്റചുവട്ടിൽ
ഒഴിച്ച കളയണം. 35അതിെന്റ േമദെസ്സാെക്കയുംസമാധാനയാഗത്തിൽനിന്ന്
ആട്ടിൻകുട്ടിയുെട േമദസ്സ് എടുക്കുന്നതുേപാെല അവൻ എടുക്കണം;
പുേരാഹിതൻ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങെളേപ്പാെല
അവെയദഹിപ്പിക്കണം;അവൻെചയ്തപാപത്തിന് പുേരാഹിതൻഇങ്ങെന
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്രപായശ്ചിത്തംകഴിക്കണം;എന്നാൽഅത്അവേനാട്ക്ഷമിക്കും.

5
1 “ ‘ഒരുവൻ സത്യവാചകം േകട്ടിട്ട്, താൻ സാക്ഷിയായി കാണുകേയാ
അറിയുകേയാ െചയ്തത് അറിയിക്കാെത അങ്ങെന പാപം െചയ്താൽ
അവൻ തെന്റ കുറ്റം വഹിേക്കണം. 2 ശുദ്ധിയില്ലാത്ത കാട്ട മൃഗത്തിെന്റ
ശവേമാ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത നാട്ട മൃഗത്തിെന്റ ശവേമാ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത
ഇഴജാതിയുെട ശവേമാ ഇങ്ങെന വല്ല അശുദ്ധവസ്തുവും ഒരുവൻ
െതാടുകയും അത് അവൻ അറിയാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ അവൻ
അശുദ്ധനും കുറ്റക്കാരനും ആകുന്നു. 3 അെല്ലങ്കിൽ ഏെതങ്കിലും
അശുദ്ധിയാെലങ്കിലും അശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യെന്റ അശുദ്ധിെയ ഒരുവൻ
െതാടുകയും അത് അവൻ അറിയാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ അത്
അറിയുേമ്പാൾ അവൻ കുറ്റക്കാരനാകും*. 4അെല്ലങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ
ചിന്തിക്കാെത സത്യം െചയ്യന്നതുേപാെല േദാഷം െചയ്യ വാേനാ ഗുണം
െചയ്യ വാേനാ ഒരുവൻ തെന്റ അധരങ്ങൾ െകാണ്ട് നിർവ്വിചാരമായി
സത്യംെചയ്കയും അത് അവൻ അറിയാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ
അവൻ അത് അറിയുേമ്പാൾ അങ്ങെനയുള്ള കാര്യത്തിൽ അവൻ
കുറ്റക്കാരനാകും. 5ആ വക കാര്യത്തിൽ അവൻ കുറ്റക്കാരനാകുേമ്പാൾ
താൻ പാപംെചയ്തു എന്ന് അവൻ ഏറ്റ പറയണം. 6 താൻ
െചയ്ത പാപംനിമിത്തം അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അകൃത്യയാഗമായി
െചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടിേയാ േകാലാട്ടിൻകുട്ടിേയാ ആയ ഒരു െപണ്ണാടിെന
പാപയാഗമായി െകാണ്ടുവരണം; പുേരാഹിതൻ അവനുേവണ്ടി
അവെന്റ പാപംനിമിത്തം ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം. 7 ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക്
അവനു വകയിെല്ലങ്കിൽ താൻ െചയ്ത പാപംനിമിത്തം അവൻ രണ്ടു
കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ ഒന്നിെനപാപയാഗമായും
മറ്റതിെന േഹാമയാഗമായും യേഹാവയ്ക്കു െകാണ്ടുവരണം.
8 അവൻ അവെയ പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം;
അവൻ പാപയാഗത്തിനുള്ളതിെന മുേമ്പ അർപ്പിച്ച് അതിെന്റ തല
കഴുത്തിൽനിന്നു പിരിച്ച പറിക്കണം; എന്നാൽ തല ശരീരത്തിൽനിന്ന്
പൂർണ്ണമായി േവർെപടുത്തരുത.് 9 അവൻ പാപയാഗത്തിെന്റ രക്തം
കുെറ യാഗപീഠത്തിെന്റ പാർശ്വത്തിൽ തളിക്കണം; േശഷിച്ച രക്തം
യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ പിഴിഞ്ഞുകളയണം; ഇതു പാപയാഗം.
10 രണ്ടാമത്തതിെനഅവൻ നിയമ്രപകാരം േഹാമയാഗമായിഅർപ്പിക്കണം;
ഇങ്ങെന പുേരാഹിതൻ അവൻ െചയ്ത പാപംനിമിത്തം അവനുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തംകഴിക്കണം;എന്നാൽഅത്അവേനാട്ക്ഷമിക്കും.

11 “ ‘രണ്ടു കുറു്രപാവിേനാ രണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിേനാ അവനു
വകയിെല്ലങ്കിൽ പാപം െചയ്തവൻ പാപയാഗത്തിന് ഒരിടങ്ങഴി† േനരിയ
മാവ് വഴിപാടായി െകാണ്ടുവരണം; അത് പാപയാഗം ആകുക െകാണ്ട്
അതിേന്മൽ എണ്ണ ഒഴിക്കരുത;് കുന്തുരുക്കം ഇടുകയും അരുത.് 12അവൻ
അത് പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം: പുേരാഹിതൻ
സ്മരണാംശമായി‡ അതിൽനിന്ന് ൈക നിറെച്ചടുത്ത് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
യേഹാവയ്ക്കുള്ള ദഹനയാഗങ്ങെളേപ്പാെല ദഹിപ്പിക്കണം; ഇതു

* 5. 3 അവൻകുറ്റക്കാരനാകും േലവ്യ: 5:12-14വെരവായിക്കുക † 5. 11 ഒരിടങ്ങഴി ഒരുകിേലാ്രഗം
‡ 5. 12 സ്മരണാംശമായിഎ്രബായ ഭാഷയിൽസ്മരണാംശംഎന്നുമാകാം.
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പാപയാഗം. 13ഇങ്ങെനപുേരാഹിതൻആവകകാര്യത്തിൽഅവൻെചയ്ത
പാപംനിമിത്തം അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ അത്
അവേനാട് ക്ഷമിക്കും; േശഷിപ്പ ള്ളത് േഭാജനയാഗംേപാെല പുേരാഹിതന്
ഇരിക്കണം’ ”.

14 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ:
15 “ഒരുവൻ യേഹാവയുെട വിശുദ്ധവസ്തുക്കെള സംബന്ധിച്ച്
അബദ്ധവശാൽ അതി്രകമം ്രപവർത്തിച്ച പാപംെചയ്തു എങ്കിൽ
അവൻ തെന്റ അകൃത്യത്തിനു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നീ നിശ്ചയിക്കുന്ന്രത െവള്ളി വിലക്ക് പകരം ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
ആട്ട െകാറ്റെന അകൃത്യയാഗമായി§ യേഹാവയ്ക്കു െകാണ്ടുവരണം.
16വിശുദ്ധവസ്തുക്കെളസംബന്ധിച്ച താൻെചയ്തെതറ്റിനുപകരം മുതലും
അതിേനാട് അഞ്ചിെലാന്നു കൂട്ടിയും അവൻ പുേരാഹിതനു െകാടുക്കണം;
പുേരാഹിതൻ അകൃത്യയാഗത്തിനുള്ള ആട്ട െകാറ്റെനെക്കാണ്ട്
അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ അത് അവേനാട്
ക്ഷമിക്കും.

17 “െചയ്യരുെതന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ചിട്ട ള്ള വല്ല കാര്യത്തിലും ഒരുവൻ
പാപംെചയ്തിട്ട് അവൻ അറിയാതിരുന്നാലും കുറ്റക്കാരനാകുന്നു; അവൻ
തെന്റ കുറ്റം വഹിക്കണം. 18 അവൻ അകൃത്യയാഗത്തിനായി നിെന്റ*
വിലനിർണ്ണയം േപാെല ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ട െകാറ്റെന പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം; അവൻ അബദ്ധവശാൽ െതറ്റ െചയ്തതും
അറിയാതിരുന്നതുമായ െതറ്റിനായി പുേരാഹിതൻ അവനുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ അത് അവേനാട് ക്ഷമിക്കും. 19 ഇത്
അകൃത്യയാഗം;അവൻയേഹാവേയാട്അകൃത്യം െചയ്തുവേല്ലാ”.

6
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ:

2 “ഒരുവൻ പാപംെചയ്തു യേഹാവേയാട് അതി്രകമം ്രപവർത്തിച്ച
തെന്റ പക്കൽ ഏല്പിച്ച വസ്തുവിെനേയാ പണയം വച്ചതിെനേയാ
േമാഷണകാര്യേമാ സംബന്ധിച്ച് കൂട്ട കാരേനാട് വ്യാജം പറയുകേയാ
കൂട്ട കാരേനാട് വഞ്ചന െചയ്യ കേയാ 3കാണാെതേപായ വസ്തു കണ്ടിട്ട ം
അതിെനക്കുറിച്ച് വ്യാജം പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ പാപം െചയ്യന്നഈ വക വല്ല
കാര്യത്തിലും കള്ളസ്സത്യം െചയ്യ കേയാ െചയ്തിട്ട് 4അവൻ പാപംെചയ്ത്
കുറ്റക്കാരനായാൽതാൻ േമാഷ്ടിച്ചേതാ വഞ്ചിെച്ചടുത്തേതാ തെന്റ പക്കൽ
ഏല്പിച്ചേതാ കാണാെതേപായിട്ട താൻ കണ്ടേതാ 5 താൻ കള്ളസ്സത്യം
െചയ്ത് എടുത്തേതാ ആയെതാെക്കയും മുതലിേനാട് അഞ്ചിെലാന്നു
കൂട്ടി പകരം െകാടുക്കണം; അകൃത്യയാഗം കഴിക്കുന്ന നാളിൽ അവൻ
അത് ഉടമസ്ഥന് െകാടുക്കണം. 6അകൃത്യയാഗത്തിനായിട്ട് അവൻ നിെന്റ
വിലനിർണ്ണയം േപാെല ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ട െകാറ്റെന യേഹാവയ്ക്ക്
അകൃത്യയാഗമായി പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം.
7 പുേരാഹിതൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം; എന്നാൽ അവൻ അകൃത്യമായി െചയ്തെതാെക്കയും
അവേനാട്ക്ഷമിക്കും”.

§ 5. 15 അകൃത്യയാഗമായി ്രപായശ്ചിത്തയാഗം * 5. 18 നിെന്റ - േമാെശ.
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8 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 9 “നീ
അഹേരാേനാടും അവെന്റ പു്രതന്മാേരാടും കല്പിേക്കണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
‘േഹാമയാഗത്തിെന്റ ്രപമാണമാണിത:് േഹാമയാഗം രാ്രതിമുഴുവനും
ഉഷസ്സ വെര യാഗപീഠത്തിേന്മലുള്ള വിറകിേന്മൽ ഇരിക്കുകയും
യാഗപീഠത്തിെല തീ അതിൽ കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയും േവണം.
10 പുേരാഹിതൻ പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിച്ച് പഞ്ഞിനൂൽ
െകാണ്ടുള്ളകാൽചട്ടയാൽതെന്റനഗ്നതമറച്ച െകാണ്ട് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
േഹാമയാഗം ദഹിപ്പിച്ച ണ്ടായ ചാരം എടുത്ത് യാഗപീഠത്തിെന്റ
ഒരു വശത്ത് ഇടണം. 11 അവൻ വസ്്രതം മാറി േവെറ വസ്്രതം
ധരിച്ച പാളയത്തിനു പുറത്തു വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു ചാരം
െകാണ്ടുേപാകണം. 12 യാഗപീഠത്തിൽ തീ അണഞ്ഞുേപാകാെത
കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കണം; പുേരാഹിതൻ ഉഷസ്സ േതാറുംഅതിേന്മൽവിറകു
കത്തിച്ച് േഹാമയാഗം അടുക്കിവച്ച് അതിനുമീെത സമാധാനയാഗങ്ങള െട
േമദസ്സ ദഹിപ്പിക്കണം. 13 യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തീ അണഞ്ഞുേപാകാെത
എേപ്പാഴും കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കണം.

14 “ ‘േഭാജനയാഗത്തിെന്റ ്രപമാണം ഇതാണ്: അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാർ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
അത് അർപ്പിക്കണം. 15 പുേരാഹിതൻ േഭാജനയാഗത്തിെന്റ േനരിയ
മാവിൽനിന്നും എണ്ണയിൽനിന്നും ൈകനിറച്ച ം േഭാജനയാഗത്തിേന്മലുള്ള
കുന്തുരുക്കം മുഴുവനും എടുത്ത് സ്മരണയായി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
യേഹാവയ്ക്കു സൗരഭ്യവാസനയായി ദഹിപ്പിക്കണം. 16അതിെന്റ േശഷിപ്പ്
അഹേരാനും പു്രതന്മാരും തിന്നണം; വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുവച്ച്
അത് പുളിപ്പില്ലാത്തതായി തിന്നണം; സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
്രപാകാരത്തിൽവച്ച് അത് തിന്നണം. 17 അത് പുളിച്ച മാവു കൂട്ടി
ചുടരുത;് എെന്റ ദഹനയാഗങ്ങളിൽനിന്ന് അത് ഞാൻ അവരുെട
ഓഹരിയായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; അത് പാപയാഗംേപാെലയും
അകൃത്യയാഗംേപാെലയും അതിവിശുദ്ധം. 18 അഹേരാെന്റ മക്കളിൽ
ആണുങ്ങൾക്ക് അത് തിന്നാം; യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങളിൽ അത്
നിങ്ങൾക്ക് തലമുറതലമുറയായി ശാശ്വതാവകാശം ആകുന്നു; അതിെന
െതാടുന്നവൻഎല്ലാം വിശുദ്ധനായിരിക്കണം’ ”.

19 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ:
20 “അഹേരാൻ അഭിഷിക്തനാകുന്ന ദിവസം അവനും പു്രതന്മാരും
യേഹാവയ്ക്കു കഴിേക്കണ്ട വഴിപാടാണിത:് ഒരു ഇടങ്ങഴി* േനരിയ മാവിൽ
പാതി രാവിെലയും പാതി ൈവകുേന്നരവും നിരന്തരേഭാജനയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 21 അത് എണ്ണേചർത്ത് ചട്ടിയിൽ ചുടണം; അത്
കുതിർത്ത് അകത്ത് െകാണ്ടുവരണം; ചുട്ട കഷണങ്ങൾ േഭാജനയാഗമായി
യേഹാവയ്ക്കു സൗരഭ്യവാസനയായി അർപ്പിക്കണം. 22 അവെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ അവനു പകരം അഭിഷിക്തനാകുന്ന പുേരാഹിതനും അത്
അർപ്പിക്കണം; എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടമായി അത് മുഴുവനും യേഹാവയ്ക്കു
ദഹിപ്പിക്കണം; 23 പുേരാഹിതെന്റ ഓേരാ േഭാജനയാഗവും മുഴുവനായി
ദഹിപ്പിക്കണം;അത്തിന്നരുത”്.

24 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 25 “നീ
അഹേരാേനാടും പു്രതന്മാേരാടും പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
* 6. 20 ഒരു ഇടങ്ങഴി ഒരു കിേലാ്രഗാം
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‘പാപയാഗത്തിെന്റ ്രപമാണമാണിത:് േഹാമയാഗമൃഗെത്ത അറുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുവച്ച പാപയാഗമൃഗെത്തയും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അറുക്കണം;അത്അതിവിശുദ്ധം. 26പാപത്തിനുേവണ്ടിഅത്അർപ്പിക്കുന്ന
പുേരാഹിതൻഅത്തിന്നണം;സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ ്രപാകാരത്തിൽഒരു
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുവച്ച് അത് തിന്നണം. 27അതിെന്റ മാംസം െതാടുന്നവൻ
എല്ലാം വിശുദ്ധനായിരിക്കണം; അതിെന്റ രക്തം ഒരു വസ്്രതത്തിൽ
െതറിച്ചാൽ അത് ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുവച്ച കഴുകണം. 28 അത്
േവവിച്ച മൺപാ്രതം ഉടച്ച കളയണം; െചമ്പുകലത്തിൽ േവവിച്ച എങ്കിൽ
അത് േതച്ച െവള്ളംെകാണ്ട് കഴുകണം. 29 പുേരാഹിതകുലത്തിെല
ആണുങ്ങെളാെക്കയും അത് തിന്നണം; അത് അതിവിശുദ്ധം.
30 എന്നാൽ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുവാൻ
സമാഗമനകൂടാരത്തിനകത്തുരക്തംെകാണ്ടുവരുന്നപാപയാഗമൃഗത്തിെന്റ
മാംസംതിന്നരുത്;അത്തീയിൽഇട്ട ചുട്ട കളയണം.

7
1 “ ‘അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ* ്രപമാണമാണിത:് അത്
അതിവിശുദ്ധം. 2 േഹാമയാഗമൃഗെത്ത അറുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച്
അകൃത്യയാഗമൃഗെത്തയും അറുക്കണം; അതിെന്റ രക്തം പുേരാഹിതൻ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിക്കണം. 3 അതിെന്റ സകലേമദസ്സ ം
തടിച്ചവാലും കുടൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സ ം വൃക്ക രണ്ടും
4 അവയുെടേമൽ കടി്രപേദശത്തുള്ള േമദസ്സ ം വൃക്കകേളാടുകൂടി
കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം എടുത്ത് 5 പുേരാഹിതൻ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കണം; അത് അകൃത്യയാഗം.
6 പുേരാഹിതകുലത്തിെല ആണുങ്ങെളാെക്കയും അത് തിന്നണം;
ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുവച്ച അത് തിന്നണം; അത് അതിവിശുദ്ധം.
7 പാപയാഗംേപാെല തെന്ന അകൃത്യയാഗവും ആകുന്നു; അവയ്ക്കു
്രപമാണവും ഒന്ന് തെന്ന; അത് ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുന്ന
പുേരാഹിതനുള്ളതായിരിക്കണം. 8 പുേരാഹിതൻ ഒരുവെന്റ
േഹാമയാഗം അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ അർപ്പിച്ച േഹാമയാഗമൃഗത്തിെന്റ
േതാല ് പുേരാഹിതനുള്ളതായിരിക്കണം. 9 അടുപ്പത്തുവച്ച ചുടുന്ന
േഭാജനയാഗം ഒെക്കയും ഉരുളിയിലും ചട്ടിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്നെതാെക്കയും
അത് അർപ്പിക്കുന്ന പുേരാഹിതനുള്ളതായിരിക്കണം. 10 എണ്ണ
േചർത്തേതാ േചർക്കാത്തേതാആയസകലേഭാജനയാഗവും അഹേരാെന്റ
സകലപു്രതന്മാർക്കും തുല്യമായിരിക്കണം.

11 “ ‘യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന സമാധാനയാഗത്തിെന്റ ്രപമാണം
ആണിത്: 12 അതിെന സ്േതാ്രതമായി അർപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ
അവൻ സ്േതാ്രതയാഗേത്താടുകൂടി എണ്ണേചർത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത
േദാശകള ം എണ്ണപുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത വടകള ം എണ്ണ േചർത്തു
കുതിർത്ത േനരിയ മാവു െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ േദാശകള ം അർപ്പിക്കണം.
13സ്േതാ്രതമായുള്ള സമാധാനയാഗേത്താടുകൂെട പുളിച്ച മാവുെകാണ്ടുള്ള
േദാശകള ം േഭാജനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 14 ആ എല്ലാവഴിപാടിലും
അതത് വകയിൽനിന്ന് ഒേരാന്ന് യേഹാവയ്ക്ക് നീരാജനാർപ്പണമായി
അർപ്പിക്കണം; അത് സമാധാനയാഗത്തിെന്റ രക്തം തളിക്കുന്ന

* 7. 1 അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ ്രപായശ്ചിത്തയാഗത്തിെന്റ
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പുേരാഹിതനുള്ളതായിരിക്കണം. 15 എന്നാൽ സ്േതാ്രതമായുള്ള
സമാധാനയാഗത്തിെന്റ മാംസം, അർപ്പിക്കുന്ന ദിവസം തെന്ന തിന്നണം;
അതിൽ ഒട്ട ം ്രപഭാതംവെര േശഷിപ്പിക്കരുത.് 16 അർപ്പിക്കുന്ന യാഗം
ഒരു േനർച്ചേയാ സ്വേമധാദാനേമാ ആകുന്നു എങ്കിൽ യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന
ദിവസം തെന്നഅത് തിന്നണം;അതിൽ േശഷിപ്പ ള്ളത് അടുത്ത ദിവസവും
തിന്നാം. 17 യാഗമാംസത്തിൽ മൂന്നാം ദിവസംവെര േശഷിക്കുന്നതു
തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം. 18 സമാധാനയാഗത്തിെന്റ മാംസത്തിൽ
ഏതാനും മൂന്നാംദിവസം തിന്നാൽ അത് ്രപസാദമായിരിക്കുകയില്ല;
അർപ്പിക്കുന്നവെന്റ േപരിൽ കണക്കിടുകയുമില്ല; അത് അറപ്പായിരിക്കും;
അത്തിന്നുന്നവൻകുറ്റംവഹിക്കണം. 19ഏെതങ്കിലുംഅശുദ്ധവസ്തുവിെന
െതാട്ട േപായ മാംസം തിന്നരുത;്അത് തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം; േശഷം
മാംസേമാ ശുദ്ധിയുള്ളവെനല്ലാം തിന്നാം. 20എന്നാൽഅശുദ്ധി തെന്റേമൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ ആെരങ്കിലും യേഹാവയ്ക്കുള്ള സമാധാനയാഗങ്ങള െട
മാംസം തിന്നാൽ അവെന അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയണം.
21 മനുഷ്യെന്റ അശുദ്ധിെയേയാ അശുദ്ധമൃഗെത്തേയാ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത വല്ല
അറയ്ക്കെപ്പട്ടതിെനേയാ ഇങ്ങെന ശുദ്ധിയില്ലാത്ത യാെതാന്നിെനയും
ഒരുവൻ െതാട്ടിട്ട യേഹാവയ്ക്കുള്ള സമാധാനയാഗങ്ങള െട മാംസം
തിന്നാൽഅവെനഅവെന്റജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയണം’ ”.

22 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 23 “നീ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ‘െചമ്മരിയാടിെന്റേയാ
േകാലാടിെന്റേയാ കാളയുെടേയാ േമദസ്സ നിങ്ങൾ അല്പംേപാലും
തിന്നരുത.് 24 സ്വാഭാവികമായി ചത്തതിെന്റ േമദസ്സ ം വന്യമൃഗങ്ങൾ
പറിച്ച കീറിേപ്പായതിെന്റ േമദസ്സ ം മറ്റ് എന്തിെനങ്കിലും ഉപേയാഗിക്കാം;
തിന്നുക മാ്രതം അരുത.് 25 യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗമായി അർപ്പിച്ച
മൃഗത്തിെന്റ േമദസ്സ ആെരങ്കിലും തിന്നാൽ അവെന അവെന്റ
ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയണം. 26 നിങ്ങള െട വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ
എങ്ങും യാെതാരു പക്ഷിയുെടയും മൃഗത്തിെന്റയും രക്തം നിങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കരുത.് 27 വല്ല രക്തവും ഭക്ഷിക്കുന്നത് ആര് തെന്നയായാലും
അവെന്റജനത്തിൽനിന്നുഅവെന േഛദിച്ച കളയണം’ ”.

28 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 29 “നീ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യേഹാവയ്ക്കു
സമാധാനയാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ തെന്റ സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്ന്
യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാട് െകാണ്ടുവരണം. 30 സ്വന്തൈകയാൽ അവൻ
അത് യേഹാവയുെട ദഹനയാഗമായി െകാണ്ടുവരണം; െനേഞ്ചാടുകൂടി
േമദസ്സ ം അവൻ െകാണ്ടുവരണം. െനഞ്ച് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നീരാജനാർപ്പണമായി നീരാജനം െചയ്യണം. 31 പുേരാഹിതൻ
േമദസ്സ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിക്കണം; എന്നാൽ െനഞ്ച്
അഹേരാനും പു്രതന്മാർക്കും ഉള്ളതായിരിക്കണം. 32 നിങ്ങള െട
സമാധാനയാഗങ്ങളിൽ വലെത്ത ൈകക്കുറക് ഉദർച്ചാർപ്പണത്തിനായി
നിങ്ങൾ പുേരാഹിതെന്റ പക്കൽ െകാടുക്കണം. 33 അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ സമാധാനയാഗങ്ങള െട രക്തവും േമദസ്സ ംഅർപ്പിക്കുന്നവനു
തെന്ന വലെത്ത ൈകക്കുറക് ഓഹരിയായിരിക്കണം. 34 യി്രസാേയൽ
മക്കള െട സമാധാനയാഗങ്ങളിൽനിന്നു നീരാജനത്തിെന്റ െനഞ്ചും
ഉദർച്ചയുെട ൈകക്കുറകും ഞാൻ എടുത്ത് പുേരാഹിതനായ അഹേരാനും
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പു്രതന്മാർക്കും യി്രസാേയൽമക്കളിൽനിന്നുള്ള ശാശ്വതാവകാശമായി
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു’ ”.

35 ഇത് അഹേരാെനയും പു്രതന്മാെരയും േമാെശ യേഹാവയ്ക്കു
പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ ്രപതിഷ്ഠിച്ച നാൾമുതൽ യേഹാവയുെട
ദഹനയാഗങ്ങളിൽനിന്ന് അഹേരാനുള്ള ഓഹരിയും അവെന്റ
പു്രതന്മാർക്കുള്ള ഓഹരിയും ആകുന്നു. 36 യി്രസാേയൽ മക്കൾ െനഞ്ചും
ൈകക്കുറകും അവർക്ക് െകാടുക്കണെമന്നു താൻ അവെര അഭിേഷകം
െചയ്തനാളിൽ യേഹാവ കല്പിച്ച ; അത് അവർക്ക് തലമുറതലമുറയായി
ശാശ്വതാവകാശം ആകുന്നു. 37 ദഹനയാഗം, േഭാജനയാഗം, പാപയാഗം,
അകൃത്യയാഗം, െപൗേരാഹിത്യാഭിേഷകത്തിനുള്ളയാഗം, സമാധാനയാഗം
എന്നിവെയ സംബന്ധിച്ച ള്ള ്രപമാണം ഇതുതെന്ന. 38 യേഹാവയ്ക്കു
തങ്ങള െട വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു
സീനായിമരുഭൂമിയിൽവച്ച് അരുളിെച്ചയ്ത നാളിൽ യേഹാവ േമാെശേയാടു
സീനായിപർവ്വതത്തിൽവച്ച് ഇവകല്പിച്ച .

8
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട:് “നീ അഹേരാെനയും
അവേനാടുകൂെട 2അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും വസ്്രതം, അഭിേഷകൈതലം,
പാപയാഗത്തിനുള്ള കാള, രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റന്മാർ, കുട്ടയിൽ
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം എന്നിവയുമായി വരുകയും 3 സഭെയ മുഴുവനും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ കൂട്ട കയും െചയ്യ ക” എന്നു
കല്പിച്ച . 4 യേഹാവ തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശ െചയ്തു; സഭ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ വന്നുകൂടി. 5 േമാെശ സഭേയാട:്
“െചയ്യണെമന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ച കാര്യം ഇതാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
6 േമാെശ അഹേരാെനയും പു്രതന്മാെരയും അടുക്കൽ വരുത്തി അവെര
െവള്ളംെകാണ്ട് കഴുകി. 7 അവെന ഉള്ളങ്കി ഇടുവിച്ച നടുെക്കട്ട
െകട്ടിച്ച് അങ്കി ധരിപ്പിച്ച് ഏേഫാദ് ഇടുവിച്ച് ഏേഫാദിെന്റ ചി്രതപ്പണിയായ
നടുെക്കട്ട െകട്ടിച്ച് അതിനാൽ അത് മുറുക്കി. 8 അവെന പതക്കം*
ധരിപ്പിച്ച ; പതക്കത്തിൽ ഊറീമും തുമ്മീമും വച്ച . 9അവെന്റ തലയിൽ
തലപ്പാവ് വച്ച ; തലപ്പാവിേന്മൽഅതിെന്റ മുൻവശത്തു വിശുദ്ധകിരീടമായ
െപാൻപട്ടം വച്ച ; യേഹാവ േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന.
10 േമാെശഅഭിേഷകൈതലം എടുത്ത് കൂടാരവും അതിലുള്ളെതാെക്കയും
അഭിേഷകം െചയ്തുഅവെരശുദ്ധീകരിച്ച . 11അവെരശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ†

അവൻ അതിൽ കുെറ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഏഴു ്രപാവശ്യം തളിച്ച
യാഗപീഠവും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും െതാട്ടിയും അതിെന്റ
കാലും അഭിേഷകം െചയ്തു. 12 േമാെശ അഹേരാെന്റ തലയിൽ
അഭിേഷകൈതലം ഒഴിച്ച് അവെന അഭിേഷകം െചയ്തു ശുദ്ധീകരിച്ച .
13 േമാെശ അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാെര വരുത്തി, അങ്കി ധരിപ്പിച്ച നടുെക്കട്ട്
െകട്ടിച്ച തലപ്പാവും ഇടുവിച്ച ; യേഹാവ േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെല
തെന്ന. 14 േമാെശ പാപയാഗത്തിനുള്ള കാളെയ െകാണ്ടുവന്നു;
പാപയാഗത്തിനുള്ള കാളയുെട തലയിൽ അഹേരാനും പു്രതന്മാരും
ൈകവച്ച . 15 േമാെശ കാളെയ അറുത്തു; അവൻ അതിെന്റ രക്തം

* 8. 8 പതക്കം മാര ്ച്ചട്ട. † 8. 11 ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ മൂല ്രഗന്ഥത്തിലും ന്യ കിങ് െജയിംസ്
േവർഷനിലും മുകളിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നതുേപാെല ആകുന്നു. മറ്റ് വിവർത്തനത്തിൽ അവെര
ശുദ്ധീകരിക്കാൻഎന്നതിന് പകരംശുദ്ധീകരിച്ച എന്നു മാ്രതേമയുള്ള .
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എടുത്തു വിരൽെകാണ്ട് യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ ചുറ്റ ം പുരട്ടി
യാഗപീഠം ശുദ്ധീകരിച്ച ; േശഷിച്ച രക്തം യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
ഒഴിച്ച്, യാഗപീഠത്തിനുേവണ്ടി ്രപാശ്ചിത്തം കഴിച്ച് അതിെന ശുദ്ധീകരിച്ച ;
16 കുടലിേന്മലുള്ള സകലേമദസ്സ ം കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം‡ വൃക്ക
രണ്ടും അവയുെട േമദസ്സ ം േമാെശ എടുത്തു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ദഹിപ്പിച്ച . 17 എന്നാൽ കാളെയയും അതിെന്റ േതാൽ, മാംസം,
ചാണകം എന്നിവയും അവൻ പാളയത്തിനു പുറത്തു തീയിൽ ഇട്ട
ചുട്ട കളഞ്ഞു; യേഹാവ േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന.
18 അവൻ േഹാമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ട െകാറ്റെനയും െകാണ്ടുവന്നു;
അഹേരാനും പു്രതന്മാരും ആട്ട െകാറ്റെന്റ തലയിൽ ൈകവച്ച . 19 േമാെശ
ആട്ട െകാറ്റെന അറുത്തു; അവൻ അതിെന്റ രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ചുറ്റ ം തളിച്ച . 20ആട്ട െകാറ്റെന കഷണംകഷണമായി മുറിച്ച ; േമാെശ
തലയും കഷണങ്ങള ം േമദസ്സ ം ദഹിപ്പിച്ച . 21 അവൻ അതിെന്റ
കുടലും കാലും െവള്ളംെകാണ്ട് കഴുകി; േമാെശ ആട്ട െകാറ്റെന
മുഴുവനും യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിച്ച ; ഇതു സൗരഭ്യവാസനയായ
േഹാമയാഗമായി യേഹാവയ്ക്കുള്ള ദഹനയാഗം; യേഹാവ േമാെശേയാടു
കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന. 22 അവൻ െപൗേരാഹിത്യാഭിേഷകത്തിനുള്ള
ആട്ട െകാറ്റനായ മേറ്റ ആട്ട െകാറ്റെനയും െകാണ്ടുവന്നു; അഹേരാനും
പു്രതന്മാരും ആട്ട െകാറ്റെന്റ തലയിൽ ൈകവച്ച . 23 േമാെശ അതിെന
അറുത്തു; അവൻ അതിെന്റ രക്തം കുെറ എടുത്ത് അഹേരാെന്റ
വലെത്ത കാതിേന്മലും വലെത്ത ൈകയുെട െപരുവിരലിേന്മലും
വലെത്ത കാലിെന്റ െപരുവിരലിേന്മലും പുരട്ടി. 24 േമാെശ അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാെരയും വരുത്തി; അവൻ രക്തം കുെറ അവരുെട വലെത്ത
കാതിേന്മലും വലെത്ത ൈകയുെട െപരുവിരലിേന്മലും വലെത്ത കാലിെന്റ
െപരുവിരലിേന്മലും പുരട്ടി; േശഷിച്ച രക്തം േമാെശ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ചുറ്റ ം തളിച്ച . 25 േമദസ്സ ം തടിച്ചവാലും കുടലിേന്മലുള്ള സകലേമദസ്സ ം
കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം വൃക്ക രണ്ടും അവയുെട േമദസ്സ ം വലെത്ത
ൈകക്കുറകും അവൻ എടുത്തു, 26 യേഹാവയുെട സന്നിധിയിലുള്ള
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ഇരിക്കുന്ന കുട്ടയിൽ നിന്നു പുളിപ്പില്ലാത്ത ഒരു
അപ്പവും എണ്ണയപ്പമായ ഒരു േദാശയും ഒരു വടയും എടുത്തു േമദസ്സിേന്മലും
ൈകക്കുറകിേന്മലും വച്ച . 27 അവെയല്ലാം അഹേരാെന്റ ൈകയിലും
അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട ൈകയിലും വച്ച് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നീരാജനാർപ്പണമായി നീരാജനം െചയ്തു. 28 പിെന്ന േമാെശ അവെയ
അവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് എടുത്ത് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ യാഗത്തിൻമീെത
ദഹിപ്പിച്ച . ഇതു സൗരഭ്യവാസനയായ െപൗേരാഹിത്യാഭിേഷകയാഗം,
യേഹാവയ്ക്കുള്ള ദഹനയാഗം തെന്ന. 29 േമാെശ ആട്ട െകാറ്റെന്റ െനഞ്ച്
എടുത്ത് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനാർപ്പണമായി നീരാജനം
െചയ്തു; അത് കരപൂരണത്തിെന്റ ആട്ട െകാറ്റനിൽ േമാെശക്കുള്ള
ഓഹരി ആയിരുന്നു; യേഹാവ േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന.
30 േമാെശ അഭിേഷകൈതലവും യാഗപീഠത്തിേന്മലുള്ള രക്തവും
അല്പാല്പം എടുത്ത് അഹേരാെന്റേമലും അവെന്റ വസ്്രതത്തിേന്മലും
അവെന്റ പു്രതന്മാരുെടേമലും പു്രതന്മാരുെട വസ്്രതത്തിേന്മലും തളിച്ച ;
അഹേരാെനയും അവെന്റ വസ്്രതെത്തയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും

‡ 8. 16 െകാഴുപ്പ ം
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പു്രതന്മാരുെട വസ്്രതങ്ങെളയും ശുദ്ധീകരിച്ച . 31അഹേരാേനാടും അവെന്റ
പു്രതന്മാേരാടും േമാെശ പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ: “മാംസം നിങ്ങൾ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽവച്ച പാകംെചയ്ത്, ‘അഹേരാനും
പു്രതന്മാരും അത് തിന്നണം’ എന്ന് എനിക്ക് കല്പനയുണ്ടായതുേപാെല
അവിെടവച്ച് അതും െപൗേരാഹിത്യാഭിേഷകത്തിന് അർപ്പിച്ച െകാട്ടയിൽ
ഇരിക്കുന്ന അപ്പവും തിന്നുവിൻ. 32 മാംസത്തിലും അപ്പത്തിലും
േശഷിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം. 33 നിങ്ങള െട
കരപൂരണദിവസങ്ങൾ തികയുേവാളം നിങ്ങൾ ഏഴു ദിവസേത്തക്ക്
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽ വിട്ട പുറത്തു േപാകരുത;് ഏഴു
ദിവസം യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് കരപൂരണം െചയ്യ ം. 34 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തംകഴിക്കുവാൻഇന്ന് െചയ്തതുേപാെലഇനിയും െചേയ്യണ്ടതിന്
യേഹാവ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 35ആകയാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കുവാൻ
ഏഴു ദിവസം രാവും പകലും സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
വസിച്ച് യേഹാവയുെട കല്പന അനുസരിക്കണം; ഇങ്ങെന എേന്നാട്
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”. 36യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം കല്പിച്ചസകലകാര്യങ്ങള ം
അഹേരാനുംഅവെന്റപു്രതന്മാരും െചയ്തു.

9
1എട്ടാം ദിവസം േമാെശ അഹേരാെനയും പു്രതന്മാെരയും യി്രസാേയൽ
മൂപ്പന്മാെരയും വിളിച്ച്, 2 അഹേരാേനാടു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
“നീ പാപയാഗത്തിനായി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കുട്ടിെയയും
േഹാമയാഗത്തിനായി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും എടുത്ത്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കണം. 3 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാടു നീ പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
യാഗം കഴിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങൾ പാപയാഗത്തിനായി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയും േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കുട്ടിെയയും ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ളഊനമില്ലാത്ത
ഒരുെചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടിെയയും 4സമാധാനയാഗത്തിനായിഒരുകാളെയയും
ഒരു െചമ്മരിയാട്ട െകാറ്റെനയും എണ്ണേചർത്ത േഭാജനയാഗെത്തയും
എടുക്കുവിൻ; യേഹാവ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ്രപത്യക്ഷനാകും’ ”. 5 േമാെശ
കല്പിച്ചവ എല്ലാം അവർ സമാഗമനകൂടാരത്തിനു മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നു;
സഭമുഴുവനും അടുത്തുവന്നു യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിന്നു.
6 അേപ്പാൾ േമാെശ: “നിങ്ങൾ െചയ്യണെമന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ച കാര്യം
ഇതാകുന്നു; യേഹാവയുെട േതജസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ്രപത്യക്ഷമാകും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 അഹേരാേനാട് േമാെശ: “നീ യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല നിെന്റ പാപയാഗവും േഹാമയാഗവും
അർപ്പിച്ച നിനക്കും ജനത്തിനുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ച ജനത്തിെന്റ
വഴിപാട്അർപ്പിച്ച്അവർക്കായിട്ട ം ്രപായശ്ചിത്തംകഴിക്കുകഎന്നുപറഞ്ഞു.
8അങ്ങെനഅഹേരാൻയാഗപീഠത്തിെന്റഅടുക്കൽെചന്നുതനിക്കുേവണ്ടി
പാപയാഗത്തിനുള്ള കാളക്കുട്ടിെയ അറുത്തു; 9 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ
അതിെന്റ രക്തം അഹേരാെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ
രക്തത്തിൽ വിരൽ മുക്കി യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടി േശഷം
രക്തം യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച . 10 പാപയാഗത്തിെന്റ േമദസ്സ ം
വൃക്കകള ംകരളിേന്മലുള്ളെകാഴുപ്പ ംഅവൻയാഗപീഠത്തിേന്മൽദഹിപ്പിച്ച ;
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യേഹാവ േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന. 11അതിെന്റ മാംസവും
േതാലുംഅവൻപാളയത്തിനുപുറത്ത്തീയിൽഇട്ട ചുട്ട കളഞ്ഞു. 12അവൻ
േഹാമയാഗെത്തയും അറുത്തു; അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ അതിെന്റ രക്തം
അവെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവന്നു;അവൻഅത് യാഗപീഠത്തിേന്മൽചുറ്റ ം
തളിച്ച . 13അവർ കഷണംകഷണമായി േഹാമയാഗവും അതിെന്റ തലയും
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ അവെയ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ദഹിപ്പിച്ച . 14അവൻഅതിെന്റ കുടലും കാലും കഴുകി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
േഹാമയാഗത്തിൻ മീെത ദഹിപ്പിച്ച . 15 അവൻ ജനത്തിെന്റ വഴിപാട്
െകാണ്ടുവന്നു: ജനത്തിനുേവണ്ടി പാപയാഗത്തിനുള്ള േകാലാടിെന
പിടിച്ച് അറുത്തു മുമ്പിലേത്തതിെനേപ്പാെല പാപയാഗമായി അർപ്പിച്ച .
16 അവൻ േഹാമയാഗംെകാണ്ടു വന്ന് അതും നിയമ്രപകാരം അർപ്പിച്ച .
17അവൻ േഭാജനയാഗം െകാണ്ടുവന്ന് അതിൽ നിന്നു ൈകനിറച്ച് എടുത്തു
്രപഭാതത്തിെല േഹാമയാഗത്തിനു പുറെമ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിച്ച .
18 പിെന്ന അവൻ ജനത്തിനുേവണ്ടി സമാധാനയാഗത്തിനുള്ള കാളെയയും
െചമ്മരിയാട്ട െകാറ്റെനയും അറുത്തു; അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ അതിെന്റ
രക്തംഅവെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവന്നു;അവൻഅത്യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ചുറ്റ ം തളിച്ച . 19 കാളയുെടയും ആട്ട െകാറ്റെന്റയും േമദസ്സ ം തടിച്ചവാലും
കുടൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സ ം വൃക്കകള ം കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം
െകാണ്ടുവന്നു. 20 അവർ േമദസ്സ െനഞ്ചിെന്റ കഷണങ്ങള െടേമൽ
വച്ച ; അവൻ േമദസ്സ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിച്ച . 21 എന്നാൽ
െനഞ്ചിെന്റകഷണങ്ങള ംവലെത്തൈകക്കുറകും േമാെശകല്പിച്ചതുേപാെല
അഹേരാൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജാനാർപ്പണമായി നീരാജനം
െചയ്തു. 22 പിെന്ന അഹേരാൻ ജനത്തിനു േനെര ൈക ഉയർത്തി
അവെര ആശീർവ്വദിച്ച ; പാപയാഗവും േഹാമയാഗവും സമാധാനയാഗവും
അർപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ ഇറങ്ങിേപ്പാന്നു. 23 േമാെശയും അഹേരാനും
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ കടന്നിട്ട് പുറത്തു വന്നു ജനെത്ത ആശീർവ്വദിച്ച ;
അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േതജസ്സ് സകലജനത്തിനും ്രപത്യക്ഷമായി.
24യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന് തീ പുറെപ്പട്ട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഉള്ള
േഹാമയാഗവും േമദസ്സ ം ദഹിപ്പിച്ച ; ജനെമല്ലാം അത് കണ്ടേപ്പാൾആർത്തു
സാഷ്ടാംഗം വീണു.

10
1അനന്തരം അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ നാദാബും അബീഹൂവും ഓേരാ
ധൂപകലശം എടുത്ത് അതിൽ തീ ഇട്ട് അതിേന്മൽ ധൂപവർഗ്ഗവും ഇട്ട ,
അങ്ങെന യേഹാവ തങ്ങേളാട് കല്പിച്ചതല്ലാത്ത അന്യാഗ്നി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ച . 2 ഉടെന യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന്
തീ പുറെപ്പട്ട് അവെര ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു; അവർ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ മരിച്ച േപായി. 3 അേപ്പാൾ േമാെശ അഹേരാേനാട:്
“യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തത് ഇതുതെന്ന: എേന്നാട് അടുക്കുന്നവരിൽ
ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും; സർവ്വജനത്തിെന്റയും മുമ്പാെക ഞാൻ
മഹത്വെപ്പടും”എന്ന്പറഞ്ഞു.അഹേരാേനാമിണ്ടാതിരുന്നു. 4പിെന്നേമാെശ
അഹേരാെന്റ ഇളയപ്പൻ ഉസ്സീേയലിെന്റ പു്രതന്മാരായ മീശാേയലിെനയും
എൽസാഫാെനയുംവിളിച്ച്അവേരാട്: “നിങ്ങൾഅടുത്തുെചന്നുനിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാെരവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു പാളയത്തിനു പുറത്ത്
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െകാണ്ടുേപാകുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. 5 േമാെശ പറഞ്ഞതുേപാെല
അവർ അടുത്തുെചന്ന് അവെര അവരുെട അങ്കികേളാടുകൂടി
പാളയത്തിനു പുറത്തു െകാണ്ടുേപായി. 6 പിെന്ന േമാെശ അഹേരാേനാടും
അവെന്റ പു്രതന്മാരായ എെലയാസാേരാടും ഈഥാമാേരാടും “നിങ്ങൾ
മരിക്കാെതയുംസർവ്വസഭയുെടയും േമൽേകാപംവരാെതയുംഇരിക്കുവാൻ
നിങ്ങള െട തലമുടി പിച്ചിപ്പറിക്കരുത*്; നിങ്ങള െട വസ്്രതം കീറുകയും
അരുത;് നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരായ യി്രസാേയൽഗൃഹം ഒെക്കയും
യേഹാവ ദഹിപ്പിച്ച ദഹനംനിമിത്തം കരയെട്ട. 7 നിങ്ങേളാ മരിച്ച
േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിനു സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽ വിട്ട
പുറത്തു േപാകരുത;് യേഹാവയുെട അഭിേഷകൈതലം നിങ്ങള െടേമൽ
ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ േമാെശയുെട വചനംേപാെല
തെന്നെചയ്തു.

8യേഹാവഅഹേരാേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 9 “നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും
മരിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിനു സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ കടക്കുേമ്പാൾ
വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുത.് ഇതു നിങ്ങൾക്ക് തലമുറതലമുറയായി
എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടമായിരിക്കണം. 10 ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും മലിനവും
നിർമ്മലവും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ േവർതിരിേക്കണ്ടതിനും 11 യേഹാവ
േമാെശമുഖാന്തരം യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു കല്പിച്ച സകല്രപമാണങ്ങള ം
അവെര ഉപേദശിേക്കണ്ടതിനും തെന്ന”.

12അഹേരാേനാടും അവെന്റ േശഷിച്ച പു്രതന്മാരായ എെലയാസാേരാടും
ഈഥാമാേരാടും േമാെശ പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “യേഹാവയുെട
ദഹനയാഗങ്ങളിൽ േശഷിച്ച േഭാജനയാഗം നിങ്ങൾ എടുത്തു
യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുക്കൽവച്ച പുളിപ്പില്ലാത്തതായി ഭക്ഷിക്കുവിൻ;
അത് അതിവിശുദ്ധം. 13അത് ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു വച്ച ഭക്ഷിക്കണം;
യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങളിൽ അത് നിനക്കുള്ള അവകാശവും
നിെന്റ പു്രതന്മാർക്കുള്ള അവകാശവും ആകുന്നു; ഇങ്ങെന എേന്നാട്
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 14 നീരാജനത്തിെന്റ െനഞ്ചും ഉദർച്ചയുെട ൈകക്കുറകും
നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുവച്ച
തിന്നണം; യി്രസാേയൽ മക്കള െട സമാധാനയാഗങ്ങളിൽ അവ
നിനക്കുള്ള അവകാശവും നിെന്റ മക്കൾക്കുള്ള അവകാശവുമായി
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 15 േമദസ്സിെന്റ ദഹനയാഗങ്ങേളാടുകൂെട അവർ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനം െചേയ്യണ്ടതിന് ഉദർച്ചയുെട
ൈകക്കുറകും നീരാജനത്തിെന്റ െനഞ്ചും െകാണ്ടുവരണം; അത് യേഹാവ
കല്പിച്ചതുേപാെല ശാശ്വതാവകാശമായി നിനക്കും നിെന്റ മക്കൾക്കും
ഉള്ളതായിരിക്കണം”.

16 പിെന്ന പാപയാഗമായ േകാലാടിെനക്കുറിച്ച േമാെശ താത്പര്യമായി
അേന്വഷിച്ച ; എന്നാൽ അത് ചുട്ട കളഞ്ഞിരുന്നു; അേപ്പാൾ അവൻ
അഹേരാെന്റ േശഷിച്ച പു്രതന്മാരായ എെലയാസാേരാടും ഈഥാമാേരാടും
േകാപിച്ച : 17 “പാപയാഗം അതിവിശുദ്ധവും സഭയുെട അകൃത്യം
നീക്കിക്കളയുവാനും അവർക്കുേവണ്ടി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് തന്നതും ആയിരിെക്ക
നിങ്ങൾ അത് ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു വച്ച ഭക്ഷിക്കാഞ്ഞത് എന്ത?്
18അതിെന്റ രക്തം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനകത്തു െകാണ്ടുവന്നില്ലേല്ലാ; ഞാൻ

* 10. 6 തലമുടി പിച്ചിപ്പറിക്കരുത് തല മൂടാതിരിക്കരുത്എന്നുംആകാം (എ്രബായൈബബിളിൽ).
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ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെല നിങ്ങൾ അത് ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുവച്ച
ഭക്ഷിേക്കണ്ടതായിരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 19 അേപ്പാൾ അഹേരാൻ
േമാെശേയാട:് “ഇന്ന് അവർ അവരുെട പാപയാഗവും േഹാമയാഗവും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ച ; എനിക്ക് ഇങ്ങെന ഭവിച്ച വേല്ലാ.
ഇന്ന് ഞാൻ പാപയാഗം ഭക്ഷിച്ച എങ്കിൽ അത് യേഹാവയ്ക്കു
്രപസാദമായിരിക്കുേമാ?” എന്നു പറഞ്ഞു. 20 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ േമാെശ
സംതൃപ്തനായി.

11
1യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത:്

2 “നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
‘ഭൂമിയിലുള്ള സകലമൃഗങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാവുന്ന മൃഗങ്ങൾ
ഇവയാണ് 3 മൃഗങ്ങളിൽ കുളമ്പ് പിളർന്നിരിക്കുന്നതും കുളമ്പ്
രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അയവിറക്കുന്നതുമായതിെനെയല്ലാം
നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം. 4 എന്നാൽ അയവിറക്കുന്നവയിലും കുളമ്പ്
പിളർന്നിരിക്കുന്നവയിലും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുതാത്ത മൃഗങ്ങൾ ഇവയാണ്:
ഒട്ടകം; അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പ് പിളർന്നതല്ലാത്തതിനാൽ
അത് നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധം. 5 കുഴിമുയൽ; അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും
കുളമ്പ് പിളർന്നതല്ലായ്കയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധം. 6 മുയൽ;
അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പ് പിര് ളന്നതല്ലായ്കയാൽ അത്
നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധം. 7 പന്നി; കുളമ്പ് പിളർന്നതായി കുളമ്പ് രണ്ടായി
പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു തെന്നഎങ്കിലും അയവിറക്കുന്നതല്ലായ്കയാൽഅത്
നിങ്ങൾക്ക്അശുദ്ധം. 8ഇവയുെട മാംസം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത;് ഇവയുെട
ശവം െതാടുകയുംഅരുത;്ഇവനിങ്ങൾക്ക്അശുദ്ധം.

9 “ ‘െവള്ളത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിലുംവച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാവുന്നവ
ഇവയാണ:് കടലുകളിലും നദികളിലും ഉള്ള െവള്ളത്തിൽ ചിറകും
െചതുമ്പലും ഉള്ളവഎല്ലാംനിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം. 10എന്നാൽകടലുകളിലും
നദികളിലും ഉള്ള െവള്ളത്തിൽ ചലിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും െവള്ളത്തിലുള്ള
സകലജന്തുക്കളിലും ചിറകും െചതുമ്പലുമില്ലാത്തെതാെക്കയും
നിങ്ങൾക്ക് അറപ്പായിരിക്കണം. 11 അവ നിങ്ങൾക്ക് അറപ്പായി തെന്ന
ഇരിക്കണം. അവയുെട മാംസം തിന്നരുത;് അവയുെട ശവം നിങ്ങൾക്ക്
അറപ്പായിരിക്കണം. 12 ചിറകും െചതുമ്പലും ഇല്ലാെത െവള്ളത്തിൽ
ഉള്ളെതാെക്കയും നിങ്ങൾക്ക്അറപ്പായിരിക്കണം.

13 “ ‘പക്ഷികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറപ്പായിരിേക്കണ്ടുന്നവ ഇവയാണ്:
അവെയ തിന്നരുത്; അവ അറപ്പാകുന്നു: കഴുകൻ, െചമ്പരുന്ത,്
14 കടൽറാഞ്ചൻ, ഗൃ്രദ്ധം, അതത് വിധം പരുന്ത,് 15അതത് വിധം കാക്ക,
ഒട്ടകപ്പക്ഷി, 16 പുള്ള്, കടൽകാക്ക, അതത് വിധം ്രപാപ്പിടിയൻ, 17 നത്ത,്
നീർക്കാക്ക, കൂമൻ, മൂങ്ങ, 18 േവഴാമ്പൽ, കുടുമ്മച്ചാത്തൻ, െപരുഞാറ,
19അതതതു വിധം െകാക്ക്, കുളേക്കാഴി, നരിച്ചീർ എന്നിവയും 20ചിറകുള്ള
ഇഴജാതിയിൽ നാലുകാലുെകാണ്ടു നടക്കുന്നവെയല്ലാം നിങ്ങൾക്ക്
അറപ്പായിരിക്കണം. 21 എങ്കിലും ചിറകുള്ള ഇഴജാതിയിൽ നാലുകാലു
െകാണ്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളിലും നിലത്തു കുതിേക്കണ്ടതിനു
കാലിേന്മൽ തുട ഉള്ളവെയ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം. 22 ഇവയിൽ അതത്
വിധം െവട്ട ക്കിളി,അതത് വിധം വിട്ടിൽ,അതത് വിധം ചീവീട്,അതത് വിധം
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തുള്ളൻ എന്നിവെയ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം. 23 ചിറകും നാലുകാലുമുള്ള
േശഷംഇഴജാതികൾഎല്ലാം നിങ്ങൾക്ക്അറപ്പായിരിക്കണം.

24 “ ‘അവയാൽ നിങ്ങൾ അശുദ്ധരാകും: അവയുെട ശവം
െതാടുന്നവെനല്ലാം സന്ധ്യവെര അശുദ്ധൻ ആയിരിക്കണം.
25 അവയുെട ശവം വഹിക്കുന്നവെനല്ലാം വസ്്രതം അലക്കി സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കണം. 26 കുളമ്പ് പിളർന്നെതങ്കിലും കുളമ്പ് രണ്ടായി
പിരിയാെതയും അയവിറക്കാെതയും ഇരിക്കുന്ന സകലമൃഗങ്ങള ം
നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധം; അവെയ െതാടുന്നവെനല്ലാം അശുദ്ധൻ
ആയിരിക്കണം. 27 നാലുകാലുെകാണ്ടു നടക്കുന്ന സകലമൃഗങ്ങളിലും
ഉള്ളങ്കാൽ പതിച്ച നടക്കുന്നവ ഒെക്കയും നിങ്ങൾക്ക്അശുദ്ധം;അവയുെട
ശവം െതാടുന്നവെനല്ലാം സന്ധ്യവെര അശുദ്ധൻ ആയിരിക്കണം.
28 അവയുെട ശവം വഹിക്കുന്നവൻ വസ്്രതം അലക്കി സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കണം;അവനിങ്ങൾക്ക്അശുദ്ധം.

29 “ ‘നിലത്ത് ഇഴയുന്ന ഇഴജാതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധമായവ
ഇവയാണ:് 30 െപരിച്ചാഴി, എലി, അതത് വിധം ഉടുമ്പ,് അള ങ്ക,് ഓന്ത്,
പല്ലി, അരണ, തുരവൻ. 31 എല്ലാ ഇഴജാതികളിലുംവച്ച് ഇവ നിങ്ങൾക്ക്
അശുദ്ധം; അവ ചത്തേശഷം അവെയ െതാടുന്നവെനല്ലാം സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധൻ ആയിരിക്കണം. 32 ചത്തേശഷം അവയിൽ ഒന്ന് ഏതിേന്മൽ
എങ്കിലും വീണാൽ അെതാെക്കയും അശുദ്ധമാകും; അത് മരപ്പാ്രതേമാ
വസ്്രതേമാ േതാേലാ ചാക്കുശീലേയാ േവലയ്ക്ക് ഉപേയാഗിക്കുന്ന
പാ്രതേമാ എന്തായാലും െവള്ളത്തിൽ ഇടണം; അത് സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധമായിരിക്കണം;പിെന്നശുദ്ധമാകും. 33അവയിൽയാെതാെന്നങ്കിലും
ഒരു മൺപാ്രതത്തിനകത്തു വീണാൽ അതിനകത്തുള്ളെതല്ലാം
അശുദ്ധമാകും; നിങ്ങൾ അത് ഉടച്ച കളയണം. 34 തിന്നുന്ന വല്ല
സാധനത്തിേന്മലും ആ െവള്ളം വീണാൽഅത് അശുദ്ധമാകും; കുടിക്കുന്ന
വല്ല പാനീയവും ആ വക പാ്രതത്തിൽ ഉെണ്ടങ്കിൽ അത് അശുദ്ധമാകും;
35 അവയിൽ ഒന്നിെന്റ ശവം* വല്ലതിേന്മലും വീണാൽ അെതാെക്കയും
അശുദ്ധമാകും: അടുേപ്പാ തീച്ചട്ടിേയാ ഇങ്ങെന എന്തായാലും അത്
തകർത്തുകളയണം; അവ അശുദ്ധം ആകുന്നു; അവ നിങ്ങൾക്ക്
അശുദ്ധം ആയിരിക്കണം. 36 എന്നാൽ നീരുറവും െവള്ളമുള്ള കിണറും
ശുദ്ധമായിരിക്കും; ശവം െതാടുന്നവൻ അശുദ്ധനാകും. 37 വിതയ്ക്കുന്ന
വിത്തായ വല്ല ധാന്യത്തിേന്മലും അവയിൽ ഒന്നിെന്റ ശവം വീണാലും അത്
ശുദ്ധമായിരിക്കും. 38എന്നാൽവിത്തിൽെവള്ളംഒഴിച്ചിട്ട്അവയിൽഒന്നിെന്റ
ശവംഅതിേന്മൽവീണാൽഅത്അശുദ്ധം.

39 “ ‘നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു മൃഗം ചത്താൽ അതിെന്റ ശവം
െതാടുന്നവൻ സന്ധ്യവെര അശുദ്ധൻ ആയിരിക്കണം. 40അതിെന്റ ശവം
ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ വസ്്രതം അലക്കി സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കണം;
അതിെന്റ ശവം വഹിക്കുന്നവനും വസ്്രതം അലക്കി സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കണം.

41 “ ‘നിലത്ത് ഇഴയുന്ന ഇഴജാതിെയല്ലാം അറപ്പാകുന്നു; അതിെന
ഭക്ഷിക്കരുത.് 42 ഉരസ്സ െകാണ്ടു ചരിക്കുന്നതും നാലുകാലുെകാണ്ടു
നടക്കുന്നതും അെല്ലങ്കിൽ അേനകം കാലുള്ളതായി നിലത്ത്
ഇഴയുന്നതുമായ യാെതാരു ഇഴജാതിെയയും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത;് അവ

* 11. 35 ശവംശവത്തിെന്റഅംശംഎന്നുമാകാം.
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അറപ്പാകുന്നു. 43 യാെതാരു ഇഴജാതിെയെക്കാണ്ടും നിങ്ങെളത്തെന്ന
അറപ്പാക്കരുത;് അവയാൽ നിങ്ങൾ മലിനെപ്പടുംവിധം നിങ്ങെളത്തെന്ന
അശുദ്ധമാക്കുകയും അരുത.് 44 ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ആകുന്നു; ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന
വിശുദ്ധീകരിച്ച് വിശുദ്ധരായിരിക്കണം†; ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന യാെതാരു
ഇഴജാതിയാലും നിങ്ങെളത്തെന്ന അശുദ്ധമാക്കരുത.് 45 ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ച യേഹാവ ആകുന്നു; ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങള ം
വിശുദ്ധരായിരിക്കണം.

46 “ ‘ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിലും ഭക്ഷിക്കാവുന്ന മൃഗെത്തയും
ഭക്ഷിക്കരുതാത്ത മൃഗെത്തയും തമ്മിലും 47 േവർതിരിേക്കണ്ടതിന്
ഇതു മൃഗങ്ങെളയും പക്ഷികെളയും െവള്ളത്തിൽ ചലിക്കുന്ന
സകലജന്തുക്കെളയും നിലത്ത് ഇഴയുന്ന സകലജീവികെളയും പറ്റിയുള്ള
്രപമാണംആകുന്നു’ ”.

12
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘ഒരു സ്്രതീ
ഗർഭംധരിച്ച് ആൺകുഞ്ഞിെന ്രപസവിച്ചാൽ അവൾ ഏഴു ദിവസം
അശുദ്ധയായിരിക്കണം; ഋതുവിെന്റ മാലിന്യകാലെത്തന്നേപാെല അവൾ
അശുദ്ധയായിരിക്കണം. 3 എട്ടാം ദിവസം അവെന്റ അ്രഗചർമ്മം
പരിേച്ഛദന െചയ്യണം. 4 പിെന്ന അവൾ മുപ്പത്തിമൂന്നു ദിവസം തെന്റ
രക്തശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഇരിക്കണം; അവള െട ശുദ്ധീകരണകാലം
തികയുന്നതുവെര അവൾ യാെതാരു വിശുദ്ധവസ്തുവും െതാടരുത;്
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കു വരുകയും അരുത.് 5 െപൺകുഞ്ഞിെന
്രപസവിച്ചാൽ അവൾ രണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം ഋതുകാലെത്തന്നേപാെല
അശുദ്ധയായിരിക്കണം; പിെന്ന അറുപത്താറു ദിവസം തെന്റ
രക്തശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഇരിക്കണം. 6 മകനുേവണ്ടിേയാ
മകൾക്കുേവണ്ടിേയാഅവള െടശുദ്ധീകരണകാലംതികഞ്ഞേശഷംഅവൾ
ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിെയ േഹാമയാഗത്തിനായിട്ട ം ഒരു
്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ ഒരു കുറു്രപാവിെനേയാ പാപയാഗത്തിനായിട്ട ം
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരണം. 7 പുേരാഹിതൻ അത് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അർപ്പിച്ച ്രപായശ്ചിത്തംകഴിക്കണം;എന്നാൽഅവള െടരക്ത്രസവംനിന്നിട്ട്
അവൾ ശുദ്ധയാകും. ഇത് ആൺകുഞ്ഞിെനേയാ െപൺകുഞ്ഞിെനേയാ
്രപസവിച്ചവൾക്കുള്ള്രപമാണം. 8ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക്അവള െടപക്കൽവകയില്ല
എങ്കിൽ അവൾ രണ്ടു കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ
ഒന്നിെന േഹാമയാഗത്തിനും മറ്റതിെന പാപയാഗത്തിനുമായി
െകാണ്ടുവരണം; പുേരാഹിതൻ അവൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം;എന്നാൽഅവൾശുദ്ധയാകും’ ”.

13
1യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “ഒരു മനുഷ്യെന്റ ത്വക്കിേന്മൽ തിണർേപ്പാ ചുണേങ്ങാ

† 11. 44 വിശുദ്ധരായിരിക്കണംവിശുദ്ധരായിരിേക്കണംഎന്നുമാകാം.
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െവളത്ത പുള്ളിേയാ ഇങ്ങെന കുഷ്ഠത്തിെന്റ* വടു കണ്ടാൽ അവെന
പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ അടുക്കേലാ പുേരാഹിതന്മാരായ
അവെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ഒരുവെന്റ അടുക്കേലാ െകാണ്ടുവരണം.
3പുേരാഹിതൻത്വക്കിേന്മൽഉള്ളവടു പരിേശാധിക്കണം;വടുവിനകത്തുള്ള
േരാമം െവളത്തതും വടു ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞതും ആയി
കണ്ടാൽ അത് കുഷ്ഠലക്ഷണം; പുേരാഹിതൻ അവെന പരിേശാധിച്ച്
അശുദ്ധെനന്നു വിധിക്കണം. 4 അവെന്റ ത്വക്കിേന്മൽ ഉള്ള പുള്ളി
െവളത്തതും ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കാത്തതും അതിനകത്തുള്ള
േരാമം െവളത്തിരിക്കാത്തതും ആയി കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ ആ
ലക്ഷണമുള്ളവെന ഏഴു ദിവസേത്തക്ക് അകത്താക്കി അടയ്േക്കണം.
5ഏഴാം ദിവസംപുേരാഹിതൻഅവെനപരിേശാധിക്കണം. വടുത്വക്കിേന്മൽ
പരക്കാെത, കണ്ടസ്ഥിതിയിൽ നില്ക്കുന്നു എങ്കിൽ പുേരാഹിതൻ രണ്ടാം
്രപാവശ്യം അവെന ഏഴു ദിവസേത്തക്ക് അകത്താക്കി അടയ്േക്കണം.
6 ഏഴാം ദിവസം പുേരാഹിതൻ അവെന വീണ്ടും പരിേശാധിക്കണം; വടു
മങ്ങിയതായും ത്വക്കിേന്മൽ പരക്കാെതയും† കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ
അവെന ശുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്നു വിധിക്കണം; അത് ചുണങ്ങേ്രത.
അവൻ വസ്്രതം അലക്കി ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കണം. 7 അവൻ
ശുദ്ധീകരണത്തിനായി തെന്നത്താൻ പുേരാഹിതെന കാണിച്ചേശഷം
ചുണങ്ങ് ത്വക്കിേന്മൽ അധികമായി പരന്നാൽ അവൻ പിെന്നയും സ്വയം
പുേരാഹിതെന കാണിക്കണം. 8 ചുണങ്ങു ത്വക്കിേന്മൽ പരക്കുന്നു എന്നു
പുേരാഹിതൻകണ്ടാൽപുേരാഹിതൻഅവെനഅശുദ്ധെനന്നുവിധിക്കണം;
അത്കുഷ്ഠം തെന്ന.

9 “കുഷ്ഠത്തിെന്റ ലക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടായാൽ അവെന
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം. 10 പുേരാഹിതൻ അവെന
പരിേശാധിക്കണം; ത്വക്കിേന്മൽ െവളത്ത തിണർപ്പണ്ടായിരിക്കുകയും‡
അതിെല േരാമം െവളത്തിരിക്കുകയും തിണർപ്പിൽ പച്ചമാംസത്തിെന്റ
ലക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും െചയ്താൽ 11 അത് അവെന്റ ത്വക്കിൽ
പഴകിയ കുഷ്ഠം ആകുന്നു; പുേരാഹിതൻ അവെന അശുദ്ധൻ എന്നു
വിധിക്കണം; അവൻ അശുദ്ധനായതുെകാണ്ട് അവെന അകത്താക്കി
അടക്കരുത്. 12 കുഷ്ഠം ത്വക്കിൽ അധികമായി പരന്നു േരാഗിയുെട
തലെതാട്ട കാൽവെര പുേരാഹിതൻ കാണുേന്നടെത്താെക്കയും
വടു ത്വക്കിൽ ആസകലം മൂടിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പുേരാഹിതൻ
പരിേശാധിക്കണം; 13കുഷ്ഠംഅവെന്റ േദഹെത്തമുഴുവനും മൂടിയിരുന്നാൽ
പുേരാഹിതൻവടുവുള്ളവെനശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നുവിധിക്കണം;ആസകലം
െവള്ളയായി തീർന്നു; അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ ആകുന്നു. 14 എന്നാൽ
പച്ചമാംസം അവനിൽ കണ്ടാൽ അവൻ അശുദ്ധൻ. 15 പുേരാഹിതൻ
പച്ചമാംസം പരിേശാധിച്ച് അവെനഅശുദ്ധെനന്നു വിധിക്കണം. പച്ചമാംസം
അശുദ്ധം; അത് കുഷ്ഠം തെന്ന. 16 എന്നാൽ പച്ചമാംസം മാറി വീണ്ടും
െവള്ളയായി തീർന്നാൽ അവൻ പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ വരണം.
17 പുേരാഹിതൻ അവെന പരിേശാധിക്കണം; വടു െവള്ളയായി തീർന്നു
എങ്കിൽ പുേരാഹിതൻ വടുവുള്ളവെന ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു വിധിക്കണം;
അവൻശുദ്ധിയുള്ളവൻതെന്ന.

18 “േദഹത്തിെന്റ ത്വക്കിൽ പരുവുണ്ടായിരുന്നിട്ട് 19 സൗഖ്യമായേശഷം

* 13. 2 കുഷ്ഠത്തിെന്റഗുരുതരമായത്വക്ക് േരാഗം † 13. 6 പരക്കാെതയുംവ്യാപിക്കുക. ‡ 13.
10 തിണർപ്പ തടിപ്പ്, െചറിയമുഴ.
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പരുവിെന്റ സ്ഥലത്തു െവളത്ത തിണർേപ്പാ ചുവേപ്പാടുകൂടിയ െവളത്ത
പുള്ളിേയാഉണ്ടായാൽഅത്പുേരാഹിതെനകാണിക്കണം. 20പുേരാഹിതൻ
അത് േനാക്കണം; അത് ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞതും അതിെല േരാമം
െവളത്തതുമായി കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന അശുദ്ധെനന്നു
വിധിക്കണം; അത് പരുവിൽനിന്നുണ്ടായ കുഷ്ഠേരാഗം. 21 എന്നാൽ
പുേരാഹിതൻ അത് പരിേശാധിച്ച് അതിൽ െവളത്തേരാമം ഇല്ലാെതയും
അത് ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കാെതയും നിറം മങ്ങിയും കണ്ടാൽ
പുേരാഹിതൻ അവെന ഏഴു ദിവസേത്തക്ക് അകത്താക്കി അടയ്ക്കണം.
22 അത് ത്വക്കിേന്മൽ അധികം പരന്നാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന
അശുദ്ധെനന്നു വിധിക്കണം; അത് കുഷ്ഠലക്ഷണം തെന്ന. 23 എന്നാൽ
െവളത്ത പുള്ളി പരക്കാെത, കണ്ട നിലയിൽത്തെന്ന നിന്നു എങ്കിൽ അത്
പരുവിെന്റ വടു അേ്രത. പുേരാഹിതൻ അവെന ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു
വിധിക്കണം.

24 “അെല്ലങ്കിൽ േദഹത്തിെന്റ ത്വക്കിൽ തീെപ്പാള്ളൽ ഉണ്ടായി
െപാള്ളലിെന്റ വടു ചുവേപ്പാടുകൂടി െവള േത്താ െവളത്തു തെന്നേയാ
ഇരിക്കുന്ന പുള്ളിയായിത്തീർന്നാൽ 25 പുേരാഹിതൻ അത്
പരിേശാധിക്കണം;പുള്ളിയിെലേരാമംെവള്ളയായിതീർന്നുത്വക്കിെനക്കാൾ
കുഴിഞ്ഞുകണ്ടാൽെപാള്ളലിൽഉണ്ടായകുഷ്ഠം;ആകയാൽപുേരാഹിതൻ
അവെന അശുദ്ധെനന്നു വിധിക്കണം; അത് കുഷ്ഠലക്ഷണം തെന്ന.
26എന്നാൽപുേരാഹിതൻഅത് പരിേശാധിച്ചിട്ട് പുള്ളിയിൽ െവളത്തേരാമം
ഇല്ലാെതയും അത് ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കാെതയും നിറം മങ്ങിയും
കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന ഏഴു ദിവസേത്തക്ക് അകത്താക്കി
അടയ്ക്കണം. 27ഏഴാം ദിവസം പുേരാഹിതൻഅവെന പരിേശാധിക്കണം:
അത് ത്വക്കിേന്മൽ പരന്നിരുന്നാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന അശുദ്ധെനന്നു
വിധിക്കണം;അത് കുഷ്ഠലക്ഷണം തെന്ന. 28എന്നാൽ പുള്ളി ത്വക്കിേന്മൽ
പരക്കാെത,കണ്ടനിലയിൽതെന്നനില് ക്കുകയും നിറം മങ്ങിയിരിക്കുകയും
െചയ്താൽ അത് തീെപ്പാള്ളലിെന്റ തിണർപ്പ് ആകുന്നു; പുേരാഹിതൻ
അവെന ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു വിധിക്കണം; അത് തീെപ്പാള്ളലിെന്റ
തിണർപ്പാകുന്നു.

29 “ഒരു പുരുഷെനങ്കിലും ഒരു സ്്രതീെക്കങ്കിലും തലയിേലാ താടിയിേലാ
ഒരു വടു ഉണ്ടായാൽ പുേരാഹിതൻ വടു പരിേശാധിക്കണം. 30 അത്
ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞും അതിൽ െപാൻനിറമായ േനർമ്മയുള്ള
േരാമം ഉള്ളതായും കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന അശുദ്ധെനന്നു
വിധിക്കണം; അത് പുറ്റാകുന്നു; തലയിേലാ താടിയിേലാ ഉള്ള കുഷ്ഠം
തെന്ന. 31 പുേരാഹിതൻ പുറ്റിെന്റ വടുവ് പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ
അത് ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കാെതയും അതിൽ കറുത്ത
േരാമം ഇല്ലാെതയും കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ പുറ്റ വടുവുള്ളവെന
ഏഴു ദിവസേത്തക്ക് അകത്താക്കി അടയ്േക്കണം. 32 ഏഴാം
ദിവസം പുേരാഹിതൻ വടുവ് പരിേശാധിക്കണം; പുറ്റ പരക്കാെതയും
അതിൽ െപാൻനിറമുള്ള േരാമം ഇല്ലാെതയും പുറ്റ് ത്വക്കിെനക്കാൾ
കുഴിഞ്ഞിരിക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ അവൻ ക്ഷൗരം െചയ്യിക്കണം;
33 എന്നാൽ പുറ്റിൽ ക്ഷൗരം െചയ്യരുത;് പുേരാഹിതൻ പുറ്റ ള്ളവെന
പിെന്നയും ഏഴു ദിവസേത്തക്ക് അകത്താക്കി അടയ്േക്കണം. 34 ഏഴാം
ദിവസം പുേരാഹിതൻ പുറ്റ പരിേശാധിക്കണം; പുറ്റ ത്വക്കിേന്മൽ
പരക്കാെതയും കാഴ്ചക്ക് ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കാെതയും
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ഇരുന്നാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു വിധിക്കണം;
അവൻ വസ്്രതം അലക്കി ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കണം. 35 എന്നാൽ
അവെന്റ ശുദ്ധീകരണത്തിെന്റ േശഷം പുറ്റ ത്വക്കിേന്മൽ പരന്നാൽ
36പുേരാഹിതൻഅവെന പരിേശാധിക്കണം; പുറ്റ ത്വക്കിേന്മൽവ്യാപിച്ചാൽ
പുേരാഹിതൻ െപാൻനിറമുള്ള േരാമം അേന്വഷിേക്കണ്ടാ; അവൻ
അശുദ്ധൻതെന്ന. 37എന്നാൽപുറ്റ കണ്ടനിലയിൽതെന്നനില് ക്കുന്നതായും
അതിൽ കറുത്ത േരാമം മുളച്ചതായും കണ്ടാൽ പുറ്റ സൗഖ്യമായി; അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവൻ;പുേരാഹിതൻഅവെനശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നുവിധിക്കണം.

38 “ഒരു പുരുഷേനാ സ്്രതീേക്കാ േദഹത്തിെന്റ ത്വക്കിൽ െവളത്ത പുള്ളി
ഉണ്ടായാൽ 39 പുേരാഹിതൻ പരിേശാധിക്കണം; േദഹത്തിെന്റ ത്വക്കിൽ
മങ്ങിയ െവള്ളപ്പള്ളി ഉണ്ടായാൽ അത് ത്വക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുണങ്ങ;്
അവൻശുദ്ധിയുള്ളവൻ.

40 “തലമുടി െകാഴിഞ്ഞവേനാ കഷണ്ടിക്കാരനേ്രത; അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവൻ. 41 തലയിൽ മുൻവശെത്ത േരാമം െകാഴിഞ്ഞവൻ
മുൻകഷണ്ടിക്കാരൻ; അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ. 42 പിൻകഷണ്ടിയിേലാ
മുൻകഷണ്ടിയിേലാ ചുവേപ്പാടുകൂടിയ െവള്ളപ്പള്ളിയുണ്ടായാൽ അത്
അവെന്റ പിൻകഷണ്ടിയിേലാ മുൻകഷണ്ടിയിേലാ ഉത്ഭവിക്കുന്ന കുഷ്ഠം.
43 പുേരാഹിതൻ അത് പരിേശാധിക്കണം; അവെന്റ പിൻകഷണ്ടിയിേലാ
മുൻകഷണ്ടിയിേലാ ത്വക്കിൽ കുഷ്ഠത്തിെന്റ കാഴ്ചേപാെല വടുവിെന്റ
തിണർപ്പ് ചുവേപ്പാടുകൂടി െവളത്തതായിരുന്നാൽ അവൻ കുഷ്ഠേരാഗി;
44അവൻ അശുദ്ധൻ തെന്ന; പുേരാഹിതൻ അവെന അശുദ്ധൻ എന്നു
തീർത്തുവിധിക്കണം;അവന് തലയിൽകുഷ്ഠേരാഗം ഉണ്ട്.

45 “വടുവുള്ള കുഷ്ഠേരാഗിയുെട വസ്്രതം കീറിക്കളയണം: അവെന്റ തല
മൂടാതിരിക്കണം; അവൻ അധരം മൂടിെക്കാണ്ടിരിക്കയും§ അശുദ്ധൻ
അശുദ്ധൻ എന്നു വിളിച്ച പറയുകയും േവണം. 46 അവന് േരാഗം ഉള്ള
നാൾ ഒെക്കയും അവൻ അശുദ്ധനായിരിക്കണം; അവൻ അശുദ്ധൻ
തെന്ന;അവൻഎകനായി താമസിക്കണം;അവെന്റ താമസം പാളയത്തിനു
പുറത്തായിരിക്കണം.

47 “ആട്ട േരാമവസ്്രതേമാ ചണവസ്്രതേമാ ആയ ഏതു
വസ്്രതത്തിെലങ്കിലും 48 ചണംെകാേണ്ടാ ആട്ട േരാമംെകാേണ്ടാ ഉള്ള
പാവിൽ എങ്കിലും ഊടയിെലങ്കിലും േതാലിെലങ്കിലും േതാൽെകാണ്ടു
ഉണ്ടാക്കിയ യാെതാരു സാധനത്തിൽഎങ്കിലും 49കുഷ്ഠത്തിെന്റ വടുവായി
വസ്്രതത്തിൽ എങ്കിലും േതാലിെലങ്കിലും പാവിെലങ്കിലും ഊടയിെലങ്കിലും
േതാൽെകാണ്ടുള്ള യാെതാരു സാധനത്തിെലങ്കിലും വടു ഇളം പച്ചേയാ
ഇളം ചുവേപ്പാ ആയിരുന്നാൽ അത് കുഷ്ഠലക്ഷണം ആകുന്നു; അത്
പുേരാഹിതെന കാണിക്കണം. 50 പുേരാഹിതൻ വടു പരിേശാധിച്ച്
വടുവുള്ളതിെന ഏഴു ദിവസേത്തക്ക് അകത്തിട്ട് അടയ്ക്കണം. 51അവൻ
ഏഴാം ദിവസംവടു പരിേശാധിക്കണം;വസ്്രതത്തിേലാപാവിേലാഊടയിേലാ
േതാലിേലാ േതാൽെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ യാെതാരു വസ്തുവിേലാ വടു
വ്യാപിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ ആ വടു കഠിന കുഷ്ഠം; അത് അശുദ്ധമാകുന്നു.
52 വടുവുള്ള സാധനം ആട്ടിൻേരാമംെകാേണ്ടാ ചണംെകാേണ്ടാ ഉള്ള
വസ്്രതേമാ പാേവാ ഊടേയാ േതാൽെകാണ്ടുള്ള യാെതാെന്നങ്കിലുേമാ
ആയിരുന്നാലും അത് ചുട്ട കളയണം; അത് കഠിന കുഷ്ഠം; അത് തീയിൽ
§ 13. 45 അവൻഅധരം മൂടിെക്കാണ്ടിരിക്കയും അവൻ േമൽച്ചണ്ട് മൂടുകയും എന്നുമാകാം (ന്യ
കിംഗ് െജയിംസ് േവർഷൻ).
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ഇട്ട ചുട്ട കളയണം. 53എന്നാൽ പുേരാഹിതൻഅത് പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ
വടു വസ്്രതത്തിേലാ പാവിേലാ ഊടയിേലാ േതാൽെകാണ്ടുള്ള യാെതാരു
സാധനത്തിേലാ പരന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ 54 പുേരാഹിതൻ വടുവുള്ള സാധനം
കഴുകുവാൻ കല്പിക്കണം;അത് പിെന്നയും ഏഴു ദിവസേത്തക്ക് അകത്തിട്ട്
അടയ്ക്കണം. 55കഴുകിയേശഷംപുേരാഹിതൻവടുപരിേശാധിക്കണം: വടു
നിറം മാറാെതയും പരക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ അത് അശുദ്ധം ആകുന്നു;
അത് തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം; അത് അതിെന്റ അകേത്താ പുറേത്താ
തിെന്നടുക്കുന്ന ്രവണം. 56 പിെന്ന പുേരാഹിതൻ പരിേശാധിക്കണം;
കഴുകിയേശഷം വടുവിെന്റ നിറം മങ്ങി എങ്കിൽ അവൻ അതിെന
വസ്്രതത്തിൽനിേന്നാ േതാലിൽനിേന്നാ പാവിൽനിേന്നാ ഊടയിൽനിേന്നാ
കീറിക്കളയണം. 57 അത് വസ്്രതത്തിേലാ പാവിേലാ ഊടയിേലാ
േതാൽെകാണ്ടുള്ള യാെതാരു സാധനത്തിേലാ കാണുന്നു എങ്കിൽ അത്
പടരുന്നതാകുന്നു; വടുവുള്ളതു തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം. 58എന്നാൽ
വസ്്രതേമാ പാേവാ ഊടേയാ േതാൽെകാണ്ടുള്ള യാെതാരു സാധനേമാ
കഴുകിയേശഷം വടു അവയിൽ നിന്നു നീങ്ങിേപ്പായി എങ്കിൽ അത് രണ്ടാം
്രപാവശ്യം കഴുകണം; അേപ്പാൾ അത് ശുദ്ധമാകും. 59 ആട്ട േരാമേമാ
ചണേമാ െകാണ്ടുള്ള വസ്്രതത്തിൽ എങ്കിലും പാവിൽ എങ്കിലും ഊടയിൽ
എങ്കിലും േതാൽെകാണ്ടുള്ള യാെതാന്നിെലങ്കിലും ഉള്ള കുഷ്ഠത്തിെന്റ
വടുവിെനക്കുറിച്ച് അത് ശുദ്ധെമേന്നാ അശുദ്ധെമേന്നാ വിധിക്കുവാനുള്ള
്രപമാണംഇതുതെന്ന”.

14
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്

2 “കുഷ്ഠേരാഗിയുെട ശുദ്ധീകരണദിവസത്തിൽ അവെന സംബന്ധിച്ച ള്ള
്രപമാണം ഇതാണ്: അവെന പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം.
3 പുേരാഹിതൻ പാളയത്തിനു പുറത്ത് െചല്ലണം; കുഷ്ഠേരാഗിയുെട
കുഷ്ഠം സുഖമായി എന്നു പുേരാഹിതൻ കണ്ടാൽ 4 ശുദ്ധീകരണം
കഴിയുവാനുള്ളവനുേവണ്ടി ജീവനും ശുദ്ധിയുള്ള രണ്ടു പക്ഷി,
േദവദാരു, ചുവപ്പ നൂൽ, ഈേസാപ്പ് എന്നിവ െകാണ്ടുവരുവാൻ
കല്പിക്കണം. 5 പുേരാഹിതൻ ഒരു പക്ഷിെയ ഒരു മൺപാ്രതത്തിെല
ഉറവ ജലത്തിന്മീെത അറുക്കുവാൻ കല്പിക്കണം. 6 ജീവനുള്ള പക്ഷി,
േദവദാരു, ചുവപ്പ നൂൽ, ഈേസാപ്പ് എന്നിവ അവൻ എടുത്ത് ഇവയും
ജീവനുള്ള പക്ഷിെയയും ഉറവ ജലത്തിന്മീെത അറുത്ത പക്ഷിയുെട
രക്തത്തിൽ മുക്കി 7 കുഷ്ഠശുദ്ധീകരണം കഴിക്കുവാനുള്ളവെന്റ േമൽ
ഏഴു ്രപാവശ്യം തളിച്ച് അവെന ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു വിധിക്കുകയും
ജീവനുള്ള പക്ഷിെയ െവളിയിൽ വിടുകയും േവണം. 8 ശുദ്ധീകരണം
കഴിയുന്നവൻ വസ്്രതം അലക്കി േരാമം ഒെക്കയും ക്ഷൗരം െചയ്യിച്ച
െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം; എന്നാൽ അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും;
അതിന ്െറേശഷം അവൻ പാളയത്തിൽ െചന്നു തെന്റ കൂടാരത്തിനു
പുറത്ത് ഏഴു ദിവസം പാർക്കണം. 9 ഏഴാം ദിവസം അവൻ തലയും
താടിയും പുരികവും എല്ലാം െവടിപ്പാക്കണം; ഇങ്ങെന അവൻ
സകലേരാമവും ക്ഷൗരം െചയ്യിച്ച് വസ്്രതം അലക്കുകയും േദഹം
െവള്ളത്തിൽ കഴുകുകയും േവണം;എന്നാൽഅവൻശുദ്ധിയുള്ളവനാകും.
10 എട്ടാം ദിവസം അവൻ ഊനമില്ലാത്ത രണ്ട് ആൺകുഞ്ഞാടിെനയും
ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഒരു െപൺകുഞ്ഞാടിെനയും
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േഭാജനയാഗമായിട്ട് എണ്ണേചർത്ത മൂന്നിടങ്ങഴി* േനരിയമാവും ഒരു കുറ്റി
എണ്ണയും† െകാണ്ടുവരണം. 11 ശുദ്ധീകരണം കഴിക്കുന്ന പുേരാഹിതൻ
ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവെന അവയുമായി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ നിർത്തണം. 12 പുേരാഹിതൻ
ആൺകുഞ്ഞാടുകളിൽഒന്നിെനയുംഎണ്ണയുംഎടുത്ത്അകൃത്യയാഗമായി‡
അർപ്പിച്ച് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനാർപ്പണമായി നീരാജനം
െചയ്യണം. 13 അവൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ പാപയാഗെത്തയും
േഹാമയാഗെത്തയുംഅറുക്കുന്നസ്ഥലത്തുവച്ച് കുഞ്ഞാടിെനഅറുക്കണം;
അകൃത്യയാഗം പാപയാഗംേപാെല പുേരാഹിതനുള്ളത് ആകുന്നു; അത്
അതിവിശുദ്ധം. 14 പുേരാഹിതൻ അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ രക്തം കുെറ
എടുത്തു ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവെന്റ വലതുകാതിെന്റ അ്രഗത്തിേന്മലും
വലതുൈകയുെട െപരുവിരലിേന്മലും വലത്തുകാലിെന്റ െപരുവിരലിേന്മലും
പുരട്ടണം. 15 പിെന്ന പുേരാഹിതൻ ആ എണ്ണ കുെറ തെന്റ ഇടെത്ത
ഉള്ളംൈകയിൽഒഴിക്കണം. 16പുേരാഹിതൻഇടംൈകയിൽഉള്ളഎണ്ണയിൽ
വലംൈകയുെട വിരൽ മുക്കി വിരൽെകാണ്ട് ഏഴു ്രപാവശ്യം യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ എണ്ണ തളിക്കണം. 17 ഉള്ളംൈകയിൽ േശഷിച്ച എണ്ണ
കുെറ പുേരാഹിതൻ ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവെന്റ വലതുകാതിെന്റ
അ്രഗത്തിേന്മലും വലതുൈകയുെട െപരുവിരലിേന്മലും വലതുകാലിെന്റ
െപരുവിരലിേന്മലും അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ രക്തത്തിന്മീെത പുരട്ടണം.
18പുേരാഹിതെന്റ ഉള്ളംൈകയിൽ േശഷിപ്പ ള്ളഎണ്ണഅവൻശുദ്ധീകരണം
കഴിയുന്നവെന്റതലയിൽഒഴിച്ച് യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽഅവനുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം. 19പുേരാഹിതൻ പാപയാഗം അർപ്പിച്ച് അശുദ്ധി
നീക്കി ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ചേശഷം
േഹാമയാഗമൃഗെത്ത അറുക്കണം. 20 പുേരാഹിതൻ േഹാമയാഗവും
േഭാജനയാഗവും യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അർപ്പിക്കണം; അങ്ങെന
പുേരാഹിതൻ അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവൻആകും. 21അവൻദരി്രദനുംഅ്രതയ്ക്കുവകയില്ലാത്തവനും
ആകുന്നു എങ്കിൽ തനിക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിനു
നീരാജനത്തിനായി അകൃത്യയാഗമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞാടിെനയും
േഭാജനയാഗമായിട്ട് എണ്ണേചർത്ത ഒരിടങ്ങഴി േനരിയമാവും 22 ഒരു
കുറ്റി എണ്ണയും§ ്രപാപ്തിേപാെല രണ്ടു കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ടു
്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ ഒന്നിെന പാപയാഗമായിട്ട ം മറ്റതിെന
േഹാമയാഗമായിട്ട ം എടുത്ത് തെന്റശുദ്ധീകരണത്തിനായി 23എട്ടാം ദിവസം
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം. 24 പുേരാഹിതൻ
അകൃത്യയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിെയയും എണ്ണയും എടുത്ത്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനാർപ്പണമായി നീരാജനം െചയ്യണം;
25 അവൻ അകൃത്യയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിെയ അറുക്കണം;
പുേരാഹിതൻ അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ രക്തം കുെറ എടുത്തു ശുദ്ധീകരണം
കഴിയുന്നവെന്റ വലതുകാതിെന്റ അ്രഗത്തിേന്മലും വലതുൈകയുെട
െപരുവിരലിേന്മലും വലത്തുകാലിെന്റ െപരുവിരലിേന്മലും പുരട്ടണം.

* 14. 10 മൂന്നിടങ്ങഴി മൂന്ന് കിേലാ്രഗാം † 14. 10 ഒരു കുറ്റി എണ്ണയും 334 ്രഗാം ഒലിെവണ്ണ ‡ 14.
12 അകൃത്യയാഗമായി ്രപായശ്ചിത്തയാഗമായി § 14. 22 ഒരു കുറ്റിഎണ്ണയും 334 ്രഗാം ഒലിെവണ്ണ
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26 പുേരാഹിതൻ എണ്ണ കുെറ തെന്റ ഇടെത്ത ഉള്ളംൈകയിൽ
ഒഴിക്കണം. 27 പുേരാഹിതൻ ഇടത്തുൈകയിൽ ഉള്ള എണ്ണ കുെറ
വലത്തുൈകയുെട വിരൽെകാണ്ട് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ഏഴു ്രപാവശ്യം തളിക്കണം. 28 പുേരാഹിതൻ ഉള്ളംൈകയിലുള്ള
എണ്ണ കുെറ ശുദ്ധികരണം കഴിയുന്നവെന്റ വലത്തുകാതിെന്റ
അ്രഗത്തിേന്മലും വലത്തുൈകയുെട െപരുവിരലിേന്മലും വലത്തുകാലിെന്റ
െപരുവിരലിേന്മലും അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ രക്തം ഉള്ളിടത്ത് പുരട്ടണം.
29പുേരാഹിതൻ ഉള്ളംൈകയിൽ േശഷിക്കുന്നഎണ്ണഅവൻ ശുദ്ധീകരണം
കഴിയുന്നവെന്റതലയിൽഒഴിച്ച്അവനുേവണ്ടിയേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽ
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം. 30അവൻ ്രപാപ്തിേപാെല കുറു്രപാവുകളിേലാ
31 ്രപാവിൻകുഞ്ഞുങ്ങളിേലാ ഒന്നിെന പാപയാഗമായിട്ട ം മറ്റതിെന
േഹാമയാഗമായിട്ട ം േഭാജനയാഗേത്താടുകൂടി അർപ്പിക്കണം; ഇങ്ങെന
പുേരാഹിതൻ ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവനുേവണ്ടി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം. 32ഇതു ശുദ്ധീകരണത്തിനുേവണ്ടി
വകയില്ലാത്തകുഷ്ഠേരാഗിക്കുള്ള ്രപമാണം”.

33യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടുംഅഹേരാേനാടുംഅരുളിെച്ചയ്തത്
എെന്തന്നാൽ: 34 “ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന
കനാൻേദശത്തു നിങ്ങൾ എത്തിയേശഷം ഞാൻ നിങ്ങള െട
അവകാശേദശത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ കുഷ്ഠബാധ വരുത്തുേമ്പാൾ
35 വീട്ട ടമസ്ഥൻ വന്നു ‘വീട്ടിൽ കുഷ്ഠലക്ഷണമുള്ളതായി എനിക്ക്
േതാന്നുന്നു’ എന്നു പുേരാഹിതെന അറിയിക്കണം. 36 അേപ്പാൾ
വീട്ടിലുള്ള സകലവും അശുദ്ധമാകാതിരിക്കുവാൻ പുേരാഹിതൻ വടു
പരിേശാധിേക്കണ്ടതിനു െചല്ല ന്നതിനു മുമ്പ് വീട് ഒഴിച്ചിടുവാൻ കല്പിക്കണം;
പിെന്ന പുേരാഹിതൻ വീടു പരിേശാധിക്കുവാൻ അകത്ത് െചല്ലണം.
37 അവൻ വടു പരിേശാധിക്കണം; വീടിെന്റ ചുവരിൽ ഇളംപച്ചയും
ഇളംചുവപ്പ മായ കുത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവ കാഴ്ചക്ക് ചുവരിെനക്കാൾ
കുഴിഞ്ഞതായി കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ വീടു വിട്ട 38 വാതില്ക്കൽ വന്നു
വീട് ഏഴു ദിവസേത്തക്ക് അടച്ചിടണം. 39 ഏഴാം ദിവസം പുേരാഹിതൻ
വീണ്ടും െചന്നുപരിേശാധിക്കണം;വടു വീടിെന്റചുവരിൽപരന്നിട്ട െണ്ടങ്കിൽ
40 വടുവുള്ള കല്ല് നീക്കി പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് ഒരു അശുദ്ധസ്ഥലത്ത്
ഇടുവാൻ പുേരാഹിതൻ കല്പിക്കണം. 41 പിെന്ന വീടിെന്റ അകം ഒെക്കയും
ചുരണ്ടിക്കണം;ചുരണ്ടിയമണ്ണ്പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് ഒരുഅശുദ്ധസ്ഥലത്തു
കളയണം. 42 പിെന്ന േവെറ കെല്ലടുത്ത് ആ കല്ലിനു പകരം െവക്കണം;
േവെറകുമ്മായം വീടിന് േതക്കുകയും േവണം. 43അങ്ങെനകല്ല് നീക്കുകയും
വീട് ചുരണ്ടുകയും കുമ്മായം േതക്കുകയും െചയ്തേശഷം വടു പിെന്നയും
വീട്ടിൽ ഉണ്ടായി വന്നാൽ പുേരാഹിതൻ െചന്നു പരിേശാധിക്കണം; 44 വടു
വീട്ടിൽ വ്യാപിച്ചാൽ അത് വീട്ടിൽ തിെന്നടുക്കുന്ന കുഷ്ഠം തെന്ന; അത്
അശുദ്ധം ആകുന്നു. 45വീടിെന്റ കല്ല ം മരവും കുമ്മായവും ഇടിച്ച െപാളിച്ച്
പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് ഒരു അശുദ്ധസ്ഥലത്തു െകാണ്ടുേപായി കളയണം.
46 വീട് അടച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എേപ്പാെഴങ്കിലും അതിനകത്ത് കടക്കുന്നവൻ
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കണം. 47 വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നവൻ
വസ്്രതം അലക്കണം; ആ വീട്ടിൽ വച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനും
വസ്്രതം അലക്കണം. 48 വീടിന് കുമ്മായം േതച്ചേശഷം പുേരാഹിതൻ
അകത്ത് െചന്നു പരിേശാധിച്ച് വീട്ടിൽ വടു പരന്നിട്ടില്ല എന്നു കണ്ടാൽ
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വടു മാറിേപ്പായതുെകാണ്ട് പുേരാഹിതൻ ആ വീടു ശുദ്ധിയുള്ളത് എന്നു
വിധിക്കണം. 49 അേപ്പാൾ അവൻ വീടു ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിനു രണ്ടു
പക്ഷി, േദവദാരു, ചുവപ്പ നൂൽ, ഈേസാപ്പ് എന്നിവ എടുത്ത് 50 ഒരു
പക്ഷിെയ മൺപാ്രതത്തിലുള്ള ഉറവുെവള്ളത്തിന്മീെത അറുക്കണം.
51 പിെന്ന േദവദാരു, ഈേസാപ്പ,് ചുവപ്പ നൂൽ, ജീവനുള്ള പക്ഷി എന്നിവ
എടുത്ത് അറുത്ത പക്ഷിയുെട രക്തത്തിലും ഉറവുെവള്ളത്തിലും മുക്കി
വീടിേന്മൽഏഴു ്രപാവശ്യം തളിക്കണം. 52പക്ഷിയുെട രക്തം, ഉറവുെവള്ളം,
ജിവനുള്ള പക്ഷി, േദവദാരു,ഈേസാപ്പ്, ചുവപ്പ നൂൽഎന്നിവെകാണ്ടു വീടു
ശുദ്ധീകരിക്കണം. 53ജീവനുള്ള പക്ഷിെയ പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് െവളിയിൽ
വിടണം; അങ്ങെന വീടിനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ
അത് ശുദ്ധമാകും. 54 ഇതു സകല കുഷ്ഠത്തിനും വടുവിനും 55 പുറ്റിനും
വസ്്രതത്തിെന്റയുംവീടിെന്റയും 56കുഷ്ഠത്തിനുംതിണർപ്പിനും ചുണങ്ങിനും
ചിരങ്ങിനും െവളത്തപുള്ളിക്കും ഉള്ള ്രപമാണം. 57എേപ്പാൾഅശുദ്ധെമന്നും
എേപ്പാൾ ശുദ്ധെമന്നും അറിേയണ്ടതിന് ഇതു കുഷ്ഠെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
്രപമാണം”.

15
1യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത:്

2 “നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
‘ആർെക്കങ്കിലും തെന്റ അംഗത്തിൽ ശുക്ല്രസവം ഉണ്ടായാൽ അവൻ
്രസവത്താൽ അശുദ്ധൻ ആകുന്നു. 3 ഇത് അവെന്റ ്രസവത്താലുള്ള
അശുദ്ധിയാകുന്നു: അവെന്റ അംഗം ്രസവിച്ച െകാണ്ടിരുന്നാലും
അവെന്റ അംഗം ്രസവിക്കാെത അടഞ്ഞിരുന്നാലും അത് അശുദ്ധി
തെന്ന. 4 ്രസവക്കാരൻ കിടക്കുന്ന കിടക്ക ഒെക്കയും അശുദ്ധം;
അവൻ ഇരിക്കുന്ന സാധനെമാെക്കയും അശുദ്ധം. 5 അവെന്റ കിടക്ക
െതാടുന്ന മനുഷ്യൻ വസ്്രതം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം. 6 ്രസവക്കാരൻ ഇരുന്ന
സാധനത്തിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വസ്്രതം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ
കുളിക്കുകയും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധൻ ആയിരിക്കുകയും േവണം.
7 ്രസവക്കാരെന്റ േദഹം െതാടുന്നവൻ വസ്്രതം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ
കുളിക്കുകയും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം.
8 ്രസവക്കാരൻശുദ്ധിയുള്ളവെന്റേമൽതുപ്പിയാൽഅവൻവസ്്രതംഅലക്കി
െവള്ളത്തിൽകുളിക്കുകയുംസന്ധ്യവെരഅശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം.
9 ്രസവക്കാരൻ ഇരുന്നു യാ്രതെചയ്യന്ന ഏതു ജീനിയും* അശുദ്ധമാകും.
10 ്രസവക്കാരെന്റകീെഴ ഇരുന്നഏതിെനയും െതാടുന്നവെനല്ലാം സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കണം; അവെയ വഹിക്കുന്നവൻ വസ്്രതം അലക്കി
െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും
േവണം. 11 ്രസവക്കാരൻ െവള്ളംെകാണ്ട് ൈകകഴുകാെതആെര എങ്കിലും
െതാട്ടാൽ അവൻ വസ്്രതം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം. 12 ്രസവക്കാരൻ
െതാട്ട മൺപാ്രതം ഉടച്ച കളേയണം; മരപ്പാ്രതെമല്ലാം െവള്ളംെകാണ്ട്
കഴുകണം. 13 ്രസവക്കാരൻ ്രസവം മാറി ശുദ്ധിയുള്ളവൻ ആകുേമ്പാൾ
ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഏഴു ദിവസം എണ്ണിയിട്ട് വസ്്രതം അലക്കി േദഹം

* 15. 9 ജീനിയും മനുഷ്യൻസഞ്ചരിക്കുവാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നമൄഗങ്ങള െട പുറത്തിടുന്നഇരിപ്പിടം.
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ഒഴുക്കുെവള്ളത്തിൽ കഴുകണം; എന്നാൽ അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ
ആകും. 14 എട്ടാം ദിവസം അവൻ രണ്ടു കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ടു
്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ എടുത്ത് സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ വന്ന് അവെയ പുേരാഹിതെന്റ പക്കൽ
െകാടുക്കണം. 15 പുേരാഹിതൻ അവയിൽ ഒന്നിെന പാപയാഗമായിട്ട ം
മേറ്റതിെന േഹാമയാഗമായിട്ട ം അർപ്പിക്കണം; ഇങ്ങെന പുേരാഹിതൻ
അവനുേവണ്ടി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അവെന്റ ്രസവത്തിനു
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം. 16 ഒരുവന് ബീജം േപായാൽ അവൻ തെന്റ
േദഹം മുഴുവനും െവള്ളത്തിൽ കഴുകുകയും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധൻ
ആയിരിക്കുകയും േവണം. 17ബീജം വീണസകലവസ്്രതവും എല്ലാ േതാലും
െവള്ളത്തിൽ കഴുകുകയും അത് സന്ധ്യവെര അശുദ്ധമായിരിക്കുകയും
േവണം. 18 പുരുഷനും സ്്രതീയും തമ്മിൽ ബീജസ്ഖലനേത്താടുകൂടി
ശയിച്ചാൽ ഇരുവരും െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കുകയും േവണം.

19 “ ‘ഒരു സ്്രതീക്ക് ്രസവമുണ്ടായി അവള െട അംഗ്രസവം രക്തം
ആയിരുന്നാൽ അവൾ ഏഴു ദിവസം അശുദ്ധയായിരിക്കണം; അവെള
െതാടുന്നവെനല്ലാം സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കണം. 20 അവള െട
അശുദ്ധിയിൽ അവൾ ഏതിേന്മെലങ്കിലും കിടന്നാൽ അെതാെക്കയും
അശുദ്ധമായിരിേക്കണം; അവൾ ഏതിേന്മെലങ്കിലും ഇരുന്നാൽ
അെതാെക്കയും അശുദ്ധമായിരിക്കണം. 21 അവള െട കിടക്ക
െതാടുന്നവെനല്ലാം വസ്്രതം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം. 22 അവൾ ഇരുന്ന
ഏെതാരു സാധനവും െതാടുന്നവെനല്ലാം വസ്്രതം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ
കുളിക്കുകയും സന്ധ്യവെരഅശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം. 23അവള െട
കിടക്കേമേലാ അവൾ ഇരുന്നതിേന്മേലാ ഉള്ള ഏെതാെന്നങ്കിലും
െതാടുന്നവൻ സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കണം. 24 ഒരുവൻ
അവേളാടുകൂടി ശയിക്കുകയും അവള െട അശുദ്ധി അവെന്റേമൽ
ആകുകയും െചയ്താൽ അവൻ ഏഴു ദിവസം അശുദ്ധനായിരിക്കണം;
അവൻ കിടക്കുന്ന കിടക്ക ഒെക്കയും അശുദ്ധമാകും. 25 ഒരു സ്്രതീക്ക്
ഋതുകാലത്തല്ലാെത രക്ത്രസവം ഏെറ ദിവസം ഉണ്ടാകുകേയാ
ഋതുകാലത്തിനുമപ്പ റം ്രസവിക്കുകേയാ െചയ്താൽ അവള െട
അശുദ്ധിയുെട ്രസവകാലം എല്ലാം ഋതുകാലംേപാെല ഇരിക്കണം;
അവൾ അശുദ്ധയായിരിക്കണം. 26 രക്ത്രസവമുള്ള കാലെത്തല്ലാം
അവൾ കിടക്കുന്ന കിടക്കെയാെക്കയും ഋതുകാലത്തിെല കിടക്കേപാെല
ഇരിക്കണം; അവൾ ഇരിക്കുന്ന സാധനെമല്ലാം ഋതുകാലത്തിെല
അശുദ്ധിേപാെല അശുദ്ധമായിരിക്കണം. 27 അവ െതാടുന്നവെനല്ലാം
അശുദ്ധനാകും; അവൻ വസ്്രതം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം. 28 രക്ത്രസവം മാറി
ശുദ്ധിയുള്ളവളായാൽ അവൾ ഏഴു ദിവസം എണ്ണിെക്കാള്ളണം;
അതിന ്െറേശഷം അവൾ ശുദ്ധിയുള്ളവളാകും. 29 എട്ടാം ദിവസം
അവൾ രണ്ടു കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ
എടുത്ത് സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം. 30 പുേരാഹിതൻ ഒന്നിെന പാപയാഗമായിട്ട ം
മേറ്റതിെന േഹാമയാഗമായിട്ട ം അർപ്പിക്കണം; ഇങ്ങെന പുേരാഹിതൻ
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അവൾക്കുേവണ്ടി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അവള െട അശുദ്ധിയുെട
രക്ത്രസവംനിമിത്തം ്രപായശ്ചിത്തംകഴിക്കണം.

31 “ ‘യി്രസാേയൽ മക്കള െട നടുവിലുള്ള എെന്റ നിവാസം അവർ
അശുദ്ധമാക്കിയിട്ട അവരുെട അശുദ്ധികളിൽ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു
നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ മക്കെള അവരുെട അശുദ്ധികളിൽനിന്ന് ഇങ്ങെന
അകറ്റണം.

32 “ ‘ഇതു ്രസവക്കാരനും ബീജസ്ഖലനത്താൽ അശുദ്ധനായവനും
33 ഋതുസംബന്ധമായ ദീനമുള്ളവൾക്കും ്രസവമുള്ള പുരുഷനും സ്്രതീക്കും
അശുദ്ധേയാടുകൂടി ശയിക്കുന്നവനും ഉള്ള ്രപമാണം’ ”.

16
1 അഹേരാെന്റ രണ്ടു പു്രതന്മാർ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അടുത്തു െചന്നിട്ട് മരിച്ച േപായേശഷം യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ: 2 “കൃപാസനത്തിന്മീെത േമഘത്തിൽ
ഞാൻ െവളിെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടു നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാൻ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തു
െപട്ടകത്തിേന്മലുള്ള കൃപാസനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ എല്ലാസമയത്തും വരരുത്
എന്ന് അവേനാട് പറയണം. 3 പാപയാഗത്തിന് ഒരു കാളക്കിടാവിെന്റ
രക്തേത്താടും േഹാമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ട െകാറ്റെന്റ രക്തേത്താടുംകൂടി
അഹേരാൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടക്കണം. 4 അവൻ പഞ്ഞിനൂൽ
െകാണ്ടുള്ളവിശുദ്ധമായഅങ്കിധരിച്ച േദഹത്തിൽപഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടുള്ള
കാൽചട്ട ഇട്ട പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള നടുെക്കട്ട െകട്ടി പഞ്ഞിനൂൽ
െകാണ്ടുള്ള മുടിയും* െവക്കണം; ഇവ വിശുദ്ധവസ്്രതം ആകയാൽ
അവൻ േദഹം െവള്ളത്തിൽ കഴുകിയേശഷം അവ ധരിക്കണം. 5അവൻ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട സഭയുെട പക്കൽനിന്ന് പാപയാഗത്തിനു രണ്ടു
േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും േഹാമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും
വാങ്ങണം. 6 തനിക്കുേവണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിെന്റ കാളെയ
അഹേരാൻ അർപ്പിച്ച തനിക്കും കുടുംബത്തിനുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം. 7 അവൻ ആ രണ്ടു േകാലാട്ട െകാറ്റെന െകാണ്ടുവന്നു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിർത്തണം. 8 പിെന്ന അഹേരാൻ യേഹാവയ്ക്ക് എന്ന് ഒരു ചീട്ട ം
അസേസ്സലിന് എന്ന് മെറ്റാരു ചീട്ട ം ഇങ്ങെന രണ്ടു േകാലാട്ട െകാറ്റനും
ചീട്ടിടണം. 9യേഹാവയ്ക്കുള്ള ചീട്ട വീണ േകാലാട്ട െകാറ്റെന അഹേരാൻ
െകാണ്ടുവന്നു പാപയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 10അസേസ്സലിനു ചീട്ട വീണ
േകാലാട്ട െകാറ്റെന, അതിനാൽ ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിന് അതിെന
അസേസ്സലിനു മരുഭൂമിയിേലക്ക് വിട്ടയയ്േക്കണ്ടതിനുമായി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ജീവേനാെട നിർത്തണം. 11 പിെന്ന തനിക്കുേവണ്ടിയുള്ള
പാപയാഗത്തിെന്റ കാളെയ അഹേരാൻ അർപ്പിച്ച് തനിക്കും
കുടുംബത്തിനുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ച തനിക്കുേവണ്ടിയുള്ള
പാപയാഗത്തിെന്റ കാളെയ അറുക്കണം. 12 അവൻ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഉള്ള തീക്കനൽ ഒരു ധൂപകലശത്തിൽ
നിറച്ച് സൗരഭ്യമുള്ള ധൂപവർഗ്ഗചൂർണ്ണം ൈക നിറെയ എടുത്തു
തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്ത് െകാണ്ടുവരണം. 13 താൻ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു

* 16. 4 മുടിയും തലപ്പാവ,്ശിേരാവസ്്രതം.
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ധൂപത്തിെന്റ േമഘം സാക്ഷ്യത്തിേന്മലുള്ള കൃപാസനെത്ത മറയ്ക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം അവൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ധൂപവർഗ്ഗം തീയിൽ
ഇടണം. 14 അവൻ കാളയുെട രക്തം കുെറ എടുത്തു വിരൽെകാണ്ട്
കിഴേക്കാട്ട കൃപാസനത്തിേന്മൽ തളിക്കണം; അവൻ രക്തം കുെറ തെന്റ
വിരൽെകാണ്ട് കൃപാസനത്തിെന്റ മുമ്പിലും ഏഴു ്രപാവശ്യം തളിക്കണം.
15 പിെന്ന അഹേരാൻ ജനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിെന്റ
േകാലാട്ട െകാറ്റെന അറുത്തു രക്തം തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തു െകാണ്ടുവന്നു
കാളയുെട രക്തംെകാണ്ടു െചയ്തതുേപാെല ഇതിെന്റ രക്തംെകാണ്ടും
െചയ്ത് രക്തം കൃപാസനത്തിേന്മലും കൃപാസനത്തിെന്റ മുമ്പിലും
തളിക്കണം. 16യി്രസാേയൽ മക്കള െടഅശുദ്ധികൾനിമിത്തവുംഅവരുെട
സകലപാപവുമായ ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തവും അവൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; അവരുെട ഇടയിൽ അവരുെട അശുദ്ധിയുെട
നടുവിൽ ഇരിക്കുന്ന സമാഗമനകൂടാരത്തിനും അവൻ അങ്ങെന
തെന്ന െചയ്യണം. 17 അവൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കുവാൻ കടന്നിട്ട് പുറത്തു വരുന്നതുവെര സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
ആരും ഉണ്ടായിരിക്കരുത;് ഇങ്ങെന അവൻ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും
യി്രസാേയലിെന്റ സർവ്വസഭയ്ക്കുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം.
18 പിെന്ന അഹേരാൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിലുള്ള യാഗപീഠത്തിങ്കൽ
െചന്ന് അതിനുേവണ്ടിയും ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം. കാളയുെട രക്തവും
േകാലാട്ട െകാറ്റെന്റ രക്തവും കുേറെശ്ശ എടുത്തു യാഗപീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകളിൽചുറ്റ ം പുരട്ടണം. 19അവൻരക്തംകുെറവിരൽെകാണ്ട്ഏഴു
്രപാവശ്യം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ച് യി്രസാേയൽ മക്കള െട അശുദ്ധികൾ
നീക്കി െവടിപ്പാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കണം. 20 അവൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനും
സമാഗമനകൂടാരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും ഇങ്ങെന ്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ച
തീർന്നേശഷം ജീവേനാടിരിക്കുന്ന േകാലാട്ട െകാറ്റെന െകാണ്ടുവരണം.
21 ജീവേനാടിരിക്കുന്ന േകാലാട്ട െകാറ്റെന്റ തലയിൽ അഹേരാൻ ൈക
രണ്ടും വച്ച് യി്രസാേയൽ മക്കള െട എല്ലാകുറ്റങ്ങള ം സകലപാപങ്ങള മായ
ലംഘനങ്ങെളാെക്കയും ഏറ്റ പറഞ്ഞ് േകാലാട്ട െകാറ്റെന്റ തലയിൽ
ചുമത്തി, നിയമിക്കെപ്പട്ട ഒരു ആള െട ൈകവശം അതിെന
മരുഭൂമിയിേലക്ക് അയയ്ക്കണം. 22 േകാലാട്ട െകാറ്റൻ അവരുെട
കുറ്റങ്ങൾ സർവ്വവും ശൂന്യ്രപേദശേത്തക്കു ചുമന്നുെകാണ്ടു േപാകണം;
അവൻ േകാലാട്ട െകാറ്റെന മരുഭൂമിയിൽ വിടണം. 23 പിെന്ന അഹേരാൻ
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ വന്നു താൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടന്നേപ്പാൾ
ധരിച്ചിരുന്ന പഞ്ഞിനൂൽവസ്്രതം നീക്കി അവിെട വേച്ചക്കണം. 24അവൻ
ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുവച്ച െവള്ളംെകാണ്ട് േദഹം കഴുകി സ്വന്തവസ്്രതം
ധരിച്ച പുറത്തുവന്ന് തെന്റ േഹാമയാഗവും ജനത്തിെന്റ േഹാമയാഗവും
അർപ്പിച്ച തനിക്കും ജനത്തിനുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം.
25 അവൻ പാപയാഗത്തിെന്റ േമദസ്സ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിക്കണം.
26 ആട്ട െകാറ്റെന അസേസ്സലിന് െകാണ്ടുേപായി വിട്ടവൻ വസ്്രതം
അലക്കി േദഹം െവള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിനുേശഷം േവണം പാളയത്തിൽ
വരുന്നത.് 27 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിനു രക്തം
െകാണ്ടുേപായ പാപയാഗത്തിെന്റ കാളെയയും േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും
പാളയത്തിനു പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകണം; അവയുെട േതാലും മാംസവും
ചാണകവും തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം. 28അവെയ ചുട്ട കളഞ്ഞവൻ



േലവ്യപുസ്തകം 16:29 185 േലവ്യപുസ്തകം 17:7

പാളയത്തിൽ വരുന്നത് വസ്്രതം അലക്കി േദഹം െവള്ളത്തിൽ
കഴുകിയതിനുേശഷം േവണം.

29 “ഇതു നിങ്ങൾക്ക് എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കണം; ഏഴാം
മാസം പത്താം തീയതി നിങ്ങൾ ആത്മതപനം െചയ്യണം†; സ്വേദശിയും
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന പരേദശിയും യാെതാരുേവലയും
െചയ്യരുത.് 30 ആ ദിവസത്തിൽ ആണേല്ലാ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുകയും നിങ്ങള െട സകലപാപങ്ങള ം നീക്കി
നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കുകയും െചയ്യന്നത.് 31 അത് നിങ്ങൾക്ക്
വിശുദ്ധസ്വസ്ഥതയുള്ള ശബ്ബത്ത് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ആത്മതപനം
െചയ്യണം; അത് നിങ്ങൾക്ക് എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടമാകുന്നു. 32 അപ്പനു
പകരം പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ അഭിഷിക്തനാകുകയും
്രപതിഷ്ഠിക്കെപ്പടുകയും െചയ്ത പുേരാഹിതൻതെന്ന ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം. 33 അവൻ വിശുദ്ധവസ്്രതമായ പഞ്ഞിനൂൽവസ്്രതം ധരിച്ച്
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; സമാഗമനകൂടാരത്തിനും
യാഗപീഠത്തിനും ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; പുേരാഹിതന്മാർക്കും
സഭയിെല സകലജനത്തിനുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം.
34 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി അവരുെട
സകലപാപങ്ങൾക്കായിട്ട ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിന് ഇതു
നിങ്ങൾക്ക് എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കണം;” യേഹാവ േമാെശേയാടു
കല്പിച്ചതുേപാെലതെന്നഅവൻെചയ്തു.

17
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ
അഹേരാേനാടും പു്രതന്മാേരാടും എല്ലായി്രസാേയൽമക്കേളാടും
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യേഹാവ കല്പിച്ച കാര്യം ഇതാകുന്നു:
3 യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ ആെരങ്കിലും കാളെയേയാ ആട്ടിൻകുട്ടിെയേയാ
േകാലാടിെനേയാ പാളയത്തിൽവെച്ചങ്കിലും പാളയത്തിനു
പുറത്തുവെച്ചങ്കിലും അറുക്കുകയും 4 അതിെന യേഹാവയുെട
കൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാടായി അർപ്പിേക്കണ്ടതിനു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ െകാണ്ടുവരാതിരിക്കുകയും
െചയ്താൽ അത് അവനു രക്തപാതകമായി എണ്ണണം; അവൻ രക്തം
െചാരിയിച്ച ; ആ മനുഷ്യെന അവെന്റ ജനത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്നു
േഛദിച്ച കളയണം. 5 യി്രസാേയൽ മക്കൾ െവളി്രമ്പേദശത്തുവച്ച്
അർപ്പിച്ച വരുന്ന യാഗങ്ങെള യേഹാവയ്ക്കു സമാധാനയാഗങ്ങളായി
അർപ്പിേക്കണ്ടതിനുസമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റവാതില്ക്കൽപുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവേരണ്ടതാകുന്നു.
6 പുേരാഹിതൻ അവയുെട രക്തം സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ച േമദസ്സ യേഹാവയ്ക്കു
സൗരഭ്യവാസനയായി ദഹിപ്പിക്കണം. 7അവർ പരസംഗമായി പിന്തുടരുന്ന
ഭൂതങ്ങൾക്ക് ഇനി തങ്ങള െട ബലികൾ അർപ്പിക്കരുത;് ഇതു
തലമുറതലമുറയായിഅവർക്ക്എേന്നക്കുമുള്ളചട്ടംആയിരിക്കണം.’

† 16. 29 ആത്മതപനം െചയ്യണം ഉപവസിക്കണംഎന്നുമാകാം.
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8 “നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിേലാ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന പരേദശികളിേലാ ആെരങ്കിലും
േഹാമയാഗേമാ ഹനനയാഗേമാ അർപ്പിക്കുകയും 9 അത് യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിേക്കണ്ടതിനു സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
െകാണ്ടുവരാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽഅവെനഅവെന്റജനത്തിൽനിന്നു
േഛദിച്ച കളയണം. 10 യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിേലാ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
പാർക്കുന്ന പരേദശികളിേലാആെരങ്കിലും വല്ല രക്തവും ഭക്ഷിച്ചാൽ രക്തം
ഭക്ഷിച്ചവെന്റ േനെര ഞാൻ ദൃഷ്ടിവച്ച് അവെന അവെന്റ ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയും. 11 മാംസത്തിെന്റ ജീവൻ രക്തത്തിൽ
അേല്ലാ ഇരിക്കുന്നത;് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കുവാൻ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു; രക്തമാണേല്ലാ
ജീവൻമൂലമായി ്രപായശ്ചിത്തംആകുന്നത.് 12അതുെകാണ്ടേ്രത “നിങ്ങളിൽ
യാെതാരുത്തനും രക്തം ഭക്ഷിക്കരുത;് നിങ്ങള െട ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന
പരേദശിയും രക്തം ഭക്ഷിക്കരുത”് എന്നു ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു
കല്പിച്ചത.്

13 “ ‘യി്രസാേയൽമക്കളിേലാ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന
പരേദശികളിേലാ ആെരങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാകുന്ന ഒരു മൃഗെത്തേയാ
പക്ഷിെയേയാ േവട്ടയാടി പിടിച്ചാൽ അവൻ അതിെന്റ രക്തം കളഞ്ഞു
മണ്ണിട്ട മൂടണം. 14 സകലജഡത്തിെന്റയും ജീവൻ അതിെന്റ ജീവന്
ആധാരമായ രക്തം തെന്ന. അതുെകാണ്ടേ്രത ഞാൻ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട്: “യാെതാരു ജഡത്തിെന്റ രക്തവും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത”്
എന്നു കല്പിച്ചത;് സകലജഡത്തിെന്റയും ജീവൻ അതിെന്റ രക്തമേല്ലാ;
അത് ഭക്ഷിക്കുന്നവെനെയല്ലാം േഛദിച്ച കളയണം. 15 സ്വാഭാവികമായി
ചത്തതിെനേയാ പറിച്ച കീറിേപ്പായതിെനേയാ ഭക്ഷിക്കുന്നവെനല്ലാം
സ്വേദശിയായാലും പരേദശിയായാലും വസ്്രതം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ
കുളിക്കുകയും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം; പിെന്ന
അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും. 16 വസ്്രതം അലക്കാെതയും േദഹം
കഴുകാെതയും ഇരുന്നാൽഅവൻകുറ്റം വഹിക്കണം’ ”.

18
1യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ആകുന്നു; 3 നിങ്ങൾ പാർത്തിരുന്ന ഈജിപ്റ്റിെല നടപ്പ േപാെല
നിങ്ങൾനടക്കരുത;്ഞാൻനിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകുന്നകനാൻേദശത്തിെല
നടപ്പ േപാെലയുംഅരുത;്അവരുെടചട്ടങ്ങളിൽനിങ്ങൾനടക്കുകയുമരുത.്
4 എെന്റ വിധികെള അനുസരിച്ച് എെന്റ ചട്ടങ്ങെള ്രപമാണിച്ച നടക്കണം;
ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു. 5ആകയാൽ എെന്റ
ചട്ടങ്ങള ംന്യായങ്ങള ംനിങ്ങൾ്രപമാണിക്കണം;അവെയെചയ്യന്നമനുഷ്യൻ
അവയാൽജീവിക്കും;ഞാൻയേഹാവആകുന്നു.

6 “ ‘നിങ്ങളിൽആരുംതനിക്കുരക്തസംബന്ധമുള്ളയാെതാരുത്തരുെടയും
നഗ്നതഅനാവൃതമാക്കുവാൻ* തക്കവണ്ണംഅവേരാട് അടുക്കരുത്;ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു. 7 നിെന്റ അപ്പെന്റ നഗ്നതയും അമ്മയുെട നഗ്നതയും
അനാവൃതമാക്കരുത.് അവൾ നിെന്റ അമ്മയാകുന്നു; അവള െട നഗ്നത

* 18. 6 അനാവൃതമാക്കുവാൻനഗ്നമാക്കുക.
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അനാവൃതമാക്കരുത.് 8അപ്പെന്റ ഭാര്യയുെട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത;്
അത് നിെന്റ അപ്പെന്റ നഗ്നതയേല്ലാ. 9 അപ്പെന്റ മകേളാ അമ്മയുെട
മകേളാ ആയ നിെന്റ സേഹാദരിയുെട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത;്
വീട്ടിൽ ജനിച്ചവരായാലും അന്യേദശത്ത് ജനിച്ചവരായാലും അവരുെട
നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത.് 10 നിെന്റ മകെന്റ മകള െട നഗ്നതേയാ
മകള െട മകള െട നഗ്നതേയാ അനാവൃതമാക്കരുത;് അവരുെട നഗ്നത
നിേന്റത് തെന്നയേല്ലാ. 11 നിെന്റ അപ്പനു ജനിച്ചവള ം അവെന്റ
ഭാര്യയുെട മകള മായവള െട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത;് അവൾ നിെന്റ
സേഹാദരിയേല്ലാ. 12അപ്പെന്റസേഹാദരിയുെടനഗ്നതഅനാവൃതമാക്കരുത;്
അവൾ അപ്പെന്റ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരത്തിയേല്ലാ. 13 അമ്മയുെട
സേഹാദരിയുെട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത;് അവൾ നിെന്റ അമ്മയുെട
അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരത്തിയേല്ലാ. 14 അപ്പെന്റ സേഹാദരെന്റ നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കരുത;്അവെന്റ ഭാര്യേയാട് അടുക്കയുമരുത;്അവൾനിെന്റ
ഇളയമ്മയേല്ലാ. 15നിെന്റ മരുമകള െട നഗ്നതഅനാവൃതമാക്കരുത;്അവൾ
നിെന്റ മകെന്റ ഭാര്യ അേല്ലാ; അവള െട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത.്
16 സേഹാദരെന്റ ഭാര്യയുെട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത;് അത്
നിെന്റ സേഹാദരെന്റ നഗ്നതയേല്ലാ. 17 ഒരു സ്്രതീയുെടയും അവള െട
മകള െടയും നഗ്നതഅനാവൃതമാക്കരുത;്അവള െട മകെന്റ മകള െടേയാ
അെല്ലങ്കിൽഅവള െട മകള െട മകള െടേയാ നഗ്നതഅനാവൃതമാക്കുമാറ്
അവെര പരി്രഗഹിക്കരുത:് അവർ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരേല്ലാ; അത്
ദുഷ്കർമ്മം. 18 ഭാര്യ ജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾ അവെള ദുഃഖിപ്പിക്കുവാൻ
അവള െട സേഹാദരിയുെട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുമാറ് അവെളക്കൂടി
പരി്രഗഹിക്കരുത.് 19 ഒരു സ്്രതീ ഋതു നിമിത്തം അശുദ്ധയായിരിക്കുേമ്പാൾ
അവള െട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുമാറ് അവേളാട് അടുക്കരുത.്
20 കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യേയാടുകൂടി ശയിച്ച് അവെളെക്കാണ്ടു നിെന്ന
അശുദ്ധനാക്കരുത.് 21 നിെന്റ സന്തതിയിൽ ഒന്നിെനയും േമാെലക്കിന്
അർപ്പിച്ച് നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കരുത;് ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു. 22 സ്്രതീേയാട് എന്നേപാെല പുരുഷേനാടുകൂടി
ശയിക്കരുത;് അത് േമ്ലച്ഛത. 23 യാെതാരു മൃഗേത്താടുംകൂടി ശയിച്ച്
അതിനാൽ നിെന്ന അശുദ്ധനാക്കരുത;് യാെതാരു സ്്രതീയും ഒരു
മൃഗേത്താടുകൂടിശയിേക്കണ്ടതിന്അതിെന്റമുമ്പിൽനില് ക്കുകയുംഅരുത;്
അത് നികൃഷ്ടം.

24 “ ‘ഇവയിൽ ഒന്നുെകാണ്ടും നിങ്ങെള തെന്ന അശുദ്ധരാക്കരുത;്
ഞാൻ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുന്ന ജനതകൾ ഇവയാൽ
ഒെക്കയും തങ്ങെളത്തെന്ന അശുദ്ധരാക്കിയിരിക്കുന്നു. 25 േദശവും
അശുദ്ധമായിത്തീർന്നു; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അതിെന്റ അകൃത്യം
അതിേന്മൽസന്ദർശിക്കുന്നു; േദശംതെന്റനിവാസികെളഛർദ്ദിച്ച കളയുന്നു.
26 ഈ േമ്ലച്ഛത സകലവും നിങ്ങൾക്ക് മുേമ്പ ആ േദശത്തുണ്ടായിരുന്ന
മനുഷ്യർ െചയ്തു, േദശം അശുദ്ധമായി തീർന്നു. 27 നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
ഉണ്ടായിരുന്ന ജനതകെള േദശം ഛർദ്ദിച്ച കളഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങൾ
അതിെന അശുദ്ധമാക്കിയിട്ട നിങ്ങെളയും ഛർദ്ദിച്ച കളയാതിരിക്കുവാൻ
നിങ്ങൾ എെന്റ ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം ്രപമാണിക്കണം; 28ഈ േമ്ലച്ഛതകളിൽ
യാെതാന്നും സ്വേദശിയാകെട്ട നിങ്ങള െട ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന
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പരേദശിയാകെട്ട െചയ്യരുത.് 29 ആെരങ്കിലും ഈ സകലേമ്ലച്ഛതകളിൽ
ഏെതങ്കിലും െചയ്താൽ അങ്ങെന െചയ്യന്നവെര അവരുെട
ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയണം. 30ആകയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന
ഈ േമ്ലച്ഛമായ ആചാരങ്ങളിൽ യാെതാന്നും െചയ്യാെതയും അവയാൽ
നിങ്ങെളത്തെന്ന അശുദ്ധരാകാെതയും ഇരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എെന്റ
കൽപ്പനകൾ ്രപമാണിക്കണം; ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു’ ”.

19
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട സർവ്വസഭേയാടും പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
‘നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ
നിങ്ങള ം വിശുദ്ധരായിരിക്കുവീൻ. 3 നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തനും
താന്താെന്റ അമ്മെയയും അപ്പെനയും ഭയെപ്പടണം; എെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ
്രപമാണിക്കണം: ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു.
4 വി്രഗഹങ്ങള െട അടുക്കേലക്ക് തിരിയരുത്; േദവന്മാെര നിങ്ങൾക്ക്
വാർത്തുണ്ടാക്കരുത;് ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു.
5 യേഹാവയ്ക്കു സമാധാനയാഗം അർപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
്രപസാദം ലഭിക്കുവാൻതക്കവണ്ണംഅർപ്പിക്കണം. 6അർപ്പിക്കുന്ന ദിവസവും
പിെറ്റന്നാള ംഅത് ഭക്ഷിക്കാം; മൂന്നാം ദിവസംവെര േശഷിക്കുന്നതു തീയിൽ
ഇട്ട ചുട്ട കളയണം. 7 മൂന്നാംദിവസം ഭക്ഷിച്ച എന്നു വരികിൽ അത്
അറപ്പാകുന്നു; ്രപസാദമാകുകയില്ല. 8അത് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻകുറ്റംവഹിക്കും;
യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമായത് അവൻ അശുദ്ധമാക്കിയേല്ലാ; അവെന
അവെന്റജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയണം.

9 “ ‘നിങ്ങള െട നിലത്തിെല ധാന്യവിള നിങ്ങൾ െകായ്യ േമ്പാൾ വയലിെന്റ
അരികു തീർത്തു െകായ്യരുത;് നിെന്റ െകായ്ത്തിൽ കാലാ െപറുക്കുകയും
അരുത.് 10 നിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ കാലാ പറിക്കരുത;് നിെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്ന പഴം െപറുക്കുകയും അരുത.്
അവെയ ദരി്രദനും പരേദശിക്കും വിേട്ടക്കണം; ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു. 11 േമാഷ്ടിക്കരുത,് ചതിക്കരുത,്
ഒരുവേനാട് ഒരുവൻ േഭാഷ്കുപറയരുത.് 12 എെന്റ നാമെത്തെക്കാണ്ടു
കള്ളസ്സത്യം െചയ്തു നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കരുത;്
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 13 കൂട്ട കാരെന പീഡിപ്പിക്കരുത;് അവെന
െകാള്ളയടിക്കുകയും അരുത;് കൂലിക്കാരെന്റ കൂലി പിേറ്റന്നു രാവിെലവെര
നിെന്റ പക്കൽ ഇരിക്കരുത.് 14 െചകിടെന ശപിക്കരുത;് കുരുടെന്റ
മുമ്പിൽ തടസ്സം െവക്കരുത്; നിെന്റ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടണം; ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു. 15 ന്യായവിസ്താരത്തിൽ അന്യായം െചയ്യരുത;്
എളിയവെന്റ മുഖം േനാക്കാെതയും വലിയവെന്റ മുഖം ആദരിക്കാെതയും
നിെന്റ കൂട്ട കാരനു* നീതിേയാെട ന്യായം വിധിക്കണം. 16 നിെന്റ
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ ഏഷണി പറഞ്ഞു നടക്കരുത;് നിെന്റ കൂട്ട കാരെന്റ
ജീവെനതിരായി നീ നിലപാെടടുക്കരുത;് ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു.
17 സേഹാദരെന നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ േദ്വഷിക്കരുത;് കൂട്ട കാരെന്റ പാപം
നിെന്റേമൽ വരാതിരിക്കുവാൻ അവെന നിശ്ചയമായി ശാസിക്കണം.

* 19. 15 കൂട്ട കാരനുഅയൽക്കാരന് (എന്ന് മൂലഭാഷയിൽ).
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്രപതികാരം െചയ്യരുത.് 18 നിെന്റ ജനത്തിെന്റ മക്കേളാടു പക െവക്കരുത്;
കൂട്ട കാരെന† നിെന്നേപ്പാെലതെന്ന സ്േനഹിക്കണം; ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു. 19 നിങ്ങൾ എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ്രപമാണിക്കണം. രണ്ടുതരം
മൃഗങ്ങെള തമ്മിൽ ഇണ േചർക്കരുത;് നിെന്റ വയലിൽ കൂട്ട വിത്തു
വിതയ്ക്കരുത;് രണ്ടു വക സാധനം കലർന്ന വസ്്രതം ധരിക്കരുത.് 20 ഒരു
പുരുഷന് നിയമിച്ചവള ം വീെണ്ടടുക്കെപ്പടുകേയാ സ്വാത്രന്ത്യം കിട്ട കേയാ
െചയ്യാത്തവള മായ ഒരു ദാസിേയാടുകൂടി ഒരുവൻ ശയിച്ചാൽ അവെര
ശിക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ അവൾ സ്വാത്രന്ത്യമില്ലാത്തവളായതുെകാണ്ട്
അവെര െകാല്ലരുത;് 21 അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അകൃത്യയാഗത്തിനായി‡
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ ഒരു ആട്ട െകാറ്റെന
െകാണ്ടുവരണം. 22 അവൻ െചയ്ത പാപത്തിനായി പുേരാഹിതൻ
അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ ആട്ട െകാറ്റെനെക്കാണ്ട് അവനുേവണ്ടി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ അവൻ
െചയ്ത പാപം അവേനാട് ക്ഷമിക്കും. 23 നിങ്ങൾ േദശത്ത് എത്തി
ഭക്ഷണത്തിന് ഉതകുന്ന സകലവിധ വൃക്ഷങ്ങള ം നട്ടേശഷം നിങ്ങൾക്ക്
അവയുെട ഫലം പരിേച്ഛദന കഴിയാത്തതുേപാെല ആയിരിക്കണം;
അത് മൂന്നു വർഷേത്തക്ക് നിഷിദ്ധമായത് േപാെല ആയിരിക്കണം;
അത് ഭക്ഷിക്കരുത.് 24 നാലാം വർഷത്തിൽ അതിെന്റ ഫലെമല്ലാം
യേഹാവയുെട സ്േതാ്രതത്തിന്നായിട്ട ശുദ്ധമായിരിക്കണം. 25 അഞ്ചാം
വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിെന്റ ഫലം ഭക്ഷിക്കാം; അങ്ങെന
അതിെന്റ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിച്ച വരും; ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു. 26 രക്തേത്താടുകൂടിയുള്ളതു തിന്നരുത;്
ആഭിചാരം െചയ്യരുത;് മുഹൂർത്തം േനാക്കരുത;് 27 നിങ്ങള െട തലമുടി
ചുറ്റ ം വിള മ്പു വടിക്കരുത;് താടിയുെട അറ്റം വിരൂപമാക്കരുത.്
28 മരിച്ചവനുേവണ്ടി നിങ്ങള െട ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കരുത;്
ശരീരത്തിേന്മൽ പച്ചകുത്തരുത;് ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 29 േദശം
േവശ്യാവൃത്തി െചയ്തു ദുഷ്കർമ്മംെകാണ്ടു നിറയാതിരിേക്കണ്ടതിനു
നിെന്റ മകെള േവശ്യാവൃത്തിക്ക് ഏല്പിക്കരുത.് 30 നിങ്ങൾ എെന്റ
ശബ്ബത്തുകൾ ്രപമാണിക്കുകയും എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരേത്താടു
ഭയഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കുകയും േവണം; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു.
31 െവളിച്ചപ്പാടന്മാരുെടയും മ്രന്തവാദികള െടയും അടുക്കൽ േപാകരുത.്
അവരാൽഅശുദ്ധരായ്തീരുവാൻതക്കവണ്ണംഅവെരഅേന്വഷിക്കുകയും
അരുത.് ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവആകുന്നു. 32നരച്ചവെന്റ
മുമ്പാെക എഴുേന്നല്ക്കുകയും വൃദ്ധെന്റ മുഖം ബഹുമാനിക്കയും നിെന്റ
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുകയും േവണം;ഞാൻയേഹാവആകുന്നു. 33പരേദശി
നിേന്നാടുകൂെട നിങ്ങള െട േദശത്തു പാർത്താൽഅവെന ഉപ്രദവിക്കരുത.്
34 നിങ്ങേളാടുകൂടി പാർക്കുന്ന പരേദശി നിങ്ങൾക്ക് സ്വേദശിെയേപ്പാെല
ആയിരിക്കണം; അവെന നിെന്നേപ്പാെലതെന്ന സ്േനഹിക്കണം; നിങ്ങള ം
ഈജിപ്റ്റിൽ പരേദശികളായിരുന്നുവേല്ലാ; ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ആകുന്നു. 35 ന്യായവിസ്താരത്തിലും അളവിലും തൂക്കത്തിലും
നിങ്ങൾ അന്യായം െചയ്യരുത.് 36 ശരിയായ തുലാസ്സ ം ശരിയായ കട്ടിയും
ശരിയായ പറയും ശരിയായ ഇടങ്ങഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം;
† 19. 18 കൂട്ട കാരെന -അയൽക്കാരെന (മൂലഭാഷയിൽ). ‡ 19. 21 അകൃത്യയാഗത്തിനായി
്രപായശ്ചിത്തയാഗത്തിനായി
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ഞാൻ നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ആകുന്നു. 37 നിങ്ങൾ എെന്റ എല്ലാ ചട്ടങ്ങള ം സകലവിധികള ം
്രപമാണിച്ച്അനുസരിക്കണം;ഞാൻയേഹാവആകുന്നു’ ”.

20
1യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യി്രസാേയൽമക്കളിേലാ
യി്രസാേയലിൽ വന്നുപാർക്കുന്ന പരേദശികളിേലാ ആെരങ്കിലും
തെന്റ സന്തതിയിൽ ഒന്നിെന േമാെലക്കിനു െകാടുത്താൽ അവൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം; േദശത്തിെല ജനം അവെന കെല്ലറിയണം.
3 അവൻ തെന്റ സന്തതിെയ േമാെലക്കിനു െകാടുത്തതിനാൽ എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരം മലിനമാക്കുകയുംഎെന്റവിശുദ്ധനാമംഅശുദ്ധമാക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവെനതിെര ദൃഷ്ടിവച്ച് അവെന അവെന്റ
ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയും. 4 അവൻ തെന്റ സന്തതിെയ
േമാെലക്കിനു െകാടുക്കുേമ്പാൾ േദശത്തിെല ജനം അവെന െകാല്ലാെത
കണ്ണടച്ച കളഞ്ഞാൽ 5 ഞാൻ അവനും കുടുംബത്തിനും എതിെര
ദൃഷ്ടിവച്ച് അവെനയും അവെന്റ പിന്നാെല േമാെലക്കിേനാടു പരസംഗം
െചയ്യ വാൻ േപാകുന്നഎല്ലാവെരയുംഅവരുെട ജനത്തിെന്റനടുവിൽനിന്നു
േഛദിച്ച കളയും. 6 െവളിച്ചപ്പാടന്മാരുെടയും മ്രന്തവാദികള െടയും പിന്നാെല
പരസംഗം െചയ്യ വാൻ േപാകുന്നവന് എതിെരയും ഞാൻ ദൃഷ്ടിവച്ച്
അവെന അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയും. 7 ആകയാൽ
നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കുവിൻ;
ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു. 8 എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ
്രപമാണിച്ച് ആചരിക്കുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവ
ആകുന്നു. 9 അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ ശപിക്കുന്നവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം; അവൻ അപ്പെനയും അമ്മെയയും ശപിച്ച ; അവെന്റ
രക്തം അവെന്റേമൽ ഇരിക്കും. 10 ഒരുവെന്റ ഭാര്യയുമായി വ്യഭിചാരം
െചയ്യന്നവൻ,കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യയുമായി വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നവ്യഭിചാരിയും
വ്യഭിചാരിണിയും തെന്ന, മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 11 അപ്പെന്റ
ഭാര്യേയാടുകൂടി ശയിക്കുന്നവൻ അപ്പെന്റ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുന്നു;
ഇരുവരും മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം;അവരുെട രക്തംഅവരുെട േമൽ
ഇരിക്കും. 12 ഒരുവൻ മരുമകേളാടുകൂടി ശയിച്ചാൽ ഇരുവരും മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം; അവർ നികൃഷ്ടകർമ്മം െചയ്തു; അവരുെട രക്തം
അവരുെട േമൽ ഇരിക്കും. 13 സ്്രതീേയാടുകൂടി ശയിക്കുന്നതുേപാെല
ഒരുവൻ പുരുഷേനാടുകൂെട ശയിച്ചാൽ ഇരുവരും േമ്ലച്ഛത െചയ്തു; അവർ
മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം;അവരുെട രക്തംഅവരുെട േമൽ ഇരിക്കും.
14ഒരു പുരുഷൻഒരുസ്്രതീെയയുംഅവള െടഅമ്മെയയും പരി്രഗഹിച്ചാൽ*
അത് ദുഷ്കർമ്മം; നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ദുഷ്കർമ്മം ഇല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവെനയും അവെരയും തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം. 15 ഒരു പുരുഷൻ
മൃഗേത്താടുകൂടി ശയിച്ചാൽ അവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം;
മൃഗെത്തയും െകാല്ലണം. 16 ഒരു സ്്രതീ യാെതാരു മൃഗേത്താെടങ്കിലും
േചർന്നു ശയിച്ചാൽ സ്്രതീെയയും മൃഗെത്തയും െകാല്ലണം; അവർ

* 20. 14 പരി്രഗഹിച്ചാൽവിവാഹംകഴിച്ചാൽ (ന്യ കിംഗ് െജയിംസ് േവർഷൻ).
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മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം;അവരുെട രക്തംഅവരുെട േമൽ ഇരിക്കും.
17 ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ അപ്പെന്റ മകേളാ അമ്മയുെട മകേളാ ആയ തെന്റ
സേഹാദരിെയപരി്രഗഹിച്ച്അവള െട നഗ്നതകാണുകയുംഅവൾഅവെന്റ
നഗ്നത കാണുകയും െചയ്താൽ അത് ലജ്ജാകരം; അവെര അവരുെട
ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ സംഹരിച്ച കളേയണം; അവൻ സേഹാദരിയുെട
നഗ്നതഅനാവൃതമാക്കി;അവൻ തെന്റ കുറ്റം വഹിക്കും. 18 ഒരു പുരുഷൻ
ഋതുവായസ്്രതീേയാടുകൂടിശയിച്ച്അവള െടനഗ്നതഅനാവൃതമാക്കിയാൽ
അവൻ അവള െട ്രസവം അനാവൃതമാക്കി; അവള ം തെന്റ രക്ത്രസവം
അനാവൃതമാക്കി; ഇരുവെരയും അവരുെട ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളേയണം. 19 നിെന്റ അമ്മയുെട സേഹാദരിയുെടേയാ അപ്പെന്റ
സേഹാദരിയുെടേയാ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത;് അങ്ങെനയുള്ളവൻ
തെന്റ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരത്തിെയ അനാവൃതയാക്കുന്നുവേല്ലാ; അവർ
തങ്ങള െട കുറ്റം വഹിക്കും. 20 ഒരു പുരുഷൻ ഇളയപ്പെന്റ ഭാര്യേയാടുകൂടി
ശയിച്ചാൽ അവൻ ഇളയപ്പെന്റ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി; അവർ
തങ്ങള െട പാപം വഹിക്കും; അവർ സന്തതിയില്ലാത്തവരായി മരിക്കണം.
21 ഒരുവൻ സേഹാദരെന്റ ഭാര്യെയ പരി്രഗഹിച്ചാൽ അത് മാലിന്യം; അവൻ
സേഹാദരെന്റ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി; അവർ സന്തതിയില്ലാത്തവർ
ആയിരിക്കണം.

22 “ ‘ആകയാൽ നിങ്ങൾ പാർേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങെള
െകാണ്ടുേപാകുന്ന േദശം നിങ്ങെള ഛർദ്ദിച്ച കളയാതിരിക്കുവാൻ
എെന്റ എല്ലാ ചട്ടങ്ങള ം സകലവിധികള ം ്രപമാണിച്ച് ആചരിക്കണം.
23 ഞാൻ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുന്ന ജനതയുെട
ചട്ടങ്ങെള അനുസരിച്ച നടക്കരുത;് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒെക്കയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് അവർ എനിക്ക് അറപ്പായി തീർന്നു. 24 “നിങ്ങൾ
അവരുെട േദശെത്ത ൈകവശമാക്കും” എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കല്പിച്ച വേല്ലാ; “പാലും േതനും† ഒഴുകുന്ന ആ േദശം നിങ്ങൾ
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ അതിെന നിങ്ങൾക്ക് തരും;” ഞാൻ
നിങ്ങെള ജനതകളിൽനിന്നു േവർതിരിച്ചവനായ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ആകുന്നു. 25ആകയാൽ ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗവും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത
മൃഗവും തമ്മിലും, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത പക്ഷിയും ശുദ്ധിയുള്ള പക്ഷിയും
തമ്മിലും നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം െവക്കണം; ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധെമന്നു
േവർതിരിച്ചിട്ട ള്ള മൃഗെത്തെക്കാണ്ടും പക്ഷിെയെക്കാണ്ടും നിലത്ത്
ഇഴയുന്നയാെതാരുജന്തുവിെനെക്കാണ്ടുംനിങ്ങെളത്തെന്നഅറപ്പാക്കരുത.്
26 യേഹാവയായ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകുകെകാണ്ടു നിങ്ങള ം എനിക്ക്
വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം; നിങ്ങൾ എനിക്കുള്ളവരായിരിേക്കണ്ടതിനു
ഞാൻനിങ്ങെളജനതകളിൽനിന്നു േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

27 “ ‘െവളിച്ചപ്പാേടാ മ്രന്തവാദേമാ ഉള്ള പുരുഷൻ ആകെട്ട സ്്രതീയാകെട്ട
മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം;അവെര കെല്ലറിഞ്ഞു െകാല്ലണം;അവരുെട
രക്തംഅവരുെട േമൽഇരിക്കും’ ”.

21
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാേരാടു പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ‘പുേരാഹിതൻ
† 20. 24 പാലും േതനുംഫലഭൂയിഷ്ടമായ
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തെന്റ ജനത്തിൽ ഒരുവെന്റ ശവത്താൽ തെന്നത്താൻ മലിനമാക്കരുത.്
2 എന്നാൽ തെന്റ അമ്മ, അപ്പൻ, മകൻ, മകൾ, സേഹാദരൻ,
3 തനിക്കടുത്തവള ം ഭർത്താവില്ലാത്ത കന്യകയുമായ സേഹാദരി
എന്നിങ്ങെനയുള്ള ഉററ ചാർച്ചക്കാരാൽ അവനു മലിനനാകാം.
4 പുേരാഹിതൻ തെന്റ ജനത്തിൽ ്രപമാണിയായിരിക്കുകയാൽ
തെന്നത്താൻ വിവാഹത്തിലുെട മലിനമാക്കി അശുദ്ധനാക്കരുത.്
5 പുേരാഹിതന്മാർ തലമുടി വടിക്കുകയും താടിയുെട അറ്റം
ക്രതിക്കുകയും ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കുകയും അരുത*്; 6 തങ്ങള െട
ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കാെത തങ്ങള െട ൈദവത്തിനു
വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം; അവർ തങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ േഭാജനമായ
യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു; ആകയാൽ അവർ
വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം. 7 േവശ്യെയേയാ ദുർന്നടപ്പ കാരത്തിെയേയാ
പുേരാഹിതന്മാർ വിവാഹം കഴിക്കരുത;് ഭർത്താവ് ഉേപക്ഷിച്ചവെളയും
വിവാഹം കഴിക്കരുത;് പുേരാഹിതൻ തെന്റ ൈദവത്തിനു വിശുദ്ധൻ
ആകുന്നു. 8 അതുെകാണ്ട് നീ അവെന ശുദ്ധീകരിക്കണം; അവൻ
നിെന്റ ൈദവത്തിനു േഭാജനം അർപ്പിക്കുന്നവനാകയാൽ നീ
അവെന ശുദ്ധീകരിക്കണം; അവൻ നിനക്ക് വിശുദ്ധനായിരിക്കണം;
നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവയായ ഞാൻ വിശുദ്ധൻ
ആകുന്നു. 9 പുേരാഹിതെന്റ മകൾ ദുർന്നടപ്പ് െചയ്തു തെന്നത്താൻ
അശുദ്ധയാക്കിയാൽ അവൾ തെന്റ അപ്പെന അശുദ്ധനാക്കുന്നു; അവെള
തീയിൽഇട്ട ചുട്ട കളയണം.

10 “ ‘അഭിേഷകൈതലം തലയിൽ ഒഴിക്കെപ്പട്ടവനും വസ്്രതം
ധരിക്കുവാൻ ്രപതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടവനുമായി തെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ
മഹാപുേരാഹിതനായവൻ തെന്റ തല നഗ്നമാക്കുകേയാ വസ്്രതം
കീറുകേയാ അരുത.് 11അവൻ യാെതാരു ശവേത്താടും അടുക്കുകയും
തെന്റ അപ്പനാലും അമ്മയാലും അശുദ്ധനാകുകയും അരുത.്
12 വിശുദ്ധമന്ദിരം വിട്ട് അവൻ പുറത്തിറങ്ങുകയും തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരം അശുദ്ധമാക്കുകയും അരുത;് അവെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
അഭിേഷകൈതലമായ കിരീടം അവെന്റേമൽ ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു. 13 കന്യകയായ സ്്രതീെയ മാ്രതേമ അവൻ വിവാഹം
കഴിക്കാവൂ. 14 വിധവ, ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവൾ, ദുർന്നടപ്പ കാരത്തി, േവശ്യ
ഇങ്ങെനയുള്ളവെര അവൻ വിവാഹം കഴിക്കരുത;് സ്വജനത്തിലുള്ള
കന്യകെയമാ്രതേമവിവാഹംകഴിക്കാവു. 15അവൻതെന്റസന്തതിെയതെന്റ
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽഅശുദ്ധമാക്കരുത;്ഞാൻഅവെന ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
യേഹാവആകുന്നു’ ”.

16 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “നീ
അഹേരാേനാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: 17 ‘നിെന്റ സന്തതിപരമ്പരയിൽ
അംഗഹീനനായവൻ തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േഭാജനം അർപ്പിക്കുവാൻ
അടുത്തുവരരുത.് 18അംഗഹീനനായ യാെതാരുത്തനും അടുത്തുവരരുത;്
കുരുടൻ, മുടന്തൻ, 19 പതിമൂക്കൻ, അധികാംഗൻ, കാെലാടിഞ്ഞവൻ,
ൈകെയാടിഞ്ഞവൻ, 20 കൂനൻ, മുണ്ടൻ, േന്രതേരാഗി, െചാറിയൻ,
െപാരിച്ച ണങ്ങൻ, ഷണ്ഡൻ എന്നിങ്ങെനയുള്ളവരും അരുത.്
* 21. 5 പുേരാഹിതന്മാർ തലമുടി വടിക്കുകയും താടിയുെട അറ്റം ക്രതിക്കുകയും ശരീരത്തിൽ
മുറിവുണ്ടാക്കുകയുംഅരുത്
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21 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ സന്തതിയിൽ അംഗഹീനനായ ഒരുവനും
യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ അടുത്തുവരരുത;്
അവൻ അംഗഹീനൻ; അവൻ തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േഭാജനം
അർപ്പിക്കുവാൻ അടുത്തുവരരുത.് 22 തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േഭാജനമായ
അതിപരിശുദ്ധമായവയും വിശുദ്ധമായവയും അവനു ഭക്ഷിക്കാം.
23 എങ്കിലും തിരശ്ശീലയുെട അടുക്കൽ െചല്ല കയും യാഗപീഠത്തിെന്റ
അടുത്തുവരികയും അരുത;് അവൻ അംഗഹീനനേല്ലാ; അവൻ എെന്റ
വിശുദ്ധസാധനങ്ങെളഅശുദ്ധമാക്കരുത;്ഞാൻഅവെര ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
യേഹാവ ആകുന്നു’ ”. 24 േമാെശ ഇത് അഹേരാേനാടും പു്രതന്മാേരാടും
എല്ലായി്രസാേയൽമക്കേളാടും പറഞ്ഞു.

22
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ:

2 “യി്രസാേയൽ മക്കൾ എനിക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധസാധനങ്ങെള
സംബന്ധിച്ച് അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും സൂക്ഷിച്ച
നില്േക്കണെമന്നും എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കരുെതന്നും
അവേരാടു പറയണം. ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 3 “നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘നിങ്ങള െട തലമുറകളിൽ നിങ്ങള െട
സകലസന്തതിയിലുംആെരങ്കിലുംഅശുദ്ധനായിരിക്കുേമ്പാൾയി്രസാേയൽ
മക്കൾ യേഹാവയ്ക്കു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധസാധനങ്ങേളാട്
അടുത്താൽ അവെന എെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളേയണം;
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 4 അഹേരാെന്റ സന്തതിയിൽ
ആെരങ്കിലും കുഷ്ഠേരാഗിേയാ ശുക്ല്രസവക്കാരേനാ ആയാൽ അവൻ
ശുദ്ധനായിത്തീരുംവെര വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത;് ശവത്താൽ
അശുദ്ധമായ യാെതാെന്നങ്കിലും െതാടുന്നവനും ബീജസ്ഖലനം
ഉണ്ടായവനും 5 അശുദ്ധിവരുത്തുന്ന യാെതാരു ഇഴജാതിെയ എങ്കിലും
വല്ല അശുദ്ധിയുമുണ്ടായിട്ട് അശുദ്ധിവരുത്തുന്ന മനുഷ്യെന എങ്കിലും
െതാടുന്നവനും 6 ഇങ്ങെന വല്ലതും സ്പർശിക്കുന്നവൻ സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കണം; അവൻ േദഹം െവള്ളത്തിൽ കഴുകിയേശഷം
അല്ലാെത വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത.് 7സൂര്യൻഅസ്തമിച്ചേശഷം
അവൻ ശുദ്ധനാകും; പിെന്ന അവനു വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാം;
അത് അവെന്റ ആഹാരമേല്ലാ. 8 സ്വാഭാവികമായി ചത്തതിെനയും
പറിച്ച കീറിേപ്പായതിെനയും തിന്നിട്ട് തെന്നത്താൽ അശുദ്ധമാക്കരുത;്
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 9ആകയാൽ അവർ എെന്റ ്രപമാണങ്ങെള
അശുദ്ധമാക്കി തങ്ങള െടേമൽ പാപം വരുത്തുകയും അതിനാൽ
മരിക്കുകയും െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ അവ ്രപമാണിക്കണം; ഞാൻ
അവെര ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവ ആകുന്നു. 10 യാെതാരു അന്യനും
വിശുദ്ധസാധനം ഭക്ഷിക്കരുത;് പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
പാർക്കുന്നവനും കൂലിക്കാരനും വിശുദ്ധസാധനം ഭക്ഷിക്കരുത.്
11 എന്നാൽ പുേരാഹിതൻ ഒരുവെന വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയാൽ അവനും
വീട്ടിൽ പിറന്നുണ്ടായവനും ഭക്ഷിക്കാം; ഇവർക്ക് അവെന്റ ആഹാരം
ഭക്ഷിക്കാം. 12 പുേരാഹിതെന്റ മകൾ പുേരാഹിേതതര കുടുംബക്കാരനു
ഭാര്യയായാൽഅവൾവിശുദ്ധസാധനങ്ങളായ വഴിപാട് ഒന്നും ഭക്ഷിക്കരുത.്
13 പുേരാഹിതെന്റ മകൾ വിധവേയാ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവേളാ ആയി
സന്തതിയില്ലാെത അപ്പെന്റ വീട്ടിേലക്കു തെന്റ യൗവനത്തിൽ എന്നേപാെല
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മടങ്ങിവന്നാൽ അവൾക്ക് അപ്പെന്റ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കാം; എന്നാൽ
യാെതാരു അന്യനും അത് ഭക്ഷിക്കരുത.് 14 ഒരുവൻ അബദ്ധവശാൽ
വിശുദ്ധസാധനം ഭക്ഷിച്ച േപായാൽ അവൻ വിശുദ്ധസാധനം അഞ്ചിൽ
ഒരംശവും കൂട്ടി പുേരാഹിതനു െകാടുക്കണം. 15 യി്രസാേയൽ മക്കൾ
യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾ പുേരാഹിതന്മാർ
അശുദ്ധമാക്കരുത.് 16 യി്രസാേയൽ മക്കള െട വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവരുെട േമൽ അകൃത്യത്തിെന്റ* കുറ്റം വരുത്തരുത;്
ഞാൻഅവെര†ശുദ്ധീകരിക്കുന്നയേഹാവആകുന്നു’ ”.

17 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 18 “നീ
അഹേരാേനാടും പു്രതന്മാേരാടും എല്ലായി്രസാേയൽമക്കേളാടും
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിേലാ യി്രസാേയലിൽ
ഉള്ള പരേദശികളിേലാ ആെരങ്കിലും യേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗമായിട്ട്
അർപ്പിക്കുന്ന വല്ല േനർച്ചകളാകെട്ട സ്വേമധാദാനങ്ങളാകെട്ട ഇവയിൽ
ഏെതങ്കിലും ഒരു വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ 19 നിങ്ങൾക്ക്
്രപസാദം ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് മാടുകളിൽനിേന്നാ
െചമ്മരിയാടുകളിൽനിേന്നാ േകാലാടുകളിൽനിേന്നാ ഊനമില്ലാത്ത
ഒരു ആണായിരിക്കണം. 20 ഊനമുള്ള യാെതാന്നിെനയും നിങ്ങൾ
അർപ്പിക്കരുത;് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ്രപസാദം ലഭിക്കുകയില്ല.
21 ഒരുവൻ േനർച്ചനിവൃത്തിക്കാേയാ സ്വേമധാദാനമായിേട്ടാ
യേഹാവയ്ക്കു മാടുകളിൽനിന്നാകെട്ട ആടുകളിൽനിന്നാകെട്ട ഒന്നിെന
സമാധാനയാഗമായിഅർപ്പിക്കുേമ്പാൾഅത് ്രപസാദമാകുവാൻതക്കവണ്ണം
ഊനമില്ലാത്തത് ആയിരിേക്കണം; അതിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
22 കുരുട്, ചതവ്, മുറിവ,് മുഴ, െചാറി, പുഴുക്കടി എന്നിവയുള്ള
യാെതാന്നിെനയും യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കരുത;് ഇവയിൽ ഒന്നിെനയും
യേഹാവയ്ക്ക് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹനയാഗമായി അർപ്പിക്കരുത;്
23 അവയവങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും നീളം കൂടിേയാ കുറേഞ്ഞാ ഇരിക്കുന്ന
കാളെയയും കുഞ്ഞാടിെനയും സ്വേമധാദാനമായിട്ട് അർപ്പിക്കാം; എന്നാൽ
േനർച്ചയായിട്ട് അത് ്രപസാദമാകുകയില്ല. 24 വൃഷണങ്ങൾ ചതച്ചേതാ
എടുത്തുകളഞ്ഞേതാ ഉടച്ചേതാ മുറിച്ച കളഞ്ഞേതാ ആയതിെന നിങ്ങൾ
യേഹാവയ്ക്ക്അർപ്പിക്കരുത;്നിങ്ങൾഇവെയെകാണ്ട് നിങ്ങള െട േദശത്ത്
ഒരു യാഗവും െചയ്യരുത.് 25 അന്യെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് ഇങ്ങെനയുള്ള
ഒന്നിെനയുംവാങ്ങിനിങ്ങള െടൈദവത്തിെന്റേഭാജനമായിട്ട്അർപ്പിക്കരുത;്
അവയ്ക്കു േകടും കുറവും ഉള്ളതുെകാണ്ട് അവയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ്രപസാദം
ലഭിക്കുകയില്ല’ ”.

26 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ:
27 “ഒരു കാളേയാ െചമ്മരിയാേടാ േകാലാേടാ പിറന്നാൽ ഏഴു ദിവസം
തള്ളയുെട അടുക്കൽ ആയിരിേക്കണം; എട്ടാം ദിവസംമുതൽ അത്
യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗമായി ്രപസാദമാകും. 28 പശുവിെനേയാ
െപണ്ണാടിെനേയാ അതിെനയും കുട്ടിെയയും ഒരു ദിവസത്തിൽ
അറുക്കരുത.് 29 യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതയാഗം അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ
അത് ്രപസാദമാകത്തക്കവണ്ണം അർപ്പിക്കണം. 30അന്ന് തെന്ന അതിെന
ഭക്ഷിേക്കണം; രാവിെലവെര അതിൽ ഒട്ട ം േശഷിപ്പിക്കരുത;് ഞാൻ

* 22. 16 അകൃത്യത്തിെന്റ ്രപായശ്ചിത്തയാഗത്തിെന്റ † 22. 16 അവെരജനെത്ത
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യേഹാവ ആകുന്നു. 31ആകയാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ കല്പനകൾ ്രപമാണിച്ച്
ആചരിക്കണം; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 32 എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത
നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കരുത;് യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽ ഞാൻ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടണം; ഞാൻ നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവ
ആകുന്നു. 33 നിങ്ങൾക്ക് ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിനു ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
നിങ്ങെള െകാണ്ടുവന്നഞാൻയേഹാവആകുന്നു”.

23
1യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാടു പറേയണ്ടത്: ‘എെന്റ ഉത്സവങ്ങൾ, വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
വിളിച്ച കൂേട്ടണ്ട യേഹാവയുെട ഉത്സവങ്ങൾ ഇവയാകുന്നു: 3 ആറ്
ദിവസം േജാലി െചയ്യണം; ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂേടണ്ടുന്ന
സ്വസ്ഥതയ്ക്കുള്ള ശബ്ബത്ത.് അന്ന് ഒരു േജാലിയും െചയ്യരുത;് നിങ്ങള െട
സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലുംഅത് യേഹാവയുെടശബ്ബത്ത്ആകുന്നു.

4 “ ‘അതതുകാലത്തു വിശുദ്ധസഭാേയാഗം വിളിച്ച കൂേട്ടണ്ടുന്ന
യേഹാവയുെട ഉത്സവങ്ങൾ ഇവയാകുന്നു: 5 ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം
തീയതിസന്ധ്യാസമയത്ത് യേഹാവയുെട െപസഹ. 6ആമാസം പതിനഞ്ചാം
തീയതി യേഹാവയ്ക്കു പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾ; ഏഴു
ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ഭക്ഷിക്കണം. 7 ഒന്നാം ദിവസം നിങ്ങൾക്ക്
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം ഉണ്ടാകണം; പതിവുള്ളേജാലി യാെതാന്നും െചയ്യരുത.്
8 നിങ്ങൾ ഏഴു ദിവസം യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗം അർപ്പിക്കണം;
ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധസഭാേയാഗം; അന്ന് പതിവുള്ളേജാലി യാെതാന്നും
െചയ്യരുത’് ”.

9യേഹാവപിെന്നയും േമാെശേയാട്അരുളിെച്ചയ്തത:് 10 “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന
േദശത്തു നിങ്ങൾ എത്തിയേശഷം അതിെല വിളെവടുക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങള െട െകായ്ത്തിെല ആദ്യെത്ത കറ്റ പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരണം. 11 നിങ്ങൾക്ക് ്രപസാദം ലഭിേക്കണ്ടതിന് അവൻ ആ കറ്റ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനം െചയ്യണം. ശബ്ബത്തിെന്റ പിെറ്റ
ദിവസംപുേരാഹിതൻഅത് നീരാജനം െചയ്യണം. 12കറ്റനീരാജനം െചയ്യന്ന
ദിവസം നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗമായി ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആണാട്ടിൻകുട്ടിെയ അർപ്പിക്കണം. 13 അതിെന്റ
േഭാജനയാഗം എണ്ണേചർത്ത രണ്ടിടങ്ങഴി* േനരിയ മാവ് ആയിരിക്കണം;
അത് യേഹാവയ്ക്കു സൗരഭ്യവാസനയായുള്ള ദഹനയാഗം; അതിെന്റ
പാനീയയാഗം ഒരുനാഴി†വീഞ്ഞ്ആയിരിക്കണം. 14നിങ്ങള െടൈദവത്തിനു
വഴിപാട് െകാണ്ടുവരുന്ന ദിവസംവെര നിങ്ങൾ അപ്പമാകെട്ട മലരാകെട്ട
കതിരാകെട്ട തിന്നരുത;് നിങ്ങള െട സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും ഇതു
തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങൾക്ക്എേന്നക്കുമുള്ളചട്ടംആയിരിക്കണം.

15 “ ‘ശബ്ബത്തിെന്റ പിെറ്റന്നാൾമുതൽ നിങ്ങൾ നീരാജനത്തിെന്റ
കറ്റ െകാണ്ടുവന്ന ദിവസംമുതൽ തെന്ന, എണ്ണി ഏഴു ശബ്ബത്ത്
തികയണം. 16 ഏഴാമെത്ത ശബ്ബത്തിെന്റ പിെറ്റന്നാൾവെര അമ്പത്
ദിവസം എണ്ണി യേഹാവയ്ക്കു പുതിയ ധാന്യംെകാണ്ട് ഒരു േഭാജനയാഗം

* 23. 13 രണ്ടിടങ്ങഴി പത്തിൽരണ്ട്ഏഫാ (എ്രബായഅളവ്). † 23. 13 ഒരു നാഴി ഒരുകിേലാ്രഗാം,
പുറപ്പാട് 29:40 േനാക്കുക
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അർപ്പിക്കണം. 17 നീരാജനത്തിന് രണ്ടിടങ്ങഴി മാവുെകാണ്ട് രണ്ടപ്പം
നിങ്ങള െട വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു െകാണ്ടുവരണം; അത് േനരിയ
മാവുെകാണ്ടുള്ളതും പുളിപ്പിച്ച ചുട്ടതും ആയിരിക്കണം; അത്
യേഹാവയ്ക്ക് ആദ്യവിളവ.് 18 അപ്പേത്താടുകൂടി ഒരു വയസ്സ
്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഏഴു െചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടികെളയും ഒരു
കാളക്കുട്ടിെയയും രണ്ടു മുട്ടാടിെനയും അർപ്പിക്കണം; അവയും അവയുെട
േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗവും യേഹാവയ്ക്കു സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗമായി യേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗമായിരിക്കണം. 19 ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റെന പാപയാഗമായും ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള രണ്ട്
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ സമാധാനയാഗമായും അർപ്പിക്കണം. 20 പുേരാഹിതൻ
അവെയ ആദ്യവിളവിെന്റ അപ്പേത്താടും രണ്ട് ആട്ടിൻകുട്ടിേയാടുംകൂടി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനാർപ്പണമായി നീരാജനം െചയ്യണം;
അവപുേരാഹിതനുേവണ്ടി യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. 21അന്ന്
തെന്ന നിങ്ങൾ വിശുദ്ധസഭാേയാഗം വിളിച്ച കൂട്ടണം; അന്ന് കഠിന േജാലി
യാെതാന്നും െചയ്യരുത;് ഇതു നിങ്ങള െട സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും
തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങൾക്ക്എേന്നക്കുമുള്ളചട്ടംആയിരിക്കണം.

22 “ ‘നിങ്ങള െട നിലത്തിെല വിളവ് എടുക്കുേമ്പാൾ വയലിെന്റ അരികു
തീർത്തു െകായ്യരുത;് കാലാ െപറുക്കുകയുമരുത;് അത് ദരി്രദനും
പരേദശിക്കും വിേട്ടേക്കണം; ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു’ ”.

23യേഹാവപിെന്നയും േമാെശേയാട്അരുളിെച്ചയ്തത:് 24 “നീയി്രസാേയൽ
മക്കേളാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘ഏഴാം മാസം ഒന്നാം തീയതി
നിങ്ങൾക്ക് കാഹളധ്വനിയുെട അനുസ്മരണവും വിശുദ്ധസഭാേയാഗമുള്ള
സ്വസ്ഥ‡ദിവസവുമായിരിക്കണം. 25 അന്ന് കഠിന േജാലി യാെതാന്നും
െചയ്യാെതയേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗംഅർപ്പിക്കണം’ ”.

26 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 27 “ഏഴാം
മാസം പത്താം തീയതി പാപപരിഹാരദിവസം ആകുന്നു. അന്ന്
നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധസഭാേയാഗം ഉണ്ടാകണം; നിങ്ങൾ ആത്മതപനം
െചയ്യ കയും§ യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗം അർപ്പിക്കുകയും േവണം.
28 അന്ന് നിങ്ങൾ യാെതാരു േജാലിയും െചയ്യരുത;് അത് നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണ്ടതിനുള്ള പാപപരിഹാരദിവസം. 29 അന്ന് ആത്മതപനം
െചയ്യാത്ത ഏവെനയും അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളേയണം.
30 അന്ന് ആെരങ്കിലും വല്ല േജാലിയും െചയ്താൽ അവെന ഞാൻ
അവെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന് നശിപ്പിക്കും. 31 യാെതാരു
േജാലിയും െചയ്യരുത;് ഇതു നിങ്ങൾക്ക് തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങള െട
സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കണം. 32അത്
നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥതയ്ക്കുള്ള ശബ്ബത്ത;് അന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മതപനം
െചയ്യണം. ആ മാസം ഒമ്പതാം തീയതി ൈവകുേന്നരംമുതൽ പിെറ്റന്നാൾ
ൈവകുേന്നരംവെരനിങ്ങൾശബ്ബത്ത്ആചരിക്കണം”.

33യേഹാവപിെന്നയും േമാെശേയാട്അരുളിെച്ചയ്തത:് 34 “നീയി്രസാേയൽ
മക്കേളാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘ഏഴാം മാസം പതിനഞ്ചാം
തീയതിമുതൽ ഏഴു ദിവസം യേഹാവയ്ക്ക് കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ ആകുന്നു.

‡ 23. 24 സ്വസ്ഥശബത്ത്എന്നുമാകാം. § 23. 27 ആത്മതപനം െചയ്യ കയും ഉപവാസിക്കുകയും
എന്നുമാകാം.



േലവ്യപുസ്തകം 23:35 197 േലവ്യപുസ്തകം 24:7

35 ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ വിശുദ്ധസഭാേയാഗം ഉണ്ടാകണം; അന്ന് കഠിന
േജാലി യാെതാന്നും െചയ്യരുത.് 36ഏഴു ദിവസം യേഹാവയ്ക്ക് ദഹനയാഗം
അർപ്പിക്കണം;എട്ടാം ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധസഭാേയാഗം ഉണ്ടാകണം;
യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗവും അർപ്പിക്കണം; അന്ന് പരിശുദ്ധമായ
സമാപനസഭാേയാഗം*;കഠിന േജാലി യാെതാന്നും െചയ്യരുത.്

37 “ ‘യേഹാവയുെട ശബ്ബത്തുകള ം നിങ്ങള െട വഴിപാടുകള ം നിങ്ങള െട
എല്ലാ േനർച്ചകള ം നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കു െകാടുക്കുന്ന സകല
സ്വേമധാദാനങ്ങള ം കൂടാെത 38 അതത് ദിവസത്തിൽ യേഹാവയ്ക്കു
ദഹനയാഗവും േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗവും
അർപ്പിേക്കണ്ടതിന് വിശുദ്ധസഭാേയാഗങ്ങൾ വിളിച്ച കൂേട്ടണ്ടുന്ന
യേഹാവയുെട ഉത്സവങ്ങൾഇവതെന്ന.

39 “ ‘ഭൂമിയുെട ഫലം േശഖരിച്ചേശഷം ഏഴാം മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി
യേഹാവയ്ക്ക് ഏഴു ദിവസം ഉത്സവം ആചരിക്കണം; ആദ്യ ദിവസം
വിശുദ്ധസ്വസ്ഥത; എട്ടാം ദിവസവും വിശുദ്ധസ്വസ്ഥത. 40ആദ്യ ദിവസം
ഭംഗിയുള്ള വൃക്ഷങ്ങള െട ഫലവും ഈന്തപ്പനയുെട കുരുേത്താലയും
തഴച്ചിരിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള െട െകാമ്പും ആറ്റലരിയും എടുത്തുെകാണ്ട്
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഏഴു ദിവസം
സേന്താഷിക്കണം. 41 വർഷംേതാറും ഏഴു ദിവസം യേഹാവയ്ക്ക്
ഈ ഉത്സവം ആചരിക്കണം; ഇതു തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങൾക്ക്
എേന്നക്കുമുള്ള നിയമം;ഏഴാം മാസത്തിൽഅത്ആചരിക്കണം. 42ഞാൻ
യി്രസാേയൽ മക്കെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ 43 അവെര
കൂടാരങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ച എന്നു നിങ്ങള െട സന്തതികൾ അറിയുവാൻ
നിങ്ങൾ ഏഴു ദിവസം കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കണം; യി്രസാേയലിെല
സ്വേദശികൾ ഒെക്കയും കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കണം; ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു’ ”. 44അങ്ങെന േമാെശ യേഹാവയുെട
ഉത്സവങ്ങെളയി്രസാേയൽമക്കേളാട്അറിയിച്ച .

24
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ:

2 “ദീപങ്ങൾ നിത്യം കത്തിെക്കാണ്ടിരിേക്കണ്ടതിന് യി്രസാേയൽ മക്കൾ
നിലവിളക്കിന് ഇടിെച്ചടുത്ത െതളിവുള്ള ഒലിെവണ്ണ നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരണെമന്ന് അവേരാടു കല്പിക്കുക. 3 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
സാക്ഷ്യത്തിെന്റ* തിരശ്ശീലയ്ക്കു പുറത്തു ൈവകുേന്നരംമുതൽ
രാവിെലവെര കേത്തണ്ടതിന് അഹേരാൻ അത് യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിത്യം ഒരുക്കിവയ്ക്കണം; ഇത് തലമുറതലമുറയായി
നിങ്ങൾക്ക് എേന്നക്കുമുള്ള നിയമം ആകുന്നു. 4 അവൻ നിത്യവും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ തങ്കനിലവിളക്കിേന്മൽ ദീപങ്ങൾ
ഒരുക്കിവയ്ക്കണം.

5 “നീ േനരിയ മാവ് എടുത്ത്അതുെകാണ്ട് പ്രന്തണ്ട് േദാശ ചുടണം;ഓേരാ
േദാശ രണ്ടിടങ്ങഴി† മാവുെകാണ്ട്ആയിരിക്കണം. 6അവെയയേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ തങ്കേമശേമൽ രണ്ട് അടുക്കായിട്ട് ഓേരാ അടുക്കിൽ
ആറുവീതം െവക്കണം. 7ഓേരാ അടുക്കിേന്മൽ നിർമ്മലമായ കുന്തുരുക്കം

* 23. 36 പരിശുദ്ധമായ സമാപന സഭാേയാഗം അന്ത്യസഭാേയാഗം എന്നും മലയാളം ൈബബിളിൽ
െകാടുത്തിട്ട ണ്ട്. * 24. 3 സാക്ഷ്യത്തിെന്റനിയമെപട്ടകത്തിെന്റ † 24. 5 രണ്ടിടങ്ങഴി പത്തിൽ
രണ്ട്ഏഫാ.
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വയ്േക്കണം; അത് അപ്പത്തിേന്മൽ നിേവദ്യമായി‡ യേഹാവയ്ക്കു
ദഹനയാഗമായിരിക്കണം. 8അവൻഅത് നിത്യനിയമമായിട്ട യി്രസാേയൽ
മക്കേളാടു വാങ്ങി ശബ്ബത്തുേതാറും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിരന്തരമായി അടുക്കിവക്കണം. 9 അത് അഹേരാനും പു്രതന്മാർക്കും
ഉള്ളതായിരിക്കണം; അവർഅത് ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുവച്ച് ഭക്ഷിക്കണം;
അത് അവനു ശാശ്വതാവകാശമായി യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങളിൽ
അതിവിശുദ്ധംആകുന്നു”.

10അനന്തരം ഒരു യി്രസാേയല്യസ്്രതീയുെടയും ഒരുഈജിപ്റ്റ കാരെന്റയും
മകനായ ഒരുവൻ യി്രസാേയൽ മക്കള െട മേദ്ധ്യ െചന്ന;്
യി്രസാേയല്യസ്്രതീയുെട ഈ മകനും ഒരു യി്രസാേയേല്യനും തമ്മിൽ
പാളയത്തിൽവച്ച ശണ്ഠകൂടി. 11യി്രസാേയല്യസ്്രതീയുെട മകൻതിരുനാമം
ദുഷിച്ച ശപിച്ച ; അതുെകാണ്ട് അവർ അവെന േമാെശയുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; അവെന്റ അമ്മയ്ക്ക് െശേലാമീത്ത് എന്നു േപര.് അവൾ
ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ ദി്രബി എെന്നാരുവെന്റ മകളായിരുന്നു. 12യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് കിേട്ടണ്ടതിന്അവർഅവെനതടവിൽവച്ച .

13അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 14 “ശപിച്ചവെന
പാളയത്തിനു പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകുക; േകട്ടവർ എല്ലാവരും അവെന്റ
തലയിൽ ൈകവച്ചേശഷം സഭെയാെക്കയും അവെന കെല്ലറിഞ്ഞു
െകാല്ലണം. 15 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു നീ പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: ‘ആെരങ്കിലും തെന്റ ൈദവെത്ത ശപിച്ചാൽ അവൻ
തെന്റ പാപം വഹിക്കും. 16 യേഹാവയുെട നാമം ദുഷിക്കുന്നവൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം; സഭെയാെക്കയും അവെന കെല്ലറിയണം;
പരേദശിയാകെട്ട സ്വേദശിയാകെട്ട തിരുനാമെത്ത ദുഷിക്കുന്നവൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 17 മനുഷ്യെന െകാല്ല ന്നവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം. 18 മൃഗെത്ത െകാല്ല ന്നവൻ മൃഗത്തിനു പകരം മൃഗെത്ത
െകാടുക്കണം. 19 ഒരുവൻ കൂട്ട കാരനു േകട്§ വരുത്തിയാൽ അവൻ
െചയ്തതുേപാെല തെന്ന അവേനാട് െചയ്യണം. 20 ഒടിവിനു പകരം
ഒടിവ്, കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ,് പല്ലിനു പകരം പല്ല;് ഇങ്ങെന അവൻ
മേറ്റയാളിനു േകടുവരുത്തിയതുേപാെലതെന്ന അവനും വരുത്തണം.
21 മൃഗെത്ത െകാല്ല ന്നവൻ അതിന് പകരം െകാടുക്കണം; എന്നാൽ
മനുഷ്യെന െകാല്ല ന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 22 നിങ്ങൾക്ക്
പരേദശിക്കും സ്വേദശിക്കും ഒരു ്രപമാണം തെന്ന ആയിരിക്കണം; ഞാൻ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവആകുന്നു’ ”. 23 ദുഷിച്ചവെന പാളയത്തിനു
പുറത്തുെകാണ്ടുേപായി കെല്ലറിയണെമന്നു േമാെശ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാടു പറഞ്ഞു. യേഹാവ േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെലയി്രസാേയൽ
മക്കൾെചയ്തു.

25
1 യേഹാവ സീനായിപർവ്വതത്തിൽവച്ച േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്

2 “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക്തരുന്ന േദശത്തുനിങ്ങൾഎത്തിയേശഷം േദശംയേഹാവയ്ക്കു
ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കണം. 3 ആറ് വർഷം നിെന്റ നിലം വിതയ്ക്കണം;

‡ 24. 7 നിേവദ്യമായി സമരണയ്ക്കായി എന്നുമാകാം. § 24. 19 േകട് മുറിവ,് വിരൂപം എന്നും
അർത്ഥം ഉണ്ട.്
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അ്രപകാരം ആറ് വർഷം നിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം വള്ളിത്തല മുറിച്ച്
അനുഭവം എടുക്കണം. 4ഏഴാം വർഷത്തിൽ േദശത്തിന് സ്വസ്ഥതയുള്ള
ശബ്ബത്തായ യേഹാവയുെട ശബ്ബത്ത് ആയിരിക്കണം; നിെന്റ നിലം
വിതയ്ക്കുകയും മുന്തിരിേത്താട്ടം വള്ളിത്തല മുറിക്കുകയും െചയ്യരുത.്
5 നിെന്റ െകായ്ത്തിെന്റ പടു വിളവു െകായ്യ കയും വള്ളിത്തല മുറിക്കാത്ത
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെല പഴം പറിക്കുകയും അരുത;് അത് േദശത്തിന്
ശബ്ബത്ത് വർഷം ആകുന്നു. 6 േദശത്തിെന്റ ശബ്ബത്തിൽ തനിെയ
വിളയുന്നതു നിങ്ങള െട ആഹാരമായിരിക്കണം; നിനക്കും നിെന്റ ദാസനും
ദാസിക്കും കൂലിക്കാരനും നിേന്നാടുകൂെട പാർക്കുന്ന പരേദശിക്കും 7നിെന്റ
കന്നുകാലിക്കും നിെന്റ േദശത്തിെല കാട്ട മൃഗത്തിനും അതിെന്റ അനുഭവം
ഒെക്കയുംആഹാരമായിരിക്കണം.

8 “ ‘പിെന്ന ഏഴു ശബ്ബത്തുവർഷമായ ഏേഴഴുവർഷം എണ്ണണം;
അങ്ങെന ഏഴു ശബ്ബത്തുവർഷമായ നാല്പെത്താമ്പതു വർഷം
കഴിയണം. 9അേപ്പാൾ ഏഴാം മാസം പത്താം തീയതി മഹാധ്വനികാഹളം
ധ്വനിപ്പിക്കണം; പാപപരിഹാരദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട േദശത്ത്
എല്ലായിടവും കാഹളം ധ്വനിപ്പിക്കണം. 10 അമ്പതാം വർഷെത്ത
ശുദ്ധീകരിച്ച േദശെത്തല്ലായിടവും സകലനിവാസികൾക്കും സ്വാത്രന്ത്യം
്രപസിദ്ധമാക്കണം; അത് നിങ്ങൾക്ക് േയാേബൽ വർഷമായിരിക്കണം:
നിങ്ങൾതാന്താെന്റഅവകാശത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകണം;ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ കുടുംബത്തിേലക്കും മടങ്ങിേപ്പാകണം. 11 അമ്പതാം
വർഷം നിങ്ങൾക്ക് േയാേബൽ വർഷമായിരിക്കണം; അതിൽ നിങ്ങൾ
വിതയ്ക്കുകേയാ തനിെയ മുളച്ച വന്ന വിളവ് െകായ്യ കേയാ വള്ളിത്തല
മുറിക്കാത്ത മുന്തിരിവള്ളിയുെട പഴം പറിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് 12അത്
േയാേബൽവർഷം ആകുന്നു; അത് നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം;
ആ വർഷെത്ത അനുഭവം നിങ്ങൾ വയലിൽ നിന്നുതെന്ന എടുത്തു
ഭക്ഷിക്കണം. 13ഇങ്ങെനയുള്ളേയാേബൽവർഷത്തിൽനിങ്ങൾതാന്താെന്റ
അവകാശത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകണം. 14 കൂട്ട കാരന് എെന്തങ്കിലും
വില്ക്കുകേയാ കൂട്ട കാരേനാട് എെന്തങ്കിലും വാങ്ങുകേയാ െചയ്താൽ
നിങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിൽഅന്യായം െചയ്യരുത.് 15 േയാേബൽവർഷത്തിെന്റ
േശഷമുള്ള വർഷങ്ങള െട സംഖ്യക്ക് ഒത്തവണ്ണം നിെന്റ കൂട്ട കാരേനാട്
വാങ്ങണം; അനുഭവമുള്ള വർഷങ്ങള െട സംഖ്യക്ക് ഒത്തവണ്ണം അവൻ
നിനക്ക് വിൽക്കണം. 16 വർഷങ്ങൾ ഏറിയിരുന്നാൽ വില ഉയർത്തണം;
വർഷങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ വില താഴ്ത്തണം; അനുഭവത്തിെന്റ
കാലസംഖ്യക്ക് ഒത്തവണ്ണം അവൻ നിനക്ക് വില്ക്കുന്നു. 17ആകയാൽ
നിങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ അന്യായം െചയ്യരുത;് നിെന്റ ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടണം: ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു.
18അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ എെന്റ കല്പനകൾ അനുസരിച്ച് എെന്റ വിധികൾ
്രപമാണിച്ച് ആചരിക്കണം; എന്നാൽ നിങ്ങൾ േദശത്തു നിർഭയം വസിക്കും.
19 ഭൂമി അതിെന്റ ഫലം തരും; നിങ്ങൾ തൃപ്തിയായി ഭക്ഷിച്ച് അതിൽ
നിർഭയം വസിക്കും. 20 എന്നാൽ “ഏഴാം വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത്
ഭക്ഷിക്കും? ഞങ്ങൾ വിതയ്ക്കുകയും ഞങ്ങള െട അനുഭവെമടുക്കുകയും
െചയ്യരുതേല്ലാ” എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നുെവങ്കിൽ 21 ഞാൻ ആറാം
വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എെന്റ അനു്രഗഹം അരുള കയും അത്
മൂന്നു വർഷേത്തക്കുള്ള അനുഭവം തരുകയും െചയ്യ ം. 22 എട്ടാം
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വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുകയും ഒമ്പതാം വർഷംവെര പഴയ
അനുഭവംെകാണ്ട് ഉപജീവിക്കുകയും േവണം;അതിെന്റഅനുഭവംവരുന്നത്
വെര പഴയതുെകാണ്ട് ഉപജീവിച്ച െകാള്ളണം. 23 നിലം എേന്നക്കുമായി
വില ്ക്കരുത;് േദശം എനിക്കുള്ളത് ആകുന്നു; നിങ്ങൾ എെന്റ അടുക്കൽ
പരേദശികള ം വന്നു പാർക്കുന്നവരുംഅേ്രത. 24നിങ്ങള െടഅവകാശമായ
േദശെത്തല്ലാം നിലത്തിനു വീെണ്ടടുപ്പ് സമ്മതിക്കണം.

25 “ ‘നിെന്റ സേഹാദരൻ ദിര്രദനായിത്തീർന്നു തെന്റ അവകാശത്തിൽ
ഏതാനും വിറ്റാൽ അവെന്റ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരൻ വന്നു സേഹാദരൻ
വിറ്റതു വീണ്ടുെകാള്ളണം. 26എന്നാൽ വീണ്ടുെകാള്ള വാൻ അവന് ആരും
ഇല്ലാെത ഇരിക്കുകയും താൻതെന്ന വകയുള്ളവനായി വീണ്ടുെകാള്ള വാൻ
്രപാപ്തനാകുകയും െചയ്താൽ 27അത് വിറ്റതിനുേശഷമുള്ള വർഷങ്ങൾ
കണക്കാക്കി വാങ്ങിയവന്അധികതുക തിരിെകെക്കാടുത്ത്അവൻതെന്റ
അവകാശത്തിേലക്കു മടങ്ങിവരണം. 28എന്നാൽ മടക്കിെക്കാടുക്കുവാൻ
അവനു ്രപാപ്തിയില്ല എങ്കിൽ വിറ്റ േപായതു േയാേബൽ വർഷംവെര
വാങ്ങിയവെന്റ കയ്യിൽ ഇരിക്കണം; േയാേബൽ വർഷത്തിൽ അത്
ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കുകയും അവൻ തെന്റ അവകാശത്തിേലക്കു
മടങ്ങിവരുകയും േവണം.

29 “ ‘ഒരുവൻ മതിലുള്ള പട്ടണത്തിൽ ഒരു വീടു വിറ്റാൽ വിറ്റേശഷം
ഒരു വർഷത്തിനകം അവന് അത് വീണ്ടുെകാള്ളാം; വീണ്ടുെകാള്ള വാൻ
ഒരു വർഷെത്ത അവധി ഉണ്ട്. 30 ഒരു വർഷം മുഴുവൻ തികയുേവാളം
വീണ്ടുെകാണ്ടിെല്ലങ്കിൽ മതിലുള്ള പട്ടണത്തിെല വീട,് വാങ്ങിയവനു
തലമുറതലമുറയായി എന്നും സ്ഥിരമായിരിക്കണം; േയാേബൽ
വർഷത്തിൽ അത് ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കണ്ടാ. 31 മതിലില്ലാത്ത ്രഗാമങ്ങളിെല
വീടുകൾ േദശത്തുള്ള നിലത്തിനു സമമായി കണക്കാക്കെപ്പടണം;
അവയ്ക്കു വീെണ്ടടുപ്പ് ഉണ്ട;് േയാേബൽ വർഷത്തിൽ അവെയ
ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കണം. 32 എന്നാൽ േലവ്യരുെട പട്ടണങ്ങള ം അവരുെട
അവകാശമായ പട്ടണങ്ങളിെല വീടുകള ം േലവ്യർക്ക് എേപ്പാൾ
േവണെമങ്കിലും വീണ്ടുെകാള്ളാം. 33 േലവ്യരിൽ ഒരുവൻ താൻ വിറ്റ വീട്
വീണ്ടുെകാള്ളന്നിെല്ലങ്കിൽ അവെന്റ അവകാശമായ പട്ടണത്തിലുള്ള
വിറ്റ േപായ വീട് േയാേബൽ വർഷത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കണം;
േലവ്യരുെട പട്ടണങ്ങളിെല വീടുകൾ യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽ
അവർക്കുള്ളഅവകാശമാണേല്ലാ. 34എന്നാൽ അവരുെട പട്ടണങ്ങേളാടു
േചർന്നിരിക്കുന്ന പുല്പ റമായ ഭൂമി വില ്ക്കരുത;് അത് അവർക്ക്
ശാശ്വതാവകാശംആകുന്നു.

35 “ ‘നിെന്റ സേഹാദരൻ ദരി്രദനായിത്തീർന്നു നിെന്റ അടുക്കൽവച്ച
ക്ഷയിച്ച േപായാൽ നീ അവെന താങ്ങണം; അന്യനും പരേദശിയും
എന്നേപാെലഅവൻനിെന്റഅടുക്കൽപാർക്കണം. 36അവേനാട് പലിശയും
ലാഭവും വാങ്ങരുത;് നിെന്റ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടണം; നിെന്റ സേഹാദരൻ
നിെന്റ അടുക്കൽ പാർക്കണം. 37 നിെന്റ പണം അവന് പലിശയ്ക്കു
െകാടുക്കരുത;് നിെന്റ ആഹാരം അവന് ലാഭത്തിനായി െകാടുക്കുകയും
അരുത.് 38 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കനാൻേദശം തരുവാനും നിങ്ങള െട
ൈദവമായിരിക്കുവാനും നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവആകുന്നു.
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39 “ ‘നിെന്റ സേഹാദരൻ ദരി്രദനായിത്തീതീർന്നു തെന്നത്താൻ നിനക്ക്
വിറ്റാൽ അവെനെക്കാണ്ട് അടിമേവല െചയ്യിക്കരുത.് 40 കൂലിക്കാരൻ
എന്നേപാെലയും വന്നുപാർക്കുന്നവൻ എന്നേപാെലയും അവൻ
നിെന്റ അടുക്കൽ ഇരുന്നു േയാേബൽസംവത്സരംവെര നിെന്ന
േസവിക്കണം. 41 പിെന്ന അവൻ തെന്റ മക്കള മായി നിെന്ന വിട്ട
തെന്റ കുടുംബത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകണം; തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
അവകാശത്തിേലക്ക്അവൻമടങ്ങിേപ്പാകണം. 42അവർഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
ഞാൻ െകാണ്ടുവന്ന എെന്റ ദാസന്മാർ ആകുക െകാണ്ട് അവെര
അടിമകളായി വില ്ക്കരുത.് 43 അവേനാട് കാഠിന്യം ്രപവർത്തിക്കരുത;്
നിെന്റ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടണം. 44 നിെന്റ അടിമകളായ പുരുഷന്മാരും
സ്്രതീകള ം നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റ മുള്ള ജനതകളിൽനിന്ന് ആയിരിക്കണം;
അവരിൽനിന്ന് അടിമകളായ പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും വാങ്ങണം.
45അ്രപകാരം നിങ്ങള െട ഇടയിൽ വന്നുപാർക്കുന്ന അന്യജാതിക്കാരുെട
മക്കളിൽനിന്നുംഅവർനിങ്ങള െട േദശത്തുജനിപ്പിച്ചവരും നിങ്ങേളാടുകൂടി
ഇരിക്കുന്നവരുമായ അവരുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നും നിങ്ങൾ
വാങ്ങണം; അവർ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായിരിക്കണം; 46 നിങ്ങള െട
േശഷം നിങ്ങള െട മക്കൾക്കും അവകാശമായിരിേക്കണ്ടതിനു
നിങ്ങൾ അവെര അവകാശമാക്കിെക്കാള്ളണം; അവർ എന്നും
നിങ്ങൾക്ക് അടിമകളായിരിക്കണം; യി്രസാേയൽ മക്കളായ നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാേരാേടാ നിങ്ങൾകാഠിന്യം ്രപവർത്തിക്കരുത.്

47 “ ‘നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള പരേദശിേയാ അന്യേനാ സമ്പന്നനാവുകയും
അവെന്റഅടുക്കലുള്ള നിെന്റ സേഹാദരൻ ദരി്രദനായിത്തീർന്നു അന്യേനാ
പരേദശിേക്കാ അന്യെന്റ സന്തതിേക്കാ തെന്നത്താൻ വില്ക്കുകയും
െചയ്താൽ 48അവൻ തെന്നത്താൻ വിറ്റേശഷം അവെന വീെണ്ടടുക്കാം;
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരുവന് അവെന വീെണ്ടടുക്കാം. 49അവെന്റ
പിതാവിെന്റ സേഹാദരേനാ പിതാവിെന്റ സേഹാദരെന്റ പു്രതേനാ
അവെന വീെണ്ടടുക്കാം; അെല്ലങ്കിൽ അവെന്റ കുടുംബത്തിൽ അവെന്റ
അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരിൽ ഒരുവന് അവെന വീെണ്ടടുക്കാം; അവനു
്രപാപ്തിയുെണ്ടങ്കിൽ തെന്നത്താൻ വീെണ്ടടുക്കാം. 50 അടിമ തെന്ന
വിറ്റ വർഷംമുതൽ േയാേബൽവർഷംവെരയുള്ള കാലക്കണക്കു തെന്ന
വാങ്ങിയവനുമായി കൂട്ടിേനാക്കണം; അടിമയുെട വില വർഷത്തിെന്റ
സംഖ്യക്ക് ഒത്തവണ്ണം ആയിരിക്കണം; അടിമ ഒരു കൂലിക്കാരെന്റ
കാലത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ഉടമയുെട അടുക്കൽ പാർക്കണം. 51 വർഷങ്ങൾ
ഏെറയുെണ്ടങ്കിൽഅതിന് തക്കവണ്ണം ഉടമ തെന്റവീെണ്ടടുപ്പ വിലതനിക്കു
കിട്ടിയ പണത്തിൽനിന്നു മടക്കിെക്കാടുക്കണം. 52 േയാേബൽ വർഷംവെര
േശഷിക്കുന്ന വർഷം കുെറ മാ്രതം എങ്കിൽ ഉടമയുമായി കണക്കുകൂട്ടി
വർഷങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഉടമ വീെണ്ടടുപ്പ വില മടക്കിെക്കാടുക്കണം.
53 അടിമ വര ്ഷം േതാറും കൂലിക്കാരൻ എന്നേപാെല ഉടമയുെട
അടുക്കൽ ഇരിക്കണം; നീ* കാൺെക ഉടമ അവേനാട് കാഠിന്യം
്രപവർത്തിക്കരുത.് 54 ഇങ്ങെന അടിമ വീെണ്ടടുക്കെപ്പടാെതയിരുന്നാൽ
അടിമയും അവേനാടുകൂടി അവെന്റ മക്കള ം േയാേബൽ വർഷത്തിൽ
പുറെപ്പട്ട േപാകണം. 55യി്രസാേയൽ മക്കൾഎനിക്ക് ദാസന്മാർആകുന്നു;
അവർ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു ഞാൻ െകാണ്ടുവന്ന എെന്റ ദാസന്മാർ; ഞാൻ

* 25. 53 നീ വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ.
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നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവആകുന്നു.

26
1 “ ‘വി്രഗഹങ്ങെള ഉണ്ടാക്കരുത;് ബിംബേമാ സ്തംഭേമാ നാട്ടരുത;് രൂപം
െകാത്തിയ യാെതാരു കല്ല ം നമസ്കരിക്കുവാൻ നിങ്ങള െട േദശത്തു
നാട്ട കയും അരുത;് ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു.
2 നിങ്ങൾ എെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ ആചരിക്കുകയും എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരം
ബഹുമാനിക്കുകയും േവണം;ഞാൻയേഹാവആകുന്നു.

3 “ ‘എെന്റ ചട്ടം ആചരിച്ച് എെന്റ കല്പന ്രപമാണിച്ച് അനുസരിച്ചാൽ
4 ഞാൻ തക്കസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മഴ തരും; ഭൂമി വിളവു തരും;
ഭൂമിയിലുള്ള വൃക്ഷവും ഫലം തരും. 5 നിങ്ങള െട കറ്റെമതിക്കൽ
മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുന്നതുവെര നില്ക്കും; മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുന്നതു
വിതയ്ക്കുന്നകാലംവെരയും നില്ക്കും; നിങ്ങൾ തൃപ്തരായി
നിത്യവൃത്തികഴിച്ച േദശത്തു നിർഭയം വസിക്കും. 6 ഞാൻ േദശത്തു
സമാധാനം തരും; നിങ്ങൾ കിടക്കും; ആരും നിങ്ങെള ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല;
ഞാൻ േദശത്തുനിന്ന് ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള നീക്കിക്കളയും; വാൾ നിങ്ങള െട
േദശത്തുകൂടി കടക്കുകയുമില്ല. 7 നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കെള നിങ്ങൾ
ഓടിക്കും; അവർ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ വാളിനാൽ വീഴും. 8 നിങ്ങളിൽ
അഞ്ചുേപർ നൂറുേപെര ഓടിക്കും; നിങ്ങളിൽ നൂറുേപർ പതിനായിരംേപെര
ഓടിക്കും; നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കൾ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ വാളിനാൽ വീഴും.
9 ഞാൻ നിങ്ങെള കടാക്ഷിച്ച സന്താനസമ്പന്നരാക്കി െപരുക്കുകയും
നിങ്ങേളാടുള്ള എെന്റ നിയമം സ്ഥിരമാക്കുകയും െചയ്യ ം. 10 നിങ്ങൾ
പഴയ ധാന്യം ഭക്ഷിക്കുകയും പുതിയതിെന്റ നിമിത്തം പഴയത് പുറത്ത്
ഇറക്കുകയും െചയ്യ ം. 11 ഞാൻ എെന്റ നിവാസം നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
ആക്കും; എെന്റ ഉള്ളം നിങ്ങെള െവറുക്കുകയില്ല. 12ഞാൻ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും; ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ൈദവവും
നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനവും ആയിരിക്കും. 13 നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക്
അടിമകളാകാതിരിക്കുവാൻ അവരുെട േദശത്തുനിന്ന് നിങ്ങെള
െകാണ്ടുവന്ന നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ഞാൻ ആകുന്നു;
ഞാൻ നിങ്ങള െട നുകൈക്കകെള ഒടിച്ച നിങ്ങെള നിവർന്നു
നടക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.

14 “ ‘എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്ക് േകൾക്കാെതയും ഈ
കല്പനകെളാെക്കയും ്രപമാണിക്കാെതയും 15 എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ധിക്കരിച്ച
നിങ്ങള െട ഉള്ളം എെന്റ വിധികെള െവറുത്തു നിങ്ങൾ എെന്റ
കല്പനകെളാെക്കയും ്രപമാണിക്കാെത എെന്റ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ
16 ഞാനും ഇങ്ങെന നിങ്ങേളാടു െചയ്യ ം; കണ്ണിന് മങ്ങലുണ്ടാക്കുന്നതും
ജീവെന ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഭീതി, ക്ഷയേരാഗം, ജ്വരം എന്നിവ ഞാൻ
നിങ്ങള െടേമൽവരുത്തും;നിങ്ങള െടവിത്ത്നിങ്ങൾെവറുെതവിതയ്ക്കും;
ശ്രതുക്കൾ അത് ഭക്ഷിക്കും. 17 ഞാൻ നിങ്ങള െടേനെര ദൃഷ്ടിവക്കും;
നിങ്ങൾ ശ്രതുക്കേളാടു േതാറ്റ േപാകും; നിങ്ങെള െവറുക്കുന്നവർ നിങ്ങെള
ഭരിക്കും; ഓടിക്കുന്നവർ ഇല്ലാെത നിങ്ങൾ ഓടും. 18 ഇെതല്ലാം ആയിട്ട ം
നിങ്ങൾഎെന്റവാക്ക് േകൾക്കാതിരുന്നാൽനിങ്ങള െട പാപങ്ങൾനിമിത്തം
ഞാൻനിങ്ങെളഏഴുമടങ്ങുശിക്ഷിക്കും. 19ഞാൻനിങ്ങള െടബലത്തിലുള്ള
അഹങ്കാരം തകർക്കും; നിങ്ങള െട ആകാശെത്ത ഇരിമ്പുേപാെലയും
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ഭൂമിെയ െചമ്പുേപാെലയും ആക്കും. 20 നിങ്ങള െട ശക്തി െവറുെത
ക്ഷയിച്ച േപാകും; നിങ്ങള െട േദശം വിളവു തരാെതയും േദശത്തിെല
വൃക്ഷം ഫലം കായ്ക്കാെതയും ഇരിക്കും. 21നിങ്ങൾഎനിക്ക് വിേരാധമായി
നടന്ന് എെന്റ വാക്കു േകൾക്കാതിരുന്നാൽഞാൻ നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾക്ക്
തക്കവണ്ണം ഏഴു മടങ്ങ് ബാധ നിങ്ങള െടേമൽ വരുത്തും. 22 ഞാൻ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ കാട്ട മൃഗങ്ങെള അയയ്ക്കും; അവ നിങ്ങെള
മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയും നിങ്ങള െട കന്നുകാലികെള നശിപ്പിക്കുകയും
നിങ്ങെള എണ്ണത്തിൽ കുറയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം; നിങ്ങള െട വഴികൾ
വിജനമായി കിടക്കും. 23ഇവെകാണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് േബാധംവരാെതനിങ്ങൾ
എനിക്ക് വിേരാധമായി നടന്നാൽ 24 ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി
നടന്നു നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ നിമിത്തം ഏഴുമടങ്ങു നിങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിക്കും.
25എെന്റനിയമത്തിെന്റ ്രപതികാരം നടത്തുന്നവാൾഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ
വരുത്തും; നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ച കൂടുേമ്പാൾ ഞാൻ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ മഹാമാരി അയയ്ക്കുകയും നിങ്ങെള ശ്രതുവിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 26ഞാൻ നിങ്ങള െട അപ്പെമന്ന േകാൽ
ഒടിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ പത്തു സ്്രതീകൾ ഒരടുപ്പിൽ നിങ്ങള െട അപ്പം ചുട്ട
നിങ്ങൾക്ക്തിരിെകതൂക്കിത്തരും;നിങ്ങൾഭക്ഷിച്ചാലും തൃപ്തരാവുകയില്ല.

27 “ ‘ഇെതല്ലാമായിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്ക് േകൾക്കാെത എനിക്ക്
വിേരാധമായി നടന്നാൽ 28 ഞാനും േ്രകാധേത്താെട നിങ്ങൾക്ക്
വിേരാധമായി നടക്കും; നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ നിമിത്തം നിങ്ങെള
ഏഴുമടങ്ങു ശിക്ഷിക്കും. 29 നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരുെട മാംസം നിങ്ങൾ
തിന്നും; നിങ്ങള െട പു്രതിമാരുെട മാംസവും തിന്നും. 30ഞാൻ നിങ്ങള െട
പൂജാഗിരികെള നശിപ്പിച്ച നിങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങെള െവട്ടിക്കളയുകയും
നിങ്ങള െട ശവം നിങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങള െട ഉടലിേന്മൽ ഇട്ട കളയുകയും
എെന്റ ഉള്ളം നിങ്ങെള െവറുക്കുകയും െചയ്യ ം. 31 ഞാൻ നിങ്ങള െട
പട്ടണങ്ങെള പാഴ്നിലവും നിങ്ങള െട വിശുദ്ധമന്ദിരങ്ങെള ശൂന്യവും
ആക്കും; നിങ്ങള െട സൗരഭ്യവാസന ഞാൻ മണക്കുകയില്ല. 32 ഞാൻ
േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കും; അതിൽ വസിക്കുന്ന നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കൾ
അതിങ്കൽ ആശ്ചര്യെപ്പടും. 33 ഞാൻ നിങ്ങെള ജനതകള െട ഇടയിൽ
ചിതറിച്ച നിങ്ങള െട പിന്നാെല വാൾ ഊരും; നിങ്ങള െട േദശം ശൂന്യമായും
നിങ്ങള െട പട്ടണങ്ങൾ പാഴ്നിലമായും കിടക്കും. 34 അങ്ങെന േദശം
ശൂന്യമായി കിടക്കുകയും നിങ്ങൾ ശ്രതുക്കള െട േദശത്ത് ഇരിക്കുകയും
െചയ്യന്ന നാെളല്ലാം അത് തെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ അനുഭവിക്കും; അേപ്പാൾ
േദശം സ്വസ്ഥമായിക്കിടന്നു തെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ അനുഭവിക്കും.
35 നിങ്ങൾ അവിെട വസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ നിങ്ങള െട ശബ്ബത്തുകളിൽ
അതിന് അനുഭവമാകാതിരുന്ന സ്വസ്ഥത അത് ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന
നാെളല്ലാം അനുഭവിക്കും. 36 േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുെട ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ
ശ്രതുക്കള െട േദശത്തുവച്ച് ഭീരുത്വം വരുത്തും; ഇല പറക്കുന്ന ശബ്ദം
േകട്ടിട്ട് അവർ ഓടും; വാളിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടുന്നതുേപാെല അവർ
ഓടും; ആരും ഓടിക്കാെത അവർ ഓടി വീഴും. 37ആരും ഓടിക്കാെത
അവർ വാളിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് എന്നേപാെല ഓടി ഒരുവെന്റ േമൽ
ഒരുവൻ വീഴും; ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽ നില്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി
ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. 38നിങ്ങൾജനതകള െടഇടയിൽനശിക്കും;ശ്രതുക്കള െട
േദശം നിങ്ങെള തിന്നുകളയും. 39 നിങ്ങളിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ
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ശ്രതുക്കള െട േദശത്തുവച്ച് തങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങളാൽക്ഷയിച്ച േപാകും;
തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യങ്ങളാലും അവർ അവേരാടുകൂടി
ക്ഷയിച്ച േപാകും. 40 അവർ തങ്ങള െട അകൃത്യവും തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യവും അവർ എേന്നാട് േ്രദാഹിച്ച േ്രദാഹവും
അവർ എനിക്ക് വിേരാധമായി നടന്നതുെകാണ്ട് 41 ഞാനും അവർക്ക്
വിേരാധമായി നടന്ന് അവെര ശ്രതുക്കള െട േദശത്തു വരുത്തിയതും
ഏറ്റ പറയുകയും അവരുെട പരിേച്ഛദനയില്ലാത്ത ഹൃദയം അേപ്പാൾ
താഴുകയുംഅവർതങ്ങള െടഅകൃത്യത്തിനുള്ളശിക്ഷഅനുഭവിക്കുകയും
െചയ്താൽ 42 ഞാൻ യാേക്കാബിേനാടുള്ള എെന്റ നിയമം ഓർക്കും;
യിസ്ഹാക്കിേനാടുള്ള എെന്റ നിയമവും അ്രബാഹാമിേനാടുള്ള എെന്റ
നിയമവുംഞാൻഓർക്കും; േദശെത്തയുംഞാൻഓർക്കും. 43അവർ േദശം
വിട്ട േപായിട്ട് അവരില്ലാെത അത് ശൂന്യമായി കിടന്നു തെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ
അനുഭവിക്കും. അവർ എെന്റ വിധികെള ധിക്കരിക്കുകയും അവർക്ക്
എെന്റ ചട്ടങ്ങേളാടു െവറുപ്പ േതാന്നുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട് അവർ
തങ്ങള െട അകൃത്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും. 44 എങ്കിലും അവർ
ശ്രതുക്കള െട േദശത്ത് ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവെര നിർമ്മൂലമാക്കുവാനും
അവേരാടുള്ള എെന്റ നിയമം ലംഘിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം ഞാൻ
അവെര ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല, അവെര െവറുക്കുകയുമില്ല; ഞാൻ
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു. 45 ഞാൻ അവരുെട
ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിനു ജനതകൾ കാൺെക ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
ഞാൻ െകാണ്ടുവന്ന അവരുെട പൂർവ്വികന്മാേരാടു െചയ്ത നിയമം ഞാൻ
അവർക്കുേവണ്ടിഓർക്കും;ഞാൻയേഹാവആകുന്നു’ ”.

46 യേഹാവ സീനായി പർവ്വതത്തിൽവച്ച് തനിക്കും
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും തമ്മിൽ േമാെശമുഖാന്തരം വച്ചിട്ട ള്ളനിയമങ്ങള ം
വിധികള ം ്രപമാണങ്ങള ംഇവആകുന്നു.

27
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “യി്രസാേയൽ
മക്കേളാടു നീ പറേയണ്ടത:് ‘ഒരുവൻ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു േനർച്ച
നിവർത്തിക്കുേമ്പാൾ ആൾ നിെന്റ മതിപ്പ േപാെല യേഹാവയ്ക്കുള്ളവൻ
ആകണം. 3 ഇരുപതു വയസ്സ മുതൽ അറുപതു വയസ്സ വെരയുള്ള
ആണിന് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം* നിെന്റ മതിപ്പ്† അമ്പത്
േശെക്കൽ െവള്ളി ആയിരിക്കണം. 4 െപണ്ണായിരുന്നാൽ നിെന്റ
മതിപ്പ മുപ്പതു േശെക്കൽ ആയിരിക്കണം. 5 അഞ്ച് വയസ്സ മുതൽ
ഇരുപതു വയസ്സ വെര എങ്കിൽ നിെന്റ മതിപ്പ് ആണിന് ഇരുപതു
േശെക്കലും െപണ്ണിന് പത്തു േശെക്കലും ആയിരിക്കണം. 6 ഒരു
മാസംമുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ വെരയുള്ളതായാൽ നിെന്റ മതിപ്പ് ആണിന്
അഞ്ച് േശെക്കൽ െവള്ളിയും െപണ്ണിന് മൂന്നു േശെക്കൽ െവള്ളിയും
ആയിരിക്കണം. 7 അറുപതു വയസ്സ മുതൽ േമേലാെട്ടങ്കിൽ നിെന്റ
മതിപ്പ് ആണിന് പതിനഞ്ചു േശെക്കലും െപണ്ണിന് പത്തു േശെക്കലും
ആയിരിക്കണം. 8നിെന്റമതിപ്പ േപാെലെകാടുക്കുവാൻകഴിയാെതഒരുവൻ
ദരി്രദനായിരുന്നാൽ അവെന പുേരാഹിതെന്റ മുമ്പാെക െകാണ്ടുവന്നു

* 27. 3 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം ഒരു േശെക്കല് -ആറ് കിേലാ്രഗാം െവള്ളി † 27. 3
മതിപ്പ് വിലനിർണ്ണയം.
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നിർത്തണം; പുേരാഹിതൻ അവെന്റ വിലമതിക്കണം; േനർന്നവെന്റ
്രപാപ്തിെക്കാത്തവണ്ണംപുേരാഹിതൻഅവെനവിലമതിക്കണം.

9 “ ‘അത് യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാട് കഴിക്കുവാൻ തക്ക മൃഗം ആകുന്നു
എങ്കിൽ ആ വകയിൽനിന്ന് യേഹാവയ്ക്കു െകാടുക്കുന്നെതാെക്കയും
വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. 10 േമാശമായതിനു പകരം നല്ലത,് നല്ലതിനു പകരം
േമാശമായത് ഇങ്ങെന മാറ്റ കേയാ വ്യത്യാസം വരുത്തുകേയാ െചയ്യരുത;്
മൃഗത്തിനു മൃഗെത്ത വച്ച മാറുന്നു എങ്കിൽ അതും വച്ച മാറിയതും
വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. 11 അത് യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാട് കഴിക്കുവാൻ
പാടില്ലാത്ത അശുദ്ധമൃഗമാകുന്നു എങ്കിൽ ആ മൃഗെത്ത പുേരാഹിതെന്റ
മുമ്പാെകനിർത്തണം. 12അത് നല്ലേതാ േമാശമായേതാആയിരിക്കുന്നതിന്
ഒത്തവണ്ണം പുേരാഹിതൻ അതിെന മതിക്കണം; പുേരാഹിതനായ നീ
അതിെന മതിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന ആയിരിക്കണം. 13 അതിെന
വീെണ്ടടുക്കുന്നുഎങ്കിൽനീ മതിച്ചതുകേയാട്അഞ്ചിെലാന്നുകൂട്ടണം.

14 “ ‘ഒരുവൻ തെന്റ വീട് യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമായിരിേക്കണ്ടതിനു
വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ അത് നല്ലെതങ്കിലും േമാശമായെതങ്കിലും പുേരാഹിതൻ
അത് മതിക്കണം; പുേരാഹിതൻ മതിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന
അത് ആയിരിക്കണം. 15 തെന്റ വീടു വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ അത്
വീെണ്ടടുക്കുെന്നങ്കിൽ അവൻ നിെന്റ മതിപ്പ വിലയുെട അഞ്ചിെലാന്ന്
അതിേനാട് കൂട്ടണം;എന്നാൽഅത്അവനുള്ളതാകും.

16 “ ‘ഒരുവൻ തെന്റ അവകാശനിലത്തിൽ ഏതാനും യേഹാവയ്ക്കു
വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ നിെന്റ മതിപ്പ് അതിന് വിതയ്ക്കുവാന ് േവണ്ട
വിത്തിെന്റ അളവിനു ഒത്തവണ്ണം ആയിരിക്കണം; ഒരു േഹാെമർ‡
യവം വിതയ്ക്കുന്ന നിലത്തിന് അമ്പത് േശെക്കൽ െവള്ളി മതിക്കണം.
17 േയാേബൽവർഷംമുതൽ അവൻ തെന്റ നിലം വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ
അത് നിെന്റ മതിപ്പ േപാെല ആയിരിക്കണം. 18 േയാേബൽവർഷത്തിെന്റ
േശഷം അവൻ അതിെന വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ േയാേബൽ
വർഷംവെര േശഷിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം പുേരാഹിതൻ
അതിെന്റ വില കണക്കാക്കണം;അത് നിെന്റ മതിപ്പിൽനിന്നു കുറയ്ക്കണം.
19 നിലം വിശുദ്ധീകരിച്ചവൻ അത് വീെണ്ടടുക്കുെന്നങ്കിൽ അവൻ
നിെന്റ മതിപ്പ വിലയുെട അഞ്ചിെലാന്ന് അതിേനാട് കൂട്ടണം; എന്നാൽ
അത് അവനു സ്ഥിരമായിരിക്കും. 20 അവൻ നിലം വീെണ്ടടുക്കാെത
മെറ്റാരുത്തനു വിറ്റ എങ്കിൽ പിെന്ന അത് വീെണ്ടടുത്തുകൂടാ. 21ആനിലം
െയാേബൽവർഷത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കുേമ്പാൾ സമർപ്പിതഭൂമിേപാെല
യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമായിരിക്കണം; അതിെന്റ അനുഭവം പുേരാഹിതന്
ഇരിക്കണം. 22തെന്റഅവകാശനിലങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടാെത സ്വയം വാങ്ങിയ
ഒരു നിലം ഒരുവൻ യേഹാവയ്ക്കു ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ 23 പുേരാഹിതൻ
േയാേബൽ വർഷംവെര മതിപ്പ വില കണക്കാക്കണം; നിെന്റ മതിപ്പ വില
അവൻ അന്നുതെന്ന യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമായി െകാടുക്കണം. 24ആ
നിലം മുന്നുടമസ്ഥനു േയാേബൽവർഷത്തിൽതിരിെക േചേരണം. 25നിെന്റ
മതിെപ്പാെക്കയും േശെക്കലിന് ഇരുപതു േഗരാവച്ച് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരംആയിരിക്കണം.

‡ 27. 16 േഹാെമർ പത്ത്ഏഫഅെല്ലങ്കില ്300കിേലാ്രഗാം
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26 “ ‘കടിഞ്ഞൂൽപിറവിയാൽ യേഹാവയ്ക്കു ഉള്ളതായ മൃഗെത്ത
മാ്രതം ആരും വിശുദ്ധീകരിക്കരുത;് മാടായാലും ആടായാലും അത്
യേഹാവയ്ക്കുള്ളത് ആകുന്നു. 27 അത് അശുദ്ധമൃഗമാകുന്നു എങ്കിൽ
മതിപ്പ വിലയും അതിെന്റ അഞ്ചിെലാന്നും കൂടി െകാടുത്ത് അതിെന
വീെണ്ടടുക്കണം;വീെണ്ടടുക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽനിെന്റമതിപ്പ വിലയ്ക്ക്അതിെന
വില ്ക്കണം.

28 “ ‘എന്നാൽ ഒരുവൻ തനിക്കുള്ള ആൾ, മൃഗം, അവകാശനിലം
മുതലായി യേഹാവയ്ക്കു െകാടുക്കുന്ന യാെതാരു സമർപ്പിതവസ്തുവും
വില്ക്കുകേയാ വീെണ്ടടുക്കുകേയാ െചയ്തുകൂടാ;സമർപ്പിതവസ്തുഏല്ലാം
യേഹാവയ്ക്ക് അതിവിശുദ്ധം ആകുന്നു. 29 മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു
സമർപ്പിതവസ്തുവായി െകാടുക്കുന്ന ആെരയും വീെണ്ടടുക്കാെത
െകാന്നുകളയണം§.

30 “ ‘നിലത്തിെല വിത്തിലും വൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലത്തിലും േദശത്തിെല
ദശാംശം സകലവും യേഹാവയ്ക്കുള്ളത് ആകുന്നു; അത് യേഹാവയ്ക്കു
വിശുദ്ധം. 31 ഒരുവൻ തെന്റ ദശാംശത്തിൽ ഏതാനും വീെണ്ടടുക്കുന്നു
എങ്കിൽ അതിേനാട് അഞ്ചിെലാന്നുകൂടി േചർത്തുെകാടുക്കണം.
32 മാടാകെട്ട ആടാകെട്ട േകാലിൻ കീെഴ കടന്നുേപാകുന്ന എല്ലാറ്റിലും
പത്തിെലാന്ന് യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. 33 അത് നല്ലേതാ
േമാശമായേതാ എന്നു േശാധനെചയ്യരുത;് വച്ച മാറുകയും അരുത;്
വച്ച മാറുന്നു എങ്കിൽ അതും വച്ച മാറിയതും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം.
അവെയ വീെണ്ടടുത്തുകൂടാ’ ”. 34യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി യേഹാവ
സീനായിപർവ്വതത്തിൽവച്ച േമാെശേയാടുകല്പിച്ചകല്പനകൾഇവആകുന്നു.

§ 27. 29 െകാന്നുകളയണം മനുഷ്യരിൽനിന്ന് നിർമ്മൂലനം െചയ്യാൻ ഉഴിഞ്ഞിട്ട ഒരുവെനയും
വീണ്ടടുക്കരുത.്അവെനെകാന്നുകളയണം (എന്ന് മെറ്റാരു പരിഭാഷയിൽകാണാം).
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സംഖ്യാപുസ്തകം
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
യഹൂദ-ൈ്രകസ്തവ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് േമാെശയാണ് ഈ
പുസ്തകത്തിെന്റ എഴുത്തുകാരൻ. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള ം ജനസംഖ്യ കണക്കുകള ം േഗാ്രതങ്ങള െടയും
പുേരാഹിതരുെടയും സംഖ്യയും മറ്റ സഖ്യാപരമായ വസ്തുതകള ം
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പുറപ്പാടിനു േശഷം രണ്ടാം ആണ്ട് മുതൽ മരുഭൂ
്രപയാണത്തിെന്റ അവസാനംവെര 38 വർഷെത്ത കാലയളവാണ് ഈ
പുസ്തകത്തിന ്െറത് അതായത് സീനായി മരുഭൂമിമുതൽ കനാൻ
നാട്ടിേലക്ക് ്രപേവശിക്കുന്നത് വെര ഉള്ള കാലഘട്ടം എന്നാൽ രണ്ടാം
വർഷെത്തയും നാല്പതാം വർഷെത്തയും സംഭവങ്ങെള മാ്രതമാണ്
്രപതിപാദിക്കുന്നത് 38 വർഷെത്ത കാലെത്ത പല സംഭവങ്ങെളക്കുറിച്ച ം
പുസ്തകം നിശബ്ദമാണ.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 1446 - 1405.
ഈജിപ്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടത് രണ്ടാം വർഷം സീനായി പർവ്വതത്തിന്
അടുത്തുജനം പാളയംഇറങ്ങിയേപ്പാള ്.

സ്വീകര് ത്താവ്
സംഖ്യാപുസ്തകം യി്രസാേയൽ ജനതയുെട വാഗ്ദത്ത നാട്ടിേലക്കുള്ള
്രപയാണത്തിെന്റചരി്രതേരഖയാണ്അതുേപാെലഭാവിയിെലവായനക്കാെര
തങ്ങള െടസ്വർഗീയയാ്രതയിലുംൈദവത്തിെന്റസാന്നിധ്യം കൂെടയുണ്ടാവും
ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
ഉേദ്ദശം
യി്രസാേയലിെന്റ രണ്ടാം തലമുറ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിേലക്ക് ്രപേവശിക്കുവാൻ
തയ്യാെറടുക്കുേമ്പാഴാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം എഴുതെപ്പട്ടത് ആ തലമുറെയ
വിശ്വാസത്താൽ വാഗ്ദത്ത നാടിെന ൈകവശമാക്കുവാൻ ്രപേചാദനം
നൽകുകഎന്നതായിരുന്നുലക്ഷ്യം.സംഖ്യാപുസ്തകംതെന്റജനതേയാടുള്ള
ൈദവത്തിൻെറഅപരിമിതമായവിശ്വസ്തതേയാെട ്രപദർശനം കൂടിയാണ.്
ഒന്നാം തലമുറ ൈദവത്തിെന്റ ഉടമ്പടിയുെട നന്മകെള നിേഷധിച്ചേപ്പാൾ
ൈദവം വിശ്വസ്തത കാണിച്ച . അവർ ൈദവേത്താട് പരാതി പറയും
മത്സരിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ തെന്റ ജനെത്ത അനു്രഗഹിക്കുകയും
രണ്ടാം തലമുറയുെട കാലത്ത് തെന്ന തൻെറ വാഗ്ദത്തത്തിെന്റ നിവൃത്തി
കാണിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്യന്നു.
്രപേമയം
യാ്രതകൾ
സംേക്ഷപം
1. വാഗ്ദത്തനാട്ടിേലക്കുള്ള ്രപയാണം: തയ്യാെറടുപ്പ് — 1:1 - 10:10
2. ജനെത്തവിശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ളകൽപ്പന
3.സീനായിൽനിന്നും കാേദശിേലക്ക് — 10:11 - 12:16
4. മത്സരം നിമിത്തമുള്ളകാലതാമസം — 13:1 - 20:13
5. കേദശില ്നിന്നും േമാവാബിെലത്തുന്നു — 20:14 - 22:1
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6. യാ്രത ഇ്രസാേയൽജനം വാഗ്ദത്ത നാട് ൈകവശമാക്കുവാൻ ഉള്ള
തയ്യാെറടുപ്പ് — 22:2 - 32:42

7. മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ — 33:1 - 36:13
1 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ടതിെന്റ രണ്ടാം
സംവത്സരം രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം തീയതി യേഹാവ സീനായിമരുഭൂമിയിൽ
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽവച്ച് േമാെശേയാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ മക്കെള എല്ലാം േഗാ്രതംേഗാ്രതമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും സകലപുരുഷന്മാരുേടയും േപര് ആളാം്രപതി
പട്ടികയിൽ േചർത്ത് സംഘത്തിെന്റ കണെക്കടുക്കണം. 3 നീയും
അഹേരാനും യി്രസാേയലിൽ ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ മുകളിേലക്ക,്
യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ ്രപാപ്തിയുള്ള എല്ലാവെരയും ഗണംഗണമായി
എണ്ണണം. 4 ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും പിതൃഭവനത്തലവനായ ഒരാൾ
നിങ്ങേളാടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. 5 നിങ്ങേളാടുകൂടി നില്േക്കണ്ടുന്ന
പുരുഷന്മാർ ഇവരാണ:് രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിൽ െശേദയൂരിെന്റ
മകൻ എലീസൂർ; 6 ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽ സൂരീശദ്ദായിയുെട
മകൻ െശലൂമീേയൽ; 7 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ അമ്മീനാദാബിെന്റ
മകൻ നഹേശാൻ; 8 യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽ സൂവാരിെന്റ മകൻ
െനഥനേയൽ; 9 െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽ േഹാേലാെന്റ മകൻ
എലീയാബ;് 10 േയാേസഫിെന്റ മക്കളിൽ എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിൽ
അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ എലീശാമാ; മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽ െപദാസൂരിെന്റ
മകൻ ഗമലീേയൽ; 11 െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽ ഗിെദേയാനിയുെട
മകൻ അബീദാൻ; 12 ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ അമ്മീശദ്ദായിയുെട
മകൻ അഹീേയെസർ; 13 ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽ ഒ്രകാെന്റ മകൻ
പഗീേയൽ; 14 ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽ െദയൂേവലിെന്റ മകൻ എലീയാസാഫ;്
15 നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽ ഏനാെന്റ മകൻ അഹീര. 16 ഇവർ
സംഘത്തിൽനിന്ന് വിളിക്കെപ്പട്ടവരും തങ്ങള െട പിതൃേഗാ്രതങ്ങളിൽ
്രപഭുക്കന്മാരുംആയിരുന്നു*. 17നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ടഈപുരുഷന്മാെര
േമാെശയും അഹേരാനും കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. 18 രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം
തീയതിഅവർസർവ്വസഭെയയും വിളിച്ച കൂട്ടി;അവർ േഗാ്രതംേഗാ്രതമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും ആളാം്രപതി ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ മുകളിേലക്ക്
്രപായമുള്ള ഓേരാരുത്തരുേടയും േപര് പട്ടികയിൽ േചർത്ത് താന്താങ്ങള െട
വംശവിവരം അറിയിക്കുകയും െചയ്തു. 19 യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല അവൻ സീനായിമരുഭൂമിയിൽവച്ച് അവരുെട
എണ്ണെമടുത്തു.

20 യി്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ രൂേബെന്റ മക്കള െട സന്തതികൾ
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ,
മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും
21 േപരുേപരായിഎണ്ണെപ്പട്ടവർനാല്പത്താറായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് േപർ.

22 ശിെമേയാെന്റ മക്കള െട സന്തതികളിൽ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ
മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും
23 േപരുേപരായിഎണ്ണെപ്പട്ടവർഅമ്പെത്താമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് േപർ.

* 1. 16 പിതൃേഗാ്രതങ്ങളിൽ ്രപഭുക്കന്മാരും ആയിരുന്നു യി്രസാേയലിൽ സഹ്രസാധിപന്മാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു
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24 ഗാദ് േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി 25 എണ്ണെപ്പട്ടവർ നാല്പത്തയ്യായിരത്തി
അറുനൂറ്റിഅമ്പത് േപർ.

26െയഹൂദാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി 27 എണ്ണെപ്പട്ടവർ
എഴുപത്തിനാലായിരത്തിഅറുനൂറ് േപർ.

28 യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ േമേലാട്ട് യുദ്ധത്തിന്
്രപാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി 29 എണ്ണെപ്പട്ടവർ
അമ്പത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ് േപർ.

30 െസബൂലൂൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ േമേലാട്ട് യുദ്ധത്തിന്
്രപാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും 31 േപരുേപരായി എണ്ണെപ്പട്ടവർ
അമ്പേത്തഴായിരത്തി നാനൂറ് േപർ.

32േയാേസഫിെന്റമക്കളിൽഎ്രഫയീം േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന്
്രപാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും 33 േപരുേപരായി എണ്ണെപ്പട്ടവർ
നാല്പതിനായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് േപർ.

34 മനെശ്ശ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി 35 എണ്ണെപ്പട്ടവർ
മുപ്പത്തീരായിരത്തിരുനൂറ് േപർ.

36 െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന്
്രപാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി 37 എണ്ണെപ്പട്ടവർ
മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിനാനൂറ് േപർ.

38 ദാൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ േമേലാട്ട് യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി 39എണ്ണെപ്പട്ടവർ അറുപത്തീരായിരത്തി
എഴുനൂറ് േപർ.

40ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും
േപരുേപരായി 41എണ്ണെപ്പട്ടവർനാല്പേത്താരായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് േപർ.

42നഫ്താലി േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്കുലംകുലമായുംകുടുംബംകുടുംബമായും
ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ േമേലാട്ട് യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി 43 എണ്ണെപ്പട്ടവർ
അമ്പത്തിമൂവായിരത്തിനാനൂറ് േപർ.

44 േമാെശയും അഹേരാനും േഗാ്രതത്തിന് ഒരാൾ വീതം
യി്രസാേയൽ്രപഭുക്കന്മാരായ പ്രന്തണ്ട് പുരുഷന്മാരുംകൂടി എണ്ണെമടുത്തവർ
ഇവർ തേന്ന. 45 യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി ഇരുപത്
വയസ്സ മുതൽ േമേലാട്ട് യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ളസകലപുരുഷന്മാരുമായി
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46എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക ആറുലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്
േപർആയിരുന്നു.

47 ഇവരുെട കൂട്ടത്തിൽ േലവ്യെര പിതൃേഗാ്രതമായി എണ്ണിയില്ല.
48 “േലവിേഗാ്രതെത്ത മാ്രതം എണ്ണരുത;് 49 യി്രസാേയൽ മക്കള െട
ഇടയിൽ അവരുെട സംഖ്യ എടുക്കുകയും അരുത”് എന്ന് യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചിരുന്നു. 50 ‘േലവ്യെര സാക്ഷ്യനിവാസത്തിനും
അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾക്കും വസ്തുക്കൾക്കും ഒെക്ക വിചാരകന്മാരായി
നിയമിക്കണം;അവർതിരുനിവാസവുംഅതിെന്റഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
വഹിക്കണം; അവർ അതിന് ശു്രശൂഷ െചയ്യ കയും തിരുനിവാസത്തിെന്റ
ചുറ്റ ം പാളയമടിച്ച് പാർക്കുകയും േവണം. 51തിരുനിവാസം പുറെപ്പടുേമ്പാൾ
േലവ്യർ അത് അഴിെച്ചടുക്കണം; തിരുനിവാസം അടിക്കുേമ്പാൾ
േലവ്യർ അത് നിവിർത്തണം; ഒരന്യൻ അടുത്തുവന്നാൽ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം. 52 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഗണംഗണമായി ഓേരാരുത്തൻ
അവരവരുെട പാളയത്തിലും സ്വന്തം െകാടിക്കരിെകയും ഇങ്ങെന കൂടാരം
അടിക്കണം. 53 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ മക്കള െട സംഘത്തിേന്മൽ
േ്രകാധം ഉണ്ടാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് േലവ്യർ സാക്ഷ്യനിവാസത്തിന് ചുറ്റം
പാളയമിറങ്ങണം; േലവ്യർ സാക്ഷ്യനിവാസത്തിെന്റ കാര്യം േനാക്കണം’
54എന്ന്യേഹാവേമാെശേയാട്കല്പിച്ചതുേപാെലഎല്ലാംയി്രസാേയൽമക്കൾ
െചയ്തു;അതുേപാെലതെന്നഅവർെചയ്തു.

2
1യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത:്

2യി്രസാേയൽ മക്കൾഎല്ലാവരും അവരവരുെട േഗാ്രതത്തിെന്റ ചിഹ്നമുള്ള
െകാടിക്കരികിൽ പാളയമിറങ്ങണം;സമാഗമനകൂടാരത്തിെനതിരായി ചുറ്റ ം
അവർ പാളയമിറങ്ങണം. 3 െയഹൂദാപാളയത്തിെന്റ െകാടിക്കീഴിലുള്ളവർ
ഗണംഗണമായി കിഴക്ക്സൂേര്യാദയത്തിന്അഭിമുഖമായി പാളയമിറങ്ങണം;
െയഹൂദയുെട മക്കൾക്ക് അമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ നഹേശാൻ ്രപഭു
ആയിരിക്കണം. 4 അവെന്റ ഗണം ആെക എഴുപത്തിനാലായിരത്തി
അറുനൂറ് േപർ. 5അവെന്റഅരിെക യിസ്സാഖാർേഗാ്രതം പാളയമിറങ്ങണം;
യിസ്സാഖാരിെന്റ മക്കൾക്ക് സൂവാരിെന്റ മകൻ െനഥനേയൽ ്രപഭു
ആയിരിക്കണം. 6 അവെന്റ ഗണം ആെക അമ്പത്തിനാലായിരത്തി
നാനൂറ് േപർ. 7 പിെന്ന െസബൂലൂൻ േഗാ്രതം; െസബൂലൂെന്റ മക്കൾക്ക്
േഹാേലാെന്റ മകൻ എലീയാബ് ്രപഭു ആയിരിക്കണം. 8അവെന്റ ഗണം
ആെക അമ്പേത്തഴായിരത്തി നാനൂറ് േപർ. 9 െയഹൂദാപാളയത്തിെല
ഗണങ്ങളിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക ഒരുലക്ഷത്തി എൺപത്താറായിരത്തി
നാനൂറ് േപർ. ഇവർആദ്യം പുറെപ്പടണം.

10 രൂേബൻപാളയത്തിെന്റ െകാടിക്കീഴിലുള്ളവർ ഗണംഗണമായി
െതക്കുഭാഗത്ത് പാളയമിറങ്ങണം; രൂേബെന്റ മക്കൾക്ക് െശേദയൂരിെന്റ
മകൻ എലീസൂർ ്രപഭു ആയിരിക്കണം. 11 അവെന്റ ഗണം ആെക
നാല്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് േപർ. 12 അവെന്റ അരിെക
ശിെമേയാൻേഗാ്രതം പാളയമിറങ്ങണം; ശിെമേയാെന്റ മക്കൾക്ക്
സൂരീശദ്ദായിയുെട മകൻ െശലൂമീേയൽ ്രപഭു ആയിരിക്കണം. 13അവെന്റ
ഗണം ആെക അമ്പെത്താമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് േപർ. 14 പിെന്ന
ഗാദ്േഗാ്രതം; ഗാദിെന്റ മക്കൾക്ക് െരയൂേവലിെന്റ മകൻഎലീയാസാഫ് ്രപഭു
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ആയിരിക്കണം. 15അവെന്റ ഗണം ആെക നാല്പത്തയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി
അമ്പത് േപർ. 16 രൂേബൻ പാളയത്തിെല ഗണങ്ങളിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
ആെക ഒരുലക്ഷത്തിഅമ്പേത്താരായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് േപർ. അവർ
രണ്ടാമതായി പുറെപ്പടണം.

17 പിെന്ന സമാഗമനകൂടാരം പാളയത്തിെന്റ നടുവിൽ േലവ്യരുെട
പാളയവുമായി യാ്രത െചയ്യണം; അവർ പാളയമിറങ്ങുന്നതുേപാെല തെന്ന
അവരവരുെട െകാടിക്കരികിൽയഥാ്രകമം പുറെപ്പടണം.

18 എ്രഫയീംപാളയത്തിെന്റ െകാടിക്കീഴുള്ളവർ ഗണംഗണമായി
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗത്ത് പാളയമിറങ്ങണം; എ്രഫയീമിെന്റ മക്കൾക്ക്
അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ എലീശാമാ ്രപഭു ആയിരിക്കണം. 19 അവെന്റ
ഗണം ആെക നാല്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് േപർ. 20 അവെന്റ
അരിെക മനെശ്ശേഗാ്രതം പാളയമിറങ്ങണം; മനെശ്ശയുെട മക്കൾക്ക്
െപദാസൂരിെന്റ മകൻ ഗമലീേയൽ ്രപഭു ആയിരിക്കണം. 21 അവെന്റ
ഗണം ആെക മുപ്പത്തീരായിരത്തി ഇരുനൂറ് േപർ. 22 പിെന്ന െബന്യാമീൻ
േഗാ്രതം പാളയമിറങ്ങണം; െബന്യാമീെന്റ മക്കൾക്ക് ഗിെദേയാനിയുെട
മകൻ അബീദാൻ ്രപഭു ആയിരിക്കണം. 23 അവെന്റ ഗണം ആെക
മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറ് േപർ. 24എ്രഫയീംപാളയത്തിെല ഗണങ്ങളിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക ഒരുലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി ഒരുനൂറ് േപർ. അവർ
മൂന്നാമതായി പുറെപ്പടണം.

25 ദാൻപാളയത്തിെന്റ െകാടിക്കീഴിലുള്ളവർ ഗണംഗണമായി
വടെക്കഭാഗത്ത് പാളയമിറങ്ങണം; ദാെന്റ മക്കൾക്ക് അമ്മീശദ്ദായിയുെട
മകൻ അഹീേയസർ ്രപഭു ആയിരിക്കണം. 26 അവെന്റ ഗണം
ആെക അറുപത്തീരായിരത്തി എഴുനൂറ് േപർ. 27 അവെന്റ അരികിൽ
ആേശർേഗാ്രതം പാളയമിറങ്ങണം; ആേശരിെന്റ മക്കൾക്ക് ഒ്രകാെന്റ
മകൻ പഗീേയൽ ്രപഭു ആയിരിക്കണം. 28 അവെന്റ ഗണം ആെക
നാല്പേത്താരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് േപർ. 29 പിെന്ന നഫ്താലിേഗാ്രതം
പാളയമിറങ്ങണം; നഫ്താലിയുെട മക്കൾക്ക് ഏനാെന്റ മകൻഅഹീര ്രപഭു
ആയിരിക്കണം. 30അവെന്റ ഗണം ആെക അമ്പത്തിമൂവായിരത്തിനാനൂറ്
േപർ. 31 ദാൻപാളയത്തിെല ഗണങ്ങളിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക
ഒരുലക്ഷത്തി അമ്പേത്തഴായിരത്തി അറുനൂറ് േപർ. അവർ അവരുെട
െകാടികേളാടുകൂടി ഒടുവിൽപുറെപ്പടണം.

32യി്രസാേയൽമക്കളിൽ േഗാ്രതംേഗാ്രതമായിഎണ്ണെപ്പട്ടവർഇവർതെന്ന.
പാളയങ്ങളിൽ ഗണംഗണമായി എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക ആറുലക്ഷത്തി
മൂവായിരത്തി അഞ്ഞുറ്റി അമ്പത് േപർ ആയിരുന്നു. 33എന്നാൽ യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെലയി്രസാേയൽ മക്കള െട കൂട്ടത്തിൽ േലവ്യെര
എണ്ണിയില്ല. 34യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെലഎല്ലാം യി്രസാേയൽ
മക്കൾ െചയ്തു; അങ്ങെന തെന്ന അവർ അവരവരുെട െകാടിക്കരികിൽ
പാളയമിറങ്ങി;അങ്ങെനഅവർ കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും
പുറെപ്പട്ട .

3
1 യേഹാവ സീനായിപർവ്വതത്തിൽവച്ച് േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്ത
കാലത്ത്അഹേരാെന്റയും േമാെശയുെടയുംവംശപാരമ്പര്യംഇ്രപകാരമാണ:്
2 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ ഇവരാണ:് ആദ്യജാതൻ നാദാബ,് അബീഹൂ,
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എെലയാസാർ, ഈഥാമാർ. 3 പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ
്രപതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ട,് അഭിേഷകം ലഭിച്ച പുേരാഹിതന്മാരായ അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ ഇവ തെന്ന. 4എന്നാൽ നാദാബും അബീഹൂവും
സീനായിമരുഭൂമിയിൽവച്ച് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അന്യാഗ്നി
കത്തിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽവച്ച് മരിച്ച േപായി; അവർക്ക്
മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; എെലയാസാരും ഈഥാമാരും അപ്പനായ
അഹേരാെന്റ മുമ്പാെകപുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചയ്തുേപാന്നു.

5 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 6 “നീ
േലവിേഗാ്രതെത്ത അടുക്കൽ വരുത്തി പുേരാഹിതനായ അഹേരാന്
ശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന് അവെന്റ മുമ്പാെക നിർത്തുക. 7 അവർ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ അവെന്റ കാര്യവും സർവ്വസഭയുെട
കാര്യവും േനാക്കി തിരുനിവാസത്തിെല േവല െചയ്യണം. 8 അവർ
സമാഗമനകൂടാരത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള ം എല്ലാ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട കാര്യവും േനാക്കി കൂടാരം സംബന്ധിച്ച േവല െചയ്യണം.
9 നീ േലവ്യെര അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും െകാടുക്കണം;
യി്രസാേയൽമക്കളിൽനിന്ന് അവർ അവന് സാക്ഷാൽ ദാനമായുള്ളവർ
ആകുന്നു. 10അഹേരാെനയും പു്രതന്മാെരയും പൗേരാഹിത്യം നടത്തുവാൻ
നിയമിക്കണം;അടുത്തുവരുന്നഅന്യൻ മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം”.

11യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 12 “യി്രസാേയൽ
മക്കള െട ഇടയിൽ പിറക്കുന്ന എല്ലാകടിഞ്ഞൂലിനും പകരം ഞാൻ േലവ്യെര
യി്രസാേയൽമക്കളിൽനിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു; േലവ്യർ എനിക്കുള്ളവർ
ആയിരിക്കണം. 13കടിഞ്ഞൂെലല്ലാംഎനിക്കുള്ളത;്ഞാൻമി്രസയീംേദശത്ത്
അവരുെട എല്ലാം കടിഞ്ഞൂലിെന െകാന്നനാളിൽ യി്രസാേയലിൽ
മനുഷ്യെന്റയും മൃഗത്തിെന്റയും കടിഞ്ഞൂലിെനെയല്ലാം എനിക്കായിട്ട്
ശുദ്ധീകരിച്ച ;അത്എനിക്കുള്ളതായിരിക്കണം;ഞാൻയേഹാവആകുന്നു”.

14 യേഹാവ പിെന്നയും സീനായിമരുഭൂമിയിൽവച്ച് േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 15 “േലവ്യെര കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
എണ്ണ ക; അവരിൽ ഒരു മാസംമുതൽ മുകളിേലക്ക് ്രപായമുള്ള എല്ലാ
ആണിെനയും നീ എണ്ണണം”. 16 തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശ
യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം അവെര എണ്ണി. 17 േലവിയുെട പു്രതന്മാരുെട
േപരുകൾ: േഗർേശാൻ, െകഹാത്ത,് െമരാരി. 18 കുടുംബംകുടുംബമായി
േഗർേശാെന്റ പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ: 19 ലിബ്നി, ശിെമയി.
കുടുംബംകുടുംബമായി െകഹാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: അ്രമാം, യിസ്ഹാർ,
െഹേ്രബാൻ, ഉസ്സീേയൽ. 20കുടുംബംകുടുംബമായി െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ:
മഹ്ലി, മൂശി. ഇവർ തെന്ന കുലംകുലമായി േലവിയുെട കുടുംബങ്ങൾ.
21 േഗർേശാനിൽനിന്ന് ലിബ്നിയരുെട കുടുംബവും ശിെമയ്യ രുെട
കുടുംബവും ഉത്ഭവിച്ച ; ഇവ േഗർേശാന്യകുടുംബങ്ങൾ. 22 അവരിൽ
ഒരു മാസംമുതൽ മുകളിേലക്ക് ്രപായമുള്ള ആണുങ്ങള െട ഗണത്തിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക ഏഴായിരത്തഞ്ഞൂറ.് 23 േഗർേശാന്യകുടുംബങ്ങൾ
തിരുനിവാസത്തിെന്റ പുറകിൽ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് പാളയമിറങ്ങണം.
24 േഗർേശാന്യരുെട പിതൃഭവനത്തിന് ലാേയലിെന്റ മകൻഎലീയാസാഫ് ്രപഭു
ആയിരിക്കണം. 25 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േഗർേശാന്യർ േനാേക്കണ്ടത്
തിരുനിവാസവുംകൂടാരവുംഅതിെന്റപുറമൂടിയുംസമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിലിനുള്ള മറശ്ശീലയും 26 തിരുനിവാസത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും
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ചുറ്റ മുള്ള ്രപാകാരത്തിെന്റ മറശ്ശീലയും ്രപാകാരവാതിലിെന്റ മറശ്ശീലയും
അതിെന്റഎല്ലാ േവലയ്ക്കും ഉള്ളകയറുകള ംആകുന്നു.

27 െകഹാത്തിൽനിന്ന് അ്രമാമ്യരുെട കുടുംബവും യിസ്ഹാര്യരുെട
കുടുംബവും െഹേ്രബാന്യരുെട കുടുംബവും ഉസ്സീേയല്യരുെട കുടുംബവും
ഉത്ഭവിച്ച . 28 ഇവ െകഹാത്യരുെട കുടുംബങ്ങൾ. ഒരു മാസംമുതൽ
മുകളിേലക്ക് ്രപായമുള്ള എല്ലാ ആണുങ്ങള െടയും സംഖ്യയിൽ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ കാര്യം േനാക്കുന്നവർ എണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ്
േപർ. 29 െകഹാത്യകുടുംബങ്ങൾ തിരുനിവാസത്തിെന്റ െതക്ക് ഭാഗത്ത്
പാളയമിറങ്ങണം. 30 െകഹാത്യകുടുംബങ്ങള െട പിതൃഭവനത്തിന്
ഉസ്സീേയലിെന്റ മകൻ എലീസാഫാൻ ്രപഭു ആയിരിക്കണം. 31 അവർ
േനാേക്കണ്ടത് െപട്ടകം, േമശ, നിലവിളക്ക,് പീഠങ്ങൾ, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, തിരശ്ശീല എന്നിവയും അവയ്ക്കുള്ള
േവല ഒെക്കയും ആകുന്നു. 32 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മകൻ
എെലയാസാർ േലവ്യർക്ക് ്രപധാന്രപഭുവും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല കാര്യം
േനാക്കുന്നവരുെട േമൽവിചാരകനുംആയിരിക്കണം.

33 െമരാരിയിൽനിന്ന് മഹ്ലിയരുെട കുടുംബവും മൂശ്യരുെട കുടുംബവും
ഉത്ഭവിച്ച ; െമരാര്യകുടുംബങ്ങൾഇവതേന്ന. 34അവരിൽ ഒരു മാസംമുതൽ
മുകളിേലക്ക് ്രപായമുള്ള ആണുങ്ങള െട ഗണത്തിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
ആറായിരത്തി ഇരുനൂറ് േപർ. 35 െമരാര്യകുടുംബങ്ങള െട പിതൃഭവനത്തിന്
അബീഹയിലിെന്റ മകൻ സൂരിേയൽ ്രപഭു ആയിരിക്കണം; ഇവർ
തിരുനിവാസത്തിെന്റ വടക്കുഭാഗത്ത് പാളയമിറങ്ങണം. 36 െമരാര്യർക്ക്
നിയമിച്ചിട്ട ള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തിരുനിവാസത്തിെന്റ പലക, അന്താഴം,
തൂൺ, ചുവട,്അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾഎന്നിവയും,അത് സംബന്ധിച്ച ള്ള
എല്ലാേവലയും, 37 ്രപാകാരത്തിെന്റചുറ്റ ംഉള്ളതൂൺ,അവയുെടചുവട്,കുറ്റി,
കയറ്എന്നിവയുംആകുന്നു. 38എന്നാൽതിരുനിവാസത്തിെന്റ മുൻവശത്ത്
കിഴക്ക,് സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുൻവശത്ത് തെന്ന, സൂേര്യാദയത്തിന്
അഭിമുഖമായി േമാെശയും അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
പാളയമിറങ്ങുകയും യി്രസാേയൽ മക്കൾക്കുേവണ്ടി വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
ചുമതല ഏെറ്റടുത്ത് ആവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുകയും േവണം; അന്യൻ
അടുത്തുവന്നാൽ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 39 േമാെശയും
അഹേരാനുംയേഹാവയുെടവചന്രപകാരംകുടുംബംകുടുംബമായിഎണ്ണിയ
േലവ്യരിൽ ഒരു മാസംമുതൽ മുകളിേലക്ക് ്രപായമുള്ളആണുങ്ങൾആെക
ഇരുപത്തീരായിരം േപര.്

40 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:് “യി്രസാേയൽ
മക്കളിൽ ഒരു മാസംമുതൽ മുകളിേലക്ക് ്രപായമുള്ള ആദ്യജാതന്മാരായ
ആണുങ്ങള െട േപരുവിവര്രപകാരം എണ്ണി അവരുെട സംഖ്യ എടുക്കുക.
41 യി്രസാേയൽമക്കളിെല എല്ലാകടിഞ്ഞൂലുകൾക്കും പകരം േലവ്യരുെട
മൃഗങ്ങെളയും എനിക്കായി എടുക്കണം; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു”.
42 യേഹാവ തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
എല്ലാകടിഞ്ഞൂലുകെളയും എണ്ണി. 43 ഒരു മാസംമുതൽ മുകളിേലക്ക്
്രപായമുള്ളആദ്യജാതന്മാരായ എല്ലാ ആണുങ്ങെളയും േപരുവിവര്രപകാരം
എണ്ണിയ ആെക സംഖ്യ ഇരുപത്തീരായിരത്തി ഇരുനൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന്
ആയിരുന്നു.
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44യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 45 “യി്രസാേയൽ
മക്കളിൽ എല്ലാകടിഞ്ഞൂലുകൾക്കും പകരം േലവ്യെരയും അവരുെട
മൃഗങ്ങൾക്ക് പകരം േലവ്യരുെട മൃഗങ്ങെളയും എടുക്കുക; േലവ്യർ
എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കണം; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 46 യി്രസാേയൽ
മക്കള െട കടിഞ്ഞൂലുകളിൽ േലവ്യരുെട എണ്ണത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള
ഇരുനൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് േപരുെട വീെണ്ടടുപ്പിനായി തലയ്ക്ക് അഞ്ച്
േശെക്കൽ വീതം വാങ്ങണം; 47 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
േശെക്കൽ ഒന്നിന് ഇരുപത് േഗരാവച്ച് വാങ്ങണം. 48 അവരുെട
എണ്ണത്തിൽ കവിയുന്നവരുെട വീെണ്ടടുപ്പ വില അഹേരാനും അവെന്റ
മക്കൾക്കും െകാടുക്കണം. 49 േലവ്യെരെക്കാണ്ട് വീെണ്ടടുത്തവരുെട
എണ്ണത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ളവരുെട വീെണ്ടടുപ്പ വില േമാെശ വാങ്ങി.
50യി്രസാേയൽ മക്കള െടആദ്യജാതന്മാേരാട് അവൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം ആയിരത്തി മൂന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് േശെക്കൽ പണം വാങ്ങി.
51 യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല വീെണ്ടടുത്തവരുെട വില
േമാെശ അഹേരാനും അവെന്റ മക്കൾക്കും യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം
െകാടുത്തു.

4
1യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത:്

2 “േലവ്യേഗാ്രതത്തിൽ െകഹാത്യകുലത്തിൽ മുപ്പത് വയസ്സ മുതൽ അമ്പത്
വയസ്സ വെര ്രപായമുള്ള, സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ 3 േവലെചയ്യ വാൻ
േസവയിൽ ്രപേവശിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും കുടുംബംകുടുംബമായും
കുലംകുലമായും എണ്ണി സംഖ്യ എടുക്കുവിൻ. 4 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
അതിവിശുദ്ധകാര്യങ്ങെളസംബന്ധിച്ച് െകഹാത്യരുെട േവല ഇ്രപകാരമാണ:്
5 പാളയം യാ്രതപുറെപ്പടുേമ്പാൾ അഹേരാനും പു്രതന്മാരും വന്ന്
തിരശ്ശീല ഇറക്കി അതുെകാണ്ട് സാക്ഷ്യെപട്ടകം മൂടണം. 6 േകാലാട്ടിൻ
േതാൽെകാണ്ടുള്ള മൂടി* അതിേന്മൽ ഇട്ട് അതിന് മീെത നീലശ്ശീല വിരിച്ച്
തണ്ട് യഥാസ്ഥാനത്ത് ഇടുകയും േവണം. 7കാഴ്ചയപ്പത്തിെന്റ േമശേമലും
ഒരു നീലശ്ശീല വിരിച്ച് അതിേന്മൽ തളികകള ം കരണ്ടികള ം കിണ്ടികള ം
പകരുന്നതിനുള്ളകുടങ്ങള ംെവക്കണം;നിരന്തരമായിഅപ്പവുംഅതിേന്മൽ
ഇരിക്കണം. 8 അവയുെടേമൽ ഒരു ചുവപ്പ ശീല വിരിച്ച് േകാലാട്ടിൻ
േതാൽെകാണ്ടുള്ള മൂടുവിരിയാൽ അത് മൂടുകയും തണ്ട് യഥാസ്ഥാനത്ത്
ഇടുകയും േവണം. 9 ഒരു നീലശ്ശീല എടുത്ത് െവളിച്ചത്തിനുള്ള നിലവിളക്കും
അതിെന്റ ദീപങ്ങള ം ചവണകള ം കരിന്തിരി മുറിച്ചിടുന്ന പാ്രതങ്ങള ം
അതിെന്റ ഉപേയാഗത്തിനുള്ള എല്ലാ എണ്ണക്കുടങ്ങള ം മൂടണം. 10അതും
അതിെന്റ പാ്രതങ്ങെളാെക്കയും േകാലാട്ടിൻ േതാൽെകാണ്ടുള്ള ഒരു
വിരിയിൽ െപാതിഞ്ഞ് ഒരു തണ്ടിേന്മൽ വച്ച െകട്ടണം. 11 സ്വർണ്ണ
പീഠത്തിേന്മലും അവർ ഒരു നീലശ്ശീല വിരിച്ച് തഹശൂേതാൽെകാണ്ടുള്ള
ഒരു വിരിയാൽ മൂടുകയും തണ്ട് യഥാസ്ഥാനത്ത് ഇടുകയും േവണം.
12 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം അവർ
എടുത്ത് ഒരു നീലശ്ശീലയിൽ െപാതിഞ്ഞ് േകാലാട്ടിൻ േതാൽെകാണ്ടുള്ള
ഒരു വിരിെകാണ്ട് മൂടുകയും ഒരു തണ്ടിേന്മൽ െവച്ച െകട്ട കയും േവണം.
13 അവർ യാഗപീഠത്തിൽനിന്ന് െവണ്ണീർ നീക്കി അതിേന്മൽ ഒരു

* 4. 6 േകാലാട്ടിൻ േതാൽെകാണ്ടുള്ളമൂടി പുറപ്പാട് 25:5 േനാക്കുക
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ധൂ്രമശീല വിരിക്കണം. 14അവർ അതിേന്മൽ ശു്രശൂഷെചേയ്യണ്ടതിനുള്ള
ഉപകരണങ്ങളായ കലശം, മുൾെക്കാളത്ത,് ചട്ട കം, കലം എന്നിങ്ങെന
യാഗപീഠത്തിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും അതിേന്മൽ െവക്കണം;
േകാലാട്ടിൻ േതാൽെകാണ്ടുള്ള ഒരു വിരി അതിേന്മൽ വിരിക്കുകയും തണ്ട്
യഥാസ്ഥാനത്ത് ഇടുകയും േവണം. 15 പാളയം യാ്രതപുറെപ്പടുേമ്പാൾ
അഹേരാനും പു്രതന്മാരും വിശുദ്ധമന്ദിരവും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
സകല ഉപകരണങ്ങള ം ആവരണം െചയ്തു തീർന്നേശഷം െകഹാത്യർ
ചുമക്കുവാൻ വരണം; എന്നാൽ അവർ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
വിശുദ്ധമായെതാന്നും െതാടരുത;് സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ െകഹാത്യർ
ചുമേക്കണ്ടത് ഇവ തേന്ന. 16 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മകൻ
എെലയാസാർ േനാേക്കണ്ടത:് െവളിച്ചത്തിനുള്ളഎണ്ണ,സുഗന്ധധൂപവർഗ്ഗം,
നിരന്തരേഭാജനയാഗം, അഭിേഷകൈതലം എന്നിവയും തിരുനിവാസം
മുഴുവനും അതിലുള്ളെതാെക്കയും വിശുദ്ധമന്ദിരവും അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങള ംതെന്ന.

17യേഹാവപിെന്നയും േമാെശേയാടുംഅഹേരാേനാടുംഅരുളിെച്ചയ്തത:്
18 “നിങ്ങൾ െകഹാത്യകുടുംബങ്ങള െട േഗാ്രതെത്ത േലവ്യരിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയരുത.് 19അവർഅതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കേളാട്അടുക്കുേമ്പാൾ
മരിക്കാെത ജീവേനാടിരിേക്കണ്ടതിന് ഇങ്ങെന െചയ്യ വിൻ: അഹേരാനും
പു്രതന്മാരും അകത്ത് കടന്ന് അവരിൽ ഓേരാരുത്തെന അവനവെന്റ
േവലയ്ക്കും അവനവെന്റ ചുമടിനും നിേയാഗിക്കണം. 20എന്നാൽ അവർ
വിശുദ്ധമന്ദിരം കണ്ടിട്ട് മരിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് ക്ഷണേനരംേപാലും
അകത്ത്കടക്കരുത”്.

21 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
22 “േഗർേശാന്യെരയും കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
എണ്ണി സംഖ്യ എടുക്കുക. 23 മുപ്പത് വയസ്സ മുതൽ അമ്പത്
വയസ്സ വെര സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േവലെചയ്യ വാൻ ്രപേവശിക്കുന്ന
എല്ലാവെരയും എണ്ണണം. 24 ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നതിലും
ചുമെടടുക്കുന്നതിലും േഗർേശാന്യകുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള േവല
ഇ്രപകാരമാണ:് 25 തിരുനിവാസത്തിെന്റ തിരശ്ശീല, സമാഗമനകൂടാരം,
അതിെന്റ മൂടുവിരി, തഹശുേതാൽെകാണ്ട് അതിേന്മലുള്ള പുറമൂടി,
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിലിനുള്ള മറശ്ശീല, 26 ്രപാകാരത്തിെന്റ
മറശ്ശീല, തിരുനിവാസത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും ചുറ്റ മുള്ള ്രപാകാരത്തിെന്റ
വാതിലിനുമുള്ള മറശ്ശീല, അവയുെട കയറ് എന്നിവയും അവയുെട
ഉപേയാഗത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം അവർ ചുമക്കണം;
അവെയ സംബന്ധിച്ച് െചയ്യ വാനുള്ള േജാലികെളല്ലാം അവർ
െചയ്യണം. 27 േഗർേശാന്യരുെട എല്ലാ ചുമടുകള ം എല്ലാേജാലികള ം
സംബന്ധിച്ച ള്ള സകലവും അഹേരാെന്റയും പു്രതന്മാരുെടയും
കല്പന്രപകാരം ആയിരിക്കണം;അവരുെട എല്ലാ ചുമടും നിങ്ങൾഅവരുെട
വിചാരണയിൽഏല ്പിക്കണം. 28സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േഗർേശാന്യരുെട
കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളേവലഇത്തെന്ന;അവരുെടേസവനംപുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ മകൻഈഥാമാരിെന്റനിർേദ്ദശ്രപകാരംആയിരിക്കണം.

29 െമരാര്യെരയും കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും എണ്ണണം.
30 മുപ്പത് വയസ്സ മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ വെര സമാഗമനകൂടാരത്തിെല
ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ ്രപേവശിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും നീ എണ്ണണം.
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31 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ അവർക്കുള്ള എല്ലാേവലയുെടയും മുറയ്ക്ക്
അവർ എടുേക്കണ്ട ചുമട് ഇവയാണ്: തിരുനിവാസത്തിെന്റ പലക,
അന്താഴം, തൂണ,് ചുവട,് 32 ചുറ്റ മുള്ള ്രപാകാരത്തിെന്റ തൂണ,് ചുവട,് കുറ്റി,
കയറ് എന്നിവയും അവയുെട ഉപകരണങ്ങള ം അവ സംബന്ധിച്ച ള്ള
എല്ലാ േജാലിയും തെന്ന; അവർ എടുേക്കണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ
േപരുവിവരമായി അവെര ഏല്പിക്കണം. 33 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ
മകൻ ഈഥാമാരിെന്റ നിർേദ്ദശ്രപകാരം സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
െമരാര്യരുെട കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള സകലശു്രശൂഷയുെടയും മുറയ്ക്ക്
അവർ െചേയ്യണ്ടേവലഇതുതെന്ന.

34 േമാെശയും അഹേരാനും സഭയിെല ്രപഭുക്കന്മാരും
െകഹാത്യരിൽ മുപ്പത് വയസ്സ മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ വെര
35 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ ്രപേവശിക്കുന്ന
എല്ലാവെരയും കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും എണ്ണി.
36 അവരിൽ കുടുംബംകുടുംബമായി എണ്ണെപ്പട്ടവർ രണ്ടായിരത്തി
എഴുനൂറ്റി അമ്പത് േപർ. 37 േമാെശമുഖാന്തരം യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല
േമാെശയും അഹേരാനും െകഹാത്യകുടുംബങ്ങളിൽ എണ്ണിയവരായി
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േവല െചയ്യ വാനുള്ളവർഎല്ലാം ഇവർതെന്ന.

38 േഗർേശാന്യരിൽ കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും
എണ്ണെപ്പട്ടവർ 39 മുപ്പത് വയസ്സ മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ വെര
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ ്രപേവശിക്കുന്നവരായി
40 കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും എണ്ണെപ്പട്ടവർ
രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത് േപർ. 41 യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല
േമാെശയും അഹേരാനും േഗർേശാന്യകുടുംബങ്ങളിൽ എണ്ണിയവരായി
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േവല െചയ്യ വാനുള്ളവർ എല്ലാം ഇവർ
തെന്ന. 42 െമരാര്യകുടുംബങ്ങളിൽ കുടുംബംകുടുംബമായും
കുലംകുലമായും എണ്ണെപ്പട്ടവർ 43 മുപ്പത് വയസ്സ മുതൽ അമ്പത്
വയസ്സ വെര സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ
്രപേവശിക്കുന്നവരായി 44അവരിൽ കുടുംബംകുടുംബമായി എണ്ണെപ്പട്ടവർ
ആെക മൂവായിരത്തിയിരുനൂറ് േപർ. 45 യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം
കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശയും അഹേരാനും െമരാര്യകുടുംബങ്ങളിൽ
എണ്ണിയവർഇവർതെന്ന.

46 േമാെശയും അഹേരാനും യി്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാരും േലവ്യരിൽ
കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും എണ്ണിയവരായി മുപ്പത്
വയസ്സ മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ വെര 47 സമാഗമനകൂടാരത്തിെല
ശു്രശൂഷയും ചുമട്ട േവലയും െചയ്യ വാൻ ്രപേവശിച്ചവർ ആെക
48എണ്ണായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് േപർആയിരുന്നു. 49യേഹാവയുെട
കല്പന്രപകാരം അവർ േമാെശമുഖാന്തരം ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
േവലയ്ക്കും താന്താെന്റ ചുമടിനും തക്കവണ്ണം എണ്ണെപ്പട്ട ; യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെലഅവൻഅവെരഎണ്ണി.

5
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “സകല
കുഷ്ഠേരാഗികെളയും, ്രസവക്കാെരയും ശവത്താൽഅശുദ്ധരായവെരയും
പാളയത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് കല്പിക്കുക.
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3ആണായാലും െപണ്ണായാലുംഅവെര പാളയത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കണം;
ഞാൻഅവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽവസിക്കുന്നതിനാൽഅവർഅവരുെട പാളയം
അശുദ്ധമാക്കരുത”്. 4 യി്രസാേയൽ മക്കൾ അങ്ങെന െചയ്തു; അവെര
പാളയത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി; യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
തെന്നയി്രസാേയൽമക്കൾെചയ്തു.

5യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 6 “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് ഇ്രപകാരം പറയുക: ഒരു പുരുഷേനാ സ്്രതീേയാ യേഹാവേയാട്
േ്രദാഹിച്ച് മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ നടപ്പ ള്ള വല്ല പാപവും െചയ്തിട്ട്
കുറ്റക്കാരായാൽ, െചയ്ത പാപം 7 അവർ ഏറ്റ പറയുകയും തങ്ങള െട
അകൃത്യത്തിന് ്രപായശ്ചിത്തമായി മുതലും അതിെന്റ അഞ്ചിെലാന്നും
കൂട്ടി, അകൃത്യം െചയ്തവന് പകരം െകാടുക്കുകയും േവണം. 8എന്നാൽ
അകൃത്യത്തിന് ്രപായശ്ചിത്തം വാങ്ങുവാൻ അവന് ചാർച്ചക്കാരൻ
ഇെല്ലങ്കിൽഅകൃത്യത്തിനുള്ള ്രപായശ്ചിത്തംയേഹാവയ്ക്ക് െകാടുക്കുന്നത,്
പുേരാഹിതന്ആയിരിക്കണം;അതുകൂടാെതഅവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കുവാനുള്ള ്രപായശ്ചിത്തത്തിെന്റ ആട്ട െകാറ്റെനയും അർപ്പിക്കണം.
9 യി്രസാേയൽ മക്കൾ പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുന്ന സകല
വിശുദ്ധവസ്തുക്കളിലും േമന്മയായെതാെക്കയും അവന് ആയിരിക്കണം.
10 ആെരങ്കിലും ശുദ്ധീകരിച്ചർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കള ം പുേരാഹിതന്
െകാടുക്കുന്നെതല്ലാംഅവനുള്ളതായിരിക്കണം”.

11യേഹാവപിെന്നയും േമാെശേയാട്അരുളിെച്ചയ്തത.് 12 “നീയി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ഏെതങ്കിലും ഒരു പുരുഷെന്റ ഭാര്യ
വഞ്ചിച്ച് അവെന േ്രദാഹിച്ച,് 13അവേളാടുകൂടി ഒരാൾ ശയിക്കുകയും അത്
അവള െട ഭർത്താവിന് മറവായിരിക്കുകയും അവൾ അശുദ്ധയാകുകയും
അവൾക്ക് വിേരാധമായി സാക്ഷിയില്ലാതിരിക്കുകയും 14അവൾ ്രകിയയിൽ
പിടിക്കെപ്പടാതിരിക്കുകയും, ജാരശങ്ക അവെന ബാധിച്ച് അവൻ ഭാര്യെയ
സംശയിക്കുകയും അവൾ അശുദ്ധയായിരിക്കുകയും െചയ്യ കേയാ,
ജാരശങ്ക അവെന ബാധിച്ച് അവൻ ഭാര്യെയ സംശയിക്കുകയും അവൾ
അശുദ്ധയല്ലാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ 15 ആ പുരുഷൻ ഭാര്യെയ
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചല്ലണം; അവൾക്കുേവണ്ടി
വഴിപാടായിട്ട് ഒരിടങ്ങഴി യവെപ്പാടിയും െകാണ്ടുെചല്ലണം; അതിേന്മൽ
എണ്ണ ഒഴിക്കരുത;് കുന്തുരുക്കം ഇടുകയും അരുത;് അത് സംശയത്തിെന്റ
േഭാജനയാഗമേല്ലാ; അപരാധസ്മാരകമായ േഭാജനയാഗം തേന്ന.
16 പുേരാഹിതൻ അവെള അടുക്കൽ വരുത്തി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിർത്തണം. 17 പുേരാഹിതൻ ഒരു മൺപാ്രതത്തിൽ
വിശുദ്ധജലം എടുക്കണം; പുേരാഹിതൻ തിരുനിവാസത്തിെന്റ നിലെത്ത
െപാടി കുെറ എടുത്ത് ആ െവള്ളത്തിൽ ഇടണം. 18 പുേരാഹിതൻ
സ്്രതീെയ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിർത്തി അവള െട തലമുടി
അഴിച്ച് അപരാധസ്മാരകത്തിെന്റ േഭാജനയാഗം അവള െട കയ്യിൽ
െവക്കണം; പുേരാഹിതെന്റ കയ്യിൽ ശാപകരമായ കയ്പുെവള്ളവും
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 19 പുേരാഹിതൻ അവെളെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്യിച്ച്
അവേളാട് പറേയണ്ടത:് ‘ആരും നിേന്നാടുകൂെട ശയിക്കുകയും നിനക്ക്
ഭർത്താവുണ്ടായിരിെക്ക നീ അശുദ്ധിയിേലക്ക് തിരിയുകയും െചയ്തിട്ടില്ല
എങ്കിൽ ശാപകരമായ ഈ ൈകപ്പ െവള്ളത്തിെന്റ േദാഷം നിനക്ക്
വരാതിരിക്കെട്ട. 20 എന്നാൽ നിനക്ക് ഭർത്താവുണ്ടായിരിെക്ക നീ
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പിഴച്ച് അശുദ്ധയാകുകയും നിെന്റ ഭർത്താവല്ലാെത മെറ്റാരു പുരുഷൻ
നിേന്നാടുകൂെട ശയിക്കുകയും െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ’ - 21 അേപ്പാൾ
പുേരാഹിതൻസ്്രതീെയെക്കാണ്ട് ശാപസത്യം െചയ്യിച്ച്അവേളാട്: ‘യേഹാവ
നിെന്റ നിതംബം ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും ഒരു കുഞ്ഞിനു ജന്മം െകാടുക്കുവാന ്
സാധിക്കാതിരിക്കുകയും* െചയ്ത് നിെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ നിെന്ന
ശാപവും ആേക്ഷപവും ആക്കി തീർക്കെട്ട. 22 ശാപകരമായ ഈ
െവള്ളം നിെന്റ കുടലിൽ െചന്ന് നിെന്റ ഉദരം വീർപ്പിക്കുകയും നിെന്റ
നിതംബം ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം’ എന്ന് പറേയണം. അതിന് സ്്രതീ:
‘ആേമൻ, ആേമൻ’ എന്ന് പറയണം. 23 പുേരാഹിതൻ ഈ ശാപങ്ങൾ
ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ൈകപ്പ െവള്ളത്തിൽ കഴുകി കലക്കണം.
24 അവൻ ശാപകരമായ ൈകപ്പ െവള്ളം സ്്രതീെയ കുടിപ്പിക്കണം;
ശാപകരമായ െവള്ളം അവള െട ഉള്ളിൽ െചന്ന് ൈകപ്പായ്തീരും;
25 പുേരാഹിതൻ സ്്രതീയുെട കയ്യിൽനിന്ന് സംശയത്തിെന്റ േഭാജനയാഗം
വാങ്ങി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനം െചയ്ത് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
അർപ്പിക്കണം. 26 പിെന്ന പുേരാഹിതൻ േഭാജനയാഗത്തിൽ ഒരു പിടി
എടുത്ത് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ നിേവദ്യമായി ദഹിപ്പിക്കണം;അതിന ്െറേശഷം
സ്്രതീെയ ആ െവള്ളം കുടിപ്പിക്കണം. 27 അവൾ അശുദ്ധയായി തെന്റ
ഭർത്താവിേനാട് േ്രദാഹം െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ അവെള െവള്ളം കുടിപ്പിച്ച
േശഷം ശാപകരമായ െവള്ളം അവള െട ഉള്ളിൽ െചന്ന് ൈകപ്പായ്തീരും;
അവള െട ഉദരം വീർക്കുകയും നിതംബം ക്ഷയിക്കുകയും സ്്രതീ തെന്റ
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ ശാപ്രഗസ്തയായിരിക്കുകയും െചയ്യ ം. 28എന്നാൽ
സ്്രതീ അശുദ്ധയാകാെത നിർമ്മല ആകുന്നു എങ്കിൽ അവൾക്ക് േദാഷം
വരുകയില്ല; അവൾ ഗർഭം ധരിക്കും. 29 ഇതാകുന്നു പാതി്രവത്യസംശയം
സംബന്ധിച്ച ള്ള ്രപമാണം; 30 ഒരു സ്്രതീ ഭർത്താവുണ്ടായിരിെക്ക പിഴച്ച്
അശുദ്ധയാകുകേയാ ജാരശങ്ക അവെന ബാധിച്ച്, അവൻ† ഭാര്യെയ
സംശയിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ട് അവെള യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിർത്തുേമ്പാൾ പുേരാഹിതൻ ഈ ്രപമാണെമല്ലാം അവളിൽ നടത്തണം.
31എന്നാൽ പുരുഷൻഅകൃത്യത്തിൽഓഹരിക്കാരനാകുകയില്ല;സ്്രതീേയാ
തെന്റഅകൃത്യം വഹിക്കും”.

6
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ഒരു പുരുഷേനാ
സ്്രതീേയാ യേഹാവയ്ക്ക് സ്വയം സമർപ്പിേക്കണ്ടതിന് നാസീർ്രവതം*
എന്ന വിേശഷ വിധിയായുള്ള ്രവതം അനുഷ്ഠിക്കുേമ്പാൾ 3 വീഞ്ഞും
മദ്യവും വർജ്ജിച്ചിരിക്കണം: വീഞ്ഞിെന്റേയാ മദ്യത്തിെന്റേയാ കാടി
കുടിക്കരുത;് മുന്തിരിപ്പഴത്തിെന്റ യാെതാരു രസവും കുടിക്കരുത;്
പഴുത്തേതാ ഉണങ്ങിയേതാ ആയ മുന്തിരിങ്ങ തിന്നുകയുമരുത്.
4 തെന്റ നാസീർ്രവതകാലത്ത് ആദ്യവസാനം കുരുെതാട്ട് െതാലിവെര
മുന്തിരിങ്ങാെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നും അവൻ തിന്നരുത്.
5 നാസീർ്രവതകാലെത്താെക്കയും ക്ഷൗരക്കത്തി അവെന്റ തലയിൽ

* 5. 21 ഒരു കുഞ്ഞിനു ജന്മം െകാടുക്കുവാന ്സാധിക്കാതിരിക്കുകയും † 5. 30 അവൻ
ഭര് ത്താവ് അെല്ലങ്കില ്പുേരാഹിതന ് * 6. 2 നാസീർ്രവതം - യാേഹാവക്ക് േസവ െചയ്യാനായി
േവര ്തിരിക്കെപ്പട്ടത്
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െതാടരുത;് യേഹാവയ്ക്ക് തെന്നത്താൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
കാലം തികയുേവാളം അവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കണം: തലമുടി
വളർത്തണം. 6അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് തെന്നത്താൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
കാലെത്താെക്കയും ശവത്തിെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലരുത;് 7അപ്പൻ, അമ്മ,
സേഹാദരൻ, സേഹാദരി എന്നിവരിൽ ആെരങ്കിലും മരിക്കുേമ്പാൾ
അവരാൽഅവൻതെന്നത്താൻഅശുദ്ധനാകരുത;്അവെന്റൈദവത്തിെന്റ
നാസീർ്രവതം അവെന്റ തലയിൽ ഇരിക്കുന്നു; 8 നാസീർ്രവതകാലത്ത്
ആദ്യവസാനം അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധൻ ആകുന്നു. 9 അവെന്റ
അടുക്കൽവച്ച് ആെരങ്കിലും െപെട്ടന്ന് മരിക്കുകയും അവെന്റ
നാസീർ്രവതമുള്ള തലെയ അശുദ്ധമാക്കുകയും െചയ്താൽ അവൻ
തെന്റ ശുദ്ധീകരണദിവസത്തിൽ തല ക്ഷൗരം െചയ്യണം; ഏഴാം
ദിവസം അവൻ ക്ഷൗരം െചയ്യണം. 10 എട്ടാം ദിവസം അവൻ രണ്ട്
കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ട് ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ െകാണ്ടുവരണം.
11പുേരാഹിതൻ ഒന്നിെന പാപയാഗമായിട്ട ം മെറ്റതിെന േഹാമയാഗമായിട്ട ം
അർപ്പിച്ച് ശവത്താൽ അവൻ അശുദ്ധനായതുെകാണ്ട് അവന് േവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ച് അവെന്റ തല അന്നുതെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കണം.
12 അവൻ വീണ്ടും തെന്റ നാസീർ ്രവതത്തിെന്റ കാലം യേഹാവയ്ക്ക്
േവർതിരിച്ച് ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഒരുആട്ടിൻകുട്ടിെയഅകൃത്യയാഗമായി
െകാണ്ടുവരണം. അവെന്റ നാസീർ്രവതം അശുദ്ധമായിേപ്പായതുെകാണ്ട്
മുമ്പിലെത്തകാലംകണക്കിെലടുക്കരുത.്

13 ്രവതസ്ഥെന്റ ്രപമാണം ഇതാണ:് അവെന്റ നാസീർ ്രവതത്തിെന്റ
കാലം തികയുേമ്പാൾ അവെന സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
െകാണ്ടുവരണം. 14അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് വഴിപാടായി േഹാമയാഗത്തിന്
ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ളഊനമില്ലാത്തഒരുആണാട്ടിൻകുട്ടി, പാപയാഗത്തിന്
ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഒരു െപണ്ണാട്ടിൻകുട്ടി, സമാധാനയാഗത്തിന്
ഊനമില്ലാത്ത ഒരുആട്ട െകാറ്റൻ, 15ഒരു െകാട്ടയിൽ,എണ്ണേചർത്ത് േനരിയ
മാവു െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത േദാശ,എണ്ണപുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത
വട എന്നിവയും അവയുെട േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിക്കണം. 16 പുേരാഹിതൻ അവെയ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുവന്ന് അവെന്റ പാപയാഗവും േഹാമയാഗവും അർപ്പിക്കണം.
17 അവൻ ആട്ട െകാറ്റെന െകാട്ടയിെല പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പേത്താടുകൂടി
യേഹാവയ്ക്ക്സമാധാനയാഗമായിഅർപ്പിക്കണം;പുേരാഹിതൻഅതിെന്റ
േഭാജനയാഗവുംപാനീയയാഗവുംകൂെടഅർപ്പിക്കണം. 18പിെന്ന ്രവതസ്ഥൻ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില് ക്കൽവച്ച് തെന്റ ്രവതമുള്ള തല ക്ഷൗരം
െചയ്ത് തെന്റ ്രവതമുള്ള തലമുടി എടുത്ത് സമാധാനയാഗത്തിെന്റ
കീഴിലുള്ള തീയിൽ ഇടണം; 19 ്രവതസ്ഥൻ തെന്റ ്രവതമുള്ള തല ക്ഷൗരം
െചയ്തേശഷം പുേരാഹിതൻ ആട്ട െകാറ്റെന്റ േവവിച്ച ൈകക്കുറകും
െകാട്ടയിൽനിന്ന് പുളിപ്പില്ലാത്ത ഒരു േദാശയും പുളിപ്പില്ലാത്ത ഒരു വടയും
എടുത്ത് അവെയ ്രവതസ്ഥെന്റ കയ്യിൽ െവക്കണം. 20 പുേരാഹിതൻ
അവെയ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനം െചയ്യണം; ഇത്
നീരാജനം െചയ്ത െനേഞ്ചാടും ഉദർച്ച† െചയ്ത ൈകക്കുറേകാടും കൂടി

† 6. 20 ഉദർച്ച ഉയർപ്പിക്കുന്നത്
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പുേരാഹിതനുേവണ്ടി വിശുദ്ധമാകുന്നു; അതിന ്െറേശഷം ്രവതസ്ഥന്
വീഞ്ഞ് കുടിക്കാം. 21 നാസീർ്രവതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ്രവതസ്ഥെന്റയും
അവൻതെന്റ ്രപാപ്തിേപാെല െകാടുക്കുന്നത്കൂടാെതതെന്റനാസീർ്രവതം
േഹതുവായി യേഹാവയ്ക്ക് കഴിേക്കണ്ടുന്ന വഴിപാടിെന്റയും ്രപമാണം ഇതു
തേന്ന. അവൻ അനുഷ്ഠിച്ച ്രവതം േപാെല തെന്റ നാസീർ ്രവതത്തിെന്റ
്രപമാണത്തിന്അനുസരണമായി തേന്നഅവൻെചെയ്യണം”.

22 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 23 “നീ
അഹേരാേനാടും പു്രതന്മാേരാടും പറേയണ്ടത:് നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ
മക്കെളഅനു്രഗഹിച്ച് െചാേല്ലണ്ടത:്
24യേഹാവനിെന്നഅനു്രഗഹിച്ച് കാക്കുമാറാകെട്ട;
25 യേഹാവ തിരുമുഖം നിെന്റേമൽ ്രപകാശിപ്പിച്ച് നിേന്നാട്

കൃപയുള്ളവനാകെട്ട;
26 യേഹാവ തിരുമുഖം നിെന്റേമൽ ഉയർത്തി നിനക്ക് സമാധാനം

നല്കുമാറാകെട്ട.
27ഇങ്ങെനഅവർ യി്രസാേയൽ മക്കള െടേമൽഎെന്റ നാമം െവക്കണം;
ഞാൻഅവെരഅനു്രഗഹിക്കും”.

7
1 േമാെശ തിരുനിവാസം നിവിർത്തിയേശഷം അതും അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും, യാഗപീഠവും അതിെന്റ സകലപാ്രതങ്ങള ം
അഭിേഷകം െചയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച . 2അന്ന് തങ്ങള െട പിതൃഭവനങ്ങളിൽ
്രപധാനികള ം േഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാരും എണ്ണെപ്പട്ടവരുെട േമൽവിചാരകന്മാരും
ആയ യി്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാർ വഴിപാട് കഴിച്ച . 3അവർ വഴിപാടായിട്ട്
ഈ രണ്ടു ്രപഭുക്കന്മാർ ഓേരാ വണ്ടിയും ഓേരാരുത്തൻ ഓേരാ കാളയും
ഇങ്ങെന മൂടിയുള്ള ആറ് വണ്ടികള ം പ്രന്തണ്ട് കാളകള ം യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ തിരുനിവാസത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നു. 4 അേപ്പാൾ
യേഹാവ േമാെശേയാട:് 5 “അവരുെട പക്കൽനിന്ന്അവെയവാങ്ങുക.അവ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ ഉപേയാഗത്തിന് ഇരിക്കെട്ട; അവെയ േലവ്യരിൽ
ഓേരാരുത്തന് അവനവെന്റ ശു്രശൂഷക്ക് തക്കവണ്ണം െകാടുക്കണം”
എന്ന് കല്പിച്ച . 6 േമാെശ വണ്ടികെളയും കാളകെളയും വാങ്ങി േലവ്യർക്ക്
െകാടുത്തു. 7രണ്ട് വണ്ടികള ം നാല് കാളകെളയുംഅവൻ േഗർേശാന്യർക്ക്
അവരുെട ശു്രശൂഷയ്ക്ക് തക്കവണ്ണം െകാടുത്തു. 8 നാല് വണ്ടികള ം എട്ട്
കാളകെളയും അവൻ െമരാര്യർക്ക് പുേരാഹിതനായഅഹേരാെന്റ പു്രതൻ
ഈഥാമാരിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ അവർക്കുള്ള ശു്രശൂഷക്ക് തക്കവണ്ണം
െകാടുത്തു. 9 െകഹാത്യർക്ക് അവൻ ഒന്നും െകാടുത്തില്ല; അവരുെട
ശു്രശൂഷ വിശുദ്ധമന്ദിരം സംബന്ധിച്ച ള്ളതും വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ േതാളിൽ
ചുമക്കുന്നതും ആയിരുന്നു. 10 യാഗപീഠം അഭിേഷകം െചയ്ത ദിവസം
്രപഭുക്കന്മാർ ്രപതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള വഴിപാട് യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പാെക
െകാണ്ടുവന്നു. 11 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട:് “യാഗപീഠത്തിെന്റ
്രപതിഷ്ഠയ്ക്കായി ഓേരാ ദിവസം ഓേരാ ്രപഭു അവരവരുെട വഴിപാട്
െകാണ്ടുവരണം” എന്ന് കല്പിച്ച . 12 ഒന്നാം ദിവസം െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ
അമ്മീനാദാബിെന്റ മകനായ നഹേശാൻ വഴിപാട് കഴിച്ച . 13 അവെന്റ
വഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തളിക, എഴുപത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
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െവള്ളിക്കിണ്ണം - അവ രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത
േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു - 14 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത്
േശെക്കൽതൂക്കം ഉള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം, 15 േഹാമയാഗത്തിനായി
ഒരു കാളക്കിടാവ,് ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള ഒരു
ആൺകുഞ്ഞാട,് 16 പാപയാഗത്തിനായി ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റൻ,
സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ട് കാളകൾ, 17അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച്
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ളഅഞ്ച് െചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടി; ഇത്
അമ്മീനാദാബിെന്റ മകനായനഹേശാെന്റവഴിപാട.്

18 രണ്ടാംദിവസം യിസ്സാഖാരിെന്റ മക്കള െട ്രപഭുവായ സൂവാരിെന്റ
മകൻ െനഥനേയൽ വഴിപാട് കഴിച്ച . 19 അവൻ വഴിപാട് കഴിച്ചത:്
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള
ഒരു െവള്ളിത്തളിക, എഴുപത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം
- ഇവ രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവുെകാണ്ട്
നിറഞ്ഞിരുന്നു - 20 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം, 21 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു
കാളക്കിടാവ,് ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാട്,
22 പാപയാഗത്തിനായി ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 23സമാധാനയാഗത്തിനായി
രണ്ട് കാളകൾ,അഞ്ച്ആട്ട െകാറ്റൻ,അഞ്ച് േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ്
്രപായമുള്ള അഞ്ച് കുഞ്ഞാട്; ഇത് സൂവാരിെന്റ മകനായ െനഥനേയലിെന്റ
വഴിപാട.്

24 മൂന്നാംദിവസം െസബൂലൂെന്റ മക്കള െട ്രപഭുവായ േഹാേലാെന്റ മകൻ
എലീയാബ് വഴിപാട് കഴിച്ച . 25അവെന്റ വഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തളിക,
എഴുപത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും
േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു
- 26 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ തൂക്കം ഉള്ളതുമായ
ഒരു െപാൻകലശം, 27 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,് ഒരു
ആട്ട െകാറ്റൻ; ഒരുവയസ്സ് ്രപായമുള്ളഒരുകുഞ്ഞാട്, 28പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 29സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ട് കാളകൾ,അഞ്ച്
ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച് േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള അഞ്ച്
കുഞ്ഞാട;്ഇത് േഹാേലാെന്റ മകൻഎലീയാബിെന്റവഴിപാട.്

30 നാലാം ദിവസം രൂേബെന്റ മക്കള െട ്രപഭുവായ െശേദയൂരിെന്റ മകൻ
എലീസൂർ വഴിപാട് കഴിച്ച . 31 അവെന്റ വഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തളിക,
എഴുപത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും
േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു
- 32 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ളതുമായ
ഒരു െപാൻകലശം, 33 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,് ഒരു
ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ് ്രപായമുള്ളഒരുകുഞ്ഞാട്, 34പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 35സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ട് കാളകൾ,അഞ്ച്
ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച് േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള അഞ്ച്
കുഞ്ഞാട;്ഇത് െശേദയൂരിെന്റ മകൻഎലീസൂരിെന്റവഴിപാട.്

36അഞ്ചാം ദിവസം ശിെമേയാെന്റ മക്കള െട ്രപഭുവായസൂരീശദ്ദായിയുെട
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മകൻ െശലൂമീേയൽ വഴിപാട് കഴിച്ച . 37 അവെന്റ വഴിപാട്
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള
ഒരു െവള്ളിത്തളിക, എഴുപത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം
- ഇവ രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവുെകാണ്ട്
നിറഞ്ഞിരുന്നു - 38 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം, 39 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു
കാളക്കിടാവ്, ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാട,്
40 പാപയാഗത്തിനായി ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, സമാധാനയാഗത്തിനായി
രണ്ട് കാളകൾ, 41അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച് േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു
വയസ്സ് ്രപായമുള്ള അഞ്ച് കുഞ്ഞാട.് ഇത് സൂരീശദ്ദായിയുെട മകൻ
െശലൂമീേയലിെന്റവഴിപാട.്

42ആറാം ദിവസം ഗാദിെന്റ മക്കള െട ്രപഭുവായ െദയൂേവലിെന്റ മകൻ
എലീയാസാഫ് വഴിപാട് കഴിച്ച . 43അവെന്റ വഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തളിക,
എഴുപത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും
േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു
- 44 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ളതുമായ
ഒരു െപാൻകലശം, 45 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ്, ഒരു
ആട്ട െകാറ്റൻ,ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ളഒരുകുഞ്ഞാട,് 46പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 47സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ട് കാളകൾ,അഞ്ച്
ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച് േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള അഞ്ച്
കുഞ്ഞാട.് ഇത് െദയൂേവലിെന്റ മകൻഎലീയാസാഫിെന്റവഴിപാട.്

48ഏഴാം ദിവസംഎ്രഫയീമിെന്റമക്കള െട ്രപഭുവായഅമ്മീഹൂദിെന്റമകൻ
എലീശാമാ വഴിപാട് കഴിച്ച . 49 അവെന്റ വഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തളിക,
എഴുപത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും
േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു
- 50 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ തൂക്കം ഉള്ളതുമായ
ഒരു െപാൻകലശം, 51 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ്, ഒരു
ആട്ട െകാറ്റൻ,ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ളഒരുകുഞ്ഞാട,് 52പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 53സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ട് കാളകൾ,അഞ്ച്
ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച് േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള അഞ്ച്
കുഞ്ഞാട.് ഇത്അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻഎലീശാമായുെട വഴിപാട.്

54എട്ടാം ദിവസം മനെശ്ശയുെട മക്കള െട ്രപഭുവായ െപദാസൂരിെന്റ മകൻ
ഗമലീേയൽ വഴിപാട് കഴിച്ച . 55അവെന്റ വഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തളിക,
എഴുപത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും
േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു
- 56 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ളതുമായ
ഒരു െപാൻകലശം, 57 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ്, ഒരു
ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ് ്രപായമുള്ളഒരുകുഞ്ഞാട,് 58പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 59സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ട് കാളകൾ,അഞ്ച്
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ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച് േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള അഞ്ച്
കുഞ്ഞാട;്ഇത് െപദാസൂരിെന്റ മകൻഗമലീേയലിെന്റവഴിപാട്.

60 ഒമ്പതാം ദിവസം െബന്യാമീെന്റ മക്കള െട ്രപഭുവായ ഗിെദേയാനിയുെട
മകൻഅബീദാൻവഴിപാട്കഴിച്ച . 61അവെന്റവഴിപാട്വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തളിക,
എഴുപത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും
േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു
- 62 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ളതുമായ
ഒരു െപാൻകലശം, 63 േഹാമയാഗത്തിനായി, ഒരു കാളക്കിടാവ,് ഒരു
ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ് ്രപായമുള്ളഒരുകുഞ്ഞാട്, 64പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 65സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ട് കാളകൾ,അഞ്ച്
ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച് േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള അഞ്ച്
കുഞ്ഞാട.് ഇത് ഗിെദേയാനിയുെട മകൻഅബീദാെന്റവഴിപാട.്

66 പത്താം ദിവസം ദാെന്റ മക്കള െട ്രപഭുവായ അമ്മീശദ്ദായിയുെട മകൻ
അഹീേയെസർ വഴിപാട് കഴിച്ച . 67അവെന്റ വഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തളിക,
എഴുപത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും
േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു
- 68 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ തൂക്കം ഉള്ളതുമായ
ഒരു െപാൻകലശം, 69 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,് ഒരു
ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ് ്രപായമുള്ളഒരുകുഞ്ഞാട്, 70പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 71സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ട് കാളകൾ,അഞ്ച്
ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച് േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള അഞ്ച്
കുഞ്ഞാട.് ഇത്അമ്മീശദ്ദായിയുെട മകൻഅഹീേയെസരിെന്റവഴിപാട്.

72 പതിെനാന്നാം ദിവസം ആേശരിെന്റ മക്കള െട ്രപഭുവായ ഒ്രകാെന്റ
മകൻപഗീേയൽവഴിപാട് കഴിച്ച . 73അവെന്റവഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തളിക,
എഴുപത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും
േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു
- 74 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ളതുമായ
ഒരു െപാൻകലശം, 75 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,് ഒരു
ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ് ്രപായമുള്ളഒരുകുഞ്ഞാട്, 76പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 77സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ട് കാളകൾ,അഞ്ച്
ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച് േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള അഞ്ച്
കുഞ്ഞാട.് ഇത് ഒ്രകാെന്റ മകനായപഗീേയലിെന്റവഴിപാട്.

78 പ്രന്തണ്ടാം ദിവസം നഫ്താലിയുെട മക്കള െട ്രപഭുവായ ഏനാെന്റ
മകൻ അഹീര വഴിപാട് കഴിച്ച . 79അവെന്റ വഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തളിക,
എഴുപത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ രണ്ടും
േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു
- 80 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ളതുമായ
ഒരു െപാൻകലശം, 81 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,് ഒരു
ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ് ്രപായമുള്ളഒരുകുഞ്ഞാട്, 82പാപയാഗത്തിനായി
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ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 83സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ട് കാളകൾ,അഞ്ച്
ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച് േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള അഞ്ച്
കുഞ്ഞാട.് ഇത്ഏനാെന്റ മകൻഅഹീരയുെട വഴിപാട.്

84യാഗപീഠംഅഭിേഷകം െചയ്ത ദിവസം ്രപതിഷ്ഠയ്ക്കായി യി്രസാേയൽ
്രപഭുക്കന്മാർ െകാണ്ടുവന്ന വഴിപാട് ഇത് ആയിരുന്നു; െവള്ളിത്തളിക
പ്രന്തണ്ട്, െവള്ളിക്കിണ്ണം പ്രന്തണ്ട,് 85െപാൻകലശം പ്രന്തണ്ട്, െവള്ളിത്തളിക
ഒന്നിന് തൂക്കം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ; കിണ്ണം ഒന്നിന് എഴുപത്
േശെക്കൽ; ഇങ്ങെന െവള്ളിപ്പാ്രതങ്ങൾ ആെക വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം രണ്ടായിരത്തിനാനൂറ് േശെക്കൽ. 86 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞ
െപാൻകലശംപ്രന്തണ്ട;്ഓേരാന്ന്വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെലതൂക്ക്രപകാരംപത്ത്
േശെക്കൽ വീതം കലശങ്ങള െട െപാന്ന് ആെക നൂറ്റിരുപത് േശെക്കൽ.
87 േഹാമയാഗത്തിനുള്ളനാൽക്കാലികൾഎല്ലാംകൂടി കാളക്കിടാവ് പ്രന്തണ്ട്,
ആട്ട െകാറ്റൻ പ്രന്തണ്ട്, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള കുഞ്ഞാട് പ്രന്തണ്ട്,
അവയുെട േഭാജനയാഗം, പാപയാഗത്തിനായി േകാലാട്ട െകാറ്റൻ പ്രന്തണ്ട്;
88 സമാധാനയാഗത്തിനായി നാൽക്കാലികൾ എല്ലാംകൂടി കാളകൾ
ഇരുപത്തിനാല,് ആട്ട െകാറ്റൻ അറുപത,് േകാലാട്ട െകാറ്റൻ അറുപത,്
ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള കുഞ്ഞാട് അറുപത;് യാഗപീഠെത്ത അഭിേഷകം
െചയ്തേശഷംഅതിെന്റ ്രപതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ളവഴിപാട് ഇത് തെന്ന. 89 േമാെശ
തിരുമുമ്പിൽ സംസാരിക്കുവാൻ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ കടക്കുേമ്പാൾ
അവൻ സാക്ഷ്യെപട്ടകത്തിേന്മലുള്ള കൃപാസനത്തിങ്കൽ നിന്ന് രണ്ട്
െകരൂബുകള െടനടുവിൽനിന്ന്തേന്നാട്സംസാരിക്കുന്നതിരുശബ്ദം േകട്ട ;
അങ്ങെനഅവിടുന്ന്അവേനാട് സംസാരിച്ച .

8
1 യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “ദീപം െകാളത്തുേമ്പാൾ
അവ ഏഴും നിലവിളക്കിെന്റ മുൻഭാഗേത്തക്ക് െവളിച്ചം െകാടുക്കണം
എന്ന് അഹേരാേനാട് പറയുക”. 3 അഹേരാൻ അങ്ങെന െചയ്തു;
യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന അവൻ നിലവിളക്കിെന്റ
ദീപം മുൻഭാഗേത്തക്ക് തിരിച്ച െകാളത്തി. 4 നിലവിളക്ക് പണിതത്
അടിച്ച പരത്തിയ െപാന്നുെകാണ്ട് ആയിരുന്നു; അതിെന്റ ചുവടുമുതൽ
പുഷ്പംവെര അടിപ്പ പണി തെന്ന; യേഹാവ േമാെശെയ കാണിച്ച
മാതൃകേപാെലതെന്നഅവൻനിലവിളക്ക് ഉണ്ടാക്കി.

5 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ:
6 “േലവ്യെര യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽനിന്ന് എടുത്ത് ശുദ്ധീകരിക്കുക.
7 അവെര ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടത് ഇ്രപകാരമാണ:് പാപപരിഹാരജലം
അവരുെട േമൽ തളിക്കണം; അവർ സർവാംഗം ക്ഷൗരം െചയ്ത്
വസ്്രതം അലക്കി തങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കണം. 8അതിന ്െറേശഷം
അവർ ഒരു കാളക്കിടാവിെനയും അതിെന്റ േഭാജനയാഗമായി
എണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവും എടുക്കണം; പാപയാഗത്തിനായി
നീ േവെറ ഒരു കാളക്കിടാവിെനയും എടുക്കണം. 9 േലവ്യെര
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പാെക വരുത്തണം; യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സഭെയ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം. 10 പിെന്ന േലവ്യെര യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിർത്തണം; യി്രസാേയൽ മക്കൾ േലവ്യരുെട േമൽ
ൈക െവക്കണം. 11 യേഹാവയുെട േവല െചേയ്യണ്ടതിന് അഹേരാൻ
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േലവ്യെര യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
നീരാജനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 12 േലവ്യർ കാളക്കിടാക്കള െട
തലയിൽ ൈക െവക്കണം; പിെന്ന േലവ്യർക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണ്ടതിന് നീ യേഹാവയ്ക്ക് ഒന്നിെന പാപയാഗമായും മേറ്റതിെന
േഹാമയാഗമായും അർപ്പിക്കണം. 13 നീ േലവ്യെര അഹേരാെന്റയും
പു്രതന്മാരുെടയും മുമ്പിൽ നിർത്തി യേഹാവയ്ക്ക് നീരാജനയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 14 ഇങ്ങെന േലവ്യെര യി്രസാേയൽ മക്കള െട
ഇടയിൽനിന്ന് േവർതിരിക്കുകയും േലവ്യർ എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കുകയും
േവണം. 15 അതിന ്െറേശഷം സമാഗമനകൂടാരം സംബന്ധിച്ച ള്ള
േവല െചേയ്യണ്ടതിന് േലവ്യർക്ക് അടുത്തുെചല്ലാം; നീ അവെര
ശുദ്ധീകരിച്ച് നീരാജനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 16അവർ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട ഇടയിൽനിന്ന് എനിക്ക് സാക്ഷാൽ ദാനമായുള്ളവർ;
എല്ലായി്രസാേയൽമക്കളിലുമുള്ളആദ്യജാതന്മാർക്ക് പകരംഞാൻഅവെര
എനിക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്നു. 17 മനുഷ്യരിലാകെട്ട മൃഗങ്ങളിലാകെട്ട
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുള്ള കടിഞ്ഞൂൽ എല്ലാം എനിക്കുള്ളത;് ഞാൻ
മി്രസയീംേദശത്തുള്ള കടിഞ്ഞൂലുകെള എല്ലാം സംഹരിച്ച നാളിൽ അവെയ
എനിക്കായി ശുദ്ധീകരിച്ച . 18 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ ഉള്ള
എല്ലാകടിഞ്ഞൂലുകൾക്കും പകരം ഞാൻ േലവ്യെര എടുത്തിരിക്കുന്നു.
19യി്രസാേയൽ മക്കൾവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന് അടുത്തുവരുേമ്പാൾഅവരുെട
ഇടയിൽ ബാധയുണ്ടാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട േവലെചയ്യ വാനും യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുവാനും േലവ്യെര ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
ഇടയിൽനിന്ന് അഹേരാനും പു്രതന്മാർക്കും ദാനം െചയ്തിരിക്കുന്നു”.
20അങ്ങെനേമാെശയുംഅഹേരാനുംയി്രസാേയൽമക്കള െടസഭമുഴുവനും
േലവ്യെരക്കുറിച്ച് യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെലെയാെക്കയും
േലവ്യർക്ക് െചയ്തു; അങ്ങെന തെന്ന യി്രസാേയൽ മക്കൾ അവർക്ക്
െചയ്തു. 21 േലവ്യർഅവർക്ക് തെന്നപാപശുദ്ധിവരുത്തി വസ്്രതംഅലക്കി;
അഹേരാൻ അവെര യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനയാഗമായി
അർപ്പിച്ച ; അവെര ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന് അഹേരാൻ അവർക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ച . 22 അതിന ്െറേശഷം േലവ്യർ അഹേരാെന്റയും
പു്രതന്മാരുെടയും മുമ്പിൽ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ അവരുെട
േവലെചയ്യ വാൻഅടുത്തുെചന്നു; യേഹാവ േലവ്യെരക്കുറിച്ച് േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെലതെന്നഅവർഅവർക്ക് െചയ്തു.

23യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 24 േലവ്യർക്കുള്ള
്രപമാണം ഇതാകുന്നു: ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ മുതൽ അവർ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെല േവലെചയ്യന്ന േസവയിൽ ്രപേവശിക്കണം.
25 അമ്പതാം വയസ്സിൽ അവർ പതിവായ േവലയിൽനിന്ന് വിരമിക്കണം;
പിെന്ന ശു്രശൂഷയിൽ തുടരണ്ട; 26 എങ്കിലും സമാഗമനകൂടാരത്തിെല
കർത്തവ്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ, അവർ അവരുെട സേഹാദരന്മാെര
സഹായിക്കണം; േവല ഒന്നും െചയ്യണ്ടാ. േലവ്യരുെട കാര്യം സംബന്ധിച്ച്
നീ ഇങ്ങെനഅവർക്ക് െചയ്യണം.

9
1അവർ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട േപാന്നതിെന്റ രണ്ടാം സംവത്സരം
ഒന്നാം മാസം യേഹാവ സീനായിമരുഭൂമിയിൽവച്ച് േമാെശേയാട് ഇ്രപകാരം
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അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “യി്രസാേയൽ മക്കൾ െപസഹ അതിന് നിശ്ചയിച്ച
സമയത്ത് ആചരിക്കണം. 3അതിന് നിശ്ചയിച്ച സമയമായ ഈ മാസം
പതിനാലാം തീയതി ൈവകുേന്നരം അത് ആചരിക്കണം; അതിെന്റ
എല്ലാചട്ടങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും വിേധയമായി നിങ്ങൾ അത്
ആചരിക്കണം”. 4 ‘െപസഹ ആചരിക്കണെമന്ന’് േമാെശ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് പറഞ്ഞു. 5 അങ്ങെന അവർ ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം
തീയതി സന്ധ്യാസമയത്ത് സീനായിമരുഭൂമിയിൽവച്ച് െപസഹ ആചരിച്ച ;
യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽ മക്കൾ െചയ്തു.
6എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യെന്റശവത്താൽഅശുദ്ധരായിത്തീർന്നിട്ട്ആനാളിൽ
െപസഹ ആചരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ചിലർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ അന്ന്
തെന്ന േമാെശയുെടയും അഹേരാെന്റയും മുമ്പാെക വന്ന് അവേനാട:്
7 “ഞങ്ങൾ ഒരുവെന്റ ശവത്താൽഅശുദ്ധരായിരിക്കുന്നു; നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട
സമയത്ത് യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽ യേഹാവയുെട വഴിപാട്
കഴിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങെള ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്ത”് എന്ന് േചാദിച്ച .
8േമാെശഅവേരാട:് “നില്പിൻ;യേഹാവനിങ്ങെളക്കുറിച്ച് കല്പിക്കുന്നത്എന്ത്
എന്ന്ഞാൻ േകൾക്കെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞു.

9അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത് 10 “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘നിങ്ങളിേലാ നിങ്ങള െട
സന്തതികളിേലാ ആെരങ്കിലും ശവത്താൽ അശുദ്ധനാകുകേയാ
ദൂരയാ്രതയിൽ ആയിരിക്കുകേയാ െചയ്താലും അവൻ യേഹാവയ്ക്ക്
െപസഹ ആചരിക്കണം. 11 രണ്ടാം മാസം പതിനാലാം തീയതി
സന്ധ്യാസമയത്ത് അവർ അത് ആചരിച്ച് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പേത്താടും
ൈകപ്പ ചീരേയാടും കൂടി അത് ഭക്ഷിക്കണം. 12 രാവിലേത്തക്ക് അതിൽ
ഒന്നും േശഷിപ്പിക്കരുത;് അതിെന്റ അസ്ഥിെയാന്നും ഒടിക്കുകയും
അരുത;് െപസഹയുെട ചട്ട്രപകാരം അവർ അത് ആചരിക്കണം.
13 എന്നാൽ ശുദ്ധിയുള്ളവനും യാ്രതയിൽ അല്ലാത്തവനുമായ ഒരുത്തൻ
െപസഹ ആചരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അവെന അവെന്റ
ജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം; നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് യേഹാവയുെട
വഴിപാട് കഴിക്കായ്കെകാണ്ട് അവൻ തെന്റ പാപം വഹിക്കണം.
14 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ വന്നുപാർക്കുന്ന ഒരു പരേദശിക്ക് യേഹാവയുെട
െപസഹ ആചരിക്കണെമങ്കിൽ െപസഹയുെട ചട്ടത്തിനും നിയമത്തിനും
വിേധയമായി അവൻ ആചരിക്കണം; പരേദശിക്കാകെട്ട സ്വേദശിക്കാകെട്ട
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചട്ടം തെന്നആയിരിക്കണം.

15തിരുനിവാസം ഉയർത്തി നിർത്തിയനാളിൽ േമഘംസാക്ഷ്യകൂടാരെമന്ന
തിരുനിവാസെത്ത മൂടി; സന്ധ്യാസമയംെതാട്ട് രാവിെലവെര അത്
തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ അഗ്നി്രപകാശംേപാെല ആയിരുന്നു. 16 അത്
എല്ലായ്േപാഴും അങ്ങെന തെന്ന ആയിരുന്നു; പകൽ േമഘമായും രാ്രതി
അഗ്നി്രപകാശമായുംഅതിെനമൂടിയിരുന്നു. 17േമഘംകൂടാരത്തിേന്മൽനിന്ന്
െപാങ്ങുേമ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ യാ്രത പുറെപ്പടും; േമഘം
നില് ക്കുന്നയിടത്ത് അവർ പാളയമിറങ്ങും. 18യേഹാവയുെട കല്പനേപാെല
യി്രസാേയൽ മക്കൾ യാ്രത പുറെപ്പടുകയും, പാളയമിറങ്ങുകയും
െചയ്തു; േമഘം തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ എല്ലാം അവർ
പാളയമടിച്ച് താമസിക്കും. 19 േമഘം തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ ഏെറനാൾ
നിലെകാണ്ടേപ്പാൾയി്രസാേയൽ മക്കൾയാ്രത പുറെപ്പടാെതയേഹാവയുെട
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കല്പനയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു. 20ചിലേപ്പാൾ േമഘം തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ
കുെറനാൾ ഇരിക്കും; അേപ്പാൾ അവർ യേഹാവയുെട കല്പനേപാെല
പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കും; പിെന്ന യേഹാവയുെട കല്പനേപാെല യാ്രത
പുറെപ്പടും. 21 ചിലേപ്പാൾ േമഘം സന്ധ്യമുതൽ ഉഷസ്സ വെര ഇരിക്കും;
്രപഭാതകാലത്ത് േമഘം െപാങ്ങി എങ്കിൽ അവർ യാ്രത പുറെപ്പടും.
ചിലേപ്പാൾ പകലും രാവും ഇരിക്കും; പിെന്ന േമഘം െപാങ്ങിെയങ്കിൽഅവർ
യാ്രത പുറെപ്പടും. 22 രണ്ടു ദിവസേമാ ഒരു മാസേമാ ഒരു സംവത്സരേമാ
േമഘം തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ നിലയുറപ്പിച്ചാൽ യി്രസാേയൽ മക്കൾ
പുറെപ്പടാെത പാളയമടിച്ച് താമസിക്കും; അത് െപാങ്ങുേമ്പാേഴാ അവർ
പുറെപ്പടും. 23 യേഹാവയുെട കല്പനേപാെല അവർ പാളയമിറങ്ങുകയും,
യാ്രതപുറെപ്പടുകയുംെചയ്യ ം; േമാെശമുഖാന്തരംയേഹാവകല്പിച്ചതുേപാെല
അവർയേഹാവയുെടആജ്ഞ്രപമാണിച്ച .

10
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ:

2 “െവള്ളിെകാണ്ട് രണ്ട് കാഹളം ഉണ്ടാക്കുക; അടിപ്പ പണിയായി
അവെയ ഉണ്ടാക്കണം; സഭെയ വിളിച്ച കൂട്ട വാനും പാളയെത്ത
പുറെപ്പടുവിക്കുവാനും നീ അവ ഉപേയാഗിക്കണം. 3അവ ഊതുേമ്പാൾ
സഭമുഴുവനും സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ നിെന്റ അടുക്കൽ
കൂടണം. 4 ഒരു കാഹളം മാ്രതം ഊതിയാൽ യി്രസാേയലിെന്റ
സഹ്രസാധിപന്മാരായ ്രപഭുക്കന്മാർ നിെന്റഅടുക്കൽകൂടണം. 5ഗംഭീരധ്വനി
ഊതുേമ്പാൾ കിഴെക്ക പാളയങ്ങൾ യാ്രത പുറെപ്പടണം. 6 രണ്ടാം ്രപാവശ്യം
ഗംഭീരധ്വനിഊതുേമ്പാൾെതെക്കപാളയങ്ങൾയാ്രതപുറെപ്പടണം;ഇങ്ങെന
ഇവരുെട പുറപ്പാടിനുള്ള അടയാളമായി ഗംഭീരധ്വനി ഊതണം: 7 സഭെയ
ഒന്നിച്ച കൂേട്ടണ്ടതിന് ഊതുേമ്പാൾ ഗംഭീരധ്വനി ഊതരുത.് 8അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാരാണ് കാഹളം ഊേതണ്ടത്; ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
തലമുറതലമുറയായി എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കണം. 9 നിങ്ങള െട
േദശത്ത് നിങ്ങെള െഞരുക്കുന്ന ശ്രതുവിെന്റ േനെര നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്
േപാകുേമ്പാൾ ഗംഭീരധ്വനിയായി കാഹളം ഊതണം; എന്നാൽ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങെള ഓർത്ത് ശ്രതുക്കള െട ൈകയിൽനിന്ന്
രക്ഷിക്കും. 10 നിങ്ങള െട സേന്താഷദിവസങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും
മാസാരംഭങ്ങളിലും നിങ്ങൾ േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
കഴിക്കുേമ്പാൾ കാഹളം ഊതണം; അവ നിങ്ങൾക്ക് ൈദവത്തിെന്റ
സന്നിധിയിൽ സ്മാരകമായിരിക്കും; യേഹാവയായ ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവംആകുന്നു.

11അനന്തരം രണ്ടാം സംവത്സരം രണ്ടാം മാസം ഇരുപതാം തീയതി േമഘം
സാക്ഷ്യനിവാസത്തിേന്മൽനിന്ന് െപാങ്ങി. 12അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ
സീനായിമരുഭൂമിയിൽനിന്ന് യാ്രത പുറെപ്പട്ട ; േമഘം പാരൻമരുഭൂമിയിൽ
വന്നുനിന്നു. 13 യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ
ഇങ്ങെനആദ്യമായി യാ്രത പുറെപ്പട്ട . 14െയഹൂദാമക്കള െട െകാടിക്കീഴുള്ള
പാളയം ഗണംഗണമായി ആദ്യം പുറെപ്പട്ട ; അവരുെട േസനാപതി
അമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ നഹേശാൻ. 15 യിസ്സാഖാർമക്കള െട
േഗാ്രതത്തിെന്റേസനാപതിസൂവാരിെന്റമകൻെനഥനേയൽ. 16െസബൂലൂൻ
മക്കള െട േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി േഹാേലാെന്റ മകൻ എലീയാബ.്
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17അേപ്പാൾ തിരുനിവാസം അഴിച്ച് താഴ്ത്തി; േഗർേശാന്യരും െമരാര്യരും
തിരുനിവാസം ചുമന്നുെകാണ്ട് പുറെപ്പട്ട . 18 പിെന്ന രൂേബെന്റ
െകാടിക്കീഴുള്ള പാളയം ഗണംഗണമായി പുറെപ്പട്ട ; അവരുെട േസനാപതി
െശേദയൂരിെന്റ മകൻ എലീസൂർ. 19ശിെമേയാൻമക്കള െട േഗാ്രതത്തിെന്റ
േസനാപതി സൂരീശദ്ദായിയുെട മകൻ െശലൂമീേയൽ. 20 ഗാദ് മക്കള െട
േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി െദയൂേവലിെന്റ മകൻ എലീയാസാഫ.്
21 അേപ്പാൾ െകഹാത്യർ വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ ചുമന്നുെകാണ്ട് പുറെപ്പട്ട ;
ഇവർ എത്തുേമ്പാേഴക്ക് തിരുനിവാസം നിവർത്തിക്കഴിയും. 22 പിെന്ന
എ്രഫയീംമക്കള െട െകാടിക്കീഴിലുള്ള പാളയം ഗണംഗണമായി പുറെപ്പട്ട ;
അവരുെടേസനാപതിഅമ്മീഹൂദിെന്റമകൻഎലീശാമാ. 23മനെശ്ശമക്കള െട
േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി െപദാസൂരിെന്റ മകൻ ഗമലീേയൽ.
24 െബന്യാമീൻ മക്കള െട േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി ഗിെദേയാനിയുെട
മകൻ അബീദാൻ. 25 പിെന്ന അവരുെട എല്ലാ പാളയങ്ങളിലും ഒടുവിലായി
ദാൻമക്കള െട െകാടിക്കീഴുള്ള പാളയം ഗണംഗണമായി പുറെപ്പട്ട ;
അവരുെട േസനാപതി അമ്മീശദ്ദായിയുെട മകനായ അഹീേയേസർ.
26ആേശർമക്കള െട േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി ഒ്രകാെന്റ മകൻപഗീേയൽ.
27നഫ്താലിമക്കള െട േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി ഏനാെന്റ മകൻഅഹീര.
28യി്രസാേയൽ മക്കൾയാ്രത പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഗണംഗണമായുള്ളഅവരുെട
യാ്രതഇങ്ങെനആയിരുന്നു.

29 പിെന്ന േമാെശ തെന്റ അമ്മായപ്പനായ െരയൂേവൽ എന്ന മിദ്യാന്യെന്റ
മകനായ േഹാബാബിേനാട:് “നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുെമന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്ത േദശേത്തക്ക് ഞങ്ങൾ യാ്രതെചയ്യന്നു; യേഹാവ
യി്രസാേയലിന് നന്മവാഗ്ദാനം െചയ്തിരിക്കുകെകാണ്ട് നീഞങ്ങേളാടുകൂടി
വരുക;ഞങ്ങൾനിനക്ക് നന്മ െചയ്യ ം”എന്ന് പറഞ്ഞു. 30അവൻഅവേനാട:്
“ഞാൻവരുന്നില്ല;എെന്റസ്വേദശേത്തക്കുംചാർച്ചക്കാരുെടഅടുക്കേലക്കും
ഞാൻ േപാകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 31 അതിന് അവൻ: “ഞങ്ങെള
വിട്ട േപാകരുേത; മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ പാളയമിറേങ്ങണ്ടത് എങ്ങെന
എന്ന് നീ അറിയുന്നു; നീ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണായിരിക്കും. 32ഞങ്ങേളാടുകൂടി
േപാന്നാൽ യേഹാവ ഞങ്ങൾക്ക് െചയ്യന്ന നന്മേപാെല തെന്ന ഞങ്ങൾ
നിനക്കും െചയ്യ ം”എന്ന് പറഞ്ഞു.

33 അനന്തരം അവർ യേഹാവയുെട പർവ്വതം വിട്ട് മൂന്ന് ദിവസെത്ത
വഴി േപായി; യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം അവർക്ക് വി്രശാമസ്ഥലം
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന് മൂന്ന് ദിവസെത്ത വഴി മുേമ്പാട്ട് േപായി. 34 പാളയം
പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േമഘം പകൽസമയം അവർക്ക് മീെത
ഉണ്ടായിരുന്നു.

35 െപട്ടകം പുറെപ്പടുേമ്പാൾ േമാെശ: “യേഹാേവ, എഴുേന്നല്ക്കണേമ;
അവിടുെത്ത ശ്രതുക്കൾ ചിതറുകയും അങ്ങെയ പകക്കുന്നവർ
അവിടുെത്തമുമ്പിൽനിന്ന്ഓടിേപ്പാകുകയുംെചയ്യെട്ട”എന്ന്പറയും. 36അത്
വി്രശമിക്കുേമ്പാൾഅവൻ: “യേഹാേവ,അേനകായിരമായയി്രസാേയലിെന്റ
അടുക്കേലക്ക് മടങ്ങിവരണേമ”എന്ന് പറയും.

11
1 അനന്തരം യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടം േതാന്നത്തക്കവിധം ജനം
പിറുപിറുത്തു; യേഹാവ അത് േകട്ട് അവിടുെത്ത േകാപം ജ്വലിച്ച ;
യേഹാവയുെട തീ അവരുെട ഇടയിൽ കത്തി പാളയത്തിെന്റ
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അറ്റങ്ങളിലുള്ളവെര ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 2ജനം േമാെശേയാടു നിലവിളിച്ച ;
േമാെശ യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച : അേപ്പാൾ തീ െകട്ട േപായി.
3 യേഹാവയുെട തീ അവരുെട ഇടയിൽ കത്തുകയാൽ ആ സ്ഥലത്തിന്
തേബരാ*എന്ന് േപരായി.

4 പിെന്ന അവരുെട ഇടയിലുള്ള സമ്മി്രശജാതി ദുരാ്രഗഹികളായി;
യി്രസാേയൽമക്കള ം വീണ്ടും കരഞ്ഞുെകാണ്ട്: “ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നുവാൻ
ഇറച്ചി ആര് തരും? 5 ഞങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് വിലകൂടാെത
തിന്നിട്ട ള്ള മത്സ്യം, െവള്ളരിക്കാ, മത്തങ്ങാ, ഉള്ളി, ചുവന്നുള്ളി, ചിറ്റ ള്ളി
എന്നിവ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. 6 ഇേപ്പാേഴാ ഞങ്ങള െട ്രപാണൻ
ഉണങ്ങിവരണ്ടിരിക്കുന്നു; ഈ മന്നാ അല്ലാെത ഒന്നും കാണുവാനില്ല
എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 മന്നേയാ െകാത്തമല്ലി േപാെലയും അതിെന്റ നിറം
ഗുല്ഗുലുവിേന്റതുേപാെലയും ആയിരുന്നു. 8 ജനം നടന്ന് െപറുക്കി
തിരികല്ലിൽ െപാടിേച്ചാ ഉരലിൽ ഇടിേച്ചാ കലത്തിൽ പുഴുങ്ങി അപ്പം
ഉണ്ടാക്കും. അതിെന്റ രുചി എണ്ണേചർത്തുണ്ടാക്കിയ േദാശേപാെല
ആയിരുന്നു. 9 രാ്രതി പാളയത്തിൽ മഞ്ഞ് െപാഴിയുേമ്പാൾ മന്നയും
െപാഴിയും. 10 ജനം കുടുംബംകുടുംബമായി ഓേരാരുത്തൻ സ്വന്തം
കൂടാരവാതില്ക്കൽവച്ച് കരയുന്നത് േമാെശ േകട്ട ; യേഹാവയുെട േകാപം
ഏറ്റവും ജ്വലിച്ച ; േമാെശക്കും അനിഷ്ടമായി. 11 അേപ്പാൾ േമാെശ
യേഹാവേയാട് പറഞ്ഞത:് “അങ്ങ് അടിയെന വലച്ചത് എന്ത?് എേന്നാട്
കൃപ േതാന്നാെത ഈ സർവജനത്തിെന്റയും ഭാരം അങ്ങ് എെന്റ േമൽ
വച്ചെതന്ത?് 12മുലകുടിക്കുന്നകുഞ്ഞിെന ഒരു ധാ്രതി എടുക്കുന്നതുേപാെല
ഞാൻ അവെര അങ്ങ് അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത
േദശേത്തക്ക് എെന്റ മാറെത്തടുത്തുെകാണ്ട് േപാകണെമന്ന് എേന്നാട്
കല്പിക്കുവാൻ ഈ ജനെത്ത മുഴുവനും ഞാൻ ഗർഭംധരിച്ച േവാ? ഞാൻ
അവെര ്രപസവിച്ച േവാ? 13ഈ ജനത്തിന് എല്ലാവർക്കും െകാടുക്കുവാൻ
എനിക്ക് എവിെടനിന്ന് ഇറച്ചി കിട്ട ം? അവർ ഇതാ: ‘ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നുവാൻ
ഇറച്ചി തരുക’ എന്ന് എേന്നാട് പറഞ്ഞ് കരയുന്നു. 14 ഏകനായി ഈ
സർവജനെത്തയും വഹിക്കുവാൻ എെന്നെക്കാണ്ട് കഴിയുന്നതല്ല; അത്
എനിക്ക് അതിഭാരം ആകുന്നു. 15 ഇങ്ങെന എേന്നാട് െചയ്യന്ന പക്ഷം
ദയവിചാരിച്ച് എെന്ന െകാന്നുകളയണേമ. എെന്റ അരിഷ്ടത ഞാൻ
കാണരുേത”.

16അേപ്പാൾയേഹാവേമാെശേയാട്കല്പിച്ചത:് “യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽവച്ച്
ജനത്തിന് ്രപമാണികള ം േമൽവിചാരകന്മാരും ആയി നീ അറിയുന്ന
എഴുപത് പുരുഷന്മാെര സമാഗമനകൂടാരത്തിനരിെക നിേന്നാടുകൂെട
നില്േക്കണ്ടതിന് എെന്റ അടുക്കൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വരുക. 17 അവിെട
ഞാൻ ഇറങ്ങിവന്ന് നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്യ ം; ഞാൻ നിെന്റേമലുള്ള
ആത്മാവിൽ കുെറ എടുത്ത് അവരുെട േമൽ പകരും. നീ ഏകനായി
വഹിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവർ നിേന്നാടുകൂെട ജനത്തിെന്റ ഭാരം
വഹിക്കും. 18 എന്നാൽ ജനേത്താട് നീ പറേയണ്ടത്: ‘നാളേത്തക്ക്
നിങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇറച്ചി തിന്നും;
ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നുവാൻ ഇറച്ചി ആര് തരും? ഈജിപ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക്
നന്നായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് യേഹാവ േകൾെക്ക കരഞ്ഞുവേല്ലാ;
ആകയാൽ യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി തരുകയും നിങ്ങൾ തിന്നുകയും

* 11. 3 തേബരാകത്തുന്നത്
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െചയ്യ ം. 19 ഒരു ദിവസമല്ല, രണ്ട് ദിവസമല്ല, അഞ്ച് ദിവസമല്ല, പത്ത്
ദിവസമല്ല, ഇരുപത് ദിവസവുമല്ല, ഒരു മാസം മുഴുവനും തെന്ന; 20അത്
നിങ്ങള െട മൂക്കിൽകൂടി പുറെപ്പട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കാനം വരുേവാളം
നിങ്ങൾ തിന്നും; നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉള്ള യേഹാവെയ നിങ്ങൾ
നിരസിക്കുകയും, ‘ഞങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തിന് പുറെപ്പട്ട േപാന്നു’
എന്ന്പറഞ്ഞ്അവിടുെത്തമുമ്പാെകകരയുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”.
21 അേപ്പാൾ േമാെശ: “എേന്നാടുകൂടി ജനം ആറുലക്ഷം കാലാൾ ഉണ്ട;്
ഒരു മാസം മുഴുവൻ തിന്നുവാൻ ഞാൻ അവർക്ക് ഇറച്ചി െകാടുക്കുെമന്ന്
അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 22 അവർക്ക് മതിയാകുംവണ്ണം ആടുകെളയും
മാടുകെളയും അവർക്കുേവണ്ടിഅറുക്കുേമാ? അവർക്ക് മതിയാകുംവണ്ണം
സമു്രദത്തിെല മത്സ്യം ഒെക്കയും അവർക്കുേവണ്ടി പിടിച്ച കൂട്ട േമാ” എന്ന്
േചാദിച്ച .

23 യേഹാവ േമാെശേയാട:് “യേഹാവയുെട ൈക കുറുതായിേപ്പാേയാ?
എെന്റ വചനം നിവൃത്തിയാകുേമാ ഇല്ലേയാ എന്ന് നീ ഇേപ്പാൾ കാണും”
എന്ന് കല്പിച്ച . 24 അങ്ങെന േമാെശ െചന്ന് യേഹാവയുെട വചനങ്ങൾ
ജനേത്താട് പറഞ്ഞ്, ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപത് പുരുഷന്മാെര
കൂട്ടി കൂടാരത്തിെന്റ ചുറ്റിലും നിർത്തി. 25 അനന്തരം യേഹാവ ഒരു
േമഘത്തിൽ ഇറങ്ങി അവേനാട് അരുളിെച്ചയ്തു, അവേന്മലുള്ള
ആത്മാവിൽ കുെറ എടുത്ത് മൂപ്പന്മാരായ ആ എഴുപത് പുരുഷന്മാർക്കു
െകാടുത്തു;ആത്മാവ് അവരുെട േമൽആവസിച്ചേപ്പാൾഅവർ ്രപവചിച്ച ;
പിന്നീട് അങ്ങെന െചയ്തില്ല. 26എന്നാൽ ആ പുരുഷന്മാരിൽ രണ്ടുേപർ
പാളയത്തിൽ തെന്ന താമസിച്ചിരുന്നു; ഒരുവന് എൽദാദ് എന്നും മറ്റവന്
േമദാദ് എന്നും േപര.് ആത്മാവ് അവരുെടേമലും ആവസിച്ച ; അവരും
േപെരഴുതിയവരിൽ ഉള്ളവർ ആയിരുന്നു എങ്കിലും കൂടാരത്തിേലക്ക്
െചന്നിരുന്നില്ല;അവർപാളയത്തിൽവച്ച് ്രപവചിച്ച . 27അേപ്പാൾഒരുയുവാവ്
േമാെശയുെടഅടുക്കൽഓടിെച്ചന്നു: “എൽദാദും േമദാദുംപാളയത്തിൽവച്ച്
്രപവചിക്കുന്നു”എന്ന്അറിയിച്ച . 28അേപ്പാൾ നൂെന്റ മകനും ബാല്യംമുതൽ
േമാെശയുെട ശു്രശൂഷക്കാരനും ആയിരുന്ന േയാശുവ: “എെന്റ
യജമാനനായ േമാെശേയ, അവെര വിേരാധിക്കണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
29 േമാെശ അവേനാട:് “എെന്ന വിചാരിച്ച് നീ അസൂയെപ്പടുന്നുേവാ?
യേഹാവയുെട ജനം എല്ലാവരും ്രപവാചകന്മാരാകുകയും യേഹാവ
തെന്റ ആത്മാവിെന അവരുെട േമൽ പകരുകയും െചയ്െതങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 30 പിെന്ന േമാെശയും യി്രസാേയൽ
മൂപ്പന്മാരും പാളയത്തിൽവന്നുേചർന്നു.

31അനന്തരം യേഹാവ അയച്ച ഒരു കാറ്റ് ഊതി കടലിൽനിന്ന് കാടെയ
െകാണ്ടുവന്ന്പാളയത്തിെന്റസമീപത്ത്ഒരു ദിവസെത്തവഴിഇേങ്ങാട്ട ംഒരു
ദിവസെത്ത വഴി അേങ്ങാട്ട ം ഇങ്ങെന പാളയത്തിെന്റ ചുറ്റിലും നിലേത്താട്
ഏകേദശം രണ്ടു മുഴം ഉയരത്തിൽ പറന്നുനില്ക്കുമാറാക്കി. 32 ജനം
എഴുേന്നറ്റ് അന്ന് പകൽ മുഴുവനും രാ്രതിമുഴുവനും പിറ്റന്നാൾ മുഴുവനും
കാടെയ പിടിച്ച കൂട്ടി; നന്നാ കുറച്ച് പിടിച്ചവൻ പത്ത് പറ പിടിച്ച കൂട്ടി;
അവർ അവെയ പാളയത്തിെന്റ ചുറ്റിലും നിരത്തി. 33 എന്നാൽ ഇറച്ചി
അവരുെട പല്ലിനിടയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ, അത് ചവച്ചിറക്കും മുമ്പ് തെന്ന
യേഹാവയുെട േകാപം ജനത്തിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ച , യേഹാവ ജനെത്ത
ഒരു മഹാബാധെകാണ്ടു സംഹരിച്ച . 34 ദുരാ്രഗഹികള െട കൂട്ടെത്ത



സംഖ്യാപുസ്തകം 11:35 231 സംഖ്യാപുസ്തകം 13:2

അവിെട കുഴിച്ചിട്ടതുെകാണ്ട് ആസ്ഥലത്തിന് കിേ്രബാത്ത-്ഹത്താവ†എന്ന്
േപരായി. 35കിേ്രബാത്ത-്ഹത്താവവിട്ട് ജനം ഹേസേരാത്തിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട്
ഹേസേരാത്തിൽപാർത്തു.

12
1 േമാെശ ഒരു കൂശ്യസ്്രതീെയ വിവാഹം െചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ട്
കൂശ്യസ്്രതീ നിമിത്തം മിര്യാമും അഹേരാനും അവനു വിേരാധമായി
സംസാരിച്ച : 2 “യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം മാ്രതേമ
അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ള്ള േവാ?ഞങ്ങൾമുഖാന്തരവുംഅരുളിെച്ചയ്തിട്ടില്ലേയാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു; യേഹാവ അത് േകട്ട . 3 േമാെശ എന്ന പുരുഷേനാ
ഭൂതലത്തിൽ ഉള്ള സകലമനുഷ്യരിലും അതിസൗമ്യനായിരുന്നു. 4 െപെട്ടന്ന്
യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും മിര്യാമിേനാടും: “നിങ്ങൾ
മൂവരും സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ വരുവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച ; അവർ മൂവരും
െചന്നു. 5 യേഹാവ േമഘസ്തംഭത്തിൽ ഇറങ്ങി കൂടാരവാതില്ക്കൽ നിന്ന്
അഹേരാെനയും മിര്യാമിെനയുംവിളിച്ച ;അവർഇരുവരുംഅേങ്ങാട്ട് െചന്നു.
6 പിെന്ന അവൻ അരുളിെച്ചയ്തത:് “എെന്റ വചനങ്ങൾ േകൾക്കുവിൻ;
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു ്രപവാചകൻ ഉെണ്ടങ്കിൽ യേഹാവയായ ഞാൻ
അവന് ദർശനത്തിൽ എെന്ന െവളിെപ്പടുത്തുകയും സ്വപ്നത്തിൽ
അവേനാട് അരുളിെച്ചയ്യ കയും െചയ്യ ം. 7എെന്റ ദാസനായ േമാെശേയാ
അങ്ങെനയല്ല; അവൻ എെന്റ ഗൃഹത്തിൽ ഒെക്കയും വിശ്വസ്തൻ
ആകുന്നു. 8 അവേനാട് ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നത് അവ്യക്തമായിട്ടല്ല
അഭിമുഖമായിട്ട ം സ്പഷ്ടമായിട്ട ം ആകുന്നു; അവൻ യേഹാവയുെട
രൂപം കാണുകയും െചയ്യ ം. അങ്ങെനയിരിെക്ക നിങ്ങൾ എെന്റ ദാസനായ
േമാെശക്ക് വിേരാധമായി സംസാരിക്കുവാൻ ഭയെപ്പടാതിരുന്നത് എന്ത?്
9 യേഹാവയുെട േകാപം അവരുെട േനെര ജ്വലിച്ച് അവിടുന്ന് അവെര
വിട്ട േപായി. 10 േമഘവും കൂടാരത്തിെന്റ മീെത നിന്ന് നീങ്ങിേപ്പായി.
മിര്യാം ഹിമംേപാെല െവളത്ത് കുഷ്ഠേരാഗിണിയായി; അഹേരാൻ
മിര്യാമിെന േനാക്കിയേപ്പാൾ അവൾ കുഷ്ഠേരാഗിണി എന്ന് കണ്ടു.
11അഹേരാൻ േമാെശേയാട:് “അേയ്യായജമാനേന,ഞങ്ങൾേഭാഷത്തമായി
െചയ്തുേപായ ഈ പാപം ഞങ്ങള െടേമൽ െവക്കരുേത. 12അമ്മയുെട
ഗർഭത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുേമ്പാൾ മാംസം പകുതി അഴുകിയിരിക്കുന്ന
ചാപിള്ളെയേപ്പാെലഇവൾആകരുേത”എന്ന്പറഞ്ഞു. 13അേപ്പാൾ േമാെശ
യേഹാവേയാട:് “ൈദവേമ,അവെള സൗഖ്യമാക്കണേമ”എന്ന് നിലവിളിച്ച .
14 യേഹാവ േമാെശേയാട:് “അവള െട അപ്പൻ അവള െട മുഖത്ത്
തുപ്പിെയങ്കിൽ അവൾ ഏഴു ദിവസം ലജ്ജിച്ചിരിക്കുകയില്ലേയാ? അവെള
ഏഴ് ദിവസേത്തക്ക് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അടച്ചിടണം; അതിനുേശഷം
അവെള േചർത്തുെകാള്ളാം” എന്ന് കല്പിച്ച . 15 ഇങ്ങെന മിര്യാമിെന
ഏഴ് ദിവസം പാളയത്തിന് പുറത്ത് ആക്കി അടച്ചിട്ട ; അവെള വീണ്ടും
സ്വീകരിക്കുന്നതുവെര ജനം യാ്രത െചയ്തില്ല. 16അതിന ്െറേശഷം ജനം
ഹേസേരാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് പാരാൻമരുഭൂമിയിൽപാളയമിറങ്ങി.

13
1 യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
ഞാൻ െകാടുക്കുവാനിരിക്കുന്ന കനാൻേദശം ഒറ്റ േനാേക്കണ്ടതിന,്
† 11. 34 കിേ്രബാത്ത-്ഹത്താവഅത്യാ്രഗഹത്തിെന്റശ്മശാനം
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ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ്രപഭുക്കന്മാരായ ഓേരാ ആളിെന വീതം
അയയ്ക്കണം”. 3 അങ്ങെന േമാെശ യേഹാവ കല്പിച്ച്രപകാരം
പാരാൻമരുഭൂമിയിൽനിന്ന് അവെരഅയച്ച ;ആപുരുഷന്മാർ യി്രസാേയൽ
മക്കളിൽ തലവന്മാർ ആയിരുന്നു. 4 അവരുെട േപരുകൾ ഇവയാണ്:
രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിൽ സക്കൂറിെന്റ മകൻ ശമ്മൂവ. 5 ശിെമേയാൻ
േഗാ്രതത്തിൽ േഹാരിയുെട മകൻ ശാഫാത്ത.് 6 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ
െയഫുെന്നയുെട മകൻ കാേലബ.് 7 യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽ
േയാേസഫിെന്റ മകൻ ഈഗാൽ. 8 എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിൽ നൂെന്റ
മകൻ േഹാേശയ. 9 െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽ രാഫൂവിെന്റ മകൻ
പൽതി. 10 െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽ േസാദിയുെട മകൻ ഗദ്ദീേയൽ
11 േയാേസഫിെന്റ േഗാ്രതമായ മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽ സൂസിയുെട മകൻ
ഗദ്ദി. 12 ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ െഗമല്ലിയുെട മകൻ അമ്മീേയൽ. 13ആേശർ
േഗാ്രതത്തിൽ മിഖാേയലിെന്റ മകൻ െസഥൂർ. 14 നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽ
െവാപ്സിയുെട മകൻ നഹ്ബി. 15 ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽ മാഖിയുെട മകൻ
ഗയൂേവൽ. 16 േദശം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ േമാെശ അയച്ച പുരുഷന്മാരുെട
േപരുകൾഇവആകുന്നു.എന്നാൽ േമാെശനൂെന്റ മകനായ േഹാേശെയക്ക്
േയാശുവ എന്ന് േപരിട്ട . 17 കനാൻേദശം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ അയച്ചേപ്പാൾ
േമാെശ അവേരാട:് “നിങ്ങൾ ഈ വഴി െതെക്ക േദശത്ത് െചന്ന് മലയിൽ
കയറുക; 18 േദശം ഏതുവിധമുള്ളത് എന്നും, അതിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന
ജനം ബലവാന്മാേരാ ബലഹീനേരാ, ചുരുക്കേമാ അധികേമാ; 19 അവർ
പാർക്കുന്ന േദശം നല്ലേതാ ആകാത്തേതാ,അവർ വസിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങൾ
പാളയങ്ങേളാ േകാട്ടകേളാ, 20 പുഷ്ടിയുള്ളേതാ പുഷ്ടിയില്ലാത്തേതാ;
അതിൽവൃക്ഷംഉേണ്ടാഇല്ലേയാഎന്നിങ്ങെനേനാക്കിഅറിയുവിൻ;നിങ്ങൾ
ൈധര്യെപ്പട്ട് േദശത്തിെല ഫലങ്ങള ം െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അത് മുന്തിരിങ്ങ പഴുത്തുതുടങ്ങുന്ന കാലം ആയിരുന്നു. 21 അങ്ങെന
അവർ കയറിേപ്പായി,സീൻമരുഭൂമിമുതൽ ഹമാത്തിനുേപാകുന്ന വഴിയായി
രേഹാബ് വെര േദശെത്ത ഒറ്റ േനാക്കി. 22അവർ െതെക്കേദശത്തുകൂടി
െചന്ന് െഹേ്രബാനിൽ എത്തി; അവിെട അനാക്കിെന്റ പു്രതന്മാരായ
അഹീമാനും േശശായിയും തൽമായിയും ഉണ്ടായിരുന്നു; െഹേ്രബാൻ
ഈജിപ്റ്റിെല േസാവാരിന് ഏഴ് സംവത്സരം മുമ്പ് പണിതതായിരുന്നു.
23അവർഎസ്േകാൽതാഴ്വരേയാളം െചന്ന് അവിെടനിന്ന് ഒരു മുന്തിരിവള്ളി
കുലേയാടുകൂടി പറിെച്ചടുത്ത് ഒരുതണ്ടിേന്മൽെകട്ടി രണ്ടുേപർകൂടി ചുമന്നു;
അവർ മാതളപ്പഴവുംഅത്തിപ്പഴവും കൂെട െകാണ്ടുേപാന്നു. 24യി്രസാേയൽ
മക്കൾഅവിെടനിന്ന് മുറിെച്ചടുത്ത മുന്തിരിക്കുലനിമിത്തംആസ്ഥലത്തിന്
എസ്േകാൽ*താഴ്വര എന്ന് േപരായി. 25 അവർ നാല്പത് ദിവസംെകാണ്ട്
േദശം ഒറ്റ േനാക്കിക്കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവന്നു. 26 അവർ യാ്രതെചയ്ത്
പാരാൻ മരുഭൂമിയിെല കാേദശിൽ േമാെശയുെടയും അഹേരാെന്റയും
യി്രസാേയൽ മക്കള െട സർവ്വസഭയുെടയും അടുക്കൽവന്ന് അവേരാടും
സർവ്വസഭേയാടും വർത്തമാനം അറിയിച്ച ; േദശത്തിെല ഫലങ്ങള ം
അവെര കാണിച്ച . 27അവർ അവേനാട് വിവരിച്ച പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
“നീ ഞങ്ങെള അയച്ച േദശേത്തക്ക് ഞങ്ങൾ േപായി; അത് പാലും
േതനും† ഒഴുകുന്ന േദശം തെന്ന; ഇതാ അതിെല ഫലങ്ങൾ. 28 എങ്കിലും
േദശത്ത് പാർക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ബലവാന്മാരും പട്ടണങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉറപ്പ ം

* 13. 24 എസ്േകാൽകൂട്ടം † 13. 27 പാലും േതനുംഫലഭൂയിഷ്ടമായ
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വലുപ്പവും ഉള്ളവയും ആകുന്നു. ഞങ്ങൾ അനാക്കിെന്റ പു്രതന്മാെരയും
അവിെട കണ്ടു. 29അമാേലക്യർ െതെക്ക േദശത്ത് വസിക്കുന്നു; ഹിത്യരും
െയബൂസ്യരും അേമാര്യരും പർവ്വതങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നു; കനാന്യർ
കടൽക്കരയിലും േയാർദ്ദാൻനദീതീരത്തും പാർക്കുന്നു”. 30 എന്നാൽ
കാേലബ് േമാെശയുെട മുമ്പാെക ജനെത്ത നിശ്ശബ്ദരാക്കി: “നാം െചന്ന്
അത് ൈകവശമാക്കുക; അത് ജയിക്കുവാൻ നമുക്കു കഴിയും” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 31എങ്കിലുംഅവേനാടുകൂടി േപായപുരുഷന്മാർ: “ആജനത്തിെന്റ
േനെര െചല്ല വാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല; അവർ നമ്മിലും ബലവാന്മാർ
ആകുന്നു”എന്ന്പറഞ്ഞു. 32അവർഒറ്റ േനാക്കിയേദശെത്തക്കുറിച്ച്അവർ
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് െതറ്റായ വിവരണം നൽകി: “ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച്
ഒറ്റ േനാക്കിയ േദശം നിവാസികെള തിന്നുകളയുന്ന േദശം ആകുന്നു;
ഞങ്ങൾഅവിെടകണ്ടസകലജനവുംഅതികായന്മാർ; 33അവിെടഞങ്ങൾ
മല്ലന്മാരുെട സന്തതികളായ അനാക്യമല്ലന്മാെരയും കണ്ടു; ഞങ്ങൾക്ക്
തെന്ന ഞങ്ങൾ െവട്ട ക്കിളികെളേപ്പാെല േതാന്നി; അവരുെട കാഴ്ചയ്ക്കും
ഞങ്ങൾഅങ്ങെനതെന്നആയിരുന്നു.

14
1 അേപ്പാൾ സഭ ആസകലം തീ്രവ ദു:ഖത്താൽ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച ;
ജനം ആ രാ്രതിമുഴുവനും കരഞ്ഞു. 2 യി്രസാേയൽ മക്കൾ എല്ലാവരും
േമാെശക്കും അഹേരാനും വിേരാധമായി പിറുപിറുത്തു; സഭ ആസകലം
അവേരാട:് “ഈജിപ്റ്റിൽവേച്ചാ ഈ മരുഭൂമിയിൽവേച്ചാ ഞങ്ങൾ
മരിച്ച േപായിരുന്നു എങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു. 3 വാളാൽ വീേഴണ്ടതിന്
യേഹാവ ഞങ്ങെള ആ േദശത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകുന്നത് എന്തിന?്
ഞങ്ങള െട ഭാര്യമാരും മക്കള ം െകാള്ളയായിേപ്പാകുമേല്ലാ;ഈജിപ്റ്റിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകുകയല്ലേയാ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത്?” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 നാം
ഒരു നായകെന തിരെഞ്ഞടുത്ത് ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുക”
എന്നും അവർ തമ്മിൽതമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 5 അേപ്പാൾ േമാെശയും
അഹേരാനും യി്രസാേയൽസഭയുെട സർവ്വസംഘത്തിെന്റയും മുമ്പിൽ
കവിണ്ണ വീണു. 6 േദശെത്ത ഒറ്റ േനാക്കിയവരിൽ നൂെന്റ മകൻ
േയാശുവയും െയഫുെന്നയുെട മകൻ കാേലബും വസ്്രതം കീറി,
7 യി്രസാേയൽ മക്കള െട സർവ്വസഭേയാടും പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ:
“ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് ഒറ്റ േനാക്കിയ േദശം എ്രതയും നല്ലേദശം ആകുന്നു.
8 യേഹാവ നമ്മിൽ ്രപസാദിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നെമ്മ പാലും
േതനും ഒഴുകുന്ന ആ േദശേത്തക്ക് െകാണ്ടുെചന്ന് അത് നമുക്ക് തരും.
9 യേഹാവേയാട് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുകമാ്രതം അരുത;് ആ േദശത്തിെല
ജനെത്ത ഭയെപ്പടരുത;് അവർ നമുക്ക് ഇരയാകുന്നു; അവരുെട ശരണം
െപായ്േപായിരിക്കുന്നു; നേമ്മാടുകൂെട യേഹാവ ഉള്ളതുെകാണ്ട് അവെര
ഭയെപ്പടരുത്. 10 എന്നാൽ ‘അവെര കെല്ലറിയണം’ എന്ന് സഭെയല്ലാം
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േതജസ്സ് സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ എല്ലാ
യി്രസാേയൽമക്കള ം കാൺെക ്രപത്യക്ഷമായി. 11യേഹാവ േമാെശേയാട:്
“ഈജനംഎ്രതേത്താളംഎെന്നനിരസിക്കും?ഞാൻഅവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ
െചയ്തിട്ട ള്ളസകലഅടയാളങ്ങള ംകണ്ടിട്ട ംഅവർഎ്രതേത്താളംഎെന്ന
വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും? 12 ഞാൻ അവെര മഹാമാരിയാൽ ദണ്ഡിപ്പിച്ച്
സംഹരിച്ച കളയുകയും നിെന്ന അവെരക്കാൾ വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള
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ജാതിയാക്കുകയുംെചയ്യ ം”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു. 13േമാെശയേഹാവേയാട്
പറഞ്ഞത്: “എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റ കാർ അത് േകൾക്കും; അങ്ങ് ഈ
ജനെത്തഅവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് അങ്ങയുെട ശക്തിയാൽ പുറെപ്പടുവിച്ച്
െകാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ. 14 അവർ അത് ഈ േദശനിവാസികേളാടും
പറയും; യേഹാവയായ അങ്ങ് ഈ ജനത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ ഉെണ്ടന്നും
അവർ അങ്ങെയ അഭിമുഖമായി കണ്ടു എന്നും ഈജിപ്റ്റ കാർ
േകട്ടിരിക്കുന്നു; അവിടുെത്ത േമഘം ഇവർക്ക് മീെത നില ്ക്കുകയും പകൽ
േമഘസ്തംഭത്തിലും രാ്രതി അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും അങ്ങ് ഇവർക്ക് മുമ്പായി
നടക്കുകയും െചയ്യന്നുവേല്ലാ. 15അങ്ങ് ഇേപ്പാൾ ഈ ജനെത്ത മുഴുവനും
ഒരു ഒറ്റമനുഷ്യെനേപ്പാെല െകാന്നുകളഞ്ഞാൽ അവിടുെത്ത കീർത്തി
േകട്ടിരിക്കുന്ന ജാതികൾ: 16 ‘ഈ ജനേത്താട് സത്യംെചയ്ത േദശേത്തക്ക്
അവെര െകാണ്ടുേപാകുവാൻ യേഹാവയ്ക്ക് കഴിയായ്കെകാണ്ട്
അവൻ അവെര മരുഭൂമിയിൽവച്ച് െകാന്നുകളഞ്ഞു’ എന്ന് പറയും.
17യേഹാവ ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും ഉള്ളവൻ;അകൃത്യവും ലംഘനവും
ക്ഷമിക്കുന്നവൻ; കുറ്റക്കാരെന െവറുെത വിടാെത പിതാക്കന്മാരുെട
അകൃത്യം മൂന്നാമെത്തയും നാലാമെത്തയും തലമുറേയാളം മക്കള െടേമൽ
സന്ദർശിക്കുന്നവൻ; 18 എന്നിങ്ങെന അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
കർത്താേവ, ഇേപ്പാൾ അങ്ങയുെട ശക്തി വലുതായിരിക്കണേമ.
19അങ്ങയുെട മഹാദയയ്ക്കു തക്കവണ്ണം ഈജിപ്റ്റ് മുതൽ ഇവിടംവെര
ഈ ജനേത്താട് അങ്ങ് ക്ഷമിച്ച വന്നതുേപാെല ഈ ജനത്തിെന്റ അകൃത്യം
ക്ഷമിക്കണേമ”. 20അതിന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തത:് “നിെന്റ അേപക്ഷ
്രപകാരം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. 21 എങ്കിലും എന്നാണ, ഭൂമിെയല്ലാം
യേഹാവയുെട േതജസ്സ െകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും. 22 എെന്റ േതജസ്സ ം
മി്രസയീമിലും മരുഭൂമിയിലുംവച്ച് ഞാൻ െചയ്തഅടയാളങ്ങള ം കണ്ടിട്ട ള്ള
പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും ഇേപ്പാൾ പത്ത് ്രപാവശ്യം എെന്ന പരീക്ഷിക്കുകയും
എെന്റവാക്ക്അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട് 23അവരുെട
പിതാക്കന്മാേരാട് ഞാൻ സത്യം െചയ്തിട്ട ള്ള േദശം അവർ കാണുകയില്ല;
എെന്ന നിരസിച്ചവർ ആരും അത് കാണുകയില്ല. 24 എെന്റ ദാസനായ
കാേലേബാ,അവന് േവെറാരുസ്വഭാവമുള്ളതുെകാണ്ടുംഎെന്നപൂർണ്ണമായി
അനുസരിച്ചതുെകാണ്ടുംഅവൻ േപായിരുന്ന േദശേത്തക്ക്ഞാൻഅവെന
എത്തിക്കും; അവെന്റ സന്തതി അത് ൈകവശമാക്കും. 25 എന്നാൽ
അമാേലക്യരുംകനാന്യരുംതാഴ്വരയിൽപാർക്കുന്നതുെകാണ്ട്നിങ്ങൾനാെള
െചങ്കടലിേലക്കുള്ളവഴിയായി മരുഭൂമിയിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുവിൻ”.

26യേഹാവപിെന്നയും േമാെശേയാടുംഅഹേരാേനാടുംഅരുളിെച്ചയ്തത:്
27 “ഈ ദുഷ്ടജനം എ്രതേത്താളം എനിക്ക് വിേരാധമായി പിറുപിറുക്കും?
യി്രസാേയൽ മക്കൾ എനിക്ക് വിേരാധമായി പിറുപിറുക്കുന്നത് ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു. 28ഞാൻ േകൾെക്ക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല തെന്ന,
എന്നാണ, ഞാൻ നിങ്ങേളാട് െചയ്യ െമന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു
എന്ന് അവേരാട് പറയുവിൻ. 29 ഈ മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങള െട
ശവം വീഴും; െയഫുെന്നയുെട മകൻ കാേലബും നൂെന്റ മകൻ
േയാശുവയും ഒഴിെക ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ േമേലാട്ട് എണ്ണെപ്പട്ടവരായി
30 എെന്റ േനെര പിറുപിറുത്ത നിങ്ങളിൽ ആരും ഞാൻ നിങ്ങെള
പാർപ്പിക്കുെമന്ന് സത്യംെചയ്ത േദശത്ത് കടക്കുകയില്ല. 31 എന്നാൽ
െകാള്ളയായിേപ്പാകുെമന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട ള്ള നിങ്ങള െട
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കുഞ്ഞുകുട്ടികെള ഞാൻ അതിൽ കടക്കുമാറാക്കും; നിങ്ങൾ
നിരസിച്ചിരിക്കുന്ന േദശംഅവർഅറിയും. 32എന്നാൽനിങ്ങേളാ,നിങ്ങള െട
ശവം ഈ മരുഭൂമിയിൽ വീഴും. 33 നിങ്ങളിൽ അവസാനെത്ത ആൾ
ഈ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ച വീഴുന്നതുവെര നിങ്ങള െട അവിശ്വസ്തതക്ക്
്രപായശ്ചിത്തം െചയ്തുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട മക്കൾ നാല്പത് സംവത്സരം
മരുഭൂമിയിൽ ഇടയരായി സഞ്ചരിക്കും; 34 േദശം ഒറ്റ േനാക്കിയ നാല്പത്
ദിവസത്തിെന്റ എണ്ണത്തിെനാത്തവണ്ണം, ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു സംവത്സരം
വീതം, നാല്പത് സംവത്സരം നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾ വഹിച്ച്
എെന്റ അകൽച്ച അറിയും. 35 എനിക്ക് വിേരാധമായി കൂട്ടംകൂടിയ
ഈ ദുഷ്ടസഭേയാട് ഞാൻ ഇങ്ങെന െചയ്യ ം: ഈ മരുഭൂമിയിൽ
അവർ ഒടുങ്ങും; ഇവിെട അവർ മരിക്കും എന്ന് യേഹാവയായ ഞാൻ
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”. 36 േദശം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ േമാെശ അയച്ചവരും,
മടങ്ങിവന്ന് േദശെത്തക്കുറിച്ച് ദുർവർത്തമാനം പറഞ്ഞ് സഭമുഴുവനും
അവന് വിേരാധമായി പിറുപിറുക്കുവാൻ കാരണം ആയവരും,
37 േദശെത്തക്കുറിച്ച് ദുർവർത്തമാനം പറഞ്ഞവരുമായ പുരുഷന്മാർ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഒരു ബാധെകാണ്ട് മരിച്ച . 38 എന്നാൽ േദശം
ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ േപായ പുരുഷന്മാരിൽ നൂെന്റ മകൻ േയാശുവയും
െയഫുെന്നയുെട പു്രതൻ കാേലബും മരിച്ചില്ല. 39 പിെന്ന േമാെശ ഈ
വാക്കുകൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ എല്ലാവേരാടും പറഞ്ഞു; ജനം ഏറ്റവും
ദുഃഖിച്ച .

40പിേറ്റന്ന്അവർഅതികാലത്ത്എഴുേന്നറ്റ:് “ഇതാ,യേഹാവഞങ്ങൾക്കു
വാഗ്ദാനം െചയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്ക് ഞങ്ങൾ കയറിേപ്പാകുന്നു:
ഞങ്ങൾ പാപം െചയ്തുേപായി” എന്ന് പറഞ്ഞ് മലമുകളിൽ കയറി.
41അേപ്പാൾ േമാെശ: “നിങ്ങൾഎന്തിന് യേഹാവയുെട കല്പന ലംഘിക്കുന്നു?
അത് സാദ്ധ്യമാകുകയില്ല. 42 ശ്രതുക്കളാൽ േതാൽക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങൾ കയറരുത;് യേഹാവ നിങ്ങള െട മേദ്ധ്യ ഇല്ല. 43അമാേലക്യരും
കനാന്യരും അവിെട നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ ഉണ്ട;് നിങ്ങൾ വാളാൽ വീഴും;
നിങ്ങൾ യേഹാവെയ വിട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് യേഹാവ
നിങ്ങേളാടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 44എന്നിട്ട ം അവർ
ധാർഷ്ട്യം പൂണ്ട് മലമുകളിൽ കയറി; യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകവും
േമാെശയും പാളയത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടതും ഇല്ല. 45അനന്തരം മലയിൽ
അധിവസിച്ചിരുന്നഅമാേലക്യരും കനാന്യരും ഇറങ്ങിവന്ന്അവെര േതാല്പിച്ച്
േഹാർമ്മാവെരഅവെരഛിന്നിച്ച്ഓടിച്ച കളഞ്ഞു.

15
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറേയണ്ടത്: ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന
നിങ്ങള െട നിവാസേദശത്ത് നിങ്ങൾ ്രപേവശിച്ചേശഷം 3 ഒരു േനർച്ച
നിവർത്തിക്കുവാേനാ, സ്വേമധാദാനമാേയാ, നിങ്ങള െട ഉത്സവങ്ങളിേലാ,
മാടിെനേയാ ആടിെനേയാ േഹാമയാഗമായിേട്ടാ ഹനനയാഗമായിേട്ടാ
യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായി ഒരു ദഹനയാഗം അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ,
4 യേഹാവയ്ക്ക് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നവൻ കാൽ ഗീൻ എണ്ണേചർത്ത
ഒരിടങ്ങഴി മാവ് േഭാജനയാഗമായി െകാണ്ടുവരണം. 5 േഹാമയാഗത്തിനും
ഹനനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗമായി നീ ആെടാന്നിന് കാൽഹീൻ
വീഞ്ഞ് െകാണ്ടുവരണം. 6 ആട്ട െകാറ്റനായാൽ ഹീനിൽ മൂന്നിെലാന്ന്
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എണ്ണേചർത്ത രണ്ടിടങ്ങഴി മാവ് േഭാജനയാഗമായി െകാണ്ടുവരണം.
7അതിെന്റപാനീയയാഗത്തിന്ഹീനിൽമൂന്നിെലാന്ന്വീഞ്ഞുംയേഹാവയ്ക്ക്
സൗരഭ്യവാസനയായി അർപ്പിക്കണം. 8 േനർച്ച നിവർത്തിക്കുവാേനാ
യേഹാവയ്ക്ക് സമാധാനയാഗം കഴിക്കുവാേനാ േഹാമയാഗത്തിേനാ
ഹനനയാഗത്തിേനാ ഒരു കാളക്കിടാവിെന െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ
9 അതിേനാടുകൂടി അര ഗീൻ എണ്ണേചർത്ത മൂന്നിടങ്ങഴി മാവ്
േഭാജനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 10 അതിെന്റ പാനീയയാഗമായി അര
ഹീൻ വീഞ്ഞ് യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 11കാളക്കിടാവ്,ആട്ട െകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാട,് േകാലാട്ടിൻകുട്ടി
എന്നിവയിൽഓേരാന്നിനുംഇങ്ങെനതെന്നേവണം. 12നിങ്ങൾഅർപ്പിക്കുന്ന
യാഗമൃഗങ്ങള െട എണ്ണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ഓേരാന്നിനും ഇങ്ങെനതെന്ന
േവണം. 13സ്വേദശവാസിയായവെരല്ലാംയേഹാവയ്ക്ക്സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗം അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ ഇെതല്ലാം ഇങ്ങെനതെന്നഅനുഷ്ഠിക്കണം.
14 നിങ്ങേളാടുകൂടി പാർക്കുന്ന പരേദശിേയാ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
സ്ഥിരവാസം െചയ്യന്ന ഒരുവേനാ യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗംകഴിക്കുന്നുെവങ്കിൽനിങ്ങൾഅനുഷ്ഠിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
അവനുംഅനുഷ്ഠിക്കണം. 15നിങ്ങൾക്കുംവന്നുപാർക്കുന്നപരേദശിയ്ക്കും
സർവ്വസഭയ്ക്കും തലമുറതലമുറയായി എേന്നക്കും ഒരു ചട്ടം തെന്ന
ആയിരിക്കണം; യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ പരേദശി നിങ്ങെളേപ്പാെല
തെന്ന ആയിരിക്കണം. 16 നിങ്ങൾക്കും വന്നുപാർക്കുന്ന പരേദശിയ്ക്കും
്രപമാണവും നിയമവും ഒന്നുതെന്നആയിരിക്കണം”.

17യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 18 “യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് പറേയണ്ടത:് ഞാൻ നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകുന്ന േദശത്ത്
നിങ്ങൾ ്രപേവശിച്ചേശഷം, 19 േദശത്തിെല ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് ഉദർച്ചാർപ്പണം* കഴിക്കണം. 20 ആദ്യെത്ത
തരിമാവുെകാണ്ടുള്ള ഒരു വട ഉദർച്ചാർപ്പണമായി കഴിക്കണം;
െമതിക്കളത്തിെന്റ ഉദർച്ചാർപ്പണംേപാെല തെന്ന അത് ഉദർച്ച െചയ്യണം.
21 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായി ആദ്യെത്ത തരിമാവുെകാണ്ട്
യേഹാവയ്ക്ക് ഉദർച്ചാർപ്പണംകഴിക്കണം.

22യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചഈസകലകല്പനകളിൽ 23ഏെതങ്കിലും
്രപമാണിക്കാെത വീഴ്ച വരുത്തുകേയാ, കല്പിച്ച നാൾമുതൽ
തലമുറതലമുറയായി േമാെശമുഖാന്തരം കല്പിച്ചസകലത്തിലുംഏെതങ്കിലും
നിങ്ങൾ ്രപമാണിക്കാെത െതറ്റ് െചയ്യ കേയാ െചയ്താൽ, 24അറിവില്ലാെത
അബദ്ധത്തിൽ സഭ വല്ലതും െചയ്തുേപായാൽ സഭെയല്ലാം കൂടി
േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവിെനയും പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും ചട്ട്രപകാരം അതിനുള്ള േഭാജനയാഗേത്താടും
പാനീയയാഗേത്താടുംകൂടി യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായി
അർപ്പിക്കണം. 25 ഇങ്ങെന പുേരാഹിതൻ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സർവ്വസഭയ്ക്കുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ അത്
അവേരാട് ക്ഷമിക്കും; അത് അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുകയും അവർ
അവരുെട അബദ്ധത്തിനായി യേഹാവയ്ക്ക് ദഹനയാഗമായി അവരുെട
വഴിപാടും പാപയാഗവും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുകയും
െചയ്തുവേല്ലാ. 26എന്നാൽഅത് യി്രസാേയൽ മക്കള െടസർവ്വസഭേയാടും

* 15. 19 ഉദർച്ചാർപ്പണം ഉയർത്തിഅർപ്പിക്കുക
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അവരുെട ഇടയിൽ വന്നുപാർക്കുന്ന പരേദശിേയാടും ക്ഷമിക്കും; െതറ്റ്
സർവ്വജനത്തിനുമുള്ളതായിരുന്നുവേല്ലാ. 27 ഒരാൾ അബദ്ധത്തിൽ പാപം
െചയ്താൽ അവൻ തനിക്കുേവണ്ടി പാപയാഗത്തിനായി ഒരു വയസ്സ്
്രപായമുള്ള ഒരു െപൺേകാലാടിെനഅർപ്പിക്കണം. 28അബദ്ധത്തിൽപാപം
െചയ്തവന് പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ പുേരാഹിതൻ അവനുേവണ്ടി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ്രപായശ്ചിത്തകർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം;
എന്നാൽ അത് അവേനാട് ക്ഷമിക്കും. 29യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽ
അബദ്ധത്തിൽ പാപം െചയ്യന്നവൻ സ്വേദശിേയാ വന്നുപാർക്കുന്ന
പരേദശിേയാ ആയാലും ്രപമാണം ഒന്നുതെന്നആയിരിക്കണം. 30എന്നാൽ
സ്വേദശികളിേലാ പരേദശികളിേലാ ആെരങ്കിലും കരുതിക്കൂട്ടി െചയ്താൽ
അവൻ യേഹാവെയ ദുഷിക്കുന്നു; അവെന അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയണം. 31അവൻയേഹാവയുെടവചനംധിക്കരിച്ച്അവിടുെത്ത
കല്പന ലംഘിച്ച ; അവെന നിർമ്മൂലമാക്കിക്കളയണം; അവെന്റ അകൃത്യം
അവെന്റേമൽഇരിക്കും”.

32 യി്രസാേയൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ശബ്ബത്തുനാളിൽ
ഒരുത്തൻ വിറക് െപറുക്കുന്നത് കണ്ടു. 33അവൻ വിറക് െപറുക്കുന്നത്
കണ്ടവർ അവെന േമാെശയുെടയും അഹേരാെന്റയും സർവ്വസഭയുെടയും
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 34 അവേനാട് െചേയ്യണ്ടത് എെന്തന്ന്
വിധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ അവെന തടവിൽവച്ച . 35 പിെന്ന
യേഹാവ േമാെശേയാട:് “ആ മനുഷ്യൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം;
സർവ്വസഭയും പാളയത്തിന് പുറത്തുവച്ച് അവെന കെല്ലറിയണം” എന്ന്
കല്പിച്ച . 36യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെലസർവ്വസഭയുംഅവെന
പാളയത്തിന് പുറത്ത് െകാണ്ടുേപായി കെല്ലറിഞ്ഞ് െകാന്നു.

37യേഹാവപിെന്നയും േമാെശേയാട്അരുളിെച്ചയ്തത:് 38 “നീയി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് പറേയണ്ടത:് അവർ തലമുറതലമുറയായി വസ്്രതത്തിെന്റ
േകാണുകളിൽ െതാങ്ങലുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഓേരാ െതാങ്ങലിലും
നീലച്ചരട് െകട്ട കയും േവണം. 39നിങ്ങൾയേഹാവയുെട സകലകല്പനകള ം
ഓർത്ത് അനുസരിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങള െട സ്വന്തഹൃദയെത്തയും
കണ്ണിെനയും അനുസരിച്ച് പരസംഗമായി നടക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും ആ
െതാങ്ങൽസ്മാരകംആയിരിക്കണം. 40നിങ്ങൾഎെന്റസകലകല്പനകള ം
ഓർത്ത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങള െട ൈദവത്തിന് വിശുദ്ധരായിരിേക്കണ്ടതിനു
തെന്ന. 41നിങ്ങള െടൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങെളഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു; ഞാൻ
നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവതെന്ന.

16
1എന്നാൽ േലവിയുെട മകനായ െകഹാത്തിെന്റ മകനായ യിസ്ഹാരിെന്റ
മകൻ േകാരഹ,് രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിൽ എലീയാബിെന്റ പു്രതന്മാരായ
ദാഥാൻ,അബീരാം, േപെലത്തിെന്റ മകനായ ഓൻഎന്നിവർ 2യി്രസാേയൽ
മക്കളിൽ സഭാ്രപധാനികള ം തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ്രപതിനിധികള ം
്രപമാണികള മായ ഇരുനൂറ്റമ്പത് പുരുഷന്മാെര കൂട്ടി േമാെശേയാട്
മത്സരിച്ച . 3അവർ േമാെശക്കും അഹേരാനും വിേരാധമായി കൂട്ടംകൂടി
അവേരാട:് “മതി, മതി; സഭയിൽ എല്ലാവരും വിശുദ്ധരാകുന്നു;
യേഹാവ അവരുെട മേദ്ധ്യ ഉണ്ട്; പിെന്ന നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
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സഭയ്ക്ക് മീെത നിങ്ങെളത്തെന്ന ഉയർത്തുന്നത് എന്ത?്” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 4 ഇത് േകട്ടേപ്പാൾ േമാെശ കമിഴ്ന്നുവീണു. 5 അവൻ
േകാരഹിേനാടും എല്ലാ കൂട്ടേരാടും പറഞ്ഞത:് “നാെള രാവിെല
യേഹാവ അവിടുേത്തക്കുള്ളവർ ആെരന്നും തിരുസന്നിധിേയാട്
അടുക്കുവാൻ േയാഗ്യതയുള്ള വിശുദ്ധൻ ആെരന്നും കാണിക്കും;
അവിടുന്ന് തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നവെന അവിടുേത്താട് അടുക്കുമാറാക്കും.
6 േകാരഹും അവെന്റ എല്ലാ കൂട്ടരുമായുള്ളവേര, ഇതു െചയ്യ വിൻ:
7 നാെള യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ധൂപകലശം എടുത്ത് അതിൽ തീയിട്ട്
ധൂപവർഗ്ഗം ഇടുവിൻ; യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നവൻ തെന്ന വിശുദ്ധൻ;
േലവിപു്രതന്മാേര, മതി, മതി!” 8 പിെന്ന േമാെശ േകാരഹിേനാട് പറഞ്ഞത:്
“േലവിപു്രതന്മാേര, േകൾക്കുവിൻ. 9 യേഹാവയുെട തിരുനിവാസത്തിെല
േവലെചയ്യ വാനും സഭയുെട ശു്രശൂഷയ്ക്കായി അവരുെട മുമ്പാെക
നില്ക്കുവാനും യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവം നിങ്ങെള തെന്റ അടുക്കൽ
വരുേത്തണ്ടതിന് യി്രസാേയൽസഭയിൽനിന്ന് നിങ്ങെള േവറുതിരിച്ചത്
നിങ്ങൾക്ക് േപാരാേയാ? 10അവിടുന്ന് നിെന്നയും േലവിപു്രതന്മാരായ നിെന്റ
സകലസേഹാദരന്മാെരയും തേന്നാട് അടുക്കുമാറാക്കിയേല്ലാ; നിങ്ങൾ
പൗേരാഹിത്യംകൂെട കാംക്ഷിക്കുന്നുേവാ? 11 ഇത് കാരണം നീയും നിെന്റ
കൂട്ടെരല്ലാവരുംയേഹാവയ്ക്ക്വിേരാധമായികൂട്ടംകൂടിയിരിക്കുന്നു;നിങ്ങൾ
അഹേരാെന്റ േനെരപിറുപിറുക്കുവാൻതക്കവണ്ണംഅവൻഎന്തുള്ള ?”.

12 പിെന്ന േമാെശ എലീയാബിെന്റ പു്രതന്മാരായ ദാഥാെനയും
അബീരാമിെനയും വിളിക്കുവാൻ ആളയച്ച;് അതിന് അവർ: 13 “ഞങ്ങൾ
വരുകയില്ല; മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങെള െകാല്ല വാൻ നീ ഞങ്ങെള പാലും
േതനും* ഒഴുകുന്ന േദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നത് കൂടാെത നിെന്നത്തെന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് അധിപതിയും ആക്കുന്നുേവാ? 14അ്രതയുമല്ല, നീ ഞങ്ങെള
പാലും േതനും† ഒഴുകുന്ന േദശേത്തക്ക് െകാണ്ടുവരുകേയാ നിലങ്ങള ം
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം അവകാശമായി തരുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല; നീ
ഇവരുെട കണ്ണ് ചുഴെന്നടുക്കുേമാ‡? ഞങ്ങൾ വരുകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു.
15 അേപ്പാൾ േമാെശ ഏറ്റവും േകാപിച്ച . അവൻ യേഹാവേയാട:്
“അവരുെട വഴിപാട് കടാക്ഷിക്കരുേത; ഞാൻ അവരുെട പക്കൽനിന്ന് ഒരു
കഴുതെയേപ്പാലും വാങ്ങിയിട്ടില്ല; അവരിൽ ഒരുത്തേനാടും ഒരു േദാഷവും
െചയ്തിട്ട മില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 േമാെശ േകാരഹിേനാട:് “നീയും നിെന്റ
അനുയായികളായ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതുേപരും (250) നാെള യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ വരണം; അഹേരാനും അവിെട ഉണ്ടായിരിക്കും. 17 നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ധൂപകലശം എടുത്ത് അവയിൽ ധൂപവർഗ്ഗം
ഇട്ട് ഒേരാരുത്തനും ഓേരാ ധൂപകലശമായി ഇരുനൂറ്റമ്പത് കലശവും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ; നീയും അഹേരാനും കൂടി
അവനവെന്റ ധൂപകലശവുമായി വരണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 അങ്ങെന
അവർ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ധൂപകലശം എടുത്ത് തീയിട്ട് അതിൽ
ധൂപവർഗ്ഗവും ഇട്ട് േമാെശയും അഹേരാനുമായി സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽനിന്നു. 19 േകാരഹ്അവർക്ക് വിേരാധമായി സർവ്വസഭെയയും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തി; അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട േതജസ്സ്സർവ്വസഭയ്ക്കും ്രപത്യക്ഷമായി.

* 16. 13 പാലും േതനും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ † 16. 14 പാലും േതനും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ‡ 16. 14
കണ്ണ് ചുഴെന്നടുക്കുേമാഈജനങ്ങെളകബളിപ്പിക്കുേമാ
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20 യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും: 21 “ഈ സഭയുെട
മദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് മാറിേപ്പാകുവിൻ; ഞാൻ അവെര ക്ഷണത്തിൽ
സംഹരിക്കും” എന്ന് കല്പിച്ച . 22 അേപ്പാൾ അവർ കമിഴ്ന്നുവീണു:
“സകലജനത്തിെന്റയും ആത്മാക്കൾക്ക് ഉടയവനാകുന്ന ൈദവേമ, ഒരു
മനുഷ്യൻ പാപം െചയ്തതിന് അങ്ങ് സർവ്വസഭേയാടും േകാപിക്കുേമാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 23അതിന് യേഹാവ േമാെശേയാട്: 24 “േകാരഹ്, ദാഥാൻ,
അബീരാം എന്നിവരുെട കൂടാരങ്ങള െട സമീപത്തുനിന്ന് മാറിെക്കാള്ള വിൻ
എന്ന് സഭേയാട് പറയുക”എന്ന് കല്പിച്ച . 25 േമാെശഎഴുേന്നറ്റ് ദാഥാെന്റയും
അബീരാമിെന്റയും അടുക്കൽ െചന്നു; യി്രസാേയൽ മൂപ്പന്മാരും അവെന്റ
പിന്നാെല െചന്നു.

26 അവൻ സഭേയാട:് “ഈ ദുഷ്ടമനുഷ്യരുെട സകലപാപങ്ങളാലും
നിങ്ങൾ സംഹരിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട കൂടാരങ്ങള െട
അടുക്കൽനിന്ന് മാറിേപ്പാകുവിൻ; അവർക്കുള്ള യാെതാന്നിെനയും
െതാടരുത”്എന്ന്പറഞ്ഞു. 27അങ്ങെനഅവർേകാരഹ്, ദാഥാൻ,അബീരാം
എന്നിവരുെട കൂടാരങ്ങള െട സമീപത്തുനിന്ന് മാറിേപ്പായി. എന്നാൽ
ദാഥാനും അബീരാമും പുറത്ത് വന്നു: അവരും അവരുെട ഭാര്യമാരും
പു്രതന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങള ം അവരവരുെട കൂടാരവാതില്ക്കൽനിന്നു.
28അേപ്പാൾ േമാെശ പറഞ്ഞത്: “ഈസകല്രപവൃത്തികള ം െചേയ്യണ്ടതിന്
യേഹാവ എെന്ന അയച്ച ; ഞാൻ സ്വേമധയായി ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല എന്ന്
നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ അറിയും: 29 സകലമനുഷ്യരും മരിക്കുന്നതുേപാെല
ഇവർ മരിക്കുകേയാ സകലമനുഷ്യർക്കും ഭവിക്കുന്നതുേപാെല
ഇവർക്ക് ഭവിക്കുകേയാ െചയ്താൽ യേഹാവ എെന്ന അയച്ചിട്ടില്ല.
30 എന്നാൽ യേഹാവ ഒരു അപൂർവ്വകാര്യം ്രപവർത്തിക്കുകയും
ഭൂമി വായ് പിളർന്ന് അവെരയും അവർക്കുള്ള സകലെത്തയും
വിഴുങ്ങിക്കളയുകയും അവർ ജീവേനാെട പാതാളത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങുകയും
െചയ്താൽ അവർ യേഹാവെയ നിരസിച്ച എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും”.
31 അവൻ ഈ വാക്കുകെളല്ലാം പറഞ്ഞു തീർന്നേപ്പാൾ അവരുെട
കീെഴ ഭൂമി പിളർന്നു. 32 ഭൂമി വായ് തുറന്ന് അവെരയും അവരുെട
കുടുംബങ്ങെളയും േകാരഹിേനാട് േചർന്നിട്ട ള്ള എല്ലാവെരയും അവരുെട
സർവ്വസമ്പത്തിെനയും വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. 33അവരും അവേരാട് േചർന്ന
എല്ലാവരും ജീവേനാെട പാതാളത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങി; ഭൂമി അവരുെട
േമൽ അടയുകയും അവർ സഭയുെട ഇടയിൽനിന്ന് നശിക്കുകയും
െചയ്തു. 34അവരുെട ചുറ്റ ം ഇരുന്ന യി്രസാേയല്യർ എല്ലാവരും അവരുെട
നിലവിളി േകട്ട : “ഭൂമി നെമ്മയും വിഴുങ്ങിക്കളയരുേത” എന്ന് പറഞ്ഞ്
ഓടിേപ്പായി. 35അേപ്പാൾ യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന് തീ പുറെപ്പട്ട് ധൂപം കാട്ടിയ
ഇരുനൂറ്റമ്പതുേപെരയും ദഹിപ്പിച്ച .

36 യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 37 “എരിതീയുെട
ഇടയിൽനിന്ന് ധൂപകലശങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ മകൻ എെലയാസാരിേനാട് പറയുക; അവ വിശുദ്ധമാകുന്നു;
തീ തട്ടിക്കളയുകയും െചയ്യ ക; 38 പാപംെചയ്ത് അവർക്ക് ജീവനാശം
വരുത്തിയ ഇവരുെട ധൂപകലശങ്ങൾ യാഗപീഠം െപാതിയുവാൻ അടിച്ച്
തകിടാക്കണം; അത് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നതിനാൽ
വിശുദ്ധമാകുന്നു;യി്രസാേയൽമക്കൾക്ക്അത്ഒരുഅടയാളമായിരിക്കെട്ട”.
39 െവന്തുേപായവർ ധൂപം കാട്ടിയ താ്രമകലശങ്ങൾ പുേരാഹിതനായ
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എെലയാസാർ എടുത്ത,് 40 അഹേരാെന്റ സന്തതിയിൽെപട്ടവരല്ലാത്ത
ആരും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ധൂപം കാണിക്കുവാൻ അടുത്തുവന്ന,്
േകാരഹിെനയും അവെന്റ കൂട്ട കാെരയുംേപാെല ആകാതിരിക്കുവാൻ,
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് സ്മാരകമായി അവ യാഗപീഠം െപാതിയുവാൻ
തകിടായിഅടിപ്പിച്ച ;യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരംകല്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന.

41 പിെറ്റന്നാൾ യി്രസാേയൽ മക്കള െട സഭെയല്ലാം േമാെശക്കും
അഹേരാനും വിേരാധമായി പിറുപിറുത്തു: “നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
ജനെത്ത െകാന്നുകളഞ്ഞു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 42 ഇങ്ങെന േമാെശക്കും
അഹേരാനും വിേരാധമായി സഭ കൂടിവന്ന് സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
േനെര േനാക്കിയേപ്പാൾ, േമഘം അതിെന മൂടിയതായും യേഹാവയുെട
േതജസ്സ് ്രപത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 43 അേപ്പാൾ േമാെശയും
അഹേരാനും സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െചന്നു. 44 യേഹാവ
േമാെശേയാട:് “ഈ സഭയുെട മദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് മാറിേപ്പാകുവിൻ;
45 ഞാൻ അവെര ക്ഷണത്തിൽ സംഹരിക്കും” എന്നരുളിെച്ചയ്തു.
അേപ്പാൾ അവർ കമിഴ്ന്നുവീണു. 46 േമാെശ അഹേരാേനാട:് “നീ
ധൂപകലശം എടുത്ത് അതിൽ യാഗപീഠത്തിെല തീയും ധൂപവർഗ്ഗവും ഇട്ട്
േവഗത്തിൽ സഭയുെട മേദ്ധ്യ െചന്ന് അവർക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കുക; യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന് േ്രകാധം പുറെപ്പട്ട് ബാധ
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 47 േമാെശ കല്പിച്ചതുേപാെല
അഹേരാൻകലശംഎടുത്ത്സഭയുെടനടുവിേലക്ക്ഓടി,ബാധജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു, ധൂപം കാട്ടി ജനത്തിനുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ച,് 48 മരിച്ചവർക്കും ജീവനുള്ളവർക്കും നടുവിൽ
നിന്നേപ്പാൾ ബാധ അടങ്ങി. 49 േകാരഹിെന്റ നിമിത്തം മരിച്ചവെര കൂടാെത
ബാധയാൽ മരിച്ചവർ പതിനാലായിരത്തിഎഴുനൂറുേപർ ആയിരുന്നു
50പിെന്നഅഹേരാൻ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ േമാെശയുെട
അടുക്കൽമടങ്ങിവന്നു;അങ്ങെനബാധനിന്നുേപായി.

17
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് സംസാരിച്ച്,ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നുള്ള േഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാരിൽ
ഓേരാരുത്തനിൽ നിന്ന് ഓേരാ വടിവീതം പ്രന്തണ്ട് വടി വാങ്ങി
ഓേരാരുത്തെന്റ വടിയിൽ അവനവെന്റ േപെരഴുതുക. 3 േലവിയുെട
വടിയിൽ അഹേരാെന്റ േപെരഴുതണം; ഓേരാ േഗാ്രതത്തലവന് ഓേരാ
വടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. 4 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
െവളിെപ്പടുന്ന സ്ഥാനമായ നിയമെപട്ടകത്തിനു മുമ്പാെക* അവ
െവക്കണം. 5ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നവെന്റ വടി തളിർക്കും; ഇങ്ങെന
യി്രസാേയൽ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി പിറുപിറുക്കുന്നത് ഞാൻ
നിർത്തലാക്കും”. 6 േമാെശ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് സംസാരിച്ച ;
അവരുെട സകല്രപഭുക്കന്മാരും േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി ഓേരാരുത്തനും
ഓേരാ വടിവീതം പ്രന്തണ്ട് വടി അവെന്റ പക്കൽ െകാടുത്തു; വടികള െട
കൂട്ടത്തിൽ അഹേരാെന്റ വടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 േമാെശ വടികൾ
സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽവച്ച . 8 പിെറ്റന്നാൾ
േമാെശ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൽ കടന്നേപ്പാൾ േലവിഗൃഹത്തിനുള്ള

* 17. 4 നിയമെപട്ടകത്തിനു മുമ്പാെകസാക്ഷ്യത്തിെന്റ മുമ്പാെക,പുറപ്പാട് 25:22, 31:18 േനാക്കുക
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അഹേരാെന്റ വടി തളിർത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു; അത് തളിർത്ത് പൂത്ത്
ബദാം ഫലം കായിച്ചിരുന്നു. 9 േമാെശ വടികെളല്ലാം യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്ന് എടുത്ത് യി്രസാേയൽ മക്കള െട അടുക്കൽ പുറത്ത്
െകാണ്ടുവന്നു; അവർ ഓേരാരുത്തൻഅവനവെന്റ വടി േനാക്കിെയടുത്തു.
10 യേഹാവ േമാെശേയാട:് “അഹേരാെന്റ വടി മത്സരികൾക്ക് ഒരു
അടയാളമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതിന് സാക്ഷ്യത്തിെന്റ മുമ്പിൽ തിരിെക
െകാണ്ടുവരുക;അവർ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് എനിക്ക് വിേരാധമായുള്ള
അവരുെട പിറുപിറുപ്പ് നീ ഇങ്ങെനനിർത്തലാക്കും”എന്ന്കല്പിച്ച . 11 േമാെശ
അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു: യേഹാവ തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അവൻ
െചയ്തു.

12 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ േമാെശേയാട:് “ഇതാ, ഞങ്ങൾ
ചെത്താടുങ്ങുന്നു; ഞങ്ങൾ നശിക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നശിക്കുന്നു.
13 യേഹാവയുെട തിരുനിവാസേത്താട് അടുക്കുന്നവെനല്ലാം ചാകുന്നു;
ഞങ്ങൾസകലരും ചെത്താടുങ്ങണേമാ”എന്ന് പറഞ്ഞു.

18
1 പിെന്ന യേഹാവ അഹേരാേനാട് അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ:

“നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും നിെന്റ പിതൃഭവനവും വിശുദ്ധമന്ദിരം
സംബന്ധിച്ച ണ്ടാകുന്ന അകൃത്യവും, നിങ്ങള െട പൗേരാഹിത്യം
സംബന്ധിച്ച ണ്ടാകുന്നഅകൃത്യവും വഹിക്കണം. 2നിെന്റ പിതൃേഗാ്രതമായ
േലവിേഗാ്രതത്തിെല നിെന്റ സേഹാദരന്മാരും നിേന്നാടുകൂെട
അടുത്തുവരണം. അവർ നിേന്നാട് േചർന്ന് നിനക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്യണം;
നീയും നിെന്റപു്രതന്മാരുംസാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൽശു്രശൂഷെചയ്യണം. 3അവർ
നിനക്കും കൂടാരത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കും ആവശ്യമുള്ള ചുമതലകൾ
നിർവഹിക്കണം; എന്നാൽ അവരും നിങ്ങള ം മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവർ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ഉപകരണങ്ങേളാടും യാഗപീഠേത്താടും
അടുക്കരുത.് 4അവർ നിേന്നാട് േചർന്ന് സമാഗമനകൂടാരം സംബന്ധിച്ച
സകലേവലയ്ക്കുമായി കൂടാരത്തിെന്റ കാര്യം േനാക്കണം; ഒരു അന്യനും
നിങ്ങേളാട് അടുക്കരുത്. 5 യി്രസാേയൽ മക്കള െടേമൽ ഇനി േ്രകാധം
വരാതിരിേക്കണ്ടതിന് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റയും യാഗപീഠത്തിെന്റയും
ചുമതലകൾ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. 6 േലവ്യരായ നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാെരേയാ ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽനിന്ന്
എടുത്തിരിക്കുന്നു; യേഹാവയ്ക്ക് ദാനമായിരിക്കുന്ന അവെര
സമാഗമനകൂടാരം സംബന്ധിച്ച േവല െചേയ്യണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. 7 ആകയാൽ നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും
യാഗപീഠത്തിലും തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തും ഉള്ളസകലകാര്യത്തിലും നിങ്ങള െട
പൗേരാഹിത്യം അനുഷ്ഠിച്ച് ശു്രശൂഷ െചയ്യണം; പൗേരാഹിത്യം ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ദാനം െചയ്തിരിക്കുന്നു;അന്യൻഅടുത്ത് വന്നാൽ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം”.

8 യേഹാവ പിെന്നയും അഹേരാേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഇതാ,
എെന്റ ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങള െട കാര്യം ഞാൻ നിെന്ന ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
യി്രസാേയൽ മക്കള െട സകലവസ്തുക്കളിലും അവെയ ഞാൻ നിനക്കും
നിെന്റപു്രതന്മാർക്കുംഓഹരിയായുംശാശ്വതാവകാശമായുംതന്നിരിക്കുന്നു.
9 തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കാത്തതായി അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കളിൽവച്ച് ഇത്
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നിനക്കുള്ളതായിരിക്കണം; അവർ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന അവരുെട
എല്ലാവഴിപാടും, േഭാജനയാഗവും, പാപയാഗവും, അകൃത്യയാഗവും*
അതിവിശുദ്ധമായി നിനക്കും നിെന്റ പു്രതന്മാർക്കും ആയിരിക്കണം.
10 അതിവിശുദ്ധവസ്തുവായിട്ട†് അത് ഭക്ഷിക്കണം; ആണുങ്ങെളല്ലാം
അത് ഭക്ഷിക്കണം. അത് നിനക്കുേവണ്ടി വിശുദ്ധമായിരിക്കണം.
11 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ദാനമായി നൽകുന്ന ഉദർച്ചാർപ്പണമായ ഇതും,
അവരുെടസകലനീരാജനയാഗങ്ങള ം നിനക്കുള്ളതാകുന്നു;ഇവെയഞാൻ
നിനക്കും നിെന്റ പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ശാശ്വതാവകാശമായി
തന്നിരിക്കുന്നു; നിെന്റ വീട്ടിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവെനല്ലാം അത് ഭക്ഷിക്കാം.
12 എണ്ണയിലും പുതുവീഞ്ഞിലും ധാന്യത്തിലും വിേശഷമായ സകലവും
ഇങ്ങെന അവർ യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ആദ്യഫലവും ഞാൻ
നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. 13അവർ അവരുെട േദശെത്ത എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും
യേഹാവയ്ക്ക് െകാണ്ടുവരുന്ന ആദ്യഫലങ്ങൾ നിനക്ക് ആയിരിക്കണം;
നിെന്റ വീട്ടിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവെനല്ലാം അത് ഭക്ഷിക്കാം. 14 യി്രസാേയലിൽ
ശപഥാർപ്പിതമായെതല്ലാം നിനക്ക് ആയിരിക്കണം. 15 മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ
മൃഗങ്ങളിൽ നിേന്നാ അവർ യേഹാവയ്ക്ക് െകാണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ
കടിഞ്ഞൂലും നിനക്ക് ആയിരിക്കണം; മനുഷ്യെന്റ കടിഞ്ഞൂലിെനേയാ
വീെണ്ടടുക്കണം; അശുദ്ധമൃഗങ്ങള െട കടിഞ്ഞൂലിെനയും വീെണ്ടടുക്കണം.
16 വീെണ്ടടുപ്പ വിലേയാ: ഒരു മാസംമുതൽ മുകളിേലക്ക് ്രപായമുള്ളതിെന
നിെന്റ മതിപ്പ ്രപകാരം അഞ്ച് േശെക്കൽ ്രദവ്യംെകാടുത്ത് വീെണ്ടടുക്കണം.
േശക്കൽ ഒന്നിന് ഇരുപത് േഗര‡്രപകാരം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്കം തെന്ന. 17 എന്നാൽ പശു, ആട്, േകാലാട് എന്നിവയുെട
കടിഞ്ഞൂലിെന വീെണ്ടടുക്കരുത;്അവവിശുദ്ധമാകുന്നു;അവയുെട രക്തം
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ച് േമദസ്സ് യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കണം. 18 നീരാജനം െചയ്ത െനഞ്ചും വലെത്ത
ൈകക്കുറകും നിനക്കുള്ളതായിരിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന അവയുെട
മാംസവും നിനക്ക് ആയിരിക്കണം. 19യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധവസ്തുക്കളിൽ ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങെളല്ലാം ഞാൻ
നിനക്കും നിെന്റ പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ശാശ്വതാവകാശമായി
തന്നിരിക്കുന്നു; യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിനക്കും നിെന്റ സന്തതിക്കും
ഇത് എേന്നക്കും ഒരു അലംഘ്യനിയമം ആകുന്നു”. 20 യേഹാവ പിെന്നയും
അഹേരാേനാട്: “നിനക്ക് അവരുെട ഭൂമിയിൽ ഒരു അവകാശവും
ഉണ്ടാകരുത;് അവരുെട ഇടയിൽ നിനക്ക് ഒരു ഓഹരിയും അരുത;്
യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽ ഞാൻ തെന്ന നിെന്റ ഓഹരിയും
അവകാശവുംആകുന്നു”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

21 േലവ്യർേക്കാ ഞാൻ സമാഗമനകൂടാരം സംബന്ധിച്ച് അവർ െചയ്യന്ന
േവലയ്ക്ക് യി്രസാേയലിൽ ഉള്ള ദശാംശം എല്ലാം അവകാശമായി
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 22 യി്രസാേയൽ മക്കൾ പാപം വഹിച്ച
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് േമലാൽ സമാഗമനകൂടാരേത്താട് അടുക്കരുത്.
23 േലവ്യർ സമാഗമനകൂടാരം സംബന്ധിച്ച േവല െചയ്യ കയും അവരുെട
അകൃത്യം വഹിക്കുകയും േവണം; അത് തലമുറതലമുറയായി
എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടമായിരിക്കണം; അവർക്ക് യി്രസാേയൽ മക്കള െട
* 18. 9 അകൃത്യയാഗവും ്രപായശ്ചിത്തയാഗവും † 18. 10 അതിവിശുദ്ധവസ്തുവായിട്ട് വിശുദ്ധ
സ്ഥലത്തുെവച്ച ‡ 18. 16 ഇരുപത് േഗര 55 ്രഗാം െവള്ളി
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ഇടയിൽ അവകാശം ഉണ്ടാകരുത.് 24 യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവയ്ക്ക്
ഉദർച്ചാർപ്പണമായി അർപ്പിക്കുന്ന ദശാംശം ഞാൻ േലവ്യർക്ക്
അവകാശമായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;അതുെകാണ്ട്അവർക്ക്യി്രസാേയൽ
മക്കള െട ഇടയിൽ അവകാശം അരുത”് എന്ന് ഞാൻ അവേരാട്
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

25യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 26 “നീ േലവ്യേരാട്
ഇ്രപകാരം പറയണം: യി്രസാേയൽ മക്കള െട പക്കൽനിന്ന് ഞാൻ
നിങ്ങള െട അവകാശമായി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദശാംശം അവേരാട്
വാങ്ങുേമ്പാൾ ദശാംശത്തിെന്റ പത്തിെലാന്ന് നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക്
ഉദർച്ചാർപ്പണമായി അർപ്പിക്കണം. 27 നിങ്ങള െട ഈ ഉദർച്ചാർപ്പണം
കളത്തിെല ധാന്യംേപാെലയും മുന്തിരിച്ചക്കിെല നിറവുേപാെലയും
നിങ്ങള െട േപർക്ക്കണക്കിടും. 28ഇങ്ങെനയി്രസാേയൽമക്കേളാട് നിങ്ങൾ
വാങ്ങുന്ന സകലദശാംശത്തിൽനിന്നും യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ഉദർച്ചാർപ്പണം
അർപ്പിക്കുകയും അത് പുേരാഹിതനായ അഹേരാന് െകാടുക്കുകയും
േവണം. 29നിങ്ങൾക്ക്ലഭിച്ചസകലദാനങ്ങളിലും ഉത്തമമായഎല്ലാറ്റിെന്റയും
വിശുദ്ധഭാഗം നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് ഉദർച്ചാർപ്പണമായി അർപ്പിക്കണം.
30ആകയാൽ നീ അവേരാട് പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ‘നിങ്ങൾ അതിെന്റ
ഉത്തമഭാഗം ഉദർച്ചാർപ്പണമായി അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ അത് കളത്തിെലയും
മുന്തിരിച്ചക്കിെലയും അനുഭവംേപാെല േലവ്യർക്ക് കണക്കിടും. 31അത്
നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട കുടുംബാഗങ്ങൾക്കും എവിെടവച്ച ം ഭക്ഷിക്കാം;
അത് സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ നിങ്ങൾ െചയ്യന്ന േവലയ്ക്കുള്ള
്രപതിഫലംആകുന്നു. 32അതിെന്റ ഉത്തമഭാഗം ഉദർച്ചെചയ്താൽ പിെന്ന
നിങ്ങൾ അതുനിമിത്തം പാപം വഹിക്കുകയില്ല; നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ അശുദ്ധമാക്കുകയും അതിനാൽ
മരിച്ച േപാകുവാൻഇടവരുകയുമില്ല”.

19
1യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത:്

2 “യേഹാവ കല്പിച്ച ന്യായ്രപമാണം ഇതാണ:് കളങ്കവും ഊനവും
ഇല്ലാത്തതും നുകം െവക്കാത്തതുമായ ഒരു ചുവന്ന പശുക്കിടാവിെന
നിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറയുക.
3 നിങ്ങൾ അതിെന പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ പക്കൽ
ഏല്പിക്കണം;അവൻഅതിെന പാളയത്തിന് പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകുകയും
ഒരുവൻ അതിെന അവെന്റ മുമ്പിൽവച്ച് അറുക്കുകയും േവണം.
4 പുേരാഹിതനായ എെലയാസാർ വിരൽെകാണ്ട് അതിെന്റ രക്തം
കുെറ എടുത്ത് സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുൻഭാഗത്തിന് േനെര ഏഴു
്രപാവശ്യം തളിക്കണം. 5 അതിന ്െറേശഷം പശുക്കിടാവിെന അവെന്റ
മുമ്പിൽവച്ച് ചുട്ട് ഭസ്മീകരിക്കണം; അതിെന്റ േതാലും മാംസവും
രക്തവും ചാണകവും കൂടി ചുടണം. 6 പിെന്ന പുേരാഹിതൻ േദവദാരു,
ഈേസാപ്പ,്ചുവപ്പ നൂൽഎന്നിവഎടുത്ത് പശുക്കിടാവിെന ചുടുന്നതീയുെട
നടുവിൽ ഇടണം. 7 അനന്തരം പുേരാഹിതൻ വസ്്രതം അലക്കി േദഹം
െവള്ളത്തിൽ കഴുകിയേശഷം പാളയത്തിേലക്ക് വരുകയും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം. 8അതിെന ചുട്ടവനും വസ്്രതം അലക്കി
േദഹം െവള്ളത്തിൽ കഴുകുകയും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും
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േവണം. 9 പിെന്ന ശുദ്ധിയുള്ള ഒരുവൻ പശുക്കിടാവിെന്റ ഭസ്മം വാരി
പാളയത്തിനു പുറത്ത് െവടിപ്പ ള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് െവക്കണം; അത്
യി്രസാേയൽ മക്കള െട സഭയ്ക്കുേവണ്ടി ശുദ്ധീകരണജലത്തിനായി
സൂക്ഷിച്ച വയ്ക്കണം; അത് ഒരു പാപയാഗം. 10 പശുക്കിടാവിെന്റ ഭസ്മം
വാരിയവനും വസ്്രതം അലക്കി സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കണം;
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുംഅവരുെടഇടയിൽവന്നുപാർക്കുന്നപരേദശിക്കും
ഇത് എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കണം. 11 ഏെതാരു മനുഷ്യെന്റയും
ശവം െതാടുന്നവൻ ഏഴ് ദിവസം അശുദ്ധൻ ആയിരിക്കണം. 12അവൻ
മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും ആ െവള്ളംെകാണ്ട് സ്വയം
ശുദ്ധീകരിക്കണം; അങ്ങെന അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും; എന്നാൽ
മൂന്നാംദിവസം അവൻ സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാൽ ഏഴാം ദിവസം
അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകുകയില്ല. 13 മരിച്ച േപായ ഒരു മനുഷ്യെന്റ
ശവം ആെരങ്കിലും െതാട്ടിട്ട് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാൽ അവൻ
യേഹാവയുെട തിരുനിവാസെത്ത അശുദ്ധമാക്കുന്നു; അവെന
യി്രസാേയലിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം; എെന്തന്നാൽ ശുദ്ധീകരണജലം
അവെന്റേമൽ തളിച്ചില്ല; അവൻ അശുദ്ധൻ. അവെന്റ അശുദ്ധി
അവെന്റേമൽ നില്ക്കുന്നു. 14 കൂടാരത്തിൽവച്ച് ഒരുത്തൻ മരിച്ചാലുള്ള
ന്യായ്രപമാണം ഇതാണ്: ആ കൂടാരത്തിൽ കടക്കുന്നവനും കൂടാരത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവനും ഏഴ് ദിവസംഅശുദ്ധൻആയിരിക്കണം. 15 മൂടിെക്കട്ടാെത
തുറന്നിരിക്കുന്ന പാ്രതെമല്ലാം അശുദ്ധമാകും. 16 െവളിയിൽവച്ച്
വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവെനേയാ, മരിച്ച േപായവെനേയാ, മനുഷ്യെന്റ
അസ്ഥിേയാ, ഒരു ശവക്കുഴിേയാ െതാടുന്നവൻ എല്ലാം ഏഴ് ദിവസം
അശുദ്ധനായിരിക്കണം. 17അശുദ്ധനായിത്തീരുന്നവനുേവണ്ടി പാപയാഗം
ചുട്ട ഭസ്മം എടുത്ത് ഒരു പാ്രതത്തിൽ ഇട്ട് അതിൽ ഉറവ െവള്ളം
ഒഴിക്കണം. 18പിെന്നശുദ്ധിയുള്ളഒരുവൻഈേസാപ്പ്എടുത്ത് െവള്ളത്തിൽ
മുക്കി കൂടാരെത്തയും അതിെല സകലപാ്രതങ്ങെളയും അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്ന ആള കെളയും, അസ്ഥിയാേലാ ഒരു ശവക്കുഴിയാേലാ
െകാല്ലെപ്പട്ടവനാേലാ മരിച്ച േപായവനാേലാ അശുദ്ധനായവെനയും
തളിക്കണം. 19 ശുദ്ധിയുള്ളവൻ അശുദ്ധനായിത്തീർന്നവെന മൂന്നാം
ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും തളിക്കണം; ഏഴാം ദിവസം അവൻ
സ്വയം ശുദ്ധീകരിച്ച് വസ്്രതം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ സ്വയം കഴുകണം;
സന്ധ്യയ്ക്ക് അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും. 20 എന്നാൽ ആെരങ്കിലും
അശുദ്ധനായിത്തീർന്നിട്ട് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാൽ അവെന
സഭയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം; എെന്തന്നാൽ അവൻ യേഹാവയുെട
വിശുദ്ധമന്ദിരം അശുദ്ധമാക്കി; ശുദ്ധീകരണജലംെകാണ്ട് അവെന
തളിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അവൻ അശുദ്ധൻ. 21 ഇത് അവർക്ക്
എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കണം; ശുദ്ധീകരണജലം തളിക്കുന്നവൻ
വസ്്രതം അലക്കണം; ശുദ്ധീകരണജലം െതാടുന്നവനും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധൻആയിരിക്കണം. 22അശുദ്ധൻെതാടുന്നത്എല്ലാംഅശുദ്ധമാകും;
അത് െതാടുന്നവനുംസന്ധ്യവെരഅശുദ്ധനായിരിക്കണം.

20
1അനന്തരം യി്രസാേയൽ മക്കള െട സർവ്വസഭയും ഒന്നാം മാസം സീൻ
മരുഭൂമിയിൽ എത്തി. ജനം കാേദശിൽ പാർത്തു. അവിെടവച്ച് മിര്യാം
മരിച്ച ; അവിെട അവെള അടക്കം െചയ്തു. 2 ജനത്തിന് കുടിക്കുവാൻ
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െവള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അേപ്പാൾ അവർ േമാെശക്കും അഹേരാനും
വിേരാധമായി കൂട്ടംകൂടി. 3 ജനം േമാെശേയാട് കലഹിച്ച : “ഞങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാർ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ മരിച്ചേപ്പാൾ അവേരാെടാപ്പം
ഞങ്ങള ം മരിച്ച േപായിരുന്നുെവങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു. 4 ഞങ്ങള ം
ഞങ്ങള െടമൃഗങ്ങള ംഇവിെടകിടന്ന് ചാേകണ്ടതിന് നിങ്ങൾയേഹാവയുെട
സഭെയഈമരുഭൂമിയിൽെകാണ്ടുവന്നത്എന്ത്? 5ഈദുഷിച്ചസ്ഥലേത്തക്ക്
െകാണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങെള പുറെപ്പടുവിച്ചത്
എന്തിന?് ഇവിെട വിത്തും അത്തിപ്പഴവും മുന്തിരിപ്പഴവും മാതളപ്പഴവും
ഇല്ല; കുടിക്കുവാൻ െവള്ളവുമില്ല”എന്ന് പറഞ്ഞു. 6അനന്തരം േമാെശയും
അഹേരാനുംസഭയുെടമുമ്പിൽനിന്ന്സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റവാതില്ക്കൽ
െചന്ന് കമിഴ്ന്നുവീണു; യേഹാവയുെട േതജസ്സ് അവർക്ക് ്രപത്യക്ഷമായി.
7യേഹാവ േമാെശേയാട:് “നിെന്റ വടി എടുത്ത് നീയും നിെന്റ സേഹാദരൻ
അഹേരാനും സഭെയ വിളിച്ച കൂട്ടി അവർ കാൺെക പാറേയാട് കല്പിക്കുക.
8 എന്നാൽ അത് െവള്ളം തരും; പാറയിൽനിന്ന് അവർക്ക് െവള്ളം
പുറെപ്പടുവിച്ച് ജനത്തിനും അവരുെട കന്നുകാലികൾക്കും കുടിക്കുവാൻ
െകാടുക്കണം”എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 9തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശ
യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽനിന്ന്വടിഎടുത്തു. 10േമാെശയുംഅഹേരാനും
പാറയുെട അടുക്കൽ സഭെയ വിളിച്ച കൂട്ടി അവേരാട:് “മത്സരികേള,
േകൾക്കുവിൻ; ഈ പാറയിൽനിന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െവള്ളം
പുറെപ്പടുവിക്കുേമാ”എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 േമാെശൈക ഉയർത്തി വടിെകാണ്ട്
പാറെയ രണ്ട് ്രപാവശ്യം അടിച്ച ; വളെര െവള്ളം പുറെപ്പട്ട ; ജനവും
അവരുെട കന്നുകാലികള ം കുടിച്ച . 12 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും: “നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ കാൺെക എെന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എെന്ന വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട്
നിങ്ങൾ ഈ സഭെയ ഞാൻ അവർക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന േദശേത്തക്ക്
െകാണ്ടുേപാകുകയില്ല”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു. 13ഇത് യി്രസാേയൽ മക്കൾ
യേഹാവേയാട് കലഹിച്ചതും അവർ അവരിൽ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടതുമായ
കലഹജലം.

14അനന്തരം േമാെശ കാേദശിൽനിന്ന് ഏേദാം രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
ദൂതന്മാെര അയച്ച് പറയിച്ചത്: നിെന്റ സേഹാദരനായ യി്രസാേയൽ
ഇ്രപകാരം പറയിച്ച : 15 “ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ കഷ്ടതെയാെക്കയും നീ
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ ഈജിപ്റ്റിൽ
േപായി ഏറിയകാലം പാർത്തു: ഈജിപ്റ്റിലുള്ളവർ ഞങ്ങെളയും
ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെരയും പീഡിപ്പിച്ച . 16 ഞങ്ങൾ യേഹാവേയാട്
നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങള െട നിലവിളിേകട്ട് ഒരു ദൂതെന
അയച്ച് ഞങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച ; ഞങ്ങൾ നിെന്റ
അതിർത്തി പട്ടണമായ കാേദശിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 17 ഞങ്ങൾ
നിെന്റ േദശത്തുകൂടി കടന്നുേപാകുവാൻ അനുവദിക്കണേമ. ഞങ്ങൾ
വയലിേലാ, മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിേലാ കയറുകയില്ല; കിണറ്റിെല െവള്ളം
കുടിക്കുകയുമില്ല. ഞങ്ങൾ രാജപാതയിൽ കൂടി തെന്ന നടക്കും; 18 നിെന്റ
അതിർത്തികഴിയുന്നതുവെരഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ തിരിയുകയുമില്ല”.
ഏേദാം അവേനാട:് “നീ എെന്റ നാട്ടിൽ കൂടി കടക്കരുത:് കടന്നാൽ
ഞാൻ വാള മായി നിെന്റേനെര പുറെപ്പടും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 19 അതിന്
യി്രസാേയൽ മക്കൾ അവേനാട:് “ഞങ്ങൾ ്രപധാനനിരത്തിൽക്കൂടി
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െപായ്െക്കാള്ളാം;ഞാനും എെന്റ കന്നുകാലിയും നിെന്റ െവള്ളം കുടിച്ചാൽ
അതിെന്റ വില തരാം; കാൽനടയായി കടന്ന് േപാകണെമന്നല്ലാെത
മെറ്റാന്നും എനിക്ക് േവണ്ടാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 അതിന് അവൻ “നീ
കടന്നുേപാകരുത”്എന്ന്പറഞ്ഞു.ഏേദാംബഹുൈസന്യേത്താടുംബലമുള്ള
ൈകേയാടുംകൂടി അവെന്റേനെര പുറെപ്പട്ട . 21 ഇങ്ങെന ഏേദാം തെന്റ
അതിർത്തിയിൽകൂടി കടന്നുേപാകുവാൻ യി്രസാേയലിെന സമ്മതിച്ചില്ല.
യി്രസാേയൽഅവിെടനിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു.

22 പിെന്ന യി്രസാേയൽ മക്കള െട സർവ്വസഭയും കാേദശിൽനിന്ന്
യാ്രത പുറെപ്പട്ട് േഹാർപർവ്വതത്തിൽ എത്തി. 23 ഏേദാമിെന്റ
അതിർത്തിയിലുള്ള േഹാർ പർവ്വതത്തിൽവച്ച് യേഹാവ േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത:് 24 “അഹേരാൻ തെന്റ ജനേത്താട്
േചരും; കലഹജലത്തിൽ നിങ്ങൾ എെന്റ കല്പന മറുത്തതുെകാണ്ട്
ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന േദശേത്തക്ക് അവൻ
കടക്കുകയില്ല. 25അഹേരാെനയുംഅവെന്റമകനായഎെലയാസാരിെനയും
കൂട്ടി അവെര േഹാർപർവ്വതത്തിൽ െകാണ്ടുെചന്ന് 26 അഹേരാെന്റ
വസ്്രതം ഊരി അവെന്റ മകനായ എെലയാസാരിെന ധരിപ്പിക്കണം;
അഹേരാൻ അവിെടവച്ച് മരിച്ച് തെന്റ ജനേത്താടു േചരും”. 27 യേഹാവ
കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശ െചയ്തു; സർവ്വസഭയുെടയും മുമ്പിൽ അവർ
േഹാർപർവ്വത്തിൽകയറി. 28 േമാെശഅഹേരാെന്റ വസ്്രതംഊരിഅവെന്റ
മകനായഎെലയാസാരിെനധരിപ്പിച്ച ;അഹേരാൻഅവിെടപർവ്വതത്തിെന്റ
മുകളിൽവച്ച് മരിച്ച ; േമാെശയും എെലയാസാരും പർവ്വതത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവന്നു. 29 ‘അഹേരാൻ മരിച്ച േപായി’ എന്ന് സഭെയല്ലാം
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ യി്രസാേയൽഗൃഹം ഒെക്കയും അഹേരാെനക്കുറിച്ച് മുപ്പത്
ദിവസംവിലപിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

21
1 യി്രസാേയൽ അഥാരീംവഴിയായി വരുന്നു എന്ന് െതെക്ക േദശത്ത്
വസിച്ചിരുന്ന കനാന്യനായ അരാദ് രാജാവ് േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ
യി്രസാേയലിേനാട്യുദ്ധംതുടങ്ങിചിലെരപിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. 2അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു േനർച്ചേനർന്നു: “ഈജനെത്തഅവിടുന്ന്
എെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച തരുെമങ്കിൽ ഞാൻ അവരുെട പട്ടണങ്ങൾ
ശപഥാർപ്പിതമായി നശിപ്പിക്കും” എന്ന് യേഹാവേയാട് ശപഥം െചയ്തു.
3യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റഅേപക്ഷ േകട്ട് കനാന്യെര ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു;
അവർ അവെരയും അവരുെട പട്ടണങ്ങെളയും ശപഥാർപ്പിതമായി
നശിപ്പിച്ച ;ആസ്ഥലത്തിന് േഹാർമ്മാ*എന്ന് േപരായി.

4 പിെന്ന അവർ ഏേദാംേദശെത്ത ചുറ്റിേപ്പാകുവാൻ േഹാർ
പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് െചങ്കടൽവഴിയായി യാ്രത പുറെപ്പട്ട ; വഴിമേദ്ധ്യ
ജനത്തിെന്റ മനസ്സ് ക്ഷീണിച്ച.് 5 ജനം ൈദവത്തിനും േമാെശക്കും
വിേരാധമായി സംസാരിച്ച : “മരുഭൂമിയിൽ മരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ
ഞങ്ങെള മി്രസയീംേദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നത് എന്തിന?് ഇവിെട
അപ്പവുമില്ല, െവള്ളവുമില്ല; ഈ നിസ്സാരമായ ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക്
െവറുപ്പാകുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 6അേപ്പാൾ യേഹാവ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
അഗ്നിസർപ്പങ്ങെള അയച്ച ; അവ ജനെത്ത കടിച്ച ; യി്രസാേയലിൽ

* 21. 3 േഹാർമ്മാനാശം
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വളെര ജനം മരിച്ച . 7ആകയാൽ ജനം േമാെശയുെട അടുക്കൽ വന്നു;
“ഞങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കും നിനക്കും വിേരാധമായി സംസാരിച്ചതിനാൽ
പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു. സർപ്പങ്ങെള ഞങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയുവാൻ യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു;
േമാെശ ജനത്തിനുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിച്ച . 8 യേഹാവ േമാെശേയാട:് “ഒരു
അഗ്നിസർപ്പെത്ത ഉണ്ടാക്കി െകാടിമരത്തിേന്മൽ തൂക്കുക; കടിേയല്ക്കുന്ന
വ്യക്തി അതിെന േനാക്കിയാൽ ജീവിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 9അങ്ങെന
േമാെശ താ്രമംെകാണ്ട് ഒരു സർപ്പെത്ത ഉണ്ടാക്കി െകാടിമരത്തിേന്മൽ
തൂക്കി; പിെന്ന സർപ്പത്തിെന്റ കടിേയറ്റ ആെരങ്കിലും താ്രമസർപ്പെത്ത
േനാക്കിയാൽഅവൻജീവിക്കും. 10അനന്തരംയി്രസാേയൽമക്കൾപുറെപ്പട്ട്
ഓേബാത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി. 11 ഓേബാത്തിൽനിന്ന് യാ്രത പുറെപ്പട്ട്
സൂേര്യാദയത്തിന് േനെര േമാവാബിെന്റ കിഴക്കുള്ള മരുഭൂമിയിൽ ഇെയ്യ-
അബാരീമിൽപാളയമിറങ്ങി. 12അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ട േസേരദ് താഴ്വരയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 13 അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് അേമാര്യരുെട േദശത്തുനിന്ന്
ഉത്ഭവിച്ച് മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി ഒഴുകുന്ന അർേന്നാൻേതാട്ടിനക്കെര
പാളയമിറങ്ങി; അർേന്നാൻ േമാവാബിനും അേമാര്യർക്കും മദ്ധ്യത്തിൽ
േമാവാബിെന്റഅതിരായിരുന്നു.അതുെകാണ്ട:്
14 “സൂഫയിെലവാേഹബുംഅർേന്നാൻതാഴ്വരകള ം
ആരിെന്റനിവാസേത്താളം നീണ്ടു.
15 േമാവാബിെന്റഅതിരിേനാട് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നതാഴ്വരച്ചരിവ്”.
എന്നിങ്ങെനയേഹാവയുെടയുദ്ധപുസ്തകത്തിൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

16 അവിെടനിന്ന് അവർ േബരിേലക്ക് േപായി; യേഹാവ േമാെശേയാട:്
“ജനെത്തഒന്നിച്ച കൂട്ട ക:ഞാൻഅവർക്ക് െവള്ളം െകാടുക്കുെമന്നു
കല്പിച്ചകിണർഅത് തെന്ന”. 17ആസമയത്ത്യി്രസാേയൽ:

“കിണേറ, െപാങ്ങിവാ;അതിന് പാടുവിൻ.
18 ്രപഭുക്കന്മാർകുഴിച്ചകിണർ;ജനേ്രശഷ്ഠന്മാർ െചേങ്കാൽെകാണ്ടും
അവരുെട ദണ്ഡുകൾെകാണ്ടും കുത്തിയകിണർ”
എന്നുള്ള പാട്ട് പാടി. 19 പിെന്ന അവർ മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് മത്ഥാനയ്ക്കും

മത്ഥാനയിൽനിന്ന് നഹലീേയലിനും നഹലീേയലിൽനിന്ന്
20 ബാേമാത്തിനും ബാേമാത്തിൽനിന്ന് േമാവാബിെല
താഴ്വരയിേലക്കും മരുഭൂമിെക്കതിെരയുള്ള പിസ്ഗാമുകളിേലക്കും
യാ്രതെചയ്തു.

21 അവിെടനിന്ന് യി്രസാേയൽ അേമാര്യരുെട രാജാവായ സീേഹാെന്റ
അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച : 22 “ഞാൻ നിെന്റ േദശത്തുകൂടി
കടന്നുേപാകുവാൻ അനുവദിക്കണേമ; ഞങ്ങൾ വയലിേലാ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിേലാകയറുകയില്ല,കിണറ്റിെല െവള്ളംകുടിക്കുകയുമില്ല;
ഞങ്ങൾ നിെന്റ അതിർത്തി കഴിയുന്നതുവെര രാജപാതയിൽ കൂടി
തെന്ന െപായ്െക്കാള്ളാം” എന്ന് പറയിച്ച . 23 എന്നാൽ സീേഹാൻ തെന്റ
േദശത്തുകൂടി യി്രസാേയൽ കടന്നുേപാകുവാൻ സമ്മതിക്കാെത തെന്റ
ജനെത്തെയല്ലാം ഒന്നിച്ച കൂട്ടി യി്രസാേയലിെന്റ േനെര മരുഭൂമിയിേലക്ക്
പുറെപ്പട്ട ; അവൻ യാഹാസിൽ വന്ന് യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധംെചയ്തു.
24 യി്രസാേയൽ അവെന വാളിെന്റ വായ്ത്തലെകാണ്ട് െവട്ടി, അർേന്നാൻ
മുതൽ യാേബ്ബാക്ക് വെരയും അേമ്മാന്യരുെട അതിർത്തിവെരയും
ഉള്ള അവെന്റ േദശെത്ത ൈകവശമാക്കി; അേമ്മാന്യരുെട അതിര്
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ഉറപ്പ ള്ളത് ആയിരുന്നു. 25ഈ പട്ടണങ്ങൾ എല്ലാം യി്രസാേയൽ പിടിച്ച ;
അങ്ങെന യി്രസാേയൽ അേമാര്യരുെട എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും താമസിച്ച ;
െഹശ്േബാനിലും അതിെന്റ സകല ്രഗാമങ്ങളിലും അ്രപകാരം തെന്ന.
26 െഹശ്േബാൻ അേമാര്യരുെട രാജാവായ സീേഹാെന്റ നഗരം ആയിരുന്നു;
അവൻ മുമ്പിലെത്ത േമാവാബ് രാജാവിേനാട് യുദ്ധം െചയ്ത് അർേന്നാൻ
വെരയുള്ളഅവെന്റേദശെമാെക്കയുംപിടിെച്ചടുത്തിരുന്നു. 27അതുെകാണ്ട്
കവിവരന്മാർ പറയുന്നത:്
“െഹശ്േബാനിൽവരുവിൻ;സീേഹാെന്റനഗരം പണിതുറപ്പിക്കെട്ട.
28െഹശ്േബാനിൽനിന്ന് തീയും
സീേഹാെന്റനഗരത്തിൽനിന്ന് ജ്വാലയും പുറെപ്പട്ട,്
േമാവാബിെലആരിെനയും
അർേന്നാൻതീരെത്തഗിരിനിവാസികെളയും †ദഹിപ്പിച്ച .
29 േമാവാേബ,നിനക്ക്ഹാകഷ്ടം!
െകേമാശിെന്റജനേമ,നീ മുടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അവൻതെന്റപു്രതന്മാെര പലായനത്തിനും
പു്രതിമാെരഅേമാര്യ രാജാവായസീേഹാന്അടിമയായും െകാടുത്തു.
30ഞങ്ങൾഅവെരഅെമ്പയ്തു; ദീേബാൻവെര െഹശ്േബാൻനശിച്ച ‡;
െമേദവെരയുള്ള േനാഫേയാളംഅവെരശൂന്യമാക്കി”.
31ഇങ്ങെനയി്രസാേയൽഅേമാര്യരുെട േദശത്ത്താമസിച്ച .

32 അനന്തരം േമാെശ യേസരിെന ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ ആളയച്ച;് അവർ
അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങെള പിടിച്ച് അവിെടയുള്ള അേമാര്യെര ഓടിച്ച കളഞ്ഞു.
33പിെന്നഅവർതിരിഞ്ഞ്ബാശാൻവഴിയായി േപായി;ബാശാൻരാജാവായ
ഓഗ് തെന്റ സകലജനവുമായി അവരുെട േനെര പുറെപ്പട്ട് എെ്രദയിൽ വച്ച്
യുദ്ധംെചയ്തു. 34അേപ്പാൾയേഹാവ േമാെശേയാട:് “അവെനഭയെപ്പടണ്ടാ;
അവെനയും അവെന്റ സകലജനെത്തയും അവെന്റ േദശെത്തയും ഞാൻ
നിെന്റ കയ്യിൽഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ െഹശ്േബാനിൽ വസിച്ചിരുന്നഅേമാര്യ
രാജാവായ സീേഹാേനാട് െചയ്തതുേപാെല അവേനാടും െചയ്യ ം” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 35അങ്ങെനഅവർഅവെനയുംഅവെന്റപു്രതന്മാെരയും
അവെന്റ സകലജനെത്തയും നിേശ്ശഷം െകാെന്നാടുക്കി, അവെന്റ േദശം
ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്തു.

22
1 യി്രസാേയൽ മക്കൾ യാ്രത പുറെപ്പട്ട് െയരിേഹാവിെന്റ സമീപത്ത്
േയാർദ്ദാനക്കെര േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 2 യി്രസാേയൽ
അേമാര്യേരാട് െചയ്തെതല്ലാം സിേപ്പാരിെന്റ മകനായബാലാക്ക് അറിഞ്ഞ്.
3 ജനം വളെരയധികം ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് േമാവാബ് ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട ;
യി്രസാേയൽ മക്കൾ നിമിത്തം േമാവാബ് പരി്രഭമിച്ച . 4 േമാവാബ്
മിദ്യാന്യമൂപ്പന്മാേരാട:് “കാള വയലിെല പുല്ല് നക്കിക്കളയുന്നതുേപാെല
ഈ കൂട്ടം നമ്മുെട ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവെരയും നക്കിക്കളയും” എന്ന്
പറഞ്ഞു. അക്കാലത്ത് േമാവാബ ്രാജാവ് സിേപ്പാരിെന്റ മകനായ
ബാലാക്ക് ആയിരുന്നു. 5അവൻ െബേയാരിെന്റ മകനായ ബിെലയാമിെന
വിളിക്കുവാൻ, നദീതീരത്തുള്ള അവെന്റ സ്വന്തജാതിക്കാരുെട േദശമായ
† 21. 28 ഗിരിനിവാസികെളയും ്രപഭുക്കന്മാെരയുംഅെല്ലങ്കില ്കുന്നുകേളയും ‡ 21. 30 ഞങ്ങൾ
അവെര അെമ്പയ്തു; ദീേബാൻവെര െഹശ്േബാൻ നശിച്ച െഹശ്േബാൻ മുതല ് ദീേബാൻവെര
ഞങ്ങൾഅവെരകെല്ലറിഞ്ഞുനശിപ്പിച്ച
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െപേഥാരിേലക്ക് ദൂതന്മാെര അയച്ച : “ഒരു ജനം ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പട്ട വന്ന് ഭൂതലെത്ത മൂടിയിരിക്കുന്നു; അവർ എനിെക്കതിെര
വസിക്കുന്നു. 6 നീ വന്ന് എനിക്കുേവണ്ടി ഈ ജനെത്ത ശപിക്കണേമ;
അവർ എെന്നക്കാൾ ഏറ്റവും ബലവാന്മാർ ആയിരിക്കുകയാൽ
ഒരുപേക്ഷ അവെര േതാല്പിച്ച് േദശത്തുനിന്ന് ഓടിച്ച കളയുവാൻ
എനിക്ക് കഴിവുണ്ടാകുമായിരിക്കും; ‘നീ അനു്രഗഹിക്കുന്നവൻ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ, നീ ശപിക്കുന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ’ എന്ന്
ഞാൻ അറിയുന്നു” എന്ന് പറയിച്ച . 7 േമാവാബിേലയും മിദ്യാനിേലയും
മൂപ്പന്മാർ ഒന്നിച്ച് കയ്യിൽ ്രപശ്നദക്ഷിണയുമായിബിെലയാമിെന്റഅടുക്കൽ
െചന്ന് ബാലാക്കിെന്റ വാക്കുകൾ അവേനാട് പറഞ്ഞു. 8 അവൻ
അവേരാട:് “ഇന്ന് രാ്രതി ഇവിെട പാർക്കുവിൻ; യേഹാവ എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്യന്നതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ഉത്തരം പറയാം” എന്ന്
പറഞ്ഞു. േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാർ ബിെലയാമിേനാടുകൂടി താമസിച്ച .
9 ൈദവം ബിെലയാമിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: “നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള ഈ
മനുഷ്യർ ആരാകുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ച . 10ബിെലയാം ൈദവേത്താട:് “ഒരു
ജനം ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട വന്ന് ഭൂതലെത്ത മൂടിയിരിക്കുന്നു; നീ
വന്ന് എനിക്കുേവണ്ടി അവെര ശപിക്കണം. 11 പേക്ഷ അവേരാട് യുദ്ധം
െചയ്ത് അവെര ഓടിച്ച കളയുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്നിങ്ങെന
േമാവാബ ്രാജാവ്, സിേപ്പാരിെന്റ മകനായ ബാലാക്ക്, എെന്റ അടുക്കൽ
പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 12ൈദവം ബിെലയാമിേനാട്: “നീ
അവേരാടുകൂടി േപാകരുത;് ആ ജനെത്ത ശപിക്കുകയും അരുത;് അവർ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ ആകുന്നു” എന്ന് കല്പിച്ച . 13 ബിെലയാം രാവിെല
എഴുേന്നറ്റ് ബാലാക്കിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാേരാട:് “നിങ്ങള െട േദശേത്തക്ക്
േപാകുവിൻ; നിങ്ങേളാടുകൂടി േപാരുവാൻ യേഹാവ എനിക്ക് അനുവാദം
തരുന്നില്ല”എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാർപുറെപ്പട്ട്ബാലാക്കിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന;് “ബിെലയാമിന് ഞങ്ങേളാടുകൂടി വരുവാൻ മനസ്സില്ല”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 15ബാലാക്ക് വീണ്ടും അവെരക്കാൾ മാന്യരായ അധികം
്രപഭുക്കന്മാെര അയച്ച . 16 അവർ ബിെലയാമിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
അവേനാട:് “എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നതിന് തടസ്സം ഒന്നും പറയരുേത.
17 ഞാൻ നിെന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കും; നീ എേന്നാട് പറയുന്നെതല്ലാം
ഞാൻ െചയ്യാം; എനിക്കുേവണ്ടി വന്ന് ഈ ജനെത്ത ശപിക്കണേമ എന്ന്
സിേപ്പാരിെന്റ മകനായ ബാലാക്ക് പറയുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 18ബിെലയാം
ബാലാക്കിെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട്: “ബാലാക്ക് തെന്റ െകാട്ടാരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ
െവള്ളിയും െപാന്നും എനിക്ക് തന്നാലും എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
കല്പന ലംഘിച്ച് കൂടുതേലാ കുറേവാ െചയ്യ വാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നതല്ല.
19 ആകയാൽ യേഹാവ ഇനിയും എേന്നാട് എന്ത് അരുളിെച്ചയ്യ ം എന്ന്
ഞാൻ അറിയെട്ട; നിങ്ങള ം ഈ രാ്രതി ഇവിെട പാർക്കുവിൻ” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 രാ്രതിയിൽ ൈദവം ബിെലയാമിെന്റ അടുക്കൽവന്ന:്
“ഇവർ നിെന്ന വിളിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവേരാടുകൂടി
േപാകുക; എന്നാൽ ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്ന കാര്യം മാ്രതം െചയ്യ ക”
എന്ന് കല്പിച്ച . 21 ബിെലയാം രാവിെല എഴുേന്നറ്റ് കഴുതയ്ക്ക് േകാപ്പിട്ട്
േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂടി േപായി. 22അവൻ േപാകുന്നതുെകാണ്ട്
ൈദവത്തിെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ച ; യേഹാവയുെട ദൂതൻ വഴിയിൽ
അവന് എതിരാളിയായി നിന്നു; അവൻ കഴുതപ്പ റത്ത് കയറി യാ്രത
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െചയ്യ കയായിരുന്നു; അവെന്റ രണ്ട് ബാല്യക്കാരും കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
23 യേഹാവയുെട ദൂതൻ വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ച െകാണ്ട് വഴിയിൽ നില്ക്കുന്നത്
കഴുത കണ്ട് വഴിയിൽനിന്ന് മാറി വയലിേലക്ക് േപായി; കഴുതെയ
വഴിയിേലക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് ബിെലയാം അതിെന അടിച്ച . 24 പിെന്ന
യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഇരുവശവും മതിലുള്ള മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള െട
ഇടയിെല ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽനിന്നു. 25കഴുത യേഹാവയുെട ദൂതെന
കണ്ടേപ്പാൾ മതിലിനരികിൽ ഒതുങ്ങി ബിെലയാമിെന്റ കാൽ മതിലിേനാട്
േചർത്ത് െഞരുക്കി; അവൻ അതിെന വീണ്ടും അടിച്ച . 26 പിെന്ന
യേഹാവയുെട ദൂതൻ മുേമ്പാട്ട െചന്ന് ഇടേത്താട്ട ം വലേത്താട്ട ം മാറുവാൻ
വഴിയില്ലാത്ത ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നു. 27 യേഹാവയുെട ദൂതെന
കണ്ടേപ്പാൾകഴുതബിെലയാമിെന്റകീഴിൽകിടന്നു;ബിെലയാമിെന്റ േകാപം
ജ്വലിച്ച ; അവൻ കഴുതെയ വടിെകാണ്ട് അടിച്ച . 28അേപ്പാൾ യേഹാവ
കഴുതയുെട വായ് തുറന്നു; അത് ബിെലയാമിേനാട്: “നീ എെന്ന ഈ മൂന്ന്
്രപാവശ്യം അടിക്കുവാൻ ഞാൻ നിേന്നാട് എന്ത് െചയ്തു” എന്ന് േചാദിച്ച .
29ബിെലയാം കഴുതേയാട:് “നീ എെന്ന കളിയാക്കിയതുെകാണ്ടേ്രത; എെന്റ
കയ്യിൽ ഒരു വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ ഞാൻ ഇേപ്പാൾതെന്ന നിെന്ന
െകാന്നുകളയുമായിരുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 30 കഴുത ബിെലയാമിേനാട:്
“ഞാൻ നിെന്റ കഴുതയല്ലേയാ? ഇ്രതയും കാലം എെന്റ പുറത്തല്ലേയാ
നീ കയറി നടന്നത?് ഞാൻ എേപ്പാെഴങ്കിലും ഇങ്ങെന നിേന്നാട്
െപരുമാറിയിട്ട േണ്ടാ?” എന്ന് േചാദിച്ച ; “ഇല്ല” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
31 അേപ്പാൾ യേഹാവ ബിെലയാമിെന്റ കണ്ണ് തുറന്നു; യേഹാവയുെട
ദൂതൻ വാള രിപ്പിടിച്ച െകാണ്ട് നില്ക്കുന്നത് അവൻ കണ്ട് സാഷ്ടാംഗം
വീണ് നമസ്കരിച്ച . യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവേനാട:് 32 “ഈ മൂന്ന്
്രപാവശ്യം നീ കഴുതെയ അടിച്ചത് എന്ത?് ഇതാ, ഞാൻ നിനക്ക്
എതിരാളിയായി പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു: ‘നിെന്റ വഴി നാശകരം’ എന്ന്
ഞാൻ കാണുന്നു. 33 കഴുത എെന്ന കണ്ട് ഈ മൂന്ന് ്രപാവശ്യം എെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് മാറിേപ്പായി; അത് മാറിേപ്പായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
ഇേപ്പാൾതെന്ന നിെന്ന െകാന്നുകളയുകയും അതിെന ജീവേനാെട
രക്ഷിക്കുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 34 ബിെലയാം
യേഹാവയുെട ദൂതേനാട്: “ഞാൻ പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു: അങ്ങ് എനിക്ക്
എതിരായി വഴിയിൽനിന്നിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല; ഇത് അേങ്ങക്ക്
അനിഷ്ടമാെണങ്കിൽ ഞാൻ മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാള്ളാം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
35 യേഹാവയുെട ദൂതൻ ബിെലയാമിേനാട:് “ഇവേരാടുകൂെട േപാകുക;
എങ്കിലുംഞാൻനിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നവചനംമാ്രതംപറയുക”എന്ന്പറഞ്ഞു;
ബിെലയാം ബാലാക്കിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂടി േപാകുകയും െചയ്തു.
36 ബിെലയാം വരുന്നു എന്ന് ബാലാക്ക് േകട്ടേപ്പാൾ അർേന്നാൻതീരത്ത്
േദശത്തിെന്റഅതിർത്തിയിലുള്ളഈർേമാവാബ് വെരഅവെന എതിേരറ്റ
െചന്നു. 37 ബാലാക്ക് ബിെലയാമിേനാട്: “ഞാൻ നിെന്ന വിളിക്കുവാൻ
ആളയച്ചില്ലേയാ? നീ വരാതിരുന്നത് എന്ത?് നിെന്ന ബഹുമാനിക്കുവാൻ
എനിക്ക് കഴിയുകയില്ലേയാ”എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ബിെലയാംബാലാക്കിേനാട:്
38 “ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ എെന്തങ്കിലും പറയുവാൻ
എനിക്ക് കഴിയുേമാ? ൈദവം എെന്റ നാവിേന്മൽആക്കിത്തരുന്ന വചനേമ
ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കുകയുള്ള ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 39അങ്ങെന ബിെലയാം
ബാലാക്കിേനാടുകൂടി േപായി; അവർ കിര്യത്ത് - ഹൂേസാത്തിൽ എത്തി.
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40 ബാലാക്ക് കാളകെളയും ആടുകെളയും അറുത്ത് ബിെലയാമിനും
അവേനാടുകൂടിയുള്ള ്രപഭുക്കന്മാർക്കും െകാടുത്തയച്ച . 41 പിെറ്റന്നാൾ
ബാലാക്ക് ബിെലയാമിെന ബാേമാത്ത-്ബാലിേലക്ക*് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി;
അവിെടനിന്ന്അവൻജനത്തിെന്റഒരുഅറ്റംകണ്ടു.

23
1അനന്തരംബിെലയാം ബാലാക്കിേനാട്: “ഇവിെട ഏഴ് യാഗപീഠം പണിത,്
ഏഴ് കാളെയയും ഏഴ് ആട്ട െകാറ്റെനയും എനിക്കായി ഒരുക്കിനിർത്തുക”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 ബിെലയാം പറഞ്ഞതുേപാെല ബാലാക്ക് െചയ്തു;
ബാലാക്കും ബിെലയാമും ഓേരാ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഒേരാ കാളെയയും
ഒേരാ ആട്ട െകാറ്റെനയും വീതം യാഗം കഴിച്ച ; 3 പിെന്ന ബിെലയാം
ബാലാക്കിേനാട:് “നിെന്റ േഹാമയാഗത്തിെന്റ അടുക്കൽ നില്ക്കുക;
ഞാൻ അേങ്ങാട്ട് െചല്ലെട്ട; പേക്ഷ യേഹാവ എനിക്ക് ്രപത്യക്ഷനാകും;
അവിടുന്ന് എനിക്ക് എന്ത് െവളിെപ്പടുത്തുന്നുേവാ അത് ഞാൻ നിേന്നാട്
അറിയിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞ് കുന്നിേന്മൽ കയറി. 4ൈദവം ബിെലയാമിന്
്രപത്യക്ഷനായി; ബിെലയാം അവേനാട:് “ഞാൻ ഏഴ് യാഗപീഠം ഒരുക്കി
ഓേരാന്നിലും ഓേരാ കാളെയയും ഓേരാ ആട്ട െകാറ്റെനയും യാഗം
കഴിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 അേപ്പാൾ യേഹാവ ഒരു വചനം
ബിെലയാമിെന്റ നാവിൽ െകാടുത്തു: “നീ ബാലാക്കിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിെച്ചന്ന് ഇ്രപകാരം പറയണം” എന്ന് കല്പിച്ച . 6 അവൻ അവെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്നു; അവനും േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാർ എല്ലാവരും
േഹാമയാഗത്തിെന്റ അടുക്കൽ നില്ക്കുകയായിരുന്നു. 7 അേപ്പാൾ
ബിെലയാംസുഭാഷിതം െചാല്ലിത്തുടങ്ങിയത:്
“ബാലാക്ക്എെന്നഅരാമിൽനിന്നും
േമാവാബ ്രാജാവ് പൂർവ്വപർവ്വതങ്ങളിൽനിന്നും വരുത്തി:
‘െചന്ന് യാേക്കാബിെനശപിക്കുക;
െചന്ന് യി്രസാേയലിെന ്രപാകുക’എന്ന് പറഞ്ഞു.
8ൈദവംശപിക്കാത്തവെനഞാൻഎങ്ങെനശപിക്കും?
യേഹാവ ്രപാകാത്തവെനഞാൻഎങ്ങെന ്രപാകും? 9ശിലാ്രഗങ്ങളിൽനിന്ന്

ഞാൻഅവെനകാണുന്നു;
ഗിരികളിൽനിന്ന്ഞാൻഅവെന ദർശിക്കുന്നു;
ഇതാതനിച്ച പാർക്കുേന്നാരു ജനം;
ജാതികള െടകൂട്ടത്തിൽഎണ്ണെപ്പടുന്നതുമില്ല.
10യാേക്കാബിെന്റ െപാടിെയആർക്ക്എണ്ണാം?
യി്രസാേയലിൽകാൽഅംശെത്തആർക്ക് ഗണിക്കാം?
ഭക്തന്മാർ മരിക്കും േപാെലഞാൻമരിക്കെട്ട;
എെന്റഅവസാനംഅവേന്റതുേപാെലആകെട്ട.

11 ബാലാക്ക് ബിെലയാമിേനാട:് “നീ എേന്നാട് ഈ െചയ്തത് എന്ത?്
എെന്റ ശ്രതുക്കെള ശപിക്കുവാനല്ലേയാ ഞാൻ നിെന്ന വരുത്തിയത?്
നീേയാ അവെര അനു്രഗഹിക്കുകയേ്രത െചയ്തിരിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു.
12അതിന്അവൻ: “യേഹാവഎെന്റനാവിേന്മൽതന്നത് പറയുവാൻഞാൻ
ബദ്ധ്രശദ്ധനാേകണ്ടേയാ?”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 13ബാലാക്ക്അവേനാട:്
“നീഅവെര മെറ്റാരുസ്ഥലത്തുനിന്ന് കാേണണ്ടതിന് എേന്നാടുകൂെട വരിക;

* 22. 41 ബാേമാത്ത-്ബാലിേലക്ക്ബാല ്വി്രഗഹങ്ങള െടകുന്നിേലക്ക്
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എന്നാൽ അവരുെട ഒരംശം മാ്രതമല്ലാെത എല്ലാവെരയും കാണുകയില്ല;
അവിെടനിന്ന് അവെര ശപിക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 ഇങ്ങെന അവൻ
പിസ്ഗെകാടുമുടിയിൽ േസാഫീം എന്ന മുകൾപ്പരപ്പിേലക്ക് അവെന
െകാണ്ടുേപായി ഏഴ് യാഗപീഠം പണിത് ഓേരാന്നിലും ഓേരാ കാളെയയും
ഓേരാആട്ട െകാറ്റെനയും യാഗം കഴിച്ച . 15പിെന്നഅവൻബാലാക്കിേനാട:്
“ഇവിെട നിെന്റ േഹാമയാഗത്തിെന്റഅടുക്കൽനില്ക്കുക;ഞാൻഅേങ്ങാട്ട്
െചന്ന് കാണെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞു. 16യേഹാവ ബിെലയാമിന് ്രപത്യക്ഷനായി
അവെന്റ നാവിേന്മൽ ഒരു വചനം െകാടുത്തു: “ബാലാക്കിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിെച്ചന്ന് ഇ്രപകാരം പറയുക” എന്ന് കല്പിച്ച . 17 അവൻ അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ ബാലാക്ക് േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂെട തെന്റ
േഹാമയാഗത്തിെന്റഅടുക്കൽനിന്നിരുന്നു.അേപ്പാൾബാലാക്ക്അവേനാട:്
“യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തത് എന്ത്”എന്ന് േചാദിച്ച . 18അവൻ സുഭാഷിതം
െചാല്ലിത്തുടങ്ങിയത:്
“ബാലാേക്ക,എഴുേന്നറ്റ് േകൾക്കുക;
സിേപ്പാരിെന്റപു്രതാ,എനിക്ക് െചവിതരുക.
19വ്യാജം പറയുവാൻൈദവം മനുഷ്യനല്ല;
അനുതപിക്കുവാൻഅവിടുന്ന് മനുഷ്യപു്രതനുമല്ല;
അവിടുന്ന് കല്പിച്ചത് െചയ്യാതിരിക്കുേമാ?
അവിടുന്ന്അരുളിെച്ചയ്തത് നിവർത്തിക്കാതിരിക്കുേമാ?
20അനു്രഗഹിക്കുവാൻഎനിക്ക് കല്പനലഭിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന്അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു;എനിക്ക്അത് മറിച്ച കൂടാ.
21യാേക്കാബിൽതിന്മകാണുവാനില്ല;
യി്രസാേയലിൽകഷ്ടത ദർശിക്കുവാനുമില്ല;
അവെന്റൈദവമായയേഹാവഅവേനാടുകൂെട ഇരിക്കുന്നു;
രാജേകാലാഹലംഅവരുെട മേദ്ധ്യ ഉണ്ട്.
22ൈദവംഅവെരഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവരുന്നു;
കാട്ട േപാത്തിനു തുല്യമായബലംഅവനുണ്ട.്
23 യി്രസാേയലിെനതിെര ്രപേയാഗിക്കുവാൻ ആഭിചാരേമാ കൺെകട്ട്

വിദ്യേയാ ഇല്ല;
ലക്ഷണവിദ്യ യി്രസാേയലിേനാട് ഫലിക്കുകയുമില്ല;
ഇേപ്പാൾയാേക്കാബിെനക്കുറിച്ച ം യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ച ം:
ൈദവംഎെന്തല്ലാം ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുഎേന്നപറയാവു.
24ഇതാ,ജനംസിംഹിെയേപ്പാെലഎഴുേന്നല്ക്കുന്നു;
ബാലസിംഹെത്തേപ്പാെലസടകുടഞ്ഞ്എഴുേന്നറ്റ നില്ക്കുന്നു;
അവൻഇരപിടിച്ച് തിന്നാെതയും
നിഹതന്മാരുെട രക്തംകുടിക്കാെതയും കിടക്കുകയില്ല.

25അേപ്പാൾബാലാക്ക്ബിെലയാമിേനാട:് “അവെരശപിക്കുകയും േവണ്ടാ
അനു്രഗഹിക്കുകയും േവണ്ടാ”എന്ന്പറഞ്ഞു. 26ബിെലയാംബാലാക്കിേനാട:്
“യേഹാവ കല്പിക്കുന്നെതാെക്കയും ഞാൻ െചയ്യ ം എന്ന് നിേന്നാട്
പറഞ്ഞില്ലേയാ” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 27 ബാലാക്ക് ബിെലയാമിേനാട:്
“വരുക,ഞാൻനിെന്ന മെറ്റാരുസ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുേപാകും;അവിെടനിന്ന് നീ
എനിക്കുേവണ്ടിഅവെര ശപിക്കുവാൻൈദവത്തിന് പേക്ഷസമ്മതമാകും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 28 അങ്ങെന ബാലാക്ക് ബിെലയാമിെന മരുഭൂമിക്ക്
എതിെരയുള്ള െപേയാർമലയുെട മുകളിൽ െകാണ്ടുേപായി. 29ബിെലയാം
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ബാലാക്കിേനാട:് “ഇവിെടഎനിക്ക്ഏഴ് യാഗപീഠം പണിത്ഏഴു കാളെയയും
ഏഴു ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരുക്കിനിർത്തുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 30ബിെലയാം
പറഞ്ഞതുേപാെല ബാലാക്ക് െചയ്തു; ഓേരാ യാഗപീഠത്തിേന്മലും ഒരു
കാളെയയും ഒരുആട്ട െകാറ്റെനയും യാഗംകഴിച്ച .

24
1 യി്രസാേയലിെന അനു്രഗഹിക്കുന്നത് യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദെമന്ന്
ബിെലയാംകണ്ടേപ്പാൾഅവൻമുമ്പിലെത്തേപ്പാെലലക്ഷണം േനാക്കുവാൻ
േപാകാെത മരുഭൂമിക്കുേനെര മുഖം തിരിച്ച . 2ബിെലയാം തല ഉയർത്തി
യി്രസാേയൽ േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി പാർക്കുന്നത് കണ്ടു; ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവ്അവെന്റേമൽവന്നു; 3അവൻസുഭാഷിതം െചാല്ലിത്തുടങ്ങിയത:്
“െബേയാരിെന്റ മകനായബിെലയാം പറയുന്നു.
4കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നപുരുഷൻപറയുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റഅരുളപ്പാട് േകൾക്കുന്നവൻ,
സർവ്വശക്തെന്റദർശനം ദർശിക്കുന്നവൻ,
വീഴുേമ്പാൾകണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നവൻപറയുന്നത:്
5യാേക്കാേബ,നിെന്റകൂടാരങ്ങൾ,
യി്രസാേയേല,നിെന്റനിവാസങ്ങൾഎ്രത മേനാഹരം!
6താഴ്വരേപാെലഅവപരന്നിരിക്കുന്നു;
നദീതീരെത്തഉദ്യാനങ്ങൾേപാെല,
യേഹാവനട്ടിരിക്കുന്നചന്ദനവൃക്ഷങ്ങൾേപാെല,
ജലാന്തിേകയുള്ള േദവദാരുക്കൾേപാെലതെന്ന.
7അവെന്റെതാട്ടികളിൽനിന്ന് െവള്ളം ഒഴുകുന്നു;
അവെന്റവിത്തിന് െവള്ളംധാരാളം;
അവെന്റരാജാവ്ആഗാഗിലും േ്രശഷ്ഠൻ;
അവെന്റരാജത്വം ഉന്നതംതെന്ന.
8ൈദവംഅവെനഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവരുന്നു;
കാട്ട േപാത്തിന് തുല്യമായബലംഅവനുണ്ട്;
ശ്രതുജാതികെള അവൻ തിന്നുകളയുന്നു; അവരുെട അസ്ഥികെള അവൻ

തകർക്കുന്നു;
അസ്്രതംഎയ്ത്അവെരതുളയ്ക്കുന്നു.
9അവൻസിംഹംേപാെലപതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;
ഒരുസിംഹിേപാെലതെന്ന;ആരവെന ഉണർത്തും?
നിെന്നഅനു്രഗഹിക്കുന്നവൻഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ;
നിെന്നശപിക്കുന്നവൻശപിക്കെപ്പട്ടവൻ.
10അേപ്പാൾബാലാക്കിെന്റ േകാപം ബിെലയാമിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ച ;അവൻ

ൈകെഞരിച്ച് ബിെലയാമിേനാട:് “എെന്റ ശ്രതുക്കെള ശപിക്കുവാൻ
ഞാൻനിെന്നവിളിപ്പിച്ച ;നീ ഇവെരഈമൂന്ന്

്രപാവശ്യവും ആശീർവ്വദിക്കുകയാണ് െചയ്തത.് 11 ഇേപ്പാൾ നിെന്റ
സ്ഥലേത്തക്ക് ഓടിേപ്പാകുക; നിെന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുവാൻ ഞാൻ
വിചാരിച്ചിരുന്നു;എന്നാൽയേഹാവനിനക്ക്ബഹുമാനം മുടക്കിയിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 അതിന് ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാട് പറഞ്ഞത്:
“ബാലാക്ക്തെന്റഗൃഹംനിറച്ച് െവള്ളിയും െപാന്നുംതന്നാലുംയേഹാവയുെട
കല്പന ലംഘിച്ച് ഗുണെമങ്കിലും േദാഷെമങ്കിലും സ്വേമധയായി െചയ്യ വാൻ
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എനിക്ക് കഴിയുന്നതല്ല; 13 ‘യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നത് മാ്രതേമ ഞാൻ
പറയുകയുള്ള ’ എന്ന് എെന്റ അടുക്കൽ നീ അയച്ച ദൂതന്മാേരാട് ഞാൻ
പറഞ്ഞില്ലേയാ? 14ഇേപ്പാൾഇതാ,ഞാൻഎെന്റജനത്തിെന്റഅടുക്കേലക്ക്
േപാകുന്നു; വരുക, ഭാവികാലത്ത് ഈ ജനം നിെന്റ ജനേത്താട് എന്ത്
െചയ്യ െമന്ന് ഞാൻ നിെന്ന അറിയിക്കാം. 15 പിെന്ന അവൻ സുഭാഷിതം
െചാല്ലിത്തുടങ്ങിയെതെന്തന്നാൽ:
െബേയാരിെന്റ മകൻബിെലയാം പറയുന്നു;
കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നപുരുഷൻപറയുന്നു;
16ൈദവത്തിെന്റഅരുളപ്പാട് േകൾക്കുന്നവൻ,
അത്യ ന്നതെന്റപരിജ്ഞാനം ്രപാപിച്ചവൻ,
സർവ്വശക്തെന്റദർശനം ദർശിക്കുന്നവൻ,
വീഴുേമ്പാൾകണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നവൻപറയുന്നത:്
17ഞാൻഅവിടുെത്തകാണും,ഇേപ്പാൾഅല്ലതാനും;
ഞാൻഅവിടുെത്തദർശിക്കും,അടുത്തല്ലതാനും.
യാേക്കാബിൽനിന്ന് ഒരു നക്ഷ്രതം ഉദിക്കും;
യി്രസാേയലിൽനിന്ന് ഒരു െചേങ്കാൽഉയരും.
അത് േമാവാബിെന്റപാർശ്വങ്ങെളെയല്ലാം*തകർക്കുകയും
േശത്തിെന്റഎല്ലാപു്രതന്മാെര ഒെക്കയും†സംഹരിക്കുകയും െചയ്യ ം.
18ഏേദാം ഒരുഅധീനേദശമാകും;
ശ്രതുവായ െസയീരുംഅധീനേദശമാകും;
യി്രസാേയേലാ വീര്യം ്രപവർത്തിക്കും.
19യാേക്കാബിൽനിന്ന് ഒരുത്തൻഭരിക്കും;
േശഷിച്ചവെരഅവൻനഗരത്തിൽനിന്ന് നശിപ്പിക്കും”.
20അവൻഅമാേലക്കിെന േനാക്കിസുഭാഷിതം െചാല്ലിയത:്
“അമാേലക്ക് ജാതികളിൽ മുമ്പൻ;
അവെന്റഅവസാനേമാ നാശംഅേ്രത”.
21അവൻേകന്യെര േനാക്കിസുഭാഷിതം െചാല്ലിയത:്
“നിെന്റനിവാസം ഉറപ്പ ള്ളത:്
നിെന്റകൂട് പാറയിൽവച്ചിരിക്കുന്നു.
22എങ്കിലും േകന്യന് നിർമ്മൂലനാശം ഭവിക്കും;
അശ്ശ ർനിെന്നപിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകുവാൻഇനിെയ്രത?”
23പിെന്നഅവൻഈസുഭാഷിതം െചാല്ലിയത:്
“ഹാ,ൈദവംഇത് നിവർത്തിക്കുേമ്പാൾആര് ജീവിച്ചിരിക്കും?
24കിത്തീംതീരത്തുനിന്ന് കപ്പലുകൾവരും;
അവഅശ്ശ രിെനതാഴ്ത്തും,ഏെബരിെനയും താഴ്ത്തും.
അവനും നിർമ്മൂലനാശം ഭവിക്കും.
25അതിന ്െറേശഷംബിെലയാംപുറെപ്പട്ട്തെന്റസ്ഥലേത്തക്ക്മടങ്ങിേപ്പായി;

ബാലാക്കും തെന്റവഴിക്ക് േപായി.

25
1യി്രസാേയൽശിത്തീമിൽപാർക്കുേമ്പാൾജനംേമാവാബ്യസ്്രതീകള മായി
പരസംഗം തുടങ്ങി. 2 അവർ ജനെത്ത തങ്ങള െട േദവന്മാരുെട

* 24. 17 േമാവാബിെന്റ പാർശ്വങ്ങെളെയല്ലാം േമാവാബിെന്റ െനറ്റിത്തടങ്ങെളെയല്ലാം † 24. 17
േശത്തിെന്റഎല്ലാപു്രതന്മാെര ഒെക്കയും ്രപതിേഷധിച്ചവര ്എല്ലവാെരയും
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ബലികൾക്ക് ക്ഷണിച്ച ; ജനം ഭക്ഷിക്കുകയും അവരുെട േദവന്മാെര
നമസ്കരിക്കുകയും െചയ്തു. 3 യി്രസാേയൽ ബാൽ-െപേയാരിേനാടു
േചർന്നു; അതിനാൽ യേഹാവയുെട േകാപം യി്രസാേയലിെന്റ േനെര
ജ്വലിച്ച . 4 യേഹാവ േമാെശേയാട:് “യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം
യി്രസാേയലിെന വിട്ട മാേറണ്ടതിന് ജനത്തിെന്റ തലവന്മാെരെയല്ലാം
കൂട്ടി അവെര യേഹാവയുെട മുമ്പാെക പരസ്യമായി തൂക്കിക്കളയുക*”
എന്ന് കല്പിച്ച . 5 േമാെശ യി്രസാേയൽ ന്യായാധിപന്മാേരാട്:
“നിങ്ങള െട ആള കളിൽ ബാൽ-െപേയാരിേനാട് േചർന്നവെര
നിങ്ങൾതെന്ന െകാല്ല വിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 എന്നാൽ േമാെശയും
യി്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾഅവർകാൺെക, ഒരു യി്രസാേയല്യൻതെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട മദ്ധ്യത്തിേലക്ക് ഒരു മിദ്യാന്യസ്്രതീെയ െകാണ്ടുവന്നു.
7 അഹേരാൻപുേരാഹിതെന്റ മകനായ എെലയാസാരിെന്റ മകൻ
ഫീെനഹാസ് അത് കണ്ടേപ്പാൾ സഭയുെട മദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ് ഒരു
കുന്തം എടുത്ത,് 8 ആ യി്രസാേയല്യെന്റ പിന്നാെല അന്തഃപുരത്തിേലക്ക്
െചന്ന് ഇരുവെരയും, ആ യി്രസാേയല്യെനയും ആ സ്്രതീെയയും
തെന്ന, അവള െട ഉദരം തുളയുംവണ്ണം കുത്തി; അേപ്പാൾ ജനെത്ത
നശിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന പകർച്ചവ്യാധി യി്രസാേയൽ മക്കെള വിട്ട മാറി.
9ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർബാധെകാണ്ട് മരിച്ച േപായി.

10 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 11 “ഞാൻ എെന്റ
തീക്ഷ്ണതയിൽ യി്രസാേയൽ മക്കെള സംഹരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അഹേരാൻപുേരാഹിതെന്റമകനായഎെലയാസാരിെന്റമകൻഫീെനഹാസ്
അവരുെട ഇടയിൽ എനിക്കുേവണ്ടി തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായി ്രപവർത്തിച്ച്
എെന്റ േ്രകാധം അവെര വിട്ട േപാകുവാൻ ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
12ആകയാൽ ഇതാ,ഞാൻഅവന് എെന്റസമാധാനനിയമം െകാടുക്കുന്നു.
13 ‘അവൻ തെന്റ ൈദവത്തിനുേവണ്ടി തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായി
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ചതുെകാണ്ട് അത്
അവനും അവെന്റ സന്തതിക്കും നിത്യപൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ നിയമമാകും’
എന്ന് നീ പറയുക”. 14 മിദ്യാന്യസ്്രതീേയാെടാപ്പം െകാന്ന യി്രസാേയല്യന്
സി്രമി എന്ന് േപര;് അവൻ ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽ ഒരു ്രപഭുവായ
സാലൂവിെന്റ മകൻആയിരുന്നു. 15 െകാല്ലെപ്പട്ട മിദ്യാന്യസ്്രതീക്ക് െകാസ്ബി
എന്ന് േപർ;അവൾഒരു മിദ്യാന്യേഗാ്രതത്തിൽജനാധിപനായിരുന്നസൂരിെന്റ
മകളായിരുന്നു.

16 െപേയാരിെന്റ കാര്യത്തിലും െപേയാർ നിമിത്തം ഉണ്ടായ ബാധയുെട
നാളിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട അവരുെട സേഹാദരിയായി മിദ്യാന്യ്രപഭുവിെന്റ മകൾ
െകാസ്ബിയുെട കാര്യത്തിലും മിദ്യാന്യർ നിങ്ങെള ചതിച്ച് ഉപായങ്ങളാൽ
ബുദ്ധുമുട്ടിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട,് 17 നിങ്ങൾ അവെര ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച്
സംഹരിക്കുവിൻ 18എന്ന്യേഹാവ േമാെശേയാട്അരുളിെച്ചയ്തു.

26
1 ബാധകഴിഞ്ഞ് യേഹാവ േമാെശേയാടും പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ മകൻ എെലയാസാരിേനാടും: 2 “യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സർവ്വസഭെയയും ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന്

* 25. 4 പരസ്യമായി തൂക്കിക്കളയുകപകല ്െവളിച്ചത്തില ്തൂക്കിക്കളയുക
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്രപാപ്തിയുള്ള എല്ലാവെരയും േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി എണ്ണി സംഖ്യ
എടുക്കുവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച . 3 അങ്ങെന േമാെശയും പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരും െയരിേഹാവിെന്റ സമീപത്ത് േയാർദ്ദാനരിെകയുള്ള
േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽവച്ച് അവേരാട:് 4 “യേഹാവ േമാെശേയാടും
ഈജിപ്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട യി്രസാേയൽമക്കേളാടും കല്പിച്ചതുേപാെല
ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ മുകളിേലക്ക് ഉള്ളവരുെട സംഖ്യ എടുക്കുവിൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞു.

5 യി്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതൻ രൂേബൻ; രൂേബെന്റ പു്രതന്മാർ:
ഹേനാക്കിൽനിന്ന് ഹേനാക്ക്യകുടുംബം; പല്ല വിൽനിന്ന് പല്ല വ്യകുടുംബം;
6 െഹേ്രസാനിൽനിന്ന് െഹേ്രസാന്യകുടുംബം; കർമ്മിയിൽനിന്ന്
കർമ്മ്യകുടുംബം. 7 ഇവയാകുന്നു രൂേബന്യകുടുംബങ്ങൾ; അവരിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ നാല്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുനൂറ്റിമുപ്പത് േപർ. 8 പല്ല വിെന്റ
പു്രതന്മാർ: എലീയാബ.് 9 എലീയാബിെന്റ പു്രതന്മാർ: െനമൂേവൽ,
ദാഥാൻ, അബീരാം. യേഹാവയ്ക്ക് വിേരാധമായി കലഹിച്ചേപ്പാൾ
േകാരഹിെന്റ കൂട്ടത്തിൽ േമാെശക്കുംഅഹേരാനും വിേരാധമായി കലഹിച്ച
സംഘ്രപമാണിമാരായ ദാഥാനും അബീരാമും ഇവർ തെന്ന; 10 ഭൂമി വായ്
തുറന്ന്അവെരയും േകാരഹിെനയുംവിഴുങ്ങിക്കളയുകയുംതീ ഇരുനൂറ്റമ്പത്
േപെര ദഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്ത സമയം ആ കൂട്ടം മരിച്ച ; അവർ ഒരു
അടയാളമായിത്തീർന്നു. 11എന്നാൽേകാരഹിെന്റപു്രതന്മാർ മരിച്ചില്ല.

12 ശിെമേയാെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:്
െനമൂേവലിൽനിന്ന് െനമൂേവല്യകുടുംബം;യാമീനിൽനിന്ന് യാമീന്യകുടുംബം;
യാഖീനിൽനിന്ന് യാഖീന്യകുടുംബം; 13 േസരഹിൽനിന്ന് േസരഹ്യകുടുംബം;
െശൗവൂലിൽനിന്ന് െശൗവൂല്യകുടുംബം. 14 ശിെമേയാന്യകുടുംബങ്ങളായ
ഇവർഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തിഇരുനൂറ് േപർ.

15 ഗാദിെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:്
െസേഫാനിൽനിന്ന് െസേഫാന്യകുടുംബം; ഹഗ്ഗിയിൽനിന്ന് ഹഗ്ഗീയകുടുംബം;
ശൂനിയിൽനിന്ന് ശൂനീയകുടുംബം; 16 ഒസ്നിയിൽനിന്ന് ഒസ്നീയകുടുംബം;
ഏരിയിൽനിന്ന് ഏര്യകുടുംബം; 17 അേരാദിൽനിന്ന് അേരാദ്യകുടുംബം;
അേരലിയിൽനിന്ന് അേരല്യകുടുംബം. 18അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവരായി ഗാദ്
പു്രതന്മാരുെടകുടുംബങ്ങളായഇവർനാല്പതിനായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് േപർ.

19 െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ ഏരും ഓനാനും ആയിരുന്നു; ഏരും
ഒനാനും കനാൻേദശത്തുവച്ച് മരിച്ച േപായി. 20 െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ
കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:് േശലയിൽനിന്ന് േശലാന്യകുടുംബം;
േപെരസിൽനിന്ന് േപെരസ്യകുടുംബം; േസെരഹിൽനിന്ന് േസെരഹ്യകുടുംബം.
21 േപെരസിെന്റ പു്രതന്മാർ: െഹേ്രസാനിൽനിന്ന് െഹേ്രസാന്യകുടുംബം;
ഹാമൂലിൽനിന്ന് ഹാമൂല്യകുടുംബം. 22 അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവരായി
െയഹൂദാകുടുംബങ്ങളായഇവർഎഴുപത്തിആറായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് േപർ.

23 യിസ്സാഖാരിെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:്
േതാലാവിൽ നിന്ന് േതാലാവ്യകുടുംബം; പൂവയിൽനിന്ന്
പൂവ്യകുടുംബം; 24 യാശൂബിൽനിന്ന് യാശൂബ്യകുടുംബം;
ശിേ്രമാനിൽനിന്ന് ശിേ്രമാന്യകുടുംബം. 25 അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവരായി
യിസ്സാഖാർകുടുംബങ്ങളായഇവർഅറുപത്തിനാലായിരത്തിമുന്നൂറ് േപർ.

26 െസബൂലൂെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:്
േസെരദിൽനിന്ന് േസെരദ്യകുടുംബം; ഏേലാനിൽനിന്ന് ഏേലാന്യകുടുംബം;
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യേഹ്ലലിൽനിന്ന് യേഹ്ലല്യകുടുംബം. 27 അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവരായി
െസബൂലൂന്യകുടുംബങ്ങളായഇവർഅറുപതിനായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് േപർ.

28 േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:്
മനെശ്ശയും എ്രഫയീമും. 29 മനെശ്ശയുെട പു്രതന്മാർ: മാഖീരിൽനിന്ന്
മാഖീര്യകുടുംബം; മാഖീരിെന്റ പു്രതൻ ഗിെലയാദ;് ഗിെലയാദിൽനിന്ന്
ഗിെലയാദ്യകുടുംബം. 30 ഗിെലയാദിെന്റ പു്രതന്മാർ ഇവരാണ:്
ഈേയെസരിൽ നിന്ന് ഈേയെസര്യകുടുംബം; േഹെലക്കിൽനിന്ന്
േഹെലക്ക്യകുടുംബം. 31 അ്രസീേയലിൽനിന്ന് അ്രസീേയല്യകുടുംബം;
േശെഖമിൽനിന്ന് േശെഖമ്യകുടുംബം; 32 െശമീദാവിൽനിന്ന്
െശമീദാവ്യകുടുംബം; േഹെഫരിൽനിന്ന് േഹെഫര്യകുടുംബം. 33േഹെഫരിെന്റ
മകനായ െശേലാെഫഹാദിന് പു്രതിമാർ അല്ലാെത പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; െസേലാഫഹാദിെന്റ പു്രതിമാർ മഹ്ലാ, േനാവാ,
േഹാഗ്ല, മിൽക്കാ, തിർസാ എന്നിവരായിരുന്നു. 34 അവരിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവരായി മനെശ്ശകുടുംബങ്ങളായ ഇവർ അമ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി
എഴുനൂറ് േപർ. 35 എ്രഫയീമിെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി
ഇവരാണ:് ശൂേഥലഹിൽനിന്ന് ശൂേഥലഹ്യകുടുംബം; േബെഖരിൽനിന്ന്
േബെഖര്യകുടുംബം; തഹനിൽനിന്ന് തഹന്യകുടുംബം, 36 ശൂേഥലഹിെന്റ
പു്രതന്മാർ ഇവരാണ:് ഏരാനിൽനിന്ന് ഏരാന്യകടുംബം. 37 അവരിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവരായി എ്രഫയീമ്യകുടുംബങ്ങളായ ഇവർ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി
അഞ്ഞൂറ് േപർ. ഇവർകുടുംബംകുടുംബമായി േയാേസഫിെന്റപു്രതന്മാർ.

38 െബന്യാമീെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:്
േബലയിൽനിന്ന് േബലാവ്യകുടുംബം; അശ്േബലിൽനിന്ന്
അസ്േബല്യകുടുംബം; അഹീരാമിൽനിന്ന് അഹീരാമ്യകുടുംബം;
39 െശഫൂമിൽനിന്ന് െശഫൂമ്യകുടുംബം; ഹൂഫാമിൽനിന്ന് ഹൂഫാമ്യകുടുംബം.
40 േബലിയുെട പു്രതന്മാർ അർദ്ദ ം നാമാനും ആയിരുന്നു; അർദ്ദിൽനിന്ന്
അർദ്ദ കുടുംബം; നാമാനിൽനിന്ന് നാമാന്യകുടുംബം. 41 ഇവർ
കുടുംബംകുടുംബമായി െബന്യാമീെന്റ പു്രതന്മാർ; അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
നാല്പത്തിഅയ്യായിരത്തിഅറുനൂറ് േപർ.

42 ദാെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:് ശൂഹാമിൽനിന്ന്
ശൂഹാമ്യ കുടുംബം; ഇവർ കുടുംബംകുടുംബമായി ദാന്യകുടുംബങ്ങൾ
ആകുന്നു. 43 ശൂഹാമ്യകുടുംബങ്ങളിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ എല്ലാംകൂടി
അറുപത്തിനാലായിരത്തിനാനൂറ് േപർ.

44 ആേശരിെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:്
യിമ്നയിൽനിന്ന് യിമ്നീയകുടുംബം; യിശ്വയിൽനിന്ന് യിശ്വീയ കുടുംബം;
െബരീയാവിൽനിന്ന് െബരീയാവ്യകുടുംബം. 45െബരീയാവിെന്റപു്രതന്മാരുെട
കുടുംബംങ്ങൾ ആെരന്നാൽ: േഹെബരിൽനിന്ന് േഹെബര്യകുടുംബം;
മല്ക്കീേയലിൽനിന്ന് മൽക്കീേയല്യകുടുംബം. 46 ആേശരിെന്റ പു്രതിക്ക്
സാറാഎന്ന് േപർ. 47ഇവർആേശർപു്രതന്മാരുെട കുടുംബങ്ങൾ.അവരിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർഅമ്പത്തിമൂവായിരത്തിനാനൂറ് േപർ.

48 നഫ്താലിയുെട പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:്
യഹ്േസലിൽനിന്ന് യഹ്േസല്യകുടുംബം; ഗൂനിയിൽനിന്ന് ഗൂന്യകുടുംബം;
49 േയെസരിൽനിന്ന് േയെസര്യകുടുംബം. ശിേല്ലമിൽനിന്ന് ശിേല്ലാമ്യകുടുംബം.
50 ഇവർ കുടുംബംകുടുംബമായി നഫ്താലികുടുംബങ്ങൾ ആകുന്നു;
അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ നാല്പത്തയ്യായിരത്തിനാനൂറ് േപർ. 51യി്രസാേയൽ
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മക്കളിൽ എണ്ണെപ്പട്ട ഇവർ ആറുലക്ഷത്തി ഓരായിരത്തി എഴുനൂറ്റിമുപ്പത്
േപർ.

52 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 53 ഇവർക്ക്
അംഗസംഖ്യ അനുസരിച്ച് േദശെത്ത അവകാശമായി വിഭാഗിച്ച്
െകാടുക്കണം. 54 അംഗങ്ങൾ ഏെറയുള്ളവർക്ക് അവകാശം ഏെറയും
കുറവുള്ളവർക്ക് അവകാശം കുറച്ച ം െകാടുക്കണം; ഓേരാരുത്തന്
അവനവെന്റ അംഗസംഖ്യ അനുസരിച്ച് അവകാശം െകാടുക്കണം.
55 േദശെത്ത ചീട്ടിട്ട് വിഭാഗിക്കണം; അതത് പിതൃേഗാ്രതത്തിെന്റ
േപരിെനാത്തവണ്ണം അവർക്ക് അവകാശം ലഭിക്കണം. 56 അംഗങ്ങൾ
ഏെറയുള്ളവർക്കുംകുറവുള്ളവർക്കുംഅവകാശം ചീട്ടിട്ട് വിഭാഗിക്കണം.

57 േലവ്യരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:്
േഗർേശാനിൽനിന്ന് േഗർേശാന്യകുടുംബം; െകഹാത്തിൽനിന്ന്
െകഹാത്യകുടുംബം; െമരാരിയിൽനിന്ന് െമരാര്യകുടുംബം.
58 േലവ്യകുടുംബങ്ങൾ ഇതാണ്: ലിബ്നീയകുടുംബം; െഹേ്രബാന്യകുടുംബം;
മഹ്ലിയകുടുംബം; മൂശ്യകുടുംബം; േകാരഹ്യകുടുംബം. െകഹാത്തിെന്റ
പു്രതൻ അ്രമാം. 59 അ്രമാമിെന്റ ഭാര്യയ്ക്ക് േയാേഖെബദ് എന്ന് േപർ;
അവൾ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് േലവിക്ക് ജനിച്ച മകൾ; അവൾ അ്രമാമിന്
അഹേരാെനയും േമാെശെയയുംഅവരുെട സേഹാദരിയായ മിര്യാമിെനയും
്രപസവിച്ച . 60അഹേരാന് നാദാബ,് അബീഹൂ, എെലയാസാർ, ഈഥാമാർ
എന്നിവർ ജനിച്ച . 61 എന്നാൽ നാദാബും അബീഹൂവും യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അന്യാഗ്നി കത്തിച്ചതിനാൽ മരിച്ച േപായി. 62 ഒരു മാസം
്രപായംമുതൽ മുകളിേലക്ക് അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ട പുരുഷന്മാർ ആെക
ഇരുപത്തിമൂവായിരംേപർ; യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽ അവർക്ക്
അവകാശം െകാടുക്കായ്കെകാണ്ട് അവെര യി്രസാേയൽ മക്കള െട
കൂട്ടത്തിൽഎണ്ണിയില്ല.

63 െയരിേഹാവിെന്റ സമീപത്ത് േയാർദ്ദാനരിെക േമാവാബ്
സമഭൂമിയിൽവച്ച് യി്രസാേയൽ മക്കെള എണ്ണിയേപ്പാൾ േമാെശയും
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും എണ്ണിയവർ ഇവർ തെന്ന. 64എന്നാൽ
േമാെശയും അഹേരാൻ പുേരാഹിതനും സീനായിമരുഭൂമിയിൽവച്ച്
യി്രസാേയൽ മക്കെളഎണ്ണിയേപ്പാൾഎണ്ണത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടആരും ഇവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 65 ‘അവർ മരുഭൂമിയിൽവച്ച് മരിച്ച േപാകും’
എന്ന് യേഹാവ അവെരക്കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നു. െയഫുെന്നയുെട
മകൻ കാേലബും നൂെന്റ മകൻ േയാശുവയും ഒഴിെകഅവരിൽ ഒരുത്തനും
േശഷിച്ചില്ല.

27
1 അനന്തരം േയാേസഫിെന്റ മകനായ മനെശ്ശയുെട കുടുംബങ്ങളിൽ
മനെശ്ശയുെട മകനായ മാഖീരിെന്റ മകനായ ഗിെലയാദിെന്റ മകനായ
േഹെഫരിെന്റ മകനായ െശേലാെഫഹാദിNTE പു്രതിമാർ അടുത്തുവന്നു.
അവെന്റ പു്രതിമാർ മഹ്ലാ, േനാവ, േഹാഗ്ല, മിൽക്കാ, തിർസാ
എന്നിവരായിരുന്നു. 2 അവർ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
േമാെശയുെടയും എെലയാസാർപുേരാഹിതെന്റയും ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും
സർവ്വസഭയുെടയും മുമ്പാെക നിന്ന് പറഞ്ഞത:് 3 “ഞങ്ങള െട അപ്പൻ
മരുഭൂമിയിൽവച്ച് മരിച്ച േപായി; എന്നാൽ അേദ്ദഹം യേഹാവയ്ക്ക്
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വിേരാധമായി േകാരഹിേനാട് കൂടിയവരുെട കൂട്ടത്തിൽ േചർന്നിരുന്നില്ല;
അേദ്ദഹം സ്വന്തപാപത്താൽ അേ്രത മരിച്ചത;് അപ്പന് പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 4ഞങ്ങള െട അപ്പന് പു്രതന്മാർ ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട്
അപ്പെന്റ േപർ കുടുംബത്തിൽനിന്ന് ഇല്ലാെതയാകുന്നത് എന്തിന?് അപ്പെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെടഇടയിൽഞങ്ങൾക്ക് ഒരുഅവകാശംതരണം”. 5േമാെശ
അവരുെട കാര്യം യേഹാവയുെട മുമ്പാെക െകാണ്ടുവന്നു. 6 യേഹാവ
േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 7 “െശേലാെഫഹാദിNTE പു്രതിമാർ
പറയുന്നത് ശരിതെന്ന; അവരുെട അപ്പെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ
അവർക്ക് ഒരു അവകാശം െകാടുക്കണം; അവരുെട അപ്പെന്റഅവകാശം
അവർക്ക് െകാടുക്കണം. 8 നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: ‘ഒരുത്തൻ മകനില്ലാെത മരിച്ചാൽ അവെന്റ അവകാശം
അവെന്റ മകൾക്ക് െകാടുക്കണം. 9 അവന് മകൾ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ
അവെന്റഅവകാശംഅവെന്റസേഹാദരന്മാർക്ക് െകാടുക്കണം. 10അവന്
സേഹാദരന്മാർ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അവെന്റ അവകാശം അവെന്റ അപ്പെന്റ
സേഹാദരന്മാർക്ക് െകാടുക്കണം. 11 അവെന്റ അപ്പന് സേഹാദരന്മാർ
ഇല്ലാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവെന്റ കുടുംബത്തിൽ അവെന്റ അടുത്ത
ചാർച്ചക്കാരന് അവെന്റ അവകാശം െകാടുക്കണം; അവൻ അത്
ൈകവശമാക്കണം;’ ഇത് യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
യി്രസാേയൽമക്കൾക്ക് ന്യായ്രപമാണംആയിരിക്കണം”.

12അനന്തരം യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:് “ഈഅബാരീംമലയിൽ
കയറിഞാൻയി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന േദശം േനാക്കുക.
13 അത് കണ്ടതിനുേശഷം നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാെനേപ്പാെല
നീയും നിെന്റ ജനേത്താട് േചരും. 14 സഭയുെട കലഹത്തിൽ നിങ്ങൾ
സീൻമരുഭൂമിയിൽവച്ച് അവർ കാൺെക െവള്ളത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ
എെന്നശുദ്ധീകരിക്കാെതഎെന്റകല്പനെയ മറുത്തതുെകാണ്ട് തെന്ന. സീൻ
മരുഭൂമിയിൽ കാേദശിെല കലഹജലം അത് തെന്ന”. 15അേപ്പാൾ േമാെശ
യേഹാവേയാട:് 16 “യേഹാവയുെട സഭ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല
ആകാതിരിക്കുവാൻ അവർക്ക് മുമ്പായി േപാകുവാനും വരുവാനും
അവെര പുറത്ത് െകാണ്ടുേപാകുവാനും 17 അകത്ത് െകാണ്ടുവരുവാനും
സകലജഡത്തിെന്റയും ആത്മാക്കള െട ൈദവമായ യേഹാവ
സഭയുെടേമൽ ഒരാളിെന നിയമിക്കുമാറാകെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞു. 18യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:് “നൂെന്റ മകനുംഎെന്റആത്മാവുള്ളപുരുഷനുമായ
േയാശുവെയ വിളിച്ച് അവെന്റേമൽ ൈകവച്ച് 19അവെന പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരിെന്റയും സർവ്വസഭയുെടയും മുമ്പാെക നിർത്തി അവർ
കാൺെക അവന് ആജ്ഞ െകാടുക്കുക. 20 യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സഭെയല്ലാം അനുസരിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ ആജ്ഞാശക്തിയിൽ ഒരംശം
അവെന്റേമൽ െവക്കണം. 21അവൻ പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ
മുമ്പാെക നില് ക്കണം;അവൻഅവനുേവണ്ടി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ഊരീംമുഖാന്തരം *അരുളപ്പാട് േചാദിക്കണം; അവനും യി്രസാേയൽ
മക്കള െട സർവ്വസഭയും അവെന്റ വാക്കനുസരിച്ച് േപാകുകയും വരുകയും
േവണം”. 22 യേഹാവ തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശ െചയ്തു;
അവൻ േയാശുവെയ വിളിച്ച് പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റയും

* 27. 21 ഊരീംമുഖാന്തരം ൈദവഹിതം അറിയുവാന ്േവണ്ടി പുേരാഹിതന്മാര ്ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന
ഉപാധി
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സർവ്വസഭയുെടയും മുമ്പാെകനിർത്തി. 23അവെന്റേമൽൈകവച്ച്യേഹാവ
േമാെശമുഖാന്തരംകല്പിച്ചതുേപാെലഅവന്ആജ്ഞെകാടുത്തു.

28
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “എനിക്ക്
സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗങ്ങൾക്കുള്ള എെന്റ േഭാജനമായ വഴിപാട്
യഥാസമയം എനിക്ക് അർപ്പിേക്കണ്ടതിന് ജാ്രഗതയായിരിക്കുവാൻ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് കല്പിക്കണം. 3 നീ അവേരാട് പറേയണ്ടത:്
‘നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിേക്കണ്ട ദഹനയാഗം ഇതാണ്: നാൾേതാറും
നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത രണ്ട്
കുഞ്ഞാട.് 4 ഒരു കുഞ്ഞാടിെന രാവിെലയും മറ്റതിെന ൈവകുേന്നരത്തും
യാഗം കഴിക്കണം. 5 ഇടിെച്ചടുത്ത എണ്ണ കാൽഹീൻ* േചർത്ത
ഒരിടങ്ങഴി† മാവ് േഭാജനയാഗമായും അർപ്പിക്കണം. 6 ഇത് യേഹാവയ്ക്ക്
സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി സീനായിപർവ്വതത്തിൽവച്ച്
നിയമിക്കെപ്പട്ട നിരന്തരേഹാമയാഗം. 7 അതിെന്റ പാനീയയാഗം
കുഞ്ഞാെടാന്നിന് കാൽഹീൻ വീഞ്ഞ്ആയിരിക്കണം;അത് യേഹാവയ്ക്ക്
പാനീയയാഗമായി വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ഒഴിക്കണം. 8 രണ്ടാമെത്ത
കുഞ്ഞാടിെന ൈവകുേന്നരം യാഗം കഴിക്കണം; അതിെന രാവിലെത്ത
േഭാജനയാഗവും അതിെന്റ പാനീയയാഗവും േപാെല യേഹാവയ്ക്ക്
സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായിഅർപ്പിക്കണം.

9 ശബ്ബത്ത് നാളിൽ ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത രണ്ട്
കുഞ്ഞാടിെനയും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത രണ്ടിടങ്ങഴി മാവും
അതിെന്റ പാനീയയാഗവും അർപ്പിക്കണം. 10 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും
അതിെന്റ പാനീയയാഗത്തിനും പുറെമ ഇത് ശബ്ബത്തുേതാറുമുള്ള
േഹാമയാഗം.

11 നിങ്ങള െട മാസാരംഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക്
േഹാമയാഗത്തിനായി രണ്ട് കാളക്കിടാവിെനയും ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും
ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഏഴ് കുഞ്ഞാടിെനയും 12 കാള
ഒന്നിന് േഭാജനയാഗമായി എണ്ണേചർത്ത മൂന്നിടങ്ങഴി മാവും ആട്ട െകാറ്റന്
േഭാജനയാഗമായി എണ്ണേചർത്ത രണ്ടിടങ്ങഴി മാവും 13 കുഞ്ഞാെടാന്നിന്
േഭാജനയാഗമായി എണ്ണേചർത്ത ഒരിടങ്ങഴി മാവും അർപ്പിക്കണം.
അത് േഹാമയാഗം; യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം
തെന്ന. 14അവയുെട പാനീയയാഗം കാളെയാന്നിന് അര ഹീൻ വീഞ്ഞും
ആട്ട െകാറ്റന് ഹീനിെന്റ മൂന്നിൽ ഒന്നും കുഞ്ഞാെടാന്നിന് കാൽ ഹീനും
ആയിരിക്കണം; ഇത് മാസംേതാറും എല്ലാ ‡അമാവാസിയിലുമുള്ള
േഹാമയാഗം. 15നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനുംഅതിെന്റ പാനീയയാഗത്തിനും
പുറെമ പാപയാഗമായി യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും
അർപ്പിക്കണം.

16 ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി യേഹാവയുെട െപസഹ
ആകുന്നു. 17ആ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി െപരുന്നാൾ ആയിരിക്കണം.
ഏഴ് ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം. 18 ഒന്നാം ദിവസം
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം; അന്ന് യാെതാരുേവലയും െചയ്യരുത.്

* 28. 5 കാൽഹീൻഒരുകിേലാ്രഗാംഒലിെവണ്ണ † 28. 5 ഒരിടങ്ങഴിഏകേദശംഒരുകിേലാ്രഗം ‡ 28.
14 അമാവാസിഎന്നാൽകറുത്തവാവ്
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19 എന്നാൽ നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗത്തിനായി ഊനമില്ലാത്ത
രണ്ട് കാളക്കിടാവിെനയും ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
ഏഴ് കുഞ്ഞാടിെനയും ദഹനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 20 അവയുെട
േഭാജനയാഗം എണ്ണേചർത്ത മാവ് ആയിരിക്കണം; കാള ഒന്നിന്
മൂന്നിടങ്ങഴിയും ആട്ട െകാറ്റന് രണ്ടിടങ്ങഴിയും 21 ഏഴ് കുഞ്ഞാടുകളിൽ
ഓേരാന്നിന് ഓേരാ ഇടങ്ങഴിയും അർപ്പിക്കണം. 22 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുവാൻ പാപയാഗത്തിനായി ഒരു േകാലാടിെനയും
അർപ്പിക്കണം. 23 നിരന്തരേഹാമയാഗമായ രാവിലെത്ത േഹാമയാഗത്തിന്
പുറെമ ഇവ അർപ്പിക്കണം. 24 ഇങ്ങെന ഏഴു നാള ം യേഹാവയ്ക്ക്
സൗരഭ്യവാസനയായി ദഹനയാഗത്തിെന്റ േഭാജനം ദിവസം്രപതി
അർപ്പിക്കണം. നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ പാനീയയാഗത്തിനും
പുറെമ ഇത് അർപ്പിക്കണം. 25ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം;
അന്ന്യാെതാരുേവലയും െചയ്യരുത.്

26 വാേരാത്സവമായ ആദ്യഫലദിവസത്തിൽ പുതിയ ധാന്യംെകാണ്ട്
ഒരു േഭാജനയാഗം െകാണ്ടുവരുേമ്പാഴും വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം.
അന്ന് ഒരു േവലയും െചയ്യരുത.് 27 എന്നാൽ നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക്
സൗരഭ്യവാസനയായ േഹാമയാഗത്തിനായി രണ്ട് കാളക്കിടാവിെനയും
ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഏഴ് കുഞ്ഞാടിെനയും
അർപ്പിക്കണം. 28 അവയുെട േഭാജനയാഗമായി എണ്ണേചർത്ത മാവ്,
കാള ഒന്നിന് മൂന്ന് ഇടങ്ങഴിയും ആട്ട െകാറ്റന് രണ്ട് ഇടങ്ങഴിയും
29 ഏഴ് കുഞ്ഞാടുകളിൽ ഓേരാന്നിന് ഓേരാ ഇടങ്ങഴി വീതവും
30 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുവാൻ ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റനും
േവണം. 31 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിനും
അവയുെട പാനീയയാഗത്തിനും പുറെമ നിങ്ങൾ ഇവഅർപ്പിക്കണം; അവ
ഊനമില്ലാത്തവആയിരിക്കണം.

29
1 “ഏഴാം മാസം ഒന്നാം തീയതി വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം; അന്ന്
േവലെയാന്നും െചയ്യരുത;്അത് നിങ്ങൾക്ക് കാഹളനാേദാത്സവംആകുന്നു.
2 അന്ന് നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായി ഊനമില്ലാത്ത
ഒരു കാളക്കിടാവ,് ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഏഴ്
കുഞ്ഞാട് എന്നിവെയ േഹാമയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 3 അവയുെട
േഭാജനയാഗം എണ്ണേചർത്തമാവ് കാളയ്ക്ക് മൂന്നിടങ്ങഴിയുംആട്ട െകാറ്റന്
രണ്ടിടങ്ങഴിയും, 4 ഏഴ് കുഞ്ഞാടുകളിൽ ഓേരാന്നിന് ഒരു ഇടങ്ങഴി
വീതവും ആയിരിക്കണം. 5നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുവാൻ
പാപയാഗത്തിനായി ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം. 6അമാവാസിയിെല
േഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിനും ദിനംേതാറുമുള്ള
േഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിനും അവയുെട
നിയമ്രപകാരമുള്ള പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറെമ യേഹാവയ്ക്ക്
സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി ഇവഅർപ്പിക്കണം.

7 ഏഴാം മാസം പത്താം തീയതി വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം; അന്ന്
നിങ്ങൾനിങ്ങെളതെന്നതാഴ്ത്തണം*; േവലെയാന്നും െചയ്യരുത.് 8എന്നാൽ
യേഹാവയ്ക്ക് സുഗന്ധവാസനയായ േഹാമയാഗമായി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു

* 29. 7 നിങ്ങൾനിങ്ങെളതെന്നതാഴ്ത്തണം ഉപവാസംഅനുഷ്ഠിക്കണം
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കാളക്കിടാവ്, ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഏഴ് കുഞ്ഞാട്
എന്നിവ അർപ്പിക്കണം. 9 അവയുെട േഭാജനയാഗം എണ്ണേചർത്ത
മാവ് കാളയ്ക്ക് മൂന്നിടങ്ങഴിയും ആട്ട െകാറ്റന് രണ്ടിടങ്ങഴിയും 10 ഏഴ്
കുഞ്ഞാടുകളിൽ ഓേരാന്നിന് ഒരു ഇടങ്ങഴി വീതവും ആയിരിക്കണം.
11 ്രപായശ്ചിത്തയാഗത്തിനും നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം.

12 ഏഴാം മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം;
അന്ന് േവലെയാന്നും െചയ്യരുത;് ഏഴ് ദിവസം യേഹാവയ്ക്ക് ഉത്സവം
ആചരിക്കണം. 13 നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗമായി ഊനമില്ലാത്ത പതിമൂന്ന് കാളക്കിടാവിെനയും രണ്ട്
ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള പതിനാല് കുഞ്ഞാടിെനയും
േഹാമയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 14 അവയുെട േഭാജനയാഗം പതിമൂന്ന്
കാളകളിൽ ഓേരാന്നിന് എണ്ണേചർത്ത മാവ് മൂന്നിടങ്ങഴി വീതവും
രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റനിൽ ഓേരാന്നിന് രണ്ടിടങ്ങഴി വീതവും 15 പതിനാല്
കുഞ്ഞാടുകളിൽ ഓേരാന്നിനും ഓേരാ ഇടങ്ങഴി വീതവും ആയിരിക്കണം.
16 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിനും അതിെന്റ
പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റനും
േവണം.

17 രണ്ടാംദിവസം നിങ്ങൾ പ്രന്തണ്ട് കാളക്കിടാവിെനയും
രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത
പതിനാല് കുഞ്ഞാടിെനയും അർപ്പിക്കണം. 18 അവയുെട
േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങള ം കാള, ആട്ട െകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാട്
എന്നിവയുെട എണ്ണം േപാെലയും നിയമം േപാെലയും ആയിരിക്കണം.
19 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിനും
പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റനും
േവണം.

20 മൂന്നാംദിവസം ഊനമില്ലാത്ത പതിെനാന്ന് കാളെയയും രണ്ട്
ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള പതിനാല് കുഞ്ഞാടിെനയും
അർപ്പിക്കണം. 21അവയുെട േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങള ം കാള,
ആട്ട െകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാട് എന്നിവയുെട എണ്ണം േപാെലയും നിയമം
േപാെലയും ആയിരിക്കണം. 22 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം.

23 നാലാം ദിവസം ഊനമില്ലാത്ത പത്ത് കാളെയയും രണ്ട്
ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള പതിനാല് കുഞ്ഞാടിെനയും
അർപ്പിക്കണം. 24അവയുെട േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങള ം കാള,
ആട്ട െകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാട് എന്നിവയുെട എണ്ണം േപാെലയും നിയമം
േപാെലയും ആയിരിക്കണം. 25 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം.

26 അഞ്ചാം ദിവസം ഊനമില്ലാത്ത ഒമ്പത് കാളെയയും രണ്ട്
ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള പതിനാല് കുഞ്ഞാടിെനയും
അർപ്പിക്കണം. 27അവയുെട േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങള ം കാള,
ആട്ട െകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാട് എന്നിവയുെട എണ്ണം േപാെലയും നിയമം
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േപാെലയും ആയിരിക്കണം. 28 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം.

29 ആറാം ദിവസം ഊനമില്ലാത്ത എട്ട് കാളെയയും രണ്ട്
ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള പതിനാല് കുഞ്ഞാടിെനയും
അർപ്പിക്കണം. 30അവയുെട േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങള ം കാള,
ആട്ട െകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാട് എന്നിവയുെട എണ്ണം േപാെലയും നിയമം
േപാെലയും ആയിരിക്കണം. 31 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം.

32ഏഴാം ദിവസംഊനമില്ലാത്തഏഴ് കാളെയയും രണ്ട്ആട്ട െകാറ്റെനയും
ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള പതിനാല് കുഞ്ഞാടിെനയും അർപ്പിക്കണം.
33 അവയുെട േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങള ം കാള, ആട്ട െകാറ്റൻ,
കുഞ്ഞാട് എന്നിവയുെട എണ്ണം േപാെലയും നിയമം േപാെലയും
ആയിരിക്കണം. 34 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം.

35 എട്ടാം ദിവസം നിങ്ങൾ വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം; അന്ന്
േവലെയാന്നും െചയ്യരുത.് 36എന്നാൽ യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗമായി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളെയയും ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും
ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള ഏഴ് കുഞ്ഞാടിെനയും േഹാമയാഗം
കഴിക്കണം. 37 അവയുെട േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങള ം കാള,
ആട്ട െകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാട് എന്നിവയുെട എണ്ണം േപാെലയും നിയമം
േപാെലയും ആയിരിക്കണം. 38 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം.

39 ഇവെയ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട േനർച്ചകള ം സ്വേമധാദാനങ്ങള മായ
േഹാമയാഗങ്ങൾക്കും േഭാജനയാഗങ്ങൾക്കും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ നിങ്ങള െട ഉത്സവങ്ങളിൽ യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കണം”.
40 യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത് സകലവും േമാെശ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് പറഞ്ഞു.

30
1 േമാെശ യി്രസാേയൽ മക്കള െട േഗാ്രത്രപധാനികേളാട് പറഞ്ഞത്:”
യേഹാവ ഇ്രപകാരം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു: 2 ‘ആെരങ്കിലും യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
േനർച്ച േനരുകേയാ ഒരു പരിവർജ്ജന്രവതം* അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ശപഥം
െചയ്യ കേയാ െചയ്താൽ അവൻ വാക്കിന് ഭംഗം വരുത്താെത തെന്റ
വായിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടതുേപാെല എല്ലാം അവൻ നിവർത്തിക്കണം. 3 ഒരു
സ്്രതീ ബാല്യ്രപായത്തിൽ അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവയ്ക്ക്
ഒരു േനർച്ചേനർന്ന് ഒരു പരിവർജ്ജന്രവതം നിശ്ചയിക്കുകയും
4 അവള െട അപ്പൻ അവള െട േനർച്ചെയയും അവൾ നിശ്ചയിച്ച
പരിവർജ്ജന്രവതെത്തയും കുറിച്ച് േകട്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ
അവള െട എല്ലാ േനർച്ചകള ം അവൾ നിശ്ചയിച്ച പരിവർജ്ജന്രവതവും

* 30. 2 ഒരു ്രപേത്യകകാര്യം െചയ്യാതിരിക്കാെമന്ന േനർച്ച
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സ്ഥിരമായിരിക്കും. 5 എന്നാൽ അവള െട അപ്പൻ അവള െട എല്ലാ
േനർച്ചെയയും അവൾ നിശ്ചയിച്ച പരിവർജ്ജന്രവതെത്തയും കുറിച്ച്
േകൾക്കുന്ന നാളിൽഅവെള വിലക്കിയാൽഅവസ്ഥിരമായിരിക്കുകയില്ല;
അവള െട അപ്പൻ അവെള വിലക്കുകെകാണ്ട് യേഹാവ അവേളാട്
ക്ഷമിക്കും. 6 അവൾക്ക് ഒരു േനർച്ചേയാ വിചാരിക്കാെത നിശ്ചയിച്ച
പരിവർജ്ജന്രവതേമാ ഉള്ളേപ്പാൾ 7 അവൾ ഒരുവന് ഭാര്യയാകുകയും
ഭർത്താവ് അതിെനക്കുറിച്ച് േകൾക്കുന്ന നാളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും
െചയ്താൽഅവള െടേനർച്ചകള ംഅവൾനിശ്ചയിച്ചപരിവർജ്ജന്രവതവും
സ്ഥിരമായിരിക്കും. 8 എന്നാൽ ഭർത്താവ് അത് േകട്ട നാളിൽ അവെള
വിലക്കിയാൽ അവള െട േനർച്ചയും അവൾ വിചാരിക്കാെത നിശ്ചയിച്ച
പരിവർജ്ജന്രവതവും അവൻ ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തുന്നു; യേഹാവ അവേളാട്
ക്ഷമിക്കും. 9 വിധവേയാ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവേളാ െചയ്യന്ന േനർച്ചയും
പരിവർജ്ജന്രവതവും എല്ലാം അവള െടേമൽ സ്ഥിരമായിരിക്കും.
10അവൾ ഭർത്താവിെന്റ വീട്ടിൽവച്ച് േനരുകേയാ ഒരു പരിവർജ്ജനശപഥം
െചയ്യ കേയാ െചയ്തിട്ട് 11 ഭർത്താവ് അതിെനക്കുറിച്ച് േകൾക്കുേമ്പാൾ
മിണ്ടാെതയും അവെള വിലക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ അവള െട േനർച്ചകള ം
അവൾ നിശ്ചയിച്ച പരിവർജ്ജന്രവതവും എല്ലാം സ്ഥിരമായിരിക്കും.
12 എന്നാൽ ഭർത്താവ് േകട്ട നാളിൽ അവെയ ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തിെയങ്കിൽ
േനർച്ചകേളാ പരിവർജ്ജന്രവതേമാ സംബന്ധിച്ച് അവള െട നാവിൽനിന്ന്
വീണെതാന്നും സ്ഥിരമായിരിക്കുകയില്ല; അവള െട ഭർത്താവ് അതിെന
ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; യേഹാവ അവേളാട് ക്ഷമിക്കും.
13ആത്മതപനം െചയ്യ വാനുള്ള ഏത് േനർച്ചയും പരിവർജ്ജനശപഥവും
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുവാേനാ ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തുവാേനാ ഭർത്താവിന് അധികാരം
ഉണ്ട്. 14 എന്നാൽ ഭർത്താവ് ഒരിക്കലും ഒന്നും മിണ്ടിയിെല്ലങ്കിൽ അവൻ
അവള െട എല്ലാേനർച്ചയും അവൾ നിശ്ചയിച്ച സകലപരിവർജ്ജന്രവതവും
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുന്നു. േകട്ടനാളിൽമിണ്ടാതിരിക്കുകെകാണ്ട്അവൻഅവെയ
സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 15 എന്നാൽ േകട്ടിട്ട് കുെറ കഴിഞ്ഞേശഷം
അവെയ ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തിയാൽ അവൻ അവള െട കുറ്റം വഹിക്കും”.
16 ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലും അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ കന്യകയായി പാർക്കുന്ന
മകള ം അപ്പനും തമ്മിലും ്രപമാണിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചചട്ടങ്ങൾഇവതെന്ന.

31
1അനന്തരം യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “യി്രസാേയൽ
മക്കൾക്ക് േവണ്ടി മിദ്യാന്യേരാട് ്രപതികാരം നടത്തുക;അതിന ്െറേശഷം നീ
നിെന്റ ജനേത്താട് േചരും”. 3അേപ്പാൾ േമാെശ ജനേത്താട് സംസാരിച്ച :
“മിദ്യാന്യരുെട േനെര പുറെപ്പട്ട,് യേഹാവയ്ക്കുേവണ്ടിഅവേരാട് ്രപതികാരം
നടേത്തണ്ടതിന് നിങ്ങളിൽനിന്ന് ആള കെള യുദ്ധത്തിന് ഒരുക്കുവിൻ.
4 നിങ്ങൾ യി്രസാേയലിെന്റ ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും ആയിരംേപെര
വീതം യുദ്ധത്തിന് അയയ്ക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 അങ്ങെന
യി്രസാേയല്യസഹ്രസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽ ആയിരംേപർ
വീതം പന്തീരായിരംേപെര യുദ്ധസന്നദ്ധരായി േവർതിരിച്ച . 6 േമാെശ,
ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ആയിരംേപർ വീതം േവർതിരിച്ചവെരയും
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ മകൻ ഫീെനഹാസിെനയും
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യുദ്ധത്തിന് അയച്ച ; അവെന്റ ൈകവശം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
ഉപകരണങ്ങള ം ഗംഭീരനാദകാഹളങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ മിദ്യാന്യേരാട് യുദ്ധം െചയ്ത്
ആണുങ്ങെള ഒെക്കയും െകാന്നു. 8 നിഹതന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
അവർ മിദ്യാന്യരാജാക്കന്മാരായ ഏവി, േരെക്കം, സൂർ, ഹൂർ, േരബ
എന്നീ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാെരയും െകാന്നു; െബേയാരിെന്റ മകനായ
ബിെലയാമിെനയും അവർ വാള െകാണ്ട് െകാന്നു. 9 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ മിദ്യാന്യസ്്രതീകെളയും അവരുെട കുഞ്ഞുങ്ങെളയും ബദ്ധരാക്കി;
അവരുെട സകലവാഹനമൃഗങ്ങെളയും ആടുമാടുകെളയും അവരുെട
സകലസമ്പത്തും െകാള്ളയിട്ട . 10 അവർ വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാ
പട്ടണങ്ങള ം എല്ലാ പാളയങ്ങള ം തീയിട്ട് ചുട്ട കളഞ്ഞു. 11 അവർ
എല്ലാെകാള്ളയും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങള മായ കവർച്ചവസ്തുക്കെളാെക്കയും
എടുത്തു; 12 ബദ്ധന്മാെര കവർച്ചേയാടും െകാള്ളേയാടുംകൂെട
െയരിേഹാവിെന്റ സമീപത്ത് േയാർദ്ദാനരിെകയുള്ള േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽ
പാളയത്തിേലക്ക,് േമാെശയുെടയുംപുേരാഹിതനായഎെലയാസാരിെന്റയും
യി്രസാേയൽസഭയുെടയുംഅടുക്കൽെകാണ്ടുവന്നു.

13 േമാെശയും പുേരാഹിതൻ എെലയാസാരും സഭയുെട
സകല്രപഭുക്കന്മാരും പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവെര എതിേരറ്റ െചന്നു.
14 എന്നാൽ േമാെശ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവന്ന സഹ്രസാധിപന്മാരും
ശതാധിപന്മാരുമായ ൈസന്യനായകന്മാേരാട് േകാപിച്ച് സംസാരിച്ച :
15 “നിങ്ങൾ സ്്രതീകെളെയല്ലാം ജീവേനാെട വച്ചിരിക്കുന്നു. 16 െപേയാരിെന്റ
സംഗതിയിൽ ബിെലയാമിെന്റ ഉപേദശത്താൽ യി്രസാേയൽ മക്കൾ
യേഹാവേയാട് േ്രദാഹം െചയ്യ വാനും യേഹാവയുെട സഭയിൽ ബാധ
ഉണ്ടാകുവാനും ഇടയാക്കിയത് ഇവരാണ.് 17 ആകയാൽ ഇേപ്പാൾ
കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ളആണിെനെയാെക്കയും പുരുഷേനാടുകൂടി ശയിച്ചിട്ട ള്ള
സകലസ്്രതീകെളയും െകാന്നുകളയുവിൻ. 18 പുരുഷേനാടുകൂടി
ശയിക്കാത്ത െപൺകുഞ്ഞുങ്ങെള ജീവേനാെട രക്ഷിക്കുവിൻ.
19 നിങ്ങൾ ഏഴ് ദിവസം പാളയത്തിന് പുറത്ത് വസിക്കണം; ഒരുവെന
െകാന്നവനും െകാല്ലെപ്പട്ടവെന െതാട്ടവനുെമല്ലാം മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം
ദിവസവും അവെരയും അവരുെട ബദ്ധന്മാെരയും ശുദ്ധീകരിക്കണം.
20 സകലവസ്്രതവും േതാൽെകാണ്ടും േകാലാട്ട േരാമംെകാണ്ടും
ഉണ്ടാക്കിയതും മരംെകാണ്ടുള്ള സകലസാധനവും ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ”.
21പുേരാഹിതനായഎെലയാസാർയുദ്ധത്തിന് േപായിരുന്ന േയാദ്ധാക്കേളാട്
പറഞ്ഞത:് “യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചിട്ട ള്ള ന്യായ്രപമാണം ഇതാണ്:
22 ‘െപാന്ന്, െവള്ളി, െചമ്പ,്ഇരിമ്പ,് 23െവള്ളീയം,കാരീയം, മുതലായതീയിൽ
നശിച്ച േപാകാത്തസാധനങ്ങെളല്ലാംതീയിൽഇെട്ടടുക്കണം;എന്നാൽഅത്
ശുദ്ധമാകും; എങ്കിലും ശുദ്ധീകരണജലത്താലും അത് ശുദ്ധീകരിക്കണം.
തീയിൽനശിച്ച േപാകുന്നെതല്ലാം നിങ്ങൾെവള്ളത്തിൽമുക്കിെയടുക്കണം.
24 ഏഴാം ദിവസം വസ്്രതം അലക്കി ശുദ്ധിയുള്ളവരായേശഷം നിങ്ങൾക്ക്
പാളയത്തിേലക്ക് വരാം”.

25 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 26 നീയും
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും സഭയിെല േഗാ്രത്രപധാനികള ം
െകാള്ളയായി പിടിക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയും എണ്ണം
േനാക്കി 27 പടക്കുേപായ േയാദ്ധാക്കൾക്കും സഭയ്ക്കും ഇങ്ങെന
രണ്ട് ഓഹരിയായി െകാള്ള വിഭാഗിക്കുവിൻ. 28 യുദ്ധത്തിന് േപായ
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േയാദ്ധാക്കേളാട് മനുഷ്യരിലും മാട്,കഴുത,ആട്എന്നിവയിലുംഅഞ്ഞൂറിൽ
ഒന്ന് യേഹാവയുെട ഓഹരിയായി വാങ്ങണം. 29 അവർക്കുള്ള
പകുതിയിൽനിന്ന് അത് എടുത്ത് യേഹാവയ്ക്ക് ഉദർച്ചാർപ്പണമായി
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിന് െകാടുക്കണം. 30 എന്നാൽ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുള്ള പകുതിയിൽനിന്ന് മനുഷ്യരിലും മാട്,
കഴുത, ആട് മുതലായ സകലവിധമൃഗങ്ങളിലും അമ്പതിൽ ഒന്ന്
എടുത്ത് യേഹാവയുെട തിരുനിവാസത്തിൽ േവലെചയ്യന്ന േലവ്യർക്ക്
െകാടുക്കണം”. 31 യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശയും
എെലയാസാരും െചയ്തു. 32 േയാദ്ധാക്കൾ ൈകവശമാക്കിയതിന്
പുറെമയുള്ള െകാള്ള ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ആടുകള ം
33 എഴുപത്തി രണ്ടായിരം മാടും 34അറുപത്തിഒന്ന് ആയിരം കഴുതകള ം
35 പുരുഷേനാടുകൂടി ശയിക്കാത്ത സ്്രതീകൾ എല്ലാവരുംകൂടി മുപ്പത്തി
രണ്ടായിരംേപരും ആയിരുന്നു. 36യുദ്ധത്തിന് േപായവരുെട ഓഹരിക്കുള്ള
പകുതിയിൽ ആടുകൾ മൂന്നുലക്ഷത്തിമുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ.്
37 ആടുകളിൽ യേഹാവയ്ക്കുള്ള ഓഹരി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച;്
38 കന്നുകാലികൾ മുപ്പത്താറായിരം; അതിൽ യേഹാവയ്ക്കുള്ള ഓഹരി
എഴുപത്തിരണ്ട;് 39 കഴുതകൾ മുപ്പതിനായിരത്തഞ്ഞൂറ;് അതിൽ
യേഹാെവക്കുള്ള ഓഹരി അറുപെത്താന്ന;് 40ആള കൾ പതിനാറായിരം;
അവരിൽ യേഹാവയ്ക്കുള്ള ഓഹരി മുപ്പത്തിരണ്ട്. 41 യേഹാവയ്ക്ക്
ഉദർച്ചാർപ്പണമായിരുന്ന ഓഹരി യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
േമാെശ പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിന് െകാടുത്തു. 42 േമാെശ
പടയാളികള െട പക്കൽനിന്ന് യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് വിഭാഗിച്ച െകാടുത്ത
പകുതിയിൽനിന്ന് - 43 സഭയ്ക്കുള്ള പകുതി മൂന്നുലക്ഷത്തിമുപ്പത്തി
ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആടുകള ം 44 മുപ്പത്താറായിരം മാടുകള ം
45 മുപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കഴുതകള ം 46 പതിനാറായിരം
ആള കള ം ആയിരുന്നു - 47 യി്രസാേയൽ മക്കള െട പകുതിയിൽനിന്ന്
േമാെശ മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും അമ്പതിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല യേഹാവയുെട തിരുനിവാസത്തിെല
േവലെചയ്യന്ന േലവ്യർക്ക് െകാടുത്തു. 48 പിെന്ന ൈസന്യസഹ്രസങ്ങൾക്ക്
നായകന്മാരായ സഹ്രസാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും േമാെശയുെട
അടുക്കൽവന്ന് േമാെശേയാട:് 49 “അടിയങ്ങൾ അടിയങ്ങള െട കീഴിലുള്ള
േയാദ്ധാക്കള െട എണ്ണം േനാക്കി, ഒരുത്തനും കുറഞ്ഞുേപായിട്ടില്ല.
50അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓേരാരുത്തന് കിട്ടിയ െപാന്നാഭരണങ്ങളായ
മാല, ൈകവള, േമാതിരം, കുണുക്ക,് കടകം എന്നിവ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ
യേഹാവയ്ക്ക് വഴിപാടായി െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
51 േമാെശയും പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും വിചി്രതപ്പണിയുള്ള
ആഭരണങ്ങളായ െപാന്ന് അവേരാട് വാങ്ങി. 52 സഹ്രസാധിപന്മാരും
ശതാധിപന്മാരും യേഹാവയ്ക്ക് ഉദർച്ചാർപ്പണം െചയ്ത െപാന്ന് എല്ലാംകൂടി
പതിനാറായിരത്തിഎഴുനൂറ്റമ്പത് േശെക്കൽആയിരുന്നു. 53 േയാദ്ധാക്കളിൽ
ഒേരാരുത്തനും തനിക്കുേവണ്ടി െകാള്ളമുതൽ എടുത്തിട്ട ണ്ടായിരുന്നു.
54 േമാെശയും പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും സഹ്രസാധിപന്മാേരാടും
ശതാധിപന്മാേരാടും ആ െപാന്ന് വാങ്ങി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഓർമ്മയ്ക്കായി സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
െകാണ്ടുേപായി.
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32
1 എന്നാൽ രൂേബന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കും വളെരയധികം ആടുമാടുകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു;അവർയേസർേദശവുംഗിെലയാദ ്േദശവുംആടുമാടുകൾക്ക്
അനുേയാജ്യമായ സ്ഥലം എന്നു കണ്ട് 2 േമാെശേയാടും പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരിേനാടും സഭയിെല ്രപഭുക്കന്മാേരാടും സംസാരിച്ച :
3 “അതാേരാത്ത്, ദീേബാൻ, യേസർ, നി്രമാ, െഹശ്േബാൻ,
എെലയാേല, െസബാം, െനേബാ, െബേയാൻ 4 എന്നിങ്ങെന യേഹാവ
യി്രസാേയൽസഭയുെട മുമ്പിൽ ജയിച്ചടക്കിയ േദശം ആടുമാടുകൾക്ക്
അനുേയാജ്യമായ ്രപേദശം; അടിയങ്ങൾേക്കാ ആടുമാടുകൾ ഉണ്ട.്
5അതുെകാണ്ട് അങ്ങയ്ക്ക് അടിയങ്ങേളാട് കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ ഈ േദശം
അടിയങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി നൽകണം; ഞങ്ങെള േയാർദ്ദാനക്കെര
െകാണ്ടുേപാകരുേത”എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 േമാെശ ഗാദ്യേരാടും രൂേബന്യേരാടും
പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർ യുദ്ധത്തിനു േപാകുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾക്ക് ഇവിെട ഇരിക്കണെമേന്നാ? 7യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
െകാടുത്തിട്ട ള്ള േദശേത്തക്ക് അവർ കടക്കാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
നിങ്ങൾഅവെര അൈധര്യെപ്പടുത്തുന്നത് എന്തിന്? 8 ഒറ്റ േനാേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര കാേദശ്ബർേന്നയയിൽനിന്ന്
അയച്ചേപ്പാൾഅവർഇങ്ങെനതെന്ന െചയ്തു. 9അവർഎസ്േകാൽതാഴ്വര
വെര െചന്ന് േദശം കണ്ടേശഷം യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
െകാടുത്തിട്ട ള്ള േദശേത്തക്ക് േപാകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവെര
അൈധര്യെപ്പടുത്തി. 10അന്ന് യേഹാവയുെട േകാപം ജ്വലിച്ച ; അവിടുന്ന്
സത്യംെചയ്ത് കല്പിച്ചത:് 11 “െകനിസ്യനായ െയഫുെന്നയുെട മകൻ
കാേലബും നൂെന്റ മകൻ േയാശുവയും യേഹാവേയാട് പൂർണ്ണമായി
പറ്റിനിന്നതുെകാണ്ട് 12അവരല്ലാെതഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുപുറെപ്പട്ട വന്നവരിൽ
ഇരുപതുംഅതിനുമുകളിലും ്രപായമുള്ളആരും,ഞാൻഅ്രബാഹാമിേനാടും
യിസ്ഹാക്കിേനാടും യാേക്കാബിേനാടും സത്യംെചയ്ത േദശം കാണുകയില്ല;
അവർഎേന്നാട് പൂർണ്ണമായി പറ്റിനില ്ക്കായ്കെകാണ്ട് തെന്ന”. 13അങ്ങെന
യേഹാവയുെട േകാപം യി്രസാേയലിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ച ; യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായത് െചയ്ത തലമുറ എല്ലാം നശിച്ച േപാകുേവാളം
അവൻ നാല്പത് സംവത്സരം അവെര മരുഭൂമിയിൽ അലയുമാറാക്കി.
14 എന്നാൽ യി്രസാേയലിെന്റ േനെര യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം ഇനിയും
വർദ്ധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്ക് പകരം നിങ്ങൾപാപികള െട
ഒരു കൂട്ടമായി എഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു. 15 നിങ്ങൾ അവിടുെത്ത വിട്ട്
മാറിേപ്പായാൽ അവിടുന്ന് ഇനിയും അവെര മരുഭൂമിയിൽ വിട്ട കളയും;
അങ്ങെന നിങ്ങൾഈജനെത്തെയല്ലാം നശിപ്പിക്കും”. 16അേപ്പാൾഅവർ
അടുത്തുെചന്ന് പറഞ്ഞത്: “ഞങ്ങൾഇവിെടഞങ്ങള െടആടുമാടുകൾക്ക്
െതാഴുത്തുകള ം ഞങ്ങള െട കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്ക് പട്ടണങ്ങള ം പണിയെട്ട.
17 എങ്കിലും യി്രസാേയൽ മക്കെള അവരുെട സ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുേപായി
ആക്കുന്നതുവെരഞങ്ങൾയുദ്ധസന്നദ്ധരായി അവർക്ക് മുമ്പായി നടക്കും;
ഞങ്ങള െടകുഞ്ഞുകുട്ടികേളാേദശത്തിെലനിവാസികൾനിമിത്തംഉറപ്പ ള്ള
പട്ടണങ്ങളിൽപാർക്കെട്ട. 18യി്രസാേയൽമക്കൾഓേരാരുത്തൻതാന്താെന്റ
അവകാശം ൈകവശമാക്കുംവെര ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട വീടുകളിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാരുകയില്ല. 19 േയാർദ്ദാനക്കെരയും അതിനപ്പ റവും ഞങ്ങൾ
അവേരാടുകൂടി അവകാശം വാങ്ങുകയില്ല; കിഴക്ക് േയാർദ്ദാനിക്കെര
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ഞങ്ങൾക്ക്അവകാശം ഉണ്ടേല്ലാ”. 20അതിന് േമാെശഅവേരാട,് “നിങ്ങൾ
പറയുന്നത് എെന്തന്ന് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി ്രഗഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
ഇതാ ഇവിെട ൈദവത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് േപാകുവാൻ
തയ്യാറാവുക. 21നിങ്ങള െട ഭടന്മാെരല്ലാം േയാർദ്ദാൻ കടന്ന് യേഹാവയുെട
ആജ്ഞ്രപകാരം, നമ്മുെട ശ്രതുക്കെള ൈദവം േതാൽപ്പിക്കുന്നതുവെര
അവെര ആ്രകമിക്കണം. 22 േദശം യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
അധീനമായേശഷം നിങ്ങൾ മടങ്ങിേപ്പാരുകയും യേഹാവയുെടയും
യി്രസാേയലിെന്റയും മുമ്പാെക കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കുകയും െചയ്യ ം;
അേപ്പാൾഈേദശം യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നിങ്ങള െടഅവകാശമാകും.
23എന്നാൽനിങ്ങൾഅങ്ങെനെചയ്യ കയില്ലഎങ്കിൽനിങ്ങൾയേഹാവേയാട്
പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട പാപഫലം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും.
24 നിങ്ങള െട കുട്ടികൾക്കായി പട്ടണങ്ങള ം നിങ്ങള െട ആടുകൾക്കായി
െതാഴുത്തുകള ംപണിത് നിങ്ങൾപറഞ്ഞതുേപാെലെചയ്തുെകാള്ള വിൻ”.
25 ഗാദ്യരും രൂേബന്യരും േമാെശേയാട:് “യജമാനൻ കല്പിക്കുന്നതുേപാെല
അടിയങ്ങൾ െചയ്തുെകാള്ളാം. 26 ഞങ്ങള െട കുഞ്ഞുങ്ങള ം
ഭാര്യമാരും ഞങ്ങള െട കന്നുകാലികള ം മൃഗങ്ങള ം എല്ലാം ഗിെലയാദിെല
പട്ടണങ്ങളിൽ ഇരിക്കെട്ട. 27അടിയങ്ങേളാ യജമാനൻ പറഞ്ഞതുേപാെല
എല്ലാവരും യുദ്ധസന്നദ്ധരായി യേഹാവയുെട ആജ്ഞ്രപകാരം േയാർദ്ദാൻ
കടന്നുേപാകാം”എന്ന് പറഞ്ഞു.

28 ആകയാൽ േമാെശ അവെരക്കുറിച്ച് പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരിേനാടും നൂെന്റ മകനായ േയാശുവേയാടും യി്രസാേയൽ
മക്കള െട േഗാ്രത്രപധാനികേളാടും ഇ്രപകാരം കല്പിച്ച : 29 “ഗാദ്യരും
രൂേബന്യരും ഓേരാരുത്തൻ യുദ്ധസന്നദ്ധനായി യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
നിങ്ങേളാടുകൂടി േയാർദ്ദാനക്കെര കടന്നുേപാരുകയും േദശം നിങ്ങള െട
മുമ്പാെക കീഴടങ്ങുകയും െചയ്താൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഗിെലയാദ ്േദശം
അവകാശമായി െകാടുക്കണം. 30 എന്നാൽ അവർ നിങ്ങേളാടുകൂടി
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി അക്കരയ്ക്ക് കടക്കാതിരുന്നാൽഅവരുെട അവകാശം
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ കനാൻേദശത്തുതെന്ന ആയിരിക്കണം”. 31 ഗാദ്യരും
രൂേബന്യരും അതിന:് “യേഹാവ അടിയങ്ങേളാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
െചയ്തുെകാള്ളാം. 32ഞങ്ങള െട അവകാശം ലഭിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക യുദ്ധസന്നദ്ധരായി കനാൻേദശേത്തക്ക്
കടന്നുേപാകാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 33 അേപ്പാൾ േമാെശ ഗാദ്യർക്കും
രൂേബന്യർക്കും േയാേസഫിെന്റ മകനായ മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിനും
അേമാര്യ രാജാവായ സീേഹാെന്റയും ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെന്റയും
രാജ്യവും അതിെന്റ അതിരുകളിൽ ഉള്ള േദശത്തിെല പട്ടണങ്ങള ം
െകാടുത്തു. 34അങ്ങെന ഗാദ്യർ ദീേബാൻ, അതാേരാത്ത,് 35അേരാേയർ,
അേ്രതാത്ത,് േശാഫാൻ, യേസർ, െയാഗ്െബഹാ, 36 േബത്ത-്നി്രമാ,
േബത്ത-്ഹാരാൻ എന്നിവെയ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളായും ആടുകൾക്ക്
െതാഴുത്തുകളായും പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി. 37രൂേബന്യർ െഹശ്േബാനും
എെലയാേലയും കിര്യത്തയീമും, പിന്നീട് േപരുമാറ്റിയ െനേബാ, 38 ബാൽ-
െമേയാൻ എന്നിവയും സിബ്മയും പണിതു; അവർ പണിത പട്ടണങ്ങൾക്ക്
പുതിയ േപരിട്ട . 39 മനെശ്ശയുെട മകനായ മാഖീരിെന്റ പു്രതന്മാർ
ഗിെലയാദിൽ െചന്ന് അതിെന പിടിച്ചടക്കി, അവിെട പാർത്തിരുന്ന
അേമാര്യെര ഓടിച്ച കളഞ്ഞു. 40 േമാെശ ഗിെലയാദ ്േദശം മനെശ്ശയുെട
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മകനായ മാഖീരിനു െകാടുത്തു; അവൻഅവിെട വസിച്ച . 41 മനെശ്ശയുെട
പു്രതനായ യായീർ െചന്ന് അതിെല െചറുപട്ടണങ്ങൾ കീഴടക്കി,അവയ്ക്ക്
ഹവേവാത്ത-്യായീർ* എന്ന് േപരിട്ട . 42 േനാബഹ് െചന്ന് െകനാത്ത്
പട്ടണവും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങള ം കീഴടക്കി; അതിന് തെന്റ േപരുേപാെല
േനാബഹ്എന്ന് േപരിട്ട .

33
1 േമാെശയുെടയും അഹേരാെന്റയും േനതൃത്വത്തിൽ ഗണംഗണമായി
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട യി്രസാേയൽ മക്കള െട ്രപയാണ ഘട്ടങ്ങൾ
ഇ്രപകാ രമാണ:് 2 േമാെശ യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം ്രപയാണ്രകമത്തിൽ
അവരുെട താവളങ്ങൾ േരഖെപ്പടുത്തി; താവളം താവളമായി അവർ
െചയ്ത ്രപയാണങ്ങൾ ഇ്രപകാരമാണ:് 3 ഒന്നാം മാസം പതിനഞ്ചാം
തീയതി അവർ രെമേസസിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട ; െപസഹ കഴിഞ്ഞ
പിെറ്റന്നാൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ എല്ലാ ഈജിപ്റ്റ കാരും കാൺെക
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി പുറെപ്പട്ട . 4 ഈജിപ്റ്റ കാർ, യേഹാവ അവരുെട
ഇടയിൽ സംഹരിച്ച കടിഞ്ഞൂലുകെള എല്ലാം കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു;
അവരുെട േദവന്മാരുെടേമലും യേഹാവ ന്യായവിധി നടത്തിയിരുന്നു.
5 യി്രസാേയൽ മക്കൾ രെമേസസിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് സുേക്കാത്തിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 6 സുേക്കാത്തിൽനിന്ന് അവർ പുറെപ്പട്ട് മരുഭൂമിയുെട
അറ്റത്തുള്ള ഏഥാമിൽ പാളയമിറങ്ങി. 7 ഏഥാമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
ബാൽ-െസേഫാെനതിെരയുള്ള പീഹഹീേരാത്തിന് തിരിഞ്ഞുവന്നു;
അവർ മിഗ്േദാലിന് കിഴക്ക് പാളയമിറങ്ങി. 8 പീഹഹീേരാത്തിന്
കിഴക്കുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് കടലിെന്റ നടുവിൽകൂടി മരുഭൂമിയിൽ കടന്ന്
ഏഥാമരുഭൂമിയിൽ മൂന്ന് ദിവസെത്ത വഴിനടന്ന് മാറായിൽ പാളയമിറങ്ങി.
9 മാറായിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ഏലീമിൽ എത്തി; ഏലീമിൽ പ്രന്തണ്ട് നീരുറവും
എഴുപത് ഈത്തപ്പനയും ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ അവിെട
പാളയമിറങ്ങി. 10ഏലീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് െചങ്കടലിനരിെക പാളയമിറങ്ങി.
11 െചങ്കടലിനരിെകനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് സീൻ മരുഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
12 സീൻമരുഭൂമിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് െദാഫ്കയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
13 െദാഫ്കയിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ആലൂശിൽ പാളയമിറങ്ങി. 14ആലൂശിൽ
നിന്ന്പുറെപ്പട്ട് െരഫീദീമിൽപാളയമിറങ്ങി;അവിെടജനത്തിന്കുടിക്കുവാൻ
െവള്ളമില്ലായിരുന്നു. 15 െരഫീദീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് സീനായിമരുഭൂമിയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 16 സീനായിമരുഭൂമിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് കിേ്രബാത്ത-്
ഹത്താവയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 17കിേ്രബാത്ത-്ഹത്താവയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
ഹേസേരാത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി. 18 ഹേസേരാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
രിത്ത്മയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 19 രിത്ത്മയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് രിേമ്മാൻ-
േപെരസിൽ പാളയമിറങ്ങി. 20 രിേമ്മാൻ-േപെരസിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
ലിബ്നയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 21 ലിബ്നയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് രിസ്സയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 22രിസ്സയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് െകേഹലാഥയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
23 െകേഹലാഥയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ശാേഫർമലയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
24 ശാേഫർമലയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ഹരാദയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
25 ഹരാദയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് മക്േഹേലാത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി.
26 മക്േഹേലാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് തഹത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി.

* 32. 41 ഹവേവാത്ത-്യായീർയായീരിെന്റ ്രഗാമങ്ങള ്
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27 തഹത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് താരഹിൽ പാളയമിറങ്ങി. 28 താരഹിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് മിത്ത്ക്കയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 29 മിത്ത്ക്കയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
ഹശ്േമാനയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 30 ഹശ്േമാനയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
േമാേസേരാത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി. 31 േമാേസേരാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
െബേനയാക്കാനിൽ പാളയമിറങ്ങി. 32 െബേനയാക്കാനിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
േഹാർ-ഹഗ്ഗിദ്ഗാദിൽ പാളയമിറങ്ങി. 33 േഹാർ-ഹഗ്ഗിദ്ഗാദിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് െയാത്ബാഥയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 34 െയാത്ബാഥയിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് അേ്രബാനയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 35 അേ്രബാനയിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് എേസ്യാൻ-േഗെബരിൽ പാളയമിറങ്ങി. 36 എേസ്യാൻ-
േഗെബരിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് സീൻ മരുഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി. അതാകുന്നു
കാേദശ്. 37 അവർ കാേദശിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ഏേദാംേദശത്തിെന്റ
അതിരിൽ േഹാർപർവ്വതത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി. 38 പുേരാഹിതനായ
അഹേരാൻ യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം േഹാർപർവ്വതത്തിൽ
കയറി, യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട േപാന്നതിെന്റ
നാല്പതാം സംവത്സരം അഞ്ചാം മാസം ഒന്നാം തീയതി അവിെടവച്ച്
മരിച്ച . 39 അഹേരാൻ േഹാർ പർവ്വതത്തിൽവച്ച് മരിച്ചേപ്പാൾ അവന്
നൂറ്റിയിരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു. 40 എന്നാൽ കനാൻേദശത്തിനു
െതക്ക് പാർത്തിരുന്ന കനാന്യനായഅരാദ് രാജാവ് യി്രസാേയൽ മക്കള െട
വരവിെനക്കുറിച്ച് േകട്ട . 41 േഹാർപർവ്വതത്തിൽനിന്ന് അവർ പുറെപ്പട്ട്
സല്േമാനയിൽപാളയമിറങ്ങി. 42സല്േമാനയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് പൂേനാനിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 43 പൂേനാനിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ഓേബാത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി.
44ഓേബാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് േമാവാബിെന്റ അതിർത്തിയിലുള്ള ഇെയ്യ-
അബാരീമിൽ പാളയമിറങ്ങി. 45ഈയീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ദീേബാൻഗാദിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 46 ദീേബാൻഗാദിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് അല്േമാദിബ്ളാഥയീമിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 47 അല്േമാദിബ്ളാഥയീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് െനേബാവിന്
കിഴക്ക്അബാരീംപർവ്വതത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി. 48അബാരീംപർവ്വതത്തിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പട്ട് െയരിേഹാവിെനതിെര േയാർദ്ദാനരിെക േമാവാബ്
സമഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 49 േയാർദ്ദാനരിെക േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽ
േബത്ത-്െയശീേമാത്ത് മുതൽആേബൽ-ശിത്തീംവെരപാളയമിറങ്ങി.

50 െയരിേഹാവിെനതിെര േയാർദ്ദാനരിെക േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽവച്ച്
യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 51 “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
ഇ്രപകാരം പറയണം: ‘നിങ്ങൾ േയാർദ്ദാനക്കെര കനാൻേദശേത്തക്ക്
്രപേവശിച്ചേശഷം 52 േദശത്തിെല സകലനിവാസികെളയും നിങ്ങള െട
മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ് അവരുെട വി്രഗഹങ്ങള ം ബിംബങ്ങള ം
എല്ലാം തകർത്ത് അവരുെട സകലപൂജാഗിരികള ം നശിപ്പിച്ച കളയണം.
53 നിങ്ങൾ േദശം ൈകവശമാക്കി അതിൽ വസിക്കണം; നിങ്ങൾ
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ആ േദശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു.
54 നിങ്ങൾ കുടുംബംകുടുംബമായി േദശം ചീട്ടിട്ട് അവകാശമാക്കണം;
ആേളെറയുള്ളവർക്ക് ഏെറയും കുെറയുള്ളവർക്ക് കുറവും അവകാശം
െകാടുക്കണം; അവനവന് ചീട്ട് എവിെട വീഴുന്നുേവാ അവിെട അവെന്റ
അവകാശം ആയിരിക്കണം; പിതൃേഗാ്രതം പിതൃേഗാ്രതമായി നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശം ലഭിക്കണം. 55 എന്നാൽ േദശെത്ത നിവാസികെള
നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരിൽ
േശഷിപ്പിക്കുന്നവർ, നിങ്ങള െട കണ്ണ കളിൽ മുള്ള കള ം പാർശ്വങ്ങളിൽ
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മുൾെച്ചടികള മായി നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന േദശത്ത് നിങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കും.
56അ്രതയുമല്ല,ഞാൻഅവേരാട് െചയ്യ വാൻനിരൂപിച്ചതുേപാെലനിങ്ങേളാട്
െചയ്യ ം.

34
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് നീ കല്പിേക്കണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘നിങ്ങൾ കനാൻേദശത്ത്
എത്തുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി നൽകുവാനിരിക്കുന്ന
േദശത്തിെന്റ അതിരുകൾ ഇങ്ങെന ആയിരിക്കണം. 3 െതെക്കഭാഗം
സീൻമരുഭൂമി തുടങ്ങി ഏേദാമിെന്റ വശത്തുകൂടിയായിരിക്കണം; നിങ്ങള െട
െതെക്ക അതിർത്തി കിഴക്ക് ഉപ്പ കടലിെന്റ അറ്റം തുടങ്ങി ആയിരിക്കണം.
4 പിെന്ന നിങ്ങള െട അതിര് അ്രകബ്ബീംകയറ്റത്തിന് െതേക്കാട്ട് തിരിഞ്ഞ്
സീനിേലക്ക് കടന്ന് കാേദശ്ബർേന്നയയുെട െതക്ക് അവസാനിക്കണം.
അവിെടനിന്ന് ഹസർ-അദ്ദാർവെര െചന്ന് അസ്േമാനിേലക്ക് കടക്കണം.
5പിെന്നഅസ്േമാൻതുടങ്ങിഈജിപ്റ്റ് നദിയിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ്സമു്രദത്തിൽ
അവസാനിക്കണം. 6 പടിഞ്ഞാറ് മഹാസമു്രദം അതിരായിരിക്കണം.
അത് നിങ്ങള െട പടിഞ്ഞാെറ അതിര.് 7 വടക്ക് മഹാസമു്രദംതുടങ്ങി
േഹാർപർവ്വതം വെരയും 8 അവിെടനിന്ന് ഹമാത്ത ്വെരയും നിങ്ങള െട
അതിരായിരിക്കണം. െസദാദിൽ ആ അതിര് അവസാനിക്കണം; 9 പിെന്ന
അതിര് സിേ്രഫാൻവെര െചന്ന് ഹസർ-ഏനാനിൽ അവസാനിക്കണം; ഇത്
നിങ്ങള െടവടെക്കഅതിര.് 10കിഴക്ക്ഹസർ-ഏനാൻതുടങ്ങി െശഫാംവെര
നിങ്ങള െട അതിരാക്കണം. 11 െശഫാംതുടങ്ങി ആ അതിര് അയീെന്റ
കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് രിബ്ളാവെര ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് കിേന്നെരത്ത് കടലിന ്െറ
കിഴെക്കകരേയാട് േചർന്നിരിക്കണം. 12അവിെടനിന്ന് േയാർദ്ദാൻവഴിയായി
ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് ഉപ്പ കടലിൽഅവസാനിക്കണം. ഇത് നിങ്ങള െട േദശത്തിെന്റ
ചുറ്റ മുള്ളഅതിരായിരിക്കണം”. 13േമാെശയി്രസാേയൽമക്കേളാട്കല്പിച്ചത:്
“നിങ്ങൾക്ക് ചീട്ടിട്ട് അവകാശമായി ലഭിക്കുവാനുള്ളതും യേഹാവ ഒമ്പതര
േഗാ്രതങ്ങൾക്ക് െകാടുക്കുവാൻ കല്പിച്ചിട്ട ള്ളതുമായ േദശം ഇതുതെന്ന.
14 രൂേബൻേഗാ്രതക്കാരുെട കുടുംബങ്ങൾക്കും ഗാദ്േഗാ്രതക്കാരുെട
കുടുംബങ്ങൾക്കും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിനും അവരവരുെട
അവകാശം ലഭിച്ച വേല്ലാ”. 15ഈരണ്ടര േഗാ്രതത്തിന് അവകാശം ലഭിച്ചത്
കിഴക്കൻ്രപേദശത്ത് െയരിേഹാവിന് കിഴക്ക് േയാർദ്ദാനക്കെരആയിരുന്നു.

16 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 17 “േദശം
നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി ഭാഗിച്ച തേരണ്ടവരുെട േപരുകൾ ഇതാ:
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും നൂെന്റ മകനായ േയാശുവയും.
18 േദശെത്ത അവകാശമായി വിഭാഗിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഓേരാ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഓേരാ ്രപഭുവിെനയും കൂട്ടിെക്കാള്ളണം. 19 അവർ
ആെരന്നാൽ: െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ െയഫുെന്നയുെട മകൻ
കാേലബ.് 20 ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽ അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ
െശമൂേവൽ. 21 െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽ കിസ്േളാെന്റ മകൻ എലീദാദ.്
22 ദാൻേഗാ്രതത്തിനുള്ള ്രപഭു െയാഗ്ലിയുെട മകൻബുക്കി. 23 േയാേസഫിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ മനെശ്ശയുെട േഗാ്രതത്തിനുള്ള ്രപഭു എേഫാദിെന്റ മകൻ
ഹാന്നീേയൽ. 24 എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിനുള്ള ്രപഭു ശിഫ്താെന്റ മകൻ
െകമൂേവൽ. 25 െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിനുള്ള ്രപഭു പർന്നാക്കിെന്റ മകൻ
എലീസാഫാൻ. 26 യിസ്സാഖാർേഗാ്രതത്തിനുള്ള ്രപഭു അസ്സാെന്റ മകൻ
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പൽത്തീേയൽ. 27ആേശർേഗാ്രതത്തിനുള്ള ്രപഭു െശേലാമിയുെട പു്രതൻ
അഹീഹൂദ.് 28 നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിനുള്ള ്രപഭു അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ
െപദേഹൽ. 29 യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് കനാൻേദശത്ത് അവകാശം
വിഭാഗിച്ച െകാടുേക്കണ്ടതിന് യേഹാവനിയമിച്ചവർഇവർതേന്ന.

35
1 യേഹാവ പിെന്നയും െയരിേഹാവിെനതിെര േയാർദ്ദാനരിെക േമാവാബ്
സമഭൂമിയിൽവച്ച് േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “യി്രസാേയൽ
മക്കൾ അവരുെട അവകാശത്തിൽനിന്ന് േലവ്യർക്ക് വസിക്കുവാൻ
പട്ടണങ്ങൾ െകാടുക്കണെമന്ന് അവേരാട് കല്പിക്കുക; പട്ടണങ്ങേളാടുകൂടി
അവയുെട പുല്പ റവും നിങ്ങൾ േലവ്യർക്ക് െകാടുക്കണം. 3 പട്ടണങ്ങൾ
അവർക്ക് പാർപ്പിടവും, അവയുെട പുല്പ റങ്ങൾആടുമാടുകൾക്കും സകല
മൃഗസമ്പത്തിനും ആയിരിക്കണം. 4 നിങ്ങൾ േലവ്യർക്ക് നൽേകണ്ട
പുല്പ റങ്ങൾ: പട്ടണത്തിെന്റ മതിലിൽതുടങ്ങി പുറേത്തക്ക് ചുറ്റ ം ആയിരം
മുഴം വിസ്താരം ആയിരിക്കണം. 5 പട്ടണം മദ്ധ്യത്തിലാക്കി അതിന് പുറെമ
കിഴേക്കാട്ട് രണ്ടായിരം മുഴവും െതേക്കാട്ട് രണ്ടായിരം മുഴവും പടിഞ്ഞാേറാട്ട്
രണ്ടായിരം മുഴവും വടേക്കാട്ട് രണ്ടായിരം മുഴവും അളക്കണം; ഇത്
അവർക്ക് പട്ടണങ്ങള െട പുല്പ റം ആയിരിക്കണം. 6 നിങ്ങൾ േലവ്യർക്ക്
െകാടുക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ ആറ് സേങ്കതനഗരങ്ങളായിരിക്കണം;
െകാലെചയ്തവൻ അവിേടക്ക് ഓടിേപ്പാേകണ്ടതിന് നിങ്ങൾ അവെയ
അവനുേവണ്ടി േവർതിരിക്കണം; ഇവ കൂടാെത നിങ്ങൾ േവെറയും
നാല്പത്തിരണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ െകാടുക്കണം. 7അങ്ങെന നിങ്ങൾ േലവ്യർക്ക്
െകാടുക്കുന്ന പട്ടണങ്ങൾ എല്ലാംകൂടി നാല്പത്തിെയട്ട് ആയിരിക്കണം;
അവയും അവയുെട പുല്പ റങ്ങള ം െകാടുക്കണം. 8 യി്രസാേയൽ
മക്കള െട അവകാശത്തിൽനിന്ന് ജനം ഏെറയുള്ളവർക്ക് ഏെറയും ജനം
കുറഞ്ഞവർക്ക് കുറവും പട്ടണങ്ങൾ െകാടുക്കണം; ഓേരാ േഗാ്രതം
തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവകാശത്തിന് ഒത്തവണ്ണം േലവ്യർക്ക് പട്ടണങ്ങൾ
െകാടുക്കണം”.

9യേഹാവപിെന്നയും േമാെശേയാട്അരുളിെച്ചയ്തത:് 10 “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് പറേയണ്ടത:് ‘നിങ്ങൾ േയാർദ്ദാൻ കടന്ന് കനാൻേദശത്ത്
എത്തിയേശഷം 11ചിലപട്ടണങ്ങൾസേങ്കതനഗരങ്ങളായി േവർതിരിക്കണം;
അബദ്ധവശാൽ ഒരുവെന െകാന്നുേപായവൻ അവിേടക്ക് ഓടിേപ്പാകണം.
12 െകാലെചയ്തവൻ സഭയുെട മുമ്പാെക വിസ്താരത്തിന് നില് ക്കുംവെര
അവൻ ്രപതികാരകെന്റ കയ്യാൽ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവ
സേങ്കതനഗരങ്ങൾആയിരിക്കണം. 13നിങ്ങൾ െകാടുക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ
ആെറണ്ണം സേങ്കതനഗരങ്ങൾ ആയിരിക്കണം. 14 േയാർദ്ദാന് അക്കെര
മൂന്ന് പട്ടണവും കനാൻേദശത്ത് മൂന്ന് പട്ടണവും െകാടുക്കണം; അവ
സേങ്കതനഗരങ്ങൾ ആയിരിക്കണം. 15 അബദ്ധവശാൽ ഒരുവെന
െകാല്ല ന്നവൻ അവിേടക്ക് ഓടിേപ്പാേകണ്ടതിന് ഈ ആറ് പട്ടണം
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും പരേദശിക്കും വന്നു പാർക്കുന്നവനും സേങ്കതം
ആയിരിക്കണം. 16എന്നാൽ ആെരങ്കിലും ഇരുമ്പായുധംെകാണ്ട് ഒരുവെന
അടിച്ചിട്ട്അവൻമരിച്ച േപായാൽഅവൻെകാലപാതകൻ; െകാലപാതകൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 17 മരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആെരങ്കിലും
ഒരുവെന കെല്ലറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ മരിച്ച േപായാൽ അവൻ െകാലപാതകൻ;
െകാലപാതകൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 18 അെല്ലങ്കിൽ
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മരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആെരങ്കിലും കയ്യിലിരുന്ന മരയായുധംെകാണ്ട്
ഒരുവെന അടിച്ചിട്ട് അവൻ മരിച്ച േപായാൽ അവൻ െകാലപാതകൻ;
െകാലപാതകൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 19 രക്ത്രപതികാരകൻ
തെന്ന െകാലപാതകെന െകാല്ലണം; അവെന കണ്ടുമുട്ട േമ്പാൾ അവെന
െകാല്ലണം. 20ആെരങ്കിലും വിേദ്വഷം നിമിത്തം ഒരുവെന കുത്തുകേയാ
കരുതിക്കൂട്ടി അവെന്റേമൽ വല്ലതും എറിയുകേയാ െചയ്തിട്ട് അവൻ
മരിച്ച േപായാൽ, 21 അെല്ലങ്കിൽ ശ്രതുതയാൽ ൈകെകാണ്ട് അവെന
അടിച്ചിട്ട് അവൻ മരിച്ച േപായാൽ അവെന െകാന്നവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം. അവൻ െകാലപാതകൻ; രക്ത്രപതികാരകൻ
െകാലപാതകെന കണ്ടുമുട്ട േമ്പാൾ െകാന്നുകളയണം. 22 എന്നാൽ
ആെരങ്കിലും ശ്രതുതകൂടാെത െപെട്ടന്ന് ഒരുവെന കുത്തുകേയാ
മനഃപൂർവ്വം അല്ലാെത വല്ലതും അവെന്റേമൽ എറിയുകേയാ, 23 അവന്
ശ്രതുവായിരിക്കാെതയും അവന് േദാഷം വിചാരിക്കാെതയും അവൻ
മരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണംഅവെന കാണാെത കല്ല് എറിയുകേയാ െചയ്തിട്ട്
അവൻ മരിച്ച േപായാൽ 24 െകാലെചയ്തവനും രക്ത്രപതികാരകനും
മദ്ധ്യത്തിൽ ഈ ന്യായങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സഭ വിധിക്കണം.
25 െകാല െചയ്തവെന സഭ രക്ത്രപതികാരകെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
രക്ഷിക്കണം; അവൻ ഓടിേപ്പായിരുന്ന സേങ്കതനഗരത്തിേലക്ക്
അവെന മടക്കി അയയ്ക്കണം; വിശുദ്ധൈതലത്താൽ അഭിഷിക്തനായ
മഹാപുേരാഹിതെന്റ മരണംവെരഅവൻഅവിെട പാർക്കണം. 26എന്നാൽ
െകാലെചയ്തവൻ ഓടിേപ്പായിരുന്ന സേങ്കതനഗരത്തിെന്റ അതിരു
വിട്ട് പുറത്തുവരികയും 27 അവെന അവെന്റ സേങ്കതനഗരത്തിെന്റ
അതിരിനു പുറത്തുവച്ച് കണ്ട് രക്ത്രപതികാരകൻ െകാല െചയ്തവെന
െകാല്ല കയും െചയ്താൽ അവന് രക്തപാതകം ഇല്ല. 28 അവൻ
മഹാപുേരാഹിതെന്റ മരണംവെര തെന്റ സേങ്കതനഗരത്തിൽ
പാർേക്കണ്ടിയിരുന്നു; എന്നാൽ െകാല െചയ്തവന് മഹാപുേരാഹിതെന്റ
മരണേശഷം തെന്റ അവകാശഭൂമിയിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകാം. 29 ഇത്
നിങ്ങൾക്ക് തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങള െട സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും
ന്യായവിധിക്കുള്ള ്രപമാണം ആയിരിക്കണം. 30 ആെരങ്കിലും ഒരുവെന
െകാന്നാൽ െകാലപാതകൻ സാക്ഷികള െട വാെമാഴി്രപകാരം മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം; എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യെന്റ േനെര മരണശിക്ഷയ്ക്ക്
ഏകസാക്ഷിയുെട െമാഴി മതിയാകുന്നതല്ല. 31 മരണേയാഗ്യനായ
െകാലപാതകെന്റ ജീവനുേവണ്ടി നിങ്ങൾ വീെണ്ടടുപ്പ വില വാങ്ങരുത;്
അവൻ മരണശിക്ഷ തെന്ന അനുഭവിക്കണം. 32സേങ്കതനഗരത്തിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായവൻ പുേരാഹിതെന്റ മരണത്തിനു മുെമ്പ നാട്ടിൽ മടങ്ങിവന്ന്
പാർേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ വീെണ്ടടുപ്പ വില വാങ്ങരുത.് 33 നിങ്ങൾ
പാർക്കുന്ന േദശം അങ്ങെന അശുദ്ധമാക്കരുത;് രക്തം േദശെത്ത
അശുദ്ധമാക്കുന്നു; േദശത്ത് െചാരിഞ്ഞ രക്തത്തിനുേവണ്ടി രക്തം
െചാരിയിച്ചവെന്റ രക്തത്താൽ അല്ലാെത േദശത്തിന് ്രപായശ്ചിത്തം
സാദ്ധ്യമല്ല. 34 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അധിവസിക്കുന്ന നിങ്ങള െട
പാർപ്പിടമായ േദശം അശുദ്ധമാക്കരുത;് യി്രസാേയൽ മക്കള െട മേദ്ധ്യ
യേഹാവയായഞാൻഅധിവസിക്കുന്നു”.
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36
1 േയാേസഫിെന്റ മക്കള െട കുടുംബങ്ങളിൽ മനെശ്ശയുെട
മകനായ മാഖീരിെന്റ മകനായ ഗിെലയാദിെന്റ മക്കള െട
കുടുംബത്തലവന്മാർ അടുത്തുവന്ന് േമാെശയുെടയും യി്രസാേയൽ
മക്കള െട േഗാ്രത്രപധാനികളായ ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും മുമ്പാെക പറഞ്ഞത:്
2 “യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് േദശം ചീട്ടിട്ട് അവകാശമായി െകാടുക്കുവാൻ
യേഹാവ യജമാനേനാട് കല്പിച്ച ; ഞങ്ങള െട സേഹാദരനായ
െശേലാെഫഹാദിNTE അവകാശം അവെന്റ പു്രതിമാർക്ക് െകാടുക്കുവാൻ
യജമാനന് യേഹാവയുെട കല്പന ഉണ്ടായി. 3എന്നാൽഅവർ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട മറ്റ േഗാ്രതങ്ങളിെല പുരുഷന്മാരിൽ ആർെക്കങ്കിലും
ഭാര്യമാരായാൽ അവരുെട അവകാശം ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
അവകാശത്തിൽനിന്നു വിട്ട േപാകുകയും അവർ േചരുന്ന േഗാ്രതത്തിെന്റ
അവകാശേത്താട് കൂടുകയും െചയ്യ ം; ഇങ്ങെന അത് ഞങ്ങള െട
അവകാശത്തിെന്റ ഓഹരിയിൽനിന്ന് െപായ്േപാകും. 4 യി്രസാേയൽ
മക്കള െട േയാേബൽസംവത്സരം വരുേമ്പാൾഅവരുെടഅവകാശംഅവർ
േചരുന്ന േഗാ്രതത്തിെന്റഅവകാശേത്താട് േചരുകയുംഅങ്ങെനഅവരുെട
അവകാശം ഞങ്ങള െട പിതൃേഗാ്രതത്തിെന്റ അവകാശത്തിൽനിന്ന് വിട്ട
േപാകുകയും െചയ്യ ം”. 5അേപ്പാൾ േമാെശ യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് കല്പിച്ചത:് “േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാരുെട േഗാ്രതം
പറഞ്ഞത് ശരി തേന്ന. 6യേഹാവ െശേലാെഫഹാദിNTE പു്രതിമാെരക്കുറിച്ച്
കല്പിക്കുന്ന കാര്യം എെന്തന്നാൽ: ‘അവർ അവർക്ക് േബാധിച്ചവർക്ക്
ഭാര്യമാരായിരിക്കെട്ട; എങ്കിലും അവരുെട പിതൃേഗാ്രതത്തിെല
കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് മാ്രതേമ ആകാവൂ.’ 7 യി്രസാേയൽ മക്കള െട
അവകാശം ഒരു േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് മെറ്റാരു േഗാ്രതത്തിേലക്ക് മാറരുത;്
യി്രസാേയൽ മക്കളിൽഓേരാ വ്യക്തിയുംഅവനവെന്റപിതൃേഗാ്രതത്തിെന്റ
അവകാശേത്താട് േചർന്നിരിക്കണം; 8 യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ ഓേരാ
വ്യക്തിയുംഅവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെടഅവകാശംൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്
യി്രസാേയൽമക്കളിെല ഏെതാരു േഗാ്രതത്തിലും അവകാശം ലഭിക്കുന്ന
ഏതുകന്യകയും തെന്റ പിതൃേഗാ്രതത്തിെല ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരുവന്
ഭാര്യയാകണം. 9അങ്ങെന അവകാശം ഒരു േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് മെറ്റാരു
േഗാ്രതത്തിേലക്ക് മാറാെത യി്രസാേയൽ മക്കള െട േഗാ്രതങ്ങളിൽ ഓേരാ
വ്യക്തിയും അവെന്റ അവകാശേത്താട് േചർന്നിരിക്കണം”. 10 യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല െശേലാെഫഹാദിNTE പു്രതിമാർ െചയ്തു.
11 െശേലാെഫഹാദിNTE പു്രതിമാരായ മഹ്ലാ, തിർസാ, േഹാഗ്ല, മിൽക്കാ,
േനാവാ എന്നിവർ അവരുെട അപ്പെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട പു്രതന്മാർക്ക്
ഭാര്യമാരായി. 12 േയാേസഫിെന്റ മകനായ മനെശ്ശയുെട പു്രതന്മാരുെട
കുടുംബങ്ങളിൽ അവർ ഭാര്യമാരാകുകയും അവരുെട അവകാശം
അവരുെട പിതൃകുടുംബത്തിെന്റ േഗാ്രതത്തിൽതെന്ന ഇരിക്കുകയും
െചയ്തു.

13 െയരിേഹാവിെനതിെര േയാർദ്ദാനരിെക േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽവച്ച്
യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് കല്പിച്ച കല്പനകള ം
വിധികള ം ഇവതെന്ന.
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ആവർത്തനപുസ്തകം
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ആവർത്തനപുസ്തകം േമാെശയുെട രചനയാണ.് േജാർദ്ദാൻ
കടക്കുന്നതിനു മുൻപ് താന ് നടത്തിയ ്രപസംഗങ്ങള െട സമാഹാരമാണ്
ഈ പുസ്തകം. “േമാെശ സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ഇവയാകുന്നു” (1:1).
അവസാന അദ്ധ്യായങ്ങൾ മെറ്റാരു വ്യക്തിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത.്
പുസ്തകത്തിന ്െറ മിക്കഭാഗങ്ങള ം േമാശയാണ്എഴുതിയത.് േമാവാബിെല
േജാർദാൻ നദീതീരത്ത് യി്രസാേയൽജനം ആയിരിക്കുേമ്പാൾ.
നിയമത്തിെന്റ ആവർത്തനം എന്നാണ് വിവക്ഷ. ഇത് ജനേത്താടുള്ള
ൈദവിക ഉടമ്പടിയുെട പുനര ്വ്യാഖ്യാനമാണ.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 1446 - 1405.
ഇ്രസാേയൽജനം വാഗ്ദത്ത നാട്ടിേലക്ക് ്രപേവശിക്കുന്നതിന് 40 ദിവസം
മുന് േപനടക്കുന്നസംഭവവികാസങ്ങളാണ്ഈപുസ്തകത്തിന്ആധാരം.

സ്വീകര് ത്താവ്
ഈജിപത്തിെന്റ അടിമത്തത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്ന തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർ ആരംഭിച്ച മരുഭൂ്രപയാണം 40 വർഷത്തിനുേശഷം വാഗ്ദത്ത
നാടിന ്െറ അതിർത്തിയിൽ എത്തിനിൽക്കുേമ്പാൾ പുതിെയാരു തലമുറ
അതിെനൈകവശമാക്കുവാൻതയ്യാെറടുക്കുന്നു.
ഉേദ്ദശം
ആവർത്തനപ്പ സ്തകം വാസ്തവത്തിൽ േമാെശയുെട വിടവാങ്ങൽ
സേന്ദശമാണ.് ഇ്രസാേയൽജനം വാഗ്ദത്ത നാട്ടിേലക്ക് ്രപേവശിക്കുവാൻ
തയ്യാെറടുക്കുന്നു 40 വർഷെത്ത യാ്രതയ്ക്കുേശഷം കനാനിേലക്ക്
്രപേവശിക്കുവാൻ േയാര ്ദ്ദാന് നദിക്കരിെക നില്ക്കുന്നു. എന്നാൽ േമാെശ
തെന്റ നിര്യാണകാലം അടുത്തു എന്ന് മന്സ്സിലാക്കുന്നു. േമാെശയുെട
ഈ വിടവാങ്ങൽ ്രപസംഗത്തിൽ അേദ്ദഹം ജനെത്ത ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്
ൈദവത്തിൻെറ ്രപമാണങ്ങെള അനുസരിച്ച െകാണ്ട് േപാകുന്നിടത്ത്
നന്മ അനുഭവിക്കുക, ആരാണ് തങ്ങള െട ൈദവെമന്നും അവെന്റ
്രപവര ്ത്തികെളെന്തന്നും അവെര ഓർമ്മെപ്പടുത്തുക. ഈ കല്പനകൾ
വരും തലമുറകളിേലക്ക് പകർന്നുെകാടുക്കുവാൻ േമാെശ ജനെത്ത
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
്രപേമയം
അനുസരണം
സംേക്ഷപം
1. ഇ്രസാേയലിെന്റഈജിപ്തിൽനിന്നുള്ളയാ്രത — 1:1 - 3:29
2. ഇ്രസാേയലിന്ൈദവവുമായുള്ളബന്ധം — 4:1-5:33
3.ൈദവഭക്തിയുെട ്രപാധാന്യം — 6:1-11:32
4.ൈദവെത്തസ്േനഹിച്ച് ്രപമാണങ്ങെളപാലിേക്കണ്ടത്ഇ്രപകാരം— 12:1-
26:19

5.അനു്രഗഹവും ശാപവും — 27:1-30:20
6. േമാെശയുെട നിര്യാണം — 31:1-34:12
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1സൂഫിെനതിെര, പാരാനും േതാെഫലിനും ലാബാനും ഹേസേരാത്തിനും
ദീസാഹാബിനും മദ്ധ്യത്തിൽ േയാർദ്ദാനക്കെര* മരുഭൂമിയിലുള്ള
അരാബയിൽെവച്ച് േമാെശ യി്രസാേയൽ ജനേത്താട് പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ:
2േസയീർപർവ്വതംവഴിയായി േഹാേരബിൽനിന്ന്കാേദശ്ബർേന്നയയിേലക്ക്
പതിെനാന്ന് ദിവസെത്ത വഴി ഉണ്ട.് 3 നാല്പതാം സംവത്സരം പതിെനാന്നാം
മാസം ഒന്നാം തീയതി േമാെശ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് യേഹാവ
അവർക്കുേവണ്ടി തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.
4 െഹശ്േബാനിൽ വസിച്ചിരുന്ന അേമാര്യ രാജാവായ സീേഹാെനയും
അസ്തേരാത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെനയും
എെ്രദയിൽ വച്ച് സംഹരിച്ചേശഷം 5 േയാർദ്ദാന് അക്കെര േമാവാബ്
േദശത്തുവച്ച് േമാെശ ഈ ന്യായ്രപമാണം വിവരിച്ച തുടങ്ങിയത്
എങ്ങെനെയന്നാൽ: 6 േഹാേരബിൽവച്ച് നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നേമ്മാട് കല്പിച്ചത:് “നിങ്ങൾ ഈ പർവ്വതത്തിൽ വസിച്ചത് മതി.
7 തിരിഞ്ഞ് യാ്രതെചയ്ത് അേമാര്യരുെട പർവ്വതത്തിേലക്കും അതിെന്റ
അയൽ്രപേദശങ്ങളായ അരാബാ, മലനാട്, താഴ്വീതി, െതേക്കേദശം,
കടൽക്കര തുടങ്ങിയ കനാന്യേദശേത്തക്കും െലബാേനാനിേലക്കും
യൂ്രഫട്ടീസ് എന്ന മഹാനദിവെരയും േപാകുവിൻ. 8 ഇതാ, ഞാൻ
ആ േദശം നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ കടന്നുെചന്ന്
യേഹാവ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരായ അ്രബാഹാമിനും യിസ്ഹാക്കിനും
യാേക്കാബിനും അവരുെട സന്തതിക്കും െകാടുക്കുെമന്ന് അവേരാട്
സത്യംെചയ്ത േദശംൈകവശമാക്കുവിൻ. 9അക്കാലത്ത്ഞാൻനിങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞത്: “എനിക്ക് തനിെയ നിങ്ങെള വഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.
10 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങെള വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഇതാ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങൾ േപാെല അസംഖ്യം
ആയിരിക്കുന്നു. 11 നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങെള ഇേപ്പാഴുള്ളതിെനക്കാൾ ഇനിയും ആയിരം ഇരട്ടിയാക്കി,
അവിടുന്ന് നിങ്ങേളാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല അനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട.
12ഞാൻ ഏകനായി നിങ്ങള െട ്രപശ്നങ്ങള ം ഭാരങ്ങള ം വ്യവഹാരങ്ങള ം
വഹിക്കുന്നത് എങ്ങെന? 13 ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും ജ്ഞാനവും
വിേവകവും ്രപസിദ്ധിയുമുള്ള പുരുഷന്മാെര തിരെഞ്ഞടുക്കുവിൻ; അവെര
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരാക്കും”. 14 അതിന് നിങ്ങൾ എേന്നാട:്
“നീ പറഞ്ഞ കാര്യം നല്ലത”് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15 ആകയാൽ
ഞാൻ നിങ്ങള െട േഗാ്രതത്തലവന്മാരായി ജ്ഞാനവും ്രപസിദ്ധിയുമുള്ള
പുരുഷന്മാെര ആയിരം േപർക്കും നൂറുേപർക്കും അമ്പതുേപർക്കും
പത്തുേപർക്കും അധിപതിമാരും തലവന്മാരും േഗാ്രത്രപമാണികള മായി
നിയമിച്ച . 16അന്ന്ഞാൻ നിങ്ങള െട ന്യായാധിപന്മാേരാട് ആജ്ഞാപിച്ചത്:
“നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരിൽ ആർെക്കങ്കിലും സേഹാദരേനാേടാ
പരേദശിേയാേടാ വല്ല വ്യവഹാരവും ഉണ്ടായാൽ അത് േകട്ട് നീതിേയാെട
വിധിക്കുവിൻ. 17 ന്യായവിസ്താരത്തിൽ മുഖം േനാക്കാെത െചറിയവെന്റ
കാര്യവും വലിയവെന്റ കാര്യവും ഒരുേപാെല േകൾക്കണം; മനുഷ്യെന
ഭയെപ്പടരുത;് ന്യായവിധി ൈദവത്തിനുള്ളതാണേല്ലാ? നിങ്ങൾക്ക് അധികം
്രപയാസമുള്ള കാര്യം എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ; അത് ഞാൻ
തീർക്കാം 18 അങ്ങെന നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ട കാര്യങ്ങെളല്ലാം ഞാൻ

* 1. 1 േയാർദ്ദാനക്കെര േയാർദ്ദാന ്നദിയുെടകിഴക്ക്
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അക്കാലത്ത് നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ച വേല്ലാ.
19 പിെന്ന, നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നേമ്മാടു കല്പിച്ചതുേപാെല
നാം േഹാേരബിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടേശഷം, നിങ്ങൾ കണ്ട ഭയങ്കരമായ
മഹാമരുഭൂമിയിൽകൂടി അേമാര്യരുെട മലനാട്ടിേലക്കുള്ള വഴിയിലൂെട
സഞ്ചരിച്ച് കാേദശ്ബർേന്നയയിൽ എത്തി. 20അേപ്പാൾഞാൻ നിങ്ങേളാട:്
“നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നമുക്ക് തരുന്നഅേമാര്യരുെട മലനാടുവെര
നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 ഇതാ, നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ആ േദശം നിെന്റ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു; നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല നീ െചന്ന്
അത് ൈകവശമാക്കിെക്കാള്ള ക; ഭയെപ്പടരുത;് അൈധര്യെപ്പടുകയും
അരുത”് എന്ന് പറഞ്ഞു. 22എന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടുത്തുവന്ന:്
“നാം ചില ആള കെള മുേമ്പ അയക്കുക; അവർ േദശം ഒറ്റ േനാക്കി,
നാം േപാേകണ്ടതിന് ഏറ്റവും നല്ലവഴി ഏെതന്നും അവിെടയുള്ള
പട്ടണങ്ങൾ എങ്ങെന ഉെണ്ടന്നും വർത്തമാനം െകാണ്ടുവരെട്ട” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 23ആ പദ്ധതി എനിക്ക് സ്വീകാര്യമായി േതാന്നി; ഞാൻ ഓേരാ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും ഓേരാ ആൾ വീതം പ്രന്തണ്ടുേപെര നിങ്ങള െട
കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് തിരെഞ്ഞടുത്തു. 24അവർ പുറെപ്പട്ട് പർവ്വതത്തിൽ കയറി
എസ്േകാൽതാഴ്വര വെര െചന്ന് േദശം ഒറ്റ േനാക്കി. 25 േദശത്തിെല ചില
ഫലങ്ങൾ അവർ നമ്മുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്ന,് വർത്തമാനെമല്ലാം
അറിയിച്ച ; ‘നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നമുക്ക് തരുന്ന േദശം നല്ലത്’
എന്ന് പറഞ്ഞു. 26 എന്നാൽ ആ േദശേത്തക്ക് േപാകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്
മനസ്സില്ലാെത നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട കല്പന നിങ്ങൾ
നിരസിച്ച . 27 “യേഹാവനെമ്മെവറുക്കുന്നതുെകാണ്ട്അേമാര്യരുെടകയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച് നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.
28 എവിേടക്കാകുന്നു നാം കയറിേപ്പാകുന്നത?് അവിെടയുള്ള ജനങ്ങൾ
നെമ്മക്കാൾ വലിയവരും ദീർഘകായന്മാരും പട്ടണങ്ങൾ വലിയവയും
ആകാശേത്താളം എത്തുന്ന മതിലുള്ളവയും ആകുന്നു; ഞങ്ങൾ അവിെട
അനാക്യെരയും കണ്ടു” എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങെന നമ്മുെട സേഹാദരന്മാർ
നമ്മുെട ഹൃദയം ക്ഷീണിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
കൂടാരങ്ങളിൽെവച്ച് പിറുപിറുത്തു. 29അേപ്പാൾഞാൻനിങ്ങേളാട:് “നിങ്ങൾ
്രഭമിക്കരുത്, അവെര ഭയെപ്പടുകയും അരുത.് 30 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കാൺെക അവൻ
ഈജിപ്റ്റിലും മരുഭൂമിയിലും െചയ്തതുേപാെല നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഇനിയും
യുദ്ധംെചയ്യ ം. 31ഒരുമനുഷ്യൻതെന്റമകെനവഹിക്കുന്നതുേപാെലനിങ്ങൾ
നടന്ന്ഈസ്ഥലത്ത് എത്തുേവാളം എല്ലാ വഴിയിലും നിങ്ങള െടൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങെള വഹിച്ച എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുവേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
32 ഇങ്ങെനെയല്ലാമായിട്ട ം, പാളയമിറേങ്ങണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം
അേന്വഷിക്കുവാനും നിങ്ങൾ േപാേകണ്ട വഴി കാണിച്ച തരുവാനും 33 രാ്രതി
അഗ്നിയിലും പകൽ േമഘത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി നടന്ന നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ല. 34ആകയാൽ യേഹാവ
നിങ്ങള െട വാക്ക് േകട്ട് േകാപിച്ച : 35ഞാൻ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്ക്
െകാടുക്കുെമന്ന് സത്യംെചയ്ത നല്ലേദശം ഈ ദുഷ്ടതലമുറയിെല
പുരുഷന്മാർ ആരും കാണുകയില്ല. 36 െയഫുെന്നയുെട മകനായ
കാേലബ് മാ്രതം അത് കാണുകയും അവൻ യേഹാവെയ പൂർണ്ണമായി
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പറ്റിനിന്നതുെകാണ്ട് അവനും അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും അവെന്റ കാൽ
ചവിട്ടിയ േദശം ഞാൻ െകാടുക്കുകയും െചയ്യ െമന്ന് സത്യംെചയ്ത് കല്പിച്ച .
37 യേഹാവ നിങ്ങള െട നിമിത്തം എേന്നാടും േകാപിച്ച് കല്പിച്ചത:് “നീയും
അവിെട െചല്ല കയില്ല. 38 നിെന്റ ശു്രശൂഷകനായ നൂെന്റ മകൻ േയാശുവ
അവിെടെചല്ല ം;അവെനൈധര്യെപ്പടുത്തുക;അവനാകുന്നുയി്രസാേയലിന്
അത് ൈകവശമാക്കിെക്കാടുേക്കണ്ടത.് 39 ശ്രതുവിന് െകാള്ളയാകുെമന്ന്
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ, ഇന്ന് ഗുണേദാഷങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്ത നിങ്ങള െട
കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവിെട െചല്ല ം; അവർക്ക് ഞാൻ അത് െകാടുക്കും;
അവർ അത് ൈകവശമാക്കും. 40 നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് െചങ്കടൽവഴിയായി
മരുഭൂമിയിേലക്ക് യാ്രത െചയ്യ വിൻ. 41അതിന് നിങ്ങൾഎേന്നാട:് “ഞങ്ങൾ
യേഹാവേയാട് പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ഞങ്ങേളാടുകല്പിച്ചതുേപാെലഞങ്ങൾേപായിയുദ്ധം െചയ്യ ം”എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ യുദ്ധായുധം
ധരിച്ച് പർവ്വതത്തിൽ കയറുവാൻ തുനിഞ്ഞു. 42 എന്നാൽ യേഹാവ
എേന്നാട:് “നിങ്ങൾ േപാകരുത;് യുദ്ധം െചയ്യരുത;് ഞാൻ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഇല്ല; ശ്രതുക്കേളാട് നിങ്ങൾ േതാറ്റ േപാകും” എന്ന് അവേരാട്
പറയുക എന്ന് കല്പിച്ച . 43അങ്ങെനഞാൻ നിങ്ങേളാട് പറഞ്ഞു; എന്നാൽ
നിങ്ങൾ േകൾക്കാെത യേഹാവയുെട കല്പന നിരസിച്ച് അഹങ്കാരേത്താെട
പർവ്വതത്തിൽ കയറി. 44ആ പർവ്വതത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അേമാര്യർ
നിങ്ങള െടേനെര പുറെപ്പട്ട വന്ന് േതനീച്ചേപാെല നിങ്ങെള പിന്തുടർന്ന,്
േസയീരിൽ േഹാർമ്മവെര ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു. 45 നിങ്ങൾ മടങ്ങിവന്ന്
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക കരഞ്ഞു;എന്നാൽയേഹാവ നിങ്ങള െട നിലവിളി
േകട്ടില്ല;നിങ്ങള െടഅേപക്ഷയ്ക്ക് െചവി തന്നതുമില്ല. 46അങ്ങെനനിങ്ങൾ
കാേദശിൽ ദീർഘകാലംതാമസിേക്കണ്ടിവന്നു.

2
1അനന്തരംയേഹാവപിെന്നയുംഎേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെലനാംതിരിഞ്ഞ്
െചങ്കടൽവഴിയായി മരുഭൂമിയിേലക്ക് യാ്രത പുറെപ്പട്ട ; നാം വളെരനാൾ
േസയീർപർവ്വതംചുറ്റിനടന്നു. 2പിെന്നയേഹാവഎേന്നാട്കല്പിച്ചത:് 3നിങ്ങൾ
ഈ പർവ്വതം ചുറ്റിനടന്നതു മതി; വടേക്കാട്ട് തിരിയുവിൻ. 4 നീ ജനേത്താട്
കല്പിേക്കണ്ടത്: “േസയീരിൽ വസിക്കുന്ന ഏശാവിെന്റ മക്കളായ നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരുെട അതിരിൽകൂടി നിങ്ങൾ കടക്കുവാൻ േപാകുന്നു.
അവർ നിങ്ങെള േപടിക്കും; ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളണം. 5 നിങ്ങൾ അവേരാട് േപാരാടരുത;് അവരുെട
േദശത്ത്ഞാൻനിങ്ങൾക്ക്ഒരുകാൽവയ്ക്കുവാൻേപാലുംഇടംതരുകയില്ല;
േസയീർപർവ്വതം ഞാൻ ഏശാവിന് അവകാശമായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
6 നിങ്ങൾ അവേരാട് ആഹാരം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി കഴിക്കണം; െവള്ളവും
വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി കുടിക്കണം. 7 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ
ൈകകള െട സകല്രപവൃത്തിയിലും നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു; ഈ
മഹാമരുഭൂമിയിൽ നീ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഈ
നാല്പത് സംവത്സരം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട ഇരുന്നു;
നിനക്ക് യാെതാന്നിനും കുറവ് വന്നിട്ടില്ല”. 8 അങ്ങെന നാം േസയീരിൽ
പാർത്തിരുന്ന ഏശാവിെന്റ മക്കളായ നമ്മുെട സേഹാദരന്മാെര ഒഴിവാക്കി,
അരാബവഴിയായി, ഏലാത്തിെന്റയും എേസ്യാൻ-േഗെബരിെന്റയും
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അരികത്തുകൂടി കടന്ന്, വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് േമാവാബ് മരുഭൂമിയിേലക്കുള്ള
വഴിയായി യാ്രതെചയ്തു.

9അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാട് കല്പിച്ചത:് “േമാവാബ്യെര െഞരുക്കരുത;്
അവേരാട് യുദ്ധം െചയ്യ കയും അരുത.് ഞാൻ അവരുെട േദശത്ത്
നിനക്ക് ഒരു അവകാശവും തരുകയില്ല; ആർേദശം ഞാൻ േലാത്തിെന്റ
മക്കൾക്ക് അവകാശമായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു”. 10 വലിപ്പവും
െപരുപ്പവും അനാക്യെരേപ്പാെല െപാക്കവുമുള്ള ജാതിയായ ഏമ്യർ
പണ്ട് അവിെട വസിച്ചിരുന്നു. 11 ഇവെര അനാക്യെരേപ്പാെല മല്ലന്മാർ*
എന്ന് വിചാരിച്ച വരുന്നു; േമാവാബ്യേരാ അവർക്ക് ഏമ്യർ എന്ന് േപരു
പറയുന്നു. 12 േഹാര്യരും പണ്ട് േസയീരിൽ വസിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ
ഏശാവിെന്റ മക്കൾ അവെര അവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും
സംഹരിക്കുകയും അവർക്ക് പകരം ആ േദശത്ത് പാർക്കുകയും
െചയ്തു; യി്രസാേയലിന് യേഹാവ െകാടുത്ത അവകാശേദശത്ത്
അവർ െചയ്തതുേപാെല തേന്ന. 13 ഇേപ്പാൾ എഴുേന്നറ്റ് േസേരദ്
േതാട് കടക്കുവിൻ എന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ചേപ്പാൾ നാം േസെരദ് േതാട്
കടന്നു; 14 നാം കാേദശ്ബർേന്നയയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടതുമുതൽ േസേരദ്
േതാടു കടക്കുംവെരയുള്ള കാലം മുപ്പെത്തട്ട് സംവത്സരം ആയിരുന്നു;
അതിനിടയിൽ േയാദ്ധാക്കളായിരുന്ന തലമുറ മുഴുവനും യേഹാവ
അവെരക്കുറിച്ച്സത്യംെചയ്തതുേപാെലപാളയത്തിൽനിന്ന്നശിച്ച േപായി.
15അവർമരിച്ച തീരുംവെരയേഹാവയുെടൈകഅവെരപാളയത്തിൽനിന്ന്
നശിപ്പിക്കുവാൻതക്കവണ്ണംഅവർക്ക് വിേരാധമായിരുന്നു.

16 ഇങ്ങെന േയാദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന്
മരിച്ച േപായി. 17 യേഹാവ എേന്നാട് കല്പിച്ചത:് 18 നീ ഇന്ന് ആർ എന്ന
േമാവാബ്യേദശത്തുകൂടി കടക്കുവാൻ േപാകുന്നു. 19 അേമ്മാന്യേരാട്
അടുത്തുെചല്ല േമ്പാൾ അവെര െഞരുക്കരുത;് അവേരാട് യുദ്ധം
െചയ്യ കയും അരുത;് ഞാൻ അേമ്മാന്യരുെട േദശത്ത് നിനക്ക് അവകാശം
തരുകയില്ല; അത് ഞാൻ േലാത്തിെന്റ മക്കൾക്ക് അവകാശമായി
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 20അതും മല്ലന്മാരുെട േദശെമന്ന് വിചാരിച്ച വരുന്നു;
മല്ലന്മാർ പണ്ട് അവിെട പാർത്തിരുന്നു; അേമ്മാന്യർ അവെര സംസുമ്മ്യർ
എന്ന് പറയുന്നു. 21 അവർ വലിപ്പവും െപരുപ്പവും അനാക്യെരേപ്പാെല
െപാക്കവുമുള്ള ജാതിയായിരുന്നു; എങ്കിലും യേഹാവ അവെര അവരുെട
മുമ്പിൽനിന്ന് നശിപ്പിച്ച ; ഇങ്ങെനഅവർഅവരുെട േദശം ൈകവശമാക്കി
അവിെട കുടിേയറിപ്പാർത്തു. 22 യേഹാവ േസയീരിൽ പാർക്കുന്ന
ഏശാവിെന്റ മക്കൾക്കുേവണ്ടി െചയ്തതുേപാെല തെന്ന, അവൻ
േഹാര്യെര അവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന് നശിപ്പിച്ച . അവർ അവരുെട േദശം
ൈകവശമാക്കി ഇന്നുവെര അവിെട പാർക്കുന്നു. 23 കഫ്േതാരിൽനിന്നു
വന്ന കഫ്േതാര്യരും ഗസ്സാവെരയുള്ള ്രഗാമങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്ന അവ്യെര
നശിപ്പിച്ച് അവരുെട സ്ഥലത്ത് കുടിേയറി. 24 നിങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റ് യാ്രത
പുറെപ്പട്ട് അർേന്നാൻതാഴ്വര കടക്കുവിൻ; ഇതാ, ഞാൻ െഹശ്േബാനിെല
അേമാര്യ രാജാവായസീേഹാെനയുംഅവെന്റ േദശെത്തയും നിെന്റകയ്യിൽ
ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അവേനാട് യുദ്ധം െചയ്ത് അത് ൈകവശമാക്കുവാൻ
തുടങ്ങുക. 25 നിെന്നക്കുറിച്ച ള്ള േപടിയും ഭീതിയും ആകാശത്തിെന്റ കീെഴ

* 2. 11 മല്ലന്മാർ െരഫായിം
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ഉള്ള ജനതകള െടേമൽ വരുത്തുവാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കും; അവർ നിെന്റ
്രശുതി േകട്ട് നിെന്റനിമിത്തംവിറയ്ക്കുകയും നടുങ്ങുകയും െചയ്യ ം.

26 പിെന്ന ഞാൻ െകേദേമാത്ത് മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് െഹശ്േബാനിെല
രാജാവായ സീേഹാെന്റ അടുക്കൽ സമാധാനസേന്ദശവുമായി
ദൂതന്മാെര അയച്ച : 27 “ഞാൻ നിെന്റ േദശത്തുകൂടി കടന്നുേപാകുവാൻ
അനുവദിക്കണേമ; ഞാൻ ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ മാറാെത
െപരുവഴിയിൽകൂടി മാ്രതം നടക്കും. 28 േസയീരിൽ പാർക്കുന്ന ഏശാവിെന്റ
മക്കള ം ആരിൽ പാർക്കുന്ന േമാവാബ്യരും എനിക്ക് തന്നതുേപാെല നീ
വിലയ്ക്ക് തരുന്ന ആഹാരം ഞാൻ കഴിക്കുകയും വിലയ്ക്ക് തരുന്ന
െവള്ളം കുടിക്കുകയും െചയ്തുെകാള്ളാം. 29 േയാർദ്ദാൻ കടന്ന് ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന േദശത്ത് എത്തുേവാളം
കാൽനടയായി േപാകുവാൻ മാ്രതം അനുവദിക്കണം” എന്ന് പറയിച്ച .
30എന്നാൽ നാം തെന്റ േദശത്തുകൂടി കടന്നുേപാകുവാൻ െഹശ്േബാനിെല
രാജാവായ സീേഹാൻ സമ്മതിച്ചില്ല; ഇന്ന് കാണുന്നതുേപാെല നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അവെന നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിേക്കണ്ടതിന് അവെന്റ
മനസ്സ ം ഹൃദയവും കഠിനമാക്കി. 31 യേഹാവ എേന്നാട:് “ഞാൻ
സീേഹാെനയും അവെന്റ േദശെത്തയും നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ േദശം ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന് അത് കീഴടക്കുവാൻ തുടങ്ങുക”
എന്ന് കല്പിച്ച . 32 അങ്ങെന സീേഹാനും അവെന്റ സർവ്വജനവും
നമ്മുെടേനെര പുറെപ്പട്ട വന്ന് യാഹാസിൽെവച്ച് യുദ്ധംെചയ്തു. 33നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവ അവെന നമ്മുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; നാം അവെനയും
അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും അവെന്റ സർവ്വജനെത്തയും സംഹരിച്ച .
34 അക്കാലത്ത് നാം അവെന്റ എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം പിടിച്ച,് പട്ടണം
േതാറും പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും ഉന്മൂലനാശം
െചയ്തു; ഒരുത്തെനയും േശഷിപ്പിച്ചില്ല. 35 നാം പിടിച്ച പട്ടണങ്ങളിെല
നാൽക്കാലികെളയും െകാള്ളയും മാ്രതം നാം നമുക്കായിട്ട് എടുത്തു.
36 അർേന്നാൻതാഴ്വരയുെട അറ്റത്തുള്ള അേരാേവരും താഴ്വരയിെല
പട്ടണവും മുതൽ ഗിെലയാദ് വെര നമുക്ക് ൈകവശമാക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞ
ഒരു പട്ടണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ സകലവും
നമ്മുെട കയ്യിൽഏല്പിച്ച . 37അേമ്മാന്യരുെട േദശവും യാേബ്ബാക്ക് നദിയുെട
ഒരു വശത്തുള്ളസ്ഥലങ്ങള ം മലനാട്ടിെല പട്ടണങ്ങള ം നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവവിലക്ക് കല്പിച്ചഇടങ്ങള ം മാ്രതം നീആ്രകമിച്ചില്ല.

3
1 അനന്തരം നാം തിരിഞ്ഞ് ബാശാനിേലക്കുള്ള വഴിയിലൂെട േപായി;
അേപ്പാൾബാശാൻരാജാവായഓഗുംഅവെന്റസർവ്വജനവുംനമ്മുെടേനെര
പുറെപ്പട്ട് എെ്രദയിൽെവച്ച് യുദ്ധംെചയ്തു. 2 അേപ്പാൾ യേഹാവ
എേന്നാട:് “അവെന ഭയെപ്പടരുത;് ഞാൻ അവെനയും അവെന്റ
സർവ്വജനെത്തയും േദശെത്തയും നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു:
െഹശ്േബാനിൽ പാർത്തിരുന്ന അേമാര്യ രാജാവായ സീേഹാേനാട്
െചയ്തതുേപാെല നീ അവേനാടും െചയ്യ ം” എന്ന് കല്പിച്ച . 3അങ്ങെന
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെനയും അവെന്റ
സകലജനെത്തയും നമ്മുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; ആരും േശഷിക്കാെത
നാം അവെര സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു. 4അക്കാലത്ത് നാം അവെന്റ എല്ലാ
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പട്ടണങ്ങള ം പിടിച്ച ; നാം അവരുെട പക്കൽനിന്ന് പിടിക്കാത്ത ഒരു
പട്ടണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; ബാശാനിെല ഓഗിെന്റ രാജ്യമായ അറുപത്
പട്ടണങ്ങളള്ള അർേഗ്ഗാബ് േദശവും 5 നാട്ട മ്പുറങ്ങളിെല അനവധി
്രഗാമങ്ങള ം പിടിച്ചടക്കി; ആ പട്ടണങ്ങൾ എല്ലാം ഉയർന്ന മതിലുകള ം
വാതിലുകള ം ഓടാമ്പലുകള ംെകാണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. 6 െഹശ്േബാൻ
രാജാവായ സീേഹാേനാട് െചയ്തതുേപാെല നാം അവെയ നിർമ്മൂലമാക്കി;
പട്ടണം േതാറും പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
നശിപ്പിച്ച . 7 എന്നാൽ നാൽക്കാലികൾ ഉൾെപ്പെട പട്ടണങ്ങളിെല
സമ്പെത്തല്ലാം നാം െകാള്ള െചയ്തു. 8 ഇങ്ങെന അക്കാലത്ത്
അേമാര്യരുെട രണ്ടു രാജാക്കന്മാരുേടയും കയ്യിൽനിന്ന് േയാർദ്ദാനക്കെര
അർേന്നാൻതാഴ്വരതുടങ്ങി െഹർേമ്മാൻപർവ്വതംവെരയുള്ള േദശവും -
9 സീേദാന്യർ െഹർേമ്മാന് സീേര്യാൻ എന്നും അേമാര്യർ അതിന് െസനീർ
എന്നും േപര് പറയുന്നു - 10 സമഭൂമിയിെല എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം ഗിെലയാദ്
മുഴുവനും ബാശാനിെല ഓഗിെന്റ രാജ്യത്തുള്ള സൽക്കാ, എെ്രദയി
എന്നീ പട്ടണങ്ങൾവെരയുള്ള ബാശാൻ മുഴുവനും നാം പിടിച്ചടക്കി. -
11 ബാശാൻരാജാവായ ഓഗ് മാ്രതേമ മല്ലന്മാരിൽ േശഷിച്ചിരുന്നുള്ള ;
ഇരിമ്പുെകാണ്ടുള്ള അവെന്റ കട്ടിൽ അേമ്മാന്യനഗരമായ െരഫയീൽ
ഉണ്ടേല്ലാ? അതിന് ഒമ്പത് മുഴം നീളവും നാല് മുഴം വീതിയും ഉണ്ട.് -
12ഈ േദശം നാം അക്കാലത്ത് ൈകവശമാക്കി. അർേന്നാൻതാഴ്വരയുെട
അരിെകയുള്ള അേരാേവർ എന്ന പട്ടണം മുതൽ* ഗിെലയാദ് മലനാടിെന്റ
പകുതിയും അവിെടയുള്ള പട്ടണങ്ങള ം ഞാൻ രൂേബന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കും
െകാടുത്തു. 13 ഗിെലയാദിെന്റ മെറ്റ പകുതിയും ഓഗിെന്റ രാജ്യമായ
ബാശാൻ മുഴുവനും അർേഗ്ഗാബ്േദശം മുഴുവനും ഞാൻ മനെശ്ശയുെട
പകുതിേഗാ്രതത്തിന് െകാടുത്തു. - ബാശാന് മല്ലന്മാരുെട േദശം എന്ന്
േപര് പറയുന്നു. 14 മനെശ്ശയുെട മകനായ യായീർ െഗശൂര്യരുെടയും
മയഖാത്യരുെടയും അതിർവെര അർേഗ്ഗാബ്േദശം മുഴുവനും പിടിച്ച്
തെന്റ േപരിൻ ്രപകാരം ബാശാന് ഹേവാത്ത് - യായീർ† എന്ന് േപര്
ഇട്ട ; ഇന്നുവെര ആ േപര് നിലനിൽക്കുന്നു. - 15 മാഖീരിന് ഞാൻ
ഗിെലയാദ ്േദശം െകാടുത്തു. 16 രൂേബന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കും ഗിെലയാദ്
മുതൽ അർേന്നാൻതാഴ്വരയുെട മദ്ധ്യ്രപേദശവും അതിരും അേമ്മാന്യരുെട
അതിരായ യാേബ്ബാക്ക്േതാടുവെരയും 17കിേന്നെരത്ത് തുടങ്ങി കിഴേക്കാട്ട്
പിസ്ഗയുെട ചരിവിന് താെഴ അരാബയിെല ഉപ്പ കടൽവെര അരാബയും
േയാർദ്ദാൻ്രപേദശവുംഞാൻ െകാടുത്തു.

18 അക്കാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിച്ചത്: “നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവനിങ്ങൾക്ക്ഈേദശംഅവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങളിൽ േയാദ്ധാക്കളായ എല്ലാവരും യി്രസാേയല്യരായ നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാർക്ക് മുമ്പായി യുദ്ധസന്നദ്ധരായി കടന്നുേപാകണം
19 നിങ്ങള െട ഭാര്യമാരും മക്കള ം ആടുമാടുകള ം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
തന്നിട്ട ള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ വസിക്കെട്ട; നിങ്ങൾക്ക് ആടുമാടുകൾ
വളെര ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. 20 യേഹാവ നിങ്ങെളേപ്പാെല
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർക്കും സ്വസ്ഥത നല്കുകയും േയാർദ്ദാനക്കെര
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ അവർക്ക് െകാടുക്കുന്ന േദശം അവർ

* 3. 12 അേരാേവർഎന്നപട്ടണം മുതൽഅേരാേവർ പട്ടണത്തിെന്റ വടക്കുഭാഗത്ത് നിന്നും † 3.
14 ഹേവാത്ത് -യായീർസംഖ്യ-32:41 േനാക്കുക
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ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്യ േവാളം തെന്ന. പിെന്ന നിങ്ങൾഓേരാരുത്തൻ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട ള്ള അവകാശത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാരണം”.
21 അക്കാലത്ത് ഞാൻ േയാശുവേയാട് ആജ്ഞാപിച്ചത:് “നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ആ രണ്ടു രാജാക്കന്മാേരാട് െചയ്തെതാെക്കയും
നീ കണ്ണ െകാണ്ട് കണ്ടുവേല്ലാ; നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന
സകലരാജ്യങ്ങേളാടും യേഹാവ അങ്ങെന തെന്ന െചയ്യ ം. 22 നിങ്ങൾ
അവെര ഭയെപ്പടരുത;് നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
യുദ്ധം െചയ്യ ം”.

23അക്കാലത്ത് ഞാൻ യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിച്ച : 24 “കർത്താവായ
യേഹാേവ, നിെന്റ മഹത്വവും നിെന്റ ഭുജവീര്യവും അടിയെന
കാണിച്ച തുടങ്ങിയേല്ലാ; നിെന്റ ്രകിയകൾേപാെലയും നിെന്റ
വീര്യ്രപവൃത്തികൾേപാെലയും െചയ്യ വാൻ കഴിയുന്ന ൈദവം
സ്വർഗ്ഗത്തിലാകെട്ട ഭൂമിയിലാകെട്ട ആരുള്ള ? 25 ഞാൻ കടന്നുെചന്ന്
േയാർദ്ദാനക്കെരയുള്ള നല്ല േദശവും മേനാഹരമായ പർവ്വതവും
െലബാേനാനും ഒന്ന് കണ്ടുെകാള്ളെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. 26 എന്നാൽ
യേഹാവ നിങ്ങള െട നിമിത്തം എേന്നാട് േകാപിച്ചിരുന്നു; എെന്റ അേപക്ഷ
േകട്ടതുമില്ല. യേഹാവ എേന്നാട:് “മതി; ഈ കാര്യെത്തക്കുറിച്ച് ഇനി
എേന്നാട് സംസാരിക്കരുത;് 27 പിസ്ഗയുെട മുകളിൽ കയറി തല ഉയർത്തി
പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം വടേക്കാട്ട ം െതേക്കാട്ട ം കിഴേക്കാട്ട ം േനാക്കിക്കാണുക;
28 ഈ േയാർദ്ദാൻ നീ കടക്കുകയില്ല; േയാശുവേയാട് കല്പിച്ച് അവെന
ൈധര്യെപ്പടുത്തി ഉറപ്പിക്കുക; അവൻ നായകനായി ഈ ജനെത്ത
അക്കെര കടത്തും; നീ കാണുന്ന േദശം അവൻഅവർക്ക് അവകാശമായി
പങ്കിട്ട െകാടുക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 29അങ്ങെന നാം േബത്ത-്
െപേയാരിെനതിെരതാഴ്വരയിൽപാർത്തു.

4
1 ഇേപ്പാൾ യി്രസാേയേല, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുവാനും നിങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന
േദശം െചന്ന് ൈകവശമാക്കുവാനും തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
നടേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ഉപേദശിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
േകൾക്കുവിൻ. 2 ഞാൻ നിങ്ങേളാട് കല്പിക്കുന്ന നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കല്പനകൾ നിങ്ങൾ ്രപമാണിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
കല്പിക്കുന്ന വചനേത്താട് കൂട്ട കേയാ അതിൽനിന്ന് കുറയ്ക്കുകേയാ
െചയ്യരുത.് 3ബാൽ-െപേയാരിൽയേഹാവെചയ്തത് നിങ്ങൾകണ്ണ െകാണ്ട്
കണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാൽ-െപേയാരിെന പിന്തുടർന്നവെര സംമ്പൂർണ്ണമായി
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ.
4എന്നാൽ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവേയാട് പറ്റിേച്ചർന്നിരുന്ന നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും ഇന്ന് ജീവേനാടിരിക്കുന്നു. 5 നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ
െചല്ല ന്ന േദശത്ത,് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എെന്റ, ൈദവമായ യേഹാവ
എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
ഉപേദശിച്ചിരിക്കുന്നു. 6അവ ്രപമാണിച്ച് നടക്കുവിൻ; ഇത് തെന്നയേല്ലാ
ചുറ്റ മുള്ള ജനതകള െട ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങള െട ജ്ഞാനവും വിേവകവും
ആയിരിക്കുന്നത.് അവർ ഈ കല്പനകൾ േകട്ടിട്ട,് ‘ഈ േ്രശഷ്ഠജാതി
ജ്ഞാനവും വിേവകവും ഉള്ള ജനം തെന്ന’ എന്ന് പറയും. 7 നാം നമ്മുെട
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ൈദവമായ യേഹാവെയ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും അവൻ
നേമ്മാട് അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതുേപാെല ൈദവം അടുത്തിരിക്കുന്ന
േ്രശഷ്ഠജാതി ഏതുള്ള ? 8 ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന
സകല ന്യായ്രപമാണവും േപാെല ഇ്രത നീതിയുള്ള ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
ഉള്ള േ്രശഷ്ഠജാതി ഏതുള്ള ? 9 കണ്ണ െകാണ്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ
നീ മറക്കാെതയും നിെന്റ ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കലും അവ നിെന്റ
മനസ്സിൽനിന്ന് വിട്ട േപാകാെതയും ഇരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച് നിെന്നത്തെന്ന
ജാ്രഗതേയാെടകാത്തുെകാള്ള ക;നിെന്റ മക്കേളാടും മക്കള െട മക്കേളാടും
അവ ഉപേദശിക്കണം. 10 വിേശഷാൽ േഹാേരബിൽ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിന്ന ദിവസം സംഭവിച്ച കാര്യം മറക്കരുത.്
അന്ന് യേഹാവ എേന്നാട:് “ജനെത്ത എെന്റ അടുക്കൽ വിളിച്ച കൂട്ട ക;
ഞാൻ എെന്റ വചനങ്ങൾ അവെര േകൾപ്പിക്കും; അവർ ഭൂമിയിൽ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലെമല്ലാം എെന്ന ഭയെപ്പടുവാൻ പഠിക്കുകയും
അവരുെട മക്കെള പഠിപ്പിക്കുകയും േവണം” എന്ന് കല്പിച്ച വേല്ലാ.
11 അങ്ങെന നിങ്ങൾ അടുത്തുവന്ന് പർവ്വതത്തിെന്റ താഴ്വരയിൽ നിന്നു;
അന്ധകാരവും േമഘവും കൂരിരുള ം ഉണ്ടായിരിക്കുേമ്പാൾ പർവ്വതത്തിൽ
ആകാശമദ്ധ്യേത്താളം തീ ആളിക്കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 12 യേഹാവ
തീയുെട നടുവിൽനിന്ന് നിങ്ങേളാട് അരുളിെച്ചയ്തു; നിങ്ങൾ വാക്കുകള െട
ശബ്ദം േകട്ടതല്ലാെത രൂപം ഒന്നും കണ്ടില്ല. 13 നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
നടേക്കണ്ടതിന് അവൻ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ച തെന്റ നിയമമായ പത്ത്
കല്പനകൾ അവൻ നിങ്ങെള അറിയിക്കുകയും രണ്ട് കല്പലകകളിൽ
എഴുതുകയും െചയ്തു. 14നിങ്ങൾൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശത്ത്
അനുസരിച്ച് നടേക്കണ്ടചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം നിങ്ങെള ഉപേദശിക്കണെമന്ന്
യേഹാവ അക്കാലത്ത് എേന്നാട് കല്പിച്ച . 15 നിങ്ങൾ നന്നായി
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; യേഹാവ േഹാേരബിൽ തീയുെട നടുവിൽനിന്ന്
നിങ്ങേളാട് അരുളിെച്ചയ്ത നാളിൽ നിങ്ങൾ രൂപം ഒന്നും കണ്ടില്ലേല്ലാ.
16 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ആണിെന്റേയാ െപണ്ണിെന്റേയാ സാദൃശ്യേമാ,
17 ഭൂമിയിലുള്ള യാെതാരു മൃഗത്തിെന്റ സാദൃശ്യേമാ, ആകാശത്ത്
പറക്കുന്ന യാെതാരു പക്ഷിയുെട സാദൃശ്യേമാ, 18 ഭൂമിയിലുള്ള യാെതാരു
ഇഴജാതിയുെട സാദൃശ്യേമാ, ഭൂമിക്ക് കീെഴ െവള്ളത്തിലുള്ള യാെതാരു
മത്സ്യത്തിെന്റ സാദൃശ്യേമാ, ഇങ്ങെന യാെതാന്നിെന്റയും ്രപതിമയായ
വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കി വഷളത്തം ്രപവർത്തിക്കരുത.് 19ആകാശൈസന്യമായ
സൂര്യെനയും ച്രന്ദെനയും നക്ഷ്രതങ്ങെളയും കാണുേമ്പാൾ അവെയ
നമസ്കരിക്കുവാനും േസവിക്കുവാനും നീ വശീകരിക്കെപ്പടരുത;്
അവെയ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ആകാശത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള
സർവ്വജാതികൾക്കും പങ്കിട്ട് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 20 നിങ്ങെളേയാ തനിക്ക്
അവകാശജനമായിരിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുത്ത് ഈജിപ്റ്റ്
എന്നഇരിമ്പുരുക്കുന്ന ഉലയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച് െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.
21 എന്നാൽ യേഹാവ നിങ്ങള െട നിമിത്തം എേന്നാട് േകാപിച്ച ; ഞാൻ
േയാർദ്ദാൻ കടക്കുകയിെല്ലന്നും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
അവകാശമായി തരുന്ന നല്ല േദശത്ത് ഞാൻ െചല്ല കയിെല്ലന്നും
സത്യംെചയ്തു. 22 ആകയാൽ ഞാൻ േയാർദ്ദാൻ കടക്കാെത ഈ
േദശത്തുെവച്ച് മരിക്കും; നിങ്ങൾ െചന്ന് ആ നല്ലേദശം ൈകവശമാക്കും.
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23 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങേളാടു െചയ്ത അവെന്റ നിയമം
നിങ്ങൾ മറന്ന് യേഹാവ നിേരാധിച്ച യാെതാന്നിെന്റയും സാദൃശ്യമായ
വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 24 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ദഹിപ്പിക്കുന്നഅഗ്നിയേല്ലാ; തീക്ഷ്ണതയുള്ളൈദവം
തേന്ന.

25നിനക്ക് മക്കള ം മക്കള െട മക്കള ം ജനിച്ച് േദശത്ത് ഏെറനാൾ വസിച്ച്
നിങ്ങള െട ഹൃദയം വഷളായിത്തീർന്ന് വല്ലതിെന്റയും സാദൃശ്യമായ വി്രഗഹം
ഉണ്ടാക്കി നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്ത്
അവിടുെത്ത േകാപിപ്പിച്ചാൽ 26 നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ േയാർദ്ദാൻ
കടന്നുെചല്ല ന്ന േദശത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ േവഗത്തിൽ നശിച്ച േപാകുെമന്ന്
ഞാൻ ഇന്ന് ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി
സാക്ഷിനിർത്തി പറയുന്നു; നിങ്ങൾ അവിെട ദീർഘായുേസ്സാടിരിക്കാെത
നിർമ്മൂലമായിേപ്പാകും. 27 യേഹാവ നിങ്ങെള ജാതികള െട ഇടയിൽ
ചിതറിക്കും; യേഹാവ നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപായി താമസിപ്പിക്കുന്ന
ജനതകള െട ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ചുരുക്കംേപരായി േശഷിക്കും.
28 കാണുവാനും േകൾക്കുവാനും ഭക്ഷിക്കുവാനും മണക്കുവാനും
്രപാപ്തിയില്ലാത്ത, മരവും കല്ല ംെകാണ്ടുള്ളതും മനുഷ്യരുെട ൈകപ്പണി
ആയതുമായ േദവന്മാെര നിങ്ങൾ അവിെട േസവിക്കും. 29 എങ്കിലും
അവിെടെവച്ച് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ നീ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂടി അേന്വഷിച്ചാൽ അവെന കെണ്ടത്തും. 30 നീ
േക്ലശത്തിലാകുകയും ഇവ എല്ലാം നിെന്റേമൽ വരുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ
നീ ഭാവികാലത്ത് നിെന്റൈദവമായയേഹാവയുെടഅടുക്കേലക്ക്തിരിഞ്ഞ്
അവെന്റവാക്ക്അനുസരിക്കും. 31നിെന്റൈദവമായയേഹാവകരുണയുള്ള
ൈദവമല്ലേയാ; അവൻ നിെന്ന ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല, നശിപ്പിക്കുകയില്ല,
നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത തെന്റ നിയമം മറക്കുകയും ഇല്ല.
32 ൈദവം മനുഷ്യെന ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ച നാൾമുതൽ പൂർവ്വകാലത്ത്
ആകാശത്തിെന്റ ഒരറ്റംമുതൽ മെറ്റ അറ്റംവെര എവിെടെയങ്കിലും
ഇങ്ങെനയുള്ള മഹാകാര്യം നടന്നിട്ട േണ്ടാ, േകട്ടിട്ട േണ്ടാ എന്ന് നീ
അേന്വഷിക്കുക. 33 ഏെതങ്കിലും ജനത നീ േകട്ടതുേപാെല തീയുെട
നടുവിൽനിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുകയും
ജീവേനാടിരിക്കുകയും െചയ്തിട്ട േണ്ടാ? 34അെല്ലങ്കിൽ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് നീ കാൺെക നിനക്കുേവണ്ടി െചയ്ത
പരീക്ഷകൾ, അടയാളങ്ങൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ, യുദ്ധം, ബലമുള്ള ൈക,
നീട്ടിയ ഭുജം, ഭയങ്കര്രപവൃത്തികൾ എന്നിവയാൽ ഏെതങ്കിലും ഒരു
ജനതെയ മെറ്റാരു ജനതയുെട നടുവിൽനിന്ന് തനിക്കായി േവർതിരിക്കാൻ
്രശമിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 35 നിനേക്കാ ഇതു കാണുവാൻ സംഗതിവന്നു; യേഹാവ
തെന്ന ൈദവം, അവനല്ലാെത മെറ്റാരുത്തനുമില്ല എന്ന് നീ അറിേയണ്ടതിന്
തെന്ന. 36അവൻ നിനക്ക് ബുദ്ധി ഉപേദശിേക്കണ്ടതിന് ആകാശത്തുനിന്ന്
തെന്റ ശബ്ദം നിെന്ന േകൾപ്പിച്ച ; ഭൂമിയിൽ തെന്റ മഹത്തായ അഗ്നി
നിെന്ന കാണിച്ച ; നീ അവെന്റ വചനവും അഗ്നിയുെട നടുവിൽനിന്ന്
േകട്ട . 37 നിെന്റ പിതാക്കന്മാെര സ്േനഹിച്ചതുെകാണ്ട് അവൻ അവരുെട
സന്തതിെയ തിരെഞ്ഞടുത്തു. 38 നിെന്നക്കാൾ വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള
ജനതകെള നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുവാനും ഇന്നുള്ളതുേപാെല
അവരുെട േദശം നിനക്ക് അവകാശമായി തേരണ്ടതിന് നിെന്ന അവിെട
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െകാണ്ടുേപാകുവാനും തെന്റ സാന്നിദ്ധ്യവും മഹാശക്തിയും െകാണ്ട്
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് നിെന്ന പുറെപ്പടുവിച്ച . 39 ആകയാൽ മീെത
സ്വർഗ്ഗത്തിലും താെഴ ഭൂമിയിലും യേഹാവതെന്നൈദവം, മെറ്റാരുത്തനുമില്ല
എന്ന് നീ ഇന്ന് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിൽ വച്ച െകാള്ള ക. 40 നിനക്കും നിെന്റ
മക്കൾക്കും നന്നായിരിേക്കണ്ടതിനും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
സദാകാലേത്തക്കും നല്കുന്ന േദശത്ത് നീ ദീർഘായുേസ്സാടു കൂടി
ഇരിേക്കണ്ടതിനും ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്ന അവെന്റ ചട്ടങ്ങള ം
കല്പനകള ം ്രപമാണിക്കുക.

41അക്കാലത്ത് േമാെശ േയാർദ്ദാന് അക്കെര കിഴക്കുഭാഗത്തായി മൂന്ന്
പട്ടണങ്ങൾ േവർതിരിച്ച . 42 പൂർവ്വ വിേദ്വഷം കൂടാെത അബദ്ധവശാൽ
കൂട്ട കാരെന െകാന്നവൻ ആ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഓടിക്കയറി അവിെട
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് തെന്ന. 43 അങ്ങെന മരുഭൂമിയിൽ മലനാട്ടിലുള്ള
േബെസർ രൂേബന്യർക്കും, ഗിെലയാദിെല രാേമാത്ത് ഗാദ്യർക്കും,
ബാശാനിെല േഗാലാൻ മനെശ്ശയർക്കും നിശ്ചയിച്ച .

44 േമാെശ യി്രസാേയൽ മക്കള െട മുമ്പിൽ വച്ച ന്യായ്രപമാണം ഇത്
തെന്ന. 45യി്രസാേയൽ മക്കൾഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ടേശഷം േമാെശ
േയാർദ്ദാന് അക്കെര െഹശ്േബാനിൽ വസിച്ചിരുന്ന അേമാര്യ രാജാവായ
സീേഹാെന്റേദശത്ത,് േബത്ത-്-െപേയാരിന്എതിെരയുള്ളതാഴ്വരയിൽവച്ച,്
അവേരാട് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യങ്ങള ം ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം ഇവ ആകുന്നു.
46 േമാെശയും യി്രസാേയൽമക്കള ം ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ടേശഷം ആ
രാജാവിെന േതാല്പിച്ച . 47അവെന്റ േദശവും ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെന്റ
േദശവുമായി 48അർേന്നാൻതാഴ്വരയുെട അറ്റത്തുള്ള അേരാേവർ മുതൽ
െഹർേമ്മാൻ എന്ന സീേയാൻപർവ്വതംവെരയും 49 േയാർദ്ദാന് അക്കെര
കിഴക്ക് പിസ്ഗയുെട ചരിവിന് താെഴ അരാബയിെല കടൽവെരയുള്ള
താഴ്വര ഒെക്കയും, ഇങ്ങെന േയാർദ്ദാനക്കെര കിഴക്കുള്ള രണ്ട് അേമാര്യ
രാജാക്കന്മാരുേടയും േദശംൈകവശമാക്കി.

5
1േമാെശയി്രസാേയൽജനെത്തെയല്ലാംവിളിച്ച കൂട്ടിഅവേരാട്പറഞ്ഞത്:

“യി്രസാേയേല, ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങെള േകൾപ്പിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
്രശദ്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും അവ ്രപമാണിച്ച് നടക്കുകയും െചയ്യ വിൻ. 2നമ്മുെട
ൈദവമായയേഹാവ േഹാേരബിൽവച്ച് നേമ്മാട് ഒരു നിയമം െചയ്തുവേല്ലാ.
3 ഈ നിയമം യേഹാവ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാടല്ല, നേമ്മാട്, ഇന്ന്
ജീവേനാടിരിക്കുന്ന നേമ്മാടേ്രത െചയ്തത.് 4 യേഹാവ പർവ്വതത്തിൽ
തീയുെട നടുവിൽനിന്ന് നിങ്ങേളാട് അഭിമുഖമായിഅരുളിെച്ചയ്തു. 5അഗ്നി
േഹതുവായി നിങ്ങൾ ഭയെപ്പട്ട് പർവ്വതത്തിൽ കയറാഞ്ഞതുെകാണ്ട്
യേഹാവയുെട വചനം നിങ്ങേളാട് അറിയിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അേപ്പാൾ
യേഹാവയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കും മേദ്ധ്യ നിന്നു. അവൻകല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ:
6 ‘അടിമകളായി പാര ്ത്തിരുന്നഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് നിെന്ന െകാണ്ടുവന്ന
യേഹാവയായഞാൻനിെന്റൈദവംആകുന്നു.

7ഞാനല്ലാെതഅന്യൈദവങ്ങൾനിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത.്
8 വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കരുത;് മീെത സ്വർഗ്ഗത്തിേലാ, താെഴ ഭൂമിയിേലാ,
ഭൂമിക്കു കിെഴ െവള്ളത്തിേലാ ഉള്ള യാെതാന്നിെന്റയും ്രപതിമ അരുത.്
9 അവെയ നമസ്കരിക്കുകേയാ േസവിക്കുകേയാ െചയ്യരുത;് നിെന്റ
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ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ൈദവം ആകുന്നു;
എെന്ന പകക്കുന്നവരുെട അകൃത്യം മൂന്നാമെത്തയും നാലാമെത്തയും
തലമുറ വെരയുള്ള മക്കള െടേമൽ കണക്കിടുകയും 10എെന്ന സ്േനഹിച്ച്
എെന്റ കല്പനകെള ്രപമാണിക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം തലമുറവെര ദയ
കാണിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

11നിെന്റൈദവമായയേഹാവയുെട നാമം വൃഥാഎടുക്കരുത;്തെന്റനാമം
വൃഥാഎടുക്കുന്നവെനയേഹാവശിക്ഷിക്കാെതവിടുകയില്ല.

12 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ശബ്ബത്തുനാൾ
ശുദ്ധീകരിച്ച് ആചരിക്കുക. 13 ആറുദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ച് നിെന്റ
േവല ഒെക്കയും െചയ്യ ക. 14 ഏഴാം ദിവസേമാ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ശബ്ബത്താകുന്നു; അന്ന് നീയും നിെന്റ മകനും മകള ം
നിെന്റ േവലക്കാരനും േവലക്കാരത്തിയും നിെന്റ കാളയും കഴുതയും
നിനക്കുള്ള എല്ലാ നാല്ക്കാലികള ം നിെന്റ പടിവാതിലുകൾക്കകത്തുള്ള
അന്യനും ഒരു േവലയും െചയ്യരുത;്നിെന്റ േവലക്കാരനും േവലക്കാരത്തിയും
നിെന്നേപ്പാെല സ്വസ്ഥമായിരിേക്കണ്ടതാകുന്നു. 15 നീ ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത്
അടിമയായിരുന്നു എന്നും അവിെടനിന്നു ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും പുറെപ്പടുവിച്ച എന്നും
ഓർക്കുക; അതുെകാണ്ടാകുന്നു ശബ്ബത്തുനാൾ ആചരിക്കുവാൻ നിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവനിേന്നാട് കല്പിച്ചത.്

16 നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സ് ഉണ്ടാകുവാനും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്ക് തരുന്ന േദശത്ത് നിനക്ക് നന്നായിരിക്കുവാനും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല നിെന്റ അപ്പെനയും അമ്മെയയും
ബഹുമാനിക്കുക.

17െകാല െചയ്യരുത.്
18വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത.്
19 േമാഷ്ടിക്കരുത.്
20കൂട്ട കാരെന്റ േനെരകള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയരുത.്
21 കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യെയ േമാഹിക്കരുത;് കൂട്ട കാരെന്റ ഭവനെത്തയും
നിലെത്തയും അവെന്റ േവലക്കാരെനയും േവലക്കാരത്തിെയയും
അവെന്റ കാളെയയും കഴുതെയയും കൂട്ട കാരനുള്ള യാെതാന്നിെനയും
േമാഹിക്കരുത.്’

22ഈ വചനങ്ങൾ യേഹാവ പർവ്വതത്തിൽ അഗ്നി, േമഘം, അന്ധകാരം
എന്നിവയുെട നടുവിൽനിന്ന് നിങ്ങള െട സർവ്വസഭേയാടും അത്യ ച്ചത്തിൽ
അരുളിെച്ചയ്തു; ഇതിനപ്പ റം ഒന്നും കല്പിച്ചില്ല; അവ രണ്ട് കല്പലകകളിൽ
എഴുതി എെന്റ പക്കൽ തന്നു. 23 എന്നാൽ പർവ്വതത്തിൽ അഗ്നി
ആളിക്കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, അന്ധകാരത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്നുള്ള
ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാൾനിങ്ങൾനിങ്ങള െട േഗാ്രതത്തലവന്മാരും മൂപ്പന്മാരുമായി
എെന്റ അടുക്കൽവന്ന് പറഞ്ഞത്: 24 ‘ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
തെന്റ േതജസ്സ ം മഹത്വവും ഞങ്ങെള കാണിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
തീയുെട നടുവിൽനിന്ന് അവെന്റ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നു;
ൈദവം മനുഷ്യേരാട് സംസാരിച്ചിട്ട ം അവർ ജീവേനാടിരിക്കുെമന്ന്
ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടുമിരിക്കുന്നു. 25 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ എന്തിന്
മരിക്കുന്നു? ഈ മഹത്തായ അഗ്നിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇരയായിത്തീരും;
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട ശബ്ദം ഇനിയും േകട്ടാൽ ഞങ്ങൾ
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മരിച്ച േപാകും. 26ഞങ്ങെളേപ്പാെലമറ്റാെരങ്കിലുംഅഗ്നിയുെടനടുവിൽനിന്ന്
സംസാരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടിട്ട് ജീവേനാടുകൂടി
ഇരുന്നിട്ട േണ്ടാ? 27 നീ അടുത്തുെചന്ന് നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നത് സകലവും േകൾക്കുക; നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്യന്നത് ഞങ്ങേളാട് പറയുക: ഞങ്ങൾ േകട്ട്
അനുസരിച്ച െകാള്ളാം.’ 28 നിങ്ങൾ എേന്നാട് സംസാരിച്ച വാക്കുകൾ
യേഹാവ േകട്ട് എേന്നാട് കല്പിച്ചത:് ‘ഈ ജനം നിേന്നാട് പറഞ്ഞവാക്ക്
ഞാൻ േകട്ട ; അവർ പറഞ്ഞത് നല്ലകാര്യം. 29അവരും അവരുെട മക്കള ം
എേന്നക്കും ശുഭമായിരിക്കുവാൻ അവർ എെന്ന ഭയെപ്പേടണ്ടതിനും
എെന്റ കല്പനകൾ സകലവും ്രപമാണിേക്കണ്ടതിനും ഇങ്ങെനയുള്ള
ഹൃദയം അവർക്ക് എേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എ്രത നന്നായിരുന്നു.
30 നിങ്ങള െട കൂടാരങ്ങളിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുവീൻ എന്ന് അവേരാട്
പറയുക. 31നീേയാ ഇവിെട എെന്റഅടുക്കൽ നില്ക്കുക;ഞാൻഅവർക്ക്
അവകാശമായി െകാടുക്കുന്ന േദശത്ത് അവർ എെന്ന അനുസരിച്ച്
നടക്കുവാൻ നീ അവെര ഉപേദശിേക്കണ്ട സകല കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം
വിധികള ംഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കും.’ 32ആകയാൽനിങ്ങള െടൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ചതുേപാെല െചയ്യ വാൻ ജാ്രഗത കാണിക്കുക;
ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ മാറരുത.് 33 നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിനും
നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിരിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുന്ന േദശത്ത്
ദീർഘായുേസ്സാടിരിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങേളാടു കല്പിച്ചിട്ട ള്ളഎല്ലാവഴികളിലും നടന്നുെകാള്ള വിൻ”.

6
1 നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശത്ത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
നടേക്കണ്ടതിനും നിെന്റ ജീവകാലം ഒെക്കയും നീയും നിങ്ങൾക്കുേശഷം
നിങ്ങള െട സന്താനപരമ്പരകള ം ൈദവമായ യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട് ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുന്ന എല്ലാ ചട്ടങ്ങള ം കല്പനകള ം ്രപമാണിക്കുവാനും
2 നിങ്ങൾ ദീർഘായുേസ്സാട് കൂടി ഇരിക്കുവാനും നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് ഉപേദശിച്ച തരുവാൻ നൽകിയ കല്പനകള ം
ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം ഇവ ആകുന്നു. 3ആകയാൽ യി്രസാേയേല, നിനക്ക്
നന്മയുണ്ടാകുവാനുംനിെന്റപിതാക്കന്മാരുെടൈദവമായയേഹാവനിേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല പാലും േതനും* ഒഴുകുന്ന േദശത്ത് നിങ്ങൾ
ഏറ്റവുംവർദ്ധിേക്കണ്ടതിനുംനീ േകട്ട്ജാ്രഗതേയാെടഅനുസരിച്ച നടക്കുക.

4 യി്രസാേയേല, േകൾക്കുക†; യേഹാവ നമ്മുെട ൈദവമാകുന്നു;
യേഹാവ ഏകൻ തെന്ന. 5 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ നീ
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണമനേസ്സാടും പൂർണ്ണശക്തിേയാടും കൂടി
സ്േനഹിേക്കണം. 6 ഇന്ന് ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ
നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കണം. 7 നീ അവെയ നിെന്റ മക്കൾക്ക്
ഉപേദശിച്ച െകാടുക്കുകയും നീ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാഴും വഴി നടക്കുേമ്പാഴും
കിടക്കുേമ്പാഴും എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാഴുംഅവെയക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും
േവണം. 8 അവ അടയാളമായി നിെന്റ ൈകേമൽ െകേട്ടണം; അവ
നിെന്റ കണ്ണ കൾക്ക് മേദ്ധ്യ െനറ്റിപ്പട്ടമായി ധരിക്കണം. 9 അവ നിെന്റ

* 6. 3 പാലും േതനും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ † 6. 4 യി്രസാേയേല, േകൾക്കുക യി്രസാേയല ്മക്കേള
േകൾക്കുക
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വീടിെന്റ കട്ടിളകളിലും പടിവാതിലുകളിലും എഴുതണം. 10 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുെമന്ന് അ്രബാഹാം, യിസ്ഹാക്ക്,
യാേക്കാബ്, എന്നീ പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത േദശേത്തക്ക് നിെന്ന
െകാണ്ടുെചന്ന,് നീ പണിയാത്ത വലുതും നല്ലതുമായ പട്ടണങ്ങള ം, 11 നീ
നിറക്കാെതസകലസമ്പത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടുകള ം, നീ കുഴിക്കാത്ത
കിണറുകള ം, നീ നട്ട ണ്ടാക്കാത്തമുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം ഒലിവുേതാട്ടങ്ങള ം,
നിനക്ക് തരുകയും നീ തിന്ന് തൃപ്തി ്രപാപിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ
12നിെന്നഅടിമവീടായഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവെയ
മറക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക. 13 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട് അവെന േസവിക്കണം; അവെന്റ നാമത്തിൽ
സത്യം െചയ്യണം. 14 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട േകാപം നിനക്ക്
വിേരാധമായി ജ്വലിച്ച്, നിെന്ന ഭൂമിയിൽനിന്ന് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ
ചുറ്റ മുള്ള ജനതകള െട േദവന്മാരായ അന്യൈദവങ്ങള െട പിന്നാെല
നീ േപാകരുത;് 15 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങള െട മദ്ധ്യത്തിൽ
തീക്ഷ്ണതയുള്ള ൈദവം ആകുന്നു. 16 നിങ്ങൾ മസ്സയിൽെവച്ച്
പരീക്ഷിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ പരീക്ഷിക്കരുത‡്.
17 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നൽകിയിട്ട ള്ള കല്പനകള ം
സാക്ഷ്യങ്ങള ം ചട്ടങ്ങള ം നിങ്ങൾ ജാ്രഗതേയാെട ്രപമാണിക്കണം.
18 നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുന്നതിനും യേഹാവ നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട്
സത്യംെചയ്ത നല്ലേദശം നീ െചന്ന് ൈകവശമാക്കുന്നതിനും യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല 19 നിെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളയുന്നതിനും നീ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ന്യായവും
ഹിതകരവും ആയ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യണം. 20നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിേന്നാട് കല്പിച്ചിട്ട ള്ള സാക്ഷ്യങ്ങള ം ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം എന്ത് എന്ന്
നാെള നിെന്റ മകൻ േചാദിക്കുേമ്പാൾ, നീ നിെന്റ മകേനാട് പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: 21 “ഞങ്ങൾഈജിപ്റ്റിൽ ഫറേവാന് അടിമകൾആയിരുന്നു;
എന്നാൽ യേഹാവ ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ട് ഞങ്ങെള അവിെടനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച . 22 ഈജിപ്റ്റിെന്റയും ഫറേവാെന്റയും അവെന്റ സകല
കുടുംബത്തിെന്റയും േമൽ ഞങ്ങൾ കാൺെക യേഹാവ മഹത്തായതും
തീ്രവതയുള്ളതും ആയ അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച .
23 ഞങ്ങെളേയാ, താൻ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത
േദശേത്തക്ക് െകാണ്ടുവന്നാേക്കണ്ടതിന് അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച
24 എല്ലായ്േപാഴും നാം ശുഭമായിരിേക്കണ്ടതിനും ഇന്നെത്തേപ്പാെല
നെമ്മ ജീവേനാെട രക്ഷിേക്കണ്ടതിനുമായി നാം നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുവാനും ഈ ചട്ടങ്ങെളല്ലാം ആചരിക്കുവാനും
യേഹാവ നേമ്മാട് കല്പിച്ച . 25 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നേമ്മാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അവിടുെത്ത മുമ്പാെക ഈ കല്പനകെളല്ലാം
ആചരിക്കുവാൻ ്രശദ്ധിക്കുെമങ്കിൽനാം നീതിയുള്ളവരായിരിക്കും”.

7
1 നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശേത്തക്ക് യേഹാവ നിെന്ന
െകാണ്ടുേപാകുകയും നിെന്നക്കാൾ എണ്ണവും ബലവുമുള്ള ഹിത്യർ,

‡ 6. 16 നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവെയപരീക്ഷിക്കരുത് പുറപ്പാടു 17:1-7 േനാക്കുക
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ഗിർഗ്ഗസ്യർ, അേമാര്യർ, കനാന്യർ, െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നീ
ഏഴ് ജനതകെള നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്യ ം. 2 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുയും നീ അവെര
േതാല്പിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ അവെര നിർമ്മൂലമാക്കിക്കളയണം;
അവേരാട് ഉടമ്പടി െചയ്യ കേയാ കൃപ കാണിക്കുകേയാ അരുത.്
3 അവരുമായി വിവാഹബന്ധം അരുത;് നിെന്റ പു്രതിമാെര അവരുെട
പു്രതന്മാർക്ക് െകാടുക്കുകേയാഅവരുെട പു്രതിമാെര നിെന്റ പു്രതന്മാർക്ക്
എടുക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് 4 അന്യൈദവങ്ങെള േസവിക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം അവർ നിെന്റ മക്കെള എേന്നാട് അകറ്റിക്കളയും;
യേഹാവയുെട േകാപം നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി ജ്വലിച്ച് നിങ്ങെള
േവഗത്തിൽ നശിപ്പിക്കും. 5 ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവേരാട് ഇങ്ങെന
െചയ്യണം; അവരുെട ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിക്കണം; അവരുെട ബിംബങ്ങൾ
തകർക്കണം; അവരുെട അേശര്രപതിഷ്ഠകൾ െവട്ടിക്കളയണം;
അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾ തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളയണം. 6 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് നീ ഒരു വിശുദ്ധജനം ആകുന്നു; ഭൂതലത്തിലുള്ള
സകല ജനതകളിലുംവച്ച് നിെന്ന സ്വന്തജനമായിരിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു. 7 നിങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ
സകലജാതികെളക്കാള ം െപരുപ്പമുള്ളവരായതു െകാണ്ടല്ല യേഹാവ
നിങ്ങെള ്രപിയെപ്പട്ട് തിരെഞ്ഞടുത്തത;് നിങ്ങൾ സകലജാതികെളക്കാള ം
എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞവരായിരുന്നുവേല്ലാ. 8 യേഹാവ നിങ്ങെള
സ്േനഹിക്കുന്നതുെകാണ്ടും നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാട് താൻ െചയ്ത
സത്യം പാലിക്കുന്നതുെകാണ്ടും അേ്രത നിങ്ങെള ബലമുള്ള കയ്യാൽ
പുറെപ്പടുവിച്ച് നിങ്ങള് അടിമകളായിരുന്ന ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ
ഫറേവാെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വീെണ്ടടുത്തത.് 9ആകയാൽ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തെന്നൈദവം;അവൻ തെന്നസത്യൈദവം എന്ന് നീ അറിയണം;
അവൻ, തെന്ന സ്േനഹിച്ച് തെന്റ കല്പനകെള ്രപമാണിക്കുന്നവേരാട്
ആയിരം തലമുറവെര നിയമവും ദയയും കാണിക്കുന്നു. 10 തെന്ന
പകയ്ക്കുന്നവെര നശിപ്പിക്കുവാൻഅവർക്ക് േനരിട്ട് പകരം െകാടുക്കുന്നു;
തെന്നപകക്കുന്നഏവനുംഅവൻതാമസിയാെതേനരിട്ട് പകരംെകാടുക്കും.
11 ആകയാൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിനക്ക് നൽകുന്ന കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം
വിധികള ം നീ ്രപമാണിച്ച് നടക്കണം. 12 നിങ്ങൾ ഈ വിധികൾ േകട്ട്
്രപമാണിച്ചാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട്
സത്യംെചയ്ത ഉടമ്പടിയും ദയയും നിേന്നാട് കാണിക്കും. 13 അവൻ
നിെന്ന സ്േനഹിച്ച് അനു്രഗഹിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കും; അവൻ നിനക്ക്
തരുെമന്ന് നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത േദശത്ത് നിെന്റ
ഗർഭഫലവും കൃഷിഫലവും ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും കന്നുകാലികള ം
ആടുകള ം അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും. 14 നീ സകല ജനതകെളക്കാള ം
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും; വന്ധ്യനും, വന്ധ്യയും നിങ്ങളിേലാ നിങ്ങള െട
നാൽക്കാലികളിേലാ ഉണ്ടാകുകയില്ല. 15 യേഹാവ സകലേരാഗവും
നിന്നിൽനിന്ന് അകറ്റിക്കളയും; നീ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈജിപ്റ്റ കാരുെട
വ്യാധികളിൽ ഒന്നും അവൻ നിനക്ക് വരുത്താെത, നിെന്ന േദ്വഷിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും അവ െകാടുക്കും. 16 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുന്ന സകലജനതകെളയും നീ നശിപ്പിച്ച കളയും; നിനക്ക്
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അവേരാട് കനിവ് േതാന്നരുത;് അവരുെട േദവന്മാെര നീ േസവിക്കരുത;്
അത്നിനക്ക്െകണിയായിത്തീരും. 17 “ഈജനതകൾഎെന്നക്കാൾെപരുപ്പം
ഉള്ളവർ; അവെര നീക്കിക്കളയുവാൻ എനിക്ക് എങ്ങെന കഴിയും?” എന്ന്
നീ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറയുമായിരിക്കും;എന്നാൽഅവെര ഭയെപ്പടരുത;്
18 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഫറേവാേനാടും എല്ലാ ഈജിപ്റ്റ കാേരാടും
െചയ്തതും, 19 നിെന്റ കണ്ണ് െകാണ്ട് കണ്ടതുമായ വലിയ പരീക്ഷകള ം
അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം, നിെന്ന പുറെപ്പടുവിച്ച യേഹാവയുെട
ബലമുള്ള കയ്യ ം നീട്ടിയ ഭുജവും നീ നല്ലവണ്ണം ഓർക്കണം; നീ േപടിക്കുന്ന
സകലജാതികേളാടും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അങ്ങെന െചയ്യ ം.
20അ്രതയുമല്ല, േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവരും നിെന്റ മുമ്പിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവരും
നശിച്ച േപാകുംവെര നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവരുെട ഇടയിൽ
കടന്നലിെന *അയയ്ക്കും. 21 നീ അവെര കണ്ട് ്രഭമിക്കരുത;് നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന വലിയവനും ഭയങ്കരനുമായ ൈദവം നിങ്ങള െട
മദ്ധൃത്തിൽ ഉണ്ട്. 22 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ, ആ ജനതകെള ഘട്ടം
ഘട്ടമായി നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും; കാട്ട മൃഗങ്ങൾ െപരുകി
നിനക്ക് ഉപ്രദവമാകാതിരിക്കുവാൻ അവെര ക്ഷണത്തിൽ നശിപ്പിച്ച കൂടാ.
23 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുകയും
അവർ നശിച്ച േപാകുംവെര അവർക്ക് മഹാപരി്രഭമം വരുത്തുകയും
െചയ്യ ം. അവരുെട രാജാക്കന്മാെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; നീ
അവരുെട േപരുകൾ ആകാശത്തിൻകീഴിൽനിന്ന് ഇല്ലാെതയാക്കണം.
24 അവെര സംഹരിച്ച തീരുേവാളം ഒരു മനുഷ്യനും നിെന്റ മുമ്പിൽ
നില് ക്കുകയില്ല. 25അവരുെട േദവ്രപതിമകൾ തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളയണം;
നീ വശീകരിക്കെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ അവയുെടേമൽ ഉള്ള െവള്ളിയും
െപാന്നും േമാഹിച്ച് എടുക്കരുത;് അത് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
അറപ്പാകുന്നു. 26നീയും അതുേപാെല ശാപപാ്രതം ആകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അറപ്പായുള്ളത് ഒന്നും നിെന്റ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപാകരുത;് അത് നിനക്ക്
അറപ്പ ം െവറുപ്പ ംആയിരിേക്കണം;അത്ശാപ്രഗസ്തമാകുന്നു.

8
1 നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും വർദ്ധിക്കുകയും യേഹാവ നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാേരാട്സത്യംെചയ്തേദശംൈകവശമാക്കുകയുംെചേയ്യണ്ടതിന്
ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങേളാട് കല്പിക്കുന്ന സകല കല്പനകള ം ്രപമാണിച്ച്
നടക്കണം. 2 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന താഴ്ത്തുവാനും തെന്റ
കല്പനകൾ ്രപമാണിക്കുേമാ ഇല്ലേയാ എന്ന് നിെന്ന പരീക്ഷിച്ച് നിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അറിയുവാനുമായി ഈ നാല്പത് സംവത്സരം
മരുഭൂമിയിൽ നടത്തിയ വിധെമാെക്കയും നീ ഓർേക്കണം. 3 അവൻ
നിെന്ന താഴ്ത്തുകയും വിശപ്പിക്കുകയും ‘മനുഷ്യൻ അപ്പംെകാണ്ട് മാ്രതമല്ല
യേഹാവയുെട വായിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന സകല വചനംെകാണ്ടും
ജീവിക്കുന്നു’ എന്ന് നിെന്ന ്രഗഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നീയും നിെന്റ പൂര ്വ്വ
പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മന്ന െകാണ്ട് നിെന്ന േപാഷിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. 4ഈനാല്പത് സംവത്സരം നീ ധരിച്ച വസ്്രതം ജീർണ്ണിച്ച േപായില്ല;
നിെന്റ കാൽ വീങ്ങിയതുമില്ല. 5 ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ മകെന ശിക്ഷിച്ച്

* 7. 20 കടന്നലിെന മഹാ മാരിെയ
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വളർത്തുന്നതുേപാെല നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന ശിക്ഷിച്ച്
വളർത്തുന്നു എന്ന് നീ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച െകാള്ളണം. 6 ആകയാൽ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട വഴികളിൽ നടന്ന് അവെന ഭയെപ്പട്ട്
അവെന്റകല്പനകൾ ്രപമാണിക്കണം. 7നിെന്റൈദവമായയേഹാവനെല്ലാരു
േദശേത്തക്കല്ലേയാ നിെന്ന െകാണ്ടുേപാകുന്നത;് അത് താഴ്വരയിൽനിന്നും
മലയിൽനിന്നും പുറെപ്പടുന്ന നീെരാഴുക്കുകള ം ഉറവുകള ം തടാകങ്ങള ം
ഉള്ള േദശം; 8 േഗാതമ്പും യവവും മുന്തിരിവള്ളിയും അത്തിവൃക്ഷവും
മാതളനാരകവും ഉള്ള േദശം; 9 ഒലിവുവൃക്ഷവും േതനും ഉള്ള േദശം;
സുഭിക്ഷമായി ഉപജീവനം കഴിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്ത
േദശം; കല്ല് ഇരുമ്പായിരിക്കുന്നതും മലകളിൽനിന്ന് താ്രമം െവട്ടി
എടുക്കുന്നതുമായ േദശം. 10 നീ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തി്രപാപിക്കുേമ്പാൾ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല േദശെത്തക്കുറിച്ച്
നീ അവന് സ്േതാ്രതം െചയ്യണം. 11 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
നീ മറക്കാതിരിക്കുവാനും, ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്ന അവെന്റ
കല്പനകള ം വിധികള ം ചട്ടങ്ങള ം അലക്ഷ്യമാക്കാതിരിക്കുവാനും
്രശദ്ധിക്കുക. 12 നീ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തി്രപാപിക്കുേമ്പാഴും നല്ല വീടുകൾ പണിത്
അവയിൽ പാർക്കുേമ്പാഴും 13 നിെന്റ ആടുമാടുകൾ െപരുകി, നിനക്ക്
െവള്ളിയും െപാന്നും ഏറി, നിനക്കുള്ളത് ഒെക്കയും വർദ്ധിക്കുേമ്പാഴും
നിെന്റ ഹൃദയം നിഗളിക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക. 14 നിെന്ന
അടിമവീടായ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിക്കുകയും 15അഗ്നിസർപ്പവും
േതള ം െവള്ളമില്ലാെത വരൾച്ചയും ഉള്ള വലിയതും ഭയങ്കരവുമായ
മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നിെന്ന െകാണ്ടുവരുകയും, തീക്കൽ പാറയിൽനിന്ന്
നിനക്ക് േവണ്ടി െവള്ളം പുറെപ്പടുവിക്കയും 16 നിെന്ന താഴ്ത്തി പരീക്ഷിച്ച്
ഭാവികാലത്ത് നിനക്ക് നന്മ െചേയ്യണ്ടതിന് മരുഭൂമിയിൽ, നിെന്റ പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്ത മന്ന െകാണ്ട് േപാഷിപ്പിക്കയും െചയ്ത നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ നീ മറക്കരുത.് 17 “എെന്റ ശക്തിയും എെന്റ
കയ്യ െട ബലവും ഈ സമ്പത്തുണ്ടാക്കി” എന്ന് നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
പറയാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളണം. 18 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ നീ ഓർക്കണം; നിെന്റ പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത
തെന്റ നിയമം ഇന്നുള്ളതുേപാെല ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവനേല്ലാ നിനക്ക്
സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാൻശക്തിതരുന്നത.് 19 “നിെന്റൈദവമായയേഹാവെയ
നീ മറക്കുകയും അന്യൈദവങ്ങെള പിന്തുടർന്ന് അവെയ േസവിച്ച്
നമസ്കരിക്കുകയും െചയ്താൽ നീ നശിച്ച േപാകും” എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന്
നിേന്നാട്സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. 20നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവയുെടവാക്ക്
നിങ്ങൾ േകൾക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട് യേഹാവ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന്
നശിപ്പിക്കുന്നജാതികെളേപ്പാെലനിങ്ങള ം നശിച്ച േപാകും.

9
1 യി്രസാേയേല, േകൾക്കുക; നീ ഇന്ന് േയാർദ്ദാൻ നദി കടന്ന്
നിെന്നക്കാൾ വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജനതകെളയും ആകാശേത്താളം
ഉയർന്ന മതിലുള്ള വലിയ പട്ടണങ്ങെളയും 2 വലിപ്പവും െപാക്കവുമുള്ള
അനാക്യെരന്ന ജനതെയയും ജയിച്ചടക്കുവാൻ േപാകുന്നു; നീ അവെര
അറിയുന്നുവേല്ലാ? ‘അനാക്യരുെട മുമ്പിൽ നില്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ
ആര്?’ എന്നിങ്ങെനയുള്ള െചാല്ല് നീ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 3 എന്നാൽ
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നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി നിനക്ക് മുമ്പിൽ
കടന്നുേപാകുന്നു എന്ന് നീ ഇന്ന് അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക. അവൻ അവെര
നശിപ്പിക്കുകയുംനിെന്റമുമ്പിൽതാഴ്ത്തുകയും െചയ്യ ം;അങ്ങെനയേഹാവ
നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല നീ അവെര നീക്കിക്കളയുകയും
ക്ഷണത്തിൽ നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 4 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അവെര നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞേശഷം: ‘എെന്റ നീതിനിമിത്തം
ഈേദശംൈകവശമാക്കുവാൻയേഹാവഎെന്നെകാണ്ടുവന്നു’എന്ന്നിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ പറയരുത;് ആ ജനതയുെട ദുഷ്ടത നിമിത്തമേ്രത യേഹാവ
അവെര നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്നത.് 5 നീ അവരുെട േദശം
ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്നത് നിെന്റ നീതിയും ഹൃദയപരമാർത്ഥതയും
നിമിത്തം അല്ല; ആ ജനതയുെട ദുഷ്ടതനിമിത്തവും അ്രബാഹാം,
യിസ്ഹാക്ക്, യാേക്കാബ് എന്നീ നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് യേഹാവ
സത്യംെചയ്ത വചനം നിവർത്തിേക്കണ്ടതിനും അേ്രത നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവെര നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്നത.് 6ആകയാൽ
നിെന്റൈദവമായയേഹാവനിനക്ക്ആനല്ലേദശംഅവകാശമായിതരുന്നത്
നിെന്റ നീതിനിമിത്തം അെല്ലന്ന് അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക; നീ ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള
ജനമല്ലേയാ; 7 നീ മരുഭൂമിയിൽവച്ച് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിച്ച എന്ന് ഓർക്കുക; മറന്നുകളയരുത;് ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട നാൾമുതൽ ഈസ്ഥലത്ത് വന്നതുവെര നിങ്ങൾ യേഹാവേയാട്
മത്സരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. 8 േഹാേരബിലും നിങ്ങൾ യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിച്ച ; അതുെകാണ്ട് നിങ്ങെള നശിപ്പിച്ച കളയുവാൻ േതാന്നും
വിധം യേഹാവ നിങ്ങേളാട് േകാപിച്ച . 9 യേഹാവ നിങ്ങേളാട് െചയ്ത
നിയമം എഴുതിയ കല്പലകകൾ വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ പർവ്വതത്തിൽ കയറി,
നാല്പത് രാവും നാല്പത് പകലും പർവ്വതത്തിൽ താമസിച്ച ; ഞാൻആഹാരം
കഴിക്കുകേയാ െവള്ളം കുടിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല. 10 ൈദവത്തിെന്റ
വിരൽെകാണ്ട് എഴുതിയ രണ്ടു കല്പലകകൾയേഹാവഎെന്റപക്കൽതന്നു;
മഹാേയാഗം ഉണ്ടായിരുന്നനാളിൽയേഹാവപർവ്വതത്തിൽവച്ച്അഗ്നിയുെട
നടുവിൽനിന്ന് നിങ്ങേളാട് അരുളിെച്ചയ്ത സകലവചനങ്ങള ം അവയിൽ
എഴുതിയിരുന്നു. 11 നാല്പതുരാവും നാല്പതുപകലും കഴിഞ്ഞേപ്പാഴായിരുന്നു
യേഹാവ എെന്റ പക്കൽ നിയമം എഴുതിയ ആ രണ്ട് കല്പലകകൾ
തന്നത്. 12 അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാട:് “നീ എഴുേന്നറ്റ് ക്ഷണത്തിൽ
ഇവിെടനിന്ന് ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക; നീ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന
നിെന്റ ജനം തങ്ങെളത്തെന്ന വഷളാക്കി, ഞാൻ അവേരാട് കല്പിച്ച
വഴി േവഗത്തിൽ വിട്ട മാറി ഒരു വി്രഗഹം വാർത്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു”
എന്ന് കല്പിച്ച . 13 ഈ ജനത ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവർ എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു;
14 “എെന്നവിടുക;ഞാൻഅവെര നശിപ്പിച്ച്അവരുെട േപര്ആകാശത്തിൻ
കീഴിൽനിന്ന് മായിച്ച കളയും; നിെന്നഅവെരക്കാൾബലവും വലിപ്പവുമുള്ള
ജനതയാക്കും” എന്നും യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തു. 15അങ്ങെന
ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി; പർവ്വതത്തിൽ അഗ്നി
ആളിക്കത്തുകയായിരുന്നു; നിയമത്തിെന്റ രണ്ട് പലകകള ം എെന്റ കയ്യിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 16ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവേയാട് പാപംെചയ്ത് ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ വാർത്തുണ്ടാക്കി,
യേഹാവ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ച വഴി േവഗത്തിൽ വിട്ട മാറിയിരുന്നത്
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കണ്ടു. 17 അേപ്പാൾ ഞാൻ രണ്ടു പലകകള ം എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
നിങ്ങൾ കാൺെക എറിഞ്ഞ് ഉടച്ച കളഞ്ഞു. 18 പിെന്ന യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾഅവന് അനിഷ്ടമായി ്രപവർത്തിച്ച
നിങ്ങള െടസകലപാപങ്ങള ം നിമിത്തംഞാൻയേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽ
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല നാല്പത് രാവും നാല്പത് പകലും വീണ് കിടന്നു; ഞാൻ
ആഹാരം കഴിക്കുകേയാ െവള്ളം കുടിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല. 19 നിങ്ങെള
നശിപ്പിക്കുമാറ് നിങ്ങള െടേനെര ജ്വലിച്ച യേഹാവയുെട േകാപവും
േ്രകാധവും കണ്ട് ഞാൻ ഭയെപ്പട്ട ; എന്നാൽ യേഹാവ ആ ്രപാവശ്യവും
എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ട . 20 അഹേരാെന നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
അവെന്റ േനെരയും യേഹാവ ഏറ്റവും േകാപിച്ച ; എന്നാൽ ഞാൻ അന്ന്
അഹേരാനുേവണ്ടിയും അേപക്ഷിച്ച . 21 നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ, നിങ്ങൾക്ക്
പാപകാരണമായ, കാളക്കുട്ടിെയ ഞാൻ എടുത്ത് തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട്
നന്നായി അരച്ച് േനരിയ െപാടിയാക്കി, ആ െപാടി പർവ്വതത്തിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുന്ന േതാട്ടിൽ വിതറി. 22 തേബരയിലും മസ്സയിലും കിേ്രബാത്ത-്
ഹത്താവയിലും െവച്ച് നിങ്ങൾയേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച . 23 ‘നിങ്ങൾ െചന്ന്
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട ള്ള േദശം ൈകവശമാക്കുവിൻ’ എന്ന് കല്പിച്ച്
യേഹാവ നിങ്ങെള കാേദശ്ബർേന്നയയിൽനിന്ന് അയച്ചേപ്പാഴും നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട കല്പനേയാട് മറുത്തുനിന്നു; അവെന
വിശ്വസിച്ചില്ല; അവെന്റ വാക്ക് അനുസരിച്ചതുമില്ല. 24 ഞാൻ നിങ്ങെള
അറിഞ്ഞ നാൾമുതൽ* നിങ്ങൾ യേഹാവേയാട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു.
25 യേഹാവ നിങ്ങെള നശിപ്പിക്കുെമന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ട്
ഞാൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നാല്പത് രാവും നാല്പത് പകലും
വീണുകിടന്നു; 26 ഞാൻ യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിച്ച പറഞ്ഞത:്
‘കർത്താവായയേഹാേവ,നിെന്റ മഹത്വംെകാണ്ട് നീ വീെണ്ടടുത്ത്ബലമുള്ള
കയ്യാൽ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ജനെത്തയും നിെന്റ
അവകാശെത്തയും നശിപ്പിക്കരുേത. 27 അ്രബാഹാം, യിസ്ഹാക്ക്,
യാേക്കാബ് എന്നീ നിെന്റ ദാസന്മാെര ഓർക്കണേമ; താൻ അവർക്ക്
വാഗ്ദത്തം െചയ്തിരുന്ന േദശത്ത് അവെര എത്തിക്കുവാൻ യേഹാവയ്ക്ക്
കഴിയായ്കെകാണ്ടും അവൻ അവെര പകച്ചതു െകാണ്ടും അവെര
െകാണ്ടുേപായി മരുഭൂമിയിൽവച്ച് െകാന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് നീ ഞങ്ങെള
വിടുവിച്ച് െകാണ്ടുേപാന്ന േദശക്കാർ പറയാതിരിക്കുവാൻ 28 ഈ
ജനത്തിെന്റ ശാഠ്യവും അകൃത്യവും പാപവും േനാക്കരുേത. 29അവർ നിെന്റ
മഹാബലംെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും നീ പുറെപ്പടുവിച്ച് െകാണ്ടുവന്ന
നിെന്റജനവും നിെന്റഅവകാശവുംഅല്ലേയാ?”.

10
1 അക്കാലത്ത് യേഹാവ എേന്നാട:് “നീ ആദ്യെത്തേപ്പാെല രണ്ട്
കല്പലകകൾ െവട്ടിെയടുത്ത് എെന്റഅടുക്കൽപർവ്വതത്തിൽകയറിവരുക;
മരംെകാണ്ട് ഒരു െപട്ടകവും ഉണ്ടാക്കുക. 2 നീ ഉടച്ച കളഞ്ഞ ആദ്യെത്ത
പലകകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വചനങ്ങൾ ഞാൻ ആ പലകകളിൽ എഴുതും;
നീ അവെയ ആ െപട്ടകത്തിൽ വയ്േക്കണം” എന്ന് കല്പിച്ച . 3അങ്ങെന
ഞാൻ ഖദിരമരംെകാണ്ട് ഒരു െപട്ടകം ഉണ്ടാക്കി; ആദ്യെത്തേപ്പാെല രണ്ട്

* 9. 24 ഞാൻനിങ്ങെളഅറിഞ്ഞനാൾമുതൽയേഹാവനിങ്ങെളഅറിഞ്ഞനാൾമുതൽ
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കല്പലകകൾ െവട്ടിെയടുത്ത് കയ്യിൽ ആ പലകകള മായി പർവ്വതത്തിൽ
കയറി. 4 മഹാേയാഗം ഉണ്ടായിരുന്ന നാളിൽ യേഹാവ പർവ്വതത്തിൽ
തീയുെട നടുവിൽനിന്ന് നിങ്ങേളാട് അരുളിെച്ചയ്ത പത്ത് കല്പനകള ം
യേഹാവ ആദ്യെത്തേപ്പാെല പലകകളിൽ എഴുതി, അവ എെന്റ
പക്കൽ തന്നു. 5 അനന്തരം ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് പർവ്വതത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങി; ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന െപട്ടകത്തിൽ പലകകൾ വച്ച ;
യേഹാവ എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അവ അവിെടത്തെന്ന ഉണ്ട്.
6 യി്രസാേയൽ മക്കൾ െബേന-ആക്കുവാൻ* എന്ന േബേരാത്തിൽനിന്ന്
േമാേസരയിേലക്ക് യാ്രതെചയ്തു. അവിെടെവച്ച് അഹേരാൻ മരിച്ച ;
അവിെട അവെന അടക്കം െചയ്തു; അവെന്റ മകൻ എെലയാസാർ
അവന് പകരം പുേരാഹിതനായി. 7അവിെടനിന്ന് അവർ ഗുദ്േഗാദയ്ക്കും
ഗുദ്േഗാദയിൽനിന്ന് നീെരാഴുക്കുള്ള േദശമായ െയാത്ബാഥയ്ക്കും
യാ്രതെചയ്തു. 8അക്കാലത്ത് യേഹാവ േലവിേഗാ്രതെത്ത യേഹാവയുെട
നിയമെപ്പട്ടകം ചുമക്കുവാനും ഇന്നെത്തേപ്പാെല യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്ന് ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാനും അവെന്റ നാമത്തിൽ
അനു്രഗഹിക്കുവാനും േവർതിരിച്ച . 9 അതുെകാണ്ട് േലവിക്ക് അവെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂടി ഓഹരിയും അവകാശവും ഇല്ല; നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവന് വാഗ്ദത്തം െചയ്തതുേപാെല യേഹാവ തെന്ന അവെന്റ
അവകാശം. 10ഞാൻ ആദ്യെത്തേപ്പാെല നാല്പത് രാവും നാല്പത് പകലും
പർവ്വതത്തിൽ താമസിച്ച ; ആ ്രപാവശ്യവും യേഹാവ എെന്റ അേപക്ഷ
േകട്ട ; നിെന്ന നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ യേഹാവയ്ക്ക് സമ്മതമായി.
11പിെന്നയേഹാവഎേന്നാട:് “നീഎഴുേന്നറ്റ് യാ്രതപുറെപ്പട്ട് ജനത്തിന് മുേമ്പ
നടക്കുക; അവർക്ക് െകാടുക്കുെമന്ന് ഞാൻ അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാട്
സത്യംെചയ്ത േദശംഅവർ െചന്ന്ൈകവശമാക്കെട്ട”എന്ന്കല്പിച്ച .

12 ആകയാൽ യി്രസാേയേല, നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
ഭയെപ്പടുകയും അവെന്റ എല്ലാ വഴികളിലും നടക്കുകയും അവെന
സ്േനഹിക്കുകയും, പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂെട
േസവിക്കുകയും 13ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന യേഹാവയുെട
കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം നിെന്റ നന്മയ്ക്കായി ്രപമാണിക്കുകയും േവണം
എന്നല്ലാെത േവെറ എന്താണ് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാട്
േചാദിക്കുന്നത?് 14 ഇതാ, സ്വർഗ്ഗവും സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും
അതിലുള്ളെതാെക്കയും നിെന്റൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കുള്ളവആകുന്നു.
15 നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് മാ്രതം യേഹാവക്ക് ്രപീതി േതാന്നി അവെര
സ്േനഹിച്ച ; അവരുെട േശഷം അവരുെട സന്തതികളായ നിങ്ങെള
ഇന്നെത്തേപ്പാെല അവൻ സകലജാതികളിലുംവച്ച് തിരെഞ്ഞടുത്തു.
16 ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ഹൃദയ പരിവര ്ത്തനം െചയ്യ വിൻ;
ഇനി േമൽ ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവരാകരുത.് 17 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ൈദവാധിൈദവവും കർത്താധികർത്താവുമായി വല്ലഭനും
ഭയങ്കരനുമായ മഹാൈദവമല്ലേയാ; അവൻ മുഖപക്ഷം കാണിക്കുന്നില്ല,
്രപതിഫലം വാങ്ങുന്നതുമില്ല. 18 അവൻ അനാഥർക്കും വിധവമാർക്കും
ന്യായം നടത്തിെക്കാടുക്കുന്നു; പരേദശിെയ സ്േനഹിച്ച്, അവന്
അന്നവും വസ്്രതവും നല്കുന്നു. 19 ആകയാൽ നിങ്ങൾ പരേദശിെയ

* 10. 6 െബേന-ആക്കുവാൻആക്കുവാൻജനങ്ങള െടകിണര് 
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സ്േനഹിക്കുവിൻ; നിങ്ങള ം ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത് പരേദശികളായിരുന്നേല്ലാ.
20 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ നീ ഭയെപ്പടണം; അവെന േസവിക്കണം;
അവേനാട് േചർന്നിരിക്കണം; അവെന്റ നാമത്തിൽ സത്യം െചയ്യണം.
21 അവനാകുന്നു നിെന്റ പുകഴ്ച; അവനാകുന്നു നിെന്റ ൈദവം; നീ
സ്വന്ത കണ്ണ െകാണ്ട് കണ്ടിട്ട ള്ള മഹത്തും ഭയങ്കരവുമായ കാര്യങ്ങൾ
നിനക്കുേവണ്ടി െചയ്തത് അവൻ തെന്ന. 22 നിെന്റ പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാർ
എഴുപത് േപരായി ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് ഇറങ്ങിേപ്പായി; ഇേപ്പാേഴാ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെലആക്കിയിരിക്കുന്നു.

11
1അതിനാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ നീ സ്േനഹിച്ച് അവെന്റ
ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം കല്പനകള ം എല്ലായ്േപാഴും ്രപമാണിക്കണം.
2 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട മഹാ്രപവൃത്തികൾ അറിയാത്ത
നിങ്ങള െട മക്കേളാടല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത.് 3അവെന്റ ശിക്ഷണം,
മഹത്വം, ബലമുള്ള ൈക, നീട്ടിയ ഭുജം, അവൻ ഈജിപ്റ്റിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ
ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാേനാടും അവെന്റ സകലേദശേത്താടും
െചയ്ത അവെന്റ അടയാളങ്ങൾ, അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾ, 4 അവൻ
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട ൈസന്യേത്താടും കുതിരകേളാടും രഥങ്ങേളാടും
െചയ്തത,് അവർ നിങ്ങെള പിന്തുടർന്നേപ്പാൾ അവൻ െചങ്കടലിെല
െവള്ളം അവരുെട േമൽ ഒഴുകുമാറാക്കി അവെര നശിപ്പിച്ചത,് 5 നിങ്ങൾ
ഇവിെട വരുേവാളം മരുഭൂമിയിൽ അവൻ നിങ്ങെള നടത്തിയത്, എല്ലാം
നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 6 അവൻ രൂേബെന്റ മകനായ എലീയാബിെന്റ
മക്കളായ ദാഥാേനാടും അബീരാമിേനാടും െചയ്തത,് ഭൂമി വാ പിളർന്ന്
അവെരയും കുടുംബങ്ങെളയും കൂടാരങ്ങെളയും യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ അവർക്കുള്ള സകലജീവികെളയും വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞത്
എന്നിങ്ങെനയുള്ള കാര്യങ്ങള ം അറിയാത്തവരല്ല നിങ്ങൾ എന്ന്
ഓർത്തുെകാള്ള വീൻ. 7 യേഹാവ െചയ്ത മഹാ്രപവൃത്തികൾ നിങ്ങൾ
കണ്ണ് െകാണ്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 8ആകയാൽനിങ്ങൾബലെപ്പടുവാനും
നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ േപാകുന്ന േദശം കീഴടക്കുവാനും 9യേഹാവ
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കുംഅവരുെട സന്തതികൾക്കും െകാടുക്കുെമന്ന്
അവേരാട് സത്യംെചയ്ത, പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന േദശത്ത,് നിങ്ങൾ
ദീർഘായുേസ്സാടിരിക്കുവാൻ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന
കല്പനകെളാെക്കയും ്രപമാണിച്ച് നടക്കുവിൻ. 10 നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ
െചല്ല ന്ന േദശം നീ വിട്ട േപാന്ന ഈജിപ്റ്റ് േദശംേപാെലയല്ല; അവിെട
നീ വിത്ത് വിതച്ചിട്ട് പച്ചക്കറിേത്താട്ടം േപാെല നിെന്റ കാലുെകാണ്ട്
നനയ്േക്കണ്ടിയിരുന്നു. 11 നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശം,
മലകള ം താഴ്വരകള ം ഉള്ളതും ആകാശത്തുനിന്ന് െപയ്യന്ന മഴെവള്ളം
ലഭിക്കുന്നതും 12 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ പരിപാലിക്കുന്നതുമായ
േദശമാകുന്നു. ആണ്ടിെന്റ ആരംഭംമുതൽ അവസാനംവെര നിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവയുെട ദൃഷ്ടി എേപ്പാഴുംഅതിേന്മൽഇരിക്കുന്നു.

13 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ നിങ്ങൾ സ്േനഹിക്കുകയും
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂടി അവെന േസവിക്കുകയും
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െചയ്തുെകാണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങേളാട് കല്പിക്കുന്ന എെന്റ കല്പനകൾ*
ജാ്രഗതേയാെട അനുസരിച്ചാൽ 14 ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും
േശഖരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ തക്കസമയത്ത് നിങ്ങള െട േദശത്തിന്
ആവശ്യമായ മുൻമഴയും പിൻമഴയും െപയ്യിക്കും. 15 ഞാൻ നിെന്റ
നിലത്ത് നിെന്റ നാൽക്കാലികൾക്ക് പുല്ല ം തരും; നീ തൃപ്തിയാകുംവണ്ണം
ഭക്ഷിക്കും. 16 നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിന് േഭാഷത്തം പറ്റ കയും നിങ്ങൾ
േനർവഴി വിട്ട് അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയും
െചയ്യാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 17അെല്ലങ്കിൽ യേഹാവയുെട
േ്രകാധം നിങ്ങള െടേനെര ജ്വലിച്ച് മഴ െപയ്യാെത അവൻ ആകാശം
അടച്ച കളകയും ഭൂമി അനുഭവം തരാതിരിക്കുകയും യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക്
തരുന്ന നല്ലേദശത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ േവഗം നശിച്ച േപാവുകയും െചയ്യ ം.
18ആകയാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ ഈ വചനങ്ങെള നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിലും
മനസ്സിലും സം്രഗഹിച്ച് നിങ്ങള െട ൈകേമൽ അടയാളമായി െകട്ട കയും
അവ നിങ്ങള െട കണ്ണ കൾക്ക് മദ്ധ്യത്തിൽ െനറ്റിപ്പട്ടമായി ധരിക്കുകയും
േവണം. 19 വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാഴും വഴി നടക്കുേമ്പാഴും കിടക്കുേമ്പാഴും
എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങൾ അവെയക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച െകാണ്ട്
നിങ്ങള െട മക്കൾക്ക് അവ ഉപേദശിച്ച െകാടുേക്കണം. 20 യേഹാവ
നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് െകാടുക്കുെമന്ന് അവേരാട്
സത്യംെചയ്ത േദശത്ത് നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട മക്കള ം ഭൂമിക്കുമീെത
ആകാശമുള്ള കാലേത്താളം ദീർഘായുേസ്സാടിരിേക്കണ്ടതിന് 21അവനിെന്റ
വീടിെന്റ കട്ടിളകളിൻ േമലും പടിവാതിലുകളിലും എഴുതണം. 22 ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഈ സകല കല്പനകള ം ജാ്രഗതേയാെട
്രപമാണിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ സ്േനഹിക്കയും
അവെന്റ എല്ലാ വഴികളിലും നടന്ന് അവേനാട് േചർന്നിരിക്കുകയും
െചയ്താൽ 23 യേഹാവ ഈ ജനതകെളെയല്ലാം നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയും; നിങ്ങേളക്കാൾ വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികള െട
േദശം നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കും. 24 നിങ്ങള െട ഉള്ളങ്കാൽ ചവിട്ട ന്ന
ഇടെമാെക്കയും നിങ്ങള േടതാകും. നിങ്ങള െട അതിർ മരുഭൂമിമുതൽ
െലബാേനാൻ വെരയും യൂ്രഫട്ടീസ് നദിമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ കടൽ വെരയും
ആകും. 25 ഒരു മനുഷ്യനും നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ നില ്ക്കുകയില്ല. നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തതുേപാെലഅവൻനിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള
േപടിയും ഭീതിയും നിങ്ങൾെചല്ല ന്നസകലദിക്കിലും വരുത്തും.

26 ഇതാ, ഞാൻ ഇന്ന് അനു്രഗഹവും ശാപവും നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ
വയ്ക്കുന്നു. 27 ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട കല്പനകൾ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു എങ്കിൽ
അനു്രഗഹവും 28 അവിടുെത്ത കല്പനകൾ അനുസരിക്കാെത ഇന്ന്
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് കല്പിക്കുന്ന വഴി വിട്ട മാറി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
അന്യൈദവങ്ങള െട പിന്നാെല െചല്ല ന്നുഎങ്കിൽശാപവും വരും.

29 നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശത്ത് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്ന എത്തിച്ചേശഷം, െഗരിസീം മലയിൽവച്ച് അനു്രഗഹവും
ഏബാൽ മലയിൽവച്ച് ശാപവും ്രപസ്താവിക്കണം. 30 ആ മലകൾ
ഗില്ഗാലിെനതിരായി േമാെര േതാപ്പിനരികിൽ അരാബയിൽ പാർക്കുന്ന
കനാന്യരുെട േദശത്ത് േയാർദ്ദാന ്നദിക്കക്കെര പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്താണേല്ലാ

* 11. 13 എെന്റകല്പനകൾൈദവത്തിെന്റകല്പനകള് 
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ഉള്ളത.് 31 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന േദശം
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ േയാർദ്ദാൻ നദി കടന്നുെചന്ന് അതിെന
കീഴടക്കിഅവിെട വസിക്കും. 32ഞാൻഇന്ന് നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന
എല്ലാചട്ടങ്ങള ംവിധികള ം നിങ്ങൾ ്രപമാണിച്ച നടക്കണം.

12
1 നിെന്റ പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
അവകാശമായി തരുന്ന േദശത്ത് നിങ്ങള െട ജീവകാലെമല്ലാം
്രപമാണിേക്കണ്ട ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം ഇവയാകുന്നു: 2 നിങ്ങൾ
ൈകവശമാക്കുവാൻ േപാകുന്ന േദശത്തിെല ജനതകൾ ഉയർന്ന
പർവ്വതങ്ങളിലും കുന്നുകളിലും പച്ചമരങ്ങള െട കീഴിലും അവരുെട
േദവന്മാെര േസവിച്ച സ്ഥലങ്ങെളാെക്കയും നിങ്ങൾ അേശഷം
നശിപ്പിക്കണം. 3 അവരുെട ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ച കളയണം; അവരുെട
ബിംബങ്ങൾ തകർക്കണം; അവരുെട അേശര്രപതിഷ്ഠകൾ തീയിൽ ഇട്ട്
ചുട്ട കളയണം; അവരുെട േദവ്രപതിമകൾ െവട്ടിക്കളഞ്ഞ് അവയുെട
േപര് ആ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മായിച്ച കളയണം. 4 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയ ആ വിധത്തിൽ അല്ല േസവിേക്കണ്ടത.് 5 നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിങ്ങള െട
സകല േഗാ്രതങ്ങളിൽ നിന്നും തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ
തിരുനിവാസ ദർശനത്തിനായി െചല്ലണം. 6 അവിെടതെന്ന നിങ്ങള െട
േഹാമയാഗങ്ങൾ, ഹനനയാഗങ്ങൾ, ദശാംശങ്ങൾ, നിങ്ങള െട ൈകയിെല
അർപ്പണങ്ങൾ, േനർച്ചകൾ, സ്വേമധാദാനങ്ങൾ, ആടുമാടുകള െട
കടിഞ്ഞൂലുകൾ എന്നിവ നിങ്ങൾ െകാണ്ടുെചല്ലണം. 7 അവിെട,
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽവച്ച്, നിങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കുകയും, നിങ്ങള െട സകല്രപവൃത്തിയിലും ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങെള അനു്രഗഹിച്ചതിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട കടുംബങ്ങള ം
സേന്താഷിക്കുകയും േവണം. 8 ഇവിെട ഓേരാരുത്തൻ അവനവന്
േബാധിച്ച്രപകാരം ഇന്ന് െചയ്യന്നതുേപാെലനിങ്ങൾെചയ്യരുത.് 9നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം െചയ്ത സ്വസ്ഥതയിേലക്കും
അവകാശത്തിേലക്കും നിങ്ങൾ ഇതുവെര എത്തിയിട്ടില്ലേല്ലാ. 10എന്നാൽ
നിങ്ങൾ േയാർദ്ദാൻ നദി കടന്ന് നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന േദശത്ത് ്രപേവശിക്കുകയും, ചുറ്റ മുള്ള
സകലശ്രതുക്കെളയും നീക്കി യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത തരുകയും
നിങ്ങൾനിർഭയമായിവസിക്കുകയുംെചയ്യ േമ്പാൾ 11നിങ്ങള െടൈദവമായ
യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്
നിങ്ങള െട േഹാമയാഗങ്ങൾ, ഹനനയാഗങ്ങൾ, ദശാംശങ്ങൾ, നിങ്ങള െട
ൈകയിെല അർപ്പണങ്ങൾ, നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് േനരുന്ന വിേശഷമായ
േനർച്ചകൾഎന്നിങ്ങെനഞാൻ നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നെതാെക്കയും
െകാണ്ടുവേരണം. 12 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ദാസന്മാരും ദാസിമാരും
നിങ്ങള െട പട്ടണങ്ങളിൽ ഉള്ള േലവ്യനും സേന്താഷിക്കണം; അവന്
നിങ്ങേളാടുകൂടി ഓഹരിയും അവകാശവും ഇല്ലേല്ലാ. 13 നിനക്ക്
േബാധിക്കുന്നിടെത്തല്ലാം നിെന്റ േഹാമയാഗങ്ങൾഅർപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക. 14 യേഹാവ നിെന്റ േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന്
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ നിെന്റ േഹാമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം;
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ഞാൻ നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നെതല്ലാം നീ െചയ്യണം. 15എന്നാൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനു്രഗഹത്തിന് തക്കവണ്ണം
നിെന്റഏതുപട്ടണത്തിൽവച്ച ംനിെന്റആ്രഗഹ്രപകാരം മൃഗങ്ങെളഅറുത്ത്
മാംസം തിന്നാം; കലമാനിെനയും പുള്ളിമാനിെനയും േപാെല ശുദ്ധനും
അശുദ്ധനുംആമാംസംതിന്നാം;രക്തംമാ്രതംനിങ്ങൾഭക്ഷിക്കരുത;് 16അത്
െവള്ളംേപാെല നിലത്ത് ഒഴിച്ച കളയണം. 17എന്നാൽനിെന്റധാന്യം,വീഞ്ഞ,്
എണ്ണഎന്നിവയുെട ദശാംശം, നിെന്റആടുമാടുകള െട കടിഞ്ഞൂലുകൾ, നീ
േനരുന്ന എല്ലാേനർച്ചകൾ, നിെന്റ സ്വേമധാദാനങ്ങൾ നിെന്റ ൈകയിെല
അർപ്പണങ്ങൾ എന്നിവ നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽവച്ച് തിന്നരുത.് 18 അവ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത,് യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽവച്ച,് നീയും നിെന്റ മകനും മകള ം ദാസനും ദാസിയും നിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിൽ ഉള്ള േലവ്യനും തിന്ന,് നിെന്റ സകല്രപയത്നെത്തക്കുറിച്ച ം
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ സേന്താഷിക്കണം. 19 നീ
ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലേത്താളം േലവ്യെന ഉേപക്ഷിക്കാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക.

20 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് വാഗ്ദത്തം െചയ്തതുേപാെല
അവൻ നിെന്റ അതിർ വിശാലമാക്കുേമ്പാൾ നീ മാംസം തിന്നുവാൻ
ആ്രഗഹിച്ചാൽ, നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല നിനക്ക് മാംസം തിന്നാം. 21 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത
സ്ഥലം ഏെറ ദൂരത്താകുന്നു എങ്കിൽ യേഹാവ നിനക്ക് തന്നിട്ട ള്ള നിെന്റ
ആടുമാടുകളിൽ ഏതിെന എങ്കിലും ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
അറുക്കുകയും നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽവച്ച് ഇഷ്ടംേപാെല തിന്നുകയും
െചയ്യാം. 22കലമാനിെനയും പുള്ളിമാനിെനയും തിന്നുന്നതുേപാെല നിനക്ക്
അവെയതിന്നാം;ശുദ്ധനുംഅശുദ്ധനും ഒരുേപാെലതിന്നാം. 23രക്തംമാ്രതം
ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിക്കുക; രക്തം ജീവൻ ആകുന്നുവേല്ലാ;
മാംസേത്താടുകൂടി ജീവെന തിന്നരുത.് 24 അത് നീ ഭക്ഷിക്കാെത
െവള്ളംേപാെല നിലത്ത് ഒഴിച്ച കളയണം. 25യേഹാവയ്ക്ക് ഹിതകരമായത്
െചയ്ത് നിനക്കും മക്കൾക്കും നന്നായിരിേക്കണ്ടതിന് നീ രക്തം
ഭക്ഷിക്കരുത.് 26നിെന്റപക്കലുള്ളവിശുദ്ധവസ്തുക്കള ംനിെന്റ േനർച്ചകള ം
മാ്രതം നീ എടുത്തുെകാണ്ട് യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്ക്
േപാകണം. 27അവിെടനിെന്റൈദവമായയേഹാവയുെടയാഗപീഠത്തിേന്മൽ
നിെന്റ േഹാമയാഗങ്ങൾ മാംസേത്താടും രക്തേത്താടുംകൂടി അർപ്പിക്കണം;
നിെന്റ ഹനനയാഗങ്ങള െട രക്തം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഒഴിക്കണം;അതിെന്റ മാംസം നിനക്ക് തിന്നാം. 28നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഹിതകരവും ഉത്തമമായതും െചയ്ത്
നിനക്കും മക്കൾക്കും നന്നായിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്ന
സകലവചനങ്ങള ം ്രശദ്ധേയാെട േകട്ട്,അവ ്രപമാണിക്കുക.

29 നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശത്തുള്ള ജനതകെള നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയുേമ്പാഴും നീ
അവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞ് അവരുെട േദശത്ത് വസിക്കുേമ്പാഴും 30 അവർ
നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് നശിച്ച േപായതിന് േശഷം നീ അവരുെട നടപടി
അനുസരിച്ച് െകണിയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക.
“ഈജനതകൾ തങ്ങള െട േദവന്മാെര േസവിച്ചതുേപാെലഞാനും െചയ്യ ം”
എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുെട േദവന്മാെരക്കുറിച്ച് അേന്വഷിക്കാതിരിക്കുവാൻ
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സൂക്ഷിച്ച െകാേള്ളണം. 31-32 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ അങ്ങെന
അല്ല േസവിേക്കണ്ടത;് യേഹാവ െവറുക്കുന്ന സകലേമ്ലച്ഛതയും അവരുെട
േദവപൂജയിൽ െചയ്ത് തങ്ങള െട പു്രതീപു്രതന്മാെരേപ്പാലും അവർ
അവരുെട േദവന്മാർക്ക്അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിച്ച വേല്ലാ.

13
1 ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നെതാെക്കയും ്രപമാണിച്ച
നടക്കുവിൻ; അതിേനാട് കൂട്ടരുത;് അതിൽനിന്ന് കുറയ്ക്കുകയും അരുത.്
2 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു ്രപവാചകേനാ സ്വപ്നക്കാരേനാ എഴുേന്നറ്റ:്
3 “നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തഅന്യൈദവങ്ങെള നാം െചന്ന് േസവിക്കുക”എന്ന്
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ഒരു അടയാളേമാ അത്ഭുതേമാ മുന്നറിയിക്കയും, അവൻ
പറഞ്ഞ അടയാളേമാ അത്ഭുതേമാ സംഭവിക്കുകയും െചയ്താൽ 4 ആ
്രപവാചകെന്റേയാ സ്വപ്നക്കാരെന്റേയാ വാക്ക് നീ േകട്ടനുസരിക്കരുത;്
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണമനേസ്സാടുംകൂെടനിങ്ങൾസ്േനഹിക്കുന്നുേവാഎന്ന്അറിേയണ്ടതിന്
യേഹാവ നിങ്ങെള പരീക്ഷിക്കുകയാകുന്നു. 5 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭയെപ്പടുകയും, അവെന്റ കല്പന
്രപമാണിച്ച് അവെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുകയും അവെന േസവിച്ച് അവേനാട്
േചർന്നിരിക്കുകയും േവണം.

6ആ ്രപവാചകേനാ സ്വപ്നക്കാരേനാ, ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് നിങ്ങെള
െകാണ്ടുവന്നവനും അടിമവീട്ടിൽനിന്ന് വീെണ്ടടുത്തവനുമായ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് വിേരാധമായി േ്രദാഹം സംസാരിച്ച,് നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നീ നടക്കുവാൻ കല്പിച്ച വഴിയിൽനിന്ന് നിെന്ന
െതറ്റിക്കുവാൻ േനാക്കിയതുെകാണ്ട് അവെന െകാല്ലണം; അങ്ങെന
നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് േദാഷം നീക്കിക്കളയണം. 7 േദശത്തിെന്റ ഒരു
അറ്റം മുതൽ മേറ്റഅറ്റം വെര, സമീപേത്താ ദൂരേത്താ, നിങ്ങള െട ചുറ്റ ം
ഉള്ള ജനതകള െട േദവന്മാരിൽവച്ച് 8 നീേയാ നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യൈദവങ്ങെള നാം െചന്ന് േസവിക്കുക എന്ന്
നിെന്റ അമ്മയുെട മകനായ നിെന്റ സേഹാദരേനാ, നിെന്റ മകേനാ
മകേളാ, നിെന്റ മാർവ്വിടത്തിലുള്ള ഭാര്യേയാ, നിെന്റ ്രപാണസ്േനഹിതേനാ,
രഹസ്യമായി പറഞ്ഞ് നിെന്ന വശീകരിക്കുവാൻ േനാക്കിയാൽ 9അതിേനാട്
േയാജിക്കുകേയാ അവരുെട വാക്ക് േകൾക്കുകേയാ െചയ്യരുത;് അവേരാട്
കനിവ് േതാന്നുകേയാ, ക്ഷമിച്ച് അവെര ഒളിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്യാെത,
െകാന്നുകളയണം. 10അവെര െകാേല്ലണ്ടതിന് ആദ്യം നിെന്റ കയ്യ ം പിെന്ന
സർവ്വജനത്തിെന്റ കയ്യ ം അവെന്റേമൽ െവക്കണം. 11 അടിമവീടായ
ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് നിെന്ന െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവേയാട് നിെന്ന അകറ്റിക്കളയുവാൻ അവൻ അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ട്
അവെനകെല്ലറിഞ്ഞ് െകാല്ലണം.

12 േമലാൽ നിങ്ങള െട ഇടയിൽഈഅരുതാത്തകാര്യം നടക്കാതിരിപ്പാൻ
യി്രസാേയെലല്ലാം ഈ വർത്തമാനം േകട്ട് ഭയെപ്പേടണം. 13 നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യൈദവങ്ങെള നാം െചന്ന് േസവിയ്ക്കണെമന്ന്
പറയുന്ന നീചന്മാർ* നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് തങ്ങള െട
പട്ടണത്തിെല നിവാസികെള വശീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് 14 നിെന്റ

* 13. 13 നീചന്മാർ െബലിയാല് 
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ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് പാർപ്പാൻ തന്നിട്ട ള്ള ഏെതങ്കിലും
ഒരു പട്ടണെത്തക്കുറിച്ച് േകട്ടാൽ 15 നീ നല്ലവണ്ണം അേന്വഷിക്കുകയും
പരിേശാധിക്കയും േചാദ്യം െചയ്യ കയും േവണം. അങ്ങെനയുള്ള േമ്ലച്ഛത
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ നടന്നു എന്ന കാര്യം വാസ്തവവും നിശ്ചയവും എങ്കിൽ
16 നീ ആ പട്ടണത്തിെല നിവാസികെള വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ െകാന്ന്
അതും, അതിലുള്ളത് ഒെക്കയും, അതിെല മൃഗങ്ങെളയും വാളിെന്റ
വായ്ത്തലയാൽ ശപഥാർപ്പിതമായി സംഹരിേക്കണം. 17 അതിെല
െകാള്ളമുതൽ വീഥിയുെട നടുവിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ആ പട്ടണവും അതിെല
െകാള്ളയും അേശഷം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കായി തീയിട്ട്
ചുട്ട കളേയണം; ആ പട്ടണം എന്നും പാഴ്ക്കുന്നായിരിേക്കണം; അതിെന
പിെന്ന പണിയുകയുമരുത.് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കുേകട്ട്
ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവെന്റ സകല കല്പനകള ം
്രപമാണിച്ച് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവക്ക് ഹിതകരമായത് െചയ്യ ക.
18യേഹാവ തെന്റ ഉ്രഗേകാപം വിട്ട തിരിഞ്ഞ് നിേന്നാട് കരുണയും കനിവും
കാണിേക്കണ്ടതിനും നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യം െചയ്തതുേപാെല
നിെന്നവർദ്ധിപ്പിേക്കണ്ടതിനുംശപഥാർപ്പിതമായയാെതാന്നുംനിെന്റകയ്യിൽ
പറ്റിയിരിക്കരുത”്.

14
1 നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് മക്കൾ
ആകുന്നു; മരിച്ചവനുേവണ്ടി നിങ്ങെള മുറിേവല്പിക്കുകേയാ
നിങ്ങൾക്ക് മുൻകഷണ്ടിയുണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് 2 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് നീ വിശുദ്ധജനമേല്ലാ; ഭൂതലത്തിലുള്ള
സകലജാതികളിലുംവച്ച് തനിക്ക് സ്വന്ത ജനമായിരിക്കുവാൻ യേഹാവ
നിെന്നതിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.

3 േമ്ലച്ഛമായെതാന്നിെനയും തിന്നരുത.് 4 നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാവുന്ന
മൃഗങ്ങൾ ഇവ ആകുന്നു: 5 കാള, െചമ്മരിയാട്, േകാലാട,് കലമാൻ,
പുള്ളിമാൻ, കടമാൻ, കാട്ടാട,് െചറുമാൻ, മലയാട,് കവരിമാൻ. 6 കുളമ്പ്
പിളർന്ന് രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതും അയവിറക്കുന്നതുമായ മൃഗങ്ങെള
നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം. 7 എന്നാൽ അയവിറക്കുന്നവയിലും കുളമ്പ്
പിളർന്നവയിലും തിന്നരുതാത്തവ ്രശദ്ധിക്കുക. ഒട്ടകം, മുയൽ, കുഴിമുയൽ,
ഇവ അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പ് പിളർന്നവയല്ല; അവ നിങ്ങൾക്ക്
അശുദ്ധം. 8പന്നിയുെട കുളമ്പ് പിളർന്നെതങ്കിലും അയവിറക്കുന്നില്ല;അത്
നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധം; ഇവയുെട മാംസം തിന്നരുത;് ജഡം െതാടുകയും
അരുത.്

9 െവള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ചിറകും െചതുമ്പലും ഉള്ളെതാെക്കയും
നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം. 10 എന്നാൽ ചിറകും െചതുമ്പലും ഇല്ലാത്തെതാന്നും
തിന്നരുത;്അത് നിങ്ങൾക്ക്അശുദ്ധം.

11ശുദ്ധിയുള്ളസകലപക്ഷികെളയും നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം. 12പക്ഷികളിൽ
തിന്നരുതാത്തവ: കടൽറാഞ്ചൻ, െചമ്പരുന്ത,്കഴുകൻ, 13െചങ്ങാലിപ്പരുന്ത,്
ഗൃ്രദ്ധം, അതതുവിധം പരുന്ത് 14 അതതുവിധം കാക്ക, 15 ഒട്ടകപക്ഷി,
പുള്ള്, കടൽക്കാക്ക, അതതുവിധം ്രപാപ്പിടിയൻ, 16 നത്ത,് കൂമൻ,
മൂങ്ങാ, േവഴാമ്പൽ, 17 കുടുമ്മച്ചാത്തൻ, നീർക്കാക്ക, 18 െപരുഞ്ഞാറ,
അതതുവിധം െകാക്ക്,കുളേക്കാഴി,നരിച്ചീർ,എന്നിവയാകുന്നു. 19ചിറകുള്ള
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ഇഴജാതിെയാെക്കയുംനിങ്ങൾക്ക്അശുദ്ധം;അവതിന്നരുത.് 20ശുദ്ധിയുള്ള
പക്ഷികെളെയാെക്കയും നിങ്ങൾക്ക്തിന്നാം.

21 തനിെയ ചത്ത ഒന്നിെനയും തിന്നരുത;് അത് നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള
പരേദശിക്ക് തിന്നുവാൻ െകാടുക്കാം: അെല്ലങ്കിൽ അന്യജാതിക്കാരന്
വില ്ക്കാം; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് നീ വിശുദ്ധജനമേല്ലാ.
ആട്ടിൻകുട്ടിെയഅതിെന്റതള്ളയുെട പാലിൽപാകം െചയ്യരുത.്

22 ആണ്ടുേതാറും നിലത്ത് വിതച്ച ണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിളവിലും ദശാംശം
എടുത്തുവയ്ക്കണം. 23 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ എല്ലായ്േപാഴും
ഭയെപ്പടുവാൻ പഠിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ നാമം
സ്ഥാപിക്കുവാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നസ്ഥലത്ത് നീ നിെന്റ ധാന്യത്തിെന്റയും
വീഞ്ഞിെന്റയും എണ്ണയുെടയും ദശാംശവും നിെന്റ ആടുമാടുകള െട
കടിഞ്ഞൂലുകെളയും അവെന്റ സന്നിധിയിൽവച്ച് തിന്നണം. 24 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവ തെന്റ
നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലം വളെര അകെലയും അത്
െകാണ്ടുേപാകുവാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം വഴി അതിദൂരവുമായിരുന്നാൽ
25അത് വിറ്റ് പണമാക്കി പണംകയ്യിൽഎടുത്ത് നിെന്റൈദവമായയേഹാവ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നസ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുേപാകണം. 26 നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല
മാേടാ ആേടാ വീേഞ്ഞാ മദ്യേമാ ഇങ്ങെന ഏതും ആ പണം െകാടുത്ത്
വാങ്ങി നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ച് തിന്ന് നീയും
നിെന്റ കുടുംബവും സേന്താഷിക്കണം. 27നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള േലവ്യെന
മറന്നുകളയരുത;്അവന്നിേന്നാടുകൂെടഓഹരിയുംഅവകാശവുംഇല്ലേല്ലാ.

28 മൂന്ന് വർഷം കൂടുേമ്പാൾ മൂന്നാം വർഷെത്ത വിളവിെന്റ
ദശാംശം േവർതിരിച്ച് നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കണം. 29 നീ
െചയ്യന്ന സകല്രപവൃത്തിയിലും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന,് നിേന്നാടുകൂെടഓഹരിയുംഅവകാശവും ഇല്ലാത്ത
േലവ്യനും,നിെന്റപട്ടണങ്ങളിലുള്ളപരേദശിയുംഅനാഥനും വിധവയും വന്ന്
ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരാകണം.

15
1 ഏഴു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നീ ഒരു വിേമാചനം ആചരിക്കണം.

2 വിേമാചനത്തിെന്റ ്രകമം എെന്തന്നാൽ: കൂട്ട കാരന് വായ്പ
െകാടുത്തവെരല്ലാം അത് ഇളച്ച് െകാടുക്കണം. യേഹാവയുെട വിേമാചനം
്രപസിദ്ധമാക്കിയതുെകാണ്ട് നീ കൂട്ട കാരെനേയാ സേഹാദരെനേയാ
ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത.് 3അന്യജാതിക്കാരേനാട് നിനക്ക്ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് പിരിക്കാം;
എന്നാൽ നിെന്റ സേഹാദരൻ തരുവാനുള്ളത് നീ ഇളച്ച െകാടുക്കണം.
4 ദരി്രദൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല; നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്ക് നീ ്രശദ്ധേയാെട േകട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിേന്നാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സകല കല്പനകള ം ്രപമാണിച്ച നടന്നാൽ 5 യേഹാവ
നിനക്ക് അവകാശമായി ൈകവശമാക്കുവാൻ തരുന്ന േദശത്ത് നിെന്ന
ഏറ്റവും അനു്രഗഹിക്കും. 6നിെന്റൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് വാഗ്ദത്തം
െചയ്തതുേപാെല നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നീ അേനകം
ജനതകൾക്ക് വായ്പ െകാടുക്കും; എന്നാൽ നീ വായ്പ വാങ്ങുകയില്ല;
നീഅേനകംജനതകെള ഭരിക്കും;എന്നാൽഅവർനിെന്ന ഭരിക്കുകയില്ല.
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7 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന േദശത്ത് ഏെതങ്കിലും
പട്ടണത്തിൽ ദരി്രദനായ സേഹാദരൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉെണ്ടങ്കിൽ
അവെന്റേനെര നിെന്റ ഹൃദയം കഠിനമാക്കാെത, 8 നിെന്റ ൈക
അവനുേവണ്ടി തുറന്ന് അവെന്റ ബുദ്ധിമുട്ടിന് ആവശ്യമായ വായ്പ
െകാടുക്കണം. 9വിേമാചനസംവത്സരമായഏഴാംആണ്ട്അടുത്തിരിക്കുന്നു
എന്ന് നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ദുർവ്വിചാരം േതാന്നുകയും ദരി്രദനായ
സേഹാദരേനാട് നിെന്റ കണ്ണ് നിർദ്ദയമായിരിക്കുകയും അവന് ഒന്നും
െകാടുക്കാെത ഇരിക്കുകയും െചയ്താൽ അവൻ നിനക്ക് വിേരാധമായി
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ചിട്ട് അത് നിനക്ക് പാപമായി തീരാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക. 10നീഅവന് െകാടുേത്തമതിയാവൂ;െകാടുക്കുേമ്പാൾ
ഹൃദയത്തിൽ വ്യസനം േതാന്നരുത;് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്റ സകല്രപവൃത്തികളിലും ്രപയത്നത്തിലും അതുനിമിത്തം നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കും. 11 ദരി്രദൻ േദശത്ത് അറ്റ േപാവുകയില്ല; അതുെകാണ്ട്
നിെന്റ േദശത്ത് അഗതിയും ദരി്രദനുമായ നിെന്റ സേഹാദരന് നിെന്റ ൈക
മനേസ്സാെടതുറന്നുെകാടുക്കണെമന്ന്ഞാൻനിേന്നാട്ആജ്ഞാപിക്കുന്നു.

12 നിെന്റ സേഹാദരനായ ഒരു എ്രബായപുരുഷേനാ എ്രബായസ്്രതീേയാ
നിനക്ക് സ്വയം വിറ്റിട്ട് ആറ് സംവത്സരം നിെന്ന േസവിച്ചാൽ ഏഴാം
സംവത്സരത്തിൽ നീ ആ അടിമെയ സ്വത്രന്തനായി വിട്ടയയ്ക്കണം.
13 അവെന സ്വത്രന്തനായി വിട്ടയയ്ക്കുേമ്പാൾ അവെന െവറും
കയ്യായി അയയ്ക്കരുത.് 14 നിെന്റ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽനിന്നും
കളത്തിൽനിന്നും മുന്തിരിച്ചക്കിൽനിന്നും അവന് ഔദാര്യമായി ദാനം
െചയ്യണം; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ചതുേപാെല
നീ അവന് െകാടുക്കണം. 15 നീ ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത് അടിമയായിരുന്നു
എന്നും, നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന വീെണ്ടടുത്തു എന്നും
ഓർക്കണം. അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കാര്യം നിേന്നാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 16എന്നാൽഅവൻനിെന്നയും നിെന്റകുടുംബെത്തയും
സ്േനഹിക്കുകെകാണ്ടും നിെന്റ അടുക്കൽഅവന് സുഖമുള്ളതുെകാണ്ടും:
“ഞാൻ നിെന്ന വിട്ട േപാവുകയില്ല” എന്ന് നിേന്നാട് പറഞ്ഞാൽ 17 നീ ഒരു
സൂചിഎടുത്ത്അവെന്റകാത് വാതിലിേനാട് േചർത്ത്കുത്തിത്തുളേക്കണം;
പിെന്ന അവൻ എന്നും നിനക്ക് ദാസനായിരിക്കണം; നിെന്റ ദാസിേയാടും
അങ്ങെന തേന്ന െചയ്യണം. 18അവൻ ഇരട്ടിക്കൂലിക്കു േയാഗ്യനായ ഒരു
കൂലിക്കാരെനേപ്പാെലആറ്സംവത്സരംനിെന്നേസവിച്ചതുെകാണ്ട്അവെന
സ്വത്രന്തനായി വിട്ടയയ്ക്കുേമ്പാൾ നിനക്ക് വ്യസനം േതാന്നരുത;് നിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവനീ െചയ്യന്നസകലത്തിലും നിെന്നഅനു്രഗഹിക്കും.

19നിെന്റ മാടുകളിലും ആടുകളിലും കടിഞ്ഞൂലായി പിറക്കുന്നആണിെന
എല്ലാം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കായി ശുദ്ധീകരിക്കണം; നിെന്റ
മാടുകള െട കടിഞ്ഞൂലിെനെക്കാണ്ട് േവല െചയ്യിക്കരുത;് നിെന്റ
ആടുകള െട കടിഞ്ഞൂലിെന്റ േരാമം ക്രതിക്കയും അരുത.് 20 യേഹാവ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നസ്ഥലത്ത് നീയും നിെന്റ കുടുംബവും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ച് അതിെന ആണ്ടുേതാറും തിന്നണം.
21 എന്നാൽ അതിന് മുടേന്താ അന്ധതേയാ ഇങ്ങെന വല്ല ഊനവും
ഉണ്ടായിരുന്നാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് അതിെന യാഗം
കഴിക്കരുത.് 22 നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽവച്ച് അത് തിന്നാം; പുള്ളിമാനിെനയും
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കലമാനിെനയുംേപാെല അശുദ്ധനും ശുദ്ധനും ഒരുേപാെല തിന്നാം.
23 അതിെന്റ രക്തം മാ്രതം ഭക്ഷിക്കരുത;് അത് െവള്ളംേപാെല നിലത്ത്
ഒഴിച്ച കളയണം.

16
1ആബീബ് മാസം ആചരിച്ച് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് െപസഹ
െകാണ്ടാടണം;ആബീബ് മാസത്തിൽഅല്ലേയാനിെന്റൈദവമായയേഹാവ
രാ്രതിയിൽ നിെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചത.് 2 യേഹാവ
തെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് െപസഹയാഗമായിആടുകെളയും മാടുകെളയും
അറുക്കണം. 3 നീ ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട ദിവസം നിെന്റ
ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവനും ഓർക്കുന്നതിന് മാംസേത്താടുകൂടി പുളിച്ച
അപ്പം തിന്നരുത;് നീ കഷ്ടതയുെട ആഹാരമായ പുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പം ഏഴ്
ദിവസം തിന്നണം; തിടുക്കേത്താെട ആണേല്ലാ നീ ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന്
പുറെപ്പട്ടത്. 4 ഏഴ് ദിവസം നിെന്റ േദശത്ത് ഒരിടത്തും പുളിച്ച അപ്പം
കാണരുത്; ആദ്യ ദിവസം ൈവകുേന്നരം അറുത്ത മാംസം ഒട്ട ം
്രപഭാതത്തിേലക്ക് േശഷിപ്പിക്കരുത.് 5 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്ക് തരുന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും ഒന്നിൽ വച്ച് െപസഹ
അറുത്തുകൂടാ. 6നിെന്റൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ നാമംസ്ഥാപിക്കുവാൻ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച മാ്രതം, സന്ധ്യാസമയത്ത്, നീ
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട േനരത്ത് തെന്ന, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ
െപസഹ അറുക്കണം. 7 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുവച്ച് അത് ചുട്ട തിന്നണം; രാവിെല നിെന്റ കൂടാരത്തിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകാം. 8ആറ് ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിേന്നണം; ഏഴാം
ദിവസം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം;
അന്ന് േവലെയാന്നും െചയ്യരുത.്

9 പിെന്ന, ഏഴ് ആഴ്ചകൾ എണ്ണ ക; വയലിെല വിളയിൽ അരിവാൾ
വയ്ക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതു മുതൽ ഏഴ് ആഴ്ചകൾ എണ്ണണം.
10അതിനുേശഷംനിെന്റൈദവമായയേഹാവയ്ക്ക് വാേരാത്സവംആചരിച്ച്,
യേഹാവ നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ചതിന് തക്കവണ്ണം നിെന്റ സ്വേമധാദാനങ്ങൾ
അവന് അർപ്പിക്കണം. 11 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ നാമം
സ്ഥാപിക്കുവാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നസ്ഥലത്തുവച്ച് നീയും നിെന്റ പു്രതനും
പു്രതിയും ദാസനും ദാസിയും നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള േലവ്യനും നിെന്റ
ഇടയിലുള്ള പരേദശിയും അനാഥനും വിധവയും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ സേന്താഷിക്കണം. 12 നീ ഈജിപ്റ്റിൽ
അടിമയായിരുന്നുഎന്ന്ഓർത്ത്ഈചട്ടങ്ങൾ ്രപമാണിച്ച് നടക്കണം.

13 കളത്തിെല ധാന്യവും ചക്കിെല വീഞ്ഞും േശഖരിച്ച കഴിയുേമ്പാൾ നീ
ഏഴ് ദിവസം കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ ആചരിക്കണം. 14 ഈ െപരുന്നാളിൽ
നീയും നിെന്റ മകനും മകള ം ദാസനും ദാസിയും നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള
േലവ്യനുംപരേദശിയുംഅനാഥനുംവിധവയുംസേന്താഷിക്കണം. 15യേഹാവ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
ഏഴു ദിവസം െപരുന്നാൾ ആചരിക്കണം; നിെന്റ എല്ലാ വിളവുകളിലും,
നിെന്റ ൈകകള െട സകല്രപവൃത്തിയിലും, നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കും; അതുെകാണ്ട് നീ വളെര സേന്താഷിക്കണം.
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16 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിെന്റ
പുരുഷന്മാെരാെക്കയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുനാളിലും,
വാേരാത്സവത്തിലും, കൂടാരെപ്പരുനാളിലും, ഇങ്ങെന സംവത്സരത്തിൽ
മൂന്നു്രപാവശ്യം അവെന്റ സന്നിധിയിൽ വരണം; എന്നാൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ െവറും കേയ്യാെട വരരുത.് 17 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്ക് തന്നിട്ട ള്ള അനു്രഗഹത്തിന് തക്കവണ്ണം ഓേരാരുത്തൻ
അവനവെന്റ ്രപാപ്തിേപാെല െകാണ്ടുവരണം.

18 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും
േഗാ്രതംേതാറും ന്യായാധിപതിമാെരയും ്രപമാണികെളയും നിയമിക്കണം;
അവർ ജനത്തിന് നീതിേയാെട ന്യായപാലനം െചയ്യണം. 19 ന്യായം
മറിച്ച കളയരുത;് മുഖപക്ഷം കാണിക്കരുത;് സമ്മാനം വാങ്ങരുത;്
സമ്മാനം ജ്ഞാനികള െട കണ്ണ് കുരുടാക്കുകയും നീതിമാന്മാരുെട കാര്യം
മറിച്ച കളയുകയും െചയ്യന്നു. 20നീജീവിച്ചിരുന്ന് നിെന്റൈദവമായയേഹാവ
നിനക്ക് തരുന്ന േദശംൈകവശമാക്കുന്നതിന് നീതിെയതേന്നപിന്തുടരണം.

21നിെന്റൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് നീ പണിയുന്ന യാഗപീഠത്തിനരികിൽ
യാെതാരു അേശര്രപതിഷ്ഠയും ്രപതിഷ്ഠിക്കരുത.് 22 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ െവറുക്കുന്നഒരു ശിലാസ്തംഭം നാട്ട കയുംഅരുത.്

17
1ഏെതങ്കിലും ന്യ നതേയാൈവരൂപ്യേമാ ഉള്ളകാളെയേയാആടിെനേയാ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കരുത;് അത് നിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു.

2 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന ഏെതാരു
പട്ടണത്തിലും ൈദവത്തിന് അനിഷ്ടമായത് െചയ്ത് അവെന്റ നിയമം
ലംഘിക്കുകയും 3 ഞാൻ കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അന്യ ൈദവങ്ങെളേയാ
സൂര്യച്രന്ദന്മാെരേയാ, േശഷമുള്ള ആകാശത്തിെല ൈസന്യെത്തേയാ
േസവിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയും െചയ്ത പുരുഷേനാ സ്്രതീേയാ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഉെണ്ടന്ന് 4 നിനക്ക് അറിവു കിട്ടിയാൽ നീ നല്ലവണ്ണം പരിേശാധിച്ച്
അങ്ങെനയുള്ള േമ്ലച്ഛത യി്രസാേയലിൽ നടന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവവും
കാര്യം യഥാർത്ഥവും എന്നു കണ്ടാൽ 5 ആ ദുഷ്ടകാര്യം െചയ്ത
പുരുഷെനേയാ സ്്രതീെയേയാ പട്ടണവാതിലിന് പുറത്ത് െകാണ്ടുേപായി
കെല്ലറിഞ്ഞു െകാല്ലണം. 6 മരണേയാഗ്യനായവെന െകാല്ല ന്നത് രേണ്ടാ
മൂേന്നാ സാക്ഷികള െട വാെമാഴിേമൽ ആയിരിക്കണം; ഏകസാക്ഷിയുെട
വാെമാഴിേമൽ അവെന െകാല്ലരുത.് 7 അവെന െകാല്ല ന്നതിന് ആദ്യം
സാക്ഷികള െടയും പിെന്ന സർവ്വജനത്തിെന്റയും ൈക അവെന്റേമൽ
െചല്ലണം;ഇങ്ങെനനിങ്ങള െടഇടയിൽനിന്ന് േദാഷം നീക്കിക്കളയണം.

8 നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ െകാലപാതകമാകെട്ട, വസ്തുസംബന്ധമായ
വ്യവഹാരമാകെട്ട, അടികലശലാകെട്ട, ഇങ്ങെനയുള്ള
ആവലാധികാര്യങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും വിധിപ്പാൻ നിനക്ക് ്രപയാസം
ഉണ്ടായാൽ നീ പുറെപ്പട്ട് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്ത് േപാകണം. 9 േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കലും
അന്നുള്ള ന്യായാധിപെന്റ അടുക്കലും െചന്ന് േചാദിക്കണം; അവർ
നിനക്ക് വിധി പറഞ്ഞുതരും. 10 യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുനിന്ന് അവർ പറഞ്ഞുതരുന്ന വിധിേപാെല നീ െചയ്യണം; അവർ
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ഉപേദശിച്ച തരുന്നതുേപാെല എല്ലാം െചയ്യ വാൻ ജാ്രഗതയായിരിേക്കണം.
11 അവർ ഉപേദശിച്ച തരുന്ന ്രപമാണവും പറഞ്ഞുതരുന്ന വിധിയും
അനുസരിച്ച് നീ െചേയ്യണം; അവർ പറഞ്ഞുതരുന്ന വിധി വിട്ട്
നീ ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ മാറരുത.് 12 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് അവിെട ശു്രശൂഷ െചയ്തുനില്ക്കുന്ന പുേരാഹിതെന്റേയാ
ന്യായാധിപെന്റേയാ വാക്ക് േകൾക്കാെത ആെരങ്കിലും അഹങ്കാരം
കാണിച്ചാൽ അവൻ മരിക്കണം; ഇങ്ങെന യി്രസാേയലിൽനിന്ന് േദാഷം
നീക്കിക്കളയണം. 13 ഇനി അഹങ്കാരം കാണിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ജനെമല്ലാം േകട്ട് ഭയെപ്പടണം.

14 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന േദശത്ത് നീ െചന്ന് അത്
ൈകവശമാക്കി അവിെട വസിച്ചതിനു േശഷം: “എെന്റ ചുറ്റമുള്ള സകല
ജനതകെളയുംേപാെല ഞാൻ ഒരു രാജാവിെന എെന്റ േമൽ ആക്കും”
എന്ന് പറയുേമ്പാൾ 15 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
രാജാവിെനനിെന്റേമൽആക്കണം;നിെന്റസേഹാദരന്മാരുെടഇടയിൽനിന്ന്
ഒരുവെന നിെന്റേമൽ രാജാവാക്കണം; നിെന്റ സേഹാദരനല്ലാത്ത
അന്യജാതിക്കാരെന രാജാവാക്കരുത.് 16 എന്നാൽ അവന് അനവധി
കുതിരകൾ ഉണ്ടാകരുത.് അധികം കുതിരകെള സമ്പാദിക്കുന്നതിന്
ജനം ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ അവൻ ഇടവരുത്തരുത*്;
‘േമലിൽ ആ വഴിക്ക് തിരിയരുത’് എന്ന് യേഹാവ നിങ്ങേളാട്
കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 17 അവെന്റ ഹൃദയം തിരിഞ്ഞുേപാകാതിരിപ്പാൻ
അേനകംഭാര്യമാെരഅവൻഎടുക്കരുത;് െവള്ളിയും െപാന്നുംഅധികമായി
സമ്പാദിക്കയും അരുത.് 18അവൻ തെന്റ രാജാസനത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാരുെട പക്കൽനിന്ന് ഈ ന്യായ്രപമാണം വാങ്ങി
അതിെന്റ ഒരു പകർപ്പ് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എടുക്കണം.
19 ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല സകലവചനങ്ങള ം ചട്ടങ്ങള ം അവൻ
്രപമാണിച്ച നടന്ന് തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുവാൻ
പഠിക്കുന്നതിന്അത്അവെന്റൈകവശംഇരിക്കുകയും 20അവെന്റഹൃദയം
സേഹാദരന്മാർക്കു മീെത അഹങ്കരിച്ച യരാെതയും അവൻ കല്പന വിട്ട്
ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ തിരിയാെതയും ഇരിേക്കണ്ടതിനും അവനും
അവെന്റ പു്രതന്മാരും യി്രസാേയലിെന്റ ഇടയിൽ ദീർഘകാലം രാജ്യഭാരം
െചേയ്യണ്ടതിനുമായി അവൻ തെന്റ ആയുഷ്ക്കാലം ഒെക്കയും അത്
വായിക്കുകയും േവണം.

18
1 േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാർക്കും േലവിേഗാ്രതത്തിനും
യി്രസാേയലിേനാടുകൂടി ഓഹരിയും അവകാശവും ഉണ്ടാകരുത;്
യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങള ം അവെന്റ അവകാശവുംെകാണ്ട് അവർ
ഉപജീവനം കഴിക്കണം. 2 അതിനാൽ അവരുെട സേഹാദരന്മാരുെട
ഇടയിൽ അവർക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാകരുത;് യേഹാവ അവേരാട്
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല അവൻ തെന്ന അവരുെട അവകാശം.
3ജനത്തിൽനിന്ന്പുേരാഹിതന്മാർക്ക്ലഭിേക്കണ്ടഅവകാശംഎെന്തന്നാൽ:
മാടിെനേയാ ആടിെനേയാ യാഗം കഴിക്കുന്നവൻ ൈകക്കുറകും

* 17. 16 അധികം കുതിരകെള സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ജനം ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ
അവൻ ഇടവരുത്തരുത് അധികം കുതിരകെള ലഭിക്കുവാനായി അടിമകെള ൈക മാറ്റത്തിനായി
മി്രസയിമിേലക്ക്അയക്കരുത്
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കവിൾ രണ്ടും ആമാശയവും െകാടുക്കണം. 4 ധാന്യം, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ
എന്നിവയുെടആദ്യഫലവും നിെന്റആടുകള െട ക്രതിക്കുന്നആദ്യേരാമവും
നീ അവന് െകാടുക്കണം. 5 യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ എേപ്പാഴും
ശു്രശൂഷിക്കുവാൻ നില്േക്കണ്ടതിന് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും അവെനയും പു്രതന്മാെരയും ആണ്
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത.്

6ഏെതങ്കിലും യി്രസാേയല്യപട്ടണത്തിൽ പരേദശിയായി വസിച്ചിരുന്ന ഒരു
േലവ്യൻഅവിെടനിന്ന് യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നസ്ഥലേത്തക്ക് വന്നാൽ
- അവന് മനസ്സ േപാെല വരാം, 7 അവിെട യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നില്ക്കുന്ന േലവ്യരായ തെന്റ സകലസേഹാദരന്മാെരയും േപാെല അവനും
തെന്റൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യാം. 8അവെന്റ
പിതൃസ്വത്ത് വിറ്റ കിട്ടിയ മുതലിനു പുറെമ അവരുെട ഉപജീവനത്തിനുള്ളത്
സമാംശമായിരിക്കണം.

9 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന േദശത്ത്
എത്തിയേശഷം അവിടുെത്ത ജനതകള െട േമ്ലച്ഛതകൾ നീ പഠിക്കരുത.്
10 തെന്റ മകെനേയാ മകെളേയാ അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിക്കുന്നവൻ,
്രപശ്നക്കാരൻ, മുഹൂർത്തക്കാരൻ, ആഭിചാരകൻ, ക്ഷു്രദക്കാരൻ,
11 മ്രന്തവാദി, െവളിച്ചപ്പാട,് ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ, അഞ്ജനക്കാരൻ
എന്നിങ്ങെനയുള്ളവർ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ കാണരുത.് 12ഈ കാര്യങ്ങൾ
െചയ്യന്നവെനല്ലാം യേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു; ഇങ്ങെനയുള്ള
േമ്ലച്ഛതകൾനിമിത്തം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവെര നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്നു. 13 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക നീ നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കണം. 14 നീ നീക്കിക്കളയുവാനിരിക്കുന്ന
ജനതകൾ മുഹൂർത്തക്കാരുെടയും ്രപശ്നക്കാരുെടയും വാക്കുേകട്ട് നടന്നു;
നീേയാഅങ്ങെന െചയ്യ വാൻ നിെന്റൈദവമായ യേഹാവഅനുവദിച്ചിട്ടില്ല.
15 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് എെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകെന,
നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ, നിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്നുതെന്ന,
എഴുേന്നല്പിച്ച തരും; അവെന്റ വചനം നിങ്ങൾ േകൾക്കണം. 16 “ഞാൻ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഇനി എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട ശബ്ദം
േകൾക്കുവാനുംഈമഹത്തായഅഗ്നികാണുവാനുംഎനിക്കു്ഇടവരരുേത”
എന്നിങ്ങെന േഹാേരബിൽവച്ച് മഹാേയാഗം കൂടിയ നാളിൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവേയാട് നീ അേപക്ഷിച്ചതുേപാെല തെന്ന. 17 അന്ന്
യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ: “അവർ പറഞ്ഞത്
ശരി. 18 നിെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകെന ഞാൻ അവർക്ക് അവരുെട
സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്ന് എഴുേന്നല്പിച്ച് എെന്റ വചനങ്ങെള
അവെന്റ നാവിേന്മൽ ആക്കും; ഞാൻ അവേനാട് കല്പിക്കുന്നെതല്ലം
അവൻ അവേരാടു പറയും. 19 അവൻ എെന്റ നാമത്തിൽ പറയുന്ന
എെന്റ വചനങ്ങൾ ആെരങ്കിലും േകൾക്കാതിരുന്നാൽ അവേനാട് ഞാൻ
േചാദിക്കും. 20എന്നാൽ ഒരു ്രപവാചകൻ ഞാൻ അവേനാട് കല്പിക്കാത്ത
വചനം എെന്റ നാമത്തിൽ അഹങ്കാരേത്താെട ്രപസ്താവിക്കുകേയാ
അന്യൈദവങ്ങള െട നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുകേയാ െചയ്താൽ
ആ ്രപവാചകൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 21 അത് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യാത്ത വചനം എന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങെന അറിയും എന്നു
നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 22 ഒരു ്രപവാചകൻ യേഹാവയുെട
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നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം സംഭവിക്കുകേയാ ഒത്തുവരുകേയാ
െചയ്യാതിരുന്നാൽ അത് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതല്ല; ്രപവാചകൻ അത്
സ്വയമായിസംസാരിച്ചതെ്രത;അവെന േപടിക്കരുത”്.

19
1 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന േദശത്തിെല ജനതകെള
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ േഛദിച്ച കളയുകയും നീ അവരുെട
േദശം കീഴടക്കി അവരുെട പട്ടണങ്ങളിലും വീടുകളിലും പാർക്കുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ 2 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് അവകാശമായി
തരുന്ന േദശത്തിൽ മൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾ േവർതിരിക്കണം. 3ആെരങ്കിലും
െകാലെചയ്തുേപായാൽ അവിേടക്ക് ഓടിേപ്പാേകണ്ടതിന് നീ ഒരു വഴി
ഉണ്ടാക്കുകയും* നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് അവകാശമായി
തരുന്ന േദശം മൂന്നായി വിഭാഗിക്കുകയും േവണം; 4 െകാല െചയ്തിട്ട്
അവിേടക്ക് ഓടിേപ്പാകുന്ന ഒരുവൻ ജീവേനാടിരിക്കാനുള്ള ്രപമാണം
എെന്തന്നാൽ: ഒരുവൻപൂർവ്വേദ്വഷംകൂടാെതഅബദ്ധത്താൽകൂട്ട കാരെന
െകാന്നുേപാെയങ്കിൽ, ഉദാഹരണമായി: 5 ഒരുവൻ കൂട്ട കാരേനാടുകൂടി
കാട്ടിൽ േപായി മരംെവട്ട വാൻ േകാടാലി ഓങ്ങുേമ്പാൾ േകാടാലി
ഊരി െതറിച്ച് കൂട്ട കാരെന്റേമൽ െകാണ്ടിട്ട് അവൻ മരിച്ച േപായാൽ,
6 ഇങ്ങെന െകാല െചയ്തവെന രക്ത്രപതികാരകൻ ഉ്രഗേകാപേത്താെട
അതിദൂരം പിന്തുടർന്ന് അവെന പിടിച്ച് െകാല്ലാതിരിക്കുവാൻ അവൻ
ആ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി ജീവേനാടിരിക്കണം; അവന്
കൂട്ട കാരേനാട് പൂർവ്വേദ്വഷമില്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട് മരണശിക്ഷയ്ക്ക്
കാരണമില്ല. 7 അതുെകാണ്ട് മൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾ േവർതിരിക്കണെമന്ന്
ഞാൻ നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 8 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
നീ സ്േനഹിച്ച് എല്ലാനാള ം അവെന്റ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ഞാൻ
ഇന്ന് നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സകല കല്പനകള ം ജാ്രഗതേയാെട
്രപമാണിക്കുകയും െചയ്താൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ 9 നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യം െചയ്തതുേപാെല നിെന്റ അതിര് വിശാലമാക്കി
നിെന്റ പിതാക്കന്മാർക്ക് െകാടുക്കുെമന്ന് വാഗ്ദത്തം െചയ്ത േദശം
എല്ലാം നിനക്ക് തരും. അേപ്പാൾ ഈ മൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾ കൂടാെത
േവെറ മൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾ കൂടി േവർതിരിക്കണം. 10 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന േദശത്ത് കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം
െചാരിഞ്ഞിട്ട് നിെന്റേമൽ രക്തപാതകം ഉണ്ടാകരുത.് 11എന്നാൽ ഒരുവൻ
കൂട്ട കാരെന േദ്വഷിച്ച് അവസരം േനാക്കി അവേനാട് കയർത്ത് അവെന
അടിച്ച െകാന്നേശഷം ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിേലക്ക് ഓടിേപ്പായാൽ,
12 അവെന്റ പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാർ ആളയച്ച് അവെന അവിെടനിന്നു
വരുത്തി അവെന െകാേല്ലണ്ടതിന് രക്ത്രപതികാരകെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കണം. 13 നിനക്ക് അവേനാട് കനിവ് േതാന്നരുത;് നിനക്ക് നന്മ
വരുവാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം െചാരിഞ്ഞ പാതകം യി്രസാേയലിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയണം.

14 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന േദശത്ത്
നീ ൈകവശമാക്കുവാനിരിക്കുന്ന നിെന്റ അവകാശത്തിൽ പൂർവ്വികന്മാർ
വച്ചിരിക്കുന്നകൂട്ട കാരെന്റഅതിര് നീക്കരുത.്

* 19. 3 ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കുകയും വഴി ദൂരംഅളക്കുകയും
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15മനുഷ്യൻെചയ്യന്നഏത്അകൃത്യത്തിേനാപാപത്തിേനാഅവെന്റേനെര
ഏകസാക്ഷി നിൽക്കരുത;് രേണ്ടാ മൂേന്നാ സാക്ഷികള െട വാെമാഴിേമൽ
കാര്യം ഉറപ്പാക്കണം. 16ഒരുവെന്റ േനെരഅകൃത്യംസാക്ഷീകരിക്കുവാന ്ഒരു
കള്ളസ്സാക്ഷിഅവന് വിേരാധമായിഎഴുേന്നറ്റാൽ 17തമ്മിൽവ്യവഹാരമുള്ള
രണ്ടുേപരും യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽഅന്നുള്ളപുേരാഹിതന്മാരുെടയും
ന്യായാധിപന്മാരുെടയും മുമ്പാെകനിൽക്കണം. 18ന്യായാധിപന്മാർനല്ലവണ്ണം
വിസ്താരം കഴിക്കണം; സാക്ഷി കള്ളസ്സാക്ഷി എന്നും സേഹാദരെന്റ
േനെര കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു എന്നും കണ്ടാൽ 19 അവൻ സേഹാദരന്
വരുത്തുവാൻ നിരൂപിച്ചതുേപാെല നിങ്ങൾ അവേനാട് െചയ്യണം; ഇങ്ങെന
നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് േദാഷം നീക്കിക്കളയണം. 20 ഇനി നിങ്ങള െട
ഇടയിൽഅതുേപാെലയുള്ള േദാഷം നടക്കാതിരിക്കുന്നതിന് േശഷമുള്ളവർ
േകട്ട് ഭയെപ്പടണം. 21ഈകാര്യത്തിൽ നിനക്ക് കനിവ് േതാന്നരുത;് ജീവന്
പകരം ജീവൻ, കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ,് പല്ലിന് പകരം പല്ല്,ൈകയ്ക്കു പകരം
ൈക,കാലിന് പകരംകാൽ.

20
1 നീ ശ്രതുക്കേളാട് യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ കുതിരകെളയും
രഥങ്ങെളയും നിന്നിലും അധികം ജനെത്തയും കാണുേമ്പാൾ
േപടിക്കരുത;് ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് നിെന്ന െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട.് 2 നിങ്ങൾ യുദ്ധം െചയ്യാൻ
തുടങ്ങുേമ്പാൾ പുേരാഹിതൻ വന്ന് ജനേത്താട് ഇ്രപകാരം സംസാരിക്കണം:
3 “യി്രസാേയേല, േകൾക്കുക; നിങ്ങൾ ഇന്ന് ശ്രതുക്കേളാട് യുദ്ധത്തിനായി
ഒരുങ്ങുന്നു; അൈധര്യെപ്പടരുത,് േപടിക്കരുത,് നടുങ്ങിേപ്പാകരുത;്
അവെര കണ്ട് ്രഭമിക്കയുമരുത.് 4 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ശ്രതുക്കേളാട് യുദ്ധം െചയ്ത് നിങ്ങെള രക്ഷിപ്പാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂടി േപാരുന്നു”. 5പിെന്ന ്രപമാണികൾ ജനേത്താട് പറേയണ്ടത:്
“ആെരങ്കിലും ഒരു പുതിയ വീട് പണിയിച്ച് ഗൃഹ്രപേവശം കഴിയാെത
ഇരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, അവൻ പടയിൽ മരിച്ച േപാകയും മെറ്റാരുവൻ
ഗൃഹ്രപേവശം കഴിക്കുകയും െചയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് അവൻ വീട്ടിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട. 6 ആെരങ്കിലും ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കി
അതിെന്റ ഫലം അനുഭവിക്കാെത ഇരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ പടയിൽ
മരിച്ച േപാവുകയും മെറ്റാരുവൻ അതിെന്റ ഫലം അനുഭവിക്കയും
െചയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് അവൻ വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട. 7ആെരങ്കിലും
ഒരു സ്്രതീെയ വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിച്ചേശഷം അവെള വിവാഹം
കഴിക്കാെതയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ പടയിൽ മരിച്ച േപാകയും
മെറ്റാരുവൻ അവെള വിവാഹം കഴിക്കുകയും െചയ്യാതിരിക്കുന്നതിന്
അവൻ വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട”. 8 ്രപമാണികൾ പിെന്നയും ജനേത്താടു
പറേയണ്ടത:് “ആർെക്കങ്കിലും ഭയവും അൈധര്യവും ഉെണ്ടങ്കിൽ
അവൻ വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട. അവൻ തെന്നേപ്പാെല തെന്റ
സേഹാദരെന്റ ഹൃദയെത്തയും അൈധര്യെപ്പടുത്താതിരിക്കെട്ട” 9 ഇങ്ങെന
്രപമാണികൾജനേത്താട് പറഞ്ഞുതീർന്നേശഷംഅവർൈസന്യാധിപന്മാെര
േസനാമുഖത്ത് നിേയാഗിക്കണം.

10 നീ ഒരു പട്ടണേത്താട് യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ അടുത്തുെചല്ല േമ്പാൾ
‘സമാധാനം’ എന്ന് വിളിച്ച പറയണം. 11 ‘സമാധാനം’ എന്ന് മറുപടി
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പറഞ്ഞ് പട്ടണവാതിൽ തുറന്നുതന്നാൽ അതിലുള്ള ജനം എല്ലാം നിനക്ക്
ഊഴിയേവലക്കാരായി േസവ െചയ്യണം. 12എന്നാൽ ആ പട്ടണം നിേന്നാട്
സമാധാനമാകാെത യുദ്ധം െചയ്യന്നു എങ്കിൽ അതിെന ഉപേരാധിക്കണം.
13നിെന്റൈദവമായയേഹാവഅത്നിെന്റകയ്യിൽഏല്പിച്ചേശഷംഅതിലുള്ള
പുരുഷ്രപജെയ എല്ലാം വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ െകാല്ലണം. 14എന്നാൽ
സ്്രതീകെളയും കുട്ടികെളയും നാൽക്കാലികെളയും പട്ടണത്തിലുള്ള
സകലവും അതിെല െകാള്ളയും നിനക്കായി എടുക്കാം; നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തന്ന നിെന്റ ശ്രതുക്കള െട െകാള്ള നിനക്ക്
അനുഭവിക്കാം. 15ഈ ജനതകള െട പട്ടണങ്ങളല്ലാെത വളെര ദൂരയുള്ള
എല്ലാപട്ടണങ്ങേളാടും ഇങ്ങെന െചയ്യണം. 16 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ജനതകള െട പട്ടണങ്ങളിൽ ശ്വാസമുള്ള
ഒന്നിെനയും ജീവേനാെട െവക്കാെത 17 ഹിത്യർ, അേമാര്യർ, െപരിസ്യർ,
കനാന്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവെര നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ശപഥാർപ്പിതമായി സംഹരിക്കണം. 18അവർ
അവരുെട േദവപൂജയിൽ െചയ്തുേപാരുന്ന സകലേമ്ലച്ഛതള ം െചയ്യ വാൻ
നിങ്ങെള പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവേയാട് പാപം
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് തെന്ന.

19 യുദ്ധത്തിൽ ഒരു പട്ടണം പിടിക്കുവാൻ അത് വളെരക്കാലം
ഉപേരാധിേക്കണ്ടിവന്നാൽ അതിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ േകാടാലിെകാണ്ട് െവട്ടി
നശിപ്പിക്കരുത;് അവയുെട ഫലം നിനക്ക് തിന്നാവുന്നതാകയാൽ അവ
െവട്ടിക്കളയരുത;് നീ േദശെത്ത വൃക്ഷങ്ങെള നിേരാധിക്കുവാൻ അവ
മനുഷ്യരാകുന്നുേവാ? 20 തിന്നുവാനുള്ള ഫലവൃക്ഷമല്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങൾ
മാ്രതം െവട്ടി, നിേന്നാട് യുദ്ധം െചയ്യന്ന പട്ടണം കീഴടങ്ങുംവെര അതിെന്റ
േനെര െകാത്തളം പണിയാൻ ഉപേയാഗിക്കാം.

21
1 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന
േദശത്ത് വയലിൽ ഒരുവെന െകാന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുകയും അവെന
െകാന്നവൻആെരന്ന്അറിയാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ,നിെന്റമൂപ്പന്മാരും
2 ന്യായധിപന്മാരും പുറത്ത് െചന്ന് െകാല്ലെപ്പട്ടവെന്റ ചുറ്റ മുള്ള ഓേരാ
പട്ടണം വെരയുമുള്ള ദൂരം അളക്കണം. 3 െകാല്ലെപ്പട്ടവന് ഏറ്റവും
അടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാർ, േവല െചയ്യിക്കാത്തതും
നുകം വച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു പശുക്കിടാവിെന െകാണ്ടുവരണം. 4ആ
പട്ടണത്തിെലമൂപ്പന്മാർഉഴവുംവിതയുംഇല്ലാത്തതുംനീെരാഴുക്കുള്ളതുമായ
ഒരു താഴ്വരയിൽ പശുക്കിടാവിെന െകാണ്ടുെചന്ന് അവിെടെവച്ച്
അതിെന്റ കഴുത്ത് ഒടിച്ച കളയണം. 5 പിെന്ന േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാർ
അടുത്തു െചല്ലണം; അവെരയേല്ലാ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തനിക്ക്
ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാനും യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ അനു്രഗഹിക്കുവാനും
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത;്അവരുെട വാക്കനുസരിച്ച് സകലവ്യവഹാരവും
അടികലശലും തീർേക്കണ്ടതാകുന്നു. 6 െകാല്ലെപ്പട്ടവെന്റ അടുത്തുള്ള
പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാർ എല്ലാവരും താഴ്വരയിൽവച്ച് കഴുെത്താടിച്ച
പശുക്കിടാവിേന്മൽ അവരുെട ൈക കഴുകി: 7 “ഞങ്ങള െട ൈകകൾ ആ
രക്തം െചാരിഞ്ഞിട്ടില്ല,ഞങ്ങള െട കണ്ണ്അത് കണ്ടിട്ട മില്ല. 8യേഹാേവ, നീ
വീെണ്ടടുത്ത നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിേനാട് ക്ഷമിക്കണേമ; നിെന്റ
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ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ മേദ്ധ്യ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ഇരിക്കുവാൻ
ഇടവരുത്തരുേത” എന്ന് പറയണം; എന്നാൽആ രക്തപാതകത്തിൽ നിന്ന്
അവർ േമാചിക്കെപ്പടും. 9ഇങ്ങെന യേഹാവയ്ക്ക് ഹിതകരമായത് െചയ്ത്
കുറ്റമില്ലാത്തരക്തംനിങ്ങള െടഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയണം.

10 നീ ശ്രതുക്കേളാട് യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ പുറെപ്പട്ടിട്ട് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുകയും നീ അവെര
ബദ്ധന്മാരായി പിടിക്കുകയും െചയ്താൽ 11ആ ബദ്ധന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
സുന്ദരിയാെയാരു സ്്രതീെയ കണ്ട് അവെള ഭാര്യയായി എടുക്കുവാൻ
ആ്രഗഹം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ, 12 നീ അവെള വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപാകണം;
അവൾ തല മുണ്ഡനം െചയ്ത,് നഖം െവട്ടി, ബദ്ധന്മാരുെട വസ്്രതം മാറി,
13നിെന്റ വീട്ടിൽ വസിച്ച് ഒരു മാസം തെന്റഅപ്പെനയുംഅമ്മെയയും കുറിച്ച്
ദുഃഖിക്കയും െചയ്തേശഷം, നീ അവള െട അടുക്കൽ െചന്ന് അവൾക്ക്
ഭർത്താവായും അവൾ നിനക്ക് ഭാര്യയായും ഇരിക്കണം. 14 എന്നാൽ
നിനക്ക് അവേളാട് ഇഷ്ടമില്ലാതാെയങ്കിൽ അവെള സ്വത്രന്തയായി
വിട്ടയക്കണം; അവെള ഒരിക്കലും വിലയ്ക്ക് വില ്ക്കരുത;് നീ അവെള
പരി്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ട്അവേളാട് ്രകൂരമായി ഇടെപടരുത.്

15 രണ്ടു ഭാര്യമാർ ഉള്ള ഒരുവൻ ഒരാെള ഇഷ്ടെപ്പടുകയും മെറ്റ
ഭാര്യേയാട് ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കുകയും,അവർ ഇരുവരും അവന് പു്രതന്മാെര
്രപസവിക്കുകയും െചയ്താൽ 16അവൻതെന്റസ്വത്ത് പു്രതന്മാർക്ക് ഭാഗിച്ച
െകാടുക്കുേമ്പാൾ, ആദ്യജാതൻ അനിഷ്ടയുെട മകനാെണങ്കിൽ അവനു
പകരം ഇഷ്ടമുള്ള ഭാര്യയുെട മകന് േജ്യഷ്ഠാവകാശം െകാടുക്കരുത.്
17 തനിക്കുള്ള സകലത്തിലും രണ്ടു പങ്ക് അനിഷ്ടയുെട മകന് െകാടുത്ത്
അവെനആദ്യജാതനായി സ്വീകരിക്കണം;ആമകൻഅവെന്റബലത്തിെന്റ
ആരംഭമേല്ലാ; േജ്യഷ്ഠാവകാശംഅവനുള്ളതാകുന്നു.

18 അപ്പെന്റേയാ അമ്മയുെടേയാ വാക്കു േകൾക്കാെതയും അവർ
ശാസിച്ചാൽഅനുസരിക്കാെതയുമിരിക്കുന്ന ശാഠ്യക്കാരനും മത്സരിയുമായ
മകൻ ഒരുവന് ഉെണ്ടങ്കിൽ 19അമ്മയപ്പന്മാർ അവെന പിടിച്ച് പട്ടണത്തിെല
മൂപ്പന്മാരുെടഅടുക്കൽപട്ടണവാതില്ക്കൽെകാണ്ടുേപായി: 20 “ഞങ്ങള െട
ഈമകൻശാഠ്യക്കാരനും മത്സരിയുംഞങ്ങള െട വാക്ക് േകൾക്കാത്തവനും
ഭക്ഷണ്രപിയനും മദ്യപനും ആകുന്നു” എന്ന് പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാേരാട്
പറയണം. 21പിെന്നഅവെന്റപട്ടണക്കാർഎല്ലാവരുംഅവെനകെല്ലറിഞ്ഞു
െകാല്ലണം. ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് േദാഷം നീക്കിക്കളയണം;
യി്രസാേയെലല്ലാം േകട്ട് ഭയെപ്പടണം.

22ഒരുവൻ മരണേയാഗ്യമായ ഒരു പാപംെചയ്തിട്ട് അവെന ഒരു മരത്തിൽ
തൂക്കി െകാന്നാൽ 23 അവെന്റ ശവം മരത്തിേന്മൽ രാ്രതിമുഴുവനും
കിടക്കരുത;്അന്നുതെന്നഅത്കുഴിച്ചിടണം;മരത്തിേന്മൽതൂങ്ങിമരിച്ചവൻ
ൈദവസന്നിധിയിൽ ശാപ്രഗസ്തൻആകുന്നു; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്ക്അവകാശമായി തരുന്ന േദശം നീഅശുദ്ധമാക്കരുത.്

22
1 സേഹാദരെന്റ കാളേയാ ആേടാ വഴിെതറ്റി അലയുന്നത് നീ
കണ്ടാൽ, ഒഴിഞ്ഞുകളയാെത, അതിെന സേഹാദരെന്റ അടുക്കൽ
എത്തിച്ച െകാടുക്കണം. 2 ആ സേഹാദരൻ നിനക്ക് സമീപസ്ഥനല്ല,
നീ ഉടമസ്ഥെന അറിയുകയും ഇല്ല എങ്കിൽ അതിെന നിെന്റ വീട്ടിൽ
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െകാണ്ടുേപാകണം; സേഹാദരൻ അതിെന അേന്വഷിച്ച് വരുംവെര അത്
നിെന്റ അടുക്കൽ ഇരിക്കണം; പിെന്ന അവന് മടക്കിെക്കാടുക്കണം.
3അങ്ങെന തെന്നഅവെന്റ കഴുതയുെടയും, വസ്്രതത്തിെന്റയും,അവെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് കാണാെത േപായതും നീ കെണ്ടത്തിയതുമായ ഏതു
വസ്തുവിെന്റയും കാര്യത്തിലും െചയ്യണം; ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നീ
ഒഴിഞ്ഞുകളയരുത.്

4 സേഹാദരെന്റ കഴുതേയാ കാളേയാ വഴിയിൽ വീണുകിടക്കുന്നത്
നീ കണ്ടാൽ ഒഴിഞ്ഞുേപാകാെത അതിെന എഴുേന്നല്പിക്കാൻ അവെന
സഹായിക്കണം.

5 പുരുഷെന്റ വസ്്രതം സ്്രതീയും, സ്്രതീയുെട വസ്്രതം പുരുഷനും
ധരിക്കരുത;് അങ്ങെന െചയ്യന്നവെര എല്ലാം നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു.

6 മരത്തിേന്മേലാ നിലേത്താ, കുഞ്ഞുങ്ങേളാ മുട്ടകേളാ ഉള്ള ഒരു
പക്ഷിക്കൂട് നീ വഴിയിൽവച്ച് കാണുകയും, തള്ളപ്പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങള െട
മീെതേയാ മുട്ടകള െട മീെതേയാ ഇരിക്കുകയും െചയ്യന്നു എങ്കിൽ നീ
കുഞ്ഞുങ്ങേളാടുകൂടി തള്ളെയപിടിക്കരുത.് 7നിനക്ക് നന്നായിരിക്കുവാനും
ദീർഘായുസ്സണ്ടാകുവാനും തള്ളെയ വിട്ട കളയണം; കുഞ്ഞുങ്ങെള
എടുക്കാം.

8 ഒരു പുതിയ വീട് പണിതാൽ നിെന്റ വീടിെന്റ മുകളിൽനിന്ന്ആെരങ്കിലും
വീണ് വീടിേന്മൽ രക്തപാതകം വരാതിരിക്കുന്നതിന് നീ അതിന്
ൈകമതിൽ ഉണ്ടാക്കണം. 9 നിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ മേറ്റെതങ്കിലും
വിത്ത് വിതയ്ക്കരുത;് അങ്ങെന െചയ്താൽ നീ വിതച്ച വിത്തിെന്റ
വിളവും മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ അനുഭവവും* വിശുദ്ധമന്ദിരം വകയ്ക്ക്
േചർന്നുേപാകും.

10കാളെയയും കഴുതെയയും ഒന്നിച്ച് പൂട്ടി നിലം ഉഴരുത.് 11ആട്ട േരാമവും
ചണവും കൂടിക്കലർന്നവസ്്രതം ധരിക്കരുത.്

12 നീ പുതയ്ക്കുന്ന പുതപ്പിെന്റ നാല് േകാണുകളിലും
െതാങ്ങലുണ്ടാക്കണം.

13 ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്്രതീെയ വിവാഹംകഴിച്ച് അവള മായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടേശഷം അവേളാട് െവറുപ്പ് േതാന്നി.
14 “ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചഈസ്്രതീയിൽ കന്യകാലക്ഷണം കണ്ടില്ല”എന്ന്
പറഞ്ഞ,്അവൾക്ക് നാണേക്കട് വരുത്തി,അപവാദം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാൽ
15 യുവതിയുെട അമ്മയപ്പന്മാർ അവരുെട മകൾ കന്യകയായിരുന്നു
എന്നതിെന്റ െതളിവുമായി പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാരുെട അടുക്കൽ
പട്ടണവാതില്ക്കൽ വരണം. 16 യുവതിയുെട അപ്പൻ മൂപ്പന്മാേരാട്:
“ഞാൻ എെന്റ മകെള ഈ പുരുഷന് ഭാര്യയായി െകാടുത്തു; എന്നാൽ
അവന് അവേളാടു അനിഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. 17 എെന്റ മകളിൽ
കന്യകാലക്ഷണം കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾക്ക് നാണേക്കട്
വരുത്തുന്നു; എന്നാൽ എെന്റ മകൾ കന്യകയായിരുന്നു എന്നതിന് െതളിവ്
ഇതാ” എന്ന് പറഞ്ഞ് പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാരുെട മുമ്പിൽ ആ വസ്്രതം
നിവർത്തണം. 18അേപ്പാൾ പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാർ ആ പുരുഷെന പിടിച്ച്
ശിക്ഷിക്കണം. 19അവൻയി്രസാേയലിൽ ഒരു കന്യകെയക്കുറിച്ച് അപവാദം
പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതിനാൽ അവർ അവേനാട് നൂറ് െവള്ളിക്കാശ് പിഴ

* 22. 9 മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ അനുഭവവും വിശുദ്ധമായത് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തില് 
െകാണ്ടുേപാകാനുള്ളതും
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ഈടാക്കി യുവതിയുെട അപ്പന് െകാടുക്കണം; അവൾ അവന് തേന്ന
ഭാര്യയായിരിക്കണം; അവൻ തെന്റ ആയുഷ്കാലെത്താരിക്കലും അവെള
ഉേപക്ഷിച്ച കൂടാ. 20എന്നാൽ യുവതിയിൽ കന്യകാലക്ഷണം കണ്ടില്ല എന്ന
വാക്ക് സത്യം ആയിരുന്നാൽ 21 അവർ യുവതിെയ അവള െട അപ്പെന്റ
വീട്ട വാതില് ക്കൽ െകാണ്ടുേപായി അവൾ യി്രസാേയലിൽ വഷളത്തം
്രപവർത്തിച്ച്അപ്പെന്റവീട്ടിൽവച്ച†്േവശ്യാേദാഷംെചയ്യ കെകാണ്ട്അവള െട
പട്ടണക്കാർ അവെള കെല്ലറിഞ്ഞു െകാല്ലണം; ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട
ഇടയിൽനിന്ന് േദാഷം നീക്കിക്കളയണം.

22 ഒരു പുരുഷെന്റ ഭാര്യയായ സ്്രതീേയാടുകൂടി മെറ്റാരുവൻ ശയിക്കുന്നത്
കണ്ടാൽആപുരുഷനും സ്്രതീയും മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം; ഇങ്ങെന
യി്രസാേയലിൽനിന്ന് േദാഷം നീക്കിക്കളയണം.

23 വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കന്യകയായ ഒരു യുവതിെയ
ഒരുവൻ പട്ടണത്തിൽവച്ച കണ്ട്അവേളാടുകൂടി ശയിച്ചാൽ 24പട്ടണത്തിൽ
ആയിരുന്നിട്ട ം നിലവിളിക്കായ്കെകാണ്ട് യുവതിയും, കൂട്ട കാരെന്റ
ഭാര്യയ്ക്ക് അപമാനം വരുത്തിയതുെകാണ്ട് ആ പുരുഷനും മരണേയാഗ്യർ.
നിങ്ങൾ അവെര ഇരുവെരയും പട്ടണവാതില്ക്കൽ െകാണ്ടുവന്ന്
കെല്ലറിഞ്ഞു െകാല്ലണം; ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് േദാഷം
നീക്കിക്കളയണം.

25 എന്നാൽ വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു യുവതിെയ
ഒരുവൻ വയലിൽവച്ച് കണ്ട് ബലാൽക്കാരം െചയ്ത് അവേളാടുകൂടി
ശയിച്ചാൽ പുരുഷൻ മാ്രതം മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 26 യുവതിെയ
ഒന്നും െചയ്യരുത;് അവൾക്ക് മരണേയാഗ്യമായ പാപമില്ല. ഒരുവൻ
കൂട്ട കാരെന്റ േനെര കയർത്ത് അവെന െകാല്ല ന്നതുേപാെലയേ്രത ഈ
കാര്യം. 27 വയലിൽവച്ചാണ് അവൻ അവെള കെണ്ടത്തിയത;് യുവതി
നിലവിളിച്ചാലുംഅവെള രക്ഷിക്കുവാൻആരും ഇല്ലായിരുന്നു.

28വിവാഹനിശ്ചയംകഴിയാത്തകന്യകയായഒരുയുവതിെയഒരുവൻകണ്ട്
അവെളപിടിച്ച്അവേളാടുകൂടി ശയിക്കുകയുംഅവെരകണ്ടുപിടിക്കുകയും
െചയ്താൽ 29 അവേളാടുകൂടി ശയിച്ച പുരുഷൻ യുവതിയുെട അപ്പന്
അമ്പത് െവള്ളിക്കാശ് െകാടുക്കണം; അവൾ അവെന്റ ഭാര്യയാവുകയും
േവണം. അവൻ അവൾക്ക് അപമാനം വരുത്തിയേല്ലാ; അവൻ തെന്റ
ആയുഷ്കാലെത്താരിക്കലുംഅവെള ഉേപക്ഷിച്ച കൂടാ.

30 അപ്പെന്റ ഭാര്യെയ‡ ആരും പരി്രഗഹിക്കരുത;് അപ്പെന്റ വസ്്രതം
നീക്കുകയുംഅരുത.്

23
1ഷണ്ഡേനാഛിന്നലിംഗേനായേഹാവയുെടസഭയിൽ ്രപേവശിക്കരുത.്
2ജാരസന്തതിയേഹാവയുെടസഭയിൽ ്രപേവശിക്കരുത;്അവെന്റപത്താം
തലമുറേപാലും യേഹാവയുെടസഭയിൽ ്രപേവശിക്കരുത.്

3 ഒരു അേമ്മാന്യേനാ േമാവാബ്യേനാ യേഹാവയുെട സഭയിൽ
്രപേവശിക്കരുത;് അവരുെട പത്താം തലമുറേപാലും ഒരുനാള ം
യേഹാവയുെട സഭയിൽ ്രപേവശിക്കരുത.് 4 നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
വരുേമ്പാൾ അവർ അപ്പവും െവള്ളവുമായി വഴിയിൽ നിങ്ങെള
സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ടും നിെന്ന ശപിക്കുവാൻ അവർ
† 22. 21 അപ്പെന്റ വീട്ടിൽവച്ച് വീട്ടിൽആയിരിക്കുേമ്പാള ് ‡ 22. 30 അപ്പെന്റ ഭാര്യെയഅപ്പെന്റ
ഏെതാരു ഭാര്യെയയും
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െമെസാെപാത്താമ്യയിെല െപേഥാരിൽനിന്ന് െബേയാരിെന്റ മകനായ
ബിെലയാമിെന നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി കൂലിയ്ക്കു വിളിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടും
തെന്ന. 5എന്നാൽ ബിെലയാമിന് െചവിെകാടുക്കുവാൻ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് മനസ്സില്ലായിരുന്നു; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
സ്േനഹിച്ചതുെകാണ്ട് ശാപം നിനക്ക് അനു്രഗഹമാക്കിത്തീർത്തു.
6 ആകയാൽ നിെന്റ ആയുഷ്കാലെത്താരിക്കലും അവരുെട
സമാധാനത്തിനും നന്മയ്ക്കും േവണ്ടി ചിന്തിക്കരുത.്

7 ഏേദാമ്യെന െവറുക്കരുത;് അവൻ നിെന്റ സേഹാദരനല്ലേയാ.
ഈജിപ്റ്റ കാെര െവറുക്കരുത;് നീ അവെന്റ േദശത്ത് പരേദശി
ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 8അവർക്ക് ജനിക്കുന്ന മൂന്നാം തലമുറയിെല മക്കൾക്ക്
യേഹാവയുെടസഭയിൽ ്രപേവശിക്കാം.

9 ശ്രതുക്കൾക്കു േനെര പാളയമിറങ്ങുേമ്പാൾ െകാള്ളരുതാത്ത
കാര്യെമാന്നും െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ നീ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളണം. 10 രാ്രതിയിൽ
സംഭവിച്ച ഏെതങ്കിലും കാര്യത്താൽ അശുദ്ധനായ്തീർന്ന ഒരുവൻ
നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവൻ പാളയത്തിന് പുറത്തുേപാകണം;
പാളയത്തിനകത്ത് വരരുത.് 11സന്ധ്യയാകുേമ്പാൾ അവൻ െവള്ളത്തിൽ
കുളിക്കണം; സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചേശഷം അവന് പാളയത്തിനകത്തു
വരാം. 12 വിസർജ്ജനത്തിനു േപാകുവാൻ നിനക്ക് പാളയത്തിനു പുറത്ത്
ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 13 നിെന്റ ആയുധങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ
ഒരു പാരയും ഉണ്ടായിരിേക്കണം; വിസർജ്ജനത്തിന് ഇരിക്കുേമ്പാൾ
അതുെകാണ്ട് ഒരു കുഴി കുഴിച്ച് നിെന്റ വിസർജ്ജ്യം മൂടിക്കളയണം.
14നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന രക്ഷിക്കുവാനും ശ്രതുക്കെള നിനക്ക്
ഏല്പിച്ച തരുവാനും നിെന്റ പാളയത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽനടക്കുന്നു;നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ മാലിന്യം കണ്ടിട്ട് അവൻ നിെന്ന വിട്ടകലാതിരിപ്പാൻ നിെന്റ പാളയം
ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം.

15 യജമാനെന വിട്ട് നിെന്റ അടുക്കൽ ശരണം ്രപാപിക്കുവാൻ വന്ന
ദാസെന യജമാനെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കരുത.് 16 അവൻ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽഏെതങ്കിലും പട്ടണത്തിൽതനിക്കു േബാധിച്ചിടത്ത് നിേന്നാടുകൂെട
പാർക്കെട്ട;അവെനബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത.്

17 യി്രസാേയൽപു്രതിമാരുെട ഇടയിൽ ഒരു േവശ്യ ഉണ്ടാകരുത;്
യി്രസാേയൽപു്രതന്മാരുെട ഇടയിൽ ഒരു പുരുഷൈമഥുനക്കാരനും
ഉണ്ടാകരുത.് 18 ആേണാ െപേണ്ണാ ആയ േവശ്യയുെട കൂലിയും
നായുെട വിലയും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക്
യാെതാരു േനർച്ചയായും െകാണ്ടുവരരുത;് ഇവ രണ്ടും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക്അറപ്പാകുന്നു.

19 പണത്തിേനാ, ആഹാരത്തിേനാ, വായ്പ്പ െകാടുക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും
വസ്തുവിേനാ സേഹാദരേനാട് പലിശ വാങ്ങരുത.് 20അന്യേനാട് പലിശ
വാങ്ങാം; എന്നാൽ നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശത്ത് നീ
ൈകവയ്ക്കുന്നതിെലാെക്കയും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന് സേഹാദരേനാട് പലിശവാങ്ങരുത.്

21 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു േനർച്ച േനർന്നാൽ അത്
നിവർത്തിക്കുവാൻ താമസം വരുത്തരുത;് അങ്ങെന െചയ്താൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാട് േചാദിക്കും;അത് നിനക്ക് പാപമായിരിക്കും.
22 േനരാതിരിക്കുന്നത് പാപം ആകയില്ല. 23 നിെന്റ നാവിൽനിന്നു വീണത്
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നിവർത്തിക്കുകയുംവായ്െകാണ്ട് പറഞ്ഞസ്വേമധാദാനംനിെന്റൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് േനർന്നതുേപാെലനിവർത്തിക്കുകയും േവണം.

24 കൂട്ട കാരെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിലൂെട േപാകുേമ്പാൾ ഇഷ്ടംേപാെല
മുന്തിരിപ്പഴം തൃപ്തിയാകുംവണ്ണം നിനക്ക് തിന്നാം; എങ്കിലും നിെന്റ
പാ്രതത്തിൽഇടരുത.്

25 കൂട്ട കാരെന്റ വിളഭൂമിയിൽകൂടി േപാകുേമ്പാൾ നിനക്ക് ൈകെകാണ്ട്
കതിർ പറിക്കാം;എങ്കിലും കൂട്ട കാരെന്റവിളവിൽഅരിവാൾ െവക്കരുത്.

24
1 ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്്രതീെയ വിവാഹം െചയ്തേശഷം അവളിൽ
വല്ല അശുദ്ധിയും കണ്ട് അവന് അവേളാട് അനിഷ്ടം േതാന്നിയാൽ
ഒരു ഉേപക്ഷണപ്രതം എഴുതി കയ്യിൽ െകാടുത്ത് അവെള വീട്ടിൽനിന്ന്
അയയ്േക്കണം. 2 അവെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടേശഷം അവൾക്ക്
മെറ്റാരു പുരുഷന് ഭാര്യയായി ഇരിക്കാം. 3എന്നാൽരണ്ടാമെത്തഭർത്താവും
അവെള െവറുത്ത് ഒരു ഉേപക്ഷണപ്രതംഎഴുതി കയ്യിൽ െകാടുത്ത്അവെള
വീട്ടിൽനിന്ന്അയയ്ക്കുകേയാ, രണ്ടാമെത്തഭർത്താവ് മരിച്ച േപാവുകേയാ
െചയ്താൽ 4 അവെള ഉേപക്ഷിച്ച ആദ്യെത്ത ഭർത്താവിന് അവൾ
അശുദ്ധയായേശഷംഅവെള പിെന്നയും ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച കൂടാ. അത്
യേഹാവയുെടമുമ്പാെകഅറപ്പാകുന്നു;നിെന്റൈദവമായയേഹാവനിനക്ക്
അവകാശമായി തരുന്ന േദശം നീ പാപംെകാണ്ട് മലിനമാക്കരുത.്

5 ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്്രതീെയ വിവാഹം കഴിച്ച ഉടൻ യുദ്ധത്തിന്
േപാകരുത;് അവെന്റേമൽ യാെതാരു ഭാരവും െവക്കരുത;് അവൻ
ഒരു സംവത്സരം വീട്ടിൽ സ്വത്രന്തനായിരുന്ന് താൻ വിവാഹം െചയ്ത
ഭാര്യെയ സേന്താഷിപ്പിക്കണം. 6 മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന അടിക്കേല്ലാ അതിെന്റ
േമൽക്കേല്ലാ ആരും പണയം വാങ്ങരുത;് അത് ജീവെന പണയം
വാങ്ങുകയാണേല്ലാ.

7 ആെരങ്കിലും തെന്റ സേഹാദരന്മാരായ യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ
ഒരുവെന തട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി അവേനാട് കാഠിന്യം ്രപവർത്തിക്കുകേയാ,
അവെന വില്ക്കുകേയാ െചയ്യന്നതു കണ്ടാൽ േമാഷ്ടാവ് മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം. ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് േദാഷം
നീക്കിക്കളയണം.

8 കുഷ്ഠേരാഗം പടർന്നുപിടിക്കാെത സൂക്ഷിക്കുകയും േലവ്യരായ
പുേരാഹിതന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ഉപേദശിച്ച തരുന്നതുേപാെല എല്ലാം
െചയ്യ വാനും ജാ്രഗതയായിരിക്കണം; ഞാൻ അവേരാടു കല്പിച്ചതുേപാെല
തെന്ന നിങ്ങൾ െചയ്യണം. 9 നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടേശഷം
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ വഴിയിൽവച്ച് മിര്യാമിേനാടു െചയ്തത്
ഓർത്തുെകാള്ള ക.

10 കൂട്ട കാരന് എെന്തങ്കിലും വായ്പ്പ െകാടുക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ
പണയം വാങ്ങുവാൻ വീടിനകത്തു കടക്കരുത.് 11 നീ പുറത്തു
നില് ക്കണം; വായ്പ്പ വാങ്ങിയവൻ പണയം നിെന്റ അടുക്കൽ പുറത്തു
െകാണ്ടുവരണം. 12അവൻ ദരി്രദെനങ്കിൽ നീ അവെന്റ പണയം ൈകവശം
വച്ച െകാണ്ട് ഉറങ്ങരുത.് 13അവൻ തെന്റ വസ്്രതം പുതച്ച,് ഉറങ്ങി, നിെന്ന
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ പണയം നീ അവന്
മടക്കിെക്കാടുേക്കണം; അത് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
നിനക്ക് നീതിയായിരിക്കും.
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14 നിെന്റ സേഹാദരന്മാരിേലാ, നിെന്റ േദശത്ത് നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള
പരേദശികളിേലാ, ദരി്രദനും അഗതിയുമായ കൂലിക്കാരെന നീ
പീഡിപ്പിക്കരുത.് 15 അവെന്റ കൂലി അന്നന്ന് െകാടുക്കണം; സൂര്യൻ
അതിേന്മൽ അസ്തമിക്കരുത;് അവൻ ദരി്രദനും അതിനായി
ആശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നവനുമേല്ലാ. അവൻ നിനക്ക് വിേരാധമായി
യേഹാവേയാടു നിലവിളിക്കുവാനും അത് നിനക്ക് പാപമായിത്തീരുവാനും
ഇടവരുത്തരുത.്

16 മക്കൾക്കു പകരം അപ്പന്മാരും, അപ്പന്മാർക്കു പകരം മക്കള ം
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കരുത;് അവനവെന്റ പാപത്തിന് അവനവൻ
മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം.

17പരേദശിയുെടയുംഅനാഥെന്റയുംന്യായംമറിച്ച കളയരുത;്വിധവയുെട
വസ്്രതം പണയം വാങ്ങുകയുമരുത.് 18 നീ ഈജിപ്റ്റിൽ അടിമയായിരുന്നു
എന്നും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന അവിെടനിന്നു വീെണ്ടടുത്തു
എന്നും ഓർക്കണം; അതുെകാണ്ടാകുന്നു ഇക്കാര്യം ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്നത.്

19നിെന്റ വയലിെല വിളവു െകായ്തിട്ട് ഒരു കറ്റ വയലിൽ മറന്നുേപായാൽ
അത് എടുക്കുവാൻ മടങ്ങിേപ്പാകരുത;് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ
സകല്രപവൃത്തിയിലും നിെന്ന അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന് അത് പരേദശിക്കും
അനാഥനും വിധവയ്ക്കും ഇരിക്കെട്ട.

20 ഒലിവുവൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം പറിക്കുേമ്പാൾ െകാമ്പുകൾ
തപ്പിപ്പറിക്കരുത;് അത് പരേദശിക്കും അനാഥനും വിധവയ്ക്കും ഇരിക്കെട്ട.
21 മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെല പഴം അറുെത്തടുക്കുേമ്പാൾ കാലാെപറുക്കരുത;്
അത് പരേദശിക്കും അനാഥനും വിധവയ്ക്കും ഇരിക്കെട്ട; 22 നീ ഈജിപ്റ്റ്
േദശത്ത് അടിമയായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം; അതുെകാണ്ടാകുന്നു ഞാൻ
ഇക്കാര്യം നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നത.്

25
1 മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിൽ വ്യവഹാരം ഉണ്ടാകുകയും, അവർ
ന്യായാസനത്തിൽ വരുകയും അവരുെട കാര്യം വിസ്തരിക്കുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ, നീതിമാെന നീതീകരിക്കുകയും കുറ്റക്കാരെന കുറ്റം
വിധിക്കുകയും േവണം. 2 കുറ്റക്കാരൻ അടിക്ക് േയാഗ്യനാകുന്നു
എങ്കിൽ ന്യായാധിപൻ അവെന നിലത്തു കിടത്തി അവെന്റ കുറ്റത്തിനു
തക്കവണ്ണം എണ്ണി അടിപ്പിക്കണം. 3 നാല്പത് അടി അടിപ്പിക്കാം; അതിൽ
കവിയരുത;്അതിൽഅധികമായിഅടിപ്പിച്ചാൽസേഹാദരൻനിെന്റകണ്ണിന്
നിന്ദിതനായിത്തീർേന്നക്കാം.

4കാള,ധാന്യം െമതിക്കുേമ്പാൾഅതിന് മുഖെക്കാട്ട െകട്ടരുത.്
5സേഹാദരന്മാർ ഒന്നിച്ച് വസിക്കുേമ്പാൾഅവരിൽ ഒരുവൻ മകനില്ലാെത
മരിച്ച േപായാൽ മരിച്ചവെന്റ ഭാര്യ പുറത്തുള്ള ഒരുവന് ഭാര്യയാകരുത;്
ഭർത്താവിെന്റസേഹാദരൻഅവള െടഅടുക്കൽെചന്ന്അവെളഭാര്യയായി
പരി്രഗഹിച്ച് അവേളാട് േദവരധർമ്മം നിവർത്തിക്കണം. 6 മരിച്ച േപായ
സേഹാദരെന്റ േപര് യി്രസാേയലിൽ മാഞ്ഞുേപാകാതിരിക്കുവാൻ അവൾ
്രപസവിക്കുന്നആദ്യജാതെനമരിച്ചവെന്റഅവകാശിയായികണക്കാക്കണം.
7 സേഹാദരെന്റ ഭാര്യെയ പരി്രഗഹിക്കുവാൻ അവന് മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ
അവൾ പട്ടണവാതില്ക്കൽ മൂപ്പന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്ന്: “എെന്റ
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ഭർത്താവിെന്റ സേഹാദരന് തെന്റ സേഹാദരെന്റ േപര് യി്രസാേയലിൽ
നിലനിർത്തുവാൻ ഇഷ്ടമില്ല; എേന്നാട് േദവരധർമ്മം നിവർത്തിപ്പാൻ
അവന് മനസ്സില്ല” എന്നു പറയണം. 8അേപ്പാൾ അവെന്റ പട്ടണത്തിെല
മൂപ്പന്മാർ അവെന വിളിപ്പിച്ച് അവേനാട് സംസാരിക്കണം; എന്നാൽ:
“ഇവെള പരി്രഗഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല” എന്ന് അവൻ ഉറപ്പിച്ച
പറഞ്ഞാൽ 9അവെന്റ സേഹാദരെന്റ ഭാര്യ മൂപ്പന്മാർ കാൺെക അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന്, അവെന്റ കാലിൽനിന്ന് െചരിപ്പഴിച്ച് അവെന്റ മുഖത്തു
തുപ്പി: “സേഹാദരെന്റ വീടു പണിയാത്ത പുരുഷേനാട് ഇങ്ങെന െചയ്യ ം”
എന്ന് ്രപത്യ ത്തരം പറയണം. 10 ‘െചരിപ്പഴിഞ്ഞവെന്റ കുടുംബം’ എന്ന്
യി്രസാേയലിൽഅവെന്റകുടുംബത്തിന് േപര് പറയും.

11പുരുഷന്മാർതമ്മിൽഅടിപിടികൂടുേമ്പാൾഒരുവെന്റഭാര്യ ഭർത്താവിെന
അടിക്കുന്നവെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിേക്കണ്ടതിന് അടുത്തുെചന്നു ൈക
നീട്ടി അവെന്റ ലിംഗം പിടിച്ചാൽ 12 അവള െട ൈക െവട്ടിക്കളയണം;
അവേളാട് കനിവ് േതാന്നരുത.്

13 നിെന്റ സഞ്ചിയിൽ ഒേര തൂക്കത്തിന് ഏറിയതും കുറഞ്ഞതുമായ
രണ്ടുതരം പടി ഉണ്ടാകരുത.് 14 നിെന്റ വീട്ടിൽ ഒേര അളവിന് ഏറിയതും
കുറഞ്ഞതുമായ രണ്ടുതരം പറയും ഉണ്ടാകരുത.് 15 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവനിനക്ക്തരുന്നേദശത്ത,്നീ ദീർഘായുേസ്സാടിരിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ
അളവുകൾ േനരുള്ളതും ന്യായവുമായിരിക്കണം; അങ്ങെന തെന്ന നിെന്റ
പറയും ഒത്തതും ന്യായവുമായിരിക്കണം. 16ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അന്യായം
െചയ്യന്നവെനാെക്കയും നിെന്റൈദവമായയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു.

17 നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട വരുേമ്പാൾ വഴിയിൽവച്ച്
അമാേലക്ക് നിേന്നാട് െചയ്തത,് 18 അവൻ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടാെത
വഴിയിൽ നിെന്റേനെര വന്ന്, നീ ക്ഷീണിച്ച ം തളർന്നും ഇരിക്കുേമ്പാൾ,
നിെന്റ പിന്നണിയിലുള്ള ബലഹീനെര ഒെക്കയും സംഹരിച്ച കാര്യം
ഓർത്തുെകാള്ള ക. 19ആകയാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
അവകാശമായി കീഴടക്കുവാൻ തരുന്ന േദശത്ത് ചുറ്റ മുള്ള നിെന്റ
സകലശ്രതുക്കെളയും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നീക്കി നിനക്ക്
സ്വസ്ഥതതന്നിരിക്കുേമ്പാൾ നീഅമാേലക്കിെന്റഓർമ്മെയആകാശത്തിൻ
കീഴിൽനിന്ന് മായിച്ച കളയണം;ഇത് മറന്നുേപാകരുത.്

26
1നിെന്റൈദവമായയേഹാവനിനക്ക്അവകാശമായിതരുന്നേദശത്തുനീ
െചന്ന് അത് ൈകവശമാക്കി അവിെട പാർക്കുേമ്പാൾ 2 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന േദശത്ത് നിെന്റ നിലത്തിൽ വിളയുന്ന എല്ലാ
കൃഷിയുെടയും ആദ്യഫലം കുെറ ഒരു െകാട്ടയിൽ എടുത്തുെകാണ്ട് നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലേത്തക്ക് േപാകണം. 3 അന്ന് ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് നീ അവേനാട:് “നമുക്കു തരുെമന്ന് യേഹാവ നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത േദശത്ത് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട് ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റ പറയുന്നു” എന്നു
പറയണം. 4 പുേരാഹിതൻ ആ െകാട്ട നിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങി നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െവക്കണം. 5 പിെന്ന
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നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീ ്രപസ്താവിേക്കണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: “എെന്റ പിതാവ് േദശാന്തരിയായ* ഒരു അരാമ്യനായിരുന്നു;
ചുരുക്കംേപേരാടു കൂടി അവൻ ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്
പരേദശിയായി പാർത്തു; അവിെട വലിപ്പവും ബലവും െപരുപ്പവുമുള്ള
ജനമായിത്തീർന്നു. 6എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റ കാർ ഞങ്ങേളാടു തിന്മെചയ്ത്,
ഞങ്ങെള പീഡിപ്പിച്ച,് ഞങ്ങെളെക്കാണ്ട് കഠിനേവല െചയ്യിച്ച . 7അേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
നിലവിളിച്ച ; യേഹാവ ഞങ്ങള െട നിലവിളിേകട്ട് ഞങ്ങള െട കഷ്ടതയും
്രപയാസവും െഞരുക്കവും കണ്ടു. 8 യേഹാവ ബലമുള്ള കയ്യാലും
നീട്ടിയ ഭുജത്താലും മഹാഭയങ്കര്രപവൃത്തിേയാടും അടയാളങ്ങേളാടും
അത്ഭുതങ്ങേളാടുംകൂടി ഞങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച് 9ഈ
സ്ഥലേത്തക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു; പാലും േതനും† ഒഴുകുന്ന ഈ േദശം
ഞങ്ങൾക്കു തന്നുമിരിക്കുന്നു. 10ഇതാ, യേഹാേവ, നീ എനിക്ക് തന്നിട്ട ള്ള
നിലത്തിെല ആദ്യഫലം ഞാൻ ഇേപ്പാൾ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു”. പിെന്ന
നീ അത് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുകയും
നിെന്റൈദവമായയേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽനമസ്കരിക്കുകയും േവണം.
11നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കും നിെന്റ കുടുംബത്തിനും തന്നിട്ട ള്ള
എല്ലാനന്മയിലും നീയും േലവ്യനും നിങ്ങള െട മേദ്ധ്യയുള്ള പരേദശിയും
സേന്താഷിക്കണം.

12 ദശാംശം എടുക്കുന്ന കാലമായ മൂന്നാം സംവത്സരത്തിൽ നിെന്റ
നിലത്തിെല എല്ലാ അനുഭവത്തിെന്റയും ദശാംശം എടുത്ത് േലവ്യനും
പരേദശിക്കും അനാഥനും വിധവയ്ക്കും നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽവച്ച്
തൃപ്തിയാകുംവണ്ണം തിന്നുവാൻ െകാടുക്കണം. 13 അതിനുേശഷം
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീ പറേയണ്ടത:് “നീ
എേന്നാട് കല്പിച്ചിരുന്ന കല്പന്രപകാരം ഞാൻ വിശുദ്ധമായത് എെന്റ
വീട്ടിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന് േലവ്യനും പരേദശിക്കും അനാഥനും
വിധവയ്ക്കും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്റ കല്പന ലംഘിക്കുകേയാ
മറന്നുകളയുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല. 14 എെന്റ ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ അതിൽ
നിന്നു തിന്നിട്ടില്ല; അശുദ്ധനായിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ അതിൽ ഒന്നും
നീക്കിെവച്ചിട്ടില്ല; മരിച്ചവന് അതിൽനിന്ന് ഒന്നും െകാടുത്തിട്ട മില്ല; ഞാൻ
എെന്റൈദവമായയേഹാവയുെട വാക്കുേകട്ട് നീഎേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
ഒെക്കയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. 15 നിെന്റ വിശുദ്ധവാസസ്ഥലമായ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു േനാക്കി നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെനയും നീ
ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യം െചയ്തതുേപാെല ഞങ്ങൾക്കുതന്ന
േദശമായി പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന േദശെത്തയുംഅനു്രഗഹിക്കണേമ”.

16 ഈ ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം ആചരിക്കുവാൻ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇന്ന് നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നു; നീ അവെയ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂടി ്രപമാണിച്ച നടക്കണം. 17 യേഹാവ നിനക്ക്
ൈദവമായിരിക്കുെമന്നും നീഅവെന്റ വഴികളിൽ നടന്ന്അവെന്റ ചട്ടങ്ങള ം
കല്പനകള ം വിധികള ം ്രപമാണിച്ച് അവെന്റ വചനം അനുസരിക്കണെമന്നും
നീ ഇന്ന് അരുളപ്പാട് േകട്ടിരിക്കുന്നു. 18യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
നീ അവന് സ്വന്തജനമായി അവെന്റ സകല കല്പനകള ം ്രപമാണിച്ച

* 26. 5 േദശാന്തരിയായനശിപ്പിക്കുന്ന † 26. 9 പാലും േതനുംഫലഭൂയിഷ്ടമായ
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നടക്കുെമന്നും 19 താൻ ഉണ്ടാക്കിയ സകലജനതകൾക്കും മീെത നിെന്ന
പുകഴ്ചയ്ക്കും കീർത്തിക്കും മാനത്തിനുമായി ഉയർേത്തണ്ടതിന്
താൻ കല്പിച്ചതുേപാെല നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധജനം
ആയിരിക്കുെമന്നും ഇന്ന് നിെന്റസമ്മതംവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

27
1 േമാെശ യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാേരാെടാപ്പം ജനേത്താടു കല്പിച്ചത:് “ഞാൻ
ഇന്ന് നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സകല കല്പനകള ം ്രപമാണിക്കുവിൻ.
2 നീ േയാർദ്ദാൻ കടന്ന്, നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന
േദശത്ത് എത്തുന്ന ദിവസം, നീ വലിയ കല്ല കൾ നാട്ടി അവയുെടേമൽ
കുമ്മായം േതക്കണം: 3 നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്ക് വാഗ്ദത്തം െചയ്തതുേപാെല നിനക്ക് തരുന്ന പാലും േതനും*
ഒഴുകുന്ന േദശത്ത് കടന്നുെചന്നേശഷം നീ ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
വചനങ്ങെളല്ലാം ആ കല്ല കളിൽ എഴുതണം. 4 ആകയാൽ നിങ്ങൾ
േയാർദ്ദാൻ കടന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ്രപകാരം ഈ
കല്ല കൾ ഏബാൽപർവ്വത്തിൽ നാട്ട കയും അവയുെടേമൽ കുമ്മായം
േതക്കുകയും േവണം. 5 അവിെട നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
കല്ല െകാണ്ട് ഒരു യാഗപീഠം പണിയണം; അതിേന്മൽ ഇരിമ്പുെകാണ്ടുള്ള
ആയുധം ്രപേയാഗിക്കരുത.് 6 െചത്താത്ത കല്ല െകാണ്ട് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട യാഗപീഠം പണിയണം; അതിേന്മൽ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കണം.
7അവിെടെവച്ച് തിന്നുകയും നിെന്റൈദവമായയേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽ
സേന്താഷിക്കുകയും േവണം; 8ആ കല്ല കളിൽ ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
വചനങ്ങെളാെക്കയും നല്ല െതളിവായിഎഴുതണം.

9 േമാെശയും േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാരും എല്ലാ യി്രസാേയലിേനാടും:
“യി്രസാേയേല, മിണ്ടാതിരുന്നു േകൾക്കുക; ഇന്ന് നീ, നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ജനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. 10ആകയാൽനിെന്റൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്ക്അനുസരിച്ച,്ഞാൻഇന്ന് നിേന്നാട്ആജ്ഞാപിക്കുന്ന
അവെന്റകല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ംആചരിക്കണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

11 അന്ന് േമാെശ ജനേത്താടു കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ: 12 “നിങ്ങൾ
േയാർദ്ദാൻ നദി കടന്നേശഷം ജനെത്ത അനു്രഗഹിക്കുവാൻ
െഗരിസീംപർവ്വതത്തിൽ നില്േക്കണ്ടവർ: ശിെമേയാൻ, േലവി,
െയഹൂദാ, യിസ്സാഖാർ, േയാേസഫ,് െബന്യാമീൻ. 13 ശപിക്കുവാൻ
ഏബാൽപർവ്വതത്തിൽ നില്േക്കണ്ടവർ: രൂേബൻ, ഗാദ്, ആേശർ,
െസബൂലൂൻ, ദാൻ,നഫ്താലി. 14അേപ്പാൾേലവ്യർഎല്ലായി്രസാേയല്യേരാടും
ഉറെക്ക വിളിച്ച പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: 15 ‘ശില്പിയുെട ൈകപ്പണിയായി
യേഹാവയ്ക്ക് അറപ്പായ വല്ല വി്രഗഹവും, െകാത്തിേയാ വാർേത്താ
ഉണ്ടാക്കി, രഹസ്യമായി ്രപതിഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം
ആേമൻഎന്ന് ഉത്തരം പറയണം.

16 അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ നിന്ദിക്കുന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ.
ജനെമല്ലാം:ആേമൻഎന്നുപറേയണം.

17 കൂട്ട കാരെന്റ അതിർ നീക്കുന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം:
ആേമൻഎന്നുപറയണം.
* 27. 3 പാലും േതനുംഫലഭൂയിഷ്ടമായ
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18കുരുടെന വഴി െതറ്റിക്കുന്നവൻശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം:ആേമൻ
എന്നുപറയണം.

19 പരേദശിയുെടയും അനാഥെന്റയും വിധവയുെടയും ന്യായം
മറിച്ച കളയുന്നവൻശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം:ആേമൻഎന്നുപറയണം.

20 അപ്പെന്റ ഭാര്യേയാടുകൂെട ശയിക്കുന്നവൻ അപ്പെന്റ വസ്്രതം
നീക്കിയതുെകാണ്ട് ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം:ആേമൻഎന്നുപറയണം.

21 വല്ല മൃഗേത്താടുംകൂടി ശയിക്കുന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം:
ആേമൻഎന്നുപറയണം.

22 അപ്പെന്റ മകേളാ അമ്മയുെട മകേളാ ആയ സേഹാദരിേയാടുകൂടി
ശയിക്കുന്നവൻശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാംആേമൻഎന്നുപറയണം.

23അമ്മാവിയമ്മേയാടുകൂടിശയിക്കുന്നവൻശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം:
ആേമൻഎന്നുപറയണം.

24കൂട്ട കാരെന രഹസ്യമായി െകാല്ല ന്നവൻശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം:
ആേമൻഎന്നുപറയണം.

25 കുറ്റമില്ലാത്തവെന െകാേല്ലണ്ടതിന് ്രപതിഫലം വാങ്ങുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം:ആേമൻഎന്നുപറയണം.

26 ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല വചനങ്ങൾ ്രപമാണമാക്കി, അവ
അനുസരിച്ച നടക്കാത്തവൻശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം:ആേമൻഎന്നു
പറയണം.

28
1 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്ക് ്രശദ്ധേയാെട േകട്ട,്
ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവെന്റ സകല കല്പനകള ം
്രപമാണിച്ച നടന്നാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന ഭൂമിയിലുള്ള
സർവ്വജാതികൾക്കും മീെത ഉയർത്തും. 2നിെന്റൈദവമായ യേഹാവയുെട
വാക്കു േകട്ടനുസരിച്ചാൽ ഈ അനു്രഗഹങ്ങെളല്ലാം നിനക്ക് ലഭിക്കും:
പട്ടണത്തിൽ നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും; 3 വയലിൽ നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.
4 നിെന്റ ഗർഭഫലവും കൃഷിഫലവും മൃഗങ്ങള െട ഫലവും നിെന്റ
കന്നുകാലികള െടയുംആടുകള െടയും േപറും പിറപ്പ ംഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.
5 നിെന്റ പഴ െകാട്ടയും മാവു കുഴക്കുന്ന െതാട്ടിയും അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.
6അകത്ത് വരുേമ്പാൾ നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. പുറത്തു േപാകുേമ്പാൾ
നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. 7 നിേന്നാട് എതിർക്കുന്ന ശ്രതുക്കെള യേഹാവ
നിെന്റ മുമ്പിൽ േതാല്ക്കുമാറാക്കും; അവർ ഒരു വഴിയായി നിെന്റേനെര
വരും; ഏഴു വഴിയായി നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പാകും. 8 യേഹാവ
നിെന്റ കളപ്പ രകളിലും നീ ൈകവയ്ക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും നിനക്ക് അനു്രഗഹം
കല്പിക്കും; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന േദശത്ത് അവൻ
നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കും. 9 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട കല്പനകൾ
്രപമാണിച്ച് അവെന്റ വഴികളിൽ നടന്നാൽ യേഹാവ നിേന്നാട് സത്യം
െചയ്തതുേപാെല നിെന്ന തനിക്ക് വിശുദ്ധജനമാക്കും. 10 യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ നീ അറിയെപ്പടുന്നു എന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള സകലജനതകള ം
കണ്ട് നിെന്ന ഭയെപ്പടും. 11 നിനക്ക് തരും എന്ന് യേഹാവ നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത േദശത്ത,് യേഹാവ നിെന്റ നന്മയ്ക്കായി,
ഗർഭഫലത്തിലും കന്നുകാലികള െട ഫലത്തിലും നിലത്തിെല ഫലത്തിലും
സമൃദ്ധി നല്കും. 12 തക്കസമയത്ത് നിെന്റ േദശത്തിന് മഴ തരുവാനും
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നിെന്റ സകല ്രപയത്നെത്തയും അനു്രഗഹിക്കുവാനും യേഹാവ നിനക്ക്
തെന്റ നല്ല ഭണ്ഡാരമായ ആകാശം തുറക്കും; നീ അേനകം ജനതകൾക്ക്
വായ്പ് െകാടുക്കും; എന്നാൽ നീ വായ്പ് വാങ്ങുകയില്ല. 13 ഞാൻ
ഇന്ന് നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
കല്പനകൾ േകട്ട ്രപമാണിച്ച നടന്നാൽ യേഹാവ നിെന്ന വാലല്ല, തല
ആക്കും; നീ ഉയർച്ച തെന്ന ്രപാപിക്കും; നിനക്ക് താഴ്ച ഉണ്ടാകുകയില്ല.
14 ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന വചനങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും
ഉേപക്ഷിച്ച് അന്യൈദവങ്ങെള പിന്തുടർന്ന് േസവിക്കുവാൻ നീ ഇടേത്താേട്ടാ
വലേത്താേട്ടാ മാറരുത.്

15 എന്നാൽ നീ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കുേകട്ട,് ഞാൻ
ഇന്ന് നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവെന്റ കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം
്രപമാണിക്കെതയിരുന്നാൽ ഈ ശാപം ഒെക്കയും നിനക്ക് വന്നുഭവിക്കും:
16 പട്ടണത്തിൽ നീ ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും. വയലിലും ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.
17 നിെന്റ പഴ കുട്ടയും മാവു കുഴക്കുന്ന െതാട്ടിയും ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.
18നിെന്റഗർഭഫലവും കൃഷിഫലവും കന്നുകാലികള െടയുംആടുകള െടയും
േപറും പിറപ്പ ം ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും; 19 അകത്ത് വരുേമ്പാൾ നീ
ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും; പുറത്തു േപാകുേമ്പാൾ നീ ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.
20എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച െചയ്ത ദുഷ്്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം നീ േവഗത്തിൽ
മുടിഞ്ഞുേപാകും വെര നിെന്റ ൈക െതാടുന്ന എല്ലാറ്റിലും യേഹാവ
ശാപവും പരി്രഭമവും ്രപാക്കും അയയ്ക്കും. 21 നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ
െചല്ല ന്ന േദശത്തു നിന്നു നിെന്ന മുടിച്ച കളയുംവെര യേഹാവ നിനക്ക്
പകർച്ചവ്യാധി അയയ്ക്കും. 22ക്ഷയേരാഗം, ജ്വരം, പുകച്ചൽ,അത്യ ഷ്ണം,
വരൾച്ച*, െവൺകതിർ, വിഷമഞ്ഞ് എന്നിവയാൽ യേഹാവ നിെന്ന
ബാധിക്കും; നീ നശിക്കുംവെര അവ നിെന്ന പിന്തുടരും. 23നിെന്റ തലയ്ക്കു
മീെതയുള്ള ആകാശം െചമ്പും നിനക്ക് താെഴയുള്ള ഭൂമി ഇരിമ്പും
ആകും. 24 യേഹാവ നിെന്റ േദശത്ത് െപാടിയും പൂഴിയും മഴേപാെല
വർഷിപ്പിക്കും; നീ നശിക്കുംവെര അത് ആകാശത്തിൽനിന്ന് നിെന്റേമൽ
െപയ്യ ം. 25 ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽ യേഹാവ നിെന്ന േതാല്ക്കുമാറാക്കും.
നീ ഒരു വഴിയായി അവരുെട േനെര െചല്ല ം; ഏഴു വഴിയായി അവരുെട
മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പാകും; നീ ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു
ബാധയായിത്തീരും. 26നിെന്റ ശവംആകാശത്തിെല സകലപക്ഷികൾക്കും
ഭൂമിയിെല മൃഗങ്ങൾക്കുംആഹാരംആകും;അവെയആട്ടികളവാൻആരും
ഉണ്ടാകുകയില്ല. യേഹാവ നിെന്ന ഈജിപ്റ്റിെല 27 പരുക്കൾ, മൂലവ്യാധി,
െചാറി, ചിരങ്ങ് എന്നിവയാൽ ബാധിക്കും; അവ സൗഖ്യമാകുകയുമില്ല.
28 ്രഭാന്തും അന്ധതയും ചിത്ത്രഭമവും െകാണ്ട് യേഹാവ നിെന്ന ബാധിക്കും.
29 കുരുടൻ അന്ധതമസ്സിൽ തപ്പിനടക്കുന്നതുേപാെല നീ ഉച്ചസമയത്ത്
തപ്പിനടക്കും. നീ േപാകുേന്നടെത്തങ്ങും നിനക്ക് ഗുണംവരുകയില്ല;
നീ എേപ്പാഴും പീഡിതനും െകാള്ളയടിക്കെപ്പടുന്നവനും ആയിരിക്കും;
നിെന്ന രക്ഷിക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. 30 നീ ഒരു സ്്രതീെയ
വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കും; മെറ്റാരുത്തൻ അവെള പരി്രഗഹിക്കും.
നീ ഒരു വീട് പണിയിക്കും; എങ്കിലും അതിൽ വസിക്കുകയില്ല. നീ ഒരു
മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ട ണ്ടാക്കും;ഫലംഅനുഭവിക്കുകയില്ല. 31നിെന്റകാളെയ
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നിെന്റ മുമ്പിൽവച്ച് അറുക്കും; എന്നാൽ നീ അതിെന്റ മാംസം തിന്നുകയില്ല.
നിെന്റ കഴുതെയ നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും;
തിരിെക കിട്ട കയില്ല. നിെന്റ ആടുകെള ശ്രതുക്കൾ ൈകവശമാകും;
അവെയ വിടുവിക്കുവാൻ നിനക്ക് ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല. 32 നിെന്റ
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും അന്യജനതയ്ക്ക് അടിമകളാകും; നിെന്റ കണ്ണ്
ഇടവിടാെത അവെര കാത്തിരുന്ന് ക്ഷീണിക്കും; എങ്കിലും നിന്നാൽ ഒന്നും
സാധിക്കുകയില്ല. 33 നിെന്റ കൃഷിഫലവും നിെന്റ എല്ലാ അദ്ധ്വാനഫലവും
നീ അറിയാത്ത ജാതിക്കാർ അനുഭവിക്കും; നീ എല്ലാനാള ം ബാധിതനും
പീഡിതനും ആകും. 34 നിെന്റ കണ്ണിനാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാൽ നിനക്ക്
്രഭാന്തു പിടിപ്പിക്കും. 35 സൗഖ്യമാകാത്ത പരുക്കളാൽ യേഹാവ നിെന്ന
ഉള്ളങ്കാൽ തുടങ്ങി െനറുകവെര ബാധിക്കും. 36 യേഹാവ നിെന്നയും നീ
നിെന്റേമൽആക്കിയരാജാവിെനയും നീയാകെട്ടനിെന്റപിതാക്കന്മാരാകെട്ട
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജനതയുെട അടുക്കൽ അയയ്ക്കും; അവിെട നീ
മരവും കല്ല ംെകാണ്ടുള്ള അന്യൈദവങ്ങെള േസവിക്കും. 37 യേഹാവ
നിെന്ന െകാണ്ടുേപാകുന്ന സകലജനതകള െടയും ഇടയിൽ നീ
സ്തംഭനത്തിനും പഴെഞ്ചാല്ലിനും പരിഹാസത്തിനും വിഷയമായിത്തീരും.
38 നീ വളെര വിത്ത് നിലത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകും; എന്നാൽ െവട്ട ക്കിളി
തിന്നുകളയുകെകാണ്ട് കുെറ മാ്രതം െകായ്യ ം. 39 നീ മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾ
നട്ട് പരിപാലിക്കും; എങ്കിലും പുഴു തിന്നുകളയുകെകാണ്ട് വീഞ്ഞു
കുടിക്കുകയില്ല; പഴം േശഖരിക്കുകയുമില്ല. 40 ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങൾ നിെന്റ
നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും; എങ്കിലും നീ എണ്ണ േതക്കുകയില്ല;
അതിെന്റ പിഞ്ചുകായ്കൾ െപാഴിഞ്ഞുേപാകും. 41 നീ പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിക്കും;എങ്കിലുംഅവർ നിേന്നാെടാപ്പം ഇരിക്കുകയില്ല;
അവർ ്രപവാസത്തിേലക്ക് േപാേകണ്ടിവരും. 42 നിെന്റ വൃക്ഷങ്ങള ം
ഭൂമിയുെട ഫലവും എല്ലാം പുഴു തിന്നുകളയും. 43 നിെന്റ ഇടയിലുള്ള
പരേദശി നിനക്ക് മീെതഉയർന്നുയർന്നുവരും;നീേയാതാണുതാണുേപാകും.
44അവർ നിനക്ക് വായ്പ് തരും; അവന് വായ്പ് െകാടുക്കുവാൻ നിനക്ക്
ഉണ്ടാകുകയില്ല;അവൻതലയും നീ വാലുമായിരിക്കും. 45നിെന്റൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്കുേകട്ട് അവൻ നിേന്നാട് കല്പിച്ചിട്ട ള്ള കല്പനകള ം
ചട്ടങ്ങള ം ്രപമാണിച്ച നടക്കായ്കെകാണ്ടു ഈ ശാപം എല്ലാം നിെന്റേമൽ
വരികയും നീ നശിക്കുംവെര നിെന്ന പിന്തുടർന്നു പിടിക്കുകയും െചയ്യ ം.
46അവ ഒരടയാളവും അത്ഭുതവുമായി നിേന്നാടും നിെന്റ സന്തതിേയാടും
എേന്നക്കും പറ്റിയിരിക്കും. 47 സകലവസ്തുക്കള ം സമൃദ്ധിയായി
ലഭിച്ചേപ്പാൾ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ നീ ഉത്സാഹേത്താടും
ഹൃദയാഹ്ലാദേത്താടുംകൂടി േസവിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട് 48 യേഹാവ
നിെന്റേനെര അയയ്ക്കുന്ന ശ്രതുക്കെള നീ വിശേപ്പാടും ദാഹേത്താടും
നഗ്നതേയാടും എല്ലാെഞരുക്കേത്താടും കൂടി േസവിക്കും; നിെന്ന
നശിപ്പിക്കുംവെര യേഹാവ† നിെന്റ കഴുത്തിൽ ഒരു ഇരിമ്പുനുകം വയ്ക്കും.
49 യേഹാവ ദൂരത്തുനിന്ന,് ഭൂമിയുെട അറുതിയിൽനിന്ന,് ഒരു ജനതെയ,
കഴുകൻ പറന്നു വരുന്നതുേപാെല നിെന്റേമൽ വരുത്തും. അവർ
നീ അറിയാത്ത ഭാഷ പറയുന്ന ജനത; 50 വൃദ്ധെന ആദരിക്കുകേയാ
ബാലേനാടു കനിവ് േതാന്നുകേയാ െചയ്യാത്ത ഉ്രഗമുഖമുള്ള ജനത.

† 28. 48 യേഹാവശ്രതുക്കള ്
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51 നീ നശിക്കുന്നതുവെര അവർ നിെന്റ മൃഗഫലവും കൃഷിഫലവും
തിന്നും; അവർ നിെന്ന നശിപ്പിക്കുംവെര ധാന്യേമാ വീേഞ്ഞാ എണ്ണേയാ
നിെന്റ കന്നുകാലികള െടയും ആടുകള െടയും േപേറാ പിറേപ്പാ ഒന്നും
േശഷിപ്പിക്കുകയില്ല. 52നിെന്റ േദശത്ത്എല്ലായിടവും നീആ്രശയിച്ചിരിക്കുന്ന
ഉയരവും ഉറപ്പ മുള്ള മതിലുകൾ വീഴുംവെര അവർ നിെന്റ എല്ലാ
പട്ടണങ്ങളിലും നിെന്ന ഉപേരാധിക്കും; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്ക് തന്ന നിെന്റ േദശത്തുള്ള എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും അവർ നിെന്ന
ഉപേരാധിക്കും. 53 ശ്രതു നിെന്ന െഞരുക്കുന്ന െഞരുക്കത്തിലും
ഉപേരാധത്തിലും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന
നിെന്റ ഗർഭഫലമായ പു്രതന്മാരുെടയും പു്രതിമാരുെടയും മാംസം നീ
തിന്നും. 54 നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ മൃദുശരീരിയും മഹാസുഖേഭാഗിയുമായ
മനുഷ്യൻ തെന്റ സേഹാദരേനാടും തെന്റ മാർവ്വിടത്തിെല ഭാര്യേയാടും
തനിക്കു േശഷിക്കുന്ന മക്കേളാടും 55 ലുബ്ധനായി അവരിൽ ആർക്കും
താൻ തിന്നുന്ന തെന്റ മക്കള െട മാംസത്തിൽ ഒട്ട ം െകാടുക്കുകയില്ല;
ശ്രതു നിെന്റ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും നിെന്ന െഞരുക്കുന്ന െഞരുക്കത്തിലും
ഉപേരാധത്തിലും അവന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഒന്നും േശഷിച്ചിരിക്കയില്ല.
56 തെന്റ ഉള്ളങ്കാൽ നിലത്തുവയ്ക്കുവാൻ മടിക്കുന്ന സുഖേഭാഗിനിയും
മാർദ്ദവേമനിയുള്ള േകാമളാംഗി, തെന്റ മാർവ്വിടത്തിെല ഭർത്താവിനും
തെന്റ മകനും മകൾക്കും തെന്റ കാലുകള െട ഇടയിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുന്ന മറുപ്പിള്ളെയയും താൻ ്രപസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
െകാടുക്കാത്തവണ്ണം ലുബ്ധയാകും. 57ശ്രതു നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ നിെന്ന
െഞരുക്കുന്നെഞരുക്കത്തിലും ഉപേരാധത്തിലുംസകലവസ്തുക്കള െടയും
ദൗർലഭ്യം നിമിത്തം അവൾ അവെര രഹസ്യമായി തിന്നും. 58 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന മഹത്തും ഭയങ്കരവുമായ നാമെത്ത നീ
ഭയെപ്പട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ന്യായ്രപമാണത്തിെല
സകലവചനങ്ങള ം ്രപമാണിച്ചനുസരിച്ച നടക്കാതിരുന്നാൽ 59 യേഹാവ
നിെന്റേമലും നിെന്റ സന്തതിയുെടേമലും സൗഖ്യം വരാത്ത അപൂർവ്വമായ
മഹാബാധകള ം വല്ലാത്ത േരാഗങ്ങള ം വരുത്തും. 60 നീ േപടിക്കുന്ന
ഈജിപ്റ്റിെല വ്യാധികെളല്ലാം അവൻ നിെന്റേമൽ വരുത്തും; അവ നിെന്ന
പറ്റിപ്പിടിക്കും. 61 ഈ ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത
62സകലേരാഗവും ബാധയുംകൂടി നീ നശിക്കുംവെര യേഹാവ നിെന്റേമൽ
വരുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കും. ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങൾ േപാെല
െപരുകിയിരുന്ന നിങ്ങൾ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു
േകൾക്കായ്കെകാണ്ട് ചുരുക്കംേപരായി േശഷിക്കും. 63 നിങ്ങൾക്ക് നന്മ
െചയ്യ വാനും നിങ്ങെള വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും യേഹാവ നിങ്ങള െടേമൽ
്രപസാദിച്ചിരുന്നതുേപാെല തെന്ന നിങ്ങെള നശിപ്പിക്കുന്നതിലും
നിർമ്മൂലമാക്കുന്നതിലും യേഹാവ ആനന്ദിക്കും; നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ
െചല്ല ന്ന േദശത്തുനിന്ന് നിങ്ങെള പറിച്ച കളയും. 64 യേഹാവ നിെന്ന
ഭൂമിയുെട ഒരറ്റംമുതൽ മെറ്റ അറ്റംവെര സർവ്വജനതകള െടയും ഇടയിൽ
ചിതറിക്കും; അവിെട നീയും നിെന്റ പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
മരവും കല്ല ംെകാണ്ടുള്ള അന്യൈദവങ്ങെള നീ േസവിക്കും. 65 ആ
ജനതകള െട ഇടയിൽ നിനക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ട കയില്ല; നിെന്റ കാലിന്
വി്രശാമസ്ഥലം ഉണ്ടാകുകയില്ല; അവിെട യേഹാവ നിനക്ക് വിറയ്ക്കുന്ന
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ഹൃദയവും മങ്ങുന്ന കണ്ണ ം നിരാശയുള്ള മനസ്സ ം തരും. 66 നിെന്റ ജീവൻ
ഏതു നിമിഷവും എടുക്കെപ്പടാം; രാവും പകലും നീ േപടിച്ച പാർക്കും;
്രപാണഭയംനിെന്നവിട്ട മാറുകയില്ല. 67നിെന്റഹൃദയത്തിെലേപടിനിമിത്തവും
നീ കണ്ണിനാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചനിമിത്തവും േനരം െവളക്കുേമ്പാൾ,
സന്ധ്യ ആെയങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു എന്നും, സന്ധ്യാകാലത്ത,് േനരം
െവള െത്തങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു എന്നും നീ പറയും. 68 നീ ഇനി
കാണുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് പറഞ്ഞ വഴിയായി യേഹാവ നിെന്ന
കപ്പൽ കയറ്റി ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാകും; അവിെട നിങ്ങെള
അടിമകളായി ശ്രതുക്കൾക്കു വില ്ക്കാൻ നിർത്തും; എന്നാൽ നിങ്ങെള
വാങ്ങുവാൻ ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല. േഹാേരബിൽവച്ച് യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് െചയ്ത നിയമത്തിന് പുറെമ േമാവാബ് േദശത്തുവച്ച് അവേരാടു
െചയ്യ വാൻ യേഹാവ േമാെശേയാടു കല്പിച്ച നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ ഇവ
തേന്ന.

29
1 േമാെശ യി്രസേയൽ ജനെത്ത വിളിച്ച കൂട്ടി പറഞ്ഞത്: “യേഹാവ
ഈജിപ്റ്റിൽ വച്ച് നിങ്ങൾ കാൺെക ഫറേവാേനാടും അവെന്റ
സകലഭൃത്യന്മാേരാടും അവെന്റ സർവ്വേദശേത്താടും െചയ്തെതല്ലാം
നിങ്ങൾ കണ്ടുവേല്ലാ. 2 നിങ്ങൾ കണ്ണ െകാണ്ട് കണ്ട വലിയ പരീക്ഷകള ം
അടയാളങ്ങള ം മഹാത്ഭുതങ്ങള ം തെന്ന. 3 എങ്കിലും തിരിച്ചറിയുന്ന
ഹൃദയവും കാണുന്ന കണ്ണ ം േകൾക്കുന്ന െചവിയും യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക്
ഇന്നുവെരയുംതന്നിട്ടില്ല. 4ഞാൻനാല്പതുസംവത്സരംനിങ്ങെളമരുഭൂമിയിൽ
നടത്തി; നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്്രതം ജീർണ്ണിച്ചിട്ടില്ല; കാലിെല െചരിപ്പ്
പഴകിയിട്ട ം ഇല്ല. 5യേഹാവയായഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവം എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പം തിന്നിട്ടില്ല, വീഞ്ഞും മദ്യവും
കുടിച്ചിട്ട മില്ല. 6നിങ്ങൾഈസ്ഥലത്തുവന്നേപ്പാൾ െഹശ്േബാൻ രാജാവായ
സീേഹാനും ബാശാൻരാജാവായ ഓഗും നമ്മുെടേനെര യുദ്ധത്തിന്
പുറെപ്പട്ട വന്നു. 7 എന്നാൽ നാം അവെര േതാല്പിച്ച,് അവരുെട രാജ്യം
പിടിച്ചടക്കി രൂേബന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കും മനെശ്ശയുെട പകുതിേഗാ്രതത്തിനും
അവകാശമായി െകാടുത്തു. 8ആകയാൽ നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികളിെലല്ലാം
വിജയം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് ഈ നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ ്രപമാണിച്ച
നടക്കുവിൻ. 9 ഇന്ന്, നിങ്ങള െട േഗാ്രതത്തലവന്മാരും മൂപ്പന്മാരും
്രപമാണികള ം യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാരും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നില്ക്കുന്നു.

10 നിങ്ങേളാെടാപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഭാര്യമാർ, നിെന്റ പാളയത്തിൽ വിറകു
കീറുകയും െവള്ളം േകാരുകയും െചയ്യന്നപരേദശിഎന്നിങ്ങെനഎല്ലാവരും
നില്ക്കുന്നു. 11ൈദവമായയേഹാവനിേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെലയും,
അ്രബാഹാം, യിസ്ഹാക്ക്, യാേക്കാബ് എന്നീ പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യം
െചയ്തതുേപാെലയും ഇന്ന് നിെന്ന തനിക്കു ജനമാേക്കണ്ടതിനും,
യേഹാവ നിനക്ക് ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിനും 12 യേഹാവ ഇന്ന് നിേന്നാട്
െചയ്യന്ന ഉടമ്പടിയിേലക്കും ആണയിേലക്കും ്രപേവശിക്കുവാൻ അവെന്റ
സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു”. 13 ഞാൻ ഈ ഉടമ്പടിയും ആണയും
െചയ്യന്നത് നിങ്ങേളാടു മാ്രതമല്ല, 14 ഇന്ന് നേമ്മാടുകൂെട നമ്മുെട
ൈദവമായയേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്നഎല്ലാവേരാടും,ഇവിെട
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നേമ്മാടുകൂെട ഇല്ലാത്തവേരാടും കൂെടയാകുന്നു. 15നാംഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത്
എങ്ങെന വസിച്ച എന്നും നിങ്ങൾ കടന്നുവന്ന ജനതകള െട നടുവിൽകൂടി
എങ്ങെന കടന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ? 16 അവരുെട
േമ്ലച്ഛതകള ം അവരുെട ഇടയിൽ ഉള്ള മരവും കല്ല ം െവള്ളിയും െപാന്നും
െകാണ്ടുള്ള വി്രഗഹങ്ങള ം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട ണ്ട്. 17 ആ ജനതകള െട
േദവന്മാെര േസവിക്കുവാനായി നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
വിട്ട മാറുവാൻ മനസ്സള്ള യാെതാരു പുരുഷനും സ്്രതീയും കുലവും
േഗാ്രതവും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകരുത;് നഞ്ചും, കയ്പുമുള്ളഫലം കായിക്കുന്ന
യാെതാരുേവരും അരുത.് 18 അങ്ങെനയുള്ളവൻ ഈ ശാപവചനങ്ങൾ
േകൾക്കുേമ്പാൾ: “വരണ്ടതും നനവുള്ളതും ഒരുേപാെല നശിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ ഹൃദയകാഠിന്യത്തിൽ നടന്നാലും എനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാകും” എന്നു
പറഞ്ഞ് തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ തെന്നത്താൻ അനു്രഗഹിക്കും. 19അവേനാട്
ക്ഷമിക്കുവാൻ മനസ്സ വരാെത യേഹാവയുെട േകാപവും തീക്ഷ്ണതയും
ആ മനുഷ്യെന്റ േനെര ജ്വലിക്കും; ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
ശാപംസകലവുംഅവെന്റേമൽവരും;യേഹാവആകാശത്തിൻകീഴിൽനിന്ന്
അവെന്റ നാമം മായിച്ച കളയും. 20 ഈ ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിയമത്തിെല സകലശാപങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം
യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും അവെന
േദാഷത്തിനായി േവർതിരിക്കും*. 21നിങ്ങള െട ഭാവിതലമുറയിെല മക്കള ം,
ദൂരേദശത്തുനിന്നു വരുന്ന അന്യനും, േദശത്തിെല ബാധകള ം യേഹാവ
അവിെട വരുത്തിയ േരാഗങ്ങള ം കാണും. 22യേഹാവ തെന്റ േകാപത്തിലും
േ്രകാധത്തിലും േസാേദാം,െഗാേമാര,അദമ,െസേബായീംഎന്നീപട്ടണങ്ങെള
മറിച്ച കളഞ്ഞതുേപാെല വിതയും െകായ്ത്തും ഇല്ലാെതയും പുല്ല േപാലും
മുളയ്ക്കാെതയും ഗന്ധകവും ഉപ്പ ം കത്തിയിരിക്കുന്ന േദശെമാെക്കയും
കാണുേമ്പാൾ: 23 “യേഹാവ ഈ േദശേത്താട് ഇങ്ങെന െചയ്തെതന്ത്?
ഈ മഹാേ്രകാധാഗ്നിയുെട കാരണം എന്ത്?” എന്ന് സകലജനതകള ം
േചാദിക്കും. 24 ആ േചാദ്യത്തിന് മറുപടി എെന്തന്നാൽ: “അവരുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ അവെര ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ചേപ്പാൾ അവേരാടു െചയ്തിരുന്ന നിയമം അവർ ഉേപക്ഷിച്ച ;
25അവർ അറിയുകേയാ അവർക്ക് നിയമിച്ച കിട്ട കേയാ െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത
അന്യൈദവങ്ങെള അവർ േസവിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും െചയ്തു.
26 അതുെകാണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാപം ഈ
േദശത്തിേന്മൽ വരത്തക്കവണ്ണം യേഹാവയുെട േകാപം അതിെന്റ
േനെര ജ്വലിച്ച . 27 യേഹാവ േകാപേത്താടും േ്രകാധേത്താടും വലിയ
െവറുേപ്പാടുംകൂടി അവെര അവരുെട േദശത്തുനിന്ന് പറിച്ച കളയുകയും
ഇന്നെത്തേപ്പാെല അവെര മെറ്റാരു േദശേത്തക്ക് തള്ളിവിടുകയും
െചയ്തു. 28-29 മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു; െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവേയാ നാം ഈ
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ സകലവചനങ്ങള ം അനുസരിച്ച നടേക്കണ്ടതിന്
എേന്നക്കും നമുക്കും നമ്മുെട മക്കൾക്കും ഉള്ളവയാകുന്നു”.

30
1 ഞാൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന അനു്രഗഹത്തിെന്റയും

* 29. 20 േവർതിരിക്കുംഓടിച്ച വിടും
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ശാപത്തിെന്റയും ആയ ഈ വചനങ്ങൾ സകലവും നിെന്റേമൽ
നിവൃത്തിയാകും. നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന തള്ളിക്കളഞ്ഞ്
ചിതറിച്ചജനതകള െടഇടയിൽവച്ച് നീഅവഓർത്ത് 2നീയും നിെന്റമക്കള ം
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂടി ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന
വാക്കു േകട്ടനുസരിച്ച് യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്ക് മടങ്ങിവന്നാൽ
3 ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ സ്ഥിതി മാറ്റ കയും നിേന്നാട് മനസ്സലിഞ്ഞ്
നിങ്കേലക്കു തിരിയുകയും നിെന്ന ചിതറിച്ചിരുന്ന സകല ജനതകളിൽനിന്നും
നിെന്ന കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും െചയ്യ ം. 4 നിനക്കുള്ളവർ ആകാശത്തിെന്റ
കീഴിലുള്ള അറുതിവെര* ചിതറിേപ്പായിരുന്നാലും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവിെടനിന്നു നിെന്ന കൂട്ടിേച്ചർക്കും; അവിെടനിന്ന് അവൻ
നിെന്ന െകാണ്ടുവരും. 5 നിെന്റ പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് െകാടുത്തിരുന്ന
േദശേത്തക്ക് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന െകാണ്ടുവരും; നീ
അത് വീണ്ടും ൈകവശമാക്കും; അവൻ നിനക്ക് നന്മെചയ്ത് നിെന്റ
പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ നിെന്ന വർദ്ധിപ്പിക്കും. 6 നീ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണ
മനേസ്സാടുംകൂടി സ്േനഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്റ ഹൃദയവും നിെന്റ സന്തതിയുെട ഹൃദയവും പരിേച്ഛദന
െചയ്യ ം. 7 ഈ ശാപങ്ങൾ സകലവും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്റ ശ്രതുക്കള െടേമലും നിെന്ന െവറുത്ത് ഉപ്രദവിക്കുന്നവരുെടേമലും
വരുത്തും. 8 നീ മനസ്സ തിരിഞ്ഞ് യേഹാവയുെട വാക്കുേകട്ട് ഞാൻ ഇന്ന്
നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സകല കല്പനകള ം അനുസരിച്ച നടക്കും.
9 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ ൈകകള െട സകല്രപവൃത്തിയിലും
നിെന്റ ഗർഭഫലത്തിലും മൃഗഫലത്തിലും കൃഷിഫലത്തിലും നിനക്ക്
അഭിവൃദ്ധി നല്കുകയും െചയ്യ ം. 10 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
വാക്കുേകട്ട്ഈന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നഅവെന്റ
കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം ്രപമാണിക്കുകയും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അടുക്കേലക്ക്പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടുംപൂർണ്ണമനേസ്സാടുംകൂടിതിരിയുകയും
െചയ്താൽ യേഹാവ നിെന്റ പിതാക്കന്മാരിൽ ്രപസാദിച്ചിരുന്നതുേപാെല
നിന്നിലും ്രപസാദിച്ച് വീണ്ടും നന്മ െചയ്യ ം.

11ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നഈ കല്പന ്രപായസമുള്ളേതാ
അംഗീകരിക്കാവുന്നതിന് അപ്പ റേമാ ഉള്ളത് അല്ല. 12 ഞങ്ങൾ േകട്ട്
അനുസരിേക്കണ്ടതിന് അത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ആര് െകാണ്ടുവന്നു
തരും എന്നു പറയുവാൻ അത് സ്വർഗ്ഗത്തിലല്ല; 13 ഞങ്ങൾ േകട്ട്
അനുസരിേക്കണ്ടതിന് അത് സമു്രദം കടന്ന് ആര് െകാണ്ടുവന്നു തരും
എന്നുപറയുവാൻഅത്സമു്രദത്തിനക്കെരയുംഅല്ല; 14അനുസരിക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം,വചനം,നിെന്റഏറ്റവുംഅടുത്ത,്നിെന്റവായിലുംഹൃദയത്തിലും
തെന്ന,ഇരിക്കുന്നു.

15ഇതാ,ഞാൻഇന്ന് ജീവനും നന്മയും േപാെല, മരണവും തിന്മയും നിെന്റ
മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. 16 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, നീ ജീവിച്ച് െപരുകി,
ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശത്ത് ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അനു്രഗഹം ്രപാപിക്കുന്നതിന് അവെന സ്േനഹിക്കുവാനും അവെന്റ

* 30. 4 ആകാശത്തിെന്റകീഴിലുള്ളഅറുതിവെര ഭൂമിയുെടകീഴിലുള്ളഅറുതിവെര
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വഴികളിൽ നടക്കുവാനും അവെന്റ കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
്രപമാണിക്കുവാനും തെന്ന. 17എന്നാൽനീഅനുസരിക്കാെത നിെന്റഹൃദയം
തിരിച്ച്, വശീകരിക്കെപ്പട്ട് അന്യൈദവങ്ങെള നമസ്കരിച്ച് േസവിക്കുകയും
െചയ്താൽ 18നീ േയാർദ്ദാൻ കടന്ന്ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശത്ത്
ദീർഘായുേസ്സാടിരിക്കാെത നിശ്ചയമായി നശിച്ച േപാകുെമന്ന് ഞാൻ ഇന്ന്
നിങ്ങെള അറിയിക്കുന്നു. 19 ജീവനും മരണവും, അനു്രഗഹവും ശാപവും
നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന് ഞാൻ ആകാശെത്തയും
ഭൂമിെയയും ഇന്ന് സാക്ഷിയാക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് നീയും നിെന്റ
സന്തതിയും ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിനും 20 യേഹാവ നിെന്റ പിതാക്കന്മാരായ
അ്രബാഹാമിനും യിസ്ഹാക്കിനും യാേക്കാബിനും െകാടുക്കുെമന്നു
സത്യംെചയ്ത േദശത്ത് വസിക്കുകയും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
സ്േനഹിക്കുകയും അവെന്റ വാക്കു േകട്ടനുസരിക്കുകയും അവേനാട്
േചർന്നിരിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് ജീവെന തിരെഞ്ഞടുത്തുെകാള്ള ക;
അവനേല്ലാ നിനക്ക് ജീവനും ദീർഘായുസ്സ ം നൽകുന്നത.്

31
1 േമാെശ യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് ഈ വചനങ്ങൾ
എല്ലാം േകൾപ്പിച്ച . 2 പിെന്ന അവേരാടു പറഞ്ഞത്: “എനിക്ക് ഇേപ്പാൾ
നൂറ്റിയിരുപത് വയസ്സായി; യാ്രത െചയ്യാനും കാര്യാദികൾ നടത്തുവാനും
എനിക്ക് കഴിവില്ല; യേഹാവ എേന്നാട,് നീ േയാർദ്ദാൻ നദി കടക്കുകയില്ല,
എന്ന് കല്പിച്ചിട്ട ം ഉണ്ട.് 3 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തെന്ന നിനക്ക്
മുമ്പായി കടന്നുേപാകും; ഈ ജനതകെള അവൻ നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
നശിപ്പിക്കുകയും നീ അവരുെട േദശം ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്യ ം;
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല േയാശുവ നിനക്ക് നായകനായിരിക്കും.
4 താൻ സംഹരിച്ച കളഞ്ഞ അേമാര്യരാജാക്കന്മാരായ സീേഹാേനാടും
ഓഗിേനാടും അവരുെട േദശേത്താടും െചയ്തതുേപാെല യേഹാവ
ഇവേരാടും െചയ്യ ം. 5 യേഹാവ അവെര നിങ്ങള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും;
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട ള്ള കല്പന്രപകാരം നിങ്ങൾ അവേരാടു
െചയ്യണം. 6ഉറപ്പ ംൈധര്യവുമുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ;അവെര േപടിക്കരുത,്
്രഭമിക്കയുമരുത;് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തെന്ന നിേന്നാടുകൂെട
േപാരുന്നു;അവൻനിെന്നൈകവിടുകയില്ല, ഉേപക്ഷിക്കുകയുമില്ല”. 7പിെന്ന
േമാെശ േയാശുവെയ വിളിച്ച് എല്ലാ യി്രസാേയലും കാൺെക അവേനാട്
പറഞ്ഞത്: “ഉറപ്പ ംൈധര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കുക;യേഹാവഈജനത്തിന്
െകാടുക്കുെമന്ന് അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത േദശേത്തക്ക്
നീ അവേരാടുകൂടി െചല്ല ം; അതിെന അവർക്ക് വിഭാഗിച്ച െകാടുക്കും.
8 യേഹാവ തെന്ന നിനക്ക് മുമ്പായി നടക്കുന്നു; അവൻ നിേന്നാട് കൂടി
ഇരിക്കും;നിെന്നൈകവിടുകയില്ല, ഉേപക്ഷിക്കുകയും ഇല്ല;നീ േപടിക്കരുതു,
്രഭമിക്കയുമരുത”്.

9 അനന്തരം േമാെശ ഈ ന്യായ്രപമാണം എഴുതി യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകംചുമക്കുന്നേലവ്യരായപുേരാഹിതന്മാെരയുംയി്രസാേയലിെന്റ
എല്ലാ മൂപ്പന്മാെരയും ഏല്പിച്ച . 10 േമാെശ അവേരാട് കല്പിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
“ഏഴ് സംവത്സരം കൂടുേമ്പാൾ ഉള്ള വിേമാചനസംവത്സരത്തിെല
കൂടാരെപ്പരുനാളിൽ 11 യി്രസാേയൽ മുഴുവനും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അവൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു
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വരുേമ്പാൾഈന്യായ്രപമാണംഎല്ലാവരും േകൾക്കത്തക്കവണ്ണംഅവരുെട
മുമ്പിൽ വായിക്കണം. 12 പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം കുട്ടികള ം നിെന്റ
പട്ടണത്തിലുള്ള പരേദശിയും േകട്ട് പഠിച്ച് ൈദവമായ യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട്
ഈന്യായ്രപമാണത്തിെല വചനങ്ങൾഎല്ലാം ്രപമാണിച്ച നടക്കണം 13അവ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തഅവരുെട മക്കൾേകൾക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾേയാർദ്ദാൻ
കടന്ന് ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശത്ത് ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുവാൻ പഠിേക്കണ്ടതിനും
ജനെത്തവിളിച്ച കൂട്ടണം”.

14 അനന്തരം യേഹാവ േമാെശേയാട:് “നീ മരിക്കുവാനുള്ള സമയം
അടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ േയാശുവക്ക് കല്പന െകാടുക്കണ്ടതിന്
അവെനയും കൂട്ടി നിങ്ങൾ ഇരുവരും സമാഗമനകൂടാരത്തിനു സമീപം
വന്നു നില് ക്കുവിൻ” എന്നു കല്പിച്ച . അങ്ങെന േമാെശയും േയാശുവയും
െചന്ന് സമാഗമനകൂടാരത്തിനടുത്ത് നിന്നു. 15 അേപ്പാൾ യേഹാവ
േമഘസ്തംഭത്തിൽ കൂടാരത്തിങ്കൽ ്രപത്യക്ഷനായി; േമഘസ്തംഭം
കൂടാരവാതിലിന് മീെത നിന്നു. 16യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത്
എെന്തന്നാൽ: “നീ നിെന്റ പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിക്കും;
എന്നാൽ ഈ ജനം പാർപ്പാൻ െചല്ല ന്ന േദശത്തിെല നിവാസികള െട
അന്യൈദവങ്ങെള പിൻെചന്ന് പരസംഗം െചയ്യ കയും, എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച്
ഞാൻ അവേരാടു െചയ്തിട്ട ള്ള എെന്റ നിയമം ലംഘിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 17 എെന്റ േകാപം അവരുെട േനെര ജ്വലിച്ച് ഞാൻ അവെര
ഉേപക്ഷിക്കുകയും എെന്റ മുഖം അവർക്ക് മറയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം;
അവർ നാശത്തിനിരയായിത്തീരും; നിരവധി അനർത്ഥങ്ങള ം
കഷ്ടങ്ങള ം അവർക്ക് ഭവിക്കും; ‘നമ്മുെട ൈദവം നമ്മുെട ഇടയിൽ
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടേല്ല ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ നമുക്കു ഭവിച്ചത’് എന്ന്
അവർ അന്ന് പറയും. 18 എങ്കിലും അന്യൈദവങ്ങള െട അടുക്കേലക്ക്
തിരിഞ്ഞ് അവർ െചയ്തിട്ട ള്ള സകലേദാഷവും നിമിത്തം ഞാൻ അന്ന്
എെന്റ മുഖം മറച്ച കളയും. 19ആകയാൽ ഈ പാെട്ടഴുതി യി്രസാേയൽ
മക്കെള പഠിപ്പിക്കുക; യി്രസാേയൽ മക്കള െട േനെര ഈ പാട്ട് എനിക്ക്
സാക്ഷിയായിരിേക്കണ്ടതിന് അത് അവർക്ക് മനപാഠമാക്കിെക്കാടുക്കുക.
20 ഞാൻ അവരുെട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത പാലും
േതനും* ഒഴുകുന്ന േദശത്ത് അവെര എത്തിച്ചേശഷം അവർ തിന്നു
തൃപ്തരായി പുഷ്ടിവച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ, അന്യൈദവങ്ങള െട അടുക്കേലക്ക്
തിരിഞ്ഞ് അവെയ േസവിക്കുകയും എെന്റ നിയമം ലംഘിച്ച് എെന്ന
്രപേകാപിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 21 എന്നാൽ നിരവധി അനർത്ഥങ്ങള ം
കഷ്ടങ്ങള ം അവർക്ക് ഭവിക്കുേമ്പാൾ അവരുെട സന്തതിയുെട
വായിൽനിന്ന് മറന്നുേപാകാത്ത ഈ പാട്ട് അവരുെട േനെര സാക്ഷ്യം
പറയും; ഞാൻ സത്യംെചയ്ത േദശത്ത് അവെര എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്,
ഇന്ന് തെന്ന അവരുെട നിരൂപണങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നു”. 22ആകയാൽ
േമാെശ അന്ന് തെന്ന ഈ പാെട്ടഴുതി യി്രസാേയൽ മക്കെള പഠിപ്പിച്ച .
23 പിെന്ന അവൻ നൂെന്റ മകനായ േയാശുവേയാട:് “ഉറപ്പ ം ൈധര്യവും
ഉള്ളവനായിരിക്കുക;ഞാൻയി്രസാേയൽമക്കേളാട് സത്യംെചയ്ത േദശത്ത്
നീഅവെരഎത്തിക്കും;ഞാൻനിേന്നാടുകൂെടഇരിക്കും”എന്നരുളിെച്ചയ്തു.

24 േമാെശ ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല വചനങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു

* 31. 20 പാലും േതനുംഫലഭൂയിഷ്ടമായ
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പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിത്തീർന്നേപ്പാൾ 25 യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം
ചുമക്കുന്ന േലവ്യേരാട് കല്പിച്ചെതന്ത:് 26 “ഈ ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം
എടുത്ത് നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട നിയമ െപട്ടകത്തിനരികിൽ
വയ്ക്കുവിൻ; അവിെട അത് നിെന്റേനെര സാക്ഷിയായിരിക്കും. 27 നിെന്റ
മത്സരസ്വഭാവവും ദുശ്ശാഠ്യവും എനിക്കറിയാം; ഇതാ, ഇന്ന് ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂടി, ജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന, നിങ്ങൾ യേഹാവേയാട്
മത്സരികളായിരിക്കുന്നുവേല്ലാ? എെന്റ മരണേശഷം എ്രത അധികം?
28 നിങ്ങള െട േഗാ്രതങ്ങളിെല എല്ലാ മൂപ്പന്മാെരയും ്രപമാണികെളയും
എെന്റ അടുക്കൽ വിളിച്ച കൂട്ട വീൻ; അേപ്പാൾ ഞാൻ ഈ വചനങ്ങൾ
അവെരപറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ച്അവരുെടേനെരആകാശെത്തയുംഭൂമിെയയും
സാക്ഷിയാക്കും. 29എെന്റ മരണേശഷം നിങ്ങൾ വഷളത്തം ്രപവർത്തിക്കും
എന്നും ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിച്ച വഴി വിട്ട മാറിേപ്പാകും എന്നും
എനിക്കറിയാം; അങ്ങെന നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത്
െചയ്ത് നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികളാൽഅവെന ്രപേകാപിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ഭാവികാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക്അനർത്ഥം ഭവിക്കും”.

30 അങ്ങെന േമാെശ യി്രസാേയലിെന്റ സർവ്വസഭെയയും ഈ പാട്ടിെന്റ
വചനങ്ങെളല്ലാം െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ച .

32
1ആകാശേമ, െചവിതരുക;ഞാൻസംസാരിക്കും;
ഭൂമി എെന്റ വായിൻ വാക്കുകെള േകൾക്കെട്ട. 2 മഴേപാെലഎെന്റ ഉപേദശം

െപാഴിയും;
എെന്റ വചനം മഞ്ഞുേപാെലയും ഇളമ്പുല്ലിേന്മൽ െപാടിമഴേപാെലയും

സസ്യത്തിേന്മൽമാരിേപാെലയും െചാരിയും.
3ഞാൻ യേഹാവയുെട നാമം േഘാഷിക്കും; നമ്മുെട ൈദവത്തിന് മഹത്വം

െകാടുക്കുവിൻ.
4യേഹാവയാകുന്നു പാറ;അവെന്റ ്രപവൃത്തിഅത്യ ത്തമം.
അവെന്റ വഴികൾ ഒെക്കയും ന്യായം; അവൻ വിശ്വസ്തതയുള്ള ൈദവം,

വ്യാജമില്ലാത്തവൻ;
നീതിയും േനരുമുള്ളവൻതെന്ന.
5 അവർ അവേനാട് വഷളത്തം കാണിച്ച : അവർ സ്വയം

കളങ്കെപ്പടുത്തിയതിനാൽഅവെന്റമക്കളല്ല;
വ്രകതയും േകാട്ടവുമുള്ളതലമുറതെന്ന.
6 േഭാഷത്തവും അജ്ഞതയുമുള്ള ജനേമ, ഇങ്ങെനേയാ നിങ്ങൾ

യേഹാവയ്ക്കു പകരം െകാടുക്കുന്നത?്
അവനേല്ലാ നിെന്റപിതാവ,്നിെന്റ ഉടയവൻ.
അവനേല്ലാ നിെന്നസൃഷ്ടിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും െചയ്തവൻ.
7 പൂർവ്വദിവസങ്ങെള ഓർക്കുക: മുൻ തലമുറകള െട സംവത്സരങ്ങെള

ചിന്തിക്കുക;
നിെന്റപിതാവിേനാട് േചാദിക്കുക,അവൻഅറിയിച്ച തരും;
നിെന്റവൃദ്ധന്മാേരാട് േചാദിക്കുക,അവർപറഞ്ഞുതരും.
8മേഹാന്നതൻജാതികൾക്ക്അവകാശംവിഭാഗിക്കുകയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാെര േവർപിരിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
അവൻയി്രസാേയൽമക്കള െടഎണ്ണത്തിനു തക്കവണ്ണം
ജനതകള െടഅതിർത്തികൾനിശ്ചയിച്ച .
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9 യേഹാവയുെട ഓഹരി അവെന്റ ജനവും, യാേക്കാബ് അവെന്റ
അവകാശവുംആകുന്നു.

10 താൻ അവെന മരുഭൂമിയിലും ഓളി േകൾക്കുന്ന ശൂന്യ്രപേദശത്തിലും
കെണ്ടത്തി.

അവെനചുറ്റി പരിപാലിച്ച ;കണ്മണിേപാെലഅവെനസൂക്ഷിച്ച .
11കഴുകൻതെന്റകൂടനക്കി
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു മീെതപറക്കും േപാെല
തൻചിറകു വിരിച്ച്അവെനഎടുത്ത് തെന്റചിറകിേന്മൽഅവെനവഹിച്ച .
12 യേഹാവ തനിെയ അവെന നടത്തി; അവേനാടുകൂടി അന്യൈദവം

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
13അവൻഭൂമിയുെട ഉന്നതങ്ങളിൽഅവെനവാഹനേമറ്റി;
നിലെത്തഅനുഭവംെകാണ്ട്അവൻഉപജീവിച്ച .
അവെനപാറയിൽനിന്നുള്ളേതനുംതീക്കല്ലിൽനിന്നുള്ളഎണ്ണയുംകുടിപ്പിച്ച .
14പശുക്കള െട െവണ്ണയുംആടുകള െട പാലും
ആട്ടിൻകുട്ടികള െട േമദസ്സ ം ബാശാനിെല ആട്ട െകാറ്റന്മാെരയും

േകാലാടുകെളയും
േഗാതമ്പിൻകാമ്പുംഅവന് െകാടുത്തു;
നീ മുന്തിരിയുെട രക്തമായവീഞ്ഞുകുടിച്ച .
15 െയശുരൂേനാ* പുഷ്ടിവച്ചേപ്പാൾ മത്സരിച്ച ; നീ പുഷ്ടിവച്ച,് കനത്തു

തടിച്ചിരിക്കുന്നു.
തെന്നഉണ്ടാക്കിയൈദവെത്തഅവൻത്യജിച്ച;്
തെന്റരക്ഷയുെട പാറെയനിരസിച്ച .
16അവർഅന്യൈദവങ്ങളാൽഅവെന േകാപിപ്പിച്ച ,
േമ്ലച്ഛതകളാൽഅവെന ്രപേകാപിപ്പിച്ച .
17 അവർ ദുർഭൂതങ്ങൾക്ക്, ൈദവമല്ലാത്തവയ്ക്ക്, തങ്ങൾ അറിയാത്ത

േദവന്മാർക്കുതെന്നബലികഴിച്ച ;
അവരുെട പിതാക്കന്മാർഅവെയ ഭജിച്ചിട്ടില്ല,
അവനൂതനമായി ഉത്ഭവിച്ച മൂർത്തികൾഅേ്രത.
18നിെന്നജനിപ്പിച്ച പാറെയനീ വിസ്മരിച്ച ;
നിെന്നഉല്പാദിപ്പിച്ചൈദവെത്തമറന്നുകളഞ്ഞു.
19 യേഹാവ അത് കണ്ട് അവെര തള്ളിക്കളഞ്ഞു; തെന്റ

പു്രതീപു്രതന്മാേരാടുള്ളനീരസത്താൽതേന്ന.
20അവൻഅരുളിെച്ചയ്തത:് “ഞാൻഎെന്റമുഖംഅവർക്ക് മറയ്ക്കും;
അവരുെടഅന്തംഎെന്തന്ന്ഞാൻ േനാക്കും.
അവർവ്രകതയുള്ളതലമുറ, േനരില്ലാത്തമക്കൾ. 21ൈദവമല്ലാത്തതിെനെക്കാണ്ട്

എനിക്ക്എരിവുവരുത്തി,
മിത്ഥ്യാമൂർത്തികളാൽഎെന്നമുഷിപ്പിച്ച .
ഞാനും ജനമല്ലാത്തവെരെക്കാണ്ട്അവർക്ക്എരിവുവരുത്തും;
മൂഢജനതെയെക്കാണ്ട്അവെര മുഷിപ്പിക്കും
22എെന്റ േകാപത്താൽ തീ ജ്വലിച്ച് പാതാളത്തിെന്റ ആഴേത്താളം കത്തും;

ഭൂമിെയയുംഅതിെന്റഅനുഭവെത്തയും ദഹിപ്പിച്ച
പർവ്വതങ്ങള െടഅടിസ്ഥാനങ്ങെളകത്തിച്ച കളയും.
23ഞാൻഅനർത്ഥങ്ങൾഅവരുെട േമൽകൂമ്പാരമായി കൂട്ട ം.

* 32. 15 െയശുരൂേനാ േനര് ഹൃദയമുള്ളയി്രസാേയേലാ
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എെന്റഅസ്്രതങ്ങൾഅവരുെട േനെര െതാടുക്കും.
24അവർ വിശപ്പ െകാണ്ട് ക്ഷയിക്കും; ഉഷ്ണേരാഗത്തിനും വിഷവ്യാധിക്കും

ഇരയാകും.
മൃഗങ്ങള െട പല്ല ംസർപ്പങ്ങള െടവിഷവും
ഞാൻഅവരുെട ഇടയിൽഅയക്കും.
25വീഥികളിൽ വാള ം അറകളിൽ ഭീതിയും, യുവാവിെനയും യുവതിെയയും

ശിശുവിെനയും നരച്ചവെനയുംസംഹരിക്കും.
26 “ഞങ്ങള െടൈകെകാണ്ട്ഞങ്ങൾജയിച്ച ;യേഹാവയല്ലഇെതാെക്കയും

െചയ്തത്”എന്ന്അവരുെടൈവരികൾെതറ്റായി വിചാരിക്കയും
ശ്രതുഎനിക്ക് േ്രകാധം വരുത്തുകയും െചയ്യ ം
എന്ന്ഞാൻശങ്കിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
27ഞാൻഅവെര തകർത്തുകളഞ്ഞ,് മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന് അവരുെട

ഓർമ്മഇല്ലാതാക്കുമായിരുന്നു.
28അവർആേലാചനയില്ലാത്തജനം;അവർക്ക് വിേവകബുദ്ധിയില്ല.
29 ഹാ, അവർ ജ്ഞാനികളായി ഇതു ്രഗഹിച്ച് തങ്ങള െട ഭാവിെയപ്പറ്റി

ചിന്തിെച്ചങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു.
30അവരുെട പാറഅവെരവിറ്റ കളയുകയും
യേഹാവഅവെരഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്തിട്ടല്ലാെത
ഒരുവൻആയിരംേപെരപിന്തുടരുന്നതും
ഇരുവർപതിനായിരംേപെരഓടിക്കുന്നതുെമങ്ങെന?
31അവരുെട പാറ നമ്മുെട പാറേപാെലയല്ല, അതിന് നമ്മുെട ശ്രതുക്കൾ

തെന്നസാക്ഷികൾ.
32അവരുെട മുന്തിരിവള്ളി െസാേദാംവള്ളിയിൽനിന്നും
െഗാേമാരനിലങ്ങളിൽനിന്നും ഉള്ളത;്
അവരുെട മുന്തിരിപ്പഴം നഞ്ചും
മുന്തിരിക്കുലകയ്പുമാകുന്നു;
33അവരുെട വീഞ്ഞ് മഹാസർപ്പത്തിൻവിഷവും
മൂർഖെന്റകാളകൂടവുംആകുന്നു.
34 ഇതു എെന്റ അടുക്കൽ സം്രഗഹിച്ച ം എെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽ മു്രദയിട്ട ം

ഇരിക്കുന്നില്ലേയാ?
35അവരുെട കാൽ വഴുതുന്ന കാലേത്തക്കുള്ള ്രപതികാരവും ്രപതിഫലവും

എെന്റപക്കൽഉണ്ട;്
അവരുെടഅനർത്ഥദിവസംഅടുത്തിരിക്കുന്നു;
അവർക്ക് ഭവിപ്പാക്കുവാനുള്ളത്ബദ്ധെപ്പടുന്നു.
36യേഹാവതെന്റജനെത്തന്യായംവിധിക്കും;
അവരുെടബലംക്ഷയിച്ച േപായി;
അടിമേയാസ്വത്രന്തേനാഇല്ലാെതയായിഎന്ന് കണ്ടിട്ട്
അവന് തെന്റ ദാസന്മാേരാട് സഹതാപം േതാന്നും.
37അവരുെടബലികള െട േമദസ്സ് തിന്നുകയും
പാനീയബലിയുെട വീഞ്ഞുകുടിക്കുകയും െചയ്ത േദവന്മാരും
അവർആ്രശയിച്ചപാറയുംഎവിെട?
38 ‘അവർഎഴുേന്നറ്റ,് നിങ്ങെള സഹായിച്ച,് നിങ്ങൾക്ക് ശരണമായിരിക്കെട്ട’

എന്ന്അവൻഅരുളിെച്ചയ്യ ം.
39ഞാൻ,ഞാൻമാ്രതേമയുള്ള ;ഞാനല്ലാെതൈദവമില്ല
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എന്നുഇേപ്പാൾകണ്ടുെകാള്ള വിൻ.
ഞാൻ െകാല്ല ന്നു; ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നു; ഞാൻ തകർക്കുന്നു; ഞാൻ

സൗഖ്യമാക്കുന്നു;എെന്റകയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവൻഇല്ല.
40ഞാൻആകാശേത്തക്കുൈകഉയർത്തിസത്യം െചയ്യന്നത:്
“നിത്യനായിരിക്കുന്നഎന്നാണ,
41എെന്റമിന്നലാകുന്നവാൾഞാൻമൂർച്ചയാക്കി
എൻ ൈക ന്യായവിധി തുടങ്ങുേമ്പാൾ, ഞാൻ ശ്രതുക്കളിൽ ്രപതികാരം

നടത്തും;എെന്നേദ്വഷിക്കുന്നവേരാട് പകരംവീട്ട ം.
42ഹതന്മാരുെടയുംബദ്ധന്മാരുെടയും രക്തത്താലും
ശ്രതുനായകന്മാരുെടശിരസ്സിൽനിന്ന് ഒലിക്കുന്നരക്തത്താലും
ഞാൻ എെന്റ അസ്്രതങ്ങെള ലഹരി പിടിപ്പിക്കും; എെന്റ വാൾ മാംസം

തിന്നുകയും െചയ്യ ം.
43ജനതകേള,അവെന്റജനേത്താടുകൂടി ഉല്ലസിക്കുവിൻ;
അവൻസ്വദാസന്മാരുെട രക്തത്തിന് ്രപതികാരംെചയ്യ ം;
തെന്റശ്രതുക്കേളാട്അവൻപകരംവീട്ട ം;
തെന്റ േദശത്തിനും ജനത്തിനും പാപപരിഹാരം വരുത്തും”.

44 അനന്തരം േമാെശയും നൂെന്റ മകനായ േയാശുവയും ഈ പാട്ടിെന്റ
വചനങ്ങൾ ഒെക്കയും ജനെത്ത െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ച . 45 േമാെശ
വചനങ്ങെളല്ലാംയി്രസാേയൽജനേത്താട്സംസാരിച്ച തീർന്നേപ്പാൾഅവൻ
അവേരാട് പറഞ്ഞത:് 46ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല വചനങ്ങൾ സകലവും
്രപമാണിച്ച നടക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട മക്കേളാടു കല്പിക്കുവാൻ,
ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങേളാട് സാക്ഷീകരിക്കുന്ന സകലവചനങ്ങള ം മനസ്സിൽ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 47 ഇതു നിങ്ങൾക്ക് വ്യർത്ഥകാര്യമല്ല, നിങ്ങള െട
ജീവൻതെന്ന ആകുന്നു; നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ േയാർദ്ദാൻ
കടന്നുെചല്ല ന്നേദശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനാൽ ദീർഘായുസ്സണ്ടാകും.

48 അന്ന് തെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 49 നീ
െയരിേഹാവിെനതിെര േമാവാബ് േദശത്തുള്ളഈഅബാരീംപർവ്വതത്തിൽ,
െനേബാമലമുകളിൽകയറി,ഞാൻയി്രസാേയൽമക്കൾക്ക്അവകാശമായി
െകാടുക്കുന്ന കനാൻേദശം േനാക്കി കാണുക. 50 നിെന്റ സേഹാദരനായ
അഹേരാൻ േഹാർ പർവ്വതത്തിൽവച്ച് മരിച്ച് തെന്റ ജനേത്താട്
േചർന്നതുേപാെല നീ കയറുന്ന പർവ്വതത്തിൽവച്ച് നീയും മരിച്ച് നിെന്റ
ജനേത്താടു േചരും. 51 നിങ്ങൾ സീൻ മരുഭൂമിയിൽ കാേദശിെല
കലഹജലത്തിങ്കൽ യി്രസാേയൽ മക്കള െട മദ്ധ്യത്തിൽവച്ച് എേന്നാട്
അകൃത്യം െചയ്കെകാണ്ടും യി്രസാേയൽ മക്കള െട മദ്ധ്യത്തിൽവച്ച് എെന്ന
മഹത്വീകരിക്കാതിരുന്നതിനാലും തെന്ന. 52ഞാൻ യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു
െകാടുക്കുന്ന േദശം നീ കാണും.എങ്കിലും നീഅവിെടകടക്കുകയില്ല.

33
1 ൈദവപുരുഷനായ േമാെശ തെന്റ മരണത്തിനു മുമ്പ് യി്രസാേയൽ
മക്കെളഅനു്രഗഹിച്ച പറഞ്ഞവചനങ്ങൾ:
2 “യേഹാവസീനായിൽനിന്നു വന്നു,
അവർക്ക് മീെത േസയീരിൽനിന്ന് ഉദിച്ച ,
പാരാൻ പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് അവരുെട േമൽ ്രപകാശിച്ച . ലേക്ഷാപലക്ഷം

വിശുദ്ധന്മാരുെട നടുവിൽനിന്നു വന്നു;
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അവർക്കുേവണ്ടി അഗ്നിമയമായ ഒരു ്രപമാണം അവെന്റ വലങ്കയ്യിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു.

3 അേത, അവൻ തെന്റ ജനെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നു; അവെന്റ
സകലവിശുദ്ധന്മാരും തൃക്കയ്യിൽഇരിക്കുന്നു.

അവർതൃക്കാല്ക്കൽഇരുന്നു;അവർതിരുവചനങ്ങൾ ്രപാപിച്ച .
4 യാേക്കാബിെന്റ സഭക്ക് അവകാശമായി േമാെശ നമുക്ക് ന്യായ്രപമാണം

കല്പിച്ച തന്നു.
5ജനത്തിെന്റതലവന്മാരും
യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങള ം ഒത്തുകൂടിയേപ്പാൾ അവൻ െയശുരൂനു

രാജാവായിരുന്നു.
6രൂേബെനക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞത് “രൂേബൻമരിക്കാെതജീവിച്ചിരിക്കെട്ട;
അവെന്റപുരുഷന്മാർകുറയാതിരിക്കെട്ട”.
7െയഹൂദയ്ക്കുള്ളഅനു്രഗഹമായിഅവൻപറഞ്ഞത്:
“യേഹാേവ, െയഹൂദയുെട അേപക്ഷ േകട്ട് അവെന സ്വജനത്തിേലക്കു

െകാണ്ടുവരണേമ.
തെന്റൈകകള െടശക്തിയാൽഅവൻേപാരാേടണ്ടതിന്,
ശ്രതുക്കള െട േനെരനീഅവന് തുണയായിരിക്കണേമ”.

8 േലവിെയക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞത്:
“നിെന്റതുമ്മീമുംഊറീമും നിെന്റ ഭക്തെന്റപക്കൽഇരിക്കുന്നു;
നീ മസ്സയിൽവച്ച പരീക്ഷിക്കുകയും
െമരീബാ െവള്ളത്തിനരികിൽ മത്സരിക്കുകയും
െചയ്തവെന്റപക്കൽതെന്ന.
9അവൻഅപ്പെനയുംഅമ്മെയയും കുറിച്ച,്
‘ഞാൻഅവെരകണ്ടില്ല’എന്നുപറഞ്ഞു;
സേഹാദരന്മാെരഅവൻആദരിച്ചില്ല;സ്വന്തമക്കെളന്ന്ഓർമിച്ചതു ഇല്ല.
നിെന്റ വചനം അവർ ്രപമാണിച്ച ; നിെന്റ നിയമം കാത്തുെകാള്ള കയും

െചയ്തു.
10അവർയാേക്കാബിന് നിെന്റവിധികള ം
യി്രസാേയലിന് ന്യായ്രപമാണവും ഉപേദശിക്കും;
അവർനിെന്റസന്നിധിയിൽസുഗന്ധധൂപവും
യാഗപീഠത്തിേന്മൽസർവ്വാംഗേഹാമവുംഅർപ്പിക്കും.
11യേഹാേവ,അവെന്റധനെത്തഅനു്രഗഹിക്കണേമ;
അവെന്റ ്രപവൃത്തിയിൽ ്രപസാദിക്കണേമ.
അവെന്റശ്രതുക്കള ംഅവെന േദ്വഷിക്കുന്നവരുംഎഴുേന്നല്ക്കാത്തവിധം
അവരുെടഅരെക്കട്ട കെളതകർത്തുകളയണേമ”.
12െബന്യാമീെനക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞത:്
“അവൻയേഹാവയ്ക്ക് ്രപിയൻ;തിരുസന്നിധിയിൽനിർഭയം വസിക്കും;
യേഹാവഅവെനഎല്ലായ്േപാഴും മറച്ച െകാള്ളന്നു;
അവെന്റഭുജങ്ങള െട മദ്ധ്യത്തിൽവസിക്കുന്നു”.
13 േയാേസഫിെനക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞത:്
“ആകാശത്തിെലവിശിഷ്ടവസ്തുവായ, മഞ്ഞുെകാണ്ടും
താെഴയുള്ള അഗാധമായ സമു്രദം െകാണ്ടും 14 സൂര്യനാൽ ഉളവാകുന്ന

വിേശഷഫലം െകാണ്ടും
മാസംേതാറും ച്രന്ദനാൽ ഉളവാകുന്നവിശിഷ്ടഫലംെകാണ്ടും
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15പുരാതനപർവ്വതങ്ങള െട േ്രശഷ്ഠനിേക്ഷപങ്ങൾെകാണ്ടും
ശാശ്വതൈശലങ്ങള െടവിശിഷ്ടവസ്തുക്കൾെകാണ്ടും
ഭൂമിയിെലവിേശഷവസ്തുക്കള െടസമൃദ്ധിെകാണ്ടും
അവെന്റ േദശംയേഹാവയാൽഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട.
16മുൾപ്പടർപ്പിൽവസിച്ചവെന്റ ്രപസാദം േയാേസഫിെന്റശിരസ്സിേന്മലും
തെന്റസേഹാദരന്മാരിൽ ്രപഭുവായവെന്റെനറുകേമലും വരുമാറാകെട്ട.
17അവെന്റമഹത്വം കടിഞ്ഞൂൽകൂറ്റൻ േപാെല;
അവെന്റെകാമ്പുകൾകാട്ട േപാത്തിെന്റ െകാമ്പുകൾ;
അവയാൽഅവൻസകലജനതകെളയുംഭൂമിയുെടസീമവെരയുംഓടിക്കും;
അവർ എ്രഫയീമിെന്റ പതിനായിരങ്ങള ം മനെശ്ശയുെട ആയിരങ്ങള ം

തേന്ന”.
18െസബൂലൂെനക്കുറിച്ച ം യിസ്സഖാരിെനക്കുറിച്ച ംഅവൻപറഞ്ഞത:്
“െസബൂലൂേന,നിെന്റ ്രപയാണത്തിലും,
യിസ്സാഖാേര,നിെന്റകൂടാരങ്ങളിലുംസേന്താഷിക്കുക.
19അവർജനതകെളപർവ്വതത്തിേലക്കുവിളിക്കും;
അവിെട നീതിയാഗങ്ങെളകഴിക്കും.
അവർ സമു്രദങ്ങള െട സമൃദ്ധിയും മണലിെല നിേക്ഷപങ്ങള ം

വലിച്ച കുടിക്കും”.
20ഗാദിെനക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞത:്
“ഗാദിെനവിസ്താരമാക്കുന്നവൻഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ.
ഒരുസിംഹെത്തേപ്പാെലഅവൻപതുങ്ങിക്കിടന്ന്
ഭുജവും െനറുകയും പറിച്ച കീറുന്നു.
21അവൻആദ്യഭാഗം തിരെഞ്ഞടുത്തു;
അവിെട നായകെന്റഓഹരി േവർതിരിച്ച് വച്ചിരുന്നു;
അവൻ ജനത്തിെന്റ തലവന്മാേരാടുകൂടി വന്നു. യി്രസാേയലിൽ

യേഹാവയുെട നീതിയും
അവെന്റവിധികള ം നടത്തി”.
22ദാെനക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞത്:
“ദാൻബാലസിംഹംആകുന്നു;
അവൻബാശാനിൽനിന്നു ചാടുന്നു”.
23നഫ്താലിെയക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞത്:
“നഫ്താലിേയ, ൈദവ്രപസാദംെകാണ്ട് തൃപ്തനും യേഹാവയുെട

അനു്രഗഹം നിറഞ്ഞവനുമായി
പടിഞ്ഞാറും െതക്കുംൈകവശമാക്കുക”.
24ആേശരിെനക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞത്:
“ആേശർപു്രതസമ്പത്തുെകാണ്ട്ഏറ്റവുംഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ;
അവൻസേഹാദരന്മാർക്ക് ഇഷ്ടനായിരിക്കെട്ട;
അവൻകാൽഎണ്ണയിൽമുക്കെട്ട.
25നിെന്റഓടാമ്പൽഇരിമ്പും താ്രമവുംആയിരിക്കെട്ട.
നിെന്റ ബലം ജീവപര്യന്തം നില് ക്കെട്ട”. 26 െയശുരൂെന്റ ൈദവെത്തേപ്പാെല

മെറ്റാരുൈദവവുമില്ല.
നിെന്റസഹായത്തിനായിഅവൻആകാശത്തിലൂെട
തെന്റമഹിമയിൽ േമഘാരൂഢനായി വരുന്നു.
27നിത്യനായൈദവം നിെന്റസേങ്കതം;കീെഴശാശ്വതഭുജങ്ങൾഉണ്ട്;
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അവൻശ്രതുവിെനനിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
‘സംഹരിക്കുക’എന്ന്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
28ധാന്യവും വീഞ്ഞുമുള്ള േദശത്ത്യി്രസാേയൽനിർഭയമായും
യാേക്കാബിെന്റവാസസ്ഥലങ്ങളില ്ഉള്ളവര് *തനിെയയും വസിക്കുന്നു;
ആകാശംഅവന് മഞ്ഞു െപാഴിക്കുന്നു.
29യി്രസാേയേല,നീ ഭാഗ്യവാൻ;നിനക്ക് തുല്യൻആര്?
യേഹാവയാൽ സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ട ജനേമ, അവൻ നിെന്റ സഹായത്തിൻ

പരിചയും
നിെന്റ മഹിമയുെട വാള ംആകുന്നു.
നിെന്റശ്രതുക്കൾനിനക്ക് കീഴടങ്ങും.
നീഅവരുെട ഉന്നതസ്ഥലങ്ങളിൽ†നടെകാള്ള ം”.

34
1അനന്തരംേമാെശേമാവാബ്സമഭൂമിയിൽനിന്ന്െയരിേഹാവിെനതിെരയുള്ള
െനേബാപർവ്വതത്തിൽ പിസ്ഗായുെട െകാടുമുടിയിൽ കയറി; യേഹാവ
ദാൻവെരയുള്ള ഗിെലയാദ ്േദശവും 2 നഫ്താലിേദശവും എ്രഫയീമിെന്റയും
മനെശ്ശയുെടയും േദശവും പടിഞ്ഞാെറ കടൽവെര െയഹൂദാേദശം
മുഴുവനും 3 െതെക്കേദശവുംഈന്തപ്പനകള െട നഗരമായ െയരിേഹാവിെന്റ
താഴ ്വരമുതൽ േസാവാർവെരയുള്ള സമഭൂമിയും അവെന കാണിച്ച .
4 “അ്രബാഹാമിന ്െറയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും യാേക്കാബിെന്റയും
സന്തതിക്കു െകാടുക്കുെമന്ന് സത്യംെചയ്ത േദശം ഇതുതെന്ന;
ഞാൻ അത് നിെന്റ കണ്ണിന് കാണിച്ച തന്നു എങ്കിലും നീ അവിേടക്കു
കടന്നുേപാകുകയില്ല” എന്ന് യേഹാവ അവേനാട് കല്പിച്ച . 5 അങ്ങെന
യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ, യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം,
അവിെട, േമാവാബ് േദശത്തുവച്ച് മരിച്ച . 6 യേഹാവ േമാെശെയ
േമാവാബ് േദശത്ത് േബത്ത-്െപേയാരിെനതിെരയുള്ള താഴ്വരയിൽ
അടക്കി; എങ്കിലും ഇന്നുവെരയും അവെന്റ ശവക്കുഴിയുെട സ്ഥലം
ആരും അറിയുന്നില്ല. 7 േമാെശ മരിക്കുേമ്പാൾ അവന് നൂറ്റിയിരുപത്
വയസ്സായിരുന്നു. അവെന്റ കണ്ണ് മങ്ങാെതയും അവെന്റ േദഹബലം
ക്ഷയിക്കാെതയും ഇരുന്നു. 8 യി്രസാേയൽ മക്കൾ േമാെശെയക്കുറിച്ച്
േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽ മുപ്പതു ദിവസം കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു; അങ്ങെന
േമാെശെയക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു വിലപിക്കുന്ന കാലം തികഞ്ഞു. 9 നൂെന്റ
മകനായ േയാശുവെയ േമാെശ ൈകവച്ച് അനു്രഗഹിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവൻ ജ്ഞാനാത്മപൂർണ്ണനായിത്തീർന്നു; യേഹാവ േമാെശേയാടു
കല്പിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽ മക്കൾഅവെന അനുസരിച്ച . 10എന്നാൽ
ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത്ഫറേവാേനാടുംഅവെന്റസകലഭൃത്യന്മാേരാടുംഅവെന്റ
സർവ്വേദശേത്താടും യേഹാവയുെട നിേയാഗ്രപകാരം േമാെശ ്രപവർത്തിച്ച
അത്ഭുതങ്ങള ം ഭുജവീര്യവും 11 യി്രസാേയൽജനം കാൺെക അവൻ
്രപവർത്തിച്ച ഭയങ്കരകാര്യങ്ങള ം വിചാരിച്ചാൽ 12 യേഹാവ അഭിമുഖമായി
അറിഞ്ഞ േമാെശെയേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകൻ യി്രസാേയലിൽ പിെന്ന
ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

* 33. 28 യാേക്കാബിെന്റ വാസസ്ഥലങ്ങളില ് ഉള്ളവര് യാേക്കാബിെന്റ ഉറവ് † 33. 29
ഉന്നതസ്ഥലങ്ങളിൽശ്രതുക്കള െട പുറഭാഗം
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േയാശുവ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
േയാശുവയുെട പുസ്തകം എഴുത്തുകാരെന സ്പഷ്ടമാക്കുന്നില്ല.
നുെന്റ മകനായ േയാശുവ എന്നതിെനക്കാൾ േമാെശയുെട പിൻഗാമിയും
യി്രസാേയലിെന്റ േനതാവ് എന്ന നിലയിലുമാണ് ഈ പുസ്തകം
രചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.് േശഷമുള്ള പലഭാഗങ്ങള ം േയാശുവയുെട
മരണേശഷംമെറ്റാരുവ്യക്തിയായിരിക്കാംഎഴുതിയിട്ട ള്ളത്. േയാശുവയുെട
മരണെത്ത തുടർന്ന് പലഭാഗങ്ങളിലും പുന്രകമീകരങ്ങള ് നടത്തിയിട്ട ണ്ട്.
േമാെശയുെട നിര്യാണം മുതൽ േയാശുവയുെട േനതൃത്വത്തിൽ കനാന്
കീഴടക്കുന്നത് വെരയുള്ളചരി്രതമാണ്ഈപുസ്തകത്തിന് ഇതിവൃത്തം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി, മു. 1,405 - 1,385.
ഒരുപേക്ഷ കനാൻ നാട് കീഴടക്കെപ്പട്ടതിനുേശഷം ആയിരിക്കാം ഈ
പുസ്തകംഎഴുതെപ്പട്ടത.്

സ്വീകര് ത്താവ്
യി്രസാേയൽ ജനത്തിനും, വരുവാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കും
േവണ്ടിയാണ് േയാശുവഎഴുതിയത.്
ഉേദ്ദശം
ൈദവം വാഗ്ദത്തം െചയ്ത േദശത്ത് യി്രസാേയൽജനം നടത്തിയ
യുദ്ധങ്ങെള കുറിച്ച ള്ള ചരി്രത വിവരണമാണ് ഈ പുസ്തകം
നൽകുന്നത.് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ളപുറപ്പാടിെന തുടർന്ന് 40 വർഷെത്ത
മരുഭൂ ്രപണയ്രപയാണം േശഷം വാഗ്ദത്തേദശേത്തക്ക് ്രപേവശിച്ച
അവിടുെത്ത ജനെത്ത േതാൽപ്പിച്ച് േദശം ൈകവശമാക്കുവാന ്
തയ്യാെറടുക്കുന്നയി്രസാേയൽജനത.എ്രപകാരമാണ്തിെരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
ൈദവജനം ഉടമ്പടിയുെട കീഴില ് വാഗ്ദത്തേദശത്ത് സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത.്
പൂർവികർക്കും സീനായ് പര ്വ്വതത്തില ്വച്ച് ജനതക്കും നല്കെപ്പട്ട തൻെറ
വാഗ്ദത്തത്തിേന്മലുള്ള യേഹാവയുെട വിശ്വസ്തതയുെട േരഖയാണ്
ഈ പുസ്തകം. ൈദവജനത്തിന് ഉടമ്പടിേയാടുള്ള സമർപ്പണവും,
കൂറും ഐക്യതയും, ഉയർന്ന ധാർമികതയും വരും തലമുറയ്ക്ക്
പകർന്നുെകാടുക്കാൻ ്രപാപ്തരാക്കുന്നു.
്രപേമയം
കീഴടക്കല ്
സംേക്ഷപം
1. വാഗ്ദത്തനാട്ടിേലക്കുള്ള ്രപേവശനം — 1:1-5:12
2. േദശംൈകവശമാക്കും — 5:13-12:24
3. േദശം വിഭജിക്കുന്നു — 13:1-21:45
4. േഗാ്രതങ്ങള െടഐക്യവുംൈദവേത്താടുള്ളകൂറും — 22:1-24:33

1 യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശയുെട മരണേശഷം യേഹാവ
നൂനിെന്റ മകനും േമാെശയുെട ശു്രശൂഷകനുമായ േയാശുവേയാടു
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2എെന്റ ദാസനായ േമാെശ മരിച്ച ; ആകയാൽ നീയും
ഈജനെമാെക്കയും പുറെപ്പട്ട് ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് െകാടുക്കുന്ന
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േദശേത്തക്ക് േയാർദ്ദാൻ കടന്നുേപാകുവിൻ. 3 ഞാൻ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല, നിങ്ങള െട ഉള്ളങ്കാൽ ചവിട്ട ന്ന സ്ഥലെമാെക്കയും
നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. 4 നിങ്ങള െട അതിരുകൾ മരുഭൂമിയും ഈ
െലബാേനാനും തുടങ്ങി ്രഫാത്ത് എന്ന മഹാനദിവെരയും ഹിത്യരുെട േദശം
ഒെക്കയും പടിഞ്ഞാറ് െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദംവെരയും ആയിരിക്കും.
5നിെന്റ ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും നിെന്റേനെര നില് ക്കയില്ല;
ഞാൻ േമാെശേയാടുകൂെട ഇരുന്നതുേപാെല നിേന്നാടുകൂെടയും
ഇരിക്കും; ഞാൻ നിെന്ന ൈകവിടുകയില്ല, ഉേപക്ഷിക്കയും ഇല്ല. 6 ഉറപ്പ ം
ൈധര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്ക;ഞാൻഅവർക്ക് െകാടുക്കുെമന്ന് അവരുെട
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത േദശം നീ ഈ ജനത്തിന് അവകാശമായി
വിഭാഗിക്കും. 7നല്ല ഉറപ്പ ം ൈധര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്ക. എെന്റ ദാസനായ
േമാെശ നിേന്നാട് കല്പിച്ചിട്ട ള്ള ന്യായ്രപമാണെമാെക്കയും അനുസരിച്ച്
നടേക്കണം. െചല്ല േന്നടെത്താെക്കയും നീ ശുഭമായിരിേക്കണ്ടതിന്
അത് വിട്ട് ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ മാറരുത.് 8 ഈ ന്യായ്രപമാണ
പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിെന്റ വായിൽനിന്ന് നീങ്ങിേപ്പാകരുത.് അതിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ഒെക്കയും ്രപമാണിച്ച് നടേക്കണ്ടതിന് നീ
രാവും പകലുംഅത് ധ്യാനിച്ച െകാണ്ടിരിേക്കണം;എന്നാൽനിെന്റ ്രപവൃത്തി
സാധിക്കും. നീ കൃതാർഥനായും ഇരിക്കും. 9 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നീ േപാകുന്ന ഇടെത്താെക്കയും നിേന്നാടുകൂെട ഉള്ളതുെകാണ്ട് ഉറപ്പ ം
ൈധര്യവുമുള്ളവനായിരിക്ക; ഭയെപ്പടരുത,് ്രഭമിക്കയുംഅരുത്ഞാൻതെന്ന
നിേന്നാട് കല്പിച്ച വേല്ലാ.

10അേപ്പാൾ േയാശുവ ജനത്തിെന്റ ്രപമാണികേളാട് കല്പിച്ചത:് 11 “നിങ്ങൾ
പാളയത്തിൽകൂടി കടന്ന് ജനേത്താട് പറേയണ്ടത്: ‘ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
ഒരുക്കിെക്കാൾവീൻ. ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി
തരുന്ന േദശം ൈകവശമാക്കുവാൻ െചേല്ലണ്ടതിന് നിങ്ങൾ മൂന്നുദിവസം
കഴിഞ്ഞിട്ട് േയാർദ്ദാൻകടേക്കണ്ടതാകുന്നു’ ”.

12 പിെന്ന േയാശുവ രൂേബന്യേരാടും ഗാദ്യേരാടും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതേത്താടും പറഞ്ഞത്എെന്തന്നാൽ: 13 “യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാെശ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ച വചനം ഓർത്തുെകാൾവിൻ; നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവനിങ്ങൾക്ക്സ്വസ്ഥതനല്കിഈേദശംതന്നിരിക്കുന്നു.
14 നിങ്ങള െട ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുങ്ങള ം കന്നുകാലികള ം േയാർദ്ദാനിക്കെര
േമാെശ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട ള്ള േദശത്ത് വസിക്കെട്ട; എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ
യുദ്ധ്രപാപ്തന്മാരായവർ ഒെക്കയും നിങ്ങള െടസേഹാദരന്മാർക്കു മുമ്പായി
കടന്നുെചന്ന്അവെരസഹായിക്കണം. 15യേഹാവനിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാർക്കുംസ്വസ്ഥതനല്കുകയുംനിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവ
അവർക്ക് െകാടുക്കുന്ന േദശം അവർ ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്യ േവാളം
അവെര സഹായിക്കണം; അതിന ്െറേശഷം നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാെശ കിഴക്ക് േയാർദ്ദാനിക്കെര നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട ള്ള
അവകാശേദശേത്തക്ക് മടങ്ങിവന്ന് അത് അനുഭവിച്ച െകാേള്ളണം”.
16 അവർ േയാശുവേയാട:് “നീ ഞങ്ങേളാട് കല്പിക്കുന്നെതാെക്കയും
ഞങ്ങൾ െചയ്യ ം; ഞങ്ങെള അയക്കുേന്നടെത്താെക്കയും ഞങ്ങൾ
േപാകും. 17 ഞങ്ങൾ േമാെശെയ സകലത്തിലും അനുസരിച്ചതുേപാെല
നിെന്നയുംഅനുസരിക്കും; നിെന്റൈദവമായയേഹാവ േമാെശേയാടുകൂെട
ഇരുന്നതുേപാെല നിേന്നാടുകൂെടയും ഇരിക്കെട്ട. 18ആെരങ്കിലും നിെന്റ
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കല്പനകേളാട് മത്സരിക്കയും നിെന്റ വാക്കു അനുസരിക്കാതിരിക്കയും
െചയ്താൽ അവൻ മരിേക്കണം; ഉറപ്പ ം ൈധര്യവും ഉള്ളവനായി
ഇരുന്നാലും”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

2
1 അനന്തരം നൂനിെന്റ മകനായ േയാശുവ േദശം ഒറ്റ േനാേക്കണ്ടതിന്
രഹസ്യമായി ശിത്തീം പാളയത്തില ് നിന്ന് രണ്ടുേപെര അയച്ച : “നിങ്ങൾ
േപായി േദശവും െയരിേഹാപട്ടണവും േനാക്കിവരുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവർ പുറെപ്പട്ട് രാഹാബ് എന്ന േവശ്യയുെട വീട്ടിൽെചന്ന് അവിെട
പാർത്തു. 2 യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ ചിലർ േദശം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ
ഇവിെട വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് െയരിേഹാരാജാവിന് അറിവുകിട്ടി. 3 രാജാവ്
രാഹാബിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച:് “നിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന
മനുഷ്യെരപുറത്തിറക്കിത്തരിക;അവർേദശെമാെക്കയും ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ
വന്നവരാകുന്നു” എന്ന് പറയിപ്പിച്ച . 4ആ സ്്രതീ അവെര രണ്ടുേപെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി ഒളിപ്പിച്ചിട്ട:് അവർ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു
എങ്കിലും എവിടത്തുകാർ എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല; 5 ഇരുട്ടായേപ്പാൾ,
പട്ടണവാതിൽ അെടക്കുന്ന സമയത്ത്, അവർ പുറെപ്പട്ട േപായി;
എവിേടക്ക് േപായി എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; േവഗത്തിൽ അവരുെട
പിന്നാെല െചല്ല വിൻ; എന്നാൽ അവെര കണ്ടുപിടിക്കാം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
6 എന്നാൽ അവൾ അവെര വീടിെന്റ മുകളിൽ െകാണ്ടുേപായി അവിെട
അടുക്കിെവച്ചിരുന്ന ചണത്തണ്ടുകള െട ഇടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു.
7 രാജാവിെന്റ ആള കൾ േയാർദ്ദാനിേലക്കുള്ള വഴിയായി കടവുകൾ വെര
അവെര തിരഞ്ഞുെചന്നു; അവർ പുറെപ്പട്ട ഉടെന പട്ടണവാതിൽ അടച്ച .
8എന്നാൽ ഒറ്റ കാർ കിടപ്പാൻ േപാകുംമുെമ്പ അവൾ മുകളിൽ അവരുെട
അടുക്കൽ െചന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞത:് 9 “യേഹാവഈ േദശം നിങ്ങൾക്ക്
തന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള ഭീതി ഞങ്ങള െടേമൽ വീണിരിക്കുന്നു;
ഈ േദശത്തിെല നിവാസികൾ എല്ലാവരും നിങ്ങള െട നിമിത്തം
ഉരുകിേപ്പാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. 10 നിങ്ങൾ മി്രസയീമിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട വരുേമ്പാൾ യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി െചങ്കടലിെല െവള്ളം
വറ്റിച്ചതും േയാർദ്ദാനക്കെരവച്ച് നിങ്ങൾ നിർമ്മൂലമാക്കിയ സീേഹാൻ,
ഓഗ് എന്ന രണ്ടു അേമാര്യരാജാക്കന്മാേരാട് െചയ്തതും ഞങ്ങൾ േകട്ട .
11േകട്ടേപ്പാൾഞങ്ങള െടഹൃദയംഉരുകി;നിങ്ങള െടനിമിത്തംഎല്ലാവർക്കും
ൈധര്യം േചാർന്നുേപായി; നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ തെന്ന മീെത
സ്വർഗ്ഗത്തിലും താെഴ ഭൂമിയിലും ൈദവം ആകുന്നു. 12ആകയാൽ ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് ദയ െചയ്കെകാണ്ട് നിങ്ങള ം എെന്റ പിതൃഭവനേത്താട്
ദയെചയ്ത് 13 എെന്റ അപ്പെനയും അമ്മെയയും സേഹാദരന്മാെരയും
സേഹാദരിമാെരയും അവർക്കുള്ള സകലെത്തയും ജീവേനാെട രക്ഷിച്ച്
ഞങ്ങെള മരണത്തിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുെമന്ന് യേഹാവെയെച്ചാല്ലി എേന്നാട്
സത്യംെചയ്കയും ഉറപ്പ ള്ള ഒരു അടയാളംതരികയും േവണം”. 14അവർ
അവേളാട:് “ഞങ്ങള െട ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാെതയിരുന്നാൽ
നിങ്ങള െട ജീവന് പകരം ഞങ്ങള െട ജീവൻ വച്ച െകാടുക്കും.
യേഹാവ ഈ േദശം ഞങ്ങൾക്ക് തരുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ നിേന്നാട് ദയയും
വിശ്വസ്തതയും കാണിക്കും”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15അേപ്പാൾ അവൾ
അവെര കിളിവാതിലിലൂെട ഒരു കയറുെകട്ടി ഇറക്കി; അവള െട വീട്
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േകാട്ടമതിലിേന്മൽആയിരുന്നു; 16അവൾഅവേരാട:് “തിരഞ്ഞുേപായവർ
നിങ്ങെള കണ്ടുപിടിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ പർവ്വതത്തിൽ കയറി
അവർ മടങ്ങിേപ്പാരുേവാളം മൂന്നുദിവസം ഒളിച്ചിരിക്കുക; അതിന ്െറേശഷം
നിങ്ങള െട വഴിക്കു േപാകാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 17 അവർ അവേളാട്
പറഞ്ഞത്: “ഞങ്ങൾ ഈ േദശത്ത് വരുേമ്പാൾ നീ ഞങ്ങെള ഇറക്കിവിട്ട
കിളിവാതില്ക്കൽ ഈ ചുവപ്പ ചരട*് െകട്ട കയും 18 നിെന്റ അപ്പെനയും
അമ്മെയയും സേഹാദരന്മാെരയും പിതൃഭവനെത്തെയാെക്കയും നിെന്റ
വീട്ടിൽവരുത്തിെക്കാള്ള കയും േവണം. 19അെല്ലങ്കിൽനീഞങ്ങെളെക്കാണ്ട്
െചയ്യിച്ച സത്യത്തിൽനിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒഴിവുള്ളവരാകും. ആെരങ്കിലും
വീട്ട വാതിലിന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവെന്റ മരണത്തിന് അവൻ
കുറ്റക്കാരനായിരിക്കും; ഞങ്ങൾ കുറ്റമില്ലാത്തവർ ആകും; നിേന്നാടുകൂെട
വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ആെരങ്കിലും അവെന്റേമൽ ൈകവച്ചാൽ ഞങ്ങൾ
ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും 20എന്നാൽ നീ ഞങ്ങള െട കാര്യം അറിയിച്ചാൽ
നീ ഞങ്ങെളെക്കാണ്ട് െചയ്യിച്ച സത്യത്തിൽനിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒഴിവുള്ളവർ
ആകും”. 21അതിന് അവൾ: “നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല ആകെട്ട” എന്ന്
പറഞ്ഞ് അവെര അയച്ച ; അങ്ങെന അവർ േപായി; അവൾ ആ ചുവപ്പ
ചരട് കിളിവാതില്ക്കൽ െകട്ടി. 22അവർ പുറെപ്പട്ട് പർവ്വതത്തിൽ െചന്നു;
തിരഞ്ഞുേപായവർ മടങ്ങിേപ്പാരുംവെര മൂന്നുദിവസം അവിെട താമസിച്ച ;
തിരഞ്ഞുേപായവർ വഴിനീെള അവെര അേന്വഷിച്ച ; കണ്ടില്ലതാനും.
23 അങ്ങെന അവർ ഇരുവരും പർവതത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി അക്കെര
കടന്ന് നൂനിെന്റ മകനായ േയാശുവയുെട അടുക്കൽ െചന്ന് തങ്ങൾക്ക്
സംഭവിച്ചത് ഒെക്കയും അവെന അറിയിച്ച . 24 “യേഹാവ നിശ്ചയമായും
േദശെമാെക്കയും നമ്മുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. േദശത്തിെല
നിവാസികൾ എല്ലാവരും നമ്മുെട നിമിത്തം ഉരുകിേപ്പാകുന്നു”എന്ന് അവർ
േയാശുവേയാട് പറഞ്ഞു.

3
1േയാശുവഅതികാലത്ത്എഴുേന്നറ്റ,്യി്രസാേയൽമക്കൾഎല്ലാവരുമായി
ശിത്തീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് േയാർദ്ദാനരിെക വന്ന് മറുകര കടക്കുംമുെമ്പ
അവിെട താമസിച്ച . 2 മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ്രപമാണികൾ
പാളയത്തിൽകൂടി നടന്ന് ജനേത്താട് കല്പിച്ചെതെന്തന്നാൽ: 3 “നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകവും അത് ചുമക്കുന്ന േലവ്യരായ
പുേരാഹിതന്മാെരയും കാണുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ പുറെപ്പട്ട് അതിെന്റ
പിന്നാെല െചേല്ലണം. 4 എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും െപട്ടകത്തിനും ഇടയിൽ
രണ്ടായിരം മുഴം* അകലം ഉണ്ടായിരിേക്കണം; അതിേനാട് അടുക്കരുത്.
നിങ്ങൾ േപാേകണ്ട വഴി അറിേയണ്ടതിന് അത് നിങ്ങെള നയിക്കും; ഈ
വഴിക്ക് നിങ്ങൾ മുെമ്പ േപായിട്ടില്ലേല്ലാ. 5 പിെന്ന േയാശുവ ജനേത്താട്:
“നിങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിപ്പീൻ; യേഹാവ നാെള നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
അതിശയം ്രപവർത്തിക്കും”എന്ന്പറഞ്ഞു. 6പുേരാഹിതന്മാേരാട് േയാശുവ:
“നിങ്ങൾനിയമെപട്ടകംഎടുത്ത്ജനത്തിന്മുമ്പായിനടപ്പീൻ”എന്ന്പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന അവർ നിയമെപ്പട്ടകം എടുത്ത് ജനത്തിന് മുമ്പായി നടന്നു.
7 പിെന്ന യേഹാവ േയാശുവേയാട് പറഞ്ഞത്: “ഞാൻ േമാെശേയാടുകൂെട
* 2. 17 ചുവപ്പ ചരട് ഈ ചുവപ്പ ചരട് േദശം ഒറ്റ േനാക്കുവാന ്േപായ രണ്ടുേപര ്െകാടുത്തതവാം
* 3. 4 രണ്ടായിരം മുഴംഏകേദശം ഒരു കിേലാമീറ്റര ്
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ഇരുന്നതുേപാെല നിേന്നാടുകൂെടയും ഇരിക്കും എന്ന് യി്രസാേയൽ എല്ലാം
അറിേയണ്ടതിന്ഞാൻഇന്ന്അവർകാൺെകനിെന്നവലിയവനാക്കുവാൻ
തുടങ്ങും”. 8 “നിയമെപട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ േയാർദ്ദാനിെല
െവള്ളത്തിെന്റ വക്കത്ത് എത്തുേമ്പാൾ േയാർദ്ദാനിൽ നില്പാൻ കല്പിക്ക”
എന്നുംഅരുളിെച്ചയ്തു.

9 േയാശുവ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട:് “ഇവിെട വന്ന് നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
10 േയാശുവ പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “ജീവനുള്ള ൈദവം നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഉണ്ട്; അവൻ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന് കനാന്യർ, ഹിത്യർ,
ഹിവ്യർ, െപരിസ്യർ, ഗിർഗ്ഗസ്യർ, അേമാര്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവെര
നീക്കിക്കളയും എന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽഅറിയും. 11ഇതാ,സർവ്വഭൂമിക്കും
നാഥനായവെന്റ നിയമെപട്ടകം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി േയാർദ്ദാനിേലക്ക്
കടക്കുന്നു. 12ആകയാൽ ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഓേരാ ആൾ വീതം
യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രന്തണ്ട് േപെര െതരെഞ്ഞടുക്കുവീൻ
13 സർവ്വഭൂമിയുെടയും നാഥനായ യേഹാവയുെട െപട്ടകം ചുമക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാരുെട ഉള്ളങ്കാൽ േയാർദ്ദാനിെല െവള്ളത്തിൽ ചവിട്ട േമ്പാൾ
േയാർദ്ദാനിെല െവള്ളം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞ് േമൽനിന്ന് ഒഴുകുന്ന െവള്ളം
ചിറേപാെലനില്ക്കും”. 14അങ്ങെനജനംേയാർദ്ദാൻകടക്കുവാൻതങ്ങള െട
കൂടാരങ്ങളിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട ; നിയമെപട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ
ജനത്തിന് മുമ്പായി െപട്ടകം ചുമന്നുെകാണ്ട് േയാർദ്ദാനരിെക വന്നു.
15 െകായ്ത്തുകാലെത്താെക്കയും േയാർദ്ദാൻ തീരെമല്ലാം കവിഞ്ഞ്
ഒഴുകും. െപട്ടകം ചുമന്ന പുേരാഹിതന്മാരുെട കാൽ െവള്ളത്തിെന്റ
വക്കത്ത് മുങ്ങിയേപ്പാൾ േമൽ െവള്ളത്തിെന്റ ഒഴുക്ക് നിന്നു; 16സാെരഥാന്
സമീപത്തുള്ള ആദാംപട്ടണത്തിന്നരിെക ബഹുദൂരേത്താളം ചിറേപാെല
െപാങ്ങി; അരാബയിെല കടലായ ഉപ്പ കടലിേലക്ക് െവള്ളം വാർന്നുേപായി;
ജനം െയരിേഹാവിന് സമീപം മറുകര കടന്നു. 17 യി്രസാേയൽ
ജനെമാെക്കയും േയാർദ്ദാൻ കടന്നുതീരുേവാളം യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകം ചുമന്ന പുേരാഹിതന്മാർ േയാർദ്ദാെന്റ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ
നിലത്ത് ഉറച്ച നിന്നു.

4
1 യി്രസാേയൽ ജനെമല്ലാം േയാർദ്ദാൻ കടന്നുതീർന്നേശഷം യേഹാവ
േയാശുവേയാട് കല്പിച്ചത:് 2 നീ ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും ഓേരാ
ആൾ വീതം ജനത്തിൽനിന്ന് പ്രന്തണ്ടുേപെര കൂട്ടി അവേരാട് ഇ്രപകാരം
പറേയണം: 3 േയാർദ്ദാെന്റ നടുവിൽ പുേരാഹിതന്മാരുെട കാൽ ഉറച്ച നിന്ന
സ്ഥലത്തുനിന്ന് പ്രന്തണ്ട് കല്ല കൾചുമന്നു െകാണ്ടുവന്ന്ഈരാ്രതി നിങ്ങൾ
പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് െവക്കണം. 4 അങ്ങെന േയാശുവ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് നിയമിച്ചിരുന്ന പ്രന്തണ്ടുേപെര
വിളിച്ച . 5 അവേരാട് പറഞ്ഞത:് “േയാർദ്ദാെന്റ നടുവിൽ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിന് മുമ്പിൽ െചന്ന് യി്രസാേയൽ
മക്കള െട േഗാ്രതസംഖ്യക്ക് ഒത്തവണ്ണം നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തൻ
ഓേരാ കല്ല് ചുമലിൽ എടുക്കണം. 6 ഇത് നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു
അടയാളമായിരിേക്കണം; ‘ഈ കല്ല’് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങള െട മക്കൾ
വരുംകാലത്ത് േചാദിക്കുേമ്പാൾ: 7 േയാർദ്ദാനിെല െവള്ളം യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതുനിമിത്തം തേന്ന എന്ന്
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അവേരാട് പറേയണം. ഈ കല്ല കൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് എേന്നക്കും
അടയാളമായിരിേക്കണം”. 8 േയാശുവ കല്പിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽ
മക്കൾ െചയ്തു; യി്രസാേയൽ മക്കള െട േഗാ്രതസംഖ്യക്ക് ഒത്തവണ്ണം
പ്രന്തണ്ട് കല്ല കൾ േയാർദ്ദാെന്റ നടുവിൽനിന്ന് എടുത്ത് തങ്ങൾ പാർത്ത
സ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുേപായി െവച്ച . 9 േയാർദ്ദാെന്റ നടുവിൽ നിയമെപട്ടകം
ചുമന്ന പുേരാഹിതന്മാരുെട കാൽ നിന്ന സ്ഥലത്ത് േയാശുവ പ്രന്തണ്ട്
കല്ല കൾ നാട്ടി; അവ ഇന്നുവെര അവിെട ഉണ്ട്. 10 േമാെശ േയാശുവേയാട്
കല്പിച്ചത് ഒെക്കയും ജനേത്താട് പറഞ്ഞു. യേഹാവ കല്പിച്ചെതാെക്കയും
െചയ്തുതീരുേവാളം െപട്ടകം ചുമന്ന പുേരാഹിതന്മാർ േയാർദ്ദാെന്റ
നടുവിൽനിന്നു; ജനം േവഗത്തിൽ മറുകര കടന്നു. 11 ജനെമാെക്കയും
കടന്നു തീർന്നേപ്പാൾ അവർ കാൺെക യേഹാവയുെട െപട്ടകവും
പുേരാഹിതന്മാരും മറുകര കടന്നു. 12 േമാെശ കല്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല
രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതവും യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
മുമ്പായി യുദ്ധസന്നദ്ധരായി കടന്നു. 13 ഏകേദശം നാല്പതിനായിരംേപർ
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി യേഹാവയുെട മുമ്പാെക െയരിേഹാസമഭൂമിയിൽ
കടന്നു. 14അന്ന്യേഹാവേയാശുവെയഎല്ലായി്രസാേയലിെന്റയുംമുമ്പാെക
വലിയവനാക്കി; 15അവർ േമാെശെയ ബഹുമാനിച്ചതുേപാെല അവെനയും
ആയുഷ്കാലെമാെക്കയുംബഹുമാനിച്ച .

16 യേഹാവ േയാശുവേയാട:് “സാക്ഷ്യെപട്ടകം ചുമക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാേരാട് േയാർദ്ദാനിൽനിന്ന് കയറുവാൻ കല്പിക്ക” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 17 േയാശുവ പുേരാഹിതന്മാേരാട് േയാർദ്ദാനിൽനിന്ന്
കയറുവാൻ കല്പിച്ച . 18 യേഹാവയുെട സാക്ഷ്യെപട്ടകം ചുമക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാർ േയാർദ്ദാെന്റ നടുവിൽനിന്ന് കയറി; അവരുെട ഉള്ളങ്കാൽ
കെരക്ക് െവച്ച ഉടെന േയാർദ്ദാനിെല െവള്ളം വീണ്ടും മടങ്ങിവന്ന്
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെലതീരം കവിഞ്ഞ് ഒഴുകി. 19ഒന്നാം മാസം പത്താം തിയ്യതി
ജനം േയാർദ്ദാനിൽനിന്ന് കയറി െയരിേഹാവിെന്റ കിഴെക്ക അതിരിലുള്ള
ഗില്ഗാലിൽ പാളയം ഇറങ്ങി. 20 േയാർദ്ദാനിൽനിന്ന് എടുത്ത പ്രന്തണ്ട്
കല്ല കൾ േയാശുവ ഗില്ഗാലിൽ നാട്ടി, 21യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറഞ്ഞത്
എെന്തന്നാൽ: “ഈകല്ല കൾ”എന്ത്എന്ന് വരുംകാലത്ത് നിങ്ങള െട മക്കൾ
പിതാക്കന്മാേരാട് േചാദിച്ചാൽ: 22 ‘യി്രസാേയൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി
േയാർദ്ദാനിക്കെര കടന്നു എന്ന് നിങ്ങള െട മക്കേളാട് പറേയണം.
23 ഭൂമിയിെല സകലജാതികള ം യേഹാവയുെട ൈക ശക്തിയുള്ളെതന്ന്
അറിഞ്ഞ്നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവെയഎേന്നക്കും ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്
24നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവമുമ്പ് െചങ്കടൽവറ്റിച്ച കളഞ്ഞതുേപാെല
നിങ്ങൾഇക്കെരകടക്കുവാൻതക്കവണ്ണംനിങ്ങള െടമുമ്പിൽേയാർദ്ദാനിെല
െവള്ളവും വറ്റിച്ച കളഞ്ഞു.

5
1 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഇക്കെര കടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
യേഹാവ േയാർദ്ദാനിെല െവള്ളം വറ്റിച്ച കളഞ്ഞു എന്ന് േയാർദ്ദാെന്റ
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗത്തുള്ള അേമാര്യരാജാക്കന്മാരും സമു്രദതീരത്തുള്ള
കനാന്യരാജാക്കന്മാരും േകട്ടേപ്പാൾഅവർ പരി്രഭമിച്ച ; യി്രസാേയൽ മക്കൾ
നിമിത്തംഅവരിൽഅേശഷംൈചതന്യമില്ലാെതയായി.
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2 അക്കാലത്ത് യേഹാവ േയാശുവേയാട:് “തീക്കല്ല െകാണ്ട് കത്തി
ഉണ്ടാക്കി യി്രസാേയൽ മക്കെള രണ്ടാമതും പരിേച്ഛദന െചയ്ക
എന്ന് കല്പിച്ച . 3 േയാശുവ തീക്കല്ല െകാണ്ട് കത്തി ഉണ്ടാക്കി
യി്രസാേയൽമക്കളിലുള്ള പുരുഷന്മാെര അ്രഗചർമ്മഗിരിയിൽ*െവച്ച്
പരിേച്ഛദന െചയ്തു. 4 േയാശുവ പരിേച്ഛദന െചയ് വാനുള്ള കാരണേമാ,
മി്രസയീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട േയാദ്ധാക്കൾ ഉൾെപ്പെട പുരുഷന്മാെരാെക്കയും
മരുഭൂമിയിൽവച്ച് മരിച്ച േപായിരുന്നു; 5ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട േപാന്ന
പുരുഷന്മാർെക്കല്ലാം പരിേച്ഛദന കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും മരുഭൂമിയിൽവച്ച്
്രപയാണത്തിൽ ജനിച്ചവരിൽ ആെരയും പരിേച്ഛദന െചയ്തിരുന്നില്ല.
6ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട േയാദ്ധാക്കളായവെരാെക്കയും യേഹാവയുെട
വാക്ക് അനുസരിക്കായ്കെകാണ്ട് അവരുെട മരണംവെര യി്രസാേയൽ
മക്കൾ നാല്പത് സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിേക്കണ്ടിവന്നു; യേഹാവ
നമുക്കു തരുെമന്ന് പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത, പാലും േതനും†
ഒഴുകുന്ന േദശം അവെര കാണിക്കയില്ല എന്ന് യേഹാവ അവേരാട്
സത്യം െചയ്തിരുന്നു. 7എന്നാൽ അവർക്ക് പകരം അവൻ എഴുേന്നല്പിച്ച
പു്രതന്മാെര േയാശുവ പരിേച്ഛദന െചയ്തു; ്രപയാണത്തിൽ പരിേച്ഛദന
െചയ്യായ്കെകാണ്ട് അവർ അ്രഗചർമ്മികളായിരുന്നു. 8സർവ്വജനെത്തയും
പരിേച്ഛദനെചയ്ത് തീർന്നേശഷം അവർക്ക് സൗഖ്യമായതുവെര
അവർ പാളയത്തിൽ താന്താങ്ങള െട സ്ഥലത്ത് പാർത്തു. 9 യേഹാവ
േയാശുവേയാട:് “ഇന്ന് ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന്റ നിന്ദ നിങ്ങളിൽനിന്ന്
ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു; അതുെകാണ്ട് ആ
സ്ഥലത്തിന് ഇന്നുവെരഗില്ഗാൽ‡എന്ന് േപർപറയുന്നു.

10 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഗില്ഗാലിൽ പാളയമിറങ്ങി; ആ മാസം
പതിനാലാം തീയ്യതി സന്ധ്യാസമയത്ത് െയരിേഹാ സമഭൂമിയിൽെവച്ച്
െപസഹ കഴിച്ച . 11 െപസഹയുെട പിെറ്റ ദിവസം തേന്ന അവർ േദശെത്ത
വിളവുെകാണ്ടുള്ളപുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പവുംമലരുംതിന്നു. 12അവർേദശെത്ത
വിളവ് അനുഭവിച്ചതിെന്റ പിെറ്റ ദിവസം മന്ന നിന്നുേപായി; യി്രസാേയൽ
മക്കൾക്ക് പിെന്ന മന്ന കിട്ടിയതുമില്ല; ആവർഷം അവർ കനാൻേദശെത്ത
വിളവുെകാണ്ട് ഉപജീവിച്ച .

13 േയാശുവ െയരിേഹാവിന് സമീപത്ത് ആയിരിക്കുേമ്പാൾ തല
ഉയർത്തിേനാക്കി; ഒരാൾകയ്യിൽവാൾഊരിപ്പിടിച്ച െകാണ്ട്അവെന്റേനെര
നില്ക്കുന്നത് കണ്ടു; േയാശുവ അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട,്
“നീ ഞങ്ങള െട പക്ഷക്കാരേനാ, ശ്രതുപക്ഷക്കാരേനാ?” എന്ന് േചാദിച്ച .
14 അതിന് അവൻ: “അല്ല, ഞാൻ യേഹാവയുെട ൈസന്യത്തിെന്റ
അധിപതിയായി ഇേപ്പാൾ വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
േയാശുവ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ച് അവേനാട:് “കർത്താവിന്
അടിയേനാടുള്ള കല്പന എന്ത?് എന്ന് േചാദിച്ച . 15 യേഹാവയുെട
ൈസന്യത്തിെന്റ അധിപതി േയാശുവേയാട:് “നീ നില്ക്കുന്ന സ്ഥലം
വിശുദ്ധമാകയാൽ നിെന്റ കാലിൽനിന്ന് െചരിപ്പ് അഴിച്ച കളക” എന്ന്
പറഞ്ഞു; േയാശുവഅങ്ങെനെചയ്തു.

* 5. 3 അ്രഗചർമ്മഗിരിയിൽ ഹാര ് േലാത്ത് എന്നാ പര് വ്വതത്തില ് † 5. 6 പാലും േതനും
ഫലഭൂയിഷ്ടമായ,പുറപ്പാട് 3:8 േനാക്കുക ‡ 5. 9 ഗില്ഗാൽ ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു
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6
1 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ മക്കൾ ്രപേവശിക്കാതിരിക്കുവാൻ െയരിേഹാ
പട്ടണത്തിേലക്കുള്ള വാതിലുകൾ അടച്ച് ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു; ആരും
പുറത്തിറങ്ങിയില്ല, അകത്ത് കയറിയതുമില്ല. 2 യേഹാവ േയാശുവേയാട്
കല്പിച്ചത:് “ഞാൻ െയരിേഹാവിെനയും അതിെന്റ രാജാവിെനയും
യുദ്ധവീരന്മാെരയും നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 നിങ്ങളിൽ
േയാദ്ധാക്കളായഎല്ലാവരും ദിവസം ഒരുവട്ടം വീതംആറ് ദിവസംപട്ടണെത്ത
ചുറ്റിനടേക്കണം; 4 ഏഴു പുേരാഹിതന്മാർ ആട്ടിൻ െകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള
കാഹളം പിടിച്ച െകാണ്ട് െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നടേക്കണം;ഏഴാം ദിവസം
ഏഴു ്രപാവശ്യംപട്ടണെത്തചുറ്റ കയുംപുേരാഹിതന്മാർകാഹളംഊതുകയും
േവണം. 5 പുേരാഹിതന്മാർ നീട്ടിയൂതുന്ന കാഹളനാദം േകൾക്കുേമ്പാൾ
ജനെമാെക്കയും ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പിേടണം; അേപ്പാൾ പട്ടണമതിൽ വീഴും;
പടയാളികൾ ഓേരാരുത്തൻ േനെര കയറി ആ്രകമിക്കുകയുംേവണം.
6 നൂനിെന്റ മകനായ േയാശുവ പുേരാഹിതന്മാെര വിളിച്ച് അവേരാട:്
“നിയമെപട്ടകംഎടുപ്പിൻ;ഏഴ് പുേരാഹിതന്മാർയേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിന്
മുമ്പിൽ ആട്ടിൻ െകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള കാഹളം പിടിച്ച െകാണ്ട് നടേക്കണം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 ജനേത്താട് അവൻ: “നിങ്ങൾ െചന്ന് പട്ടണെത്ത
ചുറ്റിനടപ്പിൻ; ആയുധപാണികൾ യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
നടേക്കണം”എന്ന് പറഞ്ഞു. 8 േയാശുവ ജനേത്താട് പറഞ്ഞതിൻ ്രപകാരം
ആട്ടിൻ െകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള കാഹളം പിടിച്ച െകാണ്ട് ഏഴ് പുേരാഹിതന്മാർ
യേഹാവയുെട മുമ്പിൽനടന്നുകാഹളംഊതി;യേഹാവയുെട നിയമെപ്പട്ടകം
അവരുെട പിന്നാെല െചന്നു. 9 ആയുധപാണികൾ കാഹളം ഊതുന്ന
പുേരാഹിതന്മാരുെട മുമ്പിൽ നടന്നു; േശഷമുള്ള കൂട്ടം െപട്ടകത്തിെന്റ
പിന്നാെല െചന്നു; ഇങ്ങെന അവർ കാഹളം ഊതിെക്കാണ്ട് നടന്നു.
10 േയാശുവജനേത്താട:് “ആർപ്പിടുവിൻഎന്ന്ഞാൻനിങ്ങേളാട് കല്പിക്കുന്ന
നാൾവെരനിങ്ങൾആർപ്പിടരുത;്വായിൽനിന്ന് ഒരു വാക്കും പുറെപ്പടുകയും
അരുത”്എന്ന് കല്പിച്ച . 11അങ്ങെന യേഹാവയുെട െപട്ടകം ഒരു ്രപാവശ്യം
പട്ടണെത്തചുറ്റിനടന്നു;പിെന്നഅവർപാളയത്തിേലക്ക് വന്ന് രാപാർത്തു.

12 േയാശുവ അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ ; പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട
െപട്ടകം എടുത്തു. 13ഏഴു പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ ആട്ടിൻ െകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള കാഹളം ഊതിെക്കാണ്ട് നടന്നു;
ആയുധപാണികൾ അവരുെട മുമ്പിൽ നടന്നു; േശഷമുള്ള കൂട്ടം
യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിെന്റ പിന്നാെല നടന്നു; ഇങ്ങെന അവർ കാഹളം
ഊതിെക്കാണ്ട് നടന്നു. 14 രണ്ടാം ദിവസവും അവർ പട്ടണെത്ത ഒരു
്രപാവശ്യം ചുറ്റി പാളയത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു. ഇങ്ങെന അവർ
ആറ് ദിവസം െചയ്തു; 15 ഏഴാം ദിവസേമാ അവർ അതികാലത്ത്
എഴുേന്നറ്റ് പട്ടണെത്ത ആ വിധത്തിൽ തേന്ന ഏഴു ്രപാവശ്യം ചുറ്റി;
അന്നുമാ്രതം അവർ പട്ടണെത്ത ഏഴു ്രപാവശ്യം ചുറ്റി. 16ഏഴാം്രപാവശ്യം
പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളം ഊതിയേപ്പാൾ േയാശുവ ജനേത്താട്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “ആർപ്പിടുവിൻ; യേഹാവ പട്ടണം നിങ്ങൾക്ക്
തന്നിരിക്കുന്നു. 17ഈ പട്ടണവും അതിലുള്ളെതാെക്കയും യേഹാവയ്ക്ക്
ശപഥാർപ്പിതമായിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും രാഹാബ് എന്ന േവശ്യ നാം
അയച്ച ദൂതന്മാെര ഒളിപ്പിച്ചതിനാൽ അവള ം അവേളാടുകൂെട വീട്ടിലുള്ള
എല്ലാവരും ജീവേനാടിരിക്കെട്ട. 18എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശപഥംെചയ്തിരിെക്ക
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ശപഥാർപ്പിതത്തിൽ വല്ലതും എടുത്തിട്ട് യി്രസാേയൽപാളയത്തിന്നു
ശാപവും അനർത്ഥവും വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന് ശപഥാർപ്പിതമായ
വസ്തുെവാന്നും െതാടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 19 െവള്ളിയും
െപാന്നും െചമ്പും ഇരിമ്പും െകാണ്ടുള്ള പാ്രതങ്ങള ം യേഹാവയ്ക്ക്
വിശുദ്ധം; അവ യേഹാവയുെട ഭണ്ഡാരത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവേരണം.
20അനന്തരം ജനം ആർപ്പിടുകയും പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളം ഊതുകയും
െചയ്തു; ജനം കാഹളനാദം േകട്ട് അത്യ ച്ചത്തിൽ ആർപ്പിട്ടേപ്പാൾ മതിൽ
വീണു; ജനം ഓേരാരുത്തൻ േനെര മുേമ്പാട്ട് കടന്ന് പട്ടണം പിടിച്ച .
21 പുരുഷൻ, സ്്രതീ, ബാലൻ, വൃദ്ധൻ, ആട്, മാട്, കഴുത എന്നിങ്ങെന
പട്ടണത്തിലുള്ള സകലെത്തയും അവർ വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ
അേശഷം സംഹരിച്ച . 22 എന്നാൽ രാജ്യം ഒറ്റ േനാക്കിയ രണ്ട്
പുരുഷന്മാേരാട് േയാശുവ: “േവശ്യയുെട വീട്ടിൽെചന്ന് അവിെടനിന്ന്
ആ സ്്രതീെയയും അവൾക്കുള്ള സകലെത്തയും നിങ്ങൾ അവേളാട്
സത്യം െചയ്തതുേപാെല പുറത്തുെകാണ്ടുവരുവീൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
23 അങ്ങെന ഒറ്റ കാരായിരുന്ന യൗവനക്കാർ െചന്ന് രാഹാബിെനയും
അവള െട അപ്പെനയും അമ്മെയയും സേഹാദരന്മാെരയും അവൾക്കുള്ള
സകലെത്തയും പുറത്ത് െകാണ്ടുവന്ന് യി്രസാേയൽപാളയത്തിന് പുറത്ത്
പാർപ്പിച്ച . 24 പിെന്ന അവർ പട്ടണവും അതിലുള്ളെതാെക്കയും
തീെവച്ച് ചുട്ട കളഞ്ഞു; എന്നാൽ െവള്ളിയും െപാന്നും െചമ്പുെകാണ്ടും
ഇരിമ്പുെകാണ്ടുമുള്ള പാ്രതങ്ങള ം അവർ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ഭണ്ഡാരത്തിൽ െവച്ച . 25 െയരിേഹാ പട്ടണം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ അയച്ച
ദൂതന്മാെര രാഹാബ് എന്ന േവശ്യ ഒളിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് േയാശുവഅവെളയും
അവള െട പിതൃഭവനെത്തയും അവൾക്കുള്ള സകലെത്തയും ജീവേനാെട
രക്ഷിച്ച ;അവൾഇന്നുവെരയുംയി്രസാേയലിൽപാർക്കുന്നു. 26അക്കാലത്ത്
േയാശുവശപഥം െചയ്തു: “ഈെയരിേഹാപട്ടണംപണിയുവാൻതുനിയുന്ന
മനുഷ്യൻ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ; അവൻ അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനമിടുേമ്പാൾ അവെന്റ മൂത്തമകൻ നഷ്ടമാകും; അതിെന്റ
കവാടങ്ങൾഉറപ്പിക്കുേമ്പാൾഇളയ മകനും നഷ്ടമാകും”എന്ന് പറഞ്ഞു. 27
യേഹാവ േയാശുവേയാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ കീർത്തി േദശത്ത്
എല്ലാടവും പരന്നു. 27 യേഹാവ േയാശുവേയാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവെന്റകീർത്തി േദശത്തുഎല്ലാടവും പരന്നു.

7
1 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവക്കായി സമർപ്പിച്ച
ചില വസ്തുക്കൾ ൈകവശെപ്പടുത്തി അവിശ്വസ്തത കാണിച്ച ;
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ േസെരഹിെന്റ മകനായ സബ്ദിയുെട മകനായ
കർമ്മിയുെട മകൻ ആഖാൻ ശപഥാർപ്പിതവസ്തുവിൽ ചിലത് എടുത്തു;
യേഹാവയുെട േകാപംയി്രസാേയൽമക്കള െട േനെരജ്വലിച്ച .

2 േയാശുവ െയരിേഹാവിൽനിന്ന് േദശം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ േബേഥലിന്
കിഴക്ക് േബത്ത-്ആെവന് െറ സമീപത്തുള്ള ഹായിയിേലക്ക് ആള കെള
അയച്ച . അവർ െചന്ന് ഹായിെയ ഒറ്റ േനാക്കി, 3 േയാശുവയുെട
അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്ന് അവേനാട:് “ഹായിെയ ജയിച്ചടക്കുവാൻ
രണ്ടായിരേമാ മൂവായിരേമാ േപർ േപായാൽ മതി; സർവ്വജനെത്തയും
അവിേടക്ക് അയച്ച് കഷ്ടെപ്പടുേത്തണ്ടാ; അവർ ആൾ ചുരുക്കമേ്രത”
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എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 അങ്ങെന ഏകേദശം മൂവായിരംേപർ അവിേടക്ക്
േപായി; എന്നാൽ അവർ ഹായിപട്ടണക്കാരുെട മുമ്പിൽനിന്ന് േതാേറ്റാടി.
5 ഹായി പട്ടണക്കാർ അവരിൽ മുപ്പത്താേറാളം േപെര െകാന്നു;
അവെര പട്ടണവാതിൽക്കൽ തുടങ്ങി െശബാരീം* വെര പിന്തുടർന്ന്
മലഞ്ചരിവിൽെവച്ച് അവെര േതാല്പിച്ച . അതുെകാണ്ട് ജനത്തിെന്റ മനസ്സ്
ഉരുകി ൈധര്യം നഷ്ടെപ്പട്ട േപായി. 6 േയാശുവ വസ്്രതം കീറി യേഹാവയുെട
െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ അവനും യി്രസാേയൽ മൂപ്പന്മാരും തലയിൽ
മണ്ണ വാരിയിട്ട െകാണ്ട് സന്ധ്യവെര സാഷ്ടാംഗം വീണ് കിടന്നു: 7 “അേയ്യാ
യേഹാവയായ കർത്താേവ അേമാര്യരുെട കയ്യാൽ നശിേക്കണ്ടതിന്
നീ ഈ ജനെത്ത േയാർദ്ദാനിക്കെര െകാണ്ടുവന്നത് എന്തിന?് ഞങ്ങൾ
േയാർദ്ദാനക്കെര പാർത്തിരുെന്നങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു. 8 യേഹാേവ,
യി്രസാേയൽ ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽ േതാേറ്റാടിയേശഷം ഞാൻ എന്ത്
പറേയണ്ടു! 9കനാന്യരും േദശനിവാസികൾഒെക്കയുംഅത് േകട്ടിട്ട്ഞങ്ങെള
ചുറ്റിവളഞ്ഞ്ഭൂമിയിൽനിന്ന്ഞങ്ങള െടേപർമായിച്ച കളയുമേല്ലാ;എന്നാൽ
നീ നിെന്റ മഹത്തായ നാമത്തിന്നുേവണ്ടി എന്തുെചയ്യ ം?” എന്ന് േയാശുവ
പറഞ്ഞു. 10 യേഹാവ േയാശുവേയാട് പറഞ്ഞത:് “എഴുേന്നൽക്ക; നീ
ഇങ്ങെന സാഷ്ടാംഗം വീണുകിടക്കുന്നത് എന്തിന?് 11 യി്രസാേയൽ പാപം
െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവേരാട് കല്പിച്ചിട്ട ള്ള എെന്റ നിയമം അവർ
ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ ശപഥാർപ്പിത വസ്തുക്കൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു;
അവർേമാഷ്ടിച്ചത് മറയ്ക്കുവാൻതങ്ങള െടസാമാനങ്ങൾക്കിടയിൽഅത്
െവച്ചിരിക്കുന്നു. 12യി്രസാേയൽമക്കൾശാപ്രഗസ്തരായി തീർന്നതുെകാണ്ട്
ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽ നില്പാൻ കഴിയാെത േതാേറ്റാേടണ്ടിവന്നു. ശാപം
നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കയില്ല. 13 നീ എഴുേന്നറ്റ് ജനെത്ത ശുദ്ധീകരിച്ച് അവേരാടു പറക:
‘നാളേത്തക്ക് നിങ്ങെളത്തേന്ന ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ; യി്രസാേയേല, നിെന്റ
നടുവിൽ ഒരു ശാപം ഉണ്ട്; ശാപം നിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും
വെര ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽ നില്പാൻ നിനക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ കല്പിക്കുന്നു.’ 14 നിങ്ങൾ
രാവിെല േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി അടുത്തുവേരണം; യേഹാവ പിടിക്കുന്ന
േഗാ്രതം കുലംകുലമായി അടുത്തുവേരണം; യേഹാവ പിടിക്കുന്ന കുലം
കുടുംബംകുടുംബമായി അടുത്തുവേരണം; യേഹാവ പിടിക്കുന്ന കുടുംബം
ആളാം്രപതി അടുത്തുവേരണം. 15 ശപഥാർപ്പിതവസ്തുേവാടുകൂെട
പിടിക്കെപ്പടുന്നവെനയും അവനുള്ള സകലെത്തയും ചുട്ട കളേയണം;
അവൻ യേഹാവയുെട നിയമം ലംഘിച്ച് യി്രസാേയലിൽ വഷളത്തം
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു”.

16 അങ്ങെന േയാശുവ അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ് യി്രസാേയലിെന
േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി വരുത്തി; െയഹൂദാേഗാ്രതം പിടിക്കെപ്പട്ട . 17അവൻ
െയഹൂദാേഗാ്രതെത്ത കുലംകുലമായി വരുത്തി; േസെരഹ്യകുലം
പിടിക്കെപ്പട്ട ; അവൻ േസരഹ്യകുലെത്ത കുടുംബംകുടുംബമായി വരുത്തി;
സബ്ദി പിടിക്കെപ്പട്ട . 18 അവെന്റ കുടുംബെത്ത ആളാം്രപതി വരുത്തി;
േസെരഹിെന്റ മകനായസബ്ദിയുെട മകനായകർമ്മിയുെട മകൻആഖാൻ
പിടിക്കെപ്പട്ട . 19 േയാശുവ ആഖാേനാട്: “മകേന, യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഒന്നും മറയ്ക്കാെത അവെന

* 7. 5 െശബാരീം കല്ല ്െവട്ടിെയടുക്കുന്നഖനി
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സ്തുതിക്കുക†; നീ എന്ത് െചയ്തു എന്ന് എേന്നാട് പറയുക”. 20ആഖാൻ
േയാശുവേയാട:് “ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു; സത്യം. 21 ഞാൻ െകാള്ളയുെട കൂട്ടത്തിൽ
വിേശഷമാേയാരു ബാബിേലാണ്യ േമലങ്കിയും, ഇരുനൂറ് േശെക്കൽ
െവള്ളിയും, അമ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െപാൻകട്ടിയും കണ്ട്
േമാഹിച്ച് എടുത്തു; അവ എെന്റ കൂടാരത്തിെന്റ നടുവിൽ നിലത്ത്
കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു; െവള്ളി അടിയിൽ ആകുന്നു” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
22 േയാശുവ ദൂതന്മാെര അയച്ച ; അവർ ഓടിെച്ചന്നു; കൂടാരത്തിൽ
ആ വസ്തുക്കൾ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. 23 അവർ അവെയ
കൂടാരത്തിൽനിന്ന് എടുത്ത് േയാശുവയുെടയും എല്ലാ യി്രസാേയൽ
മക്കള െടയുംഅടുക്കൽെകാണ്ടുവന്ന് യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽ െവച്ച .
24അേപ്പാൾ േയാശുവയും എല്ലാ യി്രസാേയലും േസെരഹിെന്റ പു്രതനായ
ആഖാെന െവള്ളി, േമലങ്കി, െപാൻകട്ടി, അവെന്റ പു്രതന്മാർ, പു്രതിമാർ,
കാള, കഴുത, ആട്, കൂടാരം ഇങ്ങെന അവനുള്ള സകലവുമായി ആേഖാർ
താഴ ്വരയിൽ െകാണ്ടുേപായി: 25 “നീ ഞങ്ങെള കഷ്ടെപ്പടുത്തിയത്
എന്തിന?് യേഹാവ ഇന്ന് നിെന്ന വലക്കും”എന്ന് േയാശുവ പറഞ്ഞു. പിെന്ന
യി്രസാേയൽ മക്കൾ അവെര കെല്ലറിയുകയും തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളകയും
െചയ്തു. 26അവെന്റേമൽഅവർ ഒരു വലിയ കല്ക്കുന്ന് കൂട്ടി;അത് ഇന്നും
ഇരിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം മാറി; അതുെകാണ്ട് ആ
സ്ഥലത്തിന് ഇന്നുംആേഖാർതാഴ ്വരഎന്ന് േപരു പറഞ്ഞുവരുന്നു.

8
1 യേഹാവ േയാശുവേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഭയെപ്പടരുത,്
വിഷാദിക്കയും അരുത;് പടയാളികള മായി ഹായിയിേലക്ക് െചല്ല ക;
ഞാൻ ഹായിരാജാവിെനയും അവെന്റ ജനെത്തയും പട്ടണെത്തയും
േദശെത്തയും നിെന്റ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. 2 െയരിേഹാവിേനാടും
അതിെന്റ രാജാവിേനാടും െചയ്തതുേപാെല നീ ഹായിേയാടും അതിെന്റ
രാജാവിേനാടും െചേയ്യണം: എന്നാൽ അതിെല െകാള്ളെയയും
കന്നുകാലികെളയും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. പട്ടണത്തിെന്റ പിൻഭാഗത്ത്
പതിയിരിപ്പ കാെരആേക്കണം. 3അങ്ങെന േയാശുവ പരാ്രകമശാലികളായ
മുപ്പതിനായിരം പടയാളികെള തിരെഞ്ഞടുത്ത് രാ്രതിയിൽ ഹായിയിേലക്ക്
അയച്ച , 4 അവേരാട് പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ: “നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിെന്റ
പിൻഭാഗത്ത് പതിയിരിേക്കണം; പട്ടണേത്താട് ഏെറ അകലാെത
എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പീൻ. 5ഞാനും എേന്നാടുകൂെടയുള്ള പുരുഷന്മാരും
പട്ടണേത്താട് അടുക്കും; അവർ ഞങ്ങള െട േനെര പുറെപ്പട്ട വരുേമ്പാൾ
മുമ്പിലെത്തെപ്പാെല ഞങ്ങൾ അവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടും. 6 അവർ
ഞങ്ങെളപിന്തുടർന്ന് പട്ടണംവിട്ട് പുറത്താകും. ‘അവർമുമ്പിലെത്തെപ്പാെല
നമ്മുെട മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പാകുന്നു ‘എന്ന് അവർ പറയും. 7അേപ്പാൾ
പതിയിരിയ്ക്കുന്ന നിങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റ് പട്ടണം പിടിേക്കണം; നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ അത് നിങ്ങള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും. 8 പട്ടണം
പിടിച്ചേശഷംനിങ്ങൾയേഹാവയുെടകല്പന്രപകാരംഅതിന് തീ െവേക്കണം.
ഞാൻ തെന്ന നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”. 9അങ്ങെന േയാശുവ അയച്ച

† 7. 19 അവെനസ്തുതിക്കുകഅവേനാട് ഏറ്റ പറക
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അവർ െചന്ന് േബേഥലിനും ഹായിക്കും മേദ്ധ്യ ഹായിക്ക് പടിഞ്ഞാറ്
പതിയിരുന്നു; േയാശുവആരാ്രതി ജനത്തിെന്റഇടയിൽതാമസിച്ച .

10 േയാശുവ അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ് പടയാളികെള സജ്ജരാക്കി.
അവനും യി്രസാേയൽ മൂപ്പന്മാരും ഹായി നിവാസികെള ആ്രകമിക്കാൻ
െചന്നു. 11അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നപടയാളികൾപട്ടണത്തിന് മുമ്പിൽ
എത്തി ഹായിക്ക് വടക്ക് പാളയമിറങ്ങി; അവർക്കും ഹായിക്കും മേദ്ധ്യ
ഒരു താഴ ്വര ഉണ്ടായിരുന്നു. 12 അവൻ ഏകേദശം അയ്യായിരംേപെര
െതരെഞ്ഞടുത്ത് േബേഥലിനും ഹായിക്കും മേദ്ധ്യ പട്ടണത്തിന്
പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് പതിയിരുത്തി. 13അവർ പട്ടണത്തിന് വടക്ക് ്രപധാന
ൈസന്യെത്തയും പട്ടണത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് പതിയിരിപ്പ കാെരയും നിർത്തി;
േയാശുവ ആ രാ്രതി താഴ ്വരയിൽ പാർത്തു. 14 ഹായിരാജാവ് അത്
കണ്ടേപ്പാൾപടയാളികള മായിബദ്ധെപ്പട്ട് സമഭൂമിക്കു മുമ്പിൽയി്രസാേയൽ
ൈസന്യെത്തആ്രകമിക്കാൻപുറെപ്പട്ട . പട്ടണത്തിെന്റപിൻവശത്ത്തനിക്കു
വിേരാധമായി പതിയിരിപ്പ് ഉെണ്ടന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. 15 േയാശുവയും
എല്ലാ യി്രസാേയലും അവേരാട് േതാറ്റ ഭാവത്തിൽ മരുഭൂമിവഴിയായി
ഓടി. 16 അവെര പിന്തുടേരണ്ടതിന് പട്ടണത്തിെല ജനെത്ത ഒെക്കയും
വിളിച്ച കൂട്ടി അവർ േയാശുവെയ പിന്തുടർന്ന് പട്ടണം വിട്ട് പുറത്തായി.
17 ഹായിയിലും േബേഥലിലും ഉള്ള ജനെമാെക്കയും പട്ടണം തുറന്നിേട്ടച്ച്
യി്രസാേയലിെന പിന്തുടർന്നു. 18 അേപ്പാൾ യേഹാവ േയാശുവേയാട:്
“നിെന്റ കയ്യിലുള്ള കുന്തം ഹായിക്കു േനെര നീട്ട ക; ഞാൻ അത് നിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. അങ്ങെന േയാശുവ തെന്റ
കയ്യിലുള്ള കുന്തം ഹായിക്കു േനെര നീട്ടി. 19 അവൻ ൈക നീട്ടിയ
ഉടെന പതിയിരിപ്പ കാർ തങ്ങള െട സ്ഥലത്തുനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ് ഓടി
പട്ടണത്തിൽ കയറി അത് പിടിച്ച് ക്ഷണത്തിൽ പട്ടണത്തിന് തീ െവച്ച .
20 ഹായി പട്ടണക്കാർ പുറേകാട്ട് േനാക്കിയേപ്പാൾ പട്ടണത്തിെല പുക
ആകാശേത്തക്ക് െപാങ്ങുന്നത് കണ്ടു; അവർക്ക് ഇേങ്ങാേട്ടാ അേങ്ങാേട്ടാ
ഓടുവാൻ കഴിവില്ലാെതയായി; മരുഭൂമിവഴിയായി ഓടിയ യി്രസാേയൽ
ൈസന്യം തങ്ങെള പിന്തുടരുന്നവരുെട േനെരതിരിഞ്ഞു. 21പതിയിരിപ്പ കാർ
പട്ടണം പിടിച്ച . പട്ടണത്തിെലപുക േമേലാട്ട് െപാങ്ങുന്നുഎന്ന് േയാശുവയും
എല്ലാ യി്രസാേയലും കണ്ടേപ്പാൾ മടങ്ങിവന്ന് ഹായി പട്ടണക്കാെര െകാന്നു.
22 മറ്റവരും പട്ടണത്തിൽനിന്ന് അവരുെട േനെര പുറെപ്പട്ട ; ഇങ്ങെന
യി്രസാേയൽ ഇപ്പ റത്തുംഅപ്പ റത്തുംഅവർ നടുവിലുംആയി; ഒരുത്തനും
േശഷിക്കേയാ വഴുതിേപ്പാകേയാ െചയ്യാതവണ്ണംഅവെര െകാന്നുകളഞ്ഞു.
23 ഹായിരാജാവിെന അവർ ജീവേനാെട പിടിച്ച േയാശുവയുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 24 യി്രസാേയൽ തങ്ങെള പിന്തുടർന്ന ഹായി
പട്ടണക്കാെര മരുഭൂമിയിൽ െവളി്രമ്പേദശത്തുെവച്ച് െകാന്നുതീർത്തേശഷം
ഹായിയിേലക്ക് മടങ്ങിെച്ചന്ന് വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ അതിെല
ജനേത്തയുംസംഹരിച്ച . 25അന്ന്പുരുഷന്മാരുംസ്്രതീകള മായിമരിച്ച വീണ
ഹായി പട്ടണക്കാർ ആെക പന്തീരായിരം േപർ. 26 ഹായി പട്ടണക്കാെര
ഒെക്കയും നിർമ്മൂലമാക്കുംവെര കുന്തം ഏന്തിയ ൈക േയാശുവ
പിൻവലിച്ചില്ല. 27 യേഹാവ േയാശുവേയാട് കല്പിച്ച്രപകാരം യി്രസാേയല്യർ
പട്ടണത്തിെല കന്നുകാലികെളയും െകാള്ളയും തങ്ങൾക്കായിട്ട് എടുത്തു.
28പിെന്ന േയാശുവ ഹായിപട്ടണം ചുട്ട് സദാകാലേത്തക്കും ഒരു മൺകുന്നും
ശൂന്യഭൂമിയുമാക്കിത്തീർത്തു; അത് ഇന്നുവെരയും അങ്ങെന കിടക്കുന്നു.
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29 ഹായിരാജാവിെന അവൻ സന്ധ്യവെര ഒരു മരത്തിൽ തൂക്കി; സൂര്യൻ
അസ്തമിച്ചേപ്പാൾ േയാശുവയുെട കല്പന്രപകാരം ശവം മരത്തിൽനിന്ന്
ഇറക്കി പട്ടണവാതില്ക്കൽ ഇടുകയും അതിേന്മൽ ഇന്നുവെര നില്ക്കുന്ന
ഒരു വലിയകല്ക്കുന്ന് കൂട്ട കയും െചയ്തു.

30 അനന്തരം േയാശുവ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
ഏബാൽപർവ്വതത്തിൽഒരുയാഗപീഠംപണിതു. 31യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാെശ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് കല്പിച്ചതുേപാെലയും േമാെശയുെട
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലയും
െചത്തുകേയാ ഇരിമ്പു െതാടുവിക്കെയാ െചയ്യാത്ത കല്ല െകാണ്ടുള്ള ഒരു
യാഗപീഠം തേന്ന. അവർ അതിേന്മൽ യേഹാവക്ക് േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച . 32 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
ഒരു പകർപ്പ് അവൻ അവിെട യി്രസാേയൽ മക്കൾ കാൺെക ആ
കല്ല കളിൽ എഴുതി. 33 എല്ലാ യി്രസാേയലും അവരുെട മൂപ്പന്മാരും
്രപമാണികള ം ന്യായാധിപന്മാരും യേഹാവയുെട നിയമെപ്പട്ടകം
ചുമന്ന േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാരുെട മുമ്പാെക സ്വേദശിയും
പരേദശിയും ഒരുേപാെല െപട്ടകത്തിന് ഇപ്പ റത്തും അപ്പ റത്തും
നിന്നു; അവരിൽ പാതിേപർ െഗരിസീംപർവ്വതത്തിെന്റ വശത്തും
പാതിേപർ ഏബാൽപർവ്വതത്തിെന്റ വശത്തും നിന്ന് യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാെശ മുെമ്പ കല്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല യി്രസാേയൽ ജനെത്ത
അനു്രഗഹിച്ച . 34അതിന് െറേശഷം േയാശുവന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയരിക്കുന്നതുേപാെല അനു്രഗഹവും ശാപവുമായ വചനങ്ങെളല്ലാം
വായിച്ച . 35സ്്രതീകള ം കുട്ടികള ം ഉൾെപ്പെട യി്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും
അവേരാടുകൂെട വന്നിരുന്ന പരേദശികള ം േകൾെക്ക േയാശുവ,
േമാെശ കല്പിച്ച സകലവചനങ്ങള ം വായിച്ച ; യാെതാന്നും വായിക്കാെത
വിട്ട കളഞ്ഞില്ല.

9
1എന്നാൽഹിത്യർ,അേമാര്യർ,കനാന്യർ, െപരിസ്യർ,ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ
എന്നിങ്ങെന േയാർദ്ദാന ്നദിക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള മലകളിലും താഴ ്വരകളിലും
െലബാേനാെനതിെര വലിയ കടലിെന്റ തീരങ്ങളിലുള്ള രാജാക്കന്മാർ
ഒെക്കയും 2ഈവസ്തുത േകട്ടേപ്പാൾ േയാശുവേയാടും യി്രസാേയലിേനാടും
യുദ്ധം െചയ് വാൻഏകമനേസ്സാെട േയാജിച്ച .

3 േയാശുവ െയരിേഹാവിേനാടും ഹായിേയാടും െചയ്തത് ഗിെബേയാൻ
നിവാസികൾ േകട്ടേപ്പാൾ അവർ ഒരു ഉപായം ്രപേയാഗിച്ച . 4 അവര് 
രാജ്യ നയത്രന്ത ്രപതിനിധികെളേപ്പാെല അവെര തെന്ന ഒരുക്കി
*പഴയ ചാക്കുകള ം പഴയതും കീറിയതും തുന്നിെക്കട്ടിയതുമായ
വീഞ്ഞുതുരുത്തികള ം കഴുതപ്പ റത്തു കയറ്റി, 5 പഴക്കംെചന്ന്
കണ്ടംെവച്ച െചരിപ്പ കള ം പഴയവസ്്രതങ്ങള ം ധരിച്ച് പുറെപ്പട്ട .
അവരുെട ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അപ്പം ഉണങ്ങി പൂത്തിരുന്നു. 6 അവർ
ഗില്ഗാൽ പാളയത്തിൽ േയാശുവയുെട അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാടും
യി്രസാേയൽപുരഷന്മാേരാടും: “ഞങ്ങൾ ദൂരേദശത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു;
ആകയാൽ ഞങ്ങേളാട് ഒരു ഉടമ്പടിെചേയ്യണം” എന്ന് പറഞ്ഞു.

* 9. 4 അവര ് രാജ്യ നയത്രന്ത ്രപതിനിധികെളേപ്പാെല അവെര തെന്ന ഒരുക്കി
ഭക്ഷണസാധനങ്ങെളാരുക്കി
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7 യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ അവേരാട്: “പേക്ഷ നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട
ഇടയിൽ പാർക്കുന്നവരായിരിക്കും;ഞങ്ങൾനിങ്ങേളാട് ഉടമ്പടി െചയ്യന്നത്
എങ്ങെന?” എന്ന് പറഞ്ഞു. 8അവർ േയാശുവേയാട:് “ഞങ്ങൾ നിെന്റ
ദാസന്മാരാകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ േയാശുവ അവേരാട:്
“നിങ്ങൾ ആർ? എവിെടനിന്ന് വരുന്നു?” എന്ന് േചാദിച്ച . 9 അവർ
അവേനാട് പറഞ്ഞത്: “അടിയങ്ങൾ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമംനിമിത്തം ഏറ്റവും ദൂരത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു;അവെന്റ കീർത്തിയും
അവൻ ഈജിപ്റ്റിൽ െചയ്തെതാെക്കയും 10 െഹശ്േബാൻ രാജാവായ
സീേഹാൻ, അസ്തേരാത്തിെല ബാശാൻരാജാവായ ഓഗ് ഇങ്ങെന
േയാർദ്ദാനക്കെരയുള്ള അേമാര്യരുെട രണ്ട് രാജാക്കന്മാേരാടും അവൻ
െചയ്തെതാെക്കയും ഞങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 11അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങള െട
മൂപ്പന്മാരും േദശനിവാസികള ം ഞങ്ങേളാട് നിങ്ങെള വന്നു കണ്ട്,
ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട ദാസന്മാർ ആയിെക്കാള്ളാം എന്ന് പറയണെമന്ന്
പറഞ്ഞു; ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങേളാട് ഉടമ്പടിെചേയ്യണം. 12ഞങ്ങൾ
പുറെപ്പട്ട നാളിൽ ഈ അപ്പം ചൂേടാെട ഞങ്ങള െട വീടുകളിൽനിന്ന്
എടുത്തതാകുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഇതാ, അത് ഉണങ്ങി പൂത്തിരിക്കുന്നു.
13 ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞു നിറച്ച് െകാണ്ടുേപാന്ന ഈ തുരുത്തികൾ
പുത്തനായിരുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഇതാ, അവ കീറിയിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള െട
ഈ വസ്്രതവും െചരിപ്പ ം അതിദീർഘയാ്രതയാൽ പഴക്കമായിരിക്കുന്നു.
14 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ യേഹാവേയാട് േചാദിക്കാെത
അവരുെട ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ ചിലത് വാങ്ങി. 15 േയാശുവ അവേരാട്
സഖ്യതയും അവെര ജീവേനാെട രക്ഷിക്കുെമന്ന് ഉടമ്പടിയും െചയ്തു;
സഭയിെല ്രപഭുക്കന്മാരും അവേരാട് സത്യംെചയ്തു. 16 ഉടമ്പടി െചയ്ത്
മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം അവർ സമീപസ്ഥർ എന്നും തങ്ങള െട
േദശത്ത് പാർക്കുന്നവർഎന്നുംഅവർ േകട്ട . 17യി്രസാേയൽ മക്കൾയാ്രത
പുറെപ്പട്ട് മൂന്നാംദിവസം അവരുെട പട്ടണങ്ങളായ ഗിെബേയാൻ, െകഫീര,
െബേരാത്ത,് കിര്യത്ത-്െയയാരീം എന്നിവയിൽ എത്തി. 18 അവരുെട
്രപഭുക്കന്മാർ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയെക്കാണ്ട്
അവേരാട് സത്യംെചയ്തിരിക്കയാൽ യി്രസാേയൽ മക്കൾ അവെര
സംഹരിച്ചില്ല;എന്നാൽസഭമുഴുവനും ്രപഭുക്കന്മാരുെട േനെര പിറുപിറുത്തു.
19 ്രപഭുക്കന്മാർ സർവ്വസഭേയാടും യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയെക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ അവേരാട് സത്യംെചയ്തിരിക്കയാൽ
നമുക്ക് അവെര െതാട്ട കൂടാ. 20 നാം അവെര ജീവേനാട് രക്ഷിേക്കണം.
അല്ലാഞ്ഞാൽ െചയ്തുേപായ സത്യംനിമിത്തം േകാപം നമ്മുെടേമൽ
വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. 21 ്രപഭുക്കന്മാർ അവേരാട:് “ഇവർ ജീവേനാെട
ഇരിക്കെട്ട; എങ്കിലും അവർ സർവ്വസഭയ്ക്കും വിറകുകീറുന്നവരും
െവള്ളംേകാരുന്നവരുംആയിരിേക്കണം”എന്ന് പറഞ്ഞു. 22പിെന്ന േയാശുവ
അവെര വിളിച്ച് അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ഇടയിൽ പാർത്തിരിെക്ക
ബഹുദൂരസ്ഥന്മാർഎന്ന് പറഞ്ഞ്ഞങ്ങെളവഞ്ചിച്ചത്എന്ത?് 23ആകയാൽ
നിങ്ങൾ ശപിക്കെപ്പട്ടവർ; നിങ്ങൾഎല്ലാകാലത്തും എന ്െറ ൈദവത്തിന് െറ
ആലയത്തിനുേവണ്ടി വിറകുകീറുന്നവരും െവള്ളംേകാരുന്നവരുമായ
അടിമകൾആയിരിക്കും”എന്ന് പറഞ്ഞു. 24അവർ േയാശുവേയാട:് “നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ േമാെശേയാട,് നിങ്ങൾക്ക് ഈ
േദശെമല്ലാം തരുെമന്നും നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന് ഈ േദശനിവാസികെള
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ഒെക്കയും നശിപ്പിക്കുെമന്നും കല്പിച്ചത് അടിയങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനാൽ
ഞങ്ങള െട ജീവെനക്കുറിച്ച്ഞങ്ങൾഭയെപ്പട്ട്ഈകാര്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
25 ഇേപ്പാൾ ഇതാ, ഞങ്ങൾ നിെന്റ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; നിനക്ക് നല്ലതും
യുക്തവുമായി േതാന്നുന്നത് ഞങ്ങേളാട് െചയ്തുെകാൾക” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 26അങ്ങെന േയാശുവ, യി്രസാേയൽ മക്കൾ അവെര
െകാല്ലാെത, അവരുെട കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച . 27അന്ന് േയാശുവ അവെര
സഭയ്ക്കും യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള യാഗപീഠത്തിനും
േവണ്ടി വിറകുകീറുന്നവരും െവള്ളംേകാരുന്നവരുമായി നിയമിച്ച ; അത്
ഇന്നുവെരയും തുടരുന്നു.

10
1 െയരൂശേലം രാജാവായ അേദാനീേസെദക,് േയാശുവ ഹായിപട്ടണം
പിടിച്ച് നിർമ്മൂലമാക്കി എന്നും അവൻ െയരിേഹാവിേനാടും
അതിെന്റ രാജാവിേനാടും െചയ്തതുേപാെല ഹായിേയാടും അതിെന്റ
രാജാവിേനാടും െചയ്തു എന്നും േകട്ട . ഗിെബേയാൻ നിവാസികൾ
യി്രസാേയലിേനാട് സഖ്യത െചയ്ത് അവരുെട കൂട്ടത്തിലായി എന്നും
അവൻ േകട്ട . 2 ഗിെബേയാൻ രാജനഗരങ്ങളിൽ ഒന്നുേപാെല വലിയ
പട്ടണമായിരുന്നു. അത് ഹായിെയക്കാൾ വലിയതും അവിടെത്ത
പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും പരാ്രകമശാലികള ം ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ
ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട . 3 ആകയാൽ െയരൂശേലം രാജാവായ അേദാനീ-
േസെദക്ക് െഹേ്രബാൻരാജാവായ േഹാഹാമിെന്റയും യർമ്മൂത്ത ്രാജാവായ
പിരാമിെന്റയും ലാഖീശ് രാജാവായ യാഹീയയുെടയും എേഗ്ലാൻ രാജാവായ
െദബീരിെന്റയും അടുക്കൽ ആളയച്ച:് 4 “ഗിെബേയാൻ േയാശുവേയാടും
യി്രസാേയൽമക്കേളാടും സഖ്യത െചയ്കെകാണ്ട് നാം അതിെന
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് എെന്ന സഹായിപ്പിൻ” എന്ന് പറയിപ്പിച്ച . 5 ഇങ്ങെന
ഈ അഞ്ച് അേമാര്യരാജാക്കന്മാരും ഒരുമിച്ച കൂടി; അവരും അവരുെട
ൈസന്യങ്ങള ം ഗിെബേയാന് േനെര പാളയം ഇറങ്ങി അതിേനാട്
യുദ്ധംെചയ്തു. 6അേപ്പാൾ ഗിെബേയാന്യർ ഗില്ഗാലിൽ പാളയത്തിേലക്ക്
േയാശുവയുെട അടുക്കൽ ആളയച്ച:് “അടിയങ്ങെള ൈകവിടാെത
േവഗം ഞങ്ങള െട അടുക്കൽവന്ന് ഞങ്ങെള സഹായിച്ച് രക്ഷിേക്കണേമ;
പർവ്വതങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന അേമാര്യരാജാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക്
വിേരാധമായി ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറയിപ്പിച്ച . 7 അേപ്പാൾ
േയാശുവയും എല്ലാ പടയാളികള ം പരാ്രകമശാലികള ം ഗില്ഗാലിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട . 8 യേഹാവ േയാശുവേയാട:് “അവെര ഭയെപ്പടരുത;് ഞാൻ
അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അവരിൽ ഒരുത്തനും നിെന്റ
മുമ്പിൽ നിൽക്കയില്ല”എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 9 േയാശുവ ഗില്ഗാലിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് രാ്രതിമുഴുവനും നടന്ന,് െപെട്ടന്ന് അവെരആ്രകമിച്ച . 10യേഹാവ
അവെര ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. ഗിെബേയാനിൽെവച്ച് യി്രസാേയൽ
അവെര കഠിനമായി േതാല്പിച്ച് േബത്ത-്േഹാേരാനിേലക്കുള്ള കയറ്റംവഴി
അവെര ഓടിച്ച് അേസക്കവെരയും മേക്കദവെരയും അവെര െവട്ടി.
11അങ്ങെനഅവർയി്രസാേയലിെന്റമുമ്പിൽനിന്ന്ഓടി; േബത്ത്-േഹാേരാൻ
ഇറക്കം മുതൽ അേസക്കവെര യേഹാവ ആകാശത്തിൽനിന്ന് അവരുെട
േമൽ വലിയ ആലിപ്പഴം െപയ്യിച്ച് അവെര െകാന്നു. യി്രസാേയൽ മക്കൾ
വാൾെകാണ്ട് െകാന്നവെരക്കാൾ കല്മഴയാൽ മരിച്ച േപായവർ അധികം
ആയിരുന്നു.
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12 എന്നാൽ യേഹാവ അേമാര്യെര യി്രസാേയൽ മക്കള െട കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച െകാടുത്ത ദിവസം േയാശുവ യേഹാവേയാട് സംസാരിച്ച .
യി്രസാേയൽ മക്കൾ േകൾെക്ക: “സൂര്യാ, നീ ഗിെബേയാനിലും ച്രന്ദാ, നീ
അയ്യാേലാൻ താഴ ്വരയിലും നില്ക്ക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 13 ജനം തങ്ങള െട
ശ്രതുക്കേളാട് ്രപതികാരംെചയ്യ േവാളംസൂര്യൻനിന്നു,ച്രന്ദനുംനിശ്ചലമായി.
ഇങ്ങെന സൂര്യൻ ആകാശമേദ്ധ്യ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അസ്തമിക്കാെത
നിന്നത് ശൂരന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 14 യേഹാവ
ഒരു മനുഷ്യെന്റ വാക്ക് േകട്ടനുസരിച്ച ആ ദിവസം േപാെല ഒരു ദിവസം
അതിന് മുമ്പും പിമ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല; യേഹാവ തെന്നയായിരുന്നു
യി്രസാേയലിനുേവണ്ടിയുദ്ധം െചയ്തത.്

15 േയാശുവയും യി്രസാേയൽ ജനെമാെക്കയും ഗില്ഗാലിൽ
പാളയത്തിേലക്ക് മടങ്ങിവന്നു.

16 എന്നാൽ ആ രാജാക്കന്മാർ അഞ്ചുേപരും രക്ഷെപട്ട് മേക്കദയിെല
ഗുഹയിൽ െചന്ന് ഒളിച്ച . 17 രാജാക്കന്മാർ മേക്കദയിെല ഗുഹയിൽ
ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി േയാശുെവക്ക് അറിവുകിട്ടി. 18 േയാശുവ: “ഗുഹയുെട
ദ്വാരത്തിൽ വലിയ കല്ല കൾ ഉരുട്ടിെവച്ച് അവെര കാേക്കണ്ടതിന് അവിെട
ആെളയാക്കുവീൻ; 19 നിങ്ങൾ ശ്രതുക്കെള പിന്തുടർന്ന് അവരുെട
പിൻപടെയ ആ്രകമിക്കുക. പട്ടണങ്ങളിൽ കടക്കുവാൻ അവെര
സമ്മതിക്കരുത;് നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ അവെര നിങ്ങള െട
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 അങ്ങെന േയാശുവയും
യി്രസാേയൽമക്കള ം ഒരു മഹാസംഹാരം നടത്തി. ജീവേനാെട േശഷിച്ചവർ
ഉറപ്പ ള്ളപട്ടണങ്ങളിൽശരണം ്രപാപിച്ച . 21പടയാളികൾസമാധാനേത്താെട
മേക്കദയിെല പാളയത്തിൽ േയാശുവയുെട അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു;
യി്രസാേയൽ മക്കള െട േനെരആരും നാവനക്കിയില്ല. 22പിെന്ന േയാശുവ:
“ഗുഹയുെട വായ് തുറന്ന് രാജാക്കന്മാെര അഞ്ചുേപേരയും എെന്റ
അടുക്കൽെകാണ്ടുവരുവീൻ”എന്ന്പറഞ്ഞു. 23അവർെയരൂശേലംരാജാവ,്
െഹേ്രബാൻരാജാവ,് യർമ്മൂത്ത് രാജാവ,് ലാഖീശ് രാജാവ,്എേഗ്ലാൻരാജാവ്
എന്നീ അഞ്ചുരാജാക്കന്മാെരയും ഗുഹയിൽനിന്ന് അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 24അേപ്പാൾ േയാശുവ യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാെര എല്ലാം
വിളിപ്പിച്ച . തേന്നാടുകൂെട േപായ പടയാളികള െട അധിപതിമാേരാടു: “ഈ
രാജാക്കന്മാരുെട കഴുത്തിൽ കാൽ െവക്കുവീൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ
അടുത്തുെചന്ന്അവരുെട കഴുത്തിൽകാൽെവച്ച . 25 േയാശുവഅവേരാട:്
“ഭയെപ്പടരുത,് ശങ്കിക്കരുത;് ഉറപ്പ ം ൈധര്യവും ഉള്ളവരായിരിപ്പിൻ; നിങ്ങൾ
യുദ്ധം െചയ്യന്ന സകലശ്രതുക്കേളാടും യേഹാവ ഇങ്ങെനതെന്ന െചയ്യ ം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 26അതിന് േശഷം േയാശുവ ആ അഞ്ച് രാജാക്കന്മെര
െവട്ടിെക്കാന്ന് മരത്തിേന്മൽ തൂക്കി 27സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത്
േയാശുവയുെട കല്പന്രപകാരം അവെര മരത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കി അവർ
ഒളിച്ചിരുന്ന ഗുഹയിൽ ഇട്ട ; ഗുഹയുെട വായിൽ വലിയ കല്ല് ഉരുട്ടിവച്ച ;
അത് ഇന്നുവെരയുംഅവിെട ഇരിക്കുന്നു.

28അന്ന് േയാശുവ മേക്കദ പിടിച്ച് വാളിനാൽ അതിെല രാജാവിെനയും
അവിെടയുള്ള എല്ലാവെരയും നിർമ്മൂലമാക്കി; ഒരുത്തെനയും
േശഷിപ്പിച്ചില്ല; അവൻ െയരിേഹാരാജാവിേനാട് െചയ്തതുേപാെല തേന്ന
മേക്കദാരാജാവിേനാടും െചയ്തു.

29 േയാശുവയും യി്രസാേയൽ ജനവും മേക്കദയിൽനിന്ന് ലിബ്െനക്ക്
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െചന്ന് അതിേനാട് യുദ്ധംെചയ്തു. 30 യേഹാവ അതിെനയും
അതിെല രാജാവിെനയും യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; അവർ
അതിലുള്ള എല്ലാവെരയും സംഹരിച്ച ; ഒരുത്തെനയും േശഷിപ്പിച്ചില്ല;
െയരിേഹാരാജാവിേനാട് െചയ്തതുേപാെല അവർ അവിടെത്ത
രാജാവിേനാടും െചയ്തു. 31 േയാശുവയും യി്രസാേയൽ ജനവും
ലിബ്നയിൽനിന്ന് ലാഖീശിേലക്ക് െചന്ന് പാളയം ഇറങ്ങി അതിേനാട്
യുദ്ധംെചയ്തു. 32യേഹാവ ലാഖീശിെന യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ;
അവർ അതിെന രണ്ടാംദിവസം പിടിച്ച ; ലിബ്നേയാട് െചയ്തതുേപാെല
അതിലുള്ളഎല്ലാവെരയും വാളിെന്റവായ്ത്തലയാൽസംഹരിച്ച .

33അേപ്പാൾ േഗെസർരാജാവായ േഹാരാം ലാഖീശിെന സഹായിക്കുവാൻ
വന്നു; എന്നാൽ േയാശുവ അവെനയും അവെന്റ ജനെത്തയും ആരും
േശഷിക്കാതവണ്ണംസംഹരിച്ച .

34 േയാശുവയും യി്രസാേയൽ ജനവും ലാഖീശിൽനിന്ന് എേഗ്ലാനിേലക്ക്
െചന്ന് പാളയമിറങ്ങി അതിേനാട് യുദ്ധംെചയ്തു, 35അവർ അന്ന് തേന്ന
അതിെന പിടിച്ച . വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ സംഹരിച്ച ; ലാഖീശിേനാട്
െചയ്തതുേപാെലഅതിലുള്ളഎല്ലാവെരയുംഅന്ന് നിർമ്മൂലമാക്കി.

36േയാശുവയുംയി്രസാേയൽജനവുംഎേഗ്ലാനിൽനിന്ന് െഹേ്രബാനിേലക്ക്
െചന്ന് യുദ്ധംെചയ്തു. 37അവർ അത് പിടിച്ച,് വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ
അതിെല രാജാവിെനയും എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം അതിലുള്ള എല്ലാവെരയും
സംഹരിച്ച ; എേഗ്ലാേനാട് െചയ്തതുേപാെല അതിെനയും അതിലുള്ള
സകലമനുഷ്യെരയുംആരും േശഷിക്കാതവണ്ണംനിർമ്മൂലമാക്കി.

38 പിെന്ന േയാശുവയും യി്രസാേയൽ ജനവും തിരിഞ്ഞ് െദബീരിേലക്ക്
െചന്ന് യുദ്ധംെചയ്തു. 39 അവൻ അതിെല രാജാവിെനയും അതിെന്റ
എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം പിടിച്ച് വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ സംഹരിച്ച ;
അതിലുള്ള എല്ലാവെരയും ആരും േശഷിക്കാെത നിർമ്മൂലമാക്കി; അവൻ
െഹേ്രബാനിെലയും ലിബ്നയിെലയും രാജാക്കന്മാേരാട് െചയ്തതുേപാെല
െദബീരിേനാടുംഅതിെല രാജാവിേനാടും െചയ്തു.

40 ഇങ്ങെന േയാശുവ, മലനാട,് െതേക്കേദശം, താഴ് വര, മലഞ്ചരിവുകൾ
എന്നിങ്ങെന േദശം ഒെക്കയും സകല രാജാക്കന്മാെരയും ജയിച്ചടക്കി;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല അവൻ
ഒരുത്തെനയും േശഷിപ്പിക്കാെത സകലജീവികെളയും നിർമ്മൂലമാക്കി.
41 േയാശുവ കാേദശ്ബർേന്നയ മുതൽ ഗസ്സാവെരയും ഗിെബേയാൻ
വെര േഗാെശൻ േദശം ഒെക്കയും ജയിച്ചടക്കി. 42 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ യി്രസാേയലിനുേവണ്ടി യുദ്ധം െചയ്തതിനാൽ
ഈ രാജാക്കന്മാെരെയാെക്കയും അവരുെട േദശവും േയാശുവ ഒേര
സമയത്ത് പിടിച്ച . 43പിെന്ന േയാശുവയും എല്ലാ യി്രസാേയലും ഗില്ഗാലിൽ
പാളയത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

11
1 ഹാേസാർ രാജാവായ യാബീൻ ഇത് േകട്ടേപ്പാൾ മാേദാൻ
രാജാവായ േയാബാബ,് ശിേ്രമാൻരാജാവ,് അക്ക്ശാഫ് രാജാവ്
എന്നിവരുെട അടുക്കലും 2 വടക്ക് മല്രമ്പേദശത്തും കിേന്നെരത്തിന്
െതക്ക് സമഭൂമിയിലും താഴ ്വരയിലും പടിഞ്ഞാറ് േദാർേമടുകളിലുമുള്ള
രാജാക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ ആളയച്ച.് 3 കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള
കനാന്യർ, പർവ്വതങ്ങളിെല അേമാര്യർ, ഹിത്യർ, െപരിസ്യർ, െയബൂസ്യർ,
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മിസ്െപേദശത്ത് െഹർേമ്മാെന്റ അടിവാരത്തുള്ള ഹിവ്യർ എന്നിവരുെട
അടുക്കലും ആളയച്ച.് 4അവർ കടല്ക്കരയിെല മണൽേപാെല അനവധി
പടയാളികള ം വളെര കുതിരകള ം രഥങ്ങള ം ഉള്ളൈസന്യമായി പുറെപ്പട്ട .
5 ആ രാജാക്കന്മാർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച കൂടി യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധം
െചയ് വാൻ േമേരാം തടാകത്തിന്നരിെക പാളയമിറങ്ങി. 6 അേപ്പാൾ
യേഹാവ േയാശുവേയാട:് “അവെര േപടിേക്കണ്ടാ; ഞാൻ നാെള ഈ
േനരം അവെര ഒെക്കയും യി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽ ചത്തു വീഴുമാറാക്കും;
നീ അവരുെട കുതിരകള െട കുതിഞരമ്പു െവട്ടി രഥങ്ങൾ തീയിട്ട
ചുട്ട കളേയണം”. 7 അങ്ങെന േയാശുവയും ൈസന്യവും േമേരാ
തടാകത്തിനരിെക െപെട്ടന്ന് അവരുെട േനെര വന്ന് അവെര ആ്രകമിച്ച .
8 യേഹാവ അവെര യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; അവർ അവെര
േതാല്പിച്ച ; മഹാനഗരമായസീേദാൻവെരയും, മിെ്രസേഫാത്ത്മയീം വെരയും
കിഴക്ക് മിസ്െപതാഴ് വരവെരയും അവെര ഓടിച്ച്, ആരും േശഷിക്കാെത
സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു. 9 യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല േയാശുവ അവേരാട്
െചയ്തു;കുതിരകള െടകുതിഞരമ്പു െവട്ടി രഥങ്ങൾതീയിട്ട് ചുട്ട കളഞ്ഞു.

10 േയാശുവആസമയം തിരിഞ്ഞ് ഹാേസാർ പിടിച്ച് അതിെല രാജാവിെന
വാൾെകാണ്ട് െകാന്നു; അന്നുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഹാേസാർ
ഏറ്റവും ്രപബലമായിരുന്നു. 11 അവർ അതിെല സകലമനുഷ്യെരയും
വാൾെകാണ്ട് നിർമ്മൂലമാക്കി; ആരും ജീവേനാെട േശഷിച്ചില്ല; അവൻ
ഹാേസാരിെന തീെകാണ്ട് ചുട്ട കളഞ്ഞു. 12ആ രാജാക്കന്മാരുെട എല്ലാ
പട്ടണങ്ങെളയും േയാശുവ പിടിക്കുകയും രാജാക്കന്മാെര ഒെക്കയും
വാളിനാൽ നിർമ്മൂലമാക്കിക്കളയുകയും െചയ്തു. യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാെശ കല്പിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 13 ഹാേസാർ ഒഴിെക
കുന്നുകളിെല പട്ടണങ്ങൾ ഒന്നും യി്രസാേയൽ ചുട്ട കളഞ്ഞില്ല. 14 ഈ
പട്ടണങ്ങളിെല െകാള്ളയും കന്നുകാലികെളയും യി്രസാേയൽ മക്കൾ
എടുത്തു; മനുഷ്യെര ഒെക്കയുംഅവർ വാള െകാണ്ട് സംഹരിച്ച ;ആെരയും
ജീവേനാെട േശഷിപ്പിച്ചില്ല. 15 യേഹാവ തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
േമാെശ േയാശുവേയാടു കല്പിച്ചിരുന്നു; അതിനാൽ യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതിൽഒന്നുംഅവൻെചയ്യാെതവിട്ടില്ല.

16 ഇങ്ങെന മലനാടും െതേക്കേദശവും േഗാെശൻേദശവും
താഴ ്വരയും അരാബയും യി്രസാേയൽമലനാടും അതിെന്റ താഴ ്വരയും
േസയീരിേലക്കുള്ള കയറ്റത്തിെല െമാട്ടക്കുന്നു തുടങ്ങി െഹർേമ്മാൻ
പർവ്വതത്തിെന്റഅടിവാരത്തുള്ള െലബാേനാൻ താഴ ്വരയിെല ബാൽ-ഗാദ്
വെരയുള്ളേദശവും േയാശുവപിടിച്ച . 17അവിടങ്ങളിെലരാജാക്കന്മാെരയും
അവൻ പിടിച്ച് െവട്ടിെക്കാന്നു. 18 ആ രാജാക്കന്മാേരാട് േയാശുവ
ദീർഘകാലം യുദ്ധം െചയ്തിരുന്നു. 19 ഗിെബേയാൻ നിവാസികളായ
ഹിവ്യർ ഒഴിെക ഒരു പട്ടണക്കാരും യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് സഖ്യത
െചയ്തില്ല; േശഷമുള്ള പട്ടണെമാെക്കയും അവർ യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചടക്കി.
20 യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അവെര നിർമ്മൂലമാക്കുകയും
കരുണ കൂടാെത നശിപ്പിക്കയും െചേയ്യണ്ടതിന് അവർ യി്രസാേയലിേനാട്
യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടാൻ തക്കവണ്ണം യേഹാവ അവരുെട മനസ്സ്
കഠിനമാക്കിയിരുന്നു.

21 അക്കാലത്ത് േയാശുവ മലനാടായ െഹേ്രബാൻ, െദബീർ, അനാബ,്
െയഹൂദാമലനാട,് യി്രസാേയല്യമലനാട് എന്നിവിടങ്ങളിെല അനാക്യെര
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സംഹരിച്ച ; അവരുെട പട്ടണങ്ങേളാടുകൂെട േയാശുവ അവെര
നിർമ്മൂലമാക്കി. 22 ഗസ്സയിലും ഗത്തിലും അസ്േതാദിലും മാ്രതമല്ലാെത
യി്രസാേയൽ മക്കള െട േദശത്ത് ഒരു അനാക്യനും േശഷിച്ചില്ല. 23യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല േയാശുവ േദശം മുഴുവനും പിടിച്ച ;അതിെന
യി്രസാേയലിന് േഗാ്രതവിഭാഗ്രപകാരം ഭാഗിച്ച െകാടുത്തു; ഇങ്ങെന യുദ്ധം
തീർന്നു േദശത്ത്സമാധാനം ഉണ്ടായി.

12
1 യി്രസാേയൽ മക്കൾ േയാർദ്ദാന ് നദിക്ക് കിഴക്ക് അർേന്നാൻതാഴ്വര
മുതൽ െഹർേമ്മാൻപർവ്വതം വെരയും കിഴെക്ക അരാബ മുഴുവനും
ൈകവശമാക്കി. അവർ കീഴടക്കിയ തേദ്ദശരാജാക്കന്മാർ ഇവർആകുന്നു.
2 െഹശ്േബാനിൽ പാർത്തിരുന്ന അേമാര്യ രാജാവായ സീേഹാൻ; അവൻ
അേരാേവർ മുതൽ താഴ്വരയുെട മധ്യഭാഗവും ഗിെലയാദിെന്റ പാതിയും
അേമ്മാന്യരുെട അതിരായ യാേബ്ബാക്ക് നദിവെരയും 3 കിേന്നെരത്ത്
കടൽ മുതൽ ഉപ്പ കടൽവെര േബത്ത-്െയശീേമാേത്താളം ഉള്ള കിഴെക്ക
അരാബയും, െതക്ക് പിസ്ഗച്ചരിവിന ്െറ താെഴ േതമാനും വാണിരുന്നു.
4 ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെന്റ േദശവും അവർ പിടിച്ചടക്കി; മല്ലന്മാരിൽ
േശഷിച്ച ഇവൻ അസ്തേരാത്തിലും എെ്രദയിലും പാർത്തിരുന്നു. 5അവൻ
െഹർേമ്മാൻ പർവ്വതവും സൽക്കയും ബാശാൻ േദശം മുഴുവനും
െഗശൂര്യരുെടയും മയഖാത്യരുെടയും േദശവും ഗിെലയാദിെന്റ പാതിയും
െഹശ്േബാൻ രാജാവായ സീേഹാെന്റ അതിർവെരയും വാണിരുന്നു.
6അവെര യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശയും യി്രസാേയൽമക്കള ംകൂെട
കീഴടക്കിയിരുന്നു; േമാെശ അവരുെട േദശം രൂേബന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കും
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിനുംഅവകാശമായി െകാടുത്തു.

7 േയാശുവയും യി്രസാേയൽമക്കള ം േയാർദ്ദാെന്റ പടിഞ്ഞാറ്
െലബാേനാൻ താഴ ്വരയിെല ബാൽ-ഗാദ് മുതൽ േസയീരിേലക്കുള്ള
കയറ്റത്തിെല െമാട്ടക്കുന്നുവെര ജയിച്ചടക്കി. േയാശുവ യി്രസാേയലിന്
േഗാ്രതവിഭാഗ്രപകാരം ഈ രാജാക്കന്മാരുെട േദശം അവകാശമായി
െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. 8 മലനാട്ടിലും താഴ ്വരയിലും അരാബയിലും
മലഞ്ചരിവുകളിലും മരുഭൂമിയിലും െതേക്ക േദശത്തും ഉള്ള ഹിത്യൻ,
അേമാര്യൻ, കനാന്യൻ, െപരിസ്യൻ, ഹിവ്യൻ, െയബൂസ്യൻ എന്നിവരുെട
േദശം തേന്ന. 9 െയരിേഹാരാജാവ്, േബേഥലിന്നരിെകയുള്ള ഹായിരാജാവ;്
10 െയരൂശേലംരാജാവ;് െഹേ്രബാൻരാജാവ;് 11 യർമ്മൂത്ത് രാജാവ്;
ലാഖീശിെല രാജാവ;് 12 എേഗ്ലാനിെല രാജാവ്; േഗെസർരാജാവ്;
13 െദബീർരാജാവ;് േഗെദർരാജാവ്; 14 േഹാർമ്മരാജാവ;് ആരാദ ്രാജാവ്;
15 ലിബ്നരാജാവ്; അദുല്ലാംരാജാവ;് 16 മേക്കദാരാജാവ;് േബേഥൽരാജാവ;്
17തപ്പ ഹരാജാവ്; േഹെഫർരാജാവ്; 18അേഫക് രാജാവ്; ശാേരാൻരാജാവ്;
19 മാേദാൻരാജാവ;് ഹാേസാർരാജാവ്; ശിേ്രമാൻ-െമേരാൻരാജാവ;്
20 അക്ക്ശാപ്പ രാജാവ;് താനാക് രാജാവ;് 21 െമഗിേദ്ദാരാജാവ;് കാേദശ്
രാജാവ;് 22 കർേമ്മലിെല െയാക്െനയാംരാജാവ്; 23 േദാർേമട്ടിെല
േദാർരാജാവ;് ഗില്ഗാലിെല ജാതികള െട രാജാവ;് 24 തിർസാരാജാവ;്
ഇങ്ങെനആെകമുപ്പെത്താന്നു രാജാക്കന്മാർ.

13
1 േയാശുവ വൃദ്ധനായേപ്പാൾ യേഹാവ അവേനാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
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“നീ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു; ഇനി വളെര േദശം ൈകവശമാക്കുവാനുണ്ട.്
2 ഇനിയും ൈകവശമാക്കാനുള്ള േദശങ്ങൾ: ഈജിപ്റ്റിെന്റ കിഴക്കുള്ള
സീേഹാർമുതൽ വടേക്കാട്ട് കനാന്യർക്കുള്ളെതന്ന് എണ്ണിവരുന്ന
എേ്രകാെന്റ അതിർവെരയുള്ള െഫലിസ്ത്യേദശവും െഗശൂര്യരുെട
േദശവും; 3 െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന ഗസ്സ, അസ്േതാദ,്
അസ്കേലാൻ, ഗത്ത,് എേ്രകാൻ എന്നീ അഞ്ച് േദശങ്ങള ം; 4 െതക്ക്
അവ്യരുെട േദശവും അേമാര്യരുെട അതിരിലുള്ള അേഫക്ക് േദശവും
കനാന്യരുെട േദശവും 5 സീേദാന്യരുെട െമയാരയും െഗബാല്യയരുെട
േദശവും കിഴക്ക് െഹർേമ്മാൻ പർവ്വതത്തിെന്റ അടിവാരത്തിെല ബാൽ-
ഗാദ് മുതൽ ഹമാത്തിേലക്കു തിരിയുന്ന സ്ഥലംവെരയുള്ള െലബാേനാൻ
്രപേദശവും; 6 െലബാേനാൻ മുതൽ മിെ്രസേഫാത്ത്മയീം വെരയുള്ള
പർവ്വത ്രപേദശങ്ങള ം സീേദാന്യരുെട േദശവും തേന്ന; ഇവെര ഞാൻ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും; ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല നീ യി്രസാേയലിന് അത് അവകാശമായി വിഭാഗിച്ചാൽ
മതി. 7 ആകയാൽ ഈ േദശം ഒമ്പത് േഗാ്രതങ്ങൾക്കും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിനും അവകാശമായി വിഭാഗിക്ക. 8 രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതവും േമാെശ അവർക്ക് േയാർദ്ദാനക്കെര
കിഴക്ക് െകാടുത്തിട്ട ള്ള അവകാശം ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
9 അർേന്നാൻതാഴ ്വരയുെട അറ്റത്തുള്ള അേരാേവരും, താഴ ്വരയുെട
നടുവിലുള്ള പട്ടണം മുതൽ ദീേബാൻവെരയുള്ള െമേദബാ സമഭൂമിയും;
10 അേമ്മാന്യരുെട അതിർവെര െഹശ്േബാനിൽനിന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന
അേമാര്യ രാജാവായ സീേഹാെന്റ എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം; 11 ഗിെലയാദും
െഗശൂര്യരുെടയും മയഖാത്യരുെടയും േദശവും െഹർേമ്മാൻപർവ്വത
്രപേദശവും സൽക്കാവെരയുള്ള ബാശാൻ േദശവും 12അസ്തേരാത്തിലും
എെ്രദയിലും വാണവനും മല്ലന്മാരിൽ േശഷിച്ചവനുമായ ബാശാനിെല
ഓഗിെന്റ രാജ്യവും”. ഈ ്രപേദശങ്ങളിലുള്ള ജനെത്ത േമാെശ േതാല്പിച്ച്
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. 13 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ മക്കൾ െഗശൂര്യെരയും
മയഖാത്യെരയുംനീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല;അവർഇന്നുവെരയുംയി്രസാേയല്യരുെട
ഇടയിൽപാർത്തുവരുന്നു. 14 േലവിേഗാ്രതത്തിന്അവൻഒരുഅവകാശവും
െകാടുത്തില്ല; യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങൾ
താൻ േമാശേയാട*്കല്പിച്ചതുേപാെലഅവരുെടഅവകാശംആകുന്നു.

15 എന്നാൽ േമാെശ രൂേബൻേഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി
അവകാശം െകാടുത്തു. 16 അവരുെട േദശം അർേന്നാൻതാഴ ്വരയുെട
അറ്റെത്ത അേരാേവരും താഴ ്വരയുെട നടുവിെല പട്ടണം മുതൽ
െമേദബേയാട് േചർന്ന സമഭൂമി മുഴുവനും െഹശ്േബാനും സമഭൂമിയിലുള്ള
17 അതിെന്റ എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം ദീേബാനും ബാേമാത്ത്-ബാലും
േബത്ത-്ബാൽ-േമേയാനും 18 യഹ്സയും െകേദേമാത്തും േമഫാത്തും
കിര്യത്തയീമും 19 സിബ്മയും സമഭൂമിയിെല മലയിലുള്ള േസെരത്ത-്
ശഹരും 20 േബത്ത-്െപേയാരും പിസ്ഗച്ചരിവുകള ം േബത്ത-്െയശീേമാത്തും
21 സമഭൂമിയിെല എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം െഹശ്േബാനിൽ വാണിരുന്ന
അേമാര്യ രാജാവായ സീേഹാെന്റ രാജ്യവും തെന്ന; അവെനയും
േദശത്ത് പാർത്തിരുന്ന ഏവി, േരെക്കം, സൂർ, ഹൂർ, േരബ എന്നീ
മിദ്യാന്യ്രപഭുക്കന്മാെരയും േമാെശ സംഹരിച്ച . 22 യി്രസാേയൽ മക്കൾ

* 13. 14 േമാശേയാട്അവേരാട്
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െകാന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ െബേയാരിെന്റ മകനായ ബിെലയാം എന്ന
്രപശ്നക്കാരെനയും വാൾെകാണ്ട് െകാന്നു. 23 രൂേബന്യരുെട അതിർ
േയാർദ്ദാൻ നദിആയിരുന്നു;ഈപട്ടണങ്ങൾഅവയുെട ്രഗാമങ്ങള ൾെപ്പെട
രൂേബന്യർക്ക് കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയഅവകാശംആകുന്നു.

24പിെന്ന േമാെശ ഗാദ്േഗാ്രതത്തിനും,കുടുംബംകുടുംബമായിഅവകാശം
െകാടുത്തു. 25 അവരുെട േദശം യേസരും ഗിെലയാദിെല എല്ലാ
പട്ടണങ്ങള ം രബ്ബയുെട കിഴക്കുള്ള അേരാേവർവെര അേമ്മാന്യരുെട
േദശത്തിെന്റ പകുതിയും ആകുന്നു; 26 െഹശ്േബാൻ മുതൽ രാമത്ത-്
മിസ്െപയും െബേതാനീമും വെരയും മഹനയീം മുതൽ െദബീരിെന്റ
അതിർവെരയും; 27 താഴ ്വരയിൽ െഹശ്േബാൻ രാജാവായ സീേഹാെന്റ
രാജ്യത്തിൽ േശഷിപ്പ ള്ള േബത്ത-്ഹാരാം, േബത്ത-്നി്രമാം, സുേക്കാത്ത,്
സാേഫാൻ എന്നിവയും േയാർദ്ദാന് കിഴക്ക് കിേന്നെരത്ത് തടാകത്തിെന്റ
അറുതിവെരയുംഅവരുെടഅതിരായിരുന്നു. 28ഈപട്ടണങ്ങൾഅവയുെട
്രഗാമങ്ങള ൾെപ്പെട കുടുംബംകുടുംബമായി ഗാദ്യർക്ക് അവകാശമായി
ലഭിച്ച .

29 േമാെശ മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി
അവകാശമായി െകാടുത്ത േദശങ്ങൾ: 30 മഹനയീം മുതൽ
ബാശാൻവെരയും ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെന്റ രാജ്യവും ബാശാനിൽ
യായീരിെന്റഊരുകൾഎല്ലാംകൂെടഅറുപതുപട്ടണങ്ങള ം 31ഗിെലയാദിെന്റ
പകുതിയും ബാശാനിെല ഓഗിെന്റ രാജ്യത്തിെല പട്ടണങ്ങളായ
അസ്തേരാത്ത,് എെ്രദയി എന്നിവയും തേന്ന; ഇവ മനെശ്ശയുെട മകനായ
മാഖീരിെന്റ മക്കളിൽപാതിേപ്പർക്ക്,കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടി.

32 േമാവാബ് സമതലത്തിൽ വച്ച് േയാർദാനക്കെര െയരിേഹാവിനു
കിഴക്കുവശത്തുള്ള േദശം േമാെശ ഭാഗിച്ച െകാടുത്തത് ഇ്രപകാരം
ആകുന്നു. 33 േലവിേഗാ്രതത്തിന് േമാെശ ഒരു അവകാശവും െകാടുത്തില്ല;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവേരാട് കല്പിച്ചതുേപാെല താൻ
തേന്നഅവരുെടഅവകാശംആകുന്നു.

14
1 കനാൻേദശത്ത് യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് അവകാശമായി ലഭിച്ച
ഭൂ്രപേദശങ്ങൾ പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും നൂനിെന്റ മകനായ
േയാശുവയും യി്രസാേയൽേഗാ്രതപിതാക്കന്മാരിൽ തലവന്മാരും
അവർക്ക് വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തു. 2 യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം
കല്പിച്ചതുേപാെല ഒമ്പതര േഗാ്രതങ്ങൾക്കും ചീട്ടിട്ടായിരുന്നു അവകാശം
വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തത.് 3 രണ്ടര േഗാ്രതങ്ങൾക്ക് േമാെശ േയാർദ്ദാനക്കെര
അവകാശം െകാടുത്തിരുന്നു; േലവ്യർേക്കാ അവരുെട ഇടയിൽ ഒരു
അവകാശവും െകാടുത്തില്ല. 4 േയാേസഫിെന്റ മക്കൾ മനെശ്ശ, എ്രഫയീം
എന്നീ രണ്ടു േഗാ്രതങ്ങൾആയിരുന്നു. േലവ്യർക്കു പാർപ്പാൻ പട്ടണങ്ങള ം
അവരുെട കന്നുകാലികൾക്കും മൃഗസമ്പത്തിന്നും േവണ്ടി പുല്പ റങ്ങള ം
അല്ലാെത േദശത്തിൽ ഓഹരിെയാന്നും െകാടുത്തില്ല. 5 യേഹാവ
േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെലയി്രസാേയൽമക്കൾേദശംവിഭാഗിച്ച .

6 അനന്തരം െയഹൂദാ േഗാ്രതക്കാർ ഗില്ഗാലിൽ േയാശുവയുെട
അടുക്കൽ വന്നു; െകനിസ്യനായ െയഫുെന്നയുെട മകൻ കാേലബ്
അവേനാട് പറഞ്ഞത:് യേഹാവ നെമ്മക്കുറിച്ച് ൈദവപുരുഷനായ
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േമാെശേയാട് കാേദശ്ബർേന്നയയിൽെവച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം
നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 7 യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ
കാേദശ്ബർേന്നയയിൽനിന്ന് േദശം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ അയച്ചേപ്പാൾ
എനിക്ക് നാല്പതു വയസ്സായിരുന്നു; ഞാൻ മടങ്ങിവന്ന് എെന്റ
മേനാേബാധ്രപകാരം േദശെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണം നൽകി.
8 എേന്നാടുകൂെട േപാന്നിരുന്ന സേഹാദരന്മാർ ജനത്തിെന്റ ഹൃദയം ഭയം
െകാണ്ട് ഉരുകുമാറാക്കി; ഞാേനാ എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
പൂർണ്ണമായി പറ്റിനിന്നു. 9 ൈദവമായ യേഹാവേയാട് പൂർണ്ണമായി
പറ്റിനിന്നതുെകാണ്ട് നീ കാൽെവച്ച േദശം നിനക്കും നിെന്റ മക്കൾക്കും
എേന്നക്കും അവകാശമായിരിക്കും എന്ന് േമാെശ അന്ന് സത്യംെചയ്ത്
പറഞ്ഞിരുന്നു. 10 യി്രസാേയൽ മരുഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ച നാല്പത്തഞ്ച്
സംവത്സരങ്ങൾ ഇതാ യേഹാവ, താൻ അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല
എെന്ന ജീവേനാെട െവച്ചിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ എനിക്ക് എണ്പത്തഞ്ച്
വയസ്സായി. 11 േമാെശ എെന്ന അയച്ച നാളിെലേപ്പാെല ഇന്നും എനിക്ക്
പടെവട്ട വാനും യാ്രത െചയ്യാനും ആേരാഗ്യം ഉണ്ട്. 12ആകയാൽ യേഹാവ
അന്ന് എനിക്ക് വാഗ്ദത്തം െചയ്ത ഈ െഹേ്രബാൻമല എനിക്ക് തരിക;
അനാക്യർ അവിെട ഉെണ്ടന്നും പട്ടണങ്ങൾ വലിപ്പവും ഉറപ്പ ം ഉള്ളവ
എന്നും നീ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ; യേഹാവ എേന്നാടുകൂെട ഉെണ്ടങ്കിൽ താൻ
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല ഞാൻ അവെര ഓടിച്ച കളയും. 13 അേപ്പാൾ
േയാശുവ അവെന അനു്രഗഹിച്ച ; െഹേ്രബാൻമല െയഫുെന്നയുെട
മകനായ കാേലബിന് അവകാശമായി െകാടുത്തു. 14 അങ്ങെന
െഹേ്രബാൻ ഇന്നുവെര െകനിസ്യനായ െയഫുെന്നയുെട മകൻ കാേലബിന്
അവകാശമായിരിക്കുന്നു;അവൻയി്രസാേയലിെന്റൈദവമായയേഹാവെയ
പൂർണ്ണമായി പറ്റിനിന്നതുെകാണ്ടു തേന്ന. 15 െഹേ്രബാന് പണ്ട് കിര്യത്ത-്
അർബ്ബാ എന്ന് േപരായിരുന്നു; അർബ്ബാ എന്നവൻ അനാക്യരിൽ െവച്ച
അതിമഹാൻ ആയിരുന്നു. അങ്ങെന യുദ്ധം തീർന്നു േദശത്ത് സമാധാനം
വന്നു.

15
1 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ ഓഹരി െതെക്ക
അറ്റത്ത്ഏേദാമിെന്റഅതിരായസീൻമരുഭൂമിവെരആയിരുന്നു. 2അവരുെട
േദശത്തിെന്റ െതെക്ക അതിർ ഉപ്പ കടലിെന്റ* െതക്കുവശത്തുള്ള
ഉൾക്കടലിൽ നിന്നു ആരംഭിച്ച് 3 അ്രകബ്ബീം മലയിടുക്കിലൂെട സീൻ
മരുഭൂമിയിൽ കടന്ന് െഹേ്രസാനിലൂെട ആദാരിെലത്തി അവിെടനിന്ന്
കാേദശ്ബർേന്നയയുെട െതക്കുഭാഗെത്തത്തി കാർക്കയിേലക്കു തിരിഞ്ഞ്
4അസ്േമാനിേലക്ക് കടന്ന് ഈജിപ്റ്റിെല േതാടുവെര െചന്ന് സമു്രദത്തിൽ
അവസാനിക്കുന്നു; ഇതു നിങ്ങള െട െതെക്ക അതിർ ആയിരിേക്കണം.
5 കിഴെക്ക അതിർ േയാർദ്ദാൻ നദി െചന്നുേചരുന്ന ചാവുകടൽ തേന്ന;
വടെക്ക അതിർ േയാർദ്ദാെന്റ നദീമുഖത്തുള്ള 6 ഉൾക്കടൽ തുടങ്ങി
േബത്ത-്െഹാഗ്ലയിേലക്ക് കയറി േബത്ത-്അരാബയുെട വടക്കുകൂടി കടന്ന്,
രൂേബെന്റ മകനായ േബാഹാെന്റ കല്ല വെര കയറിെച്ചല്ല ന്നു. 7 പിെന്ന
ആ അതിർ ആേഖാർ താഴ ്വരമുതൽ െദബീരിേലക്ക് കടന്ന് േതാടിെന്റ
െതക്കുവശത്തുള്ള അദുമ്മീം കയറ്റത്തിെന്നതിെരയുള്ള ഗില്ഗാലിൽ

* 15. 2 ഉപ്പ കടലിെന്റചാവുകടലിെന്റ
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െചന്ന് ഏൻ-േശെമശ് അരുവിയുെട അരികിലൂെട ഏൻ-േരാേഗലിൽ
അവസാനിക്കുന്നു. 8പിെന്നആഅതിർ െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വരയിൽകൂടി
കയറി െയരൂശേലം എന്ന െയബൂസ്യനഗരിയുെട െതേക്കാട്ട് കടന്ന് ഹിേന്നാം
താഴ ്വരയുെട മുമ്പിൽ പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം െരഫയീം താഴ ്വരയുെട അറ്റത്ത്
വടേക്കാട്ട ം ഉള്ള മലയുെട മുകളിേലക്ക് കയറിെച്ചല്ല ന്നു. 9 പിെന്ന
ആ അതിർ മലയുെട മുകളിൽനിന്ന് െനപ്േതാഹയിെല നീരുറവിേലക്ക്
തിരിഞ്ഞ് എേ്രഫാൻമലയിെല പട്ടണങ്ങൾവെര െചന്ന് കിര്യത്ത-്െയയാരീം
എന്ന ബാലയിേലക്ക് തിരിയുന്നു. 10 പിെന്ന ആ അതിർ ബാലാ മുതൽ
പടിഞ്ഞാേറാട്ട് േസയീർമല വെര തിരിഞ്ഞ് െകസാേലാൻ എന്ന െയയാരീം
മലയുെട പാർശ്വംവെര വടേക്കാട്ട് കടന്ന,് േബത്ത-്േശെമശിേലക്ക് ഇറങ്ങി
തിമ്നയിേലക്ക് െചല്ല ന്നു. 11 പിെന്ന ആ അതിർ വടേക്കാട്ട് തിരിഞ്ഞ്
എേ്രകാെന്റ പാർശ്വംവെര െചന്ന് ശിേ്രകാനിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ് ബാലാ
മലയിേലക്ക് കടന്ന് യബ്േനലിൽ െചന്ന് സമു്രദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു.
12 പടിഞ്ഞാെറ അതിർ െമഡിറ്റേറനിയൻസമു്രദം തേന്ന; ഇതാകുന്നു
െയഹൂദാമക്കൾക്ക് കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ േദശത്തിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള
അതിരുകൾ.

13 യേഹാവ േയാശുവേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അവൻ െയഫുെന്നയുെട
മകനായ കാേലബിന് െയഹൂദാമക്കള െട ഇടയിൽ ഓഹരിയായിട്ട്
അനാക്കിെന്റ അപ്പനായ അർബ്ബയുെട പട്ടണമായ െഹേ്രബാൻ െകാടുത്തു.
14അവിെടനിന്ന് കാേലബ്അനാക്കിെന്റ വംശജരായ േശശായി,അഹീമാൻ,
തൽമായി എന്നീ മൂന്നു അനാക്യെര ഓടിച്ച കളഞ്ഞു. 15 അവിെടനിന്ന്
അവൻ െദബീർ നിവാസികള െട േനെര െചന്നു; െദബീരിെന്റ േപർ മുെമ്പ
കിര്യത്ത-്േസെഫർ എന്നായിരുന്നു. 16 കിര്യത്ത-്േസെഫർ ജയിക്കുന്നവന്
ഞാൻ എെന്റ മകൾ അക്സെയ ഭാര്യയായി െകാടുക്കും എന്ന് കാേലബ്
പറഞ്ഞു. 17കാേലബിെന്റ സേഹാദരനായ െകനസിെന്റ മകൻ ഒത്നീേയൽ
അത് പിടിച്ച ; അവൻ തെന്റ മകൾ അക്സെയ അവന് ഭാര്യയായി
െകാടുത്തു. 18അവൾതെന്റഅപ്പേനാട് ഒരു നിലം േചാദിപ്പാൻഭർത്താവിെന
ഉത്സാഹിപ്പിച്ച ; അവൾ കഴുതപ്പ റത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ കാേലബ്
അവേളാട:് “നിനക്ക് എന്തുേവണം?” എന്ന് േചാദിച്ച . 19 “എനിക്ക് ഒരു
അനു്രഗഹം തേരണം; നീ എനിക്ക് െതെക്ക േദശമാണെല്ലാ തന്നിരിക്കുന്നത;്
ഏതാനും നീരുറവുകൾകൂെട എനിക്ക് തേരണം” എന്ന് അവൾ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. അവൻ അവൾക്ക് മലയിലും താഴ ്വരയിലും ഉള്ള നീരുറവുകൾ
െകാടുത്തു.

20 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയഅവകാശം ഇനി
പറയുന്നു.

21 െതെക്ക േദശത്ത് ഏേദാമിെന്റ അതിർത്തിയിൽ
യഹൂദാേഗാ്രതത്തിനുള്ള പട്ടണങ്ങൾ: കബ്േസേയൽ, ഏെദർ, യാഗൂർ,
22 കീന, ദിേമാന, അദാദ, 23 കാേദശ്, ഹാേസാർ, യിത്നാൻ, 24 സീഫ,്
േതെലം, ബയാേലാത്ത,് 25 ഹാേസാർ, ഹദത്ഥ, െകരീേയാത്ത്-ഹാേസാർ
എന്ന െകരീേയാത്ത്-െഹേ്രസാൻ, 26 അമാം, െശമ, േമാലാദ, 27 ഹസർ-
ഗദ്ദ, െഹശ്േമാൻ, േബത്ത-്േപെലത്, 28 ഹസർ-ശൂവാൽ, േബർ-േശബ,
ബിേസാത്യ, 29ബാല, ഇയ്യീം, ഏെസം, 30എൽേതാലദ,് െകസീൽ, േഹാർമ്മ,
31 സിക്ലാഗ്, മദ്മന്ന, സൻസന്ന, 32 െലബാേയാത്ത,് ശിൽഹീം, ആയീൻ,
രിേമ്മാൻ; ഇങ്ങെന ആെക ഇരുപെത്താമ്പത് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ംതേന്ന.
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33 താഴ ്വരയിൽ എസ്താേയാൽ, േസാരാ, അശ്ന, 34 സേനാഹ, ഏൻ-
ഗന്നീം, തപ്പ ഹ, ഏനാം, 35 യർമ്മൂത്ത്, അദുല്ലാം, േസാേഖാ, അേസക്ക,
36 ശാരയീം, അദീഥയീം, െഗേദരാ, െഗെദേരാഥയീം; ഇങ്ങെന പതിനാല്
പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം; 37 െസനാൻ, ഹദാശ, മിഗ്ദൽ-ഗാദ,്
38 ദിലാൻ, മിസ്െപ, െയാെക്തേയൽ, 39 ലാഖീശ,് െബാസ്കത്ത,് എേഗ്ലാൻ,
40 കേബ്ബാൻ, ലപ്മാസ്, കിത്ത്ളീശ,് 41 െഗേദേരാത്ത്, േബത്ത-്ദാേഗാൻ,
നാമ, മേക്കദ; ഇങ്ങെന പതിനാറ് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം;
42 ലിബ്ന, ഏെഥർ, ആശാൻ, 43യിപ്താഹ്, അശ്ന, െനസീബ്, 44 െകയീല,
അക്ലീബ,് മാേരശ; ഇങ്ങെന ഒൻപത് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം;
45എേ്രകാനും അതിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള നഗരങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം; 46എേ്രകാൻ
മുതൽ െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദംവെര അസ്േതാദിന് സമീപത്തുള്ള
പട്ടണങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം; 47അസ്േതാദും അതിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള നഗരങ്ങള ം
്രഗാമങ്ങള ംഗസ്സയും,ഈജിപറ്റ് േതാടുവെരഅതിെന്റചുറ്റ മുള്ളനഗരങ്ങള ം
്രഗാമങ്ങള ം; മഹാസമു്രദംഅതിന് െനടുെകഅതിരായിരുന്നു.

48 മലനാട്ടിൽ ശാമീർ, യത്ഥീർ, േസാേഖാ, 49 ദന്ന, െദബീർ എന്ന കിര്യത്ത-്
സന്ന, 50അനാബ,്എസ്െതേമാ,ആനീം, 51 േഗാെശൻ, േഹാേലാൻ, ഗീേലാ;
ഇങ്ങെന പതിെനാന്ന് പട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം; 52അരാബ,് ദൂമ,
എശാൻ, 53 യാനീം, േബത്ത-്തപ്പ ഹ, അേഫക്ക, 54 ഹുമ്ത, െഹേ്രബാൻ
എന്ന കിര്യത്ത-്അർബ്ബ, സീേയാർ ഇങ്ങെന ഒമ്പത് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം.

55 മാേവാൻ, കർേമ്മൽ, സീഫ,് യുത്ത, 56 യി്രസാേയൽ, േയാക്ക്െദയാം,
സാേനാഹ, 57 കയീൻ, ഗിെബയ, തിമ്ന; ഇങ്ങെന പത്ത് പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം; 58ഹൽഹൂൽ, േബത്ത-്സൂർ, െഗേദാർ, 59 മാരാത്ത,്
േബത്ത-്അേനാത്ത,് എൽെതേക്കാൻ; ഇങ്ങെന ആറ് പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം; 60 കിര്യത്ത-്െയയാരീം എന്ന കിര്യത്ത-്ബാൽ,
രബ്ബ; ഇങ്ങെന രണ്ടു പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം; 61 മരുഭൂമിയിൽ
േബത്ത-്അരാബ, മിദ്ദീൻ, െസഖാഖ, 62 നിബ്ശാൻ,ഈർ-ഹേമലഹ്, ഏൻ-
െഗദി;ഇങ്ങെനആറ് പട്ടണവുംഅവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം.

63 െയരൂശേലമിൽ പാർത്തിരുന്ന െയബൂസ്യെര െയഹൂദാമക്കൾക്ക്
നീക്കിക്കളവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അങ്ങെന െയബൂസ്യർ ഇന്നുവെര
െയഹൂദാമക്കേളാടുകൂെട െയരൂശേലമിൽപാർത്തുവരുന്നു.

16
1 േയാേസഫിെന്റ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയ അവകാശേദശത്തിെന്റ അതിരുകൾ:
കിഴക്ക് െയരിേഹാ നീരുറവിനടുത്തുള്ള േയാർദാനിൽ ആരംഭിച്ച്,
മരുഭൂമിയിൽകൂെടെയരിേഹാവിൽനിന്ന് മലനാടുവഴിയായി േബേഥലിേലക്കു
കയറി 2 േബേഥലിൽനിന്ന് ലൂസിേലക്ക് െചന്ന്, അർഖ്യരുെട അതിരായ
അതാേരാത്തിൽ കടന്ന് 3 പടിഞ്ഞാേറാട്ട് യഫ്േളത്യരുെട അതിരിേലക്ക,്
താഴെത്ത േബത്ത-്േഹാേരാെന്റ അതിർവെര, േഗെസർവെര തേന്ന,
ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് സമു്രദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. 4ഇങ്ങെന േയാേസഫിെന്റ
പു്രതന്മാരായമനെശ്ശക്കുംഎ്രഫയീമിനുംഅവകാശംലഭിച്ച . 5എ്രഫയീമിെന്റ
മക്കൾക്ക് കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ േദശത്തിെന്റ അതിരുകൾ:
കിഴക്ക,് അെതേരാത്ത്-അദ്ദാരിൽ നിന്നും േബത്ത്-േഹാേരാനിെലക്കും,
അവിെടനിന്ന് െമഡിറ്റേറനിയൻസമു്രദത്തിേലക്കും േപാകുന്നു. 6ആഅതിർ
മിഖ്െമഥാത്തിെന്റ വടക്കുകൂടി പടിഞ്ഞാേറാട്ട് െചന്ന് താനത്ത-്ശീേലാവെര
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കിഴേക്കാട്ട് തിരിഞ്ഞ് അതിനരികത്തുകൂടി 7 യാേനാഹയുെട കിഴക്ക്
വശത്ത് കൂടി യാേനാഹയുംഅെതേരാത്തും നാരാത്തും കടന്ന് േയാർദ്ദാെന്റ
തീരത്ത് െയരിേഹാവിൽ അവസാനിക്കുന്നു. 8 തപ്പ ഹയിൽനിന്ന്
ആ അതിർ പടിഞ്ഞാേറാട്ട് കാനാേതാടുവെര െചന്ന് സമു്രദത്തിൽ
അവസാനിക്കുന്നു. എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ
ഈ അവകാശം കൂടാെത 9 മനെശ്ശമക്കള െട ഇടയിൽ എ്രഫയീംമക്കൾക്ക്
േവർതിരിച്ച െകാടുത്ത പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ംകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 10എന്നാൽ അവർ േഗെസരിൽ പാർത്തിരുന്ന കനാന്യെര
അവിെടനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല; അവർ ഇന്നുവെര എ്രഫയീമ്യർക്ക്
അടിമേവല െചയ്ത്അവിെടതെന്നപാർത്തുവരുന്നു.

17
1േയാേസഫിെന്റആദ്യജാതനായമനെശ്ശയുെട േഗാ്രതത്തിന്ഓഹരിയായി
കിട്ടിയ േദശങ്ങൾ; മനെശ്ശയുെട ആദ്യജാതനും ഗിെലയാദിെന്റ അപ്പനും
ആയ മാഖീർ യുദ്ധവീരനായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവന് ഗിെലയാദും
ബാശാനും ലഭിച്ച . 2 മനെശ്ശയുെട മറ്റ് പു്രതന്മാരായ അബീേയെസർ,
േഹെലക,് അ്രസീേയൽ, േശെഖം, േഹെഫർ, െശമീദാവ് എന്നിവർക്കും
കുടുംബംകുടുംബമായി ഓഹരി കിട്ടി; ഇവർ േയാേസഫിെന്റ മകനായ
മനെശ്ശയുെട ആൺ മക്കൾ ആയിരുന്നു. 3 എന്നാൽ മനെശ്ശയുെട
മകനായ മാഖീരിെന്റ മകനായ ഗിെലയാദിെന്റ മകനായ േഹെഫരിെന്റ
മകൻ െശേലാെഫഹാദിന് പു്രതന്മാർ ഇല്ലായിരുന്നു; അവന് മഹ്ല, േനാവ,
േഹാഗ്ല, മിൽക്ക, തിർസ എന്നീ പു്രതിമാർ മാ്രതേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള .
4 അവർ പുേരാഹിതനായ എെലയാസരിെന്റയും നൂെന്റ മകനായ
േയാശുവയുെടയും ്രപഭുക്കന്മാരുെടയുംഅടുത്ത്െചന്ന:് “സേഹാദരന്മാരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചിട്ട ണ്ട്” എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവൻ യേഹാവയുെട
കല്പന്രപകാരംഅവരുെടഅപ്പെന്റസേഹാദരന്മാരുെടകൂട്ടത്തിൽഅവർക്ക്
ഒരു അവകാശം െകാടുത്തു. 5 ഇങ്ങെന മനെശ്ശയുെട പു്രതിമാർക്ക്
അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ അവകാശം ലഭിച്ചതുെകാണ്ട് മനെശ്ശ
േഗാ്രതത്തിന് േയാർദ്ദാന ് നദിക്കക്കെര ഗിെലയാദ ്േദശവും ബാശാനും
കൂടാെത പത്ത് ഓഹരികൾകൂടി കിട്ടി. 6 മനെശ്ശയുെട പു്രതന്മാർക്ക്
ഗിെലയാദ ്േദശവും കിട്ടി. 7 മനെശ്ശയുെട അതിേരാ, ആേശർമുതൽ
െശേഖമിന് കിഴക്കുള്ള മിഖ്െമഥാത്ത് വെര ആയിരുന്നു. അത് െതേക്കാട്ട്
തിരിഞ്ഞ് ഏൻ-തപ്പ ഹയിെല നിവാസികള െട അടുക്കേലാളം നീണ്ടു
കിടക്കുന്നു. 8തപ്പ ഹേദശംമനെശ്ശക്കുള്ളതായിരുന്നു;എങ്കിലുംമനെശ്ശയുെട
അതിരിലുള്ള തപ്പ ഹപട്ടണം എ്രഫയീമ്യർക്ക് ഉള്ളതായിരുന്നു. 9 പിെന്ന
ആ അതിർ കാനാ േതാടിെന്റ െതക്കുകൂടി ഇറങ്ങുന്നു. ഈ പട്ടണങ്ങൾ
മനെശ്ശയുെട പട്ടണങ്ങൾക്കിടയിൽ എ്രഫയീമിനുള്ളവ; മനെശ്ശയുെട
അതിർ േതാട്ടിെന്റ വടക്കുവശത്തുകൂടി െചന്ന് െമഡിെറ്റേറനിയന് 
സമു്രദത്തിൽഅവസാനിക്കുന്നു. 10െതക്കുഭാഗംഎ്രഫയീമിനുംവടക്കുഭാഗം
മനെശ്ശക്കും ഉള്ളത.് സമു്രദം അവരുെട അതിർ ആകുന്നു; 11 അത്
വടക്ക് ആേശരിെന്റയും കിഴക്ക് യിസ്സാഖാരിെന്റയും അവകാശഭൂമിേയാട്
േചർന്നിരിക്കുന്നു. യിസ്സാഖാരിലും ആേശരിലും മനെശ്ശക്കു േബത്ത-്
െശയാനും അതിെന്റ നഗരങ്ങള ം യിബ്െളയാമും അതിെന്റ നഗരങ്ങള ം
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േദാർനിവാസികള ം അതിെന്റ നഗരങ്ങള ം ഏൻ-േദാർനിവാസികള ം
അതിെന്റ നഗരങ്ങള ം താനാക്ക് നിവാസികള ം അതിെന്റ നഗരങ്ങള ം
െമഗിേദ്ദാനിവാസികള ം അതിെന്റ നഗരങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇവ മൂന്ന്
മല്രമ്പേദശങ്ങൾ ആകുന്നു. 12 എന്നാൽ മനെശ്ശയുെട മക്കൾക്ക് ആ
പട്ടണങ്ങളിെല നിവാസികെള നീക്കിക്കളവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; കനാന്യർ ആ
േദശത്ത് തേന്നപാർത്തു. 13എന്നാൽയി്രസാേയൽ മക്കൾബലവാന്മാരായി
തീർന്നേപ്പാൾ അവെര നീക്കിക്കളയാെത അവെരെക്കാണ്ട് അടിമേവല
െചയ്യിച്ച .

14 അനന്തരം േയാേസഫിെന്റ മക്കൾ േയാശുവേയാട:് “യേഹാവ
ഞങ്ങെള അനു്രഗഹിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ ജനമായി തീർന്നിരിെക്ക
ഒരു നറുക്കും ഓഹരിയും മാ്രതം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് എന്ത?്”
എന്ന് േചാദിച്ച . 15 േയാശുവ അവേരാട:് “നിങ്ങൾ വലിെയാരു ജനം
എങ്കിൽ എ്രഫയീംപർവ്വതം നിങ്ങൾക്ക് വിസ്താരം േപാരാത്തതുെകാണ്ട്
െപരിസ്യരുെടയും മല്ലന്മാരുെടയും വന്രപേദശത്ത് െചന്ന് കാടുെവട്ടി
സ്ഥലം എടുത്തു െകാൾവീൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 അേപ്പാൾ അവർ:
“മലനാട് ഞങ്ങൾക്കു േപാരാ; േബത്ത-്െശയാനിലും അതിെന്റ
നഗരങ്ങളിലും യി്രസേയൽ താഴ ്വരയിലും പാർക്കുന്ന കനാന്യർക്ക്
ഇരിമ്പുരഥങ്ങൾഉണ്ട്”എന്ന്പറഞ്ഞു. 17േയാശുവേയാേസഫിെന്റകുലമായ
എ്രഫയീമിേനാടും മനെശ്ശേയാടും പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ വലിേയാരു ജനം
തേന്ന; മഹാശക്തിയും ഉണ്ട്; നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഹരിമാ്രതമല്ല വേരണ്ടത്.
18 മലനാടും നിങ്ങൾക്കുള്ളതാകുന്നു; അത് കാടാകുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ
അത് െവട്ടിെത്തളിേക്കണം അതിെന്റ അതിർത്തി്രപേദശങ്ങൾ വെര
െവട്ടിെത്തളിച്ച് സ്വന്തമാക്കണം; കനാന്യർ ഇരിമ്പുരഥങ്ങൾ ഉള്ളവരും
ബലവാന്മാരുംആകുന്നുഎങ്കിലും നിങ്ങൾഅവെരനീക്കിക്കളയും”.

18
1 അനന്തരം യി്രസാേയൽ മക്കൾ ശീേലാവിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി, അവിെട
സമാഗമനകൂടാരം സ്ഥാപിച്ച ; േദശം അവർ കീഴടക്കിയിരുന്നു. 2എന്നാൽ
യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ അവകാശം ഭാഗിച്ച് കിട്ടാതിരുന്ന ഏഴ് േഗാ്രതങ്ങൾ
േശഷിച്ചിരുന്നു. 3 േയാശുവ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന േദശം
ൈകവശമാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എ്രതേത്താളം അലസരായിരിക്കും?
4ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് മൂന്നു േപെര വീതം നിയമിപ്പീൻ; അവർ േദശം
ചുറ്റിനടന്ന് തങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി കിേട്ടണ്ട ഭൂമി സംബന്ധിച്ച ള്ള
വിവരങ്ങള മായി എെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവേരണം. 5 െയഹൂദാേഗാ്രതം
േദശത്തിെന്റ െതക്കുഭാഗത്തും േയാേസഫ് േഗാ്രതം വടക്കു ഭാഗത്തും
പാർത്തുെകാള്ളെട്ട; േശഷിക്കുന്ന േദശം ഏഴായി ഭാഗിേക്കണം 6 നിങ്ങൾ
േദശം ഏഴു ഭാഗമായി വിഭാഗിച്ച േരഖ എെന്റഅടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ.
ഞാൻ നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ച്
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ചീട്ടിടും. 7 േലവ്യർക്ക് നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഓഹരി
ഇല്ല; യേഹാവയുെട പൗേരാഹിത്യം അവരുെട അവകാശം ആകുന്നു;
ഗാദും രൂേബനും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതവും അവരുെട അവകാശം
േയാർദ്ദാന് കിഴക്ക് യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ പറഞ്ഞതുേപാെല
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 8 അങ്ങെന ആ പുരുഷന്മാർ യാ്രത പുറെപ്പട്ട .
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“നിങ്ങൾ േദശത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ച് അവകാശഭൂമിെയപ്പറ്റി വിവരങ്ങള മായി
ശീേലാവിൽയേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ചീട്ടിേടണ്ടതിന്
മടങ്ങിവരികയും െചയ് വിൻ” എന്ന് േയാശുവ അവേരാട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
9 അവർ േദശം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് പട്ടണങ്ങള െട വിവരേത്താടുകൂെട ഒരു
പുസ്തകത്തിൽ ഏഴു ഭാഗമായി എഴുതി ശീേലാവിൽ േയാശുവയുെട
അടുക്കൽ പാളയത്തിേലക്ക് മടങ്ങിവന്നു. 10 േയാശുവ ശീേലാവിൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ച് അവർക്ക് േവണ്ടി ചീട്ടിട്ട ; അവിെടെവച്ച്
േയാശുവ യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് േഗാ്രതവിഭാഗ്രപകാരം േദശം വിഭാഗിച്ച
െകാടുത്തു.

11 െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി നറുക്കു വീണു;
അവരുെട അവകാശേദശത്തിെന്റ അതിർ െയഹൂദയുെട മക്കള െടയും
േയാേസഫിെന്റ മക്കള െടയും മേദ്ധ്യ ആയിരുന്നു. 12അവരുെട വടെക്ക
അതിർ േയാർദ്ദാനിൽ തുടങ്ങി െയരിേഹാവിെന്റ പാർശ്വംവെര െചന്ന്
പടിഞ്ഞാേറാട്ട് മലനാട്ടിൽകൂടി കയറി േബത്ത-്ആെവൻ മരുഭൂമിയിൽ
അവസാനിക്കുന്നു. 13 അവിെടനിന്ന് ആ അതിർ േബേഥൽ എന്ന
ലൂസിെന്റ െതക്കുവശംവെര കടന്ന് താഴെത്ത േബത്ത്-േഹാേരാെന്റ
െതക്കുവശത്തുള്ള മലവഴിയായി അെതേരാത്ത്-അദാരിേലക്ക്
ഇറങ്ങുന്നു. 14 പിെന്ന ആ അതിർ വളഞ്ഞ് പടിഞ്ഞാെറ വശത്ത്
േബത്ത-്േഹാേരാന് എതിെരയുള്ള മല മുതൽ െതേക്കാട്ട് തിരിഞ്ഞ്
െയഹൂദാമക്കള െട പട്ടണമായ കിര്യത്ത-്െയയാരീം എന്ന കിര്യത്ത-്
ബാലയിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇതുതെന്ന പടിഞ്ഞാെറ അതിർ.
15 െതെക്ക അതിർ കിര്യത്ത-്െയയാരീമിെന്റ സമീപത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി
പടിഞ്ഞാേറാട്ട് െനപ്േതാഹ ഉറവുവെര െചല്ല ന്നു. 16 പിെന്ന ആ
അതിർ െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വരെക്കതിെരയും െരഫയീം താഴ ്വരയുെട
വടക്കുവശത്തുള്ള മലയുെട അറ്റംവെര െചന്ന് ഹിേന്നാം താഴ ്വരയിൽ
കൂെട െതേക്കാട്ട് െയബൂസ്യപർവ്വതത്തിെന്റ പാർശ്വംവെരയും ഏൻ-
േരാേഗൽവെരയും ഇറങ്ങി 17 വടേക്കാട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഏൻ-േശെമശിേലക്കും
അദുമ്മീം കയറ്റത്തിെനതിെരയുള്ള െഗലീേലാത്തിേലക്കും െചന്ന് രൂേബെന്റ
മകനായ േബാഹാെന്റ കല്ല വെര ഇറങ്ങി 18 അരാെബെക്കതിെരയുള്ള
മലഞ്ചരിവിേലക്ക് കടന്ന് അരാബയിേലക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. 19 പിെന്ന
ആ അതിർ വടേക്കാട്ട് േബത്ത-്െഹാഗ്ലയുെട മലഞ്ചരിവുവെര കടന്ന്
െതക്ക് േയാർദ്ദാെന്റ നദീമുഖത്ത് ചാവുകടലിെന്റ വടെക്ക അറ്റത്ത്
അവസാനിക്കുന്നു. ഇതു െതെക്കഅതിർ. 20കിഴെക്കഅതിർ േയാർദ്ദാൻ
ആകുന്നു; ഇതാകുന്നു െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി
കിട്ടിയഅവകാശത്തിെന്റഅതിരുകൾ. 21എന്നാൽ െബന്യാമീൻ മക്കള െട
േഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ പട്ടണങ്ങൾ: െയരിേഹാ,
േബത്ത-്െഹാഗ്ല, ഏെമക-്െകസീസ,് 22 േബത്ത-്അരാബ, െസമറയീം,
േബേഥൽ, 23അവ്വീം, പാര, ഒെ്രഫ, 24 െകഫാർ-അേമ്മാനീ, ഒഫ്നി, ഗിബ;
ഇങ്ങെന പ്രന്തണ്ട് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം; 25 ഗിെബേയാൻ,
രാമ, െബേരാത്ത,് 26 മിസ്െപ, െകഫീര, േമാസ, 27 േരെക്കം, യിർേപ്പൽ,
തരല, 28 േസല,ഏെലഫ,് െയരൂശേലം എന്ന െയബൂസ്യനഗരം, ഗിെബയത്ത്,
കിര്യത്ത;് ഇങ്ങെന പതിന്നാല് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം.
ഇതാകുന്നു െബന്യാമീൻ മക്കൾക്ക് കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ
അവകാശം.
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19
1 രണ്ടാമെത്ത നറുക്ക് ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിന് വീണു.
കുടുംബംകുടുംബമായി അവരുെട അവകാശം െയഹൂദാ േഗാ്രതത്തിെന്റ
അവകാശഭൂമിയുെട ഇടയിൽ ആയിരുന്നു. 2 അവർക്ക് തങ്ങള െട
അവകാശത്തിൽ 3 േബർ-േശബ, േശബ, േമാലാദ, 4 ഹസർ-ശൂവാൽ,
ബാലാ, ഏെസം, എൽേതാലദ,് േബഥൂൽ, േഹാർമ്മ, സിക്ലാഗ്, േബത്ത-്
മർക്കാേബാത്ത,് 5 ഹസർ-സൂസ, േബത്ത-്െലബാേയാത്ത് - ശാരൂെഹൻ;
6 ഇങ്ങെന പതിമൂന്ന് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം ലഭിച്ച
7 കൂടാെത അയീൻ, രിേമ്മാൻ, ഏെഥർ, ആശാൻ; ഇങ്ങെന നാല്
പട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട ്രഗാമങ്ങള ംഅവർക്ക് ലഭിച്ച ; 8ഈപട്ടണങ്ങൾക്ക്
ചുറ്റ ം െതെക്കേദശത്തിെല രാമ എന്ന ബാലത്ത-്േബർ വെരയുള്ള
സകല്രഗാമങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇത് ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിന്
കുടുംബംകുടുംബമായികിട്ടിയഅവകാശം. 9ശിമേയാൻേഗാ്രതത്തിന്ലഭിച്ച
അവകാശം െയഹൂദാ േഗാ്രതത്തിെന്റഓഹരിയിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു; െയഹൂദാ
േഗാ്രതക്കാർക്ക് ലഭിച്ച ഓഹരി അവർക്ക് അധികമായിരുന്നതുെകാണ്ടാണ്
അവരുെട അവകാശത്തിെന്റ ഇടയിൽ ശിെമേയാൻമക്കൾക്ക് അവകാശം
ലഭിച്ചത.്

10 മൂന്നാമെത്ത നറുക്ക് െസബൂലൂൻ േഗാ്രതത്തിനായിരുന്നു.
കുടുംബങ്ങളായി അവരുെട അവകാശത്തിെന്റ അതിർ സാരീദ് വെര
ആയിരുന്നു. 11 അവരുെട അതിർ പടിഞ്ഞാേറാട്ട് മരലയിേലക്ക് കയറി
ദേബ്ബെശത്ത ്വെര െചന്ന് െയാക്െനയാമിെനതിെരയുള്ള േതാടുവെര
എത്തുന്നു. 12സാരീദിൽനിന്ന് അത് കിഴേക്കാട്ട് കിസ്േളാത്ത് താേബാരിെന്റ
അതിരിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ് ദാെബരത്തിേലക്ക് െചന്ന് യാഫീയയിേലക്ക്
കയറുന്നു. 13അവിെടനിന്ന് കിഴേക്കാട്ട് ഗത്ത്-േഹെഫരിേലക്കും ഏത്ത-്
കാസീനിേലക്കും കടന്ന് േനയാ വെര നീണ്ടുകിടക്കുന്ന രിേമ്മാനിേലക്ക്
െചല്ല ന്നു. 14 പിെന്ന ആ അതിർ ഹന്നാേഥാെന്റ വടക്കുവശത്ത് തിരിഞ്ഞ്
യിഫ്താഹ്-ഏൽതാഴ ്വരയിൽഅവസാനിക്കുന്നു. 15കത്താത്ത്,നഹല്ലാൽ,
ശിേ്രമാൻ, യിദല, േബത്ത-്േലേഹം മുതലായ പ്രന്തണ്ട് പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. 16 ഇവ െസബൂലൂൻ
േഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി അവകാശമായി കിട്ടിയ പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ംതെന്ന.

17 നാലാമെത്ത നറുക്ക് യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിനായിരുന്നു.
കുടുംബംകുടുംബമായി യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിന് 18 ലഭിച്ച േദശങ്ങൾ:
യി്രസേയൽ, െകസുേല്ലാത്ത,് 19 ശൂേനം, ഹഫാരയീം, ശീേയാൻ,
20 അനാഹരാത്ത,് രബ്ബീത്ത,് കിേശ്യാൻ, 21 ഏെബസ,് േരെമത്ത്, ഏൻ-
ഗന്നീം, ഏൻ-ഹദ്ദ, േബത്ത-്പേസ്സസ് എന്നിവ ആയിരുന്നു. 22അവരുെട
അതിർ താേബാർ, ശഹസൂമ, േബത്ത-്േശെമശ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി
കടന്ന് േയാർദ്ദാനിൽ അവസാനിക്കുന്നു. അവർക്ക് പതിനാറ് പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 23ഈ പട്ടണങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം
യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശം
ആകുന്നു.

24 ആേശർമക്കള െട േഗാ്രതത്തിനായിരുന്നു അഞ്ചാമെത്ത നറുക്കു
വീണത.് 25കുടുബംകുടുംബമായിഅവർക്ക് ലഭിച്ച േദശങ്ങൾെഹല ്ക്കത്ത,്
ഹലി, േബെതൻ, 26 അക്ശാഫ,് അല്ലേമ്മെലക,് അമാദ്, മിശാൽ
എന്നിവ ആയിരുന്നു; അതിെന്റ അതിർ പടിഞ്ഞാേറാട്ട കർേമ്മലും
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ശീേഹാർ-ലിബ്നാത്തും വെര എത്തി, 27 കിഴക്ക് േബത്ത-്ദാേഗാനിേലക്കു
തിരിഞ്ഞ,് വടക്ക് െസബൂലൂനിലും േബത്ത-്ഏെമക്കിലും െനയീേയലിലും
യിഫ്താഹ-്ഏൽ താഴ ്വരയിലും എത്തി, ഇടേത്താട്ട് കാബൂൽ,
28െഹേ്രബാൻ, െരേഹാബ,്ഹേമ്മാൻ,കാനാ,എന്നിവയിലും മഹാനഗരമായ
സീേദാൻവെരയും െചല്ല ന്നു. 29പിെന്നആഅതിർ രാമയിേലക്കും ഉറപ്പ ള്ള
പട്ടണമായ േസാരിേലക്കും തിരിയുന്നു. പിെന്ന അത് േഹാസയിേലക്ക്
തിരിഞ്ഞ് അക്സീബ് േദശത്ത് സമു്രദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. 30 ഉമ്മ,
അേഫക്, രേഹാബ് മുതലായ ഇരുപത്തിരണ്ട് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. 31 ഈ പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം ആേശർ േഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ
അവകാശംആകുന്നു.

32 ആറാമെത്ത നറുക്ക് നഫ്താലി േഗാ്രതത്തിെല, കുടുംബങ്ങൾക്കു
വീണു. 33 അവരുെട അതിർ േഹെലഫിൽ സാനന്നീമിെല
കരുേവലകച്ച വട്ടിൽ തുടങ്ങി അദാമീ-േനെക്കബിലും യബ്േനാലിലും
കൂെട ലക്കൂം വെര െചന്ന് േയാർദ്ദാനിൽ അവസാനിക്കുന്നു. 34 പിെന്ന
ആ അതിർ പടിഞ്ഞാേറാട്ട് അസ്േനാത്ത-്താേബാരിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ്
അവിെടനിന്ന് ഹൂേക്കാക്കിേലക്ക് െചന്ന് െതക്കുവശത്ത് െസബൂലൂേനാടും
പടിഞ്ഞാറുവശത്ത്ആേശരിേനാടുംകിഴക്കുവശത്ത്േയാർദ്ദാന്സമീപമുള്ള
െയഹൂദേയാടും േചർന്നിരിക്കുന്നു. 35 ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളായ സിദ്ദീം, േസർ,
ഹമ്മത്ത,് 36 രക്കത്ത,് കിേന്നരത്ത,് അദമ, രാമ 37 ഹാേസാർ, കാേദശ്,
എെ്രദയി, ഏൻ-ഹാേസാർ, 38യിേരാൻ, മിഗ്ദൽ-ഏൽ, െഹാേരം, േബത്ത-്
അനാത്ത,് േബത്ത-്േശെമശ്ഇങ്ങെനപെത്താമ്പത്പട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം 39 നഫ്താലി േഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ
അവകാശേദശംആകുന്നു.

40 ദാൻ േഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി ഏഴാമെത്ത നറുക്കു
വീണു. 41 അവരുെട അവകാശേദശം േസാരാ, എസ്താേയാൽ, ഈർ-
േശെമശ,് 42 ശാലബ്ബീൻ, അയ്യാേലാൻ, യിത്ല, 43 ഏേലാൻ, തിമ്ന,
എേ്രകാൻ, 44 എൽെതേക്ക, ഗിെബ്ബേഥാൻ, ബാലാത്ത,് 45 യിഹൂദ്,
െബേന-െബരാക,് ഗത്ത്-രിേമ്മാൻ, 46 േമയർേക്കാൻ, രേക്കാൻ
എന്നിവയും യാേഫാവിെനതിെരയുള്ള േദശവും ആയിരുന്നു. 47 എന്നാൽ
ദാൻേഗാ്രതത്തിെന്റ േദശം അവർക്ക് നഷ്ടമായേപ്പാൾ അവർ പുറെപ്പട്ട്
േലെശമിേനാട് യുദ്ധം െചയ്ത് അത് പിടിച്ച . വാൾെകാണ്ട് ജനെത്ത
സംഹരിച്ച് അവിെട പാർത്തു; േലെശമിന് തങ്ങള െട പൂർവപിതാവായ
ദാനിെന്റ േപരിടുകയും െചയ്തു. 48 ഇത് ദാൻമക്കള െട േഗാ്രതത്തിന്
കുടുംബംകുടുംബമായി അവകാശമായി കിട്ടിയ പട്ടണങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം
ആകുന്നു.

49 േദശം വിഭജിച്ച കഴിഞ്ഞേശഷം യി്രസാേയൽ മക്കൾ നൂനിെന്റ
മകനായ േയാശുെവക്കും തങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു അവകാശം െകാടുത്തു.
50എ്രഫയീംമലനാട്ടിലുള്ള തിമ്നത്ത-്േസരഹ് അവൻ േചാദിക്കയും അവർ
യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം അത് അവന് െകാടുക്കുകയും െചയ്തു;
അവൻആപട്ടണംവീണ്ടും പണിത്അവിെട പാർത്തു.

51 പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും, നൂനിെന്റ മകനായ േയാശുവയും,
യി്രസാേയൽ മക്കള െട േഗാ്രതപിതാക്കന്മാരിൽ ്രപധാനികള ം, ശീേലാവിൽ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ കൂടി,
േദശം ചീട്ടിട്ട് അവകാശമായി വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തു. ഇങ്ങെന അവർ
േദശവിഭജനം പൂർത്തിയാക്കി.
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1 യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറയുവാനായി േയാശുവേയാട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: 2 മന:പ്പ ർവമല്ലാെത അബദ്ധവശാൽ
ഒരാെള െകാന്നുേപായവൻ ഓടിേപ്പായി അഭയം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്
യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം നിങ്ങേളാടു കല്പിച്ച സേങ്കതനഗരങ്ങൾ
നിശ്ചയിപ്പീൻ. 3 രക്ത്രപതികാരകൻ െകാല്ലാതിരിപ്പാൻ അവ നിങ്ങൾക്ക്
സേങ്കതമായിരിേക്കണം. 4ആപട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിേലക്ക് ഓടിെച്ചല്ല ന്നവൻ
പട്ടണത്തിെന്റ പടിവാതില്ക്കൽ നിന്നുെകാണ്ട് തെന്റ കാര്യം പട്ടണത്തിെല
മൂപ്പന്മാെര അറിയിക്കുകയും അവർ അവെന പട്ടണത്തിൽ ൈകെക്കാണ്ട്
തങ്ങള െട ഇടയിൽ പാർേക്കണ്ടതിന് അവന് ഒരു സ്ഥലം െകാടുക്കുകയും
േവണം. 5 രക്ത്രപതികാരകൻ അവെന പിന്തുടർന്നുെചന്നാൽ
െകാലെചയ്തവൻ മനസ്സറിയാെതയും പൂർവ്വേദ്വഷം കൂടാെതയും തെന്റ
അയൽക്കാരെന െകാന്നു േപായതാകയാൽ അവർ അവെന അവെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കരുത.് 6 അവൻ സഭയുെട മുമ്പാെക വിസ്താരത്തിന്
നില് ക്കുംവെരേയാ അന്നുള്ള മഹാപുേരാഹിതെന്റ മരണംവെരേയാ
ആ പട്ടണത്തിൽ പാർേക്കണം; അതിന ്െറേശഷം െകാല െചയ്തവന്
താൻ വിേട്ടാടിേപ്പാന്ന സ്വന്ത പട്ടണത്തിേലക്കും സ്വന്ത വീട്ടിേലക്കും
മടങ്ങിെച്ചല്ലാം. 7 അങ്ങെന അവർ നഫ്താലിമലനാട്ടിൽ ഗലീലയിെല
കാേദശും എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ െശേഖമും െയഹൂദാമലനാട്ടിൽ െഹേ്രബാൻ
എന്ന കിര്യത്ത-്അർബ്ബയും 8 കിഴക്ക് െയരിേഹാവിെനതിെര േയാർദ്ദാന ്
നദിക്കക്കെര മരുഭൂമിയിൽ രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിൽ സമഭൂമിയിലുള്ള
േബെസരും ഗിെലയാദിൽ ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽ രാേമാത്തും ബാശാനിൽ
മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽ േഗാലാനും നിശ്ചയിച്ച . 9 അബദ്ധവശാൽ
ഒരുവെന െകാന്നുേപായവൻ സഭയുെട മുമ്പാെക നില് ക്കുംവെര
രക്ത്രപതികാരകെന്റ കയ്യാൽ മരിക്കാെത ഓടിേപ്പായി അഭയം
്രപാപിേക്കണ്ടതിന് യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും അവരുെട ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന
പരേദശിക്കും േവണ്ടി നിശ്ചയിച്ചപട്ടണങ്ങൾഇവതേന്ന.

21
1 അനന്തരം േലവ്യരുെട കുടുംബത്തലവന്മാർ കനാൻ േദശത്തുള്ള
ശീേലാവിൽ പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റയും നൂനിെന്റ
മകനായ േയാശുവയുെടയും യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിെല
കുടുംബത്തലവന്മാരുെടയും അടുക്കൽ െചന്നു പറഞ്ഞത:് 2 “യേഹാവ
ഞങ്ങൾക്ക് പാർപ്പാൻ പട്ടണങ്ങള ം ഞങ്ങള െട കന്നുകാലികൾക്ക്
േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങള ം തരുവാൻ േമാെശമുഖാന്തരം കല്പിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ?”
3 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ തങ്ങള െട അവകാശത്തിൽനിന്ന്
യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം താെഴപ്പറയുന്ന പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങള ം േലവ്യർക്കു െകാടുത്തു.

4 െകഹാത്യകുടുംബങ്ങൾക്കു നറുക്കുവീണതനുസരിച്ച് പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ പിൻ ഗാമികളായ േലവ്യർക്ക് െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിലും
ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിലും െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിലും കൂെട പതിമൂന്ന്
പട്ടണങ്ങൾകിട്ടി.

5 െകഹാത്തിെന്റ േശഷം മക്കൾക്ക് എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിലും
ദാൻേഗാ്രതത്തിലും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിലും നറുക്കു്രപകാരം
പത്ത് പട്ടണങ്ങൾകിട്ടി.
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6 േഗർേശാെന്റ മക്കൾക്ക് യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിലും
ആേശർേഗാ്രതത്തിലും നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിലും ബാശാനിെല മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിലും നറുക്കു്രപകാരം പതിമൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾകിട്ടി.

7െമരാരിയുെട മക്കൾക്ക്കുടുംബംകുടുംബമായി രൂേബൻേഗാ്രതത്തിലും
ഗാദ്േഗാ്രതത്തിലും െസബൂലൂൻ േഗാ്രതത്തിലും കൂെട പ്രന്തണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ
ലഭിച്ച .

8അങ്ങെന യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം കല്പിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽ
മക്കൾ േലവ്യർക്ക് ഈ പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങള ം
നറുക്കു്രപകാരം െകാടുത്തു. 9 അവർ െയഹൂദാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും
ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും താെഴ പറയുന്ന പട്ടണങ്ങൾ െകാടുത്തു.
10അവേലവിേഗാ്രതത്തിെല െകഹാത്യരുെട കുടുംബങ്ങളിെലഅഹേരാെന്റ
മക്കൾക്കു ലഭിച്ച . അവർക്കായിരുന്നു ഒന്നാമെത്ത നറുക്കു വന്നത.്
11 െയഹൂദാമലനാട്ടിൽ അനാക്കിെന്റ അപ്പനായ അർബ്ബയുെട പട്ടണമായ
കിര്യത്ത-്അർബ എന്നു േപരുള്ള െഹേ്രബാനും അതിനുചുറ്റ മുള്ള
പുല്പ റങ്ങള ം അവർക്ക് െകാടുത്തു. 12 എന്നാൽ പട്ടണേത്താടു േചർന്ന
നിലങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം അവർ െയഫുെന്നയുെട മകനായ കാേലബിന്
അവകാശമായി െകാടുത്തു.

13 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മക്കൾക്ക് ലഭിച്ച അവകാശം: െകാല
െചയ്തവന് സേങ്കതനഗരമായ െഹേ്രബാനും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം
ലിബ്നയും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം 14 യത്ഥീരും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം
15 എസ്െതേമാവയും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം േഹാേലാനും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം െദബീരും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം 16 അയീനും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം യുത്തയും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം േബത്ത്-േശെമശും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം. ഇങ്ങെന ആ രണ്ടു േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന് ഒമ്പതു
പട്ടണങ്ങള ം, 17 െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഗിെബേയാനും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം 18 േഗബയും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം അനാേഥാത്തും
അതിെന്റപുല്പ റങ്ങള ംഅൽേമാനുംഅതിെന്റപുല്പ റങ്ങള ംഇങ്ങെനനാല്
പട്ടണങ്ങള ം. 19അഹേരാെന്റ മക്കളായ പുേരാഹിതന്മാർക്ക് എല്ലാംകൂടി
പതിമൂന്ന് പട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട പുല്പ റങ്ങള ം ലഭിച്ച .

20 േലവിേഗാ്രതത്തിെല െകഹാത്യകുടുംബങ്ങളിൽ േശഷിച്ചവർക്ക്,
നറുക്കു്രപകാരം എ്രഫയീം േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കിട്ടിയ പട്ടണങ്ങൾ ഇവ
ആയിരുന്നു: 21 എ്രഫയീംനാട്ടിൽ, െകാല െചയ്തവന് സേങ്കതനഗരമായ
െശേഖമും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം േഗെസരും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം
22 കിബ്സയീമും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം േബത്ത-്േഹാേരാനും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം ഇങ്ങെന നാല് പട്ടണങ്ങൾ. 23 ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ
എൽെതേക്കയും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം ഗിെബ്ബേഥാനും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം 24 അയ്യാേലാനും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം ഗത്ത്-രിേമ്മാനും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം; ഇങ്ങെന നാല് പട്ടണങ്ങൾ. 25 മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിൽ താനാക്കും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം ഗത്ത്-രിേമ്മാനും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം; ഇങ്ങെന രണ്ടു പട്ടണങ്ങൾ. 26 ഇങ്ങെന
െകഹാത്തിെന്റ േശഷിച്ച മക്കള െട കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാംകൂെട പത്ത്
പട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട പുല്പ റങ്ങള ം ലഭിച്ച .
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27 േലവ്യ കുടുംബത്തിൽെപ്പട്ട േഗർേശാന്യർക്ക് മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിൽ നിന്ന,് െകാല െചയ്തവന് സേങ്കതനഗരമായ
ബാശാനിെല േഗാലാനും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം െബെയസ്െതരയും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം 28 ഇങ്ങെന രണ്ടു പട്ടണങ്ങള ം യിസ്സാഖാർ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കിേശ്യാനും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം 29 ദാെബരത്തും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം യർമ്മൂത്തും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം ഏൻ-
ഗന്നീമും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം; ഇങ്ങെന നാല് പട്ടണങ്ങള ം, 30ആേശർ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് മിശാലുംഅതിെന്റപുല്പ റങ്ങള ംഅബ്േദാനുംഅതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം 31െഹല ്ക്കത്തുംഅതിെന്റപുല്പ റങ്ങള ം രേഹാബുംഅതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം;ഇങ്ങെനനാല് പട്ടണങ്ങള ം, 32നഫ്താലി േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു,
െകാല െചയ്തവന് സേങ്കതനഗരമായ ഗലീലയിെല കാേദശും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം ഹേമ്മാത്ത-്േദാരും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം കർത്ഥാനും
അതിെന്റപുല്പ റങ്ങള ം;ഇങ്ങെനമൂന്നുപട്ടണങ്ങള ംെകാടുത്തു. 33ഇങ്ങെന
േഗർേശാന്യർക്ക് കുടുംബംകുടുംബമായി പതിമൂന്ന് പട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട
പുല്പ റങ്ങള ം ലഭിച്ച .

34 േലവ്യേഗാ്രതത്തിൽ േശഷിച്ച െമരാര്യകുടുംബങ്ങൾക്ക് െസബൂലൂൻ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് െയാക്െനയാമും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം കർത്ഥയും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം 35 ദിമ്നിയും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം നഹലാലും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം; ഇങ്ങെന നാല് പട്ടണങ്ങള ം 36 രൂേബൻ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് േബെസരും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം 37 യഹ്സയും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം െകേദേമാത്തും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം
േമഫാത്തും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം ഇങ്ങെന നാല് പട്ടണങ്ങള ം,
38 ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു, െകാല െചയ്തവന് സേങ്കതനഗരമായ
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം മഹനയീമും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം 39 െഹശ്േബാനും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം യേസരും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം; ഇങ്ങെന നാല് പട്ടണങ്ങള ം െകാടുത്തു.
40അങ്ങെന േലവ്യകുടുംബത്തിൽ േശഷിച്ച െമരാര്യർക്ക് നറുക്കനുസരിച്ച്
കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയത് പ്രന്തണ്ട് പട്ടണങ്ങൾആയിരുന്നു.

41യി്രസാേയൽ മക്കള െട അവകാശത്തിൽനിന്ന് േലവ്യർക്ക് എല്ലാംകൂെട
നാല്പെത്തട്ട് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട പുല്പ റങ്ങള ം ലഭിച്ച . 42 ഈ
പട്ടണങ്ങളിൽഓേരാന്നിനും ചുറ്റ ം പുല്പ റങ്ങൾഉണ്ടായിരുന്നു.

43 യേഹാവ യി്രസാേയലിന് താൻ അവരുെട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക്
െകാടുക്കുെമന്ന് സത്യംെചയ്ത േദശെമല്ലാം െകാടുത്തു; അവർ അത്
ൈകവശമാക്കി അവിെട പാർത്തു. 44 യേഹാവ അവരുെട പൂര ്വ്വ
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യം െചയ്തതുേപാെല എല്ലായിടത്തും അവർക്ക്
സ്വസ്ഥത നല്കി. ശ്രതുക്കളിൽ ഒരുത്തനും അവരുെട മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടില്ല;
യേഹാവ സകലശ്രതുക്കെളയും അവരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച . 45 യേഹാവ
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നും വൃഥാവാകാെത
സകലവും നിവൃത്തിയായി.

22
1 പിന്നീട് േയാശുവ രൂേബന്യേരയും ഗാദ്യെരയും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതെത്തയും വിളിച്ച . 2അവേരാട് പറഞ്ഞത്: “യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാെശ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ചെതാെക്കയും നിങ്ങൾ ്രപമാണിക്കയും
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ഞാൻ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ച സകലത്തിലും എെന്റ വാക്ക് അനുസരിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 3നിങ്ങൾഈകാലെമല്ലാം നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാെര
വിട്ട പിരിയാെത ൈദവമായ യേഹാവയുെട കല്പന ്രപമാണിച്ച
നടന്നിരിക്കുന്നു. 4 ഇേപ്പാൾ ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാർക്ക് താൻ വാഗ്ദത്തം െചയ്തതുേപാെല സ്വസ്ഥത
നല്കിയിരിക്കുന്നു;ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാെശ േയാർദ്ദാനക്കെര നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട ള്ള അവകാശേദശത്ത്
നിങ്ങള െട ഭവനങ്ങളിേലക്ക് മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാൾവിൻ. 5 നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ സ്േനഹിക്കയും അവെന്റ എല്ലാ വഴികളിലും
നടന്ന് അവെന്റ കല്പനകൾ ്രപമാണിക്കയും അവേനാട് പറ്റിേച്ചർന്ന്
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂെട അവെന േസവിക്കയും
െചേയ്യണെമന്ന് യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ നിങ്ങേളാട്
കല്പിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ? ആ കല്പനകള ം ന്യായ്രപമാണവും ആചരിപ്പാൻ ഏറ്റവും
ജാ്രഗതയായിരിപ്പിൻ”. 6 ഇങ്ങെന േയാശുവ അവെര അനു്രഗഹിച്ച് യാ്രത
അയച്ച .അവർതങ്ങള െട ഭവനങ്ങളിേലക്ക് േപാകയും െചയ്തു.

7 മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിന് േമാെശ ബാശാനിൽ അവകാശം
െകാടുത്തിരുന്നു; മെറ്റ പാതിേഗാ്രതത്തിന് േയാർദ്ദാനിക്കെര പടിഞ്ഞാറ,്
അവരുെട സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ, േയാശുവ അവകാശം െകാടുത്തു;
അവെര അനു്രഗഹിച്ച് അവരുെട വീടുകളിേലക്ക് അയച്ച . 8 േയാശുവ
അവേരാട് പറഞ്ഞത്: “നാല് ക്കാലികൾ, െവള്ളി, െപാന്ന്, െചമ്പ്, ഇരിമ്പ്,
വസ്്രതം എന്നിങ്ങെന അനവധി സമ്പേത്താടുകൂെട നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
വീടുകളിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകയും ശ്രതുക്കള െട പക്കൽനിന്ന് കിട്ടിയ െകാള്ള
നിങ്ങള െടസേഹാദരന്മാരുമായി പങ്കിടുകയും െചയ് വിൻ”.

9 അങ്ങെന രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതവും
േമാെശമുഖാന്തരം യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ
ൈകവശമാക്കിയിരുന്ന ഗിെലയാദ ്േദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പാേകണ്ടതിന്
കനാൻേദശത്തിെല ശീേലാവിൽനിന്ന് യി്രസാേയൽ ജനെത്ത വിട്ട്
പുറെപ്പട്ട . 10കനാൻേദശത്തിെല േയാർദ്ദാെന്റ പടിഞ്ഞാറന ്്രപേദശങ്ങളിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതവും
േയാർദ്ദാന ്നദിക്ക് സമീപത്ത,് കാഴ്ച്ചക്ക് വലുതായിരിക്കുന്ന ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു. 11അവർ കനാൻേദശത്തിെന്റ കിഴക്ക് േയാർദ്ദാൻ്രപേദശങ്ങളിൽ
തങ്ങൾെക്കതിെര, ഒരു യാഗപീഠം പണിതിരിക്കുന്നു എന്ന് യി്രസാേയൽ
മക്കൾ േകട്ട . 12അേപ്പാൾയി്രസാേയൽ മക്കള െടസഭമുഴുവനുംഅവേരാട്
യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടുവാൻശീേലാവിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി.

13 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഗിെലയാദ ്േദശത്തുള്ള രൂേബന്യരുെടയും
ഗാദ്യരുെടയും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിെന്റയും അടുക്കൽ
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ മകനായ 14 ഫീെനഹാസിെനയും
അവേനാടുകൂെട യി്രസാേയലിെന്റ മറ്റ േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും ഓേരാ
േഗാ്രതത്തിന് ഓേരാ ്രപഭുവീതം പത്ത് ്രപഭുക്കന്മാേരയും അയച്ച ; അവർ
ഓേരാരുത്തനും യി്രസാേയല്യസഹ്രസങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരായിരുന്നു.
15 അവർ ഗിെലയാദ ്േദശത്ത് രൂേബന്യരുെടയും ഗാദ്യരുെടയും
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിെന്റയും അടുക്കൽ െചന്ന് അവേരാട്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 16 “യി്രസാേയൽ മുഴുവനും ഇ്രപകാരം േചാദിക്കുന്നു:
‘നിങ്ങൾ യേഹാവേയാട് മത്സരിച്ച് ഒരു യാഗപീഠം പണിത് യേഹാവെയ
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വിട്ട മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവേത്താട് േ്രദാഹം
െചയ്തെതന്ത്? 17 െപേയാരിൽ* വച്ച് നാം െചയ്ത പാപം േപാരാേയാ?
അതുനിമിത്തം യേഹാവ ഒരു മഹാമാരി അയച്ചിട്ട ം നാം ഇന്നുവെര ആ
പാപം നീക്കി നെമ്മത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിച്ച തീർന്നിട്ടില്ലേല്ലാ? 18 നിങ്ങൾ
ഇന്ന് യേഹാവെയ വിട്ട മാറുവാൻ േപാകുന്നുേവാ? നിങ്ങൾ ഇന്ന്
യേഹാവേയാട് മത്സരിക്കുന്നു; നാെള അവൻ എല്ലാ യി്രസാേയലിേനാടും
േകാപിപ്പാൻ സംഗതിയാകും. 19 നിങ്ങള െട അവകാശേദശം അശുദ്ധം
എന്നു വരികിൽ യേഹാവയുെട തിരുനിവാസം ഇരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട
അവകാശേദശേത്തക്ക് വന്ന്ഞങ്ങള െട ഇടയിൽഅവകാശം വാങ്ങുവീൻ;
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട യാഗപീഠം ഒഴിെക മെറ്റാരു യാഗപീഠം
പണിത് യേഹാവേയാടും ഞങ്ങേളാടും മത്സരിക്കരുത.് 20 േസെരഹിെന്റ
മകനായ ആഖാൻ ശപഥാർപ്പിതവസ്തു സംബന്ധിച്ച് കുറ്റം െചയ്കയാൽ
ൈദവേകാപം† എല്ലാ യി്രസാേയലിെന്റയും േമൽ വീണില്ലേയാ? അവൻ
മാ്രതമല്ലേല്ലാഅവെന്റഅകൃത്യത്താൽനശിച്ചത?്”.

21 അതിന് രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതവും
യി്രസാേയല്യസഹ്രസങ്ങള െട തലവന്മാേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
22 “സർവ്വവല്ലഭനാകുന്ന ൈദവമായ യേഹാവ, സർവ്വവല്ലഭനാകുന്ന
ൈദവമായ യേഹാവ തേന്ന ഈ കാര്യം അറിയുന്നു; യി്രസാേയലും അത്
അറിയെട്ട! ഞങ്ങൾ യേഹാവേയാടുള്ള മത്സരത്താേലാ േ്രദാഹത്താേലാ
അത് െചയ്തു എങ്കിൽ നിെന്റ സംരക്ഷണം ഞങ്ങൾക്കില്ലാെത േപാകെട്ട.
23 യേഹാവെയ വിട്ട മാേറണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു
എങ്കിൽ,അല്ലഅതിേന്മൽ േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും അർപ്പിപ്പാേനാ
സമാധാനയാഗങ്ങൾ കഴിപ്പാേനാ ആകുന്നു എങ്കിൽ യേഹാവ തെന്ന
േചാദിച്ച െകാള്ളെട്ട. 24 നാെള നിങ്ങള െട മക്കൾ ഞങ്ങള െട മക്കേളാട്:
‘യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്
കാര്യമുള്ള ? 25 ഞങ്ങള െടയും രൂേബന്യരും ഗാദ്യരുമായ നിങ്ങള െടയും
മേദ്ധ്യ യേഹാവ േയാർദ്ദാെന അതിരാക്കിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്ക്
യേഹാവയിൽ ഒരു ഓഹരിയുമില്ല ‘എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങള െട മക്കൾ
ഞങ്ങള െട മക്കൾക്ക് യേഹാവെയ ഭയെപ്പടാതിരിപ്പാൻ സംഗതിവരുത്തും
എന്നുള്ള ആശങ്കെകാണ്ടെ്രത ഞങ്ങൾ ഇത് െചയ്തത.് 26അതുെകാണ്ട്
‘നാം േഹാമയാഗത്തിേനാ ഹനനയാഗത്തിേനാ അല്ലാത്ത ഒരു യാഗപീഠം
പണിയുക’ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 27 ഞങ്ങൾ യേഹാവയുെട
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േഹാമയാഗങ്ങള ം ഹനനയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച് അവെന്റ ശു്രശൂഷ അനുഷ്ഠിക്കയും
നിങ്ങള െട മക്കൾനാെളഞങ്ങള െട മക്കേളാട:് ‘നിങ്ങൾക്ക് യേഹാവയിൽ
ഒരു ഓഹരിയുമില്ല’എന്ന് പറയാതിരിക്കയും െചേയ്യണ്ടതിനും,ഞങ്ങൾക്കും
നിങ്ങൾക്കും നമ്മുെട േശഷം നമ്മുെട സന്തതികൾക്കും മേദ്ധ്യ ഒരു
സാക്ഷിയായിരിേക്കണ്ടതിന്നുമേ്രത. 28അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത:്
‘നാെള അവർ നേമ്മാേടാ, നമ്മുെട സന്തതികേളാേടാ, അങ്ങെന
പറയുേമ്പാൾ: ‘േഹാമയാഗത്തിനല്ല, മെറ്റാരു യാഗത്തിനുമല്ല ഞങ്ങൾക്കും
നിങ്ങൾക്കും മേദ്ധ്യ സാക്ഷിയായിരിേക്കണ്ടതിന് തേന്ന ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർ ഉണ്ടാക്കീട്ട ള്ള യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിെന്റ ്രപതിരൂപം

* 22. 17 െപേയാരിൽ സംഖ്യ 25:1-9, സങ്കീര ്ത്തനം 106:28 േനാക്കുക † 22. 20 ൈദവേകാപം
േയാശുവ 7:1, 26 േനാക്കുക
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കാണ്മീൻ’ എന്ന് മറുപടി പറവാൻ ഇടയാകും. 29 നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട തിരുനിവാസത്തിെന്റ മുമ്പാെകയുള്ള അവെന്റ യാഗപീഠം
ഒഴിെക േഹാമയാഗത്തിേനാ േഭാജനയാഗത്തിേനാ ഹനനയാഗത്തിേനാ
േവെറാരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി യേഹാവേയാട് മത്സരിക്കയും യേഹാവെയ
വിട്ട മാറുകയും െചയ ്വാൻഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇടയാകയില്ല”.

30 രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട മക്കള ം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ
പുേരാഹിതനായ ഫീെനഹാസും അവേനാടുകൂെട ്രപഭുക്കന്മാരായി
യി്രസാേയല്യസഹ്രസങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരായവരും േകട്ടേപ്പാൾ അവർക്ക്
സേന്താഷമായി. 31 പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ മകൻ
ഫീെനഹാസ് അവേരാട്: ‘നിങ്ങൾ യേഹാവേയാട് ഈ കാര്യത്തിൽ
അകൃത്യം െചയ്തിട്ടില്ലായ്കെകാണ്ട് യേഹാവ നമ്മുെട മേദ്ധ്യ ഉണ്ട് എന്ന്
ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അങ്ങെന നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ മക്കെള
യേഹാവയുെട േകാപത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്ന് പറഞ്ഞു.
32 പിെന്ന പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ മകൻ ഫീെനഹാസും
്രപഭുക്കന്മാരും രൂേബന്യെരയും ഗാദ്യെരയും വിട്ട് ഗിെലയാദ ്േദശത്തു നിന്ന്
കനാൻേദശേത്തക്ക് മടങ്ങിെച്ചന്ന് യി്രസാേയൽ ജനേത്താട് വസ്തുത
അറിയിച്ച . 33 യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് ആ കാര്യം സേന്താഷമായി;
അവർ ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച ; രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും പാർത്ത േദശം
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവേരാടു യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടുന്നതിെനക്കുറിച്ച്
പിെന്നസംസാരിച്ചേതയില്ല. 34രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും “യേഹാവതേന്നൈദവം
എന്നതിന് ഇതു നമ്മുെട മേദ്ധ്യ സാക്ഷി”എന്ന് പറഞ്ഞ്ആ യാഗപീഠത്തിന്
ഏദ‡്എന്ന് േപരിട്ട .
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1 യേഹാവ ചുറ്റ മുള്ള സകലശ്രതുക്കെളയും അടക്കി യി്രസാേയലിന്
സ്വസ്ഥത നല്കി, ഏെറക്കാലം കഴിഞ്ഞു. േയാശുവയും വൃദ്ധനായി.
2 േയാശുവ യി്രസാേയൽ ജനെത്തയും അവരുെട മൂപ്പന്മാെരയും
്രപധാനികെളയും ന്യായാധിപന്മാെരയും ്രപമാണികെളയും വിളിച്ച് അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു. 3നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങള െട നിമിത്തം ഈ സകലജനതകേളാടും െചയ്തെതാെക്കയും
നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു; യേഹാവ തെന്നയേല്ലാ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
യുദ്ധം െചയ്തത്?. 4 േയാർദ്ദാൻ മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് െമഡിറ്റേറനിയൻ
സമു്രദംവെര കീഴടക്കാൻ േശഷിച്ചിട്ട ള്ള േദശവും ഞാൻ കീഴടക്കീട്ട ള്ള
സകല േദശവും നിങ്ങള െട േഗാ്രതങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി നറുക്കിട്ട്
വിഭജിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു. 5 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ തേന്ന
അവെര നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച് നിങ്ങള െട ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയും; യേഹാവ നിങ്ങേളാട് വാഗ്ദാനം െചയ്തതുേപാെല
നിങ്ങൾ അവരുെട േദശം ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്യ ം. 6ആകയാൽ
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നെതല്ലാം
പാലിച്ച നടപ്പാനും അതിൽനിന്ന് ഇടം വലം മാറാതിരിപ്പാനും ഉറപ്പ ം
ൈധര്യവുമുള്ളവരായിരിപ്പീൻ. 7 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന
ഈ ജനതകേളാട് നിങ്ങൾ ഇടകലരരുത;് അവരുെട േദവന്മാരുെട നാമം
ഉച്ചരിക്കയുംഅത് െചാല്ലിസത്യംെചയ്കയുംഅരുത;്അവെര േസവിക്കയും
നമസ്കരിക്കയും അരുത.് 8 നിങ്ങൾ ഇന്നുവെര െചയ്തതുേപാെല
‡ 22. 34 ഏദ്സാക്ഷി
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നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവേയാട് പറ്റിേച്ചർന്നിരിപ്പിൻ. 9 യേഹാവ
നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന് വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജനതകെള
നീക്കിക്കളഞ്ഞു; ഒരു മനുഷ്യനും ഇന്നുവെര നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ നില്പാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 10 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങേളാടു വാഗ്ദാനം
െചയ്തതുേപാെലതാൻതെന്നനിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുദ്ധംെചയ്തതുെകാണ്ട്
നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ ആയിരംേപെര ഓടിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ പൂർണ്ണമനേസ്സാെട സ്േനഹിക്കുവാൻ
്രശദ്ധിച്ച െകാൾക. 12അല്ലാെതനിങ്ങൾപിന്തിരിഞ്ഞ്നിങ്ങള െടഇടയിലുള്ള
ഈ േശഷം ജനതകേളാട് േചർന്നു വിവാഹം െചയ്കയും ഇടകലരുകയും
െചയ്താൽ 13നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവഈ ജനതകെള നിങ്ങള െട
മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളകയിെല്ലന്നും യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന
ഈ നല്ലേദശത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ നശിച്ച േപാകുംവെര അവർ നിങ്ങൾക്ക്
കുടുക്കും െകണിയും മുതുകിൽ ചാട്ടയും കണ്ണിൽ മുള്ള ംആയിരിക്കുെമന്ന്
അറിഞ്ഞുെകാൾവീൻ. 14 ഇതാ, എനിക്ക് സകലഭൂവാസികെളയും
േപാെല േലാകേത്താടു യാ്രത പറയുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ വാഗ്ദാനം െചയ്തിട്ട ള്ള നന്മകളിൽ
ഒന്നുേപാലും ലഭിക്കാെത േപായിട്ടിെല്ലന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണഹൃദയത്തിലും
പൂർണ്ണമനസ്സിലും േബാധ്യമായിരിക്കുന്നു; ഒന്നിനും വീഴ്ചവരാെത എല്ലാം
നിറേവറിയിരിക്കുന്നു. 15 നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചാൽ
എല്ലാനന്മകള ം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ലേദശത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ
നശിക്കുംവെര യേഹാവ എല്ലാ തിന്മകള ം നിങ്ങള െടേമൽ വരുത്തും.
16 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട നിയമം നിങ്ങൾ ലംഘിക്കയും
അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ച് നമസ്കരിക്കയും െചയ്താൽ യേഹാവയുെട
േകാപം നിങ്ങള െടേനെര ജ്വലിക്കും; അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട ള്ള ഈ
നല്ലേദശത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ േവഗം നശിച്ച േപാകയും െചയ്യ ം.
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1 അനന്തരം േയാശുവ യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങെളെയല്ലാം െശേഖമിൽ
കൂട്ടി;യി്രസാേയലിെന്റമൂപ്പന്മാെരയുംതലവന്മാെരയുംന്യായാധിപന്മാെരയും
്രപമാണികെളയും വിളിച്ച ; അവർ ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ
വന്നുനിന്നു. 2 േയാശുവ സർവ്വജനേത്താടും യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടായി പറഞ്ഞത:് “അ്രബാഹാമിന ്െറയും
നാേഹാരിെന്റയും പിതാവായ േതരഹ് തുടങ്ങി നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
പണ്ട് നദിക്കക്കെരപാർത്ത്അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ച േപാന്നു. 3എന്നാൽ
ഞാൻ നിങ്ങള െട പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന നദിക്കക്കെരനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന് കനാൻേദശത്തുകൂെട നടത്തി അവെന്റ സന്തതിെയ
വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവന് യിസ്ഹാക്കിെന െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
4 യിസ്ഹാക്കിന് ഞാൻ യാേക്കാബിെനയും ഏശാവിെനയും െകാടുത്തു;
ഏശാവിന് ഞാൻ േസയീർപർവ്വതം അവകാശമായി െകാടുത്തു;
എന്നാൽ യാേക്കാബും അവെന്റ മക്കള ം ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് േപായി.
5 പിെന്ന ഞാൻ േമാെശെയയും അഹേരാെനയും അയച്ച ; ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റിൽബാധകെളഅയച്ച ;അതിന ്െറേശഷം നിങ്ങെളഅവിെടനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച . 6 അങ്ങെന ഞാൻ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര
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ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച ; അവർ െചങ്കടലിന്നരിെക എത്തി;
ഈജിപ്റ്റ കാർ രഥങ്ങേളാടും കുതിരകേളാടുംകൂെട െചങ്കടൽവെര
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര പിന്തുടർന്നു; 7 അവർ യേഹാവേയാട്
നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ അവൻ അവർക്കും ഈജിപ്റ്റ കാർക്കും മേദ്ധ്യ
അന്ധകാരം വരുത്തി. എെന്റകൽപ്പനയാൽ കടൽഅവെര മൂടിക്കളഞ്ഞു;
ഇങ്ങെനഞാൻഈജിപ്റ്റ കാേരാട് െചയ്തത്അവർസ്വന്തകണ്ണാെലകണ്ടു;
അവരുെട സന്തതികളായ നിങ്ങൾ ഏറിയകാലം മരുഭൂമിയിൽ കഴിച്ച .
8 പിെന്ന ഞാൻ നിങ്ങെള േയാർദ്ദാനക്കെര പാർത്തിരുന്ന അേമാര്യരുെട
േദശേത്തക്ക് െകാണ്ടുവന്നു; അവർ നിങ്ങേളാട് യുദ്ധംെചയ്തു; നിങ്ങൾ
അവരുെട േദശം ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അവെര നിങ്ങള െട
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച് നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 9 അനന്തരം സിേപ്പാരിെന്റ മകൻ
േമാവാബ്യരാജാവായബാലാക്ക് പുറെപ്പട്ട് യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധംെചയ്തു;
നിങ്ങെള ശപിക്കുവാൻ െബേയാരിെന്റ മകനായ ബിെലയാമിെന
വിളിപ്പിച്ച . 10എങ്കിലും എനിക്ക് ബിെലയാമിെന്റ അേപക്ഷ േകൾക്കുവാൻ
മനസ്സില്ലായ്കയാൽ അവൻ നിങ്ങെള അനു്രഗഹിച്ച ; ഇങ്ങെന ഞാൻ
നിങ്ങെള അവെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച . 11 പിെന്ന നിങ്ങൾ േയാർദ്ദാൻ
കടന്ന് െയരിേഹാവിേലക്ക് വന്നു; െയരിേഹാനിവാസികൾ, അേമാര്യർ,
െപരിസ്യർ, കനാന്യർ, ഹിത്യർ, ഗിർഗ്ഗസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ
എന്നിവർ നിങ്ങേളാട് യുദ്ധംെചയ്തു; ഞാൻ അവെര നിങ്ങള െട കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച . 12 ഞാൻ കടന്നലിെന* നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ അയച്ച ; അവ
അേമാര്യരുെട ആ രണ്ടു രാജാക്കന്മാെര ഓടിച്ച കളഞ്ഞു; നിങ്ങൾ
വാള െകാേണ്ടാ വില്ല െകാെണ്ടാ അല്ല അവെര ജയിച്ചത.് 13 നിങ്ങൾ
അധ്വാനിക്കാത്ത ഭൂമിയും നിങ്ങൾ പണിയാത്ത പട്ടണങ്ങള ം ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് തന്നു; നിങ്ങൾ അവയിൽ പാർക്കുന്നു; നിങ്ങൾ നട്ടിട്ടില്ലാത്ത
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള െടയും ഒലിവുേതാട്ടങ്ങള െടയും ഫലം നിങ്ങൾ
അനുഭവിക്കുന്നു. 14ആകയാൽ നിങ്ങൾ യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട് അവെന
പരമാർത്ഥതേയാടും വിശ്വസ്തതേയാടുംകൂെട േസവിപ്പീൻ. നിങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ ്രഫാത്ത് നദിക്കക്കെരയും ഈജിപ്റ്റിലുംെവച്ച്
േസവിച്ച േദവന്മാെര ഉേപക്ഷിക്കയും യേഹാവെയത്തെന്ന േസവിക്കയും
െചയ് വിൻ. 15 യേഹാവെയ േസവിക്കുന്നതു നന്നെല്ലന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
േതാന്നുെന്നങ്കിൽ ്രഫാത്ത് നദിക്കക്കെരെവച്ച് നിങ്ങള െട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാർ േസവിച്ച േദവന്മാെരേയാ നിങ്ങൾ പാർത്തുവരുന്ന
േദശത്തിെല അേമാര്യരുെട േദവന്മാെരേയാ ആെര േസവിക്കും എന്ന് ഇന്ന്
െതരെഞ്ഞടുത്തുെകാൾവിൻ. ഞാനും എെന്റ കുടുംബവുേമാ, ഞങ്ങൾ
യേഹാവെയേസവിക്കും”. 16അതിന് ജനം ഉത്തരംപറഞ്ഞത്: “യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ച് അന്യൈദവങ്ങെള േസവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുനാള ം
ഇടയാകാതിരിക്കെട്ട. 17 ഞങ്ങെളയും ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെരയും
അടിമവീടായ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച് ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
വലിയ അടയാളങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കയും ഞങ്ങൾ നടന്ന എല്ലാ വഴിയിലും
ഞങ്ങൾ കടന്നുേപാന്ന സകലജനതകള െട ഇടയിലും ഞങ്ങെള
കാത്തുരക്ഷിക്കയും െചയ്തത് ൈദവമായ യേഹാവ തേന്നയേല്ലാ.
18 േദശത്ത് പാർത്തിരുന്ന അേമാര്യർ മുതലായ സകലജനതകെളയും

* 24. 12 കടന്നലിെന ഭീതിെപ്പടുത്തുന്നസംഗതി,പുറപ്പാടു 23:28 േനാക്കുക
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യേഹാവ ഞങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളഞ്ഞു; ആകയാൽ ഞങ്ങള ം
യേഹാവെയ േസവിക്കും; അവനേ്രത ഞങ്ങള െട ൈദവം”. 19 േയാശുവ
ജനേത്താടു പറഞ്ഞത്: “നിങ്ങൾക്ക് യേഹാവെയ േസവിക്കുവാൻ
കഴിയുന്നതല്ല;അവൻ പരിശുദ്ധൈദവം;അവൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ളൈദവം;
അവൻ നിങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങെളയും പാപങ്ങെളയും ക്ഷമിക്കയില്ല.
20 നിങ്ങൾ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ച് അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ചാൽ
മുെമ്പ നിങ്ങൾക്ക് നന്മെചയ്തതുേപാെല അവൻ തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക്
തിന്മെചയ്ത് നിങ്ങെള സംഹരിക്കും”. 21 ജനം േയാശുവേയാട:് “അല്ല,
നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ യേഹാവെയത്തെന്ന േസവിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
22 േയാശുവ ജനേത്താട്: “യേഹാവെയ േസവിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾഅവെന
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിന് നിങ്ങൾ തേന്ന സാക്ഷികൾ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. “അേത, ഞങ്ങൾ തേന്ന സാക്ഷികൾ” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
23 “ആകയാൽ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള അന്യൈദവങ്ങെള
നീക്കിക്കളഞ്ഞ് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിങ്കേലക്ക്
നിങ്ങള െട ഹൃദയം ചായിപ്പീൻ” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 24 ജനം
േയാശുവേയാട് “ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയഞങ്ങൾ േസവിക്കും;
അവെന്റ വാക്കു ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 25അങ്ങെന
േയാശുവ അന്ന് െശേഖമിൽ വച്ച് യി്രസാേയൽ ജനവുമായി ഒരു
ഉടമ്പടിെചയ്തു;അവർക്ക് ചട്ടങ്ങള ം നിയമങ്ങള ം നൽകി.

26 പിെന്ന േയാശുവ ഈ വചനങ്ങൾ എല്ലാം ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി; ഒരു വലിയ കെല്ലടുത്ത് അവിെട
യേഹാവയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനരിെകയുള്ള കരുേവലക മരത്തിൻ
കീെഴ നാട്ടി. േയാശുവ സകലജനേത്താടും പറഞ്ഞത്: 27 “ഇതാ, ഈ കല്ല്
നമുക്കു മേധ്യ സാക്ഷിയായിരിക്കും; അത് യേഹാവ നേമ്മാട് കല്പിച്ചിട്ട ള്ള
വചനങ്ങെളാെക്കയും േകട്ടിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ നിങ്ങൾ ൈദവെത്ത
നിേഷധിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾെക്കതിെര സാക്ഷിയായിരിക്കും” 28 ഇങ്ങെന
േയാശുവജനെത്തതാന്താങ്ങള െടഅവകാശത്തിേലക്ക് പറഞ്ഞയച്ച .

29 യേഹാവയുെട ദാസനും നൂനിെന്റ പു്രതനുമായ േയാശുവ നൂറ്റിപ്പത്ത്
വയസ്സള്ളേപ്പാൾ മരിച്ച . 30 യി്രസാേയൽജനം അവെന എ്രഫയീം
പർവ്വതത്തിലുള്ള തിമ്നത്ത-്േസരഹിൽ ഗാശ് മലയുെട വടക്കുവശത്ത്
അവെന്റ അവകാശഭൂമിയിൽ അടക്കം െചയ്തു. 31 േയാശുവയുെട
കാലത്തും അവനുേശഷം യേഹാവ യി്രസാേയലിന് േവണ്ടി െചയ്ത
സകല്രപവൃത്തികള ം അറിഞ്ഞവരായ മൂപ്പന്മാരുെട കാലം വെരയും
യി്രസാേയൽ യേഹാവെയ േസവിച്ച . 32യി്രസാേയൽ മക്കൾഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് െകാണ്ടുേപാന്ന േയാേസഫിെന്റ അസ്ഥികൾ അവർ െശേഖമിൽ,
യാേക്കാബ് െശേഖമിെന്റ അപ്പനായ ഹേമാരിെന്റ മക്കേളാട് നൂറ്
െവള്ളിക്കാശിന് വാങ്ങിയിരുന്ന നിലത്ത്, അടക്കം െചയ്തു; അത്
േയാേസഫിെന്റ മക്കൾക്ക് അവകാശമായിത്തീർന്നിരുന്നു. 33അഹേരാെന്റ
മകൻ എെലയാസാരും മരിച്ച ;അവെനഅവെന്റ മകനായ ഫീെനഹാസിന്
എ്രഫയീംപർവ്വതത്തിൽെകാടുത്തിരുന്നഒരു കുന്നിൽഅടക്കം െചയ്തു.
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ന്യായാധിപന്മാർ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ഈ പുസ്തകത്തിന ്െറ രചയിതാവിെനക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ
സൂചനകെളാന്നും തെന്ന ഇെല്ലങ്കിലും യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്
അവസാനെത്ത ന്യായാധിപൻ ആയിരുന്ന ശമുേവല ് ്രപവാചകൻ എഴുതി
എന്ന് വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു. എഴുത്തുകാരൻ രാജാധിപത്യത്തിെന്റ
ആദ്യനാള കളില് ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിച്ച്
പറയുവാൻ കഴിയും. “ആ നാള കളില ് ഇ്രസാേയലില ് രാജാക്കന്മാര ്
ഇല്ലായിരുന്നു” ഇത്തരത്തിലുള്ള ്രപേയാഗങ്ങള ് എഴുതെപ്പട്ട സമയവും
നടന്ന കാലഘട്ടവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം െവളിവാക്കുന്നു. യി്രസാേയൽ
ജനെത്ത ജാതികളിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയാണ് ൈദവം
ന്യായാധിപന്മാെര എഴുേന്നൽപ്പിച്ചത.് എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ
അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുകയും കലഹങ്ങളില് ന്യായപാലനം
ഏെറ്റടുത്ത് െചയ്തുവന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 1043 - 1000.
ഒരുപേക്ഷന്യായാധിപന്മാരുെടപുസ്തകംസമാഹാരിക്കെപ്പട്ടത് ദാവീദിെന
ഭരണകാലത്ത് ആയിരുന്നിരിക്കാം കാരണം ഇതിൻെറ മാനുഷികമായ
ഉേദ്ദശശുദ്ധി വച്ച േനാക്കിയാൽ ഇത് രാജഭരണത്തിെന്റ ഗുണങ്ങള ം
േയാശുവയുെട മരണേശഷം ഉണ്ടായിട്ട ള്ള ഫല്രപദമല്ലാത്ത ഭരണ
സ്രമ്പദായങ്ങള െട േപാരായ്മയുംഎടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
സ്വീകര് ത്താവ്
യി്രസാേയല്യര് ക്കും, ഭാവിയിെലവായനക്കാര ്ക്കും േവണ്ടി.
ഉേദ്ദശം
വാഗ്ദത്ത നാട് ൈകവശം ആക്കിയത് മുതൽ രാജഭരണത്തിെന്റ
ആരംഭം വെരയുള്ള കാലഘട്ടത്തിെല ചരി്രതപരമായ പുേരാഗതിയാണ്
ഈ പുസ്തക ്രപതിപാദ്യം. ചരി്രതം അേതപടി അവതരിപ്പിക്കുകയല്ല മറിച്ച്
ന്യായാധിപ കാലഘട്ടെത്തക്കുറിച്ച് ൈദവശാസ്്രതപരമായ വീക്ഷണവും
ഇതില് സംവദിക്കുന്നു.
്രപേമയം
പതനവും വിേമാചനവും
സംേക്ഷപം
1. യി്രസാേയല്യര് ന്യായാധിപ ഭരണത്തിന ്കീഴില ്— 1:1-3:6
2. യി്രസാേയലിെന്റന്യയാധിപന്മാര ്— 3:7-16:31
3. യി്രസാേയലിെന്റ പാപെത്ത പുറത്തുെകാണ്ടുവന്ന സംഭവങ്ങള് — 17:1-
21:25

1 േയാശുവയുെട മരണെത്ത തുടർന്ന് “കനാന്യേരാട് യുദ്ധം െചയ് വാൻ
ഞങ്ങളിൽ ആദ്യം പുറെപ്പേടണ്ടത് ആരാകുന്നു” എന്ന് യി്രസാേയൽ
മക്കൾ യേഹാവേയാട് േചാദിച്ച . 2അതിന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തത്
“െയഹൂദാ പുറെപ്പടെട്ട; തീർച്ചയായും ഞാൻ ആ േദശം അവന്
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു 3 െയഹൂദാ തെന്റ സേഹാദരനായ ശിെമേയാേനാട്
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എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അവകാശ േദശേത്തക്ക് കനാന്യേരാട്
യുദ്ധം െചയ് വാൻ നീ എേന്നാടുകൂെട േപാേരണം; അതുേപാെല
തെന്ന ഞാനും നിേന്നാട് കൂെട നിെന്റ അവകാശേദശേത്തക്ക് വരാം
“എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങെന ശിെമേയാൻ അവേനാടുകൂെട േപായി.
4അങ്ങെന െയഹൂദാ പുറെപ്പട്ട ; യേഹാവ കനാന്യെരയും െപരിസ്യെരയും
അവർക്ക് ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു; അവർ േബെസക്കിൽെവച്ച് അവരിൽ
പതിനായിരംേപെര െകാന്നു. 5 േബെസക്കിൽെവച്ച് അവർ അേദാനി-
േബെസക്കിെന* കണ്ടു, അവേനാട് യുദ്ധംെചയ്തു; അങ്ങെന അവർ
കനാന്യെരയും െപരിസ്യെരയും പരാജയെപ്പടുത്തി. 6അേപ്പാൾ അേദാനി-
േബെസക്ക് ഓടിേപ്പായി; അവർ അവെന പിന്തുടർന്നു പിടിച്ച അവെന്റ
ൈകകാലുകള െട െപരുവിരൽ മുറിച്ച കളഞ്ഞു. 7 ൈകകാലുകള െട
െപരുവിരൽ മുറിച്ച എഴുപത് രാജാക്കന്മാർ എെന്റ േമശയിൻകീഴിൽനിന്ന്
ഭക്ഷണം െപറുക്കിത്തിന്നിരുന്നു; ഞാൻ െചയ്തതുേപാെല തേന്ന ൈദവം
എനിക്ക് പകരം െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദാനി-േബെസക്ക് പറഞ്ഞു.
അവർഅവെനെയരൂശേലമിേലക്കുെകാണ്ടുേപായി;അവിെടെവച്ച്അവൻ
മരിച്ച .

8 െയഹൂദാമക്കൾ െയരൂശേലമിെന്റ േനെര യുദ്ധംെചയ്തു അവർ
അതിെനൈകവശമാക്കി; വാൾെകാണ്ട് െവട്ടി, നഗരം തീയിട്ട് ചുട്ട കളഞ്ഞു.
9 അതിന ്െറേശഷം െയഹൂദാമക്കൾ മലകളിലും െതക്കുഭാഗത്തും
താഴ്വരകളിലും പാർത്തിരുന്ന കനാന്യേരാടു യുദ്ധം െചയ് വാൻ േപായി.
10അനന്തരം െയഹൂദാ െഹേ്രബാനിൽ പാർത്തിരുന്ന കനാന്യർക്കു േനെര
െചന്നു; െഹേ്രബാെന്റ പഴയ േപര് കിര്യത്ത-്അർബ്ബാഎന്നായിരുന്നു. അവർ
േശശായി, അഹിമാൻ, തൽമായി എന്നിവെര െകാന്നു. 11അവിെടനിന്നു
അവർ െദബീർ നിവാസികള െട േനെര െചന്നു; െദബീരിെന്റ പഴയ േപര്
കിര്യത്ത-്േസെഫർ എന്നായിരുന്നു. 12അേപ്പാൾ കാേലബ:് യുദ്ധംെചയ്തു
കിര്യത്ത-്േസെഫർ കീഴടക്കുന്നവന് ഞാൻ എെന്റ മകൾ അക്സെയ
ഭാര്യയായി െകാടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. 13 കാേലബിെന്റ അനുജനായ
െകനസിെന്റ മകൻ ഒത്നീേയൽ അത് പിടിച്ച ; അവൻ തെന്റ മകൾ
അക്സെയഅവന് ഭാര്യയായി െകാടുത്തു. 14അവൾഅവെന്റഅടുക്കൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അവള െട അപ്പേനാട് ഒരു വയൽ കൂടി ആവശ്യെപ്പടാൻ
അവെന ഉത്സാഹിപ്പിച്ച ; അവൾ കഴുതപ്പ റത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ
കാേലബ് അവേളാട് നിെന്റ ആ്രഗഹം എന്ത് എന്ന് േചാദിച്ച . 15അവൾ
അവേനാട:് ഒരു അനു്രഗഹം എനിക്ക് തേരണേമ; നീ എനിക്ക് തന്ന ഭൂമി
െതെക്ക േദശത്തായതുെകാണ്ട,് നീരുറവുകള ം കൂെട എനിക്ക് തേരണേമ
എന്ന് പറഞ്ഞു; കാേലബ് അവൾക്ക് മലയിലും താഴ്വരയിലും നീരുറവുകൾ
െകാടുത്തു.

16 േമാെശയുെട ഭാര്യാപിതാവായ േകന്യെന്റ മക്കൾ
െയഹൂദാമക്കേളാടുകൂെട ഈന്തപ്പന നഗരത്തിൽ†നിന്ന് അരാദിന്നു
െതക്കുള്ള െയഹൂദാമരുഭൂമിയിേലക്ക് െചന്ന,് ജനേത്താടുകൂെട അവിെട
പാർത്തു. 17പിെന്ന െയഹൂദാ തെന്റ സേഹാദരനായ ശിെമേയാേനാടുകൂെട
േപായി, അവർ െസഫാത്തിൽ പാർത്തിരുന്ന കനാന്യെര െവട്ടി അതിെന
പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ച ; അങ്ങെന ആ പട്ടണത്തിന് േഹാർമ്മ‡ എന്ന്

* 1. 5 അേദാനി-േബെസക്കിെന േബെസക്കിെന്റ അധിപതി † 1. 16 ഈന്തപ്പന നഗരത്തിൽ
െയരിേഹാ നഗരം ‡ 1. 17 േഹാർമ്മനാശം
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േപരിട്ട . 18 ഗസ്സയും അസ്കേലാനും, എേ്രകാനും ഇവേയാടു േചർന്നുള്ള
ഭൂ്രപേദശങ്ങള ം െയഹൂദാ പിടിച്ച . 19 യേഹാവ െയഹൂദേയാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു;അവൻമലനാട്ടിെലനിവാസികെളഓടിച്ച കളഞ്ഞു;എന്നാൽ
താഴ്വരയിെല നിവാസികൾക്ക് ഇരിമ്പുരഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവെര നീക്കിക്കളവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 20 േമാെശ കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ
കാേലബിന് െഹേ്രബാൻ െകാടുത്തു; അവൻ അവിെടനിന്ന് അനാക്കിെന്റ
മൂന്നു പു്രതന്മാെരയും നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 21 െയരൂശേലമിൽ പാർത്തിരുന്ന
െയബൂസ്യെര െബന്യാമീൻ മക്കൾ നീക്കിക്കളയാതിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ
ഇന്നുവെര െബന്യാമീൻ മക്കേളാടുകൂെട െയരൂശേലമിൽപാർത്തുവരുന്നു.

22 േയാേസഫിെന്റ ഗൃഹം േബേഥലിേലക്ക് കയറിെച്ചന്നു; യേഹാവയും
അവേരാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 േയാേസഫിെന്റ ഗൃഹം േബേഥലിേലക്ക്
ഒറ്റ കാെര അയച്ച ; ആ പട്ടണത്തിന് മുെമ്പ ലൂസ് എന്ന് േപരായിരുന്നു.
24 ഒറ്റ കാർ പട്ടണത്തിൽനിന്നു പുറേത്തക്ക് വന്ന ഒരുവേനാട്
“പട്ടണത്തിനകത്ത് ്രപേവശിക്കുവാനുള്ള വാതിൽ കാണിച്ച തന്നാൽ
ഞങ്ങൾ നിേന്നാട് കരുണ കാണിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 25 അവൻ
പട്ടണത്തിൽ കടപ്പാനുള്ള വഴി അവർക്ക് കാണിച്ച െകാടുത്തു; അവർ
പട്ടണെത്തവാളാൽ െവട്ടി നശിപ്പിച്ച എന്നാൽആ മനുഷ്യെനയും അവെന്റ
സകല കുടുംബെത്തയും അവർ വിട്ടയച്ച . 26അവൻ ഹിത്യരുെട േദശത്ത്
െചന്ന് ഒരു പട്ടണം പണിതു; അതിന് ലൂസ് എന്ന് േപരിട്ട ; അത് ഇന്നുവെര
അങ്ങെനഅറിയെപ്പടുന്നു.

27 മനെശ്ശ േബത്ത-്െശയാൻ, താനാക്ക്, േദാർ യിബ്െളയാം, െമഗിേദ്ദാ
എന്നിവിടങ്ങളിലും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളിലും പാർത്തിരുന്നവെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല;അതിനാൽ, കനാന്യർആ േദശത്ത് തേന്ന പാർപ്പാനുള്ള
താല്പര്യം സാധിച്ച . 28 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ ശക്തരായേപ്പാൾ അവർ
കനാന്യെര മുഴുവനും നീക്കിക്കളയാെത അവെര െകാണ്ട് കഠിനേവല
െചയ്യിച്ച .

29 േഗെസരിൽ പാർത്തിരുന്ന കനാന്യെര എ്രഫയീമും നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല;
കനാന്യർ േഗെസരിൽഅവരുെട ഇടയിൽപാർത്തു.

30 കിേ്രതാനിലും നഹേലാലിലും പാർത്തിരുന്നവെര െസബൂലൂനും
നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല; അങ്ങെന കനാന്യർ കഠിനേവല െചയ്ത് അവരുെട
ഇടയിൽപാർത്തു.

31അേക്കാസീേദാൻ,അഹ്ലാബ്,അക്സീബ് െഹൽബ,അഫീക,് രേഹാബ്
എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്നവെര ആേശരും നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല.
32 അ്രപകാരം, അവെര നീക്കിക്കളയാെത, ആേശർ േഗാ്രതക്കാർ
േദശനിവാസികളായകനാന്യരുെട ഇടയിൽപാർത്തു.

33 േബത്ത-്േശെമശിലും േബത്ത-്അനാത്തിലും പാർത്തിരുന്നവെര
നഫ്താലിയും നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല; അങ്ങെന അവർ കനാന്യരായ
േദശനിവാസികള െട ഇടയിൽ പാർത്തു; എന്നിരുന്നാലും േബത്ത-്
േശെമശിെലയും േബത്ത-്അനാത്തിെലയും നിവാസികെളെകാണ്ട് അവർ
കഠിനേവല െചയ്യിച്ച .

34 അേമാര്യർ ദാൻമക്കെള ബല്രപേയാഗത്താൽ പർവതങ്ങളിേലക്ക്
ഓടിച്ച കയറ്റി; താഴ്വരയിേലക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ അവെര സമ്മതിച്ചതുമില്ല.
35അങ്ങെന അേമാര്യർ ഹർേഹെരസിലും അയ്യാേലാനിലും ശാൽബീമിലും
പാർക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ച റച്ച . എന്നാൽ േയാേസഫ് ഗൃഹം ശക്തി
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്രപാപിച്ചേപ്പാൾ അവെര കഠിനേവലയ്ക്കാക്കി. 36അേമാര്യരുെട അതിർ
അ്രകബ്ബിം കയറ്റത്തിൽ േസലമുതൽമുകളിേലക്കായിരുന്നു.

2
1 അനന്തരം യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഗില്ഗാലിൽനിന്ന് േബാഖീമിേലക്ക്
വന്ന് പറഞ്ഞത:്ഞാൻനിങ്ങെള “ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് േമാചിപ്പിച്ച്, നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത േദശേത്തക്ക് െകാണ്ടുവന്നുമിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങേളാടുള്ള എെന്റ ഉടമ്പടിക്ക് ഒരുനാള ം മാറ്റം ഉണ്ടാകയില്ല 2 നിങ്ങൾ
ഈ േദശനിവാസികേളാട് ഉടമ്പടി െചയ്യാെത അവരുെട ബലിപീഠങ്ങെള
ഇടിച്ച കളേയണെമന്ന് കല്പിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്ക്
േകട്ടനുസരിച്ചില്ല;നിങ്ങൾഎന്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന െചയ്തു? 3അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: ഞാൻ അവെര നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളകയില്ല; അവർ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപ്രദവവും അവരുെട
േദവന്മാർനിങ്ങൾക്ക് ഒരു െകണിയും ആയിരിക്കും. 4 അങ്ങെന
യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഈ വചനം എല്ലാ യി്രസാേയൽമക്കേളാടും
പറഞ്ഞേപ്പാൾ ജനം ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. 5 അനന്തരം അവർ ആ
സ്ഥലത്തിന് േബാഖീംകരയുന്നവർ* എന്ന് േപരിട്ട ; അവിെട യേഹാവക്ക്
യാഗംകഴിച്ച .

6 േയാശുവ ജനെത്ത പറഞ്ഞയച്ച് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, യി്രസാേയൽ
മക്കൾ േദശം ൈകവശമാക്കുവാൻ ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട
അവകാശത്തിേലക്ക് േപായി. 7അങ്ങെന േയാശുവയുെട ജീവകാലത്തും
അവെന്റേശഷംജീവിച്ചിരുന്നവരും,യേഹാവയി്രസാേയലിന് േവണ്ടി െചയ്ത
മഹാ്രപവൃത്തികെളാെക്കയും േനരിൽ കണ്ടിട്ട ള്ളവരുമായ മൂപ്പന്മാരുെട
കാലത്തും ജനം യേഹാവെയ േസവിച്ച . 8അനന്തരം നൂനിെന്റ മകനും,
യേഹാവയുെട ദാസനുമായ േയാശുവ നൂറ്റിപ്പത്താമെത്ത വയസ്സിൽ
മരിച്ച . 9 അവർ അവെന അവെന്റ അവകാശഭൂമിയുെട അതിരായ
എ്രഫയീംപർവ്വതത്തിെല ഗാശ് മലയുെട വടക്കുവശത്തുള്ള തിമ്നാത്ത-്
േഹെരസിൽ അടക്കം െചയ്തു. 10 പിെന്ന ആ തലമുറ മരിച്ച് തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു; അവരുെട േശഷം യേഹാവെയയും അവിടുന്ന്
യി്രസാേയലിന് േവണ്ടി െചയ്തിട്ട ള്ള ്രപവൃത്തികെളയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
േവെറാരു തലമുറ ഉണ്ടായി.

11 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവ
െചയ്ത് ബാല ് വി്രഗഹങ്ങെള േസവിച്ച , 12 തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന ൈദവമായ യേഹാവെയ അവർ
ഉേപക്ഷിച്ച്, ചുറ്റ മുള്ള ജാതികള െട േദവന്മാരായ അന്യൈദവങ്ങെള
െചന്ന് നമസ്കരിച്ച , യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച . 13അവർ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ച് ബാലിെനയും അസ്േതാെരത്ത് േദവിേയയും ്രപതിഷ്ഠകെളയും
േസവിച്ച . 14 യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ േനെര ഏറ്റവുമധികം േകാപിച്ച ;
അവെര കവർച്ചെചേയ്യണ്ടതിന് അവിടുന്ന് അവെര കവർച്ചക്കാരുെട
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; ചുറ്റ മുള്ള ശ്രതുക്കൾക്കു അവെര വിറ്റ കളഞ്ഞു;
ശ്രതുക്കള െട മുമ്പാെക നില്പാൻഅവർക്ക് പിെന്ന കഴിഞ്ഞില്ല. 15യേഹാവ
സത്യംെചയ്ത് അവേരാട് അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല, യേഹാവയുെട
ൈക അവർ െചന്നിടെത്താെക്കയും, അനർത്ഥം വരത്തക്കവണ്ണം

* 2. 5 േബാഖീം കരയുന്നവർ
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അവർക്ക് വിേരാധമായിരുന്നു;അവർ മഹാകഷ്ടത്തിലാകുകയും െചയ്തു.
16 എന്നിരുന്നാലും യേഹാവ ന്യായാധിപന്മാെര എഴുേന്നല്പിച്ച ; അവർ
കവർച്ചക്കാരിൽ നിന്ന് അവെര രക്ഷിച്ച . 17എന്നാലും അവർ തങ്ങള െട
ന്യായാധിപന്മാെരയും അനുസരിക്കാെത അന്യൈദവങ്ങേളാട് ഇടകലർന്ന്
അവെയ നമസ്കരിച്ച ; യേഹാവയുെട കല്പനകൾ അനുസരിച്ച് നടന്ന
തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട വഴികളിൽ നടക്കാെത അതിൽനിന്ന് േവഗം
മാറിേപ്പായി. 18യേഹാവ അവർക്ക് ന്യായാധിപന്മാെര എഴുേന്നല്പിച്ചേപ്പാൾ,
അവിടുന്ന,് അതാത് ന്യായാധിപേനാടു കൂെടയിരുന്ന് അവെന്റ
കാലെത്താെക്കയും അവെര ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ചിരുന്നു;
എെന്തന്നാൽ തങ്ങെള ഉപ്രദവിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുെട നിമിത്തമുള്ള
അവരുെട നിലവിളിയിങ്കൽ യേഹാവക്ക് മനസ്സലിവ്േതാന്നിയിരുന്നു.
19 എന്നാൽ ആ ന്യായാധിപെന്റ മരണേശഷം അവർ വീണ്ടും
അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ച ം നമസ്കരിച്ച ം െകാണ്ട് തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ അധികം വഷളത്വം ്രപവർത്തിച്ചിരുന്നു; അവർ
തങ്ങള െട ്രപവൃത്തികള ം ദുശ്ശാഠ്യനടപ്പ ം വിട്ടിരുന്നില്ല. 20 അങ്ങെന
യേഹാവ യി്രസാേയലിേനാട് ഏറ്റവുമധികം േകാപിച്ച : ഈജനം അവരുെട
പിതാക്കന്മാേരാട് ഞാൻ കല്പിച്ചിട്ട ള്ള എെന്റ നിയമം ലംഘിച്ച് എെന്റ
വാക്ക് േകൾക്കായ്കയാൽ 21 അവരുെട പിതാക്കന്മാർ അനുസരിച്ച
നടന്ന യേഹാവയുെട വഴിയിൽ ഇവരും നടക്കുേമാ ഇല്ലേയാ എന്ന്
യി്രസാേയലിെന പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്, 22 േയാശുവ മരിക്കുേമ്പാൾ
നശിപ്പിക്കാെത വിട്ട ജാതികളിൽ ഒന്നിെനയും ഞാൻ ഇനി അവരുെട
മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളകയില്ലഎന്ന്അവൻഅരുളിെച്ചയ്തു. 23അങ്ങെന
യേഹാവആജനതകെള േവഗത്തിൽനീക്കിക്കളയാെതയും േയാശുവയുെട
കയ്യിൽഏല്പിക്കാെതയുമിരുന്നു.

3
1കനാനിെല യുദ്ധങ്ങളിെലാന്നും പെങ്കടുത്ത് യുദ്ധ പരിചയം ഇല്ലാതിരുന്ന
യി്രസാേയലിെന്റ തലമുറകെള പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിനും 2 അവെര
യുദ്ധമുറകൾ അഭ്യസിപ്പിേക്കണ്ടതിനുമായി യേഹാവ േശഷിപ്പിച്ചിരുന്ന
ജാതികൾ, 3 െഫലിസ്ത്യരുെട അഞ്ച് ്രപഭുക്കന്മാരും എല്ലാ കനാന്യരും,
സീേദാന്യരും ബാൽ-െഹർേമ്മാൻ പർവ്വതംമുതൽ ഹമാത്തിേലക്കുള്ള
്രപേവശനംവെര െലബാേനാൻ പർവ്വതത്തിൽ പാർത്തിരുന്ന ഹിവ്യരും
ആയിരുന്നു. 4 േമാെശമുഖാന്തരം യേഹാവ അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്ക്
െകാടുത്ത കല്പനകൾ അനുസരിക്കുേമാ എന്ന് ഈ ജാതികളാൽ
യി്രസാേയലിെന പരീക്ഷിച്ചറിവാൻ ആയിരുന്നു ഇവെര േശഷിപ്പിച്ചിരുന്നത.്
5അങ്ങെന കനാന്യർ, ഹിത്യർ,അേമാര്യർ, െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ
എന്നിവരുെട ഇടയിൽ യി്രസാേയൽ മക്കൾ പാർത്തു. 6 അവരുെട
പു്രതിമാെര യി്രസേയൽമക്കൾ ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിക്കയും, സ്വന്തം
പു്രതിമാെര അവരുെട പു്രതന്മാർക്ക് െകാടുക്കുകയും, ആ ജാതികള െട
േദവന്മാെര േസവിക്കയും െചയ്തു.

7ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് െചയ്തു,
തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ മറന്നു; ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും
അേശര്രപതിഷ്ഠകെളയും േസവിച്ച . 8 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര അത്യന്തം േകാപിച്ച ; അവിടുന്ന് അവെര ഹാരാന് 
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നഹരായീമിെല * ഒരു രാജാവായ കൂശൻരിശാഥയീമിന് അടിമകളായി
ഏല്പിച്ച ; അവർ അവെന എട്ട് വർഷം േസവിച്ച . 9 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവ കാേലബിെന്റ
അനുജനായ െകനസിെന്റ മകൻ ഒത്നീേയലിെന അവർക്ക് രക്ഷകനായി
എഴുേന്നല്പിച്ച ; അവൻഅവെര രക്ഷിച്ച . 10അവെന്റേമൽ യേഹാവയുെട
ആത്മാവ് വന്നു; അവൻ യി്രസാേയലിന് ന്യായപാലനം െചയ്തു.
അവൻ യുദ്ധത്തിന് േപായേപ്പാൾ െമേസാെപാത്താമ്യയിെല രാജാവായ
കൂശൻരിശാഥയീമിെന ജയിക്കുവാൻ യേഹാവയാൽ അവന് സാധിച്ച ;
അവൻ കൂശൻരിശാഥയീമിെന്റേമൽ ആധിപത്യം ്രപാപിച്ച . 11അങ്ങെന
േദശത്തിന് നാല്പതുസംവത്സരംസ്വസ്ഥതഉണ്ടായി.

12 െകനസിെന്റ മകനായ ഒത്നീേയൽ മരിച്ചേശഷം യി്രസാേയൽ
മക്കൾ വീണ്ടും യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് െചയ്തു; അവർ
അങ്ങെന െചയ്കെകാണ്ട് യേഹാവ േമാവാബ ്രാജാവായ എേഗ്ലാെന
യി്രസാേയലിന് വിേരാധമായി ബലെപ്പടുത്തി. 13അവൻ അേമ്മാന്യെരയും
അമാേലക്യെരയും ഒരുമിച്ച കൂട്ടി യി്രസാേയലിെന പരാജയെപ്പടുത്തിഅവർ
ഈന്തപ്പനകള െട നഗരം ൈകവശമാക്കി 14 അങ്ങെന യി്രസാേയൽ
മക്കൾ േമാവാബ് രാജാവായ എേഗ്ലാെന പതിെനട്ട് സംവത്സരം േസവിച്ച .
15 യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവ
അവർക്ക് െബന്യാമീന്യനായ േഗരയുെട മകൻ ഇടങ്കയ്യനായ ഏഹൂദിെന
രക്ഷകനായി എഴുേന്നല്പിച്ച ; അവെന്റ ൈകവശം യി്രസാേയൽ മക്കൾ
േമാവാബ് രാജാവായ എേഗ്ലാന് കപ്പം െകാടുത്തയച്ച . 16 അനന്തരം
ഏഹൂദ,് ഒരു മുഴം നീളവും ഇരുപുറവും മൂർച്ചയുമുള്ള ഒരു കഠാര
ഉണ്ടാക്കി; അത് വസ്്രതത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ വലെത്ത തുെടക്കു െകട്ടി.
17 അങ്ങെന അവൻ േമാവാബ് രാജാവായ എേഗ്ലാെന്റ അടുക്കൽ കപ്പം
െകാണ്ട് െചന്നു; എേഗ്ലാൻ വളെര തടിച്ച ശരീരമുള്ളവൻ ആയിരുന്നു.
18 കപ്പം െകാണ്ടുവന്നേശഷം അത് ചുമന്നുെകാണ്ടു വന്നവെര അവൻ
പറഞ്ഞയച്ച 19 എന്നാൽ അവൻ ഗില്ഗാലിലുള്ള ശിലാവി്രഗഹങ്ങള െട
അടുക്കൽനിന്ന് മടങ്ങിെച്ചന്ന:് രാജാേവ, എനിക്ക് അങ്ങേയാട് ഒരു
രഹസ്യസേന്ദശം അറിയിപ്പാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിശബ്ദമായിരിപ്പാൻ
രാജാവ് ആവശ്യെപ്പട്ട ഉടെന കൂെട നിന്നിരുന്ന പരിചാരകെരല്ലാവരും
അവെന വിട്ട പുറത്തുേപായി. 20 ഏഹൂദ് അടുത്തുെചന്നു. അേപ്പാൾ
അവൻ തെന്റ േവനൽക്കാലവസതിയുെട മുകളിലെത്ത നിലയിലുള്ള
സ്വകാര്യമുറിയിൽ തനിച്ച് ഇരിക്കയായിരുന്നു. എനിക്ക് ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാട് അറിയിക്കുവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഏഹൂദ് പറഞ്ഞു; ഉടെന അവൻ
ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുേന്നറ്റ . 21അേപ്പാൾ ഏഹൂദ് ഇടത്ത് ൈക നീട്ടി
വലെത്ത തുടയിൽ നിന്നു കഠാര ഊരി അവെന്റ വയറ്റിൽ കുത്തിയിറക്കി.
22 കഠാരേയാടുകൂെട പിടിയും അകത്ത് െചന്നു; അവെന്റ വയറ്റിൽനിന്നു
കഠാര അവൻ വലിെച്ചടുക്കാതിരുന്നതിനാൽ െകാഴുപ്പ് കഠാരേമൽ
െപാതിഞ്ഞു; െകാഴുപ്പ് അവെന്റ പിന്നില് ക്കൂടി പുറത്തു വന്നു†. 23 പിെന്ന
ഏഹൂദ് പൂമുഖത്ത് ഇറങ്ങി മാളികയുെട വാതിൽ അടച്ച പൂട്ടി. 24അവൻ
പുറത്തു േപായേശഷം എേഗ്ലാെന്റ ഭൃത്യന്മാർ വന്നു, അവരുെട ്രപതീക്ഷക്ക്

* 3. 8 ഹാരാന് നഹരായീമിെല െമേസാെപാത്താമ്യയിെല, ഉല്പത്തി 24:10, 25:20 േനാക്കുക
† 3. 22 െകാഴുപ്പ് അവെന്റ പിന്നില് ക്കൂടി പുറത്തു വന്നു കഠാരയുെട മൂര ്ച്ചയുള്ള ഭാഗം അവെന്റ
പിന് ഭാഗത്തുകൂടി പുറത്തുവന്നു
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വിരുദ്ധമായി മാളികയുെട വാതിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു;അവൻ തെന്റ
സ്വകാര്യമുറിയിൽ വിസർജ്ജനത്തിന് ഇരിക്കയായിരിക്കും എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു. 25 അങ്ങെന അവർ ഏെറേനരം കാത്തിരുന്നു വിഷമിച്ചിട്ട ം
മുറിയുെട വാതിൽ തുറന്നുകണ്ടില്ല. അതുെകാണ്ട് അവർ താേക്കാൽ
എടുത്ത്വാതിൽതുറന്നു; 26അേപ്പാൾഅവരുെടയജമാനൻനിലത്ത് മരിച്ച
കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. എന്നാൽ അവർ കാത്തിരുന്നതിന്നിടയിൽ ഏഹൂദ്
ഓടി രക്ഷെപ്പട്ട , ശിലാവി്രഗഹങ്ങെള കടന്ന് െസയീരയിൽ എത്തിേച്ചർന്നു.
27അവിെടഎത്തിയേശഷംഅവൻഎ്രഫയീംപർവ്വതത്തിൽകാഹളംഊതി;
യി്രസാേയൽ മക്കൾഅവേനാടുകൂെട പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി;അവൻ
അവരുെട നായകനായി. 28അവൻഅവേരാട്: എെന്റ പിന്നാെല വരുവിൻ;
ശ്രതുക്കളായ േമാവാബ്യെര യേഹാവ നിങ്ങള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് പറഞ്ഞു; അവർ അവെന്റ പിന്നാെല ഇറങ്ങിെച്ചന്നു േമാവാബിന്നു
േനെരയുള്ള േയാർദ്ദാെന്റ കടവുകൾ പിടിച്ച ; ആെരയും കടക്കുവാൻ
സമ്മതിച്ചതുമില്ല. 29 അവർ ആ സമയം േമാവാബ്യരിൽ ഏകേദശം
പതിനായിരംേപെര െകാന്നുകളഞ്ഞു; അവർ എല്ലാവരും ബലവാന്മാരും
യുദ്ധവീരന്മാരും ആയിരുന്നു; 30 ഒരുത്തനും രക്ഷെപട്ടില്ല. അങ്ങെന ആ
കാലത്ത്േമാവാബ്യി്രസാേയലിന്കീഴടങ്ങി; േദശത്ത്എൺപത്സംവത്സരം
സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകുകയും െചയ്തു.

31 അവെന്റ േശഷം അനാത്തിെന്റ മകനായ ശംഗർ ഒരു കൂർപ്പിച്ച
വടിെകാണ്ട് െഫലിസ്ത്യരിൽ അറുനൂറുേപെര െകാന്നു; അവനും അങ്ങെന
യി്രസാേയലിെന്റ രക്ഷകനായി.

4
1 ഏഹൂദിെന്റ മരണേശഷം യി്രസാേയൽ മക്കൾ വീണ്ടും യേഹാവയ്ക്ക്
ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് െചയ്തു. 2 അേപ്പാൾ ഹാേസാർ ഭരിച്ചിരുന്ന
കനാന്യരാജാവായ യാബീന് യേഹാവ അവെര വിറ്റ കളഞ്ഞു; അവെന്റ
ൈസന്യാധിപനായ സീെസരാ മറ്റ് ജനതകൾ പാർത്തിരുന്ന ഹേരാെശത്ത്
ഹേഗാമയിൽ* നിന്നുള്ളവൻ ആയിരുന്നു. 3 യാബീന് െതാള്ളായിരം
ഇരിമ്പുരഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ യി്രസാേയൽ മക്കെള ഇരുപത്
വർഷം അതികഠിനമായി കഷ്ടെപ്പടുത്തിയതിനാൽ അവർ യേഹാവേയാട്
നിലവിളിച്ച .

4 ആ കാലത്ത് ലപ്പീേദാത്തിെന്റ ഭാര്യ ്രപവാചകിയായ െദേബാരാ
ആയിരുന്നു യി്രസാേയലിൽ ന്യായപാലനം നടത്തിയിരുന്നത് 5 അവൾ
എ്രഫയീംപർവ്വതത്തിൽ രാെമക്കും േബേഥലിന്നും ഇടയിലുള്ള
െദേബാരയുെട ഈന്തപ്പനയുെട കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നതും യി്രസാേയൽ
മക്കൾ ന്യായവിസ്താരത്തിനായി അവള െട അടുക്കൽ െചല്ല ന്നതും
പതിവായിരുന്നു. 6 അവൾ അബീേനാവാമിെന്റ മകനായ
ബാരാക്കിെന നഫ്താലിയിെല കാേദശിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിച്ച് അവേനാട:്
“താേബാർപർവ്വതത്തിൽ ൈസന്യങ്ങെള അണിനിരത്തുക; ആകയാൽ നീ
പുറെപ്പട്ട്നഫ്താലിയുെടയുംെസബൂലൂെന്റയുംമക്കളിൽപതിനായിരംേപെര
േചർത്തുെകാള്ള ക; 7ഞാൻ യാബീെന്റ ൈസന്യാധിപൻ സീെസരെയയും
അവെന്റ രഥങ്ങെളയും ൈസന്യെത്തയും കീേശാൻ േതാട്ടിന്നരിെക
നിനെക്കതിെര അണിനിരത്തും; അവെന നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുെമന്ന്

* 4. 2 ഹേരാെശത്ത്ഹേഗാമയിൽഅന്യജാതികള െട പട്ടണം
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യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
8 ബാരാക്ക് അവേളാട:് നീ എേന്നാടുകൂെട വരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ
േപാകാം; നീ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ േപാകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
9 അതിന് അവൾ: ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട േപാരാം; എന്നിരുന്നാലും
നിെന്റ ഈ യാ്രതയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബഹുമാനം നിനക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല;
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ യേഹാവ സീെസരെയ ഒരു സ്്രതീയുെട കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന െദേബാരാ എഴുേന്നറ്റ്
ബാരാക്കിേനാടുകൂെടകാേദശിേലക്ക് േപായി. 10ബാരാക്ക്െസബൂലൂെനയും
നഫ്താലിെയയും കാേദശിൽ വിളിച്ച കൂട്ടി; അവെന്റ ആജ്ഞ്രപകാരം
പതിനായിരംേപർ കയറിെച്ചന്നു; െദേബാരയുംകൂെടെച്ചന്നു. 11 എന്നാൽ
േകന്യനായ േഹെബർ, േമാെശയുെട അളിയൻ േഹാബാബിെന്റ
മക്കളായ േകന്യെര വിട്ട പിരിഞ്ഞ്, കാേദശിന്നരിെകയുള്ള സാനന്നീമിെല
കരുേവലകംവെര കൂടാരം അടിച്ചിരുന്നു. 12അബീേനാവാബിെന്റ മകനായ
ബാരാക്ക് താേബാർപർവ്വതത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ
സീെസെരക്ക് അറിവ് െകാടുത്തു. 13സീെസരാ തനിക്കുള്ള െതാള്ളായിരം
ഇരിമ്പുരഥങ്ങള മായി, പടജ്ജനെത്ത എല്ലാം ജാതികൾ പാർത്തിരുന്ന
ഹേരാെശത്തിൽനിന്നു കീേശാൻ േതാട്ടിന്നരിെക കൂട്ടിവരുത്തി. 14അേപ്പാൾ
െദേബാരാ ബാരാക്കിേനാട്: “പുറെപ്പട്ട െചല്ല ക; സീെസരെയ യേഹാവ
നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുന്ന ദിവസം ഇന്നാകുന്നു; യേഹാവ നിനക്ക്
മുമ്പായി പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ബാരാക്കും
അവെന്റ പിന്നാെല പതിനായിരംേപരും താേബാർപർവ്വതത്തിൽ നിന്ന്
ഇറങ്ങിെച്ചന്നു, 15യേഹാവ സീെസരെയയും അവെന്റ സകലരഥങ്ങെളയും
ൈസന്യെത്തയും ബാരാക്കിെന്റ മുമ്പിൽ വാളാൽ േതാല്പിച്ച ; സീെസരാ
രഥത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങി കാൽനടയായി ഓടിേപ്പായി. 16 ബാരാക്ക്
രഥങ്ങെളയുംൈസന്യെത്തയുംജാതികൾപാർത്തിരുന്നഹേരാെശത്ത ്വെര
ഓടിച്ച ; സീെസരയുെട ൈസന്യെമാെക്കയും വാളാൽ വീണു; ഒരുത്തനും
േശഷിച്ചില്ല.

17എന്നാൽ േകന്യനായ േഹെബരിെന്റ കുടുംബവും ഹാേസാർ രാജാവായ
യാബീനുംതമ്മിൽസമാധാനംആയിരുന്നതിനാൽസീെസരാകാൽനടയായി
േഹെബരിെന്റ ഭാര്യ യാേയലിെന്റ കൂടാരത്തിേലക്ക് ഓടിെച്ചന്നു 18യാേയൽ
സീെസരെയ എതിേരറ്റ െചന്ന് അവേനാട് “ഇേങ്ങാട്ട് കയറിെക്കാൾക,
യജമാനേന, ഭയെപ്പടാെത ഇേങ്ങാട്ട് കയറിെക്കാൾക” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവൻഅവള െടഅടുക്കൽകൂടാരത്തിൽകയറിെച്ചന്നു;അവൾഅവെന
ഒരു പുതപ്പ െകാണ്ട് മൂടി. 19അവൻ അവേളാട:് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു;
കുടിക്കുവാൻ കുെറ െവള്ളം തേരണേമ എന്ന് പറഞ്ഞു; അവൾ പാൽ
പാ്രതം തുറന്ന് അവന് കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തു; പിെന്നയും അവെന മൂടി.
20അവൻ അവേളാട:് “നീ കൂടാരവാതിൽക്കൽ നിൽക്ക; വല്ലവരും വന്ന്
ഇവിെട ആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാ എന്ന് േചാദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറേയണം എന്ന്
പറഞ്ഞു. 21എന്നാൽ േഹെബരിെന്റ ഭാര്യ യാേയൽ, കൂടാരത്തിെന്റ ഒരു
കുറ്റി എടുത്ത് കയ്യിൽ ചുറ്റികയും പിടിച്ച് പതുെക്ക അവെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന,് കുറ്റി അവെന്റ െചന്നിയിൽ തെറച്ച ; അത് നിലത്തുെചന്ന് ഉറച്ച ;
അവൻ ക്ഷീണം കാരണം നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു; അങ്ങെന അവൻ
മരിച്ച േപായി. 22 ബാരാക്ക് സീെസരെയ അേന്വഷിച്ച് െചന്നേപ്പാൾ
യാേയൽ അവെന എതിേരറ്റ് അവേനാട:് “വരിക, നീ അേന്വഷിക്കുന്ന
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ആെള ഞാൻ കാണിച്ച തരാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവള െട
കൂടാരത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ സീെസരാ െചന്നിയിൽ കുറ്റിയുമായി മരിച്ച
കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. 23ഇങ്ങെനൈദവംഅന്ന്കനാന്യരാജാവായയാബീെന
യി്രസാേയൽ മക്കള െട മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങുമാറാക്കി 24 യി്രസാേയൽ മക്കൾ
കനാന്യരാജാവായ യാബീൻ നിേശഷം നശിക്കുന്നതുവെര വെര അവെന
പീഡിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

5
1അന്ന് െദേബാരയും അബീേനാവാമിെന്റ മകൻ ബാരാക്കും പാടിയ പാട്ട്
എെന്തന്നാൽ:
2യി്രസാേയലിെന്റ േനതാക്കന്മാര് യി്രസാേയല ്മക്കെളനയിച്ചതിനും*
ജനംസ്വേമധയാ േസവിച്ചതിനും യേഹാവെയവാഴ്ത്തുവിൻ.
3രാജാക്കന്മാേര, േകൾപ്പീൻ; ്രപഭുക്കന്മാേര, െചവിതരുവീൻ;
ഞാൻ പാടും യേഹാവയ്ക്ക് ഞാൻ പാടും; യി്രസാേയലിൻ ൈദവമായ

യേഹാവയ്ക്ക്ഞാൻകീർത്തനംപാടും.
4യേഹാേവ,അങ്ങ് േസയീരിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ,
ഏേദാമ്യേദശത്തുകൂടിഅങ്ങ് നടെകാണ്ടേപ്പാൾ,
ഭൂമി കുലുങ്ങി,ആകാശം െപാഴിഞ്ഞു,
േമഘങ്ങൾെവള്ളം െചാരിഞ്ഞു,
5യേഹാവാസന്നിധിയിൽ മലകൾകുലുങ്ങി,
യി്രസാേയലിൻൈദവമായയേഹാവക്കു മുമ്പിൽഈസീനായി തേന്ന.
6 അനാത്തിൻ പു്രതനാം ശംഗരിൻ നാളിലും, യാേയലിൻ കാലത്തും

തീർത്ഥാടകസംഘങ്ങൾശൂന്യമായി.
വഴിേപാക്കർ െചറു വഴികളിൽ നടന്നു. 7 െദേബാരയായ ഞാൻ

എഴുേന്നല്ക്കുംവെര,യി്രസാേയലിൽ മാതാവാെയഴുേന്നല ്ക്കുംവെര
നായകന്മാർയി്രസാേയലിൽഅേശഷംഅറ്റ േപായിരുന്നു.
8അവർനൂതനേദവന്മാെരനമിച്ച ;കവാടത്തിങ്കൽയുദ്ധംഭവിച്ച .
യി്രസാേയലിെന്റനാല്പതിനായിരത്തിൻ മേദ്ധ്യ
പരിചയും കുന്തവും കണ്ടേതയില്ല.
9 എെന്റ ഹൃദയം ജനേത്താെടാപ്പം സ്വേമധാേസവകരായ

യി്രസാേയൽനായകന്മാേരാട് േചരുന്നു;
യേഹാവെയവാഴ്ത്തുവിൻ.
10െവള്ളക്കഴുതപ്പ റത്ത്കയറുന്നവേര,
പരവതാനികളിൽഇരിക്കുന്നവേര,
കാൽനടയായി േപാകുന്നവേര,വർണ്ണിപ്പിൻ!
11വില്ലാളികള െടഞാെണാലികൾക്കകെല†നീർപ്പാതകൾക്കിടയിൽ
അവിെട അവർ യേഹാവയുെട നീതികെള വർണ്ണിക്കും. യി്രസാേയലിെല

്രഗാമവാസികളിൽ െചയ്തനീതികെളവർണ്ണിക്കും.
യേഹാവയുെട ജനംഅന്ന് കവാടത്തിങ്കൽെചെന്നത്തും.
12ഉണരുക, ഉണരുക, െദേബാരേയ, ഉണരുക, ഉണർന്നു,പാട്ട പാടുക.
അബീേനാവാമിൻപു്രതനാംബാരാേക്കഎഴുേന്നല്ക്ക,
നിെന്റബദ്ധന്മാെരപിടിച്ച െകാണ്ടുേപാക.

* 5. 2 യി്രസാേയലിെന്റ േനതാക്കന്മാര ്യി്രസാേയല ്മക്കെള നയിച്ചതിനും യേഹാവ യി്രസാേയലിന്
നീതിസ്ഥാപിച്ച † 5. 11 ഞാെണാലികൾസംഗീതജ്ഞര് 
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13 അന്ന് ബലവാന്മാർെക്കതിെര കർത്താവിെന്റ ജനവും പടജ്ജനവും
ഇറങ്ങിവന്നു.

വീരന്മാരുെട മേദ്ധ്യ യേഹാവയുംഎനിക്കായി ഇറങ്ങിവന്നു.
14എ്രഫയീമിൽനിന്ന്അമാേലക്കിൽ േവരുള്ളവരും,
െബന്യാമീേന,നിെന്റപിന്നാെലനിെന്റജനസമൂഹത്തിൽ
മാഖീരിൽനിന്ന് അധിപന്മാരും െസബൂലൂനിൽനിന്ന് അധികാര ദണ്ഡ്

ധരിച്ചവരും താേഴക്ക്അണിയായി വന്നു.
15യിസ്സാഖാർ്രപഭുക്കന്മാർ െദേബാരേയാടുകൂെട
യിസ്സാഖാർഎന്നേപാെലബാരാക്കിൻൈസന്യവും
താഴ്വരയിൽഅവേനാടുകൂെട ചാടി പുറെപ്പട്ട .
രൂേബന്യേഗാ്രതത്തിൽഘനേമറിയ മേനാനിർണ്ണയങ്ങൾഉണ്ടായി.
16ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കരിെകകുഴലൂത്തു േകൾക്കുവാൻ
നീ െതാഴുത്തുകൾക്കിടയിൽപാർക്കുന്നെതന്തു?
രൂേബന്യേഗാ്രതത്തിൽഘനേമറിയആശങ്കകൾഉണ്ടായി.
17ഗിെലയാദ് േയാർദ്ദാനക്കെരപാർത്തു.
ദാൻകപ്പലുകൾക്കരിെകതാമസിക്കുന്നതുഎന്ത?്
ആേശർസമു്രദതീരത്ത് തുറമുഖങ്ങൾക്കരിെകപാർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
18 െസബൂലൂൻ ്രപാണെന ത്യജിച്ച ജനം; നഫ്താലി േപാർക്കളേമടുകളിൽ

തേന്ന.
19 രാജാക്കന്മാർ വന്ന് യുദ്ധംെചയ്തു: താനാക്കിൽെവച്ച്

െമഗിേദ്ദാെവള്ളത്തിനരിെക
കനാന്യരാജാക്കന്മാർഅന്ന് െപാരുതി, െവള്ളിഅവർക്ക് െകാള്ളയായില്ല.
20ആകാശത്തുനിന്ന് നക്ഷ്രതങ്ങൾഅവയുെട സഞ്ചാര വഴികളിൽ നിന്നും

സീെസരയുമായി െപാരുതി.
21കീേശാൻേതാട് പുരാതനനദിയാം കീേശാൻേതാട് കുതിെച്ചാഴുകി
അവെര ഒഴുക്കിെക്കാണ്ട് േപായി.
എൻമനേമ,നീബലേത്താെട നടെകാൾക.
22 അന്ന് കുതിരകൾ പാഞ്ഞു, കുതിച്ച പാഞ്ഞു; കുതിരക്കുളമ്പുകൾ

ഇടിമുഴക്കം േപാെല മുഴങ്ങി
23േമേരാസ് നഗരെത്തശപിച്ച െകാൾവിൻ,അതിൻനിവാസികെള ഉ്രഗമായി

ശപിപ്പിൻ
എന്നുയേഹാവാദൂതൻഅരുളിെച്ചയ്തു.
അവർയേഹാവയ്ക്ക് തുണയായി വന്നില്ലേല്ലാ;
ശൂരന്മാർെക്കതിെരയേഹാവയ്ക്ക് തുണയായി തേന്ന.
24 േകന്യനാം േഹെബരിൻ ഭാര്യയാം യാേയേലാ
നാരീജനത്തിൽ അനു്രഗഹം ലഭിച്ചവൾ, കൂടാരവാസിനീ ജനത്തിൽ

അനു്രഗഹം ലഭിച്ചവൾ.
25തണ്ണീർഅവൻേചാദിച്ച ,പാൽഅവൾെകാടുത്തു;
രാജകീയപാ്രതത്തിൽഅവൾക്ഷീരം െകാടുത്തു.
26കുറ്റിെയടുപ്പാൻഅവൾൈകനീട്ടിതൻവലൈങ്കപണിക്കാരുെടചുറ്റികക്ക്

നീട്ടി;
സീെസരെയതല്ലിഅവെന്റതലതകർത്തു
അവെന്റെചന്നികുത്തിത്തുെളച്ച .
27അവള െടകാൽക്കൽഅവൻകുനിഞ്ഞുവീണു,
അവള െടകാൽക്കൽഅവൻകുനിഞ്ഞുവീണുകിടന്നു;നിശ്ചലംകിടന്നു,
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കുനിേഞ്ഞടത്ത്തേന്നഅവൻചത്തുകിടന്നു.
28സീെസരയുെടഅമ്മകിളിവാതിലൂെട കുനിഞ്ഞ് േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
ജാലകത്തൂെട വിളിച്ച പറഞ്ഞിത:് അവെന്റ േതർ വരുവാൻ ൈവകുന്നത്

എന്ത?്
രഥച്രകങ്ങൾക്കുതാമസംഎന്ത?്
29ജ്ഞാനേമറിയവൾഅതിന്നുത്തരം പറഞ്ഞു;
താനും തേന്നാട് തെന്നമറുപടിആവർത്തിച്ച :
30കിട്ടിയ െകാള്ളഅവർപങ്കിടുകയല്ലേയാ?
ഓേരാ പുരുഷന് ഒന്നും രണ്ടും െപണ്ണങ്ങൾ,
സീെസെരക്ക് ലഭിച്ചത് ചി്രതപണികേളാടുകൂടിയ മേനാഹരവസ്്രതം.
എെന്റകഴുത്തിൽ‡

വിേശഷരീതിയിൽതയിച്ചതുണികൾഈരണ്ടുകാണും.
31യേഹാേവ,നിെന്റശ്രതുക്കൾഒെക്കയും ഇവ്വണ്ണംനശിക്കെട്ട.
അവെന സ്േനഹിക്കുന്നവേരാ സൂര്യൻ ്രപതാപേത്താെട ഉദിക്കുേമ്പാെല

തെന്നഇരിക്കെട്ട.
പിെന്ന േദശത്തിന് നാല്പത്സംവത്സരംസ്വസ്ഥതഉണ്ടായി.

6
1 അനന്തരം യി്രസാേയൽ മക്കൾ പിെന്നയും യേഹാവയ്ക്ക്
ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് െചയ്തു: യേഹാവ അവെര ഏഴു വർഷം മിദ്യാെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച . 2 മിദ്യാൻ യി്രസാേയലിൻേമൽ ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ച ;
യി്രസാേയൽ മക്കൾ മിദ്യാന്യരുെട നിമിത്തം മലയിടുക്കുകള ം ഗുഹകള ം
േകാട്ടകള ം ശരണമാക്കി. 3 യി്രസാേയൽ ധാന്യം വിെതച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
മിദ്യാന്യരും അമാേലക്യരും കിഴക്കുേദശക്കാരും അവർക്ക് എതിരായി
വന്നിരുന്നു. 4അവർ യി്രസേയലിന് വിേരാധമായി പാളയമിറങ്ങി ഗസ്സാവെര
നാട്ടിെല വിള നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. യി്രസാേയലിന് ആഹാരേമാ ആേടാ മാേടാ
കഴുതേയാ ഒന്നും േശഷിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. 5അവർ തങ്ങള െട കന്നുകാലികള ം
കൂടാരങ്ങള മായി പുറെപ്പട്ട് െവട്ട ക്കിളിേപാെല കൂട്ടമായി വന്ന് േദശത്ത്
കടന്ന് നാശം െചയ്തിരുന്നു. അവരും അവരുെട ഒട്ടകങ്ങള ം അസംഖ്യം
ആയിരുന്നു. 6ഇങ്ങെന മിദ്യാന്യർ നിമിത്തം യി്രസാേയൽഏറ്റവുംക്ഷയിച്ച ;
യി്രസാേയൽമക്കൾയേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച .

7 യി്രസാേയൽ മക്കൾ മിദ്യാന്യരുെട നിമിത്തം യേഹാവേയാട്
നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ 8 യേഹാവ ഒരു ്രപവാചകെന യി്രസാേയൽ മക്കള െട
അടുക്കൽ അയച്ച ; അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത:് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ നിങ്ങെള
മി്രസയീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച , അടിമവീട്ടിൽനിന്ന് നിങ്ങെള
െകാണ്ടുവന്നു; 9 മി്രസയീമ്യരിൽ നിന്നും നിങ്ങെള പീഡിപ്പിച്ച എല്ലാവരിൽ
നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങെള വിടുവിച്ച് അവെര നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞു, അവരുെട േദശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. 10 യേഹാവയായ
ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവംആകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന േദശെത്ത
അേമാര്യരുെട േദവന്മാെര ഭജിക്കരുത് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ച ;
എന്നാൽനിങ്ങേളാഎെന്റവാക്ക് േകട്ടനുസരിച്ചില്ല.

‡ 5. 30 എെന്റകഴുത്തിൽെകാള്ളക്കാരുെടകഴുത്തിൽ
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11അനന്തരംയേഹാവയുെടഒരു ദൂതൻവന്ന്ഒ്രഫയിൽഅബിേയ്രസ്യനായ
േയാവാശിെന്റ കരുേവലകത്തിൻ കീെഴ ഇരുന്നു; അവെന്റ മകനായ
ഗിെദേയാൻ േഗാതമ്പ് മിദ്യാന്യരുെട കയ്യിൽ െപടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
മുന്തിരിച്ചക്കിന്നരിെകെവച്ച െമതിക്കുകയായിരുന്നു. 12 യേഹാവയുെട
ദൂതൻ അവന് ്രപത്യക്ഷനായി: അല്ലേയാ പരാ്രകമശാലിേയ, യേഹാവ
നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട് എന്ന് അവേനാട് പറഞ്ഞു. 13ഗിെദേയാൻഅവേനാട:്
അേയ്യാ, യജമാനേന, യേഹാവ നേമ്മാടുകൂെട ഉെണ്ടങ്കിൽ നമുക്ക്
ഇെതാെക്കയും ഭവിക്കുന്നത് എന്ത്? യേഹാവ നെമ്മ മി്രസയീമിൽനിന്ന്
അത്ഭുതകരമായി െകാണ്ടുവന്നു എന്ന് നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ നേമ്മാട്
അറിയിച്ചിട്ട ള്ള അവെന്റ അത്ഭുതങ്ങൾ എവിെട? ഇേപ്പാൾ യേഹാവ
നെമ്മ ഉേപക്ഷിച്ച് മിദ്യാന്യരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 14അേപ്പാൾയേഹാവഅവെന േനാക്കി: നിെന്റഈബലേത്താെട
േപാക; നീ യി്രസാേയലിെന മിദ്യാന്യരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും; ഞാനല്ലേയാ
നിെന്ന അയക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 അവൻ യേഹാവേയാട:്
അേയ്യാ, കർത്താേവ, ഞാൻ യി്രസാേയലിെന എങ്ങെന രക്ഷിക്കും?
മനെശ്ശയിൽ എെന്റ കുലം എളിയതും എെന്റ കുടുംബത്തിൽെവച്ച്
ഞാൻ െചറിയവനും അേല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 യേഹാവ അവേനാട:്
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും; നീ മിദ്യാന്യെര ഒരു ഒറ്റ മനുഷ്യെന
എന്നേപാെല േതാല്പിക്കും എന്ന് കല്പിച്ച . 17അതിന് അവൻ: അേങ്ങക്ക്
എേന്നാട് കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് തേന്ന
എന്നതിന് ഒരു അടയാളം കാണിച്ച തേരണേമ. 18ഞാൻ േപായി എെന്റ
വഴിപാട് െകാണ്ടുവന്ന് അങ്ങയുെട മുമ്പാെക െവക്കുേവാളം ഇവിെടനിന്ന്
േപാകരുേത എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ മടങ്ങിവരുേവാളം ഞാൻ താമസിക്കാം
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു. 19 അങ്ങെന ഗിെദേയാൻ െചന്ന് ഒരു
േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയും ഒരു പറ മാവുെകാണ്ട് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും
ഒരുക്കി, മാംസം ഒരു െകാട്ടയിൽെവച്ച,് ചാറ് ഒരു പാ്രതത്തിൽ പകർന്നു;
കരുേവലകത്തിൻ കീെഴ െകാണ്ടുവന്ന് യേഹാവയുെട മുമ്പിൽ െവച്ച .
20അേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ ദൂതൻ അവേനാട:് മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പവും എടുത്ത് ഈ പാറേമൽെവച്ച് ചാറ് അതിേന്മൽ ഒഴിക്ക എന്ന്
കല്പിച്ച ; അവൻ അങ്ങെന െചയ്തു. 21 യേഹാവയുെട ദൂതൻ കയ്യിലുള്ള
വടിയുെട അറ്റംെകാണ്ട് മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും െതാട്ട ; ഉടെന
പാറയിൽനിന്ന് തീ പുറെപ്പട്ട് മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും ദഹിപ്പിച്ച ;
യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവെന്റ കണ്ണിന് കാണാതായി. 22 അവൻ
യേഹാവയുെട ദൂതൻ എന്ന് ഗിെദേയാൻ മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ അേയ്യാ,
ൈദവമായ യേഹാേവ,ഞാൻയേഹാവയുെട ദൂതെനഅഭിമുഖമായി കണ്ടു
േപായേല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു. 23 യേഹാവ അവേനാട:് നിനക്ക് സമാധാനം:
ഭയെപ്പേടണ്ടാ,നീ മരിക്കയില്ലഎന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു. 24ഗിെദേയാൻഅവിെട
യേഹാവക്കു ഒരു യാഗപീഠം പണിത് അതിന് യേഹാവ ഷാേലാം* എന്ന്
േപരിട്ട ;അത് ഇന്നുവെരയുംഅബീേയ്രസ്യർക്കുള്ളഒ്രഫയിൽ ഉണ്ട്.

25 അന്ന് രാ്രതി യേഹാവ അവേനാട് കല്പിച്ചത:് നിെന്റ അപ്പെന്റ
ഏഴുവയസ്സള്ളതും ഇളയതുമായ രണ്ടാമെത്ത കാളെയ യാഗം
കഴിേക്കണ്ടതിനു അപ്പെന്റ ബാല ്ബലിപീഠം ഇടിച്ച , അതിന്നരിെകയുള്ള
അേശരാ്രപതിഷ്ഠ െവട്ടിക്കളക. 26അതിനുേശഷം ഈ പാറേമൽ നിെന്റ

* 6. 24 യേഹാവഷാേലാം യേഹാവസമാധാനംആകുന്നു
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ൈദവമായ യേഹാവയുെട നിയമ്രപകാരം ഒരു യാഗപീഠം പണിത് ആ
കാളെയ എടുത്ത് നീ െവട്ടിക്കളയുന്ന വി്രഗഹത്തിെന്റ വിറകുെകാണ്ട്
േഹാമയാഗം കഴിക്ക. 27 ഗിെദേയാൻ തെന്റ േവലക്കാരിൽ പത്തുേപെര
കൂട്ടി,യേഹാവ തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല െചയ്തു;എന്നാൽഅവൻതെന്റ
പിതാവിെന്റ ഭവനക്കാെരയും പട്ടണക്കാെരയും േപടിച്ചിട്ട് പകൽ സമയത്ത്
െചയ്യാെത രാ്രതിയിൽ െചയ്തു. 28 പട്ടണക്കാർ രാവിെല എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ
ബാലിെന്റ ബലിപീഠം ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അതിന്നരിെകയുള്ള വി്രഗഹം
െവട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നതും പണിതിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ആ
രണ്ടാമെത്ത കാളെയ യാഗം കഴിച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 29 ഇതു
െചയ്തത് ആെരന്ന് അവർ തമ്മിൽതമ്മിൽ േചാദിച്ച ; അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ
േയാവാശിെന്റ മകനായ ഗിെദേയാൻ ആകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി.
30 പട്ടണക്കാർ േയാവാശിേനാട:് നിെന്റ മകെന പുറത്തുെകാണ്ടുവരിക;
അവൻ മരിേക്കണം; അവൻ ബാലിെന്റ ബലിപീഠം ഇടിച്ച് അതിനരിെക
ഉണ്ടായിരുന്ന വി്രഗഹെത്ത െവട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
31 േയാവാശ് തനിക്ക് ചുറ്റ ം നില്ക്കുന്ന എല്ലാവേരാടും പറഞ്ഞത്: ബാലിന്
േവണ്ടിനിങ്ങളാേണാവാദിക്കുന്നത?് നിങ്ങളാേണാഅവെനരക്ഷിക്കുന്നത?്
അവന് േവണ്ടി വാദിക്കുന്നവൻ ഇന്ന് രാവിെല തേന്ന മരിേക്കണം; അവൻ
ഒരു ൈദവം എങ്കിൽ തെന്റ ബലിപീഠം ഒരുത്തൻ ഇടിച്ച കളഞ്ഞതുെകാണ്ട,്
താൻ തേന്ന തെന്റ കാര്യം വാദിക്കെട്ട. 32 “ഇവൻ അവെന്റ ബലിപീഠം
ഇടിച്ച കളഞ്ഞതിനാൽ ബാല ് ഇവെന്റ േനെര വാദിക്കെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ്
അവന്അന്ന് െയരുബ്ബാൽഎന്ന് േപരിട്ട .

33അനന്തരം മിദ്യാന്യരും അമാേലക്യരും കിഴെക്കേദശക്കാർ എല്ലാവരും
ഒരുമിച്ച കൂടി ഇക്കെര കടന്നു യി്രസാേയൽതാഴ്വരയിൽ പാളയം ഇറങ്ങി.
34 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആത്മാവ് ഗിെദേയാെന്റ േമൽ വന്നു,
അവൻ കാഹളം ഊതി അബീേയ്രസ്യെര തെന്റ അടുക്കൽ വിളിച്ച കൂട്ടി.
35 അവൻ മനെശ്ശയിൽ എല്ലായിടവും ദൂതന്മാെര അയച്ച ; അവെരയും
തെന്റ അടുക്കൽ വിളിച്ച കൂട്ടി; ആേശർ, െസബൂലൂൻ, നഫ്താലി
എന്നിവിടങ്ങളിലും ദൂതന്മാെര അയച്ച ; അവരും അവേരാട് േചർന്നു.
36അേപ്പാൾ ഗിെദേയാൻ ൈദവേത്താട:് അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
യി്രസാേയലിെന എെന്റ കയ്യാൽ രക്ഷിക്കുെമങ്കിൽ, 37 ഇതാ ഞാൻ
േരാമമുള്ള ഒരു ആട്ടിൻ േതാൽ കളത്തിൽ നിവർത്തിയിടുന്നു; മഞ്ഞ്
േതാലിേന്മൽ മാ്രതം ഇരിക്കയും നിലെമാെക്കയും ഉണങ്ങിയിരിക്കയും
െചയ്താൽ അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല യി്രസാേയലിെന എെന്റ
കയ്യാൽ രക്ഷിക്കുെമന്ന് ഞാൻ അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. 38 അങ്ങെന
തേന്ന സംഭവിച്ച ; അവൻ പിെറ്റന്ന് അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ് േതാൽ
പിഴിഞ്ഞു, മഞ്ഞുെവള്ളം ഒരു കിണ്ടി നിെറെച്ചടുത്തു. 39 ഗിെദേയാൻ
പിെന്നയും ൈദവേത്താട:് അടിയേനാട് േകാപിക്കരുേത; ഞാൻ ഒരിക്കൽ
കൂടിസംസാരിച്ച െകാള്ളെട്ട; േതാൽെകാണ്ടു ഒരു തവണകൂടി പരീക്ഷിപ്പാൻ
അനുവദിേക്കണേമ; േതാൽ മാ്രതം ഉണങ്ങിയും നിലെമാെക്കയും
മഞ്ഞുെകാണ്ടു നനഞ്ഞുമിരിപ്പാൻഇടയാേകണേമഎന്ന് പറഞ്ഞു. 40അന്ന്
രാ്രതി ൈദവം അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു; േതാൽ മാ്രതം ഉണങ്ങിയും
നിലെമാെക്കയും മഞ്ഞുെകാണ്ട് നെനഞ്ഞുമിരുന്നു.
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7
1അനന്തരം ഗിെദേയാൻഎന്നെയരുബ്ബാലുംഅവേനാടുകൂെടയുള്ളജനം
ഒെക്കയും അതികാലത്ത് പുറെപ്പട്ട് ഹേരാദ് ഉറവിന്നരിെക പാളയമിറങ്ങി;
േമാേര കുന്നിന്നരിെക താഴ്വരയിൽ, മിദ്യാന്യരുെട പാളയം അവർക്ക് വടക്ക്
വരത്തക്കവണ്ണമായിരുന്നുഅവർപാളയമിറങ്ങിയത.്

2 യേഹാവ ഗിെദേയാേനാട:് നിെന്റ കൂെടയുള്ള ജനം അധികമാകുന്നു;
എെന്ന ഞാൻ തെന്ന രക്ഷിച്ച എന്ന് യി്രസാേയൽ എനിെക്കതിരായി
മഹത്വം എടുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ മിദ്യാന്യെര ഇവരുെട കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കയില്ല. 3 ആകയാൽ നീ െചന്ന് ഭയവും ഭീരുത്വവും ഉള്ളവർ
ഗിെലയാദ് പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാള്ളെട്ട എന്ന് ജനത്തിൽ
്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തുകഎന്ന് കല്പിച്ച . അേപ്പാൾ ജനത്തിൽ ഇരുപത്തീരായിരം
േപർ മടങ്ങിേപ്പായി;പതിനായിരംേപർ േശഷിച്ച .

4യേഹാവ പിെന്നയും ഗിെദേയാേനാട്: ജനം ഇനിയും അധികംആകുന്നു;
അവെര െവള്ളത്തിങ്കേലക്ക് െകാണ്ടുേപാക; അവിെടെവച്ച് ഞാൻ
അവെര നിനക്കുേവണ്ടി പരീക്ഷിക്കും; നിേന്നാടുകൂെട േപാേരണ്ടവൻ
ആെരന്നും അല്ലാത്തവൻ ആെരന്നും ഞാൻ കല്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു.
5 അങ്ങെന അവൻ ജനെത്ത െവള്ളത്തിങ്കേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി;
യേഹാവ ഗിെദേയാേനാട:് പട്ടി കുടിക്കുംേപാെല നാവുെകാണ്ട് െവള്ളം
നക്കി കുടിക്കുന്നവെരെയാെക്ക േവെറയും, കുടിക്കുവാൻ മുട്ട കുത്തി
കുനിയുന്നവെരെയാെക്ക േവെറയും മാറ്റിനിർത്തുക എന്ന് കല്പിച്ച . 6ൈക
വായ്ക്കു െവച്ച് നക്കിക്കുടിച്ചവർ ആെക മുന്നൂറുേപർ ആയിരുന്നു; േശഷം
ജനെമാെക്കയും െവള്ളം കുടിക്കുവാൻ മുട്ട കുത്തി കുനിഞ്ഞു. 7യേഹാവ
ഗിെദേയാേനാട:് നക്കിക്കുടിച്ച മുന്നൂറു േപെരെക്കാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങെള
രക്ഷിച്ച് മിദ്യാന്യെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; േശഷം ജനെമാെക്കയും
തങ്ങള െട സ്ഥലങ്ങളിേലക്ക് മടങ്ങി േപാകെട്ട എന്നു കല്പിച്ച . 8അങ്ങെന
ജനം ഭക്ഷണസാധനങ്ങള ംകാഹളങ്ങള ംഎടുത്തു; േശഷംയി്രസാേയല്യെര
അവൻ വീട്ടിേലക്കു പറഞ്ഞയക്കുകയും ആ മുന്നൂറുേപെര കൂെട
നിർത്തുകയും െചയ്തു.എന്നാൽമിദ്യാന്യരുെട പാളയംതാെഴസമഭൂമിയിൽ
ആയിരുന്നു.

9അന്ന് രാ്രതി യേഹാവ അവേനാട് കല്പിച്ചത:് എഴുേന്നറ്റ് പാളയത്തിെന്റ
േനെര ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക; ഞാൻ അത് നിനക്ക് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
10 ഇറങ്ങിെച്ചല്ല വാൻ നിനക്ക് േപടിയുെണ്ടങ്കിൽ നീ നിെന്റ ബാല്യക്കാരൻ
പൂരയുമായി പാളയത്തിേലക്കു ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക. 11 എന്നാൽ അവർ
സംസാരിക്കുന്നത്എെന്തന്ന്നീ േകൾക്കും;അതിന ്െറേശഷംപാളയത്തിെന്റ
േനെര ഇറങ്ങിെച്ചല്ല വാൻ നിനക്ക് ൈധര്യം ഉണ്ടാകും. അങ്ങെന അവനും
അവെന്റ ബാല്യക്കാരനായ പൂരയും കൂടി ൈസനിക താവളത്തിന്
സമീപേത്താളം ഇറങ്ങിെച്ചന്നു. 12 എന്നാൽ മിദ്യാന്യരും അമാേലക്യരും
കിഴെക്ക േദശക്കാെരാെക്കയും െവട്ട ക്കിളിേപാെല അസംഖ്യമായി
താഴ്വരയിൽ കിടന്നിരുന്നു; അവരുെട ഒട്ടകങ്ങള ം കടൽക്കരയിെല
മണൽേപാെല അേനകം ആയിരുന്നു. 13 ഗിെദേയാൻ െചല്ല േമ്പാൾ ഒരാൾ
മെറ്റാരാേളാട് ഒരുസ്വപ്നം വിവരിക്കയായിരുന്നു:ഞാൻഒരുസ്വപ്നം കണ്ടു;
ഒരു യവത്തപ്പം അ്രപതീക്ഷിതമായി മിദ്യാന്യരുെട പാളയത്തിേലക്ക് ഉരുണ്ടു
വന്ന് കൂടാരംവെര എത്തി അതിെന തള്ളി മറിച്ചിട്ട അങ്ങെന കൂടാരം
വീണുകിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് മറ്റവൻ: 14 ഇത് യി്രസേയല്യൻ
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േയാവാശിെന്റ മകനായ ഗിെദേയാെന്റ വാളല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല; ൈദവം
മിദ്യാെനയുംഈ പാളയെത്ത ഒെക്കയും അവെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

15 ഗിെദേയാൻ സ്വപ്നവും അർഥവും േകട്ടേപ്പാൾ നമസ്കരിച്ച ;
യി്രസാേയലിെന്റ പാളയത്തിൽ മടങ്ങിെച്ചന്നു: എഴുേന്നല്പിൻ, യേഹാവ
മിദ്യാെന്റ പാളയെത്ത നിങ്ങള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
പറഞ്ഞു. 16 അനന്തരം അവൻ ആ മുന്നൂറുേപെര മൂന്നു കൂട്ടമായി
വിഭാഗിച്ച ഓേരാരുത്തെന്റ കയ്യിൽ ഓേരാ കാഹളവും െവറും കുടവും,
കുടത്തിന്നകത്തു ഓേരാ പന്തവും െകാടുത്തു; അനന്തരം അവേരാടു
പറഞ്ഞത;് 17 “ഞാൻ െചയ്യന്നത് േനാക്കി അങ്ങെന തെന്ന െചയ ്വിൻ;
പാളയത്തിെന്റഅറ്റത്തുഎത്തുേമ്പാൾഞാൻ െചയ്യന്നതുേപാെലനിങ്ങള ം
െചയ് വിൻ. 18ഞാനും എേന്നാടുകൂെടയുള്ളവരും കാഹളം ഊതുേമ്പാൾ,
നിങ്ങള ം പാളയത്തിെന്റ ചുറ്റ ം നിന്ന് കാഹളം ഊതി: ‘യേഹാവയുെടയും
ഗിെദേയാെന്റയും വാൾ’എന്ന്ആർക്കുവിൻ”.

19 മദ്ധ്യയാമത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ അവർ കാവൽ മാറി നിർത്തിയ
ഉടെന ഗിെദേയാനും കൂെടയുള്ള നൂറുേപരും പാളയത്തിെന്റ അറ്റത്ത്
എത്തി കാഹളം ഊതി കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുടങ്ങൾ ഉെടച്ച . 20 ഉടെന
മൂന്നു കൂട്ടവും കാഹളം ഊതി കുടങ്ങൾ ഉെടച്ച ; ഇടത്ത് കയ്യിൽ പന്തവും
വലത്തു കയ്യിൽ ഊതുവാൻ കാഹളവും പിടിച്ച : യേഹാവയുെടയും
ഗിെദേയാെന്റയും വാൾ എന്ന് ആർത്തു. 21അവർ പാളയത്തിെന്റ ചുറ്റ ം
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ നിലയിൽ തേന്ന നിന്നു; പാളയെമല്ലാം ഓട്ടം
തുടങ്ങി; അവർ നിലവിളിച്ച െകാണ്ട് ഓടിേപ്പായി. 22ആ മുന്നൂറുേപരും
കാഹളം ഊതിയേപ്പാൾ യേഹാവ പാളയത്തിെലാെക്കയും ഓേരാരുത്തെന്റ
വാൾ താന്താെന്റ കൂട്ട കാരെന്റ േനെര തിരിപ്പിച്ച ; ൈസന്യം െസേരരാ
വഴിയായി േബത്ത-്-ശിത്താവെരയും തബ്ബത്തിന്നരിെകയുള്ള ആേബൽ-
െമേഹാലയുെട അതിർവെരയും ഓടിേപ്പായി. 23 യി്രസാേയല്യർ
നഫ്താലിയിൽനിന്നും ആേശരിൽനിന്നും മനെശ്ശയിൽനിെന്നാെക്കയും
ഒരുമിച്ച കൂടി മിദ്യാന്യെര പിന്തുടർന്നു. 24 ഗിെദേയാൻ എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ
എല്ലായിടവും ദൂതന്മാെര അയച്ച : മിദ്യാന്യരുെട േനെര ഇറങ്ങിെച്ചന്നു
േബത്ത-്ബാരാ വെരയും േയാർദ്ദാൻ വെരയും ഉള്ള ജലേ്രസാതസ്സ കൾ
അവർക്ക് മുെമ്പ ൈകവശമാക്കിെക്കാൾവിൻ എന്ന് പറയിച്ച . അങ്ങെന
തേന്ന എ്രഫയീമ്യർ ഒെക്കയും ഒരുമിച്ച കൂടി േബത്ത-്ബാരാ വെരയുള്ള
െവള്ളവും േയാർദ്ദാനും ൈകവശമാക്കി. 25 ഓേരബ,് േസബ് എന്ന രണ്ടു
മിദ്യാന്യ്രപഭുക്കന്മാെര അവർ പിടിച്ച,് ഓേരബിെന ഓേരബ് പാറേമലും
േസബിെന േസബ് മുന്തിരിച്ചക്കിന്നരിെകയും െവച്ച് െകാന്നിട്ട,് മിദ്യാന്യെര
പിന്തുടർന്നു; ഓേരബിെന്റയും േസബിെന്റയും തല േയാർദ്ദാനക്കെര
ഗിെദേയാെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവന്നു.

8
1അേപ്പാൾ എ്രഫയീമ്യർ: നീ മിദ്യാന്യേരാട് യുദ്ധം െചയ് വാൻ േപായേപ്പാൾ
ഞങ്ങെള എന്ത് െകാണ്ട് വിളിച്ചില്ല? ഇങ്ങെന ഞങ്ങേളാടു െചയ് വാൻ
സംഗതിഎന്ത്എന്നുപറഞ്ഞ്അവെനഉ്രഗമായിശാസിച്ച . 2അതിന്അവൻ:
നിങ്ങള മായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ ഈ െചയ്തത് എന്തുള്ള ?
അബീേയെസരിെന്റ മുന്തിരിവിളെവടുപ്പിേനക്കാൾ എ്രഫയീമിെന്റ
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കാലാ െപറുക്കലല്ലേയാ നല്ലത?് 3 നിങ്ങള െട കയ്യിലല്ലേയാ ൈദവം
മിദ്യാന്യ്രപഭുക്കളായ ഓേരബിെനയും േസബിെനയും ഏല്പിച്ചത;് നിങ്ങൾ
െചയ്തതുമായി താരതമ്യം െചയ്യ േമ്പാൾ ഞാൻ െചയ്തത് ഒന്നുമില്ല എന്നു
അവേരാടു പറഞ്ഞു. ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾഅവർക്ക്അവേനാടുള്ള േകാപം
ശമിച്ച . 4 അനന്തരം ഗിെദേയാൻ േയാർദ്ദാനരിെക എത്തി; അവനും
കൂെടയുള്ള മുന്നൂറുേപരും ക്ഷീണിച്ചിരുന്നിട്ട ം ശ്രതുക്കെള പിന്തുടരുവാൻ
അക്കെര കടന്നു. 5 അവൻ സുേക്കാത്ത് നിവാസികേളാട് എെന്റ
കൂെടയുള്ള ജനത്തിന് അപ്പം െകാടുക്കണേമ; അവർ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ മിദ്യാന്യരാജാക്കന്മാരായ േസബഹിെനയും സൽമുന്നെയയും
പിന്തുടരുകയാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 6 നിെന്റ ൈസന്യത്തിന് ഞങ്ങൾ
അപ്പം െകാടുക്കണ്ടതിന് േസബഹും സൽമുന്നയും നിെന്റ അധീനതയിൽ
ആകുന്നുേവാ എന്നു സുേക്കാത്തിെല ്രപഭുക്കന്മാർ േചാദിച്ച . 7അതിന്
ഗിെദേയാൻ: യേഹാവ േസബഹിെനയും സൽമുന്നെയയും എെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചേശഷം ഞാൻ നിങ്ങള െട മാംസം മരുഭൂമിയിെല
മുള്ള െകാണ്ടും കൂർത്തമുൾെച്ചടി െകാണ്ടും ചീന്തിക്കളയുംഎന്ന് പറഞ്ഞു.
8അവിെടനിന്ന് അവൻ െപനീേയലിേലക്ക് െചന്ന് അവേരാടും അ്രപകാരം
േചാദിച്ച ; സുേക്കാത്ത് നിവാസികൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞതുേപാെല തേന്ന
െപനൂേവൽനിവാസികള ം പറഞ്ഞു. 9അവൻ െപനീേയൽനിവാസികേളാട:്
ഞാൻ സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവരുേമ്പാൾഈ േഗാപുരം* ഇടിച്ച കളയും
എന്ന് പറഞ്ഞു.

10 അേപ്പാൾ േസബഹും സൽമുന്നയും, കിഴക്കുേദശക്കാരുെട
ൈസന്യത്തിൽ േശഷിച്ചിരുന്ന ഏകേദശം പതിനയ്യായിരം േപരായ
അവരുെട ൈസന്യവുമായി കർേക്കാരിൽ ആയിരുന്നു; എെന്തന്നാൽ,
വാള രിപ്പിടിച്ചവരായ ഒരുലക്ഷത്തിരുപതിനായിരംേപർ വീണുേപായിരുന്നു.
11 ഗിെദേയാൻ േനാബഹിന്നും െയാഗ്െബെഹക്കും കിഴക്കുള്ള
കൂടാരവാസികള െട വഴിയായി െചന്ന് നിർഭയമായിരുന്ന ആ ൈസന്യെത്ത
േതാല്പിച്ച . 12 േസബഹും സൽമുന്നയും ഓടിേപ്പായേപ്പാൾ ഗിെദേയാൻ
അവെര പിന്തുടർന്നു; ആ രണ്ട് മിദ്യാന്യരാജാക്കന്മാെരയും പിടിച്ച,്
ൈസന്യെത്തെയാെക്കയും ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു. 13അനന്തരം േയാവാശിെന്റ
മകനായ ഗിെദേയാൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് േഹെരസ് കയറ്റത്തിൽനിന്ന്
മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ 14 സുേക്കാത്ത് നിവാസികളിൽ ഒരു ബാല്യക്കാരെന
പിടിച്ച് അവേനാട് അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ, അവൻ സുേക്കാത്തിെല
നായകന്മാരും മൂപ്പന്മാരുമായ എഴുപേത്തഴു േപരുെട േപർ അവന്
എഴുതിെക്കാടുത്തു. 15അവൻ സുേക്കാത്ത് നിവാസികള െട അടുക്കൽ
െചന്ന:് “ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന നിെന്റ ആള കൾക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്പം
െകാടുക്കണ്ടതിന് േസബഹും സൽമുന്നയും നിെന്റ അധികാരത്തിൻ
കീഴിൽ ആകുന്നുേവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എെന്ന പരിഹസിച്ച
േസബഹും സൽമുന്നയും ഇതാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 16അവൻ പട്ടണത്തിെല
മൂപ്പന്മാെര പിടിച്ച് മരുഭൂമിയിെല മുള്ള ം മുൾെച്ചടിയും െകാണ്ട്
സുേക്കാത്ത്നിവാസികെള ബുദ്ധിപഠിപ്പിച്ച . 17 അവൻ െപനീേയലിെല
േഗാപുരം ഇടിച്ച് പട്ടണക്കാെര െകാന്നുകളഞ്ഞു. 18 പിെന്ന അവൻ
േസബഹിേനാടും സൽമുന്നേയാടും: നിങ്ങൾ താേബാരിൽെവച്ച െകാന്ന

* 8. 9 ഈേഗാപുരം യി്രസാേയലില ്പണിത മതിലിന് മുകളിലാണ് േഗാപുരം നിര് മ്മിച്ചിരുന്നത്
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പുരുഷന്മാർ എങ്ങെനയുള്ളവർ ആയിരുന്നു എന്നു േചാദിച്ച . അവർ
നിെന്നേപ്പാെലതെന്ന ഓേരാരുത്തൻ രാജകുമാരന് തുല്യൻ ആയിരുന്നു
എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 19 അതിന് അവൻ: അവർ എെന്റ
സേഹാദരന്മാർ; എെന്റ അമ്മയുെട മക്കൾ തേന്ന. അവെര നിങ്ങൾ
ജീവേനാെട െവച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ, യേഹാവ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ, ഞാൻ
നിങ്ങെള െകാല്ല കയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 പിെന്ന അവൻ തെന്റ
ആദ്യജാതനായ േയെഥരിേനാട:് എഴുേന്നറ്റ് അവെര െകാല്ല ക എന്ന്
പറഞ്ഞു; എന്നാൽ അവൻ യുവാവ് ആകെകാണ്ട് േപടിച്ച് വാൾ ഊരാെത
നിന്നു. 21അേപ്പാൾ േസബഹുംസൽമുന്നയും: നീ തേന്നഎഴുേന്നറ്റ്ഞങ്ങെള
െകാല്ല ക; ആെളേപ്പാെലയേല്ലാ അവെന്റ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
ഗിെദേയാൻ എഴുേന്നറ്റ് േസബഹിെനയും സൽമുന്നെയയും െകാന്നു;
അവരുെട ഒട്ടകങ്ങള െടകഴുത്തിെലച്രന്ദക്കലകൾഎടുത്തു.

22അനന്തരം യി്രസാേയല്യർ ഗിെദേയാേനാട:് നീ ഞങ്ങെള മിദ്യാന്യരിൽ
നിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കെകാണ്ട് നീ ഞങ്ങെള ഭരിേക്കണം; അങ്ങെന തേന്ന
നിെന്റ മകനും മകെന്റ മകനും എന്ന് പറഞ്ഞു. 23 ഗിെദേയാൻ അവേരാട:്
ഞാേനാ എെന്റ മകേനാ നിങ്ങെള ഭരിക്കയില്ല; യേഹാവയേ്രത നിങ്ങള െട
രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. 24 പിെന്ന ഗിെദേയാൻ അവേരാട്: നിങ്ങേളാടു
എനിക്ക് ഒരു അേപക്ഷ ഉണ്ട്; നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തൻ െകാള്ളയിൽ
കിട്ടിയ കടുക്കൻ എനിക്ക് തേരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ യിശ്മാേയല്യർ
ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്അവർക്ക് െപാൻകടുക്കൻഉണ്ടായിരുന്നു. 25ഞങ്ങൾ
സേന്താഷേത്താെട തരാം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു; ഒരു വസ്്രതം വിരിച്ച്
ഒേരാരുത്തന് െകാള്ളയിൽ കിട്ടിയ കടുക്കൻ അതിൽ ഇട്ട . 26 അവൻ
േചാദിച്ച വാങ്ങിയെപാൻകടുക്കെന്റതൂക്കംആയിരെത്തഴുനൂറു േശെക്കൽ
ആയിരുന്നു;ഇതല്ലാെത,ച്രന്ദക്കലകള ംപതക്കങ്ങള ംമിദ്യാന്യരാജാക്കന്മാർ
ധരിച്ചിരുന്ന രക്താംബരങ്ങള ം അവരുെട ഒട്ടകങ്ങള െട കഴുത്തിെല
മാലകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 27 ഗിെദേയാൻ അതുെകാണ്ട് ഒരു എേഫാദ്†
ഉണ്ടാക്കി തെന്റ പട്ടണമായ ഒ്രഫയിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ച ; യി്രസാേയെലല്ലാം
യേഹാവെയ വിട്ട് ആരാധനക്ക് അതിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു; അത്
ഗിെദേയാനും അവെന്റ കുടുംബത്തിനും ഒരു െകണിയായി തീർന്നു.
28 എന്നാൽ മിദ്യാൻ തലെപാക്കാതവണ്ണം യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
കീഴടങ്ങിേപ്പായി. ഗിെദേയാെന്റ കാലത്ത് േദശത്തിന് നാല്പതു വർഷം
സ്വസ്ഥതയുണ്ടായി.

29 േയാവാശിെന്റ മകനായ െയരുബ്ബാൽ‡ തെന്റ വീട്ടിൽെചന്ന് സുഖമായി
പാർത്തു. 30 ഗിെദേയാന് വളെര ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
സ്വന്തമക്കളായിട്ട തേന്ന എഴുപത് പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
31 െശേഖമിലുള്ള അവെന്റ െവപ്പാട്ടിയും അവന് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച .
അവന് അബീേമെലക്ക് എന്നു അവൻ േപരിട്ട . 32 േയാവാശിെന്റ മകനായ
ഗിെദേയാൻ നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ മരിച്ച ;അവെനഅബീേയ്രസിയർക്കുള്ള
ഒ്രഫയിൽ അവെന്റ അപ്പനായ േയാവാശിെന്റ കല്ലറയിൽ അടക്കം
െചയ്തു. 33 ഗിെദേയാൻ മരിച്ചേശഷം യി്രസാേയൽ മക്കൾ വീണ്ടും
യേഹാവെയ വിട്ട് ബാൽവി്രഗഹങ്ങെള ആരാധിച്ച ; ബാൽെബരീത്തിെന
തങ്ങൾക്കു േദവനായി ്രപതിഷ്ഠിച്ച . 34 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ചുറ്റ മുള്ള

† 8. 27 എേഫാദ് പുറപ്പാട്അധ്യായം 28 േനാക്കുക ‡ 8. 29 െയരുബ്ബാൽഗിദേയാെന്റ മെറ്റാരു േപര്
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സകലശ്രതുക്കള െടയും കയ്യിൽനിന്ന് തങ്ങെള രക്ഷിച്ച തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഓർത്തില്ല. 35 ഗിെദേയാൻ എന്ന െയരുബ്ബാൽ
യി്രസാേയലിന് െചയ്ത എല്ലാനെന്മക്കും തക്കവണ്ണം അവെന്റ
കുടുംബേത്താട് ദയ െചയ്തതുമില്ല.

9
1 അനന്തരം െയരുബ്ബാലിെന്റ മകനായ അബീേമെലക്ക് െശേഖമിൽ
തെന്റ അമ്മയുെട സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്ന് അവേരാടും
തെന്റ അമ്മയുെട പിതൃഭവനമായ സർവ്വകുടുംബേത്താടും പറഞ്ഞത:്
2 െയരുബ്ബാലിെന്റ എഴുപത് പു്രതന്മാർ എല്ലാവരും േചർേന്നാ
ഒരുത്തൻ തെന്നേയാ നിങ്ങെള ഭരിക്കുന്നത,് ഏതാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക്
നല്ലത?് ഞാൻ നിങ്ങള െട അസ്ഥിയും മാംസവും ആകുന്നു എന്ന്
ഓർത്തുെകാൾവിൻ എന്ന് െശേഖമിെല സകലെപൗരന്മാേരാടും
പറവിൻ. 3അങ്ങെന അവെന്റ അമ്മയുെട സേഹാദരന്മാർ െശേഖമിെല
സകലെപൗരന്മാേരാടും ഈ വാക്കുകെളാെക്കയും അവനുേവണ്ടി
സംസാരിച്ചേപ്പാൾ, അവരുെട ഹൃദയം അബീേമെലക്കിന് അനുകൂലമായി
തിരിഞ്ഞു: അവൻ നമ്മുെട സേഹാദരനേല്ലാ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
4 പിെന്ന അവർ ബാൽെബരീത്തിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽനിന്ന് എഴുപത്
െവള്ളിക്കാശ്*എടുത്ത് അവന് െകാടുത്തു;അതുെകാണ്ട് അബീേമെലക്ക്
കലഹക്കാരും ബുദ്ധിശൂന്യരുമായ ആള കെള കൂലിക്ക് വാങ്ങി അവർക്ക്
നായകനായ്തീർന്നു. 5 പിെന്ന അവൻ ഒ്രഫയിൽ തെന്റ അപ്പെന്റ
വീട്ടിൽെചന്ന് െയരുബ്ബാലിെന്റ പു്രതന്മാരായി തെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
എഴുപതുേപെരയും ഒരുകല്ലിേന്മൽെവച്ച് െകാന്നു;എന്നാൽെയരുബ്ബാലിെന്റ
ഇളയമകനായ േയാഥാം ഒളിവിൽ േപായതുെകാണ്ട്അവൻമാ്രതം േശഷിച്ച .

6 അതിന ്െറേശഷം െശേഖമിെലയും േബത് മിേല്ലാവിേലയും
സകലെപൗരന്മാരും ഒരുമിച്ച കൂടി െശേഖമിെല തൂണിന്നരിെക,
കരുേവലകത്തിനടുത്തുവച്ച് അബീേമെലക്കിെന രാജാവാക്കി.
7ഇതിെനക്കുറിച്ച് േയാഥാം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ,അവൻ െഗരിസീംമലമുകളിൽ
െചന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: െശേഖംെപൗരന്മാേര,
ൈദവം നിങ്ങൾക്ക് െചവി തേരണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്ക് ്രശദ്ധിപ്പിൻ
8ഒരിക്കൽവൃക്ഷങ്ങൾതങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവിെനഅഭിേഷകം െചയ ്വാൻ
േപായി; അവ ഒലിവുവൃക്ഷേത്താട:് നീ ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവായിരിക്ക
എന്ന് പറഞ്ഞു. 9അതിന് ഒലിവുവൃക്ഷം: ൈദവവും മനുഷ്യരും എെന്ന
പുകഴ്ത്തുവാൻ േഹതുവായിരിക്കുന്ന എെന്റ ൈതലം ഉേപക്ഷിച്ച് ഞാൻ
വൃക്ഷങ്ങള െടേമൽ ആടുവാൻ േപാകുേമാ എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 പിെന്ന
വൃക്ഷങ്ങൾ അത്തിവൃക്ഷേത്താട:് നീ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവായിരിക്ക
എന്ന് പറഞ്ഞു. 11അതിന് അത്തിവൃക്ഷം: എെന്റ മധുരമുള്ള വിേശഷെപ്പട്ട
പഴവും ഉേപക്ഷിച്ച് വൃക്ഷങ്ങള െടേമൽ ആടുവാൻ ഞാൻ േപാകുേമാ
എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 പിെന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ മുന്തിരിവള്ളിേയാട:് നീ വന്ന്
ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവായിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. 13 മുന്തിരിവള്ളി അവേയാട്:
ൈദവെത്തയും മനുഷ്യെനയുംആനന്ദിപ്പിക്കുന്നഎെന്റ മുന്തിരിരസംഞാൻ
ഉേപക്ഷിച്ച് വൃക്ഷങ്ങള െടേമൽ ആടുവാൻ േപാകുേമാ എന്ന് പറഞ്ഞു.
14 പിെന്ന വൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം കൂെട മുൾപടർപ്പിേനാട:് നീ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക്

* 9. 4 എഴുപത് െവള്ളിക്കാശ് 800 ്രഗാം
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രാജാവായിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 മുൾപടർപ്പ് വൃക്ഷങ്ങേളാട:് നിങ്ങൾ
യഥാർത്ഥമായി എെന്ന നിങ്ങൾക്ക് രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്യന്നു
എങ്കിൽവന്ന്എെന്റനിഴലിൽആ്രശയിപ്പിൻ;അെല്ലങ്കിൽമുൾപടർപ്പിൽനിന്ന്
തീ പുറെപ്പട്ട് െലബാേനാനിെല േദവദാരുക്കെള ദഹിപ്പിക്കെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു.
16 നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ അബീേമെലക്കിെന രാജാവാക്കിയത് വിശ്വസ്തമായും
പരമാർത്ഥമായും ആയിരുേന്നാ? നിങ്ങൾ െയരുബ്ബാലിേനാടും അവെന്റ
കുടുംബേത്താടും നന്മയാേണാ െചയ്തത?് അവൻ അർഹിക്കുന്നതിന്
തക്കവണ്ണേമാ നിങ്ങൾ അവേനാട് ്രപവർത്തിച്ചിട്ട ള്ളത്? 17എെന്റ അപ്പൻ
തെന്റ ജീവെന ഗണ്യമാക്കാെത നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി യുദ്ധം െചയ്ത് മിദ്യാെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന് നിങ്ങെള രക്ഷിച്ചിരിെക്ക 18 നിങ്ങൾ ഇന്ന് എെന്റ അപ്പെന്റ
ഗൃഹത്തിന്നു വിേരാധമായി എഴുേന്നറ്റ് അവെന്റ പു്രതന്മാരായ എഴുപത്
േപെരയും ഒരു കല്ലിേന്മൽെവച്ച് െകാല്ല കയും അവെന്റ ദാസിയുെട
മകനായ അബീേമെലക്ക് നിങ്ങള െട സേഹാദരൻ ആയിരിക്കെകാണ്ട്
അവെന െശേഖംെപൗരന്മാർക്ക് രാജാവാക്കുകയും െചയ്തുവേല്ലാ.
19 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ ഇന്ന് െയരുബ്ബാലിേനാടും അവെന്റ കുടുംബേത്താടും
െചയ്തത് വിശ്വസ്തതയും പരമാർത്ഥതയും ആെണങ്കിൽ നിങ്ങൾ
അബീേമെലക്കിലും അവൻ നിങ്ങളിലും സേന്താഷിക്കെട്ട. 20അെല്ലങ്കിൽ
അബീേമെലക്കിൽനിന്ന്തീപുറെപ്പട്ട് െശേഖമിേലയും േബത് മിെല്ലാവിേലയും
പൗരന്മാെരയും, നിങ്ങളിൽനിന്ന് തീ പുറെപ്പട്ട് അവെനയും ദഹിപ്പിക്കെട്ട.
21 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ട് േയാഥാം ഓടിേപ്പായി േബരിേലക്ക് െചന്ന് തെന്റ
സേഹാദരനായഅബീേമെലക്കിെന േപടിച്ച്അവിെട പാർത്തു.

22അബിേമെലക്ക് യി്രസാേയലിെന മൂന്നു വർഷം ഭരിച്ചേശഷം 23ൈദവം
അബീേമെലക്കിനും െശേഖംെപൗരന്മാർക്കും തമ്മിൽ ഭിന്നത വരുത്തി;
െശേഖംെപൗരന്മാർ അബീേമെലക്കിേനാട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിക്കാൻ
തുടങ്ങി; 24അങ്ങെന െയരുബ്ബാലിെന്റ എഴുപത് പു്രതന്മാേരാടും െചയ്ത
കുറ്റത്തിന് ്രപതികാരം വരികയും, അതിെന്റ ഫലം അവെര െകാന്നവനായ
അവരുെട സേഹാദരൻ അബീേമെലക്കും, അതിന് അവെന സഹായിച്ച
െശേഖം െപൗരന്മാരും അനുഭവിക്കുകയും െചയ്തു. 25 െശേഖംെപൗരന്മാർ
മലമുകളിൽ അവന് വിേരാധമായി പതിയിരിപ്പ കാെര ആക്കി, ഇവർ
തങ്ങള െട സമീപത്തുകൂടി വഴിേപാകുന്ന എല്ലാവേരയും കവർച്ച െചയ്തു;
ഇതിെനക്കുറിച്ച്അബീേമെലക്കിന്അറിവുകിട്ടി.

26 അേപ്പാൾ ഏേബദിെന്റ മകനായ ഗാലും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും
െശേഖമിേലക്ക് വന്നു; െശേഖംെപൗരന്മാർ അവെന വിശ്വസിച്ച . 27അവർ
വയലിൽ െചന്ന് തങ്ങള െട മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിെല െകാല അറുത്ത്
ആേഘാഷിച്ച ; തങ്ങള െട േദവെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ െചന്ന്, തിന്നുകുടിച്ച്
അബീേമെലക്കിെന ശപിച്ച 28 ഏേബദിെന്റ മകനായ ഗാല ് പറഞ്ഞത്:
അബീേമെലക്കിെന നാം േസവിേക്കണ്ടതിന് അവൻആര്? െശേഖം ആര്?
അവൻെയരുബ്ബാലിെന്റമകനുംെസബൂൽഅവെന്റകാര്യസ്ഥനുംഅല്ലേയാ?
നാംഅവെന േസവിക്കുന്നത്എന്തിന?് െശേഖമിെന്റഅപ്പനായഹേമാരിെന്റ
ആള കെള േസവിക്കാം 29 ഈ ജനം എെന്റ ൈകക്കീഴായിരുെന്നങ്കിൽ
ഞാൻ അബീേമെലക്കിെന നീക്കിക്കളകയുമായിരുന്നു. പിെന്ന അവൻ
അബീേമെലക്കിേനാട:് നിെന്റ ൈസന്യെത്ത വർദ്ധിപ്പിച്ച് പുറെപ്പട്ട്
വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. 30 ഏേബദിെന്റ മകനായ ഗാലിെന്റ വാക്കുകൾ
നഗരാധിപനായ െസബൂൽ േകട്ടേപ്പാൾഅവെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ച . 31അവൻ
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രഹസ്യമായി അബീേമെലക്കിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച്: ഇതാ,
ഏേബദിെന്റ മകനായ ഗാലും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും െശേഖമിൽ
വന്നിരിക്കുന്നു; അവർ പട്ടണെത്ത നിനെക്കതിരായി ബലെപ്പടുത്തുന്നു.
32 ആകയാൽ നീയും നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള ജനവും രാ്രതിയിൽ പുറെപ്പട്ട്
വയലിൽ പതിയിരിപ്പിൻ. 33 രാവിെല സൂര്യൻ ഉദിക്കുേമ്പാൾ എഴുേന്നറ്റ്
പട്ടണെത്ത ആ്രകമിക്കുക; എന്നാൽ അവനും കൂെടയുള്ള ജനവും
നിെന്റേനെര പുറെപ്പടുേമ്പാൾ, തക്കം േപാെല അവേരാടു ്രപവർത്തിക്കാം
എന്ന് പറയിച്ച .

34അങ്ങെന അബീേമെലക്കും കൂെടയുള്ള ജനെമാെക്കയും രാ്രതിയിൽ
പുറെപ്പട്ട് െശേഖമിന്നരിെക നാല് കൂട്ടമായി പതിയിരുന്നു. 35ഏേബദിെന്റ
മകൻ ഗാല ് പുറെപ്പട്ട് പട്ടണവാതിൽക്കൽ നിന്നേപ്പാൾ അബീേമെലക്കും
കൂെട ഉള്ള ജനവും പതിയിരിപ്പിൽ നിന്ന് എഴുേന്നറ്റ . 36 ഗാല ് ജനെത്ത
കണ്ടേപ്പാൾ: അതാ, പർവ്വതങ്ങള െട മുകളിൽനിന്ന് ജനങ്ങൾ
ഇറങ്ങിവരുന്നു എന്ന് െസബൂലിേനാടു പറഞ്ഞു. െസബൂൽ അവേനാട:്
പർവ്വതങ്ങള െട നിഴൽ കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യെരന്ന് നിനക്ക് േതാന്നുന്നതാകുന്നു
എന്ന് പറഞ്ഞു. 37ഗാല ്പിെന്നയും:അതാ, ജനം േദശമേദ്ധ്യ ഇറങ്ങിവരുന്നു;
മെറ്റാരുകൂട്ടം ലക്ഷണവിദ്യക്കാരുെട† കരുേവലകത്തിെന്റ സമീപത്തുകൂടി
വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 38 െസബൂൽഅവേനാട:് നാം അബീേമെലക്കിെന
േസവിേക്കണ്ടതിന് അവൻ ആെരന്ന് പറഞ്ഞ നിെന്റ വായ് ഇേപ്പാൾ
എവിെട? ഇത് നീ പുച്ഛിച്ച ജനം അല്ലേയാ? ഇേപ്പാൾ പുറെപ്പട്ട
അവേരാട് െപാരുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു. 39 അങ്ങെന ഗാല ് െശേഖം‡
െപൗരന്മാെര നയിച്ച് അബീേമെലക്കിേനാട് പടെവട്ടി. 40അബീേമെലക്കിെന്റ
മുമ്പിൽ അവൻ േതാേറ്റാടി; അവൻ അവെന പിന്തുടർന്നു; പടിവാതിൽ
വെര അേനകർ മുറിേവറ്റ് വീണു. 41 അബീേമെലക്ക് അരൂമയിൽ§
താമസിച്ച ; െസബൂൽ ഗാലിെനയും സേഹാദരന്മാെരയും െശേഖമിൽ
പാർപ്പാൻ അനുവദിക്കാെത അവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 42 പിെറ്റന്നാൾ
ജനം വയലിേലക്കു പുറെപ്പട്ട ; അബീേമെലക്കിന് അതിെനക്കുറിച്ച്
അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ, 43അവൻ തെന്റ ജനെത്ത കൂട്ടി മൂന്നായി ഭാഗിച്ച
വയലിൽ പതിയിരുന്നു; പട്ടണത്തിൽനിന്ന് ജനം പുറെപ്പട്ട വരുന്നത് കണ്ട്
അവരുെട േനെര െചന്ന് അവെര ആ്രകമിച്ച . 44 പിെന്ന അബീേമെലക്കും
കൂെടയുള്ള കൂട്ടവും പാഞ്ഞുെചന്ന് പട്ടണവാതിൽക്കൽ നിന്നു; മെറ്റ കൂട്ടം
രണ്ടും വയലിലുള്ള സകലജനത്തിെന്റയും േനെര പാഞ്ഞുെചന്ന് അവെര
സംഹരിച്ച . 45അബീേമെലക്ക്ആദിവസം മുഴുവനും പട്ടണേത്താട് പടെവട്ടി,
പട്ടണം പിടിച്ച അതിെല ജനെത്ത െകാന്നു, പട്ടണെത്ത ഇടിച്ച കളഞ്ഞു,
അതിൽഉപ്പ് വിതറി.

46 െശേഖംേഗാപുരവാസികൾ എല്ലാവരും ഇത് േകട്ടേപ്പാൾ
ഏൽെബരീത്തിെന്റേക്ഷ്രതമണ്ഡപത്തിൽകടന്നു. 47െശേഖംേഗാപുരവാസികൾ
എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അബീേമെലക്കിന് അറിവുകിട്ടി.
48അബീേമെലക്കുംകൂെടയുള്ളജനെമാെക്കയുംസല്േമാൻമലയിൽകയറി;
അബീേമെലക്ക് േകാടാലി എടുത്ത് ഒരു മരെക്കാമ്പ് െവട്ടി ചുമലിൽ െവച്ച ,
തെന്റ ജനേത്താട്:ഞാൻ െചയ്തത് േനാക്കി നിങ്ങള ം േവഗംഅതുേപാെല
† 9. 37 ലക്ഷണവിദ്യക്കാരുെട െമേയാെനനിം ‡ 9. 39 ഗാല ്െശേഖം െശേഖം േനതാക്കന്മാരുെട
സാന്നിദ്ധ്യത്തില ്അവന ്പുറത്തുവന്നു § 9. 41അരൂമയിൽെശേഖമില് നിന്ന്8കിേലാമീറ്റര ്അകെല
ഉള്ളഒരു പട്ടണം
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െചയ് വിൻഎന്ന്പറഞ്ഞു. 49ജനെമല്ലാംഅതുേപാെലഓേരാരുത്തൻഓേരാ
െകാമ്പ് െവട്ടിഅബീേമെലക്കിെന്റപിന്നാെല െചന്ന് മണ്ഡപത്തിന്നരിെകഇട്ട്
തീ െകാടുത്തു, മണ്ഡപേത്താടു കൂെട അവെര ചുട്ട കളഞ്ഞു. അങ്ങെന
െശേഖംേഗാപുരവാസികെളാെക്കയും പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള മായി
ഏകേദശംആയിരംേപർ മരിച്ച േപായി.

50 അനന്തരം അബീേമെലക്ക് േതെബസിേലക്ക് െചന്ന് േതെബസിന്
വിേരാധമായി പാളയമിറങ്ങി അതിെന പിടിച്ച . 51 പട്ടണത്തിന്നകത്ത്
ഉറപ്പ ള്ള ഒരു േഗാപുരം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവിേടക്ക് സകലപുരുഷന്മാരും
സ്്രതീകള ം, പട്ടണത്തിലുള്ളവർ ഒെക്കയും ഓടിക്കടന്ന് വാതിൽ അെടച്ച്
േഗാപുരത്തിെന്റ മുകളിൽ കയറി. 52അബീേമെലക്ക് േഗാപുരത്തിന്നരിെക
എത്തി അതിെന ആ്രകമിച്ച ; അതിന് തീ െകാടുത്ത് ചുട്ട കളേയണ്ടതിന്
േഗാപുരവാതിലിന്നടുത്ത് െചന്നു. 53അേപ്പാൾ ഒരുസ്്രതീ തിരികല്ലിെന്റപിള്ള
അബീേമെലക്കിെന്റ തലയിൽ ഇട്ട് അവെന്റ തലേയാട് തകർത്തുകളഞ്ഞു.
54 ഉടെന അവൻ തെന്റ ആയുധവാഹകനായ ബാല്യക്കാരെന വിളിച്ച്: ഒരു
സ്്രതീ എെന്ന െകാന്നു എന്ന് പറയാതിരിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ വാൾ ഊരി
എെന്ന െകാല്ല ക എന്ന് അവേനാട് പറഞ്ഞു. അവെന്റ ബാല്യക്കാരൻ
അവെനകുത്തി,അങ്ങെനഅവൻമരിച്ച . 55അബീേമെലക്ക് മരിച്ച േപായി
എന്ന് കണ്ടേപ്പാൾ യി്രസാേയല്യർ താന്താങ്ങള െട സ്ഥലേത്തക്ക്
മടങ്ങിേപ്പായി. 56 അബീേമെലക്ക് തെന്റ എഴുപത് സേഹാദരന്മാെര
െകാന്നതിനാൽ തെന്റ അപ്പേനാട് െചയ്ത ദുഷ്ടതയ്ക്ക് ൈദവം ഇങ്ങെന
പകരം നൽകി. 57 െശേഖംനിവാസികള െട സകല ദുഷ്ടതകൾക്കുമുള്ള
അനുഭവം ൈദവം അവർക്ക് തിരിെക നൽകി; അങ്ങെന െയരുബ്ബാലിെന്റ
മകനായ േയാഥാമിെന്റശാപംഅവരുെട േമൽവന്നു.

10
1 അബീേമെലക്കിെന്റ മരണേശഷം യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽ
േദാേദാവിെന്റ മകനായ പൂവാവിെന്റ മകൻ േതാലാ യി്രസാേയലിെന
രക്ഷിപ്പാൻ എഴുേന്നറ്റ ; അവൻ എ്രഫയീംനാട്ടിെല ശാമീരിൽ ആയിരുന്നു
പാർത്തത.് 2അവൻ യി്രസാേയലിന് ഇരുപത്തുമൂന്നു വർഷം ന്യായപാലനം
െചയ്തു;പിന്നീട്അവൻമരിച്ച ,ശാമീരിൽഅവെനഅടക്കം െചയ്തു.

3 േതാലയുെട മരണേശഷം ഗിെലയാദ്യനായ യായീർ എഴുേന്നറ്റ്
യി്രസാേയലിന് ഇരുപത്തുരണ്ട് വർഷം ന്യായപാലനം െചയ്തു. 4അവന്,
ഓേരാ കഴുത സ്വന്തമായുള്ള മുപ്പത് പു്രതന്മാരും, അവർക്ക് മുപ്പത്
പട്ടണങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഗിെലയാദ ്േദശത്തുള്ള ഈ പട്ടണങ്ങൾ
ഇന്നുവെരയും ഹേവ്വാത്ത്-യായീർഎന്ന േപരിൽഅറിയെപ്പടുന്നു. 5യായീർ
മരിച്ച ,കാേമാന ്പട്ടണത്തില ്അവെനഅടക്കം െചയ്തു.

6 യി്രസാേയൽ മക്കൾ പിെന്നയും യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്
െചയ്തു ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും, അസ്േതാെരത്ത് േദവിേയയും
അരാമ്യരുേടയും സീേദാന്യരുേടയും േമാവാബ്യരുേടയും അേമ്മാന്യരുേടയും
െഫലിസ്ത്യരുേടയും േദവന്മാെരയും േസവിച്ച ; യേഹാവെയ േസവിക്കാെത
ഉേപക്ഷിച്ച . 7അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േകാപം യി്രസാേയലിെന്റ േനെര
ജ്വലിച്ച ;യേഹാവഅവെര െഫലിസ്ത്യരുെടയുംഅേമ്മാന്യരുെടയും കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച . 8അവർ ആ വർഷംമുതൽ പതിെനട്ട് വർഷം േയാർദ്ദാനക്കെര
ഗിെലയാദ് എന്ന അേമാര്യേദശെത്ത എല്ലാ യി്രസാേയൽമക്കെളയും,



ന്യായാധിപന്മാർ 10:9 394 ന്യായാധിപന്മാർ 11:8

ഉപ്രദവിച്ച െഞരുക്കി. 9 കൂടാെത, യി്രസാേയൽ വളെര കഷ്ടത്തിൽ
ആകത്തക്കവണ്ണം അേമ്മാന്യർ, െയഹൂദേയാടും െബന്യാമീേനാടും
എ്രഫയീംഗൃഹേത്താടും യുദ്ധം െചയ് വാൻ േയാർദ്ദാൻ കടന്നു.
10 യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച : ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട
ൈദവെത്ത ഉേപക്ഷിക്കയും ബാൽവി്രഗഹങ്ങെള േസവിക്കയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് അങ്ങേയാട് പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
11 യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് മി്രസയീമ്യർ,
അേമാര്യർ, അേമ്മാന്യർ, െഫലിസ്ത്യർ എന്നിവരുെട കയ്യിൽനിന്ന് ഞാൻ
നിങ്ങെള രക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 12 കൂടാെത സീേദാന്യരും അമാേലക്യരും
മാേവാന്യരും നിങ്ങെള െഞരുക്കി; നിങ്ങൾ എേന്നാട് നിലവിളിച്ച ; ഞാൻ
നിങ്ങെള അവരുെട കയ്യിൽനിന്നും രക്ഷിച്ച . 13എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ച ; അതുെകാണ്ട് ഇനി ഞാൻ
നിങ്ങെള രക്ഷിക്കയില്ല. 14 നിങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ട ള്ള േദവന്മാേരാട്
നിലവിളിപ്പിൻ; അവർ നിങ്ങള െട കഷ്ടകാലത്ത് നിങ്ങെള രക്ഷിക്കെട്ട.
15 യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവേയാട:് ഞങ്ങൾ പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ഇഷ്ടംേപാെലെയാെക്കയും ഞങ്ങേളാട് െചയ്തുെകാൾക;
ഇന്ന് മാ്രതംഞങ്ങെളവിടുവിേക്കണേമഎന്ന് പറഞ്ഞു. 16അവർതങ്ങള െട
ഇടയിൽനിന്ന് അന്യൈദവങ്ങെള നീക്കിക്കളഞ്ഞ്, യേഹാവെയ േസവിച്ച ;
ആകയാൽഅവരുെടഅരിഷ്ടതയിൽയേഹാവക്ക്സഹതാപം േതാന്നി.

17 അനന്തരം അേമ്മാന്യർ ഒന്നിച്ച കൂടി ഗിെലയാദിൽ പാളയമിറങ്ങി;
യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഒരുമിച്ച് മിസ്പയിലും പാളയമിറങ്ങി. 18ഗിെലയാദിെല
്രപഭുക്കന്മാരും ജനവും തമ്മിൽതമ്മിൽ: അേമ്മാന്യേരാട് യുദ്ധം
ആരംഭിക്കുന്നവൻആർ? അവൻ ഗിെലയാദ്നിവാസികൾക്ക് തലവനാകും
എന്ന് പറഞ്ഞു.

11
1 ഗിെലയാദ്യനായ യിഫ്താഹ് പരാ്രകമശാലി എങ്കിലും േവശ്യാപു്രതൻ
ആയിരുന്നു; യിഫ്താഹിെന്റ പിതാേവാ ഗിെലയാദ് ആയിരുന്നു.
2 ഗിെലയാദിെന്റ ഭാര്യയും അവന് പു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ച ; അവർ
വളർന്നേശഷം യിഫ്താഹിേനാട്: നീ ഞങ്ങള െട പിതൃഭവനത്തിൽ
അവകാശം ്രപാപിക്കയില്ല; നീ പരസ്്രതീയുെട മകനേല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ്
അവെന ഓടിച്ച കളഞ്ഞു. 3അങ്ങെന യിഫ്താഹ് തെന്റ സേഹാദരന്മാെര
വിട്ട് േതാബ് േദശത്ത് െചന്ന് പാർത്തു; നിസ്സാരന്മാരായ ചിലർ
യിഫ്താഹിേനാടു േചർന്ന്അവനുമായിസഹവസിച്ച .

4കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അേമ്മാന്യർ യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധംെചയ്തു.
5 അേമ്മാന്യർ യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഗിെലയാദിെല
മൂപ്പന്മാർ യിഫ്താഹിെന േതാബ് േദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവരുവാൻ െചന്നു.
6 അവർ യിഫ്താഹിേനാട്: അേമ്മാന്യേരാട് യുദ്ധം െചേയ്യണ്ടതിന് നീ
വന്ന് ഞങ്ങള െട ൈസന്യാധിപനായിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 യിഫ്താഹ്
ഗിെലയാദ്യേരാട:് നിങ്ങൾ എെന്ന പെകച്ച് എെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽ
നിന്ന് എെന്ന നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ലേയാ? ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കഷ്ടത്തിൽ
ആയേപ്പാൾ എെന്റ അടുക്കൽ എന്തിന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
8 ഗിെലയാദിെല മൂപ്പന്മാർ യിഫ്താഹിേനാട:് നീ ഞങ്ങേളാടുകൂെട വന്ന്
അേമ്മാന്യേരാട് യുദ്ധംെചയ്കയും ഗിെലയാദിെല സകലനിവാസികൾക്കും
തലവനായിരിക്കയും െചേയ്യണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ നിെന്റ അടുക്കൽ
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ഇേങ്ങാട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 9 യിഫ്താഹ് ഗിെലയാദിെല
മൂപ്പന്മാേരാട:് അേമ്മാന്യേരാട് യുദ്ധം െചയ് വാൻ നിങ്ങൾ എെന്ന
െകാണ്ടുേപായിട്ട,് യേഹാവ അവെര എെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ
എെന്ന തലവനാക്കുേമാ എന്ന് േചാദിച്ച . 10 ഗിെലയാദിെല മൂപ്പന്മാർ
യിഫ്താഹിേനാട;് നീ പറഞ്ഞതുേപാെല ഞങ്ങൾ െചയ്യ െമന്നുള്ളതിന്
യേഹാവ നമ്മുെട മേദ്ധ്യ സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞു. 11അങ്ങെന യിഫ്താഹ്
ഗിെലയാദിെല മൂപ്പന്മാേരാടുകൂെട േപായി; ജനം അവെന തലവനും
ൈസന്യാധിപനും ആക്കി; യിഫ്താഹ് മിസ്പയിൽെവച്ച് യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽതെന്റകാര്യെമല്ലാം ്രപസ്താവിച്ച .

12 അനന്തരം യിഫ്താഹ് അേമ്മാന്യരുെട രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
ദൂതന്മാെര അയച്ച : നീ എേന്നാട് യുദ്ധം െചയ് വാൻ എെന്റ േദശത്ത്
വേരണ്ടതിന് നിനെക്കന്തുകാര്യം എന്ന് പറയിച്ച . 13അേമ്മാന്യരുെട രാജാവ്
യിഫ്താഹിെന്റ ദൂതന്മാേരാട:് മി്രസയീമിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട വന്നേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽ അർേന്നാൻ മുതൽ യാേബ്ബാേക്കാളവും േയാർദ്ദാൻ
വെരയും ഉള്ള എെന്റ േദശം ൈകവശമാക്കിയതിനാൽ തേന്ന; ഇേപ്പാൾ
ആ േദശങ്ങെള സമാധാനേത്താെട മടക്കിത്തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു.
14 യിഫ്താഹ് പിെന്നയും അേമ്മാന്യരുെട രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
ദൂതന്മാെര അയച്ച , 15 അവേനാട് പറയിച്ചെതെന്തന്നാൽ: യിഫ്താഹ്
ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: 16 യി്രസാേയൽ േമാവാബ് േദശേമാ അേമ്മാന്യരുെട
േദശേമാ ൈകവശെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല; അവർ മി്രസയീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി െചങ്കടൽവെര സഞ്ചരിച്ച് കാേദശിൽ എത്തി.
17 യി്രസാേയൽ ഏേദാം രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച്
േദശത്തുകൂടി കടന്നുേപാകുവാൻ അനുവാദം േചാദിച്ച എങ്കിലും
ഏേദാംരാജാവ് സമ്മതിച്ചില്ല; േമാവാബ ്രാജാവിെന്റ അടുക്കലും
പറഞ്ഞയച്ച , അവനും സമ്മതിച്ചില്ല; അങ്ങെന യി്രസാേയൽ കാേദശിൽ
പാർത്തു. 18അവർമരുഭൂമിയിൽക്കൂടിസഞ്ചരിച്ച്ഏേദാം േദശവും േമാവാബ്
േദശവും ചുറ്റി േമാവാബ് േദശത്തിെന്റ കിഴക്ക് എത്തി അർേന്നാന്നക്കെര
പാളയമിറങ്ങി; അർേന്നാൻ േമാവാബിെന്റ അതിരായിരുന്നതിനാൽ
േമാവാബിെന്റ അതിരിനകത്ത് അവർ കടന്നില്ല. 19 പിെന്ന യി്രസാേയൽ
െഹശ്േബാനിൽ വാണിരുന്ന അേമാര്യ രാജാവായ സീേഹാെന്റ അടുക്കൽ
ദൂതന്മാെര അയച്ച് “നിെന്റ േദശത്തുകൂടി ഞങ്ങള െട സ്ഥലേത്തക്ക്
കടന്നുേപാകുവാൻ അനുവാദം തേരണം എന്ന് പറയിച്ച ”. 20 എങ്കിലും
സീേഹാൻ യി്രസാേയലിെന വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട് തെന്റ
േദശത്തുകൂടി കടന്നുേപാകുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല അവൻ ജനെത്ത
ഒെക്കയുംവിളിച്ച കൂട്ടി,യഹസിൽപാളയമിറങ്ങി,അവേരാട് യുദ്ധംെചയ്തു.
21 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ, സീേഹാെനയും അവെന്റ
സകലജനെത്തയും യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; അങ്ങെന അവർ
അവെര േതാല്പിച്ച്, ആ േദശനിവാസികളായ അേമാര്യരുെട േദശം
ഒെക്കയും ൈകവശമാക്കി. 22അർേന്നാൻ മുതൽ യാേബ്ബാക്ക് വെരയും
മരുഭൂമിമുതൽ േയാർദ്ദാൻവെരയുമുള്ള അേമാര്യരുെട േദശം ഒെക്കയും
അവർ അധീനെപ്പടുത്തി. 23 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ
ജനമായയി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്അേമാര്യെര നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിെക്ക
നീ അത് വീണ്ടും ൈകവശമാക്കുവാൻ േപാകുന്നുേവാ? 24നിെന്റ േദവനായ
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െകേമാശ് അവകാശമായി തരുന്ന േദശെത്ത നീ അനുഭവിക്കുകയില്ലേയാ?
അങ്ങെന തെന്ന ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ഞങ്ങൾക്ക്
തരുന്ന അവകാശം ഞങ്ങള ം അനുഭവിക്കും. 25 സിേപ്പാരിെന്റ മകൻ
ബാലാക്ക് എന്ന േമാവാബ് രാജാവിെനക്കാൾ നീ േയാഗ്യേനാ? അവൻ
യി്രസാേയലിേനാട് എേപ്പാെഴങ്കിലും മൽസരിച്ചിട്ട േണ്ടാ? യുദ്ധം
െചയ്തിട്ട േണ്ടാ? 26 യി്രസാേയൽ െഹശ്േബാനിലും അേരാേവരിലും
അവയുെട ്രഗാമങ്ങളിലും അർേന്നാൻതീരത്തുള്ള എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും
മുന്നൂറു വർഷങ്ങേളാളം പാർത്തിരിെക്ക, ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ
അവെയ എന്തുെകാണ്ട് വീെണ്ടടുത്തില്ല? 27ആകയാൽ ഞാൻ നിേന്നാട്
അന്യായം െചയ്തിട്ടില്ല; എേന്നാട് യുദ്ധം െചയ്യന്നതിനാൽ നീ ആകുന്നു
അന്യായം െചയ്യന്നത;് യേഹാവ എന്ന ന്യായാധിപതി ഇന്ന് യി്രസാേയൽ
മക്കള െടയും അേമ്മാന്യരുെടയും മേദ്ധ്യ ന്യായം വിധിക്കെട്ട. 28 എന്നാൽ
യിഫ്താഹിെന്റവാക്കുകൾഅേമ്മാന്യരുെട രാജാവ് വകവച്ചില്ല.

29 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആത്മാവ് യിഫ്താഹിെന്റ േമൽ വന്നു;
അവൻഗിെലയാദിലും മനെശ്ശയിലും കൂടി കടന്ന് ഗിെലയാദിെല മിസ്പയിൽ
എത്തി; അവിെടനിന്ന് അേമ്മാന്യരുെട േനെര െചന്നു. 30 യിഫ്താഹ്
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു േനർച്ചേനർന്ന് പറഞ്ഞത്: നീ അേമ്മാന്യെര
എെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുെമങ്കിൽ 31 ഞാൻ അേമ്മാന്യെര ജയിച്ച
സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ, എെന്റ വീട്ട വാതില് ക്കൽ നിന്ന്
എെന്ന എതിേരറ്റ വരുന്നത് യേഹാെവക്കുള്ളതാകും; അതിെന ഞാൻ
േഹാമയാഗമായി അർപ്പിക്കും. 32 ഇങ്ങെന യിഫ്താഹ് അേമ്മാന്യേരാട്
യുദ്ധം െചയ് വാൻ അവരുെട േനെര െചന്നു; യേഹാവ അവെര അവെന്റ
കയ്യിൽഏല്പിച്ച . 33അവൻഅേരാേവർമുതൽമിന്നീേത്താളവും,ആേബൽ-
െകരാമീംവെരയും ഒരു മഹാസംഹാരംനടത്തി;ഇരുപത് പട്ടണംജയിച്ചടക്കി.

34എന്നാൽയിഫ്താഹ് മിസ്പയിൽതെന്റവീട്ടിേലക്കു െചല്ല േമ്പാൾ,ഇതാ,
അവെന്റമകൾതേപ്പാടും നൃത്തേത്താടും കൂെടഅവെനഎതിേരറ്റ വരുന്നു;
അവൾ അവന് ഏകപു്രതി ആയിരുന്നു; അവളല്ലാെത അവന് േവെറ
മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 35 അവെള കണ്ടയുടെന അവൻ വസ്്രതം
കീറി, “അേയ്യാ എെന്റ മകേള, നീ എെന്റ തല കുനിയിച്ച ; നീയും എെന്ന
വ്യസനിപ്പിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ആക്കിയേല്ലാ; യേഹാവേയാടു ഞാൻ
പറഞ്ഞുേപായി; േനർച്ചയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പിന്മാറിക്കൂടാ”എന്ന് പറഞ്ഞു.
36അവൾഅവേനാട,് “അപ്പാ,നീയേഹാവേയാട്പറഞ്ഞുേപായിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,
യേഹാവ നിനക്ക് േവണ്ടി നിെന്റ ശ്രതുക്കളായ അേമ്മാന്യേരാട് ്രപതികാരം
നടത്തിയിരിക്കയാൽ നിെന്റ വായിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടതുേപാെല എേന്നാട്
െചയ്ക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 37 “എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് േവണ്ടി
െചയ്തു തേരണം; ഞാനും എെന്റ സഖിമാരും മാ്രതമായി പർവ്വതങ്ങളിൽ
െചന്ന് എെന്റ കന്യാത്വെത്തക്കുറിച്ച വിലാപം കഴിേക്കണ്ടതിന് എനിക്ക്
രണ്ടുമാസം തേരണം “എന്ന് അവൾ തെന്റഅപ്പേനാട് പറഞ്ഞു. 38അതിന്
അവൻ: േപാക എന്നു പറഞ്ഞ് അവെള രണ്ടു മാസേത്തക്ക് അയച്ച ;
അവൾ തെന്റ സഖിമാരുമായി െചന്ന് തെന്റ കന്യാത്വെത്തക്കുറിച്ച്
പർവ്വതങ്ങളിൽ വിലാപം കഴിച്ച . 39 രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞ് അവൾ തെന്റ
അപ്പെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു; അവൻ േനർന്നിരുന്ന േനർച്ചേപാെല*

* 11. 39 േനർച്ചേപാെലഅവള െടശിഷ്ടകാലംയേഹാവക്ക് കന്യകയായി പാര ്ത്തു
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അവേളാട് െചയ്തു;അവൾഒരു പുരുഷെനയുംഅറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 40പിെന്ന
ആണ്ടുേതാറും യി്രസാേയലിെല കന്യകമാർ നാല് ദിവസം ഗിെലയാദ്യനായ
യിഫ്താഹിെന്റ മകെളക്കുറിച്ച് വിലപിപ്പാൻ േപാകുന്നത് യി്രസാേയലിൽ ഒരു
ആചാരമായ്തീർന്നു.

12
1 അനന്തരം എ്രഫയീമ്യർ ഒന്നിച്ച കൂടി േയാര് ദാന ് നദി കടന്ന്
വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സേഫാന് പട്ടണത്തില ് െചന്ന് യിഫ്താഹിേനാട്:
അേമ്മാന്യേരാടുള്ള യുദ്ധത്തിന് നീ ഞങ്ങെള വിളിക്കാഞ്ഞത് എന്ത?്
ഞങ്ങൾ നിെന്ന വീട്ടിനകത്തിട്ട് തീ െവച്ച ചുട്ട കളയും എന്ന് പറഞ്ഞു.
2 യിഫ്താഹ് അവേരാട്: എനിക്കും എെന്റ ജനത്തിനും അേമ്മാന്യേരാട്
വലിയ കലഹം ഉണ്ടായേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങെള വിളിെച്ചങ്കിലും,
നിങ്ങൾ അവരുെട കയ്യിൽനിന്ന് എെന്ന രക്ഷിച്ചില്ല. 3 നിങ്ങൾ എെന്ന
രക്ഷിക്കയിെല്ലന്ന് കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ ജീവെന ഉേപക്ഷിച്ച്
അേമ്മാന്യരുെട േനെര െചന്നു; യേഹാവ അവെര എെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച .
ഇങ്ങെന ആയിരിെക്ക, നിങ്ങൾ ഇന്ന് എേന്നാട് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത്
എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. 4അനന്തരം യിഫ്താഹ് ഗിെലയാദ്യെര ഒെക്കയും
കൂട്ടി, എ്രഫയീമ്യേരാട് യുദ്ധം െചയ്ത് അവെര േതാല്പിച്ച ; “ഗിെലയാദ്യരായ
നിങ്ങൾ എ്രഫയീമിെന്റയും മനെശ്ശയുെടയും ഇടയിൽ എ്രഫയീമ്യരിൽ നിന്ന്
ഓടിേപ്പായവർ ആകുന്നു “എന്ന് എ്രഫയീമ്യർ പറയുകെകാണ്ട് ഗിെലയാദ്യർ
അവെര സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു. 5 ഗിെലയാദ്യർ എ്രഫയീംഭാഗത്തുള്ള
േയാർദ്ദാെന്റ കടവുകൾ എ്രഫയീമ്യർ എത്തും മുമ്പ് പിടിച്ച ; രക്ഷെപട്ട
എ്രഫയീമ്യരിൽ ആെരങ്കിലും “ഞാൻ അക്കരക്കു കടക്കെട്ട “എന്ന്
പറയുേമ്പാൾ ഗിെലയാദ്യർ അവേനാട:് നീ എ്രഫയീമ്യേനാ എന്ന് േചാദിക്കും;
“അല്ല “എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ, 6 അവർ അവേനാട് “ശിേബ്ബാെലത്ത്
“എന്ന് പറയാൻ പറയും; അത് അവന് ശരിയായി ഉച്ചരിക്കുവാൻ
കഴിയായ്കെകാണ്ട് അവൻ “സിേബ്ബാെലത്ത് “എന്ന് പറയും. അേപ്പാൾ
അവർ അവെന പിടിച്ച് േയാർദ്ദാെന്റ കടവുകളിൽവച്ച് െകാല്ല ം; അങ്ങെന
ആകാലത്ത്എ്രഫയീമ്യരിൽനാല്പത്തീരായിരംേപർ മരിച്ച വീണു.

7 യിഫ്താഹ് യി്രസാേയലിന് ആറ് വർഷം ന്യായാധിപനായിരുന്നു; പിെന്ന
ഗിെലയാദ്യനായ യിഫ്താഹ് മരിച്ച , ഗിെലയാദ്യപട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ
അവെനഅടക്കം െചയ്തു.

8 അവെന്റ േശഷം േബത്ത-്േലേഹമ്യനായ ഇബ്സാൻ യി്രസാേയലിന്
ന്യായാധിപനായിരുന്നു. 9അവന് മുപ്പത് പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
മുപ്പത് പു്രതിമാെര വിവാഹം െചയ്തയക്കുകയും തെന്റ പു്രതന്മാർക്കു
മുപ്പത് കന്യകമാെര െകാണ്ടുവരികയും െചയ്തു. അവൻ യി്രസാേയലിന്
ഏഴ് വർഷം ന്യായാധിപനായിരുന്നു. 10 പിെന്ന ഇബ്സാൻ മരിച്ച േബത്ത-്
േലേഹമിൽഅവെനഅടക്കം െചയ്തു.

11 അവെന്റ േശഷം െസബൂലൂന്യനായ ഏേലാൻ യി്രസാേയലിന്
ന്യായാധിപനായി; പത്തു വർഷം യി്രസാേയലിൽ ന്യായപാലനം െചയ്തു.
12പിെന്ന െസബൂലൂന്യനായ ഏേലാൻ മരിച്ച ;അവെന െസബൂലൂൻ നാട്ടിൽ
അയ്യാേലാനിൽഅടക്കം െചയ്തു.

13അവെന്റ േശഷം ഹിേല്ലലിെന്റ മകൻ അബ്േദാൻ എന്ന പിരാേഥാന്യൻ
യി്രസാേയലിന് ന്യായാധിപനായിരുന്നു. 14 ഓേരാ കഴുത സ്വന്തമായുള്ള
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നാല്പത് പു്രതന്മാരും മുപ്പത് പൗ്രതന്മാരും അവനുണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
യി്രസാേയലിന് എട്ട് വർഷം ന്യായാധിപനായിരുന്നു. 15 പിെന്ന ഹിേല്ലലിെന്റ
മകൻഅബ്േദാൻ എന്ന പിരാേഥാന്യൻ മരിച്ച ;അവെന എ്രഫയീംേദശത്ത്
അമാേലക്യരുെട മലനാട്ടിെല പിരാേഥാനിൽഅടക്കം െചയ്തു.

13
1 യി്രസാേയൽ മക്കൾ പിെന്നയും യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്
െചയ്തു;യേഹാവഅവെരനാല്പത്വർഷംെഫലിസ്ത്യരുെടകയ്യിൽഏല്പിച്ച .

2 എന്നാൽ ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ, േസാരഹിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പുരുഷൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ േപർ മാേനാഹ എന്നായിരുന്നു; അവെന്റ
ഭാര്യ മച്ചിയായിരുന്നതിനാൽ ്രപസവിച്ചിരുന്നില്ല. 3 ആ സ്്രതീക്ക്
യേഹാവയുെട ദൂതൻ ്രപത്യക്ഷനായി അവേളാട് പറഞ്ഞത് ‘നീ മച്ചിയേല്ലാ,
്രപസവിച്ചിട്ട മില്ല; എങ്കിലും നീ ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും.
4 ആകയാൽ നീ സൂക്ഷിച്ച െകാൾക, വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുത;്
അശുദ്ധമായെതാന്നും തിന്നുകയുമരുത.് 5 നീ ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന
്രപസവിക്കും; അവെന്റ തലയിൽ ക്ഷൗരക്കത്തി െതാടുവിക്കരുത;് ബാലൻ
ഗർഭംമുതൽ ൈദവത്തിന് നാസീരായിരിക്കും*; അവൻ യി്രസാേയലിെന
െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങും”. 6 സ്്രതീ െചന്ന്
ഭർത്താവിേനാട് പറഞ്ഞത് “ഒരു ൈദവപുരുഷൻ എെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു; അവെന്റ മുഖം ഒരു ൈദവദൂതെന്റ മുഖംേപാെല അതിഭയങ്കരം
ആയിരുന്നു; അവൻ എവിെടനിന്നാെണന്ന് ഞാൻ അവേനാട് േചാദിച്ചില്ല;
തെന്റ േപർ അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞതും ഇല്ല. 7അവൻ എേന്നാട് നീ
ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും; ആകയാൽ നീ വീഞ്ഞും മദ്യവും
കുടിക്കരുത;് അശുദ്ധമായെതാന്നും തിന്നുകയും അരുത;് ബാലൻ
ഗർഭംമുതൽ ജീവപര്യന്തം ൈദവത്തിന് നാസീരായിരിക്കും”എന്ന് പറഞ്ഞു.
8 മാേനാഹ യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച : “കർത്താേവ, അങ്ങ് അയച്ച
ൈദവപുരുഷൻ വീണ്ടും ഞങ്ങള െട അടുക്കൽവന്ന്, ജനിപ്പാനിരിക്കുന്ന
ബാലെന്റ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ െചേയ്യണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക്
ഉപേദശിച്ച് തേരണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 9 ൈദവം മാേനാഹയുെട
്രപാർത്ഥന േകട്ട ; അവൾ വയലിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ൈദവദൂതൻ വീണ്ടും
അവള െട അടുക്കൽ വന്നു; അേപ്പാൾ അവള െട ഭർത്താവ് മാേനാഹ
കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 10 ഉടെന അവൾ ഓടിെച്ചന്ന് ഭർത്താവിെന
അറിയിച്ച ; “അന്ന് എെന്റ അടുക്കൽ വന്ന ആൾ ഇതാ, എനിക്ക്
്രപത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു” എന്ന് അവേനാട് പറഞ്ഞു. 11 മാേനാഹ
എഴുേന്നറ്റ് ഭാര്യേയാടുകൂെട െചന്ന് ആ പുരുഷെന്റ അടുക്കൽ എത്തി;
“അങ്ങാേണാ ഈ സ്്രതീേയാട് സംസാരിച്ച ആൾ? “എന്ന് േചാദിച്ചേപ്പാൾ
“ഞാൻ തേന്ന” എന്ന് ആ ആൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. 12 മാേനാഹ
അവേനാട:് “അങ്ങയുെട വചനം നിവൃത്തിയാകുേമ്പാൾ ബാലെന്റ
ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച ം അവെന്റ ്രപവൃത്തിെയക്കുറിച്ച ം ഞങ്ങൾ
ആചരിേക്കണ്ടചട്ടങ്ങൾഎെന്തല്ലാമാണ?്”എന്ന് േചാദിച്ച . 13യേഹാവയുെട
ദൂതൻ മാേനാഹേയാട് “ഞാൻ സ്്രതീേയാട് പറഞ്ഞെതാെക്കയും അവൾ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളെട്ട. 14 മുന്തിരിവള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന യാെതാന്നും
അവൾ തിന്നരുത;് വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുത;് അശുദ്ധമായെതാന്നും
* 13. 5 നാസീരായിരിക്കുംസംഖ്യഅധ്യായം 6 േനാക്കുക
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തിന്നുകയും അരുത;് ഞാൻ അവേളാട് കല്പിച്ചെതാെക്കയും അവൾ
ആചരിേക്കണം “എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 മാേനാഹ യേഹാവയുെട ദൂതേനാട്:
“ഞങ്ങൾ ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയ അേങ്ങയ്ക്കായി പാകം െചയ്യ ം
വെര താമസിേക്കണേമ “എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 യേഹാവയുെട ദൂതൻ
മാേനാഹേയാട:് “നീ എെന്ന താമസിപ്പിച്ചാലും ഞാൻ നിെന്റ ആഹാരം
കഴിക്കയില്ല; ഒരു േഹാമയാഗം കഴിക്കുെമങ്കിൽ, അത് യേഹാവയ്ക്ക്
കഴിച്ച െകാൾക “എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ യേഹാവയുെട ദൂതൻ എന്ന്
മാേനാഹ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 17 മാേനാഹ യേഹാവയുെട ദൂതേനാട്: “ഈ
വചനം നിവൃത്തിയാകുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ ബഹുമാനിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങയുെട േപെരന്ത”് എന്ന് േചാദിച്ച . 18 യേഹാവയുെട ദൂതൻ
അവേനാട് “എെന്റ േപർ േചാദിക്കുന്നത് എന്ത?് അത് അതിശയമുള്ളത്
“എന്ന് പറഞ്ഞു. 19 അങ്ങെന മാേനാഹ ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയും
േഭാജനയാഗെത്തയും െകാണ്ടുവന്ന് ഒരു പാറേമൽ യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം
കഴിച്ച ; മാേനാഹയും ഭാര്യയും േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക യേഹാവയുെട
ദൂതൻ ഒരു അതിശയം ്രപവർത്തിച്ച . 20അഗ്നിജ്വാല യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
നിന്ന് ആകാശത്തിേലക്ക് െപാങ്ങിയേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ദൂതൻ
യാഗപീഠത്തിെന്റ ജ്വാലേയാടുകൂെട കയറിേപ്പായി; മാേനാഹയും ഭാര്യയും
കണ്ടു, സാഷ്ടാംഗം വീണു. 21 യേഹാവയുെട ദൂതൻ മാേനാെഹക്കും
ഭാര്യക്കും പിെന്ന ്രപത്യക്ഷനായില്ല; അങ്ങെന അത് യേഹാവയുെട
ദൂതൻ എന്ന് മാേനാഹ അറിഞ്ഞ്. 22 “ൈദവെത്ത കണ്ടതുെകാണ്ട് നാം
മരിച്ച േപാകും “എന്ന് മാേനാഹ ഭാര്യേയാട് പറഞ്ഞു. 23 ഭാര്യ അവേനാട്
“നെമ്മ െകാല്ല വാൻ യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എങ്കിൽ, യേഹാവ
നമ്മുെട േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും ൈകെക്കാൾകേയാ, ഇവ
ഒെക്കയും നമുക്ക് കാണിച്ച തരികേയാ, ഇേപ്പാൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നെമ്മ
അറിയിക്കേയാ െചയ്കയില്ലായിരുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 24അനന്തരം സ്്രതീ
ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ,അവന് ശിംേശാൻ എന്ന് േപരിട്ട ;ബാലൻ വളർന്നു;
യേഹാവ അവെന അനു്രഗഹിച്ച . 25 േസാെരക്കും എസ്താേയാലിന്നും
മേദ്ധ്യയുള്ള മഹേന-ദാനിൽ†െവച്ച് യേഹാവയുെട ആത്മാവ് അവെന
ഉദ്യമിപ്പിച്ച തുടങ്ങി.

14
1 അനന്തരം ശിംേശാൻ തിമ്ന ്രഗാമത്തിേലക്ക് െചന്ന,് അവിെട ഒരു
െഫലിസ്ത്യയുവതിെയ കണ്ടു. 2 അവൻ വന്ന് തെന്റ അപ്പേനാടും
അമ്മേയാടും പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ തിമ്നയിൽ ഒരു െഫലിസ്ത്യയുവതിെയ
കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവെള എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് എടുക്കണം”. 3അവെന്റ
അപ്പനും അമ്മയും അവേനാട:് “അ്രഗചർമ്മികളായ െഫലിസ്ത്യരിൽനിന്ന്
ഒരു ഭാര്യെയ എടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
പു്രതിമാരിലുംനമ്മുെടസകലജനത്തിലുംആരുമില്ലേയാ”എന്ന് േചാദിച്ചതിന്
ശിംേശാൻതെന്റഅപ്പേനാട:് “അവെളഎനിക്ക് ഭാര്യയായി േവണം;അവെള
എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 ഇത് യേഹാവയാൽ
വന്നതാെണന്ന്അവെന്റഅപ്പനുംഅമ്മയുംഅറിഞ്ഞിരുന്നില്ല;ആകാലത്ത്
യി്രസാേയലിെന്റ േമൽ െഫലിസ്ത്യർക്ക് ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ,
യേഹാവഅവർെക്കതിെരഅവസരംഅേന്വഷിക്കയായിരുന്നു.
† 13. 25 മഹേന-ദാനിൽ ദാന ്പാളയത്തില ്
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5അങ്ങെനശിംേശാൻഅവെന്റഅമ്മയപ്പന്മാേരാടു കൂെട തിമ്നയിേലക്ക്
േപായി; തിമ്െനക്കരിെകയുള്ള മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
അ്രപതീക്ഷിതമായി ഒരു ബാലസിംഹം അവെന്റേനെര അലറിവന്നു.
6അേപ്പാൾയേഹാവയുെടആത്മാവ്അവെന്റേമൽവന്നു;അവെന്റകയ്യിൽ
ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട ം അവൻ അതിെന ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയേപ്പാെല
കീറിക്കളഞ്ഞു; താൻ െചയ്തത് അപ്പേനാടും അമ്മേയാടും പറഞ്ഞില്ല.
7 പിെന്ന അവൻ െചന്ന് ആ സ്്രതീേയാട് സംസാരിച്ച ; അവെള ശിംേശാന്
ഇഷ്ടമായി. 8 കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ അവെള വിവാഹം
കഴിക്കുവാൻ തിരിെക േപായേപ്പാൾ, സിംഹത്തിെന്റ ഉടൽ കാേണണ്ടതിന,്
മാറിെച്ചന്ന് േനാക്കി; സിംഹത്തിെന്റ ഉടലിന്നകത്ത് ഒരു േതനീച്ചക്കൂട്ടവും
േതനും കണ്ടു. 9 അവൻ കുറച്ച് േതൻ കയ്യിൽ എടുത്ത് തിന്നുെകാണ്ട്
നടന്ന,് അപ്പെന്റയും അമ്മയുെടയും അടുക്കൽ െചന്ന് അവർക്കും
െകാടുത്തു; അവരും തിന്നു; എന്നാൽ േതൻ ഒരു സിംഹത്തിെന്റ
ഉടലിൽനിന്ന് എടുത്തതാെണന്ന്അവൻഅവേരാട് പറഞ്ഞില്ല. 10അങ്ങെന
അവെന്റ അപ്പൻ ആ സ്്രതീയുെട വീട്ടിൽ െചന്നു; ശിംേശാൻ അവിെട
ഒരു വിരുന്ന് കഴിച്ച ; യൗവനക്കാർ അങ്ങെന െചയ്ക പതിവായിരുന്നു.
11 അവർ അവെന കണ്ടേപ്പാൾ അവേനാടുകൂെട ഇരിപ്പാൻ മുപ്പത്
േതാഴന്മാെര െകാണ്ടുവന്നു. 12 ശിംേശാൻ അവേരാട്: “ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
ഒരു കടങ്കഥ പറയാം; വിരുന്നിെന്റ ഏഴു ദിവസത്തിനകം നിങ്ങൾ
അതിെന്റ ഉത്തരം ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്
ഉള്ളങ്കിയും മുപ്പത് വിേശഷവസ്്രതവും തരാം. 13 ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക്
പറവാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിേലാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മുപ്പത് ഉള്ളങ്കിയും മുപ്പത്
വിേശഷവസ്്രതവും തേരണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ അവേനാട:് “നിെന്റ
കടം പറക; ഞങ്ങൾ േകൾക്കെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. 14അവൻ അവേരാട:്
“േഭാക്താവിൽനിന്ന് േഭാജനവും മല്ലനിൽനിന്ന് മധുരവും പുറെപ്പട്ട ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഉത്തരം പറവാൻ മൂന്നു ദിവസേത്താളം അവർക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല. 15 ഏഴാം ദിവസത്തിേലാ* അവർ ശിംേശാെന്റ ഭാര്യേയാട:്
“ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞുതരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ ഭർത്താവിെന
വശീകരിക്ക; അെല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിെന്നയും നിെന്റ പിതൃഭവനെത്തയും
തീെവച്ച് ചുട്ട കളയും; ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ൈകവശെപ്പടുേത്തണ്ടതിേനാ
നിങ്ങൾഞങ്ങെളവിളിച്ച വരുത്തിയത്”എന്ന് പറഞ്ഞു. 16ശിംേശാെന്റ ഭാര്യ
അവെന്റ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞുെകാണ്ട:് “നീ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നില്ല, എെന്ന
േദ്വഷിക്കുന്നു; എെന്റ സ്വജനത്തിെല യൗവനക്കാേരാട് ഒരു കടം പറഞ്ഞിട്ട്
എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞുതന്നില്ലേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവേളാട:്
“എെന്റ അപ്പേനാടും അമ്മേയാടും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുെകാടുത്തിട്ടില്ല;
പിെന്ന നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരുേമാ?” എന്ന് പറഞ്ഞു. 17 വിരുന്നിെന്റ
ഏഴ് ദിവസവും അവൾ അവെന്റ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു;
അവൾ അവെന അസഹ്യെപ്പടുത്തുകെകാണ്ട,് ഏഴാം ദിവസം അവൻ
അവൾക്കും, അവൾആ യൗവനക്കാർക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞു െകാടുത്തു.
18 ഏഴാം ദിവസം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുംമുെമ്പ പട്ടണക്കാർ അവേനാട:്
“േതനിെനക്കാൾ മധുരമുള്ളത് എന്ത?് സിംഹെത്തക്കാൾബലമുള്ളത് എന്ത്
എന്നപറഞ്ഞു.അതിന്അവൻഅവേരാട”്നിങ്ങൾഎെന്റപശുക്കിടാവിെന

* 14. 15 ഏഴാം ദിവസത്തിേലാ നാലാം ദിവസത്തിേലാ
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പൂട്ടി ഉഴുതില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ† എെന്റ കടം വീട്ട കയില്ലായിരുന്നു എന്ന്
പറഞ്ഞു. 19 പിെന്ന, യേഹാവയുെട ആത്മാവ് അവെന്റേമൽ ശക്തമായി
വന്നു;അവൻഅസ്കേലാന ്പട്ടണത്തിേലക്ക് െചന്ന് മുപ്പത് േപെര െകാന്ന്,
അവരുെട ഉടുപ്പ രി ഉത്തരം പറഞ്ഞവർക്ക് െകാടുത്തു. അവെന്റ േകാപം
ജ്വലിച്ച ; അവൻ തെന്റ അപ്പെന്റ വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി. 20ശിംേശാെന്റ
ഭാര്യഅവെന്റകൂട്ട കാരനായിരുന്ന േതാഴന് ഭാര്യയായിയ്തീർന്നു.

15
1 കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് േഗാതമ്പ് െകായ്ത്തുകാലത്ത് ശിംേശാൻ
ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയും െകാണ്ട് തെന്റ ഭാര്യെയ കാണ്മാൻ െചന്നു:
“എെന്റ ഭാര്യയുെട അടുക്കൽ അവള െട മുറിയിൽ ഞാൻ െചല്ലെട്ട”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അവള െട അപ്പേനാ അവെന അകത്ത് കടക്കുവാൻ
സമ്മതിക്കാെത: 2 “നീഅവെള വാസ്തവമായും െവറുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ച,്
അവെള ഞാൻ നിെന്റ േതാഴന് െകാടുത്തുേപായി; അവള െട അനുജത്തി
അവെളക്കാൾ സുന്ദരിയേല്ലാ? പകരം അവെള സ്വീകരിക്കുക” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 3 അതിന് ശിംേശാൻ: “ഇേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യർക്ക് േദാഷം
െചയ്താൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 ശിംേശാൻ േപായി
മുന്നൂറ് കുറുക്കന്മാെര പിടിച്ച് വാേലാടുവാൽ േചർത്ത് പന്തം എടുത്ത്
ഈ രണ്ട് വാലിനിടയിൽ ഓേരാ പന്തം െവച്ച് െകട്ടി. 5 പന്തത്തിന്
തീ െകാളത്തി െഫലിസ്ത്യരുെട വിളവിേലക്ക് വിട്ട ; കറ്റയും വിളവും
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം ഒലിവുേതാട്ടങ്ങള ം ചുട്ട കളഞ്ഞു. 6 “ഇതാരാണ്
െചയ്തത”് എന്ന് െഫലിസ്ത്യർ അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ തിമ്നക്കാരെന്റ
മരുമകൻ ശിംേശാൻ ആെണന്നും, ശിംേശാെന്റ ഭാര്യെയ അവൻ േതാഴന്
െകാടുത്തതുെകാണ്ടാെണന്നുംഅവർക്ക്അറിവ് കിട്ടി; െഫലിസ്ത്യർ െചന്ന്
അവെളയും അവള െട അപ്പെനയും തീയിലിട്ട് ചുട്ട കളഞ്ഞു. 7അേപ്പാൾ
ശിംേശാൻ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഇ്രപകാരം െചയ്യ കയാെണങ്കിൽ ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് ്രപതികാരം െചയ്യാതിരിക്കയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞ്, 8 അവെര
കഠിനമായി അടിച്ച് തുടയും നടുവും തകർത്തുകളഞ്ഞു. പിെന്ന അവൻ
െചന്ന്ഏതാംപാറയുെട പിളർപ്പിൽപാർത്തു.

9 എന്നാൽ, െഫലിസ്ത്യർ െചന്ന് െയഹൂദയിൽ പാളയമിറങ്ങി
േലഹിയ്െക്കതിെര അണിനിരന്നു. 10 “നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട േനെര
വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത”് എന്ന് െയഹൂദ്യർ േചാദിച്ച . “ശിംേശാൻ
ഞങ്ങേളാട് െചയ്തതുേപാെല അവേനാടും െചേയ്യണ്ടതിന് അവെന
പിടിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 11 അേപ്പാൾ
െയഹൂദയിൽനിന്ന് മൂവായിരംേപർ ഏതാംപാറയുെട പിളർപ്പിങ്കൽ െചന്ന്
ശിംേശാേനാട:് “െഫലിസ്ത്യർ നെമ്മ വാഴുന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നില്ലേയാ?
നീ ഞങ്ങേളാട് െചയ്തത് എന്ത”് എന്ന് േചാദിച്ച . “അവർ എേന്നാട്
െചയ്തതുേപാെല തെന്ന അവേരാടും െചയ്തു” എന്ന് അവൻ അവേരാട്
പറഞ്ഞു. 12അവർഅവേനാട:് “െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽഏല്പിേക്കണ്ടതിന്
നിെന്ന പിടിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിംേശാൻ
അവേരാട:് “നിങ്ങൾഎെന്നെകാല്ല കയില്ലഎന്ന്എേന്നാട്സത്യംെചയ് വിൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 13അവർഅവേനാട:് “ഇല്ല;ഞങ്ങൾനിെന്ന െകാല്ല കയില്ല;
നിെന്ന പിടിച്ച െകട്ടി അവരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിേക്കയുള്ള ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
† 14. 18 പശുക്കിടാവിെനപൂട്ടി ഉഴുതില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ
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അങ്ങെനഅവർരണ്ട്പുതിയകയർെകാണ്ട്അവെനെകട്ടി പാറയിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുേപായി. 14 അവൻ േലഹിയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യർ
അവെനകണ്ടിട്ട്ആർത്തു.അേപ്പാൾയേഹാവയുെടആത്മാവ്ശക്തിയായി
അവെന്റേമൽ വന്നു,അവെന്റൈക െകട്ടിയിരുന്ന കയർ തീയിൽ കരിഞ്ഞ
ചണനൂൽേപാെല ആയി; അവെന്റ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞുേപായി.
15 അവൻ ഒരു കഴുതയുെട പച്ചത്താടിെയല്ല് കണ്ട് ൈക നീട്ടി എടുത്തു;
അതുെകാണ്ട്ആയിരംേപെര െകാന്നുകളഞ്ഞു.
16 “കഴുതയുെടതാടിെയല്ല െകാണ്ട്
കുന്ന് ഒന്ന,്കുന്ന് രണ്ട;്
കഴുതയുെടതാടിെയല്ല െകാണ്ട്
ആയിരംേപെര ഞാൻ സംഹരിച്ച ” എന്ന് ശിംേശാൻ പറഞ്ഞു. 17 ഇങ്ങെന

പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ്അവൻതാടിെയല്ല്കയ്യിൽനിന്ന്എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു;
ആസ്ഥലത്തിന് രാമത്ത്--േലഹി*എന്ന് േപരായി.

18 പിെന്ന അവൻ വളെര ദാഹിച്ചിട്ട് യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച :
“അടിയെന്റ കയ്യാൽ ഈ മഹാജയം അങ്ങ് നല്കിയേല്ലാ; ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
ദാഹംെകാണ്ട് മരിച്ച് അ്രഗചർമ്മികള െട കയ്യിൽ വീേഴണേമാ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 19 അേപ്പാൾ ൈദവം േലഹിയിൽ ഒരു കുഴി പിളരുമാറാക്കി,
അതിൽനിന്ന് െവള്ളംപുറെപ്പട്ട ;അവൻകുടിച്ച ൈചതന്യം ്രപാപിച്ച്,വീണ്ടും
ജീവിച്ച . അതുെകാണ്ട് അതിന് അവൻ ഏൻ-ഹേക്കാേര† എന്ന് േപരിട്ട ;
അത് ഇേപ്പാഴും േലഹിയിൽ ഉണ്ട.് 20അവൻ െഫലിസ്ത്യരുെട കാലത്ത്
യി്രസാേയലിന് ഇരുപത് വർഷം ന്യായപാലനം െചയ്തു.

16
1അനന്തരം ശിംേശാൻ െഫലിസ്ത്യ പട്ടണമായ ഗസ്സയിൽ െചന്ന് അവിെട
ഒരു േവശ്യെയ കണ്ട് അവള െട അടുക്കൽ െചന്നു. 2 “ശിംേശാൻ ഇവിെട
വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് ഗസ്യർക്ക് അറിവ് കിട്ടിയേപ്പാൾ, അവർ വന്ന് ആ
സ്ഥലം വളഞ്ഞ് അവെന പിടിപ്പാൻ രാ്രതിമുഴുവനും പട്ടണവാതില്ക്കൽ
പതിയിരുന്നു; “േനരം െവള ക്കുേമ്പാൾ അവെന െകാന്നുകളയാം”
എന്ന് പറഞ്ഞ് രാ്രതിമുഴുവനും അനങ്ങാതിരുന്നു. 3 ശിംേശാൻ
അർദ്ധരാ്രതിവെര കിടന്നുറങ്ങി; പിന്നീട് എഴുേന്നറ്റ് പട്ടണവാതിലിെന്റ
കതകും കട്ടളക്കാൽ രണ്ടും ഓടാമ്പേലാടുകൂെട പറിെച്ചടുത്ത് ചുമലിൽ
െവച്ച് െഹേ്രബാെനതിെരയുള്ളമലമുകളിൽ െകാണ്ടുേപായി.

4 അതിന ്െറേശഷം അവൻ േസാേരക്ക് താഴ്വരയിൽ െദലീലാ എന്ന്
േപരുള്ള ഒരു സ്്രതീെയ സ്േനഹിച്ച . 5 െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ അവള െട
അടുക്കൽവന്ന് അവേളാട്: “നീ അവെന വശീകരിച്ച് അവെന്റ മഹാശക്തി
ഏതിൽ എന്നും അവെന എങ്ങെന കീഴ്െപടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നും
അറിഞ്ഞുെകാൾക; ഞങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ ആയിരെത്താരുനൂറ്
െവള്ളിപ്പണം* വീതം നിനക്ക് തരാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 6അങ്ങെന െദലീലാ
ശിംേശാേനാട്: “നിെന്റ മഹാശക്തി ഏതിൽ ആകുന്നു? ഏതിനാൽ
നിെന്ന ബന്ധിച്ച് കീഴ്െപടുത്താം? എനിക്ക് പറഞ്ഞുതേരണം” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 7 ശിംേശാൻ അവേളാട്: ഉണങ്ങാത്ത, പച്ചയായ ഏഴ് ഞാൺ
െകാണ്ട് എെന്ന ബന്ധിച്ചാൽ എെന്റ ബലം ക്ഷയിച്ച് ഞാൻ േശഷം

* 15. 17 രാമത്ത്--േലഹി താടിെയല്ല് കുന്ന് † 15. 19 ഏൻ-ഹേക്കാേര വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവെന്റ
ഉറവ * 16. 5 ആയിരെത്താരുനൂറ് െവള്ളിപ്പണം 60കിേലാ്രഗാം
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മനുഷ്യെരേപ്പാെല ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു. 8 െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ
ഉണങ്ങാത്ത ഏഴു പച്ച ഞാൺ അവള െട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;
അവെകാണ്ടു അവൾ അവെന ബന്ധിച്ച . 9 അവള െട ഉൾമുറിയിൽ
പതിയിരിപ്പ കാർ പാർത്തിരുന്നു. അവൾ അവേനാട:് “ശിംേശാേന,
െഫലിസ്ത്യർ ഇതാ വരുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടെന അവൻ തീ െതാട്ട
ചണനൂൽേപാെല ഞാണുകെള െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞു; അവെന്റ ശക്തിയുെട
രഹസ്യം െവളിെപ്പട്ടതുമില്ല. 10 പിെന്ന െദലീലാ ശിംേശാേനാട:് “നീ
എെന്ന ചതിച്ച് എേന്നാട് കള്ളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നിെന്ന ഏതിനാൽ
ബന്ധിക്കാം എന്ന് ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞുതേരണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 11അവൻ
അവേളാട:് “ഒരിക്കലും ഉപേയാഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തപുതിയ കയർ െകാണ്ട് എെന്ന
ബന്ധിച്ചാൽഎെന്റബലംക്ഷയിച്ച്ഞാൻ േശഷം മനുഷ്യെരേപ്പാെലആകും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 െദലീലാ പുതിയ കയർ വാങ്ങി അവെന ബന്ധിച്ചിട്ട്:
“ശിംേശാേന, െഫലിസ്ത്യർ ഇതാ വരുന്നു” എന്ന് അവേനാട് പറഞ്ഞു.
പതിയിരിപ്പ കാർ മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവേനാ ഒരു നൂൽേപാെല
തെന്റ ൈകേമൽനിന്ന് അത് െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞു. 13 െദലീലാ ശിംേശാേനാട്:
“ഇതുവെര നീ എെന്ന ചതിച്ച എേന്നാട് കള്ളം പറഞ്ഞു; നിെന്ന ഏതിനാൽ
ബന്ധിക്കാെമന്ന് പറഞ്ഞുതേരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവേളാട:്
“എെന്റ തലയിെല ഏഴ് ജട നൂല്പാവിൽ േചർത്ത് െനയ്താൽ സാധിക്കും
എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 അവൾ അത് നൂല്പാവിന ്െറ കുറ്റിേയാട് ദൃഢമായി
ബന്ധിച്ച്, അവേനാട:് “ശിംേശാേന, െഫലിസ്ത്യർ ഇതാ വരുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു; അവൻ ഉറക്കമുണർന്ന് െനയ്ത്തുതടിയുെട കുറ്റിയും പാവും
†പറിെച്ചടുത്തുകളഞ്ഞു. 15അേപ്പാൾ അവൾ അവേനാട് “നിെന്റ ഹൃദയം
എന്നിൽനിന്ന് അകന്നിരിെക്ക ‘നീ എെന്നസ്േനഹിക്കുന്നു’എന്ന് പറയുന്നത്
എങ്ങെന?ഈമൂന്ന് ്രപാവശ്യംനീഎെന്നചതിച്ച ;നിെന്റമഹാശക്തിഏതിൽ
എന്ന്എനിക്ക് പറഞ്ഞുതന്നില്ലഎന്ന് പറഞ്ഞു. 16ഇങ്ങെനഅവൾഅവെന
ദിവസം്രപതി വാക്കുകളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് അസഹ്യെപ്പടുത്തി; മരിച്ചാൽ
മതി എന്ന് അവന് േതാന്നത്തക്കവണ്ണം അവൾ അവെന അലട്ടിയേപ്പാൾ,
തെന്റ ഉള്ളം മുഴുവനും അവെള അറിയിച്ച : 17 “ക്ഷൗരക്കത്തി എെന്റ
തലയിൽ െതാട്ടിട്ടില്ല; ഞാൻഅമ്മയുെട ഗർഭംമുതൽ ൈദവത്തിന് നാസീർ
ആകുന്നു; ക്ഷൗരം െചയ്താൽ എെന്റ ബലം എെന്ന വിട്ട േപാകും; ഞാൻ
ബലഹീനനായി േശഷം മനുഷ്യെരേപ്പാെല ആകും” എന്ന് അവേളാട്
പറഞ്ഞു. 18 അവൻ തെന്റ ഉള്ളം തുറന്ന് സംസാരിച്ച എന്ന് െദലീലാ
മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ, െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാെര വിളിപ്പിച്ച് “ഇന്ന് വരുവിൻ;
അവൻതെന്റ ഉള്ളം മുഴുവനും എെന്നഅറിയിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്ന് പറയിച്ച .
െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ പണവുമായി അവള െട അടുക്കൽ വന്നു,
19അവൾ അവെന മടിയിൽ ഉറക്കി, ഒരു ആെള വിളിപ്പിച്ച് തലയിെല ഏഴ്
ജടയും കളയിച്ച ; അവൾ അവെന അധീനെപ്പടുത്തി; അവെന്റ ശക്തി
അവെന വിട്ട േപായി. പിെന്ന അവൾ: ശിംേശാേന, 20 െഫലിസ്ത്യർ ഇതാ
വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടെന അവൻ ഉറക്കമുണർന്നു; യേഹാവ തെന്ന
വിട്ട മാറി എന്നറിയാെത: “ഞാൻ മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല കുടഞ്ഞ് രക്ഷെപടും”
എന്ന് ചിന്തിച്ച 21 െഫലിസ്ത്യേരാ അവെന പിടിച്ച് കണ്ണ് കുത്തിെപ്പാട്ടിച്ച
ഗസ്സയിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി െചമ്പുചങ്ങല െകാണ്ട് ബന്ധിച്ച ; അവൻ
കാരാഗൃഹത്തിൽമാവ് െപാടിക്കുന്നആളായി തീർന്നു. 22എന്നാൽഅവെന്റ
† 16. 14 പാവും െനയ്ത്തുവസ്തു
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തലമുടി കളഞ്ഞേശഷംവീണ്ടും വളർന്നുതുടങ്ങി.
23 അനന്തരം െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ: “നമ്മുെട ൈവരിയായ
ശിംേശാെന നമ്മുെട േദവൻ നമ്മുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞ് തങ്ങള െട േദവനായ ദാേഗാന് ഒരു വലിയ ബലി കഴിക്കുവാനും
ആനന്ദിപ്പാനും ഒരുമിച്ച കൂടി. 24 ജനം അവെന കണ്ടേപ്പാൾ: “നമ്മുെട
േദശം നശിപ്പിക്കുകയും നമ്മിൽഅേനകെര െകാല്ല കയും െചയ്ത നമ്മുെട
ൈവരിെയ നമ്മുെട േദവൻ നമ്മുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞ് തങ്ങള െട േദവെന പുകഴ്ത്തി. 25അവർആനന്ദത്തിലായേപ്പാൾ:
“നമ്മുെട മുമ്പിൽ കളിപ്പാൻ ശിംേശാെന െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞ്
ശിംേശാെന കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്ന് വരുത്തി; അവൻ അവരുെട മുമ്പിൽ
കളിച്ച ; തൂണുകള െട ഇടയിലായിരുന്നു അവെന നിർത്തിയിരുന്നത.്
26 ശിംേശാൻ തെന്റ ൈക പിടിച്ചിരുന്ന ബാല്യക്കാരേനാട്: “േക്ഷ്രതം
നില്ക്കുന്ന തൂണ് ചാരിയിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അവെയ തപ്പിേനാക്കെട്ട”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 27 എന്നാൽ േക്ഷ്രതത്തിൽ പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം
നിറഞ്ഞിരുന്നു; സകല െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാരും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു;
ശിംേശാൻ കളിക്കുന്നത് കണ്ടുെകാണ്ടിരുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള മായി
ഏകേദശം മൂവായിരംേപർ േക്ഷ്രതത്തിെന്റ േമൽത്തട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
28 അേപ്പാൾ ശിംേശാൻ യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച : “കർത്താവായ
യേഹാേവ, എെന്ന ഓർേക്കണേമ; ൈദവേമ, ഞാൻ എെന്റ രണ്ട് കണ്ണിനും
േവണ്ടി െഫലിസ്ത്യേരാട് ്രപതികാരം െചേയ്യണ്ടതിന്ഈഒരു ്രപാവശ്യം മാ്രതം
എനിക്ക് ശക്തി നല്േകണേമ എന്ന് പറഞ്ഞു. 29 േക്ഷ്രതം നില്ക്കുന്ന രണ്ട്
നടുത്തൂണും ഒന്ന് വലൈങ്കെകാണ്ടും മേറ്റത് ഇടൈങ്കെകാണ്ടും ശിംേശാൻ
പിടിച്ച് അവേയാട് ചാരി: 30 “ഞാൻ െഫലിസ്ത്യേരാടുകൂെട മരിക്കെട്ട”എന്ന്
ശിംേശാൻ പറഞ്ഞ് ശക്തിേയാെട കുനിഞ്ഞു; ഉടെന േക്ഷ്രതം അതിലുള്ള
്രപഭുക്കന്മാരുെടയും സകലജനത്തിെന്റയും േമൽ വീണു. അങ്ങെന
അവൻ മരണസമയത്ത് െകാന്നവർ ജീവകാലത്ത് െകാന്നവെരക്കാൾ
അധികമായിരുന്നു. 31അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും പിതൃഭവനെമാെക്കയും
െചന്ന് അവെന എടുത്ത് േസാെരക്കും എസ്താേയാലിന്നും മേദ്ധ്യ അവെന്റ
അപ്പനായ മാേനാഹയുെട ശ്മശാനസ്ഥലത്ത് അടക്കം െചയ്തു. അവൻ
യി്രസാേയലിന് ഇരുപത്സംവത്സരം ന്യായപാലനം െചയ്തിരുന്നു.

17
1 എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ മീഖാവ് എന്ന ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.

2 അവൻ തെന്റ അമ്മേയാട:് “കളവുേപായതും, ഞാൻ േകൾെക്ക നീ
ശാപം ഉച്ചരിച്ചതുമായ നിെന്റ ആയിരെത്താരുനൂറു െവള്ളിപ്പണം* ഇതാ,
എെന്റ പക്കൽ ഉണ്ട്; ഞാനാകുന്നു അത് എടുത്തത”് എന്ന് പറഞ്ഞു.
“എെന്റ മകേന, നീ യേഹാവയാൽഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ”എന്ന് അവെന്റ
അമ്മ പറഞ്ഞു. 3 അവൻ ആ ആയിരെത്താരുനൂറു െവള്ളിപ്പണം
അമ്മക്ക് മടക്കിെക്കാടുത്തേപ്പാൾ, അവെന്റ അമ്മ: “െകാത്തുപണിയും,
വാർപ്പ പണിയുമായ ഒരു വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ െവള്ളി
എെന്റ മകന് േവണ്ടി യേഹാവയ്ക്ക് േനർന്നിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ
ഞാൻ അത് നിനക്ക് മടക്കിത്തരുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4അവൻ െവള്ളി
തെന്റ അമ്മയ്ക്ക് മടക്കിെക്കാടുത്തേപ്പാൾ, അവെന്റ അമ്മ ഇരുനൂറ്

* 17. 2 ആയിരെത്താരുനൂറു െവള്ളിപ്പണംപതിമൂന്നുകിേലാ്രഗാം
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െവള്ളിപ്പണം എടുത്ത് തട്ടാെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു; അവൻ അതുെകാണ്ട്
െകാത്തുപണിയും വാർപ്പ പണിയുമായ ഒരു വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കി; അത്
മീഖാവിെന്റ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 മീഖാവിന് ഒരു േദവമന്ദിരം
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ മഹാപുേരാഹിത വസ്്രതമായ ഒരു ഏേഫാദും
ഗൃഹബിംബവും ഉണ്ടാക്കി തെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ഒരുവെന സമർപ്പണം
െചയ്ത,് അവെന്റ പുേരാഹിതനാക്കി. 6 അക്കാലത്ത് യി്രസാേയലിൽ
രാജാവില്ലായിരുന്നു;ഓേരാരുത്തൻേബാധിച്ചതുേപാെലനടന്നു.

7െയഹൂദയിെലേബത്ത-്േലേഹമിൽ,െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽനിന്നുള്ളഒരു
യുവാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ േലവ്യനും അവിെട താമസമാക്കിയവനും
ആയിരുന്നു. 8 െയഹൂദയിെല േബത്ത്േലെഹംപട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
സൗകര്യം േപാെല പലയിടത്ത്അവൻ താമസിച്ചിരുന്നു. യാ്രതയിൽഅവൻ
എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ മീഖാവിെന്റ വീട്ടിൽ എത്തി. 9 മീഖാവ് അവേനാട:് “നീ
എവിെടനിന്ന് വരുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ച . “ഞാൻ െയഹൂദയിെല േബത്ത-്
േലേഹമിൽനിന്ന്വരുന്നഒരു േലവ്യൻആകുന്നു;താമസത്തിന് ഒരുസൗകര്യം
അേന്വഷിക്കുകയായിരുന്നു”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10 മീഖാവ് അവേനാട:്
“നീഎേന്നാടുകൂെടപാർത്ത,്എനിക്ക്പിതാവുംപുേരാഹിതനുമായിരിക്കുക;
ഞാൻനിനക്ക്ആണ്ടിൽപത്ത് െവള്ളിപ്പണവും†, ഉടുപ്പ ം, ഭക്ഷണവുംതരാം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന േലവ്യൻ അകത്ത് െചന്നു. 11അവേനാട് കൂെട
പാർപ്പാൻ േലവ്യന് സമ്മതമായി; ആ യുവാവു അവന് സ്വന്തപു്രതന്മാരിൽ
ഒരുവെനേപ്പാെലആയിത്തീർന്നു. 12 മീഖാവ് േലവ്യെന സമർപ്പണം െചയ്ത്
പുേരാഹിതനാക്കി; അവൻ മീഖാവിെന്റ വീട്ടിൽ പാർത്തു. 13 “ഒരു േലവ്യൻ
എനിക്ക് പുേരാഹിതനായിരിക്കയാൽ, യേഹാവ എനിക്ക് നന്മെചയ്യ െമന്ന്
ഞാൻഇേപ്പാൾഅറിയുന്നു”എന്ന് മീഖാവ് പറഞ്ഞു.

18
1 അക്കാലത്ത് യി്രസാേയലിൽ ഒരു രാജാവുമില്ലായിരുന്നു.
ദാൻേഗാ്രതക്കാർ ആ സമയം തങ്ങൾക്ക് പാർപ്പാൻ ഒരു അവകാശം
അേന്വഷിച്ച ; യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങള െട ഇടയിൽ അവർക്ക്
അന്നുവെര അവകാശം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. 2 അേപ്പാൾ േദശം ഒറ്റ േനാക്കി
പരിേശാധിേക്കണ്ടതിന,് ദാന്യർ തങ്ങള െട േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
പരാ്രകമശാലികളായ അഞ്ചുേപെര േസാരയിൽനിന്നും എസ്താേയാലിൽ
നിന്നും അയച്ച്, അവേരാട:് “നിങ്ങൾ െചന്ന് േദശം േശാധന െചയ്യ വിൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 അവർ എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ മീഖാവിെന്റ വീട് വെര
എത്തി, അവിെട പാർത്തു. മീഖാവിെന്റ വീട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവർ
ആ േലവ്യയുവാവിെന്റ ശബ്ദം േകട്ട,് അവിെട കയറിെച്ചന്ന് അവേനാട്
“നിെന്ന ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നത് ആർ? നീ ഇവിെട എന്ത് െചയ്യന്നു?
നിനക്ക് ഇവിെട എന്ത് കിട്ട ം” എന്ന് േചാദിച്ച . 4 അവൻ അവേരാട:്
“മീഖാവ് എനിക്ക് ഇ്രപകാരം െചയ്തിരിക്കുന്നു;അവൻഎെന്നശമ്പളത്തിന്
നിർത്തി;ഞാൻഅവെന്റപുേരാഹിതൻആകുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 5അവർ
അവേനാട:് “ഞങ്ങൾേപാകുന്നയാ്രതശുഭമാകുേമാ,എന്ന്അറിേയണ്ടതിന്
ൈദവേത്താട് േചാദിേക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 പുേരാഹിതൻ അവേരാട:്
“സമാധാനേത്താെട േപാകുവിൻ; നിങ്ങൾ േപാകുന്ന യാ്രതയിൽ
യേഹാവയുെടസാന്നിധ്യം ഉണ്ട്”എന്ന് പറഞ്ഞു.

† 17. 10 പത്ത് െവള്ളിപ്പണവുംഏകേദശം 115 ്രഗാം
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7 അങ്ങെന ആ അഞ്ച് പുരുഷന്മാരും പുറെപ്പട്ട് ലയീശിേലക്കു
െചന്നു; അവിടെത്ത ജനം സീേദാന്യെരേപ്പാെല ൈസ്വരവും സ്വസ്ഥതയും
ഉള്ളവരായി നിർഭയം വസിക്കുന്നു; യാെതാരു കാര്യത്തിലും അവർക്ക്
േദാഷം െചയ ്വാൻ ്രപാപ്തിയുള്ളവൻ േദശത്ത് ആരുമില്ല*; അവർ
സീേദാന്യർക്ക് അകെല പാർക്കുന്നു; മറ്റള്ള മനുഷ്യരുമായി† അവർക്ക്
സംസർഗ്ഗവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. 8 പിെന്ന അവർ േസാരയിലും
എസ്താേയാലിലുമുള്ള തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ വന്നു;
സേഹാദരന്മാർ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ എന്ത് വർത്തമാനം െകാണ്ടുവരുന്നു”
എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന് അവർ: “എഴുേന്നല്പിൻ; നാം അവരുെട േനെര
െചല്ല ക; 9 ആ േദശം ബഹുവിേശഷം എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾഅനങ്ങാതിരിക്കുന്നത് എന്ത?് ആ േദശം ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്
േപാകുവാൻ മടിക്കരുത.് 10നിങ്ങൾെചല്ല േമ്പാൾനിർഭയമായിരിക്കുന്നഒരു
ജനെത്തകാണും; േദശം വിശാലമാകുന്നു;ൈദവംഅത് നിങ്ങള െട കയ്യിൽ
തന്നിരിക്കുന്നു; അത് ഭൂമിയിലുള്ള യാെതാന്നിനും കുറവില്ലാത്ത സ്ഥലം
തേന്ന”എന്ന് പറഞ്ഞു.

11അനന്തരം േസാരയിലും എസ്താേയാലിലും ഉള്ള ദാൻേഗാ്രതക്കാരിൽ
അറുനൂറു േപർ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ട . 12 അവർ
െചന്ന് െയഹൂദയിെല കിര്യത്ത-്െയയാരീമിൽ പാളയം ഇറങ്ങി;
അതുെകാണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് ഇന്നുവെരയും മഹേന-ദാൻ എന്ന്
േപർ പറയുന്നു; അത് കിര്യത്ത-്യയാരീമിെന്റ പടിഞ്ഞാറുവശത്ത്
ഇരിക്കുന്നു. 13 അവിെടനിന്ന് അവർ എ്രഫയീംമലനാട്ടിേലക്ക് െചന്ന്
മീഖാവിെന്റ വീട്ടിൽ എത്തി. 14അേപ്പാൾ ലയീശ് േദശം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ
േപായിരുന്ന ആ അഞ്ച് പുരുഷന്മാർ തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാേരാട:്
“ഈ വീടുകളിൽ ഒരു ഏേഫാദ്, ഒരു ഗൃഹബിംബം, െകാത്തുപണിയായ
വി്രഗഹം, വാർപ്പ പണിയായ വി്രഗഹം എന്നിവ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുേവാ?
ആകയാൽ നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടത് എെന്തന്ന് ചിന്തിച്ച െകാൾവിൻ”.
15 അവർ അേങ്ങാട്ട് തിരിഞ്ഞ് മീഖാവിെന്റ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന
േലവ്യയുവാവിെന അഭിവാദ്യം െചയ്തു. 16 യുദ്ധസന്നദ്ധരായ ദാന്യർ
അറുനൂറുേപരും വാതില്ക്കൽ തെന്ന നിന്നു. 17 േദശം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ
േപായിരുന്ന അഞ്ചുേപരും അകത്ത് കടന്ന് െകാത്തുപണിയായ
വി്രഗഹവും ഏേഫാദും ഗൃഹബിംബവും വാർപ്പ പണിയായ വി്രഗഹവും
എടുത്തു; പുേരാഹിതൻ യുദ്ധസന്നദ്ധരായ അറുനൂറുേപരുെട അടുക്കൽ
നിന്നിരുന്നു. 18 മീഖാവിെന്റ വീട്ടിന്നകത്ത് കടന്ന് െകാത്തുപണിയായ
വി്രഗഹവും ഏേഫാദും ഗൃഹബിംബവും വാർപ്പ പണിയായ വി്രഗഹവും
എടുത്തവേരാട് പുേരാഹിതൻ: “നിങ്ങൾ എന്ത് െചയ്യന്നു” എന്ന്
േചാദിച്ച . 19അവർ അവേനാട:് “മിണ്ടാെത വായ് െപാത്തി ഞങ്ങേളാട്
കൂെട വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവും പുേരാഹിതനുമായിരിക്ക; ഒരാള െട
വീടിന് മാ്രതം പുേരാഹിതനായിരിക്കുന്നേതാ യി്രസാേയലിൽ ഒരു
േഗാ്രതത്തിന്നും കുലത്തിനും പുേരാഹിതനായിരിക്കുന്നേതാ ഏത് നിനക്ക്
നല്ലത”് എന്ന് േചാദിച്ച . 20 അേപ്പാൾ പുേരാഹിതൻ സേന്താഷിച്ച്
ഏേഫാദും ഗൃഹബിംബവും െകാത്തുപണിയായ വി്രഗഹവും എടുത്ത്
പടജ്ജനത്തിെന്റനടുവിൽനടന്നു. 21ഇങ്ങെനഅവർകുഞ്ഞുകുട്ടികെളയും

* 18. 7 യാെതാരു കാര്യത്തിലും അവർക്ക് േദാഷം െചയ ്വാൻ ്രപാപ്തിയുള്ളവൻ േദശത്ത്
ആരുമില്ല അവെര ഭരിക്കുവാന ്ഒരു ന്യായധിപനും ഇല്ലായിരുന്നു † 18. 7 മറ്റള്ള മനുഷ്യരുമായി
അരാമ്യജനവുമായി
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ആടുമാടുകെളയും വസ്തുവകകെളയും തങ്ങള െട മുമ്പിലാക്കി ്രപയാണം
െചയ്തു. 22 അവർ മീഖാവിെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന് കുെറ ദൂരത്തായേപ്പൾ,
മീഖാവിെന്റഅയൽക്കാർഒരുമിച്ച കൂടി ദാന്യെരപിന്തുടർന്ന്അവരുെട ഒപ്പം
എത്തി. 23അവർദാന്യെര ഉച്ചത്തിൽവിളിച്ചേപ്പാൾഅവർതിരിഞ്ഞുേനാക്കി
മീഖാവിേനാട:് “നീ ഇങ്ങെന ആൾക്കൂട്ടേത്താടുകൂെട വരുവാൻ എന്താണ്
കാരണം?” എന്ന് േചാദിച്ച . 24 “ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ എെന്റ േദവന്മാെരയും
എെന്റ പുേരാഹിതെനയും നിങ്ങൾ അപഹരിച്ച് െകാണ്ടുേപാകുന്നു; ഇനി
എനിക്ക് എന്തുള്ള ? നിനക്ക് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ എേന്നാട് േചാദിക്കുന്നത്
എങ്ങെന?” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 25 ദാന്യർ അവേനാട:് “നിെന്റ ശബ്ദം
ഇവിെട േകൾക്കരുത:്അെല്ലങ്കിൽഅത്യന്തം േകാപിഷ്ഠരായ ജനം നിേന്നാട്
േകാപിച്ച് നിെന്റയും നിെന്റ വീട്ട കാരുെടയും ജീവൻ നഷ്ടമാകുവാൻ
ഇടയാകും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 26 അങ്ങെന ദാന്യർ തങ്ങള െട വഴിക്ക്
േപായി; അവർ തന്നിലും ബലവാന്മാർ എന്നു മീഖാവ് കണ്ട് വീട്ടിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 27 മീഖാവ് ഉണ്ടാക്കിയവെയയും അവന് ഉണ്ടായിരുന്ന
പുേരാഹിതെനയും അവർ െകാണ്ടുേപായി, ലയീശിൽ ൈസ്വരവും
നിർഭയവുമായിരുന്ന ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ എത്തി അവെര വാളിെന്റ
വായ്ത്തലയാൽ െവട്ടി, പട്ടണം തീെവച്ച് ചുട്ട കളഞ്ഞു. 28അത് സീേദാന്
അകെല ആയിരുന്നതിനാലും, മറ്റ മനുഷ്യരുമായി അവർക്ക് സംസർഗ്ഗം
ഇല്ലായ്കയാലും അവെര വിടുവിപ്പാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്
േബത്ത-്െരേഹാബ് താഴ്വരയിൽആയിരുന്നു. ദാന്യർ പട്ടണംവീണ്ടും പണിത്
അവിെട പാർത്തു; 29 യി്രസാേയലിന് ജനിച്ച തങ്ങള െട പൂര് വ്വ പിതാവായ
ദാനിെന്റ േപര് ആ നഗരത്തിന് ഇട്ട ; പണ്ട് ആ പട്ടണത്തിന് ലയീശ് എന്ന്
േപർആയിരുന്നു. 30 ദാന്യർ െകാത്തുപണിയായആ വി്രഗഹം ്രപതിഷ്ഠിച്ച ;
േമാെശയുെട പു്രതൻ േഗർേശാമിെന്റ മകൻ േയാനാഥാനും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും ആ േദശത്തിെന്റ ്രപവാസകാലംവെര ദാൻേഗാ്രതക്കാർക്ക്
പുേരാഹിതന്മാരായിരുന്നു. 31 ൈദവെത്ത ആരാധിക്കുന്ന കൂടാരം
ശീേലാവിൽ ആയിരുന്ന കാലെത്താെക്കയും മീഖാവ് പണിയിപ്പിച്ച വി്രഗഹം
അവർവച്ച് പൂജിച്ച േപാന്നു.
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1 യി്രസാേയലിൽ രാജാവില്ലാതിരുന്ന നാള കളിൽ എ്രഫയീംമലനാട്ടിെന്റ
ഉൾ്രപേദശത്ത് പാർത്തിരുന്ന ഒരു േലവ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
െയഹൂദയിെല േബത്ത-്േലേഹമിൽനിന്ന് ഒരു െവപ്പാട്ടിെയ എടുത്തു.
2 അവെന്റ െവപ്പാട്ടി അവെന േ്രദാഹിച്ച,് വ്യഭിചാരം െചയ്ത് അവെന
വിട്ട് െയഹൂദയിെല േബത്ത-്േലേഹമിൽ തെന്റ അപ്പെന്റ വീട്ടിൽേപായി
നാല് മാസം അവിെട പാർത്തു. 3 അവള െട ഭർത്താവ് അവേളാട്
നല്ലവാക്ക് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവാൻ ഒരു ബാല്യക്കാരനും രണ്ട്
കഴുതകള മായി അവെള അേന്വഷിച്ച് െചന്നു; അവൾ അവെന തെന്റ
അപ്പെന്റവീട്ടിൽൈകെക്കാണ്ടു;യുവതിയുെടഅപ്പൻഅവെനകണ്ടേപ്പാൾ
അവെന സേന്താഷേത്താടുകൂടി സ്വീകരിച്ച . 4 യുവതിയുെട അപ്പനായ
അവെന്റ അമ്മാവിയപ്പൻ അവെന പാർപ്പിച്ച ; അങ്ങെന അവൻ
മൂന്നുദിവസം അവേനാടുകൂെട പാർത്തു. അവർ തിന്നുകുടിച്ച് അവിെട
രാപാർത്തു. 5 നാലാം ദിവസം അവൻ അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ് യാ്രത
പുറെപ്പടുവാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ യുവതിയുെട അപ്പൻ മരുമകേനാട:് “അല്പം
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വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് േപാകാമേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 അങ്ങെന അവർ
രണ്ടുേപരും ഇരുന്ന് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്തു; യുവതിയുെട
അപ്പൻ അവേനാട:് “ദയെചയ്ത് രാപാർത്ത് ആനന്ദിച്ച് െകാൾക”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 അവൻ േപാേകണ്ടതിന് എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ, അവെന്റ
അമ്മാവിയപ്പൻ അവെന നിർബ്ബന്ധിച്ച ; ആ രാ്രതിയും അവൻ അവിെട
പാർത്തു. 8 അഞ്ചാം ദിവസം അവൻ േപാേകണ്ടതിന് അതികാലത്ത്
എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾയുവതിയുെടഅപ്പൻ: “അല്പംവല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് െവയിലാറും
വെര താമസിച്ച െകാൾക” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ രണ്ടുേപരും ഭക്ഷണം
കഴിച്ച . 9പിെന്നഅവനും അവെന്റ െവപ്പാട്ടിയും ബാല്യക്കാരനും േപാകാൻ
എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ, യുവതിയുെട അപ്പൻ - അവെന്റ അമ്മാവിയപ്പൻ -
അവേനാട:് “ഇതാ, േനരം അസ്തമിപ്പാറായി, ഈ രാ്രതിയും താമസിക്ക;
േനരം ൈവകിയേല്ലാ; രാപാർത്ത് ആനന്ദിക്ക; നാെള അതികാലത്ത്
എഴുേന്നറ്റ് വീട്ടിേലക്ക് േപാകാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ അന്നും
രാപാർപ്പാൻ മനസ്സില്ലാെത അവൻ എഴുേന്നറ്റ് പുറെപ്പട്ട ; െയരൂശേലെമന്ന
െയബൂസിന് എതിർ വശത്ത് എത്തി; േകാപ്പിട്ട രണ്ടു കഴുതയും അവെന്റ
െവപ്പാട്ടിയുംഅവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 11അവൻെയബൂസിന്സമീപം
എത്തിയേപ്പാൾ, േനരംനന്നാൈവകിയിരുന്നു;ബാല്യക്കാരൻയജമാനേനാട:്
“നാം ഈ െയബൂസ്യനഗരത്തിൽ കയറി രാപാർക്കരുേതാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
12യജമാനൻഅവേനാട:് “യി്രസാേയൽമക്കളില്ലാത്തഈഅന്യനഗരത്തിൽ
നാം കയറരുത;് നമുക്ക് ഗിെബയയിേലക്ക് േപാകാം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
13 അവൻ പിെന്നയും തെന്റ ബാല്യക്കാരേനാട് “നമുക്ക് ഗിെബയയിേലാ
രാമയിേലാ േപായി അവിെട രാപാർക്കാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 14അങ്ങെന
അവർ മുേമ്പാട്ട േപായി, െബന്യാമീൻേദശത്തിെല ഗിെബെയക്കു സമീപം
എത്തിയേപ്പാൾസൂര്യൻഅസ്തമിച്ച . 15അവർ ഗിെബയയിൽ രാപാർപ്പാൻ
കയറി; അവൻ െചന്ന് നഗരവീഥിയിൽ ഇരുന്നു; രാപാർേക്കണ്ടതിന് ആരും
അവെര വീട്ടിൽ ൈകെക്കാണ്ടില്ല. 16അനന്തരം ഒരു വൃദ്ധൻൈവകുേന്നരം
േവലകഴിഞ്ഞ് വയലിൽനിന്ന് വന്നു; അവൻ എ്രഫയീംമലനാട്ട കാരനും
ഗിെബയയിൽ വന്ന് പാർക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു; ആ േദശക്കാേരാ
െബന്യാമീന്യർ ആയിരുന്നു. 17 വൃദ്ധൻ തലയുയർത്തി േനാക്കിയേപ്പാൾ
നഗരവീഥിയിൽ വഴിയാ്രതക്കാരെന കണ്ടു: “നീ എവിെടനിന്ന്
വരുന്നു? എവിേടക്ക് േപാകുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ച . 18 അതിന് അവൻ:
“ഞങ്ങൾ െയഹൂദയിെല േബത്ത്േലെഹമിൽനിന്ന് എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല
ഉൾ്രപേദശേത്തക്ക് േപാകുന്നു;ഞാൻഅവിടത്തുകാരൻആകുന്നു;ഞാൻ
െയഹൂദയിെല േബത്ത-്േലേഹം വെര േപായിരുന്നു;ഇേപ്പാൾയേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്ക് േപാകയാകുന്നു; എെന്ന വീട്ടിൽ ൈകെക്കാൾവാൻ
ഇവിെടആരും ഇല്ല. 19ഞങ്ങള െടകഴുതകൾക്ക്ൈവേക്കാലും തീനും ഉണ്ട;്
എനിക്കും നിെന്റ ദാസിക്കും അടിയങ്ങേളാടുകൂെടയുള്ള ബാല്യക്കാരനും
അപ്പവും വീഞ്ഞും ൈകവശം ഉണ്ട,് ഒന്നിനും കുറവില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു.
20 അതിന് വൃദ്ധൻ: “നിനക്ക് സമാധാനം; നിനക്ക് േവണ്ടെതാെക്കയും
ഞാൻ തരും; വീഥിയിൽ രാപാർക്കമാ്രതമരുത”്എന്ന് പറഞ്ഞു, 21അവെന
തെന്റ വീട്ടിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി കഴുതകൾക്ക് തീൻ െകാടുത്തു;അവർ
തങ്ങള െട കാലുകൾ കഴുകി; ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ച . 22 ഇങ്ങെന
അവർ ആനന്ദിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ പട്ടണത്തിെല ചില അധർമ്മികൾ* വീട്

* 19. 22 അധർമ്മികൾെബലിയാല് 
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വളഞ്ഞു വാതിലിന് മുട്ടി: “നിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുരുഷെന പുറത്ത്
െകാണ്ടുവാ; ഞങ്ങൾ അവെന േഭാഗിക്കെട്ട” എന്ന് വീട്ട ടയവനായ
വൃദ്ധേനാട് പറഞ്ഞു. 23 വീട്ട ടയവനായ പുരുഷൻ അവരുെട അടുക്കൽ
പുറത്ത് െചന്ന് അവേരാട:് “അരുേത, എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, ഇങ്ങെന
േദാഷം െചയ്യരുേത; ഈ ആൾ എെന്റ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
നിങ്ങൾ ഈ മഹാേ്രദാഹം ്രപവർത്തിക്കരുേത. 24 ഇതാ, കന്യകയായ
എെന്റ മകള ം ഈയാള െട െവപ്പാട്ടിയും ഇവിെട ഉണ്ട;് അവെര ഞാൻ
പുറത്ത് െകാണ്ടുവരാം; അവേരാട് നിങ്ങൾക്ക് േബാധിച്ചതുേപാെല
െചയ്തുെകാൾവിൻ;ഈആേളാേടാഈവകവഷളത്വം ്രപവർത്തിക്കരുേത”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 25 എന്നാൽ അവർ അവെന കൂട്ടാക്കിയില്ല; ആകയാൽ
ആ പുരുഷൻ തെന്റ െവപ്പാട്ടിെയ പിടിച്ച് അവെള അവരുെട അടുക്കൽ
പുറത്താക്കിെക്കാടുത്തു, അവർ അവെള രാ്രതിമുഴുവനും ബലാല്ക്കാരം
െചയ്തു; േനരം െവള ക്കാറായേപ്പാൾഅവെള വിട്ട േപായി. 26 ്രപഭാതത്തിൽ
സ്്രതീ വന്ന് തെന്റ യജമാനൻ പാർത്ത ആ പുരുഷെന്റ വീട്ട വാതില് ക്കൽ,
േനരം പുലരുംവെര വീണുകിടന്നു. 27 അവള െട യജമാനൻ രാവിെല
എഴുേന്നറ്റ് വീട്ടിെന്റ വാതിൽ തുറന്ന് തെന്റ വഴിക്ക് േപാകുവാൻ
പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ അവെന്റ െവപ്പാട്ടി വീട്ട വാതില് ക്കൽ ൈക
ഉമ്മരപ്പടിേമലായി വീണുകിടക്കുന്നത് കണ്ടു. 28 അവൻ അവേളാട:്
“എഴുേന്നല്ക്ക, നാം േപാക” എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് മറുപടി ഉണ്ടായില്ല.
അവൻ അവെള കഴുതപ്പ റത്ത് െവച്ച്, തെന്റ സ്ഥലേത്തക്ക് േപായി.
29അവൻ വീട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഒരു കത്തിെയടുത്ത് തെന്റ െവപ്പാട്ടിെയ
ഓേരാ അവയവമായി, പ്രന്തണ്ട് കഷണമാക്കി വിഭാഗിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ
സകലദിക്കുകളിലും െകാടുത്തയച്ച . 30 അത് കണ്ടവർ എല്ലാവരും:
“യി്രസാേയൽ മക്കൾ മി്രസയീംേദശത്ത് നിന്ന് പുറെപ്പട്ട വന്ന നാൾമുതൽ
ഇന്ന് വെരയും ഇങ്ങെനയുള്ള ്രപവൃത്തി നടന്നിട്ടില്ല,കണ്ടിട്ട മില്ല;ഇതിെനപ്പറ്റി
ചിന്തിച്ച,്ആേലാചിച്ച്,അഭി്രപായം പറവിൻ”എന്ന് പറഞ്ഞു.

20
1 അനന്തരം ദാൻ ്രപവശ്യ മുതൽ േബർ-േശബ പട്ടണം വെരയും,
ഗിെലയാദ ്േദശത്തും ഉള്ള യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഒെക്കയും
ഏകമനേസ്സാെട മിസ്പയിൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ വന്നുകൂടി.
2 യി്രസാേയലിെന്റ സകലേഗാ്രതങ്ങളിെല ജനത്തിെന്റ എല്ലാ ്രപധാനികള ം,
ആയുധപാണികളായ നാല് ലക്ഷം കാലാള ം ൈദവജനത്തിെന്റ
സംഘത്തിൽ വന്നുനിന്നു - 3 യി്രസാേയൽ മക്കൾ മിസ്പയിേലക്ക് േപായി
എന്ന് െബന്യാമീന്യർ േകട്ട . -അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ: “ഈ േദാഷം
എങ്ങിെന സംഭവിച്ച എന്ന് പറവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞതിന് 4 െകാല്ലെപ്പട്ട
സ്്രതീയുെട ഭർത്താവായ േലവ്യൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: “ഞാനും എെന്റ
െവപ്പാട്ടിയും െബന്യാമീൻേദശത്ത് ഗിെബയയിൽ രാപാർപ്പാൻ െചന്നു.
5 എന്നാെറ ഗിെബയാനിവാസികൾ എെന്റ േനെര എഴുേന്നറ്റ് രാ്രതിയിൽ
എെന്റ നിമിത്തം വീടുവളഞ്ഞ് എെന്ന െകാല്ല വാൻ ഭാവിച്ച ; എെന്റ
െവപ്പാട്ടിെയ അവർ ബലാല്ക്കാരം െചയ്തതിനാൽ അവൾ മരിച്ച േപായി.
6അവർയി്രസാേയലിൽ ദുഷ്കർമ്മവും വഷളത്വവും ്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട്
ഞാൻ എെന്റ െവപ്പാട്ടിെയ ഖണ്ഡംഖണ്ഡമാക്കി യി്രസാേയലിെന്റ
അവകാശേദശെത്താെക്കയും െകാടുത്തയച്ച . 7 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
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യി്രസാേയല്യരേല്ലാ; ഇതിൽ നിങ്ങള െട അഭി്രപായവും ആേലാചനയും
പറവിൻ”. 8അേപ്പാൾ സർവ്വജനവും എഴുേന്നറ്റ് ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത:്
“നമ്മിൽആരുംതെന്റകൂടാരത്തിേലേക്കാവീട്ടിേലേക്കാതിരിെകേപാകരുത.്
9 നാം ഇേപ്പാൾ ഗിെബയേയാടു െചേയ്യണ്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചീട്ടിേടണം;
10 അവർ യി്രസാേയലിൽ ്രപവർത്തിച്ച സകല വഷളത്വത്തിനും പകരം
െചേയ്യണ്ടതിന്ജനംെബന്യാമീൻേദശെത്തഗിെബയയിേലക്ക്െചല്ല േമ്പാൾ,
അവർക്ക് േവണ്ടി ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങളിൽ നൂറിൽ പത്ത് േപെരയും ആയിരത്തിൽ നൂറ് േപെരയും
പതിനായിരത്തിൽ ആയിരം േപെരയും എടുക്കണം”. 11 അങ്ങെന
യി്രസാേയല്യർ ഒെക്കയും ആ പട്ടണത്തിന് വിേരാധമായി ഏകമനേസ്സാെട
േയാജിച്ച .

12 പിെന്ന യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങൾ െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിെലങ്ങും
ആളയച്ച:് “നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇങ്ങെന ഒരു അധർമ്മം നടന്നത് എന്ത്?
13 ഗിെബയയിെല ആ വഷളന്മാെര*ഞങ്ങൾ െകാന്ന് യി്രസാേയലിൽനിന്ന്
േദാഷം നീക്കിക്കളേയണ്ടതിന് അവെര ഏല്പിച്ച തരുവിൻ” എന്ന് പറയിച്ച .
െബന്യാമീന്യേരാ, യി്രസാേയൽ മക്കളായ തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരുെട
വാക്ക് േകട്ടനുസരിപ്പാൻമനസ്സില്ലാെതയി്രസാേയൽമക്കേളാട് 14യുദ്ധത്തിന്
പുറെപ്പടുവാൻ തങ്ങള െട പട്ടണങ്ങളിൽനിന്ന് ഗിെബയയിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി.
15 അന്ന് ഗിെബയാനിവാസികളിൽ െതരഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട എഴുനൂറ് േപെര
കൂടാെത പട്ടണങ്ങളിൽനിന്ന് വന്ന െബന്യാമീന്യർ ഇരുപത്താറായിരം
ആയുധപാണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 16ഈ ജനത്തിെലല്ലാം ഇടങ്കയ്യന്മാരായ
എഴുനൂറ് വിരുതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ എല്ലാവരും ഒരു േരാമത്തിനു
േപാലും ഉന്നം പിെഴക്കാത്തകവിണക്കാർആയിരുന്നു.

17 െബന്യാമീന്യെര കൂടാെതയുള്ള യി്രസാേയല്യർ, േയാദ്ധാക്കളായ നാല്
ലക്ഷം ആയുധപാണികൾആയിരുന്നു. 18അനന്തരം യി്രസാേയൽ മക്കൾ
പുറെപ്പട്ട,് േബേഥലിേലക്ക് െചന്നു: “െബന്യാമീന്യേരാട് പടെവട്ട വാൻ
ഞങ്ങളിൽ ആർ ആദ്യം േപാേകണം” എന്ന് ൈദവേത്താട് അരുളപ്പാട്
േചാദിച്ച . “െയഹൂദാ ആദ്യം െചല്ലെട്ട” എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു.
19 അങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കൾ രാവിെല എഴുേന്നറ്റ് ഗിെബെയക്ക്
എതിെര പാളയം ഇറങ്ങി. 20 യി്രസാേയല്യർ െബന്യാമീന്യേരാട് യുദ്ധം
െചയ് വാൻ പുറെപ്പട്ട് ഗിെബയയിൽ അവരുെട േനെര അണിനിരന്നു.
21 െബന്യാമീന്യർ ഗിെബയയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് യി്രസാേയല്യരിൽ
ഇരുപത്തീരായിരംേപെര അന്ന് സംഹരിച്ച . 22 യി്രസാേയൽ മക്കൾ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െചന്ന് സന്ധ്യവെര കരഞ്ഞ് “ഞങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരായ െബന്യാമീന്യേരാട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും യുദ്ധത്തിന്
േപാേകണേമാ” എന്ന് യേഹാവേയാട് േചാദിച്ച . ‘അവരുെട േനെര
െചല്ല വിൻ”എന്ന് യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തു. 23അങ്ങെനയി്രസാേയല്യരായ
പടജ്ജനം തമ്മിൽതമ്മിൽ ൈധര്യെപ്പടുത്തി, ഒന്നാം ദിവസം അണിനിരന്ന
അേതസ്ഥലത്ത് പടക്ക്അണിനിരന്നു.

24അങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കൾ രണ്ടാം ദിവസവും െബന്യാമീന്യേരാട്
അടുത്തു. 25െബന്യാമീന്യർ രണ്ടാം ദിവസവും ഗിെബയയിൽനിന്ന്അവരുെട
േനെര പുറെപ്പട്ട,് പിെന്നയും യി്രസേയൽ മക്കളിൽ േയാദ്ധാക്കളായ
പതിെനണ്ണായിരംേപെര സംഹരിച്ച . 26 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ

* 20. 13 വഷളന്മാെര െബലിയാല് 
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ഒെക്കയും േബേഥലിേലക്ക് െചന്നു; അവിെട യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
കരഞ്ഞുെകാണ്ട് അന്ന് സന്ധ്യവെര ഉപവസിച്ച്, േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിച്ച . 27അങ്ങെന യി്രസാേയൽ
മക്കൾയേഹാവേയാട് േചാദിച്ച ;അക്കാലത്ത്ൈദവത്തിെന്റനിയമെപട്ടകം
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 28അഹേരാെന്റ മകനായഎെലയാസാരിെന്റ മകൻ
ഫീെനഹാസ് ആയിരുന്നു അക്കാലത്ത് തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്നിരുന്നത.്
“ഞങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരായ െബന്യാമീന്യേരാട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും യുദ്ധം
െചയ്യണേമാ? അേതാ ഒഴിഞ്ഞുകളേയണേമാ?” എന്ന്അവർ േചാദിച്ചതിന്:
“െചല്ല വിൻ; നാെള ഞാൻ അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും” എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു. 29 പിെന്ന യി്രസാേയല്യർ ഗിെബെയക്ക് ചുറ്റ ം
പതിയിരിപ്പ കാെരആക്കി.

30 യി്രസാേയൽ മക്കൾ മൂന്നാം ദിവസവും െബന്യാമീന്യരുെട േനെര
പുറെപ്പട്ട് മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല ഗിെബയയുെട േനെര പെടക്ക് അണിനിരന്നു.
31 െബന്യാമീന്യർ ജനത്തിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ട് പട്ടണം വിട്ട് പുറത്തായി;
േബേഥലിേലക്കും ഗിെബയയിേലക്കും േപാകുന്ന രണ്ട് െപരുവഴികളിലും,
വയലിലുംമുമ്പിലെത്തേപ്പാെലസംഹാരംനടത്തി;യി്രസാേയലിൽഏകേദശം
മുപ്പത് േപെര െകാന്നു. 32 “അവർ മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല നമ്മുെട മുമ്പിൽ
േതാേറ്റാടുന്നു” എന്ന് െബന്യാമീന്യർ പറഞ്ഞു. യി്രസാേയൽമക്കേളാ: “നാം
ഓടി,അവെരപട്ടണത്തിൽനിന്ന് െപരുവഴികളിേലക്ക്ആകർഷിക്കാം”എന്ന്
പറഞ്ഞു. 33 യി്രസാേയല്യർ തങ്ങള െട സ്ഥലത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട ബാൽ-
താമാരിൽ പെടക്ക് അണിനിരന്നു; യി്രസാേയല്യരുെട പതിയിരിപ്പ കാരും
ഗിെബയയുെട പുല്പ റേത്തക്ക് പുറെപ്പട്ട . 34 എല്ലാ യി്രസാേയലിൽനിന്നും
തിരെഞ്ഞടുത്തിരുന്ന പതിനായിരംേപർ ഗിെബയയുെട േനെര െചന്നു; പട
കഠിനമായി മുറുകി; എങ്കിലും ആപത്ത് അവരുെട േമൽ വരുന്നു എന്ന്
െബന്യാമീന്യർ അറിഞ്ഞില്ല. 35 യേഹാവ െബന്യാമീന്യെര യി്രസാേയലിെന്റ
മുമ്പിൽ േതാല്ക്കുമാറാക്കി; അന്ന് യി്രസാേയൽ മക്കൾ െബന്യാമീന്യരിൽ
ആയുധപാണികളായഇരുപത്തിഅയ്യായിരത്തി ഒരുനൂറ് േപെരസംഹരിച്ച .

36 ഇങ്ങെന തങ്ങൾ േതാറ്റ എന്ന് െബന്യാമീന്യർ കണ്ടു; എന്നാൽ
യി്രസാേയല്യർ, ഗിെബെയക്കരിെക പതിയിരിപ്പ കാെര ആക്കിയിരുന്നു;
അവെര വിശ്വസിച്ച് യി്രസാേയല്യർ പിൻവാങ്ങി, െബന്യാമീന്യർക്ക്
സ്ഥലം െകാടുത്തു. 37 ഉടെന പതിയിരിപ്പ കാർ ഗിെബയയിൽ
പാഞ്ഞുകയറി, പട്ടണെത്തെയാെക്കയും വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ
സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു. 38 പട്ടണത്തിൽനിന്ന് അടയാളമായിട്ട് ഒരു വലിയ
പുക ഉയരുമാറാേക്കണെമന്ന് യി്രസാേയല്യർ പതിയിരിപ്പ കാരുമായി ഒരു
ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 39അവർ പടയിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങിയേപ്പാൾ
െബന്യാമീന്യർ യി്രസാേയല്യരിൽ ഏകേദശം മുപ്പത് േപെര െവട്ടിെക്കാന്നു;
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല അവർ നമ്മുെട മുമ്പിൽ േതാേറ്റാടുന്നു എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു. 40 എന്നാൽ പട്ടണത്തിൽനിന്ന് ഒരു വലിയ പുകത്തൂൺ
െപാങ്ങിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, െബന്യാമീന്യർ പുറേകാട്ട് േനാക്കി; പട്ടണം
മുഴുവനും ആകാശേത്താളം കത്തിെപ്പാങ്ങുന്നത് കണ്ടു. 41 യി്രസാേയല്യർ
തിരിെക വന്നേപ്പാൾ െബന്യാമീന്യർ ഭയപരവശരായി; തങ്ങൾക്ക് ആപത്തു
ഭവിച്ച എന്ന് അവർ കണ്ടു. 42അവർ യി്രസാേയൽ മക്കള െട മുമ്പിൽനിന്ന്
മരുഭൂമിയിേലക്ക് തിരിഞ്ഞു; യി്രസാേയല്യർ അവർക്ക് മുമ്പായി േപായി;
പട്ടണങ്ങളിൽനിന്ന് പുറത്ത് വന്നവെര അവർ അതത് പട്ടണത്തിെന്റ
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മേദ്ധ്യെവച്ച് സംഹരിച്ച . 43 അവർ െബന്യാമീന്യെര വളഞ്ഞ് കിഴേക്കാട്ട്
ഓടിച്ച് ഗിെബയയുെടസമീപംവെരഎത്തിച്ച് േവഗത്തിൽഅവെരകീഴടക്കി.
44 അങ്ങെന െബന്യാമീന്യരിൽ പതിെനണ്ണായിരം പരാ്രകമശാലികൾ
പട്ട േപായി. 45 അേപ്പാൾ അവർ തിരിഞ്ഞ് മരുഭൂമിയിൽ രിേമ്മാൻ
പാറയിേലക്ക് ഓടി; അവരിൽ അയ്യായിരംേപെര െപരുവഴികളിൽെവച്ച്
െകാന്നുകളഞ്ഞു; േശഷിച്ചവെര ഗിേദാം വെര പിന്തുടർന്ന് രണ്ടായിരം േപെര
െവട്ടിക്കളഞ്ഞു. 46അങ്ങെന െബന്യാമീന്യരിൽ ആെക ഇരുപത്തയ്യായിരം
പരാ്രകമശാലികളായ ആയുധപാണികൾ അന്ന് പട്ട േപായി. 47 എന്നാൽ
അറുനൂറ് േപർ തിരിഞ്ഞ് മരുഭൂമിയിൽ രിേമ്മാൻ പാറ വെര ഓടി, അവിെട
നാല് മാസം പാർത്തു. 48 യി്രസാേയല്യർ പിെന്നയും െബന്യാമീന്യരുെട
േനെര തിരിഞ്ഞ് ഓേരാ പട്ടണം േതാറും, മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും കണ്ട
സകലെത്തയും, വാളാൽ സംഹരിച്ച ; അവർ എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം തീെവച്ച്
ചുട്ട കളഞ്ഞു.
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1 എന്നാൽ “നമ്മിൽ ആരും തെന്റ മകെള ഒരു െബന്യാമീന്യന്
ഭാര്യയായി െകാടുക്കരുത”് എന്ന് യി്രസാേയല്യർ മിസ്പയിൽെവച്ച്
ശപഥം െചയ്തിരുന്നു. 2ആകയാൽ ജനം േബേഥലിൽ െചന്ന് അവിെട
ൈദവസന്നിധിയിൽ സന്ധ്യവെര ഇരുന്ന് ഉച്ചത്തിൽ മഹാവിലാപം കഴിച്ച :
3 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഇന്ന് യി്രസാേയലിൽ ഒരു
േഗാ്രതം ഇല്ലാെതേപാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇങ്ങെന സംഭവിച്ച വേല്ലാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 പിെറ്റന്നാൾ ജനം അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ് അവിെട ഒരു
യാഗപീഠം പണിത് േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച .
5 പിെന്ന യി്രസാേയൽ മക്കൾ: “എല്ലാ യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിലും
യേഹാവയുെട സഭയിൽ വരാെത ആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാ” എന്ന് േചാദിച്ച .
“മിസ്പയിൽ യേഹാവയുെട അടുക്കൽ വരാത്തവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണം”എന്ന് അവർ ഒരു ഉ്രഗശപഥം െചയ്തിരുന്നു. 6എന്നാൽ
യി്രസാേയൽ മക്കൾ തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരായ െബന്യാമീന്യെരക്കുറിച്ച്
അനുതപിച്ച : “ഇന്ന്യി്രസാേയലിൽനിന്ന് ഒരു േഗാ്രതംഅറ്റ േപായിരിക്കുന്നു.
7 േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുെട പു്രതിമാെര ഭാര്യമാരായി െകാടുക്കരുത്
എന്ന്നാംയേഹാവയുെടനാമത്തിൽസത്യംെചയ്തിരിക്കെകാണ്ട്അവർക്ക്
ഭാര്യമാെരകിട്ട വാൻനാംഎന്ത് െചേയ്യണം?”എന്ന്പറഞ്ഞു. 8 “യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന് മിസ്പയിൽ യേഹാവയുെട അടുക്കൽ വരാെത
ആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാ?” എന്ന് അവർ അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ ഗിെലയാദിെല
യാേബശിൽനിന്ന്ആരുംപാളയത്തിൽകടന്നുവന്നിട്ടില്ലഎന്ന് മനസ്സിലാക്കി.
9 ജനെത്ത എണ്ണിയേപ്പാൾ ഗിെലയാദിെല യാേബശ് നിവാസികളിൽ
ആരും അവിെട ഇല്ലായിരുന്നു. 10 അേപ്പാൾ സഭ പരാ്രകമശാലികളായ
പന്തീരായിരംേപെരഅവിേടക്ക്അയച്ച്അവേരാട് കല്പിച്ചത:് “നിങ്ങൾെചന്ന്
ഗിെലയാദിെല യാേബശ് നിവാസികെളസ്്രതീകള ംൈപതങ്ങള ം ഉൾെപ്പെട
വാളാൽ െകാല്ല വിൻ”. 11 ഇ്രപകാരം നിങ്ങൾ “സകലപുരുഷന്മാെരയും
പുരുഷേനാടുകൂെട ശയിച്ച സകലസ്്രതീകെളയും നിർമ്മൂലമാേക്കണം”.
12 അങ്ങെന െചയ്തേപ്പാൾ, ഗിെലയാദിെല യാേബശ് നിവാസികള െട
ഇടയിൽ പുരുഷസംസർഗ്ഗം െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത നാനൂറ് കന്യകമാെര
കെണ്ടത്തി, അവെര കനാൻേദശത്തിെല ശീേലാവിൽ പാളയത്തിേലക്ക്
െകാണ്ടുവന്നു.
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13 സർവ്വസഭയും രിേമ്മാൻപാറയിെല െബന്യാമീന്യേരാട് സംസാരിച്ച്
സമാധാനം അറിയിക്കുവാൻ ആളയച്ച.് 14 അേപ്പാൾ െബന്യാമീന്യർ
മടങ്ങിവന്നു; ഗിെലയാദിെല യാേബശിലുള്ള സ്്രതീകളിൽ, അവർ
ജീവേനാെട രക്ഷിച്ചിരുന്നവെര അവർക്ക് െകാടുത്തു; 15 അവർക്ക്
തികയാൻ മാ്രതം സ്്രതീകൾ ഇല്ലായിരുന്നു. യേഹാവ യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങളിൽ ഒരു േഛദം വരുത്തിയിരിക്ക െകാണ്ട് ജനം
െബന്യാമീന്യെരക്കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ച .

16 “േശഷിച്ചവർക്ക് സ്്രതീകെള കിേട്ടണ്ടതിന് നാം എന്ത് െചേയ്യണ്ടു?
െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽ സ്്രതീകൾ ഇല്ലാെത േപായെല്ലാ” എന്ന്
സഭയിെല മൂപ്പന്മാർ പറഞ്ഞു. 17 “യി്രസാേയലിൽനിന്ന് ഒരു േഗാ്രതം
നശിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് െബന്യാമീന്യരിൽ രക്ഷെപ്പട്ടവർക്ക്
അവരുെട അവകാശം നിലനില്േക്കണം. 18 എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുെട
പു്രതിമാെര അവർക്ക് ഭാര്യമാരായി െകാടുത്തുകൂടാ; െബന്യാമീന്യർക്ക്
സ്്രതീെയ െകാടുക്കുന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്ന് യി്രസാേയൽ
മക്കൾ ശപഥം െചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
19 അേപ്പാൾ അവർ: “േബേഥലിന് വടക്കും, േബേഥലിൽനിന്ന്
െശേഖമിേലക്ക് േപാകുന്ന െപരുവഴിക്ക് കിഴക്കും െലേബാെനക്ക്
െതക്കും ഉള്ള ശീേലാവിൽ ആണ്ടുേതാറും യേഹാവയുെട ഉത്സവം
ഉണ്ടേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 ആകയാൽ അവർ െബന്യാമീന്യേരാട:്
“നിങ്ങൾ െചന്ന,് മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽ പതിയിരിപ്പിൻ. 21 ശീേലാവിെല
കന്യകമാർ നിരനിരയായി നൃത്തംെചയ് വാൻ പുറെപ്പട്ട് വരുേമ്പാൾ,
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽനിന്ന് വന്ന് ഓേരാരുത്തൻ ശീേലാവിെല
കന്യകമാരിൽനിന്ന് തനിക്ക് ഭാര്യെയ പിടിച്ച് െബന്യാമീൻ േദശേത്തക്ക്
െപായ്െക്കാൾവിൻ”എന്ന്കല്പിച്ച . 22അവരുെടഅപ്പന്മാേരാആങ്ങളമാേരാ
ഞങ്ങള െട അടുക്കൽവന്ന് പരാതി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവേരാട:്
“ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി, അവേരാട് ദയ െചേയ്യണം; ഞങ്ങൾ പടയിൽ
അവർക്ക് ആർക്കും ഭാര്യമാെര പിടിച്ച െകാണ്ടുവന്നില്ല; ശപഥം
സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരാകുവാൻ, നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ അവർക്ക് ഭാര്യമാെര
െകാടുത്തില്ലേല്ലാ “എന്ന് പറഞ്ഞുെകാള്ളാം. 23 െബന്യാമീന്യർ അങ്ങെന
െചയ്തു; നൃത്തംെചയ്യന്ന സ്്രതീകെള തങ്ങള െട എണ്ണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം
പിടിച്ച,് തങ്ങള െട അവകാശ േദശത്തിേലക്ക് മടങ്ങിെച്ചന്ന് പട്ടണങ്ങെള
വീണ്ടും പണിത് അവയിൽ പാർത്തു. 24ആ കാലയളവിൽ യി്രസാേയൽ
മക്കൾ അവിടംവിട്ട് ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ േഗാ്രതത്തിേലക്കും
വീട്ടിേലക്കും േപായി; അങ്ങെന ഓേരാരുത്തൻ അവരവരുെട
അവകാശഭൂമിയിൽ പാർത്തു. 25 ആ കാലത്ത് യി്രസാേയലിൽ ഒരു
രാജാവുമില്ലായിരുന്നു;ഓേരാരുത്തൻസ്വന്തംഇഷ്ടംഅനുസരിച്ച ജീവിച്ച .
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രൂത്ത്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
എഴുത്തുകാരെനകുറിച്ച് പുസ്തകത്തില ് ്രപേത്യക പരാമര ്ശങ്ങെളാന്നും
തെന്നയില്ല ശമുേവല ് ്രപവാചകൻ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന ്െറ
എഴുത്തുകാരെനന്ന പരമ്പരാഗതമായി വിശ്വസിച്ച േപാരുന്നു
എഴുതെപ്പട്ടിട്ട ള്ളതില് വച്ച് ഏറ്റവും മേനാഹരമായ കഥ എന്നാണ് ഈ
പുസ്തകെത്ത വിളിച്ച വരുന്നത് പുസ്തകത്തിന ്െറ അവസാനഭാഗത്ത്
രൂത്തിെന്റ െപൗ്രതനാണ് ദാവീദ് എന്ന പരാമർശം ഉള്ളതിനാൽ ഇത് താൻ
രാജ സ്ഥാനേത്തക്ക് അഭിഷിക്തൻ ആയതിനുേശഷം എഴുതെപ്പട്ടതാണ്
എന്നനുമാനിക്കാം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 1,030 - 1,010.
കാലഗണന ്രപകാരം പുറപ്പാടിെന്റ കാലവുമായി സാമ്യമുെണ്ടങ്കിലും
സംഭവങ്ങള െട പശ്ചാത്തലം ന്യായധിപന്മാരുെട കാലവുമായി ഒത്തു
േപാകുന്നുണ്ട.്
സ്വീകര് ത്താവ്
ഈ പുസ്തകം ആർക്കുേവണ്ടി എഴുതെപ്പട്ട എന്നുള്ളതിെനക്കുറിച്ച്
സ്പഷ്ടമായ െതളിവുകെളാന്നും തെന്നയില്ല എന്നാൽ
ദാവീദിെനെനക്കുറിച്ച ള്ള പരാമർശമുള്ളതിനാൽ രാജഭരണകാലത്ത്
എഴുതെപ്പട്ട . 4:22.
ഉേദ്ദശം
അനുസരണം േനടിത്തരുന്ന നന്മകെളക്കുറിച്ച് ഇ്രസാേയൽ ജനത്തിന്
േബാധ്യെപ്പടുത്തി െകാടുക്കുക. വിശ്വസ്തനും സ്േനഹവാനായ
ൈദവത്തിൻെറ ്രപകൃതിെയ െവളിെപ്പടുത്തുക. തൻെറ ജനത്തിന ്െറ
നിലവിളിക്ക് മറുപടി തരുന്ന ൈദവമാണ് എന്ന് ഈ പുസ്തകം
ഉറപ്പിക്കുന്നു തൻെറ ഉടമ്പടികെള അക്ഷരം്രപതി പാലിക്കുന്നവന്
ഭാവിെയക്കുറിച്ച ള്ള എല്ലാ ്രപതീക്ഷകള ം നഷ്ടെപ്പട്ട വിധവകളായ
നേവാമിക്കും രൂത്തിനും ൈദവം സംരക്ഷണം നൽകുന്നു അതിനാല്
സമൂഹത്തിൽ തിരസ്കൃരായവെര പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവെമന്നും അത്
പരസ്പരം െചയ്യ വാന് മനുഷ്യെര ആഹ്വാനം െചയ്യന്നു. (യിെരമ്യ. 22:16,
യാേക്കാ 1:27).
്രപേമയം
വീെണ്ടടുപ്പ്
സംേക്ഷപം
1. നേവാമിയും കുടുംബവും േനരിട്ട ദുരന്തങ്ങള് — 1:1-22
2. നേവാമിയുെട ചാര്ച്ചക്കാരനായ േബാവസിെന രൂത്ത് വയലില് വച്ച
കണ്ടുമുട്ട ന്നു — 2:1-23

3. നേവാമി രൂത്തിെന േബാവാസിെന്റഅടുക്കേലക്ക്അയക്കുന്നു — 3:1-18
4. രൂത്തിെന്റവീെണ്ടടുപ്പ്,നേവാമിയുെടയഥാസ്ഥാനം — 4:1-22

1 ന്യായാധിപന്മാർ യി്രസേയലിൽ ഭരണം നടത്തിയ കാലത്ത് ഒരിക്കൽ
േദശത്തു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി; െയഹൂദയിെല േബത്ത്-േലേഹമിലുള്ള
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ഒരു ആൾ തെന്റ ഭാര്യയും രണ്ടു പു്രതന്മാരുമായി േമാവാബ് േദശത്ത്
പാർപ്പാൻ േപായി. 2അവൻ േബത്ത-്േലേഹമിൽ നിന്നുള്ള എ്രഫാത്യനായ
എലീേമെലക്ക് ആയിരുന്നു. ഭാര്യക്കു െനാെവാമി എന്നും പു്രതന്മാർക്കു
മേഹ്ലാൻ എന്നും കിേല്യാൻ എന്നും േപർ. അവർ േമാവാബ് േദശത്ത്
െചന്നു അവിെട താമസിച്ച . 3അനന്തരം െനാെവാമിയുെട ഭർത്താവായ
എലീേമെലക്ക് മരിച്ച ; അവള ം രണ്ടു പു്രതന്മാരും േശഷിച്ച . 4 പു്രതന്മാർ
േമാവാബ്യസ്്രതീകെള വിവാഹം കഴിച്ച ; ഒരുത്തിക്കു ഒർപ്പാ എന്നും
മറ്റവൾക്കു രൂത്ത് എന്നും േപർ; അവർ ഏകേദശം പത്തു സംവത്സരം
അവിെട പാർത്തു. 5 പിെന്ന മേഹ്ലാനും കിേല്യാനും മരിച്ച ; അങ്ങെന
രണ്ടു പു്രതന്മാരുെടയും ഭർത്താവിെന്റയും മരണേശഷം ആ സ്്രതീ മാ്രതം
േശഷിച്ച . 6 പിന്നീട് യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത സന്ദർശിച്ച ആഹാരം
െകാടുത്തവിധം അവൾ േമാവാബ് േദശത്തുെവച്ച േകട്ട . അങ്ങെന
അവൾ മരുമക്കേളാടുകൂെട േമാവാബ ്േദശം വിട്ട മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ
ഒരുങ്ങി. 7 അങ്ങെന അവൾ മരുമക്കള മായി താമസസ്ഥലം വിട്ട
െയഹൂദാേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ യാ്രതയായി. 8 അേപ്പാൾ
െനാെവാമി മരുമക്കൾ ഇരുവേരാടും: നിങ്ങൾഅമ്മയുെട ഭവനത്തിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുവിൻ; മരിച്ചവേരാടും എേന്നാടും നിങ്ങൾ െചയ്തതുേപാെല
യേഹാവ നിങ്ങേളാടും കരുണ െചയ്യ മാറാകെട്ട. 9നിങ്ങൾവിവാഹിതരായി,
ഓേരാരുത്തരും തങ്ങള െട ഭർത്താവിെന്റ ഭവനത്തിൽ ആശ്വാസം
്രപാപിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ നല്കുമാറാകെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു അവെര ചുംബിച്ച ; അവർ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. 10 അവർ
അവേളാടു: ഞങ്ങള ം നിേന്നാടുകൂെട നിെന്റ ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ
േപാരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 11 അതിന് െനാെവാമി പറഞ്ഞത:് എെന്റ
മക്കേള, മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാൾവിൻ; എന്തിന് എേന്നാടുകൂെട േപാരുന്നു?
നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരായിരിപ്പാൻ ഇനി എെന്റ ഉദരത്തിൽ പു്രതന്മാർ
ഉേണ്ടാ? 12എെന്റ മക്കേള, മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാൾവിൻ; ഒരു ഭർത്താവിെന
സ്വീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ്രപായം കടന്നുേപായി; അല്ല, അങ്ങെന ഞാൻ
ആശിച്ചിട്ട ഈ രാ്രതി തേന്ന ഒരു പുരുഷന് ഭാര്യയായി പു്രതന്മാെര
്രപസവിച്ചാലും 13 അവർക്ക് ്രപായമാകുേവാളം നിങ്ങൾ അവർക്കായിട്ട
കാത്തിരിക്കുേമാ? നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ ഇല്ലാതിരിപ്പാൻ
സാധിക്കുേമാ? എെന്റ മക്കേള അത് േവണ്ട; യേഹാവയുെട ൈക
എനിക്ക് വിേരാധമായി പുറെപ്പട്ടിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങെള ഓർത്ത് ഞാൻ
വളെര വ്യസനിക്കുന്നു. 14 അവർ പിെന്നയും ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു;
ഒർപ്പാ അമ്മാവിയമ്മെയ ചുംബിച്ച പിരിഞ്ഞു; രൂേത്താ അവെള
വിട്ട പിരിയാെതനിന്നു. 15 അേപ്പാൾ അവൾ: നിെന്റ സേഹാദരി തെന്റ
ജനത്തിെന്റയുംതെന്റേദവന്മാരുെടയുംഅടുക്കൽമടങ്ങിേപ്പായേല്ലാ;നീയും
അങ്ങെനതെന്നെപായ്െക്കാൾകഎന്നുപറഞ്ഞു. 16അതിന് രൂത്ത:് നിെന്ന
വിട്ട പിരിഞ്ഞു മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ എേന്നാട് പറയരുേത; നീ േപാകുന്നിടത്ത്
ഞാനും േപാകും;നീ പാർക്കുേന്നടത്ത്ഞാനും പാർക്കും;നിെന്റജനംഎെന്റ
ജനം, നിെന്റ ൈദവം എെന്റ ൈദവം. 17 നീ മരിച്ച് അടക്കെപ്പടുേന്നടത്ത്
വരുംകാലത്ത് ഞാനും മരിച്ച അടക്കെപ്പടും; മരണത്താലല്ലാെത ഞാൻ
നിെന്ന വിട്ട പിരിഞ്ഞാൽ യേഹാവ എെന്ന അധികമായി ശിക്ഷിക്കെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു. 18 തേന്നാടുകൂെട േപാരുവാൻ അവൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു
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എന്നു കണ്ടേപ്പാൾ അവൾ അവേളാടു സംസാരിക്കുന്നത് മതിയാക്കി.
19 അങ്ങെന അവർ രണ്ടുേപരും േബത്ത-്േലേഹമിൽ എത്തിേച്ചർന്നു;
അേപ്പാൾ പട്ടണത്തിലുള്ള ജനം മുഴുവനും അവെര കണ്ടു അതിശയിച്ച ;
ഇവൾ െനാെവാമിേയാ എന്നു സ്്രതീജനം പറഞ്ഞു. 20അവൾ അവേരാടു
പറഞ്ഞത്: െനാെവാമിഎന്നല്ല മാറാഎന്നുഎെന്നവിളിപ്പിൻ;സർവ്വശക്തൻ
എേന്നാട് ഏറ്റവും കയ്പായി ഇടെപട്ടിരിക്കുന്നു. 21ഞാൻഎല്ലാം ഉള്ളവളായി
േപായി, ഒന്നുമില്ലാത്തവളായി യേഹാവ എെന്ന മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ എനിക്ക് വിേരാധമായി സാക്ഷീകരിക്കയും സർവ്വശക്തൻ
എെന്ന ദുഃഖിപ്പിക്കയും െചയ്തിരിെക്ക നിങ്ങൾ എെന്ന െനാെവാമി എന്നു
വിളിക്കുന്നത് എന്ത?് 22 ഇങ്ങെന െനാെവാമിയും േമാവാബ്യസ്്രതീയായ
രൂത്ത്എന്നമരുമകള ംകൂടി േമാവാബ് േദശത്തുനിന്നു യവെക്കായ്ത്തിെന്റ
ആരംഭത്തിൽ േബത്ത-്േലേഹമിൽഎത്തി.

2
1 െനാെവാമിക്കു തെന്റ ഭർത്താവായ എലീേമെലക്കിെന്റ കുടുംബത്തിൽ
മഹാധനവാനായ ഒരു ബന്ധു ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന് േബാവസ് എന്നു
േപർ. 2 േമാവാബ്യസ്്രതീയായ രൂത്ത് െനാെവാമിേയാട:് എേന്നാട് ദയ
കാണിക്കുന്നവെന്റ വയലിൽ െചന്ന് കതിർ െപറുക്കെട്ട എന്നു േചാദിച്ച .
െപായ്െക്കാൾക മകേള എന്നു അവൾ അവേളാടു പറഞ്ഞു. 3അങ്ങെന
അവൾ വയലിൽ െകായ്ത്തുകാരുെട പിന്നാെല നടന്നു െപറുക്കി;
എലീേമെലക്കിെന്റകുടുംബക്കാരനായ േബാവസിെന്റവയലിൽആയിരുന്നു
അവൾ എത്തിേച്ചരാൻ ഇടയായത.് 4അേപ്പാൾ ഇതാ, േബാവസ് േബത്ത-്
േലേഹമിൽനിന്നു വന്ന് െകായ്ത്തുകാേരാട:് യേഹാവ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. യേഹാവ നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കെട്ട എന്നു
അവർ അവേനാടും പറഞ്ഞു. 5 െകായ്ത്തുകാരുെട ചുമതലയുള്ള
ദാസേനാട്: ഈ യുവതി ഏത് എന്നു േബാവസ് േചാദിച്ച . 6 അതിന്
ആ ദാസൻ: ഇവൾ േമാവാബ് േദശത്തുനിന്ന് െനാെവാമിേയാടുകൂെട
വന്ന േമാവാബ്യയുവതിയാകുന്നു; 7 ഞാൻ െകായ്ത്തുകാരുെട പിന്നാെല
കറ്റകള െട ഇടയിൽ െപറുക്കിെക്കാള്ളെട്ട എന്നു അവൾ േചാദിച്ച ;
അല്പേനരം വീട്ടിൽ വി്രശമിക്കുന്നതിന് മുന ്പ് അവൾ രാവിെല മുതൽ
ഇേപ്പാൾ വെര െപറുക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു. 8 േബാവസ് രൂത്തിേനാടു: േകേട്ടാ മകേള, െപറുക്കുവാൻ
േവെറാരു വയലിൽ േപാകണ്ടാ; ഇവിടം വിടുകയും േവണ്ടാ; ഇവിെട
എെന്റ ബാല്യക്കാരത്തികേളാടു േചർന്നുെകാൾക. 9 അവർ െകായ്യന്ന
നിലത്തിേന്മൽ ്രശദ്ധവച്ച് അവരുെട പിന്നാെല െപായ്െക്കാൾക;
ബാല്യക്കാർ നിെന്ന െതാടരുെതന്ന് ഞാൻ അവേരാടു കല്പിച്ചിട്ട ണ്ട്
നിനക്ക് ദാഹിക്കുേമ്പാൾ പാ്രതങ്ങൾക്കരിെക െചന്നു ബാല്യക്കാർ
േകാരിവച്ചതിൽനിന്ന് കുടിച്ച െകാൾക എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 എന്നാെറ
അവൾ നിലത്തു കവിണ്ണ വീണു നമസ്കരിച്ച െകാണ്ട് അവേനാട:്
അന്യേദശക്കാരത്തി ആയ എെന്ന കരുതിയതും എേന്നാട് ദയ
കാണിച്ചതും എന്തുെകാണ്ട് എന്നു േചാദിച്ച . 11 േബാവസ് അവേളാടു:
നിെന്റ ഭർത്താവിെന്റ മരണേശഷം നീ നിെന്റ അമ്മാവിയെമ്മക്കു
െചയ്തിരിക്കുന്നതും നിെന്റഅപ്പെനയുംഅമ്മെയയും സ്വന്ത േദശെത്തയും
വിട്ട , മുെമ്പഅറിയാത്ത ഒരു ജനത്തിെന്റഅടുക്കൽവന്നിരിക്കുന്നതുമായ
വിവരെമാെക്കയും ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 12 നിെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു യേഹാവ
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പകരം നൽകുമാറാകെട്ട; യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ചിറകിൻകീഴിൽനീആ്രശയിച്ച വന്നിരിക്കുന്നതു െകാണ്ട്അവിടുന്ന് നിനക്ക്
പൂർണ്ണ്രപതിഫലം തരുമാറാകെട്ട എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 13അതിന് അവൾ:
യജമാനേന, നിെന്റ ദാസിമാരിൽ ഒരുത്തിെയേപ്പാെലയല്ല എങ്കിലും നീ
എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അടിയേനാടു ദയേവാെട സംസാരിക്കുകയും
െചയ്യ വാൻ തക്കവണ്ണം എേന്നാട് നിനക്ക് കൃപ േതാന്നിയേല്ലാ.
14 ഭക്ഷണസമയത്തു േബാവസ് അവേളാട്: ഇവിെട വന്നു ഭക്ഷണംകഴിക്ക;
അപ്പക്കഷണം ചാറിൽ മുക്കിെക്കാൾകഎന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെനഅവൾ
െകായ്ത്തുകാരുെടഅരിെകഇരുന്നു;അവൻഅവൾക്കു മലർ െകാടുത്തു;
അവൾ തിന്നു തൃപ്തയായി േശഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 15 അവൾ
െപറുക്കുവാൻ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ േബാവസ് തെന്റ ബാല്യക്കാേരാടു: അവൾ
കറ്റകള െട ഇടയിൽതേന്ന െപറുക്കിെക്കാള്ളെട്ട; അവെള ശകാരിക്കരുത.്
16 കൂടാെത, െപറുേക്കണ്ടതിന്നു അവൾക്കായിട്ട് കറ്റകളിൽനിന്നു
മാറ്റിയിേട്ടക്കണം; അവെള ശാസിക്കരുത് എന്നും കല്പിച്ച . 17 ഇങ്ങെന
അവൾ ൈവകുേന്നരംവെര െപറുക്കി; അത് െമതിച്ചേപ്പാൾ ഏകേദശം
പ്രന്തണ്ട് കിേലാ്രഗാം* ഉണ്ടായിരുന്നു. 18അവൾ അത് എടുത്തുെകാണ്ട്
പട്ടണത്തിേലക്ക് േപായി; അവൾ െപറുക്കിെക്കാണ്ടുവന്നത് അമ്മാവിയമ്മ
കണ്ടു; താൻ തിന്നു േശഷിപ്പിച്ചിരുന്നതും അവൾ എടുത്തു അവൾക്കു
െകാടുത്തു. 19അമ്മാവിയമ്മ അവേളാടു: നീ ഇന്ന് എവിെടയായിരുന്നു
െപറുക്കിയത്? എവിെടയായിരുന്നു േവല െചയ്തത?് നിേന്നാട് ആദരവ്
കാണിച്ചവൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. താൻ േബാവസ്
എെന്നാരുആള െടഅടുക്കലായിരുന്നു ഇന്ന് േവല െചയ്തത് എന്നുഅവൾ
പറഞ്ഞു. 20 െനാെവാമി മരുമകേളാട:് ജീവനുള്ളവേരാടും മരിച്ചവേരാടും
ദയ മാറ്റാതിരിക്കുന്ന യേഹാവയാൽ അവൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. അയാൾ നമ്മുെട ബന്ധുവും വീെണ്ടടുപ്പ കാരിൽ
ഒരുവനും ആകുന്നു എന്നും െനാെവാമി അവേളാടു പറഞ്ഞു. 21 എെന്റ
ബാല്യക്കാർ െകായ്െത്തല്ലാം തീർക്കുേവാളം അവേരാടു േചര് ന്നിരിക്കുക
എന്നു കൂെട അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞു എന്നു േമാവാബ്യസ്്രതീയായ രൂത്ത്
പറഞ്ഞു. 22 െനാെവാമി തെന്റ മരുമകളായ രൂത്തിേനാട:് മകേള, െവെറാരു
വയലിൽവച്ച് ആരും നിെന്ന ഉപ്രദവിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് നീ അവെന്റ
ബാല്യക്കാരത്തികേളാടു കൂെട തെന്ന േപാകുന്നത് നല്ലത് എന്നു പറഞ്ഞു.
23അങ്ങെന അവൾ യവെക്കായ്ത്തും േഗാതമ്പുെകായ്ത്തും തീരുേവാളം
െപറുക്കുവാൻ േബാവസിെന്റ ബാല്യക്കാരത്തികേളാടു േചർന്നിരിക്കയും
അമ്മാവിയമ്മേയാടുകൂെട പാർക്കയും െചയ്തു.

3
1 അനന്തരം അവള െട അമ്മാവിയമ്മയായ െനാെവാമി അവേളാടു
പറഞ്ഞത:് മകേള,നിെന്റനന്മക്കു േവണ്ടിഞാൻനിനക്ക് ഒരുവി്രശാമസ്ഥലം
അേന്വഷിേക്കണ്ടേയാ? 2 നീ േചർന്നിരുന്ന ബാല്യക്കാരത്തികള െട
യജമാനനായ േബാവസ് നമ്മുെട ബന്ധു അല്ലേയാ? അവൻ ഇന്ന് രാ്രതി
കളത്തിൽ യവം പാറ്റ ന്നു. 3ആകയാൽ നീ കുളിച്ച ൈതലം പൂശി നല്ല
വസ്്രതം ധരിച്ച കളത്തിൽ െചല്ല ക; എന്നാൽ അയാൾ തിന്നുകുടിച്ച
കഴിയുംവെര നിെന്ന കാണരുത്. 4 അവൻ ഉറങ്ങുവാൻ േപാകുേമ്പാൾ

* 2. 17 പ്രന്തണ്ട്കിേലാ്രഗാം ഒരു പറയവം - ഒരുഏഫാ
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കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കുക; എന്നിട്ട് അവെന്റ കാലിെല പുതപ്പ്
മാറ്റി അവിെട കിടന്നുെകാൾക; എന്നാൽ നീ എന്ത് െചേയ്യണെമന്ന് അവൻ
നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരും. 5അതിന് അവൾ: നീ പറയുന്നെതാെക്കയും ഞാൻ
െചയ്യാം എന്നു അവേളാടു പറഞ്ഞു. 6അങ്ങെനഅവൾ കളത്തിൽ െചന്ന്
അമ്മാവിയമ്മ പറഞ്ഞതുേപാെല ഒെക്കയും െചയ്തു. 7 േബാവസ് തിന്ന്
കുടിച്ച് സേന്താഷഭരിതനായി, യവക്കൂമ്പാരത്തിെന്റ ഒരു വശത്ത് െചന്ന്
കിടന്നു; അവള ം സാവധാനം െചന്ന് അവെന്റ കാലിേന്മലുള്ള പുതപ്പ്
മാറ്റി അവിെട കിടന്നു. 8 അർദ്ധരാ്രതിയിൽ അവൻ െഞട്ടിത്തിരിഞ്ഞു,
തെന്റ കാല്ക്കൽ ഒരു സ്്രതീ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. നീ ആരാകുന്നു എന്നു
അവൻ േചാദിച്ച . 9 ഞാൻ നിെന്റ ദാസിയായ രൂത്ത;് നിെന്റ പുതപ്പ്
അറ്റം എെന്റ േമൽ ഇേടണേമ; നീ അടുത്ത വീെണ്ടടുപ്പ കാരനാണേല്ലാ*
എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. 10 അതിന് അവൻ പറഞ്ഞത്: മകേള, നീ
യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾ; ദരി്രദന്മാേരാ ധനവാന്മാേരാ ആയ
യൗവനക്കാെര നീ പിന്തുടരാതിരിക്കുകയാൽ തുടക്കേത്തക്കാള ം അധികം
ദയ ഒടുവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 11ആകയാൽ മകേള ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നീ
േചാദിക്കുന്നെതാെക്കയും ഞാൻ െചയ്തുതരാം; നീ സ്വഭാവഗുണമുള്ള
സ്്രതീ എന്നു എെന്റ ജനമായ പട്ടണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം.
12 ഞാൻ നിെന്റ അടുത്ത ബന്ധു എന്നത് സത്യംതേന്ന; എങ്കിലും
എെന്നക്കാൾ അടുത്ത ബന്ധുവായ ഒരു വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ നിനക്ക് ഉണ്ട്.
13 ഈ രാ്രതി താമസിക്ക; നാെള അവൻ നിനക്ക് വീെണ്ടടുപ്പ കാരെന്റ
ചുമതല നിർവഹിച്ചാൽ നന്ന;് അവൻഅത് െചയ്യെട്ട; അത് നിർവഹിപ്പാൻ
അവന് മനസ്സിെല്ലങ്കിേലാ യേഹാവയാണ ഞാൻ നിനക്ക് ആ ചുമതല
നിർവഹിച്ച തരും; രാവിെലവെര കിടന്നുെകാൾക. 14അങ്ങെന അവൾ
രാവിെലവെര അവെന്റ കാല്ക്കൽ കിടന്നു; ഒരു സ്്രതീ കളത്തിൽ
വന്നത് ആരും അറിയരുെതന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട്
ആളറിയാറാകുംമുെമ്പ അവൾ എഴുേന്നറ്റ . 15 നീ പുതച്ചിരിക്കുന്ന പുതപ്പ്
െകാണ്ടുവന്നു പിടിക്ക എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. അവൾഅത് പിടിച്ചേപ്പാൾ
അവൻ 24 കിേലാ്രഗാം ബാര ്ലി† അതിൽ അളന്നുെകാടുത്തു; അവൾ
പട്ടണത്തിേലക്ക് േപായി. 16 അവൾ അമ്മാവിയമ്മയുെട അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾ: നിെന്റകാര്യംഎന്തായി മകേളഎന്നുഅവൾേചാദിച്ച ;അയാൾ
തനിക്കു െചയ്തെതാെക്കയും അവൾ അറിയിച്ച . 17അമ്മാവിയമ്മയുെട
അടുക്കൽ െവറും കേയ്യാെട േപാകരുത് എന്നു അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞു
ഈആറ് പറ യവവും എനിക്ക് തന്നു എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. 18അതിന്
അവൾ: എെന്റ മകേള, ഈ കാര്യം എന്താകുെമന്ന് അറിയുേവാളം
നീ അനങ്ങാതിരിക്ക; ഇതിനു പരിഹാരം കാണുന്നതുവെര അയാൾ
സ്വസ്ഥമായിരിക്കയില്ലഎന്നുപറഞ്ഞു.

4
1 അനന്തരം േബാവസ് പട്ടണവാതില്ക്കൽ െചന്ന് അവിെട ഇരുന്നു;
േബാവസ് പറഞ്ഞിരുന്നബന്ധുവായ വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ കടന്നുേപാകുന്നത്
കണ്ടു:സ്േനഹിതാ,വന്ന്ഇവിെടഇരിക്കഎന്നുഅവേനാട്പറഞ്ഞു.അവൻ
െചന്നു അവിെട ഇരുന്നു. 2 പിെന്ന അവൻ പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാരിൽ

* 3. 9 വീെണ്ടടുപ്പ കാരനാണേല്ലാ നീഎെന്നവീെണ്ടടുക്കുവാന ്തക്കവണ്ണംഏറ്റവുംഅടുത്തബന്ധു
ആയതുെകാണ്ട്എേന്നവിവാഹം െചേയ്യണേമ † 3. 15 24കിേലാ്രഗാംബാര ്ലിആറ് ഇടങ്ങഴിയവം
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പത്തുേപെര വരുത്തി; ഇവിെട ഇരിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു; അവരും
ഇരുന്നു. 3 അേപ്പാൾ അവൻ ആ ബന്ധുവായ വീെണ്ടടുപ്പ കാരേനാട്
പറഞ്ഞത:് േമാവാബ് േദശത്തു നിന്നു മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്ന െനാെവാമി
നമ്മുെട സേഹാദരനായ എലീേമെലക്കിെന്റ വയൽ വില്ക്കുന്നു.
ആകയാൽ നിേന്നാട് അത് അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച ; ഇവിെട
ഇരിക്കുന്നവരുെടയും ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരുെടയും മുമ്പാെക നീ
അത് വിെലക്കു വാങ്ങുക; 4 നിനക്ക് വീെണ്ടടുപ്പാൻ മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ
വീെണ്ടടുക്കുക; ഇെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ അറിേയണ്ടതിന്ന് എേന്നാട് പറയുക;
നീയും നീ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും അല്ലാെത വീെണ്ടടുപ്പാൻ മറ്റാരുമില്ല.
5 അതിന് അവൻ: ഞാൻ വീെണ്ടടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
േബാവസ്: നീ െനാെവാമിേയാടു വയൽ വാങ്ങുേമ്പാൾ തെന്ന, മരിച്ചവെന്റ
േപർ അവെന്റ അവകാശത്തിേന്മൽ നിലനിർേത്തണ്ടതിന് അത്
അവെന്റ ഭാര്യ േമാവാബ്യസ്്രതീയായ രൂത്തിെനയും വാങ്ങണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 അതിന് ആ അടുത്ത വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ: എനിക്ക് അത്
വീെണ്ടടുപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല; അെല്ലങ്കിൽ എെന്റ സ്വന്ത അവകാശം
നഷ്ടെപ്പടുേത്തണ്ടിവരും; ആകയാൽ ഞാൻ വീെണ്ടടുേക്കണ്ടത് നീ
വീെണ്ടടുത്തുെകാള്ള ക; എെന്തന്നാൽ എനിക്ക് വീെണ്ടടുക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 7 എന്നാൽ വീെണ്ടടുപ്പ ം ൈകമാറ്റവും
സംബന്ധിച്ച ള്ള കാര്യത്തിെന്റ ഉറപ്പിനായി ഒരുവൻ തെന്റ കാലിെല
െചരിപ്പ രി മേറ്റയാൾക്ക് െകാടുക്കുന്നത് യി്രസാേയലിെല പഴയ ആചാരം
ആയിരുന്നു;ഇത് ഉറപ്പിനു േവണ്ടിയി്രസാേയലിൽ െചയ്തിരുന്നു. 8അങ്ങെന
ആവീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ േബാവസിേനാട്: നീ അത് വാങ്ങിെക്കാള്ള കഎന്നു
പറഞ്ഞ് തെന്റ െചരിപ്പ രിെക്കാടുത്തു. 9അേപ്പാൾ േബാവസ് മൂപ്പന്മാേരാടും
സകലജനേത്താടും പറഞ്ഞത്: എലീേമെലക്കിനും കിേല്യാന്നും മേഹ്ലാനും
ഉള്ളെതാെക്കയും ഞാൻ െനാെവാമിേയാടു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്
നിങ്ങൾഇന്ന്സാക്ഷികൾആകുന്നു. 10അ്രതയുമല്ല,മരിച്ചവെന്റഅവകാശം
നിലനിർത്തുന്നതിനും അവെന്റ േപർ സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്നും
അവെന്റ സ്ഥാനം പട്ടണവാതില്ക്കൽനിന്നും മാറ്റെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിനും
മേഹ്ലാെന്റ വിധവ േമാവാബ്യസ്്രതീയായ രൂത്തിെനയും ഞാൻ ഭാര്യയായി
എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിന്നും നിങ്ങൾ ഇന്ന് സാക്ഷികൾ ആകുന്നു.
11അതിന് പട്ടണവാതില്ക്കൽ ഇരുന്നസകലജനവും മൂപ്പന്മാരും പറഞ്ഞത്:
ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ തേന്ന; നിെന്റ ഭവനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്്രതീെയ
യേഹാവ യാേക്കാബിന് അനവധി മക്കെള െകാടുക്കുവാന ്ഇടയാക്കിയതും
യി്രസേയൽ ഗൃഹം* പണിയുവാന ് മുഖാന്തിരമാക്കിയതുമായ
റാേഹലിെനേപ്പാെലയും േലയെയേപ്പാെലയുംആക്കിതീര് ക്കെട്ട; നീ േബത്ത-്
േലേഹമിൽ, ്രപസിദ്ധനാകയും, എ്രഫാത്തയിൽ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുകയും
െചയ്യെട്ട 12ഈയുവതിയിൽനിന്നുയേഹാവനിനക്ക്നല്കുന്നസന്തതിയാൽ
നിെന്റ ഗൃഹം താമാർ െയഹൂെദക്കു ്രപസവിച്ച േപെരസിെന്റ† ഗൃഹം
േപാെല ആയിത്തീരെട്ട. 13 ഇങ്ങെന േബാവസ് രൂത്തിെന ഭാര്യയായി
സ്വീകരിച്ച ; അവൻ അവള െട അടുക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ യേഹാവ
അവൾക്കു ഗർഭം നല്കി; അവൾ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . 14 അതിന്
സ്്രതീകൾ െനാെവാമിേയാട്: ഇന്ന് നിെന്ന ഉേപക്ഷിക്കാെത നിനക്ക് ഒരു
* 4. 11 യി്രസേയൽ ഗൃഹം യി്രസേയലിെന്റഎല്ലാ േഗാ്രതങ്ങള ം † 4. 12 േപെരസിെന്റഎ്രഫാത്ത്
കുലത്തിെന്റപൂര് വ്വപിതാവ്
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വീെണ്ടടുപ്പ കാരെന നൽകിയ യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ; അവെന്റ േപർ
യി്രസാേയലിൽ ്രപസിദ്ധമാകെട്ട. 15 അവൻ നിനക്ക് ആശ്വാസ്രപദനും
നിെന്റ വാർദ്ധക്യത്തിങ്കൽ നിെന്ന േപാഷിപ്പിക്കുന്നവനും ആകെട്ട. നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നവള ം ഏഴു പു്രതന്മാെരക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലവള മായ നിെന്റ
മരുമകളേല്ലാഅവെന ്രപസവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. 16അങ്ങെന െനാെവാമി
കുഞ്ഞിെന എടുത്ത് മടിയിൽ കിടത്തി അവന് ശു്രശൂഷകയായിത്തീർന്നു.
17 അവള െട അയല്ക്കാരത്തികൾ: െനാെവാമിക്കു ഒരു മകൻ ജനിച്ച
എന്നു പറഞ്ഞു അവന് ഓേബദ് എന്നു േപർവിളിച്ച ; ദാവീദിെന്റ അപ്പനായ
യിശ്ശായിയുെടഅപ്പൻഇവൻതേന്ന.

18 േപെരസിെന്റ വംശപാരമ്പര്യം ഇ്രപകാരമാണ:് േപെരസ് െഹേ്രസാെന
ജനിപ്പിച്ച . െഹേ്രസാൻ രാമിെന ജനിപ്പിച്ച . 19 രാം അമ്മീനാദാബിെന
ജനിപ്പിച്ച . 20അമ്മീനാദാബ് നഹേശാെനജനിപ്പിച്ച ;നഹേശാൻസല്േമാെന
ജനിപ്പിച്ച . 21സല്േമാൻ േബാവസിെന ജനിപ്പിച്ച ; േബാവസ് ഓേബദിെന
ജനിപ്പിച്ച . 22ഓേബദ് യിശ്ശായിെയജനിപ്പിച്ച ;യിശ്ശായി ദാവീദിെനജനിപ്പിച്ച .
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1ശമൂേവൽ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
പുസ്തകം എഴുത്തുകാരെന െവളിെപ്പടുത്തുന്നില്ല ഈ പുസ്തകം
്രപധാനമായും ശമുേവല ് ്രപവാചകെന്റ ജീവചരി്രതം ആയതുെകാണ്ട്
്രപവാചകൻ തെന്ന ആയിരിക്കാം എഴുത്തുകാരൻ അെല്ലങ്കിൽ
താനായിരിക്കാം രചനക്ക് ആധാരമായ വിവരങ്ങള ് 1 ശമു. 1:1-24:22
നല്കിയത.് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം ്രപവാചകൻ എഴുതുവാന ്
സാധ്യതയുണ്ട.് ്രപധാനെപ്പട്ടഎഴുത്തുകാർ നാഥാന് ്രപവാചകനും ഗാദ് എന്ന
ചരി്രതകാരനുമാണ.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 1050-722.
ഈപുസ്തകം എഴുതുേമ്പാൾ യി്രസാേയൽ രാഷ്്രടം വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു
യി്രസാേയലിന് യഹൂദ്യ എന്നും രണ്ടു േപരുകളില ് രാജ്യം
പരാമര ്ശിക്കെപ്പടുന്നു. 1 ശമു. 11:8; 17:52; 18:16; 2 ശമു. 5:5; 11:11;
12:8; 19:42-43; 24:1, 9.
സ്വീകര് ത്താവ്
ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ ്രപതി്രഗാഹകര് വിഭജിക്കെപ്പട്ട
രാജ്യത്തിെന്റ രാജാക്കന്മാരാണ് ദാവീദ് വംശത്തിന് േമലുള്ള ദിവ്യമായ
പദ്ധതിയുെട സാധുതയും ഉേദ്ദശവും അവെര അറിയിക്കുക എന്നതാണ്
ലക്ഷ്യം.
ഉേദ്ദശം
യി്രസാേയൽജനം കനാൻ നാട്ടിൽ ന്യായാധിപന്മാരുെട ഭരണത്തില ്നിന്നും
രാജഭരണത്തിേലക്ക് ്രപേവശിക്കുന്നു ചരി്രതമാണ് 1 ശമുേവൽ. ശമുേവൽ
അവസാനെത്ത ന്യായാധിപനായി എഴുേന്നൽക്കുകയും യി്രസാേയലിെന്റ
ആദ്യ രാജാക്കന്മാരായി െശൗലിെനയും ദാവീദിെനയും അഭിേഷകം
െചയ്യ കയും െചയ്യന്നു.
്രപേമയം
സ്ഥിതി േഭദം
സംേക്ഷപം
1. ശമുേവലിNTEജീവിതവും ശു്രശൂഷയും — 1:1-8:22
2. യി്രസാേയലിെല രാജാവായ െശൗലിെന്റജീവിതം — 9:1-12:25
3. രാജാെവന്നനിലയിൽപരാജയെപ്പടുന്നു — 13:1-15:35
4. ദാവീദിെന്റജീവിതം — 16:1-20:42
5. യി്രസാേയലിന് രാജാവായി ദാവീദിെന്റ ഭരണം — 21:1-31:13

1 എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല രാമാഥയീം-േസാഫീം ്രഗാമത്തില ് എല ്ക്കാനാ
എെന്നാരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു; അവൻ െയേരാഹാമിെന്റ മകൻ ആയിരുന്നു;
െയേരാഹാമിെന്റ പിതാവ് എലീഹൂ. എലീഹൂവിെന്റ പിതാവ് േതാഹൂ.
എ്രഫയീമ്യനായ സൂഫിെന്റ മകനായിരുന്നു േതാഹൂ. 2എല്ക്കാനയ്ക്ക് രണ്ടു
ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഹന്നായും െപനിന്നായും. െപനിന്നായ്ക്ക് മക്കൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു;ഹന്നായ്ക്ക് മക്കൾഇല്ലായിരുന്നു.
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3 അവൻ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവെയ നമസ്കരിക്കുവാനും
യാഗം അർപ്പിക്കുവാനും തെന്റ പട്ടണത്തിൽനിന്ന് എല്ലാ വർഷവും
ശീേലാവിേലക്ക് േപാകുമായിരുന്നു; ഏലിയുെട രണ്ടു പു്രതന്മാരായ
യേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാരായിരുന്ന െഹാഫ്നിയും ഫീെനഹാസും
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 എല ്ക്കാനാ യാഗം കഴിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം തെന്റ
ഭാര്യയായ െപനിന്നായ്ക്കുംഅവള െട എല്ലാ പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും
ഓഹരി* െകാടുക്കും. 5 അവൻ ഹന്നാെയ സ്േനഹിച്ചിരുന്നത് െകാണ്ട്
ഇരട്ടി ഓഹരി† െകാടുക്കും. എന്നാൽ യേഹാവ അവൾക്ക് മക്കെള
നല്കിയിരുന്നില്ല. 6 യേഹാവ അവള െട ഗർഭം അടച്ചിരുന്നതിനാൽ
്രപതിേയാഗിയായ െപനിന്നാ അവെള വ്യസനിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം
്രപേകാപിപ്പിച്ച . 7 ഹന്നാ യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക് േപാകുന്ന
സമയെത്തല്ലാം അവൾ അങ്ങെന െചയ്യ മായിരുന്നു. െപനിന്നാ
അവെള ്രപേകാപിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് അവൾ കരഞ്ഞ് പട്ടിണി കിടന്നു.
8 അവള െട ഭർത്താവായ എല് ക്കാനാ അവേളാട്: “ഹേന്ന, നീ എന്തിന്
കരയുന്നു? എന്തിന് പട്ടിണികിടക്കുന്നു? നീ വ്യസനിക്കുന്നത് എന്ത്?
ഞാൻ നിനക്ക് പത്ത് പു്രതന്മാേരക്കാൾ നല്ലതല്ലേയാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
9 അവർ ശീേലാവിൽവച്ച് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്തേശഷം
ഹന്നാ എഴുേന്നറ്റ് േപായി. പുേരാഹിതനായ ഏലി യേഹാവയുെട
മന്ദിരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ ഒരു പീഠത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
10 അവൾ മേനാവ്യസനേത്താട് യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച് വളെര
കരഞ്ഞു. 11അവൾ ഒരു േനർച്ചേനർന്നു‡; ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ,
അടിയെന്റ§ സങ്കടം േനാക്കി അടിയെന ഓർക്കുകയും, അടിയെന
മറക്കാെത ഒരു പു്രതെന നല്കുകയും െചയ്താൽ, അടിയൻ അവെന
അവെന്റ ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവനും യേഹാവയ്ക്ക് െകാടുക്കും; അവെന്റ
തലമുടി ഒരിക്കലും ക്ഷൗരം െചയ്യ കയില്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 12 ഇങ്ങെന
അവൾ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഏലി അവള െട മുഖം സൂക്ഷിച്ച േനാക്കി. 13 ഹന്നാ ഹൃദയംെകാണ്ട്
സംസാരിച്ചതിനാൽ അവള െട അധരം അനങ്ങിയത് മാ്രതമാണ് ഏലി
കണ്ടത്. ശബ്ദം േകൾക്കാനില്ലായിരുന്നു; അതുെകാണ്ട് അവൾക്കു
ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഏലിക്കു േതാന്നിേപ്പായി. 14ഏലി അവേളാട:്
“നീ എ്രതേനരം ഇങ്ങെന ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കും? നിെന്റ വീഞ്ഞ് ഇറങ്ങെട്ട”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 അതിന് ഹന്നാ ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് അങ്ങെനയല്ല,
യജമാനേന;ഞാൻ മേനാവ്യസനമുെള്ളാരു സ്്രതീ;ഞാൻ വീേഞ്ഞാ മദ്യേമാ
കുടിച്ചിട്ടില്ല; യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ എെന്റ ഹൃദയം പകരുക ആണ്
െചയ്തത്. 16അടിയെന ഒരു നീചസ്്രതീയായി* വിചാരിക്കരുേത;അടിയൻ
അത്യധികമായ സങ്കടവും വ്യസനവും െകാണ്ടാകുന്നു സംസാരിച്ചത്.
17 അതിന് ഏലി: “നീ സമാധാനേത്താെട േപാക; യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവേത്താടുള്ള നിെന്റ അേപക്ഷ അവിടുന്ന് നിനക്ക് നല്കുമാറാകെട്ട”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 18അടിയന് അങ്ങയുെട കൃപ ലഭിക്കുമാറാകെട്ട
എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ േപായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച ; അവള െട മുഖം പിെന്ന
* 1. 4 ഓഹരി - യാഗവസ്തുവിെന്റ ഒരു ഭാഗം. † 1. 5 ഇരട്ടി ഓഹരി ഹന്നെയ അവന ്
അധികം സ്േനഹിച്ചിരുെന്നങ്കിലും ഒരു ഓഹരി മാ്രതേമ െകാടുത്തിരുന്നുള്ള ‡ 1. 11 േനർച്ച -
യേഹാവേയാടുള്ള ്രപതിജ്ഞ § 1. 11 അടിയൻ -ഞാൻഎന്നസംേബാധനയുെട ഒരു വിനയരൂപം.

* 1. 16 നീചസ്്രതീയായി െബലിയാലിെന്റപു്രതിയായ
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വാടിയതുമില്ല. 19 അതിനുേശഷം അവർ അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിച്ചേശഷം രാമയിൽ അവരുെട
വീട്ടിേലക്ക് േപായി. എന്നാൽ എല് ക്കാനാ തെന്റ ഭാര്യയായ ഹന്നെയ
പരി്രഗഹിച്ച ; യേഹാവ അവെള ഓർത്തു. 20 ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഹന്നാ ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ; ഞാൻഅവെന യേഹാവേയാട്
അേപക്ഷിച്ച വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് ശമൂേവൽ എന്ന് േപരു നൽകി.
21 പിെന്ന എല ്ക്കാനായും കുടുംബവും യേഹാവയ്ക്ക് എല്ലാ വർഷവും
ഉള്ള യാഗവും േനർച്ചയും കഴിക്കുവാൻ േപായി. 22 എന്നാൽ ഹന്നാ
കൂെടേപായില്ല; അവൾ ഭർത്താവിേനാട്: “ശിശുവിെന്റ മുലകുടി മാറെട്ട;
പിെന്ന അവൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ എന്നും താമസിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ അവെനയും െകാണ്ടുേപാരാം†” എന്ന് പറഞ്ഞു. 23 എല ്ക്കാനാ
അവേളാട:് “നിനക്ക് ഉചിതമായത് െചയ്യ ക; അവെന്റ മുലകുടി മാറുംവെര
താമസിക്കുക; യേഹാവ തെന്റ വചനം നിവർത്തിക്കെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന ശിശുവിെന്റ മുലകുടി മാറുന്നത് വെര അവൾ വീട്ടിൽ താമസിച്ച
24ശിശുവിെന്റ മുലകുടി മാറിയേശഷംഅവൾ മൂന്ന് വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഒരു
കാളയും പത്ത് കിേലാ്രഗാം‡ മാവും ഒരു തുരുത്തി§ വീഞ്ഞുമായി അവെന
ശീേലാവിൽ യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുെചന്നു: ബാലേനാ
െചറുപ്പമായിരുന്നു. 25 അവർ കാളെയ അറുത്തിട്ട് ബാലെന ഏലിയുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു. 26അവൾഅവേനാട് പറഞ്ഞത:് “യജമാനേന;
യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ട് ഇവിെട സമീപത്ത് നിന്നിരുന്ന സ്്രതീ
ഞാൻ ആകുന്നു. 27 ഈ ബാലന് േവണ്ടി ഞാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച ; ഞാൻ
യേഹാവേയാട് കഴിച്ച അേപക്ഷ യേഹാവ എനിക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നു.
28അതുെകാണ്ട്ഞാൻഅവെനയേഹാവയ്ക്ക്സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;അവൻ
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ യേഹാവയ്ക്ക് സമർപ്പിതനായിരിക്കും”. അവർ
അവിെടയേഹാവെയനമസ്കരിച്ച .

2
1അതിനുേശഷംഹന്നാഇങ്ങെന ്രപാർത്ഥിച്ച :

“എെന്റഹൃദയംയേഹാവയിൽആനന്ദിക്കുന്നു;
എെന്റെകാമ്പ*്യേഹാവയാൽഉയര ്ന്നിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട രക്ഷയിൽഞാൻസേന്താഷിക്കുന്നതുെകാണ്ട;്
ഞാൻഎെന്റവായ് ശ്രതുക്കള െട േനെരവിശാലമാക്കുന്നു;
2യേഹാവെയേപ്പാെലപരിശുദ്ധൻഇല്ല;
അങ്ങല്ലാെത മറ്റാരുമില്ലേല്ലാ;
നമ്മുെടൈദവെത്തേപ്പാെല ഒരു പാറയും†ഇല്ല.
3അഹങ്കാരേത്താെടഇനിസംസാരിക്കരുത;്
നിങ്ങള െടവായിൽനിന്ന്ഡംഭമുള്ളവാക്കുകൾപുറെപ്പടരുത.്
യേഹാവസർവ്വജ്ഞാനമുള്ളൈദവം;
അവിടുന്ന് ്രപവൃത്തികെളതൂക്കിേനാക്കുന്നു
4വീരന്മാരുെട വില്ല ഒടിഞ്ഞുേപാകുന്നു;

† 1. 22 അവെനയും െകാണ്ടുേപാരാംഅവന ്എേന്നക്കുെമാരു നാസീര് ആയിരിേക്കണ്ടതിനുഞാന് 
അവെനഅവിെട െകാണ്ടുവരും ‡ 1. 24 പത്ത്കിേലാ്രഗാം ഒരു പറ § 1. 24 തുരുത്തി -വീഞ്ഞു
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി മൃഗങ്ങള െട േതാൽെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ േതാൽക്കുടം * 2. 1 െകാമ്പ് ശക്തി
† 2. 2 പാറ - ഉറേപ്പാെട നമുക്കുആ്രശയിക്കാവുന്നസേങ്കതം
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ബലഹീനർ ശക്തി ്രപാപിക്കുന്നു. 5 മുൻകാലത്ത് സമ്പന്നരായിരുന്നവർ
ഇേപ്പാൾആഹാരത്തിനായി കൂലിക്ക് നില്ക്കുന്നു;

വിശന്നവർവി്രശമം ്രപാപിക്കുന്നു;
മച്ചി‡ഏഴു ്രപസവിക്കുന്നു;
അേനകം മക്കൾഉള്ളവൾക്കുആരുംആ്രശയമില്ലാതാകുന്നു.
6യേഹാവജീവൻഎടുക്കുകയും ജീവൻ െകാടുക്കുകയും െചയ്യന്നു;
പാതാളത്തിൽഇറക്കുകയുംഅവിെടനിന്ന് തിരിെകകയറ്റ കയും െചയ്യന്നു.
7യേഹാവ ദാരി്രദ്യവുംസമ്പത്തും നല്കുന്നു;
അവിടുന്ന് താഴ്ത്തുകയും ഉയർത്തുകയും െചയ്യന്നു.
8യേഹാവ ദരി്രദെന െപാടിയിൽനിന്നു ഉയർത്തുന്നു;
അഗതിെയകുപ്പയിൽനിന്ന്§എഴുേന്നല്പിക്കുന്നു;
്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂെടഇരുത്തുവാനും മഹത്വസിംഹാസനംഅവകാശമായി

നല്കുവാനും തേന്ന.
ഭൂമിയുെടഅടിസ്ഥാനങ്ങൾയേഹാവയ്ക്കുള്ളവ;
ഭൂമണ്ഡലെത്തഅവയുെടേമൽഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
9തെന്റവിശുദ്ധന്മാരുെടകാലുകെളയേഹാവകാക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാർഅന്ധകാരത്തിൽനിശബ്ദരാകുന്നു;
സ്വന്തശക്തിയാൽആരും ജയിക്കുകയില്ല.
10യേഹാവേയാടുഎതിർക്കുന്നവൻതകർന്നുേപാകുന്നു;
അവിടുന്ന്ആകാശത്തുനിന്ന്അവരുെട േമൽഇടി െവട്ടിക്കുന്നു.
യേഹാവ ഭൂമിെയ മുഴുവൻവിധിക്കുന്നു;
തെന്റരാജാവിന് ശക്തി െകാടുക്കുന്നു;
തെന്റഅഭിഷിക്തെന്റശിരസ്സ് ഉയർത്തുന്നു”.
11 പിെന്ന എല ്ക്കാനാ രാമയിൽ തെന്റ വീട്ടിേലക്കു േപായി. ബാലൻ

പുേരാഹിതനായ ഏലിയുെട മുമ്പിൽ യേഹാവയ്ക്ക് ശു്രശൂഷ
െചയ്തുവന്നു.

12 എന്നാൽ ഏലിയുെട പു്രതന്മാർ ദുഷ്്രപവർത്തി* െചയ്യന്നവരും
യേഹാവെയ ഓർക്കാത്തവരും ആയിരുന്നു. 13 ഈ പുേരാഹിതന്മാർ
ജനേത്താട് ഇ്രപകാരം െചയ്തു: ആെരങ്കിലും യാഗം കഴിക്കുേമ്പാൾ,
മാംസം േവവിക്കുന്ന സമയത്ത് പുേരാഹിതെന്റ ബാല്യക്കാരൻ കയ്യിൽ
മുപ്പല്ലിയുമായി† വന്ന് 14 കലത്തിേലാ ഉരുളിയിേലാ കുട്ടകത്തിേലാ
ചട്ടിയിേലാ കുത്തും; മുപ്പല്ലിയിൽ പിടിച്ചെതല്ലാം പുേരാഹിതൻ എടുക്കും.
ശീേലാവിൽ വരുന്ന എല്ലാ യി്രസാേയല്യേരാടും അവർ അങ്ങെന െചയ്യ ം.
15 േമദസ്സ ‡ ദഹിപ്പിക്കും മുെമ്പ പുേരാഹിതെന്റ ബാല്യക്കാരൻ വന്ന്
യാഗം കഴിക്കുന്നവേനാടു: പുേരാഹിതന് വറുക്കുന്നതിന് മാംസം തരിക;
പച്ചമാംസമല്ലാെത േവവിച്ചത്അവൻവാങ്ങുകയില്ലഎന്ന് പറയും. 16 േമദസ്സ്
ദഹിപ്പിച്ച കഴിയെട്ട; അതിന ്െറേശഷം നീ ആ്രഗഹിക്കുേന്നടേത്താളം
എടുത്തുെകാൾക എന്ന് യാഗം കഴിക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞാൽ ബാല്യക്കാരൻ
അവേനാട:് അല്ല, ഇേപ്പാൾ തേന്ന തരണം; അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ബലമായി
എടുക്കും എന്ന് പറയും. 17 ഇങ്ങെന ഏലിയുെട പു്രതന്മാർ യേഹാവയുെട

‡ 2. 5 മച്ചി - ്രപസവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്്രതീ § 2. 8 കുപ്പ - ചപ്പ ചവറുകൾ * 2. 12
ദുഷ്്രപവർത്തി െബലിയാല ് † 2. 13 മുപ്പല്ലി - ഭക്ഷണം കുത്തിെയടുക്കുന്ന ഉപകരണം ‡ 2. 15
േമദസ്സ - മാംസത്തിെന്റ െകാഴുപ്പ്
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വഴിപാടിെന നിന്ദിച്ചതുെകാണ്ടു അവരുെട§ പാപം യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽഏറ്റവും വലിയതായിരുന്നു.

18 എന്നാൽ ശമൂേവൽ എന്ന ബാലേനാ പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള
അങ്കി ധരിച്ച് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്തുവന്നു.
19 ശമുേവലിെന്റ അമ്മ എല്ലാ വർഷവും ഒരു െചറിയ അങ്കി ഉണ്ടാക്കും.
തെന്റ ഭർത്താവിേനാടുകൂെട എല്ലാ വർഷവുമുള്ള യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ
വരുേമ്പാൾ അത് ശമുേവലിന് െകാണ്ടുവന്ന് െകാടുക്കും. 20 എന്നാൽ
ഏലി എല് ക്കാനാെയയും അവെന്റ ഭാര്യെയയും അനു്രഗഹിച്ച ; “ഈസ്്രതീ
യേഹാവയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചബാലന് പകരം,യേഹാവഅവളിൽ നിന്ന് നിനക്ക്
മക്കെള നല്കുമാറാകെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. പിെന്ന അവർ തങ്ങള െട
വീട്ടിേലക്ക് േപായി. 21യേഹാവഹന്നാെയഅനു്രഗഹിച്ച ;അവൾഗർഭംധരിച്ച്
മൂന്നു പു്രതന്മാെരയും രണ്ടു പു്രതിമാെരയും ്രപസവിച്ച . ശമൂേവൽബാലൻ
യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽവളർന്നു.

22ഏലി വൃദ്ധനായി. അവെന്റ പു്രതന്മാർ എല്ലാ യി്രസാേയൽമക്കേളാടും
െചയ്യന്നതിെനക്കുറിച്ച ം, സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ േസവ
െചയ്യന്ന സ്്രതീകേളാടുകൂെട ശയിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ച ം അവൻ േകട്ട .
23 അവൻ അവേരാടു: “നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന ്രപവർത്തിക്കുന്നത് എന്ത?്
നിങ്ങള െട ദുഷ്്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച്ഈ ജനെമാെക്കയും പറഞ്ഞ്ഞാൻ
േകൾക്കുന്നു. 24അങ്ങെന അരുത,് എെന്റ മക്കേള, യേഹാവയുെട ജനം
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് പരത്തുന്ന േകൾവി നന്നല്ല. 25 മനുഷ്യൻ മനുഷ്യേനാടു
പാപം െചയ്താൽ അവന് േവണ്ടി ൈദവേത്താടു* അേപക്ഷിക്കാം;
മനുഷ്യൻ യേഹാവേയാടു പാപം െചയ്താേലാ അവന് േവണ്ടി ആർ
അേപക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും അവെര െകാല്ല വാൻ
യേഹാവ നിശ്ചയിച്ചതുെകാണ്ടു അവർ അപ്പെന്റ വാക്ക് അനുസരിച്ചില്ല.
26 ശമൂേവൽബാലേനാ യേഹാവയ്ക്കും മനുഷ്യർക്കും ്രപീതിയുള്ളവനായി
വളർന്നു.

27 അതിനുേശഷം ഒരു ൈദവപുരുഷൻ ഏലിയുെട അടുക്കൽവന്ന്
അവേനാട് പറഞ്ഞത്: യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിെന്റ
പിതൃഭവനം മി്രസയീമിൽ ഫറേവാെന്റ ഗൃഹത്തിന് അടിമകളായിരുന്നേപ്പാൾ
ഞാൻ എെന്ന അഹേരാന് െവളിെപ്പടുത്തി. 28എെന്റ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
കയറുവാനും ധൂപം കാട്ട വാനും എെന്റ സന്നിധിയിൽ ഏേഫാദ്†
ധരിക്കുവാനുംഞാൻഅവെനയി്രസാേയലിെന്റസകലേഗാ്രതത്തിൽനിന്നും
എനിക്ക് പുേരാഹിതനായി തിരെഞ്ഞടുത്തു; യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സകലദഹനയാഗങ്ങെളയും ഞാൻ നിെന്റ പിതൃഭവനത്തിന് െകാടുത്തു.
29തിരുനിവാസത്തിൽഅർപ്പിക്കുവാൻഞാൻകല്പിച്ചിട്ട ള്ളഎെന്റയാഗവും
വഴിപാടുംനിങ്ങൾനിന്ദിക്കുന്നത്എന്തിന‡്?എെന്റജനമായയി്രസാേയലിെന്റ
എല്ലാ വഴിപാടുകളിലും ്രപധാനഭാഗംെകാണ്ടു നിങ്ങെളത്തെന്ന
െകാഴുപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ നിെന്റ പു്രതന്മാെര എെന്നക്കാൾ
ബഹുമാനിക്കുകയും െചയ്യന്നത് എന്ത?് 30അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിെന്റ ഭവനവും
നിെന്റ പിതൃഭവനവും എെന്റ സന്നിധിയിൽ നിത്യം ശു്രശൂഷ െചയ്യ െമന്ന്

§ 2. 17 അവരുെട ജനങ്ങള െട * 2. 25 ൈദവേത്താടു ന്യായാധിപേനാട് † 2. 28 ഏേഫാദ്
- ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാനുള്ളഅങ്കി ‡ 2. 29 നിന്ദിക്കുന്നത് എന്തിന് കാലുെകാണ്ട് തട്ടിക്കളയുന്നത്
എന്തിന്
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ഞാൻ കല്പിച്ചിരുന്നു നിശ്ചയം; ഇേപ്പാേഴാ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നത:്
അങ്ങെന ഒരിക്കലും ആകുകയില്ല; എെന്ന മാനിക്കുന്നവെര ഞാൻ
മാനിക്കും;എെന്ന നിന്ദിക്കുന്നവർ നിന്ദിതരാകും. 31നിെന്റ ഭവനത്തിൽ ഒരു
വൃദ്ധനും ഉണ്ടാകാതവണ്ണം ഞാൻ നിെന്റയും നിെന്റ പിതൃഭവനത്തിെന്റയും
ശക്തി§ തകർത്തുകളയുന്ന നാള കൾ ഇതാ വരുന്നു. 32 യി്രസാേയലിന്
ലഭിപ്പാനുള്ള എല്ലാനന്മകള െടയും മേദ്ധ്യ നീ തിരുനിവാസത്തിൽ ഒരു
എതിരാളിെയ കാണും; നിെന്റ ഭവനത്തിൽ ഒരുനാള ം ഒരു വൃദ്ധനും
ഉണ്ടാകുകയില്ലാ. 33നിെന്റ മക്കെളാെക്കയും യൗവ്വനത്തിൽമരിക്കും. നിെന്റ
കണ്ണ് ക്ഷീണിപ്പിക്കുവാനും നിെന്റ ഹൃദയം വ്യസനിപ്പിപ്പാനും ഞാൻ നിെന്റ
ഭവനത്തിൽഒരാെളഎെന്റയാഗപീഠത്തിൽനിന്നുനശിപ്പിക്കാെതവേച്ചക്കും;
34 നിെന്റ പു്രതന്മാരായ െഹാഫ്നിയും ഫീെനഹാസും ഒേര ദിവസത്തിൽ
തേന്ന മരിക്കും. അത് നിനക്ക് ഒരു അടയാളം ആകും; 35എന്നാൽ എെന്റ
്രപസാദവും ഹിതവും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വസ്തപുേരാഹിതെനഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുക്കും; അവന് ഞാൻസ്ഥിരമായ ഒരു ഭവനം പണിയും; അവൻ
എെന്റ അഭിഷിക്തെന്റ മുൻപിൽ നിത്യം ശു്രശൂഷ െചയ്യ ം. 36 നിെന്റ
ഭവനത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവെനല്ലാം അവെന്റ അടുക്കൽവന്ന് ഒരു
െവള്ളിക്കാശിനും ഒരു അപ്പത്തിനും ആയി അവെന കുമ്പിട്ട് ഒരു കഷണം
അപ്പം ലഭിേക്കണ്ടതിന് എെന്ന ഒരു പുേരാഹിതെന്റ േവലയ്ക്കാേക്കണേമ
എന്നേപക്ഷിക്കും.

3
1 ശമൂേവൽബാലൻ ഏലിയുെട ശിക്ഷ്ണത്തിൽ യേഹാവയ്ക്ക് ശു്രശൂഷ
െചയ്ത് േപാന്നു;ആകാലത്ത്യേഹാവയുെടവചനംവളെരകുറവായിരുന്നു;
ദർശനങ്ങള ം അധികം ഇല്ലായിരുന്നു. 2 ഒരിക്കൽ ഏലി തെന്റ
മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി; അവെന്റ കാഴ്ചശക്തി മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.
3 ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ഇരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിൽ
ൈദവത്തിെന്റ വിളക്ക് അണയുന്നതിനു മുൻെപ ശമൂേവൽ െചന്ന് കിടന്നു.
4 യേഹാവ ശമൂേവലിെന വിളിച്ച : “അടിയൻ” എന്ന് അവൻ വിളിേകട്ട
ഏലിയുെട അടുക്കേലക്ക് ഓടിെച്ചന്നു: “അടിയൻ ഇതാ; അങ്ങ് എെന്ന
വിളിച്ച വേല്ലാ”എന്നു േചാദിച്ച . 5 “ഞാൻവിളിച്ചില്ല; േപായി കിടന്നുെകാൾക”
എന്നു ഏലി പറഞ്ഞു; അവൻ േപായി കിടന്നു. 6 യേഹാവ പിെന്നയും
“ശമൂേവേല!” എന്നു വിളിച്ച . ശമൂേവൽ എഴുേന്നറ്റ് ഏലിയുെട അടുക്കൽ
ഓടി െചന്നു: “അടിയൻ ഇതാ;അങ്ങ് എെന്ന വിളിച്ച േവാ”എന്നു േചാദിച്ച .
“ഞാൻ വിളിച്ചില്ല, മകേന; േപായി കിടന്നുെകാൾക”എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
7 ശമൂേവൽ അന്നുവെര യേഹാവെയ അറിഞ്ഞില്ല; യേഹാവയുെട വചനം
അവന് െവളിെപ്പട്ടതുമില്ല. 8 യേഹാവ ശമൂേവലിെന മൂന്നാം ്രപാവശ്യവും
വിളിച്ച . വീണ്ടും അവൻ എഴുേന്നറ്റ് ഏലിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു:
“അടിയൻ ഇതാ; അങ്ങ് എെന്ന വിളിച്ച വേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
യേഹാവയായിരുന്നു ബാലെന വിളിച്ചത് എന്ന് ഏലിക്ക് മനസ്സിലായി.
9 ഏലി ശമൂേവലിേനാട:് “േപായി കിടന്നുെകാൾക; ഇനിയും നിെന്ന
വിളിച്ചാൽ: യേഹാേവ, അരുളിെച്ചേയ്യണേമ; അടിയൻ േകൾക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞുെകാേള്ളണം. അങ്ങെന ശമൂേവൽ തെന്റ സ്ഥലത്ത്
െചന്നുകിടന്നു. 10അേപ്പാൾയേഹാവവന്ന് മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല: “ശമൂേവേല,

§ 2. 31 ശക്തി ഭുജം
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ശമൂേവേല,” എന്ന് വിളിച്ച . അതിന് ശമൂേവൽ: “അരുളിെച്ചയ്യണേമ;
അടിയൻ േകൾക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 യേഹാവ ശമൂേവലിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഇതാ, ഞാൻ യി്രസാേയലിൽ ഒരു കാര്യം െചയ്യ ം;
അത് േകൾക്കുന്നവർ െഞട്ട ം. 12ഞാൻ ഏലിയുെട ഭവനെത്തക്കുറിച്ച
അരുളിെച്ചയ്ത എല്ലാകാര്യങ്ങള ം ഞാൻ അന്ന് അവെന്റേമൽ ആദ്യം
മുതൽഅവസാനംവെര പൂർത്തീകരിക്കും. 13അവെന്റ പു്രതന്മാർഅവെര
തെന്ന ശാപേയാഗ്യരാക്കി*. എന്നിട്ട ം അവൻ മക്കെള ശാസിച്ച് തടഞ്ഞില്ല.
അതുെകാണ്ട് അവെന്റ ഭവനത്തിന് എേന്നക്കും ശിക്ഷ വിധിക്കും” എന്ന്
ഞാൻഅവേനാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 14ഏലിയുെട ഭവനം െചയ്തപാപത്തിന്,
യാഗത്താലും വഴിപാടിനാലും ഒരു കാലത്തും പരിഹാരം വരികയില്ല എന്ന്
ഞാൻ സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 15 പിെന്ന ശമൂേവൽ രാവിെലവെര
കിടന്നുറങ്ങി; രാവിെല യേഹാവയുെടആലയത്തിെന്റവാതിലുകൾതുറന്നു.
എന്നാൽ ഈ ദർശനം ഏലിെയ അറിയിക്കുവാൻ ശമൂേവൽ ഭയെപ്പട്ട .
16 ഏലി ശമൂേവലിെന വിളിച്ച : “ശമൂേവേല, മകേന”. “അടിയൻ ഇതാ”
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 17അേപ്പാൾ ഏലി: “നിനക്കുണ്ടായ അരുളപ്പാട്
എന്ത?് എേന്നാട് ഒന്നും മറച്ച െവക്കരുേത; നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്ത ഒരു
വാെക്കങ്കിലും എേന്നാട് പറയാതിരുന്നാൽ ൈദവം നിേന്നാട് അങ്ങെന
തെന്നേയാ, അതിലധികേമാ െചയ്യെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 അങ്ങെന
ശമൂേവൽസകലവും അവെനഅറിയിച്ച ; ഒന്നും മറച്ച െവച്ചില്ല. അേപ്പാൾ
ഏലി: “യേഹാവയാണേല്ലാ ഇത് അരുളിെചയ്തിരിക്കുന്നത;് അവിടുെത്ത
ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്യെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 19 ശമൂേവൽ വളർന്നു,
യേഹാവ അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ† വചനങ്ങളിൽ
ഒന്നും നിഷ്ഫലമാകുവാൻ ഇട വരുത്തിയില്ല. 20 ദാൻ മുതൽ േബർ-
േശബാവെര ഉള്ള യി്രസാേയൽ ജനെമാെക്കയും ശമൂേവൽ യേഹാവയുെട
വിശ്വസ്ത്രപവാചകൻ എന്ന് ്രഗഹിച്ച . 21 യേഹാവ ശീേലാവിൽവച്ച്
ശമൂേവലിന് യേഹാവയുെട വചനത്താൽ െവളിെപ്പട്ടേശഷം, വീണ്ടും
ശീേലാവിൽവച്ച് ്രപത്യക്ഷനായി.

4
1 ശമൂേവലിെന്റ യി്രസാേയൽജനങ്ങേളാടുള്ള അരുളപ്പാടുകൾ എല്ലാ
യി്രസാേയൽ ജനങ്ങെളയും അറിയിച്ചേപ്പാൾ: യി്രസാേയൽ ജനങ്ങൾ
െഫലിസ്ത്യരുെട േനെര യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പട്ട , ഏെബൻ-ഏെസരിന്നരിെക
പാളയം ഇറങ്ങി, െഫലിസ്ത്യർ അേഫക്കിലും പാളയമിറങ്ങി, 2 െഫലിസ്ത്യർ
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര അണിനിരന്നു; യുദ്ധത്തിൽ യി്രസാേയൽ ജനങ്ങൾ
െഫലിസ്ത്യേരാട് േതാറ്റ േപായി; ഏകേദശം നാലായിരംേപെര അവർ
േപാർക്കളത്തിൽവച്ച സംഹരിച്ച . 3 പടജ്ജനം പാളയത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ: “ഇന്ന് യേഹാവ നെമ്മ െഫലിസ്ത്യരുെട മുൻപിൽ
പരാജയെപ്പടുത്തിയത് എന്തിന?് നാം ശീേലാവിൽനിന്ന് യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകം നമ്മുെട അടുക്കൽ െകാണ്ട് വരിക; നിയമെപട്ടകം*
നമ്മുെട ഇടയിൽ വന്നാൽ നെമ്മ ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അങ്ങെന ജനം ശീേലാവിേലക്ക് ആളയച്ച,് അവർ
െകരൂബുകള െട മേദ്ധ്യ അധിവസിക്കുന്നവനായ, ൈസന്യങ്ങള െട

* 3. 13 അവെരതെന്നശാപേയാഗ്യരാക്കിൈദവദൂഷണം † 3. 19 ൈദവത്തിെന്റശമുേവലിെന്റ
* 4. 3 നിയമെപട്ടകംയേഹാവ
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യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം അവിെടനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നു. ഏലിയുെട
രണ്ടു പു്രതന്മാരായ െഹാഫ്നിയും ഫീെനഹാസും ൈദവത്തിെന്റ
നിയമെപട്ടകേത്താടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം
പാളയത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഭൂമി കുലുങ്ങത്തക്കവണ്ണം യി്രസാേയെലല്ലാം
ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പിട്ട †. 6 െഫലിസ്ത്യർ ആർപ്പിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടിട്ട:്
“എ്രബായരുെട പാളയത്തിൽ ഈ വലിയ ആർപ്പിെന്റ കാരണം എന്ത”്
എന്ന് അേന്വഷിച്ച , യേഹാവയുെട െപട്ടകം പാളയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു
എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 7 ൈദവം പാളയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്
െഫലിസ്ത്യർപറഞ്ഞു.അവർഭയെപ്പട്ട് പറഞ്ഞത്: “നമുക്കുഅേയ്യാകഷ്ടം!
ഇങ്ങെന ഒരു കാര്യം ഇതുവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 8 നമുക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം!
ശക്തിയുള്ള ഈ ൈദവത്തിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് നെമ്മ ആർ രക്ഷിക്കും?
മി്രസയീമ്യെര മരുഭൂമിയിൽപലവിധബാധകളാൽെഞരുക്കിയൈദവംഇതു
തേന്ന. 9 െഫലിസ്ത്യേര, ൈധര്യംപൂണ്ട് പൗരുഷം കാണിപ്പിൻ; എ്രബായർ
നിങ്ങൾക്ക് ദാസന്മാർ ആയിരുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ അവർക്ക് ആകരുത;്
പൗരുഷേത്താെട യുദ്ധം െചയ്യ വിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അങ്ങെന
െഫലിസ്ത്യർ യുദ്ധം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ േതാറ്റ ; ഓേരാരുത്തരും
അവരവരുെട വീട്ടിേലക്കു ഓടി; യി്രസാേയലിൽ മുപ്പതിനായിരം കാലാൾ‡

വീണുേപാകത്തക്കവണ്ണം ഒരു മഹാസംഹാരം ഉണ്ടായി. 11ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം പിടിക്കെപ്പട്ട ; ഏലിയുെട രണ്ടു പു്രതന്മാരായ െഹാഫ്നിയും
ഫീെനഹാസും െകാല്ലെപ്പട്ട . 12 യുദ്ധക്കളത്തിൽനിന്ന് ഒരു െബന്യാമീൻ
േഗാ്രതക്കാരൻ വസ്്രതം കീറിയും തലയിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ട ംെകാണ്ട്
ഓടി. അയാൾ അന്നുതെന്ന ശീേലാവിൽ വന്നു. 13അവൻ വരുേമ്പാൾ
ഏലി േനാക്കിെക്കാണ്ട് വഴിയരിെക തെന്റ പീഠത്തിൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകെത്തക്കുറിച്ച് അവെന്റ ഹൃദയം വ്യസനിച്ചിരുന്നു;
ആ മനുഷ്യൻ പട്ടണത്തിൽ എത്തി ഈ വാർത്ത പറഞ്ഞേപ്പാൾ
പട്ടണത്തിെലല്ലാവരും ഭയന്നു നിലവിളിച്ച . 14 ഏലി നിലവിളിേകട്ടേപ്പാൾ
ഈ ആരവം എന്ത് എന്ന് േചാദിച്ച . ആ മനുഷ്യൻ തിടുക്കേത്താെട വന്ന്
ഏലിേയാടും അറിയിച്ച . 15ഏലി െതാണ്ണ െറ്റട്ട് വയസ്സള്ളവനും കാണുവാൻ
കഴിയാതവണ്ണംകണ്ണ് മങ്ങിയവനുംആയിരുന്നു. 16ആമനുഷ്യൻഏലിേയാട:്
“ഞാൻ ഇേപ്പാൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽനിന്ന് ഓടിവന്നവൻ ആകുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. “വാർത്തഎന്താകുന്നു,മകേന,”എന്ന്അവൻേചാദിച്ച . 17അതിന്
ആ സേന്ദശവാഹകൻ: “യി്രസാേയൽ െഫലിസ്ത്യരുെട മുമ്പിൽ േതാേറ്റാടി;
ജനത്തിൽ ഒരു മഹാസംഹാരം ഉണ്ടായി; നിെന്റ രണ്ടു പു്രതന്മാരായ
െഹാഫ്നിയും ഫീെനഹാസും െകാല്ലെപ്പട്ട ; ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകവും
പിടിക്കെപ്പട്ട ” എന്നു പറഞ്ഞു. 18 ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകത്തിെന്റ കാര്യം
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഏലി പടിവാതില്ക്കൽ, പീഠത്തിൽനിന്ന് പിറേകാട്ട വീണു
കഴുെത്താടിഞ്ഞു മരിച്ച ; അവൻ വൃദ്ധനും ഭാരമുള്ളവനും ആയിരുന്നു.
അവൻനാല്പത് വർഷംയി്രസാേയലിന് ന്യായപാലനം െചയ്തു.

19 എന്നാൽ അവെന്റ മരുമകൾ ഫീെനഹാസിെന്റ ഭാര്യ ്രപസവം
അടുത്ത ഗർഭിണിയായിരുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം പിടിക്കെപ്പട്ടതും
അമ്മാവിയപ്പനും ഭർത്താവും മരിച്ചതും േകട്ടേപ്പാൾ അവൾക്ക്
്രപസവേവദന തുടങ്ങി; അവൾ നിലത്ത് വീണ് ്രപസവിച്ച . 20 അവൾ

† 4. 5 ആർപ്പ് - ഉച്ചത്തിൽഅലറുക ‡ 4. 10 കാലാൾ -നിലത്തുനിന്ന് യുദ്ധം െചയ്യന്നൈസന്യം



1ശമൂേവൽ 4:21 429 1ശമൂേവൽ 5:11

മരിക്കാറായേപ്പാൾ അരിെക നിന്ന സ്്രതീകൾ അവേളാട്: “ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
നീ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച വേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൾ
ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല, ്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല. 21 ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
പിടിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ടും അമ്മാവിയപ്പെനയും ഭർത്താവിെനയും
ഓർത്തിട്ട ം: “മഹത്വം യി്രസാേയലിൽനിന്ന് െപായ്േപായി” എന്നു പറഞ്ഞ്
അവൾകുഞ്ഞിന്ഈഖാേബാദ§്എന്ന് േപർ ഇട്ട . 22ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
പിടിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് “മഹത്വം യി്രസാേയലിൽനിന്നു െപായ്േപായി” എന്ന്
അവൾപറഞ്ഞു.

5
1 െഫലിസ്ത്യർ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം എടുത്ത് അതിെന ഏെബൻ-
ഏെസരിൽനിന്ന് അസ്േതാദിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. 2 അവർ
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ദാേഗാെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ െകാണ്ടുെചന്ന് ദാേഗാെന്റ
*വി്രഗഹത്തിെന്റഅരിെക വച്ച . 3അടുത്ത ദിവസം രാവിെലഅസ്േതാദ്യർ
എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ദാേഗാൻ യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
കമിഴ്ന്നുവീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. അവർ ദാേഗാെന എടുത്ത് വീണ്ടും
അവെന്റ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തി. 4 അതിനടുത്ത ദിവസവും രാവിെല
അവർ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ദാേഗാൻ യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
കമിഴ്ന്നുവീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. ദാേഗാെന്റ തലയും അവെന്റ
ൈകപ്പത്തികള ം വാതിൽ പടിേമൽ മുറിഞ്ഞുകിടന്നു; തലയില്ലാത്ത ഉടൽ
മാ്രതം േശഷിച്ചിരുന്നു. 5 അതുെകാണ്ട് ദാേഗാെന്റ പുേരാഹിതന്മാരും
ദാേഗാെന്റേക്ഷ്രതത്തിൽകടക്കുന്നവരുംഅസ്േതാദിൽദാേഗാെന്റവാതിൽ
പടിേമൽഇന്നും ചവിട്ട കയില്ല.

6എന്നാൽയേഹാവയുെടശിക്ഷഅസ്േതാദ്യരുെടേമൽകഠിനമായിരുന്നു;
അവൻ അവെര നശിപ്പിച്ച . അസ്േതാദിലും അതിെന്റ അതിരുകളിലും
ഉള്ളവർക്ക് മൂലേരാഗം ബാധിച്ച . 7അങ്ങെന സംഭവിച്ചത് അസ്േതാദ്യർ
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട:് “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം നമ്മുെട
അടുക്കൽ ഇരിക്കരുത;് യേഹാവയുെട ശിക്ഷ നമ്മുെടേമലും നമ്മുെട
േദവനായ ദാേഗാെന്റ േമലും കഠിനമായിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
8 പിന്നീട് അവർ ആളയച്ച് െഫലിസ്ത്യരുെട എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാെരയും
വിളിച്ച കൂട്ടി: “യി്രസാേയല്യരുെട ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം സംബന്ധിച്ച് നാം
എന്ത് െചേയ്യണം?” എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന് അവർ: “യി്രസാേയല്യരുെട
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ഗത്ത് എന്ന സ്ഥലേത്തക്കു് െകാണ്ടുേപാകെട്ട”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ യി്രസാേയല്യരുെട ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം െകാണ്ടുേപായി. 9 അവർ അത് െകാണ്ടുെചന്നേശഷം
യേഹാവയുെട ശിക്ഷ ആ പട്ടണെത്തയും പട്ടണക്കാെരയും ബാധിച്ച ;
അവർക്ക് മൂലേരാഗം ബാധിച്ച . 10അതുെകാണ്ട് അവർ ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം എേ്രകാനിേലക്ക് െകാടുത്തയച്ച . ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
എേ്രകാനിൽ എത്തിയേപ്പാൾ എേ്രകാന്യർ: “നെമ്മയും നമുക്കുള്ളവെരയും
െകാല്ല വാൻ അവർ യി്രസാേയല്യരുെട ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം നമ്മുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച . 11അവർ
ആളയച്ച് െഫലിസ്ത്യരുെട എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാെരയും കൂട്ടിവരുത്തി:

§ 4. 21 ഈഖാേബാദ് മഹത്വംഎവിെട * 5. 2 ദാേഗാൻ -കൃഷിയുെട േദവൻ
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“യി്രസാേയല്യരുെട ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം നെമ്മയും നമ്മുെട ജനെത്തയും
െകാല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന് അതിെന തിരിച്ചയയ്ക്കണം; അത് വീണ്ടും
അതിെന്റസ്ഥലേത്തക്ക് േപാകെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞു. ആപട്ടണത്തിെലങ്ങും
മരണകരമായ പരി്രഭമം ഉണ്ടായി; എെന്തന്നാൽ യേഹാവയുെട ശിക്ഷ
അവിെടയുംഅതികഠിനമായിരുന്നു. 12മരിക്കാതിരുന്നവർമൂലേരാഗത്താൽ
ബാധിതരായി;പട്ടണത്തിെലനിലവിളിആകാശത്തിേലക്കുയർന്നു.

6
1 യേഹാവയുെട െപട്ടകം ഏഴു മാസം െഫലിസ്ത്യേദശത്ത് ആയിരുന്നു.

2 എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യർ പുേരാഹിതന്മാെരയും ്രപശ്നക്കാെരയും*
വരുത്തി: “നാം യേഹാവയുെട െപട്ടകം സംബന്ധിച്ച് എന്ത് െചേയ്യണം?
അതിെന അതിെന്റ സ്ഥലേത്തക്ക് എങ്ങെനയാണ് തിരിച്ചയേക്കണ്ടത?്”
എന്ന് അവർ േചാദിച്ച . 3 അതിന് അവർ: “നിങ്ങൾ യി്രസാേയല്യരുെട
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം വിട്ടയയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ െവറുെത അയക്കാെത,
്രപായശ്ചിത്തമായി ഒരു വഴിപാട് അവന് െകാടുത്തയേക്കണം; അേപ്പാൾ
നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വരും; യേഹാവയുെട ശിക്ഷ നിങ്ങെള വിട്ട മാറാെത
ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക്അറിയാം”എന്നു പറഞ്ഞു. 4 “ഞങ്ങൾ
അവന് െകാടുത്തയേക്കണ്ട ്രപായശ്ചിത്തം എന്ത?്” എന്ന് േചാദിച്ചതിന്
അവർ പറഞ്ഞത:് “െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാരുെട എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്
സ്വർണ്ണം െകാണ്ടുള്ളഅഞ്ച് മൂലക്കുരുക്കള ം, സ്വർണ്ണം െകാണ്ടുള്ളഅഞ്ച്
എലികള ം െകാടുക്കണം; നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട ്രപഭുക്കന്മാർക്കും
ഒേര ബാധ ആയിരുന്നേല്ലാ ഉണ്ടായിരുന്നത.് 5 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
നിങ്ങെളബാധിച്ച മൂലക്കുരുവിെന്റയും, നിങ്ങള െട േദശെത്തനശിപ്പിക്കുന്ന
എലിയുെടയും ്രപതിമകൾഉണ്ടാക്കി,യി്രസാേയല്യരുെടൈദവത്തിന് മുമ്പിൽ
കാഴ്ച െവയ്ക്കണം; ഒരുേവള യേഹാവ തെന്റ ശിക്ഷ നിങ്ങളിൽനിന്നും,
നിങ്ങള െട േദവന്മാരിൽനിന്നും, നിങ്ങള െട േദശത്തിൽ നിന്നും നീക്കും.
6മി്രസയീമ്യരും ഫറേവാനുംഅവരുെടഹൃദയെത്തകഠിനമാക്കിയതുേപാെല
നിങ്ങള െട ഹൃദയെത്ത കഠിനമാക്കുന്നത് എന്തിന?് അവരുെട ഇടയിൽ
അത്ഭുതം ്രപവൃത്തിച്ച േശഷം ആണേല്ലാ മി്രസയീമ്യർ യി്രസാേയല്യെര
വിട്ടയക്കയും, അവർ േപാകയും െചയ്തത്. 7 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി, നുകം† െവച്ചിട്ടില്ലാത്ത, കറവയുള്ള
രണ്ടു പശുക്കെള െകാണ്ടുവന്ന,് വണ്ടിക്ക് െകട്ട ക. എന്നാൽ അവയുെട
കുഞ്ഞുങ്ങെളഅവയുെടഅടുക്കൽനിന്ന്വീട്ടിൽതിരിച്ച് െകാണ്ടുേപാകുക.
8 പിെന്ന യേഹാവയുെട െപട്ടകം എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ െവക്കുക; നിങ്ങൾ
അവന് ്രപായശ്ചിത്തമായി െകാടുത്തയക്കുന്ന സ്വർണ്ണ രൂപങ്ങൾ ഒരു
െചല്ലത്തിൽ അതിനരിെകവച്ച വണ്ടി തനിച്ച് േപാകുവാൻ അനുവദിക്കുക.
9 പിെന്ന അതിെന ്രശദ്ധിക്കുവിൻ: അത് േബത്ത-്േശെമശിേലക്കുള്ള
വഴിയായി സ്വേദശേത്തക്ക് േപാകുന്നു എങ്കിൽ യേഹാവ തേന്നയാകുന്നു
നമുക്ക് ഈ വലിയ ദുരിതം വരുത്തിയത;് അെല്ലങ്കിൽ നെമ്മ ബാധിച്ചത്
യേഹാവയുെട ശിക്ഷയല്ല, അവിചാരിതമായി സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന്
അറിയുക”. 10 അവർ അങ്ങെന തേന്ന െചയ്തു; പാൽ തരുന്ന രണ്ടു
പശുക്കെള വരുത്തി വണ്ടിക്ക് െകട്ടി, അവയുെട കിടാ ക്കെള വീട്ടിൽ

* 6. 2 ്രപശ്നക്കാർ - േജ്യാതിഷെത്തഅടിസ്ഥാനമാക്കി ഭാവിഫലം പറയുന്നവർ † 6. 7 നുകം -
കലപ്പെകട്ടാനായി കാളക്കഴുത്തിൽവയ്ക്കുന്നഉപകരണം
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ഇട്ട് അടച്ച . 11 പിെന്ന അവർ യേഹാവയുെട െപട്ടകവും, സ്വർണ്ണം
െകാണ്ടുള്ള എലികള ം മൂലക്കുരുവിെന്റ ്രപതിമകള ം ഇട്ടിരുന്ന െപട്ടിയും
വണ്ടിയിൽ െവച്ച . 12 ആ പശുക്കൾ േനേര േബത്ത്-േശെമശിേലക്ക്
േപായി: അവ കരഞ്ഞുെകാണ്ട് വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ മാറാെത,
െപരുവഴിയിൽകൂടി തെന്ന േപായി; െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാരും േബത്ത-്
േശെമശിെന്റ അതിർവെര പിന്തുടർന്നു. 13ആസമയം േബത്ത്-േശെമശ്യർ
താഴ്വരയിൽ േഗാതമ്പ് െകായ്യ കയായിരുന്നു: അവർ തല ഉയർത്തി െപട്ടകം
കണ്ടേപ്പാൾ സേന്താഷിച്ച . 14വണ്ടി േബത്ത-്േശെമശ്യനായ േയാശുവയുെട
വയലിൽ വന്ന് നിന്നു: അവിെട ഒരു വലിയ കല്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ
വണ്ടിക്ക് ഉപേയാഗിച്ച തടി െവട്ടിക്കീറി പശുക്കെള യേഹാവയ്ക്ക്
േഹാമയാഗം കഴിച്ച . 15 േലവ്യർ യേഹാവയുെട െപട്ടകവുംസ്വർണ്ണ രൂപങ്ങൾ
ഉള്ള െചല്ലവും ഇറക്കി ആ വലിയ കല്ലിേന്മൽ െവച്ച ; േബത്ത്-േശെമശ്യർ
അന്ന് യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗങ്ങള ം ഹനനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച .
16 െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടതിന് േശഷം അന്നുതെന്ന
എേ്രകാനിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

17 െഫലിസ്ത്യർ യേഹാവയ്ക്ക് ്രപായശ്ചിത്തമായി െകാടുത്തയച്ച
സ്വർണ്ണം െകാണ്ടുള്ള മൂലക്കുരുക്കൾ അസ്േതാദിന് ഒന്ന്, ഗസ്സയ്ക്കു് ഒന്ന്,
അസ്കേലാന് ഒന്ന്, ഗത്തിന് ഒന്ന,് എേ്രകാന് ഒന്ന് ഇങ്ങെനയായിരുന്നു.
18സ്വർണ്ണം െകാണ്ടുള്ളഎലികൾ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങള ം നാട്ട ംപുറങ്ങളിെല
്രഗാമങ്ങള ം ആയി അഞ്ച് ്രപഭുക്കന്മാർക്കുള്ള എല്ലാ െഫലിസ്ത്യ
പട്ടണങ്ങള െടയും എണ്ണത്തിന് തുല്ല ം ആയിരുന്നു. അവർ യേഹാവയുെട
െപട്ടകം ഇറക്കിവച്ച വലിയ കല്ല് േബത്ത-്േശെമശ്യനായ േയാശുവയുെട
വയലിൽ ഇന്നുവെരയും ഉണ്ട.് 19 േബത്ത-്േശെമശ്യർ യേഹാവയുെട
െപട്ടകത്തിൽ േനാക്കുകെകാണ്ട് യേഹാവ അവെര സംഹരിച്ച ; അവൻ
ജനത്തിൽ 5,0070 േപെര‡ സംഹരിച്ച . ഇങ്ങെന യേഹാവ ജനത്തിൽ
ഒരു മഹാസംഹാരം െചയ്തതുെകാണ്ട് ജനം വിലപിച്ച : 20 “ഈ
പരിശുദ്ധൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നില്പാൻ ആർക്ക് കഴിയും?
യേഹാവ ഞങ്ങെള വിട്ട് ആരുെട അടുക്കൽ േപാകും” എന്ന് േബത്ത-്
േശെമശ്യർപറഞ്ഞു. 21അവർകിര്യത്ത-്െയയാരീമിൽതാമസിക്കുന്നവരുെട
അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച : “െഫലിസ്ത്യർ യേഹാവയുെട െപട്ടകം
മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ വന്ന് അതിെന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപാകുവിൻ”എന്നുപറയിച്ച .

7
1 കിര്യത്ത-്െയയാരീമിൽ വസിക്കുന്നവർ വന്ന് യേഹാവയുെട െപട്ടകം
എടുത്ത് കുന്നിേന്മൽഅബീനാദാബിെന്റ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപായി; അവെന്റ
മകനായ എെലയാസാരിെന യേഹാവയുെട െപട്ടകം സൂക്ഷിേക്കണ്ടതിന്
ശുദ്ധീകരിച്ച . 2 െപട്ടകം കിര്യത്ത-്െയയാരീമിൽ ആയിട്ട് വളെരക്കാലം,
ഏകേദശം ഇരുപത് വർഷം, കഴിഞ്ഞു; യി്രസാേയൽ ജനെമല്ലാം
യേഹാവേയാട് വിലപിച്ച .

3 അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ എല്ലാ യി്രസാേയൽജനേത്താടും: “നിങ്ങൾ
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട യേഹാവയിേലക്ക് തിരിയുന്നു എങ്കിൽ
അന്യൈദവങ്ങെളയും, അസ്േതാെരത്ത് ്രപതിഷ്ഠകെളയും, നിങ്ങള െട
‡ 6. 19 5,0070 േപെരചിലൈകെയ്യഴുത്ത് ്രപതികളില ്എഴുപത് േപെരഎന്നാണ്എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
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ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ്, നിങ്ങൾ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട
യേഹാവയിേലക്ക് തിരിയുകയും, അവെന മാ്രതം േസവിക്കയും െചയ്യ ക;
എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങെള െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 4അങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കൾ ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും
അസ്േതാെരത്ത് ്രപതിഷ്ഠകെളയും നീക്കിക്കളഞ്ഞ് യേഹാവെയ മാ്രതം
േസവിച്ച . 5 പിന്നീട് ശമൂേവൽ: “എല്ലാ യി്രസാേയൽ ജനങ്ങെളയും
മിസ്പയിൽ കൂട്ട വിൻ; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യേഹാവേയാട്
്രപാർത്ഥിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 അവർ മിസ്പയിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി; െവള്ളംേകാരി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ഒഴിച്ച , ആ ദിവസം ഉപവസിച്ച : “ഞങ്ങൾ യേഹാവേയാട്
പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് അവിെടവച്ച് പറഞ്ഞു. പിെന്ന
ശമൂേവൽ മിസ്പയിൽവച്ച് യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് ന്യായപാലനം
െചയ്തു. 7 യി്രസാേയൽ മക്കൾ മിസ്പയിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി എന്ന്
െഫലിസ്ത്യർ േകട്ടേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ യി്രസാേയൽ
ജനങ്ങെള ആ്രകമിക്കുവാൻ െചന്നു; യി്രസാേയൽ മക്കൾ അത് േകട്ടിട്ട്
െഫലിസ്ത്യെര ഭയെപ്പട്ട . 8 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ശമൂേവലിേനാട:്
“നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഞങ്ങെള െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽനിന്ന്
രക്ഷിേക്കണ്ടതിന,് ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അവേനാട് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നത്
മതിയാക്കരുേത”എന്നു പറഞ്ഞു. 9അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ പാൽ കുടിക്കുന്ന
ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ എടുത്ത് യേഹാവയ്ക്ക് സർവ്വാംഗേഹാമം കഴിച്ച .
ശമൂേവൽ യി്രസാേയലിനുേവണ്ടി യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച ; യേഹാവ
ഉത്തരം നൽകി. 10 ശമൂേവൽ േഹാമയാഗം കഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
െഫലിസ്ത്യർ യി്രസാേയൽ ജനേത്താട് യുദ്ധത്തിനു വന്നു. എന്നാൽ
യേഹാവ അന്ന് െഫലിസ്ത്യരുെടേമൽ വലിയ ഇടി മുഴക്കി അവെര
ഭയെപ്പടുത്തി; അവർ യി്രസാേയലിേനാട് േതാറ്റ . 11 യി്രസാേയൽ മക്കൾ
മിസ്പയിൽനിന്ന് െഫലിസ്ത്യെര പിന്തുടർന്നു; േബത്ത്കാർ വെര അവെര
സംഹരിച്ച . 12പിെന്നശമൂേവൽ ഒരു കല്ല് എടുത്ത് മിസ്പയ്ക്കും േശനിനും*
മേദ്ധ്യസ്ഥാപിച്ച : “ഇ്രതേത്താളംയേഹാവനെമ്മസഹായിച്ച ”എന്നുപറഞ്ഞ്
അതിന് ഏെബൻ-ഏെസർ† എന്നു േപരിട്ട . 13 ഇങ്ങെന െഫലിസ്ത്യർ
കീഴടങ്ങി, പിെന്ന യി്രസാേയൽേദശേത്തക്ക് വന്നതുമില്ല; ശമൂേവലിെന്റ
കാലെത്തല്ലാം യേഹാവയുെട ൈക െഫലിസ്ത്യർക്ക് വിേരാധമായിരുന്നു.
14എേ്രകാൻ മുതൽഗത്ത് വെര െഫലിസ്ത്യർ യി്രസാേയലിേനാട് പിടിച്ചിരുന്ന
പട്ടണങ്ങൾ യി്രസാേയലിന് തിരിെക ലഭിച്ച . അവയുെട അതിർനാടുകള ം
യി്രസാേയൽ െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽനിന്ന് േമാചിപ്പിച്ച . യി്രസാേയലും
അേമാര്യരും തമ്മിൽ സമാധാനമായിരുന്നു. 15ശമൂേവൽ തെന്റ ജീവകാലം
മുഴുവനും യി്രസാേയലിന് ന്യായപാലനം െചയ്തു. 16 അവൻ എല്ലാ
വർഷവും േബേഥലിലും ഗില്ഗാലിലും മിസ്പയിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച ,
അവിടങ്ങളിൽെവച്ച് യി്രസാേയലിന് ന്യായപാലനം െചയ്തിട്ട് രാമയിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാരും; 17അവിെടയായിരുന്നുഅവെന്റവീട;്അവിെടെവച്ച ംഅവൻ
യി്രസാേയലിന് ന്യായപാലനം നടത്തിവന്നു; യേഹാവയ്ക്ക് അവിെട ഒരു
യാഗപീഠവും പണിതിരുന്നു.

* 7. 12 േശനിനുംഎസാനക്കും † 7. 12 ഏെബൻ-ഏെസർസഹായിക്കുന്നകല്ല് 
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8
1 ശമൂേവൽ വൃദ്ധനായേപ്പാൾ തെന്റ പു്രതന്മാെര യി്രസാേയലിന്
ന്യായാധിപന്മാരാക്കി. 2 അവെന്റ ആദ്യജാതനു േയാേവൽ എന്നും
രണ്ടാമെത്ത മകന് അബീയാവ് എന്നും േപർ. അവർ േബർ-േശബയിൽ
ന്യായപാലനം െചയ്തു. 3 ശമുേവലിെന്റ പു്രതന്മാർ അവെനേപ്പാെല
അല്ലായിരുന്നു.അവർദുരാ്രഗഹികള ം,ൈകക്കൂലിവാങ്ങുന്നവരും,അനീതി
്രപവർത്തിക്കുന്നവരുംആയിരുന്നു.

4അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച കൂടി, രാമയിൽ
ശമൂേവലിെന്റഅടുക്കൽവന്ന,്അവേനാട:് 5 “നീ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു;നിെന്റ
പു്രതന്മാർ നിെന്റ വഴിയിൽ നടക്കുന്നില്ല; അതിനാൽ എല്ലാ ജാതികൾക്കും
ഉള്ളതുേപാെല, ഞങ്ങെള ഭരിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവിെന
നിയമിച്ച തേരണം”. എന്നു പറഞ്ഞു. 6 ഞങ്ങെള ഭരിേക്കണ്ടതിന്
രാജാവിെന തേരണെമന്ന്അവർ പറഞ്ഞകാര്യം ശമൂേവലിന് ഇഷ്ടമായില്ല.
ശമൂേവൽ യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച . 7 യേഹാവ ശമൂേവലിേനാട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: “ജനം നിേന്നാട് പറയുന്ന സകലത്തിലും
അവരുെട അേപക്ഷ േകൾക്കുക, അവർ നിെന്നയല്ല, ഞാൻ അവെര
ഭരിക്കാതിരിക്കുവാൻ, എെന്നയാണ് ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത.് 8 ഞാൻ
അവെര മി്രസയീമിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച ദിവസംമുതൽ ഇന്നുവെര അവർ
എെന്ന ഉേപക്ഷിക്കുകയും, അന്യൈദവങ്ങെള േസവിക്കുകയും െചയ്തു.
അവർഅതുേപാെലതെന്നനിേന്നാടും െചയ്യന്നു. 9അതുെകാണ്ട്അവരുെട
അേപക്ഷ േകൾക്കണം; എന്നാൽഅവെര ഭരിക്കാനിരിക്കുന്ന രാജാവിെന്റ
്രപവർത്തനരീതിഅവേരാടു കൃത്യമായി വിവരിേക്കണം.

10 അങ്ങെന രാജാവിനായി അേപക്ഷിച്ച ജനേത്താട് ശമൂേവൽ
യേഹാവയുെട വചനങ്ങെള എല്ലാം അറിയിച്ച : 11 “നിങ്ങെള
ഭരിക്കാനിരിക്കുന്ന രാജാവിെന്റ ്രപവർത്തനരീതി ഇതായിരിക്കും: അവൻ
നിങ്ങള െട പു്രതന്മാെര അവന് േതരാളികള ം കുതിരേച്ചവകരും*ആക്കും;
അവെന്റ രഥങ്ങൾക്കു മുെമ്പ അവർ ഓേടണ്ടി വരും. 12 അവൻ
അവെര ആയിരം േപർക്കും അമ്പത് േപർക്കും േമലധികാരികളാക്കും;
തെന്റ നിലം കൃഷി െചയ്യ വാനും തെന്റ വിള െകായ്യ വാനും തെന്റ യുദ്ധ
ആയുധങ്ങൾ† ഉണ്ടാക്കുവാനും അവെര നിയമിക്കും. 13അവൻ നിങ്ങള െട
പു്രതിമാെര,വാസനൈതലംവിൽക്കുന്നവരും,പാചകക്കാരികള ംപലഹാരം
ഉണ്ടാക്കുന്നവരും ആയി നിയമിക്കും. 14അവൻ നിങ്ങള െട ഏറ്റവും നല്ല
നിലങ്ങള ം, മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം, ഒലിവുേതാട്ടങ്ങള ം തെന്റ ഭൃത്യന്മാർക്ക്
െകാടുക്കും. 15 അവൻ നിങ്ങള െട ധാന്യങ്ങളിലും മുന്തിരികളിലും
ദശാംശം‡ എടുത്ത് തെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥർക്കും ഭൃത്യന്മാർക്കും െകാടുക്കും.
16 അവൻ നിങ്ങള െട ദാസന്മാെരയും ദാസിമാെരയും, സുന്ദരന്മാ രായ
യുവാക്കെളയും§ കഴുതകെളയും പിടിച്ച് തനിക്ക് േവല െചയ്യന്നവർ
ആക്കും. 17 അവൻ നിങ്ങള െട ആടുകളിൽ പത്തിെലാന്ന് എടുക്കും;
നിങ്ങൾ അവന് ദാസന്മാരായ്തീരും. 18 നിങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന
രാജാവ് കാരണം നിങ്ങൾ അന്ന് നിലവിളിക്കും; എന്നാൽ യേഹാവ അന്ന്
ഉത്തരമരുള കയില്ല”. 19എന്നാൽശമൂേവലിെന്റ വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കുവാൻ

* 8. 11 േതരാളികള ംകുതിര േചവകരും - േതർഓടിക്കുന്നവരും,കുതിരെയനയിക്കുന്നവരും † 8.
12 േതർേക്കാപ്പ് - േതരിന്ആവശ്യമുള്ളഉപകരണങ്ങൾ ‡ 8. 15 ദശാംശം -പത്തിൽഒരംശം § 8.
16 സുന്ദരന്മാ രായയുവാക്കെളയും നാട്ട മൃഗങ്ങെളയും
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ജനത്തിന് മനസ്സില്ലായിരുന്നു: “അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവ് േവണം,
20 എല്ലാ ജാതികെളയും േപാെല ഞങ്ങള ം ആേകണ്ടതിന് ഞങ്ങള െട
രാജാവ് ഞങ്ങെള ഭരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്കു നായകനായി പുറെപ്പടുകയും
ഞങ്ങള െട യുദ്ധങ്ങെള നയിക്കുകയും േവണം” എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
21 ശമൂേവൽ ജനത്തിെന്റ വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിച്ച േകട്ട് യേഹാവേയാട്
അറിയിച്ച . 22യേഹാവ ശമൂേവലിേനാട:് “അവരുെട വാക്ക് േകട്ട് അവർക്ക്
ഒരു രാജാവിെന െകാടുക്കുക”എന്നു കല്പിച്ച . ശമൂേവൽയി്രസാേയല്യേരാട്:
“നിങ്ങൾഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട പട്ടണത്തിേലക്ക് െപായ്െക്കാൾക”
എന്നുപറഞ്ഞു.

9
1 െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽ കീശ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു ധനികൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ െബന്യാമീന്യനായ അഫീഹിെന്റ മകനായ
െബേഖാറത്തിെന്റ മകനായ െസേറാറിെന്റ മകനായ അബീേയലിെന്റ
മകൻ ആയിരുന്നു. 2 അവന് െശൗല് എന്ന് േപരുള്ള ഒരു മകൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ സുന്ദരൻ ആയിരുന്നു. യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ
അവേനക്കാൾ സൗന്ദര്യമുള്ള പുരുഷൻ േവെറ ഇല്ലായിരുന്നു; അവൻ
എല്ലാവെരക്കാള ം ഉയരമുള്ളവൻ ആയിരുന്നു. 3 െശൗലിെന്റ അപ്പനായ
കീശിെന്റ കഴുതകെള കാണാെത േപായിരുന്നു. കീശ് തെന്റ മകനായ
െശൗലിേനാട്: “നീ ഒരു ഭൃത്യെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചന്ന് കഴുതകെള
അേന്വഷിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അവൻ എ്രഫയീംമലനാട്ടിലും
ശാലീശാേദശത്തും, ശാലീംേദശത്തും അേന്വഷിച്ച ; അവെയ കണ്ടില്ല;
അവൻ െബന്യാമീൻേദശത്തും അേന്വഷിച്ച ; എന്നിട്ട ം കണ്ടുകിട്ടിയില്ല.
5 സൂഫ് േദശത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ െശൗല് കൂെടയുള്ള ഭൃത്യേനാട:് “വരിക,
നമുക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകാം; അെല്ലങ്കിൽ അപ്പൻ കഴുതകെളക്കുറിച്ച ള്ള
ചിന്ത വിട്ട് നെമ്മക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 6അതിന് അവൻ:
“ഈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ൈദവപുരുഷൻ ഉണ്ട്; അവൻ മാന്യൻ ആകുന്നു;
അവൻ പറയുന്നെതല്ലാം അതുേപാെല സംഭവിക്കുന്നു; നമുക്ക് അവിെട
േപാകാം; നാം േപാകുവാനുള്ളവഴി ചിലേപ്പാൾഅവൻപറഞ്ഞുതരും”എന്ന്
അവേനാട് പറഞ്ഞു. 7െശൗല് തെന്റ ഭൃത്യേനാട:് “നാംഅവിെട െചല്ല േമ്പാൾ
എന്താണ് അേദ്ദഹത്തിന് െകാടുക്കണ്ടത?് നമ്മുെട പാ്രതത്തിെല അപ്പം
തീർന്നുേപായേല്ലാ; ൈദവപുരുഷന് െകാണ്ടുെചല്ല വാൻ ഒരു സമ്മാനവും
ഇല്ലേല്ലാ; നമ്മുെട ൈകയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 8 ഭൃത്യൻ
െശൗലിേനാട്: “എെന്റ കയ്യിൽ കാൽേശെക്കൽ* െവള്ളിയുണ്ട;് ഇത്
ഞാൻ ൈദവപുരുഷന് െകാടുക്കാം; അവൻ നമുക്ക് വഴി പറഞ്ഞുതരും”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 9 പണ്ട് യി്രസാേയലിൽ ഒരുവൻ ൈദവേത്താട്
േചാദിപ്പാൻ േപാകുേമ്പാൾ: “വരുവിൻ; നാം ദർശകെന്റ† അടുക്കൽ
േപാകുക”എന്നു പറയും; ഇേപ്പാൾ ്രപവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നവെന അന്ന്
ദർശകൻ എന്ന് പറഞ്ഞുവന്നു. 10 െശൗല ് ഭൃത്യേനാട:് നല്ലത്; “വരുക,
നമുക്ക് േപാകാം” എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ ൈദവപുരുഷൻ
താമസിച്ചിരുന്ന പട്ടണത്തിേലക്ക് േപായി. 11അവർ പട്ടണത്തിേലക്കുള്ള
കയറ്റം കയറിെച്ചല്ല േമ്പാൾ െവള്ളംേകാരുവാൻ േപാകുന്ന യുവതികെള

* 9. 8 കാൽേശെക്കൽമൂന്ന് ്രഗാമുള്ളെചറിയനാണയം † 9. 9 ദർശകൻ -ൈദവഹിതം മുൻകൂട്ടി
ദർശിക്കുന്നവർ
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കണ്ട് അവേരാട:് “ദർശകൻ ഇവിെട ഉേണ്ടാ” എന്നു േചാദിച്ച . 12അവർ
അവേരാട:് ഉണ്ട്; “അതാ, നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ; േവഗം െചല്ല വിൻ; ഇന്ന്
പൂജാഗിരിയിൽ‡ ജനത്തിെന്റ വക ഒരു യാഗം ഉള്ളതുെകാണ്ട് അവൻ
ഇന്ന് പട്ടണത്തിൽ വന്നിട്ട ണ്ട്. 13 നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ കടന്ന ഉടെന,
അവൻ പൂജാഗിരിയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് േപാകുന്നതിന് മുൻപ് അവെന
കാേണണം; അവൻ യാഗെത്ത അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതാകെകാണ്ട് അവൻ
െചല്ല ന്നതുവെര ജനം ഭക്ഷിക്കുകയില്ല; അതിന് െറേശഷം മാ്രതേമ
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവർ ഭക്ഷിക്കുകയുള്ള ; േവഗം െചല്ല വിൻ; ഇേപ്പാൾഅവെന
കാണാം”എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 14അങ്ങെന അവർ പട്ടണത്തിൽ െചന്നു;
പട്ടണത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ശമൂേവൽ പൂജാഗിരിക്ക് േപാകുവാനായി
അവരുെട േനേരവരുന്നു.

15 എന്നാൽ െശൗല് വരുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുൻപ് യേഹാവ
അത് ശമൂേവലിന് െവളിെപ്പടുത്തി: 16 “നാെള ഈ സമയത്ത്
െബന്യാമീൻേദശക്കാരനായ ഒരാെള ഞാൻ നിെന്റഅടുക്കൽഅയയ്ക്കും;
എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന ഭരിേക്കണ്ടതിന് നീ അവെന
അഭിേഷകം െചയ്യണം; അവൻ എെന്റ ജനെത്ത െഫലിസ്ത്യരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കും. എെന്റ ജനത്തിെന്റ നിലവിളി എെന്റ അടുക്കൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവെര കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നു. 17ശമൂേവൽ െശൗലിെന കണ്ടേപ്പാൾ യേഹാവ
അവേനാട,് ഞാൻ നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്ത ആൾ ഇതാ; ഇവനാകുന്നു
എെന്റ ജനെത്ത ഭരിക്കുവാനുള്ളവൻ” എന്നു കല്പിച്ച . 18 അേന്നരം
െശൗല ് പടിവാതില്ക്കൽ ശമൂേവലിെന്റ അടുക്കൽ എത്തി: “ദർശകെന്റ
വീട് എവിെട എന്നു പറഞ്ഞുതരണേമ” എന്നു േചാദിച്ച . 19 ശമൂേവൽ
െശൗലിേനാട:് “ദർശകൻ ഞാൻ തേന്ന; എെന്റ കൂെട പൂജാഗിരിക്ക്
വരുവിൻ; നിങ്ങൾ ഇന്ന് എേന്നാടുകൂെട ഭക്ഷണം കഴിക്കണം; നാെള
ഞാൻ നിെന്ന യാ്രത അയയ്ക്കാം; നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളെതാെക്കയും
പറഞ്ഞുതരാം. 20മൂന്ന് ദിവസം മുെമ്പകാണാെതേപായകഴുതകെളക്കുറിച്ച്
വിഷമിക്കണ്ട; അവെയ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യി്രസാേയൽ
ജനത്തിെന്റ ആ്രഗഹെമാെക്കയും ആരുെടേമൽ? നിെന്റേമലും നിെന്റ
പിതാവിെന്റ ഭവനത്തിേന്മലുംഅല്ലേയാ”എന്നു പറഞ്ഞു. 21അതിന് െശൗല് :
“ഞാൻ യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും െചറുതായ െബന്യാമീൻ
േഗാ്രതത്തിലുള്ളവൻ ആണ്. എെന്റ കുടുംബം െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിെല
സകല കുടുംബങ്ങളിലുംെവച്ച് ഏറ്റവും െചറിയതുമാണ.് എന്നിട്ട ം
നീ ഇങ്ങെന എേന്നാട് പറയുന്നത് എന്ത?്” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
22 പിെന്ന ശമൂേവൽ െശൗലിെനയും അവെന്റ ഭൃത്യെനയും കൂട്ടി
വിരുന്നുശാലയിൽെകാണ്ടുെചന്ന്ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവരുെടഇടയിൽഅവർക്ക്
്രപധാനസ്ഥലം െകാടുത്തു; ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവർ ഏകേദശം മുപ്പതുേപർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 23ശമൂേവൽപാചകക്കാരേനാട:് “നിെന്റഅടുക്കൽ്രപേത്യകം
മാറ്റിവയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഭാഗം െകാണ്ടുവരുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
24 പാചകക്കാരൻ ൈകക്കുറകും§ അതിേന്മൽ ഉള്ളതും െകാണ്ടുവന്ന്
െശൗലിെന്റ മുമ്പിൽവച്ച . “നിനക്കായി േവർതിരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ;
തിന്നുെകാള്ള ക; ഞാൻ ഉത്സവത്തിന് ആള കെള ക്ഷണിച്ചിട്ട ണ്ട്. ഇത്
‡ 9. 12 പൂജാഗിരി - ൈദവീക ആരാധനയ്ക്ക് െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം § 9. 24
ൈകക്കുറകും -പുേരാഹിതന്അവകാശെപ്പട്ടയാഗമൃഗത്തിെന്റൈകയുെട മാംസമുള്ളഭാഗം
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ഉത്സവത്തിന് േവണ്ടി നിനക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് ശമൂേവൽ
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന െശൗല ്അന്ന് ശമൂേവലിേനാടുകൂെട ഭക്ഷണം കഴിച്ച .
25അവർ പൂജാഗിരിയിൽനിന്ന് പട്ടണത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങിവന്നേശഷംഅവൻ
വീട്ടിെന്റ മുകളിൽവച്ച്* െശൗലുമായി സംസാരിച്ച . 26അവർഅതിരാവിെല
എഴുേന്നറ്റ ; ശമൂേവൽ മുകളിൽനിന്ന് െശൗലിെന വിളിച്ച : “എഴുേന്നല്ക്ക,
ഞാൻ നിെന്ന യാ്രത അയയ്ക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു. െശൗല ്എഴുേന്നറ്റ ,
െശൗലും ശമൂേവലും െവളിയിേലക്ക് േപായി. 27 പട്ടണത്തിെന്റ പുറത്ത്
എത്തിയേപ്പാൾ ശമൂേവൽ െശൗലിേനാട:് ഭൃത്യൻ മുെമ്പകടന്നുേപാകുവാൻ
പറക; -അവൻകടന്നുേപായി; - “ഞാൻനിേന്നാട് ൈദവത്തിെന്റഅരുളപ്പാട്
അറിയിേക്കണ്ടതിന് നീഅല്പംകാത്തുനില്ക്ക”എന്നുപറഞ്ഞു.

10
1 അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ ഒരു പാ്രതം ൈതലം എടുത്ത് അവെന്റ
തലയിൽ ഒഴിച്ച് അവെന ചുംബിച്ച് പറഞ്ഞത്: “യേഹാവ തെന്റ
അവകാശത്തിന*് അധിപനായി നിെന്ന അഭിേഷകം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
2 നീ ഇന്ന് എെന്ന പിരിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ െബന്യാമീെന്റ അതിർത്തിയിെല
െസൽസഹിൽ റാേഹലിെന്റ കല്ലറക്കരികിൽെവച്ച് രണ്ടാള കെള കാണും;
നീ അേന്വഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന കഴുതകെള കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
അപ്പൻ ഇേപ്പാൾ കഴുതകെളക്കുറിച്ചല്ല: എെന്റ മകന് േവണ്ടി ഞാൻ എന്ത്
െചേയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ,് നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
അവർ നിേന്നാട് പറയും. 3അവിെടനിന്ന് നീ മുേമ്പാട്ട് െചന്ന് താേബാരിെല
കരുേവലകത്തിന്നരിെക†എത്തുേമ്പാൾ ഒരുവൻ മൂന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിെയയും,
േവെറാരുവൻ മൂന്ന് അപ്പവും, മെറ്റാരുവൻ ഒരു തുരുത്തി വീഞ്ഞും
ചുമന്നുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന മൂന്നു പുരുഷന്മാർ േബേഥലിൽ ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കൽ േപാകുന്നതായി നിനക്ക് എതിെര വരും. 4 അവർ നിേന്നാട്
കുശലം േചാദിക്കും; നിനക്ക് രണ്ടു അപ്പവും തരും; നീ അത് അവരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങിെക്കാള്ളണം. 5അതിന ്െറേശഷം നീ െഫലിസ്ത്യരുെട
പട്ടാളം ഉള്ള ൈദവത്തിെന്റ പർവ്വതത്തിൽ എത്തും; അവിെട പട്ടണത്തിൽ
കടക്കുേമ്പാൾ മുമ്പിൽ വീണ, തപ്പ്, കുഴൽ, കിന്നരം എന്നിവേയാടുകൂെട
പൂജാഗിരിയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്ന ഒരു ്രപവാചകഗണെത്ത കാണും;
അവർ ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും. 6യേഹാവയുെട ആത്മാവ് ശക്തിേയാെട
നിെന്റേമൽ വരും. നീയും അവേരാടുകൂെട ്രപവചിക്കും. നീ േവെറാരു
മനുഷ്യനായി മാറും. 7ഈഅടയാളങ്ങൾനിനക്ക്സംഭവിക്കുേമ്പാൾനിനക്ക്
ഉചിതംഎന്ന് േതാന്നുന്നത് െചയ്യ ക;ൈദവംനിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട്. 8എന്നാൽ
നീ എനിക്ക് മുെമ്പ ഗില്ഗാലിേലക്ക് േപാേകണം; േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ വരും;
ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് നീ െചേയ്യണ്ടെതെന്തന്ന് പറഞ്ഞുതരുംവെര
ഏഴു ദിവസം അവിെട കാത്തിരിേക്കണം. 9ഇങ്ങെനഅവൻ ശമൂേവലിെന
വിട്ട പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ ൈദവം െശൗലിന് േവെറാരു ഹൃദയം െകാടുത്തു; ആ
അടയാളങ്ങെളല്ലാംഅന്നുതെന്നസംഭവിച്ച .

* 9. 25 വീട്ടിെന്റ മുകളിൽവച്ച് വീട്ടിെന്റ മട്ട പ്പാവില് ഒരു കട്ടില് ഒരുക്കുകയും െശൗല് ഉറങ്ങാന ്
കിടക്കുകയും െചയ്തു * 10. 1 തെന്റ അവകാശത്തിന് യി്രസാേയല ്മക്കള ്ക്ക ് † 10. 3
കരുേവലകം - ദീർഘകാലം നിൽക്കുന്നഒരു വൃക്ഷം
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10അവർ അവിെട പർവ്വതത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഒരു ്രപവാചകഗണം
അവെനതിെര വരുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് ശക്തിേയാെട
അവെന്റേമൽ വന്നു; അവൻ അവരുെട ഇടയിൽ ്രപവചിച്ച . 11അവെന
മുൻെപഅറിയാവുന്നവർ ഒെക്കയും അവൻ ്രപവാചകന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
്രപവചിക്കുന്നത് കണ്ടേപ്പാൾ: “കീശിെന്റ മകന് എന്ത് സംഭവിച്ച ? െശൗലും
്രപവാചകന്മാരുെടകൂട്ടത്തിൽആേയാ”എന്ന്ജനംതമ്മിൽതമ്മിൽപറഞ്ഞു.
12അതിന് അവിെട ഉള്ള ഒരാൾ: “ആരാകുന്നു അവരുെട പിതാവ”് എന്ന്
േചാദിച്ച . ആകയാൽ െശൗലും ഉേണ്ടാ ്രപവാചകഗണത്തിൽ എന്നുള്ളത്
പഴെഞ്ചാല്ലായി‡തീർന്നു. 13അവൻ ്രപവചിച്ച് കഴിഞ്ഞേശഷം ഗിെബയയിൽ
എത്തി.

14 െശൗലിെന്റ ഇളയപ്പൻ അവേനാടും അവെന്റ ഭൃത്യേനാടും: “നിങ്ങൾ
എവിെട േപായിരുന്നു എന്നു േചാദിച്ച . കഴുതകെള അേന്വഷിക്കുവാൻ
േപായിരുന്നു; അവെയ കാണാഞ്ഞതിനാൽ ഞങ്ങൾ ശമൂേവലിെന്റ
അടുക്കൽ േപായി” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 15 ശമൂേവൽ നിങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞത് എെന്ന അറിയിക്കണം എന്ന് െശൗലിെന്റ ഇളയപ്പൻ പറഞ്ഞു.
16 െശൗല ്തെന്റ ഇളയപ്പേനാട:് “കഴുതകെള കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന്
അവൻ ഞങ്ങേളാട് വ്യക്തമായി അറിയിച്ച എന്നു പറഞ്ഞു;” എങ്കിലും
ശമൂേവൽരാജത്വംസംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് െശൗല ്അവേനാട്അറിയിച്ചില്ല.

17 അതിനുേശഷം ശമൂേവൽ ജനെത്ത മിസ്പയിൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽവിളിച്ച കൂട്ടി, 18യി്രസാേയൽമക്കേളാട് പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
“യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കെള മി്രസയീമിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നു. അവരുെട
കയ്യിൽനിന്നും, നിങ്ങെള ഉപ്രദവിച്ച സകലരാജ്യക്കാരുെടയും കയ്യിൽനിന്നും
നിങ്ങെള വിടുവിച്ച . 19 നിങ്ങള െട എല്ലാ എതിരാളികളിൽ നിന്നും
കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങെള രക്ഷിച്ച നിങ്ങള െട ൈദവെത്ത ഇന്ന്
ഉേപക്ഷിച്ച : ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവിെന നിയമിച്ച തേരണെമന്ന്
ൈദവേത്താട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
േഗാ്രതംേഗാ്രതമായും ആയിരമായിരമായും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിൽക്കുവിൻ. 20അങ്ങെന ശമൂേവൽ യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങെളെയല്ലാം
തെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തി നറുക്കിട്ട ; െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിന് നറുക്ക്
വീണു. 21 അവൻ െബന്യാമീൻേഗാ്രതെത്ത കുടുംബംകുടുംബമായി
അടുക്കൽ വരുത്തി; മ്രതികുടുംബത്തിന് നറുക്ക് വീണു;അതിൽ കീശിെന്റ
മകനായ െശൗലിന് നറുക്ക് വീണു; അവർ അവെന അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ
കണ്ടില്ല. 22 അവർ പിെന്നയും യേഹാവേയാട:് “അയാൾ ഇവിെട
വന്നിട്ട േണ്ടാ”എന്നു േചാദിച്ച . അതിന് യേഹാവ: “അവൻസാധനങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 23 അവർ ഓടിെച്ചന്ന്
അവിെടനിന്ന് അവെന െകാണ്ടുവന്നു. ജനമധ്യത്തിൽ നിന്നേപ്പാൾ അവൻ
ജനത്തിൽ എല്ലാവെരക്കാള ം ഉയരേമറിയവനായിരുന്നു. 24 അേപ്പാൾ
ശമൂേവൽ സർവ്വജനേത്താടും: “യേഹാവ െതരെഞ്ഞടുത്തവെന നിങ്ങൾ
കാണുന്നുേവാ?സർവ്വജനത്തിലുംഅവെനേപ്പാെല ഒരുവൻഇല്ലേല്ലാ”എന്നു
പറഞ്ഞു. ജനെമല്ലാം: “രാജാേവ,ജയജയ”എന്ന്ആർത്തു.

25 അതിന് െറേശഷം ശമൂേവൽ രാജാവിെന്റ കടമകെളപ്പറ്റി ജനെത്ത
പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ച ; അത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി യേഹാവയുെട
‡ 10. 12 പഴെഞ്ചാല്ല് -പറഞ്ഞ്പറഞ്ഞ്പഴകിയ െചാല്ല്
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സന്നിധിയിൽ െവച്ച . പിെന്ന ശമൂേവൽ ജനങ്ങെളെയല്ലാം വീട്ടിേലക്ക്
പറഞ്ഞയച്ച . 26 െശൗലും ഗിെബയയിൽ തെന്റ വീട്ടിേലക്ക് േപായി;
ൈദവം മനസ്സിൽ േതാന്നിപ്പിച്ച വീരന്മാരായ ഒരു കൂട്ടം ആള കള ം
അവേനാടുകൂെട േപായി. 27എന്നാൽ ചില എതിരാളികൾ§: “ഇവൻ നെമ്മ
എങ്ങെന രക്ഷിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞ് അവെന ധിക്കരിച്ച , അവന് കാഴ്ച*
െകാണ്ടുവരാെതയിരുന്നു.അവേനാഅത് കാര്യമാക്കിയില്ല.

11
1 അതിനുേശഷം അേമ്മാൻ രാജാവായ നാഹാശ് വന്ന് ഗിെലയാദിെല
യാേബശിെനതിെര പാളയം ഇറങ്ങി; യാേബശിൽ വസിക്കുന്നവർ
നാഹാശിേനാട:് “ഞങ്ങേളാട് ഒരു ഉടമ്പടിെചേയ്യണം; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ
നിെന്ന േസവിക്കാം”എന്നു പറഞ്ഞു. 2അേമ്മാന്യനായ നാഹാശ് അവേരാട:്
“നിങ്ങള െട വലെത്ത കണ്ണ കൾ തുരെന്നടുക്കയും എല്ലാ യി്രസാേയൽ
ജനങ്ങെളയും നിന്ദിക്കുകയും െചയ്യ ം എന്നുള്ള സമ്മതത്തിേന്മൽ
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ഉടമ്പടി െചയ്യാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 3 യാേബശിെല
മൂപ്പന്മാർ അവേനാട:് “ഞങ്ങൾ യി്രസാേയൽേദശെത്തല്ലാം ദൂതന്മാെര
അയയ്ക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ദിവസെത്ത അവധി തേരണം;
ഞങ്ങെള രക്ഷിപ്പാൻ ആരുമിെല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിെന്റ അടുക്കൽ
ഇറങ്ങിവരാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 4 ദൂതന്മാർ െശൗലിെന്റ ഗിെബയയിൽ
െചന്ന് ആ വാർത്ത ജനെത്ത പറഞ്ഞ് േകൾപ്പിച്ച ; ജനെമല്ലാം ഉറെക്ക
കരഞ്ഞു. 5അേപ്പാൾ െശൗല് കന്നുകാലികെളയുംെകാണ്ട് വയലിൽനിന്ന്
വരികയായിരുന്നു. ജനം കരയുവാൻ കാരണം എന്ത് എന്ന് െശൗല ്
േചാദിച്ച . അവർ യാേബശ്യരുെട വാർത്ത അവെന അറിയിച്ച . 6 െശൗല ്
വാർത്ത േകട്ടേപ്പാൾൈദവത്തിെന്റആത്മാവ് അവെന്റേമൽ ശക്തിേയാെട
വന്നു; അവെന്റ േകാപം ഏറ്റവും ജ്വലിച്ച . 7 അവൻ രണ്ട് കാളകെള
പിടിച്ച കഷണംകഷണമായി മുറിച്ച ദൂതന്മാരുെട കയ്യിൽ യി്രസാേയൽ
േദശെത്തല്ലായിടത്തുംെകാടുത്തയച്ച : ആെരങ്കിലും െശൗലിെന്റയും
ശമൂേവലിെന്റയും കൂെട യുദ്ധത്തിന് വരാതിരുന്നാൽ അവെന്റ കാളകെള
ഇങ്ങെന െചയ്യ ം എന്നു പറയിച്ച . അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ഭീതി
ജനത്തിേന്മൽ വീണു, അവർ ഏകമനേസ്സാെട പുറെപ്പട്ട . 8 െശൗല ്
േബെസക്കിൽെവച്ച അവെര എണ്ണി; യി്രസാേയല്യർ മൂന്നു ലക്ഷവും
െയഹൂദ്യർ മുപ്പതിനായിരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 9 ദൂതന്മാേരാടു െശൗല് :
“നിങ്ങൾ ഗിെലയാദിെല യാേബശ്യേരാട്: നാെള ഉച്ച ആകുേമ്പാേഴക്ക്
നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടാകും എന്നു പറവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. ദൂതന്മാർ
െചന്ന് യാേബശ്യേരാട് അറിയിച്ചേപ്പാൾ അവർ സേന്താഷിച്ച . 10 പിെന്ന
യാേബശ്യർ നഹാശിേനാട:് “നാെള ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
ഇറങ്ങിവരും; നിങ്ങള െട ഇഷ്ടംേപാെല ഞങ്ങേളാടു െചയ്തുെകാൾവിൻ”
എന്നു പറഞ്ഞയച്ച . 11 പിെറ്റ ദിവസം െശൗല് ജനെത്ത മൂന്നു കൂട്ടമായി
വിഭജിച്ച ; അവർ ്രപഭാതയാമത്തിൽ പാളയത്തിെന്റ നടുവിേലക്കു
െചന്ന് ഉച്ചവെര അേമ്മാന്യെര സംഹരിച്ച ; േശഷിച്ചവർ ഒന്നിക്കാതവണ്ണം
ചിതറിേപ്പായി. 12അേപ്പാൾ ജനം ശമൂേവലിേനാടു: “െശൗല ്ഞങ്ങൾക്കു
രാജാവായിരിക്കുേമാ” എന്നു േചാദിച്ചത് ആർ? അവെര ഏല്പിച്ച തരണം;

§ 10. 27 എതിരാളികൾെബലിയാല് * 10. 27 കാഴ്ച -രാജ ◌ാക്കന്മാർക്കു്അർപ്പിക്കുന്നസമ്മാനം
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ഞങ്ങൾ അവെര െകാന്നുകളയും എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അതിന് െശൗല് :
ഇന്ന് ഒരു മനുഷ്യെനയും െകാല്ലരുതു; ഇന്ന് യേഹാവ യി്രസാേയലിന് രക്ഷ
വരുത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാഎന്നു പറഞ്ഞു.

14 പിെന്ന ശമൂേവൽ ജനേത്താട:് “വരുവിൻ; നാം ഗില്ഗാലിൽ െചന്ന്,
അവിെടവച്ച രാജത്വം പുതുക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 15 അങ്ങെന
ജനെമല്ലാം ഗില്ഗാലിൽ െചന്നു; അവർ െശൗലിെന ഗില്ഗാലിൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽവച്ച രാജാവാക്കി. അവർ അവിെട
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ സമാധാനയാഗങ്ങൾ കഴിച്ച ; െശൗലും
യി്രസാേയല്യെരാെക്കയുംഏറ്റവുംസേന്താഷിച്ച .

12
1 അതുകഴിഞ്ഞ് ശമൂേവൽ എല്ലാ യി്രസാേയലിേനാടും പറഞ്ഞത്:

“നിങ്ങൾ എേന്നാട് ആവശ്യെപ്പട്ടത് എല്ലാം ഞാൻ െചയ്തു. നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു രാജാവിെനയും വാഴിച്ച തന്നു. 2 ഇേപ്പാൾ രാജാവ് നിങ്ങള െട
നായകനായിരിക്കുന്നു; ഞാേനാ വൃദ്ധനും നരച്ചവനുമായി; എെന്റ മക്കൾ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ട്; എെന്റ ബാല്യംമുതൽ ഇന്നുവെരയും ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് നായകനായിരുന്നു. 3ഞാൻ ഇതാ, ഇവിെട നില്ക്കുന്നു: “ഞാൻ
ആരുെടെയങ്കിലും കാളെയേയാ കഴുതെയേയാ േമാഷ്ടിച്ചിട്ട േണ്ടാ? ഞാൻ
ആെരെയങ്കിലുംചതിക്കുകേയാപീഡിപ്പിക്കുകേയാെചയ്തിട്ട േണ്ടാ?ഞാൻ
ആരുെടെയങ്കിലും കയ്യിൽനിന്ന്ൈകക്കൂലി വാങ്ങിസത്യത്തിന് േനേര കണ്ണ്
അടച്ചിട്ട േണ്ടാ? യേഹാവയുെടയും അവെന്റഅഭിഷിക്തെന്റയും മുമ്പാെക
എനിെക്കതിെര സാക്ഷീകരിപ്പിൻ; ഞാൻ അത് മടക്കിത്തരാം”. 4അതിന്
അവർ: “നീ ഞങ്ങെള ചതിക്കുകേയാ, പീഡിപ്പിക്കേയാ, ആരുെടെയങ്കിലും
കയ്യിൽനിന്ന് വല്ലതും േമാഷ്ടിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
5 ശമുേവൽ പിെന്നയും അവേരാട്: “നിങ്ങൾ എെന്റ േപരിൽ കുറ്റം ഒന്നും
കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതിന് യേഹാവയും അവെന്റ അഭിഷിക്തനും ഇന്ന്
സാക്ഷി” എന്നു പറഞ്ഞു. 6അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ ജനേത്താട് പറഞ്ഞത്:
“േമാെശെയയും അഹേരാെനയും നിയമിച്ചാക്കുകയും നിങ്ങള െട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാെര മി്രസയീംേദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവരികയും െചയ്തത്
യേഹാവ തെന്ന. 7അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് തെന്ന
നില് ക്കുവിൻ; യേഹാവ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാർക്കും
െചയ്തിട്ട ള്ള സകല നീതികെളയുംകുറിച്ച് നിങ്ങെള ഞാൻ യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക കുറ്റം വിധിക്കുകയാണു. 8 യാേക്കാബ് മി്രസയീമിൽ െചന്ന്
പാർത്തു; അവിെടെവച്ച് നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ യേഹാവേയാട്
നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശെയയും അഹേരാെനയും അയച്ച ;
അവർ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര മി്രസയീമിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന് ഈ
സ്ഥലത്ത് അധിവസിപ്പിച്ച . 9 എന്നാൽ അവർ തങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയമറന്നേപ്പാൾയേഹാവഅവെരഹാേസാരിെല േസനാപതിയായ
സീെസരയുെടൈകയിലും, െഫലിസ്ത്യരുെടകയ്യിലും, േമാവാബ് രാജാവിെന്റ
ൈകയിലും ഏല്പിച്ച , അവെരല്ലാം യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു യുദ്ധംെചയ്തു.
10 അേപ്പാൾ അവർ യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച : ‘ഞങ്ങൾ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ച് ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും അസ്േതാെരത്ത് േദവിേയയും
േസവിച്ച് പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങെള ശ്രതുക്കള െട
കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കണേമ; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന േസവിക്കും’ എന്നു
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പറഞ്ഞു. 11 അേപ്പാൾ യേഹാവ െയരുബ്ബാൽ*, െബദാൻ†, യിഫ്താഹ,്
ശമൂേവൽ എന്നിവെര അയച്ച് ചുറ്റ മുള്ള ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന്
നിങ്ങെള വിടുവിച്ച ; നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി വസിച്ച . 12 പിെന്ന
അേമ്മാന്യരുെട രാജാവായ നാഹാശ് നിങ്ങൾക്ക് എതിെര വന്നേപ്പാൾ,
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങള െട രാജാവായിരുന്നിട്ട ം, നിങ്ങൾ എേന്നാട:്
‘ഒരു രാജാവ് ഞങ്ങള െടേമൽ വാഴണം’ എന്നു പറഞ്ഞു. 13 ഇേപ്പാൾ
ഇതാ, നിങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തവനും ആ്രഗഹിച്ചവനുമായ രാജാവ;്
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവിെന നൽകിയിരിക്കുന്നു. 14 നിങ്ങൾ
യേഹാവയുെട കല്പനെയ എതിർക്കാെത യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട് അവെന
േസവിച്ച് അവെന്റ വാക്ക് അനുസരിക്കണം. നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട
രാജാവും ൈദവമായ യേഹാവേയാട് േചർന്നിരിക്കുകയും െചയ്യണം.
15എന്നാൽനിങ്ങൾയേഹാവയുെടവാക്ക്അനുസരിക്കാെതയേഹാവയുെട
കല്പനെയ നിരസിച്ചാൽ യേഹാവയുെട ൈക നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്ക്
എതിരായിരുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾക്കും എതിരായിരിക്കും. 16അതുെകാണ്ട്
ഇേപ്പാൾ യേഹാവ നിങ്ങൾ കാൺെക െചയ്യ വാൻ േപാകുന്ന ഈ വലിയ
കാര്യം കാണുവാൻ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് തെന്ന നിൽക്കുവിൻ.
17 ഇത് േഗാതമ്പുെകായ്ത്തിെന്റ കാലമേല്ലാ; ഞാൻ യേഹാവേയാട്
അേപക്ഷിക്കും;അവൻഇടിയും മഴയുംഅയക്കും;നിങ്ങൾഒരു രാജാവിെന
ആവശ്യെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് യേഹാവേയാട് െചയ്ത േദാഷം എ്രത വലിയെതന്ന്
നിങ്ങൾഅതിനാൽ തിരിച്ചറിയും”. 18അങ്ങെന ശമൂേവൽ യേഹാവേയാട്
അേപക്ഷിച്ച ; യേഹാവ അന്ന് ഇടിയും മഴയും അയച്ച ; ജനെമല്ലാം
യേഹാവെയയും ശമൂേവലിെനയും ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട . 19 ജനെമല്ലാം
ശമൂേവലിേനാട:് “അടിയങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നിെന്റൈദവമായ യേഹാവേയാട്
്രപാർത്ഥിേക്കണേമ; ഞങ്ങൾ മരിച്ച േപാകരുേത; ഒരു രാജാവിെന
അേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട് മെറ്റല്ലാപാപങ്ങൾക്കുംഒപ്പംഞങ്ങൾഈഒരുപാപം
കൂടി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 20ശമൂേവൽജനേത്താട് പറഞ്ഞത:്
“ഭയെപ്പടാതിരിക്കുവിൻ; നിങ്ങൾഈ േദാഷെമാെക്കയും െചയ്തിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും യേഹാവെയ വിട്ട മാറാെത പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട യേഹാവെയ
േസവിപ്പിൻ. 21 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉപകാരമില്ലാത്തതും, രക്ഷിപ്പാൻ
കഴിയാത്തതുമായ മിത്ഥ്യാ േദവന്മാരിേലക്ക് തിരിയരുത;്എെന്തന്നാൽഅവ
മിത്ഥ്യാ രൂപങൾതേന്നയേല്ലാ. 22യേഹാവതെന്റ മഹത്തായനാമംനിമിത്തം
തെന്റ ജനെത്ത ൈകവിടുകയില്ല; നിങ്ങെള തെന്റ ജനമാക്കിെക്കാൾവാൻ
യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം േതാന്നിയിരിക്കുന്നു. 23ഞാേനാ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാൽ യേഹാവേയാട് പാപം െചയ്യ വാൻ
ഇടവരരുേത; ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതും േനരും ആയ വഴി ഉപേദശിക്കും.
24 യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട് പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പരമാർത്ഥതേയാടുംകൂെട
േസവിക്കമാ്രതം െചയ് വിൻ; അവൻ നിങ്ങൾക്ക് എ്രത വലിയ കാര്യം
െചയ്തിരിക്കുന്നുഎന്ന്ഓർത്തുെകാള്ള വിൻ. 25എന്നാൽനിങ്ങൾഇനിയും
േദാഷം െചയ്താൽനിങ്ങള ം നിങ്ങള െട രാജാവും നശിച്ച േപാകും”.

13
1 െശൗല ് രാജാവായേപ്പാൾ (മുപ്പത)് വയസ്സ് ആയിരുന്നു; അവൻ
യി്രസാേയലിൽ രണ്ട് വർഷം ഭരിച്ച . 2 െശൗല് യി്രസാേയലിൽ

* 12. 11 െയരുബ്ബാൽഗിദേയാന് † 12. 11 െബദാൻബാരക്ക്
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മൂവായിരംേപെര തിരെഞ്ഞടുത്തു; രണ്ടായിരംേപർ െശൗലിേനാടുകൂെട
മിക്മാസിലും േബേഥൽമലയിലും, ആയിരംേപർ േയാനാഥാേനാടുകൂെട
െബന്യാമീനിെല ഗിെബയയിലും ആയിരുന്നു; േശഷമുള്ള ജനെത്തഅവൻ
സ്വന്തം വീട്ടിേലക്ക് പറഞ്ഞയച്ച . 3 പിെന്ന േയാനാഥാൻ ഗിബയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന െഫലിസ്ത്യരുെട കാവൽ പട്ടാളെത്ത േതാല്പിച്ച ; െഫലിസ്ത്യർ
അത് േകട്ട . “എ്രബായർ േകൾക്കെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞ് െശൗല് േദശെത്തല്ലാം
കാഹളം ഊതിച്ച . 4 െശൗല ് െഫലിസ്ത്യരുെട കാവൽ പട്ടാളെത്ത
േതാല്പിച്ച എന്നും യി്രസാേയൽ െഫലിസ്ത്യർക്ക് െവറുപ്പായി എന്നും
യി്രസാേയെലാെക്കയും േകട്ടിട്ട് ജനം െശൗലിെന്റ അടുക്കൽ ഗില്ഗാലിൽ
വന്നുകൂടി.

5 എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യർ യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധം െചയ് വാൻ
മുപ്പതിനായിരം രഥവും, ആറായിരം കുതിരപ്പടയാളികള ം, കടല്പ റെത്ത
മണൽേപാെല അസംഖ്യം ജനവുമായി ഒരുമിച്ച കൂടി; അവർ വന്ന്
േബത്ത-്ആെവന് കിഴക്ക് മിക്മാസിൽ പാളയം ഇറങ്ങി. 6എന്നാൽ ജനം
ഉപ്രദവിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് തങ്ങൾ വിഷമത്തിലായി എന്ന് യി്രസാേയല്യർ
കണ്ടേപ്പാൾജനംഗുഹകളിലുംകുറ്റിക്കാടുകളിലുംപാറകളിലും മാളങ്ങളിലും
കുഴികളിലും െചന്ന് ഒളിച്ച . 7 എ്രബായർ േയാർദ്ദാൻ നദി കടന്ന്
ഗാദ ്േദശത്തും ഗിെലയാദിലും േപായി; െശൗല് ഗില്ഗാലിൽ താമസിച്ചിരുന്നു;
ജനെമല്ലാം േപടിച്ച്അവെന്റപിന്നാെല െചന്നു.

8ശമൂേവൽനിശ്ചയിച്ചിരുന്നതുേപാെലഅവൻഏഴ് ദിവസം കാത്തിരുന്നു.
എങ്കിലും ശമൂേവൽ ഗില്ഗാലിൽ എത്തിയില്ല; ജനവും അവെന വിട്ട്
ചിതറിേപ്പായി. 9അേപ്പാൾ െശൗല് : “േഹാമയാഗവും സമാധാനയാഗവും
ഇവിെട എെന്റഅടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ”എന്ന് കല്പിച്ച ;അവൻ തെന്ന
േഹാമയാഗംഅർപ്പിച്ച . 10 േഹാമയാഗംഅർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾശമൂേവൽ
വന്നു; െശൗല് അവെന വന്ദനം െചയ് വാൻ എതിേരറ്റ െചന്നു. 11 “നീ
െചയ്തത്എന്ത?്”എന്ന്ശമൂേവൽ േചാദിച്ച .അതിന് െശൗല് : “ജനംഎെന്ന
വിട്ട് ചിതറിേപ്പാകാൻ തുടങ്ങി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നീ എത്തിയില്ല
എന്നും െഫലിസ്ത്യർ മിക്മാസിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ കണ്ടു.
12 െഫലിസ്ത്യർ ഇേപ്പാൾ ഗില്ഗാലിൽ വന്ന് എെന്ന ആ്രകമിക്കും; ഞാൻ
യേഹാവേയാട് കൃപക്കായി അേപക്ഷിച്ചതുമില്ലേല്ലാ എന്നു ചിന്തിച്ചേപ്പാൾ
അതുെകാണ്ട് േഹാമയാഗം അർപ്പിക്കാൻഞാൻ നിർബന്ധിതനായി”എന്നു
പറഞ്ഞു. 13ശമൂേവൽ െശൗലിേനാട് പറഞ്ഞത്: “നീ െചയ്തത് േഭാഷത്വം
ആയിേപ്പായി; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാട് കല്പിച്ച കല്പന നീ
്രപമാണിച്ചില്ല; യേഹാവ യി്രസാേയലിേന്മൽ നിെന്റ രാജത്വം എേന്നക്കുമായി
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുമായിരുന്നു. 14എന്നാൽ നിെന്റ രാജത്വം നിലനില്ക്കയില്ല;
യേഹാവ നിേന്നാട് കല്പിച്ചതിെന നീ അനുസരിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട് തെന്റ
ഹിതം അനുസരിക്കുന്ന മെറ്റാരാെള യേഹാവ അേന്വഷിച്ചിട്ട ണ്ട;് അവെന
യേഹാവതെന്റജനത്തിന് ്രപഭുവായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

15 പിെന്ന ശമൂേവൽ എഴുേന്നറ്റ് ഗില്ഗാലിൽനിന്ന് െബന്യാമീനിെല
ഗിെബയയിേലക്കു േപായി. െശൗല് തേന്നാടുകൂെടയുള്ള പടജ്ജനെത്ത
എണ്ണി േനാക്കി.അവർഏകേദശംഅറുനൂറ് േപർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 16െശൗലും
അവെന്റ മകൻ േയാനാഥാനും കൂെടയുള്ള ജനങ്ങള ം െബന്യാമീനിെല
ഗിെബയയിൽ താമസിച്ച ; െഫലിസ്ത്യർ മിക്മാസിൽ പാളയമിറങ്ങി.
17 െഫലിസ്ത്യരുെട പാളയത്തിൽനിന്ന് കവർച്ചക്കാർ മൂന്ന് കൂട്ടമായി
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പുറെപ്പട്ട ; ഒരു കൂട്ടം ഒെ്രഫക്കുള്ള വഴിയായി ശൂവാൽേദശേത്തക്ക് േപായി;
18 മെറ്റാരുകൂട്ടം േബത്ത-്േഹാേരാനിേലക്കുള്ള വഴിക്ക് േപായി; മൂന്നാമെത്ത
കൂട്ടം മരുഭൂമിക്ക് േനേര െസേബായീംതാഴ്വരെക്കതിെരയുള്ളേദശംവഴിക്കും
േപായി. 19 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ േദശത്ത് ഒരിടത്തും ഒരു െകാല്ലൻ*
ഇല്ലായിരുന്നു; കാരണം “എ്രബായർ വാേളാ കുന്തേമാ തീർപ്പിക്കരുത”്
എന്ന് െഫലിസ്ത്യർ പറഞ്ഞിരുന്നു. 20യി്രസാേയല്യർക്ക് തങ്ങള െട െകാഴു†,
കലപ്പ, മൺെവട്ടി, േകാടാലി, അരിവാൾ എന്നിവയുെട മൂർച്ച കൂട്ട വാൻ
െഫലിസ്ത്യരുെട അടുക്കൽ േപാേകണ്ടിയിരുന്നു. 21എന്നാൽ മൺെവട്ടി‡,
കലപ്പ§, മുപ്പല്ലി, മഴു എന്നിവയ്ക്കായും മുടിേങ്കാൽ കൂർപ്പിക്കുവാനും
അവർക്ക് അരം ഉണ്ടായിരുന്നു. 22 അതുെകാണ്ട് യുദ്ധസമയത്ത്
െശൗലിേനാടും േയാനാഥാേനാടും കൂെടയുള്ള ജനത്തിൽ ആർക്കും വാള ം
കുന്തവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; െശൗലിനും അവെന്റ മകൻ േയാനാഥാനും
മാ്രതേമഅവഉണ്ടായിരുന്നുള്ള . 23െഫലിസ്ത്യരുെടപട്ടാളേമാ മിക്മാസിെല
ചുരംവെരപുറെപ്പട്ട വന്നു.

14
1ഒരു ദിവസംെശൗലിെന്റമകൻേയാനാഥാൻതെന്റആയുധവാഹകേനാട:്

“വരുക, നാം െഫലിസ്ത്യരുെട പട്ടാളത്തിെന്റ േനേര െചല്ല ക”
എന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ അത് അപ്പേനാട് പറഞ്ഞില്ല. 2 െശൗല ്
ഗിെബയയുെട അതിർത്തിയിൽ മിേ്രഗാനിെല മാതളനാരകത്തിൻ
കീഴിൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു. അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന ഭടന്മാർ
ഏകേദശം അറുനൂറ് േപർ ആയിരുന്നു. 3 ശീേലാവിൽ യേഹാവയുെട
പുേരാഹിതനായിരുന്ന ഏലിയുെട മകനായ, ഫീെനഹാസിെന്റ മകനായ,
ഈഖാേബാദിെന്റ സേഹാദരനായ, അഹീതൂബിെന്റ മകൻ അഹീയാവ്
ആയിരുന്നു അന്ന് ഏേഫാദ് ധരിച്ചിരുന്നത.് േയാനാഥാൻ േപായത് ജനം
അറിഞ്ഞില്ല. 4 െഫലിസ്ത്യ ൈസന്യെത്ത േനരിടുവാൻ േയാനാഥാൻ
േപാേകണ്ടിയിരുന്ന വഴിയിൽ രണ്ടുവശത്തും മൂർച്ചേയറിയ ഓേരാ പാറ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒന്നിന് േബാേസസ് എന്നും മേറ്റതിന് േസെന എന്നും
ആയിരുന്നു േപർ. 5 ഒന്ന് വടക്കുവശം മിക്മാസിന് അഭിമുഖമായും
മേറ്റത് െതക്കുവശം ഗിെബെയക്ക് അഭിമുഖമായും നിന്നിരുന്നു.
6 േയാനാഥാൻ തെന്റ ആയുധവാഹകേനാട:് “വരിക, നമുക്ക് ഈ
അ്രഗചർമ്മികള െട പട്ടാളത്തിെന്റ േനെര െചല്ലാം; യേഹാവ നമുക്കുേവണ്ടി
്രപവർത്തിക്കും; അധികംെകാേണ്ടാ അല്പംെകാേണ്ടാ രക്ഷിപ്പാൻ
യേഹാവയ്ക്ക് ്രപായസമില്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 7 ആയുധവാഹകൻ
അവേനാട:് “നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല ്രപവർത്തിക്കുക; നടന്നുെകാൾക;
നിെന്റ മനസ്സ േപാെല ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞു.
8 അതിന് േയാനാഥാൻ പറഞ്ഞത:് “നാം അവരുെട േനെര െചന്ന്
അവർക്ക് നെമ്മത്തെന്ന കാണിക്കാം; 9 ഞങ്ങൾ വരുന്നതുവെര
അവിെട നില്പിൻ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞാൽ, നാം അവരുെട അടുക്കൽ
കയറിേപ്പാകാെത നിൽക്കുന്നിടത്തുതെന്ന നമുക്ക് നിൽക്കാം. 10 ഇേങ്ങാട്ട്
കയറിവരുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയറിെച്ചല്ലാം; യേഹാവ
അവെര നമ്മുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന് ഇത് നമുക്ക്

* 13. 19 െകാല്ലൻ -ഇരുമ്പുപണിക്കാരൻ † 13. 20 െകാഴു -കലപ്പയുെടഅറ്റത്ത്വച്ച പിടിപ്പിക്കുന്ന
ഇരുമ്പ് ‡ 13. 21 മൺെവട്ടി 2/3 േശെക്കല ്-എട്ട് ്രഗാം § 13. 21 കലപ്പ 1/3 േശെക്കല ്നാല് ്രഗാം
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അടയാളം ആയിരിക്കും”. 11ഇങ്ങെന അവർ രണ്ടുേപരും െഫലിസ്ത്യരുെട
പട്ടാളത്തിന് മുമ്പിൽ ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ടേപ്പാൾ: “ഇതാ, എ്രബായർ ഒളിച്ചിരുന്ന
ഗുഹകളിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് വരുന്നു” എന്ന് െഫലിസ്ത്യർ പറഞ്ഞു.
12 പട്ടാളക്കാർ േയാനാഥാേനാടും അവെന്റ ആയുധവാഹകേനാടും:
“ഇേങ്ങാട്ട് കയറിവരുവിൻ;ഞങ്ങൾനിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കാണിച്ച തരാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ േയാനാഥാൻ തെന്റ ആയുധവാഹകേനാട:്
“എെന്റ പിന്നാെല കയറിവരിക; യേഹാവ അവെര യി്രസാേയലിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അങ്ങെന േയാനാഥാനും
അവെന്റ പിന്നാെല ആയുധവാഹകനും മുകളിേലക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി;
െഫലിസ്ത്യർ േയാനാഥാെന്റ മുമ്പിൽ വീണു; ആയുധവാഹകൻ അവെന്റ
പിന്നാെല നടന്ന് അവെര െകാന്നു. 14 േയാനാഥാനും ആയുധവാഹകനും
െചയ്ത ഈ ആദ്യസംഹാരത്തിൽ ഏകേദശം അര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത്*
ഇരുപത് േപർ വീണു. 15പാളയത്തിലും േപാർക്കളത്തിലുംസർവ്വജനത്തിലും
നടുക്കമുണ്ടായി. പട്ടാളവും കവർച്ചക്കാരും കൂെട വിറച്ച , ൈദവം അയച്ച
വലിേയാരു നടുക്കം† ഉണ്ടാകത്തക്കവിധത്തിൽ ഭൂമി കുലുങ്ങി. 16അേപ്പാൾ
െബന്യാമീനിെല ഗിെബയയിൽനിന്ന് െശൗലിെന്റ കാവല്ക്കാർ േനാക്കി.
െഫലിസ്ത്യർ ചിതറി അങ്ങുമിങ്ങും ഓടുന്നത് കണ്ടു. 17 െശൗല ്കൂെടയുള്ള
ജനേത്താട്: “നമ്മുെട കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് േപായതാെരന്ന് അറിയുവാൻ
എണ്ണി േനാക്കുവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച . അവർ എണ്ണിേനാക്കിയേപ്പാൾ
േയാനാഥാനും അവെന്റ ആയുധവാഹകനും ഇല്ലായിരുന്നു. 18 െശൗല് 
അഹീയാവിേനാട:് “ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ഇവിെട െകാണ്ടുവരുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ആ കാലത്ത് യി്രസാേയൽ
മക്കള െട അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 19 െശൗല ് പുേരാഹിതേനാട്
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ െഫലിസ്ത്യരുെട പാളയത്തിെല കലാപം
േമല്ക്കുേമൽ വർദ്ധിച്ച വന്നു. അേപ്പാൾ െശൗല് പുേരാഹിതേനാട്: “നിെന്റ
ൈക പിൻവലിക്ക” എന്നു പറഞ്ഞു. 20 പിന്നീട് െശൗലും കൂെടയുള്ള
ജനെമാെക്കയും ഒന്നിച്ച കൂടി യുദ്ധത്തിന് െചന്നേപ്പാൾ അവർ അേന്യാന്യം
െവട്ടി. അവിെട ആെക വലിയ കലക്കം ഉണ്ടായി. 21 േനെരെത്ത
െഫലിസ്ത്യേരാടുകൂെട ആയിരുന്നവരും, അവരുെട പാളയത്തിൽ
േചർന്നവരുമായ എ്രബായർ, െശൗലിേനാടും േയാനാഥാേനാടും കൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന യി്രസാേയല്യരുെട പക്ഷം േചർന്നു. 22 അങ്ങെന തെന്ന,
എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന യി്രസാേയല്യർ ഒെക്കയും, െഫലിസ്ത്യർ
േതാേറ്റാടി എന്ന് േകട്ടയുടെന പടക്കൂട്ടത്തിൽ േചർന്ന് അവെര പിന്തുടർന്നു.
23 അങ്ങെന യേഹാവ അന്ന് യി്രസാേയലിെന രക്ഷിച്ച ; പട േബത്ത-്
ആെവൻ വെര വ്യാപിച്ച . 24 യി്രസാേയല്യർ അന്ന് അസ്വസ്ഥരായി;
കാരണം ഞാൻ എെന്റ ശ്രതുക്കേളാട് ്രപതികാരം െചയ്യന്നതുവെര,
സന്ധ്യക്കു മുമ്പ,് ആഹാരം കഴിക്കുന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്ന് െശൗല് 
ജനെത്തെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്യിച്ചിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് ജനത്തിൽ ആരും
ആഹാരം ആസ്വദിച്ചില്ല. 25 ൈസന്യം‡ ഒരു കാട്ട ്രപേദശത്ത് എത്തി;
അവിെട നിലത്ത് േതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 26 ജനം കാട്ടിൽ കടന്നേപ്പാൾ
േതൻ തുള്ളിതുള്ളിയായി വീഴുന്നത് കണ്ടു: എങ്കിലും അവർ െചയ്ത
സത്യെത്ത ഭയെപ്പട്ട് ആരും തെന്റ ൈക വായിേലക്കു െകാണ്ടുേപായില്ല.

* 14. 14 അര ഏക്കർസ്ഥലത്ത് ഒരു ദിവസം ഉഴുന്നതിെന്റ പകുതി † 14. 15 ൈദവം അയച്ച
വലിേയാരു നടുക്കം ഭയങ്കര േപടി ‡ 14. 25 ൈസന്യം യി്രസാേയല്യർ
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27എന്നാൽ േയാനാഥാൻ തെന്റ അപ്പൻ ജനെത്തെക്കാണ്ട് സത്യംെചയ്യിച്ച
എന്ന് അറിയാതിരുന്നതിനാൽ അവൻ തെന്റ വടിയുെട അറ്റം നീട്ടി
ഒരു േതൻകട്ടയിൽ കുത്തി അത് എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ച . അവെന്റ കണ്ണ്
്രപകാശിച്ച §. 28അേപ്പാൾജനത്തിൽഒരുവൻ: “ഇന്ന്ഏെതങ്കിലുംആഹാരം
ഭക്ഷിക്കുന്നവൻശപിക്കെപ്പട്ടവൻആയിരിക്കുംഎന്ന്പറഞ്ഞ്നിെന്റഅപ്പൻ
ജനെത്തെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്യിച്ചിട്ട ണ്ട;് ജനം ക്ഷീണിച്ച മിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അതിന് േയാനാഥാൻ: “എെന്റ അപ്പൻ േദശെത്ത
കഷ്ടത്തിലാക്കി; ഞാൻ ഈ േതൻ ഒരല്പം ആസ്വദിക്കെകാണ്ട് എെന്റ
കണ്ണ് ്രപകാശിച്ചത് കണ്ടില്ലേയാ? 30 ശ്രതുക്കളിൽനിന്ന് അവർ എടുത്ത
ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ േവണ്ടുംേപാെല ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ എ്രത
നന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യരുെട പരാജയം അ്രത
വലുതല്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 31 അവർ അന്ന് മിക്മാസ് മുതൽ
അയ്യാേലാൻവെര െഫലിസ്ത്യെരസംഹരിച്ച ,ജനംഏറ്റവും തളർന്നുേപായി.
32ആകയാൽ ജനം െകാള്ളയ്ക്ക് ഓടിെച്ചന്ന് ആടുകെളയും കാളകെളയും
കിടാക്കെളയും പിടിച്ച് നിലത്തുവച്ച അറുത്ത് രക്തേത്താടുകൂെട തിന്നു.
33 ജനം രക്തേത്താടുകൂടി ഭക്ഷിച്ചതിനാൽ യേഹാവേയാട് പാപം െചയ്യന്നു
എന്ന് െശൗലിന് അറിവുകിട്ടി. അേപ്പാൾ അവൻ: “നിങ്ങൾ ഇന്ന് േ്രദാഹം
െചയ്യന്നു; ഒരു വലിയ കല്ല് എെന്റ അടുക്കൽ ഉരുട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവിൻ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 34 പിെന്ന െശൗല് : “നിങ്ങൾ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ െചന്ന്
അവേരാട,് ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട കാളെയയും ആടിെനയും
എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്ന് ഇവിെടെവച്ച് അറുത്ത് തിന്നുെകാൾവിൻ;
രക്തേത്താെട ഭക്ഷിച്ച് യേഹാവേയാട് പാപം െചയ്യരുത”് എന്ന് കല്പിച്ച .
അങ്ങെന ജനെമല്ലാം കാളകെള അന്ന് രാ്രതി െകാണ്ടുവന്ന് അവിെടെവച്ച്
അറുത്തു. 35 െശൗല് യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിതു;അത് അവൻ
യേഹാവയ്ക്ക് ആദ്യം പണിത യാഗപീഠം ആയിരുന്നു. 36 പിന്നീട് െശൗല് :
“നാം രാ്രതിയിൽ തെന്ന െഫലിസ്ത്യെര പിന്തുടർന്ന് േനരം പുലരുന്നതുവെര
അവെര െകാള്ളയിടുക; അവരിൽ ആെരയും േശഷിപ്പിക്കരുത”് എന്നു
കല്പിച്ച . “നിനക്ക് ഉചിതമായത് െചയ്തുെകാൾക” എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞേപ്പാൾ: “നമുക്ക് ൈദവേത്താട് േചാദിക്കാം” എന്ന് പുേരാഹിതൻ
പറഞ്ഞു. 37 അങ്ങെന െശൗല ് ൈദവേത്താട:് “ഞാൻ െഫലിസ്ത്യെര
പിന്തുടേരണേമാ? നീ അവെര യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുേമാ”
എന്നു അരുളപ്പാട് േചാദിച്ച . എന്നാൽ അന്ന് അവന് ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല.
38അേപ്പാൾ െശൗല് : “ജനത്തിെന്റ ്രപധാനികൾ ഒെക്കയും അടുത്തുവരെട്ട;
ഇന്ന് പാപം സംഭവിച്ചത് ഏത് കാര്യത്തിൽ എന്ന് അേന്വഷിച്ചറിവിൻ;
39 യി്രസാേയലിെന രക്ഷിക്കുന്ന യേഹാവയാണ, അത് എെന്റ മകൻ
േയാനാഥാൻ തെന്ന ആയിരുന്നാലും അവൻ മരിേക്കണം നിശ്ചയം” എന്നു
പറഞ്ഞു. എന്നാൽഅവേനാട് ഉത്തരം പറവാൻ സർവ്വജനത്തിലും ആരും
തയ്യാറായില്ല. 40അവൻ എല്ലാ യി്രസാേയലിേനാടും: “നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത്
നില്പിൻ; ഞാനും എെന്റ മകനായ േയാനാഥാനും മറുഭാഗത്ത് നില്ക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. “നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല ആകെട്ട”എന്ന് ജനം െശൗലിേനാട്
പറഞ്ഞു. 41അങ്ങെന െശൗല ്യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായ യേഹാവേയാട:്
“സത്യം െവളിെപ്പടുത്തിത്തേരണേമ”എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ െശൗലിനും

§ 14. 27 അവെന്റകണ്ണ് ്രപകാശിച്ച അവന്അവെന്റശക്തിതിരിെകലഭിച്ച
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േയാനാഥാനും ചീട്ട വീണു; ജനം ഒഴിവാക്കെപ്പട്ട . 42 പിെന്ന െശൗല് :
“എനിക്കും എെന്റ മകനായ േയാനാഥാനും ചീട്ടിടുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു;
ചീട്ട് േയാനാഥാന് വീണു. 43 െശൗല ് േയാനാഥാേനാട:് “നീ എന്ത് െചയ്തു?
എേന്നാട് പറയുക”എന്നു പറഞ്ഞു. േയാനാഥാൻഅവേനാട:് “ഞാൻഎെന്റ
വടിയുെട അറ്റംെകാണ്ടു അല്പം േതൻ ആസ്വദിച്ചേതയുള്ള ; അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ മരിേക്കണ്ടിവരും” എന്നു പറഞ്ഞു. 44അതിന് െശൗല് : “ൈദവം
എേന്നാട് അതിന് തക്കവണ്ണവും അധികവും െചയ്യെട്ട; േയാനാഥാേന, നീ
മരിേക്കണം”എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

45 എന്നാൽ ജനം െശൗലിേനാട:് “യി്രസാേയലിൽ ഈ മഹാരക്ഷ േനടി
തന്ന േയാനാഥാൻ മരിക്കണേമാ? ഒരിക്കലും അരുത;് യേഹാവയാണ,
അവെന്റ തലയിെല ഒരു േരാമവും നിലത്ത് വീഴുകയില്ല; അവൻ ഇന്ന്
ൈദവേത്താടുകൂെടയല്ലെയാ ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത”് എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന ജനം േയാനാഥാെന രക്ഷിച്ച ; അവൻ മരിേക്കണ്ടിവന്നില്ല.
46 െശൗല് െഫലിസ്ത്യെര പിന്തുടരാെത മടങ്ങിേപ്പായി; െഫലിസ്ത്യരും
തങ്ങള െടസ്ഥലേത്തക്ക് േപായി.

47 െശൗല ് യി്രസാേയലിൽ രാജത്വം ഏറ്റതിന് േശഷം േമാവാബ്യർ,
അേമ്മാന്യർ, ഏേദാമ്യർ, േസാബാരാജാക്കന്മാർ, െഫലിസ്ത്യർ
എന്നിങ്ങെന ചുറ്റ മുള്ള സകലജാതികേളാടും യുദ്ധംെചയ്തു; അവൻ
െചന്നിടെത്താെക്കയും ജയം ്രപാപിച്ച . 48 അവൻ യുദ്ധം െചയ്ത്
അമാേലക്യെര ജയിച്ച , യി്രസാേയല്യെര കവർച്ചക്കാരുെട കയ്യിൽനിന്ന്
വിടുവിക്കയും െചയ്തു. 49എന്നാൽ െശൗലിെന്റ പു്രതന്മാർ േയാനാഥാൻ,
യിശ്വി, മല ്ക്കീശൂവ എന്നിവർ ആയിരുന്നു; അവെന്റ രണ്ടു പു്രതിമാർേക്കാ,
മൂത്തവൾക്ക് േമരബ് എന്നും ഇളയവൾക്ക് മീഖൾ എന്നും േപരായിരുന്നു.
50 െശൗലിെന്റ ഭാര്യയുെട േപര് അഹീേനാവം എന്നായിരുന്നു; അവൾ
അഹീമാസിെന്റ മകൾ. അവെന്റ േസനാധിപതിയുെട േപര് അബ്േനർ
എന്നായിരുന്നു; അവൻ െശൗലിെന്റ ഇളയപ്പനായ േനരിെന്റ മകൻ
ആയിരുന്നു. 51 െശൗലിെന്റ അപ്പനായ കീശും അബ്േനരിെന്റ അപ്പനായ
േനരുംഅബീേയലിെന്റ മക്കൾആയിരുന്നു.

52െശൗലിെന്റകാലെത്തല്ലാം െഫലിസ്ത്യേരാട് കഠിനയുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു;
എന്നാൽ െശൗല് ഏെതങ്കിലും ബലവാെനെയാ വീരെനേയാ കണ്ടാൽ
അവെനതെന്റപക്ഷത്തു േചർക്കും.

15
1അതുകഴിഞ്ഞ് ശമൂേവൽ െശൗലിേനാട് പറഞ്ഞത:് “യേഹാവ നിെന്ന
തെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന് രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്യ വാൻഎെന്ന
നിേയാഗിച്ച വേല്ലാ; അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ യേഹാവയുെട വചനങ്ങെള
േകട്ട െകാള്ള ക”. 2ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“യി്രസാേയൽമി്രസയീമിൽനിന്ന്പുറെപ്പട്ട വരുേമ്പാൾവഴിയിൽവച്ച്അവെര
ആ്രകമിച്ചതിന്അമാേലക്യെരഞാൻശിക്ഷിക്കും. 3അതുെകാണ്ട് നീ െചന്ന്
അമാേലക്യെര േതാല്പിച്ച് അവർക്കുള്ളെതാെക്കയും നശിപ്പിച്ച കളയുക;
അവേരാട് കനിവ് േതാന്നരുത;് പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും
കുട്ടികെളയും മുലകുടിക്കുന്നവെരയും കാള, ആട,് ഒട്ടകം, കഴുത
എന്നിവെയയുംസംഹരിച്ച കളയുക.
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4 അതുെകാണ്ട് െശൗല് ജനെത്ത ഒന്നിച്ച കൂട്ടി െതലായീമിൽവച്ച
അവെര എണ്ണി; െയഹൂദാേഗാ്രതക്കാരായ പതിനായിരംേപരും യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതക്കാരായ രണ്ടുലക്ഷം കാലാള കള ം* ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 പിെന്ന
െശൗല് അമാേലക്യരുെട ്രപധാന നഗരംവെര െചന്ന് ഒരു താഴ്വരയിൽ
പതുങ്ങിയിരുന്നു. 6 എന്നാൽ െശൗല് േകന്യേരാട്: “ഞാൻ നിങ്ങെള
അമാേലക്യേരാടുകൂെട നശിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് മാറിേപാകുവിൻ; യി്രസാേയൽ മക്കൾ മി്രസയീമിൽനിന്ന്
വന്നേപ്പാൾ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ദയെചയ്തുവേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന േകന്യർ അമാേലക്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന് മാറിേപ്പായി. 7 പിെന്ന
െശൗല് ഹവീലാ മുതൽ മി്രസയീമിന് കിഴക്കുള്ള ശൂർവെര അമാേലക്യെര
സംഹരിച്ച . 8അമാേലക്യരുെട രാജാവായആഗാഗിെന ജീവേനാെട പിടിച്ച,്
എല്ലാ ജനങ്ങെളയും വാൾെകാണ്ട് നശിപ്പിച്ച . 9എന്നാൽ െശൗലും ജനവും
ആഗാഗിെനയും ആട്, കാള, തടിച്ചമൃഗം, കുഞ്ഞാട് എന്നിവയിൽ ഏറ്റവും
നല്ലവെയയും ഒഴിവാക്കി. നല്ല ഇനങ്ങെള ഒെക്കയും നശിപ്പിക്കുവാൻ
മനസ്സില്ലാെതജീവേനാെടസൂക്ഷിച്ച ; െവറുക്കെപ്പട്ടതും നിസ്സാരവുമായവെയ
ഒെക്കയുംഅവർനശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

10 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ശമൂേവലിന് ഉണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 11 “ഞാൻ െശൗലിെന രാജാവായി വാഴിച്ചതിനാൽ എനിക്ക്
മേനാവ്യസനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു; അവൻ എെന്ന അനുസരിക്കുന്നില്ല;
എെന്റ കല്പനകെള പാലിക്കുന്നതുമില്ല”. ഇത് േകട്ടേപ്പാൾ ശമൂേവലിന്
വ്യസനമായി; അവൻ രാ്രതിമുഴുവനും യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച .
12 ശമൂേവൽ െശൗലിെന കാണുവാൻ അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ .
അേപ്പാൾ െശൗല് കർേമ്മലിൽ എത്തിെയന്നും അവിെട തനിക്കായി ഒരു
ജ്ഞാപകസ്തംഭം† നാട്ടി േഘാഷയാ്രത കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഗില്ഗാലിേലക്കു
േപായി എന്നും ശമൂേവലിന് അറിവുകിട്ടി. 13 പിെന്ന ശമൂേവൽ െശൗലിെന്റ
അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ െശൗല ് അവേനാട:് “യേഹാവയാൽ നീ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ;ഞാൻയേഹാവയുെടകല്പനനിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 അതിന് ശമൂേവൽ: “എെന്റ െചവിയിൽ എത്തുന്ന
ആടുകള െട ഈ കരച്ചിലും ഞാൻ േകൾക്കുന്ന കാളകള െട മുക്കുറയും‡
എന്ത?്” എന്ന് േചാദിച്ച . 15 “അവെയ അമാേലക്യരുെട അടുക്കൽനിന്ന്
അവർ െകാണ്ടുവന്നതാകുന്നു; ജനം ആടുകളിലും കാളകളിലും നല്ല
ഇനങ്ങെള നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കുവാൻ
ജീവേനാെട സൂക്ഷിച്ച ; േശഷമുള്ളവെയ ഞങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു”
എന്നു െശൗല് പറഞ്ഞു. 16 ശമൂേവൽ െശൗലിേനാട:് “നീ അല്പസമയം
മൗനമായിരിക്കുക; യേഹാവ കഴിഞ്ഞ രാ്രതി എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത്
ഞാൻ നിെന്ന അറിയിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവേനാട:്
“പറഞ്ഞാലും”എന്നു പറഞ്ഞു. 17അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ പറഞ്ഞത:് “നിെന്റ
സ്വന്തകാഴ്ചയിൽനീ െചറിയവനായിരുന്നിട്ട ം യേഹാവനിെന്നയി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങൾക്ക് തലവനാക്കുകയും യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവായി
നിെന്ന അഭിേഷകം കഴിക്കുകയും െചയ്തില്ലേയാ? 18 പിെന്ന യേഹാവ
നിെന്ന ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ച : “നീ െചന്ന് അമാേലക്യരായ പാപികെള

* 15. 4 കാലാൾ - നിലത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം െചയ്യന്ന ൈസന്യം † 15. 12 ജ്ഞാപകസ്തംഭം -
ഓർമ്മയ്ക്കായി പണിയുന്ന ഒരു തൂൺ ‡ 15. 14 മുക്കുറ - ക ◌ാളകള െട മൂക്കിൽകൂടി ശബ്ദം
പുറെപ്പടുവിച്ച ള്ളഅമറൽ
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നിർമ്മൂലമാക്കുകയും അവർ നശിക്കുംവെര അവേരാട് െപാരുതുകയും
െചയ്യ ക” എന്നു കല്പിച്ച . 19അങ്ങെനയിരിെക്ക നീ യേഹാവയുെട കല്പന
അനുസരിക്കാതിരുന്നെതന്തുെകാണ്ട?് നീ കവർച്ച വസ്തുക്കള െട േമൽ
ചാടിവീണ് യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തെതന്ത?്” 20 െശൗല് 
ശമൂേവലിേനാട:് “ഞാൻ യേഹാവയുെട കല്പന അനുസരിച്ച് യേഹാവ
എെന്ന അയച്ച വഴിക്കുേപായി. അമാേലക് രാജാവായ ആഗാഗിെന
െകാണ്ടുവന്ന് അമാേലക്യെര നിർമ്മൂലമാക്കിക്കളഞ്ഞു. 21എന്നാൽ ജനം
െകാള്ളവസ്തുക്കളിൽ വിേശഷമായ ആടുമാടുകെള എടുത്ത് ഗില്ഗാലിൽ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് യാഗംകഴിപ്പാൻ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 22 ശമൂേവൽ പറഞ്ഞത്: “യേഹാവയുെട കല്പന
അനുസരിക്കുന്നതുേപാെല േഹാമയാഗങ്ങള ം ഹനനയാഗങ്ങള ം
യേഹാവയ്ക്കു ്രപസാദമാകുേമാ? ഇതാ, അനുസരിക്കുന്നത്
യാഗെത്തക്കാള ം ്രശദ്ധിക്കുന്നത് മുട്ടാടുകള െട§ തടിച്ച െകാഴുത്ത
മാംസെത്തക്കാള ം നല്ലത.് 23 ആഭിചാര േദാഷം േപാെലയും ശാഠ്യം
മിഥ്യാപൂജയും വി്രഗഹാരാധനയും േപാെലയും ആകുന്നു; നീ യേഹാവയുെട
വചനെത്തതള്ളിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ട്അവിടുന്ന് നിെന്നയും രാജസ്ഥാനത്ത്
നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു”. 24 െശൗല ് ശമൂേവലിേനാട:് “ഞാൻ
ജനെത്ത ഭയെപ്പട്ട് അവരുെട വാക്ക് അനുസരിച്ചതിനാൽ യേഹാവയുെട
കല്പനയും നിെന്റ വാക്കും ലംഘിച്ച് പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 25 എങ്കിലും
എെന്റ പാപംക്ഷമിച്ച് ഞാൻ യേഹാവെയആരാധിക്കുവാൻഎേന്നാെടാപ്പം
വരണേമ” എന്നു പറഞ്ഞു. 26ശമൂേവൽ െശൗലിേനാട:് “ഞാൻ വരില്ല; നീ
യേഹാവയുെട വചനെത്ത തള്ളിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ട് യേഹാവ നിെന്നയും
യി്രസാേയലിെല രാജസ്ഥാനത്തുനിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു”. 27 പിെന്ന
ശമൂേവൽ േപാകുവാൻ തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ െശൗല് അവെന്റ നിലയങ്കിയുെട
അറ്റം പിടിച്ച് വലിച്ച ;അത് കീറിേപ്പായി. 28ശമൂേവൽഅവേനാട:് “യേഹാവ
ഇന്ന്യി്രസാേയലിെന്റരാജത്വം നിന്നിൽനിന്ന് കീറി നിെന്നക്കാൾഉത്തമനായ
നിെന്റകൂട്ട കാരന് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 29യി്രസാേയലിെന്റ മഹത്വമായവൻ
കള്ളം പറയുകയില്ല. അനുതപിക്കുകയുമില്ല; അനുതപിക്കുവാൻ
അവൻ മനുഷ്യനല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അേപ്പാൾ അവൻ: “ഞാൻ
പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരുെടയും
യി്രസാേയലിെന്റയും മുമ്പിൽ ഇേപ്പാൾ എെന്ന മാനിച്ച,് ഞാൻ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ ആരാധിേക്കണ്ടതിന് എേന്നാടുകൂെട വരണേമ”
എന്നുഅേപക്ഷിച്ച . 31അങ്ങെന ശമൂേവൽ െശൗലിെന്റ പിന്നാെല െചന്നു;
െശൗല ്യേഹാവെയആരാധിച്ച .

32 അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ: “അമാേലക് രാജാവായ ആഗാഗിെന
ഇവിെട എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച . ആഗാഗ്
സേന്താഷേത്താെട അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: “മരണഭീതി നീങ്ങിേപ്പായി”
എന്ന്ആഗാഗ് പറഞ്ഞു. 33 “നിെന്റ വാൾ സ്്രതീകെള മക്കളില്ലാത്തവരാക്കി.
അതുേപാെലനിെന്റഅമ്മയുംസ്്രതീകള െടഇടയിൽമക്കളില്ലാത്തവളാകും”
എന്ന് ശമൂേവൽ പറഞ്ഞു. ഗില്ഗാലിൽവച്ച് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ആഗാഗിെനകഷണങ്ങളായി െവട്ടിക്കളഞ്ഞു.

34 പിെന്ന ശമൂേവൽ രാമയിേലക്ക് േപായി; െശൗലും െശൗലിെന്റ
ഗിെബയയിൽ ഉള്ള അരമനയിേലക്കു േപായി. 35 ശമൂേവൽ പിെന്ന
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ജീവിതകാലത്ത് ഒരിയ്ക്കൽ േപാലും െശൗലിെന കണ്ടില്ല; എങ്കിലും
ശമൂേവൽ െശൗലിെനക്കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ച ; യേഹാവയും താൻ െശൗലിെന
യി്രസാേയലിന് രാജാവാക്കിയതുെകാണ്ട്അനുതപിച്ച .

16
1 അതിനുേശഷം യേഹാവ ശമൂേവലിേനാട:് “യി്രസാേയലിെന്റ
രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ െശൗലിെന മാറ്റി എന്നറിഞ്ഞ് നീ
അവെനക്കുറിച്ച് എ്രതകാലം ദുഃഖിക്കും? െകാമ്പിൽ ൈതലം നിറച്ച്
പുറെപ്പടുക; ഞാൻ നിെന്ന േബത്ത്ലേഹംകാരനായ യിശ്ശായിയുെട
അടുക്കൽ അയയ്ക്കും; അവെന്റ മക്കളിൽ ഒരാെള ഞാൻ രാജാവായി
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു കല്പിച്ച . 2 അതിന് ശമൂേവൽ: “ഞാൻ
എങ്ങെന േപാകും? െശൗല് േകട്ടാൽ എെന്ന െകാല്ല ം” എന്നു പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ യേഹാവ: “നീ ഒരു പശുക്കിടാവിെനയും െകാണ്ടുെചന്ന,് ഞാൻ
യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു പറയുക.
3യിശ്ശായിെയയും യാഗത്തിന്ക്ഷണിക്കുക;നീ െചേയ്യണ്ടത്എന്താണ്എന്ന്
ഞാൻ അേപ്പാൾ നിേന്നാട് അറിയിക്കും; ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്ന ആെള
നീ എനിക്കായിട്ട് അഭിേഷകം െചേയ്യണം”. 4 യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല
ശമൂേവൽ െചയ്തു. േബത്ത-്േലേഹമിൽ െചന്നു; പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാർ
അവെന്റ വരവിൽ വിറച്ച െകാണ്ട് “നിെന്റ വരവ് ശുഭം തെന്നേയാ?”
എന്നു േചാദിച്ച . 5അതിന് അവൻ: “ശുഭം തെന്ന; ഞാൻ യേഹാവയ്ക്ക്
യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങെള തെന്ന ശുദ്ധീകരിച്ച്
എേന്നാടുകൂെട യാഗത്തിന് വരുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ
യിശ്ശായിെയയുംഅവെന്റ മക്കെളയും ശുദ്ധീകരിച്ച് അവെരയും യാഗത്തിന്
ക്ഷണിച്ച . 6 അവർ വന്നേപ്പാൾ ശമുേവൽ എലീയാബിെന കണ്ടിട്ട:്
“യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തൻ അവെന്റ മുമ്പാെക ഇതാ നിൽക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 7യേഹാവ ശമൂേവലിേനാട:് “അവെന്റ ശാരീരിക രൂപേമാ
ഉയരേമാ േനാക്കരുത;് ഞാൻ അവെന തള്ളിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ
േനാക്കുന്നത് േപാെലയല്ല; മനുഷ്യൻ പുറെമ കാണുന്നത് േനാക്കുന്നു;
യേഹാവേയാ ഹൃദയെത്ത േനാക്കുന്നു” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 8 പിെന്ന
യിശ്ശായി അബീനാദാബിെന വിളിച്ച് ശമൂേവലിെന്റ മുമ്പിൽ വരുത്തി;
അേപ്പാൾ ശമുേവൽ: “യേഹാവ ഇവെനയും തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 9 പിെന്ന യിശ്ശായി ശമ്മെയയും വരുത്തി. “ഇവെനയും യേഹാവ
തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 10 അങ്ങെന യിശ്ശായി
ഏഴു പു്രതന്മാെര ശമൂേവലിെന്റ മുമ്പിൽ വരുത്തി; എന്നാൽ ശമൂേവൽ
യിശ്ശായിേയാട്: “യേഹാവ ഇവെര തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
11 “നിെന്റ പു്രതന്മാർ എല്ലാവരും ഇവിെട വേന്നാ?” എന്ന് ശമൂേവൽ
േചാദിച്ച . അതിന് അവൻ: “ഇനിയും ഏറ്റവും ഇളയ പു്രതൻ ഉണ്ട്;അവൻ
ആടുകെള േമയ്ക്കയാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. ശമൂേവൽ യിശ്ശായിേയാട:്
അവെന ആളയച്ച് വരുത്തുക; അവൻ വന്നിട്ടല്ലാെത നാം ഭക്ഷണം
കഴിക്കുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 12 ഉടെന അവർ അവെന ആളയച്ച്
വരുത്തി; “എന്നാൽ അവൻ പവിഴനിറമുള്ളവനും*, സുന്ദരമായകണ്ണ കൾ
ഉള്ളവനും, േകാമളരൂപം ഉള്ളവനും ആയിരുന്നു. അേപ്പാൾ യേഹാവ
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അരുളിെച്ചയ്തു: “എഴുേന്നറ്റ് ഇവെന അഭിേഷകം െചയ്യ ക; ഞാൻ
െതരെഞ്ഞടുത്തവൻ ഇവൻ തെന്നആകുന്നു”എന്നു കല്പിച്ച . 13അങ്ങെന
ശമൂേവൽ ൈതലെക്കാമ്പ് എടുത്ത് അവെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
നടുവിൽ െവച്ച് അവെന അഭിേഷകം െചയ്തു; യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
അന്നുമുതൽ ദാവീദിേന്മൽ വ്യാപരിച്ച . ശമൂേവൽ എഴുേന്നറ്റ് രാമയിേലക്ക്
േപായി. 14 എന്നാൽ യേഹാവയുെട ആത്മാവ് െശൗലിെന വിട്ട മാറി;
യേഹാവ അയച്ച ഒരു ദുരാത്മാവ് അവെന ബാധിച്ച . 15 അേപ്പാൾ
െശൗലിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവേനാട:് “ൈദവം അയച്ച ഒരു ദുരാത്മാവ് നിെന്ന
ബാധിക്കുന്നുവേല്ലാ”. 16 “അതുെകാണ്ട് കിന്നരവായനയിൽ നിപുണനായ
ഒരുവെന അേന്വഷിപ്പാൻ തിരുമനസ്സ െകാണ്ട് അടിയങ്ങൾക്ക് കല്പന
തരണം;എന്നാൽൈദവത്തിൽനിന്ന് ദുരാത്മാവ്തിരുേമനിേമൽവരുേമ്പാൾ
അവൻൈകെകാണ്ട്വായിക്കുകയുംതിരുേമനിക്ക് േഭദംവരികയും െചയ്യ ം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 17 െശൗല ് തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട്: “കിന്നരവായനയിൽ
നിപുണനായ ഒരുവെന അേന്വഷിച്ച െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്നു കല്പിച്ച .
18 ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുവൻ: “േബത്ത്ലേഹംകാരനായ യിശ്ശായിയുെട
ഒരു മകെന ഞാൻ കണ്ടിട്ട ണ്ട;് അവൻ കിന്നരവായനയിൽ നിപുണനും,
ൈധര്യശാലിയായ േയാദ്ധാവും, വാക്ചാതുര്യമുള്ളവനും േകാമളനും
ആകുന്നു;യേഹാവഅവേനാടുകൂെടഉണ്ട്”എന്നുപറഞ്ഞു. 19അതുെകാണ്ട്
െശൗല ് യിശ്ശായിയുെട അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച : “ആട്ടിടയനായ
നിെന്റ മകൻ ദാവീദിെന എെന്റ അടുക്കൽ അയക്കണം” എന്നു പറയിച്ച .
20യിശ്ശായി ഒരു കഴുതെയവരുത്തി,അതിെന്റപുറത്ത്അപ്പം, ഒരു തുരുത്തി
വീഞ്ഞ,് ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടി എന്നിവ കയറ്റി തെന്റ മകൻ ദാവീദിെന്റ
ൈകവശം െശൗലിന് െകാടുത്തയച്ച . 21 ദാവീദ് െശൗലിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന്അവെന്റമുമ്പാെകനിന്നു; െശൗലിന്അവേനാട് വളെരസ്േനഹമായി;
അവൻ അവെന്റ ആയുധവാഹകനായിത്തീർന്നു. 22 അതുെകാണ്ട്
െശൗല ്യിശ്ശായിയുെട അടുക്കൽ ആളയച്ച:് ദാവീദിേനാട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം
േതാന്നിയിരിക്കുന്നതിനാൽഅവൻഎെന്റഅടുക്കൽ താമസിക്കെട്ട എന്നു
പറയിച്ച . 23 ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് ദുരാത്മാവ് െശൗലിേന്മൽ
വരുേമ്പാൾ ദാവീദ് കിന്നരം എടുത്ത് വായിക്കും; െശൗലിന് ആശ്വാസവും
സുഖവും ഉണ്ടാകും; ദുരാത്മാവ്അവെനവിട്ട മാറും.

17
1 അതിനുേശഷം െഫലിസ്ത്യർ ൈസന്യെത്ത യുദ്ധത്തിനായി
ഒന്നിച്ച കൂട്ടി; അവർ െയഹൂദയിെല േസാേഖാവിൽ ഒരുമിച്ച കൂടി. അവർ
േസാേഖാവിന്നും അേസെക്കക്കും മേദ്ധ്യ ഏെഫസ-്ദമ്മീമിൽ പാളയമിറങ്ങി.
2 െശൗലും യി്രസാേയല്യരും ഒന്നിച്ച കൂടി, ഏലാതാഴ്വരയിൽ പാളയമിറങ്ങി
െഫലിസ്ത്യർക്ക് എതിരായി പടക്ക് അണിനിരന്നു; 3 താഴ്വരയുെട
ഒരു വശത്തുള്ള മലയിൽ െഫലിസ്ത്യരും മറുവശത്തുള്ള മലയിൽ
യി്രസാേയല്യരും നിന്നു; 4 അേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യരുെട പാളയത്തിൽനിന്ന്
ഗത്യയനായ െഗാല്യാത്ത് എന്ന ഒരു മല്ലൻ പുറെപ്പട്ട ; അവൻ ആറ്
മുഴവും ഒരു ചാണും* ഉയരമുള്ളവൻ ആയിരുന്നു. 5 അവന് തലയിൽ
താ്രമംെകാണ്ടുള്ള െതാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ അയ്യായിരം േശെക്കൽ†

തൂക്കമുള്ള ഒരു താ്രമകവചവും ധരിച്ചിരുന്നു. 6അവന് താ്രമംെകാണ്ടുള്ള

* 17. 4 മുഴം - 46 െസ. മീ ചാൺ - 3 മീറ്റർ † 17. 5 അയ്യായിരം േശെക്കൽ 57 ്രഗാം
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കാൽചട്ടയും ചുമലിൽ ഒരു കുന്തവും‡ ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 അവെന്റ
കുന്തത്തിെന്റ തണ്ട് െനയ്ത്തുകാരൻ നൂൽ നൂൽക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന
പടപ്പ തടിേപാെലആയിരുന്നു; കുന്തത്തിെന്റഅലക§്അറുനൂറ് േശെക്കൽ
ഇരുമ്പ് ആയിരുന്നു; ഒരു പരിചക്കാരൻ അവെന്റ മുെമ്പ നടന്നു. 8അവൻ
യി്രസാേയൽപടയുെട േനെരവിളിച്ച പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾവന്നുയുദ്ധത്തിനു
അണിനിരക്കുന്നത് എന്തിന?് ഞാൻ െഫലിസ്ത്യനും നിങ്ങൾ െശൗലിെന്റ
പടയാളികള ം അല്ലേയാ? നിങ്ങൾ ഒരുവെന തിരെഞ്ഞടുക്കുക; അവൻ
എെന്റ അടുക്കൽ ഇറങ്ങിവരെട്ട. 9 അവൻ എേന്നാട് യുദ്ധം െചയ്ത്
എെന്ന െകാല്ല വാൻ ്രപാപ്തനായാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അടിമകൾ
ആകാം; ഞാൻ അവെന ജയിച്ച് െകാന്നാൽ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക്
അടിമകളായിഞങ്ങെള േസവിക്കണം”. 10െഫലിസ്ത്യൻ പിെന്നയും: “ഞാൻ
ഇന്ന് യി്രസാേയൽപടകെള െവല്ല വിളിക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം
െചയ്യ വാനായി ഒരുവെന വിട്ട തരുവിൻ”എന്നു പറഞ്ഞു. 11 െഫലിസ്ത്യെന്റ
ഈ വാക്കുകൾ െശൗലും എല്ലാ യി്രസാേയല്യരും േകട്ടേപ്പാൾ ്രഭമിച്ച് ഏറ്റവും
ഭയെപ്പട്ട .

12 െയഹൂദയിെല േബത്ത-്േലേഹമിൽ യിശ്ശായി എന്ന എ്രഫാത്യെന്റ
എട്ട് മക്കളിൽ ഒരുവനായിരുന്നു ദാവീദ;് യിശ്ശായി അന്ന് വൃദ്ധനായിരുന്നു.
13 യിശ്ശായിയുെട മൂത്ത മക്കൾ മൂന്ന് േപരും െശൗലിെന്റകൂെട യുദ്ധത്തിന്
െചന്നിരുന്നു. അവരിൽ ആദ്യെത്ത മകെന്റ േപര് എലീയാബ,് രണ്ടാമൻ
അബീനാദാബ,് മൂന്നാമൻ ശമ്മയും ആയിരുന്നു. 14 ദാവീദ് എല്ലാവരിലും
ഇളയവൻ; മൂത്തവർ മൂന്നുേപരും െശൗലിെന്റകൂെട േപായിരുന്നു. 15 ദാവീദ്
െശൗലിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് തെന്റ അപ്പെന്റ ആടുകെള േമയിക്കുവാൻ
േബത്ത-്േലേഹമിൽ േപായിവരുക പതിവായിരുന്നു. 16ആ െഫലിസ്ത്യൻ
നാല്പത് ദിവസം മുടങ്ങാെത രാവിെലയും ൈവകുേന്നരവും മുേമ്പാട്ട വന്ന്
െവല്ല വിളിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

17യിശ്ശായി തെന്റ മകനായ ദാവീദിേനാട് പറഞ്ഞത:് “ഈഒരു പറ *മലരും,
പത്ത്അപ്പവുംഎടുത്ത് പാളയത്തിൽനിെന്റസേഹാദരന്മാരുെടഅടുക്കൽ
േവഗം െകാണ്ടുെചന്ന് െകാടുക്ക. 18ഈ പത്ത് പാൽക്കട്ട സഹ്രസാധിപന്
†െകാടുക്കുക;നിെന്റസേഹാദരന്മാരുെടേക്ഷമംഅേന്വഷിച്ച് മറുപടിയുമായി
വരിക. 19 െശൗലും അവരും യി്രസാേയല്യർ ഒെക്കയും ഏലാതാഴ്വരയിൽ
െഫലിസ്ത്യേരാട് യുദ്ധം െചയ്യന്നുണ്ട.് 20അങ്ങെന ദാവീദ് അതികാലത്ത്
എഴുേന്നറ്റ് ആടുകെള കാവല്ക്കാരെന്റ അടുക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട,്
യിശ്ശായി തേന്നാട് കല്പിച്ചെതാെക്കയും എടുത്തുെകാണ്ട് െചന്നു. ദാവീദ്
അടുത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ ൈസന്യം യുദ്ധത്തിന് ആർത്തുവിളിച്ച െകാണ്ട്
പുറെപ്പടുകയായിരുന്നു. 21 യി്രസാേയലും െഫലിസ്ത്യരും യുദ്ധത്തിന്
അണിനിരന്നു. 22 ദാവീദ് തെന്റ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നസാധനങ്ങൾപടേക്കാപ്പ്
സൂക്ഷിക്കുന്നവെന്റ അടുക്കൽ ഏല്പിച്ചിട്ട് ൈസന്യത്തിെന്റ അടുക്കൽ
ഓടിെച്ചന്ന് തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട് കുശലം േചാദിച്ച . 23 അവൻ
അവേരാട് സംസാരിച്ച െകാണ്ട് നില്ക്കുേമ്പാൾ ഗത്യനായ െഗാല്യാത്ത്
എന്ന െഫലിസ്ത്യമല്ലൻ െഫലിസ്ത്യരുെട നിരകളിൽനിന്ന് വന്ന് മുമ്പിലെത്ത
വാക്കുകൾതെന്ന പറയുന്നത് ദാവീദ് േകട്ട . 24 അവെന കണ്ടേപ്പാൾ

‡ 17. 6 കുന്തം - മുനയുള്ളനീണ്ടആയുധം § 17. 7 അലക് - മൂർച്ചയുള്ള േലാഹഭാഗം * 17. 17
ഒരു പറ 10കിേലാ്രഗാം † 17. 18 സഹ്രസാധിപൻ -ആയിരംേപർക്ക്അധിപൻ
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യി്രസാേയല്യെരാെക്കയും ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട് അവെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടി.
25അേപ്പാൾ യി്രസാേയല്യർ: “ഈ നില്ക്കുന്ന ഇവെന കണ്ടുേവാ? അവൻ
യി്രസാേയലിെന നിന്ദിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു; അവെന െകാല്ല ന്നവെന
രാജാവ് മഹാസമ്പന്നനാക്കും. തെന്റ മകെള അവന് വിവാഹം െചയ്ത്
െകാടുക്കുകയും അവെന്റ പിതൃഭവനത്തിന് യി്രസാേയലിൽ കരെമാഴിവ്
കല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അേപ്പാൾ ദാവീദ്
തെന്റ അടുക്കൽ നില്ക്കുന്നവേരാട:് “ഈ െഫലിസ്ത്യെന െകാന്ന്
യി്രസാേയലിൽനിന്ന് നിന്ദെയ നീക്കിക്കളയുന്നവന് എന്ത് െകാടുക്കും?
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ േസനകെള നിന്ദിക്കുവാൻഈഅ്രഗചർമ്മിയായ
െഫലിസ്ത്യൻ ആർ” എന്നു പറഞ്ഞു. 27 അതിന് ജനം: “അവെന
െകാല്ല ന്നവന് മുമ്പ് പറഞ്ഞെതാെക്കയും െകാടുക്കും” എന്ന് അവേനാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 28 അവേരാട് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് അവെന്റ
മൂത്ത േജ്യഷ്ഠൻ എലീയാബ് േകട്ട് ദാവീദിേനാട് േകാപിച്ച : “നീ ഇവിെട
എന്തിന് വന്നു? മരുഭൂമിയിൽ ഉള്ള ആടുകെള നീ ആരുെട അടുക്കൽ
ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് േപാന്നു? നിെന്റ അഹങ്കാരവും നിഗളഭാവവും എനിക്കറിയാം;
പട കാണ്മാനേല്ല നീ വന്നത”് എന്നു പറഞ്ഞു. 29അതിന് ദാവീദ:് “ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ എന്ത് െതറ്റ് െചയ്തു? ഒരു േചാദ്യം േചാദിച്ചതേല്ലയുള്ള ?” എന്നു
പറഞ്ഞു. 30 ദാവീദ് അവെന വിട്ട മാറി മെറ്റാരുവേനാട് അങ്ങെന തെന്ന
േചാദിച്ച ; ജനം മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല തെന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 31 ദാവീദ്
പറഞ്ഞവാക്ക് േകട്ടവർ അത് െശൗലിെന അറിയിച്ച ; അവൻ അവെന
വിളിച്ച വരുത്തി. 32 ദാവീദ് െശൗലിേനാട:് “െഗാല്യാത്തിെന്റ നിമിത്തം
ആരും ഭയെപ്പേടണ്ട; അടിയൻ െചന്ന് ഈ െഫലിസ്ത്യേനാട് യുദ്ധം
െചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞു. 33 െശൗല ് ദാവീദിേനാട:് “ഈ െഫലിസ്ത്യേനാട്
െചന്ന് യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ നിനക്ക് ്രപാപ്തിയില്ല; നീ ഒരു ബാലൻ
അേ്രത; അവേനാ, ബാല്യംമുതൽ േയാദ്ധാവാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
34 ദാവീദ് െശൗലിേനാട് പറഞ്ഞത്: “അടിയൻ അപ്പെന്റ ആടുകെള
േമയിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരിക്കൽ ഒരു സിംഹവും, കരടിയും വന്ന്
കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരാട്ടിൻകുട്ടിെയ പിടിച്ച . 35ഞാൻ പിന്തുടർന്ന് അതിെന
അടിച്ച്അതിെന്റകയ്യിൽനിന്ന്ആട്ടിൻകുട്ടിെയരക്ഷിച്ച .അത്എെന്റേനെര
വന്നേപ്പാൾ ഞാൻ അതിെന താടിക്ക് പിടിച്ച് അടിച്ച െകാന്നു. 36 ഇങ്ങെന
അടിയൻ സിംഹെത്തയും കരടിെയയും െകാന്നു; ഈ അ്രഗചർമ്മിയായ
െഫലിസ്ത്യൻ ജീവനുള്ളൈദവത്തിെന്റ ൈസന്യെത്ത നിന്ദിച്ചിരിക്കെകാണ്ട്
അവനും അവയിൽ ഒന്നിെനേപ്പാെല ആകും”. 37 ദാവീദ് പിെന്നയും:
“സിംഹത്തിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും കരടിയുെട കയ്യിൽനിന്നും എെന്ന രക്ഷിച്ച
യേഹാവ, ഈ െഫലിസ്ത്യെന്റ കയ്യിൽനിന്നും എെന്ന രക്ഷിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു. െശൗല് ദാവീദിേനാട:് “െചല്ല ക; യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 38 െശൗല് തെന്റ പടയങ്കി‡ ദാവീദിെന ധരിപ്പിച്ച്
അവെന്റ തലയിൽ താ്രമെതാപ്പി വച്ച ; തെന്റ കവചവും അവെന ഇടുവിച്ച .
39 പടയങ്കിയുെടേമൽ അവെന്റ വാള ം െകട്ടി ദാവീദ് നടക്കുവാൻ േനാക്കി;
എന്നാൽഅവന്അത് പരിചയമില്ലായിരുന്നു; ദാവീദ് െശൗലിേനാടു: “ഞാൻ
പരിചയിച്ചിട്ടില്ല. അതുെകാണ്ട് ഇവ ധരിച്ച െകാണ്ട് നടപ്പാൻ എനിക്ക്
കഴിയുകയില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു,അവെയഊരിെവച്ച . 40പിെന്നഅവൻതെന്റ
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വടി എടുത്തു. േതാട്ടിൽനിന്ന് മിനുസമുള്ള അഞ്ച് കല്ല ം െതരെഞ്ഞടുത്ത്
തെന്റ സഞ്ചിയിൽ ഇട്ട . കയ്യിൽ കവിണയുമായി§ െഫലിസ്ത്യേനാട്
അടുത്തു. 41 െഫലിസ്ത്യനും ദാവീദിേനാട് അടുത്തു; പരിചക്കാരനും
അവെന്റ മുമ്പിൽ നടന്നു. 42 െഫലിസ്ത്യൻ േനാക്കി ദാവീദിെന കണ്ടേപ്പാൾ
അവെന പരിഹസിച്ച ; അവൻ തീെര ബാലനും പവിഴനിറമുള്ളവനും
േകാമളരൂപനുംആയിരുന്നു. 43െഫലിസ്ത്യൻദാവീദിേനാട്: “നീവടികള മായി
എെന്റ േനെര വരുവാൻ ഞാൻ നായ് ആേണാ” എന്നു േചാദിച്ച . തെന്റ
േദവന്മാരുെട നാമം െചാല്ലി ദാവീദിെന ശപിച്ച . 44 െഫലിസ്ത്യൻ പിെന്നയും
ദാവീദിേനാട:് “നീ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ മാംസം
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും കാട്ടിെല മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 45 ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യേനാട് പറഞ്ഞത:് “നീ വാള ം
കുന്തവും ശൂലവുമായി എെന്റ േനെര വരുന്നു; ഞാേനാ നീ നിന്ദിച്ചിട്ട ള്ള
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
നിെന്റേനെര വരുന്നു. 46 യേഹാവ ഇന്ന് നിെന്ന എെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും;
ഞാൻനിെന്ന െകാന്ന് നിെന്റതല േഛദിച്ച കളയും;അ്രതയുമല്ലഞാൻഇന്ന്
െഫലിസ്ത്യ ൈസന്യങ്ങള െട ശവങ്ങെള ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും
ഭൂമിയിെല മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കും;യി്രസാേയലിൽ ഒരുൈദവം ഉെണ്ടന്ന്
സർവ്വഭൂമിയും അറിയും. 47 യേഹാവ വാൾെകാണ്ടും കുന്തംെകാണ്ടുമല്ല
രക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ജനെമല്ലാം അറിയുവാൻ ഇടവരും; യുദ്ധം
യേഹാവക്കുള്ളത;് അവൻ നിങ്ങെള ഞങ്ങള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച തരും.
48 പിെന്ന െഫലിസ്ത്യൻ ദാവീദിേനാട് എതിർപ്പാൻ അടുത്തേപ്പാൾ ദാവീദ്
വളെര തിടുക്കത്തിൽ െഫലിസ്ത്യേനാട് എതിർപ്പാൻ ൈസന്യത്തിന് േനെര
ഓടി. 49 ദാവീദ് സഞ്ചിയിൽ കയ്യിട്ട് ഒരു കല്ല് എടുത്ത് കവിണയിൽെവച്ച്
വീശി െഫലിസ്ത്യെന്റ െനറ്റിക്ക് എറിഞ്ഞു. കല്ല് അവെന്റ െനറ്റിയിൽ
പതിച്ച ; 50അവൻ കവിണ്ണ വീണു. ഇങ്ങെന ദാവീദ് ഒരു കവിണയും ഒരു
കല്ല ംെകാണ്ട് െഫലിസ്ത്യെന ജയിച്ച , െഫലിസ്ത്യെന െകാന്നു; എന്നാൽ
ദാവീദിെന്റ കയ്യിൽ വാൾ ഇല്ലായിരുന്നു. 51അതുെകാണ്ട് ദാവീദ് ഓടിെച്ചന്നു.
െഫലിസ്ത്യെന്റ പുറത്ത് കയറിനിന്ന,് അവെന്റ വാൾ ഉറയിൽനിന്ന്
ഊരിെയടുത്ത്അവെന്റതലെവട്ടിക്കളഞ്ഞു. തങ്ങള െട മല്ലൻമരിച്ച േപായി
എന്ന് െഫലിസ്ത്യർ കണ്ടിട്ട് ഓടിേപ്പായി. 52 യി്രസാേയല്യരും െയഹൂദ്യരും
പുറെപ്പട്ട് ആർത്തുെകാണ്ട് ഗത്തും* എേ്രകാൻ വാതിലുകള ംവെര
െഫലിസ്ത്യെര പിന്തുടർന്നു; മുറിേവറ്റ െഫലിസ്ത്യർ ശയരയീമിനുള്ള
വഴിയിൽ ഗത്തും എേ്രകാൻ വാതിലുകള ംവെര വീണുകിടന്നു. 53 ഇങ്ങെന
യി്രസാേയൽ മക്കൾ െഫലിസ്ത്യെര ഓടിക്കുകയും മടങ്ങിവന്ന് അവരുെട
പാളയം െകാള്ളയിടുകയും െചയ്തു. 54 എന്നാൽ ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെന്റ
തല എടുത്ത് അതിെന െയരൂശേലമിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്നു; അവെന്റ
ആയുധങ്ങൾതെന്റകൂടാരത്തിൽസൂക്ഷിച്ച െവച്ച .

55 ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെന്റ േനേര െചല്ല ന്നത് െശൗല് കണ്ടേപ്പാൾ
േസനാധിപതിയായ അബ്േനരിേനാട്: “അബ്േനേര, ഈ ബാല്യക്കാരൻ
ആരുെട മകൻ?” എന്ന് േചാദിച്ചതിന് അബ്േനർ: “രാജാേവ, ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 56 “ഈ ബാല്യക്കാരൻ ആരുെട മകൻ
എന്ന് നീ അേന്വഷിക്കണം”എന്ന് രാജാവ് കല്പിച്ച . 57 ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെന
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സംഹരിച്ച് മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ അബ്േനർ അവെന െശൗലിെന്റ മുമ്പാെക
െകാണ്ടുെചന്നു; െഫലിസ്ത്യെന്റ തലയും അവെന്റ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
58 െശൗല് അവേനാട:് “ബാല്യക്കാരാ, നീ ആരുെട മകൻ?” എന്നു േചാദിച്ച ;
“ഞാൻ േബത്ത്ലേഹമ്യനായ നിെന്റ ദാസൻ യിശ്ശായിയുെട മകൻ” എന്ന്
ദാവീദ് പറഞ്ഞു.

18
1 ദാവീദ് െശൗലിേനാട് സംസാരിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ േയാനാഥാെന്റ
മനസ്സ് ദാവീദിെന്റ മനസ്സിേനാട് പറ്റിേച്ചർന്നു; േയാനാഥാൻ അവെന
സ്വന്ത്രപാണെനേപ്പാെല സ്േനഹിച്ച . 2 െശൗല് അന്ന് അവെന അവിെട
താമസിപ്പിച്ച ; അവെന്റ പിതൃഭവനത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ പിെന്ന
അനുവദിച്ചതുമില്ല. 3 േയാനാഥാൻ ദാവീദിെന സ്വന്ത്രപാണെനേപ്പാെല
സ്േനഹിക്കുക െകാണ്ട് അവനുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി. 4 േയാനാഥാൻ
താൻ ധരിച്ചിരുന്ന േമലങ്കി ഊരി അതും തെന്റ വസ്്രതവും വാള ം വില്ല ം
അരക്കച്ചയും ദാവീദിന് െകാടുത്തു. 5 െശൗല് അയക്കുേന്നടെത്താെക്കയും
ദാവീദ് േപായി കാര്യങ്ങൾ വിേവകേത്താെട നടത്തും; അതുെകാണ്ട്
െശൗല ്അവെന പടജ്ജനത്തിന് േമധാവി ആക്കി; ഇതു സർവ്വജനത്തിനും
െശൗലിെന്റ ഭൃത്യന്മാർക്കും ്രപീതികരമായി.

6 ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെന സംഹരിച്ചേശഷം അവർ മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ
യി്രസാേയല്യപട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്്രതീകൾ സേന്താഷേത്താെട തപ്പ ം
തംബുരുവുമായി* പാടിയും നൃത്തംെചയ്തുംെകാണ്ട് െശൗല് രാജാവിെന
എതിേരറ്റ . 7സ്്രതീകൾവാദ്യേഘാഷേത്താെട ഗാന്രപതിഗാനമായി:
“െശൗല ്ആയിരെത്തെകാന്നു
ദാവീേദാ പതിനായിരെത്ത”
എന്നുപാടി.

8 ഈ ഗാനം െശൗലിന് അനിഷ്ടമായി അതുെകാണ്ട് െശൗല ് ഏറ്റവും
േകാപിച്ച ; “അവർ ദാവീദിന് പതിനായിരം െകാടുത്തു, എനിക്ക് ആയിരം
മാ്രതേമ തന്നുള്ള ; ഇനി രാജത്വമല്ലാെത എന്താണ് അവന് കിട്ടാനുള്ളത”്
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 9അന്നുമുതൽ ദാവീദിേനാട് െശൗലിനു അസൂയ
തുടങ്ങി.

10 അടുത്ത ദിവസം ൈദവത്തിെന്റ പക്കൽ നിന്നുള്ള ദുരാത്മാവ്
െശൗലിേന്മൽ വന്നു അവെന്റ നിയ്രന്തണം ഏെറ്റടുത്തു. അവൻ
അരമനക്കകത്ത് ്രഭാന്തെനേപ്പാെല പുലമ്പിെക്കാണ്ടു നടന്നു; ദാവീേദാ
പതിവുേപാെല കിന്നരം വായിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; െശൗലിെന്റ കയ്യിൽ ഒരു
കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 ദാവീദിെന ചുവേരാടുേചർത്ത് കുത്തുവാൻ
വിചാരിച്ച െകാണ്ട് െശൗല ് കുന്തം എറിഞ്ഞു; എന്നാൽ ദാവീദ് രണ്ട്
്രപാവശ്യംഅവെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പട്ട . 12യേഹാവ ദാവീദിേനാടുകൂെട
ഇരിക്കുകയും െശൗലിെന്റകൂെട ഇല്ലാതിരിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട്
െശൗല ് ദാവീദിെന ഭയെപ്പട്ട . 13 അതുെകാണ്ട് െശൗല ്അവെന തെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് മാറ്റി ആയിരംേപർക്ക് അധിപനാക്കി; അങ്ങെന അവൻ
ജനത്തിന് നായകനായി മാറി. 14യേഹാവഅവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട് തെന്റ എല്ലാ വഴികളിലും ദാവീദിന് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി;
15 ദാവീദ് ഏറ്റവും വിേവകേത്താെട നടക്കുന്നു എന്ന് െശൗല് കണ്ടേപ്പാൾ,

* 18. 6 തപ്പ ംതംബുരുവും -വാേദ്യാപകരണങ്ങൾ
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അവെന ഭയെപ്പട്ട . 16 എന്നാൽ ദാവീദ് യി്രസാേയലിനും െയഹൂദയ്ക്കും
നായകനായതുെകാണ്ട്അവെരാെക്കയുംഅവെനസ്േനഹിച്ച .

17 അതിനുേശഷം െശൗല് ദാവീദിേനാട:് “എെന്റ മൂത്ത മകൾ
േമരബിെന ഞാൻ നിനക്ക് ഭാര്യയായി തരും; നീ ധീരനായി എനിക്കുേവണ്ടി
യേഹാവയുെട യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മതി” എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ
അവെന ഉപ്രദവിക്കുകയില്ല, െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യാൽ അവന് ഉപ്രദവം
ഉണ്ടാകെട്ട എന്ന് െശൗല ്വിചാരിച്ച . 18 ദാവീദ് െശൗലിേനാട:് “രാജാവിെന്റ
മരുമകനായിരിപ്പാൻ ഞാൻ ആര്? യി്രസാേയലിൽ എെന്റ ബന്ധുക്കള ം
എെന്റപിതൃഭവനവുംആരുമല്ലേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു. 19െശൗലിെന്റ മകളായ
േമരബിെന ദാവീദിന് ഭാര്യയായി െകാടുക്കണ്ടിയിരുന്ന സമയത്ത് അവെള
െമേഹാലാത്യനായ അ്രദിേയലിന് ഭാര്യയായി െകാടുത്തു. 20 െശൗലിെന്റ
മകളായ മീഖൾ ദാവീദിെന സ്േനഹിച്ച . അത് െശൗലിന് അറിവ് കിട്ടി;
ആ കാര്യം അവന് ഇഷ്ടമായി. 21അവൾ അവന് ഒരു െകണിയാകെട്ട.
െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യാൽ ദാവീദ് ഉപ്രദവിക്കെപ്പടുവാനായി ഞാൻ അവെള
അവന് െകാടുക്കും എന്ന് െശൗല് വിചാരിച്ച് ദാവീദിേനാട്: “നീ ഈ രണ്ടാം
്രപാവശ്യം എനിക്ക് മരുമകനായി തീരണം”എന്നു പറഞ്ഞു. 22പിെന്ന െശൗല ്
തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട:് “നിങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി ദാവീദിേനാട് സംസാരിച്ച്,
രാജാവിന് നിെന്ന ്രപിയമാകുന്നു; അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ ഒെക്കയും നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നു;അതുെകാണ്ട് നീ രാജാവിെന്റ മരുമകനായ്തീരണം എന്നു
പറയുവിൻ”എന്നു കല്പിച്ച . 23െശൗലിെന്റ ഭൃത്യന്മാർആകാര്യം ദാവീദിേനാട്
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ദാവീദ:് “രാജാവിെന്റ മരുമകനാകുന്നത് നിസ്സാരെമന്ന്
നിങ്ങൾവിചാരിക്കുന്നുേവാ?ഞാൻ ദരി്രദനുംഎളിയവനുംആകുന്നുവേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 24 ദാവീദ് പറഞ്ഞകാര്യം െശൗലിെന്റ ദൃത്യന്മാർ െശൗലിെന
അറിയിച്ച . 25 അതിന് െശൗല ്: “രാജാവ് യാെതാരു സ്്രതീധനവും
ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല. അതിനുപകരം രാജാവിെന്റ ശ്രതുക്കേളാടുള്ള
്രപതികാരമായി െഫലിസ്ത്യരുെട നൂറ് അ്രഗചർമ്മം മതി എന്ന് നിങ്ങൾ
ദാവീദിേനാട് പറയണം” എന്ന് കല്പിച്ച ; െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യാൽ ദാവീദ്
െകാല്ലെപ്പടണെമന്ന് െശൗല ് കരുതിയിരുന്നു. 26 െശൗല് പറഞ്ഞ കാര്യം
ഭൃത്യന്മാർ ദാവീദിേനാട് അറിയിച്ചേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ മരുമകനാകുവാൻ
ദാവീദിന് സേന്താഷമായി; 27 നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ദാവീദും
അവെന്റആള കള ം െഫലിസ്ത്യരിൽ ഇരുനൂറ് േപെര െകാന്നു. അവരുെട
അ്രഗചർമ്മം െകാണ്ടുവന്ന് താൻ രാജാവിെന്റ മരുമകനാേകണ്ടതിന്
രാജാവിന് എണ്ണം െകാടുത്തു െകാടുത്തു. െശൗല ് തെന്റ മകളായ
മീഖളിെന അവന് ഭാര്യയായി െകാടുത്തു. 28 യേഹാവ ദാവീദിേനാടുകൂെട
ഉെണ്ടന്നും തെന്റ മകളായ മീഖൾഅവെനസ്േനഹിക്കുന്നു†എന്നും െശൗല ്
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ, 29െശൗല് ദാവീദിെനപിെന്നയുംഅധികം ഭയെപ്പട്ട ; െശൗല ്
ദാവീദിെന്റനിത്യശ്രതുവായ്തീർന്നു.

30 എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പട്ട ;
അേപ്പാെഴാെക്കയും ദാവീദ് െശൗലിെന്റ സകലഭൃത്യന്മാെരക്കാള ം കൂടുതൽ
വിജയം േനടി;അവെന്റ േപർ ്രപസിദ്ധമായ്തീർന്നു.

† 18. 28 മീഖൾഅവെനസ്േനഹിക്കുന്നുഎല്ലായി്രസാേയല്യരും ദാവീദിെനസ്േനഹിച്ചിരുന്നു
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19
1 െശൗല ് തെന്റ മകനായ േയാനാഥാേനാടും സകലഭൃത്യന്മാേരാടും
ദാവീദിെന െകാല്ലണം എന്ന് കല്പിച്ച . 2 എങ്കിലും െശൗലിെന്റ മകനായ
േയാനാഥാന് ദാവീദിേനാട് വളെര ഇഷ്ടമായിരുന്നതുെകാണ്ട് േയാനാഥാൻ
ദാവീദിേനാട:് “എെന്റ അപ്പനായ െശൗല് നിെന്ന െകാല്ല വാൻ േനാക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് നീ രാവിെലവെര കരുതിയിരിക്കുക. അതിനുേശഷം
രഹസ്യമായി ഒളിച്ചിരിക്ക. 3ഞാൻഎെന്റഅപ്പെന്റഅടുക്കൽനിെന്നക്കുറിച്ച്
സംസാരിക്കും; ഞാൻ ്രഗഹിക്കുന്നത് നിെന്ന അറിയിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു.
4അങ്ങെന േയാനാഥാൻ തെന്റഅപ്പനായ െശൗലിേനാട് ദാവീദിെനക്കുറിച്ച്
നല്ല കാര്യങ്ങൾസംസാരിച്ച : “രാജാവ് തെന്റ ഭൃത്യനായ ദാവീദിേനാട് േദാഷം
െചയ്യരുേത; അവൻ നിേന്നാട് േദാഷം െചയ്തിട്ടില്ല; അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾ
നിനക്ക് ഏറ്റവും ഗുണ കരമായിരുന്നേതയുള്ള . 5അവൻ തെന്റ ജീവെന
ഉേപക്ഷിച്ച െകാണ്ടാണേല്ലാ ആ െഫലിസ്ത്യെന സംഹരിച്ചത്. അങ്ങെന
യേഹാവ എല്ലാ യി്രസാേയലിനും വലിയ രക്ഷവരുത്തുകയും െചയ്തു;
നീ അതുകണ്ട് സേന്താഷിച്ച . അതുെകാണ്ട് നീ െവറുെത ദാവീദിെന
െകാന്ന് കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം െചാരിഞ്ഞ് പാപം െചയ്യന്നത് എന്തിന?്”
6 േയാനാഥാെന്റവാക്ക് േകട്ട,്യേഹാവയാെണഅവെന െകാല്ല കയില്ലഎന്ന്
െശൗല ്സത്യംെചയ്തു. 7പിെന്ന േയാനാഥാൻ ദാവീദിെനവിളിച്ച് കാര്യെമല്ലാം
അറിയിച്ച . േയാനാഥാൻ ദാവീദിെന െശൗലിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;
അവൻപഴയതുേപാെലഅവെന്റസന്നിധിയിൽനില ്ക്കുകയും െചയ്തു.

8 പിെന്നയും യുദ്ധം ഉണ്ടായേപ്പാൾ ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യേരാട് യുദ്ധം
െചയ്ത് അവെര കഠിനമായി േതാല്പിച്ച . അവർ അവെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടി. 9 യേഹാവയുെട അടുക്കൽനിന്ന് ദുരാത്മാവ് പിെന്നയും
െശൗലിെന്റേമൽവന്നു;അവൻകയ്യിൽകുന്തവുംപിടിച്ച്തെന്റഅരമനയിൽ
ഇരിക്കയായിരുന്നു; ദാവീദ് കിന്നരം വായിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 10അേപ്പാൾ
െശൗല ് ദാവീദിെന കുന്തംെകാണ്ട് ഭിത്തിേയാട് േചർത്ത് കുത്തുവാൻ
േനാക്കി; ദാവീദ് െശൗലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് മാറിക്കളഞ്ഞു. കുന്തം ചുവരിൽ
തറച്ച ; ദാവീദ് ആ രാ്രതിയിൽത്തെന്നഓടിേപ്പായി രക്ഷെപട്ട . 11 ദാവീദിെന
കാത്തുനിന്ന് രാവിെല െകാന്നുകളേയണ്ടതിന് െശൗല് അവെന്റ വീട്ടിേലക്ക്
ദൂതന്മാെര അയച്ച ; ദാവീദിെന്റ ഭാര്യയായ മീഖൾ അവേനാട:് “ഈ
രാ്രതിയിൽ നിെന്റ ജീവെന രക്ഷിച്ചിെല്ലങ്കിൽ നാെള നിെന്ന െകാല്ല ം”എന്നു
പറഞ്ഞു. 12അങ്ങെന മീഖൾ ദാവീദിെന കിളിവാതിലിൽക്കൂടി ഇറക്കിവിട്ട ;
അവൻഓടിേപ്പായി രക്ഷെപട്ട . 13മീഖൾഒരുബിംബം*എടുത്ത്കട്ടിലിേന്മൽ
കിടത്തി, അതിെന്റ തലയിൽ േകാലാട്ട േരാമംെകാണ്ടുള്ള മൂടിയും ഇട്ട് ഒരു
വസ്്രതംെകാണ്ട് പുതപ്പിച്ച . 14 ദാവീദിെന പിടിക്കുവാൻ െശൗല ്അയച്ച
ദൂതന്മാർവന്നേപ്പാൾ “അവൻദീനമായികിടക്കുന്നു”എന്നുഅവൾപറഞ്ഞു.
15 എന്നാൽ െശൗല് : “ഞാൻ അവെന െകാേല്ലണ്ടതിന് കിടക്കേയാടുകൂടി
എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്നു കല്പിച്ച , 16 ദാവീദിെന
േനാക്കുവാൻ ദൂതന്മാെരഅയച്ച . ദൂതന്മാർ െചന്നേപ്പാൾ കട്ടിലിേന്മൽ ഒരു
ബിംബംതലയിൽേകാലാട്ട േരാമംെകാണ്ടുള്ളഒരു മൂടിയുമായികിടക്കുന്നത്
കണ്ടു. 17അേപ്പാൾ െശൗല് മീഖളിേനാട:് “നീ ഇങ്ങെനഎെന്നചതിക്കുകയും
എെന്റശ്രതു രക്ഷെപ്പടുവാൻഅനുവദിക്കുകയും െചയ്തത്എന്തിന?്”എന്ന്
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േചാദിച്ച . അതിന് മറുപടിയായി മീഖൾ െശൗലിേനാട:് “എെന്ന വിട്ടയക്കുക;
അെല്ലങ്കിൽഞാൻനിെന്നെകാല്ല ം”എന്ന്അവൻഎേന്നാട് പറഞ്ഞു.

18 ഇങ്ങെന ദാവീദ് ഓടി രക്ഷെപ്പട്ട , രാമയിൽ ശമൂേവലിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന് െശൗല ് തേന്നാട് െചയ്തെതാെക്കയും അവേനാട് അറിയിച്ച .
പിെന്ന അവനും ശമൂേവലും നേയ്യാത്തിൽ െചന്ന് പാർത്തു. 19 ദാവീദ്
രാമയിെല നേയ്യാത്തിൽ ഉെണ്ടന്ന് െശൗലിന് അറിവുകിട്ടി. 20 െശൗല ്
ദാവീദിെന പിടിക്കുവാൻ ദൂതന്മാെര അയച്ച ; അവർ ്രപവാചകസംഘം
്രപവചിക്കുന്നതും ശമൂേവൽ അവരുെട തലവനായിരിക്കുന്നതും കണ്ടു.
അേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് െശൗലിെന്റ ദൂതന്മാരുെടേമൽ വന്നു.
അവരും ്രപവചിച്ച . 21 െശൗല് അത് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ േവെറ ദൂതന്മാെര
അയച്ച ;അവരും അങ്ങെന തേന്ന ്രപവചിച്ച . െശൗല് മൂന്നാം ്രപാവശ്യവും
ദൂതന്മാെര അയച്ച ; അവരും ്രപവചിച്ച . 22 പിെന്ന അവൻ തേന്ന
രാമയിേലക്കു േപായി, േസക്കൂവിെല വലിയ കിണറിനരികിൽ എത്തി:
“ശമൂേവലും ദാവീദും എവിെടയാകുന്നു”എന്നു േചാദിച്ച . “അവർ രാമയിെല
നേയ്യാത്തിൽഉണ്ട”്എന്നുഒരുവൻപറഞ്ഞു. 23അങ്ങെനഅവൻരാമയിെല
നേയ്യാത്തിൽ െചന്നു; ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് അവെന്റേമലും വന്നു;
അവൻ രാമയിെല നേയ്യാത്തിൽ എത്തുന്നതുവെര ്രപവചിച്ച െകാണ്ട്
നടന്നു. 24അവൻതെന്റ വസ്്രതം ഊരിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങെന ശമൂേവലിെന്റ
മുമ്പാെക ്രപവചിച്ച െകാണ്ട് അന്ന് രാപകൽ മുഴുവനും നഗ്നനായി
കിടന്നു. അതുെകാണ്ട് “െശൗലും ഉേണ്ടാ ്രപവാചകഗണത്തിൽ” എന്ന്
പറഞ്ഞുവരുന്നു.

20
1 25 അതിനുേശഷം ദാവീദ് രാമയിെല നേയ്യാത്തിൽനിന്നും ഓടി
േയാനാഥാെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു: “ഞാൻ എന്ത് െചയ്തു? എെന്റ കുറ്റം
എന്ത?് നിെന്റഅപ്പൻഎെന്നെകാല്ല വാൻഅേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്അവേനാട്
ഞാൻ െചയ്ത പാപം എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച ?” 2 േയാനാഥാൻ അവേനാട:്
“അങ്ങെന സംഭവിക്കുകയില്ല; എെന്റ അപ്പൻ എെന്ന അറിയിക്കാെത
വലുേതാ െചറുേതാ ആയ യാെതാരു കാര്യവും െചയ് കയില്ല; പിെന്ന
ഈ കാര്യം എെന്ന മറച്ച വയ്ക്കുവാൻ കാരണം എന്ത?് അങ്ങെന
സംഭവിക്കുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 3 ദാവീദ് പിെന്നയും അവേനാട:്
“എേന്നാട് നിനക്ക് ്രപിയമാകുന്നുെവന്ന് നിെന്റ പിതാവിന് നല്ലവണ്ണം
അറിയാം. അതുെകാണ്ട് േയാനാഥാൻ ദുഃഖിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് നീ
ഇത് അറിയരുത് എന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു; എന്നാൽ യേഹാവയാണ,
നിന്നാണ, എനിക്കും മരണത്തിനും ഇടയിൽ ഒരടി അകലം മാ്രതേമയുള്ള ”
എന്ന് സത്യംെചയ്തു പറഞ്ഞു. 4 അേപ്പാൾ േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാട:്
“നിെന്റ ആ്രഗഹം എന്ത?് ഞാൻ അത് െചയ്തുതരും” എന്നു പറഞ്ഞു.
5 ദാവീദ് േയാനാഥാേനാട് പറഞ്ഞത്: നാെള അമാവാസ്യയാകുന്നു*;
ഞാനും രാജാവിേനാടുകൂെട പന്തിേഭാജനത്തിന്† ഇരിേക്കണ്ടതാണേല്ലാ;
എങ്കിലും മൂന്നാംദിവസം ൈവകുേന്നരംവെര വയലിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുവാൻ
എനിക്ക് അനുവാദം തേരണം. 6 നിെന്റ പിതാവ് എെന്ന അേന്വഷിച്ചാൽ:
“ദാവീദ് സ്വന്തപട്ടണമായ േബത്ത-്േലേഹമിേലക്ക് ഒന്ന് േപായിവേരണ്ടതിന്
എേന്നാട് താല്പര്യമായിഅനുവാദം േചാദിച്ച ;അവെന്റകുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്
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േവണ്ടിയുള്ള വാർഷികയാഗം ഉണ്ട് എന്ന് േബാധിപ്പിേക്കണം. 7 ശരി
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ അടിയൻ സുരക്ഷിതനാണ;് എന്നാൽ
േകാപിച്ചാൽ, അവൻ േദാഷം െചയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
അറിഞ്ഞുെകാള്ളണം. 8 എന്നാൽ അങ്ങ് അടിയേനാട് ദയ െചയ്യണം;
അടിയനുമായി യേഹാവെയ സാക്ഷിയാക്കി ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ;
വല്ല കുറ്റവും എന്നിൽ ഉെണ്ടങ്കിൽ അങ്ങ് തേന്ന എെന്ന െകാല്ല ക;
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ എെന്ന െകാണ്ടുേപാകുന്നത് എന്തിന?് 9അതിന്
േയാനാഥാൻ: “അങ്ങെനനിനക്ക് ഭവിക്കാതിരിക്കെട്ട;എെന്റപിതാ വ്നിനക്ക്
േദാഷംെചയ്യ വാൻതീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നുഞാൻഅറിഞ്ഞാൽനിെന്ന
അറിയിക്കാതിരിക്കുേമാ”എന്നുപറഞ്ഞു. 10ദാവീദ് േയാനാഥാേനാട:് “നിെന്റ
അപ്പൻ നിേന്നാട് കഠിനമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അത് ആർ എെന്ന
അറിയിക്കും” എന്നു േചാദിച്ച . 11 േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാട:് “നമുക്ക്
വയലിേലക്ക് േപാകാം”എന്നുപറഞ്ഞു;അവർവയലിേലക്ക് േപായി.

12 പിെന്ന േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാട് പറഞ്ഞത്: യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട. നാെളേയാ അതിനടുത്ത
ദിവസേമാ എെന്റ അപ്പെന്റ ഹിതമറിഞ്ഞ് നിനക്ക് ഗുണെമന്ന്
കണ്ടാൽ ഞാൻ ആളയച്ച് നിെന്ന അറിയിക്കും. 13 എന്നാൽ നിേന്നാട്
േദാഷം െചയ ്വാനാകുന്നു എെന്റ പിതാവിെന്റ ഭാവെമങ്കിൽ ഞാൻ
അത് നിെന്ന അറിയിച്ച് നിെന്ന സുരക്ഷിതനായി പറഞ്ഞയക്കും.
ഞാനത് െചയ്യന്നിെല്ലങ്കിൽ യേഹാവ എെന്ന ശിക്ഷിക്കെട്ട. യേഹാവ
എെന്റ പിതാവിേനാടുകൂെട ഇരുന്നതുേപാെല നിേന്നാടുകൂെടയും
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. 14 ഞാൻ ഇനി ജീവേനാടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് നീഎേന്നാടുംഎെന്റഭവനേത്താടുംയേഹാവയുെട
ദയ കാണിേക്കണം. 15 നിെന്റ ദയ ഒരിക്കലും ഇല്ലാെതയാകരുത;് യേഹാവ
ദാവീദിെന്റ ശ്രതുക്കെളെയല്ലാം ഭൂമിയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്ന സമയത്തും
നീ ദയ കാണിക്കണം. 16 ഇങ്ങെന േയാനാഥാൻ ദാവീദിെന്റ ഗൃഹേത്താട്
ഉടമ്പടിെചയ്തു. ദാവീദിെന്റ ശ്രതുക്കേളാട് യേഹാവ പകരം േചാദിക്കും.
17 േയാനാഥാൻ സ്വന്ത്രപാണെനേപ്പാെല ദാവീദിെന സ്േനഹിക്കുകയാൽ
അവെനെക്കാണ്ട് പിെന്നയും സത്യംെചയ്യിച്ച . 18 പിെന്ന േയാനാഥാൻ
ദാവീദിേനാട് പറഞ്ഞത്: “നാെള അമാവാസ്യയാകുന്നു; നിെന്റ ഇരിപ്പിടം
ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ നീ ഇെല്ലന്ന് മനസ്സിലാകും. 19 മൂന്ന് ദിവസം
കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് നീ ഒളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് േവഗത്തിൽ ഇറങ്ങിവന്ന്
ഏെസൽകല്ലിെന്റ സമീപം താമസിേക്കണം. 20അേപ്പാൾ ഞാൻ അതിെന്റ
ഒരു വശത്ത് ഉന്നം േനാക്കി മൂന്ന് അമ്പ് എയ്യ ം. 21 “നീ െചന്ന് അമ്പ് േനാക്കി
എടുത്തുെകാണ്ട് വരുക എന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു ബാല്യക്കാരെന അയക്കും.
അമ്പുകൾ നിെന്റ ഇപ്പ റത്ത് ഇതാ, എടുത്തുെകാണ്ട് വരിക എന്ന് ഞാൻ
ബാല്യക്കാരേനാട് പറഞ്ഞാൽ നീ അവ എടുത്തുെകാണ്ട് വരുക; നീ
സുരക്ഷിതനാണ.് നിനക്ക് യാെതാരു ആപത്തും വരുകയില്ല. 22എന്നാൽ
ഞാൻ ബാല്യക്കാരേനാട:് അമ്പ് നിെന്റ അപ്പ റത്ത് എന്നു പറഞ്ഞാൽ നീ
നിെന്റ വഴിക്കു െപായ്െക്കാള്ള ക; യേഹാവ നിെന്ന പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു.
23ഞാനുംനീയുംതമ്മിൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്നകാര്യത്തിൽ,യേഹാവഎനിക്കും
നിനക്കും മേദ്ധ്യഎേന്നക്കുംസാക്ഷി.

24 ഇങ്ങെന ദാവീദ് വയലിൽ ഒളിച്ച ; അമാവാസ്യയായേപ്പാൾ രാജാവ്
പന്തിേഭാജനത്തിന് ഇരുന്നു. 25രാജാവ് പതിവുേപാെലചുവരിന്നരിെകയുള്ള
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തെന്റ പീഠത്തിേന്മൽ ഇരുന്നു; േയാനാഥാൻ എഴുേന്നറ്റ നിന്നു‡. അബ്േനർ
െശൗലിെന്റ അരിെക ഇരുന്നു; ദാവീദിെന്റ സ്ഥലേമാ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു.
26 അന്ന് െശൗല ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല; അവന് എേന്താ ഭവിച്ച , അവന്
ശുദ്ധിയില്ലായിരിക്കും;അേത,അവന് ശുദ്ധിയില്ല എന്നു അവൻ വിചാരിച്ച .
27അമാവാസ്യയുെടഅടുത്തദിവസവും ദാവീദിെന്റസ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു;
െശൗല് തെന്റ മകനായ േയാനാഥാേനാട:് “യിശ്ശായിയുെട മകൻഇന്നെലയും
ഇന്നും പന്തിേഭാജനത്തിന് വരാെതയിരിക്കുന്നത് എന്ത?്” എന്നു
േചാദിച്ച . 28 േയാനാഥാൻ െശൗലിേനാട:് “ദാവീദ് േബത്ത്-േലേഹമിൽ
േപാകുവാൻ എേന്നാട് അനുവാദം േചാദിച്ച : 29ഞങ്ങള െട കുടുംബത്തിന്
പട്ടണത്തിൽ ഒരു യാഗമുള്ളതുെകാണ്ട് എെന്ന വിട്ടയക്കണേമ; എെന്റ
േജ്യഷ്ഠൻ എേന്നാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് നിനക്ക് എേന്നാട്
കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ എെന്റ സേഹാദരന്മാെര െചന്നുകാണുവാൻ
അനുവദിേക്കണേമ” എന്നു പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ടാണ് അവൻ
രാജാവിെന്റ പന്തിേഭാജനത്തിന് വരാതിരിക്കുന്നത”് എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
30 അേപ്പാൾ െശൗലിന് േയാനാഥാെന്റ േനേര േകാപം ജ്വലിച്ച ; അവൻ
അവേനാട:് വ്രകതയും ദുശ്ശാഠ്യവും ഉള്ളവള െട മകേന, നീ നിനക്കും
നിെന്റ അമ്മയ്ക്കും അപമാനം ഉണ്ടാകുവാൻ യിശ്ശായിയുെട മകേനാട്
കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം 31 യിശ്ശായിയുെട മകൻ
ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ നിനക്ക് രാജാവാകുവാേനാ നിെന്റ രാജത്വം
ഉറപ്പിക്കേനാ സാധിക്കയില്ല. ഉടെന ആളയച്ച് അവെന എെന്റ അടുക്കൽ
വരുത്തുക;അവൻ മരണേയാഗ്യനാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 32 േയാനാഥാൻ
തെന്റ അപ്പനായ െശൗലിേനാട:് “അവെന എന്തിനാണ് െകാല്ല ന്നത?്
അവൻ എന്ത് െചയ്തു?” എന്നു േചാദിച്ച . 33അേപ്പാൾ െശൗല് അവെന
െകാല്ല വാൻ അവെന്റേനെര കുന്തം എറിഞ്ഞു; അതുെകാണ്ട് തെന്റ
അപ്പൻ ദാവീദിെന െകാല്ല വാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് േയാനാഥാൻ
അറിഞ്ഞ്. 34 േയാനാഥാൻ അതിേകാപേത്താെട പന്തിേഭാജനത്തിൽനിന്ന്
എഴുേന്നറ്റ ; അമാവാസിയുെട പിെറ്റന്നാൾ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിച്ചതുമില്ല;
തെന്റ പിതാവ് ദാവീദിെനഅപമാനിച്ചതുെകാണ്ടുഅവെനക്കുറിച്ച അവൻ
വ്യസനിച്ചിരുന്നു.

35 പിെറ്റ ദിവസം രാവിെല, ദാവീദിെന കാണുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന
സമയത്ത്, േയാനാഥാൻ ഒരു െചറിയ ബാല്യക്കാരേനാടുകൂടി വയലിേലക്കു
േപായി. 36അവൻ തെന്റ ബാല്യക്കാരേനാട്: “ഓടിെച്ചന്ന് ഞാൻ എയ്യന്ന
അമ്പ്എടുത്തുെകാണ്ടുവരണം”എന്നുപറഞ്ഞു.ബാല്യക്കാരൻഓടുേമ്പാൾ
അവെന്റ അപ്പ റേത്തക്ക് ഒരു അമ്പ് എയ്തു. 37 േയാനാഥാൻ എയ്ത
അമ്പ് വീണ സ്ഥലത്ത് ബാല്യക്കാരൻ എത്തിയേപ്പാൾ േയാനാഥാൻ
ബാല്യക്കാരേനാട:് “അമ്പ് നിെന്റ അപ്പ റത്തേല്ല” എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
38 പിെന്നയും േയാനാഥാൻ ബാല്യക്കാരേനാട്: “േവഗം ഓടിവരിക,
നില്ക്കരുത”് എന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു. േയാനാഥാെന്റ ബാല്യക്കാരൻ
അമ്പുകെള െപറുക്കി യജമാനെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 39എന്നാൽ
േയാനാഥാനും ദാവീദും അല്ലാെത ബാല്യക്കാരൻ കാര്യം ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല.
40 പിെന്ന േയാനാഥാൻ തെന്റ ആയുധങ്ങൾ ബാല്യക്കാരെന്റ അടുക്കൽ
െകാടുത്തു: “ഗിബയ പട്ടണത്തിേലക്ക്§ െകാണ്ടുേപാകുക”എന്നു പറഞ്ഞു.
‡ 20. 25 േയാനാഥാൻ എഴുേന്നറ്റ നിന്നു േയാനാഥാൻ എതിെര ഇരുന്നു § 20. 40 ഗിബയ
പട്ടണത്തിേലക്ക് 1ശമുേവല ്10:26 േനാക്കുക
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41ബാല്യക്കാരൻ േപായ ഉടെന ദാവീദ് െതക്കുവശത്തുനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ വന്ന്
മൂന്നു്രപാവശ്യം സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച ; അവർ തമ്മിൽ ചുംബനം
െചയ്ത് കരഞ്ഞു; ദാവീദ് ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞുേപായി. 42 േയാനാഥാൻ
ദാവീദിേനാട:് “യേഹാവ എനിക്കും നിനക്കും, എെന്റ സന്തതിക്കും നിെന്റ
സന്തതിക്കും മേദ്ധ്യ എേന്നക്കും സാക്ഷി എന്നിങ്ങെന നാം ഇരുവരും
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽസത്യം െചയ്തിരിക്കെകാണ്ട് സമാധാനേത്താെട
േപാക”എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെനഅവൻഎഴുേന്നറ്റ് േപായി; േയാനാഥാൻ
പട്ടണത്തിേലക്ക് േപാന്നു.

21
1 ദാവീദ് േനാബ് എന്ന സ്ഥലത്ത് പുേരാഹിതനായ അഹീേമെലക്കിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു; അഹീേമെലക്ക് ദാവീദിെന വിറയേലാെട എതിേരറ്റ്
അവേനാട:് “ആരും കൂെട ഇല്ലാെത നീ തനിച്ച വന്നത് എന്ത?്” എന്നു
േചാദിച്ച . 2 ദാവീദ് പുേരാഹിതനായഅഹീേമെലക്കിേനാട:് “രാജാവ് എെന്ന
ഒരു കാര്യം ഏല്പിച്ച . ഞാൻ നിെന്ന അയച്ചതും നിേന്നാട് കല്പിച്ചതുമായ
കാര്യം ഒന്നുംആരുംഅറിയരുത് എന്ന് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എെന്റബാല്യക്കാർ
ഒരു ്രപേത്യക സ്ഥലത്ത് വരണെമന്ന് ഞാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
3 അതുെകാണ്ട് നിെന്റ കയ്യിൽ എെന്തങ്കിലും ഉേണ്ടാ? ഒരു അഞ്ചപ്പം
അെല്ലങ്കിൽ തല്ക്കാലം കയ്യിൽ ഉള്ളെതെന്തങ്കിലും എനിക്ക് തരണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അതിന് പുേരാഹിതൻ ദാവീദിേനാട:് “വിശുദ്ധമായ
അപ്പം അല്ലാെത സാധാരണ അപ്പം എെന്റ കയ്യിൽ ഇല്ല; ബാല്യക്കാർ
സ്്രതീസംസർഗ്ഗം ഇല്ലാത്തവരാണ് എങ്കിൽ തരാെമന്ന്” ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
5 ദാവീദ് പുേരാഹിതേനാട:് മൂന്ന് ദിവസമായി സ്്രതീകൾ ഞങ്ങേളാട്
അകന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു സാധാരണ യാ്രത എങ്കിലും ഞാൻ
പുറെപ്പടുേമ്പാൾതേന്നബാല്യക്കാരുെടയാ്രതേക്കാപ്പ കൾശുദ്ധമായിരുന്നു;
ഇേന്നാ അവരുെട േകാപ്പ കൾ എ്രത അധികം ശുദ്ധമായിരിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 അങ്ങെന പുേരാഹിതൻ അവന് വിശുദ്ധമായ അപ്പം
െകാടുത്തു; അപ്പം മാറ്റ ന്ന ദിവസം ചൂടുള്ള അപ്പം െവേക്കണ്ടതിന്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന് നീക്കിയ കാഴ്ചയപ്പം അല്ലാെത അവിെട
േവെറ അപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു. 7 എന്നാൽ അന്ന് െശൗലിെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ
േദാേവഗ് എന്ന് േപരുള്ള ഒരു ഏേദാമ്യെന അവിെട യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്നു; അവൻ െശൗലിെന്റ ഇടയന്മാർക്ക്
്രപമാണി ആയിരുന്നു. 8 ദാവീദ് അഹീേമെലക്കിേനാട:് “ഇവിെട നിെന്റ
ൈകവശം കുന്തേമാ വാേളാ ഉേണ്ടാ? രാജാവിെന്റ കാര്യം വളെര േവഗം
നിർവ്വഹിക്കാനുള്ളതുെകാണ്ട് ഞാൻ എെന്റ വാള ം ആയുധങ്ങള ം
െകാണ്ടുേപാന്നില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അേപ്പാൾ പുേരാഹിതൻ: “ഏലാ
താഴ്വരയിൽെവച്ച് നീ െകാന്ന െഫലിസ്ത്യനായ െഗാല്യാത്തിെന്റ വാൾ
ഏേഫാദിെന്റ പുറകിൽ ഒരു ശീലയിൽ െപാതിഞ്ഞ് െവച്ചിരിക്കുന്നു; അത്
േവണെമങ്കിൽ എടുത്തുെകാള്ള ക; അതല്ലാെത േവെറ ഒന്നുമില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. “അതിന് തുല്യം മെറ്റാന്നുമില്ല;അത്എനിക്ക്തരണം”എന്നുദാവീദ്
പറഞ്ഞു.

10പിെന്ന െശൗലിെന്റഅടുത്ത് നിന്ന് ഓടിവന്ന ദാവീദ് അന്നുതെന്ന ഗത്ത് 
രാജാവായ ആഖീശിെന്റ അടുക്കൽ ഓടിെച്ചന്നു. 11എന്നാൽ ആഖീശിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർഅവേനാട:് “ഇവൻ േദശത്തിെല രാജാവായ ദാവീദ്അല്ലേയാ?
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െശൗല് ആയിരെത്തെകാന്നു
ദാവീേദാ പതിനായിരെത്ത
എന്ന് അവർ നൃത്തങ്ങളിൽ ഗാന്രപതിഗാനം െചയ്തത്
ഇവെനക്കുറിച്ചല്ലേയാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 12 ദാവീദ് ഈ വാക്കുകെള
മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ ഗത്ത് രാജാവായ ആഖീശിെന ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട .
13അവരുെട മുമ്പാെക തെന്റ ഭാവം മാറ്റി, ബുദ്ധി്രഭമം നടിച്ച,് വാതിലിെന്റ
കതകുകളിൽ വരച്ച്, താടിയിൽ തുപ്പൽ ഒലിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 14ആഖീശ്
തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട്: “ഈ മനുഷ്യൻ ്രഭാന്തൻ ആെണന്ന് നിങ്ങൾ
കാണുന്നില്ലേയാ? അവെന എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നത് എന്തിന?്
15 എെന്റ മുമ്പാെക ്രഭാന്തുകളിക്കുവാൻ ഇവെന െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്
എനിക്ക് ഇവിെട ്രഭാന്തന്മാർ കുറവാേണാ? എെന്റ അരമനയിൽ ആേണാ
ഇവൻവേരണ്ടത്”എന്നുപറഞ്ഞു.
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1 അങ്ങെന ദാവീദ് അവിെടനിന്ന് അദുല്ലാംഗുഹയിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി;
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും അവെന്റ പിതൃഭവനെമാെക്കയും
അതുേകട്ട് അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു. 2 പീഡിതർ, കടമുള്ളവർ,
സന്തുഷ്ടിയില്ലാത്തവർഎന്നിവർഒെക്കയുംഅവെന്റഅടുക്കൽവന്നുകൂടി;
അവൻഅവർക്ക് നായകനായി; അവേനാടുകൂെട ഏകേദശം നാനൂറുേപർ
ഉണ്ടായിരുന്നു.

3 അതിനുേശഷം ദാവീദ് അവിെടനിന്ന് േമാവാബിെല മിസ്പയിൽ
െചന്നു. േമാവാബ് രാജാവിേനാട:് “ൈദവം എനിക്ക് േവണ്ടി എന്ത് െചയ്യ ം
എന്നറിയുന്നത് വെര എെന്റ അപ്പനും അമ്മയും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വന്നു താമസിക്കുവാൻ അനുവദിക്കണം” എന്ന് അേപക്ഷിച്ച . 4അവൻ
അവെര േമാവാബ് രാജാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുെചന്നു; ദാവീദ്
ഗുഹയിൽ താമസിച്ച കാലെമാെക്കയും അവർ അവിെട പാർത്തു.
5 എന്നാൽ ഗാദ്്രപവാചകൻ ദാവീദിേനാട:് “ഗുഹയിൽ താമസിക്കാെത
െയഹൂദാേദശേത്തക്ക് െപായ്െക്കാൾക”എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ദാവീദ്
േഹെരത്ത്കാട്ടിേലക്ക് േപായി.

6 ദാവീദിെനയും കൂെടയുള്ളവെരയും കെണ്ടത്തി എന്ന് െശൗല ് േകട്ട .
അന്ന് െശൗല് കയ്യിൽ കുന്തവുമായി ഗിെബയയിെല കുന്നിേന്മലുള്ള
പിചുലവൃക്ഷത്തിൻ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു; അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
എല്ലാവരും അവെന്റ ചുറ്റ ം നിന്നിരുന്നു. 7 െശൗല ്തെന്റ ചുറ്റ ം നില്ക്കുന്ന
ഭൃത്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത:് െബന്യാമീന്യേര, േകട്ട െകാള്ള വിൻ;യിശ്ശായിയുെട
മകൻ നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കും നിലങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം തന്ന്
നിങ്ങെളഎല്ലാവെരയുംസഹ്രസാധിപന്മാരും*ശതാധിപന്മാരും†ആക്കുേമാ?
8 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിെക്കതിെര കൂട്ട െകട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
എെന്റ മകൻ യിശ്ശായിയുെട മകേനാട് ഉടമ്പടി െചയ്തത് എെന്ന ആരും
അറിയിച്ചില്ല. എെന്റ മകൻ എെന്റ ദാസെന ഇന്ന് എനിെക്കതിരായി
തിരിക്കുകയും‡ പതിയിരിക്കുവാൻ േ്രപരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തത്
നിങ്ങളിൽ ആരും എെന്ന അറിയിച്ചില്ല. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു

* 22. 7 സഹ്രസാധിപൻ -ആയിരംേപർക്ക്അധിപൻ † 22. 7 ശതാധിപൻ -നൂറ് േപർക്ക്അധിപൻ
‡ 22. 8 എെന്റ മകൻ എെന്റ ദാസെന ഇന്ന് എനിെക്കതിരായി തിരിക്കുകയും എെന്റ ശ്രതുവാക്കി
തീര് ക്കുകയും
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മനസ്താപവുമില്ല. 9 അേപ്പാൾ െശൗലിെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
നിന്നിരുന്ന ഏേദാമ്യനായ േദാേവഗ:് “േനാബിൽ അഹീതൂബിെന്റ
മകനായ അഹീേമലക്കിെന്റ അടുക്കൽ യിശ്ശായിയുെട മകൻ വന്നത്
ഞാൻ കണ്ടു. 10 അഹീേമലക്ക് അവന് േവണ്ടി യേഹാവേയാട്
അരുളപ്പാട് േചാദിച്ച . അവന് ഭക്ഷണസാധനവും െഫലിസ്ത്യനായ
െഗാല്യാത്തിെന്റ വാള ം െകാടുത്തു” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 11 ഉടെന
രാജാവു അഹീതൂബിെന്റ മകനായ അഹീേമെലക്ക് പുേരാഹിതെനയും
അവെന്റ പിതൃഭവനക്കാരായ േനാബിെല സകലപുേരാഹിതന്മാെരയും
വിളിപ്പിച്ച ; അവർ എല്ലാവരും രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 12അേപ്പാൾ
െശൗല ്: “അഹീതൂബിെന്റ മകേന, േകൾക്കുക”എന്നു കല്പിച്ച . “തിരുേമനീ,
അടിയൻ” എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 13 െശൗല് അവേനാട:്
“യിശ്ശായിയുെട മകന് നീ അപ്പവും വാള ം െകാടുക്കുകയും, അവന് േവണ്ടി
ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്തു. ഇന്ന് അവൻ എനിക്കായി
പതിയിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നീയും അവനും എനിക്ക് വിേരാധമായി
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കിയത്§ എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 14 അഹീേമെലക്ക്
രാജാവിേനാട:് “തിരുമനസ്സിെല സകലഭൃത്യന്മാരിലുംവച്ച ദാവീദിേനാളം
വിശ്വസ്തൻ േവെറആരുണ്ട?് അവൻരാജാവിെന്റ മരുമകനും,അങ്ങയുെട
ആേലാചനയിൽ േചരുന്നവനും*, രാജധാനിയിൽ മാന്യനും ആകുന്നുവേല്ലാ.
15 അവന് േവണ്ടി ഞാൻ ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നത് ആദ്യമല്ല.
രാജാവ് അടിയെന്റേമലും അടിയെന്റ പിതൃഭവനത്തിേന്മലും കുറ്റം ഒന്നും
ചുമത്തരുേത;അടിയൻഈകാര്യെത്തപറ്റി യാെതാന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല”
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 16 അേപ്പാൾ രാജാവ:് “അഹീേമെലേക്ക, നീ
നിശ്ചയമായി മരിേക്കണം;നീയും നിെന്റ പിതൃഭവനെമാെക്കയും മരിക്കണം”
എന്നു കല്പിച്ച . 17 പിെന്ന രാജാവ് അരിെക നില്ക്കുന്ന അകമ്പടികേളാട:്
“യേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാെര െകാല്ല വിൻ; അവരും ദാവീദിേനാട്
േചർന്നിരിക്കുന്നു; ദാവീദ് ഓടിേപ്പായത് അവർ അറിഞ്ഞിട്ട ം എെന്ന
അറിയിച്ചില്ലേല്ലാ”എന്നുകല്പിച്ച .എന്നാൽയേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാെര
െകാല്ല വാൻ ൈക നീട്ട ന്നതിന് രാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ തുനിഞ്ഞില്ല.
18 അേപ്പാൾ രാജാവ് േദാേവഗിേനാട:് “നീ െചന്ന് പുേരാഹിതന്മാെര
െകാല്ല ക” എന്നു കല്പിച്ച . ഏേദാമ്യനായ േദാേവഗ് പുേരാഹിതന്മാെര
െവട്ടി പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള ഏേഫാദ് ധരിച്ച എൺപത്തഞ്ചുേപെര
അന്ന് െകാന്നുകളഞ്ഞു. 19 പുേരാഹിതനഗരമായ േനാബിെല പുരുഷന്മാർ,
സ്്രതീകൾ, ബാലന്മാർ, ശിശുക്കൾ, കാള, കഴുത, ആട് എന്നിങ്ങെന
സകലതിെനയും വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ അവൻ സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു.
20 എന്നാൽ അഹീതൂബിെന്റ മകനായ അഹീേമെലക്കിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
അബ്യാഥാർ എെന്നാരുവൻ രക്ഷെപ്പട്ട് ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ ഓടിേപ്പായി.
21 െശൗല് യേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാെര െകാന്ന വിവരം അബ്യാഥാർ
ദാവീദിെനഅറിയിച്ച . 22 ദാവീദ് അബ്യാഥാരിേനാട്: “ഏേദാമ്യനായ േദാേവഗ്
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവൻ െശൗലിേനാട് അറിയിക്കും
എന്ന് ഞാൻ അന്ന് തേന്ന നിശ്ചയിച്ച . 23 നിെന്റ പിതൃഭവനത്തിലുള്ള
സകലരുെടയും മരണത്തിന് ഞാൻ കാരണമായേല്ലാ. എെന്റ അടുക്കൽ

§ 22. 13 എനിക്ക് വിേരാധമായി കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കിയത് എെന്റശ്രതുവാക്കി തീര് ത്തത് * 22. 14
ആേലാചനയിൽ േചരുന്നവനും നിെന്റഅഗരക്ഷകരുെട നായകനും
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താമസിക്കുക; ഭയെപ്പേടണ്ടാ; എനിക്ക് ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ
േനാക്കുന്നവൻ നിനക്കും ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു; എങ്കിലും
എെന്റഅടുക്കൽനീസുരക്ഷിതനായിരിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

23
1 അതിനുേശഷം െഫലിസ്ത്യർ െകയീലയുെട േനെര യുദ്ധം െചയ്യന്നു
എന്നും അവർ കളങ്ങളിൽ* കവർച്ച െചയ്യന്നു എന്നും ദാവീദിന് അറിവ്
കിട്ടി. 2 ദാവീദ് യേഹാവേയാട;് “ഞാൻ െചന്ന് ഈ െഫലിസ്ത്യെര
േതാല്പിക്കണേമാ” എന്നു േചാദിച്ച . യേഹാവ ദാവീദിേനാട:് “നീ േപായി
െഫലിസ്ത്യെര േതാല്പിച്ച് െകയീലെയരക്ഷിക്കുക”.എന്നുകല്പിച്ച . 3എന്നാൽ
ദാവീദിെന്റ ആള കൾ അവേനാട:് “നമ്മൾ ഇവിെട െയഹൂദയിൽ തെന്ന
ഭയെപ്പട്ടാണേല്ലാ താമസിക്കുന്നത;് പിെന്ന െകയീലയിൽ െഫലിസ്ത്യരുെട
ൈസന്യത്തിെന്റ േനെര എങ്ങെന െചല്ല ം” എന്നു പറഞ്ഞു. 4 ദാവീദ്
വീണ്ടും യേഹാവേയാട് അനുവാദം േചാദിച്ച . യേഹാവ അവേനാട:്
“എഴുേന്നറ്റ് െകയീലയിേലയ്ക്ക് െചല്ല ക; ഞാൻ െഫലിസ്ത്യെര നിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തു. 5അങ്ങെന ദാവീദും അവെന്റ
ആള കള ം െകയീലയിേലയ്ക്ക് േപായി െഫലിസ്ത്യേരാട് യുദ്ധം െചയ്ത്,
അവരുെട ആടുമാടുകെള അപഹരിച്ച്, അവെര കഠിനമായി േതാല്പിച്ച്
െകയീലാനിവാസികെള രക്ഷിച്ച .

6 അഹീേമെലക്കിെന്റ മകനായ അബ്യാഥാർ െകയീലയിൽ ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ ഓടിവന്നേപ്പാൾ ൈകവശം ഏേഫാദ് കൂെട െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു.
7 ദാവീദ് െകയീലയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് െശൗലിന് അറിവ് കിട്ടി; “ൈദവംഅവെന
എെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; വാതിലും ഓടാമ്പലും †ഉള്ള പട്ടണത്തിൽ
്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽഅവൻ െകണിയിൽഅകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
െശൗല് പറഞ്ഞു. 8 പിെന്ന െശൗല് ദാവീദിേനയും അവെന്റ ആള കെളയും
ആ്രകമിേക്കണ്ടതിന് െകയീലയിേലയ്ക്ക് യുദ്ധത്തിന് േപാകുവാൻ എല്ലാ
ജനങ്ങെളയുംവിളിച്ച കൂട്ടി. 9െശൗല ്തെന്നആ്രകമിക്കാൻആേലാചിക്കുന്നു
എന്ന് ദാവീദ്അറിഞ്ഞേപ്പാൾപുേരാഹിതനായഅബ്യാഥാരിേനാട്: “ഏേഫാദ്
ഇവിെട െകാണ്ടുവരുക”എന്നു പറഞ്ഞു. 10പിെന്ന ദാവീദ:് “യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞാൻ കാരണം െശൗല് െകയീലയിേലയ്ക്ക് വന്ന്
ഈ പട്ടണം നശിപ്പിക്കുവാൻ േപാകുന്നു എന്നു അടിയൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു.
11 െകയീലെപൗരന്മാർ എെന്ന അവെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുേമാ?
അടിയൻ േകട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല െശൗല് വരുേമാ? യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാേവ, അടിയെന അറിയിേക്കണേമ” എന്നു പറഞ്ഞു.
“അവൻ വരും” എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു. 12 ദാവീദ് പിെന്നയും:
“െകയീലെപൗരന്മാർ എെന്നയും എെന്റആള കെളയും െശൗലിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുേമാ”എന്നു േചാദിച്ച . “അവർഏല്പിച്ച െകാടുക്കും”എന്നു
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തു. 13അേപ്പാൾ ദാവീദുംഅറുനൂറ് േപരുള്ളഅവെന്റ
ആള കള ം െകയീലയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്ന,് അവർക്ക് രക്ഷെപടുവാൻ
പറ്റ ന്നസ്ഥലേത്തയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ച . ദാവീദ് െകയീലയിൽ നിന്ന് ഓടിേപ്പായി
എന്ന് െശൗല് അറിഞ്ഞേപ്പാൾഅവൻയാ്രതഅവസാനിപ്പിച്ച .

* 23. 1 കളം -ധാന്യം സൂക്ഷിച്ച് െവയ്ക്കുന്നസ്ഥലം † 23. 7 ഓടാമ്പലും വാതിൽ പൂട്ട ന്നതിനുള്ള
കമ്പി
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14 ദാവീദ് മരുഭൂമിയിെല ദുർഗ്ഗങ്ങളിൽ താമസിച്ച . സീഫ് മരുഭൂമിയിെല
മലനാട്ടിലുള്ള ദുർഗ്ഗങ്ങളിൽ താമസിച്ച ; െശൗല് അവെന എേപ്പാഴും
അേന്വഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; എങ്കിലും ൈദവം ദാവീദിെന അവെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ചില്ല. 15തെന്റ ജീവെന േതടി െശൗല് പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാവീദ്
അറിഞ്ഞ;് അന്ന് ദാവീദ് സീഫ് മരുഭൂമിയിെല ഒരു കാട്ടിൽ ആയിരുന്നു.
16 അേപ്പാൾ െശൗലിെന്റ മകനായ േയാനാഥാൻ, കാട്ടിൽ ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു. അവെന ൈദവത്തിൽ ൈധര്യെപ്പടുത്തി അവേനാട:്
“ഭയെപ്പേടണ്ടാ, 17എെന്റ അപ്പനായ െശൗലിന് നിനക്ക് ഹാനി വരുത്താൻ;
നീ യി്രസാേയലിന് രാജാവാകും; അന്ന് എനിക്ക് രണ്ടാമെത്ത സ്ഥാനം
ആയിരിക്കും;അത് എെന്റഅപ്പനായ െശൗല് അറിയുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു.
18 ഇങ്ങെന അവർ തമ്മിൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഉടമ്പടിെചയ്തു;
ദാവീദ് കാട്ടിൽ താമസിക്കുകയും േയാനാഥാൻ വീട്ടിേലക്ക് േപാകുകയും
െചയ്തു. 19അതിനുേശഷം സീഫ്യർ ഗിെബയയിൽ െശൗലിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: “ദാവീദ് ഞങ്ങള െട സമീപം മരുഭൂമിക്ക് െതക്കുള്ളഹഖീലാമലയിെല
വനദുർഗ്ഗങ്ങളിൽഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. 20അതുെകാണ്ട്രാജാേവ,തിരുമനസ്സിെല
ആ്രഗഹംേപാെല വന്നുെകാേള്ളണം; അവെന രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച തരുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 21അതിന്
െശൗല ് പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾക്ക് എേന്നാട് മനസ്സലിവുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ
യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ. 22 നിങ്ങൾ േപായി ഇനിയും
സൂക്ഷ്മമായി അേന്വഷിച്ച,് അവൻ എവിെടെയാെക്ക േപാകുന്നു എന്നും,
അവിെടഅവെനകണ്ടവർആെരല്ലാെമന്നുംഅറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ;അവൻ
വലിയ ഉപായി‡ ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 23അതുെകാണ്ട്
അവൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങെളല്ലാം കൃത്യമായി അറിഞ്ഞുവന്ന്
ആ വിവരം എെന്ന അറിയിക്കുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട വരാം;
അവൻ െയഹൂദാേദശത്ത് എവിെടെയങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ അവെന
അവിടുെത്ത ജനസഹ്രസങ്ങളിെലാെക്കയും അേന്വഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും”.
24 അങ്ങെന അവർ െശൗലിന് മുെമ്പ സീഫിേലയ്ക്ക് േപായി; എന്നാൽ
ദാവീദും അവെന്റ ആള കള ം മരുഭൂമിയുെട െതക്ക് അരാബയിെല
മാേവാൻമരുഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നു. 25 െശൗലും അവെന്റ പടജ്ജനവും
അവെന തിരയുവാൻ പുറെപ്പട്ട . അത് ദാവീദിന് അറിവ് കിട്ടിയേപ്പാൾ
അവൻ മാേവാൻമരുഭൂമിയിെല പാറെക്കട്ടിൽ െചന്ന് താമസിച്ച . െശൗല് 
അത് േകട്ടേപ്പാൾ മാേവാൻമരുഭൂമിയിൽ ദാവീദിെന പിന്തുടർന്നു. 26 െശൗല് 
പർവ്വതത്തിെന്റ ഒരുവശത്തും ദാവീദും ആള കള ം പർവ്വതത്തിെന്റ
മറുവശത്തുംകൂടി നടന്നു; െശൗലിെന ഒഴിഞ്ഞുേപാകുവാൻ ദാവീദ് േവഗം
നടന്നു; െശൗലും പടജ്ജനവും ദാവീദിെനയും അവെന്റ ആള കെളയും
വളഞ്ഞുപിടിക്കുവാൻ ്രശമിച്ച . 27അേപ്പാൾ െശൗലിെന്റ അടുക്കൽ ഒരു
ദൂതൻ വന്ന്: “േവഗം വരണം; െഫലിസ്ത്യർ േദശെത്തആ്രകമിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 28 ഉടെന െശൗല ് ദാവീദിെന പിന്തുടരുന്നത് മതിയാക്കി
െഫലിസ്ത്യരുെട േനെര േപായി; അതുെകാണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് േസല-
ഹമ്മാെഹ്ലേക്കാത്ത§് എന്ന് േപരായി. 29 ദാവീദ് അവിെടനിന്ന് ഏൻ-
െഗദിയിെലഗുഹയിൽ െചന്ന് താമസിച്ച .

‡ 23. 22 ഉപായി -സൂ്രതം ്രപേയാഗിക്കുന്നവൻ § 23. 28 േസല-ഹമ്മാെഹ്ലേക്കാത്ത്േവര ്തിരിക്കുന്ന
പാറ
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24
1െശൗല ്െഫലിസ്ത്യെരഓടിച്ച കളഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ ദാവീദ് ഏൻ-
െഗദി മരുഭൂമിയിൽ ഉെണ്ടന്ന് അവനു അറിവുകിട്ടി. 2അേപ്പാൾ െശൗല ്
എല്ലാ യി്രസാേയലിൽനിന്നും െതരെഞ്ഞടുത്തിരുന്ന മൂവായിരംേപെര
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ദാവീദിെനയും അവെന്റ ആള കെളയും തിരയുവാൻ
കാട്ടാടുകള െട പാറകളിൽ െചന്നു. 3അവൻ വഴിയരിെകയുള്ള ആട്ടിൻ
െതാഴുത്തിൽ എത്തി; അവിെട ഒരു ഗുഹ ഉണ്ടായിരുന്നു; െശൗല ്
വിസർജ്ജനത്തിനായി അതിൽ കടന്നു; എന്നാൽ ദാവീദും അവെന്റ
ആള കള ം ഗുഹയുെട ഉള്ളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. 4 ദാവീദിെന്റ ആള കൾ
അവേനാട:് “ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുവിെന നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും;
നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല അവേനാട് െചയ്യാം എന്ന് യേഹാവ നിേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്ത ദിവസം ഇതാ” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ദാവീദ്
എഴുേന്നറ്റ് െശൗലിെന്റ േമലങ്കിയുെട അറ്റം പതുെക്ക മുറിെച്ചടുത്തു.
5 എന്നാൽ െശൗലിെന്റ േമലങ്കിയുെട അറ്റം മുറിച്ച കളഞ്ഞതുെകാണ്ട്
ദാവീദിെന്റ മനസ്സിൽ േവദനയുണ്ടായി. 6 അവൻ തെന്റ ആള കേളാട:്
“യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തനായ എെന്റ യജമാനന് എതിരായി ഒരു
േദാഷവും െചയ്യ വാൻ യേഹാവ എനിക്ക് ഇടവരുത്തരുേത; അവൻ
യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തനേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 7 ഇങ്ങെന ദാവീദ്
തെന്റ ആള കെള ശാസിച്ച് നിയ്രന്തിച്ച ; െശൗലിെന േ്രദാഹിക്കുവാൻ
അവെര അനുവദിച്ചില്ല. െശൗല ് ഗുഹയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി തെന്റ വഴിക്ക്
േപായി. 8 ദാവീദും ഗുഹയിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി െശൗലിേനാട്: “എെന്റ
യജമാനനായ രാജാേവ”എന്നു വിളിച്ച . െശൗല ്തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ
ദാവീദ് സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ച . 9 ദാവീദ് െശൗലിേനാട്: “ദാവീദ്
നിനക്ക് േദാഷം െചയ്യന്നുഎന്ന് പറയുന്നവരുെട വാക്ക് നീ വിശ്വസിക്കുന്നത്
എന്ത?് 10യേഹാവ ഇന്ന് ഗുഹയിൽവച്ച് നിെന്നഎെന്റകയ്യിൽഏല്പിച്ചിരുന്നു
എന്ന് നീ അറിഞ്ഞാലും; നിെന്ന െകാല്ല വാൻ ചിലർ പറെഞ്ഞങ്കിലും
ഞാൻ െചയ്തില്ല; എെന്റ യജമാനെന്റ േനെര ഒരംശം േപാലും ഞാൻ
കെയ്യടുക്കുകയില്ല;അവൻ യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തനേല്ലാ എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു. 11എെന്റ പിതാേവ, എെന്റ കയ്യിലുള്ള നിെന്റ േമലങ്കിയുെട അറ്റം
ഇതാ കണ്ടാലും; നിെന്റ േമലങ്കിയുെടഅറ്റംഞാൻ മുറിച്ച . എന്നിട്ട ം ഞാൻ
നിെന്ന െകാന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് എെന്റ കയ്യിൽ േദാഷവും േ്രദാഹവും
ഇല്ല; ഞാൻ നിേന്നാട് പാപം െചയ്തിട്ട മില്ല എന്ന് നീ അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക.
പേക്ഷനീേയാ എെന്ന െകാല്ല വാൻഅവസരം േതടിനടക്കുന്നു. 12യേഹാവ
എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ ന്യായം വിധിക്കെട്ട; യേഹാവ എനിക്കുേവണ്ടി
നിേന്നാട് ്രപതികാരംെചയ്യെട്ട;എന്നാൽഎെന്റൈകനിെന്റേമൽവീഴുകയില്ല.
13 “ദുഷ്ടത ദുഷ്ടനിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്നു”എന്നേല്ലാ പഴെഞ്ചാല്ല് പറയുന്നത;്
എന്നാൽ എെന്റ ൈക നിെന്റേമൽ വീഴുകയില്ല. 14ആെര േതടിയാകുന്നു
യി്രസാേയൽ രാജാവ് പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത?്ആെരയാകുന്നു പിന്തുടരുന്നത?്
ഒരു ചത്തനായെയ, ഒരു െചള്ളിെന അല്ലേയാ? 15അതുെകാണ്ട് യേഹാവ
ന്യായാധിപനായി എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ ന്യായം വിധിക്കെട്ട. എെന്റ
കാര്യം പരിേശാധിച്ച,് വാദിച്ച് എെന്ന നിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുകയും
െചയ്യ മാറാകെട്ട. 16 ദാവീദ് െശൗലിേനാട് ഈ വാക്കുകൾ സംസാരിച്ച്
തീർന്നേശഷം െശൗല ്: “എെന്റമകേന, ദാവീേദ,ഇത് നിെന്റശബ്ദേമാ”എന്ന്
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േചാദിച്ച് െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. 17പിെന്നഅവൻ ദാവീദിേനാട്: “നീ എെന്നക്കാൾ
നീതിമാൻ ആകുന്നു. കാരണം ഞാൻ നിനക്ക് തിന്മ െചയ്തേപ്പാൾ,
അതിനുപകരം നീ എനിക്ക് നന്മ െചയ്തിരിക്കുന്നു. 18 യേഹാവ എെന്ന
നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിട്ട ം, നീ എെന്ന െകാല്ലാെത വിട്ടതിനാൽ, നീ എനിക്ക്
നന്മ െചയ്തതായി ഇന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 19ശ്രതുവിെന കണ്ടുകിട്ടിയാൽ
ആെരങ്കിലും അവെന െവറുെത വിടുേമാ? നീ ഇന്ന് എനിക്ക് െചയ്തതിന്
പകരം യേഹാവ നിനക്ക് നന്മ െചയ്യെട്ട. 20 എന്നാൽ നീ തീർച്ചയായും
രാജാവാകും; യി്രസാേയൽരാജത്വം നിെന്റ കയ്യിൽ സ്ഥിരമാകും എന്ന്
ഞാൻഅറിയുന്നു. 21അതുെകാണ്ട് നീ എനിക്ക് േശഷം എെന്റസന്തതിെയ
മുഴുവനും നശിപ്പിച്ച്, എെന്റ േപര് പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ച
കളയുകയില്ല എന്ന് യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഇേപ്പാൾ എേന്നാട് സത്യം
െചയ്യണം”. 22 അങ്ങെന ദാവീദ് െശൗലിേനാട് സത്യംെചയ്തു. െശൗല് 
അരമനയിേലയ്ക്ക് േപായി; ദാവീദുംഅവെന്റആള കള ം ദുർഗ്ഗത്തിേലക്കും
േപായി.

25
1 ശമൂേവൽ മരിച്ച ; യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഒരുമിച്ച കൂടി അവെനക്കുറിച്ച്
വിലപിച്ച , രാമയിൽ അവെന്റ വീടിനരിെക അവെന അടക്കം െചയ്തു.
ദാവീദ് പാരാൻമരുഭൂമിയിൽ* േപായി പാർത്തു. 2കർേമ്മലിൽവ്യാപാരിയായ
ഒരു മാേവാന്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ മഹാ ധനികനായിരുന്നു; അവന്
മൂവായിരം െചമ്മരിയാടും ആയിരം േകാലാടും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
ആടുകള െട േരാമം ക്രതിച്ചിരുന്നത് കർേമ്മലിൽ വച്ചായിരുന്നു. 3അവൻ
കാേലബ് വംശക്കാരൻ ആയിരുന്നു. അവെന്റ േപര് നാബാൽ എന്നും
അവെന്റ ഭാര്യയുെട േപര് അബീഗയിൽ എന്നും ആയിരുന്നു. അവൾ നല്ല
വിേവകമുള്ളവള ം സുന്ദരിയും ആയിരുന്നു. അവൻ ദയയില്ലാത്തവനും
തിന്മ്രപവർത്തിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു. 4 നാബാലിന് ആടുകള െട
േരാമം ക്രതിക്കുന്ന ഉത്സവം ഉണ്ട് എന്ന് ദാവീദ് മരുഭൂമിയിൽവച്ച് േകട്ട .
5 ദാവീദ് പത്ത് യുവാക്കെള അയച്ച് അവേരാട് പറഞ്ഞത്: “നിങ്ങൾ
കർേമ്മലിൽ നാബാലിെന്റഅടുക്കൽ െചന്ന് എെന്റ േപരിൽഅവന് വന്ദനം
െചാല്ല ക: 6നിനക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട. നിനക്കും നിെന്റ ഭവനത്തിനും
നിനക്കുള്ള സകലത്തിനും സമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട; 7നീ ആടുകള െട േരാമം
ക്രതിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് ഞാൻ േകട്ട . നിെന്റ ഇടയന്മാർ ഞങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരുന്നേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അവെര ഉപ്രദവിച്ചില്ല; അവർ കർേമ്മലിൽ ഇരുന്ന
കാലത്ത് അവർക്ക് ഒന്നും നഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. 8 അവേരാട് േചാദിക്കുക
അവരും അത് നിേന്നാട് പറയും; അതുെകാണ്ട് ഈ ബാല്യക്കാേരാട് ദയ
േതാന്നണം; ഉത്സവ ദിവസമാണേല്ലാ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത;് നിെന്റ
ൈകവശം ഉള്ളത് അടിയങ്ങൾക്കും നിെന്റ മകനായ ദാവീദിനും തരണേമ
എന്നു അവേനാട് പറയുവിൻ”. 9 ദാവീദിെന്റ ബാല്യക്കാർ നാബാലിേനാടു
ഈ വാക്കുകെളല്ലാം ദാവീദിെന്റ േപരിൽ അറിയിച്ച് മറുപടിയ്ക്കായി
കാത്തുനിന്നു. 10 നാബാൽ ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട:് “ദാവീദ് ആർ?
യിശ്ശായിയുെട മകൻ ആർ? യജമാനന്മാെര വിട്ട് െപായ്ക്കളയുന്ന
ദാസന്മാർ ഇക്കാലത്ത് വളെര ഉണ്ട.് 11ഞാൻ എെന്റ അപ്പവും െവള്ളവും
എെന്റ ആടുകെള േരാമം ക്രതിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയ മാംസവും

* 25. 1 പാരാൻമരുഭൂമിയിൽ േമാവാന ്മരുഭൂമിയിൽ
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എവിെടനിന്ന് വന്നു എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് െകാടുക്കുേമാ” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12 ദാവീദിെന്റ ബാല്യക്കാർ മടങ്ങിവന്ന് വിവരെമല്ലാം
അവേനാട് അറിയിച്ച . 13അേപ്പാൾ ദാവീദ് തെന്റആള കേളാട:് “എല്ലാവരും
വാൾ അരയിൽ െകട്ടിെക്കാൾവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ എല്ലാവരും
വാൾ അരയിൽ െകട്ടി; ദാവീദും വാൾ അരയിൽ െകട്ടി; ഏകേദശം
നാനൂറ് േപർ ദാവീദിെന്റ പിന്നാെല േപായി; ഇരുനൂറ് േപർ സാധനങ്ങൾ
സൂക്ഷിക്കുവാൻ അവിെട താമസിച്ച . 14എന്നാൽ ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുവൻ
നാബാലിെന്റ ഭാര്യയായ അബീഗയിലിേനാട്: “ദാവീദ് നമ്മുെട യജമാനന്
വന്ദനം െചാല്ല വാൻ മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് ദൂതന്മാെര അയച്ച ; അവേനാ
അവെര ശകാരിച്ച് അയച്ച . 15 എന്നാൽ ആ പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക്
ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ളവരായിരുന്നു; ഞങ്ങൾ വയലിൽ അവരുമായി
താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കലും അവർ ഞങ്ങെള ഉപ്രദവിച്ചിട്ടില്ല;
ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടെപ്പട്ടതുമില്ല. 16ഞങ്ങൾആടുകെള േമയിച്ച െകാണ്ട്
അവേരാടുകൂെട ആയിരുന്നേപ്പാെഴല്ലാം രാവും പകലും അവർ ഞങ്ങൾക്ക്
ഒരു േകാട്ട ആയിരുന്നു. 17 അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ െചേയ്യണ്ടത്
എെന്തന്ന് ആേലാചിച്ച േനാേക്കണം; ദാവീദ് നമ്മുെട യജമാനനും
അവെന്റ സകലഭവനത്തിനും േദാഷം െചയ്യ വാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവേനാ ദുശ്ശാഠ്യക്കാരൻ† ആയതുെകാണ്ട് അവേനാട് ആർക്കും ഒന്നും
സംസാരിക്കാൻസാധിക്കുകയില്ല”. 18ഉടെനഅബീഗയിൽഇരുനൂറ്അപ്പവും,
രണ്ട് തുരുത്തി വീഞ്ഞും, പാകം െചയ്ത അഞ്ച്ആടും,അഞ്ച് പറ മലരും‡,
നൂറ് ഉണക്കമുന്തിരിക്കുലയും, ഇരുനൂറ് അത്തിയടയും കഴുതപ്പ റത്ത്
കയറ്റി ബാല്യക്കാേരാട;് 19 “നിങ്ങൾ എനിക്ക് മുെമ്പ േപാകുവിൻ; ഞാൻ
പിന്നാെല വരാം” എന്നു പറഞ്ഞു. ഭർത്താവായ നാബാലിെന അവൾ
ഒന്നും അറിയിച്ചില്ല. 20അവൾ കഴുതപ്പ റത്ത് കയറി മലയുെട മറവിൽകൂടി
ഇറങ്ങിെച്ചല്ല േമ്പാൾ ദാവീദും അവെന്റ സഹയാ്രതികരും അവൾെക്കതിെര
വരുന്നു; അവൾ അവെര എതിേരറ്റ . 21അേപ്പാൾ ദാവീദ:് “മരുഭൂമിയിൽ
അവന് ഉണ്ടായിരുന്നെതല്ലാം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചത് െവറുെതയായി.
അവന് ഒന്നും നഷ്ടെപ്പട്ടതുമില്ല; അവേനാ നന്മക്ക് പകരം എനിക്ക് തിന്മ
െചയ്തു. 22 അവെന്റ പുരുഷന്മാരിൽ ആെരെയങ്കിലും പുലരുംവെര
ഞാൻ ജീവേനാെട െവച്ചിരുന്നാൽ ൈദവം ദാവീദിെന്റ ശ്രതുക്കൾക്ക്
പകരം െചയ്യെട്ട എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു”. 23 അബീഗയിൽ ദാവീദിെന
കണ്ടേപ്പാൾ െപെട്ടന്ന് കഴുതപ്പ റത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി ദാവീദിെന സാഷ്ടാംഗം
നമസ്കരിച്ച . 24അവൾഅവെന്റകാല്ക്കൽവീണ്പറഞ്ഞത:് “യജമാനേന,
കുറ്റം എെന്റ േമൽ ഇരിക്കെട്ട; അടിയൻ ഒന്ന് േബാധിപ്പിച്ച െകാള്ളെട്ട;
അടിയെന്റ വാക്കുകെള േകൾേക്കണേമ. 25 ദുസ്സ ഭാവിയായ§ നാബാലിെന*
യജമാനൻ കാര്യമാക്കരുത;് അവൻ തെന്റ േപരുേപാെല തെന്ന ആണ്.
നാബാൽ എന്നാണേല്ലാ അവെന്റ േപർ; േഭാഷത്തം മാ്രതേമ അവെന്റ
കയ്യിൽ ഉള്ള . അടിയൻ, യജമാനൻ അയച്ച േവലക്കാെര കണ്ടിരുന്നില്ല.
26അതുെകാണ്ട് യജമാനേന, യേഹാവയാണ, നിന്നാണ, രക്തപാതകവും
സ്വന്തകയ്യാൽ ്രപതികാരവും െചയ്യാതവണ്ണം യേഹാവ നിെന്ന
തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു;നിെന്റശ്രതുക്കള ംയജമാനന് േദാഷംവിചാരിക്കുന്നവരും
† 25. 17 ദുശ്ശാഠ്യക്കാരൻ െബലിയാലിെന്റ സന്തതി ‡ 25. 18 അഞ്ച് പറ മലരും ഏകേദശം 20
കിേലാ്രഗാം § 25. 25 ദുസ്സ ഭാവിയായ െബലിയാലായ * 25. 25 നാബാലിെന േഭാഷെന
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നാബാലിെനേപ്പാെല ആകെട്ട. 27 ഇേപ്പാൾ യജമാനെന്റ അടുക്കൽ
അടിയൻ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ച† യജമാനെന്റ ബാല്യക്കാർക്ക്
ഇരിക്കെട്ട. 28 അടിയെന്റ കുറ്റം ക്ഷമിേക്കണേമ. യേഹാവ യജമാനന്
സ്ഥിരമാെയാരു ഭവനംപണിയും;കാരണംയേഹാവയുെടയുദ്ധങ്ങളാണേല്ലാ
യജമാനൻ നടത്തുന്നത.് ജീവിതകാലെത്താരിക്കലും നിന്നിൽ േദാഷം
കാണുകയില്ല. 29 ആെരങ്കിലും നിെന്ന പിന്തുടർന്ന് െകാല്ല വാൻ
്രശമിച്ചാലും, യജമാനെന്റ ്രപാണൻ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
പക്കൽ ജീവഭാണ്ഡത്തിൽ െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും; നിെന്റ ശ്രതുക്കള െട
്രപാണെനേയാ അവൻ കവിണയിൽ നിന്ന് എന്നേപാെല എറിഞ്ഞുകളയും.
30 എന്നാൽ യേഹാവ യജമാനന് വാഗ്ദാനം െചയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ
നന്മയും നിവർത്തിച്ച്, നിെന്ന യി്രസാേയലിന് ്രപഭുവാക്കി െവയ്ക്കുേമ്പാൾ
31 കാരണംകൂടാെത രക്തം ചിന്തിെയേന്നാ, ്രപതികാരം െചയ്തു എേന്നാ
പശ്ചാത്താപവും മേനാവ്യഥയും യജമാനന് ഉണ്ടാകയില്ല;എന്നാൽയേഹാവ
യജമാനന് നന്മ െചയ്യ േമ്പാൾ അടിയെനയും ഓർത്തുെകാള്ളണേമ”.
32 ദാവീദ് അബീഗയിലിേനാട് പറഞ്ഞത:് എെന്ന എതിേരൽക്കുവാൻ
നിെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
സ്േതാ്രതം. 33 നിെന്റ വിേവകം സ്തുത്യം; രക്തം െചാരിയാെതയും സ്വന്തം
ൈകെകാണ്ട് ്രപതികാരം െചയ്യാെതയിരിക്കുവാനും ഇന്ന് എെന്നതടഞ്ഞനീ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾ. 34 നിനക്ക് േദാഷം വരാെതയിരിക്കുവാൻ എെന്ന
തടഞ്ഞ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയാണ, നീ േവഗം എെന്ന
എതിേരറ്റ് വന്നിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ േനരം പുലരുേമ്പാേഴക്ക് പുരുഷ്രപജെയാന്നും
നാബാലിന് േശഷിക്കയില്ലായിരുന്നു. 35 പിെന്ന അവൾ െകാണ്ടുവന്നത്
ദാവീദ് അവള െട കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങി അവേളാട്: “സമാധാനേത്താെട
വീട്ടിേലക്ക് േപാക; ഇതാ, ഞാൻ നിെന്റ വാക്ക് േകട്ട് നിെന്റ മുഖം
ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 36 അബീഗയിൽ നാബാലിെന്റ
അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ വീട്ടിൽ രാജവിരുന്നുേപാെല
ഒരു വിരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടു; നാബാലിെന്റ ഹൃദയം ആനന്ദത്തിലായി.
അവന് നല്ലതുേപാെല ലഹരി പിടിച്ചിരുന്നു; അതുെകാണ്ട് അവൾ േനരം
െവളക്കുംവെര വിവരം ഒന്നും അവെന അറിയിച്ചില്ല. 37എന്നാൽ രാവിെല
നാബാലിെന്റ വീഞ്ഞിെന്റ ലഹരി മാറിയേശഷം അവെന്റ ഭാര്യ അവേനാട്
വിവരംഅറിയിച്ചേപ്പാൾഅവെന്റഹൃദയംഅവെന്റഉള്ളിൽജീവനില്ലാത്തതു
േപാെല ആയി. അവൻ ശിലാസമനായി. 38 പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം
യേഹാവ നാബാലിെന ദണ്ഡിപ്പിച്ച . അവൻ മരിച്ച േപായി. 39 നാബാൽ
മരിച്ച എന്ന് ദാവീദ് േകട്ടേപ്പാൾ: “എെന്ന നിന്ദിച്ചതിനാൽ നാബാലിേനാട്
പകരംേചാദിക്കുകയും,അങ്ങയുെട ദാസെന തിന്മ െചയ്യാെത തടയുകയും
െചയ്തയേഹാവയ്ക്ക്സ്േതാ്രതം. നാബാലിെന്റദുഷ്ടതയേഹാവഅവെന്റ
തലയിൽ തെന്ന വരുത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. പിെന്ന ദാവീദ്
അബീഗയിലിെന തനിക്ക് ഭാര്യയാേക്കണ്ടതിന് അവേളാട് സംസാരിപ്പാൻ
ആളയച്ച.് 40 ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ കർേമ്മലിൽ അബീഗയിലിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് അവേളാട:് “നീ ദാവീദിന് ഭാര്യയായിത്തീരുവാൻ
നിെന്ന െകാണ്ടുെചേല്ലണ്ടതിന് ഞങ്ങെള അവൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 41 അവൾ എഴുേന്നറ്റ് നിലംവെര

† 25. 27 കാഴ്ച മെറ്റാരാൾക്ക് നൽകുന്നസമ്മാനം
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തല കുനിച്ച : “ഇതാ, അടിയൻ യജമാനെന്റ ദാസന്മാരുെട കാലുകെള
കഴുകുന്ന ദാസി” എന്നു പറഞ്ഞു. 42 ഉടെന അബീഗയിൽ എഴുേന്നറ്റ്
തെന്റ പരിചാരികമാരായ അഞ്ച് ബാല്യക്കാരത്തികള മായി കഴുതപ്പ റത്ത്
കയറി ദാവീദിെന്റ ദൂതന്മാേരാടുകൂടി െചന്ന് അവന് ഭാര്യയായി തീർന്നു.
43യി്രസാേയലിൽനിന്നും ദാവീദ്അഹീേനാവമിെനയും െകാണ്ടുവന്നു;അവർ
രണ്ടുേപരും ദാവീദിന് ഭാര്യമാരാത്തീർന്നു. 44െശൗല് തെന്റമകള ം ദാവീദിെന്റ
ഭാര്യയുമായിരുന്ന മീഖളിെന ഗല്ലീമ്യനായ ലയീശിെന്റ മകൻ ഫല്തിക്ക്
െകാടുത്തിരുന്നു.

26
1 അതിനുേശഷം സീഫ്യർ ഗിെബയയിൽ െശൗലിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു; “ദാവീദ് മരുഭൂമിക്ക് െതക്കുള്ള ഹഖീലാക്കുന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 2 െശൗല് എഴുേന്നറ്റ് ദാവീദിെന െതരയുവാൻ സീഫ്
മരുഭൂമിയിേലയ്ക്കു് െചന്നു; യി്രസാേയലിൽനിന്നു െതരെഞ്ഞടുത്തിരുന്ന
മൂവായിരംേപരും അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 െശൗല ്
മരുഭൂമിക്ക് െതക്കുള്ള ഹഖീലാക്കുന്നിൽ വഴിയരിെക പാളയം
ഇറങ്ങി. ദാവീദ് മരുഭൂമിയിൽ താമസിച്ച . െശൗല ് തെന്ന േതടി
മരുഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലായി 4 അതുെകാണ്ട്
ദാവീദ് ചാരന്മാെര അയച്ച് െശൗല് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞ്.
5 ദാവീദ് എഴുേന്നറ്റ് െശൗല് പാളയം ഇറങ്ങിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് െചന്നു;
െശൗലും അവെന്റ േസനാപതിയായ േനരിെന്റ മകൻ അബ്േനരും
കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ദാവീദ് കണ്ടു; െശൗല് പാളയത്തിന് നടുവിൽ
കിടന്നുറങ്ങി; പടജ്ജനം അവെന്റ ചുറ്റ ം പാളയമിറങ്ങിയിരുന്നു. 6 ദാവീദ്
ഹിത്യനായ അഹീേമെലക്കിേനാടും, െസരൂയയുെട മകനും േയാവാബിെന്റ
സേഹാദരനുമായ അബീശായിേയാടും: “പാളയത്തിൽ െശൗലിെന്റ
അടുക്കേലക്ക് ആര് എേന്നാടുകൂെട േപാരും” എന്നു േചാദിച്ച . “ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെട വരാം” എന്ന് അബീശായി പറഞ്ഞു. 7 ഇങ്ങെന ദാവീദും
അബീശായിയും രാ്രതിയിൽ പടജ്ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു; െശൗല ്
പാളയത്തിന്നടുവിൽകിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു;അവെന്റകുന്തംഅവെന്റ
തലയുെട അരികിൽ നിലത്ത് കുത്തി നിറുത്തിയിരുന്നു; അബ്േനരും
പടജ്ജനവും അവന് ചുറ്റ ം കിടന്നിരുന്നു. 8 അബീശായി ദാവീദിേനാട:്
“ൈദവം നിെന്റ ശ്രതുവിെന ഇന്ന് നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
അവെന കുന്തംെകാണ്ട് ഒറ്റ കുത്തിന് നിലേത്താട് േചർത്ത് തറയ്ക്കെട്ട;
രണ്ടാമത് കുത്തുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ദാവീദ് അബീശായിേയാട:്
“അവെന നശിപ്പിക്കരുത;് യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തെന്റേമൽ ൈക
െവച്ചാൽ ആരും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാെതേപാകുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
10 “യേഹാവയാണ, യേഹാവ അവെന സംഹരിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ അവൻ
മരിക്കുവാനുള്ള ദിവസം വരും; അെല്ലങ്കിൽ അവൻ പടക്കുെചന്ന്
നശിക്കും; 11ഞാൻയേഹാവയുെടഅഭിഷിക്തെന്റേമൽൈക െവക്കുവാൻ
യേഹാവ ഇടയാക്കരുേത; എങ്കിലും അവെന്റ തലയുെട അടുക്കൽ ഉള്ള
കുന്തവും ജലപാ്രതവും എടുത്തുെകാൾക; നമുക്ക് േപാകാം” എന്നു
ദാവീദ് പറഞ്ഞു. 12 ഇങ്ങെന ദാവീദ് കുന്തവും ജലപാ്രതവും െശൗലിെന്റ
തലയുെട അടുക്കൽനിന്ന് എടുത്ത് അവർ േപാകുകയും െചയ്തു;
ആരും കണ്ടില്ല, ആരും അറിഞ്ഞില്ല, ആരും ഉണർന്നതുമില്ല; അവർ
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എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു;യേഹാവയാൽഗാഢനി്രദഅവരുെട േമൽ
വീണിരുന്നു. 13 ദാവീദ് അപ്പ റം കടന്നുെചന്നു ദൂരത്ത് ഒരു മലമുകളിൽ
നിന്നു; അവർക്ക് മേദ്ധ്യ ആവശ്യത്തിന് അകലമുണ്ടായിരുന്നു. 14 ദാവീദ്
ജനേത്താടും േനരിെന്റ മകനായ അബ്േനരിേനാടും: “അബ്േനേര, നീ
ഉത്തരം പറയുന്നില്ലേയാ” എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു. അതിന് അബ്േനർ:
“രാജസന്നിധിയിൽ കൂകുന്ന നീ ആര്”എന്ന് അേങ്ങാട്ട് േചാദിച്ച . 15 ദാവീദ്
അബ്േനരിേനാട:് “നീ ഒരു പുരുഷൻ അല്ലേയാ? യി്രസാേയലിൽ നിനക്ക്
തുല്യൻ ആരുണ്ട?് അങ്ങെനയിരിെക്ക നിെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന
നീ കാത്തുെകാള്ളാതിരുന്നത് എന്ത?് നിെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന
നശിപ്പിക്കുവാൻ ജനത്തിൽ ഒരുവൻ അവിെട വന്നിരുന്നുവേല്ലാ. 16 നീ
െചയ്ത കാര്യം നന്നായില്ല; യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തനായ നിങ്ങള െട
യജമാനെന കാത്തുെകാള്ളാതിരുന്നതിനാൽ യേഹാവയാണ നിങ്ങൾ
മരണേയാഗ്യർ ആകുന്നു. രാജാവിെന്റ കുന്തവും അവെന്റ തലയുെട
അടുക്കൽ ഇരുന്ന ജലപാ്രതവും എവിെട എന്ന് േനാക്കുക”. 17അേപ്പാൾ
െശൗല ് ദാവീദിെന്റ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു: “എെന്റ മകെന, ദാവീേദ, ഇത്
നിെന്റ ശബ്ദേമാ” എന്നു േചാദിച്ചതിന് ദാവീദ് “എെന്റ ശബ്ദം തെന്ന,
യജമാനനായ രാജാേവ” എന്നു പറഞ്ഞു. 18 “യജമാനൻ ഇങ്ങെന
അടിയെന േതടിനടക്കുന്നത്എന്തിന?്അടിയൻഎന്ത് െചയ്തു?അടിയെന്റ
പക്കൽ എന്ത് േദാഷമാണുള്ളത?് 19 അതുെകാണ്ട് യജമാനനായ
രാജാവ് അടിയെന്റ വാക്കു േകൾേക്കണേമ; തിരുേമനിെയ അടിയന്
എതിരായി വിട്ടിരിക്കുന്നത് യേഹാവയാകുന്നു എങ്കിൽഅവൻ ഒരു വഴിപാട്
സ്വീകരിച്ച് ്രപസാദിക്കുമാറാകെട്ട; മനുഷ്യർ എങ്കിേലാ അവർ യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കെട്ട. യേഹാവയുെട അവകാശത്തിൽ എനിക്ക്
പങ്കില്ലാതാകത്തക്കവിധം നീ േപായി അന്യൈദവങ്ങെള േസവിക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു അവർ എെന്ന ഇന്ന് പുറത്ത് തള്ളിയിരിക്കുന്നു. 20എെന്റ രക്തം
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നിലത്ത് വീഴരുേത; ഒരുവൻ പർവ്വതങ്ങളിൽ ഒരു
കാട്ട േകാഴിെയ േതടുന്നതുേപാെല യി്രസാേയൽ രാജാവ് ഒരു ഒറ്റ െചള്ളിെന
െതരഞ്ഞ് പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു”എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. 21അതിന് െശൗല് :
“ഞാൻ പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു; എെന്റ മകേന, ദാവീേദ, മടങ്ങിവരിക;
എെന്റ ജീവൻ ഇന്ന് നിനക്ക് വിലേയറിയതായി േതാന്നിയതുെകാണ്ട്
ഞാൻ ഇനി നിനക്ക് േദാഷം െചയ്കയില്ല; ഞാൻ േഭാഷത്വം ്രപവർത്തിച്ച്
അത്യന്തം െതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 22 ദാവീദ് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് “രാജാേവ, കുന്തം ഇതാ; ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുവൻ വന്ന്
െകാണ്ടുേപാകെട്ട. 23 യേഹാവ ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ നീതിക്കും
വിശ്വസ്തെതക്കും തക്കവിധം പകരം നല്കെട്ട; യേഹാവ ഇന്ന് നിെന്ന
എെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; എങ്കിലും യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തെന്റേമൽ
ൈകെവപ്പാൻ എനിക്ക് മനസ്സായില്ല. 24 എന്നാൽ നിെന്റ ജീവൻ ഇന്ന്
എനിക്ക് വിലേയറിയതായിരുന്നതുേപാെല എെന്റ ജീവൻ യേഹാവയ്ക്ക്
വിലേയറിയതായിരിക്കെട്ട; അവൻ എെന്ന സകല കഷ്ടതയിൽനിന്നും
രക്ഷിക്കുമാറാകെട്ട”. 25 അേപ്പാൾ െശൗല് ദാവീദിേനാട:് “എെന്റ
മകേന, ദാവീേദ, നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ; നീ കൃതാർത്ഥനാകും; നീ
ജയം്രപാപിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. പിെന്ന ദാവീദ് തെന്റ വഴിക്ക് േപായി;
െശൗലും തെന്റസ്ഥലേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.
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1അേപ്പാൾ ദാവീദ:് ഞാൻ ഒരു ദിവസം െശൗലിെന്റ കയ്യാൽ നശിേക്കണ്ടി
വരും; െഫലിസ്ത്യരുെട േദശേത്തക്ക് ഓടി രക്ഷെപടുകയല്ലാെത എനിക്ക്
േവെറ നിവൃത്തിയില്ല; െശൗല ്അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽേദശെത്താെക്കയും
എെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നത് മതിയാക്കും; ഞാൻ അവെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
രക്ഷെപടും എന്ന് മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ച . 2അങ്ങെന ദാവീദ് യാ്രത തിരിച്ച .
അവനും കൂെടയുള്ള അറുനൂറ് േപരും ഗത്ത ് രാജാവായ മാേവാക്കിെന്റ
മകൻ ആഖീശിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു. 3 യി്രസേയല്ക്കാരത്തിയായ
അഹീേനാവം, നാബാലിെന്റ ഭാര്യയായിരുന്ന അബീഗയിൽ എന്ന രണ്ട്
ഭാര്യമാരുമായി ദാവീദ് കുടുംബസഹിതംഅവെന്റഎല്ലാആള കള ംഗത്തിൽ
ആഖീശിെന്റ അടുക്കൽ താമസിച്ച . 4 ദാവീദ് ഗത്തിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി
എന്ന് െശൗലിന് അറിവുകിട്ടി; അവൻ പിെന്ന അവെന അേന്വഷിച്ചതുമില്ല.
5 ദാവീദ് ആഖീശിേനാട:് “നിനക്ക് എേന്നാട് കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ നാട്ടിൻപുറത്ത്
എനിക്ക് ഒരുസ്ഥലം കല്പിച്ച തേരണം;അവിെടഞാൻ താമസിച്ച െകാള്ളാം.
രാജനഗരത്തിൽ നിെന്റ അടുക്കൽ അടിയൻ താമസിക്കുന്നത് എന്തിന”്
എന്നുപറഞ്ഞു. 6ആഖീശ്അന്നുതെന്നഅവന്സിക്ലാഗ് കല്പിച്ച െകാടുത്തു;
അതുെകാണ്ട് സിക്ലാഗ് ഇന്നുവെരയും െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർക്ക്
അവകാശെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

7 ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യേദശത്ത് ഒരു വർഷവും നാല് മാസവും താമസിച്ച .
8 ദാവീദും അവെന്റ ആള കള ം െഗശൂര്യെരയും െഗ്രസിയെരയും
അമാേലക്യെരയും െചന്ന് ആ്രകമിച്ച . ഇവർ ശൂർ വെരയും മി്രസയീംേദശം
വെരയുമുള്ള നാട്ടിെല പൂർവ്വ നിവാസികളായിരുന്നു. 9 എന്നാൽ
ദാവീദ് ആ േദശെത്ത ആ്രകമിച്ച ; പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും
ജീവേനാെട െവച്ചില്ല; ആടുമാടുകൾ, കഴുതകൾ, ഒട്ടകങ്ങൾ, വസ്്രതങ്ങൾ
എന്നിവെയാെക്കയും അപഹരിച്ച് ആഖീശിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു.
10 “നിങ്ങൾ ഇന്ന് എവിെടയാണ് േപായി ആ്രകമിച്ചത”് എന്ന് ആഖീശ്
േചാദിച്ചതിന്: “െയഹൂെദക്ക് െതക്കും െയരപ്േമല്യര ്ക്ക് െതക്കും േകന്യർക്കു
െതക്കും” എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു. 11 ദാവീദ് ഇങ്ങെനെയാെക്കയും
െചയ്തു, െഫലിസ്ത്യരുെട േദശത്ത് താമസിച്ച കാലെമല്ലാം അവൻ
ഇങ്ങെനയായിരുന്നു എന്ന വിവരം ഗത്തിൽ അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ ദാവീദ്
പുരുഷെനയാകെട്ട സ്്രതീെയയാകെട്ട ജീവേനാെട െവച്ചില്ല. 12 “ദാവീദ്
സ്വജനമായ യി്രസാേയലിന് െവറുപ്പായതുെകാണ്ട് അവൻ എന്നും എെന്റ
ദാസനായിരിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞ്ആഖീശ്അവനിൽവിശ്വസിച്ച .
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1 ആ കാലത്ത് െഫലിസ്ത്യർ യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധം െചേയ്യണ്ടതിന്
തങ്ങള െട േസനകെള ഒന്നിച്ച കൂട്ടി;അേപ്പാൾആഖീശ് ദാവീദിേനാട:് “നീയും
നിെന്റആള കള ം എേന്നാടുകൂെട യുദ്ധത്തിന് േപാേരണം”എന്നു പറഞ്ഞു.
2അേപ്പാൾദാവീദ്ആഖീശിേനാട:് “അടിയന്എന്ത്െചയ്യ വാൻകഴിയുംഎന്ന്
നീ കാണുക”എന്നു പറഞ്ഞു. ആഖീശ് ദാവീദിേനാട:് “അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
നിെന്നഎേപ്പാഴുംഎെന്റഅംഗരക്ഷകരിൽ ്രപധാനിയാക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 എന്നാൽ ശമൂേവൽ മരിച്ച േപായിരുന്നു; യി്രസാേയെലല്ലാം
അവെനക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച് അവെന്റ സ്വന്തപട്ടണമായ രാമയിൽ അവെന
അടക്കം െചയ്തിരുന്നു. െശൗല് െവളിച്ചപ്പാടന്മാെരയും മ്രന്തവാദികെളയും
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േദശത്തുനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. 4എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യർ ഒന്നിച്ച കൂടി
ശൂേനമിൽ പാളയം ഇറങ്ങി; െശൗല ്എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും ഒന്നിച്ച കൂട്ടി
ഗിൽേബാവയിൽ പാളയം ഇറങ്ങി. 5 െശൗല് െഫലിസ്ത്യരുെട ൈസന്യെത്ത
കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട,് അവെന്റ ഹൃദയം വിെറച്ച . 6 െശൗല് യേഹാവേയാട്
േചാദിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവ അവേനാട് സ്വപ്നംെകാേണ്ടാ ഊറീംെകാേണ്ടാ
്രപവാചകന്മാെരെക്കാേണ്ടാ ഉത്തരംഅരുളിയില്ല. 7അേപ്പാൾ െശൗല് തെന്റ
ഭൃത്യന്മാേരാട്: “എനിക്ക് ഒരു െവളിച്ചപ്പാടത്തിെയഅേന്വഷിക്കുവിൻ;ഞാൻ
അവള െടഅടുക്കൽെചന്ന്േചാദിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.അവെന്റഭൃത്യന്മാർ
അവേനാട:് “ഏൻ-േദാരിൽ ഒരു െവളിച്ചപ്പാടത്തി ഉണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞു.
8 െശൗല ് േവഷംമാറി, രണ്ടാെളയും കൂട്ടി, രാ്രതിയിൽ ആ സ്്രതീയുെട
അടുക്കൽ എത്തി: “െവളിച്ചപ്പാടാത്മാവുെകാണ്ട് നീ എനിക്കായി ്രപശ്നം
േനാക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്നവെന െകാണ്ടുവരുകയും െചേയ്യണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 സ്്രതീ അവേനാട:് “െശൗല് െവളിച്ചപ്പാടന്മാെരയും
മ്രന്തവാദികെളയും േദശത്തുനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ; എെന്ന നശിപ്പിക്കാൻ നീ എെന്റ ജീവന് െകണി
ഒരുക്കുന്നത് എന്തിന?്” എന്നു പറഞ്ഞു. 10 “യേഹാവയാണ ഈ
കാര്യം െകാണ്ട് നിനക്ക് ഒരു േദാഷവും ഭവിക്കുകയില്ല” എന്ന് െശൗല് 
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ അവേളാട് സത്യംെചയ്തു. 11 “ഞാൻ
ആെര വരുത്തിത്തേരണം” എന്ന് സ്്രതീ േചാദിച്ചതിന്: “ശമൂേവലിെന
വരുത്തിത്തേരണം” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 12 സ്്രതീ ശമൂേവലിെന
കണ്ടേപ്പാൾ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച . എന്നിട്ട് െശൗലിേനാട:് “നീ എെന്ന
ചതിച്ചത് എന്തിന?് നീ െശൗല ്ആകുന്നുവേല്ലാ”എന്നു പറഞ്ഞു. 13 രാജാവ്
അവേളാട:് “ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നീ കാണുന്നത് എന്ത?്” എന്ന് േചാദിച്ചതിന:് “ഒരു
േദവൻ ഭൂമിയിൽനിന്ന് കയറി വരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു” എന്ന് സ്്രതീ
െശൗലിേനാട് പറഞ്ഞു. 14 അവൻ അവേളാട:് “അവെന്റ രൂപം എന്ത്
എന്ന് േചാദിച്ചതിന് അവൾ: “ഒരു വൃദ്ധൻ കയറിവരുന്നു; അവൻ ഒരു
അങ്കിയും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ അത് ശമൂേവൽ
എന്നറിഞ്ഞ് െശൗല് സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച . 15 ശമൂേവൽ
െശൗലിേനാട:് “നീ എെന്ന ഇവിെട െകാണ്ടുവന്ന് എെന്റ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക്
ഭംഗം വരുത്തിയത് എന്ത”് എന്നു േചാദിച്ച . അതിന് െശൗല് : “ഞാൻ
മഹാകഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു; െഫലിസ്ത്യർ എേന്നാട് യുദ്ധം െചയ്യന്നു;
ൈദവം എെന്ന വിട്ട മാറിയിരിക്കുന്നു; ്രപവാചകന്മാെരെക്കാണ്ടാകെട്ട
സ്വപ്നംെകാണ്ടാകെട്ട എേന്നാട് ഉത്തരമരുള ന്നില്ല; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
എന്ത് െചേയ്യണെമന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതേരണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്ന
വിളിപ്പിച്ച ”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 16അതിന് ശമൂേവൽ: “ൈദവം നിെന്ന
വിട്ട മാറി നിനക്ക് ശ്രതു ആയതിനാൽ നീ എന്തിന് എേന്നാട് േചാദിക്കുന്നു?
17 യേഹാവ എെന്നെക്കാണ്ട് പറയിച്ചതുേപാെല അവൻ നിേന്നാട്
െചയ്തിരിക്കുന്നു; രാജത്വം യേഹാവ നിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് പറിെച്ചടുത്ത്
നിെന്റ കൂട്ട കാരനായ ദാവീദിന് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 18 നീ യേഹാവയുെട
കല്പന േകട്ടില്ല;അമാേലക്കിെന്റേമൽഅവെന്റ ഉ്രഗേകാപം നടത്തിയതുമില്ല;
അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഈ കാര്യം ഇന്ന് നിേന്നാട് െചയ്തിരിക്കുന്നു.
19 യേഹാവ നിെന്നയും യി്രസാേയലിെനയും െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കും; നാെള നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും എേന്നാടുകൂെട ആകും;
യി്രസാേയൽപാളയെത്ത യേഹാവ െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും”.
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20 െപെട്ടന്ന് െശൗല് െനടുനീളത്തിൽ നിലത്ത് വീണു. ശമൂേവലിെന്റ
വാക്കുകൾ കാരണം ഭയെപ്പട്ട േപായി; അവനിൽ ഒട്ട ം ബലമില്ലാെതയായി;
അന്ന് രാവും പകലും അവൻ ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. 21അേപ്പാൾആ
സ്്രതീ െശൗലിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്, അവൻ ഏറ്റവും പരി്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നത്
കണ്ട്അവേനാട:് “അടിയൻനിെന്റവാക്ക് േകട്ട് ജീവെന ഉേപക്ഷിച്ച െകാണ്ട്,
നീഎേന്നാട് പറഞ്ഞവാക്ക്അനുസരിച്ച വേല്ലാ. 22അതുെകാണ്ട്അടിയെന്റ
വാക്ക് നീയും േകൾേക്കണേമ. ഞാൻ ഒരു കഷണം അപ്പം നിെന്റ മുമ്പിൽ
െവക്കെട്ട; നീ തിേന്നണം; എന്നാൽ യാ്രത െചയ്യ വാൻ നിനക്ക് ബലം
ഉണ്ടാകും”എന്നുപറഞ്ഞു. 23അതിന്അവൻ: “േവണ്ടാ,ഞാൻതിന്നുകയില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു; എങ്കിലും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരും ആ സ്്രതീയും അവെന
നിർബന്ധിച്ച ; അവൻ അവരുെട വാക്ക് േകട്ട് നിലത്തുനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ്
െമത്തേമൽ ഇരുന്നു. 24 സ്്രതീയുെട വീട്ടിൽ ഒരു തടിച്ച പശുക്കിടാവ്
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ േവഗത്തിൽ അതിെന അറുത്ത,് മാവ് എടുത്ത്
കുെഴച്ച് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ചുട്ട . 25 അവൾ അത് െശൗലിെന്റയും
ഭൃത്യന്മാരുെടയും മുമ്പിൽ െവച്ച . അവർ അത് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് എഴുേന്നറ്റ്
രാ്രതിയിൽതെന്നേപായി.

29
1അതിനുേശഷംെഫലിസ്ത്യർതങ്ങള െടേസനകെളെയല്ലാംഅേഫക്കിൽ
ഒന്നിച്ച കൂട്ടി; യി്രസാേയല്യരും യി്രസേയലിൽ ഉള്ള ഉറവിനരിെക
പാളയം ഇറങ്ങി. 2 അേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ നൂറുനൂറായും
ആയിരം ആയിരമായും മുൻേപാട്ട് നീങ്ങി; എന്നാൽ ദാവീദും അവെന്റ
ആള കള ം പിൻപടയിൽ ആഖീശിേനാടുകൂെട ആയിരുന്നു. 3 െഫലിസ്ത്യ
്രപഭുക്കന്മാർ േചാദിച്ച ; “ഈ എ്രബായർ ഇവിെട എന്ത് െചയ്യന്നു?”
ആഖീശ് െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാേരാടു പറഞ്ഞു; “ഇവൻ ദാവീദല്ലേയാ?
യി്രസാേയൽ രാജാവായ െശൗലിെന്റ ഭൃത്യനായിരുന്ന ദാവീദ;് എ്രതനാളായി
എ്രതസംവത്സരമായി അവൻ എേന്നാടുകൂെട പാർക്കുന്നു. അവൻ
എെന്ന ആ്രശയിച്ചതുമുതൽ ഇന്നുവെര ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും
കണ്ടിട്ടില്ല”. 4എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ ആഖീശിേനാട് േകാപിച്ച ;
“നീ അവന് കല്പിച്ച െകാടുത്തസ്ഥലേത്തക്ക് െപായ്െക്കാൾവാൻ അവെന
മടക്കിഅയക്ക; അവൻ യുദ്ധത്തിന് നേമ്മാടുകൂെട വരരുത;് അവൻ
യുദ്ധത്തിൽ നമുക്കു േ്രദാഹിയായി തീർേന്നക്കാം; ഈ ആള കള െട
തലകെളെക്കാണ്ടല്ലാെതമെറ്റന്തുെകാണ്ടാകുന്നുഅവൻതെന്റയജമാനെന
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നത?്
5െശൗല് ആയിരെത്തെകാന്നു
ദാവീേദാ പതിനായിരെത്ത
എന്ന് െചാല്ലി അവർ നൃത്തത്തിൽ ഗാന്രപതിഗാനം പാടിയ ദാവീദ്
ഇവനല്ലേയാ?” എന്നു െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ അവേനാട് പറഞ്ഞു.
6അേപ്പാൾആഖീശ് ദാവീദിെനവിളിച്ച്അവേനാട് പറഞ്ഞു; “യേഹാവയാണ,
നീ പരമാർത്ഥിയും പാളയത്തിൽ എേന്നാടുകൂെടയുള്ള നിെന്റ േപാക്കും
വരവും എനിക്ക് േബാധിച്ചതും ആകുന്നു. നീ എെന്റ അടുക്കൽ വന്ന
നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും ഞാൻ നിന്നിൽ ഒരു േദാഷവും കണ്ടിട്ടില്ല;
എന്നാൽ ്രപഭുക്കന്മാർക്ക് നിെന്ന ഇഷ്ടമല്ല. 7ആകയാൽ നീ െചയ്യന്നത്
െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർക്ക് അനിഷ്ടമായി േതാന്നാതിരിേക്കണ്ടതിന്
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സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാൾക”. 8 ദാവീദ് ആഖീശിേനാട്
േചാദിച്ച : “എന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് െചയ്തു? എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിെന്റ ശ്രതുക്കള െട േനെര ഞാൻ െചന്ന് െപാരുതി കൂടാതവണ്ണം
നിേന്നാടുകൂെട ഇരുന്ന നാൾമുതൽ ഇന്നുവെര നീ അടിയനിൽ എന്ത്
കണ്ടിരിക്കുന്നു”. 9ആഖീശ് ദാവീദിേനാട് മറുപടി പറഞ്ഞു: “എനിക്കറിയാം;
എനിക്ക് നിെന്ന ഒരു ൈദവദൂതെനേപ്പാെല േബാധിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ
െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ: “അവൻഞങ്ങേളാടുകൂെട യുദ്ധത്തിന് വരരുത”്
എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 10 ആകയാൽ നിേന്നാടുകൂെട വന്നിരിക്കുന്ന
നിെന്റ യജമാനെന്റ ഭൃത്യന്മാരുമായി നന്നാ രാവിെല എഴുേന്നറ്റ െകാൾക;
അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ് െവളിച്ചം ആയ ഉടെന െപായ്െക്കാൾവിൻ”.
11 ഇങ്ങെന ദാവീദും അവെന്റ ആള കള ം െഫലിസ്ത്യേദശേത്തക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ രാവിെലഎഴുേന്നറ്റ ; െഫലിസ്ത്യേരാ യി്രസാേയലിേലക്ക്
േപായി.

30
1 22 ദാവീദും അവെന്റ ആള കള ം മൂന്നാംദിവസം സിക്ലാഗിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അമാേലക്യർ െതെക്കേദശവും സിക്ലാഗും ആ്രകമിച്ച്
സിക്ലാഗിെന ജയിച്ച് അതിെന തീെവച്ച് ചുട്ട കളഞ്ഞിരുന്നു.
2അവിെടയുള്ള വലിയവരും െചറിയവരുമായ സ്്രതീകെള പിടിച്ച െകാണ്ട്
േപായതല്ലാെത ആെരയും െകാന്നില്ല. 3 ദാവീദും അവെന്റ ആള കള ം
പട്ടണത്തിേലക്ക് വന്നേപ്പാൾഅത് തീെവച്ച് ചുട്ടിരിക്കുന്നതും ഭാര്യമാെരയും
പു്രതീപു്രതന്മാെരയും അടിമകളായി െകാണ്ടുേപായിരിക്കുന്നതും കണ്ടു.
4അേപ്പാൾ ദാവീദും കൂെടയുള്ളജനവും കരയുവാൻബലമില്ലാതാകുേവാളം
ഉറെക്ക കരഞ്ഞു. 5 യി്രസേയൽക്കാരി അഹീേനാവം, കർേമ്മല്ക്കാരൻ
നാബാലിെന്റ ഭാര്യയായിരുന്ന അബീഗയിൽ എന്നീ ദാവീദിെന്റ രണ്ടു
ഭാര്യമാെരയും അവർ പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായിരുന്നു. 6 ദാവീദ് വലിയ
ദുഃഖത്തിലായി; ജനത്തിൽ ഓേരാരുത്തരുെടയും ഹൃദയം അവരവരുെട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും കുറിച്ച വ്യസനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട്
അവെന കെല്ലറിേയണെമന്ന് ജനം പറഞ്ഞു; ദാവീദ് തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയിൽൈധര്യെപ്പട്ട .

7 ദാവീദ് അഹീേമെലക്കിെന്റ മകനായ അബ്യാഥാർപുേരാഹിതേനാട്:
“ഏേഫാദ് ഇവിെട െകാണ്ടുവരിക” എന്ന് പറഞ്ഞു. അബ്യാഥാർ ഏേഫാദ്
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 8അേപ്പാൾ ദാവീദ് യേഹാവേയാട്:
“ഞാൻ ഈ കൂട്ടെത്ത പിന്തുടേരണേമാ? ഞാൻ അവെര പിടികൂടുേമാ”
എന്ന് േചാദിച്ച . “പിന്തുടരുക; നീ അവെര നിശ്ചയമായി പിടികൂടി
സകലവും വീണ്ടുെകാള്ള ം”എന്ന് അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 9അങ്ങെന ദാവീദും
കൂെടയുള്ള അറുനൂറ് േപരും െബേസാർേതാട്ടിൽ എത്തി; ബാക്കിയുള്ളവർ
അവിെട താമസിച്ച . 10 െബേസാർേതാടു കടക്കുവാൻ കഴിയാെത
ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഇരുനൂറുേപർ പുറകിൽ താമസിച്ച . ദാവീദും നാനൂറുേപരും
പിന്തുടർന്നുെചന്നു. 11 അവർ വയലിൽെവച്ച് ഒരു മി്രസയീമ്യെന കണ്ട്
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു; അവന് അപ്പം െകാടുത്തു.
അവൻ തിന്നു; അവന് കുടിക്കുവാൻ െവള്ളവും െകാടുത്തു. 12അവർ
അവന് ഒരു കഷണം അത്തിയടയും രണ്ട് ഉണക്കമുന്തിരിക്കുലയും
െകാടുത്തു; അത് തിന്നേപ്പാൾ അവെന്റ ശക്തി അവന് തിരിെക
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ലഭിച്ച ; മൂന്നു രാവും മൂന്നു പകലും അവൻ ആഹാരം കഴിക്കുകേയാ
െവള്ളം കുടിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. 13 ദാവീദ് അവേനാട:്
“നീ ആരുെട ആൾ? നീ എവിെടനിന്ന് വരുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ചതിന്
അവൻ: “ഞാൻ ഒരു മി്രസയീമ്യബാല്യക്കാരൻ; ഒരു അമാേലക്യെന്റ ഭൃത്യൻ.
മൂന്നുദിവസം മുെമ്പ എനിക്ക് േരാഗം പിടിച്ചതുെകാണ്ടു എെന്റ യജമാനൻ
എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു. 14 ഞങ്ങൾ േ്രകത്യരുെട െതെക്കനാടും
െയഹൂദ്യേദശവും കാേലബിെന്റ െതെക്കദിക്കും ആ്രകമിച്ച ; സിക്ലാഗ്
ഞങ്ങൾ തീെവച്ച ചുട്ട കളഞ്ഞു. 15 ദാവീദ് അവേനാട:് “ആ കൂട്ടത്തിെന്റ
അടുക്കേലക്ക് നീ വഴികാണിച്ച തരുേമാ” എന്ന് േചാദിച്ചതിന് അവൻ:
“നീ എെന്ന െകാല്ല കേയാ എെന്റ യജമാനെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുകേയാ
െചയ്കയിെല്ലന്നു ൈദവനാമത്തിൽഎേന്നാട് സത്യം െചയ്താൽഅവരുെട
അടുക്കേലക്ക് വഴികാണിച്ച തരാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അങ്ങെന
അവൻ ദാവീദിെന കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചന്നേപ്പാൾ അവർ ഭൂതലെത്തങ്ങും
പരക്കുകയും, തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െഫലിസ്ത്യേദശത്തുനിന്നും
െയഹൂദാേദശത്തുനിന്നും അപഹരിച്ച് െകാണ്ടുവന്ന വലിയ െകാള്ളെകാണ്ട്
ഉത്സവം േഘാഷിക്കയും െചയ്യന്നത് കണ്ടു. 17 ദാവീദ് അവെര സന്ധ്യമുതൽ
പിെറ്റന്നാൾ ൈവകുേന്നരംവെര സംഹരിച്ച ; ഒട്ടകപ്പ റത്ത് കയറി
ഓടിേപായ നാനൂറ് ബാല്യക്കാർഅല്ലാെതഅവരിൽ ഒരുവനും രക്ഷെപട്ടില്ല.
18 അമാേലക്യർ അപഹരിച്ച് െകാണ്ടുേപായിരുന്നെതാെക്കയും ദാവീദ്
വീെണ്ടടുത്തു; തെന്റ രണ്ടു ഭാര്യമാെരയും ദാവീദ് രക്ഷെപടുത്തി.
19 അവർ അപഹരിച്ച് െകാണ്ടുേപായതിൽ െചറുേതാ, വലുേതാ,
പു്രതന്മാേരാ, പു്രതിമാേരാ, െകാള്ളേയാ യാെതാന്നും കിട്ടാതിരുന്നില്ല;
ദാവീദ് എല്ലാം മടക്കി െകാണ്ടുേപാന്നു. 20 ദാവീദ് ആടുമാടുകെള
ഒെക്കയും പിടിച്ച . അവെയ അവർ തങ്ങള െട നാല ്ക്കാലികൾക്ക്
മുമ്പിൽ നടത്തി: “ഇത് ദാവീദിെന്റ െകാള്ളമുതൽ” എന്നു പറഞ്ഞു.
21ദാവീദിേനാടുകൂെട േപാകുവാൻകഴിയാെതക്ഷീണിച്ച് െബേസാർേതാട്ടിൽ
താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇരുനൂറുേപരുെട അടുക്കൽ ദാവീദ് എത്തിയേപ്പാൾ
അവർ ദാവീദിെനയും കൂെടയുള്ള ജനെത്തയും എതിേരറ്റ് െചന്നു; ദാവീദ്
ജനത്തിെന്റ സമീപത്ത് വന്ന് അവേരാട് കുശലം േചാദിച്ച . 22 എന്നാൽ
ദാവീദിേനാടുകൂെട േപായിരുന്നവരിൽ ദുഷ്ടരും നീചരുമായ* ഏവരും:
“ഇവർ നേമ്മാടുകൂെട േപാരാഞ്ഞതിനാൽ നാം വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന
െകാള്ളയിൽ ഓേരാരുത്തെന്റ ഭാര്യെയയും മക്കെളയും ഒഴിെക അവർക്ക്
ഒന്നും െകാടുക്കരുത,് അവെര അവർ കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െപായ്െക്കാള്ളെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അേപ്പാൾ ദാവീദ:് “എെന്റ സേഹാദരന്മാേര;
നെമ്മ രക്ഷിക്കുകയും നമ്മുെടേനെര വന്ന കൂട്ടെത്ത നമ്മുെട കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കുകയും െചയ്ത യേഹാവ നമുക്ക് തന്നിട്ട ള്ളതിെനെക്കാണ്ട്
നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന െചയ്യരുത.് 24 ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങള െട
വാക്ക് ആർ സമ്മതിക്കും? യുദ്ധത്തിന് േപാകുന്നവെന്റ ഓഹരിയും
സാധനങ്ങൾക്കരിെക താമസിക്കുന്നവെന്റ ഓഹരിയും ഒരുേപാെല
ആയിരിേക്കണം;അവർസമാംശമായി ഭാഗിെച്ചടുേക്കണം”എന്നു പറഞ്ഞു.
25അന്നുമുതൽകാര്യംഅങ്ങെനതെന്നനടന്നു;അവൻഅത്യി്രസാേയലിന്
ഇന്നുവെരയുള്ളചട്ടവും നിയമവുംആക്കി.

* 30. 22 നീചരുമായ െബലിയാലുമായ, 1ശമുേവല ്1:16 േനാക്കുക
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26 ദാവീദ് സിക്ലാഗിൽ വന്നേശഷം െയഹൂദാമൂപ്പന്മാരായ തെന്റ
സ്േനഹിതന്മാർക്കു് െകാള്ളയിൽ ഒരംശം െകാടുത്തയച്ച്: “ഇതാ,
യേഹാവയുെട ശ്രതുക്കെള െകാള്ളയിട്ടതിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
സമ്മാനം” എന്നു പറഞ്ഞു. 27 േബേഥലിൽ ഉള്ളവർക്കും െതെക്ക
രാമത്തിലുള്ളവർക്കും യത്ഥീരിൽ ഉള്ളവർക്കും 28 അേരാേവരിൽ
ഉള്ളവർക്കും സിഫ്േമാത്തിലുള്ളവർക്കും എസ്െതേമാവയിലുള്ളവർക്കും
29 രാഖാലിലുള്ളവർക്കും െയരപ്േമല്യരുെട പട്ടണങ്ങളിലുള്ളവർക്കും
േകന്യരുെട പട്ടണങ്ങളിലുള്ളവർക്കും 30-31 േഹാർമ്മയിലുള്ളവർക്കും
േകാർ-ആശാനിൽ ഉള്ളവർക്കും അഥാക്കിലുള്ളവർക്കും
െഹേ്രബാനിലുള്ളവർക്കും ദാവീദും അവെന്റ ആള കള ം സഞ്ചരിച്ച വന്ന
സകലസ്ഥലങ്ങളിേലക്കും െകാടുത്തയച്ച .

31
1അേപ്പാൾെഫലിസ്ത്യർയി്രസാേയലിേനാട്യുദ്ധംെചയ്തു;യി്രസാേയല്യർ
െഫലിസ്ത്യരുെട മുമ്പിൽനിന്ന്ഓടി ഗിൽേബാവപർവ്വതത്തിൽമരിച്ച വീണു.
2 െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും പിന്തുടർന്നു;
െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിെന്റ പു്രതന്മാരായ േയാനാഥാൻ, അബീനാദാബ,്
മല് ക്കീശൂവ എന്നിവെര െകാന്നു. 3 എന്നാൽ ൈസന്യം െശൗലിെന്റ
േനെര ഏറ്റവും ശക്തിെപ്പട്ട ; വില്ലാളികൾ അവെന ഉപ്രദവിച്ച,് മാരകമായി
മുറിേവൽപ്പിച്ച . 4 െശൗല് തെന്റ ആയുധവാഹകേനാട:് “ഈ
അ്രഗചർമ്മികൾ എെന്ന കുത്തിെക്കാല്ല കയും അപമാനിക്കുകയും
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്നിെന്റവാൾഊരിഎെന്നകുത്തുക”എന്നുപറഞ്ഞു.
ആയുധവാഹകൻ ഭയെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് അവൻ അങ്ങെന െചയ്തില്ല;
അതുെകാണ്ട് െശൗല ് ഒരു വാൾ പിടിച്ച് അതിേന്മൽ വീണു. 5 െശൗല് 
മരിച്ച എന്ന് അവെന്റ ആയുധവാഹകൻ കണ്ടേപ്പാൾ അവനും അങ്ങെന
തെന്ന തെന്റ വാളിേന്മൽ വീണ് അവേനാടുകൂെട മരിച്ച . 6 അങ്ങെന
െശൗലും, അവെന്റ മൂന്നു പു്രതന്മാരും, അവെന്റ ആയുധവാഹകനും,
അവെന്റആള കൾ ഒെക്കയും അന്നുതെന്ന ഒന്നിച്ച് മരിച്ച . യി്രസാേയല്യർ
ഓടിേപ്പായി. 7 െശൗലും പു്രതന്മാരും മരിച്ച എന്ന് താഴ്വരയുെട അപ്പ റത്തും
േയാർദ്ദാനക്കെരയും ഉള്ള യി്രസാേയല്യർ അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ
പട്ടണങ്ങെള ഉേപക്ഷിച്ച് ഓടിേപ്പാകുകയും െഫലിസ്ത്യർ വന്ന് അവിെട
പാർക്കുകയും െചയ്തു.

8 പിേറ്റദിവസം െഫലിസ്ത്യർ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട വസ്്രതം ഉരിവാൻ
വന്നേപ്പാൾ െശൗലും പു്രതന്മാരും ഗിൽേബാവപർവ്വതത്തിൽ
വീണുകിടക്കുന്നത് കണ്ടു. 9 അവർ െശൗലിെന്റ തലെവട്ടി, അവെന്റ
ആയുധവർഗ്ഗം അഴിെച്ചടുത്ത് തങ്ങള െട േക്ഷ്രതങ്ങളിലും ജനത്തിെന്റ
ഇടയിലും വാർത്ത അറിയിേക്കണ്ടതിന് െഫലിസ്ത്യേദശെത്തല്ലാടവും
ആളയച്ച.് 10അവെന്റആയുധവർഗ്ഗം അവർ അസ്േതാെരത്ത് േദവിയുെട
േക്ഷ്രതത്തിൽെവച്ച ;അവെന്റശരീരംഅവർ േബത്ത്-ശാെന്റചുവരിേന്മൽ
തൂക്കി. 11എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിേനാട് െചയ്തത് ഗിെലയാദിെല
യാേബശ് നിവാസികൾ േകട്ടേപ്പാൾ 12 ശൂരന്മാരായ എല്ലാവരും രാ്രതി
നടന്നുെചന്ന് േബത്ത-്ശാെന്റ ചുവരിൽനിന്ന് െശൗലിെന്റ ശവവും അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെട ശവങ്ങള ംഎടുത്ത് യാേബശിൽ െകാണ്ടുവന്ന്അവിെടെവച്ച്
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ദഹിപ്പിച്ച . 13അവരുെടഅസ്ഥികെളഅവർഎടുത്ത് യാേബശിെല പിചുല
എന്ന് േപരുള്ളവൃക്ഷത്തിെന്റചുവട്ടിൽകുഴിച്ചിട്ട ;ഏഴ് ദിവസം ഉപവസിച്ച .
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2ശമൂേവൽ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
േലഖകൻ ആെരന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമല്ല. സംഭവങ്ങള െട
പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശമുേവൽ ്രപവാചകെന്റ മരണേശഷമാണ് രചന
നടന്നിട്ട ള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും ശമുേവല ് ഒരു
്രഗന്ഥത്തിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നു. െസപ്റ്റജിന ്റ് പരിഭാഷകരാണ് രണ്ടു
പുസ്തകമാക്കി തിരിച്ചത.് ഒന്നാം പുസ്തകം െശൗലിെന്റ മരണേത്താെട
അവസാനിക്കുകയും രണ്ടാം പുസ്തകം ദാവിദിെന്റ ഭരണകാലത്ത്
ആരംഭിക്കുന്നു. ദാവീദ് എല്ലാ േഗാ്രതങ്ങൾക്കും രാജാവായിത്തീർന്നത്
എ്രപകാരെമന്ന് വിവരിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 1050-722.
ബാബിേലാണ് ്രപവാസകാലത്ത് രചിക്കെപ്പട്ട , ഡ്യ ട്ടേറാണമിസ്റ്റ
ചരി്രതത്തിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്.

സ്വീകര് ത്താവ്
യഥാർത്ഥേ്രശാതാക്കൾ ദാവീദിെന്റയും ശേലാേമാെന്റയും കാലത്ത്
ജീവിച്ചിരുന്ന ഇ്രസാേയൽജനം അതുേപാെല അവരുെട വരുംതലമുറക്കും
കൂടിയുള്ളത.്
ഉേദ്ദശം
രണ്ടാം പുസ്തകം ദാവീദിെന്റ വാഴ്ചയാണ് േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.്
ഈ പുസ്തകം ദാവീദ്യ ഉടമ്പടിെയ ചരി്രതത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ദാവീദ് െയരുശേലമിെന രാഷ്്രടീയമായും മതപരമായും
്രപധാന േക്രന്ദമായി ഉയർത്തുന്നു (2 ശമു. 5:6-12; 6:1-17). യേഹാവയുെട
വാക്കുകള ം (2 ശമു. 7:4-16). ദാവീദിെന വാക്കുകള ം (2 ശമു. 23:1-7).
ൈദവത്താൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട രാജ്യത്തിന് െറ ്രപാധാന്യത അതുേപാെല
ഭരണത്തിെല സഹ്രസാബ്ദ മശിഹായുെട രാജ്യെത്ത ്രപാഥമികമായി
സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
്രപേമയം
ഏകീകരണം
സംേക്ഷപം
1. ദാവീദിെന്റവാഴ്ചയുെടആരംഭം — 1:1-10:19
2. ദാവീദിെന്റവാഴ്ചയുെടആരംഭം — 11:1-20:26
3.അനുബന്ധം — 21:1-24:25

1 െശൗലിെന്റ മരണേശഷം, ദാവീദ് അമാേലക്യെര സംഹരിച്ച മടങ്ങിവന്നു
സിക്ലാഗ് പട്ടണത്തില ് രണ്ടു ദിവസം പാർക്കുകയും െചയ്തേശഷം
2 മൂന്നാംദിവസം ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ കീറിയും തലയിൽ
പൂഴി വാരിയിട്ട ംെകാണ്ട് െശൗലിെന്റ പാളയത്തിൽനിന്ന് വന്നു, അവൻ
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച .
3 ദാവീദ് അവേനാട:് “നീ എവിെട നിന്നു വരുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ചതിന്:
“ഞാൻ യി്രസാേയൽ ൈസന്യത്തില് നിന്ന് രക്ഷെപ്പട്ട േപാരുകയാകുന്നു”
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എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 4 ദാവീദ് അവേനാട് േചാദിച്ചത:് “കാര്യം എന്തായി?
ദയവായി എേന്നാട് പറയുക”. അതിന് അവൻ: “ജനം യുദ്ധത്തിൽ
േതാേറ്റാടി; ജനത്തിൽ അേനകം േപർ മുറിേവറ്റ മരിച്ച വീണു; െശൗലും
അവെന്റ മകനായ േയാനാഥാനും െകാല്ലെപ്പട്ട ” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
5 വാർത്ത െകാണ്ടുവന്ന യൗവനക്കാരേനാട് ദാവീദ:് “െശൗലും അവെന്റ
മകനായ േയാനാഥാനും െകാല്ലെപ്പട്ടത് നീ എങ്ങെന അറിഞ്ഞ”് എന്നു
േചാദിച്ചതിന് 6 വാർത്ത െകാണ്ടുവന്ന യൗവനക്കാരൻ പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ
യദൃശ്ചയാ ഗിൽേബാവപർവ്വതത്തിേലക്കു െചന്നേപ്പാൾ െശൗല് തെന്റ
കുന്തത്തിേന്മൽ ചാരി നില്ക്കുന്നതും രഥങ്ങള ം കുതിരപ്പടയും അവെന
തുടർന്നടുക്കുന്നതും കണ്ടു; 7അവൻ പുറേകാട്ട േനാക്കി എെന്ന കണ്ടു
വിളിച്ച : ‘അടിയൻ ഇതാ’ എന്ന് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 8 ‘നീ ആര്?’
എന്ന് അവൻ എേന്നാട് േചാദിച്ചതിന്: ‘ഞാൻ ഒരു അമാേലക്യൻ’ എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 9 അവൻ പിെന്നയും എേന്നാട:് ‘ദയവായി എെന്റ
അടുത്തുവന്ന് എെന്ന െകാല്ലണം; എെന്റ ജീവൻ മുഴുവനും എന്നിൽ
ഇരിക്കുകെകാണ്ട് എനിക്ക് പരി്രഭമം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്ന് പറഞ്ഞു.
10 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അടുത്തുെചന്ന് അവെന െകാന്നു; അവെന്റ
വീഴ്ചയുെട േശഷം അവൻ ജീവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു;
അവെന്റ തലയിെല കിരീടവും ഭുജത്തിെല കാപ്പ ം ഞാൻ എടുത്ത് ഇവിെട
എെന്റ യജമാനെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു”. 11 ഉടെന
ദാവീദ് തെന്റ വസ്്രതം വലിച്ച കീറി; കൂെടയുള്ളവരും അങ്ങെന തെന്ന
െചയ്തു. 12അവർ െശൗലിെനയും അവെന്റ മകനായ േയാനാഥാെനയും
യേഹാവയുെട ജനെത്തയും യി്രസാേയൽഗൃഹെത്തയും കുറിച്ച് അവർ
വാളാൽ േതാറ്റ െകാല്ലെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് വിലപിച്ച ം കരഞ്ഞും സന്ധ്യവെര
ഉപവസിച്ച . 13 ദാവീദ് വാർത്ത െകാണ്ടുവന്ന യൗവനക്കാരേനാട:് “നീ
എവിടുത്തുകാരൻ” എന്ന് േചാദിച്ചതിന:് “ഞാൻ ഒരു അന്യജാതിക്കാരെന്റ
മകൻ, ഒരു അമാേലക്യൻ” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 14 ദാവീദ് അവേനാട:്
“യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തെന െകാേല്ലണ്ടതിന് നിെന്റ കേയ്യാങ്ങുവാൻ
നിനക്ക് ഭയം േതാന്നാഞ്ഞത് എങ്ങെന” എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 പിെന്ന ദാവീദ്
യൗവനക്കാരിൽ ഒരുവെന വിളിച്ച : “െചന്ന് അവെന െവട്ടിക്കളയുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 16അവൻ അവെന െവട്ടിെക്കാന്നു. ദാവീദ് അവേനാട:്
“നിെന്റ രക്തം നിെന്റ തലേമൽ; യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തെന ഞാൻ
െകാന്നു എന്ന് നിെന്റ വായ്െകാണ്ടുതെന്ന നിനക്ക് എതിരായി സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞുവേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 17അതിനുേശഷം ദാവീദ് െശൗലിെനയും
അവെന്റ മകനായ േയാനാഥാെനയും കുറിച്ച് ഈ വിലാപഗീതം പാടി.
18അവൻ െയഹൂദാമക്കെളഈധനുർഗ്ഗീതം* പഠിപ്പിക്കുവാൻകല്പിച്ച ;അത്
ശൂരന്മാരുെട†പുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ:
19 “യി്രസാേയേല,നിെന്റ ്രപതാപമായവർനിെന്റഗിരികളിൽനിഹതന്മാരായി;
വീരന്മാർ പട്ട േപായത്എങ്ങെന!
20ഗത്തിൽഅത് ്രപസിദ്ധമാക്കരുേത;
അസ്കേലാൻവീഥികളിൽ േഘാഷിക്കരുേത;
െഫലിസ്ത്യപു്രതിമാർസേന്താഷിക്കരുേത;

* 1. 18 ധനുർഗ്ഗീതം വിൽപ്പാട്ട് † 1. 18 ശൂരന്മാരുെടഈപുസ്തകം പുരാതനയുദ്ധഗാനങ്ങള െട
ഒരു േശഖരമാണ് ഇതിെന്റഅര ്ഥം “നീതിയുള്ളത”്എന്നാണ.് േയാശുവ 10:13 േനാക്കുക
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അ്രഗചർമ്മികള െടകന്യകമാർ ഉല്ലസിക്കരുേത.
21 ഗിൽേബാവപർവ്വതങ്ങേള, നിങ്ങള െടേമൽ മേഞ്ഞാ മഴേയാ

െപയ്യാെതയും
വഴിപാടുനിലങ്ങൾഇല്ലാെതയും േപാകെട്ട.
അവിെടയേല്ലാ വീരന്മാരുെട പരിചഎറിഞ്ഞുകളഞ്ഞത;്
െശൗലിെന്റൈതലാഭിേഷകമില്ലാത്തപരിചതെന്ന.
22െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട രക്തവും
വീരന്മാരുെട േമദസ്സ ംവിട്ട്
േയാനാഥാെന്റവില്ല് പിന്തിരിഞ്ഞില്ല;
െശൗലിെന്റവാൾ െവറുെത മടങ്ങിവന്നതുമില്ല.
23 െശൗലും േയാനാഥാനും അവരുെട ജീവകാലത്ത് ്രപീതിയും ്രപിയവും

ഉള്ളവരായിരുന്നു;
മരണത്തിലുംഅവർ േവർപിരിഞ്ഞില്ല.
അവർകഴുകന്മാരിലും േവഗതയുള്ളവർ,
സിംഹങ്ങളിലും ശക്തിശാലികൾ.
24യി്രസാേയൽപു്രതിമാേര,
െശൗലിെനെച്ചാല്ലി കരയുവിൻ
അവൻനിങ്ങെളആഡംബരപൂർണ്ണമായകടുംചുവപ്പ് വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച
നിങ്ങള െടവസ്്രതത്തിേന്മൽെപാന്നാഭരണംഅണിയിച്ച .
25യുദ്ധമേദ്ധ്യ വീരന്മാർവീണുേപായെതങ്ങെന!
നിെന്റഗിരികളിൽ േയാനാഥാൻ െകാല്ലെപ്പട്ട വേല്ലാ.
26എെന്റസേഹാദരാ, േയാനാഥാേന,
നിെന്നെച്ചാല്ലിഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു;
നീഎനിക്ക്അതിവത്സലൻആയിരുന്നു;
എേന്നാടുള്ള നിൻസ്േനഹം വിസ്മയനീയം, നാരിയുെട േ്രപമത്തിലും

വിസ്മയനീയം.
27യുദ്ധവീരന്മാർ െകാല്ലെപ്പട്ടത്എങ്ങെന;
യുദ്ധായുധങ്ങൾനശിച്ച േപായേല്ലാ!”.

2
1 പിന്നീട് ദാവീദ് യേഹാവേയാട:് “ഞാൻ െയഹൂദ്യയിെല ഏെതങ്കിലും
നഗരത്തിേലക്ക് േപാകണേമാ” എന്നു േചാദിച്ച . യേഹാവ അവേനാട:്
“േപാകുക” എന്നു കല്പിച്ച . “ഞാൻ എവിേടക്ക് േപാകണം” എന്ന്
ദാവീദ് േചാദിച്ചതിന്: “െഹേ്രബാനിേലക്ക”് എന്ന് അരുളപ്പാടുണ്ടായി.
2 അങ്ങെന ദാവീദ് യി്രസേയല്ക്കാരത്തി അഹീേനാവം, കർേമ്മല്യനായ
നാബാലിെന്റ വിധവ അബീഗയിൽ എന്നീ രണ്ട് ഭാര്യമാരുമായി അവിേടക്ക്
േപായി. 3 ദാവീദ് തേന്നാടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ആള കൾ എല്ലാവേരയും
കുടുംബസഹിതം കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി; അവർ െഹേ്രബാന്യപട്ടണങ്ങളിൽ
വസിച്ച . 4അേപ്പാൾ െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ വന്ന്, അവിെടവച്ച് ദാവീദിെന
െയഹൂദാഗൃഹത്തിന് രാജാവായിഅഭിേഷകം െചയ്തു.

5 െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ ദാവീദിേനാട:് “ഗിെലയാദ് േദശത്തിെല
യാേബശ് നിവാസികൾ ആയിരുന്നു െശൗലിെന അടക്കംെചയ്തത്”
എന്നു പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട് ദാവീദ് ഗിെലയാദിെല യാേബശ്
നിവാസികള െട അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര സേന്ദശവുമായി അയച്ച :
“നിങ്ങള െട യജമാനനായ െശൗലിേനാട് ഇങ്ങെന ദയകാണിച്ച് അവെന
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അടക്കം െചയ്തതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾയേഹാവയാൽഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ.
6 യേഹാവ നിങ്ങേളാട് ദയയും വിശ്വസ്തതയും കാണിക്കുമാറാകെട്ട;
നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം െചയ്തിരിക്കുകെകാണ്ട് ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് നന്മ
െചയ്യ ം. 7ആകയാൽഇേപ്പാൾനിങ്ങള െട കരങ്ങൾശക്തിെപ്പടെട്ട; നിങ്ങൾ
ധീരന്മാരായിരിക്കുവിൻ;നിങ്ങള െടയജമാനനായ െശൗല് മരിച്ച േപായേല്ലാ;
െയഹൂദാഗൃഹം എെന്ന അവർ രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറയിച്ച .

8 എന്നാൽ െശൗലിെന്റ േസനാപതിയായ േനരിെന്റ മകൻ അബ്േനർ
െശൗലിെന്റ മകനായ ഈശ-്േബാെശത്തിെന *മഹനയീമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി, 9അവെനഗിെലയാദിനും,അശൂരിയർക്കും,യി്രസേയലിനും,
എ്രഫയീമിനും, െബന്യാമീനും, എല്ലാ യി്രസാേയലിനും രാജാവാക്കി.
10 െശൗലിെന്റ മകനായ ഈശ്-േബാെശത്ത് യി്രസാേയലിെന ഭരിക്കുവാൻ
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് നാല്പതു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ രണ്ട് വർഷം
ഭരിച്ച . െയഹൂദാഗൃഹം മാ്രതം ദാവീദിേനാട് േചർന്നുനിന്നു. 11 ദാവീദ്
െഹേ്രബാനിൽ െയഹൂദാഗൃഹത്തിന് രാജാവായിരുന്ന കാലം ഏഴ് വർഷവും
ആറുമാസവുംആയിരുന്നു.

12 േനരിെന്റ മകൻ അബ്േനരും െശൗലിെന്റ മകനായ ഈശ്-
േബാെശത്തിെന്റ ഭടന്മാരും മഹനയീമിൽനിന്ന് ഗിെബേയാനിേലക്കു വന്നു.
13 അേപ്പാൾ െസരൂയയുെട† മകനായ േയാവാബും ദാവീദിെന്റ ഭടന്മാരും
പുറെപ്പട്ട് ഗിെബേയാനിെല കുളത്തിനരികിൽ അവെര കണ്ടു; അവർ
കുളത്തിെന്റ ഇപ്പ റത്തും മറ്റവർ കുളത്തിെന്റ അപ്പ റത്തും ഇരുന്നു.
14 അബ്േനർ േയാവാബിേനാട:് “ഇേപ്പാൾ യുവാക്കന്മാർ എഴുേന്നറ്റ്
നമ്മുെടമുമ്പാെക ഒന്ന് െപാരുതെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 15 േയാവാബ:്
“അവർ എഴുേന്നല്ക്കെട്ട”എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന െബന്യാമീന്യരുെടയും
െശൗലിെന്റ മകനായ ഈശ്-േബാെശത്തിെന്റയും ഭാഗത്തുനിന്ന്
പ്രന്തണ്ടുേപരും ദാവീദിെന്റ ഭടന്മാരിൽനിന്ന് പ്രന്തണ്ടുേപരും എഴുേന്നറ്റ്
തമ്മിൽ അടുത്തു. 16ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ എതിരാളിെയ മുടിക്കു
പിടിച്ച പാർശ്വത്തിൽ വാൾ കുത്തിക്കടത്തി; അങ്ങെന അവർ ഒരുമിച്ച
വീണു. അതുെകാണ്ട് ഗിെബേയാനിെല ആ സ്ഥലത്തിന് െഹല ്ക്കത്ത‡്

എന്നു േപരായി. 17 അന്ന് യുദ്ധം ഏറ്റവും കഠിനമായി, അബ്േനരും
യി്രസാേയല്യരും ദാവീദിെന്റഭടന്മാേരാട് േതാറ്റ േപായി. 18അവിെട േയാവാബ,്
അബീശായി, അസാേഹൽ ഇങ്ങെന െസരൂയയുെട മൂന്നു പു്രതന്മാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു; അസാേഹൽ കാട്ട കലമാനിെനേപ്പാെല േവഗതയുള്ളവൻ
ആയിരുന്നു. 19അസാേഹൽ അബ്േനരിെന പിന്തുടർന്നു; അബ്േനരിെന
പിന്തുടരുന്നതിൽ വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ മാറിയില്ല. 20 അേപ്പാൾ
അബ്േനർ പിറേകാട്ട േനാക്കി: “നീ അസാേഹേലാ” എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
“ഞാൻ തെന്ന” എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 21അബ്േനർ അവേനാട:്
“നീ വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ തിരിഞ്ഞ,് യുവാക്കന്മാരിൽ ഒരുവെന
പിടിച്ച് അവെന്റ ആയുധങ്ങൾ നിനക്കുേവണ്ടി എടുത്തുെകാള്ള ക” എന്ന്
പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അബ്േനരിെന പിന്തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് അസാേഹൽ
പിന്മാറിയില്ല. 22 അബ്േനർ പിെന്നയും അസാേഹലിേനാട്: “എെന്ന
പിന്തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക; ഞാൻ നിെന്ന െവട്ടിവീഴിക്കുന്നത്

* 2. 8 ഈശ്-േബാെശത്തിെനഈശ-്ബാേലെയ † 2. 13 െസരൂയ േയാവാബിെന്റഅമ്മ ‡ 2.
16 െഹല ്ക്കത്ത്ഹസ്സ രിം,വാള കള െട നിലം
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എന്തിന?് പിെന്ന ഞാൻ നിെന്റ സേഹാദരനായ േയാവാബിെന്റ മുഖത്ത്
എങ്ങെന േനാക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 23എന്നിട്ട ം പിന്തിരിയുവാൻ അവൻ
വിസമ്മതിച്ച ; അതിനാൽ അബ്േനർ അവെന കുന്തത്തിെന്റ മുനെകാണ്ട്
വയറ്റത്ത് കുത്തി; കുന്തം മറുവശത്തുവന്നു; അവൻ അവിെടതെന്ന
വീണു മരിച്ച . അസാേഹൽ മരിച്ച കിടേന്നടത്ത് വന്നവെരല്ലാം
സ്തംഭിച്ച േപായി. 24 േയാവാബും അബീശായിയും അബ്േനരിെന
പിന്തുടർന്നു; അവർ ഗിെബേയാൻമരുഭൂമിയിെല വഴിയരികിൽ ഗീഹിെന്റ
മുമ്പിലുള്ള അമ്മാക്കുന്നിൽ എത്തിയേപ്പാൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച .
25 െബന്യാമീന്യർ അബ്േനരിെന്റ പിന്നിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി ഒരു കൂട്ടമായി
ഒരു കുന്നിൻമുകളിൽ നിന്നു. 26അേപ്പാൾ അബ്േനർ േയാവാബിേനാട:്
“വാൾ എന്നും സംഹരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കണേമാ? അതിെന്റ അവസാനം
ദുഃഖകരമായിരിക്കുെമന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലേയാ? സേഹാദരന്മാെര
പിന്തുടരുന്നത് മതിയാക്കുന്നതിന് ജനേത്താട് കല്പിക്കുവാൻ നീ
എ്രതേത്താളം താമസിക്കും” എന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 27 അതിന്
േയാവാബ:് “ൈദവത്താണ, നീ പറഞ്ഞില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ, ജനങ്ങൾ
സേഹാദരന്മാെര രാവിെലവെര പിന്തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് നിശ്ചയമായും
പിന്തിരിയുമായിരുന്നില്ല”എന്ന് പറഞ്ഞു. 28ഉടെന േയാവാബ് കാഹളംഊതി,
ജനം എല്ലാവരും നിന്നു, യി്രസാേയലിെന പിന്തുടർന്നില്ല, െപാരുതിയതുമില്ല.
29 അബ്േനരും അവെന്റ ആള കള ം അന്ന് രാ്രതിമുഴുവനും
അരാബയിൽകൂടി നടന്ന് േയാർദ്ദാൻ കടന്ന് ബിേ്രതാനിൽ§കൂടി െചന്ന്
മഹനയീമിൽ എത്തി. 30 േയാവാബും അബ്േനരിെന പിന്തുടരുന്നതിൽ
നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു, േയാവാബ് ജനെത്ത മുഴുവനും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയേപ്പാൾ
ദാവീദിെന്റ ഭടന്മാരിൽ പെത്താമ്പതുേപരും അസാേഹലും ഇല്ലായിരുന്നു.
31 എന്നാൽ ദാവീദിെന്റ ഭടന്മാർ െബന്യാമീന്യെരയും അബ്േനരിെന്റ
ആള കെളയും േതാല്പിക്കുകയും അവരിൽ മുന്നൂറ്ററുപതുേപെര
സംഹരിക്കയും െചയ്തിരുന്നു. 32അസാേഹലിെനഅവർഎടുത്ത് േബത്ത-്
േലേഹമിൽ അവെന്റ അപ്പെന്റ കല്ലറയിൽ അടക്കം െചയ്തു; േയാവാബും
അവെന്റ ആള കള ം രാ്രതിമുഴുവനും നടന്ന് പുലർച്ചയ്ക്ക് െഹേ്രബാനിൽ
എത്തി.

3
1 െശൗലിെന്റ കുടുംബവും ദാവീദിെന്റ കുടുംബവും തമ്മിൽ ദീർഘകാലം
യുദ്ധം നടന്നു; എന്നാൽ ദാവീദിന് ബലം കൂടിക്കൂടിയും െശൗലിെന്റ ഗൃഹം
ക്ഷയിച്ച ക്ഷയിച്ച ം വന്നു.

2 ദാവീദിന് െഹേ്രബാനിൽവച്ച് പു്രതന്മാർ ജനിച്ച ;
യി്രസേയല്ക്കാരത്തിയായ അഹീേനാവം ്രപസവിച്ച അമ്േനാൻ അവെന്റ
ആദ്യജാതൻ. 3കർേമ്മല്യൻ നാബാലിെന്റ വിധവയായിരുന്ന അബീഗയിൽ
്രപസവിച്ച കിെലയാബ് രണ്ടാമത്തവൻ; െഗശൂർരാജാവായ തൽമയിയുെട
മകൾ മയഖയുെട മകനായ അബ്ശാേലാം മൂന്നാമത്തവൻ; 4ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ
മകനായ അേദാനീയാവു നാലാമത്തവൻ; അബീതാലിെന്റ മകനായ
െശഫത്യാവ് അഞ്ചാമത്തവൻ; 5 ദാവീദിെന്റ ഭാര്യയായ എഗ്ലാ ്രപസവിച്ച
യിെ്രതയാം ആറാമത്തവൻ. ഇവരാകുന്നു െഹേ്രബാനിൽവച്ച് ദാവീദിന്
ജനിച്ച പു്രതന്മാർ.
§ 2. 29 ബിേ്രതാനിൽ രാവിെല മുഴുവനും
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6 ദാവീദിെന്റ ഭടന്മാരും െശൗലിെന്റ കുടുംബേത്താട് വിേധയത്വം
ഉണ്ടായിരുന്ന ഭടന്മാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
െശൗലിെന്റഅനുയായികളിൽഅബ്േനർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തനായി.
7 എന്നാൽ െശൗലിന് അയ്യാവിെന്റ മകളായി രിസ്പാ എന്നു േപരുള്ള
ഒരു െവപ്പാട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു; ഈശ-്േബാെശത്ത് അബ്േനരിേനാട:് നീ
എെന്റ അപ്പെന്റ െവപ്പാട്ടിയുെട അടുക്കൽ െചന്നത് എന്ത?് എന്നു
േചാദിച്ച . 8 അബ്േനർ ഈശ്-േബാെശത്തിെന്റ വാക്കുകൾനിമിത്തം
ഏറ്റവും േകാപിച്ച പറഞ്ഞത്: “ഞാൻ െയഹൂദാ പക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു
നായ്ത്തലേയാ? ഇന്ന്ഞാൻനിെന്റഅപ്പനായെശൗലിെന്റകുടുംബേത്താടും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടും സ്േനഹിതന്മാേരാടും ദയ കാണിക്കുകയും
നിെന്ന ദാവീദിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്തിട്ട ം ഇന്ന്
ഈ സ്്രതീ നിമിത്തം നീ എെന്ന കുറ്റം ചുമത്തുന്നുേവാ? 9 െശൗലിെന്റ
കുടുംബത്തിൽനിന്ന് രാജത്വം മാറ്റ കയും ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനം ദാൻ
മുതൽ േബർ-േശബവെര യി്രസാേയലിലും െയഹൂദയിലുംസ്ഥാപിക്കുകയും
െചയ്യ വാൻ തക്കവണ്ണം 10യേഹാവ ദാവീദിേനാട് സത്യം െചയ്തതുേപാെല
ഞാൻ അവന് സാധിപ്പിച്ച െകാടുക്കാതിരുന്നാൽ ൈദവം അബ്േനരിേനാടു
തക്കവണ്ണവും അധികവും െചയ്യെട്ട”. 11ഈശ-്േബാെശത്ത് അബ്േനരിെന
ഭയെപ്പടുകെകാണ്ട് അവേനാട് പിെന്ന ഒരു വാക്കും പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
12 പിന്നീട് അബ്േനർ െഹേ്രബാനിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ തനിക്കുപകരം
സേന്ദശവാഹകെര അയച്ച : “േദശം ആർക്കുള്ളത?് എേന്നാട് ഉടമ്പടി
െചയ്യ ക; എന്നാൽ എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും നിെന്റ പക്ഷത്തിൽ
വരുേത്തണ്ടതിന് എെന്റ സഹായം നിനക്ക് ഉണ്ടാകും” എന്നു പറയിച്ച .
13 അതിന് ദാവീദ:് “നല്ലത;് ഞാൻ നിേന്നാട് ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്യാം;
എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിേന്നാട് ആവശ്യെപ്പടുന്നു: നീ എെന്ന
കാണുവാൻ വരുേമ്പാൾ ആദ്യം തെന്ന െശൗലിെന്റ മകളായ മീഖളിെന
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വരാതിരുന്നാൽ നീ എെന്റ മുഖം കാണുകയില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 14ദാവീദ് െശൗലിെന്റമകനായഈശ്-േബാെശത്തിെന്റഅടുക്കൽ
സേന്ദശവാഹകെരഅയച്ച : “ഞാൻവിവാഹനിശ്ചയത്തിന് െഫലിസ്ത്യരുെട
നൂറുഅ്രഗചർമ്മം െകാടുത്തുവാങ്ങിയഎെന്റഭാര്യയായമീഖളിെനഎനിക്ക്
തരുക” എന്നു പറയിച്ച . 15 ഈശ-്േബാെശത്ത് അവെള ലയീശിെന്റ
മകനും അവള െട ഭർത്താവുമായ ഫല്തിേയലിന് െറ അടുക്കൽനിന്ന്
ആളയച്ച് വരുത്തി. 16 അവള െട കൂെട ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അവള െട
ഭർത്താവ് കരഞ്ഞുെകാണ്ട് ബഹൂരീംവെര അവള െട പിന്നാെല വന്നു.
അബ്േനർ അവേനാട:് “മടങ്ങിേപ്പാകുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അവൻ
മടങ്ങിേപ്പായി. എന്നാൽഅബ്േനർ യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാേരാടു സംസാരിച്ച :
“ദാവീദിെന നിങ്ങൾക്ക് രാജാവായി കിട്ട വാൻ കുെറ കാലമായേല്ലാ നിങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നത.് 18 ഇേപ്പാൾ അങ്ങെന െചയ്യ വിൻ; ഞാൻ എെന്റ
ദാസനായ ദാവീദിെന്റ ൈകെകാണ്ട് എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന
െഫലിസ്ത്യർ മുതലായ സകലശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുെമന്ന്
യേഹാവ ദാവീദിെനക്കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 19 അങ്ങെന തെന്ന അബ്േനർ െബന്യാമീന്യേരാടും പറഞ്ഞു;
പിെന്ന അബ്േനർ യി്രസാേയലിനും െബന്യാമീൻ ഗൃഹത്തിെനാെക്കയും
സമ്മതമായെതല്ലാം ദാവീദിെന അറിയിക്കുന്നതിന് െഹേ്രബാനിൽ
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േപായി. 20 ഇങ്ങെന അബ്േനരും അവേനാടുകൂടി ഇരുപത് പുരുഷന്മാരും
െഹേ്രബാനിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു. ദാവീദ് അബ്േനരിനും
അവേനാട് കൂടിയുള്ള പുരുഷന്മാർക്കും േവണ്ടി ഒരു വിരുന്നു കഴിച്ച .
21 അബ്േനർ ദാവീദിേനാട:് “ഞാൻ െചന്ന് യി്രസാേയലിെനല്ലാം
യജമാനനായ രാജാവിേനാട് ഉടമ്പടി െചേയ്യണ്ടതിന് അവെര നിെന്റ
അടുക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തും; അേപ്പാൾ നീ ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെല
എല്ലാവെരയും നിനക്ക് ഭരിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു. പിെന്ന ദാവീദ്
അബ്േനരിെന യാ്രത അയച്ച ; അവൻ സമാധാനേത്താെട േപായി.
22 അേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ ഭടന്മാരും േയാവാബും ഒരു െകാള്ള കഴിഞ്ഞ്
വളെര െകാള്ളമുതലുമായി വന്നു; എന്നാൽ ദാവീദ് അബ്േനരിെന
യാ്രത അയയ്ക്കുകയും അവൻ സമാധാനേത്താെട േപാകുകയും
െചയ്തിരുന്നതിനാൽ അബ്േനർ െഹേ്രബാനിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
ഇല്ലായിരുന്നു. 23 േയാവാബും കൂെടയുള്ള സകലൈസന്യവും വന്നേപ്പാൾ:
“േനരിെന്റ മകനായ അബ്േനർ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു, അവൻ
അവെന യാ്രതയയച്ച , അവൻ സമാധാനേത്താെട േപായി” എന്നിങ്ങെന
േയാവാബിന് അറിവ് കിട്ടി. 24 േയാവാബ,് രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു: “നീ എന്താകുന്നു െചയ്തത?് േനാക്കൂ, അബ്േനർ നിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു; നീ അവെന പറഞ്ഞയച്ചെതന്ത?് 25 അവൻ
േപായേല്ലാ! േനരിെന്റ മകനായ അബ്േനർ നിെന്ന ചതിക്കുവാനും നിെന്റ
േപാക്കും വരവും ്രഗഹിക്കുവാനും നീ െചയ്യന്നെതല്ലാം അറിയുവാനുമാണ്
വന്നത് എന്ന് നിനക്ക് അറിയുകയിേല്ല?” എന്നു പറഞ്ഞു. 26 േയാവാബ്
ദാവീദിെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അബ്േനരിെന്റ പിന്നാെല
സേന്ദശവാഹകെര അയച്ച ; അവർ അവെന സീരാകിണറ്റിങ്കൽനിന്ന്
മടക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു; ദാവീദ് അത് അറിഞ്ഞില്ലതാനും. 27 അബ്േനർ
െഹേ്രബാനിേലക്കു മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ േയാവാബ് സ്വകാര്യം പറവാൻ
അവെന പടിവാതില്ക്കൽ ഒരു ഭാഗേത്തക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
തെന്റ സേഹാദരനായ അസാേഹലിെന്റ രക്ത്രപതികാരത്തിന്നായി
അവിെടവച്ച് അവെന വയറ്റത്തു കുത്തിെക്കാന്നുകളഞ്ഞു. 28 പിന്നീട്,
ദാവീദ് അത് േകട്ടേപ്പാൾ “േനരിെന്റ മകനായ അബ്േനരിെന്റ രക്തം
സംബന്ധിച്ച് എനിക്കും എെന്റ രാജത്വത്തിനും യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
ഒരിക്കലും കുറ്റം ഇല്ല. 29 അത് േയാവാബിെന്റ തലേമലും അവെന്റ
പിതൃഭവനത്തിേന്മെലാെക്കയും ഇരിക്കെട്ട; േയാവാബിെന്റ കുടുംബത്തിൽ
്രസവക്കാരേനാ കുഷ്ഠേരാഗിേയാ വടി കുത്തി നടക്കുന്നവേനാ
വാളിനാൽ വീഴുന്നവേനാ ആഹാരത്തിന് മുട്ട ള്ളവേനാ ഒരിക്കലും
ഇല്ലാെതയിരിക്കുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 30അബ്േനർ ഗിെബേയാനിെല
യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങള െട അനുജനായ അസാേഹലിെന െകാന്നതുനിമിത്തം
േയാവാബും അവെന്റ സേഹാദരനായ അബീശായിയും ഇങ്ങെന അവെന
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 31 ദാവീദ് േയാവാബിേനാടും അവേനാടുകൂടിയുള്ള
സകലജനേത്താടും: “നിങ്ങള െട വസ്്രതം കീറി ചാക്കുശീല ഉടുത്ത്
അബ്േനരിെന്റ മുമ്പിൽ നടന്ന് വിലപിക്കുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. ദാവീദ ്
രാജാവ് ശവമഞ്ചത്തിെന്റ പിന്നാെല നടന്നു. 32 അവർ അബ്േനരിെന
െഹേ്രബാനിൽ അടക്കം െചയ്തു; രാജാവ് അബ്േനരിെന്റ കല്ലറയ്ക്കൽ
ഉറെക്കകരഞ്ഞു;സകലജനവുംകരഞ്ഞു. 33രാജാവ്അബ്േനരിെനക്കുറിച്ച്
വിലാപഗീതം െചാല്ലിയെതെന്തന്നാൽ:
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“അബ്േനർ ഒരു മഠയെനേപ്പാെലേയാ മരിേക്കണ്ടത?്
34നിെന്റൈകകൾബന്ധിച്ചിരുന്നില്ല;
നിെന്റകാലുകൾക്ക് വിലങ്ങ് ഇട്ടിരുന്നില്ല;
നീതിെകട്ടവരുെട മുമ്പിൽവീണുേപാകും േപാെലനീ വീണുേപായേല്ലാ”.
സകലജനവും വീണ്ടുംഅവെനക്കുറിച്ച കരഞ്ഞു.

35 േനരം ൈവകുംമുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ജനെമല്ലാം
ദാവീദിെന ഉത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ വന്നേപ്പാൾ: “സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും
മുമ്പ് ഞാൻ അപ്പം എങ്കിലും മറ്റ യാെതാെന്നങ്കിലും ആസ്വദിച്ചാൽ
ൈദവം എേന്നാട് തക്കവണ്ണവും അധികവും െചയ്യെട്ട” എന്ന് ദാവീദ്
സത്യംെചയ്തു പറഞ്ഞു. 36 ഇത് ജനെമല്ലാം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ:
രാജാവ് െചയ്തെതല്ലാം സർവ്വജനത്തിനും േബാധിച്ചിരുന്നതുേപാെല
ഇതും അവർക്ക് േബാധിച്ച . 37 േനരിെന്റ പു്രതനായ അബ്േനരിെന
െകാന്നത് രാജാവിെന്റ അറിേവാടുകൂടിയല്ല എന്ന് സകലജനത്തിനും
യി്രസാേയലിെനാെക്കയും അന്ന് േബാധ്യമായി. 38 രാജാവ് തെന്റ
ഭൃത്യന്മാേരാട്: “ഇന്ന് യി്രസാേയലിൽ ഒരു ്രപഭുവും മഹാനുമായവൻ
വീണുേപായി എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? 39ഞാൻ രാജാഭിേഷകം
്രപാപിച്ചവൻഎങ്കിലും ഇന്ന്ബലഹീനനാകുന്നു; െസരൂയയുെട പു്രതന്മാരായ
ഈ പുരുഷന്മാർ എനിക്ക് ഒതുങ്ങാത്ത കഠിനന്മാരേ്രത; ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിച്ചവന് അവെന്റ ദുഷ്ടതയ്ക്ക് തക്കവണ്ണം യേഹാവ പകരം
െകാടുക്കെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞു.

4
1 അബ്േനർ െഹേ്രബാനിൽവച്ച് മരിച്ച േപായത് െശൗലിെന്റ മകൻ
േകട്ടേപ്പാൾ അവെന്റ ൈധര്യം ക്ഷയിച്ച സകലയി്രസാേയല്യരും
്രഭമിച്ച േപായി. 2 എന്നാൽ െശൗലിെന്റ മകന് പടനായകന്മാരായ രണ്ട്
പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു; ഒരുവന് ബാനാ എന്നും മറ്റവന് േരഖാബ്
എന്നും േപരായിരുന്നു. അവർ െബന്യാമീന്യരിൽ െബേരാേയാത്യനായ
രിേമ്മാെന്റ പു്രതന്മാർ ആയിരുന്നു. 3 (െബേരാേയാത്യർ ഗിത്ഥയീമിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായി, ഇന്നുവെരയും അവിെട പരേദശികളായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
െബേരാേയാത്തും െബന്യാമീനിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നു.)

4 െശൗലിെന്റ മകനായ േയാനാഥാന് രണ്ട് കാലും മുടന്തായിട്ട് ഒരു മകൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; യി്രസാേയലിൽനിന്ന് െശൗലിെനയും േയാനാഥാെനയും
കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത എത്തിയേപ്പാൾ അവന് അഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു.
അേപ്പാൾഅവെന്റആയഅവെനഎടുത്തുെകാണ്ട്ഓടി;അവൾബദ്ധെപ്പട്ട്
ഓടുേമ്പാൾ അവൻ വീണ് മുടന്തനായിേപ്പായി. അവന് െമഫീേബാെശത്ത്
എന്നു േപര.്

5 െബേരാേയാത്യനായ രിേമ്മാെന്റ പു്രതന്മാരായ േരഖാബും ബാനയും
പുറെപ്പട്ട , െവയിലിന് ചൂട് ഏറിയേപ്പാൾ ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ വീട്ടിൽ
െചെന്നത്തി; അവൻ ഉച്ചസമയത്ത് വി്രശമത്തിനായി കിടക്കയിൽ
കിടക്കുകയായിരുന്നു. 6അവർ േഗാതമ്പ് എടുക്കുവാൻ വരുന്ന ഭാവത്തിൽ
വീടിെന്റ അകത്ത് കടന്നു േരഖാബും അവെന്റ സേഹാദരനായ ബാനയും*

* 4. 6 അവർ േഗാതമ്പ് എടുക്കുവാൻ വരുന്ന ഭാവത്തിൽ വീടിെന്റ അകത്ത് കടന്നു വാതിലിെന്റ
അടുക്കല ് പതിര ് പാറ്റിെക്കാണ്ടിരുന്ന സ്്രതീ തളര ്ന്നു ഉറങ്ങിയേപ്പാള ് േരഖാബും അവെന്റ
സേഹാദരനായബാനയുംഅകത്ത്കടന്നു
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അവെന വയറ്റത്ത് കുത്തി; അതിനുേശഷം േരഖാബും അവെന്റ
സേഹാദരനായബാനയുംഓടിേപ്പായി. 7അവർവീടിന്അകത്ത്കടന്നേപ്പാൾ
അവൻ ശയനഗൃഹത്തിൽ അവെന്റ കട്ടിലിേന്മൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു;
അേപ്പാൾ അവർ അവെന കുത്തിെക്കാന്നു തലെവട്ടിക്കളഞ്ഞു. അവെന്റ
തലയുംഎടുത്ത് രാ്രതിമുഴുവനുംഅരാബയിൽകൂടി നടന്നു; 8െഹേ്രബാനിൽ
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ തല െകാണ്ടുവന്ന്
രാജാവിേനാടു: “നിനക്ക് ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കിയ നിെന്റ
ശ്രതുവായ െശൗലിെന്റ മകൻ ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ തല ഇതാ; ഇന്ന്
യജമാനനായ രാജാവിന് േവണ്ടി െശൗലിേനാടും അവെന്റ സന്തതിേയാടും
യേഹാവ ്രപതികാരം െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 9 എന്നാൽ
ദാവീദ് െബേരാേയാത്യനായ രിേമ്മാെന്റ പു്രതന്മാരായ േരഖാബിേനാടും
അവെന്റ സേഹാദരൻ ബാനേയാടും ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: “എെന്റ ജീവെന
സകലആപത്തിൽനിന്നും വീെണ്ടടുത്ത യേഹാവയാണ, 10 ഇതാ, െശൗല് 
മരിച്ച േപായി എന്ന് ഒരുവൻ എെന്ന അറിയിച്ച താൻ നല്ലവാർത്ത
െകാണ്ടുവന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അവെന പിടിച്ച്
സിക്ലാഗിൽവച്ച് െകാന്നു. ഇതായിരുന്നുഞാൻഅവെന്റവാർത്തക്കുേവണ്ടി
അവന് െകാടുത്ത ്രപതിഫലം. 11 എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാർ ഒരു നീതിമാെന
അവെന്റ വീട്ടിൽ കിടക്കയിൽവച്ച് െകാല െചയ്താൽ എ്രത അധികം?
ആകയാൽ ഞാൻ അവെന്റ രക്തം നിങ്ങേളാട് േചാദിച്ച് നിങ്ങെള
ഭൂമിയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയാതിരിക്കുേമാ?” 12 പിെന്ന ദാവീദ് തെന്റ
ഭടന്മാർക്ക് കല്പന െകാടുത്തു; അവർ അവെര െകാന്നു അവരുെട
ൈകകാലുകൾ െവട്ടി അവെര െഹേ്രബാനിെല കുളത്തിന്നരിെക
തൂക്കിക്കളഞ്ഞു. ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ തല അവർ എടുത്തു
െഹേ്രബാനിൽഅബ്േനരിെന്റകല്ലറയിൽഅടക്കം െചയ്തു.

5
1 അതിനുേശഷം സകല യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങള ം െഹേ്രബാനിൽ
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: “ഞങ്ങൾ നിെന്റ അസ്ഥിയും മാംസവും
ആകുന്നുവേല്ലാ. 2 മുമ്പു െശൗല് ഞങ്ങള െട രാജാവായിരുന്നേപ്പാഴും
നായകനായി യി്രസാേയലിെന നയിച്ചത് നീആയിരുന്നു. നീ എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന േമയ്ക്കുകയും യി്രസാേയലിന് ്രപഭുവായിരിക്കുകയും
െചയ്യ െമന്ന് യേഹാവ നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തിട്ട മുണ്ട്” എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ എല്ലാവരും െഹേ്രബാനിൽ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; ദാവീദ ് രാജാവ് െഹേ്രബാനിൽവച്ച്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അവേരാട് ഉടമ്പടിെചയ്തു;അവർ ദാവീദിെന
യി്രസാേയലിന് രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തു. 4 ദാവീദ് ഭരണം
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് മുപ്പതു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ നാല്പത് വർഷം
ഭരിച്ച . 5 അവൻ െഹേ്രബാനിൽ െയഹൂദെയ ഏഴു വർഷവും ആറ്
മാസവും, െയരൂശേലമിൽ എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും െയഹൂദെയയും
മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷവും ഭരിച്ച . 6 രാജാവും അവെന്റ ആള കള ം
െയരൂശേലമിേലക്ക് ആ േദശെത്ത നിവാസികളായ െയബൂസ്യരുെട േനെര
പുറെപ്പട്ട . ദാവീദിന് അവിെട ്രപേവശിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നു
വിചാരിച്ച് അവർ ദാവീദിേനാട:് “നീ ഇവിെട ്രപേവശിക്കയില്ല; നിെന്ന
തടയുവാൻ കുരുടരും മുടന്തരും മതി” എന്നു പറഞ്ഞു. 7എന്നിട്ട ം ദാവീദ്
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സീേയാൻേകാട്ട പിടിച്ച (അത് തെന്ന ദാവീദിെന്റ നഗരം). 8അന്ന് ദാവീദ:്
“ആെരങ്കിലും െയബൂസ്യെര േതാല്പിച്ചാൽ അവൻ െവള്ളെമാഴുകുന്ന
തുരങ്കത്തിലൂെട കയറി ദാവീദിന് െവറുപ്പായുള്ള മുടന്തെരയും കുരുടെരയും
പിടിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട് “കുരുടരും മുടന്തരും
*വീട്ടിൽ വരരുത്” എെന്നാരു െചാല്ല ണ്ടായി. 9 ദാവീദ് േകാട്ടയിൽ
വസിച്ച , അതിെന ദാവീദിെന്റ നഗരെമന്ന് വിളിച്ച . ദാവീദ് അതിെന
മിേല്ലാ തുടങ്ങി ചുറ്റിലും ഉള്ളിേലക്കും പണിയിച്ച . 10 ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ അവേനാടുകൂടിയുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് ദാവീദ്
േമല്ക്കുേമൽ ്രപബലനായിത്തീർന്നു. 11 േസാർരാജാവായ ഹൂരാം
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ േദവദാരുക്കൾെക്കാപ്പം സേന്ദശവാഹകെരയും
ആശാരിമാെരയും കല്പണിക്കാെരയും അയച്ച ; അവർ ദാവീദിന് ഒരു
അരമന പണിതു. 12ഇങ്ങെന യേഹാവ യി്രസാേയലിൽ തെന്ന രാജാവായി
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുകയും അവെന്റ ജനമായ യി്രസാേയൽ നിമിത്തം
തെന്റ രാജത്വം ഉന്നതമാക്കുകയും െചയ്തു എന്ന് ദാവീദ് അറിഞ്ഞ്.
13 ദാവീദ് െഹേ്രബാനിൽനിന്നു വന്നേശഷം െയരൂശേലമിൽനിന്ന് അധികം
െവപ്പാട്ടികെളയും ഭാര്യമാെരയും എടുത്തു; ദാവീദിന് പിെന്നയും പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും ജനിച്ച . 14 െയരൂശേലമിൽവച്ച് അവന് ജനിച്ചവരുെട
േപരുകളാണിത:് ശമ്മൂവ, േശാബാബ,് നാഥാൻ, ശേലാേമാൻ, 15യിബ്ഹാർ,
എലീശൂവ, േനെഫഗ,് യാഫീയ, 16എലീശാമാ, എല്യാദാവ,് എലീേഫെലത്ത്,
17 എന്നാൽ അവർ ദാവീദിെന യി്രസാേയലിന് രാജാവായി അഭിേഷകം
െചയ്തു എന്ന് െഫലിസ്ത്യർ േകട്ടേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യർ എല്ലാവരും
ദാവീദിെന തിരഞ്ഞു വന്നു; ദാവീദ് അത് േകട്ടിട്ട് േകാട്ടയിേലക്ക് േപായി.
18 െഫലിസ്ത്യർ വന്ന് െരഫയീം താഴ്വരയിൽ അണിനിരന്നു. 19അേപ്പാൾ
ദാവീദ് യേഹാവേയാട:് “ഞാൻ െഫലിസ്ത്യരുെട േനെര പുറെപ്പടണേമാ?
അവെര എെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച തരുേമാ” എന്ന് േചാദിച്ച . “പുറെപ്പടുക;
ഞാൻെഫലിസ്ത്യെരനിെന്റകയ്യിൽഏല്പിക്കും”എന്ന്യേഹാവദാവീദിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തു. 20 അങ്ങെന ദാവീദ് ബാൽ-െപരാസീമിൽ െചന്നു;
അവിെടവച്ച് ദാവീദ് അവെര േതാല്പിച്ച ; “െവള്ളച്ചാട്ടംേപാെല യേഹാവ
എെന്റ മുമ്പിൽ എെന്റ ശ്രതുക്കെള തകർത്തുകളഞ്ഞു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അതുെകാണ്ട്ആസ്ഥലത്തിന്ബാൽ-െപരാസീംഎന്ന് േപർവിളിച്ച വരുന്നു.
21 അവിെട അവർ അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച േപായി; ദാവീദും
അവെന്റ ആള കള ം അവ എടുത്ത് െകാണ്ടുേപാന്നു. അവർ അവെയ
ചുട്ട കളഞ്ഞു. 22 െഫലിസ്ത്യർ പിെന്നയും വന്ന് െരഫയീം താഴ്വരയിൽ
അണിനിരന്നു. 23 ദാവീദ് യേഹാവേയാട് േചാദിച്ചേപ്പാൾ: “നീ േനെര
െചല്ലാെത അവരുെട പുറകിൽക്കൂടി വളഞ്ഞുെചന്ന് ബാഖാവൃക്ഷങ്ങൾക്ക്
മുമ്പിൽവച്ച് അവെര േനരിടുക. 24ബാഖാവൃക്ഷങ്ങള െടഅ്രഗങ്ങളിൽകൂടി
ൈസന്യം നടക്കുന്ന† ഒച്ചേപാെല േകൾക്കും;അേപ്പാൾ േവഗത്തിൽെചല്ല ക;
െഫലിസ്ത്യ ൈസന്യെത്ത സംഹരിക്കുവാൻ യേഹാവ നിനക്ക് മുമ്പായി
പുറെപ്പടും” എന്ന് അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 25യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല ദാവീദ്
െചയ്തു, െഫലിസ്ത്യെര േഗബമുതൽ േഗെസർവെര േതാല്പിച്ച .

* 5. 8 വീട്ടില് -െകാട്ടാരത്തില് അെല്ലങ്കില ് യേഹാവയുെട ഗൃഹത്തില ് † 5. 24
നടക്കുന്നൈസന്യത്തിെന്റ മാർച്ച.്



2ശമൂേവൽ 6:1 487 2ശമൂേവൽ 6:17

6
1 ദാവീദ് പിെന്നയും യി്രസാേയലിെല ഏറ്റവും മികച്ചവരായ
മുപ്പതിനായിരം ഭടന്മാെര ഒരുമിച്ച കൂട്ടി. 2 െകരൂബുകള െട മധ്യത്തിൽ
അധിവസിക്കുന്നവനായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്ന നാമത്താൽ
വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ബാേല-െയഹൂദയിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവരുന്നതിന് ദാവീദും കൂെടയുള്ള സകലജനവും അവിേടക്ക്
േപായി. 3 അവർ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിൽ
കയറ്റി, കുന്നിേന്മലുള്ള അബീനാദാബിെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നു;
അബീനാദാബിെന്റ പു്രതന്മാരായ ഉസ്സയും അേഹ്യാവും ആ പുതിയ
വണ്ടി െതളിച്ച . 4 കുന്നിേന്മലുള്ള അബീനാദാബിെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന് അവർ
അതിെന ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകവുമായി െകാണ്ടുേപാരുേമ്പാൾ അേഹ്യാ
െപട്ടകത്തിന് മുമ്പായി നടന്നു. 5 ദാവീദും യി്രസാേയൽഗൃഹെമാെക്കയും
സരളമരംെകാണ്ടുള്ള സകലവിധവാേദ്യാപകരണങ്ങേളാടും കിന്നരം, വീണ,
തപ്പ്, മുരജം, ൈകത്താളം എന്നിവേയാടുംകൂെട യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
നൃത്തംെചയ്തു. 6അവർ നാേഖാെന്റ െമതിക്കളത്തിങ്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ
കാളകൾ വിരണ്ടതുെകാണ്ട് ഉസ്സാ ൈക നീട്ടി ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
പിടിച്ച . 7അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േകാപം ഉസ്സയക്ക് എതിെര ജ്വലിച്ച ;
അവെന്റ അവിേവകം നിമിത്തം ൈദവം അവിെടവച്ച് അവെന സംഹരിച്ച ;
അവൻ അവിെട ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകത്തിെന്റ അടുക്കൽവച്ച് മരിച്ച .
8 യേഹാവയുെട േകാപം ഉസ്സയ്ക്ക് എതിെര ജ്വലിച്ചതുെകാണ്ട് ദാവീദിന്
വ്യസനമായി. അവൻആസ്ഥലത്തിന് േപെരസ-്ഉസ്സാ എന്ന് േപര് വിളിച്ച .
അത് ഇന്നുവെരയും പറഞ്ഞുവരുന്നു. 9 അന്ന് ദാവീദ് യേഹാവെയ
ഭയെപ്പട്ട േപായി. “യേഹാവയുെട െപട്ടകം എെന്റ അടുക്കൽ എങ്ങെന
െകാണ്ടുവേരണ്ടു” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 10 ഇങ്ങെന യേഹാവയുെട
െപട്ടകം ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ തെന്റകൂെട െകാണ്ടുേപാകുവാൻ
മനസ്സില്ലാെത ദാവീദ്അതിെനഗിത്യ പട്ടണവാസിയായഓേബദ-്ഏേദാമിെന്റ
വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപായി വച്ച . 11യേഹാവയുെട െപട്ടകം ഗിത്യനായഓേബദ-്
ഏേദാമിെന്റവീട്ടിൽ മൂന്നുമാസംഇരുന്നു;യേഹാവഓേബദ-്ഏേദാമിെനയും
അവെന്റ കുടുംബെത്ത മുഴുവനും അനു്രഗഹിച്ച . 12 ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം നിമിത്തം യേഹാവ ഓേബദ-്ഏേദാമിെന്റ കുടുംബെത്തയും
അവനുള്ള സകലെത്തയും അനു്രഗഹിച്ച എന്ന് ദാവീദ ്രാജാവിന് അറിവ്
കിട്ടിയേപ്പാൾ, ദാവീദ് പുറെപ്പട്ട് ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകംഓേബദ-്ഏേദാമിെന്റ
വീട്ടിൽനിന്ന് ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിേലക്ക് സേന്താഷേത്താെട െകാണ്ടുവന്നു.
13 യേഹാവയുെട െപട്ടകം ചുമന്നവർ ആറ് ചുവട് നടന്നേശഷം അവൻ
ഒരു കാളെയയും തടിപ്പിച്ച കിടാവിെനയും യാഗം കഴിച്ച . 14 ദാവീദ്
പഞ്ഞിനൂലങ്കി ധരിച്ച െകാണ്ട് പൂർണ്ണശക്തിേയാെട യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക നൃത്തംെചയ്തു. 15 അങ്ങെന ദാവീദും സകല യി്രസാേയൽ
ഗൃഹങ്ങള ം ആർേപ്പാടും കാഹളനാദേത്താടുംകൂടി യേഹാവയുെട െപട്ടകം
െകാണ്ടുവന്നു. 16എന്നാൽ യേഹാവയുെട െപട്ടകം ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
കടക്കുേമ്പാൾ െശൗലിെന്റ മകളായ മീഖൾ ജനാലയിൽകൂടി േനാക്കി,
ദാവീദ ്രാജാവ് യേഹാവയുെട മുമ്പാെക കുതിച്ച് നൃത്തം െചയ്യന്നത് കണ്ട്
തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ അവെന നിന്ദിച്ച . 17അവർ യേഹാവയുെട െപട്ടകം
െകാണ്ടുവന്ന് ദാവീദ് അതിനായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കൂടാരത്തിന്നുള്ളിൽ
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അതിെന്റ സ്ഥാനത്തുവച്ച ; പിെന്ന ദാവീദ് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച . 18 ദാവീദ്
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച തീർന്നേശഷം അവൻ
ജനെത്ത ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ അനു്രഗഹിച്ച .
19 പിെന്ന അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ സർവ്വസംഘവുമായ സകലജനത്തിലും,
പുരുഷന്മാർക്കും സ്്രതീകൾക്കും, ആെളാന്നിന് ഒരു അപ്പവും ഒരു
കഷണം മാംസവും ഒരു ഉണക്കമുന്തിരിയടയും വീതം പങ്കിട്ട െകാടുത്തു,
അതിനുേശഷം ജനങ്ങെളല്ലാവരും താന്താെന്റവീട്ടിേലക്കു േപായി. 20പിന്നീട്
ദാവീദ് തെന്റ കുടുംബെത്ത അനു്രഗഹിക്കുന്നതിന് മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ
െശൗലിെന്റ മകളായ മീഖൾ ദാവീദിെന കാണുവാൻ പുറത്തു വന്നു:
“നിസ്സാരന്മാരിൽ ഒരുവൻ സ്വയം അനാവൃതനാക്കുന്നതുേപാെല* ഇന്ന്
തെന്റ ദാസന്മാരുെട ദാസികള െട കണ്മുൻപിൽ സ്വയം അനാവൃതനാക്കിയ
യി്രസാേയൽ രാജാവ് ഇന്ന് എ്രത മഹത്വമുള്ളവൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
21 ദാവീദ് മീഖളിേനാട:് “യേഹാവയുെട ജനമായ യി്രസാേയലിന് ്രപഭുവായി
നിയമിക്കുവാൻതക്കവണ്ണംനിെന്റഅപ്പനിലുംഅവെന്റസകലഗൃഹത്തിലും
ഉപരിയായി എെന്ന തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട മുമ്പാെക,
അേത, യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഞാൻ നൃത്തംെചയ്യ ം. 22ഞാൻ ഇനിയും
ഇതിലധികം ഹീനനും എെന്റ കാഴ്ചയ്ക്ക് എളിയവനും ആയിരിക്കും;
എന്നാൽ നീ പറഞ്ഞ ദാസികളാൽ എനിക്ക് മഹത്വമുണ്ടാകും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 23ആകാരണത്താൽ െശൗലിെന്റ മകളായ മീഖളിന് ജീവപര്യന്തം
ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായില്ല.

7
1 യേഹാവ ചുറ്റ മുള്ള സകലശ്രതുക്കളിൽനിന്ന് ദാവീദ് രാജാവിന്
സ്വസ്ഥത നല്കിയേശഷം രാജാവ് തെന്റ അരമനയിൽ വസിക്കുന്ന
കാലത്ത് 2 ഒരിക്കൽ രാജാവ് നാഥാൻ്രപവാചകേനാട:് “ഇതാ, ഞാൻ
േദവദാരുെകാണ്ടുള്ള െകാട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നു;എന്നാൽൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകേമാ തിരശ്ശീലെകാണ്ടുള്ള കൂടാരത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 നാഥാൻ രാജാവിേനാട:് “നീ െചന്ന് നിെന്റ മനസ്സിലുള്ളെതല്ലാം
െചയ്തുെകാള്ള ക; യേഹാവ നിേന്നാട് കൂടി ഉണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞു.
4 എന്നാൽ അന്ന് രാ്രതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് നാഥാന് ഉണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 5 “എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാടു നീ െചന്ന് പറയുക:
‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു: എനിക്ക് അധിവസിക്കുന്നതിന്
നീ ഒരു ആലയം പണിയുേമാ? 6 ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കെള
മി്രസയീമിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും ഞാൻ ഒരു
ആലയത്തിൽ അധിവസിക്കാെത കൂടാരത്തിലും നിവാസത്തിലുമല്ലേയാ
സഞ്ചരിച്ച വരുന്നത.് 7 എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന േമയ്ക്കുവാൻ
ഞാൻ കല്പിച്ചാക്കിയ യി്രസാേയൽ േഗാ്രതനായകന്മാരില ് ഒന്നിേനാട്
“എനിക്ക് േദവദാരുെകാണ്ട് ഒരു ആലയം പണിയാതിരിക്കുന്നത് എന്ത?്”
എന്ന് എല്ലായി്രസാേയൽമക്കേളാടുംകൂടി ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച വന്ന
സ്ഥലങ്ങളിൽഎവിെടവെച്ചങ്കിലും ഒരു വാക്ക് കല്പിച്ചിട്ട േണ്ടാ?’ 8ആകയാൽ
നീഎെന്റദാസനായദാവീദിേനാട് പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ‘ൈസന്യങ്ങള െട

* 6. 20 അനാവൃതനാക്കുന്നതുേപാെല രാജകീയ വസ്്രതം മാറ്റി സാധാരണക്കാരെനേപ്പാെല
പഞ്ഞിനൂൽഅങ്കി ധരിക്കുന്നതിെനയാണ്അനാവൃതനാക്കുകഎന്ന് ഇവിെട ഉേദശിച്ചിരിക്കുന്നത.്
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യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിേന്മൽ
്രപഭുവായിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്ന പുല്പ റത്തു നിന്ന,് ആടുകെള
േനാക്കിനടക്കുേമ്പാൾതെന്നഎടുത്തു. 9നീ സഞ്ചരിച്ച വന്നഎല്ലായിടത്തും
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരുന്ന് നിെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയിലുള്ള മഹാന്മാരുെട
േപരുേപാെല ഞാൻ നിെന്റ േപര് വലുതാക്കും. 10ഞാൻ എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിന് ഒരുസ്ഥലം കല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും അവർ സ്വന്തസ്ഥലത്തു
വസിച്ച് അവിെടനിന്ന് ഇളകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവെര നടുകയും
െചയ്യ ം. ഇനി ദുഷ്ടന്മാർഅവെര പീഡിപ്പിക്കുകയില്ല. പണ്ടെത്തേപ്പാെലയും
എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിേന്മൽഞാൻ ന്യായാധിപന്മാെര കല്പിച്ചാക്കിയ
കാലെത്തേപ്പാെലയും 11 നിെന്റ സകലശ്രതുക്കളിൽനിന്ന് നിനക്ക്
സ്വസ്ഥത നല്കും. അ്രതയുമല്ല, യേഹാവ നിനക്ക് ഒരു ഗൃഹം*
ഉണ്ടാക്കുെമന്ന് യേഹാവ നിേന്നാട് അറിയിക്കുന്നു. 12 നിന്നിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന സന്തതിെയ നിെന്റ ആയുഷ്കാലം തികഞ്ഞിട്ട്
നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടുകൂടി നീ നി്രദെകാള്ള േമ്പാൾ ഞാൻ നിനക്ക്
പിന്തുടർച്ചയായി സ്ഥിരെപ്പടുത്തുകയും അവെന്റ രാജത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും
െചയ്യ ം. 13 അവൻ എെന്റ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയും; ഞാൻ
അവെന്റ രാജത്വത്തിെന്റസിംഹാസനം എേന്നക്കുംസ്ഥിരമാക്കും. 14ഞാൻ
അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക് പു്രതനും ആയിരിക്കും; അവൻ കുറ്റം
െചയ്താൽഞാൻഅവെന മനുഷ്യരുെട വടിെകാണ്ടും മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട
അടിെകാണ്ടും ശിക്ഷിക്കും. 15 എങ്കിലും നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഞാൻ
തള്ളിക്കളഞ്ഞെശൗലിങ്കൽനിന്ന്ഞാൻഎെന്റദയനീക്കിയതുേപാെലഅത്
അവങ്കൽനിന്ന് നീങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല. 16 നിെന്റ ഗൃഹവും നിെന്റ രാജത്വവും
എെന്റ മുമ്പാെക എേന്നക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും; നിെന്റ സിംഹാസനവും
എേന്നക്കും ഉറച്ചിരിക്കും’ ”. 17ഈ സകലവാക്കുകൾക്കും ദർശനത്തിനും
അനുസരിച്ച് നാഥാൻ ദാവീദിേനാട് സംസാരിച്ച . 18 അേപ്പാൾ ദാവീദ ്
രാജാവ് അകത്ത് െചന്ന് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു പറഞ്ഞത്:
“കർത്താവായ യേഹാേവ, അങ്ങ് എെന്ന ഇ്രതേത്താളം െകാണ്ടുവരുവാൻ
ഞാൻ ആര്? എെന്റ ഗൃഹവും എന്തുള്ള ? 19 കർത്താവായ യേഹാേവ,
ഇതും േപാരാ എന്ന് അങ്ങയ്ക്ക് േതാന്നീട്ട് വരുവാനുള്ള ദീർഘകാലേത്തക്ക്
അടിയെന്റ ഗൃഹെത്തക്കുറിച്ച ം അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.
കർത്താവായ യേഹാേവ, ഇതു മനുഷ്യർക്ക് ഉപേദശമല്ലേയാ? 20 ദാവീദ്
ഇനി അങ്ങേയാട് എന്ത് പറേയണ്ടു? കർത്താവായ യേഹാേവ, അങ്ങ്
അടിയെന അറിയുന്നു. 21അങ്ങയുെട വചനം നിമിത്തവും അങ്ങയുെട
ഹൃദയ്രപകാരവും അല്ലേയാ? അങ്ങ് ഈ വൻകാര്യം ഒെക്കയും െചയ്ത്
അടിയെനഅറിയിച്ചിരിക്കുന്നത.് 22അതുെകാണ്ട് കർത്താവായയേഹാേവ,
അങ്ങ് വലിയവൻ ആകുന്നു; അങ്ങെയേപ്പാെല ഒരുത്തനുമില്ല; ഞങ്ങൾ
സ്വന്തെചവിെകാണ്ട് േകട്ട സകലവും ഓര് ത്താല ് അങ്ങ് അല്ലാെത ഒരു
ൈദവവും ഇല്ല. 23അങ്ങയ്ക്ക് ജനമായി വീെണ്ടടുക്കുവാനും അങ്ങയ്ക്ക്
ഒരു നാമം സമ്പാദിക്കുവാനും അങ്ങ് െചന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങയുെട ജനമായ
യി്രസാേയലിന് തുല്യമായി ഭൂമിയിൽ ഏെതാരു ജനതയുള്ള ? ൈദവേമ,
അങ്ങ് മി്രസയീമിൽനിന്നും ജനതകള െടയും അവരുെട േദവന്മാരുെടയും

* 7. 11 ഗൃഹംഞാന ്നിെന്റപിന് തലമുറക്കാെരഎേന്നക്കും ഭരിക്കുന്നവര ്ആയിത്തീര് ക്കും
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അധീനത്തിൽ നിന്നും അങ്ങയ്ക്കായി വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങയുെട
ജനം കാൺെക അങ്ങയ്ക്കുേവണ്ടി വൻകാര്യവും അങ്ങയുെട
േദശത്തിനുേവണ്ടി ഭയങ്കരകാര്യങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച വേല്ലാ. 24 അങ്ങ്
അങ്ങയുെട ജനമായ യി്രസാേയലിെന എേന്നക്കും അങ്ങയുെട
സ്വന്ത ജനമായിരിക്കുവാൻ സ്ഥിരെപ്പടുത്തി, യേഹാേവ, അങ്ങ്
അവർക്ക് ൈദവമായിത്തീർന്നും ഇരിക്കുന്നു. 25 ഇേപ്പാഴും ൈദവമായ
യേഹാേവ, അങ്ങ് അടിയെനയും അടിയെന്റ ഗൃഹെത്തയും കുറിച്ച്
അരുളിെച്ചയ്ത വചനെത്ത എേന്നക്കും ഉറപ്പാക്കി അരുളപ്പാടുേപാെല
െചയ്യണേമ. 26 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ യി്രസാേയലിന് ൈദവം
എന്നിങ്ങെന അങ്ങയുെട നാമം എേന്നക്കും മഹത്വീകരിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട;
അങ്ങയുെട ദാസനായ ദാവീദിെന്റ ഗൃഹം അങ്ങയുെട മുമ്പാെക
സ്ഥരിമായിരിക്കെട്ട. 27ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ഗൃഹം പണിയുെമന്ന് അങ്ങ്
അടിയന് െവളിെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ട,് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ, അങ്ങേയാട് ഈ ്രപാർത്ഥന കഴിക്കുവാൻ
അടിയൻ ൈധര്യം്രപാപിച്ച . 28 ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങ് തെന്ന
ആകുന്നു ൈദവം; അങ്ങയുെട വചനങ്ങൾ സത്യം ആകുന്നു; അടിയന്
ഈ നന്മെയ അങ്ങ് വാഗ്ദാനം െചയ്തുമിരിക്കുന്നു. 29 അതുെകാണ്ട്
ഇേപ്പാൾഅടിയെന്റഗൃഹംതിരുമുമ്പിൽഎേന്നക്കുംഇരിക്കുന്നതിന് ്രപസാദം
േതാന്നി അനു്രഗഹിക്കണേമ; ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങ് അങ്ങെന
അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ;അങ്ങയുെട അനു്രഗഹത്താൽഅടിയെന്റ ഗൃഹം
എേന്നക്കുംഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടിരിക്കെട്ട”.

8
1പിന്നീട് ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെരആ്രകമിച്ച് കീഴ്െപ്പടുത്തി; െഫലിസ്ത്യരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് െമെഥഗ് അമ്മാഹ് പിടിെച്ചടുത്തു. 2അവൻ േമാവാബ്യെരയും
േതാല്പിച്ച ; തടവുകാെര മൂന്നായി വിഭാഗിച്ച , മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗെത്ത
െകാല്ല വാനും മൂന്നിെലാരു ഭാഗെത്ത ജീവിക്കുവാനും അനുവദിച്ച .
അങ്ങെന േമാവാബ്യർ ദാവീദിന് ദാസന്മാരായി കപ്പം* െകാടുത്തു
വന്നു. 3 െരേഹാബിെന്റ മകനായി േസാബരാജാവായ ഹദേദെസർ
യൂ്രഫട്ടീസ് നദീതീരത്തുള്ള തെന്റ ഭൂ്രപേദശം തിരിച്ച പിടിക്കുവാൻ
േപായേപ്പാൾ ദാവീദ് അവെനയും േതാല്പിച്ച . 4 അവെന്റ വക ആയിരം
രഥങ്ങള ം ആയിരെത്തഴുനൂറു കുതിരപ്പടയാളികേളയും ഇരുപതിനായിരം
കാലാള കെളയും ദാവീദ് പിടിെച്ചടുത്തു; രഥക്കുതിരകളിൽ നൂറു
എണ്ണം മാ്രതം സംരക്ഷിച്ച െകാണ്ടു േശഷം എല്ലാ കുതിരകള െടയും
കുതിഞരമ്പ് െവട്ടിക്കളഞ്ഞു. 5 േസാബരാജാവായ ഹദേദെസരിെന
സഹായിക്കുവാൻ ദേമ്മെശക്കിെല അരാമ്യർ വന്നേപ്പാൾ ദാവീദ്
അരാമ്യരിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരംേപെര സംഹരിച്ച . 6 പിെന്ന ദാവീദ്
ദേമ്മെശക്കിെല അരാമിൽ കാവൽൈസന്യെത്ത പാർപ്പിച്ച ; അരാമ്യരും
ദാവീദിന് ദാസന്മാരായിത്തീർന്ന് കപ്പം െകാടുത്തുവന്നു. ഇങ്ങെന ദാവീദ്
െചന്നിടെത്താെക്കയും യേഹാവ അവന് ജയം നല്കി. 7ഹദേദെസരിെന്റ
കാര്യാധികാരികള് ഉണ്ടായിരുന്ന െപാൻപരിചകൾ ദാവീദ് എടുത്ത്
െയരൂശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു. 8 ഹദേദെസരിെന്റ പട്ടണങ്ങളായ

* 8. 2 കപ്പം വിേധയത്വത്തിെന്റ ചിഹ്നമായി ഒരു രാഷ്്രടം മെറ്റാരു രാഷ്്രടത്തിനു െകാടുക്കുവാൻ
കൽപ്പിക്കെപ്പട്ടതാണ് കപ്പം.
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േബതഹിൽനിന്നും െബേരാതായിൽനിന്നും ദാവീദ ് രാജാവ് അനവധി
താ്രമവും െകാണ്ടുവന്നു. 9 ദാവീദ് ഹദേദെസരിെന്റ സർവ്വൈസന്യെത്തയും
േതാല്പിച്ച എന്ന് ഹമാത്ത് രാജാവായ േതായി േകട്ടേപ്പാൾ 10 ദാവീദ ്
രാജാവിെന വന്ദനം െചയ്യ വാനും അവൻഹദേദെസരിേനാട് യുദ്ധംെചയ്തു
അവെന േതാല്പിച്ചതുെകാണ്ടു അവെന അഭിനന്ദിക്കുവാനും േതായി തെന്റ
മകൻ േയാരാമിെന രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച (ഹദേദെസരിന്നു
േതായിേയാടു കൂടക്കൂെട യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു). േയാരാം െവള്ളി, െപാന്നു,
താ്രമം എന്നിവെകാണ്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്നു. 11 ദാവീദ ്രാജാവ്
ഇവെയ അരാമ്യർ, േമാവാബ്യർ, അേമ്മാന്യർ, െഫലിസ്ത്യർ, അമാേലക്യർ
എന്നിങ്ങെന താൻ കീഴടക്കിയ സകലജനതകള െടയും പക്കൽനിന്നും
12 െരേഹാബിെന്റ മകനായി േസാബരാജാവായ ഹദേദെസരിെന്റ
െകാള്ളയിൽനിന്നും എടുത്ത െവള്ളിേയാടും െപാന്നിേനാടുംകൂടി
യേഹാവയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച . 13 പിെന്ന ദാവീദ് ഉപ്പ താഴ്വരയിൽവച്ച്
പതിെനണ്ണായിരം അരാമ്യെര സംഹരിച്ച മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ തനിക്ക്
കീർത്തി സമ്പാദിച്ച . 14 ദാവീദ് ഏേദാമിലും ൈസനീക പാളയെത്ത
നിയമിച്ച ; ഏേദാമിൽ എല്ലായിടത്തും അവൻ കാവൽൈസന്യെത്ത
പാർപ്പിച്ച ; ഏേദാമ്യെരല്ലാവരും ദാവീദിന് ദാസന്മാരായിത്തീർന്നു; ദാവീദ്
െചന്നിടെത്തല്ലാംയേഹാവഅവന് ജയം നല്കി.

15 ഇങ്ങെന ദാവീദ് എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും ഭരിച്ച ; ദാവീദ് തെന്റ
സകലജനത്തിനും നീതിയും ന്യായവും നടത്തിെക്കാടുത്തു. 16െസരൂയയുെട
മകൻ േയാവാബ് േസനാധിപതിയും അഹീലൂദിെന്റ മകൻ െയേഹാശാഫാത്
രാജകീയ ചരി്രതം എഴുതുന്നവനും ആയിരുന്നു. 17അഹീതൂബിെന്റ മകൻ
സാേദാക്കും അബ്യാഥാരിെന്റ മകൻ അഹീേമെലക്കും പുേരാഹിതന്മാരും
െസരായാ പകർെപ്പഴുത്തുകാരനും †ആയിരുന്നു. 18 െയേഹായാദയുെട
മകൻ െബനായാവ് േ്രകത്യർക്കും േപ്ലത്യർക്കും അധിപതി ആയിരുന്നു;
ദാവീദിെന്റപു്രതന്മാേരാ പുേരാഹിതന്മാരുമായിരുന്നു‡.

9
1 പിന്നീട് ദാവീദ:് “ഞാൻ േയാനാഥാെന്റ നിമിത്തം ദയ കാണിേക്കണ്ടതിന്
െശൗലിെന്റ കുടുംബത്തിൽ ആെരങ്കിലും േശഷിച്ചിരിക്കുന്നുേവാ?” എന്ന്
അേന്വഷിച്ച . 2എന്നാൽ െശൗലിെന്റ ഭവനത്തിൽ സീബാ എന്നു േപരുള്ള
ഒരു ദാസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ അവെന ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
വിളിച്ച വരുത്തിയേപ്പാൾ രാജാവ് അവേനാട:് “നീ സീബേയാ?” എന്നു
േചാദിച്ച . “അടിയൻ” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 3 “ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ
ദയ കാണിേക്കണ്ടതിന് െശൗലിെന്റ കുടുംബത്തിൽ ആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാ?”
എന്ന് രാജാവ് േചാദിച്ചതിന്: “രണ്ട് കാലും മുടന്തായിട്ട് േയാനാഥാെന്റ ഒരു
മകൻ ഉണ്ട്” എന്ന് സീബാ രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു. 4 “അവൻ എവിെട?”
എന്ന് രാജാവ് േചാദിച്ചതിന്: “േലാെദബാരിൽ അമ്മീേയലിെന്റ മകനായ
മാഖീരിെന്റ വീട്ടിലുണ്ട”് എന്ന് സീബാ രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു. 5അേപ്പാൾ
ദാവീദ ് രാജാവ് ആളയച്ച,് േലാെദബാരിൽനിന്ന് അമ്മീേയലിെന്റ മകനായ
മാഖീരിെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന് അവെന വരുത്തി. 6 െശൗലിെന്റ മകനായ

† 8. 17 പകർെപ്പഴുത്തുകാരനും രാഷ്്രടെത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന േരഖകൾ എഴുതുകയും, മു്രദണം
െചയ്യ കയും,സൂക്ഷിക്കയും െചയ്യന്ന ഒരുന്നത ഉേദ്യാഗസ്ഥനാണ് പകർെപ്പഴുത്തുകാരൻഅെല്ലങ്കിൽ
രായസക്കാരൻ. ‡ 8. 18 പുേരാഹിതന്മാരുമായിരുന്നു രാജകീയഅധിപതികള ംആയിരുന്നു
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േയാനാഥാെന്റ മകൻ െമഫീേബാെശത്ത് ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
അവൻ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ച . ദാവീദ:് “െമഫീേബാെശേത്ത”
എന്നു വിളിച്ചതിന് “അടിയൻ” എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 7 ദാവീദ്
അവേനാട:് “ഭയെപ്പടണ്ടാ; നിെന്റ അപ്പനായ േയാനാഥാൻ നിമിത്തം
ഞാൻ നിേന്നാട് നിശ്ചയമായി ദയകാണിച്ച് നിെന്റ പിതാവിെന്റ അപ്പനായ
െശൗലിെന്റ നിലം മുഴുവനും നിനക്ക് മടക്കിത്തരും; നീേയാ നിത്യം എെന്റ
േമശയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാള്ളണം” എന്നു പറഞ്ഞു. 8 അവൻ
നമസ്കരിച്ച െകാണ്ട:് “ചത്ത നാെയേപ്പാെല ഇരിക്കുന്ന അടിയെന അങ്ങ്
കടാക്ഷിക്കുവാൻ അടിയൻ എന്തുള്ള ?” എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അേപ്പാൾ
രാജാവ് െശൗലിെന്റ ദാസനായ സീബെയ വിളിപ്പിച്ച് അവേനാട് കല്പിച്ചത:്
“െശൗലിനും അവെന്റ സകലഭവനത്തിനും ഉള്ളെതല്ലാം ഞാൻ നിെന്റ
യജമാനെന്റ മകന് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 10 നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും
േവലക്കാരും നിെന്റ യജമാനെന്റ മകന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ ആഹാരം
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് അവനുേവണ്ടി ആ നിലം കൃഷിെചയ്ത് അനുഭവം
എടുക്കണം; എന്നാൽ നിെന്റ യജമാനെന്റ മകനായ െമഫീേബാെശത്ത്
നിത്യവും എെന്റ േമശയിങ്കൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാള്ള ം”. സീബയ്ക്കു
പതിനഞ്ചുപു്രതന്മാരും ഇരുപത് േവലക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 “എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവ് അടിയേനാട് കല്പിക്കുന്നെതല്ലാം അടിയൻ െചയ്യ ം”
എന്ന് സീബാ രാജാവിേനാട് പറഞ്ഞു. ദാവീദ:് “െമഫീേബാെശേത്താ,
രാജകുമാരന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നേപാെല എെന്റ േമശയിൽ ഭക്ഷണം
കഴിച്ച െകാള്ള ം”എന്നുപറഞ്ഞു. 12െമഫീേബാെശത്തിന് ഒരുെചറിയമകൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു;അവന് മീഖാ എന്നു േപര.് സീബയുെട വീട്ടിൽ ഉള്ളവെരല്ലാം
െമഫീേബാെശത്തിന് ദാസന്മാരായ്ത്തീർന്നു. 13ഇങ്ങെന െമഫീേബാെശത്ത്
െയരൂശേലമിൽ വസിച്ച രാജാവിെന്റ േമശയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച േപാന്നു;
അവന് കാൽരണ്ടും മുടന്തായിരുന്നു.

10
1അതിന ്െറേശഷം അേമ്മാന്യരുെട രാജാവ് മരിച്ച ; അവെന്റ മകനായ
ഹാനൂൻ അവന് പകരം ഭരണം നടത്തി. 2അേപ്പാൾ ദാവീദ:് “ഹാനൂെന്റ
പിതാവായ നാഹാശ് എനിക്ക് ദയ െചയ്തതുേപാെല അവെന്റ മകന്
ഞാനും ദയ െചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ദാവീദ് അവെന്റ
പിതാവിെനക്കുറിച്ച് അവേനാട് ആശ്വാസവാക്ക് പറയുവാൻ തെന്റ
ഭൃത്യന്മാെര പറഞ്ഞയച്ച . 3 ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അേമ്മാന്യരുെട
േദശത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ അേമ്മാന്യ്രപഭുക്കന്മാർ അവരുെട യജമാനനായ
ഹാനൂേനാട:് “ദാവീദ് നിെന്റ പിതാവിെനബഹുമാനിക്കുന്നതുെകാണ്ടാകുന്നു
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവെര നിെന്റഅടുക്കൽഅയച്ചത് എന്ന് േതാന്നുന്നുേവാ?
പട്ടണെത്തനിരീക്ഷിച്ച് ഒറ്റ േനാക്കുവാനും അതിെന നശിപ്പിച്ച കളയുവാനും
അല്ലേയാ ദാവീദ് ഭൃത്യന്മാെര നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചത”് എന്നു പറഞ്ഞു.
4അേപ്പാൾ ഹാനൂൻ ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാെര പിടിച്ച് അവരുെട താടി പകുതി
ക്ഷൗരം െചയ്യിപ്പിച്ച് അവരുെട അങ്കികള െട നടുവിൽ ആസനംവെര
മുറിപ്പിച്ച് അവെര അയച്ച . 5 ദാവീദ ് രാജാവ് ഇത് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ
പുരുഷന്മാർ ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അവരുെട അടുക്കൽ
ആളയച്ച:് നിങ്ങള െട താടി വളരുന്നതുവെര െയരിേഹാ പട്ടണത്തില ്
താമസിക്കുവിൻ; പിെന്ന മടങ്ങിവരാം എന്നു പറയിപ്പിച്ച . 6 തങ്ങൾ
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ദാവീദിന് െവറുപ്പ ള്ളവരായ്തീർന്നു എന്ന് അേമ്മാന്യർ കണ്ടേപ്പാൾ അവർ
ആളയച്ച് േബത്ത-്െരേഹാബിെല അരാമ്യരിൽനിന്നും േസാബയിെല
അരാമ്യരിൽനിന്നും ഇരുപതിനായിരം കാലാള കെളയും ആയിരംേപരുമായി
മയഖാരാജാവിെനയും േതാബിൽനിന്ന് പ്രന്തണ്ടായിരംേപെരയും
കൂലിക്ക് വരുത്തി. 7 ദാവീദ് അത് േകട്ടേപ്പാൾ േയാവാബിെനയും
ശൂരന്മാരുെട സകലൈസന്യെത്തയും അയച്ച . 8അേമ്മാന്യരും പുറെപ്പട്ട്
പട്ടണവാതില്ക്കൽ പടക്ക് അണിനിരന്നു; എന്നാൽ േസാബയിെലയും
േബത്ത-്രേഹാബിെലയും അരാമ്യരും േതാബ്യരും മയഖ്യരും മെറ്റാരു
ഭാഗമായി ൈമതാനത്തായിരുന്നു. 9 തെന്റ മുമ്പിലും പിമ്പിലും പട
നിരന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടേപ്പാൾ േയാവാബ് യി്രസാേയലിെന്റ
സകലവീരന്മാരിൽനിന്നും ഒരു കൂട്ടെത്ത തിരെഞ്ഞടുത്ത് അരാമ്യരുെട
േനർക്ക് അണിനിരത്തി. 10 േശഷം പടജ്ജനെത്ത അേമ്മാന്യരുെട
േനെര നിരേത്തണ്ടതിന് തെന്റ സേഹാദരനായ അബീശായിെയ ഏല്പിച്ച്
അവേനാട:് 11 “അരാമ്യർ എെന്റ േനെര ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ചാൽ നീ എനിക്ക്
സഹായം െചയ്യണം; എന്നാൽ അേമ്മാന്യർ നിെന്റേനെര ്രപാബല്യം
്രപാപിച്ചാൽഞാൻ വന്നു നിനക്ക് സഹായം െചയ്യ ം. 12ൈധര്യമായിരിക്കുക;
നാം നമ്മുെട ജനത്തിനും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ പട്ടണങ്ങൾക്കും
േവണ്ടി പുരുഷത്വം കാണിക്കുക; യേഹാവേയാ തനിക്കു ഇഷ്ടമായത്
െചയ്യ മാറാകെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 13 പിെന്ന േയാവാബും കൂെടയുള്ള
ജനവുംഅരാമ്യർെക്കതിെരപടക്ക്അടുത്തു;അവർഅവെന്റമുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പായി. 14 അരാമ്യർ ഓടിേപ്പാകുന്നത് അേമ്മാന്യർ കണ്ടേപ്പാൾ
അേമ്മാന്യരും അബീശായിയുെട മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി പട്ടണത്തിൽ
കടന്നു. േയാവാബ് അേമ്മാന്യെര വിട്ട് െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
15 തങ്ങൾ യി്രസാേയലിേനാടു േതാറ്റ േപായി എന്ന് അരാമ്യർ കണ്ടിട്ട്
അവർ ഒന്നിച്ച കൂടി. 16 ഹദേദെസർ ആളയച്ച് നദിക്ക് അക്കെരയുള്ള
അരാമ്യെര വരുത്തി; അവർ േഹലാമിേലക്ക് വന്നു; ഹദേദെസരിെന്റ
േസനാപതിയായ േശാബക്ക് അവരുെട നായകനായിരുന്നു. 17 അത്
ദാവീദിന് അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ അവൻ എല്ലാ യി്രസാേയല്യെരയും
കൂട്ടിവരുത്തി േയാർദ്ദാൻ കടന്ന് േഹലാമിൽ െചന്നു. അരാമ്യർ
ദാവീദിെന്റ േനെര അണിനിരന്ന് അവേനാട് യുദ്ധംെചയ്തു. 18അരാമ്യർ
യി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായി; ദാവീദ് അരാമ്യരിൽ എഴുനൂറു
േതരാളികെളയും നാല്പതിനായിരം കുതിരപ്പടയാളികേളയും* െകാന്നു,
അവരുെട േസനാപതിയായ േശാബക്കിെനയും െവട്ടിെക്കാന്നു. 19എന്നാൽ
ഹദേദെസരിെന്റ ആ്രശിതന്മാരായ സകലരാജാക്കന്മാരും അവർ
യി്രസാേയലിേനാടു േതാറ്റ എന്ന് കണ്ട് യി്രസാേയല്യരുമായി സന്ധിെചയ്ത്
അവെര േസവിച്ച . അതിൽപിെന്ന അേമ്മാന്യർക്കു സഹായം െചയ്യ വാൻ
അരാമ്യർ ഭയെപ്പട്ട .

11
1ആവർഷംവസന്തത്തിൽ,എല്ലായിടത്തുമുള്ളരാജാക്കന്മാർയുദ്ധത്തിന്
പുറെപ്പടുന്ന കാലത്ത് ദാവീദ് േയാവാബിെനയും അവേനാടുകൂടി തെന്റ
ഭടന്മാെരയും എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും അയച്ച ; അവർ അേമ്മാന്യെര

* 10. 18 കുതിരപ്പടയാളികേളയും കാലാള കെളയും
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നശിപ്പിച്ച , രബ്ബാപട്ടണം ഉപേരാധിച്ച . ദാവീദ് െയരൂശേലമിൽ തെന്ന
താമസിച്ചിരുന്നു.

2 ഒരു ദിവസം സന്ധ്യയാകാറായ സമയത്ത് ദാവീദ് കിടക്കയിൽനിന്ന്
എഴുേന്നറ്റ രാജധാനിയുെട മാളികേമൽ ഉലാവുേമ്പാൾ ഒരു സ്്രതീ
കുളിക്കുന്നത് മാളികേമൽനിന്നുകണ്ടു;ആസ്്രതീഅതിസുന്ദരിആയിരുന്നു.
3 ദാവീദ് ആളയച്ച് ആസ്്രതീെയപ്പറ്റി അേന്വഷിപ്പിച്ച . അവൾഎലീയാമിെന്റ
മകള ം ഹിത്യനായ ഊരീയാവിെന്റ ഭായ്യൎ യുമായ ബത്ത-്േശബ എന്നു
അറിഞ്ഞു. 4 ദാവീദ് ദൂതന്മാെര അയച്ച് അവെള വരുത്തി; അവൾ
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; അവൾക്കു ഋതുശുദ്ധി വന്നതുെകാണ്ട് അവൻ
അവേളാടുകൂടിശയിച്ച ;അവൾതെന്റവീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി. 5ആസ്്രതീ
ഗർഭംധരിച്ച , താൻ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ദാവീദിെന
അവൾ അറിയിച്ച . 6അേപ്പാൾ ദാവീദ് ഹിത്യനായ ഊരീയാവിെന തെന്റ
അടുക്കൽ അയയ്ക്കുവാൻ േയാവാബിന് കല്പന അയച്ച . 7 ഊരീയാവ്
തെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ ദാവീദ് അവേനാട് േയാവാബിെന്റയും
പടജ്ജനത്തിെന്റയും സുഖവർത്തമാനവും യുദ്ധത്തിെന്റ വിവരവും
േചാദിച്ച . 8 പിെന്ന ദാവീദ് ഊരിയാവിേനാട്: “നീ വീട്ടിൽെചന്ന് കാലുകൾ
കഴുകുക”എന്നു പറഞ്ഞു. ഊരീയാവ് രാജധാനിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
രാജാവിെന്റ സമ്മാനം അവെന്റ പിന്നാെല െചന്നു. 9എന്നാൽ ഊരീയാവ്
തെന്റ വീട്ടിൽ േപാകാെത യജമാനെന്റ സകലദാസന്മാേരാടുംകൂെട
രാജധാനിയുെട വാതില്ക്കൽ കിടന്നുറങ്ങി. 10 ഊരീയാവ് വീട്ടിൽ
േപായില്ല എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ ദാവീദ് ഊരീയാവിേനാട:് “നീ യാ്രതയിൽനിന്ന്
വന്നവനല്ലേയാ? നിെന്റ വീട്ടിൽ േപാകാെത ഇരുന്നത് എന്ത?്” എന്നു
േചാദിച്ച . 11 ഊരീയാവ് ദാവീദിേനാട:് “െപട്ടകവും യി്രസാേയലും
െയഹൂദയും കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു; എെന്റ യജമാനനായ
േയാവാബും യജമാനെന്റ ദാസരുംൈമതാനത്ത് പാളയമിറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;
അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുവാനും കുടിക്കുവാനും എെന്റ
ഭാര്യേയാടുകൂടി ശയിക്കുവാനും എെന്റ വീട്ടിൽ േപാകുേമാ? അങ്ങാണ,
അങ്ങയുെട ജീവനാണ, ഇത് ഞാൻ െചയ്യ കയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
12അേപ്പാൾദാവീദ്ഊരീയാവിേനാട്: “നീഇന്നുംഇവിെടതാമസിക്കുക;നാെള
ഞാൻനിെന്നപറഞ്ഞയക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.അങ്ങെനഊരിയാവ്അന്നും
പിേറ്റന്നും െയരൂശേലമിൽ താമസിച്ച . 13 ദാവീദ് അവെന വിളിച്ചേപ്പാൾ
അവൻ അവെന്റ മുമ്പാെക ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്തു;
അവൻഅവെന ലഹരിപിടിപ്പിച്ച ;എങ്കിലും അവൻ വീട്ടിേലക്കു േപാകാെത
സന്ധ്യക്കു െചന്ന് തെന്റ യജമാനെന്റ ദാസന്മാേരാടുകൂടി അവൻ തെന്റ
കിടക്കയിൽ കിടന്നു. 14 രാവിെല ദാവീദ് േയാവാബിന് ഒരു എഴുത്ത്
എഴുതി ഊരീയാവിെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തയച്ച . 15 എഴുത്തിൽ: “യുദ്ധം
കഠിനമായിരിക്കുേന്നടത്ത് ഊരീയാവിെന മുൻനിരയിൽ നിർത്തി അവൻ
െവട്ട െകാണ്ട് മരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവെന വിട്ട് പിന്മാറുവിൻ” എന്ന്
അവൻ എഴുതിയിരുന്നു. 16 അങ്ങെന തെന്ന േയാവാബ് പട്ടണെത്ത
ഉപേരാധിക്കുന്നതിനിടയിൽ വീരന്മാർ നില ്ക്കുന്നതായി അവന് മനസിലായ
സ്ഥലത്ത് അവൻ ഊരീയാവിെന നിേയാഗിച്ച . 17 പട്ടണക്കാർ പുറെപ്പട്ട്
േയാവാബിേനാട് േപാരാടിയേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ ഭടന്മാരായ പടജ്ജനത്തിൽ
ചിലർ െകാല്ലെപ്പട്ട ;ഹിത്യനായഊരീയാവും മരിച്ച . 18പിെന്ന േയാവാബ്ആ
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യുദ്ധവാർത്ത എല്ലാം ദാവീദിേനാട് അറിയിക്കുവാൻ സേന്ദശവാഹകെര
അയച്ച . 19 അവൻ സേന്ദശവാഹകേനാട് ഇങ്ങെന കല്പിച്ച : “നീ
യുദ്ധവാർത്ത എല്ലാം രാജാവിേനാട് പറഞ്ഞു തീരുേമ്പാൾ രാജാവിന്
േകാപം ജ്വലിച്ച ഇ്രപകാരം പറയും: 20 ‘നിങ്ങൾ പട്ടണേത്താട് ഇ്രത
അടുത്തുെചന്ന് യുദ്ധം െചയ്തത് എന്ത?് മതിലിേന്മൽനിന്ന് അവർ
എയ്യ െമന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടേയാ? 21 െയരൂേബ്ബെശത്തിെന്റ
മകനായഅബീേമെലക്കിെന െകാന്നത്ആര്? ഒരു സ്്രതീ മതിലിേന്മൽനിന്ന്
തിരിക്കല്ലിെന്റ പിള്ളക്കല്ല് അവെന്റേമൽ ഇട്ടതുെകാണ്ടല്ലേയാ അവൻ
േതെബസിൽവച്ച് മരിച്ചത്? നിങ്ങൾ മതിലിേനാട് ഇ്രത അടുത്തുെചന്നത്
എന്ത?്’ എന്നിങ്ങെന നിേന്നാട് പറഞ്ഞാൽ: ‘നിെന്റ ഭൃത്യൻ ഹിത്യനായ
ഊരീയാവും മരിച്ച േപായി എന്ന് പറയുക’ ”. 22 സേന്ദശവാഹകൻ
െചന്ന് േയാവാബ് പറഞ്ഞയച്ച വാർത്തകെളല്ലാം ദാവീദിെന അറിയിച്ച .
23 സേന്ദശവാഹകൻ ദാവീദിേനാട് പറഞ്ഞത:് “ആ കൂട്ടർ ്രപാബല്യം
്രപാപിച്ച് ൈമതാനേത്തക്കു ഞങ്ങള െട േനെര പുറെപ്പട്ട വന്നതിനാൽ
ഞങ്ങൾ പട്ടണവാതില്ക്കൽവെര അവെര തിരിേച്ചാടിച്ച . 24 അേപ്പാൾ
വില്ലാളികൾ മതിലിേന്മൽനിന്ന് അങ്ങയുെട ഭടന്മാെര എയ്തു, രാജാവിെന്റ
ഭടന്മാരിൽ ചിലർ െകാല്ലെപ്പട്ട ,അങ്ങയുെട ഭൃത്യൻ ഹിത്യനായ ഊരീയാവും
മരിച്ച ”. 25 അതിന് ദാവീദ് സേന്ദശവാഹകേനാട:് “ ‘ഈ കാര്യത്തിൽ
വ്യസനം േതാന്നരുത;് വാൾ അങ്ങും ഇങ്ങും നാശം െചയ്യ ം; പട്ടണത്തിെന്റ
േനെര ശക്തിേയാെട െപാരുതി അതിെന നശിപ്പിച്ച കളയുക’ എന്നു നീ
േയാവാബിേനാട് പറഞ്ഞു അവെന ൈധര്യെപ്പടുത്തണം” എന്നു കല്പിച്ച .
26ഊരീയാവിെന്റ ഭാര്യ തെന്റ ഭർത്താവായ ഊരീയാവ് മരിച്ച േപായി എന്നു
േകട്ടേപ്പാൾ ഭർത്താവിെനക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച . 27 വിലാപകാലം കഴിഞ്ഞ്
ദാവീദ് ആളയച്ച് അവെള തെന്റ അരമനയിൽ വരുത്തി; അവൾ അവെന്റ
ഭാര്യയായി, അവന് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . എന്നാൽ ദാവീദ് െചയ്തത്
യേഹാവയ്ക്ക്അനിഷ്ടമായിരുന്നു.

12
1അനന്തരം യേഹാവ നാഥാെന ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽഅയച്ച . അവൻ
അവെന്റഅടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട് പറഞ്ഞത:് “ഒരു പട്ടണത്തിൽ രണ്ട്
പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരുവൻ ധനവാൻ, മറ്റവൻ ദരി്രദൻ. 2ധനവാന്
ആടുമാടുകൾഅനവധി ഉണ്ടായിരുന്നു. 3ദരി്രദേനാ താൻവിലയ്ക്കു വാങ്ങി
വളർത്തിയഒരു െപൺകുഞ്ഞാടല്ലാെതഒന്നുംഇല്ലായിരുന്നു;അത്അവെന്റ
അടുക്കലുംഅവെന്റമക്കള െടഅടുക്കലുംവളർന്നുവന്നു;അത്അവനുള്ള
ആഹാരം തിന്നുകയും അവെന്റ പാനപാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുടിക്കുകയും
അവെന്റ മടിയിൽ കിടക്കുകയും െചയ്തു; അവന് ഒരു മകെളേപ്പാെലയും
ആയിരുന്നു. 4 ധനവാെന്റ അടുക്കൽ ഒരു വഴിയാ്രതക്കാരൻ വന്നു;
തെന്റ അടുക്കൽ വന്ന വഴിേപാക്കനുേവണ്ടി പാകംെചയ്യ വാൻ സ്വന്ത
ആടുമാടുകളിൽ ഒന്നിെന എടുക്കുവാൻ മനസ്സാകാെത, അവൻ ആ
ദരി്രദെന്റ കുഞ്ഞാടിെന പിടിച്ച് തെന്റ അടുക്കൽ വന്ന ആൾക്കുേവണ്ടി
പാകം െചയ്തു”. 5 അേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ േകാപം ആ മനുഷ്യെന്റ
േനെര ഏറ്റവും ജ്വലിച്ച ; അവൻ നാഥാേനാട:് “യേഹാവയാണ, ഇത്
െചയ്തവൻ നിശ്ചയമായും മരിക്കണം. 6അവൻ കനിവില്ലാെതഈകാര്യം
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്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട് ആ ആടിനുേവണ്ടി നാലിരട്ടി പകരം െകാടുക്കണം”
എന്നുപറഞ്ഞു.

7 നാഥാൻ ദാവീദിേനാട് പറഞ്ഞത്: “ആ മനുഷ്യൻ നീ തെന്ന,
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഞാൻ നിെന്ന യി്രസാേയലിന് രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തു, നിെന്ന
െശൗലിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച . 8ഞാൻ നിനക്ക് നിെന്റ യജമാനെന്റ
ഭവനെത്തയും നിെന്റ മാർവ്വിടത്തിേലക്ക് നിെന്റ യജമാനെന്റ ഭാര്യമാെരയും
തന്നു; യി്രസാേയൽഗൃഹെത്തയും െയഹൂദാഗൃഹെത്തയും നിനക്ക് തന്നു;
അത് നേന്ന കുറെവങ്കിൽ, കൂടുതൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരുമായിരുന്നു. 9 നീ
യേഹാവയുെട കല്പന നിരസിച്ച് അവെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മയായുള്ളത്
െചയ്തത് എന്തിന?് ഹിത്യനായ ഊരീയാവിെന വാൾെകാണ്ട് െവട്ടി
അവെന്റ ഭാര്യെയ നിനക്ക് ഭാര്യയായി എടുത്തു, അവെന അേമ്മാന്യരുെട
വാൾെകാണ്ട് െകാല്ലിച്ച . 10 നീ എെന്ന നിരസിച്ച് ഹിത്യനായ ഊരീയാവിെന്റ
ഭാര്യെയ നിനക്ക് ഭാര്യയായി എടുത്തതുെകാണ്ട് വാൾ നിെന്റ ഭവനെത്ത
ഒരിക്കലും വിട്ട മാറുകയില്ല.’ 11 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘നിെന്റ സ്വന്തഭവനത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് അനർത്ഥം വരുത്തും;
നിെന്റ കൺമുമ്പിൽവച്ച് ഞാൻ നിെന്റ ഭാര്യമാെര എടുത്ത് നിെന്റ
അയൽക്കാരന് െകാടുക്കും; അവൻ ഈ സൂര്യെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ
തെന്ന നിെന്റ ഭാര്യമാേരാടുകൂടി ശയിക്കും. 12 നീ അത് രഹസ്യത്തിൽ
െചയ്തു; ഞാേനാ ഈ കാര്യം സകല യി്രസാേയലിെന്റയും മുമ്പിൽവച്ച്
സൂര്യെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ തെന്ന നടത്തും’ ”. 13 ദാവീദ് നാഥാേനാട:് “ഞാൻ
യേഹാവേയാട് പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന് നാഥാൻ
ദാവീദിേനാട:് “യേഹാവ നിെന്റ പാപം േമാചിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ മരിക്കുകയില്ല.
14എങ്കിലും നീഈ ്രപവൃത്തിെകാണ്ട് യേഹാവയുെട ശ്രതുക്കൾക്ക് ദൂഷണം
പറയുവാൻ വലിയ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയതിനാൽ നിനക്ക് ജനിച്ചിട്ട ള്ള
കുഞ്ഞ് നിശ്ചയമായും മരിച്ച േപാകും” എന്നു പറഞ്ഞു. അതിനുേശഷം
നാഥാൻതെന്റവീട്ടിേലക്ക് േപായി. 15ഊരീയാവിെന്റ ഭാര്യ ദാവീദിന് ്രപസവിച്ച
കുഞ്ഞിെന യേഹാവ ബാധിച്ച , അതിന് കഠിനേരാഗം പിടിച്ച . 16 ദാവീദ്
കുഞ്ഞിനുേവണ്ടി ൈദവേത്താട് അേപക്ഷിച്ച ; ദാവീദ് ഉപവസിക്കുകയും
അകത്ത്കടന്ന് രാ്രതിമുഴുവനുംനിലത്ത്കിടക്കുകയും െചയ്തു. 17അവെന്റ
ഭവനത്തിെല മൂപ്പന്മാർ അവെന നിലത്തുനിന്ന് എഴുേന്നല്പിക്കുവാൻ
ഉത്സാഹിച്ച െകാണ്ട് അടുത്തുെചന്നു; എന്നാൽ അവന് മനസ്സായില്ല.
അവേരാടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുമില്ല. 18എന്നാൽഏഴാം ദിവസം കുഞ്ഞു
മരിച്ച േപായി. കുഞ്ഞു മരിച്ച എന്ന് ദാവീദിെന അറിയിക്കുവാൻ ഭൃത്യന്മാർ
ഭയെപ്പട്ട : “കുഞ്ഞുജീവേനാടിരുന്നസമയം നമ്മൾഅവേനാട് സംസാരിച്ചിട്ട്
അവൻനമ്മുെടവാക്ക് േകൾക്കാതിരിെക്കകുഞ്ഞുമരിച്ച േപായിഎന്ന് നാം
അവേനാട്എങ്ങെനപറയും?അവൻതനിക്കുതെന്നവല്ലേദാഷംവരുത്തും”
എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 19 ഭൃത്യന്മാർ തമ്മിൽ െചവിയിൽ മ്രന്തിക്കുന്നതു
കണ്ടേപ്പാൾ കുഞ്ഞു മരിച്ച േപായി എന്ന് ദാവീദ് ്രഗഹിച്ച , തെന്റ
ഭൃത്യന്മാേരാട്: “കുഞ്ഞു മരിച്ച േപാേയാ?” എന്നു േചാദിച്ച ; “മരിച്ച േപായി”
എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 20 ഉടെന ദാവീദ് നിലത്തുനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ
കുളിച്ച ൈതലം പൂശി വസ്്രതം മാറി യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െചന്ന്
നമസ്കരിച്ച ;അരമനയിൽവന്നു;അവെന്റകല്പന്രപകാരംഅവർ ഭക്ഷണം
അവെന്റ മുമ്പിൽവച്ച ;അവൻ ഭക്ഷിച്ച . 21അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവേനാട:്
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“നീ ഈ െചയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത?് കുഞ്ഞു ജീവേനാടിരുന്നേപ്പാൾ നീ
അവനുേവണ്ടി ഉപവസിച്ച കരഞ്ഞു; എന്നാൽ കുഞ്ഞു മരിച്ചേശഷം നീ
എഴുേന്നറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച വേല്ലാ” എന്നു േചാദിച്ച . 22അതിന് അവൻ:
“കുഞ്ഞു ജീവേനാടിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ ഉപവസിച്ച കരഞ്ഞു; കുഞ്ഞു
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവ എേന്നാട് ദയ െചയ്യ േമാ ഇല്ലേയാ?
ആർക്കറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച . 23ഇേപ്പാേഴാ അവൻ മരിച്ച േപായി;
ഇനി ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നത് എന്തിന?് അവെന മടക്കിവരുത്തുവാൻ
എനിക്ക് കഴിയുേമാ? ഞാൻ അവെന്റ അടുക്കേലക്ക് േപാകുകയല്ലാെത
അവൻ എെന്റ അടുക്കേലക്ക് മടങ്ങിവരുകയില്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
24പിെന്നദാവീദ് തെന്റഭാര്യയായബത്ത-്േശബെയആശ്വസിപ്പിച്ച്അവള െട
അടുക്കൽ െചന്ന് അവേളാടുകൂടി ശയിച്ച ;അവൾ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ;
അവൻഅവന് ശേലാേമാൻ എന്ന് േപരിട്ട . യേഹാവഅവെനസ്േനഹിച്ച .
25യേഹാവനാഥാൻ ്രപവാചകൻമുഖാന്തരംഒരുസേന്ദശംഅയച്ച ;യേഹാവ
അവെനസ്േനഹിക്കുകയാൽശേലാേമാന് െയദീദ്യാവ*്എന്നു േപർവിളിച്ച .

26എന്നാൽ േയാവാബ് അേമ്മാന്യരുെട രബ്ബേയാട് െപാരുതി രാജനഗരം
പിടിച്ച . 27 േയാവാബ് ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ സേന്ദശവാഹകെര അയച്ച :
“ഞാൻ രബ്ബേയാട് െപാരുതി ജലനഗരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 28ആകയാൽ
ഞാൻ നഗരം പിടിച്ചിട്ട് കീർത്തി എനിക്ക് ആകാതിരിേക്കണ്ടതിന് നീ
േശഷം ജനെത്ത ഒരുമിച്ച കൂട്ടി നഗരത്തിന് േനെര പാളയം ഇറങ്ങി
അതിെന പിടിച്ച െകാള്ള ക” എന്നു പറയിച്ച . 29 അങ്ങെന ദാവീദ്
ജനെത്ത എല്ലാവെരയും ഒന്നിച്ച കൂട്ടി രബ്ബയിേലക്കു െചന്ന് യുദ്ധം
െചയ്ത് അതിെന പിടിച്ച . 30 അവൻ അവരുെട രാജാവിെന്റ കിരീടം
അവെന്റ തലയിൽനിന്ന് എടുത്തു; അതിെന്റ തൂക്കം ഒരു താലന്ത്
െപാന്ന;് അതിേന്മൽ രത്നം പതിച്ചിരുന്നു; അവർ അത് ദാവീദിെന്റ
തലയിൽവച്ച ; അവൻ നഗരത്തിൽനിന്ന് അനവധി െകാള്ളയും
െകാണ്ടുേപാന്നു. 31 രബ്ബയിെല ജനെത്തയുംഅവൻ പുറത്തു െകാണ്ടുവന്ന്
അവെര അറക്കവാൾക്കാരും െമതിവണ്ടിക്കാരും േകാടാലിക്കാരുമാക്കി;
അവെരെക്കാണ്ട് ഇഷ്ടികച്ച ളയിലും േവല െചയ്യിച്ച ; അേമ്മാന്യരുെട
എല്ലാപട്ടണങ്ങേളാടും അവൻ അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു. പിെന്ന ദാവീദും
സകലജനവും െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

13
1അതിന ്െറേശഷം സംഭവിച്ചത:് ദാവീദിെന്റ മകനായ അബ്ശാേലാമിന്
സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു സേഹാദരി ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾക്ക് താമാർ
എന്ന് േപർ; ദാവീദിെന്റ മകനായ അമ്േനാന് അവളിൽ േ്രപമം ജനിച്ച .
2 തെന്റ സേഹാദരിയായ താമാർ നിമിത്തം കാമംമുഴുത്തിട്ട് അമ്േനാൻ
േരാഗിയായ്തീർന്നു. അവൾ കന്യകയാകയാൽ അവേളാട് വല്ലതും
െചയ്യ വാൻഅമ്േനാന് ്രപയാസം േതാന്നി. 3എന്നാൽഅമ്േനാന് ദാവീദിെന്റ
േജ്യഷ്ഠനായ ശിെമയയുെട മകനായി േയാനാദാബ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു
സ്േനഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; േയാനാദാബ് വലിയ ഉപായി ആയിരുന്നു.
4അവൻഅവേനാട:് “നീ നാൾക്കുനാൾഇങ്ങെനക്ഷീണിച്ച വരുന്നത്എന്ത്,
രാജകുമാരാ? എേന്നാട് പറയുകയില്ലേയാ?” എന്നു േചാദിച്ച . അമ്േനാൻ
അവേനാട:് “എെന്റസേഹാദരനായഅബ്ശാേലാമിെന്റെപങ്ങൾതാമാരിൽ

* 12. 25 െയദീദ്യാവ് യാേഹാവക്ക് ്രപിയനായവന ്
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എനിക്ക് േ്രപമം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 5 േയാനാദാബ്അവേനാട:്
“നീ േരാഗംനടിച്ച് കിടക്കയിൽ കിടന്നുെകാള്ള ക; നിെന്ന കാണാൻ നിെന്റ
അപ്പൻ വരുേമ്പാൾ നീ അവേനാട:് ‘എെന്റ സേഹാദരിയായ താമാർ
വന്ന് എെന്ന ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കണം; അവള െട കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങി
ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ കാൺെക അവൾ എെന്റ മുമ്പിൽവച്ച തെന്ന
ഭക്ഷണംഒരുക്കണംഎന്ന്അേപക്ഷിക്കുന്നു’എന്നുപറഞ്ഞുെകാള്ള ക”.

6 അങ്ങെന അമ്േനാൻ േരാഗംനടിച്ച് കിടന്നു; രാജാവ് അവെന
കാണാൻ വന്നേപ്പാൾ അമ്േനാൻ രാജാവിേനാട:് “എെന്റ സേഹാദരിയായ
താമാർ വന്ന് ഞാൻ അവള െട കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റ മുമ്പിൽവച്ച തെന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വടകൾ ഉണ്ടാക്കെട്ട” എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 ഉടെന ദാവീദ് അരമനയിൽ താമാരിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച:്
“നിെന്റ സേഹാദരനായ അമ്േനാെന്റ വീട്ടിൽെചന്ന് അവന് ഭക്ഷണം
ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുക”എന്നു പറയിപ്പിച്ച . 8താമാർ തെന്റസേഹാദരനായ
അമ്േനാെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു; അവൻ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ
മാവ് എടുത്തു കുഴച്ച് അവെന്റ മുമ്പിൽവച്ച തെന്ന വടകളായി ചുട്ട .
9 ഉരുളിേയാെട എടുത്ത് അത് അവെന്റ മുമ്പിൽ വിളമ്പി; എന്നാൽ അവൻ
ഭക്ഷിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. “എല്ലാവെരയും എെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
പുറത്താക്കുവിൻ” എന്ന് അമ്േനാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും അവെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് പുറത്തുേപായി. 10അേപ്പാൾ അമ്േനാൻ താമാരിേനാട്:
“ഞാൻനിെന്റകയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിന് ഭക്ഷണംഉൾമുറിയിൽ
െകാണ്ടുവരുക”എന്നുപറഞ്ഞു. താമാർതാൻ ഉണ്ടാക്കിയവടകൾഎടുത്ത്
ഉൾമുറിയിൽ സേഹാദരനായ അമ്േനാെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു.
11 അവൻ ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിന് അവൾ അവ അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നേപ്പാൾ അവൻ അവെള പിടിച്ച് അവേളാടു: “സേഹാദരീ,
വന്ന് എേന്നാടുകൂടി ശയിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 12അവൾ അവേനാട:്
“എെന്റ സേഹാദരാ, അരുേത; എെന്ന നിർബന്ധിക്കരുേത; യി്രസാേയലിൽ
ഇത് െകാള്ളരുതാത്തതേല്ലാ; ഈ വഷളത്തം െചയ്യരുേത. 13 എെന്റ
അപമാനംഞാൻഎവിെട െകാണ്ടുേപായി വയ്ക്കും? നീയും യി്രസാേയലിൽ
വഷളന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ആയിേപ്പാകുമേല്ലാ. നീ രാജാവിേനാട് പറയുക
അവൻ എെന്ന നിനക്ക് തരാതിരിക്കയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 14 എന്നാൽ
അവൻ, അവള െട വാക്ക് േകൾക്കാൻ മനസ്സില്ലാെത, അവെളക്കാൾ
ബലമുള്ളവൻ ആയതുെകാണ്ട് ബലാല്ക്കാരം െചയ്ത് അവേളാടുകൂടി
ശയിച്ച . 15 പിെന്ന അമ്േനാൻ അവെള അത്യന്തം െവറുത്തു; അവൻ
അവെള സ്േനഹിച്ച സ്േനഹെത്തക്കാൾ അവെള െവറുത്ത െവറുപ്പ്
വലുതായിരുന്നു. “എഴുേന്നറ്റ േപാകുക” എന്ന് അമ്േനാൻ അവേളാടു
പറഞ്ഞു; 16അവൾ അവേനാട:് “അങ്ങെനയരുത;് നീ എേന്നാട് െചയ്ത
മെറ്റ േദാഷെത്തക്കാൾ എെന്ന പുറത്താക്കിക്കളയുന്നഈ േദാഷം ഏറ്റവും
വലുതായിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവന് അവള െട വാക്കു
േകൾക്കാൻ മനസ്സണ്ടായില്ല. 17 അവൻ തനിക്ക് ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന
വാല്യക്കാരെന വിളിച്ച് അവേനാട:് “ഇവെള ഇവിെടനിന്ന് പുറത്താക്കി
വാതിൽഅടച്ച കളയുക”എന്നു പറഞ്ഞു. 18അവൾനിലയങ്കി ധരിച്ചിരിന്നു;
രാജകുമാരികളായ കന്യകമാർ ഇങ്ങെനയുള്ള വസ്്രതം ധരിക്കുക
പതിവായിരുന്നു. അവെന്റ വാല്യക്കാരൻ അവെള പുറത്തിറക്കി വാതിൽ
അടച്ച കളഞ്ഞു. 19 അേപ്പാൾ താമാർ തലയിൽ ചാരം വാരിയിട്ട് താൻ
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ധരിച്ചിരുന്ന നിലയങ്കി കീറി, തലയിൽ കയ്യ ംവച്ച് നിലവിളിച്ച െകാണ്ട്
േപായി. 20അവള െട സേഹാദരനായ അബ്ശാേലാം അവേളാട:് “നിെന്റ
സേഹാദരനായ അമ്േനാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ ആയിരുന്നുേവാ? എന്നാൽ
എെന്റ സേഹാദരീ, ഇേപ്പാൾ സമാധാനമായിരിക്കുക; അവൻ നിെന്റ
സേഹാദരനല്ലേയാ?; ഈ കാര്യം മനസ്സിൽ െവക്കരുത”് എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന താമാർ തെന്റ സേഹാദരനായ അബ്ശാേലാമിെന്റ വീട്ടിൽ
ഏകാകിയായി താമസിച്ച . 21 ദാവീദ ് രാജാവ് ഈ കാര്യം േകട്ടേപ്പാൾ
അവെന്റേകാപംഏറ്റവും ജ്വലിച്ച . 22എന്നാൽഅബ്ശാേലാംഅമ്േനാേനാട്
ഗുണേമാേദാഷേമാഒന്നുംസംസാരിച്ചില്ല;തെന്റസേഹാദരിയായതാമാരിെന
അമ്േനാൻ ബലാൽക്കാരം െചയ്തതുെകാണ്ട് അബ്ശാേലാം അവെന
െവറുത്തു. 23 രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അബ്ശാേലാമിന് എ്രഫയീമിന്
സമീപത്തുള്ള ബാൽഹാേസാരിൽ ആടുകെള േരാമം ക്രതിക്കുന്ന ഉത്സവം
ഉണ്ടായിരുന്നു; അബ്ശാേലാം രാജകുമാരന്മാർ എല്ലാവെരയും ക്ഷണിച്ച .
24അബ്ശാേലാം രാജാവിെന്റ അടുക്കലും െചന്നു: “അടിയന് ആടുകെള
േരാമം ക്രതിക്കുന്ന ഉത്സവം ഉണ്ട;് രാജാവും ഭൃത്യന്മാരും അടിയേനാടുകൂടി
വരണേമ”എന്നേപക്ഷിച്ച . 25രാജാവ്അബ്ശാേലാമിേനാട:് “േവണ്ടമകേന,
ഞങ്ങൾഎല്ലാവരും വന്നാൽ നിനക്ക് ഭാരമാകും”എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ
രാജാവിെന നിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ട ം േപാകാെത രാജാവ് അവെന അനു്രഗഹിച്ച .
26 അേപ്പാൾ അബ്ശാേലാം: “അങ്ങെനെയങ്കിൽ എെന്റ സേഹാദരൻ
അമ്േനാൻഞങ്ങേളാടുകൂടി േപാരെട്ട”എന്നു പറഞ്ഞു. രാജാവ്അവേനാട:്
“അവൻ നിേന്നാടുകൂെട വരുന്നത് എന്തിന?്” എന്നു പറഞ്ഞു. 27എങ്കിലും
അബ്ശാേലാംനിർബന്ധിച്ചേപ്പാൾഅവൻഅമ്േനാെനയുംരാജകുമാരന്മാർ
എല്ലാവെരയും അവേനാടുകൂെട അയച്ച . 28 എന്നാൽ അബ്ശാേലാം
തെന്റ വാല്യക്കാേരാട:് “േനാക്കിെക്കാൾവിൻ; അമ്േനാൻ വീഞ്ഞു
കുടിച്ച് ആനന്ദിച്ചിരിക്കുേന്നരം ‘അമ്േനാെന അടിക്കുവീൻ’ എന്ന് ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് പറയുേമ്പാൾ അവെന െകാല്ലണം; ഭയെപ്പടരുത;് ഞാനല്ലേയാ
നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ചത?് നിങ്ങൾ ൈധര്യെപ്പട്ട വീരന്മാരായിരിക്കുവിൻ”
എന്നു കല്പിച്ച . 29 അബ്ശാേലാം കല്പിച്ചതുേപാെല അബ്ശാേലാമിെന്റ
വാല്യക്കാർഅമ്േനാേനാട് െചയ്തു. അേപ്പാൾ രാജകുമാരന്മാർഎല്ലാവരും
എഴുേന്നറ്റ്അവനവെന്റ േകാവർകഴുതപ്പ റത്ത്കയറിഓടിേപ്പായി. 30അവർ
വഴിയിൽ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ, “അബ്ശാേലാം രാജകുമാരന്മാെരെയല്ലാം
െകാന്നുകളഞ്ഞു; അവരിൽ ഒരുത്തനും േശഷിച്ചില്ല” എന്ന് ദാവീദിന്
വാർത്ത എത്തി. 31അേപ്പാൾ രാജാവ് എഴുേന്നറ്റ് വസ്്രതം കീറി നിലത്തു
കിടന്നു; അവെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരും വസ്്രതം കീറി അരികിൽ നിന്നു.
32എന്നാൽ ദാവീദിെന്റ േജ്യഷ്ഠനായ ശിെമയയുെട മകനായ േയാനാദാബ്
പറഞ്ഞത:് “അവർ രാജകുമാരന്മാരായ യുവാക്കെള എല്ലാവെരയും
െകാന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് യജമാനൻ വിചാരിക്കരുത;് അമ്േനാൻ മാ്രതേമ
മരിച്ചിട്ട ള്ള ; തെന്റ സേഹാദരിയായ താമാരിെന അവൻ ബലാല്ക്കാരം
െചയ്ത ദിവസംമുതൽ അബ്ശാേലാമിെന്റ മുഖത്ത് ഈ തീരുമാനം
കാണുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 33ആകയാൽ രാജകുമാരന്മാർ എല്ലാവരും
മരിച്ച േപായി എന്നുള്ള വാർത്ത യജമാനനായ രാജാവ് വിശ്വസിക്കരുേത;
അമ്േനാൻ മാ്രതേമ മരിച്ചിട്ട ള്ള ”. 34എന്നാൽ അബ്ശാേലാം ഓടിേപ്പായി.
കാവൽനിന്നിരുന്ന യൗവനക്കാരൻ തല ഉയർത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ
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വളെര ജനം അവെന്റ പിമ്പിലുള്ള മലഞ്ചരിവുവഴിയായി വരുന്നത് കണ്ടു.
35 അേപ്പാൾ േയാനാദാബ് രാജാവിേനാട:് “ഇതാ, രാജകുമാരന്മാർ
വരുന്നു; അടിയൻ പറഞ്ഞതുേപാെല തെന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു. 36അവൻ
സംസാരിച്ച തീർന്നേപ്പാെഴക്കും രാജകുമാരന്മാർ വന്നു ഉറെക്ക കരഞ്ഞു.
രാജാവും സകലഭൃത്യന്മാരും അതിദുഖേത്താെട കരഞ്ഞു. 37 എന്നാൽ
അബ്ശാേലാം ഓടിേപ്പായി അമ്മീഹൂദിെന്റ മകനായി െഗശൂർരാജാവായ
തൽമയിയുെടഅടുക്കൽെചന്നു. ദാവീദ് വളെരനാൾതെന്റ മകെനക്കുറിച്ച്
ദുഃഖിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

38 ഇങ്ങെന അബ്ശാേലാം െഗശൂരിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി മൂന്നു വർഷം
അവിെട താമസിച്ച . 39 എന്നാൽ ദാവീദ ് രാജാവ് അബ്ശാേലാമിെന
കാണാൻ വാഞ്ഛിച്ച ; മരിച്ച േപായ അമ്േനാെനക്കുറിച്ച ള്ള ദുഃഖത്തിന്
ആശ്വാസംവന്നിരുന്നു.

14
1 രാജാവിെന്റ ഹൃദയം അബ്ശാേലാമിെനക്കുറിച്ച് വിചാരെപ്പടുന്നു
എന്ന് െസരൂയയുെട മകനായ േയാവാബ് ്രഗഹിച്ചേപ്പാൾ െതേക്കാവ
പട്ടണത്തിേലക്ക് ആളയച്ച് 2 അവിെടനിന്ന് വിേവകമതിയായ ഒരു
സ്്രതീെയ വരുത്തി അവേളാട:് “മരിച്ച േപായവെനക്കുറിച്ച് ഏറിയനാളായി
ദുഃഖിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുെട ഭാവത്തിൽ നീ ദുഃഖംനടിച്ച ം,
ദുഃഖവസ്്രതം ധരിച്ച ം, ൈതലം പൂശാെതയും 3 രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന് അവേനാട് ഇ്രപകാരം സംസാരിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു;
േയാവാബ് വാക്കുകൾ അവൾക്ക് ഉപേദശിച്ച െകാടുത്തു. 4 ഇങ്ങെന
െതേക്കാവക്കാരത്തിയായ സ്്രതീ രാജാവിേനാട് സംസാരിക്കുവാൻ െചന്ന്
സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച : “രാജാേവ, സഹായിക്കണേമ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 രാജാവ് അവേളാട്: “നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ച ?” എന്ന്
േചാദിച്ചതിന് അവൾ പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ ഒരു വിധവ ആകുന്നു; എെന്റ
ഭർത്താവ് മരിച്ച േപായി. 6 എന്നാൽ അങ്ങയുെട ഈ ദാസിക്ക് രണ്ടു
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ വയലിൽവച്ച് തമ്മിൽ കലഹിച്ച ;
അവെര പിടിച്ച മാറ്റ വാൻ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട് ഒരുവൻ
മറ്റവെന അടിച്ച െകാന്നു. 7 ഇേപ്പാൾ കുടുംബം മുഴുവനും അങ്ങയുെട
ഈ ദാസിയുെട േനെര എഴുേന്നറ്റ:് ‘സേഹാദരെന െകാന്നവെന വിട്ട തരുക;
അവൻ െകാന്ന സേഹാദരെന്റ ജീവന് പകരം അവെന െകാന്ന് അങ്ങെന
അവകാശിെയയും നശിപ്പിക്കും’ എന്നു പറയുന്നു; ഇങ്ങെന അവർ
എെന്റ ഭർത്താവിന് േപരും സന്തതിയും ഭൂമിയിൽ െവേച്ചക്കാെത എനിക്ക്
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന കനലും െകടുത്തിക്കളയുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു”. 8 രാജാവ്
സ്്രതീേയാട:് “നിെന്റ വീട്ടിേലക്ക് േപാകുക; ഞാൻ നിെന്റ കാര്യത്തിൽ
ആജ്ഞ െകാടുക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ആ െതേക്കാവക്കാരത്തി
രാജാവിേനാട:് “എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ, കുറ്റം എെന്റേമലും
എെന്റ പിതൃഭവനത്തിേന്മലും ഇരിക്കെട്ട; രാജാവിനും സിംഹാസനത്തിനും
കുറ്റമില്ലാെത ഇരിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 10അതിന് രാജാവ്: “നിേന്നാട്
വല്ലതും പറയുന്നവെന എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക; അവൻ
പിെന്ന നിെന്ന െതാടുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 11 “രക്ത്രപതികാരകൻ
അധികം സംഹാരം െചയ്യ കയും എെന്റ മകെന അവർ നശിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് രാജാവ് ൈദവമായ യേഹാവെയ ഓർക്കണേമ”
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എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ: “യേഹാവയാണ, നിെന്റ മകെന്റ
ഒരു മുടിേപാലും നിലത്തു വീഴുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 12അേപ്പാൾ ആ
സ്്രതീ: “യജമാനനായ രാജാവിേനാട് അങ്ങയുെട ഈ ദാസി ഒരു വാക്ക്
േബാധിപ്പിച്ച െകാള്ളെട്ട”എന്നു പറഞ്ഞു. “പറയുക”എന്ന്അവൻ പറഞ്ഞു.
13 ആ സ്്രതീ പറഞ്ഞത്: “ഇങ്ങെനയുള്ള കാര്യം അങ്ങ് ൈദവത്തിെന്റ
ജനത്തിന് വിേരാധമായി വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത?് ഓടിേപ്പായവെന രാജാവ്
മടക്കിവരുത്താഞ്ഞതിനാൽഇേപ്പാൾകല്പിച്ച വചനംെകാണ്ട് രാജാവുതെന്ന
കുറ്റക്കാരെനന്ന് വന്നുവേല്ലാ. 14 നാം മരിേക്കണ്ടവരും നിലത്ത്
ഒഴിച്ച കളഞ്ഞതും വീണ്ടും േചർത്തുകൂടാത്തതുമായ െവള്ളംേപാെല
ഇരിക്കുന്നു; ൈദവം ജീവെന എടുത്തുകളയാെത ്രഭഷ്ടനായവൻ തനിക്കു
ഇനിയും ്രഭഷ്ടനായിരിക്കാതവണ്ണം മാർഗ്ഗം ചിന്തിക്കുന്നു. 15 ജനം എെന്ന
ഭയെപ്പടുത്തുകെകാണ്ടാകുന്നു ഇേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിേനാട്ഈകാര്യം പറയുവാൻ വന്നത.്അങ്ങയുെട ദാസി പറഞ്ഞത്:
‘ഞാൻ ഇേപ്പാൾ രാജാവിേനാടു സംസാരിക്കും തെന്റ ദാസിയുെട അേപക്ഷ
്രപകാരം രാജാവ് െചയ്യ മായിരിക്കും; 16 രാജാവ് അടിയെന േകൾക്കുകയും
എെന്നയും എെന്റ മകെനയും ഒന്നിച്ച് ൈദവത്തിെന്റഅവകാശത്തിൽനിന്ന്
നശിപ്പിക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നവെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുകയും െചയ്യ ം.
17എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന്റ കല്പന ഇേപ്പാൾആശ്വാസമായിരിക്കും;
ഗുണവും േദാഷവും തിരിച്ചറിയുവാൻ എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ് ഒരു
ൈദവദൂതെനേപ്പാെലഇരിക്കുന്നു’എന്നുംഅടിയൻപറഞ്ഞു.അതുെകാണ്ട്
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട”. 18 രാജാവ്
സ്്രതീേയാട:് “ഞാൻ നിേന്നാട് േചാദിക്കുന്നെതാന്നും എന്നിൽനിന്ന്
മെറച്ച വയ്ക്കരുത്” എന്നു പറഞ്ഞു. “എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ്
കല്പിച്ചാലും” എന്നു സ്്രതീ പറഞ്ഞു. 19അേപ്പാൾ രാജാവ്: “നിെന്റകൂെട
ഇതിെലാെക്കയും േയാവാബിെന്റൈകഇല്ലേയാ?”എന്നു േചാദിച്ചതിന്സ്്രതീ
ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: “എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ, നിെന്റ ജീവനാണ,
എെന്റയജമാനനായരാജാവ്അരുളിെച്ചയ്താൽവലേത്താേട്ടാഇടേത്താേട്ടാ
ആർക്കും മാറിക്കൂടാ; നിെന്റ ഭൃത്യനായ േയാവാബ് തെന്ന ആകുന്നു
ഇത് അടിയേനാട് കല്പിച്ചത;് അവൻ തെന്ന ഈ വാചകെമാെക്കയും
അടിയന് ഉപേദശിച്ച തന്നത്. 20 കാര്യങ്ങെളല്ലാം േനെരയാക്കാൻ നിെന്റ
ഭൃത്യനായ േയാവാബ് ഇത് െചയ്തിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ള
സകലവും അറിയുവാൻ ഒരു ൈദവദൂതെന്റ ജ്ഞാനത്തിെനാത്തവണ്ണം
എെന്റ യജമാനൻജ്ഞാനമുള്ളവനാകുന്നു”. 21 രാജാവ് േയാവാബിേനാട:്
“ശരി, ഞാൻ ഈ കാര്യം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് നീ െചന്ന്
അബ്ശാേലാംകുമാരെനതിരിച്ച് െകാണ്ടുവരുക”എന്നുകല്പിച്ച . 22അേപ്പാൾ
േയാവാബ് സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച രാജാവിെന അഭിനന്ദിച്ച :
“എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ, അടിയെന്റ അേപക്ഷേപാെല രാജാവ്
െചയ്തതുെകാണ്ട് അടിയന് തിരുമുമ്പിൽ കൃപ ലഭിച്ച എന്ന് അടിയൻ
ഇന്ന് അറിയുന്നു” എന്നു േയാവാബ് പറഞ്ഞു. 23 അങ്ങെന േയാവാബ്
പുറെപ്പട്ട് െഗശൂരിൽ െചന്ന് അബ്ശാേലാമിെന െയരൂശേലമിേലക്ക്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. 24 എന്നാൽ രാജാവ:് “അവൻ തെന്റ വീട്ടിേലക്ക്
േപാകെട്ട; എെന്റ മുഖം അവൻ കാണരുത”് എന്നു കല്പിച്ച . അങ്ങെന
അബ്ശാേലാം തെന്റ സ്വഭവനത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപായി; രാജാവിെന്റ മുഖം
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കണ്ടതുമില്ല.
25 എന്നാൽ എല്ലായി്രസാേയലിലും സൗന്ദര്യംെകാണ്ട്
അബ്ശാേലാമിേനാളം ്രപകീർത്തിക്കെപ്പട്ട ഒരുവനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
അടിെതാട്ട് മുടിവെര അവന് ഒരു ന്യ നതയും ഇല്ലായിരുന്നു. 26 അവൻ
തെന്റ തലമുടി എല്ലാ വർഷത്തിെന്റയും അവസാനം ക്രതിപ്പിച്ച കളയും;
അത് തനിക്ക് ഭാരമായിരിക്കുകയാൽ അേ്രത ക്രതിപ്പിച്ചത;് അവെന്റ
തലമുടി ക്രതിച്ചാൽ രാജതൂക്കത്തിന് ഇരുനൂറ് േശെക്കൽ* കാണും.
27അബ്ശാേലാമിന് മൂന്നു പു്രതന്മാരും താമാർ എന്നു േപരുള്ള ഒരു മകള ം
ജനിച്ചിരുന്നു; അവൾ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്്രതീ ആയിരുന്നു. 28 രാജാവിെന്റ
മുഖം കാണാെത അബ്ശാേലാം രണ്ടു വർഷം മുഴുവനും െയരൂശേലമിൽ
വസിച്ച . 29 ആകയാൽ അബ്ശാേലാം േയാവാബിെന രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽഅയയ്േക്കണ്ടതിന് അവെന വിളിക്കുവാൻആളയച്ച.് എന്നാൽ
അവൻ അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നില്ല. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട ം
അവൻ െചന്നില്ല. 30അതുെകാണ്ട് അവൻ തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട:് “ഇതാ,
എെന്റ നിലത്തിനരിെക േയാവാബിന് ഒരു നിലം ഉണ്ടേല്ലാ; അതിൽ
യവം വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്നു; േപായി അത് തീവച്ച് ചുട്ട കളയുവിൻ”
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അബ്ശാേലാമിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ ആ കൃഷി
ചുട്ട കളഞ്ഞു. 31 അേപ്പാൾ േയാവാബ് എഴുേന്നറ്റ് അബ്ശാേലാമിെന്റ
വീട്ടിൽെചന്ന് അവേനാട:് “നിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ എെന്റ കൃഷി ചുട്ട കളഞ്ഞത്
എന്ത?്” എന്നു േചാദിച്ച . 32 അബ്ശാേലാം േയാവാബിേനാട:് “ഞാൻ
െഗശൂരിൽനിന്ന് എന്തിന് വന്നിരിക്കുന്നു? ഞാൻ അവിെടത്തെന്ന
പാർത്തിരുെന്നങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് രാജാവിേനാട് പറയുവാൻ
നിെന്ന അവെന്റ അടുക്കൽ അയയ്േക്കണ്ടതിന് നീ ഇവിെട വരണം
എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ച വേല്ലാ; എനിക്ക് ഇേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ മുഖം
കാേണണം; എന്നിൽ കുറ്റം ഉെണ്ടങ്കിൽ അവൻ എെന്ന െകാല്ലെട്ട” എന്നു
പറഞ്ഞു. 33 േയാവാബ് രാജാവിെന്റഅടുക്കൽ െചന്ന് വസ്തുതഅറിയിച്ച ;
അവൻ അബ്ശാേലാമിെന വിളിപ്പിച്ച ; അവൻ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന് രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച ; രാജാവ്
അബ്ശാേലാമിെനചുംബിച്ച .

15
1പിന്നീട്അബ്ശാേലാം ഒരു രഥവും കുതിരകള ംതെന്റമുമ്പിൽഓടുവാൻ
അമ്പത് ആള കെളയും സമ്പാദിച്ച . 2 അബ്ശാേലാം അതികാലത്ത്
എഴുേന്നറ്റ് പടിവാതില്ക്കൽ വഴിയരിെക നില്ക്കും; എേപ്പാെഴങ്കിലും
ഒരാൾക്ക് വ്യവഹാരം ഉണ്ടായിട്ട് രാജാവിെന്റഅടുക്കൽതീരുമാനത്തിനായി
വരുേമ്പാൾ അബ്ശാേലാം അവെന വിളിച്ച്: “നീ ഏത് പട്ടണത്തിൽ
നിന്നുള്ളവൻ” എന്നു േചാദിക്കും; “അടിയൻ യി്രസാേയലിൽ ഇന്ന
േഗാ്രതക്കാരൻ” എന്ന് അവൻ പറയുേമ്പാൾ 3അബ്ശാേലാം അവേനാട:്
“ഇതാ, നിെന്റ കാര്യം ന്യായവും േനരുമുള്ളത;് എങ്കിലും നിെന്റ കാര്യം
േകൾക്കുവാൻ രാജാവ് ആെരയും നിേയാഗിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ” എന്നു പറയും.
4 “ഹാ, വഴക്കും വ്യവഹാരവും ഉള്ള എല്ലാവരും എെന്റ അടുക്കൽ
വന്നിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ന്യായം നടത്താൻ തക്കവണ്ണം എെന്ന രാജ്യത്ത്
ന്യായാധിപനാക്കിെയങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു” എന്നും അബ്ശാേലാം
* 14. 26 ഇരുനൂറ് േശെക്കൽ 2. 3കിേലാ്രഗാം
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പറയും. 5 എേപ്പാെഴങ്കിലും ഒരാൾ അവെന നമസ്കരിക്കുവാൻ
അടുത്തു െചന്നാൽ അവൻ ൈക നീട്ടി അവെന പിടിച്ച ചുംബനം
െചയ്യ ം. 6 രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ന്യായവിസ്താരത്തിന് വരുന്ന എല്ലാ
യി്രസാേയലിേനാടും അബ്ശാേലാം ഇങ്ങെനതെന്ന െചയ്തു; അങ്ങെന
അബ്ശാേലാം യി്രസാേയല്യരുെടഹൃദയം വശീകരിച്ച .

7 നാലുവർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അബ്ശാേലാം രാജാവിേനാട് പറഞ്ഞത്;
“ഞാൻ യേഹാവയ്ക്ക് േനർന്ന ഒരു േനർച്ച െഹേ്രബാനിൽ െചന്ന്
കഴിക്കുവാൻഅനുവാദം തരണേമ. 8യേഹാവ എെന്ന െയരൂശേലമിേലക്ക്
മടക്കിവരുത്തിയാൽ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ആരാധന കഴിക്കും എന്ന്
അടിയൻഅരാമിെല െഗശൂരിൽ പാർത്തകാലം ഒരു േനർച്ച േനർന്നിരുന്നു”.
9 രാജാവ് അവേനാട:് “സമാധാനേത്താെട േപാവുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവൻ എഴുേന്നറ്റ് െഹേ്രബാനിേലക്ക് േപായി. 10എന്നാൽ അബ്ശാേലാം
യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽ എല്ലായിടവും ചാരന്മാെര അയച്ച :
“നിങ്ങൾ കാഹളനാദം േകൾക്കുേമ്പാൾ അബ്ശാേലാം െഹേ്രബാനിൽ
രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ച പറയുവിൻ” എന്നു പറയിച്ചിരുന്നു.
11 അബ്ശാേലാമിേനാടുകൂടി െയരൂശേലമിൽനിന്ന് ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവരായി
ഇരുനൂറ് േപരും േപായിരുന്നു. അവർ ഒന്നും അറിയാെത അവരുെട
പരമാർത്ഥതയിലായിരുന്നു േപായത.് 12 അബ്ശാേലാം യാഗം
കഴിക്കുേമ്പാൾ ദാവീദിെന്റ മ്രന്തിയായ അഹീേഥാെഫൽ എന്ന
ഗീേലാന്യെനയും അവെന്റ പട്ടണമായ ഗീേലാനിൽനിന്ന് ആളയച്ച വരുത്തി;
ഇങ്ങെനഅബ്ശാേലാമിെന്റഅടുക്കൽഅനുദിനംജനംവന്നുകൂടുകയാൽ
കൂട്ട െകട്ടിന്ബലംഏറിവന്നു.

13 പിന്നീട് ഒരു സേന്ദശവാഹകൻ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു:
“യി്രസാേയല്യരുെട ഹൃദയം അബ്ശാേലാമിേനാട് കൂടിയാണ്”
എന്നറിയിച്ച . 14അേപ്പാൾ ദാവീദ് െയരൂശേലമിൽ തേന്നാട് കൂെടയുള്ള
സകലഭൃത്യന്മാേരാടും: “നാം എഴുേന്നറ്റ് ഓടിേപ്പാകുക; അെല്ലങ്കിൽ നമ്മിൽ
ആരുംഅബ്ശാേലാമിെന്റകയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടുകയില്ല;അവൻെപെട്ടന്ന്
വന്ന് നെമ്മ പിടിച്ച് നമുക്ക് അനർത്ഥം വരുത്തുകയും പട്ടണെത്തവാളിെന്റ
വായ്ത്തലയാൽ നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് ക്ഷണത്തിൽ
പുറെപ്പടുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. 15 രാജഭൃത്യന്മാർ രാജാവിേനാട്:
“എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന്റ കല്പനകൾ എന്തുതെന്നയായാലും
െചയ്യ വാൻ അടിയങ്ങൾക്ക് സമ്മതം” എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അങ്ങെന
രാജാവ് പുറെപ്പട്ട ; അവെന്റ ഗൃഹെമാെക്കയും അവെന പിൻെചന്നു;
എന്നാൽ രാജധാനി സൂക്ഷിക്കുവാൻ രാജാവ് പത്തു െവപ്പാട്ടികെള
താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു. 17 ഇങ്ങെന രാജാവ് പുറെപ്പട്ട , ജനെമല്ലാം പിന്നാെല
െചന്നു;അവർ േബത്ത-്െമർഹാക്കിൽനിന്നു; 18അവെന്റസകലഭൃത്യന്മാരും
അവെന്റ സമീപത്തുകൂടി കടന്നുേപായി; എല്ലാേ്രകത്യരും എല്ലാേപ്ലത്യരും
അവേനാടുകൂടിഗത്തിൽനിന്ന് േപാന്നിരുന്നഅറുനൂറുേപരായഎല്ലാഗിത്യരും
രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക കടന്നുേപായി. 19 രാജാവ് ഗിത്യനായ ഇത്ഥായിേയാട്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “നീയും ഞങ്ങേളാടുകൂടി വരുന്നത് എന്തിന?്
മടങ്ങിെച്ചന്ന് രാജാവിേനാടുകൂടി പാർക്കുക; നീ പരേദശിയും നിെന്റ
സ്വേദശത്തുനിന്ന് ്രഭഷ്ടനും ആകുന്നുവേല്ലാ; 20 നീ ഇന്നെല വന്നേതയുള്ള ;
ഇന്ന്ഞാൻ നിെന്നഞങ്ങേളാടുകൂടിഅലഞ്ഞുനടക്കുമാറാക്കുേമാ? ഞാൻ
േപാകുന്നു, എവിേടെക്കന്ന് അറിയുകയില്ല; നിെന്റ സേഹാദരന്മാെരയും
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കൂട്ടി മടങ്ങിേപ്പാകുക; ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കെട്ട”. 21 അതിന് ഇത്ഥായി രാജാവിേനാട:് “യേഹാവയാണ,
എെന്റ യജമാനനായ രാജാവാണ, എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ് എവിെട
ഇരിക്കുന്നുേവാ അവിെടത്തെന്ന മരണേമാ ജീവേനാ എന്ത് വന്നാലും
അടിയനും ഇരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 22 ദാവീദ് ഇത്ഥായിേയാട്: “നീ
കൂെട േപാരുക” എന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങെന ഗിത്യനായ ഇത്ഥായിയും
അവെന്റ ആള കള ം അവേനാടുകൂെടയുള്ള കുഞ്ഞുകുട്ടികള ം
എല്ലാം കടന്നുേപായി. 23 േദശെത്തല്ലായിടവും വലിയ കരച്ചലായി;
ജനെമല്ലാം കടന്നുപായി; രാജാവും കിേ്രദാൻേതാടു കടന്നു; ജനെമല്ലാം
മരുഭൂമിയിേലക്കുള്ള വഴിക്കുേപായി. 24 സാേദാക്കും അവേനാടുകൂടി
ൈദവത്തിെന്റ നിയമെപ്പട്ടകം ചുമന്നുെകാണ്ട് എല്ലാ േലവ്യരും വന്നു.
അവർ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം താെഴവച്ച , ജനെമല്ലാം പട്ടണത്തിൽനിന്ന്
കടന്നുതീർന്നതിനു േശഷം അബ്യാഥാർ മലകയറി െചന്നു*. 25 രാജാവ്
സാേദാക്കിേനാട്: “ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം പട്ടണത്തിേലക്ക് തിരിെക
െകാണ്ടുേപാകുക; യേഹാവയ്ക്ക് എേന്നാട് കൃപ േതാന്നിയാൽ അവൻ
എെന്ന മടക്കിവരുത്തും; ഇതും തിരുനിവാസവും കാണുവാൻ എനിക്ക്
ഇടയാകും. 26 അല്ല, ‘എനിക്ക് നിന്നിൽ ്രപസാദമില്ല’ എന്ന് അവിടുന്ന്
കല്പിക്കുെന്നങ്കിൽ, ഇതാ, ഞാൻ ഒരുക്കം; ൈദവം അവിടുേത്തക്ക്
ഹിതമാകുംവണ്ണം എേന്നാട് െചയ്യെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 27 രാജാവ്
പിെന്നയും പുേരാഹിതനായ സാേദാക്കിേനാട്: “നീെയാരു ദർശകനേല്ല?
സമാധാനേത്താെട പട്ടണത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുക; നിങ്ങള െട രണ്ടു
പു്രതന്മാർ,നിെന്റമകൻഅഹീമാസുംഅബ്യാഥാരിെന്റ മകൻേയാനാഥാനും
നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടേല്ലാ. 28നിങ്ങളിൽനിന്ന് വിവരം കിട്ട ന്നതുവെര ഞാൻ
മരുഭൂമിയിേലക്കുള്ളകടവിങ്കൽതാമസിക്കും”എന്നു പറഞ്ഞു. 29അങ്ങെന
സാേദാക്കും അബ്യാഥാരും ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം െയരൂശേലമിേലക്ക്
തിരിെക െകാണ്ടുേപായി,അവിെടതാമസിച്ച .

30 ദാവീദ് തല മൂടിയും െചരിപ്പിടാെതയും നടന്ന് കരഞ്ഞുംെകാണ്ട്
ഒലിവുമലയുെട കയറ്റം കയറി; കൂെടയുള്ള ജനെമല്ലാവരും തലമൂടി
കരഞ്ഞുെകാണ്ട് കയറിെച്ചന്നു. 31 അബ്ശാേലാമിേനാടുകൂടിയുള്ള
കൂട്ട െകട്ട കാരിൽ അഹീേഥാെഫലും ഉെണ്ടന്ന് ദാവീദിന്
അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ ദാവീദ് ്രപാർത്ഥിച്ച : “യേഹാേവ,അഹീേഥാെഫലിെന്റ
ആേലാചനെയ അബദ്ധമാക്കണേമ” എന്നു ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
32 പിെന്ന ദാവീദ് മലമുകളിൽ ൈദവെത്ത ആരാധിച്ച വന്ന സ്ഥലത്ത്
എത്തിയേപ്പാൾ അർഖ്യനായ ഹൂശായി േമൽവസ്്രതം കീറിയും തലയിൽ
മണ്ണ വാരിയിട്ട ംെകാണ്ട്അവെനകാണുവാൻവരുന്നത്കണ്ടു. 33അവേനാട്
ദാവീദ് പറഞ്ഞത്: “നീ എേന്നാടുകൂടി വന്നാൽ എനിക്ക് ഭാരമായിരിക്കും.
34 എന്നാൽ നീ പട്ടണത്തിേലക്ക് മടങ്ങിെച്ചന്ന് അബ്ശാേലാമിേനാട:്
‘രാജാേവ,ഞാൻനിെന്റ ദാസനായിരുന്നുെകാള്ളാം;ഞാൻഇതുവെര നിെന്റ
അപ്പെന്റ ദാസൻ ആയിരുന്നതുേപാെല ഇേപ്പാൾ നിെന്റ ദാസനായിരിക്കാം’
എന്നു പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അഹീേഥാെഫലിെന്റ ആേലാചനെയ
എനിക്കുേവണ്ടി നിഷ്ഫലമാക്കുവാൻ കഴിയും. 35അവിെട നിേന്നാടുകൂെട
പുേരാഹിതന്മാരായ സാേദാക്കും അബ്യാഥാരും ഉണ്ട്. അതുെകാണ്ട്

* 15. 24 അബ്യാഥാർ മലകയറി െചന്നുഅബ്യാഥാർ മലകയറി െചന്നു
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രാജധാനിയിൽനിന്ന് േകൾക്കുന്ന വാർത്ത എല്ലാം നീ പുേരാഹിതന്മാരായ
സാേദാക്കിെനയും അബ്യാഥാരിെനയും അറിയിക്കണം. 36 അവിെട
അവേരാടുകൂടി അവരുെട രണ്ടു പു്രതന്മാർ, സാേദാക്കിെന്റ മകൻ
അഹീമാസും അബ്യാഥാരിെന്റ മകൻ േയാനാഥാനും ഉണ്ട്; നിങ്ങൾ
േകൾക്കുന്നവാർത്തസകലവുംഅവർമുഖാന്തരംഎെന്നഅറിയിക്കുവിൻ”.
37അങ്ങെനദാവീദിെന്റസ്േനഹിതനായഹൂശായി െയരൂശേലംപട്ടണത്തിൽ
െചന്നു.അബ്ശാേലാമും െയരൂശേലമിൽഎത്തി.

16
1 ദാവീദ് മലമുകൾ കടന്ന് കുെറ അപ്പ റം െചന്നേപ്പാൾ
െമഫീേബാെശത്തിെന്റ ദാസനായ സീബാ േകാപ്പിട്ട രണ്ടു കഴുതള മായി
എതിെര വരുന്നത് കണ്ടു; അവയുെട പുറത്ത് ഇരുനൂറ് അപ്പവും നൂറ്
ഉണക്കമുന്തിരിക്കുലയും േവനൽകാലത്തിെല നൂറ് അത്തിപഴങ്ങള ം
ഒരു േതാൽകുടം വീഞ്ഞും കയറ്റിയിരുന്നു. 2 രാജാവ് സീബേയാട്:
“ഇത് എന്തിന?്” എന്നു േചാദിച്ച . അതിന് സീബാ: “കഴുതകൾ
രാജാവിെന്റ കുടുംബക്കാർക്ക് കയറുവാനും,അപ്പവും േവനൽകാലത്തിെല
അത്തിപഴവും യൗവനക്കാർക്ക് കഴിക്കുവാനും, വീഞ്ഞ് മരുഭൂമിയിൽ
േമാഹാലസ്യെപ്പടുന്നവർക്ക് കുടിക്കുവാനും ആകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
3 “നിെന്റ യജമാനെന്റ മകൻ എവിെട?” എന്ന് രാജാവ് േചാദിച്ചതിന്
സീബാ രാജാവിേനാട:് “അവൻ െയരൂശേലമിൽ താമസിക്കുന്നു; എെന്റ
അപ്പെന്റ രാജത്വം യി്രസാേയൽഗൃഹം ഇന്ന് എനിക്ക് തിരിെക തരുെമന്ന്
അവൻ പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 4 രാജാവ് സീബേയാട്: “ഇതാ,
െമഫീേബാെശത്തിനുള്ള സകലവും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
അതിന് സീബാ: “എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ,ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു;
തിരുമുമ്പിൽഎനിക്ക് ദയലഭിക്കുമാറാകെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞു.

5 ദാവീദ ് രാജാവ് ബഹൂരീമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ െശൗലിെന്റ കുലത്തിൽ
േഗരയുെട മകൻ ശിെമയി എന്നു േപരുള്ള ഒരുവൻ അവിെടനിന്നു
പുറെപ്പട്ട് ശപിച്ച ംെകാണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടു. 6 അവൻ ദാവീദിെനയും
രാജഭൃത്യന്മാെര ഒെക്കയും കല്ല വാരി എറിഞ്ഞു; ജനവും വീരന്മാർ
എല്ലാവരും ദാവീദിെന്റ ഇടത്തും വലത്തുമായി നടക്കുകയായിരുന്നു.
7 ശിെമയി ശപിച്ച ംെകാണ്ട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “രക്തദാഹീ, ദുഷ്ടാ*,
േപാകൂ, േപാകൂ. 8 െശൗല് ഗൃഹത്തിെന്റ രക്തെമാെക്കയും യേഹാവ
നിെന്റേമൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു; അവന് പകരമല്ലേയാ നീ രാജാവായത്;
യേഹാവ രാജത്വം നിെന്റ മകനായ അബ്ശാേലാമിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ രക്തദാഹിയായിരിക്കുകയാൽ ഇേപ്പാൾ ഇതാ,
നിെന്റ േദാഷത്തിെന്റ ഫലം നിനക്ക് വന്നു ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു”. 9അേപ്പാൾ
െസരൂയയുെട മകനായഅബീശായി രാജാവിേനാട:് “ഈചത്തനായഎെന്റ
യജമാനനായ രാജാവിെന ശപിക്കുന്നത് എന്ത?് ഞാൻ െചന്ന് അവെന്റ
തല െവട്ടിക്കളയെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 10അതിന് രാജാവ:് “െസരൂയയുെട
പു്രതന്മാേര, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ എന്ത?് അവൻ ശപിക്കെട്ട;
‘ദാവീദിെന ശപിക്കുക’ എന്ന് യേഹാവ അവേനാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; പിെന്ന
നീഇങ്ങെനെചയ്യന്നത്എന്ത?്എന്ന്ആര്ശിെമയിേയാട് േചാദിക്കും”എന്നു
പറഞ്ഞു. 11പിെന്ന ദാവീദ് അബീശായിേയാടും തെന്റ സകലഭൃത്യന്മാേരാടും

* 16. 7 ദുഷ്ടാ െബലിയാല ്
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പറഞ്ഞത്: “ഇതാ, എെന്റ േദഹത്തിൽനിന്നുതെന്ന പുറെപ്പട്ട മകൻ
എെന്ന െകാല്ലാൻ ്രശമിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ െബന്യാമീന്യൻ െചയ്യന്നത്
ആശ്ചര്യേമാ? അവെന വിടുവിൻ;അവൻ ശപിക്കെട്ട; യേഹാവഅവേനാട്
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 പേക്ഷ യേഹാവ എെന്റ സങ്കടം േനാക്കി ഇന്നെത്ത
ഇവെന്റ ശാപത്തിന് പകരം എനിക്ക് അനു്രഗഹം നല്കും”. 13 ഇങ്ങെന
ദാവീദും അവെന്റ ആള കള ം വഴിനടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ശിെമയിയും
ദാവീദിന്എതിെരയുള്ളമലഞ്ചരിവിൽകൂടിഅടുത്തുനടന്നു;നടന്നുെകാണ്ടു
ശപിക്കുകയും കല്ല ം പൂഴിയും വാരി അവെന എറിയുകയും െചയ്തു.
14 രാജാവും കൂെടയുള്ള സകലജനവും ക്ഷീണിച്ചവരായി എത്തി അവിെട
വി്രശമിച്ച .

15 എന്നാൽ അബ്ശാേലാമും യി്രസാേയല്യരായ ജനങ്ങള ം
അഹീേഥാെഫലുമായി െയരൂശേലമിൽ എത്തി. 16 ദാവീദിെന്റ
സ്േനഹിതൻ അർഖ്യനായ ഹൂശായി അബ്ശാേലാമിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന് അബ്ശാേലാമിേനാട:് “രാജാവ് ദീർഘായുേസ്സാെട ഇരിക്കെട്ട!
രാജാവ് ദീർഘായുേസ്സാെട ഇരിക്കെട്ട!” എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അേപ്പാൾ
അബ്ശാേലാം ഹൂശായിേയാട:് “ഇതാകുന്നുേവാ നിെന്റ സ്േനഹിതേനാട്
നിനക്കുള്ള നിസ്വാർത്ഥത? സ്േനഹിതേനാടുകൂടി േപാകാതിരുന്നത്
എന്ത?്” എന്നു േചാദിച്ച . 18 അതിന് ഹൂശായി അബ്ശാേലാമിേനാട:്
“അങ്ങെനയല്ല, യേഹാവയും ഈ ജനവും യി്രസാേയല്യെരാെക്കയും ആെര
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നുേവാ അവനുള്ളവൻ ആകുന്നു ഞാൻ; അവേനാടുകൂടി
ഞാൻ ഇരിക്കും. 19ഞാൻ ആെര ആകുന്നു േസവിേക്കണ്ടത?് അവെന്റ
മകെന അല്ലേയാ? ഞാൻ നിെന്റ അപ്പെന േസവിച്ചതുേപാെല നിെന്നയും
േസവിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു. 20പിെന്നഅബ്ശാേലാംഅഹിേഥാെഫലിേനാട:്
“നമ്മൾ െചേയ്യണ്ടത് എന്ത് എന്നു നിങ്ങൾ ആേലാചിച്ച പറയുവിൻ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 21 അഹീേഥാെഫൽ അബ്ശാേലാമിേനാട:് “രാജധാനി
സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിെന്റ അപ്പൻ പാർപ്പിച്ചിട്ട ള്ളഅവെന്റ െവപ്പാട്ടികള മായി
ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പടുക; നീ നിെന്റ അപ്പന് നിെന്നത്തെന്ന
െവറുപ്പാക്കിഎന്ന്എല്ലായി്രസാേയലും േകൾക്കും;നിേന്നാടുകൂെടയുള്ളവർ
എല്ലാവരും ൈധര്യെപ്പടും” എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അങ്ങെന അവർ
അബ്ശാേലാമിന് രാജധാനിയുെട മുകളിൽ ഒരു കൂടാരം അടിച്ച ;
അവിെട അബ്ശാേലാം എല്ലാ യി്രസാേയലും കാൺെക തെന്റ അപ്പെന്റ
െവപ്പാട്ടികള മായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പട്ട . 23 അക്കാലത്ത്
അഹീേഥാെഫൽ പറയുന്ന ആേലാചന ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുേപാെല
ആയിരുന്നു; ദാവീദിനും അബ്ശാേലാമിനും അഹീേഥാെഫലിെന്റ
ആേലാചനെയല്ലാംഅങ്ങെനതെന്നആയിരുന്നു.

17
1 പിന്നീട് അഹീേഥാെഫൽ അബ്ശാേലാമിേനാട് പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ
പ്രന്തണ്ടായിരം േപെര തിരെഞ്ഞടുത്ത,് ഇന്ന് രാ്രതി തെന്ന ദാവീദിെന
പിന്തുടരെട്ട. 2ക്ഷീണിച്ച ം അൈധര്യെപ്പട്ട ം ഇരിക്കുന്ന അവെന ഞാൻ
ആ്രകമിച്ച് ഭയെപ്പടുത്തും; അേപ്പാൾ അവേനാടുകൂടിയുള്ള ജനെമല്ലാവരും
ഓടിേപ്പാകും; ഞാൻ രാജാവിെന മാ്രതം െവട്ടിക്കളയും. 3 പിെന്ന ഞാൻ
സകലജനെത്തയും നിെന്റ അടുക്കൽ മടക്കിവരുത്തും; നീ െകാല്ലാൻ
അേന്വഷിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒഴിെക എല്ലാവരും മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ
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സകലജനവും സമാധാനേത്താെട ഇരിക്കും”. 4 ഈ വാക്കു
അബ്ശാേലാമിനും യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർക്കും വളെര േബാധിച്ച .

5 എന്നാൽ അബ്ശാേലാം: “അർഖ്യനായ ഹൂശായിെയയും വിളിക്കുക;
അവെന്റ അഭി്രപായവും േകൾക്കാമേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 6 ഹൂശായി
അബ്ശാേലാമിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ അബ്ശാേലാം അവേനാട:്
“അഹീേഥാെഫൽ ഞങ്ങൾക്കുതന്ന ഉപേദശം ഇതാണ്; അവൻ
പറഞ്ഞതുേപാെല നാം െചയ്കേയാ? അെല്ലങ്കിൽ നീ പറയുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 7 ഹൂശായി അബ്ശാേലാമിേനാട് പറഞ്ഞത്:
“അഹീേഥാെഫൽ ഈ ്രപാവശ്യം പറഞ്ഞ ആേലാചന നല്ലതല്ല. 8 നിെന്റ
അപ്പനും അവെന്റ ആള കള ം വീരന്മാരും, കാട്ടിൽ കുട്ടികൾ കവർച്ച
െചയ്യെപ്പട്ട അമ്മക്കരടിെയേപ്പാെല േകാപാകുലരും ആകുന്നു എന്ന്
നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ. നിെന്റ അപ്പൻ േയാദ്ധാവാകുന്നു. അവൻ
ജനേത്താടുകൂടി രാ്രതിപാർക്കുകയില്ല. 9 അവൻ ഇേപ്പാൾ ഒരു
ഗുഹയിേലാ മറ്റ വല്ല സ്ഥലേത്താ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും; ആദ്യം
തെന്ന ഇവരിൽ ചിലർ പട്ട േപായാൽ അത് േകൾക്കുന്ന എല്ലാവരും
‘അബ്ശാേലാമിെന്റ പക്ഷക്കാരിൽ സംഹാരമുണ്ടായി’ എന്നു പറയും.
10അേപ്പാൾ സിംഹഹൃദയംേപാെല ഹൃദയമുള്ള ശൂരനുംകൂെട പൂർണ്ണമായി
ഉരുകിേപ്പാകും;നിെന്റഅപ്പൻവീരനുംഅവേനാടുകൂടിയുള്ളവർശൂരന്മാരും
എന്നു എല്ലാ യി്രസാേയലും അറിയുന്നു. 11അതുെകാണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന
ആേലാചന എെന്തന്നാൽ: ദാൻ മുതൽ േബർ-േശബവെര കടല്ക്കരയിെല
മണൽേപാെല അസംഖ്യമായിരിക്കുന്ന യി്രസാേയെലാെക്കയും നിെന്റ
അടുക്കൽ ഒന്നിച്ച് കൂടുകയും നീ തെന്ന യുദ്ധത്തിന് േപാകുകയും േവണം.
12 ദാവീദിെന കാണുന്ന ഇടത്തുവച്ച് നമ്മൾ അവെന ആ്രകമിച്ച് മഞ്ഞ്
നിലത്ത് െപാഴിയുന്നതുേപാെല അവെന്റേമൽ െചന്നുവീഴും; പിെന്ന
അവനാകെട്ട അവേനാട് കൂെടയുള്ള എല്ലാവരിലും യാെതാരുത്തൻ
േപാലും ആകെട്ട േശഷിക്കുകയില്ല. 13 അവൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ
കടന്നുകൂടി എങ്കിേലാ യി്രസാേയെലല്ലാം ആ പട്ടണത്തിന് കയറുെകട്ടി
അവിെട ഒരു െചറിയ കല്ല േപാലും േശഷിക്കാത്തവിധം ആ പട്ടണെത്ത
നദിയിൽ വലിച്ചിട്ട കളയും”. 14 അേപ്പാൾ അബ്ശാേലാമും എല്ലാ
യി്രസാേയല്യരും: “അഹീേഥാെഫലിെന്റ ആേലാചനെയക്കാൾ അർഖ്യനായ
ഹൂശായിയുെട ആേലാചന നല്ലത”് എന്നു പറഞ്ഞു. അബ്ശാേലാമിന്
അനർത്ഥം വേരണ്ടതിന് അഹീേഥാെഫലിെന്റ നല്ല ആേലാചനെയ
പരാജയെപ്പടുത്തുവാൻയേഹാവനിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

15 പിന്നീട് ഹൂശായി പുേരാഹിതന്മാരായ സാേദാക്കിേനാടും
അബ്യാഥാരിേനാടും: “അഹീേഥാെഫൽ അബ്ശാേലാമിേനാടും
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാേരാടും ഇ്രപകാരം ആേലാചന പറഞ്ഞു;
ഇ്രപകാരെമല്ലാം ഞാനും ആേലാചന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 16 ആകയാൽ
നിങ്ങൾ േവഗത്തിൽ ആളയച്ച:് ‘ഈ രാ്രതി മരുഭൂമിയിേലക്കുള്ള
്രപേവശനത്തിങ്കൽ താമസിക്കരുത;് രാജാവിനും കൂെടയുള്ള
സകലജനത്തിനും നാശം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഏത് വിധത്തിലുംഅക്കെര
കടന്നുേപാകണം’ എന്ന് ദാവീദിെന അറിയിക്കുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
17 എന്നാൽ േയാനാഥാനും അഹീമാസും പട്ടണത്തിൽ െചന്ന് സ്വയം
്രപത്യക്ഷരാകാൻ പാടില്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട് ഏൻ-േരാേഗലിനരികിൽ
കാത്തുനില്ക്കും; ഒരു േവലക്കാരി െചന്ന് അവെരഅറിയിക്കുകയുംഅവർ
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െചന്ന് ദാവീദ ്രാജാവിെനഅറിയിക്കുകയുംെചയ്യ ം; 18എന്നാൽഒരുബാലൻ
അവെരകണ്ടിട്ട്അബ്ശാേലാമിന്അറിവുെകാടുത്തു.അതുെകാണ്ട്അവർ
ഇരുവരും േവഗം േപായിബഹൂരീമിൽ ഒരുആളിെന്റവീട്ടിൽകയറി;അവെന്റ
മുറ്റത്ത് ഒരു കിണർ ഉണ്ടായിരുന്നു;അവർഅതിൽഇറങ്ങി. 19ഗൃഹനായിക
മൂടുവിരി എടുത്ത് കിണറിെന്റ മുകളിൽ വിരിച്ച അതിൽ ധാന്യം നിരത്തി;
ഇങ്ങെന കാര്യം അറിയുവാൻ ഇടയായില്ല. 20അബ്ശാേലാമിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
ആ സ്്രതീയുെട വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ അഹീമാസും േയാനാഥാനും എവിെട
എന്ന് അവർ േചാദിച്ചതിന:് “അവർ അരുവി കടന്നുേപായി” എന്ന് സ്്രതീ
പറഞ്ഞു. അവർ അേന്വഷിച്ചിട്ട് കാണായ്കയാൽ െയരൂശേലമിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പായി. 21അവർ േപായേശഷം അവർ കിണറ്റിൽനിന്ന് കയറിെച്ചന്ന്
ദാവീദ ് രാജാവിെന അറിയിച്ച : “നിങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റ് േവഗം നദികടന്നു
േപാകുവിൻ; ഇ്രപകാരെമല്ലാം അഹീേഥാെഫൽ നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി
ആേലാചനപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു. 22ഉടെനദാവീദുംകൂെടയുള്ള
ജനങ്ങള ം എഴുേന്നറ്റ് േയാർദ്ദാൻ കടന്നു; േനരം പുലരുേമ്പാൾ േയാർദ്ദാൻ
കടക്കാെത ഒരുവൻേപാലും േശഷിച്ചില്ല. 23എന്നാൽഅഹീേഥാെഫൽതെന്റ
ആേലാചന നടന്നില്ല എന്നു കണ്ടേപ്പാൾ കഴുതപ്പ റത്ത് ജീനിയിട്ട കയറി
തെന്റ പട്ടണത്തിൽ വീട്ടിേലക്ക് െചന്ന് വീട്ട കാര്യം ്രകമെപ്പടുത്തിയേശഷം
തൂങ്ങി മരിച്ച ;അവെന്റഅപ്പെന്റകല്ലറയിൽഅവെനഅടക്കം െചയ്തു.

24 പിെന്ന ദാവീദ് മഹനയീമിൽ എത്തി. അബ്ശാേലാമും കൂെടയുള്ള
യി്രസാേയൽജനങ്ങള ം േയാർദ്ദാൻ കടന്നു. 25അബ്ശാേലാം േയാവാബിന്
പകരം അമാസെയ േസനാധിപതി ആക്കി; അമാസ നാഹാശിെന്റ മകള ം
േയാവാബിെന്റ അമ്മ െസരൂയയുെട സേഹാദരിയും ആയ അബീഗലിെന്റ
അടുക്കൽയി്രതാഎന്നു േപരുള്ളഒരുയി്രസാേയല്യൻ*വന്നിട്ട് ഉണ്ടായമകൻ
ആയിരുന്നു. 26എന്നാൽയി്രസാേയലുംഅബ്ശാേലാമും ഗിെലയാദ ്േദശത്ത്
പാളയമിറങ്ങി.

27 ദാവീദ് മഹനയീമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അേമ്മാന്യരുെട രബ്ബയിൽനിന്ന്
നാഹാശിെന്റ മകൻ േശാബി, േലാെദബാരിൽനിന്ന് അമ്മീേയലിെന്റ
മകൻ മാഖീർ, േരാെഗലീമിൽനിന്ന് ഗിെലയാദ്യൻ ബർസില്ലായി എന്നിവർ
28-29 കിടക്കകള ം കിണ്ണങ്ങള ം മൺപാ്രതങ്ങള ം ദാവീദിനും കൂെടയുള്ള
ജനത്തിനും ഭക്ഷിക്കുവാൻ േഗാതമ്പ്, യവം, മാവ്, മലർ, അമരക്ക, പയർ,
പരിപ്പ,് േതൻ, െവണ്ണ,ആട്, പശുവിൻ പാല ്ക്കട്ട എന്നിവയും െകാണ്ടുവന്നു;
“ജനം മരുഭൂമിയിൽ വിശന്നും ദാഹിച്ച ം ക്ഷീണിച്ച ം ഇരിക്കുമേല്ലാ” എന്ന്
അവർപറഞ്ഞു.

18
1 അനന്തരം ദാവീദ് തേന്നാടുകൂെടയുള്ള ജനെത്ത എണ്ണി േനാക്കി;
അവർക്ക് സഹ്രസാധിപന്മാെരയും ശതാധിപന്മാെരയും നിയമിച്ച . 2 ദാവീദ്
ജനത്തിൽ മൂന്നിൽ ഒരു വിഭാഗെത്ത േയാവാബിെന്റ അധീനത്തിലും
മൂന്നിൽ ഒരു വിഭാഗെത്ത െസരൂയയുെട മകനും േയാവാബിെന്റ
സേഹാദരനും ആയ അബീശായിയുെട അധീനത്തിലും മൂന്നിൽ ഒരു
വിഭാഗെത്ത ഗിത്യനായ ഇത്ഥായിയുെട അധീനത്തിലും അയച്ച :
ഞാനും നിങ്ങേളാടുകൂടി വരും എന്ന് രാജാവ് ജനേത്താട് പറഞ്ഞു.
3 എന്നാൽ ജനം: “നീ വരണ്ടാ; ഞങ്ങൾ േതാേറ്റാടിയാൽ ഞങ്ങള െട

* 17. 25 യി്രസാേയല്യൻയിശ്മാേയല്യൻ
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കാര്യം ആരും ഗണ്യമാക്കുകയില്ല; ഞങ്ങളിൽ പകുതിേപർ െകാല്ലെപ്പട്ട
എന്നുവന്നാലും അതാരും ഗണ്യമാക്കുകയില്ല; നീേയാ ഞങ്ങളിൽ
പതിനായിരം േപർക്ക് തുല്യൻ*.ആകയാൽനീ പട്ടണത്തിൽഇരുന്നുെകാണ്ട്
ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം െചയ്യന്നത് നല്ലത”് എന്നു പറഞ്ഞു. 4 രാജാവ്
അവേരാട:് “നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം എന്നു േതാന്നുന്നത് ഞാൻ െചയ്യാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. പിെന്ന രാജാവ് പടിവാതില്ക്കൽ നിന്നു; ജനങ്ങൾ
നൂറുനൂറായും ആയിരം ആയിരമായും പുറെപ്പട്ട . 5 “എെന്ന ഓർത്ത്
അബ്ശാേലാംകുമാരേനാട് കനിേവാെട െപരുമാറുവിൻ” എന്ന് രാജാവ്
േയാവാബിേനാടും അബീശായിേയാടും ഇത്ഥായിേയാടും കല്പിച്ച . രാജാവ്
ൈസന്യാധിപന്മാേരാട് അബ്ശാേലാമിെനക്കുറിച്ച് കല്പിക്കുേമ്പാൾ
ജനെമല്ലാം േകട്ട . 6പിെന്ന ജനം പടക്കളത്തിേലക്ക് യി്രസാേയലിെന്റ േനെര
പുറെപ്പട്ട ; എ്രഫയീംവനത്തിൽവച്ച് യുദ്ധം ഉണ്ടായി. 7 യി്രസാേയൽജനം
ദാവീദിെന്റ പടയാളികേളാട് േതാറ്റ . അന്ന് അവിെട ഒരു മഹാസംഹാരം
നടന്നു ഇരുപതിനായിരംേപർ െകാല്ലെപ്പട്ട . 8 യുദ്ധം ആ േദശത്ത്
എല്ലായിടവും പരന്നു; അന്ന് വാളിന് ഇരയായതിലും അധികംേപർ
വനത്തിനിരയായ്തീർന്നു. 9 അബ്ശാേലാം ദാവീദിെന്റ പടയാളികൾക്ക്
എതിർെപട്ട ; അബ്ശാേലാം േകാവർകഴുതപ്പ റത്ത് ഓടിച്ച േപാകുേമ്പാൾ
േകാവർകഴുത ഘനമുള്ള െകാമ്പുകൾ തിങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ
കരുേവലകത്തിൻ കീഴിലൂെട േപായി; അവെന്റ തലമുടി കരുേവലകത്തിൽ
ഉടക്കിയിട്ട് അവൻ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മേദ്ധ്യ തൂങ്ങി; അവെന്റ
കീഴിൽനിന്ന് േകാവർകഴുത ഓടിേപ്പായി. 10 ഒരുത്തൻ അത് കണ്ടിട്ട്:
“അബ്ശാേലാം ഒരു കരുേവലകത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു”
എന്ന് േയാവാബിേനാട് അറിയിച്ച . 11 േയാവാബ് തെന്ന അറിയിച്ചവേനാട:്
“നീ അവെന കണ്ടിട്ട് അവിെടവച്ച തെന്ന െവട്ടിക്കളയാഞ്ഞത് എന്ത?്
ഞാൻ നിനക്ക് പത്തുേശെക്കൽ െവള്ളിയും ഒരു അരക്കച്ചയും
തരുമായിരുന്നുവേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 12 അവൻ േയാവാബിേനാട്
പറഞ്ഞത:് “ആയിരം േശെക്കൽ െവള്ളി എനിക്ക് തന്നാലും ഞാൻ
രാജകുമാരെന്റ േനെര ൈക ഉയർത്തുകയില്ല; ‘അബ്ശാേലാംകുമാരെന
ആരും െതാടാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ’ എന്ന് രാജാവ്
നിേന്നാടും അബീശായിേയാടും ഇത്ഥായിേയാടും ഞങ്ങൾ േകൾെക്കയേല്ലാ
കല്പിച്ചത.് 13 അല്ല, ഞാൻ അവെന്റ ്രപാണെന േ്രദാഹിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ -
രാജാവിന് ഒന്നും മറവായിരിക്കയില്ലേല്ലാ - നീ തെന്ന എനിക്ക് എതിെര
നില് ക്കുമായിരുന്നു”. 14 എന്നാൽ േയാവാബ:് “ഞാൻ ഇങ്ങെന
നിേന്നാട് സംസാരിച്ച് സമയം കളയുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞ് മൂന്നു
കുന്തം കയ്യിൽ എടുത്ത് അബ്ശാേലാം കരുേവലകത്തിൽ ജീവേനാെട
തൂങ്ങിക്കിടക്കുേമ്പാൾ തെന്ന അവെയ അവെന്റ െനഞ്ചിനകത്ത്
കുത്തിക്കടത്തി. 15 േയാവാബിെന്റ ആയുധവാഹകന്മാരായ പത്തു
യുവാക്കന്മാർ ചുറ്റ ം നിന്ന് അബ്ശാേലാമിെന അടിച്ച െകാന്നു. 16 പിെന്ന
േയാവാബ് കാഹളംഊതി; േയാവാബ് ജനെത്തവിലക്കിയതുെകാണ്ട്അവർ
യി്രസാേയലിെന പിന്തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി. 17അബ്ശാേലാമിെന
അവർ എടുത്ത് വനത്തിൽ ഒരു വലിയ കുഴിയിൽ ഇട്ട ; അവെന്റേമൽ
ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കല്ക്കൂമ്പാരം കൂട്ടി; യി്രസാേയെലാെക്കയും

* 18. 3 ഞങ്ങളിൽ പതിനായിരം േപർക്ക് തുല്യൻ ഞങ്ങെളേപ്പാെല ഉള്ള പതിനായിരം േപര ്
ഞങ്ങേളാെടാപ്പം ഉണ്ട്



2ശമൂേവൽ 18:18 510 2ശമൂേവൽ 18:32

അവനവെന്റ വീട്ടിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി. 18 അബ്ശാേലാം ജീവേനാടിരുന്ന
സമയം: “എെന്റ േപര് നിലനിർേത്തണ്ടതിന് എനിക്ക് ഒരു മകൻ ഇല്ലേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞ്, രാജാവിൻ താഴ്വരയിെല ഒരു തൂൺ എടുത്തു നാട്ടി അതിന്
തെന്റ േപര് വിളിച്ചിരുന്നു;അതിന് ഇന്നുവെരഅബ്ശാേലാമിെന്റ സ്മാരകം
എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു.

19 പിന്നീട് സാേദാക്കിെന്റ മകനായ അഹീമാസ്: “ഞാൻ ഓടിെച്ചന്ന്
രാജാവിേനാട,് യേഹാവ അവനുേവണ്ടി ശ്രതുക്കേളാട് ്രപതികാരം
െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
20 േയാവാബ് അവേനാട:് “വാർത്ത നീ ഇന്ന് അറിയിക്കരുത;് മെറ്റാരു
ദിവസം വാർത്ത അറിയിക്കാം; രാജകുമാരൻ മരിച്ചതുെകാണ്ട് നീ ഇന്ന്
ഒരു വാർത്തയും െകാണ്ടുേപാകരുത”്എന്നു പറഞ്ഞു. 21പിെന്ന േയാവാബ്
കൂശ്യേനാട:് “നീ കണ്ടത് രാജാവിെന െചന്ന് അറിയിക്കുക”എന്നു പറഞ്ഞു.
കൂശ്യൻ േയാവാബിെന വണങ്ങിഓടി. സാേദാക്കിെന്റ മകനായഅഹീമാസ്
പിെന്നയും േയാവാബിേനാട:് “എന്തുതെന്നസംഭവിച്ചാലും,ഞാനും കൂശ്യെന്റ
പിന്നാെല ഓടെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 22അതിന് േയാവാബ:് “എെന്റ മകേന,
നീ എന്തിന് ഓടുന്നു? നിനക്ക് ്രപതിഫലം കിട്ട കയില്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
23അവൻ പിെന്നയും: “എന്തുതെന്ന സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ ഓടും” എന്നു
പറഞ്ഞതിന:് “എന്നാൽ ഓടിെക്കാള്ള ക” എന്ന് േയാവാബ് പറഞ്ഞു.
അങ്ങെനഅഹീമാസ്സമഭൂമിവഴിയായിഓടി കൂശ്യെനപിന്നിലാക്കി.

24എന്നാൽദാവീദ് രണ്ടുപടിവാതിലിനുംമദ്ധ്യത്തിൽഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
കാവല്ക്കാരൻ പടിവാതിലിനു മീെത മതിലിെന്റ മുകളിൽ കയറി തല
ഉയർത്തിേനാക്കി ഒരുവൻ തനിെയ ഓടിവരുന്നത് കണ്ടു. 25കാവല്ക്കാരൻ
രാജാവിേനാട് വിളിച്ച് അറിയിച്ച . “അവൻ ഏകൻ എങ്കിൽ സദ്വര് ത്തമാനം
െകാണ്ടാകുന്നു വരുന്നത”് എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു. 26അവൻ േവഗത്തിൽ
നടന്നടുത്തു. പിെന്ന കാവല്ക്കാരൻ മെറ്റാരുവൻ ഓടിവരുന്നത് കണ്ടു;
കാവല്ക്കാരൻവാതിൽസൂക്ഷിക്കുന്നവേനാട:് “ഇതാ,പിെന്നയും ഒരുആൾ
തനിച്ച് ഓടി വരുന്നു” എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു. “അവനും സദ്വര് ത്തമാനം
െകാണ്ടുവരുന്നു” എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു. 27 “ഒന്നാമത്തവെന്റ
ഓട്ടം സാേദാക്കിെന്റ മകനായ അഹീമാസിെന്റ ഓട്ടംേപാെല എനിക്ക്
േതാന്നുന്നു” എന്ന് കാവല്ക്കാരൻ പറഞ്ഞു. അതിന് രാജാവ്: “അവൻ
നല്ലവൻ; നല്ലവാർത്ത െകാണ്ടുവരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 28അഹീമാസ്
രാജാവിേനാട:് “എല്ലാം ശുഭമാണ”് എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു രാജാവിെന്റ
മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച : “എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിെന്റ േനെര ൈക ഉയർത്തിയവെര ഏല്പിച്ച തന്ന നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ സ്തുതിക്കെപ്പട്ടവൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അേപ്പാൾ രാജാവ:്
“അബ്ശാേലാംകുമാരൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുന്നുേവാ?” എന്നു േചാദിച്ച .
അതിന് അഹീമാസ:് “േയാവാബ് രാജാവിെന്റ ഭൃത്യെനയും അടിയെനയും
അയയ്ക്കുേമ്പാൾ വലിയ ഒരു കലഹം കണ്ടു; എന്നാൽ അത് എെന്തന്ന്
ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 30 “നീ അവിെട മാറി നില്ക്കുക”
എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു. അവൻ മാറിനിന്നു. 31 ഉടെന കൂശ്യൻ വന്നു:
“എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിന് ഇതാ നല്ല വർത്തമാനം; നിനെക്കതിെര
എഴുേന്നറ്റ എല്ലാവേരാടും യേഹാവ ഇന്ന് നിനക്കുേവണ്ടി ്രപതികാരം
െചയ്തിരിക്കുന്നു”എന്ന്കൂശ്യൻപറഞ്ഞു. 32അേപ്പാൾ രാജാവ് കൂശ്യേനാട:്
“അബ്ശാേലാംകുമാരൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുന്നുേവാ?” എന്നു േചാദിച്ച .
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അതിന് കൂശ്യൻ: “എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന്റ ശ്രതുക്കള ം
അങ്ങയ്െക്കതിെര േദാഷം െചയ്യ വാൻ എഴുേന്നല്ക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ
കുമാരെനേപ്പാെലആകെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞു. 33ഉടെന രാജാവ് നടുങ്ങി നഗര
മതിലിനു മുകളിലുള്ള മുറിയിൽ കയറി: “എെന്റ മകേന, അബ്ശാേലാേമ,
എെന്റ മകേന, എെന്റ മകേന, അബ്ശാേലാേമ, ഞാൻ നിനക്ക് പകരം
മരിെച്ചങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു; അബ്ശാേലാേമ, എെന്റ മകേന, എെന്റ
മകേന!”എന്നിങ്ങെനപറഞ്ഞുകരഞ്ഞുംെകാണ്ട് നടന്നു.

19
1 രാജാവ് അബ്ശാേലാമിെനെച്ചാല്ലി ദുഃഖിച്ച കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു
എന്ന് േയാവാബ് േകട്ട . 2 എന്നാൽ രാജാവ് തെന്റ മകെനക്കുറിച്ച്
വ്യസനിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന്ആദിവസംജനം േകട്ടതുെകാണ്ട്അന്നെത്തജയം
ജനങ്ങൾെക്കല്ലാം ദുഃഖമായ്തീർന്നു. 3ആകയാൽ യുദ്ധത്തിൽ േതാേറ്റാടി
നാണിച്ച് ഒളിച്ച വരുന്നതുേപാെലജനംഅന്ന് പട്ടണത്തിേലക്ക് ഒളിച്ച കടന്നു.
4രാജാവ് മുഖംമൂടി:എെന്റമകേനഅബ്ശാേലാേമ!അബ്ശാേലാേമ,എെന്റ
മകേന,എെന്റ മകേന! എന്ന് ഉറെക്കനിലവിളിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 5അേപ്പാൾ
േയാവാബ് അരമനയിൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് പറഞ്ഞത്:
ഇന്ന് നിെന്റയും നിെന്റ പു്രതീപു്രതന്മാരുെടയും നിെന്റ ഭാര്യമാരുെടയും
െവപ്പാട്ടികള െടയും ജീവെന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിെന്റ സകലഭൃത്യന്മാെരയും
നീ ഇന്ന് ലജ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ ശ്രതുക്കെള സ്േനഹിക്കുകയും
സ്േനഹിതെര െവറുക്കുകയും െചയ്യന്നു. 6 ്രപഭുക്കന്മാരും ഭൃത്യന്മാരും
നിനക്ക് ഒന്നുമല്ല എന്ന് നീ ഇന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; അബ്ശാേലാം
ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് മരിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു
എങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ല ്രപസാദമാകുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന്
മനസ്സിലായി. 7 ആകയാൽ ഇേപ്പാൾ എഴുേന്നറ്റ് പുറത്തു വന്നു
നിെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട് സേന്താഷമായി സംസാരിക്കുക; നീ പുറത്തു
വരാതിരുന്നാൽ യേഹാവയാണ, ഈ രാ്രതി ആരും നിേന്നാടുകൂെട
താമസിക്കുകയില്ല; അത് നിെന്റ യൗവനംമുതൽ ഇന്നുവെര നിനക്ക്
ഭവിച്ചിട്ട ള്ള സകലഅനർത്ഥെത്തക്കാള ം വലിയതായിരിക്കും. 8അേപ്പാൾ
രാജാവ് എഴുേന്നറ്റ് പടിവാതില്ക്കൽ ഇരുന്നു. രാജാവ് പടിവാതില്ക്കൽ
ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ജനത്തിെനല്ലാം അറിവ് കിട്ടി; സകലജനവും രാജാവിെന്റ
മുമ്പിൽവന്നു.

9 യി്രസാേയല്യർ അവരവരുെട വീടുകളിേലക്ക് ഓടിേപ്പായിരുന്നു. എല്ലാ
യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിലുമുള്ള ജനം ഒെക്കയും തമ്മിൽ തർക്കിച്ച :
രാജാവ് നെമ്മ നമ്മുെട ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച ; അവൻ
െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽനിന്ന് നെമ്മ വിടുവിച്ച . ഇേപ്പാേഴാ അബ്ശാേലാം
നിമിത്തംഅവൻ നാട്ടിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായിരിക്കുന്നു. 10നമുക്ക് രാജാവായി
നാം അഭിേഷകം െചയ്ത അബ്ശാേലാേമാ യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട .
ആകയാൽ രാജാവിെന തിരിെക െകാണ്ടുവരുന്നതിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ
ഒന്നും പറയാതിരിക്കുന്നത്എന്ത?്എന്നുപറഞ്ഞു.

11 പിന്നീട് ദാവീദ ് രാജാവ് പുേരാഹിതന്മാരായ സാേദാക്കിെന്റയും
അബ്യാഥാരിെന്റയും അടുക്കൽ ആളയച്ച് പറയിച്ചത:് നിങ്ങൾ
െയഹൂദാമൂപ്പന്മാേരാട് പറേയണ്ടത:് രാജാവിെന അരമനയിേലക്ക് തിരിെക
െകാണ്ടുവരുന്നകാര്യത്തിൽഎല്ലാ യി്രസാേയലിെന്റയും സംസാരംഅവെന്റ
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അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ രാജാവിെന അരമനയിേലക്ക്
തിരിെക െകാണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പിമ്പന്മാരായി നില്ക്കുന്നത്
എന്ത?് 12 നിങ്ങൾ എെന്റ സേഹാദരന്മാർ; എെന്റ അസ്ഥിയും മാംസവും
അല്ലേയാ?. രാജാവിെന മടക്കിവരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ
പിമ്പന്മാരായി നില്ക്കുന്നത് എന്ത?് 13 നിങ്ങൾ അമാസേയാട:് നീ എെന്റ
അസ്ഥിയും മാംസവും അേല്ലാ? നീ േയാവാബിന് പകരം എേപ്പാഴും
എെന്റ മുമ്പിൽ േസനാപതിയായിരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ൈദവം ഇതും
ഇതിലധികവും എേന്നാട് െചയ്യെട്ട എന്നു പറയുവിൻ. 14 ഇങ്ങെന
അവൻ സകല െയഹൂദാപുരുഷന്മാരുെടയും ഹൃദയം ഒന്നുേപാെല
ആകർഷിച്ച . ആകയാൽ അവർ: നീയും നിെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരും
മടങ്ങിവരുവിൻ എന്ന് രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ച . 15അങ്ങെന
രാജാവ് മടങ്ങി േയാർദ്ദാനിൽ എത്തി. രാജാവിെന എതിേരറ്റ് േയാർദ്ദാൻ
കടത്തിെക്കാണ്ടുേപാേരണ്ടതിന് െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ ഗില്ഗാലിൽ
െചന്നു. 16ബഹൂരീമിെല െബന്യാമീന്യനായ േഗരയുെട മകൻ ശിെമയിയും
െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടുകൂടി ദാവീദ ് രാജാവിെന എതിേരല്ക്കുവാൻ
ബദ്ധെപ്പട്ട െചന്നു. 17അവേനാടുകൂടിആയിരം െബന്യാമീന്യരും െശൗലിെന്റ
ഗൃഹവിചാരകനായ സീബയും അവെന്റ പതിനഞ്ചുപു്രതന്മാരും ഇരുപതു
ഭൃത്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ രാജാവ് കാൺെക േയാർദ്ദാൻ
കടന്നുെചന്നു. 18 രാജാവിെന്റ കുടുംബെത്ത ഇക്കെര കടേത്തണ്ടതിനും
അവെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല െചേയ്യണ്ടതിനും ചങ്ങാടം അക്കെര െചന്നിരുന്നു.
അേപ്പാൾ േഗരയുെട മകനായ ശിെമയി േയാർദ്ദാൻ കടക്കുവാൻ േപാകുന്ന
രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ വീണു രാജാവിേനാട:് 19 എെന്റ യജമാനൻ
എെന്റ കുറ്റം എനിക്ക് കണക്കിടരുേത; എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ്
െയരൂശേലമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട ദിവസം അടിയൻ െചയ്ത േദാഷം
രാജാവ് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുകയും ഓർക്കുകയും അരുേത. 20 അടിയൻ
പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു; അതുെകാണ്ട് അടിയൻ
ഇതാ, എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന എതിേരല് േക്കണ്ടത്തിന്
ഇറങ്ങിവരുവാൻ േയാേസഫിെന്റ സകലഗൃഹെത്തക്കാള ം മുമ്പനായി
ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 21എന്നാൽ െസരൂയയുെട മകനായ
അബീശായി: യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തെന ശപിച്ചിരിക്കുന്ന ശിെമയി
അതുനിമിത്തം മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണ്ടതല്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ച .
22 അതിന് ദാവീദ:് െസരൂയയുെട പു്രതന്മാേര, ഇന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക്
എതിരാളികളാേകണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങേളാട് എന്തുെചയ്തു? ഇന്ന്
യി്രസാേയലിൽ ഒരുവെന െകാല്ലാേമാ? ഇന്ന് ഞാൻ യി്രസാേയലിന്
രാജാെവന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ലേയാ? എന്നു പറഞ്ഞു. 23 പിെന്ന
രാജാവ് ശിെമയിേയാട:് നീ മരിക്കുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു, രാജാവ്
അവേനാട് സത്യവും െചയ്തു. 24 െശൗലിെന്റ മകനായ െമഫീേബാെശത്തും
രാജാവിെന എതിേരല്ക്കുവാൻ വന്നു; രാജാവ് േപായ ദിവസംമുതൽ
സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവന്ന ദിവസംവെര അവൻ തെന്റ പാദങ്ങൾ
സംരക്ഷിക്കുകേയാ താടി ഒതുക്കുകേയാ വസ്്രതം അലക്കുകേയാ
െചയ്തിരുന്നില്ല. 25 എന്നാൽ അവൻ രാജാവിെന എതിേരല്ക്കുവാൻ
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു വന്നേപ്പാൾ രാജാവ് അവേനാട:് െമഫീേബാെശേത്ത,
നീ എേന്നാടുകൂടി വരാെതയിരുന്നത് എന്ത?് എന്നു േചാദിച്ച . 26അതിന്
അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ,എെന്റ ദാസൻ
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എെന്ന ചതിച്ച ; കഴുതപ്പ റത്ത് കയറി, രാജാവിേനാടുകൂടി േപാേകണ്ടതിന്
േകാപ്പിടണെമന്ന് അടിയൻ പറഞ്ഞു; അടിയൻ മുടന്തനേല്ലാ. 27അവൻ
എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിേനാട് അടിയെനപ്പറ്റി നുണയും പറഞ്ഞു;
എങ്കിലും എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ് ൈദവദൂതെനേപ്പാെല ആകുന്നു;
അതുെകാണ്ട് തിരുമനസ്സിെല ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്തുെകാള്ള ക. 28എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക അടിയെന്റ പിതൃഭവനെമാെക്കയും
മരണേയാഗ്യർ ആയിരുന്നു; എന്നിട്ട ം അടിയെന അവിടെത്ത േമശയിങ്കൽ
ഭക്ഷിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ആക്കി; രാജാവിേനാട് സങ്കടം പറവാൻ
അടിയന് ഇനി എന്ത് അവകാശമുള്ള ? 29 രാജാവ് അവേനാട:് നീ നിെന്റ
കാര്യം ഇനി അധികം പറയുന്നത് എന്തിന?് നീയും സീബയും നിലം
പകുെത്തടുത്തുെകാള്ള വിൻ എന്നു ഞാൻ കല്പിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
30 െമഫീേബാെശത്ത് രാജാവിേനാട്: അല്ല, അവൻ തെന്ന മുഴുവനും
എടുത്തുെകാള്ളെട്ട; എെന്റ യജമാനനായ രാജാവു സമാധാനേത്താെട
അരമനയിൽ മടങ്ങിവന്നുവേല്ലാഎന്നു പറഞ്ഞു.

31 ഗിെലയാദ്യനായ ബർസില്ലായിയും േരാെഗലീമിൽനിന്നു വന്നു,
രാജാവിെന േയാർദ്ദാനക്കെര കടത്തി യാ്രത അയയ്ക്കുവാൻ
അവേനാടുകൂടി േയാർദ്ദാൻ കടന്നു. 32 ബർസില്ലായിേയാ എൺപതു
വയസ്സള്ള ഒരു വൃദ്ധനായിരുന്നു; രാജാവ് മഹനയീമിൽ വസിച്ചിരുന്ന
കാലത്ത് അവൻ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ അയച്ച െകാടുത്തു; അവൻ
മഹാധനികൻ ആയിരുന്നു. 33 രാജാവ് ബർസില്ലായിേയാട:് എേന്നാടുകൂടി
വരുക; നീ എേന്നാെടാപ്പം െയരൂശേലമിൽ ഉള്ള കാലേത്താളം ഞാൻ
നിനക്കായി കരുതും എന്നു പറഞ്ഞു. 34 ബർസില്ലായി രാജാവിേനാട്
പറഞ്ഞത:് ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ രാജാവിേനാടുകൂടി േപാേരണ്ടതിന്
ഞാൻ ഇനി എ്രത നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കും? 35 എനിക്ക് ഇന്ന് എൺപതു
വയസ്സായിരിക്കുന്നു; നല്ലതും ചീത്തയും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാേമാ?
ഭക്ഷണപാനിയങ്ങള െട രുചി അടിയന് അറിയാേമാ? ഗായകന്മാരുെടയും
ഗായികമാരുെടയും സ്വരം എനിക്ക് ഇനി േകട്ട രസിക്കാേമാ? എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവിന് അടിയൻ ഭാരമായിത്തീരുന്നത് എന്തിന?്
36 അടിയൻ രാജാവിേനാടുകൂെട േയാർദ്ദാൻ കടക്കുവാൻ മാ്രതേമ
വിചാരിച്ച ള്ള ; രാജാവ് ഇതിനായി എനിക്ക് ഈ വിധം ്രപത്യ പകാരം
െചയ്യന്നത് എന്തിന?് 37 എെന്റ പട്ടണത്തിൽ എെന്റ അപ്പെന്റയും
അമ്മയുെടയും കല്ലറയുെട അടുക്കൽവച്ച മരിേക്കണ്ടതിന് അടിയെന
വിട്ടയച്ചാലും; എന്നാൽ നിെന്റ ദാസനായ കിംഹാം ഇതാ; അവൻ എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവിേനാടുകൂടി േപാരെട്ട; നിനക്ക് ്രപസാദമായത് അവന്
െചയ്തു െകാടുത്താലും. 38 അതിന് രാജാവ്: കിംഹാം എേന്നാടുകൂെട
േപാരെട്ട; നിെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം ഞാൻ അവന് െചയ്തുെകാടുക്കാം; നീ
എേന്നാട്ആവശ്യെപ്പടുന്നെതല്ലാംഞാൻനിനക്കായിെചയ്യ ംഎന്നുപറഞ്ഞു.
39പിെന്നസകലജനവും േയാർദ്ദാൻകടന്നു. രാജാവ് േയാർദ്ദാൻകടന്നേശഷം
ബർസില്ലായിെയ ചുംബനം െചയ്ത് അനു്രഗഹിച്ച ;അവൻസ്വേദശേത്തക്ക്
മടങ്ങിേപ്പായി.

40 രാജാവ് ഗില്ഗാലിൽ െചന്നു; കീംഹാമും അവേനാടുകൂടി
േപായി; െയഹൂദാജനം മുഴുവനും യി്രസാേയൽജനം പകുതിയും കൂടി
രാജാവിെന അകമ്പടി െചയ്തു. 41 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ
എല്ലാവരും രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു രാജാവിേനാട:് ഞങ്ങള െട
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സേഹാദരന്മാരായ െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ രാജാവിെനയും അങ്ങയുെട
കുടുംബെത്തയും ദാവീദിെന്റ സകലപരിചാരകന്മാെരയും േമാഷ്ടിച്ച
െകാണ്ടുവന്നു േയാർദ്ദാൻ കടത്തിയത് എന്ത്? എന്നു പറഞ്ഞു. 42അതിന്
െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാേരാട:് രാജാവ്
ഞങ്ങള െട അടുത്ത ബന്ധു ആയതുെകാണ്ടുതെന്ന; പിെന്ന ഈ
കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ േകാപിക്കുന്നത് എന്തിന?് ഞങ്ങൾ രാജാവിെന്റ
െചലവിൽ വല്ലതും തിന്നുേവാ? അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല സമ്മാനവും
തന്നുേവാ? എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 43 യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ
െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാട:് രാജാവിങ്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് പത്തു ഓഹരി
ഉണ്ട്; ദാവീദിങ്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങേളക്കാൾ അധികം അവകാശവും
ഉണ്ട്; നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള അവഗണിച്ചത് എന്ത?് ഞങ്ങള െട രാജാവിെന
തിരിെക െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് ഞങ്ങളല്ലേയാ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ െയഹൂദാപുരുഷന്മാരുെട വാക്ക് യി്രസാേയൽ
പുരുഷന്മാരുെട വാക്കിെനക്കാൾഅധികംകഠിനമായിരുന്നു.

20
1 എന്നാൽ െബന്യാമീന്യനായി ബി്രകിയുെട മകനായ േശബ എന്നു
േപരുള്ള ഒരു നീചൻ* അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ കാഹളം ഊതി:
“ദാവീദിൽ നമുക്ക് ഓഹരി ഇല്ല; യിശ്ശായിയുെട മകനിൽ അവകാശവും
ഇല്ല; യി്രസാേയേല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിേലക്കു െപായ്െക്കാള്ള വിൻ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 2 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ ഒെക്കയും ദാവീദിെന വിട്ട
പിന്മാറി ബി്രകിയുെട മകനായ േശബയുെട പക്ഷം േചർന്നു; എന്നാൽ
െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ േയാർദ്ദാൻതുടങ്ങി െയരൂശേലംവെര അവരുെട
രാജാവിേനാട് കൂറ് പുലർത്തി.

3 ദാവീദ് െയരൂശേലമിൽ അരമനയിൽ എത്തി;അരമന സൂക്ഷിക്കുവാൻ
പാർപ്പിച്ചിരുന്ന പത്ത് െവപ്പാട്ടികെളയും രാജാവ് അന്തഃപുരത്തിൽ ആക്കി
രക്ഷിച്ച എങ്കിലുംഅവരുമായി ശാരീരികബന്ധംപുലർത്തിയില്ല.അങ്ങെന
അവർമരണംവെരഅടയ്ക്കെപ്പട്ടവരായിൈവധവ്യംആചരിച്ച .

4 അനന്തരം രാജാവ് അമാസേയാട്: “നീ മൂന്നു ദിവസത്തിനകം
െയഹൂദാപുരുഷന്മാെര വിളിച്ച കൂട്ടി അവരുമായി ഇവിെട വരുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അങ്ങെന അമാസാ െയഹൂദാപുരുഷന്മാെര
വിളിച്ച കൂട്ട വാൻ േപായി; എന്നാൽ ദാവീദ് നിശ്ചയിച്ച അവധിയിലധികം
അവൻ താമസിച്ച േപായി. 6 എന്നാൽ ദാവീദ് അബീശായിേയാട:്
“അബ്ശാേലാം െചയ്തതിെനക്കാൾ ബി്രകിയുെട മകനായ േശബ ഇേപ്പാൾ
നമുക്കു അധികം േദാഷം െചയ്യ ം; അവൻ ഉറപ്പ ള്ള വല്ല പട്ടണത്തിലും
കടന്ന് നമ്മളിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന് നീ നിെന്റ യജമാനെന്റ
പടയാളികെള കൂട്ടിെക്കാണ്ട് അവെന പിന്തുടരുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
7അങ്ങെനേയാവാബിെന്റആള കള ം േ്രകത്യരും േപ്ലത്യരുംസകലവീരന്മാരും
ബി്രകിയുെട മകനായ േശബെയ പിന്തുടരുവാൻ െയരൂശേലമിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട . 8 അവർ ഗിെബേയാനിെല വലിയ പാറയുെട അടുക്കൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അമാസാ അവർെക്കതിെര വന്നു. എന്നാൽ േയാവാബ്
ധരിച്ചിരുന്ന പടയങ്കിേമൽ ഒരു കച്ചയിൽ ഉറേയാടുകൂടി ഒരു വാൾഅരയ്ക്ക്
െകട്ടിയിരിന്നു; അവൻ നടക്കുേമ്പാൾ അത് വീണുേപായി. 9 േയാവാബ്
അമാസേയാട്: “സേഹാദരാ,സുഖം തെന്നേയാ”എന്നു പറഞ്ഞ്അമാസെയ

* 20. 1 നീചൻ െബലിയാല് 
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ചുംബനം െചയ്യ വാൻ വലത്തുൈകെകാണ്ട് അവെന്റ താടിക്കു പിടിച്ച .
10എന്നാൽ േയാവാബിെന്റ കയ്യിൽ വാൾ ഇരിക്കുന്നത്അമാസാ ്രശദ്ധിച്ചില്ല;
േയാവാബ് അവെന വാൾെകാണ്ട് വയറ്റത്തു കുത്തി; അവെന്റ കുടൽമാല
പുറത്തു വന്നു; രണ്ടാമത് കുേത്തണ്ടിവന്നില്ല; അവൻ മരിച്ച േപായി.
േയാവാബും അവെന്റ സേഹാദരനായ അബീശായിയും ബി്രകിയുെട
മകനായ േശബെയ പിന്തുടർന്നു. 11 േയാവാബിെന്റ ആള കളിൽ ഒരുവൻ
അമാസയ്ക്കരികിൽ നിന്നുെകാണ്ട:് “േയാവാബിേനാട് ഇഷ്ടമുള്ളവനും
ദാവീദിെന്റ പക്ഷക്കാരനും േയാവാബിെന്റ പിന്നാെല െചല്ലെട്ട” എന്നു
പറഞ്ഞു. 12 അമാസാ െപരുവഴിനടുവിൽ രക്തത്തിൽ മുഴുകി
കിടന്നതുെകാണ്ട് ജനെമല്ലാം നില്ക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവൻഅമാസെയ
െപരുവഴിയിൽനിന്ന് വയലിേലക്ക് മാറ്റി; അവിെട എത്തുന്നവെനല്ലാം
നില്ക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടതിനാൽ അവൻ ഒരു വസ്്രതം അവെന്റേമൽ മൂടി.
13 അവെന െപരുവഴിയിൽനിന്ന് മാറ്റിയേശഷം എല്ലാവരും ബി്രകിയുെട
മകനായ േശബെയ പിന്തുടരുവാൻ േയാവാബിെന്റ പിന്നാെല േപായി.
14 എന്നാൽ േശബ എല്ലായി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിലും കൂടി കടന്ന്
ആേബലിലും േബത്ത-്മാഖയിലും എല്ലാ േബര്യരുെട അടുക്കലും െചന്നു;
അവരും ഒന്നിച്ച കൂടി അവെന്റ പിന്നാെല െചന്നു. 15 മറ്റവർ വന്ന് േബത്ത-്
മാഖയിെല ആേബലിൽ അവെന നിേരാധിച്ച . അവർ പട്ടണത്തിന്
േനെര ഒരു മൺകൂന ഉയർത്തി; അത് േകാട്ടമതിലിേനാട് േചർന്നാണ്
നിന്നിരുന്നത;് േയാവാബിേനാടുകൂെടയുള്ള എല്ലാ പടജ്ജനവും മതിൽ
തള്ളിയിടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടിച്ച തുടങ്ങി. 16 അേപ്പാൾ ജ്ഞാനമുള്ള
ഒരു സ്്രതീ: “േകൾക്കുവിൻ, േകൾക്കുവിൻ; ഞാൻ േയാവാബിേനാട്
സംസാരിേക്കണ്ടതിന് അടുത്തുവരുവാൻ അവേനാട് പറയുവിൻ” എന്ന്
പട്ടണത്തിൽനിന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 17 അവൻ അടുത്തുെചന്നേപ്പാൾ:
“നീ േയാവാേബാ?” എന്ന് ആ സ്്രതീ േചാദിച്ച . “അേത” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. അവൾ അവേനാട:് “അടിയെന്റ വാക്ക് േകൾക്കണേമ”
എന്നു പറഞ്ഞു. “ഞാൻ േകൾക്കുന്നുണ്ട”് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
18 എന്നാൽ അവൾ: “ ‘ആേബലിൽ െചന്ന് നിർേദ്ദശം േചാദിക്കണം’
എന്ന് പെണ്ടാെക്ക പറയുകയും അങ്ങെന തർക്കം തീർക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു. 19 ഞാൻ യി്രസാേയലിൽ സമാധാനവും വിശ്വസ്തതയും
ഉള്ളവരിൽ ഒരുവൾആകുന്നു; നീ യി്രസാേയലിൽ മാതാവായിരിക്കുന്ന ഒരു
പട്ടണെത്ത നശിപ്പിക്കുവാൻ േനാക്കുന്നു; നീ യേഹാവയുെട അവകാശം
വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നത് എന്ത?്” എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അതിന് േയാവാബ:്
“അതിനിടവരാതിരിക്കെട്ട! വിഴുങ്ങിക്കളയുവാേനാ നശിപ്പിക്കുവാേനാ
എനിക്ക് ഇടവരാതിരിക്കെട്ട! 21കാര്യം അങ്ങെനയല്ല;ബി്രകിയുെട മകനായ
േശബ എെന്നാരു എ്രഫയീംമലനാട്ട കാരൻ ദാവീദ ് രാജാവിെനതിെര
തെന്റ കരം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു; അവെന മാ്രതം വിട്ട തന്നാൽ മതി;
ഞാൻ പട്ടണെത്ത വിട്ട േപാകും” എന്നു പറഞ്ഞു. സ്്രതീ േയാവാബിേനാട:്
“േനാക്കിെക്കാള്ള ക! അവെന്റ തല മതിലിെന്റ മുകളിൽനിന്ന് നിെന്റ
അടുക്കൽ ഇട്ട തരും” എന്നു പറഞ്ഞു. 22അങ്ങെന സ്്രതീ െചന്ന് തെന്റ
ജ്ഞാനത്താൽ സകലജനെത്തയും സമ്മതിപ്പിച്ച ; അവർ ബി്രകിയുെട
മകനായ േശബയുെട തലെവട്ടി േയാവാബിെന്റ അടുക്കൽ ഇട്ട െകാടുത്തു;
അേപ്പാൾ അവൻ കാഹളം ഊതി, എല്ലാവരും പട്ടണം വിട്ട് വീടുകളിേലക്ക്
േപായി. േയാവാബ് െയരൂശേലമിൽ രാജാവിെന്റഅടുക്കൽമടങ്ങിേപ്പായി.
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23 േയാവാബ് യി്രസാേയൽ ൈസന്യത്തിെനല്ലാം ൈസന്യാധിപൻ
ആയിരുന്നു; െയേഹായാദായുെട മകനായ െബനായാവ് േ്രകത്യരുെടയും
േപ്ലത്യരുെടയും നായകൻ ആയിരുന്നു. 24അേദാരാം ഊഴിയേവലക്കാർക്ക്
േമൽവിചാരകൻ; അഹിലൂദിെന്റ മകനായ െയേഹാശാഫാത്ത്
മ്രന്തി; 25 െശവാ പകർെപ്പഴുത്തുക്കാരൻ; സാേദാക്കും അബ്യാഥാരും
പുേരാഹിതന്മാർ. 26 യായീര്യനായ ഈരയും ദാവീദിെന്റ പുേരാഹിതൻ
ആയിരുന്നു.

21
1 ദാവീദിെന്റ കാലത്ത് മൂന്നു വർഷം തുടർച്ചയായി ക്ഷാമം ഉണ്ടായി;
ദാവീദ് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് േചാദിച്ചേപ്പാൾ “െശൗല് ഗിെബേയാന്യെര
െകാന്നതുെകാണ്ട് അത് അവൻ നിമിത്തവും രക്തപാതകമുള്ള അവെന്റ
കുടുംബം നിമിത്തവും ആകുന്നു”. എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു.
2 അങ്ങെന രാജാവ് ഗിെബേയാന്യെര വിളിച്ച് അവേരാട് സംസാരിച്ച :
ഗിെബേയാന്യർ യി്രസാേയല്യരല്ല; അേമാര്യരിൽ േശഷിച്ചവരേ്രത. അവെര
സംരക്ഷിക്കാെമന്ന് യി്രസാേയൽ മക്കൾ സത്യം െചയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും
െശൗല് യി്രസാേയല്യർക്കും െയഹൂദ്യർക്കും േവണ്ടി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന
അതിതാല്പര്യത്താൽ അവെര െകാന്നുകളയുവാൻ ്രശമിച്ച - 3 ദാവീദ്
ഗിെബേയാന്യേരാട:് “ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് െചയ്തു തരണം?
നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട അവകാശെത്ത അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
എന്ത് പരിഹാരം െചയ്യണം?” എന്നു േചാദിച്ച . 4 ഗിെബേയാന്യർ
അവേനാട:് “െശൗലിേനാടും അവെന്റ ഗൃഹേത്താടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള
കാര്യം െപാന്നും െവള്ളിയുംെകാണ്ട് തീരുന്നതല്ല; യി്രസാേയലിൽ
ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഒരുവെന നീ െകാല്ല കയും േവണ്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
“നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തുതെന്നയായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
െചയ്തുതരാം”എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 5അവർ രാജാവിേനാട:് “ഞങ്ങെള
നശിപ്പിക്കുകയും യി്രസാേയൽേദശെത്തങ്ങും ഞങ്ങൾ േശഷിക്കാെത
മുടിഞ്ഞുേപാകത്തക്കവണ്ണം ഉപായം ചിന്തിക്കുകയും െചയ്തവെന്റ
മക്കളിൽ ഏഴുേപെര ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ട തരണം. 6 ഞങ്ങൾ അവെര
യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുത്ത െശൗലിെന്റ, ഗിെബയയിൽ യേഹാവയുെട
മുമ്പിൽ തൂക്കിക്കളയും” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. “ഞാൻ അവെര
തരാം” എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു. 7എന്നാൽ ദാവീദും െശൗലിെന്റ മകനായ
േയാനാഥാനും തമ്മിൽ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ െചയ്ത സത്യംനിമിത്തം
െശൗലിെന്റ മകനായ േയാനാഥാെന്റ മകൻ െമഫീേബാെശത്തിെന രാജാവ്
ഒഴിവാക്കി. 8 അയ്യാവിെന്റ മകൾ രിസ്പാ െശൗലിനു ്രപസവിച്ച രണ്ട്
പു്രതന്മാരായ അർേമ്മാനിെയയും െമഫീേബാെശത്തിെനയും െശൗലിെന്റ
മകളായ േമരബ് െമേഹാലാത്യൻബർസില്ലായിയുെട മകനായഅ്രദിേയലിനു
്രപസവിച്ച അഞ്ച് പു്രതന്മാെരയും രാജാവ് പിടിച്ച് ഗിെബേയാന്യരുെട
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച . 9 അവർ അവെര മലയിൽ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
തൂക്കിക്കളഞ്ഞു; അങ്ങെന അവർ ഏഴുേപരും ഒരുമിച്ച മരിച്ച ;
െകായ്ത്തുകാലത്തിെന്റ ആദ്യദിവസങ്ങളായ യവെക്കായ്ത്തിെന്റ
ആരംഭത്തിലായിരുന്നു അവെര െകാന്നത്. 10 അയ്യാവിെന്റ മകളായ
രിസ്പ ചാക്കുശീല എടുത്ത് പാറേമൽ വിരിച്ച് െകായ്ത്തുകാലത്തിെന്റ
ആരംഭംമുതൽ ആകാശത്തുനിന്ന് അവരുെട േമൽ മഴെപയ്തതുവെര
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പകൽ ആകാശത്തിെല പക്ഷികേളാ രാ്രതി കാട്ട മൃഗങ്ങേളാ അവെര
െതാടുവാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്നു. 11 െശൗലിെന്റ െവപ്പാട്ടിയായി
അയ്യാവിെന്റ മകളായ രിസ്പ െചയ്തത് ദാവീദ് േകട്ടിട്ട് 12 ദാവീദ് െചന്ന്
െഫലിസ്ത്യർ ഗിൽേബാവയിൽവച്ച് െശൗലിെന െകാന്നനാളിൽ േബത്ത-്
ശാൻനഗരവീഥിയിൽ െഫലിസ്ത്യർ തൂക്കിക്കളയുകയും ഗിെലയാദിെല
യാേബശ് പൗരന്മാർ അവിെടനിന്ന് േമാഷ്ടിച്ച െകാണ്ടുവരുകയും
െചയ്തിരുന്ന െശൗലിെന്റയും അവെന്റ മകൻ േയാനാഥാെന്റയും
അസ്ഥികൾ അവരുെട അടുക്കൽനിന്ന് എടുത്തു. 13 അങ്ങെന
അവൻ െശൗലിെന്റയും അവെന്റ മകൻ േയാനാഥാെന്റയും അസ്ഥികൾ
അവിെടനിന്നു വരുത്തി; തൂക്കിെക്കാന്നവരുെട അസ്ഥികള ം അവർ
െപറുക്കിെയടുത്തു. 14 െശൗലിെന്റയും അവെന്റ മകൻ േയാനാഥാെന്റയും
അസ്ഥികൾ അവർ െബന്യാമീൻേദശത്ത് േസലയിൽ അവെന്റ അപ്പനായ
കീശിെന്റ കല്ലറയിൽ അടക്കം െചയ്തു; രാജാവ് കല്പിച്ചെതല്ലാം അവർ
െചയ്തു. അതിന ്െറേശഷംൈദവം േദശത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ്രപാർത്ഥനെയ
ആദരിച്ച . 15 െഫലിസ്ത്യർക്ക് യി്രസാേയലിേനാട് വീണ്ടും യുദ്ധം
ഉണ്ടായേപ്പാൾ ദാവീദ് തെന്റ ഭൃത്യന്മാരുമായി െചന്ന് െഫലിസ്ത്യേരാടു
േപാരാടി; ദാവീദ് തളർന്നുേപായി. 16 അേപ്പാൾ മുന്നൂറു േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതാ്രമശൂലംധരിച്ചവനും പുതിയവാൾഅരക്കുെകട്ടിയവനുമായി
രാഫാമക്കളിൽയിശ്ബി-െബേനാബ്എെന്നാരുവൻദാവീദിെനെകാല്ല വാൻ
ഭാവിച്ച . 17 എന്നാൽ െസരൂയയുെട മകനായ അബീശായി അവെന്റ
സഹായത്തിനായിവന്ന് െഫലിസ്ത്യെനെവട്ടിെക്കാന്നു;അേപ്പാൾദാവീദിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർഅവേനാട:് “നീ യി്രസാേയലിെന്റ ദീപം െകടുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്
ഇനി ഞങ്ങേളാടുകൂടി യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടരുത”് എന്ന് സത്യംെചയ്തു
പറഞ്ഞു.

18 അതിന ്െറേശഷം േഗാബിൽവച്ച് വീണ്ടും െഫലിസ്ത്യേരാടു യുദ്ധം
ഉണ്ടായി; അേപ്പാൾ ഹൂശാത്യനായ സിെബ്ബഖായി മല്ലന്മാരുെട മക്കളിൽ
ഒരുവനായ സഫിെന െവട്ടിെക്കാന്നു. 19 േഗാബിൽവച്ച് പിെന്നയും
െഫലിസ്ത്യേരാടു യുദ്ധം ഉണ്ടായി; അവിെടവച്ച് േബത്ത്േലെഹമ്യനായ
യാെര-ഓെരഗീമിെന്റ മകൻ എൽഹാനാൻ ഗിത്യനായ െഗാല്യാത്തിെന്റ
സേഹാദരെന െവട്ടിെക്കാന്നു; േഗാലിയാത്തിന ്െറ സേഹാദരെന്റ
കുന്തത്തണ്ട് െനയ്ത്തുകാരുെട പടപ്പ തടിേപാെല ആയിരുന്നു.
20 പിെന്നയും ഗത്തിൽവച്ച് യുദ്ധം ഉണ്ടായി; അവിെട ഒരു അതികായൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ ഓേരാ ൈകയ്ക്ക് ആറാറുവിരലും ഓേരാ
കാലിന് ആറാറുവിരലും ആെക ഇരുപത്തിനാല് വിരൽ ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഇവനും രാഫയ്ക്കു ജനിച്ചവനായിരുന്നു. 21 അവൻ യി്രസാേയലിെന
അധിേക്ഷപിച്ചേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ സേഹാദരനായ ശിെമയയുെട മകൻ
േയാനാഥാൻ അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു. 22 ഈ നാല് േപരും ഗത്തിൽ
രാഫയ്ക്കു ജനിച്ചവരായിരുന്നു. അവർ ദാവീദിെന്റയും അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാരുെടയും കയ്യാൽെകാല്ലെപ്പട്ട .

22
1 യേഹാവ ദാവീദിെന സകലശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്നും െശൗലിെന്റ
കയ്യിൽനിന്നുംവിടുവിച്ചദിവസംഅവൻയേഹാവയ്ക്ക് െചാല്ലിയകീർത്തനം:
2 “യേഹാവഎെന്റപാറയുംഎെന്റ േകാട്ടയും



2ശമൂേവൽ 22:3 518 2ശമൂേവൽ 22:18

എെന്റരക്ഷകനുംആകുന്നു.
3എെന്റബലമായൈദവം;
അങ്ങയിൽഞാൻആ്രശയിക്കും;
എെന്റപരിചയുംഎെന്റരക്ഷയായെകാമ്പും
എെന്റഅഭയസ്ഥാനവുംഎെന്റ േകാട്ടയും തെന്ന.
എെന്റരക്ഷിതാേവ,അങ്ങ്എെന്നഅ്രകമത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു.
4സ്തുതിക്കെപ്പടുവാൻേയാഗ്യനായയേഹാവെയഞാൻവിളിച്ചേപക്ഷിക്കും;

എെന്റശ്രതുക്കളിൽനിന്ന്അവിടുന്ന്എെന്നരക്ഷിക്കും.
5മരണത്തിെന്റതിരമാലഎെന്നവളഞ്ഞു;
ദുഷ്ടതയുെടകുെത്താഴുക്കുകൾഎെന്നഭയെപ്പടുത്തി;
6പാതാള*പാശങ്ങൾഎെന്നചുറ്റി;
മരണത്തിെന്റെകണികൾഎെന്റ േമൽവീണു.
7എെന്റകഷ്ടതയിൽഞാൻയേഹാവെയവിളിച്ച ,
എെന്റൈദവേത്താടുതെന്നനിലവിളിച്ച ,
അവിടുന്ന്അവിടുെത്തആലയത്തിൽനിന്ന്എെന്റഅേപക്ഷേകട്ട ;
എെന്റനിലവിളിഅവിടുെത്തെചവികളിൽഎത്തി.
8അവിടുന്ന് േകാപിക്കയാൽഭൂമി െഞട്ടിവിറച്ച ,
ആകാശത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനങ്ങൾഇളകി,
അവകുലുങ്ങിേപ്പായി.
9അവിടുെത്തമൂക്കിൽനിന്നു പുകെപാങ്ങി,
അവിടുെത്തവായിൽനിന്നു ദഹിപ്പിക്കുന്നതീ പുറെപ്പട്ട ,
തീക്കനൽഅവനിൽനിന്ന് ജ്വലിച്ച .
10അവിടുന്ന്ആകാശം ചായിച്ചിറങ്ങി;
കൂരിരുൾ അവിടുെത്ത കാല്ക്കീഴുണ്ടായിരുന്നു†. 11 അവിടുന്ന് ഒരു

െകരൂബിേന്മേലറി പറന്നു,
കാറ്റിൻചിറകിേന്മൽഅവിടുന്ന് ്രപത്യക്ഷനായി.
12അവിടുന്ന്അന്ധകാരെത്തചുറ്റ ം മറയാക്കി;
ആകാശത്തിെലഇരുണ്ടെവള്ളങ്ങള ംകനത്തേമഘങ്ങള ംകൂെട.
13അവിടുെത്തമുമ്പിലുള്ള ്രപകാശത്താൽതീക്കനൽജ്വലിച്ച .
14യേഹാവആകാശത്തിൽഇടി മുഴക്കി,
അത്യ ന്നതൻഅവിടുെത്തശബ്ദം േകൾപ്പിച്ച .
15അവിടുന്ന്അമ്പ്എയ്ത്അവെരചിതറിച്ച ,
മിന്നൽഅയച്ച്അവെര േതാല്പിച്ച .
16യേഹാവയുെടശാസനയാൽ,
തിരുമൂക്കിെലശ്വാസത്തിെന്റഊത്തിനാൽ
കടലിെന്റചാലുകൾകാണെപ്പട്ട
ഭൂതലത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനങ്ങൾെവളിെപ്പട്ട .
17അവിടുന്ന് ഉയരത്തിൽനിന്ന്ൈകനീട്ടിഎെന്നപിടിച്ച ,
െപരുെവള്ളത്തിൽനിന്ന്എെന്നവലിെച്ചടുത്തു.
18അവിടുന്ന്എെന്റബലമുള്ളശ്രതുവിൽനിന്നും
എെന്നപകച്ചവരിൽനിന്നുംഎെന്നവിടുവിച്ച ;
അവർഎന്നിലുംബലേമറിയവർആയിരുന്നു.
* 22. 6 പാതാളനരകം † 22. 10 അവിടുെത്തകാല്ക്കീഴുണ്ടായിരുന്നുകൂരിരുട്ടിനുേമൽഅവിടുന്ന്
പാദമുറപ്പിച്ച
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19എെന്റഅനർത്ഥദിവസത്തിൽഅവർഎെന്നആ്രകമിച്ച ;
എന്നാൽയേഹാവഎനിക്ക് തുണയായിരുന്നു.
20അവിടുന്ന്എെന്നഅപകടത്തില ്നിന്ന് വിടുവിച്ച ‡,
എന്നിൽ ്രപസാദിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട്എെന്നവിടുവിച്ച .
21യേഹാവഎെന്റനീതിക്കുതക്കവണ്ണംഎനിക്ക് ്രപതിഫലം നല്കി,
എെന്റൈകകള െട െവടിപ്പിെനാത്തവണ്ണംഎനിക്ക് പകരംതന്നു.
22ഞാൻയേഹാവയുെട വഴികെള ്രപമാണിച്ച ,
എെന്റൈദവേത്താട് േ്രദാഹം െചയ്തതുമില്ല.
23അവിടുെത്തവിധികൾഒെക്കയുംഎെന്റമുമ്പിലുണ്ട്;
അവിടുെത്തചട്ടങ്ങളിൽനിന്ന്ഞാൻവിട്ട നടന്നിട്ട മില്ല.
24ഞാൻഅങ്ങയുെട മുമ്പാെകനിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു,
അകൃത്യം െചയ്യാെതഞാൻഎെന്നതെന്നകാത്തു.
25യേഹാവഎെന്റനീതിക്കുതക്കവണ്ണവും
അങ്ങയുെട കാഴ്ചയിൽ എെന്റ നിർമ്മലതെക്കാത്തവണ്ണവും എനിക്ക്

പകരം നല്കി.
26 ദയാലുേവാട് അങ്ങ് ദയാലുവാകുന്നു; നിഷ്കളങ്കേനാട് അങ്ങ്

നിഷ്കളങ്കൻ.
27നിർമ്മലേനാട്അങ്ങ് നിർമ്മലനാകുന്നു;
വ്രകേനാട്അങ്ങ് വ്രകതകാണിക്കുന്നു.
28താഴ്മയുള്ളജനെത്തഅങ്ങ് രക്ഷിക്കും;
നിഗളിച്ച നടക്കുന്നവെര താഴ്േത്തണ്ടതിന് അങ്ങ് അവരുെട േമൽ

ദൃഷ്ടിവക്കുന്നു.
29യേഹാേവ,അങ്ങ്എെന്റ ദീപംആകുന്നു;
യേഹാവഎെന്റഅന്ധകാരെത്ത ്രപകാശമാക്കും.
30അങ്ങയുെടശക്തിയാൽഞാൻപടക്കൂട്ടത്തിെന്റ േനെരപാഞ്ഞുെചല്ല ം§;
എെന്റൈദവത്താൽഞാൻമതിൽചാടിക്കടക്കും.
31ൈദവത്തിെന്റവഴി പൂർണ്ണതയുള്ളത,്
യേഹാവയുെട വചനംഊതിക്കഴിച്ചത;്
അവിടുെത്തശരണമാക്കുന്നഏവർക്കുംഅവിടുന്ന് പരിചആകുന്നു.
32യേഹാവയല്ലാെതൈദവംആരുള്ള ?
നമ്മുെടൈദവം ഒഴിെകപാറആരുള്ള ?
33ൈദവംഎെന്റബലവും ശക്തിയുംആകുന്നു,
അവിടുന്ന്എെന്റവഴി കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നു.
34അവിടുന്ന്എെന്റകാലുകെള മാൻേപടക്കാലുകൾക്ക് തുല്യമാക്കി
ഉയരങ്ങളിൽഎെന്നനില് ക്കുമാറാക്കുന്നു.
35അവിടുന്ന്എെന്റൈകകൾക്ക്യുദ്ധപരിശീലനം നൽകുന്നു;
അതുെകാണ്ട്എെന്റൈകകൾക്ക്താ്രമംെകാണ്ടുള്ളവില്ല് കുലക്കാം.
36അങ്ങയുെട രക്ഷഎന്നപരിചയുംഅങ്ങ്എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെടസൗമ്യതഎെന്നവലിയവനാക്കിയിരിക്കുന്നു.
37ഞാൻകാലടിെവേക്കണ്ടതിനുഅങ്ങ് വിശാലതവരുത്തി;
എെന്റപാദങ്ങൾവഴുതിേപ്പായതുമില്ല.

‡ 22. 20 അവിടുന്ന് എെന്ന അപകടത്തില ്നിന്ന് വിടുവിച്ച അവിടുന്ന് എെന്ന വിശാലതയിേലക്ക്
െകാണ്ടുവന്നു § 22. 30 അങ്ങയുെട ശക്തിയാൽഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിെന്റ േനെര പാഞ്ഞുെചല്ല ം
അങ്ങയുെടശക്തിയാൽഞാൻപടക്കൂട്ടത്തിെന്റ േനെരപാഞ്ഞുെചന്നുതകര ്ക്കും
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38ഞാൻഎെന്റശ്രതുക്കെളപിന്തുടർന്ന് നശിപ്പിച്ച
അവർനശിക്കുേവാളംഞാൻപിന്തിരിഞ്ഞില്ല.
39അവർ എഴുേന്നല്ക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻഅവെര നശിപ്പിക്കുകയും

മുറിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു,
അവർഎെന്റകാല്ക്കീഴിൽവീണിരിക്കുന്നു.
40യുദ്ധത്തിനായിഅങ്ങ്എെന്റഅരയ്ക്ക് ശക്തി െകട്ടിയിരിക്കുന്നു;
എനിെക്കതിെരഎഴുേന്നറ്റവെരഅങ്ങ്എനിക്ക് കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു.
41എെന്നെവറുക്കുന്നവെരഞാൻനശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങ് എെന്റ ശ്രതുക്കള െട കഴുത്തും എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. 42അവർ

ചുറ്റ ം േനാക്കിെയങ്കിലും രക്ഷിക്കുവാൻആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
യേഹാവയിങ്കേലക്കു േനാക്കി, അവിടുന്ന് അവർക്ക് ഉത്തരം

അരുളിയതുമില്ല.
43ഞാൻഅവെരനിലത്തിെല െപാടിേപാെല െപാടിച്ച ,
വീഥികളിെല െചളിെയേപാെലഞാൻഅവെരചവിട്ടി ചിതറിച്ച .
44എെന്റജനത്തിെന്റകലഹങ്ങളിൽനിന്നുംഅങ്ങ്എെന്നവിടുവിച്ച ,
ജനതകൾക്ക്എെന്നതലവനാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻഅറിയാത്തജനംഎെന്നേസവിക്കും.
45അന്യജാതിക്കാർഎനിക്ക് കീഴ്െപടും;
േകട്ട ഉടൻ തെന്ന അവർ എെന്ന അനുസരിക്കും. 46 അന്യജാതിക്കാർ

ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു;
തങ്ങള െട ദുർഗ്ഗങ്ങളിൽനിന്ന്അവർവിറച്ച ംെകാണ്ട് വരുന്നു.
47യേഹാവജീവിക്കുന്നു;എെന്റപാറവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.
എൻരക്ഷയുെട പാറയായൈദവം ഉന്നതൻതെന്ന.
48എനിക്കുേവണ്ടി ്രപതികാരം െചയ്യന്നവനും
ജനതകെളഎനിക്ക് കീഴാക്കുന്നവനുംൈദവംതെന്ന.
49അവിടുന്ന്എെന്റശ്രതുക്കളിൽനിന്ന്എെന്നവിടുവിക്കുന്നു;
എനിെക്കതിെരഎഴുേന്നല്ക്കുന്നവർക്കു മീെതഅങ്ങ്എെന്നഉയർത്തുന്നു;
അ്രകമിയിൽനിന്ന്അങ്ങ്എെന്നവിടുവിക്കുന്നു.
50 അതുെകാണ്ട,് യേഹാേവ, ഞാൻ ജാതികള െട മേദ്ധ്യ അങ്ങയ്ക്ക്

സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം,
അങ്ങയുെട നാമെത്തഞാൻകീർത്തിക്കും.
51അവിടുന്ന് തെന്റ രാജാവിന് രക്ഷാേഗാപുരംആകുന്നു;
അവിടുെത്തഅഭിഷിക്തനു ദയകാണിക്കുന്നു;
ദാവീദിനുംഅവെന്റസന്തതിക്കുംഎെന്നേന്നക്കുംതെന്ന”.

23
1ദാവീദിെന്റഅന്ത്യവാക്യങ്ങളാണിത:്

“യിശ്ശായിപു്രതൻ ദാവീദ് െചാല്ല ന്നു;
ഔന്നത്യം ്രപാപിച്ച പുരുഷൻെചാല്ല ന്നു;
യാേക്കാബിൻൈദവത്താൽഅഭിഷിക്തൻ,
യി്രസാേയലിൻ മധുരഗായകൻതെന്ന.
2യേഹാവയുെടആത്മാവ്എന്നിലൂെടസംസാരിക്കുന്നു;
അവിടുെത്തവചനംഎെന്റനാവിേന്മൽഇരിക്കുന്നു.
3യി്രസാേയലിെന്റൈദവംകല്പിച്ച ;
യി്രസാേയലിൻപാറഎേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തു:
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‘മനുഷ്യെര നീതിമാനായി ഭരിക്കുന്നവൻ,
4ൈദവഭയേത്താെടവാഴുന്നവൻ,
േമഘമില്ലാത്ത ്രപഭാതകാലത്ത്
സുേര്യാദയത്തിങ്കെല ്രപകാശത്തിനു തുല്യൻ;
മഴയ്ക്കു േശഷംസൂര്യകാന്തിയാൽ
ഭൂമിയിൽ മുളയ്ക്കുന്നഇളമ്പുല്ലിനു തുല്യൻ.’
5ൈദവസന്നിധിയിൽഎെന്റഗൃഹംഅതുേപാെലയല്ലേയാ?
അവിടുന്ന്എേന്നാട് ഒരു ശാശ്വതനിയമം െചയ്തുവേല്ലാ:
അത്എല്ലാറ്റിലുംസ്ഥാപിതവുംസ്ഥിരവുമായിരിക്കുന്നു.
അവിടുന്ന് എനിക്ക് സകലരക്ഷയും വാഞ്ഛയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ലേയാ?

6 എന്നാൽ സകലനീചന്മാരും വലിെച്ചറിയെപ്പടുന്ന മുള്ള േപാെല
ആകുന്നു

അവെയൈകെകാണ്ട്എടുക്കാവതല്ലേല്ലാ.
7 അവെയ െതാടുവാൻ തുനിയുന്നവൻ ഇരിമ്പും കുന്തപ്പിടിയും

പിടിച്ചിരിക്കണം;
അവെയഅവകിടക്കുേന്നടത്തുതെന്നതീ െവച്ച ചുട്ട കളയണം”.

8 ദാവീദിന് ഉണ്ടായിരുന്ന വീരന്മാരുെട േപരുകളാണിത:് തഹ്െകേമാന്യൻ
േയാേശബ-്ബേശ്ശെബത്ത;്അവൻനായകന്മാരിൽതലവൻ;എണ്ണ റുേപെര
ഒേര സമയത്ത് ആ്രകമിച്ച െകാന്ന എസ്ന്യൻ അദീേനാ ഇവൻ
തെന്ന. 9അവെന്റ േശഷം ഒരു അേഹാഹ്യെന്റ മകനായ േദാദായിയുെട
മകൻ എെലയാസാർ; അവൻ െഫലിസ്ത്യർ യുദ്ധത്തിന് കൂടിയിരുന്ന
സ്ഥലത്തുനിന്ന് യി്രസാേയല്യർ െപായ്ക്കളഞ്ഞേപ്പാൾ ദാവീദിേനാടുകൂടി
നിന്നു െഫലിസ്ത്യെര െവല്ല വിളിച്ചമൂന്നുവീരന്മാരിൽഒരുത്തൻആയിരുന്നു.
10അവൻഎഴുേന്നറ്റ്ൈകതളർന്ന് വാേളാട് പറ്റിേപ്പാകുംവെര െഫലിസ്ത്യെര
െവട്ടി; അന്ന് യേഹാവ വലിയ ഒരു ജയം നല്കി; െകാള്ളയിടുവാൻ
മാ്രതേമ പടജ്ജനം അവെന്റഅടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നുള്ള . 11അവന്റേശഷം
ഹാരാര്യനായആേഗയുെട മകനായ ശമ്മാ; ഒരിക്കൽ െചറുപയർ ഉള്ള ഒരു
വയലിൽ കവെച്ചൎക്കു െഫലിസ്ത്യർ കൂടിവന്നേപ്പാൾ ജനം െഫലിസ്ത്യരുെട
മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായി. 12അവൻ വയലിെന്റ നടുവിൽനിന്നു അതിെന
കാത്തു െഫലിസ്ത്യെര െവട്ടി. അങ്ങെന യേഹാവ വലിയ ഒരു ജയം
നല്കി. 13 മുപ്പത് നായകന്മാരിൽ മൂന്നുേപർ െകായ്ത്തുകാലത്ത്
അദുല്ലാംഗുഹയിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു; െഫലിസ്ത്യരുെട
ൈസന്യം െരഫയീം താഴ്വരയിൽ പാളയമിറങ്ങിയിരുന്നു. 14 അന്ന്
ദാവീദ് േകാട്ടയിൽ ആയിരുന്നു; െഫലിസ്ത്യർക്ക് േബത്ത-്േലേഹമിൽ
അക്കാലത്ത് ഒരു കാവൽപട്ടാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 “േബത്ത-്േലേഹം
പട്ടണവാതില ്ക്കെല കിണറ്റിൽനിന്നു െവള്ളം എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ
ആര് െകാണ്ടുവന്നു തരും” എന്ന് ദാവീദ് വാഞ്ഛേയാെട പറഞ്ഞു.
16 അേപ്പാൾ ആ മൂന്നു വീരന്മാരും െഫലിസ്ത്യരുെട പാളയത്തിൽകൂടി
കടന്നുെചന്ന് േബത്ത-്േലേഹം പട്ടണവാതില ്ക്കെല കിണറ്റിൽനിന്നു
െവള്ളംേകാരി ദാവീദിെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവന്നു;എന്നാൽഅവൻഅത്
കുടിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാെതയേഹാവയ്ക്കു നിേവദിച്ച് ഒഴിച്ച : 17 “യേഹാേവ,
അവരുെട ്രപാണെന ഉേപക്ഷിച്ച േപായ പുരുഷന്മാരുെട രക്തം ഞാൻ
കുടിക്കുകേയാ? ഇത് െചയ്യ വാൻഎനിക്ക് ഇടയാകരുേത”എന്നു പറഞ്ഞു;
അത് കുടിക്കുവാൻ അവന് മനസ്സില്ലായിരുന്നു. ഇതാകുന്നു ഈ മൂന്നു
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വീരന്മാർ െചയ്തത്. 18 േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനും െസരൂയയുെട
മകനുമായ അബീശായി മൂന്നുേപരിൽ ്രപധാനി ആയിരുന്നു. അവൻ തെന്റ
കുന്തം മുന്നൂറുേപരുെട േനെര ഓങ്ങി, അവെര െകാന്നു; അതുെകാണ്ട്
അവൻ മൂന്നുേപരിൽവച്ച് കീർത്തി ്രപാപിച്ച . 19 ആ മൂന്നുേപരിൽ
അബീശായി അേല്ല മാനം ഏറിയവൻ? അതുെകാണ്ട് അവൻ അവർക്ക്
തലവനായിത്തീർന്നു. എങ്കിലും അവൻ ആദ്യെത്ത മൂന്നുേപേരാളം
വരുകയില്ല. 20 കബ്േസലിൽ ഒരു പരാ്രകമശാലിയുെട മകനായ
െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവും വീര്യ്രപവൃത്തികൾ െചയ്തു;
അവൻ േമാവാബിെല സിംഹതുല്യരും അരിേയലിെന്റ പു്രതന്മാരുമായ രണ്ട്
വീരന്മാെര െകാന്നതുകൂടാെത മഞ്ഞുകാലത്ത് ഒരു ഗുഹയിൽ െചന്ന് ഒരു
സിംഹെത്തയും െകാന്നു. 21അവൻ േകാമളനായ ഒരു മി്രസയീമ്യെനയും
സംഹരിച്ച ; മി്രസയീമ്യെന്റ കയ്യിൽ ഒരു കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു; എന്നാൽ
അവൻ ഒരു വടിയുംെകാണ്ട് അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു മി്രസയീമ്യെന്റ
കയ്യിൽനിന്നുംകുന്തംപിടിച്ച പറിച്ച കുന്തംെകാണ്ട്അവെനെകാന്നു. 22ഇത്
െയേഹായാദയുെട മകനായ െബനായാവ് െചയ്തു, മൂന്നു വീരന്മാരിൽ
കീർത്തി ്രപാപിച്ച . 23 അവൻ മുപ്പതുേപരിൽ മാനേമറിയവനായിരുന്നു
എങ്കിലും ആദ്യെത്ത മൂന്നുേപേരാളം വരുകയില്ല. ദാവീദ് അവെന തെന്റ
അംഗരക്ഷകരുെട നായകനാക്കി. 24 േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനായ
അസാേഹൽ മുപ്പതുേപരിൽ ഒരുത്തൻ ആയിരുന്നു; അവർ ആെരന്നാൽ:
േബത്ത-്േലേഹമ്യനായ േദാേദാവിെന്റ മകൻ എൽഹാനാൻ, ഹേരാദ്യൻ
ശമ്മാ, ഹേരാദ്യൻ എലീക്കാ, 25 പൽത്യൻ േഹെലസ,് െതേക്കാവ്യനായ
ഇേക്കശിെന്റ മകൻ ഈരാ, 26അനേഥാത്യൻ അബീേയെസർ, ഹൂശാത്യൻ
െമബുന്നായി, അേഹാഹ്യൻ സൽേമാൻ, 27 െനേത്താഫാത്യൻ മഹരായി,
28 െനേതാഫാത്യനായ ബാനയുെട മകൻ േഹെലബ,് 29 െബന്യാമീന്യരുെട
ഗിെബയയിൽനിന്നുള്ള രീബായിയുെട മകൻ ഇത്ഥായി, 30 പിരാേഥാന്യൻ
െബനായ്യാവ്, 31 നഹേലഗാശ് അരുവികളിൽനിന്ന് ഹിദ്ദായി, അർബാത്യൻ
അബീ-അല്േബാൻ, ബർഹൂമ്യൻ അസ്മാെവത്ത,് 32 ശാൽേബാന്യൻ
എല്യഹ്ബാ, യാേശെന്റ പു്രതന്മാർ: 33 േയാനാഥാൻ, ഹാരാര്യൻ
ശമ്മ, അരാര്യനായ ശാരാരിെന്റ മകൻ അഹീരാം, 34 മയഖാത്യെന്റ
മകനായ അഹശ്ബായിയുെട മകൻ എലീേഫെലത,് ഗീേലാന്യനായ
അഹീേഥാെഫലിെന്റ മകൻ എലീയാം, 35കർേമ്മല്യൻ െഹേ്രസാ,അർബ്യൻ
പാറായി, 36 േസാബക്കാരനായ നാഥാെന്റ മകൻ യിഗാൽ, 37 ഗാദ്യൻ
ബാനി, െസരൂയയുെട മകനായ േയാവാബിെന്റ ആയുധവാഹകന്മാരായ
അേമ്മാന്യൻ േസെലക്ക,് െബേരാേയാത്യൻ നഹരായി. 38യി്രതീയൻഈരാ,
യി്രതിയൻഗാേരബ,് 39ഹിത്യൻഊരീയാവ് ഇങ്ങെനആെകമുപ്പേത്തഴുേപർ.

24
1 യേഹാവയുെട േകാപം വീണ്ടും യി്രസാേയലിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ച :

“നീ െചന്ന് യി്രസാേയലിെനയും െയഹൂദെയയും എണ്ണ ക” എന്നിങ്ങെന
അവർക്ക് വിേരാധമായി ദാവീദിന് േതാന്നിച്ച . 2 അങ്ങെന രാജാവ്
തെന്റകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന േസനാധിപതിയായ േയാവാബിേനാട:് “ദാൻ
മുതൽ േബർ-േശബവെര യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽ എല്ലായിടവും
നിങ്ങൾസഞ്ചരിച്ച് ജനെത്തഎണ്ണി യുദ്ധ്രപാപ്തരായവരുെട സംഖ്യ എെന്ന
അറിയിക്കുവിൻ”എന്നുകല്പിച്ച . 3അതിന് േയാവാബ് രാജാവിേനാട:് “നിെന്റ
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ൈദവമായയേഹാവജനെത്തഇേപ്പാൾ ഉള്ളതിെന്റനൂറിരട്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കെട്ട;
എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന്റ കണ്ണ കൾ അത് കാണെട്ട. എങ്കിലും
എെന്റയജമാനനായരാജാവ്ഈകാര്യത്തിന്താത്പര്യെപ്പടുന്നത്എന്തിന?്”
എന്നു പറഞ്ഞു. 4എങ്കിലും േയാവാബിനും പടനായകന്മാർക്കും രാജാവിെന്റ
കല്പന അനുസരിേക്കണ്ടിവന്നു. അങ്ങെന േയാവാബും പടനായകന്മാരും
യി്രസാേയൽ ജനെത്ത എണ്ണ വാൻ രാജസന്നിധിയിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട .
5അവർ േയാർദ്ദാൻ കടന്ന് ഗാദ് താഴ്വരയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ഉള്ള പട്ടണത്തിന്
വലത്തുവശത്ത് അേരാേവരിലും യേസരിനു േനെരയും കൂടാരം അടിച്ച .
6 പിെന്ന അവർ ഗിെലയാദിലും തഹ്തീം-െഹാദ്ശിേദശത്തും െചന്നു;
പിെന്ന അവർ ദാൻ-യാനിലും ചുറ്റി സീേദാനിലും െചന്നു; 7 പിെന്ന അവർ
േസാർേകാട്ടയ്ക്കും ഹിവ്യരുെടയും കനാന്യരുെടയും എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും
െചന്നിട്ട് െയഹൂദയുെട െതക്കുഭാഗത്ത് േബർ-േശബയിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട .
8 ഇങ്ങെന അവർ േദശെത്തല്ലായിടവും സഞ്ചരിച്ച , ഒമ്പതുമാസവും
ഇരുപതു ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് െയരൂശേലമിൽ എത്തി. 9 േയാവാബ്
ജനെത്ത എണ്ണിയതിെന്റ ആെകത്തുക രാജാവിനു െകാടുത്തു:
യി്രസാേയലിൽ ആയുധപാണികളായ േയാദ്ധാക്കൾ എട്ട ലക്ഷവും
െയഹൂദ്യർഅഞ്ചുലക്ഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

10എന്നാൽ ദാവീദ് ജനെത്തഎണ്ണിയേശഷം തെന്റ മനഃസാക്ഷി അവെന
അലട്ടിയേപ്പാൾഅവൻ യേഹാവേയാട:് “ഞാൻഈ െചയ്തത് മഹാപാപം;
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ, യേഹാേവ, അടിയെന്റ കുറ്റം ക്ഷമിക്കണേമ എന്ന്
ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു; ഞാൻ വലിയ േഭാഷത്തം െചയ്തുേപായി” എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 ദാവീദ് രാവിെല എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ ദർശകനായ
ഗാദ്്രപവാചകന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ: 12 “നീ
െചന്ന് ദാവീദിേനാട:് ‘ഞാൻ മൂന്നു കാര്യം നിെന്റ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു;
അതിൽ ഒന്ന് തിരെഞ്ഞടുത്തുെകാള്ള ക; അത് ഞാൻ നിേന്നാട് െചയ്യ ം
എന്നിങ്ങെനയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു’എന്നുപറയുക”. 13ഗാദ് ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽെചന്ന്അവേനാട്അറിയിച്ച : “നിെന്റ േദശത്ത്ഏഴു വർഷെത്ത*
ക്ഷാമം ഉണ്ടാകണേമാ? അെല്ലങ്കിൽ മൂന്നുമാസം ശ്രതുക്കൾ നിെന്ന
പിന്തുടരുേമ്പാൾ നീ നിെന്റ ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പാകണേമാ?
അെല്ലങ്കിൽ നിെന്റ േദശത്ത് മൂന്നു ദിവസെത്ത മഹാമാരി ഉണ്ടാകണേമാ?
എന്തുേവണം? എെന്ന അയച്ചവേനാട് ഞാൻ മറുപടി പറേയണ്ടതിന് നീ
ആേലാചിച്ച േനാക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 14 ദാവീദ് ഗാദിേനാട:് “ഞാൻ
വലിയ വിഷമത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു; നാം യേഹാവയുെട കയ്യിൽ തെന്ന
വീഴുക;അവെന്റകരുണവലിയതേല്ലാ; മനുഷ്യെന്റകയ്യിൽഞാൻവീഴരുേത”
എന്നു പറഞ്ഞു. 15അങ്ങെനയേഹാവയി്രസാേയലിേന്മൽ രാവിെല തുടങ്ങി
നിശ്ചയിച്ച സമയംവെര മഹാമാരി അയച്ച ; ദാൻ മുതൽ േബർ-േശബവെര
ജനത്തിൽ എഴുപതിനായിരംേപർ മരിച്ച േപായി. 16എന്നാൽ ൈദവദൂതൻ
െയരൂശേലമിെന നശിപ്പിക്കാൻ അതിേന്മൽ തെന്റ ൈക നീട്ടിയേപ്പാൾ
യേഹാവ അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ച് ജനത്തിൽ നാശം െചയ്യന്ന
ദൂതേനാട:് “മതി, നിെന്റ ൈക പിൻവലിക്കുക” എന്നു കല്പിച്ച . അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട ദൂതൻ, െയബൂസ്യൻഅരവ്നയുെട െമതിക്കളത്തിനരികിൽ
ആയിരുന്നു. 17ജനെത്തബാധിക്കുന്നദൂതെനദാവീദ്കണ്ടിട്ട്യേഹാവേയാട്:

* 24. 13 ഏഴു വർഷെത്തമൂന്ന് വർഷെത്ത
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“ഞാനല്ലേയാ പാപം െചയ്തത;് ഞാനല്ലേയാ ദുഷ്ടത െചയ്തത്; ഈ
ആടുകൾഎന്ത് െചയ്തു? നിെന്റൈകഎനിക്കും എെന്റ പിതൃഭവനത്തിനും
വിേരാധമായിരിക്കെട്ട എന്ന് ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
18 അന്നുതെന്ന ഗാദ് ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട:് “നീ െചന്ന്
െയബൂസ്യനായ അരവ്നയുെട െമതിക്കളത്തിൽ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 19 യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം
ഗാദ് പറഞ്ഞതുേപാെല ദാവീദ് അവിേടക്കു േപായി. 20അരവ്നാ േനാക്കി;
രാജാവും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരും തെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നത് കണ്ടേപ്പാൾ
അരവ്നാ പുറെപ്പട്ട െചന്ന് രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു
നമസ്കരിച്ച . 21 “എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ് അടിയെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്നത് എന്ത?്” എന്ന് അരവ്നാ േചാദിച്ചതിന് ദാവീദ:് “ബാധ ജനെത്ത
വിട്ട മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിേയണ്ടതിന്
ഈ െമതിക്കളം നിേന്നാട് വിലയ്ക്കു വാങ്ങുവാൻ തെന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു.
22 അരവ്നാ ദാവീദിേനാട:് “എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിനു നല്ലെതന്ന്
േതാന്നുന്നത് എടുത്തു യാഗം കഴിച്ചാലും; േഹാമയാഗത്തിനു കാളകള ം
വിറകിനു െമതിവണ്ടികള ം കാളകള െട നുകങ്ങള ം ഇതാ. 23 രാജാേവ,
ഇവെയല്ലാം അരവ്നാ രാജാവിനു തരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. “നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിന്നിൽ ്രപസാദിക്കുമാറാകെട്ട” എന്നും അരവ്നാ
രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു. 24 രാജാവ് അരവ്നേയാട:് “അങ്ങെനയല്ല,ഞാൻ
അത് നിേന്നാട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിെക്കാള്ളാം; എനിക്ക് ഒന്നും െചലവില്ലാെത
ഞാൻഎെന്റൈദവമായയേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗംകഴിക്കുകയില്ല”എന്നു
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ദാവീദ് െമതിക്കളവും കാളകെളയും അമ്പതുേശക്കൽ
െവള്ളിക്കു വാങ്ങി. 25 ദാവീദ് യേഹാവയ്ക്ക് അവിെട ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം കഴിച്ച . അേപ്പാൾ
യേഹാവ േദശത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ്രപാർത്ഥന േകട്ട ;ബാധ യി്രസാേയലിെന
വിട്ട മാറുകയും െചയ്തു.
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1 രാജാക്കന്മാർ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
പുസ്തകത്തിെല രചയിതാവ് ആെരന്ന് വ്യക്തമല്ല. ചില
വ്യാഖ്യാതാക്കള ് എ്രസാ, െയഹസ്േകല ് യിെരമ്യാവു എന്നിവരുെട
േപരുകൾ അഭി്രപായെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഏതാണ്ട് 400 വർഷെത്ത
കാലയളവാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് ഉള്ളത് മറ്റ പല ചരി്രതേരഖകള െടയും
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുസ്തകം സമാഹരിക്കെപ്പട്ടത് പുസ്തകത്തിെല
സാഹിത്യൈശലി ്രപേമയത്തിെന്റവിന്യാസംഎന്നിവപഠിച്ചാല ്ഈപുസ്തകം
സമാഹരിച്ചത് പലരല്ല ഒരു വ്യക്തിയാെണന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 590-538.
പുസ്തകത്തിെന്റ രചനാകാലത്ത് ഒന്നാമെത്ത ൈദവാലയം
നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.
സ്വീകര് ത്താവ്
ഇ്രസാേയൽജനം, മറ്റ വായനക്കാർ.
ഉേദ്ദശം
ശമുേവലിെന്റ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങള െട തുടർച്ചയായി ദാവീദിെന്റ
മരണേശഷം ശേലാേമാെന്റ ഭരണകാല ചരി്രതമാണ് ഇതിെല ്രപതിപാദ്യം.
പുസ്തകത്തിന ്െറ ചരി്രതം ഏകീകൃത യി്രസാേയലില ്തുടങ്ങി യി്രസാേയൽ
എന്നും യഹൂദ എന്നും രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കെപ്പട്ട സാഹചര്യത്തിൽ
അവസാനിക്കുന്നു.എ്രബായൈബബിളിൽരാജാക്കൻമാരുെട ഒന്നും രണ്ടും
പുസ്തകങ്ങൾഒറ്റപുസ്തകമാണ.്
്രപേമയം
േവര ്പിരിയല ്
സംേക്ഷപം
1. ശേലാേമാെന്റ ഭരണകാലം — 1:1-11:43
2. രാജ്യം വിഭജിക്കെപ്പടുന്നു — 12:1-16:34
3.ഏലിയാവുംആഹാബും — 17:1-22-53
1 ദാവീദ ്രാജാവ് വൃദ്ധനും ്രപായം െചന്നവനുമായേപ്പാള ്അവർ അവെന
കമ്പിളി പുതപ്പിച്ചിട്ട ം കുളിർ മാറിയില്ല. 2ആകയാൽ അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
അവേനാട് “യജമാനനായ രാജാവിനുേവണ്ടി കന്യകയായ ഒരു യുവതിെയ
ഞങ്ങൾ അേന്വഷിക്കെട്ട; അവൾ രാജസന്നിധിയിൽ ശു്രശൂഷിക്കയും,
അങ്ങയുെട കുളിർ മാേറണ്ടതിന് തിരുമാർവ്വിൽ കിടക്കയും െചയ്യെട്ട”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 3അങ്ങെന അവർ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു യുവതിക്കുേവണ്ടി
യി്രസാേയൽേദശെത്തല്ലായിടവും അേന്വഷിച്ച ; ശൂേനംകാരത്തി
അബീശഗിെന കണ്ട്, രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 4 ആ
യുവതി അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു; അവൾ രാജാവിെന പരിചരിക്കുകയും
ശു്രശൂഷിക്കയും െചയ്തു; എന്നാൽ രാജാവ് അവെള പരി്രഗഹിച്ചില്ല.
5 അനന്തരം ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ മകൻ അേദാനീയാവ് നിഗളിച്ച് “ഞാൻ
രാജാവാകും” എന്ന് പറഞ്ഞ് രഥങ്ങെളയും കുതിരേച്ചവകെരയും,
തനിക്ക് മുമ്പായി ഓടുവാൻ അമ്പത് അകമ്പടികെളയും ഒരുക്കി 6 “നീ
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ഇങ്ങെന െചയ്തത് എന്ത?്” എന്ന് അവെന്റ അപ്പൻ ഒരിക്കലും അവെന
ശാസിച്ചിരുന്നില്ല; അവനും ബഹുസുന്ദരനായിരുന്നു. അവൻ ജനിച്ചത്
അബ്ശാേലാമിനു േശഷം ആയിരുന്നു. 7 അവൻ െസരൂയയുെട മകൻ
േയാവാബിേനാടും പുേരാഹിതനായ അബ്യാഥാരിേനാടും ആേലാചിച്ച ;
ഇവർ അേദാനീയാവിെന തുണക്കുകയും സഹായിക്കുകയും െചയ്തു.
8 എന്നാൽ പുേരാഹിതനായ സാേദാക്ക്, െയേഹായാദയുെട മകൻ
െബനായാവ്, ്രപവാചകനായ നാഥാൻ, ശിെമയി, േരയി, ദാവീദിെന്റ
വീരന്മാർ എന്നിവർ അേദാനീയാവിെന്റ പക്ഷം േചർന്നിരുന്നില്ല.
9 അേദാനീയാവ് ഏൻ-േരാേഗലിന് സമീപത്ത,് േസാേഹെലത്ത്
എന്ന കല്ലിനരിെക ആടുമാടുകെളയും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങെളയും
അറുത്തു; രാജകുമാരന്മാരായ തെന്റ സകലസേഹാദരന്മാെരയും
രാജഭൃത്യന്മാരായ എല്ലാ െയഹൂദാപുരുഷന്മാെരയും ക്ഷണിച്ച . 10എങ്കിലും
നാഥാൻ്രപവാചകെനയും െബനായാെവയും വീരന്മാെരയും തെന്റ
സേഹാദരൻ ശേലാേമാെനയും അവൻ ക്ഷണിച്ചില്ല. 11 അനന്തരം
നാഥാൻ ശേലാേമാെന്റ അമ്മയായ ബത്ത-്േശബേയാട് പറഞ്ഞത:്
ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ മകനായ അേദാനീയാവ് രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ
േകട്ടില്ലേയാ? നമ്മുെട യജമാനനായ ദാവീദ് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട മില്ല.
12ആകയാൽ വരിക; നിെന്റയും നിെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന്റയും ജീവൻ
രക്ഷിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ആേലാചന പറഞ്ഞുതരാം. 13 നീ
ദാവീദ ്രാജാവിെന്റഅടുക്കൽ െചന്ന് ഇ്രപകാരം പറേയണം “യജമാനനായ
രാജാേവ, നിെന്റ മകനായ ശേലാേമാൻ എനിക്ക് േശഷം രാജാവായി
വാണ് എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും എന്ന് നീ അടിയേനാട് സത്യം
െചയ്തില്ലേയാ? പിെന്ന അേദാനീയാവ് രാജാവായി വാഴുന്നത് എന്ത”്
എന്ന് അവേനാട് േചാദിക്ക. 14 നീ അവിെട രാജാവിേനാട് സംസാരിച്ച
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന, ഞാനും നിെന്റ പിന്നാെല വന്ന് നിെന്റ വാക്ക്
ഉറപ്പിച്ച െകാള്ളാം. 15അങ്ങെന ബത്ത-്േശബ പള്ളിയറയിൽ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു; രാജാവ് വേയാധികനായിരുന്നു; ശൂേനംകാരത്തി
അബീശഗ് രാജാവിന് ശു്രശൂഷ െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 16 ബത്ത-്േശബ
കുനിഞ്ഞ് രാജാവിെന നമസ്കരിച്ച “നിനക്ക് എന്ത് േവണം” എന്ന്
രാജാവ് േചാദിച്ച . 17അവൾ അവേനാട് പറഞ്ഞത:് എെന്റ യജമാനേന,
നിെന്റ മകൻ ശേലാേമാൻ എനിക്ക് േശഷം രാജാവായി വാണ് എെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും എന്ന് നീ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ ഈ ദാസിേയാട് സത്യം െചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 18 ഇേപ്പാൾ ഇതാ,
അേദാനീയാവ് രാജാവായിരിക്കുന്നു; എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ് ഈ
കാര്യം അറിയുന്നതുമില്ല. 19 അവൻ അനവധി കാളകെളയും തടിപ്പിച്ച
മൃഗങ്ങെളയുംആടുകെളയുംയാഗംകഴിച്ച ;രാജകുമാരന്മാെരെയാെക്കയും
പുേരാഹിതനായ അബ്യാഥാരിെനയും േസനാധിപതി േയാവാബിെനയും
ക്ഷണിച്ച ; എങ്കിലും നിെന്റ ദാസനായ ശേലാേമാെന അവൻ ക്ഷണിച്ചില്ല.
20 യജമാനനായ രാജാേവ, അങ്ങയുെട േശഷം സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിേക്കണ്ടത് ആെരന്ന് അറിയിേക്കണ്ടതിന് എല്ലാ യി്രസാേയലിെന്റയും
കണ്ണ് നിെന്ന േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. 21അല്ലാത്തപക്ഷം, യജമാനനായ
രാജാവ്തെന്റപൂര ്വ്വപിതാക്കന്മാെരേപ്പാെലഈേലാകംവിട്ട പിരിയുംേപാള ്,
ഞാനും എെന്റ മകൻ ശേലാേമാനും കുറ്റക്കാരായിരിക്കും. 22 അവൾ
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രാജാവിേനാട്സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾതെന്നനാഥാൻ ്രപവാചകൻ
വന്നു 23 ‘നാഥാൻ ്രപവാചകൻ വന്നിരിക്കുന്നു’ എന്ന് അവർ രാജാവിെന
അറിയിച്ച ; അവൻ രാജസന്നിധിയിൽ െചന്ന് രാജാവിെന സാഷ്ടാംഗം
നമസ്കരിച്ച . 24നാഥാൻ പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “യജമാനനായ രാജാേവ,
അേദാനീയാവ് രാജാവായി വാണ് എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും”
എന്ന് നീ കല്പിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 25അവൻ ഇന്ന് അനവധി കാളകെളയും തടിപ്പിച്ച
മൃഗങ്ങെളയുംആടുകെളയും യാഗം കഴിച്ച,് രാജകുമാരന്മാെരെയാെക്കയും
േസനാധിപതിമാെരയും പുേരാഹിതനായ അബ്യാഥാരിെനയും ക്ഷണിച്ച ;
അവർ അവെന്റ മുമ്പാെക ഭക്ഷിച്ച് പാനംെചയ്ത്: “അേദാനീയാരാജാേവ,
ജയജയ” എന്ന് ആർപ്പിടുന്നു. 26എന്നാൽ അടിയെനയും പുേരാഹിതനായ
സാേദാക്കിെനയും െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാെവയും നിെന്റ
ദാസൻശേലാേമാെനയുംഅവൻക്ഷണിച്ചില്ല. 27യജമാനനായ രാജാവിെന്റ
കാലേശഷം അങ്ങയുെട സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിേക്കണ്ടത് ആെരന്ന്
അടിയങ്ങെള അറിയിക്കാതിരിക്കയാൽ, ഈ കാര്യം യജമാനനായ
രാജാവിെന്റ കല്പനയാേലാ നടന്നിരിക്കുന്നത?് 28 “ബത്ത-്േശബെയ
വിളിപ്പിൻ”എന്ന് ദാവീദ ്രാജാവ് കല്പിച്ച . അവൾ രാജസന്നിധിയിൽ െചന്ന്
രാജാവിെന്റ മുമ്പാെകനിന്നു. 29അേപ്പാൾരാജാവ്സത്യംെചയ്ത് പറഞ്ഞത്:
“എെന്റ ജീവെന സകലകഷ്ടത്തിൽ നിന്നും വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്ന
യേഹാവയാണ, 30 നിെന്റ മകനായ ശേലാേമാൻ എെന്റ കാലേശഷം
വാണ് എനിക്ക് പകരം എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും എന്ന് ഞാൻ
നിേന്നാട് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ സത്യം
െചയ്തതുേപാെല തേന്നഞാൻഇന്ന് നിവർത്തിക്കും”. 31അേപ്പാൾബത്ത-്
േശബ സാഷ്ടാംഗം വീണ് രാജാവിെന നമസ്കരിച്ച്: “എെന്റ യജമാനനായ
ദാവീദ ്രാജാവ് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. 32 പിെന്ന ദാവീദ:്
“സാേദാക് പുേരാഹിതെനയും നാഥാൻ്രപവാചകെനയും െയേഹായാദയുെട
മകൻ െബനായാെവയും വിളിപ്പിൻ”എന്ന് കല്പിച്ച .അവർരാജസന്നിധിയിൽ
െചന്നുനിന്നു. 33 രാജാവ് അവേരാട് കല്പിച്ചെതെന്തന്നാൽ: “നിങ്ങള െട
യജമാനെന്റ ഭൃത്യന്മാെര കൂട്ടിെക്കാണ്ട് എെന്റ മകൻ ശാേലാേമാെന എെന്റ
േകാവർകഴുതപ്പ റത്ത് കയറ്റി താെഴ ഗീേഹാനിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകുവിൻ.
34അവിെടെവച്ച് സാേദാക്പുേരാഹിതനും നാഥാൻ്രപവാചകനും അവെന
യി്രസാേയലിന് രാജാവായിട്ട് അഭിേഷകം െചേയ്യണം; പിെന്ന കാഹളം
ഊതി: “ശേലാേമാൻരാജാേവ, ജയജയ” എന്ന് േഘാഷിച്ച പറവിൻ.
35 അതിന ്െറേശഷം നിങ്ങൾ അവെന്റ പിന്നാെല വരുവിൻ; അവൻ
വന്ന് എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് എനിക്ക് പകരം വാേഴണം;
യി്രസാേയലിനും െയഹൂെദക്കും രാജാവായിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അവെന
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു”. 36അേപ്പാൾ െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവ്
രാജാവിേനാട:് “ആേമൻ! യജമാനനായ രാജാവിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുംഅങ്ങെനതേന്നകല്പിക്കുമാറാകെട്ട. 37യേഹാവയജമാനനായ
രാജാവിേനാടുകൂെട ഇരുന്നതുേപാെല ശേലാേമാേനാടുംകൂെട
ഇരിക്കയും യജമാനനായ ദാവീദ ് രാജാവിെന്റ സിംഹാസനെത്തക്കാള ം
അവെന്റ സിംഹാസനെത്ത േ്രശഷ്ഠമാക്കുകയും െചയ്യ മാറാകെട്ട”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 38 അങ്ങെന സാേദാക്പുേരാഹിതനും
നാഥാൻ്രപവാചകനും െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവും േ്രകത്യരും
േപ്ലത്യരും െചന്ന് ദാവീദ ്രാജാവിെന്റ േകാവർകഴുതപ്പ റത്ത് ശേലാേമാെന
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കയറ്റി ഗീേഹാനിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി, 39 സാേദാക്പുേരാഹിതൻ
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽനിന്ന്ൈതലെക്കാമ്പ് െകാണ്ടുെചന്ന് ശേലാേമാെന
അഭിേഷകം െചയ്തു. അവർ കാഹളം ഊതി, ജനെമാെക്കയും
“ശേലാേമാൻരാജാേവ, ജയജയ” എന്ന് േഘാഷിച്ച പറഞ്ഞു. 40 പിെന്ന
ജനെമാക്കയും അവെന്റ പിന്നാെല െചന്ന് കുഴലൂതി; അവർ അത്യന്തം
സേന്താഷിച്ച ; ഭൂമി പിളരുന്നു എന്ന് േതാന്നുമാറ് അവർ അത്യന്തം
േഘാഷിച്ച . 41അേദാനീയാവും കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന സകല വിരുന്നുകാരും
ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ അത് േകട്ട . കാഹളനാദം േകട്ടേപ്പാൾ
േയാവാബ:് “പട്ടണം ഇളക്കുന്ന ഈ ആരവം എന്ത”് എന്ന് േചാദിച്ച .
42 അവൻ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന അബ്യാഥാർ
പുേരാഹിതെന്റ മകൻ േയാനാഥാൻ വെന്നത്തി; അേദാനീയാവ്
അവേനാട് “േയാഗ്യനായ പുരുഷാ അകത്തുവരിക; നല്ല വർത്തമാനം
െകാണ്ടുവന്നാലും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 43 േയാനാഥാൻ അേദാനീയാേവാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞത”് നമ്മുെട യജമാനനായ ദാവീദ ് രാജാവ് ശേലാേമാെന
രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു. 44 രാജാവ് സാേദാക് പുേരാഹിതെനയും
നാഥാൻ്രപവാചകെനയും െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാെവയും
േ്രകത്യെരയും േപ്ലത്യെരയും അവേനാടുകൂെട അയച്ച . അവർ അവെന
രാജാവിെന്റ േകാവർകഴുതപ്പ റത്ത് കയറ്റി. 45 സാേദാക്പുേരാഹിതനും
നാഥാൻ്രപവാചകനും അവെന ഗീേഹാനിൽെവച്ച് രാജാവായി അഭിേഷകം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. അവർ പട്ടണം മുഴങ്ങുമാറ് സേന്താഷിച്ച് അവിെടനിന്ന്
മടങ്ങിേപ്പായി. ഇതാകുന്നു നിങ്ങൾ േകട്ട േഘാഷം. 46 അ്രതയുമല്ല,
ശേലാേമാൻ രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; 47 കൂടാെത
രാജഭൃത്യന്മാരും നമ്മുെട യജമാനനായ ദാവീദ ് രാജാവിെന അഭിവന്ദനം
െചയ് വാൻ െചന്നു; “നിെന്റ ൈദവം ശേലാേമാെന്റ നാമെത്ത നിെന്റ
നാമെത്തക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടവും അവെന്റ സിംഹാസനെത്ത നിെന്റ
സിംഹാസനെത്തക്കാൾ േ്രശഷ്ഠവും ആക്കെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. 48 രാജാവ്
തെന്റ കട്ടിലിേന്മൽ നമസ്കരിച്ച്: “ഇന്ന് എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ എെന്റ
സന്തതി ഇരിക്കുന്നത് എെന്റ കണ്ണ െകാണ്ട് കാണ്മാൻ സംഗതി വരുത്തിയ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ സ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 49 ഉടെന അേദാനീയാവിെന്റ വിരുന്നുകാർ ഒെക്കയും ഭയെപ്പട്ട്
എഴുേന്നറ്റ് ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വഴിക്ക് േപായി. 50അേദാനീയാവും
ശേലാേമാെന ഭയെപ്പട്ട് െചന്ന് യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകെള പിടിച്ച .
51 “അേദാനീയാവ്ശേലാേമാൻരാജാവിെനഭയെപ്പട്ടിരിക്കയാൽശേലാേമാൻ
രാജാവ് അടിയെന വാൾെകാണ്ട് െകാല്ല കയില്ല എന്ന് ഇന്ന് എേന്നാട്
സത്യം െചയ്യെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകെള
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ശേലാേമാൻ േകട്ട . 52അവൻ േയാഗ്യനായിരുന്നാൽ
അവെന്റതലയിെലഒരു േരാമംേപാലുംനിലത്ത്വീഴുകയില്ല;അവനിൽകുറ്റം
കണ്ടാേലാ അവൻ മരിേക്കണം എന്ന് ശേലാേമാൻ കല്പിച്ച . 53അങ്ങെന
ശേലാേമാൻ രാജാവ് ആളയച്ച് അവെന യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി
െകാണ്ടുവന്നു. അവൻ വന്ന് ശേലാേമാൻരാജാവിെന നമസ്കരിച്ച .
ശേലാേമാൻഅവേനാട:് നിെന്റവീട്ടിൽ െപായ്െക്കാൾകഎന്ന്കല്പിച്ച .

2
1 ദാവീദിെന്റ മരണകാലം അടുത്തേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ മകൻ
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ശേലാേമാേനാട് ഇ്രപകാരം കല്പിച്ച : 2 “ഞാൻ സകലഭൂവാസികള െടയും
വഴിയായി േപാകുന്നു;അതുെകാണ്ട് നീൈധര്യംപൂണ്ട് പുരുഷത്വം കാണിക്ക.
3 ‘നീ എന്ത് െചയ്താലും എവിേടക്ക് തിരിഞ്ഞാലും സകലത്തിലും നീ
കൃതാർത്ഥനാേകണ്ടതിനും നിെന്റ മക്കൾ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണ
മനേസ്സാടുംകൂെട എെന്റ മുമ്പാെക സത്യത്തിൽ നടന്ന,് തങ്ങള െട വഴി
സൂക്ഷിച്ചാൽ യി്രസാേയലിെന്റ രാജസ്ഥാനത്ത് ഇരിപ്പാൻ ഒരു പുരുഷൻ
നിനക്ക് ഇല്ലാെതേപാകയില്ല എന്ന് യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്ത
വചനം താൻ ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിനുമായി 4 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട വഴികളിൽ
നടന്ന,് അവെന്റ ചട്ടങ്ങള ം കല്പനകള ം വിധികള ം സാക്ഷ്യങ്ങള ം
്രപമാണിച്ച,് അവെന്റ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച െകാൾക. 5 കൂടാെത
െസരൂയയുെട മകൻ േയാവാബ് എേന്നാട് െചയ്തത് എെന്തന്ന് നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ; യി്രസാേയലിെന്റ രണ്ട് േസനാധിപന്മാരായ േനരിെന്റ
മകൻ അബ്േനരിെനയും േയെഥരിെന്റ മകൻ അമാസെയയും െകാന്ന്
സമാധാനകാലത്ത് യുദ്ധരക്തം െചാരിഞ്ഞ,് തെന്റ അരക്കച്ചയിലും
കാലിെല െചരിപ്പിലും ആക്കിയേല്ലാ. 6 ആകയാൽ നീ നിനക്ക്
ലഭിച്ച ജ്ഞാനം ഉപേയാഗിച്ച് അവെന്റ നരെയ സമാധാനേത്താെട
ശവക്കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുവാൻഅനുവദിക്കരുത.് 7എന്നാൽ ഗിെലയാദ്യനായ
ബർസില്ലായിയുെട മക്കൾക്ക് നീ ദയ കാണിേക്കണം; അവർ
നിെന്റ േമശയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ആയിരിക്കെട്ട; നിെന്റ സേഹാദരൻ അബ്ശാേലാമിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഞാൻ ഓടിേപ്പാകുേമ്പാൾ അവർ എനിക്ക് സഹായകരായിരുന്നു.
8 ബഹൂരീമിെല െബന്യാമീന്യനായ േഗരയുെട മകൻ ശിെമയി, ഞാൻ
മഹനയീമിേലക്ക് േപാകുന്ന ദിവസം എെന്ന കഠിനമായി ശപിച്ച ; എങ്കിലും
അവൻ േയാർദ്ദാങ്കൽ എെന്ന എതിേരറ്റ് വന്നതുെകാണ്ട് ‘അവെന
വാൾെകാണ്ട് െകാല്ല കയില്ല’ എന്ന് ഞാൻ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
അവേനാട് സത്യംെചയ്തു. 9എന്നാൽ നീഅവെന കുറ്റവിമുക്തനാക്കരുത;്
നീ ബുദ്ധിമാനായതിനാൽ അവേനാട് എന്ത് െചേയ്യണെമന്ന് നിനക്ക്
അറിയാമേല്ലാ?; അവെന്റ നരെയ രക്തേത്താെട ശവക്കുഴിയിേലക്ക്
അയക്കുക”. 10 പിെന്ന ദാവീദ് തെന്റ പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ച ; ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽഅവെനഅടക്കം െചയ്തു. 11 ദാവീദ്
യി്രസാേയലിൽ വാണകാലം നാല്പതു സംവത്സരം; അവൻ െഹേ്രബാനിൽ
ഏഴ്സംവത്സരവും െയരൂശേലമിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന്സംവത്സരവും വാണു.

12ശേലാേമാൻ തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു;
അവെന്റ രാജത്വം സ്ഥിരമായിത്തീർന്നു. 13എന്നാൽ ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ മകൻ
അേദാനീയാവ് ശേലാേമാെന്റ അമ്മ ബത്ത്-േശബെയ െചന്നുകണ്ടു;
“നിെന്റ വരവ് സമാധാനേത്താെടയാേണാ” എന്ന് അവൾ േചാദിച്ചതിന്:
“സമാധാനേത്താെട തേന്ന” എന്ന് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. 14 എനിക്ക്
നിേന്നാട് ഒരു കാര്യം പറവാനുണ്ട് എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. “പറക” എന്ന്
അവൾ പറഞ്ഞു. 15അവൻ പറഞ്ഞത:് “രാജത്വം എനിക്കുള്ളതായിരുന്നു;
ഞാൻ വാേഴണെമന്ന് യി്രസാേയെലാെക്കയും ്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന്
നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ രാജത്വം മറിഞ്ഞ് എെന്റ സേഹാദരന്
ആയിേപ്പായി; യേഹാവയാൽ അത് അവന് ലഭിച്ച . 16എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
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ഞാൻ നിേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുന്ന ഈ കാര്യം തള്ളിക്കളയരുേത”. “നീ
പറക”എന്ന്അവൾ പറഞ്ഞു. 17അേപ്പാൾഅവൻ: “ശൂേനംകാരത്തിയായ
അബീശഗിെന എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് തരുവാൻ ശേലാേമാൻരാജാവിേനാട്
പറേയണേമ; അവൻ നിെന്റ അേപക്ഷ തള്ളിക്കളകയില്ലേല്ലാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 “ആകെട്ട; ഞാൻ നിനക്ക് േവണ്ടി രാജാവിേനാട്
സംസാരിക്കാം” എന്ന് ബത്ത-്േശബ പറഞ്ഞു. 19 അങ്ങെന ബത്ത-്
േശബ അേദാനീയാവിനുേവണ്ടി ശേലാേമാൻരാജാവിേനാട് സംസാരിപ്പാൻ
അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു. രാജാവ് എഴുേന്നറ്റ് അവെള വന്ദനം െചയ്ത്,
തെന്റസിംഹാസനത്തിൽഇരുന്നു; രാജമാതാവിന് ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കി;അവൾ
അവെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുന്നു. 20 “ഞാൻ നിേന്നാട് ഒരു െചറിയ കാര്യം
അേപക്ഷിക്കുന്നു; എെന്റ അേപക്ഷ തള്ളിക്കളയരുത”് എന്ന് അവൾ
പറഞ്ഞു. രാജാവ് അവേളാട:് “അമ്മ േചാദിച്ചാലും; ഞാൻ ആഅേപക്ഷ
തള്ളിക്കളകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 21അേപ്പാൾ അവൾ: “ശൂേനംകാരത്തി
അബീശഗിെന നിെന്റ സേഹാദരൻ അേദാനീയാവിന് ഭാര്യയായി
െകാടുക്കണം”എന്ന് പറഞ്ഞു. 22ശേലാേമാൻ രാജാവ് തെന്റ അമ്മേയാട:്
“ശൂേനംകാരത്തി അബീശഗിെന അേദാനീയാവിന് േവണ്ടി േചാദിക്കുന്നത്
എന്ത?് രാജത്വെത്തയും അവന് േവണ്ടി േചാദിക്കരുേതാ? അവൻ എെന്റ
േജ്യഷ്ഠനേല്ലാ;അവനുംപുേരാഹിതൻഅബ്യാഥാരിനും െസരൂയയുെട മകൻ
േയാവാബിനും േവണ്ടി തേന്നഎന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 23അേദാനീയാവ്ഈ
കാര്യം േചാദിച്ചത്തെന്റജീവനാശത്തിനായിട്ടെല്ലങ്കിൽൈദവംതക്കവണ്ണവും
അധികവുംഎേന്നാട് െചയ്യെട്ട; 24ആകയാൽഎെന്നസ്ഥിരെപ്പടുത്തിയവനും
എെന്ന എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി തെന്റ
വാഗ്ദാന്രപകാരം എനിക്ക് ഒരു ഗൃഹം പണിതവനുമായ യേഹാവയാണ,
ഇന്ന് തേന്ന അേദാനീയാവ് മരിേക്കണം” എന്ന് ശേലാേമാൻ രാജാവ്
കല്പിച്ച് യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ സത്യംെചയ്തു. 25 പിെന്ന ശേലാേമാൻ
രാജാവ് െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവിെന അയച്ച ; അവൻ
അേദാനിയാവിെന െവട്ടിെക്കാന്നുകളഞ്ഞു. 26അബ്യാഥാർപുേരാഹിതേനാട്
രാജാവ്: “നീ അനാേഥാത്തിെല നിെന്റ ജന്മഭൂമിയിേലക്ക് െപായ്െക്കാൾക;
നീ മരണേയാഗ്യനാകുന്നു; എങ്കിലും നീ എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ
മുമ്പാെക കർത്താവായ യേഹാവയുെട െപട്ടകം ചുമന്നതിനാലും എെന്റ
അപ്പൻ അനുഭവിച്ച സകലകഷ്ടങ്ങള ം നീയും കൂടി അനുഭവിച്ചതിനാലും
ഞാൻ ഇന്ന് നിെന്ന െകാല്ല ന്നില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 27 ഇങ്ങെന യേഹാവ
ശീേലാവിൽെവച്ച് ഏലിയുെട കുടുംബെത്തക്കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്ത വചനം
നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് ശേലാേമാൻ അബ്യാഥാരിെന യേഹാവയുെട
െപൗേരാഹിത്യത്തിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 28 ഈ വാർത്തകൾ
േയാവാബ് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ--േയാവാബ് അബ്ശാേലാമിെന്റ പക്ഷം
േചർന്നിരുന്നിെല്ലങ്കിലും അേദാനീയാവിെന്റ പക്ഷം േചർന്നിരുന്നു--
അവൻ യേഹാവയുെട കൂടാരത്തിൽ ഓടിെച്ചന്ന് യാഗപീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകെള പിടിച്ച . 29 േയാവാബ് യേഹാവയുെട കൂടാരത്തിേലക്ക്
ഓടിെച്ചന്ന് യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുക്കൽ നില്ക്കുന്ന വിവരം ശേലാേമാൻ
രാജാവ് അറിഞ്ഞ്. അേപ്പാൾ ശേലാേമാൻ െയേഹായാദയുെട മകൻ
െബനായാവിെന അയച്ച്: “നീ െചന്ന് അവെന െവട്ടിക്കളക” എന്ന് കല്പിച്ച .
30 െബനായാവ് യേഹാവയുെട കൂടാരത്തിൽ െചന്ന്: “നീ പുറത്തുവരാൻ
രാജാവ് കല്പിക്കുന്നു” എന്ന് അവേനാട് പറഞ്ഞു. “ഇല്ല; ഞാൻ ഇവിെട
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തേന്ന മരിക്കും” എന്ന് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. െബനായാവ് െചന്ന്:
േയാവാബ് തേന്നാട് ഇ്രപകാരം പറയുന്നു എന്ന് രാജാവിെന േബാധിപ്പിച്ച .
31 രാജാവ് അവേനാട് കല്പിച്ചത് “അവൻ പറഞ്ഞതുേപാെല നീ െചയ്ക;
അവെന െവട്ടിെക്കാന്നു കുഴിച്ചിടുക; േയാവാബ് കാരണംകൂടാെത
ചിന്തിയ രക്തം നീ ഇങ്ങെന എന്നിൽ നിന്നും എെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽ
നിന്നും നീക്കിക്കളക. 32 അവെന്റ രക്തപാതകം യേഹാവ അവെന്റ
തലേമൽ തേന്ന വരുത്തും; യി്രസാേയലിെന്റ േസനാധിപതി േനരിെന്റ
മകൻ അബ്േനർ, െയഹൂദയുെട േസനാധിപതി േയെഥരിെന്റ മകൻ
അമാസാ എന്നിങ്ങെന തെന്നക്കാൾ നീതിയും സൽഗുണവുമുള്ള രണ്ടു
പുരുഷന്മാെര അവൻ എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ അറിവ് കൂടാെത
വാൾെകാണ്ട് െവട്ടിെക്കാന്നുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 33അവരുെടരക്തംഎേന്നക്കും
േയാവാബിെന്റയും അവെന്റ സന്തതിയുെടയും തലേമൽ ഇരിക്കും;
ദാവീദിനും അവെന്റ സന്തതിക്കും ഗൃഹത്തിനും സിംഹാസനത്തിനും
യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന് എേന്നക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാകും. 34 അങ്ങെന
െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവ് െചന്ന് അവെന െവട്ടിെക്കാന്നു;
മരുഭൂമിയിെല അവെന്റ വീട്ടിൽ അവെന അടക്കം െചയ്തു. 35 രാജാവ്
േയാവാബിന് പകരം െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവിെന
േസനാധിപതിയാക്കി;അബ്യാഥാരിന്നു പകരം സാേദാക് പുേരാഹിതെനയും
നിയമിച്ച . 36പിെന്ന രാജാവ്ആളയച്ച് ശിെമയിെയ വരുത്തിഅവേനാട:് “നീ
െയരൂശേലമിൽ നിനക്ക് ഒരു വീട് പണിത് പാർത്തുെകാൾക;അവിെടനിന്ന്
മെറ്റങ്ങും േപാകരുത.് 37 െയരുശേലം വിട്ട് കിേ്രദാൻേതാട് കടക്കുന്ന നാളിൽ
നീ മരിേക്കണ്ടിവരും എന്ന് തീർച്ചയായി അറിഞ്ഞുെകാൾക; നിെന്റ രക്തം
നിെന്റ തലേമൽ തേന്ന ഇരിക്കും”എന്ന് കല്പിച്ച . 38ശിെമയി രാജാവിേനാട്:
അങ്ങയുെടവാക്ക്നല്ലത;്യജമാനനായരാജാവ്കല്പിച്ചതുേപാെലഅടിയൻ
െചയ്തുെകാള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ശിെമയി കുെറക്കാലം
െയരൂശേലമിൽപാർത്തു. 39മൂന്ന്സംവത്സരംകഴിഞ്ഞേപ്പാൾശിെമയിയുെട
രണ്ട് അടിമകൾ മാഖയുെട മകൻ ആഖീശ് എന്ന ഗത്ത ് രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ ഓടിേപ്പായി; തെന്റ അടിമകൾ ഗത്തിൽ ഉെണ്ടന്ന് ശിെമയിക്ക്
അറിവുകിട്ടി. 40അേപ്പാൾശിെമയിഎഴുേന്നറ്റ് കഴുെതക്ക് േകാപ്പിട്ട് പുറെപ്പട്ട ;
അടിമകെള അേന്വഷിപ്പാൻ ഗത്തിൽ ആഖീശിെന്റ അടുക്കൽ േപായി;
അങ്ങെന ശിെമയി െചന്ന് അടിമകെള ഗത്തിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നു.
41ശിെമയി െയരൂശേലം വിട്ട് ഗത്തിൽ േപായി മടങ്ങിവന്നുഎന്ന് ശേലാേമാന്
അറിവ് കിട്ടി. 42 അേപ്പാൾ രാജാവ് ആളയച്ച് ശിെമയിെയ വരുത്തി
അവേനാട:് “നീ പുറത്തിറങ്ങി എവിെടെയങ്കിലും േപാകുന്ന നാളിൽ
മരിേക്കണ്ടിവരുെമന്ന് തീർച്ചയായി അറിഞ്ഞുെകാൾക എന്ന് ഞാൻ
നിനക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, നിെന്നെക്കാണ്ട് യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
സത്യം െചയ്യിക്കയും, ഞാൻ േകട്ട വാക്ക് നല്ലെതന്ന് നീ എേന്നാട് പറകയും
െചയ്തില്ലേയാ? 43അങ്ങെനയിരിെക്ക നീ യേഹാവയുെടആണയും ഞാൻ
നിേന്നാട് കല്പിച്ചകല്പനയും ്രപമാണിക്കാെതഇരുന്നത്എന്ത്”എന്ന് േചാദിച്ച .
44 പിെന്ന രാജാവ് ശിെമയിേയാട:് “നീ എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാട്
െചയ്തതും നിനക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതും ആയ േദാഷെമാെക്കയും നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ;യേഹാവനിെന്റേദാഷംനിെന്റതലേമൽതേന്നവരുത്തും.
45 എന്നാൽ ശേലാേമാൻ രാജാവ് അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവനും ദാവീദിെന്റ
സിംഹാസനം യേഹാവയുെട മുമ്പാെക എേന്നക്കും സ്ഥിരമായുമിരിക്കും
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എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 46 രാജാവ് െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവിേനാട്
കല്പിച്ച ; അവൻ െചന്ന് അവെന െവട്ടിെക്കാന്നു. അങ്ങെന ശേലാേമാെന്റ
രാജത്വംസ്ഥിരമായി.

3
1 അനന്തരം ശേലാേമാൻ ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ ഫറേവാനുമായി
സംബന്ധം കൂടി, അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകെള വിവാഹംെചയ്തു; തെന്റ
അരമനയും യേഹാവയുെടആലയവും െയരൂശേലമിെന്റചുറ്റ മുള്ളമതിലും
പണിതുതീരുേവാളം അവെള ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ പാർപ്പിച്ച . 2എന്നാൽ
ആകാലംവെരയേഹാവയുെടനാമത്തിന്ഒരുആലയംപണിയെപ്പട്ടിരുന്നില്ല;
അതുെകാണ്ട് ജനം പൂജാഗിരികളിൽെവച്ച് യാഗം കഴിച്ച േപാന്നു.
3 ശേലാേമാൻ യേഹാവെയ സ്േനഹിച്ച,് തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ
ചട്ടങ്ങെള അനുസരിച്ച നടന്നു; എങ്കിലും അവൻ പൂജാഗിരികളിൽെവച്ച്
യാഗംകഴിക്കുകയും ധൂപംകാട്ട കയും െചയ്തു.

4 രാജാവ് ്രപധാനപൂജാഗിരിയായ ഗിെബേയാനിൽ യാഗം കഴിക്കുവാൻ
േപായി; അവിെടയുള്ള യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ശേലാേമാൻ ആയിരം
േഹാമയാഗം അർപ്പിച്ച . 5 ഗിെബേയാനിൽെവച്ച് യേഹാവ രാ്രതിയിൽ
ശേലാേമാന് സ്വപ്നത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി; “നിനക്ക് എന്ത് േവണെമന്ന്
േചാദിച്ച െകാൾക”എന്ന് ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തു. 6അതിന് ശേലാേമാൻ
മറുപടി പറഞ്ഞത്: “എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ് എന്ന അവിടുെത്ത ദാസൻ
സത്യേത്താടും നീതിേയാടും ഹൃദയപരമാർത്ഥതേയാടും കൂെട അങ്ങയുെട
മുമ്പാെക നടന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം അങ്ങ് അവന് വലിയ കൃപ െചയ്തു; ഈ
വലിയ കൃപ തുടരുകയും, ഇന്ന് അവെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ
അവന് ഒരു മകെന നല്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. 7എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ, അങ്ങ് അടിയെന ഇേപ്പാൾ എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിന്
പകരം രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞാേനാ ഒരു ബാലനേ്രത; ചുമതലകൾ
നിറേവറ്റ വാൻ എനിക്ക് അറിവില്ല. 8 അങ്ങ് െതരെഞ്ഞടുത്തതും
എണ്ണിക്കൂടാതവണ്ണംവലിപ്പവും ഉള്ളമഹാജാതിയായഒരുജനത്തിെന്റമേദ്ധ്യ
അടിയൻ ഇരിക്കുന്നു. 9 ആകയാൽ ഗുണവും േദാഷവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
അങ്ങയുെട ജനത്തിന് ന്യായപാലനം െചയ് വാൻ വിേവകമുേള്ളാരു
ഹൃദയം എനിക്ക് തേരണേമ; അതില്ലാെത ഈ വലിയ ജനത്തിന്
ന്യായപാലനം െചയ് വാൻ ആർക്ക് കഴിയും?” 10 ശേലാേമാൻ ഈ
കാര്യം േചാദിച്ചത് കർത്താവിന് ്രപസാദമായി. 11 ൈദവം അവേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ: “നീ ദീർഘായുേസ്സാ സമ്പേത്താ
ശ്രതുസംഹാരേമാ ഒന്നും അേപക്ഷിക്കാെത ന്യായപാലനത്തിനുള്ള
വിേവകം മാ്രതംഅേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട് 12ഞാൻ നിെന്റഅേപക്ഷ ്രപകാരം
െചയ്തിരിക്കുന്നു; ജ്ഞാനവും വിേവകവുമുേള്ളാരു ഹൃദയം ഞാൻ
നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു; നിനക്ക് സമനായവൻ നിനക്ക് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല;
നിെന്റ േശഷം ഉണ്ടാകയും ഇല്ല. 13 കൂടാെത, നീ അേപക്ഷിക്കാത്ത
സമ്പത്തും മഹത്വവും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു; അതിനാൽ
നിെന്റ ജീവകാലെത്താെക്കയും രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തനും നിനക്ക്
സമനാകയില്ല. 14 നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ് നടന്നതുേപാെല നീ എെന്റ
ചട്ടങ്ങള ം കല്പനകള ം ്രപമാണിച്ച് എെന്റ വഴികളിൽ നടന്നാൽ ഞാൻ
നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സ ം തരും. 15ശേലാേമാൻ ഉറക്കം ഉണർന്നേപ്പാൾഅത്
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സ്വപ്നം എന്ന് മനസ്സിലായി. പിെന്നഅവൻ െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിവന്ന്
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പാെക േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കുകയും തെന്റ സകലഭൃത്യന്മാർക്കും ഒരു
വിരുന്ന് കഴിക്കുകയും െചയ്തു.

16അനന്തരം േവശ്യമാരായ രണ്ട് സ്്രതീകൾ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
അവെന്റ മുമ്പാെക നിന്നു. 17അവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞത്: “തമ്പുരാെന,
അടിയനും ഇവള ം ഒേര വീട്ടിൽ പാർക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന
വീട്ടിൽെവച്ച് ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞിെന ്രപസവിച്ച . 18ഞാൻ ്രപസവിച്ചതിെന്റ
മൂന്നാംദിവസം ഇവള ം ്രപസവിച്ച ; ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് താമസിച്ചിരുന്നത;്
ഞങ്ങൾഇരുവരുംഅല്ലാെതആവീട്ടിൽമറ്റാരുംഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 19എന്നാൽ
രാ്രതി ഇവൾ തെന്റ മകെന്റേമൽ അറിയാെത കിടന്നതിനാൽ അവൻ
മരിച്ച േപായി. 20 അവൾ അർദ്ധരാ്രതി എഴുേന്നറ്റ,് അടിയൻ ഉറങ്ങുന്ന
സമയം, അടിയെന്റ മകെന എടുത്ത് അവള െട മാർവ്വിടത്തിലും അവള െട
മരിച്ച മകെന അടിയെന്റ മാർവ്വിടത്തിലും കിടത്തി. 21 രാവിെല കുഞ്ഞിന്
മുലെകാടുപ്പാൻ അടിയൻ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ കുഞ്ഞ് മരിച്ചതായി കണ്ടു;
േനരം െവളത്തേശഷം അടിയൻ സൂക്ഷിച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾ അത്
അടിയൻ ്രപസവിച്ച കുഞ്ഞല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. 22അതിന് മെറ്റ സ്്രതീ:
“അങ്ങെനയല്ല; ജീവനുള്ളത് എെന്റ കുഞ്ഞ;് മരിച്ചത് നിെന്റ കുഞ്ഞ”്എന്ന്
പറഞ്ഞു: ആദ്യെത്ത സ്്രതീ: “മരിച്ചത് നിെന്റ കുഞ്ഞ;് ജീവനുള്ളത് എെന്റ
കുഞ്ഞ”് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങെന അവർ രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക തമ്മിൽ
വാദിച്ച . 23അേപ്പാൾ രാജാവ് കല്പിച്ചത:് “ജീവനുള്ളത് എെന്റ കുഞ്ഞ്,
മരിച്ചത് നിെന്റ കുഞ്ഞ് എന്ന് ഇവൾ പറയുന്നു; അങ്ങെനയല്ല, മരിച്ചത്
നിെന്റ കുഞ്ഞ,് ജീവനുള്ളത് എെന്റ കുഞ്ഞ് എന്ന് അവള ം പറയുന്നു.
24 ഒരു വാൾ െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന് രാജാവ് കല്പിച്ച . അവർ ഒരു
വാൾ രാജസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു. 25അേപ്പാൾ രാജാവ്: ജീവനുള്ള
കുഞ്ഞിെന രണ്ടായിപിളർന്ന് പാതി ഒരുത്തിക്കും പാതി മറ്റവൾക്കും
െകാടുക്കുവിൻഎന്ന് കല്പിച്ച . 26 ഉടെന ജീവനുള്ളകുഞ്ഞിെന്റഅമ്മതെന്റ
കുഞ്ഞിെനക്കുറിച്ച ള്ള ആർ്രദസ്േനഹത്താൽ നിറഞ്ഞ്, രാജാവിേനാട്:
“അേയ്യാ! എെന്റ തമ്പുരാേന ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിെന െകാല്ലരുേത;അതിെന
അവൾക്ക് െകാടുത്തുെകാൾവിൻ”എന്ന് പറഞ്ഞു. മേറ്റവേളാ: “എനിക്കും
േവണ്ടാ, നിനക്കും േവണ്ടാ; അതിെന പിളർക്കെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു.
27അേപ്പാൾ രാജാവ:് “ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിെന െകാല്ലരുത;്ആദ്യെത്തസ്്രതീ
തെന്നയാണ്അതിെന്റഅമ്മ;കുഞ്ഞിെനഅവൾക്ക് െകാടുക്കുവിൻ”എന്ന്
കല്പിച്ച . 28രാജാവ് കല്പിച്ചവിധി യി്രസാേയൽഒെക്കയും േകട്ട . ന്യായപാലനം
െചയ് വാൻൈദവികജ്ഞാനം രാജാവിെന്റ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്എന്ന് മനസ്സിലാക്കി
അവെന ഭയെപ്പട്ട .

4
1 അങ്ങെന ശേലാേമാൻ രാജാവ് എല്ലാ യി്രസാേയലിനും രാജാവായി.

2 അവെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ: സാേദാക്കിെന്റ മകൻ അസര്യാവ്
പുേരാഹിതൻ. 3 ശീശയുെട പു്രതന്മാരായ എലീേഹാെരഫും അഹീയാവും
പകർെപ്പഴുത്തുകാർ; അഹീലൂദിെന്റ മകൻ െയേഹാശാഫാത്ത് മ്രന്തി;
4 െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവ് േസനാധിപതി, സാേദാക്കും
അബ്യാഥാരും പുേരാഹിതന്മാർ; 5 നാഥാെന്റ മകൻ അസര്യാവ്
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കാര്യവിചാരകന്മാരുെട േമധാവി; നാഥാെന്റ മകൻ സാബൂദ് പുേരാഹിതനും
രാജാവിെന്റ സ്േനഹിതനുമായിരുന്നു; 6അഹീശാർ െകാട്ടാരംവിചാരകൻ;
അബ്ദയുെട മകൻഅേദാനീരാം കഠിനേവല െചയ്യന്നവരുെട േമധാവി.

7 രാജാവിനും കുടുംബത്തിനും ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ
എത്തിച്ച െകാടുപ്പാൻ ശേലാേമാന് യി്രസാേയലിെലാെക്കയും
പ്രന്തണ്ട് അധിപന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഓേരാരുത്തൻ
ആണ്ടിൽ ഓേരാമാസം വീതം േവണ്ടുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ
എത്തിച്ച െകാടുത്തിരുന്നു. 8 അവരുെട േപരുകൾ: എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ
െബൻ-ഹൂർ; 9 മാക്കസ,് ശാൽബീം, േബത്ത-്േശെമശ്, ഏേലാൻ-േബത്ത-്
ഹാനാൻഎന്നീസ്ഥലങ്ങളിൽെബൻ-േദെക്കർ; 10അരുേബ്ബാത്തിൽെബൻ-
േഹെസർ; േസാേഖാവും േഹെഫർേദശം മുഴുവനും അവെന്റഅധീനതയിൽ
ആയിരുന്നു; 11 നാഫത്ത്-േദാറിൽ െബൻ-അബീനാദാബ;് ശേലാേമാെന്റ
മകൾതാഫത്ത്അവെന്റഭാര്യയായിരുന്നു; 12താനാക്ക്, െമഗിേദ്ദാവ,് േബത്ത്
-െശയാൻേദശം മുഴുവനും  അഹീലൂദിെന്റമകൻബാനയുെടഅധീനതയിൽ
ആയിരുന്നു; േബത്ത്െശയാൻ, യി്രസാേയലിന് താെഴ സാെരഥാന്
അരിെക െയാക്ക്െമയാമിെന്റ അപ്പ റത്തുള്ള േബത്ത-്െശയാൻമുതൽ
ആേബൽ-െമേഹാലാവെര വ്യാപിച്ച കിടന്നു; 13ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിൽ
െബൻ-േഗെബർ; അവെന്റ അധീനതയിൽ, ഗിെലയാദിൽ മനെശ്ശയുെട
മകൻ യായീരിെന്റ പട്ടണങ്ങള ം, മതിലുകള ം താ്രമഓടാമ്പലുകള ം
ഉള്ള അറുപത് വലിയ പട്ടണങ്ങൾ ഉൾെപ്പട്ട ബാശാനിെല അർേഗ്ഗാബ്
േദശവും ആയിരുന്നു, 14 മഹനയീമിൽ ഇേദ്ദാവിെന്റ മകൻ അഹീനാദാബ;്
15നഫ്താലിയിൽഅഹീമാസ;്അവൻശേലാേമാെന്റമകൾബാെശമത്തിെന
ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച ; 16ആേശരിലും െബയാേലാത്തിലും ഹൂശയിയുെട
മകൻ ബാനാ; 17 യിസ്സാഖാരിൽ പാരൂഹിെന്റ മകൻ െയേഹാശാഫാത്ത;്
18 െബന്യാമീനിൽ ഏലയുെട മകൻ ശിെമയി; അേമാര്യ രാജാവായ
സീേഹാെന്റയും 19 ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെന്റയും രാജ്യമായിരുന്ന
ഗിെലയാദ ്േദശത്ത് ഹൂരിെന്റ മകൻ േഗെബർ; ആ േദശത്ത് ഒരു
അധിപതി മാ്രതേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള . 20 െയഹൂദയും യി്രസാേയലും
കടല്ക്കരയിെല മണൽേപാെല അസംഖ്യമായിരുന്നു; അവർ തിന്നും
കുടിച്ച ം ആഹ്ളാദിച്ച ം േപാന്നിരുന്നു. 21 നദിമുതൽ, െഫലിസ്ത്യനാടും
ഈജിപ്റ്റിെന്റഅതിർത്തിയും വെരയുള്ളസകലരാജ്യങ്ങളിലും ശേലാേമാൻ
വാണു; അവർ കപ്പം െകാണ്ടുവന്ന്, ശേലാേമാെന അവെന്റ ജീവപര്യന്തം
േസവിച്ച . 22 ശേലാേമാെന്റ നിത്യെച്ചലവ് മുപ്പത് പറ േനരിയ മാവ,്
അറുപത് പറ സാധാരണമാവ് 23 മാൻ, ഇളമാൻ, മ്ലാവ,് പുഷ്ടിവരുത്തിയ
പക്ഷികൾ എന്നിവ കൂടാെത തടിപ്പിച്ച പത്ത് കാളകൾ, േമച്ചൽപുറെത്ത
ഇരുപത് കാളകൾ, നൂറ് ആടുകൾ എന്നിവ ആയിരുന്നു. 24 നദിക്ക്
ഇക്കെര തിഫ്സഹ് മുതൽ ഗസ്സാവെരയുള്ള സകല േദശെത്തയും സകല
രാജാക്കന്മാെരയും അവൻ വാണു. ചുറ്റ മുള്ള ദിക്കിൽ ഒെക്കയും അവന്
സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. 25ശേലാേമാെന്റ കാലത്ത് ദാൻ മുതൽ േബർ-
േശബവെരയുള്ള െയഹൂദയും യി്രസാേയലും സുരക്ഷിതരായിരുന്നു;
അവർ സ്വന്തം മുന്തിരിവള്ളിയുെടയും അത്തിവൃക്ഷത്തിെന്റയും
കീഴിൽ നിർഭയം വസിച്ചിരുന്നു. 26 ശേലാേമാന് തെന്റ രഥങ്ങൾക്ക്
നാല്പതിനായിരം കുതിരലായവും പന്തീരായിരം കുതിരേച്ചവകരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 27 അധിപന്മാർ ഓേരാരുത്തരും തങ്ങള െട തവണ
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അനുസരിച്ച് അതാത് മാസങ്ങളിൽ ശേലാേമാൻരാജാവിനും തെന്റ
പന്തിേഭാജനത്തിന് കൂടുന്ന എല്ലാവർക്കും േവണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ
കുറവു കൂടാെതഎത്തിച്ച െകാടുക്കുമായിരിന്നു. 28അവർകുതിരകൾക്കും
പടക്കുതിരകൾക്കും യവവും വയ്േക്കാലും അവരവരുെട മുറ്രപകാരം,
ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ച െകാടുത്തിരുന്നു. 29 ൈദവം
ശേലാേമാന് ഏറ്റവും വളെര ജ്ഞാനവും അതിമഹത്തായ വിേവകവും
കടല്ക്കരയിെല മണൽേപാെല അളവറ്റ ഹൃദയവിശാലതയും െകാടുത്തു.
30 കിഴക്കുനിന്നുള്ള സകലരുെടയും ജ്ഞാനെത്തക്കാള ം, ഈജിപ്റ്റിെന്റ
സകലജ്ഞാനെത്തക്കാള ം ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനം േ്രശഷ്ഠമായിരുന്നു.
31 സകലമനുഷ്യെരക്കാള ം, എ്രസാഹ്യനായ ഏഥാന് , മാേഹാലിെന്റ
പു്രതന്മാരായ േഹമാൻ, കൽേകാൽ, ദർദ്ദ എന്നിവെരക്കാള ം അവൻ
ജ്ഞാനിയായിരുന്നു; അവെന്റ കീർത്തി ചുറ്റ മുള്ള സകലരാജ്യങ്ങളിലും
പരന്നു. 32അവൻമൂവായിരംസദൃശവാക്യങ്ങള ംആയിരത്തഞ്ച്ഗീതങ്ങള ം
രചിച്ച 33 െലബാേനാനിെല േദവദാരുമുതൽ ചുവരിേന്മൽ മുെളക്കുന്ന
ഈേസാപ്പ വെരയുള്ള വൃക്ഷലതാദികെളക്കുറിച്ച ം മൃഗം, പക്ഷി, ഇഴജാതി,
മത്സ്യം എന്നിവെയക്കുറിച്ച ം അവൻ ്രപസ്താവിച്ച . 34 ശേലാേമാെന്റ
ജ്ഞാനെത്തപ്പറ്റി േകട്ട സകലഭൂപാലകന്മാരുെടയും അടുക്കൽനിന്ന,്
അേനകർഅവെന്റജ്ഞാനം േകൾക്കുവാൻവന്നു.

5
1 ശേലാേമാെന അവെന്റ അപ്പന് പകരം രാജാവായി അഭിേഷകം
െചയ്തു എന്ന് േസാർരാജാവായ ഹൂരാം േകട്ടിട്ട്, ഭൃത്യന്മാെര
അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച . അവൻ എല്ലായ്േപാഴും ദാവീദിെന്റ
സ്േനഹിതനായിരുന്നു. 2 ശേലാേമാൻ ഹൂരാമിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച്
ഇ്രപകാരം പറയിച്ച : 3 “എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ ശ്രതുക്കെള
യേഹാവ േതാല്പിക്കും വെര, തനിക്ക് ചുറ്റ പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങേളാട്
യുദ്ധം െചേയ്യണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ, തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 4എന്നാൽ എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എനിക്ക് എല്ലാ
ഭാഗത്തും സ്വസ്ഥത നൽകിയിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഒരു ്രപതിേയാഗിേയാ
്രപതിബന്ധേമാ ഇല്ല. 5 ഞാൻ നിനക്ക് പകരം സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുത്തുന്ന നിെന്റ മകൻ എെന്റ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയുെമന്ന്
യേഹാവ എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല എെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിവാൻ ഞാൻ
ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. 6 ആകയാൽ െലബാേനാനിൽനിന്ന് എനിക്കുേവണ്ടി
േദവദാരു മുറിയ്ക്കുവാൻ കല്പന െകാടുക്കണം; എെന്റ േവലക്കാർ
നിെന്റ േവലക്കാേരാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കും; നിെന്റ േവലക്കാർക്ക്
നീ പറയുന്ന കൂലി ഞാൻ തന്നു െകാള്ളാം; സീേദാന്യെരേപ്പാെല മരം
മുറിയ്ക്കുവാൻ പരിചയമുള്ളവർ ഞങ്ങള െട ഇടയിൽ ആരും ഇല്ല എന്ന്
നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ”. 7ഹൂരാം ശേലാേമാെന്റ വാക്ക് േകട്ടേപ്പാൾ ഏറ്റവും
സേന്താഷിച്ച : ‘ഈമഹാജനെത്ത ഭരിക്കുവാൻ ദാവീദിന്ജ്ഞാനമുേള്ളാരു
മകെന െകാടുത്ത യേഹാവ ഇന്ന് വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 8 ഹൂരാം ശേലാേമാെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച് ഇ്രപകാരം
പറയിച്ച : “നീ പറഞ്ഞയച്ച വസ്തുത ഞാൻ േകട്ട ; േദവദാരുവിെന്റയും
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സരളമരത്തിെന്റയും കാര്യത്തിൽ നീ ആ്രഗഹിച്ചതുേപാെല ഞാൻ
െചയ്യാം. 9 എെന്റ േവലക്കാർ െലബാേനാനിൽനിന്ന് കടലിേലക്ക്
തടികൾ ഇറക്കിയേശഷം, ഞാൻ ചങ്ങാടം െകട്ടിച്ച് നീ പറയുന്ന
സ്ഥലത്ത് കടൽവഴി എത്തിച്ച് െകട്ടഴിപ്പിച്ച തരാം; അവ നിനക്ക്
അവിെടനിന്ന് െകാണ്ടുേപാകാം; എന്നാൽ എെന്റ ഗൃഹത്തിന് ആഹാരം
എത്തിച്ച തരുന്ന കാര്യത്തിൽ നീ എെന്റ ഇഷ്ടവും നിവർത്തിേക്കണം”.
10 അങ്ങെന ഹൂരാം ശേലാേമാന് േദവദാരുവും സരളമരവും അവെന്റ
ആവശ്യാനുസരണംെകാടുത്തു. 11ശേലാേമാൻഹൂരാമിെന്റഗൃഹത്തിേലക്ക്
ഭക്ഷണത്തിനായി ഇരുപതിനായിരം പറ േഗാതമ്പും ഇരുപത് പറ
ഇടിെച്ചടുത്ത എണ്ണയും െകാടുത്തു; ഇങ്ങെന ശേലാേമാൻ ഹീരാമിന്
ആണ്ടുേതാറും െകാടുത്തിരുന്നു. 12 യേഹാവ ശേലാേമാേനാട് വാഗ്ദാനം
െചയ്തതുേപാെല അവന് ജ്ഞാനം നൽകി; ഹൂരാമും ശേലാേമാനും
തമ്മിൽ സമാധാനമായിരുന്നു; അവർ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടിയും
െചയ്തു. 13 ശേലാേമാൻ രാജാവ് സകല യി്രസാേയലിൽനിന്നും
കഠിനേവലക്കായി മുപ്പതിനായിരം േപെര നിേയാഗിച്ച . 14 അവൻ
അവെര പതിനായിരംേപർ വീതമുള്ള സംഘമായി തിരിച്ച് മാസംേതാറും,
തവണകളായി െലബാേനാനിേലക്ക് അയച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; അവർ
ഒരു മാസം െലബാേനാനിലും രണ്ടുമാസം വീട്ടിലും ആയിരുന്നു;
അേദാനീരാം അവർക്ക് േമധാവി ആയിരുന്നു. 15 േവലെചയ്യന്ന ജനെത്ത
ഭരിച്ച് നടത്തുന്ന മൂവായിരത്തിമുന്നൂറ് ്രപധാനകാര്യക്കാെരക്കൂടാെത
16ശേലാേമാന്എഴുപതിനായിരം ചുമട്ട കാരും മലകളിൽഎൺപതിനായിരം
കല്ല െവട്ട കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 17ആലയത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടുവാൻ
വലിയതും വിലേയറിയതുമായ കല്ല കൾ െചത്തിെയാരുക്കുവാൻ രാജാവ്
കല്പിച്ച . 18 ശേലാേമാെന്റയും ഹൂരാമിെന്റയും ശില്പികള ം െഗബാല്യരും
ആലയപ്പണിക്കായി കല്ല കൾ െചത്തി എടുക്കുകയും, തടികൾ പണിത്
ഒരുക്കുകയും െചയ്തു.

6
1 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ടതിെന്റ നാനൂറ്റി
എൺപതാംആണ്ടിൽ,ശേലാേമാെന്റവാഴ്ചയുെട നാലാംആണ്ടിൽ, രണ്ടാം
മാസമായ സീവ് മാസത്തിൽഅവൻയേഹാവയുെടആലയം പണിയുവാൻ
തുടങ്ങി. 2ശേലാേമാൻ രാജാവ് യേഹാവയ്ക്ക് പണിത ആലയം അറുപത്
മുഴം നീളവും ഇരുപത് മുഴം വീതിയും മുപ്പത് മുഴം ഉയരവും ഉള്ളതായിരുന്നു
3 മന്ദിരത്തിെന്റ പൂമുഖം ആലയവീതിക്ക് തുല്യമായി ഇരുപത് മുഴം നീളവും
ആലയത്തിെന്റ മുൻവശത്ത് നിന്ന് പത്ത് മുഴം വീതിയിൽ പുറേത്തക്ക്
ഇറങ്ങിയും നിന്നിരുന്നു. 4 അവൻ ആലയത്തിന് ചരിഞ്ഞ ചട്ടക്കൂടുള്ള
കിളിവാതിലുകള ം ഉണ്ടാക്കി. 5 മന്ദിരവും അന്തർമ്മന്ദിരവും കൂടിയ
ആലയത്തിെന്റ ചുവരിേനാട് േചർത്ത് ചുറ്റ ം തട്ട തട്ടായി പുറവാരങ്ങള ം
പണിത് അവയിൽ ചുറ്റ ം അറകള ം ഉണ്ടാക്കി. 6 അറയുെട താഴെത്ത
നിലക്ക് അഞ്ച് മുഴവും നടുവിലേത്തതിന് ആറ് മുഴവും മൂന്നാമേത്തതിന്
ഏഴ് മുഴവുംവീതിയുണ്ടായിരുന്നു;തുലാങ്ങൾആലയഭിത്തികളിൽഅകത്ത്
തുളച്ച് െചല്ലാതിരിപ്പാൻ അവൻ ആലയത്തിെന്റ ചുറ്റ ം പുറെമ വീതി
കുറഞ്ഞ തട്ട കൾ പണിതു. 7 െവട്ട കുഴിയിൽെവച്ച് തേന്ന കുറവുതീർത്ത
കല്ല െകാണ്ട് ആലയം പണിതതിനാൽ അത് പണിയുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റിക,
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മഴു മുതലായ യാെതാരു ഇരിമ്പായുധങ്ങള േടയും ശബ്ദം ആലയത്തിൽ
േകൾപ്പാനില്ലായിരുന്നു. 8 താഴെത്ത നിലയിെല പുറവാരത്തിെന്റ വാതിൽ
ആലയത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് ആയിരുന്നു; േഗാവണിയിൽ കൂെട
നടുവിലെത്ത പുറവാരത്തിേലക്കും നടുവിലേത്തതിൽ നിന്ന് മൂന്നാമെത്ത
പുറവാരത്തിേലക്കും ്രപേവശിക്കാമായിരുന്നു. 9 അങ്ങെന അവൻ
ആലയം പണിതുതീർത്തു; േദവദാരുെകാണ്ട് തുലാങ്ങള ം പലകകള ം
തീർത്ത് ആലയത്തിന് മച്ചിട്ട . 10ആലയത്തിെന്റ ചുറ്റ ം അയ്യഞ്ചു മുഴം
ഉയരത്തിൽ അവൻ അറകൾ പണിത,് േദവദാരുത്തുലാങ്ങൾെകാണ്ട്
ആലയേത്താട് ബന്ധിച്ച . 11 ശേലാേമാന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
ഉണ്ടായത:് 12നീ പണിയുന്നഈആലയെത്തക്കുറിച്ച:് നീ എെന്റ ചട്ടങ്ങെള
ആചരിച്ച് എെന്റ വിധികെള അനുസരിച്ച് എെന്റ കല്പനകെളാെക്കയും
്രപമാണിച്ച് നടന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാട് അരുളിെച്ചയ്ത
വചനം നിന്നിൽ നിവർത്തിക്കും. 13ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കള െട മേദ്ധ്യ
വസിക്കും; എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന ഉേപക്ഷിക്കയില്ല. 14അങ്ങെന
ശേലാേമാൻ ആലയം പണിതുതീർത്തു. 15 അവൻ ആലയത്തിെന്റ
ചുവരിെന്റ അകവശം േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ട് പണിതു; ഇങ്ങെന
അവർ ആലയത്തിെന്റ നിലംമുതൽ മുകൾത്തട്ട് വെര അകെത്ത വശം
മരംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു; ആലയത്തിെന്റ നിലം സരളപ്പലകെകാണ്ട്
പാകിയുറപ്പിച്ച . 16ആലയത്തിെന്റ പിൻവശം ഇരുപത് മുഴം നീളത്തിൽ
തറ മുതൽ േമൽത്തട്ട് വെര േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ട് പണിതു: ഇങ്ങെന
അന്തർമ്മന്ദിരമായ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റ ഉൾവശം പണിതു.
17അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ മുൻഭാഗെത്ത മന്ദിരമായ ആലയത്തിന് നാല്പത്
മുഴം നീളമുണ്ടായിരുന്നു. 18 ആലയത്തിെന്റ അകെത്ത ചുവരിേന്മൽ
േദവദാരുെകാണ്ട് െമാട്ട കള ം വിടർന്ന പുഷ്പങ്ങള ം െകാത്തിവച്ചിരുന്നു;
എല്ലാം േദവദാരുെകാണ്ടായിരുന്നു; കല്ല് ഒട്ട ം തെന്ന ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല.
19ആലയത്തിെന്റ അകത്ത് യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം െവേക്കണ്ടതിന്
അവൻ ഒരു അന്തർമ്മന്ദിരം ഒരുക്കി. 20അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ അകെത്ത
നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഇരുപത് മുഴം വീതം ആയിരുന്നു; അവൻ
അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ അകവും േദവദാ ◌ാരുനിർമ്മിതമായ ധൂപപീഠവും
തങ്കംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു. 21 ആലയത്തിെന്റ അകം ശേലാേമാൻ
തങ്കംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു;അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ മുൻവശത്ത് വിലങ്ങെന
െപാൻചങ്ങല െകാളത്തി, അന്തർമ്മന്ദിരം െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു.
22 അങ്ങെന അവൻ ആലയം മുഴുവനും അന്തർമ്മന്ദിരത്തിനുള്ള
യാഗപീഠവും െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു. 23 അന്തർമ്മന്ദിരത്തിൽ
അവൻ ഒലിവുമരംെകാണ്ട് പത്ത് മുഴം വീതം ഉയരമുള്ള രണ്ട്
െകരൂബുകെളയും ഉണ്ടാക്കി. 24 ഒരു െകരൂബിെന്റ ഒരു ചിറക് അഞ്ച്
മുഴം, മെറ്റ ചിറക് അഞ്ച് മുഴം; ഇങ്ങെന ഒരു ചിറകിെന്റ അറ്റം മുതൽ
മെറ്റ ചിറകിെന്റ അറ്റംവെര പത്തുമുഴം. 25 മെറ്റ െകരൂബിനും പത്ത്
മുഴം; ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും രണ്ട് െകരൂബുകള ം ഒരുേപാെല
തേന്ന ആയിരുന്നു. 26 1 ഓേരാ െകരൂബിെന്റയും ഉയരം പത്തുമുഴം
തെന്ന ആയിരുന്നു. 27 അവൻ െകരൂബുകെള അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ
നടുവിൽ നിർത്തി; െകരൂബുകള െട ചിറക് വിടർന്നിരുന്നു; ഒന്നിെന്റ ചിറക്
ഒരു ഭിത്തിേയാടും മേറ്റതിെന്റ ചിറക് മേറ്റ ഭിത്തിേയാടും െതാട്ടിരുന്നു.
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ആലയത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ ഇരു െകരൂബുകള െടയും ചിറകുകൾ തമ്മിൽ
െതാട്ടിരുന്നു. 28 െകരൂബുകെളയും അവൻ െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു.
29 ആലയത്തിെന്റ അകത്ത് പുറത്തുമുള്ള മന്ദിരങ്ങള െട ഭിത്തികൾക്കു
ചുറ്റ ം െകരൂബ,് ഈന്തപ്പന, വിടർന്നപുഷ്പം എന്നിവയുെട രൂപം െകാത്തി
ഉണ്ടാക്കി. 30 അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റയും ബഹിർമ്മന്ദിരത്തിെന്റയും തറ
അവൻ െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു. 31അവൻ അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ
വാതിലിന് ഒലിവുമരംെകാണ്ട് കതക് ഉണ്ടാക്കി; േമൽവാതിൽപ്പടിയും
കട്ടളക്കാലും ഭിത്തിയുെട അഞ്ചിൽ ഒരു അംശമായിരുന്നു. 32 ഒലിവ്
മരംെകാണ്ടുള്ള ഇരു കതകുകളിലും െകരൂബ്,ഈന്തപ്പന, വിടർന്നപുഷ്പം
എന്നിവയുെട രൂപങ്ങൾ െകാത്തി െപാന്ന് െപാതിഞ്ഞു; െകരൂബുകളിലും
ഈന്തപ്പനകളിലും െപാന്ന് വിരിച്ച 33അങ്ങെനതേന്നഅവൻമന്ദിരത്തിെന്റ
വാതിലിനും ഒലിവുമരംെകാണ്ട് കട്ടള ഉണ്ടാക്കി; അത് ഭിത്തിയുെട നാലിൽ
ഒരംശമായിരുന്നു. 34 അതിെന്റ രണ്ട് കതകുകള ം സരളമരംെകാണ്ട്
ഉണ്ടാക്കി. ഓേരാ കതകിനും ഈ രണ്ട് മടക്കുപാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
35അവൻ അവയിൽ െകരൂബ,് ഈന്തപ്പന, വിടർന്നപുഷ്പം എന്നിവയുെട
രൂപങ്ങെള െകാത്തി, രൂപങ്ങള െടേമൽ െപാന്ന് സമമായി െപാതിഞ്ഞു.
36 െചത്തി ഒരുക്കിയ മൂന്ന് വരി കല്ല ം ഒരു വരി േദവദാരുപ്പലകയും െകാണ്ട്
അവൻ അകെത്ത ്രപാകാരം പണിതു. 37 നാലാം ആണ്ട് സീവ് മാസത്തിൽ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും 38 പതിെനാന്നാം
ആണ്ട് എട്ടാം മാസമായ ബൂൽമാസത്തിൽ ആലയം സകലഭാഗങ്ങള മായി
അതിെന്റ മാതൃക അനുസരിച്ച് തെന്ന പണിതുതീർക്കുകയും െചയ്തു.
അങ്ങെനആലയംപണിക്ക്ഏഴ് വർഷം േവണ്ടിവന്നു.

7
1ശേലാേമാൻ തെന്റഅരമന പതിമൂന്ന് വർഷംെകാണ്ട് പണിതുതീർത്തു.

2നൂറുമുഴം നീളത്തിലും അമ്പത് മുഴം വീതിയിലും മുപ്പത് മുഴം ഉയരത്തിലും
അവൻ െലബാേനാൻ വനഗൃഹം പണിയിച്ച . േദവദാരുെകാണ്ടുള്ള
തുലാങ്ങെള താങ്ങി നിർത്തിയിരുന്നത് മൂന്നു നിര േദവദാരു
തൂണുകളായിരുന്നു 3ഓേരാ നിരയിൽ പതിനഞ്ച് തൂണുവീതം നാല്പത്തഞ്ച്
തൂണിേന്മൽ തുലാം െവച്ച് േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ട് തട്ടിട്ട . 4 ചരിഞ്ഞ
ചട്ടക്കൂടുള്ള മൂന്നു നിര കിളിവാതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; മൂന്നു നിരയിലും
അവ േനർക്കുേനെര ആയിരുന്നു. 5 വാതിലുകള ം കട്ടളകള ം
ദീർഘചതുരാകൃതിയിലായിരുന്നു; കിളിവാതിൽ മൂന്ന് നിരയായി
േനർക്കുേനെര ആയിരുന്നു. 6അവൻ അമ്പത് മുഴം നീളവും മുപ്പത് മുഴം
വീതിയും ഉള്ള ഒരു സ്തംഭമണ്ഡപവും അതിെന്റ മുൻവശത്ത് തൂണും
ഉമ്മരപ്പടിയുമായി ഒരു പൂമുഖവും ഉണ്ടാക്കി. 7 ന്യായം വിധിേക്കണ്ടതിന്
ആസ്ഥാനമണ്ഡപമായി ഒരു സിംഹാസനമണ്ഡപവും പണിതു: അതിന്
തറ മുതൽ േമൽത്തട്ട വെര േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ട് തട്ടിട്ട . 8 അവൻ
വസിച്ചിരുന്നഅരമനയുെട ഉള്ളിൽ ഇതിെന്റ പണിേപാെല തെന്നയുള്ള ഒരു
ഗൃഹാങ്കണം ഉണ്ടായിരുന്നു; ശേലാേമാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്ന ഫറേവാെന്റ
മകൾക്കും അവൻ ഇ്രപകാരം തെന്ന ഒരു അരമന പണിതു. 9 ഇവ
ഒെക്കയും അടിസ്ഥാനം മുതൽ മുകൾഭാഗം വെരയും പുറെത്ത വലിയ
്രപാകാരത്തിലും, അളവിന് െവട്ടി അകവും പുറവും ഈർച്ചവാൾെകാണ്ട്
അറുെത്തടുത്ത വിേശഷെപ്പട്ട കല്ല് െകാണ്ട് ആയിരുന്നു. 10അടിസ്ഥാനം
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പത്ത് മുഴവും എട്ട് മുഴവുമുള്ള വിേശഷെപ്പട്ട വലിയ കല്ല െകാണ്ട്
ആയിരുന്നു. 11 േമൽപണി അളവിന് െവട്ടിയ വിേശഷെപ്പട്ട കല്ല െകാണ്ടും
േദവദാരുെകാണ്ടുംആയിരുന്നു. 12 ്രപധാന മുറ്റം മൂന്നുവരി െചത്തിയ കല്ല ം
ഒരുവരി േദവദാരുവും െകാണ്ട്ചുറ്റ ംഅടച്ച െകട്ടിയിരുന്നു;അങ്ങെനതെന്ന
അകമുറ്റവും യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ പൂമുഖവും പണിതിരുന്നു.
13 ശേലാേമാൻ രാജാവ് േസാരിൽനിന്ന് ഹീരാം എെന്നാരുവെന വരുത്തി.
14 അവൻ നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽ ഒരു വിധവയുെട മകൻ ആയിരുന്നു;
അവെന്റ പിതാവ് േസാർ േദശക്കാരനായ ഒരു താ്രമപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു:
അവൻ താ്രമംെകാണ്ടുള്ള സകലവിധ പണിയിലും ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും
സാമർത്ഥ്യവും ഉള്ളവനായിരുന്നു. അവൻ ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന,് അവൻ കല്പിച്ച പണി ഒെക്കയും തീർത്തു. 15 അവൻ
ഓേരാന്നിനും പതിെനട്ട് മുഴം ഉയരവും പ്രന്തണ്ട് മുഴം ചുറ്റളവും ഉള്ള
രണ്ട് സ്തംഭങ്ങൾ താ്രമംെകാണ്ട് വാർത്തുണ്ടാക്കി. 16 സ്തംഭങ്ങള െട
മുകളിൽ അവൻ താ്രമംെകാണ്ട് രണ്ട് മകുടം വാർത്തുണ്ടാക്കി; ഓേരാ
മകുടവും അയ്യഞ്ച് മുഴം ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു. 17 സ്തംഭങ്ങള െട
മുകളിെലമകുടത്തിന്ചി്രതപ്പണിേയാടുകൂടിയവലക്കണ്ണികള ംചങ്ങലകള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. മകുടം ഓേരാന്നിന്നും ഏേഴഴ് ചങ്ങലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
18അങ്ങെന അവൻ സ്തംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി; അവയുെട മുകളിെല മകുടം
മൂടത്തക്കവണ്ണം ഓേരാ മകുടത്തിനും വലപ്പണിക്കുമീെത രണ്ടു വരി
മാതളപ്പഴം വീതം ഉണ്ടാക്കി. 19 മണ്ഡപത്തിെല സ്തംഭങ്ങള െട മുകളിെല
മകുടം താമരപ്പ വിെന്റ ആകൃതിയിൽ നാല് മുഴം ആയിരുന്നു. 20 ഇരു
സ്തംഭങ്ങള െടയും മുകളിെല മകുടത്തിെന്റവലപ്പണിക്കരിെക പുറേത്തക്ക്
ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചുറ്റ ം വരിവരിയായി ഇരുനൂറ് മാതളപ്പഴം
വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. 21അവൻ സ്തംഭങ്ങെള മന്ദിരത്തിെന്റ പൂമുഖത്ത്
സ്ഥാപിച്ച ; അവൻ വലെത്ത തൂണിന് യാഖീൻ എന്നും ഇടേത്തതിന്
േബാവസ് എന്നും േപരിട്ട . 22 സ്തംഭങ്ങള െട അ്രഗം താമരപ്പ വിെന്റ
ആകൃതിയിൽആയിരുന്നു; ഇങ്ങെനസ്തംഭങ്ങള െട പണി പൂർത്തിയാക്കി.
23അവൻ താ്രമംെകാണ്ട് വൃത്താകൃതിയിൽ ഒരു കടൽ വാർത്തുണ്ടാക്കി;
അതിെന്റ വ്യാസം പത്ത് മുഴവും ഉയരം അഞ്ച് മുഴവും ചുറ്റളവ് മുപ്പത്
മുഴവും ആയിരുന്നു. 24 അതിെന്റ വക്കിന് താെഴ, കടലിന് ചുറ്റ ം മുഴം
ഒന്നിന് പത്ത് അലങ്കാരെമാട്ട് വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു; അത് വാർത്തേപ്പാൾ
തെന്ന െമാട്ട ം രണ്ട് നിരയായി വാർത്തിരുന്നു. 25അത് പ്രന്തണ്ട് കാളകള െട
പുറത്ത് വച്ചിരുന്നു; അവ വടേക്കാട്ട ം, പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം, െതേക്കാട്ട ം,
കിഴേക്കാട്ട ം മൂെന്നണ്ണം വീതം തിരിഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു; കടൽ അവയുെട
പുറത്ത് വച്ചിരുന്നു; അവയുെട പൃഷ്ടഭാഗങ്ങൾ അകേത്തക്ക് ആയിരുന്നു.
26 അതിന് ഒരു ൈകപ്പത്തിയുെട ഘനവും, വക്ക് പാനപാ്രതത്തിെന്റ
വക്കുേപാെല താമരപ്പ വിെന്റ ആകൃതിയിലും ആയിരുന്നു. അതിൽ
രണ്ടായിരം പാ്രതം* െവള്ളം െകാള്ള മായിരുന്നു. 27അവൻ താ്രമംെകാണ്ട്
പത്ത് പീഠം ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാ പീഠത്തിന് നാല് മുഴം നീളവും നാല് മുഴം
വീതിയും മൂന്ന് മുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 28 പീഠങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്
ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:അവയുെട ചട്ടക്കൂട് പലകപ്പാളികളാൽബന്ധിച്ചിരുന്നു.
29ചട്ടങ്ങളിൽ ഇട്ടിരുന്ന പലകേമൽ സിംഹങ്ങള ം കാളകള ം െകരൂബുകള ം

* 7. 26 രണ്ടായിരം പാ്രതം െവള്ളം രണ്ടായിരംബത്ത് -ഏകേദശം 40000ലിറ്റര് 
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െകാത്തിയിരുന്നു; ചട്ടത്തിന് മുകളിലായി ഒരു പീഠം ഉണ്ടായിരുന്നു;
ചട്ടങ്ങളിൽ സിംഹങ്ങൾക്കും കാളകൾക്കും താെഴ പുഷ്പച്രകങ്ങൾ
െനയ്തുണ്ടാക്കി. 30 ഓേരാ പീഠത്തിനും താ്രമംെകാണ്ടുള്ള നന്നാല്
ച്രകങ്ങള ം താ്രമംെകാണ്ടുള്ളഅച്ച തണ്ടുകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു; െതാട്ടിയുെട
നാല് േകാണിലും കാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാൽ ഓേരാന്നിനും
പുറത്തുവശത്ത് പുഷ്പച്രകങ്ങൾ വാർത്തിരുന്നു. 31 അതിെന്റ വായ്
ചട്ടക്കൂട്ടിന് അകത്ത് േമേലാട്ട ം ഒരു മുഴം വ്യാസമുള്ളത് ആയിരുന്നു;
അത് പീഠം േപാെല വൃത്താകൃതിയിലും പുറെത്ത വ്യാസം ഒന്നര മുഴവും
ആയിരുന്നു; അതിെന്റ വായ്ക്കു ചുറ്റ ം െകാത്തുപണിയുണ്ടായിരുന്നു;
അതിെന്റ ചട്ടപ്പലക വൃത്താകൃതിയായിരുന്നില്ല, സമചതുരാകൃതി
ആയിരുന്നു. 32 ച്രകങ്ങൾ നാലും പലകകള െട കീെഴയും ച്രകങ്ങള െട
അച്ച തണ്ടുകൾ പീഠത്തിലുംആയിരുന്നു. ഓേരാ ച്രകത്തിെന്റ ഉയരം ഒന്നര
മുഴം. 33 ച്രകങ്ങള െട പണി രഥച്രകത്തിെന്റ പണിേപാെല ആയിരുന്നു;
അവയുെട അച്ച തണ്ടുകള ം വക്കുകള ം അഴികള ം ച്രകകൂടങ്ങള ം എല്ലാം
താ്രമംെകാണ്ടുള്ള വാർപ്പ പണി ആയിരുന്നു. 34ഓേരാ പീഠത്തിെന്റ നാല്
േകാണിലും നാല് താങ്ങുകള ണ്ടായിരുന്നു; അവ പീഠത്തിൽനിന്ന് തെന്ന
ഉള്ളവആയിരുന്നു. 35ഓേരാപീഠത്തിെന്റയും മുകളിൽഅരമുഴം ഉയരമുള്ള
ചുറ്റ വളയവും, േമലറ്റത്ത് അതിെന്റ വക്കുകള ം പലകകള ം ഒന്നായി
വാർത്തതും ആയിരുന്നു. 36അതിെന്റ പലകകളിലും വക്കുകളിലും ഇടം
ഉണ്ടായിരുന്നതുേപാെല,അവൻെകരൂബ,്സിംഹം,ഈന്തപ്പനഎന്നിവയുെട
രൂപം ചുറ്റ ം പുഷ്പച്രകപ്പണിേയാടുകൂെട െകാത്തിയുണ്ടാക്കി. 37ഇങ്ങെന
അവൻ പീഠം പത്തും തീർത്തു;അവ ഒെക്കയും ഒേര അച്ചിൽ വാർത്തതും,
ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും ഒരുേപാെലയും ആയിരുന്നു. 38 അവൻ
താ്രമംെകാണ്ട് പത്ത് െതാട്ടിയും ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാ െതാട്ടിയിൽ നാല്പത്
പാ്രതം† െവള്ളം െകാള്ള മായിരുന്നു; ഓേരാ െതാട്ടിയും നന്നാല് മുഴം
വ്യാസം ഉള്ളതായിരുന്നു. പത്ത് പീഠത്തിൽ ഓേരാന്നിേന്മൽ ഓേരാ െതാട്ടി
വച്ച . 39അവൻ പീഠങ്ങൾ അെഞ്ചണ്ണം ആലയത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തും
അെഞ്ചണ്ണം ഇടത്തുഭാഗത്തും സ്ഥാപിച്ച ; കടൽ അവൻ ആലയത്തിെന്റ
വലത്ത് ഭാഗത്ത് െതക്കുകിഴക്കായി സ്ഥാപിച്ച . 40 പിെന്ന ഹൂരാം
െതാട്ടികള ം വലിയ ചട്ട കങ്ങള ം പാ്രതങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി; അങ്ങെന ഹീരാം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിനുേവണ്ടി ശേലാേമാൻ രാജാവ് ഏല്പിച്ചിരുന്ന
പണികെളാെക്കയും തീർത്തു. 41 രണ്ട് തൂണുകൾ, രണ്ട് സ്തംഭങ്ങള െടയും
മുകളിലുള്ള േഗാളാകാരമായ രണ്ട് മകുടങ്ങൾ, മകുടങ്ങെള മൂടുവാൻ
രണ്ട് വലപ്പണികൾ, 42 സ്തംഭങ്ങള െട മുകളിലുള്ള േഗാളാകൃതിയിലുള്ള
മകുടങ്ങെള മൂടുന്ന ഓേരാ വലപ്പണിയിലും ഈരണ്ടുനിര മാതളപ്പഴം
വീതം രണ്ട് വലപ്പണിയിലുംകൂെട നാനൂറ് മാതളപ്പഴം, 43 പത്ത് പീഠങ്ങൾ,
പീഠങ്ങളിേന്മലുള്ള പത്ത് െതാട്ടി, 44 ഒരു കടൽ, കടലിെന്റ കീെഴ പ്രന്തണ്ട്
കാളകൾ, 45 കലങ്ങൾ, വലിയ ചട്ട കങ്ങൾ, പാ്രതങ്ങൾ എന്നിവ
ആയിരുന്നു. യേഹാവയുെടആലയത്തിന് േവണ്ടി ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
ആവശ്യ്രപകാരം ഹീരാം ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
മിനുക്കിയ താ്രമം െകാണ്ടായിരുന്നു. 46 േയാർദ്ദാൻ സമഭൂമിയിൽ
സുേക്കാത്തിനും സാെരഥാനും മേദ്ധ്യ കളിമൺ അച്ച കളിൽ രാജാവ്
അവെയ വാർപ്പിച്ച . 47 ഉപകരണങ്ങൾ അനവധി ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്

† 7. 38 നാല്പത് പാ്രതം െവള്ളംനാല്പത്ബത്ത് -ഏകേദശം 800ലിറ്റര് 
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ശേലാേമാൻ അവെയാന്നും തൂക്കിേനാക്കിയില്ല; താ്രമത്തിെന്റ തൂക്കം
തിട്ടെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. 48 അങ്ങെന ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിന് േവണ്ടിയുള്ള സകല ഉപകരണങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി; െപാൻപീഠം,
കാഴ്ചയപ്പം വയ്ക്കുന്ന െപാൻേമശ, 49 അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
വലത്തുഭാഗത്ത് അഞ്ചും ഇടത്തുഭാഗത്ത് അഞ്ചുമായി െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള
വിളക്കുതണ്ടുകൾ, െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ, 50 ദീപങ്ങൾ,
ചവണകൾ, തങ്കംെകാണ്ടുള്ള പാനപാ്രതങ്ങൾ, ക്രതികകൾ, കലശങ്ങൾ,
തവികൾ, തീച്ചട്ടികൾ, അതിപരിശുദ്ധസ്ഥലമായ അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ
വാതിലുകൾക്കും ആലയത്തിെന്റ വാതിലുകൾക്കും െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള
െകട്ട കൾഎന്നിവതെന്ന. 51അങ്ങെനശേലാേമാൻ രാജാവ് യേഹാവയുെട
ആലയംവക പണി എല്ലാം തീർത്തു. ശേലാേമാൻ തെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദ് നിേവദിച്ചിരുന്ന െവള്ളിയും െപാന്നും ഉപകരണങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്ന്
യേഹാവയുെടആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിൽവച്ച .

8
1 പിെന്ന യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം സീേയാൻ എന്ന
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവരുന്നതിനായി ശേലാേമാൻ
യി്രസാേയൽ മൂപ്പന്മാെരയും േഗാ്രതത്തലവന്മാെരയും യി്രസാേയൽ
മക്കള െട പിതൃഭവനത്തലവന്മാെരയും െയരൂശേലമിൽ തെന്റ
അടുക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തി. 2 അങ്ങെന യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ
ഒെക്കയും ഏഴാംമാസമായ ഏഥാനീം മാസത്തിെല ഉത്സവത്തിന്
ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ഒന്നിച്ച കൂടി. 3 യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ
എല്ലാവരും വന്നുേചർന്നേപ്പാൾ പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട െപട്ടകം
എടുത്തു. 4 അവർ യേഹാവയുെട െപട്ടകവും സമാഗമനകൂടാരവും
അതിെല വിശുദ്ധ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും െകാണ്ടുവന്നു;
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരുമായിരുന്നു അവെയ െകാണ്ടുവന്നത.്
5 ശേലാേമാൻരാജാവും വന്നുകൂടിയ യി്രസാേയൽസഭ ഒെക്കയും
െപട്ടകത്തിനു മുമ്പിൽ എണ്ണി തിട്ടെപ്പടുത്തുവാൻ കഴിയാത്തവിധം
അസംഖ്യം ആടുകെളയും കാളകെളയും യാഗം കഴിച്ച . 6 അേപ്പാൾ
പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം ആലയത്തിെല
അന്തർമ്മന്ദിരത്തിൽ, അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത,് അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത്
െകാണ്ടുവന്ന,് െകരൂബുകള െട ചിറകിൻ കീെഴ െവച്ച . 7 െകരൂബുകൾ
െപട്ടകത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തിന് മീെത ചിറകു വിരിച്ച് െപട്ടകെത്തയും
അതിെന്റ തണ്ടുകെളയും മൂടിനിന്നു. 8അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള
വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത്നിന്നാൽഅ്രഗഭാഗങ്ങൾകാണത്തക്കവിധംതണ്ടുകൾക്ക്
നീളമുണ്ടായിരുന്നു;എങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന്കാണുവാൻസാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല;
അവ ഇന്നുവെരയും അവിെട ഉണ്ട്. 9 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പട്ടേശഷം യേഹാവ അവേരാട് നിയമം െചയ്തേപ്പാൾ േമാെശ
േഹാേരബിൽെവച്ച്അതിൽെവച്ചിരുന്നരണ്ട്കല്പലകയല്ലാെതെപട്ടകത്തിൽ
മെറ്റാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; 10 പുേരാഹിതന്മാർ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുനിന്ന്
പുറത്ത് വന്നേപ്പാൾ, േമഘം യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു.
11 യേഹാവയുെട േതജസ്സ് ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ, ശു്രശൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന്ആലയത്തിൽ നില്പാൻ േമഘം നിമിത്തം പുേരാഹിതന്മാർക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല.
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12അേപ്പാൾശേലാേമാൻ: “താൻ േമഘതമസ്സിൽ വസിക്കുെമന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു; 13 എങ്കിലും ഞാൻ അേങ്ങക്ക് എേന്നക്കും
വസിപ്പാൻ മാഹാത്മ്യമുള്ള ഒരു നിവാസം പണിതിരിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു.
14 പിെന്ന യി്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും നിൽക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, രാജാവ്
തിരിഞ്ഞ് യി്രസാേയലിെന്റ സർവ്വസഭെയയും അനു്രഗഹിച്ച് പറഞ്ഞത്
എെന്തന്നാൽ: 15 “എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാട് തിരുവായ്െകാണ്ട്
അരുളിെച്ചയ്തത,് തൃൈക്കെകാണ്ട് സാദ്ധ്യമാക്കി തന്ന യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ. 16 ‘എെന്റജനമായയി്രസാേയലിെന
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നാൾമുതൽ എെന്റ നാമത്തിന് ഒരു
ആലയം പണിവാൻ ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ സകല േഗാ്രതങ്ങളിലും ഒരു
പട്ടണം തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല; എന്നാൽ എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന്
്രപഭുവായിരിപ്പാൻ ഞാൻ ദാവീദിെന തിരെഞ്ഞടുത്തു’ എന്ന് അവിടുന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 17യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന്
ഒരു ആലയം പണിയുവാൻ എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിന് താല്പര്യം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 എന്നാൽ യേഹാവ എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാട:്
‘എെന്റ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിേയണെമന്ന് നിനക്കുണ്ടായ താല്പര്യം
നല്ലത് തെന്ന. 19 എങ്കിലും ആലയം പണിേയണ്ടത് നീയല്ല, നിന്നിൽ
നിന്നുത്ഭവിക്കുന്നനിെന്റ മകൻതെന്നഎെന്റനാമത്തിന്ആലയം പണിയും’
എന്ന് കല്പിച്ച . 20 അങ്ങെന യേഹാവ താൻ അരുളിെച്ചയ്ത വചനം
നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു; യേഹാവയുെട വാഗ്ദാന്രപകാരം എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിന് പകരം ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരു ആലയവും
പണിതിരിക്കുന്നു. 21യേഹാവ നമ്മുെട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാെരഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ, അവേരാട് െചയ്ത ഉടമ്പടി േരഖെപ്പടുത്തി
വച്ചിരിക്കുന്നെപട്ടകത്തിന്ഞാൻഅതിൽഒരുസ്ഥലം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു”.

22 അനന്തരം ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിെന്റ മുൻപിൽ
യി്രസാേയലിെന്റ സർവ്വസഭയും കാൺെക ആകാശത്തിേലക്ക് കരങ്ങൾ
ഉയർത്തി പറഞ്ഞത:് 23 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ,
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട അങ്ങയുെട മുമ്പാെക നടക്കുന്ന അവിടുെത്ത
ദാസന്മാേരാടുള്ള ഉടമ്പടി നിറേവറ്റ കയും, ദയ കാണിക്കുകയും െചയ്യന്ന
അേങ്ങക്ക്തുല്യനായി മീെതസ്വർഗ്ഗത്തിലുംതാെഴ ഭൂമിയിലും ഒരുൈദവവും
ഇല്ല. 24അങ്ങ് എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ് എന്ന അവിടുെത്ത ദാസേനാട്
െചയ്ത വാഗ്ദാനം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു; തിരുവായ്െകാണ്ട് അരുളിെച്ചയ്തത്
ഇന്ന് കാണുംേപാെല തൃൈക്കെകാണ്ട് നിവർത്തിച്ച മിരിക്കുന്നു.
25 ആകയാൽ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങ്
എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ് എന്ന അവിടുെത്ത ദാസേനാട്: ‘നീ എെന്റ
മുമ്പാെക നടന്നതുേപാെല നിെന്റ പു്രതന്മാരും എെന്റ മുമ്പാെക നടന്ന്
തങ്ങള െട വഴി സൂക്ഷിക്കുക മാ്രതം െചയ്താൽ യി്രസാേയലിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ നിനക്ക് ഒരു പുരുഷൻ എെന്റ മുമ്പാെക
ഇല്ലാെത വരുകയില്ല’എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത് നിവർത്തിേക്കണേമ.
26 ഇേപ്പാൾ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ് എന്ന
അവിടെത്ത ദാസേനാട് അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്ത വചനം സാദ്ധ്യമായി
തീരുമാറാകെട്ട. 27എന്നാൽൈദവംയഥാർത്ഥമായി ഭൂമിയിൽവസിക്കുേമാ?
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സ്വർഗ്ഗത്തിലും സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗത്തിലും അങ്ങ് അടങ്ങുകയില്ലേല്ലാ; പിെന്ന
ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ അടങ്ങുന്നത് എങ്ങെന?
28 എങ്കിലും എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, അടിയൻ ഇന്ന് തിരുമുമ്പിൽ
കഴിക്കുന്ന നിലവിളിയും ്രപാർത്ഥനയും േകൾേക്കണ്ടതിന് അടിയെന്റ
്രപാർത്ഥനയിേലക്കും യാചനയിേലക്കും തിരിഞ്ഞ് കടാക്ഷിേക്കണേമ.
29അടിയൻ ഈസ്ഥലത്തുെവച്ച് കഴിക്കുന്ന ്രപാർത്ഥന േകൾേക്കണ്ടതിന്
‘അവിടുെത്ത നാമം ഉണ്ടായിരിക്കുെമന്ന് അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്ത
സ്ഥലമായ ഈ ആലയത്തിേലക്ക് രാവും പകലും അവിടുെത്ത
കടാക്ഷം ഉണ്ടായിരിേക്കണേമ 30 അടിയനും അവിടുെത്ത ജനമായ
യി്രസാേയലുംഈസ്ഥലത്ത് വച്ച് ്രപാർഥിക്കുേമ്പാൾഅടിയങ്ങള െടയാചന
േകൾേക്കണേമ; അങ്ങയുെട വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട്
അടിയങ്ങേളാട് ക്ഷമിേക്കണേമ. 31 ഒരുത്തൻ തെന്റ അയൽക്കാരേനാട്
കുറ്റം െചയ്കയും അവൻ അവെനെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്യ വാൻ
നിർബന്ധിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ, അവൻ ഈ ആലയത്തിൽ
അങ്ങയുെട യാഗപീഠത്തിന് മുമ്പാെക വന്ന് സത്യംെചയ്കയും െചയ്താൽ,
32 അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട് ്രപവർത്തിച്ച,് ദുഷ്ടെന കുറ്റം
വിധിക്കുകയും അവെന്റ ്രപവൃത്തി അവെന്റ തലേമൽ വരുത്തുകയും,
നീതിമാെന്റ നീതിക്ക് തക്കവണ്ണം അവെന നീതീകരിക്കയും െചയ്ത്
അടിയങ്ങൾക്ക് ന്യായം പാലിച്ച തേരണേമ. 33 അങ്ങയുെട ജനമായ
യി്രസാേയൽ അങ്ങേയാട് പാപം െചയ്കയും, തന്മൂലം ശ്രതു അവെര
പരാജയെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ, അവർ മനംതിരിഞ്ഞ് അവിടുെത്ത
നാമം ഏറ്റ പറഞ്ഞ് ഈ ആലയത്തിൽെവച്ച് ്രപാർത്ഥിക്കയും യാചിക്കയും
െചയ്താൽ, 34 അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട് അവിടുെത്ത ജനമായ
യി്രസാേയലിെന്റ പാപം ക്ഷമിച്ച് അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്ക് െകാടുത്ത
േദശേത്തക്ക് അവെര മടക്കിവരുേത്തണേമ. 35അവർ അങ്ങേയാട് പാപം
െചയ്കമൂലം ആകാശം അടഞ്ഞ് മഴ െപയ്യാതിരിക്കുേമ്പാൾ അവർ ഈ
സ്ഥലേത്തക്ക് തിരിഞ്ഞ് ്രപാർത്ഥിച്ച് അങ്ങയുെട നാമെത്തസ്വീകരിക്കയും,
അങ്ങ് അവെര താഴ്ത്തിയതുെകാണ്ട് അവർ തങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ
നിന്ന് പിന്തിരികയും െചയ്താൽ, 36 അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട്
അങ്ങയുെട ദാസന്മാരുെടയും അവിടുെത്ത ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റയും
പാപം ക്ഷമിച്ച,് അവർ നടേക്കണ്ടുന്ന നല്ലവഴി അവെര ഉപേദശിക്കുകയും
അങ്ങയുെടജനത്തിന്അവകാശമായിെകാടുത്തേദശത്ത്മഴെപയ്യിക്കയും
െചേയ്യണേമ. 37 േദശത്ത് ക്ഷാമം, പകർച്ചവ്യാധി, കീടബാധ, വിഷമഞ്ഞ്,
െവട്ട ക്കിളി, തുള്ളൻ എന്നിവ ഏെതങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ, അെല്ലങ്കിൽ
അവരുെട േദശെത്തപട്ടണങ്ങെളശ്രതു നിേരാധിക്കുകേയാ വല്ലവ്യാധിേയാ
േരാഗേമാ ഉണ്ടായാൽ 38അവിടുെത്ത ജനമായ യി്രസാേയൽ മുഴുവേനാ,
അവരിൽ ഏെതങ്കിലും ഒരുവേനാ വല്ല ്രപാർത്ഥനയും യാചനയും
കഴിക്കുകയും, ഓേരാരുത്തൻ ഹൃദയേവദനേയാെട ഈ ആലയത്തിേലക്ക്
ൈക മലർത്തുകയും െചയ്താൽ 39 അവിടുെത്ത തിരുനിവാസമായ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട് ക്ഷമിക്കയും 40അങ്ങെന അവിടുന്ന് ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയ േദശത്ത്അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലെത്തല്ലാം
അങ്ങെയ ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്, ഓേരാരുത്തെന്റ ഹൃദയെത്ത അറിയുന്ന
അങ്ങ,് അവനവെന്റ നടപ്പിന് തക്കവണ്ണം ്രപതിഫലം നൽേകണേമ; അങ്ങ്
മാ്രതമേല്ലാ സകലമനുഷ്യപു്രതന്മാരുെടയും ഹൃദയങ്ങെള അറിയുന്നത.്
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41 അ്രതയുമല്ല, അവിടുെത്ത ജനമായ യി്രസാേയലിലുൾെപ്പടാത്ത
ഒരു അന്യേദശക്കാരൻ ദൂരേദശത്ത് നിന്ന് അങ്ങയുെട നാമംനിമിത്തം
വരികയും - 42അവർ അങ്ങയുെട മഹത്വമുള്ള നാമെത്തയും ബലമുള്ള
കരെത്തയും നീട്ടിയ ഭുജെത്തയും കുറിച്ച് േകട്ട് ഈ ആലയത്തിേലക്ക്
േനാക്കി ്രപാർത്ഥിക്കയും െചയ്താൽ 43 അവിടുെത്ത തിരുനിവാസമായ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട,് ഭൂമിയിെലസകലജാതികള ംഅങ്ങയുെട ജനമായ
യി്രസാേയലിെനേപ്പാെലഅങ്ങെയ ഭയെപ്പടുവാനും,ഞാൻപണിതിരിക്കുന്ന
ഈ ആലയത്തിന് അവിടുെത്ത നാമം വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
്രഗഹിപ്പാനും അവിടുെത്ത നാമെത്ത അറിയുവാനും തക്കവണ്ണം
അന്യേദശക്കാരൻ അങ്ങേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നെതാെക്കയും അങ്ങ്
െചയ്തുെകാടുേക്കണേമ. 44 അവിടുന്ന് അയക്കുന്ന വഴിയിൽ
അവിടുെത്ത ജനം തങ്ങള െട ശ്രതുവിേനാട് യുദ്ധം െചയ ്വാൻ
പുറെപ്പടുേമ്പാൾ അങ്ങ് തിരെഞ്ഞടുത്ത നഗരത്തിേലക്കും അവിടുെത്ത
നാമത്തിന് ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിേലക്കും തിരിഞ്ഞ്
യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ചാൽ 45 അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് അവരുെട
്രപാർത്ഥനയും യാചനയും േകട്ട് അവർക്ക് ന്യായം പാലിച്ച െകാടുേക്കണേമ.
46 അവർ അങ്ങേയാട് പാപം െചയ്കയും - പാപം െചയ്യാത്ത
മനുഷ്യൻ ഇല്ലേല്ലാ - അങ്ങ് അവേരാട് േകാപിച്ച് അവെര ശ്രതുവിന്
ഏല്പിക്കുകയും അവർ അവെര ദൂരേത്താ സമീപേത്താ ഉള്ള ശ്രതുവിെന്റ
േദശേത്തക്ക് ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്താൽ 47 അവെര
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായിരിക്കുന്ന േദശത്തുെവച്ച് അവർ മനംതിരിഞ്ഞ,്
‘ഞങ്ങൾ പാപംെചയ്ത് അകൃത്യവും ദുഷ്ടതയും ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു’
എന്ന് പറഞ്ഞ് 48 അങ്ങേയാട് യാചിക്കയും, അവെര പിടിച്ച്
െകാണ്ടുേപായ ശ്രതുക്കള െട േദശത്തുെവച്ച്അവർ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണമനേസ്സാടുംകൂെട അങ്ങയിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ്, അങ്ങ് അവരുെട
പിതാക്കന്മാർക്ക് െകാടുത്ത േദശേത്തക്കും, അങ്ങ് തിരെഞ്ഞടുത്ത
നഗരത്തിേലക്കും ഞാൻ അങ്ങയുെട നാമത്തിന് പണിതിരിക്കുന്ന ഈ
ആലയത്തിേലക്കും േനാക്കി അങ്ങേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കയും െചയ്താൽ
49 അവിടുെത്ത തിരുനിവാസമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് അവരുെട
്രപാർത്ഥനയും യാചനയും േകട്ട് അവർക്ക് ന്യായം പാലിച്ച െകാടുത്ത,്
50 അങ്ങേയാട് പാപം െചയ്ത അങ്ങയുെട ജനേത്താട്, അവർ
െചയ്ത അകൃത്യങ്ങെളാെക്കയും ക്ഷമിേക്കണേമ; അവെര ബദ്ധരായി
െകാണ്ടുേപായവർക്ക് അവേരാട് കരുണ േതാന്നുമാറാേക്കണേമ. 51അവർ
ഈജിപ്റ്റ് എന്ന ഇരുമ്പ് ചൂളയിൽനിന്ന് അങ്ങ് വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന
സ്വന്തജനവും അവിടുെത്ത അവകാശവും ആകുന്നുവേല്ലാ. 52 അവർ
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ ഒെക്കയും അവിടുന്ന് േകൾേക്കണ്ടതിന്,
അവിടുെത്ത ദാസനായ അടിയനും അവിടുെത്ത ജനമായ യി്രസാേയലും
നടത്തുന്നഅേപക്ഷകൾ കടാക്ഷിേക്കണേമ;. 53കർത്താവായ യേഹാേവ,
അവിടുന്ന് ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച
െകാണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അങ്ങയുെട ദാസനായ േമാെശമുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല ഭൂമിയിെല സകലജാതികളിൽനിന്നും സ്വന്ത
ജനമായിരിക്കുവാൻഅവെര േവർതിരിച്ച വേല്ലാ”.

54യേഹാവേയാട്ഈ ്രപാർത്ഥനകള ം യാചനകള ം കഴിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ,
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ൈകകൾ ആകാശേത്തക്ക്
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ഉയർത്തി മുഴങ്കാലിൽ നിന്നിരുന്ന ശേലാേമാൻ എഴുേന്നറ്റ . 55 അവൻ
എഴുേന്നറ്റ് യി്രസാേയൽസഭെയ ഒെക്കയും ഉച്ചത്തിൽ ഇ്രപകാരം
ആശീർവ്വദിച്ച : 56 “താൻ വാഗ്ദാനം െചയ്തതുേപാെല തെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിന് വി്രശമം നല്കിയിരിക്കുന്നയേഹാവവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;തെന്റ
ദാസനായ േമാെശമുഖാന്തരം അവിടുന്ന് നൽകിയ നല്ല വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ
ഒന്നുേപാലും നിഷ്ഫലമായിട്ടില്ലേല്ലാ. 57 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട ഇരുന്നതുേപാെല നേമ്മാടുകൂെടയും
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട! അവിടുന്ന് നെമ്മ ൈകവിടുകേയാ ഉേപക്ഷിക്കേയാ
െചയ്യാതിരിക്കെട്ട! 58 അവിടുെത്ത എല്ലാ വഴികളിലും നടക്കുവാനും
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാട് കല്പിച്ച കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
്രപമാണിച്ച് നടേക്കണ്ടതിനും അവിടുന്ന് നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങെള തങ്കേലക്ക്
തിരിക്കുമാറാക്കെട്ട. 59 യേഹാവ തെന്ന ൈദവം; മെറ്റാരുത്തനുമില്ല
എന്ന് ഭൂമിയിെല സകലജനതകള ം അറിേയണ്ടതിന,് 60 യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക ഞാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച ഈ വാക്കുകൾ രാപ്പകൽ നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട; അവിടുെത്ത
ഈ ദാസെന്റയും തെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റയും ദിന്രമ്പതിയുള്ള
ആവശ്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് നിറേവറ്റിത്തരുമാറാകെട്ട. 61 ആകയാൽ
ഇന്നെത്തേപ്പാെല നിങ്ങൾ അവിടുെത്ത ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച നടപ്പാനും
അവിടുെത്ത കല്പനകൾ ്രപമാണിപ്പാനും നിങ്ങള െട ഹൃദയം നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവേയാട് വിശ്വസ്തമായിരിക്കെട്ട. 62 പിെന്ന രാജാവും
കൂെടയുള്ള എല്ലാ യി്രസാേയലും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ യാഗം
കഴിച്ച . 63ശേലാേമാൻ യേഹാവയ്ക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം കാളകെളയും
ഒരുലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആടുകെളയും സമാധാനയാഗമായിട്ട്
അർപ്പിച്ച . ഇങ്ങെന രാജാവും എല്ലാ യി്രസാേയൽമക്കള ം യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ ്രപതിഷ്ഠ നിർവ്വഹിച്ച . 64 േഹാമയാഗം, േഭാജനയാഗം,
സമാധാനയാഗങ്ങള െട േമദസ്സ് എന്നിവ ഉൾെക്കാള്ള വാൻ തക്ക
വലിപ്പം യേഹാവയുെട സന്നിധിയിെല ഓട് െകാണ്ടുള്ള യാഗപീഠത്തിന്
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ, രാജാവ് അന്നുതെന്ന യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
മുമ്പിലുള്ള ്രപാകാരത്തിെന്റ മദ്ധ്യഭാഗം ശുദ്ധീകരിച്ച് അവിെട
േഹാമയാഗങ്ങള ം േഭാജനയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള െട േമദസ്സ ം
അർപ്പിച്ച . 65 ശേലാേമാനും കൂെടയുള്ള എല്ലാ യി്രസാേയലും, ഹമാത്ത്
പട്ടണത്തിെന്റ അതിർമുതൽ ഈജിപ്റ്റിെല േതാടുവെരയുള്ള വലിെയാരു
ജനസമൂഹം - നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഏഴു
ദിവസവും വീണ്ടും ഏഴു ദിവസവും ഇങ്ങെന പതിന്നാല് ദിവസം - ഉത്സവം
ആചരിച്ച . 66എട്ടാം ദിവസംഅവൻജനെത്തവിട്ടയച്ച ;അവർ രാജാവിെന
അഭിനന്ദിച്ച ; യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ ദാവീദിനും തെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിനും െചയ്ത എല്ലാ നന്മകെളയും ഓർത്ത് സേന്താഷവും
ആനന്ദവുമുള്ളവരായി തങ്ങള െടകൂടാരങ്ങളിേലക്ക് േപായി.

9
1 ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട ആലയവും രാജധാനിയും, താൻ
നിർമ്മിക്കുവാൻ ആ്രഗഹിച്ചിരുന്നെതാെക്കയും പണിതുതീർന്നേശഷം
2 യേഹാവ ഗിെബേയാനിൽെവച്ച് ശേലാേമാന് ്രപത്യക്ഷനായതുേപാെല
രണ്ടാം ്രപാവശ്യവും അവന് ്രപത്യക്ഷനായി. 3 യേഹാവ അവേനാട്
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അരുളിെച്ചയ്തത:് “നീഎെന്റമുമ്പാെകകഴിച്ചിരിക്കുന്നനിെന്റ ്രപാർത്ഥനയും
യാചനയുംഞാൻേകട്ട ;നീപണിതിരിക്കുന്നഈആലയത്തിൽഎെന്റനാമം
എേന്നക്കുംസ്ഥാപിച്ച്അതിെനവിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു;എെന്റകണ്ണ കള ം
ഹൃദയവും എല്ലായ്േപാഴും അവിെട ഉണ്ടായിരിക്കും. 4 നിെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദ് നടന്നതുേപാെലഹൃദയനിർമ്മലതേയാടും പരമാർത്ഥതേയാടുംകൂെട
എെന്റ മുമ്പാെക നടന്ന,് എെന്റ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് എെന്റ
ചട്ടങ്ങള ം 5 വിധികള ം ്രപമാണിച്ചാൽ ‘യി്രസാേയലിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിപ്പാൻ ഒരു പുരുഷൻ നിനക്ക് ഇല്ലാെതേപാകയില്ല’ എന്ന് ഞാൻ നിെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല യി്രസാേയലിേന്മൽ
നിെന്റ രാജത്വത്തിെന്റ സിംഹാസനം ഞാൻ എേന്നക്കും സ്ഥിരമാക്കും.
6 നിങ്ങേളാ നിങ്ങള െട പു്രതന്മാേരാ എെന്ന വിട്ട മാറി നിങ്ങള െട
മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന എെന്റ കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം ്രപമാണിക്കാെത,
അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ച് നമസ്കരിച്ചാൽ, 7 ഞാൻ യി്രസാേയലിന്
െകാടുത്തിരിക്കുന്ന േദശത്തുനിന്ന് അവെര േഛദിച്ച കളയും; എെന്റ
നാമത്തിന് േവണ്ടി ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയവും ഞാൻ
എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും; യി്രസാേയൽ സകലജാതികള െടയും
ഇടയിൽ പഴെഞ്ചാല്ല ം പരിഹാസവിഷയവും ആയിരിക്കും. 8ഈആലയം
എ്രത ഉന്നതമായിരുന്നാലും കടന്നുേപാകുന്ന ഏവനും അതിെന കണ്ട്
അത്ഭുതേത്താടും പരിഹാസേത്താടും കൂടി ചീറ്റ കയും െചയ്തു, ‘യേഹാവ
ഈ േദശത്തിനും ഈ ആലയത്തിനും ഇങ്ങെന വരുത്തിയത് എന്ത്*’
എന്ന് േചാദിക്കും. 9 ‘അവർ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിക്കയും
അന്യൈദവങ്ങേളാട് േചർന്ന് അവെയ നമസ്കരിച്ച് േസവിക്കയും
െചയ്കെകാണ്ട് യേഹാവ ഈ അനർത്ഥം ഒെക്കയും അവർക്ക്
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു’എന്ന്അതിന് ഉത്തരം പറയും.

10യേഹാവയുെട ആലയവും രാജധാനിയും ഇരുപത് സംവത്സരംെകാണ്ട്
പണിതേശഷം 11 ശേലാേമാൻ രാജാവ് േസാർരാജാവായ ഹൂരാമിന്
ഗലീലേദശത്ത് ഇരുപത് പട്ടണങ്ങൾ നൽകി; ശേലാേമാന്
ആവശ്യാനുസരണം േദവദാരുവും സരളമരവും സ്വർണ്ണവും
െകാടുത്തിരുന്നത് ഹീരാമായിരുന്നു. 12 ശേലാേമാൻ ഹൂരാമിന് െകാടുത്ത
പട്ടണങ്ങൾ കാേണണ്ടതിന് അവൻ േസാരിൽനിന്ന് വന്നു; എന്നാൽ അവ
അവന് ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല; “സേഹാദരാ, 13 എങ്ങെനയുള്ള പട്ടണങ്ങളാണ് നീ
എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത?്” എന്ന് അവൻ േചാദിച്ച . അവക്ക് അവൻ
കാബൂൽേദശം† എന്ന് േപരിട്ട ; ആ േപര് ഇന്നുവെരയും അങ്ങെന തെന്ന
നിലനിൽക്കുന്നു. 14 ഹൂരാം ശേലാേമാന് ഏകേദശം 4,000 കിേലാ്രഗാം‡
െപാന്ന് െകാടുത്തയച്ച .

15 യേഹാവയുെട ആലയം, അരമന, മിേല്ലാ, െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ,
ഹാേസാർ, െമഗിേദ്ദാ, േഗെസർ എന്നിവ പണിേയണ്ടതിനായിരുന്നു
ശേലാേമാൻ കഠിനേവലക്ക് ആള കെള നിേയാഗിച്ചത് 16 ഈജിപ്റ്റ്
രാജാവായ ഫറേവാൻ, േഗെസർ കീഴടക്കി, അത് തീെവച്ച് നശിപ്പിച്ച്
നിവാസികളായ കനാന്യെര െകാന്നു; ശേലാേമാെന്റ ഭാര്യയായ

* 9. 8 യേഹാവഈ േദശത്തിനും ഈആലയത്തിനും ഇങ്ങെന വരുത്തിയത് എന്ത് ഈആലയം
അവശിഷ്ടങ്ങള െട ഒരു കൂമ്പാരമായി മാറും † 9. 13 കാബൂൽേദശം ്രപേയാജനം ഇല്ലാത്ത േദശം
‡ 9. 14 ഏകേദശം 4,000കിേലാ്രഗാം നൂറ്റിരുപത് താലന്ത്
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തെന്റ മകൾക്ക് അത് അവൻ സ്്രതീധനമായി െകാടുത്തിരുന്നു.
17 അങ്ങെന ശേലാേമാൻ േഗെസരും 18 താഴെത്ത േബത്ത-്
േഹാേരാനും ബാലാത്തും െയഹൂദാമരുഭൂമിയിലുള്ള 19 തദ്േമാരും
തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സകല സംഭാരനഗരങ്ങള ം രഥങ്ങൾ,
കുതിരപ്പടയാളികൾ എന്നിവക്കുള്ള പട്ടണങ്ങള ം, െയരൂശേലമിലും
െലബാേനാനിലും തെന്റ രാജ്യത്ത് എല്ലായിടവും താൻ പണിയുവാൻ
ആ്രഗഹിച്ചെതാെക്കയും പണിതു 20 അേമാര്യർ, ഹിത്യർ, െപരിസ്യർ,
ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ ഉൾെപ്പടാത്ത
സകലജാതിെയയും 21 യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് നിർമ്മൂലമാക്കുവാൻ
കഴിയാെത േദശത്ത് േശഷിച്ചിരുന്ന അവരുെട പിൻതലമുറക്കാെരയും
ശേലാേമാൻ കഠിനേവല െചയ്യന്നവരാക്കി; അവർ ഇേപ്പാഴും
അങ്ങെന തെന്ന ഇരിക്കുന്നു. 22 യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ ആെരയും
ശേലാേമാൻ കഠിനേവല െചയ്യന്നവരാക്കിയില്ല; അവർ അവെന്റ
േയാദ്ധാക്കള ം ഭൃത്യന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും പടനായകന്മാരും രഥങ്ങൾക്കും
കുതിരപ്പടയാളികൾക്കും അധിപതിമാരും ആയിരുന്നു. 23 ബാക്കിയുള്ള
അഞ്ഞൂറ്റമ്പതുേപർ ശേലാേമാനുേവണ്ടി േവലെയടുത്ത ജനത്തിെന്റ
േമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു. 24 ഫറേവാെന്റ മകൾ ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽനിന്ന്, ശേലാേമാൻ അവൾക്കുേവണ്ടി പണികഴിപ്പിച്ചിരുന്ന
അരമനയിൽ പാർപ്പാൻ വന്നേശഷം അവൻ മിേല്ലാ§ പട്ടണം പണിതു.
25 ശേലാേമാൻ യേഹാവയ്ക്ക് പണിതിരുന്ന യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അവൻ
ആണ്ടിൽമൂന്നു്രപാവശ്യം േഹാമയാഗങ്ങള ംസമാധാനയാഗങ്ങള ംഅർപ്പിച്ച്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ധൂപം കാട്ടിയിരുന്നു. ഇങ്ങെന അവൻ
യേഹാവയുെടആലയംതീർത്തു.

26 ശേലാേമാൻ രാജാവ് ഏേദാംേദശത്ത് െചങ്കടല് കരയിൽ ഏേലാത്തിന്
സമീപത്തുള്ള എേസ്യാൻ-േഗെബരിൽെവച്ച് കപ്പലുകൾ പണിയിച്ച . 27ആ
കപ്പലുകളിൽ ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാേരാടുകൂെട േവലെചയ്യ വാൻ ഹൂരാം
സമു്രദപരിചയമുള്ള കപ്പല്ക്കാരായ തെന്റ ദാസന്മാെര അയച്ച . 28അവർ
ഓഫീരിേലക്ക് െചന്ന് അവിെടനിന്ന് ഏകേദശം 14,000 കിേലാ്രഗാം െപാന്ന്*
ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവന്നു.

10
1 െശബാരാജ്ഞി യേഹാവയുെട നാമം സംബന്ധിച്ച് ശേലാേമാെന്റ
കീർത്തി േകട്ട് കഠിനമായ േചാദ്യങ്ങളാൽ അവെന പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്
വന്നു. 2 അവൾ വലിേയാരു പരിവാരേത്താടും, സുഗന്ധവർഗ്ഗവും
ധാരാളം െപാന്നും രത്നവും ചുമക്കുന്ന ഒട്ടകങ്ങേളാടും കൂെട
െയരൂശേലമിൽ വന്നു; അവൾ ശേലാേമാെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
തെന്റ മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നെതല്ലാം അവേനാട് സംസാരിച്ച .
3 അവള െട സകലേചാദ്യങ്ങൾക്കും ശേലാേമാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു;
അവൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് െകാടുക്കാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നും
രാജാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 4 ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനബാഹുല്യവും
അവൻ പണിത അരമനയും 5 അവെന്റ േമശയിെല ഭക്ഷണവും

§ 9. 24 മിേല്ലാ മണ്ണ് നികത്തിയസ്ഥലത്തിനാണ് മിേല്ലാഎന്നു പറയുന്നത.് െയരുശേലമിെന്റകിഴേക്ക
കുന്നിെന്റ കിഴേക്ക ഭാഗത്തുള്ള മട്ട പ്പാവിെനയും മിേല്ലാ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് * 9. 28 ഏകേദശം
14,000കിേലാ്രഗാം െപാന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത് താലന്ത് െപാന്ന്
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ഭൃത്യന്മാരുെട ഇരിപ്പ ം പരിചാരകരുെട ശു്രശൂഷയും േവഷവിധാനങ്ങള ം,
പാനപാ്രതവാഹകന്മാെരയുംയേഹാവയുെടആലയത്തിേലക്കുള്ളഅവെന്റ
എഴുെന്നള്ളത്തിെന്റ പാതകള ം കണ്ടിട്ട് െശബാരാജ്ഞി അമ്പരന്നുേപായി.
6അവൾരാജാവിേനാട് പറഞ്ഞത്: “നിെന്റവാക്കുകെളയുംജ്ഞാനെത്തയും
കുറിച്ച് ഞാൻ എെന്റ േദശത്തുെവച്ച് േകട്ട വർത്തമാനം സത്യംതേന്ന.
7 ഞാൻ വന്ന് എെന്റ കണ്ണ െകാണ്ട് കാണുന്നതുവെര ആ വർത്തമാനം
വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ പകുതിേപാലും ഞാൻ
േകട്ടിരുന്നില്ല. നിെന്റജ്ഞാനവും ധനവും ഞാൻ േകട്ട ്രപശസ്തിേയക്കാൾ
വളെരഅധികമാകുന്നു. 8നിെന്റ ജനങ്ങള ം നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് എേപ്പാഴും
ജ്ഞാനം േകൾക്കുന്ന ഈ ഭൃത്യന്മാരും എ്രതേയാ ഭാഗ്യവാന്മാർ! 9 നിെന്ന
യി്രസാേയലിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുവാൻ ്രപസാദിച്ച നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ; യേഹാവ യി്രസാേയലിെന
എേന്നക്കും സ്േനഹിക്കെകാണ്ട് നീതിയും ന്യായവും നടേത്തണ്ടതിന്
നിെന്ന രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു”. 10അവൾ രാജാവിന് ഏകേദശം 4,000
കിേലാ്രഗാം* െപാന്നുംഅനവധിസുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങള ംവിലേയറിയ രത്നങ്ങള ം
െകാടുത്തു; െശബാരാജ്ഞി ശേലാേമാൻ രാജാവിന് െകാടുത്തതുേപാെല
സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 11ഹൂരാമിെന്റ കപ്പലുകൾ
ഓഫീരിൽ നിന്ന് െപാന്ന് െകാണ്ടുവന്നതുകൂടാെത അനവധി ചന്ദനവും
രത്നവും െകാണ്ടുവന്നു. 12 രാജാവ് ചന്ദനംെകാണ്ട് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിനും രാജധാനിക്കും പടികള ം സംഗീതക്കാർക്ക് കിന്നരങ്ങള ം
വീണകള ം ഉണ്ടാക്കി; അങ്ങെനയുള്ള ചന്ദനമരം ഇന്നുവെര ലഭിച്ചിട്ടില്ല,
ആരും കണ്ടിട്ട മില്ല. 13 െശബാരാജ്ഞിക്ക് രാജകീയ നിലവാരംഅനുസരിച്ച്
െകാടുത്തതുകൂടാെത അവൾ ആ്രഗഹിച്ച് േചാദിച്ചെതല്ലാം ശേലാേമാൻ
രാജാവ് അവൾക്ക് െകാടുത്തു. അങ്ങെന അവൾ തെന്റ ഭൃത്യന്മാരുമായി
സ്വേദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

14 ശേലാേമാന് സഞ്ചാരവ്യാപാരികൾ, കച്ചവടക്കാർ,
അരാബിരാജാക്കന്മാർ, േദശാധിപതിമാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച
വരുമാനം കൂടാെത, 15 ആണ്ടുേതാറും കിട്ടിയിരുന്ന െപാന്നിെന്റ തൂക്കം
ഏകേദശം 2,300 കിേലാ്രഗാം†. 16 ശേലാേമാൻ രാജാവ്, അടിച്ച പരത്തിയ
െപാന്ന് െകാണ്ട് ഇരുനൂറ് വൻപരിച ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാ പരിചക്കും
അറുനൂറുേശക്കൽ െപാന്ന് വീതം െചലവായി. 17 അടിച്ച പരത്തിയ
െപാന്ന് െകാണ്ട് അവൻ മുന്നൂറ് െചറുപരിചകള ം ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാ
െചറുപരിചക്കും ഏകേദശം രണ്ടു കിേലാ്രഗാം‡ െപാന്ന് വീതം െചലവായി;
അവ രാജാവ് െലബാേനാൻ വനഗൃഹത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച . 18 പിെന്ന രാജാവ്
ദന്തംെകാണ്ട് ഒരു വലിയസിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കിതങ്കംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു.
19 സിംഹാസനത്തിന് ആറ് പടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിംഹാസനത്തിെന്റ
മുകൾഭാഗത്തിെന്റപുറകുവശംവൃത്താകൃതിയിലായിരുന്നു;ഇരിപ്പിടത്തിെന്റ
ഇരുഭാഗത്തും ഓേരാ ൈകത്താങ്ങലും അതിനരിെക രണ്ട് സിംഹങ്ങള ം
നിന്നിരുന്നു. 20 ആറ് പടികളിൽ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി പ്രന്തണ്ട്
സിംഹങ്ങൾ നിന്നിരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തും ഇ്രപകാരം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല.
21 ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ സകലപാനപാ്രതങ്ങള ം െപാന്നുെകാണ്ടും

* 10. 10 ഏകേദശം 4,000കിേലാ്രഗാം നൂറ്റിഇരുപത് താലന്ത് െപാന്നും † 10. 15 ഏകേദശം 2,300
കിേലാ്രഗാം അറുനൂറ്റി അറുപത്തിആറ് താലന്തായിരുന്നു ‡ 10. 17 ഏകേദശം രണ്ടു കിേലാ്രഗാം
മൂന്ന് മാെന
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െലബാേനാൻ വനഗൃഹത്തിെല ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും തങ്കംെകാണ്ടും
ആയിരുന്നു; ശേലാേമാെന്റ കാലത്ത് െവള്ളി വിലയില്ലാത്ത വസ്തുവായി
കണക്കാക്കിയിരുന്നതിനാൽ ഉപകരണങ്ങെളാന്നും െവള്ളിയിൽ
തീർത്തിരുന്നില്ല. 22ഹൂരാമിെന്റകപ്പലുകേളാെടാപ്പം രാജാവിന് സമു്രദത്തിൽ
കച്ചവടക്കപ്പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ മൂന്ന് സംവത്സരത്തിൽ
ഒരിക്കൽ െപാന്ന,് െവള്ളി, ആനെക്കാമ്പ്, കുരങ്ങ,് മയിൽ എന്നിവ
െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു. 23 അങ്ങെന ശേലാേമാൻ രാജാവ് ഭൂമിയിെല
സകലരാജാക്കന്മാരിലും െവച്ച് ധനംെകാണ്ടും ജ്ഞാനംെകാണ്ടും
മിെകച്ചവനായിരുന്നു. 24ൈദവം ശേലാേമാെന്റ ഹൃദയത്തിൽ െകാടുത്ത
ജ്ഞാനം േകൾേക്കണ്ടതിന് സകലേദശക്കാരും അവെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം
അേന്വഷിച്ച വന്നു. 25 അവർ ആണ്ടുേതാറും കാഴ്ചവസ്തുക്കളായി
െവള്ളിപ്പാ്രതം, െപാൻപാ്രതം, വസ്്രതം, ആയുധം, സുഗന്ധവർഗ്ഗം, കുതിര,
േകാവർകഴുത എന്നിവ െകാണ്ടുവന്നു. 26 ശേലാേമാൻ രഥങ്ങെളയും
കുതിരപ്പടയാളികേളയും േശഖരിച്ച ; അവന് ആയിരത്തിനാനൂറ്
രഥങ്ങള ം പ്രന്തണ്ടായിരം കുതിരപ്പടയാളികള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവെര
അവൻ രാജാവിെന്റ രഥനഗരങ്ങളിലും െയരൂശേലമിൽ രാജാവിെന്റ
അടുക്കലും പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. 27 രാജാവ് െയരൂശേലമിൽ െവള്ളിെയ
കല്ല േപാെല സുലഭവും േദവദാരുവിെന താഴ്വരയിെല കാട്ടത്തിമരം
േപാെല സമൃദ്ധവുമാക്കി. 28 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും ഇറക്കുമതി െചയ്ത
കുതിരകൾശേലാേമാന് ഉണ്ടായിരുന്നു; രാജാവിെന്റകച്ചവടക്കാർഅവെയ
അേപ്പാഴെത്ത വിലനിലവാരം അനുസരിച്ച് വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവന്നിരുന്നു.
29ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി െചയ്ത രഥം ഒന്നിന് അറുനൂറും കുതിര
ഒന്നിന് നൂറ്റമ്പതും േശക്കൽ െവള്ളിയായിരുന്നു വില; ്രപതിനിധികൾ മുേഖന
ഹിത്യരാജാക്കന്മാർക്കും അരാംരാജാക്കന്മാർക്കും അത് അവർ കയറ്റ മതി
െചയ്ത് െകാടുത്തിരുന്നു.

11
1 ശേലാേമാൻ രാജാവ് ഫറേവാെന്റ മകെള കൂടാെത േമാവാബ്യർ,
അേമ്മാന്യർ, ഏേദാമ്യർ, സീേദാന്യർ, ഹിത്യർ എന്നിങ്ങെന
അന്യജാതിക്കാരായ അേനകം സ്്രതീകെള സ്േനഹിച്ച . 2 “അവരും
നിങ്ങള ംഅേന്യാന്യം വിവാഹബന്ധത്തിൽഏർെപ്പടരുത;്അവർനിങ്ങള െട
ഹൃദയെത്തതങ്ങള െടേദവന്മാരിേലക്ക്വശീകരിച്ച കളയും”എന്ന്യേഹാവ
ഏത് ജനതകെളക്കുറിച്ച് യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് അരുളിെച്ചയ്തുേവാ,
അതിൽെപ്പട്ടതായിരുന്നു ഈ സ്്രതീകൾ; എന്നിട്ട ം ശേലാേമാൻ അവേരാട്
സ്േനഹത്താൽ പറ്റിേച്ചർന്നിരുന്നു. 3അവന് എഴുനൂറ് കുലീനപത്നികള ം
മുന്നൂറ് െവപ്പാട്ടികള ം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ ഭാര്യമാർ അവെന്റ
ഹൃദയെത്ത വശീകരിച്ച കളഞ്ഞു. 4 ശേലാേമാൻ വൃദ്ധനായേപ്പാൾ
ഭാര്യമാർ അവെന്റ ഹൃദയെത്ത അന്യേദവന്മാരിേലക്ക് വശീകരിച്ച ;
അവെന്റ ഹൃദയം അവെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ ഹൃദയംേപാെല
തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിൽ ഏകാ്രഗമായിരുന്നില്ല. 5 ശേലാേമാൻ
സീേദാന്യേദവിയായ അസ്േതാെരത്ത് േദവിെയയും അേമ്മാന്യരുെട
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹമായ മില്േക്കാമിെനയും പിൻപറ്റി അവെയ േസവിച്ച 6 തെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദിെനേപ്പാെല യേഹാവെയ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കാെത
ശേലാേമാൻ യേഹാവയ്ക്ക്അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു. 7അന്ന് ശേലാേമാൻ
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െയരൂശേലമിന് കിഴക്കുള്ള മലയിൽ േമാവാബ്യരുെട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹമായ
െകേമാശിനും അേമ്മാന്യരുെട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹമായ േമാെലക്കിനും ഓേരാ
പൂജാഗിരി പണിതു. 8 തങ്ങള െട േദവന്മാർക്ക് ധൂപം കാട്ടിയും
ബലികഴിച്ച ംേപാന്ന അന്യജാതിക്കാരായ സകലഭാര്യമാർക്കും േവണ്ടി
അവൻഅങ്ങെനെചയ്തു.

9 തനിക്ക് രണ്ടു്രപാവശ്യം ്രപത്യക്ഷനാകയും അന്യേദവന്മാെര
േസവിക്കരുെതന്ന് തേന്നാട് കല്പിക്കയും െചയ്തിരുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവെയവിട്ട് ശേലാേമാൻതെന്റഹൃദയംവ്യതിചലിപ്പിക്കയും
10യേഹാവകല്പിച്ചത് ്രപമാണിക്കാെതഇരിക്കയും െചയ്കെകാണ്ട് യേഹാവ
അവേനാട് േകാപിച്ച . 11 യേഹാവ ശേലാേമാേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
“എെന്റ നിയമവും കല്പനകള ം നീ ്രപമാണിക്കായ്കെകാണ്ട,് ഞാൻ
രാജത്വം നിന്നിൽനിന്ന് നിശ്ചയമായി പറിെച്ചടുത്ത് നിെന്റ ദാസന്
െകാടുക്കും. 12 എങ്കിലും നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന ഓർത്ത് ഞാൻ
നിെന്റ ജീവകാലത്ത് അത് െചയ്കയില്ല; എന്നാൽ നിെന്റ മകെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന് അതിെന േവർെപടുത്തും. 13 എങ്കിലും രാജത്വം മുഴുവനും
േവർെപടുത്തിക്കളയാെത, എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെനയും ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്ത െയരൂശേലമിെനയും ഓർത്ത്, ഒരു േഗാ്രതെത്ത
ഞാൻ നിെന്റ മകന് െകാടുക്കും. 14 യേഹാവ ഏേദാമ്യനായ ഹദദ്
എന്ന ഒരു എതിരാളിെയ ശേലാേമാെന്റ േനെര എഴുേന്നല്പിച്ച .
അവൻ ഏേദാംരാജസന്തതിയിൽ ഉള്ളവൻ ആയിരുന്നു. 15 ദാവീദ്
ഏേദാമിലായിരുന്നേപ്പാൾ േസനാധിപതിയായ േയാവാബ് അവിെടയുള്ള
പുരുഷ്രപജകെള എല്ലാം നി്രഗഹിച്ചേശഷം അവെര അടക്കം െചയ്യ വാൻ
െചന്നു; 16 ഏേദാമിെല പുരുഷ്രപജെയ ഒെക്കയും നി്രഗഹിക്കുന്നതുവെര
േയാവാബും എല്ലാ യി്രസാേയലും അവിെട ആറുമാസം പാർത്തിരുന്നു;
17അന്ന്ഹദദ് ഒരുബാലൻആയിരുന്നു;അവൻതെന്റഅപ്പെന്റഭൃത്യന്മാരിൽ
ചില ഏേദാമ്യരായ ചിലേരാെടാപ്പം ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി. 18അവർ
മിദ്യാനിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് പാരനിൽ എത്തി; പാറാനിൽനിന്ന് ആള കെളയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു;
ഫറേവാൻ അവന് ഒരു വീടും ഒരു േദശവും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വകകള ം
െകാടുത്തു. 19 ഫറേവാന് ഹദദിേനാട് വളെര ഇഷ്ടം േതാന്നുകയാൽ
തെന്റ ഭാര്യയായ തഹ്െപേനസ് രാജ്ഞിയുെട സേഹാദരിെയ ഹദദിന്
ഭാര്യയായി െകാടുത്തു. 20തഹ്െപേനസിെന്റസേഹാദരിഅവന് െഗനൂബത്ത്
എെന്നാരു മകെന ്രപസവിച്ച ; മുലകുടി മാറിയേപ്പാൾ അവെന അവൾ
ഫറേവാെന്റ അരമനയിൽ വളർത്തി; അങ്ങെന െഗനൂബത്ത് ഫറേവാെന്റ
അരമനയിൽ ഫറേവാെന്റ പു്രതന്മാേരാടുകൂെട വളർന്നു. 21 ‘ദാവീദ്
തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച എന്നും േസനാധിപതിയായ
േയാവാബും മരിച്ച ’ എന്നും ഹദദ് ഈജിപ്റ്റിൽ വച്ച് േകട്ടിട്ട് ഫറേവാേനാട്:
“എെന്റ േദശേത്തക്ക് യാ്രതയാേകണ്ടതിന് എെന്ന അയേക്കണേമ” എന്ന്
അേപക്ഷിച്ച . 22ഫറേവാൻ അവേനാട:് “നീ സ്വേദശേത്തക്കു േപാകുവാൻ
താല്പര്യെപ്പേടണ്ടതിന് എെന്റ അടുക്കൽ നിനക്ക് എന്താണ് കുറവുള്ളത”്
എന്ന് േചാദിച്ച ; അതിന് അവൻ: “ഒന്നുമുണ്ടായിട്ടല്ല; എങ്കിലും എെന്ന
ഒന്നയേക്കണം”എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു.

23 ശേലാേമാന് എതിരായി ൈദവം എല്യാദാവിെന്റ മകനായ െരേസാൻ
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എന്നമെറ്റാരു എതിരാളിെയയും എഴുേന്നല്പിച്ച ;അവൻ േസാബാരാജാവായ
ഹദേദസർ എന്ന തെന്റ യജമാനെന വിട്ട് ഓടിേപ്പായിരുന്നു. 24 ദാവീദ്
േസാബക്കാെര സംഹരിച്ചേപ്പാൾ അവൻ കുെറആള കെള സംഘടിപ്പിച്ച്
അവരുെട നായകനായ്തീർന്നു; അവർ ദമാസ്കസിൽ െചന്ന് പാർത്ത്
അവിെട വാണു. 25 ഹദദ് െചയ്ത േദാഷം കൂടാെത ഇവനും
ശേലാേമാെന്റ കാലെത്താെക്കയും യി്രസാേയലിെന്റ എതിരാളിയും അവെര
െവറുക്കുന്നവനുംആയിരുന്നു;അവൻഅരാമിൽ രാജാവായി വാണു.

26 െസേരദയിൽനിന്നുള്ള എ്രഫയീമ്യൻ െനബാത്തിെന്റ മകൻ
െയാേരാെബയാം എന്ന ശേലാേമാെന്റ ദാസനും രാജാവിേനാട് മത്സരിച്ച ;
അവെന്റ അമ്മ െസരൂയാ എന്ന ഒരു വിധവ ആയിരുന്നു. 27 അവൻ
രാജാവിേനാട് മത്സരിപ്പാനുള്ള കാരണം: ശേലാേമാൻ മിേല്ലാ പണിത,്
തെന്റഅപ്പനായ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിെന്റഅറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 28എന്നാൽ
െയാേരാെബയാം കാര്യ്രപാപ്തിയുള്ള പുരുഷൻ ആയിരുന്നു; ഈ
യൗവനക്കാരൻ പരി്രശമശാലി എന്ന് കണ്ട് ശേലാേമാൻ േയാേസഫ്
ഗൃഹത്തിെന്റകാര്യാദികള െട േമൽേനാട്ടംഅവെനഏല്പിച്ച . 29ആകാലത്ത്
ഒരിക്കൽെയാേരാെബയാം െയരൂശേലമിൽനിന്ന് വരുേമ്പാൾശീേലാന്യനായ
അഹിയാ്രപവാചകൻ വഴിയിൽെവച്ച് അവെന കണ്ടു; അവൻ ഒരു പുതിയ
അങ്കി ധരിച്ചിരുന്നു; രണ്ടുേപരും വയലിൽ തനിച്ചായിരുന്നു. 30അഹിയാവ്
താൻ ധരിച്ചിരുന്ന പുതിയ അങ്കി പിടിച്ച് പ്രന്തണ്ട് കഷണമായി കീറി,
31െയാേരാെബയാമിേനാട് പറഞ്ഞത:് “പത്ത്കഷണംനീഎടുത്തുെകാൾക;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഇതാ
ഞാൻ രാജത്വം ശേലാേമാെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് പറിച്ച കീറി, പത്തു േഗാ്രതം
നിനക്ക് തരുന്നു. 32 എന്നാൽ എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിൻ നിമിത്തവും
ഞാൻ എല്ലാ യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽ നിന്നും തിരെഞ്ഞടുത്ത
െയരൂശേലം നഗരം നിമിത്തവും ഒരു േഗാ്രതം അവന് ആയിരിക്കും.
33 അവർ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച,് സീേദാന്യേദവിയായ അസ്േതാെരത്ത്
േദവിേയയും േമാവാബ്യേദവനായ െകേമാശിെനയും അേമ്മാന്യേദവനായ
മില്േക്കാമിെനയും നമസ്കരിച്ച്, അവെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെനേപ്പാെല
എനിക്ക് ്രപസാദമായുള്ളത് െചയ്യ കേയാ എെന്റ ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
്രപമാണിക്കുകേയാ എെന്റ വഴികളിൽ നടക്കുകേയാ െചയ്യായ്ക െകാണ്ടും
തേന്ന. 34 എന്നാൽ രാജത്വം മുഴുവനും ഞാൻ അവെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
എടുക്കയില്ല; ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തവനും എെന്റ കല്പനകെളയും
ചട്ടങ്ങെളയും ്രപമാണിച്ചവനും ആയ എെന്റ ദാസൻ ദാവീദിെന ഓർത്ത്
ഞാൻഅവെനഅവെന്റജീവകാലെത്താെക്കയും രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു.
35എങ്കിലും അവെന്റ മകെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് ഞാൻ രാജത്വം എടുത്ത് നിനക്ക്
തരും; പത്ത് േഗാ്രതങ്ങെള തേന്ന. 36 എെന്റ നാമം സ്ഥാപിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻതിരെഞ്ഞടുത്തെയരൂശേലം നഗരത്തിൽഎെന്റദാസനായ ദാവീദിന്
എേന്നക്കും ഒരു ദീപം ഉണ്ടായിരിക്കത്തക്കവണ്ണംഞാൻഅവെന്റ മകന് ഒരു
േഗാ്രതെത്ത െകാടുക്കും. 37 നിെന്റ ഹൃദയാഭിലാഷം േപാെല ഒെക്കയും നീ
ഭരണം നടത്തും; നീ യി്രസാേയലിന് രാജാവായിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്ന
എടുത്തിരിക്കുന്നു. 38ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നെതാെക്കയും നീ െചയ്ത്
എെന്റ വഴികളിൽ നടന്ന് എെന്റ ദാസനായ ദാവീദ് െചയ്തതുേപാെലഎെന്റ
ചട്ടങ്ങള ം കല്പനകള ം ്രപമാണിച്ച് എനിക്ക് ്രപസാദമായുള്ളത് െചയ്താൽ
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ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും;ഞാൻ ദാവീദിന് പണിതതുേപാെല നിനക്ക്
സ്ഥിരമാേയാരു ഗൃഹം പണിത് യി്രസാേയലിെന നിനക്ക് തരും. 39 ഇതു
മൂലം ഞാൻ ദാവീദിെന്റ സന്തതിെയ താഴ്ത്തും; സദാകാലേത്തക്കല്ലതാനും.
40 അതുെകാണ്ട് ശേലാേമാൻ െയാേരാെബയാമിെന െകാല്ല വാൻ
അേന്വഷിച്ച . എന്നാൽ െയാേരാെബയാം എഴുേന്നറ്റ് ഈജിപ്റ്റിൽ ശീശക്ക്
എന്ന ഈജിപ്റ്റ് രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ഓടിേപ്പായി; ശേലാേമാെന്റ
മരണംവെരഅവൻഈജിപ്റ്റിൽആയിരുന്നു.

41 ശേലാേമാെന്റ മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും
അവെന്റ ജ്ഞാനവും ശേലാേമാെന്റ വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 42 ശേലാേമാൻ െയരൂശേലമിൽ എല്ലാ
യി്രസാേയലിെനയും വാണകാലം നാല്പത് സംവത്സരം ആയിരുന്നു.
43 ശേലാേമാൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അവെന അടക്കം െചയ്തു; അവെന്റ
മകനായ െരഹെബയാംഅവന് പകരം രാജാവായി.

12
1 എല്ലാ യി്രസാേയലും െരഹെബയാമിെന രാജാവാേക്കണ്ടതിന്
െശേഖമിൽ വന്നിരുന്നതിനാൽ അവനും അവിേടക്ക് െചന്നു.
2 െനബാത്തിെന്റ മകൻ െയാേരാെബയാം ഈജിപ്റ്റിൽ വച്ച് അത്
േകട്ടേപ്പാൾ - ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് െയാേരാെബയാം
ഓടിേപ്പായി ഈജിപ്റ്റിൽ പാർക്കുകയായിരുന്നു 3 യി്രസാേയല്യർ
ആളയച്ച് അവെന വിളിച്ച വരുത്തിയിരുന്നു - െയാേരാെബയാമും
യി്രസാേയൽസഭെയാെക്കയും വന്ന് െരഹെബയാമിേനാട് സംസാരിച്ച :
4 “നിെന്റ അപ്പൻ ഭാരമുള്ള നുകമാണ് ഞങ്ങള െടേമൽ െവച്ചത;് നിെന്റ
അപ്പെന്റ കഠിനേവലയും അവൻ ഞങ്ങള െടേമൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന
ഭാരമുള്ള നുകവും നീ കുെറച്ച തേരണം; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന
േസവിക്കാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 അവൻ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ േപായി
മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എെന്റ അടുക്കൽ വരുവിൻ “എന്ന്
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ജനം േപായി. 6 െരഹെബയാംരാജാവ് തെന്റ
അപ്പനായ ശേലാേമാെന്റ ജീവകാലത്ത് തെന്റ സന്നിധിയിൽ നിന്നിരുന്ന
വൃദ്ധന്മാേരാട് ആേലാചിച്ച : ‘ഈ ജനേത്താട് ഉത്തരം പറേയണ്ടതിന്
നിങ്ങൾ എന്താേലാചന പറയുന്നു’ എന്ന് േചാദിച്ച . 7 അതിന് അവർ
അവേനാട:് ‘നീ ഇന്ന് ഈ ജനത്തിന് ഒരു േസവകനായിത്തീർന്ന് അവെര
േസവിച്ച് അവേരാട് നല്ലവാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്നും നിനക്ക്
ദാസന്മാരായിരിക്കും’എന്ന് പറഞ്ഞു. 8എന്നാൽവൃദ്ധന്മാർതേന്നാട് പറഞ്ഞ
ആേലാചന അവൻ ത്യജിച്ച,് തേന്നാടുകൂെട വളർന്നവരും, തെന്റ മുമ്പിൽ
നില് ക്കുന്നവരുമായ യൗവനക്കാേരാട് ആേലാചന േചാദിച്ച : 9 ‘നിെന്റ
അപ്പൻ ഞങ്ങള െടേമൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന നുകം ഭാരം കുെറച്ച് തേരണം’
എന്നിങ്ങെന എേന്നാട് സംസാരിച്ച ഈ ജനേത്താട് നാം എന്ത് മറുപടി
പറേയണം? നിങ്ങള െട ഉപേദശം എന്താണ?്’ എന്ന് അവേരാട് േചാദിച്ച .
10 തേന്നാടുകൂെട വളർന്നുവന്ന യൗവനക്കാർ അവേനാട:് “നിെന്റ അപ്പൻ
ഭാരമുള്ള നുകം ഞങ്ങള െടേമൽ െവച്ച ; നീ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരം കുറച്ച്
തേരണം” എന്ന് നിേന്നാട് പറഞ്ഞ ഈ ജനേത്താട് നീ ഈ വിധം ഉത്തരം
പറേയണം: “എെന്റ െചറുവിരൽ എെന്റ അപ്പെന്റ അരെക്കട്ടിെനക്കാൾ
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വണ്ണമുള്ളതായിരിക്കും. 11എെന്റഅപ്പൻ നിങ്ങള െടേമൽ ഭാരമുള്ള നുകം
ചുമത്തി;ഞാൻഅതിന് ഭാരം കൂട്ട ം; എെന്റഅപ്പൻ നിങ്ങെള ചാട്ടെകാണ്ട്
ദണ്ഡിപ്പിച്ച ; ഞാേനാ േതള കെളെക്കാണ്ട് നിങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിക്കും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 ‘മൂന്നാംദിവസം എെന്റ അടുക്കൽ വീണ്ടും വരുവിൻ’
എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് െയാേരാെബയാമും സകലജനവും
മൂന്നാംദിവസം െരഹെബയാമിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു. 13 എന്നാൽ
രാജാവ് ജനേത്താട് കഠിനമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു; വൃദ്ധന്മാർ തേന്നാട്
പറഞ്ഞ ആേലാചനെയ അവൻ ത്യജിച്ച കളഞ്ഞു. 14 യൗവനക്കാരുെട
ആേലാചനേപാെല അവേരാട:് “എെന്റ അപ്പൻ ഭാരമുള്ള നുകം
നിങ്ങള െടേമൽ െവച്ച ;ഞാേനാ നിങ്ങള െട നുകത്തിന് ഭാരം കൂട്ട ം;എെന്റ
അപ്പൻ നിങ്ങെള ചാട്ടെകാണ്ട് ദണ്ഡിപ്പിച്ച ; ഞാേനാ േതള കെളെക്കാണ്ട്
നിങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിക്കും” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15 ഇങ്ങെന രാജാവ്
ജനത്തിെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടില്ല; യേഹാവ ശീേലാന്യനായ അഹിയാവ്
മുഖാന്തരം െനബാത്തിെന്റ മകൻ െയാേരാെബയാമിേനാട് അരുളിെച്ചയ്ത
വചനം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് ഈ കാര്യം യേഹാവയുെട ഹിത്രപകാരം
സംഭവിച്ച . 16 രാജാവ് തങ്ങള െട അേപക്ഷ േകൾക്കയിെല്ലന്ന് എല്ലാ
യി്രസാേയലും കണ്ടേപ്പാൾ ജനം രാജാവിേനാട:് “ദാവീദിങ്കൽ ഞങ്ങൾക്ക്
എന്ത് ഓഹരി? യിശ്ശായിപു്രതനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ലേല്ലാ;
യി്രസാേയേല, നിങ്ങള െട കൂടാരങ്ങളിേലക്ക് െപായ്െക്കാൾവിൻ;
ദാവീേദ, നിെന്റ സ്വന്തഗൃഹം പരിപാലിച്ച െകാൾക” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞ്,
തങ്ങള െട കൂടാരങ്ങളിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി. 17 െയഹൂദാ നഗരങ്ങളിൽ
പാർത്തിരുന്ന യി്രസാേയല്യർക്ക് െരഹെബയാം രാജാവായ്തീർന്നു.
18പിെന്നെരഹെബയാംരാജാവ് ഭണ്ഡാരേമൽവിചാരകനായഅേദാരാമിെന
അയച്ച ; എന്നാൽ എല്ലാ യി്രസാേയലും കൂടി അവെന കെല്ലറിഞ്ഞ്
െകാന്നുകളഞ്ഞു; െരഹെബയാംരാജാേവാ േവഗത്തിൽ രഥം കയറി
െയരൂശേലമിേലക്ക്ഓടിേപ്പാന്നു. 19ഇങ്ങെനയി്രസാേയൽഇന്നുവെര ദാവീദ്
ഗൃഹേത്താട് മത്സരിച്ച് നില്ക്കുന്നു. 20 െയാേരാെബയാം മടങ്ങിവന്നു എന്ന്
യി്രസാേയെലാെക്കയും േകട്ടേപ്പാൾഅവർആളയച്ച് അവെനസഭയിേലക്ക്
വിളിപ്പിച്ച് അവെന എല്ലാ യി്രസാേയലിനും രാജാവാക്കി; െയഹൂദാേഗാ്രതം
അല്ലാെത മറ്റാരും ദാവീദ്ഗൃഹത്തിെന്റപക്ഷം േചർന്നില്ല.

21 െരഹെബയാം െയരൂശേലമിൽ വന്നേശഷം യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേത്താട് യുദ്ധം െചയ്ത് തെന്റ രാജത്വം വീെണ്ടടുേക്കണ്ടതിന്,
അവൻ െയഹൂദാഗൃഹത്തിൽ നിന്നും െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും
േ്രശഷ്ഠേയാദ്ധാക്കളായ ഒരുലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരംേപെര
വിളിച്ച കൂട്ടി. 22എന്നാൽ ൈദവപുരുഷനായ െശമയ്യാവിന് ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാടുണ്ടായത:് 23 െയഹൂദാരാജാവും ശേലാേമാെന്റ മകനുമായ
െരഹെബയാമിേനാടും, െയഹൂദയിേലയും െബന്യാമീനിേലയും സകല
ഗൃഹേത്താടും േശഷം ജനേത്താടും നീ പറേയണ്ടത:് “നിങ്ങൾ പുറെപ്പടരുത;്
24 നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരായ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് യുദ്ധം
െചയ്യ കയുമരുത;്ഓേരാരുത്തൻതാന്താെന്റവീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുവിൻ;
ഈ കാര്യം എെന്റ ഹിതത്താൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. അവർ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് അനുസരിച്ച്
മടങ്ങിേപ്പായി. 25 അനന്തരം െയാേരാെബയാം എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല
െശേഖമിെന പണിത് അവിെട പാർത്തു. അവൻ അവിെടനിന്ന്
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പുറെപ്പട്ട് െപനീേയലും പണിതു. 26 എന്നാൽ െയാേരാെബയാം തെന്റ
ഹൃദയത്തിൽചിന്തിച്ചത:് ‘രാജത്വം വീണ്ടും ദാവീദ് ഗൃഹത്തിന്ആയിേപ്പാകും;
27 ഈ ജനം െയരൂശേലമിൽ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ യാഗം
കഴിക്കുവാൻ േപായാൽ അവരുെട ഹൃദയം െയഹൂദാരാജാവും തങ്ങള െട
യജമാനനുമായ െരഹെബയാമിേനാട് കൂറ് കാണിച്ച,് അവെന്റ പക്ഷം
േചർന്ന് എെന്ന െകാല്ല കയും െചയ്യ ം.’ 28ആകയാൽ രാജാവിന് ലഭിച്ച
ഉപേദശ്രപകാരം, അവൻ െപാന്നുെകാണ്ട് രണ്ട് കാളക്കുട്ടിെയ ഉണ്ടാക്കി;
“െയരൂശേലംവെര േപാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ;് യി്രസാേയേല,
നിെന്ന ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ൈദവം ഇതാ” എന്ന്
അവേരാട് പറഞ്ഞു. 29അവൻ ഒന്നിെന േബേഥലിലും മേറ്റതിെന ദാനിലും
്രപതിഷ്ഠിച്ച . 30ഈ കാര്യം പാപേഹതുവായിത്തീർന്നു; ഒരു ്രപതിഷ്ഠെയ
നമസ്കരിപ്പാൻ ജനം ദാൻവെര െചന്നു. 31അവൻ പൂജാഗിരിേക്ഷ്രതങ്ങള ം
ഉണ്ടാക്കി, സർവ്വജനത്തിൽനിന്നും േലവ്യരല്ലാത്തവെര പുേരാഹിതന്മാരായി
നിയമിച്ച . 32െയഹൂദയിൽആചരിച്ച വന്നഉത്സവംേപാെലെയാേരാെബയാം
എട്ടാം മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി ഒരു ഉത്സവം നിശ്ചയിച്ച് യാഗപീഠത്തിൽ
യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ; താൻ ഉണ്ടാക്കിയ കാളക്കുട്ടികൾക്ക് യാഗം
കഴിേക്കണ്ടതിന് േബേഥലിലും അവൻ അങ്ങെന തേന്ന െചയ്തു; താൻ
േബേഥലിൽ നിർമ്മിച്ച പൂജാഗിരികളിൽ പുേരാഹിതന്മാേരയും നിയമിച്ച .
33അവൻസ്വയം നിശ്ചയിച്ച എട്ടാം മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി േബേഥലിൽ
താൻ ഉണ്ടാക്കിയ യാഗപീഠത്തിൽ െചന്ന് യാഗം കഴിച്ച ; യി്രസാേയൽ
മക്കൾക്ക് ഒരു ഉത്സവം നിയമിച്ച്, ധൂപപീഠത്തിൽ ധൂപം അർപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു.

13
1 െയാേരാെബയാം ധൂപം കാട്ട വാൻ പീഠത്തിന്നരിെക നില്ക്കുേമ്പാൾ
ഒരു ൈദവപുരുഷൻ യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം െയഹൂദയിൽനിന്ന്
േബേഥലിേലക്ക് വന്നു. 2 അവൻ യേഹാവയുെട കല്പനയാൽ
യാഗപീഠേത്താട:് “അല്ലേയാ യാഗപീഠേമ, യാഗപീഠേമ, യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ദാവീദിെന്റ ഭവനത്തിൽ േയാശീയാവ്
എന്ന് ഒരു മകൻ ജനിക്കും; അവൻ ഇവിെട നിെന്റേമൽ ധൂപം
കാട്ട ന്ന പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാെര നിെന്റേമൽ വച്ച് അറുക്കുകയും
മനുഷ്യാസ്ഥികെള നിെന്റേമൽ ചുട്ട കളയുകയും െചയ്യ ം” എന്ന്
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 3അവൻഅന്ന് ഒരു അടയാളവും െകാടുത്തു; “ഇതാ,ഈ
യാഗപീഠംപിളർന്ന്അതിേന്മലുള്ളചാരംതൂകിേപ്പാകും;ഇത്യേഹാവകല്പിച്ച
അടയാളം”എന്ന് പറഞ്ഞു. 4ൈദവപുരുഷൻ േബേഥലിെല യാഗപീഠത്തിന്
വിേരാധമായി വിളിച്ച പറഞ്ഞ വചനം െയാേരാെബയാംരാജാവ് േകട്ടേപ്പാൾ
അവൻ യാഗപീഠത്തിങ്കൽനിന്ന് ൈക നീട്ടി: “അവെന പിടിക്കുവിൻ” എന്ന്
കല്പിച്ച ; എങ്കിലും അവെന്റേനെര നീട്ടിയ ൈക വരണ്ടുേപായി; തിരിെക
മടക്കുവാൻകഴിയാെതആയി. 5ൈദവപുരുഷൻയേഹാവയുെടകല്പനയാൽ
െകാടുത്തിരുന്ന അടയാള്രപകാരം യാഗപീഠം പിളർന്ന് ചാരം തൂകിേപ്പായി.
6 രാജാവ് ൈദവപുരുഷേനാട:് “നീ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
കൃപക്കായി അേപക്ഷിച്ച് എെന്റ ൈക മടങ്ങുവാൻ എനിക്കുേവണ്ടി
്രപാർത്ഥിേക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. ൈദവപുരുഷൻ യേഹാവേയാട്
അേപക്ഷിച്ച ; അേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ ൈക മടങ്ങി മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല



1 രാജാക്കന്മാർ 13:7 555 1 രാജാക്കന്മാർ 13:24

ആയി. 7രാജാവ്ൈദവപുരുഷേനാട:് “നീഎേന്നാടുകൂെടഅരമനയിൽവന്ന്
ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും; ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു സമ്മാനം തരും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
8ൈദവപുരുഷൻ രാജാവിേനാട:് “നിെന്റ അരമനയുെട പകുതി തന്നാലും
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട വരികയില്ല; ഈ സ്ഥലത്തുെവച്ച് ഞാൻ അപ്പം
തിന്നുകേയാെവള്ളംകുടിക്കുകേയാെചയ്യ കയില്ല”. 9 ‘നീഅപ്പംതിന്നുകേയാ
െവള്ളംകുടിക്കുകേയാ േപായവഴിയായി മടങ്ങിവരികേയാ െചയ്യരുത’്എന്ന്
യേഹാവ എേന്നാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 10അങ്ങെന അവൻ
േബേഥലിേലക്ക് വന്നവഴിെയ മടങ്ങാെത മെറ്റാരു വഴിയായി േപായി.

11 േബേഥലിൽ വൃദ്ധനാെയാരു ്രപവാചകൻ പാർത്തിരുന്നു; അവെന്റ
പു്രതന്മാർ വന്ന് ൈദവപുരുഷൻ േബേഥലിൽ െചയ്ത കാര്യെമാെക്കയും
അവേനാട് പറഞ്ഞു; അവൻ രാജാവിേനാട് പറഞ്ഞ വാക്കുകള ം അവർ
തങ്ങള െട അപ്പെന അറിയിച്ച . 12അവരുെട അപ്പൻ അവേരാട്: ‘അവൻ
ഏത് വഴിക്കാണ് േപായത’് എന്ന് േചാദിച്ച ; െയഹൂദയിൽനിന്ന് വന്ന
ൈദവപുരുഷൻ േപായ വഴി അവെന്റ പു്രതന്മാർ അപ്പെന കാണിച്ചിരുന്നു*.
13 അവൻ തെന്റ പു്രതന്മാേരാട:് ‘കഴുെതക്കു േകാപ്പിട്ട തരുവിൻ’ എന്ന്
പറഞ്ഞു; അവർ കഴുെതക്ക് േകാപ്പിട്ട െകാടുത്തു; അവൻ അതിെന്റ
പുറത്ത് കയറി ൈദവപുരുഷെന്റ പിന്നാെല െചന്നു; 14 അവൻ ഒരു
കരുേവലകത്തിൻ കീെഴ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു: ‘നീ െയഹൂദയിൽനിന്ന്
വന്ന ൈദവപുരുഷേനാ’ എന്ന് അവേനാട് േചാദിച്ച . 15അവൻ ‘അേത’
എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവേനാട:് ‘നീ എേന്നാടുകൂെട വീട്ടിൽ വന്ന്
ഭക്ഷണം കഴിക്കണം’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 അതിന് അവൻ: “എനിക്ക്
നിേന്നാടുകൂെട േപാരികേയാ നിെന്റ വിട്ടിൽ കയറുകേയാ െചയ്തുകൂടാ;
ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തുെവച്ച് നിേന്നാടുകൂെട അപ്പം തിന്നുകേയാ െവള്ളം
കുടിക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല. 17 നീ അവിെടെവച്ച് അപ്പം തിന്നുകേയാ
െവള്ളം കുടിക്കുകേയാ േപായ വഴിയായി മടങ്ങിവരികേയാ െചയ്യരുത്
എന്ന് യേഹാവ എേന്നാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 അതിന്
അവൻ: “ഞാനും നിെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകൻ ആകുന്നു;’ അപ്പം
തിന്നുകയും െവള്ളം കുടിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് നീ അവെന നിെന്റ
വീട്ടിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക’ എന്ന് ഒരു ദൂതൻ യേഹാവയുെട കല്പനയാൽ
എേന്നാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ പറഞ്ഞത്
േഭാഷ്കായിരുന്നു. 19അങ്ങെനഅവൻഅവേനാടുകൂെട െചന്ന,്അവെന്റ
വീട്ടിൽെവച്ച് അപ്പം തിന്നുകയും െവള്ളം കുടിക്കുകയും െചയ്തു. 20അവൻ
ഭക്ഷണേമശയിലിരിക്കുേമ്പാൾ, അവെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന ്രപവാചകന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 21 അവൻ െയഹൂദയിൽനിന്ന് വന്ന
ൈദവപുരുഷേനാട:് “നീ യേഹാവയുെട വചനം മറുത്ത് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കല്പന ്രപമാണിക്കാെത, 22 അപ്പം തിന്നുകയും െവള്ളം
കുടിക്കുകയും െചയ്യരുെതന്ന് നിേന്നാട് കല്പിച്ച സ്ഥലത്ത് നീ മടങ്ങിവന്ന്
അപ്പം തിന്നുകയും െവള്ളം കുടിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട് നിെന്റ
ജഡം നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട കല്ലറയിൽ വരികയില്ല” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 23 ഭക്ഷിച്ച് പാനംെചയ്ത്
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾവൃദ്ധനായ ്രപവാചകൻതാൻകൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന്രപവാചകന്
േവണ്ടി കഴുെതക്ക് േകാപ്പിട്ട െകാടുത്തു; 24 അവൻ േപാകുേമ്പാൾ

* 13. 12അവെന്റപു്രതന്മാർഅപ്പെനകാണിച്ചിരുന്നുൈദവപുരുഷൻേപായവഴിഅവെന്റപു്രതന്മാർ
കണ്ടിരുന്നു
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വഴിയിൽവച്ച് ഒരു സിംഹം അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു; അവെന്റ
ശവം വഴിയിൽ കിടന്നു, കഴുതയും സിംഹവും ശവത്തിെന്റ അരിെക
നിന്നിരുന്നു. 25 ശവം വഴിയിൽ കിടക്കുന്നതും അതിെന്റ അരിെക
സിംഹം നില്ക്കുന്നതും കണ്ട്, വഴിേപാക്കർ വൃദ്ധനായ ്രപവാചകൻ
പാർക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ െചന്ന് അറിയിച്ച . 26 അവെന വഴിയിൽനിന്ന്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന ്രപവാചകൻ അത് േകട്ടേപ്പാൾ: ‘അവൻ യേഹാവയുെട
വചനം അനുസരിക്കാത്ത ൈദവപുരുഷൻ തേന്ന; യേഹാവ അവേനാട്
അരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരം യേഹാവ അവെന സിംഹത്തിന് ഏല്പിച്ച ;
അത് അവെന കീറി െകാന്നുകളഞ്ഞു’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 27 പിെന്ന അവൻ
തെന്റ പു്രതന്മാേരാട:് ‘കഴുെതക്കു േകാപ്പിട്ട തരുവിൻ’ എന്ന് പറഞ്ഞു.
28 അവർ േകാപ്പിട്ട െകാടുത്തു. അവൻ െചന്നേപ്പാൾ ശവം വഴിയിൽ
കിടക്കുന്നതും ശവത്തിെന്റ അരിെക കഴുതയും സിംഹവും നില്ക്കുന്നതും
കണ്ടു; സിംഹം ശവെത്ത തിന്നുകേയാ കഴുതെയ കീറിക്കളകേയാ
െചയ്തിരുന്നില്ല. 29 വൃദ്ധനായ ്രപവാചകൻ ൈദവപുരുഷെന്റ ശവം
എടുത്ത് കഴുതപ്പ റത്ത് െവച്ച് െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ തെന്റ പട്ടണത്തിൽ
എത്തി അവെനക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച് അവെന അടക്കം െചയ്തു. 30അവൻ
തെന്റ സ്വന്തകല്ലറയിൽ ശവം െവച്ചിട്ട് അവെനക്കുറിച്ച:് ‘അേയ്യാ എെന്റ
സേഹാദരാ’ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വിലാപം കഴിച്ച . 31അവെന അടക്കം
െചയ്തേശഷം അവൻ തെന്റ പു്രതന്മാേരാട:് “ഞാൻ മരിച്ചേശഷം
നിങ്ങൾ എെന്ന ൈദവപുരുഷെന അടക്കം െചയ്തിരിക്കുന്ന കല്ലറയിൽ
തേന്ന അടക്കം െചേയ്യണം; അവെന്റ അസ്ഥികള െട അരിെക എെന്റ
അസ്ഥികള ം ഇേടണം. 32 അവൻ േബേഥലിെല യാഗപീഠത്തിനും
ശമര്യപട്ടണങ്ങളിെല സകലപൂജാഗിരിേക്ഷ്രതങ്ങൾക്കും വിേരാധമായി
യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം വിളിച്ച പറഞ്ഞ വചനം നിശ്ചയമായി
സംഭവിക്കും”എന്ന് പറഞ്ഞു.

33 ഈ സംഭവത്തിനുേശഷവും െയാേരാെബയാം തെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗം
വിട്ട തിരിയാെത പിെന്നയും സർവ്വജനത്തിൽനിന്നും തനിക്ക് േബാധിച്ചവെര
േവർതിരിച്ച് പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാരായി നിയമിച്ച . 34 െയാേരാെബയാം
ഗൃഹെത്തഭൂമിയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയത്തക്കവണ്ണംഈകാര്യംഅവർക്ക്
പാപമായ്തീർന്നു.

14
1 ആ കാലത്ത് െയാേരാെബയാമിെന്റ മകൻ അബീയാവ് േരാഗിയായി
കിടപ്പിലായി. 2െയാേരാെബയാംതെന്റഭാര്യേയാട:് “നീെയാേരാെബയാമിെന്റ
ഭാര്യ എന്ന് ആരും അറിയാതവണ്ണം േവഷംമാറി ശീേലാവിേലക്ക്
േപാേകണം; ‘ഈ ജനത്തിന് ഞാൻ രാജാവാകും’ എന്ന് എേന്നാട് പറഞ്ഞ
അഹീയാ്രപവാചകൻ അവിെട ഉണ്ടേല്ലാ. 3 നിെന്റ കയ്യിൽ പത്ത് അപ്പവും
കുെറ അടകള ം ഒരു തുരുത്തി േതനും എടുത്ത് അവെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ല ക; കുട്ടിയുെട കാര്യം എന്താകും എന്ന് അവൻ നിെന്ന അറിയിക്കും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭാര്യ അങ്ങെന തേന്ന െചയ്തു;
അവൾ പുറെപ്പട്ട് ശീേലാവിൽ അഹീയാവിെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു; എന്നാൽ
അഹീയാവിന് വാർദ്ധക്യം നിമിത്തം കണ്ണ് മങ്ങിയിരിരുന്നതുെകാണ്ട്
കാണ്മാൻ കഴിയാെതയിരുന്നു. 5 എന്നാൽ യേഹാവ അഹീയാവിേനാട:്
‘െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭാര്യ തെന്റ മകെനക്കുറിച്ച് നിേന്നാട് േചാദിപ്പാൻ
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വരുന്നു; അവൻ േരാഗിയായി കിടക്കുന്നു; നീ അവേളാട് ഇന്നിന്ന്രപകാരം
സംസാരിക്കണം; അവൾ അകത്ത് വരുേമ്പാൾ അന്യസ്്രതീയുെട ഭാവം
നടിക്കും’ എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 6 അവൾ വാതിൽ കടക്കുേമ്പാൾ
അവള െട കാെലാച്ച അഹിയാവ് േകട്ടിട്ട് പറഞ്ഞത:് െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഭാര്യേയ, അകത്ത് വരിക; നീ ഒരു അന്യസ്്രതീ എന്ന് അഭിനയിക്കുന്നത്
എന്തിന?് അശുഭവർത്തമാനം നിെന്ന അറിയിക്കുവാൻ എനിക്ക്
നിേയാഗം ഉണ്ട്. 7 നീ െചന്ന് െയാേരാെബയാമിേനാട് പറേയണ്ടത:്
“യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഞാൻ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന് നിെന്ന ഉയർത്തി, എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിന് ്രപഭുവാക്കി. 8രാജത്വം ദാവീദ് ഗൃഹത്തിൽനിന്ന്കീറിെയടുത്ത്
നിനക്ക് തന്നു; എങ്കിലും എെന്റ കല്പനകെള ്രപമാണിക്കയും എനിക്ക്
്രപസാദമുള്ളതു മാ്രതം െചയ് വാൻ പൂർണ്ണമനേസ്സാടുകൂെട എെന്ന
അനുസരിക്കുകയും െചയ്ത എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെനേപ്പാെല നീ
ഇരിക്കാെത 9 നിനക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരക്കാള ം അധികം
േദാഷം െചയ്തു; എെന്ന േകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന് നീ അന്യേദവന്മാെരയും
വി്രഗഹങ്ങെളയും ഉണ്ടാക്കി എെന്ന പുറന്തള്ളികളഞ്ഞു 10 അതുെകാണ്ട്
ഇതാ, ഞാൻ െയാേരാെബയാമിെന്റ ഗൃഹത്തിന് അനർത്ഥം വരുത്തി,
െയാേരാെബയാമിനുള്ള സ്വത്രന്തനും ദാസനും ആയ പുരുഷ്രപജെയ
ഒെക്കയും യി്രസാേയലിൽനിന്ന് േഛദിക്കയും കാഷ്ഠം േകാരിക്കളയുന്നതു
േപാെല െയാേരാെബയാമിെന്റ ഗൃഹം അേശഷം മുടിഞ്ഞുേപാകും
വെര അതിെന േകാരിക്കളകയും െചയ്യ ം. 11 െയാേരാെബയാമിെന്റ
സന്തതിയിൽപട്ടണത്തിൽെവച്ച് മരിക്കുന്നവെനനായ്ക്കള ംവയലിൽെവച്ച്
മരിക്കുന്നവെന ആകാശത്തിെല പക്ഷികള ം തിന്നും; യേഹാവ അത്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 12ആകയാൽ നീ എഴുേന്നറ്റ് വീട്ടിേലക്കു േപാക;
നിെന്റ കാൽ പട്ടണത്തിന്നകത്ത് ചവിട്ട േമ്പാൾ കുട്ടി മരിച്ച േപാകും.
13 യി്രസാേയെലാെക്കയും അവെനക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച് അവെന അടക്കം
െചയ്യ ം; െയേരാെബയാമിെന്റ ഗൃഹത്തിൽെവച്ച് അവനിൽ മാ്രതം
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമുള്ള കാര്യം അല്പം
കാണുകയാൽ െയാേരാെബയാമിെന്റ സന്തതിയിൽ അവെന മാ്രതം
കല്ലറയിൽ അടക്കം െചയ്യ ം. 14 യേഹാവ തനിക്ക് യി്രസാേയലിൽ
ഒരു രാജാവിെന എഴുേന്നല്പിക്കും; അവൻ അന്ന് െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഗൃഹെത്ത േഛദിച്ച കളയും; ഇതാണ് ആ ദിവസം, അേത ഇേപ്പാൾ
തേന്ന! 15 യി്രസാേയൽ അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ ഉണ്ടാക്കി യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് ഞാങ്ങണ െചടി െവള്ളത്തിൽ ആടുന്നതുേപാെല
ആടത്തക്കവണ്ണം യേഹാവ അവെര അടിച്ച് അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്ക്
താൻ െകാടുത്തഈനല്ലേദശത്തുനിന്ന്അവെരപറിെച്ചടുത്ത് നദിക്കക്കെര
ചിതറിച്ച കളയും. 16 പാപം െചയ്കയും യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം
െചയ്യിക്കയും െചയ്ത െയാേരാെബയാമിെന്റ പാപംനിമിത്തം അവൻ
യി്രസാേയലിെന ഉേപക്ഷിച്ച കളയും. 17അേപ്പാൾ െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഭാര്യ എഴുേന്നറ്റ് പുറെപ്പട്ട് തിർസ്സയിൽ വന്നു; അവൾ അരമനയുെട
ഉമ്മരപ്പടി കടന്നേപ്പാൾ കുട്ടി മരിച്ച . 18 യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ
അഹീയാ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരം അവർ
അവെന അടക്കം െചയ്തു. യി്രസാേയെലാെക്കയും അവെനക്കുറിച്ച്
വിലാപംകഴിച്ച . 19െയാേരാെബയാംയുദ്ധംെചയ്തതും രാജ്യംവാണതുമായ
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അവെന്റ മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 20 െയാേരാെബയാം
വാണകാലം ഇരുപത്തിരണ്ട് സംവത്സരം ആയിരുന്നു; അവൻ തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന്റ മകനായ നാദാബ് അവന്
പകരം രാജാവായി.

21 ശേലാേമാെന്റ മകൻ െരഹെബയാം െയഹൂദയിൽ വാണു. അവൻ
വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ നാല്പെത്താന്ന് വയസ്സായിരുന്നു; യേഹാവ
തെന്റ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ എല്ലാ യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽ നിന്നും
തിരെഞ്ഞടുത്ത നഗരമായ െയരൂശേലമിൽ അവൻ പതിേനഴ് സംവത്സരം
വാണു. അവെന്റ അമ്മ അേമ്മാന്യസ്്രതീയായ നയമാ ആയിരുന്നു.
22 െയഹൂദാ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ ്രപവർത്തിച്ച ; തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ അധികമായി അവർ പാപംെചയ്ത് യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിച്ച . 23 അവർ ഉയർന്ന കുന്നിേന്മലും പച്ചമരത്തിൻകീഴിലും,
പൂജാഗിരികള ം സ്തംഭവി്രഗഹങ്ങള ം അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം ഉണ്ടാക്കി.
24 ൈലംഗികൈവകൃതവും േദശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു; യേഹാവ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികള െട
സകലേമ്ലച്ഛതകള ം അവർ അനുകരിച്ച . 25 എന്നാൽ െരഹെബയാം
രാജാവിെന്റ അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ശീശക്ക്
െയരൂശേലമിെന ആ്രകമിച്ച,് 26 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെലയും
രാജധാനിയിെലയും ഭണ്ഡാരങ്ങൾ എല്ലാം കവർന്നു; ശേലാേമാൻ
ഉണ്ടാക്കിയ െപാൻപരിചകള ം എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. 27 ഇവയ്ക്ക്
പകരം െരഹെബയാംരാജാവ് താ്രമംെകാണ്ട് പരിചകൾ ഉണ്ടാക്കി,
രാജധാനിയുെട വാതിൽ കാവൽക്കാരായഅകമ്പടിനായകന്മാെര ഏല്പിച്ച .
28 രാജാവ് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െചല്ല േമ്പാൾ അകമ്പടികൾഅവ
ധരിക്കയും അതിനുേശഷം കാവൽ മുറിയിൽ തിരിെക െകാണ്ടുെചന്ന്
െവക്കുകയുംെചയ്യ ം. 29െരഹെബയാമിെന്റമറ്റള്ളവൃത്താന്തങ്ങള ംഅവൻ
െചയ്തെതാെക്കയുംെയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെടവൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ? 30 െയാേരാെബയാമിനും െരഹെബയമിനും
തമ്മിൽ ജീവപര്യന്തം യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. 31 െരഹെബയാം തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽഅവെന അടക്കം െചയ്തു. അേമ്മാന്യസ്്രതീയായ
നയമാ ആയിരുന്നു അവെന്റ അമ്മ. അവെന്റ മകൻ അബീയാം അവന്
പകരം രാജാവായി.

15
1 െനബാത്തിെന്റ മകൻ െയാേരാെബയാംരാജാവിെന്റ പതിെനട്ടാം
ആണ്ടിൽ അബിയാം െയഹൂദയിൽ രാജാവായി. 2 അവൻ മൂന്ന്
സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു; അബീശാേലാമിെന്റ പൗ്രതി ആയ
അവെന്റ അമ്മയുെട േപര് മയഖാ എന്നായിരുന്നു. 3 തെന്റ അപ്പൻ മുമ്പ്
െചയ്തിരുന്ന സകലപാപങ്ങള ം അവൻ െചയ്തു; അവെന്റ ഹൃദയം,
തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ ഹൃദയംേപാെല ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
ഏകാ്രഗമായിരുന്നില്ല. 4എങ്കിലും ദാവീദിെന ഓർത്ത് അവെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവന് െയരുശേലമിൽ ഒരു ദീപം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു
അനന്തരാവകാശിെയ നൽകുകയും െയരൂശേലമിെന നിലനിർത്തുകയും



1 രാജാക്കന്മാർ 15:5 559 1 രാജാക്കന്മാർ 15:21

െചയ്തു. 5 ദാവീദ് തെന്റ ആയുഷ്ക്കാലെത്താെക്കയും യേഹാവയ്ക്ക്
്രപസാദമായുള്ളത് െചയ്തു;ഹിത്യനായഊരീയാവിെന്റ കാര്യത്തിൽ ഒഴിെക
യേഹാവയുെട കല്പനകളിൽ ഒന്നുേപാലും താൻ പാലിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല.
6 െരഹെബയാമും െയാേരാെബയാമും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധം
അബീയാമിെന്റകാലത്തും തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. 7അബീയാമിെന്റ മറ്റള്ള
വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. അബീയാമും
െയാേരാെബയാമും തമ്മിലും യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. 8അബിയാം തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവർ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
അവെന അടക്കം െചയ്തു; അവെന്റ മകൻ ആസാ അവന് പകരം
രാജാവായി.

9 യി്രസാേയൽ രാജാവായ െയാേരാെബയാമിെന്റ ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ
ആസാ െയഹൂദയിൽ രാജാവായി. 10അവൻ നാല്പെത്താന്ന് സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവെന്റ പിതാമഹിക്ക് മയഖാ എന്ന് േപർ;
അവൾ അബിശാേലാമിെന്റ പൗ്രതി ആയിരുന്നു. 11 ആസാ തെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെനേപ്പാെല യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായുള്ളത്
െചയ്തു. 12 അവൻ പുരുഷേവശ്യകെള േദശത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കി,
തെന്റ പിതാക്കന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സകലവി്രഗഹങ്ങെളയും
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 13 തെന്റ പിതാമഹിയായ മയഖ അേശെരക്ക്
ഒരു േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതുെകാണ്ട് അവൻ അവെള
രാജ്ഞിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു; ആസാഅവള െട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം
െവട്ടിമുറിച്ച് കിേ്രദാൻ േതാട്ടിന്നരിെകെവച്ച് ചുട്ട കളഞ്ഞു. 14 എന്നാൽ
പൂജാഗിരികൾക്ക് നീക്കംവന്നില്ല. എങ്കിലും ആസയുെട ഹൃദയം അവെന്റ
ജീവകാലെത്താെക്കയും യേഹാവയിൽ ഏകാ്രഗമായിരുന്നു. 15 െവള്ളി,
െപാന്ന,് മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന തെന്റ അപ്പൻ നിേവദിച്ചതും
താൻ സ്വയം നിേവദിച്ചതുമായ വസ്തുക്കൾ, അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്നു. 16ആസയും യി്രസാേയൽ രാജാവായ
ബെയശയും തമ്മിൽ ജീവപര്യന്തം യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. 17 യി്രസാേയൽ
രാജാവായ ബെയശാ െയഹൂദയുെടേനെര വന്ന്, രാമെയ പണിത് ഉറപ്പിച്ച ;
െയഹൂദാ രാജാവായ ആസയുെട അടുക്കേലക്കുള്ള േപാക്കുവരവ്
തടയുകയായിരുന്നു അവെന്റ ലക്ഷ്യം. 18അേപ്പാൾ ആസാ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെലയും രാജധാനിയിെലയും ഭണ്ഡാരത്തിെല െവള്ളിയും
െപാന്നും എടുത്ത് തെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; അവൻ
ദമാസ്കസിൽ പാർത്തിരുന്ന െഹേസ്യാെന്റ മകനായ ത്രബിേമ്മാെന്റ മകൻ
െബൻ-ഹദദ് എന്ന അരാംരാജാവിന് അവെയ െകാടുത്തയച്ച : 19 “എെന്റ
അപ്പനും നിെന്റ അപ്പനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സഖ്യത േപാെല നമുക്ക്
തമ്മിലും ഒരു സഖ്യതയിൽ ഏർെപ്പടാം; ഇതാ,ഞാൻ നിനക്ക് സമ്മാനമായി
െവള്ളിയും െപാന്നും െകാടുത്തയക്കുന്നു; യി്രസാേയൽ രാജാവായ
ബെയശാ എെന്നവിട്ട േപാേകണ്ടതിന് നീ െചന്ന് അവേനാടുള്ള നിെന്റ
സഖ്യത ത്യജിേക്കണം”എന്ന് പറയിച്ച . 20 െബൻ-ഹദദ് ആസാരാജാവിെന്റ
അേപക്ഷ േകട്ട,് തെന്റ േസനാപതികെള യി്രസാേയൽപട്ടണങ്ങൾക്ക് േനെര
അയച്ച് ഈേയാനും ദാനും ആേബൽ-േബത്ത-്മയഖയും കിേന്നെരത്ത്
മുഴുവനും നഫ്താലിേദശെമാെക്കയും പിടിച്ചടക്കി. 21 ബെയശാ അത്
േകട്ടേപ്പാൾ രാമാ പണിയുന്നത് നിർത്തലാക്കി,തിർസ്സയിൽതേന്നപാർത്തു.



1 രാജാക്കന്മാർ 15:22 560 1 രാജാക്കന്മാർ 16:2

22ആസാ രാജാവ് ഒരു വിളംബരം ്രപസിദ്ധമാക്കി െയഹൂദെയ മുഴുവനും
വിളിച്ച കൂട്ടി; അവർ െചന്ന് ബെയശാ പണിത് ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന രാമയുെട
കല്ല ം മരവും എടുത്ത് െകാണ്ടുവന്നു; ആസാ രാജാവ് അവ െകാണ്ട്
െബന്യാമീനിെല ഗിബയും മിസ്പയും പണിത് ഉറപ്പിച്ച . 23 ആസയുെട
മറ്റ ള്ള സകല ചരി്രതങ്ങള ം അവെന്റ വീര്യ്രപവൃത്തികള ം അവൻ
െചയ്തെതാെക്കയും, പട്ടണങ്ങൾ പണിതതും െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. എന്നാൽ അവെന്റ
വാർദ്ധക്യകാലത്ത് അവെന്റ കാലുകൾക്ക് േരാഗം ബാധിച്ച . 24ആസാ
തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ അവെന അടക്കം
െചയ്തു;അവെന്റമകനായ െയേഹാശാഫാത്ത്അവന് പകരം രാജാവായി.

25 െയഹൂദാ രാജാവായ ആസയുെട രണ്ടാം ആണ്ടിൽ
െയാേരാെബയാമിെന്റ മകൻ നാദാബ് യി്രസാേയലിൽ രാജാവായി;
അവൻ രണ്ട് സംവത്സരം യി്രസാേയലിൽ വാണു. 26 അവൻ
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്ത് തെന്റഅപ്പെന്റ വഴിയിലും അവൻ
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് െചയ്യിച്ച പാപത്തിലും നടന്നു. 27 എന്നാൽ
യിസ്സാഖാർേഗാ്രതക്കാരനായ അഹിയാവിെന്റ മകൻ ബെയശാ അവന്
വിേരാധമായി കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി; നാദാബും എല്ലാ യി്രസാേയലും
െഫലിസ്ത്യരുെട ഗിെബ്ബേഥാെന ഉപേരാധിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ ബെയശാ
അവിെടവച്ച് അവെന െകാന്നു. 28 ബെയശാ അവെന െയഹൂദാ
രാജാവായ ആസയുെട മൂന്നാം ആണ്ടിൽ െകാന്ന് അവന് പകരം
രാജാവായി. 29 അവൻ രാജാവായ ഉടൻ തെന്ന െയാേരാെബയാം
ഗൃഹെത്ത മുഴുവനും െകാെന്നാടുക്കി; യേഹാവ ശീേലാന്യനായ
അഹിയാവ് എന്ന തെന്റ ദാസൻമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരം
അവൻ െയാേരാെബയാമിെന്റ കുടുംബത്തിൽ ജീവനുള്ള ഒന്നിെനയും
േശഷിപ്പിക്കാെത നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 30 െയാേരാെബയാം െചയ്തതും
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് െചയ്യിച്ചതുമായ പാപങ്ങൾ നിമിത്തവും
അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ചതു
നിമിത്തവും ഇ്രപകാരം സംഭവിച്ച . 31 നാദാബിെന്റ മറ്റള്ള ്രപവൃത്തികള ം
അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 32 ആസയും
യി്രസാേയൽ രാജാവായ ബെയശയും തമ്മിൽ ജീവപര്യന്തം യുദ്ധം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 33 െയഹൂദാ രാജാവായ ആസയുെട വാഴ്ചയുെട മൂന്നാം
ആണ്ടിൽ അഹീയാവിെന്റ മകൻ ബെയശാ എല്ലാ യി്രസാേയലിനും
രാജാവായി തിർസ്സയിൽ ഇരുപത്തിനാല് സംവത്സരം വാണു. 34അവൻ
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് െചയ്ത് െയാേരാെബയാമിെന്റ
വഴിയിലുംഅവൻയി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് െചയ്യിച്ചപാപത്തിലും നടന്നു.

16
1 ബെയശക്ക് വിേരാധമായി ഹനാനിയുെട മകൻ േയഹൂവിന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായത:് 2 “ഞാൻ നിെന്ന െപാടിയിൽനിന്ന്
ഉയർത്തി എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന് ്രപഭുവാക്കിെവച്ച ;
നീേയാ െയാേരാെബയാമിെന്റ വഴിയിൽ നടന്ന് എനിക്ക് േകാപം
ജ്വലിക്കത്തക്കവണ്ണം യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച ;
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3 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ബെയശെയയും അവെന്റ ഗൃഹെത്തയും
നിേശ്ശഷം നശിപ്പിക്കും; നിെന്റ ഗൃഹെത്ത െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെന്റ ഗൃഹെത്തേപ്പാെല ആക്കും. 4 ബെയശയുെട
സന്തതികളിൽ പട്ടണത്തിൽെവച്ച് മരിക്കുന്നവെന നായ്ക്കള ം
വയലിൽെവച്ച് മരിക്കുന്നവെന ആകാശത്തിെല പക്ഷികള ം തിന്നും”.
5 ബെയശയുെട മറ്റ് ്രപവൃത്തികള ം അവൻ െചയ്ത വീര്യ്രപവൃത്തികള ം
യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 ബെയശാ തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന തിർസ്സയിൽ അടക്കം െചയ്തു; അവെന്റ
മകൻ ഏലാ അവന് പകരം രാജാവായി. 7 ബെയശാ യേഹാവയുെട
കൺമുൻപിൽ െയാേരാെബയാംഗൃഹെത്തേപ്പാെല സകല ദുഷ്ടതകള ം
്രപവൃത്തിച്ച് യേഹാവെയ േകാപിപ്പിക്കയും അവെര െകാന്നുകളകയും
െചയ്തതുെകാണ്ടേ്രത അവെന്റ ഗൃഹത്തിന് വിേരാധമായി ഹനാനിയുെട
മകൻ േയഹൂ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായത.്
8 െയഹൂദാ രാജാവായആസയുെട ഇരുപത്താറാംആണ്ടിൽബെയശയുെട
മകൻ ഏലാ യി്രസാേയലിൽ രാജാവായി തിർസ്സയിൽ രണ്ട് സംവത്സരം
വാണു. 9 എന്നാൽ രഥങ്ങളിൽ പകുതിക്ക് അധിപതിയായ സി്രമി
എന്ന അവെന്റ ഭൃത്യൻ അവന് വിേരാധമായി കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി;
ഏലാ തിർസ്സയിെല രാജധാനിവിചാരകനായ അർസ്സയുെട വീട്ടിൽ
മദ്യപിച്ച് ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ 10 സി്രമി അകത്ത് കടന്ന് െയഹൂദാ
രാജാവായ ആസയുെട ഇരുപേത്തഴാം ആണ്ടിൽ അവെന െവട്ടിെക്കാന്ന്
അവന് പകരം രാജാവായി. 11 അവൻ രാജാവായി സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുന്നേപ്പാൾ ബെയശയുെട ഗൃഹെത്ത മുഴുവനും നശിപ്പിച്ച ; ആ
കുടുംബത്തിെന്റ ചാർച്ചക്കാരിേലാ സ്േനഹിതരിേലാ ഒരു പുരുഷ്രപജെയ
േപാലും അവൻ േശഷിപ്പിച്ചില്ല. 12അങ്ങെന ബെയശയും അവെന്റ മകൻ
ഏലയും തങ്ങള െട മിഥ്യാമൂർത്തികളാൽ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച,് തങ്ങൾ െചയ്തതും യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട്
െചയ്യിച്ചതുമായസകലപാപങ്ങള ം നിമിത്തം 13യേഹാവ േയഹൂ്രപവാചകൻ
മുഖാന്തരം ബെയശക്ക് വിേരാധമായി അരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരം സി്രമി
ബെയശയുെട ഭവനെത്ത മുഴുവനും നി്രഗഹിച്ച കളഞ്ഞു. 14 ഏലയുെട
മറ്റ ള്ള വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
15 െയഹൂദാ രാജാവായ ആസയുെട ഇരുപേത്തഴാം ആണ്ടിൽ സി്രമി
തിർസ്സയിൽ ഏഴു ദിവസം രാജാവായിരുന്നു; അന്ന് പടജ്ജനം
െഫലിസ്ത്യരുെട ഗിെബ്ബേഥാൻ ഉപേരാധിച്ചിരിക്കയായിരുന്നു. 16 സി്രമി
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി രാജാവിെന െകാന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് പാളയം
ഇറങ്ങിയിരുന്ന പടജ്ജനം േകട്ടേപ്പാൾ എല്ലാ യി്രസാേയലും അന്ന് തേന്ന
പാളയത്തിൽെവച്ച് േസനാധിപതിയായ ഒ്രമിെയ യി്രസാേയലിന് രാജാവായി
വാഴിച്ച . 17 ഉടെന ഒ്രമിയും എല്ലാ യി്രസാേയലും ഗിെബ്ബേഥാൻ വിട്ട െചന്ന്
തിർസ്സെയ ഉപേരാധിച്ച . 18 പട്ടണം പിടിക്കെപ്പട്ട എന്ന് സി്രമി കണ്ടേപ്പാൾ
രാജധാനിയുെട ഉൾമുറിയിൽ കടന്ന് രാജധാനിക്ക് തീെവച്ച് അതിനകത്ത്
സ്വയം മരിച്ച . 19 സ്വയം പാപംെചയ്യ കയും യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട്
പാപം െചയ്യിക്കുകയും െചയ്ത െയാേരാെബയാമിെന്റ വഴികളിൽ
നടന്ന് യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ്രപവൃത്തിച്ചതിനാൽ തേന്ന
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ഇങ്ങെന സംഭവിച്ച . 20 സി്രമിയുെട മറ്റ് ്രപവൃത്തികള ം അവൻ
ഉണ്ടാക്കിയ ഗൂഢാേലാചനയും യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 അന്ന്
യി്രസാേയൽജനം രണ്ട് ഭാഗമായി പിരിഞ്ഞു; പകുതി ജനം ഗീനത്തിെന്റ
മകനായ തിബ്നിെയ രാജാവാേക്കണ്ടതിന് അവെന്റ പക്ഷം േചർന്നു;
മെറ്റ പകുതി ഒ്രമിയുെട പക്ഷം േചർന്നു. 22 എന്നാൽ ഒ്രമിയുെട
അനുയായികൾ ഗീനത്തിെന്റ മകൻ തിബ്നിയുെട പക്ഷെത്ത േതാല്പിച്ച ;
അങ്ങെന തിബ്നി െകാല്ലെപ്പടുകയും ഒ്രമി രാജാവാകയും െചയ്തു.
23 െയഹൂദാ രാജാവായ ആസയുെട മുപ്പെത്താന്നാം ആണ്ടിൽ ഒ്രമി
യി്രസാേയലിൽ രാജാവായി പ്രന്തണ്ട് സംവത്സരം വാണു; തിർസ്സയിൽ
അവൻ ആറ് സംവത്സരം വാണു. 24 പിെന്ന അവൻ േശെമരിേനാട്
ശമര്യാമല ഏകേദശം 70 കിേലാ്രഗാം* െവള്ളിക്ക് വാങ്ങി ആ മലമുകളിൽ
പട്ടണം പണിതു; താൻ പണിത പട്ടണത്തിന് മലയുടമസ്ഥനായിരുന്ന
േശെമരിെന്റ േപരിൻ ്രപകാരം ശമര്യാ എന്ന് േപരിട്ട . 25 ഒ്രമി യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായുള്ളത് െചയ്തു; തനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരക്കാള ം
അധികം േദാഷം ്രപവർത്തിച്ച . 26 അവൻ െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെന്റഎല്ലാവഴികളിലുംനടന്ന്,യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായ
യേഹാവെയ തങ്ങള െട മിഥ്യാമൂർത്തികളാൽ േകാപിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച . 27 ഒ്രമി െചയ്ത മറ്റള്ള
്രപവൃത്തികള ംഅവെന്റ വീര്യ്രപവൃത്തികള ം യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28 ഒ്രമി തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; ശമര്യയിൽ അവെന അടക്കം
െചയ്തു. അവെന്റ മകൻ ആഹാബ് അവന് പകരം രാജാവായി.
29 െയഹൂദാ രാജാവായ ആസയുെട മുപ്പെത്തട്ടാം ആണ്ടിൽ ഒ്രമിയുെട
മകൻ ആഹാബ് യി്രസാേയലിൽ രാജാവായി; അവൻ ശമര്യയിൽ
യി്രസാേയലിെന ഇരുപത്തുരണ്ട് സംവത്സരം വാണു. 30 ഒ്രമിയുെട
മകൻ ആഹാബ് തനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരക്കാള ം അധികം
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് െചയ്തു. 31 െനബാത്തിെന്റ മകൻ
െയാേരാെബയാമിെന്റ പാപങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് േപാരാ എന്ന് േതാന്നുമാറ്
അവൻ സീേദാന്യരാജാവായ എത്ത-്ബാലിെന്റ മകൾ ഈേസെബലിെന
വിവാഹം കഴിക്കുകയും ബാലിെന േസവിച്ച് നമസ്കരിക്കയും െചയ്തു.
32 താൻ ശമര്യയിൽ പണിത ബാലിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ അവൻ ബാലിന്
ഒരു ബലിപീഠം ഉണ്ടാക്കി. 33 ആഹാബ് ഒരു അേശരാ്രപതിഷ്ഠയും
ഉണ്ടാക്കി;അങ്ങെനഅവൻ തനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാെരക്കാള ം അധികം േദാഷം ്രപവർത്തിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച . 34അവെന്റ കാലത്ത് േബേഥല്യനായ
ഹീേയൽ െയരിേഹാ പണിതു; യേഹാവ നൂെന്റ മകനായ േയാശുവ
മുഖാന്തരംഅരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരംഅതിെന്റഅടിസ്ഥാനം ഇട്ടേപ്പാൾ
അവന് അബീറാം എന്ന മൂത്തമകനും അതിെന്റ പടിവാതിൽ െവച്ചേപ്പാൾ

* 16. 24 ഏകേദശം 70കിേലാ്രഗാം രണ്ട് താലന്ത്
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െശഗൂബുഎന്നഇളയമകനും നഷ്ടമായി†.
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1എന്നാൽ ഗിെലയാദിെല തിശ്ബിയിൽനിന്നുള്ള തിശ്ബ്യനായ ഏലീയാവ്
ആഹാബിേനാട:് “ഞാൻ േസവിച്ച നില്ക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയാണ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാെത ഈയാണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും
ഉണ്ടാകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 പിെന്ന അവന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
ഉണ്ടായത:് 3 “നീ ഇവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് കിഴേക്കാട്ട് െചന്ന് േയാർദ്ദാനിേലക്ക്
ഒഴുകുന്ന െകരീത്ത് േതാട്ടിനരിെക ഒളിച്ചിരിക്ക. 4 േതാട്ടിൽനിന്ന് നീ
കുടിച്ച െകാേള്ളണം; അവിെട നിനക്ക് ഭക്ഷണം തേരണ്ടതിന് ഞാൻ
മലങ്കാക്കേയാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 5അങ്ങെനഅവൻേപായി യേഹാവയുെട
കല്പന്രപകാരം െചയ്തു; േയാർദ്ദാനിേലക്ക് ഒഴുകുന്നെകരീത്ത് േതാട്ടിനരിെക
പാർത്തു. 6 മലങ്കാക്ക അവന് രാവിെലയും ൈവകുേന്നരത്തും
അപ്പവും ഇറച്ചിയും െകാണ്ടുവന്ന് െകാടുത്തു; േതാട്ടിൽനിന്ന് അവൻ
കുടിച്ച . 7 എന്നാൽ േദശത്ത് മഴ െപയ്യാതിരുന്നതിനാൽ കുെറ ദിവസം
കഴിഞ്ഞേശഷം േതാട് വറ്റിേപ്പായി. 8 അേപ്പാൾ അവന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായത:് 9 നീ എഴുേന്നറ്റ് സീേദാനിെല സാെരഫാത്തിൽ െചന്ന്
അവിെടതാമസിക്കുക;നിെന്നപുലർേത്തണ്ടതിന്അവിെട ഒരുവിധവേയാട്
ഞാൻ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 10അങ്ങെന അവൻ എഴുേന്നറ്റ് സാെരഫാത്തിന്
േപായി. അവൻ പട്ടണവാതില്ക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവിെട ഒരു വിധവ
വിറക് െപറുക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. അവൻഅവേളാട് “എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ
ഒരു പാ്രതത്തിൽ കുെറ െവള്ളം െകാണ്ടുവേരണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
11അവൾെകാണ്ടുവരുവാനായിേപാകുേമ്പാൾ, “ഒരുകഷണംഅപ്പവുംകൂെട
നിെന്റകയ്യിൽെകാണ്ടുവേരണേമ”എന്ന്അവൻഅവേളാട്വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
12അതിന് അവൾ: “നിെന്റൈദവമായ യേഹാവയാണ,കലത്തിൽ ഒരു പിടി
മാവും തുരുത്തിയിൽഅല്പം എണ്ണയും മാ്രതമല്ലാെത എനിക്ക് ഒരു അപ്പവും
ഇല്ല. ഞാൻ ഇതാ, രണ്ട് വിറക് െപറുക്കുന്നു; ഇത് െകാണ്ടുെചന്ന് എനിക്കും
എെന്റ മകനും േവണ്ടി ഭക്ഷണം പാകംെചയ്ത് ഞങ്ങൾ തിന്നേശഷം
ഭക്ഷണമില്ലാെത മരിപ്പാനിരിക്കയാകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 13 ഏലീയാവ്
അവേളാട:് “ഭയെപ്പേടണ്ടാ; െചന്ന് നീ പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്യ ക;
എന്നാൽ ആദ്യം എനിക്ക് െചറിേയാരു അട ഉണ്ടാക്കി െകാണ്ടുവരിക;
പിെന്ന നിനക്കും നിെന്റ മകനും േവണ്ടി ഉണ്ടാക്കിെക്കാൾക. 14 ‘യേഹാവ
ഭൂമിയിൽ മഴ െപയ്യിക്കുന്ന നാൾവെര കലത്തിെല മാവ് തീർന്നുേപാകയില്ല;
ഭരണിയിെല എണ്ണ കുറഞ്ഞുേപാകയും ഇല്ല’ എന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 അവൾ
ഏലീയാവ് പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്തു; അങ്ങെന അവള ം അവനും
അവള െട വീട്ട കാരും ഏറിയനാൾ അേഹാവൃത്തികഴിച്ച . 16 യേഹാവ
ഏലീയാമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരം കലത്തിെല മാവ്
തീർന്നുേപായില്ല, ഭരണിയിെല എണ്ണ കുറഞ്ഞുേപായതുമില്ല. 17അനന്തരം
വീട്ട ടമസ്ഥയായ സ്്രതീയുെട മകൻ േരാഗിയായി; േരാഗം ഗുരുതരമായി
തീർന്നിട്ട് അവനിൽ ശ്വാസം ഇല്ലാെതയായി. 18 അേപ്പാൾ അവൾ

† 16. 34 അവെന്റ കാലത്ത് േബേഥല്യനായ ഹീേയൽ െയരിേഹാ പണിതു; യേഹാവ നൂെന്റ
മകനായ േയാശുവ മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരം അതിെന്റ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടേപ്പാൾ
അവന് അബീറാം എന്ന മൂത്തമകനും അതിെന്റ പടിവാതിൽ െവച്ചേപ്പാൾ െശഗൂബു എന്ന ഇളയ
മകനും നഷ്ടമായി േയാശുവ 6:26 േനാക്കുക
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ഏലീയാേവാട്: “അേയ്യാ ൈദവപുരുഷേന, എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ
എന്ത?് എെന്റ പാപം ഓർപ്പിേക്കണ്ടതിനും എെന്റ മകെന െകാേല്ലണ്ടതിനും
ആകുന്നുേവാ നീ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നത്” എന്ന് േചാദിച്ച 19 അവൻ
അവേളാട:് “നിെന്റ മകെന ഇങ്ങ് തരിക” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവെന
അവള െട മടിയിൽനിെന്നടുത്ത് താൻ പാർത്തിരുന്ന മാളികമുറിയിൽ
െകാണ്ടുെചന്ന് തെന്റ കട്ടിലിേന്മൽ കിടത്തി. 20 അവൻ യേഹാവേയാട:്
‘എെന്റൈദവമായ യേഹാേവ,ഞാൻ പാർക്കുന്നഈ വീട്ടിെല വിധവയുെട
മകെന െകാല്ല വാൻ തക്കവണ്ണം നീ അവൾക്ക് അനർത്ഥം വരുത്തിേയാ’
എന്ന് ്രപാർത്ഥിച്ച പറഞ്ഞു. 21പിെന്നഅവൻകുട്ടിയുെട േമൽമൂന്നു്രപാവശ്യം
കവിണ്ണ കിടന്ന,് ‘എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഈ കുട്ടിയുെട ്രപാണൻ
അവനിൽ മടങ്ങിവരുമാറാകെട്ട’ എന്ന് യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച .
22 യേഹാവ ഏലീയാവിെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ട ; കുട്ടിയുെട ്രപാണൻ
അവനിൽ മടങ്ങിവന്ന് അവൻ ജീവിച്ച . 23 ഏലീയാവ് കുട്ടിെയ എടുത്ത്
മാളികയിൽനിന്ന് താെഴ വീട്ടിേലക്ക് െകാണ്ടുെചന്ന് അവെന്റ അമ്മക്ക്
െകാടുത്തു: “ഇതാ, നിെന്റ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് ഏലീയാവ്
പറഞ്ഞു. 24 സ്്രതീ ഏലീയാവിേനാട:് “നീ ൈദവപുരുഷൻ എന്നും നിെന്റ
നാവിേന്മലുള്ള യേഹാവയുെട വചനം സത്യെമന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ
അറിയുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു.
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1 വളെരനാൾ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം സംവത്സരത്തിൽ ഏലീയാവിന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി: “നീ െചന്ന് ആഹാബിെന്റ മുമ്പിൽ
്രപത്യക്ഷെപ്പടുക; ഞാൻ ഭൂമിയിൽ മഴ െപയ്യിപ്പാൻ േപാകുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 2 ഏലീയാവ് ആഹാബിെന്റ മുൻപിൽ ്രപത്യക്ഷെപ്പടുവാൻ
േപായി; അേപ്പാൾ ശമര്യയിൽ അതികഠിന ക്ഷാമമായിരുന്നു. 3ആഹാബ്
തെന്റ ഗൃഹവിചാരകനായ ഓബദ്യാവിെന ആളയച്ച വരുത്തി; ഓബദ്യാവ്
യേഹാവേയാട് വളെര ഭക്തിയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. 4ഈേസെബൽ
യേഹാവയുെട ്രപവാചകന്മാെര െകാല്ല േമ്പാൾ, ഓബദ്യാവ് നൂറു
്രപവാചകന്മാെര കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപായി ഓേരാ ഗുഹയിൽ അമ്പതുേപെര
വീതം ഒളിപ്പിച്ച് അപ്പവും െവള്ളവും െകാടുത്ത് രക്ഷിച്ച . 5 ആഹാബ്
ഓബദ്യാവിേനാട്: “നീ േദശെത്തഎല്ലാനീരുറവുകള െടയും േതാടുകള െടയും
അരിെക െചന്ന് േനാക്കുക; ഒരുപേക്ഷ മൃഗങ്ങൾഎല്ലാം നശിച്ച േപാകാെത
കുതിരകെളയും േകാവർകഴുതകെളയും എങ്കിലും ജീവേനാെട രക്ഷിപ്പാൻ
നമുക്ക് പുല്ല് കിട്ട മായിരിക്കും”എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 േദശെത്തഅവർ രണ്ടായി
പകുത്തു; ഒരു ദിശയിേലക്ക് ആഹാബും, മേറ്റ ദിശയിേലക്ക് ഓബദ്യാവും
യാ്രതയായി; 7ഓബദ്യാവ് യാ്രത െചയ്യ േമ്പാൾഏലീയാവ് എതിെര വരുന്നത്
കണ്ടു; ഓബദ്യാവ് അേദ്ദഹെത്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സാഷ്ടാംഗം വീണു: “എെന്റ
യജമാനനായ ഏലീയാേവാ” എന്ന് േചാദിച്ച . 8 അവൻ അവേനാട:്
“അേത, ഞാൻ തേന്ന; നീ െചന്ന് ഏലീയാവ് ഇവിെട ഉെണ്ടന്ന് നിെന്റ
യജമാനെനഅറിയിക്കുക”എന്ന് പറഞ്ഞു. 9അതിന് ഓബദ്യാവ് പറഞ്ഞത:്
“അടിയെന െകാേല്ലണ്ടതിന് ആഹാബിെന്റ കയ്യിൽഏല്പിക്കുവാൻഅടിയൻ
എന്ത് പാപംെചയ്തു? 10 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയാണ, നിെന്ന
അേന്വഷിപ്പാൻ എെന്റ യജമാനൻ ആെള അയക്കാത്ത ജനതേയാ
രാജ്യേമാ ഇല്ല; ‘നീ അവിെട ഇല്ല’ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ ആ
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രാജ്യെത്തയുംജനതെയയുംെകാണ്ട് ‘നിെന്നകണ്ടിട്ടില്ല’എന്ന്സത്യംെചയ്യിച്ച .
11 ഇങ്ങെനയിരിെക്ക ‘ഏലീയാവ് ഇവിെട ഉെണ്ടന്ന് എെന്റ യജമാനെന
അറിയിക്ക’ എന്ന് നീ കല്പിക്കുന്നുവേല്ലാ. 12ഞാൻ നിെന്ന വിട്ട േപായാൽ
ഉടെന യേഹാവയുെട ആത്മാവ് നിെന്ന എടുത്ത് ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരു
സ്ഥലേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപാകും; ഞാൻ ആഹാബിേനാട് െചന്നറിയിക്കയും
അവൻ നിെന്ന കെണ്ടത്താെത വരികയും െചയ്താൽ, അവൻ എെന്ന
െകാല്ല മേല്ലാ; അടിയേനാ ബാല്യംമുതൽ യേഹാവഭക്തൻ ആകുന്നു.
13 ഈേസെബൽ യേഹാവയുെട ്രപവാചകന്മാെര െകാന്നേപ്പാൾ, ഞാൻ
അവരിൽ നൂറുേപെര ഓേരാ ഗുഹയിൽ അമ്പതുേപരായി ഒളിപ്പിച്ച്
അപ്പവും െവള്ളവും െകാടുത്ത് രക്ഷിച്ചത് യജമാനൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേയാ?
14 ഇേപ്പാൾ നീ എേന്നാട:് ‘ഏലീയാവ് ഇവിെട ഉെണ്ടന്ന് നിെന്റ
യജമാനെന അറിയിക്ക’ എന്ന് കല്പിക്കുന്നുേവാ? അവൻ എെന്ന
െകാല്ല മേല്ലാ”. 15 അതിന് ഏലീയാവ്: “ഞാൻ േസവിച്ച നില്ക്കുന്ന
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയാണ, ഞാൻ ഇന്ന് തീർച്ചയായും അവെന്റ
മുൻപിൽ ്രപത്യക്ഷനാകും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 അങ്ങെന ഓബദ്യാവ്
ആഹാബിെന കണ്ട് വസ്തുത അറിയിച്ച ; ആഹാബ് ഏലീയാവിെന
കാണ്മാൻ െചന്നു. 17 ആഹാബ് ഏലീയാവിെന കണ്ടേപ്പാൾ: “ആരിത?്
യി്രസാേയലിെന കഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നവേനാ” എന്ന് േചാദിച്ച . 18 അതിന്
ഏലിയാവ:് “യി്രസാേയലിെന കഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നത് ഞാനല്ല, നീയും നിെന്റ
പിതൃഭവനവുമേ്രത. നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട കല്പനകെള ഉേപക്ഷിക്കയും
ബാല ്വി്രഗഹങ്ങെള േസവിക്കയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് തേന്ന. 19എന്നാൽ
ഇേപ്പാൾ ആളയച്ച് എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും ബാലിെന്റ നാനൂറ്റമ്പത്
്രപവാചകന്മാെരയും ഈേസെബലിെന്റ േമശയിൽ ഭക്ഷിച്ച വരുന്ന
നാനൂറ് അേശരാ്രപവാചകന്മാെരയും കർേമ്മൽപർവ്വതത്തിൽ എെന്റ
അടുക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തുക” 20അങ്ങെനആഹാബ് യി്രസാേയലിൽ എല്ലാം
ആളയച്ച,് ആ ്രപവാചകന്മാെര കർേമ്മൽപർവ്വതത്തിൽ കൂട്ടിവരുത്തി.
21 അേപ്പാൾ ഏലീയാവ് അടുത്തുെചന്ന് സർവ്വജനേത്താടും: “നിങ്ങൾ
എ്രതേത്താളം അഭി്രപായ സ്ഥിരതയില്ലാത്തവരായി രണ്ട് േതാണിയിൽ
കാൽ െവക്കും? യേഹാവൈദവംഎങ്കിൽഅവിടുെത്തഅനുഗമിക്കുവിൻ;
ബാല ് എങ്കിേലാ അവെന പിൻപറ്റ വിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു; എന്നാൽ
ജനം അവേനാട് ഉത്തരം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. 22 പിെന്ന ഏലീയാവ്
ജനേത്താട് പറഞ്ഞത്: “യേഹാവയുെട ്രപവാചകനായി ഞാൻ ഒരുത്തൻ
മാ്രതേമ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള ; ബാലിെന്റ ്രപവാചകന്മാേരാ നാനൂറ്റമ്പത്
േപരുണ്ട.് 23 ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാളകെള തരുവിൻ; ഒരു കാളെയ
അവർ തിരെഞ്ഞടുത്ത് ഖണ്ഡംഖണ്ഡമാക്കി തീ ഇടാെത വിറകിേന്മൽ
െവക്കെട്ട; മേറ്റ കാളെയ ഞാനും ഒരുക്കി തീ ഇടാെത വിറകിേന്മൽ
െവക്കാം; 24 നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട േദവെന്റ നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിപ്പിൻ;
ഞാൻ യേഹാവയുെട നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാം; തീെകാണ്ട് ഉത്തരം
അരുള ന്ന ൈദവം തേന്ന ൈദവമായിരിക്കും;” അതിന് ജനം എല്ലാം:
25 ‘അത് നല്ലകാര്യം തെന്ന’ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പിെന്ന ഏലീയാവ്
ബാലിെന്റ ്രപവാചകന്മാേരാട:് “നിങ്ങൾ ഒരു കാളെയ തിരെഞ്ഞടുത്ത്
ആദ്യം ഒരുക്കിെക്കാൾവിൻ; നിങ്ങൾ അധികം േപരുണ്ടേല്ലാ; എന്നിട്ട് തീ
ഇടാെത നിങ്ങള െട േദവെന്റ നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിപ്പിൻ”എന്ന് പറഞ്ഞു.
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26അങ്ങെനഅവർക്ക് െകാടുത്തകാളെയഅവർഎടുത്ത്ഒരുക്കി: ‘ബാേല,
ഉത്തരമരുേളണേമ’ എന്ന് രാവിെല തുടങ്ങി ഉച്ചവെര ബാലിെന്റ നാമെത്ത
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച . ഒരു ശബ്ദേമാ ഉത്തരേമാ ഉണ്ടായില്ല. തങ്ങൾഉണ്ടാക്കിയ
ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റ ം അവർ തുള്ളിച്ചാടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 27 ഉച്ചയായേപ്പാൾ
ഏലീയാവ് അവെര പരിഹസിച്ച : “ഉറെക്ക വിളിപ്പിൻ; അവൻ േദവനേല്ലാ;
അവൻ തിരക്കിലായിരിക്കാം; അെല്ലങ്കിൽ ധ്യാനത്തിേലാ, യാ്രതയിേലാ,
ഉറക്കത്തിേലാ ആയിരിക്കാം; അവെന ഉണർേത്തണം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
28അവർഉറെക്കവിളിച്ച് പതിവുേപാെലരക്തംഒഴുകുേവാളംവാൾെകാണ്ടും
കുന്തംെകാണ്ടും തങ്ങെളത്തെന്ന മുറിേവല്പിച്ച . 29 മദ്ധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞ്
ൈവകുേന്നരെത്ത യാഗം കഴിക്കുന്ന സമയംവെര അവർ ഇത്
തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു;എന്നിട്ട ം ഒരു ശബ്ദേമാ ഉത്തരേമാ ്രപതികരണേമാ
ഉണ്ടായില്ല. 30അേപ്പാൾ ഏലീയാവ:് ‘എെന്റ അടുക്കൽ വരുവിൻ എന്ന്
സർവ്വജനേത്താടും പറഞ്ഞു. സർവ്വജനവും അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
അവൻ ഇടിഞ്ഞുകിടന്ന യേഹാവയുെട യാഗപീഠം നന്നാക്കി; 31 ‘നിനക്ക്
യി്രസാേയൽ എന്ന് േപരാകും’ എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ലഭിച്ച
യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാരുെട േഗാ്രതസംഖ്യക്ക് ഒത്തവണ്ണം പ്രന്തണ്ട്
കല്ല് എടുത്തു; 32 കല്ല െകാണ്ട് യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു;യാഗപീഠത്തിെന്റചുറ്റ ം രണ്ടു െസയാ വിത്ത് വിെതപ്പാൻ മതിയായ
വിസ്താരത്തിൽ ഒരു േതാട് ഉണ്ടാക്കി. 33 പിെന്ന അവൻ വിറക് അടുക്കി
കാളെയ ഖണ്ഡംഖണ്ഡമാക്കി വിറകിൻമീെത െവച്ച ; ‘നാല് െതാട്ടിയിൽ
െവള്ളം നിറച്ച് േഹാമയാഗത്തിേന്മലും വിറകിേന്മലും ഒഴിപ്പിൻ’ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 34 ‘രണ്ടാം ്രപാവശ്യവും അങ്ങെന െചയ് വിൻ’ എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. അവർ രണ്ടാം ്രപാവശ്യവും െചയ്തു; അതിന ്െറേശഷം: ‘മൂന്നാം
്രപാവശ്യവും അങ്ങെന െചയ ്വിൻ’ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ
മൂന്നാം ്രപാവശ്യവും െചയ്തു. 35 െവള്ളം യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുറ്റം ഒഴുകി;
അവൻ േതാട്ടിലും െവള്ളം നിറച്ച്. 36ൈവകുേന്നരെത്ത യാഗം കഴിക്കുന്ന
േനരത്ത്, ഏലീയാ്രപവാചകൻ അടുത്തുെചന്ന:് “അ്രബാഹാമിന ്െറയും
യിസ്ഹാക്കിെന്റയും യി്രസാേയലിെന്റയുംൈദവമായ യേഹാേവ,അവിടുന്ന്
യി്രസാേയലിൽ ൈദവെമന്നും ഞാൻ അങ്ങയുെട ദാസൻ എന്നും ഈ
കാര്യങ്ങെളാെക്കയും ഞാൻ അങ്ങയുെട കല്പന്രപകാരം െചയ്തു എന്നും
ഇന്ന് െവളിെപ്പടുമാറാകെട്ട. 37 യേഹാേവ, എനിക്ക് ഉത്തരമരുേളണേമ;
അവിടുന്ന് തേന്ന ൈദവം എന്നും അവിടുന്ന് തങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള
വീണ്ടും അങ്ങയിേലക്ക് തിരിക്കുന്നു എന്നും ഈ ജനം അറിേയണ്ടതിന്
എനിക്ക് ഉത്തരമരുേളണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 38 ഉടെന യേഹാവയുെട
തീ ഇറങ്ങി േഹാമയാഗവും വിറകും മണ്ണ ം ദഹിപ്പിച്ച് േതാട്ടിെല െവള്ളവും
വറ്റിച്ച കളഞ്ഞു. 39ജനംഎല്ലാംഅത് കണ്ട് കവിണ്ണ വീണ്: ‘യേഹാവ തേന്ന
ൈദവം, യേഹാവ തേന്ന ൈദവം’എന്ന് പറഞ്ഞു. 40ഏലീയാവ് അവേരാട:്
“ബാലിെന്റ ്രപവാചകന്മാെര പിടിപ്പിൻ;അവരിൽ ഒരുത്തനും രക്ഷെപടരുത”്
എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ അവെര പിടിച്ച ; ഏലീയാവ് അവെര താെഴ
കീേശാൻ േതാട്ടിനരിെക െകാണ്ടുെചന്ന് അവിെടെവച്ച് െകാന്നുകളഞ്ഞു.
41 പിെന്ന ഏലീയാവ് ആഹാബിേനാട്: “നീ െചന്ന് ഭക്ഷിച്ച് പാനം െചയ്യ ക;
വലിയ മഴയുെട മുഴക്കം ഉണ്ട”്എന്ന് പറഞ്ഞു. 42ആഹാബ് ഭക്ഷിച്ച് പാനം
െചേയ്യണ്ടതിന് േപായി. ഏലീയാേവാ കർേമ്മൽ പർവ്വതത്തിെന്റ മുകളിൽ
കയറി മുഖം തെന്റ മുഴങ്കാലുകള െട നടുവിൽ െവച്ച് കുനിഞ്ഞിരുന്നു;
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അവൻ തെന്റ ബാല്യക്കാരേനാട്: 43 “നീ െചന്ന് കടലിന് േനെര േനാക്കുക”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ െചന്ന് േനാക്കീട്ട്: ‘ഒന്നും ഇല്ല’ എന്ന് പറഞ്ഞു.
അതിന് അവൻ: ‘വീണ്ടും െചല്ല ക’എന്ന് ഏഴു ്രപാവശ്യം പറഞ്ഞു. 44ഏഴാം
്രപാവശ്യേമാഅവൻ: ‘ഇതാ,കടലിൽനിന്ന് ഒരു മനുഷ്യെന്റൈകേപാെല ഒരു
െചറിയ േമഘം െപാങ്ങുന്നു’ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ: “നീ െചന്ന്
‘മഴ നിെന്ന തടഞ്ഞുനിർത്താതിരിേക്കണ്ടതിന് രഥം പൂട്ടി ഇറങ്ങിേപ്പാകാൻ’
ആഹാബിേനാട് പറയുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 45 ഉടെന ആകാശം േമഘങ്ങൾ
െകാണ്ട് കറുത്ത് വന്മഴ െപയ്തു. ആഹാബ് രഥം കയറി യി്രസാേയലിേലക്ക്
േപായി. 46എന്നാൽ യേഹാവയുെട ൈക ഏലീയാവിേന്മൽ വന്നു; അവൻ
അരമുറുക്കിയി്രസാേയലിൽഎത്തുംവെരആഹാബിന് മുമ്പായിഓടി.

19
1 ഏലീയാവ് െചയ്ത സകല കാര്യങ്ങള ം അവൻ
സകല്രപവാചകന്മാെരയും വാളാൽ െകാന്നതും ആഹാബ്
ഈേസെബലിേനാട് പറഞ്ഞു. 2ഈേസെബൽ ഏലീയാവിെന്റ അടുക്കൽ
ഒരു ദൂതെനഅയച്ച്: ‘നാെളഈ േനരത്ത് ഞാൻ നിെന്റ ജീവെനഅവരിൽ
ഒരുവെന്റ ജീവെനേപ്പാെല ആക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ േദവന്മാർ എേന്നാട്
തക്കവണ്ണവും അധികവും െചയ്യെട്ട’ എന്ന് പറയിച്ച . 3അവൻ ഭയെപ്പട്ട്
്രപാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടി െയഹൂദയിെല േബർ-േശബയിൽ െചന്നു;അവിെട
തെന്റ ബാല്യക്കാരെന താമസിപ്പിച്ച . 4 പിന്നീട് താൻ മരുഭൂമിയിേലക്ക് ഒരു
ദിവസെത്ത വഴി െചന്ന് ഒരു ചൂരെച്ചടിയുെട തണലിൽ ഇരുന്ന് മരിപ്പാൻ
ഇച്ഛിച്ച:് “ഇേപ്പാൾമതി,യേഹാേവ,എെന്റ്രപാണെനഎടുത്തുെകാേള്ളണേമ;
ഞാൻ എെന്റ പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ നല്ലവനല്ലേല്ലാ!” എന്ന് പറഞ്ഞു.
5അങ്ങെനഅവൻചൂരെച്ചടിയുെട തണലിൽകിടന്നുറങ്ങുേമ്പാൾ െപെട്ടന്ന്
ഒരു ദൂതൻ അവെന തട്ടി വിളിച്ച് അവേനാട:് ‘എഴുേന്നറ്റ് തിന്നുക’ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 6 അവൻ ഉണർന്ന് േനാക്കിയേപ്പാൾ കനലിേന്മൽ ചുട്ട ഒരു
അടയും ഒരു തുരുത്തി െവള്ളവും തെന്റ തെലക്കൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു;
അവൻ തിന്നുകുടിച്ച് പിെന്നയും കിടന്നുറങ്ങി. 7 യേഹാവയുെട ദൂതൻ
രണ്ടാം ്രപാവശ്യവും വന്ന് അവെന തട്ടി: ‘എഴുേന്നറ്റ് തിന്നുക; നിനക്ക്
ദൂരയാ്രത െചയ് വാനുണ്ടേല്ലാ’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 8അവൻ എഴുേന്നറ്റ് തിന്ന്
കുടിച്ച ; ആആഹാരത്തിെന്റ ബലംെകാണ്ട് നാല്പത് പകലും നാല്പത് രാവും
ൈദവത്തിെന്റ പർവ്വതമായ േഹാേരബ് വെര നടന്നു. 9അവിെടഅവൻ ഒരു
ഗുഹയിൽരാപാർത്തു;അേപ്പാൾഅവന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാടുണ്ടായി:
“ഏലീയാേവ, ഇവിെട നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം” എന്ന് യേഹാവ േചാദിച്ച .
10അതിന് അവൻ: “ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് േവണ്ടി
ഞാൻവളെരശുഷ്കാന്തിേയാെട ്രപവൃത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;യി്രസാേയൽമക്കൾ
അങ്ങയുെട നിയമെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച് യാഗപീഠങ്ങെള ഇടിച്ച് അങ്ങയുെട
്രപവാചകന്മാെര വാൾെകാണ്ട് െകാന്നുകളഞ്ഞു; ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാ്രതം
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു;അവർഎനിക്കും ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 “നീ പുറത്തുവന്ന് പർവ്വതത്തിൽ യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക നില്ക്ക” എന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ച . അേപ്പാൾ ഇതാ യേഹാവ
കടന്നുേപാകുന്നു; ശക്തിയുള്ള ഒരു െകാടുങ്കാറ്റ് യേഹാവയുെട മുമ്പിൽ
പർവ്വതങ്ങെള കീറി പാറകെള തകർത്തു; എന്നാൽ കാറ്റിൽ യേഹാവ
ഇല്ലായിരുന്നു; കാറ്റിന് േശഷം ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി; ഭൂകമ്പത്തിലും
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യേഹാവ ഇല്ലായിരുന്നു. 12 ഭൂകമ്പത്തിനു േശഷം ഒരു തീ; തീയിലും
യേഹാവ ഇല്ലായിരുന്നു; തീയുെട േശഷം ശാന്തമായ ഒരു മൃദുസ്വരം
ഉണ്ടായി. 13 ഏലീയാവ് അത് േകട്ടിട്ട് തെന്റ പുതപ്പ െകാണ്ട് മുഖം മൂടി
പുറത്ത് വന്ന് ഗുഹാമുഖത്ത് നിന്നു. “ഏലീയാേവ, ഇവിെട നീ എന്ത്
െചയ്യന്നു എന്ന് േചാദിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം അവൻ േകട്ട . 14 അതിന്
അവൻ: “ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് േവണ്ടി ഞാൻ വളെര
ശുഷ്കാന്തിേയാെട ്രപവൃത്തിച്ചിരിക്കുന്നു; യി്രസാേയൽ മക്കൾഅങ്ങയുെട
നിയമെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച് യാഗപീഠങ്ങെള ഇടിച്ച്,അങ്ങയുെട ്രപവാചകന്മാെര
വാൾെകാണ്ട് െകാന്നുകളഞ്ഞു;ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാ്രതം േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
എനിക്കും അവർ ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
15 യേഹാവ അവേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “നീ പുറെപ്പട്ട് ദമാസ്കസിെല
മരുഭൂമിവഴിെയ മടങ്ങിേപ്പാകുക; നീ എത്തുേമ്പാൾ ഹസാേയലിെന
അരാമിന് രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്ക. 16 നിംശിയുെട മകനായ
േയഹൂവിെനയി്രസാേയലിന് രാജാവായിഅഭിേഷകംെചേയ്യണം;ആേബൽ-
െമേഹാലയിൽനിന്നുള്ളശാഫാത്തിെന്റ മകനായഎലീശെയനിനക്ക് പകരം
്രപവാചകനായി അഭിേഷകം െചയ്കയും േവണം. 17 ഹസാേയലിെന്റ
വാളിന് െതറ്റിേപ്പാകുന്നവെന േയഹൂ െകാല്ല ം; േയഹൂവിെന്റ വാളിന്
െതറ്റിേപ്പാകുന്നവെന എലീശാ െകാല്ല ം. 18എന്നാൽ ബാലിന് മടങ്ങാത്ത
മുഴങ്കാലും അവെന ചുംബനം െചയ്യാത്ത വായുമുള്ളവരായി ആെക
ഏഴായിരംേപെരഞാൻ യി്രസാേയലിൽ േശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”. 19അങ്ങെന
അവൻ അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ശാഫാത്തിെന്റ മകനായ എലീശെയ
കെണ്ടത്തി; അവൻ പ്രന്തണ്ട് ഏർ കാളകെള പൂട്ടി ഉഴുവിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
പ്രന്തണ്ടാമേത്തതിേനാടുകൂെട അവൻ തേന്ന ആയിരുന്നു; ഏലീയാവ്
അവെന്റ അരിെക െചന്ന് തെന്റ പുതപ്പ് അവെന്റേമൽ ഇട്ട . 20അവൻ
കാളെയ വിട്ട് ഏലീയാവിെന്റ പിന്നാെല ഓടി: ‘ഞാൻ എെന്റ അപ്പെനയും
അമ്മെയയും ചുംബിച്ച െകാള്ളെട്ട; അതിന ്െറേശഷം ഞാൻ നിെന്റ
പിന്നാെല വരാം’എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ: ‘േപായി വരിക;എന്നാൽ
ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് െചയ്തിരിക്കുന്നു എേന്നാർക്ക’ എന്ന് പറഞ്ഞു.
21അങ്ങെനഅവൻഅവെനവിട്ട് െചന്ന് ഒരു ഏർ കാളെയ പിടിച്ച് അറുത്ത്
കാളയുെട മരത്തടി െകാണ്ട് മാംസം പാകംെചയ്ത് ജനത്തിന് െകാടുത്തു;
അവർ തിന്നു; പിെന്ന അവൻ എഴുേന്നറ്റ് ഏലീയാവിെന്റ പിന്നാെല െചന്ന്
അവന് ശു്രശൂഷകനായ്തീർന്നു.

20
1അരാം രാജാവായെബൻ-ഹദദ് തെന്റൈസന്യെത്തഎല്ലാം ഒന്നിച്ച കൂട്ടി;
അവെന്റ കൂെട കുതിരകള ം രഥങ്ങള ം ഉള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജാക്കന്മാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ പുറെപ്പട്ട് ശമര്യെയ ഉപേരാധിച്ച,് അതിേനാട്
യുദ്ധംെചയ്തു. 2അവൻ പട്ടണത്തിൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച് യി്രസാേയൽ
രാജാവായ ആഹാബിേനാട്: 3 “നിെന്റ െവള്ളിയും െപാന്നും സൗന്ദര്യമുള്ള
ഭാര്യമാരും പു്രതന്മാരും എനിക്കുള്ളത”് എന്ന് െബൻ-ഹദദ് പറയുന്നു എന്ന്
പറയിച്ച . 4അതിന് യി്രസാേയൽ രാജാവ്: “എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ,
നീ പറഞ്ഞതുേപാെല ഞാനും എനിക്കുള്ളെതല്ലാം നിേന്റതാകുന്നു” എന്ന്
മറുപടി പറഞ്ഞയച്ച . 5 ദൂതന്മാർ വീണ്ടും വന്നു: െബൻ-ഹദദ് ഇ്രപകാരം
പറയുന്നു: “നിെന്റ െവള്ളിയും െപാന്നും ഭാര്യമാെരയും പു്രതന്മാെരയും
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എനിക്ക് തേരണെമന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ച വേല്ലാ; 6 നാെള ഈ സമയത്ത്
ഞാൻ എെന്റ ഭൃത്യന്മാെര നിെന്റ അടുക്കൽ അയക്കും; അവർ നിെന്റ
അരമനയും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട വീടുകള ം പരിേശാധിച്ച് നിനക്ക്
ഇഷ്ടമുള്ളത് എല്ലാം ൈകവശെപ്പടുത്തി െകാണ്ടുേപാരും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
7അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ രാജാവ് േദശെത്തഎല്ലാ മൂപ്പന്മാെരയും വരുത്തി:
“അവൻ േദാഷം ഭാവിക്കുന്നത് േനാക്കിക്കാണ്മിൻ; എെന്റ ഭാര്യമാെരയും
പു്രതന്മാെരയും െവള്ളിയും െപാന്നും അവൻആളയച്ച് േചാദിച്ച ; എന്നാൽ
ഞാൻഅത് നിരസ്സിച്ചില്ല”എന്ന് പറഞ്ഞു. 8എല്ലാ മൂപ്പന്മാരും സകലജനവും
അവേനാട:് “നീ േകൾക്കരുത,് സമ്മതിക്കുകയും അരുത”് എന്ന് പറഞ്ഞു.
9ആകയാൽഅവൻ െബൻ-ഹദദിെന്റ ദൂതന്മാേരാട:് “നീആദ്യംഅടിയെന്റ
അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചെതാെക്കയും െചയ്തുെകാള്ളാം; എന്നാൽ
ഈ കാര്യം എനിക്ക് െചയ് വാൻ കഴിവില്ല” എന്ന് എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിേനാട് േബാധിപ്പിേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൂതന്മാർ െചന്ന് ഈ
മറുപടി േബാധിപ്പിച്ച 10 െബൻ-ഹദദ് അവെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച:്
“എെന്റ അനുയായികൾക്ക് ഓേരാ പിടിവാരുവാൻ ശമര്യയിെല െപാടി
അവേശഷിക്കുെന്നങ്കിൽ േദവന്മാർ എേന്നാട് തക്കവണ്ണവും അധികവും
െചയ്യെട്ട” എന്ന് പറയിച്ച . 11 അതിന് യി്രസാേയൽ രാജാവ്: “വാൾ
അരയ്ക്ക് െകട്ട ന്നവൻഅഴിച്ച കളയുന്നവെനേപ്പാെലവമ്പുപറയരുത്എന്ന്
അവേനാട് പറയുക” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12എന്നാൽ െബൻ-ഹദദും
രാജാക്കന്മാരുംഅവരുെടകൂടാരങ്ങളിൽമദ്യപിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾഈ
സേന്ദശം േകട്ടിട്ട് തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട്: “ഒരുങ്ങിെക്കാൾവിൻ”എന്ന് കല്പിച്ച ;
അങ്ങെന അവർ പട്ടണെത്തആ്രകമിക്കാൻ തയ്യാറായി. 13എന്നാൽ ഒരു
്രപവാചകൻഉടെനയി്രസാേയൽരാജാവായആഹാബിെന്റഅടുക്കൽവന്നു:
“ഈമഹാസംഘെത്തഒെക്കയുംനീകണ്ടുേവാ?ഞാൻഇന്ന്അതിെനനിെന്റ
കയ്യിൽഏല്പിക്കും;ഞാൻയേഹാവഎന്ന് നീ അറിയും”യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 ആെരെക്കാണ്ട് എന്ന് ആഹാബ്
േചാദിച്ചതിന് അവൻ: “േദശാധിപതികള െട ബാല്യക്കാെരെക്കാണ്ട”്
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. “ആര് യുദ്ധം
തുടേങ്ങണം?” എന്ന് േചാദിച്ചതിന്: “നീ തേന്ന” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
15 അവൻ േദശാധിപതികള െട ബാല്യക്കാെര വിളിച്ച് എണ്ണി േനാക്കി;
അവർ ഇരുനൂറ്റിമുപ്പത്തിരണ്ടുേപരായിരുന്നു. അതിനുേശഷം അവൻ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട പടജ്ജനെത്തയും എണ്ണി. അവർ ഏഴായിരം
േപർ ആയിരുന്നു. 16അവർ ഉച്ചസമയത്ത് പുറെപ്പട്ട ; എന്നാൽ െബൻ-
ഹദദും തെന്റ മുപ്പത്തിരണ്ട് സഖ്യരാജാക്കന്മാരും കുടിച്ച് മത്തരായി
കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 17 േദശാധിപതികള െട ബാല്യക്കാർ
ആദ്യം പുറെപ്പട്ട ; െബൻ-ഹദദ് നിരീക്ഷകർ വഴി അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ
ശമര്യയിൽനിന്ന് ആള കൾ വരുന്നുെണ്ടന്ന് അറിവ് കിട്ടി. 18 അേപ്പാൾ
അവൻ: “അവർസമാധാനത്തിന്വരുെന്നങ്കിലും,യുദ്ധത്തിന്വരുെന്നങ്കിലും
അവെര ജീവേനാെട പിടിപ്പിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച . 19 പട്ടണത്തിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ടത് േദശാധിപതികള െട ബാല്യക്കാരും, അവെര പിൻതുടർന്നത്
ൈസന്യവും ആയിരുന്നു. 20 അവർ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ േനെര
വന്നവെന െകാന്നു; അരാമ്യർ ഓടിേപ്പായി; യി്രസാേയൽ അവെര
പിന്തുടർന്നു; അരാം രാജാവായ െബൻ-ഹദദ് കുതിരപ്പ റത്ത് കയറി
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കുതിരപ്പടയാളികേളാെടാപ്പം രക്ഷെപട്ട . 21 പിെന്ന യി്രസാേയൽ രാജാവ്
പുറെപ്പട്ട് കുതിരകെളയും രഥങ്ങെളയും പിടിച്ച ; അരാമ്യെര കഠിനമായി
േതാല്പിച്ച . 22അതിന് െറേശഷം ആ ്രപവാചകൻ യി്രസാേയൽ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട:് “ൈധര്യെപ്പട്ട് െചന്ന് നീ െചേയ്യണ്ടത്
കരുതിെക്കാൾക; അടുത്ത ആണ്ടിൽ അരാം രാജാവ് നിെന്റേനെര
പുറെപ്പട്ട വരും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 23 അരാംരാജാവിേനാട് അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞത:് “അവരുെട േദവന്മാർ പർവ്വതേദവന്മാരാകുന്നു.
അതുെകാണ്ടാകുന്നു അവർ നെമ്മ േതാല്പിച്ചത;് സമഭൂമിയിൽെവച്ച്
അവേരാട് യുദ്ധം െചയ്താൽ നാം അവെര േതാല്പിക്കും. 24അതുെകാണ്ട്
നീ ഒരു കാര്യം െചേയ്യണം: ആ രാജാക്കന്മാെര അവരുെടസ്ഥാനത്തുനിന്ന്
മാറ്റി അവർക്ക് പകരം ൈസന്യാധിപൻമാെര നിയമിേക്കണം. 25 പിെന്ന
നിനക്ക് നഷ്ടെപ്പട്ട ൈസന്യത്തിനും കുതിരപ്പെടക്കും രഥങ്ങൾക്കും
സമമായ ൈസന്യെത്തയും കുതിരപ്പടേയയും രഥങ്ങെളയും ഒരുക്കി
സമഭൂമിയിൽെവച്ച് അവേരാട് യുദ്ധം െചയ്ക; നിശ്ചയമായും നാം
അവെരക്കാൾശക്തരായിരിക്കും”.അവൻഅവരുെടവാക്ക്േകട്ട്അങ്ങെന
തേന്നെചയ്തു. 26പിെറ്റആണ്ടിൽവസന്തകാലത്ത് െബൻ-ഹദദ്അരാമ്യെര
സമാഹരിച്ച് യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധം െചയ് വാൻ അേഫക്കിേലക്ക്
വന്നു. 27 യി്രസാേയല്യരും ഒന്നിച്ച കൂടി, ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ േശഖരിച്ച്
അവരുെട േനെര പുറെപ്പട്ട ; അരാമ്യരുെട േനെര പാളയം ഇറങ്ങിയ
യി്രസാേയല്യർ രണ്ട് െചറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടംേപാെല മാ്രതം കാണെപ്പട്ട ;
എന്നാൽഅരാമ്യെരെക്കാണ്ട് േദശം നിറഞ്ഞിരുന്നു. 28ഒരുൈദവപുരുഷൻ
വന്ന് യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട്: “യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘യേഹാവ പർവ്വതേദവനാകുന്നു; താഴ്വരേദവനല്ല’ എന്ന് അരാമ്യർ
പറയുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഈ മഹാസംഘെത്ത നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും;
ഞാൻയേഹാവതേന്നഎന്ന് നിങ്ങൾഅറിയും”എന്ന് പറഞ്ഞു. 29എന്നാൽ
അവർ അവരുെട േനെര ഏഴു ദിവസം പാളയം ഇറങ്ങിയിരുന്നു; ഏഴാം
ദിവസംയുദ്ധമുണ്ടായി;യി്രസാേയല്യർഅരാമ്യരിൽഒരുലക്ഷംകാലാള കെള
ഒറ്റ ദിവസംെകാണ്ട് െകാന്നു. 30 േശഷിച്ചവർ അേഫക്ക് പട്ടണത്തിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായി; അവരിൽ ഇരുപേത്തഴായിരം േപരുെടേമൽ പട്ടണമതിൽ
വീണു. െബൻ-ഹദദും ഓടി പട്ടണത്തിനകത്ത് കടന്ന് ഒരു ഉള്ളറയിൽ
ഒളിച്ച . 31 അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവേനാട:് “യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാർ
ദയയുള്ളവർ എന്ന് ഞങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ട്;ഞങ്ങൾഅരയ്ക്ക് രട്ട ം തലയിൽ
കയറും െകട്ടി യി്രസാേയൽരാജാവിെന്റഅടുക്കൽെചല്ലെട്ട; പേക്ഷഅവൻ
നിെന്ന ജീവേനാെട രക്ഷിേച്ചക്കാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 32അങ്ങെന അവർ
അരയ്ക്ക് രട്ട ംതലയിൽകയറും െകട്ടിയി്രസാേയൽരാജാവിെന്റഅടുക്കൽ
െചന്ന:് “ ‘എെന്റ ജീവെന രക്ഷിേക്കണേമ’ എന്ന് നിെന്റ ദാസനായ െബൻ-
ഹദദ് അേപക്ഷിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് യി്രസാേയൽരാജാ ◌ാവ:്
‘അവൻ ജീവേനാെട ഇരിക്കുന്നുേവാ? അവൻ എെന്റ സേഹാദരൻ തേന്ന’
എന്ന് പറഞ്ഞു. 33 ആ പുരുഷന്മാർ അത് ശുഭലക്ഷണം എന്ന് ധരിച്ച്
അവേനാട:് ‘അേത, നിെന്റ സേഹാദരൻ െബൻ-ഹദദ്’ എന്ന് പറഞ്ഞു.
അതിന് രാജാവ്: “നിങ്ങൾ െചന്ന് അവെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. െബൻ-ഹദദ് അവെന്റ അടുക്കൽ പുറേത്തക്ക് വന്നു; അവൻ
അവെന രഥത്തിൽ കയറ്റി. 34 െബൻ-ഹദദ് അവേനാട:് “എെന്റ അപ്പൻ
നിെന്റ അപ്പനിൽനിന്ന് പിടിച്ചടക്കിയ പട്ടണങ്ങെള ഞാൻ മടക്കിത്തരാം;
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എെന്റ അപ്പൻ ശമര്യയിൽ െചയ്തതുേപാെല നീ ദമാസ്കസിൽ നിനക്ക്
കേമ്പാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിെക്കാൾക” എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ആഹാബ്:
“ഈഉടമ്പടിയിേന്മൽഞാൻ നിെന്ന വിട്ടയക്കാം”എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവൻഅവേനാട് ഉടമ്പടി െചയ്ത്അവെനവിട്ടയച്ച .

35എന്നാൽ ്രപവാചകഗണത്തിൽഒരുത്തൻയേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം
തെന്റ സ്േനഹിതേനാട:് ‘എെന്നഅടിേക്കണേമ’ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ
അവന് അവെന അടിക്കുവാൻ മനസ്സായില്ല. 36അവൻ അവേനാട:് “നീ
യേഹാവയുെട വാക്ക് അനുസരിക്കായ്കെകാണ്ട് നീ എെന്നവിട്ട േപാകുന്ന
ഉടെന ഒരു സിംഹം നിെന്ന െകാല്ല ം”എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻഅവെന വിട്ട്
പുറെപ്പട്ട ഉടെന ഒരു സിംഹം അവെന കണ്ട് െകാന്നുകളഞ്ഞു. 37 പിെന്ന
അവൻ മെറ്റാരുത്തെന കണ്ട്: ‘എെന്ന അടിേക്കണേമ’ എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവൻഅവെന അടിച്ച് മുറിേവല്പിച്ച . 38ആ ്രപവാചകൻ െചന്ന് വഴിയിൽ
രാജാവിെന കാത്തിരുന്നു; അവൻ തലപ്പാവ് കണ്ണിേലക്ക് താഴ്ത്തിെക്കട്ടി
േവഷംമാറി നിന്നു. 39 രാജാവ് കടന്ന് േപാകുേമ്പാൾ അവൻ രാജാവിേനാട്
വിളിച്ച പറഞ്ഞത:് “അടിയൻ പടയുെട മദ്ധ്യത്തിേലക്ക് െചന്നിരുന്നു;
അേപ്പാൾ ഒരുത്തൻ എെന്റ അടുക്കൽ ഒരാെള െകാണ്ടുവന്ന് ‘ഇവെന
സൂക്ഷിേക്കണം; ഇവെന കാണാെത േപായാൽ നിെന്റ ജീവൻ അവെന്റ
ജീവന് പകരം ഇരിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ നീ ഏകേദശം 34 കിേലാ്രഗാം*
െവള്ളി തൂക്കി തേരണ്ടിവരും’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 40 എന്നാൽ അടിയൻ
അങ്ങുമിങ്ങും ബദ്ധപ്പാടിലായിരിക്കുേമ്പാൾ അവെന കാണാെതേപായി”.
അതിന് യി്രസാേയൽ രാജാവ് അവേനാട:് “നിെന്റ വിധി അങ്ങെന
തേന്ന ആയിരിക്കെട്ട; നീ തേന്ന തീർച്ചയാക്കിയേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
41തൽക്ഷണംഅവൻകണ്ണിേന്മൽനിന്ന് തലപ്പാവ് നീക്കി;അേപ്പാൾഅവൻ
ഒരു ്രപവാചകെനന്ന് യി്രസാേയൽ രാജാവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 42 അവൻ
അവേനാട:് “യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നാശത്തിന്നായിട്ട്
ഞാൻനിയമിച്ചആെള നീ വിട്ടയച്ച കളയുകെകാണ്ട് നിെന്റ ജീവൻഅവെന്റ
ജീവനും നിെന്റ ജനം അവെന്റ ജനത്തിനും പകരമായിരിക്കും’ ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 43അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയൽ രാജാവ് വ്യസനവും നീരസവും
ഉള്ളവനായിഅരമനയിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട് ശമര്യയിൽഎത്തി.

21
1 അതിന ്െറേശഷം യി്രസേയല്യനായ നാേബാത്തിന് യി്രസേയലിൽ
ശമര്യരാജാവായ ആഹാബിെന്റ അരമനയുെട സമീപത്ത് ഒരു
മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2ആഹാബ് നാേബാത്തിേനാട:് “നിെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടം എെന്റ അരമനക്ക് സമീപം ആകയാൽ എനിക്ക്
പച്ചക്കറിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കുവാൻ തേരണം; അതിന് പകരമായി
അതിെനക്കാൾ വിേശഷമായ മുന്തിരിേത്താട്ടം നിനക്ക് തരാം; അല്ല,
നിനക്ക് സമ്മതെമങ്കിൽ ഞാൻ അതിെന്റ വില നിനക്ക് പണമായിട്ട് തരാം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 നാേബാത്ത് ആഹാബിേനാട്: “എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
അവകാശം നിനക്ക് തരുവാൻ യേഹാവ സംഗതി വരുത്തരുേത” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 4യി്രസേയല്യനായ നാേബാത്ത്: ‘എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട സ്വത്ത്
അവകാശം ഞാൻ നിനക്ക് തരികയില്ല’ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുനിമിത്തം
ആഹാബ് വ്യസനവും നീരസവും പൂണ്ട് തെന്റഅരമനയിൽ െചന്ന് ഭക്ഷണം

* 20. 39 ഏകേദശം 34കിേലാ്രഗാം ഒരു താലന്ത് െവള്ളി
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ഒന്നും കഴിക്കാെത കട്ടിലിേന്മൽ മുഖംതിരിച്ച് കിടന്നു. 5അേപ്പാൾ അവെന്റ
ഭാര്യ ഈേസെബൽ അവേനാട:് “ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാെത ഇ്രത
വ്യസനിച്ചിരിക്കുന്നത്എന്ത്”എന്ന്അവേനാട് േചാദിച്ച . 6അവൻഅവേളാട:്
“ഞാൻ യി്രസേയല്യനായ നാേബാത്തിേനാട്: ‘നിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം
എനിക്ക് വിെലക്ക് തേരണം; അല്ല, നിനക്ക് സമ്മതെമങ്കിൽ അതിന്
പകരം േവെറ മുന്തിരിേത്താട്ടം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം’ എന്ന് പറഞ്ഞു;
എന്നാൽഅവൻ: ‘ഞാൻഎെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം നിനക്ക് തരികയില്ല’എന്ന്
പറഞ്ഞതിനാൽ തെന്ന” എന്ന് പറഞ്ഞു. 7അവെന്റ ഭാര്യ ഈേസെബൽ
അവേനാട:് “നീ ഇന്ന് യി്രസാേയലിൽ രാജ്യഭാരം വഹിക്കുന്നുവേല്ലാ?
എഴുേന്നറ്റ് ഭക്ഷണംകഴിക്ക; നിെന്റ മനസ്സ െതളിയെട്ട; യി്രസേയല്യനായ
നാേബാത്തിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം ഞാൻ നിനക്ക് തരും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
8 അങ്ങെന അവൾ ആഹാബിെന്റ േപരിൽ എഴുത്ത് എഴുതി അവെന്റ
മു്രദയും പതിച്ച , നാേബാത്തിെന്റ പട്ടണത്തിൽ പാർക്കുന്ന മൂപ്പന്മാർക്കും
്രപധാനികൾക്കുംഅയച്ച . 9എഴുത്തിൽഅവൾഎഴുതിയിരുന്നത:് “നിങ്ങൾ
ഒരു ഉപവാസം ്രപസിദ്ധമാക്കി നാേബാത്തിെന ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
്രപധാനസ്ഥലം െകാടുത്ത് ഇരുേത്തണം. 10 നീചന്മാരായ* രണ്ട് േപെര
അവെനതിെര ഇരുേത്തണം. ‘അവൻ ൈദവെത്തയും രാജാവിെനയും
ദുഷിച്ച ’ എന്ന് അവന് വിേരാധമായി സാക്ഷ്യം പറയിേക്കണം; പിെന്ന
നിങ്ങൾ അവെന പുറത്ത് െകാണ്ടുെചന്ന് കെല്ലറിഞ്ഞ് െകാേല്ലണം”.
11 അവെന്റ പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും ഈേസെബൽ
പറഞ്ഞതുേപാെലയും അവൾ െകാടുത്തയച്ച എഴുത്തിൻ്രപകാരവും
െചയ്തു. 12അവർഉപവാസം ്രപസിദ്ധംെചയ്ത,്നാേബാത്തിെനജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽ ്രപധാനസ്ഥലത്തിരുത്തി. 13 രണ്ട് നീചന്മാർ† വന്ന് അവെന്റേനെര
ഇരുന്നു; നാേബാത്ത് ൈദവേത്തയും രാജാവിെനയും ദുഷിച്ച എന്ന് ആ
നീചന്മാർ ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ അവന് വിേരാധമായി, നാേബാത്തിന്
വിേരാധമായി തേന്ന, സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. അവർ അവെന പട്ടണത്തിന്
പുറത്ത് െകാണ്ടുേപായി കെല്ലറിഞ്ഞ് െകാന്നുകളഞ്ഞു. 14 ‘നാേബാത്ത്
കേല്ലറുെകാണ്ട് മരിച്ച ’ എന്ന് അവർ ഈേസെബലിെന വിവരം അറിയിച്ച .
15 ‘നാേബാത്ത് കേല്ലറുെകാണ്ട് മരിച്ച ’ എന്ന് ഈേസെബൽ േകട്ടേപ്പാൾ
അവൾ ആഹാബിേനാട്: “നീ എഴുേന്നറ്റ് നിനക്ക് വിെലക്ക് തരുവാൻ
മനസ്സില്ലാത്ത യി്രസേയല്യനായ നാേബാത്തിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം
ൈകവശമാക്കിെക്കാൾക; നാേബാത്ത് ജീവേനാെടയില്ല; മരിച്ച േപായി”
എന്ന്പറഞ്ഞു. 16 ‘നാേബാത്ത്മരിച്ച ’എന്ന് േകട്ടേപ്പാൾആഹാബ്എഴുേന്നറ്റ്
യി്രസേയല്യനായ നാേബാത്തിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം ൈകവശമാക്കുവാൻ
അവിേടക്ക് േപായി. 17എന്നാൽ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് തിശ്ബ്യനായ
ഏലീയാവിനുണ്ടായത:് 18 “നീ എഴുേന്നറ്റ് ശമര്യയിെല യി്രസാേയൽ
രാജാവായആഹാബിെനെചന്ന്കാണുക;ഇേപ്പാൾഅവൻനാേബാത്തിെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടം ൈകവശമാക്കുവാൻ അവിേടക്ക് േപായിരിക്കുന്നു.
19 നീ അവേനാട:് “നീ െകാലെപ്പടുത്തുകയും ൈകവശമാക്കുകയും
െചയ്തുേവാ? എന്ന് യേഹാവ േചാദിക്കന്നു. നായ്ക്കൾ നാേബാത്തിെന്റ
രക്തം നക്കിയസ്ഥലത്തുെവച്ച് തേന്ന നിെന്റ രക്തവും നക്കിക്കളയും എന്ന്
യേഹാവ കല്പിക്കുന്നു”എന്ന് പറക. 20ആഹാബ് ഏലീയാവിേനാട്: “എെന്റ

* 21. 10 നീചന്മാരായ െബലിയാല് † 21. 13 നീചന്മാർ െബലിയാല് 
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ശ്രതുേവ, നീ എെന്ന കെണ്ടത്തിേയാ?” എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ
പറഞ്ഞത:് “അേത, ഞാൻ കെണ്ടത്തി. യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത്
െചയ് വാൻ നീ നിെന്നത്തെന്നവിറ്റ കളഞ്ഞതുെകാണ്ട് 21ഞാൻ നിെന്റേമൽ
അനർത്ഥം വരുത്തും; നിെന്ന അേശഷം നിർമ്മൂലമാക്കി യി്രസാേയലിൽ
ആഹാബിെന്റ സ്വത്രന്തനും ദാസനുമായ എല്ലാ പുരുഷ്രപജെയയും ഞാൻ
േഛദിച്ച കളയും. 22 നീ എെന്ന േകാപിപ്പിക്കയും യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട്
പാപം െചയ്യിക്കയും െചയ്തതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്റ ഗൃഹെത്ത
െനബാത്തിെന്റ മകൻ െയാേരാെബയാമിെന്റ ഗൃഹെത്തേപ്പാെലയും
അഹീയാവിെന്റ മകൻ ബെയശയുെട ഗൃഹെത്തേപ്പാെലയും ആക്കും.
23 ഈേസെബലിെനക്കുറിച്ച് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തത:് ‘നായ്ക്കൾ
ഈേസെബലിെന യി്രസേയലിെന്റ മതിലരിെകെവച്ച് തിന്നുകളയും.
24 ആഹാബിെന്റ സന്തതിയിൽ പട്ടണത്തിൽെവച്ച് മരിക്കുന്നവെന
നായ്ക്കള ം വയലിൽെവച്ച് മരിക്കുന്നവെന ആകാശത്തിെല പക്ഷികള ം
തിന്നും.’ 25 എന്നാൽ തെന്റ ഭാര്യയായ ഈേസേബലിന ്െറ േ്രപരണയാൽ
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് െചയ്യ വാൻ തെന്നത്താൻ വിറ്റ കളഞ്ഞ
ആഹാബിെനേപ്പാെല ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 26 യേഹാവ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ അേമാര്യർ െചയ്തതുേപാെല
അവൻ വി്രഗഹങ്ങെള േസവിച്ച് മഹാേമ്ലച്ഛത ്രപവർത്തിച്ച . 27ആഹാബ്ആ
വാക്ക് േകട്ടേപ്പാൾവസ്്രതം കീറി, രട്ട ടുത്തുെകാണ്ട് ഉപവസിച്ച,് രട്ടിൽതേന്ന
കിടക്കുകയും വിലാപം കഴിക്കുകയും െചയ്തു. 28അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് തിശ്ബ്യനായ ഏലീയാവിന് ഉണ്ടായത്: 29 “ആഹാബ് എെന്റ
മുമ്പാെക തെന്നത്താൻതാഴ്ത്തിയത് കണ്ടുേവാ? അവൻഎെന്റ മുമ്പാെക
തെന്നത്താൻ താഴ്ത്തിയതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവെന്റ ജീവകാലത്ത്
അനർത്ഥം വരുത്താെത അവെന്റ മകെന്റ കാലത്ത് അവെന്റ ഗൃഹത്തിന്
അനർത്ഥംവരുത്തും”എന്ന്കല്പിച്ച .

22
1 മൂന്ന് സംവൽസരേത്താളം അരാമും യി്രസാേയലും തമ്മിൽ
യുദ്ധം ഉണ്ടായില്ല. 2 മൂന്നാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്ത് യി്രസാേയൽരാജാവിെന കാണുവാൻ െചന്നു.
3 യി്രസാേയൽ രാജാവ് തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട്: “ഗിെലയാദിെല രാേമാത്ത്
നമുക്കുള്ളെതന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? നാം അതിെന അരാം
രാജാവിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് പിടിക്കുവാൻ മടിക്കുന്നെതന്ത”് എന്ന് പറഞ്ഞു.
4 അവൻ െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:് “നീ എേന്നാടുകൂെട ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന് േപാരുേമാ?” എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന്
െയേഹാശാഫാത്ത് യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട്: “ഞാനും നീയും
എെന്റ ജനവും നിെന്റ ജനവും എെന്റ കുതിരകള ം നിെന്റ കുതിരകള ം
ഒരുേപാെലയേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്ത്
യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട്: “ഇന്ന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട് േചാദിച്ചാലും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 അങ്ങെന യി്രസാേയൽ രാജാവ് ഏകേദശം നാനൂറ്
്രപവാചകന്മാെര കൂട്ടിവരുത്തി അവേരാട്: “ഞാൻ ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന് േപാകേയാ േപാകാതിരിക്കേയാ എന്ത്
േവണം” എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന് അവർ “പുറെപ്പടുക; കർത്താവ്
അത് രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 എന്നാൽ
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െയേഹാശാഫാത്ത:് “നാം അരുളപ്പാട് േചാദിക്കുവാൻ യേഹാവയുെട
്രപവാചകന്മാർ ആരും ഇവിെട ഇല്ലേയാ” എന്ന് േചാദിച്ച . 8 അതിന്
യി്രസാേയൽ രാജാവ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:് “നാം യേഹാവേയാട്
അരുളപ്പാട് േചാദിപ്പാനായിഇനിയിമ്ളയുെടമകൻമീഖായാവ്എെന്നാരുവൻ
ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവൻ എെന്നക്കുറിച്ച് ഗുണമല്ല േദാഷം തേന്ന
്രപവചിക്കുന്നതുെകാണ്ട് എനിക്ക് അവേനാട് ഇഷ്ടമില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു.
“രാജാവ് അങ്ങെന പറയരുേത” എന്ന് െയേഹാശാഫാത്ത് പറഞ്ഞു.
9അങ്ങെന യി്രസാേയൽ രാജാവ് ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥെന വിളിച്ച്, യിമ്ളയുെട
മകൻ മീഖായാവിെന േവഗത്തിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച .
10 യി്രസാേയൽ രാജാവും െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തും
രാജവസ്്രതം ധരിച്ച് ശമര്യയുെട കവാടത്തിെല ഒരു വിശാലസ്ഥലത്ത്
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്നു; ്രപവാചകന്മാർ ഒെക്കയും അവരുെട
സന്നിധിയിൽ ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 11 െകനയനയുെട മകൻ
സിെദക്കീയാവ് ഇരിമ്പുെകാണ്ട് െകാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി, ‘ഇവെകാണ്ട്
അരാമ്യർ ഒടുങ്ങുംവെര നീ അവെര കുത്തിക്കളയും എന്നി്രപകാരം
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 ്രപവാചകന്മാെരാെക്കയും
അങ്ങെന തെന്ന ്രപവചിച്ച : “ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക് പുറെപ്പടുക;
നീ ജയാളിയാകുക; യേഹാവ അത് രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും” എന്ന്
അവർ പറഞ്ഞു. 13 മീഖായാവിെന വിളിപ്പാൻ േപായ ദൂതൻ അവേനാട:്
“ഇതാ, ്രപവാചകന്മാരുെട എല്ലാവരുെടയും വാക്കുകൾ ഒരുേപാെല
രാജാവിന് ഗുണമായിരിക്കുന്നു; നിെന്റ വാക്കും അവരുേടതുേപാെല
ആയിരിേക്കണം;നീയും ഗുണമായി പറേയണേമ”എന്ന് പറഞ്ഞു. 14അതിന്
മീഖായാവ്: “യേഹാവയാണ, യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്യന്നത് തേന്ന
ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കും”എന്ന് പറഞ്ഞു. 15അവൻ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾ രാജാവ് അവേനാട:് “മീഖായാേവ, ഞങ്ങൾ ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന് േപാകേണാ േവണ്ടാേയാ” എന്ന് േചാദിച്ച .
അതിന് അവൻ: “പുറെപ്പടുവിൻ; നിങ്ങൾ ജയാളികളാകും; യേഹാവ അത്
രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 രാജാവ് അവേനാട:്
“യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ സത്യമല്ലാത്തെതാന്നും പറയരുെതന്ന് എ്രത
്രപാവശ്യം ഞാൻ നിെന്നെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്യിക്കണം” എന്ന് േചാദിച്ച .
17 അതിന് അവൻ പറഞ്ഞത:് “ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല
യി്രസാേയൽ ഒെക്കയും പർവ്വതങ്ങളിൽ ചിതറിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു;
അേപ്പാൾ യേഹാവ: ‘ഇവർക്ക് നാഥനില്ല; അവർ ഓേരാരുത്തൻ സ്വന്തം
ഭവനങ്ങളിേലക്ക് സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട’ എന്ന് കല്പിച്ച ”.
18 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ രാജാവ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:് “ഇവൻ
എെന്നക്കുറിച്ച് തിന്മയല്ലാെത നന്മ ്രപവചിക്കയിെല്ലന്ന് ഞാൻ നിേന്നാട്
പറഞ്ഞില്ലേയാ”എന്ന് പറഞ്ഞു. 19അതിന് മിഖായാവ് പറഞ്ഞത:് “എന്നാൽ
നീ യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുക: യേഹാവ തെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നതും സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈസന്യം ഒെക്കയും അവെന്റ അടുക്കൽ
വലത്തും ഇടത്തും നില്ക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. 20 ‘ആഹാബ് െചന്ന്
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിൽെവച്ച് പട്ട േപാകത്തക്കവണ്ണം ആരവെന
വശീകരിക്കും’ എന്ന് യേഹാവ േചാദിച്ചതിന് ഒരുത്തൻ ഇങ്ങെനയും
ഒരുത്തൻഅങ്ങെനയും പറഞ്ഞു. 21എന്നാെറ ഒരുആത്മാവ് മുേമ്പാട്ട വന്ന്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിന്നു: ‘ഞാൻ അവെന വശീകരിക്കും’
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എന്ന് പറഞ്ഞു. 22 ‘എങ്ങെന’ എന്ന് യേഹാവ േചാദിച്ചതിന് അവൻ:
‘ഞാൻ അവെന്റ സകല്രപവാചകന്മാരുെടയും വായിൽ േഭാഷ്കിെന്റ
ആത്മാവായി ്രപവർത്തിക്കും’ എന്ന് പറഞ്ഞു. ‘നീ അവെന വശീകരിക്കും,
നിനക്ക് സാധിക്കും; നീ െചന്ന് അങ്ങെന െചയ്ക’ എന്ന് യേഹാവ
കല്പിച്ച . 23 ആകയാൽ ഇതാ, യേഹാവ േഭാഷ്കിെന്റ ആത്മാവിെന
നിെന്റ ഈ സകല്രപവാചകന്മാരുെടയും വായിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ നിനക്ക് അനർത്ഥം വിധിച്ച മിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
24 അേപ്പാൾ െകനയനയുെട മകൻ സിെദക്കീയാവ് അടുത്തുെചന്ന്
മീഖായാവിെന്റ െചകിട്ടത്ത് അടിച്ച്: “നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ ്വാൻ
യേഹാവയുെട ആത്മാവ് എെന്ന വിട്ട് ഏത് വഴിയായി കടന്നുവന്നു” എന്ന്
േചാദിച്ച . 25അതിന് മീഖായാവ്: “നീ ഒളിക്കുവാൻ അറ േതടിനടക്കുന്ന
ദിവസത്തിൽനീ കാണും”എന്ന് പറഞ്ഞു. 26അേപ്പാൾയി്രസാേയൽരാജാവ്
പറഞ്ഞത:് “മീഖായാവിെന പിടിച്ച് നഗരാധിപതിയായ ആേമാെന്റയും
രാജകുമാരനായ േയാവാശിെന്റയും അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്ന് അവെന
കാരാഗൃഹത്തിൽ അടക്കുക. 27 ഞാൻ സമാധാനേത്താെട വരുേവാളം
കുറച്ച് അപ്പവും കുറച്ച് െവള്ളവും മാ്രതം െകാടുക്കണ്ടതിന് രാജാവ്
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവേരാടു പറക”. 28 അതിന് മീഖായാവ്:
“നീ സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവരുെമങ്കിൽ യേഹാവ എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തിട്ടില്ല; സകല ജാതികള മായുേള്ളാേര, േകട്ട െകാൾവിൻ”
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 29അങ്ങെന യി്രസാേയൽ രാജാവും െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തും ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക്
േപായി. 30 യി്രസാേയൽ രാജാവ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട്: “ഞാൻ
േവഷംമാറി പടയിൽ കടക്കും; നീ രാജവസ്്രതം ധരിച്ച െകാൾക” എന്ന്
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന യി്രസാേയൽ രാജാവ് േവഷംമാറി പടയിൽ കടന്നു.
31 “നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട് അല്ലാെത െചറിയവേരാേടാ
വലിയവേരാേടായുദ്ധം െചയ്യരുത”്എന്ന്അരാം രാജാവ് തെന്റമുപ്പത്തിരണ്ട്
രഥനായകന്മാേരാട് കല്പിച്ചിരുന്നു. 32 ആകയാൽ രഥനായകന്മാർ
െയേഹാശാഥാത്തിെന കണ്ടേപ്പാൾ: ‘ഇവൻ തേന്ന യി്രസാേയൽ രാജാവ്
എന്ന് പറഞ്ഞ് അവേനാട് യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ തിരിഞ്ഞു. എന്നാൽ
െയേഹാശാഫാത്ത് നിലവിളിച്ച . 33 അവൻ യി്രസാേയൽരാജവല്ല എന്ന്
രഥനായകന്മാർ മനസ്സിലാക്കി അവെന വിട്ട മാറി േപാന്നു. 34 എന്നാൽ
ഒരുവൻ യദൃച്ഛയാ വില്ല കുലച്ച് യി്രസാേയൽരാജാവിെന കവചത്തിനും
പതക്കത്തിനും ഇെടക്ക് എയ്തു; അവൻ തെന്റ േതരാളിേയാട്:
“എെന്ന യുദ്ധമുന്നണിയിൽനിന്ന് െകാണ്ടുേപാക; ഞാൻ കഠിനമായി
മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 35അന്ന് യുദ്ധം കഠിനമായി തീർന്നു;
രാജാവിെന അരാമ്യർക്ക് എതിെര രഥത്തിൽ താങ്ങിനിർത്തിയിരുന്നു;
സന്ധ്യാസമയത്ത് അവൻ മരിച്ച േപായി. മുറിവിൽനിന്ന് രക്തം
രഥത്തിനടിയിേലക്ക് ഒഴുകി. 36സൂര്യൻഅസ്തമിക്കുേമ്പാൾ ‘ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ പട്ടണത്തിേലക്കും താന്താെന്റ േദശേത്തക്കും േപാകെട്ട’ എന്ന്
പാളയത്തിൽ ഒരു പരസ്യം പുറെപ്പട്ട . 37അങ്ങെന രാജാവ് മരിച്ച ;അവെന
ശമര്യയിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്ന്അവിെടഅടക്കംെചയ്തു. 38രഥംശമര്യയിെല
കുളത്തിൽ കഴുകിയേപ്പാൾ യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം നായ്ക്കൾ
അവെന്റരക്തംനക്കി; േവശ്യാസ്്രതീകള ംഅവിെടകുളിച്ച . 39ആഹാബിെന്റ
മറ്റള്ളവൃത്താന്തങ്ങള ംഅവൻെചയ്തെതാെക്കയുംഅവൻആനെക്കാമ്പ്
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െകാണ്ട് അരമന പണിതതും അവൻ പണിത എല്ലാ പട്ടണങ്ങള െടയും
വിവരവും യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 40 ആഹാബ് തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ച ;അവെന്റമകൻഅഹസ്യാവ്അവന് പകരം രാജാവായി.

41 ആസയുെട മകൻ െയേഹാശാഫാത്ത് യി്രസാേയൽ രാജാവായ
ആഹാബിെന്റ നാലാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദയിൽ രാജാവായി.
42 െയേഹാശാഫാത്ത് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് മുപ്പത്തഞ്ച്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ
വാണു; അവെന്റ അമ്മ ശിൽഹിയുെട മകൾ അസൂബാ ആയിരുന്നു.
43അവൻ തെന്റഅപ്പനായആസയുെട എല്ലാ വഴിയിലും നടന്ന,്അവയിൽ
നിന്ന് വിട്ട മാറാെത യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായത് െചയ്തു. എന്നാൽ
പൂജാഗിരികൾ മാ്രതം നീക്കം െചയ്തില്ല; ജനം പൂജാഗിരികളിൽ യാഗം
കഴിക്കുകയും ധൂപം കാട്ട കയും െചയ്തുേപാന്നു. 44 െയേഹാശാഫാത്ത്
യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട് സഖ്യത െചയ്തു. 45 െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
മറ്റള്ള ്രപവർത്തനങ്ങള ം അവെന്റ പരാ്രകമ്രപവൃത്തികള ം അവൻ
െചയ്ത യുദ്ധവും െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 46 തെന്റ അപ്പനായ ആസയുെട കാലത്ത്
േശഷിച്ചിരുന്ന പുരുഷേവശ്യാവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നവെര അവൻ
േദശത്ത് നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 47 ആ കാലത്ത് ഏേദാമിൽ
രാജാവില്ലായ്കെകാണ്ട് ഒരു േദശാധിപതി രാജസ്ഥാനം വഹിച്ച .
48 ഓഫീരിൽ നിന്ന് െപാന്ന് െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് െയേഹാശാഫാത്ത്
കച്ചവടക്കപ്പലുകൾ ഉണ്ടാക്കി; എന്നാൽ കപ്പലുകൾ എേസ്യാൻ-
േഗെബരിൽെവച്ച് തകർന്നുേപായതുെകാണ്ട് േപാകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
49 അേന്നരം ആഹാബിെന്റ മകൻ അഹസ്യാവ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:്
“എെന്റ ദാസന്മാർ നിെന്റ ദാസന്മാേരാടുകൂെട കപ്പലുകളിൽ േപാരെട്ട”
എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്തിന് മനസ്സില്ലായിരുന്നു.
50 െയേഹാശാഫാത്ത് തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ;അവെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട അവെന
അടക്കം െചയ്തു;അവെന്റമകൻെയേഹാരാംഅവന് പകരം രാജാവായി.

51 ആഹാബിെന്റ മകൻ അഹസ്യാവ് െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ പതിേനഴാം ആണ്ടിൽ ശമര്യയിൽ യി്രസാേയലിന്
രാജാവായി; യി്രസാേയലിൽ രണ്ട് സംവത്സരം വാണു. 52അവൻ തെന്റ
അപ്പെന്റ വഴിയിലും അമ്മയുെട വഴിയിലും യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം
െചയ്യിച്ച െനബാത്തിെന്റ മകൻ െയാേരാെബയാമിെന്റ വഴിയിലും നടന്ന്
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു. 53അവൻ ബാലിെന േസവിച്ച്
നമസ്കരിച്ച ; തെന്റഅപ്പൻ െചയ്തതുേപാെല ഒെക്കയും യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച .
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2 രാജാക്കന്മാർ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ഒന്നും രണ്ടും രാജാക്കൻമാരുെട പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകമായാണ്
എഴുതെപ്പട്ടത.് യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് യിെരമ്യാ്രപവാചകനാണ്
എഴുത്തുകാരൻ എന്നാൽ ചില ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ അജ്ഞാതരായ
ഡ്യ ട്ടേറാണമിസ്റ്റ കള് എന്നറിയെപ്പടുന്ന എഴുത്തുകാരാണ് എന്ന്
വാദിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം ആവർത്തന പുസ്തകത്തിെല ്രപേമയെത്ത
തെന്നയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ൈദവേത്താടുള്ള അനുസരണം
അനു്രഗഹംവരുത്തുന്നു,അനുസരണേക്കട് ശാപവും.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 590-538.
പുസ്തകത്തിെന്റ രചനാകാലത്ത് ഒന്നാമെത്ത ൈദവാലയം
നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.
സ്വീകര് ത്താവ്
ഇ്രസാേയൽജനം, മറ്റ വായനക്കാർ.
ഉേദ്ദശം
ഈ പുസ്തകം രാജാക്കന്മാരുെട ഒന്നാം പുസ്തകത്തിന ്െറ
തുടർച്ചയാണ.് വിഭജിക്കെപ്പട്ട രാജ്യത്തിെന്റയും രാജാക്കന്മാരുേടയും
ചരി്രതെത്ത ്രപതിപാദിക്കുന്നു. ഇ്രസാേയല ് അശ്ശ രിേലക്കും യഹൂദ്യര ്
ബാബിേലാണിേലക്കും ്രപവാസികളായി പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാക
െപടുന്നേതാെട പുസ്തകംഅവസാനിക്കുന്നു.
്രപേമയം
ചിതറെപ്പടല ്
സംേക്ഷപം
1.എലീശയുെടശു്രശൂഷ — 1:1-8:29
2.ആഹാബ്യവംശത്തിെന്റഅന്ത്യം — 9:1-11:21
3. േയാവാശ് മുതല ്്രപവാസംവെര — 12:1-17:41
4.ഹിസ്കീയാവ് മുതല ്്രപവാസംവെര — 18:1-25:30

1 ആഹാബ് മരിച്ചേശഷം േമാവാബ്യർ യി്രസാേയലിേനാട് മത്സരിച്ച .
2അഹസ്യാവ് ശമര്യയിെല തെന്റ മാളികയുെട കിളിവാതിലിൽകൂടി താെഴ
വീണ് മുറിേവറ്റ ; “ഈ മുറിവുണങ്ങി എനിക്ക് സൗഖ്യം വരുേമാ എന്ന്
എേ്രകാനിെല േദവനായ േബൽ-െസബൂബിേനാട് െചന്ന് േചാദിക്കുവാൻ
അവൻ ദൂതന്മാെര അയച്ച . 3 എന്നാൽ യേഹാവയുെട ദൂതൻ
തിശ്ബ്യനായ ഏലീയാവിേനാട് കല്പിച്ചത:് “നീ ശമര്യാരാജാവിെന്റ ദൂതന്മാെര
എതിേരറ്റ െചന്ന് അവേരാട:് ‘യി്രസാേയലിൽ ൈദവം ഇല്ലാഞ്ഞിേട്ടാ
നിങ്ങൾ എേ്രകാനിെല േദവനായ േബൽ-െസബൂബിേനാട് അരുളപ്പാട്
േചാദിപ്പാൻ േപാകുന്നത്? 4 ഇതു നിമിത്തം നീ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിൽനിന്ന്
എഴുേന്നൽക്കാെതനിശ്ചയമായി മരിക്കുംഎന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു”
എന്ന് പറയുക. അങ്ങെന ഏലീയാവ് േപായി. 5 ദൂതന്മാർ േവഗത്തിൽ
മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ അവൻ അവേരാട:് “നിങ്ങൾ എേ്രകാനിേലക്ക്
േപാകാെത മടങ്ങിവന്നത് എന്ത”് എന്ന് േചാദിച്ച . 6 അവർ അവേനാട്
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പറഞ്ഞത്: “ഒരാൾ ഞങ്ങെള എതിേരറ്റ വന്ന് ഞങ്ങേളാട:് ‘നിങ്ങെള
അയച്ചിരിക്കുന്ന രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്ന,് യി്രസാേയലിൽ
ൈദവം ഇല്ലാഞ്ഞിേട്ടാ നീ എേ്രകാനിെല േദവനായ േബൽ-െസബൂബിേനാട്
അരുളപ്പാട് േചാദിക്കുവാൻ അയക്കുന്നത?് ഇതു നിമിത്തം നീ കിടക്കുന്ന
കട്ടിലിൽനിന്ന് എഴുേന്നൽക്കാെത നിശ്ചയമായി മരിക്കും എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു’ എന്ന് അവേനാട് പറയുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 7അവൻ
അവേരാട:് “നിങ്ങെള എതിേരറ്റ വന്ന് ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ
എങ്ങെനയുള്ളവനായിരുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ച . 8 “അയാൾ േരാമവസ്്രതം
ധരിച്ച് അരയ്ക്ക് േതാൽവാറ് െകട്ടിയ ആളായിരുന്നു” എന്ന് അവർ
അവേനാട് പറഞ്ഞു. “അവൻ തിശ്ബ്യനായ ഏലീയാവ് തേന്ന” എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു. 9 ഉടെന രാജാവ് അമ്പതുേപർക്ക് അധിപതിയായ
ഒരു പടനായകെന അവെന്റ അമ്പത് പടയാളികള മായി ഏലിയാവിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ച ; അവൻ അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു; അവൻ ഒരു
മലമുകളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു; അവൻ അവേനാട:് “ൈദവപുരുഷാ,
ഇറങ്ങിവരുവാൻ രാജാവ് കല്പിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 ഏലീയാവ്
പടനായകേനാട:് “ഞാൻ ൈദവപുരുഷെനങ്കിൽ ആകാശത്തുനിന്ന്
തീ ഇറങ്ങി നിെന്നയും നിെന്റ അമ്പത് പടയാളികേളയും ദഹിപ്പിക്കെട്ട”
എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടെന ആകാശത്തുനിന്ന് തീ ഇറങ്ങി അവെനയും
അവെന്റ അമ്പത് ആള കെളയും ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 11എന്നാൽ രാജാവ്
മെറ്റാരു പടനായകെനയും അവെന്റ അമ്പത് ആള കെളയും വീണ്ടും
ഏലിയാവിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച ; അവനും അവേനാട:് “ൈദവപുരുഷാ,
േവഗത്തിൽ ഇറങ്ങിവരുവാൻ രാജാവ് കല്പിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
12ഏലീയാവ് അവേനാട:് “ഞാൻൈദവപുരുഷെനങ്കിൽആകാശത്തുനിന്ന്
തീ ഇറങ്ങി നിെന്നയും നിെന്റ അമ്പത് ആള കെളയും ദഹിപ്പിക്കെട്ട”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു; ഉടെന ൈദവത്തിെന്റ തീ ആകാശത്തുനിന്ന്
ഇറങ്ങി അവെനയും അവെന്റ അമ്പത് ആള കെളയും ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
13 മൂന്നാമതും അവൻ മെറ്റാരു പടനായകേനയും അവെന്റ അമ്പത്
പടയാളികെളയും അയച്ച ; ഈ മൂന്നാമെത്ത പടനായകൻ െചന്ന്
ഏലീയാവിെന്റ മുമ്പിൽ മുട്ട കുത്തി അവേനാട് അേപക്ഷിച്ചത:് “അല്ലേയാ
ൈദവപുരുഷാ! എെന്റയും നിെന്റ ദാസന്മാരായ ഈ അമ്പത് േപരുെടയും
ജീവൻ രക്ഷിേക്കണെമ. 14 ആകാശത്തുനിന്ന് തീ ഇറങ്ങി എനിക്ക്
മുമ്പ് വന്ന രണ്ട് പടനായകന്മാേരയും അവരുെട പടയാളികേളയും
ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ; എന്നാൽ എെന്റ ജീവെന ആദരിക്കണേമ”.
15 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഏലീയാവിേനാട്: “അവേനാടുകൂെട
േപാകുക; അവെന ഭയെപ്പേടണ്ടാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവൻ
എഴുേന്നറ്റ് അവേനാടുകൂെട രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു. 16ഏലിയാവ്
അവേനാട:് “യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘അരുളപ്പാട് േചാദിപ്പാൻ
യി്രസാേയലിൽ ൈദവം ഇല്ലാഞ്ഞിേട്ടാ നീ എേ്രകാനിെല േദവനായ േബൽ-
െസബൂബിേനാട് അരുളപ്പാട് േചാദിപ്പാൻ ദൂതന്മാെര അയച്ചത?് ഇതു
നിമിത്തം നീ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിൽനിന്ന് എഴുേന്നൽക്കാെത നിശ്ചയമായി
മരിക്കും”. 17ഏലീയാവ് പറഞ്ഞയേഹാവയുെട വചന്രപകാരം അഹസ്യാവ്
മരിച്ച േപായി; അവന് മകനില്ലായ്കയാൽ െയേഹാരാം അവനു പകരം
രാജാവായി. െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മകനായ
െയേഹാരാമിെന്റ രണ്ടാം ആണ്ടിൽ ഇത് സംഭവിച്ച . 18 അഹസ്യാവ്
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െചയ്ത മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

2
1 യേഹാവ ഏലീയാവിെന ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപാകുവാനുള്ള സമയമായി. ഏലീയാവ് എലീശേയാടു കൂെട
ഗിൽഗാലിൽനിന്ന് യാ്രത പുറെപ്പട്ട . 2ഏലീയാവ് എലീശേയാട:് “നീ ഇവിെട
താമസിച്ച െകാള്ള ക; യേഹാവ എെന്ന േബേഥലിേലക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. എലീശാ അവേനാട:് “യേഹാവയാണ, നിെന്റ ജീവനാണ,
ഞാൻ നിെന്ന വിട്ട പിരിയുകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ
േബേഥലിേലക്ക് േപായി. 3 േബേഥലിെല ്രപവാചകഗണം എലീശയുെട
അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട:് “യേഹാവ ഇന്ന് നിെന്റ യജമാനെന നിെന്റ
തലയ്ക്കൽനിന്ന് എടുത്തുെകാള്ള ം എന്ന് നീ അറിയുന്നുേവാ?” എന്ന്
േചാദിച്ച . അതിന് അവൻ: “അേത, ഞാൻ അറിയുന്നു; നിങ്ങൾ
മിണ്ടാതിരിക്കുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 ഏലീയാവ് എലീശേയാട:് “നീ
ഇവിെട താമസിച്ച െകാൾക; യേഹാവ എെന്ന െയരിേഹാവിേലക്ക്
അയച്ചിരിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ: “യേഹാവയാണ, നിെന്റ
ജീവനാണ, ഞാൻ നിെന്ന വിട്ട പിരിയുകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവർ െയരിേഹാവിേലക്ക് േപായി. 5 െയരിേഹാവിെല ്രപവാചകഗണം
എലീശയുെടഅടുക്കൽവന്ന്അവേനാട:് “യേഹാവഇന്ന്നിെന്റയജമാനെന
നിെന്റ തലയ്ക്കൽനിന്ന് എടുത്തുെകാള്ള ം എന്ന് നീ അറിയുന്നുേവാ?”
എന്ന് േചാദിച്ച ; അതിന് അവൻ: “അേത, ഞാൻ അറിയുന്നു; നിങ്ങൾ
മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 ഏലീയാവ് അവേനാട:് “നീ ഇവിെട
താമസിച്ച െകാള്ള ക;യേഹാവഎെന്ന േയാർദ്ദാനിേലക്ക്അയച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു;അതിന് അവൻ: “യേഹാവയാണ, നിെന്റ ജീവനാണ,ഞാൻ
നിെന്ന വിട്ട പിരിയുകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ ഇരുവരും
േയാർദാനിേലക്ക് േപായി. 7 അവർ ഇരുവരും േയാർദ്ദാൻ നദിക്കരിെക
നിന്നു. അമ്പത് ്രപവാചകഗണം ദൂെര അവർക്ക് അഭിമുഖമായി നിന്നു.
8അേപ്പാൾ ഏലീയാവ് തെന്റ പുതപ്പ് എടുത്ത് ചുരുട്ടി െവള്ളെത്തഅടിച്ച ;
െവള്ളം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു; അവർ ഇരുവരും ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി
അക്കെര കടന്നു. 9അവർഅക്കെര കടന്നേശഷംഏലീയാവ് എലീശേയാട:്
“ഞാൻ നിെന്റ അടുത്ത് നിന്ന് എടുക്കെപ്പടും മുെമ്പ നിനക്ക് എന്ത്
െചയ്തു തരണം? േചാദിച്ച െകാൾക” എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് എലീശാ:
“നിെന്റ ആത്മാവിെന്റ ഇരട്ടി പങ്ക് എെന്റ േമൽ വരുമാറാകെട്ട” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 10അതിന് അവൻ: “നീ ്രപയാസമുള്ള കാര്യമാകുന്നു േചാദിച്ചത;്
ഞാൻ നിന്നിൽനിന്ന് എടുക്കെപ്പടുേമ്പാൾ നീ എെന്ന കാണുന്നുെവങ്കിൽ
നിെന്റ ആ്രഗഹം സഫലമാകും; അെല്ലങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കുകയില്ല”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 ഇങ്ങെന അവർ സംസാരിച്ച െകാണ്ട് നടക്കുേമ്പാൾ
അഗ്നിരഥവുംഅഗ്ന്യശ്വങ്ങള ംവന്ന്അവെരതമ്മിൽ േവർപിരിച്ച ;അങ്ങെന
ഏലീയാവ് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് കയറി. 12 എലീശാ അത്
കണ്ടിട്ട:് “എെന്റ പിതാേവ, എെന്റ പിതാേവ, യി്രസാേയലിെന്റ േതരും
േതരാളികള ം”എന്ന് നിലവിളിച്ച ; പിെന്ന ഏലീയാവിെന കണ്ടില്ല; അേപ്പാൾ
അവൻ തെന്റ വസ്്രതം രണ്ട് ഖണ്ഡമായി കീറിക്കളഞ്ഞു. 13പിെന്നഅവൻ
ഏലീയാവിേന്മൽനിന്ന് വീണ പുതപ്പ് എടുത്ത് മടങ്ങി േയാർദ്ദാനരിെക
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െചന്ന് നിന്നു. 14 ഏലീയാവിേന്മൽനിന്നു വീണ പുതപ്പ െകാണ്ട് അവൻ
െവള്ളെത്ത അടിച്ച : “ഏലീയാവിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എവിെട?”
എന്ന് േചാദിച്ച . അവൻ െവള്ളെത്ത അടിച്ചേപ്പാൾ േയാർദാൻ
രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു. എലീശാ ഇക്കെര കടന്നു. 15 െയരിേഹാവിൽ
അവന് അഭിമുഖമായി നിന്നിരുന്ന ്രപവാചകഗണം അവെന കണ്ടിട്ട:്
“ഏലീയാവിെന്റ ആത്മാവ് എലീശയുെടേമൽ അധിവസിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞ് അവെന എതിേരറ്റ െചന്ന് അവെന്റ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു.
16 അവർ അവേനാട:് “ഇതാ, അടിയങ്ങേളാടുകൂെട ശക്തന്മാരായ
അമ്പത് േപർ ഉണ്ട;് അവർ െചന്ന് നിെന്റ യജമാനെന അേന്വഷിക്കെട്ട;
ഒരുപേക്ഷ യേഹാവയുെട ആത്മാവ് അവെന എടുത്ത് വല്ല മലയിേലാ
താഴ്വരയിേലാ ഇട്ടിട്ട ണ്ടായിരിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ:
“നിങ്ങൾ അയക്കരുത”് എന്ന് പറഞ്ഞു. 17 അവർ അവെന അത്യന്തം
നിർബ്ബന്ധിച്ചേപ്പാൾ അവൻ: “എന്നാൽ അയച്ച െകാള്ള വിൻ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. അവർ അമ്പതുേപെര അയച്ച ; അവർ മൂന്നുദിവസം
അേന്വഷിച്ചിട്ട ം അവെന കെണ്ടത്തിയില്ല. 18 അവൻ െയരിേഹാവിൽ
പാർത്തിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ അവെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു; അവൻ
അവേരാട:് “േപാകരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാട് പറഞ്ഞില്ലേയാ?” എന്ന്
പറഞ്ഞു.

19അനന്തരംആപട്ടണക്കാർഎലീശേയാട:് “ഈപട്ടണത്തിെന്റഅവസ്ഥ
മേനാഹരെമന്ന് യജമാനൻ കാണുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ െവള്ളം മലിനവും
േദശം ഫലശൂന്യവും ആകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 20അതിന് അവൻ: “ഒരു
പുതിയ പാ്രതം െകാണ്ടുവന്ന് അതിൽ ഉപ്പ് ഇടുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ
അത്അവെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവന്നു. 21അവൻനീരുറവിെന്റഅടുക്കൽ
െചന്ന് അതിൽ ഉപ്പ് വിതറി. “ഞാൻ ഈ െവള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഇനി ഇതിനാൽ മരണവും ഫലശൂന്യതയും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു”എന്ന്പറഞ്ഞു. 22എലീശാപറഞ്ഞതുേപാെലആെവള്ളം
ഇന്നുവെരശുദ്ധമായിത്തേന്നഇരിക്കുന്നു.

23 പിെന്ന അവൻ അവിെടനിന്ന് േബേഥലിേലക്ക് േപായി; അവൻ
വഴിയിലൂെട നടക്കുേമ്പാള ് പട്ടണത്തിൽനിന്ന് ചില യൗവനക്കാർ വന്ന്
അവെന പരിഹസിച്ച െകാണ്ട് അവേനാട:് “െമാട്ടത്തലയാ, കയറിേപ്പാകൂ,
കയറിേപ്പാകൂ”എന്ന് പറഞ്ഞു. 24അവൻ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽഅവെര ശപിച്ച ;അേപ്പാൾകാട്ടിൽനിന്ന് രണ്ടു െപൺകരടികൾ
ഇറങ്ങിവന്ന് അവരിൽ നാല്പത്തിരണ്ട് േപെര കടിച്ച കീറിക്കളഞ്ഞു.
25അവൻ അവിടംവിട്ട് കർേമ്മൽ പർവ്വതത്തിേലക്ക് േപായി; അവിെടനിന്ന്
ശമര്യയിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

3
1 െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ വാഴ്ചയുെട പതിെനട്ടാം
ആണ്ടിൽ ആഹാബിെന്റ മകനായ െയേഹാരാം ശമര്യയിൽ യി്രസാേയലിന്
രാജാവായി; അവൻ പ്രന്തണ്ട് സംവത്സരം വാണു. 2 തെന്റ അപ്പെനയും
അമ്മേയയും േപാെല തിന്മ ്രപവർത്തിച്ചിെല്ലങ്കിലും,അവനും യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു; തെന്റ അപ്പൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബാല ് വി്രഗഹം
അവൻ നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 3 എങ്കിലും യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം
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െചയ്യിച്ചെനബാത്തിെന്റമകനായെയാേരാെബയാമിെന്റപാപങ്ങളിൽനിന്നു
വിട്ട മാറാെതഅവയിൽതുടർന്ന.്

4േമാവാബ് രാജാവായേമെശക്ക്നിരവധിആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻയി്രസാേയൽരാജാവിന് ഒരു ലക്ഷംകുഞ്ഞാടുകള െടയും ഒരു ലക്ഷം
ആട്ട െകാറ്റന്മാരുെടയും േരാമം െകാടുത്തുവന്നിരുന്നു. 5എന്നാൽആഹാബ്
മരിച്ചേശഷം േമാവാബ് രാജാവ് യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട് മത്സരിച്ച . 6ആ
കാലത്ത് െയേഹാരാംരാജാവ് ശമര്യയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് യി്രസാേയൽ
ജനത്തിെന്റ എണ്ണം എടുത്തു. 7 പിെന്ന അവൻ: “േമാവാബ് രാജാവ്
എേന്നാട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു; േമാവാബ്യേരാട് യുദ്ധത്തിന് നീ എേന്നാെടാപ്പം
േപാരുേമാ?” എന്ന് െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിേനാട്ആളയച്ച്
േചാദിച്ച . അതിന് അവൻ: “ഞാൻ േപാരാം; നീയും ഞാനും എെന്റ ജനവും
നിെന്റ ജനവും എെന്റ കുതിരകള ം നിെന്റ കുതിരകള ം ഒരുേപാെലയേല്ലാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 8നാം ഏതു വഴിക്ക് േപാകണം എന്ന് അവൻ േചാദിച്ചതിന്:
“ഏേദാംമരുഭൂമി വഴിയായി തേന്ന” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 9അങ്ങെന
യി്രസാേയൽ രാജാവ് െയഹൂദാരാജാവിേനാടും ഏേദാംരാജാവിേനാടും ഒപ്പം
പുറെപ്പട്ട ; അവർ ഏഴു ദിവസം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞേശഷം, ൈസന്യത്തിനും
മൃഗങ്ങൾക്കും െവള്ളം കിട്ടാെതയായി. 10അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ രാജാവ്:
“അേയ്യാ, ഈ മൂന്നു രാജാക്കന്മാെരയും യേഹാവ വിളിച്ച വരുത്തിയത്
അവെര േമാവാബ്യരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിേക്കണ്ടതിേനാ?” എന്ന് പറഞ്ഞു.
11 എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്ത:് “നാം യേഹാവേയാട് അരുളപ്പാട്
േചാദിക്കുവാൻ ഇവിെട യേഹാവയുെട ്രപവാചകനായി ആരുമില്ലേയാ?”
എന്ന് േചാദിച്ച . അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ രാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ
ഒരുവൻ: “ഏലീയാവിന് ശു്രശൂഷ െചയ്തിരുന്ന ശാഫാത്തിെന്റ മകൻ
എലീശാ ഇവിെട ഉണ്ട”് എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 “അവൻ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് ഉള്ളവൻ” എന്ന് െയേഹാശാഫാത്ത് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
യി്രസാേയൽ രാജാവും െയേഹാശാഫാത്തും ഏേദാംരാജാവും ഒരുമിച്ച്
അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു. 13 എലീശാ യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട്:
“എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ നിനെക്കന്തു കാര്യം? നീ നിെന്റ അപ്പെന്റയും
അമ്മയുെടയും ്രപവാചകന്മാരുെട അടുക്കൽ െചല്ല ക” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അതിന് യി്രസാേയൽ രാജാവ് അവേനാട:് “അങ്ങെനയല്ല; ഈ മൂന്നു
രാജാക്കന്മാെരയും േമാവാബ്യരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുവാൻ യേഹാവ
അവെര വിളിച്ച വരുത്തിയിരിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 14അതിന്ന് എലീശാ:
“ഞാൻ േസവിച്ച നില്ക്കുന്ന ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയാണ, െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്ത് നിേന്നാെടാപ്പം ഇല്ലായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻ നിെന്ന േനാക്കുകേയാ ്രശദ്ധിക്കേയാ ഇല്ലായിരുന്നു; 15 എന്നാൽ
ഇേപ്പാൾ ഒരു വീണവാദ്യക്കാരെന എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണവാദ്യക്കാരൻ വായിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവയുെട
ൈക എലീശയുെടേമൽ വന്നു. 16 അവൻ പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ:
“യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:ഈതാഴ്വരയിൽഅേനകംകുഴികൾ
െവട്ട വിൻ. 17 നിങ്ങൾ കാറ്റ ം, മഴയും കാണുകയില്ല; എന്നാൽ നിങ്ങള ം,
നിങ്ങള െട ആടുമാടുകള ം, വാഹനമൃഗങ്ങള ം കുടിക്കത്തക്കവണ്ണം
ഈ താഴ്വര െവള്ളംെകാണ്ട് നിറയും. 18 ഇത് യേഹാവയ്ക്ക് നിസ്സാര
കാര്യം അേ്രത. കൂടാെത അവൻ േമാവാബ്യെരയും നിങ്ങള െട കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച തരും. 19 നിങ്ങൾ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങള ം േ്രശഷ്ഠനഗരങ്ങള ം
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ജയിച്ചടക്കുകയും നല്ലവൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം മുറിക്കയും നീരുറവുകെളല്ലാം
അെടച്ച കളകയും നല്ല നിലങ്ങെളല്ലാം കല്ല് വാരിയിട്ട നശിപ്പിക്കയും
െചയ്യ ം”. 20 പിെറ്റന്ന് രാവിെല േഭാജനയാഗത്തിെന്റ സമയത്ത് െവള്ളം
െപെട്ടന്ന് ഏേദാംവഴിയായി വരികയും; േദശം െവള്ളംെകാണ്ട് നിറഞ്ഞു.
21എന്നാൽഈ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങേളാട് യുദ്ധം െചയ് വാൻ വന്നിരിക്കുന്നു
എന്ന് േമാവാബ്യർ േകട്ടേപ്പാൾ, അവർ ആയുധം എടുക്കാൻ ്രപായമായ
എല്ലാവേരയും വിളിച്ച കൂട്ടി േദശത്തിെന്റ അതിർത്തിയിൽ െചന്നുനിന്നു.
22 രാവിെല അവർ എഴുേന്നറ്റ് േനാക്കിയേപ്പാൾ സൂര്യ്രപകാശത്താൽ
അവരുെട മുൻപിലുള്ള െവള്ളം രക്തംേപാെല ചുവപ്പായി േതാന്നി:
23 “അത് രക്തമാകുന്നു; ആ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ െപാരുതി
നശിച്ചിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ േമാവാബ്യേര, െകാള്ളയിടുവാൻ വരുവിൻ”
എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 24 അങ്ങെന അവർ യി്രസാേയൽപാളയത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ യി്രസാേയല്യർ േമാവാബ്യെര േതാല്പിച്ച് ഓടിച്ച . അവർ
േമാവാബ്യേദശത്ത്കടന്ന് േമാവാബ്യരിൽഅേനകംേപെരെകാന്നുകളഞ്ഞു.
25 അവർ പട്ടണങ്ങൾ ഇടിച്ച കളഞ്ഞു; നല്ല നിലെമല്ലാം കല്ല കൾ ഇട്ട്
നശിപ്പിച്ച ; നീരുറവുകൾ അടച്ച കളഞ്ഞു; നല്ലവൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം മുറിച്ച ;
കീർഹേരെശത്ത് പട്ടണം മാ്രതംഅവർ കല്ല കൾ ഇട്ട് നശിപ്പിച്ചില്ല. എന്നാൽ
കവിണക്കാർ അതിെന വളഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 26 േമാവാബ് രാജാവ്
യുദ്ധം അതികഠിനമായി എന്ന് കണ്ടേപ്പാൾ ഏേദാംരാജാവിെന
അണിമുറിച്ചാ്രകമിേക്കണ്ടതിന് എഴുനൂറ് ആയുധധാരികെള കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
െചന്നു; എങ്കിലും അവൻ അതിൽ വിജയിച്ചില്ല. 27ആകയാൽ അവൻ
തെന്റേശഷം വാഴുവാനുള്ള ആദ്യജാതെന മതിലിേന്മൽ ദഹനയാഗം
കഴിച്ച . അേപ്പാൾ യി്രസാേയല്യർക്കു േനെര േമാവാബ്യരുെട മഹാേകാപം*
ജ്വലിച്ചതുെകാണ്ട്അവർഅവെനവിട്ട് സ്വേദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

4
1 ്രപവാചകശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാള െട ഭാര്യ എലീശേയാട് നിലവിളിച്ച്
പറഞ്ഞത്: “നിെന്റ ദാസനായിരുന്ന എെന്റ ഭർത്താവ് മരിച്ച േപായി; നിെന്റ
ദാസൻ യേഹാവാഭക്തനായിരുന്നു എന്ന് നിനക്കറിയാമേല്ലാ; എെന്റ
ഭർത്താവ് കടക്കാരനായി മരിച്ചതിനാൽ ഇേപ്പാൾ ആ കടക്കാരൻ എെന്റ
രണ്ടു മക്കെള അടിമകളാക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു”. 2 എലീശ അവേളാട:്
“ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് െചയ്തു തരണം എന്ന് പറയുക; വീട്ടിൽ നിനക്ക്
എന്താണുള്ളത?്” എന്ന് േചാദിച്ച . “ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാെത അടിയെന്റ
വീട്ടിൽ മെറ്റാന്നും ഇല്ല” എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. 3അതിന് അവൻ: “നീ
െചന്ന് നിെന്റ അയല്ക്കാേരാട് ഒഴിഞ്ഞ പാ്രതങ്ങൾ വായ്പ വാങ്ങുക;
പാ്രതങ്ങൾ കുറവായിരിക്കരുത.് 4 പിെന്ന നീയും നിെന്റ മക്കള ം അകത്ത്
കയറി വാതിൽഅടച്ച്, ഒഴിഞ്ഞപാ്രതങ്ങളിെലല്ലാം എണ്ണപകരുക; നിറഞ്ഞ
പാ്രതങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തുമാറ്റിവക്കുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 5അവൾ അവെന
വിട്ട് വീട്ടിൽെചന്ന് തെന്റ മക്കേളാടുകൂെട അകത്ത് കടന്ന് വാതിൽ അടച്ച ;
മക്കൾ അവൾക്ക് പാ്രതങ്ങൾ െകാടുക്കുകയും അവൾ അവയിേലക്ക്
എണ്ണ പകരുകയും െചയ്തു. 6 പാ്രതങ്ങൾ നിറഞ്ഞേശഷം അവൾ തെന്റ

* 3. 27 മഹാേകാപം മഹാേകാപം എന്ന്രപേയാഗം ൈദവത്തിെന്റ േ്രകാധേത്താടുള്ള ബന്ധത്തില ്
പഴയ നിയമത്തില ്സാധാരണമാണ ്. ഇങ്ങെന ഒരു കാര്യം െചയ്യ വാന ് ്രപേകാപിപ്പിച്ചതിന് യേഹാവ
ശിക്ഷിക്കുെമന്ന്അവര ്ഭയന്നു.
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മകേനാട:് “ഇനിയും പാ്രതം െകാണ്ടുവരുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ
അവേളാട:് “പാ്രതംഒന്നുംഇല്ല”എന്ന്പറഞ്ഞു.അേപ്പാൾഎണ്ണനിന്നുേപായി.
7അവൾ െചന്ന് ൈദവപുരുഷേനാട് ഈ കാര്യം അറിയിച്ച . “നീ േപായിഈ
എണ്ണവിറ്റ് കടം വീട്ട ക. മിച്ചമുള്ള പണം െകാണ്ട് നീയും മക്കള ം ഉപജീവനം
കഴിച്ച െകാള്ള ക”എന്ന് പറഞ്ഞു.

8 ഒരു ദിവസം എലീശാ ശൂേനമിേലക്ക് േപായി; അവിെട ധനികയാേയാരു
സ്്രതീ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ അവെന വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ
വേരണം എന്ന് നിർബ്ബന്ധിച്ച . അതിനുേശഷം അവൻ ആ വഴി
േപാകുേമ്പാെഴാെക്കയും ഭക്ഷണത്തിന് അവിെട കയറും. 9അവൾ തെന്റ
ഭർത്താവിേനാട്: “നമ്മുെട വഴിയിലൂെട മിക്കവാറും കടന്നുേപാകുന്ന
ഈയാൾ വിശുദ്ധനാേയാരു ൈദവപുരുഷൻ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു.
10 നമുക്ക് വീട്ടിൻ മുകളിൽ െചറിയ ഒരു മാളികമുറി ഉണ്ടാക്കാം; അതിൽ
ഒരു കട്ടിലും േമശയും കേസരയും നിലവിളക്കും െവക്കാം; അവൻ നമ്മുെട
അടുക്കൽ വരുേമ്പാൾ അവന് അവിെട പാർക്കാമേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
11 പിെന്ന ഒരു ദിവസം അവൻ അവിെട വരുവാൻ ഇടയായി; അവൻ ആ
മാളികമുറിയിൽ കയറി അവിെട കിടന്നുറങ്ങി. 12അവൻ തെന്റ ഭൃത്യനായ
േഗഹസിേയാട:് “ശൂേനംകാരത്തിെയ വിളിക്ക” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ
അവെള വിളിച്ച . അവൾ അവെന്റ മുമ്പിൽ വന്നുനിന്നു. 13 അവൻ
അവേനാട:് “നീ ഇ്രത താല്പര്യേത്താെട ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി കരുതിയേല്ലാ?
നിനക്ക് േവണ്ടി എന്ത് െചേയ്യണം? രാജാവിേനാേടാ േസനാധിപതിേയാേടാ
നിനക്ക് േവണ്ടി എെന്തങ്കിലും പറേയണ്ടതുേണ്ടാ?” എന്ന് നീ അവേളാട്
േചാദിക്ക, എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അവൾ: “ഞാൻ സ്വജനത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ
വസിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 14എന്നാൽഅവൾക്കുേവണ്ടിഎന്തുെചയ്യാൻ
കഴിയും എന്ന് അവൻ േചാദിച്ചതിന് േഗഹസി: “അവൾക്ക് മകനില്ലേല്ലാ;
അവള െട ഭർത്താവ് വൃദ്ധനും ആകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 “അവെള
വിളിക്ക” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവൻ അവെള വിളിച്ചേപ്പാൾ അവൾ
വാതില്ക്കൽ വന്നുനിന്നു. 16അേപ്പാൾ അവൻ: “വരുന്ന ആണ്ടിൽ ഈ
സമയം ആകുേമ്പാൾ നീ ഒരു മകെന മാറിൽ അെണക്കുവാൻ ഇടയാകും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്ന് അവൾ: “അല്ല, ൈദവപുരുഷനായ എെന്റ
യജമാനേന, അടിയേനാട് േഭാഷ്ക് പറയരുേത” എന്ന് പറഞ്ഞു. 17ആ
സ്്രതീ ഗർഭംധരിച്ച് പിെറ്റ ആണ്ടിൽ, എലീശാ അവേളാട് പറഞ്ഞസമയത്തു
തേന്ന, ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . 18 ബാലൻ വളർന്നേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം
അവൻ െകായ്ത്തുകാേരാടുകൂെട ഇരുന്ന തെന്റ അപ്പെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു. 19അവൻ അപ്പേനാട:് “എെന്റ തല, എെന്റ തല” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവൻ ഒരു ബാല്യക്കാരേനാട:് “ഇവെന എടുത്ത് അമ്മയുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ട് േപാകുക”എന്ന് പറഞ്ഞു. 20അവൻ ബാലെന എടുത്ത് അവെന്റ
അമ്മയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു; അവൻ ഉച്ചവെര അവള െട
മടിയിൽ ഇരുന്നേശഷം മരിച്ച േപായി. 21അേപ്പാൾഅവൾ മാളികമുറിയിൽ
കയറിെച്ചന്ന് അവെന ൈദവപുരുഷെന്റ കട്ടിലിൽ കിടത്തി, വാതിൽ
അെടച്ച് പുറത്തിറങ്ങി. 22 പിെന്ന അവൾ തെന്റ ഭർത്താവിെന വിളിച്ച :
“ഞാൻ േവഗത്തിൽ ൈദവപുരുഷെന്റ അടുക്കൽ േപായിവേരണ്ടതിന്
എനിക്ക് ഒരു ഭൃത്യെനയും ഒരു കഴുതെയയും തരണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
23അതിന് അവൻ: “ഇന്ന് നീ അവെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നത് എന്തിന?്
ഇന്ന് അമാവാസ്യേയാ, ശബ്ബേത്താ അല്ലേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. “സാരമില്ല”
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എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. 24 അങ്ങെന അവൾ കഴുതപ്പ റത്ത് േകാപ്പിട്ട്
കയറി ഭൃത്യേനാട:് “കഴുതെയ േവഗത്തിൽ െതളിച്ച വിടുക; ഞാൻ
പറഞ്ഞല്ലാെത വഴിയിൽ എവിെടയും നിർത്തരുത”് എന്ന് പറഞ്ഞു.
25അവൾ കർേമ്മൽപർവ്വതത്തിൽ ൈദവപുരുഷെന്റ അടുക്കൽ എത്തി;
ൈദവപുരുഷൻ അവെള ദൂരത്ത് കണ്ടേപ്പാൾ തെന്റ ബാല്യക്കാരനായ
േഗഹസിേയാട:് “അതാ, ശൂേനംകാരത്തി വരുന്നു; നീ ഓടിെച്ചന്ന് അവെള
എതിേരറ്റ:് 26 ‘സുഖം തെന്നേയാ? ഭർത്താവ് സുഖമായിരിക്കുന്നുേവാ?
ബാലന് സുഖമുേണ്ടാ?’ എന്ന് അവേളാടു േചാദിേക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
“സുഖം തേന്ന” എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. 27 അവൾ പർവ്വതത്തിൽ
ൈദവപുരുഷെന്റ അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവെന്റ കാൽക്കൽ
വീണു; േഗഹസി അവെള പിടിച്ച മാറ്റ വാൻ അടുത്തുെചന്നേപ്പാൾ
ൈദവപുരുഷൻ: “അവെള വിടുക; അവൾക്ക് വലിയ മേനാവ്യസനം
ഉണ്ട്; യേഹാവ അത് എെന്ന അറിയിക്കാെത മറച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 28 “ഞാൻ യജമാനേനാട് ഒരു മകെന േചാദിച്ചിരുന്നുേവാ?
എെന്ന ചതിക്കരുേത എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേയാ”എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു.
29 ഉടെന അവൻ േഗഹസിേയാട:് “നീ അരെകട്ടി എെന്റ വടിയും കയ്യിൽ
എടുത്ത് േപാകുക; നീ ആെര എങ്കിലും കണ്ടാൽ വന്ദനം െചയ്യരുത;്
നിെന്ന വന്ദനം െചയ്താൽ ്രപതിവന്ദനം പറയുകയും അരുത;് എെന്റ വടി
ബാലെന്റ മുഖത്തു െവേക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 30 എന്നാൽ ബാലെന്റ
അമ്മ: “യേഹാവയാണ, നിെന്റ ജീവനാണ,ഞാൻ നിെന്ന വിടുകയില്ല”എന്ന്
പറഞ്ഞു;അങ്ങെനഅവൻഎഴുേന്നറ്റ്അവേളാടുകൂെട േപായി. 31 േഗഹസി
അവർക്ക് മുമ്പായി െചന്ന് വടി ബാലെന്റ മുഖത്തു െവച്ച ; എങ്കിലും
ബാലൻ അനങ്ങുകേയാ ഉണരുകേയാ െചയ്തില്ല. അതുെകാണ്ട് അവൻ
അവെന എതിേരൽക്കുവാൻ മടങ്ങിവന്നു: “ബാലൻ ഉണർന്നില്ല” എന്ന്
അറിയിച്ച . 32എലീശാ വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ തെന്റ കട്ടിലിൽ ബാലൻ മരിച്ച
കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. 33 താനും ബാലനും മാ്രതം അകത്ത് ഉണ്ടായിരിെക്ക
അവൻ വാതിൽ അെടച്ച് യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച . 34 പിെന്ന അവൻ
കയറി ബാലെന്റേമൽ കിടന്നു; തെന്റ വായ് ബാലെന്റ വായ്േമലും തെന്റ
കണ്ണ് അവെന്റ കണ്ണിേന്മലും തെന്റ ഉള്ളംൈകകൾ അവെന്റ ഉള്ളം
ൈകകളിേന്മലും െവച്ച് അവെന്റേമൽ കമിഴ്ന്നുകിടന്നേപ്പാൾ ബാലെന്റ
േദഹത്തിന് ചൂടുപിടിച്ച . 35അവൻഇറങ്ങി മുറിയിൽഅേങ്ങാട്ട ം ഇേങ്ങാട്ട ം
നടന്നിട്ട് പിെന്നയും കയറി അവെന്റേമൽ കവിണ്ണ കിടന്നു; അേപ്പാൾ
ബാലൻ ഏഴു ്രപാവശ്യം തുമ്മി കണ്ണ് തുറന്നു. 36 അവൻ േഗഹസിെയ
വിളിച്ച ; “ശൂേനംകാരത്തിെയ വിളിക്ക” എന്ന് കല്പിച്ച ; അവൻ അവെള
വിളിച്ച . അവൾഅവെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ അവൻ: “നിെന്റ മകെന
എടുത്തുെകാണ്ട് െപായ്െക്കാൾക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 37അവൾ അകത്ത്
െചന്ന് അവെന്റ കാല്ക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചേശഷം തെന്റ
മകെനഎടുത്തുെകാണ്ട് േപായി.

38 അനന്തരം എലീശാ ഗിൽഗാലിൽ േപായി; അന്ന് േദശത്ത് ക്ഷാമം
ഉണ്ടായിരുന്നു; ്രപവാചകഗണം അവെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ
തെന്റ ഭൃത്യേനാട:് “നീ വലിയ കലം അടുപ്പത്ത് െവച്ച് ്രപവാചക ഗണത്തിനു
പായസം ഉണ്ടാക്കുക”എന്ന് പറഞ്ഞു. 39 ഒരുത്തൻ ചീര പറിപ്പാൻ വയലിൽ
െചന്നു; ഒരു കാട്ട വള്ളി കണ്ട് മടിനിറയ േപച്ച ര പറിച്ച െകാണ്ടുവന്നു;
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അവർ അറിയായ്കയാൽ അരിഞ്ഞു പായസക്കലത്തിൽ ഇട്ട . 40അവർ
അത് ആള കൾക്കു വിളമ്പി; അവർ പായസം കുടിക്കുേമ്പാൾ നിലവിളിച്ച ;
“േഹ ൈദവപുരുഷാ, കലത്തിൽ മരണം”എന്ന് പറഞ്ഞു. 41അവർക്ക് ആ
പായസം കുടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. “മാവ് െകാണ്ടുവരുവിൻ”എന്ന്അവൻ
പറഞ്ഞു അത് കലത്തിൽ ഇട്ട : “ആള കൾക്ക് വിളമ്പിെകാടുക്കുക എന്ന്
പറഞ്ഞു. പിെന്ന േദാഷകരമായെതാന്നും കലത്തിൽഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

42 അനന്തരം ബാൽ-ശാലീശയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ൈദവപുരുഷന്
ആദ്യഫലമായി ഇരുപത് യവത്തപ്പവും മലരും േതാൾസഞ്ചിയിൽ
െകാണ്ടുവന്നു. “ജനത്തിന് അത് തിന്നുവാൻ െകാടുക്ക” എന്ന് അവൻ
കല്പിച്ച . 43അതിന് അവെന്റ ബാല്യക്കാരൻ: “ഞാൻ ഇത് നൂറുേപർക്ക്
എങ്ങെന വിളമ്പും?” എന്ന് േചാദിച്ച . അവൻ പിെന്നയും: “ജനത്തിന്
അത് ഭക്ഷിക്കുവാൻ െകാടുക്കുക, അവർ തിന്നുകയും േശഷിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ ം” എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 44അങ്ങെന
അവൻഅവർക്ക് വിളമ്പിെക്കാടുത്തു;യേഹാവയുെട വചന്രപകാരംഅവർ
തിന്നുകയും േശഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

5
1അരാം രാജാവിെന്റ ൈസന്യാധിപനായ നയമാൻ മുഖാന്തരം യേഹാവ
അരാമിന് ജയം നല്കിയതുെകാണ്ട് അവെന്റ യജമാനൻ അവെന
മഹാനും മാന്യനും ആയി കരുതി; അവൻ പരാ്രകമശാലി എങ്കിലും
കുഷ്ഠേരാഗി ആയിരുന്നു. 2 അരാമ്യ പടയാളികൾ യി്രസാേയൽ
േദശത്ത് കവർച്ച നടത്തിയേപ്പാൾ ഒരു െചറിയ െപൺകുട്ടിെയ
പിടിച്ച െകാണ്ട് േപായിരുന്നു; അവൾ നയമാെന്റ ഭാര്യക്ക് ശു്രശൂഷ
െചയ്തുവന്നു. 3 അവൾ തെന്റ യജമാനത്തിേയാട:് “യജമാനൻ
ശമര്യയിെല ്രപവാചകെന്റ അടുക്കൽ േപായിരുെന്നങ്കിൽ അവൻ
അവെന്റ കുഷ്ഠേരാഗം മാറ്റിെക്കാടുക്കുമായിരുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
4 നയമാൻ രാജാവിേനാട:് “യി്രസാേയൽ േദശക്കാരിയായ െപൺകുട്ടി
ഇന്നിന്ന്രപകാരം സംസാരിച്ച ” എന്ന് േബാധിപ്പിച്ച . 5 “നീ േപായി വരിക;
ഞാൻ യി്രസാേയൽരാജാവിന് ഒരു എഴുത്തു തരാം” എന്ന് അരാം രാജാവ്
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവൻ പത്തു താലന്ത് െവള്ളിയും ആറായിരം
േശെക്കൽ െപാന്നും പത്തു കൂട്ടം വസ്്രതങ്ങള ം എടുത്ത് പുറെപ്പട്ട .
6അവൻ യി്രസാേയൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ എഴുത്തുംെകാണ്ട് െചന്നു;
അതിൽ: “ഈ എഴുത്ത് െകാണ്ടുവരുന്ന എെന്റ ഭൃത്യൻ നയമാെന്റ
കുഷ്ഠേരാഗംനീ മാറ്റിെക്കാടുേക്കണ്ടതിന്ഞാൻഅവെനനിെന്റഅടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. 7 യി്രസാേയൽ രാജാവ്
എഴുത്തു വായിച്ചേപ്പാൾ വസ്്രതം കീറി: “അവൻ ഇതാ, കുഷ്ഠേരാഗം
മാറ്റിെക്കാടുേക്കണ്ടതിന് ഒരാെള എെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു!
െകാല്ല വാനും ജീവിപ്പിക്കുവാനും ഞാൻ ൈദവേമാ? േനാക്കുവിൻ,
അവൻ ഇതിനാൽ എേന്നാട് ശണ്ഠക്ക് കാരണം അേന്വഷിക്കയല്ലേയാ?”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 8 യി്രസാേയൽ രാജാവ് വസ്്രതം കീറിക്കളഞ്ഞു എന്ന്
ൈദവപുരുഷനായ എലീശാ േകട്ടേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽആളയച്ച:്
“നീ വസ്്രതം കീറിക്കളഞ്ഞത് എന്തിന?് അവൻ എെന്റ അടുക്കൽ വരെട്ട;
എന്നാൽ യി്രസാേയലിൽ ഒരു ്രപവാചകൻ ഉണ്ട് എന്ന് അവൻ അറിയും”
എന്ന് പറയിച്ച . 9അങ്ങെന നയമാൻ രഥേത്താടും കുതിരകേളാടുംകൂടി
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എലീശയുെട വീട്ട വാതില് ക്കൽ വന്ന് നിന്നു. 10 എലീശാ ആളയച്ച:് “നീ
െചന്ന് േയാർദ്ദാനിൽ ഏഴു ്രപാവശ്യം കുളിക്കുക; അേപ്പാൾ നിെന്റ േദഹം
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെലയായി നീ ശുദ്ധനാകും” എന്ന് പറയിച്ച . 11അേപ്പാൾ
നയമാൻ ഏറ്റവും ്രകുദ്ധിച്ച് അവിെടനിന്നും പുറെപ്പട്ട ; “അവൻ തെന്ന
പുറത്തുവന്ന് എെന്റ അടുത്തുനിന്ന് തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമെത്ത വിളിച്ച് ്രപാർത്ഥിച്ച് തെന്റ ൈക എെന്റ മീെത ചലിപ്പിച്ച്
കുഷ്ഠേരാഗം സൗഖ്യമാക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച . 12 ദേമ്മെശക്കിെല
നദികളായ അബാനയും പർപ്പരും യി്രസാേയൽേദശത്തിെല എല്ലാ
െവള്ളെത്തക്കാള ം നല്ലതല്ലേയാ? എനിക്ക് അവയിൽ കുളിച്ച്
ശുദ്ധനാകരുേതാ?” എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ േ്രകാധേത്താെട േപായി.
13 എന്നാൽ അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അടുത്തുവന്ന് അവേനാട:് “പിതാേവ,
്രപവാചകൻ ഒരു വലിയ കാര്യം നിേന്നാട് കല്പിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ നീ
െചയ്യാെത ഇരിക്കുേമാ? പിെന്ന അവൻ: ‘കുളിച്ച് ശുദ്ധനാകുക’ എന്ന്
നിേന്നാട് കല്പിച്ചാൽ എ്രത അധികം അനുസരിേക്കണ്ടതാണ”് എന്ന്
പറഞ്ഞു. 14 അേപ്പാൾ അവൻ െചന്ന് ൈദവപുരുഷെന്റ വചന്രപകാരം
േയാർദ്ദാനിൽ ഏഴു ്രപാവശ്യം മുങ്ങി; അവെന്റ േദഹം െചറിയ ബാലെന്റ
േദഹം േപാെല ആയി; അവൻ ശുദ്ധനായി തീർന്നു. 15 പിെന്ന അവൻ
തെന്റ പരിവാരവുമായി ൈദവപുരുഷെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്ന് അവെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു;യി്രസാേയലിൽഅല്ലാെത ഭൂമിയിൽഎങ്ങും ഒരുൈദവം ഇല്ല
എന്ന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നു; ആകയാൽ അടിയെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു
ഒരു സമ്മാനം സ്വീകരിക്കണേമ”എന്ന് പറഞ്ഞു. 16അതിന് അവൻ: “ഞാൻ
േസവിച്ച നില്ക്കുന്നയേഹാവയാണ,ഞാൻഒന്നുംസ്വീകരിക്കുകയില്ല”എന്ന്
പറഞ്ഞു. അവെന നിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ട ംഅവൻ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല. 17അേപ്പാൾ
നയമാൻ: “എന്നാൽ രണ്ടു േകാവർകഴുതച്ച മട് മണ്ണ് അടിയന് തരണേമ;
അടിയൻ ഇനി യേഹാെവക്കല്ലാെത അന്യൈദവങ്ങൾക്ക് േഹാമയാഗവും
ഹനനയാഗവും കഴിക്കുകയില്ല. 18 ഒരു കാര്യത്തിൽ മാ്രതം യേഹാവ
അടിയേനാട് ക്ഷമിക്കുമാറാകെട്ട; എെന്റ യജമാനൻ നമസ്കരിപ്പാൻ
രിേമ്മാെന്റേക്ഷ്രതത്തിൽെചന്ന്എെന്റൈകത്താങ്ങേലാെടകുമ്പിടുേമ്പാൾ
ഞാനും രിേമ്മാെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ നമസ്കരിച്ച േപാകുന്നതിനു
യേഹാവ അടിയേനാട് ക്ഷമിക്കുമാറാകെട്ട”. 19 അവൻ അവേനാട:്
“സമാധാനേത്താെട േപാകുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 നയമാൻ എലീശയുെട
സമീപത്ത്നിന്ന് ദൂെര േപായേശഷംൈദവപുരുഷനായഎലീശയുെട ഭൃത്യൻ
േഗഹസി: “അരാമ്യനായ നയമാൻ െകാണ്ടുവന്നത് എെന്റ യജമാനൻ
അവെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങാെത വിട്ട കളഞ്ഞുവേല്ലാ; യേഹാവയാണ,
ഞാൻ അവെന്റ പിന്നാെല ഓടിെച്ചന്ന് അവേനാട് അല്പെമങ്കിലും വാങ്ങും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 21അങ്ങെന അവൻ നയമാെന പിന്തുടർന്നു. അവൻ
തെന്റ പിന്നാെല ഓടിവരുന്നത് നയമാൻ കണ്ടേപ്പാൾ രഥത്തിൽനിന്നിറങ്ങി
അവെന എതിേരറ്റ:് “സുഖം തെന്നേയാ?” എന്ന് േചാദിച്ച . 22അതിന്
അവൻ: “സുഖം തേന്ന; ഇേപ്പാൾ ്രപവാചക ഗണത്തില ്രണ്ടു യൗവനക്കാർ
എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽനിന്ന് എെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു; അവർക്ക് ഒരു
താലന്ത് െവള്ളിയും* രണ്ടുകൂട്ടം വസ്്രതങ്ങള ം തരണേമ എന്ന് പറയാൻ
എെന്റ യജമാനൻ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 23 “ദയവായി

* 5. 22 ഒരു താലന്ത് െവള്ളിയുംഏകേദശം 34 ്രഗാം
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രണ്ടു താലന്ത് വാങ്ങണേമ” എന്ന് നയമാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ അവെന
നിർബ്ബന്ധിച്ച് രണ്ട് സഞ്ചിയിൽ രണ്ടു താലന്ത് െവള്ളിയും രണ്ടുകൂട്ടം
വസ്്രതങ്ങള ം െകട്ടി തെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപരുെട പക്കൽ െകാടുത്തു;
അവർ അത് ചുമന്നുെകാണ്ട് അവെന്റ മുമ്പിൽ നടന്നു. 24 കുന്നിനരിെക
എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ അത് അവരുെട കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങി വീട്ടിൽ
സൂക്ഷിച്ച െവച്ചിട്ട് ബാല്യക്കാെര പറഞ്ഞയച്ച . അവർ മടങ്ങി േപാവുകയും
െചയ്തു. 25 പിെന്ന അവൻ അകത്ത് കടന്ന് യജമാനെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു.
അേപ്പാൾ എലീശാ അവേനാട:് “േഗഹസിേയ, നീ എവിെട േപായിരുന്നു?”
എന്ന് േചാദിച്ച . “അടിയൻ എങ്ങും േപായില്ല” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
26 അതിന് അവൻ: “ആ പുരുഷൻ രഥത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി നിെന്ന
എതിേരറ്റേപ്പാൾ എെന്റ ഹൃദയം നിേന്നാട് കൂെട േപാന്നിരുന്നില്ലേയാ?
്രദവ്യം സമ്പാദിക്കുവാനും വസ്്രതം, ഒലിവുേതാട്ടം, മുന്തിരിേത്താട്ടം,
ആടുമാടുകൾ, ദാസീദാസന്മാർ എന്നിവ വാങ്ങുവാനും ഇതാകുന്നുേവാ
സമയം? 27ആകയാൽ നയമാെന്റ കുഷ്ഠം നിനക്കും നിെന്റ സന്തതിക്കും
എേന്നക്കും ബാധിച്ചിരിക്കും” എന്ന് അവേനാട് പറഞ്ഞു. അവൻ
ഹിമംേപാെലെവളത്ത്കുഷ്ഠേരാഗിയായിഎലീശെയവിട്ട് പുറെപ്പട്ട േപായി.

6
1 ്രപവാചകശിഷ്യന്മാർ എലീശേയാട:് “ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം
ഞങ്ങൾക്ക് തീെര ഇടുക്കമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങ് കാണുന്നുവേല്ലാ.
2 ഞങ്ങൾ േയാർദ്ദാൻ നദിയുെട തീരത്ത് െചന്ന് അവിെടനിന്ന്
ഓേരാരുത്തനുംഓേരാ മരം മുറിച്ച് െകാണ്ടുവന്ന്ഞങ്ങൾക്ക്വസിക്കുവാൻ
ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കെട്ട” എന്ന് േചാദിച്ച . “േപാകുവിൻ” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. 3 അവരിൽ ഒരുത്തൻ: “ദയവായി അടിയങ്ങേളാടുകൂെട
േപാേരണേമ” എന്ന് അേപക്ഷിച്ചതിന് “േപാരാം” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
4അങ്ങെനഅവൻഅവേരാടുകൂെട േപായി;അവർ േയാർദ്ദാെന്റ കരയിൽ
എത്തി മരം മുറിച്ച . 5എന്നാൽ ഒരുത്തൻ മരം മുറിക്കുേമ്പാൾ േകാടാലി
ഊരി െവള്ളത്തിൽ വീണു; “അേയ്യാ കഷ്ടം; യജമാനേന, അത് വായ്പ
വാങ്ങിയതായിരുന്നു”എന്ന് അവൻ നിലവിളിച്ച . 6 “അത് എവിെട വീണു?”
എന്ന് ൈദവപുരുഷൻ േചാദിച്ച ; അവൻ ആ സ്ഥലം അവെന കാണിച്ച ;
അവൻ ഒരു േകാൽ െവട്ടി അവിെട എറിഞ്ഞു; ആ ഇരിമ്പ് േകാടാ ലി
െപാങ്ങിവന്നു. 7 “അത്എടുത്തുെകാള്ള ക”എന്ന്അവൻപറഞ്ഞു.അവൻ
ൈകനീട്ടിഅത്എടുത്തു.

8 അനന്തരം അരാംരാജാവിന് യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധം ഉണ്ടായി;
ഇന്നിന്നസ്ഥലത്ത് പാളയം ഇറങ്ങണം എന്ന് അവൻ തെന്റ ഭൃത്യന്മാരുമായി
ആേലാചനകഴിച്ച . 9എന്നാൽൈദവപുരുഷൻയി്രസാേയൽരാജാവിേനാട്:
“ഇന്ന സ്ഥലത്തുകൂടി കടക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിക്ക; അരാമ്യർ
അവിേടക്ക് വരുന്നുണ്ട”് എന്ന് പറയിച്ച . 10 ൈദവപുരുഷൻ പറഞ്ഞ
സ്ഥലേത്തക്ക് യി്രസാേയൽ രാജാവ് ആളയച്ച;് അങ്ങെന അവൻ ഒരു
്രപാവശ്യേമാ, രണ്ടു ്രപാവശ്യേമാ അല്ല തെന്നത്താൻ രക്ഷിച്ചത.് 11 ഇത്
മൂലം അരാം രാജാവിെന്റ മനസ്സ് ഏറ്റവും അധികം കലങ്ങി; അവൻ
ഭൃത്യന്മാെരവിളിച്ച്അവേരാട്: “നമ്മുെടകൂട്ടത്തിൽയി്രസാേയൽരാജാവിെന്റ
പക്ഷക്കാരൻ ആെരന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയില്ലേയാ?” എന്ന്
േചാദിച്ച . 12അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ: “യജമാനനായ രാജാേവ,
കാര്യം അങ്ങെനയല്ല; നീ കിടപ്പ മുറിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ
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യി്രസാേയലിെല ്രപവാചകനായ എലീശാ യി്രസാേയൽരാജാവിെന
അറിയിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 13 “നിങ്ങൾ െചന്ന് അവൻ എവിെട
ഇരിക്കുന്നു എന്നു േനാക്കുവിൻ; ഞാൻ ആളയച്ച് അവെന പിടിപ്പിക്കും”
എന്ന് അവൻ കല്പിച്ച . എലീശാ േദാഥാനിൽ ഉെണ്ടന്ന് അവന് അറിവുകിട്ടി.
14 അവൻ അവിേടക്ക് ശക്തിയുള്ള തെന്റ ൈസന്യെത്ത, കുതിരകള ം
രഥങ്ങള മായി അയച്ച ; അവർ രാ്രതിയിൽ െചന്ന് പട്ടണം വളഞ്ഞു.
15 ൈദവപുരുഷെന്റ ഭൃത്യൻ രാവിെല എഴുേന്നറ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ
ഒരു ൈസന്യം, കുതിരകള ം രഥങ്ങള മായി പട്ടണം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
കണ്ടു;ബാല്യക്കാരൻഅവേനാട:് “അേയ്യായജമാനേന,നാംഎന്ത് െചയ്യ ം?”
എന്ന് േചാദിച്ച . 16അതിന് അവൻ: “േപടിേക്കണ്ടാ; നേമ്മാടുകൂെടയുള്ളവർ
അവേരാടു കൂെടയുള്ളവെരക്കാൾ അധികം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 17 പിെന്ന
എലീശാ ്രപാർത്ഥിച്ച : “യേഹാേവ, ഇവൻ കാണത്തക്കവണ്ണം ഇവെന്റ
കണ്ണ് തുറക്കണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു. യേഹാവ ഭൃത്യെന്റ കണ്ണ് തുറന്നു;
എലീശയുെട ചുറ്റ ം അഗ്നിമയമായ കുതിരകള ം രഥങ്ങള ം െകാണ്ട് മല
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. 18 അരാമ്യർ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾ എലീശാ യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച : “ഈ ജനെത്ത അന്ധത
പിടിപ്പിേക്കണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു. എലീശയുെട അേപക്ഷ ്രപകാരം
അവൻ അവെര അന്ധത പിടിപ്പിച്ച . 19എലീശാ അവേരാട:് “ഇതല്ല വഴി;
പട്ടണവും ഇതല്ല; എെന്റ പിന്നാെല വരുവിൻ; നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്ന
ആള െട അടുക്കൽ ഞാൻ നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകാം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവൻ അവെര ശമര്യയിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. 20 ശമര്യയിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ എലീശാ: “യേഹാേവ, കാണത്തക്കവണ്ണം ഇവരുെട കണ്ണ്
തുറേക്കണേമ” എന്ന് ്രപാർത്ഥിച്ച . യേഹാവ അവരുെട കണ്ണ് തുറന്നു;
അവർ േനാക്കിയേപ്പാൾ തങ്ങൾ ശമര്യയുെട നടുവിൽ നില്ക്കുന്നത് കണ്ടു.
21 യി്രസാേയൽ രാജാവ് അവെര കണ്ടിട്ട് എലീശേയാട:് “എെന്റ പിതാേവ,
ഞാൻ ഇവെര െകാന്നുകളയെട്ട; ഞാൻ ഇവെര െകാന്നുകളയെട്ട?” എന്ന്
േചാദിച്ച . 22അതിന് അവൻ: “െകാന്നുകളയരുത;് നിെന്റ വാൾെകാണ്ടും
വില്ല െകാണ്ടും പിടിച്ചവെര നീ െകാന്നുകളയുേമാ? ഇവർ തിന്നുകുടിച്ച്
തങ്ങള െട യജമാനെന്റ അടുക്കൽ േപാേകണ്ടതിന് അപ്പവും െവള്ളവും
അവർക്ക് െകാടുക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 23അങ്ങെന അവൻ അവർക്ക്
വലിയ ഒരു വിരുന്ന് ഒരുക്കി; അവർ ഭക്ഷിച്ച പാനം െചയ്തേശഷം അവൻ
അവെര വിട്ടയച്ച ; അവർ തങ്ങള െട യജമാനെന്റ അടുക്കൽ േപായി.
അരാമ്യൈസന്യം യി്രസാേയൽേദശേത്തക്ക് പിെന്നവന്നില്ല.

24 അതിന് െറേശഷം അരാം രാജാവായ െബൻ-ഹദദ് തെന്റ
ൈസന്യവുമായി പുറെപ്പട്ട െചന്ന് ശമര്യെയ വളഞ്ഞു. 25 അവർ
ശമര്യെയ വളഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ അവിെട മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടായി; ഒരു
കഴുതത്തെലക്ക് എൺപത് െവള്ളിക്കാശും കാൽകബ് ്രപാക്കാഷ്ഠത്തിന്
അഞ്ച് െവള്ളിക്കാശും വെര വിലകയറി. 26 ഒരിക്കൽ യി്രസാേയൽ
രാജാവ് മതിലിേന്മൽ നടക്കുേമ്പാൾ ഒരു സ്്രതീ അവേനാട:് “യജമാനനായ
രാജാേവ, രക്ഷിക്കണേമ” എന്ന് നിലവിളിച്ച . 27 അതിന് അവൻ:
“യേഹാവ നിെന്ന രക്ഷിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ എവിെടനിന്ന് നിനക്ക് രക്ഷ
കെണ്ടത്തും? െമതിക്കളത്തിൽ നിേന്നാ, മുന്തിരിച്ചക്കിൽനിേന്നാ?” എന്ന്
േചാദിച്ച . 28 രാജാവ് പിെന്നയും അവേളാട:് “നിെന്റ സങ്കടം എന്ത”് എന്ന്
േചാദിച്ചതിന് അവൾ: “ഈ സ്്രതീ എേന്നാട:് ‘നിെന്റ മകെന െകാണ്ടുവാ;
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ഇന്ന് നമുക്ക് അവെന തിന്നാം; നാെള എെന്റ മകെന തിന്നാം’ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 29അങ്ങെനഞങ്ങൾഎെന്റ മകെന പുഴുങ്ങിത്തിന്നു; പിെറ്റന്നാൾ
ഞാൻ അവേളാട:് ‘നിെന്റ മകെന െകാണ്ടുവാ; നമുക്ക് അവെനയും
തിന്നാം’ എന്ന് പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവൾ തെന്റ മകെന ഒളിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 30 സ്്രതീയുെട വാക്ക് േകട്ടേപ്പാൾ രാജാവ് വസ്്രതം
കീറി; അവൻ മതിലിേന്മൽ നടന്നു േപാവുകയായിരുന്നു; ജനം അവെന
േനാക്കിയേപ്പാൾ അവൻ അകെമ േദഹം മുഴുവൻ രട്ട് ഉടുത്തിരിക്കുന്നത്
കണ്ടു. 31 “ശാഫാത്തിെന്റ മകനായ എലീശയുെട തല ഇന്ന് അവെന്റ
ഉടലിേന്മൽഇരുന്നാൽൈദവംഎേന്നാട്തക്കവണ്ണവുംഅധികവും െചയ്യെട്ട”
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 32 എലീശാ തെന്റ വീട്ടിൽ മൂപ്പന്മാേരാടുകൂെട
ഇരിക്കുേമ്പാൾ രാജാവ് ഒരാെള തനിക്കുമുമ്പായി അയച്ച ; ദൂതൻ
എലീശയുെടഅടുക്കൽഎത്തുന്നതിന് മുെമ്പഅവൻമൂപ്പന്മാേരാട:് “എെന്റ
തല എടുത്തുകളയുവാൻ ആെകാലപാതകപു്രതൻ ആളയച്ചിരിക്കുന്നത്
നിങ്ങൾ കണ്ടുേവാ? േനാക്കുവിൻ ദൂതൻ വരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ വാതിൽ
അടച്ച് വാതില്ക്കൽ അവെന തടയുക; അവെന്റ യജമാനെന്റ കാെലാച്ച
അവെന്റ പിമ്പിൽ േകൾക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ?” എന്ന് പറഞ്ഞു. 33 അവൻ
അവേരാട് സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ദൂതൻ അവെന്റ അടുക്കൽ
എത്തി; “ഇതാ, ഈ അനർത്ഥം യേഹാവയാൽ വരുന്നു; ഞാൻ ഇനി
യേഹാവെയകാത്തിരിക്കുന്നത്എന്തിന?്”എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു.

7
1അേപ്പാൾ എലീശാ: “യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് േകൾക്കുവിൻ; നാെള
ഈ േനരത്ത് ശമര്യയുെട പടിവാതില്ക്കൽ േശെക്കലിന് ഒരു െസയാ
േഗാതമ്പുമാവും േശക്കലിന് രണ്ടു െസയാ യവവും വില്ക്കും എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു”എന്ന്പറഞ്ഞു. 2രാജാവിന്ൈകത്താങ്ങൽെകാടുക്കുന്ന
അകമ്പടിനായകൻ ൈദവപുരുഷേനാട:് “യേഹാവ ആകാശത്തിൽ
കിളിവാതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ കാര്യം സാധിക്കുേമാ?” എന്ന്
േചാദിച്ച .അതിന്അവൻ: “നിെന്റകണ്ണ െകാണ്ട് നീഅത് കാണും;എങ്കിലും
നീഅതിൽനിന്ന് തിന്നുകയില്ല”എന്ന് പറഞ്ഞു.

3അന്ന് കുഷ്ഠേരാഗികളായ നാല് േപർ പടിവാതില്ക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവർ തമ്മിൽതമ്മിൽ: “നാം ഇവിെട കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് എന്തിന?്
4 പട്ടണത്തിൽ െചന്നാൽ അവിെട ക്ഷാമമായിരിക്കുകെകാണ്ട് നാം
ചിലേപ്പാൾ അവിെടെവച്ച് മരിക്കും; ഇവിെട ആയിരുന്നാലും മരിക്കും.
അതുെകാണ്ട് വരുക, നമുക്ക് അരാമ്യപാളയത്തിൽ േപാകാം; അവർ
നെമ്മ ജീവേനാെട വച്ചാൽ നാം ജീവിച്ചിരിക്കും; അവർ നെമ്മ െകാന്നാൽ
നാം അതിനും തയാറായിരിക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 അങ്ങെന
അവർ അരാംപാളയത്തിൽ േപാകുവാൻ സന്ധ്യാസമയത്ത് പുറെപ്പട്ട്
അരാംപാളയത്തിെന്റ അടുത്ത് വന്നേപ്പാൾ അവിെട ആെരയും കണ്ടില്ല.
6 കർത്താവ് അരാമ്യൈസന്യെത്ത രഥങ്ങള െടയും കുതിരകള െടയും
മഹാൈസന്യത്തിെന്റയും ആരവം േകൾപ്പിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ
തമ്മിൽതമ്മിൽ: “ഇതാ, നമ്മുെടേനെര യുദ്ധത്തിനായി യി്രസാേയൽ
രാജാവ് ഹിത്യരാജാക്കന്മാെരയും ഈജിപ്റ്റ് രാജാക്കന്മാെരയും നമുക്ക്
വിേരാധമായി കൂലിക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 7അതുെകാണ്ട്
അവർ സന്ധ്യാസമയത്തുതേന്ന എഴുേന്നറ്റ് ഓടിേപ്പായി; കൂടാരങ്ങൾ,
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കുതിരകൾ, കഴുതകൾ എന്നിവെയല്ലാം പാളയത്തിൽ ഉേപക്ഷിച്ച്
ജീവരക്ഷക്കായി ഓടിേപ്പായിരുന്നു. 8ആകുഷ്ഠേരാഗികൾ പാളയത്തിെന്റ
സമീപം എത്തി ഒരു കൂടാരത്തിനകത്ത് കയറി തിന്നുകുടിച്ചേശഷം
അവിെടനിന്ന് െവള്ളിയും െപാന്നും വസ്്രതങ്ങള ം എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി
ഒളിച്ച െവച്ച ; മടങ്ങിവന്ന് മെറ്റാരു കൂടാരത്തിനകത്ത് കയറിഅതിൽനിന്നും
സാധനങ്ങൾ എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി ഒളിച്ച വച്ച . 9 പിെന്ന അവർ
തമ്മിൽതമ്മിൽ: “നാം െചയ്യന്നത്ശരിയല്ല;ഇന്ന്സദ്വർത്തമാനദിവസമേല്ലാ;
നാേമാ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു; േനരം പുലരുംവെര നാം താമസിച്ചാൽ നമുക്ക്
കുറ്റം വരും; ആകയാൽ വരുവിൻ; നാം െചന്നു രാജധാനിയിൽ വിവരം
അറിയിക്കുക”. എന്ന് പറഞ്ഞു. 10അങ്ങെന അവർ പട്ടണവാതില്ക്കൽ
െചന്ന് കാവല്ക്കാരെന വിളിച്ച : “ഞങ്ങൾ അരാംപാളയത്തിൽ
േപായിരുന്നു; അവിെട ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല; ഒരു മനുഷ്യെന്റ ശബ്ദം
േകൾപ്പാനുമില്ല; കുതിരകള ം കഴുതകള ം െകട്ടിയിരിക്കുന്ന േപാെല
നില്ക്കുന്നു; കൂടാരങ്ങള ംഅതുേപാെല തേന്ന ഇരിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു.
11 അവൻ മറ്റ് കാവല്ക്കാെര വിളിച്ച ; അവർ അകത്ത് രാജധാനിയിൽ
അറിവുെകാടുത്തു. 12 രാജാവ് രാ്രതിയിൽ തേന്ന എഴുേന്നറ്റ് ഭൃത്യന്മാേരാട:്
“അരാമ്യർ നേമ്മാടു െചയ്തത് എെന്തന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം; നാം
വിശന്നിരിക്കയാകുന്നുഎന്ന്അവർക്ക്അറിയാം. ‘അവർപട്ടണത്തിൽനിന്ന്
പുറത്തുവരും; അേപ്പാൾ നമുക്ക് അവെര ജീവേനാെട പിടിക്കുകയും
പട്ടണത്തിൽ കടക്കുകയും െചയ്യാം’ എന്ന ഉറേപ്പാെട അവർ പാളയം
വിട്ട േപായി വയലിൽ ഒളിച്ചിരിക്കയാകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 13 അതിന്
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ: “പട്ടണത്തിൽ േശഷിച്ചഅഞ്ച് കുതിരകെള
െകാണ്ടുവരെട്ട; നാം ആളയച്ച് േനാക്കിേക്കണം; അവർ ഒന്നുകിൽ
ഇവിെട പാർത്ത,് േശഷം യി്രസാേയൽ ജനെത്തേപ്പാെല ക്ഷാമംെകാണ്ട്
മരിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ അരാമ്യപാളയത്തിൽ വച്ച് നശിച്ച് േപാകും” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 14 അങ്ങെന അവർ കുതിരകെള െകട്ടിയ രണ്ട്
രഥങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്നു; രാജാവ് അവെര അരാമ്യൈസന്യത്തിെന്റ
പിന്നാെല അയച്ച : “നിങ്ങൾ െചന്ന് േനാക്കുവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച .
15 അവർ േയാർദ്ദാൻവെര അവരുെട പിന്നാെല െചന്നു; എന്നാൽ
അരാമ്യർ പലായനം െചയ്തേപ്പാൾ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞ വസ്്രതങ്ങള ം മറ്റ
സാധനങ്ങള ംെകാണ്ട് വഴിെയാെക്ക നിറഞ്ഞിരുന്നു; ദൂതന്മാർ മടങ്ങിവന്ന്
വിവരം രാജാവിെന അറിയിച്ച . 16അങ്ങെന ജനം പുറെപ്പട്ട് അരാംപാളയം
െകാള്ളയിട്ട . യേഹാവയുെട വചന്രപകാരംഅന്ന് േശെക്കലിന് ഒരു െസയാ
േഗാതമ്പുമാവും േശെക്കലിന് രണ്ടു െസയാ യവവും വിറ്റ . 17 രാജാവ്
തനിക്ക് ൈകത്താങ്ങൽ െകാടുക്കുന്ന അകമ്പടിനായകെന വാതില്ക്കൽ
വിചാരകനായി നിയമിച്ചിരുന്നു;ജനംധാന്യത്തിനായുള്ളതിരക്കിൽഅവെന
ചവിട്ടി െകാന്നുകളഞ്ഞു; രാജാവ് ൈദവപുരുഷെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല അവൻ മരിച്ച േപായിരുന്നു. 18 “നാെളഈ
േനരത്ത് ശമര്യയുെട പടിവാതില്ക്കൽ േശെക്കലിന് രണ്ടു െസയാ യവവും
േശെക്കലിന് ഒരു െസയാ േഗാതമ്പുമാവും വില്ക്കും”എന്ന് ൈദവപുരുഷൻ
രാജാവിേനാട് പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഈ അകമ്പടിനായകൻ ൈദവപുരുഷേനാട:്
19 “യേഹാവ ആകാശത്തിൽ കിളിവാതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ
വാക്കുേപാെല സംഭവിക്കുേമാ?” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ:
“നിെന്റ കണ്ണ െകാണ്ട് നീ അത് കാണും; എങ്കിലും നീ അതിൽനിന്ന്
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തിന്നുകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. 20അ്രപകാരം തെന്ന അവന് ഭവിച്ച ;
പടിവാതില്ക്കൽവച്ച ജനംഅവെനചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു;അവൻമരിച്ച േപായി.

8
1അനന്തരംഎലീശാതാൻമകെനജീവിപ്പിച്ച െകാടുത്തിരുന്നസ്്രതീേയാട:്

“നീയും നിെന്റ കുടുംബവും ഇവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് എവിെടെയങ്കിലും
പരേദശവാസം െചയ്തുെകാള്ള ക; യേഹാവ ഒരു ക്ഷാമം വരുത്തുവാൻ
േപാകുന്നു; അത് ഏഴു സംവത്സരം േദശത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 2 ആ സ്്രതീ ൈദവപുരുഷൻ പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്തു;
അവള ം കുടുബവും െഫലിസ്ത്യേദശത്ത് ഏഴു സംവത്സരം പരേദശവാസം
െചയ്തു. 3ഏഴു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ െഫലിസ്ത്യേദശത്തുനിന്ന്
മടങ്ങിവന്നു; പിെന്ന അവൾ തെന്റ നഷ്ടെപ്പട്ട വീടും നിലവും
സംബന്ധിച്ച് രാജാവിേനാട് സങ്കടം േബാധിപ്പിക്കുവാൻ െചന്നു. 4 ആ
സമയം രാജാവ് ൈദവപുരുഷെന്റ ബാല്യക്കാരനായ േഗഹസിേയാട്
സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. “എലീശാ െചയ്ത വൻകാര്യങ്ങെളാെക്ക നീ
എേന്നാട് വിവരിച്ച പറക” എന്ന് രാജാവ് കല്പിച്ച . 5 മരിച്ച േപായവെന
ജീവിപ്പിച്ച വിവരം അവൻ രാജാവിെന േകൾപ്പിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന
എലീശാ മകെന ജീവിപ്പിച്ച െകാടുത്തിരുന്ന ആ സ്്രതീ വന്ന് തെന്റ വീടും
നിലവും സംബന്ധിച്ച് രാജാവിേനാട് സങ്കടം േബാധിപ്പിച്ച . അേപ്പാൾ
േഗഹസി: “യജമാനനായ രാജാേവ, ഇവൾ തേന്ന ആ സ്്രതീ; എലീശാ
ജീവിപ്പിച്ച െകാടുത്ത മകൻ ഇവൻ തേന്ന” എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 രാജാവ്
സ്്രതീേയാട് േചാദിച്ചേപ്പാൾ അവള ം അത് വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു. രാജാവ്
ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥെനനിയമിച്ച : “അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നെതാെക്കയുംഅവൾ
േദശം വിട്ട േപായ നാൾമുതൽ ഇതുവെരയുള്ള നിലത്തിെന്റ ആദായവും
ഇവൾക്കു െകാടുപ്പിക്കണം”എന്ന്കല്പിച്ച .

7അനന്തരം എലീശാ ദേമ്മെശക്കിൽ െചന്നു; അന്ന് അരാം രാജാവായ
െബൻ-ഹദദ് േരാഗിയായികിടക്കുകയായിരുന്നു;ൈദവപുരുഷൻവന്നിട്ട ണ്ട്
എന്ന് അവന് അറിവുകിട്ടി. 8 രാജാവ് ഹസാേയലിേനാട*്: “ഒരു സമ്മാനം
എടുത്തുെകാണ്ട് ൈദവപുരുഷെന െചന്നുകണ്ട,് ‘ഈ ദീനം മാറി എനിക്ക്
സൗഖ്യം വരുേമാ’എന്ന് അവൻ മുഖാന്തരം യേഹാവേയാട് േചാദിക്ക”എന്ന്
പറഞ്ഞു. 9അങ്ങെന ഹസാേയൽ ദേമ്മെശക്കിെല എല്ലാതരത്തിലും ഉള്ള
വിേശഷവസ്തുക്കൾ തിരെഞ്ഞടുത്ത് നാല്പത് ഒട്ടകച്ച മടായി അവെന
െചന്നുകണ്ട് അവെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു: “നിെന്റ മകൻ അരാം രാജാവായ
െബൻ-ഹദദ് എെന്ന നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു; ‘ഈ ദീനം മാറി
എനിക്ക് സൗഖ്യം വരുേമാ’ എന്ന് േചാദിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്
എലീശാ; 10 നീ െചന്ന് അവേനാട:് “നിനക്ക് നിശ്ചയമായി സൗഖ്യം വരും
എന്ന് പറക; എന്നാൽ അവൻ നിശ്ചയമായി മരിച്ച േപാകുെമന്ന് യേഹാവ
എനിക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നിരിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 11പിെന്നഅവന്
ലജ്ജ േതാന്നുേവാളം ഇമെവട്ടാെത അവെന ഉറ്റ േനാക്കി ൈദവപുരുഷൻ
കരഞ്ഞു. 12 “യജമാനൻ കരയുന്നത് എന്ത്?” എന്ന് ഹസാേയൽ
േചാദിച്ചതിന് അവൻ: “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് െചയ്യ വാനിരിക്കുന്ന
േദാഷം ഞാൻ അറിയുന്നതുെകാണ്ടു തേന്ന; നീ അവരുെട ദുർഗ്ഗങ്ങെള
തീയിൽ ചുടുകയും അവരുെട യൗവനക്കാെര വാൾെകാണ്ട് െകാല്ല കയും

* 8. 8 ഹസാേയലിേനാട് രാജാവിെന്റഅധികാരികളില ്ഒരുവേനാട്



2 രാജാക്കന്മാർ 8:13 592 2 രാജാക്കന്മാർ 8:27

അവരുെട കുഞ്ഞുങ്ങെളഅടിച്ച െകാല്ല കയും അവരുെട ഗർഭിണികള െട
ഉദരം പിളർക്കയും െചയ്യ ം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 13 “ഈ മഹാകാര്യം
െചയ്യ വാനിരിക്കുന്ന നായായ അടിയൻ എന്തുമാ്രതമുള്ള ” എന്ന്
ഹസാേയൽ പറഞ്ഞതിന് എലീശാ: “നീ അരാമിൽ രാജാവാകുെമന്ന്
യേഹാവ എനിക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
14 അവൻ എലീശെയ വിട്ട് പുറെപ്പട്ട് തെന്റ യജമാനെന്റ അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾ: “എലീശാ നിേന്നാട് എന്ത് പറഞ്ഞു” എന്ന് അവൻ േചാദിച്ച .
“നിനക്ക് നിശ്ചയമായി സൗഖ്യം വരും എന്ന് അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞു”
എന്ന്അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15പിെറ്റന്നാൾഅവൻ ഒരു കമ്പിളി എടുത്ത്
െവള്ളത്തിൽ മുക്കി അവെന്റ മുഖത്തിട്ട ; അതിനാൽ അവൻ ശ്വാസം മുട്ടി
മരിച്ച േപായി;ഹസാേയൽഅവനു പകരം രാജാവായി.

16 യി്രസാേയൽ രാജാവായ ആഹാബിെന്റ മകനായ
േയാരാമിെന്റ വാഴ്ചയുെട അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ, െയേഹാശാഫാത്ത്
െയഹൂദയിൽ രാജാവായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മകൻ െയേഹാരാം െയഹൂദയിൽ രാജാവായി.
17അവൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു;
അവൻ എട്ട് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. 18ആഹാബിെന്റ മകൾ
അവന് ഭാര്യയായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവൻ ആഹാബ് ഗൃഹെത്തേപ്പാെല
യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട വഴിയിൽ നടന്ന് യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായുള്ളത് െചയ്തു. 19 എങ്കിലും യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിേനാട,് അവനും അവെന്റ മക്കൾക്കും എേന്നക്കും ഒരു ദീപം
നല്കും, എന്ന് വാഗ്ദാനം െചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ട് അവെന്റ നിമിത്തം
െയഹൂദെയ നശിപ്പിക്കുവാൻ തനിക്കു മനസ്സായില്ല. 20അവെന്റ കാലത്ത്
ഏേദാമ്യർ െയഹൂദയുെട അധികാരേത്താട് മത്സരിച്ച തങ്ങൾക്ക് ഒരു
രാജാവിെന വാഴിച്ച . 21അേപ്പാൾ െയേഹാരാം നിരവധി രഥങ്ങള മായി
സായിരിേലക്ക് െചന്നു; എന്നാൽ രാ്രതിയിൽ അവൻ എഴുേന്നറ്റ് തെന്ന
വളഞ്ഞിരുന്നഏേദാമ്യെരയും രഥനായകന്മാെരയും േതാല്പിച്ച ; പടയാളികൾ
തങ്ങള െട കൂടാരങ്ങളിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി. 22 ഏേദാമ്യർ െയഹൂദയുെട
അധികാരേത്താട് ഇന്നുവെര മത്സരിച്ച നില്ക്കുന്നു; ആ കാലത്ത് തെന്ന
ലിബ്നയും മത്സരിച്ച . 23 െയേഹാരാമിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ
െചയ്തെതാെക്കയുംെയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെടവൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 24 െയേഹാരാം തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
അവെനഅടക്കം െചയ്തു;അവെന്റ മകനായഅഹസ്യാവ് അവന് പകരം
രാജാവായി.

25യി്രസാേയൽരാജാവായആഹാബിെന്റമകൻേയാരാമിെന്റവാഴ്ചയുെട
പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാരാമിെന്റ മകൻ
അഹസ്യാവ് രാജാവായി. 26 അഹസ്യാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ ഒരു സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ അമ്മയുെട േപർ അഥല്യാ
എന്നായിരുന്നു; അവൾ യി്രസാേയൽ രാജാവായ ഒ്രമിയുെട െപൗ്രതി
ആയിരുന്നു. 27അവൻആഹാബ് ഗൃഹത്തിെന്റ വഴിയിൽ നടന്ന് ആഹാബ്
ഗൃഹം െചയ്തതുേപാെല യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായ കാര്യങ്ങൾ
െചയ്തു; അവൻ ആഹാബിെന്റ ഗൃഹേത്താട് വിവാഹബന്ധമുള്ളവൻ
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ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 28അവൻആഹാബിെന്റ മകനായ േയാരാമിേനാടുകൂെട
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക്അരാം രാജാവായഹസാേയലിേനാട് യുദ്ധം
െചയ് വാൻ േപായി;എന്നാൽഅരാമ്യർ േയാരാമിെന മുറിേവല്പിച്ച . 29അരാം
രാജാവായ ഹസാേയലിേനാടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ രാമയിൽെവച്ച് ഉണ്ടായ
മുറിവുകൾക്ക് യി്രസേയലിൽ ചികിത്സെചേയ്യണ്ടതിന് േയാരാംരാജാവ്
മടങ്ങിേപ്പായി; ആഹാബിെന്റ മകനായ േയാരാം േരാഗിയായതുെകാണ്ട്
െകാണ്ട് െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാരാമിെന്റ മകൻ അഹസ്യാവ്
യി്രസേയലിൽഅവെനകാണ്മാൻെചന്നിരുന്നു.

9
1 എലീശാ്രപവാചകൻ ഒരു ്രപവാചക ഗണത്തില് ഒരുവെന വിളിച്ച്
അവേനാട് പറഞ്ഞത:് “നീ അരെകട്ടി ഈ ൈതലപാ്രതം എടുത്തുെകാണ്ട്
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക് േപാകുക. 2 അവിെട എത്തിയേശഷം
നിംശിയുെട മകനായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മകൻ േയഹൂ എവിെട
ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കെണ്ടത്തി, കൂട്ടംകൂടി ഇരിക്കുന്നവരുെട നടുവിൽനിന്ന്
അവെന എഴുേന്നല്പിച്ച് ഉൾമുറിയിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകുക. 3 അതിന്
േശഷം ൈതലപ്പാ്രതം എടുത്ത് അവെന്റ തലയിൽ ഒഴിച്ച്: ‘ഞാൻ നിെന്ന
യി്രസാേയലിന് രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു’ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാതിൽ തുറന്ന് ഒട്ട ം താമസിക്കാെത
ഓടിേപ്പാരുക”. 4 അങ്ങെന ്രപവാചകനായ ആ യൗവനക്കാരൻ
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക് േപായി. 5അവൻഅവിെട എത്തിയേപ്പാൾ
പടനായകന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു: “നായകാ, എനിക്ക് നിേന്നാട്
ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുവാനുണ്ട”് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതിന്: “ഞങ്ങളിൽ
ആേരാട?്” എന്ന് േയഹൂ േചാദിച്ച . “നിേന്നാട് തേന്ന, നായകാ” എന്ന്
അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 6 േയഹൂ എഴുേന്നറ്റ് മുറിക്കകത്ത് കടന്നു;
അേപ്പാൾ അവൻ ൈതലം േയഹുവിെന്റ തലയിൽ ഒഴിച്ച് അവേനാട്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു; ഞാൻ നിെന്ന യേഹാവയുെട ജനമായ യി്രസാേയലിന്
രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 7 എെന്റ ദാസന്മാരായ
്രപവാചകന്മാരുെട രക്തത്തിനും യേഹാവയുെട സകലദാസന്മാരുെടയും
രക്തത്തിനും ഈേസെബലിേനാട് ഞാൻ ്രപതികാരം െചേയ്യണ്ടതിന്
നിെന്റ യജമാനനായ ആഹാബിെന്റ ഗൃഹെത്ത നീ സംഹരിച്ച കളയണം.
8 ആഹാബ് ഗൃഹം അേശഷം നശിച്ച േപാേകണം; യി്രസാേയലിൽ
ആഹാബിനുള്ള സ്വത്രന്തേനാ ദാസേനാ ആയ പുരുഷ്രപജെയ എല്ലാം
ഞാൻ േഛദിച്ച കളയും. 9 ഞാൻ ആഹാബ് ഗൃഹെത്ത െനബാത്തിെന്റ
മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ ഗൃഹെത്തേപ്പാെലയും അഹീയാവിെന്റ
മകനായബെയശയുെടഗൃഹെത്തേപ്പാെലയുംആക്കും. 10ഈേസെബലിെന
യി്രസാേയൽ്രപേദശത്തുെവച്ച് നായ്ക്കൾ തിന്നുകളയും; അവെള അടക്കം
െചയ്യ വാൻ ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല”. െപെട്ടന്ന് അവൻ വാതിൽ തുറന്ന്
ഓടിേപ്പായി. 11 േയഹൂ തെന്റ യജമാനെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട അടുക്കൽ
പുറത്ത് വന്നേപ്പാൾ ഒരുവൻ അവേനാട:് “എന്താകുന്നു വിേശഷം? ആ
്രഭാന്തൻ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നെതന്തിന്?” എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന്
അവൻഅവേരാട:് “നിങ്ങൾആ പുരുഷെനയും അവൻ പറഞ്ഞകാര്യവും
അറിയുന്നുവേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 12അേപ്പാൾ അവർ: “അത് േനരല്ല;
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നീ ഞങ്ങേളാട് പറയണം” എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അവൻ: “ഞാൻ നിെന്ന
യി്രസാേയലിന് രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്ന് തുടങ്ങി ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ എേന്നാട്
സംസാരിച്ച ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 13 ഉടെന അവർ ബദ്ധെപ്പട്ട് ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ വസ്്രതം എടുത്ത് േകാവണിപ്പടികളിേന്മൽ അവെന്റ കാല്ക്കൽ
വിരിച്ച . കാഹളം ഊതി: “േയഹൂ രാജാവായി”എന്ന് പറഞ്ഞു. 14അങ്ങെന
നിംശിയുെട മകനായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മകൻ േയഹൂ േയാരാമിന്
വിേരാധമായി കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി. േയാരാമും യി്രസാേയൽ ജനവും
അരാം രാജാവായ ഹസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ െപടാെത ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിെന കാവൽ നിർത്തി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 15 അരാം രാജാവായ
ഹസാേയലിേനാടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അരാമ്യൈസന്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാ യ
മുറിവുകൾക്ക് യി്രസേയലിൽെവച്ച് ചികിത്സെചേയ്യണ്ടതിന് േയാരാംരാജാവ്
മടങ്ങിേപ്പാന്നിരുന്നു. എന്നാൽ േയഹൂ: “നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതെമങ്കിൽ
യി്രസേയലിൽ െചന്ന് ഈ വർത്തമാനം അറിയിേക്കണ്ടതിന് ആരും
പട്ടണം വിട്ട േപാകാെത സൂക്ഷിക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 അങ്ങെന
േയഹൂ രഥത്തിൽ കയറി യി്രസാേയലിേലക്ക് േപായി; േയാരാം അവിെട
കിടപ്പിലായിരുന്നു. േയാരാമിെന കാണുവാൻ െയഹൂദാ രാജാവായ
അഹസ്യാവുംഅവിെട വന്നിരുന്നു. 17യി്രസേയലിെല േഗാപുരമുകളിൽ ഒരു
കാവല്ക്കാരൻ നിന്നിരുന്നു; അവൻ േയഹൂവിെന്റ കൂട്ടം വരുന്നത് കണ്ടിട്ട:്
“ഞാൻ ഒരു കൂട്ടെത്ത കാണുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ േയാരാം: “നീ
ഒരു കുതിരപ്പടയാളിെയ വിളിച്ച് അവരുെട േനെര അയേക്കണം; അവൻ
െചന്ന,് ‘സമാധാനേമാ’ എന്ന് േചാദിക്കെട്ട” എന്ന് കല്പിച്ച . 18 അങ്ങെന
ഒരുവൻ കുതിരപ്പ റത്ത് അവെന എതിേരറ്റ് െചന്ന:് “സമാധാനേമാ എന്ന്
രാജാവ് േചാദിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. “സമാധാനം െകാണ്ട് നിനക്ക് എന്ത്
കാര്യം? തിരിഞ്ഞ് എെന്റ പുറെക വരുക”എന്ന് േയഹൂ പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
കാവല്ക്കാരൻ: “ദൂതൻ അവരുെട അടുക്കൽ േപായി മടങ്ങിവന്നിട്ടില്ല”
എന്ന്അറിയിച്ച . 19അവൻമെറ്റാരുവെനകുതിരപ്പ റത്ത്അയച്ച ;അവനും
അവരുെട അടുക്കൽ െചന്ന:് “സമാധാനേമാ എന്ന് രാജാവ് േചാദിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. സമാധാനവുമായി നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം? തിരിഞ്ഞു എെന്റ
പുറെക വരുക” എന്ന് േയഹൂ പറഞ്ഞു. 20 അേപ്പാൾ കാവല്ക്കാരൻ:
“അവനും അവരുെട അടുക്കൽ െചന്നിട്ട് മടങ്ങിവന്നിട്ടില്ല; ആ കാണുന്ന
രഥം ഓടിക്കുന്നത് നിംശിയുെട മകനായ േയഹൂ ഓടിക്കുന്നതുേപാെല
േതാന്നിക്കുന്നു; ്രഭാന്തനേപ്പാെലയാണ് അവൻ ഓടിച്ച വരുന്നത”് എന്ന്
പറഞ്ഞു. 21 ഉടെന േയാരാം: “രഥം പൂട്ട ക” എന്ന് കല്പിച്ച ; രഥം
പൂട്ടിയേശഷം യി്രസേയൽ രാജാവായ േയാരാമും െയഹൂദാ രാജാവായ
അഹസ്യാവുംഅവനവെന്റരഥത്തിൽകയറി േയഹൂവിെന്റ േനെരപുറെപ്പട്ട .
യി്രസാേയല്യനായ നാേബാത്തിെന്റ നിലത്തിൽെവച്ച് അവെന കണ്ടുമുട്ടി.
22 േയഹൂവിെന കണ്ടേപ്പാൾ േയാരാം: “േയഹൂേവ, സമാധാനേമാ?”
എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന് േയഹൂ: “നിെന്റ അമ്മയായ ഈേസെബലിെന്റ
പരസംഗവും ക്ഷു്രദവും ഇ്രത അധികമായിരിക്കുേന്നടേത്താളം എന്ത്
സമാധാനം?” എന്ന് പറഞ്ഞു. 23 അേപ്പാൾ േയാരാം രഥം തിരിച്ച്
ഓടിച്ച െകാണ്ട് അഹസ്യാവിേനാട:് “അഹസ്യാേവ, ഇത് േ്രദാഹം!” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 24 േയഹൂ വില്ല കുെലച്ച് േയാരാമിെന്റ ഭുജങ്ങള െട മധ്യത്തിേലക്ക്
എയ്തു;അമ്പ്അവെന്റഹൃദയം തുളച്ച് മറുപുറം കടന്നു;അവൻ രഥത്തിൽ
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ചുരുണ്ടുവീണു. 25 േയഹൂ തെന്റ പടനായകനായ ബിദ്കാേരാട് പറഞ്ഞത്:
“അവെന എടുത്ത് യി്രസേയല്യനായ നാേബാത്തിെന്റ നിലത്തിേലക്ക്
എറിഞ്ഞുകളക;ഞാനും നീയും ഒരുമിച്ച അവെന്റഅപ്പനായആഹാബിെന
കുതിരപ്പ റത്ത് പിന്തുടരുേമ്പാൾ, 26 ‘നാേബാത്തിെന്റ രക്തവും അവെന്റ
മക്കള െട രക്തവും ഇന്നെല ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു സത്യം എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; ഈ നിലത്തുെവച്ച് ഞാൻ അതിന് പകരം
വീട്ട െമന്നും യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു’ എന്നിങ്ങെന യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് അവന് വിേരാധമായി ഉണ്ടാെയന്ന് ഓർത്തുെകാള്ള ക;
അവെന എടുത്ത് യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം ഈ നിലത്തിൽ
എറിഞ്ഞുകളയുക”. 27 െയഹൂദാ രാജാവായ അഹസ്യാവ് ഇതു കണ്ടിട്ട്
ഉദ്യാനഗൃഹത്തിെന്റ വഴിയിലൂെട ഓടിേപ്പായി. േയഹൂ അവെന പിന്തുടർന്നു:
“അവെനയും രഥത്തിൽെവച്ച് െവട്ടിക്കളയുവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച . അവർ
യിബ്െളയാമിന് സമീപത്തുള്ള ഗൂർകയറ്റത്തിൽെവച്ച് അവെന െവട്ടി;
അവൻ െമഗിേദ്ദാവിേലക്ക് ഓടിെച്ചന്ന് അവിെടവച്ച് മരിച്ച േപായി.
28അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർഅവെന്റ ശരീരം രഥത്തിൽെവച്ച് െയരൂശേലമിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി, ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
കല്ലറയിൽഅവെനഅടക്കം െചയ്തു.

29 ആഹാബിെന്റ മകനായ േയാരാമിെന്റ പതിെനാന്നാം ആണ്ടിൽ
ആയിരുന്നു അഹസ്യാവ് െയഹൂദയിൽ രാജാവായത.് 30 േയഹൂ
യി്രസാേയലിൽ വന്ന കാര്യം ഈേസെബൽ േകട്ടേപ്പാൾ തെന്റ കണ്ണിൽ
മഷിെയഴുതി തല ചീകി മിനുക്കി കിളിവാതിലിൽകൂടി േനാക്കി. 31 േയഹൂ
പടിവാതിൽ കടന്നേപ്പാൾ അവൾ: “യജമാനെന െകാന്നവനായ
സി്രമിക്ക് സമാധാനേമാ?” എന്ന് േചാദിച്ച . 32 അവൻ തെന്റ മുഖം
കിളിവാതില് ക്കേലക്ക് ഉയർത്തി: “ആരാണ് എെന്റ പക്ഷത്തുള്ളത?്
ആരാണുള്ളത്?” എന്ന് േചാദിച്ച . അേപ്പാൾ രണ്ടുമൂന്ന് ഷണ്ഡന്മാർ
പുറേത്തക്ക് േനാക്കി. 33 “അവെള താെഴ തള്ളിയിടുവിൻ” എന്ന് അവൻ
കല്പിച്ച . ഉടെന അവർ അവെള താെഴ തള്ളിയിട്ട ; അവള െട രക്തം
ചുവരിേന്മലും കുതിരകളിേന്മലും െതറിച്ച ; അവൻ അവെള കാൽക്കീെഴ
ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. 34 അവൻ ഭക്ഷിച്ച പാനം െചയ്തേശഷം: “ആ
ശപിക്കെപ്പട്ടവെള െചന്ന്അടക്കംെചയ്യ വിൻ;അവൾരാജകുമാരിയല്ലേയാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 35 അവർ അവെള അടക്കം െചയ്യ വാൻ െചന്നേപ്പാൾ
അവള െട തലേയാട്ടിയും കാലുകള ം ൈകപ്പത്തികള ം അല്ലാെത മെറ്റാന്നും
കണ്ടില്ല. 36അവർ മടങ്ങിവന്ന് അവേനാട് അത് അറിയിച്ച . അേപ്പാൾ
അവൻ: “യി്രസേയൽ്രപേദശത്തുെവച്ച് നായ്ക്കൾ ഈേസെബലിെന്റ
മാംസം തിന്നുകളയും; 37 അത് ഈേസെബൽ എന്നു പറയുവാൻ
കഴിയാെതവണ്ണം ഈേസെബലിെന്റ മൃതേദഹം യി്രസാേയൽ്രപേദശത്ത്
വയലിെല ചാണകംേപാെല ആകും എന്നിങ്ങെന യേഹാവ തിശ്ബ്യനായ
എലീയാവ് എന്ന തെന്റ ദാസൻമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത വചനത്തിെന്റ
നിവൃത്തിതേന്നഇത്”എന്ന് പറഞ്ഞു.

10
1ആഹാബിന് ശമര്യയിൽ എഴുപത് പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. േയഹൂ
യി്രസാേയൽ്രപഭുക്കന്മാർക്കും മൂപ്പന്മാർക്കും ആഹാബിെന്റ പു്രതന്മാെര
വളർത്തിയവർക്കും ശമര്യയിേലക്ക് എഴുത്തുകൾ എഴുതി അയച്ചത്
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എെന്തന്നാൽ: 2 “നിങ്ങള െട യജമാനെന്റ പു്രതന്മാരും രഥങ്ങള ം
കുതിരകള ം ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണവും ആയുധങ്ങള ം നിങ്ങള െട ൈകവശം
ഉണ്ടേല്ലാ. 3ആകയാൽ ഈ എഴുത്ത് നിങ്ങള െട അടുക്കൽ എത്തിയാൽ
ഉടൻ നിങ്ങള െട യജമാനെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ഉത്തമനും േയാഗ്യനുമായവെന
കെണ്ടത്തി അവെന്റ അപ്പെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി നിങ്ങള െട
യജമാനെന്റ ഗൃഹത്തിനുേവണ്ടി യുദ്ധം െചയ്യ വിൻ”. 4അവേരാ ഏറ്റവും
ഭയെപ്പട്ട : “രണ്ടു രാജാക്കന്മാർക്ക് അവേനാട് എതിർത്തുനിൽക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞില്ലേല്ലാ; പിെന്ന നാം എങ്ങെന നില്ക്കും?” എന്ന് പറഞ്ഞു.
5 ആകയാൽ രാജധാനിവിചാരകനും നഗരാധിപതിയും മൂപ്പന്മാരും
പു്രതന്മാെര വളർത്തിയവരും േയഹൂവിെന്റഅടുക്കൽആളയച്ച:് “ഞങ്ങൾ
നിെന്റ ദാസന്മാർ; ഞങ്ങേളാട് കല്പിക്കുന്നെതാെക്കയും ഞങ്ങൾ െചയ്യാം;
ഞങ്ങൾ ഒരുത്തെനയും രാജാവാക്കുന്നില്ല; നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല
െചയ്തുെകാള്ള ക എന്ന് പറയിച്ച . അവൻ രണ്ടാമതും എഴുത്ത് എഴുതി:
“നിങ്ങൾഎെന്റ പക്ഷം േചർന്ന് എെന്റ കല്പന േകൾക്കുെമങ്കിൽ നിങ്ങള െട
യജമാനെന്റ പു്രതന്മാരുെട തല നാെള ഈ േനരത്ത് യി്രസാേയലിൽ
എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ”. 6 എന്നാൽ രാജകുമാരന്മാർ
എഴുപത് േപരും തങ്ങെള വളർത്തുന്ന നഗര്രപധാനികേളാടുകൂെട
ആയിരുന്നു. 7ഈഎഴുത്ത് അവരുെട അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവർ
രാജകുമാരന്മാെര എഴുപതുേപെരയും െകാന്ന് അവരുെട തല െകാട്ടയിൽ
ആക്കി യി്രസാേയലിൽ അവെന്റഅടുക്കൽ െകാടുത്തയച്ച . 8 ഒരു ദൂതൻ
വന്ന് അവേനാട:് “അവർ രാജകുമാരന്മാരുെട തല െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു”
എന്ന് അറിയിച്ച . “അവെയ പടിപ്പ രവാതില്ക്കൽ രണ്ടു കൂമ്പാരമായി കൂട്ടി
രാവിെലവെര വേച്ചക്കുവിൻ”എന്ന് അവൻ കല്പിച്ച . 9പിെറ്റന്നാൾ രാവിെല
അവൻ പുറത്തു െചന്നുനിന്ന് സർവ്വജനേത്താടും പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
“നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ; ഞാേനാ എെന്റ യജമാനന് വിേരാധമായി
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു; എന്നാൽ ഇവെര ഒെക്കയും
െകാന്നത് ആർ? 10 ആകയാൽ യേഹാവ ആഹാബ് ഗൃഹെത്തക്കുറിച്ച്
അരുളിെച്ചയ്ത യേഹാവയുെട വചനങ്ങളിൽ ഒന്നും നിഷ്ഫലമാകുകയില്ല
എന്ന് അറിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ; യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ ഏലീയാവ്
മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തത് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”. 11അങ്ങെന
േയഹൂ യി്രസേയലിൽ, ആഹാബ് ഗൃഹത്തിൽ, േശഷിച്ചവെര ഒെക്കയും
അവെന്റ സകലമ്രന്തിമാേരയും ബന്ധുക്കെളയും പുേരാഹിതന്മാെരയും
ആരും േശഷിക്കാെതവണ്ണം സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു. 12 പിെന്ന അവൻ
ശമര്യയിൽ െചന്ന് വഴിയിൽ ഇടയന്മാർ േരാമം ക്രതിക്കുന്ന വീടിനരിെക
എത്തിയേപ്പാൾ േയഹൂ 13 െയഹൂദാ രാജാവായ അഹസ്യാവിെന്റ
സേഹാദരന്മാെര കണ്ടിട്ട:് “നിങ്ങൾ ആർ” എന്ന് േചാദിച്ച . ഞങ്ങൾ
അഹസ്യാവിെന്റസേഹാദരന്മാർ; രാജാവിെന്റയും രാജ്ഞിയുെടയും മക്കെള
വന്ദനം െചയ്യ വാൻ േപാകുകയാകുന്നു”എന്ന്അവർ പറഞ്ഞു. 14അേപ്പാൾ
അവൻ: “അവെര ജീവേനാെട പിടിക്കുവിൻ”എന്ന് കല്പിച്ച ;അവർഅവെര
ജീവേനാെട പിടിച്ച ; അവെര നാല്പത്തിരണ്ടുേപെരയും േരാമം ക്രതിക്കുന്ന
വീടിെന്റകളത്തിൽവച്ച് െകാന്നു;അവരിൽഒരുത്തെനയും േശഷിപ്പിച്ചില്ല.

15 അവൻ അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ തെന്ന എതിേരൽക്കുവാൻ
വരുന്ന േരഖാബിെന്റ മകനായ േയാനാദാബിെന കണ്ട് വന്ദനം െചയ്ത്
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അവേനാട:് “എെന്റഹൃദയംനിെന്റഹൃദയേത്താട് േചർന്നിരിക്കുന്നതുേപാെല
നിെന്റ ഹൃദയം പരമാർത്ഥമായിരിക്കുന്നുേവാ?” എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന്
േയാനാദാബ:് “അെത” എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന എങ്കിൽ ൈക തരിക.
അവൻ ൈക െകാടുത്തു; അവൻ അവെന തെന്റ രഥത്തിൽ കയറ്റി.
16 “നീ എേന്നാടുകൂെട വന്ന് യേഹാവെയക്കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള ശുഷ്കാന്തി
കാണുക” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവെന രഥത്തിൽ കയറ്റി;
അവർ ഓടിച്ച േപായി. 17 ശമര്യയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ ശമര്യയിൽ
ആഹാബ് ഗൃഹത്തിൽ േശഷിച്ചവെര എല്ലാം യേഹാവ ഏലീയാവിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരം സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു. 18 പിെന്ന േയഹൂ
സകലജനെത്തയും കൂട്ടി അവേരാട:് “ആഹാബ് ബാലിെന അല്പേമ
േസവിച്ച ള്ള ; േയഹൂേവാ അവെന അധികം േസവിക്കും.” എന്ന് പറഞ്ഞു
19 “ആകയാൽ ബാലിെന്റ സകല്രപവാചകന്മാെരയും സകലദാസന്മാെരയും
സകലപുേരാഹിതന്മാെരയും എെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തുവിൻ; ഒരുത്തനും
വരാതിരിക്കരുത;്ഞാൻബാലിന് ഒരു മഹായാഗം കഴിക്കുവാൻ േപാകുന്നു;
വരാത്തവർ ആരും ജീവേനാടിരിക്കയില്ല” എന്ന് കല്പിച്ച ; എന്നാൽ
ബാലിെന്റ ആരാധനക്കാെര നശിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം േയഹൂ ഈ ഉപായം
്രപേയാഗിച്ച . 20 “ബാലിന് ഒരു വിശുദ്ധസഭാേയാഗം വിളംബരം െചയ്യ വീൻ”
എന്ന് േയഹൂ കല്പിച്ച . അവർ അങ്ങെന വിളംബരം െചയ്തു. 21 േയഹൂ
യി്രസാേയൽ േദശത്ത് എല്ലായിടത്തും ആളയച്ചതുെകാണ്ട് ബാലിെന്റ
സകല ആരാധകരും വന്നു; ഒരുത്തനും വരാതിരുന്നില്ല; അവർ ബാലിെന്റ
േക്ഷ്രതത്തിൽ കൂടി; ബാൽേക്ഷ്രതം ഒരു അറ്റം മുതൽ മേറ്റഅറ്റം വെര
തിങ്ങി നിറഞ്ഞു. 22അവൻ വസ്്രതം സൂക്ഷിക്കുന്നവേനാട:് “ബാലിെന്റ
സകല ആരാധനക്കാർക്കും വസ്്രതം െകാണ്ടുവന്ന് െകാടുക്ക” എന്ന്
കല്പിച്ച . അവൻ വസ്്രതം െകാണ്ടുവന്ന് െകാടുത്തു. 23 പിെന്ന േയഹൂവും
േരഖാബിെന്റ മകനായ േയാനാദാബും ബാലിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ കടന്ന്
ബാലിെന്റ ആരാധനക്കാേരാട്: “ബാലിെന്റ ആരാധനക്കാർ അല്ലാെത
യേഹാവയുെട ആരാധനക്കാർ ആരും ഇവിെട ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുവീൻ”
എന്ന് കല്പിച്ച . 24അവർഹനനയാഗങ്ങള ം േഹാമയാഗങ്ങള ം കഴിക്കുവാൻ
അകത്ത് െചന്നേശഷം േയഹൂ പുറത്ത് എൺപതുേപെര നിർത്തി: “ഞാൻ
നിങ്ങള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുന്ന ആള കളിൽ ഒരുവൻ രക്ഷെപട്ടാൽ
നിങ്ങള െട ജീവൻ അവെന്റ ജീവന് പകരമായിരിക്കും” എന്ന് കല്പിച്ച .
25 േഹാമയാഗം കഴിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ േയഹൂ കാവൽക്കാേരാടും
പടനായകന്മാേരാടും: “അകത്ത് കടന്ന് അവെര െകാല്ല വിൻ; ഒരുത്തനും
പുറത്ത് േപാകരുത”് എന്ന് കല്പിച്ച . അങ്ങെന അവർ വാളിെന്റ
വായ്ത്തലയാൽ അവെര െകാന്നു; കാവൽക്കാരും പടനായകന്മാരും
അവെര പുറത്ത് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു; ബാല ് േക്ഷ്രതത്തിെന്റ നഗരത്തിൽ
െചന്ന് 26ബാല ് േക്ഷ്രതത്തിെല വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങൾ പുറത്ത് െകാണ്ടുവന്ന്
ചുട്ട കളഞ്ഞു. 27 അവർ ബാൽസ്തംഭെത്ത തകർത്ത് ബാല ് േക്ഷ്രതം
ഇടിച്ച് അതിെന വിസർജനസ്ഥലമാക്കിത്തീർത്തു; അത് ഇന്നുവെര
അങ്ങെന ഇരിക്കുന്നു. 28 ഇങ്ങെന േയഹൂ യി്രസാേയലിൽനിന്ന് ബാലിെന
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 29 എങ്കിലും േബേഥലിലും ദാനിലും ഉണ്ടായിരുന്ന
െപാൻകാളക്കുട്ടികെളെക്കാണ്ട് യി്രസാേയലിെന പാപം െചയ്യ മാറാക്കിയ
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ പാപങ്ങൾ േയഹൂ
വിട്ട മാറിയില്ല. 30 യേഹാവ േയഹൂവിേനാട:് “എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നീ
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നന്നായി െചയ്തതുെകാണ്ടും എെന്റ ഹിത്രപകാരം ഒെക്കയും ആഹാബ്
ഗൃഹേത്താട് െചയ്തതുെകാണ്ടും നിെന്റ പു്രതന്മാർ യി്രസാേയലിെന്റ
രാജാസനത്തിൽ നാലാം തലമുറവെര ഇരിക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
31 എങ്കിലും േയഹൂ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം പൂർണ്ണമനേസ്സാടുകൂടി നടക്കുന്നതിന് ജാ്രഗത
കാണിച്ചില്ല; യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങെളഅവൻവിട്ട മാറിയതുമില്ല.

32 ആ കാലത്ത് യേഹാവ യി്രസാേയൽ രാജ്യത്തിെന്റ ചില
ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ച കളവാൻ തുടങ്ങി; ഹസാേയൽ യി്രസാേയലിെന്റ
അതിരുകളില്ലായിടവും അവെര േതാല്പിച്ച . 33അവൻ േയാർദ്ദാന് നദിക്കു
കിഴക്ക് ഗാദ്യർ, രൂേബന്യർ, മനെശ്ശയർ എന്നിവരുെട േദശമായ ഗിെലയാദ്
മുഴുവനും ജയിച്ചടക്കി;അർേന്നാൻേതാട്ടിനരിെകയുള്ളഅേരാേവർ മുതൽ
ഗിെലയാദും ബാശാനും തേന്ന. 34 േയഹൂവിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ംഅവൻ
െചയ്തെതാെക്കയും അവെന്റ സകലപരാ്രകമ്രപവൃത്തികള ം യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
35 േയഹൂ തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന ശമര്യയിൽ
അടക്കം െചയ്തു. അവെന്റ മകനായ െയേഹാവാഹാസ് അവന് പകരം
രാജാവായി. 36േയഹൂശമര്യയിൽയി്രസാേയലിെനവാണകാലംഇരുപെത്തട്ട്
സംവത്സരംആയിരുന്നു.

11
1അഹസ്യാവിെന്റ അമ്മയായ അഥല്യാ തെന്റ മകൻ മരിച്ച േപായി എന്ന്
കണ്ടേപ്പാൾ എഴുേന്നറ്റ് രാജകുമാരന്മാെര ഒെക്കയും നശിപ്പിച്ച . 2എന്നാൽ
െയേഹാരാം രാജാവിെന്റ മകള ം അഹസ്യാവിെന്റ സേഹാദരിയുമായ
െയേഹാേശബ െകാല്ലെപ്പടുന്ന രാജകുമാരന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
അഹസ്യാവിെന്റ മകനായ േയാവാശിെന േമാഷ്ടിെച്ചടുത്ത് അവെനയും
അവെന്റ ധാ്രതിെയയും അഥല്യാ കാണാെത ഒരു ശയനഗൃഹത്തിൽ
െകാണ്ടുേപായി ഒളിപ്പിച്ച ; അതുെകാണ്ട് അവെന െകാല്ല വാൻ
ഇടയായില്ല. 3 അഥല്യാ വാഴ്ച നടത്തിയ ആറ് സംവൽസരം അവെന
ധാ്രതിേയാടുകൂെട യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു.
4 ഏഴാം ആണ്ടിൽ െയേഹായാദാ ആളയച്ച് അംഗരക്ഷകരുെടയും
അകമ്പടികള െടയും ശതാധിപന്മാെര വിളിപ്പിച്ച് തെന്റ അടുക്കൽ
യേഹാവയുെടആലയത്തിൽവരുത്തിഅവേരാട് സഖ്യത െചയ്തു;അവൻ
അവെരെക്കാണ്ട് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽെവച്ച് സത്യം െചയ്യിച്ചിട്ട്
രാജകുമാരെന അവെര കാണിച്ച് അവേരാട് കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ:
5 “നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ട കാര്യം ഇതാകുന്നു: ശബ്ബത്തിൽ തവണമാറി
വരുന്ന നിങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം രാജധാനിക്കും 6 മൂന്നിൽ ഒരു
ഭാഗം സൂർപടിവാതില്ക്കലും മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം അകമ്പടികള െട
സ്ഥലത്തിെന്റ പിന്നിലുള്ള പടിവാതില് ക്കലും കാവൽ നില് ക്കണം;
ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ രാജധാനിക്ക് കിടങ്ങുേപാെല കാവലായിരിേക്കണം.
7ശബ്ബത്തിൽതവണമാറിേപാകുന്നനിങ്ങളിൽരണ്ടുകൂട്ടം രാജാവിനുേവണ്ടി
യേഹാവയുെട ആലയത്തിന് കാവലായിരിേക്കണം. 8 നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും അവരവരുെട ആയുധം ധരിച്ച് രാജാവിെന്റ ചുറ്റ ം നില് ക്കണം;
സംരക്ഷണവലയത്തിനകത്ത് കടക്കുന്നവെന െകാന്നുകളയണം; രാജാവ്
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േപാകയും വരികയും െചയ്യ േമ്പാെഴാെക്കയും നിങ്ങൾ അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിേക്കണം”. െയേഹായാദാ പുേരാഹിതൻ കല്പിച്ചതുേപാെല
ശതാധിപന്മാർ െചയ്തു; 9അവർ ശബ്ബത്തിൽ തവണമാറി വരുന്നവരിലും
തവണമാറി േപാകുന്നവരിലും താന്താെന്റ ആള കെള െയേഹായാദാ
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. 10 പുേരാഹിതൻ ദാവീദ ്
രാജാവിെന്റ വക യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുന്തങ്ങള ം
പരിചകള ം ശതാധിപന്മാർക്ക് െകാടുത്തു. 11 അകമ്പടികൾ കയ്യിൽ
ആയുധവുമായി ആലയത്തിെന്റ വലത്തുവശം മുതൽ ഇടത്തുവശംവെര
യാഗപീഠത്തിനും ആലയത്തിനും േനെര രാജാവിെന്റ ചുറ്റ ം നിന്നു.
12 പുേരാഹിതൻ രാജകുമാരെന പുറത്തു െകാണ്ടുവന്ന് കിരീടം ധരിപ്പിച്ച്
സാക്ഷ്യപുസ്തകം അവന് െകാടുത്തു; അവർ അവെന രാജാവാക്കി
അഭിേഷകം െചയ്തിട്ട് ൈകെകാട്ടി, “രാജാേവ, ജയജയ” എന്ന്
ആർത്തു. 13 അഥല്യാ അകമ്പടികള െടയും ജനത്തിെന്റയും ആരവം
േകട്ട് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
14ആചാര്രപകാരം തൂണിെന്റ അരിെക രാജാവും രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
്രപഭുക്കന്മാരും കാഹളക്കാരും നില്ക്കുന്നതും േദശെത്ത ജനം ഉല്ലസിച്ച്
കാഹളം ഊതുന്നതും കണ്ടിട്ട് അഥല്യാ വസ്്രതം കീറി: “േ്രദാഹം, േ്രദാഹം”
എന്ന്പറഞ്ഞു. 15അേപ്പാൾെയേഹായാദാപുേരാഹിതൻപടനായകന്മാരായ
ശതാധിപന്മാർക്ക് കല്പന െകാടുത്തു: “അവെള അണികളിൽകൂടി പുറത്ത്
െകാണ്ടുേപാകുവിൻ; അവെള അനുഗമിക്കുന്നവെന വാൾെകാണ്ട്
െകാല്ല വിൻ”എന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞു. യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽവച്ച്
അവെള െകാല്ലരുത് എന്ന് പുേരാഹിതൻകല്പിച്ചിരുന്നു. 16അവർഅവൾക്ക്
വഴി ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തു; അവൾ കുതിരവാതിൽ വഴി രാജധാനിയിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അവെള അവിെടെവച്ച് െകാന്നുകളഞ്ഞു. 17അനന്തരം
അവർ യേഹാവയുെട ജനമായിരിക്കുെമന്ന,് െയേഹായാദാ രാജാവിനും
ജനത്തിനുംേവണ്ടി ഉടമ്പടിെചയ്തു. രാജാവും ്രപജകള ം തമ്മിലും നിയമം
െചയ്തു. 18പിെന്ന േദശെത്തജനെമല്ലാം ബാല് േക്ഷ്രതത്തിൽ െചന്ന് അത്
ഇടിച്ച് ബാലിെന്റ ബലിപീഠങ്ങള ം വി്രഗഹങ്ങള ം അേശഷം ഉടച്ച കളഞ്ഞു;
ബാലിെന്റ പുേരാഹിതനായ മത്ഥാെന ബലിപീഠങ്ങള െട മുമ്പിൽെവച്ച്
െകാന്നുകളഞ്ഞു. പുേരാഹിതൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
കാര്യവിചാരകന്മാെര നിയമിച്ച . 19 അവൻ അംഗരക്ഷകരുെടയും,
അകമ്പടികള െടയും ശതാധിപന്മാെരയും, േദശെത്ത സകലജനെത്തയും
വിളിച്ച കൂട്ടി രാജാവിെന യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന് പുറത്ത്
െകാണ്ടുവന്ന് അകമ്പടികള െട പടിവാതിൽവഴി രാജധാനിയിേലക്ക്
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപായി; അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു. 20 േദശത്തിെല
സകലജനവും സേന്താഷിച്ച ; നഗരം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അഥല്യെയ അവർ
രാജധാനിക്കരിെകെവച്ച് വാൾെകാണ്ടു െകാന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു.

21െയേഹാവാശ് രാജാവായേപ്പാൾഅവന്ഏഴ് വയസ്സായിരുന്നു.

12
1 േയഹൂവിെന്റ ഏഴാം ആണ്ടിൽ െയേഹാവാശ് വാഴ്ചതുടങ്ങി; അവൻ
െയരൂശേലമിൽ നാല്പത് സംവത്സരം വാണു. േബർ-േശബക്കാരത്തിയായ
സിബ്യാ ആയിരുന്നു അവെന്റ അമ്മ. 2 െയേഹായാദാ പുേരാഹിതൻ
െയേഹാവാശിെന ഉപേദശിച്ച േപാന്ന കാലത്ത് അവൻ യേഹാവയ്ക്ക്
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ഇഷ്ടമായുള്ളത് െചയ്തു. 3 എങ്കിലും പൂജാഗിരികൾക്ക് നീക്കംവന്നില്ല;
ജനം പൂജാഗിരികളിൽയാഗംകഴിച്ച ം ധൂപം കാട്ടിയും േപാന്നു.

4 െയേഹാവാശ് പുേരാഹിതന്മാേരാട:് “യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
നിേവദിതമായി പിരിഞ്ഞുകിട്ട ന്ന പണെമല്ലാം ഓേരാ ആെള മതിച്ച
വിലയും യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ഓേരാരുത്തൻ െകാണ്ടുവരുന്ന
സ്വേമധാദാനമായ പണവും 5 ഓേരാ പുേരാഹിതനും താന്താെന്റ
പരിചയക്കാേരാട് വാങ്ങി ആലയത്തിന് േകടുപാട് കാണുന്നിടെത്താെക്ക
അറ്റകുറ്റം തീർക്കണം”എന്ന് കല്പിച്ച . 6എന്നാൽ െയേഹാവാശ ്രാജാവിെന്റ
ഇരുപത്തിമൂന്നാം ആണ്ടിലും പുേരാഹിതന്മാർ ആലയത്തിെന്റ
അറ്റകുറ്റം തീർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. 7 ആകയാൽ െയേഹാവാശ ്രാജാവ്
െയേഹായാദാപുേരാഹിതെനയും േശഷം പുേരാഹിതന്മാെരയും വരുത്തി
അവേരാട:് “നിങ്ങൾ ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീർക്കാതിരിക്കുന്നത്
എന്തുെകാണ്ട?് ഇനിനിങ്ങൾനിങ്ങള െടപരിചയക്കാേരാട് പണംവാങ്ങാെത
ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീർേക്കണ്ടതിന് പണം െകാടുക്കുവിൻ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 8 അങ്ങെന പുേരാഹിതന്മാർ േമലാൽ ജനേത്താട് പണം
വാങ്ങുകേയാ ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീർക്കുകേയാ െചയ്യാതിരിപ്പാൻ
സമ്മതിച്ച . 9 അേപ്പാൾ െയേഹായാദാ പുേരാഹിതൻ ഒരു േപടകം
എടുത്ത് അതിെന്റ മൂടിയിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി യാഗപീഠത്തിന്നരിെക
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശനത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
െവച്ച ; വാതിൽ കാക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു വരുന്ന പണം എല്ലാം അതിൽ ഇടും. 10 െപട്ടിയിൽ
പണം വളെരയായി എന്ന് കാണുേമ്പാൾ രാജാവിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥനും
മഹാപുേരാഹിതനും കൂെട യേഹാവയുെടആലയത്തിൽകണ്ടപണംഎണ്ണി
സഞ്ചികളിൽ െകട്ടിെവക്കും. 11അവർപണംയേഹാവയുെടആലയത്തിെന്റ
പണി നടത്തുന്ന േമൽവിചാരകന്മാരുെട പക്കൽതൂക്കിെക്കാടുക്കും;അവർ
അത് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ പണിെചയ്യന്ന ആശാരിമാർക്കും
ശില്പികൾക്കും 12 കല്പണിക്കാർക്കും കല്ല െവട്ട കാർക്കും ആലയത്തിെന്റ
അറ്റകുറ്റം തീർപ്പാൻ േവണ്ട മരവും െചത്തിയ കല്ല ം വാങ്ങുന്നതിനും
ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീർപ്പാൻ േവണ്ട മറ്റ് െചലവുകൾക്കായും
െകാടുക്കും. 13 യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ പണം
െകാണ്ട് െവള്ളിക്കിണ്ണം, ക്രതിക, കലം, കാഹളം തുടങ്ങി െപാന്നും
െവള്ളിയും െകാണ്ടുള്ള യാെതാരു ഉപകരണങ്ങള ം അവർ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിനായി ഉണ്ടാക്കാെത 14 പണിെചയ്യന്നവർക്കു മാ്രതം അത്
െകാടുക്കും; അങ്ങെന യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം
തീർക്കും. 15 എന്നാൽ പണിെചയ്യന്നവർക്ക് െകാടുക്കണ്ടതിന് പണം
ഏറ്റ വാങ്ങിയവേരാട് അവർ കണക്ക് േചാദിച്ചില്ല; വിശ്വസ്തതേയാെട
ആയിരുന്നുഅവർ ്രപവർത്തിച്ച േപാന്നത.് 16അകൃത്യയാഗത്തിെന്റപണവും
പാപയാഗത്തിെന്റ പണവും യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നില്ല;
അത് പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളതായിരുന്നു.

17 ആ കാലത്ത് അരാം രാജാവായ ഹസാേയൽ യുദ്ധത്തിനായി
പുറെപ്പട്ട് ഗത്ത് പിടിച്ചടക്കി; അനന്തരം ഹസാേയൽ െയരൂശേലമിെന്റ
േനേര ദൃഷ്ടി െവച്ച . 18 െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാവാശ് തെന്റ
പിതാക്കന്മാരായ െയേഹാശാഫാത്ത,് െയേഹാരാം, അഹസ്യാവ്
എന്നീ െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ നിേവദിച്ചിരുന്ന സകലവസ്തുക്കള ം
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താൻ നിേവദിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കള ം യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ഭണ്ഡാരത്തിലും രാജധാനിയിലും ഉള്ള െപാന്നും എടുത്ത്അരാം രാജാവായ
ഹസാേയലിന് െകാടുത്തയച്ച ; അങ്ങെന അവൻ െയരൂശേലമിെന
ആ്രകമിക്കാെത വിട്ട േപായി. 19 േയാവാശിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ംഅവൻ
െചയ്തെതാെക്കയുംെയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെടവൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 20 േയാവാശിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവേനാട്
മത്സരിച്ച് അവെനതിെര കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി സില്ലായിേലക്കു േപാകുന്ന
വഴിയിലുള്ള മിേല്ലാ ഗൃഹത്തിൽെവച്ച്അവെന െകാന്നു. 21ശിെമയാത്തിെന്റ
മകനായ േയാസാഖാർ, േശാേമരിെന്റ മകനായ െയേഹാസാബാദ് എന്നീ
ഭൃത്യന്മാരായിരുന്നു അവെന െവട്ടിെക്കാന്നത.് ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
അവെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട അവെന അടക്കം െചയ്തു; അവെന്റ
മകനായഅമസ്യാവ്അവന് പകരം രാജാവായിതീർന്നു.

13
1 െയഹൂദാ രാജാവായ അഹസ്യാവിെന്റ മകനായ േയാവാശിെന്റ
ഇരുപത്തിമൂന്നാം ആണ്ടിൽ േയഹൂവിെന്റ മകനായ െയേഹാവാഹാസ്
യി്രസാേയലിന് രാജാവായി. ശമര്യയിൽ അവൻ പതിേനഴ് സംവത്സരം
വാണു. 2 അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു;
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെന്റ പാപങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കാെത അവയിൽ തേന്ന
നടന്നു. 3 ആകയാൽ യേഹാവയുെട േകാപം യി്രസാേയലിെന്റ
േനെര ജ്വലിച്ച ; അവൻ അവെര അരാം രാജാവായ ഹസാേയലിെന്റ
കയ്യിലും ഹസാേയലിെന്റ മകനായ െബൻ-ഹദദിെന്റ കയ്യിലും നിരന്തരം
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു. 4 എന്നാൽ െയേഹാവാഹാസ് യേഹാവേയാട്
കരുണയ്ക്കായി അേപക്ഷിച്ച ; അരാം രാജാവ് യി്രസാേയലിെന പീഡിപ്പിച്ച്
െഞരുക്കിയത് യേഹാവ കണ്ട് അവെന്റ അേപക്ഷ േകട്ട . 5 യേഹാവ
യി്രസാേയലിന് ഒരു രക്ഷകെന െകാടുത്തതുെകാണ്ട് അവർ അരാമ്യരുെട
അധികാരത്തിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ട ; യി്രസാേയൽ മക്കൾ പണ്ടെത്തേപ്പാെല
തങ്ങള െട കൂടാരങ്ങളിൽ വസിപ്പാൻ സംഗതിവന്നു. 6 എങ്കിലും
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച െയാേരാെബയാംഗൃഹത്തിെന്റ
പാപങ്ങൾ അവർ വിട്ട മാറാെത അവയിൽ തേന്ന നടന്നു;
അേശരാ്രപതിഷ്ഠയ്ക്ക് ശമര്യയിൽ നീക്കംവന്നില്ല. 7 യേഹാവയായ
ൈദവം െയേഹാവാഹാസിന് അമ്പത് കുതിരേച്ചവകരും പത്ത് രഥങ്ങള ം
പതിനായിരം കാലാള കള ം അല്ലാെത മറ്റ് യാെതാരു ൈസന്യെത്തയും
േശഷിപ്പിച്ചില്ല; അരാം രാജാവ് അവെര നശിപ്പിച്ച് െമതിക്കളത്തിെല
െപാടിേപാെലആക്കിയിരുന്നു. 8െയേഹാവാഹാസിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും അവെന്റ പരാ്രകമ്രപവൃത്തിയും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
9 െയേഹാവാഹാസ് തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന
ശമര്യയിൽഅടക്കം െചയ്തു;അവെന്റ മകനായ േയാവാശ് അവന് പകരം
രാജാവായി.

10 െയഹൂദാ രാജാവായ േയാവാശിെന്റ മുപ്പേത്തഴാം ആണ്ടിൽ
െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകനായ േയാവാശ് യി്രസാേയലിന് രാജാവായി
ശമര്യയിൽ പതിെനാന്നു സംവത്സരം വാണു. 11 അവൻ യേഹാവയ്ക്ക്
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അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു; യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാബയാമിെന്റ സകലപാപങ്ങള ം അവൻ
ഉേപക്ഷിക്കാെത അവയിൽ തേന്ന നടന്നു. 12 േയാവാശിെന്റ മറ്റ്
വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും െയഹൂദാ രാജാവായ
അമസ്യാവിേനാട് യുദ്ധത്തിൽ കാണിച്ച പരാ്രകമവും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
13 േയാവാശ് തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; െയാേരാെബയാം
അവെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഭരണം തുടങ്ങി; േയാവാശിെന ശമര്യയിൽ
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാേരാടു കൂെടഅടക്കം െചയ്തു.

14 ആ കാലത്ത് എലീശാ മരണകരമായ േരാഗംപിടിച്ച് കിടപ്പിലായി;
അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ രാജാവായ േയാവാശ് അവെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന് അവെന്റ മുഖത്തിനു മീേത കുനിഞ്ഞ് കരഞ്ഞു; “എെന്റ പിതാേവ,
എെന്റ പിതാേവ, യി്രസാേയലിെന്റ േതരും േതരാളികള മായുേള്ളാേവ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 എലീശാ അവേനാട:് “അമ്പും വില്ല ം എടുക്ക”
എന്ന് പറഞ്ഞു; അവൻ അമ്പും വില്ല ം എടുത്തു. 16അേപ്പാൾ അവൻ
യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട്: “നിെന്റ ൈക വില്ലിേന്മൽെവക്കുക” എന്ന്
പറഞ്ഞു. അവൻ ൈകവച്ചേപ്പാൾ എലീശാ തെന്റ ൈക രാജാവിെന്റ
ൈകേമൽ െവച്ച . 17 “കിഴെക്ക കിളിവാതിൽ തുറക്കുക” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. അവൻ അത് തുറന്നേപ്പാൾ: “അമ്പ് എയ്യ ക” എന്ന് എലീശാ
പറഞ്ഞു. എയ്തേപ്പാൾ അവൻ: “അത് യേഹാവയുെട ജയാസ്്രതം,
അരാമ്യർക്ക് േനെരയുള്ള ജയാസ്്രതം തേന്ന; നീ അേഫക്കിൽെവച്ച്
അരാമ്യെര േതാല്പിച്ച് അേശഷം സംഹരിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 “അമ്പ്
എടുക്കുക” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവൻ എടുത്തു; “നിലത്തടിക്കുക”
എന്ന്അവൻ യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട് പറഞ്ഞു. അവൻ മൂന്നു്രപാവശ്യം
അടിച്ച നിർത്തി. 19അേപ്പാൾ ൈദവപുരുഷൻ അവേനാട് േകാപിച്ച ; “നീ
അഞ്ചാറു ്രപാവശ്യംഅടിേക്കണ്ടിയിരുന്നു;എന്നാൽനീഅരാമ്യെര േതാല്പിച്ച്
അേശഷം സംഹരിക്കുമായിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ നീ അരാമ്യെര മൂന്നു്രപാവശ്യം
മാ്രതം േതാല്പിക്കും”എന്ന് പറഞ്ഞു.

20അതിന് േശഷംഎലീശാമരിച്ച ;അവർഅവെനഅടക്കംെചയ്തു;പിേറ്റ
ആണ്ടിൽ േമാവാബ്യരുെട പടക്കൂട്ടങ്ങൾ േദശെത്ത ആ്രകമിച്ച . 21 ചിലർ
ഒരു മനുഷ്യെന അടക്കംെചയ്യ േമ്പാൾ ഒരു പടക്കൂട്ടെത്ത കണ്ട് മൃതശരീരം
എലീശായുെട കല്ലറയിൽ ഇട്ട ; മൃതശരീരം അതിൽ വീണ് എലീശയുെട
അസ്ഥികെള െതാട്ടേപ്പാൾജീവിച്ച്എഴുേന്നറ്റ നിന്നു.

22 എന്നാൽ െയേഹാവാഹാസിെന്റ ഭരണകാലെത്താെക്കയും
അരാമ്യരാജാവായ ഹസാേയൽ യി്രസാേയലിെന െഞരുക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
23യേഹാവയ്ക്ക് അവേരാട് കരുണയും മനസ്സലിവും േതാന്നി,അ്രബാഹാം,
യിസ്ഹാക്ക്, യാേക്കാബ് എന്നിവേരാടുള്ള തെന്റ നിയമം നിമിത്തം
അവെര കടാക്ഷിച്ച ; അവെര നശിപ്പിപ്പാൻ അവന് മനസ്സായില്ല; തെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്ന് അവെര തള്ളിക്കളഞ്ഞതുമില്ല. 24അരാം രാജാവായ
ഹസാേയൽ മരിച്ചേപ്പാൾ അവെന്റ മകനായ െബൻ-ഹദദ് അവന് പകരം
രാജാവായി. 25 െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകനായ െയേഹാവാശ,് തെന്റ
അപ്പനായ െയേഹാവാഹാസിേനാട് ഹസാേയൽ യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്ന
പട്ടണങ്ങെള അവെന്റ മകനായ െബൻ-ഹദദിെന്റ കാലത്ത് തിരിെക
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പിടിച്ച . മൂന്നു്രപാവശ്യം േയാവാശ് അവെന േതാല്പിക്കയും യി്രസാേയലിെന്റ
പട്ടണങ്ങെളവീെണ്ടടുക്കുകയും െചയ്തു.

14
1യി്രസാേയൽ രാജാവായ െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകനായ േയാവാശിെന്റ
വാഴ്ചയുെട രണ്ടാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ രാജാവായ േയാവാശിെന്റ മകൻ
അമസ്യാവ് രാജാവായി. 2 അവൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്
ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ െയരൂശേലമിൽ ഇരുപെത്താമ്പത്
സംവത്സരം വാണു. െയരൂശേലംകാരിയായ അവെന്റ അമ്മക്ക്
െയേഹാവദ്ദാൻഎന്ന് േപരായിരുന്നു. 3അവൻയേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായത്
െചയ്തു. തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെനേപ്പാെല അല്ലതാനും; തെന്റ
അപ്പനായ േയാവാശ് െചയ്തതുേപാെല അവൻ െചയ്തു. 4 എങ്കിലും
പൂജാഗിരികൾക്ക് നീക്കംവന്നില്ല; ജനം പൂജാഗിരികളിൽ യാഗം കഴിച്ച ം
ധൂപം കാട്ടിയും േപാന്നു. 5 രാജത്വം അവന് സ്ഥിരമായേപ്പാൾ തെന്റ
അപ്പനായ രാജാവിെന െകാന്ന ഭൃത്യന്മാെര അവൻ െകാന്നുകളഞ്ഞു.
6 എന്നാൽ ‘പു്രതന്മാർക്കു പകരം പിതാക്കന്മാരും പിതാക്കന്മാർക്കു
പകരം പു്രതന്മാരും മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കരുത;് താന്താെന്റ പാപത്തിന്
താന്താൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണം’ എന്നുള്ള യേഹാവയുെട
കൽപ്പന േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
അനുസരിച്ച് അവൻ ആ െകാലപാതകന്മാരുെട മക്കെള െകാല്ലാതിരുന്നു.
7 അവൻ ഉപ്പ താഴ്വരയിൽവച്ച് പതിനായിരം ഏേദാമ്യെര െകാന്നു; േസല
പട്ടണം യുദ്ധം െചയ്ത് പിടിച്ച് അതിന് െയാെക്തേയൽ എന്ന് േപർവിളിച്ച ;
ആ േപര് ഇന്നുവെരയും നിലനിൽക്കുന്നു. 8 ആ കാലത്ത് അമസ്യാവ്
േയഹൂവിെന്റ മകനായ െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകൻ െയേഹാവാശ്
എന്ന യി്രസാേയൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച:് “വരിക,
നാം തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഒന്ന് േനാക്കാം” എന്ന് പറയിച്ച . 9 അതിന്
യി്രസാേയൽ രാജാവായ െയേഹാവാശ് െയഹൂദാ രാജാവായ അമസ്യാവിന്
മറുപടി പറഞ്ഞയച്ചത്: “െലബാേനാനിെല മുൾപ്പടർപ്പ് േദവദാരുവിേനാട,്
‘നിെന്റ മകെള എെന്റ മകന് ഭാര്യയായി തരുക’ എന്ന് ആളയച്ച് പറയിച്ച ;
എന്നാൽ െലബാേനാനിെല ഒരു കാട്ട മൃഗം കടന്നുേപാകുന്ന വഴിയിൽ
മുൾപ്പടർപ്പിെന ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. 10 ഏേദാമ്യെര േതാല്പിച്ചതുെകാണ്ട് നീ
നിഗളിച്ചിരിക്കുന്നു; ്രപശംസിച്ച െകാണ്ട് നിെന്റ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുെകാള്ള ക;
നീയും നിേന്നാടുകൂെട െയഹൂദയും വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം അനർത്ഥത്തിൽ
െചന്നു ചാടുന്നത് എന്തിന?്” എന്നാൽ അമസ്യാവ് അവെന്റ വാക്ക്
േകട്ടില്ല. 11ആകയാൽ യി്രസാേയൽ രാജാവായ െയേഹാവാശ് യുദ്ധത്തിന്
പുറെപ്പട്ട . െയഹൂദയിലുള്ള േബത്ത-്േശെമശിൽെവച്ച് അവനും െയഹൂദാ
രാജാവായ അമസ്യാവും തമ്മിൽ േനരിട്ട . 12 െയഹൂദാ യി്രസാേയലിേനാട്
േതാറ്റ് ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കൂടാരത്തിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി.
13 അഹസ്യാവിെന്റ മകനായ െയേഹാവാശിെന്റ മകൻ അമസ്യാവ്
എന്ന െയഹൂദാരാജാവിെന യി്രസാേയൽ രാജാവായ െയേഹാവാശ്
േബത്ത-്േശെമശിൽവച്ച് തടവുകാരനായി പിടിച്ച് െയരൂശേലമിേലക്ക്
െകാണ്ടുവന്നു. െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ എ്രഫയീംപടിവാതിൽമുതൽ
േകാൺപടിവാതിൽവെര നാനൂറ് മുഴം അവൻ ഇടിച്ച കളഞ്ഞു. 14അവൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും രാജധാനിയിെല ഭണ്ഡാരത്തിലും കണ്ട
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െപാന്നും െവള്ളിയും സകല ഉപകരണങ്ങള ം എടുത്ത് തടവുകാെരയും
പിടിച്ച െകാണ്ട് ശമര്യയിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി. 15 െയേഹാവാശ്
െചയ്ത മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം അവെന്റ പരാ്രകമ്രപവൃത്തികള ം അവൻ
െയഹൂദാ രാജാവായ അമസ്യാവിേനാട് യുദ്ധം െചയ്തതും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
16 െയേഹാവാശ് തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച . അവെന
ശമര്യയിൽയി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാേരാെടാപ്പംഅടക്കം െചയ്തു;അവെന്റ
മകനായ െയാേരാെബയാംഅവന് പകരം രാജാവായി.

17 യി്രസാേയൽ രാജാവായ െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകനായ
െയേഹാവാശിെന്റ മരണേശഷം െയഹൂദാ രാജാവായ േയാവാശിെന്റ മകൻ
അമസ്യാവ് പതിനഞ്ച് സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു. 18 അമസ്യാവിെന്റ മറ്റ്
വൃത്താന്തങ്ങൾ െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 19 െയരൂശേലമിൽ അവന് വിേരാധമായി
ഒരു ഗൂഢാേലാചന ഉണ്ടായതിനാൽ അവൻ ലാഖീശിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി;
എന്നാൽഅവർഅവെന്റപിന്നാെല ലാഖീശിേലക്ക്ആളയച്ച്അവിെടെവച്ച്
അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു. 20അവെന്റ ജഡം കുതിരപ്പ റത്ത് െകാണ്ടുവന്ന്
െയരൂശേലമിൽ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ അടക്കം െചയ്തു. 21 െയഹൂദാജനം പതിനാറു വയസ്സ്
്രപായമുള്ളഅസര്യാവിെന െകാണ്ടുവന്ന് അവെന്റഅപ്പനായഅമസ്യാവിന്
പകരം രാജാവാക്കി. 22 അമസ്യാരാജാവ് തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ചേശഷം ഏലത്ത് പട്ടണം പണിതതും അതിെന െയഹൂദക്കായി
വീെണ്ടടുത്തതും ഇവൻതേന്ന.

23 െയഹൂദാ രാജാവായ േയാവാശിെന്റ മകൻ അമസ്യാവിെന്റ
പതിനഞ്ചാം ആണ്ടിൽ യി്രസാേയൽ രാജാവായ േയാവാശിെന്റ മകൻ
െയാേരാെബയാം രാജാവായി. അവൻ ശമര്യയിൽ നാല്പെത്താന്ന്
സംവത്സരം വാണു. 24അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു;
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെന്റ പാപങ്ങെളാന്നും വിട്ട മാറിയില്ല. 25 ഗത്ത്-
േഹഫർകാരനായഅമിത്ഥായിയുെട മകൻ േയാനാ്രപവാചകൻഎന്നതെന്റ
ദാസൻമുഖാന്തരം യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്ത
വചന്രപകാരം അവൻ ഹമാത്തിെന്റ അതിർമുതൽ അരാബയിെല
കടൽവെര യി്രസാേയൽേദശം വീണ്ടും സ്വാധീനമാക്കി. 26യി്രസാേയലിെന്റ
കഷ്ടത എ്രതയും കഠിനെമന്നും, യി്രസാേയലിന് സഹായം െചയ്യ വാൻ
സ്വത്രന്തേനാ ദാസേനാ ആയ ആരും ഇല്ല എന്നും യേഹാവ കണ്ടിട്ട,്
27 യി്രസാേയലിെന്റ േപർ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽനിന്ന് മായിച്ച കളയും
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്യാെത, േയാവാശിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാം
മുഖാന്തരംഅവെര രക്ഷിച്ച . 28െയാേരാെബയാമിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവൻ െചയ്ത സകലതും അവൻ യുദ്ധം െചയ്തതും െയഹൂദയുെട
ഭാഗമായിരുന്ന ദേമ്മെശക്കും ഹമാത്തും യി്രസാേയലിന് വീെണ്ടടുത്തതിൽ
അവൻ കാണിച്ച പരാ്രകമവും യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 29 െയാേരാെബയാം
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരായ തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ;
അവെന്റമകനായ െസഖര്യാവ്അവന് പകരം രാജാവായി.
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1 യി്രസാേയൽ രാജാവായ െയാേരാെബയാമിെന്റ ഇരുപേത്തഴാം
ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ രാജാവായ അമസ്യാവിെന്റ മകൻ അസര്യാവ്
രാജാവായി. 2 അവൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് പതിനാറ്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ അമ്പത്തിരണ്ടു സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ
വാണു; െയരൂശേലംകാരിയായ അവെന്റ അമ്മയ്ക്ക് െയേഖാല്യാ എന്ന്
േപരായിരുന്നു. 3 അവൻ തെന്റ അപ്പനായ അമസ്യാവിെനേപ്പാെല
യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമുള്ളത് െചയ്തു. 4 എങ്കിലും പൂജാഗിരികൾക്ക്
നീക്കംവന്നില്ല;ജനംപൂജാഗിരികളിൽയാഗംകഴിച്ച ംധൂപംകാട്ടിയും േപാന്നു.
5എന്നാൽയേഹാവകുഷ്ഠേരാഗത്താൽഈരാജാവിെനബാധിച്ച .അവൻ
ജീവപര്യന്തം കുഷ്ഠേരാഗിയായി ജീവിച്ചതിനാൽ ഒരു ്രപേത്യകശാലയിൽ
പാർപ്പിച്ചിരുന്നു; രാജകുമാരനായ േയാഥാം രാജധാനിക്ക് വിചാരകനായി
േദശെത്ത ജനത്തിന് ന്യായപാലനം െചയ്തു. 6 അസര്യാവിെന്റ മറ്റ്
വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 7 അസര്യാവ്
തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവർ അവെന ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ അടക്കം െചയ്തു;
അവെന്റമകനായ േയാഥാംഅവന് പകരം രാജാവായി.

8 െയഹൂദാ രാജാവായ അസര്യാവിെന്റ മുപ്പെത്തട്ടാം ആണ്ടിൽ
െയാേരാെബയാമിെന്റ മകനായ െസഖര്യാവ് യി്രസാേയലിന് രാജാവായി
ശമര്യയിൽ ആറ് മാസം വാണു. 9അവൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു; യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട്
പാപം െചയ്യിച്ച െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങെള വിട്ട മാറിയില്ല. 10 യാേബശിെന്റ മകനായ ശല്ല ം
അവെനതിെര കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽെവച്ച് അവെന
െവട്ടിെക്കാന്ന് അവനു പകരം രാജാവായി. 11 െസഖര്യാവിെന്റ മറ്റ്
വൃത്താന്തങ്ങൾ യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 12 യേഹാവ േയഹൂവിേനാട:് “നിെന്റ പു്രതന്മാർ
നാലാം തലമുറവെര യി്രസാേയലിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തവചനംഇതാകുന്നു;അങ്ങെനതേന്നസംഭവിച്ച .

13 െയഹൂദാ രാജാവായ ഉസ്സീയാവിെന്റ മുപ്പെത്താമ്പതാം ആണ്ടിൽ
യാേബശിെന്റ മകനായ ശല്ല ം രാജാവായി; ശമര്യയിൽ ഒരു മാസം
വാണു. 14 എന്നാൽ ഗാദിയുെട മകനായ െമനേഹം തിർസയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ട് ശമര്യയിൽ വന്നു, യാേബശിെന്റ മകനായ ശല്ല മിെന
ശമര്യയിൽെവച്ച് െവട്ടിെക്കാന്ന് അവന് പകരം രാജാവായി. 15 ശല്ല മിെന്റ
മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ കൂട്ട െകട്ട ം യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

16 െമനേഹം, തിപ്സഹും അതിലുള്ള സകലവും, തിർസ്സാെതാട്ട്
അതിേനാട് േചർന്ന ്രപേദശങ്ങള ം ശൂന്യമാക്കി; അവർ പട്ടണവാതിൽ
തുറന്നു െകാടുക്കായ്കയാൽ അവൻ അതിെന ശൂന്യമാക്കുകയും
അതിെല ഗർഭിണികള െട ഉദരം പിളർന്നുകളകയും െചയ്തു. 17 െയഹൂദാ
രാജാവായ അസര്യാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട *മുപ്പെത്താമ്പതാം ആണ്ടിൽ

* 15. 17 അസര്യാവിെന്റവാഴ്ചയുെടഅസര്യാവും ഉസ്സീയാവും ഒരാള് തെന്ന
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ഗാദിയുെട മകൻ െമനേഹം യി്രസാേയലിന് രാജാവായി; ശമര്യയിൽ
പത്തു സംവത്സരം വാണു. 18 അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത്
െചയ്തു;യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെന്റപാപങ്ങൾജീവപര്യന്തംവിട്ട മാറിയതുമില്ല. 19അശ്ശ ർ
രാജാവായപൂൽ േദശെത്തആ്രകമിച്ച ;പൂൽ,തെന്നസഹായിേക്കണ്ടതിനും
രാജത്വം തനിക്ക് ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിനുമായി, െമനേഹം അവന് ഏകേദശം
34,000 കിേലാ്രഗാം െവള്ളി† െകാടുത്തു. 20 അശ്ശ ർ രാജാവിന്
െകാടുക്കുവാൻ െമനേഹം ഈ പണം യി്രസാേയലിെല ധനവാന്മാേരാട്
ഏകേദശം 570 ്രഗാം‡ െവള്ളിവീതം പിരിെച്ചടുത്തു; അങ്ങെന അശ്ശ ർ
രാജാവ് േദശത്ത് താമസം ഉറപ്പിക്കാെത മടങ്ങിേപ്പായി. 21 െമനേഹമിെന്റ
മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
22 െമനേഹം തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ;അവെന്റ മകനായ
െപക്കഹ്യാവ്അവന് പകരം രാജാവായി.

23െയഹൂദാ രാജാവായഉസ്സീയാവിെന്റഅമ്പതാംആണ്ടിൽെമനേഹമിെന്റ
മകനായ െപക്കഹ്യാവ് യി്രസാേയലിന് രാജാവായി; ശമര്യയിൽ രണ്ട്
സംവത്സരം വാണു. 24അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു;
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെന്റ പാപങ്ങൾ വിട്ട മാറിയതുമില്ല. 25 എന്നാൽ
അവെന്റ അകമ്പടിനായകനായ െരമല്യാവിെന്റ മകൻ േപക്കഹ,്
അവന് വിേരാധമായി കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി. അവൻ ഗിെലയാദ്യരിൽ
അമ്പതുേപരുെട സഹായേത്താടുകൂടി ശമര്യാരാജധാനിയുെട
േകാട്ടയിൽെവച്ച് അവെന അർേഗ്ഗാബിേനാടും അേര്യേയാടുംകൂെട
െവട്ടിെക്കാന്ന് അവന് പകരം രാജാവായി. 26 െപക്കഹ്യാവിെന്റ
മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

27 െയഹൂദാ രാജാവായ അസര്യാവിെന്റ അമ്പത്തിരണ്ടാം ആണ്ടിൽ
െരമല്യാവിെന്റ മകനായ േപക്കഹ് യി്രസാേയലിന് രാജാവായി ശമര്യയിൽ
ഇരുപത് സംവത്സരം വാണു. 28 അവൻ യേഹാവക്കു അനിഷ്ടമായത്
െചയ്തു,യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെന്റ പാപങ്ങൾ വിട്ട മാറിയതുമില്ല. 29 യി്രസാേയൽ
രാജാവായ േപക്കഹിെന്റ കാലത്ത് അശ്ശ ർ രാജാവായ തിഗ്ലത്ത-്
പിേലസർ വന്ന് ഈേയാനും ആേബൽ-േബത്ത-്മയഖയും യാേനാവഹും
കാേദശും ഹാേസാരും ഗിെലയാദും ഗലീലയും നഫ്താലിേദശം മുഴുവനും
പിടിച്ചടക്കി നിവാസികെള ബദ്ധരാക്കി അശ്ശ രിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി.
30 എന്നാൽ ഏലാവിെന്റ മകനായ േഹാേശയ, െരമല്യാവിെന്റ മകനായ
േപക്കഹിന് വിേരാധമായി കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി, അവെന ഉസ്സീയാവിെന്റ
മകനായ േയാഥാമിെന്റ ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ െവട്ടിെക്കാന്ന് അവന് പകരം
രാജാവായി. 31 േപക്കഹിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ െചയ്ത
സകലതും യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

† 15. 19 ഏകേദശം 34,000കിേലാ്രഗാം െവള്ളിആയിരം താലന്ത് െവള്ളി ‡ 15. 20 ഏകേദശം 570
്രഗാംഅമ്പത് േശെക്കൽ
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32 യി്രസാേയൽ രാജാവായ െരമല്യാവിെന്റ മകനായ േപക്കഹിെന്റ
രണ്ടാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ രാജാവായ ഉസ്സീയാവിെന്റ മകൻ േയാഥാം
രാജാവായി. 33 അവൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപത്തഞ്ച്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ െയരൂശേലമിൽ പതിനാറ് സംവത്സരം വാണു;
അവെന്റ അമ്മക്ക് െയരൂശാ എന്ന് േപരായിരുന്നു; അവൾ സാേദാക്കിെന്റ
മകൾ ആയിരുന്നു. 34 അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായത് െചയ്തു;
തെന്റ അപ്പനായ ഉസ്സീയാവ് െചയ്തതുേപാെല ഒെക്കയും െചയ്തു.
35എങ്കിലും പൂജാഗിരികൾക്ക് നീക്കംവന്നില്ല; ജനം പൂജാഗിരികളിൽ യാഗം
കഴിച്ച ം ധൂപം കാട്ടിയും േപാന്നു; അവൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
മുകളിലുള്ളവാതിൽ പണിതു. 36 േയാഥാമിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ംഅവൻ
െചയ്തെതാെക്കയുംെയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെടവൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 37ആ കാലത്ത് യേഹാവ അരാം രാജാവായ
െരസീെനയും െരമല്യാവിെന്റ മകനായ േപക്കഹിെനയും െയഹൂദക്കുേനെര
അയച്ച തുടങ്ങി. 38 േയാഥാം തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ;
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ അവെന
അടക്കം െചയ്തു;അവെന്റമകനായആഹാസ്അവന് പകരം രാജാവായി.

16
1 െരമല്യാവിെന്റ മകനായ േപക്കഹിെന്റ പതിേനഴാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ
രാജാവായ േയാഥാമിെന്റ മകൻ ആഹാസ് രാജാവായി. 2 ആഹാസ്
വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപത് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
െയരൂശേലമിൽ പതിനാറ് സംവത്സരം വാണു; തെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിെനേപ്പാെല തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമുള്ളത്
െചയ്തില്ല. 3 അവൻ യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട വഴിയിൽ നടന്നു;
യേഹാവയി്രസാേയൽമക്കള െടമുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞജാതികള െട
േമ്ലച്ഛതകൾെക്കാത്തവണ്ണം തെന്റ മകെന അഗ്നി്രപേവശവും െചയ്യിച്ച .
4 അവൻ പൂജാഗിരികളിലും കുന്നുകളിലും ഓേരാ പച്ചവൃക്ഷത്തിെന്റ
കീഴിലും ബലി കഴിച്ച ം ധൂപം കാട്ടിയും േപാന്നു. 5അക്കാലത്ത് അരാം
രാജാവായ െരസീനും യി്രസാേയൽ രാജാവായ െരമല്യാവിെന്റ മകൻ
േപക്കഹും െയരൂശേലമിന് േനെര യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പട്ട വന്ന് ആഹാസിെന
നിേരാധിച്ച ; എന്നാൽ അവെന ജയിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
6അന്ന് അരാം രാജാവായ െരസീൻ ഏലത്ത് പിടിെച്ചടുത്ത് അരാമിേനാട്
േചർക്കുകയും െയഹൂദന്മാെര ഏലത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും
െചയ്തു; പകരം അരാമ്യർ ഏലത്തിൽ വന്നു; ഇന്നുവെരയും അവർ
അവിെട പാർക്കുന്നു. 7 ആഹാസ് അശ്ശ ർ രാജാവായ തിഗ്ലത്ത-്
പിേലസരിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച : “ഞാൻ നിെന്റ ദാസനും
നിെന്റ പു്രതനും ആകുന്നു; നീ വന്ന് എേന്നാട് എതിർത്തിരിക്കുന്ന
അരാംരാജാവിെന്റയും യി്രസാേയൽരാജാവിെന്റയും കയ്യിൽനിന്ന് എെന്ന
രക്ഷിേക്കണം” എന്ന് പറയിച്ച . 8 അതിനായി ആഹാസ് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിലും രാജധാനിയിെല ഭണ്ഡാരത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന െവള്ളിയും
െപാന്നും എടുത്ത് അശ്ശ ർ രാജാവിന് സമ്മാനമായി െകാടുത്തയച്ച .
9 അശ്ശ ർ രാജാവ് അവെന്റ അേപക്ഷ േകട്ട് ദേമ്മെശക്കിേലക്ക് െചന്ന്
അതിെന പിടിച്ചടക്കി അതിെല നിവാസികെള കീരിേലക്ക് ബദ്ധരായി
െകാണ്ടുേപായി, െരസീെന െകാന്നുകളഞ്ഞു. 10ആഹാസ് രാജാവ് അശ്ശ ർ
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രാജാവായ തിഗ്ലത്ത-്പിേലസരിെന എതിേരൽക്കുവാൻ ദേമ്മെശക്കിൽ
െചന്നേപ്പാൾ, ദേമ്മെശക്കിെല ബലിപീഠം കണ്ടു; ആഹാസ് രാജാവ് ആ
ബലിപീഠത്തിെന്റ ഒരു ്രപതിമയും അതിെന്റ എല്ലാപണികള െടയും ഒരു
മാതൃകയുംഊരീയാപുേരാഹിതന് െകാടുത്തയച്ച . 11ഊരീയാപുേരാഹിതൻ
ഒരു യാഗപീഠം പണിതു; ആഹാസ് രാജാവ് ദേമ്മെശക്കിൽനിന്ന് അയച്ച
മാതൃക്രപകാരം രാജാവ് ദേമ്മെശക്കിൽനിന്ന് മടങ്ങി വരുേമ്പാെഴക്ക്
ഊരീയാപുേരാഹിതൻ അത് പണിതിരുന്നു. 12 രാജാവ് വന്നേപ്പാൾ
ആ യാഗപീഠം കണ്ടു; രാജാവ് യാഗപീഠത്തിങ്കൽ െചന്ന് അതിേന്മൽ
കയറി. 13 േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും ദഹിപ്പിച്ച,് പാനീയയാഗവും
പകർന്ന,് സമാധാനയാഗങ്ങള െട രക്തവും യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ച .
14 യേഹാവയുെട സന്നിധിയിെല താ്രമയാഗപീഠം അവൻ ആലയത്തിെന്റ
മുൻവശത്ത് തെന്റ യാഗപീഠത്തിനും യേഹാവയുെട ആലയത്തിനും
മേദ്ധ്യനിന്ന് നീക്കി, തെന്റ യാഗപീഠത്തിെന്റ വടക്കുവശത്ത് െകാണ്ട്
േപായി െവച്ച . 15 ആഹാസ് രാജാവ് ഊരീയാപുേരാഹിതേനാട്
കല്പിച്ചത:് “മഹായാഗപീഠത്തിേന്മൽ നീ രാവിലെത്ത േഹാമയാഗവും
ൈവകുേന്നരെത്ത േഭാജനയാഗവും രാജാവിെന്റ േഹാമയാഗവും
േഭാജനയാഗവും േദശെത്ത സകലജനത്തിെന്റയും േഹാമയാഗവും
േഭാജനയാഗവും ദഹിപ്പിക്കയും അവരുെട പാനീയയാഗങ്ങൾകഴിക്കുകയും
േഹാമയാഗങ്ങള െടയും ഹനനയാഗങ്ങള െടയും രക്തെമല്ലാം തളിക്കയും
െചേയ്യണം; താ്രമയാഗപീഠേമാ, എനിക്ക് ൈദവഹിതം അറിയാനായി
മാറ്റിവേക്കണം”. 16ആഹാസ് രാജാവ് കല്പിച്ചെതല്ലാംഊരീയാപുേരാഹിതൻ
െചയ്തു. 17ആഹാസ് രാജാവ് പീഠങ്ങള െട ചട്ടപ്പലക മുറിച്ച് െതാട്ടികൾ
അവയുെടേമൽനിന്ന് നീക്കി; താ്രമക്കടൽ താ്രമക്കാളപ്പ റത്തുനിന്ന്
ഇറക്കി ഒരു കല്ത്തളത്തിൽ െവച്ച . 18 ശബ്ബത്ത് ദിവസം രാജാവിന്
്രപേവശിക്കുവാനുള്ള േമൽക്കൂരേയാടുകൂടിയ പുറെത്ത പാതയും അശ്ശ ർ
രാജാവിെന ്രപീതിെപ്പടുത്താനായി യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന്
മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. 19ആഹാസ് െചയ്ത മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
20 ആഹാസ് തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ അവെന അടക്കം
െചയ്തു;അവെന്റമകൻഹിസ്കീയാവ്അവന് പകരം രാജാവായി.

17
1 െയഹൂദാ രാജാവായ ആഹാസിെന്റ പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ടിൽ ഏലയുെട
മകനായ േഹാേശയ യി്രസാേയലിന് രാജാവായി; ശമര്യയിൽ ഒമ്പത്
സംവത്സരം വാണു. 2അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു;
എന്നാൽതനിക്ക്മുമ്പുള്ളയി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാെരേപ്പാെലഅല്ലതാനും.
3 അവെന്റേനെര അശ്ശ ർ രാജാവായ ശൽമേനെസർ യുദ്ധത്തിന്
പുറെപ്പട്ട വന്നു; േഹാേശയഅവന് കപ്പം െകാടുത്ത്ആ്രശിതനായിത്തീർന്നു.
4 എന്നാൽ േഹാേശയ ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ േസാവിെന്റ അടുക്കൽ
ദൂതന്മാെര അയക്കുകയും അശ്ശ ർ രാജാവിന് ആണ്ടുേതാറുമുള്ള
കപ്പം െകാടുക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്തു. അശ്ശ ർ രാജാവ് അവനിൽ
േ്രദാഹം കണ്ട് അവെന ബന്ധിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി. 5 പിെന്ന
അശ്ശ ർ രാജാവ് യി്രസേയൽ േദശത്ത് ്രപേവശിച്ച് ശമര്യയിൽ വന്ന്
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അതിെന മൂന്നു സംവത്സരം ഉപേരാധിച്ച . 6 േഹാേശയയുെട ഒമ്പതാം
ആണ്ടിൽ അശ്ശ ർ രാജാവ് ശമര്യ പട്ടണം പിടിച്ചടക്കി യി്രസാേയൽ
ജനെത്ത ബദ്ധരാക്കി അശ്ശ രിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി; അവെര ഹലഹിലും,
േഗാസാൻ നദീതീരത്തിെല ഹാേബാരിലും, േമദ്യരുെട പട്ടണങ്ങളിലും
പാർപ്പിച്ച . 7 യി്രസാേയൽ മക്കൾ അവെര ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ
ഫറേവാെന്റ ൈകക്കീഴിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച് അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച്
െകാണ്ടുവന്ന തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവേയാട് പാപംെചയ്ത്
അന്യൈദവങ്ങെള ഭജിക്കുകയും 8 യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്ന ചട്ടങ്ങള ം അവ നടപ്പാക്കിയ
യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട ചട്ടങ്ങള ം അനുസരിച്ച നടക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന സംഭവിച്ച . 9യി്രസാേയൽ മക്കൾ തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് വിേരാധമായി െകാള്ളരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ
രഹസ്യമായി െചയ്ത് കാവൽ േഗാപുരംമുതൽ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണംവെര
അവരുെട എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും പൂജാഗിരികൾ പണിതു. 10അവർ എല്ലാ
ഉയർന്ന കുന്നുകളിലും പച്ചവൃക്ഷങ്ങള െട കീഴിലും വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങള ം
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം സ്ഥാപിച്ച . 11 യേഹാവ അവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജനതകെളേപ്പാെല അവർ സകലപൂജാഗിരികളിലും ധൂപം
കാട്ടി യേഹാവെയ േകാപിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം േദാഷമായ കാര്യങ്ങൾ
്രപവർത്തിച്ച . 12 “ഈ കാര്യം െചയ്യരുത”് എന്ന് യേഹാവ വിലക്കിയിരുന്ന
വി്രഗഹങ്ങെള അവർ േസവിച്ച . 13 എന്നാൽ യേഹാവ ്രപവാചകന്മാരും
ദർശകന്മാരും മുഖാന്തരം യി്രസാേയലിേനാടും െയഹൂദേയാടും: “നിങ്ങള െട
ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങെളവിട്ട്ഞാൻനിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാട് കല്പിച്ചതുംഎെന്റ
ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതുമായ
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം എെന്റ കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം ്രപമാണിച്ച് നടപ്പിൻ”
എന്ന് സാക്ഷിച്ച . 14 എങ്കിലും അവർ േകൾക്കാെത തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
ദുശ്ശാഠ്യം കാണിച്ച , 15 അവെന്റ ചട്ടങ്ങള ം അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാട്
അവൻ െചയ്ത നിയമവും അവൻ അവേരാട് സാക്ഷിച്ച സാക്ഷ്യങ്ങള ം
നിരസിച്ച കളഞ്ഞു; അവർ വ്യാജം പിന്തുടർന്ന് വ്യർത്ഥരായിത്തീർന്നു;
‘അവെരേപ്പാെല ്രപർത്തിക്കരുത’് എന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ചിരുന്ന ചുറ്റ മുള്ള
ജനതകെള തേന്ന അവർ അനുകരിച്ച . 16അവർ തങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കല്പനകൾ ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് രണ്ട്
കാളക്കുട്ടികള െട വി്രഗഹങ്ങൾ വാർപ്പിക്കുകയും അേശരാ്രപതിഷ്ഠ
ഉണ്ടാക്കുകയും െചയ്തു; ആകാശത്തിെല സർവ്വൈസന്യെത്തയും
നമസ്കരിക്കയും ബാലിെന േസവിക്കുകയും െചയ്തുേപാന്നു. 17അവർ
തങ്ങള െട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിച്ച ;
്രപശ്നവും ആഭിചാരവും ്രപേയാഗിച്ച് യേഹാവെയ േകാപിപ്പിക്കയും,
അവന് അനിഷ്ടമായത് െചയ് വാൻ തങ്ങെളത്തെന്ന വിറ്റ കളയുകയും
െചയ്തു. 18 അതുനിമിത്തം യേഹാവ യി്രസാേയലിേനാട് ഏറ്റവും
അധികം േകാപിച്ച് അവെര തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു;
െയഹൂദാേഗാ്രതം മാ്രതമല്ലാെത ആരും േശഷിച്ചില്ല. 19 െയഹൂദയും
തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട കല്പനകൾ ്രപമാണിക്കാെത
യി്രസാേയൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച നടന്നു. 20 ആകയാൽ
യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ പിന്തലമുറെയ മുഴുവനും തള്ളിക്കളഞ്ഞ്



2 രാജാക്കന്മാർ 17:21 610 2 രാജാക്കന്മാർ 17:34

അവെര താഴ്ത്തി, െകാള്ളയിടുന്നവരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; ഒടുവിൽ
അവെര തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്തു.
21 യേഹാവ യി്രസാേയലിെന* ദാവീദ് ഗൃഹത്തിൽ† നിന്ന് പറിച്ച കളഞ്ഞു;
അവർ െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന രാജാവാക്കി;
െയാേരാെബയാം യി്രസാേയലിെന യേഹാവയിൽനിന്ന് അകലുമാറാക്കി
അവെരെക്കാണ്ട് ഒരു വലിയ പാപം െചയ്യിച്ച . 22അങ്ങെന യി്രസാേയൽ
മക്കൾ െയാേരാെബയാം െചയ്ത സകലപാപങ്ങളിലും നടന്നു. 23അവർ
അവെയ വിട്ട മാറായ്കയാൽ യേഹാവ ്രപവാചകന്മാരായ തെന്റ
ദാസന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത ്രപകാരം ഒടുവിൽ യി്രസാേയലിെന
തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു. ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ
സ്വന്ത േദശംവിട്ട് അശ്ശ രിേലക്ക് േപാേകണ്ടിവന്നു; അവർ ഇന്നുവെര
അവിെട ഇരിക്കുന്നു. 24 അശ്ശ ർ രാജാവ് ബാേബൽ, കൂഥാ, അവ്വ,
ഹമാത്ത്, െസഫർവ്വയീം എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ജനെത്ത െകാണ്ടുവന്ന്
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് പകരം ശമര്യാപട്ടണങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ച ; അവർ
ശമര്യ ൈകവശമാക്കി അതിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തു. 25 അവർ
അവിെട പാർപ്പാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ യേഹാവെയ ഭജിച്ചില്ല; അതുെകാണ്ട്
യേഹാവഅവരുെടഇടയിൽസിംഹങ്ങെളഅയച്ച ;അവഅവരിൽചിലെര
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 26അേപ്പാൾഅവർഅശ്ശ ർ രാജാവിെനഅറിയിച്ചത:് “നീ
അശ്ശ രിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന്ശമര്യാപട്ടണങ്ങളിൽപാർപ്പിച്ചജനതകൾആ
േദശത്തിെലൈദവത്തിെന്റ മാർഗ്ഗംഅറിയായ്കെകാണ്ട്അവൻഅവരുെട
ഇടയിൽ സിംഹങ്ങെള അയച്ച ; അവർ ആ േദശത്തിെല ൈദവത്തിെന്റ
മാർഗ്ഗം അറിയായ്കയാൽ സിംഹങ്ങൾ അവെര െകാന്നുകളയുന്നു”.
27 അതിന് അശ്ശ ർ രാജാവ്: “നിങ്ങൾ അവിെടനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന
യി്രസാേയൽപുേരാഹിതന്മാരിൽ ഒരാെള അവിേടക്ക് െകാണ്ടുേപാകുവിൻ;
അവൻ െചന്ന് അവിെട പാർക്കയും ആ േദശെത്ത ൈദവത്തിെന്റ മാർഗ്ഗം
അവെര ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യെട്ട” എന്ന് കല്പിച്ച . 28 അങ്ങെന
അവർ ശമര്യയിൽനിന്ന് െകാണ്ടുേപായിരുന്ന പുേരാഹിതന്മാരിൽ ഒരാൾ
വന്ന് േബേഥലിൽ പാർത്തു; യേഹാവെയ ഭജിേക്കണ്ട വിധം അവർക്ക്
ഉപേദശിച്ച െകാടുത്തു. 29 എങ്കിലും ഓേരാ ജനതയും തങ്ങള െട
േദവന്മാെര ഉണ്ടാക്കി, അവർ പാർത്തുവന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ ശമര്യർ
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പൂജാഗിരിേക്ഷ്രതങ്ങളിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ച . 30ബാേബൽകാർ
സുേക്കാത്ത-്െബേനാത്തിെനഉണ്ടാക്കി;കൂഥക്കാർേനർഗാലിെനഉണ്ടാക്കി;
ഹമാത്ത്കാർ അശീമെയ ഉണ്ടാക്കി; 31 അവ്വക്കാർ നിബ്ഹസിെനയും
തർത്തക്കിെനയും ഉണ്ടാക്കി; െസഫർവ്വക്കാർ െസഫർവ്വയീംേദവന്മാരായ
അ്രദേമെലക്കിനും അനേമെലക്കിനും തങ്ങള െട മക്കെള അഗ്നി്രപേവശനം
െചയ്യിച്ച . 32 അവർ യേഹാവെയ ഭജിക്കയും തങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
തേന്ന പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാെര നിയമിക്കയും അവർ അവർക്ക്
േവണ്ടി പൂജാഗിരിേക്ഷ്രതങ്ങളിൽ യാഗംകഴിക്കയും െചയ്തുവന്നു.
33 അങ്ങെന അവർ യേഹാവെയ ഭജിക്കയും തങ്ങൾ പുറെപ്പട്ട േപാന്ന
േദശത്തിെല ജനതകള െട മര്യാദ്രപകാരം സ്വന്തേദവന്മാെര േസവിക്കയും
െചയ്തുേപാന്നു. 34ഇന്നുവെരഅവർമുമ്പിലെത്തമര്യാദ്രപകാരം െചയ്യന്നു;
യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നില്ല; തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം,
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യേഹാവ യി്രസാേയൽ എന്ന് േപർവിളിച്ച യാേക്കാബിെന്റ മക്കേളാട്
കല്പിച്ച ന്യായ്രപമാണവും കല്പനകള ം അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നതുമില്ല.
35 യേഹാവ അവേരാട് ഒരു നിയമം െചയ്ത് കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ:
“നിങ്ങൾ അന്യൈദവങ്ങെള ഭജിക്കയും അവക്ക് യാഗം കഴിക്കുകയും
െചയ്യാെത 36 നിങ്ങെള മഹാശക്തിെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും
ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവെയ മാ്രതം ഭജിച്ച്
നമസ്കരിച്ച് അവന് മാ്രതം യാഗം കഴിക്കുകയും േവണം. 37 അവൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിത്തന്ന ചട്ടങ്ങള ം ന്യായങ്ങള ം ന്യായ്രപമാണവും
കല്പനകള ം നിങ്ങൾഎല്ലാനാള ം ്രപമാണിച്ച നടേക്കണം;അന്യൈദവങ്ങെള
ഭജിക്കരുത്. 38 ഞാൻ നിങ്ങേളാട് െചയ്ത നിയമം നിങ്ങൾ മറക്കരുത;്
അന്യൈദവങ്ങെള ഭജിക്കയുമരുത്. 39 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയ മാ്രതം നിങ്ങൾ ഭജിേക്കണം; എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങെള
സകലശ്രതുക്കള െടയും കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും”. 40 എങ്കിലും അവർ
േകൾക്കാെതതങ്ങള െട പണ്ടെത്തമര്യാദഅനുസരിച്ച് നടന്നു. 41അങ്ങെന
ഈ ജനതകൾ യേഹാവെയ ഭജിക്കയും തങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങെള
േസവിക്കയും െചയ്തു; പിതാക്കന്മാർ െചയ്തതുേപാെല പു്രതന്മാരും
െപൗ്രതന്മാരും ഇന്നുവെര െചയ്തുവരുന്നു.

18
1 യി്രസാേയൽ രാജാവായ ഏലയുെട മകനായ േഹാേശയയുെട
മൂന്നാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ രാജാവായ ആഹാസിെന്റ മകൻ
ഹിസ്ക്കീയാവ് രാജാവായി. 2 അവൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്
ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ െയരൂശേലമിൽ ഇരുപെത്താമ്പത്
സംവത്സരം വാണു. അവെന്റ അമ്മക്ക് അബി എന്ന് േപരായിരുന്നു;
അവൾ െസഖര്യാവിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു. 3 അവൻ തെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെനേപ്പാെല യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായത് െചയ്തു.
4 അവൻ പൂജാഗിരികൾ നീക്കി; വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങൾ തകർക്കുകയും,
അേശരാ്രപതിഷ്ഠ നശിപ്പിക്കുകയും, േമാെശ ഉണ്ടാക്കിയ താ്രമസർപ്പം
ഉെടച്ച കളയുകയും െചയ്തു;ആകാലം വെര യി്രസാേയൽ മക്കൾഅതിന്
ധൂപം കാട്ടിവന്നു; അതിന് െനഹുഷ്ഠാൻ* എന്ന് േപരായിരുന്നു. 5അവൻ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിൽ ആ്രശയിച്ച ; അവന് മുമ്പും
പിമ്പും ഉണ്ടായിരുന്ന സകലെയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരിൽ ആരും അവേനാട്
തുല്യനായിരുന്നില്ല. 6അവൻ യേഹാവേയാട് േചർന്നിരുന്ന,് അവെന വിട്ട്
പിന്മാറാെത, യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ച കല്പനകൾ ്രപമാണിച്ച നടന്നു.
7 യേഹാവ അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ എവിെടെയാെക്ക
േപാേയാ അവിെടെയാെക്ക കൃതാർത്ഥനായിത്തീർന്നു; അവൻ
അശ്ശ ർരാജാവിേനാട് മത്സരിച്ച് അവെന േസവിക്കാതിരുന്നു. 8 അവൻ
െഫലിസ്ത്യെര ഗസ്സേയാളം േതാല്പിച്ച ; കാവല്ക്കാരുെട േഗാപുരംമുതൽ
ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണംവെര െഫലിസ്ത്യ്രപേദശെത്ത ശൂന്യമാക്കിക്കളഞ്ഞു.
9 യി്രസാേയൽ രാജാവായ ഏലയുെട മകൻ േഹാേശയയുെട ഏഴാം
ആണ്ടായ, ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ നാലാം ആണ്ടിൽ, അശ്ശ ർ രാജാവായ
ശൽമേനസർ ശമര്യയുെട േനെര പുറെപ്പട്ട വന്ന് അതിെന ഉപേരാധിച്ച .
10 മൂന്ന് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ അത് പിടിച്ചടക്കി;

* 18. 4 െനഹുഷ്ഠാൻപിച്ചളസര് പ്പം
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അങ്ങെന ഹിസ്ക്കീയാവിെന്റ ആറാം ആണ്ടിൽ, യി്രസാേയൽ രാജാവായ
േഹാേശയയുെട ഒമ്പതാം ആണ്ടിൽ തേന്ന, ശമര്യ പിടിക്കെപ്പട്ട . 11അശ്ശ ർ
രാജാവ് യി്രസാേയൽ ജനെത്ത അശ്ശ രിേലക്ക് പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി
ഹലഹിലും േഗാസാൻനദീതീരത്തുള്ള ഹാേബാരിലും േമദ്യരുെട
പട്ടണങ്ങളിലും പാർപ്പിച്ച . 12അവർ തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ശബ്ദം േകട്ടനുസരിക്കാെത അവെന്റ നിയമവും യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാെശ കല്പിച്ചതും ലംഘിക്കുകയാൽ തേന്ന ഇ്രപകാരം സംഭവിച്ച ;
അവർ ൈദവകൽപ്പന േകൾക്കേയാ അനുസരിക്കേയാ െചയ്തിരുന്നില്ല.
13 െയഹൂദാ രാജാവായ ഹിസ്ക്കീയാവിെന്റ പതിനാലാം ആണ്ടിൽ അശ്ശ ർ
രാജാവായ സൻേഹരീബ് െയഹൂദയിെല ഉറപ്പ ള്ള എല്ലാ പട്ടണങ്ങള െടയും
േനെരപുറെപ്പട്ട വന്ന്അവെയപിടിച്ചടക്കി. 14അേപ്പാൾെയഹൂദാരാജാവായ
ഹിസ്ക്കീയാവ് ലാഖീശിൽ ആയിരുന്ന അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
ആളയച്ച:് “ഞാൻ കുറ്റം െചയ്തു; എെന്ന വിട്ട് മടങ്ങിേപ്പാേകണം; നീ
എനിക്ക് കല്പിക്കുന്ന പിഴ ഞാൻ അെടച്ച െകാള്ളാം” എന്ന് അറിയിച്ച .
അശ്ശ ർ രാജാവ് െയഹൂദാ രാജാവായ ഹിസ്കീയാവിന് മുന്നൂറ് താലന്ത്
െവള്ളിയും മുപ്പതു താലന്ത് െപാന്നും പിഴ കല്പിച്ച . 15 ഹിസ്ക്കീയാവ്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും രാജധാനിയിെല ഭണ്ഡാരത്തിലും
ഉള്ള െവള്ളിെയല്ലാം അവന് െകാടുത്തു. 16 ആ കാലത്ത് െയഹൂദാ
രാജാവായ ഹിസ്ക്കീയാവ് യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിെന്റ വാതിലുകളിലും
കട്ടളകളിലും താൻ െപാതിഞ്ഞിരുന്ന െപാന്നും ഇളക്കിെയടുത്ത്
അശ്ശ ർ രാജാവിന് െകാടുത്തയച്ച . 17 എങ്കിലും അശ്ശ ർ രാജാവ്
തർത്ഥാെനയും റബ-്സാരീസിെനയും റബ-്ശാേക്കെയയും ലാഖീശിൽനിന്ന്
ഒരു വലിയ ൈസന്യവുമായി ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െയരൂശേലമിെന്റ േനെര അയച്ച ; അവർ പുറെപ്പട്ട് െയരൂശേലമിൽ
വന്നു. അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ അവർ അലക്കുകാരെന്റ വയലിെല
െപരുവഴിക്കരിെകയുള്ള േമലെത്ത കുളത്തിെന്റ കല്പാത്തിക്കരിെക
െചന്നുനിന്നു. 18 അവർ രാജാവിെന വിളിച്ചേപ്പാൾ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ
മകൻ എല്യാക്കീം എന്ന രാജധാനിവിചാരകനും െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ
െശബ്നയും ആസാഫിെന്റ മകൻ േയാവാഹ് എന്ന മ്രന്തിയും അവരുെട
അടുക്കൽ പുറത്തു െചന്നു. 19 റബ-്ശാേക്ക അവേരാട് മഹാരാജാവായ
അശ്ശ ർരാജാവിെന്റകൽപ്പന്രപകാരംഹിസ്കീയാവിേനാട്അറിയിക്കാനായി
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “നിെന്റ ആ്രശയം എന്തിലാകുന്നു? 20 യുദ്ധത്തിന്
േവണ്ടആേലാചനയും ബലവും ഉെണ്ടന്ന് നീ പറയുന്നത് െവറും വാക്കേ്രത.
ആെര ആ്രശയിച്ചിട്ടാകുന്നു നീ എേന്നാട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നത?് 21 ചതഞ്ഞ
ഓടേക്കാലായ ഈ ഈജിപ്റ്റിലേല്ലാ നീ ആ്രശയിക്കുന്നത;് അത് ഒരുവൻ
ഊന്നുവടിയാക്കിയാൽ അവെന്റ ഉള്ളംകയ്യിൽ തറച്ച െകാള്ള ം; ഈജിപ്റ്റ്
രാജാവായ ഫറേവാൻ തന്നിൽ ആ്രശയിക്കുന്ന ഏവർക്കും അങ്ങെന
തെന്നയാകുന്നു. 22 അല്ല, നിങ്ങൾ എേന്നാട,് ‘ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയിൽഞങ്ങൾആ്രശയിക്കുന്നു’എന്ന് പറയുന്നുഎങ്കിൽ,അവെന്റ
പൂജാഗിരികള ം യാഗപീഠങ്ങള ം ഹിസ്കീയാവ് നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടേല്ലാ
െയഹൂദാേയാടും െയരൂശേലമ്യേരാടും ‘െയരൂശേലമിലുള്ള ഈ
യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നമസ്കരിപ്പിൻ’ എന്ന് കല്പിച്ചത.് 23 ആകെട്ട;
എെന്റ യജമാനനായ അശ്ശ ർരാജാവുമായി വാതു െകട്ട ക വാക്കു



2 രാജാക്കന്മാർ 18:24 613 2 രാജാക്കന്മാർ 18:37

െകാടുക്കുക;നിനക്ക് മതിയായകുതിരേച്ചവകർ ഉെണ്ടങ്കിൽഞാൻനിനക്ക്
രണ്ടായിരം കുതിരകെള തരാം. 24നീ പിെന്ന എങ്ങെന എെന്റ യജമാനെന്റ
എളിയ ദാസന്മാരിൽ ഒരു പടനായകെനെയങ്കിലും പരാജയെപ്പടുത്തി
മടക്കി അയക്കും? രഥങ്ങൾക്കും കുതിരേച്ചവകർക്കുമായി നീ
ഈജിപ്റ്റിെന ആ്രശയിക്കുന്നുവേല്ലാ. 25 ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ഈ സ്ഥലം
നശിപ്പിപ്പാൻ യേഹാവെയ കൂടാെതേയാ അതിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ട
വന്നിരിക്കുന്നത?് യേഹാവ എേന്നാട:് ‘ഈ േദശത്തിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ട
െചന്ന് അതിെന നശിപ്പിക്ക’ എന്ന് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”. 26 അേപ്പാൾ
ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ എല്യാക്കീമും െശബ്നയും േയാവാഹും റബ-്
ശാേക്കേയാട്: “അടിയങ്ങേളാട് അരാംഭാഷയിൽ സംസാരിേക്കണേമ;
അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം; മതിലിേന്മലുള്ള ജനം േകൾെക്ക ഞങ്ങേളാട്
െയഹൂദാഭാഷയിൽ† സംസാരിക്കരുേത” എന്ന് പറഞ്ഞു. 27 റബ-്
ശാേക്ക അവേരാട:് “നിെന്റ യജമാനേനാടും നിങ്ങേളാടും മാ്രതം ഈ
വാക്കുകൾ പറവാേനാ എെന്റ യജമാനൻ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നത?്
നിങ്ങേളാടുകൂെട സ്വന്തമലം തിന്നുകയും സ്വന്തമൂ്രതം കുടിക്കുകയും
െചയ് വാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട മതിലിേന്മൽ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരും
േകൾക്കുവാൻ അല്ലേയാ?” എന്ന് പറഞ്ഞു. 28അങ്ങെന റബ-്ശാേക്ക
നിന്നുെകാണ്ട് െയഹൂദാഭാഷയിൽ ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ:
“മഹാരാജാവായ അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ വാക്കു േകൾക്കുവിൻ. 29 രാജാവ്
ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു, ഹിസ്കീയാവ് നിങ്ങെള ചതിക്കരുത;് നിങ്ങെള
എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല. 30 ‘യേഹാവ
നെമ്മ നിശ്ചയമായി വിടുവിക്കും; ഈ നഗരം അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കയില്ല’ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിസ്കീയാവ് നിങ്ങെള യേഹാവയിൽ
ആ്രശയിക്കുമാറാക്കുകയും അരുത.് 31 ഹിസ്കീയാവിന് നിങ്ങൾ
െചവിെകാടുക്കരുത്; അശ്ശ ർ രാജാവ് ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു: ‘നിങ്ങൾ
എേന്നാട് സന്ധിെചയ്ത് എെന്റ അടുക്കൽ പുറത്തു വരുവിൻ; നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻതാന്താെന്റ മുന്തിരിവള്ളിയുെടയുംഅത്തിവൃക്ഷത്തിെന്റയും
ഫലം തിന്നുകയും താന്താെന്റ കിണറ്റിെല െവള്ളം കുടിക്കുകയും
െചയ്തുെകാൾവിൻ. 32 പിെന്ന ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങള െട േദശേത്തേപ്പാെല
ധാന്യവും വീഞ്ഞും അപ്പവും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം ഒലിെവണ്ണയും േതനും
ഉള്ള ഒരു േദശേത്തക്ക് നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകും; എന്നാൽ നിങ്ങൾ
മരിക്കാെത ജീവിച്ചിരിക്കും; ‘യേഹാവ നെമ്മ വിടുവിക്കും’ എന്ന് പറഞ്ഞ്
നിങ്ങെള ചതിക്കുന്ന ഹിസ്കീയാവിന് െചവിെകാടുക്കരുത.് 33 ചുറ്റ മുള്ള
ജനതകള െട േദവന്മാർ ആെരങ്കിലും തെന്റ േദശെത്തഅശ്ശ ർരാജാവിെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 34 ഹമാത്തിെലയും അർപ്പാദിെലയും
േദവന്മാർ എവിെട? െസഫർവ്വയീമിെലയും േഹനയിെലയും ഇവ്വയിേലയും
േദവന്മാർഎവിെട? ശമര്യെയഅവർഎെന്റകയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
35ആ േദശങ്ങളിെല േദവന്മാരിൽ ആെരങ്കിലും തെന്റ േദശെത്ത എെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച േവാ? എങ്കിൽ യേഹാവ െയരൂശേലമിെന എെന്റ
കയ്യിൽനിന്നും വിടുവിക്കുേമാ?” 36 എന്നാൽ ജനം മിണ്ടാതിരുന്നു;
അവേനാട് ഒന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല; അവേനാട് ഉത്തരം പറയരുെതന്ന്
കല്പന ഉണ്ടായിരുന്നു. 37 ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ എല്യാക്കീം എന്ന

† 18. 26 െയഹൂദാഭാഷയിൽഎ്രബായ ഭാഷയില ്
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രാജധാനിവിചാരകനും െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ െശബ്നയുംആസാഫിെന്റ
മകനായ േയാവാഹ് എന്ന മ്രന്തിയും വസ്്രതം കീറി ഹിസ്കീയാവിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന് റബ്-ശാേക്കയുെട വാക്കുകൾഅവേനാട്അറിയിച്ച .

19
1 ഹിസ്കീയാരാജാവ് അത് േകട്ടേപ്പാൾ വസ്്രതം കീറി രട്ട ടുത്ത്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െചന്നു. 2 പിെന്ന അവൻ
രാജധാനിവിചാരകനായ എല്യാക്കീമിെനയും െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ
െശബ്നെയയും പുേരാഹിതന്മാരുെട മൂപ്പന്മാെരയും രട്ട ടുത്തവരായി
ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച .
3അവർ ്രപവാചകേനാട് ഹിസ്കീയാവിെന്റ സേന്ദശം ഇ്രപകാരം അറിയിച്ച :
“ഇത് കഷ്ടവും ശാസനയും ൈദവനിന്ദയും ഉള്ള ദിവസം അേ്രത;
കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിപ്പാറായിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ്രപസവിപ്പാേനാ ശക്തിയില്ല.
4ജീവനുള്ളൈദവെത്തനിന്ദിപ്പാൻറബ്-ശാേക്കെയഅവെന്റയജമാനനായ
അശ്ശ ർ രാജാവ് അയച്ച് പറയിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഒരുപെക്ഷ േകൾക്കും; യേഹാവ ഈ നിന്ദാവാക്കുകൾക്ക്
്രപതികാരംെചയ്യ ം; ആകയാൽ ഇനിയും േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കു
േവണ്ടി പക്ഷവാദം കഴിേക്കണേമ”. 5 ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
െയശയ്യാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ െയശയ്യാവ് അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
6 “നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട യജമാനേനാട് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടായി
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ‘അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ എെന്ന നിന്ദിച്ച്
പറഞ്ഞതും നീ േകട്ടതുമായ വാക്കുകൾനിമിത്തം ഭയെപ്പേടണ്ടാ. 7ഞാൻ
അവന് ഒരു മേനാവി്രഭമംവരുത്തും;അവൻഒരു ്രശുതി േകട്ട്സ്വേദശേത്തക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകും;ഞാൻഅവെനഅവെന്റസ്വന്തേദശത്തുെവച്ച്വാൾെകാണ്ട്
വീഴുമാറാക്കും”. 8 റബ-്ശാേക്ക മടങ്ങിെച്ചന്നേപ്പാൾ അശ്ശ ർ രാജാവ്
ലിബ്നയുെട േനെര യുദ്ധം െചയ്യന്നത് കണ്ടു; അവൻ ലാഖീശ് വിട്ട േപായി
എന്ന് അവൻ േകട്ടിരുന്നു. 9 കൂശ ്രാജാവായ തിർഹാക്ക തെന്റ േനെര
യുദ്ധം െചയ് വാൻ പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് േകട്ട് അവൻ പിെന്നയും
ഹിസ്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച് പറയിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
10 “നിങ്ങൾ െയഹൂദാ രാജാവായ ഹിസ്കീയാവിേനാട് പറേയണ്ടത:്
‘െയരൂശേലം അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച കളകയില്ല എന്ന്
പറഞ്ഞ് നീ ആ്രശയിക്കുന്ന നിെന്റ ൈദവം നിെന്ന ചതിക്കരുത.്
11 അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാർ സകലേദശങ്ങേളാടും െചയ്തതും അവക്ക്
ഉന്മൂലനാശം വരുത്തിയതും നീ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ; നീ മാ്രതം രക്ഷെപടുേമാ?
12 േഗാസാൻ, ഹാരാൻ, േരെസഫ,് െതലസ്സാരിെല ഏേദന്യർ എന്നിങ്ങെന
എെന്റ പിതാക്കന്മാർ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജനതകള െട േദവന്മാർ
അവെര വിടുവിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 13 ഹമാത്ത ് രാജാവും, അർപ്പാദ ് രാജാവും,
െസഫർവ്വയീംപട്ടണംേഹനഇവ്വഎന്നിവക്ക്രാജാവായിരുന്നവനുംഎവിെട?”
14 ഹിസ്കീയാവ് ദൂതന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്ന് എഴുത്ത് വാങ്ങി വായിച്ച ;
അവൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െചന്ന് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അത് തുറന്നുവച്ച . 15ഹിസ്കീയാവ് യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ്രപാർത്ഥിച്ച
പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ: “െകരൂബുകൾക്കുമീെത അധിവസിക്കുന്ന
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ ഒരുത്തൻ മാ്രതം ഭൂമിയിെല
സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും ൈദവംആകുന്നു; നീആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
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ഉണ്ടാക്കി. 16 യേഹാേവ, െചവിചായിച്ച േകൾേക്കണേമ; യേഹാേവ,
തൃക്കണ്ണ തുറന്ന് േനാേക്കണേമ; ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത നിന്ദിപ്പാൻ
അയച്ചിരിക്കുന്ന സൻേഹരീബിെന്റ വാക്ക് േകൾേക്കണേമ. 17 യേഹാേവ,
അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാർ ആ ജനതകെളയും അവരുെട േദശെത്തയും
ശൂന്യമാക്കിയത് സത്യംതേന്ന. 18അവരുെട േദവന്മാെര അവർ തീയിലിട്ട്
ചുട്ട കളഞ്ഞു;അവേദവന്മാരല്ല, മനുഷ്യരുെടൈകപ്പണിയായ മരവും കല്ല ം
മാ്രതം ആയിരുന്നുവേല്ലാ; ആകയാൽഅവർ അവെയ നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
19 ഇേപ്പാേഴാ ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ ഒരുത്തൻ മാ്രതം
യേഹാവയായൈദവം എന്ന് ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങള ംഅറിേയണ്ടതിന്
ഞങ്ങെള അവെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിേക്കണേമ”. 20 ആേമാസിെന്റ
മകനായ െയശയ്യാവ് ഹിസ്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചത്
എെന്തന്നാൽ: “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നീ അശ്ശ ർ രാജാവായ സൻേഹരീബിെന്റ നിമിത്തം
എേന്നാട് ്രപാർത്ഥിച്ചത് ഞാൻ േകട്ട . 21 അവെനക്കുറിച്ച് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്ത വചനം ഇതാകുന്നു: ‘സീേയാൻപു്രതിയായ കന്യക
നിെന്ന നിന്ദിച്ച് പരിഹസിക്കുന്നു; െയരൂശേലംപു്രതി നിെന്റ പിന്നാെല
പരിഹാസേത്താെട തല കുലുക്കുന്നു. 22 നീ ആെരയാകുന്നു നിന്ദിച്ച്
ദുഷിച്ചത?് ആർക്ക് വിേരാധമായിട്ടാകുന്നു നീ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കയും
അഹന്തേയാെട തല ഉയർത്തുകയും െചയ്തത്? യി്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധന് വിേരാധമായിട്ട് തെന്നയേല്ലാ. 23 നിെന്റ ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം
നീ കർത്താവിെന നിന്ദിച്ച : ‘എെന്റ അസംഖ്യം രഥങ്ങേളാടുകൂെട ഞാൻ
മലമുകളിലും െലബാേനാെന്റ ശിഖരങ്ങളിലും കയറിയിരിക്കുന്നു; അതിെല
െപാക്കമുള്ള േദവദാരുക്കള ം വിേശഷമായ സരളവൃക്ഷങ്ങള ം ഞാൻ
മുറിക്കും; അതിെന്റ അതിർത്തിയിെല പാർപ്പിടംവെരയും തഴച്ച വളരുന്ന
കാടുവെരയും ഞാൻ കടന്നുെചല്ല ം. 24ഞാൻ അന്യജലം കുഴിെച്ചടുത്ത്
കുടിക്കും. എെന്റ കാലടികളാൽ ഈജിപ്റ്റിെല സകലനദികെളയും
വറ്റിക്കും’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 25 ഞാൻ പണ്ടുപേണ്ട അതിെന ഉണ്ടാക്കി,
പൂർവ്വകാലത്തു തേന്ന അതിെന നിർമ്മിച്ച എന്ന് നീ േകട്ടിട്ടില്ലേയാ?
ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങെള നീ ശൂന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളാക്കുവാൻ ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
സംഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 26അതുെകാണ്ട് അവയിെല നിവാസികൾ
ബലഹീനരായി വിരണ്ട് അമ്പരന്നുേപായി; അവർ വയലിെല പുല്ല ം,
പച്ചെച്ചടിയും, പുരപ്പ റത്തു വളരുന്ന പുല്ല ം, വളർച്ചെയത്തുന്നതിന് മുമ്പ്
കരിഞ്ഞുേപായ ധാന്യവുംേപാെല ആയി. 27 എന്നാൽ നിെന്റ ഇരിപ്പ ം,
നിെന്റ ഗമനവും ആഗമനവും, എെന്റ േനെരയുള്ള നിെന്റ േകാപ്രഭാന്തും
ഞാൻ അറിയുന്നു. 28 എെന്റ േനെരയുള്ള നിെന്റ േകാപ്രഭാന്തുെകാണ്ടും
എെന്റ െചവിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന അഹങ്കാരവാക്കുകൾ െകാണ്ടും
ഞാൻ എെന്റ െകാളത്ത് നിെന്റ മൂക്കിലും എെന്റ കടിഞ്ഞാൺ നിെന്റ
അധരങ്ങളിലും ഇട്ട്, നീ വന്നവഴിക്ക് തെന്നനിെന്ന മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാകും.
29എന്നാൽഇത് നിനക്ക്അടയാളംആകും; നിങ്ങൾഈആണ്ടിലും രണ്ടാം
ആണ്ടിലുംതനിെയകിളിർത്ത്വിളയുന്നധാന്യം ഭക്ഷിക്കും;മൂന്നാംആണ്ടിൽ
നിങ്ങൾ വിെതച്ച് െകായ്യ കയും മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കി അവയുെട
ഫലം തിന്നുകയും െചയ്യ ം. 30 െയഹൂദാഗൃഹത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന
ഒരു രക്ഷിതഗണം വീണ്ടും താെഴ േവരൂന്നി മീെത ഫലം കായിക്കും.
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31 ഒരു േശഷിപ്പ് െയരൂശേലമിൽ നിന്നും ഒരു രക്ഷിതഗണം സീേയാൻ
പർവ്വതത്തിൽനിന്നും പുറെപ്പട്ട വരും;യേഹാവയുെട തീക്ഷ്ണതഈകാര്യം
നിവർത്തിക്കും”. 32 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ അശ്ശ ർരാജാവിെനക്കുറിച്ച്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അവൻഈനഗരത്തിേലക്ക് വരികയില്ല; ഒരു
അമ്പ്അവിെടഎയ്കയില്ല.അതിെന്റ േനെര പരിചേയാടുകൂെട വരികയില്ല;
അതിന് എതിെര ഉപേരാധത്തിനുള്ള മൺകൂന നിർമ്മിക്കുകയുമില്ല.
33 അവൻ വന്ന വഴിക്കു തേന്ന മടങ്ങിേപ്പാകും; ഈ നഗരത്തിേലക്കു
വരികയില്ല. 34 എെന്റ നിമിത്തവും എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന്റ
നിമിത്തവും ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത പരിപാലിച്ച് രക്ഷിക്കും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 35അന്ന് രാ്രതി യേഹാവയുെട ദൂതൻ പുറെപ്പട്ട്
അശ്ശ ർപാളയത്തിൽഒരുലക്ഷത്തിഎൺപത്തിഅയ്യായിരംേപെര െകാന്നു;
ജനംരാവിെലഎഴുേന്നറ്റേപ്പാൾഅവർഎല്ലാവരുംശവങ്ങളായികിടക്കുന്നത്
കണ്ടു. 36അങ്ങെന അശ്ശ ർ രാജാവായ സൻേഹരീബ് യാ്രത പുറെപ്പട്ട .
അവൻ മടങ്ങിേപ്പായി നീെനേവയിൽ പാർത്തു. 37അവൻ തെന്റ േദവനായ
നിേ്രസാക്കിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവെന്റ
പു്രതന്മാരായഅ്രദേമെലക്കുംശേരെസരുംഅവെനവാൾെകാണ്ട് െകാന്നിട്ട്
അരാരാത്ത് േദശേത്തക്ക് ഓടിെപ്പായ്ക്കളഞ്ഞു. അവെന്റ മകനായ
ഏെസർ-ഹേദ്ദാൻഅവന് പകരം രാജാവായി.

20
1ആകാലത്ത് ഹിസ്കീയാവിന് മാരകമായ േരാഗം പിടിച്ച ;ആേമാസിെന്റ
മകനായെയശയ്യാ്രപവാചകൻഅവെന്റഅടുക്കൽവന്ന്അവേനാട:് “നിെന്റ
ഗൃഹകാര്യം ്രകമത്തിൽ ആക്കുക; ‘നീ മരിച്ച േപാകും, ജീവിച്ചിരിക്കയില്ല’
എന്ന് യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 2അേപ്പാൾഹിസ്കീയാവ്
മുഖം ചുവരിെന്റ േനെര തിരിച്ച് യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച : 3 “അേയ്യാ
യേഹാേവ, ഞാൻ വിശ്വസ്തതേയാടും ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താടുംകൂെട
തിരുമുമ്പിൽ നടന്ന് നിനക്ക് ്രപസാദമുള്ളത് െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഓർേക്കണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹിസ്കീയാവ് ഏറ്റവും അധികം
കരഞ്ഞു. 4 എന്നാൽ െയശയ്യാവ് നടുമുറ്റം വിട്ട േപാകുംമുെമ്പ അവന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 5 നീ മടങ്ങിെച്ചന്ന്
എെന്റ ജനത്തിെന്റ ്രപഭുവായ ഹിസ്കീയാവിേനാട് പറേയണ്ടത:് “നിെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഞാൻ നിെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ട ; നിെന്റ കണ്ണ നീർ കണ്ടിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
നിെന്ന സൗഖ്യമാക്കും; മൂന്നാംദിവസം നീ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
േപാകും. 6 ഞാൻ നിെന്റ ആയുസ്സിേനാട് പതിനഞ്ച് സംവത്സരം
കൂട്ട ം; ഞാൻ നിെന്നയും ഈ നഗരെത്തയും അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും. എെന്റ നിമിത്തവും എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിെന്റ നിമിത്തവും ഈ നഗരം ഞാൻ കാത്തുരക്ഷിക്കും”. 7 പിെന്ന
െയശയ്യാവ:് “ഒരു അത്തിപ്പഴക്കട്ട െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവർ അത് െകാണ്ടുവന്ന് ഹിസ്കീയാവിെന്റ പരുവിേന്മൽ ഇട്ട ; അവന്
സൗഖ്യമായി. 8 ഹിസ്കീയാവ് െയശയ്യാവിേനാട:് “യേഹാവ എെന്ന
സൗഖ്യമാക്കുകയും ഞാൻ മൂന്നാംദിവസം യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
േപാകയും െചയ്യ െമന്നതിന് അടയാളം എന്ത?്” എന്ന് േചാദിച്ച . 9അതിന്
െയശയ്യാവ:് “യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്ത കാര്യം നിവർത്തിക്കുെമന്നുള്ളതിന്
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യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന് നിനക്ക് അടയാളം ഇത് ആയിരിക്കും: സൂര്യ
ഘടികാരത്തിെല നിഴൽ പത്ത് പടി മുേമ്പാട്ട് േപാകണേമാ? പത്ത് പടി
പിേന്നാക്കം തിരിയണേമാ?” എന്ന് േചാദിച്ച . 10അതിന് ഹിസ്കീയാവ്:
“നിഴൽ പത്ത് പടി ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നത് എള പ്പം ആകുന്നു; അതുെകാണ്ട്
നിഴൽ പത്ത് പടി പിേന്നാക്കം തിരിയെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 അേപ്പാൾ
െയശയ്യാ്രപവാചകൻ യേഹാവെയ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച ;അവൻആഹാസിെന്റ
സൂര്യഘടികാരത്തിൽ ഇറങ്ങിേപ്പായിരുന്ന നിഴലിെന പത്തു പടി പിേന്നാക്കം
തിരിയുമാറാക്കി.

12 ആ കാലത്ത് ബലദാെന്റ മകനായ െമേരാദാക്-ബലദാൻ എന്ന
ബാേബൽരാജാവ് ഹിസ്കീയാവ് േരാഗിയായി കിടന്നിരുന്നു എന്ന് േകട്ടിട്ട്
അവന് എഴുത്തും സമ്മാനവും െകാടുത്തയച്ച . 13ഹിസ്കീയാവ് അവരുെട
വാക്കുേകട്ട,് തെന്റ ഭണ്ഡാരഗൃഹം മുഴുവനും - െപാന്നും െവള്ളിയും
സുഗന്ധവർഗ്ഗവും പരിമളൈതലവും തെന്റ ആയുധശാലയും-അങ്ങെന
തെന്റ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ ഉള്ളെതല്ലാം അവെര കാണിച്ച . രാജധാനിയിലും
തെന്റ ആധിപത്യത്തിലും ഹിസ്കീയാവ് അവെര കാണിക്കാത്ത
ഒരു വസ്തുവും ഇല്ലായിരുന്നു. 14 എന്നാൽ െയശയ്യാ്രപവാചകൻ
ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട:് “ഈ പുരുഷന്മാർ
എന്ത് പറഞ്ഞു? അവർ എവിെടനിന്ന് നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു?” എന്ന്
േചാദിച്ചതിന് ഹിസ്കീയാവ:് “അവർ ദൂരേദശത്തുനിന്ന,് ബാേബലിൽനിന്ന്
വന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 “അവർ രാജധാനിയിൽ എെന്തല്ലാം കണ്ടു?”
എന്ന് േചാദിച്ചതിന് ഹിസ്കീയാവ:് “രാജധാനിയിലുള്ളെതല്ലാം അവർ
കണ്ടു; എെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഞാൻ അവെര കാണിക്കാത്ത ഒരു
വസ്തുവും ഇല്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 െയശയ്യാവ് ഹിസ്കീയാവിേനാട്
പറഞ്ഞത:് “യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുക: 17 ഇേപ്പാൾ
രാജധാനിയിലുള്ളതും നിെന്റ പിതാക്കന്മാർ ഇതുവെര േശഖരിച്ച െവച്ചതും
ഒെട്ടാഴിയാെത ബാേബലിേലക്ക് എടുത്തുെകാണ്ട് േപാകുന്ന കാലം
വരുന്നു. 18 നീ ജനിപ്പിക്കുന്നവരായ, നിന്നിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന, നിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ചിലെരയും അവർ ബദ്ധന്മാരായി െകാണ്ടുേപാകും; അവർ
ബാേബൽരാജാവിെന്റഅരമനയിൽഷണ്ഡന്മാരായിരിക്കും”എന്ന്യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 19അതിന് ഹിസ്കീയാവ് െയശയ്യാവിേനാട:് “നീ പറഞ്ഞ
യേഹാവയുെട വചനം നല്ലത;് എെന്റ ജീവകാലത്ത് സമാധാനവും സത്യവും
ഉണ്ടായിരിക്കുമേല്ലാ?” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 20 ഹിസ്കീയാവിെന്റ
മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം അവെന്റ സകലപരാ്രകമ്രപവൃത്തികള ം അവൻ
ഒരു കുളവും കല്പാത്തിയും ഉണ്ടാക്കി െവള്ളം നഗരത്തിന്നകത്ത്
വരുത്തിയതും െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 ഹിസ്കീയാവ് തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ച ;അവെന്റമകനായ മനെശ്ശഅവന് പകരം രാജാവായി.

21
1 മനെശ്ശ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് പ്രന്തണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു;
അവൻ അമ്പത്തഞ്ച് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ
അമ്മക്ക് െഹഫ്സീബ എന്ന് േപരായിരുന്നു. 2 എന്നാൽ യേഹാവ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികള െട
േമ്ലച്ഛതകൾ അനുകരിച്ച് അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു.
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3 തെന്റ അപ്പനായ ഹിസ്കീയാവ് നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞ പൂജാഗിരികൾ
അവൻ വീണ്ടും പണിതു; ബാലിന് ബലിപീഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി; യി്രസാേയൽ
രാജാവായ ആഹാബിെനേപ്പാെല ഒരു അേശരാ്രപതിഷ്ഠ നടത്തി
ആകാശത്തിെല സർവ്വൈസന്യെത്തയും നമസ്കരിച്ച് േസവിച്ച .
4 െയരൂശേലമിൽ ഞാൻ എെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കുെമന്ന് യേഹാവ
കല്പിച്ചിരുന്ന യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും അവൻ ബലിപീഠങ്ങൾ
പണിതു. 5 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ രണ്ടു ്രപാകാരങ്ങളിലും
അവൻ ആകാശത്തിെല സർവ്വൈസന്യത്തിനും ബലിപീഠങ്ങൾ പണിതു;
6 അവൻ തെന്റ മകെന അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിക്കയും, മുഹൂർത്തം
േനാക്കുകയും, ആഭിചാരം ്രപേയാഗിക്കയും, െവളിച്ചപ്പാടന്മാെരയും
ലക്ഷണം പറയുന്നവെരയും നിയമിക്കയും െചയ്തു. ഇങ്ങെന യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവന് അനിഷ്ടമായത് പലതും െചയ്തു.
7 “ഈ ആലയത്തിലും, യി്രസാേയലിെന്റ സകല േഗാ്രതങ്ങളിൽ നിന്നും
ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന െയരൂശേലമിലും ഞാൻ എെന്റ നാമം
എേന്നക്കും സ്ഥാപിക്കും” എന്ന് യേഹാവ ദാവീദിേനാടും അവെന്റ
മകനായ ശേലാേമാേനാടും അരുളിെച്ചയ്ത െയരൂശേലമിെലആലയത്തിൽ
താൻ ഉണ്ടാക്കിയ അേശരാ്രപതിഷ്ഠ അവൻ സ്ഥാപിച്ച . 8 “എെന്റ
സകല കല്പനകള ം എെന്റ ദാസനായ േമാെശ അവേരാട് കല്പിച്ച സകല
ന്യായ്രപമാണവും അനുസരിച്ച് നടേക്കണ്ടതിന് അവർ ്രശദ്ധിച്ചാൽ
ഇനി യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റ കാൽ, അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്ക്
ഞാൻ െകാടുത്തേദശം വിട്ട് അലയുവാൻ ഇടവരുത്തുകയില്ല” എന്ന്
യേഹാവ കല്പിച്ചിരുന്നു. 9 എന്നാൽ അവർ േകട്ടനുസരിച്ചില്ല; യേഹാവ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട മുമ്പിൽനിന്ന് നശിപ്പിച്ച ജനതകെളക്കാള ം
അധികം േദാഷം െചയ ്വാൻ മനെശ്ശ അവെര െതറ്റിച്ച കളഞ്ഞു.
10 ആകയാൽ യേഹാവ, ്രപവാചകന്മാരായ തെന്റ ദാസന്മാർ
മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ: 11 “െയഹൂദാ രാജാവായ
മനെശ്ശ തനിക്ക് മുെമ്പ ഉണ്ടായിരുന്ന അേമാര്യർ െചയ്തതിേനക്കാൾ
അധികം േദാഷമായ ഈ േമ്ലച്ഛതകൾ ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കയാലും തെന്റ
വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ട് െയഹൂദാജനെത്ത പാപം െചയ്യിക്കയാലും
12 േകൾക്കുന്ന ഏെതാരുവെന്റയും െചവി രണ്ടും മുഴങ്ങത്തക്കവണ്ണമുള്ള
അനർത്ഥം ഞാൻ െയരൂശേലമിനും െയഹൂെദക്കും വരുത്തും. 13ഞാൻ
െയരൂശേലമിെന്റ മീെത ശമര്യയുെട അളവുനൂലും ആഹാബ് ഗൃഹത്തിെന്റ
തൂക്കുകട്ടയും പിടിക്കും; ഒരുത്തൻ തളിക തുെടച്ചേശഷം അത്
കമഴ്ത്തിെവക്കുന്നതു േപാെല ഞാൻ െയരൂശേലമിെന തുടച്ച കളയും.
14 എെന്റ അവകാശത്തിെന്റ േശഷിപ്പ് ഞാൻ ത്യജിച്ച് അവെര അവരുെട
ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും;അവർ തങ്ങള െട സകല ശ്രതുക്കൾക്കും
കവർച്ചയും െകാള്ളയും ആയിത്തീരും. 15 അവരുെട പിതാക്കന്മാർ
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട നാൾമുതൽ ഇന്നുവെര അവർ എനിക്ക്
അനിഷ്ടമായത് െചയ്ത് എെന്ന േകാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു തേന്ന”.
16 അ്രതയുമല്ല, യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചേയ്യണ്ടതിന് മനെശ്ശ
െയഹൂദെയ േ്രപരിപ്പിച്ച പാപം കൂടാെത അവൻ െയരൂശേലമിൽ ഉടനീളം
കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ഏറ്റവും അധികം ചിന്തി. 17 മനെശ്ശയുെട മറ്റ്
വൃത്താന്തങ്ങള ംഅവൻ െചയ്തെതാെക്കയുംഅവെന്റ പാപവും െയഹൂദാ
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രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
18 മനെശ്ശ തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; തെന്റഅരമനയുെട
േതാട്ടത്തിൽ, ഉസ്സയുെട േതാട്ടത്തിൽ തേന്ന, അവെന അടക്കം െചയ്തു;
അവെന്റമകനായആേമാൻഅവന് പകരം രാജാവായി.

19 ആേമാൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപത്തിരണ്ട്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ രണ്ട് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു.
അവെന്റ അമ്മക്ക് െമശൂേല്ലെമത്ത് എന്ന് േപരായിരുന്നു; അവൾ
െയാത്ബക്കാരനായ ഹാരൂസിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു. 20അവൻ തെന്റ
അപ്പനായ മനെശ്ശെയേപ്പാെല യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു;
21തെന്റഅപ്പൻ നടന്ന വഴിയിെലല്ലാം നടന്ന് അപ്പൻ േസവിച്ച വി്രഗഹങ്ങെള
േസവിച്ച് നമസ്കരിച്ച . 22 അങ്ങെന അവൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു; യേഹാവയുെട വഴിയിൽ
നടന്നതുമില്ല. 23ആേമാെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവെനതിരായി കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി,
രാജാവിെന അരമനയിൽെവച്ച് െകാന്നുകളഞ്ഞു; 24 എന്നാൽ േദശെത്ത
ജനംആേമാൻരാജാവിെനതിെര കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കിയവെരഎല്ലാം െകാന്നു;
ജനം അവെന്റ മകനായ േയാശീയാവിെന അവന് പകരം രാജാവാക്കി.
25 ആേമാൻ െചയ്ത മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങൾ െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 26 ഉസ്സയുെട
േതാട്ടത്തിെല അവെന്റ കല്ലറയിൽ അവെന അടക്കം െചയ്തു. അവെന്റ
മകനായ േയാശീയാവ്അവന് പകരം രാജാവായി.

22
1 േയാശീയാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് എട്ട് വയസ്സായിരുന്നു;
അവൻ മുപ്പെത്താന്ന് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ
അമ്മക്ക് െയദീദാ എന്ന് േപരായിരുന്നു; അവൾ െബാസ്കത്ത്കാരനായ
അദായാവിെന്റ മകൾആയിരുന്നു. 2അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായത്
െചയ്തു;തെന്റപിതാവായ ദാവീദിെന്റവഴിയിൽവലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ
മാറാെത നടന്നു. 3 േയാശീയാരാജാവിെന്റ പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ
രാജാവ് െമശുല്ലാമിെന്റ മകനായ അസല്യാവിെന്റ മകൻ ശാഫാൻ എന്ന
െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥെന യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക് അയച്ച .
അവേനാട് പറഞ്ഞത്: 4 “നീ മഹാപുേരാഹിതനായ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ല ക. യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ജനം അർപ്പിച്ചതും
വാതിൽകാവല്ക്കാർ സ്വീകരിച്ചതുമായ പണത്തിെന്റ കണക്ക് അവൻ
േനാക്കെട്ട. 5 അവർ അത് യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല പണിയുെട
േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽ െകാടുക്കെട്ട; അവർ അത്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ േകടുപാട് തീർേക്കണ്ടതിന് 6 അതിൽ
പണിെചയ്യന്ന ആശാരിമാർക്കും ശില്പികൾക്കും കല്പണിക്കാർക്കും
ആലയത്തിെന്റഅറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് മരവും െചത്തിയകല്ല ം വാേങ്ങണ്ടതിനും
െകാടുക്കെട്ട. 7 എന്നാൽ ഇങ്ങെന പണം ൈകപ്പറ്റിയവേരാട്
അതിെന്റ കണക്ക് േചാദിേക്കണ്ടാ; അവർ വിശ്വസ്തതേയാെടയേല്ലാ
്രപവർത്തിക്കുന്നത”്. 8 മഹാപുേരാഹിതനായ ഹില്ക്കീയാവ് െകാട്ടാരം
കാര്യസ്ഥനായ ശാഫാേനാട്: “ഞാൻ ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഹില്ക്കീയാവ് ആ പുസ്തകം ശാഫാെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു; അവൻ
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അത് വായിച്ച . 9 െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ ശാഫാൻ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് രാജാവിേനാട:് “ആലയത്തിൽ അർപ്പിക്കെപ്പട്ട
പണം അടിയങ്ങൾ െപട്ടി തുറെന്നടുത്ത് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
പണിയുെട േമൽവിചാരകരുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു” എന്ന്
േബാധിപ്പിച്ച . 10 ഹില്ക്കീയാപുേരാഹിതൻ എെന്റ കയ്യിൽ ഒരു
പുസ്തകം തന്നു എന്നും െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ ശാഫാൻ രാജാവിേനാട്
േബാധിപ്പിച്ച . ശാഫാൻ അത് രാജസന്നിധിയിൽ വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച .
11 രാജാവ് ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങൾ േകട്ട് വസ്്രതം
കീറി; 12 രാജാവ് പുേരാഹിതനായ ഹില്ക്കീയാവിേനാടും ശാഫാെന്റ
മകൻ അഹീക്കാമിേനാടും മീഖായാവിെന്റ മകൻ അക്േബാരിേനാടും
െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ ശാഫാേനാടും രാജഭൃത്യനായ അസായാേവാടും:
13 “നിങ്ങൾ െചന്ന,് കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിെല
വചനങ്ങെളക്കുറിച്ച് എനിക്കും ജനത്തിനും എല്ലാ െയഹൂെദക്കും
േവണ്ടി യേഹാവേയാട് അരുളപ്പാട് േചാദിപ്പിൻ; നമുക്ക് േവണ്ടി
എഴുതിയിരിക്കുന്നെതാെക്ക അനുസരിച്ച് നടപ്പാൻ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ
ഈ പുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങൾ േകൾക്കായ്കെകാണ്ട് നമ്മുെടേനെര
ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട േകാപം വലിയതേല്ലാ” എന്ന് കല്പിച്ച .
14 അങ്ങെന ഹില്ക്കീയാപുേരാഹിതനും അഹീക്കാമും അക്േബാരും
ശാഫാനും അസായാവും, അർഹസിെന്റ മകനായ തിക്വയുെട മകൻ
രാജവസ്്രതവിചാരകനായ* ശല്ല മിെന്റ ഭാര്യ ഹുൽദാ്രപവാചകിയുെട
അടുക്കൽെചന്ന്--അവൾെയരൂശേലമിൽരണ്ടാം ഭാഗത്ത് പാർത്തിരുന്നു-
-അവേളാട് സംസാരിച്ച . 15അവൾഅവേരാട് യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടായി ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “നിങ്ങെള എെന്റ
അടുക്കൽഅയച്ചവേനാട് നിങ്ങൾ പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: 16 ‘യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിനും നിവാസികൾക്കും
െയഹൂദാരാജാവ് വായിപ്പിച്ച പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന
അനർത്ഥം ഒെക്കയും വരുത്തും. 17 അവർ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച്
തങ്ങള െട സകല്രപവൃത്തികളാലും എനിക്ക് േകാപം വരത്തക്കവണ്ണം
അന്യേദവന്മാർക്ക്ധൂപംകാട്ടിയതുെകാണ്ട്എെന്റേകാപംഈസ്ഥലത്തിെന്റ
േനെര ജ്വലിക്കും; അത് െകട്ട േപാകയുമില്ല. 18 എന്നാൽ യേഹാവേയാട്
േചാദിപ്പാൻ നിങ്ങെള അയച്ച െയഹൂദാരാജാവിേനാട് നിങ്ങൾ പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: ‘നീ േകട്ടിരിക്കുന്ന വചനങ്ങെളക്കുറിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 19 ‘അവർ ശൂന്യവും
ശാപവുമായിത്തീരുെമന്ന് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിനും നിവാസികൾക്കും
വിേരാധമായിഅരുളിെച്ചയ്തത് നീ േകട്ടേപ്പാൾനിെന്റഹൃദയംഅലിഞ്ഞ,്നീ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെകനിെന്നത്തെന്നതാഴ്ത്തുകയുംനിെന്റവസ്്രതംകീറി
എെന്റ മുമ്പാെക കരയുകയും െചയ്കെകാണ്ട് ഞാനും നിെന്റ അേപക്ഷ
േകട്ടിരിക്കുന്നു’ എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 20അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
നിെന്ന നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർത്തുെകാള്ള ം; നീ സമാധാനേത്താെട
നിെന്റ കല്ലറയിൽ അടക്കെപ്പടും; ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിന് വരുത്തുവാൻ
േപാകുന്ന അനർത്ഥെമാന്നും നിെന്റ കണ്ണ് കാണുകയില്ല”. അവർ
രാജാവിേനാട്ഈമറുപടി േബാധിപ്പിച്ച .

* 22. 14 രാജവസ്്രതവിചാരകനായപുേരാഹിതവസ്്രതവിചാരകനായ
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1 അനന്തരം രാജാവ് ആളയച്ച് െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലുമുള്ള
എല്ലാ മൂപ്പന്മാെരയും അവെന്റ അടുക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തി. 2 രാജാവും
സകലെയഹൂദാ പുരുഷന്മാരും െയരൂശേലമിെല സകലനിവാസികള ം
പുേരാഹിതന്മാരും ്രപവാചകന്മാരും ആബാലവൃദ്ധം ജനവും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്ക് െചന്നു; യേഹാവയുെടആലയത്തിൽെവച്ച് കണ്ടുകിട്ടിയ
നിയമപുസ്തകത്തിെല വാക്യങ്ങെളല്ലാം അവർ േകൾെക്ക അവൻ
വായിച്ച . 3 രാജാവ് തൂണിനരിെക നിന്നുെകാണ്ട് താൻ യേഹാവെയ
അനുസരിച്ച നടക്കയും അവെന്റ കല്പനകള ം സാക്ഷ്യങ്ങള ം ചട്ടങ്ങള ം
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണമനേസ്സാടുംകൂെട ്രപമാണിക്കയും
ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ
നിവർത്തിക്കയും െചയ്യാെമന്ന് യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഒരു നിയമം
െചയ്തു. ജനെമല്ലാം ഈ നിയമേത്താട് േയാജിച്ച . 4 രാജാവ്
മഹാപുേരാഹിതനായ ഹില്ക്കീയാവിേനാടും രണ്ടാം നിരയിലുള്ള
പുേരാഹിതന്മാേരാടും വാതിൽ കാക്കുന്നവേരാടും ബാലിനും
അേശെരക്കും ആകാശത്തിെല സർവ്വൈസന്യത്തിനും േവണ്ടി
ഉണ്ടാക്കിയ ഉപകരണങ്ങെളാെക്ക യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിൽനിന്ന്
പുറത്ത് െകാണ്ടുേപാകുവാൻ കല്പിച്ച ; െയരൂശേലമിന് പുറത്ത്
കിേ്രദാൻ്രപേദശത്തുെവച്ച് അവ തീെകാണ്ട് ചുട്ട,് ചാരം േബേഥലിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി. 5 െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും െയരൂശേലമിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള
പൂജാഗിരികളിൽ ധൂപം കാട്ട വാൻ െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ നിയമിച്ചിരുന്ന
പൂജാരികെളയും, ബാലിനും സൂര്യനും ച്രന്ദനും ്രഗഹങ്ങൾക്കും
ആകാശത്തിെല സർവ്വൈസന്യത്തിനും ധൂപം കാട്ടിയവെരയും അവൻ
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 6 അേശരാ്രപതിഷ്ഠെയയും അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽനിന്ന് െയരൂശേലമിന് പുറത്ത് കിേ്രദാൻേതാട്ടിേലക്ക്
െകാണ്ടുെചന്ന് കിേ്രദാൻ താഴ്വരയിൽെവച്ച് ചുട്ട െപാടിയാക്കി, ആ െപാടി
സാമാന്യജനത്തിെന്റ ശവക്കുഴികള െട േമൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു. 7 സ്്രതീകൾ
അേശെരക്ക് കൂടാരശീലകൾ െനയ്ത ഇടങ്ങളായി യേഹാവയുെട
ആലയത്തിലുള്ള പുരുഷേവശ്യമാരുെട വീടുകള ം അവൻ ഇടിച്ച കളഞ്ഞു.
8 അവൻ െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്ന് സകലപുേരാഹിതന്മാെരയും
വരുത്തി, ഗിബമുതൽ േബർ-േശബവെര പുേരാഹിതന്മാർ ധൂപം
കാട്ടിയിരുന്ന പൂജാഗിരികെള അശുദ്ധമാക്കി; പട്ടണത്തിേലക്കുള്ള
്രപേവശനദ്വാരത്തിെന്റ ഇടത്തുഭാഗത്ത് നഗരാധിപതിയായ േയാശുവയുെട
വാതില ്ക്കലുള്ള പടിവാതിലുകള െട പൂജാഗിരികള ം അവൻ
ഇടിച്ച കളഞ്ഞു. 9എന്നാൽ പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാർ െയരൂശേലമിലുള്ള
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേലക്ക് ്രപേവശിച്ചില്ല. അവർ തങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നേതയുള്ള .
10 ആരും തെന്റ മകെനേയാ മകെളേയാ േമാെലക്കിന് അഗ്നി്രപേവശം
െചയ്യിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വരയിെല ദഹനസ്ഥലവും
അവൻ അശുദ്ധമാക്കി. 11 യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കുള്ള
്രപേവശനസ്ഥലത്ത് വളപ്പിനകത്തുള്ള നാഥാൻ-േമെലക്ക് എന്ന ഷണ്ഡെന്റ
അെറക്കരിെക െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ സൂര്യന് ്രപതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന
അശ്വബിംബങ്ങൾ അവൻ നീക്കി, സൂര്യരഥങ്ങെള തീയിലിട്ട് ചുട്ട കളഞ്ഞു.
12 െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ ആഹാസിെന്റ മാളികയുെട േമൽപുരയിൽ
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ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ബലിപീഠങ്ങള ം മനെശ്ശ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
രണ്ടു ്രപാകാരങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ബലിപീഠങ്ങള ം രാജാവ്
തകർത്ത് അവിെടനിന്ന് നീക്കി അവയുെട െപാടി കിേ്രദാൻേതാട്ടിൽ
ഇട്ട കളഞ്ഞു. 13 െയരൂശേലമിെനതിെര, നാശപർവ്വതത്തിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്ത,് യി്രസാേയൽ രാജാവായ ശേലാേമാൻ, സീേദാന്യരുെട
േമ്ലച്ഛബിംബമായ അസ്േതാെരത്ത് േദവിക്കും േമാവാബ്യരുെട
േമ്ലച്ഛബിംബമായ െകേമാശിനും അേമ്മാന്യരുെട േമ്ലച്ഛബിംബമായ
മില്േക്കാമിനും പണിതിരുന്ന പൂജാഗിരികെളയും രാജാവ് അശുദ്ധമാക്കി.
14 അവൻ വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങെള തകർത്ത് അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ
െവട്ടിക്കളഞ്ഞു; അവ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മനുഷ്യാസ്ഥികൾെകാണ്ട്
നിറച്ച്. 15 അ്രതയുമല്ല, യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാം േബേഥലിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന
യാഗപീഠവും പൂജാഗിരിയും അവൻ ഇടിച്ച കളഞ്ഞു; പൂജാഗിരി അവൻ
ചുട്ട െപാടിയാക്കി, അേശരാ്രപതിഷ്ഠയും ചുട്ട കളഞ്ഞു. 16 എന്നാൽ
േയാശീയാവ് തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ അവിെട മലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
കല്ലറകൾ കണ്ടിട്ട് ആളയച്ച് കല്ലറകളിൽ നിന്ന് അസ്ഥികെള എടുപ്പിച്ച ;
ഈ കാര്യം മുന്നറിയിച്ചിരുന്ന ൈദവപുരുഷൻ ്രപസ്താവിച്ച യേഹാവയുെട
വചന്രപകാരം ആ അസ്ഥികൾ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഇട്ട് ചുട്ട് യാഗപീഠം
അശുദ്ധമാക്കിക്കളഞ്ഞു. 17 “ഞാൻ കാണുന്നആസ്മാരകസ്തംഭം എന്ത”്
എന്ന് അവൻ േചാദിച്ച . അതിന് ആ പട്ടണക്കാർ അവേനാട:് “അത്
െയഹൂദയിൽനിന്ന് വരികയും നീ െചയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ േബേഥലിെല
യാഗപീഠെത്തക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിക്കയും െചയ്ത ൈദവപുരുഷെന്റ
കല്ലറയാകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 അേപ്പാൾ അവൻ: “അതിരിക്കെട്ട;
അവെന്റ അസ്ഥികൾ ആരും അനക്കരുത”് എന്ന് കല്പിച്ച . അങ്ങെന
അവർ അവെന്റ അസ്ഥികള ം ശമര്യയിൽനിന്ന് വന്ന ്രപവാചകെന്റ
അസ്ഥികള ം വിേട്ടച്ച േപായി. 19 യേഹാവെയ േകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാർ ശമര്യാപട്ടണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന
സകല പൂജാഗിരിേക്ഷ്രതങ്ങെളയും േയാശീയാവ് നീക്കിക്കളഞ്ഞു;
േബേഥലിൽ അവൻ െചയ്തതുേപാെല അവേയാടും െചയ്തു. 20അവൻ
അവിെടയുള്ള പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാെരെയല്ലാം ബലിപീഠങ്ങളിേന്മൽ
െവട്ടിെക്കാല്ലിക്കയും അവയുെടേമൽ മനുഷ്യാസ്ഥികൾ ചുടുകയും
െചയ്തിട്ട് െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 21 അനന്തരം രാജാവ്
സകലജനേത്താടും: “ഈനിയമപുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് െപസഹ െപരുന്നാള ്ആചരിപ്പിൻ”
എന്ന് കല്പിച്ച . 22 യി്രസാേയലിന് ന്യായപാലനം െചയ്തിരുന്ന
ന്യായാധിപന്മാരുെട കാലം മുതൽ യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെടയും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെടയും കാലം വെര ഇതുേപാെല ഒരു
െപസഹ ആചരിച്ചിട്ടില്ല. 23 േയാശീയാരാജാവിെന്റ പതിെനട്ടാം
ആണ്ടിൽ െയരൂശേലമിൽ യേഹാവയ്ക്ക് ഇ്രപകാരം െപസഹ
ആചരിച്ച . 24 ഹില്ക്കീയാപുേരാഹിതൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
കെണ്ടത്തിയ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
വചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് േയാശീയാവ് െവളിച്ചപ്പാടന്മാെരയും ലക്ഷണം
പറയുന്നവെരയും നശിപ്പിക്കയും ഗൃഹബിംബങ്ങള ം മറ്റ വി്രഗഹങ്ങള ം
െയഹൂദാ േദശത്തും െയരൂശേലമിലും കണ്ട സകലേമ്ലച്ഛതകള ം
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നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്തു. 25അവെനേപ്പാെല പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണമനേസ്സാടും പൂർണ്ണ ശക്തിേയാടുംകൂെട േമാെശയുെട
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം യേഹാവയിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ ഒരു രാജാവ്
മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല, അതിനുേശഷം എഴുേന്നറ്റിട്ട മില്ല. 26 എങ്കിലും മനെശ്ശ
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച സകല കാര്യങ്ങള ം നിമിത്തം െയഹൂദയുെടേനെര
ജ്വലിച്ച തെന്റ മഹാേകാപത്തിെന്റ ഉ്രഗത വിട്ട മാറാെത യേഹാവ:
27 “ഞാൻ യി്രസാേയലിെന നീക്കിക്കളഞ്ഞതുേപാെല െയഹൂദെയയും
എെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് നീക്കുകയും ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത ഈ
െയരൂശേലം നഗരെത്തയും ‘എെന്റ നാമം അവിെട ഇരിക്കും’ എന്ന്
ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്ത ആലയെത്തയും ത്യജിച്ച കളകയും െചയ്യ ം” എന്ന്
യേഹാവ കല്പിച്ച . 28 േയാശീയാവിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം അവെന്റ
െചയ്തികള ം െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 29 അവെന്റ കാലത്ത് ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ
ഫറേവാൻ-െനേഖാ അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ സഹായത്തിനായി ്രഫാത്ത്
നദിയുെട തീരേത്തക്ക് പുറെപ്പട്ട ; േയാശീയാരാജാവ് അവെന്റേനെര
െചന്നു; െനേഖാ അവെന കണ്ടിട്ട് െമഗിേദ്ദാവിൽെവച്ച് േയാശീയാവിെന
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 30 അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ മരിച്ച േപായവെന രഥത്തിൽ
കയറ്റി െമഗിേദ്ദാവിൽനിന്ന് െയരൂശേലമിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്ന് അവെന്റ
സ്വന്തകല്ലറയിൽഅടക്കംെചയ്തു. പിെന്നേദശെത്തജനംേയാശീയാവിെന്റ
മകനായ െയേഹാവാഹാസിെന കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വന്ന് അഭിേഷകം െചയ്ത്
അവെന്റഅപ്പന് പകരം രാജാവാക്കി.

31 െയേഹാവാഹാസ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപത്തിമൂന്ന്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ മൂന്നുമാസം െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ
അമ്മക്ക് ഹമൂതൽ എന്ന് േപരായിരുന്നു; അവൾ ലിബ്നക്കാരനായ
യിെരമ്യാവിെന്റ മകൾആയിരുന്നു. 32അവൻതെന്റ പിതാക്കന്മാേരേപ്പാെല
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു. 33 അവൻ െയരൂശേലമിൽ
വാഴാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഫറേവാൻ-െനേഖാ ഹമാത്ത് േദശത്തിെല
രിബ്ലയിൽെവച്ച് അവെന തടവുകാരനാക്കി; േദശത്തിന് നൂറ് താലന്ത്
െവള്ളിയും ഒരു താലന്ത് െപാന്നും പിഴ കല്പിച്ച . 34 ഫറേവാൻ-
െനേഖാ േയാശീയാവിെന്റ മകനായ എല്യാക്കീമിെന അവെന്റ അപ്പനായ
േയാശീയാവിന് പകരം രാജാവാക്കി; അവെന്റ േപർ െയേഹായാക്കീം
എന്ന് മാറ്റി; െയേഹാവാഹാസിെന അവൻ െകാണ്ടുേപായി; അവൻ
മി്രസയീമിൽെചന്ന്അവിെടെവച്ച് മരിച്ച േപായി. 35പിഴയായിആെവള്ളിയും
െപാന്നും െയേഹായാക്കീം ഫറേവാന് െകാടുത്തു; എന്നാൽ ഫറേവാെന്റ
കല്പന്രപകാരം െവള്ളി െകാടുക്കണ്ടതിന് അവൻ ജനത്തിന് നികുതി
ചുമത്തി; അവൻ േദശെത്ത ജനത്തിൽ ഓേരാരുത്തെന്റയും േപരിൽ
നികുതി ചുമത്തിയതുേപാെല െവള്ളിയും െപാന്നുംഅവേരാട് പിരിെച്ചടുത്ത്
ഫറേവാൻ-െനേഖാവിന് െകാടുത്തു.

36 െയേഹായാക്കീം വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപത്തഞ്ച്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിെനാന്ന് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു.
അവെന്റ അമ്മക്ക് െസബീദാ എന്ന് േപരായിരുന്നു; അവൾ രൂമക്കാരനായ
െപദായാവിെന്റ മകൾആയിരുന്നു. 37അവൻതെന്റപിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
യേഹാവയ്ക്ക്അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു.
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1 അവെന്റ കാലത്ത് ബാബിേലാൺ രാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
െയഹൂദക്കുേനെര പുറെപ്പട്ട വന്നു; െയേഹായാക്കീം മൂന്ന് സംവത്സരം
അവന് ആ്രശിതനായി ഇരുന്നു; അതിന് െറേശഷം അവൻ എതിർത്ത്
അവേനാട് മത്സരിച്ച . അേപ്പാൾ യേഹാവ കൽദയർ, അരാമ്യർ,
േമാവാബ്യർ, അേമ്മാന്യർ എന്നിവരുെട പടക്കൂട്ടങ്ങെള അവെന്റേനെര
അയച്ച ; 2 ്രപവാചകന്മാരായ തെന്റ ദാസന്മാർ മുഖാന്തരം യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്ന വചന്രപകാരം അവൻ അവെര െയഹൂദെയ
നശിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം അതിെന്റ േനെര അയച്ച . 3 മനെശ്ശ െചയ്ത
സകലപാപങ്ങള ം നിമിത്തം െയഹൂദെയ തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയുവാൻ ഇത് യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം തേന്ന അവർക്ക്
ഭവിച്ച . 4അവൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം െചാരിയിച്ചതും െയരൂശേലമിെന
കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തംെകാണ്ട് നിെറച്ചതും ക്ഷമിപ്പാൻ യേഹാവയ്ക്ക്
മനസ്സായില്ല. 5 െയേഹായാക്കീമിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ
െചയ്തെതാെക്കയുംെയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെടവൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 െയേഹായാക്കീം തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന്റ മകനായ െയേഹായാഖീൻ അവന് പകരം
രാജാവായി. 7 ഈജിപ്റ്റ് േതാടുമുതൽ യൂ്രഫട്ടീസ് നദിവെര
ഈജിപ്റ്റ് രാജാവിനുണ്ടായിരുന്ന േദശെമല്ലാം ബാബിേലാൺരാജാവ്
പിടിെച്ചടുത്തതുെകാണ്ട്ഈജിപ്റ്റ് രാജാവ് പിന്നീട് തെന്റേദശത്തിന് പുറത്ത്
യുദ്ധത്തിനായി േപായില്ല.

8 െയേഹായാഖീൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് പതിെനട്ട്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ െയരൂശേലമിൽ മൂന്നുമാസം വാണു. അവെന്റ
അമ്മക്ക് െനഹുഷ്ഠാ എന്ന് േപരായിരുന്നു; അവൾ െയരൂശേലമ്യനായ
എൽനാഥാെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു. 9 അവൻ തെന്റ അപ്പേനേപ്പാെല
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു. 10ആ കാലത്ത് ബാബിേലാൺ
രാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ െയരൂശേലമിെന്റ േനെര വന്ന്
നഗരെത്ത ഉപേരാധിച്ച . 11 ഇങ്ങെന ഭൃത്യന്മാർ ഉപേരാധിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
ബാബിേലാൺ രാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരും നഗരത്തിെന്റ േനെര വന്നു.
12 െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാഖീനും അവെന്റ അമ്മയും അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും ഷണ്ഡന്മാരും ബാബിേലാൺരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽപുറത്ത് െചന്നു;ബാബിേലാൺരാജാവ് തെന്റവാഴ്ചയുെടഎട്ടാം
ആണ്ടിൽ അവെന പിടിച്ച . 13അവൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെലയും
രാജധാനിയിെലയും സകലനിേക്ഷപങ്ങള ം അവിെടനിന്ന് എടുത്ത്
െകാണ്ടുേപായി; യി്രസാേയൽ രാജാവായ ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട
മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിെവച്ചിരുന്ന െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല അവൻ െവട്ടിനുറുക്കി. 14അവൻ
െയരൂശേലം നിവാസികെളയും, ്രപഭുക്കന്മാരും പരാ്രകമശാലികള മായ
പതിനായിരം േപെരയും എല്ലാ ആശാരിമാെരയും െകാല്ലന്മാെരയും
ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപായി; േദശത്ത് ദരി്രദരായ ജനം മാ്രതമല്ലാെത
ആരും േശഷിച്ചില്ല. 15 െയേഹായാഖീമിെന അവൻ ബാബിേലാണിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി; രാജമാതാവിെനയും ഭാര്യമാെരയും ഷണ്ഡന്മാെരയും
േദശത്തിെല ്രപധാനികെളയും അവൻ ബദ്ധരാക്കി െയരൂശേലമിൽനിന്ന്
ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. 16 ബലവാന്മാരായ
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ഏഴായിരംേപെരയും, ആശാരിമാരും െകാല്ലന്മാരുമായ ആയിരം േപെരയും,
യുദ്ധ്രപാപ്തന്മാരായ സകലവീരന്മാെരയും ബാബിേലാൺരാജാവ്
ബദ്ധരാക്കി ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. 17 അവന് പകരം
ബാബിേലാൺരാജാവ് അവെന്റ ചിറ്റപ്പനായ മത്ഥന്യാവിെന രാജാവാക്കി;
അവെന്റ േപര് സിെദക്കീയാവ്എന്ന് മാറ്റി.

18 സിെദക്കീയാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപെത്താന്ന്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിെനാന്ന് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു;
അവെന്റ അമ്മക്ക് ഹമൂതൽ എന്ന് േപരായിരുന്നു; അവൾ ലിബ്ന
പട്ടണക്കാരനായ യിെരമ്യാവിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു. 19 െയേഹായാക്കീം
െചയ്തതുേപാെല അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു.
20 യേഹാവയുെട േകാപം േഹതുവായി െയരൂശേലമിനും െയഹൂെദക്കും
അങ്ങെന ഭവിച്ച ; അവൻ ഒടുവിൽ അവെര തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന്
തള്ളിക്കളഞ്ഞു; എന്നാൽ സിെദക്കീയാവും ബാബിേലാൺരാജാവിേനാട്
മത്സരിച്ച .

25
1അവെന്റ വാഴ്ചയുെട ഒമ്പതാം ആണ്ട് പത്താം മാസം പത്താം തിയ്യതി,
ബാബിേലാൺ രാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ തെന്റ സർവ്വൈസന്യവുമായി
െയരൂശേലമിെന്റ േനെര വന്ന് പാളയം ഇറങ്ങി; അതിെന ഉപേരാധിക്കയും
െചയ്തു. 2 സിെദക്കീയാരാജാവിെന്റ പതിെനാന്നാം ആണ്ടുവെര നഗരം
ഉപേരാധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 3അേത ആണ്ടില ്നാലാംമാസം ഒമ്പതാം തിയ്യതി
ആയേപ്പാൾ നഗരത്തിൽ ക്ഷാമം കഠിനമായി; േദശെത്ത ജനത്തിന്
ആഹാരം ഇല്ലാെതയായി. 4അേപ്പാൾനഗരമതിൽഒരിടം െപാളിച്ച് കൽദയർ
നഗരം വളഞ്ഞിരിെക്ക പടയാളികൾ എല്ലാം രാ്രതിയിൽ രാജാവിെന്റ
േതാട്ടത്തിനരിെക രണ്ട് മതിലുകൾക്കും മേദ്ധ്യയുള്ള പടിവാതിൽ വഴിയായി
ഓടിേപ്പായി; രാജാവും അരാബയിേലക്കുള്ള വഴിയിലൂെട ഓടിേപ്പായി.
5 എന്നാൽ കൽദയരുെട ൈസന്യം രാജാവിെന പിന്തുടർന്ന് െയരിേഹാ
സമഭൂമിയിൽെവച്ച് അവേനാെടാപ്പം എത്തി; അവെന്റ ൈസന്യെമല്ലാം
അവെന വിട്ട് ചിതറിേപ്പായി. 6 അവർ രാജാവിെന പിടിച്ച് രിബ്ലയിൽ
ബാബിേലാൺരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു; അവർ അവന്
വിധി കല്പിച്ച . 7അവർ സിെദക്കീയാവിെന്റ പു്രതന്മാെര അവൻ കാൺെക
െകാന്നു; സിെദക്കീയാവിെന്റ കണ്ണ് െപാട്ടിച്ച് ചങ്ങലെകാണ്ട് അവെന
ബന്ധിച്ച്ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി.

8 അഞ്ചാം മാസം ഏഴാം തിയ്യതി, ബാബിേലാൺ രാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസറിെന്റ പെത്താമ്പതാം ആണ്ടിൽ തേന്ന,
ബാബിേലാൺരാജാവിെന്റ ഭൃത്യനായ അകമ്പടി നായകൻ െനബൂസർ-
അദാൻ െയരൂശേലമിൽ വന്നു. 9 അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയവും രാജധാനിയും ചുട്ട കളഞ്ഞു; െയരൂശേലമിെല
മഹത്തുക്കള െട ഭവനങ്ങെളാെക്ക അവൻ തീെവച്ച് ചുട്ട കളഞ്ഞു.
10 അകമ്പടിനായകേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന കൽദയൈസന്യം
െയരൂശേലമിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള മതിലുകൾ ഇടിച്ച കളഞ്ഞു. 11 നഗരത്തിൽ
േശഷിച്ചിരുന്ന ജനെത്തയും ബാബിേലാൺ രാജാവിെന ശരണം
്രപാപിച്ചവെരയും പുരുഷാരത്തിൽ േശഷിച്ചവെരയും അകമ്പടിനായകനായ
െനബൂസർ-അദാൻ െകാണ്ടുേപായി. 12 എന്നാൽ അകമ്പടിനായകൻ
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േദശെത്തദരി്രദരിൽ ചിലെര മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാരായിട്ട ം കൃഷിക്കാരായിട്ട ം
വിേട്ടച്ച േപായി. 13 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല താ്രമസ്തംഭങ്ങള ം
പീഠങ്ങള ം താ്രമംെകാണ്ടുള്ള കടലും കൽദയർ ഉെടച്ച കളഞ്ഞ് അവയുെട
താ്രമം ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. 14 കലങ്ങള ം ചട്ട കങ്ങള ം
ക്രതികകള ം തവികള ം ശു്രശൂെഷക്കുള്ള താേ്രമാപകരണങ്ങള ം
അവർ എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. 15 തീച്ചട്ടികള ം, കലശങ്ങള ം,
െപാന്നും െവള്ളിയും െകാണ്ടുള്ള സകലതും അകമ്പടിനായകൻ
െകാണ്ടുേപായി. 16 ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിനുേവണ്ടി
ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് സ്തംഭങ്ങൾ, ഒരു കടൽ, പീഠങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന
സകല ഉപകരണങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉപേയാഗിച്ച താ്രമം തൂക്കുവാൻ
കഴിയാത്തവണ്ണം അധികമായിരുന്നു. 17 ഒരു സ്തംഭത്തിെന്റ ഉയരം
പതിെനട്ട് മുഴം; അതിേന്മലുള്ള മകുടം താ്രമംെകാണ്ടുള്ളതായിരുന്നു.
ഒേരാ മകുടത്തിെന്റയും ഉയരം മൂന്ന് മുഴം; മകുടത്തിെന്റചുറ്റ മുള്ള
വലപ്പണിയും മാതളപ്പഴവും ആസകലം താ്രമം െകാണ്ടായിരുന്നു;
ഇതുേപാെല മെറ്റ സ്തംഭത്തിന്നും വലപ്പണിയും മറ്റ ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
18 അകമ്പടിനായകൻ മഹാപുേരാഹിതനായ െസരായാവിെനയും രണ്ടാം
പുേരാഹിതനായ െസഫന്യാവിെനയും മൂന്ന് വാതിൽക്കാവല്ക്കാെരയും
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. 19 നഗരത്തിൽനിന്ന് അവൻ പടയാളികള െട
േമൽവിചാരകനായ ഒരു ഷണ്ഡെനയും നഗരത്തിൽെവച്ച് കെണ്ടത്തിയ
രാജപരിചാരകന്മാരിൽ അഞ്ചുേപെരയും േദശെത്ത ജനത്തിൽനിന്ന്
പടയാളികെള െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന േസനാപതിയുെട െകാട്ടാരം
കാര്യസ്ഥെനയും നഗരത്തിൽ കണ്ട മറ്റ് അറുപതുേപെരയും പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപായി. 20 ഇവെര അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ
പിടിച്ച് രിബ്ലയിൽ ബാബിേലാൺരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു.
21 ബാബിേലാൺരാജാവ് ഹമാത്ത് േദശത്തിെല രിബ്ലയിൽെവച്ച് അവെര
െവട്ടിെക്കാന്നു. ഇങ്ങെന െയഹൂദാ സ്വേദശം വിട്ട് േപാേകണ്ടിവന്നു.
22 ബാബിേലാൺ രാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ െയഹൂദാേദശത്ത്
േശഷിപ്പിച്ച ജനത്തിന് ശാഫാെന്റ മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ മകൻ
െഗദല്യാവിെനഅധിപതിയാക്കി.

23 ബാബിേലാൺരാജാവ് െഗദല്യാവിെന അധിപതിയാക്കി എന്ന്
െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മാേയൽ, കാേരഹിെന്റ മകൻ േയാഹാനാൻ,
െനേതാഫാത്യനായ തൻഹൂെമത്തിെന്റ മകൻ െസരായ്യാവ്, മയഖാത്യെന്റ
മകൻയാസന്യാവ്എന്നീ േസനാപതികള ംഅവരുെടആള കള ം േകട്ടേപ്പാൾ
അവർ മിസ്െപയിൽ െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 24 െഗദല്യാവ്
അവേരാടുംഅവരുെടആള കേളാടുംസത്യംെചയ്തു;അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
“നിങ്ങൾ കൽദയരുെട ദാസന്മാർനിമിത്തം ഭയെപ്പടരുത്; േദശത്ത്
പാർത്ത് ബാബിേലാൺ രാജാവിെന േസവിക്കുവിൻ; അത് നിങ്ങൾക്ക്
നന്മയായിരിക്കും”. 25 എന്നാൽ ഏഴാം മാസത്തിൽ രാജവംശക്കാരനായ
എലീശയുെട മകനായ െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മാേയൽ പത്ത്
ആള കള മായി വന്ന് െഗദല്യാവിെനയും അവേനാടുകൂെട മിസ്െപയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന െയഹൂദ്യെരയും കൽദയെരയും െവട്ടിെക്കാന്നു. 26അേപ്പാൾ
ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങള ം േസനാപതിമാരും കൽദയെര ഭയെപ്പടുകയാൽ
എഴുേന്നറ്റ് പുറെപ്പട്ട്ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് േപായി.

27 െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാഖീെന്റ ്രപവാസത്തിെന്റ മുപ്പേത്തഴാം
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ആണ്ട് പ്രന്തണ്ടാം മാസം ഇരുപേത്തഴാം തിയ്യതി ബാബിേലാൺ രാജാവായ
എവീൽ-െമേരാദക്ക്, താൻ രാജാവായ ആണ്ടിൽ, െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹായാഖീെനകടാക്ഷിച്ച്കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്ന്വിടുവിച്ച 28അവേനാട്
കരുണേയാട്സംസാരിച്ച ;തേന്നാടുകൂെടബാബിേലാണിൽ ്രപവാസികളായി
ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാെരക്കാൾ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അവന് നൽകി.
29 അവെന്റ കാരാഗൃഹവസ്്രതം മാറ്റി; അവൻ ജീവപര്യന്തം നിത്യവും
അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച േപാന്നു. 30 രാജാവ് അവന്
അവെന്റമരണദിവസംവെരജീവകാലംമുഴുവൻനിത്യവൃത്തിക്കുള്ളഓഹരി
െകാടുത്തുേപാന്നു.
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1 ദിനവൃത്താന്തം
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്

1 ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം എഴുത്തുകാരെന വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല
എന്നാല ് യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച എ്രസാ ശാസ്്രതിയാണ്
ഇതിെന്റ എഴുത്തുകാരന് യി്രസാേയല്യ കുടുംബങ്ങള െട നാമാവലിേയാട്
കൂടിയാണ് 1 ദിനവൃത്താന്തം ആരംഭിക്കുന്നത് യി്രസാേയലിെന്റ
രാജാവായി അവേരാധിക്കെപ്പട്ട ദാവീദിെന പഴയ നിയമത്തിെല േ്രശഷ്ഠ
വ്യക്തിത്വമായിഅംഗീകരിച്ച െകാണ്ടാണ്ആചരി്രതങ്ങെളഎഴുത്തുകാരന ്
വിശദീകരിക്കുന്നത.് പുരാതന യി്രസാേയലിെന്റ രാഷ്്രടീയവും
മതപരവുമായ ചരി്രതെത്തക്കുറിച്ച് ഒരു വിശാല വീക്ഷമാണിവിെട
നല്കുന്നത.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 450-400.
ബാബിേലാണ് ്രപവാസത്തില ്നിന്ന് മടങ്ങിവന്നതിനു േശഷമാണ് രചന
നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് സ്പഷ്ടമാണ.് 1 ദിന: 3:19-24 വാക്യങ്ങള ്
ദാവീദിെന്റ വംശാവലി െസരുബ്ബാേബലിന് േശഷം ആറാം തലമുറവെര
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ണ്ട.്

സ്വീകര് ത്താവ്
പുരാതനയൂഹൂദസമൂഹവും മറ്റ വായനക്കാരും.
ഉേദ്ദശം
ഈ പുസ്തകം ്രപവാസത്തില ് നിന്ന് മടങ്ങിവന്ന ജനത്തിനു
ൈദവാരാധനെയപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി െകാടുക്കുന്നതിനു െതേക്ക
രാജ്യത്തിെല േഗാ്രതങ്ങളായിരുന്ന െയഹുദാ, െബന്യാമിന,് േലവി
എന്നിവരുെട ചരി്രതങ്ങള ്ആണിവിെട വിവരിക്കുന്നത.് ഈ േഗാ്രതങ്ങള ്
ൈദവേത്താട് വളെര വിശ്വസ്ത പുലര ്ത്തിയവ ആയിരുന്നു. ൈദവം
ദാവീദിേനാടുള്ള ഉടമ്പടിെയഓര്ത്തുഅവെന്റതലമുറക്ക്സിംഹാസനെത്ത
ഉറപ്പിച്ച . ൈദവം ദാവീദിെനയും ശേലാേമാെനയും എഴുേന്നല്പിച്ച്
ൈദവാരാധനക്കുള്ള ൈദവാലയം പണി കഴിപ്പിച്ച . ബാബിേലാന്യ
അധിനിേവശകാലത്ത്ശലേമാെന്റൈദവാലയംതകര ്ക്കെപ്പട്ട .
്രപേമയം
യി്രസാെയലിെന്റആത്മീയചരി്രതം
സംേക്ഷപം
1. വംശാവലി — 1:1-9:44
2. െശൗലിെന്റ മരണം — 10:1-14
3. ദാവീദിെന്റകിരീടധാരണം, ഭരണം — 11:1-29:30

1ആദാം, േശത്ത്,ഏേനാശ,് 2 േകനാൻ, മഹലേലൽ,യാെരദ്, 3ഹാേനാക്ക്,
െമഥൂേശലഹ്, ലാെമക്ക,് േനാഹ, 4 േശം, ഹാം, യാെഫത്ത.് യാെഫത്തിെന്റ
പു്രതന്മാർ: 5 േഗാെമർ, മാേഗാഗ്, മാദായി, യാവാൻ, തൂബാൽ 6 േമെശക്ക,്
തീരാസ്. േഗാെമരിെന്റ പു്രതന്മാർ: അശ്േകനസ,് രീഫത്ത,് േതാഗർമ്മാ.
7യാവാെന്റപു്രതന്മാർ:എലീശാ,തർശീശ,്കിത്തീം, േദാദാനീം.
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8 ഹാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: കൂശ,് മി്രസയീം, പൂത്ത്, കനാൻ. 9 കൂശിെന്റ
പു്രതന്മാർ: െസബാ, ഹവീലാ, സബ്താ, രാമ, സബ്െതക്കാ. രമായുെട
പു്രതന്മാർ: െശബാ, െദദാൻ. 10 കൂശ് നിേ്രമാദിെന ജനിപ്പിച്ച . അവൻ
ഭൂമിയിൽ ആദ്യെത്ത വീരനായിരുന്നു. 11 മി്രസയീമിെന്റ പു്രതന്മാർ: ലൂദീം,
അനാമീം, െലഹാബീം, 12 നഫ്തൂഹീം, പ്രതൂസീം, കസ്ലഹീം, (ഇവരിൽനിന്ന്
െഫലിസ്ത്യർ ഉത്ഭവിച്ച ). കഫ്േതാരീം എന്നിവെര ജനിപ്പിച്ച . 13 കനാെന്റ
ആദ്യജാതൻസീേദാൻകൂടാെത 14േഹത്ത,് െയബൂസി,അേമാരി, 15ഗിർഗ്ഗശി,
ഹിവ്വി, അർക്കി, സീനി, അർവ്വാദി, 16 െസമാരി, ഹമാത്തി എന്നിവെര
ജനിപ്പിച്ച .

17 േശമിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഏലാം, അശ്ശ ർ, അർപ്പക്ഷാദ,് ലൂദ്, അരാം,
ഊസ,് ഹൂൾ, േഗെഥർ, േമെശക്. 18അർപ്പക്ഷാദ് േശലഹിെന ജനിപ്പിച്ച ;
േശലഹ് ഏെബരിെന ജനിപ്പിച്ച . 19 ഏെബരിന് രണ്ടു പു്രതന്മാർ ജനിച്ച ;
ഒരുവന് േപെലഗ് എന്ന് േപർ; അവെന്റ കാലത്തായിരുന്നു ഭൂവാസികൾ
പിരിഞ്ഞുേപായത;് അവെന്റ സേഹാദരന് െയാക്താൻ എന്ന് േപർ.
20 െയാക്താെന്റ പു്രതന്മാർ അല്േമാദാദ്, േശെലഫ,് ഹസർമ്മാെവത്ത,്
21യാരഹ,്ഹേദാരാം,ഊസാൽ, ദിക്ലാ, 22എബാൽ,അബീമാേയൽ, െശബാ,
23ഓഫീർ,ഹവീലാ, േയാബാബ്എന്നിവർആയിരുന്നു.

24 േശം, അർപ്പക്ഷാദ,് േശലഹ,് ഏെബർ, 25 േപെലഗ്, െരയൂ,
െശരൂഗ,് 26 നാേഹാർ, േതരഹ,് അ്രബാം; 27 ഇവൻ തെന്ന അ്രബാഹാം.
28അ്രബാഹാമിെന്റപു്രതന്മാർ: യിസ്ഹാക്ക്,യിശ്മാേയൽ.

29 അവരുെട വംശപാരമ്പര്യം ഇ്രപകാരം ആണ്; യിശ്മാേയലിെന്റ
ആദ്യജാതൻ െനബാേയാത്ത് ആണ.് 30 േകദാർ,അദ്െബേയൽ, മിബ്ശാം,
മിശ്മാ, ദൂമാ, 31 മസ്സാ, ഹദദ്, േതമാ, െയതൂർ, നാഫീഷ,് േകദമാ എന്നിവർ
യിശ്മാേയലിെന്റ മറ്റ പു്രതന്മാർ.

32 അ്രബാഹാമിെന്റ െവപ്പാട്ടിയായ െകതൂറാ സി്രമാൻ, െയാക്ശാൻ,
േമദാൻ, മിദ്യാൻ,യിശ്ബാക,്ശൂവഹ് എന്നിവെര ്രപസവിച്ച . േയാക്ശാന് െറ
പു്രതന്മാർ: െശബാ, െദദാൻ. 33 മിദ്യാെന്റ പു്രതന്മാർ: ഏഫാ, ഏെഫർ,
ഹേനാക്ക്,അബീദാ,എൽദായാ; ഇവെരല്ലാവരും െകതൂറായുെട പു്രതന്മാർ.
34 അ്രബാഹാം യിസ്ഹാക്കിെന ജനിപ്പിച്ച . യിസ്ഹാക്കിെന്റ പു്രതന്മാർ:
ഏശാവ,്യി്രസാേയൽ.

35 ഏശാവിെന്റ പു്രതന്മാർ: എലീഫാസ,് െരയൂേവൽ, െയയൂശ,് യലാം,
േകാരഹ.് 36എലീഫാസിെന്റ പു്രതന്മാർ: േതമാൻ, ഓമാർ, െസഫീ, ഗഥാം,
െകനസ,് തിമ്നാ, അമാേലക്. 37 െരയൂേവലിെന്റ പു്രതന്മാർ: നഹത്ത,്
േസരഹ,് ശമ്മാ, മിസ്സാ. 38 േസയീരിെന്റ പു്രതന്മാർ: േലാതാൻ, േശാബാൽ,
സിെബേയാൻ, അനാ, ദീേശാൻ, ഏെസർ, ദീശാൻ. 39 േലാതാെന്റ
പു്രതന്മാർ: േഹാരി, േഹാമാം; തിമ്നാ േലാതാെന്റ സേഹാദരി ആയിരുന്നു.
40 േശാബാലിെന്റ പു്രതന്മാർ: അലീയാൻ, മാനഹത്ത,് ഏബാൽ, െശഫി,
ഓനാം. സിെബേയാെന്റ പു്രതന്മാർ: അയ്യാ, അനാ. 41 അനയുെട
പു്രതൻ ദീേശാൻ. ദീേശാെന്റ പു്രതന്മാർ: ഹ്രമാൻ, എശ്ബാൽ, യി്രതാൻ,
െകരാൻ. 42 ഏെസരിെന്റ പു്രതന്മാർ: ബിൽഹാൻ, സാവാൻ, യാക്കാൻ.
ദീശാെന്റ പു്രതന്മാർ: ഊസ,് അരാൻ. 43 യി്രസാേയലിൽ രാജഭരണം
ആരംഭിക്കും മുെമ്പ ഏേദാംേദശത്ത് വാണ രാജാക്കന്മാർ: െബേയാരിെന്റ
മകനായ േബല; അവെന്റ പട്ടണത്തിന് ദിൻഹാബാ എന്ന് േപർ. 44 േബല
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മരിച്ചേശഷം െബാ്രസക്കാരനായ േസെരഹിെന്റ മകൻ േയാബാബ് അവന്
പകരം രാജാവായി. 45 േയാബാബ് മരിച്ചേശഷം േതമാേദശക്കാരനായ
ഹൂശാം അവന് പകരം രാജാവായി. 46 ഹൂശാം മരിച്ചേശഷം ബദദിെന്റ
മകൻ ഹദദ് അവന് പകരം രാജാവായി; അവൻ േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽ
മിദ്യാെന േതാല്പിച്ച ; അവെന്റ പട്ടണത്തിന് അവീത്ത് എന്ന് േപർ. 47ഹദദ്
മരിച്ചേശഷം മേ്രസക്കക്കാരനായസമ്ലാഅവന് പകരം രാജാവായി. 48സമ്ലാ
മരിച്ചേശഷം നദീതീരത്തുള്ള െരേഹാേബാത്ത് പട്ടണക്കാരനായ െശൗല ്
അവന് പകരം രാജാവായി. 49 െശൗല ്മരിച്ചേശഷം അക്േബാരിെന്റ മകൻ
ബാൽഹാനാൻഅവന് പകരം രാജാവായി. 50ബാൽഹാനാൻ മരിച്ചേശഷം
ഹദദ് അവന് പകരം രാജാവായി. അവെന്റ പട്ടണത്തിന് പായീ എന്നും
ഭാര്യക്ക് െമേഹതേബൽ എന്നും േപർ. അവൾ േമസാഹാബിെന്റ മകളായ
മേ്രതദിെന്റ മകളായിരുന്നു. 51 ഹദദും മരിച്ച . ഏേദാമ്യ്രപഭുക്കന്മാർ:
തിമ്നാ്രപഭു, അല്യാ്രപഭു, െയേഥത്ത്്രപഭു, 52 ഒെഹാലീബാമാ്രപഭു,
ഏലാ്രപഭു, 53 പീേനാൻ്രപഭു, െകനസ്്രപഭു, േതമാൻ്രപഭു, 54 മിബ്സാർ്രപഭു,
മഗ്ദീേയൽ്രപഭു,ഈരാം്രപഭു.

2
1 യി്രസാേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ: രൂേബൻ, ശിെമേയാൻ, േലവി, െയഹൂദാ,

2യിസ്സാഖാർ, െസബൂലൂൻ, ദാൻ, േയാേസഫ്, െബന്യാമീൻ, നഫ്താലി, ഗാദ,്
ആേശർ.

3 െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ: ഏർ, ഓനാൻ, േശലാ; ഇവർ മൂന്നുേപരും
കനാന്യസ്്രതീയായ ബത്ശൂവയിൽ നിന്ന് അവന് ജനിച്ച . െയഹൂദയുെട
ആദ്യജാതനായ ഏർ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടനായിരുന്നതുെകാണ്ട്
യേഹാവ അവെന െകാന്നു. 4 അവെന്റ മരുമകൾ താമാർ അവന്
േപെരസ്സിെനയും േസെരഹിെനയും ്രപസവിച്ച . െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ
ആെക അഞ്ചുേപർ. 5 േപെരസ്സിെന്റ പു്രതന്മാർ: െഹേ്രസാൻ, ഹാമൂൽ.
6 േസെരഹിെന്റ പു്രതന്മാർ: സി്രമി, ഏഥാൻ, േഹമാൻ, കൽേക്കാൽ, ദാരാ;
ഇങ്ങെന അഞ്ചുേപർ. 7 കർമ്മിയുെട പു്രതൻ: ശപഥാർപ്പിതവസ്തുവിൽ
അകൃത്യം െചയ്ത് യി്രസാേയലിെന കഷ്ടത്തിലാക്കിയ ആഖാൻ* തെന്ന.
8 ഏഥാെന്റ പു്രതൻ: അസര്യാവ്. 9 െഹേ്രസാന് ജനിച്ച പു്രതന്മാർ:
െയരഹ്മേയൽ, രാം, െകലൂബായി. 10 രാമിെന്റ പു്രതൻ അമ്മീനാദാബ;്
അമ്മീനാദാബിെന്റ പു്രതൻ നഹശ.് നേഹാശ് െയഹൂദാമക്കൾക്ക്
്രപഭുവായിരുന്നു. 11 നഹേശാൻ ശല്മെയ ജനിപ്പിച്ച ; ശല്മാ േബാവസിെന
ജനിപ്പിച്ച . 12 േബാവസ് ഓേബദിെന ജനിപ്പിച്ച ; ഓേബദ് യിശ്ശായിെയ
ജനിപ്പിച്ച . 13 യിശ്ശായി തെന്റ ആദ്യജാതൻ എലീയാബിെനയും
രണ്ടാമൻ അബിനാദാബിെനയും മൂന്നാമൻ 14 ശിെമയേയയും നാലാമൻ
നഥനേയലിെനയും 15അഞ്ചാമൻ രദ്ദായിെയയുംആറാമൻഓെസമിെനയും
ഏഴാമൻദാവീദിെനയും ജനിപ്പിച്ച . 16അവരുെടസേഹാദരിമാർ െസരൂയയും
അബീഗയിലും ആയിരുന്നു. െസരൂയയുെട പു്രതന്മാർ: അബീശായി,
േയാവാബ,് അസാേഹൽ; ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ. 17 അബീഗയിൽ
അമാസെയ ്രപസവിച്ച . അമാസയുെട അപ്പൻ യിസ്മാേയല്യനായ
േയെഥർ ആയിരുന്നു. 18 െഹേ്രസാെന്റ മകൻ കാേലബ് തെന്റ ഭാര്യയായ

* 2. 7 ആഖാൻ ആഖാന ്-ൈദവത്തിനു സമര് പ്പിക്കെപ്പട്ട വസ്തുക്കള ് െകാള്ളയടിച്ചതുമൂലം
യി്രസാേയല ്മക്കള ്ക്ക് നാശം വരുത്തിയവ്യക്തി.
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അസൂബയില ് െയരീേയാത്തിെന ജനിപ്പിച്ച െയരീേയാത്ത് മക്കെള
ജനിപ്പിച്ച . അവള െട പു്രതന്മാർ: േയെശർ, േശാബാബ,് അർേദ്ദാൻ.
19അസൂബാ മരിച്ചേശഷം കാേലബ് എ്രഫാത്തിെന പരി്രഗഹിച്ച ; അവൾ
അവന് ഹൂരിെന ്രപസവിച്ച . 20 ഹൂർ ഊരിെയ ജനിപ്പിച്ച ; ഊരി
െബസേലലിെന ജനിപ്പിച്ച . 21അതിന ്െറേശഷം െഹേ്രസാൻ, ഗിെലയാദിെന്റ
അപ്പനായ മാഖീരിെന്റ മകെള വിവാഹം െചയ്തേപ്പാൾ അവന് അറുപത്
വയസ്സായിരുന്നു. അവൾ െഹേ്രസാന് െസഗൂബിെന ്രപസവിച്ച . 22 െസഗൂബ്
യായീരിെന ജനിപ്പിച്ച ; അവന് ഗിെലയാദ ്േദശത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന്
പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 എന്നാൽ െഗശൂരും അരാമും, യായീരിെന്റ
പട്ടണങ്ങെളയും െകനാത്തിെനയും, അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങെളയും ഇങ്ങെന
അറുപത് പട്ടണങ്ങൾ അവരുെട കയ്യിൽനിന്ന് പിടിച്ച . ഇവെരല്ലാവരും
ഗിെലയാദിെന്റ അപ്പനായ മാഖീരിെന്റ പു്രതന്മാരായിരുന്നു. 24 െഹേ്രസാൻ
കാെലബ-്എ്രഫാത്തയിൽവച്ച് മരിച്ചേശഷം െഹേ്രസാെന്റ ഭാര്യ അബീയാ
അവന് അശ്ഹൂരിെന ്രപസവിച്ച . അശ്ഹൂർ െതേക്കാവയുെട പിതാവാണ്
25 െഹേ്രസാെന്റആദ്യജാതനായ െയരഹ്മേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ: ആദ്യജാതൻ
രാം, ബൂനാ, ഓെരൻ, ഓെസം, അഹീയാവ.് 26 െയരഹ്മേയലിന് മെറ്റാരു
ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾക്ക് അതാരാ എന്നു േപർ; അവൾ ഓനാമിെന്റ
അമ്മ. 27 െയരഹ്മേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ രാമിെന്റ പു്രതന്മാർ:
മയസ്, യാമീൻ, ഏെക്കർ. 28 ഓനാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: ശമ്മായി, യാദാ.
ശമ്മായിയുെട പു്രതന്മാർ: നാദാബ,് അബിശൂർ. 29 അബിശൂരിെന്റ
ഭാര്യക്ക് അബീഹയീൽ എന്നു േപർ; അവൾ അവന് അഹ്ബാെനയും,
േമാലീദിെനയും ്രപസവിച്ച . 30 നാദാബിെന്റ പു്രതന്മാർ: േസെലദ്,അപ്പയീം;
എന്നാൽ േസെലദ് മക്കളില്ലാെത മരിച്ച . 31 അപ്പയീമിെന്റ പു്രതൻ:
യിശി. യിശിയുെട പു്രതൻ: േശശാൻ. േശശാെന്റ പു്രതൻ: 32അഹ്ലയീം.
ശമ്മായിയുെടസേഹാദരനായയാദയുെടപു്രതന്മാർ: േയെഥർ, േയാനാഥാൻ;
എന്നാൽ േയെഥർ മക്കളില്ലാെത മരിച്ച . 33 േയാനാഥാെന്റ പു്രതന്മാർ:
േപെലത്ത്, സാസാ. ഇവർ െയരഹ്മെയലിെന്റ പിന്തുടർച്ചക്കാർ. 34 േശശാന്
പു്രതിമാരല്ലാെത പു്രതന്മാർ ഇല്ലായിരുന്നു. േശശാന് മി്രസയീമ്യനായ ഒരു
ഭൃത്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന് യർഹാ എന്നു േപർ. 35 േശശാൻ തെന്റ
മകെള തെന്റ ഭൃത്യനായ യർെഹക്ക് ഭാര്യയായി െകാടുത്തു; അവൾ
അവന് അത്ഥായിെയ ്രപസവിച്ച . 36 അത്ഥായി നാഥാെന ജനിപ്പിച്ച ;
നാഥാൻ സാബാദിെന ജനിപ്പിച്ച . 37 സാബാദ് എഫ്ലാലിെന ജനിപ്പിച്ച ;
38 എഫ്ലാൽ ഓേബദിെന ജനിപ്പിച്ച ; ഓേബദ് െയഹൂവിെന ജനിപ്പിച്ച ;
െയഹൂ അസര്യാെവ ജനിപ്പിച്ച ; 39 അസര്യാവ് േഹെലസിെന ജനിപ്പിച്ച ;
േഹെലസ് എെലയാശെയ ജനിപ്പിച്ച ; 40 എെലയാശാ സിസ്മായിെയ
ജനിപ്പിച്ച ; സിസ്മായി ശല്ല മിെന ജനിപ്പിച്ച ; 41 ശല്ല ം െയക്കമ്യാെവ
ജനിപ്പിച്ച ; െയക്കമ്യാവ് എലീശാമെയ ജനിപ്പിച്ച . 42 െയരഹ്മേയലിെന്റ
സേഹാദരനായ കാേലബിെന്റ പു്രതന്മാർ: അവെന്റ ആദ്യജാതനും
സീഫിെന്റ പിതാവായ േമശാ; െഹേ്രബാെന്റ അപ്പനായ മാേരശയുെട
പു്രതന്മാരും. 43 െഹേ്രബാെന്റ പു്രതന്മാർ: േകാരഹ,് തപ്പ ഹ്, േരെക്കം,
േശമാ. 44 േശമാ െയാർെക്കയാമിെന്റ അപ്പനായ രഹമിെന ജനിപ്പിച്ച ;
േരെക്കം ശമ്മായിെയ ജനിപ്പിച്ച . 45 ശമ്മായിയുെട മകൻ മാേവാൻ.
മാേവാൻ േബത്ത-്സൂറിെന്റഅപ്പനായിരുന്നു. 46കാേലബിെന്റെവപ്പാട്ടിയായ
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ഏഫാ ഹാരാെനയും േമാസെയയും ഗാേസസിെനയും ്രപസവിച്ച ; ഹാരാൻ
ഗാേസസിെന ജനിപ്പിച്ച . 47 യാദയുെട പു്രതന്മാർ: േരെഗം, േയാഥാം,
േഗശാൻ, േപെലത്ത്, ഏഫാ, ശയഫ.് 48 കാേലബിെന്റ െവപ്പാട്ടിയായ
മയഖാ േശെബരിെനയും തിർഹനെയയും ്രപസവിച്ച . 49 അവൾ
മദ്മന്നയുെട അപ്പനായ ശയഫ,് മക്േബനയുെടയും ഗിെബയയുെടയും
അപ്പനായ െശവാ എന്നിവെരയും ്രപസവിച്ച ; കാേലബിെന്റ മകൾഅക്സാ
ആയിരുന്നു. ഇവരേ്രത കാേലബിെന്റ പിന്തുടർച്ചക്കാർ. 50എ്രഫാത്തയുെട
ആദ്യജാതനായ ഹൂരിെന്റ പു്രതന്മാർ: കിര്യത്ത-്െയയാരീമിെന്റ അപ്പനായ
േശാബാൽ, 51 േബത്ത-്േലേഹമിന ്െറ അപ്പനായ ശല്മാ, േബത്ത-്
ഗാേദരിെന്റ അപ്പനായ ഹാേരഫ.് 52 കിര്യത്ത-്െയയാരീമിെന്റ അപ്പനായ
േശാബാലിന് പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു: ഹാേരാേവ, െമനൂേഹാത്തിെന്റ
കുടുംബങ്ങള െട പാതി. 53കിര്യത്ത-്െയയാരീമിെന്റ കുലങ്ങൾ ഇ്രപകാരം:
യി്രതീയർ, പൂത്യർ, ശൂമാത്യർ, മി്രശായർ; ഇവരിൽനിന്ന് െസാരാത്യരും
എസ്താേവാല്യരും ഉത്ഭവിച്ച . 54 ശല്മയുെട പു്രതന്മാർ: േബത്ത്-േലേഹം,
െനേതാഫാത്യർ, അേ്രതാത്ത-്േബത്ത-്േയാവാബ,് മാനഹത്യരിൽ, പാതി
െസാര്യർ. 55 യേബ്ബസിൽ താമസിച്ചിരുന്ന †ശാസ്്രതിമാരുെട കുലങ്ങൾ:
തിരാത്യർ,ശിെമയാത്യർ,സൂഖാത്യർ;ഇവർേരഖാബ്ഗൃഹത്തിെന്റഅപ്പനായ
ഹമാത്തിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച േകന്യരാകുന്നു.

3
1െഹേ്രബാനിൽവച്ച്ദാവീദിന്ജനിച്ചപു്രതന്മാർ:യി്രസേയൽക്കാരത്തിയായ
അഹീേനാവാം ്രപസവിച്ചഅമ്േനാൻആദ്യജാതൻ;കർേമ്മല്ക്കാരത്തിയായ
അബിഗയിൽ ്രപസവിച്ച ദാനീേയൽ രണ്ടാമൻ; 2 െഗശൂർരാജാവായ
തൽമായിയുെട മകളായ മയഖയുെട മകൻ അബ്ശാേലാം മൂന്നാമൻ;
ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ മകൻ അേദാനീയാവ് നാലാമൻ; 3 അബീതാൽ ്രപസവിച്ച
െശഫത്യാവ് അഞ്ചാമൻ; അവെന്റ ഭാര്യ എഗ്ലാ ്രപസവിച്ച യിെ്രതയാം
ആറാമൻ. 4ഈആറുേപരും അവന് െഹേ്രബാനിൽവച്ച് ജനിച്ച ; അവിെട
അവൻ ഏഴ് വർഷവും ആറ് മാസവും വാണു; െയരൂശേലമിൽ അവൻ
മുപ്പത്തിമൂന്ന് സംവത്സരം വാണു. 5 െയരൂശേലമിൽവച്ച് അവന് ജനിച്ചവർ:
അമ്മീേയലിെന്റ മകളായ ബത്ത-്ശൂവ ്രപസവിച്ച ശിേമയാ, േശാബാബ,്
നാഥാൻ, 6 ശേലാേമാൻ എന്നീ നാലുേപരും യിബ്ഹാർ, എലീശാമാ,
7 എലീേഫെലത്ത്, േനാഗഹ്, േനെഫഗ,് യാഫീയാ, 8 എലീശാമാ, എല്യാദാ
എലീേഫെലത്ത് എന്നീ ഒമ്പതുേപരും. 9 െവപ്പാട്ടികള െട പു്രതന്മാെരാഴിെക
ദാവീദിൻ പു്രതന്മാെരാെക്കയും ഇവരേ്രത. താമാർ അവരുെട സേഹാദരി
ആയിരുന്നു. 10 ശേലാേമാെന്റ മകൻ െരഹെബയാം; അവെന്റ മകൻ
അബീയാവ;്അവെന്റ മകൻആസാ; 11അവെന്റ മകൻ െയേഹാശാഫാത്ത;്
അവെന്റ മകൻ െയേഹാരാം; അവെന്റ മകൻ അഹസ്യാവ;് 12 അവെന്റ
മകൻ േയാവാശ;് അവെന്റ മകൻ അമസ്യാവ;് അവെന്റ മകൻ അസര്യാവ്.
അവെന്റ മകൻ േയാഥാം; അവെന്റ മകൻ ആഹാസ്; 13അവെന്റ മകൻ
ഹിസ്കീയാവ;് അവെന്റ മകൻ മനെശ്ശ; 14 അവെന്റ മകൻ ആേമാൻ;
അവെന്റ മകൻ േയാശീയാവ.് 15 േയാശീയാവിെന്റ പു്രതന്മാർ: ആദ്യജാതൻ
േയാഹാനാൻ; രണ്ടാമൻ െയേഹായാക്കീം; മൂന്നാമൻ സിെദക്കിയാവ;്
നാലാമൻ ശല്ല ം. 16 െയേഹായാക്കീമിെന്റ പു്രതന്മാർ: അവെന്റ മകൻ
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െയെഖാന്യാവ;് അവെന്റ മകൻ സിെദക്കിയാവ.് 17 െയെഖാന്യാവിെന്റ
പു്രതന്മാർ: അവെന്റ മകൻ െശയല്ത്തീേയൽ, 18 മല്ക്കീരാം, െപദായാവ്,
െശനസ്സർ, െയക്കമ്യാവ,് േഹാശാമാ, െനദബ്യാവ്. 19 െപദായാവിെന്റ മക്കൾ:
െസരുബ്ബാേബൽ, ശിെമയി. െസരുബ്ബാേബലിെന്റ മക്കൾ: െമശുല്ലാം,
ഹനന്യാവ,് അവരുെട സേഹാദരി െശേലാമീത്ത് എന്നിവരും 20 ഹശൂബാ,
ഓെഹൽ, േബെരഖ്യാവ,്ഹസദ്യാവ,് യൂശബ-്േഹെസദ് എന്നീ അഞ്ചുേപരും
തെന്ന. 21ഹനന്യാവിെന്റ മക്കൾ: െപലത്യാവ്, െയശയ്യാവ്, െരഫായാവിെന്റ
മക്കൾ, അർന്നാെന്റ മക്കൾ, ഓബദ്യാവിെന്റ മക്കൾ, െശഖന്യാവിെന്റ
മക്കൾ. 22 െശഖന്യാവിെന്റ മകൻ: െശമയ്യാവ്; െശമയ്യാവിെന്റ മക്കൾ:
ഹത്തൂശ,് യിഗാൽ, ബാരീഹ,് െനയര്യാവ്, ശാഫാത്ത് ഇങ്ങെന ആറ് േപർ.
23 െനയര്യാവിന ്െറ മക്കൾ: എേല്യാേവനായി, ഹിസ്കീയാവ,് അ്രസീക്കാം
ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ. 24 എേല്യാേവനായിയുെട മക്കൾ: േഹാദവ്യാവ,്
എല്യാശീബ,് െപലായാവ,് അക്കൂബ,് േയാഹാനാൻ, െദലായാവ്, അനാനി
ഇങ്ങെനഏഴുേപർ.

4
1െയഹൂദയുെടപു്രതന്മാർ: േപെരസ,്െഹേ്രസാൻ,കർമ്മി,ഹൂർ, േശാബൽ.

2 േശാബലിെന്റ മകനായ െരയായാവ് യഹത്തിെന ജനിപ്പിച്ച ; യഹത്ത്
അഹൂമായിെയയും ലാഹദിെനയും ജനിപ്പിച്ച . ഇവർ േസാരത്യരുെട
കുലങ്ങൾ. 3 ഏതാമിെന്റ അപ്പനിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവർ: യി്രസേയൽ,
യിശ്മാ, യിദ്ബാശ;് അവരുെട സേഹാദരിക്ക് ഹെസ്സെലാേല്പാനി എന്നു
േപർ. 4 െപനൂേവൽ െഗേദാരിെന്റ അപ്പനും, ഏെസർ ഹൂശയുെട അപ്പനും
ആയിരുന്നു. ഇവർ േബത്ത-്േലേഹമിന ്െറ അപ്പനായ എ്രഫാത്തയുെട
ആദ്യജാതനായ ഹൂരിെന്റ പു്രതന്മാർ. 5 െതേക്കാവയുെട അപ്പനായ
അശ്ഹൂരിന് േഹലാ, നയരാ എന്ന രണ്ടു ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
6 നയരാ അവന് അഹുസ്സാം, േഹെഫർ, േതമനി, ഹായഹസ്താരി
എന്നിവെര ്രപസവിച്ച . ഇവർ നയരയുെട പു്രതന്മാർ. 7 േഹലയുെട
പു്രതന്മാർ: േസെരത്ത,് െയേസാഹർ, എത്നാൻ. 8 േകാസ് ആനൂബിെനയും
േസാേബബെയയും ഹാരൂമിെന്റ മകനായ അഹർേഹലിെന്റ കുലങ്ങെളയും
ജനിപ്പിച്ച . 9 യേബ്ബസ് തെന്റ സേഹാദരന്മാെരക്കാൾ ഏറ്റവും മാന്യൻ
ആയിരുന്നു; അവെന്റ അമ്മ: ഞാൻ അവെന വ്യസനേത്താെട ്രപസവിച്ച
എന്ന് പറഞ്ഞ്അവന് യേബ്ബസ് എന്നു േപരിട്ട . 10യേബ്ബസ് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവേത്താട:് “നീ എെന്ന നിശ്ചയമായി അനു്രഗഹിച്ച് എെന്റ അതിർ
വിസ്താരമാക്കുകയും, നിെന്റ ൈക എേന്നാടുകൂെട ഇരുന്ന് അനർത്ഥം
എനിക്ക് വ്യസനകാരണമായി തീരാെത എെന്ന കാക്കുകയും െചയ്താൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു” എന്ന് അേപക്ഷിച്ച . അവൻ അേപക്ഷിച്ചതിെന
ൈദവം അവന് നല്കി. 11 ശൂഹയുെട സേഹാദരനായ െകലൂബ്
െമഹീരിെന ജനിപ്പിച്ച ; ഇവൻ എസ്േതാെന്റ പിതാവ.് 12 എസ്േതാൻ
േബത്ത-്രാഫെയയും പാേസഹെയയും ഈർനാഹാസിെന്റ അപ്പനായ
െതഹിന്നെയയും ജനിപ്പിച്ച . ഇവർ േരഖാനിവാസികൾ ആകുന്നു.
13 െകനസ്സിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഒത്നീേയൽ, െസരായാവ;് ഒത്നീേയലിെന്റ
പു്രതന്മാർ: ഹഥത്ത്. 14 െമേയാേനാഥയി ഒ്രഫെയ ജനിപ്പിച്ച ;
െസരായാവ് േഗ-ഹരാശീമിെന്റ അപ്പനായ േയാവാബിെന ജനിപ്പിച്ച ;
അവർ െകൗശലപ്പണിക്കാർ ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 15 െയഫുെന്നയുെട



1 ദിനവൃത്താന്തം 4:16 634 1 ദിനവൃത്താന്തം 4:39

മകനായ കാേലബിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഈരൂ, ഏലാ, നായം; ഏലയുെട
പു്രതന്മാർ: െകനസ.് 16 െയഹലേലലിെന്റ പു്രതന്മാർ: സീഫ,് സീഫാ,
തീര്യാ, അസെരേയൽ. 17 എ്രസയുെട പു്രതന്മാർ: േയെഥർ, േമെരദ,്
ഏെഫർ, യാേലാൻ എന്നിവരായിരുന്നു. േമെരദിെന്റ ഭാര്യ മിര്യാമിെനയും
ശമ്മെയയും എസ്െതേമാവയുെട അപ്പനായ യിശ്ബഹിെനയും ്രപസവിച്ച .
18അവെന്റ ഭാര്യയായ െയഹൂദീയ െഗേദാരിെന്റ അപ്പനായ േയെരദിെനയും
േസാേഖാവിെന്റ അപ്പനായ േഹെബരിെനയും സാേനാഹയുെട അപ്പനായ
െയക്കൂഥീേയലിെനയും ്രപസവിച്ച . േമെരദ് പരി്രഗഹിച്ച ഫറേവാെന്റ
മകളായ ബിഥ്യയുെട പു്രതന്മാർ ഇവരാകുന്നു. 19നഹമിെന്റ സേഹാദരിയും
േഹാദീയാവിെന്റ ഭാര്യയുമായവള െട പു്രതന്മാർ: ഗർമ്മ്യനായ െകയീലയുെട
അപ്പനും മയഖാത്യനായഎസ്െതേമാവയും തേന്ന. 20ശീേമാെന്റ പു്രതന്മാർ:
അമ്േനാൻ, രിന്നാ, െബൻ-ഹാനാൻ, തീേലാൻ. യിശിയുെട പു്രതന്മാർ:
േസാേഹത്ത്, െബൻ-േസാേഹത്ത.് 21 െയഹൂദയുെട മകനായ േശലയുെട
പു്രതന്മാർ: േലഖയുെട അപ്പനായ ഏരും, മാേരശയുെട അപ്പനായ
ലദയും, േബത്ത-്അശ്െബയയിൽ െനയ്ത്തുേജാലി െചയ്യന്നവരുെട
കുലങ്ങള ം; 22 േയാക്കീമും േകാേസബാ നിവാസികള ം േമാവാബിൽ
അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്ന േയാവാശ,് സാരാഫ് എന്നിവരും യാശുബീ-
േലെഹമും തേന്ന. ഇവ പുരാണവൃത്താന്തങ്ങൾ* ആകുന്നു. 23 ഇവർ
െനതായീമിലും െഗേദരയിലും താമസിച്ച കുശവന്മാർ ആയിരുന്നു; അവർ
രാജാവിേനാടുകൂെട അവെന്റ േവലെചയ്യ വാൻ അവിെട താമസിച്ച .
24ശിെമേയാെന്റപു്രതന്മാർ: െനമൂേവൽ,യാമീൻ,യാരീബ,് േസരഹ,് െശൗല് ;
25അവെന്റ മകൻശല്ല ം;അവെന്റ മകൻ മിബ്ശാം;അവെന്റ മകൻ മിശ്മാ.
26 മിശ്മയുെട പു്രതന്മാർ: അവെന്റ മകൻ ഹമ്മൂേവൽ; അവെന്റ മകൻ
സക്കൂർ; അവെന്റ മകൻ ശിെമയി; 27 ശിെമയിക്ക് പതിനാറ് പു്രതന്മാരും
ആറ് പു്രതിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു; എങ്കിലും അവെന്റ സേഹാദരന്മാർക്ക്
അധികം മക്കളില്ലായ്കയാൽ അവരുെട കുലെമല്ലാം െയഹൂദാമക്കേളാളം
വർദ്ധിച്ചില്ല. 28 അവർ േബർ-േശബയിലും 29 േമാലാദയിലും ഹസർ-
ശൂവാലിലും ബിൽഹയിലും 30 ഏെസമിലും േതാലാദിലും െബഥുേവലിലും
31 െഹാർമ്മയിലും സിക്ലാഗിലും േബത്ത-്മർക്കാേബാത്തിലും ഹസർ-
സൂസീമിലും േബത്ത-്ബിരിയിലും ശയരയീമിലും താമസിച്ച . ഇവ ദാവീദിെന്റ
വാഴ്ചവെര അവരുെട പട്ടണങ്ങൾ ആയിരുന്നു. 32അവരുെട ്രഗാമങ്ങൾ:
ഏതാം,അയീൻ, രിേമ്മാൻ, േതാെഖൻ,ആശാൻഇങ്ങെനഅഞ്ച് പട്ടണവും
33ഈ പട്ടണങ്ങള െട ചുറ്റ ം ബാൽവെര അവയ്ക്കുള്ള സകല്രഗാമങ്ങള ം
തേന്ന. ഇവ അവരുെട വാസസ്ഥലങ്ങൾ. അവർക്ക് സ്വന്തവംശാവലിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 34 െമേശാബാബ,് യേമ്ലക,് അമസ്യാവിെന്റ മകനായ
േയാശാ, േയാേവൽ, 35അസീേയലിെന്റ മകനായ െസരായാവിെന്റ മകനായ
േയാശിബ്യാവിെന്റ മകനായ േയഹൂ, എേല്യാേവനായി, 36 യയേക്കാബാ,
െയേശാഹായാവ,് അസായാവ്, അദീേയൽ, യസീമീേയൽ, 37 െബനായാവ,്
െശെമയാവിെന്റ മകനായ ശി്രമിയുെട മകനായ െയദായാവിെന്റ മകനായ
അേല്ലാെന്റ മകനായ ശിഫിയുെട മകനായ സീസാ; 38 േപർവിവരം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവർ തങ്ങള െട കുലങ്ങളിൽ ്രപഭുക്കന്മാരായിരുന്നു;
അവരുെട പിതൃഭവനങ്ങൾ ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. 39അവർ തങ്ങള െട
ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്ക് േമച്ചൽ തിരേയണ്ടതിന് െഗേദാർ്രപേവശനേത്താളം

* 4. 22 പുരാണവൃത്താന്തങ്ങൾചരി്രതേരഖകൾ
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താഴ്വരയുെട കിഴക്കുവശംവെര യാ്രതെചയ്തു. 40അവർ പുഷ്ടിയുള്ളതും
നല്ലതുമായ േമച്ചൽ കെണ്ടത്തി; േദശം വിസ്താരവും സ്വസ്ഥതയും
സമാധാനവും ഉള്ളതായിരുന്നു; അവിടെത്ത പൂർവ്വനിവാസികൾ
ഹാംവംശക്കാരായിരുന്നു. 41 േപർവിവരം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇവർ
െയഹൂദ്യരാജാവായ യഹിസ്കീയാവിെന്റ കാലത്ത് അവിെട െചന്ന്
അവരുെട കൂടാരങ്ങെളയും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന െമയൂന്യെരയും
ആ്രകമിച്ച , അവർക്ക് നിർമ്മൂലനാശം വരുത്തുകയും അവിെട
തങ്ങള െട ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്ക് േമച്ചൽ ഉള്ളതുെകാണ്ട് അവർക്ക് പകരം
താമസിക്കുകയും െചയ്തു. 42ശിെമേയാന്യരായ ഇവരിൽ അഞ്ഞൂറുേപർ,
യിശിയുെട പു്രതന്മാരായ, െപലത്യാവ്, െനയര്യാവ,് െരഫായാവ,് ഉസ്സീേയൽ
എന്നീ തലവന്മാേരാടുകൂെട േസയീർപർവ്വതത്തിേലക്ക് യാ്രതെചയ്തു.
43അവർഅവേശഷിച്ചിരുന്നഅമാേലക്യെര സംഹരിച്ച് ഇന്നുവെരഅവിെട
താമസിക്കുന്നു.

5
1 യി്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ രൂേബെന്റ പു്രതന്മാർ:
അവനേല്ലാ ആദ്യജാതൻ; എങ്കിലും അവൻ തെന്റ പിതാവിെന്റ
ശയ്യെയ അശുദ്ധമാക്കിയതുെകാണ്ട് അവെന്റ േജ്യഷ്ഠാവകാശം
യി്രസാേയലിെന്റ മകനായ േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാർക്ക് ലഭിച്ച ; വംശാവലി
േജ്യഷ്ഠാവകാശ്രപകാരം എണ്ണ വാനുള്ളതുമല്ല. 2 െയഹൂദാ തെന്റ
സേഹാദരന്മാെരക്കാൾ ്രപബലനായ്തീർന്നു; അവനിൽനിന്ന് ്രപഭു
ഉത്ഭവിച്ച ; േജ്യഷ്ഠാവകാശേമാ േയാേസഫിന് ലഭിച്ച . 3 യി്രസാേയലിെന്റ
ആദ്യജാതനായ രൂേബെന്റ പു്രതന്മാർ: ഹാേനാക്ക്, പല്ല , െഹേ്രസാൻ,
കർമ്മി. 4 േയാേവലിെന്റ പു്രതന്മാർ: അവെന്റ മകൻ െശമയ്യാവ്;
അവെന്റ മകൻ േഗാഗ്; അവെന്റ മകൻ ശിെമയി; അവെന്റ മകൻ
മീഖാ; 5അവെന്റ മകൻ െരയായാവ;് അവെന്റ മകൻ ബാൽ; 6അവെന്റ
മകൻ െബേയര; അവെന അശ്ശ ർ രാജാവായ തിൽഗത്ത്-പിേലസർ
തടവുകാരനായി െകാണ്ടുേപായി; അവൻ രൂേബന്യരിൽ തലവനായിരുന്നു.
7 അവരുെട വംശാവലി തലമുറതലമുറയായി എഴുതിയിരുന്ന്രപകാരം
കുലംകുലമായി അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ ആെരന്നാൽ: തലവനായ
യയീേയൽ, 8 െസഖര്യാവ,് അേരാേവരിൽ െനേബാവും ബാൽ-
െമേയാനുംവെര പാർത്തേബല;അവൻ േയാേവലിെന്റ മകനായ േശമയുെട
മകനായ ആസാസിെന്റ മകനായിരുന്നു. 9 അവരുെട കന്നുകാലികൾ
ഗിെലയാദ ്േദശത്ത് വർദ്ധിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ കിഴേക്കാട്ട് ്രഫാത്ത്
നദിമുതൽ മരുഭൂമിവെര താമസിച്ച . 10 െശൗലിെന്റ കാലത്ത് അവർ
ഹഗര്യേരാട് യുദ്ധംെചയ്തു; അവർ അവരുെട കയ്യാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടേശഷം
അവർഗിെലയാദിന് കിഴക്ക്എല്ലാടവും കൂടാരംഅടിച്ച് താമസിച്ച .

11ഗാദിെന്റപു്രതന്മാർഅവർക്ക്എതിെരബാശാൻേദശത്ത്സൽകാവെര
താമസിച്ച . 12 തലവനായ േയാേവൽ, രണ്ടാമനായ ശാഫാം, യനായി,
ബാശാനിെല ശാഫാത്ത.് 13അവരുെട പിതൃഭവനത്തിെല സേഹാദരന്മാർ:
മീഖാേയൽ, െമശുല്ലാം, േശബ, േയാരായി, യക്കാൻ, സീയ, ഏെബർ
ഇങ്ങെന ഏഴുേപർ. 14 ഇവർ ഹൂരിയുെട മകനായ അബിഹയീലിെന്റ
പു്രതന്മാരായിരുന്നു. ഹൂരി യാേരാഹയുെട മകൻ; അവൻ ഗിെലയാദിെന്റ
മകൻ; അവൻ മീഖാേയലിെന്റ മകൻ; അവൻ െയശീശയുെട മകൻ;



1 ദിനവൃത്താന്തം 5:15 636 1 ദിനവൃത്താന്തം 6:6

അവൻ യഹേദാവിെന്റ മകൻ; 15 അവൻ ബൂസിെന്റ മകൻ; ഗൂനിയുെട
മകനായ അബ്ദീേയലിെന്റ മകനായ അഹി അവരുെട പിതൃഭവനത്തിൽ
തലവനായിരുന്നു. 16 അവർ ഗിെലയാദിെല ബാശാനിലും, അതിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിലും ശാേരാനിെല എല്ലാപുല്പ റങ്ങള െടയും അതിർവെര
താമസിച്ച . 17 ഇവരുെട വംശാവലി ഒെക്കയും െയഹൂദാ രാജാവായ
േയാഥാമിെന്റ കാലത്തും യി്രസാേയൽ രാജാവായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
കാലത്തുംഎഴുതിയിരിക്കുന്നു.

18 രൂേബൻ, ഗാദ് എന്നീ േഗാ്രതങ്ങളിലും മനെശ്ശയുെട പാതി
േഗാ്രതത്തിലുമായി നാല്പത്തി നാലായിരെത്തഴുനൂറ്ററുപത് പടയാളികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർൈധര്യമുള്ളവരും, വാള ം പരിചയും എടുക്കുവാനും,
വില്ല കുെലച്ച് എയ്യ വാനും ്രപാപ്തിയുള്ളവരും യുദ്ധസാമർത്ഥ്യമുള്ളവരും
ആയിരുന്നു. 19 അവർ ഹഗര്യേരാടും െയതൂർ, നാഫീശ്, േനാദാബ്
എന്നിവേരാടും യുദ്ധംെചയ്തു. 20ൈദവത്തിൽനിന്ന് അവർക്ക് സഹായം
ലഭിക്കയാൽ ഹഗര്യരും കൂെടയുള്ളവെരല്ലാവരും അവരുെട കയ്യിൽ
അകെപ്പട്ട ; അവർ യുദ്ധത്തിൽ ൈദവേത്താട് നിലവിളിച്ച് അവനിൽ
ആ്രശയം െവച്ചതുെകാണ്ട്അവൻഅവരുെട ്രപാർത്ഥന േകട്ട് ഉത്തരമരുളി.
21 അവർ അമ്പതിനായിരം ഒട്ടകം, രണ്ടുലക്ഷത്തമ്പതിനായിരം ആട്,
രണ്ടായിരം കഴുത എന്നിങ്ങെന അവരുെട കന്നുകാലികെളയും ഒരു ലക്ഷം
ആള കെളയും പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. 22 യുദ്ധം ൈദവഹിതത്താൽ
ഉണ്ടായതുെകാണ്ട് അധികംേപർ െകാല്ലെപ്പട്ടവരായി വീണു. അവർ
്രപവാസകാലംവെരഅവിെടതാമസിച്ച .

23മനെശ്ശയുെടപാതിേഗാ്രതക്കാർബാശാൻമുതൽബാൽ-െഹർേമ്മാനും,
െസനീരും, െഹർേമ്മാൻ പർവ്വതവും വെര താമസിച്ചിരുന്നു. അവർ
വർദ്ധിച്ച വന്നു. 24അവരുെട പിതൃഭവനങ്ങള െടതലവന്മാർ:ഏെഫർ,യിശി,
എലീേയൽ,അസ്്രതീേയൽ, യിെരമ്യാവ,് േഹാദവ്യാവ,് യഹദീേയൽ; അവർ
ൈധര്യമുള്ളവരും ്രപസിദ്ധരും തങ്ങള െട പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരും
ആയിരുന്നു.

25 എന്നാൽ അവർ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവേത്താട്
അവിശ്വസ്തരായിരുന്നു.ൈദവംഅവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന് നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞ
േദശെത്ത ജാതികള െട േദവന്മാെര ആരാധിച്ച . 26 ആകയാൽ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവം അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാരായ പൂലിെന്റയും -
തിൽഗത്ത്-പിേലസറിന് െറ - മനസ്സണർത്തി; അവൻ രൂേബന്യെരയും
ഗാദ്യെരയും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതെത്തയും പിടിച്ച് ഹലഹിേലക്കും
ഹാേബാരിേലക്കും ഹാരയിേലക്കും േഗാസാൻ നദീതീരേത്തയ്ക്കും
െകാണ്ടുേപായി;അവിെടഅവർഇന്നുവെരയും താമസിക്കുന്നു.

6
1 േലവിയുെട പു്രതന്മാർ: േഗർേശാൻ, െകഹാത്ത,് െമരാരി.

2 െകഹാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: അ്രമാം, യിസ്ഹാർ, െഹേ്രബാൻ, ഉസ്സീേയൽ.
3 അ്രമാമിെന്റ മക്കൾ: അഹേരാൻ, േമാെശ, മിര്യാം, അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാർ: നാദാബ,്അബീഹൂ,എെലയാസാർ,ഈഥാമാർ. 4എെലയാസാർ
ഫീെനഹാസിെന ജനിപ്പിച്ച ; ഫീെനഹാസ് അബീശൂവെയ ജനിപ്പിച്ച ;
5 അബീശൂവ ബുക്കിെയ ജനിപ്പിച്ച ; ബുക്കി ഉസ്സിെയ ജനിപ്പിച്ച ; 6 ഉസ്സി
െസരഹ്യാെവ ജനിപ്പിച്ച ; െസരഹ്യാവ് െമരാേയാത്തിെന ജനിപ്പിച്ച ;
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7 െമരാേയാത്ത് അമര്യാെവ ജനിപ്പിച്ച ; 8 അമര്യാവ് അഹിത്തൂബിെന
ജനിപ്പിച്ച ; അഹീത്തൂബ് സാേദാക്കിെന ജനിപ്പിച്ച ; സാേദാക്ക്
അഹീമാസിെന ജനിപ്പിച്ച ; 9അഹിമാസ് അസര്യാെവ ജനിപ്പിച്ച ;അസര്യാവ്
േയാഹാനാെന ജനിപ്പിച്ച ; 10 േയാഹാനാൻ അസര്യാെവ ജനിപ്പിച്ച ;
ഇവനാകുന്നു ശേലാേമാൻ െയരൂശേലമിൽ പണിത ആലയത്തിൽ
പൗേരാഹിത്യം നടത്തിയത്. 11അസര്യാവ് അമര്യാെവ ജനിപ്പിച്ച ;അമര്യാവ്
അഹീത്തൂബിെന ജനിപ്പിച്ച ; 12 അഹീത്തൂബ് സാേദാക്കിെന ജനിപ്പിച്ച ;
സാേദാക്ക് ശല്ല മിെന ജനിപ്പിച്ച ; 13 ശല്ല ം ഹില്ക്കീയാെവ ജനിപ്പിച്ച ;
ഹില്ക്കീയാവ് അസര്യാെവ ജനിപ്പിച്ച ; 14 അസര്യാവ് െസരായാെവ
ജനിപ്പിച്ച ; െസരായാവ് െയേഹാസാദാക്കിെന ജനിപ്പിച്ച . 15 യേഹാവാ
െനബൂഖദ്േനസ്സർ മുഖാന്തരം െയഹൂദെയയും െയരൂശേലമിെനയും
്രപവാസത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായേപ്പാൾ െയേഹാസാദാക്കും
േപാേകണ്ടിവന്നു.

16 േലവിയുെട പു്രതന്മാർ: െഗർേശാം, െകഹാത്ത,് െമരാരി.
17 െഗർേശാമിെന്റ പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ: ലിബ്നി, ശിെമയി.
18 െകഹാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: അ്രമാം, യിസ്ഹാർ, െഹേ്രബാൻ,
ഉസ്സീേയൽ. 19 െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ: മഹ്ലി, മൂശി. 20 േലവ്യരുെട
പിതൃഭവനങ്ങളിൻ്രപകാരംഅവരുെടകുലങ്ങൾഇവതേന്ന. െഗർേശാമിെന്റ
മകൻലിബ്നി;അവെന്റമകൻയഹത്ത;്അവെന്റമകൻസിമ്മാ; 21അവെന്റ
മകൻ േയാവാഹ;് അവെന്റ മകൻ ഇേദ്ദാ; അവെന്റ മകൻ േസരഹ;്
അവെന്റ മകൻ െയയ്രഥായി. 22 െകഹാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: അവെന്റ
മകൻ അമ്മീനാദാബ;് അവെന്റ മകൻ േകാരഹ;് അവെന്റ മകൻ അസ്സീർ;
23അവെന്റ മകൻ എൽക്കാനാ; അവെന്റ മകൻ എബ്യാസാഫ;് അവെന്റ
മകൻ അസ്സീർ; 24അവെന്റ മകൻ തഹത്ത;് അവെന്റ മകൻ ഊരീേയൽ;
അവെന്റ മകൻ ഉസ്സീയാവ;് അവെന്റ മകൻ െശൗൽ. 25എല്ക്കാനയുെട
പു്രതന്മാർ: അവെന്റ മകൻ അമാസായി; അവെന്റ മകൻ അഹിേമാത്ത.്
26എല്ക്കാനയുെട പു്രതന്മാർ: അവെന്റ മകൻ േസാഫായി;അവെന്റ മകൻ
നഹത്ത;് 27 അവെന്റ മകൻ എലീയാബ;് അവെന്റ മകൻ െയേരാഹാം;
അവെന്റ മകൻ എല ്ക്കാനാ; 28 ശമൂേവലിെന്റ പു്രതന്മാർ: ആദ്യജാതൻ
േയാേവൽ*, രണ്ടാമൻ അബീയാവ.് 29 െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ: മഹ്ലി;
അവെന്റ മകൻ ലിബ്നി; അവെന്റ മകൻ ശിെമയി; അവെന്റ മകൻ
ഉസ്സാ; 30അവെന്റ മകൻ ശിെമയാ; അവെന്റ മകൻ ഹഗ്ഗീയാവ;് അവെന്റ
മകൻ അസായാവ്. 31 െപട്ടകം ൈദവാലയത്തിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ചതിന് േശഷം
ദാവീദ് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ സംഗീതശു്രശൂഷയ്ക്ക് നിയമിച്ചവർ
ഇവരാകുന്നു. 32 അവർ ശേലാേമാൻ െയരൂശേലമിൽ യേഹാവയുെട
ആലയം പണിതതുവെര, തിരുനിവാസമായ സാമഗമനകൂടാരത്തിന്
മുമ്പിൽ സംഗീതശു്രശൂഷെചയ്തു; അവർ തങ്ങള െട ്രകമ്രപകാരം
ശു്രശൂഷെചയ്തുേപാന്നു. 33തങ്ങള െട പു്രതന്മാേരാടുകൂെട ശു്രശൂഷിച്ചവർ:
െകഹാത്യരുെട പു്രതന്മാരിൽ സംഗീതക്കാരനായ േഹമാൻ; അവൻ
േയാേവലിെന്റ മകൻ; േയാേവൽ ശമൂേവലിെന്റ മകൻ; 34 അവൻ
എല ്ക്കാനായുെട മകൻ; അവൻ െയേരാഹാമിെന്റ മകൻ; അവൻ
എലീേയലിെന്റ മകൻ; അവൻ േതാഹയുെട മകൻ; അവൻ സൂഫിെന്റ

* 6. 28 േയാേവൽവസ്നി
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മകൻ; 35 അവൻ എല്ക്കാനയുെട മകൻ; അവൻ മഹത്തിെന്റ മകൻ;
അവൻ അമാസായിയുെട മകൻ; അവൻ എല്ക്കാനയുെട മകൻ;
36അവൻ േയാേവലിെന്റ മകൻ; അവൻ അസര്യാവിെന്റ മകൻ; അവൻ
െസഫന്യാവിെന്റ മകൻ; 37അവൻതഹത്തിെന്റ മകൻ;അവൻഅസ്സീരിെന്റ
മകൻ; അവൻ എബ്യാസാഫിെന്റ മകൻ; അവൻ േകാരഹിെന്റ മകൻ;
38 അവൻ യിസ്ഹാരിെന്റ മകൻ; അവൻ െകഹാത്തിെന്റ മകൻ;
അവൻ േലവിയുെട മകൻ; അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ മകൻ; 39അവെന്റ
വലത്തുഭാഗത്ത് നിന്ന അവെന്റ സേഹാദരൻ ആസാഫ്: ആസാഫ്
െബെരഖ്യാവിെന്റ മകൻ; അവൻ ശിെമയയുെട മകൻ; 40 അവൻ
മീഖാേയലിെന്റ മകൻ; അവൻ ബയേശയാവിെന്റ മകൻ; അവൻ
മല് ക്കിയുെട മകൻ; അവൻ എത്നിയുെട മകൻ; 41അവൻ േസരഹിെന്റ
മകൻ; അവൻ അദായാവിെന്റ മകൻ; 42 അവൻ ഏഥാെന്റ മകൻ;
അവൻ സിമ്മയുെട മകൻ; അവൻ ശിെമയിയുെട മകൻ; 43 അവൻ
യഹത്തിെന്റ മകൻ; അവൻ െഗർേശാമിെന്റ മകൻ; അവൻ േലവിയുെട
മകൻ. 44 അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ
ഇടത്തുഭാഗത്തുനിന്ന;് കീശിയുെട മകൻ ഏഥാൻ; അവൻ അബ്ദിയുെട
മകൻ; അവൻ മല്ലക്കിെന്റ മകൻ; 45 അവൻ ഹശബ്യാവിെന്റ മകൻ;
അവൻഅമസ്യാവിെന്റ മകൻ;അവൻഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകൻ; 46അവൻ
അംസിയുെട മകൻ;അവൻബാനിയുെട മകൻ;അവൻശാെമരിെന്റ മകൻ;
അവൻമഹ്ലിയുെട മകൻ. 47അവൻമൂശിയുെട മകൻ;അവൻെമരാരിയുെട
മകൻ; അവൻ േലവിയുെട മകൻ. 48 അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ
േലവ്യർ ൈദവാലയമായ തിരുനിവാസത്തിെല സകലശു്രശൂഷയ്ക്കും
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 49 എന്നാൽ അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
േഹാമയാഗപീഠത്തിേന്മലും ധൂപപീഠത്തിേന്മലും ബലി അർപ്പിച്ച ; അവർ
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെലസകലശു്രശൂഷയ്ക്കുംൈദവത്തിെന്റദാസനായ
േമാെശ കല്പിച്ച്രപകാരെമാെക്കയും യി്രസാേയലിനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
െചയ്യ വാനും നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 50അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ: അവെന്റ
മകൻ എെലയാസാർ; അവെന്റ മകൻ ഫീെനഹാസ;് അവെന്റ മകൻ
അബീശൂവ; 51അവെന്റമകൻബുക്കി;അവെന്റമകൻഉസ്സി;അവെന്റമകൻ
െസരഹ്യാവു;അവെന്റ മകൻ െമരാേയാത്ത;് 52അവെന്റ മകൻഅമര്യാവു;
അവെന്റ മകൻഅഹീത്തൂബ;് 53അവെന്റ മകൻസാേദാക്;അവെന്റ മകൻ
അഹീമാസ്.

54 ്രഗാമം്രഗാമമായി അഹേരാെന്റ പിന്തുടർച്ചക്കാരുെട വാസസ്ഥലങ്ങൾ:
െകഹാത്യരുെട കുലമായ അഹേരാന്യർക്ക് 55 ഒന്നാമത് ചീട്ട് വീണു.
അവർക്ക് െയഹൂദാേദശത്ത് െഹേ്രബാനും ചുറ്റ മുള്ള പുല്പ റങ്ങള ം
െകാടുത്തു. 56 എന്നാൽ പട്ടണത്തിെന്റ വയലുകള ം അതിേനാട്
േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം െയഫുെന്നയുെട മകനായ കാേലബിന് െകാടുത്തു.
57 അഹേരാെന്റ മക്കൾക്ക് അവർ സേങ്കതനഗരമായ െഹേ്രബാനും
ലിബ്നയുംഅതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം യത്ഥീരും എസ്െതേമാവയുംഅവയുെട
പുല്പ റങ്ങള ം 58 ഹീേലാനും പുല്പ റങ്ങള ം, െദബീരും പുല്പ റങ്ങള ം
59ആശാനും പുല്പ റങ്ങള ം േബത്ത-്േശെമശും പുല്പ റങ്ങള ം; 60െബന്യാമീൻ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഗിബയും പുല്പ റങ്ങള ം അേല്ലെമത്തും പുല്പ റങ്ങള ം
അനാേഥാത്തും പുല്പ റങ്ങള ം െകാടുത്തു. കുലംകുലമായി അവർക്ക്
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കിട്ടിയ പട്ടണങ്ങൾ ആെക പതിമൂന്ന്. 61 െകഹാത്തിെന്റ േഗാ്രതത്തിൽ
ബാക്കിയുള്ള മക്കൾക്ക,് മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിൽ നിന്ന്,
ചീട്ടിട്ട പത്ത് പട്ടണങ്ങൾ െകാടുത്തു. 62 െഗർേശാമിെന്റ മക്കൾക്ക്
കുലംകുലമായി യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിലും ആേശർേഗാ്രതത്തിലും;
നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിലും ബാശാനിെല മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിലും പതിമൂന്ന്
പട്ടണങ്ങൾ െകാടുത്തു. 63 െമരാരിയുെട മക്കൾക്ക് കുലംകുലമായി
രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിലും ഗാദ്േഗാ്രതത്തിലും െസബൂലൂൻ േഗാ്രതത്തിലും
ചീട്ടിട്ട് പ്രന്തണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ െകാടുത്തു. 64 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഈ
പട്ടണങ്ങള ം പുല്പ റങ്ങള ം േലവ്യർക്ക് െകാടുത്തു. 65 െയഹൂദാമക്കള െട
േഗാ്രതത്തിലും ശിെമേയാൻമക്കള െട േഗാ്രതത്തിലും െബന്യാമീൻ
മക്കള െട േഗാ്രതത്തിലും േപർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പട്ടണങ്ങെള
ചീട്ടിട്ട് െകാടുത്തു. 66 െകഹാത്ത് മക്കള െട ചില കുലങ്ങൾേക്കാ
എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധീനമായ പട്ടണങ്ങൾ െകാടുത്തു.
67 സേങ്കതനഗരങ്ങളായ എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല െശേഖമും പുല്പ റങ്ങള ം
േഗെസരും പുല്പ റങ്ങള ം െയാക്െമയാമും പുല്പ റങ്ങള ം 68 േബത്ത-്
േഹാേരാനും പുല്പ റങ്ങള ം 69 അയ്യാേലാനും പുല്പ റങ്ങള ം ഗത്ത-്
രിേമ്മാനും പുല്പ റങ്ങള ം 70 മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിൽ
ആേനരും പുല്പ റങ്ങള ം ബിെലയാമും പുല്പ റങ്ങള ം െകഹാത്യരുെട
േശഷം കുലങ്ങൾക്ക് െകാടുത്തു. 71 െഗർേശാമിെന്റ പു്രതന്മാർക്കു
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിെന്റ കുലത്തിൽ ബാശാനിൽ േഗാലാനും
പുല്പ റങ്ങള ം അസ്തേരാത്തും പുല്പ റങ്ങള ം; 72 യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽ
കാേദശും പുല്പ റങ്ങള ം ദാെബരത്തും പുല്പ റങ്ങള ം 73 രാേമാത്തും
പുല്പ റങ്ങള ം ആേനമും പുല്പ റങ്ങള ം; 74 ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽ
മാശാലും പുല്പ റങ്ങള ം അബ്േദാനും പുല്പ റങ്ങള ം 75 ഹൂേക്കാക്കും
പുല്പ റങ്ങള ം രേഹാബും പുല്പ റങ്ങള ം 76 നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽ
ഗലീലയിെല കാേദശും പുല്പ റങ്ങള ം ഹേമ്മാനും പുല്പ റങ്ങള ം കിര്യഥയീമും
പുല്പ റങ്ങള ം െകാടുത്തു. 77 െമരാരിപു്രതന്മാരിൽ േശഷമുള്ളവർക്ക്
െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽ രിേമ്മാേനാവും പുല്പ റങ്ങള ം താേബാരും
പുല്പ റങ്ങള ം; 78 െയരിേഹാവിന് സമീപത്ത് േയാർദ്ദാനക്കെര േയാർദ്ദാന്
കിഴക്ക് രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിൽ മരുഭൂമിയിെല േബെസരും പുല്പ റങ്ങള ം
യഹസയും പുല്പ റങ്ങള ം 79 െകേദേമാത്തും പുല്പ റങ്ങള ം േമഫാത്തും
പുല്പ റങ്ങള ം; 80ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽഗിെലയാദിെല രാേമാത്തും പുല്പ റങ്ങള ം
മഹനയീമും പുല്പ റങ്ങള ം 81 െഹശ്േബാനും പുല്പ റങ്ങള ം യാേസരും
പുല്പ റങ്ങള ം െകാടുത്തു.

7
1 യിസ്സാഖാരിെന്റ പു്രതന്മാർ: േതാലാ, പൂവാ, യാശൂബ,് ശിേ്രമാൻ
ഇങ്ങെന നാലുേപർ. 2 േതാലയുെട പു്രതന്മാർ: ഉസ്സി, െരഫായാവ്,
െയരിേയൽ, യഹ്മായി, യിബ്സാം, െശമൂേവൽ എന്നിവർ അവരുെട
പിതാവായ േതാലയുെട ഭവനത്തിന് തലവന്മാരും അവരുെട
തലമുറകളിൽ പരാ്രകമശാലികള ം ആയിരുന്നു; അവരുെട സംഖ്യ
ദാവീദിെന്റ കാലത്ത് ഇരുപത്തീരായിരത്തറുനൂറു. 3 ഉസ്സിയുെട പു്രതൻ
യി്രസഹ്യാവ്; യി്രസഹ്യാവിെന്റ പു്രതന്മാർ: മീഖാേയൽ, ഓബദ്യാവ്,
േയാേവൽ, യിശ്യാവ;് ഇവർ അഞ്ചുേപരും തലവന്മാരായിരുന്നു.
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4 അവേരാടുകൂെട അവരുെട വംശാവലി്രപകാരം കുടുംബംകുടുംബമായി
ൈസന്യഗണങ്ങളായി അറുപത്താറായിരം േപരുണ്ടായിരുന്നു; അവർക്ക്
അേനകഭാര്യമാരും പു്രതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 അവരുെട
സേഹാദരന്മാരായി യിസ്സാഖാർകുലങ്ങളിെലാെക്കയും വംശാവലി്രപകാരം
എണ്ണെപ്പട്ട പരാ്രകമശാലികൾ ആെക എൺപേത്തഴായിരംേപർ.
6 െബന്യാമീന്യർ: േബല, േബെഖർ, െയദീയേയൽ ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ.
7 േബലയുെട പു്രതന്മാർ: എസ്േബാൻ, ഉസ്സി, ഉസ്സീേയൽ, െയരീേമാത്ത,്
ഈരി ഇങ്ങെന അഞ്ചുേപർ; തങ്ങള െട പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക്
തലവന്മാരും പരാ്രകമശാലികള മായി വംശാവലി്രപകാരം എണ്ണെപ്പട്ടവർ
ഇരുപത്തീരായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലുേപർ. 8 െബെഖരിെന്റ പു്രതന്മാർ:
െസമീരാ, േയാവാശ്, എലീേയസർ, എേല്യാേവനായി, ഒ്രമി, െയേരേമാത്ത,്
അബീയാവ് അനാേഥാത്ത,് ആേലെമത്ത;് ഇവെരല്ലാവരും േബെഖരിെന്റ
പു്രതന്മാർ. 9 വംശാവലി്രപകാരം തലമുറതലമുറയായി അവരുെട
പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരായി എണ്ണെപ്പട്ട പരാ്രകമശാലികൾ
ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുനൂറ് േപർ (20, 200). 10 െയദീയേയലിെന്റ
പു്രതൻ: ബിൽഹാൻ; ബിൽഹാെന്റ പു്രതന്മാർ: െയവൂശ്, െബന്യാമീൻ,
ഏഹൂദ,് െകനയനാ, േസഥാൻ, തർശീശ്, അഹീശാഫർ. 11 ഇവെരല്ലാവരും
െയദീയേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ; പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരും
പരാ്രകമശാലികള മായി യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടുവാൻ തക്ക പടേച്ചവകർ
പതിേനഴായിരത്തി ഇരുനൂറുേപർ (17, 200). 12ഈരിെന്റ പു്രതന്മാർ: ശുപ്പീം,
ഹുപ്പീം; 13 അേഹരിെന്റ പു്രതൻ: ഹുശീം; നഫ്താലിയുെട പു്രതന്മാർ:
യഹ്സീേയൽ, ഗൂനി, േയെസർ, ശല്ല ം; *ഇവർ ബിൽഹയുെട പു്രതന്മാർ†.
14 മനെശ്ശയുെട പു്രതന്മാർ: അവെന്റ െവപ്പാട്ടി അരാമ്യസ്്രതീ ്രപസവിച്ച
അ്രസീേയൽ;അവൾ ഗിെലയാദിെന്റ പിതാവായ മാഖീരിെനയും ്രപസവിച്ച .
15എന്നാൽമാഖീർഹുപ്പീമിെന്റയുംശുപ്പീമിെന്റയുംസേഹാദരിെയഭാര്യയായി
പരി്രഗഹിച്ച ; അവരുെട സേഹാദരിയുെട േപർ മയഖാ എന്നായിരുന്നു;
മാഖീരിെന്റ രണ്ടാമെത്ത പു്രതെന്റ േപർ െശേലാെഫഹാദ് എന്നായിരുന്നു;
െശേലാെഫഹാദിന് പു്രതിമാർ മാ്രതെമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള . 16 മാഖീരിെന്റ
ഭാര്യ മയഖാ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച , അവന് േപെരശ് എന്നു േപർവിളിച്ച ;
അവെന്റ സേഹാദരന് േശെരശ് എന്നു േപർ; അവെന്റ പു്രതന്മാർ ഊലാമും
േരെക്കമും ആയിരുന്നു. 17 ഊലാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: െബദാൻ. ഇവർ
മനെശ്ശയുെട മകനായ മാഖീരിെന്റ മകനായ ഗിെലയാദിെന്റ പു്രതന്മാർ
ആയിരുന്നു. 18 അവെന്റ സേഹാദരിയായ ഹേമ്മാേലെഖത്ത്; ഈശ്-
േഹാദ്, അബിേയെസർ, മഹ്ലാ എന്നിവെര ്രപസവിച്ച . 19 െശമീദയുെട
പു്രതന്മാർ: അഹ്യാൻ, േശെഖം, ലിെക്കഹി, അനീയാം. 20 എ്രഫയീമിെന്റ
പു്രതന്മാർ: ശൂേഥലഹ;് അവെന്റ മകൻ േബെരദ്; അവെന്റ മകൻ
തഹത്ത്; അവെന്റ മകൻ എലാദാ; അവെന്റ മകൻ തഹത്ത്; അവെന്റ
മകൻ സബാദ്; 21അവെന്റ മകൻ ശൂേഥലഹ,് ഏെസർ, എലാദാ; ഇവർ
ആ േദശവാസികളായ ഗത്യരുെട കന്നുകാലികെള അപഹരിക്കുവാൻ
െചന്നതുെകാണ്ട് അവർ അവെര െകാന്നുകളഞ്ഞു. 22 അവരുെട
പിതാവായ എ്രഫയീം വളെരനാൾ വിലപിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; അവെന്റ
സേഹാദരന്മാർ അവെന ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വന്നു. 23 പിെന്ന അവൻ
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തെന്റ ഭാര്യയുെട അടുക്കൽ െചന്നു, അവൾ ഗർഭംധരിച്ച ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച ; തെന്റ ഭവനത്തിന് ആപത്ത് വന്നതുെകാണ്ട് അവൻ അവന്
െബരീയാവു എന്നു േപർവിളിച്ച . 24അവെന്റ മകൾ െശെയരാ; അവൾ
താെഴയും മുകളിലുമുള്ള േബത്ത-്േഹാേരാനും പട്ടണങ്ങള ം ഉേസ്സൻ-
െശയരയും പണിതു. 25അവെന്റ മകൻ േരഫഹും, േരെശഫും; അവെന്റ
മകൻ േതലഹ;് അവെന്റ മകൻ തഹൻ; അവെന്റ മകൻ ലദാൻ; അവെന്റ
മകൻ അമ്മീഹൂദ;് 26 അവെന്റ മകൻ എലീശാമാ; അവെന്റ മകൻ
നൂൻ; 27 അവെന്റ മകൻ േയാശുവ. 28 അവരുെട അവകാശങ്ങള ം
വാസസ്ഥലങ്ങള ം: േബേഥലും അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം, കിഴേക്കാട്ട്
നയരാനും, പടിഞ്ഞാേറാട്ട് േഗെസരും അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം,
ഗസ്സയും അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ംവെരയുള്ള െശേഖമും അതിേനാട്
േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം, 29 മനെശ്ശയരുെട േദശത്തിന്നരിെക േബത്ത-്
െശയാനും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങള ം, താനാക്കും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങള ം,
െമഗിേദ്ദാവും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങള ം, േദാരും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങള ം;
അവയിൽ യി്രസാേയലിെന്റ മകനായ േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാർ പാർത്തു.
30 ആേശരിെന്റ പു്രതന്മാർ: യിമ്നാ, യിശ്വാ, യിശ്വി, െബരീയാവു;
ഇവരുെട സേഹാദരി േസരഹ.് 31 െബരീയാവിെന്റ പു്രതന്മാർ: േഹെബർ,
ബിർസയീത്തിെന്റ അപ്പനായ മല്ക്കീേയൽ. 32 േഹെബർ യേഫ്ലത്തിെനയും
േശേമരിെനയും േഹാഥാമിെനയും അവരുെട സേഹാദരിയായ ശൂവെയയും
ജനിപ്പിച്ച . 33 യേഫ്ലത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: പാസാക,് ബിംഹാൽ, അശ്വാത്ത;്
ഇവർയേഫ്ലത്തിെന്റപു്രതന്മാർ. 34േശേമരിെന്റപു്രതന്മാർ:അഹീ, െരാഹ്ഗാ,
െയഹുബ്ബാ, അരാം. 35അവെന്റ സേഹാദരനായ േഹെലമിെന്റ പു്രതന്മാർ:
േസാഫഹ,് യിമ്നാ, േശെലശ,്ആമാൽ. 36 േസാഫഹിെന്റ പു്രതന്മാർ: സൂഹ,
ഹർേന്നെഫർ,ശൂവാൽ, േബരി,യി്രമാ, 37 േബെസർ, േഹാദ,്ശമ്മാ,ശിൽശാ,
യി്രഥാൻ, െബേയരാ. 38 േയെഥരിെന്റ പു്രതന്മാർ: െയഫുെന്ന, പിസ്പാ,
അരാ. 39 ഉല്ലയുെട പു്രതന്മാർ: ആരഹ്, ഹന്നീേയൽ, രിസ്യാ. 40 ഇവർ
എല്ലാവരും ആേശരിെന്റ പു്രതന്മാരായി പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരും
േ്രശഷ്ഠന്മാരും പരാ്രകമശാലികള ം ്രപഭുക്കന്മാരിൽ ്രപധാനികള ം
ആയിരുന്നു. വംശാവലി്രപകാരം യുദ്ധേസവയ്ക്ക് ്രപാപ്തന്മാരായി
എണ്ണെപ്പട്ടവരുെടസംഖ്യ ഇരുപത്താറായിരം തേന്ന.

8
1 െബന്യാമീൻ ആദ്യജാതനായ േബലെയയും രണ്ടാമനായ
അശ്േബലിെനയും മൂന്നാമനായ അഹൂഹിെനയും 2 നാലാമനായ
േനാഹെയയും അഞ്ചാമനായ രഫാെയയും ജനിപ്പിച്ച . 3 േബലയുെട
പു്രതന്മാർ: അദ്ദാർ, േഗരാ, 4അബീഹൂദ,്അബീശൂവ, നയമാൻ,അേഹാഹ്,
5 േഗരാ, െശഫൂഫാൻ, ഹൂരാം. 6 ഏഹൂദിെന്റ പു്രതന്മാേരാ--അവർ
ഗിബനിവാസികള െട പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക് തലവന്മാർ; അവർ അവെര
മാനഹത്തിേലക്ക് പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി; 7 നയമാൻ, അഹീയാവ,്
േഗരാ എന്നിവെര അവൻ പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി--പിെന്ന അവൻ
ഹുസ്സെയയും അഹീഹൂദിെനയും ജനിപ്പിച്ച . 8ശഹരയീം തെന്റ ഭാര്യമാരായ
ഹൂശീമിെനയും ബയരെയയും ഉേപക്ഷിച്ചേശഷം േമാവാബ് േദശത്ത്
പു്രതന്മാെര ജനിപ്പിച്ച . 9 അവൻ തെന്റ ഭാര്യയായ േഹാേദശിൽ
േയാബാബ,് സിബ്യാവ,് േമശാ, മല് ക്കാം, 10 െയവൂസ്, സാഖ്യാവ,് മിർമ്മാ
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എന്നിവെര ജനിപ്പിച്ച . ഇവർ അവെന്റ പു്രതന്മാരും പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക്
തലവന്മാരും ആയിരുന്നു. 11 ഹൂശീമിൽ അവൻ അബീത്തൂബിെനയും
എല്പയലിെനയും ജനിപ്പിച്ച . 12എല്പയലിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഏെബർ, മിശാം,
േശെമർ; ഇവൻ ഓേനാവും േലാദും അതിേനാട് േചർന്ന പട്ടണങ്ങള ം
പണിതു; 13 െബരീയാവ്, േശമ--ഇവർ അയ്യാേലാൻ നിവാസികള െട
പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരായിരുന്നു. അവർ ഗത്ത് നിവാസികെള
ഓടിച്ച കളഞ്ഞു; 14 അേഹ്യാ, ശാശക,് െയേരാേമാത്ത,് 15 െസബദ്യാവ,്
അരാദ്,ഏെദർ, മീഖാേയൽ, 16യിശ്പാ, േയാഹാ;എന്നിവർ െബരീയാവിെന്റ
പു്രതന്മാർ. 17 െസബദ്യാവ,് െമശുല്ലാം,ഹിസ്കി, െഹെബർ, 18യിശ്െമരായി,
യിസ്ലീയാവ്, േയാബാബ് എന്നിവർ 19 എല്പയലിെന്റ പു്രതന്മാർ. യാക്കീം,
സി്രകി, 20 സബ്ദി, എലിേയനായി, സിെല്ലഥായി, 21 എലീേയർ, അദായാവ,്
െബരായാവ്, ശി്രമാത്ത് എന്നിവർ ശിമിയുെട പു്രതന്മാർ; 22 യിശ്ഫാൻ,
ഏെബർ, എലീേയൽ, 23 അബ്േദാൻ, സി്രകി, ഹാനാൻ 24 ഹനന്യാവ,്
ഏലാം, അേന്ഥാഥ്യാവ,് 25 യിഫ്േദയാ, െപനൂേവൽ എന്നിവർ ശാശക്കിെന്റ
പു്രതന്മാർ. 26 ശംെശരായി, െശഹര്യാവു, അഥല്യാവ,് 27 യാെരശ്യാവു,
എലീയാവു, സി്രകി എന്നിവർ െയേരാഹാമിെന്റ പു്രതന്മാർ. 28 ഇവർ
അവരുെട തലമുറകളിൽ പിതൃഭവനങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരും ്രപധാനികള ം
ആയിരുന്നു; അവർ െയരൂശേലമിൽ പാർത്തിരുന്നു. 29 ഗിെബേയാനിൽ
ഗിെബേയാെന്റ പിതാവായ െയയീേയലും അവെന്റ ഭാര്യ മയഖായും
താമസിച്ചിരുന്നു 30 അവെന്റ ആദ്യജാതൻ അബ്േദാൻ കൂടാെത സൂർ,
കീശ,് ബാൽ, നാദാബ,് 31 െഗേദാർ, അേഹ്യാ, േസെഖർ എന്നിവരും
താമസിച്ചിരുന്നു. 32 മിേക്ലാത്ത് ശിെമയെയ ജനിപ്പിച്ച ; ഇവരും തങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട െയരൂശേലമിൽ താമസിച്ച . 33 േനർ കീശിെന
ജനിപ്പിച്ച , കീശ് െശൗലിെന ജനിപ്പിച്ച , െശൗല് േയാനാഥാെനയും
മല് ക്കീശൂവെയയും അബീനാദാബിെനയും എശ-്ബാലിെനയും ജനിപ്പിച്ച .
34 േയാനാഥാെന്റ മകൻ െമരീബ്ബാൽ; െമരീബ്ബാൽ മീഖെയ ജനിപ്പിച്ച .
35 മീഖയുെട പു്രതന്മാർ: പീേഥാൻ, േമെലക്, തേരയ,ആഹാസ്. 36ആഹാസ്
െയേഹാവദ്ദെയജനിപ്പിച്ച ;യേഹാവദ്ദാഅേലെമത്ത,്അസ്മാെവത്ത,്സി്രമി
എന്നിവെര ജനിപ്പിച്ച ; സി്രമി േമാസെയ ജനിപ്പിച്ച ; േമാസാ ബിനയെയ
ജനിപ്പിച്ച ; 37അവെന്റ മകൻ രാഫാ;അവെന്റ മകൻഎലാസാ; 38അവെന്റ
മകൻ ആേസൽ; ആേസലിന് ആറ് പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരുെട
േപരുകൾ: അ്രസീക്കാം, െബാ്രഖൂം, യിശ്മാേയൽ, െശര്യാവു, ഓബദ്യാവു,
ഹാനാൻ. ഇവർ എല്ലാവരും ആേസലിെന്റ പു്രതന്മാർ. 39ആേസലിെന്റ
സേഹാദരനായ ഏെശക്കിെന്റ പു്രതന്മാർ: അവെന്റ ആദ്യജാതൻ ഊലാം;
രണ്ടാമൻ െയവൂശ്, മൂന്നാമൻ എലീേഫെലത്ത.് 40ഊലാമിെന്റ പു്രതന്മാർ
പരാ്രകമശാലികള ം വില്ലാളികള ം ആയിരുന്നു; അവർക്ക് അേനകം
പു്രതന്മാരും െപൗ്രതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുെട സംഖ്യ നൂറ്റമ്പത് (150).
ഇവർഎല്ലാവരും െബന്യാമീന്യസന്തതികൾ.

9
1 യി്രസാേയൽ മുഴുവനും വംശാവലിയായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരുന്നു;
അത് യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. െയഹൂദെയേയാ അവരുെട അകൃത്യം
നിമിത്തം ്രപവാസികളായി ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 2അവരുെട
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അവകാശത്തിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യനിവാസികൾ
യി്രസാേയല്യരും പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും ൈദവാലയദാസന്മാരും
ആയിരുന്നു. 3 െയരൂശേലമിേലാ ചില െയഹൂദ്യരും െബന്യാമീന്യരും
എ്രഫയീമ്യരും മനെശ്ശയരും താമസിച്ച . 4അവർ: െയഹൂദയുെട മകനായ
േപെരസ്സിെന്റ മക്കളിൽബാനിയുെട മകനായഇ്രമിയുെട മകനായ ഒ്രമിയുെട
മകനായ അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ ഊഥായി; 5 ശീേലാന്യരിൽ ആദ്യജാതനായ
അസായാവും അവെന്റ പു്രതന്മാരും; 6 േസെരഹിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
െയയൂേവലും അവരുെട സേഹാദരന്മാരുമായ അറുനൂറ്റി െതാണ്ണ റുേപരും
(690) 7െബന്യാമീൻപു്രതന്മാരിൽഹെസ്സനൂവയുെടമകനായേഹാദവ്യാവിെന്റ
മകനായ െമശുല്ലാമിെന്റ മകനായ സല്ല വും 8 െയേരാഹാമിെന്റ മകനായ
യിബ്െനയാവും മി്രകിയുെട മകനായ ഉസ്സിയുെട മകൻ ഏലയും
യിബ്െനയാവിെന്റ മകനായ െരയൂേവലിെന്റ മകനായ െശഫത്യാവിെന്റ
മകൻ െമശുല്ലാമും 9 തലമുറതലമുറയായി അവരുെട സേഹാദരന്മാർ
ആെക െതാള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ്േപരും. ഈ പുരുഷന്മാെരാെക്കയും
അവരവരുെട പിതൃഭവനങ്ങളിൽകുടുംബത്തലവന്മാരായിരുന്നു.

10 പുേരാഹിതന്മാരായ െയദയാവും െയേഹായാരീബും യാഖീനും,
11അഹീത്തൂബിെന്റ മകനായ െമരാേയാത്തിെന്റ മകനായ സാേദാക്കിെന്റ
മകനായ െമശുല്ലാമിെന്റ മകനായ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകനായി
ൈദവാലയാധിപനായ 12 അസര്യാവും, മല്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ
പശ്ഹൂരിെന്റ മകനായ െയേരാഹാമിെന്റ മകൻ അദായാവും,
ഇേമ്മരിെന്റ മകനായ െമശിേല്ലമീത്തിെന്റ മകനായ െമശുല്ലാമിെന്റ
മകനായ യഹ്േസരയുെട മകനായ അദീേയലിെന്റ മകൻ മയശായിയും
13 പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരായ അവരുെട സേഹാദരന്മാരും
ആെക ആയിരത്തി എഴുനൂറ്റി അറുപത്േപർ. ഇവർ ൈദവാലയത്തിെല
ശു്രശൂഷക്ക് അതിസമർത്ഥർ ആയിരുന്നു. 14 േലവ്യരിേലാ െമരാര്യരിൽ
ഹശബ്യാവിെന്റ മകനായഅ്രസീക്കാമിെന്റ മകനായ ഹശ്ശബിെന്റ മകനായ
െശമയ്യാവും 15 ബക്ബക്കരും േഹെറശും ഗാലാലും ആസാഫിെന്റ
മകനായ സി്രകിയുെട മകനായ മീഖയുെട മകൻ മത്ഥന്യാവും
16 െയദൂഥൂെന്റ മകനായ ഗാലാലിെന്റ മകനായ െശമയ്യാവിെന്റ
മകൻ ഓബദ്യാവും െനേതാഫാത്യരുെട ്രഗാമങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
എല്ക്കാനയുെട മകനായ 17ആസയുെട മകൻ െബെരഖ്യാവുംആയിരുന്നു.
വാതിൽകാവല്ക്കാരായി ശല്ല മും അക്കൂബും തൽേമാനും അഹീമാനും
അവരുെട സേഹാദരന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശല്ല മും അവരുെട
തലവനായിരുന്നു. 18 േലവ്യപാളയത്തിൽ വാതിൽകാവല്ക്കാരായ ഇവർ
കിഴക്ക് വശത്ത് രാജപടിവാതില്ക്കൽ ഇന്നുവെര കാവൽെചയ്തുവരുന്നു.
19 േകാരഹിെന്റ മകനായ എബ്യാസാഫിെന്റ മകനായ േകാേരയുെട
മകൻ ശല്ല മും, അവെന്റ പിതൃഭവനത്തിെല അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
േകാരഹ്യരും കൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽകാവല്ക്കാരായി ശു്രശൂഷയ്ക്ക്
േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു; അവരുെട പിതാക്കന്മാരും
യേഹാവയുെട പാളയത്തിന് ്രപേവശനപാലകരായി േമൽേനാട്ടം
വഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു. 20എെലയാസാരിെന്റമകനായഫീെനഹാസ് പണ്ടു
അവരുെട അധിപനായിരുന്നു; യേഹാവ അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
21 െമേശെലമ്യാവിെന്റ മകനായ െസഖര്യാവു സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
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വാതില്ക്കൽ കാവല്ക്കാരനായിരുന്നു. 22 വാതിൽകാവല്ക്കാരായി
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഇവർ ആെക ഇരുനൂറ്റി പ്രന്തണ്ടുേപർ (212). അവർ
തങ്ങള െട ്രഗാമങ്ങളിൽവംശാവലി്രപകാരം േരഖെപ്പടുത്തിയിരുന്നു; ദാവീദും
ദർശകനായ ശമൂേവലും ആയിരുന്നു അവെര നിയമിച്ചത്. 23 ഇങ്ങെന
അവരും അവരുെട പു്രതന്മാരും കൂടാരനിവാസമായ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ വാതിലുകൾക്കു മുറ്രപകാരം കാവല്ക്കാരായിരുന്നു.
24 കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വടക്കും െതക്കും ഇങ്ങെന നാലുവശത്തും
ആലയത്തിന് കാവല്ക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. 25 ്രഗാമങ്ങളിെല അവരുെട
സേഹാദരന്മാർഏഴ് ദിവസം കൂടുംേതാറും മാറി മാറി വന്നുഅവേരാടുകൂെട
കാവല്ക്കാരായിരുന്നു. 26 വാതിൽകാവല്ക്കാരിൽ ്രപധാനികളായ
ഈ നാല് േലവ്യരും ഉേദ്യാഗസ്ഥരായി ൈദവാലയത്തിെല മുറികൾക്കും
ഭണ്ഡാരത്തിന്നും േമൽേനാട്ടം നടത്തിയിരുന്നു. 27 കാവൽ നിൽക്കുന്നതും
രാവിെലേതാറും വാതിൽ തുറക്കുന്ന േജാലിയും അവർക്കുള്ളതുെകാണ്ടു
അവർ ൈദവാലയത്തിെന്റ ചുറ്റ ം താമസിച്ച വന്നു. 28അവരിൽ ചിലർക്കു
ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങള െട ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെയ
എണ്ണി അകത്ത് െകാണ്ടുേപാകുകയും പുറത്ത് െകാണ്ടുവരികയും െചയ്യ ം.
29 അവരിൽ ചിലെര ഉപകരണങ്ങൾക്കും സകലവിശുദ്ധപാ്രതങ്ങൾക്കും,
മാവ്, വീഞ്ഞ,് കുന്തുരുക്കം, സുഗന്ധവർഗ്ഗം എന്നിവയ്ക്കും
േമൽേനാട്ടക്കാരായി നിയമിച്ചിരുന്നു. 30 പുേരാഹിതപു്രതന്മാരിൽ ചിലർ
സുഗന്ധൈതലം ഉണ്ടാക്കും. 31 േലവ്യരിൽ ഒരുവനായ േകാരഹ്യനായ
ശല്ല മിെന്റ ആദ്യജാതൻ മത്ഥിഥ്യാവിന് ചട്ടികളിൽ ചുട്ട ണ്ടാക്കിയ
സാധനങ്ങള െട േമൽേനാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. 32 െകഹാത്യരായ അവരുെട
സേഹാദരന്മാരിൽ ചിലർക്കു ശബ്ബത്തുേതാറും കാഴ്ചയപ്പം ഒരുക്കുവാനുള്ള
ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നു. 33 േലവ്യരുെട പിതൃഭവനങ്ങളിൽ ്രപധാനികളായ
ഇവർ സംഗീതക്കാരായി അവിെട താമസിച്ചിരുന്നു. അവർ രാവും പകലും
തങ്ങള െട േവല െചേയ്യണ്ടിയിരുന്നതുെകാണ്ടു മറ്റ ശു്രശൂഷകളിൽനിന്ന്
ഒഴിവുള്ളവരായിരുന്നു. 34ഈ ്രപധാനികൾ േലവ്യരുെട പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു
തലമുറതലമുറയായി തലവന്മാരായിരുന്നു; അവർ െയരൂശേലമിൽ
താമസിച്ചിരുന്നു.

35 ഗിെബേയാനിൽ ഗിെബേയാെന്റ പിതാവായ െയയീേയലും ഭാര്യ
മയഖായും 36 അവെന്റ മൂത്തമകൻ അബ്േദാൻ, സൂർ, കീശ,് ബാൽ,
േനർ, 37 നാദാബ,് െഗേദാർ, അേഹ്യാ, െസഖര്യാവ്, മിേക്ലാത്ത് എന്നിവരും
താമസിച്ചിരുന്നു. 38 മിേക്ലാത്ത് ശിെമയാമിെന ജനിപ്പിച്ച ;അവർ തങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട െയരൂശേലമിൽ താമസിച്ചിരുന്നു 39 േനർ
കീശിെന ജനിപ്പിച്ച ; കീശ് െശൗലിെന ജനിപ്പിച്ച ; െശൗല ്േയാനാഥാെനയും
മല് ക്കീശൂവെയയും അബീനാദാബിെനയും എശ-്ബാലിെനയും ജനിപ്പിച്ച .
40 േയാനാഥാെന്റ മകൻ െമരീബ്ബാൽ; െമരീബ്ബാൽ മീഖെയ ജനിപ്പിച്ച .
41മീഖയുെടപു്രതന്മാർ: പീേഥാൻ, േമെലക്,തേ്രഹയ,ആഹാസ്. 42ആഹാസ്
യാരെയ ജനിപ്പിച്ച ; യാരാ അേലെമത്തിെനയും അസ്മാെവത്തിെനയും
സി്രമിെയയും ജനിപ്പിച്ച ; സി്രമി േമാസെയ ജനിപ്പിച്ച ; 43 േമാസ ബിെനയെയ
ജനിപ്പിച്ച ;അവെന്റ മകൻ െരഫയാവു;അവെന്റ മകൻഎലാസാ;അവെന്റ
മകൻ ആേസൽ. 44ആേസലിന് ആറ് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരുെട
േപരുകൾ: അ്രസീക്കാം, െബ്രകൂ, യിശ്മാേയൽ, െശയര്യാവു, ഓബദ്യാവു,
ഹാനാൻ;ഇവർആേസലിെന്റ മക്കൾ.
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10
1 െഫലിസ്ത്യർ യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധംെചയ്തു; യി്രസാേയല്യർ
െഫലിസ്ത്യരുെട മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടി ഗിൽേബാവപർവ്വതത്തിൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവരായി വീണു. 2 െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിെനയും മക്കെളയും
പിന്തുടർന്നു; െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിെന്റ മക്കളായ േയാനാഥാെനയും
അബീനാദാബിെനയും മല് ക്കീശൂവെയയും െവട്ടിെക്കാന്നു.
3 െശൗലിെനതിെരയുള്ള യുദ്ധം ഏറ്റവും ഉ്രഗമായി. വില്ലാളികൾ അവെന
മുറിേവല്പിച്ച . 4 അേപ്പാൾ െശൗല് തെന്റ ആയുധവാഹകേനാട:് “ഈ
അ്രഗചർമ്മികൾ വന്ന് എെന്ന അപമാനിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ വാൾ
ഊരി എെന്ന കുത്തുക” എന്നു പറഞ്ഞു; അവെന്റ ആയുധവാഹകൻ
ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ടതുെകാണ്ടു അവന് മനസ്സ വന്നില്ല. അതുെകാണ്ട്
െശൗല ് ഒരു വാൾ പിടിച്ച അതിേന്മൽ വീണു. 5 െശൗല് മരിച്ച എന്നു
അവെന്റ ആയുധവാഹകൻ കണ്ടേപ്പാൾ താനും അങ്ങെന തെന്ന തെന്റ
വാളിേന്മൽ വീണു മരിച്ച . 6 ഇങ്ങെന െശൗലും മൂന്നു മക്കള ം അവെന്റ
ഭവനത്തിലുള്ളവെരാെക്കയും ഒരുമിച്ച് മരിച്ച . 7 അവർ ഓടിേപ്പായി;
െശൗലും മക്കള ം മരിച്ച എന്നു താഴ്വരയിലുള്ള യി്രസാേയല്യെരാെക്കയും
കണ്ടിട്ട്അവർതങ്ങള െട പട്ടണങ്ങെളവിട്ട ഓടിേപ്പായി; െഫലിസ്ത്യർ വന്നു
അവയിൽതാമസിച്ച .

8 പിെറ്റന്നാൾ െഫലിസ്ത്യർ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട വസ്്രതം ഉരിവാൻ
വന്നേപ്പാൾ െശൗലും പു്രതന്മാരും ഗിൽേബാവപർവ്വതത്തിൽ
വീണുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു. 9 അവർ അവെന്റ വസ്്രതം
ഉരിഞ്ഞു, തലെവട്ടിെയടുത്തു; ആയുധങ്ങള ം എടുത്തു തങ്ങള െട
വി്രഗഹേക്ഷ്രതങ്ങളിലും ജനത്തിെന്റ ഇടയിലും വർത്തമാനം
അറിയിേക്കണ്ടതിന് െഫലിസ്ത്യേദശെത്തല്ലാടവും ആളയച്ച്. 10അവെന്റ
ആയുധങ്ങൾ അവർ തങ്ങള െട േദവെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ വച്ച ; അവെന്റ
തലെയ ദാേഗാെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ തെറച്ച . 11 െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിേനാടു
െചയ്തെതാെക്കയും ഗിെലയാദിെല യാേബശ് നിവാസികൾ േകട്ടേപ്പാൾ
12 വീരന്മാെരല്ലാവരും െശൗലിെന്റ ശവവും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട
ശവങ്ങള ം എടുത്ത് യാേബശിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു; അവരുെട
അസ്ഥികെള യാേബശിെല കരുേവലകത്തിൻ കീഴിൽ കുഴിച്ചിട്ട ഏഴു
ദിവസം ഉപവസിച്ച . 13 ഇങ്ങെന െശൗല ്യേഹാവേയാടു അവിശ്വസ്തത
കാണിച്ചതിനാൽ മരിേക്കണ്ടിവന്നു കാരണം അവൻ യേഹാവയുെട
വചനം ്രപമാണിക്കാതിരിക്കുകയും െവളിച്ചപ്പാടത്തിേയാടു അരുളപ്പാട്
േചാദിക്കുകയും െചയ്തു. 14 അവൻ യേഹാവേയാടു അരുളപ്പാട്
േചാദിക്കായ്കയാൽ യേഹാവ അവെന െകാന്ന് രാജത്വം യിശ്ശായിയുെട
മകനായ ദാവീദിന് െകാടുത്തു.

11
1 അനന്തരം യി്രസാേയെലല്ലാം െഹേ്രബാനിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
ഒന്നിച്ച കൂടി പറഞ്ഞത്: “ഞങ്ങൾ നിെന്റ അസ്ഥിയും മാംസവും
അേല്ലാ. 2 മുമ്പ് െശൗല ് രാജാവായിരുന്ന കാലത്തും നീയായിരുന്നു
നായകനായി യി്രസാേയലിെന നടത്തിയത:് നീ എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന േമയ്ക്കയും എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന്
്രപഭുവായിരിക്കയും െചയ്യ െമന്നു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാട്
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അരുളിെച്ചയ്തിട്ട മുണ്ട.് 3 ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെരാെക്കയും
െഹേ്രബാനിൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; ദാവീദ് െഹേ്രബാനിൽവച്ച്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അവേരാടു ഉടമ്പടിെചയ്തു; ശമൂേവൽ
മുഖാന്തരം യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല അവർ ദാവീദിെന
യി്രസാേയലിന് രാജാവായിട്ട അഭിേഷകം െചയ്തു. 4 പിെന്ന ദാവീദും
എല്ലാ യി്രസാേയലും െയബൂസ് എന്ന െയരൂശേലമിേലക്കു െചന്നു. അവിെട
േദശനിവാസികളായ െയബൂസ്യർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 െയബൂസ് നിവാസികൾ
ദാവീദിേനാടു: “നീ ഇവിെട കടക്കുകയില്ല”എന്നു പറഞ്ഞു; എങ്കിലും ദാവീദ്
സീേയാൻേകാട്ട പിടിച്ച ; അത് ആകുന്നു ദാവീദിെന്റ നഗരം. 6 എന്നാൽ
ദാവീദ:് “ആെരങ്കിലും െയബൂസ്യെര ആദ്യം േതാല്പിച്ചാൽ അവൻ തലവനും
േസനാധിപതിയും ആയിരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങെന െസരൂയയുെട
മകൻ േയാവാബ് ആദ്യം കയറിെച്ചന്നു; തലവനായിത്തീർന്നു. 7 ദാവീദ് ആ
േകാട്ടയിൽ താമസിച്ചതുെകാണ്ട് അതിന് ദാവീദിെന്റ നഗരം എന്നു േപരായി.
8 പിെന്ന അവൻ നഗരെത്ത മിേല്ലാ മുതൽ ചുറ്റിലും പണിതു ഉറപ്പിച്ച ;
നഗരത്തിെന്റ േശഷമുള്ളഭാഗം േയാവാബ് േകടുതീർത്തു. 9ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ തേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ദാവീദ് േമല്ക്കുേമൽ
്രപബലനായിത്തീർന്നു.

10 ദാവീദിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ്രപധാന വീരന്മാർ യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ച ള്ള
യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം അവെന രാജാവാേക്കണ്ടതിന് അവർ
എല്ലാ യി്രസാേയലുമായി രാജത്വം സംബന്ധിച്ച അവെന്റ പക്ഷം
മുറുെകപ്പിടിച്ച . 11 ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്ന വീരന്മാരുെട സംഖ്യയാണിത:്
മുപ്പതുേപരിൽ ്രപധാനിയായി ഹഖേമാന്യെന്റ മകനായ യാേശാെബയാം;
അവൻ മുന്നൂറുേപരുെട േനെര കുന്തം ഓങ്ങി ഒേര സമയത്ത് അവെര
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 12 അവെന്റ േശഷം അേഹാഹ്യനായ േദാേദാവിെന്റ
മകൻ എെലയാസാർ; അവൻ മൂന്നു വീരന്മാരിൽ ഒരുവൻ ആയിരുന്നു.
13 െഫലിസ്ത്യർ പസ്-ദമ്മീമിൽ യുദ്ധത്തിന് കൂടിയേപ്പാൾ അവൻ
അവിെട ദാവീദിേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിെട *യവം നിറഞ്ഞ
ഒരു വയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; പടജ്ജനം െഫലിസ്ത്യരുെട മുമ്പിൽനിന്നു
ഓടിേപ്പായി. 14 എന്നാൽ അവർ ആ വയലിെന്റ മേദ്ധ്യനിന്ന് അതിെന
കാത്ത് െഫലിസ്ത്യെര െവട്ടിക്കളഞ്ഞു; യേഹാവ അവർക്ക് വൻവിജയം
നല്കി. 15 ഒരിക്കൽ െഫലിസ്ത്യരുെട ൈസന്യം െരഫയീം താഴ്വരയിൽ
പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുേമ്പാൾ, മുപ്പതു തലവന്മാരിൽ മൂന്നുേപർ പാറയിൽ
അദുല്ലാംഗുഹയിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു. 16 അന്ന് ദാവീദ്
രക്ഷാസേങ്കതത്തിൽ ആയിരുന്നു; െഫലിസ്ത്യർക്ക് അക്കാലത്ത് േബത്ത-്
േലേഹമിൽ ഒരു കാവൽപ്പട്ടാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. 17 “േബത്ത-്േലേഹം
പട്ടണവാതില ്ക്കെല കിണറ്റിൽനിന്ന് െവള്ളം എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ ആർ
െകാണ്ടുവന്ന് തരും” എന്നു ദാവീദ് ആർത്തിപൂണ്ടു പറഞ്ഞു. 18അേപ്പാൾ
ആ മൂന്നുേപരും െഫലിസ്ത്യരുെട പാളയത്തിൽകൂടി കടന്നുെചന്നു
േബത്ത-്േലേഹം പട്ടണവാതില് ക്കെല കിണറ്റിൽനിന്നു െവള്ളംേകാരി
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; ദാവീേദാ അത് കുടിക്കുവാൻ
മനസ്സില്ലാെത യേഹാവയ്ക്കു സമർപ്പിച്ച : 19 “ഇത് െചയ്യ വാൻ എെന്റ
ൈദവം എനിക്ക് സംഗതി വരുത്തരുേത;സ്വന്തം ്രപാണൻ ഉേപക്ഷിച്ച േപായ
പുരുഷന്മാരുെട രക്തംഞാൻകുടിക്കുകേയാ?അവർതങ്ങള െട ്രപാണെന
* 11. 13 യവം -ബാർലി-ഒരുതരം ധാന്യം
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ഉേപക്ഷിച്ചാണേല്ലാ അത് െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത”് എന്നു പറഞ്ഞു;
അതുെകാണ്ട് അവന് അത് കുടിക്കുവാൻ മനസ്സായില്ല; ഇതാകുന്നു
ഈ മൂന്നു വീരന്മാർ െചയ്തതു. 20 േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനായ
അബീശായി േവെറമൂന്നുേപരുെടതലവനായിരുന്നു;അവൻമുന്നൂറുേപരുെട
േനെര കുന്തം ഓങ്ങി, അവെര െകാന്നു; അതുെകാണ്ട് അവൻ ആ
മൂന്നുേപരിൽെവച്ച ്രപസിദ്ധനായി; 21ഈ മൂന്നുേപരിൽ രണ്ടുേപെരക്കാൾ
അധികം ബഹുമാനം അവൻ ്രപാപിച്ച അവർക്ക് നായകനായ്തീർന്നു;
എന്നാൽ അവൻ ആദ്യെത്ത മൂന്നുേപേരാളം വരികയില്ല. 22 കബ്േസലിൽ
ഒരു പരാ്രകമശാലിയുെട മകനായ െയേഹായാദയുെട മകനായ
െബനായാവും വീര്യ്രപവൃത്തികൾ െചയ്തു. അവൻ േമാവാബിെല
അരീേയലിെന്റ രണ്ടു പു്രതന്മാെര സംഹരിച്ചത് കൂടാെത മഞ്ഞുകാലത്ത്
ഒരു ഗുഹയിൽ െചന്നു ഒരു സിംഹെത്തയും െകാന്നുകളഞ്ഞു. 23അവൻ
അഞ്ചുമുഴം ഉയരമുള്ള ദീർഘകായനാേയാരു മി്രസയീമ്യെനയും സംഹരിച്ച ;
ആമി്രസയീമ്യെന്റ കയ്യിൽ െനയ്ത്തുകാരെന്റ പടപ്പ തടിേപാെല ഒരു കുന്തം
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇവേനാ ഒരു വടിയുംെകാണ്ടു അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു
മി്രസയീമ്യെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് കുന്തം പിടിച്ച പറിച്ച കുന്തംെകാണ്ട് അവെന
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 24 ഇത് െയേഹായാദയുെട മകനായ െബനായാവ്
െചയ്തു, മൂന്നു വീരന്മാരിൽെവച്ച കീർത്തി ്രപാപിച്ച . 25അവൻ മുപ്പതു
േപരിലും മാനേമറിയവനായിരുന്നു; എങ്കിലും ആദ്യെത്ത മൂന്നുേപേരാളം
വരികയില്ല. ദാവീദ്അവെനഅകമ്പടിനായകനാക്കി.

26ൈസന്യത്തിെല വീരന്മാർ േയാവാബിെന്റസേഹാദരനായഅസാേഹൽ,
േബത്ത-്േലേഹമ്യനായ േദാേദാവിെന്റമകൻഎൽഹാനാൻ, 27ഹേരാര്യനായ
ശേമ്മാത്ത,് െപേലാന്യനായ േഹെലസ,് 28 െതേക്കാവ്യനായ ഇേക്കശിെന്റ
മകൻ ഈരാ, അനാേഥാത്യനായ അബീേയേസർ, 29 ഹൂശാത്യനായ
സിെബഖായി, അേഹാഹ്യനായ ഈലായി, െനേതാഫാത്യനായ മഹരായി,
30 െനേതാഫാത്യനായ ബാനയുെട മകൻ േഹെലദ,് 31 െബന്യാമീന്യരുെട
ഗിെബയയിൽനിന്നുള്ള രീബായിയുെട മകൻ ഈഥായി, പിരാേഥാന്യനായ
െബനായാവ,് 32 നഹേലഗാശിൽ നിന്നുള്ള ഹൂരായി, അർബാത്യനായ
അബീേയൽ, 33 ബഹരൂമ്യനായ അസ്മാെവത്ത,് ശാൽേബാന്യനായ
എല്യഹ്ബാ, 34 ഗീേസാന്യനായ ഹേശമിെന്റ പു്രതന്മാർ, ഹാരാര്യയനായ
ശാേഗയുെട മകൻ േയാനാഥാൻ, 35 ഹാരാര്യനായ സാഖാരിെന്റ മകൻ
അഹീയാം, ഊരിെന്റ മകൻ എലീഫാൽ, 36 െമേഖരാത്യനായ േഹെഫർ,
െപേലാന്യനായഅഹീയാവ,് കർേമ്മല്യനായ െഹേ്രസാ, 37എസ്ബായിയുെട
മകൻ നയരായി, 38 നാഥാെന്റ സേഹാദരൻ േയാേവൽ, ഹ്രഗിയുെട
മകൻ മിബ്ഹാർ, 39 അേമ്മാന്യനായ േസെലക,് െസരൂയയുെട മകനായ
േയാവാബിെന്റ ആയുധവാഹകനായ െബേരാേയാത്യൻ നഹരായി,
40 യി്രതീയനായ ഈരാ, യി്രതീയനായ ഗാേരബ,് 41ഹിത്യനായ ഊരീയാവു,
അഹ്ലായിയുെട മകൻ സാബാദ,് രൂേബന്യരുെട േസനാപതിയും
42 മുപ്പതുേപർ അകമ്പടിയുള്ളവനുമായി രൂേബന്യനായ ശീസയുെട മകൻ
അദീനാ, 43 മയഖയുെട മകൻ ഹാനാൻ, മിത്ന്യനായ േയാശാഫാത്ത്,
44 അസ്െതരാത്യനായ ഉസ്സീയാവ,് അേരാേവര്യനായ േഹാഥാമിെന്റ
പു്രതന്മാരായ ശാമാ, 45 െയയീേയൽ, ശി്രമിയുെട മകനായ െയദീയേയൽ
തീസ്യനായി അവെന്റ സേഹാദരനായ േയാഹാ, മഹവ്യനായ എലീേയൽ,
46 എൽനാമിെന്റ പു്രതന്മാരായ െയരീബായി, േയാശവ്യാവ്, േമാവാബ്യൻ
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യിത്ത്മാ, 47എലീേയൽ, ഓേബദ,് െമേസാബ്യനായ യാസീേയൽ എന്നിവർ
തേന്ന.

12
1കീശിെന്റ മകനായ െശൗല് കാരണം ദാവീദ് ഒളിച്ച താമസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ
സിക്ലാഗിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നവർ വീരന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
യുദ്ധത്തിൽഅവെനസഹായിച്ച 2അവർ വില്ലാളികള ം വലൈങ്കെകാണ്ടും
ഇടൈങ്കെകാണ്ടും കെല്ലറിയുവാനും വില്ല െകാണ്ടു അെമ്പയ്യ വാനും
സമർത്ഥന്മാർ ആയിരുന്നു. അവർ െബന്യാമീന്യരായ െശൗലിെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടവർ ആയിരുന്നു. തലവനായ
അഹീേയെസർ, േയാവാശ,് 3 ഗിേബയാത്യനായ െശമായയുെട പു്രതന്മാർ,
അസ്മാെവത്തിെന്റ പു്രതന്മാരായ യസീേയൽ, േപെലത്ത് എന്നിവരും
െബരാഖാ,അനാേഥാത്യൻ േയഹൂ. 4മുപ്പതുേപരിൽവീരനും മുപ്പതുേപർക്കു
നായകനുമായി ഗിെബേയാന്യനായ യിശ്മയ്യാവ,് യിെരമ്യാവ,് യഹസീേയൽ,
േയാഹാനാൻ, െഗേദരാത്യനായ േയാസാബാദ,് 5എലൂസായി, െയരീേമാത്ത,്
െബയല്യാവ,് െശമര്യാവ്, ഹരൂഫ്യനായ െശഫത്യാവ്, 6 എല്ക്കാനാ,
യിശ്ശീയാവ,് അസേരൽ, േകാരഹ്യരായ േയാേവെസർ, യാെശാബ്യാം;
7 െഗേദാരിൽനിന്നുള്ള െയേരാഹാമിെന്റ പു്രതന്മാരായ േയാേവലാ,
െസബദ്യാവ,് 8 പരിചയും കുന്തവും എടുക്കുവാൻ ്രപാപ്തിയുള്ള
വീരന്മാരും യുദ്ധാഭ്യാസികള ം ഗാദ്യെര പിരിഞ്ഞു വന്നു മരുഭൂമിയിൽ
ദുർഗ്ഗത്തിൽ ദാവീദിേനാടു േചർന്നു; അവർ സിംഹമുഖന്മാരും മലകളിെല
മാൻേപടകെളേപ്പാെല േവഗതയുള്ളവരുമായിരുന്നു. 9അവരുെട തലവൻ
ഏെസർ, രണ്ടാമൻ ഓബദ്യാവ്, മൂന്നാമൻ എലീയാബ,് 10 നാലാമൻ
മിശ്മന്നാ, അഞ്ചാമൻ യിെരമ്യാവ,് 11 ആറാമൻ അത്ഥായി, ഏഴാമൻ
എലീേയൽ, 12 എട്ടാമൻ േയാഹാനാൻ, ഒമ്പതാമൻ എൽസാബാദ,്
13പത്താമൻ യിെരമ്യാവ,് പതിെനാന്നാമൻ മഖ്ബന്നായി. 14ഇവർ ഗാദ്യരിൽ
പടനായകന്മാർ ആയിരുന്നു; അവരിൽ െചറിയവൻ നൂറുേപർക്കും
വലിയവൻ ആയിരം േപർക്കും മതിയായവൻ. 15 അവർ ഒന്നാം
മാസത്തിൽ േയാർദ്ദാൻ കവിെഞ്ഞാഴുകുേമ്പാൾ അതിെന കടന്നു താഴ്വര
നിവാസികെളെയാെക്കയും കിഴേക്കാട്ട ം പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം ഓടിച്ച . 16 ചില
െബന്യാമീന്യരും െയഹൂദ്യരും രക്ഷാസേങ്കതത്തിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു. 17 ദാവീദ് അവെര എതിേരറ്റ െചന്ന് അവേരാട:് “നിങ്ങൾ എെന്ന
സഹായിക്കുവാൻസമാധാനേത്താെടവന്നിരിക്കുന്നുഎങ്കിൽഎെന്റഹൃദയം
നിങ്ങേളാടു േചർന്നിരിക്കും;എെന്റ കയ്യിൽഅന്യായം ഒന്നും ഇല്ല. എങ്കിലും
നിങ്ങൾ എെന്ന ശ്രതുക്കൾക്ക് കാണിച്ച െകാടുക്കുകയാെണങ്കിേലാ
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം നിങ്ങെള ശിക്ഷിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
18അേപ്പാൾ മുപ്പതുേപരിൽ തലവനായ അമാസായിയുെടേമൽ ആത്മാവ്
വന്നു:
“ദാവീേദ,ഞങ്ങൾനിനക്കുള്ളവർ,
യിശ്ശായിപു്രതാ,നിെന്റപക്ഷക്കാർതേന്ന;
സമാധാനം,നിനക്ക്സമാധാനം;
നിെന്റസഹായികൾക്കുംസമാധാനം;
നിെന്റൈദവമേല്ലാ നിെന്നസഹായിക്കുന്നത”്
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. ദാവീദ് അവെര സ്വീകരിച്ച് പടക്കൂട്ടത്തിന്
നായകന്മാരാക്കി. 19 ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യേരാടുകൂെട െശൗലിന് എതിെര
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യുദ്ധത്തിന് െചന്നേപ്പാൾ മനെശ്ശയരിൽ ചിലരും അവേനാട് േചർന്നു;
െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ അവെര സഹായിച്ചില്ല; കാരണം ദാവീദ് നമ്മുെട
തലയുംെകാണ്ട് തെന്റ യജമാനനായ െശൗലിെന്റ പക്ഷം തിരിയും എന്നു
പറഞ്ഞുഅവർഅവെനഅയച്ച കളഞ്ഞു. 20അങ്ങെനഅവൻസീക്ലാഗിൽ
െചന്നേപ്പാൾ മനെശ്ശയിൽനിന്ന് അദ്നാഹ,് േയാസാബാദ്, െയദീയേയൽ,
മീഖാേയൽ, േയാസാബാദ്, എലീഹൂ, സിെല്ലഥായി എന്നീ മനേശ്ശയ
സഹ്രസാധിപന്മാർ അവേനാട് േചർന്നു. 21അവർ ഒെക്കയും വീരന്മാരും
പടനായകന്മാരും ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് കവർച്ചക്കാർെക്കതിെര ദാവീദിെന
സഹായിച്ച . 22 ദാവീദിെന സഹായിേക്കണ്ടതിന് എല്ലാ ദിവസവുംആള കൾ
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. ഒടുവിൽ ൈദവത്തിെന്റ ൈസന്യംേപാെല
വലിേയാരുൈസന്യമായ്തീന്നൎ ു.

23 യേഹാവയുെട വചനം അനുസരിച്ച് െശൗലിെന്റ രാജത്വം
ദാവീദിന് നൽകുവാൻ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി െഹേ്രബാനിൽ
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്ന ആയുധധാരികളായ പടയാളികള െട
കണക്ക:് 24 പരിചയും കുന്തവും വഹിച്ച് യുദ്ധസന്നദ്ധരായ െയഹൂദ്യർ
ആറായിരെത്തണ്ണ റുേപർ. 25ശിെമേയാന്യരിൽ ശൗര്യമുള്ള യുദ്ധവീരന്മാർ
എഴായിരെത്താരുനൂറുേപർ. 26 േലവ്യരിൽ നാലായിരത്തറുനൂറുേപർ,
27 അഹേരാന്യരിൽ ്രപഭുവായ െയേഹായാദായും അവേനാടുകൂെട
മൂവായിരെത്തഴുനൂറുേപർ, 28 പരാ്രകമശാലിയും യുവാവുമായ
സാേദാക,് അവെന്റ പിതൃഭവനത്തിെല ഇരുപത്തിരണ്ടു ്രപഭുക്കന്മാർ.
29 െശൗലിെന്റ സേഹാദരന്മാരായ െബന്യാമീന്യരിൽ മൂവായിരംേപർ;
അവരിൽ കൂടുതൽ േപരും െശൗലിെന്റ കുടുംബേത്താട് അതുവെര
വിശ്വസ്തരായിരുന്നു. 30എ്രഫയീമ്യരിൽ പരാ്രകമശാലികളായി തങ്ങള െട
പിതൃഭവനങ്ങളിൽ ്രപസിദ്ധരായ ഇരുപതിനായിരെത്തണ്ണ റുേപർ (20,
800). 31 മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിൽ പതിെനണ്ണായിരംേപർ.
ദാവീദിെന രാജാവാക്കുവാൻ െചേല്ലണ്ടതിന് ഇവെര േപരുേപരായി
ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 32 യി്രസാേയൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച്
എന്ത് െചേയ്യണം എന്നു അറിവള്ള യിസ്സാകഖായരുെട തലവന്മാർ
ഇരുനൂറുേപർ (200); അവരുെട സേഹാദരന്മാെരാെക്കയും അവരുെട
കല്പനയ്ക്ക് വിേധയരായിരുന്നു. 33 െസബൂലൂനിൽ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
സകലവിധ യുദ്ധായുധങ്ങെള ധരിച്ച നിരനിരയായി ഐകമത്യേത്താെട
യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പട്ടവർ അമ്പതിനായിരംേപർ. 34 നഫ്താലിയിൽ
നായകന്മാർ ആയിരംേപർ; അവേരാടുകൂെട പരിചയും കുന്തവും
വഹിച്ചവർ മുപ്പേത്തഴായിരംേപർ. 35 ദാന്യരിൽ യുദ്ധസന്നദ്ധർ
ഇരുപെത്തണ്ണായിരത്തറുനൂറുേപർ. 36 ആേശരിൽ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
പടക്ക് പുറെപ്പട്ടവർ നാല്പതിനായിരംേപർ. 37 േയാർദ്ദാന് അക്കെര
രൂേബന്യരിലും ഗാദ്യരിലും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിലും
സകലവിധ യുദ്ധായുധങ്ങേളാടുകൂെട ഒരുലക്ഷത്തിരുപതിനായിരംേപർ.
38അണിനിരക്കുവാൻകഴിവുള്ളേയാദ്ധാക്കളായഇവെരല്ലാവരും ദാവീദിെന
എല്ലായി്രസാേയലിേന്റയും രാജാവാേക്കണ്ടതിന് ഏകാ്രഗമനേസ്സാെട
െഹേ്രബാനിേലക്കു വന്നു; േശഷമുള്ള എല്ലാ യി്രസാേയലും ദാവീദിെന
രാജാവാേക്കണ്ടതിന് ഐകമത്യെപ്പട്ടിരുന്നു. 39അവരുെട സേഹാദരന്മാർ
അവർക്ക് േവണ്ടി വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നതിനാൽ അവർ അവിെട
ഭക്ഷിച്ച ം പാനം െചയ്തുംെകാണ്ടു ദാവീദിേനാടുകൂെട മൂന്നുദിവസം
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പാർത്തു; 40 യി്രസാേയലിൽ സേന്താഷമുണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
സമീപവാസികൾ, യിസ്സാഖാർ, െസബൂലൂൻ, നഫ്താലി എന്നിവേരാടുകൂെട
കഴുതപ്പ റത്തും ഒട്ടകപ്പ റത്തും േകാവർകഴുതപ്പ റത്തും കാളപ്പ റത്തും,
അപ്പം, മാവ,് അത്തിപ്പഴക്കട്ട, ഉണക്കമുന്തിരിപ്പഴം, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ
എന്നിവെയയും കാളകെളയും വളെരആടുകെളയും െകാണ്ടുവന്നു.

13
1 ദാവീദ് സഹ്രസാധിപന്മാേരാടും ശതാധിപന്മാേരാടും
സകലനായകന്മാേരാടും ആേലാചിച്ച . അതിനുേശഷം 2 യി്രസാേയലിെന്റ
സർവ്വസഭേയാടും പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതവും നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് ഹിതവും ആകുന്നു എങ്കിൽ നാം
യി്രസാേയൽേദശെത്തല്ലാടവുമുള്ള നമ്മുെട മറ്റ് സേഹാദരന്മാരും
അവേരാടുകൂെട പുൽപുറങ്ങളള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും നമ്മുെട അടുക്കൽ വന്നുകൂേടണ്ടതിന്
എല്ലാടവും ആളയക്കുക. 3 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം വീണ്ടും
നമ്മുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക; െശൗലിെന്റ കാലത്ത് നാം അതിെന
അവഗണിച്ചേല്ലാ”. 4 ഈ കാര്യം സകലജനത്തിനും ശരി എന്നു
േതാന്നിയതുെകാണ്ട് അങ്ങെന തേന്ന െചയ്യാെമന്ന് സർവ്വസഭയും
പറഞ്ഞു. 5 ഇങ്ങെന ദാവീദ് ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം കിര്യത്ത-്
െയയാരീമിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് മി്രസയീമിെല ശീേഹാർ തുടങ്ങി
ഹമാത്ത് ്രപേദശംവെരയുള്ള എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും കൂട്ടിവരുത്തി.
6 െകരൂബുകള െട മേദ്ധ്യ അധിവസിക്കുന്ന യേഹാവയായ ൈദവത്തിെന്റ
തിരുനാമം വിളിക്കെപ്പടുന്ന െപട്ടകം െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്, ദാവീദും
യി്രസാേയെലാെക്കയും െയഹൂദേയാടു േചർന്ന് കിര്യത്ത-്െയയാരീെമന്ന
ബയലയിൽ െചന്നു. 7അവർ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം അബീനാദാബിെന്റ
വീട്ടിൽനിെന്നടുത്ത് ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി; ഉസ്സയും അേഹ്യാവും
വണ്ടി െതളിച്ച . 8 ദാവീദും എല്ലാ യി്രസാേയലുംൈദവത്തിെന്റസന്നിധിയിൽ
പൂർണ്ണശക്തിേയാെട പാട്ട പാടിയും കിന്നരം, വീണ, തപ്പ,് ൈകത്താളം,
കാഹളം എന്നീ വാദ്യങ്ങൾ േഘാഷിച്ച ംെകാണ്ടു നൃത്തംെചയ്തു.
9 അവർ കീേദാൻകളത്തിന്* സമീപം എത്തിയേപ്പാൾ കാള വിരണ്ടു.
അതുെകാണ്ട് ഉസ്സാ െപട്ടകം പിടിക്കുവാൻ ൈക നീട്ടി. 10 അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട േകാപം ഉസ്സയുെട േനെര ജ്വലിച്ച ; അവൻ തെന്റ ൈക
െപട്ടകത്തിനുേനേര നീട്ടിയതുെകാണ്ട് അവെന ബാധിച്ച , അവൻ അവിെട
ൈദവസന്നിധിയിൽ മരിച്ച േപായി. 11 യേഹാവയുെട േകാപം ഉസ്സയുെട
േനെര ജ്വലിച്ചതിനാൽ ദാവീദിന് വ്യസനമായി: അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന്
േപെരസ-്ഉസ്സാ എന്നു േപർവിളിച്ച . 12 ഇതു ഇന്നുവെരയും അങ്ങെന
തെന്നഅറിയെപ്പടുന്നു. അന്ന് ദാവീദ ്ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട േപായി. “ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം എങ്ങെന എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവേരണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അതുെകാണ്ട് ദാവീദ് െപട്ടകം തെന്റ അടുക്കൽ
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ െകാണ്ടുവരാെത ഗിത്യനായ ഓേബദ-്ഏേദാമിെന്റ
വീട്ടിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 14ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകംഓേബദ-്ഏേദാമിെന്റ
കുടുംബേത്താടുകൂെട മൂന്നുമാസം അവെന്റ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു; യേഹാവ

* 13. 9 കളം -ധാന്യം െമതിക്കുന്നസ്ഥലം
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ഓേബദ-്ഏേദാമിെന്റ കുടുംബെത്തയും അവനുള്ള സകലെത്തയും
അനു്രഗഹിച്ച .

14
1 േസാർരാജാവായ ഹൂരാം, ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര
അയച്ച . അവന് ഒരു അരമന പണിേയണ്ടതിന് േദവദാരുക്കെളയും
കൽപ്പണിക്കാെരയും ആശാരിമാെരയും അയച്ച . 2 യേഹാവയുെട
ജനമായ യി്രസാേയൽ നിമിത്തം അവെന്റ രാജത്വം ഉന്നതി്രപാപിച്ചതിനാൽ
യേഹാവ യി്രസാേയലിന് രാജാവായി തെന്നസ്ഥിരെപ്പടുത്തി എന്ന് ദാവീദിന്
മനസ്സിലായി.

3 ദാവീദ് െയരൂശേലമിൽവച്ച് േവെറയും ഭാര്യമാെര പരി്രഗഹിച്ച , വളെര
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ച . 4 െയരൂശേലമിൽെവച്ച് അവന്
ജനിച്ച മക്കള െട േപരുകൾ: ശമ്മൂവ, േശാബാബ്, നാഥാൻ, 5ശേലാേമാൻ,
യിബ്ഹാർ, എലീശൂവ, എൽേപെലത്ത,് 6 േനാഗഹ്, േനെഫഗ,് യാഫീയ,
7എലീശാമാ, െബല്യാദാ,എലീേഫെലത്ത്.

8 എല്ലാ യി്രസാേയലിനും രാജാവായി ദാവീദിെന അഭിേഷകം െചയ്തു
എന്ന് െഫലിസ്ത്യർ േകട്ടേപ്പാൾ, അവർ ദാവീദിെന പിടിക്കുവാൻ െചന്നു;
ദാവീദ് അത് േകട്ട അവർെക്കതിെര െചന്നു. 9 െഫലിസ്ത്യർ വന്നു
െരഫയീം താഴ്വരയിൽ അണിനിരന്നു. 10അേപ്പാൾ ദാവീദ് ൈദവേത്താട്
“ഞാൻ െഫലിസ്ത്യർെക്കതിെര പുറെപ്പടണേമാ? അവെര എെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച തരുേമാ” എന്നു േചാദിച്ച . യേഹാവ അവേനാട:് “പുറെപ്പടുക;
ഞാൻ അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തു.
11 അങ്ങെന അവർ ബാൽ-െപരാസീമിൽ െചന്നു; അവിെടവച്ച് ദാവീദ്
അവെര േതാല്പിച്ച : “െവള്ളച്ചാട്ടംേപാെല ൈദവം എെന്റ ശ്രതുക്കെള എെന്റ
കയ്യാൽ തകർത്തുകളഞ്ഞു” എന്നു ദാവീദ് പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ട് ആ
സ്ഥലത്തിന് ബാൽ-െപരാസീം എന്നു േപർ പറഞ്ഞുവരുന്നു. 12എന്നാൽ
അവർ തങ്ങള െട േദവന്മാെര അവിെട ഉേപക്ഷിച്ച ; അവെയ തീയിലിട്ട
ചുട്ട കളയുവാൻ ദാവീദ് കല്പിച്ച . 13 െഫലിസ്ത്യർ പിെന്നയും താഴ്വരയിൽ
അണിനിരന്നു. 14ദാവീദ്പിെന്നയുംൈദവേത്താടുഅരുളപ്പാട് േചാദിച്ചേപ്പാൾ
ൈദവം അവേനാട:് “അവരുെട പിന്നാെല െചല്ലാെത അവെര വളഞ്ഞ്,
ബാഖാവൃക്ഷങ്ങൾക്ക് എതിെര അവരുെട േനെര െചല്ല ക. 15 അവർ
അണിയണിയായി നടക്കുന്ന ശബ്ദം ബാഖാവൃക്ഷങ്ങള െട മുകളിൽകൂടി
േകട്ടാൽ നീ പടയ്ക്കു പുറെപ്പടുക; െഫലിസ്ത്യരുെട ൈസന്യെത്ത
േതാല്പിക്കുവാൻ ൈദവം നിനക്ക് മുമ്പായി പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു
അരുളിെച്ചയ്തു; 16 ൈദവം കല്പിച്ചതുേപാെല ദാവീദ് െചയ്തു; അവർ
ഗിെബേയാൻ മുതൽ േഗെസർവെര െഫലിസ്ത്യ ൈസന്യെത്ത േതാല്പിച്ച .
17 ദാവീദിെന്റ കീർത്തി സകലേദശങ്ങളിലും വ്യാപിച്ച . യേഹാവ,
ദാവീദിെനക്കുറിച്ച ള്ളഭയംസർവ്വജാതികൾക്കും വരുത്തുകയും െചയ്തു.

15
1 ദാവീദ് തനിക്കുേവണ്ടി ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അരമനകെള
ഉണ്ടാക്കി; ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകത്തിനായി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കി,
അതിന് ഒരു കൂടാരവും അടിച്ച . 2 അന്ന് ദാവീദ:് “േലവ്യർ മാ്രതമാണ്
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ചുമേക്കണ്ടത്; അവെരയേല്ലാ ൈദവത്തിെന്റ
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െപട്ടകം ചുമക്കുവാനും അവിടുേത്തക്ക് എന്നും ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാനും
യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത”് എന്ന് പറഞ്ഞു. 3അങ്ങെന ദാവീദ്
യേഹാവയുെട െപട്ടകം താൻ അതിനായി ഒരുക്കിയ സ്ഥലേത്തക്ക്
െകാണ്ടുവരുവാൻ എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും െയരൂശേലമിൽ
കൂട്ടിവരുത്തി. 4 ദാവീദ് അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാെരയും േലവ്യെരയും
കൂട്ടിവരുത്തി. 5 െകഹാത്യരിൽ ്രപധാനിയായ ഊരീേയലിെനയും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ നൂറ്റിരുപത് (120) േപെരയും 6 െമരാര്യരിൽ ്രപധാനിയായ
അസായാെവയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ ഇരുനൂറ്റിരുപതുേപെരയും
(220) 7 െഗർേശാമ്യരിൽ ്രപധാനിയായ േയാേവലിെനയും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ നൂറ്റിമുപ്പതുേപെരയും (130) 8 എലീസാഫാന്യരിൽ
്രപധാനിയായ െശമയ്യാെവയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
ഇരുനൂറുേപെരയും (200) 9െഹേ്രബാന്യരിൽ ്രപധാനിയായഎലീേയലിെനയും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ എൺപതു േപെരയും 10 ഉസ്സീേയല്യരിൽ
്രപധാനിയായ അമ്മീനാദാബിെനയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
നൂറ്റിപ്പ്രന്തണ്ടുേപെരയും (112) ആണ് ദാവീദ് കൂട്ടിവരുത്തിയത.് 11 ദാവീദ്
പുേരാഹിതന്മാരായ സാേദാക്കിെനയും അബ്യാഥാരിെനയും ഊരീേയൽ,
അസായാവ്, േയാേവൽ, െശമയ്യാവ്, എലീേയൽ, അമ്മീനാദാബ് എന്നീ
േലവ്യെരയും വിളിപ്പിച്ച അവേരാടു പറഞ്ഞത്: 12 നിങ്ങൾ േലവ്യരുെട
പിതൃഭവനങ്ങളിൽ തലവന്മാരേല്ലാ; നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരും
യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായയേഹാവയുെട െപട്ടകം,ഞാൻഅതിനുേവണ്ടി
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങെളത്തേന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കുക. 13ആദിയിൽ നിങ്ങൾ അത് െചയ്തില്ല, അതുെകാണ്ട്
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നെമ്മ ശിക്ഷിച്ച ; അന്ന് നാം അവെന
നിയമ്രപകാരമല്ലേല്ലാഅേന്വഷിച്ചത് 14അങ്ങെനപുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട െപട്ടകം െകാണ്ടുവരുവാൻ
തങ്ങെള തേന്ന ശുദ്ധീകരിച്ച . 15 േലവ്യരുെട പു്രതന്മാർ യേഹാവയുെട
വചന്രപകാരം േമാെശ കല്പിച്ചതുേപാെല ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകെത്ത
അതിെന്റ തണ്ടുകൾ തങ്ങള െട ചുമലിൽ വച്ച ചുമന്നു. 16 പിെന്ന
ദാവീദ് േലവ്യരിെല ്രപധാനികേളാടു വീണ, കിന്നരം, ൈകത്താളം
എന്നീ വാദ്യങ്ങളാൽ സേന്താഷനാദം ഉച്ചത്തിൽ മുഴേക്കണ്ടതിന്
സംഗീതക്കാരായ തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാെര നിയമിക്കുവാൻ കല്പിച്ച .
17 അങ്ങെന േലവ്യർ േയാേവലിെന്റ മകനായ േഹമാെനയും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരിൽ േബെരഖ്യാവിെന്റ മകനായ ആസാഫിെനയും
അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ െമരാര്യരിൽ കൂശായാവിെന്റ മകനായ
ഏഥാെനയും 18 അവേരാടുകൂെട രണ്ടാം തരത്തിെല തങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരായ െസഖര്യാവ,് േബൻ, യാസീേയൽ, െശമീരാേമാത്ത,്
െയഹീേയൽ, ഉന്നി, എലീയാബ,് െബനായാവ്, മയേസയാവ്, മത്ഥിഥ്യാവ,്
എലീെഫേലഹൂ, മിക്േനയാവ,് ഓേബദ-്ഏേദാം, െയയീേയൽ എന്നിവെര
വാതിൽകാവല്ക്കാരായും നിയമിച്ച . 19 സംഗീതക്കാരായ േഹമാനും
ആസാഫും ഏഥാനും താ്രമംെകാണ്ടുള്ള ൈകത്താളങ്ങൾ െകാട്ട വാൻ
നിയമിക്കെപ്പട്ട 20 െസഖര്യാവ,് അസീേയൽ, െശമീരാേമാത്ത,്
െയഹീേയൽ, ഉന്നി, എലീയാബ,് മയേസയാവ്, െബനായാവ് എന്നിവർ
അലാേമാത്ത് രാഗത്തിൽ വീണകൾ വായിക്കുവാൻ നിയമിക്കെപ്പട്ട .
21 മത്ഥിഥ്യവ്, എലീെഫേലഹൂ, മിക്േനയാവ്, ഓേബദ്-ഏേദാം, െയയീേയൽ,
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അസസ്യാവ് എന്നിവർ െശമീനീത്ത് രാഗത്തിൽ കിന്നരം വായിക്കുവാനും
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 22 വാഹകന്മാരായ േലവ്യരിൽ ്രപധാനിയായ
െകനന്യാവു െപട്ടകം വഹിക്കുന്നതിന് േമൽവിചാരകനായിരുന്നു;
അവൻ അതിൽ സമർത്ഥനായിരുന്നു. 23 േബെരഖ്യാവും എല്ക്കാനയും
െപട്ടകത്തിന് വാതിൽകാവല്ക്കാർ ആയിരുന്നു. 24 െശബന്യാവ,്
േയാശാഫാത്ത,് െനഥനേയൽ, അമാസായി, െസഖര്യാവ്, െബനായാവ്,
എെലയാസാർ എന്നീ പുേരാഹിതന്മാർ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകത്തിന്
മുമ്പിൽ കാഹളം ഊതി; ഓേബദ-്ഏേദാമും െയഹീയാവും െപട്ടകത്തിന്
വാതിൽകാവല്ക്കാർ ആയിരുന്നു. 25 ഇങ്ങെന ദാവീദും യി്രസാേയൽ
മൂപ്പന്മാരും സഹ്രസാധിപന്മാരും യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം ഓേബദ-്
ഏേദാമിെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന് സേന്താഷേത്താെട െകാണ്ടുവരുവാൻ
േപായി. 26 യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകത്തിെന്റ വാഹകന്മാരായ
േലവ്യെര ൈദവം സഹായിച്ചതുെകാണ്ടു അവർ ഏഴു കാളെയയും ഏഴു
ആട്ട െകാറ്റെനയുംയാഗംകഴിച്ച . 27ദാവീദും െപട്ടകവാഹകന്മാരായ േലവ്യർ
ഒെക്കയും സംഗീതക്കാരും സംഗീതക്കാേരാടുകൂെട വാഹക്രപമാണിയായ
െകനന്യാവും പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിച്ച ; ദാവീദ് പഞ്ഞിനൂൽ
െകാണ്ടുള്ള എേഫാദ് ധരിച്ച . 28 അങ്ങെന യി്രസാേയെലാക്കയും
ആർേപ്പാടും കാഹളനാദേത്താടും തൂര്യങ്ങള െടയും ൈകത്താളങ്ങള െടയും
ധ്വനിേയാടുംകൂടി കിന്നരവും വീണയും വായിച്ച െകാണ്ടു യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകം െകാണ്ടുവന്നു. 29 എന്നാൽ യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ െശൗലിെന്റ മകളായ മീഖൾ
കിളിവാതിലിൽകൂടി േനാക്കി, ദാവീദ് രാജാവ് നൃത്തം െചയ്യന്നതും
പാടുന്നതും കണ്ടുഹൃദയത്തിൽഅവെനനിന്ദിച്ച .

16
1 ഇങ്ങെന അവർ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം െകാണ്ടുവന്ന് ദാവീദ്
അതിനായിട്ട് അടിച്ചിരുന്ന കൂടാരത്തിനകത്ത് െവച്ച ; പിെന്ന അവർ
ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
കഴിച്ച . 2 ദാവീദ് േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച്
തീർന്നേശഷം ജനെത്തയേഹാവയുെട നാമത്തിൽഅനു്രഗഹിച്ച . 3അവൻ
യി്രസാേയലിൽ എല്ലാവർക്കും, ഓേരാ പുരുഷനും, സ്്രതീക്കും ഓേരാ
അപ്പവും ഓേരാ ഖണ്ഡം ഇറച്ചിയും ഓേരാ മുന്തിരിങ്ങാക്കട്ട വീതവും
വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തു.

4 അവൻ യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു കീർത്തനവും വന്ദനവും സ്േതാ്രതവും
െചയ്യ വാൻ േലവ്യരിൽനിന്ന് ശു്രശൂഷകന്മാെര നിയമിച്ച . 5 ആസാഫ്
തലവൻ; രണ്ടാമൻ െസഖര്യാവ;് പിെന്ന െയയീേയൽ, െശമീരാേമാത്ത,്
െയഹീേയൽ, മത്ഥിഥ്യാവ,് എലീയാബ,് െബനായാവ,് ഓേബദ്-ഏേദാം,
െയയീേയൽഎന്നിവർവീണയുംകിന്നരവുംവായിച്ച ;ആസാഫ്ൈകത്താളം
െകാട്ടി. 6പുേരാഹിതന്മാരായ െബനായാവും െയഹസീേയലുംൈദവത്തിെന്റ
നിയമെപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽപതിവായി കാഹളംഊതി.

7 ദാവീദ് അന്ന് തേന്ന, യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതം െചേയ്യണ്ടതിന്
ആസാഫിനുംഅവെന്റസേഹാദരന്മാർക്കുംഈസ്േതാ്രതഗീതം നൽകി:
8യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്ത്;അവിടുെത്തനാമെത്തആരാധിപ്പിൻ;
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ജാതികള െടഇടയിൽഅവിടുെത്ത ്രപവൃത്തികെളഅറിയിക്കുവിൻ;
9യേഹാവയ്ക്കു പാടി കീർത്തനം െചയ്യ വിൻ;
അവിടുന്ന് െചയ്തഅത്ഭുതങ്ങെള ഒെക്കയും വർണ്ണിപ്പിൻ.
10അവിടുെത്തവിശുദ്ധനാമത്തിൽപുകഴുവിൻ;
യേഹാവെയഅേന്വഷിക്കുന്നവരുെടഹൃദയംസേന്താഷിക്കെട്ട.
11യേഹാവെയയുംഅവിടുെത്തശക്തിെയയും േതടുവിൻ;
അവിടുെത്തമുഖം നിരന്തരംഅേന്വഷിക്കുവിൻ.
12അവിടുെത്തദാസനായയി്രസാേയലിെന്റ*സന്താനേമ,
അവിടുന്ന് െതരെഞ്ഞടുത്തയാേക്കാബ് പു്രതന്മാേര,
13 അവിടുന്ന് െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങള ം അരുളിെച്ചയ്ത അടയാളങ്ങള ം

വിധികള ംഓർത്തുെകാൾവിൻ.
14അവിടുന്നേല്ലാ നമ്മുെടൈദവമായയേഹാവ;
അവിടുെത്തന്യായവിധികൾസർവ്വഭൂമിയിലുമുണ്ടു.
15അവിടുെത്തവചനംആയിരം തലമുറേയാളവും
അവിടുെത്തനിയമംഎേന്നക്കുംഓർത്തുെകാൾവിൻ.
16അ്രബാഹാേമാടുഅവിടുന്ന്െചയ്തനിയമവുംയിസ്ഹാക്കിേനാടുെചയ്ത

സത്യവും തേന്ന.
17അതിെനഅവിടുന്ന് യാേക്കാബിന് ഒരു ്രപമാണമായും
യി്രസാേയലിെനാരു ശാശ്വതനിയമമായും ഉറപ്പിച്ച .
18ഞാൻനിനക്ക്അവകാശമായി കനാൻേദശെത്തതരുംഎന്നുകല്പിച്ച .
19അവർഎണ്ണത്തിൽകുറഞ്ഞുചുരുക്കംേപരും
പരേദശികള ംആയിരിക്കുേമ്പാഴും
20അവർഒരു ജാതിെയവിട്ട മെറ്റാരു ജാതിയിേലക്കും
ഒരു രാജ്യം വിട്ട മെറ്റാരു വംശത്തിേലക്കും േപാകുേമ്പാഴും
21ആരുംഅവെരപീഡിപ്പിപ്പാൻഅവിടുന്ന്സമ്മതിച്ചില്ല;
അവർക്കുേവണ്ടി രാജാക്കന്മാെരശാസിച്ച് പറഞ്ഞത:്
22എെന്റഅഭിഷിക്തന്മാെര െതാടരുത;്
എെന്റ ്രപവാചകർക്കു േദാഷം െചയ്കയുമരുതു.
23സർവ്വഭൂവാസികേള,യേഹാവയ്ക്കു പാടുവിൻ;
ദിനംേതാറുംഅവിടുെത്തരക്ഷെയ ്രപസ്താവിപ്പിൻ.
24ജാതികള െട നടുവിൽഅവിടുെത്തമഹത്വവും
സർവ്വവംശങ്ങള െടയും മേദ്ധ്യഅവിടുെത്തഅത്ഭുതങ്ങള ം ്രപേഘാഷിപ്പിൻ.
25യേഹാവവലിയവനുംഅത്യന്തംസ്തുത്യനും
സർവ്വേദവന്മാരിലുംഅതിഭയങ്കരനുമേല്ലാ.
26ജാതികള െടസകലേദവന്മാരും വി്രഗഹങ്ങൾഅേ്രത;
എന്നാൽ യേഹാവ ആകാശെത്ത ചെമച്ചവൻ ആകുന്നു. 27 മഹത്വവും

േതജസ്സ ംഅവിടുെത്തസന്നിധിയിലും
ബലവുംആനന്ദവുംഅവെന്റവാസസ്ഥലത്തിലും ഉണ്ട്.
28 ജാതികള െട കുലങ്ങേള, യേഹാവയ്ക്ക് മഹത്വവും ശക്തിയും

െകാടുക്കുവിൻ;
29യേഹാവയ്ക്ക്അവിടുെത്തനാമത്തിെന്റ മഹത്വം െകാടുക്കുവിൻ;
കാഴ്ചയുമായിഅവിടുെത്തസന്നിധിയിൽ െചല്ല വിൻ;
വിശുദ്ധഅലങ്കാരം ധരിച്ച െകാണ്ടുയേഹാവെയനമസ്കരിപ്പിൻ.

* 16. 12 യി്രസാേയലിെന്റഅ്രബാഹാമിെന്റ
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30സർവ്വഭൂമിേയ,അവിടുെത്തസന്നിധിയിൽനടുങ്ങുക;
ഭൂതലംകുലങ്ങാതവണ്ണംസ്ഥാപിതമാകുന്നു.
31സ്വർഗ്ഗംആനന്ദിക്കെട്ട; ഭൂമി ഉല്ലസിക്കെട്ട;
യേഹാവവാഴുന്നുഎന്ന്അവർജാതികള െട മേദ്ധ്യ േഘാഷിക്കെട്ട.
32സമു്രദവുംഅതിെന്റപൂർണ്ണതയും മുഴങ്ങെട്ട.
വയലുംഅതിലുള്ളെതാെക്കയുംആഹ്ലാദിക്കെട്ട.
33അന്ന്വനത്തിെലവൃക്ഷങ്ങൾയേഹാവയുെട മുമ്പിൽആർക്കും;
അവൻഭൂമിെയവിധിക്കുവാൻവരുന്നുവേല്ലാ.
34യേഹാവക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ വീൻ;
അവൻനല്ലവനേല്ലാ;അവെന്റദയഎേന്നക്കുമുള്ളതു.
35ഞങ്ങള െട രക്ഷയായൈദവേമ,ഞങ്ങെള േമാചിപ്പിേക്കണേമ;
തിരുനാമെത്തവാഴ്ത്തി നിെന്റസ്തുതിയിൽപുകഴുവാൻ
ജാതികള െട ഇടയിൽനിന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഞങ്ങെള േമാചിപ്പിേക്കണേമ

എന്നുപറവിൻ.
36യി്രസാേയലിൻൈദവമായയേഹാവഎന്നുംഎേന്നക്കുംവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.
സകലജനവും “ആേമൻ”എന്നുപറഞ്ഞുയേഹാവെയസ്തുതിച്ച .

37 ഇങ്ങെന െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ദിവസം്രപതിയുള്ള ശു്രശൂഷ
ആവശ്യംേപാെല നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതിന് ആസാഫിെനയും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാെരയും നിയമിച്ച . 38അവേരാെടാപ്പം ഒേബദ-്ഏേദാമിെനയും
അവരുെട സേഹാദരന്മാരായഅറുപെത്തട്ട (68) േപെരയും യേഹാവയുെട
െപട്ടകത്തിന്മുമ്പിലും െയദൂഥൂെന്റ മകനായ ഓേബദ-്ഏേദാമിെനയും
േഹാസെയയും വാതിൽകാവല്ക്കാരായും നിർത്തി. 39 പുേരാഹിതനായ
സാേദാക്കിെനയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാെരയും
ഗിെബേയാനിെല പൂജാഗിരിയിൽ യേഹാവയുെട തിരുനിവാസത്തിന്മുമ്പിൽ
യേഹാവ യി്രസാേയലിേനാടു കല്പിച്ചിട്ട ള്ള 40അവെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന ്രപകാരെമാെക്കയും രാവിെലയും ൈവകുേന്നരവും
നിത്യം േഹാമപീഠത്തിേന്മൽ യേഹാവക്കു 41 േഹാമയാഗം കഴിക്കുവാൻ
നിയമിച്ച . അവേരാടുകൂെട േഹമാൻ, െയദൂഥൂൻ മുതലായി േപർവിവരം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന േ്രശഷ്ഠന്മാെരയും അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളതു
എന്നിങ്ങെന യേഹാവക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ വാനും നിയമിച്ച .
42 അവേരാെടാപ്പം േഹമാെനയും െയദൂഥൂെനയും കാഹളം, ൈകത്താളം
എന്നിങ്ങെന ദിവ്യസംഗീതത്തിനായുള്ള വാദ്യങ്ങെള ധ്വനിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
നിയമിച്ച ; െയദൂഥൂെന്റ പു്രതന്മാർ വാതിൽകാവല്ക്കാർ ആയിരുന്നു;
43 പിെന്ന സർവ്വജനവും ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട വീട്ടിേലക്കു േപായി;
ദാവീദും തെന്റകുടുംബെത്തഅനു്രഗഹിപ്പാൻ മടങ്ങിേപ്പായി.

17
1 ദാവീദ് തെന്റ അരമനയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാൾ
നാഥാൻ്രപവാചകേനാട് “ഇതാ ഞാൻ േദവദാരുെകാണ്ടുള്ള അരമനയിൽ
താമസിക്കുന്നു; യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകേമാ തിരശ്ശീലകൾക്കു
കീെഴ ഇരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 2 നാഥാൻ ദാവീദിേനാട:് “നിെന്റ
താല്പര്യംേപാെലെയാെക്കയും െചയ്താലും; യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ട”് എന്നു പറഞ്ഞു. 3 എന്നാൽ അന്ന് രാ്രതി നാഥാന് ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാടുണ്ടായെതന്തന്നാൽ: 4 “നീ െചന്ന് എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാടു
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പറയുക: യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു; എനിക്ക് വസിപ്പാനുള്ള
ആലയം പണിേയണ്ടത് നീയല്ല. 5 ഞാൻ യി്രസാേയലിെന െകാണ്ടുവന്ന
നാൾമുതൽഇന്നുവെരയുംഞാൻഒരുആലയത്തിൽവാസം െചയ്യാെതഒരു
കൂടാരത്തിൽനിന്ന് മെറ്റാരു കൂടരത്തിേലക്കും, ഒരു സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
നിന്ന് മെറ്റാന്നിേലക്കും സഞ്ചരിച്ച . 6യി്രസാേയലിേനാടുകൂെട യാ്രതെചയ്ത
സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിെടെവെച്ചങ്കിലും എെന്റ ജനെത്ത േമയിപ്പാൻ ഞാൻ
കല്പിച്ചാക്കിയ യി്രസാേയൽ ന്യായാധിപതിമാരിൽആേരാെടങ്കിലും: നിങ്ങൾ
എനിക്ക് േദവദാരുെകാണ്ടു ഒരു ആലയം പണിയാെതയിരിക്കുന്നത്
എന്ത് എന്ന് ഒരു വാക്കു ഞാൻ കല്പിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 7 അതുെകാണ്ട് നീ
എെന്റ ഭൃത്യനായ ദാവീദിേനാട് പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നീ എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന്
്രപഭുവായിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്ന പുല്പ റത്ത് നിന്ന,് ആടുകെള
േനാക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന എടുത്തു. 8 നീ യാ്രതെചയ്ത എല്ലാ സ്ഥലത്തും
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരുന്ന് നിെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കികളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയിലുള്ള മഹാന്മാരുെട
നാമംേപാെല ഒരു നാമം ഞാൻ നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കും. 9 ഞാൻ എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിന് ഒരു സ്ഥലം കല്പിച്ച െകാടുക്കയും അവർ ആ
സ്ഥലത്തു താമസിച്ച് അവിെടനിന്ന് ഇളകാെത അവെര നടുകയും
െചയ്യ ം; പണ്ടെത്തേപ്പാെലയും എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന് ഞാൻ
ന്യായാധിപന്മാെര കല്പിച്ചാക്കിയ കാലെത്തേപ്പാെലയും ഇനി ദുഷ്ടന്മാർ
അവെര നശിപ്പിക്കുകയില്ല. 10 ഞാൻ നിെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും
കീഴടക്കും; യേഹാവ നിനക്ക് ഒരു ഭവനം പണിയുെമന്നും ഞാൻ നിേന്നാട്
അറിയിക്കുന്നു. 11 നിെന്റ ജീവിതകാലം തികയുേമ്പാൾ, നീ നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെടഅടുക്കൽേപാകും.അേപ്പാൾഞാൻനിെന്റപു്രതന്മാരിൽ
ഒരുവനായ നിെന്റ സന്തതിെയ എഴുേന്നല്പിക്കയും അവെന്റ രാജത്വം
സ്ഥിരമാക്കുകയുംെചയ്യ ം. 12അവൻഎനിക്ക്ഒരുആലയംപണിയും;ഞാൻ
അവെന്റസിംഹാസനംഎേന്നക്കുംസ്ഥിരമാക്കും. 13ഞാൻഅവന്പിതാവും
അവൻഎനിക്ക്പു്രതനുംആയിരിക്കും;നിെന്റമുൻഗാമിേയാട്ഞാൻഎെന്റ
കൃപ എടുത്തുകളഞ്ഞതുേപാെല അവേനാട് അത് എടുത്തു കളകയില്ല.
14ഞാൻഅവെനഎെന്റആലയത്തിലുംഎെന്റ രാജത്വത്തിലും എേന്നക്കും
നിലനിർത്തും; അവെന്റ സിംഹാസനവും എേന്നക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും”.
15 ഈ വാക്കുകള ം ഈ ദർശനവും എല്ലാം നാഥാൻ ദാവീദിേനാടു
്രപസ്താവിച്ച .

16അേപ്പാൾ ദാവീദ ്രാജാവ് അകത്ത് െചന്ന് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ഇരുന്ന് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു “യേഹാവയായ ൈദവേമ, അവിടുന്ന് എെന്ന
ഇ്രതേത്താളം അനു്രഗഹിക്കുവാൻ ഞാൻ ആർ? എെന്റ ഭവനത്തിന്
എന്ത് േമന്മ? 17അവിടുെത്ത ദൃഷ്ടിയിൽ ഇത് നിസ്സാരം എന്നു േതാന്നീട്ട
യേഹാവയായ ൈദവേമ, വരുവാനുള്ള ദീർഘകാലേത്തക്കു അടിയെന്റ
ഭവനെത്തക്കുറിച്ച് അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്കയും, േ്രശഷ്ഠപദവിയിലുള്ള
മനുഷ്യെന്റ അവസ്ഥെക്കാത്തവണ്ണം എെന്ന ആദരിക്കയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 18അടിയന് നൽകിയ ബഹുമാനെത്തക്കുറിച്ച ദാവീദ്
ഇനി എന്ത് പറയാനാണ?് അവിടുന്ന് അടിയെന അറിയുന്നുവേല്ലാ.
19 യേഹാേവ, അടിയൻ നിമിത്തവും അങ്ങയുെട ്രപസാദ്രപകാരവും
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അങ്ങ് ഈ വൻകാര്യങ്ങെളല്ലാം ്രപവർത്തിച്ച . അവിടുന്ന് അവ
എല്ലാം അറിയിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു. 20 ഞങ്ങൾ സ്വന്തെചവിെകാണ്ടു
േകട്ടെതാെക്കയും ഓർത്താൽ യേഹാേവ, അങ്ങെയേപ്പാെല ആരുമില്ല;
അങ്ങ് അല്ലാെത ഒരു ൈദവവുമില്ല. 21 മി്രസയീമിൽനിന്ന് അവിടുന്ന്
വീെണ്ടടുത്ത സ്വന്ത ജനമായ യി്രസാേയലിെനേപ്പാെല ഭൂമിയിൽ മെറ്റാരു
ജാതിയില്ല, വലിയതും ഭയങ്കരവുമായ കാര്യങ്ങൾ െചയ്ത് അവിടുെത്ത
ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ജാതികെള നീക്കിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങെന ഒരു
നാമം സമ്പാദിച്ച 22 അങ്ങയുെട ജനമായ യി്രസാേയലിെന അവിടുന്ന്
എേന്നക്കും സ്വന്തജനമാക്കുകയും അവർക്ക് ൈദവമായ്തീരുകയും
െചയ്തു. 23 ആകയാൽ യേഹാേവ, ഇേപ്പാൾ അവിടുന്ന്
അടിയെനയും അടിയെന്റ ഭവനെത്തയുംകുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്ത വചനം
എേന്നക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കെട്ട; അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
്രപവർത്തിേക്കണേമ, 24 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമാകുന്നു; യി്രസാേയലിന് ൈദവം തെന്ന’ എന്നിങ്ങെന അവിടുെത്ത
നാമം എേന്നക്കും സ്ഥിരെപ്പട്ട മഹത്വെപ്പടെട്ട. അങ്ങയുെട ദാസനായ
ദാവീദിെന്റ ഭവനം തിരുമുമ്പാെക നിലനില്ക്കയും െചയ്യ മാറാകെട്ട.
25 എെന്റ ൈദവേമ, അടിയന് അവിടുന്ന് ഒരു ഭവനം പണിയുെമന്നു
െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നിരിക്കുന്നു;അതുെകാണ്ട് അടിയൻ തിരുസന്നിധിയിൽ
്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ ൈധര്യം്രപാപിച്ച . 26 ആകയാൽ യേഹാേവ,
അവിടുന്ന് തെന്ന ൈദവം; അടിയന് ഈ നന്മെയ അങ്ങ് വാഗ്ദാനം
െചയ്തുമിരിക്കുന്നു. 27 അതുെകാണ്ട് അടിയെന്റ ഗൃഹം തിരുമുമ്പാെക
എേന്നക്കും ഇരിേക്കണ്ടതിന് അതിെന അനു്രഗഹിപ്പാൻ അങ്ങയ്ക്ക്
്രപസാദം േതാന്നിയിരിക്കുന്നു; യേഹാേവ, നീ അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അത്
എേന്നക്കുംഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ട ം ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

18
1 അതിന് െറേശഷം ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെര േതാല്പിച്ച കീഴടക്കി, ഗത്തും
അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽനിന്ന് പിടിച്ച .
2 പിെന്ന അവൻ േമാവാബിെന േതാല്പിച്ച ; േമാവാബ്യർ ദാവീദിെന്റ
ദാസന്മാരായി *കാഴ്ച െകാണ്ടുവന്നു. 3 േസാബാരാജാവായ ഹദേദെസർ
്രഫാത്ത് നദീതീരത്ത് തെന്റആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുവാൻ േപായേപ്പാൾ ദാവീദ്
അവെനയും ഹമാത്തിൽെവച്ച േതാല്പിച്ച . 4 അവെന്റ വക ആയിരം
രഥങ്ങെളയും ഏഴായിരം കുതിരപ്പടയാളികേളയും ഇരുപതിനായിരം
†കാലാള കെളയും ദാവീദ് പിടിച്ച ; ദാവീദ് അവയിൽ നൂറു രഥകുതിരകെള
എടുത്തേശഷം േശഷിച്ച രഥകുതിരകള െട ‡കുതിഞരമ്പു െവട്ടിക്കളഞ്ഞു.
5 േസാബാരാജാവായ ഹദേദെസരിെന സഹായിക്കുവാൻ ദേമ്മെശക്കിെല
അരാമ്യർ വന്നേപ്പാൾ ദാവീദ് അരാമ്യരിൽ ഇരുപതിനായിരം േപെര വധിച്ച .
6 പിെന്ന ദാവീദ് ദേമ്മെശക്കിേനാടു േചർന്ന അരാമിൽ കാവല്പട്ടാളങ്ങെള
താമസിപ്പിച്ച ; അരാമ്യരും ദാവീദിന് ദാസന്മാരായി കാഴ്ച െകാണ്ടുവന്നു;
ഇങ്ങെന ദാവീദ് േപായിടെത്താെക്കയും യേഹാവ അവന് ജയം നല്കി.
7 ഹദേദെസരിെന്റ ദാസന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന െപാൻപരിചകെള ദാവീദ്

* 18. 2 കാഴ്ച - തങ്ങള െട വിേധയത്വം കാണിക്കുവനായി േമലധികാരികൾക്ക് െകാടുക്കുന്ന
ഉപഹാരം † 18. 4 കാലാള കൾ -നിലത്തുനിന്ന് യുദ്ധം െചയ്യന്നൈസന്യം ‡ 18. 4 കുതിഞരമ്പ് -
പിന്തുടയുെടഞരമ്പ് മുറിച്ച കളഞ്ഞ് േശഷിയില്ലാതാക്കുക
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പിടിെച്ചടുത്ത് െയരൂശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു. 8 ഹദേദെസരിെന്റ
പട്ടണങ്ങളായ തിബ്ഹാത്തിൽനിന്നും കൂനിൽനിന്നും ധാരാളം താ്രമവും
െകാണ്ടുവന്നു; അതുെകാണ്ട് ശേലാേമാൻ താ്രമക്കടലും സ്തംഭങ്ങള ം
താ്രമപാ്രതങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി. 9 എന്നാൽ ദാവീദ് േസാബാരാജാവായ
ഹദേദെസരിെന്റ ൈസന്യെത്തെയല്ലാം േതാല്പിച്ച കളഞ്ഞു എന്നു ഹമാത്ത ്
രാജാവായ േതാവൂ േകട്ട . അേപ്പാൾ 10 അവൻ ദാവീദ ് രാജാവിേനാടു
കുശലം േചാദിക്കുവാനും അവൻ ഹദേദെസരിേനാടു യുദ്ധംെചയ്തു
േതാല്പിച്ചതുെകാണ്ടു ദാവീദിെന അഭിനന്ദിപ്പാനും തെന്റ മകനായ
ഹേദാരാമിെന അയച്ച ; ഹദേദസരും േതാവൂവും തമ്മിൽ കൂടക്കൂെട
യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ െപാന്നു, െവള്ളി താ്രമം എന്നിവെകാണ്ടുള്ള
സകലവിധ സാധനങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്നു. 11 ദാവീദ ്രാജാവുഅവെയ താൻ
ഏേദാം, േമാവാബ്, അേമ്മാന്യർ, െഫലിസ്ത്യർ, അമാേലക്ക് മുതലായ
സകലജാതികള െട അടുക്കൽനിന്നും പിടിെച്ചടുത്ത െവള്ളിേയാടും
െപാന്നിേനാടുംകൂെട യേഹാവയ്ക്കു സമർപ്പിച്ച . 12 െസരൂയയുെട മകനായ
അബീശായി ഉപ്പ താഴ്വരയിൽവച്ച് ഏേദാമ്യരിൽ പതിെനണ്ണായിരംേപെര
സംഹരിച്ച . 13 ദാവീദ് ഏേദാമിൽ കാവൽൈസന്യെത്ത ആക്കി;
ഏേദാമ്യർ എല്ലാവരും അവന് ദാസന്മാർ ആയി. അങ്ങെന ദാവീദ്
േപായിടെത്താെക്കയും യേഹാവഅവന് ജയം നല്കി.

14 ഇങ്ങെന ദാവീദ് എല്ലാ യി്രസാേയലിനും രാജാവായി വാണു; തെന്റ
സകലജനത്തിനും നീതിയും ന്യായവും നടത്തി. 15 െസരൂയയുെട
മകനായ േയാവാബ് േസനാധിപതി ആയിരുന്നു; അഹീലൂദിെന്റ മകനായ
െയേഹാശാഫാത്ത് മ്രന്തിയും 16 അഹീത്തൂബിെന്റ മകനായ സാേദാക്കും
അബ്യാഥാരിെന്റ മകനായ അഹീേമെലക്കും പുേരാഹിതന്മാരും, ശവ്ശാ
ശാസ്്രതിയും 17 െയേഹായാദയുെട മകനായ െബനായാവ് േ്രകത്യർക്കും
േപ്ലത്യർക്കും അധിപതിയും ആയിരുന്നു; ദാവീദിെന്റ പു്രതന്മാർ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ ്രപധാനപരിചാരകന്മാരായിരുന്നു§.
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1അതിന ്െറേശഷംഅേമ്മാന്യരുെട രാജാവായ നാഹാശ് മരിച്ച ;അവെന്റ
മകൻഅവന്പകരംരാജാവായി. 2അേപ്പാൾദാവീദ:് “നാഹാശ്എേന്നാട് ദയ
കാണിച്ചതുെകാണ്ട്അവെന്റമകനായഹാനൂേനാട്ഞാനും ദയകാണിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവെന്റ അപ്പെനക്കുറിച്ച ഹാനൂേനാട്
ആശ്വാസവാക്കു പറയുവാൻ ദാവീദ് ദൂതന്മാെര അയച്ച . ദാവീദിെന്റ
ദൂതന്മാർ അേമ്മാന്യരുെട േദശത്ത് ഹാനൂെന്റ അടുക്കൽ അവെന
ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വന്നേപ്പാൾ 3 അേമ്മാന്യ്രപഭുക്കന്മാർ ഹാനൂേനാടു:
“ദാവീദ് നിെന്റ അപ്പേനാടുള്ള ബഹുമാനം െകാണ്ടാണ് നിെന്റ അടുക്കൽ
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവെര അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിനക്ക് േതാന്നുന്നുേവാ?
േദശെത്ത പരിേശാധിക്കുവാനും മുടിപ്പാനും ഒറ്റ േനാക്കുവാനും* അല്ലേയാ
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നത”് എന്നു പറഞ്ഞു.
4 അേപ്പാൾ ഹാനൂൻ ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാെര പിടിച്ച ക്ഷൗരം െചയ്യിച്ച †

അവരുെട അങ്കികൾ അരമുതൽ പാദം വെര മുറിച്ച കളഞ്ഞു വിട്ടയച്ച .
5 ചിലർ ആ പുരുഷന്മാരുെട വിവരം ദാവീദിേനാട് െചന്ന് അറിയിച്ച ;
§ 18. 17 പരിചാരകന്മാരായിരുന്നുപുേരാഹിതന്മാരായിരുന്ന * 19. 3 ഒറ്റ േനാക്കുക -രഹസ്യമായി
േനാക്കുക † 19. 4 െക്ഷൗരം െചയ്യ ക - മുടി മുറിച്ച കളയുക
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അവർ ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ചിരിക്കയാൽ ദാവീദ് അവെര എതിേരൽക്കുവാൻ
ആളയച്ച;് “നിങ്ങള െട താടി വളരുന്നതുവെര െയരിേഹാവിൽ താമസിച്ചിട്ട്
മടങ്ങിവരുവിൻ” എന്നു രാജാവു പറയിച്ച . 6 തങ്ങൾ ദാവീദിന്
െവറുപ്പായി എന്നു അേമ്മാന്യർ കണ്ടേപ്പാൾ ഹാനൂനും അേമ്മാന്യരും
െമെസാെപാത്താമ്യയിൽനിന്നും മയഖേയാടു േചർന്ന അരാമിൽനിന്നും
േസാബയിൽനിന്നും രഥങ്ങെളയും കുതിരപ്പടയാളികേളയും ആയിരം
താലന്ത് െവള്ളി െകാടുത്തു കൂലിക്ക് വാങ്ങി. 7അവർ മുപ്പത്തീരായിരം
രഥങ്ങെളയും മയഖാരാജാവിെനയും അവെന്റ പടജ്ജനെത്തയും കൂലിക്ക്
വാങ്ങി; അവർ വന്നു െമേദെബക്കു മുമ്പിൽ പാളയമിറങ്ങി; അേമ്മാന്യരും
അവരുെട പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നു വന്നുകൂടി പടയ്ക്കു പുറെപ്പട്ട . 8 ദാവീദ്
അത് േകട്ടേപ്പാൾ േയാവാബിെനയും വീരന്മാരുെട സകലൈസന്യെത്തയും
അയച്ച . 9അേമ്മാന്യർവന്ന്പട്ടണത്തിെന്റപടിവാതില്ക്കൽയുദ്ധത്തിനായി
അണിനിരന്നു; അവെര സഹായിക്കുവാൻ വന്ന രാജാക്കന്മാർ തനിച്ച
െവളി്രമ്പേദശത്തായിരുന്നു‡. 10തെന്റമുമ്പിലുംപിമ്പിലുംപടനിരന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു കണ്ടേപ്പാൾ േയാവാബ് എല്ലാ യി്രസാേയൽ വീരന്മാരിൽനിന്നും
ആള കെളതിരെഞ്ഞടുത്തുഅരാമ്യർെക്കതിെരഅണിനിരത്തി. 11േശഷിച്ച
പടജ്ജനെത്ത അവൻ തെന്റ സേഹാദരനായ അബീശായിെയ ഏല്പിച്ച ;
അവർഅേമ്മാന്യർെക്കതിെര അണിനിരന്നു. 12പിെന്നഅവൻ: “അരാമ്യർ
എേന്നക്കാൾ ശക്തി ്രപാപിച്ചാൽ നീ എനിക്ക് സഹായം െചേയ്യണം;
അേമ്മാന്യർ നിേന്നക്കാൾ ശക്തി ്രപാപിച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്ക് സഹായം
െചയ്യ ം. 13 ൈധര്യമായിരിക്ക; നാം നമ്മുെട ജനത്തിനും നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ പട്ടണങ്ങൾക്കും േവണ്ടി പുരുഷത്വം കാണിക്കുക; യേഹാവ
തനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളത് െചയ്യ മാറാകെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 14 പിെന്ന
േയാവാബും കൂെടയുള്ള ജനവും അരാമ്യേരാടു യുദ്ധത്തിന് െചന്നു; അവർ
അവെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി. 15 അരാമ്യർ ഓടിേപ്പായതു കണ്ടേപ്പാൾ
അേമ്മാന്യരും അതുേപാെല അവെന്റ സേഹാദരനായ അബീശായിയുെട
മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി, പട്ടണത്തിൽ കടന്നു; േയാവാബ് െയരൂശേലമിേലക്കു
േപാന്നു. 16 തങ്ങൾ യി്രസാേയലിേനാടു േതാറ്റ േപായി എന്നു അരാമ്യർ
കണ്ടേപ്പാൾഅവർ ദൂതന്മാെരഅയച്ച നദിക്കുഅക്കെരയുള്ളഅരാമ്യെര
വരുത്തി; ഹദേദെസരിെന്റ േസനാപതിയായ േശാഫക്ക് അവരുെട
നായകനായിരുന്നു. 17അത് ദാവീദിന് അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ അവൻ എല്ലാ
യി്രസാേയലിെനയും കൂട്ടി േയാർദ്ദാൻ കടന്നു അവർെക്കതിെര െചന്ന്
അവരുെട േനെര അണിനിരത്തി. ദാവീദ് അരാമ്യർക്കു േനെര പടക്ക്
അണിനിരത്തിയ േശഷം അവർ അവേനാട് പടേയറ്റ യുദ്ധംെചയ്തു.
18 എന്നാൽ അരാമ്യർ യി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി; ദാവീദ്
അരാമ്യരിൽഏഴായിരം േതരാളികെളയും നാല്പതിനായിരം കാലാള കെളയും
വധിച്ച ; േസനാപതിയായ േശാഫക്കിെനയും െകാന്നുകളഞ്ഞു.
19ഹദേദെസരിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ തങ്ങൾ യി്രസാേയലിേനാടു േതാറ്റ േപാെയന്ന്
കണ്ടിട്ട് ദാവീദിേനാടു സന്ധിെചയ്തു അവന് കീഴടങ്ങി; അേമ്മാന്യെര
സഹായിക്കുവാൻഅരാമ്യർ പിെന്ന ്രശമിച്ചതുമില്ല.
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1 അടുത്ത വർഷം രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടുന്ന സമയത്ത്

‡ 19. 9 െവളി്രമ്പേദശം -തുറസ്സായ ്രപേദശം
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േയാവാബ് ൈസന്യബലേത്താെട പുറെപ്പട്ട് അേമ്മാന്യരുെട േദശെത്ത
നശിപ്പിച്ച . അതിനുേശഷം രബ്ബെയ വളഞ്ഞു. ദാവീദ് െയരൂശേലമിൽ
താമസിച്ച . േയാവാബ് രബ്ബെയ ആ്രകമിച്ച് നശിപ്പിച്ച . 2 ദാവീദ് അവരുെട
രാജാവിെന്റ കിരീടം അവെന്റ തലയിൽനിന്നു എടുത്തു; അതിെന്റ തൂക്കം
ഒരു *താലന്ത് െപാന്ന് എന്നു കണ്ടു; അതിൽ രത്നങ്ങള ം പതിച്ചിരുന്നു;
അത് ദാവീദിെന്റ തലയിൽ െവച്ച ; അവൻ ആ പട്ടണത്തിൽനിന്നു
ധാരാളം †െകാള്ളയും െകാണ്ടുേപാന്നു. 3അവൻ അവിടുെത്ത ജനെത്ത
പുറത്തു െകാണ്ടുവന്ന് ‡ഈർച്ചവാള ം ഇരുമ്പ് പാരയും േകാടാലിയും
െകാണ്ടുള്ള േജാലികൾക്ക് നിയമിച്ച ; ഇങ്ങെന ദാവീദ് അേമ്മാന്യരുെട
എല്ലാപട്ടണങ്ങേളാടും െചയ്തു. പിെന്ന ദാവീദും സകലജനവും
െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

4 അതിന് െറേശഷം േഗെസരിൽെവച്ച െഫലിസ്ത്യേരാടു യുദ്ധം
ഉണ്ടായി; ആ സമയത്ത് ഹൂശാത്യനായ സിെബ്ബഖായി മല്ലന്മാരുെട
മക്കളിൽ ഒരുവനായ സിപ്പായിെയ െവട്ടിെക്കാന്നു; പിെന്ന അവർ
കീഴടങ്ങി. 5പിെന്നയും െഫലിസ്ത്യേരാടു യുദ്ധം ഉണ്ടായേപ്പാൾ യായീരിെന്റ
മകനായ എൽഹാനാൻ ഗിത്യനായ െഗാല്യാഥിെന്റ സേഹാദരനായ
ലഹ്മിെയ െവട്ടിെക്കാന്നു. അവെന്റ കുന്തത്തണ്ട് െനയ്ത്തുകാരെന്റ
പടപ്പ തടിേപാെല ആയിരുന്നു. 6 വീണ്ടും ഗത്തിൽെവച്ച യുദ്ധം ഉണ്ടായി;
അവിെട ദീർഘകായനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന് ഓേരാ
ൈകക്കും ആറുവിരൽ വീതവും ഓേരാ കാലിനും ആറ് വിരൽ വീതവും,
ആെക ഇരുപത്തിനാല് വിരൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവനും രഫാക്കു
ജനിച്ചവനായിരുന്നു. 7 അവൻ യി്രസാേയലിെന ധിക്കരിച്ചേപ്പാൾ
ദാവീദിെന്റ സേഹാദരനായ ശിെമയയുെട മകനായ േയാനാഥാൻ അവെന
െവട്ടിെക്കാന്നു. 8 ഇവർ ഗത്തിൽ രഫാക്കു ജനിച്ചവർ ആയിരുന്നു; അവർ
ദാവീദിെന്റയുംഅവെന്റ ദാസന്മാരുെടയും കയ്യാൽപട്ട േപായി.
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1 അനന്തരം സാത്താൻ യി്രസാേയലിന് വിേരാധമായി എഴുേന്നറ്റ
യി്രസാേയലിെനഎണ്ണ വാൻദാവീദിന് േതാന്നിച്ച . 2ദാവീദ് േയാവാബിേനാടും
ജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാേരാടും: “നിങ്ങൾ െചന്ന് േബർ-േശബമുതൽ
ദാൻവെര യി്രസാേയലിെന എണ്ണി അവരുെട സംഖ്യ ഞാൻഅറിേയണ്ടതിന്
െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അതിന് േയാവാബ്: “യേഹാവ
തെന്റ ജനെത്ത ഉള്ളതിൽ നൂറിരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കെട്ട; എങ്കിലും എെന്റ
യജമാനനായ രാജാേവ, അവർ ഒെക്കയും യജമാനെന്റ ദാസന്മാരല്ലേയാ?
യജമാനൻ ഈ കാര്യം അേന്വഷിക്കുന്നത് എന്ത?് യി്രസാേയലിന്
കുറ്റത്തിെന്റ കാരണമായി തീരുന്നത് എന്തിന?്” എന്നു പറഞ്ഞു.
4 എന്നാൽ േയാവാബിന് രാജാവിെന്റ കല്പന അനുസരിേക്കണ്ടിവന്നു.
അതുെകാണ്ട് േയാവാബ് പുറെപ്പട്ട എല്ലായി്രസാേയലിലുംകൂടി
സഞ്ചരിച്ച് െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിവന്നു. 5 േയാവാബ് ജനെത്ത
എണ്ണിയ സംഖ്യ ദാവീദിന് െകാടുത്തു: യി്രസാേയലിൽ േയാദ്ധാക്കൾ
എല്ലാംകൂടി പതിെനാന്നുലക്ഷംേപർ. െയഹൂദയിൽ േയാദ്ധാക്കൾ
നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം േപർ. 6 എന്നാൽ രാജാവിെന്റ

* 20. 2 ഒരു താലന്ത് - 33. 3കി. ്രഗാം † 20. 2 െകാള്ള -യുദ്ധം െചയ്ത് പിടിെച്ചടുത്തസാധനങ്ങൾ
‡ 20. 3 ഈർച്ചവാൾ -തടിഅറക്കുന്നവാൾ
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കല്പന േയാവാബിന് െവറുപ്പായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ േലവിെയയും
െബന്യാമീെനയും അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയില്ല. 7 ൈദവത്തിന്
ഈ കാര്യം അനിഷ്ടമായിരുന്നതുെകാണ്ടു അവൻ യി്രസാേയലിെന
ശിക്ഷിച്ച . 8അേപ്പാൾ ദാവീദ് ൈദവേത്താട്: “ഈകാര്യം െചയ്തതിനാൽ
ഞാൻ മഹാപാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു: എന്നാൽ അടിയെന്റ അകൃത്യം
ക്ഷമിേക്കണേമ: ഞാൻ വലിയ േഭാഷത്വം െചയ്തുേപായി” എന്നു
പറഞ്ഞു. 9 യേഹാവ ദാവീദിെന്റ ദർശകനായ ഗാദിേനാടു ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: 10 “നീ െചന്ന് ദാവീദിേനാട:് ‘ഞാൻ മൂന്നു കാര്യം നിെന്റ
മുമ്പിൽ െവക്കുന്നു; അവയിൽ ഒന്ന് തിരെഞ്ഞടുത്തുെകാൾക; അത്
ഞാൻ നിേന്നാട് െചയ്യ ം’ എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്നു
പറയുക. 11 അങ്ങെന ഗാദ് ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട:്
“യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 12 മൂന്നു വർഷെത്ത ക്ഷാമേമാ,
നിെന്റ ശ്രതുക്കള െട വാൾ നിെന്ന തുടർെന്നത്തി നീ മൂന്നുമാസം നിെന്റ
ശ്രതുക്കളാൽ നശിക്കേയാ, േദശത്ത് മൂന്നുദിവസം യേഹാവയുെട വാളായ
മാഹാമാരി ഉണ്ടായി യി്രസാേയൽേദശെത്താെക്കയും യേഹാവയുെട
ദൂതൻ സംഹാരം െചയ്കേയാ ഇവയിൽ ഒന്ന് തിരെഞ്ഞടുത്തുെകാൾക.
എെന്ന അയച്ചവേനാടു ഞാൻ എന്ത് മറുപടിയാണ് പറേയണ്ടത് എന്നു
ആേലാചിച്ച േനാക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 13 ദാവീദ് ഗാദിേനാട:് “ഞാൻ
വലിയ വിഷമത്തിലായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ഇേപ്പാൾ യേഹാവയുെട കയ്യിൽ
തേന്ന വീഴെട്ട; അവെന്റ കരുണ ഏറ്റവും വലിയതേല്ലാ; മനുഷ്യെന്റ കയ്യിൽ
ഞാൻ വീഴരുേത” എന്നു പറഞ്ഞു. 14അങ്ങെന യേഹാവ യി്രസാേയലിൽ
മഹാമാരി അയച്ച ; യി്രസാേയലിൽ എഴുപതിനായിരംേപർ വീണുേപായി.
15 ൈദവം െയരൂശേലമിെന നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ഒരു ദൂതെന അവിെട
അയച്ച ; അവൻ നശിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ യേഹാവ കണ്ട്, ആ
അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച അനുതപിച്ച് നാശം വരുത്തുന്ന ദൂതേനാട്:
“മതി, നിെന്റ ൈക പിൻവലിക്ക” എന്നു കല്പിച്ച , യേഹാവയുെട ദൂതൻ
െയബൂസ്യനായ ഒർന്നാെന്റ കളത്തിന്നരിെക നില ്ക്കയായിരുന്നു. 16 ദാവീദ്
തലെപാക്കി, യേഹാവയുെട ദൂതൻ വാൾ ഊരി െയരൂശേലമിന് മീെത
നീട്ടിപ്പിടിച്ച ംെകാണ്ട് ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും മേദ്ധ്യ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു.
ദാവീദും മൂപ്പന്മാരും രട്ട ടുത്തു സാഷ്ടാംഗം വീണു. 17 ദാവീദ് ൈദവേത്താട:്
“ജനെത്ത എണ്ണ വാൻ പറഞ്ഞവൻ ഞാനല്ലേയാ? േദാഷം െചയ്ത പാപി
ഞാൻആകുന്നു;ഈആടുകൾഎന്ത് െചയ്തിരിക്കുന്നു? യേഹാേവ,എെന്റ
ൈദവേമ, അവിടുെത്ത ൈക ബാധക്കായിട്ട അവിടുെത്ത ജനത്തിേന്മൽ
അല്ല,എെന്റേമലുംഎെന്റപിതൃഭവനത്തിേന്മലുംഇരിക്കെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞു.
18അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഗാദിേനാട് ദാവീദ് െചന്ന് െയബൂസ്യനായ
ഒർന്നാെന്റ കളത്തിൽ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിേയണെമന്നു
ദാവീദിേനാടു പറയുവാൻ കല്പിച്ച . 19 യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഗാദ്
പറഞ്ഞ വചന്രപകാരം ദാവീദ് െചന്നു. 20 ഒർന്നാൻ തിരിഞ്ഞ് ദൂതെന
കണ്ടു തെന്റ നാല് പു്രതന്മാരുമായി ഒളിച്ച . ഒർന്നാൻ േഗാതമ്പു െമതിച്ച
െകാണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു. 21 ദാവീദ് ഒർന്നാെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
ഒർന്നാൻ ദാവീദിെന കണ്ടു കളത്തിൽനിന്നു പുറത്തുെചന്ന് ദാവീദിെന്റ
മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ച . 22 ദാവീദ് ഒർന്നാേനാട:് “ഈ
കളത്തിെന്റസ്ഥലത്ത്ഞാൻയേഹാവയ്ക്ക് ഒരുയാഗപീഠം പണിേയണ്ടതിന്
അത് എനിക്ക് തേരണം; ബാധ ജനെത്ത വിട്ട മാേറണ്ടതിന് നീ അത്
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മുഴുവൻ വിലയ്ക്ക് എനിക്ക് തേരണം” എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അതിന്
ഒർന്നാൻദാവീദിേനാട:് “അത്എടുത്തുെകാൾക;യജമാനനായരാജാവിെന്റ
്രപസാദംേപാെല െചയ്തുെകാണ്ടാലും; ഇതാ ഞാൻ േഹാമയാഗത്തിന്
കാളകെളയും വിറകിന് െമതിവണ്ടികെളയും േഭാജനയാഗത്തിന് േഗാതമ്പും
തരുന്നു; എല്ലാം ഞാൻ തരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 24 ദാവീദ ് രാജാവു
ഒർന്നാേനാട:് “അങ്ങെന അല്ല; ഞാൻ മുഴുവൻ വിലയും നൽകിേയ അത്
വാങ്ങുകയുള്ള ; നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ യേഹാവയ്ക്കായിട്ട എടുക്കയില്ല;
െചലവുകൂടാെത േഹാമയാഗം കഴിക്കുകയും ഇല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
25 അങ്ങെന ദാവീദ് ആ സ്ഥലത്തിന് അറുനൂറു *േശെക്കൽ െപാന്ന്
ഒർന്നാന് െകാടുത്തു. 26 ദാവീദ് അവിെട യേഹാവയ്ക്കു ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച് യേഹാവേയാട്
്രപാർത്ഥിച്ച ; അവൻആകാശത്തിൽനിന്ന് േഹാമപീഠത്തിേന്മൽ തീ ഇറക്കി
അവന് ഉത്തരംഅരുളി. 27യേഹാവ ദൂതേനാട് കല്പിച്ച ;അവൻതെന്റവാൾ
വീണ്ടും ഉറയിൽഇട്ട .

28ആ കാലത്ത് െയബൂസ്യനായ ഒർന്നാെന്റ കളത്തിൽെവച്ച യേഹാവ
തെന്റ ്രപാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമരുളി എന്നു ദാവീദ് കണ്ടിട്ട് അവിെട യാഗം
അർപ്പിച്ച . 29 േമാെശ മരുഭൂമിയിൽെവച്ച ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന യേഹാവയുെട
തിരുനിവാസവും േഹാമപീഠവും അന്ന് ഗിെബേയാനിെല പൂജാഗിരിയിൽ
ആയിരുന്നു. 30 യേഹാവയുെട ദൂതെന്റ വാളിെന േപടിച്ചതുെകാണ്ടു
ൈദവേത്താടുഅരുളപ്പാട് േചാദിേക്കണ്ടതിന്അവിെട െചല്ല വാൻ ദാവീദിന്
കഴിഞ്ഞില്ല.
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1 “ഇത് യേഹാവയായ ൈദവത്തിെന്റ ആലയം; ഇത് യി്രസാേയലിന്
േഹാമപീഠം” എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു. 2 അനന്തരം ദാവീദ്
യി്രസാേയൽേദശത്തിെല അന്യജാതിക്കാെര കൂട്ടിവരുത്തുവാൻ
കല്പിച്ച ; ൈദവത്തിെന്റ ആലയം പണിയുവാൻ ചതുരക്കല്ല്
െചേത്തണ്ടതിന് അവൻ കല്പണിക്കാെര നിയമിച്ച . 3 ദാവീദ്
പടിവാതിൽകതകുകള െട ആണികൾക്കായിട്ട ം െകാളത്തുകൾക്കായിട്ട ം
ധാരാളം ഇരിമ്പും തൂക്കമില്ലാെത ധാരാളം താ്രമവും അനവധി േദവദാരുവും
ഒരുക്കിെവച്ച . 4 സീേദാന്യരും േസാര്യരും അനവധി േദവദാരു ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. “എെന്റ മകൻ ശേലാേമാൻ െചറുപ്പവും
അനുഭവസമ്പത്തില്ലാത്തവനും ആകുന്നു; യേഹാവയ്ക്കായി പണിേയണ്ട
ആലയേമാ കീർത്തിയും േശാഭയുംെകാണ്ട് സർവ്വേദശങ്ങൾക്കും
അതിമഹത്വമുള്ളതായിരിേക്കണം. 5ആകയാൽ ഞാൻ അതിനുേവണ്ടി
തയ്യാെറടുക്കും”എന്നു ദാവീദ് പറഞ്ഞു.അങ്ങെനദാവീദ് തെന്റമരണത്തിന്
മുെമ്പധാരാളം തയ്യാെറടുപ്പ കൾനടത്തി.

6 അവൻ തെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന വിളിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ആലയം പണിയുവാൻ കല്പന െകാടുത്തു.
7 ദാവീദ് ശേലാേമാേനാടു പറഞ്ഞത്: “മകേന, ഞാൻ തേന്ന എെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയുവാൻ
താല്പര്യെപ്പട്ടിരുന്നു. 8 എങ്കിലും എനിക്ക് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: ‘നീ ഏെറ രക്തം ചിന്തി വലിയ യുദ്ധങ്ങള ം
* 21. 25 േശെക്കൽ - 11. 4 ്രഗാം
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െചയ്തിട്ട ണ്ട്; നീ എെന്റ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയരുത;് നീ എെന്റ
മുമ്പാെക ഭൂമിയിൽ ധാരാളം രക്തം ചിന്തിയിരിക്കുന്നു. 9 എന്നാൽ
നിനക്ക് ഒരു മകൻ ജനിക്കും; അവൻ ഒരു സമാധാനപുരുഷനായിരിക്കും;
ഞാൻ ചുറ്റ മുള്ള അവെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും നീക്കി അവന് വി്രശമം
െകാടുക്കും; അവെന്റ േപർ ശേലാേമാൻ എന്ന് ആയിരിക്കും; അവെന്റ
കാലത്ത് ഞാൻ യി്രസാേയലിന് സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും നല്കും.
10 അവൻ എെന്റ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയും; അവൻ എനിക്ക്
മകനായും ഞാൻ അവന് അപ്പനായും ഇരിക്കും; യി്രസാേയലിൽ അവെന്റ
രാജത്വം ഞാൻ എേന്നക്കും നിലനില് ക്കുമാറാക്കും. 11 ആകയാൽ
എെന്റ മകേന, യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട; നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്നക്കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല നീ
കൃതാത്ഥൎ നായി അവെന്റ ആലയം പണിയുക. 12 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം നീ ആചരിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവ നിനക്ക്
ജ്ഞാനവും വിേവകവും തന്നു നിെന്ന യി്രസാേയലിന് നിയമിക്കുമാറാകെട്ട.
13 യേഹാവ യി്രസാേയലിന് േവണ്ടി േമാെശേയാടു കല്പിച്ച ചട്ടങ്ങള ം
വിധികള ം നീ ്രശദ്ധേയാെട ്രപമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ കൃതാർത്ഥനാകും;
ൈധര്യെപ്പട്ട ഉറച്ചിരിക്ക; ഭയെപ്പടരുതു, ്രഭമിക്കയും അരുതു. 14 ഇതാ,
ഞാൻ എെന്റ കഷ്ടത്തിൽ യേഹാവയുെട ആലയത്തിനായി ഒരു
ലക്ഷം താലന്ത് െപാന്നും പത്തുലക്ഷം താലന്ത് െവള്ളിയും ആർക്കും
അളക്കാനാവാത്ത വിധം താ്രമവും ഇരിമ്പും സ്വരൂപിച്ചിട്ട ണ്ടു; മരവും
കല്ല ം കൂെട ഞാൻ ഒരുക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നു; നിനക്ക് ഇനിയും അതിേനാട്
േചർത്തുെകാള്ളാമേല്ലാ. 15 നിെന്റ സ്വാധീനത്തിൽ കല്ല െവട്ട കാർ,
കല്പണിക്കാർ, ആശാരിമാർ എന്നിങ്ങെന അനവധി പണിക്കാരും
സകലവിധ കരകൗശലപ്പണിക്കാരും ഉണ്ടേല്ലാ; 16 െപാന്ന്, െവള്ളി, താ്രമം,
ഇരിമ്പ് എന്നിവ ധാരാളം ഉണ്ട;് ഉത്സാഹിച്ച ്രപവർത്തിച്ച െകാൾക;
യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. 17 ദാവീദ് യി്രസാേയലിെന്റ
സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും തെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന സഹായിക്കുവാൻ
കല്പിച്ച പറഞ്ഞത്: 18 “നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടേല്ലാ; അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റ ം വി്രശമം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
അവൻ േദശനിവാസികെള എെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച േദശം യേഹാവയ്ക്കും
അവെന്റ ജനത്തിനും കീഴടക്കിയുമിരിക്കുന്നു. 19ആകയാൽ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ അേന്വഷിപ്പാൻ നിങ്ങള െട ഹൃദയവും മനസ്സ ം
ഏല്പിച്ച െകാടുപ്പിൻ. എഴുേന്നല്പിൻ; യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകവും
ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധപാ്രതങ്ങള ം യേഹാവയുെട നാമത്തിന്
പണിയുവാനുള്ള ആലയത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് യേഹാവയായ
ൈദവത്തിെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരെത്തപണിയുവിൻ”.
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1 ദാവീദ് വൃദ്ധനും കാലസമ്പൂർണ്ണനും ആയേപ്പാൾ തെന്റ മകനായ
ശേലാേമാെന യി്രസാേയലിന് രാജാവാക്കി. 2 അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാെരയും പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും എല്ലാം കൂട്ടിവരുത്തി,
3 േലവ്യരിൽ മുപ്പതും അതിൽ കൂടുതലും വയസ്സള്ളവെര എണ്ണി;
ആെളണ്ണം േപരുേപരായി അവർ മുപ്പെത്തണ്ണായിരം ആയിരുന്നു.
4അവരിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ യേഹാവയുെടആലയത്തിെല േവല
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നടേത്തണ്ടുന്നവരും ആറായിരംേപർ ്രപമാണികള ം 5 ന്യായാധിപന്മാരും
നാലായിരംേപർ വാതിൽകാവല്ക്കാരും നാലായിരംേപർ സ്േതാ്രതം
െചേയ്യണ്ടതിന് ദാവീദ് ഉണ്ടാക്കിയ വാേദ്യാപകരണങ്ങളാൽ യേഹാവെയ
സ്തുതിക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു; 6 ദാവീദ് അവെര േലവിപു്രതന്മാരായ
േഗർേശാൻ, െകഹാത്ത,് െമരാരി എന്നീ ്രകമ്രപകാരം കൂറുകളായി
വിഭാഗിച്ച . 7 േഗർേശാന്യർ ലദ്ദാൻ, ശിെമയി. 8 ലദ്ദാെന്റ പു്രതന്മാർ:
തലവനായ െയഹീേയൽ, േസഥാം, േയാേവൽ ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ.
9 ശിെമയിയുെട പു്രതന്മാർ: െശേലാമീത്ത്, ഹസീേയൽ, ഹാരാൻ
ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ; ഇവർ ലദ്ദാെന്റ പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാർ
ആയിരുന്നു. 10 ശിെമയിയുെട പു്രതന്മാർ: യഹത്ത,് സീനാ, െയയൂശ,്
െബരീയാം; ഈ നാലുേപർ ശിെമയിയുെട പു്രതന്മാർ. 11 യഹത്ത്
തലവനും സീനാ രണ്ടാമനും ആയിരുന്നു; െയയൂശിനും െബരീെയക്കും
അധികം പു്രതന്മാർ ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ടു അവർ ഏകപിതൃഭവനമായി
എണ്ണെപ്പട്ടിരുന്നു. 12 െകഹാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: അ്രമാം, യിസ്ഹാർ,
െഹേ്രബാൻ, ഉസ്സീേയൽ ഇങ്ങെന നാലുേപർ. 13അ്രമാമിെന്റ പു്രതന്മാർ:
അഹേരാൻ, േമാെശ;അഹേരാനും പു്രതന്മാരുംഅതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കെള
ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ധൂപം കാട്ട വാനും
അവന് ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാനും എേപ്പാഴും അവെന്റ നാമത്തിൽ
അനു്രഗഹിക്കുവാനും സദാകാലേത്തക്കും േവർതിരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
14 ൈദവപുരുഷനായ േമാെശയുെട പു്രതന്മാെര േലവിേഗാ്രതത്തിൽ
എണ്ണിയിരുന്നു. 15 േമാെശയുെട പു്രതന്മാർ: േഗർേശാം, എലീേയെസർ.
16 േഗർേശാമിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ െശബൂേവൽ തലവനായിരുന്നു.
17എലീേയെസരിെന്റ തലമുറകൾ: െരഹബ്യാവ് തലവൻ; എലീേയെസരിന്
േവെറപു്രതന്മാർഉണ്ടായിരുന്നില്ല;എങ്കിലും െരഹബ്യാവിന് വളെരപു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 യിസ്ഹാരിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ െശേലാമീത്ത് തലവൻ.
19 െഹേ്രബാെന്റ പു്രതന്മാരിൽ െയരീയാവ് തലവനും അമര്യാവ് രണ്ടാമനും
യഹസീേയൽ മൂന്നാമനും, െയക്കെമയാം നാലാമനും ആയിരുന്നു.
20 ഉസ്സീേയലിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ മീഖാ തലവനും യിശ്ശീയാവ് രണ്ടാമനും
ആയിരുന്നു. 21 െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ മഹ്ലി, മൂശി. മഹ്ലിയുെട
പു്രതന്മാർ: എെലയാസാർ, കീശ.് 22 എെലയാസാർ മരിച്ച ; അവന്
പു്രതിമാരല്ലാെത പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; കീശിെന്റ പു്രതന്മാരായ
അവരുെട സേഹാദരന്മാർ അവെര വിവാഹംെചയ്തു. 23 മൂശിയുെട
പു്രതന്മാർ: മഹ്ലി, ഏെദർ, െയേരേമാത്ത് ഇങ്ങെന മൂന്നുേപർ. 24 ഇവർ
കുടുംബംകുടുംബമായി, േപരുേപരായി, എണ്ണെപ്പട്ട്രപകാരം തങ്ങള െട
പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരായ േലവിപു്രതന്മാർ; അവരിൽ ഇരുപതു
വയസ്സ ം അതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളവരും യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ശു്രശൂഷയിൽ േവല െചയ്തുവന്നു. 25 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവതെന്റജനത്തിന് സ്വസ്ഥതെകാടുത്ത് െയരൂശേലമിൽഎേന്നക്കും
വസിക്കുന്നുവേല്ലാ. 26 ആകയാൽ േലവ്യർക്ക് ഇനി തിരുനിവാസവും
അതിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നും ചുമേക്കണ്ടതില്ല എന്നു
ദാവീദ് പറഞ്ഞു. 27 ദാവീദിെന്റഅന്ത്യകല്പനകളനുസരിച്ച് േലവ്യെര ഇരുപതു
വയസ്സ ം അതിൽ കൂടുതൽ എണ്ണിയിരുന്നു. 28അവരുെട ചുമതലേയാ,
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കായി ്രപാകാരങ്ങളിലും
അറകളിലും, സകലവിശുദ്ധവസ്തുക്കെളയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലും,
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ൈദവാലയത്തിെല ശു്രശൂഷയുെട േവലയ്ക്ക് അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാെര
സഹായിക്കുന്നതും 29കാഴ്ചയപ്പവും പുളിപ്പില്ലാത്ത േദാശകളായും ചട്ടിയിൽ
ചുടുന്നതായും കുതിർക്കുന്നതായും അർപ്പിക്കുന്ന േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള
േനരിയമാവും സകലവിധ തൂക്കവും അളവും േനാക്കുന്നതും 30 രാവിെലയും
ൈവകുേന്നരവും യേഹാവെയ വാഴ്ത്തി സ്തുതിേക്കണ്ടതിന്
ഒരുങ്ങിനില്ക്കുന്നതും 31 യേഹാവയ്ക്കു ശബ്ബത്തുകളിലും
അമാവാസ്യകളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിരന്തരം അവെയക്കുറിച്ച ള്ള നിയമത്തിനനുസരണമായ സംഖ്യ്രപകാരം
േഹാമയാഗങ്ങെള അർപ്പിക്കുന്നതും 32 സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
കാര്യവും വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റ കാര്യവും യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ശു്രശൂഷയിൽ അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരുെട
കാര്യവും വിചാരിക്കുന്നതും തേന്ന.

24
1 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരുെട കൂറുകൾ: അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ:
നാദാബ,് അബീഹൂ, എെലയാസാർ, ഈഥാമാർ. 2 നാദാബും
അബീഹൂവും അവരുെട അപ്പന് മുെമ്പ മരിച്ച േപായി; അവർക്ക്
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല; അതുെകാണ്ട് എെലയാസാരും
ഈഥാമാരും പൗേരാഹിത്യം നടത്തി. 3 ദാവീദ് എെലയാസാരിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ സാേദാക്, ഈഥാമാരിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ അഹീേമെലക്ക്
എന്നിവരുമായി അവെര അവരുെട ശു്രശൂഷയുെട ്രകമ്രപകാരം വിഭാഗിച്ച .
4 ഈഥാമാരിെന്റ പു്രതന്മാരിലുള്ളതിെനക്കാൾ എെലയാസാരിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ അധികം തലവന്മാെര കണ്ടതുെകാണ്ട് എെലയാസാരിെന്റ
പു്രതന്മാെര പതിനാറു പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുംഈഥാമാരിെന്റ പു്രതന്മാെര
എട്ട് പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുമായി വിഭാഗിച്ച . 5 എെലയാസാരിെന്റ
പു്രതന്മാരിലും ഈഥാമാരിെന്റ പു്രതന്മാരിലും വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരും ൈദവാലയത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരും ഉള്ളതുെകാണ്ട് അവെര
തരവ്യത്യാസം കൂടാെത ചീട്ടിട്ട വിഭാഗിച്ച . 6 േലവ്യരിൽ െനഥനേയലിെന്റ
മകനായ െശമയ്യാശാസ്്രതി രാജാവിനും ്രപഭുക്കന്മാർക്കും, പുേരാഹിതനായ
സാേദാക്കിനും, അബ്യാഥാരിെന്റ മകനായ അഹീേമെലക്കിനും,
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും േലവ്യരുെടയും പിതൃഭവനത്തലവന്മാർക്കും
മുമ്പാെക ഒരു പിതൃഭവനം എെലയാസാരിനും മെറ്റാന്ന് ഈഥാമാരിനുമായി
ചീട്ട വന്നത് എഴുതിെവച്ച . 7 ഒന്നാമെത്ത ചീട്ട് െയേഹായാരീബിനും
രണ്ടാമേത്തത് െയദായാവിനും 8 മൂന്നാമേത്തത് ഹാരീമിനും നാലാമേത്തത്
െശേയാരീമിനും 9 അഞ്ചാമേത്തത് മല്ക്കീയാവിനും ആറാമേത്തത്
മീയാമിനും 10ഏഴാമേത്തത് ഹാേക്കാസിനും എട്ടാമേത്തത് അബീയാവിനും
11 ഒമ്പതാമേത്തത് േയശൂെവക്കും പത്താമേത്തത് െശഖന്യാവിനും
12 പതിെനാന്നാമേത്തത് എല്യാശീബിനും പ്രന്തണ്ടാമേത്തത് യാക്കീമിനും
13 പതിമൂന്നാമേത്തത് ഹുെപ്പക്കും പതിനാലാമേത്തത് േയെശെബയാമിനും
14 പതിനഞ്ചാമേത്തത് ബിൽെഗക്കും പതിനാറാമേത്തത് ഇേമ്മരിനും
15 പതിേനഴാമേത്തത് േഹസീരിനും പതിെനട്ടാമേത്തത് ഹപ്പിേസ്സസിനും
16 പെത്താമ്പതാമേത്തത് െപതഹ്യാവിനും ഇരുപതാമേത്തത്
െയെഹസ്േകലിനും 17 ഇരുപെത്താന്നാമേത്തത് യാഖീനും
ഇരുപത്തിരണ്ടാമേത്തത് ഗാമൂലിനും 18 ഇരുപത്തിമൂന്നാമേത്തത്
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െദലായാവിന്നും ഇരുപത്തിനാലാമേത്തത് മയസ്യാവിനും വന്നു.
19 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവരുെട പിതാവായ
അഹേരാേനാടു കല്പിച്ചതുേപാെല അവൻ അവർക്ക് െകാടുത്ത
നിയമ്രപകാരം അവരുെട ശു്രശൂെഷക്കായിട്ട യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കുഅവർവേരണ്ടുന്ന ്രകമം ഇതുആയിരുന്നു.

20 േലവിയുെട മറ്റ പു്രതന്മാർ: അ്രമാമിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ശൂബാേയൽ;
ശൂബാേയലിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ െയഹ്െദയാവ.് 21 െരഹബ്യാേവാ:
െരഹബ്യാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ തലവൻ യിശ്യാവു. 22 യിസ്ഹാര്യരിൽ
െശേലാേമാത്ത്; ശേലാേമാത്തിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ യഹത്ത.് 23 െഹേ്രബാെന്റ
പു്രതന്മാർ: െയരിയാവു തലവൻ; അമര്യാവു രണ്ടാമൻ; യഹസീേയൽ
മൂന്നാമൻ; െയക്കെമയാം നാലാമൻ. 24 ഉസ്സീേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ: മീഖ;
മീഖയുെട പു്രതന്മാർ: 25 ശാമീർ, മീഖയുെട സേഹാദരൻ യിശ്ശ ാവു:
യിശ്ശ ാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ െസഖര്യാവു. 26 െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ: മഹ്ലി,
മൂശി, യയസ്യാവിെന്റ പു്രതന്മാർ: െബേനാ. 27 െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ:
യയസ്യാവിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചെബേനാ, േശാഹം,സക്കൂർ,ഇ്രബി. 28മഹ്ലിയുെട
മകൻ എെലയാസാർ; അവന് പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായില്ല. 29കീേശാ: കീശിെന്റ
പു്രതന്മാർ െയരെഹ്മേയൽ. 30 മൂശിയുെട പു്രതന്മാർ: മഹ്ലി, ഏെദർ,
െയരീേമാത്ത;് ഇവർ പിതൃഭവനം പിതൃഭവനമായി േലവിയുെട പു്രതന്മാർ.
31അവരും അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാെരേപ്പാെല
തേന്ന ദാവീദ ് രാജാവിനും സാേദാക്കിനും അഹീേമെലക്കിനും
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും േലവ്യരുെടയും പിതൃഭവനത്തലവന്മാർക്കും
മുമ്പാെക അതത് പിതൃഭവനത്തിൽ ഓേരാ തലവൻ അവരവരുെട
ഇളയസേഹാദരെനേപ്പാെലതേന്നചീട്ടിട്ട .

25
1 ദാവീദും േസനാധിപതിമാരും കിന്നരം, വീണ, ൈകത്താളം
എന്നിവെകാണ്ടു ്രപവചിക്കുന്നവരായ ആസാഫിെന്റയും േഹമാെന്റയും
െയദൂഥൂെന്റയും പു്രതന്മാെര ശു്രശൂഷയ്ക്കായി േവർതിരിച്ച ; ഈ
ശു്രശൂഷയിൽ േവല െചയ്തവരുെട സംഖ്യയാണിത്: 2 ആസാഫിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ: രാജാവിെന്റ കല്പനയാൽ ്രപവചിച്ച ആസാഫിെന്റ
കീഴിൽ ആസാഫിെന്റ പു്രതന്മാരായ സക്കൂർ, േയാേസഫ,് െനഥന്യാവ,്
അശേരലാ. 3 െയദൂഥൂന്യരിൽ: യേഹാവെയ വാഴ്ത്തിസ്തുതിക്കുന്നതിൽ
കിന്നരംെകാണ്ടു ്രപവചിച്ച തങ്ങള െട പിതാവായ െയദൂഥൂെന്റ കീഴിൽ
െഗദല്യാവ,് െസരി, െയശയ്യാവ്, ഹശബ്യാവ്, മത്ഥിഥ്യവ് എന്നിങ്ങെന
െയദൂഥൂെന്റപു്രതന്മാർആറുേപർ. 4േഹമാന്യരിൽ:ബുക്കീയാവ;് മത്ഥന്യാവ,്
ഉസ്സീേയൽ, െശബൂേവൽ, െയരീേമാത്ത,് ഹനന്യാവ,് ഹനാനി, എലീയാഥാ,
ഗിദ്ദൽതി, േരാമംതി-ഏെസർ, െയാശ്െബക്കാശാ, മേല്ലാഥി, േഹാഥീർ,
മഹസീേയാത്ത് എന്നിവർ േഹമാെന്റ പു്രതന്മാർ. 5 ഇവർ എല്ലാവരും
ൈദവത്തിെന്റ വചനങ്ങളിൽ രാജാവിെന്റ ദർശകനായ േഹമാെന്റ
പു്രതന്മാർ. അവെന്റ െകാമ്പുയർേത്തണ്ടതിന് ൈദവം േഹമാന് പതിനാല്
പു്രതന്മാെരയും മൂന്നു പു്രതിമാെരയും െകാടുത്തിരുന്നു. 6ഇവർ എല്ലാവരും
ൈദവാലയത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്ക് ൈകത്താളങ്ങളാലും വീണകളാലും
കിന്നരങ്ങളാലും യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ സംഗീതത്തിനായി
അവരവരുെട അപ്പെന്റ കീഴിലും, ആസാഫും െയദൂഥൂനും േഹമാനും
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രാജാവിെന്റ കല്പെനക്കു കീഴിലും ആയിരുന്നു. 7 യേഹാവയ്ക്ക് സംഗീതം
െചയ്യ വാൻഅഭ്യസിച്ച സമർത്ഥരും അവരുെട സകലസേഹാദരന്മാരുമായി
ആെക സംഖ്യ ഇരുനൂെറ്റൺപെത്തട്ട.് 8 അവരവരുെട ഉേദ്യാഗ്രകമം
നിശ്ചയിേക്കണ്ടതിന് െചറിയവനും വലിയവനും ഗുരുവും ശിഷ്യനും
ഒരുേപാെല ചീട്ടിട്ട . 9 ഒന്നാമെത്ത ചീട്ട ആസാഫിന് േവണ്ടി േയാേസഫിന്
വന്നു; രണ്ടാമേത്തത് െഗദല്യാവിന് വന്നു; അവനും സേഹാദരന്മാരും
അവെന്റ പു്രതന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 10 മൂന്നാമേത്തത് സക്കൂരിന്
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
11 നാലാമേത്തത് യി്രസിക്കു വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും
കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 12 അഞ്ചാമേത്തത് െനഥന്യാവിന് വന്നു; അവനും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 13 ആറാമേത്തത്
ബുക്കീയാവിന് വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 14 ഏഴാമേത്തത് െയശേരെലക്ക് വന്നു; അവനും
പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 15 എട്ടാമേത്തത്
െയശയ്യാവിന് വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 16ഒമ്പതാമേത്തത് മത്ഥന്യാവിന് വന്നു;അവനും പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 17 പത്താമേത്തത് ശിെമയിക്ക്
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
18 പതിെനാന്നാമേത്തത് അസേരലിന് വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 19 പ്രന്തണ്ടാമേത്തത് ഹശബ്യാവിന്
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
20 പതിമൂന്നാമേത്തത് ശൂബാേയലിന് വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 21 പതിനാലാമേത്തത് മത്ഥിഥ്യാവിന്
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
22 പതിനഞ്ചാമേത്തത് െയരീേമാത്തിന് വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 23 പതിനാറാമേത്തത് ഹനന്യാവിന്
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
24 പതിേനഴാമേത്തത് െയാശ്െബക്കാെശക്കു വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 25 പതിെനട്ടാമേത്തത് ഹനാനിക്കു
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
26 പെത്താമ്പതാമേത്തത് മേല്ലാഥിക്കു വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 27ഇരുപതാമേത്തത് എലീയാെഥക്ക്
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
28 ഇരുപെത്താന്നാമേത്തത് േഹാഥീരിന് വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ. 29 ഇരുപത്തിരണ്ടാമേത്തത്
ഗിദ്ദൽതിക്കു വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി
പ്രന്തണ്ടുേപർ. 30 ഇരുപത്തിമൂന്നാമേത്തത് മഹസീേയാത്തിന്
വന്നു; അവനും പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
31 ഇരുപത്തിനാലാമേത്തത് േരാമംതി-ഏെസരിന് വന്നു; അവനും
പു്രതന്മാരുംസേഹാദരന്മാരും കൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.

26
1 ആലയ വാതിൽകാവല്ക്കാരുെട കൂറുകൾ: േകാരഹ്യരിൽ:
ആസാഫിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ േകാെരയുെട മകനായ െമേശെലമ്യാവ.്
2െമേശെലമ്യാവിെന്റപു്രതന്മാരിൽ: െസഖര്യാവ്ആദ്യജാതൻ; െയദീയേയൽ
രണ്ടാമൻ; െസബദ്യാവ് മൂന്നാമൻ, യത്നീേയൽ നാലാമൻ, ഏലാം
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അഞ്ചാമൻ; 3 െയേഹാഹാനാൻ ആറാമൻ; എേല്യാേഹാേവനായി
ഏഴാമൻ. 4ഓേബദ-്ഏേദാമിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ: െശമയ്യാവ് ആദ്യജാതൻ;
െയേഹാശാബാദ് രണ്ടാമൻ േയാവാഹ് മൂന്നാമൻ; സാഖാർ നാലാമൻ;
െനഥനേയൽ അഞ്ചാമൻ; 5അമ്മിേയൽ ആറാമൻ; യിസ്സാഖാർ ഏഴാമൻ;
െപയൂെലഥായി എട്ടാമൻ. ൈദവം അവെന അനു്രഗഹിച്ചിരുന്നു.
6 അവെന്റ മകനായ െശമയ്യാവിനും പു്രതന്മാർ ജനിച്ചിരുന്നു; അവർ
പരാ്രകമശാലികളായിരുന്നതുെകാണ്ടു തങ്ങള െട പിതൃഭവനത്തിന്
്രപമാണികൾ ആയിരുന്നു. 7 െശമയ്യാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ: ഒത്നി,
െരഫാേയൽ, ഓേബദ,് എൽസാബാദ്; - അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ
്രപാപ്തന്മാർ ആയിരുന്നു എലീഹൂ, െസമഖ്യാവ.് 8 ഇവർ എല്ലാവരും
ഓേബദ-്ഏേദാമിെന്റപു്രതന്മാരുെടകൂട്ടത്തിലുള്ളവർ;അവരും പു്രതന്മാരും
സേഹാദരന്മാരും ശു്രശൂഷയ്ക്കു അതി്രപാപ്തന്മാരായിരുന്നു. ഇങ്ങെന
ഓേബദ-്ഏേദാമിനുള്ളവർ അറുപത്തിരണ്ടുേപർ; 9 െമേശെലമ്യാവിന്
്രപാപ്തന്മാരായ പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും പതിെനട്ട േപർ.
10 െമരാരിപു്രതന്മാരിൽ േഹാെസക്ക് പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; ശി്രമി
തലവൻ; ഇവൻ ആദ്യജാതനെല്ലങ്കിലും അവെന്റ അപ്പൻ അവെന
തലവനാക്കി; 11ഹില്ക്കീയാവ് രണ്ടാമൻ, െതബല്യാവ് മൂന്നാമൻ, െസഖര്യാവ്
നാലാമൻ; േഹാസയുെട പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരും എല്ലാംകൂടി
പതിമൂന്നുേപർ. 12 വാതിൽകാവല്ക്കാരുെട ഈ കൂറുകൾക്ക,് അവരുെട
തലവന്മാർക്കു തെന്ന, യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ
തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർക്ക് എന്നേപാെല ഉേദ്യാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
13അവർെചറിയവനും വലിയവനും ഒരുേപാെലപിതൃഭവനം പിതൃഭവനമായി
അതത് വാതിലിന് ചീട്ടിട്ട . 14കിഴെക്കവാതിലിെന്റ ചീട്ട് േശെലമ്യാവിന് വന്നു;
പിെന്ന അവർ അവെന്റ മകനായി വിേവകമുള്ള ആേലാചനക്കാരനായ
െസഖര്യാവിന് േവണ്ടി ചീട്ടിട്ട ; അവെന്റ ചീട്ട് വടെക്ക വാതിലിന് വന്നു.
15 െതെക്ക വാതിലിെന്റത് ഓേബദ-്ഏേദാമിനും *പാണ്ടികശാലയുേടത്
അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും 16 കയറ്റമുള്ള െപരുവഴിയിൽ ശേല്ലെഖത്ത്
പടിവാതിലിനരിെക പടിഞ്ഞാെറ വാതിലിേന്റത് ശുപ്പീമിനും േഹാെസക്കും
വന്നു. ഇങ്ങെന കാവലിന്നരിെക കാവലുണ്ടായിരുന്നു. 17 കിഴെക്ക
വാതില്ക്കൽ ആറ് േലവ്യരും വടെക്ക വാതില്ക്കൽ ദിവേസന നാലുേപരും
െതെക്ക വാതില്ക്കൽ ദിവേസന നാലുേപരും പാണ്ടികശാെലക്കൽ
രണ്ടുേപരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 പർബാരിന് പടിഞ്ഞാറു െപരുവഴിയിൽ
നാലുേപരും പർബാരിൽതേന്നരണ്ടുേപരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 19േകാരഹ്യരിലും
െമരാര്യരിലും ഉള്ളവാതിൽകാവല്ക്കാരുെടകൂറുകൾഇവതേന്ന.

20 അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ േലവ്യർ ൈദവലായത്തിെല
†ഭണ്ഡാരത്തിനും വിശുദ്ധവസ്തുക്കള െട ഭണ്ഡാരത്തിനും
േമൽവിചാരകരായിരുന്നു. 21 ലദ്ദാെന്റ പു്രതന്മാരിൽ: ലദ്ദാെന്റ
കുടുംബത്തിലുള്ള േഗർേശാന്യരുെട പു്രതന്മാർ: േഗർേശാന്യനായ
ലെയദാെന്റ പിതൃഭവനത്തലവന്മാർ െയഹീേയല്യർ ആയിരുന്നു.
22 െയഹീേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ: േസഥാം; അവെന്റ സേഹാദരൻ
േയാേവൽ; ഇവർ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിനു
േമൽവിചാരകരായിരുന്നു. 23 അ്രമാമ്യർ, യിസ്ഹാര്യർ, െഹേ്രബാന്യർ,
* 26. 15 പാണ്ടിശാല - സാധനങ്ങൾ േശഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നസ്ഥലം † 26. 20 ഭണ്ഡാരം - ധനം
സൂക്ഷിക്കുന്നമുറി
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ഉസ്സീേയല്യർ എന്നവരിൽ: 24 േമാെശയുെട മകനായ േഗർേശാമിെന്റ
മകൻ െശബൂേവൽ ഭണ്ഡാരത്തിന് േമൽവിചാരകനായിരുന്നു.
25 എലീേയെസരിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ: അവെന്റ
മകൻ െരഹബ്യാവ;് അവെന്റ മകൻ െയശയ്യാവ;് അവെന്റ മകൻ േയാരാം;
അവെന്റ മകൻ സി്രകി; അവെന്റ മകൻ െശേലാമീത്ത.് 26 ദാവീദ ്
രാജാവും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും സഹ്രസാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും
േസനാപതിമാരും നിേവദിച്ച വിശുദ്ധവസ്തുക്കള െട സകലഭണ്ഡാരത്തിനും
െശേലാമീത്തും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും േമൽവിചാരകരായിരുന്നു.
27 യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടിയ െകാള്ളയിൽനിന്നു യേഹാവയുെട ആലയം
േകടുേപാക്കുവാൻ അവർ അവെയ നിേവദിച്ചിരുന്നു. 28 ദർശകനായ
ശമൂേവലും കീശിെന്റ മകൻ െശൗലും േനരിെന്റ മകൻ അബ്േനരും
െസരൂയയുെട മകൻ േയാവാബും നിേവദിച്ച സകലനിേവദിതവസ്തുക്കള ം
െശേലാമീത്തിെന്റയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരുെടയും വിചാരണയിൽ
വന്നു.

29 യിസ്ഹാര്യരിൽ െകനന്യാവും അവെന്റ പു്രതന്മാരും, പുറെമയുള്ള
്രപവൃത്തിക്ക് യി്രസാേയലിൽ ്രപമാണികള ം ന്യായാധിപന്മാരും ആയിരുന്നു.
30 െഹേ്രബാന്യരിൽ ഹശബ്യാവും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരുമായി
ആയിരെത്തഴുനൂറ് ്രപാപ്തന്മാർ േയാർദ്ദാനിക്കെര പടിഞ്ഞാറ്
യേഹാവയുെട സകല കാര്യത്തിനും രാജാവിെന്റ ശു്രശൂഷക്കും
യി്രസാേയലിൽ േമൽവിചാരകരായിരുന്നു. 31 െഹേ്രബാന്യരിൽ
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായുമുള്ള െഹേ്രബാന്യർക്ക് െയരീയാവ്
തലവനായിരുന്നു; ദാവീദിെന്റ വാഴ്ചയുെട നാല്പതാം ആണ്ടിൽ അവരുെട
വസ്തുതഅേനൃഷിച്ചേപ്പാള ്അവരുെട ഇടയിൽ ഗിെലയാദിെല യാേസരിൽ
്രപാപ്തന്മാെര കണ്ടു. 32 അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായി ്രപാപ്തന്മാരും
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുമായി രണ്ടായിരെത്തഴുനൂറ് േപരുണ്ടായിരുന്നു;
അവെര ദാവീദ ് രാജാവ് ൈദവത്തിെന്റ സകല കാര്യത്തിനും രാജാവിെന്റ
കാര്യാദികൾക്കും രൂേബന്യർ, ഗാദ്യർ, മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതം
എന്നിവർക്ക് േമൽവിചാരകരാക്കി െവച്ച .

27
1 യി്രസാേയൽപു്രതന്മാർ ആള കള െട എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും സഹ്രസാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും അവരുെട
്രപമാണികള ം രാജാവിന് േസവ െചയ്തുേപാന്നു. അവർ വർഷത്തിൽ
എല്ലാമാസങ്ങളിലും വരികയും േപാകയും െചയ്തിരുന്നു. ഓേരാ
കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000) ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ഒന്നാം
മാസേത്തക്കുള്ള ഒന്നാം കൂറിന് േമൽവിചാരകൻ സബ്ദീേയലിന് െറ
മകൻ യാേശാെബയാം: അവെന്റ കൂറിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ
(24,000). 3 അവൻ േപെരസ്സിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ഉള്ളവനും ഒന്നാം
മാസെത്ത സകലേസനാപതികൾക്കും തലവനും ആയിരുന്നു. 4 രണ്ടാം
മാസേത്തക്കുള്ള കൂറിന് അേഹാഹ്യനായ േദാദായി േമൽവിചാരകനും
അവെന്റ കൂറിൽ മിേക്ലാത്ത് ്രപമാണിയും ആയിരുന്നു. അവെന്റ
കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000). 5 മൂന്നാം മാസേത്തക്കുള്ള
മൂന്നാമെത്ത േസനാപതി മഹാപുേരാഹിതനായ െയേഹായാദയുെട
മകൻ െബനായാവ; അവെന്റ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ
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(24,000). 6 മുപ്പതുേപരിൽ വീരനും മുപ്പതുേപർക്കു തലവനുമായ
െബനായാവ് ഇവൻ തേന്ന; അവെന്റ കൂറിന് അവെന്റ മകനായ
അമ്മീസാബാദ് ്രപമാണിയായിരുന്നു. 7 നാലാം മാസേത്തക്കുള്ള
നാലാമത്തവൻ േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനായ അസാേഹലും അവെന്റ
േശഷം അവെന്റ മകനായ െസബദ്യാവും ആയിരുന്നു; അവെന്റ കൂറിലും
ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000). 8 അഞ്ചാം മാസേത്തക്കുള്ള
അഞ്ചാമത്തവൻ യി്രസാഹ്യനായ ശംഹൂത്ത;് അവെന്റ കൂറിലും
ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000). 9 ആറാം മാസേത്തക്കുള്ള
ആറാമത്തവൻ െതേക്കാവ്യനായ ഇേക്കശിെന്റ മകൻ ഈരാ; അവെന്റ
കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000). 10 ഏഴാം മാസേത്തക്കുള്ള
ഏഴാമത്തവൻ എ്രഫയീമ്യരിൽ െപേലാന്യനായ േഹെലസ;് അവെന്റ
കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000). 11 എട്ടാം മാസേത്തക്കുള്ള
എട്ടാമത്തവൻ േസെരഹ്യരിൽ ഹൂശാത്യനായ സിെബ്ബഖായി; അവെന്റ
കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000). 12 ഒമ്പതാം മാസേത്തക്കുള്ള
ഒമ്പതാമത്തവൻ െബന്യാമീന്യരിൽ അനാേഥാഥ്യനായ അബീേയെസർ;
അവെന്റ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000). 13 പത്താം
മാസേത്തക്കുള്ള പത്താമത്തവൻ േസെരഹ്യരിൽ െനേതാഫാത്യനായ
മഹരായി; അവെന്റ കൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000).
14 പതിെനാന്നാം മാസേത്തക്കുള്ള പതിെനാന്നാമത്തവൻ എ്രഫയീമിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ പിരാേഥാന്യനായ െബനായാവ;് അവെന്റ കൂറിലും
ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000). 15 പ്രന്തണ്ടാം മാസേത്തക്കുള്ള
പ്രന്തണ്ടാമത്തവൻ ഒത്നീേയലിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച െനേതാഫാത്യനായ
െഹൽദായി;അവെന്റകൂറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ (24,000).

16 യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങള െട തലവന്മാർ: രൂേബന്യർക്കു ്രപഭു
സി്രകിയുെട മകൻ എലീേയെസർ; ശിെമേയാന്യർക്കു മയഖയുെട
മകൻ െശഫത്യാവ്; 17 േലവ്യർക്കു െകമൂേവലിെന്റ മകൻ ഹശബ്യാവ്;
അഹേരാന്യർക്കു സാേദാക്; 18 െയഹൂെദക്ക് ദാവീദിെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ
ഒരുവനായ എലീഹൂ; യിസ്സാഖാരിന് മീഖാേയലിെന്റ മകൻ ഒ്രമി;
19 െസബൂലൂന് ഓബദ്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മയ്യാവ;് നഫ്താലിക്ക്
അ്രസീേയലിെന്റ മകൻ െയരീേമാത്ത;് 20 എ്രഫയീമ്യർക്ക് അസസ്യാവിെന്റ
മകൻ േഹാേശയ; മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിന് െപദായാവിെന്റ
മകൻ േയാേവൽ. 21 ഗിെലയാദിെല മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിന്
െസഖര്യാവിെന്റ മകൻ യിേദ്ദാ; െബന്യാമീന് അബ്േനരിെന്റ മകൻ
യാസീേയൽ; 22 ദാന് െയേരാഹാമിെന്റ മകൻ അസെരേയൽ. ഇവർ
യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങൾക്ക് ്രപഭുക്കന്മാർ ആയിരുന്നു. 23 എന്നാൽ
യേഹാവ യി്രസാേയലിെന ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല
വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നു അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ട് ദാവീദ് ഇരുപതു
വയസ്സിന് താെഴയുള്ളവരുെട എണ്ണം എടുത്തില്ല. 24 െസരൂയയുെട മകനായ
േയാവാബ്എണ്ണ വാൻതുടങ്ങിെയങ്കിലുംഅവൻതീർത്തില്ല;അത്നിമിത്തം
യി്രസാേയലിേന്മൽ േകാപം വന്നതുെകാണ്ട് ആ സംഖ്യ ദാവീദ ്രാജാവിെന്റ
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിെല*കണക്കിൽ േചർത്തിട്ട മില്ല.

25 രാജാവിെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിന് അദീേയലിെന്റ മകനായ അസ്മാെവത്ത്

* 27. 24 വൃത്താന്തപുസ്തകം -വാർഷീകചരി്രതസംഭവങ്ങൾേരഖെപ്പടുത്തുന്നപുസ്തകം
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േമൽവിചാരകൻ. നിലങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ്രഗാമങ്ങളിലും
േകാട്ടകളിലും ഉള്ള പാണ്ടികശാലകൾക്ക് ഉസ്സീയാവിെന്റ മകൻ
െയേഹാനാഥാൻ േമൽവിചാരകൻ. 26വയലിൽേവലെചയ്തകൃഷിക്കാർക്ക്
െകലൂബിെന്റ മകൻ എ്രസി േമൽവിചാരകൻ. 27 മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾക്ക്
രാമാത്യനായ ശിെമയിയും മുന്തിരേത്താട്ടങ്ങളിെല അനുഭവമായ വീഞ്ഞ്
സൂക്ഷിക്കുന്ന നിലവറകൾക്ക് ശിഫ്മ്യനായ സബ്ദിയും േമൽവിചാരകർ.
28 ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങൾക്കും താഴ്വീതിയിെല കാട്ടത്തികൾക്കും ഗാേദര്യനായ
ബാൽഹാനാനും എണ്ണ സൂക്ഷിച്ച െവക്കുന്ന നിലവറകൾക്ക് േയാവാശും
േമൽവിചാരകർ. 29 ശാേരാനിൽ േമയുന്ന മൃഗസമൂഹങ്ങൾക്ക്
ശാേരാന്യനായ ശി്രതായിയും താഴ്വരയിെല മൃഗസമൂഹങ്ങൾക്ക്
അദായിയുെട മകനായ ശാഫാത്തും േമൽവിചാരകർ. 30 ഒട്ടകങ്ങൾക്ക്
യിശ്മാേയല്യനായ ഓബീലും കഴുതകൾക്ക് െമേരാേനാത്യനായ
െയഹ്െദയാവും േമൽവിചാരകർ. 31ആടുകൾക്ക് ഹഗര്യനായ യാസീസ്
േമൽവിചാരകൻ; ഇവർ എല്ലാവരും ദാവീദ ്രാജാവിെന്റ വസ്തുവകകൾക്ക്
അധിപതിമാരായിരുന്നു. 32 ദാവീദിെന്റ ചിറ്റപ്പനായ േയാനാഥാൻ
ബുദ്ധിമാനാെയാരു മ്രന്തിയും ശാസ്്രതിയും ആയിരുന്നു; ഹഖ്േമാനിയുെട
മകനായ െയഹീേയൽ രാജകുമാരന്മാരുെട സഹവാസി ആയിരുന്നു.
33 അഹീേഥാെഫൽ രാജമ്രന്തി; അർഖ്യനായ ഹൂശായി രാജമി്രതം.
34അഹീേഥാെഫലിെന്റ േശഷം െബനായാവിെന്റ മകനായ െയേഹായാദയും
അബ്യാഥാരും മ്രന്തിമാർ; രാജാവിെന്റ േസനാധിപതി േയാവാബ.്

28
1 അതിനുേശഷം ദാവീദ് യി്രസാേയലിെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാരുമായ
േഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാെരയും രാജാവിന് ശു്രശൂഷെചയ്ത കൂറുകള െട
തലവന്മാെരയും സഹ്രസാധിപന്മാെരയും ശതാധിപന്മാെരയും
രാജാവിെന്റയും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെടയും സകലവസ്തുവകകൾക്കും
മൃഗസമൂഹങ്ങൾക്കും ഉള്ള േമൽവിചാരകന്മാെരയും ഷണ്ഡന്മാെരയും
വീരന്മാെരയും സകലപരാ്രകമശാലികേളയും െയരൂശേലമിൽ കൂട്ടിവരുത്തി.
2 ദാവീദ ് രാജാവ് എഴുേന്നറ്റ നിന്ന് പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ: “എെന്റ
സേഹാദരന്മാരും എെന്റ ജനവുമായുേള്ളാേര, എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുവിൻ; യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകത്തിനും നമ്മുെടൈദവത്തിെന്റ
പാദപീഠത്തിനുമായി ഒരു വി്രശമാലയം പണിയുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം
ഉണ്ടായിരുന്നു; പണിക്കുേവണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു”.
3എന്നാൽൈദവംഎേന്നാട:് “നീഎെന്റനാമത്തിന്ഒരുആലയംപണിയരുത;്
നീ ഒരു േയാദ്ധാവാകുന്നു; രക്തവും െചാരിയിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു കല്പിച്ച .
4 എങ്കിലും ഞാൻ എേന്നക്കും യി്രസാേയലിന് രാജാവായിരിക്കുവാൻ
യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായയേഹാവഎെന്റസർവ്വപിതൃഭവനത്തിൽനിന്നും
എെന്ന തിരെഞ്ഞടുത്തു; ്രപഭുവായിരിക്കുവാൻ െയഹൂദെയയും
െയഹൂദാഗൃഹത്തിൽഎെന്റ പിതൃഭവനെത്തയും തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു;
എെന്റ അപ്പെന്റ പു്രതന്മാരിൽവച്ച് എെന്ന എല്ലാ യി്രസാേയലിനും
രാജാവാക്കുവാൻ ൈദവത്തിനു ്രപസാദം േതാന്നി. 5 എെന്റ
സകലപു്രതന്മാരിലും നിന്ന് (യേഹാവ എനിക്ക് വളെര പു്രതന്മാെര
തന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ) അവൻ എെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന
യി്രസാേയലിൽ യേഹാവയുെട രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ
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തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു”. 6 ൈദവം എേന്നാട:് “നിെന്റ മകനായ
ശേലാേമാൻ എെന്റ ആലയവും എെന്റ ്രപാകാരങ്ങള ം പണിയും; ഞാൻ
അവെന എനിക്ക് പു്രതനായി തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവന്
പിതാവായിരിക്കും. 7അവൻ ഇന്ന് െചയ്യന്നതുേപാെല എെന്റ കല്പനകള ം
വിധികള ം ആചരിക്കുവാൻ സ്ഥിരത കാണിക്കുെമങ്കിൽ ഞാൻ അവെന്റ
രാജത്വം എേന്നക്കും സ്ഥിരമാക്കും” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.
8ആകയാൽ യേഹാവയുെട സഭയായ എല്ലാ യി്രസാേയലും കാൺകയും
നമ്മുെടൈദവം േകൾക്കുകയുംഞാൻ പറയുന്നത:് “നിങ്ങൾഈനല്ലേദശം
അനുഭവിക്കയും, അത് നിങ്ങള െട മക്കൾക്ക് ശാശ്വതാവകാശമായി
െവേച്ചക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
കല്പനകെളാെക്കയും ആചരിക്കുകയും ഉേപക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യ വിൻ. 9 നീേയാ എെന്റ മകേന, ശാേലാേമാേന, നിെന്റ പിതാവിെന്റ
ൈദവെത്ത അറിയുകയും, പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും നല്ലമനേസ്സാടും
കൂെട േസവിക്കയും െചയ്ക; യേഹാവ സർവ്വഹൃദയങ്ങെളയും
പരിേശാധിക്കയും വിചാരങ്ങള ം നിരൂപണങ്ങള ം എല്ലാം ്രഗഹിക്കയും
െചയ്യന്നു; നീ അവെന അേന്വഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവെന കെണ്ടത്തും;
ഉേപക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിേലാ അവൻ നിെന്ന എേന്നക്കും തള്ളിക്കളയും.
10 ആകയാൽ സൂക്ഷിച്ച െകാൾക; വിശുദ്ധമന്ദിരമാെയാരു ആലയം
പണിയുവാൻയേഹാവ നിെന്നതിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു;ൈധര്യെപ്പട്ട്അത്
നടത്തിെകാൾക”.

11 പിെന്ന ദാവീദ് തെന്റ മകനായ ശേലാേമാന് ൈദവാലയത്തിെന്റ
മണ്ഡപം, അതിെന്റ ഭവനങ്ങൾ, കലവറകൾ, മുകളിലെത്തമുറികൾ,
അകെത്ത മുറികൾ, കൃപാസനഗൃഹം എന്നിവയുെട മാതൃക െകാടുത്തു.
12 യേഹാവയുെട ആലയം, ്രപാകാരങ്ങൾ, ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാഅറകൾ,
ൈദവാലയത്തിെന്റ കലവറകൾ, നിേവദിത വസ്തുക്കള െട മുറികൾ,
13 പുേരാഹിതന്മാരുെടയും േലവ്യരുെടയും കൂറുകൾ, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല സകലശു്രശൂഷയുെടയും േവല, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ശു്രശൂെഷക്കുള്ള സകലപാ്രതങ്ങൾ എന്നിവെയെയല്ലാം
കുറിച്ച് തെന്റ മനസ്സിൽ ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് നല് കിയിരുന്ന
മാതൃകയുെട വിവരവും അവന് െകാടുത്തു. 14 ഓേരാ ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള
ഉപകരണങ്ങൾക്ക്, െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക്,
തൂക്ക്രപകാരം െപാന്നും ഓേരാ ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക്
െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് തൂക്ക്രപകാരം െവള്ളിയും
15 െപാൻവിളക്കുതണ്ടുകൾക്കും അവയുെട സ്വർണ്ണദീപങ്ങൾക്കും
ആവശ്യമുള്ളതിന് അനുസരിച്ച് ഓേരാ വിളക്കുതണ്ടിനും അതിെന്റ
ദീപങ്ങൾക്കും തൂക്ക്രപകാരം െപാന്നും, െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള
വിളക്കുതണ്ടുകൾക്ക് ഓേരാ തണ്ടിെന്റയും ഉപേയാഗത്തിന് അനുസരിച്ച്
ഓേരാ തണ്ടിനും അതതിെന്റ ദീപങ്ങൾക്കും തൂക്ക്രപകാരം െവള്ളിയും
െകാടുത്തു. 16 കാഴ്ചയപ്പത്തിെന്റ േമശകൾക്ക് ഓേരാ േമശയ്ക്ക്
ആവശ്യമുള്ള െപാന്നും െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള േമശകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള
െവള്ളിയും തൂക്ക്രപകാരം െകാടുത്തു. 17 മുപ്പല്ലികൾക്കും കലശങ്ങൾക്കും*
കുടങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ള െപാന്നും െപാൻകിണ്ടികൾക്ക് ഓേരാ
കിണ്ടിക്ക് തൂക്ക്രപകാരം ആവശ്യമുള്ള െപാന്നും ഓേരാ െവള്ളിക്കിണ്ടിക്ക്

* 28. 17 കലശം -പരന്നപാ്രതം
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തൂക്ക്രപകാരം ആവശ്യമുള്ള െവള്ളിയും െകാടുത്തു. 18 ധൂപപീഠത്തിന്
തൂക്ക്രപകാരം ആവശ്യമുള്ള ശുദ്ധീകരിച്ച െപാന്നും, ചിറകുവിരിച്ച
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം മൂടുന്ന െകരൂബുകളായ രഥമാതൃകയ്ക്ക്
ആവശ്യമുള്ള െപാന്നും െകാടുത്തു. 19 “ഇവെയല്ലാം, ഈ മാതൃകയുെട
എല്ലാപണികള ം യേഹാവ എനിക്ക് േവണ്ടി തെന്റ ൈകെകാണ്ട്
എഴുതിയ േരഖാമൂലം എെന്ന ്രഗഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു ദാവീദ്
പറഞ്ഞു. 20 പിെന്നയും ദാവീദ് തെന്റ മകനായ ശേലാേമാേനാട്
പറഞ്ഞത:് “ബലെപ്പട്ട് ൈധര്യേത്താെട ്രപവർത്തിച്ച െകാൾക;
ഭയെപ്പടരുത്, ്രഭമിക്കയും അരുത;് യേഹാവയായ ൈദവം എെന്റ
ൈദവം തേന്ന, നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട്. യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ശു്രശൂെഷക്കുള്ള എല്ലാേവലയും നീ പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവെര അവൻ
നിെന്നൈകവിടുകയില്ല, ഉേപക്ഷിക്കയും ഇല്ല. 21ഇതാ,ൈദവാലയത്തിെല
സകലശു്രശൂഷയ്ക്കും േവണ്ടി പുേരാഹിതന്മാരുെടയും േലവ്യരുെടയും
കൂറുകൾഉണ്ടേല്ലാ;ഓേരാശു്രശൂഷയ്ക്കുംമനസ്സ ംസാമർത്ഥ്യവുംഉള്ളവരും
എല്ലാേവലയ്ക്കായിട്ട ം നിേന്നാട് കൂെട ഉണ്ട്; ്രപഭുക്കന്മാരും സർവ്വജനവും
നിെന്റകല ്പ്പനെക്കാെക്കയും വിേധയരായിരിക്കും”.

29
1 പിെന്ന ദാവീദ ് രാജാവ് സർവ്വസഭേയാടും പറഞ്ഞത:് “ൈദവം
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന എെന്റ മകൻ ശേലാേമാൻ െചറുപ്പവും
ഇളം്രപായവും ഉള്ളവൻ; ്രപവൃത്തി വലിയതും ആകുന്നു; മന്ദിരം
മനുഷ്യനല്ല, യേഹാവയായ ൈദവത്തിനെ്രത. 2 എന്നാൽ ഞാൻ എെന്റ
സർവ്വബലേത്താടും കൂെട എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിന് േവണ്ടി
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് െപാന്നും, െവള്ളിെകാണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് െവള്ളിയും,
താ്രമംെകാണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് താ്രമവും, ഇരിമ്പുെകാണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് ഇരിമ്പും,
മരംെകാണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് മരവും, േഗാേമദകക്കല്ല ം, പതിക്കുവാനുള്ള കല്ല ം
അലങ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള കല്ല ം, നാനാവർണ്ണമുള്ള കല്ല ം, വിലേയറിയ
സകലവിധ രത്നവും അനവധി െവള്ളക്കല്ല ം േശഖരിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നു.
3 എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ആലയേത്താട് എനിക്കുള്ള താത്പര്യം
നിമിത്തം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു േവണ്ടി ഞാൻ േശഖരിച്ചെതാെക്കയും
കൂടാെത, എെന്റ ൈകവശമുള്ള െപാന്നും െവള്ളിയും ഞാൻ എെന്റ
ൈദവത്തിെന്റആലയത്തിനായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 4ആലയഭിത്തികെള,
െപാന്നുെകാണ്ടു േവണ്ടത് െപാന്നുെകാണ്ടും, െവള്ളിെകാണ്ടു േവണ്ടത്
െവള്ളിെകാണ്ടും െപാതിയുവാനും, അങ്ങെന കരകൗശലപ്പണിക്കാരുെട
എല്ലാ പണിയ്ക്കുേവണ്ടിയും ഓഫീർെപാന്നായി മൂവായിരം (3,000)
താലന്ത് െപാന്നും ഏഴായിരം (7,000) താലന്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച െവള്ളിയും
െകാടുത്തു. 5 എന്നാൽ ഇന്ന് യേഹാവയ്ക്ക് കരപൂരണം െചയ്യ വാൻ
മനഃപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുന്നവൻആർ? 6അേപ്പാൾ പിതൃഭവന്രപഭുക്കന്മാരും
യി്രസാേയലിെന്റേഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാരുംസഹ്രസാധിപന്മാരുംശതാധിപന്മാരും
രാജാവിെന്റ ്രപവൃത്തിക്ക് േമൽവിചാരകന്മാരും മനഃപൂർവ്വദാനങ്ങെള
െകാണ്ടുവന്നു. 7 ൈദവാലയത്തിെന്റ േവലയ്ക്കായിട്ട് അവർ 5,000
താലന്ത*് െപാന്നും, 10,000 തങ്കക്കാശും† 10,000 താലന്ത് െവള്ളിയും‡ 18,000
* 29. 7 5,000താലന്ത്ഏകേദശം 188 ടണ ്സ്വര ്ണം † 29. 7 10,000തങ്കക്കാശുംഏകേദശം 10, 000
സ്വര ്ണ്ണനാണയം ‡ 29. 7 10,000താലന്ത് െവള്ളിയുംഏകേദശം 375 ടണ ്െവള്ളിയും
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താലന്ത് താ്രമവും§ 10,0000 താലന്ത് ഇരുമ്പും െകാടുത്തു*. 8 രത്നങ്ങൾ
ൈകവശമുള്ളവർ അവെയ േഗർേശാന്യനായ െയഹീേയൽമുഖാന്തരം
യേഹാവയുെടആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിേലക്കു െകാടുത്തു. 9അങ്ങെന
ജനം മനഃപൂർവ്വമായി െകാടുത്തതുെകാണ്ടു അവർ സേന്താഷിച്ച ;
ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താെട മനഃപൂർവ്വമായിട്ടായിരുന്നു അവർ യേഹാവയ്ക്ക്
െകാടുത്തത്. ദാവീദ ്രാജാവും അത്യന്തം സേന്താഷിച്ച . 10 പിെന്ന ദാവീദ്
സർവ്വസഭയുെടയും മുമ്പാെക യേഹാവെയ സ്തുതിച്ച െചാല്ലിയത:്
“ഞങ്ങള െട പിതാവായ യി്രസാേയലിൻ ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങ്
എന്നും എേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ. 11 യേഹാേവ, മഹത്വവും
ശക്തിയും േതജസ്സ ം യശസ്സ ം മഹിമയും അങ്ങയ്ക്കുള്ളത;് സ്വർഗ്ഗത്തിലും
ഭൂമിയിലുമുള്ളെതാെക്കയും അങ്ങയ്ക്കുള്ളതേല്ലാ. യേഹാേവ, രാജത്വം
അങ്ങയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു;അങ്ങ്സകലത്തിനും മീെതതലവനായിരിക്കുന്നു.
12 ധനവും ബഹുമാനവും അങ്ങയിൽനിന്ന് വരുന്നു; അങ്ങ് സർവ്വവും
ഭരിക്കുന്നു; ശക്തിയും ബലവും അങ്ങയുെട കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു;
സകലെത്തയും വിപുലീകരിക്കുന്നതും ശക്തീകരിക്കുന്നതും അങ്ങയുെട
്രപവൃത്തിയാകുന്നു. 13 ആകയാൽ, ഞങ്ങള െട ൈദവേമ, ഞങ്ങൾ
അങ്ങയ്ക്ക് സ്േതാ്രതം െചയ്ത് അങ്ങയുെട മഹത്വമുള്ള നാമെത്ത
സ്തുതിക്കുന്നു. 14 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങെന ഇ്രത മനഃപൂർവ്വമായി
ദാനം െചേയ്യണ്ടതിന് ്രപാപ്തരാകുവാൻ ഞാൻ ആർ? എെന്റ ജനവും
എന്തുള്ള ? സകലവും അങ്ങിൽനിന്നേല്ലാ വരുന്നത;് അങ്ങയുെട
കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക് തന്നേതയുള്ള . 15 ഞങ്ങൾ
അങ്ങയ്ക്ക് മുമ്പാെക ഞങ്ങള െട സകലപിതാക്കന്മാെരയുംേപാെല
അതിഥികള ം പരേദശികള ം ആകുന്നു; ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങള െട
ആയുഷ്കാലം ഒരു നിഴൽ േപാെലയേ്രത; യാെതാരു സ്ഥിരതയുമില്ല.
16ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങയുെട വിശുദ്ധനാമത്തിനായി
അങ്ങയ്ക്ക് ഒരു ആലയം പണിയുവാൻ ഞങ്ങൾ േശഖരിച്ചിട്ട ള്ള
ഈ സം്രഗഹെമല്ലാം അവിടുെത്ത കയ്യിൽനിന്നുള്ളത;് സകലവും
അങ്ങയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു. 17 എെന്റ ൈദവേമ; അങ്ങ് ഹൃദയെത്ത
േശാധനെചയ്ത് പരമാർത്ഥതയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു; ഞാേനാ എെന്റ ഹൃദയപരമാർത്ഥതേയാെട ഇവെയല്ലാം
മനഃപൂർവ്വമായി തന്നിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഇവിെട കൂടിയിരിക്കുന്ന
അങ്ങയുെട ജനം അങ്ങയ്ക്ക് മനഃപൂർവ്വമായി തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ
സേന്താഷേത്താെട കണ്ടുമിരിക്കുന്നു. 18 ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരായ
അ്രബാഹാമിന ്െറയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും യി്രസാേയലിെന്റയും ൈദവമായ
യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വിചാരങ്ങള ം
ഭാവവും എേന്നക്കും കാത്ത് അവരുെട ഹൃദയെത്ത അങ്ങയിേലക്ക്
തിരിേക്കണേമ. 19എെന്റ മകനായ ശേലാേമാൻ, അങ്ങയുെട കല്പനകള ം
സാക്ഷ്യങ്ങള ം ചട്ടങ്ങള ം ്രപമാണിേക്കണ്ടതിനും ഞാൻ കരുതിയിട്ട ള്ള
മന്ദിരംതീർക്കുവാനും,അങ്ങെനഇവെയല്ലാംനിവർത്തിേക്കണ്ടതിന്അവന്
ഒരു ഏകാ്രഗഹൃദയം നല്േകണേമ”. 20 പിെന്ന ദാവീദ് സർവ്വസഭേയാടും:
“ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുവിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. അങ്ങെനസഭമുഴുവനും തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെടൈദവമായ

§ 29. 7 18,000താലന്ത് താ്രമവുംഏകേദശം 675 ടണ ്താ്രമവും * 29. 7 10,0000താലന്ത് ഇരുമ്പും
െകാടുത്തുഏകേദശം 3750 ടണ് ഇരുമ്പും
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യേഹാവെയ വാഴ്ത്തി യേഹാവെയയും രാജാവിെനയും വണങ്ങി
നമസ്കരിച്ച . 21 പിെന്ന അവർ യേഹാവയ്ക്കു് ഹനനയാഗങ്ങെള
അർപ്പിച്ച ; പിെറ്റന്നാൾ യേഹാവയ്ക്കു് േഹാമയാഗമായി ആയിരം (1,000)
കാളെയയും ആയിരം ആട്ട െകാറ്റെനയും ആയിരം കുഞ്ഞാടിെനയും
അവയുെട പാനീയയാഗങ്ങെളയും എല്ലാ യി്രസാേയലിനുംേവണ്ടി
അനവധി ഹനനയാഗങ്ങെളയും കഴിച്ച . 22അവർ അന്ന് യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ മഹാസേന്താഷേത്താെട ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്തു; ദാവീദിെന്റ
മകനായ ശേലാേമാെന രണ്ടാം ്രപാവശ്യം രാജാവാക്കി; അവെന
യേഹാവയ്ക്കു് ്രപഭുവായിട്ട ം സാേദാക്കിെന പുേരാഹിതനായിട്ട ം
അഭിേഷകം െചയ്തു. 23 അങ്ങെന ശേലാേമാൻ തെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിന് പകരം യേഹാവയുെട സിംഹാസനത്തിൽ രാജാവായിരുന്നു
കൃതാർത്ഥനായി. യി്രസാേയെലാെക്കയും അവെന്റ വാക്ക് േകട്ടനുസരിച്ച .
24 സകല്രപഭുക്കന്മാരും വീരന്മാരും ദാവീദ ്രാജാവിെന്റ സകലപു്രതന്മാരും
ശേലാേമാൻ രാജാവിന് കീഴ്െപട്ട . 25 യി്രസാേയെലാെക്കയും കാൺെക
യേഹാവ ശേലാേമാെനഅത്യന്തം മഹത്വെപ്പടുത്തി, യി്രസാേയലിൽഅവന്
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജാവിനും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രാജമഹിമയും അവന്
നല്കി.

26 ഇങ്ങെന യിശ്ശായിയുെട മകനായ ദാവീദ് എല്ലാ യി്രസാേയലിനും
രാജാവായി വാണിരുന്നു. 27അവൻ യി്രസാേയലിെന വാണകാലം നാല്പതു
സംവത്സരം ആയിരുന്നു; അവൻ ഏഴു സംവത്സരം െഹേ്രബാനിലും
മുപ്പത്തിമൂന്നു സംവത്സരം െയരൂശേലമിലും വാണു. 28 അവൻ വളെര
വയസ്സ െചന്നവനും ആയുസ്സ ം ധനവും മാനവും തികഞ്ഞവനുമായി
മരിച്ച ; അവെന്റ മകനായ ശേലാേമാൻ അവന് പകരം രാജാവായി.
29 എന്നാൽ ദാവീദ ് രാജാവിെന്റ ആദ്യന്തവൃത്താന്തങ്ങള ം, അവെന്റ
രാജഭരണം ഒെക്കയും, അവെന്റ പരാ്രകമ്രപവൃത്തികള ം, അവനും
യി്രസാേയലിനും അന്യേദശങ്ങളിെല സകലരാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ടായ
എല്ലാ സംഭവങ്ങള ം 30 ദർശകനായ ശമൂേവലിെന്റ വൃത്താന്തത്തിലും
നാഥാൻ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകത്തിലും ദർശകനായ ഗാദിെന്റ
വൃത്താന്തത്തിലുംഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
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2 ദിനവൃത്താന്തം
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച എ്രസാ ശാസ്്രതിയാണ് ഇതിെന്റ
എഴുത്തുകാരന് ശലേമാെന്റ ഭരണമാണ് പുസ്തകത്തിെന്റ ആരംഭം
ശലേമാെന്റ മരണേശഷം രാജ്യം വിഭാഗിക്കെപ്പടുന്നു. 2 ദിനവൃത്താന്തം
ഒന്നാമെത്ത പുസ്തകേത്താട് േചര് ന്ന് നിന്നുെകാണ്ട് ശലേമാെന്റ
കാലം മുതല ് ്രപവാസം വെരയുള്ള എ്രബായ ജനതയുെട ചരി്രതം
വിശദീകരിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 450 - 425.
ഈ പുസ്തകെമഴുതെപ്പട്ട കാലം ഗണിക്കുന്നത് ഒരു സമസ്യയാണ്
എന്നിരുന്നാലും ബാബിേലാണ ്്രപവാസത്തില ്നിന്ന് മടങ്ങിവന്നതിനു
േശഷമാണ് രചനനടന്നിരിക്കുന്നത്എന്നത്സ്പഷ്ടമാണ.്
സ്വീകര് ത്താവ്
പുരാതനയൂഹൂദസമൂഹവും മറ്റ വായനക്കാരും.
ഉേദ്ദശം

2 ദിനവൃത്താന്തം ്രപധാനമായും 2 ശമുേവലിലും, 2 രാജാക്കന്മാരിലും
ഉള്ള അേത വസ്തുതകള ് തെന്നയാണ് പറയുന്നത.് ആ കാലെത്ത
െപൗേരാഹിത്യ സംബന്ധിയായ വസ്തുതകെളപ്പറ്റിയാണ് ദിനവൃത്താന്തം
േക്രന്ദീകരിക്കുന്നത് 2 ദിനവൃത്താന്തം അടിസ്ഥാനപരമായി രാഷ്്രടത്തിെന്റ
സാത്വികചരി്രതത്തിെന്റവിലയിരുത്തലാണ.്
്രപേമയം
യി്രസാേയലിെന്റഅദ്ധ്യാത്മികൈപതൃകം
സംേക്ഷപം
1. ശേലാേമാെന്റകാലെത്തയി്രസാേയല്യ ചരി്രതം — 1:1-9:31
2. േരേഹാബയം മുതല് ആഹാസ് വെര — 10:1-28:37
3.ഹിസ്കീയാവ് മുതല ്യഹൂദയുെടഅവസാനംവെര — 29:1-36:23
1 ദാവീദിെന്റ മകനായ ശേലാേമാൻ തെന്റ രാജത്വം ഉറപ്പിച്ച ; ൈദവമായ
യേഹാവ അവേനാടുകൂെട ഇരുന്ന് അവെന അത്യന്തം മഹത്വവാനാക്കി.
2 ശേലാേമാൻ എല്ലാ യി്രസാേയലിേനാടും സഹ്രസാധിപന്മാേരാടും
ശതാധിപന്മാേരാടും ന്യായാധിപന്മാേരാടും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായ
സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും 3 സംസാരിച്ചിട്ട,് സർവ്വസഭയുമായി
ഗിെബേയാനിെല പൂജാഗിരിയിേലക്ക് േപായി. യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാെശ മരുഭൂമിയിൽവച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ൈദവത്തിെന്റ സമാഗമനകൂടാരം
അവിെട ആയിരുന്നു. 4എന്നാൽൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ദാവീദ,് കിര്യത്ത-്
െയയാരീമിൽനിന്ന് താൻ അതിനായി ഒരുക്കിയിരുന്ന സ്ഥലേത്തക്ക്
െകാണ്ടുേപാന്നു; അവൻ അതിനായി െയരൂശേലമിൽ ഒരു കൂടാരം
അടിച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്നു. 5ഹൂരിെന്റ മകനായ ഊരിയുെട മകൻ െബസേലൽ
ഉണ്ടാക്കിയതാ്രമയാഗപീഠവുംഅവിെടയേഹാവയുെടതിരുനിവാസത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവിെട ശേലാേമാനും സഭയും ്രപാർഥനേയാെട
യേഹാവെയ അേന്വഷിച്ച . 6 ശേലാേമാൻ അവിെട യേഹാവയുെട
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സന്നിധിയിൽ സമാഗമനകൂടാരത്തിെല താ്രമയാഗപീഠത്തിങ്കേലക്കു െചന്ന്
അതിേന്മൽആയിരം േഹാമയാഗങ്ങൾകഴിച്ച .

7 അന്ന് രാ്രതി ൈദവം ശേലാേമാന് ്രപത്യക്ഷനായി അവേനാട:്
ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തേരണം; േചാദിച്ച െകാൾക എന്നരുളിെച്ചയ്തു.
8 ശേലാേമാൻ ൈദവേത്താടു പറഞ്ഞത്: “എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാടു
അങ്ങ് മഹാദയ കാണിച്ച് അവന് പകരം എെന്ന രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു.
9ആകയാൽ യേഹാവയായ ൈദവേമ എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാടുള്ള
നിെന്റ വാഗ്ദാനം നിവൃത്തിയായേല്ലാ? ഭൂമിയിെല െപാടിേപാെല
അസംഖ്യമായുള്ള ജനത്തിന് നീ എെന്ന രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
10 ആകയാൽ ഈ ജനത്തിന് നായകനായിരിേക്കണ്ടതിന് എനിക്ക്
ജ്ഞാനവും വിേവകവും തേരണേമ; അല്ലാെത നിെന്റ ഈ വലിയ
ജനത്തിന് ന്യായപാലനം െചയ് വാൻആർക്ക് കഴിയും?” 11അതിന് ൈദവം
ശേലാേമാേനാട:് “ഇത് നിെന്റ താല്പര്യമായിരിക്കയാലും ധനം, സമ്പത്ത്,
മാനം, ശ്രതുനി്രഗഹം എന്നിവേയാ ദീർഘായുേസ്സാ േചാദിക്കാെത ഞാൻ
നിെന്ന രാജാവാക്കിെവച്ച എെന്റ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം െചേയ്യണ്ടതിന്
ജ്ഞാനവും വിേവകവും േചാദിച്ചിരിക്കയാലും 12ജ്ഞാനവും വിേവകവും
നിനക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നു; അതല്ലാെത നിനക്ക് മുമ്പുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ
ആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും നിെന്റ േശഷം ആർക്കും ലഭിക്കാത്തതുമായ
ധനവും സമ്പത്തും മാനവും ഞാൻ നിനക്ക് തരും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
13 പിെന്ന ശേലാേമാൻ ഗിെബേയാനിെല പൂജാഗിരിയിൽനിന്ന്,
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു തേന്ന, െയരൂശേലമിേലക്കു
വന്ന് യി്രസാേയലിൽ രാജാവായി വാണു. 14 ശേലാേമാൻ രഥങ്ങെളയും
കുതിരപ്പടേയയും േശഖരിച്ച ; അവന് ആയിരത്തിനാനൂറ് രഥങ്ങള ം
പന്തീരായിരം കുതിരപ്പടയാളികള ം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെര അവൻ
രഥനഗരങ്ങളിലും െയരൂശേലമിൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കലും പാർപ്പിച്ച .
15 രാജാവ് െയരൂശേലമിൽ െപാന്നും െവള്ളിയും കല്ല കൾ േപാെല
സമൃദ്ധമാക്കി. േദവദാരു വൃക്ഷങ്ങൾ താഴ്വരയിെല കാട്ടത്തിമരങ്ങൾ
േപാെല െപരുകി. 16 ശേലാേമാൻ കുതിരകെള ഇറക്കുമതി െചയ്തത്
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ആയിരുന്നു; രാജാവിെന്റ കച്ചവടക്കാർ അവെയ
കൂട്ടമായി വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരും. 17അവർഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് രഥെമാന്നിന്
അറുനൂറും കുതിര ഒന്നിന് നൂറ്റമ്പതും േശെക്കൽ െവള്ളി വിലയായി
െകാടുത്ത് വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരും; അങ്ങെന തേന്ന അവർ ഹിത്യരുെട
സകലരാജാക്കന്മാർക്കും അരാംരാജാക്കന്മാർക്കും െകാണ്ടുവന്നു
െകാടുക്കും.

2
1 അനന്തരം ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരു ആലയവും
തനിക്ക് ഒരു അരമനയും പണിയുവാൻ നിശ്ചയിച്ച . 2 എഴുപതിനായിരം
ചുമട്ട കാെരയും എൺപതിനായിരം കല്ല െവട്ട കാെരയും അവർക്ക്
േമൽേനാട്ടം വഹിക്കാൻ മൂവായിരത്തി അറുനൂറുേപെരയും ശേലാേമാൻ
നിയമിച്ച . 3 പിെന്ന ശേലാേമാൻ േസാർരാജാവായ ഹീരാമിെന്റ അടുക്കൽ
െകാടുത്തയച്ച സേന്ദശം എെന്തന്നാൽ: “എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ്
രാജാവിന് ഒരു അരമന പണിേയണ്ടതിന് േദവദാരു െകാടുത്തയച്ച നീ
എനിക്കുേവണ്ടിയും അ്രപകാരം െചേയ്യണം. 4ഞാൻ എെന്റ ൈദവമായ
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യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരാലയം പണിവാൻ േപാകുന്നു; അത് അവന്
്രപതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് അവെന്റ സന്നിധിയിൽ സുഗന്ധധൂപം അർപ്പിക്കുവാനും
നിരന്തരമായി കാഴ്ചയപ്പം ഒരുക്കുവാനും കാലത്തും ൈവകുേന്നരത്തും
ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസ്യകളിലും ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ഉത്സവങ്ങളിലും േഹാമയാഗം കഴിക്കുവാനും തേന്ന. ഇത്
യി്രസാേയലിന് ഒരു ശാശ്വതനിയമം ആകുന്നു. 5 ഞങ്ങള െട ൈദവം
സകലേദവന്മാെരക്കാള ം വലിയവനാകയാൽ ഞാൻ പണിവാൻേപാകുന്ന
ആലയം മഹത്വേമറിയതായിരിക്കും. 6എന്നാൽഅവന്ആലയം പണിവാൻ
്രപാപ്തിയുള്ളവൻ ആർ? സ്വർഗ്ഗത്തിലും സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗത്തിലും അവൻ
അടങ്ങുകയില്ലേല്ലാ; അങ്ങെനയിരിെക്ക അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ധൂപം
അർപ്പിക്കുവാനല്ലാെതഅവന് ഒരു ആലയം പണിേയണ്ടതിന് ഞാൻആർ?
7ആകയാൽ എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ് നിയമിച്ചവരായി എെന്റ അടുക്കൽ
െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും ഉള്ള കരെകൗശലപ്പണിക്കാേരാടുകൂെട,
െപാന്ന്, െവള്ളി, താ്രമം, ഇരിമ്പ്, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, നീലനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടു പണിെചയ ്വാൻ സമർത്ഥനും െകാത്തുപണിയിൽ
വിദഗ്ധനുമായ ഒരുവെന അയച്ച തേരണം. 8 െലബാേനാനിൽനിന്ന്
േദവദാരുവും സരളമരവും ചന്ദനവും കൂെട എനിക്ക് അയച്ച തേരണം;
നിെന്റ േവലക്കാർ മരംെവട്ട വാൻ സമർത്ഥന്മാെരന്ന് എനിക്കറിയാം;
എനിക്ക് േവണ്ടുേവാളം മരം േശഖരിപ്പാൻ എെന്റ േവലക്കാർ നിെന്റ
േവലക്കാേരാടുകൂെട പണി െചയ്യ ം. 9ഞാൻ പണിവാനിരിക്കുന്ന ആലയം
വലിയതും അത്ഭുതകരവും ആയിരിക്കും. 10 മരംെവട്ട കാരായ നിെന്റ
േവലക്കാർക്കു ഞാൻ ഇരുപതിനായിരം േകാർ െപാടിച്ച േഗാതമ്പും
ഇരുപതിനായിരം േകാർ യവവും ഇരുപതിനായിരം ബത്ത് വീഞ്ഞും
ഇരുപതിനായിരം ബത്ത് എണ്ണയും െകാടുക്കും”. 11 േസാർരാജാവായ
ഹൂരാം ശേലാേമാന് “യേഹാവ തെന്റ ജനെത്തസ്േനഹിക്കെകാണ്ടു നിെന്ന
അവർക്ക് രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് മറുപടി അയച്ച . 12 ഹൂരാം
തുടർന്ന് ഇ്രപകാരം എഴുതി: “യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ആലയവും തനിക്ക് ഒരു
അരമനയും പണിേയണ്ടതിന് ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും വിേവകവും ഉള്ള
ഒരു മകെന ദാവീദ ് രാജാവിന് നല്കിയ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ. 13 ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ ജ്ഞാനവും വിേവകവുമുള്ള പുരുഷനായ ഹൂരാം-ആബിെയ
അയക്കുന്നു. 14 അവൻ ദാൻ േഗാ്രതത്തിെല ഒരു സ്്രതീയുെട മകൻ;
അവെന്റ അപ്പൻ േസാർ േദശക്കാരൻ. െപാന്ന,് െവള്ളി, താ്രമം, ഇരിമ്പ,്
കല്ല,് മരം, ധൂ്രമനൂൽ, നീലനൂൽ, ചണനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു
പണിെചയ്യാനും നിെന്റയും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന നിെന്റ അപ്പൻ
ദാവീദിെന്റയും കരെകൗശലപ്പണിക്കാേരാടുകൂെട അവെന ഏല്പിക്കുന്ന
ഏതു െകൗശലപ്പണിയും പൂർത്തീകരിപ്പാനും അവൻ സമർത്ഥൻ
ആകുന്നു. 15 ആകയാൽ യജമാനൻ പറഞ്ഞ േകാതമ്പും യവവും
എണ്ണയും വീഞ്ഞും േവലക്കാർക്കു െകാടുത്തയച്ചാലും. 16 എന്നാൽ
ഞങ്ങൾ നിെന്റ ആവശ്യംേപാെല െലബാേനാനിൽനിന്നു മരംെവട്ടി
ചങ്ങാടം െകട്ടി കടൽവഴിയായി യാേഫാവിൽ എത്തിച്ച തരാം; നീ അത്
െയരൂശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകണം”. 17 അനന്തരം ശേലാേമാൻ
യി്രസാേയൽേദശത്തിെല പരേദശികെള, തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ്
എണ്ണംേനാക്കിയതുേപാെല, എണ്ണം എടുത്തേപ്പാൾ ഒരുലക്ഷത്തി
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അമ്പത്തിമൂവായിരത്തി അറുനൂറു േപർ എന്ന് കണ്ടു. 18 അവരിൽ
എഴുപതിനായിരംേപെര ചുമട്ട കാരായും എൺപതിനായിരംേപെര മലയിൽ
കല്ല െവട്ട കാരായും മൂവായിരത്തറുനൂറുേപെര ജനെത്തെക്കാണ്ട് േവല
െചയ്യിപ്പാൻ േമൽേനാട്ടക്കാരായും നിയമിച്ച .

3
1 അനന്തരം ശേലാേമാൻ െയരൂശേലമിൽ തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിന്
യേഹാവ ്രപത്യക്ഷനായ േമാറിയാപർവ്വതത്തിൽ, െയബൂസ്യനായ ഒർന്നാെന്റ
െമതിക്കളത്തിൽ ദാവീദ് തയാറാക്കിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് യേഹാവയുെട
ആലയം പണിവാൻ തുടങ്ങി. 2 തെന്റ വാഴ്ചയുെട നാലാം ആണ്ടിൽ
രണ്ടാം മാസം രണ്ടാം ദിവസമായിരുന്നു അവൻ പണി തുടങ്ങിയത.്
3 ൈദവാലയം പണിേയണ്ടതിന് ശേലാേമാൻ ഇട്ട അടിസ്ഥാനത്തിെന്റ
അളവുകൾ പഴയ* കണക്കനുസരിച്ച് നീളം അറുപതു മുഴം, വീതി
ഇരുപതു മുഴം. 4 മുൻഭാഗത്തുള്ള മണ്ഡപത്തിന് ആലയത്തിെന്റ
വീതിെക്കാത്തവണ്ണം ഇരുപതു മുഴം നീളവും നൂറ്റിരുപത് മുഴം ഉയരവും
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിെന്റ അകം അവൻ തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു.
5 ആലയത്തിന് അവൻ സരളമരംെകാണ്ട് മച്ചിട്ട , അത് തങ്കംെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു, അതിേന്മൽ ഈന്തപ്പനയുെടയും ചങ്ങലയുെടയും രൂപം
െകാത്തിച്ച . 6 അവൻ ആലയെത്ത രത്നംെകാണ്ട് മേനാഹരമായി
അലങ്കരിച്ച ; സ്വർണം പർവ്വയീമിൽ നിന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു. 7 അവൻ
ആലയവും തുലാങ്ങള ം കട്ടിളക്കാലുകള ം ചുവരുകള ം കതകുകള ം
െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു, ചുവരിേന്മൽ െകരൂബുകള െട രൂപം
െകാത്തിച്ച . 8 അവൻ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലവും ഉണ്ടാക്കി; അതിെന്റ
നീളവും വീതിയും ആലയത്തിെന്റ വീതിെക്കാത്തവണ്ണം ഇരുപതു മുഴം
ആയിരുന്നു; അവൻ അറുനൂറു താലന്ത് തങ്കംെകാണ്ട് അത് െപാതിഞ്ഞു.
9അതിെന്റ ആണികള െട തൂക്കം അമ്പത് േശെക്കൽ െപാന്ന് ആയിരുന്നു:
മാളികമുറികള ം െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു. 10അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത്
അവൻ െകാത്തുപണിയായി രണ്ട് െകരൂബുകെള ഉണ്ടാക്കി െപാന്നുെകാണ്ട്
െപാതിഞ്ഞു. 11 െകരൂബുകള െട ചിറകുകള െട നീളം ആെക ഇരുപതു
മുഴം ആയിരുന്നു. ഓേരാ ചിറകും അഞ്ച് മുഴം വീതം നീളം, ഒന്നാമെത്ത
െകരൂബിെന്റഒരു ചിറക് മേറ്റ െകരൂബിെന്റചിറകിേനാട് െതാട്ടിരിക്കയും മേറ്റ
ചിറക് ആലയത്തിെന്റ ചുവേരാടു െതാട്ടിരിക്കയും െചയ്തു. 12 രണ്ടാമെത്ത
െകരൂബിെന്റ ഒരു ചിറകു ആലയത്തിെന്റ ചുവേരാടു െതാട്ടിരിക്കയും മെറ്റ
ചിറക് ആദ്യെത്ത െകരൂബിെന്റ ചിറേകാടു െതാട്ടിരിക്കയും ആയിരുന്നു.
13 അങ്ങെന െകരൂബുകള െട ചിറകുകൾ ഇരുപതു മുഴം നീളത്തിൽ
വിടർന്നിരുന്നു.അവകാലുകൾനിലത്തുറപ്പിച്ച് മുഖംതിരുനിവാസത്തിേലക്ക്
തിരിഞ്ഞും നിന്നിരുന്നു. 14 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, ചണനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടു തിരശ്ശീല ഉണ്ടാക്കി അതിേന്മൽ െകരൂബുകെള
െനയ്തുണ്ടാക്കി. 15 അവൻ ആലയത്തിെന്റ മുമ്പിൽ മുപ്പത്തഞ്ചു മുഴം
ഉയരമുള്ള രണ്ടു സ്തംഭങ്ങളണ്ടാക്കി; അവയുെട മുകളിൽ അഞ്ച് മുഴം
ഉയരമുള്ള മകുടങ്ങള ം നിർമ്മിച്ച . 16അന്തർമ്മന്ദിരത്തിൽ ഉള്ളതുേപാെല
മാലകൾഉണ്ടാക്കിസ്തംഭങ്ങള െട മുകൾഭാഗത്തുവച്ച ;നൂറു മാതളപ്പഴവും
ഉണ്ടാക്കി മാലകളിൽ േകാർത്തിട്ട . 17അവൻ സ്തംഭങ്ങെള മന്ദിരത്തിെന്റ
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മുമ്പിൽ വലത്തും ഇടത്തുമായിസ്ഥാപിച്ച . വലേത്തതിന്നു യാഖീൻ എന്നും
ഇടേത്തതിന്നു േബാവസ്എന്നും േപർവിളിച്ച .

4
1ശേലാേമാൻ താ്രമംെകാണ്ട് ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി;അതിെന്റ നീളവും
വീതിയും ഇരുപതു മുഴം വീതവും ഉയരം പത്തു മുഴവും ആയിരുന്നു.
2 വൃത്താകാരമായ ഒരു ജലസംഭരണിയും അവൻ വാർത്തുണ്ടാക്കി;
അതിെന്റ വ്യാസം പത്തു മുഴവും ആഴം അഞ്ച് മുഴവും ചുറ്റളവ് മുപ്പത്
മുഴവും ആയിരുന്നു. 3അതിന് കീെഴ ചുറ്റിലും രണ്ടു നിരയായി കാളകള െട
രൂപങ്ങൾ വാർത്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 4അത് പ്രന്തണ്ട് കാളകള െട പുറത്തു
െവച്ചിരുന്നു:കാളകൾമൂന്നുവീതംവടേക്കാട്ട ംപടിഞ്ഞാേറാട്ട ം െതേക്കാട്ട ം
കിഴേക്കാട്ട ം മുഖം തിരിച്ചിരുന്നു. ജലസംഭരണി വഹിച്ചിരുന്ന കാളകള െട
പിൻഭാഗംഅകേത്താട്ട്ആയിരുന്നു. 5ജലസംഭരണിക്ക് നാല് വിരലുകള െട
കനവും അതിെന്റ വക്ക് പാനപാ്രതത്തിെന്റ വക്കുേപാെലയും വിടർന്ന
താമരപ്പ േപാെലയും ആയിരുന്നു. അതിൽ മൂവായിരം ബത്ത് െവള്ളം
െകാള്ള മായിരുന്നു. 6കഴുകാൻ െവള്ളം െവേക്കണ്ടതിന് പത്തു െതാട്ടികള ം
ഉണ്ടാക്കി; വലത്തുഭാഗത്തും ഇടത്തുഭാഗത്തുമായി അഞ്ച് വീതം
െവച്ച . േഹാമയാഗത്തിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ അവർ അവയിൽ കഴുകും;
ജലസംഭരണിേയാ പുേരാഹിതന്മാർക്ക് കഴുകുവാനുള്ളതായിരുന്നു.
7അവൻ െപാന്നുെകാണ്ട് പത്തു വിളക്കുകള ം കൽപ്പന്രപകാരം ഉണ്ടാക്കി,
മന്ദിരത്തിൽ വലത്തുഭാഗത്തും ഇടത്തുഭാഗത്തുമായി അഞ്ചുവീതം െവച്ച .
8 അവൻ പത്തു േമശകള ം ഉണ്ടാക്കി; മന്ദിരത്തിൽ വലത്തുഭാഗത്തും
ഇടത്തുഭാഗത്തുമായി അഞ്ചുവീതം െവച്ച ; െപാന്നുംെകാണ്ട് നൂറു
തളികകള ം ഉണ്ടാക്കി. 9 അവൻ പുേരാഹിതന്മാരുെട ്രപാകാരവും
വലിയ ്രപാകാരവും ്രപാകാരത്തിന് വാതിലുകള ം ഉണ്ടാക്കി. കതകുകൾ
താ്രമംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു. 10 അവൻ ജലസംഭരണി വലത്തുഭാഗത്ത്
െതക്കുകിഴക്കായിട്ട് െവച്ച . 11ഹൂരാം കലങ്ങള ം ചട്ട കങ്ങള ം തളികകള ം
ഉണ്ടാക്കി; ഇങ്ങെന ഹൂരാം ൈദവാലയത്തിൽ ശേലാേമാൻരാജാവിനു
േവണ്ടി െചേയ്യണ്ടിയിരുന്ന പണികൾ തീർത്തു. 12 രണ്ട് തൂണുകൾ,
തൂണുകള െട മുകളിലുള്ള േഗാളാകാരമായ മകുടങ്ങൾ, മകുടങ്ങെള
മൂടുവാൻ രണ്ടു വലപ്പണി, 13തൂണുകള െട മുകളിലുള്ള രണ്ടു േഗാളങ്ങെള
മൂടുന്ന ഓേരാ വലപ്പണിയിൽ ഈ രണ്ടു നിരയായി നാനൂറ് മാതളപ്പഴങ്ങൾ
14 പീഠങ്ങൾ, പീഠങ്ങളിേന്മൽ െതാട്ടികൾ 15 ജലസംഭരണി, അതിന് കീെഴ
പ്രന്തണ്ട് കാളകൾ, കലങ്ങൾ, 16 ചട്ട കങ്ങൾ, മുൾെക്കാളത്തുകൾ
എന്നീ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും ഹൂരാം-ആബി മിനുക്കിയ താ്രമംെകാണ്ട്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിനുേവണ്ടി ശേലാേമാൻ രാജാവിന്
ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തു. 17 േയാർദ്ദാൻ സമഭൂമിയിൽ സുേക്കാത്തിനും
െസേരദാെഥക്കും മേദ്ധ്യ കളിമണ്ണള്ള നിലത്തുെവച്ച് രാജാവ് അവെയ
വാർപ്പിച്ച . 18 ഇങ്ങെന ശേലാേമാൻ ഇവെയാെക്കയും ധാരാളമായി
ഉണ്ടാക്കിയതിനാൽ അതിനായി ഉപേയാഗിച്ച താ്രമത്തിെന്റ തൂക്കം
േനാക്കിയില്ല. 19ഇങ്ങെന ശേലാേമാൻ ൈദവാലയത്തിെല ഉപകരണങ്ങൾ
ഒെക്കയും നിർമ്മിച്ച . സ്വർണയാഗപീഠവും കാഴ്ചയപ്പം െവക്കുന്ന
േമശകള ം 20 അന്തർമ്മന്ദിരത്തിനു മുമ്പിൽ നിയമ്രപകാരം കേത്തണ്ട
തങ്കംെകാണ്ടുള്ള നിലവിളക്കും ദീപങ്ങള ം 21 നിർമ്മലമായ തങ്കംെകാണ്ട,്
പുഷ്പങ്ങള ം വിളക്കുകള ം ചവണകള ം 22 തങ്കംെകാണ്ട് ക്രതികകള ം
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തളികകള ം തവികള ം തീച്ചട്ടികള ം ഉണ്ടാക്കി.ആലയത്തിെന്റവാതിലുകൾ,
അതിവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കുള്ള അകെത്ത കതകുകൾ, ആലയത്തിെന്റ
കതകുകൾ,ഇവെപാന്നുെകാണ്ട് നിർമ്മിച്ചവആയിരുന്നു.

5
1യേഹാവയുെടആലയത്തിെന്റ പണി പൂർത്തിയായേപ്പാൾ, ശേലാേമാൻ
തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ് നിേവദിച്ചിരുന്ന െവള്ളിയും െപാന്നും എല്ലാ
ഉപകരണങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്ന് ൈദവാലയത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിൽ
നിേക്ഷപിച്ച .

2 ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം സീേയാൻ എന്ന ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവരുവാൻ യി്രസാേയൽ മൂപ്പന്മാെരയും
യി്രസാേയൽ മക്കള െട പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായ േഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാെരയും
െയരൂശേലമിൽ കൂട്ടിവരുത്തി. 3 യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാെരല്ലാവരും
ഏഴാം മാസത്തിെല ഉത്സവത്തിനായി രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നുകൂടി. 4 യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെരല്ലാവരും വന്നേശഷം േലവ്യർ
നിയമെപട്ടകം എടുത്തു. 5 െപട്ടകവും സമാഗമനകൂടാരവും കൂടാരത്തിെല
സകലവിശുദ്ധ ഉപകരണങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്നു; പുേരാഹിതന്മാരും
േലവ്യരുമേ്രത അവ െകാണ്ടുവന്നത്. 6 ശേലാേമാൻരാജാവും അവെന്റ
അടുക്കൽ കൂടിവന്ന യി്രസാേയൽ ജനെമാെക്കയും എണ്ണ വാനും
കണെക്കടുപ്പാനും കഴിയാതവണ്ണം ആടുകെളയും കാളകെളയും
െപട്ടകത്തിനു മുമ്പിൽ യാഗം കഴിച്ച . 7 പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകം അതിെന്റ സ്ഥലത്ത്, ആലയത്തിെല അന്തർമ്മന്ദിരത്തിൽ
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് െകരൂബുകള െട ചിറകിൻ കീെഴ െകാണ്ടുെചന്നു
െവച്ച . 8 െകരൂബുകൾ, മീെത ചിറകുവിരിച്ച െപട്ടകെത്തയും അതിെന്റ
തണ്ടുകെളയും മൂടിനിന്നു. 9 തണ്ടുകൾ നീണ്ടിരിക്കയാൽ തണ്ടുകള െട
അറ്റങ്ങൾ അന്തർമ്മന്ദിരത്തിന് മുമ്പിൽ െപട്ടകെത്ത കവിഞ്ഞു കാണും
എങ്കിലും പുറത്തുനിന്നു കാണുകയില്ല; അവ ഇന്നുവെര അവിെട
ഉണ്ട.് 10 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ടേശഷം
യേഹാവ അവേരാടു നിയമം െചയ്തേപ്പാൾ േമാെശ േഹാേരബിൽെവച്ച്
െപട്ടകത്തിൽ െവച്ചിരുന്ന രണ്ടു കല്പലകകൾ അല്ലാെത അതിൽ മെറ്റാന്നും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 11 പുേരാഹിതന്മാർ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു വന്നേപ്പാൾ
- അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ വിഭാഗ ്രകമം േനാക്കാെത
എല്ലാവരും തങ്ങെള വിശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു 12ആസാഫ്, േഹമാൻ, െയദൂഥൂൻ
എന്നിവരും അവരുെട പു്രതന്മാരും സേഹാദരന്മാരുമായി സംഗീതക്കാരായ
േലവ്യെരല്ലാവരും േനർത്തചണവസ്്രതംധരിച്ച്ൈകത്താളങ്ങള ംവീണകള ം
കിന്നരങ്ങള ം പിടിച്ച് യാഗപീഠത്തിന് കിഴക്ക് കാഹളം ഊതിെക്കാണ്ടിരുന്ന
നൂറ്റിരുപത് പുേരാഹിതന്മാേരാടുകൂെട നിന്നു. 13 കാഹളക്കാരും
സംഗീതക്കാരും ഒെത്താരുമിച്ച കാഹളങ്ങേളാടും ൈകത്താളങ്ങേളാടും
സംഗീത ഉപകരണങ്ങേളാടും കൂെട: “അവൻ നല്ലവനേല്ലാ അവെന്റ ദയ
എേന്നക്കുമുള്ളത”്എന്ന് ഏകസ്വരമായി യേഹാവെയ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ച ;
അവർ ഉച്ചത്തിൽ പാടി യേഹാവെയ സ്തുതിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
ആലയമായ മന്ദിരത്തിൽ ഒരു േമഘം നിറഞ്ഞു. 14യേഹാവയുെട േതജസ്സ്
ൈദവാലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട് പുേരാഹിതന്മാർക്ക് േമഘം
നിമിത്തംശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന് നിൽക്കുവാൻകഴിഞ്ഞില്ല.
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6
1 അേപ്പാൾ ശേലാേമാൻ പറഞ്ഞത്: “താൻ േമഘതമസ്സിൽ
വസിക്കുെമന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ട്; 2 എങ്കിലും ഞാൻ
യേഹാവക്ക് എേന്നക്കും വസിപ്പാൻ വിശിഷ്ടമായ ഒരു ആലയം
പണിതിരിക്കുന്നു” 3 കൂടിവന്ന യി്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും എഴുേന്നറ്റ്
നില് െക്ക രാജാവ് സർവ്വജനെത്തയും 4 അനു്രഗഹിച്ച പറഞ്ഞത:്
“എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാട് തിരുവായ്െകാണ്ട് അരുളിെച്ചയ്തത്
തൃൈക്കെകാണ്ട് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ” 5 “എെന്റ ജനെത്ത ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന നാൾമുതൽ എെന്റ നാമം ഇരിേക്കണ്ടതിന് ഒരു ആലയം
പണിവാൻ ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ സകല േഗാ്രതങ്ങളിലും ഒരു പട്ടണവും
തിരെഞ്ഞടുത്തില്ല; എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന് ്രപഭുവായിരിപ്പാൻ
ഞാൻ ഒരുത്തെനയും െതരെഞ്ഞടുത്തതുമില്ല. 6 എന്നാൽ എെന്റ നാമം
ഇരിേക്കണ്ടതിന് െയരൂശേലമിെനയും എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന
വാഴുവാൻ ദാവീദിെനയും ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു”എന്ന് അവൻ
അരുളിെച്ചയ്തു. 7യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന്
ഒരു ആലയം പണിയണം എന്ന് എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിന് താല്പര്യം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 8എന്നാൽയേഹാവഎെന്റഅപ്പനായ ദാവീദിേനാട:് “എെന്റ
നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയണെമന്ന് നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായേല്ലാ;
ഇങ്ങെന താല്പര്യം ഉണ്ടായത് നല്ലത്; 9 എങ്കിലും ആലയം പണിേയണ്ടത്
നീയല്ല; നിനക്ക് ജനിക്കാൻ േപാകുന്ന മകൻ തേന്ന എെന്റ നാമത്തിനായി
ആലയം പണിയും” എന്നു കല്പിച്ച . 10അങ്ങെന യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്ത
വചനം നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു; യേഹാവ വാഗ്ദാനം െചയ്തതുേപാെല
എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിന് പകരം ഞാൻ യി്രസാേയൽ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുന്ന് യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായയേഹാവയുെടനാമത്തിന് ഒരുആലയം
പണിതിരിക്കുന്നു. 11യേഹാവയി്രസാേയൽമക്കേളാടു െചയ്ത നിയമം ഉള്ള
െപട്ടകംഞാൻഈആലയത്തിൽെവച്ചിട്ട ണ്ട.്

12 അനന്തരം ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
യി്രസാേയലിെന്റ സർവ്വസഭയുെടയും കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ട്
ൈക മലർത്തി; 13 ശേലാേമാൻ താ്രമംെകാണ്ട് അഞ്ച് മുഴം നീളവും
അഞ്ച് മുഴം വീതിയും മൂന്നു മുഴം ഉയരവുമുള്ള ഒരു പീഠം ഉണ്ടാക്കി
്രപാകാരത്തിെന്റ നടുവിൽ വച്ചിരുന്നു; അതിൽ അവൻ കയറിനിന്ന്
യി്രസാേയലിെന്റ സർവ്വസഭക്കും മുമ്പാെക മുട്ട കുത്തി ആകാശേത്തക്ക്
ൈക മലർത്തി പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ: 14 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ, പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട നിെന്റ മുമ്പാെക നടക്കുന്ന നിെന്റ
ദാസന്മാർക്കായി നിയമവും ദയയും പാലിക്കുന്നവനായ നിെന്നേപ്പാെല
സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഒരു ൈദവവും ഇല്ല. 15 നീ എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദ് എന്ന നിെന്റ ദാസന് െചയ്ത വാഗ്ദാനം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു;
തിരുവായ്െകാണ്ട് അരുളിെച്ചയ്തത് ഇന്ന് കാണുംേപാെല തൃൈക്കെകാണ്ട്
നിവർത്തിച്ച മിരിക്കുന്നു. 16 ആകയാൽ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ, നീ എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ് എന്ന നിെന്റ ദാസേനാട:്
‘നീ എെന്റ മുമ്പാെക നടന്നതുേപാെല നിെന്റ പു്രതന്മാരും എെന്റ
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം സൂക്ഷ്മതേയാെട നടന്നാൽ, യി്രസാേയലിെന്റ



2 ദിനവൃത്താന്തം 6:17 683 2 ദിനവൃത്താന്തം 6:31

സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ഒരു പുരുഷൻ എെന്റ മുമ്പാെക ഇല്ലാെത
വരികയില്ല’ എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത് നിവർത്തിേക്കണേമ.
17 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നിെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്ത വചനം നിവൃത്തിയാകെട്ട. 18 എന്നാൽ ൈദവം
യഥാർത്ഥമായി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യേരാടുകൂെട വസിക്കുേമാ? സ്വർഗ്ഗത്തിനും
സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗത്തിനും നിെന്ന ഉൾെക്കാള്ള വാൻ കഴിയുകയില്ല; പിെന്ന
ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് എങ്ങെന?
19എങ്കിലുംഎെന്റൈദവമായയേഹാേവ,അടിയൻതിരുമുമ്പിൽകഴിക്കുന്ന
്രപാർത്ഥനയും യാചനയും േകൾേക്കണേമ. അടിയെന്റ നിലവിളിയും
്രപാർത്ഥനയും ്രശദ്ധിേക്കണേമ. 20 തിരുനാമം സ്ഥാപിക്കുെമന്ന് അവിടുന്ന്
അരുളിെച്ചയ്ത സ്ഥലമായ ഈ ആലയത്തിൽ അടിയൻ കഴിക്കുന്ന
്രപാർത്ഥന േകൾക്കുവാൻ രാവും പകലും അവിടുെത്ത ദൃഷ്ടികൾ
ഈ ആലയത്തിൻേമൽ ഉണ്ടായിരിേക്കണേമ. 21 ഈ സ്ഥലത്തുവച്ച
്രപാർത്ഥിക്കുന്ന അടിയെന്റയും നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റയും
യാചനകൾ നിെന്റ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു േകൾേക്കണേമ;
േകട്ട് ക്ഷമിേക്കണേമ. 22 ഒരുത്തൻ തെന്റ കൂട്ട കാരേനാട് കുറ്റം
െചയ്കയും അവൻ ഈ ആലയത്തിൽ നിെന്റ യാഗപീഠത്തിനുമുമ്പാെക
സത്യം െചയ്യ വാൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീരുകയും െചയ്താൽ 23 നീ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട് അവൻ ദുഷ്ടെനങ്കിൽ ശിക്ഷ അവെന്റ തലേമൽ
വരുത്തി ്രപതികാരം െചയ് വാനും നീതിമാെനങ്കിൽ നീതിക്കു ഒത്തവണ്ണം
അവെന നീതീകരിപ്പാനും അടിയങ്ങൾക്കു ന്യായം പാലിച്ച തേരണേമ.
24 നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയൽ നിേന്നാട് പാപം െചയ്കനിമിത്തം അവർ
ശ്രതുവിേനാട് േതാറ്റിട്ട് അനുതാപേത്താെട നിെന്റ നാമം ഏറ്റ പറഞ്ഞ്
ഈ ആലയത്തിൽെവച്ച് നിെന്റ മുമ്പാെക ്രപാർത്ഥിക്കയും യാചിക്കയും
െചയ്താൽ 25നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു േകട്ട് നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ
പാപം ക്ഷമിച്ച് നീ അവർക്കും അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്കും െകാടുത്ത
േദശേത്തക്ക് അവെര തിരിച്ച വരുേത്തണേമ. 26 അവർ നിേന്നാട്
പാപം െചയ്കെകാണ്ട് ആകാശം അടഞ്ഞ് മഴ െപയ്യാതിരിക്കുേമ്പാൾ
അവർ ഈ ആലയത്തിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിെന്റ നാമം ഏറ്റ പറഞ്ഞ്
തങ്ങള െട പാപങ്ങെള വിട്ട തിരികയും ്രപാർത്ഥിക്കയും െചയ്താൽ,
27 നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട് നിെന്റ ദാസന്മാരും നിെന്റ ജനവുമായ
യി്രസാേയലിെന്റ പാപം ക്ഷമിച്ച് അവർ നടേക്കണ്ട നല്ലവഴി അവെര
ഉപേദശിക്കുകയും നിെന്റ ജനത്തിന് അവകാശമായി െകാടുത്ത നിെന്റ
േദശത്ത് മഴ െപയ്യിക്കയും െചേയ്യണേമ. 28 േദശത്ത്ക്ഷാമം, പകർച്ചവ്യാധി,
ഉഷ്ണക്കാറ്റ്, വിഷമഞ്ഞ,് െവട്ട ക്കിളി, തുള്ളൻ എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ,
ശ്രതുക്കൾഅവരുെട പട്ടണങ്ങളള്ളേദശത്തിൽഅവെരതടഞ്ഞുവച്ചാൽ,
വല്ല വ്യാധിേയാ ദീനേമാ ഉണ്ടായാൽ, 29 നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയൽ
വ്യക്തികളാേയാ കൂട്ടമാേയാ ്രപാർത്ഥനയും യാചനയും കഴിക്കുകയും
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ദുരിതത്തിൽ ഈ ആലയത്തിങ്കേലക്ക്
തിരിഞ്ഞ് ൈക മലർത്തി ്രപാർത്ഥിക്കയും െചയ്താൽ, 30 നീ നിെന്റ
വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു േകട്ട് ക്ഷമിക്കയും 31 ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർക്കു െകാടുത്ത േദശത്ത് അവർ ജീവകാലെത്താെക്കയും
അങ്ങെയ ഭയെപ്പട്ട് അങ്ങയുെട വഴികളിൽ നടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം,
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അങ്ങ് ഓേരാരുത്തരുേടയും ഹൃദയം അറിയുന്നതിനാൽ ഓേരാരുത്തന്
അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിേപാെല ്രപതിഫലം നല്കുകയും െചേയ്യണേമ;
അങ്ങ് മാ്രതമേല്ലാ മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട ഹൃദയങ്ങെള അറിയുന്നത.്
32 അവിടുെത്ത ജനമായ യി്രസാേയലിൽ ഉൾെപ്പടാ ത്ത അന്യജനത
അങ്ങയുെട മഹത്വമുള്ള നാമവും ബലമുള്ള കയ്യ ം നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭുജവും
അറിഞ്ഞ് ദൂരേദശത്തുനിന്നു വന്ന് ്രപാർത്ഥിച്ചാൽ 33അങ്ങ് അങ്ങയുെട
വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു േകട്ട് ഭൂമിയിെല സകലജനങ്ങള ം
യി്രസാേയൽജനേത്ത േപാെല അങ്ങയുെട നാമെത്തഅറിഞ്ഞ് അങ്ങെയ
ഭയെപ്പടുകയുംഞാൻപണിതിരിക്കുന്നഈആലയത്തിന്അങ്ങയുെടനാമം
വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്ന്അറിയുകയും െചേയ്യണ്ടതിന്ആപരേദശികൾ
അങ്ങേയാടു ്രപാർത്ഥിക്കുന്നെതാെക്കയും െചയ്തുെകാടുേക്കണേമ.
34അങ്ങ് അങ്ങയുെട ജനെത്ത അയക്കുന്ന വഴിയിൽ അവർ തങ്ങള െട
ശ്രതുക്കേളാടു യുദ്ധം െചയ് വാൻ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ,അങ്ങ് െതരെഞ്ഞടുത്ത
ഈ നഗരത്തിേലക്കും ഞാൻ അങ്ങയുെട നാമത്തിനായി പണിതിരിക്കുന്ന
ഈ ആലയത്തിേലക്കും തിരിഞ്ഞ് അങ്ങേയാടു ്രപാർത്ഥിച്ചാൽ 35അങ്ങ്
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് അവരുെട ്രപാർത്ഥനയും യാചനയും േകട്ട് അവർക്ക്
ന്യായം പാലിച്ച െകാടുേക്കണേമ. 36അവർഅങ്ങേയാട് പാപം െചയ്കയും
- പാപം െചയ്യാത്ത മനുഷ്യൻ ഇല്ലേല്ലാ - അങ്ങ് അവേരാടു േകാപിച്ച്
അവെര ശ്രതുക്കൾക്ക് ഏല്പിക്കുകയും അവർ അവെര ദൂരേത്താ
സമീപേത്താ ഉള്ള േദശേത്തക്ക് ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപാകുകയും
െചയ്താൽ 37 ്രപവാസേദശത്തുവച്ച് അവർ സുേബാധം വന്നിട്ട് തങ്ങള െട
ഹൃദയത്തിൽനിന്ന:് “ഞങ്ങൾ പാപംെചയ്തു; അകൃത്യവും ദുഷ്ടതയും
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ് അങ്ങേയാടു യാചിക്കയും
38 അവെര പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായ ്രപവാസേദശത്തുെവച്ച് അവർ
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണമനേസ്സാടുംകൂെട അങ്ങിേലക്കു തിരിഞ്ഞ്
അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്കു െകാടുത്ത േദശേത്തക്കും െതരെഞ്ഞടുത്ത
നഗരത്തിേലക്കും ഞാൻ അങ്ങയുെട നാമത്തിനായി പണിതിരിക്കുന്ന ഈ
ആലയത്തിേലക്കും േനാക്കി ്രപാർത്ഥിക്കയും െചയ്താൽ 39 അങ്ങയുെട
വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് അങ്ങ് അവരുെട ്രപാർത്ഥനയും
യാചനകള ം േകട്ട് അവർക്ക് ന്യായം പാലിച്ച െകാടുത്ത് അങ്ങേയാട്
പാപം െചയ്ത അങ്ങയുെട ജനേത്താട് ക്ഷമിേക്കണേമ. 40 ഇേപ്പാൾ
എെന്റൈദവേമ,ഈസ്ഥലത്തുവച്ച് കഴിക്കുന്ന ്രപാർത്ഥന േകൾക്കുകയും
ഞങ്ങെള കടാക്ഷിക്കുകയും െചേയ്യണേമ. 41ആകയാൽ യേഹാവയായ
ൈദവേമ, അങ്ങും അങ്ങയുെട ബലത്തിെന്റ െപട്ടകവും എഴുേന്നറ്റ്
അങ്ങയുെട വി്രശമസ്ഥലേത്തക്ക് വേരണേമ; യേഹാവയായ ൈദവേമ,
അങ്ങയുെട പുേരാഹിതന്മാർ രക്ഷാവസ്്രതം ധരിക്കയും അങ്ങയുെട
ഭക്തന്മാർ നന്മയിൽ സേന്താഷിക്കയും െചയ്യ മാറാകെട്ട. 42യേഹാവയായ
ൈദവേമ, അങ്ങയുെട അഭിഷിക്തെന്റ മുഖം ത്യജിച്ച കളയരുേത;
അങ്ങയുെട ദാസനായ ദാവീദിേനാടുള്ളകൃപകെളഓർേക്കണേമ.

7
1 ശേലാേമാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് തീ
ഇറങ്ങി േഹാമയാഗവും ഹനനയാഗവും ദഹിപ്പിച്ച ; യേഹാവയുെട േതജസ്സ്
ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു. 2 യേഹാവയുെട േതജസ്സ് ആലയത്തിൽ
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നിറഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട് പുേരാഹിതന്മാർക്ക്ആലയത്തിൽ ്രപേവശിക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. 3 തീ ഇറങ്ങിയതും ആലയത്തിൽ യേഹാവയുെട േതജസ്സ്
നിറയുന്നതും യി്രസാേയൽ മക്കൾ കണ്ടേപ്പാൾ അവർ കൽത്തളത്തിൽ
സാഷ്ടാംഗം വീണ് യേഹാവെയ നമസ്കരിച്ച : “അവൻ നല്ലവൻ അേല്ലാ;
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കും ഉള്ളത”് എന്നു പറഞ്ഞ് ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച .
4പിെന്നരാജാവുംസർവ്വജനവുംയേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽയാഗംകഴിച്ച .
5 ശേലാേമാൻ രാജാവ് ഇരുപത്തീരായിരം കാളകേളയും ഒരുലക്ഷത്തി
ഇരുപതിനായിരം ആടുകേളയും യാഗം കഴിച്ച ; ഇങ്ങെന രാജാവും
സർവ്വജനവും േചർന്ന് ൈദവാലയം ്രപതിഷ്ഠിച്ച . 6 പുേരാഹിതന്മാർ
തങ്ങള െട ശു്രശൂഷെചയ്തു. േലവ്യർ, യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പാൻ
ദാവീദ ് രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയ യേഹാവയുെട വാദ്യങ്ങേളാടുകൂെട നിന്ന്
“യേഹാവയുെട ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത”് എന്ന് പാടി. യി്രസാേയൽജനം
എഴുേന്നറ്റ നില് െക്ക പുേരാഹിതന്മാർ അവരുെട മുമ്പിൽ കാഹളം
ഊതി. 7 ശേലാേമാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന താ്രമയാഗപീഠം, േഹാമയാഗം,
േഭാജനയാഗം, േമദസ്സ് എന്നിവ അർപ്പിക്കാൻ മതിയാകാെത വന്നേപ്പാൾ,
അവൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ്രപാകാരത്തിെന്റ
മദ്ധ്യഭാഗം ശുദ്ധീകരിച്ച,്അവിെട േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള െട
േമദസ്സ ം അർപ്പിച്ച . 8 ശേലാേമാൻ ഏഴു ദിവസം ഉൽസവം ആചരിച്ച .
ഹമാത്തിെന്റ അതിർമുതൽ ഈജിപറ്റ് േതാടുവെരയുള്ള വലിെയാരു കൂട്ടം
യി്രസാേയൽജനം അവേനാെടാപ്പം ഉത്സവം ആചരിച്ച . 9 എട്ടാം ദിവസം
അവർ വിശുദ്ധസഭാേയാഗംകൂടി; അതിന് മുമ്പ് ഏഴു ദിവസം അവർ
യാഗപീഠ്രപതിഷ്ഠ െകാണ്ടാടി,ഏഴു ദിവസം ഉത്സവവുംആചരിച്ച . 10ഏഴാം
മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി അവൻ ജനെത്ത യേഹാവ ദാവീദിനും
ശേലാേമാനും തെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിനും െചയ്ത നന്മെയക്കുറിച്ച്
സേന്താഷവും ആനന്ദവും ഉള്ളവരായി അവരുെട കൂടാരങ്ങളിേലക്ക്
പറഞ്ഞയച്ച .

11 ഇങ്ങെന ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട ആലയവും രാജെകാട്ടാരവും
തീർത്തു; യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും തെന്റ അരമനയിലും
ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ശേലാേമാനു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെതാെക്കയും
അവൻ ശുഭകരമായി െചയ്തു തീർത്തു. 12 അതിനുേശഷം യേഹാവ
രാ്രതിയിൽ ശേലാേമാനു ്രപത്യക്ഷനായി അവേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത്
എെന്തന്നാൽ: “ഞാൻ നിെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ട് ഈ സ്ഥലം എനിക്ക്
യാഗത്തിനുള്ളആലയമായിട്ട് െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു. 13 മഴ െപയ്യാെത
ഞാൻആകാശംഅടക്കുകേയാ, േദശെത്തകൃഷിതിന്നുനശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
െവട്ട ക്കിളിേയാടു കല്പിക്കേയാ, എെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ പകർച്ചവ്യാധി
വരുത്തുകേയാ െചയ്താൽ, 14 എെന്റ നാമം വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
എെന്റ ജനം തങ്ങെളത്തെന്ന താഴ്ത്തി, ്രപാർത്ഥനയിലൂെട എെന്റ മുഖം
അേന്വഷിച്ച് തങ്ങള െട ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങെള വിട്ട തിരിയുെമങ്കിൽ, ഞാൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു േകട്ട് അവരുെട പാപം ക്ഷമിച്ച് അവരുെട േദശത്തിന്
സൗഖ്യം െകാടുക്കും. 15 ഈ സ്ഥലത്ത് കഴിക്കുന്ന ്രപാർത്ഥനകൾക്ക്
എെന്റ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കയും എെന്റ െചവി ്രശദ്ധിച്ചിരിക്കയും െചയ്യ ം.
16 എെന്റ നാമം ഈ ആലയത്തിൽ എേന്നക്കും ഇരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ അതിെന െതരെഞ്ഞടുത്ത് വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; എെന്റ
ദൃഷ്ടിയും എെന്റ ഹൃദയവും എല്ലായ്േപാഴും ഇവിെട ഇരിക്കും. 17 നീ
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നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെനേപ്പാെല എെന്റ മുമ്പാെക നടക്കയും, ഞാൻ
നിേന്നാട് കല്പിച്ചെതാെക്കയും െചയ്കയും, എെന്റ ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
്രപമാണിച്ച നടക്കയും െചയ്താൽ, 18 യി്രസാേയലിൽ വാഴുവാൻ നിനക്ക്
ഒരു പുരുഷൻ ഇല്ലാെത വരുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിേനാട് നിയമം െചയ്തതുേപാെല ഞാൻ നിെന്റ സിംഹാസനെത്ത
സ്ഥിരമാക്കും. 19 എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിൻതിരിഞ്ഞ്, ഞാൻ നിങ്ങള െട
മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന എെന്റ ചട്ടങ്ങള ം കല്പനകള ം ഉേപക്ഷിക്കയും
അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ച് നമസ്കരിക്കയും െചയ്താൽ, 20 ഞാൻ
അവർക്ക് െകാടുത്ത എെന്റ േദശത്തുനിന്ന് അവെര പറിച്ച കളയും;
എെന്റ നാമത്തിനായി ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയെത്ത
ഞാൻ എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞ് സകലജാതികള െടയും
ഇടയിൽ ഒരു പഴെഞ്ചാല്ല ം പരിഹാസവും ആക്കിത്തീർക്കും. 21 ഈ
ആലയം എ്രത മഹത്തരമായാലും കടന്നുേപാകുന്ന ഏവനും അതിെനപ്പറ്റി
സ്തംഭിച്ച്: “യേഹാവ ഈ േദശത്തിനും ഈ ആലയത്തിനും ഇങ്ങെന
വരുത്തുവാൻ സംഗതി എന്ത”് എന്ന് േചാദിക്കും. 22 അതിന് അവർ:
“തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര ഈജിപ്റ്റ് േദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
ൈദവമായ യേഹാവെയ അവർ ഉേപക്ഷിക്കയും അന്യൈദവങ്ങേളാടു
േചർന്ന് അവെയ നമസ്കരിച്ച് േസവിക്കയും െചയ്തതുെകാണ്ടാകുന്നു
അവൻഈഅനർത്ഥെമാെക്കയുംഅവർക്ക് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത”്എന്ന്
ഉത്തരം പറയും.

8
1 ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട ആലയവും തെന്റ രാജെകാട്ടാരവും
ഇരുപതു സംവത്സരംെകാണ്ട് പണി തീർത്തു. 2 ഹൂരാം ശേലാേമാന്
െകാടുത്ത പട്ടണങ്ങെള അവൻ പുതുക്കി പണിയുകയും അവിെട
യി്രസാേയല്യെര പാർപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 3 അനന്തരം
ശേലാേമാൻ ഹമാത്ത്-േസാബയിേലക്കു േപായി അതിെന പിടിച്ചടക്കി;
4 മരുഭൂമിയിൽ തദ്േമാരും ഹമാത്തിൽ സംഭാരനഗരങ്ങള ം പണിയിച്ച .
5 ശേലാേമാൻ മുകളിലും താെഴയും ഉള്ള േബത്ത-്േഹാേരാൻ
നഗരങ്ങൾ മതിലുകേളാടും വാതിലുകേളാടും ഓടാമ്പലുകേളാടും
കൂടിയ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളായും 6 ബാലാത്തും, സംഭാരനഗരങ്ങള ം,
രഥനഗരങ്ങള ം, കുതിരപ്പടയാളികൾക്കുള്ള പട്ടണങ്ങള ം, തുടങ്ങി
െയരൂശേലമിലും െലബാേനാനിലും തെന്റ രാജ്യത്ത് എല്ലാടവും, അവൻ
ആ്രഗഹിച്ചെതാെക്കയും പണിതു. 7 യി്രസാേയലിൽ ഉൾെപ്പടാത്ത
ഹിത്യർ, അേമാര്യർ, െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിങ്ങെന
യി്രസാേയലിൽ ഉൾെപ്പടാത്ത േശഷിച്ച സകലജനെത്തയും 8യി്രസാേയല്യർ
സംഹരിക്കാെത േദശത്ത് േശഷിച്ചിരുന്നഅവരുെട മക്കെളയും ശേലാേമാൻ
ഊഴിയേവലക്കാരാക്കി. അത് ഇന്നുവെര തുടരുന്നു 9 യി്രസാേയല്യരിൽ
നിന്ന് ശേലാേമാൻ ആെരയും തെന്റ േവലക്ക് ദാസന്മാരാക്കിയില്ല; അവെര
േയാദ്ധാക്കള ം േസനാനായകന്മാരും രഥങ്ങൾക്കും കുതിരേച്ചവകർക്കും
അധിപന്മാരും ആയി നിയമിച്ച . 10 ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ ്രപധാന
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും ജനത്തിെന്റ േമൽവിചാരകന്മാരും ഇരുനൂറ്റമ്പതുേപർ
ആയിരുന്നു. 11 ശേലാേമാൻ ഫറേവാെന്റ മകെള ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
നിന്ന് താൻ അവൾക്കുേവണ്ടി പണിത െകാട്ടാരത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി
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പാർപ്പിച്ച “യി്രസാേയൽ രാജാവായ ദാവീദിെന്റ അരമനയിൽ എെന്റ ഭാര്യ
പാർക്കരുത;് യേഹാവയുെട െപട്ടകം അവിെട വന്നിരിക്കയാൽ അത്
വിശുദ്ധമേല്ലാ”എന്ന്അവൻപറഞ്ഞു.

12താൻമണ്ഡപത്തിനുമുമ്പിൽപണിതയേഹാവയുെടയാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ശേലാേമാൻ 13 േമാെശയുെട കല്പന്രപകാരം, ശബ്ബത്തുകളിൽ,
അമാവാസികളിൽ, ഉത്സവങ്ങളിൽ, പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ
ഉത്സവത്തിൽ, വാേരാത്സവത്തിൽ, കൂടാരങ്ങള െട ഉത്സവത്തിൽ
ഇങ്ങെന ആണ്ടിൽ മൂന്നു്രപാവശ്യം, ആവശ്യാനുസരണം യേഹാവയ്ക്ക്
േഹാമയാഗങ്ങൾ കഴിച്ച േപാന്നു. 14 അവൻ പുേരാഹിതന്മാെര
ഗണങ്ങളായി തിരിച്ച് അവരുെട ശു്രശൂഷക്ക് നിയമിച്ച . അതത് ദിവസെത്ത
ആവശ്യംേപാെല, സ്േതാ്രതം െചയ് വാനും പുേരാഹിതന്മാരുെട മുമ്പിൽ
ശു്രശൂഷിപ്പാനും േലവ്യേരയും നിയമിച്ച . കൂടാെത വാതിൽകാവല്ക്കാെര
ഓേരാ വാതിലിനും നിയമിച്ച ; ഇങ്ങെനയായിരുന്നു ൈദവപുരുഷനായ
ദാവീദിെന്റ കല്പന. 15 ഭണ്ഡാരെത്തക്കുറിച്ച ം, മറ്റ് ഏതു കാര്യെത്തക്കുറിച്ച ം
ഉള്ള രാജകല്പന പുേരാഹിതന്മാരും, േലവ്യരും വിട്ട മാറിയില്ല.
16 യേഹാവയുെട ആലയത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട നാൾമുതൽ അത്
തീരുംവെര ശേലാേമാൻ തെന്റ ്രപവർത്തി ഒെക്കയും ്രകമമായി െചയ്തു.
അങ്ങെനയേഹാവയുെടആലയത്തിെന്റപണി പൂർത്തിയായി.

17 അതിന് േശഷം ശേലാേമാൻ ഏേദാംേദശത്ത് കടല്ക്കരയിലുള്ള
എേസ്യാൻ-േഗെബരിേലക്കും ഏേലാത്തിേലക്കും േപായി. 18 ഹൂരാം
തെന്റ ദാസന്മാർ മുഖാന്തരം കപ്പലുകെളയും സമു്രദപരിചയമുള്ള
ആള കെളയും അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച ; അവർ ശേലാേമാെന്റ
ദാസന്മാേരാടുകൂെട ഓഫീരിേലക്കു െചന്ന് നാനൂറ്റമ്പതു താലന്ത് െപാന്നു
വാങ്ങിശേലാേമാൻരാജാവിെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവന്നു.

9
1 െശബാരാജ്ഞി ശേലാേമാെന്റ കീർത്തി േകട്ട് കടെമാഴികളാൽഅവെന
പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന് അതിമഹത്തായ പരിവാരേത്താടും സുഗന്ധവർഗ്ഗം,
ധാരാളം െപാന്ന്, രത്നങ്ങൾ എന്നിവ ചുമക്കുന്ന ഒട്ടകങ്ങേളാടും കൂെട
െയരൂശേലമിൽ വന്നു; അവൾ ശേലാേമാെന്റ അടുക്കൽ വന്നേശഷം
തെന്റ മേനാരഥം ഒെക്കയും അവേനാട് ്രപസ്താവിച്ച . 2 അവള െട
സകലേചാദ്യങ്ങൾക്കും ശേലാേമാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു; ഉത്തരം പറവാൻ
കഴിയാെത ഒന്നും ശേലാേമാന് കഠിനമായിരുന്നില്ല. 3 െശബാരാജ്ഞി
ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനവും അവൻ പണിത െകാട്ടാരവും 4 അവെന്റ
േമശയിെല ഭക്ഷണവും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട ഇരിപ്പ ം അവെന്റ
പരിചാരകരുെട ശു്രശൂഷയും, പാനപാ്രതവാഹകന്മാെരയും അവരുെട
േവഷവും, യേഹാവയുെടആലയത്തിേലക്കുള്ളഅവെന്റഎഴുെന്നള്ളത്തും
കണ്ടിട്ട് അമ്പരന്നുേപായി. 5അവൾ രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞത:് “നിെന്റ
വചനങ്ങെളയുംജ്ഞാനെത്തയുംകുറിച്ച്ഞാൻഎെന്റേദശത്തുെവച്ച് േകട്ട
വർത്തമാനം സത്യംതേന്ന; 6ഞാൻ വന്ന് സ്വന്ത കണ്ണ െകാണ്ട് കാണും വെര
ആ വർത്തമാനം വിശ്വസിച്ചില്ല; എന്നാൽ നിെന്റജ്ഞാനമാഹാത്മ്യത്തിെന്റ
പാതിേപാലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; ഞാൻ േകട്ട േകൾവിെയക്കാൾ
നീ േ്രശഷ്ഠനാകുന്നു. 7 നിെന്റ ഭാര്യമാർ ഭാഗ്യവതികൾ; നിെന്റ മുമ്പിൽ
എല്ലായ്േപാഴും നിന്ന് നിെന്റജ്ഞാനം േകൾക്കുന്ന ഈ നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരും
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ഭാഗ്യവാന്മാർ. 8 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവക്കു േവണ്ടി രാജാവായി തെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽനിെന്നഇരുത്തുവാൻനിന്നിൽ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നനിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ; നിെന്റ ൈദവം യി്രസാേയലിെന
എേന്നക്കും നിലനില ്ക്കുമാറാേക്കണ്ടതിന് അവെര സ്േനഹിച്ച,് നീതിയും
ന്യായവും നടത്തുവാൻ നിെന്ന അവർക്ക് രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു”.
9അവൾരാജാവിന് നൂറ്റിരുപത് താലന്ത് െപാന്നും ധാരാളംസുഗന്ധവർഗ്ഗവും
അമൂല്യ രത്നങ്ങള ം െകാടുത്തു; െശബാരാജ്ഞി ശേലാേമാൻ രാജാവിന്
െകാടുത്തതുേപാെലയുള്ള സുഗന്ധവർഗ്ഗം പിെന്ന ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
10 ഓഫീരിൽനിന്നു െപാന്നു െകാണ്ടുവന്ന ഹൂരാമിെന്റ ദാസന്മാരും
ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാരും ചന്ദനത്തടിയും രത്നങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്നു.
11 രാജാവ് ചന്ദനമരംെകാണ്ട് യേഹാവയുെടആലയത്തിനും രാജധാനിക്കും
അഴികള ം, സംഗീതക്കാർക്ക് കിന്നരങ്ങള ം വീണകള ം ഉണ്ടാക്കി; ഈ
വക മുമ്പ് യഹൂദാേദശത്ത് അേശഷം കണ്ടിരുന്നില്ല. 12 െശബാരാജ്ഞി
രാജാവിനായി െകാണ്ടുവന്നതിൽ അധികമായി അവൾ ആ്രഗഹിച്ചതും
േചാദിച്ചതുെമല്ലാം ശേലാേമാൻ രാജാവ് അവൾക്കു െകാടുത്തു; അങ്ങെന
അവൾതെന്റ ഭൃത്യന്മാരുമായിസ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

13 സഞ്ചാരവ്യാപാരികള ം കച്ചവടക്കാരും െകാണ്ടുവന്നതുകൂടാെത
ശേലാേമാന് ്രപതിവർഷം ലഭിച്ചിരുന്ന െപാന്നിെന്റ തൂക്കം അറുനൂറ്റി
അറുപത്താറ് താലന്ത് ആയിരുന്നു. 14 അരാബയിെല രാജാക്കന്മാരും
േദശാധിപതിമാരും ശേലാേമാന് െപാന്നും െവള്ളിയും െകാണ്ടുവന്നു.
15 ശേലാേമാൻ രാജാവ് അടിച്ച പരത്തിയ െപാന്നുെകാണ്ട് ഇരുനൂറ്
വൻപരിചകൾ ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാ പരിചക്കും അറുനൂറു േശെക്കൽ
െപാന്ന് െചലവായി. 16 അവൻ അടിച്ച പരത്തിയ െപാന്നുംെകാണ്ട്
മുന്നൂറു െചറുപരിചകള ം ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാ െചറുപരിചക്കും മുന്നൂറു
േശെക്കൽ െപാന്ന് െചലവായി. രാജാവ് അവെയ െലബാേനാൻ
വനഗൃഹത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച . 17 രാജാവ് ആനെക്കാമ്പു െകാണ്ട്
ഒരു വലിയ സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കി തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു.
18 സിംഹാസനത്തിന് ആറ് പടികള ം െപാന്നുെകാണ്ട് ഒരു പാദപീഠവും
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇരിപ്പിടത്തിെന്റ ഇരുഭാഗത്തും ഓേരാ ൈകത്താങ്ങുകള ം
ൈകത്താങ്ങുകൾക്കരിെകരണ്ടുസിംഹ ്രപതിമകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 19ആറ്
പടികള െട ഇരുവശത്തുമായി പ്രന്തണ്ട് സിംഹ്രപതിമകൾ നിന്നിരുന്നു.
ഒരു രാജ്യത്തും ഇങ്ങെന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 20 ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
സകലപാനപാ്രതങ്ങള ം െപാന്നുെകാണ്ടും െലബാേനാൻ വനഗൃഹത്തിെല
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും തങ്കംെകാണ്ടും ആയിരുന്നു; െവള്ളിക്ക്
ശേലാേമാെന്റ കാലത്ത് വിലയില്ലായിരുന്നു. 21 രാജാവ് കപ്പലുകൾ
ഹൂരാമിെന്റ ദാസന്മാേരാടുകൂെട തർശീശിേലക്ക് അയച്ചിരുന്നു; മൂന്നു
വർഷത്തിെലാരിക്കൽ തർശീശ് കപ്പലുകൾ െപാന്ന,് െവള്ളി,ആനെക്കാമ്പ,്
കുരങ്ങ്, മയിൽ എന്നിവ െകാണ്ടുവന്നു. 22 ഇങ്ങെന ശേലാേമാൻ രാജാവ്
ഭൂമിയിെലസകലരാജാക്കന്മാരിലും െവച്ച് ധനംെകാണ്ടുംജ്ഞാനംെകാണ്ടും
മഹാനായിരുന്നു. 23 ൈദവം ശേലാേമാെന്റ ഹൃദയത്തിൽ െകാടുത്ത
ജ്ഞാനം േകൾക്കുവാൻ ഭൂമിയിെല സകലരാജാക്കന്മാരും അവെന്റ
മുഖദർശനംഅേന്വഷിച്ച വന്നു. 24അവരിൽഓേരാരുത്തനുംആണ്ടുേതാറും
താന്താെന്റ കാഴ്ചയായിട്ട് െവള്ളിയും, െപാന്നും െകാണ്ടുള്ള പാ്രതങ്ങൾ,
വസ്്രതം, ആയുധം, സുഗന്ധവർഗ്ഗം, കുതിര, േകാവർകഴുത എന്നിവ
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െകാണ്ടുവന്നു. 25 ശേലാേമാന് കുതിരകൾക്കും രഥങ്ങൾക്കും നാലായിരം
ലായവും പന്തീരായിരം കുതിരേച്ചവകരും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെര
അവൻ രഥനഗരങ്ങളിലും െയരൂശേലമിൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കലും
പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. 26 അവൻ നദിമുതൽ െഫലിസ്ത്യേദശംവെരയും
ഈജിപ്റ്റിെന്റ അതിർത്തിവെരയും ഉള്ള സകലരാജാക്കന്മാരുെടേമലും
വാണു. 27 രാജാവ് െയരൂശേലമിൽ െവള്ളിെയ െപരുപ്പംെകാണ്ട്
കല്ല േപാെലയും േദവദാരുവിെന താഴ്വരയിെല കാട്ടത്തിമരംേപാെലയും
ആക്കി. 28 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും സകലേദശങ്ങളിൽ നിന്നും ശേലാേമാന്
കുതിരകെള െകാണ്ടുവന്നു.

29 ശേലാേമാെന്റ മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യാവസാനം
നാഥാൻ്രപവാചകെന്റ വൃത്താന്തത്തിലും ശീേലാന്യനായ അഹീയാവിെന്റ
്രപവാചകത്തിലും െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെനപ്പറ്റിയുള്ള
ഇേദ്ദാദർശകെന്റ ദർശനങ്ങളിലുംഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 30ശേലാേമാൻ
െയരൂശേലമിൽ എല്ലാ യി്രസാേയലിനും രാജാവായി നാല്പതു സംവത്സരം
വാണു. 31 പിെന്ന ശേലാേമാൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ;
അവെന തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അടക്കം െചയ്തു;
അവെന്റമകനായ െരഹെബയാംഅവന് പകരം രാജാവായി.

10
1 െരഹെബയാമിെന രാജാവാേക്കണ്ടതിന് യി്രസാേയൽ ജനെമല്ലാം
െശേഖമിൽ വന്നിരുന്നതുെകാണ്ട് അവനും െശേഖമിൽ െചന്നു. 2എന്നാൽ
ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായി ഈജിപ്റ്റിൽ
പാർത്തിരുന്ന െനബാത്തിെന്റ മകൻ െയാേരാെബയാം അത് േകട്ട്
അവിെടനിന്ന് മടങ്ങിവന്നു. 3 അവർ ആളയച്ച് അവെന വിളിപ്പിച്ച ;
െയാേരാെബയാമും യി്രസാേയൽ ജനവും വന്ന് െരഹെബയാമിേനാട:്
4 “നിെന്റ അപ്പൻ ഭാരമുള്ള നുകം ഞങ്ങള െടേമൽ െവച്ച ; ആകയാൽ
നിെന്റ അപ്പെന്റ കഠിനേവലയും അവൻ ഞങ്ങള െടേമൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന
ഭാരമുള്ള നുകവും നീ ഭാരം കുെറച്ച തേരണം; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന
േസവിക്കാം”എന്നു പറഞ്ഞു. 5അവൻഅവേരാട:് “മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്
വീണ്ടും എെന്റ അടുക്കൽ വരുവീൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ജനം
േപായി. 6 െരഹെബയാംരാജാവ് തെന്റ അപ്പനായ ശേലാേമാെന്റ കാലത്ത്
അവെന്റ സന്നിധിയിൽ നിന്നിരുന്ന വൃദ്ധജനേത്താട് ആേലാചിച്ച : “ഈ
ജനേത്താട് ഉത്തരം പറേയണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക്എന്തുപേദശം നൽകാനുണ്ട”്
എന്ന് േചാദിച്ച . 7 അവർ അവേനാട:് “നീ ജനേത്താടു ദയകാണിച്ച്
അവെര ്രപസാദിപ്പിച്ച് അവേരാട് നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്നും
നിനക്ക് ദാസന്മാരായിരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 8 എന്നാൽ വൃദ്ധന്മാർ
തേന്നാട് പറഞ്ഞ ആേലാചന അവൻ ത്യജിച്ച,് തേന്നാടുകൂെട വളർന്ന,
തേന്നാെടാപ്പം നില്ക്കുന്ന യൗവനക്കാേരാട് ആേലാചിച്ച : 9 “നിെന്റ അപ്പൻ
ഞങ്ങള െടേമൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന നുകം ഭാരം കുെറച്ച തേരണം എന്ന്
എേന്നാട്ആവശ്യെപ്പടുന്നഈജനേത്താട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾ
എന്താേലാചന നൽകുന്നു” എന്ന് അവേരാട് േചാദിച്ച . 10 അവേനാട്
കൂെട വളർന്ന യൗവനക്കാർ അവേനാട:് “നിെന്റ അപ്പൻ ഭാരമുള്ള നുകം
ഞങ്ങള െടേമൽ െവച്ച ; നീ അത് ഭാരം കുറച്ച തേരണം എന്ന് നിേന്നാട്
പറഞ്ഞ ജനേത്താട,് ‘എെന്റ െചറുവിരൽ എെന്റ അപ്പെന്റ അരേയക്കാൾ
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വണ്ണമുള്ളതായിരിക്കും. 11 എെന്റ അപ്പൻ നിങ്ങള െടേമൽ ഭാരമുള്ള
നുകം െവച്ച ; ഞാൻ നിങ്ങള െട നുകത്തിന് ഭാരം കൂട്ട ം; എെന്റ അപ്പൻ
നിങ്ങെള ചാട്ടെകാണ്ട് അടിപ്പിച്ച ; ഞാേനാ നിങ്ങെള േതളിെനെക്കാണ്ട്
ദണ്ഡിപ്പിക്കും’ എന്നിങ്ങെന നീ ഉത്തരം പറേയണം” എന്നു പറഞ്ഞു.
12 മൂന്നാംദിവസം വീണ്ടും എെന്റ അടുക്കൽ വരുവീൻ എന്ന് രാജാവ്
പറഞ്ഞ ്രപകാരം െയാേരാെബയാമും സകലജനവും മൂന്നാംദിവസം
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 13 എന്നാൽ രാജാവ് അവേരാട് കഠിനമായി
ഉത്തരം പറഞ്ഞു; െരഹെബയാം വൃദ്ധന്മാരുെട ആേലാചന തള്ളിക്കളഞ്ഞ്
14 യൗവനക്കാരുെട ആേലാചന്രപകാരം അവേരാട്: “എെന്റ അപ്പൻ
ഭാരമുള്ളനുകംനിങ്ങള െടേമൽെവച്ച ;ഞാേനാഅതിന് ഭാരംകൂട്ട ം;എെന്റ
അപ്പൻ നിങ്ങെള ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിപ്പിച്ച ; ഞാേനാ മുൾചാട്ട*െകാണ്ട്
നിങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിക്കും” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15 ഇങ്ങെന രാജാവ്
ജനത്തിെന്റഅേപക്ഷേകട്ടില്ല;യേഹാവശീേലാന്യനായഅഹീയാമുഖാന്തരം
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിേനാട് അരുളിെച്ചയ്ത വചനം
നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് ഈ കാര്യം ൈദവഹിതത്താൽ സംഭവിച്ച .
16 രാജാവ് തങ്ങള െട അേപക്ഷ േകൾക്കുകയില്ല എന്ന് യി്രസാേയൽജനം
കണ്ടേപ്പാൾ അവർ രാജാവിേനാട:് “ദാവീദിങ്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത്
ഓഹരിയാണുള്ളത?് യിശ്ശായിയുെട പു്രതെന്റ േമൽഞങ്ങൾക്ക്അവകാശം
ഇല്ലേല്ലാ; യി്രസാേയേല, ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ കൂടാരത്തിേലക്ക്
െപായ്െക്കാൾക; ദാവീേദ, നിെന്റ ഗൃഹം നീ തേന്ന േനാക്കിെക്കാൾക”എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞ് യി്രസാേയൽ ജനെമല്ലാം തങ്ങള െട കൂടാരങ്ങളിേലക്കു
േപായി. 17 െയഹൂദാ നഗരങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്ന യി്രസാേയല്യർക്കു മാ്രതം
െരഹെബയാം രാജാവായിത്തീർന്നു. 18 പിെന്ന െരഹെബയാംരാജാവ്
അടിമേവലക്കാരുെട േമൽവിചാരകനായ ഹേദാരാമിെന യി്രസാേയൽ
ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച ; എന്നാൽ അവർ അവെന കെല്ലറിഞ്ഞ്
െകാന്നുകളഞ്ഞു; െരഹെബയാംരാജാവ് േവഗത്തിൽ രഥം കയറി
െയരൂശേലമിേലക്ക് ഓടിച്ച േപായി. 19 ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ ഇന്നുവെര
ദാവീദ് ഗൃഹേത്താട് മത്സരിച്ച നില്ക്കുന്നു.

11
1 െരഹെബയാം െയരൂശേലമിൽ വന്നേശഷം യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധം
െചയ്ത് രാജ്യം വീെണ്ടടുേക്കണ്ടതിന് െയഹൂദാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും
െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും േയാദ്ധാക്കളായ ഒരുലക്ഷത്തി
എൺപതിനായിരംേപെര െതരെഞ്ഞടുത്തു. 2എന്നാൽൈദവപുരുഷനായ
െശമയ്യാവിന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
3 “ശേലാേമാെന്റ മകൻ െയഹൂദാ രാജാവായ െരഹെബയാമിേനാടും
െയഹൂദയിലും െബന്യാമീനിലും ഉള്ള യി്രസാേയൽജനേത്താടും ഇ്രപകാരം
പറയുക: 4 ‘നിങ്ങൾ പുറെപ്പടുകേയാ നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാേരാട്
യുദ്ധം െചയ്യ കേയാ അരുത;് ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വീട്ടിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുവിൻ; ഈ കാര്യം എെന്റ ഹിതത്താൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു’
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു”. അവർ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
അനുസരിച്ച് െയാേരാെബയാമിെന ആ്രകമിക്കാെത മടങ്ങിേപ്പായി.
5 അങ്ങെന െരഹെബയാം െയരൂശേലമിൽ പാർത്തു. െയഹൂദയിൽ

* 10. 14 മുൾചാട്ട േതള് 
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്രപതിേരാധത്തിനായി പട്ടണങ്ങൾ പണിതു. 6 അവൻ െയഹൂദയിലും
െബന്യാമീനിലും ഉള്ള േബത്ത-്േലേഹം ഏതാം, െതേക്കാവ, 7 േബത്ത-്
സൂർ, േസാേഖാ, അദുല്ലാം 8 ഗത്ത,് മാേരശാ, സീഫ്, 9 അേദാരയീം,
ലാഖീശ്, അേസക്കാ, 10 േസാരാ, അയ്യാേലാൻ, െഹേ്രബാൻ എന്നീ
ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങൾ പണിതു. 11അവൻ േകാട്ടകൾ ഉറപ്പിച്ച്, അവയിൽ
പടനായകന്മാെര ആക്കി, ഭക്ഷണസാധനങ്ങള ം എണ്ണയും വീഞ്ഞും
േശഖരിച്ച െവച്ച . 12 അവൻ ഓേരാ പട്ടണത്തിലും പരിചകള ം
കുന്തങ്ങള ം സ്ഥാപിച്ച് അവെയ നല്ലവണ്ണം ഉറപ്പിച്ച ; െയഹൂദയും
െബന്യാമീനും അവെന്റ പക്ഷത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 യി്രസാേയലിെന്റ
എല്ലാ ്രപേദശങ്ങളിലുമുള്ള പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നുേചർന്നു. 14 െയാേരാെബയാമും പു്രതന്മാരും
േലവ്യെര യേഹാവയുെട െപൗേരാഹിത്യത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞ്,
പൂജാഗിരികൾക്കും ഭൂതങ്ങൾക്കും, കാളക്കുട്ടികള െട വി്രഗഹങ്ങൾക്കും
ശു്രശൂഷ െചയ്യാൻ േവെറ പുേരാഹിതന്മാെര നിയമിച്ചതുെകാണ്ട,്
15 േലവ്യർ തങ്ങള െട പുല്പ റങ്ങള ം അവകാശങ്ങള ം ഉേപക്ഷിച്ച്
യഹൂദയിേലക്കും െയരൂശേലമിേലക്കും വന്നു. 16 അവരുെട പിന്നാെല
യി്രസാേയലിെന്റ സകല േഗാ്രതങ്ങളിൽ നിന്നും ൈദവമായ യേഹാവെയ
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന് മനസ്സ െവച്ചവർ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായയേഹാവക്കുയാഗംകഴിപ്പാൻ െയരൂശേലമിൽവന്നു. 17ഇങ്ങെന
അവർ ദാവീദിെന്റയും ശേലാേമാെന്റയും വഴികളിൽ നടന്ന് മൂന്നു
സംവത്സരേത്താളംെയഹൂദാരാജ്യത്തിന് ഉറപ്പ വരുത്തുകയുംശേലാേമാെന്റ
മകനായെരഹെബയാമിെനബലെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. 18െരഹെബയാം
ദാവീദിെന്റ മകനായ െയരീേമാത്തിെന്റ മകളായ മഹലാത്തിെനയും
യിശ്ശായിയുെട മകനായ എലീയാബിെന്റ മകളായ അബീഹയീലിെനയും
വിവാഹം കഴിച്ച . 19അവർ അവന് െയയൂശ,് െശമര്യാവു, സാഹം എന്നീ
പു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ച . 20 അതിന് േശഷം അവൻ അബ്ശാേലാമിെന്റ
മകളായ മയഖെയ വിവാഹം കഴിച്ച ; അവൾ അവന് അബീയാവ,്
അത്ഥായി, സീസ, െശേലാമീത്ത് എന്നിവെര ്രപസവിച്ച . 21 െരഹെബയാം
തെന്റ സകലഭാര്യമാരിലും െവപ്പാട്ടികളിലും അധികം അബ്ശാേലാമിെന്റ
മകളായ മയഖെയ സ്േനഹിച്ച ;അവൻ പതിെനട്ട് ഭാര്യമാെരയും അറുപതു
െവപ്പാട്ടികെളയും പരി്രഗഹിച്ചിരുന്നു; ഇരുപെത്തട്ട പു്രതന്മാെരയും
അറുപതു പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ച . 22െരഹെബയാം മയഖയുെട മകനായ
അബീയാവിെന രാജാവാക്കുവാൻ താൽപ്പര്യെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട് അവെന
അവെന്റസേഹാദരന്മാരിൽതലവനും ്രപധാനിയുമായി നിയമിച്ച . 23അവൻ
ബുദ്ധിേയാെട ്രപവർത്തിച്ച ; െയഹൂദയിലും െബന്യാമീനിലും ഉള്ള ഉറപ്പ ള്ള
പട്ടണങ്ങളിേലെക്കല്ലാം തെന്റ മറ്റ് പു്രതന്മാെര പിരിച്ചയച്ച , അവർക്ക്
ധാരാളം ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ െകാടുക്കുകയുംഅവർക്കുേവണ്ടിഅനവധി
ഭാര്യമാെരഅേന്വഷിക്കുകയും െചയ്തു.

12
1 എന്നാൽ െരഹെബയാമിെന്റ രാജത്വം ഉറച്ച് അവൻ ശക്തനായ
േശഷം അവനും യി്രസാേയൽ ജനവും യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം
ഉേപക്ഷിച്ച . 2 അവർ യേഹാവേയാട് േ്രദാഹം െചയ്കെകാണ്ട്
െരഹെബയാം രാജാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ 3ഈജിപ്റ്റിെല
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രാജാവായ ശീശക്ക് ആയിരത്തി ഇരുനൂറ് രഥങ്ങേളാടും അറുപതിനായിരം
കുതിരപ്പടയാളികേളാടുംകൂെട െയരൂശേലമിെന്റ േനെര വന്നു;
അവേനാടുകൂെട ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ലൂബ്യർ, സൂക്യർ, കൂശ്യർ,
എന്നിങ്ങെന അസംഖ്യം പടയാളികള ം വന്നിരുന്നു. 4 അവൻ െയഹൂദാ
േദശെത്ത ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങൾ പിടിച്ച , െയരൂശേലംവെര വന്നു.
5 അേപ്പാൾ െശമയ്യാ്രപവാചകൻ െരഹെബയാമിെന്റയും, ശീശക്ക്
നിമിത്തം െയരൂശേലമിൽ കൂടിയിരുന്ന െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും
അടുക്കൽവന്ന് അവേരാട്, യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടായി പറഞ്ഞത:്
“നിങ്ങൾ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട് ഞാനും നിങ്ങെള ശീശക്കിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”. 6 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാരും
രാജാവും തങ്ങെളത്തെന്നതാഴ്ത്തി: “യേഹാവ നീതിമാൻആകുന്നു”എന്ന്
പറഞ്ഞു. 7അവർ തങ്ങെളത്തെന്ന താഴ്ത്തി എന്ന് യേഹാവ കണ്ടേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് െശമയ്യാവിന് ഉണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ: “അവർ
തങ്ങെളത്തെന്ന താഴ്ത്തിയിരിക്കയാൽ ഞാൻ അവെര നശിപ്പിക്കാെത
അവർക്ക് അല്പം വിടുതൽ നല്കും; എെന്റ േകാപം ശീശക്ക് മുഖാന്തരം
െയരൂശേലമിേന്മൽ െചാരികയുമില്ല. 8 എങ്കിലും അവർ എെന്ന
േസവിക്കുന്നതും ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാെര േസവിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള
അന്തരം തിരിച്ചറിേയണ്ടതിന് അവർ അവന് ദാസന്മാരായിത്തീരും”.
9ഇങ്ങെനഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ ശീശക്ക് െയരൂശേലമിെന്റ േനെര വന്ന്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരവും രാജധാനിയിെല ഭണ്ഡാരവും
അപഹരിച്ച് എല്ലാ വസ്തുക്കള ം എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി; ശേലാേമാൻ
ഉണ്ടാക്കിയെപാൻപരിചകള ംഅവൻഎടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. 10അവക്കു
പകരം െരഹെബയാംരാജാവ് താ്രമംെകാണ്ട് പരിചകൾ ഉണ്ടാക്കി
രാജധാനിയുെട വാതിൽ കാവൽക്കാരായ അകമ്പടിനായകന്മാരുെട
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച . 11 രാജാവ് യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
െചല്ല േമ്പാൾ കാവൽക്കാർ അവ ധരിച്ച െകാണ്ട് നിൽക്കയും പിന്നീട്
കാവൽപ്പ രയിൽ െകാണ്ടുേപായി െവക്കുകയും െചയ്യ ം. 12 അവൻ
തെന്നത്താൻ താഴ്ത്തിയേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േകാപം അവെന
മുഴുവനായി നശിപ്പിക്കാെത വിട്ട മാറി; െയഹൂദയിൽ ഏതാനും നന്മ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 ഇങ്ങെന െരഹെബയാംരാജാവ് െയരൂശേലമിൽ
ശക്തനായിവാണു. വാഴ്ചതുടങ്ങിയേപ്പാൾെരഹെബയാമിന് നാല്പെത്താന്ന്
വയസ്സായിരുന്നു; യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിേക്കണ്ടതിന് യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന് െതരെഞ്ഞടുത്ത നഗരമായ െയരൂശേലമിൽ
അവൻ പതിേനഴു സംവത്സരം വാണു. അവെന്റ അമ്മയ്ക്കു നയമാ
എന്നു േപർ. അവൾ അേമ്മാന്യസ്്രതീ ആയിരുന്നു. 14 യേഹാവെയ
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന് മനസ്സ െവക്കാഞ്ഞതിനാൽ അവൻ േദാഷം
െചയ്തു. 15 െരഹെബയാമിെന്റ വൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യാവസാനം
െശമയ്യാ്രപവാചകെന്റയും ഇേദ്ദാദർശകെന്റയും വൃത്താന്തങ്ങളിൽ
വംശാവലിയായി എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; െരഹെബയാമിനും
െയാേരാെബയാമിനും തമ്മിൽ എല്ലാകാലത്തും യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു.
16 െരഹെബയാം തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അവെന അടക്കം െചയ്തു; അവെന്റ മകനായ അബീയാവ്
അവന് പകരം രാജാവായി.
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1 െയാേരാെബയാംരാജാവിെന്റ പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ അബീയാവ്
െയഹൂദയിൽ രാജാവായി. 2അവൻ മൂന്നു സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ
വാണു.അവെന്റഅമ്മക്ക്മീഖായാഎന്നുേപർ;അവൾഗിെബയക്കാരനായ
ഊരീേയലിെന്റ മകൾ. അബീയാവിനും െയാേരാെബയാമിനും തമ്മിൽ
യുദ്ധം ഉണ്ടായി. 3 അബീയാവ് നാല് ലക്ഷം യുദ്ധവീരന്മാരുേള്ളാരു
ൈസന്യെത്ത അണിനിരത്തി; െയാേരാെബയാം അവെന്റേനെര
എട്ട ലക്ഷം യുദ്ധവീരന്മാെര അണിനിരത്തി. 4 എന്നാൽ അബീയാവ്
എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല െസമറയീം മലമുകളിൽ നിന്നുെകാണ്ട് പറഞ്ഞത്:
“െയാേരാെബയാമും എല്ലാ യി്രസാേയലും ആയുേള്ളാേര, എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുവിൻ. 5 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ യി്രസാേയലിെല
രാജത്വം ഒരു ലവണനിയമത്താൽ ദാവീദിനും, അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും,
സദാകാലേത്തക്കു നല്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾഅറിേയണ്ടതല്ലേയാ?
6 എന്നാൽ ദാവീദിെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന്റ ദാസനും െനബാത്തിെന്റ
മകനുമായ െയാേരാെബയാം എഴുേന്നറ്റ് തെന്റ യജമാനേനാടു മത്സരിച്ച .
7 നിസ്സാരന്മാരായ ചില നീചന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി,
ശേലാേമാെന്റ മകനായ െരഹെബയാമിേനാടു ധാർഷ്ട്യം കാണിച്ച ;
െരഹെബയാം യൗവനക്കാരനും പക്വതയില്ലാത്തവനും ആയിരുന്നതിനാൽ
അവേരാട് എതിർത്തുനില്ക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. 8 നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ പു്രതന്മാരുെട ൈകവശമുള്ള യേഹാവയുെട
രാജത്വേത്താട്എതിർത്തുനില്ക്കുവാൻവിചാരിക്കുന്നു;നിങ്ങൾവലിേയാരു
സമൂഹം തേന്ന; െയാേരാെബയാം നിങ്ങൾക്ക് ൈദവമായി ഉണ്ടാക്കിയ
െപാൻകാളക്കുട്ടികള ം നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടേല്ലാ. 9നിങ്ങൾഅഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരായ യേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും
തള്ളിക്കളഞ്ഞ്അന്യേദശങ്ങളിെല ജനതകള െട മര്യാദ്രപകാരം നിങ്ങൾക്ക്
പുേരാഹിതന്മാെര നിയമിച്ചിട്ടില്ലേയാ? ഒരു കാളക്കുട്ടിേയാടും ഏഴു
ആട്ട െകാറ്റന്മാേരാടും കൂെട സ്വയം ്രപതിഷ്ഠിക്കാൻ വരുന്ന ഏവനും
ൈദവമല്ലാത്തവയ്ക്ക് പുേരാഹിതനായ്തീരുന്നു. 10ഞങ്ങള െട ൈദവേമാ
യേഹാവയാകുന്നു; അവെന ഞങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല: യേഹാവയ്ക്ക്
ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന പുേരാഹിതന്മാരായ അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ
ഞങ്ങൾക്കുണ്ട;് േലവ്യരും തങ്ങള െട േവല െചയ്തുവരുന്നു. 11 അവർ
ദിനം്രപതി രാവിെലയും ൈവകുേന്നരവും യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗങ്ങള ം
പരിമളധൂപവുംഅർപ്പിക്കുന്നു; കാഴ്ചയപ്പം വിശുദ്ധേമശേമൽഅടുക്കുന്നു;
െപാൻനിലവിളക്കും അതിെന്റ ദീപങ്ങള ം ൈവകുേന്നരംേതാറും
കത്തിക്കുന്നു; ഇങ്ങെന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ആജ്ഞ്രപമാണിക്കുന്നു; നിങ്ങേളാഅവെന ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 12ഇതാ,
ഞങ്ങേളാടുകൂെട ഞങ്ങള െട തലവനായി ൈദവവും നിങ്ങള െടേനെര
യുദ്ധകാഹളം മുഴക്കാൻഅവെന്റ പുേരാഹിതന്മാരും ഉണ്ട;്യി്രസാേയല്യേര,
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം
െചയ്യരുത;് നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയില്ല” 13 എന്നാൽ െയാേരാെബയാം
അവരുെട പുറകിൽ വളഞ്ഞു െചല്ല വാൻ പതിയിരിപ്പ കാെര അയച്ച ;
അങ്ങെന അവർ െയഹൂദ്യരുെട മുമ്പിലും പതിയിരിപ്പ കാർ പുറകിലും
ആയി. 14 െയഹൂദ്യർ തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ പട മുമ്പിലും പുറകിലും
കണ്ടു, യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളം ഊതി,
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െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ ആർത്തുവിളിച്ച . 15 െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ
ആർത്തുവിളിച്ചേപ്പാൾ ൈദവം െയാേരാെബയാമിെനയും എല്ലാ
യി്രസാേയലിെനയുംഅബീയാവിേനാടുംെയഹൂദ്യേരാടും േതാല്ക്കുമാറാക്കി.
16 യി്രസാേയല്യർ െയഹൂദ്യരുെട മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി, ൈദവം അവെര
അവരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; 17 അബീയാവും അവെന്റ ജനവും അവെര
കഠിനമായി േതാല്പിച്ച ; യി്രസാേയലിൽ അഞ്ചുലക്ഷം േ്രശഷ്ഠേയാദ്ധാക്കൾ
മരിച്ച വീണു. 18ഇങ്ങെനയി്രസാേയല്യർക്ക്ആകാലത്ത്കീഴടേങ്ങണ്ടിവന്നു;
െയഹൂദ്യേരാ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
ആ്രശയിച്ചതുെകാണ്ട് ജയം ്രപാപിച്ച . 19അബീയാവ് െയാേരാെബയാമിെന
പിന്തുടർന്ന് അവെന്റ പട്ടണങ്ങെള പിടിച്ച ; േബേഥലും അതിേനാട് േചർന്ന
്രഗാമങ്ങള ം െയശാനയും അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം എേ്രഫാനും
അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ംതേന്ന. 20െയാേരാെബയാംഅബീയാവിെന്റ
കാലത്ത് ബലം ്രപാപിച്ചില്ല; യേഹാവ അവെന ശിക്ഷിച്ച . 21 അവൻ
മരിച്ച േപായി. എന്നാൽ അബീയാവ് ബലവാനായത്തീർന്നു; അവൻ
പതിനാലു ഭാര്യമാെര വിവാഹം കഴിച്ച ; ഇരുപത്തിരണ്ടു പു്രതന്മാെരയും
പതിനാറു പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ച . 22 അബീയാവിെന്റ മറ്റള്ള
വൃത്താന്തങ്ങള ം അവെന്റ നടപ്പ ം വാക്കുകള ം ഇേദ്ദാ്രപവാചകെന്റ
ചരി്രതപുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നു.
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1 അബീയാവ് തെന്റ പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല മരിച്ച ; ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അവെന അടക്കം െചയ്തു; അവെന്റ മകനായ ആസാ
അവന് പകരം രാജാവായി. അവെന്റ കാലത്ത് േദശത്ത് പത്തു സംവത്സരം
സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി. 2ആസാ തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
്രപസാദവും ഹിതവുമായത് െചയ്തു. 3 അവൻ അന്യേദവന്മാരുെട
ബലിപീഠങ്ങള ം പൂജാഗിരികള ം നീക്കിക്കളഞ്ഞു, സ്തംഭവി്രഗഹങ്ങൾ
ഉെടച്ച് അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ െവട്ടിക്കളഞ്ഞു, 4 െയഹൂദേയാട്
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ അേന്വഷിപ്പാനും
ന്യായ്രപമാണവും കല്പനയും ആചരിച്ച നടപ്പാനും കല്പിച്ച . 5 അവൻ
എല്ലാ െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും പൂജാഗിരികള ം സൂര്യവി്രഗഹങ്ങള ം
നീക്കിക്കളഞ്ഞു; രാജ്യം അവെന്റ കീഴിയിൽ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു. 6യേഹാവ
അവന് വി്രശമം നല്കിയതുെകാണ്ട് േദശത്ത് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകയാലും ആ
സംവത്സരങ്ങളിൽ അവന് യുദ്ധം ഇല്ലായ്കയാലും അവൻ െയഹൂദയിൽ
ഉറപ്പ ള്ളപട്ടണങ്ങൾപണിതു. 7അവൻെയഹൂദ്യേരാട:് “നാംഈപട്ടണങ്ങൾ
പണിത് അവക്ക് ചുറ്റ ം മതിലുകള ം േഗാപുരങ്ങള ം വാതിലുകള ം
ഓടാമ്പലുകള ം ഉണ്ടാക്കുക; നാം നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ട് േദശം നമുക്കു സ്വാധീനമായിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; നാം
അവെനഅേന്വഷിക്കുകയുംഅവൻനാലുചുറ്റ ം നമുക്ക് വി്രശമം നല്കയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ പട്ടണം പണികയും
അഭിവൃദ്ധി ്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു. 8ആെസക്ക് വൻപരിചയും കുന്തവും
ധരിച്ചമൂന്നുലക്ഷംെയഹൂദ്യരും െചറുപരിചഎടുപ്പാനുംവില്ല കുലക്കുവാനും
്രപാപ്തരായ രണ്ടുലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം െബന്യാമീന്യരും
ൈസന്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെരല്ലാവരും പരാ്രകമശാലികൾ
ആയിരുന്നു. 9 അനന്തരം എേത്യാപ്യക്കാരൻ േസരഹ് പത്തുലക്ഷം
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പടയാളികള ം മുന്നൂറു രഥങ്ങള ം ഉള്ള ൈസന്യേത്താടുകൂെട അവരുെട
േനെര പുറെപ്പട്ട് മാേരശാ വെര വന്നു. 10ആസാഅവെന്റേനെര പുറെപ്പട്ട ;
അവർ മാേരെശക്കു സമീപം െസഫാഥാതാഴ്വരയിൽ യുദ്ധത്തിനായി
അണിനിരന്നു. 11ആസാ തെന്റൈദവമായ യേഹാവെയ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച :
“യേഹാേവ, ബലവാനും ബലഹീനനും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ
സഹായിക്കുവാൻനീയല്ലാെതമറ്റാരുമില്ല;ഞങ്ങള െടൈദവമായയേഹാേവ,
ഞങ്ങെള സഹായിക്കണേമ; നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ആ്രശയിക്കുന്നു; നിെന്റ
നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾഈ പുരുഷാരത്തിന് േനെര പുറെപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, നീഞങ്ങള െടൈദവം; മർത്യൻ നിെന്റേനെര ്രപബലനാകരുേത”
എന്നു പറഞ്ഞു. 12അേപ്പാൾ യേഹാവ ആസയുെടയും െയഹൂദ്യരുെടയും
മുമ്പിൽ എേത്യാപ്യെര േതാല്ക്കുമാറാക്കി;അവർഓടിേപ്പായി. 13ആസയും
അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന പടയാളികള ം അവെര െഗരാർവെര
പിന്തുടർന്നു; എേത്യാപ്യർ ആരും ജീവേനാെട േശഷിച്ചില്ല; അവർ
യേഹാവയുെടയുംഅവെന്റൈസന്യത്തിെന്റയും മുമ്പാെകതകർന്നുേപായി;
അവർ വളെര െകാള്ളവസ്തുക്കൾ എടുത്തുെകാണ്ടുേപാന്നു. 14അവർ
െഗരാറിന്നു ചുറ്റ മുള്ള പട്ടണങ്ങെളല്ലാം നശിപ്പിച്ച ; യേഹാവയുെട ഭീതി
അവയുെടേമൽ വീണിരുന്നു; അവർ എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം െകാള്ളയടിച്ച ;
അവയിൽ വളെര െകാള്ളവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 അവർ
നാല്ക്കാലികള െട കൂടാരങ്ങള ം ആ്രകമിച്ച , അനവധി ആടുകെളയും
ഒട്ടകങ്ങെളയുംഅപഹരിച്ച് െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
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1അനന്തരം ഓേദദിെന്റ മകനായ അസര്യാവിെന്റ േമൽ ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവ് വന്നു. 2 അവൻ ആസെയ എതിേരറ്റ് അവേനാട്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “ആസ രാജാേവ, െയഹൂദ്യരും െബന്യാമീന്യരും
ആയുേള്ളാേര, എെന്റ വാക്കു േകൾപ്പീൻ; നിങ്ങൾ യേഹാവേയാടുകൂെട
ആയിരിക്കുേന്നടേത്താളം അവൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കും;
അവെന അേന്വഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവെന കെണ്ടത്തും;
ഉേപക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിേലാ അവൻ നിങ്ങെളയും ഉേപക്ഷിക്കും.
3 യി്രസാേയൽ ദീർഘകാലമായി സത്യൈദവവും ഉപേദശിക്കുന്ന
പുേരാഹിതനും ന്യായ്രപമാണവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു; 4 എന്നാൽ അവർ
തങ്ങള െട െഞരുക്കത്തിൽയി്രസാേയലിെന്റൈദവമായയേഹാവയിേലക്ക്
തിരിഞ്ഞ് അവെന അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ, അവർ അവെന കെണ്ടത്തി.
5ആ കാലത്ത് േദശനിവാസികൾക്ക് മഹാകലാപങ്ങൾ മൂലം സമാധാനം
നഷ്ടമാകയും േപാക്കുവരവ് സുരക്ഷിതമല്ലാതാകയും െചയ്തു. 6ൈദവം
അവെര സകലവിധ കഷ്ടങ്ങളാലും പീഡിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് ജനത
ജനതേയയും പട്ടണം പട്ടണെത്തയും നശിപ്പിച്ച . 7 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ൈധര്യമായിരിപ്പിൻ; നിങ്ങള െട ൈകകൾ തളർന്നുേപാകരുത;് നിങ്ങള െട
്രപവൃത്തിക്ക് ്രപതിഫലം ഉണ്ടാകും”. 8 ആസാ ഈ വാക്കുകള ം ഓേദദ്
്രപവാചകെന്റ ്രപവചനവും േകട്ടേപ്പാൾ ൈധര്യെപ്പട്ട,് െയഹൂദയുെടയും
െബന്യാമീെന്റയും േദശത്തുനിന്നും,എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽഅവൻ പിടിച്ചിരുന്ന
പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള നീക്കിക്കളകയും യേഹാവയുെട
മണ്ഡപത്തിൻമുമ്പിലുള്ള യേഹാവയുെട യാഗപീഠം പുതുക്കുകയും
െചയ്തു. 9 പിെന്ന അവൻ െയഹൂദ്യെരയും, െബന്യാമീന്യെരയും,
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എ്രഫയീമിൽനിന്നും മനെശ്ശയിൽനിന്നും ശിെമേയാനിൽ നിന്നും അവരുെട
അടുക്കൽ വന്നുപാർക്കുന്നവെരയും കൂട്ടിവരുത്തി; ൈദവമായ
യേഹാവ അവേനാടുകൂെടയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ട് യി്രസാേയലിൽനിന്ന്
അേനകർ വന്ന് അവേനാട് േചർന്നു. 10 ഇങ്ങെന അവർ ആസയുെട
വാഴ്ചയുെട പതിേനഴാം ആണ്ടിെന്റ മൂന്നാം മാസത്തിൽ െയരൂശേലമിൽ
വന്നുകൂടി. 11 തങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്ന െകാള്ളയിൽനിന്ന് അവർ
എഴുനൂറ് കാളകെളയും ഏഴായിരം ആടുകെളയും അന്ന് യേഹാവയ്ക്ക്
യാഗം കഴിച്ച . 12 പിെന്ന അവർ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂെട
അേന്വഷിച്ച െകാള്ളാെമന്നും 13 െചറിയവേനാ വലിയവേനാ പുരുഷേനാ
സ്്രതീേയാ ആരായാലും യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കാത്തവർ മരണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണെമന്നും ഒരു
നിയമം െചയ്തു. 14 അവർ മഹാേഘാഷേത്താടും ആർേപ്പാടും
കാഹളങ്ങേളാടും കുഴലുകേളാടും കൂെട യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
സത്യംെചയ്തു. 15 എല്ലാെയഹൂദ്യരും സത്യംനിമിത്തം സേന്താഷിച്ച ;
അവർ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട സത്യംെചയ്ത് പൂർണ്ണതാല്പര്യേത്താടുകൂെട
അവെന അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ അവെന കെണ്ടത്തുകയും
യേഹാവ അവർക്ക് എല്ലായിടത്തും സ്വസ്ഥത നല്കുകയും െചയ്തു.
16 ആസാ രാജാവ് തെന്റ അമ്മയായ മയഖെയ അവൾ അേശരക്ക്
ഒരു േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതുെകാണ്ട് രാജ്ഞിസ്ഥാനത്തുനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞു; അവള െട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം ആസാ െവട്ടിനുറുക്കി കിേ്രദാൻ
േതാട്ടിനരിെക െവച്ച് ചുട്ട കളഞ്ഞു. 17 എന്നാൽ പൂജാഗിരികൾക്ക്
യി്രസാേയലിൽ നീക്കംവന്നില്ല; എങ്കിലും ആസയുെട ഹൃദയം അവെന്റ
ജീവകാലെമാെക്കയും ഏകാ്രഗമായിരുന്നു. 18 െവള്ളി, െപാന്ന്,
ഉപകരണങ്ങൾഎന്നിങ്ങെനതെന്റഅപ്പനും താനും നിേവദിച്ച വസ്തുക്കൾ
അവൻ ൈദവാലയത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്നു. 19ആസയുെട വാഴ്ചയുെട
മുപ്പത്തഞ്ചാംസംവത്സരംവെരവീണ്ടും യുദ്ധം ഉണ്ടായില്ല.

16
1ആസ വാഴ്ചതുടങ്ങി മുപ്പത്താറാം ആണ്ടിൽ യി്രസാേയൽ രാജാവായ
ബെയശാ െയഹൂദെക്കതിെര പുറെപ്പട്ട ;ആസയുെടഅടുക്കൽവരുകേയാ
േപാകേയാ െചയ്യാൻആെരയും സമ്മതിക്കാെത രാമെയ ഉറപ്പായി പണിതു.
2അേപ്പാൾ ആസ, യേഹാവയുെട ആലയത്തിെലയും രാജധാനിയിെലയും
ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽനിന്ന് െവള്ളിയും െപാന്നും എടുത്ത് ദേമ്മെശക്കിൽ
വസിച്ച അരാം രാജാവായ െബൻ-ഹദദിന് െകാടുത്തയച്ച : 3 എെന്റ
അപ്പനും നിെന്റഅപ്പനും തമ്മിൽ സഖ്യതയുണ്ടായിരുന്നതുേപാെല നമുക്കു
തമ്മിൽ സഖ്യതയിൽ ഏർെപ്പടാം; ഇതാ, ഞാൻ നിനക്ക് െവള്ളിയും
െപാന്നും െകാടുത്തയക്കുന്നു; യി്രസാേയൽ രാജാവായ ബെയശാ
എെന്നവിട്ട േപാേകണ്ടതിന് നീ അവേനാടുള്ള നിെന്റ സഖ്യത ത്യജിേക്കണം
എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 െബൻ-ഹദദ് ആസാരാജാവിെന്റ വാക്കുേകട്ട് തെന്റ
േസനാധിപതിമാെര യി്രസാേയൽ പട്ടണങ്ങൾക്കു േനെര അയച്ച ;
അവർ ഈേയാനും ദാനും ആേബൽ-മയീമും നഫ്താലിയുെട സകല
സംഭരണ നഗരങ്ങള ം പിടിച്ചടക്കി. 5 ബെയശാ അത് േകട്ടേപ്പാൾ
രാമെയ പണിയുന്നത് നിർത്തി െവച്ച . 6 അേപ്പാൾ ആസാ രാജാവ്
എല്ലാ െയഹൂദ്യെരയും കൂട്ടി, ബെയശാ പണിത രാമയുെട കല്ല ം മരവും
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എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി; അവൻ അവ െകാണ്ട് ഗിബ, മിസ്പ, എന്നീ
പട്ടണങ്ങൾ പണിതു. 7 ആ കാലത്ത് ദർശകനായ ഹനാനി െയഹൂദാ
രാജാവായആസയുെടഅടുക്കൽവന്ന്അവേനാട് പറഞ്ഞത്എെന്തന്നാൽ:
“നീ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കാെത അരാം രാജാവിൽ
ആ്രശയിക്ക െകാണ്ട് അരാം രാജാവിെന്റ ൈസന്യം നിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
രക്ഷെപട്ടിരിക്കുന്നു. 8 എേത്യാപ്യരും, ലൂബ്യരും അനവധി രഥങ്ങേളാടും
കുതിരപ്പടയാളികേളാടും കൂടിയ ഒരു മഹാ ൈസന്യമായിരുന്നില്ലേയാ?
എന്നാൽ നീ യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്ക െകാണ്ട് യേഹാവ അവെര
നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച തന്നു. 9 യേഹാവയുെട കണ്ണ് തന്നിൽ
ഏകാ്രഗചിത്തന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്കു േവണ്ടി തേന്നത്തെന്ന ബലവാൻ
എന്ന് കാണിേക്കണ്ടതിന് ഭൂമിയിെലല്ലാടവും േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു;
ഇക്കാര്യത്തിൽ നീ േഭാഷത്തം ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട്
ഇനി നിനക്ക് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും”. 10 അേപ്പാൾ ആസ ദർശകേനാട്
േകാപിച്ച് അവെന കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി; ഈ കാര്യം ആസെയ
ഉ്രഗേകാപിയാക്കി. ആ നാള കളിൽ ആസ ജനത്തിൽ ചിലെര
പീഡിപ്പിക്കയും െചയ്തു. 11 ആസയുെട വൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യവസാനം
െയഹൂദയിെലയും യി്രസാേയലിെലയും രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 12 തെന്റ വാഴ്ചയുെട മുപ്പെത്താമ്പതാം
ആണ്ടിൽ ആസയുെട കാലുകളിൽ അതികഠിനമായ േരാഗം പിടിച്ച ;
എന്നാൽ അവൻ തെന്റ േരാഗത്തിൽ യേഹാവെയ അല്ല, ൈവദ്യന്മാെര
അേ്രത അേന്വഷിച്ചത.് 13ആസാ തെന്റ വാഴ്ചയുെട നാൽപ്പെത്താന്നാം
ആണ്ടിൽ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച . 14 അവൻ ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ തനിക്കായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കല്ലറയിൽ അവർ
അവെന അടക്കം െചയ്തു; ൈവദ്യന്മാരുെട വിധി്രപകാരം ഉണ്ടാക്കിയ
സുഗന്ധവർഗ്ഗവും പലതരം പരിമളസാധനങ്ങള ം നിെറച്ചിരുന്ന ശയ്യേമൽ
അവെന കിടത്തുകയും അവനുേവണ്ടി വലിേയാരു ദഹനം ഉണ്ടാക്കുകയും
െചയ്തു.
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1 അവെന്റ മകൻ െയേഹാശാഫാത്ത് അവന് പകരം രാജാവായി;
അവൻ യി്രസാേയലിെനതിെര ്രപബലനായിത്തീർന്നു. 2 അവൻ
െയഹൂദയിെല ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളിെലല്ലാം ൈസന്യങ്ങെള ആക്കി;
െയഹൂദാ േദശത്തും തെന്റ അപ്പനായ ആസാ പിടിച്ചടക്കിയ എ്രഫയീം
പട്ടണങ്ങളിലും കാവൽ പട്ടാളങ്ങെളയും നിർത്തി. 3 െയേഹാശാഫാത്ത്
തെന്റ പൂർവപിതാവായ ദാവീദിെന്റ ആദ്യകാലെത്ത വഴികളിൽ നടക്കയും
ബാല ് വി്രഗഹങ്ങെള ആ്രശയിക്കാെത 4 തെന്റ പിതാവിെന്റ ൈദവെത്ത
അേന്വഷിക്കുകയും യി്രസാേയലിെന്റ ആചാര്രപകാരം നടക്കാെത
ൈദവത്തിെന്റ കല്പനകെള അനുസരിച്ച നടക്കയും െചയ്തതുെകാണ്ട്
യേഹാവ അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 യേഹാവ അവന് രാജത്വം
ഉറപ്പിച്ച െകാടുത്തു; െയഹൂദാ ജനെമല്ലാം െയേഹാശാഫാത്തിന് കാഴ്ച
െകാണ്ട് വന്നു; അവന് വളെര ധനവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായി.
6 അവെന്റ ഹൃദയം യേഹാവയുെട വഴികളിൽ സേന്താഷിക്കയും
അവൻ പൂജാഗിരികള ം അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം െയഹൂദയിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്തു. 7 അവൻ തെന്റ വാഴ്ചയുെട മൂന്നാം
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ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ നഗരങ്ങളിൽ ഉപേദശിപ്പാനായി െബൻ-ഹയീൽ,
ഓബദ്യാവ്, െസഖര്യാവ,് െനഥനേയൽ, മീഖാഎന്നീ തെന്റ ്രപഭുക്കന്മാെരയും
8 അവേരാടുകൂെട െശമയ്യാവ്, െനഥന്യാവ,് െസബദ്യാവ,് അസാേയൽ,
െശമീരാേമാത്ത,് െയേഹാനാഥാൻ, അേദാനീയാവ,് േതാബീയാവ,്
േതാബ-്അേദാനീയാവ് എന്നീ േലവ്യെരയും അവേരാടുകൂെട എലീശാമാ,
െയേഹാരാം എന്നീ പുേരാഹിതന്മാെരയും അയച്ച . 9അവർ െയഹൂദയിൽ
ഉപേദശിച്ച ; യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണപുസ്തകവും അവരുെട
കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ െയഹൂദാനഗരങ്ങളിെലല്ലാം സഞ്ചരിച്ച്
ജനെത്ത ഉപേദശിച്ച . 10 യേഹാവയിൽ നിന്നുള്ള ഭീതി െയഹൂെദക്കു
ചുറ്റ മുള്ള സകലരാജ്യങ്ങളിേന്മലും വീണിരുന്നതു െകാണ്ട് അവർ
െയേഹാശാഫാത്തിേനാട് യുദ്ധം െചയ്തില്ല. 11 െഫലിസ്ത്യരിൽ
ചിലർ െയേഹാശാഫാത്തിന് കാഴ്ചയും, കരമായി െവള്ളിയും
െകാണ്ടുവന്നു;അരാബരും അവന് ഏഴായിരെത്തഴുനൂറ് ആട്ട െകാറ്റന്മാരും
ഏഴായിരെത്തഴുനൂറ് െവള്ളാട്ട െകാറ്റന്മാരുമുള്ള ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത
െകാണ്ടുവന്നു. 12 െയേഹാശാഫാത്ത് േമല്ക്കുേമൽ ്രപബലനായിത്തീർന്നു;
െയഹൂദയിൽ േകാട്ടകള ം സംഭരണ നഗരങ്ങള ം പണിതു. 13 അവന്
െയഹൂദാ നഗരങ്ങളിൽ വളെര വസ്തുവകകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
പരാ്രകമശാലികളായ േയാദ്ധാക്കൾ െയരൂശേലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
14 പിതൃഭവനം അനുസരിച്ച് അവരുെട സംഖ്യ ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:
െയഹൂദയുെട സഹ്രസാധിപന്മാർ: അദ്നാ്രപഭു, അവേനാടുകൂെട
മൂന്നുലക്ഷം പരാ്രകമശാലികൾ; 15 അവനുേശഷം െയേഹാഹാനാൻ
്രപഭു, അവേനാടുകൂെട രണ്ടുലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം (28,0000)
േപർ; 16അവനുേശഷം മനഃപൂർവ്വമായി യേഹാവയ്ക്ക് ഭരേമല്പിച്ചവനായ
സി്രകിയുെട മകൻ അമസ്യാവ,് അവേനാടുകൂെട രണ്ടുലക്ഷം (20,0000)
പരാ്രകമശാലികൾ; 17 െബന്യാമീനിൽ നിന്ന് പരാ്രകമശാലിയായ എല്യാദാ,
അവേനാടുകൂെട വില്ല ം പരിചയും ധരിച്ച രണ്ടുലക്ഷംേപർ; 18അവനുേശഷം
െയേഹാസാബാദ്, അവേനാടുകൂെട യുദ്ധസന്നദ്ധരായ ഒരുലക്ഷത്തി
എൺപതിനായിരംേപർ. 19 രാജാവ് െയഹൂദയിെലല്ലായിടത്തും ഉറപ്പ ള്ള
പട്ടണങ്ങളിൽ ആക്കിയിരുന്നവെര കൂടാെത ഇവരും രാജാവിന് േസവ
െചയ്തുവന്നു.

18
1 െയേഹാശാഫാത്തിന് വളെരയധികം ധനവും മാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ ആഹാബിെന്റ കുടുംബേത്താട് വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പട്ട .
2 ചില സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ ശമര്യയിൽ ആഹാബിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു; ആഹാബ് അവനും കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
ജനത്തിനുംേവണ്ടി വളെര ആടുകെളയും കാളകെളയും അറുത്തു;
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക് തേന്നാടുകൂെട െചേല്ലണ്ടതിന്
അവെന േ്രപരിപ്പിച്ച . 3 യി്രസാേയൽ രാജാവായ ആഹാബ് െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:് “നീ എേന്നാടുകൂെട ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിേലക്ക് േപാരുേമാ?” എന്ന് േചാദിച്ച . അവൻ അവേനാട:്
“ഞാനും നീയും,എെന്റ ജനവും നിെന്റ ജനവും ഒരുേപാെലയേല്ലാ;ഞങ്ങൾ
നിേന്നാടുകൂെട യുദ്ധത്തിനു േപാരാം”എന്നു പറഞ്ഞു. 4 െയേഹാശാഫാത്ത്
യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട:് “ഇന്ന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട് േചാദിച്ചാലും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 യി്രസാേയൽ രാജാവ് നാനൂറ് ്രപവാചകന്മാെര വരുത്തി
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അവേരാട:് “ഞങ്ങൾ ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന്
േപാകേയാ േപാകാതിരിക്കേയാ എന്ത് േവണ്ടു” എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന്
അവർ: “പുറെപ്പടുക; ൈദവം അത് രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്ത:് “നാം അരുളപ്പാട്
േചാദിേക്കണ്ടതിന് ഇവിെട യേഹാവയുെട ്രപവാചകനായി േവെറ
ആരും ഇല്ലേയാ” എന്ന് േചാദിച്ച . 7 അതിന് യി്രസാേയൽ രാജാവ്
െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:് “നാം യേഹാവേയാട്അരുളപ്പാട് േചാദിപ്പാൻഇനി
ഒരുത്തനുണ്ട;് എന്നാൽ അവൻ എെന്നക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും േദാഷമല്ലാെത
നല്ലത് ്രപവചിക്കാത്തതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവെന െവറുക്കുന്നു; അവൻ
യിമ്ളയുെട മകനായ മീഖായാവ് ആകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജാവ്
അങ്ങെന പറയരുേത എന്ന് െയേഹാശാഫാത്ത് പറഞ്ഞു. 8 അങ്ങെന
യി്രസാേയൽ രാജാവ് ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥെന വിളിച്ച്: “യിമ്ളയുെട മകനായ
മീഖായാവിെന േവഗം കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക” എന്ന് കല്പിച്ച . 9 യി്രസാേയൽ
രാജാവും െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തും രാജവസ്്രതം ധരിച്ച്
ശമര്യയുെട ്രപേവശനകവാടത്തിൽ ഉള്ള ഒരു െമതിക്കളത്തിൽ താന്താെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽഇരുന്നു; ്രപവാചകന്മാർഎല്ലാവരുംഅവരുെട മുമ്പാെക
്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 10 െകനാനയുെട മകനായ സിെദക്കീയാവ്
തനിക്കായി ഇരിമ്പുെകാണ്ട് െകാമ്പുണ്ടാക്കി: “നീ ഇവെകാണ്ട് അരാമ്യെര
എല്ലാംകുത്തിനശിപ്പിക്കും”എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നുഎന്ന്പറഞ്ഞു.
11 ്രപവാചകന്മാർ എല്ലാം അങ്ങെന തേന്ന ്രപവചിച്ച : “ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിേലക്കു പുറെപ്പടുക; നീ കൃതാർത്ഥനാകും; യേഹാവ അത്
രാജാവിെന്റകയ്യിൽഏല്പിക്കും”എന്ന്പറഞ്ഞു. 12മീഖായാവിെനവിളിക്കാൻ
േപായ ദൂതൻ അവേനാട:് “േനാക്കൂ, ്രപവാചകന്മാരുെട വാക്കുകൾ
ഒരുേപാെല രാജാവിന് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു; നിെന്റ വാക്കും അവരിൽ
ഒരുത്തേന്റതുേപാെല ഇരിക്കെട്ട; നീയും അനുകൂലമായി പറേയണേമ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 13അതിന് മീഖായാവ:് “യേഹാവയാണ, എെന്റ ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്യന്നത് തേന്നഞാൻ ്രപസ്താവിക്കും”എന്ന് പറഞ്ഞു. 14അവൻ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ രാജാവ് അവേനാട:് “മീഖായാേവ,
ഞങ്ങൾ ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്കു യുദ്ധത്തിന് േപാകേയാ
േപാകാതിരിക്കേയാ എന്ത് േവണ്ടു?” എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന് അവൻ:
“പുറെപ്പടുവിൻ; നിങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാകും; അവർ നിങ്ങള െട കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കെപ്പടും”എന്നു പറഞ്ഞു. 15 രാജാവ് അവേനാട:് “നീ യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ സത്യമല്ലാെത യാെതാന്നും എേന്നാട് പറയുകയിെല്ലന്ന്
എ്രത ്രപാവശ്യം ഞാൻ നിെന്നെക്കാണ്ട് സത്യംെചയ്യിേക്കണം?” എന്ന്
േചാദിച്ച . 16 അതിന് അവൻ: “ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല
യി്രസാേയൽജനെമല്ലാം പർവ്വതങ്ങളിൽ ചിതറിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു;
അേപ്പാൾ യേഹാവ: ഇവർക്ക് നാഥനില്ല; ഇവർ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
വീട്ടിേലക്കു സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട എന്നു കല്പിച്ച ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 17 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ രാജാവ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:്
“ഇവൻ എെന്നക്കുറിച്ച് േദാഷമല്ലാെത നല്ലത് ്രപവചിക്കയില്ല എന്ന്
ഞാൻ നിേന്നാട് പറഞ്ഞില്ലേയാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 അതിന് അവൻ
പറഞ്ഞത:് “എന്നാൽ യേഹാവയുെട വചനം േകട്ട െകാൾവിൻ: യേഹാവ
തെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈസന്യെമല്ലാം
അവെന്റ വലത്തും ഇടത്തും നില്ക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. 19യി്രസാേയൽ
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രാജാവായആഹാബ് ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിൽവച്ച് െകാല്ലെപ്പേടണ്ടതിന്
അവിേടക്കു േപാകാൻ അവെന ആർ േ്രപരിപ്പിക്കും എന്ന് യേഹാവ
േചാദിച്ചേപ്പാൾ, ഓേരാരുത്തർ ഓേരാ വിധത്തിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
20 അേപ്പാൾ ഒരു ആത്മാവ് മുേമ്പാട്ട് വന്ന് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിന്നുെകാണ്ട് ‘ഞാൻ അവെന േ്രപരിപ്പിക്കും’ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേഹാവ
അവേനാട:് ‘ഏതിനാൽ?’ എന്ന് േചാദിച്ച . 21അതിന് അവൻ: ‘ഞാൻ
പുറെപ്പട്ട് അവെന്റ സകല്രപവാചകന്മാരുെടയും വായിൽ േഭാഷ്കിെന്റ
ആത്മാവായിരിക്കും’ എന്ന് പറഞ്ഞു. ‘നീ അവെന േ്രപരിപ്പിക്കും;
നിനക്കത് സാധിക്കും; നീ േപായി അങ്ങെന െചയ്ക’ എന്ന് അവൻ
കല്പിച്ച . 22 ആകയാൽ ഇതാ, യേഹാവ േഭാഷ്കിെന്റ ആത്മാവിെന
നിെന്റ ഈ ്രപവാചകന്മാരുെട വായിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; യേഹാവ
നിെന്നക്കുറിച്ച് അനർത്ഥം കല്പിച്ച മിരിക്കുന്നു”. 23അേപ്പാൾ െകനാനയുെട
മകനായ സിെദക്കീയാവ് അടുത്തുെചന്ന് മീഖായാവിെന െചകിട്ടത്ത്
അടിച്ച : “നിേന്നാട് സംസാരിപ്പാൻ യേഹാവയുെട ആത്മാവ് എെന്ന
കടന്ന് ഏതു വഴിയായി വന്നു?” എന്ന് േചാദിച്ച . 24അതിന് മീഖായാവ:്
“നീ ഒളിേക്കണ്ടതിന് അറ േതടിനടക്കുന്ന ദിവസം നീ അത് കാണും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 25അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽരാജാവു പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ
മീഖായാവിെന പിടിച്ച് നഗരാധിപതിയായ ആേമാെന്റയും രാജകുമാരനായ
േയാവാശിെന്റയും അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്ന,് 26 ഇവെന കാരാഗൃഹത്തിൽ
ആക്കി, ഞാൻ സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവരുേവാളം വളെര കുറച്ച്
അപ്പവും െവള്ളവും നൽകി െഞരുക്കത്തിെന്റ അനുഭവം െകാടുക്കണം’
എന്ന് രാജാവ് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറയുവീൻ. 27അതിന് മീഖായാവ:്
“നീ സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവരുെന്നങ്കിൽ യേഹാവ ഞാൻ മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്തിട്ടില്ല”എന്ന്പറഞ്ഞു. “സകലജനങ്ങള േമ, േകട്ട െകാൾവിൻ!”
എന്നുംഅവൻപറഞ്ഞു.

28 അങ്ങെന യി്രസാേയൽ രാജാവും െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്തും ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്കു േപായി. 29എന്നാൽ
യി്രസാേയൽരാജാവ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:് “ഞാൻേവഷംമാറിപടയിൽ
കടക്കും; നീേയാ രാജവസ്്രതം ധരിച്ച െകാൾക”എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
യി്രസാേയൽരാജാവ് േവഷംമാറി,അവർപടയിൽകടന്നു. 30എന്നാൽഅരാം
രാജാവ് തെന്റ രഥനായകന്മാേരാട:് “നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽരാജാവിേനാടു
മാ്രതമല്ലാെത െചറിയവേരാേടാ വലിയവേരാേടാ യുദ്ധം െചയ്യരുത”് എന്ന്
കല്പിച്ചിരുന്നു. 31 ആകയാൽ രഥനായകന്മാർ െയേഹാശാഫാത്തിെന
കണ്ടേപ്പാൾ; “ഇവൻതേന്നയി്രസാേയൽ രാജാവ”്എന്ന് പറഞ്ഞ്അവേനാട്
െപാരുതുവാൻ തിരിഞ്ഞു; എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്ത് നിലവിളിച്ച ;
യേഹാവഅവെനസഹായിച്ച ;അവെനവിട്ട േപാകുവാൻൈദവംഅവർക്ക്
േതാന്നിച്ച . 32 അവൻ യി്രസാേയൽരാജാവല്ല എന്നു രഥനായകന്മാർ
കണ്ടിട്ട് അവർ അവെന പിന്തുടരാെത മടങ്ങിേപ്പായി. 33 എന്നാൽ
ഒരുത്തൻ യദൃച്ഛയാ വില്ല കുലച്ച് യി്രസാേയൽരാജാവിെന കവചത്തിനും
പതക്കത്തിനും മേദ്ധ്യഎയ്തു;അവൻതെന്റസാരഥിേയാട:് “നീ രഥം തിരിച്ച്
എെന്നപടയിൽനിന്ന് െകാണ്ടുേപാക;ഞാൻകഠിനമായി മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 34അന്ന് യുദ്ധം കഠിനമായി തീർന്നതുെകാണ്ട് യി്രസാേയൽ
രാജാവ് സന്ധ്യവെര അരാമ്യർെക്കതിെര രഥത്തിൽ ചാരി നിന്നു; സൂര്യൻ
അസ്തമിക്കുന്നസമയത്ത്അവൻമരിച്ച േപായി.
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19
1 െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്ത് െയരൂശേലമിൽ തെന്റ
അരമനയിേലക്ക് സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ 2 ഹനാനിയുെട
മകനായ േയഹൂദർശകൻ അവെന എതിേരറ്റ െചന്ന് െയേഹാശാഫാത്ത്
രാജാവിേനാട:് “ദുഷ്ടന് സഹായം െചയ്യന്നതും, യേഹാവെയ
പെകക്കുന്നവേരാട് സ്േനഹം കാണിക്കുന്നതും ശരിേയാ? അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയുെട േകാപം നിെന്റേമൽ വന്നിരിക്കുന്നു. 3 എങ്കിലും നീ
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകെള നീക്കിക്കളകയും ൈദവെത്ത അേന്വഷിപ്പാൻ
മനസ്സ െവക്കയും െചയ്തതിനാൽ നിന്നിൽ നന്മയും കണ്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു.

4 െയേഹാശാഫാത്ത് െയരൂശേലമിൽ പാർത്തു, േബർ-േശബമുതൽ
എ്രഫയീംമലനാടുവെര ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ വീണ്ടും സഞ്ചരിച്ച് അവെര
തങ്ങള െടപിതാക്കന്മാരുെടൈദവമായയേഹാവയിേലക്ക്തിരിച്ച വരുത്തി.
5 അവൻ േദശത്ത,് െയഹൂദയിെല ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളിെലല്ലാം
ന്യായാധിപന്മാെര നിയമിച്ച . അവേരാട് പറഞ്ഞത്: 6 “നിങ്ങൾ
െചയ്യന്നത് സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കല്ല, യേഹാവക്കു
േവണ്ടിയേ്രത ന്യായപാലനം െചയ്യന്നത;് ന്യായപാലനത്തിൽ അവൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുന്നു. 7 ആകയാൽ ൈദവഭയം നിങ്ങളിൽ
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട; സൂക്ഷിച്ച് ്രപവർത്തിച്ച െകാൾവിൻ; നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട പക്കൽ അന്യായവും മുഖപക്ഷവും ൈകക്കൂലി വാങ്ങലും
ഇല്ലേല്ലാ”. 8 കൂടാെത െയരൂശേലമിലും, െയേഹാശാഫാത്ത,് േലവ്യരിലും
പുേരാഹിതന്മാരിലും യി്രസാേയലിെന്റ പിതൃഭവനത്തലവന്മാരിലും ചിലെര
യേഹാവയുെട ന്യായപാലനത്തിനായും വ്യവഹാരം തീർേക്കണ്ടതിനായും
നിയമിച്ച ; 9 അവർ െയരൂശേലമിൽ മടങ്ങിവന്നു. അവൻ അവേരാട്
കല്പിച്ചെതെന്തന്നാൽ: “നിങ്ങൾ ൈദവ ഭയേത്താടും, വിശ്വസ്തതേയാടും,
ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താടുംകൂെട ്രപവർത്തിച്ച െകാേള്ളണം”. 10 ഓേരാ
പട്ടണത്തിലും പാർക്കുന്ന നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർ രക്തപാതകം,
ന്യായ്രപമാണം,കല്പനകൾ, ചട്ടങ്ങൾ, വിധികൾഎന്നിവെയസംബന്ധിച്ച ള്ള
ഏെതാരു വ്യവഹാരവുമായി നിങ്ങള െട മുമ്പാെക വന്നാൽ, അവർ
യേഹാവേയാട് അകൃത്യം െചയ്തിട്ട് നിങ്ങള െടേമലും നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരുെടേമലും േ്രകാധം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾഅവർക്ക്
ബുദ്ധി ഉപേദശിച്ച െകാടുക്കണം; നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങെന െചയ്തുെകാൾവിൻ. 11 ഇതാ, മഹാപുേരാഹിതനായ അമര്യാവ്
യേഹാവയുെട എല്ലാകാര്യത്തിലും, െയഹൂദാഗൃഹത്തിെന്റ ്രപഭുവായ
യിശ്മാേയലിെന്റ മകൻ െസബദ്യാവ് രാജാവിെന്റ എല്ലാകാര്യത്തിലും
നിങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരായിരിക്കുന്നു; േലവ്യരും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരായി
നിങ്ങൾക്കുണ്ട.് ൈധര്യെപ്പട്ട് ്രപവർത്തിച്ച െകാൾവീൻ; യേഹാവ
നല്ലവേരാടുകൂെട ഇരിക്കും”.

20
1 അതിനുേശഷം േമാവാബ്യരും അേമ്മാന്യരും അവേരാടുകൂെട
െമയൂന്യരിൽ ചിലരും െയേഹാശാഫാത്തിേനാട് യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ
വന്നു. 2 അേപ്പാൾ ചിലർ വന്ന് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:് “വലിേയാരു
ജനസമൂഹം കടലിനക്കെരയുള്ള, അരാമിൽനിന്ന് നിനെക്കതിെര
വരുന്നു; ഇേപ്പാൾ അവർ ഏൻ-െഗദിെയന്ന ഹസേസാൻ-താമാരിൽ
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ഉണ്ട്” എന്ന് അറിയിച്ച . 3 െയേഹാശാഫാത്ത് ഭയെപ്പട്ട് യേഹാവെയ
അേന്വഷിപ്പാൻ താല്പര്യെപ്പട്ട് െയഹൂദയിൽ മുഴുവൻ ഒരു ഉപവാസം
്രപസിദ്ധം െചയ്തു. 4 യേഹാവേയാട് സഹായം േചാദിപ്പാൻ െയഹൂദ്യർ
ഒന്നിച്ച കൂടി; സകലെയഹൂദാ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ യേഹാവെയ
അേന്വഷിപ്പാൻ വന്നു. 5 െയേഹാശാഫാത്ത് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
പുതിയ ്രപാകാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െയഹൂദയുെടയും െയരൂശേലമിെന്റയും
സഭാമേദ്ധ്യ നിന്നുെകാണ്ട് പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 6 “ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെടൈദവമായയേഹാേവ,നീസ്വർഗ്ഗസ്ഥനായൈദവമേല്ലാ;നീ
ജനതകള െട സകലരാജ്യങ്ങള ം ഭരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ആർക്കും എതിർപ്പാൻ
കഴിയാത്ത ശക്തിയും ്രപാപ്തിയും നിനക്കുണ്ടേല്ലാ. 7 ഞങ്ങള െട
ൈദവേമ, നീ നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഈ
േദശനിവാസികെള നീക്കിക്കളഞ്ഞ് അത് നിെന്റ സ്േനഹിതനായ
അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിക്ക് ശാശ്വതമായി െകാടുത്തുവേല്ലാ. 8 അവർ
അതിൽ പാർത്തു; ‘ന്യായവിധിയുെട വാൾ, പകർച്ചവ്യാധി, ക്ഷാമം
എന്നിങ്ങെനയുള്ള അനർത്ഥങ്ങൾഞങ്ങൾക്കു വരുേമ്പാൾ, ഞങ്ങൾഈ
ആലയത്തിെന്റ മുമ്പിലും നിെന്റ സന്നിധിയിലും നിന്ന് - നിെന്റ നാമം ഈ
ആലയത്തിൽ ഉണ്ടേല്ലാ ഞങ്ങള െട സങ്കടത്തിൽ നിേന്നാട് നിലവിളിക്കയും
നീ േകട്ട രക്ഷവരുത്തുകയും െചയ്യ ം’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 9 ആ േദശത്ത്
തിരുനാമത്തിനുേവണ്ടി ഒരു വിശുദ്ധമന്ദിരം പണിയുകയും െചയ്തു.
10യി്രസാേയൽജനംഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് വരുേമ്പാൾഅവർഅേമ്മാന്യേരയും
േമാവാബ്യേരയും േസയീർപർവ്വതക്കാെരയും ആ്രകമിപ്പാൻ നീ അനുവാദം
െകാടുത്തില്ലേല്ലാ; അവർ അവെര നശിപ്പിക്കാെത വിട്ട മാറി. 11 ഇേപ്പാൾ
ഇതാ, നീ ഞങ്ങൾക്കു ൈകവശമാക്കിത്തന്ന നിെന്റ അവകാശ
േദശത്തിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള നീക്കിക്കളവാൻ അവർ വന്ന് ഞങ്ങൾക്കു
ഇങ്ങെന ്രപതിഫലം തരുന്നു. 12 ഞങ്ങള െട ൈദവേമ, നീ അവെര
ന്യായം വിധിക്കുകയില്ലേയാ? ഞങ്ങള െട േനെര വരുന്ന ഈ വലിയ
സമൂഹേത്താെടതിർപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല; എന്ത് െചേയ്യണ്ടു
എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതുമില്ല; എങ്കിലും ഞങ്ങള െട കണ്ണ കൾ
നിങ്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു”. 13 അങ്ങെന െയഹൂദ്യർ എല്ലാം
അവരുെട ഭാര്യമാേരാടും കുഞ്ഞുകുട്ടികേളാടും കൂെട യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്നു. 14അേപ്പാൾസഭാമേദ്ധ്യെവച്ച് യേഹാവയുെടആത്മാവ്
ആസാഫിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ മത്ഥന്യാവിെന്റ മകനായ െയയീേയലിെന്റ
മകനായ െബനായാവിെന്റ മകനായ െസഖര്യാവിെന്റ മകൻ യഹസീേയൽ
എന്ന ഒരു േലവ്യെന്റേമൽ വന്നു. 15 അവൻ പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ:
“െയഹൂദ്യെര, െയരൂശേലം നിവാസികെള, െയേഹാശാഫാത്ത് രാജാേവ!
േകട്ടാലും; യേഹാവ ഇ്രപകാരം നിങ്ങേളാട് അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഈ
വലിയ സമൂഹംനിമിത്തം ഭയെപ്പടരുത,് ്രഭമിക്കയും അരുത;് യുദ്ധം
നിങ്ങള േടതല്ല, ൈദവത്തിെന്റതേ്രത.’ 16 നാെള അവരുെട േനെര
െചല്ല ക; ഇതാ, അവർ സീസ് കയറ്റം കയറിവരുന്നു; നിങ്ങൾ അവെര
െയരൂേവൽ മരുഭൂമിക്കു മുമ്പുള്ള േതാടിെന്റ അറ്റത്തുെവച്ച് കാണും.
17 ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ േപാരാേടണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല; െയഹൂദാ -
െയരൂശേലംനിവാസികെള,നിങ്ങൾസ്വസ്ഥമായി നിന്ന് യേഹാവനിങ്ങൾക്ക്
വരുത്തുന്ന രക്ഷ കണ്ടുെകാൾവിൻ; ഭയെപ്പടരുത,് ്രഭമിക്കയും അരുത;്
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നാെള അവരുെട േനെര െചല്ല വിൻ; യേഹാവ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ട”്.
18 അേപ്പാൾ െയേഹാശാഫാത്ത് സാഷ്ടാംഗം വണങ്ങി; െയഹൂദ്യരും
െയരൂശേലം നിവാസികള ം യേഹാവയുെട മുമ്പാെക വീണ് നമസ്കരിച്ച .
19 െകഹാത്യരും േകാരഹ്യരുമായ േലവ്യർ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ അത്യ ച്ചത്തിൽ സ്തുതിപ്പാൻ എഴുേന്നറ്റ . 20 പിെന്ന അവർ
അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ് െതേക്കാവ മരുഭൂമിയിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട ; അവർ
പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ െയേഹാശാഫാത്ത് അവരുെട മുമ്പിൽ നിന്നുെകാണ്ട:്
“െയഹൂദ്യേര, െയരൂശേലംനിവാസികേള, എെന്റ വാക്ക് ്രശദ്ധിപ്പിൻ;
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ഉെറച്ച നില്ക്കും; അവെന്റ ്രപവാചകന്മാേരയും വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ
നിങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാകും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 21 പിെന്ന അവൻ ജനേത്താട്
ആേലാചിച്ച േശഷം, വിശുദ്ധമായ അലങ്കാരവസ്്രതം ധരിച്ച് ൈസന്യത്തിന്
മുമ്പിൽ നടന്നുെകാണ്ട് വാഴ്ത്തുവാനും, “യേഹാവെയ സ്തുതിപ്പിൻ,
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കും ഉള്ളതേല്ലാ” എന്ന് പാടുവാനും സംഗീതക്കാെര
നിയമിച്ച . 22 അവർ പാടി സ്തുതിച്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, യേഹാവ
െയഹൂെദക്കു വിേരാധമായി വന്ന അേമ്മാന്യരുെടയും േമാവാബ്യരുെടയും
േസയീർപർവ്വതക്കാരുെടയും േനെര പതിയിരിപ്പ കാെര വരുത്തി;
അങ്ങെന അവർ േതാറ്റ േപായി. 23 അേമ്മാന്യരും േമാവാബ്യരും
േസയീർപർവ്വതനിവാസികേളാട് എതിർത്ത്അവെരപൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ച ;
േസയീർനിവാസികെള സംഹരിച്ചേശഷം അവർ അേന്യാന്യം നശിപ്പിച്ച .
24 െയഹൂദ്യർ മരുഭൂമിയിെല കാവൽേഗാപുരത്തിനരിെക എത്തിയേപ്പാൾ
അവർ പുരുഷാരെത്ത േനാക്കി,അവർ നിലത്ത് ശവങ്ങളായി കിടക്കുന്നത്
കണ്ടു; ഒരുത്തനും രക്ഷെപട്ടിരുന്നില്ല. 25 െയേഹാശാഫാത്തും അവെന്റ
പടയാളികള ം അവെര െകാള്ളയിടുവാൻ വന്നേപ്പാൾ അവരുെട
ഇടയിൽ ധാരാളം സമ്പത്തും വസ്്രതങ്ങള ം വിേശഷവസ്തുക്കള ം
കെണ്ടത്തി; തങ്ങൾക്ക് ചുമപ്പാൻ കഴിയുന്നതിലധികം ഊരി എടുത്തു;
െകാള്ളമുതൽ വളെരയായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ മൂന്നുദിവസം
െകാള്ളയിട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. 26 നാലാം ദിവസം അവർ െബരാഖാ
താഴ്വരയിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി; അവർ അവിെട യേഹാവക്കു സ്േതാ്രതം
െചയ്തതുെകാണ്ട്ആസ്ഥലത്തിന് ഇന്നുവെര െബരാഖാതാഴ്വര എന്ന് േപർ
പറഞ്ഞുവരുന്നു. 27 യേഹാവ അവർക്ക് ശ്രതുക്കള െടേമൽ ജയേഘാഷം
നല്കിയതുെകാണ്ട് െയഹൂദ്യരും െയരൂശേലമ്യരും െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
പിന്നാെല സേന്താഷേത്താെട െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു; 28അവർ
വീണകേളാടും കിന്നരങ്ങേളാടും കാഹളങ്ങേളാടുംകൂെട െയരൂശേലമിൽ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക് െചന്നു. 29 യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ
ശ്രതുക്കേളാട് യുദ്ധംെചയ്തു എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ ഭീതി ആ
േദശങ്ങളിെല സകലരാജ്യങ്ങളിേന്മലും വന്നു. 30 ഇങ്ങെന തെന്റ ൈദവം
നാല് ചുറ്റ ം അവന് സ്വസ്തത നല്കിയതുെകാണ്ട് െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
ഭരണകാലംസമാധാനപൂർണമായിരുന്നു.

31 െയേഹാശാഫാത്ത് െയഹൂദയിൽ രാജാവായി വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവെന്റ അമ്മയ്ക്ക് അസൂബാ എന്ന്
േപരായിരുന്നു; അവൾ ശിൽഹിയുെട മകൾ ആയിരുന്നു. 32 അവൻ
തെന്റ അപ്പനായ ആസയുെട വഴിയിൽ നടന്ന,് അത് വിട്ട മാറാെത
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യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായത് െചയ്തു. 33 എങ്കിലും പൂജാഗിരികൾക്ക്
നീക്കംവന്നില്ല;ജനംതങ്ങള െടഹൃദയംപിതാക്കന്മാരുെടൈദവത്തിങ്കേലക്ക്
തിരിച്ചതുമില്ല. 34 െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ
ആദ്യവസാനം യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ
േചർത്തിരിക്കുന്ന ഹനാനിയുെട മകനായ െയഹൂവിെന്റ വൃത്താന്തത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

35അതിനുേശഷം െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്ത് യി്രസാേയൽ
രാജാവായ അഹസ്യാേവാട് സഖ്യതയിൽ ഏർെപ്പട്ട . അഹസ്യാവ് മഹാ
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരനായിരുന്നു. 36 അവൻ തർശീശിേലക്ക് േപാകാൻ
കപ്പലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി അവേനാട് േയാജിച്ച ; അവർ എേസ്യാൻ-
േഗെബരിൽെവച്ച് കപ്പലുകള ണ്ടാക്കി. 37 എന്നാൽ മാേരശക്കാരനായ
േദാദാവയുെട മകൻ എലീേയെസർ െയേഹാശാഫാത്തിന് വിേരാധമായി
്രപവചിച്ച : “നീ അഹസ്യാവിേനാട് സഖ്യത െചയ്തതുെകാണ്ട് യേഹാവ
നിെന്റ പണികെള ഉെടച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. കപ്പലുകൾ
തർശീശിേലക്കു േപാകുവാൻകഴിയാെതതകർന്നുേപായി.

21
1 െയേഹാശാഫാത്ത് തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച .
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ പിതാക്കന്മാരുെട കല്ലറയിൽ അവെന അടക്കം
െചയ്തു; അവെന്റ മകനായ െയേഹാരാം അവന് പകരം രാജാവായി.
2 അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ, അസര്യാവ്, െയഹീേയൽ, െസഖര്യാവ,്
അസര്യാവ്, മീഖാേയൽ, െശഫത്യാവ് എന്നിവർആയിരുന്നു; ഇവെരല്ലാവരും
െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ. 3 അവരുെട
അപ്പൻ അവർക്ക,് െവള്ളി, െപാന്ന്, വിേശഷവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങി
വിലേയറിയ ദാനങ്ങള ം െയഹൂദയിൽ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങള ം െകാടുത്തു;
എന്നാൽ െയേഹാരാം ആദ്യജാതനാകയാൽ രാജത്വം അവന് െകാടുത്തു.
4െയേഹാരാംതെന്റഅപ്പെന്റരാജ്യഭാരംഏറ്റ് ശക്തനായതിനുേശഷം,തെന്റ
സേഹാദരന്മാെര എല്ലാവേരയും, യി്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാരിൽ പലെരയും
വാൾെകാണ്ട് െകാന്നു. 5 െയേഹാരാം വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്
മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ എട്ട് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ
വാണു. 6 ആഹാബിെന്റ കുടുംബെത്തേപ്പാെല അവൻ യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട െതറ്റായ വഴിയിൽ നടന്നു; ആഹാബിെന്റ മകൾ
അവന് ഭാര്യയായിരുന്നുവേല്ലാ; അവൻ യേഹാവക്ക് അനിഷ്ടമായത്
െചയ്തു. 7 എന്നാൽ യേഹാവ ദാവീദിേനാട് െചയ്തിരുന്ന നിയമം
നിമിത്തം അവനും, അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും ഒരു ദീപം എല്ലായ്േപാഴും
െകാടുക്കുെമന്ന് വാഗ്ദാനം െചയ്തിരുന്നതിനാൽ, ദാവീദ് ഗൃഹെത്ത
നശിപ്പിപ്പാൻ അവന് മനസ്സില്ലായിരുന്നു. 8 അവെന്റ കാലത്ത് ഏേദാം
െയഹൂദയുെട അധികാരേത്താട് മത്സരിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവിെന
വാഴിച്ച . 9 െയേഹാരാം തെന്റ ്രപഭുക്കന്മാേരാടും രഥങ്ങേളാടുംകൂെട
രാ്രതിയിൽ എഴുേന്നറ്റ െചന്ന് തെന്ന വളഞ്ഞിരുന്ന ഏേദാമ്യെരയും
േതരാളികെളയുംആ്രകമിച്ച . 10അങ്ങെനഏേദാം ഇന്നുവെര െയഹൂദയുെട
അധികാരേത്താട് മത്സരിച്ച നില്ക്കുന്നു; അവൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട് ആ കാലത്ത് ലിബ്നയും
അവെന്റഅധികാരേത്താട് മത്സരിച്ച . 11അവൻ െയഹൂദാപർവ്വതങ്ങളിൽ
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പൂജാഗിരികൾ ഉണ്ടാക്കി; െയരൂശേലം നിവാസികൾ പരസംഗം െചയ്യ വാൻ
ഇടയാക്കി, െയഹൂദെയ െതറ്റിച്ച കളഞ്ഞു. 12അവന് ഏലീയാ്രപവാചകെന്റ
ഒരു എഴുത്ത് വന്നെതെന്തന്നാൽ: “നിെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നീ നിെന്റ അപ്പനായ
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ വഴികളിലും െയഹൂദാ രാജാവായ ആസയുെട
വഴികളിലും നടക്കാെത 13 യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട വഴിയിൽ
നടക്കയും ആഹാബ് ഗൃഹത്തിെന്റ പരസംഗംേപാെല െയഹൂദെയയും
െയരൂശേലം നിവാസികെളയും പരസംഗം െചയ്യ മാറാക്കുകയും,
നിെന്നക്കാൾ നല്ലവരായ, നിെന്റ പിതൃഭവനത്തിലുള്ള സേഹാദരന്മാെര
െകാല്ല കയും െചയ്കെകാണ്ട് 14 യേഹാവ നിെന്റ മക്കള ം, ഭാര്യമാരും
അടങ്ങുന്ന സ്വന്തക്കാെരയും, നിെന്റ സകലവസ്തുവകകെളയും
കഠിനമായി പീഡിപ്പിക്കും. 15 നീ കുടലിൽ േരാഗബാധിതനാകും. നിെന്റ
കുടൽ കാല്രകേമണ പുറത്തു ചാടും വെര കുടലിൽ കഠിന വ്യാധി
പിടിക്കും”. 16 യേഹാവ എേത്യാപ്യരുെട സമീപത്തുള്ള െഫലിസ്ത്യേരയും,
അരാബികേളയും െയേഹാരാമിേനാട് േപാരാടാൻ േ്രപരിപ്പിച്ച ; 17 അവർ
െയഹൂദയിൽ വന്ന് അതിെന ആ്രകമിച്ച ; രാജധാനിയിൽ കണ്ട സകല
വസ്തുവകകള ം അപഹരിച്ച ; അവെന്റ ഭാര്യമാെരയും പു്രതന്മാെരയും
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി; അവെന്റ ഇളയമകനായ െയേഹാവാഹാസ്
അല്ലാെത ഒരു മകനും അവന് േശഷിച്ചില്ല. 18 ഇെതല്ലാം കഴിഞ്ഞേശഷം
യേഹാവ, അവെന്റ കുടലിൽ, െപാറുക്കാത്ത ഒരു േരാഗം അയച്ച .
19കാല്രകേമണ േരാഗം മൂർഛിക്കയും രണ്ട് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞ് അവെന്റ
കുടൽ പുറത്തുചാടി, അവൻ കഠിനേവദനയാൽ മരിക്കയും െചയ്തു;
അവെന്റ ജനം അവെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപാെല അവെന ബഹുമാനിച്ച്
അഗ്നികുണ്ഠം ഒരുക്കിയില്ല. 20അവൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന്
മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ എട്ട് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ
വാണു. അവെന്റ മരണത്തിൽ ആരും ദുഖിച്ചില്ല. അവെന ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അടക്കം െചയ്തു എങ്കിലും രാജാക്കന്മാരുെട കല്ലറകളിൽ
അല്ലായിരുന്നു.

22
1 െയരൂശേലം നിവാസികൾ െയേഹാരാമിെന്റ ഇളയമകനായ
അഹസ്യാവിെന അവന് പകരം രാജാവാക്കി; അരാബികേളാടുകൂെട
പാളയത്തിൽ വന്ന പടക്കൂട്ടം മൂത്തവെര ഒെക്കയും െകാന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു;
ഇങ്ങെന െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാരാമിെന്റ മകൻ അഹസ്യാവ്
രാജാവായി. 2അഹസ്യാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് നാല്പത്തിരണ്ട്
വയസ്സായിരുന്നു;അവൻഒരു സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു;അവെന്റ
അമ്മയ്ക്ക് അഥല്യാ എന്നു േപർ;അവൾ ഒ്രമിയുെട െകാച്ച മകളായിരുന്നു.
3 അവനും ആഹാബ് ഗൃഹത്തിെന്റ വഴികളിൽ നടന്നു; ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിപ്പാൻഅവെന്റഅമ്മഅവെന ഉപേദശിച്ചിരുന്നു. 4അതുെകാണ്ട്
അവൻ ആഹാബ് ഗൃഹെത്തേപ്പാെല യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത്
െചയ്തു; അവർ അവെന്റ അപ്പൻ മരിച്ചേശഷം അവെന്റ നാശത്തിനായി
അവെന്റ ഉപേദശകരായിരുന്നു. 5അവരുെട ആേലാചനേപാെല അവൻ
നടന്നു; യി്രസാേയൽ രാജാവായആഹാബിെന്റ മകൻ േയാരാമിേനാടുകൂെട
അവൻ ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിൽ അരാം രാജാവായ ഹസാേയലിേനാട്
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യുദ്ധത്തിന് േപായി; എന്നാൽ അരാമ്യർ േയാരാമിെന മുറിേവല്പിച്ച .
6അരാം രാജാവായ ഹസാേയലിേനാടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ രാമയിൽെവച്ച് ഏറ്റ
മുറിവുകൾ ചികിത്സിേക്കണ്ടതിന് അവൻ യി്രസേയലിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി;
െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാരാമിെന്റ മകൻ അസര്യാവ്, ആഹാബിെന്റ
മകനായ േയാരാം ദീനമായി കിടക്കുകയാൽ അവെന കാണ്മാൻ
യി്രസേയലിൽ െചന്നു. 7 േയാരാമിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നത് അഹസ്യാവിന്
ൈദവഹിതത്താൽ നാശേഹതുവായി ഭവിച്ച ; അവൻ െചന്ന സമയം
ആഹാബ് ഗൃഹെത്ത േഛദിച്ച കളയുവാൻ യേഹാവ അഭിേഷകം െചയ്ത
നിംശിയുെട മകനായ േയഹൂവിെന്റ േനെരഅവൻ െയേഹാരാമിേനാടുകൂെട
പുറെപ്പട്ട . 8 േയഹൂ ആഹാബ് ഗൃഹേത്താട് ന്യായവിധി നടത്തുേമ്പാൾ
അവൻെയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെരയുംഅഹസ്യാവിന്ശു്രശൂഷെചയ്യന്നവരായ
അഹസ്യാവിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട പു്രതന്മാെരയും കണ്ട് അവെര
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 9 പിെന്ന അവൻ അഹസ്യാവിെന അേന്വഷിച്ച ; അവൻ
ശമര്യയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കയായിരുന്നു; അവർ അവെന പിടിച്ച് േയഹൂവിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്ന് െകാന്നുകളഞ്ഞു; പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട
യേഹാവെയഅേന്വഷിച്ച െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മകനേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞ്
അവർ അവെന അടക്കം െചയ്തു. ഇങ്ങെന അഹസ്യാവിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ
രാജ്യഭരണംഏൽപ്പാൻആരും ഇല്ലാെതയായി.

10 അഹസ്യാവിെന്റ അമ്മയായ അഥല്യാ തെന്റ മകൻ മരിച്ച േപായി
എന്നു കണ്ട് െയഹൂദാഗൃഹത്തിെല രാജസന്തതിെയ ഒെക്കയും നശിപ്പിച്ച .
11 എന്നാൽ രാജകുമാരിയായ െയേഹാശബത്ത,് െകാല്ലെപ്പടുന്ന
രാജകുമാരന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്ന് അഹസ്യാവിെന്റ മകൻ േയാവാശിെന
രഹസ്യമായി എടുത്ത,് അവെനയും അവെന്റ ധാ്രതിെയയും ഒരു
ശയനഗൃഹത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച . ഇങ്ങെന െയേഹാരാം രാജാവിെന്റ
മകള ം െയേഹായാദാ പുേരാഹിതെന്റ ഭാര്യയുമായ െയേഹാശബത്ത്
അവൾ അഹസ്യാവിെന്റ സേഹാദരിയേല്ലാ അഥല്യാ അവെന
െകാല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവെന ഒളിപ്പിച്ച . 12അഥല്യാ െയഹൂദാേദശം
ഭരിച്ചആറ്സംവൽസരങ്ങൾേയാവാശ്അവേരാട് കൂെടൈദവാലയത്തിൽ
ഒളിച്ചിരുന്നു.

23
1 ഏഴാം വർഷം െയേഹായാദാ പുേരാഹിതൻ ൈധര്യെപ്പട്ട,്
െയേഹാരാമിെന്റ മകൻ അസര്യാവ് െയേഹാഹാനാെന്റ മകൻ
യിശ്മാേയൽ, ഓേബദിെന്റ മകൻ അസര്യാവ,് അദായാവിെന്റ
മകൻ മയേശയാ, സി്രകിയുെട മകൻ എലീശാഫാത്ത് എന്നീ
ശതാധിപന്മാേരാട് സഖ്യത െചയ്തു. 2അവർ െയഹൂദയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച്
സകലെയഹൂദാ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും േലവ്യേരയും യി്രസാേയലിെന്റ
പിതൃഭവനത്തലവന്മാെരയും കൂട്ടി െയരൂശേലമിൽ വന്നു. 3സർവ്വസഭയും
ൈദവാലയത്തിൽവച്ച് രാജകുമാരേനാട് ഉടമ്പടിെചയ്തു; അവൻ
അവേരാട് പറഞ്ഞത:് “ദാവീദിെന്റ പു്രതന്മാെരക്കുറിച്ച് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല രാജാവിെന്റ പു്രതൻ തേന്ന രാജാവാേകണം.
4 നിങ്ങൾ ഇ്രപകാരം െചേയ്യണം: പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരുമായ
നിങ്ങളിൽ ശബ്ബത്തിൽ തവണമാറി വരുന്ന മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം
വാതിൽകാവല്ക്കാരായിരിേക്കണം. 5 മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം രാജധാനിയിലും
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മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം അടിസ്ഥാനവാതിൽക്കലും നിൽേക്കണം; ജനെമല്ലാം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിേക്കണം.
6 എങ്കിലും പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരിൽെവച്ച് ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നവരും
അല്ലാെത ആരും യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കടക്കരുത;് അവർ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടരിക്കയാൽ അവർക്ക് ആലയത്തിൽ കടക്കാം; എന്നാൽ
ജനം എല്ലാം യേഹാവയുെട ്രപമാണം സൂക്ഷിേക്കണം. 7 േലവ്യേരാ,
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ആയുധം ധരിച്ച െകാണ്ട് രാജാവിന് ചുറ്റ ം
നില് ക്കണം; മറ്റാെരങ്കിലും ആലയത്തിൽ കടന്നാൽ അവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണം; രാജാവ് അകത്ത് വരുേമ്പാഴും പുറത്തു േപാകുേമ്പാഴും
നിങ്ങൾഅവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 8 േലവ്യരും എല്ലാ െയഹൂദയും
െയേഹായാദാ പുേരാഹിതൻ കല്പിച്ചതുേപാെല െചയ്തു; ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ ആള കെള ശബ്ബത്തിൽ തവണമാറിേപ്പാകുന്നവെരയും
തവണമാറി വരുന്നവെരയും, കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വന്നു; െയേഹായാദാ
പുേരാഹിതൻ ഗണങ്ങെള ശു്രശൂഷക്കുേശഷം വിട്ടയച്ചിരുന്നില്ല.
9 െയേഹായാദാ പുേരാഹിതൻ, ൈദവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
ദാവീദ ് രാജാവിെന്റ കുന്തങ്ങള ം െചറുപരിചകള ം വൻ പരിചകള ം
ശതാധിപന്മാർക്ക് െകാടുത്തു. 10 അവൻ സകലജനെത്തയും
താന്താെന്റ കയ്യിൽ ആയുധവുമായി ആലയത്തിെന്റ വലത്തുവശം
മുതൽ ഇടത്തുവശംവെര യാഗപീഠത്തിനും ആലയത്തിനും േനെര
രാജാവിെന്റ ചുറ്റ ം നിർത്തി; 11അവർ രാജകുമാരെന പുറത്ത് െകാണ്ടുവന്ന്
കിരീടം ധരിപ്പിച്ച് സാക്ഷ്യപുസ്തകവും െകാടുത്ത് അവെന രാജാവാക്കി.
െയേഹായാദയും പു്രതന്മാരും അവെന രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തു:
“രാജാേവ,ജയജയ”എന്ന്ആർത്തുവിളിച്ച .

12 ജനം ഓടി വരികയും രാജാവിെന കീർത്തിക്കയും െചയ്യന്ന േഘാഷം
അഥല്യാ േകട്ടിട്ട് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു. 13 ്രപേവശനകവാടത്തിൽ രാജാവ് തെന്റ തൂണിെന്റ അരിെക
നില്ക്കുന്നതും അടുക്കൽ ്രപഭുക്കന്മാരും കാഹളക്കാരും നില്ക്കുന്നതും
േദശെത്ത ജനെമല്ലാം സേന്താഷിച്ച് കാഹളം ഊതുന്നതും സംഗീതക്കാർ
വാദ്യങ്ങളാൽ പാടുന്നതും സ്േതാ്രതഗാനം നയിക്കുന്നതും കണ്ടേപ്പാൾ
അഥല്യാ വസ്്രതം കീറി: “േ്രദാഹം, േ്രദാഹം!”എന്ന് പറഞ്ഞു. 14െയേഹായാദാ
പുേരാഹിതൻ പടനായകന്മാരായ ശതാധിപന്മാെര പുറത്ത് വരുത്തി
അവേരാട:് “അവെള കാവേലാടുകൂടി പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകുക;
ആെരങ്കിലും അവെള അനുഗമിച്ചാൽ അവൻ വാളാൽ മരിേക്കണം”
എന്ന് കല്പിച്ച . അവെള യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽെവച്ച് െകാല്ലരുത്
എന്ന് പുേരാഹിതൻ കല്പിച്ചിരുന്നു. 15അങ്ങെന അവർ അവെള പിടിച്ച ;
അവൾ രാജധാനിക്കു സമീപം കുതിരവാതിലിെന്റ ്രപേവശനകവാടത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾഅവിെടെവച്ച്അവർഅവെള െകാന്നുകളഞ്ഞു.

16അനന്തരം െയേഹായാദാ, തങ്ങൾ യേഹാവയുെട ജനം ആയിരിക്കും
എന്ന് താനും സർവ്വജനവും രാജാവും തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടിെചയ്തു.
17 പിെന്ന ജനെമല്ലാം ബാലിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിേലക്കു െചന്ന് അത് ഇടിച്ച്
അവെന്റ ബലിപീഠങ്ങെളയും വി്രഗഹങ്ങെളയും തകർത്തുകളഞ്ഞു;
ബാലിെന്റ പുേരാഹിതനായ മത്ഥാെന ബലിപീഠങ്ങള െട മുമ്പിൽെവച്ച്
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 18 ദാവീദ് കല്പിച്ചതുേപാെല സേന്താഷേത്താടും
സംഗീതേത്താടുംകൂെട േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
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എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം യേഹാവയുെട േഹാമയാഗങ്ങെള
അർപ്പിേക്കണ്ടതിന,് െയേഹായാദാ, യേഹാവയുെട ആലയത്തിന് ദാവീദ്
വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തിരുന്ന േലവ്യരുെടയും പുേരാഹിതന്മാരുെടയും കീഴിൽ
യേഹാവയുെടആലയത്തിൽ ഉേദ്യാഗസ്ഥേരയും നിയമിച്ച . 19ഏെതങ്കിലും
വിധത്തിൽ അശുദ്ധനായ ഒരുവനും അകത്ത് കടക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്
അവൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ കാവല്ക്കാെര
നിയമിച്ച . 20അവൻ ശതാധിപന്മാെരയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും ജനത്തിെന്റ
്രപമാണികെളയും േദശത്തിെല സകലജനെത്തയും കൂട്ടി രാജാവിെന
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന് പുറേത്തക്ക് ആനയിച്ച് േമലെത്ത
പടിവാതിൽവഴിയായി രാജധാനിയിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്ന്സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുത്തി. 21 േദശത്തിെല സകലജനവും സേന്താഷിച്ച ; അഥല്യെയ
അവർ വാൾെകാണ്ട് െകാന്നുകളഞ്ഞതിനാൽ െയരുശേലം നഗരം
സ്വസ്ഥമായിരുന്നു.

24
1 േയാവാശ് വാഴ്ചതുടങ്ങിയേപ്പാൾഅവന്ഏഴു വയസ്സായിരുന്നു;അവൻ
നാല്പത് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. േബർ-േശബക്കാരത്തിയായ
അവെന്റ അമ്മയുെട േപര് സിബ്യാ എന്നായിരുന്നു. 2 െയേഹായാദാ
പുേരാഹിതൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലെത്താെക്കയും േയാവാശ് യേഹാവയ്ക്ക്
്രപസാദമുള്ളത് െചയ്തു. 3 െയേഹായാദാ അവന് രണ്ടു ഭാര്യമാെര
വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് െകാടുത്തു; അവന് പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ജനിച്ച .
4 അനന്തരം േയാവാശ് യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം
തീർപ്പാൻ മനസ്സ െവച്ച . 5 അവൻ പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും
കൂട്ടിവരുത്തിഅവേരാട്: “െയഹൂദാനഗരങ്ങളിേലക്കു െചന്ന്ആണ്ടുേതാറും
നിങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീർക്കുവാൻ
യി്രസാേയൽ ജനത്തിൽനിന്ന് പണം േശഖരിപ്പിൻ; ഈ കാര്യം േവഗം
നിവർത്തിേക്കണം” എന്ന് കല്പിച്ച . േലവ്യേരാ അതിന് ബദ്ധെപ്പട്ടില്ല.
6 ആകയാൽ രാജാവ് പുേരാഹിതന്മാരുെട തലവനായ െയേഹായാദെയ
വിളിപ്പിച്ച് അവേനാട:് “സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിന് യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാെശ കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന പിരിവ് െയഹൂദയിൽനിന്നും െയരൂശേലമിൽ
നിന്നും െകാണ്ടുവരുവാൻ നീ േലവ്യേരാടും യി്രസാേയൽസഭേയാടും
ആവശ്യെപ്പടാതിരിക്കുന്നത് എന്ത്? 7 ദുഷ്ടസ്്രതീയായ അഥല്യയുെട
പു്രതന്മാർ ൈദവാലയത്തിേലക്ക് അതി്രകമിച്ച് കടന്ന്, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല സകലനിേവദിത വസ്തുക്കേളയും ബാല ് വി്രഗഹങ്ങൾക്ക്
അർപ്പിച്ച വേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 8അങ്ങെന അവർ രാജകല്പന്രപകാരം
ഒരു പണെപ്പട്ടി ഉണ്ടാക്കി യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
പുറത്തു െവച്ച . 9 ൈദവത്തിെന്റ ദാസനായ േമാെശ മരുഭൂമിയിൽ
െവച്ച് യി്രസാേയൽജനത്തിേന്മൽ ചുമത്തിയ പിരിവ് യേഹാവയുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ അവർ െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും
പരസ്യം െചയ്തു. 10 സകല്രപഭുക്കന്മാരും സർവ്വജനവും സേന്താഷിച്ച ;
കാര്യം തീരുംവെര അവർ െകാണ്ടുവന്നത് പണെപ്പട്ടിയിൽ നിേക്ഷപിച്ച .
11 േലവ്യർ പണെപ്പട്ടി എടുത്ത് രാജാവിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ പണം വളെര ഉെണ്ടന്ന് കണ്ടാൽ രാജാവിെന്റ
കാര്യവിചാരകനും മഹാപുേരാഹിതെന്റ കാര്യസ്ഥനും വന്ന് െപട്ടി
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ഒഴിക്കയും വീണ്ടും അതിെന്റ സ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുെചന്ന് െവക്കുകയും
െചയ്യ ം. ഇങ്ങെന അവർ ദിവസം്രപതി െചയ്കയും ധാരാളം പണം
േശഖരിക്കയും െചയ്തു. 12രാജാവും െയേഹായാദയുംഅത് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ േവല െചയ്യിക്കുന്നവർക്ക് െകാടുത്തു;അവർ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീർപ്പാൻ കല്പണിക്കാെരയും ആശാരികെളയും
യേഹാവയുെട ആലയം േകടുേപാക്കുവാൻ ഇരിമ്പും താ്രമവുംെകാണ്ട്
പണിെചയ്യന്നവെരയും കൂലിക്ക് െവച്ച . 13 അങ്ങെന പണിക്കാർ
േവലെചയ്ത് േകടുപാടുകൾ തീർത്ത് ൈദവാലയം യഥാസ്ഥാനത്താക്കി
ഉറപ്പിച്ച . 14 പണിതീർത്തിട്ട് േശഷിച്ച പണം അവർ രാജാവിെന്റയും
െയേഹായാദയുെടയും മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവർ അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക് ഉപകരണങ്ങളണ്ടാക്കി; ശു്രശൂഷക്കും
േഹാമയാഗത്തിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങള ം, തവികള ം, െപാന്നും, െവള്ളിയും
െകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങള ം തേന്ന; അവർ െയേഹായാദയുെട
കാലെത്താെക്കയും ഇടവിടാെതയേഹാവയുെടആലയത്തിൽ േഹാമയാഗം
അർപ്പിച്ച േപാന്നു. 15 െയേഹായാദാ വേയാധികനും കാലസമ്പൂർണ്ണനുമായി
മരിച്ച ; മരിക്കുേമ്പാൾ അവന് നൂറ്റിമുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു. 16 അവൻ
യി്രസാേയലിൽൈദവത്തിെന്റയുംഅവെന്റആലയത്തിെന്റയുംകാര്യത്തിൽ
നന്മ െചയ്തിരിക്കെകാണ്ട് അവർ അവെന ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
രാജാക്കന്മാരുെട ഇടയിൽഅടക്കം െചയ്തു. 17െയേഹായാദാ മരിച്ചേശഷം
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാർവന്ന് രാജാവിെനവണങ്ങി; രാജാവ്അവരുെടവാക്കു
േകട്ട . 18അവർ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ആലയം ഉേപക്ഷിച്ച് അേശരാ്രപതിഷ്ഠെളയും വി്രഗഹങ്ങെളയും
േസവിച്ച ; അവരുെട ഈ കുറ്റം േഹതുവായി െയഹൂദയുെടയും
െയരൂശേലമിെന്റയും േമൽ ൈദവേകാപം വന്നു. 19 എങ്കിലും അവെര
യേഹാവയിേലക്ക് തിരിച്ച വരുത്തുവാൻഅവൻ ്രപവാചകന്മാെരഅവരുെട
അടുക്കൽ അയച്ച ; അവർ അവേരാട് സാക്ഷീകരിച്ച ; എങ്കിലും
അവർ െചവിെകാടുത്തില്ല. 20 അേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ്
െയേഹായാദാ പുേരാഹിതെന്റ മകനായ െസഖര്യാവിെന്റ േമൽ വന്നു;
അവൻ ജനത്തിെന്നതിെര നിന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞത:് “ൈദവം ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വരുവാൻ കഴിയാെത നിങ്ങൾ
യേഹാവയുെട കല്പനകൾ ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത?് നിങ്ങൾ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട് അവൻ നിങ്ങെളയും ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു”.
21 എന്നാൽ അവർ അവെന്റേനെര കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി രാജാവിെന്റ
കല്പന്രപകാരം യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരത്തിൽെവച്ച്
അവെന കെല്ലറിഞ്ഞു. 22 അങ്ങെന േയാവാശ ്രാജാവ് അവെന്റ
അപ്പനായ െയേഹായാദാ തേന്നാട് കാണിച്ച ദയ ഓർക്കാെത അവെന്റ
മകെന െകാന്നുകളഞ്ഞു; അവൻ മരിക്കുേമ്പാൾ: “യേഹാവ േനാക്കി
േചാദിച്ച െകാള്ളെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. 23 ആ വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അരാമ്യൈസന്യം അവെന്റേനെര പുറെപ്പട്ട ; അവർ െയഹൂദയിലും
െയരൂശേലമിലും വന്ന് ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന് സകല്രപഭുക്കന്മാെരയും
നശിപ്പിച്ച് െകാള്ളവസ്തുക്കൾ ദേമ്മെശക് രാജാവിന് െകാടുത്തയച്ച .
24 അരാമ്യൈസന്യം എണ്ണത്തിൽ ചുരുക്കമായിരുെന്നങ്കിലും യേഹാവ
അവരുെട കയ്യിൽ ഏറ്റവും വലിേയാരു ൈസന്യെത്ത ഏല്പിച്ച ;
അവർ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
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ഉേപക്ഷിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ. ഇങ്ങെന േയാവാശിേനാട് അവർ ന്യായവിധി
നടത്തി. 25അവർ അവെന വിട്ട േപായ േശഷം - കഠിനമായി മുറിേവറ്റ
നിലയിലായിരുന്നുഅവെന വിേട്ടച്ച േപായത് െയേഹായാദാ പുേരാഹിതെന്റ
പു്രതന്മാരുെട രക്തംനിമിത്തം അവെന്റ സ്വന്തഭൃത്യന്മാർ അവെന്റേനെര
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കിഅവെന കിടക്കയിൽെവച്ച് െകാന്നുകളഞ്ഞു;അങ്ങെന
അവൻമരിച്ച ;അവെനദാവീദിെന്റനഗരത്തിൽഅടക്കംെചയ്തു;എന്നാൽ
രാജാക്കന്മാരുെട കല്ലറകളിൽ അടക്കം െചയ്തില്ല. 26 അവെന്റേനെര
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കിയവേരാ, അേമ്മാന്യസ്്രതീയായ ശിെമയാത്തിെന്റ മകൻ
സാബാദും േമാവാബ്യസ്്രതീയായ ശി്രമീത്തിെന്റ മകൻ െയേഹാസാബാദും
തേന്ന. 27അവെന്റ പു്രതന്മാരുെടയും, അവന് വിേരാധമായുള്ള അേനക
്രപവചനങ്ങള െടയും,ൈദവാലയം േകടുപാട് തീർത്തതിെന്റയും വൃത്താന്തം
രാജാക്കന്മാരുെട ചരി്രതപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
അവെന്റമകനായഅമസ്യാവ്അവന് പകരം രാജാവായി.

25
1 അമസ്യാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപത്തഞ്ച്
വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ ഇരുപെത്താമ്പത് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ
വാണു. അവെന്റ അമ്മ െയരൂശേലംകാരത്തിയായ െയേഹാവദ്ദാൻ
ആയിരുന്നു. 2 അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായത് െചയ്തു;
ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താെട അല്ലതാനും. 3 രാജത്വത്തിൽ ഉെറച്ചേശഷം
അവൻ തെന്റ അപ്പനായ രാജാവിെന െകാന്ന തെന്റ ഭൃത്യന്മാർക്ക്
മരണശിക്ഷ നൽകി. 4 എങ്കിലും അവരുെട പു്രതന്മാെര അവൻ
െകാന്നില്ല; ‘അപ്പന്മാർ പു്രതന്മാരുെട നിമിത്തം മരിക്കരുത;് പു്രതന്മാർ
അപ്പന്മാരുെട നിമിത്തവും മരിക്കരുത;് ഓേരാരുത്തൻ സ്വന്ത പാപം
നിമിത്തേമ മരിക്കാവു’ എന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി േമാെശയുെട
പുസ്തകത്തിെല ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന.
5 കൂടാെത, അമസ്യാവ് െയഹൂദാജനെത്ത കൂട്ടിവരുത്തി; െയഹൂദ്യരും
െബന്യാമീന്യരുമായ അവെര സഹ്രസാധിപന്മാർക്കും ശതാധിപന്മാർക്കും
കീെഴ, പിതൃഭവനങ്ങൾ ്രപകാരം നിർത്തി, ഇരുപതു വയസ്സിനു
മുകളിലുള്ളവരുെട എണ്ണം എടുത്തു. കുന്തവും പരിചയും എടുക്കുവാൻ
്രപാപ്തിയുള്ള േ്രശഷ്ഠേയാദ്ധാക്കൾ, മൂന്നുലക്ഷം, എന്ന് കണ്ടു. 6അവൻ
യി്രസാേയലിൽനിന്ന് ഒരു ലക്ഷം പരാ്രകമശാലികെള നൂറു താലന്ത് െവള്ളി
െകാടുത്ത് കൂലിക്ക് വാങ്ങി. 7 എന്നാൽ ഒരു ൈദവപുരുഷൻ അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു: “രാജാേവ, യി്രസാേയലിെന്റ ൈസന്യം നിേന്നാടുകൂെട
േപാരരുത;്യേഹാവയി്രസാേയലിേനാട് കൂെട,എല്ലാഎ്രഫയീമ്യേരാടുംകൂെട
തേന്ന ഇല്ല. 8 േപാേയ തീരുെവങ്കിൽ നീ െചന്ന് യുദ്ധത്തിൽ ൈധര്യം
കാണിക്കുക; അല്ലാത്തപക്ഷം ൈദവം നിെന്ന ശ്രതുവിെന്റ മുമ്പിൽ
വീഴിക്കും; സഹായിപ്പാനും വീഴിപ്പാനും ൈദവത്തിന് ശക്തിയുണ്ടേല്ലാ”എന്ന്
പറഞ്ഞു. 9അമസ്യാവ് ൈദവപുരുഷേനാട:് “എന്നാൽഞാൻ യി്രസാേയൽ
പടക്കൂട്ടത്തിന് െകാടുത്ത നൂറു താലന്ത് െവള്ളിയുെട കാര്യത്തിൽ എന്ത്
െചയ്യ ം” എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന് ൈദവപുരുഷൻ: “അതിെനക്കാൾ
അധികം നിനക്ക് തരുവാൻയേഹാവയ്ക്ക് കഴിയും”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
10 അങ്ങെന അമസ്യാവ,് എ്രഫയീമിൽനിന്ന് അവെന്റ അടുക്കൽ വന്ന
പടക്കൂട്ടെത്ത, അവരുെട നാട്ടിേലക്ക് മടക്കി അയച്ച ; അവരുെട േകാപം
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െയഹൂെദക്കു േനെരഏറ്റവുംഅധികംജ്വലിച്ച ;അവർഅതിേകാപേത്താെട
തങ്ങള െട നാട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി. 11അനന്തരം അമസ്യാവ് ൈധര്യെപ്പട്ട്
തെന്റ പടജ്ജനെത്ത കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ഉപ്പ താഴ്വരയിൽ െചന്ന് പതിനായിരം
േസയീര്യെര നി്രഗഹിച്ച . 12 േവെറ പതിനായിരംേപെര െയഹൂദ്യർ ജീവേനാെട
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി പാറമുകളിൽനിന്നു തള്ളിയിട്ട ; അവെരല്ലാവരും
തകർന്നുേപായി. 13 എന്നാൽ തേന്നാടുകൂെട യുദ്ധത്തിന് േപാരാൻ
അനുവദിക്കാെത അമസ്യാവ് മടക്കി അയച്ചിരുന്ന പടയാളികൾ, ശമര്യ
മുതൽ േബത്ത-്േഹാേരാൻ വെരയുള്ള െയഹൂദാനഗരങ്ങൾ ആ്രകമിച്ച്
മൂവായിരംേപെര െകാന്ന്,വളെരയധികം െകാള്ളയിട്ട .

14എന്നാൽഅമസ്യാവ് ഏേദാമ്യെര സംഹരിച്ച് മടങ്ങിവന്നേശഷം അവൻ
േസയീര്യരുെട േദവന്മാെര െകാണ്ടുവന്ന് അവെയ തനിക്ക് േദവന്മാരായി
നിർത്തി അവയുെട മുമ്പാെക നമസ്കരിക്കയും അവക്ക് ധൂപം കാട്ട കയും
െചയ്തു. 15 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട േകാപം അമസ്യാവിെന്റ
േനെര ജ്വലിച്ച . അവൻ ഒരു ്രപവാചകെന അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച്:
“നിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് സ്വന്തജനെത്ത രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ജാതികള െട
േദവന്മാെര നീ അേന്വഷിച്ചത് എന്ത”്എന്ന് അവേനാട് േചാദിച്ച . 16അവൻ
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ രാജാവ് അവേനാട:് “നാം നിെന്ന
രാജാവിന് മ്രന്തിയായി നിയമിച്ചിട്ട േണ്ടാ? മതി;നീ െവറുെതെകാല്ലെപ്പടുന്നത്
എന്തിന”് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ്രപവാചകൻ മതിയാക്കി: “നീ
എെന്റ ആേലാചന േകൾക്കാെത ഇത് െചയ്തതുെകാണ്ട് ൈദവം നിെന്ന
നശിപ്പിപ്പാൻനിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന്ഞാൻഅറിയുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു.

17അനന്തരം െയഹൂദാ രാജാവായ അമസ്യാവ് ഉപേദശം േചാദിച്ചേശഷം,
യി്രസാേയൽ രാജാവായ േയഹൂവിെന്റ മകൻ െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകൻ
േയാവാശിെന്റ അടുക്കൽആളയച്ച്: “വരിക, നാം തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിനായി
തയ്യാറാകുക”എന്ന് പറയിച്ച . 18അതിന് യി്രസാേയൽരാജാവായ േയാവാശ്
െയഹൂദാ രാജാവായഅമസ്യാവിെന്റഅടുക്കൽപറഞ്ഞയച്ചെതെന്തന്നാൽ:
“െലബാേനാനിെല മുൾപടർപ്പ് േദവദാരുവിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച:്
‘നിെന്റ മകെള എെന്റ മകന് ഭാര്യയായി തരിക’ എന്ന് പറയിച്ച ; എന്നാൽ
െലബാേനാനിെല ഒരു കാട്ട മൃഗം െചന്ന് മുൾപടർപ്പിെന ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു.
19 ഏേദാമ്യെര േതാല്പിച്ച എന്നു നീ പറയുന്നു; വമ്പുപറവാൻ തക്കവണ്ണം
നിെന്റ മനസ്സ് നിഗളിച്ചിരിക്കുന്നു; വീട്ടിൽ അടങ്ങി പാർത്തുെകാൾക;
നീയും െയഹൂദയും വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം അനർത്ഥത്തിൽ ഇടെപടുന്നത്
എന്തിന?്” 20 എന്നാൽ അമസ്യാവ് േകട്ടില്ല; അവർ ഏേദാമ്യേദവന്മാെര
ആ്രശയിക്ക െകാണ്ട് അവെര ശ്രതുവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിേക്കണ്ടതിന് അത്
ൈദവഹിതത്താൽ സംഭവിച്ച . 21 അങ്ങെന യി്രസാേയൽ രാജാവായ
േയാവാശ് പുറെപ്പട്ട െചന്നു; അവനും െയഹൂദാ രാജാവായ അമസ്യാവും
െയഹൂദയിലുള്ള േബത്ത-്േശെമശിൽെവച്ച് തമ്മിൽ േനരിട്ട . 22 െയഹൂദാ
യി്രസാേയലിേനാട് േതാറ്റ ; ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ കൂടാരത്തിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായി. 23 യി്രസാേയൽ രാജാവായ േയാവാശ്, െയേഹാവാഹാസിെന്റ
മകൻ േയാവാശിെന്റ മകൻ, െയഹൂദാ രാജാവായഅമസ്യാവിെന, േബത്ത-്
േശെമശിൽെവച്ച് പിടിച്ച് െയരൂശേലമിൽ െകാണ്ടുവന്നു; െയരൂശേലമിെന്റ
മതിൽ, എ്രഫയീമിെന്റ പടിവാതിൽ മുതൽ േകാൺപടിവാതിൽവെര,
നാനൂറ് മുഴം ഇടിച്ച കളഞ്ഞു. 24 അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ ഓേബദ-്
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ഏേദാമിെന്റ പക്കൽ കണ്ട െപാന്നും െവള്ളിയും സകലപാ്രതങ്ങള ം
രാജധാനിയിെല അമൂല്യ വസ്തുക്കള ം എടുത്ത് തടവുകാരുമായി
ശമര്യയിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

25 യി്രസാേയൽ രാജാവായ െയേഹാവാഹാസിെന്റ മകൻ േയാവാശ്
മരിച്ചേശഷം, െയഹൂദാ രാജാവായ േയാവാശിെന്റ മകൻ അമസ്യാവ്
പതിനഞ്ച് സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു. 26 അമസ്യാവിെന്റ മറ്റള്ള
വൃത്താന്തങ്ങൾ, ആദ്യവസാനം െയഹൂദയിെലയും യി്രസാേയലിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 27അമസ്യാവ്
യേഹാവെയ വിട്ട മാറിയ കാലം മുതൽ െയരൂശേലമിൽ അവെന്റേനെര
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കിയിരുന്നു; അതുനിമിത്തം അവൻ ലാഖീശിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായി. എന്നാൽഅവർ ലാഖീശിേലക്ക് അവെന്റ പിന്നാെല ആളയച്ച്
അവിെടെവച്ച് അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു. 28 അവെന കുതിരപ്പ റത്ത്
െകാണ്ടുവന്ന് ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ, അവെന്റ പിതാക്കന്മാേരാെടാപ്പം
അടക്കം െചയ്തു.

26
1 െയഹൂദാജനം എല്ലാവരും േചർന്ന് പതിനാറു വയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഉസ്സീയാവിെന അവെന്റ അപ്പനായ അമസ്യാവിന് പകരം രാജാവാക്കി.
2 രാജാവ് തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ചേശഷം ഏേലാത്ത്
പുതുക്കി പണിതതും അതിെന െയഹൂദാ േദശേത്താട് േചർത്തതും
ഉസ്സീയാവ് തെന്ന. 3 വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പതിനാറ് വയസ്സായിരുന്ന
ഉസ്സീയാവ് അമ്പത്തിരണ്ട് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. അവെന്റ
അമ്മയുെട േപർ െയെഖാല്യാ എന്നായിരുന്നു. അവൾ െയരൂശേലംകാരത്തി
ആയിരുന്നു. 4 അവൻ തെന്റ അപ്പനായ അമസ്യാവ് തുടക്കത്തിൽ
െചയ്തതുേപാെല യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായുള്ളത് െചയ്തു. 5ൈദവിക
ദർശനം ്രപാപിച്ച െസഖര്യാവിെന്റ ആയുഷ്കാലത്ത് ഉസ്സിയാവിെന
ൈദവെത്ത അേന്വഷിപ്പാന ് പഠിപ്പിച്ച *, അവൻ ൈദവെത്ത അേന്വഷിച്ച :
അവൻ യേഹാവെയഅേന്വഷിച്ച കാലേത്താളം ൈദവം അവന് അഭിവൃദ്ധി
നല്കി. 6അവൻ പുറെപ്പട്ട് െഫലിസ്ത്യേരാട് യുദ്ധം െചയ്ത് ഗത്തിെന്റയും,
യബ്െനയുെടയും, അസ്േതാദിെന്റയും മതിലുകൾ ഇടിച്ച കളഞ്ഞു;
അസ്േതാദ് േദശത്തും െഫലിസ്ത്യരുെട ഇടയിലും പട്ടണങ്ങൾ പണിതു.
7 ൈദവം, െഫലിസ്ത്യർക്കും ഗൂർ-ബാലിൽ പാർത്ത അരാബ്യർക്കും
െമയൂന്യർക്കും േനെരഅവന് വിജയം നൽകി. 8അേമ്മാന്യരും ഉസ്സീയാവിന്
കാഴ്ച െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ അത്യന്തം ്രപബലനായിത്തീർന്നതുെകാണ്ട്
അവെന്റ ്രശുതി ഈജിപ്റ്റ് വെര പരന്നു. 9 ഉസ്സീയാവ് െയരൂശേലമിൽ
േകാൺ വാതില ്ക്കലും താഴ്വരവാതില്ക്കലും മതിൽ തിരിവിങ്കലും
േഗാപുരങ്ങൾ പണിത് സുരക്ഷിതമാക്കി. 10 താഴ്വരയിലും സമഭൂമിയിലും
വളെര കന്നുകാലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട,് അവൻ മരുഭൂമിയിൽ
േഗാപുരങ്ങൾ പണിതു, അേനകം കിണറുകള ം കുഴിപ്പിച്ച ; കൃഷിയിൽ
തൽപ്പരനായിരുന്നതിനാൽ അവന് മലകളിലും കർേമ്മലിലും കൃഷിക്കാരും
മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 കൂടാെത ഉസ്സീയാവിന്
പടയാളികള െട ഒരുൈസന്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു;അവർകാര്യവിചാരകനായ
* 26. 5 െസഖര്യാവിെന്റ ആയുഷ്കാലത്ത് ഉസ്സിയാവിെന ൈദവെത്ത അേന്വഷിപ്പാന് പഠിപ്പിച്ച
ൈദവിക െവളിപ്പാടുകളില് െസഖര്യാവ് സമര് ത്ഥന് ആയിരുന്നു
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െയയീേയലും ്രപമാണിയായ മയേശയാവും എടുത്ത എണ്ണ്രപകാരം
ഗണംഗണമായി രാജാവിെന്റ േസനാപതികളിൽ ഒരുവനായ ഹനന്യാവിെന്റ
േനതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടും. 12 യുദ്ധവീരന്മാരായ തലവന്മാർ
ആെക രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ.് 13അവരുെട അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ
ശ്രതുക്കള െട േനെര രാജാവിെന സഹായിക്കുവാൻ മഹാവീര്യേത്താെട
യുദ്ധം െചയ്യന്നവരായി മൂന്നുലക്ഷത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് േപരുള്ള
ഒരു ൈസന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. 14 ഉസ്സീയാവ് സർവ്വൈസന്യത്തിനും,
പരിച, കുന്തം, തലേക്കാരിക, കവചം, വില്ല,് കവിണക്കല്ല്, എന്നിവ
ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തു. 15 അവൻ, അസ്്രതങ്ങള ം വലിയ കല്ല കള ം
െതാടുക്കുവാൻ േഗാപുരങ്ങള െടയും െകാത്തളങ്ങള െടയും േമൽ
െകൗശലപ്പണിക്കാർ രൂപകൽപ്പന െചയ്ത യ്രന്തങ്ങൾ, െയരൂശേലമിൽ
സ്ഥാപിച്ച ;അവൻ ്രപബലനായിത്തീരുവാൻതക്കവണ്ണംഅതിശയകരമായി
ൈദവികസഹായം ലഭിച്ചതുെകാണ്ട്അവെന്റ ്രശുതിഎല്ലായിടത്തും പരന്നു.

16 എന്നാൽ ബലവാനായേപ്പാൾ അവെന്റ ഹൃദയം അവെന്റ
നാശത്തിനായി നിഗളിച്ച ; അവൻ തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
പാപംെചയ്ത് ധൂപപീഠത്തിൽ ധൂപം കാട്ട വാൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ കടന്നുെചന്നു. 17അസര്യാ പുേരാഹിതനും അവേനാടുകൂെട
ൈധര്യശാലികളായ യേഹാവയുെട എൺപത് പുേരാഹിതന്മാരും അവെന്റ
പിന്നാെല അകത്ത് െചന്ന് ഉസ്സീയാ രാജാവിെന വിലക്കി, അവേനാട:്
18 “ഉസ്സീയാേവ, യേഹാവയ്ക്ക് ധൂപം കാട്ട ന്നത് നിനക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല;
ധൂപം കാട്ട വാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട, അഹേരാന്യരായ പുേരാഹിതന്മാർ
ഉണ്ടേല്ലാ? നീ ലംഘനം െചയ്തിരിക്കയാൽ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന്
പുറത്ത് േപാകുക; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നീ
മാനിക്കെപ്പടുകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 19 ധൂപം കാട്ട വാൻ കയ്യിൽ
ധൂപകലശം പിടിച്ചിരിെക്കഉസ്സീയാവ് േകാപിച്ച ;അവൻപുേരാഹിതന്മാേരാട്
േകാപിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ധൂപപീഠത്തിെന്റ അരിെക െവച്ച് പുേരാഹിതന്മാർ കാൺെക അവെന്റ
െനറ്റിയിൽ കുഷ്ഠം െപാങ്ങി. 20 മഹാപുേരാഹിതനായ അസര്യാവും
സകലപുേരാഹിതന്മാരും അവെന േനാക്കി, അവെന്റ െനറ്റിയിൽ
കുഷ്ഠം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവെന േവഗത്തിൽ അവിെടനിന്ന്
പുറത്താക്കി; യേഹാവ അവെന ശിക്ഷിച്ചതിനാൽ അവൻ തേന്ന പുറത്തു
േപാകുവാൻ ബദ്ധെപ്പട്ട . 21 അങ്ങെന ഉസ്സീയാരാജാവ് മരണപര്യന്തം
കുഷ്ഠേരാഗിയായിരുന്നു; അവൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന്
്രഭഷ്ടനായിരുന്നതിനാൽ ഒറ്റെപ്പട്ട ഒരു ഭവനത്തിൽ കുഷ്ഠേരാഗിയായി
താമസിച്ച . അവെന്റ മകനായ േയാഥാം രാജധാനിക്ക് േമൽവിചാരകനായി
േദശത്തിെല ജനത്തിന് ന്യായപാലനം െചയ്തുവന്നു. 22 ഉസ്സീയാവിെന്റ
മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യവസാനം ആേമാസിെന്റ മകനായ
െയശയ്യാ്രപവാചകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 23 ഉസ്സീയാവ് അവെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; “അവൻ കുഷ്ഠേരാഗിയേല്ലാ”
എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ രാജാക്കന്മാർക്കുള്ള ശ്മശാനഭൂമിയിൽ അവെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാെടാപ്പം അവെന അടക്കം െചയ്തു; അവെന്റ മകനായ
േയാഥാംഅവന് പകരം രാജാവായി.
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27
1 േയാഥാം വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾഅവന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു;
അവൻ പതിനാറ് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവെന്റ അമ്മ
െയരൂശാ സാേദാക്കിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു. 2അവൻ തെന്റ അപ്പനായ
ഉസ്സീയാവിെനേപ്പാെല യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായത് െചയ്തു എങ്കിലും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ അവൻ ്രപേവശിച്ചില്ല. ജനം വഷളത്തം
്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; 3 അവൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
േമലെത്ത പടിവാതിൽ പണിതു; ഓേഫലിെന്റ മതിലും അവൻ വളെര
ദൂരം പണിതു. 4 അവൻ െയഹൂദാമലനാട്ടിൽ പട്ടണങ്ങള ം വനങ്ങളിൽ
േകാട്ടകള ം േഗാപുരങ്ങള ംപണിതു. 5അവൻഅേമ്മാന്യരുെട രാജാവിേനാട്
യുദ്ധം െചയ്ത് അവെന ജയിച്ച ; അേമ്മാന്യർ അവന് ആ ആണ്ടിൽ നൂറു
താലന്ത് െവള്ളിയും പതിനായിരം േകാർ േഗാതമ്പും പതിനായിരം േകാർ
യവവും െകാടുത്തു; അ്രതയും തേന്ന അേമ്മാന്യർ രണ്ടാം ആണ്ടിലും
മൂന്നാം ആണ്ടിലും െകാടുക്കണ്ടിവന്നു. 6 ഇങ്ങെന േയാഥാം തെന്റ
ൈദവമായയേഹാവയുെട മുമ്പാെകതെന്റനടപ്പ് ്രകമെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ട്
അവൻ അത്യന്തം ബലവാനായിത്തീർന്നു. 7 േയാഥാമിെന്റ മറ്റള്ള
്രപവർത്തികള ം അവെന്റ സകല യുദ്ധങ്ങള ം അവെന്റ ജീവിതരീതികള ം
യി്രസാേയലിെലയും െയഹൂദയിെലയും രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 8 വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപത്തഞ്ച്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിനാറ് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു.
9 േയാഥാം തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽഅടക്കം െചയ്തു;അവെന്റ മകനായആഹാസ്അവന് പകരം
രാജാവായി.
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1ആഹാസ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപത് വയസ്സായിരുന്നു;
അവൻ പതിനാറ് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു; എന്നാൽ അവൻ
തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെനേപ്പാെല യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമുള്ളത്
െചയ്തില്ല. 2അവൻ യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട െതറ്റായ വഴികളിൽ
നടന്ന് ബാല ് വി്രഗഹങ്ങെള വാർത്തുണ്ടാക്കി. 3 അവൻ െബൻ-
ഹിേന്നാം താഴ്വരയിൽ ധൂപം കാട്ട കയും, യി്രസാേയൽ മക്കള െട
മുമ്പിൽനിന്ന് യേഹാവ നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികള െട േമ്ലച്ഛാചാര്രപകാരം
തെന്റ പു്രതന്മാെര അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിക്കയും െചയ്തു. 4 അവൻ
പൂജാഗിരികളിലും ഓേരാ പച്ചവൃക്ഷത്തിൻ കീഴിലും ബലികഴിക്കയും
ധൂപം കാട്ട കയും െചയ്തു. 5 ആകയാൽ അവെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവെന അരാം രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; അവർ
അവെന േതാല്പിച്ച് അസംഖ്യംേപെര തടവുകാരായി ദേമ്മെശക്കിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി. അവൻ യി്രസാേയൽ രാജാവിെന്റ കയ്യിലും ഏല്പിക്കെപ്പട്ട ;
അവനും അവെന അതികഠിനമായി േതാല്പിച്ച . 6 അവർ തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട്
െരമല്യാവിെന്റ മകനായ േപക്കഹ് െയഹൂദയിൽ പരാ്രകമശാലികളായ
ഒരുലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം േപെര ഒരു ദിവസം സംഹരിച്ച .
7 എ്രഫയീമ്യവീരനായ സി്രകി രാജകുമാരനായ മയേശയാവിെനയും,
രാജധാനിവിചാരകനായ അ്രസീക്കാമിെനയും രാജാവിനു േശഷം
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രണ്ടാമനായിരുന്ന എല്ക്കാനെയയും െകാന്നുകളഞ്ഞു. 8 യി്രസാേയല്യർ
തങ്ങള െട സേഹാദര ജനത്തിൽനിന്ന് സ്്രതീകള ം പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരുമായി രണ്ടുലക്ഷം േപെര തടവുകാരായി പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി.
വളെരയധികം െകാള്ളയിട്ട ; െകാള്ളമുതൽശമര്യയിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി.
9എന്നാൽയേഹാവയുെട ്രപവാചകനായഓേദദ്,ശമര്യയിേലക്ക് മടങ്ങിവന്ന
ൈസന്യെത്ത എതിേരറ്റ് െചന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ െയഹൂദേയാട് േകാപിച്ച് അവെര
നിങ്ങള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; നിങ്ങൾ അവെര ആകാശേത്താളം എത്തുന്ന
േ്രകാധേത്താെട സംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. 10ഇേപ്പാേഴാ നിങ്ങൾ െയഹൂദ്യെരയും
െയരൂശേലമ്യെരയും ദാസീദാസന്മാരായി കീഴടക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു;
നിങ്ങള ം ൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക കുറ്റക്കാർ അല്ലേയാ?
11ആകയാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് േകട്ട,് നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരിൽനിന്ന്
നിങ്ങൾ പിടിച്ച െകാണ്ടുവന്ന തടവുകാെര വിട്ടയക്കുക; അെല്ലങ്കിൽ
യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം നിങ്ങള െടേമൽ ഇരിയ്ക്കും”. 12 അേപ്പാൾ
േയാഹാനാെന്റ മകൻഅസര്യാവ,് െമശിേല്ലേമാത്തിെന്റ മകൻ േബെരഖ്യാവ്,
ശല്ല മിെന്റ മകൻ െയഹിസ്കീയാവ,് ഹദ്ലായിയുെട മകൻ അമാസാ
എന്നിങ്ങെന എ്രഫയീമ്യ തലവന്മാരിൽ ചിലർ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി
വന്നവേരാട് എതിർത്തുനിന്ന,് അവേരാട:് 13 “നിങ്ങൾ തടവുകാെര ഇവിെട
െകാണ്ടുവരരുത;് നാം തേന്ന യേഹാവേയാട് അകൃത്യം െചയ്തിരിെക്ക
നമ്മുെട പാപങ്ങേളാടും അകൃത്യേത്താടും ഇനിയും കൂട്ട വാൻ നിങ്ങൾ
ഭാവിക്കുന്നു; നമ്മുെട അകൃത്യം വലിയത്. യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം
യി്രസാേയലിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 അേപ്പാൾ
്രപഭുക്കന്മാരുെടയും സർവ്വസഭയുെടയും മുമ്പാെക പടയാളികൾ
തടവുകാെര െകാള്ളമുതേലാടുകൂെട വിട്ടയച്ച . 15 ്രപേത്യകമായി
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട ആള കൾ ബദ്ധന്മാെര കൂട്ടി, അവരിൽ നഗ്നരായവെര
െകാള്ളയിെല വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച ; അവെര ഉടുപ്പിച്ച് െചരിപ്പ് ധരിപ്പിച്ചേശഷം
അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാനും കുടിക്കുവാനും െകാടുത്തു; എണ്ണയും േതപ്പിച്ച .
ക്ഷീണമുള്ളവെര കഴുതപ്പ റത്ത് കയറ്റി, ഈന്തപ്പട്ടണമായ െയരിേഹാവിൽ
അവരുെട സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നാക്കിയേശഷം
ശമര്യയിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

16 ആ കാലത്ത് ആഹാസ ്, തെന്ന സഹായിക്കണം എന്ന് അശ്ശ ർ
രാജാക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ ആളയച്ച് അഭ്യർത്ഥിച്ച . 17 കാരണം,
ഏേദാമ്യർ പിെന്നയും വന്ന് െയഹൂദ്യെര േതാല്പിക്കയും തടവുകാെര പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്തിരുന്നു. 18 െഫലിസ്ത്യർ താഴ്വരയിലും,
െയഹൂദയുെട െതക്കും ഉള്ള പട്ടണങ്ങൾ ആ്രകമിച്ച് േബത്ത്-േശെമശും
അയ്യാേലാനും െഗേദേരാത്തും േസാേഖാവും അതിേനാട് േചർന്ന
്രഗാമങ്ങള ം, തിമ്നയും അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം, ഗിംേസാവും
അതിേനാട് േചർന്ന ്രഗാമങ്ങള ം, പിടിച്ച് അവിെട പാർത്തു. 19യി്രസാേയൽ
രാജാവായ ആഹാസ് െയഹൂദയിൽ ധാർമിക അധഃപതനത്തിന് ഇടയാക്കി
യേഹാവേയാട് മഹാേ്രദാഹം െചയ്തതുെകാണ്ട് അവെന്റ നിമിത്തം
യേഹാവ െയഹൂദെയ താഴ്ത്തി. 20 അശ്ശ ർ രാജാവായ തിൽഗത്ത-്
പിേലെസർ അവെന്റ അടുക്കൽവന്ന് അവെന ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതല്ലാെത
ഒട്ട ം സഹായിച്ചില്ല. 21 ആഹാസ,് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്നും
രാജധാനിയിൽനിന്നും ്രപഭുക്കന്മാരുെട പക്കൽനിന്നും കുെറ സമ്പത്ത്
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കവർെന്നടുത്ത് അശ്ശ ർ രാജാവിന് െകാടുത്തു; എങ്കിലും ഇതിനാൽ
അവന് സഹായം ലഭിച്ചില്ല. 22ആഹാസ് രാജാവ് തെന്റ കഷ്ടകാലത്തും
യേഹാവേയാട് അധികം അവിശ്വസ്തത കാണിച്ച . 23എങ്ങെനെയന്നാൽ:
“അരാം രാജാക്കന്മാരുെട േദവന്മാർ അവെര സഹായിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ
എെന്നയും സഹായിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് ബലികഴിക്കും” എന്ന്
പറഞ്ഞ്അവൻതെന്ന േതാല്പിച്ച ദേമ്മെശക്കിെല േദവന്മാർക്ക്ബലികഴിച്ച ;
എന്നാൽ അവ അവനും എല്ലാ യി്രസാേയലിനും നാശകാരണമായി
തീർന്നു. 24 ആഹാസ് ൈദവാലയത്തിെല ഉപകരണങ്ങെള ഒരുമിച്ച്
കൂട്ടി ഉടച്ച കളഞ്ഞു; യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ വാതിലുകൾ
അടച്ച് െയരൂശേലമിെന്റ ഓേരാ മൂലയിലും ബലിപീഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി.
25 അന്യേദവന്മാർക്ക് ധൂപം കാട്ട വാൻ അവൻ െയഹൂദയിെല ഓേരാ
പട്ടണത്തിലും പൂജാഗിരികൾ ഉണ്ടാക്കി തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച . 26അവെന്റ മറ്റള്ള ്രപവൃത്തികള ം
ജീവിതരീതികള ം ആദ്യവസാനം െയഹൂദയിെലയും യി്രസാേയലിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 27 ആഹാസ്
തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന െയരൂശേലം
നഗരത്തിൽഅടക്കം െചയ്തു. യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട കല്ലറകളിൽ
െകാണ്ടുവന്നില്ലതാനും;അവെന്റ മകനായ െയഹിസ്കീയാവ് അവന് പകരം
രാജാവായി.

29
1 െയഹിസ്കീയാവ് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ വാഴ്ചതുടങ്ങി;
ഇരുപെത്താമ്പത് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവെന്റ അമ്മ
അബീയാ െസഖര്യാവിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു. 2അവൻ തെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിെനേപ്പാെല യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായത് െചയ്തു. 3 അവൻ
തെന്റ വാഴ്ചയുെട ഒന്നാം ആണ്ടിൽ ഒന്നാം മാസത്തിൽ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ വാതിലുകൾ തുറന്ന് േകടുപാടുകൾ തീർത്തു. 4അവൻ
പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും ൈദവാലയത്തിെന്റ കിഴക്കുള്ള
വിശാലസ്ഥലത്ത്ഒന്നിച്ച കൂട്ടിഅവേരാട് പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 5 “േലവ്യേര,
എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുവിൻ, ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിച്ച് നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ആലയെത്തയും ശുദ്ധീകരിച്ച് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് മലിനത
നീക്കിക്കളവിൻ. 6 നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ അകൃത്യം െചയ്ത്, നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് ്രപവർത്തിച്ച് അവെന
ഉേപക്ഷിക്കയും യേഹാവയുെട തിരുനിവാസത്തിൽ നിന്ന് മുഖംതിരിച്ച്
അതിന് പുറം കാട്ട കയും െചയ്തുവേല്ലാ. 7 അവർ മണ്ഡപത്തിെന്റ
വാതിലുകൾ അെടച്ച,് വിളക്കുകൾ െകടുത്തി, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിന് ധൂപം കാണിക്കാെതയും േഹാമയാഗം
കഴിക്കാെതയും ഇരുന്നു. 8 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട േകാപം
െയഹൂദയുെടയും െയരൂശേലമിെന്റയും േമൽ വന്നു; നിങ്ങൾസ്വന്തകണ്ണാൽ
കാണുന്നതുേപാെല അവൻ അവെര നടുക്കത്തിനും അമ്പരപ്പിനും,
പരിഹാസത്തിനും പാ്രതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 9 ഇതു നിമിത്തം നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാർ വാളിനാൽ വീഴുകയും നമ്മുെട പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ഭാര്യമാരും ്രപവാസത്തിൽ ആകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. 10 ഇേപ്പാൾ
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യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം നെമ്മ
വിട്ട മാേറണ്ടതിന്അവേനാട് ഒരു ഉടമ്പടി െചയ ്വാൻഎനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട.്
11 എെന്റ മക്കേള, ഇേപ്പാൾ ഉേപക്ഷ കാണിക്കരുത;് തെന്റ സന്നിധിയിൽ
നില്പാനും, തെന്ന േസവിക്കാനും, തനിക്ക് ശു്രശൂഷക്കാരായി ധൂപം
അർപ്പിക്കുവാനും യേഹാവനിങ്ങെളതിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”.

12 അേപ്പാൾ െകഹാത്യരിൽ അമാസായിയുെട മകൻ മഹത്ത്,
അസര്യാവിെന്റ മകൻ േയാേവൽ, െമരാര്യരിൽ അബ്ദിയുെട മകൻ കീശ,്
െയഹെല്ലേലലിെന്റ മകൻ അസര്യാവ;് േഗർേശാന്യരിൽ സിമ്മയുെട മകൻ
േയാവാഹ,് 13 േയാവാഹിെന്റ മകൻ ഏെദൻ; എലീസാഫാന്യരിൽ സി്രമി,
െയയൂേവൽ; ആസാഫ്യരിൽ െസഖര്യാവ,് മത്ഥന്യാവ്; 14 േഹമാന്യരിൽ
െയഹൂേവൽ, ശിെമയി; െയദൂഥൂന്യരിൽ ശിമയ്യാവ,് ഉസ്സീേയൽ എന്നീ
േലവ്യർ എഴുേന്നറ്റ . 15 തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാെര ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി
തങ്ങെളത്തെന്ന വിശുദ്ധീകരിച്ച് യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം രാജാവിെന്റ
കല്പന അനുസരിച്ച് യേഹാവയുെട ആലയം െവടിപ്പാക്കുവാൻ വന്നു.
16പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെടആലയത്തിെന്റഅകം െവടിപ്പാക്കുവാൻ
അതിൽകടന്നു;ആലയത്തിൽകണ്ടമാലിന്യെമല്ലാം പുറത്ത്,യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു; േലവ്യർ അത് െകാണ്ട്
േപായി കിേ്രദാൻേതാട്ടിൽ ഇട്ട . 17 ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി, അവർ
വിശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തുടങ്ങി; എട്ടാം തീയതി അവർ യേഹാവയുെട
മണ്ഡപത്തിൽഎത്തി; ഇങ്ങെനഅവർഎട്ട് ദിവസംെകാണ്ട് യേഹാവയുെട
ആലയം വിശുദ്ധീകരിച്ച ; ഒന്നാം മാസം പതിനാറാം തീയതി േവല തീർത്തു,
18 െയഹിസ്കീയാ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ അകത്ത് െചന്ന,് “ഞങ്ങൾ
യേഹാവയുെട ആലയം മുഴുവനും േഹാമപീഠവും, കാഴ്ചയപ്പത്തിെന്റ
േമശയുംഅതിെന്റഉപകരണങ്ങള ംെവടിപ്പാക്കി, 19ആഹാസ്രാജാവ്തെന്റ
ഭരണകാലത്ത് തെന്റലംഘനത്തിൽനീക്കിക്കളഞ്ഞഉപകരണങ്ങൾഎല്ലാം
നന്നാക്കി വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; അവ യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ ഉണ്ട്”എന്ന് പറഞ്ഞു.

20 െയഹിസ്കീയാ രാജാവ് അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ് നഗരാധിപതികെള
കൂട്ടി യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െചന്നു. 21 അവർ രാജത്വത്തിനും
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനും െയഹൂദാരാജ്യത്തിനും േവണ്ടിഏഴ് കാളകെളയുംഏഴ്
ആട്ട െകാറ്റന്മാെരയുംഏഴ്കുഞ്ഞാടുകെളയുംഏഴു െവള്ളാട്ട െകാറ്റെനയും
പാപയാഗത്തിനായി െകാണ്ടുവന്നു; അവെയ യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ യാഗം കഴിക്കുവാൻ അവൻ അഹേരാെന്റ
തലമുറക്കേരാട് പുേരാഹിതന്മാേരാട് കല്പിച്ച . 22 അങ്ങെന അവർ
കാളകെള അറുത്തു; പുേരാഹിതന്മാർ രക്തം വാങ്ങി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
തളിച്ച ; അതുേപാെല ആട്ട െകാറ്റന്മാെരയും കുഞ്ഞാടുകെളയും അറുത്ത്
രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ച . 23 പിെന്ന അവർ പാപയാഗത്തിനുള്ള
െവള്ളാട്ട െകാറ്റന്മാെരരാജാവിെന്റയുംസഭയുെടയുംമുമ്പിൽെകാണ്ടുവന്നു;
അവർ അവയുെടേമൽ ൈകവച്ച . 24 പുേരാഹിതന്മാർ അവെയ അറുത്ത്
യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റ പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തമായി
അവയുെട രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ പാപയാഗമായി അർപ്പിച്ച ; എല്ലാ
യി്രസാേയലിനുംേവണ്ടി േഹാമയാഗവും പാപയാഗവും കഴിക്കണം
എന്ന് രാജാവ് കല്പിച്ചിരുന്നു. 25 അവൻ ദാവീദിെന്റയും രാജാവിെന്റ
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ദർശകനായ ഗാദിെന്റയും നാഥാൻ്രപവാചകെന്റയും കല്പന്രപകാരം
േലവ്യെര ൈകത്താളങ്ങേളാടും വീണകേളാടും കിന്നരങ്ങേളാടും കൂെട
യേഹാവയുെടആലയത്തിൽനിർത്തി;അങ്ങെന ്രപവാചകന്മാർമുഖാന്തരം
യേഹാവ കല്പിച്ചിരുന്നു. 26 േലവ്യർ, ദാവീദിെന്റ വാേദ്യാപകരണങ്ങേളാടും,
പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളങ്ങേളാടുംകൂെട നിന്നു. 27പിെന്ന െയഹിസ്കീയാവ്
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ േഹാമയാഗം കഴിക്കുവാൻ കല്പിച്ച . േഹാമയാഗം
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ തേന്ന അവർ കാഹളങ്ങേളാടും യി്രസാേയൽ രാജാവായ
ദാവീദിെന്റ വാേദ്യാപകരണങ്ങേളാടും കൂെട യേഹാവയ്ക്ക് പാട്ട പാടുവാൻ
തുടങ്ങി. 28 ഉടെന സർവ്വസഭയും നമസ്കരിച്ച , സംഗീതക്കാർ പാടുകയും
കാഹളക്കാർഊതുകയും െചയ്തു;ഇങ്ങെനേഹാമയാഗംകഴിയുന്നതുവെര
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 29 യാഗം കഴിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ രാജാവും കൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും വണങ്ങി നമസ്കരിച്ച . 30 പിെന്ന െയഹിസ്കീയാ
രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും േലവ്യേരാട്, ദാവീദിെന്റയും ആസാഫ്
ദർശകെന്റയും വചനങ്ങളാൽ യേഹാവയ്ക്ക് സ്േതാ്രതം െചയ ്വാൻ
കല്പിച്ച . അവർസേന്താഷേത്താെട സ്േതാ്രതം െചയ്ത് കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ച .
31 “നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ യേഹാവയ്ക്ക് നിങ്ങെളത്തെന്ന നിേവദിച്ചിരിക്കുന്നു;
അടുത്തുവന്ന് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ഹനനയാഗങ്ങള ം
സ്േതാ്രതയാഗങ്ങള ം െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന് െയഹിസ്കീയാവ്
പറഞ്ഞു; അങ്ങെന സഭ ഹനനയാഗങ്ങള ം സ്േതാ്രതയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ച ; നല്ല മനസ്സള്ള എല്ലാവരും േഹാമയാഗങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്നു.
32 സഭ െകാണ്ടുവന്ന േഹാമയാഗങ്ങള െട എണ്ണം: കാളകൾ എഴുപത,്
ആട്ട െകാറ്റൻമാർ നൂറ,് കുഞ്ഞാടുകൾ ഇരുനൂറ;് ഇവെയാെക്കയും
യേഹാവയ്ക്ക് ദഹനയാഗത്തിനായിരുന്നു. 33 നിേവദിത വസ്തുക്കൾ,
അറുനൂറു കാളകള ം മൂവായിരംആടുകള ംആയിരുന്നു. 34പുേരാഹിതന്മാർ
ചുരുക്കമായിരുന്നതിനാൽ േഹാമയാഗങ്ങെളല്ലാം േതാലുരിപ്പാൻ അവർക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല; അതുെകാണ്ട് അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ േലവ്യർ
ആ േവല തീരുേവാളവും മറ്റ് പുേരാഹിതന്മാെരല്ലാം തങ്ങെളത്തെന്ന
വിശുദ്ധീകരിക്കുേവാളവും അവെര സഹായിച്ച ; തങ്ങെളത്തെന്ന
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ േലവ്യർ പുേരാഹിതന്മാെരക്കാൾ അധികം
വിശ്വസ്തരായിരുന്നു. 35 േഹാമയാഗങ്ങൾ, സമാധാനയാഗങ്ങൾക്കുള്ള
േമദസ്സിേനാടും േഹാമയാഗങ്ങൾക്കുള്ള പാനീയയാഗങ്ങേളാടും കൂെട
അനവധി ആയിരുന്നു. ഇങ്ങെന യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ആരാധന
യഥാസ്ഥാനത്തായി. 36ൈദവം ജനത്തിന് മനെസ്സാരുക്കം നൽകിയതിൽ
െയഹിസ്കീയാവും സകലജനവും സേന്താഷിച്ച ; ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം
വളെര േവഗത്തിലാണേല്ലാ നടന്നത.്

30
1 അനന്തരം െയഹിസ്കീയാവ് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് െപസഹആചരിേക്കണ്ടതിന് െയരൂശേലമിൽയേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്ക് വരുവാൻ യി്രസാേയലിെലയും െയഹൂദയിെലയും
ജനത്തിെന്റഅടുക്കൽആളയച്ച;്എ്രഫയീം, മനെശ്ശ എന്നീ േഗാ്രതങ്ങൾക്ക്
എഴുത്ത് എഴുതി. രണ്ടാം മാസത്തിൽ െപസഹ ആചരിക്കണെമന്ന്
2 രാജാവും അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരും െയരൂശേലമിെല ജനങ്ങള ം
തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 3 എന്നാൽ ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞ പുേരാഹിതന്മാർ
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േവണ്ട്രത ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും, ജനം െയരൂശേലമിൽ ഒരുമിച്ച കൂടാെത
ഇരുന്നതുെകാണ്ടും നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ െപസഹ ആചരിപ്പാൻ
അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 4ആതീരുമാനം രാജാവിനും സർവ്വസഭയ്ക്കും
സമ്മതമായി. 5 ഇങ്ങെന അവർ െയരൂശേലമിൽ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് െപസഹ ആചരിപ്പാൻ വേരണ്ടതിന്
േബർ-േശബമുതൽ ദാൻവെരയുള്ള എല്ലായി്രസാേയൽജനത്തിെന്റ
ഇടയിലും പരസ്യെപ്പടുത്തണെമന്ന് ഒരു തീർപ്പ ണ്ടാക്കി. അവർ
വളെരക്കാലമായി അത് വിധിേപാെല ആചരിച്ചിരുന്നില്ല. 6 അങ്ങെന
അഞ്ചേലാട്ടക്കാർ രാജാവിെന്റയും ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും എഴുത്തുകൾ
യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റയും െയഹൂദാ ജനത്തിെന്റയും അടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപായി, രാജകല്പന്രപകാരം പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ:
“യി്രസാേയൽ മക്കേള, അ്രബാഹാമിന ്െറയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും
യാേക്കാബിെന്റയും ൈദവമായ യേഹാവയിേലക്ക് മടങ്ങി വരുവീൻ.
അേപ്പാൾ അവൻ അശ്ശ ർ രാജാക്കന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്ന് െതറ്റി ഒഴിഞ്ഞ
േശഷിപ്പായ നിങ്ങള െട അടുക്കേലക്ക് മുഖം തിരിക്കും. 7 തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാട് അകൃത്യം െചയ്ത
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെരയും സേഹാദരന്മാെരയും േപാെല നിങ്ങൾ
ആകരുത;് അവൻ അവെര നാശത്തിന് ഏല്പിച്ച കളഞ്ഞത് നിങ്ങൾ
കാണുന്നുവേല്ലാ. 8 ആകയാൽ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരേപ്പാെല
നിങ്ങൾ ദുശ്ശാഠ്യം കാണിക്കരുത;് യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നിങ്ങൾ
കീഴടങ്ങുവീൻ. അവൻ സദാകാലേത്തക്കും വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന
വീശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്ക് വന്ന് നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ഉ്രഗേകാപം നിങ്ങെള വിട്ട മാേറണ്ടതിന് അവെന േസവിപ്പിൻ. 9 നിങ്ങൾ
യേഹാവയിേലക്ക് മടങ്ങിവരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരും
പു്രതന്മാരും തങ്ങെള തടവുകാരായി െകാണ്ട് േപായവരിൽ നിന്ന് കരുണ
ലഭിച്ച് ഈ േദശേത്തക്ക് മടങ്ങിവരും; നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
കൃപയും കരുണയും ഉള്ളവനേല്ലാ; നിങ്ങൾ അവെന്റ അടുക്കേലക്ക്
മടങ്ങിവരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുഖം മറച്ച കളകയില്ല”.
10 അങ്ങെന ഓട്ടക്കാർ എ്രഫയീമിെന്റയും മനെശ്ശയുെടയും േദശത്ത്
പട്ടണം േതാറും െസബൂലൂൻ വെര സഞ്ചരിച്ച ; അവേരാ അവെര
പരിഹസിച്ച് നിന്ദിച്ച കളഞ്ഞു. 11 എങ്കിലും ആേശരിലും മനെശ്ശയിലും
െസബൂലൂനിലും ചിലർ തങ്ങെളത്തെന്ന താഴ്ത്തി െയരൂശേലമിേലക്ക്
വന്നു. 12 െയഹൂദയിലും യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം രാജാവും
്രപഭുക്കന്മാരും െകാടുത്ത കല്പന അനുസരിേക്കണ്ടതിന് അവർക്ക്
ഏകാ്രഗഹൃദയം നല്കുവാൻ ൈദവ കരം ്രപവൃത്തിച്ച . 13 അങ്ങെന
രണ്ടാം മാസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവം ആചരിപ്പാൻ ജനം
ഏറ്റവും വലിേയാരു സഭയായി െയരൂശേലമിൽ വന്നുകൂടി. 14 അവർ
എഴുേന്നറ്റ് െയരൂശേലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബലിപീഠങ്ങൾ നീക്കിക്കളഞ്ഞ്
സകല ധൂപ പീഠങ്ങെളയും എടുത്ത് കിേ്രദാൻേതാട്ടിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
15 രണ്ടാം മാസം പതിനാലാം തീയതി അവർ െപസഹ അറുത്തു; എന്നാൽ
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും ലജ്ജിച്ച് തങ്ങെളത്തെന്ന വിശുദ്ധീകരിച്ച്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ േഹാമയാഗങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്നു. 16അവർ
ൈദവപുരുഷനായ േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം തങ്ങൾക്ക്
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടസ്ഥാനത്ത്നിന്നു;പുേരാഹിതന്മാർ േലവ്യരുെടകയ്യിൽനിന്ന്
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രക്തം വാങ്ങി തളിച്ച . 17തങ്ങെളത്തെന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കാത്തവർ പലരും
സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; അതുെകാണ്ട് ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ഓേരാരുത്തന്
േവണ്ടി െപസഹ അറുത്ത് യേഹാവക്ക് നിേവദിേക്കണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം
േലവ്യർ ഭരേമറ്റിരുന്നു. 18എ്രഫയീം, മനെശ്ശ,യിസ്സാഖാർ, െസബൂലൂൻ,എന്നീ
േഗാ്രതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അേനകർ, തങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കാെത
എഴുതിയിരിക്കുന്ന ്രപമാണത്തിന് വിരുദ്ധമായി െപസഹ തിന്നു. എന്നാൽ
െയഹിസ്കീയാവ് അവർക്ക് േവണ്ടി ്രപാർത്ഥിച്ച : 19 “വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
വിശുദ്ധിെക്കാത്തവണ്ണം ശുദ്ധീകരണം ്രപാപിച്ചിെല്ലങ്കിലും ൈദവെത്ത,
തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ തേന്ന, അേന്വഷിപ്പാൻ
മനസ്സ െവക്കുന്ന ഏവേനാടും ദയാലുവായ യേഹാേവ, ക്ഷമിേക്കണേമ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 യേഹാവ െയഹിസ്കീയാവിെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ട്
ജനെത്ത സൗഖ്യമാക്കി. 21 അങ്ങെന െയരൂശേലമിൽ വന്നുകൂടിയ
യി്രസാേയൽ മക്കൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവം ഏഴു ദിവസം
മഹാസേന്താഷേത്താെട ആചരിച്ച ; േലവ്യരും പുേരാഹിതന്മാരും
ഉച്ചനാദമുള്ള വാദ്യങ്ങളാൽ യേഹാവയ്ക്ക് പാടി ദിനം്രപതി യേഹാവെയ
സ്തുതിച്ച . 22 െയഹിസ്കീയാവ,് യേഹാവയുെട ശു്രശൂഷയിൽ
സാമർത്ഥ്യം കാണിച്ച എല്ലാ േലവ്യേരാടും ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ച ;
അവർ സമാധാനയാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ം, തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ സ്തുതിച്ച ംെകാണ്ട് ഏഴു ദിവസം ഉത്സവം
ആചരിച്ച്, ഭക്ഷണം കഴിച്ച . 23 വീണ്ടും ഏഴ് ദിവസം ഉത്സവം ആചരിപ്പാൻ
സർവ്വസഭയും സമ്മതിച്ച . അങ്ങെന അവർ വീണ്ടും ഏഴു ദിവസം
സേന്താഷേത്താെട ആചരിച്ച . 24 െയഹൂദാ രാജാവായ െയഹിസ്കീയാവ്
സഭയ്ക്ക് ആയിരം കാളകെളയും ഏഴായിരം ആടുകെളയും െകാടുത്തു;
്രപഭുക്കന്മാരും സഭയ്ക്ക് ആയിരം കാളകെളയും പതിനായിരം
ആടുകെളയും െകാടുത്തു; അേനകം പുേരാഹിതന്മാർ തങ്ങെളത്തെന്ന
വിശുദ്ധീകരിച്ച . 25െയഹൂദയുെടസർവ്വസഭയും പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
യി്രസാേയലിൽനിന്ന് വന്ന സർവ്വസഭയും യി്രസാേയൽ േദശത്തുനിന്ന്
െയഹൂദയിൽവന്ന് പാർത്തിരുന്നപരേദശികള ംസേന്താഷിച്ച . 26അങ്ങെന
െയരൂശേലമിൽ മഹാസേന്താഷം ഉണ്ടായി; യി്രസാേയൽ രാജാവായ
ദാവീദിെന്റ മകൻശേലാേമാെന്റകാലം മുതൽഇതുേപാെല െയരൂശേലമിൽ
സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. 27 ഒടുവിൽ േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാർ എഴുേന്നറ്റ് ജനെത്ത
അനു്രഗഹിച്ച ; അവരുെട അേപക്ഷ േകൾക്കെപ്പടുകയും, അവരുെട
്രപാർത്ഥന അവെന്റ വിശുദ്ധനിവാസമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തുകയും
െചയ്തു.

31
1 ഇെതല്ലാം തീർന്നേശഷം വന്നുകൂടിയിരുന്ന യി്രസാേയൽ ജനെമല്ലാം
െയഹൂദാ നഗരങ്ങളിൽ െചന്ന് വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങൾ തകർത്തുകളഞ്ഞു.
െയഹൂദയിലും െബന്യാമീനിലും എ്രഫയീമിലും മനെശ്ശയിലും ഉള്ള
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ െവട്ടിക്കളയുകയും പുജാഗിരികള ം ബലിപീഠങ്ങള ം
ഇടിച്ച് നശിപ്പിച്ച കളയുകയും െചയ്തു. പിെന്ന യി്രസാേയൽ മക്കൾ
എല്ലാവരും താന്താെന്റ പട്ടണത്തിേലക്കും അവകാശത്തിേലക്കും
മടങ്ങിേപ്പായി. 2 അനന്തരം െയഹിസ്കീയാവ് പുേരാഹിതന്മാെരയും
േലവ്യെരയും, ഗണംഗണമായി, അവനവെന്റ ശു്രശൂഷയുെട ്രകമ്രപകാരം,
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േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം കഴിക്കുവാനും, യേഹാവയുെട
പാളയത്തിെന്റ വാതിലുകളിൽ ശു്രശൂഷിപ്പാനും, സ്േതാ്രതം െചയ്ത്
വാഴ്ത്തുവാനും നിയമിച്ച . 3 രാജാവ,് യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
കാലത്തും ൈവകുേന്നരത്തും അർപ്പിേക്കണ്ട േഹാമയാഗങ്ങൾക്കായും,
ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസ്യകളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും ഉള്ള
േഹാമയാഗങ്ങൾക്കായും സ്വന്ത സമ്പത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഓഹരി നിശ്ചയിച്ച .
4 പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ഉള്ള
കടമകൾനിറേവേറ്റണ്ടതിന്അവരുെടഓഹരി യഥാസമയം െകാടുക്കുവാൻ
രാജാവ് െയരൂശേലമിൽ പാർത്ത ജനേത്താട് കല്പിച്ച . 5 ഈ കല്പന
്രപസിദ്ധമായ ഉടെന യി്രസാേയൽ മക്കൾ ധാന്യം, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ, േതൻ,
വയലിെല വിളവുകൾഎന്നിവയുെടആദ്യഫലം ധാരാളമായി െകാണ്ടുവന്നു;
എല്ലാറ്റിെന്റയും ദശാംശവും സമൃദ്ധിയായി െകാണ്ടുവന്നു. 6 െയഹൂദാ
നഗരങ്ങളിൽ പാർത്ത യി്രസാേയല്യരും െയഹൂദ്യരും കാളകള െടയും
ആടുകള െടയും ദശാംശവും, തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
നിേവദിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കള െട ദശാംശവും െകാണ്ടുവന്ന് കൂമ്പാരമായി
കൂട്ടി. 7 മൂന്നാം മാസത്തിൽ അവർ കൂമ്പാരം കൂട്ടിത്തുടങ്ങി ഏഴാം
മാസത്തിൽ തീർത്തു. 8 െയഹിസ്കീയാവും ്രപഭുക്കന്മാരും വന്ന് ഈ
കൂമ്പാരങ്ങൾ കണ്ടേപ്പാൾ അവർ യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുകയും അവെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന പുകഴ്ത്തുകയും െചയ്തു. 9 െയഹിസ്കീയാവ്
കൂമ്പാരങ്ങെളക്കുറിച്ച് പുേരാഹിതന്മാേരാടും േലവ്യേരാടും േചാദിച്ച .
10അതിന് മറുപടിയായി സാേദാക്കിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ മഹാപുേരാഹിതനായ
അസര്യാവ് അവേനാട:് “ജനം ഈ വഴിപാടുകൾ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്ന് തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഞങ്ങൾ തിന്ന്
തൃപ്തരായി വളെര േശഷിപ്പിച്ച മിരിക്കുന്നു; യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു; േശഷിച്ചതാകുന്നു ഈ വലിയ കൂമ്പാരം” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

11അേപ്പാൾ െയഹിസ്കീയാവ,് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ അറകൾ
ഒരുക്കുവാൻ കല്പിച്ച ; 12അങ്ങെന അവർ ഒരുക്കിയേശഷം വഴിപാടുകള ം
ദശാംശങ്ങള ം നിേവദിതവസ്തുക്കള ം വിശ്വസ്തതേയാെട അകത്ത്
െകാണ്ടുവന്നു: േലവ്യനായ േകാനന്യാവ് അവയുെട േമൽവിചാരകനും
അവെന്റ സേഹാദരൻ ശിെമയി രണ്ടാമനും ആയിരുന്നു. 13 െയഹിസ്കീയാ
രാജാവിെന്റയും ൈദവാലയ ്രപമാണിയായ അസര്യാവിെന്റയും
ആജ്ഞ്രപകാരം, െയഹീേയൽ, അസസ്യാവ,് നഹത്ത,് അസാേഹൽ,
െയരീേമാത്ത,് േയാസാബാദ്, എലീേയൽ, യിസ്മഖ്യാവ,് മഹത്ത്,
െബനായാവ് എന്നിവർ േകാനന്യാവിെന്റയും അവെന്റ സേഹാദരൻ
ശിെമയിയുെടയും കീഴിൽ േമൽേനാട്ടക്കാരായിരുന്നു. 14 കിഴെക്ക
വാതിൽകാവല്ക്കാരനായിരുന്ന േലവ്യനായ യിമ്നയുെട മകൻ
േകാേര, യേഹാവയുെട വഴിപാടുകള ം അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കള ം,
ഔദാര്യ ദാനങ്ങള ം വിഭാഗിച്ച െകാടുക്കുന്ന േമൽവിചാരകനായിരുന്നു.
15 അവെന്റ കീഴിൽ, വലിയവരും െചറിയവരുമായ തങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാർക്ക് ്രകമമായി വിഭാഗിച്ച് െകാടുക്കുവാൻ, ഏെദൻ,
മിന്യാമീൻ, േയശുവ, െശമയ്യാവ്, അമര്യാവ,് െശഖന്യാവ് എന്നീ വിശ്വസ്തർ
പുേരാഹിതനഗരങ്ങളിൽ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു. 16 മൂന്നു വയസ്സിനു
മുകളിൽ വംശാവലിയിൽ േപര് േചർത്തിരുന്ന പുരുഷന്മാെരയും, ദിന്രമ്പതി
ആവശ്യംേപാെല ഗണംഗണമായി താന്താങ്ങള െട ശു്രശൂഷക്കായി
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17 ആലയത്തിൽ വരുന്നവെരയും, പുേരാഹിതന്മാരുെട വംശാവലിയിൽ
പിതൃഭവന്രകമം അനുസരിച്ച് േപരു േചർക്കെപ്പട്ടവെരയും, ഇരുപതു
വയസ്സിന് മുകളിൽ താന്താങ്ങള െട ശു്രശൂഷയുെട ്രകമ്രപകാരം
േപരുേചർത്ത േലവ്യെരയും, ഈ കൂട്ടത്തിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.
18 സർവ്വസഭയിലുമുള്ള അവരുെട കുഞ്ഞുങ്ങള ം ഭാര്യമാരും പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരുമായി വംശാവലിയിൽ േപര് േചർക്കെപ്പട്ടവർക്കും കൂെട ഓഹരി
െകാടുക്കണ്ടതായിരുന്നു. അവർ വിശ്വസ്തതേയാെട തങ്ങെള തെന്ന
വിശുദ്ധീകരിച്ച േപാന്നു. 19 പട്ടണങ്ങേളാട് േചർന്ന പുൽപ്പ റങ്ങളിൽ
പാർത്തിരുന്ന അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർക്കും,
വംശാവലിയിൽ േപര് േചർക്കെപ്പട്ട എല്ലാ േലവ്യർക്കും ഓഹരി
െകാടുക്കണ്ടതിന്ഓേരാപട്ടണത്തിലും ്രപേത്യകംആള കെളനിയമിച്ചിരുന്നു.
20 െയഹിസ്കീയാവ് െയഹൂദയിൽ എല്ലയിടത്തും ഇവ്വണ്ണം െചയ്തു;
തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നന്മയും ന്യായവും
സത്യവും ആയ കാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ച . 21അവൻ ൈദവാലയത്തിെല
ശു്രശൂഷ സംബന്ധിച്ച ം ന്യായ്രപമാണവും കല്പനയും സംബന്ധിച്ച ം തെന്റ
ൈദവെത്ത അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന് ആരംഭിച്ച സകല്രപവൃത്തിയിലും
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട ്രപവർത്തിച്ച്അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ട .
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1 െയഹിസ്കീയാവിെന്റ ഈവിധമായ വിശ്വസ്ത്രപവൃത്തികൾ
പൂർത്തിയായേപ്പാൾ അശ്ശ ർ രാജാവായ സൻേഹരീബ് െയഹൂദയിൽ
കടന്നു; ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങൾെക്കതിെര പാളയമിറങ്ങി. അവ ജയിച്ചടക്കാം
എന്ന് വിചാരിച്ച . 2 സൻേഹരീബ് െയരൂശേലമിെന ആ്രകമിപ്പാൻ
ഭാവിക്കുന്നു എന്ന് െയഹിസ്കീയാവ് കണ്ടിട്ട് 3 പട്ടണത്തിന് പുറേത്തക്ക്
ഒഴുകുന്ന നീരുറവുകളിെല െവള്ളം തടേയണ്ടതിന് തെന്റ ്രപഭുക്കന്മാേരാടും
യുദ്ധവീരന്മാേരാടുംആേലാചിച്ച ;അവർഅവെനസഹായിച്ച . 4അങ്ങെന
വളെര ജനം ഒന്നിച്ച കൂടി; “അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാർ വന്ന് ധാരാളം െവള്ളം
കാണുന്നത് എന്തിന”് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഉറവുകള ം േദശത്തിെന്റ
നടുവിൽകൂടി ഒഴുകിയ േതാടും അടച്ച കളഞ്ഞു. 5അവൻ ൈധര്യെപ്പട്ട,്
ഇടിഞ്ഞുേപായ മതിലുകൾ േഗാപുരങ്ങേളാളം പണിതു. പുറത്ത് േവെറാരു
മതിലും െകട്ടിെപ്പാക്കി. ദാവീദിെന്റനഗരത്തിെല മിേല്ലാവിെന്റ േകടുപാടുകൾ
േപാക്കി, നിരവധി ആയുധങ്ങള ം പരിചകള ം ഉണ്ടാക്കി. 6 അവൻ
ജനത്തിേന്മൽ പടനായകന്മാെര നിയമിച്ച . അവെര നഗരവാതില ്ക്കലുള്ള
വിശാലസ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച കൂട്ടി ൈധര്യെപ്പടുത്തി സംസാരിച്ചത:് 7 “ഉറപ്പ ം
ൈധര്യവും ഉള്ളവരായിരിപ്പിൻ; അശ്ശ ർരാജാവിെനയും അവേനാട്
കൂെടയുള്ള പുരുഷാരെത്തയും കണ്ട് ഭയെപ്പടുകേയാ ്രഭമിക്കുകേയാ
െചയ്യരുത;് അവേനാടുകൂെടയുള്ളതിലും വലിയവൻ നേമ്മാടുകൂെട
ഉണ്ട്. 8 അവേനാടുകൂെട മാനുഷ ഭുജേമയുള്ള ; നേമ്മാടുകൂെടേയാ
നെമ്മ സഹായിപ്പാനും നമുക്കുേവണ്ടി യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുവാനും നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ഉണ്ട”് എന്ന് പറഞ്ഞു; െയഹൂദാ രാജാവായ
െയഹിസ്കീയാവിെന്റവാക്കുകൾജനെത്തൈധര്യെപ്പടുത്തി.

9 അനന്തരം അശ്ശ ർ രാജാവായ സൻേഹരീബ് - അവനും അവെന്റ
ൈസന്യവും ലാഖീശ് പട്ടണം നിേരാധിച്ചിരുന്നു - തെന്റ ദാസന്മാെര
െയഹൂദാ രാജാവായ െയഹിസ്കീയാവിെന്റയും െയരൂശേലമിെല
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സകലെയഹൂദ്യരുെടയും അടുക്കൽ അയച്ച് പറയിച്ചത് എെന്തന്നാൽ:
10 “അശ്ശ ർ രാജാവായ സൻേഹരീബ് ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: ‘െയരൂശേലം
നഗരം നിേരാധിക്കെപ്പട്ടിരിെക്ക നിങ്ങൾ എെന്താന്നിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു?
11 ‘നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നെമ്മ അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
വിടുവിക്കും’ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശപ്പ ം ദാഹവും െകാണ്ട് മരിേക്കണ്ടതിന്
െയഹിസ്കീയാവ് നിങ്ങെള വശീകരിക്കുന്നില്ലേയാ? 12അശൂർരാജാവിെന്റ
പൂജാഗിരികള ം യാഗപീഠങ്ങള ം നീക്കിക്കളകയും െയഹൂദേയാടും
െയരൂശേലമിേനാടും നിങ്ങൾ ഒേര പീഠത്തിന് മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ച്
അതിേന്മൽ ധൂപം കാട്ടണം എന്ന് കല്പിക്കയും െചയ്തത് ഈ
െയഹിസ്കീയാവ് തെന്നയെല്ല?. 13 ഞാനും എെന്റ പിതാക്കന്മാരും
മറ്റ് േദശങ്ങളിെല സകലജനതകേളാടും എന്ത് െചയ്തുെവന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ലേയാ? ആേദശങ്ങളിെല ജനതകള െട േദവന്മാർക്ക് തങ്ങള െട
േദശങ്ങെള എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞുേവാ? 14 എെന്റ
പിതാക്കന്മാർ ഉന്മൂലനാശം വരുത്തിയ ജനതകള െട േദവന്മാരിൽ ഒരുവനും
തെന്റ ജനെത്ത എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ കഴിയാതിരിെക്ക
നിങ്ങള െട ൈദവത്തിന് നിങ്ങെള എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ
കഴിയുേമാ? 15 ആകയാൽ െയഹിസ്കീയാവ് നിങ്ങെള ചതിക്കയും,
വശീകരിക്കയും െചയ്യരുത;് നിങ്ങൾ അവെന വിശ്വസിക്കയും അരുത;്
ഏെതങ്കിലും ജനതയുെടേയാ രാജ്യത്തിെന്റേയാ േദവന് തെന്റ ജനെത്ത
എെന്റെയാ, എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെടെയാ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല; പിെന്ന നിങ്ങള െട ൈദവം നിങ്ങെള എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
വിടുവിക്കുന്നത് എങ്ങെന?” 16 കൂടാെത അവെന്റ ദാസന്മാർ
യേഹാവയായ ൈദവത്തിനും അവെന്റ ദാസനായ െയഹിസ്കീയാവിനും
വിേരാധമായി സംസാരിച്ച . 17 “മറ്റ േദശങ്ങളിെല ജനതകള െട േദവന്മാർ
തങ്ങള െട ജനെത്ത എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കാതിരുന്നതുേപാെല
െയഹിസ്കീയാവിെന്റ ൈദവവും തെന്റ ജനെത്ത എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
വിടുവിക്കയില്ല” എന്നിങ്ങെന അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ നിന്ദിച്ച് അവന് വിേരാധമായി കത്തുകള ം എഴുതി അയച്ച .
18 പട്ടണം പിടിേക്കണ്ടതിന് അവർ െയരൂശേലമിൽ മതിലിേന്മൽ പാർത്ത
ജനെത്ത േപടിപ്പിച്ച് ്രഭമിപ്പിക്കുവാൻ െയഹൂദ്യഭാഷയിൽ അവേരാട്
ഉറച്ച ശബ്ബത്തിൽ വിളിച്ച്, 19 മനുഷ്യരുെട ൈകപ്പണിയായ ജാതികള െട
േദവന്മാെരക്കുറിെച്ചന്നേപാെല െയരൂശേലമിെന്റ ൈദവെത്തക്കുറിച്ച്
സംസാരിച്ച . 20 ഇതു നിമിത്തം െയഹിസ്കീയാ രാജാവും ആേമാസിെന്റ
മകനായ െയശയ്യാ ്രപവാചകനും ്രപാർത്ഥിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് േനാക്കി
നിലവിളിച്ച . 21 അേപ്പാൾ യേഹാവ ഒരു ദൂതെന അയച്ച ; അവൻ
അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ പാളയത്തിെല സകല പരാ്രകമശാലികെളയും
്രപഭുക്കന്മാെരയും േസനാപതികെളയും സംഹരിച്ച ; അതിനാൽ അവൻ
ലജ്ജെകാണ്ട് മുഖം കുനിച്ച് സ്വേദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പാേകണ്ടിവന്നു;
അവൻ തെന്റ േദവെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾഅവെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
ചിലർ അവെന അവിെടെവച്ച് വാൾെകാണ്ട് െകാന്നുകളഞ്ഞു. 22ഇങ്ങെന
യേഹാവ െയഹിസ്കീയാെവയും െയരൂശേലം നിവാസികെളയും
അശ്ശ ർ രാജാവായ സൻേഹരീബിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും മെറ്റല്ലാവരുെടയും
കയ്യിൽനിന്നും രക്ഷിച്ച് അവർക്ക് ചുറ്റിലും വി്രശമം നല്കി; 23 പലരും
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െയരൂശേലമിൽ യേഹാവയ്ക്ക് കാഴ്ചകള ം െയഹൂദാ രാജാവായ
െയഹിസ്കീയാവിന് സമ്മാനങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ അന്നുമുതൽ
സകലജാതികള െടയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഉന്നതനായിത്തീർന്നു.

24 ആ കാലത്ത് െയഹിസ്കീയാവിന് മരണകരമായ ദീനംപിടിച്ച ;
അവൻ യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച ; അതിന് അവൻ ഉത്തരം
അരുളി ഒരു അടയാളവും െകാടുത്തു. 25 എന്നാൽ െയഹിസ്കീയാവ്
തനിക്ക് ലഭിച്ച ഉപകാരത്തിന് തക്കവണ്ണം നടക്കാെത നിഗളിച്ച േപായി;
അതുെകാണ്ട് അവെന്റേമലും െയഹൂദയുെടേമലും െയരൂശേലമിേന്മലും
ൈദവേകാപം ഉണ്ടായി. 26 എന്നാൽ തങ്ങള െട ഗർവ്വെത്തക്കുറിച്ച്
െയഹിസ്കീയാവും െയരൂശേലം നിവാസികള ം അനുതപിക്കയും
തങ്ങെളത്തെന്ന താഴ്ത്തുകയും െചയ്തു; അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട
േകാപം െയഹിസ്കീയാവിെന്റ കാലത്ത് അവരുെട േമൽ വന്നില്ല.
27 െയഹിസ്കീയാവിന് വളെരയധികം ധനവും മാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ െവള്ളി, െപാന്ന്, രത്നം, സുഗന്ധവർഗ്ഗം, പരിച സകലവിധ
മേനാഹരമായ ആഭരണങ്ങള് * എന്നിവയ്ക്കായി ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങള ം
28 ധാന്യം, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ എന്നിവക്കായി സംഭരണ ശാലകള ം, സകലവിധ
മൃഗങ്ങൾക്കുംആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കും െതാഴുത്തുകള ം ഉണ്ടാക്കി. 29ൈദവം
അവന്വളെരസമ്പത്ത്െകാടുത്തിരുന്നതുെകാണ്ട്അവൻപട്ടണങ്ങെളയും
ആടുമാടുകെളയുംവളെരസമ്പാദിച്ച . 30ഈെയഹിസ്കീയാവ് തെന്നയെ്രത
ഗീേഹാൻെവള്ളത്തിെന്റേമലെത്തഒഴുക്ക്തടഞ്ഞ്ദാവീദിെന്റനഗരത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗത്ത് തുരങ്കത്തിലൂെട താേഴാട്ട് വരുത്തിയത.് അങ്ങെന
െയഹിസ്കീയാവ് തെന്റ സകല്രപവർത്തികളിലും കൃതാർത്ഥനായിരുന്നു.
31 എങ്കിലും േദശത്തിൽ സംഭവിച്ചിരുന്ന അതിശയെത്തക്കുറിച്ച്
േചാദിേക്കണ്ടതിന് ബാേബൽ ്രപഭുക്കന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച
ദൂതന്മാരുെട കാര്യത്തിൽ അവെന്റ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്താൻ
തക്കവണ്ണം അവെന പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന് ൈദവം അവെന
വിട്ട െകാടുത്തു. 32 െയഹിസ്കീയാവിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം അവെന്റ
സൽ്രപവൃത്തികള ം ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ
ദർശനത്തിലും െയഹൂദയിെലയും യി്രസാേയലിെലയും രാജാക്കന്മാരുെട
പുസ്തകത്തിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 33 െയഹിസ്കീയാവ് തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; ദാവീദിെന്റ പു്രതന്മാരുെട കല്ലറകള െട
േമൽനിരയിൽ†അവെനഅടക്കംെചയ്തു;അവെന്റമരണസമയത്ത്എല്ലാ
െയഹൂദയും െയരൂശേലം നിവാസികള ം അവെന ബഹുമാനിച്ച . അവെന്റ
മകനായ മനെശ്ശഅവന് പകരം രാജാവായി.

33
1 മനെശ്ശ രാജാവായി വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് പ്രന്തണ്ട്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ അമ്പത്തഞ്ച് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ
വാണു. 2 യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കള െട മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ
ജാതികള െട േമ്ലച്ഛതകളിൽ മുഴുകി അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത്
െചയ്തു. 3തെന്റഅപ്പനായെയഹിസ്കീയാവ്ഇടിച്ച കളഞ്ഞപൂജാഗിരികൾ
വീണ്ടും പണിത,് ബാല ് വി്രഗഹങ്ങൾക്ക് ബലിപീഠങ്ങൾ തീർത്തു;

* 32. 27ആഭരണങ്ങള് മേനാഹരപാ്രതങ്ങള ് † 32. 33 േമൽനിരയിൽബഹുമാനിക്കെപ്പട്ടനിലയില ്
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അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം ഉണ്ടാക്കി;ആകാശത്തിെലസർവ്വൈസന്യെത്തയും
ആരാധിക്കുകയും, േസവിക്കുകയും െചയ്തു. 4 “െയരൂശേലമിൽ
എെന്റ നാമം എേന്നക്കും വസിക്കും” എന്ന് ഏത് ആലയേത്തപ്പറ്റി
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തുേവാ ആ ആലയത്തിലും അവൻ ബലിപീഠങ്ങൾ
പണിതു. 5 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ രണ്ട് ്രപാകാരങ്ങളിലും അവൻ
ആകാശത്തിെല ൈസന്യത്തിന് ബലിപീഠങ്ങൾ പണിതു. 6 അവൻ
തെന്റ പു്രതന്മാെര െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വരയിൽ അഗ്നി്രപേവശം
െചയ്യിച്ച ; ലക്ഷണം േനാക്കിച്ച ; മ്രന്തവാദവും, ആഭിചാരവും ്രപേയാഗിച്ച ,
െവളിച്ചപ്പാടുകള െടയും, ലക്ഷണം പറയുന്നവെരയും നിയമിച്ച .
ഇങ്ങെന യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായ പലതും െചയ്ത് അവെന
േകാപിപ്പിച്ച . 7 െകാത്തുപണി െചയ്ത് താൻ ഉണ്ടാക്കിയ വി്രഗഹം
അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ച ; ഈ ആലയെത്തക്കുറിച്ച്
ൈദവം ദാവീദിേനാടും അവെന്റ മകനായ ശേലാേമാേനാടും ഇ്രപകാരം
അരുളിെചയ്തിരുന്നു: “ഞാൻ യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന്
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന െയരൂശേലമിലുള്ള ഈ ആലയത്തിൽ ഞാൻ
എെന്റ നാമം എേന്നക്കും സ്ഥാപിക്കും. 8 ഞാൻ േമാെശമുഖാന്തരം
യി്രസാേയലിേനാട് കല്പിച്ച നിയമങ്ങള ം, ചട്ടങ്ങള ം, വിധികള ം അനുസരിച്ച
നടപ്പാൻ അവർ ്രശദ്ധിക്കുെമങ്കിൽ, അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്കായി
നിശ്ചയിച്ച േദശത്തുനിന്ന് അവരുെട കാൽ ഇനി നീക്കിക്കളകയില്ല”.
9 അങ്ങെന മനെശ്ശ, യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കള െട മുമ്പിൽ
നശിപ്പിച്ച ജാതികൾ െചയ്തതിലും അധികം വഷളത്തം ്രപവർത്തിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം െയഹൂദെയയും െയരൂശേലം നിവാസികെളയും വശീകരിച്ച്
െതറ്റിച്ച കളഞ്ഞു. 10 യേഹാവ മനെശ്ശേയാടും അവെന്റ ജനേത്താടും
സംസാരിച്ച ; എങ്കിലും അവർ ്രശദ്ധിച്ചില്ല. 11 ആകയാൽ യേഹാവ
അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ േസനാധിപന്മാെര അവരുെട േനെര വരുത്തി;
അവർ മനെശ്ശെയ െകാളത്തുകളാൽ പിടിച്ച് പിത്തളചങ്ങലയാൽ
ബന്ധിച്ച് ബാേബലിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. 12 കഷ്ടതയിൽ ആയേപ്പാൾ
അവൻ തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിച്ച ; തെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ തെന്നത്താൻ ഏറ്റവും താഴ്ത്തി
അവേനാട് ്രപാർത്ഥിച്ച . 13അവൻ അവെന്റ ്രപാർത്ഥനയും യാചനയും
ൈകെക്കാണ്ട്അവെനവീണ്ടും െയരൂശേലമിൽഅവെന്റരാജത്വത്തിേലക്ക്
തിരിച്ച വരുത്തി;യേഹാവതെന്നൈദവംഎന്ന് മനെശ്ശക്ക് േബാധ്യമായി.

14 അതിനുേശഷം അവൻ ഗീേഹാന് പടിഞ്ഞാറുള്ള താഴ്വരയിൽ,
മീൻവാതിലിെന്റ ്രപേവശനംവെര, ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിന് പുറത്തായി
ഒരു മതിൽ പണിതു; അവൻ അത് ഓേഫലിന് ചുറ്റ ം വളെര
െപാക്കത്തിൽ പണിയുകയും െയഹൂദയിെല ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ
േസനാധിപന്മാെര പാർപ്പിക്കയും െചയ്തു. 15 അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽനിന്ന് അന്യൈദവങ്ങെളയും വി്രഗഹെത്തയും യേഹാവയുെട
ആലയം നില്ക്കുന്ന പർവ്വതത്തിലും െയരൂശേലമിലും താൻ
പണിതിരുന്ന സകലബലിപീഠങ്ങേളയും നീക്കി, നഗരത്തിന് പുറത്ത്
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 16 അവൻ യേഹാവയുെട യാഗപീഠം നന്നാക്കി,
അതിേന്മൽ സമാധാനയാഗങ്ങള ം സ്േതാ്രതയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച ;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ േസവിക്കുവാൻ െയഹൂദേയാട്
കല്പിച്ച . 17 ജനം പൂജാഗിരികളിൽ യാഗം കഴിച്ച േപാന്നു എങ്കിലും
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തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് അേ്രത അവർ യാഗം കഴിച്ചത.്
18 മനെശ്ശയുെട മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം അവൻ തെന്റ ൈദവേത്താട്
കഴിച്ച ്രപാർത്ഥനയും യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ അവേനാട് സംസാരിച്ച ദർശകന്മാരുെട വചനങ്ങള ം
യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
19അവൻ ്രപാർത്ഥിച്ചതും, ൈദവം അവെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ടതും, അവൻ
തെന്നത്താൻ താഴ്ത്തിയതിന് മുെമ്പയുള്ള അവെന്റ സകലപാപവും
അകൃത്യവുംഅവൻഏെതല്ലാം ഇടങ്ങളിൽപൂജാഗിരികൾനിർമ്മിക്കുകയും
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം വി്രഗഹങ്ങള ം സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു എന്നും
ദർശകന്മാരുെട വൃത്താന്തത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 20 മനെശ്ശ തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന അവെന്റ അരമനയിൽ
അടക്കം െചയ്തു;അവെന്റമകനായആേമാൻഅവന് പകരം രാജാവായി.

21 ആേമാൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപത്തിരണ്ട്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ രണ്ട് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു.
22 അവൻ തെന്റ അപ്പനായ മനെശ്ശെയേപ്പാെല യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു; തെന്റ അപ്പനായ മനെശ്ശ ഉണ്ടാക്കിയ
സകലവി്രഗഹങ്ങൾക്കും ആേമാൻ ബലികഴിച്ച് അവെയ േസവിച്ച .
23 തെന്റ അപ്പനായ മനെശ്ശ തെന്നത്താൻ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
താഴ്ത്തിയതു േപാെല അവൻ തെന്നത്താൻ താഴ്ത്തിയില്ല; ആേമാൻ
േമല്ക്കുേമൽ അകൃത്യം െചയ്തേതയുള്ള . 24 അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
അവെന്റേനെര കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി അവെന അരമനയിൽെവച്ച്
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 25എന്നാൽ േദശെത്തജനംആേമാൻ രാജാവിെന്റ േനെര
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കിയവെരെയല്ലാം െകാന്ന്അവെന്റ മകനായ േയാശീയാെവ
അവന് പകരം രാജാവാക്കി.

34
1 േയാശീയാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് എട്ട് വയസ്സായിരുന്നു;
അവൻ മുപ്പെത്താന്ന് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു. 2 അവൻ
യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായത് െചയ്തു; തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ
വഴികളിൽ, വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ മാറാെത നടന്നു. 3 അവെന്റ
വാഴ്ചയുെട എട്ടാം ആണ്ടിൽ, അവൻ െചറുപ്പമായിരുന്നേപ്പാൾ തേന്ന,
അവൻ തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ ൈദവെത്ത അേന്വഷിച്ച തുടങ്ങി;
പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ടിൽ അവൻ പൂജാഗിരികള ം അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം
വി്രഗഹങ്ങള ം ബിംബങ്ങള ം നീക്കി െയഹൂദയും െയരൂശേലമും
െവടിപ്പാക്കുവാൻതുടങ്ങി. 4അവൻകാൺെകഅവർബാല് വി്രഗഹങ്ങള െട
ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ച കളഞ്ഞു; അവയ്ക്ക് മീെതയുള്ള ധൂപപീഠങ്ങൾ
അവൻ െവട്ടിക്കളഞ്ഞു; അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം വി്രഗഹങ്ങള ം
ബിംബങ്ങള ം തകർത്ത് െപാടിയാക്കി, അവയ്ക്ക് ബലികഴിച്ചവരുെട
കല്ലറകളിേന്മൽ വിതറിച്ച . 5അവൻപൂജാരികള െടഅസ്ഥികൾഅവരുെട
ബലിപീഠങ്ങളിേന്മൽ ദഹിപ്പിക്കയും െയഹൂദെയയും െയരൂശേലമിെനയും
െവടിപ്പാക്കുകയും െചയ്തു. 6അങ്ങെന തെന്ന അവൻ മനെശ്ശയുെടയും
എ്രഫയീമിെന്റയും ശിെമേയാെന്റയും പട്ടണങ്ങളിൽ നഫ്താലിവെര
ശുദ്ധീകരണ ്രപവർത്തി െചയ്തു. 7 അവൻ ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ച്
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം വി്രഗഹങ്ങള ം തകർത്ത് െപാടിയാക്കി,
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യി്രസാേയൽേദശം മുഴുവൻ സകല ധൂപപീഠങ്ങള ം െവട്ടിക്കളഞ്ഞ േശഷം
െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

8 അവെന്റ വാഴ്ചയുെട പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ യി്രസാേയൽ
േദശവും ആലയവും െവടിപ്പാക്കിയേശഷം അവൻ അസല്യാവിെന്റ
മകൻ ശാഫാെനയും നഗരാധിപതി മയേശയാെവയും േയാവാശിെന്റ
മകൻ െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ േയാവാഹിെനയും തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ േകടുപാട് തീർപ്പാൻ നിേയാഗിച്ച . 9അവർ
മഹാപുേരാഹിതനായ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ,
വാതിൽകാവല്ക്കാരായ േലവ്യർ മനെശ്ശേയാടും എ്രഫയീമിേനാടും
േശഷമുള്ള എല്ലാ യി്രസാേയലിേനാടും െയഹൂദേയാടും െബന്യാമീേനാടും
െയരൂശേലം നിവാസികേളാടും പിരിെച്ചടുത്ത് ൈദവാലയത്തിൽ
സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണം അവെര ഏല്പിച്ച . 10അവർ അത് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ േവലെചയ്യിക്കുന്ന േമൽവിചാരകന്മാരുെട കയ്യിലും,
അവർ ആ പണം യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ േകടുപാട്
തീർക്കുവാൻ ആലയത്തിൽ പണിെചയ്യന്ന പണിക്കാർക്കും െകാടുത്തു.
11 െചത്തിയ കല്ല ം തുലാങ്ങൾക്കുള്ള തടിയും വാേങ്ങണ്ടതിനും
െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട അ്രശദ്ധ മൂലം നശിച്ച േപായിരുന്ന
െകട്ടിടങ്ങൾക്ക് തുലാങ്ങൾ െവേക്കണ്ടതിനും കല്പണിക്കാർക്കും
ആശാരിമാർക്കും കൂലി െകാടുക്കണ്ടതിനും തേന്ന. 12ആ പുരുഷന്മാർ
വിശ്വസ്തതേയാെട ്രപവർത്തിച്ച ; െമരാര്യരിൽ, യഹത്ത,് ഓബദ്യാവ്
എന്നീ േലവ്യരും, െകഹാത്യരിൽ െസഖര്യാവ് െമശുല്ലാം എന്നിവരും
അവരുെട േമൽവിചാരകന്മാർ ആയിരുന്നു. 13 വാേദ്യാപകരണങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കുന്നതിൽ സാമർത്ഥ്യമുള്ള േലവ്യർ, ചുമട്ട കാർക്കും പലവിധ
േവലെചയ്യന്ന എല്ലാ പണിക്കാർക്കും േമൽവിചാരകന്മാരായിരുന്നു;
േലവ്യരിൽ ചിലർ േരഖകള െട എഴുത്തുകാരും, ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും
വാതിൽകാവല്ക്കാരും, ആയിരുന്നു. 14 അവർ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ പണം പുറത്ത് എടുത്തേപ്പാൾ
ഹില്ക്കീയാപുേരാഹിതൻ യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം െകാടുത്ത
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം കെണ്ടത്തി. 15 ഹില്ക്കീയാവ് െകാട്ടാരം
കാര്യസ്ഥനായ ശാഫാേനാട്: “ഞാൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഹില്ക്കീയാവ് പുസ്തകം ശാഫാെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു. 16 ശാഫാൻ
പുസ്തകം രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്ന് രാജസന്നിധിയിൽ
േബാധിപ്പിച്ചത:് “അടിയങ്ങൾക്ക് കല്പന തന്നതുേപാെല എല്ലാം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 17 യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന
പണം പുറെത്തടുത്ത് വിചാരകന്മാരുെട കയ്യിലും പണിക്കാരുെട കയ്യിലും
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു”. 18 െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ ശാഫാൻ രാജാവിേനാട്:
“ഹില്ക്കീയാപുേരാഹിതൻ ഒരു പുസ്തകം എെന്റ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു”
എന്നും േബാധിപ്പിച്ച ; ശാഫാൻ അതിെന രാജസന്നിധിയിൽ വായിച്ച
േകൾപ്പിച്ച . 19ന്യായ്രപമാണത്തിെലവചനങ്ങൾേകട്ട രാജാവ് വസ്്രതം കീറി.
20 രാജാവ് ഹില്ക്കീയാവിേനാടും, ശാഫാെന്റ മകൻ അഹീക്കാമിേനാടും,
മീഖയുെട മകൻഅബ്േദാേനാടും, െകാട്ടാരം കാര്യസ്ഥനായ ശാഫാേനാടും,
രാജഭൃത്യനായ അസായാവിേനാടും കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ: 21 “നിങ്ങൾ
െചന്ന,് കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങെളക്കുറിച്ച്
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എനിക്കും, യി്രസാേയലിലും െയഹൂദയിലും േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും
േവണ്ടി യേഹാവേയാട് അരുളപ്പാട് േചാദിപ്പിൻ; ഈ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നെതല്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ
യേഹാവയുെട വചനം ്രപമാണിക്കാെതയിരുന്നതുെകാണ്ട് നമ്മുെടേമൽ
െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട േകാപം വലിയതേല്ലാ”. 22അങ്ങെന
ഹില്ക്കീയാവും രാജാവ് നിേയാഗിച്ചവരും ഹ്രസയുെട മകനായ
െതാക്ഹത്തിെന്റ മകൻ, രാജവസ്്രതവിചാരകനായ ശല്ല മിെന്റ ഭാര്യ
ഹുൽദാ എന്ന ്രപവാചകിയുെട അടുക്കൽ െചന്ന് -അവൾ െയരൂശേലമിൽ
രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പാർത്തിരുന്നു അവേളാട് ആ സംഗതിെയക്കുറിച്ച്
സംസാരിച്ച . 23അവൾ അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: “നിങ്ങെള എെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ച പുരുഷേനാട് നിങ്ങൾ പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
24 ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിനും
നിവാസികൾക്കും െയഹൂദാരാജാവിെന്റ മുമ്പാെക വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച
പുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നസകലശാപങ്ങള ം വരുത്തും. 25അവർ
എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച് തങ്ങള െട സകല്രപവൃത്തികളാലും എനിക്ക് േകാപം
വരത്തക്കവണ്ണം അന്യൈദവങ്ങൾക്ക് ധൂപം കാട്ടിയതുെകാണ്ട് എെന്റ
േകാപാഗ്നിഈസ്ഥലത്ത്െചാരിയും;അത്െകട്ട േപാകയുംഇല്ല.’ 26എന്നാൽ
യേഹാവേയാട് േചാദിപ്പാൻ നിങ്ങെള അയച്ച െയഹൂദാരാജാവിേനാട്
നിങ്ങൾ പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘നീ േകട്ടിരിക്കുന്ന വചനങ്ങെളക്കുറിച്ച്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
27 ഈ സ്ഥലത്തിനും നിവാസികൾക്കും വിേരാധമായുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
വചനങ്ങൾ നീ േകട്ടേപ്പാൾ നിെന്റ ഹൃദയം അലിഞ്ഞ,് അവെന്റ മുമ്പാെക
നിെന്നത്തെന്ന താഴ്ത്തുകയും, നിെന്റ വസ്്രതം കീറി എെന്റ മുമ്പാെക
കരയുകയും െചയ്കെകാണ്ട് ഞാനും നിെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടിരിക്കുന്നു.
28 ഞാൻ നിെന്ന നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർത്തുെകാള്ള ം; നീ
സമാധാനേത്താെട നിെന്റ കല്ലറയിൽ അടക്കെപ്പടും; ഞാൻ ഈ
സ്ഥലത്തിനുംനിവാസികൾക്കുംവരുത്തുവാൻേപാകുന്നഅനർത്ഥെമാന്നും
നിെന്റകണ്ണ് കാണുകയുമില്ല”.അവർരാജാവിെനഈമറുപടി േബാധിപ്പിച്ച .

29അനന്തരംരാജാവ്ആളയച്ച് െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും ഉള്ളഎല്ലാ
മൂപ്പന്മാെരയും കൂട്ടിവരുത്തി. 30 രാജാവും സകലെയഹൂദാ പുരുഷന്മാരും
െയരൂശേലം നിവാസികള ം പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും വലിയവരും
െചറിയവരും ആയ സർവ്വജനവും യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െചന്നു;
അവൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കണ്ടുകിട്ടിയ നിയമപുസ്തകത്തിെല
വചനങ്ങെളല്ലാംഅവെരേകൾപ്പിച്ച . 31രാജാവ്തെന്റസ്ഥാനത്ത്എഴുേന്നറ്റ്
നിന്ന്, താൻ യേഹാവെയ അനുസരിക്കുകയും അവെന്റ കല്പനകള ം
സാക്ഷ്യങ്ങള ം ചട്ടങ്ങള ം പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണമനേസ്സാടുംകൂെട
്രപമാണിച്ച നടക്കയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ ആചരിക്കുകയും െചയ്യ െമന്നും യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക ഒരു നിയമം െചയ്തു. 32 െയരൂശേലമിലും െബന്യാമീനിലും
ഉണ്ടായിരുന്നവെര ഒെക്കയും അവൻ ഈ ഉടമ്പടിയിൽ പങ്കാളികളാക്കി.
െയരൂശേലം നിവാസികൾ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവത്തിെന്റ
നിയമ്രപകാരം എല്ലാം െചയ്തു. 33 േയാശീയാവ് യി്രസാേയൽ
മക്കള െട സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും സകലേമ്ലച്ഛതകള ം നീക്കിക്കളഞ്ഞ്,
യി്രസാേയലിൽ ഉള്ളവെരല്ലാം തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
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ഉത്സാഹേത്താെട േസവിക്കുവാൻ സംഗതിവരുത്തി. അവെന്റ കാലത്ത്
അവർതങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെടൈദവമായയേഹാവെയവിട്ട മാറിയില്ല.

35
1അനന്തരം േയാശീയാവ് െയരൂശേലമിൽ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു െപസഹ
ആചരിച്ച . ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി അവർ െപസഹ അറുത്തു.
2അവൻ പുേരാഹിതന്മാെര അവരുെട ശു്രശൂഷകൾക്കായി നിേയാഗിച്ച .
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കായി അവെര ഉത്സാഹിപ്പിച്ച .
3 അവൻ യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരും യേഹാവയ്ക്ക്
വിശുദ്ധരുമായ േലവ്യേരാട് പറഞ്ഞത:് “യി്രസാേയൽ രാജാവായ ദാവീദിെന്റ
മകൻ ശേലാേമാൻ പണിതആലയത്തിൽ വിശുദ്ധെപട്ടകം െവക്കുക; ഇനി
അത് നിങ്ങള െട ചുമലുകൾക്ക് ഭാരമായിരിക്കരുത;് നിങ്ങള െടൈദവമായ
യേഹാവെയയും അവെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെനയും േസവിക്കുന്നതിൽ
്രശദ്ധെവക്കുക. 4യി്രസാേയൽരാജാവായദാവീദിെന്റയുംഅവെന്റമകനായ
ശേലാേമാെന്റയും േരഖകളിൽ നിർേദശിച്ചിരിക്കും േപാെല പിതൃഭവനം
പിതൃഭവനമായും ഗണം ഗണമായും നിങ്ങെളത്തെന്ന ഒരുക്കുവിൻ.
5നിങ്ങള െടസേഹാദരന്മാരായജനത്തിെന്റപിതൃഭവനവിഭാഗംഅനുസരിച്ച്
ഓേരാ വിഭാഗത്തിനും േലവ്യരുെട ഓേരാ പിതൃഭവനഭാഗത്തിെന്റ ശു്രശൂഷ
ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിൽേക്കണം. 6ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ
െപസഹഅറുത്ത് നിങ്ങെളത്തെന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കയും േമാെശമുഖാന്തരം
നൽകെപ്പട്ട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുകൾ നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർ
അനുസരിേക്കണ്ടതിന് അവെര ഒരുക്കുകയും െചയ് വീൻ”. 7 േയാശീയാവ്
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി െപസഹ യാഗങ്ങൾക്കായി
രാജാവിെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽനിന്ന് മുപ്പതിനായിരം കുഞ്ഞാടുകെളയും,
െവള്ളാട്ടിൻകുട്ടികെളയും, മൂവായിരം കാളകെളയും െകാടുത്തു.
8അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ, ജനത്തിനും, പുേരാഹിതന്മാർക്കും, േലവ്യർക്കും
ഔദാര്യമായി െകാടുത്തു; ൈദവാലയ ്രപമാണികളായ ഹില്ക്കീയാവും
െസഖര്യാവും െയഹീേയലും പുേരാഹിതന്മാർക്ക് െപസഹയാഗങ്ങൾക്കായി
രണ്ടായിരത്തറുനൂറ് കുഞ്ഞാടുകെളയും മുന്നൂറ് കാളകെളയും െകാടുത്തു.
9 േകാനന്യാവും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ െശമയ്യാവും െനഥനേയലും
േലവ്യരുെട ്രപഭുക്കന്മാരായ ഹസബ്യാവും െയഹീേയലും േയാസാബാദും
െപസഹ യാഗങ്ങൾക്കായി അയ്യായിരം കുഞ്ഞാടുകെളയും അഞ്ഞൂറ്
കാളകെളയും േലവ്യർക്ക് െകാടുത്തു. 10 ഇങ്ങെന ശു്രശൂഷക്കുള്ള
ഒരുക്കങ്ങെളല്ലാം പൂർത്തിയായി. രാജകല്പന്രപകാരം പുേരാഹിതന്മാർ
തങ്ങള െട സ്ഥാനത്തും േലവ്യർ ഗണം ഗണമായും നിന്നു. 11 അവർ
െപസഹ അറുത്തു; പുേരാഹിതന്മാർ അവരുെട കയ്യിൽനിന്ന് രക്തം
വാങ്ങി തളിക്കയും േലവ്യർ മൃഗങ്ങള െട േതാലുരിക്കയും െചയ്തു.
12 പിെന്ന േമാെശയുെട പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് േപാെല
യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിേക്കണ്ടതിന,് ജനത്തിെന്റ പിതൃഭവനവിഭാഗം
അനുസരിച്ച് വിഭജിച്ച് െകാടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം േഹാമയാഗെത്തയും
കാളകെളയും നീക്കി െവച്ച . 13അവർചട്ട്രപകാരം െപസഹകുഞ്ഞാടുകെള
തീയിൽ ചുെട്ടടുത്തു; മറ്റ് നിേവദിത വസ്തുക്കൾ കലങ്ങളിലും
കുട്ടകങ്ങളിലും ചട്ടികളിലും േവവിച്ച് സർവ്വജനത്തിനും േവഗത്തിൽ
വിളമ്പിെക്കാടുത്തു. 14 പിെന്ന േലവ്യർ തങ്ങൾക്കും പുേരാഹിതന്മാർക്കും
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േവണ്ടി ഒരുക്കി; അഹേരാന്യ പുേരാഹിതന്മാർ േഹാമയാഗങ്ങള ം േമദസ്സ ം
അർപ്പിക്കുന്നതിൽ രാ്രതിവെര അദ്ധ്വാനിച്ചിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് േലവ്യർ
അഹേരാന്യ പുേരാഹിതന്മാർക്കു േവണ്ടി കൂെട ഒരുേക്കണ്ടിവന്നു.
15ആസാഫിെന്റ മക്കളായ സംഗീതക്കാർ ദാവീദിെന്റയും ആസാഫിെന്റയും
േഹമാെന്റയും രാജാവിെന്റ ദർശകനായ െയദൂഥൂെന്റയും കല്പന്രപകാരം
തങ്ങള െട സ്ഥാനത്തും, വാതിൽകാവല്ക്കാർ അതത് വാതില ്ക്കലും
നിന്നു; അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ േലവ്യർ അവർക്കുേവണ്ടി
ഒരുക്കിയിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് തങ്ങള െട ശു്രശൂഷയുെട സ്ഥാനങ്ങൾ
വിട്ട േപാേകണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു; 16 ഇങ്ങെന േയാശീയാരാജാവിെന്റ
കല്പന്രപകാരം െപസഹ ആചരിപ്പാനും യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
േഹാമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിപ്പാനും േവണ്ട സകലശു്രശൂഷയും അന്ന്
്രകമത്തിലായി. 17 ആ സമയത്ത് അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന യി്രസാേയൽ
മക്കൾ െപസഹയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവവും
ഏഴു ദിവസം ആചരിച്ച . 18 ശമൂേവൽ്രപവാചകെന്റ കാലത്തിന്
േശഷം യി്രസാേയലിൽ ഇതുേപാെല ഒരു െപസഹ ആചരിച്ചിട്ടില്ല;
േയാശീയാവും പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ
െയഹൂദാജനങ്ങള ം യി്രസാേയലും െയരൂശേലം നിവാസികള ം ആചരിച്ച
ഈ െപസഹേപാെല യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരാരും ആചരിച്ചിട്ടില്ല.
19 േയാശീയാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ ഈ െപസഹ
ആചരിച്ച .

20 േയാശീയാവ് ൈദവാലയം യഥാസ്ഥാനത്താക്കിയേശഷം ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവായ െനേഖാ, ്രഫാത്ത് നദിയുെട സമീപത്തുള്ള കർെക്കമീശ്
ആ്രകമിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയേപ്പാൾ േയാശീയാവ് അവെന്റേനെര പുറെപ്പട്ട .
21 എന്നാൽ െനേഖാ അവെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച:്
“െയഹൂദാരാജാേവ, നാം തമ്മിൽ എന്തിന് േപാരാടണം? ഞാൻ ഇന്ന്
നിെന്റേനെര അല്ല, എനിക്ക് യുദ്ധമുള്ള ഗൃഹത്തിെന്റ േനെരയേ്രത
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത;് ൈദവം എേന്നാട് തിടുക്കത്തിൽ ഈ കാര്യം
െചയ്യാൻ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; എെന്റ പക്ഷത്തുള്ള ൈദവം നിെന്ന
നശിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവേനാട് ഇടെപടരുത”് എന്ന് പറയിച്ച .
22എങ്കിലും േയാശീയാവ് പിൻതിരിയാെതഅവേനാട് യുദ്ധം െചേയ്യണ്ടതിന്
േവഷംമാറി; െനേഖാ പറഞ്ഞ ൈദവവചനങ്ങൾ േകൾക്കാെത അവൻ
െമഗിേദ്ദാ താഴ്വരയിൽ യുദ്ധം െചയ് വാൻ െചന്നു. 23 വില്ലാളികൾ
േയാശീയാരാജാവിെന എയ്തു; രാജാവ് തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട്: “എെന്ന
ഇവിെടനിന്ന് െകാണ്ടുേപാകുവിൻ; ഞാൻ കഠിനമായി മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 24 അങ്ങെന അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവെന
രഥത്തിൽനിന്നിറക്കി അവെന്റ രണ്ടാം രഥത്തിൽ കയറ്റി െയരൂശേലമിൽ
െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ മരിച്ച ; അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ഒരു കല്ലറയിൽ
അവെന അടക്കം െചയ്തു. എല്ലാ െയഹൂദയും െയരൂശേലമും
േയാശീയാെവക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച . 25 യിെരമ്യാവും േയാശീയാെവക്കുറിച്ച്
വിലപിച്ച ; സംഗീതക്കാരും സംഗീതക്കാരത്തികള ം ഇന്നുവെര
അവരുെട വിലാപഗീതങ്ങളിൽ േയാശീയാെവക്കുറിച്ച് ്രപസ്താവിക്കുന്നു.
യി്രസാേയലിൽ അത് ഒരു ആചാരമായിരിക്കുന്നു; അവ വിലാപങ്ങളിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 26 േയാശീയാവിെന്റ മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങള ം
യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരമുള്ള
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അവെന്റ സൽ്രപവൃത്തികള ം 27 ആദ്യവസാനം അവെന്റ ചരി്രതവും
യി്രസാേയലിെലയും െയഹൂദയിെലയും രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

36
1 േദശെത്ത ജനം േയാശീയാവിെന്റ മകനായ െയേഹാവാഹാസിെന
അപ്പന് പകരം െയരൂശേലമിൽ രാജാവാക്കി. 2 െയേഹാവാഹാസ് വാഴ്ച
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
മൂന്നുമാസം െയരൂശേലമിൽ വാണു. 3 ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവ് അവെന
െയരൂശേലമിൽെവച്ച് സ്ഥാന്രഭഷ്ടനാക്കുകയും െയഹൂദാേദശത്തിന്
നൂറു താലന്ത് െവള്ളിയും ഒരു താലന്ത് െപാന്നും കപ്പം ചുമത്തുകയും
െചയ്തു. 4ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവ് അവെന്റസേഹാദരനായ എല്യാക്കീമിെന
െയഹൂെദക്കും െയരൂശേലമിനും രാജാവാക്കി; അവെന്റ േപര്
െയേഹായാക്കീം എന്നു മാറ്റി. അവെന്റസേഹാദരൻ െയേഹാവാഹാസിെന,
െനേഖാ,ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്തു.

5 െയേഹായാക്കീം വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപത്തഞ്ച്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ ഏഴ് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു;
അവൻ തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു.
6 അവെന്റേനെര ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ വന്ന് അവെന
പിത്തളചങ്ങല െകാണ്ട് ബന്ധിച്ച് ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി,
7 െനബൂഖദ്േനസർ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ചില ഉപകരണങ്ങള ം
ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി, തെന്റ േദവെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ
സൂക്ഷിച്ച . 8െയേഹായാക്കീമിെന്റ മറ്റ് വൃത്താന്തങ്ങള ം,അവൻെചയ്തതും
അവനിൽകണ്ടതുമായേമ്ലച്ഛതകള ം,യി്രസാേയലിെലയുംെയഹൂദയിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. അവെന്റ
മകനായ െയേഹായാഖീൻഅവന് പകരം രാജാവായി.

9 െയേഹായാഖീൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് എട്ട് വയസ്സായിരുന്നു:
അവൻ മൂന്നു മാസവും പത്തു ദിവസവും െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവൻ
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു. 10 എന്നാൽ പിേറ്റയാണ്ടിൽ
െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് ആളയച്ച് അവെന ബാബിേലാണിേലക്ക്
വരുത്തി. യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല വിലേയറിയ ഉപകരണങ്ങള ം
ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. അവെന്റ ഇളയപ്പനായ*
സിെദക്കീയാവിെന െയഹൂെദക്കും െയരൂശേലമിനും രാജാവാക്കി.

11 സിെദക്കീയാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപെത്താന്ന്
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിെനാന്ന് സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ വാണു.
12 അവൻ തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു;
യേഹാവയുെടവായിൽനിന്നുള്ളവചനം ്രപസ്താവിച്ചയിെരമ്യാ്രപവാചകെന്റ
മുമ്പിൽതെന്നത്താൻതാഴ്ത്തിയില്ല. 13അവെനെക്കാണ്ട്ൈദവനാമത്തിൽ
സത്യം െചയ്യിച്ചിരുന്ന െനബൂഖദ്േനസർരാജാവിേനാട് അവൻ
മത്സരിച്ച് ശാഠ്യം കാണിക്കുകയും യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയിേലക്ക് മുഖം തിരിക്കാെത ഹൃദയം കഠിനമാക്കുകയും
െചയ്തു. 14 പുേരാഹിതന്മാരിൽ ്രപധാനികള ം ജനവും അന്യജാതികള െട
സകലേമ്ലച്ഛതകള ം ്രപവർത്തിച്ച് വളെര അകൃത്യം െചയ്തു; അവർ

* 36. 10 ഇളയപ്പനായസേഹാദരനായ
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െയരൂശേലമിൽ യേഹാവ വിശുദ്ധീകരിച്ച അവെന്റ ആലയെത്ത
അശുദ്ധമാക്കി. 15അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
തെന്റ ജനേത്താടും തെന്റ തിരുനിവാസേത്താടും സഹതാപം േതാന്നി
മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻതെന്റദൂതന്മാെരതുടർച്ചയായിഅവരുെടഅടുക്കൽ
അയച്ച . 16 അവേരാ ൈദവത്തിെന്റ ദൂതന്മാെര പരിഹസിച്ച് അവെന്റ
വാക്കുകെള നിരസിച്ച് ്രപതിവിധിയില്ലാെത ൈദവേകാപം തെന്റ ജനത്തിന്
േനെര ജ്വലിക്കുേവാളം അവെന്റ ്രപവാചകന്മാെര നിന്ദിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
17 അതുെകാണ്ട് അവൻ കൽദയരുെട രാജാവിെന അവരുെട േനെര
വരുത്തി;അവൻഅവരുെട യൗവനക്കാെരഅവരുെട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
വച്ച് വാൾെകാണ്ട് െകാന്നു; അവൻ യൗവനക്കാേരാേടാ, കന്യകമാേരാേടാ
വൃദ്ധേരാേടാ, ബലഹീനേരാേടാ കരുണ കാണിക്കാെത അവെര
അവെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു. 18 ൈദവാലയത്തിെല
െചറിയതും വലിയതുമായ ഉപകരണങ്ങള ം, ആലയത്തിെലയും,
രാജാവിെന്റയും, അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും നിേക്ഷപങ്ങള ം അവൻ
ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. 19അവർ ൈദവാലയം തീെകാണ്ട്
ചുട്ട കളയുകയും, െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ ഇടിച്ച്കളയുകയും, അതിെല
െകാട്ടാരങ്ങൾ തീക്കിരയാക്കുകയും അതിെല വിലേയറിയ വസ്തുക്കൾ
നശിപ്പിച്ച കളയുകയും െചയ്തു. 20 വാള െകാണ്ട് െകാല്ലെപ്പടാെത
േശഷിച്ചവെര അവൻ ബാബിേലാണിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി; േപർഷ്യൻ
ആധിപത്യം വരുന്നത് വെര അവർ അവിെട അവനും അവെന്റ
പു്രതന്മാർക്കും അടിമകളായിരുന്നു. 21 യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
ഉണ്ടായ യേഹാവയുെട വചനം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് ഇത് സംഭവിച്ച .
എഴുപത് സംവത്സരം തികയുേവാളം േദശം ശൂന്യമായി കിടന്ന് ശബ്ബത്ത്
അനുഭവിച്ച .

22 എന്നാൽ യിെരമ്യാവ് മുഖാന്തരം ഉണ്ടായ യേഹാവയുെട വചനം
നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് േപർഷ്യൻ രാജാവായ േകാെരശിെന്റ ഒന്നാം
ആണ്ടിൽ യേഹാവ േകാെരശിെന്റ മനസ്സണർത്തി; അവൻ തെന്റ
രാജ്യെത്തല്ലാം ഒരു വിളംബരം േരഖാമൂലം ്രപസിദ്ധമാക്കിയത്
ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: 23 “േപർഷ്യൻ രാജാവായ േകാെരശ് ഇ്രപകാരം
കല്പിക്കുന്നു: സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവമായ യേഹാവ ഭൂമിയിെല
സകലരാജ്യങ്ങള ം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു; െയഹൂദയിെല െയരൂശേലമിൽ
അവന് ഒരു ആലയം പണിവാൻ അവൻ എേന്നാട് കല്പിച്ച മിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങളിൽ അവെന്റ ജനമായി ആെരാെക്ക ഉേണ്ടാ, അവർ യാ്രത
പുറെപ്പടെട്ട.ൈദവമായയേഹാവഅവേനാടുകൂെട ഇരിക്കെട്ട”.
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എ്രസാ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
എ്രബായ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച എഴുത്തുകാരന ് എ്രസാ
ശാസ്്രതിയാണ.് എ്രസാ മഹാപുേരാഹിതനായിരുന്ന അഹേരാെന്റ (7:1-
5), വംശത്തില ് ജനിച്ചതായത്െകാണ്ട് അേദ്ദഹം ഒരു പുേരാഹിതനും
ശാസ്്രതിയുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ തീഷ്ണമായ ൈദവഭക്തിയും
ന്യായ ്രപമാണേത്താടുള്ള അഭിനിേവശവും യി്രസാേയലിെന്റ
േനതാവാക്കി തീര് ത്തു. അര ്ത്ഥഹ്ശഷ്ടാവ് േപര ്ഷ്യയുെട ച്രകവര ്ത്തി
ആയിരുന്നകാലത്ത് ്രപവാസത്തിലിരുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹെത്ത എ്രസാ
െയരുശേലമിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 457-440.
്രപവാസത്തില ് നിന്ന് െയരുശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിെയത്തിയതിനു
േശഷമായിരിക്കാം രചനനടന്നിരിക്കുക.
സ്വീകര് ത്താവ്
്രപവാസത്തില ്നിന്ന് െയരുശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിെയത്തിയ യി്രസാേയല്യര് 
മറ്റ വായനക്കാര ്ക്കും േവണ്ടി.
ഉേദ്ദശം
ജനെത്ത സ്വന്തനാട്ടിേലക്ക് മടക്കി െകാണ്ട് വന്നു എന്ന് മാ്രതമല്ല,
ആദ്ധ്യാത്മിക നവീകരണത്തിേലക്ക് നയിക്കുവാനും ൈദവം എ്രസാെയ
ഉപേയാഗിച്ച . ൈദവിക ശു്രശൂഷയില ് അവിശ്വാസികളില് നിന്നുള്ള
എതിര ്പ്പ കള ം ദുഷ്ട് ശക്തികള െട സ്വാധീനവും എേപ്പാള് േവണെമങ്കിലും
സംഭവിക്കാം. േവണ്ടതയ്യാെരടുപ്പ കേളാട് കൂടിൈദവ േവലെയസമീപിച്ചാല ്
്രപശ്നങ്ങെള ൈകകാര്യം െചയ്യ ക എള പ്പമായിരിക്കും. വിശ്വാസത്താല ്
്രപതിബന്ധങ്ങെള നീക്കുക. നിരുത്സാഹവും ഭയവുമാണ് വ്യക്തിപരമായ
ൈദവികപദ്ധതിയുെട നിവര് ത്തിക്ക്തടസ്സമായി വരുന്നത.്
്രപേമയം
പുനസ്ഥാപനം
സംേക്ഷപം
1.ആദ്യെത്തമടങ്ങിവരവ് െസരുബ്ബാെബലിെന്റകാലത്ത് — 1:1-6:22
2. രണ്ടാമെത്തമടങ്ങിവരവ്എ്രസായുെടകാലത്ത് — 7:1-10:44
1 യേഹാവ യിെരമ്യാ ്രപവാചകനിലൂെട അരുളിെച്ചയ്ത വചനം
നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് പാർസിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ
യേഹാവ േകാെരശിെന്റ മനസ്സ് ഉണർത്തിയിട്ട,് അവൻ തെന്റ രാജ്യത്ത്
എല്ലാടവും ഒരു വിളംബരം ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തി എല്ലാവേരയും അറിയിച്ചത്
എെന്തന്നാൽ 2 “പാർസിരാജാവായ േകാെരശ് ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു:
സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവമായ യേഹാവ ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങള ം
എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു; െയഹൂദയിെല െയരൂശേലമിൽ അവന് ഒരു
ആലയം പണിവാൻ എേന്നാട് കല്പിച്ച മിരിക്കുന്നു. 3 നിങ്ങളിൽ അവെന്റ
ജനമായിട്ട് ആെരങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ അവെന്റ ൈദവം അവേനാട്
കൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട; അവൻ െയഹൂദയിെല െയരൂശേലമിേലക്ക്
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യാ്രത പുറെപ്പട്ട് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് ആലയം
പണിയെട്ട; അവനേല്ലാ െയരൂശേലമിെല ൈദവം. 4 േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ
പാർക്കുന്ന ഇടെത്താെക്കയും അതത് സ്ഥലത്തിെല സ്വേദശികൾ, െപാന്ന്,
െവള്ളി, മറ്റ സാധനങ്ങൾ, കന്നുകാലി എന്നിവയാലും, െയരൂശേലമിെല
ൈദവാലയം വെകക്കായി ഔദാര്യദാനങ്ങളാലും സഹായം െചേയ്യണം.
5അങ്ങെന െയഹൂദയുെടയും െബന്യാമീെന്റയും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും,
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും, ൈദവം ഉണർത്തിയ എല്ലാവരും,
െയരൂശേലമിൽ യേഹാവയുെട ആലയം പണിവാൻ േപാേകണ്ടതിന്
യാ്രത പുറെപ്പട്ട . 6 അവരുെട ചുറ്റ ം പാർത്തവർ ഔദാര്യദാനങ്ങൾ
െകാടുത്തത്കൂടാെത,െവള്ളിയുംെപാന്നുംെകാണ്ടുള്ളഉപകരണങ്ങൾ,മറ്റ
സാധനങ്ങൾ, കന്നുകാലികൾ, വിലേയറിയ വസ്തുക്കൾഎന്നിവ െകാണ്ടും
അവെര േ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ച . 7 െനബൂഖദ്േനസർ* െയരൂശേലമിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുേപായി തെന്റ േദവന്മാരുെട േക്ഷ്രതത്തിൽ െവച്ചിരുന്ന
യേഹാവയുെട ആലയംവക ഉപകരണങ്ങള ം േകാെരശ് രാജാവ്
പുറേത്തക്ക് എടുപ്പിച്ച . 8 പാർസിരാജാവായ േകാെരശ് ഖജനാവ്
സൂക്ഷിപ്പ കാരനായ മിെ്രതദാത്ത് മുഖാന്തരം അവ പുറേത്തക്ക് എടുപ്പിച്ച്
െയഹൂദാ്രപഭുവായ േശശ്ബസ്സരിന് എണ്ണിെക്കാടുപ്പിച്ച . അവയുെട എണ്ണം
ഇ്രതയായിരുന്നു: 9 െപാൻതാലം മുപ്പത,് െവള്ളിത്താലം ആയിരം, കത്തി
ഇരുപെത്താമ്പത,്െപാൻപാ്രതംമുപ്പത,് 10അേതേപാെലയുള്ളെവള്ളിപ്പാ്രതം
നാനൂറ്റിപ്പത്ത,് മറ്റള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആയിരം. 11 െപാന്നും െവള്ളിയും
െകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആെക അയ്യായിരത്തിനാനൂറ് ആയിരുന്നു;
്രപവാസികെളബാേബലിൽനിന്ന് െയരൂശേലമിേലക്ക്െകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ
ഇവെയാെക്കയും േശശ്ബസ്സർ െകാണ്ടുേപായി.

2
1 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ ബാേബലിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായിരുന്ന ്രപവാസികളിൽ നിന്ന് െയരൂശേലമിേലക്കും
െയഹൂദയിേലക്കും താന്താങ്ങള െട പട്ടണങ്ങളിേലക്ക് മടങ്ങിവന്ന
സംസ്ഥാനവാസികൾ ഇവരാണ:് 2 െസരുബ്ബാേബലിേനാടുകൂെട
വന്നവർ: േയശുവ, െനെഹമ്യാവ്, െസരായാവ,് െരേയലയാവ,്
െമാർെദഖായി, ബിൽശാൻ, മിസ്പാർ, ബിഗ്വായി, െരഹൂം, ബാനാ
എന്നിവർ. യി്രസാേയൽജനത്തിെല പുരുഷന്മാരുെട സംഖ്യ ഇ്രപകാരമാണ:്
3 പേരാശിെന്റ മക്കൾ രണ്ടായിരത്തി ഒരുനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട.്
4 െശഫത്യാവിെന്റ മക്കൾ മുന്നൂെറ്റഴുപത്തിരണ്ട,് 5 ആരഹിെന്റ മക്കൾ
എഴുനൂെറ്റഴുപത്തഞ്ച് 6 േയശുവയുെടയും േയാവാബിെന്റയും മക്കളിൽ
പഹത്-േമാവാബിെന്റ മക്കൾ രണ്ടായിരെത്തണ്ണ റ്റി പ്രന്തണ്ട.് 7ഏലാമിെന്റ
മക്കൾ ആയിരത്തി ഇരുനൂറ്റി അൻപത്തി നാല്. 8 സഥൂവിെന്റ
മക്കൾ െതാള്ളായിരത്തി നാല്പത്തഞ്ച.് 9 സക്കായിയുെട മക്കൾ
എഴുനൂറ്ററുപത.് 10 ബാനിയുെട മക്കൾ അറുനൂറ്റി നാല്പത്തിരണ്ട്.

* 1. 7 െനബൂഖദ്േനസർ െനബുഖദ്േനസര ് ബി സി 605 മുതല ് 562 വെര വാണിരുന്ന ഒരു
ബാബിേലാന്യ രാജാവായിരുന്നു. ഈ രാജാവ് ബി സി 597 ല് െയരുശേലം പിടിച്ചടക്കുകയും
586 ല് ആലയം നശിപ്പിക്കുകയും അേനകെര യഹൂദയില് നിന്നും 597, 586, 582 വര് ഷങ്ങളില ്
്രപവാസത്തിേലക്ക് പിടിച്ച െകാണ്ട് േപാകുകയും െചയ്തു. 597, 586 വര് ഷങ്ങളില ്ആലയത്തിെല
വിലേയറിയ ഉപകരണങ്ങള ്െകാള്ളയടിക്കുകയും േദവന്മാെരആരാധിക്കുവാന ്ഉപേയാഗിക്കുകയും
െചയ്തു. ദാനിേയല് 5:1-4 േനാക്കുക.
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11 േബബായിയുെട മക്കൾഅറുനൂറ്റിരുപത്തുമൂന്ന.് 12അസ്ഗാദിെന്റ മക്കൾ
ആയിരത്തി ഇരുനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട.് 13 അേദാനീക്കാമിെന്റ മക്കൾ
അറുനൂറ്ററുപത്താറ.് 14 ബിഗ്വായിയുെട മക്കൾ രണ്ടായിരത്തമ്പത്താറ.്
15 ആദീെന്റ മക്കൾ നാനൂറ്റമ്പത്തിനാല.് 16 െയഹിസ്കീയാവിെന്റ
സന്തതിയായ ആേതരിെന്റ മക്കൾ െതാണ്ണ െറ്റട്ട.് 17 േബസായിയുെട
മക്കൾ മുന്നൂറ്റിരുപത്തിമൂന്ന.് 18 േയാരയുെട മക്കൾ നൂറ്റിപ്രന്തണ്ട.്
19 ഹാശൂമിെന്റ മക്കൾ ഇരുനൂറ്റിരുപത്തിമൂന്ന.് 20 ഗിബ്ബാരിെന്റ മക്കൾ
െതാണ്ണ റ്റഞ്ച.് 21 േബത്ത്േലെഹമ്യർ നൂറ്റിരുപത്തിമൂന്ന.് 22 െനേതാഫാത്യർ
അമ്പത്താറ്. 23 അനാേഥാത്യർ നൂറ്റിരുപെത്തട്ട.് 24 അസ്മാെവത്യർ
നാല്പത്തിരണ്ട്. 25 കിര്യത്ത-്െയയാരീം, െകഫീരാ, െബേരാേയാത്ത്
എന്നിവയിെല നിവാസികൾ എഴുനൂറ്റിനാല്പത്തിമൂന്ന.് 26 രാമയിെലയും
ഗിബയിെലയും നിവാസികൾ അറുനൂറ്റിരുപെത്താന്ന.് 27 മിഖ്മാശ്യർ
നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ട.് 28 േബേഥലിെലയും ഹായിയിേലയും നിവാസികൾ
ഇരുനൂറ്റിരുപത്തിമൂന്ന.് 29 െനേബാനിവാസികൾ അമ്പത്തിരണ്ട്.
30 മഗ്ബീശിെന്റ മക്കൾ നൂറ്റമ്പത്താറ.് 31 മെറ്റ ഏലാമിെന്റ മക്കൾ
ആയിരത്തിരുനൂറ്റമ്പത്തിനാല.് 32 ഹാരീമിെന്റ മക്കൾ മുന്നൂറ്റിരുപത.്
33 േലാദ്, ഹാദീദ,് ഓേനാ എന്നിവയിെല നിവാസികൾ എഴുനൂറ്റിരുപത്തഞ്ച.്
34 െയരിേഹാനിവാസികൾ മുന്നൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ച.് 35 േസനായാനിവാസികൾ
മൂവായിരത്തറുനൂറ്റിമുപ്പത.് 36 പുേരാഹിതന്മാർ: േയശുവയുെട
ഗൃഹത്തിെല െയദയ്യാവിെന്റ മക്കൾ െതാള്ളായിരെത്തഴുപത്തിമൂന്ന.്
37 ഇേമ്മരിെന്റ മക്കൾ ആയിരത്തമ്പത്തിരണ്ട.് 38 പശ്ഹൂരിെന്റ മക്കൾ
ആയിരത്തിരുനൂറ്റിനാല്പേത്തഴ.് 39 ഹാരീമിെന്റ മക്കൾ ആയിരത്തി
പതിേനഴ.് 40 േലവ്യർ: േഹാദവ്യാവിെന്റ മക്കളിൽ േയശുവയുെടയും
കദ്മീേയലിെന്റയും മക്കൾ എഴുപത്തിനാല.് 41സംഗീതക്കാർ: ആസാഫ്യർ
നൂറ്റിരുപെത്തട്ട.് 42 വാതിൽകാവല്ക്കാരുെട മക്കൾ: ശല്ല മിെന്റ
മക്കൾ, ആേതരിെന്റ മക്കൾ, തല്േമാെന്റ മക്കൾ, അക്കൂബിെന്റ
മക്കൾ, ഹതീതയുെട മക്കൾ, േശാബായിയുെട മക്കൾ ഇങ്ങെന ആെക
നൂറ്റി മുപ്പെത്താമ്പത.് 43 ൈദവാലയദാസന്മാർ: സീഹയുെട മക്കൾ,
ഹസൂഫയുെട മക്കൾ, തബ്ബാേയാത്തിെന്റ മക്കൾ, 44 േകേരാസിെന്റ
മക്കൾ, സീയാഹയുെട മക്കൾ, പാേദാെന്റ മക്കൾ, 45 െലബാനയുെട
മക്കൾ, ഹഗാബയുെട മക്കൾ, അക്കൂബിെന്റ മക്കൾ, 46 ഹാഗാബിെന്റ
മക്കൾ, ശൽമായിയുെട മക്കൾ, 47 ഹാനാെന്റ മക്കൾ, ഗിേദ്ദലിെന്റ
മക്കൾ, ഗാഹരിന് െറ മക്കൾ, 48 െരയായാവിെന്റ മക്കൾ, െരസീെന്റ
മക്കൾ, െനേക്കാദയുെട മക്കൾ, ഗസ്സാമിെന്റ മക്കൾ, 49 ഉസ്സയുെട മക്കൾ,
പാേസഹയുെട മക്കൾ, 50 േബസായിയുെട മക്കൾ, അസ്നയുെട മക്കൾ,
51 െമയൂന്യർ, െനഫീസ്യർ, ബക്ക്ബൂക്കിെന്റ മക്കൾ, ഹക്കൂഫയുെട
മക്കൾ, ഹർഹൂരിെന്റ മക്കൾ, 52 ബസ്ലത്തിെന്റ മക്കൾ, െമഹീദയുെട
മക്കൾ, ഹർശയുെട മക്കൾ, ബർേക്കാസിെന്റ മക്കൾ, 53 സീെസരയുെട
മക്കൾ, േതമഹിെന്റ മക്കൾ, 54 െനസീഹയുെട മക്കൾ, ഹതീഫയുെട
മക്കൾ. 55 ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാരുെട മക്കൾ: േസാതായിയുെട മക്കൾ
ഹേസാേഫെരത്തിെന്റ മക്കൾ, െപരൂദയുെട മക്കൾ, 56 യാലയുെട
മക്കൾ, ദർേക്കാെന്റ മക്കൾ 57 ഗിേദ്ദലിെന്റ മക്കൾ, െശഫത്യാവിെന്റ
മക്കൾ; ഹത്തീലിെന്റ മക്കൾ, േപാേക്കെരത്ത-്ഹെസ്സബയീമിെന്റ മക്കൾ,
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ആമിയുെട മക്കൾ. 58ൈദവാലയദാസന്മാരും ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാരുെട
മക്കള ം ആെക മുന്നൂറ്റിെത്താണ്ണ റ്റിരണ്ട.് 59 േതൽേമലഹ്, േതൽ-ഹർശ,
െകരൂബ,് അദ്ദാൻ, ഇേമ്മർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട വന്നവർ
ഇവർ തേന്ന; എങ്കിലും തങ്ങൾ യി്രസാേയല്യർ തെന്നേയാ എന്ന്
തിരിച്ചറിയുവാൻ, തങ്ങള െട പിതൃഭവനവും വംശാവലിയും പറവാൻ
അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 60 െദലായാവിെന്റ മക്കൾ, േതാബീയാവിെന്റ മക്കൾ,
െനേക്കാദയുെടമക്കൾആെകഅറുനൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട.് 61പുേരാഹിതന്മാരുെട
മക്കളിൽ ഹബയ്യാവിെന്റ മക്കൾ, ഹേക്കാസിെന്റ മക്കൾ ഗിെലയാദ്യനായ
ബർസില്ലായിയുെട പു്രതിമാരിൽ ഒരുത്തിെയ വിവാഹംകഴിച്ച് അവരുെട
േപരിനാൽ വിളിക്കെപ്പട്ട ബർസില്ലായിയുെട മക്കൾ. 62 ഇവർ തങ്ങള െട
വംശാവലിേരഖ അേന്വഷിച്ച ; അത് കണ്ടുകിട്ടിയില്ലതാനും; അതുെകാണ്ട്
അവെര അശുദ്ധെരന്ന് എണ്ണി െപൗേരാഹിത്യത്തിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
63 ഊറീമും തുമ്മീമും ഉള്ള പുേരാഹിതൻ എഴുേന്നല്ക്കുംവെര
അതിപരിശുദ്ധമായത് തിന്നരുത് എന്ന് േദശാധിപതി അവേരാട് കല്പിച്ച .
64 സഭ ആെക നാല്പത്തീരായിരത്തി മുന്നൂറ്ററുപത് േപർ ആയിരുന്നു.
65അവരുെട ദാസീദാസന്മാരായ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പേത്തഴ് േപെര
കൂടാെത അവർക്ക് പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള മായ ഇരുനൂറ് സംഗീതക്കാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 66എഴുനൂറ്റി മുപ്പത്താറു കുതിരകള ം ഇരുനൂറ്റി നാല്പത്തഞ്ചു
േകാവർകഴുതകള ം 67 നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒട്ടകങ്ങള ം ആറായിരത്തി
എഴുനൂറ്റി ഇരുപത് കഴുതകള ം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. 68എന്നാൽ ചില
പിതൃഭവനത്തലവന്മാർ െയരൂശേലമിെല യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ,ൈദവാലയംഅതിെന്റസ്ഥാനത്ത് പണിേയണ്ടതിന് അവർ
ഔദാര്യദാനങ്ങൾ െകാടുത്തു. 69 അവർ തങ്ങള െട ്രപാപ്തിേപാെല
ഭണ്ഡാരത്തിേലക്ക് 61,000 സ്വർണ്ണനാണയങ്ങള ം* അയ്യായിരം മാെന†
െവള്ളിയും നൂറ് പുേരാഹിതവസ്്രതവും െകാടുത്തു. 70 പുേരാഹിതന്മാരും
േലവ്യരും ജനത്തിൽ ചിലരും സംഗീതക്കാരും വാതിൽകാവല്ക്കാരും
ൈദവാലയദാസന്മാരും, യി്രസാേയല്യർ എല്ലാവരും താന്താങ്ങള െട
പട്ടണങ്ങളിൽപാർത്തു.

3
1 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ്രപവാസത്തില ് നിന്ന് മടങ്ങിവന്നു പട്ടണങ്ങളിൽ
പാർക്കുേമ്പാൾ ഏഴാം മാസം അവർ ഒരുമനെപ്പട്ട് െയരൂശേലമിൽ
വന്നുകൂടി. 2 േയാസാദാക്കിെന്റ മകൻ േയശുവയും, അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാരും, െശയല്ത്തീേയലിെന്റ മകൻ
െസരുബ്ബാേബലും,അവെന്റസേഹാദരന്മാരുംഎഴുേന്നറ്റ്ൈദവപുരുഷനായ
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
േഹാമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിേക്കണ്ടതിന,് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
യാഗപീഠം പണിതു. 3 അവർ േദശനിവാസികെള ഭയെപ്പെട്ടങ്കിലും,
യാഗപീഠെത്തഅതിെന്റ പഴയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണിതു; യേഹാവയ്ക്ക്
കാലത്തും ൈവകുേന്നരത്തുമുള്ള േഹാമയാഗങ്ങൾ, അതിൽ
അർപ്പിച്ച . 4 ന്യായ്രപമാണത്തില ് എഴുതിയിരുന്ന ചട്ട്രപകാരം അവർ
കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ ആചരിച്ച ; ഓേരാ ദിവസേത്തക്കുള്ള നിയമ്രപകാരം,

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

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

4
1 ്രപവാസികള െട തലമുറ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
മന്ദിരം പണിയുന്നു എന്ന് െയഹൂദയുെടയും, െബന്യാമീെന്റയും ൈവരികൾ
േകട്ടേപ്പാൾ 2അവർ െസരുബ്ബാേബലിെന്റയും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുെടയും
അടുക്കൽവന്ന് അവേരാട് “ഞങ്ങള ം നിങ്ങേളാട് േചർന്ന് പണിയെട്ട;
* 3. 9 യൂദായുെട പു്രതന്മാരും േഹാദവ്യാവിെന്റപു്രതന്മാരും
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നിങ്ങള െട ൈദവെത്ത നിങ്ങെളേപ്പാെല ഞങ്ങള ം അേന്വഷിക്കുകയും,
ഞങ്ങെള ഇവിെട െകാണ്ടുവന്ന അശ്ശ ർ രാജാവായ ഏെസർ-
ഹേദ്ദാെന്റ നാൾമുതൽ ആ ൈദവത്തിന് ഞങ്ങൾ യാഗം കഴിക്കുകയും
െചയ്തുേപാരുന്നു”എന്ന്പറഞ്ഞു. 3അതിന് െസരുബ്ബാേബലും, േയശുവയും
േശഷം യി്രസാേയൽപിതൃഭവനത്തലവന്മാരും അവേരാട് “ഞങ്ങള െട
ൈദവത്തിെന്റ ആലയം പണിയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങള മായി
കാര്യെമാന്നുമില്ല;പാർസിരാജാവായേകാെരശ ്രാജാവ്ഞങ്ങേളാട് കല്പിച്ചത്
േപാെല ഞങ്ങൾ മാ്രതം യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
പണിതുെകാള്ളാം”എന്ന് പറഞ്ഞു. 4അേപ്പാൾ േദശനിവാസികൾ െയഹൂദാ
ജനത്തിന് ൈധര്യക്ഷയം വരുത്തി; പണിയാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവെര
ഭയെപ്പടുത്തി. 5 അവരുെട ഉേദ്ദശം നിഷ്ഫലമാേക്കണ്ടതിന,് അവർ
പാർസിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ കാലം മുതൽ പാർസിരാജാവായ
ദാര്യാേവശിെന്റ വാഴ്ചവെരയും, അവർക്ക് വിേരാധമായി കാര്യസ്ഥന്മാെര
കൂലി െകാടുത്ത് നിേയാഗിച്ച . 6അഹേശ്വേരാശിെന്റ കാലത്ത,് അവെന്റ
വാഴ്ചയുെട ആരംഭത്തിൽ,അവർ െയഹൂദയിെലയും െയരൂശേലമിെലയും
നിവാസികൾക്ക് വിേരാധമായി ഒരു പരാതിഎഴുതി നൽകി.

7 അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവിെന്റ കാലത്തും, ബിശ്ലാമും, മിെ്രതദാത്തും,
താെബേയലും, േശഷം അവരുെട കൂട്ട കാരും പാർസിരാജാവായ
അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവിന് ഒരു പ്രതികഅരാമ്യാക്ഷരത്തിൽ,അരാമ്യഭാഷയിൽ
തേന്നഎഴുതിഅയച്ച *. 8ൈസന്യാധിപനായ െരഹൂമും എഴുത്തുകാരനായ
ശിംശായിയും െയരൂശേലമിന് വിേരാധമായി അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിന്
ഇ്രപകാരം എഴുതി അയച്ച . 9ൈസന്യാധിപൻ െരഹൂമും എഴുത്തുകാരൻ
ശിംശായിയും അവേരാട് േചർന്ന്, കൂട്ട കാരായ ദീന്യർ, അഫർസത്യർ,
തർേപ്പല്യർ, അഫർസ്യർ, അർക്കവ്യർ, ബാേബല്യർ, ശൂശന്യർ, േദഹാവ്യർ,
ഏലാമ്യർ എന്നിവരുെട ്രപതിനിധികള ം 10 മഹാനും േ്രശഷ്ഠനുമായ
അസ്നപ്പാർ പിടിച്ച് െകാണ്ടുവന്ന് ശമര്യാപട്ടണങ്ങളിലും നദിക്ക് ഇക്കെര
മറ്റ ദിക്കുകളിലും പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന േശഷം ജാതികള ം ഇത് എഴുതി.
11 അവർ അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിന് അയച്ച പ്രതികയുെട പകർപ്പ്
ഇ്രപകാരമാണ:്നദിക്ക് ഇക്കെരയുള്ള നിെന്റ ദാസന്മാരായ പുരുഷന്മാർ
ഇ്രപകാരം രാജാവിെന അറിയിക്കുന്നു: 12 “തിരുമുമ്പിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
െയരൂശേലമിൽ ഞങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്ന െയഹൂദന്മാർ,
മത്സരവും ദുഷ്ടതയുമുള്ള ആ പട്ടണം പണികയും അതിെന്റ മതിലുകൾ
െകട്ട കയും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നന്നാക്കുകയും െചയ്യന്നു. 13 പട്ടണം
പണിത് മതിലുകൾ െകട്ടിത്തീർന്നാൽ അവർ കരേമാ നികുതിേയാ
ചുങ്കേമാ ഒന്നും അെടക്കയില്ല; അങ്ങെന ഒടുവിൽ അവർ രാജാവിെന്റ
ഖജനാവിന് നഷ്ടം വരുത്തും എന്ന് രാജാവ് അറിഞ്ഞിരിേക്കണം.
14എന്നാൽഞങ്ങൾെകാട്ടാരത്തിൽനിന്ന്സഹായംലഭിച്ചവരായതുെകാണ്ട,്
രാജാവിനുണ്ടാകുന്നഅപമാനം കാണുന്നത് ഉചിതമല്ലായ്കയാൽ,ഞങ്ങൾ
ആളയച്ച് രാജാവിെന ഇത് േബാധിപ്പിച്ച െകാള്ളന്നു. 15 അങ്ങയുെട
പിതാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകം പരിേശാധിച്ചാൽ ഈ പട്ടണം
മത്സരവും രാജാക്കന്മാർക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉപ്രദവവും ഉള്ള പട്ടണം
എന്നും, അതിൽ പണ്ടുമുതേല രാജ്യേ്രദാഹത്തിന് േ്രപരണ നൽകുന്ന

* 4. 7 അരാമ്യാക്ഷരത്തിൽ, അരാമ്യഭാഷയിൽ തേന്ന എഴുതി അയച്ച എ്രസാ 4:8 - 6:18 വെര
അരാമ്യഭാഷയിലാണ്എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
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കലാപകാരികൾ ഉള്ളതുെകാണ്ട് ഈ പട്ടണം നശിച്ച കിടക്കുന്നു എന്നും
മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടയാകും. 16ഈ പട്ടണം പണിത് അതിെന്റ മതില ്പണി
പൂർത്തിയായാൽ, അേങ്ങക്കു നദിക്കു ഇക്കെര ഒരു അവകാശവും
ഉണ്ടായിരിക്കയിെല്ലന്നു രാജാവിെന ഉണർത്തിച്ച െകാള്ളന്നു. 17അതിന്
രാജാവ്ൈസന്യാധിപനായെരഹൂമിന്നും,എഴുത്തുകാരനായശിംശായിക്കും,
ശമര്യാനിവാസികളായ അവരുെട കൂട്ട കാർക്കും, നദിക്ക് അക്കെരയുള്ള
േശഷമുള്ളവർക്കും മറുപടിഅയച്ചത്എെന്തന്നാൽ “നിങ്ങൾക്ക്സമാധാനം
ഉണ്ടാകെട്ട; 18 നിങ്ങൾ െകാടുത്തയച്ച പ്രതിക നമ്മുെട സന്നിധിയിൽ
വ്യക്തമായി വായിച്ച േകട്ട . 19 നാം കല്പന െകാടുത്തിട്ട് അവർ േശാധന
െചയ്തു േനാക്കിയേപ്പാൾ ആ പട്ടണം പണ്ടുമുതേല രാജാക്കന്മാേരാട്
എതിർത്ത് നില്ക്കുന്നത് എന്നും അതിൽ മത്സരവും രാജ്യേ്രദാഹവും
നിലനിന്നിരുന്നു എന്നും 20 െയരൂശേലമിൽ ബലവാന്മാരായ രാജാക്കന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നതായും,അവർ നദിക്ക് അക്കെരയുള്ള നാെടാെക്കയും വാണ്
കരവും നികുതിയും ചുങ്കവും ഈടാക്കിയിരുന്നതായും കണ്ടിരിക്കുന്നു.
21 ആകയാൽ നാം മെറ്റാരു കല്പന അയക്കുന്നതുവെര, അവർ പട്ടണം
പണി നിർത്തിെവേക്കണ്ടതിന് ആജ്ഞാപിപ്പിൻ. 22 ഇക്കാര്യത്തിൽ
ഉേപക്ഷവരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിക്കണം; രാജാക്കന്മാർക്ക് നഷ്ടവും
നാശവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നെതന്തിന?് 23 അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിെന്റ
എഴുത്തിെന്റപകർപ്പ് െരഹൂമുംഎഴുത്തുകാരനായശിംശായിയുംഅവരുെട
കൂട്ട കാരും വായിച്ച് േകട്ടേപ്പാൾ, അവർ െയരൂശേലമിൽ െയഹൂദന്മാരുെട
അടുക്കൽേവഗത്തിൽെചന്ന്ബല്രപേയാഗത്താൽഅവരുെടപണിമുടക്കി.
24അങ്ങെന െയരൂശേലമിെലൈദവാലയത്തിെന്റ പണി, പാർസിരാജാവായ
ദാര്യാേവശിെന്റവാഴ്ചയുെട രണ്ടാംആണ്ടുവെര മുടങ്ങിക്കിടന്നു.

5
1അേപ്പാൾഹഗ്ഗായി,ഇേദ്ദാവിെന്റ മകൻ െസഖര്യാവ് എന്നീ ്രപവാചകന്മാർ
െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും ഉള്ള െയഹൂദന്മാേരാട,് തങ്ങള െടേമൽ
ഉള്ള യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നാമത്തിൽ ്രപവചിച്ച . 2അങ്ങെന
െശയൽതീേയലിെന്റ മകൻ െസരുബ്ബാേബലും, േയാസാദാക്കിെന്റ മകൻ
േയശുവയും േചർന്ന് െയരൂശേലമിെല ൈദവാലയം പണിവാൻ തുടങ്ങി;
ൈദവത്തിെന്റ ്രപവാചകന്മാരുംഅവെരസഹായിച്ച . 3ആകാലത്ത് നദിക്ക്
മറുകരയിലുള്ള േദശാധിപതിയായ തത്നായിയും, െശഥർ-േബാസ്നായിയും,
അവരുെടകൂട്ട കാരുംഅടുക്കൽവന്ന്അവേരാട്:ഈആലയംപണിവാനും
മതിൽ െകട്ട വാനും നിങ്ങൾക്ക് കൽപ്പന തന്നത് ആെരന്നും 4ഈ െകട്ടിടം
പണിയുന്ന ആള കള െട േപെരെന്തന്നും അവേരാട് േചാദിച്ച . 5എന്നാൽ
ൈദവം െയഹൂദന്മാരുെട മൂപ്പന്മാെര കടാക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട,് ഈ കാര്യം
ദാര്യാേവശിെന്റ സന്നിധിയിൽ േബാധിപ്പിച്ച,് മറുപടി വരുന്നത് വെര പണി
തടസ്സെപ്പടുത്തുവാൻഅവർക്ക്സാധിച്ചില്ല.

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

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

13 അേപ്പാൾ നദിക്ക് ഇക്കെരയുള്ള േദശാധിപതിയായ തത്നായിയും
െശഥർ-േബാസ്നായിയും, അവരുെട കൂട്ട കാരും ദാര്യാേവശ് രാജാവ്
കല്പനയയച്ചതുേപാെല തേന്ന ജാ്രഗതേയാെട െചയ്തു. 14 അങ്ങെന
െയഹൂദന്മാരുെട ്രപമാണിമാർ പണിതു; ഹഗ്ഗായി്രപവാചകനും, ഇേദ്ദാവിെന്റ
മകനായ െസഖര്യാവും ്രപവചനങ്ങളാൽ അവർക്ക് േ്രപരണ നൽകി
അത് സാദ്ധ്യമാക്കി തീർത്തു. അവർ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
കല്പന്രപകാരവും, േകാെരശിെന്റയും,ദാര്യാേവശിെന്റയും,പാർസിരാജാവായ
അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവിെന്റയും കല്പന്രപകാരവും അത് പണിതുതീർത്തു.
15 ദാര്യാേവശ ്രാജാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട ആറാം ആണ്ടിൽ ആദാർമാസം
മൂന്നാം തിയ്യതി ഈ ആലയം പണിതുതീർന്നു. 16 യി്രസാേയൽമക്കള ം,
പുേരാഹിതന്മാരും, േലവ്യരും േശഷം ്രപവാസികള ം, സേന്താഷേത്താെട
ഈ ൈദവാലയത്തിെന്റ ്രപതിഷ്ഠ കഴിച്ച . 17 ഈ ൈദവാലയത്തിെന്റ
്രപതിഷ്ഠയ്ക്ക് നൂറ് കാളകെളയും. ഇരുനൂറ് ആട്ട െകാറ്റന്മാെരയും, നാനൂറ്
കുഞ്ഞാടുകെളയും യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങള െട എണ്ണത്തിെനാത്തവണ്ണം,
എല്ലായി്രസാേയലിന്നും േവണ്ടി പാപയാഗത്തിന്നായി പ്രന്തണ്ട്
െവള്ളാട്ട െകാറ്റന്മാെരയും യാഗം കഴിച്ച 18 േമാെശയുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല അവർ െയരൂശേലമിലുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷക്ക് പുേരാഹിതന്മാെര ഗണമനുസരിച്ച ം േലവ്യെരയും അവരുെട
്രകമ്രപകാരവും നിയമിച്ച .
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19 ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി ്രപവാസികൾ െപസഹ ആചരിച്ച .
20 പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും തങ്ങെള ശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു; എല്ലാവരും
നിയമ്രപകാരം ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു; അവർ സകല്രപവാസികൾക്കും,
തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർക്കും തങ്ങൾക്കും
േവണ്ടി െപസഹ അറുത്തു. 21 അങ്ങെന ്രപവാസത്തിൽനിന്ന്
മടങ്ങിവന്ന യി്രസാേയൽമക്കള ം, യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന,് േദശെത്ത ജനതകള െട അശുദ്ധി
ഉേപക്ഷിച്ച് വന്നവർ ഒെക്കയും െപസഹ ഭക്ഷിച്ച . 22 യേഹാവ
അവെര സേന്താഷിപ്പിക്കുകയും, യി്രസാേയലിൻ ൈദവമായ
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെന്റ പണിയിൽ അവെര സഹായിേക്കണ്ടതിന്
അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ* ഹൃദയെത്ത അവർക്ക് അനുകൂലമാക്കുകയും
െചയ്തതിനാൽ, അവർ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾ ഏഴു
ദിവസംസേന്താഷേത്താെടആചരിച്ച .

7
1അതിനുേശഷം പാർസിരാജാവായഅർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട
കാലത്ത് എ്രസാ ബാേബലിൽനിന്ന് വന്നു. അവൻ െസരായാവിെന്റ മകൻ;
െസരായാവ് അസര്യാവിെന്റ മകൻ; അസര്യാവ് ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകൻ;
2ഹിൽക്കീയാവ് ശല്ല മിെന്റ മകൻ; ശല്ല ം സാേദാക്കിെന്റ മകൻ; സാേദാക്ക്
അഹീത്തൂബിെന്റ മകൻ; 3അഹീത്തൂബ് അമര്യാവിെന്റ മകൻ; അമര്യാവ്
അസര്യാവിെന്റമകൻ;അസര്യാവ് െമരാേയാത്തിെന്റമകൻ; 4െമരാെയാത്ത്
െസരഹ്യാവിെന്റ മകൻ; െസരഹ്യാവ് ഉസ്സിയുെട മകൻ; 5 ഉസ്സി ബുക്കിയുെട
മകൻ;ബുക്കിഅബീശൂവയുെട മകൻ;അബീശൂവഫീെനഹാസിെന്റ മകൻ;
ഫീെനഹാസ്എെലയാസാരിെന്റമകൻ;എെലയാസർമഹാപുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ മകൻ. 6 എ്രസാ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നല്കിയ േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു ശാസ്്രതി
ആയിരുന്നു; അവെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട ൈക അവന്
അനുകൂലമായിരിക്കുകയാൽ രാജാവു അവെന്റ അേപക്ഷ ഒെക്കയും
നല്കി. 7 യി്രസാേയൽമക്കളിലും, പുേരാഹിതന്മാരിലും, േലവ്യരിലും
സംഗീതക്കാരിലും, വാതിൽകാവല്ക്കാരിലും, ൈദവാലയദാസന്മാരിലും
ചിലർ അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിെന്റ ഏഴാം ആണ്ടിൽ െയരൂശേലമിൽ
വന്നു. 8അവൻ െയരൂശേലമിൽ വന്നത് അഞ്ചാം മാസമായിരുന്നു; അത്
രാജാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട ഏഴാം ആണ്ടായിരുന്നു. 9 ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം
തിയ്യതി അവൻ ബാേബലിൽനിന്ന് യാ്രത പുറെപ്പട്ട ; തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ൈക തനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവൻ അഞ്ചാം മാസം
ഒന്നാം തിയ്യതി െയരൂശേലമിൽ എത്തി. 10 യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം
പരിേശാധിപ്പാനും, അത് അനുസരിച്ച് നടപ്പാനും, യി്രസാേയലിൽ അതിെന്റ
ചട്ടങ്ങള ംവിധികള ം ഉപേദശിക്കുവാനുംഎ്രസാ മനസ്സ െവച്ചിരുന്നു.

11 യി്രസാേയലിേനാടുള്ള യേഹാവയുെട കല്പനകള െടയും
ചട്ടങ്ങള െടയും വാക്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധശാസ്്രതീയായ എ്രസാപുേരാഹിതന,്
അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവ് െകാടുത്ത എഴുത്തിെന്റ പകർപ്പ:്

* 6. 22 അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ഇത് അസ്സിറിയ രാജാക്കന്മാരുെട പിന് ഗാമിയായ ഒരു
േപര ്ഷ്യന ്രാജാവിെനക്കുറിച്ച ള്ള ഒരു പരാമര ്ശമാണ് . അസ്സിറിയ രാജ്യം ആദ്യം ബാബിേലാന്യരും
പിന്നീട് േപര ്ഷ്യരുംൈകവശമാക്കിയിരുന്നു.
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12 “രാജാധിരാജാവായ അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവ് സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ശാസ്്രതീയായ എ്രസാപുേരാഹിതന് എഴുതുന്നത:്
“സമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട” 13 നമ്മുെട രാജ്യത്തുള്ള യി്രസാേയൽജനത്തിലും,
പുേരാഹിതന്മാരിലും, േലവ്യരിലും, െയരൂശേലമിേലക്ക് േപാകുവാൻ
മനസ്സള്ളവെരല്ലാവരും നിേന്നാടുകൂെട േപാകുന്നതിന് ഞാൻ കല്പന
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 14നിെന്റ ൈകവശം ഇരിക്കുന്ന നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം െയഹൂദയിെലയും െയരൂശേലമിെലയും കാര്യം
അേന്വഷിപ്പാനും രാജാവും തെന്റ ഏഴ് മ്രന്തിമാരും നിെന്ന അയക്കുന്നു
15 നീ േപാകുേമ്പാൾ, െയരൂശേലമിൽ അധിവസിക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവത്തിന് ഔദാര്യമായി െകാടുത്തിരിക്കുന്ന െവള്ളിയും െപാന്നും,
16 ബാേബൽ സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന െവള്ളിയും
െപാന്നും എല്ലാം, െയരൂശേലമിൽ തങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ആലയം
വെകക്ക് ജനവും പുേരാഹിതന്മാരും തരുന്ന ഔദാര്യദാനങ്ങേളാടുകൂെട
െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യണം. 17ആകയാൽ നീ ജാ്രഗതേയാെട ആ
്രദവ്യംെകാണ്ട് കാളകെളയും ആട്ട െകാറ്റന്മാെരയും കുഞ്ഞാടുകെളയും
അവയ്ക്കു േവണ്ടുന്ന േഭാജനയാഗങ്ങെളയും പാനീയയാഗങ്ങെളയും
വാങ്ങി, െയരൂശേലമിലുള്ള നിങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അർപ്പിക്കണം. 18 േശഷിച്ച െവള്ളിയും
െപാന്നുംെകാണ്ട് നിനക്കും നിെന്റ സേഹാദരന്മാർക്കും ഉചിതെമന്നു
േതാന്നുന്ന രീതിയിൽ, നിങ്ങള െട ൈദവത്തിനു ്രപസാദമായത്
െചയ്തുെകാള്ള വിൻ. 19 നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല
ശു്രശൂെഷക്കായിട്ട് നിെന്റ ൈകവശം തന്നിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം
നീ െയരൂശേലമിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ ഏല്പിക്കണം.
20 നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിന് കൂടുതലായി േവണ്ടി വരുന്നത്
എല്ലാം നീ രാജാവിെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്ന് െകാടുത്തുെകാേള്ളണം.
21 അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവായ നാം നദിക്കു അക്കെരയുള്ള സകല
ഭണ്ഡാരവിചാരകന്മാർക്കും കല്പന െകാടുക്കുന്നെതെന്തന്നാൽ:
സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ശാസ്്രതിയായ
എ്രസാപുേരാഹിതൻ ആവശ്യെപ്പടുന്നതനുസരിച്ച് ഏകേദശം 3,400
കിേലാ്രഗാം* െവള്ളി, ഏകേദശം 1,000 കിേലാ്രഗാം േഗാതമ്പ†്, 2,000 ലിറ്റര ്
വീഞ്ഞ‡്, 2,000 ലിറ്റര ്എണ്ണ § 22ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ കൃത്യമായി
െകാടുക്കാൻ ്രശദ്ധിേക്കണം. 23 രാജാവിെന്റയും തെന്റ പു്രതന്മാരുെടയും
രാജ്യത്തിേന്മൽേ്രകാധംവരാതിരിേക്കണ്ടതിന്സ്വർഗ്ഗത്തിെലൈദവത്തിെന്റ
കല്പന്രപകാരം ൈദവാലയത്തിന് േവണ്ടെതാെക്കയും കൃത്യമായി
െചേയ്യണ്ടതാകുന്നു. 24 പുേരാഹിതന്മാർ, േലവ്യർ, സംഗീതക്കാർ,
വാതിൽകാവല്ക്കാർ, ൈദവാലയദാസന്മാർ എന്നിവർക്കും ൈദവത്തിെന്റ
ഈആലയത്തിൽശു്രശൂഷിക്കുന്നആർക്കുംകരേമാനികുതിേയാചുങ്കേമാ
ചുമത്തുന്നത് വിഹിതമല്ലഎന്നും നാം നിങ്ങൾക്ക്അറിവ് തരുന്നു. 25നീേയാ
എ്രസേയ, നിനക്ക് നിെന്റ ൈദവം നല്കിയ ജ്ഞാന്രപകാരം നദിക്കക്കെര
പാർക്കുന്ന സകലജനത്തിന്നും, നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണങ്ങെള
അറിയുന്ന ഏവർക്കും തേന്ന, ന്യായം പാലിച്ച െകാടുേക്കണ്ടതിന്

* 7. 21 ഏകേദശം 3,400കിേലാ്രഗാം നൂറ് താലന്ത് † 7. 21 ഏകേദശം 1,000കിേലാ്രഗാം േഗാതമ്പ്
നൂറു േകാര ്േഗാതമ്പ് ‡ 7. 21 2,000ലിറ്റര് വീഞ്ഞ് നൂറ് ബത്ത് വീഞ്ഞ് § 7. 21 2,000ലിറ്റര് എണ്ണ
നൂറ്ബത്ത്എണ്ണ
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അധികാരികെളയും ന്യായാധിപന്മാെരയും നിയമിേക്കണം; ന്യായ്രപമാണം
അറിയാത്തവർേക്കാ, നിങ്ങൾ അവെയ ഉപേദശിച്ച െകാടുേക്കണം.
26 എന്നാൽ നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണവും രാജാവിെന്റ
നിയമവും അനുസരിക്കാത്ത ഏവെനയും കർശനമായി വിസ്തരിച്ച്
മരണേമാ, നാടുകടത്തേലാ, സ്വത്ത് കണ്ടുെകട്ടേലാ, തടേവാ അവന്
കല്പിേക്കണ്ടതാകുന്നു.

27 െയരൂശേലമിെല യേഹാവയുെട ആലയം അലങ്കരിേക്കണ്ടതിന*്
ഇങ്ങെന രാജാവിന് േതാന്നിക്കുകയും രാജാവിെന്റയും തെന്റ
മ്രന്തിമാരുെടയും രാജാവിെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാരുെടയും ദയ എനിക്ക്
ലഭിക്കുമാറാക്കുകയും െചയ്ത നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ. 28ഇങ്ങെന എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ൈക എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ൈധര്യെപ്പട്ട്
എേന്നാടുകൂെട േപാേരണ്ടതിന് യി്രസാേയലിെല ചില തലവന്മാെര
കൂട്ടിവരുത്തി.

8
1അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട കാലത്ത് ബാേബലിൽനിന്ന്
എേന്നാടുകൂെട േപാന്നപിതൃഭവനത്തലവന്മാരും,അവരുെടവംശാവലികള ം
ഇ്രപകാരം ആകുന്നു: 2 ഫീെനഹാസിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ േഗർേശാം;
ഈഥാമാരിെന്റപു്രതന്മാരിൽദാനീേയൽ; ദാവീദിെന്റപു്രതന്മാരിൽഹത്തൂശ;്
3 െശഖന്യാവിെന്റ പു്രതൻ പേറാശിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ െസഖര്യാവും,
അവേനാടുകൂെട വംശാവലിയിൽ േരഖെപടുത്തിയിരുന്ന നൂറ്റമ്പത്
പുരുഷന്മാരും. 4 പഹത്ത്-േമാവാബിെന്റ പു്രതൻ െസരഹ്യാവിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ എെല്യേഹാേവനായിയും അവേനാടുകൂെട ഇരുനൂറ്
പുരുഷന്മാരും, 5 െശഖന്യാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ യഹസീേയലും,
അവേനാടുകൂെട മുന്നൂറ് പുരുഷന്മാരും. 6 ആദീെന്റ പു്രതന്മാരിൽ,
േയാനാഥാെന്റ മകൻ ഏെബദും അവേനാടുകൂെട അമ്പത് പുരുഷന്മാരും.
7 ഏലാമിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ, അഥല്യാവിെന്റ മകൻ െയശയ്യാവും
അവേനാടുകൂെട എഴുപത് പുരുഷന്മാരും. 8 െശഫത്യാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ,
മീഖാേയലിെന്റ മകൻ െസബദ്യാവും അവേനാടുകൂെട എൺപത്
പുരുഷന്മാരും. 9 േയാബാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ, െയഹീേയലിെന്റ
മകൻ ഓബദ്യാവും അവേനാടുകൂെട ഇരുനൂറ്റിപതിെനട്ട് പുരുഷന്മാരും.
10 െശേലാമീത്തിNTE പു്രതൻ െബൻ േയാസിഫ്യാവും, അവേനാടുകൂെട
നൂറ്ററുപത് പുരുഷന്മാരും. 11 േബബായിയുെട പു്രതന്മാരിൽ, െസഖര്യാവും
അവേനാടുകൂെട ഇരുപെത്തട്ട് പുരുഷന്മാരും. 12 അസ്ഗാദിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ, ഹക്കാതാെന്റ മകൻ േയാഹാനാനും, അവേനാടുകൂെട
നൂറ്റിപ്പത്ത് പുരുഷന്മാരും. 13 അേദാനീക്കാമിെന്റ അവസാനെത്ത
പു്രതന്മാരിൽ എലീേഫെലത്ത,് െയയീേയൽ, െശമയ്യാവ് എന്നിവരും
അവേരാടുകൂെട അറുപത് പുരുഷന്മാരും. 14 ബിഗ്വായുെട പു്രതന്മാരിൽ
ഊഥായിയും,സബൂദുംഅവേരാടുകൂെടഎഴുപത് പുരുഷന്മാരും.

15ഇവെരഞാൻഅഹവായിേലക്ക് ഒഴുകുന്നആറ്റിന്നരിെകകൂട്ടിവരുത്തി;
അവിെട ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം പാളയമടിച്ച് പാർത്തു; ഞാൻ
ജനെത്തയും പുേരാഹിതന്മാെരയും പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ, േലവ്യരിൽ

* 7. 27 അലങ്കരിേക്കണ്ടതിന് മഹത്ത്വീകരിേക്കണ്ടതിന്



എ്രസാ 8:16 745 എ്രസാ 8:29

ആെരയും അവിെട കണ്ടില്ല. 16 അേപ്പാൾ ഞാൻ എലീേയെസർ,
അരീേയൽ, െശമയ്യാവു, എൽനാഥാൻ, യാരീബ,് എൽനാഥാൻ, നാഥാൻ,
െസഖര്യാവു, െമശുല്ലാം എന്നീ നായകന്മാേരയും ജ്ഞാനികളായ
േയായാരീബ,് എൽനാഥാൻ എന്നിവെരയും വിളിപ്പിച്ച , 17 അവെര
കാസിഫ്യാ എന്ന സ്ഥലെത്ത ്രപധാനിയായ, ഇേദ്ദാവിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ച ; നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിനുേവണ്ടി ശു്രശൂഷകന്മാെര
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് അവർ കാസിഫ്യയിെല ഇേദ്ദാേവാടും, അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ ൈദവാലയദാസന്മാേരാടും പറേയണ്ട വാക്കുകൾ
അവർക്ക് ഉപേദശിച്ച െകാടുത്തു. 18 ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ൈക
ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നതിനാൽ അവർ യി്രസാേയലിെന്റ മകൻ
േലവിയുെടമകൻമഹ്ലിയുെടപു്രതന്മാരിൽവിേവകശാലിയായേശരബ്യാവും,
അവെന്റ പു്രതന്മാർ, സേഹാദരന്മാർ 19 ഇങ്ങെന പതിെനട്ട േപെരയും,
െമരാരിയുെട പു്രതന്മാരിൽ, ഹശബ്യാവും, അവേനാടുകൂെട െയശയ്യാവ,്
അവെന്റ പു്രതന്മാർ, സേഹാദരന്മാർ 20 ഇങ്ങെന ഇരുപതുേപെരയും,
ദാവീദും ്രപഭുക്കന്മാരും േലവ്യർക്ക് ശു്രശൂഷക്കാരായി െകാടുത്ത
ൈദവാലയദാസന്മാരിൽ ഇരുനൂറ്റിരുപതുേപേരയും ഞങ്ങള െട അടുക്കൽ
കൂട്ടി െകാണ്ടുവന്നു;അവരുെട എല്ലാം േപരു വിവരം േരഖെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.
21 അനന്തരം ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങെളത്തെന്ന
വിനയെപ്പടുേത്തണ്ടതിനും, ഞങ്ങള ം ഞങ്ങള െട കുഞ്ഞുകുട്ടികള ം
സകലസമ്പത്തും സുരക്ഷിതമാകുവാനും ൈദവേത്താട് ശുഭയാ്രത
യാചിേക്കണ്ടതിനും േവണ്ടി, ഞാൻ അഹവാ ആറ്റരികത്തു വച്ച് ഒരു
ഉപവാസം ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തി. 22 ഞങ്ങള െട ൈദവം, അവിടുെത്ത
അേന്വഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും അനുകൂലമായും, ഉേപക്ഷിക്കുന്ന
ഏവർക്കും ്രപതികൂലമായും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ രാജാവിേനാട്
പറഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട,് വഴിയിൽ ശ്രതുവിെന്റ േനെര ഞങ്ങെള
സഹായിക്കുവാൻ അകമ്പടിയായി പടയാളികെളയും കുതിരേച്ചവകെരയും
രാജാവിേനാട് അേപക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചിരുന്നു. 23 അങ്ങെന
ഞങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് ഞങ്ങള െട ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിച്ച ; അവിടുന്ന്
ഞങ്ങള െട ്രപാർത്ഥന േകട്ട . 24 പിെന്ന ഞാൻ പുേരാഹിതന്മാരുെട
്രപധാനികളിൽ േശെരബ്യാെവയും, ഹശബ്യാെവയും അവേരാടുകൂെട
അവരുെട സേഹാദരന്മാരിൽ പത്തുേപെരയും െതരെഞ്ഞടുത്തു.
25 രാജാവും, അവെന്റ മ്രന്തിമാരും, ്രപഭുക്കന്മാരും അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന
യി്രസാേയല്യർ ഒെക്കയും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിനായി
അർപ്പിച്ചിരുന്ന വഴിപാടായ െവള്ളിയും െപാന്നും ഉപകരണങ്ങള ം ഞാൻ
അവർക്ക് തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 26ഞാൻ അവരുെട കയ്യിൽ അറുനൂറ്റമ്പത്
താലന്ത് െവള്ളിയും, നൂറ് താലന്ത് െവള്ളിയുപകരണങ്ങള ം, നൂറ്
താലന്ത് െപാന്നും 27 ഏകേദശം 8. 5 കിേലാ്രഗാം സ്വര് ണ്ണ നാണയങ്ങള് *
വിലയുള്ള ഇരുപത് െപാൻപാ്രതങ്ങള ം, െപാന്നുേപാെല വിലയുള്ള
മിനുക്കിയ താ്രമംെകാണ്ടുള്ള രണ്ട് പാ്രതങ്ങള ം തൂക്കിെക്കാടുത്തു.
28 ഞാൻ അവേരാട:് “നിങ്ങൾ ൈദവത്തിന് വിശുദ്ധന്മാരാകുന്നു;
ഉപകരണങ്ങള ം വിശുദ്ധം തേന്ന; െവള്ളിയും െപാന്നും നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് ഔദാര്യദാനമാകുന്നു;
29 നിങ്ങൾ അവെയ െയരൂശേലമിൽ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല

* 8. 27 ഏകേദശം 8. 5കിേലാ്രഗാംആയിരം തങ്കക്കാശ്
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അറകളിൽ പുേരാഹിതന്മാരുെടയും േലവ്യരുെടയും ്രപധാനികൾക്കും
യി്രസാേയലിെന്റ പിതൃഭവന്രപഭുക്കന്മാർക്കും തൂക്കി ഏല്പിക്കുംവെര
ജാഗരിച്ച കാത്തുെകാൾവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 30 അങ്ങെന
പുേരാഹിതന്മാരും, േലവ്യരും ആ െവള്ളിയും െപാന്നും ഉപകരണങ്ങള ം
െയരൂശേലമിൽ ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന് തൂക്ക്രപകാരംഏറ്റ വാങ്ങി.

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

9
1ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചേശഷം ്രപമാണികൾ എെന്റ അടുക്കൽവന്ന:്

“യി്രസാേയൽ ജനവും, പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും േദശനിവാസികളിൽ
നിന്ന് േവർെപടാെത കനാന്യർ, ഹിത്യർ, െപരിസ്യർ, െയബൂസ്യർ,
അേമ്മാന്യർ, േമാവാബ്യർ, മി്രസയീമ്യർ, അേമാര്യർ എന്നിവരുെട
േമ്ലച്ഛ്രപവൃത്തികൾ െചയ്തുവരുന്നു. 2ഈജനതകള െട പു്രതിമാെരഅവർ
തങ്ങൾക്കും തങ്ങള െട പു്രതന്മാർക്കും ഭാര്യമാരായി എടുത്തതുെകാണ്ട,്
വിശുദ്ധസന്തതി* േദശനിവാസികേളാട് ഇടകലരുവാൻ കാരണമായി;
അധിപതികള ം ്രപമാണികള ം തെന്നയാണ് ഈ അപരാധത്തിൽ
മുൻപന്മാരായിരിക്കുന്നത”്എന്നും പറഞ്ഞു. 3ഈവർത്തമാനം േകട്ടേപ്പാൾ
ഞാൻഎെന്റവസ്്രതവും േമലങ്കിയും കീറിഎെന്റതലയിലും താടിയിലുമുള്ള
േരാമം വലിച്ച പറിച്ച് സ്തംഭിച്ച് ഇരുന്നുേപായി. 4 ്രപവാസികള െട
അകൃത്യം നിമിത്തം യി്രസാേയലിൻൈദവത്തിെന്റ വചനത്തിൽ
വിെറക്കുന്നവെരാെക്കയും എെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി; എന്നാൽ
ഞാൻ സന്ധ്യായാഗം വെര അങ്ങെന തെന്ന ഇരുന്നു. 5 സന്ധ്യായാഗ
സമയത്ത് ഞാൻ എെന്റ ഉപവാസം െവടിഞ്ഞ,് എഴുേന്നറ്റ് കീറിയ

* 9. 2 വിശുദ്ധസന്തതി വിശുദ്ധതലമുറ
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വസ്്രതേത്താടും േമലങ്കിേയാടും കൂെട മുട്ട കുത്തി എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ൈക മലർത്തി പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 6 “എെന്റ
ൈദവേമ, തിരുമുഖേത്തക്ക് േനാക്കുവാൻ ലജ്ജിക്കത്തക്കവണ്ണം
ഞങ്ങൾ അപമാനിതരായിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച,്
ഞങ്ങള െട തലക്കുമീെത കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള െട കുറ്റം
ആകാശേത്താളം വളർന്നിരിക്കുന്നു. 7 ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
കാലം മുതൽ ഇന്നുവെരയും ഞങ്ങൾ വലിയ കുറ്റക്കാരായിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം ഞങ്ങള ം ഞങ്ങള െട രാജാക്കന്മാരും
പുേരാഹിതന്മാരും ഇേപ്പാഴുള്ളതുേപാെല അന്യരാജാക്കന്മാരുെട
കയ്യിൽ വാളിനും ്രപവാസത്തിനും കവർെച്ചക്കും അപമാനത്തിനും
ഏല്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 8 ഇേപ്പാേഴാ, ഞങ്ങള െട ൈദവം ഞങ്ങള െട
കണ്ണ കെള ്രപകാശിപ്പിേക്കണ്ടതിനും, ഞങ്ങള െട അടിമത്തത്തിൽ
ഞങ്ങൾക്കല്പെമാരു ജീവശക്തി നല്േകണ്ടതിനും ഞങ്ങളിൽ ഒരു
േശഷിപ്പിെന രക്ഷിച്ച് തെന്റ വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥാനം തരുവാൻ
തക്കവണ്ണം ക്ഷണേനരേത്തക്ക് ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ കൃപ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 9ഞങ്ങൾഅടിമകൾആയിരുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങള െട
ൈദവംഅടിമത്തത്തിൽഞങ്ങെളതള്ളിക്കളയാെത,ൈദവത്തിന്ആലയം
പണിയുകയും അതിെന്റ ശൂന്യങ്ങെള നന്നാക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന്
ഞങ്ങൾക്ക് ൈചതന്യം വരുത്തുവാനും െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും
ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സേങ്കതം തരുവാനും പാർസിരാജാക്കന്മാരുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ ഞങ്ങേളാട് ദയ കാണിക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. 10 ഇേപ്പാൾ
ഞങ്ങള െട ൈദവേമ, ഇതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് പറേയണ്ടു? 11 നിങ്ങൾ
ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശം നിവാസികള െട മലിനതയാലും ഒരു
അറ്റം മുതൽ മെറ്റ അറ്റംവെര േമ്ലച്ഛതയാലും അവരുെട അശുദ്ധിയാലും
മലിനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12 ആകയാൽ നിങ്ങൾ ശക്തിെപ്പട്ട് േദശത്തിെന്റ
നന്മ അനുഭവിച്ച് അത് എേന്നക്കും നിങ്ങള െട മക്കൾക്ക് അവകാശമായി
െവേച്ചേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങള െട പു്രതിമാെര അവരുെട പു്രതന്മാർക്ക്
െകാടുക്കാെതയും അവരുെട പു്രതിമാെര നിങ്ങള െട പു്രതന്മാർ
എടുക്കാെതയും അവരുെട സമാധാനവും നന്മയും ഒരിക്കലും
ആ്രഗഹിക്കാെതയും ഇരിേക്കണം’ എന്നിങ്ങെന അങ്ങയുെട ദാസന്മാരായ
്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്ത കല്പനകെള ഞങ്ങൾ
ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ. 13 ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങള െട ദുഷ്്രപവൃത്തികള ം
മഹാപാതകവും േഹതുവായി ഇെതല്ലാം ഞങ്ങള െടേമൽ വന്നേശഷം
ഞങ്ങള െട ൈദവേമ, അങ്ങ് ഞങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾക്ക് തക്കവണ്ണം
ഞങ്ങെള ശിക്ഷിക്കാെത ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങെന ഒരു േശഷിപ്പിെന
തന്നിരിെക്ക 14 ഞങ്ങൾ അവിടെത്ത കല്പനകെള വീണ്ടും ലംഘിക്കയും
ഈ േമ്ലച്ഛത െചയ്യന്ന ജാതികേളാട് സംബന്ധം കൂടുകയും െചയ്യാേമാ?
െചയ്താൽ ഒരു േശഷിേപ്പാ, െതറ്റി ഒഴിഞ്ഞവേരാ ഇല്ലാെതഅങ്ങ്ഞങ്ങെള
മുടിച്ച കളയുേവാളം ഞങ്ങേളാടു േകാപിക്കയില്ലേയാ? 15 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങ് നീതിമാൻ; ഞങ്ങേളാ ഇന്നെത്ത േപാെല
െതറ്റി ഒഴിഞ്ഞഒരു േശഷിപ്പേ്രത;ഞങ്ങള െട െതറ്റ കള മായി ഇതാ,ഞങ്ങൾ
അങ്ങയുെട മുമ്പാെക നിൽക്കുന്നു; ഇങ്ങെന ആർക്കും അങ്ങയുെട
സന്നിധിയിൽനില്പാൻകഴിവില്ലേല്ലാ.
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10
1 എ്രസാ ഇങ്ങെന ൈദവാലയത്തിന് മുമ്പിൽ വീണുകിടന്ന് കരഞ്ഞു
്രപാർത്ഥിക്കയും ഏറ്റ പറയുകയും െചയ്തേപ്പാൾ പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം
ൈപതങ്ങള മായി യി്രസാേയല്യരുെട ഏറ്റവും വലിേയാരു സഭ അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നുകൂടി; അവർ വളെര കരഞ്ഞു. 2അേപ്പാൾ ഏലാമിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ഒരുവനായ െയഹീേയലിെന്റ മകൻ െശഖന്യാവ് എ്രസേയാട്
പറഞ്ഞത് “നാംനമ്മുെടൈദവേത്താട് േ്രദാഹംെചയ്ത,് േദശനിവാസികളിൽ
നിന്ന് അന്യജാതിക്കാരത്തികെള വിവാഹം െചയ്തിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും
ഈ കാര്യത്തിൽ യി്രസാേയലിന് ഇനിയും ്രപത്യാശയുണ്ട.് 3 ഇേപ്പാൾ
ആ സ്്രതീകെളയും അവരിൽനിന്ന് ജനിച്ചവെരയും, യജമാനെന്റയും
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ കല്പനയിൽ ഭയെപ്പടുന്നവരുെടയും ഉപേദശ്രപകാരം
നീക്കിക്കളവാൻ നമ്മുെട ൈദവേത്താട് നാം ഒരു നിയമം െചയ്യ ക; അത്
ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച് നടക്കെട്ട. 4 എഴുേന്നല്ക്ക; ഇത് നിെന്റ
ചുമതല ആകുന്നു; ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തുണയായിരിക്കും; ൈധര്യെപ്പട്ട്
്രപവർത്തിക്ക. 5 അങ്ങെന എ്രസാ എഴുേന്നറ്റ് ഈ വാക്കുേപാെല
െചേയ്യണ്ടതിന് പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും ്രപമാണികെളയും
എല്ലാ യി്രസാേയല്യെരയും െകാണ്ട് സത്യംെചയ്യിച്ച ; അവർ സത്യംെചയ്തു.
6എ്രസാൈദവാലയത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്എഴുേന്നറ്റ് എല്യാശീബിെന്റ മകൻ
െയേഹാഹാനാെന്റ മുറിയിൽ െചന്ന്, ്രപവാസികള െട കുറ്റങ്ങൾ നിമിത്തം
ദുഃഖിച്ച െകാണ്ട് അപ്പം തിന്നാെതയും െവള്ളം കുടിക്കാെതയുമിരുന്നു.
7 അനന്തരം സകല്രപവാസികള ം െയരൂശേലമിൽ വന്നുകൂേടണം
എന്നും 8 ്രപമാണികള െടയും മൂപ്പന്മാരുെടയും നിർേദ്ദശ്രപകാരം
മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ആെരങ്കിലും വരാെതയിരുന്നാൽ, അവെന്റ
വസ്തുവകകൾ കണ്ടുെകട്ട കയും അവെന ്രപവാസികള െട സഭയിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കുകയും െചയ്യ െമന്നും െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും
്രപസിദ്ധമാക്കി. 9 അങ്ങെന െയഹൂദയുെടയും െബന്യാമീെന്റയും
സകലപുരുഷന്മാരും മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം െയരൂശേലമിൽ വന്നു; അത്
ഒമ്പതാം മാസം ഇരുപതാം തീയതി ആയിരുന്നു; സകലജനവും ആ
കാര്യം നിമിത്തവും െപരുമഴയാലും വിെറച്ച െകാണ്ട് ൈദവാലയത്തിെന്റ
മുറ്റത്ത് ഇരുന്നു. 10അേപ്പാൾ എ്രസാപുേരാഹിതൻ എഴുേന്നറ്റ് അവേരാട്
“നിങ്ങൾ േ്രദാഹംെചയ്ത് യി്രസാേയലിെന്റ കുറ്റെത്ത വർദ്ധിപ്പിച്ച്
അന്യജാതിക്കാരായ സ്്രതീകെള വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 11ആകയാൽ
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
പാപംഏറ്റ പറഞ്ഞ്അവിടെത്തഇഷ്ടംഅനുസരിച്ച് േദശനിവാസികേളാടും,
അന്യജാതിക്കാരത്തികേളാടും േവർെപടുകയും െചയ ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു.
12 അതിന് സർവ്വസഭയും ഉറെക്ക ഉത്തരം പറഞ്ഞത് “നീ ഞങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞത് േപാെല തേന്ന ഞങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കും. 13 എങ്കിലും ജനം
വളെരയും,ഇത്വന്മഴയുെടകാലവുംആകുന്നു;പുറത്ത്നില്പാൻഞങ്ങൾക്ക്
കഴിവില്ല;ഈകാര്യത്തിൽഞങ്ങൾഅേനകരുംലംഘനംെചയ്തിരിക്കയാൽ
ഇത് ഒേന്നാ രേണ്ടാ ദിവസംെകാണ്ട് തീരുന്ന സംഗതിയുമല്ല. 14ആകയാൽ
ഞങ്ങള െട സഭകള െട തലവന്മാർ മാ്രതം നില ്ക്കെട്ട; ഈ കാര്യം
നിമിത്തം നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ കഠിനേകാപം ഞങ്ങെള വിട്ട മാറും
വെര, ഞങ്ങള െട പട്ടണങ്ങളിൽ അന്യജാതിക്കാരത്തികെള വിവാഹം
കഴിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവേരാടുകൂെട അതാതിടങ്ങളിെല
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മൂപ്പന്മാരും ന്യായാധിപതിമാരും നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട സമയങ്ങളിൽ
വരെട്ട. 15 ഈ നിർേദ്ദശെത്ത അസാേഹലിെന്റ മകൻ േയാനാഥാനും
തിക്ക്വയുെട മകൻ യഹ്െസയാവും മാ്രതം എതിർത്തു; െമശുല്ലാമും
ശെബ്ബഥായി എന്ന േലവ്യനും അവെര അനുകൂലിച്ച . 16 അനന്തരം
്രപവാസികൾ അങ്ങെന തേന്ന െചയ്തു; എ്രസാപുേരാഹിതനും ചില
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും േചർന്ന് ഓേരാ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും
അതതിെന്റ തലവന്മാെര േപരുേപരായി തിരെഞ്ഞടുത്തു; അവർ ഈ
കാര്യം പരിേശാധിക്കുവാൻ പത്താം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി േയാഗംകൂടി.
17 ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി തേന്ന അന്യജാതിക്കാരത്തികെള
വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്ന സകലപുരുഷന്മാരുെടയും വിവരങ്ങൾ അേന്വഷിച്ച
തീർത്തു. 18 പുേരാഹിതന്മാരുെട പു്രതന്മാരിൽ അന്യജാതിക്കാരത്തികെള
വിവാഹം കഴിച്ചവരാെരന്നാൽ: േയാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയശുവയുെട
പു്രതന്മാരിലും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിലും; മയേശയാവ,് എലീേയെസർ,
യാരീബ,് െഗദല്യാവ് എന്നിവർ. 19ഇവർതങ്ങള െട ഭാര്യമാെര ഉേപക്ഷിക്കാം
എന്ന് സമ്മതിക്കുകയും തങ്ങള െട െതറ്റിന് ്രപായശ്ചിത്തമായി ഓേരാ
ആട്ട െകാറ്റെന യാഗം കഴിക്കുകയും െചയ്തു. 20ഇേമ്മരിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ:
ഹനാനി, െസബദ്യാവ.് 21ഹാരീമിെന്റപു്രതന്മാരിൽ: മയേശയാവ,്ഏലീയാവ്,
െശമയ്യാവ,് െയഹീേയൽ, ഉസ്സീയാവ.് 22 പശ്ഹൂരിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ:
എേല്യാേവനായി, മയേശയാവ,് യിശ്മാേയൽ, െനഥനേയൽ, േയാസാബാദ്,
എെലയാസാ. 23േലവ്യരിൽേയാസാബാദ്,ശിെമയി,െകലീതാഎന്നു േപരുള്ള
േകലായാവ,് െപഥഹ്യാവ,് െയഹൂദാ, എലീേയെസർ. 24 സംഗീതക്കാരിൽ:
എല്യാശീബ.് വാതിൽകാവല്ക്കാരിൽ: ശല്ല ം, േതെലം, ഊരി. 25 മറ്റ്
യി്രസാേയല്യർ പേരാശിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ: രമ്യാവ,് യിശ്ശീയാവ,് മല്ക്കീയാവ്,
മീയാമീൻ, എെലയാസാർ, മല്ക്കീയാവ്, െബനായാവ.് 26 ഏലാമിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ: മഥന്യാവ,് െസഖര്യാവ,് െയഹീേയൽ,അബ്ദി, െയേരേമാത്ത,്
ഏലീയാവ.് 27 സഥൂവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ: എേല്യാേവനായി, എല്യാശീബ്,
മത്ഥന്യാവ,് െയേരേമാത്ത,് സാബാദ്, അസീസാ. 28 േബബായിയുെട
പു്രതന്മാരിൽ: െയേഹാഹാനാൻ, ഹനന്യാവ,് സബ്ബായി, അെഥലായി.
29 ബാനിയുെട പു്രതന്മാരിൽ: െമശുല്ലാം, മല്ല ക;് അദായാവ്, യാശൂബ്,
െശയാൽ, െയേരേമാത്ത.് 30 പഹത്ത്-േമാവാബിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ:
അദ്നാ, െകലാൽ, െബനായാവ,് മയേശയാവ,് മത്ഥന്യാവ,് െബസലേയൽ,
ബിന്നൂവി, മനെശ്ശ. 31 ഹാരീമിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ: എലീേയെസർ,
യിശ്ശീയാവു, മല്ക്കീയാവു, െശമയ്യാവു, ശിെമേയാൻ, 32 െബന്യാമീൻ,
മല്ല ക,് െശമര്യാവ്. 33ഹാശൂമിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ: മെത്ഥനായി, മത്ഥത്ഥാ,
സാബാദ,് എലീേഫെലത്ത,് െയേരമായി, മനെശ്ശ, ശിെമയി. 34ബാനിയുെട
പു്രതന്മാരിൽ: 35 മയദായി,അ്രമാം,ഊേവൽ, െബനായാവ,് 36 േബെദയാവ്,
െകലൂഹൂം, വന്യാവ്, െമേരേമാത്ത,് 37എല്യാശീബ,് മത്ഥന്യാവ,് െമത്ഥനായി,
38യാസൂ, ബാനി, ബിന്നൂവി, 39ശിെമയി, േശെലമ്യാവ,് നാഥാൻ,അദായാവ്,
40 മഖ്നെദബായി, ശാശായി, ശാരായി, 41 അസെരേയൽ, േശെലമ്യാവ്,
െശമര്യാവ,് 42ശല്ല ം,അമര്യാവ,് േയാേസഫ.് 43െനേബാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ:
െയയീേയൽ, മിത്ഥിത്ഥ്യാവ്, സാബാദ്, െസബീനാ, യദ്ദായി, േയാേവൽ,
െബനായാവ.് 44 ഇവർ എല്ലാവരും അന്യജാതിക്കാരത്തികെള വിവാഹം
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കഴിച്ചിരുന്നു;ചിലർക്ക്ഈഭാര്യമാരിൽനിന്ന് മക്കള ം ജനിച്ചിരുന്നു*.

* 10. 44 ചിലർക്ക് ഈ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് മക്കള ം ജനിച്ചിരുന്നു ഭാര്യമാരിലുണ്ടായ മക്കേളാെടാപ്പം
അവെരപറഞ്ഞയിച്ചിരുന്നു
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െനെഹമ്യാവ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച െനെഹമ്യാവ് തെന്നയാണ് ഈ
ചരി്രത പുസ്തകത്തിെന്റ എഴുത്തുകാരന് മിക്കയിടങ്ങളിലും തന ്െറ
ജീവിതാനുഭവങ്ങെളയാണ് അേദ്ദഹം വിവരിക്കുന്നത.് െനെഹമ്യാവിെന്റ
യവ്വനകാലവും മറ്റ പശ്ചാത്തലങ്ങള ം തീര് ത്തും അജ്ഞാതമാണ്.
അര ്ത്ഥഹ്ശഷ്ടാവിെന്റ െകാട്ടാരത്തിെല പാനപ്രതവഹകനായാണ് താന ്
രംഗേത്തക്ക് വരുന്നത.് (1:11-2:1). എ്രസായുെട പുസ്തകത്തിെന്റ
തുടര ്ച്ചയാണ് െനെഹമ്യാവ് അതുെകാണ്ട് തെന്ന രണ്ടും ഒരു രചനയുെട
ഭാഗങ്ങള ്ആകാെമന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് വാദിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 457-400.
േപര ്ഷ്യന് കാലഘട്ടത്തില ് ബാേബലില് നിന്നും തിരിച്ച വന്ന േശഷം
െയരുശേലമില ്വച്ചായിരിക്കാം രചനനടന്നിട്ട ള്ളത്.
സ്വീകര് ത്താവ്
ബാബിേലാണ് ്രപവാസത്തില ്നിന്നും മടങ്ങിവന്നജനത്തിനുേവണ്ടി.
ഉേദ്ദശം
തിെരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ൈദവജനേത്താടുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
െവളിെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ശക്തിയും സ്േനഹവും അവയ്ക്ക് അവേനാടുള്ള
ഉടമ്പടിയുെട ചുമതലകള ം വായനക്കാര ് തിരിച്ചറിയണം എന്നതാണ്
്രഗന്ഥകാരെന്റ ഉേദ്ദശം ൈദവം ്രപാര ്ത്ഥന േകൾക്കുന്നു. കല്പനകെള
്രപമാണിക്കുവാനാവശ്യമായെതല്ലാംനല്കുന്നുജനം ഒന്നിച്ച് വര ്ദ്ധിക്കുകയും
പരസ്പരം പങ്ക് വയ്ക്കുകയും േവണം. ൈദവജനത്തിനിടയില ്
സ്വാര ്ത്ഥതക്കു സ്ഥാനമില്ല. ധനവാന ്ദരി്രദെന ചൂഷണം െചയ്യരുത് എന്ന്
െനെഹമ്യാവ് ജനെത്ത ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
്രപേമയം
പുനര ്നിര് മ്മാണം
സംേക്ഷപം
1. െനെഹമ്യാവ്അധികാരത്തില് ഒന്നാംഘട്ടം — 1:1-12:47
2. െനെഹമ്യാവ്അധികാരത്തില് രണ്ടാംഘട്ടം — 13:1-31
1ഹഖല്യാവിെന്റ മകനായ െനെഹമ്യാവിെന്റവാക്കുകൾ.
ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ കിേസ്ലവ*് മാസത്തിൽ ഞാൻ ശൂശൻ
രാജധാനിയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ† 2 എെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരുവനായ
ഹനാനിയും െയഹൂദയിൽനിന്ന് ചില പുരുഷന്മാരും വന്നു; ഞാൻ
അവേരാട് ്രപവാസത്തിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ട െയഹൂദന്മാെരക്കുറിച്ച ം

* 1. 1 കിേസ്ലവ് ബാബിേലാന്യന് കലണ്ടര ്്രപകാരം ഒന് പതാം മാസമാണ് കിേസ്ലവ് എന്നു പറയുന്നത.്
എ്രബായകലണ്ടര ്്രപകാരം നവംബര ്മദ്ധ്യം മുതല് ഡിസംബര ്മദ്ധ്യം വെരയുള്ളകാലഘട്ടംആണിത.്

† 1. 1 ഹഖല്യാവിെന്റ മകനായ െനെഹമ്യാവിെന്റ വാക്കുകൾ. ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ കിേസ്ലവ്
മാസത്തിൽഞാൻശൂശൻരാജധാനിയിൽഇരിക്കുേമ്പാൾേപര ്ഷ്യന ്രാജാവായിരുന്നഅഹേശ്വേരാശ്
ഒന്നാമെന്റ ഭരണകാലമായ ബി. സി 465-425 വെര ഉള്ള സമയത്ത് െനഹ്മ്യാവ് എലാം രാജ്യത്തിന ്െറ
തലസ്ഥാനമായിരുന്നശൂശനിെല രാജധാനിയില് ആയിരുന്നു.
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െയരൂശേലമിെനക്കുറിച്ച ം േചാദിച്ച . 3 അതിന് അവർ എേന്നാട:്
“്രപവാസത്തിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ട േശഷിപ്പ് അവിെട ആ സംസ്ഥാനത്ത്
മഹാകഷ്ടത്തിലും അപമാനത്തിലും ഇരിക്കുന്നു; െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ
ഇടിഞ്ഞുംഅതിെന്റവാതിലുകൾതീെവച്ച് ചുട്ട ം കിടക്കുന്നുഎന്ന് പറഞ്ഞു.
4ഈവാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾഞാൻ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു; കുെറനാൾ ദുഃഖിച്ച ം
ഉപവസിച്ച ംെകാണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവേത്താട് ഞാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 5 “സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവമായ യേഹാേവ,അങ്ങെയ
സ്േനഹിച്ച്അങ്ങയുെടകല്പനകെള ്രപമാണിക്കുന്നവർക്ക്നിയമവും ദയയും
പാലിക്കുന്ന മഹാനും ഭയങ്കരനുമായൈദവേമ, 6അങ്ങയുെട ദാസന്മാരായ
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് േവണ്ടി രാപ്പകൽ അങ്ങയുെട മുമ്പാെക
്രപാർത്ഥിക്കയും ഞങ്ങൾ അങ്ങേയാട് െചയ്തിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ
ഏറ്റ പറയുകയും െചയ്യന്ന അടിയെന്റ ്രപാർത്ഥന േകൾേക്കണ്ടതിന്
അവിടുെത്ത െചവി ്രശദ്ധിച്ച ം തൃക്കണ്ണ തുറന്നും ഇരിേക്കണേമ; ഞാനും
എെന്റ പിതൃഭവനവും പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 7 ഞങ്ങൾ അങ്ങേയാട്
കഠിനേദാഷം ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു; അങ്ങയുെട ദാസനായ േമാെശേയാട്
അങ്ങ് കല്പിച്ച കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം ഞങ്ങൾ ്രപമാണിച്ചിട്ട മില്ല.
8 ‘നിങ്ങൾേ്രദാഹംെചയ്താൽഞാൻനിങ്ങെളജനതകൾക്കിടയിൽഇടയിൽ
ചിതറിച്ച കളയും; 9 എന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്കേലയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞ് എെന്റ
കല്പനകെള ്രപമാണിച്ച് അവെയ അനുസരിച്ച നടന്നാൽ, നിങ്ങളിൽനിന്ന്
ചിതറിേപ്പായവർ ആകാശത്തിെന്റ അറുതിവെരയും എത്തിയിരുന്നാലും
ഞാൻ അവിെടനിന്ന് അവെര േശഖരിച്ച്, എെന്റ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്ത സ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുവരും’ എന്ന് അങ്ങയുെട ദാസനായ
േമാെശേയാട് അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്ത വചനം ഓർേക്കണേമ. 10 അവർ
അങ്ങയുെട മഹാശക്തിെകാണ്ടും ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും അങ്ങ്
വീെണ്ടടുത്തഅങ്ങയുെട ദാസന്മാരും ജനവുമേല്ലാ. 11കർത്താേവ,അങ്ങ്
അടിയെന്റയും അങ്ങയുെട നാമെത്ത ഭയെപ്പടുവാൻ താല്പര്യെപ്പടുന്ന
അങ്ങയുെട ദാസന്മാരുെടയും ്രപാർത്ഥന ്രശദ്ധിേക്കണേമ. ഇന്ന്
അടിയന് കാര്യം സാധിപ്പിച്ച് ഈ മനുഷ്യെന്റ മുമ്പാെക എനിക്ക് ദയ
ലഭിക്കുമാറാേക്കണേമ”.ഞാൻരാജാവിെന്റപാനപാ്രതവാഹകനായിരുന്നു.

2
1 അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ
നീസാൻ*മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന
വീഞ്ഞ് എടുത്ത് അവന് െകാടുത്തു; ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും
അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ദുഃഖിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല. 2 രാജാവ് എേന്നാട:് “നിെന്റ
മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് എന്ത്? നിനക്ക് േരാഗം ഒന്നും ഇല്ലേല്ലാ; ഇത്
മേനാേവദനയല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 അേപ്പാൾ ഞാൻ
ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട് രാജാവിേനാട്: “രാജാവ് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട;
എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട കല്ലറകൾ ഉള്ള പട്ടണം ശൂന്യമായും അതിെന്റ
വാതിലുകൾ തീെകാണ്ട് െവന്തും കിടക്കുേമ്പാൾ എെന്റ മുഖം വാടാെത
ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങെന” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 രാജാവ് എേന്നാട:് “നിെന്റ
അേപക്ഷഎന്ത”്എന്ന് േചാദിച്ച ; ഉടെനഞാൻസ്വർഗ്ഗത്തിെലൈദവേത്താട്

* 2. 1 നീസാൻമാര് ച്ച് മദ്ധ്യംമുതല ്ഏ്രപില ്മദ്ധ്യംവെര.ഈസംഭവംനടന്നത്നാല് മാസംകഴിഞ്ഞാണ്
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്രപാർത്ഥിച്ചിട്ട,് 5 രാജാവിേനാട്: “രാജാവിന് തിരുഹിതമുണ്ടായി അടിയന്
തിരുമുമ്പിൽ ദയ ലഭിച്ച എങ്കിൽ അടിയെന െയഹൂദയിൽ എെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട കല്ലറകള ള്ള പട്ടണത്തിേലക്ക് അത് പണിേയണ്ടതിന്
അയേക്കണേമ” എന്ന് ഉണർത്തിച്ച . 6 അതിന് രാജാവ:് “നിെന്റ
യാ്രതക്ക് എ്രത നാൾ േവണം? നീ എേപ്പാൾ മടങ്ങിവരും” എന്ന് എേന്നാട്
േചാദിച്ച . രാജ്ഞിയും അേപ്പാൾ അരിെക ഇരുന്നിരുന്നു. അങ്ങെന
എെന്ന അയക്കുവാൻ രാജാവിന് സമ്മതമായി; ഞാൻ ഒരു കാലാവധിയും
പറഞ്ഞു. 7 “രാജാവിന് ഹിതെമങ്കിൽ, ഞാൻ െയഹൂദയിൽ എത്തുംവെര
നദിക്ക് അക്കെരയുള്ള േദശാധിപതിമാർ എെന്ന കടത്തിവിേടണ്ടതിന്
8അവർക്ക് എഴുത്തുകള ം ആലയേത്താട് േചർന്ന േകാട്ടവാതിലുകൾക്കും
പട്ടണത്തിെന്റ മതിലിനും ഞാൻ െചന്ന് പാർക്കുവാനിരിക്കുന്ന വീടിനും
ഉത്തരം മുതലായവ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ മരം തേരണ്ടതിന്
രാജാവിെന്റ വനവിചാരകനായ ആസാഫിന് ഒരു എഴുത്തും നല്േകണേമ”
എന്നുംഞാൻ രാജാവിേനാട് അേപക്ഷിച്ച . എെന്റൈദവത്തിെന്റ ദയയുള്ള
ൈക എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നതുെകാണ്ട് രാജാവ് അത് എനിക്ക്
തന്നു. 9 അങ്ങെന ഞാൻ നദിക്ക് അക്കെരയുള്ള േദശാധിപതിമാരുെട
അടുക്കൽവന്ന് രാജാവിെന്റ എഴുത്ത് അവർക്ക് െകാടുത്തു. രാജാവ്
പടനായകന്മാെരയുംകുതിരപ്പടയാളികേളയുംഎേന്നാടുകൂെടഅയച്ചിരുന്നു.
10 േഹാേരാന്യനായ േഹാേരാന്യ പട്ടണവാസിയായ സൻബല്ലത്തും†
അേമ്മാന്യനായ ദാസൻ േതാബീയാവും ഇത് േകട്ടേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ
മക്കൾക്ക് ഗുണം െചയ ്വാൻ ഒരു ആൾ വന്നത് അവർക്ക് ഏറ്റവും
അനിഷ്ടമായി. 11ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ എത്തി അവിെട മൂന്ന് ദിവസം
താമസിച്ചേശഷം 12ഞാനും എേന്നാടുകൂെട ചില പുരുഷന്മാരും രാ്രതിയിൽ
എഴുേന്നറ്റ ; എന്നാൽ െയരൂശേലമിൽ െചയ് വാൻ എെന്റ ൈദവം എെന്റ
മനസ്സിൽ േതാന്നിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ആേരാടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു;
ഞാൻ കയറിയിരുന്ന മൃഗം അല്ലാെത മെറ്റാരു മൃഗവും എേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 13 ഞാൻ രാ്രതിയിൽ താഴ്വരവാതിൽ വഴിയായി
െപരുമ്പാമ്പുറവിങ്കലും കുപ്പവാതില്ക്കലും െചന്ന് െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ
ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും വാതിലുകൾ തീെവച്ച് ചുട്ടിരിക്കുന്നതും കണ്ടു.
14പിെന്നഞാൻ ഉറവുവാതില്ക്കേലയ്ക്കും രാജാവിെന്റ കുളത്തിങ്കേലക്കും
െചന്നു;എന്നാൽഞാൻകയറിയിരുന്നമൃഗത്തിന്കടന്നുേപാകുവാൻസ്ഥലം
േപാരാതിരുന്നു. 15 രാ്രതിയിൽ തെന്ന ഞാൻ േതാട്ടിെന്റ അരികത്തുകൂടി
െചന്ന് മതിൽ േനാക്കി കണ്ട് താഴ്വരവാതിൽ വഴിയായി മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
16ഞാൻ എവിെടേപ്പായി എന്നും എന്ത് െചയ്തു എന്നും ്രപമാണികളാരും
അറിഞ്ഞില്ല;അന്നുവെര ഞാൻ െയഹൂദന്മാേരാേടാ പുേരാഹിതന്മാേരാേടാ
്രപഭുക്കന്മാേരാേടാ ്രപമാണികേളാേടാ േവലെയടുക്കുന്ന േശഷം േപേരാേടാ
യാെതാന്നും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. 17 അനന്തരം ഞാൻ അവേരാട്: “നാം
അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നഈഅനർത്ഥം നിങ്ങൾ കാണുന്നുവേല്ലാ; െയരൂശേലം
ശൂന്യമായും അതിെന്റ വാതിലുകൾ തീെകാണ്ട് െവന്തും കിടക്കുന്നു;
ആകയാൽ വരുവിൻ; നാം ഇനിയും നിന്ദിതരാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ പണിയുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 എെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ൈക എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നതും രാജാവ് എേന്നാട്

† 2. 10 സൻബല്ലത്തുംശമര്യ രാജ്യെത്തഅധികാരി
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കല്പിച്ച വാക്കുകള ം ഞാൻ അറിയിച്ചേപ്പാൾ അവർ: “നാം എഴുേന്നറ്റ്
പണിയുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ ആ നല്ല ്രപവൃത്തിക്കായി
അേന്യാന്യം ൈധര്യെപ്പടുത്തി. 19എന്നാൽ േഹാേരാന്യനായ സൻബല്ലത്തും
അേമ്മാന്യനായ ദാസൻ േതാബീയാവും അരാബ്യനായ േഗെശമും ഇത് േകട്ട്
ഞങ്ങെള പരിഹസിച്ച് നിന്ദിച്ച ; “നിങ്ങൾ െചയ്യന്ന ഈ കാര്യം എന്ത്?
നിങ്ങൾ രാജാവിേനാട് മത്സരിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നുേവാ” എന്ന് േചാദിച്ച .
20അതിന് ഞാൻ അവേരാട:് “സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവം ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം
സാധിപ്പിക്കും;ആകയാൽതെന്റദാസന്മാരായഞങ്ങൾഎഴുേന്നറ്റ്പണിയും;
നിങ്ങൾേക്കാ െയരൂശേലമിൽ ഒരു ഓഹരിേയാഅവകാശേമാസ്മാരകേമാ
ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല”എന്നുത്തരംപറഞ്ഞു.

3
1 അങ്ങെന മഹാപുേരാഹിതനായ എല്യാശീബും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാരും എഴുേന്നറ്റ് ആട്ടിൻ വാതിൽ
പണിതു: അവർ അത് ്രപതിഷ്ഠിച്ച് അതിെന്റ കതകുകള ം വച്ച ;
ഹേമ്മയാേഗാപുരംവെരയും ഹനനേയൽേഗാപുരംവെരയും അവർ അത്
്രപതിഷ്ഠിച്ച . 2 അവർ പണിതതിനപ്പ റം െയരിേഹാക്കാർ പണിതു;
അതിനപ്പ റം ഇ്രമിയുെട മകൻ സക്കൂർ പണിതു. 3 മീൻവാതിൽ
ഹെസ്സനായക്കാർ പണിതു; അവർ അതിെന്റ പടികൾ വച്ച് കതകും
ഓടാമ്പലും സാക്ഷയും ഉറപ്പിച്ച . 4അതിനപ്പ റം ഹേക്കാസിെന്റ മകനായ
ഊരീയാവിെന്റ മകൻ െമേരേമാത്ത് അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. അതിനപ്പ റം
െമേശസ്സെബേയലിെന്റ മകനായ േബെരഖ്യാവിെന്റ മകൻ െമശുല്ലാം
അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. അതിനപ്പ റം ബാനയുെട മകൻ സാേദാക്ക് അറ്റകുറ്റം
തീർത്തു. 5 അതിനപ്പ റം െതേക്കാവ്യർ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു; എന്നാൽ
അവരുെട േ്രശഷ്ഠന്മാർ കർത്താവിെന്റ േവലയ്ക്ക് ചുമൽ െകാടുത്തില്ല.
6 പഴയവാതിൽ പാേസഹയുെട മകൻ േയായാദയും െബേസാദ്യാവിെന്റ
മകൻ െമശുല്ലാമും അറ്റകുറ്റം തീർത്തു; അവർ അതിെന്റ പടികൾ െവച്ച്
കതകും ഓടാമ്പലും സാക്ഷയും ഉറപ്പിച്ച . 7അതിനപ്പ റം ഗിെബേയാന്യനായ
െമലത്യാവും െമേരാേനാഥ്യനായ യാേദാനും ഗിെബേയാന്യരും മിസ്പായരും
നദിക്ക് ഇക്കെരയുള്ള േദശാധിപതിയുെട ആസ്ഥാനംവെര അറ്റകുറ്റം
തീർത്തു. 8അതിനപ്പ റം തട്ടാന്മാരിൽ ഹർഹയ്യാവിെന്റ മകൻ ഉസ്സീേയൽ
അറ്റംകുറ്റം തീർത്തു. അതിനപ്പ റം ൈതലക്കാരിൽ ഒരുവനായ ഹനന്യാവ്
അറ്റകുറ്റം തീർത്ത് വീതിയുള്ള മതിൽവെര െയരൂശേലമിെന ഉറപ്പിച്ച .
9അതിനപ്പ റം െയരൂശേലം േദശത്തിെന്റ പകുതിയുെട ്രപഭുവായ ഹൂരിെന്റ
മകൻ െരഫായാവ് അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 10 അതിനപ്പ റം ഹരൂമഫിെന്റ
മകൻ െയദായാവ് തെന്റ വീടിന് േനെരയുള്ള ഭാഗം അറ്റകുറ്റം തീർത്തു;
അതിനപ്പ റം ഹശബ്െനയാവിെന്റ മകൻ ഹത്തൂശ് അറ്റകുറ്റം തീർത്തു.
11മെറ്റാരു ഭാഗവുംചൂളകള െടേഗാപുരവുംഹാരീമിെന്റമകൻമല്ക്കീയാവും
പഹത്ത്-േമാവാബിെന്റമകൻഹശ്ശബുംഅറ്റകുറ്റംതീർത്തു. 12അതിനപ്പ റം
െയരൂശേലം േദശത്തിെന്റ മെറ്റ പകുതിയുെട ്രപഭുവായ ഹേല്ലാേഹശിെന്റ
മകൻ ശല്ല മും അവെന്റ പു്രതിമാരും അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 13താഴ്വരവാതിൽ
ഹനൂനുംസാേനാഹ് നിവാസികള ംഅറ്റകുറ്റം തീർത്തു;അവർഅത് പണിത്
അതിെന്റ കതകും ഓടാമ്പലും സാക്ഷയും ഉറപ്പിച്ച് കുപ്പവാതിൽവെര
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മതിൽ ആയിരം മുഴം അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 14 കുപ്പവാതിൽ േബത്ത-്
ഹേഖെരംേദശത്തിെന്റ ്രപഭുവായ േരഖാബിെന്റ മകൻ മല്ക്കീയാവ്
അറ്റകുറ്റം തീർത്തു; അവൻ അത് പണിത് അതിെന്റ കതകും ഓടാമ്പലും
അന്താഴവും ഉറപ്പിച്ച . 15 ഉറവുവാതിൽ മിസ്പാേദശത്തിെന്റ ്രപഭുവായ
െകാൽ-േഹാെസയുെട മകനായ ശല്ല ൻ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു; അവൻ
അത് പണിത് േമൽക്കൂര േമഞ്ഞ് കതകും ഓടാമ്പലും അന്താഴവും ഉറപ്പിച്ച്
രാേജാദ്യാനത്തിെന്റ നീർപ്പാത്തിക്കരിെകയുള്ള കുളത്തിെന്റ മതിലും
ദാവീദിെന്റനഗരത്തിൽനിന്ന്ഇറങ്ങുന്നകല്പടിവെരതീർത്തു. 16അതിനപ്പ റം
േബത്ത-്സൂർേദശത്തിെന്റ പകുതിയുെട ്രപഭുവായ അസ്ബൂക്കിെന്റ
മകൻ െനെഹമ്യാവ് ദാവീദിെന്റ കല്ലറകള െട േനെരയുള്ള സ്ഥലംവെരയും
െവട്ടിക്കുഴിച്ച കുളംവെരയും വീരന്മാരുെട വാസസ്ഥലംവെരയും അറ്റകുറ്റം
തീർത്തു. 17 അതിനപ്പ റം േലവ്യരിൽ ബാനിയുെട മകൻ െരഹൂം
അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. അതിനപ്പ റം െകയീലാേദശത്തിെന്റ പകുതിയുെട
്രപഭുവായ ഹശബ്യാവ് തെന്റ േദശത്തിന് േവണ്ടിയുള്ള അറ്റകുറ്റം തീർത്തു.
18 അതിന ്െറേശഷം അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ െകയീലാേദശത്തിെന്റ
മെറ്റ പകുതിയുെട ്രപഭുവായ േഹനാദാദിെന്റ മകൻ ബവ്വായി* അറ്റകുറ്റം
തീർത്തു. 19അതിനപ്പ റം മിസ്പാ്രപഭുവായ േയശുവയുെട മകൻ ഏെസർ
േകാണിങ്കെല ആയുധശാലയ്ക്കുള്ള കയറ്റത്തിന് േനെര മെറ്റാരുഭാഗം
അറ്റകുറ്റംതീർത്തു. 20അതിന ്െറേശഷംസബ്ബായിയുെട മകൻബാരൂക്ക്ആ
േകാണുതുടങ്ങി മഹാപുേരാഹിതനായ എല്യാശീബിെന്റ വീട്ട വാതിൽവെര
മെറ്റാരുഭാഗം ജാ്രഗതേയാെട അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 21 അതിന് െറേശഷം
ഹേക്കാസിെന്റ മകനായ ഊരീയാവിെന്റ മകൻ െമേരേമാത്ത്
എല്യാശീബിെന്റ വീട്ട വാതിൽ തുടങ്ങി എല്യാശീബിെന്റ വീടിെന്റ അറ്റംവെര
മെറ്റാരുഭാഗംഅറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 22അതിനടുത്ത ഭാഗംസമീപ്രപേദശെത്ത
പുേരാഹിതന്മാർ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 23അതിന ്െറേശഷം െബന്യാമീനും
ഹശ്ശബും തങ്ങള െട വീടിന് േനെര അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. അതിന് െറേശഷം
അനന്യാവിെന്റ മകനായ മയേസയാവിെന്റ മകൻ അസര്യാവ് തെന്റ
വീടിനരിെകഅറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 24അതിന് െറേശഷം േഹനാദാദിെന്റ മകൻ
ബിന്നൂവിഅസര്യാവിെന്റവീടുമുതൽേകാണിെന്റതിരിവുവെരമെറ്റാരുഭാഗം
അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 25 ഊസായിയുെട മകൻ പാലാൽ േകാണിനും
കാരാഗൃഹത്തിെന്റ മുറ്റേത്താട് േചർന്നതായി രാജധാനി കവിഞ്ഞ്
മുേമ്പാട്ട് നില്ക്കുന്ന ഉന്നതേഗാപുരത്തിനും േനെര അറ്റകുറ്റം തീർത്തു;
അതിന ്െറേശഷം പേരാശിെന്റ മകൻ െപദായാവ് അറ്റകുറ്റം തീർത്തു.
26 ൈദവാലയദാസന്മാർ ഓേഫലിൽ കിഴക്ക് നീർവ്വാതിലിെനതിെരയുള്ള
സ്ഥലംമുതൽ കവിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന േഗാപുരംവെര പാർത്തുവന്നു.
27 അതിന ്െറേശഷം െതേക്കാവ്യർ കവിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന വലിയ
േഗാപുരത്തിനു േനെര ഓേഫലിെന്റ മതിൽവെര മെറ്റാരുഭാഗം അറ്റകുറ്റം
തീർത്തു. 28 കുതിരവാതിൽമുതൽ പുേരാഹിതന്മാർ ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ വീടിന് േനെര അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 29 അതിന് െറേശഷം
ഇേമ്മരിെന്റ മകൻ സാേദാക്ക് തെന്റ വീടിന് േനെര അറ്റകുറ്റം തീർത്തു.
അതിന ്െറേശഷം കിഴെക്ക വാതിൽകാവല്ക്കാരനായ െശഖന്യാവിെന്റ
മകൻ െശമയ്യാവ് അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 30അതിന ്െറേശഷം േശെലമ്യാവിെന്റ
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മകൻഹനന്യാവുംസാലാഫിെന്റആറാമെത്തമകൻഹാനൂനും മെറ്റാരുഭാഗം
അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. അതിന് െറേശഷം േബെരഖ്യാവിെന്റ മകൻ െമശുല്ലാം
തെന്റ അറയുെട േനെര അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 31 അതിന ്െറേശഷം
തട്ടാന്മാരിൽ ഒരുവനായ മല്ക്കീയാവ് ഹമ്മീഫ്ഖാദ് വാതിലിന് േനെര
ൈദവാലയദാസന്മാരുെടയും കച്ചവടക്കാരുെടയും സ്ഥലംവെരയും
േകാണിങ്കെല മാളികമുറിവെരയും അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 32 േകാണിങ്കെല
മാളികമുറിക്കും ആട്ട വാതിലിനും മേദ്ധ്യ തട്ടാന്മാരും കച്ചവടക്കാരും
അറ്റകുറ്റം തീർത്തു.

4
1 ഞങ്ങൾ മതിൽ പണിയുന്നു എന്ന് സൻബല്ലത്ത് േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ
േകാപവും മഹാേരാഷവും പൂണ്ട് െയഹൂദന്മാെര നിന്ദിച്ച . 2 “ഈ
ദുർബ്ബലന്മാരായ െയഹൂദന്മാർ എന്ത് െചയ് വാൻ ഭാവിക്കുന്നു? ഇത്
പുനരുദ്ധരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുേമാ? അവർ യാഗം കഴിക്കുേമാ?
ഒരു ദിവസംെകാണ്ട് പണി തീർത്തുകളയുേമാ? െവന്തുകിടക്കുന്ന
കൽക്കൂമ്പാരങ്ങളിൽനിന്ന് അവർ കല്ല് പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കുേമാ”
എന്നിങ്ങെന തെന്റ സേഹാദരന്മാരും ശമര്യൈസന്യവും േകൾെക്ക
പറഞ്ഞു. 3 അേപ്പാൾ അവെന്റ അടുക്കൽ നിന്നിരുന്ന അേമ്മാന്യനായ
േതാബീയാവ്: “അവർ എങ്ങെന പണിതാലും ഒരു കുറുക്കൻ കയറിയാൽ
അവരുെട കന്മതിൽ ഉരുണ്ടുവീഴും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 “ഞങ്ങള െട
ൈദവേമ, േകൾേക്കണേമ;ഞങ്ങൾനിന്ദിതന്മാർആയിരിക്കുന്നു;അവരുെട
നിന്ദെയ സ്വന്തതലയിേലയ്ക്ക് തിരിെക െകാടുക്കണേമ. ്രപവാസേദശത്ത്
അവെര കവർച്ചയ്ക്ക് ഏല്പിേക്കണേമ. 5 പണിയുന്നവർ േകൾെക്കഅവർ
അങ്ങെയ േകാപിപ്പിച്ചിരിക്കയാൽ അവരുെട അകൃത്യം മെറക്കരുേത;
അവരുെട പാപം അങ്ങയുെട മുമ്പിൽനിന്ന് മാഞ്ഞുേപാകയും അരുേത”.
6അങ്ങെനഞങ്ങൾ മതിൽ പണിതു; േവലെചയ് വാൻ ജനത്തിന് ഉത്സാഹം
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് മതിൽ മുഴുവനും പകുതി െപാക്കംവെരതീർത്തു.

7 െയരൂശേലമിെന്റ മതിലുകൾ അറ്റകുറ്റം തീർന്നുവരുന്നു എന്നും
വിടവുകൾ അടഞ്ഞുതുടങ്ങി എന്നും സൻബല്ലത്തും േതാബീയാവും
അരാബരും അേമ്മാന്യരും അസ്േതാദ്യരും േകട്ടേപ്പാൾ അവർ
േകാപാകുലരായി. 8 െയരൂശേലമിെന്റ േനെര െചന്ന് യുദ്ധം െചേയ്യണ്ടതിനും
അവിെട കലക്കം വരുേത്തണ്ടതിനും അവർ ഒെക്കയും ഒന്നിച്ച കൂടി
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി. 9 ഞങ്ങേളാ ഞങ്ങള െട ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിച്ച ;
അവരുെട നിമിത്തം രാപ്പകൽകാവല്ക്കാെരആേക്കണ്ടിവന്നു. 10എന്നാൽ
െയഹൂദ്യർ: “ചുമട്ട കാരുെട ശക്തി ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു; കല്ല ം മണ്ണ ം
ഇനിയും വളെര കിടക്കുന്നു; ആകയാൽ മതിൽ പണിയുവാൻ നമുക്ക്
കഴിയുകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 ഞങ്ങള െട ശ്രതുക്കേളാ: “അവർ
അറിയുകേയാ കാണുകേയാ െചയ്യന്നതിന് മുെമ്പ നാം അവരുെട
ഇടയിൽ െചന്ന് അവെര െകാന്ന് അവരുെട പണി മുടക്കാം” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 12അവരുെട സമീപം പാർത്ത െയഹൂദന്മാർ വന്ന,് “എേങ്ങാട്ട്
നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞാലും അവർ നമുക്ക് എതിെര വരും” എന്ന് പത്ത്
്രപാവശ്യം ഞങ്ങേളാട് പറഞ്ഞു. 13 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ മതിലിെന്റ
പുറകിൽ െപാക്കം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും തുറന്നുകിടക്കുന്ന
സ്ഥലങ്ങളിലും ആള കെള ആക്കി ജനെത്ത കുടുംബംകുടുംബമായി
വാള കേളാടും കുന്തങ്ങേളാടും വില്ല കേളാടും കൂെട നിർത്തി. 14ഞാൻ
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േനാക്കി എഴുേന്നറ്റ,് ്രപഭുക്കന്മാേരാടും ്രപമാണികേളാടും േശഷം
ജനേത്താടും: “നിങ്ങൾഅവെര േപടിേക്കണ്ടാ; വലിയവനും ഭയങ്കരനുമായ
കർത്താവിെന ഓർത്ത് നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർക്കും പു്രതന്മാർക്കും
പു്രതിമാർക്കും ഭാര്യമാർക്കും വീടുകൾക്കും േവണ്ടി െപാരുതുവിൻ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 15 ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് കിട്ടിേപ്പാെയന്നും ൈദവം അവരുെട
ആേലാചനെയ നിഷ്ഫലമാക്കിെയന്നും ഞങ്ങള െട ശ്രതുക്കൾ േകട്ടേശഷം
ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മതിലിെന്റ പണിയിൽ അവരവരുെട േവലയ്ക്ക്
മടങ്ങിെചല്ല വാനിടയായി. 16അന്നുമുതൽഎെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ പകുതിേപർ
േവലയ്ക്കും, പകുതിേപർ കുന്തവും പരിചയും വില്ല ം കവചവും ധരിച്ച ം
നിന്നു; മതിൽ പണിയുന്നഎല്ലാ െയഹൂദന്മാരുെടയും പുറകിൽ ്രപഭുക്കന്മാർ
നിന്നു. 17 ചുമെടടുക്കുന്ന ചുമട്ട കാർ ഒരു ൈകെകാണ്ട് േവല െചയ്യ കയും
മെറ്റ ൈകെകാണ്ട് ആയുധം പിടിക്കയും െചയ്തു. 18 പണിയുന്നവർ
അരയ്ക്ക് വാൾ െകട്ടിെക്കാണ്ട് പണിതു. എന്നാൽ കാഹളം ഊതുന്നവൻ
എെന്റ അടുക്കൽ തെന്ന ആയിരുന്നു. 19 ഞാൻ ്രപഭുക്കന്മാേരാടും
്രപമാണികേളാടും േശഷം ജനേത്താടും: “േവല വലിയതും വിശാലമായതും
ആകുന്നു; നാം മതിലിേന്മൽ ചിതറി തമ്മിൽതമ്മിൽ അകന്നിരിക്കുന്നു.
20 നിങ്ങൾ കാഹളനാദം േകൾക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങള െട അടുക്കൽ
കൂടിെക്കാൾവിൻ; നമ്മുെട ൈദവം നമുക്ക് േവണ്ടി യുദ്ധം െചയ്യ ം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 21 അങ്ങെന ഞങ്ങൾ േവല തുടർന്ന;് പകുതിേപർ
േനരം െവളക്കുേമ്പാൾതുടങ്ങി നക്ഷ്രതം ്രപകാശിക്കുന്നതുവെര കുന്തം
പിടിച്ച നിന്നു. 22ആ കാലത്ത് ഞാൻ ജനേത്താട്: “രാ്രതിയിൽ നമുക്ക്
കാവലിനും പകൽ േവല െചയ്യന്നതിനും ഉതകത്തക്കവണ്ണം ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ േവലക്കാരനുമായി െയരൂശേലമിനകത്ത് പാർേക്കണം” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 23ഞാേനാഎെന്റസേഹാദരന്മാേരാ എെന്റബാല്യക്കാേരാ എെന്റ
കീഴിലുള്ളകാവല്ക്കാേരാആരുംഉടുപ്പ് മാറിയില്ല;എല്ലാവര ്ക്കുംആയുധവും
െവള്ളവും ഉണ്ടായിരുന്നു*.

5
1 ജനവും അവരുെട ഭാര്യമാരും െയഹൂദന്മാരായ തങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരുെട േനെര വലിയ നിലവിളി ഉയർത്തി: 2 “ഞങ്ങള ം
ഞങ്ങള െട പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും വളെരയധികം ഉള്ളതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനത്തിന് ധാന്യം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു” എന്ന്
ചിലരും 3 “ഞങ്ങള െട നിലങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം വീടുകള ം
പണയെപ്പടുത്തി ഈ ക്ഷാമകാലത്ത് ധാന്യം വാേങ്ങണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു”
എന്ന്മറ്റ ചിലരും 4 “ഞങ്ങള െടനിലങ്ങളിേന്മലുംമുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിേന്മലും
ഉള്ള രാജനികുതി െകാടുക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ പണം കടംേമടിച്ചിരിക്കുന്നു;
5 ഇേപ്പാേഴാ ഞങ്ങള െട േദഹം ഞങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരുെട
േദഹെത്തേപ്പാെലയും ഞങ്ങള െട മക്കൾ അവരുെട മക്കെളേപ്പാെലയും
ആകുന്നുെവങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
അടിമകളായി െകാടുേക്കണ്ടിവരുന്നു; ഞങ്ങള െട പു്രതിമാരിൽ ചിലർ
ഇേപ്പാേഴ അടിമകളായിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങൾക്ക് േവെറ നിർവ്വാഹമില്ല;
ഞങ്ങള െട നിലങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം അന്യരുെട പക്കൽ
ആയിരിക്കുന്നു” എന്ന് േവെറ ചിലരും പറഞ്ഞു. 6അവരുെട നിലവിളിയും

* 4. 23 ആയുധവും െവള്ളവും ഉണ്ടായിരുന്നുഎല്ലാവര് ക്കുംആയുധംൈകയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു
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ഈ വാക്കുകള ം േകട്ടേപ്പാൾ എനിക്ക് വളെര േകാപം ഉണ്ടായി. 7ഞാൻ
ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചേശഷം ്രപഭുക്കന്മാെരയും ്രപമാണികെളയും
ശാസിച്ച : “നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ നിങ്ങള െട സേഹാദരേനാട് പലിശ
വാങ്ങുന്നുവേല്ലാ” എന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് വിേരാധമായി
ഞാൻ ഒരു മഹാേയാഗം വിളിച്ച കൂട്ടി. 8 ജാതികൾക്ക് വിറ്റിരുന്ന നമ്മുെട
സേഹാദരന്മാരായ െയഹൂദന്മാെര നമ്മളാൽ കഴിയുേന്നടേത്താളം നാം
വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു; നിങ്ങേളാ നമ്മുെട സേഹാദരന്മാെര നമുക്ക് തെന്ന
വില്പാന്തക്കവണ്ണം നാം അവെര വീണ്ടും വിൽക്കാൻ േപാകുന്നുേവാ” എന്ന്
ഞാൻഅവേരാട് േചാദിച്ച .അതിന്അവർഒരുവാക്കുംപറവാൻകഴിയാെത
മൗനമായിരുന്നു. 9 പിെന്നയും ഞാൻ പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ െചയ്യന്ന കാര്യം
നന്നല്ല; നമ്മുെട ശ്രതുക്കളായ ജാതികള െട നിന്ദ ഓർത്തിെട്ടങ്കിലും നിങ്ങൾ
നമ്മുെട ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട് നടേക്കണ്ടതല്ലേയാ? 10 ഞാനും എെന്റ
സേഹാദരന്മാരും എെന്റ ഭൃത്യന്മാരും അവർക്ക് ്രദവ്യവും ധാന്യവും കടം
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; നാം ഈ പലിശ ഉേപക്ഷിച്ച കളക. 11 നിങ്ങൾ ഇന്ന്
തെന്ന അവരുെട നിലങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം ഒലിവുേതാട്ടങ്ങള ം
വീടുകള ം മടക്കിെക്കാടുപ്പിൻ; ്രദവ്യം, ധാന്യം, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ എന്നിവയിൽ
നൂറിന് ഒന്ന് വീതം നിങ്ങൾ അവേരാട് വാങ്ങിവരുന്നതും അവർക്ക്
ഇെളച്ച െകാടുപ്പിൻ”. 12അതിന്അവർ: “ഞങ്ങൾഅവമടക്കിെക്കാടുക്കാം;
ഇനി അവേരാട് ഒന്നും േചാദിക്കയുമില്ല; നീ പറയുന്നതുേപാെല തെന്ന
ഞങ്ങൾ െചയ്യ ം” എന്ന് പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ഞാൻ പുേരാഹിതന്മാെര
വിളിച്ച് ഈ വാഗ്ദാന്രപകാരം െചയ്തുെകാള്ളാെമന്ന് അവരുെട മുമ്പാെക
അവെരെക്കാണ്ട് സത്യംെചയ്യിച്ച . 13 ഞാൻ എെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ
മടക്കുകൾ കുടഞ്ഞ,് “ഈ വാഗ്ദാനം നിവർത്തിക്കാത്ത ഏവെനയും
അവെന്റവീട്ടിൽനിന്നുംഅവെന്റസമ്പാദ്യത്തിൽനിന്നുംൈദവംഇതുേപാെല
കുടഞ്ഞുകളയെട്ട; ഇങ്ങെന അവൻ കുടഞ്ഞും ഒഴിഞ്ഞും േപാകെട്ട”
എന്ന് പറഞ്ഞു. സർവ്വസഭയും: ‘ആേമൻ’ എന്ന് പറഞ്ഞ് യേഹാവെയ
സ്തുതിച്ച . ജനം ഈ വാഗ്ദാന്രപകാരം ്രപവർത്തിച്ച . 14 ഞാൻ
െയഹൂദാേദശത്ത്അവരുെട േദശാധിപതിയായിനിയമിക്കെപ്പട്ടനാൾമുതൽ
അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിെന്റ ഇരുപതാം ആണ്ടുമുതൽ തെന്ന, അവെന്റ
മുപ്പത്തിരണ്ടാം ആണ്ടുവെര പ്രന്തണ്ട് സംവത്സരം ഞാനും എെന്റ
സേഹാദരന്മാരും േദശാധിപതിക്കുള്ള അേഹാവൃത്തി വാങ്ങിയില്ല.
15 എനിക്ക് മുെമ്പ ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ടെത്ത േദശാധിപതികൾ ജനത്തിന്
ഭാരമായിരുന്നു; നാല്പത് േശെക്കൽ െവള്ളിവീതം വാങ്ങിയത് കൂടാെത
അപ്പവും വീഞ്ഞും കൂെട അവേരാട് വാങ്ങി; അവരുെട ഭൃത്യന്മാരും
ജനത്തിേന്മൽ കർത്തൃത്വം നടത്തിവന്നു; ഞാേനാ ൈദവഭയം േഹതുവായി
അങ്ങെന െചയ്തില്ല. 16ഞാൻഈ മതിലിെന്റ േവലയിൽ തെന്ന ഉറ്റിരുന്നു;
ഞങ്ങൾഒരുനിലവുംവിലയ്ക്ക്വാങ്ങിയില്ല;എെന്റഭൃത്യന്മാർഒെക്കയുംഈ
േവലയിൽേചർന്ന് ്രപവർത്തിച്ച േപാന്നു. 17െയഹൂദന്മാരും ്രപമാണികള മായ
നൂറ്റമ്പതുേപരല്ലാെത ചുറ്റ മുള്ള ജാതികള െട ഇടയിൽനിന്ന് ഞങ്ങള െട
അടുക്കൽ വന്നവരും എെന്റ േമശേമൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച േപാന്നു.
18 എനിക്ക് ഒരു ദിവസേത്തയ്ക്ക് ഒരു കാളെയയും വിേശഷമായ
ആറ് ആടിെനയും ഏതാനും പക്ഷികെളയും പാകം െചയ്യ ം. പത്ത്
ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ സകലവിധ വീഞ്ഞും ധാരാളം െകാണ്ടുവരും;
ഇങ്ങെനെയാെക്കയും േവണ്ടിയിരുന്നിട്ട ം ഈ ജനങ്ങള െട േമലുള്ള
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ഭാരം അതികഠിനമായിരുന്നതിനാൽ േദശാധിപതിക്കുള്ള അേഹാവൃത്തി
ഞാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടില്ല. 19എെന്റ ൈദവേമ, ഞാൻ ഈ ജനത്തിന് േവണ്ടി
െചയ്തെതാെക്കയുംഎെന്റനന്മയ്ക്കായിട്ട് ഓർേക്കണേമ.

6
1 എന്നാൽ ഞാൻ മതിൽ പണിതു; ആ കാലത്ത് പടിവാതിലുകൾക്ക്
കതകുകൾ വച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിലും അറ്റകുറ്റം ഒന്നും േശഷിക്കുന്നിെല്ലന്ന്
സൻബല്ലത്തും േതാബീയാവും അരാബ്യനായ േഗെശമും ഞങ്ങള െട മറ്റ്
ശ്രതുക്കള ം േകട്ടേപ്പാൾ 2 സൻബല്ലത്തും േഗെശമും എെന്റ അടുക്കൽ
ആളയച്ച:് “വരിക; നാം ഓേനാസമഭൂമിയിെല ഒരു ്രഗാമത്തിൽ
േയാഗംകൂടുക” എന്ന് പറയിച്ച . എേന്നാട് േദാഷം െചയ് വാനായിരുന്നു
അവർ നിരൂപിച്ചത.് 3ഞാൻഅവരുെട അടുക്കേലക്ക് ദൂതന്മാെര അയച്ച :
“ഞാൻ ഒരു വലിയ േവല െചയ്തുവരുന്നു; എനിക്ക് അേങ്ങാട്ട് വരുവാൻ
കഴിവില്ല; ഞാൻ േവല വിട്ട് നിങ്ങള െട അടുക്കൽവന്ന് അതിന് മുടക്കം
വരുത്തുന്നത് എന്തിന”് എന്ന് പറയിച്ച . 4അവർ നാല് ്രപാവശ്യം ഇങ്ങെന
എെന്റഅടുക്കൽആളയച്ച;്ഞാനുംഈവിധം തെന്ന മറുപടി പറഞ്ഞയച്ച .
5അഞ്ചാം ്രപാവശ്യവുംഅങ്ങെനതെന്നസൻബല്ലത്ത്തെന്റഭൃത്യെന,തുറന്ന
ഒരു കത്തുമായി എെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച . 6അതിൽ എഴുതിയിരുന്നത:്
“നീയും െയഹൂദന്മാരും മത്സരിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടാകുന്നു
നീ മതിൽ പണിയുന്നത;് നീ അവർക്ക് രാജാവാകുവാൻ േപാകുന്നു എന്ന്
േകൾക്കുന്നു. 7 ‘െയഹൂദയിൽ ഒരു രാജാവ് ഉെണ്ടന്ന് നിെന്നക്കുറിച്ച്
െയരൂശേലമിൽ ്രപസംഗിക്കുവാൻ നീ ്രപവാചകന്മാെര നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് ജാതികള െട ഇടയിൽ ഒരു േകൾവി ഉണ്ട്; ഗശ്മൂവും അങ്ങെന
പറയുന്നു. രാജാവും ഇേപ്പാൾഈ േകൾവി േകൾക്കും; ആകയാൽ വരിക
നാം തമ്മിൽ കൂടിയാേലാചിക്കാം”. 8അതിന് ഞാൻ അവെന്റ അടുക്കൽ
ആളയച്ച:് “നീ പറയുന്നതുേപാെലയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല;
അത് നിെന്റ സ്വയം സങ്കല്പം മാ്രതമാകുന്നു” എന്ന് പറയിച്ച . 9 ‘േവല
നടക്കാതവണ്ണം അവരുെട ൈധര്യം ക്ഷയിച്ച് േപാേകണെമന്ന’് പറഞ്ഞ്
അവർഞങ്ങെള ഭയെപ്പടുത്തുവാൻ േനാക്കി.ആകയാൽൈദവേമ,എെന്ന
ൈധര്യെപ്പടുേത്തണേമ.

10 പിെന്ന ഞാൻ െമേഹതേബലിെന്റ മകനായ െദലായാവിെന്റ മകൻ
െശമയ്യാവിെന്റവീട്ടിൽെചന്നു;അവൻകതകടച്ച്അകത്തിരിക്കയായിരുന്നു;
“നിെന്ന െകാല്ല വാൻ അവർ രാ ്രതിയിൽ വരുന്നതിനാൽ, നാം ഒരുമിച്ച്
ൈദവാലയത്തിൽ മന്ദിരത്തിനകത്ത് കടന്ന് വാതിൽ അടയ്ക്കുക; നിെന്ന
െകാല്ല വാൻ അവർ രാ്രതിയിൽ വരും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 11അതിന് ഞാൻ:
“എെന്നേപ്പാെലയുള്ള ഒരാൾ ഓടിേപ്പാകുേമാ? തെന്റ ജീവരെക്ഷക്കായി
മന്ദിരത്തിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകുേമാ? ഞാൻ േപാകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു.
12ൈദവംഅവെനഅയച്ചിട്ടിെല്ലന്നും േതാബീയാവും സൻബല്ലത്തുംഅവന്
കൂലി െകാടുത്തിരുന്നതിനാലാണ്അവൻഎനിക്ക്വിേരാധമായി ്രപവചിച്ചത്
എന്നുംഎനിക്ക്മനസ്സിലായി. 13ഞാൻഭയെപ്പട്ട്അങ്ങെന്രപവർത്തിച്ച്പാപം
െചേയ്യണ്ടതിനും എെന്ന ദുഷിക്കത്തക്കവണ്ണം അപവാദത്തിന് കാരണം
കിേട്ടണ്ടതിനും അവർ അവന് കൂലിെകാടുത്തിരുന്നു. 14 “എെന്റ ൈദവേമ,
േതാബീയാവും സൻബല്ലത്തും െചയ്ത ഈ ്രപവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം
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അവേരയും േനാവദ്യാ എന്ന ്രപവാചകിെയയും എെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുവാൻ
േനാക്കിയ മറ്റ് ്രപവാചകന്മാെരയുംഓർേക്കണേമ”.

15 ഇങ്ങെന മതിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം പണിത് എലൂൽമാസം
ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി തീർത്തു. 16ഞങ്ങള െട സകലശ്രതുക്കള ം അത്
േകട്ടേപ്പാൾ ഞങ്ങള െട ചുറ്റ മുള്ള ജാതികൾ ആെക ഭയെപ്പട്ട ; അവർ
തങ്ങൾക്ക് തെന്ന നിസ്സാരന്മാരായി േതാന്നി; ഈ ്രപവൃത്തി ഞങ്ങള െട
ൈദവത്തിെന്റ സഹായത്താൽ സാദ്ധ്യമായി എന്ന് അവർ ്രഗഹിച്ച . 17ആ
കാലത്ത് െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് േതാബീയാവിനും അവനിൽനിന്ന്
അവർക്കും അേനകം കത്തുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. 18 അവൻ ആരഹിെന്റ
മകനായ െശഖന്യാവിെന്റ മരുമകൻ ആയിരുന്നതിനാലും അവെന്റ മകൻ
േയാഹാനാൻ േബെരഖ്യാവിെന്റ മകൻ െമശുല്ലാമിെന്റ മകെള വിവാഹം
െചയ്തിരുന്നതിനാലും െയഹൂദയിൽ അേനകർ അവനുമായി സത്യബന്ധം
െചയ്തിരുന്നു. 19 അ്രതയുമല്ല, അവർ അവെന്റ ഗുണങ്ങെള എെന്റ
മുമ്പാെക ്രപസ്താവിക്കുകയും എെന്റ വാക്കുകെള അവെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നറിയിക്കയും െചയ്തു. അതുെകാണ്ട് എെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുവാൻ
േതാബീയാവ് കത്തുകൾഅയച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

7
1 എന്നാൽ മതിൽ പുനരുദ്ധരിച്ച് കതകുകൾ വയ്ക്കുകയും
വാതിൽകാവല്ക്കാെരയും സംഗീതക്കാെരയും േലവ്യെരയും
നിയമിക്കുകയും െചയ്തേശഷം 2 എെന്റ സേഹാദരൻ ഹനാനിെയയും,
േകാട്ടയുെട അധിപൻ ഹനന്യാവിെനയും െയരൂശേലമിന് അധിപതികളായി
ഞാൻ നിയമിച്ച ; കാരണം, ഇവൻ പലെരക്കാള ം വിശ്വസ്തനും
ൈദവഭക്തനും ആയിരുന്നു. 3 ഞാൻ അവേരാട:് “െവയിൽ
ഉറയ്ക്കുന്നതുവെര െയരൂശേലമിെന്റ വാതിൽ തുറക്കരുത;് നിങ്ങൾ
അരിെക നില്ക്കുേമ്പാൾ തെന്ന കതക് അടച്ച് ഓടാമ്പൽ ഇടുവിേക്കണം;
െയരൂശേലം നിവാസികളിൽ നിന്ന് കാവല്ക്കാരായി നിയമിച്ച,്
ഓേരാരുത്തെന അവനവെന്റ കാവൽസ്ഥാനത്തും അവനവെന്റ വീടിെന്റ
േനെരയുമായി നിർത്തിെക്കാേള്ളണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4എന്നാൽ പട്ടണം
വിശാലവും വലിയതും അകത്ത് ജനം ചുരുക്കവും ആയിരുന്നു; വീടുകൾ
പണിതിരുന്നതുമില്ല. 5 വംശാവലി്രപകാരം എണ്ണം േനാേക്കണ്ടതിന്
്രപഭുക്കന്മാെരയും ്രപമാണികെളയും ജനെത്തയും കൂട്ടിവരുത്തുവാൻ
എെന്റ ൈദവം എെന്റ മനസ്സിൽ േതാന്നിച്ച . അേപ്പാൾ ആദ്യം
മടങ്ങിവന്നവരുെട ഒരു വംശാവലിേരഖ എനിക്ക് കണ്ടുകിട്ടി; അതിൽ
ഇ്രപകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു: 6 “ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ പിടിച്ച് െകാണ്ടുേപായ ബദ്ധന്മാരിൽ ്രപവാസത്തിൽനിന്ന്
മടങ്ങി, െയരൂശേലമിേലയ്ക്കും െയഹൂദയിേലയ്ക്കും അവനവെന്റ
പട്ടണത്തിേലക്കും വന്നവരായ േദശനിവാസികൾ: 7ഇവർ െസരുബ്ബാേബൽ,
േയശുവ, െനെഹമ്യാവ;് അസര്യാവ,് രയമ്യാവ്, നഹമാനി, െമാർെദഖായി,
ബിൽശാൻ, മിസ്േപെരത്ത്,ബിഗ്വായി, െനഹൂം,ബയനാഎന്നിവേരാടുകൂെട
മടങ്ങിവന്നു; യി്രസാേയൽജനത്തിെല പുരുഷന്മാരുെട സംഖ്യാവിവരം:
8 പേരാശിെന്റ മക്കൾ രണ്ടായിരത്തി ഒരുനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട.്
9 െശഫത്യാവിെന്റ മക്കൾ മുന്നൂെറ്റഴുപത്തിരണ്ട.് 10 ആരഹിെന്റ
മക്കൾ അറുനൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട്. 11 േയശുവയുെടയും േയാവാബിെന്റയും
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മക്കളിൽ പഹത്ത്-േമാവാബിെന്റ മക്കൾ രണ്ടായിരെത്തണ്ണ റ്റിപ്പതിെനട്ട.്
12 ഏലാമിെന്റ മക്കൾ ആയിരത്തിരുനൂറ്റമ്പത്തിനാല.് 13 സഥൂവിെന്റ
മക്കൾ എണ്ണ റ്റിനാല്പത്തഞ്ച.് 14 സക്കായിയുെട മക്കൾ എഴുനൂറ്ററുപത.്
15 ബിന്നൂവിയുെട മക്കൾ അറുനൂറ്റിനാല്പെത്തട്ട.് 16 േബബായിയുെട
മക്കൾ അറുനൂറ്റിരുപെത്തട്ട.് 17 അസ്ഗാദിെന്റ മക്കൾ രണ്ടായിരത്തി
മുന്നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ട.് 18അേദാനീക്കാമിെന്റ മക്കൾ അറുനൂറ്ററുപേത്തഴ.്
19 ബിഗ്വായിയുെട മക്കൾ രണ്ടായിരത്തറുപേത്തഴ.് 20 ആദീെന്റ മക്കൾ
അറുനൂറ്റമ്പത്തഞ്ച.് 21 ഹിസ്ക്കീയാവിെന്റ സന്തതിയായ ആേതരിെന്റ
മക്കൾ െതാണ്ണ െറ്റട്ട.് 22 ഹാശൂമിെന്റ മക്കൾ മുന്നൂറ്റിരുപെത്തട്ട.്
23 േബസായിയുെട മക്കൾ മുന്നൂറ്റിരുപത്തിനാല.് 24 ഹാരീഫിെന്റ മക്കൾ
നൂറ്റിപ്രന്തണ്ട.് 25 ഗിെബേയാന്യർ െതാണ്ണ റ്റഞ്ച്. 26 േബത്ത്-േലേഹമ്യരും
െനേതാഫാത്യരും കൂെട നൂെറ്റൺപെത്തട്ട.് 27അനാേഥാത്യർ നൂറ്റിരുപെത്തട്ട.്
28 േബത്ത-്അസ്മാേവത്യർ നാല്പത്തിരണ്ട്. 29കിര്യത്ത-്െയയാരീം, െകഫീരാ,
െബേരാേയാത്ത് എന്നിവയിെല നിവാസികൾ എഴുനൂറ്റിനാല്പത്തിമൂന്ന.്
30 രാമക്കാരും ഗിബക്കാരും അറുനൂറ്റിരുപെത്താന്ന.് 31 മിക്മാസ്
നിവാസികൾ നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ട.് 32 േബേഥൽകാരും ഹായിക്കാരും
നൂറ്റിരുപത്തിമൂന്ന.് 33 മെറ്റ െനേബാവിെല നിവാസികൾ അമ്പത്തിരണ്ട്.
34 മെറ്റ ഏലാമിെല നിവാസികൾ ആയിരത്തിരുനൂറ്റമ്പത്തിനാല.്
35 ഹാരീമിെന്റ മക്കൾ മുന്നൂറ്റിരുപത.് 36 െയരിേഹാനിവാസികൾ
മുന്നൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ച.് 37 േലാദിെലയും ഹാദീദിെലയും ഓേനാവിെലയും
നിവാസികൾ എഴുനൂറ്റിരുപെത്താന്ന.് 38 േസനായാനിവാസികൾ
മൂവായിരത്തിെത്താള്ളായിരത്തിമുപ്പത.് 39പുേരാഹിതന്മാർ: േയശുവയുെട
ഗൃഹത്തിൽ െയദായാവിെന്റ മക്കൾ െതാള്ളായിരെത്തഴുപത്തിമൂന്ന.്
40 ഇേമ്മരിെന്റ മക്കൾ ആയിരത്തമ്പത്തിരണ്ട.് 41 പശ്ഹൂരിെന്റ മക്കൾ
ആയിരത്തിരുനൂറ്റിനാല്പേത്തഴ.് 42ഹാരീമിെന്റ മക്കൾആയിരത്തിപ്പതിേനഴ.്
43 േലവ്യർ: േഹാെദവയുെട മക്കളിൽ കദ്മീേയലിെന്റ മകൻ േയശുവയുെട
മക്കൾ എഴുപത്തിനാല.് 44 സംഗീതക്കാർ: ആസാഫ്യർ നൂറ്റിനാല്പെത്തട്ട.്
45 വാതിൽകാവല്ക്കാർ: ശല്ല മിെന്റ മക്കൾ, ആേതരിെന്റ മക്കൾ,
തൽേമാെന്റ മക്കൾ, അക്കൂബിെന്റ മക്കൾ, ഹതീതയുെട മക്കൾ,
േശാബായിയുെട മക്കൾ ആെക നൂറ്റിമുപ്പെത്തട്ട.് 46ൈദവാലയദാസന്മാർ:
സീഹയുെട മക്കൾ, ഹസൂഫയുെട മക്കൾ, തബ്ബാേയാത്തിെന്റ മക്കൾ,
േകേരാസിെന്റ മക്കൾ, 47 സീയായുെട മക്കൾ, പാേദാെന്റ മക്കൾ,
48 െലബാനയുെട മക്കൾ, ഹഗാബയുെട മക്കൾ, സൽമായിയുെട
മക്കൾ, 49 ഹാനാെന്റ മക്കൾ, ഗിേദ്ദലിെന്റ മക്കൾ, ഗാഹരിെന്റ മക്കൾ,
െരയായ്യാവിെന്റ മക്കൾ, 50 െരസീെന്റ മക്കൾ, െനേക്കാദയുെട മക്കൾ,
51 ഗസ്സാമിെന്റ മക്കൾ, ഉസ്സയുെട മക്കൾ, പാേസഹയുെട മക്കൾ,
52 േബസായിയുെട മക്കൾ, െമയൂന്യരുെട മക്കൾ, െനഫീത്യരുെട മക്കൾ,
53 ബക്ക്ബൂക്കിെന്റ മക്കൾ, ഹക്കൂഫയുെട മക്കൾ, ഹർഹൂരിെന്റ മക്കൾ,
ബസ്ലീത്തിെന്റ മക്കൾ, 54 െമഹീദയുെട മക്കൾ, ഹർശയുെട മക്കൾ,
55ബർേക്കാസിെന്റ മക്കൾ, സീെസരയുെട മക്കൾ, 56 േതമഹിെന്റ മക്കൾ,
െനസീഹയുെട മക്കൾ,ഹതീഫയുെട മക്കൾ.

57 ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാരുെട മക്കൾ; േസാതായിയുെട മക്കൾ,
േസാേഫെരത്തിെന്റ മക്കൾ, 58 െപരീദയുെട മക്കൾ, യാലയുെട മക്കൾ,
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ദർേക്കാെന്റ മക്കൾ, ഗിേദ്ദലിെന്റ മക്കൾ, 59 െശഫത്യാവിെന്റ മക്കൾ,
ഹത്തീലിെന്റ മക്കൾ, േപാേക്കെരത്ത-്ഹെസ്സബായീമിന ്െറ മക്കൾ,
ആേമാെന്റ മക്കൾ. 60ൈദവാലയദാസന്മാരും ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാരുെട
മക്കള ംആെകമുന്നൂറ്റിെത്താണ്ണ റ്റിരണ്ട.് 61േതൽ-േമെലഹ്, േതൽ-ഹർശാ,
െകരൂബ,് അേദ്ദാൻ, ഇേമ്മർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് മടങ്ങിവന്നവർ
ഇവർ തേന്ന. എങ്കിലും അവർ യി്രസാേയല്യർ തെന്നേയാ എന്ന് തങ്ങള െട
പിതൃഭവനവും വംേശാല്പത്തിയും കാണിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
62െദലായാവിെന്റമക്കൾ, േതാബീയാവിെന്റമക്കൾ,െനേക്കാദയുെടമക്കൾ;
ആെകഅറുനൂറ്റി നാല്പത്തിരണ്ട് േപർ. 63പുേരാഹിതന്മാരിൽ: േഹാബയുെട
മക്കൾ, ഹേക്കാസ്സിെന്റ മക്കൾ, ഗിെലയാദ്യനായ ബർസില്ലായിയുെട
പു്രതിമാരിൽ ഒരുത്തിെയ വിവാഹംകഴിച്ച് അവരുെട േപരിൻ ്രപകാരം
വിളിക്കെപ്പട്ട ബർസില്ലായിയുെട മക്കൾ. 64 ഇവർ വംശാവലിേരഖ
അേന്വഷിച്ച , കണ്ടില്ലതാനും; അതുെകാണ്ട് അവെര അശുദ്ധെരെന്നണ്ണി
പൗേരാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 65 ഊരീമും തുമ്മീമും* ഉള്ള
ഒരു പുേരാഹിതൻ എഴുേന്നല്ക്കുംവെര അവർ അതിപരിശുദ്ധമായത്
തിന്നരുെതന്ന് േദശാധിപതിഅവേരാട് കല്പിച്ച .

66 സഭയാെക നാല്പത്തീരായിരത്തി മുന്നൂറ്ററുപത് േപരായിരുന്നു.
67 അവരുെട ദാസീദാസന്മാരായ ഏഴായിരത്തിമുന്നൂറ്റിമുപ്പേത്തഴുേപെര
കൂടാെത തെന്ന; അവർക്ക് ഇരുനൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ച് സംഗീതക്കാരും
സംഗീതക്കാരത്തികള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 68എഴുനൂറ്റിമുപ്പത്താറ് കുതിരകള ം
ഇരുനൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ച്േകാവർകഴുതകള ം† 69നാനൂറ്റിമുപ്പത്തഞ്ച്ഒട്ടകങ്ങള ം
ആറായിരെത്തഴുനൂറ്റിരുപത് കഴുതകള ം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.
70 പിതൃഭവനത്തലവന്മാരിൽ ചിലർ േവലയ്ക്കായിട്ട് ദാനങ്ങൾ െകാടുത്തു;
േദശാധിപതി ഏകേദശം 8. 5 കിേലാ്രഗാം സ്വര ്ണ്ണവും‡അമ്പത് കിണ്ണങ്ങള ം
അഞ്ഞൂറ്റിമുപ്പത് പുേരാഹിതവസ്്രതവും ഭണ്ഡാരത്തിേലക്ക് െകാടുത്തു.
71 പിതൃഭവനത്തലവന്മാരിൽ ചിലർ േവലയ്ക്കുേവണ്ടി ഭണ്ഡാരത്തിേലക്ക്
170 കിേലാ്രഗാം സ്വര് ണവും§ ഏകേദശം 1,200 കിേലാ്രഗാം* െവള്ളിയും
െകാടുത്തു. 72 േശഷമുള്ള ജനം ഏകേദശം 170 കിേലാ്രഗാം സ്വര ്ണവും†
1,100 കിേലാ്രഗാം‡ െവള്ളിയും അറുപേത്തഴ് പുേരാഹിതവസ്്രതവും
െകാടുത്തു. 73അങ്ങെനപുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരുംവാതിൽകാവല്ക്കാരും
സംഗീതക്കാരും ജനത്തിൽ ചിലരും ൈദവാലയദാസന്മാരും എല്ലാ
യി്രസാേയലുംഅവരവരുെട പട്ടണങ്ങളിൽപാർത്തു.

8
1 അങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കൾ തങ്ങള െട പട്ടണങ്ങളിൽ
വസിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ, ഏഴാം മാസം സകലജനവും നീർവ്വാതിലിെന്റ
മുമ്പിലുള്ള വിശാലസ്ഥലത്ത് ഒരുമനെപ്പട്ട് വന്നുകൂടി; യേഹാവ
യി്രസാേയലിന് കല്പിച്ച് നൽകിയ േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം
െകാണ്ടുവരുവാൻ എ്രസാശാസ്്രതിേയാട് പറഞ്ഞു. 2 ഏഴാം മാസം

* 7. 65 ഊരീമും തുമ്മീമും പുറപ്പാട് 28:30 േനാക്കുക † 7. 68 ഇരുനൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ച്
േകാവർകഴുതകള ംഈവാക്യം പലഎ്രബായചുരുള കളിലും കാണുന്നില്ല ‡ 7. 70 ഏകേദശം 8. 5
കിേലാ്രഗാംസ്വര ്ണ്ണവുംആയിരംതങ്കക്കാശും § 7. 71 170കിേലാ്രഗാംസ്വര ്ണവുംഇരുപതിനായിരം
തങ്കക്കാശും * 7. 71 ഏകേദശം 1,200 കിേലാ്രഗാം രണ്ടായിരത്തിരുനൂറ് മാേന † 7. 72 170
കിേലാ്രഗാംസ്വര ്ണവും ഇരുപതിനായിരം തങ്കക്കാശും ‡ 7. 72 1,100കിേലാ്രഗാം രണ്ടായിരം മാേന
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ഒന്നാം തിയ്യതി എ്രസാപുേരാഹിതൻ പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള മായി
േകട്ട് ്രഗഹിപ്പാൻ ്രപാപ്തിയുള്ള സഭയുെട മുമ്പാെക ന്യായ്രപമാണം
െകാണ്ടുവന്നു, 3നീർവ്വാതിലിെനതിെരയുള്ള വിശാലസ്ഥലത്ത് വച്ച് രാവിെല
തുടങ്ങി ഉച്ചവെര പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള മായ, ്രഗഹിപ്പാൻ ്രപാപ്തിയുള്ള
എല്ലാവരും േകൾെക്ക ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം വായിച്ച ; സർവ്വജനവും
്രശദ്ധിച്ച േകട്ട . 4ഈആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നഒരു ്രപസംഗപീഠത്തിൽ
എ്രസാ ശാസ്്രതി കയറിനിന്നു; അവെന്റ അരിെക വലത്തുഭാഗത്ത്
മത്ഥിത്ഥ്യാവ,് േശമാ, അനായാവ,് ഊരീയാവ്, ഹില്ക്കീയാവ,് മയേസയാവ്
എന്നിവരും ഇടത്തുഭാഗത്ത് െപദായാവ,് മീശാേയൽ, മല്ക്കീയാവ്,
ഹാശൂം, ഹശ്ബദ്ദാനാ, െസഖര്യാവ്, െമശുല്ലാം എന്നിവരും നിന്നു. 5എ്രസാ
സകലജനവും കാൺെക പുസ്തകം തുറന്നു; അവൻ സകലജനത്തിനും
മീെത ആയിരുന്നു; അത് തുറന്നേപ്പാൾ ജനെമല്ലാം എഴുേന്നറ്റ നിന്നു.
6 എ്രസാ മഹാൈദവമായ യേഹാവെയ സ്തുതിച്ച ; ജനെമാെക്കയും
ൈകകൾഉയർത്തി; ‘ആേമൻ,ആേമൻ’എന്ന് ്രപതിവചനംപറഞ്ഞ്വണങ്ങി
സാഷ്ടാംഗം വീണ് യേഹാവെയ നമസ്കരിച്ച . 7 ജനം അവരവരുെട
നിലയിൽ നിൽക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േയശുവ, ബാനി, േശെരബ്യാവ,്
യാമീൻ, അക്കൂബ,് ശെബ്ബത്തായി, േഹാദീയാവ്, മയേസയാവ്, െകലീതാ,
അസര്യാവ,് േയാസാബാദ്, ഹാനാൻ, െപലായാവ് എന്നിവരും േലവ്യരും
ജനത്തിന് ന്യായ്രപമാണം െപാരുൾ തിരിച്ച െകാടുത്തു. 8 ഇങ്ങെന അവർ
ൈദവത്തിെന്റന്യായ്രപമാണപുസ്തകം െതളിവായി വായിച്ച േകൾപ്പിക്കയും
വായിച്ചത് ്രഗഹിപ്പാൻതക്കവണ്ണംഅർത്ഥംപറഞ്ഞുെകാടുക്കയും െചയ്തു.
9 േദശാധിപതിയായ െനെഹമ്യാവും ശാസ്്രതിയായ എ്രസാപുേരാഹിതനും
ജനെത്ത ഉപേദശിച്ച േപാന്ന േലവ്യരും സകലജനേത്താടും: “ഈ ദിവസം
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമാകുന്നു; നിങ്ങൾ
ദുഃഖിക്കുകേയാ കരയുകേയാ െചയ്യരുത”് എന്ന് പറഞ്ഞു. ജനെമല്ലാം
ന്യായ്രപമാണവാക്യങ്ങെള േകട്ടേപ്പാൾ കരയുകയായിരുന്നു. 10അനന്തരം
അവർഅവേരാട:് “നിങ്ങൾ െചന്ന് നല്ല ഭക്ഷണവും മധുരപാനീയവും കഴിച്ച്
തങ്ങൾക്കായി കരുതിയിട്ടില്ലാത്തവർക്കായി ഓഹരി െകാടുത്തയപ്പിൻ;ഈ
ദിവസം നമ്മുെട കർത്താവിന് വിശുദ്ധമാകുന്നു; നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത;്
യേഹാവയിങ്കെല സേന്താഷം നിങ്ങള െട ബലം ആകുന്നുവേല്ലാ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 11അ്രപകാരം േലവ്യരും “നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ; ഈ ദിവസം
വിശുദ്ധമേല്ലാ; നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത”് എന്ന് പറഞ്ഞ് സർവ്വജനെത്തയും
ശാന്തരാക്കി. 12 തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞ വചനം േബാദ്ധ്യമായതുെകാണ്ട്
ജനെമല്ലാം േപായി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ഓഹരി െകാടുത്തയക്കയും
അത്യന്തംസേന്താഷിക്കയും െചയ്തു.

13 പിെറ്റന്നാൾ സകലജനത്തിെന്റയും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും ന്യായ്രപമാണവാക്യങ്ങൾ േകൾേക്കണ്ടതിന്
എ്രസാശാസ്്രതിയുെട അടുക്കൽ ഒന്നിച്ച കൂടി. 14 യേഹാവ
േമാെശമുഖാന്തരം കല്പിച്ച ന്യായ്രപമാണത്തിൽ*: ‘യി്രസാേയൽ മക്കൾ
ഏഴാം മാസത്തിെല ഉത്സവത്തിൽ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കണം എന്നും
15 എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങൾ മലയിൽ െചന്ന് ഒലിവുെകാമ്പ,് കാെട്ടാലിവുെകാമ്പ,്

* 8. 14 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ േലവ്യ 23:33-36, 23:39-43,ആവര് ത്തനം 16:13-15 േനാക്കുക
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െകാഴുന്തുെകാമ്പ,് ഈന്തമടൽ, തഴച്ച വൃക്ഷങ്ങള െട െകാമ്പ് എന്നിവ
െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്ന് തങ്ങള െട എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും െയരൂശേലമിലും
അറിയിച്ച് ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തണം’ എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി
അവർ കണ്ടു. 16 അങ്ങെന ജനം െചന്ന് ഒേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
വീടിെന്റ മുകളിലും മുറ്റത്തും ൈദവാലയത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിലും
നീർവ്വാതിലിെന്റയും എ്രഫയീംവാതിലിെന്റയും വിശാലസ്ഥലത്തും
കൂടാരങ്ങളണ്ടാക്കി. 17 ്രപവാസത്തിൽനിന്ന് മടങ്ങിവന്നവരുെട
സർവ്വസഭയും കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പാർത്തു; നൂെന്റ മകൻ
േയാശുവയുെട കാലം മുതൽ അന്നുവെര യി്രസാേയൽ മക്കൾ അങ്ങെന
െചയ്യാതിരുന്നതുെകാണ്ട്അന്ന്ഏറ്റവുംവലിയസേന്താഷംഉണ്ടായി. 18ആദ്യ
ദിവസംമുതൽ അവസാനദിവസംവെര അവൻ ദിവേസന ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം വായിച്ച് േകൾപ്പിച്ച ;അങ്ങെനഅവർഏഴ് ദിവസം
ഉത്സവം ആചരിച്ച ; എട്ടാം ദിവസം നിയമ്രപകാരം വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
കൂടുകയും െചയ്തു.

9
1 എന്നാൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി യി്രസാേയൽ മക്കൾ
ഉപവസിച്ച,് രട്ട ടുത്തും േദഹത്ത് പൂഴി വാരിയിട്ട ം* െകാണ്ട് ഒന്നിച്ച കൂടി.
2 യി്രസാേയൽപരമ്പരയിലുള്ളവർ സകല അന്യജാതിക്കാരിൽ നിന്നും
േവർതിരിഞ്ഞുനിന്ന് തങ്ങള െട പാപങ്ങള ം തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
അകൃത്യങ്ങള ം ഏറ്റ പറഞ്ഞു. 3 പിെന്ന അവർ തങ്ങള െട സ്ഥാനങ്ങളിൽ
തെന്ന എഴുേന്നറ്റ് നിന്നു; അന്ന് ഒരു യാമേത്താളം ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം വായിച്ച് േകൾക്കുകയും പിെന്ന
ഒരു യാമേത്താളം പാപങ്ങെള ഏറ്റ പറഞ്ഞ് തങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയ നമസ്കരിക്കുകയും െചയ്തു. 4 േലവ്യരിൽ േയശുവ,
ബാനി, കദ്മീേയൽ, െശബന്യാവ,് ബുന്നി, േശെരബ്യാവ,് ബാനി, െകനാനി
എന്നിവർ േലവ്യർക്ക് നിൽക്കുവാനുള്ള പടികളിൽ നിന്നുെകാണ്ട് തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവേയാട് ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച . 5 പിെന്ന േയശുവ,
കദ്മീേയൽ,ബാനി, ഹശബ്ന്യാവ,് േശെരബ്യാവ,് േഹാദീയാവ്, െശബന്യാവ,്
െപഥഹ്യാവ,് എന്നീ േലവ്യർ പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “നിങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റ്
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ എെന്നേന്നക്കും വാഴ്ത്തുവിൻ.
സകല ്രപശംസയ്ക്കും സ്തുതിക്കും മീെത ഉയർന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങയുെട
മഹത്വമുള്ള നാമം വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട. 6അങ്ങ്, അങ്ങ് മാ്രതമാണ്
യേഹാവ; അങ്ങ് ആകാശെത്തയും സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗെത്തയും അവയിെല
സകലൈസന്യെത്തയും ഭൂമിെയയും അതിലുള്ള സകലെത്തയും
സമു്രദങ്ങെളയും അവയിലുള്ള സകലെത്തയും ഉണ്ടാക്കി; അങ്ങ്
അവെയ ഒെക്കയും രക്ഷിക്കുന്നു; ആകാശത്തിെല ൈസന്യം
അങ്ങെയ നമസ്കരിക്കുന്നു. 7 അ്രബാമിെന തിരെഞ്ഞടുത്ത് അവെന
കൽദയപട്ടണമായ ഊരിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന് അവന് അ്രബാഹാം
എന്ന് േപരിട്ട ൈദവമായ യേഹാവ അങ്ങ് തെന്ന. 8 അങ്ങ് അവെന്റ
ഹൃദയം അങ്ങയുെട മുമ്പാെക വിശ്വസ്തമായി കണ്ടു; കനാന്യർ, ഹിത്യർ,
അേമാര്യർ, െപരിസ്യർ, െയബൂസ്യർ, ഗിർഗ്ഗസ്യർ എന്നിവരുെട േദശം
െകാടുക്കും,അവെന്റസന്തതിക്ക്തെന്നെകാടുക്കുംഎന്ന്അങ്ങ്അവേനാട്

* 9. 1 േദഹത്ത് പൂഴി വാരിയിട്ട ം തലയിൽപൂഴി വാരിയിട്ട ം
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ഒരു നിയമം െചയ്തു; അങ്ങ് നീതിമാനായിരിക്കയാൽ അങ്ങയുെട
വചനങ്ങൾ നിവർത്തിച്ച മിരിക്കുന്നു. 9 ഈജിപ്റ്റിൽ ഞങ്ങള െട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാരുെട പീഡെയ അങ്ങ് കാണുകയും െചങ്കടലിെന്റ അരിെക
നിന്നുള്ള അവരുെട നിലവിളിെയ േകൾക്കുകയും 10 ഫറേവാനിലും
അവെന്റ സകലദാസന്മാരിലും അവെന്റ േദശെത്ത സകല ജനങ്ങളിലും
അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം ്രപവർത്തിക്കയും െചയ്തു; അവർ
അവേരാട് അഹങ്കാരം ്രപവർത്തിച്ചത് അങ്ങ് അറിഞ്ഞിരുന്നുവേല്ലാ;
അങ്ങെന ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതുേപാെല അങ്ങ് അേങ്ങയ്ക്കായി ഒരു
നാമം സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. 11അങ്ങ് കടലിെനഅവരുെട മുമ്പിൽ വിഭാഗിച്ച,്
കടലിെന്റ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി അവെര കടക്കുമാറാക്കി;
അവെര പിന്തുടർന്നവെര അങ്ങ് െപരുെവള്ളത്തിൽ ഒരു കല്ല േപാെല
ആഴത്തിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 12 അങ്ങ് പകൽ േമഘസ്തംഭം
െകാണ്ടും രാ്രതി അവർ േപാകുന്ന വഴിക്ക് െവളിച്ചംെകാടുക്കുവാൻ
അഗ്നിസ്തംഭംെകാണ്ടും അവെര വഴിനടത്തി. 13അങ്ങ് സീനായിമലേമൽ
ഇറങ്ങി,ആകാശത്തുനിന്ന് അവേരാട് സംസാരിച്ച് അവർക്ക് ന്യായമായുള്ള
വിധികള ം സത്യമായുള്ള ന്യായ്രപമാണങ്ങള ം നല്ല ചട്ടങ്ങള ം കല്പനകള ം
നൽകി. 14 അങ്ങയുെട വിശുദ്ധശബ്ബത്ത് അങ്ങ് അവെര അറിയിച്ച്,
അങ്ങയുെട ദാസനായ േമാെശമുഖാന്തരം അവർക്ക് കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം
ന്യായ്രപമാണവും കല്പിച്ച െകാടുത്തു. 15 അവരുെട വിശപ്പിന് അങ്ങ്
അവർക്ക് ആകാശത്തുനിന്ന് അപ്പം െകാടുത്തു; അവരുെട ദാഹത്തിന്
അങ്ങ് അവർക്ക് പാറയിൽനിന്ന് െവള്ളം പുറെപ്പടുവിച്ച . അങ്ങ്അവർക്ക്
െകാടുക്കുെമന്ന് സത്യംെചയ്ത േദശം ൈകവശമാക്കുവാനും അവേരാട്
കല്പിച്ച . 16 എങ്കിലും അവരും ഞങ്ങള െട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാരും
അഹങ്കരിച്ച് ദുശ്ശാഠ്യം കാണിച്ച,്അങ്ങയുെട കല്പനകെള േകൾക്കാതിരുന്നു.
17 അനുസരിക്കുവാൻ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല; അങ്ങ് അവരിൽ െചയ്ത
അത്ഭുതങ്ങൾ അവർ ഓർക്കാെത ദുശ്ശാഠ്യം കാണിച്ച് തങ്ങള െട
അടിമത്തത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ േവണ്ടി മത്സരിച്ച് ഒരു തലവെന
നിയമിച്ച ; അേങ്ങാ കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും ഉള്ള
ൈദവം ആകയാൽ അവെര ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞില്ല. 18അവർ തങ്ങൾക്ക്
ഒരു കാളക്കിടാവിെന വാർത്തുണ്ടാക്കി; ‘ഇത് നിെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
െകാണ്ടുവന്നനിെന്റൈദവം’എന്ന് പറഞ്ഞ്വലിയ േ്രകാധം ജനിപ്പിെച്ചങ്കിലും
19 അങ്ങയുെട മഹാകരുണ നിമിത്തം അങ്ങ് അവെര മരുഭൂമിയിൽ
വിട്ട കളഞ്ഞില്ല; പകൽ അവെര വഴിനടത്തിയ േമഘസ്തംഭവും രാ്രതി
അവർക്ക് െവളിച്ചം െകാടുത്ത് വഴി കാണിച്ച അഗ്നിസ്തംഭവും അവെര
വിട്ട മാറിയതുമില്ല. 20 അവെര ഉപേദശിേക്കണ്ടതിന് അങ്ങയുെട നല്ല
ആത്മാവിെന അങ്ങ് െകാടുത്തു; അവരുെട വിശപ്പിന് മന്നയും അവരുെട
ദാഹത്തിന് െവള്ളവും െകാടുത്തു. 21 ഇങ്ങെന അങ്ങ് അവെര നാല്പത്
സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽ പരിപാലിച്ച :അവർക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടായില്ല;
അവരുെട വസ്്രതം പഴകിയില്ല, അവരുെട കാൽ വീങ്ങിയതുമില്ല.
22 അങ്ങ് അവർക്ക് രാജ്യങ്ങെളയും ജാതികെളയും അതിർതിരിച്ച്
വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തു; അവർ െഹശ്േബാൻ രാജാവായ സീേഹാെന്റ
േദശവും ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെന്റ േദശവും ൈകവശമാക്കി.
23 അങ്ങ് അവരുെട മക്കെള ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല
വർദ്ധിപ്പിച്ച ; ൈകവശമാക്കുവാൻ അവരുെട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാേരാട്
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അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്തിരുന്ന േദശത്തക്ക് അവെര െകാണ്ടുവന്നു.
24 അങ്ങെന അവരുെട മക്കൾ െചന്ന് േദശെത്ത ൈകവശമാക്കി;
േദശനിവാസികളായ കനാന്യെര അങ്ങ് കീഴ്െപടുത്തി, അവെരയും
അവരുെട രാജാക്കന്മാെരയും േദശെത്ത ജാതികെളയും തങ്ങൾക്ക്
േബാധിച്ചതുേപാെല െചയ്യ വാൻ അവരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.
25അവർ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങള ം ഫലപുഷ്ടിയുള്ള േദശവും പിടിച്ച ; എല്ലാ
നല്ലവസ്തുക്കള ം നിറഞ്ഞ വീടുകള ം െവട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കിണറുകള ം
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം ഒലിവുേതാട്ടങ്ങള ം അനവധി ഫലവൃക്ഷങ്ങള ം
ൈകവശമാക്കി;അവർതിന്ന് തൃപ്തിെപ്പട്ട് പുഷ്ടിയുള്ളവരായിഅങ്ങയുെട
വലിയ നന്മയിൽ സേന്താഷിച്ച . 26 എന്നിട്ട ം അവർ അനുസരണേക്കട്
കാണിച്ച് അങ്ങേയാട് മത്സരിച്ച് അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം തങ്ങള െട
പുറകിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു; അവെര അങ്ങയിേലയ്ക്ക് തിരിക്കുവാൻ
അവേരാട് സാക്ഷ്യംപറഞ്ഞ അങ്ങയുെട ്രപവാചകന്മാെര അവർ
െകാന്ന് വലിയ േ്രകാധകാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. 27 ആകയാൽ അങ്ങ്
അവെര അവരുെട ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; അവർ അവെര
പീഡിപ്പിച്ച ;അവരുെട കഷ്ടകാലത്ത്അവർഅങ്ങേയാട് നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ
അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട് അങ്ങയുെട മഹാകരുണ നിമിത്തം
അവർക്ക് രക്ഷകന്മാെര നൽകി; അവർ അവരുെട ശ്രതുക്കള െട
കയ്യിൽനിന്ന് അവെര രക്ഷിച്ച . 28 അവർക്ക് സ്വസ്ഥത ലഭിച്ചേപ്പാൾ
അവർ വീണ്ടും അേങ്ങക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു; അതുെകാണ്ട്
അങ്ങ് അവെര അവരുെട ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുകയും അവർ
അവരുെട േമൽ ഭരണം നടത്തുകയും െചയ്തു; അവർ തിരിഞ്ഞ്
അങ്ങേയാട് നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട് അങ്ങയുെട
കരുണയാൽ പല്രപാവശ്യവും അവെര വിടുവിച്ച . 29അവെര അങ്ങയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിേലയ്ക്ക് തിരിച്ച് വരുേത്തണ്ടതിന് അങ്ങ് അവേരാട്
സാക്ഷീകരിച്ച ; എന്നിട്ട ം അവർ അഹങ്കരിക്കുകയും, അനുസരിച്ച്
നടക്കുന്നവർക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന അങ്ങയുെട കല്പനകൾ േകൾക്കാെത
അങ്ങയുെട വിധികൾക്ക് വിേരാധമായി പാപം െചയ്കയും എതിർത്തുനിന്ന്
ദുശ്ശാഠ്യം കാണിച്ച് അനുസരണമില്ലാത്തവരാകുകയും െചയ്തു. 30അങ്ങ്
ഏറിയ സംവത്സരം അവേരാട് ക്ഷമിച്ച് അങ്ങയുെട ആത്മാവിനാൽ
അങ്ങയുെട ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരംഅവേരാട് സാക്ഷീകരിച്ച ;എന്നാൽ
അവർ ്രശദ്ധിച്ചില്ല; അതുെകാണ്ട് അങ്ങ് അവെര േദശെത്ത ജനതകള െട
കയ്യിൽഏല്പിച്ച െകാടുത്തു. 31എങ്കിലും അങ്ങയുെട മഹാകരുണ നിമിത്തം
അങ്ങ് അവെര നിർമ്മൂലമാക്കിയില്ല, ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞതുമില്ല; അങ്ങ്
കൃപയും കരുണയുമുള്ള ൈദവമേല്ലാ. 32ആകയാൽ ൈദവേമ, നിയമവും
കൃപയും പാലിക്കുന്നവനായി വലിയവനും ബലവാനും ഭയങ്കരനുമായ
ഞങ്ങള െട ൈദവേമ, അശ്ശ ർ രാജാക്കന്മാരുെട കാലം മുതൽ
ഇന്നുവെര ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങള െട രാജാക്കന്മാർക്കും ്രപഭുക്കന്മാർക്കും
പുേരാഹിതന്മാർക്കും ്രപവാചകന്മാർക്കും ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കും
അങ്ങയുെട സർവ്വജനത്തിനും േനരിട്ട കഷ്ടങ്ങെളാെക്കയും അേങ്ങക്ക്
ലഘുവായി േതാന്നരുേത. 33എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭവിച്ചതിൽ ഒെക്കയും
അങ്ങ് നീതിമാൻ തേന്ന; അങ്ങ് വിശ്വസ്തത കാണിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങേളാ ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 34ഞങ്ങള െട രാജാക്കന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും ഞങ്ങള െട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാരും
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അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംഅനുസരിച്ച് നടന്നിട്ടില്ല;അങ്ങയുെടകല്പനകള ം
അങ്ങ് അവേരാട് സാക്ഷീകരിച്ച സാക്ഷ്യങ്ങള ം ്രപമാണിച്ചിട്ട മില്ല.
35അവർ തങ്ങള െട രാജത്വത്തിലും അങ്ങ് അവർക്ക് െകാടുത്ത വലിയ
നന്മകളിലും അങ്ങ് അവർക്ക് അധീനമാക്കിെക്കാടുത്ത വിശാലതയും
ഫലപുഷ്ടിയുമുള്ള േദശത്തിലും അങ്ങെയ േസവിച്ചിട്ടില്ല; തങ്ങള െട
ദുഷ്്രപവൃത്തികൾ വിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട മില്ല. 36 ഇതാ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന്
ദാസന്മാർ; അങ്ങ് ഞങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഫലവും ഗുണവും
അനുഭവിക്കുവാൻ െകാടുത്ത ഈ േദശത്ത് തെന്ന ഇതാ, ഞങ്ങൾ
ദാസന്മാരായിരിക്കുന്നു. 37 ഞങ്ങള െട പാപങ്ങൾ നിമിത്തം അങ്ങ്
ഞങ്ങള െടേമൽ ആക്കിയിരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ അതിെല വിളവുകൾ
എടുക്കുന്നു;അവർതങ്ങൾക്ക് േബാധിച്ചതുേപാെലഞങ്ങളിലുംഞങ്ങള െട
കന്നുകാലികളിലും അധികാരം നടത്തുന്നു; ഞങ്ങൾ വലിയ കഷ്ടത്തിലും
ആയിരിക്കുന്നു. 38ഇെതാെക്കയുംഓർത്ത്ഞങ്ങൾസ്ഥിരമാേയാരു ഉടമ്പടി
എഴുതുന്നു;ഞങ്ങള െട ്രപഭുക്കന്മാരും േലവ്യരും പുേരാഹിതന്മാരും അതിന്
മു്രദയിടുന്നു”.

10
1 മു്രദയിട്ടവർ ഇവരാണ:് ഹഖല്യാവിെന്റ മകനായ േദശാധിപതി
െനെഹമ്യാവ,് 2 സിെദക്കീയാവ്, െസരായാവ,് അസര്യാവ്, യിെരമ്യാവ,്
3 പശ്ഹൂർ, അമര്യാവ,് മല്ക്കീയാവ്, 4 ഹത്തൂശ,് െശബന്യാവ,് മല്ല ക,്
5 ഹരീം, െമേരേമാത്ത,് ഓബദ്യാവ്, 6 ദാനീേയൽ, ഗിെന്നേഥാൻ, ബാരൂക,്
7 െമശുല്ലാം, അബീയാവ,് മീയാമീൻ, 8 മയസ്യാവ,് ബിൽഗായി, െശമയ്യാവ്;
ഇവർ പുേരാഹിതന്മാർ. 9 പിെന്ന േലവ്യർ; അസന്യാവിെന്റ മകൻ
േയശുവയും െഹനാദാദിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ബിന്നൂവിയും 10 കദ്മീേയലും
അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ െശബന്യാവ,് േഹാദീയാവ്, 11 െകലീതാ,
െപലായാവ,് ഹാനാൻ, മീഖാ, 12 െരേഹാബ്, ഹശബ്യാവ്, സക്കൂർ,
േശെരബ്യാവ,് 13 െശബന്യാവ,് േഹാദീയാവ,്ബാനി, െബനീനു. 14ജനത്തിെന്റ
തലവന്മാർ: പേരാശ,് പഹത്ത്-േമാവാബ,് ഏലാം, സഥൂ, 15 ബാനി,
ബുന്നി, അസ്ഗാദ,് േബബായി, 16 അേദാനീയാവ,് ബിഗ്വായി, ആദീൻ,
17ആേതർ, ഹിസ്ക്കീയാവ,് അസ്സ ർ, 18 േഹാദീയാവ്, ഹാശും, േബസായി,
19ഹാരീഫ്, അനാേഥാത്ത,് േനബായി, 20 മഗ്പിയാശ,് െമശുല്ലാം, േഹസീർ,
21 െമേശസെബേയൽ, സാേദാക്ക്, യദൂവ, 22 െപലത്യാവ,് ഹനാൻ,
അനായാവ,് 23 േഹാേശയ, ഹനന്യാവ്, ഹശ്ശബ,് 24ഹേല്ലാേഹശ,് പിൽഹാ,
േശാേബക,് 25 െരഹൂം, ഹശബ്നാ, മയേസയാവ്, 26അഹീയാവ,് ഹനാൻ,
ആനാൻ, 27 മല്ല ക്, ഹാരീം,ബയനാ എന്നിവർ തേന്ന. 28 േശഷം ജനത്തിൽ
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും വാതിൽകാവല്ക്കാരും സംഗീതക്കാരും
ൈദവാലയദാസന്മാരും േദശെത്ത ജാതികളിൽനിന്ന് േവർെപട്ട്
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിേലയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുവന്നവെരാെക്കയും
അവരുെട ഭാര്യമാരും പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരുമായി പരിജ്ഞാനവും
തിരിച്ചറിവുമുള്ള എല്ലാവരും 29 േ്രശഷ്ഠന്മാരായ തങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാേരാട് േചർന്ന് ൈദവത്തിെന്റ ദാസനായ േമാെശമുഖാന്തരം
നല്കെപ്പട്ട ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച് നടക്കുെമന്നും
ഞങ്ങള െട കർത്താവായ യേഹാവയുെട സകല കല്പനകള ം വിധികള ം
ചട്ടങ്ങള ം ്രപമാണിച്ച് ആചരിക്കുെമന്നും 30 ഞങ്ങള െട പു്രതിമാെര
േദശത്തിെല ജാതികൾക്ക് െകാടുക്കുകേയാ ഞങ്ങള െട പു്രതന്മാർക്ക്
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അവരുെട പു്രതിമാെര എടുക്കേയാ െചയ്കയിെല്ലന്നും 31 േദശത്തിെല
ജനതകൾ ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഏെതങ്കിലും കച്ചവടസാധനങ്ങേളാ
ഭക്ഷണസാധനങ്ങേളാ വിൽക്കുവാൻ െകാണ്ടുവന്നാൽ ഞങ്ങൾ അത്
ശബ്ബത്തുനാളിലും വിശുദ്ധദിവസത്തിലും അവേരാട് വാങ്ങുകയില്ല
എന്നും ഏഴാം ആണ്ടിെന വിേമാചനസംവത്സരമായും എല്ലാ കടവും
ഇളച്ച െകാടുക്കുന്നതായും ്രപമാണിക്കുെമന്നുംശപഥവുംസത്യവും െചയ്തു.
32 ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്ക് േവണ്ടി
കാഴ്ചയപ്പത്തിനും നിരന്തരേഭാജനയാഗത്തിനും ശബ്ബത്തുകളിെലയും
അമാവാസ്യകളിെലയും നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും ഉത്സവങ്ങൾക്കും
വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾക്കും യി്രസാേയലിനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തമായി
അർപ്പിേക്കണ്ടുന്ന 33 പാപയാഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിെല എല്ലാ േവലയ്ക്കും േവണ്ടി ആണ്ടുേതാറും ഏകേദശം
4 ്രഗാം െവള്ളി *െകാടുക്കാെമന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു ചട്ടം നിയമിച്ച .
34 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല, ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ കത്തിക്കുവാൻ
ആണ്ടുേതാറും നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ പിതൃഭവനം പിതൃഭവനമായി
ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിേലയ്ക്ക് വിറക് വഴിപാടായി
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും ജനങ്ങള ം
േചർന്ന് ചീട്ടിട്ട ; 35 ആണ്ടുേതാറും യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലയ്ക്ക്
ഞങ്ങള െട നിലത്തിെല ആദ്യവിളവും സകലവിധവൃക്ഷങ്ങള െടയും
സർവ്വഫലങ്ങള േടയും ആദ്യഫലങ്ങള ം െകാണ്ടുെചേല്ലണ്ടതിനും
36 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ഞങ്ങള െട
പു്രതന്മാരിലും മൃഗങ്ങളിലും ആടുമാടുകളിലും നിന്നുള്ള കടിഞ്ഞൂലുകെള
ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന
പുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ ആലയത്തിേലയ്ക്ക് െകാണ്ട്
െചേല്ലണ്ടതിനും 37 ഞങ്ങള െട തരിമാവ,് ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങൾ,
സകലവിധവൃക്ഷങ്ങള െട ഫലങ്ങൾ, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ എന്നിവയുെട
ആദ്യഫലം ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല അറകളിൽ
പുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കലും, ഞങ്ങള െട കൃഷിയുെട ദശാംശം
േലവ്യരുെടഅടുക്കലും െകാണ്ടുെചേല്ലണ്ടതിനേ്രത. േലവ്യരേല്ലാ കൃഷിയുള്ള
നമ്മുെട എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും ദശാംശം േശഖരിക്കുന്നത.് 38എന്നാൽ
േലവ്യർ ദശാംശം വാങ്ങുേമ്പാൾ അഹേരാന്യനാേയാരു പുേരാഹിതൻ
േലവ്യേരാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിേക്കണം. ദശാംശത്തിെന്റ ദശാംശം േലവ്യർ
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരഗൃഹത്തിെന്റ അറകളിൽ
െകാണ്ടുെചേല്ലണം. 39 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ ഉപകരണങ്ങള ം അതിൽ
ശു്രശൂഷിക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാരും വാതിൽകാവല്ക്കാരും സംഗീതക്കാരും
പാർക്കുന്ന അറകളിേലക്ക് യി്രസാേയൽമക്കള ം േലവ്യരും ധാന്യം, വീഞ്ഞ,്
എണ്ണ എന്നിവയുെട ഉദർച്ചാർപ്പണം െകാണ്ടുെചേല്ലണം; ഞങ്ങള െട
ൈദവത്തിെന്റആലയംഞങ്ങൾഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല.

11
1 ജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ െയരൂശേലമിൽ പാർത്തു; േശഷം
ജനം പത്തുേപരിൽ ഒരാൾ വീതം വിശുദ്ധനഗരമായ െയരൂശേലമിൽ

* 10. 33 ഏകേദശം 4 ്രഗാം െവള്ളി േശെക്കലിൽമൂന്നിൽഒന്ന്
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പാർേക്കണ്ടതിന് െകാണ്ടുവരുവാനും ഒമ്പത് േപെര മറ്റ് പട്ടണങ്ങളിൽ
പാർപ്പിപ്പാനുമായി ചീട്ടിട്ട . 2 എന്നാൽ െയരൂശേലമിൽ വസിക്കുവാൻ
സ്വേമധയാസമ്മതിച്ചഎല്ലാവെരയും ജനംഅനു്രഗഹിച്ച . 3െയരൂശേലമിൽ
പാർത്ത സംസ്ഥാനത്തലവന്മാർ ഇവരാകുന്നു: െയഹൂദാ നഗരങ്ങളിൽ
യി്രസാേയല്യരും പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും ൈദവാലയദാസന്മാരും
ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാരുെട മക്കള ം ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
പട്ടണത്തിലും അവകാശത്തിലും പാർത്തു. 4 െയരൂശേലമിൽ ചില
െയഹൂദ്യരും െബന്യാമീന്യരും പാർത്തു. െയഹൂദ്യർ ആെരല്ലാെമന്നാൽ:
േപെരസിെന്റപു്രതന്മാരിൽമഹലേലലിെന്റമകനായഅമര്യാവിെന്റമകനായ
െസഖര്യാവിെന്റ മകനായ ഉസ്സീയാവിെന്റ മകൻഅഥായാവും 5ശീേലാന്യെന്റ
മകനായ െസഖര്യാവിെന്റ മകനായ േയായാരീബിെന്റ മകനായ
അദായാവിെന്റ മകനായ ഹസായാവിെന്റ മകനായ െകാൽേഹാെസയുെട
മകനായ ബാരൂക്കിെന്റ മകൻ മയേസയാവും തേന്ന. 6 െയരൂശേലമിൽ
പാർത്ത േപെരസിെന്റ മക്കൾ ആെക നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട്
പരാ്രകമശാലികൾ. 7 െബന്യാമീന്യർ ആെരല്ലാെമന്നാൽ: െമശുല്ലാമിെന്റ
മകൻ സല്ല ; െമശുല്ലാം േയാേവദിെന്റ മകൻ; േയാേവദ് െപദായാവിെന്റ
മകൻ; െപദായാവ് േകാലായാവിെന്റ മകൻ; േകാലായാവ് മയേസയാവിെന്റ
മകൻ; മയേസയാവ് ഇഥീേയലിെന്റ മകൻ: ഇഥീേയൽ െയശയ്യാവിെന്റ
മകൻ; 8 അവെന്റ േശഷം ഗബ്ബായി, സല്ലായി; ആെക െതാള്ളായിരത്തി
ഇരുപത്തി എട്ട് േപർ. 9 സി്രകിയുെട മകൻ േയാേവൽ അവരുെട
്രപമാണിയും ഹസനൂവയുെട മകൻ െയഹൂദാ പട്ടണത്തിൽ രണ്ടാമനും
ആയിരുന്നു. 10 പുേരാഹിതന്മാരിൽ െയായാരീബിെന്റ മകൻ െയദായാവും
യാഖീനും 11 അഹീത്തൂബിെന്റ മകനായ െമരാേയാത്തിെന്റ മകനായ
സാേദാക്കിെന്റ മകനായ െമശുല്ലാമിെന്റ മകനായ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ
മകനായി ൈദവാലയ്രപഭുവായ െസരായാവും 12 ആലയത്തിൽ േവല
െചയ്തുവന്ന അവരുെട സേഹാദരന്മാർ എണ്ണ റ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് േപരും
മല്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ പശ്ഹൂരിെന്റ മകനായ െസഖര്യാവിെന്റ മകനായ
അംസിയുെട മകനായ െപലല്യാവിെന്റ മകനായ െയാേരാഹാമിെന്റ മകൻ
ആദായാവും 13 പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായ അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ
ഇരുനൂറ്റിനാല്പത്തിരണ്ട് േപരും ഇേമ്മരിെന്റ മകനായ െമശിേല്ലേമാത്തിെന്റ
മകനായ അഹ്സായിയുെട മകനായ അസേരലിെന്റ മകൻ
അമെശസായിയും 14 അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ നൂറ്റി ഇരുപത്തി
എട്ട് പരാ്രകമശാലികള ം; ഇവരുെട ്രപമാണി ഹെഗേദാലീമിെന്റ മകൻ
സബ്ദീേയൽ ആയിരുന്നു. 15 േലവ്യരിൽ: ബൂന്നിയുെട മകനായ
ഹശബ്യാവിെന്റ മകനായ അ്രസീക്കാമിെന്റ മകനായ അശ്ശബിെന്റ മകൻ
െശമയ്യാവും 16 േലവ്യരുെട തലവന്മാരിൽ ൈദവാലയത്തിെന്റ പുറെമയുള്ള
േവലയ്ക്ക് േമൽവിചാരകന്മാരായിരുന്ന ശെബ്ബത്തായിയും േയാസാബാദും
17 ആസാഫിെന്റ മകനായ സബ്ദിയുെട മകനായ മീഖയുെട മകനായി
്രപാർത്ഥനയിൽ സ്േതാ്രതം ആരംഭിക്കുന്ന തലവനായ മത്ഥന്യാവും
രണ്ടാമൻ അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരുവനായ ബക്ക്ബൂക്ക്യാവും
െയദൂഥൂെന്റ മകനായ ഗാലാലിെന്റ മകനായ ശമ്മൂവയുെട മകൻ
അബ്ദയും തേന്ന. 18 വിശുദ്ധനഗരത്തിൽ ഉള്ള േലവ്യർ ആെക
ഇരുനൂെറ്റൺപത്തിനാല് േപർ. 19 വാതിൽകാവല്ക്കാരായ അക്കൂബും
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തല്േമാനും വാതിലുകൾക്കരിെക കാക്കുന്ന അവരുെട സേഹാദരന്മാരും
നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് േപർ. 20 േശഷം യി്രസാേയല്യരും പുേരാഹിതന്മാരും
േലവ്യരും െയഹൂദാനഗരങ്ങളിെലാെക്കയും ഓേരാരുത്തൻ അവരവരുെട
അവകാശത്തിൽപാർത്തു. 21ൈദവാലയദാസന്മാേരാഓേഫലിൽപാർത്തു;
സീഹയും ഗിശ്പയും ൈദവലായദാസന്മാരുെട ്രപമാണികൾ ആയിരുന്നു.
22ൈദവാലയത്തിെല േവലയ്ക്ക് െയരൂശേലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന േലവ്യരുെട
്രപമാണി ആസാഫ്യരായ സംഗീതക്കാരിൽ ഒരുവനായി മീഖയുെട മകനായ
മത്ഥന്യാവിെന്റ മകനായ ഹശബ്യാവിെന്റ മകനായ ബാനിയുെട മകൻ ഉസ്സി
ആയിരുന്നു. 23സംഗീതക്കാെരക്കുറിച്ച് രാജാവിെന്റഒരുകല്പനയുംഅവരുെട
നിത്യെച്ചലവിേലയ്ക്ക് ഒരു നിയമവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 24 െയഹൂദയുെട
മകനായ േസെരഹിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ െമേശസേബലിെന്റ മകനായ
െപഥഹ്യാവ് ജനെത്ത സംബന്ധിച്ച എല്ലാകാര്യങ്ങൾക്കും രാജാവിെന്റ
കാര്യസ്ഥൻ ആയിരുന്നു. 25 ്രഗാമങ്ങള െടയും അവേയാട് േചർന്ന
വയലുകള െടയും കാര്യം പറഞ്ഞാേലാ: െയഹൂദ്യരിൽ ചിലർ കിര്യത്ത-്
അർബയിലുംഅതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും ദീേബാനിലുംഅതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും
െയക്കബ്സേയലിലും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും 26 േയശുവയിലും
േമാലാദയിലും േബത്ത-്േപെലതിലും ഹസർ-ശൂവാലിലും 27 േബർ-
േശബയിലും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും 28 സിക്ലാഗിലും െമേഖാനിലും
അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും 29ഏൻ-രിേമ്മാനിലും േസാരയിലും യർമൂത്തിലും
30 സേനാഹയിലും അദുല്ലാമിലും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളിലും ലാഖീശിലും
അതിെന്റ വയലുകളിലും അേസക്കയിലും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും
പാർത്തു; അവർ േബർ-േശബമുതൽ ഹിേന്നാം താഴ്വരവെര പാർത്തു.
31 െബന്യാമീന്യർ ഗിബമുതൽ മിക്മാശ് വെരയും അയ്യയിലും േബേഥലിലും
അവയുെട ്രഗാമങ്ങളിലും 32അനാേഥാത്തിലും േനാബിലും അനന്യാവിലും
33ഹാേസാരിലും രാമയിലും ഗിത്ഥായീമിലും 34ഹാദീദിലും െസേബായീമിലും
െനബല്ലാത്തിലും 35 േലാദിലും ശില്പികള െട താഴ്വരയായ ഓേനാവിലും
പാർത്തു. 36 െയഹൂദയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന േലവ്യരുെട ചില വിഭാഗങ്ങൾ
െബന്യാമീേനാട് േചർന്നിരുന്നു.

12
1 െശയല്ത്തീേയലിെന്റ മകൻ െസരുബ്ബാേബലിേനാടും േയശുവേയാടും
കൂെട വന്ന പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും ഇവരാണ:് 2 െസരായാവ,്
യിെരമ്യാവ,് എ്രസാ, അമര്യാവ,് 3 മല്ല ക,് ഹത്തൂശ,് െശഖന്യാവ,്
െരഹൂം, 4 െമേരേമാത്ത്, ഇേദ്ദാ, ഗിെന്നേഥായി, 5അബ്ബീയാവ,് മീയാമീൻ;
മയദ്യാവ,് ബില്ഗാ, 6 െശമയ്യാവ്, േയായാരീബ,് െയദായാവ്, 7 സല്ല ,
ആേമാക്, ഹില്ക്കീയാവ,് െയദായാവ്. ഇവർ േയശുവയുെട കാലത്ത്
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരുെടയും തലവന്മാർ
ആയിരുന്നു. 8 േലവ്യേരാ േയശുവ, ബിന്നൂവി, കദ്മീേയൽ, േശെരബ്യാവ,്
െയഹൂദാ എന്നിവരും സ്േതാ്രതഗാനനായകനായ മത്ഥന്യാവും
സേഹാദരന്മാരും. 9 അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ ബക്ക്ബൂക്ക്യാവും
ഉേന്നാവും അവർക്ക് സഹകാരികളായി ശു്രശൂഷിച്ച് നിന്നു. 10 േയശുവ
േയായാക്കീമിെന ജനിപ്പിച്ച ; േയായാക്കീം എല്യാശീബിെന ജനിപ്പിച്ച ;
എല്യാശീബ് േയായാദെയ ജനിപ്പിച്ച ; 11 േയായാദാ േയാനാഥാെന ജനിപ്പിച്ച ;
േയാനാഥാൻ യദ്ദ വെയ ജനിപ്പിച്ച . 12 േയായാക്കീമിെന്റ കാലത്ത്
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പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായിരുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ െസരായാകുലത്തിന്
െമരായ്യാവ;് യിെരമ്യാകുലത്തിന് ഹനന്യാവ;് 13 എ്രസാകുലത്തിന്
െമശുല്ലാം; 14 അമര്യാകുലത്തിന് െയേഹാഹാനാൻ; മല്ല ക്ക്കുലത്തിന്
േയാനാഥാൻ; െശബന്യാകുലത്തിന് േയാേസഫ;് 15 ഹാരീംകുലത്തിന്
അദ്നാ; െമരാേയാത്ത് കുലത്തിന് െഹല്ക്കായി; 16 ഇേദ്ദാകുലത്തിന്
െസഖര്യാവ;് ഗിെന്നേഥാൻകുലത്തിന് െമശുല്ലാം; 17 അബീയാകുലത്തിന്
സി്രകി; മിന്യാമീൻകുലത്തിനും േമാവദ്യാകുലത്തിനും പിൽതായി;
18 ബില്ഗാകുലത്തിന് ശമ്മൂവ; െശമയ്യാകുലത്തിന് െയേഹാനാഥാൻ;
19 േയായാരീബ്കുലത്തിന് മെഥനായി; െയദായാകുലത്തിന് ഉസ്സി;
20 സല്ലായികുലത്തിന് കല്ലായി; ആേമാക് കുലത്തിന് ഏെബർ;
21 ഹില്ക്കീയാകുലത്തിന് ഹശബ്യാവ്; െയദായാകുലത്തിന് െനഥനേയൽ.
22 എല്യാശീബ,് േയായാദാ, േയാഹാനാൻ, യദ്ദ വ എന്നിവരുെട
കാലത്ത് േലവ്യെരയും പാർസിരാജാവായ ദാര്യാേവശിെന്റ കാലത്ത്
പുേരാഹിതന്മാെരയും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായി എഴുതിവച്ച .
23 േലവ്യരായ പിതൃഭവനത്തലവന്മാർ ഇന്നവെരന്ന് എല്യാശീബിെന്റ
മകൻ േയാഹാനാെന്റ കാലം വെര ദിനവൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരുന്നു. 24 േലവ്യരുെട തലവന്മാർ: ഹശബ്യാവ്, േശെരബ്യാവ,്
കദ്മീേയലിെന്റ മകൻ േയശുവ എന്നിവരും അവരുെട സഹകാരികളായ
സേഹാദരന്മാരും ൈദവപുരുഷനായ ദാവീദിെന്റ കല്പന്രപകാരം
തരംതരമായിനിന്ന്സ്തുതിയുംസ്േതാ്രതവും െചയ്തുവന്നു. 25മത്ഥന്യാവും
ബക്ക്ബൂക്ക്യാവ,് ഓബദ്യാവ്, െമശുല്ലാം, തല്േമാൻ, അക്കൂബ,്
എന്നിവർ വാതിലുകൾക്കരിെകയുള്ള ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങൾ കാക്കുന്ന
വാതിൽകാവല്ക്കാർ ആയിരുന്നു. 26 ഇവർ േയാസാദാക്കിെന്റ മകനായ
േയശുവയുെട മകൻ േയായാക്കീമിെന്റ കാലത്തും േദശാധിപതിയായ
െനെഹമ്യാവിെന്റയും ശാസ്്രതിയായ എ്രസാപുേരാഹിതെന്റയും കാലത്തും
ഉണ്ടായിരുന്നു.

27െയരൂശേലമിെന്റമതിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ചസമയംഅവർസ്േതാ്രതങ്ങേളാടും
സംഗീതേത്താടുംകൂെട ൈകത്താളങ്ങള ം വീണകള ം കിന്നരങ്ങള ംെകാണ്ട്
സേന്താഷപൂർവ്വം ്രപതിഷ്ഠ ആചരിപ്പാൻ േലവ്യെര അവരുെട
സർവ്വവാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും െയരൂശേലമിേലക്ക് അേന്വഷിച്ച
വരുത്തി. 28 അങ്ങെന സംഗീതക്കാരുെട വർഗ്ഗം െയരൂശേലമിെന്റ
ചുറ്റ മുള്ള ്രപേദശത്ത് നിന്നും െനേതാഫാത്യരുെട ്രഗാമങ്ങളിൽനിന്നും
29 േബത്ത-്ഗിൽഗാലിൽനിന്നും ഗിബയുെടയും അസ്മാെവത്തിെന്റയും
നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽനിന്നും വന്നുകൂടി; സംഗീതക്കാർ െയരൂശേലമിെന്റ
ചുറ്റ ം തങ്ങൾക്ക് ്രഗാമങ്ങൾ പണിതിരുന്നു. 30 പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
തങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിച്ചതിനുേശഷം ജനെത്തയും വാതിലുകെളയും
മതിലിെനയും ശുദ്ധീകരിച്ച . 31 പിെന്ന ഞാൻ െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെര
മതിലിേന്മൽ െകാണ്ടുേപായി; സ്േതാ്രതഗാനം െചയ്തുെകാണ്ട് ്രപദക്ഷിണം
െചേയ്യണ്ടതിന് രണ്ട് വലിയ സംഘങ്ങെള നിയമിച്ച ; അവയിൽ ഒന്ന്
മതിലിേന്മൽ വലത്തുഭാഗത്തുകൂടി കുപ്പവാതില ്ക്കേലക്ക് പുറെപ്പട്ട .
32 അവരുെട പിന്നാെല േഹാശയ്യാവും െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാരിൽ
പകുതിേപരും നടന്നു. 33അസര്യാവും എ്രസയും െമശുല്ലാമും 34 െയഹൂദയും
െബന്യാമീനും െശമയ്യാവും 35 യിെരമ്യാവും കാഹളങ്ങേളാടുകൂെട
പുേരാഹിതപു്രതന്മാരിൽ ചിലരും ആസാഫിെന്റ മകനായ സക്കൂരിെന്റ
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മകനായ മീഖായാവിെന്റ മകനായ മത്ഥന്യാവിെന്റ മകനായ െശമയ്യാവിെന്റ
മകനായ േയാനാഥാെന്റ മകൻ െസഖര്യാവും 36 ൈദവപുരുഷനായ
ദാവീദിെന്റ വാദ്യങ്ങേളാടുകൂെട അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ െശമയ്യാവ്
അസരേയലും മീലലായിയും ഗീലലായിയും മായായിയും െനഥനേയലും
െയഹൂദയും ഹനാനിയും നടന്നു; എ്രസാ ശാസ്്രതി അവരുെട മുമ്പിൽ
നടന്നു. 37അവർ ഉറവുവാതിൽ കടന്ന് േനെര ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിെന്റ
പടിെക്കട്ടിൽകൂടി ദാവീദിെന്റ അരമനക്കപ്പ റം മതിലിെന്റ കയറ്റത്തിൽ
കിഴക്ക് നീർവ്വാതിൽവെര െചന്നു. 38 സ്േതാ്രതഗാനക്കാരുെട രണ്ടാം
സംഘം അവർക്ക് എതിെര െചന്നു; അവരുെട പിന്നാെല ഞാനും
ജനത്തിൽ പകുതിയും മതിലിേന്മൽ ചൂളേഗാപുരത്തിന് അപ്പ റം
വിശാലമതിൽവെരയും എ്രഫയീംവാതിലിനപ്പ റം 39 പഴയവാതിലും
മീൻവാതിലും ഹനേനലിെന്റ േഗാപുരവും ഹേമ്മയാേഗാപുരവും കടന്ന്
ആട്ട വാതിൽവെരയും െചന്നു; അവർ കാരാഗൃഹവാതില്ക്കൽ
നിന്നു. 40 അങ്ങെന സ്േതാ്രതഗാനക്കാരുെട സംഘം രണ്ടും
ഞാനും എേന്നാടുകൂെടയുള്ള ്രപമാണികളിൽ പകുതിേപരും നിന്നു.
41 കാഹളങ്ങേളാടുകൂെട എല്യാക്കീം, മയേസയാവ,് മിന്യാമീൻ, മീഖായാവ,്
എേല്യാേവനായി, െസഖര്യാവ,് ഹനന്യാവ് എന്ന പുേരാഹിതന്മാരും
മയേസയാവ്, 42 െശമയ്യാവ്, എെലയാസാർ, ഉസ്സി, െയേഹാഹാനാൻ
മല്ക്കീയാവ്, ഏലാം, ഏെസർ എന്നിവരും ൈദവാലയത്തിനരിെക
വന്നുനിന്നു; സംഗീതക്കാർ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ട പാടി; യി്രസഹ്യാവ് അവരുെട
്രപമാണിയായിരുന്നു. 43 അവർ അന്ന് മഹായാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ച്
സേന്താഷിച്ച ; ൈദവം അവർക്ക് മഹാസേന്താഷം നല്കിയിരുന്നു;
സ്്രതീകള ം കുട്ടികള ംകൂെട സേന്താഷിച്ച ; അതുെകാണ്ട് െയരൂശേലമിെല
സേന്താഷേഘാഷംബഹുദൂരേത്താളം േകട്ട .

44 അന്ന് ശു്രശൂഷിച്ച നില്ക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും
കുറിച്ച് െയഹൂദാജനം സേന്താഷിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ പുേരാഹിതന്മാർക്കും
േലവ്യർക്കും ന്യായ്രപമാണത്താൽ നിയമിക്കെപ്പട്ട ഓഹരികെള,
പട്ടണങ്ങേളാട് േചർന്ന നിലങ്ങളിൽനിന്ന് േശഖരിച്ച് ഭണ്ഡാരത്തിനും
ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങൾക്കും ഉള്ള അറകളിൽ സൂക്ഷിേക്കണ്ടതിന് ചില
പുരുഷന്മാെര േമൽവിചാരകന്മാരായി നിയമിച്ച . 45 അവർ തങ്ങള െട
ൈദവത്തിെന്റ ശു്രശൂഷയും ശുദ്ധീകരണശു്രശൂഷയും നടത്തി;
സംഗീതക്കാരും വാതിൽകാവല്ക്കാരും ദാവീദിെന്റയും അവെന്റ മകനായ
ശേലാേമാെന്റയും കല്പന്രപകാരം െചയ്തു. 46 പണ്ട് ദാവീദിെന്റയും
ആസാഫിെന്റയും കാലത്ത് സംഗീതക്കാർക്ക് ഒരു തലവനും, ൈദവത്തിന്
സ്തുതിസ്േതാ്രതങ്ങൾ അർപ്പിച്ച െകാണ്ടുള്ള ഗീതങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
47 എല്ലാ യി്രസാേയലും െസരുബ്ബാേബലിെന്റയും െനെഹമ്യാവിെന്റയും
കാലങ്ങളിൽ സംഗീതക്കാർക്കും വാതിൽകാവല്ക്കാർക്കും ദിവേസന
വിഹിതം നൽകിവന്നു. അവർ േലവ്യർക്ക് നിേവദിതങ്ങെള െകാടുത്തു;
േലവ്യർഅഹേരാന്യർക്കും നിേവദിതങ്ങെള െകാടുത്തു.

13
1 അന്ന് ജനം േകൾെക്ക േമാെശയുെട പുസ്തകം വായിച്ചതിൽ
അേമ്മാന്യരും േമാവാബ്യരും ൈദവത്തിെന്റ സഭയിൽ ഒരുനാള ം
്രപേവശിക്കരുത;് 2അവർഅപ്പവും െവള്ളവും െകാണ്ട് യി്രസാേയൽമക്കെള
എതിേരറ്റ വരാെത അവെര ശപിേക്കണ്ടതിന് അവർക്ക് വിേരാധമായി
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ബിെലയാമിെന കൂലിക്ക് വിളിച്ച ; എങ്കിലും നമ്മുെട ൈദവം ആ ശാപെത്ത
അനു്രഗഹമാക്കി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. 3ആ ന്യായ്രപമാണം
േകട്ടേപ്പാൾ അവർ സമ്മി്രശജാതികെള ഒെക്കയും യി്രസാേയലിൽനിന്ന്
േവർപിരിച്ച .

4 അതിന് മുെമ്പ തെന്ന നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല
അറകൾക്ക് േമൽവിചാരകനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന എല്യാശീബ്
പുേരാഹിതൻ േതാബീയാവിെന്റ ബന്ധുവായിരുന്നതിനാൽ അവന് ഒരു
വലിയ അറ ഒരുക്കിെക്കാടുത്തിരുന്നു. 5 മുെമ്പ അവിെട േഭാജനയാഗം,
കുന്തുരുക്കം, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും േലവ്യർക്കും സംഗീതക്കാർക്കും
വാതിൽകാവല്ക്കാർക്കും േവണ്ടി നിയമിച്ച ധാന്യം, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ,
എന്നിവയുെട ദശാംശവും പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ള ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങള ം
വച്ചിരുന്നു. 6 ഈ കാലെത്താെക്കയും ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല: ബാേബൽരാജാവായ അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവിെന്റ
മുപ്പത്തിരണ്ടാം ആണ്ടിൽ ഞാൻ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ േപായിരുന്നു;
കുെറനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 ഞാൻ രാജാവിേനാട് അനുവാദം വാങ്ങി
െയരൂശേലമിേലക്ക് വന്നേപ്പാൾ, എല്യാശീബ് േതാബീയാവിന്
ൈദവാലയത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിൽ ഒരു അറ ഒരുക്കിെക്കാടുത്തതിനാൽ
െചയ്ത േദാഷം ഞാൻ അറിഞ്ഞ.് 8 അത് എനിക്ക് അത്യന്തം
വ്യസനമായതുെകാണ്ട് ഞാൻ േതാബീയാവിെന്റ വീട്ട സാമാനെമാെക്കയും
അറയിൽനിന്ന് പുറത്ത് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 9 പിെന്ന ഞാൻ
കല്പിച്ചിട്ട് അവർ ആ അറകൾ ശുദ്ധീകരിച്ച ; ൈദവാലയത്തിെല
ഉപകരണങ്ങള ം േഭാജനയാഗവും കുന്തുരുക്കവും ഞാൻ വീണ്ടും
അവിെട വരുത്തി. 10 േലവ്യർക്കുള്ള ഉപജീവനം െകാടുക്കായ്കയാൽ
േവലെചയ്യന്ന േലവ്യരും സംഗീതക്കാരും ഓേരാരുത്തൻ അവരവരുെട
നിലത്തിേലക്ക് െപായ്ക്കളഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ് 11 ്രപമാണികെള
ശാസിച്ച : “ൈദവാലയെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞത് എന്ത?്”
എന്ന് േചാദിച്ച് അവെര കൂട്ടിവരുത്തി അവരുെട സ്ഥാനത്ത്
നിർത്തി. 12 പിെന്ന എല്ലാ െയഹൂദന്മാരും ധാന്യം, വീഞ്ഞ,് എണ്ണ
എന്നിവയുെട ദശാംശം ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളിേലയ്ക്ക് െകാണ്ടുവന്നു.
13 ഞാൻ േശെലമ്യാപുേരാഹിതെനയും സാേദാക്ക്ശാസ്്രതിെയയും
േലവ്യരിൽ െപദായാെവയും ഇവർക്ക് സഹായിയായിട്ട് മത്ഥന്യാവിെന്റ
മകനായ സക്കൂരിെന്റ മകൻ ഹാനാെനയും വിശ്വസ്തെരന്ന് എണ്ണി,
ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങള െട േമൽവിചാരകന്മാരായിഅവെരനിയമിച്ച ;തങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാർക്ക് പങ്കിട്ട െകാടുക്കുന്നതായിരുന്നു അവരുെട ചുമതല.
14 ‘എെന്റ ൈദവേമ, ഇത് എനിക്കായി ഓർേക്കണേമ; ഞാൻ എെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിനും അതിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കും േവണ്ടി െചയ്ത
എെന്റസൽ്രപവൃത്തികെള മായിച്ച കളയരുേത.’

15 ആ കാലത്ത് െയഹൂദയിൽ ചിലർ ശബ്ബത്തിൽ മുന്തിരിച്ചക്ക്
ചവിട്ട ന്നതും കറ്റ െകാണ്ടുവരുന്നതും കഴുതപ്പ റത്ത് ചുമടുകയറ്റ ന്നതും
ശബ്ബത്തിൽ വീഞ്ഞ്, മുന്തിരിപ്പഴം, അത്തിപ്പഴം മുതലായവ
െയരൂശേലമിേലക്ക് െകാണ്ടുവരുന്നതും കണ്ടു; അവർ ഭക്ഷണസാധനം
വില്ക്കുന്ന ദിവസത്തിൽഞാൻഅവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 16 േസാര്യരും
അവിെട പാർത്ത് മത്സ്യവും വിവിധസാധനങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്ന് ശബ്ബത്തിൽ
െയഹൂദ്യർക്കും െയരൂശേലമിലും വിറ്റ േപാന്നു. 17 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
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െയഹൂദാേ്രശഷ്ഠന്മാെര ശാസിച്ച ; “നിങ്ങൾ ശബ്ബത്തുനാൾ അശുദ്ധമാക്കി
ഇങ്ങെന േദാഷം െചയ്യന്നെതന്ത?് 18 നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ ഇങ്ങെന
െചയ്തതിനാലല്ലേയാ നമ്മുെട ൈദവം നമ്മുെടേമലുംഈ നഗരത്തിേന്മലും
ഈ അനർത്ഥം ഒെക്കയും വരുത്തിയിരിക്കുന്നത?് എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ശബ്ബത്തിെന അശുദ്ധമാക്കുന്നതിനാൽ യി്രസാേയലിേന്മൽ ഉള്ള
േ്രകാധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു” എന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞു. 19 പിെന്ന
ശബ്ബത്തിന് മുെമ്പ െയരൂശേലം നഗരവാതിലുകളിൽ ഇരുട്ട് പരക്കുേമ്പാൾ
വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുവാനും ശബ്ബത്ത് കഴിയുംവെര അവ
തുറക്കാതിരിക്കുവാനും ഞാൻ കല്പിച്ച ; ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഒരു ചുമടും
അകത്ത് കടത്താതിരിേക്കണ്ടതിന് വാതിലുകൾക്കരിെക എെന്റ
ആള കളിൽ ചിലെര നിർത്തി. 20 അതുെകാണ്ട് കച്ചവടക്കാരും വിവിധ
സാധനങ്ങൾ വില ്ക്കുന്നവരും ഒന്നുരണ്ട് തവണ െയരൂശേലമിന് പുറത്ത്
രാപാർത്തു. 21ആകയാൽഞാൻഅവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി: “നിങ്ങൾ
മതിലിനരിെകരാപാർക്കുന്നെതന്ത?് നിങ്ങൾഇനിയുംഇത്ആവർത്തിച്ചാൽ
ഞാൻ നിങ്ങെള പിടിക്കും” എന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞു. ആ കാലം മുതൽ
അവർ ശബ്ബത്തിൽ വരാെതയായി. 22 േലവ്യേരാട് ഞാൻ ശബ്ബത്തുനാളിെന
വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന് തങ്ങെളത്തെന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കയും വന്ന്
വാതിലുകെള കാക്കുകയും െചയ്യ വാൻ കല്പിച്ച . ‘എെന്റ ൈദവേമ, ഈ
കാര്യത്തിലുംഎെന്നഓർത്ത്അങ്ങയുെട മഹാദയ്രപകാരംഎേന്നാട് കനിവ്
േതാേന്നണേമ.

23 ആ കാലത്ത് അസ്േതാദ്യരും അേമ്മാന്യരും േമാവാബ്യരും ആയ
സ്്രതീകെള വിവാഹം കഴിച്ച െയഹൂദന്മാെര ഞാൻ കണ്ടു. 24അവരുെട
മക്കളിൽ പകുതിേപ്പർ അസ്േതാദ്യഭാഷ സംസാരിച്ച ; അവർ അതത്
ജാതിയുെട ഭാഷയല്ലാെത, െയഹൂദ്യഭാഷ സംസാരിപ്പാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
25അവെര ഞാൻ ശാസിച്ച് ശപിച്ച് അവരിൽ ചിലെര അടിച്ച് അവരുെട
തലമുടി പറിച്ച . “നിങ്ങള െട പു്രതിമാെര അവരുെട പു്രതന്മാർക്ക്
െകാടുക്കരുത;് അവരുെട പു്രതിമാെര നിങ്ങള െട പു്രതന്മാർേക്കാ
നിങ്ങൾേക്കാ എടുക്കയുമരുത”് എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച് അവെരെക്കാണ്ട്
ൈദവനാമത്തിൽസത്യംെചയ്യിച്ച . 26യി്രസാേയൽ രാജാവായ ശേലാേമാൻ
ഇതിനാൽ പാപം െചയ്തില്ലേയാ? അവെനേപ്പാെല ഒരു രാജാവ് അേനകം
ജാതികള െട ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അവൻ തെന്റ ൈദവത്തിന്
്രപിയനായിരുന്നതിനാൽ ൈദവം അവെന എല്ലാ യി്രസാേയലിനും
രാജാവാക്കി; എങ്കിലും അവെനയും അന്യജാതിക്കാരത്തികളായ ഭാര്യമാർ
വശീകരിച്ച് പാപം െചയ്യിച്ച വേല്ലാ. 27 നിങ്ങൾ അന്യജാതിക്കാരത്തികെള
വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മുെട ൈദവേത്താട് അതി്രകമം കാട്ടി,
ഈ വലിയ േദാഷം ഒെക്കയും െചയ്യ വാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള
സമ്മതിക്കുേമാ എന്ന് പറഞ്ഞു. 28 േയായാദയുെട പു്രതന്മാരിൽ
മഹാപുേരാഹിതനായ എല്യാശീബിെന്റ മകൻ േഹാേരാന്യനായ
സൻബല്ലത്തിെന്റ മരുമകൻ ആയിരുന്നു; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
അവെന എെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളഞ്ഞു. 29 ‘എെന്റ ൈദവേമ,
അവർ പൗേരാഹിത്യെത്തയും പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റയും േലവ്യരുെടയും
നിയമെത്തയും മലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് കണക്കിേടണേമ.’
30ഇങ്ങെനഞാൻഅന്യമായെതാെക്കയും നീക്കിഅവെരശുദ്ധീകരിക്കയും
പുേരാഹിതന്മാർക്കും േലവ്യർക്കും ഓേരാരുത്തന് അവരവരുെട േവലയിൽ
ശു്രശൂഷ്രകമവും നിശ്ചിതസമയങ്ങൾക്ക് വിറകുവഴിപാടും 31ആദ്യഫലവും
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നിയമിക്കയും െചയ്തു.
‘എെന്റൈദവേമ,ഇത്എനിക്ക് നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഓർക്കണേമ.’
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എേസ്ഥർ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
േപര് ഷ്യന ് സിംഹാസനത്തിനു പരിചിതനായ ഒരു യഹൂദനായിരിക്കാം
ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ രചന നിര ്വ്വഹിച്ചിട്ട ള്ളത.് അരമനയിെല ജീവിത
രീതികെളക്കുറിച്ച ള്ള വ്യക്തമായ വിവരണവും പുസ്തകത്തിെല
മറ്റ സംഭവവികാസങ്ങള ം കൂട്ടിവായിച്ചാല ് എഴുത്തുകാരന് ഇതിനു
ദൃക്സക്ഷിയായിരുന്നിരിക്കാം െസരുബാേബലിെനാപ്പം മടങ്ങിവന്ന
യഹൂദനായിരുന്ന എഴുത്തുകാരന് അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ജനത്തിനു
േവണ്ടിയാണ് ഇത് എഴുതിയെതന്നാണ് പണ്ഡിത മതം െമാര ്േദഖായി
ആയിരിക്കാം എന്നും തനിക്ക് ലഭിച്ച ്രപശംസെയക്കുറിച്ച ള്ള
പരാമര ്ശങ്ങള ്െകാണ്ട് ഒരുപെക്ഷ മെറ്റാരു സമകാലികന് ആയിരിക്കാം
എന്നും ചിലര് വാദിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 464-331.
ആഹ്ശ്വേരശ് ഒന്നാമെന്റ കാലത്ത് േപര ്ഷ്യന ് സാ്രമാജ്യത്തിെന്റ
തലസ്ഥാനമായിരുന്നശൂശനില ്വച്ചായിരുന്നുഈസംഭവം നടക്കുന്നത.്
സ്വീകര് ത്താവ്
ഈപുസ്തകംപുരീം െപരുന്നാളിെന്റഉത്ഭവചരി്രതംവിവരിച്ച യഹൂദര ്ക്ക്
േവണ്ടി എഴുതെപ്പട്ടതാണ.് യഹൂദ ജനതക്കുേവണ്ടി ൈദവം ഒരുക്കിയ
വിടുതലിെന്റ ഓര് മ്മ പുതുക്കല ്ആണ്ഈ െപരുന്നാള ്ഈജിപ്തില ്നിന്നും
വിടുവിക്കെപ്പട്ടതിനുസമാനമാണത്.
ഉേദ്ദശം
മനുഷ്യ ഹിതേത്താടുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ്രപതികരണം, വംശീയമായ
മുന് വിധികേളാട് കര ്ത്താവിനുള്ള െവറുപ്പ ം, ്രപതിസന്ധികെള തരണം
െചയ്യാനുള്ള ജ്ഞാനം നല്കുവാന് ൈദവത്തിനുള്ള അധികാരെത്തയും
െവളിെപ്പടുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം. കര ്ത്താവിെന്റ
കരങ്ങള് ൈദവജനത്തിേന്മല ് ്രപവര ്ത്തന നിരതമാണ്. എസ്േതറിെന്റ
ജീവിതാനുഭവങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ചതുേപാെല ൈദവം തെന്റ ഉേദ്ദശ്യങ്ങള ം
ദിവ്യപദ്ധതികള ം പൂര് ത്തീകരിക്കുവാന ് മനുഷ്യെന്റ തീരുമാനങ്ങെളയും
്രപവത്തനങ്ങെളയും ഉപേയാഗിക്കുന്നു. പൂരിം െപരുന്നാളിെന്റ ഉത്ഭവ
േരഖയാണിത.് ഇന്നും പൂരിം ദിനത്തില ്യഹൂദന്മാര ്എേസ്ഥറിെന്റപുസ്തകം
വായിക്കുന്നു.
്രപേമയം
സംരക്ഷണം
സംേക്ഷപം
1.എേസ്ഥ്രരാജ്ഞിയാകുന്നു — 1:1-2:23
2. യാഹൂദന്മാര ്ക്കു േനരിട്ടആപത്ത് — 3:1-15
3.എേസ്ഥരിെന്റയും േമാര്യിയുെടയും ്രപവര ്ത്തനങ്ങള ്— 4:1-5:14
4. യഹൂദ ജനത്തിന ്െറവിടുതല ്— 6:1-10:3

1 അഹേശ്വേരാശിെന്റ ഭരണകാലത്ത് *ഹിന്ദുേദശം മുതൽ

* 1. 1 ഹിന്ദുേദശം -ഇന്ത്യ
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†കൂശ ്വെര നൂറ്റിരുപേത്തഴ് (127) സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാണിരുന്നു 2 ആ
കാലത്ത് അഹേശ്വേരാശ് രാജാവ് ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ തെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ 3 ഭരണത്തിെന്റ മൂന്നാം വർഷം
തെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാർക്കും ഭൃത്യന്മാർക്കും ഒരു വിരുന്ന് െകാടുത്തു;
പാർസ്യയിെലയും േമദ്യയിെലയും േസനാധിപന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും
സംസ്ഥാനാധിപന്മാരും‡ അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
4 അങ്ങെന അവൻ തെന്റ രാജകീയമഹത്വത്തിെന്റ ഐശ്വര്യവും,
തെന്റ മഹിമാധിക്യത്തിെന്റ ്രപതാപവും കുേറനാൾ, നൂെറ്റൺപത് (180)
ദിവസം ്രപദർശിപ്പിച്ച . 5 ആ നാള കൾ കഴിഞ്ഞേശഷം, രാജാവ്
ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ കൂടിയിരുന്ന വലിയവരും െചറിയവരുമായ
സകലജനത്തിനും രാജധാനിയുെട ഉദ്യാന്രപാകാരത്തിൽ വച്ച് ഏഴു
ദിവസം വിരുന്ന് നൽകി. 6 അവിെട െവൺകൽ തൂണുകളിേന്മൽ,
ശണനൂലും ധൂ്രമനൂലുംെകാണ്ടുള്ള ചരടുകൾെകാണ്ട,് െവള്ളയും
പച്ചയും നീലയുമായ തിരശ്ശീലകൾ, െവള്ളിവളയങ്ങളിൽ തൂക്കിയിരുന്നു;
ചുവന്നതും െവളത്തതും മഞ്ഞയും കറുത്തതുമായ മർമ്മരക്കല്ല്
പാകിയിരുന്ന തളത്തിൽ െപാൻകസവും െവള്ളിക്കസവുമുള്ള
െമത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 വിവിധ ആകൃതിയിലുള്ള സ്വർണ്ണ
പാ്രതങ്ങളിലായിരുന്നുഅവർക്ക് കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തത്; രാജപദവിക്ക്
േയാജിച്ചവിധം രാജവീഞ്ഞ് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. 8 എന്നാൽ രാജാവ്
തെന്റ രാജധാനിവിചാരകന്മാേരാട്: “ആെരയും നിർബ്ബന്ധിക്കരുത;്
ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട മനസ്സ േപാെല െചയ്തുെകാള്ളെട്ട”
എന്ന് കല്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ എല്ലാവരും ഇഷ്ടംേപാെല കുടിച്ച .
9 രാജ്ഞിയായ വസ്ഥിയും അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ രാജധാനിയിൽ
വച്ച് സ്്രതീകൾക്ക് ഒരു വിരുന്ന് നൽകി. 10 ഏഴാം ദിവസം വീഞ്ഞ്
കുടിച്ച് സന്തുഷ്ടനായേപ്പാൾ അഹേശ്വേരാശ ് രാജാവ:് െമഹൂമാൻ,
ബിസ്ഥാ, ഹർേബ്ബാനാ, ബിഗ്ദ്ധാ, അബഗ്ദ്ധാ, േസഥർ, കർക്കസ്
എന്നിങ്ങെന രാജധാനിയിൽ േസവിച്ച നില്ക്കുന്ന 11 ഏഴ് ഷണ്ഡന്മാേരാട§്
ജനങ്ങൾക്കും ്രപഭുക്കന്മാർക്കും വസ്ഥിരാജ്ഞിയുെട സൗന്ദര്യം
കാണിേക്കണ്ടതിന് അവെള രാജകിരീടം ധരിപ്പിച്ച് രാജസന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച ; അവൾ സുന്ദരിയായിരുന്നു. 12 എന്നാൽ
ഷണ്ഡന്മാർ മുേഖന അയച്ച രാജകല്പന എതിർത്ത് വസ്ഥിരാജ്ഞി
െചല്ലാതിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് രാജാവ് ഏറ്റവും േകാപിച്ച ;അവെന്റ േകാപം
അവെന്റ ഉള്ളിൽ ജ്വലിച്ച . 13 ആ സമയത്ത് രാജമുഖം കാണുന്നവരും
രാജ്യത്ത് ്രപധാനസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുമായ െകർശനാ, േശഥാർ,
അദ്മാഥാ, തർശീശ,് േമെരസ്, മർെസനാ, െമമൂഖാൻ എന്നിങ്ങെന
പാർസ്യയിെലയും േമദ്യയിെലയും ഏഴ് ്രപഭുക്കന്മാർ അവേനാട് അടുത്ത്
ഇരിക്കയായിരുന്നു. 14രാജ്യധർമ്മത്തിലും ന്യായത്തിലും പരിജ്ഞാനികളായ
എല്ലാവേരാടുംആേലാചിക്കുക പതിവായിരുന്നതിനാൽ *കാലജ്ഞന്മാരായ
ആ വിദ്വാന്മാേരാട് രാജാവ:് 15 “ഷണ്ഡന്മാർമുഖാന്തരം അഹേശ്വേരാശ ്
രാജാവ് അയച്ച കല്പന വസ്ഥിരാജ്ഞി അനുസരിക്കാതിരുന്നതിനാൽ

† 1. 1 കൂശ് - ഇേപ്പാൾ എേത്യാപ്യ ‡ 1. 3 സംസ്ഥാനാധിപന്മാർ - സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നവർ
§ 1. 11 ഏഴ് ഷണ്ഡന്മാേരാട് ഷണ്ഡന് മാര ്-ഇവര ്വരിയുടക്കെപ്പട്ട പുരുഷന്മാര ്ആയിരുന്നു.ഈഏഴു
ഷണ്ഡന ്മാര് പള്ളിയറ വിചാരകന്മാരായി േസവനം െചയ്തുേപാന്നു * 1. 14 കാലജ്ഞന്മാർ -
േജ്യാതിശാസ്്രതജ്ഞൻ, ഭൂതവർത്തമാനഭാവികാലങ്ങെളക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ
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രാജ്യധർമ്മ്രപകാരം അവേളാട് െചേയ്യണ്ടത് എന്ത”് എന്ന് േചാദിച്ച .
16അതിന് െമമൂഖാൻ രാജാവിേനാടും ്രപഭുക്കന്മാേരാടും ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
“വസ്ഥിരാജ്ഞി രാജാവിേനാടുമാ്രതമല്ല, അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന്റ
സർവ്വസംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും ജാതികേളാടും
അന്യായം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 17 രാജ്ഞിയുെട ഈ ്രപവൃത്തി
സകലസ്്രതീകള ം അറിയും; അഹേശ്വേരാശ് രാജാവ് വസ്ഥിരാജ്ഞിെയ
തെന്റ മുമ്പാെക െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ചേപ്പാൾ അവൾ െചന്നില്ലേല്ലാ
എന്ന് പറഞ്ഞ്അവർതങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാെര നിന്ദിക്കും. 18ഇന്ന് തേന്ന
രാജ്ഞിയുെട ്രപവൃത്തിേകട്ടപാർസ്യയിെലയും േമദ്യയിെലയും ്രപഭുപത്നിമാർ
രാജാവിെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും അങ്ങെന തേന്ന പറയും; ഇങ്ങെന
നിന്ദയും നീരസവും വർദ്ധിക്കും. 19 രാജാവിന് സമ്മതെമങ്കിൽ വസ്ഥി ഇനി
അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ വരരുത് എന്ന് തിരുമുമ്പിൽനിന്ന്
ഒരു രാജകല്പന പുറെപ്പടുവിക്കയും അതിന് മാറ്റം വരാതിരിക്കുവാൻ
പാർസ്യരുെടയും േമദ്യരുെടയും രാജ്യധർമ്മത്തിൽ എഴുതിക്കയും രാജാവ്
അവള െട രാജ്ഞിസ്ഥാനം അവെളക്കാൾ നല്ലവളായ മെറ്റാരുവൾക്ക്
െകാടുക്കുകയും േവണം. 20 രാജാവ് കല്പിക്കുന്ന വിധി രാജ്യെത്തല്ലാടവും
(അത് മഹാരാജ്യമേല്ലാ) പരസ്യമാകുേമ്പാൾ സകലഭാര്യമാരും വലിയവേരാ
െചറിയവേരാ ആയ തങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാെര ബഹുമാനിക്കും. 21ഈ
വാക്ക് രാജാവിനും ്രപഭുക്കന്മാർക്കും ഇഷ്ടെപ്പട്ട ; രാജാവ് െമമൂഖാെന്റ
വാക്കുേപാെല െചയ്തു. 22 ഏത് പുരുഷനും തെന്റ വീട്ടിൽ കർത്തവ്യം
നടത്തുകയും സ്വഭാഷ സംസാരിക്കയും േവണെമന്ന് രാജാവ് തെന്റ
സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിേലക്കും ഓേരാ സംസ്ഥാനേത്തക്ക് അതിെന്റ
അക്ഷരത്തിലുംഓേരാ ജാതിക്ക്അവരുെട ഭാഷയിലുംഎഴുത്ത്അയച്ച .

2
1 അതിന ്െറേശഷം അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ േകാപം ശമിച്ചേപ്പാൾ
അവൻ വസ്ഥിെയയും അവൾ െചയ്തതിെനയും അവെളക്കുറിച്ച് കല്പിച്ച
വിധിെയയും ഓർത്തു. 2അേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ േസവകന്മാരായ ഭൃത്യന്മാർ
പറഞ്ഞത്: “രാജാവിന് േവണ്ടി സൗന്ദര്യമുള്ള യുവതികളായ കന്യകമാെര
അേന്വഷിക്കെട്ട; 3 രാജാവ് രാജ്യത്തിെല സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെര നിയമിേക്കണം; അവർ സൗന്ദര്യമുള്ള യുവതികളായ
എല്ലാകന്യകമാെരയും ഒരുമിച്ച കൂട്ടി ശൂശൻരാജധാനിയിെല
അന്തഃപുരത്തിൽ രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡനും അന്തഃപുരപാലകനുമായ
േഹഗായിയുെടവിചാരണയിൽഏല്പിക്കുകയുംഅവർക്ക്ശുദ്ധീകരണത്തിന്
േവണ്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ െകാടുക്കുകയും െചയ്യെട്ട. 4 രാജാവിന് ഇഷ്ടെപ്പട്ട
യുവതി വസ്ഥിക്ക് പകരം രാജ്ഞിയായിരിക്കെട്ട”. ഈ കാര്യം രാജാവിന്
ഇഷ്ടമായി;അവൻഅങ്ങെനതേന്നെചയ്തു.

5 എന്നാൽ ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ യായീരിെന്റ മകൻ െമാർെദഖായി
എന്ന് േപരുള്ള െയഹൂദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. യായീർ െബന്യാമീന്യനായ
കീശിെന്റ മകനായ ശിെമയിയുെട മകനായിരുന്നു. 6ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ െയഹൂദാ രാജാവായ െയെഖാന്യാേവാടുകൂെട പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപായിരുന്ന ്രപവാസികള െട കൂട്ടത്തിൽ െമാർെദഖായിയും
െയരൂശേലമിൽനിന്ന് െകാണ്ടുേപായിരുന്നു. 7 അവൻ തെന്റ
ചിറ്റപ്പെന്റ മകളായ എേസ്ഥർ എന്ന ഹദസ്സയ്ക്ക് അമ്മയപ്പന്മാർ
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ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽഅവെള വളർത്തിയിരുന്നു. ഈയുവതി രൂപവതിയും
സുന്ദരിയും ആയിരുന്നു; അവള െട അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചേശഷം
െമാർെദഖായി അവെള തെന്റ മകളായി സ്വീകരിച്ച . 8 രാജാവിെന്റ
കല്പനയും വിധിയും പരസ്യമായേപ്പാൾ അേനകം യുവതികെള ശൂശൻ
രാജധാനിയിൽ േഹഗായിയുെട വിചാരണയിൽ ഏല്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ
എേസ്ഥരിെനയും െകാണ്ടുവന്നു. 9ആ യുവതിെയ അവന് ഇഷ്ടെപ്പട്ട ;
അവേളാടു താൽപര്യം േതാന്നി; അവൻ അവള െട ശുദ്ധീകരണത്തിന്
ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കെളയും ഭക്ഷണെത്തയും രാജധാനിയിൽനിന്നു
െകാടുക്കണ്ടിയ ഏഴ് ബാല്യക്കാരത്തികെളയും അവൾക്ക് േവഗത്തിൽ
െകാടുത്തു; അവെളയും അവള െട ബാല്യക്കാരത്തികെളയും
അന്തഃപുരത്തിെല ഉത്തമമായ സ്ഥലത്ത് ആക്കി. 10 എേസ്ഥർ
തെന്റ ജാതിയും കുലവും അറിയിച്ചില്ല; അത് അറിയിക്കരുത് എന്ന്
െമാർേദ്ദഖായി അവേളാട് കല്പിച്ചിരുന്നു. 11 എന്നാൽ എേസ്ഥരിെന്റ
സുഖവർത്തമാനവും അവൾക്ക് എെന്തല്ലാം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതും
അറിേയണ്ടതിന് െമാർെദഖായി ദിവസം്രപതി അന്തഃപുരത്തിെന്റ
മുറ്റത്തിന് മുമ്പാെക നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. 12ഓേരാ യുവതിയും പ്രന്തണ്ട്
മാസം സ്്രതീജനത്തിന് േവണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധീകരണം നിയമ്രപകാരം
െചയ്തു കഴിഞ്ഞേശഷം, അതായത് ആറ് മാസം മൂർൈതലവും
ആറുമാസം സുഗന്ധവർഗ്ഗവും സ്്രതീകൾക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിന്
േവണ്ടിയുള്ള മറ്റ വസ്തുക്കള ംെകാണ്ട് അവരുെട ശുദ്ധീകരണകാലം
തികയും-ഓേരാരുത്തർക്കും അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
െചല്ല വാനുള്ള തവണ വരുേമ്പാൾ 13ഓേരാ യുവതിയും രാജസന്നിധിയിൽ
െചല്ല ം; അന്തഃപുരത്തിൽനിന്ന് രാജധാനിവെര തേന്നാടുകൂെട
െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന് അവൾ േചാദിക്കുന്ന സകലവും അവൾക്ക്
െകാടുക്കും. 14 സന്ധ്യാസമയത്ത് അവൾ െചല്ല കയും ്രപഭാതകാലത്ത്
രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡനായ, െവപ്പാട്ടികള െട പാലകനായ, ശയസ്ഗസിെന്റ
വിചാരണയിലുള്ള രണ്ടാമെത്ത അന്തഃപുരത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുകയും
െചയ്യ ം; രാജാവിന് അവേളാട് ഇഷ്ടം േതാന്നിയിട്ട് അവെള േപർ പറഞ്ഞു
വിളിച്ചല്ലാെത പിെന്ന അവൾക്ക് രാജസന്നിധിയിൽ െചല്ല വാൻ സാദ്ധ്യമല്ല.
15എന്നാൽെമാർെദഖായിതനിക്ക് മകളായിെട്ടടുത്തിരുന്നഅവെന്റചിറ്റപ്പൻ
അബീഹയീലിെന്റ മകളായ എേസ്ഥരിന് രാജസന്നിധിയിൽ െചല്ല വാനുള്ള
തവണവന്നേപ്പാൾഅവൾരാജാവിെന്റഷണ്ഡനുംഅന്തഃപുരപാലകനുമായ
േഹഗായി പറഞ്ഞത് മാ്രതമല്ലാെത മെറ്റാന്നും േചാദിച്ചില്ല. എന്നാൽ
എേസ്ഥരിെന കണ്ടഎല്ലാവർക്കും അവേളാട് ഇഷ്ടം േതാന്നി. 16അങ്ങെന
എേസ്ഥരിെന അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ ഏഴാം ആണ്ട്
േതേബത്ത് മാസമായ പത്താം മാസത്തിൽ രാജധാനിയിൽ അവെന്റ
അടുക്കേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചന്നു. 17 രാജാവ് എേസ്ഥരിെന
സകലസ്്രതീകെളക്കാള ം അധികം സ്േനഹിച്ച ; സകലകന്യകമാരിലും
അധികം കൃപയും ദയയും അവേളാടു േതാന്നിയിട്ട് അവൻ രാജകിരീടം
അവള െട തലയിൽ വച്ച് അവെള വസ്ഥിക്ക് പകരം രാജ്ഞിയാക്കി.
18 രാജാവ് തെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാർക്കും ഭൃത്യന്മാർക്കും “എേസ്ഥരിെന്റ
വിരുന്ന”് എന്ന ഒരു വലിയ വിരുന്ന് നൽകി; അവൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്
ഒരു വിേമാചനവും കല്പിച്ച ; രാജപദവിക്കനുസരിച്ച് സമ്മാനങ്ങള ം
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െകാടുത്തു*. 19 രണ്ടാം ്രപാവശ്യം കന്യകമാെര വിളിച്ച കൂട്ടിയേപ്പാൾ
െമാർെദഖായി രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
20 െമാർെദഖായി കല്പിച്ചതുേപാെല എേസ്ഥർ തെന്റ കുലവും ജാതിയും
അറിയിക്കാെതയിരുന്നു; എേസ്ഥർ െമാർെദഖായിയുെട അടുക്കൽ
വളർന്നേപ്പാൾ ആയിരുന്നതുേപാെല പിെന്നയും അവെന്റ കല്പന
അനുസരിച്ച േപാന്നു. 21 ആ കാലത്ത,് െമാർെദഖായി രാജാവിെന്റ
വാതില്ക്കൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ, െകാട്ടാരകാവല്ക്കാരിൽ രാജാവിെന്റ രണ്ടു
ഷണ്ഡന്മാരായബിഗ്ദ്ധാനുംേതെരശുംേകാപിച്ച്അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന
കേയ്യറ്റം െചയ്യ വാൻ അവസരം അേന്വഷിച്ച . 22 െമാർെദഖായി
ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞ് എേസ്ഥർരാജ്ഞിക്കു അറിവുെകാടുത്തു;
എേസ്ഥർ അത് െമാർെദഖായിയുെട നാമത്തിൽ രാജാവിെന അറിയിച്ച .
23 അേന്വഷണം െചയ്തേപ്പാൾ കാര്യം സത്യെമന്ന് അറിഞ്ഞ് അവെര
രണ്ടുേപെരയും കഴുമരത്തിേന്മൽ തൂക്കിക്കളഞ്ഞു; ഇത് രാജാവിെന്റ
മുമ്പിൽ ദിനവൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽഎഴുതിെവച്ച .

3
1അതിനുേശഷംഅഹേശ്വേരാശ് രാജാവ്ആഗാഗ്യനായഹെമ്മദാഥയുെട
മകൻ ഹാമാന് സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉന്നതപദവിയും െകാടുത്ത്, അവന്
തേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുന്ന സകല്രപഭുക്കന്മാെരക്കാള ം ഉയർന്ന
സ്ഥാനം ലഭിച്ച . 2 രാജാവിെന്റ വാതില ്ക്കെല രാജഭൃത്യന്മാർ ഒെക്കയും
ഹാമാെന കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ച ; രാജാവ് അവെന സംബന്ധിച്ച്
അങ്ങെന കല്പിച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും െമാർെദഖായി അവെന
കുമ്പിട്ടില്ല, നമസ്കരിച്ചതുമില്ല. 3 അേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ വാതില ്ക്കെല
രാജഭൃത്യന്മാർ െമാർെദഖായിേയാട് “നീ രാജകല്പന ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത്
എന്ന് േചാദിച്ച . 4 അവർ ഇങ്ങെന ദിവസം്രപതി െമാർെദഖായിേയാട്
പറഞ്ഞിട്ട ം അവൻ അവരുെട വാക്ക് േകൾക്കാതിരുന്നതിനാൽ
െമാർെദഖായിയുെട െപരുമാറ്റം ഇതുേപാെല തുടരുേമാ എന്ന്
അറിേയണ്ടതിന് അവർ അത് ഹാമാേനാട് അറിയിച്ച ; താൻ
െയഹൂദൻ എന്ന് െമാർെദഖായി അവേരാട് പറഞ്ഞിട്ട ണ്ടായിരുന്നു.
5 െമാർെദഖായി തെന്ന കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നിെല്ലന്ന് കണ്ടിട്ട് ഹാമാൻ
േകാപംെകാണ്ട് നിറഞ്ഞു. 6 എന്നാൽ െമാർെദഖായിെയ മാ്രതം
കേയ്യറ്റം െചയ്യന്നത് അവന് പുച്ഛമായി േതാന്നി; െമാർെദഖായിയുെട
ജാതി ഏെതന്ന് അവന് അറിവ് കിട്ടീട്ട ണ്ടായിരുന്നു; അതുെകാണ്ട്
അഹേശ്വേരാശിെന്റ രാജ്യെത്തല്ലാടവും ഉള്ള, െമാർെദഖായിയുെട
ജാതിക്കാരായ െയഹൂദന്മാെരെയാെക്കയും നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ഹാമാൻ
അവസരം അേന്വഷിച്ച . 7 അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട
പ്രന്തണ്ടാം വർഷത്തിൽ നീസാൻ* മാസമായ ഒന്നാം മാസംമുതൽ
ആദാർ എന്ന പ്രന്തണ്ടാം മാസംവെരയുള്ള ഓേരാ ദിവസെത്തയും
ഓേരാ മാസെത്തയും കുറിച്ച് ഹാമാെന്റ മുമ്പിൽവച്ച് പൂര്† എന്ന
ചീട്ടിട്ട േനാക്കി. 8 പിെന്ന ഹാമാൻ അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിേനാട:്
“നിെന്റ രാജ്യത്തിെല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ജാതികള െട ഇടയിൽ ഒരു

* 2. 18 വിേമാചനവും കല്പിച്ച ; രാജപദവിക്കനുസരിച്ച് സമ്മാനങ്ങള ം െകാടുത്തു െപാതു അവധി,
നികുതി ഇളവ് ഇവ അനുവദിച്ച * 3. 7 നീസാൻ മാര് ച്ച് മദ്ധ്യം മുതല ്ഏ്രപില ് മദ്ധ്യം വെര
† 3. 7 പൂര് തെന്റ ഗൂഢാേലാചന നിവര് ത്തിക്കുവാന ്േവണ്ടിയുള്ള തക്ക ദിവസവും മാസവും
കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് പൂര് എന്നചീട്ട് ഇട്ടത്
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ജാതി ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്നു; അവരുെട ന്യായ്രപമാണങ്ങൾ മറ്റള്ള
ജാതികള േടതിൽനിന്നും വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അവർ രാജാവിെന്റ
്രപമാണങ്ങെള അനുസരിക്കുന്നതുമില്ല; അതുെകാണ്ട് അവെര അങ്ങെന
വിടുന്നത് രാജാവിന് േയാഗ്യമല്ല. 9 രാജാവിന് സമ്മതമുെണ്ടങ്കിൽ അവെര
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് സേന്ദശം എഴുതി അയേക്കണം; എന്നാൽ ഞാൻ
കാര്യവിചാരകന്മാരുെട കയ്യിൽ പതിനായിരം (10,000) താലന്ത് െവള്ളി
രാജാവിെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിേലക്ക് െകാടുത്തയയ്ക്കാം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
10 അേപ്പാൾ രാജാവ് തെന്റ േമാതിരം കയ്യിൽനിന്ന് ഊരി ആഗാഗ്യനായ
ഹെമ്മദാഥയുെട മകനായി െയഹൂദന്മാരുെടശ്രതുവായഹാമാന് െകാടുത്തു.
11 രാജാവ് ഹാമാേനാട:് “ഞാൻ ആ െവള്ളിയും ആ ജാതിെയയും നിനക്ക്
ദാനം െചയ്യന്നു; ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്തുെകാൾക” എന്ന് പറഞ്ഞു.
12അങ്ങെന ഒന്നാം മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി രാജാവിെന്റ എഴുത്തുകാെര
വിളിച്ച ; ഹാമാൻ കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ രാജ്രപതിനിധികൾക്കും ഓേരാ
സംസ്ഥാനത്തിെല േദശാധിപധികൾക്കും, ജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർക്കും
ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തിേലക്ക്അവരുെടഅക്ഷരത്തിലും ഓേരാ ജനത്തിനും
അവരുെട ഭാഷയിലും എഴുതി; അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ നാമത്തിൽ
അെതഴുതി രാജേമാതിരംെകാണ്ട് മു്രദ ഇട്ട . 13ആദാർ മാസമായപ്രന്തണ്ടാം
മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി, സകലെയഹൂദന്മാെരയും ആബാലവൃദ്ധം
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും സ്്രതീകെളയും കൂെട നശിപ്പിച്ച് െകാന്നുമുടിക്കുകയും
അവരുെട വസ്തുവക െകാള്ളയിടുകയും െചേയ്യണെമന്ന് രാജാവിെന്റ
സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിേലക്കും സേന്ദശവാഹകർ വഴി എഴുത്ത് അയച്ച .
14 അന്നേത്തക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണെമന്ന് സകലജാതികൾക്കും പരസ്യം
െചേയ്യണ്ടതിന് െകാടുത്ത എഴുത്തിെന്റ പകർപ്പ് ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തിലും
്രപസിദ്ധമാക്കി. 15 സേന്ദശവാഹകർ രാജകല്പന അനുസരിച്ച് ഉടെന
പുറെപ്പട്ട േപായി; ശൂശൻ രാജധാനിയിലും ആ കല്പന പരസ്യം െചയ്തു;
രാജാവുംഹാമാനും മദ്യപിക്കുവാൻഇരുന്നു;ശൂശൻപട്ടണംഅസ്വസ്ഥമായി.

4
1 സംഭവിച്ചെതല്ലാം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ െമാർെദഖായി വസ്്രതം കീറി
രട്ട ടുത്ത് െവണ്ണീർ വാരി ഇട്ട െകാണ്ട് പട്ടണത്തിെന്റ നടുവിൽ െചന്ന്
വളെര േവദനേയാെട അത്യ ച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച . 2അവൻ രാജാവിെന്റ
പടിവാതിൽ വെര വന്നു: എന്നാൽ രട്ട ടുത്തുെകാണ്ട് ആർക്കും
രാജാവിെന്റ പടിവാതിലിനകത്ത് ്രപേവശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു.
3 രാജാവിെന്റ കല്പനയും വിളംബരവും െചന്ന ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തും
െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിൽ മഹാദുഃഖവും ഉപവാസവും കരച്ചിലും വിലാപവും
ഉണ്ടായി; പലരും രട്ട ടുത്ത് െവണ്ണീറിൽ കിടന്നു. 4 എേസ്ഥറിെന്റ
ബാല്യക്കാരത്തികള ം ഷണ്ഡന്മാരും അത് രാജ്ഞിെയ അറിയിച്ചേപ്പാൾ
അവൾ അത്യന്തം വ്യസനിച്ച് െമാർെദഖായിയുെട രട്ട് നീക്കി അവെന
ഉടുപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവന് വസ്്രതം െകാടുത്തയച്ച ; എന്നാൽ അവൻ
വാങ്ങിയില്ല. 5 അേപ്പാൾ എേസ്ഥർ തെന്റ ശു്രശൂഷയ്ക്ക് രാജാവ്
നിയമിച്ചിരുന്ന ഷണ്ഡന്മാരിൽ ഒരുവനായ ഹഥാക്കിെന വിളിച്ച ,
ഈ സംഭവിച്ചെതല്ലാം എെന്തന്നും അതിെന്റ കാരണം എെന്തന്നും
അറിേയണ്ടതിന് െമാർെദഖായിയുെട അടുക്കൽ േപായിവരുവാൻ അവന്
കല്പന െകാടുത്തു. 6അങ്ങെനഹഥാക്ക് രാജാവിെന്റ പടിവാതിലിന് മുമ്പിൽ
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പട്ടണത്തിെന്റ വിശാലസ്ഥലത്ത് െമാർെദഖായിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു.
7 െമാർെദഖായി തനിക്ക് സംഭവിച്ചതും െയഹൂദന്മാെര നശിപ്പിക്കുവാൻ
ഹാമാൻ രാജഭണ്ഡാരത്തിേലക്ക് െകാടുക്കാെമന്ന് വാഗ്ദാനം െചയ്ത
പണം എ്രത എന്നും അവേനാട് അറിയിച്ച . 8അവെര നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
ശൂശനിൽപരസ്യമാക്കിയിരുന്നകല്പനയുെടപകർപ്പ് െമാർെദഖായിഅവെന്റ
കയ്യിൽ െകാടുത്തു. ഇത് എേസ്ഥറിെന കാണിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുവാനും
അവൾ രാജസന്നിധിയിൽ െചന്ന് തെന്റ ജനത്തിന് േവണ്ടി അേപക്ഷയും
യാചനയും അർപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവേളാട് ആജ്ഞാപിക്കുവാനും പറഞ്ഞു.
9 അങ്ങെന ഹഥാക്ക് െചന്ന് െമാർെദഖായിയുെട വാക്ക് എേസ്ഥറിെന
അറിയിച്ച . 10എേസ്ഥർ െമാർെദഖായിേയാട് െചന്ന് പറയുവാൻഹഥാക്കിന്
ഇ്രപകാരം കല്പന െകാടുത്തു: 11 “ഏെതാരു പുരുഷേനാ സ്്രതീേയാ
വിളിക്കെപ്പടാെത രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ
െചന്നാൽ ജീവേനാടിരിേക്കണ്ടതിന് രാജാവ് െപാൻെചേങ്കാൽ അയാള െട
േനെരനീട്ടണം.അെല്ലങ്കിൽഅയാെളെകാേല്ലണെമന്ന് ഒരു നിയമം ഉെണ്ടന്ന്
രാജാവിെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരും രാജാവിെന്റ സംസ്ഥാനങ്ങളിെല ജനവും
അറിയുന്നു; എന്നാൽ എെന്ന ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ല വാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല”. 12 അവർ എേസ്ഥറിെന്റ വാക്ക്
െമാർെദഖായിേയാട്അറിയിച്ച . 13െമാർെദഖായിഎേസ്ഥറിേനാട് ഇ്രപകാരം
മറുപടി പറയുവാൻ കല്പിച്ച : “നീ രാജധാനിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ
െയഹൂദന്മാരിലുംവച്ച് രക്ഷെപടാെമന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത.് 14 നീ ഈ
സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ െയഹൂദന്മാർക്ക് മെറ്റാരു സ്ഥലത്തുനിന്ന്
ആശ്വാസവും വിടുതലും ഉണ്ടാകും; എന്നാൽ നീയും നിെന്റ പിതൃഭവനവും
നശിച്ച േപാകും; ഇങ്ങെനയുേള്ളാരു അവസരത്തിനായിരിക്കും നീ
രാജസ്ഥാനത്ത്വന്നിരിക്കുന്നെതന്ന്ആർക്ക്അറിയാം” 15അതിന്എേസ്ഥർ
െമാർെദഖായിേയാട് മറുപടി പറയുവാൻ ഇ്രപകാരം കല്പിച്ച . 16 “നീ െചന്ന്
ശൂശനിൽ ഉള്ള എല്ലാ െയഹൂദന്മാെരയും ഒന്നിച്ച കൂട്ടി: നിങ്ങൾ മൂന്ന്
ദിവസം രാവും പകലും തിന്നുകേയാ കുടിക്കുകേയാ െചയ്യാെത എനിക്ക്
േവണ്ടി ഉപവസിപ്പിൻ; ഞാനും എെന്റ ബാല്യക്കാരത്തികള ം അങ്ങെന
തേന്ന ഉപവസിക്കും; പിെന്ന ഞാൻ നിയമ്രപകാരമെല്ലങ്കിലും രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ല ം; ഞാൻ നശിക്കുന്നു എങ്കിൽ നശിക്കെട്ട”. 17അങ്ങെന
െമാർെദഖായി െചന്ന്എേസ്ഥർകല്പിച്ചതുേപാെലഎല്ലാം െചയ്തു.

5
1 മൂന്നാംദിവസം എേസ്ഥർ രാജവസ്്രതം ധരിച്ച െകാണ്ട് രാജധാനിയുെട
അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ െചന്ന് രാജഗൃഹത്തിെന്റ േനെര നിന്നു;
രാജാവ് രാജധാനിയിൽ രാജഗൃഹത്തിെന്റ വാതിലിന് േനെര തെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 2 എേസ്ഥർരാജ്ഞി
്രപാകാരത്തിൽ നില്ക്കുന്നത് രാജാവ് കണ്ടേപ്പാൾ അവന് അവേളാട് കൃപ
േതാന്നി തെന്റ കയ്യിൽ ഇരുന്ന െപാൻെചേങ്കാൽ രാജാവ് എേസ്ഥറിെന്റ
േനെര നീട്ടി; എേസ്ഥർ അടുത്തുെചന്ന് െചേങ്കാലിെന്റ അ്രഗം െതാട്ട .
3 രാജാവു അവേളാട:് “എേസ്ഥർ രാജ്ഞിേയ,എന്ത് േവണം? എന്താകുന്നു
നിെന്റ അേപക്ഷ? രാജ്യത്തിൽ പകുതി േവണെമങ്കിലും നിനക്ക് തരാം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 4അതിന് എേസ്ഥർ: “രാജാവിന് തിരുവുള്ളം ഉണ്ടായിട്ട്
ഞാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിരുന്നിന് രാജാവും ഹാമാനും ഇന്ന് വേരണം”
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എന്ന് അേപക്ഷിച്ച . 5 “എേസ്ഥർ പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്യ വാൻ ഹാമാെന
േവഗം വരുത്തുവിൻ”എന്ന് രാജാവ് കല്പിച്ച ;അങ്ങെന രാജാവും ഹാമാനും
എേസ്ഥർഒരുക്കിയവിരുന്നിന് െചന്നു.

6 വീഞ്ഞുവിരുന്നിൽ രാജാവ് എേസ്ഥറിേനാട്: “നിെന്റ അേപക്ഷ എന്ത?്
അത് നിനക്ക് ലഭിക്കും; നിെന്റ ആ്രഗഹവും എന്ത?് രാജ്യത്തിൽ പകുതി
ആെണങ്കിലും അത് നിവർത്തിച്ച തരാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 അതിന്
എേസ്ഥർ: “എെന്റ അേപക്ഷയും ആ്രഗഹവും ഇതാകുന്നു: 8 രാജാവിന്
എേന്നാട് കൃപയുെണ്ടങ്കിൽഎെന്റഅേപക്ഷനല്കുവാനുംഎെന്റആ്രഗഹം
സാധിച്ച തരുവാനും രാജാവിന് തിരുവുള്ളം ഉെണ്ടങ്കിൽ രാജാവും ഹാമാനും
ഞാൻ ഇനിയും ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിന് വേരണം; ആ സമയത്ത് എെന്റ
ആ്രഗഹം ഞാന് അങ്ങേയാടു അറിയിച്ച െകാള്ളാം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
9അന്ന് ഹാമാൻ സേന്താഷവും ആനന്ദവുമുള്ളവനായി പുറെപ്പട്ട േപായി;
എന്നാൽ രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ െമാർെദഖായി എഴുേന്നല്ക്കാെതയും
ഭയെപ്പടാെതയും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഹാമാന് െമാർെദഖായിയുെട േനെര
േകാപം ഉണ്ടായി. 10എങ്കിലും ഹാമാൻ സ്വയം നിയ്രന്തിച്ച െകാണ്ട് തെന്റ
വീട്ടിൽെചന്ന് സ്േനഹിതന്മാെരയും ഭാര്യയായ േസെരശിെനയും വിളിപ്പിച്ച .
11ഹാമാൻഅവേരാട്തെന്റധനസമ്പത്തുംപു്രതസമ്പത്തുംരാജാവ്തനിക്കു
നല്കിയ ഉന്നതപദവിയും ്രപഭുക്കന്മാർക്കും രാജഭൃത്യന്മാർക്കും മുകളിലായി
തെന്നഉയർത്തിയിരിക്കുന്നതും വിവരിച്ച പറഞ്ഞു. 12എേസ്ഥർരാജ്ഞിയും
താൻ ഒരുക്കിയ വിരുന്നിന് എെന്നയല്ലാെത മറ്റാെരയും രാജാവിേനാടുകൂെട
െചല്ല വാൻ അനുവദിച്ചില്ല; നാെളയും രാജാവിേനാടുകൂെട വിരുന്നിന്
െചല്ല വാൻ എെന്ന ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. 13 എങ്കിലും െയഹൂദനായ
െമാർെദഖായി രാജാവിെന്റവാതില്ക്കൽഇരിക്കുന്നത് കാണുേന്നടേത്താളം
ഇെതാന്നുംെകാണ്ട്എനിക്ക് ഒരു തൃപ്തിയും ഇല്ല”എന്നുംഹാമാൻപറഞ്ഞു.
14 അതിന് അവെന്റ ഭാര്യ േസെരശും അവെന്റ സകലസ്േനഹിതന്മാരും
അവേനാട:് “അമ്പത് മുഴം* ഉയരമുള്ള ഒരു കഴുമരം ഉണ്ടാക്കെട്ട;
െമാർെദഖായിെയ അതിേന്മൽ തൂക്കിെക്കാല്ല വാൻ നാെള രാവിെല
നീ രാജാവിേനാട് അേപക്ഷിക്കണം; പിെന്ന നിനക്ക് സേന്താഷമായി
രാജാവിേനാടുകൂെടവിരുന്നിന് േപാകാം”എന്ന്പറഞ്ഞു.ഈകാര്യംഹാമാന്
േബാധിച്ച ;അവൻകഴുമരം ഉണ്ടാക്കിച്ച .

6
1 അന്ന് രാ്രതി രാജാവിന് ഉറക്കം വരാഞ്ഞതിനാൽ അവൻ
ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ കുറിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം െകാണ്ടുവരുവാൻ
കല്പിച്ച ; അത് രാജാവിെന വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച ; 2 വാതിൽകാവല്ക്കാരായ
രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡന്മാരിൽ ബിഗ്ദ്ധാനാ, േതെരശ് എന്നീ രണ്ടുേപർ
അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന കേയ്യറ്റം െചയ്യ വാൻ ്രശമിച്ചിരുന്ന സംഗതി
െമാർെദഖായി അറിയിച്ച്രപകാരം അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു.
3 “ഇതിന് േവണ്ടി െമാർെദഖായിക്ക് എന്ത് ബഹുമാനവും പദവിയും
െകാടുത്തു” എന്ന് രാജാവ് േചാദിച്ച . “ഒന്നും െകാടുത്തിട്ടില്ല” എന്ന്
രാജാവിെന േസവിച്ച നിന്ന ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞു. 4 “്രപാകാരത്തിൽ
ആരുണ്ട”് എന്ന് രാജാവ് േചാദിച്ച . എന്നാൽ ഹാമാൻ െമാർെദഖായിക്ക്
േവണ്ടി താൻ തയ്യാറാക്കിയ കഴുവിേന്മൽ അവെന തൂക്കിെക്കാല്ല വാൻ

* 5. 14 1 മുഴം - 45 െസന്റ മീറ്റർ
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രാജാവിേനാട് അേപക്ഷിക്കുവാൻ രാജധാനിയുെട പുറത്ത് ്രപാകാരത്തിൽ
വന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. 5 രാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവേനാട:്
“ഹാമാൻ ്രപാകാരത്തിൽ നില്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. “അവൻ അകത്ത്
വരെട്ട” എന്ന് രാജാവു കല്പിച്ച . 6 ഹാമാൻ അകത്ത് വന്നേപ്പാൾ രാജാവ്
അവേനാട:് “രാജാവു ബഹുമാനിക്കുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന പുരുഷന്
എെന്തല്ലാമാണ് െചയ്തു െകാടുക്കണ്ടത”് എന്ന് േചാദിച്ച . എെന്നയല്ലാെത
ആെര രാജാവ് അ്രത അധികം ബഹുമാനിക്കുവാൻ ആ്രഗഹിക്കും എന്ന്
ഹാമാൻ ഉള്ള െകാണ്ട് വിചാരിച്ച . 7 ഹാമാൻ രാജാവിേനാട:് “രാജാവ്
ബഹുമാനിക്കുവാൻആ്രഗഹിക്കുന്ന പുരുഷന് േവണ്ടി 8 രാജാവ് ധരിക്കുന്ന
രാജവസ്്രതവും രാജാവ് കയറുന്നകുതിരയുംഅവെന്റതലയിൽവയ്ക്കുന്ന
രാജകിരീടവും െകാണ്ടുവരെട്ട. 9 വസ്്രതവും കുതിരയും രാജാവിെന്റ
അതിേ്രശഷ്ഠ്രപഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുവെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കണം; രാജാവ്
ബഹുമാനിക്കുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന പുരുഷെന ആ വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച്
കുതിരപ്പ റത്ത് കയറ്റി പട്ടണവീഥിയിൽ കൂെട െകാണ്ടുനടന്നു: രാജാവ്
ബഹുമാനിക്കുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന പുരുഷെന ഇങ്ങെന െചയ്യ ം
എന്ന് അവെന്റ മുമ്പിൽ വിളിച്ച പറേയണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 രാജാവ്
ഹാമാേനാട:് “നീ േവഗം െചന്ന് വസ്്രതവും കുതിരയും നീ പറഞ്ഞതുേപാെല
െകാണ്ടുവന്ന് രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ ഇരിക്കുന്ന െയഹൂദനായ
െമാർെദഖായിക്ക് അങ്ങെനെയാെക്കയും െചയ്ക; നീ പറഞ്ഞതിൽ
നിന്നും ഒന്നും കുറച്ച കളയരുത് എന്ന് കല്പിച്ച . 11 അേപ്പാൾ ഹാമാൻ
വസ്്രതവും കുതിരയും െകാണ്ടുവന്ന് െമാർെദഖായിെയ വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച്
കുതിരപ്പ റത്ത് കയറ്റി പട്ടണവീഥിയിൽ കൂെട െകാണ്ടുനടന്നു: “രാജാവ്
ബഹുമാനിക്കുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന പുരുഷെന ഇങ്ങെന െചയ്യ ം” എന്ന്
അവെന്റമുമ്പിൽവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

12 െമാർെദഖായി രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ മടങ്ങിവന്നു. ഹാമാേനാ
തലമൂടി ദുഃഖിതനായി േവഗത്തിൽ വീട്ടിേലക്ക് േപായി. 13 തനിക്ക്
സംഭവിച്ചെതല്ലാം ഹാമാൻ ഭാര്യയായ േസെരശിേനാടും തെന്റ സകല
സ്േനഹിതന്മാേരാടും വിവരിച്ച പറഞ്ഞു. അവെന്റ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരും
അവെന്റ ഭാര്യ േസെരശും അവേനാട:് “െമാർെദഖായിയുെട മുമ്പിൽ നീ
വീഴുവാൻ തുടങ്ങി; അവൻ െയഹൂദ്യവംശക്കാരനാകുന്നു എങ്കിൽ നീ
അവെന ജയിക്കയില്ല; അവേനാട് തീർച്ചയായും േതാറ്റ േപാകുംഎന്ന്
പറഞ്ഞു. 14 അവർ അവേനാട് സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡന്മാർ വന്ന് എേസ്ഥർ ഒരുക്കിയ വിരുന്നിന് ഹാമാെന
േവഗത്തിൽകൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.

7
1അങ്ങെന രാജാവും ഹാമാനും എേസ്ഥർരാജ്ഞിേയാടുകൂെട വിരുന്ന്
കഴിക്കുവാൻ െചന്നു. 2 രണ്ടാം ദിവസവും വീഞ്ഞുവിരുന്നിെന്റ സമയത്ത്
രാജാവ് എേസ്ഥറിേനാട്: “എേസ്ഥർ രാജ്ഞിേയ, നിെന്റ അേപക്ഷ
എന്ത?് അത് നിനക്ക് ലഭിക്കും; നിെന്റ ആ്രഗഹം എന്ത?് രാജ്യത്തിൽ
പകുതി ആയാലും അത് സാധിച്ച തരാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 അതിന്
എേസ്ഥർരാജ്ഞി: “രാജാേവ, എേന്നാട് കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ രാജാവിന്
തിരുവുള്ളമുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ട് എെന്റ ജീവെനയും എെന്റ
ആ്രഗഹം ഓർത്ത് എെന്റ ജനെത്തയും എനിക്ക് നല്േകണേമ. 4ഞങ്ങെള
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നശിപ്പിച്ച് െകാന്നുമുടിേക്കണ്ടതിന് എെന്നയും എെന്റ ജനെത്തയും
വിറ്റ കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ ഞങ്ങെള ദാസീദാസന്മാരായി
വിറ്റിരുന്നു “രാജാവിെന്റ നഷ്ടം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടയ ബുദ്ധിമുട്ടിെന
ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു*.

5 അഹേശ്വേരാശ ് രാജാവ് എേസ്ഥർ രാജ്ഞിേയാട:് “അവൻ ആർ?
ഇങ്ങെന െചയ്യ വാൻ ്രശമിച്ചവൻ എവിെട” എന്ന് േചാദിച്ച . 6 അതിന്
എേസ്ഥർ: “ൈവരിയും ശ്രതുവും ഈ ദുഷ്ടനായ ഹാമാൻ തെന്ന”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ഹാമാൻ രാജാവിെന്റയും രാജ്ഞിയുെടയും
മുമ്പിൽ ഭയന്നു േപായി. 7 രാജാവ് േകാപേത്താെട വീഞ്ഞുവിരുന്ന് വിട്ട്
എഴുേന്നറ്റ് ഉദ്യാനത്തിേലക്ക് േപായി; എന്നാൽ രാജാവ് തനിക്ക് േദാഷം
നിശ്ചയിച്ച എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഹാമാൻ തെന്റ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി എേസ്ഥർ
രാജ്ഞിേയാട് അേപക്ഷിക്കുവാൻ നിന്നു. 8 രാജാവ് ഉദ്യാനത്തിൽനിന്ന്
വീണ്ടും വീഞ്ഞുവിരുന്നുശാലയിേലക്ക് വന്നേപ്പാൾ എേസ്ഥർ ഇരിക്കുന്ന
െമത്തയുെട േമൽ ഹാമാൻ വീണുകിടന്നിരുന്നു;അേപ്പാൾ രാജാവ്: “ഇവൻ
എെന്റ മുമ്പാെക അരമനയിൽവച്ച് രാജ്ഞിെയ കേയ്യറ്റം െചയ്യ േമാ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. ഈ വാക്ക് രാജാവ് പറഞ്ഞ ഉടെന അവർ ഹാമാെന്റ മുഖം
മൂടി. 9 അേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡന്മാരിൽ ഒരുവനായ ഹർേബ്ബാനാ
ഇതാ, രാജാവിെന്റ നന്മയ്ക്കായി സംസാരിച്ച െമാർെദഖായിക്ക് ഹാമാൻ
ഉണ്ടാക്കിയതായ അമ്പത് മുഴം ഉയരമുള്ള കഴുമരം ഹാമാെന്റ വീട്ടിൽ
നില്ക്കുന്നു” എന്ന് രാജസന്നിധിയിൽ േബാധിപ്പിച്ച ; “അതിേന്മൽ തേന്ന
അവെന തൂക്കിെക്കാല്ല വിൻ” എന്ന് രാജാവ് കല്പിച്ച . 10അവർ ഹാമാെന
അവൻ െമാർെദഖായിക്ക് േവണ്ടി നാട്ടിയിരുന്ന കഴുമരത്തിേന്മൽ തേന്ന
തൂക്കിെക്കാന്നു.അങ്ങെനരാജാവിെന്റ േ്രകാധംശമിച്ച .

8
1 അന്ന് അഹേശ്വേരാശ് രാജാവ് െയഹൂദന്മാരുെട ശ്രതുവായ
ഹാമാെന്റ വീട് എേസ്ഥർരാജ്ഞിക്ക് െകാടുത്തു; െമാർെദഖായിക്ക്
എേസ്ഥറിേനാടുള്ള ബന്ധം എെന്തന്ന് എേസ്ഥർ അറിയിച്ചതുെകാണ്ട്
അവന് രാജസന്നിധിയിൽ ്രപേവശനം ലഭിച്ച . 2 രാജാവ് ഹാമാെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന് എടുത്ത തെന്റ േമാതിരം ഊരി െമാർെദഖായിക്ക് െകാടുത്തു;
എേസ്ഥർ െമാർെദഖായിെയ ഹാമാെന്റ വീടിന് േമൽവിചാരകനാക്കിവച്ച .
3 എേസ്ഥർ പിെന്നയും രാജാവിേനാട് സംസാരിച്ച് അവെന്റ കാല്ക്കൽ
വീണു, ആഗാഗ്യനായ ഹാമാെന്റ ദുഷ്ടതയും അവൻ െയഹൂദന്മാർക്ക്
വിേരാധമായി നടത്തിയ ഗൂഢാേലാചനയും നിഷ്ഫലമാക്കണെമന്ന്
കരഞ്ഞ് അേപക്ഷിച്ച . 4 രാജാവ് െപാൻെചേങ്കാൽ എേസ്ഥറിെന്റ
േനെര നീട്ടി; എേസ്ഥർ എഴുേന്നറ്റ് രാജസന്നിധിയിൽനിന്ന് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: 5 “രാജാവിന് തിരുവുള്ളമുണ്ടായി, എനിക്ക് കൃപ ലഭിച്ച,് കാര്യം
ന്യായെമന്ന് േതാന്നുകയും, അങ്ങയ്ക്ക് ഞാൻ ്രപിയ ആയിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നുെവങ്കിൽ രാജാവിെന്റ സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉള്ള
െയഹൂദന്മാെര നശിപ്പിക്കണെമന്ന് ആഗാഗ്യനായ ഹെമ്മദാഥയുെട മകൻ
ഹാമാൻ എഴുതിയ ഉപായേലഖനങ്ങെള പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്

* 7. 4 രാജാവിെന്റ നഷ്ടം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടയ ബുദ്ധിമുട്ടിെന ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞുഞങ്ങള ്ക്കുണ്ടായബുദ്ധിമുട്ട് രാജവിനുണ്ടായ നഷ്ടവുമായി താരതമ്യം െചയ്യ വാന ്
കഴിയുന്നതല്ല
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കല്പന അയക്കണേമ. 6 എെന്റ ജനത്തിന് വരുന്ന േദാഷവും എെന്റ
വംശത്തിെന്റനാശവുംഞാൻഎങ്ങെനസഹിക്കും.

7 അേപ്പാൾ അഹേശ്വേരാശ് രാജാവ് എേസ്ഥർരാജ്ഞിേയാടും
െയഹൂദനായ െമാർെദഖായിേയാടും കല്പിച്ചത:് “ഞാൻ ഹാമാെന്റ വീട്
എേസ്ഥറിന് െകാടുത്തുവേല്ലാ;അവൻ െയഹൂദന്മാെര കേയ്യറ്റം െചയ്യ വാൻ
േപായതുെകാണ്ട് അവെന കഴുമരത്തിേന്മൽ തൂക്കിെക്കാന്നു. 8നിങ്ങള െട
ഇഷ്ടംേപാെല നിങ്ങള ം രാജാവിെന്റ നാമത്തിൽ െയഹൂദന്മാർക്കുേവണ്ടി
കല്പനഎഴുതി രാജാവിെന്റ േമാതിരംെകാണ്ട് മു്രദയിടുവിൻ; രാജനാമത്തിൽ
എഴുതുകയും രാജേമാതിരംെകാണ്ടു മു്രദയിടുകയും െചയ്ത േരഖ
തള്ളിക്കളയുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. 9അങ്ങെന സീവാൻ മാസമായ
മൂന്നാം മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി തേന്ന രാജാവിെന്റഎഴുത്തുകാെര
വിളിച്ച ; െമാർെദഖായി കല്പിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയുംഅവർ െയഹൂദന്മാർക്ക്
ഹിന്ദുേദശം*മുതൽ കൂശ ്വെരയുള്ള നൂറ്റിരുപേത്തഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിെല
രാജ്രപതിനിധികൾക്കും േദശാധിപതിമാർക്കും സംസ്ഥാന്രപഭുക്കന്മാർക്കും
ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തിേലക്ക് അവരുെട അക്ഷരത്തിലും ഓേരാ ജാതിക്കും
അതത് ഭാഷയിലും െയഹൂദന്മാർക്ക് അവരുെട അക്ഷരത്തിലും
ഭാഷയിലും എഴുതി. 10 അവൻ അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന്റ നാമത്തിൽ
എഴുതിച്ച് രാജേമാതിരംെകാണ്ടു മു്രദയിട്ട് േലഖനങ്ങൾ രാജാവിെന്റ
അശ്വഗണത്തിൽവളർന്ന്രാജാവിെന്റേസവനത്തിനായിേവഗത്തില ്ഓടുന്ന
കുതിരയുെട† പുറത്ത് കയറി ഓടിക്കുന്ന സേന്ദശവാഹകരുെട ൈകവശം
െകാടുത്തയച്ച . 11 അവയിൽ രാജാവ് അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന്റ
സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആദാർ മാസമായ പ്രന്തണ്ടാം മാസം
പതിമൂന്നാം തീയതി തേന്ന, 12 ഓേരാ പട്ടണത്തിെല െയഹൂദന്മാർ
ഒന്നിച്ച കൂടി തങ്ങള െട ജീവരക്ഷയ്ക്ക് േവണ്ടി െപാരുതി തങ്ങെള
ഉപ്രദവിക്കുവാൻ വരുന്ന ജാതിയുെടയും സംസ്ഥാനത്തിെന്റയും
സകലൈസന്യെത്തയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും സ്്രതീകെളയും നശിപ്പിച്ച്
െകാന്നുമുടിക്കുവാനും അവരുെട സമ്പത്ത് െകാള്ളയിടുവാനും
െയഹൂദന്മാർക്ക് അധികാരം െകാടുത്തു. 13 അന്ന് െയഹൂദന്മാർ
തങ്ങള െട ശ്രതുക്കേളാടു പകരം െചയ്യ വാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണെമന്നു
സകലജാതികൾക്കും പരസ്യം െചേയ്യണ്ടതിന് െകാടുത്ത കല്പനയുെട
പകർപ്പ് ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തിലും ്രപസിദ്ധമാക്കി. 14 അങ്ങെന
സേന്ദശവാഹകർ രാജകീയതുരഗങ്ങള െട പുറത്ത് കയറി രാജാവിെന്റ
കല്പനയാൽ നിർബന്ധിതരായി അതിേവഗം ഓടിച്ച േപായി. ശൂശൻ
രാജധാനിയിലുംകല്പനപരസ്യം െചയ്തു. 15എന്നാൽെമാർെദഖായിനീലയും
ശു്രഭവുമായ രാജവസ്്രതവും വലിയ െപാൻകിരീടവും ചണനൂൽെകാണ്ടുള്ള
രക്താംബരവും ധരിച്ച് രാജസന്നിധിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട ; ശൂശൻപട്ടണം
ആർത്ത് സേന്താഷിച്ച . 16 െയഹൂദന്മാർക്ക് ്രപകാശവും സേന്താഷവും
ആനന്ദവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായി. 17 രാജാവിെന്റ കല്പനയും
വിളംബരവും െചെന്നത്തിയ സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും
െയഹൂദന്മാർക്ക് ആനന്ദവും സേന്താഷവും വിരുന്നും ഉത്സവവും ഉണ്ടായി;
െയഹൂദന്മാെര ഭയെപ്പട്ടിരുന്നതിനാൽ േദശെത്ത ജാതികൾ പലരും
െയഹൂദന്മാരായിത്തീർന്നു.

* 8. 9 ഹിന്ദുേദശം ഇന്ത്യ † 8. 10 കുതിരയുെട തുരഗത്തിെന്റ
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9
1ആദാർ മാസമായ പ്രന്തണ്ടാം മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി രാജാവിെന്റ
കല്പനയും വിളംബരവും നിർവ്വഹിേക്കണ്ട സമയം അടുത്തു. അേപ്പാൾ
െയഹൂദന്മാരുെട ശ്രതുക്കൾ അവരുെട േനെര ്രപാബല്യം ്രപാപിക്കും
എന്ന് വിചാരിച്ച . എന്നാൽ േനെര മറിച്ച് െയഹൂദന്മാർ തങ്ങള െട
ൈവരികള െട േനെര ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ച . ആ ദിവസത്തിൽ
2 അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന്റ സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും െയഹൂദന്മാർ
തങ്ങള െട പട്ടണങ്ങളിൽ തങ്ങേളാട് േദാഷം െചയ്യ വാൻ ഭാവിച്ചവെര
കേയ്യറ്റം െചേയ്യണ്ടതിന് ഒന്നിച്ച കൂടി; സകലജാതികൾക്കും അവെര ഭയം
ആയതിനാൽ ആർക്കും അവേരാട് എതിർത്തുനിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
3 സകലസംസ്ഥാന്രപഭുക്കന്മാരും രാജ്രപതിനിധികള ം േദശാധിപതികള ം
രാജാവിെന്റ ഭരണാധികള ം െമാർെദഖായിെയ ഭയം ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്
െയഹൂദന്മാർക്ക് സഹായം െചയ്തു. 4 െമാർെദഖായി രാജധാനിയിൽ
മഹാൻ ആയിരുന്നു; െമാർെദഖായി എന്ന പുരുഷൻ േമല്ക്കുേമൽ
മഹാനായിത്തീർന്നതുെകാണ്ട്അവെന്റകീർത്തിസകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും
പരന്നു. 5 െയഹൂദന്മാർ തങ്ങള െട ശ്രതുക്കെള ഒെക്കയും െവട്ടിെക്കാന്ന്
മുടിച്ച കളഞ്ഞു, തങ്ങെള െവറുത്തവേരാട് തങ്ങൾക്ക് േബാധിച്ചതുേപാെല
്രപവർത്തിച്ച . 6ശൂശൻരാജധാനിയിൽ െയഹൂദന്മാർഅഞ്ഞൂറുേപെര (500)
െകാന്നു. 7 പർശൻദാഥാ, ദൽേഫാൻ, അസ്പാഥാ, 8 േപാറാഥാ, അദല്യാ,
അരീദാഥാ, 9പർമ്മസ്ഥാ,അരീസായി,അരീദായി,വെയസാഥാഎന്നിങ്ങെന
ഹെമ്മദാഥയുെട മകനായ െയഹൂദന്മാരുെട ശ്രതുവായ ഹാമാെന്റ
പത്ത് പു്രതന്മാെരയും അവർ െകാന്നുകളഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ അവർ
െകാള്ളയടിച്ചില്ല. 11 ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ അവർ െകാന്നവരുെട സംഖ്യ
അന്ന് തേന്ന രാജസന്നിധിയിൽഅറിയിച്ച . 12അേപ്പാൾ രാജാവ് എേസ്ഥർ
രാജ്ഞിേയാട:് “െയഹൂദന്മാർ ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ അഞ്ഞൂറുേപെരയും
(500) ഹാമാെന്റ പത്ത് പു്രതന്മാെരയും െകാന്നു; രാജാവിെന്റ മറ്റ
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർ എന്തായിരിക്കും െചയ്തിരിക്കുക? ഇനിയും
നിെന്റ അേപക്ഷ എന്താണ്? അത് നിനക്ക് ലഭിക്കും; ഇനിയും നിെന്റ
ആ്രഗഹം എന്ത?് അത് നിവർത്തിച്ച തരാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 13അതിന്
എേസ്ഥർ: “രാജാവിന് തിരുവുള്ളമുണ്ടായി ശൂശനിെല െയഹൂദന്മാർ
ഇന്നെത്ത കല്പനേപാെല നാെളയും െചയ്യ വാൻ അനുവദിക്കുകയും
ഹാമാെന്റ പത്ത് പു്രതന്മാെരയും കഴുമരത്തിേന്മൽ തൂക്കുകയും
െചേയ്യണേമ”എന്ന് പറഞ്ഞു. 14അങ്ങെന െചയ്തുെകാള്ള വാൻ രാജാവ്
കല്പിച്ച് ശൂശനിൽ കല്പന പരസ്യമാക്കി; ഹാമാെന്റ പത്ത് പു്രതന്മാെര
അവർ തൂക്കിക്കളഞ്ഞു. 15 ശൂശനിെല െയഹൂദന്മാർ ആദാർമാസം
പതിനാലാം തീയതിയും ഒന്നിച്ച കൂടി ശൂശനിൽ മുന്നൂറുേപെര െകാന്നു;
എങ്കിലും കവർച്ച െചയ്തില്ല. 16 രാജാവിെന്റ സംസ്ഥാനങ്ങളിെല േശഷം
െയഹൂദന്മാർ ആദാർമാസം പതിമൂന്നാം തീയതി ഒന്നിച്ച കൂടി തങ്ങള െട
ജീവരക്ഷയ്ക്കായി െപാരുതി, ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് വി്രശമം
്രപാപിച്ച . അവർ തങ്ങള െട ൈവരികളിൽ എഴുപത്തയ്യായിരം േപെര
(75,000) െകാന്നുകളഞ്ഞു എങ്കിലും കവർച്ച െചയ്തില്ല. 17 ആ മാസം
പതിനാലാം തീയതിേയാ അവർ വി്രശമിച്ച് വിരുന്നും സേന്താഷവുമുള്ള
ദിവസമായി അതിെന ആചരിച്ച . 18 ശൂശനിെല െയഹൂദന്മാർ ആ
മാസം പതിമൂന്നാം തീയതിയും പതിനാലാം തീയതിയും ഒന്നിച്ച കൂടി;
പതിനഞ്ചാം തീയതിഅവർവി്രശമിച്ച്അതിെനവിരുന്നുംസേന്താഷവുമുള്ള
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ദിവസമായിട്ട ആചരിച്ച . 19 അതുെകാണ്ട് മതിലില്ലാത്ത പട്ടണങ്ങളിൽ
പാർക്കുന്ന നാട്ട പുറങ്ങളിെല െയഹൂദന്മാർ ആദാർമാസം പതിനാലാം
തീയതി സേന്താഷവും വിരുന്നും ഉള്ള ദിവസവും ഉത്സവദിനവും ആയിട്ട്
ആചരിക്കുകയും തമ്മിൽതമ്മിൽ സമ്മാനങ്ങൾ െകാടുത്തയക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

20 എല്ലാ വർഷവും ആദാർമാസം പതിനാലും പതിനഞ്ചും തീയതി
െയഹൂദന്മാർ തങ്ങള െട ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് വി്രശമിച്ച
ദിവസങ്ങളായിട്ട,് ദുഃഖം അവർക്ക് സേന്താഷമായും, വിലാപം ഉത്സവമായും
തീർന്ന മാസമായിട്ട ം ആചരിേക്കണെമന്നും 21 അവെയ, വിരുന്നും
സേന്താഷവുമുള്ളനാള കള ം,തമ്മിൽതമ്മിൽസമ്മാനങ്ങള ം,ദരി്രദന്മാർക്ക്
ദാനധർമ്മങ്ങള ം െകാടുക്കുന്ന നാള കള ം ആയിട്ട് ആചരിേക്കണെമന്നും
22 അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന്റ സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമീപത്തും
ദൂരത്തും ഉള്ള സകലെയഹൂദന്മാരും ്രപമാണിേക്കണ്ടതിനും െമാർെദഖായി
ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി അവർക്ക് എഴുത്ത് അയച്ച . 23 അങ്ങെന
െയഹൂദന്മാർ തങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നതും െമാർെദഖായി തങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയിരുന്നതുമായ കാര്യം ഒരു നിയമമായി സ്വീകരിച്ച . 24ആഗാഗ്യനായ
ഹെമ്മദാഥയുെട മകനായി എല്ലാ െയഹൂദന്മാരുെടയും ശ്രതുവായ
ഹാമാൻ െയഹൂദന്മാെര നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട േനെര ഉപായം
ചിന്തിക്കയും അവെര നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് “പൂര”് എന്ന ചീട്ട ഇടുവിക്കയും
25 ഈ കാര്യം രാജാവിന് അറിവ് കിട്ടിയേപ്പാൾ അവൻ െയഹൂദന്മാർക്ക്
വിേരാധമായി ചിന്തിച്ചിരുന്ന ദുഷ്ടപദ്ധതി അവെന്റ തലയിേലക്ക് തെന്ന
തിരിയുവാനും അങ്ങെന ഹാമാെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും
കഴുമരത്തിേന്മൽ തൂക്കിക്കളയുവാനും രാജാവ് േരഖാമൂലം കല്പിക്കയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് അവർ ആ നാള കൾക്ക് പൂര് എന്ന പദത്താൽ
പൂരീം എന്ന് േപർവിളിച്ച . 26 ഈ എഴുത്തിെല സകലവൃത്താന്തങ്ങള ം
അവർ കണ്ടതും, അവർക്ക് സംഭവിച്ചതും കാരണം 27 െയഹൂദന്മാർ
ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങെള അവയുെട ചട്ടവും കാലവും അനുസരിച്ച
എല്ലാ വർഷവും മുടക്കംകൂടാെത ആചരിക്കത്തക്കവണ്ണവും 28 ഈ
ദിവസങ്ങൾതലമുറതലമുറയായി സകലവംശങ്ങളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും
പട്ടണങ്ങളിലും ഓർക്കത്തക്കവണ്ണവും, ഈ പൂരീംദിവസങ്ങൾ
െയഹൂദന്മാരുെട മേദ്ധ്യനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുേപാകേയാ അവയുെട ഓർമ്മ
തങ്ങള െട സന്തതിയിൽനിന്ന് വിട്ട് േപാകേയാ െചയ്യാത്തവിധത്തിൽ
തങ്ങൾക്കും സന്തതികൾക്കും അവേരാട് േചരുവാനുള്ള എല്ലാവർക്കും
നിയമമായി സ്വീകരിച്ച . 29 പൂരീം സംബന്ധിച്ച ഈ രണ്ടാം േലഖനം
സ്ഥിരമാേക്കണ്ടതിന് അബീഹയീലിെന്റ മകളായ എേസ്ഥർരാജ്ഞിയും
െയഹൂദനായ െമാർെദഖായിയും സർവ്വാധികാരേത്താടുംകൂെട എഴുത്ത്
എഴുതി. 30 െയഹൂദനായ െമാർെദഖായിയും എേസ്ഥർരാജ്ഞിയും
അവർക്ക് ചട്ടമാക്കിയിരുന്നതുേപാെലയും, അവർ തെന്ന തങ്ങള െട
ഉപവാസത്തിെന്റയും കരച്ചലിെന്റയും സംഗതികെള തങ്ങൾക്കും
സന്തതികൾക്കും ചട്ടമാക്കിയിരുന്നതുേപാെലയും, ഈ പൂരീംദിവസങ്ങെള
നിശ്ചിത സമയത്ത് തെന്ന സ്ഥിരമാേക്കണ്ടതിന് 31 അവൻ
അഹേശ്വേരാശിെന്റ രാജ്യത്തിലുൾെപ്പട്ട നൂറ്റിരുപേത്തഴ് (127)
സംസ്ഥാനങ്ങളിെല എല്ലാ െയഹൂദന്മാർക്കും സമാധാനവും സത്യവുമായ
വാക്കുകേളാടുകൂടി എഴുത്ത് അയച്ച . 32 ഇങ്ങെന എേസ്ഥറിെന്റ
ആജ്ഞയാൽ പൂരീം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായി അത്
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പുസ്തകത്തിൽഎഴുതിെവച്ച .

10
1 പിന്നീട് അഹേശ്വേരാശ് രാജാവ് േദശത്തിനും സമു്രദത്തിെല
ദ്വീപുകൾക്കും ഒരു നികുതി ഏർെപ്പടുത്തി. 2അവെന്റ ബലത്തിെന്റയും
പരാ്രകമത്തിെന്റയും സകലവിവരങ്ങള ം രാജാവ് െമാർെദഖായിെയ
ഉയർത്തിയ ഉന്നതപദവിയുെട വിവരവും േമദ്യയിെലയും പാർസ്യയിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട ചരി്രതപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
3 െയഹൂദനായ െമാർെദഖായി അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ രണ്ടാമനും
െയഹൂദന്മാരിൽെവച്ച് മഹാനും സേഹാദരസംഘത്തിന് സമ്മതനും
സ്വന്തജനത്തിന് ഗുണം െചയ്യന്നവനും സമാധാനം സംസാരിക്കുന്നവനും
ആയിരുന്നു.
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ഇേയ്യാബ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
എഴുത്തുകാരൻ ആെരന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ േരഖകെളാന്നുമില്ല.
്രഗന്ഥകര ്ത്തൃത്വം ഇന്നും അജ്ഞാതമാണ് ഒരുപേക്ഷ ഒന്നിലധികം
എഴുത്തുകാർ ഈ പുസ്തകത്തിെല രചനയിൽ ്രപവർത്തിച്ചിട്ട ണ്ട്.
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 ബില്ദാദ,് നയമാത്യനായ േസാഫര് ബുസ്യനായ എലീഹു
എന്നിവരാണ.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
അജ്ഞാതം പുസ്തകത്തിെല പലഭാഗങ്ങള ം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സംഭവം
നടന്ന വളെര നാള കൾക്കു േശഷമാണ് ഇത് എഴുതെപ്പട്ടത് ഒരുപെക്ഷ
്രപവാസത്തിനു േശഷം. എലിഹുവിെന്റ അദ്ധ്യായം എഴുതെപ്പട്ടത് അതിനും
േശഷമാണ.്
സ്വീകര് ത്താവ്
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
സാത്താനുംൈദവത്തിൻെറഅധികാരത്തിന് കീഴിലാണ് ്രപവർത്തിക്കുന്നത.്
േലാകത്തിൽകഷ്ടതയുെടയഥാർത്ഥകാരണങ്ങൾപലേപ്പാഴും മനുഷ്യന ്െറ
ചിന്തകൾക്ക് അപ്പ റമാണ് ദുഷ്ടന്മാർ അവർക്കുള്ളത് ്രപാപിക്കും
കഷ്ടത നമ്മുെട ജീവിതത്തിൽ ചിലേപ്പാെഴാെക്ക സംഭവിക്കുന്നത് നെമ്മ
ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും പരിേശാധിക്കുവാനും ചിലത് പഠിപ്പിക്കാനും നമ്മുെട
ആത്മാവിെനശക്തിെപ്പടുത്തുവാനും േവണ്ടിയുള്ളതാണ.്
്രപേമയം
കഷ്ടതയിലൂെടഅനു്രഗഹം
സംേക്ഷപം
1.ആമുഖം:സാത്താെന്റആ്രകമണം — 1:1-2:13
2. ഇേയ്യാബ് തൻെറകഷ്ടതെയകുറിച്ച് തെന്റ മൂന്ന്സുഹൃത്തുക്കള മായി
െചയ്യന്നസംഭാഷണം — 3:1-31:40
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3. എലീഹു ൈദവത്തിൻെറ നന്മകെളക്കുറിച്ച് ്രപസ്താവിക്കുന്നു — 32:1-
37:24

4. ഇേയ്യാബിനു ൈദവം തന ്െറ പരമാധികാരെത്ത െവളിെപ്പടുത്തുന്നു —
38:1-41:34

5.ൈദവംഇേയ്യാബിെനയഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുന്നു — 42:1-17

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

6 ഒരു ദിവസം ദൂതന്മാര ്* യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ
െചന്നു;അവരുെടകൂട്ടത്തിൽസാത്താനും െചന്നു. 7യേഹാവസാത്താേനാട്:
“നീ എവിെടനിന്ന് വരുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ചതിന് സാത്താൻ യേഹാവേയാട്:
“ഞാൻ ഭൂമി മുഴുവനും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വരുന്നു” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
8 യേഹാവ സാത്താേനാട്: “എെന്റ ദാസനായ ഇേയ്യാബിേന്മൽ നീ
†ദൃഷ്ടിവച്ച േവാ? അവെനേപ്പാെല നിഷ്കളങ്കനും േനരുള്ളവനും
ൈദവഭക്തനും േദാഷം വിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ലേല്ലാ”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 9അതിന് സാത്താൻ യേഹാവേയാട്: “ഇേയ്യാബ്
ൈദവഭക്തനായിരിക്കുന്നത് െവറുെതയല്ല? 10അങ്ങ് അവനും അവെന്റ
വീടിനും അവനുള്ള സകലത്തിനും ചുറ്റ ം േവലിെകട്ടീട്ടല്ലേയാ? അങ്ങ്
അവെന്റ ്രപവൃത്തിെയ അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അവെന്റ മൃഗസമ്പത്ത്
േദശത്ത് െപരുകിയിരിക്കുന്നു. 11 തൃൈക്ക നീട്ടി അവനുള്ളെതാെക്കയും
ഒന്ന് െതാടുക; അവൻ അങ്ങെയ മുഖത്ത് േനാക്കി ത്യജിച്ച പറയും” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12ൈദവംസാത്താേനാട:് “ഇതാ,അവനുള്ളെതാെക്കയും
നിെന്റ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു;അവെന്റേമൽ മാ്രതം കേയ്യറ്റം െചയ്യരുത”്എന്ന്
കല്പിച്ച .അങ്ങെനസാത്താൻയേഹാവയുെടസന്നിധി വിട്ട് പുറെപ്പട്ട േപായി.

13 ഒരു ദിവസം ഇേയ്യാബിെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും മൂത്ത
േജ്യഷ്ഠെന്റ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വീഞ്ഞ് കുടിക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ 14 ഒരു ദൂതൻ അവെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ കാളകെള പൂട്ട കയും െപൺകഴുതകൾ
അരിെക േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കയും ആയിരുന്നു; 15 െപെട്ടന്ന് െശബായർ
വന്ന് അവെയ പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകുകയും േവലക്കാെര വാളാൽ

* 1. 6 ദൂതന്മാര ്ൈദവപു്രതന്മാർ † 1. 8 ദൃഷ്ടിവക്കുക -പരീക്ഷിക്കുവാനായി െതരെഞ്ഞടുക്കുക
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െവട്ടിെക്കാല്ല കയും െചയ്തു; ഈ വിവരം നിെന്ന അറിയിക്കുവാൻ
ഞാൻ ഒരുവൻ മാ്രതം രക്ഷെപ്പട്ട ” എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അവൻ
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന േവെറാരാൾവന്നു; “ൈ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 വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 19 െപെട്ടന്ന്
മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് ഒരു െകാടുങ്കാറ്റ വന്ന് വീടിെന്റ നാല് മൂലയ്ക്കുംഅടിച്ച :
അത് യൗവ്വനക്കാരുെടേമൽ വീണു; അവർ മരിച്ച േപായി; വിവരം നിെന്ന
അറിയിക്കുവാൻ ഞാെനാരുവൻ മാ്രതം രക്ഷെപ്പട്ട ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
20 അേപ്പാൾ ഇേയ്യാബ് എഴുേന്നറ്റ് വസ്്രതം കീറി തല ക്ഷൗരം െചയ്ത്
സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ച : 21 “നഗ്നനായി ഞാൻ എെന്റ അമ്മയുെട
ഗർഭത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട വന്നു,നഗ്നനായിതെന്നമടങ്ങിേപ്പാകും,യേഹാവ
എനിക്ക് തന്നെതല്ലാം, യേഹാവ എടുത്തുമാറ്റി, യേഹാവയുെട നാമം
വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 22 ഇതിെലാന്നിലും ഇേയ്യാബ്
പാപംെചയ്യ കേയാൈദവത്തിന് േഭാഷത്തംആേരാപിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല.

2
1 പിെന്നയും ഒരു ദിവസം ൈദവപു്രതന്മാർ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നില്ക്കുവാൻ െചന്നു; സാത്താനും അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുവാൻ െചന്നു. 2 യേഹാവ സാത്താേനാട:് “നീ
എവിെടനിന്ന് വരുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ചതിന് സാത്താൻ യേഹാവേയാട:്
“ഞാൻ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിട്ട വരുന്നു” എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു. 3യേഹാവ സാത്താേനാട്: “എെന്റ ദാസനായ ഇേയ്യാബിെന്റേമൽ
നീ ദൃഷ്ടിവച്ച േവാ? അവെനേപ്പാെല നിഷ്കളങ്കനും േനരുള്ളവനും
ൈദവഭക്തനും േദാഷം വിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ലേല്ലാ;
അവൻ തെന്റ ഭക്തിമുറുെക പിടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു; െവറുെത അവെന
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് നീ എെന്ന സമ്മതിപ്പിച്ച ” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
4സാത്താൻ യേഹാവേയാട:് “ത്വക്കിന് പകരം ത്വക്ക;് മനുഷ്യൻ തനിക്കുള്ള
സകലവും തെന്റ ജീവന് പകരം നൽകും. 5അങ്ങയുെടൈകനീട്ടി 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 . 7അങ്ങെന സാത്താൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന്
േപായി. ഇേയ്യാബിെന്റ ഉള്ളങ്കാൽമുതൽെനറുകവെരവല്ലാത്തപരുക്കളാൽ
ബാധിച്ച . 8 അവൻ ഒരു ഓട്ടിൻകഷണം എടുത്ത് തെന്നത്താൻ
ചുരണ്ടിെക്കാണ്ട് ചാരത്തിൽ ഇരുന്നു. 9 അവെന്റ ഭാര്യ അവേനാട:്
“നീ ഇനിയും നിെന്റ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ച നില്ക്കുന്നുേവാ? ൈദവെത്ത
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ത്യജിച്ച പറഞ്ഞ് മരിക്കുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 10അവൻ അവേളാട:് “ഒരു
വിഡ്ഢി സംസാരിക്കുന്നതുേപാെല നീ സംസാരിക്കുന്നു; നാം ൈദവത്തിെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന് നന്മ ൈകെക്കാള്ളന്നു; തിന്മയും ൈകെക്കാള്ളരുേതാ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. ഇതിൽഒന്നിലും ഇേയ്യാബ്അധരങ്ങളാൽപാപം െചയ്തില്ല.

11 അതിനുേശഷം േതമാന്യനായ എലീഫസ,് ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദ,്
നയമാത്യനായ േസാഫർ എന്നിങ്ങെന ഇേയ്യാബിെന്റ മൂന്ന് സ്േനഹിതന്മാർ
ഈ അനർത്ഥെമാെക്കയും അവന് ഭവിച്ചത് േകട്ടേപ്പാൾ അവർ അവരുെട
സ്ഥലത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് അവേനാട് സഹതപിക്കുവാനും അവെന
ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും േപാകണെമന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞ് ഒത്തുേചർന്നു.
12അവർ അകെലവച്ച് േനാക്കിയേപ്പാൾ അവെന തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല; അവർ
ഉറെക്ക കരഞ്ഞ് വസ്്രതം കീറി െപാടി വാരി േമേലാട്ട് തലയിൽ വിതറി.
13അവെന്റ വ്യസനം അതികഠിനെമന്ന് കണ്ടിട്ട് അവർ ആരും ഒരു വാക്കും
മിണ്ടാെതഏഴ് രാവും പകലുംഅവേനാടുകൂടി നിലത്തിരുന്നു.

3
1അതിനുേശഷം ഇേയ്യാബ് വായ് തുറന്ന് തെന്റ ജന്മദിവസെത്ത ശപിച്ച .

2ഇേയ്യാബ് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
3 “ഞാൻജനിച്ച ദിവസവും
ഒരുആൺഉല്പാദിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞരാ്രതിയും നശിച്ച േപാകെട്ട.
4ആദിവസംഇരുണ്ടുേപാകെട്ട;
മുകളിൽനിന്ന്ൈദവംഅതിെനകടാക്ഷിക്കാതിരിക്കെട്ട;
്രപകാശംഅതിേന്മൽ േശാഭിക്കാതിരിക്കെട്ട.
5ഇരുള ംഅന്ധതമസ്സ ംഅതിെനസ്വാധീനമാക്കെട്ട;
ഒരു േമഘംഅതിേന്മൽആവരണം െചയ്യെട്ട;
പകലിെനഇരുട്ടാക്കുന്നെതാെക്കയുംഅതിെന േപടിപ്പിക്കെട്ട.
6ആരാ്രതിെയകൂരിരുൾപിടിക്കെട്ട;
അത് വർഷത്തിെന്റ ദിവസങ്ങള െടകൂട്ടത്തിൽസേന്താഷിക്കരുത;്
മാസങ്ങള െടഎണ്ണത്തിൽവരുകയുംഅരുത.്
7അേത,ആരാ്രതി മച്ചിയായിരിക്കെട്ട;
ഉല്ലാസേഘാഷംഅതിലുണ്ടാകരുത.്
8മഹാസർപ്പെത്തഇളക്കുവാൻസമർത്ഥരായവർ
ആദിവസെത്തശപിക്കെട്ട.
9അതിെന്റസന്ധ്യാനക്ഷ്രതങ്ങൾഇരുണ്ടുേപാകെട്ട;
അത് െവളിച്ചത്തിന് കാത്തിരുന്നുകിട്ടാെത േപാകെട്ട;
അത് ഉഷസ്സിെന്റകണ്ണിമ ഒരിക്കലും കാണരുത്.
10അത്എെന്റഅമ്മയുെട ഗർഭപാ്രതംഅടച്ചില്ലേല്ലാ;
എെന്റകണ്മുമ്പിൽനിന്ന് കഷ്ടം മറച്ചില്ലേല്ലാ.
11ഞാൻഗർഭപാ്രതത്തിൽവച്ച് മരിക്കാഞ്ഞെതന്ത?്
ഉദരത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾതെന്ന ്രപാണൻേപാകാതിരുന്നെതന്ത?്
12മുഴങ്കാൽഎെന്നസ്വീകരിച്ചത്എന്തിന?്
എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ മുല ഉണ്ടായിരുന്നെതന്തിന?്
13ഞാൻഇേപ്പാൾകിടന്ന് വി്രശമിക്കുമായിരുന്നു;
ഞാൻഉറങ്ങിവി്രശാന്തി ്രപാപിക്കുമായിരുന്നു.
14തങ്ങൾക്ക്ഏകാന്തനിവാസങ്ങൾപണിത
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ഭൂരാജാക്കന്മാേരാടും മ്രന്തിമാേരാടും
അഥവാ, 15 കനകസമ്പന്നരായി സ്വഭവനങ്ങൾ െവള്ളിെകാണ്ട് നിറച്ച വച്ച

്രപഭുക്കന്മാേരാടും കൂെട തേന്ന.
16അെല്ലങ്കിൽ,ഗർഭംഅലസിേപ്പായിട്ട് കുഴിച്ചിട്ട പിണ്ഡംേപാെലയും
െവളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പിള്ളകെളേപ്പാെലയും ഞാൻ ഇല്ലാെത

േപാകുമായിരുന്നു.
17അവിെട ദുർജ്ജനം ഉപ്രദവിക്കാെതയിരിക്കുന്നു;
അവിെടക്ഷീണിച്ച് േപായവർവി്രശമിക്കുന്നു.
18അവിെടതടവുകാർ ഒരുേപാെലസുഖമായിരിക്കുന്നു;
പീഡകെന്റശബ്ദംഅവർ േകൾക്കാതിരിക്കുന്നു.
19െചറിയവനും വലിയവനുംഅവിെട ഒരുേപാെല;
ദാസന് യജമാനെന്റകീഴിൽനിന്ന് വിടുതൽകിട്ടിയിരിക്കുന്നു.
20അരിഷ്ടന് ്രപകാശവും
ദുഃഖിതന്മാർക്ക് ജീവനും െകാടുക്കുന്നെതന്തിന?്
21അവർമരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു,
അത് വരുന്നില്ലതാനും;
നിധിക്കായി കുഴിക്കുന്നതിലുമധികംഅവർഅതിനായി കുഴിക്കുന്നു.
22അവർശവക്കുഴി കണ്ടാൽസേന്താഷിച്ച േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും
23വഴി മറഞ്ഞിരിക്കുന്നപുരുഷനും
ൈദവം നിേരാധിച്ചിരിക്കുന്നവനും ജീവെന െകാടുക്കുന്നെതന്തിന?്
24ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ്എനിക്ക് െനടുവീർപ്പ് വരുന്നു;
എെന്റഞരക്കം െവള്ളംേപാെല ഒഴുകുന്നു.
25ഞാൻ േപടിച്ചത് തെന്നഎനിക്ക് േനരിട്ട ;
ഞാൻഭയെപ്പട്ടിരുന്നത്എനിക്ക് ഭവിച്ച .
26ഞാൻസ്വസ്ഥനായില്ല,വി്രശമിച്ചില്ല,ആശ്വസിച്ചതുമില്ല;
പിെന്നയുംഅതിേവദനഎടുക്കുന്നു”.

4
1അതിന് േതമാന്യനായഎലീഫസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്

2 “നിേന്നാട് സംസാരിക്കുവാൻ ്രശമിച്ചാൽനീ മുഷിയുേമാ?
എന്നാലും പറയാതിരിക്കുവാൻആർക്ക്കഴിയും?
3നീ പലെരയും ഉപേദശിച്ച്
തളർന്നൈകകെളശക്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
4വീഴുന്നവർക്ക് നിെന്റവാക്ക് താങ്ങായി
കുഴയുന്നമുഴങ്കാലുള്ളവെരനീ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
5എന്നാൽഇേപ്പാൾനിനക്കത്സംഭവിക്കുേമ്പാൾനീ വിഷാദിക്കുന്നു;
നിെന്നഅത്അലട്ട ന്നു;നീ ്രഭമിച്ച േപാകുന്നു.
6നിെന്റ ഭക്തിനിെന്റആ്രശയമല്ലേയാ?
നിെന്റനടപ്പിെന്റനിർമ്മലതനിെന്റ ്രപത്യാശയല്ലേയാ?
7ഓർത്തു േനാക്കുക: നിർേദ്ദാഷിയായി നശിച്ചവൻആര്?
േനരുള്ളവർഎവിെടയാണ് നശിച്ചിട്ട ള്ളത്?
8ഞാൻകണ്ടിട്ട ള്ളത്അന്യായം
ഉഴുത് കഷ്ടതവിതയ്ക്കുന്നവർഅതുതെന്നെകായ്യന്നു.
9ൈദവത്തിെന്റശ്വാസത്താൽഅവർനശിക്കുന്നു;
അവിടുെത്തേകാപത്താൽഅവർമുടിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
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10സിംഹത്തിെന്റഗർജ്ജനവും ്രകൂരസിംഹത്തിെന്റനാദവും
ബാലസിംഹങ്ങള െട പല്ല കള ംഅറ്റ േപായി.
11സിംഹംഇരകിട്ടാത്തതിനാൽനശിക്കുന്നു;
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 ദൂതന്മാരിലുംഅവൻകുറ്റംആേരാപിക്കുന്നു.
19െപാടിയിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച മൺപുരകളിൽവസിച്ച്
പുഴുേപാെലചതഞ്ഞുേപാകുന്നവരിൽഎ്രതഅധികം!
20ഉഷസ്സിനുംസന്ധ്യക്കും മേദ്ധ്യഅവർതകർന്നുേപാകുന്നു;
ആരും ഗണ്യമാക്കാെതഅവർഎേന്നക്കും നശിക്കുന്നു.
21അവരുെടകൂടാരത്തിെന്റകയറ്അറ്റ േപായിട്ട്
അവർജ്ഞാനഹീനരായി മരിക്കുന്നില്ലേയാ.

5
1വിളിച്ച േനാക്കുക;ആെരങ്കിലും നിനക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നുേണ്ടാ?
നീ വിശുദ്ധന്മാരിൽആെരശരണം ്രപാപിക്കും?
2നീരസം േഭാഷെന െകാല്ല ന്നു;
അസൂയമൂഢെന െകാല്ല ന്നു.
3മൂഢൻ േവരുപിടിക്കുന്നത്ഞാൻകണ്ടു
ക്ഷണത്തിൽഅവെന്റപാർപ്പിടെത്തഞാൻശപിച്ച .
4അവെന്റമക്കൾരക്ഷേയാട്അകന്നിരിക്കുന്നു;
അവർരക്ഷകനില്ലാെതവാതില ്ക്കൽവച്ച് തകർന്നുേപാകുന്നു.
5അവെന്റവിളവ് വിശപ്പ ള്ളവൻതിന്നുകളയും;
മുള്ള കളിൽനിന്നുംഅതിെനപറിെച്ചടുക്കും;
അവരുെടസമ്പത്ത് ദാഹമുള്ളവർവിഴുങ്ങുന്നു.
6അനർത്ഥം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പൂഴിയിൽനിന്നല്ല;
കഷ്ടത മുളയ്ക്കുന്നത് നിലത്തുനിന്നുമല്ല;
7തീെപ്പാരി ഉയരത്തിൽപറക്കുന്നതുേപാെല
മനുഷ്യൻകഷ്ടതയ്ക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
8ഞാേനാൈദവത്തിേലക്കു േനാക്കുമായിരുന്നു;
എെന്റകാര്യംൈദവത്തിൽഏല്പിക്കുമായിരുന്നു;
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9അവിടുന്ന്ആരാഞ്ഞുകൂടാത്തവൻകാര്യങ്ങള ം
അസംഖ്യമായഅത്ഭുതങ്ങള ം െചയ്യന്നു.
10അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ മഴെപയ്യിക്കുന്നു;
വയലുകളിേലക്കു െവള്ളം ഒഴുക്കുന്നു.
11അവിടുന്ന് താണവെര ഉയർത്തുന്നു;
ദുഃഖിക്കുന്നവെര രക്ഷയിേലക്കുകയറ്റ ന്നു.
12അവിടുന്ന് ഉപായികള െടസൂ്രതങ്ങെളഅബദ്ധമാക്കുന്നു;
അവരുെടൈകകൾകാര്യംസാധിപ്പിക്കുകയുമില്ല.
13അവിടുന്ന്ജ്ഞാനികെളഅവരുെടകൗശലത്തിൽപിടിക്കുന്നു;
വ്രകബുദ്ധികള െട ആേലാചന മറിഞ്ഞുേപാകുന്നു. 14 പകൽ സമയത്ത്

അവർക്ക് ഇരുൾഅനുഭവെപ്പടുന്നു;
ഉച്ചസമയത്ത് അവർ രാ്രതിയിെലന്നേപാെല തപ്പിനടക്കുന്നു. 15അവിടുന്ന്

ദരി്രദെനഅവരുെട വാെയന്നവാളിൽനിന്നും
ബലവാെന്റകയ്യിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു.
16അങ്ങെനഎളിയവന് ്രപത്യാശയുണ്ട;്
നീതിെകട്ടവേനാ വായ് െപാത്തുന്നു.
17ൈദവംശാസിക്കുന്നമനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ;
സർവ്വശക്തെന്റശിക്ഷനീ നിരസിക്കരുത.്
18അവിടുന്ന് മുറിേവല്പിക്കുകയും മുറിവ് െകട്ട കയും െചയ്യന്നു;
അവിടുന്ന് ചതയ്ക്കുകയും തൃൈക്കസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്യന്നു.
19ആറ് കഷ്ടത്തിൽനിന്ന്അവിടുന്ന് നിെന്നവിടുവിക്കും;
ഏഴാമേത്തതിലും തിന്മനിെന്നെതാടുകയില്ല.
20ക്ഷാമകാലത്ത്അവിടുന്ന് നിെന്നമരണത്തിൽനിന്നും
യുദ്ധത്തിൽവാളിെന്റ െവട്ടിൽനിന്നും വിടുവിക്കും.
21നാെവന്നചമ്മട്ടിക്ക് നീ മറഞ്ഞിരിക്കും;
നാശം വരുേമ്പാൾനീ ഭയെപ്പടുകയില്ല.
22നാശത്തിലുംക്ഷാമത്തിലും നീ ചിരിക്കും;
കാട്ട മൃഗങ്ങെള നീ േപടിക്കുകയില്ല. 23 വയലിെല കല്ല കേളാട് നിനക്ക്

സഖ്യതയുണ്ടാകും;
കാട്ടിെല മൃഗങ്ങൾനിേന്നാട് ഇണങ്ങിയിരിക്കും.
24നിെന്റകൂടാരംസുരക്ഷിതംഎന്ന് നീഅറിയും;
നിെന്റ ആട്ടിൻപറ്റെത്ത നീ പരിേശാധിക്കും. അവയിൽ ഒന്നും

നഷ്ടെപ്പട്ടതായി കാണുകയില്ല.
25നിെന്റസന്താനംഅസംഖ്യെമന്നും
നിെന്റ ്രപജനിലെത്തപുല്ല േപാെലെയന്നും നീഅറിയും.
26തക്കസമയത്ത്കറ്റക്കൂമ്പാരംഅടുക്കിവക്കുന്നതുേപാെല
നീ പൂർണ്ണവാർദ്ധക്യത്തിൽകല്ലറയിൽകടക്കും.
27ഞങ്ങൾഅത്അേന്വഷിച്ച േനാക്കി,
അത്അങ്ങെനതെന്നആകുന്നു;നീഅത് േകട്ട് ്രഗഹിച്ച െകാള്ള ക.

6
1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് 2 “അേയ്യാ എെന്റ വ്യസനം ഒന്ന്
തൂക്കിേനാക്കിെയങ്കിൽ!
എെന്റവിപത്ത്സ്വരൂപിച്ച് *തുലാസിൽവെച്ചങ്കിൽ!

* 6. 2 തുലാസ് - ഭാരം തൂക്കുന്നഉപകരണം
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3അത്കടല്പ റെത്തമണലിേനക്കാൾ ഭാരേമറിയതായിരിക്കും.
അതുെകാണ്ട്എെന്റവാക്ക് െതറ്റിേപ്പാകുന്നു.
4സർവ്വശക്തനായൈദവത്തിെന്റഅസ്്രതങ്ങൾഎന്നിൽതറച്ചിരിക്കുന്നു;
അവയുെട വിഷംഎെന്റആത്മാവ് കുടിക്കുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ ഭയങ്കരതഎനിെക്കതിെരഅണിനിരന്നിരിക്കുന്നു.
5പുല്ല ള്ളേപ്പാൾകാട്ട കഴുതകരയുേമാ?
തീറ്റി തിന്നുേമ്പാൾകാള മുക്കുറയിടുേമാ?
6രുചിയില്ലാത്തത് ഉപ്പ കൂടാെതതിന്നാേമാ?
മുട്ടയുെട െവള്ളയ്ക്ക് രുചിയുേണ്ടാ?
7െതാടുവാൻഎനിയ്ക്ക് െവറുപ്പ് േതാന്നുന്നത്
എനിയ്ക്ക്അറപ്പ ള്ളഭക്ഷണമായിരിക്കുന്നു.
8അേയ്യാ,എെന്റഅേപക്ഷസാധിെച്ചങ്കിൽ!
എെന്റവാഞ്ഛൈദവംഎനിയ്ക്ക് നല്കിെയങ്കിൽ!
9എെന്നതകർക്കുവാൻൈദവം ്രപസാദിെച്ചങ്കിൽ!
തൃൈക്ക നീട്ടി എെന്ന ഖണ്ഡിച്ച കളെഞ്ഞങ്കിൽ! 10അങ്ങെന എനിയ്ക്ക്

ആശ്വാസം ലഭിക്കുമായിരുന്നു;
കനിവറ്റ േവദനയിൽഞാൻഉല്ലസിക്കുമായിരുന്നു.
പരിശുദ്ധെന്റവചനങ്ങെളഞാൻനിേഷധിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ;
11ഞാൻകാത്തിരിേക്കണ്ടതിന്എനിക്ക്എന്ത് ശക്തി?
ദീർഘക്ഷമകാണിേക്കണ്ടതിന്എെന്റഅന്തംഎന്ത?്
12എെന്റബലംകല്ലിെന്റബലേമാ?
എെന്റമാംസംതാ്രമമാകുന്നുേവാ?
13ഞാൻ േകവലംതുണയില്ലാത്തവനല്ലേയാ?
രക്ഷഎെന്നവിട്ട േപായില്ലേയാ?
14ദുഃഖിതേനാട് സ്േനഹിതൻ ദയകാണിേക്കണ്ടതാകുന്നു;
അെല്ലങ്കിൽഅവൻസർവ്വശക്തനായൈദവത്തിെന്റ ഭയംത്യജിക്കും.
15എെന്റസേഹാദരന്മാർ ഒരു േതാടുേപാെലഎെന്നചതിച്ച ;
വറ്റിേപ്പാകുന്ന േതാടുകള െടശാഖേപാെലതെന്ന.
16നീർക്കട്ടെകാണ്ട്അവകലങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
ഹിമംഅവയിൽ ഉരുകി കാണാെതേപാകുന്നു.
17ചൂടുപിടിക്കുേന്നരംഅവവറ്റിേപ്പാകുന്നു;
ഉഷ്ണംആകുേമ്പാൾഅവഅവിെടനിന്ന് െപായ്േപാകുന്നു.
18കച്ചവടസംഘങ്ങൾവഴി വിട്ട തിരിഞ്ഞു െചല്ല ന്നു;
അവമരുഭൂമിയിൽ െചന്ന് നശിച്ച േപാകുന്നു.
19 േതമയുെടകച്ചവടസംഘങ്ങൾതിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു;
െശബയുെടയാ്രതാഗണംഅവക്കായി ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു.
20 ്രപതീക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട്അവർലജ്ജിക്കുന്നു;
അവിടംവെര െചന്ന് നാണിച്ച േപാകുന്നു.
21നിങ്ങള ംഇേപ്പാൾഅതുേപാെലആയി
വിപത്ത്കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ േപടിക്കുന്നു.
22എനിയ്ക്ക് െകാണ്ടുവന്നുതരുവിൻ;
നിങ്ങള െടസമ്പത്തിൽനിന്ന്എനിക്കുേവണ്ടിൈകക്കൂലി െകാടുക്കുവിൻ;
23ൈവരിയുെടകയ്യിൽനിന്ന്എെന്നവിടുവിക്കുവിൻ;
നിഷ്ഠൂരന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്ന്എെന്ന
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വീെണ്ടടുക്കുവിൻഎന്നിങ്ങെനഞാൻപറഞ്ഞിട്ട േണ്ടാ?
24എെന്നഉപേദശിക്കുവിൻ;ഞാൻമിണ്ടാെതയിരിക്കാം;
ഏതിൽെതറ്റിേപ്പാെയന്ന്എനിയ്ക്ക് േബാധം വരുത്തുവിൻ.
25 േനരുള്ളവാക്കുകൾക്ക്എ്രതബലം!
നിങ്ങള െടശാസനയ്േക്കാഎന്ത്ഫലം?
26വാക്കുകെളആേക്ഷപിക്കുവാൻവിചാരിക്കുന്നുേവാ?
ആശയറ്റവെന്റവാക്കുകൾകാറ്റിന് തുല്യമേ്രത.
27അനാഥന് നിങ്ങൾചീട്ടിടുന്നു;
സ്േനഹിതെനെക്കാണ്ട് കച്ചവടം െചയ്യന്നു.
28ഇേപ്പാൾ ദയെചയ്ത്എെന്നഒന്ന് േനാക്കുവിൻ;
ഞാൻനിങ്ങള െട മുഖത്തു േനാക്കി േഭാഷ്കുപറയുേമാ?
29ഒന്നുകൂടി േനാക്കുവിൻ†;നീതിേകട് ഭവിക്കരുത.്
ഒന്നുകൂെട േനാക്കുവിൻ;എെന്റകാര്യം നീതിയുള്ളത് തേന്ന.
30എെന്റനാവിൽഅനീതിയുേണ്ടാ?
എെന്റവായ്അനർത്ഥംതിരിച്ചറിയുകയില്ലേയാ?

7
1മർത്യന് ഭൂമിയിൽയുദ്ധേസവയില്ലേയാ?
അവെന്റജീവകാലംകൂലിക്കാരെന്റജീവകാലംേപാെലതെന്ന.
2 േവലക്കാരൻനിഴൽആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെലയും
കൂലിക്കാരൻകൂലിക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നതുേപാെലയും
3വ്യര് ത്ഥമാസങ്ങൾഎനിയ്ക്ക്അവകാശമായി വന്നു,
കഷ്ടരാ്രതികൾഎനിയ്ക്ക്ഓഹരിയായിത്തീർന്നു.
4കിടക്കുേന്നരം:ഞാൻഎേപ്പാൾഎഴുേന്നല്ക്കുംഎന്നു പറയുന്നു;
രാ്രതി ദീർഘിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു; െവളക്കുേവാളം എനിക്കുരുള ക തെന്ന

പണി.
5എെന്റ േദഹം പുഴുവും മൺകട്ടയും െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
എെന്റത്വക്കിൽപുൺവായകൾഅടഞ്ഞ്വീണ്ടും പഴുത്തുെപാട്ട ന്നു.
6എെന്റനാള കൾ *െനയ്േത്താടത്തിലും േവഗതയുള്ളത;്
്രപത്യാശകൂടാെതഅവകഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
7എെന്റജീവൻഒരു ശ്വാസം മാ്രതംഎേന്നാർക്കണേമ;
എെന്റകണ്ണ് ഇനി നന്മെയകാണുകയില്ല.
8എെന്നകാണുന്നവെന്റകണ്ണ് ഇനിഎെന്നകാണുകയില്ല;
യേഹാവയുെടകണ്ണ്എെന്നേനാക്കും;ഞാേനാ,ഇല്ലാതിരിക്കും.
9 േമഘംക്ഷയിച്ച് മാഞ്ഞുേപാകുന്നതുേപാെല
പാതാളത്തിലിറങ്ങുന്നവൻവീണ്ടും കയറിവരുന്നില്ല.
10അവൻതെന്റവീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിവരുകയില്ല;
അവെന്റഇടം ഇനിഅവെനഅറിയുകയുമില്ല.
11ആകയാൽഞാൻഎെന്റവായടയ്ക്കുകയില്ല;
എെന്റമനഃപീഡയിൽഞാൻസംസാരിക്കും;
എെന്റമേനാവ്യസനത്തിൽഞാൻസങ്കടം പറയും.
† 6. 29 ഒന്നുകൂടി േനാക്കുവിൻ 1. ഇവിെടഇേയ്യാബ്തെന്റമൂന്നുസ്േനഹിതന്മാെരമടക്കിവിളിക്കുന്നു.
ഒന്ന് കൂടി േനാക്കുവിന ്എന്നത് െകാണ്ട് അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത് തീരുമാനത്തില ്അയവ് വരുത്തുക,
ഒന്നുകൂടി ആേലാചിക്കുക എെന്നല്ലാമാണ് * 7. 6 െനയ്േത്താടം - െനയ്ത്തുകാരൻ തുണി
െനയ്യാനുപേയാഗിക്കുന്നയ്രന്തം
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12യേഹാവഎനിക്ക് കാവലാേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻകടേലാകടലാനേയാആകുന്നുേവാ?
13എെന്റകട്ടിൽഎെന്നആശ്വസിപ്പിക്കും;
എെന്റെമത്തഎെന്റവ്യസനംശമിപ്പിക്കുംഎന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞാൽ
14യേഹാവസ്വപ്നംെകാണ്ട്എെന്നെഞട്ടിപ്പിക്കുന്നു;
ദർശനംെകാണ്ടുംഎെന്നഭയെപ്പടുത്തുന്നു.
15ആകയാൽഞാൻകഴുത്ത് െഞരിഞ്ഞ് െകാല്ലെപ്പടുന്നതും
ഈഅസ്ഥികൂടേത്തക്കാൾമരണവും തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നു.
16ഞാൻജീവിതം െവറുത്തിരിക്കുന്നു;എേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കയില്ല;
എെന്നവിേടണേമ;എെന്റജീവകാലം ഒരു ശ്വാസം മാ്രതമേല്ലാ.
17മർത്യെനനീ ഗണ്യമാേക്കണ്ടതിനും
അവെന്റേമൽ ദൃഷ്ടിവേക്കണ്ടതിനും
18അവെനരാവിെലേതാറുംസന്ദർശിച്ച്
നിമിഷംേതാറും പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിനുംഅവൻഎന്തുള്ള ?
19അങ്ങ്എ്രതേത്താളംഅവിടുെത്തേനാട്ടംഎന്നിൽനിന്ന് മാറ്റാതിരിക്കും?
ഞാൻഉമിനീർ ഇറക്കുന്നതുവെരഎെന്നവിടാെതയുമിരിക്കും?
20ഞാൻപാപം െചയ്തുെവങ്കിൽ, മനുഷ്യപാലകേന,ഞാൻഅവിടുേത്തക്ക്

െചയ്യന്നു?
ഞാൻഎനിയ്ക്ക് തെന്നഭാരമായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
അവിടുന്ന്എെന്നഅേങ്ങക്ക് ലക്ഷ്യമായി വച്ചിരിക്കുന്നെതന്ത?്
21എെന്റഅതി്രകമംഅവിടുന്ന്ക്ഷമിക്കാെതയും
അകൃത്യം േമാചിക്കാെതയും ഇരിക്കുന്നെതന്ത?്
ഇേപ്പാൾഞാൻെപാടിയിൽകിടക്കും;
അവിടുന്ന്എെന്നഅേന്വഷിച്ചാൽഞാൻഇല്ലാതിരിക്കും”.

8
1അതിന് ശൂഹ്യനായബിൽദാദ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:

2 “എ്രതേത്താളം നീ ഇങ്ങെനസംസാരിക്കും?
നിെന്റവായിെലവാക്കുകൾെകാടുങ്കാറ്റ േപാെലഇരിക്കും?
3ൈദവംന്യായം മറിച്ച കളയുേമാ?
സർവ്വശക്തനായൈദവം നീതിെയ മറിച്ച കളയുേമാ?
4നിെന്റ മക്കൾൈദവേത്താട് പാപം െചയ്െതങ്കിൽ
ൈദവംഅവെരഅവരുെടഅതി്രകമങ്ങൾക്ക്ഏല്പിച്ച കളഞ്ഞു.
5നീൈദവെത്ത ്രശദ്ധേയാെടഅേന്വഷിക്കുകയും
സർവ്വശക്തനായൈദവേത്താടേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്താൽ,
6നീ നിർമ്മലനും േനരുള്ളവനുെമങ്കിൽ
അവിടുന്ന് ഇേപ്പാൾനിനക്ക് േവണ്ടി ഉണർന്നുവരും;
നിെന്റനീതിയുള്ളവാസസ്ഥലെത്തയഥാസ്ഥാനത്താക്കും.
7നിെന്റപൂർവ്വസ്ഥിതിഅല്പമായിേത്താന്നും;
നിെന്റഅന്ത്യസ്ഥിതിഅതിമഹത്തായിരിക്കും.
8നീ പണ്ടെത്തതലമുറേയാട് േചാദിക്കുക;
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെടഅേന്വഷണഫലം ്രഗഹിച്ച െകാള്ള ക.
9നാം ഇന്നെല ഉണ്ടായവരും ഒന്നുംഅറിയാത്തവരുമേല്ലാ;
ഭൂമിയിൽനമ്മുെട ജീവകാലം ഒരു നിഴലെ്രത.
10അവർനിനക്ക് ഉപേദശിച്ച പറഞ്ഞുതരും;
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തങ്ങള െടഹൃദയത്തിൽനിന്ന് വാക്കുകൾപുറെപ്പടുവിക്കും.
11െചളിയില്ലാെതഞാങ്ങണവളരുേമാ?
െവള്ളമില്ലാെത േപാട്ടപ്പ ല്ല് വളരുേമാ?
12അത്അരിയാെതപച്ചയായിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന
മറ്റ്എല്ലാ പുല്ലിനും മുമ്പ് വാടിേപ്പാകുന്നു.
13ൈദവെത്തമറക്കുന്നഎല്ലാവരുെടയും പാതഅങ്ങെനതെന്ന;
വഷളെന്റആശനശിച്ച േപാകും;
14അവെന്റആ്രശയംഅറ്റ േപാകും;
അവെന്റശരണംചിലന്തിവലയെ്രത.
15അവൻതെന്റവീടിെനആ്രശയിക്കും;എന്നാൽഅത് നില് ക്കുകയില്ല;
അവൻഅതിെന മുറുെകപിടിക്കും;എന്നാൽഅത് നിലനില് ക്കുകയില്ല.
16െവയിലത്ത്അവൻപച്ചയായിരിക്കുന്നു;
അവെന്റചില്ലികൾഅവെന്റ േതാട്ടത്തിൽപടരുന്നു.
17അവെന്റ േവര് കല്ക്കുന്നിൽപടരുന്നു;
അത്കല്ല കള െടയിടയിൽ െചന്ന് തിരയുന്നു.
18അവെന്റസ്ഥലത്തുനിന്ന്അവെനനശിപ്പിച്ചാൽ
ഞാൻനിെന്നകണ്ടിട്ടില്ലഎന്ന്അത്അവെനനിേഷധിക്കും.
19ഇതാ,ഇത്അവെന്റവഴിയുെടസേന്താഷം;
െപാടിയിൽനിന്ന് മെറ്റാന്ന് മുളച്ച വരും.
20ൈദവംനിഷ്കളങ്കെനനിരസിക്കുകയില്ല;
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാെരതാങ്ങുകയുമില്ല.
21ൈദവംഇനിയും നിെന്റവായിൽചിരിയും
നിെന്റഅധരങ്ങളിൽ ഉല്ലാസേഘാഷവും നിറയ്ക്കും.
22നിെന്നപകക്കുന്നവർലജ്ജധരിക്കും;
ദുഷ്ടന്മാരുെടകൂടാരം ഇല്ലാെതയാകും.’

9
1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്

2 “അത്അങ്ങെനതെന്നഎന്ന്എനിക്കുംഅറിയാം നിശ്ചയം;
ൈദവസന്നിധിയിൽ മർത്യൻനീതിമാനാകുന്നെതങ്ങെന?
3ഒരുവന് യേഹാവേയാട് വാദിക്കുവാൻഇഷ്ടം േതാന്നിയാൽ
ആയിരത്തിൽഒന്നിനു േപാലും ഉത്തരം പറയുവാൻകഴിയുകയില്ല.
4അവിടുന്ന്ജ്ഞാനിയും മഹാശക്തനുമാകുന്നു;
അവിടുേത്താട് ശഠിച്ചിട്ട് വിജയിച്ചവൻആര്?
5അവിടുന്ന് പർവ്വതങ്ങെളഅവഅറിയാെതനീക്കിക്കളയുന്നു;
അവിടുെത്തേകാപത്തിൽഅവെയമറിച്ച കളയുന്നു.
6അവിടുന്ന് ഭൂമിെയസ്വസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇളക്കുന്നു;
അതിെന്റതൂണുകൾകുലുങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
7അവിടുന്ന്സൂര്യേനാട് കല്പിക്കുന്നു;
അത് ഉദിക്കാെതയിരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് നക്ഷ്രതങ്ങെള െപാതിഞ്ഞ് മു്രദയിടുന്നു.
8അവിടുന്ന് തനിച്ച്ആകാശെത്തവിരിക്കുന്നു;
സമു്രദത്തിെലതിരമാലകളിേന്മൽഅവിടുന്ന് നടക്കുന്നു.
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9അവിടുന്ന്സപ്തർഷി, മകയിരം,കാർത്തിക*,ഇവെയയും
െതെക്കനക്ഷ്രതമണ്ഡലെത്തയും ഉണ്ടാക്കുന്നു.
10യേഹാവഅറിഞ്ഞുകൂടാത്തവൻകാര്യങ്ങള ം
എണ്ണമില്ലാത്തഅത്ഭുതങ്ങള ം െചയ്യന്നു.
11 അവിടുന്ന് എെന്റ അരികിൽ കൂടി കടക്കുന്നു; ഞാൻ അവിടുെത്ത

കാണുന്നില്ല;
അവിടുന്ന് കടന്നുേപാകുന്നു;ഞാൻഅവിടുെത്തഅറിയുന്നതുമില്ല.
12അവിടുന്ന് പറിെച്ചടുക്കുന്നു;ആര്അവിടുെത്തതടുക്കും?
‘നീഎന്ത് െചയ്യന്നു’എന്ന്ആര് േചാദിക്കും?
13ൈദവംതെന്റ േകാപം പിൻവലിക്കുന്നില്ല;
രഹബിെന്റ സഹായികൾ അവിടുെത്ത വണങ്ങുന്നു. 14 പിെന്ന ഞാൻ

അങ്ങേയാട് ഉത്തരം പറയുന്നതും
അങ്ങേയാട് വാദിപ്പാൻവാക്ക് തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതുംഎങ്ങെന?
15ഞാൻനീതിമാനായിരുന്നാലുംഅങ്ങേയാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൂടാ;
എെന്റ ്രപതിേയാഗിേയാട്ഞാൻയാചിേക്കണ്ടിവരും.
16ഞാൻവിളിച്ചിട്ട്അവിടുന്ന് ഉത്തരംഅരുളിയാലും
എെന്റഅേപക്ഷേകൾക്കുംഎന്ന്ഞാൻവിശ്വസിക്കുകയില്ല.
17െകാടുങ്കാറ്റ െകാണ്ട്അവിടുന്ന്എെന്നതകർക്കുന്നുവേല്ലാ;
കാരണംകൂടാെതഎെന്റമുറിവുകൾവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
18ശ്വസിക്കുവാൻഎെന്നസമ്മതിക്കുന്നില്ല;
ൈകപ്പ െകാണ്ട്എെന്റവയറ് നിറയ്ക്കുന്നു.
19ബലംവിചാരിച്ചാൽ:ൈദവംതെന്നബലവാൻ;
ന്യായവിധി വിചാരിച്ചാൽ:ആര്എനിയ്ക്ക്അവധി നിശ്ചയിക്കും?
20ഞാൻനീതിമാനായാലുംഎെന്റസ്വന്തവായ്എെന്നകുറ്റം വിധിക്കും;
ഞാൻനിഷ്കളങ്കനായാലുംഅവിടുന്ന്എനിയ്ക്ക് കുറ്റംആേരാപിക്കും.
21ഞാൻനിഷ്കളങ്കൻ;ഞാൻഎെന്റ ്രപാണെനകരുതുന്നില്ല;
എെന്റജീവെനഞാൻനിരസിക്കുന്നു.
22അെതല്ലാം ഒരുേപാെല;അതുെകാണ്ട്ഞാൻപറയുന്നത:്
അവിടുന്ന് നിഷ്കളങ്കെനയും ദുഷ്ടെനയും നശിപ്പിക്കുന്നു.
23ബാധ െപെട്ടന്ന് െകാല്ല ന്നുെവങ്കിൽ
നിർേദ്ദാഷികള െട നിരാശകണ്ട്അവിടുന്ന് ചിരിക്കുന്നു.
24ഭൂമി ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതിെല ന്യായാധിപന്മാരുെട മുഖം അവിടുന്ന് മൂടിക്കളയുന്നു; അത്

അവിടുന്നെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന ആര്? 25 എെന്റ ആയുഷ്കാലം
ഓട്ടക്കാരെനക്കാൾ േവഗം േപാകുന്നു;

അത് നന്മകാണാെതഓടിേപ്പാകുന്നു.
26അത്ഓടത്തണ്ടുെകാണ്ടുള്ളവള്ളംേപാെലയും
ഇരെയ റാഞ്ചുന്നകഴുകെനേപ്പാെലയും കടന്നുേപാകുന്നു.
27ഞാൻഎെന്റസങ്കടം മറന്ന്, മുഖവിഷാദം കളഞ്ഞ,്
്രപസന്നതേയാെട ഇരിക്കുെമന്നു പറഞ്ഞാൽ,
28ഞാൻഎെന്റവ്യസനംഎല്ലാംഓർത്ത് ഭയെപ്പടുന്നു;
അവിടുന്ന്എെന്നനിർേദ്ദാഷിയായിഎണ്ണ കയിെല്ലന്ന്ഞാൻഅറിയുന്നു.

* 9. 9 സപ്തർഷി, മകയിരം,കാർത്തിക ഭൂമിെയസ്വാധീനിക്കുന്നആകാശനിയമങ്ങൾ 38:33
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29എെന്നകുറ്റം വിധിക്കുകേയയുള്ള ;
പിെന്നഞാൻവൃഥാ ്രപയത്നിക്കുന്നെതന്തിന?്
30ഞാൻഹിമംെകാണ്ട്എെന്നകഴുകിയാലും
േസാപ്പ െകാണ്ട്എെന്റൈകെവടിപ്പാക്കിയാലും
31അവിടുന്ന്എെന്ന േചറ്റ കുഴിയിൽ മുക്കിക്കളയും;
എെന്റവസ്്രതംേപാലുംഎെന്നെവറുക്കും.
32ഞാൻഅങ്ങേയാട് ്രപതിവാദിേക്കണ്ടതിനും
ഞങ്ങെളാരുമിച്ച് ന്യായവിസ്താരത്തിന് െചേല്ലണ്ടതിനും
അവിടുന്ന്എെന്നേപ്പാെല മനുഷ്യനല്ലേല്ലാ.
33ഞങ്ങെളഇരുവെരയും പറഞ്ഞുനിർേത്തണ്ടതിന്
ഞങ്ങള െട നടുവിൽ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനുമില്ല.
34ൈദവംതെന്റവടിഎന്നിൽനിന്ന് നീക്കെട്ട;
അവിടുെത്തേഘാരത്വംഎെന്ന േപടിപ്പിക്കാതിരിക്കെട്ട;
35അേപ്പാൾഞാൻയേഹാവെയ േപടിക്കാെതസംസാരിക്കും;
ഇേപ്പാൾഎെന്റസ്ഥിതിഅങ്ങെനയല്ലേല്ലാ”.

10
1 “എെന്റജീവൻഎനിയ്ക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു;
ഞാൻഎെന്റസങ്കടംതുറന്നുപറയും;
എെന്റമേനാവ്യസനത്തിൽഞാൻസംസാരിക്കും.
2ഞാൻൈദവേത്താട് പറയും:എെന്നകുറ്റം വിധിക്കരുേത;
എെന്നകുറ്റെപ്പടുത്താൻസംഗതിഎന്ത?്എെന്നഅറിയിക്കണേമ.
3പീഡിപ്പിക്കുന്നതുംഅവിടുെത്തൈകപ്പണിെയതുച്ഛീകരിക്കുന്നതും
ദുഷ്ടന്മാരുെടആേലാചനയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നതുംഅങ്ങയ്ക്ക് േയാഗ്യേമാ?
4മാംസേന്രതങ്ങേളാഅങ്ങയ്ക്കുള്ളത?്
മനുഷ്യൻകാണുന്നതുേപാെലേയാഅങ്ങ്കാണുന്നത?്
5അങ്ങ്എെന്റഅകൃത്യംഅേന്വഷിക്കുവാനും
എെന്റപാപെത്തേശാധന െചയ്യ വാനും
6അങ്ങയുെട നാള കൾമനുഷ്യെന്റനാള കൾ േപാെലേയാ?
അങ്ങയുെടആണ്ടുകൾമർത്യെന്റജീവകാലം േപാെലേയാ?
7ഞാൻകുറ്റക്കാരനല്ലഎന്ന്അങ്ങ്അറിയുന്നു;
അങ്ങയുെടകയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കാവുന്നവൻആരുമില്ല.
8അങ്ങയുെടൈകഎനിക്ക് രൂപം നൽകിഎെന്നമുഴുവനുംസൃഷ്ടിച്ച ;
എന്നിട്ട ംഅവിടുന്ന്എെന്നനശിപ്പിച്ച കളയുന്നു.
9അങ്ങ്എെന്നകളിമണ്ണ െകാണ്ട് െമനഞ്ഞുഎേന്നാർക്കണേമ;
അവിടുന്ന്എെന്നവീണ്ടും െപാടിയാക്കിക്കളയുേമാ?
10അങ്ങ്എെന്നപാലുേപാെലപകർന്ന്
ൈതരുേപാെല ഉറകൂടുമാറാക്കിയേല്ലാ.
11ത്വക്കും മാംസവുംഅങ്ങ്എെന്നധരിപ്പിച്ച ;
അസ്ഥിയുംഞരമ്പുംെകാണ്ട്എെന്നെനയ്തിരിക്കുന്നു.
12ജീവനും കൃപയുംഅങ്ങ്എനിയ്ക്ക് നല്കി;
അങ്ങയുെടകരുണഎെന്റശ്വാസെത്തപരിപാലിക്കുന്നു.
13എന്നാൽഅങ്ങ്ഇത്അങ്ങയുെടഹൃദയത്തിൽഒളിച്ച െവച്ച ;
ഇതായിരുന്നുഅങ്ങയുെടതാത്പര്യംഎന്ന്ഞാൻഅറിയുന്നു.
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14ഞാൻപാപം െചയ്താൽഅങ്ങ്കാണുന്നു;
എെന്റഅകൃത്യംഅങ്ങ്ശിക്ഷിക്കാെതവിടുന്നതുമില്ല.
15ഞാൻദുഷ്ടെനങ്കിൽഎനിയ്ക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം;
നീതിമാനായിരുന്നാലുംഞാൻതല ഉയർേത്തണ്ടതല്ല;
ലജ്ജാപൂർണ്ണനായിഞാൻഎെന്റകഷ്ടതകാണുന്നു. 16തലഉയർത്തിയാൽ

അങ്ങ് ഒരുസിംഹംേപാെലഎെന്നേവട്ടയാടും.
പിെന്നയും എനിെക്കതിെര അങ്ങയുെട അത്ഭുതശക്തി കാണിക്കുന്നു.

17 അങ്ങയുെട സാക്ഷികെള അങ്ങ് വീണ്ടുംവീണ്ടും എെന്റ േനെര
നിർത്തുന്നു;

അങ്ങയുെട േ്രകാധംഎെന്റ േമൽവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു;
അവഗണംഗണമായി വന്നു െപാരുതുന്നു.
18അങ്ങ്എെന്നഗർഭപാ്രതത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചെതന്തിന?്
ഒരു കണ്ണ ംഎെന്നകാണാെതഎെന്റ ്രപാണൻേപാകുമായിരുന്നു.
19ഞാൻജനിക്കാത്തതുേപാെലഇരിക്കുമായിരുന്നു;
ഗർഭപാ്രതത്തിൽനിന്ന്എെന്നശവക്കുഴിയിേലക്ക്െകാണ്ടുേപാകുമായിരുന്നു;
20എെന്റജീവകാലം ചുരുക്കമല്ലേയാ?
ഇരുള ംഅന്ധതമസ്സ ം ഉള്ളേദശേത്തക്ക്
അർദ്ധരാ്രതിേപാെലകൂരിരുള ം ്രകമമില്ലാെതഅന്ധതമസ്സ ം
21െവളിച്ചംഅർദ്ധരാ്രതിേപാെലയും ഉള്ള േദശേത്തക്ക്തേന്ന,
മടങ്ങിവരാെത, േപാകുന്നതിനുമുമ്പ്
22ഞാൻഅല്പംആശ്വസിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങ് മതിയാക്കിഎെന്നവിട്ട മാറണേമ”.

11
1അതിന് നയമാത്യനായ േസാഫർ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:

2 “അതിഭാഷണത്തിന് ഉത്തരം പറേയണ്ടേയാ?
ധാരാളംസംസാരിക്കുന്നവൻനീതിമാനായിരിക്കുേമാ?
3നിെന്റജല്പനം േകട്ടിട്ട് പുരുഷന്മാർ മിണ്ടാതിരിക്കുേമാ?
നീ പരിഹസിക്കുേമ്പാൾനിെന്നലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻആരുമില്ലേയാ?
4 “എെന്റഉപേദശം നിർമ്മലംഎന്നും
തൃക്കണ്ണിന്ഞാൻ െവടിപ്പ ള്ളവൻ”എന്നും നീ പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
5അേയ്യാൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യ കയും
നിെന്റേനെരഅധരംതുറക്കുകയും
6ജ്ഞാനമർമ്മങ്ങൾവിവിധസാഫല്യമുള്ളവ
എന്ന് നിെന്ന ്രഗഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്തുഎങ്കിൽ!
അേപ്പാൾനിെന്റഅകൃത്യംഓേരാന്നും
ൈദവംക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന് നീഅറിയുമായിരുന്നു.
7ൈദവത്തിെന്റഅഗാധതത്വം നിനക്ക് ്രഗഹിക്കാേമാ?
സർവ്വശക്തെന്റസമ്പൂർത്തിനിനക്ക് മനസ്സിലാകുേമാ?
8അത്ആകാശേത്താളം ഉയരമുള്ളത;്നീഎന്ത് െചയ്യ ം;
അത് പാതാളേത്തക്കാൾഅഗാധമായത;്നിനെക്കന്തറിയാം?
9അതിെന്റഅളവ് ഭൂമിെയക്കാൾനീളവും
സമു്രദെത്തക്കാൾവീതിയും ഉള്ളത്.
10യേഹാവകടന്നുവന്ന്ബന്ധിക്കുകയും
വിസ്താരസഭെയകൂട്ട കയും െചയ്താൽഅവിടുെത്തതടുക്കുന്നത്ആർ?
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11ൈദവം െകാള്ളരുതാത്തവെരഅറിയുന്നുവേല്ലാ;
ദൃഷ്ടിവക്കാെതതെന്നഅവിടുന്ന് േ്രദാഹംകാണുന്നു.
12വിഡ്ഢിയായവനുംബുദ്ധി്രപാപിക്കും;
കാട്ട കഴുതക്കുട്ടി മനുഷ്യനായി ജനിക്കും;
13നീ നിെന്റഹൃദയെത്തസ്ഥിരമാക്കി
ൈദവത്തിങ്കേലക്ക്ൈകമലർത്തുേമ്പാൾ
14നിെന്റകയ്യിൽ േ്രദാഹം ഉെണ്ടങ്കിൽഅതിെനഅകറ്റ ക;
നീതിേകട് നിെന്റകൂടാരങ്ങളിൽപാർപ്പിക്കരുത.്
15അേപ്പാൾനീ കളങ്കംകൂടാെത മുഖം ഉയർത്തും;
നീ ഉറച്ച നില്ക്കും; ഭയെപ്പടുകയുമില്ല.
16അെത,നീ കഷ്ടത മറക്കും;
ഒഴുകിേപ്പായ െവള്ളംേപാെലഅതിെനഓർക്കും.
17നിെന്റആയുസ്സ് മദ്ധ്യാഹ്നെത്തക്കാൾ ്രപകാശിക്കും;
ഇരുൾ ്രപഭാതംേപാെലയാകും.
18 ്രപത്യാശയുള്ളതുെകാണ്ട് നീ നിർഭയനായിരിക്കും;
നീ ചുറ്റ ം േനാക്കിൈസ്വരമായി വസിക്കും;
19നീ കിടക്കും;ആരും നിെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല;
പലരും നിെന്റ മമതഅേന്വഷിക്കും.
20എന്നാൽദുഷ്ടന്മാരുെടകണ്ണ് മങ്ങിേപ്പാകും;
ശരണംഅവർക്ക് െപായ്േപാകും;
്രപാണെനവിടുന്നതേ്രതഅവർക്കുള്ള ്രപത്യാശ”.

12
1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്

2 “ഓേഹാ,നിങ്ങൾആകുന്നുവിദ്വജ്ജനം!
നിങ്ങൾമരിച്ചാൽജ്ഞാനം മരിക്കും.
3നിങ്ങെളേപ്പാെലഎനിക്കുംബുദ്ധി ഉണ്ട്;
നിങ്ങേളക്കാൾഞാൻഒട്ട ം കുറഞ്ഞവനല്ല;
ആർക്കാകുന്നുഇെതാെക്കഅറിഞ്ഞുകൂടാത്തത?്
4ൈദവെത്തവിളിച്ച് ഉത്തരം ലഭിച്ചഞാൻ
എെന്റസഖിയ്ക്ക് പരിഹാസവിഷയമായിത്തീർന്നു;
നീതിമാനും നിഷ്കളങ്കനുമായവൻതെന്നപരിഹാസവിഷയമായിത്തീർന്നു.
5വിപത്ത് നിന്ദ്യംഎന്ന്സുഖിമാെന്റവിചാരം;
കാൽഇടറുന്നവർക്കായിഅത് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
6പിടിച്ച പറിക്കാരുെടകൂടാരങ്ങൾസമാധാനമായിരിക്കുന്നു;
ൈദവെത്തേകാപിപ്പിക്കുന്നവർനിർഭയമായ ്വസിക്കുന്നു;
അവരുെടകയ്യിൽൈദവംഎത്തിച്ച െകാടുക്കുന്നു.
7മൃഗങ്ങേളാട് േചാദിക്കുക;അവനിെന്നഉപേദശിക്കും;
ആകാശത്തിെലപക്ഷികേളാട് േചാദിക്കുക;അവപറഞ്ഞുതരും;
8അല്ല, ഭൂമിേയാട് സംഭാഷിക്കുക;അത് നിെന്ന ഉപേദശിക്കും;
സമു്രദത്തിെല മത്സ്യം നിേന്നാട് വിവരിക്കും.
9യേഹാവയുെടൈകഇത് ്രപർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് ഇവെയല്ലാംെകാണ്ടും ്രഗഹിക്കാത്തവനാര?്
10സകലജീവജന്തുക്കള െടയും ്രപാണനും
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സകലമനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റയും ശ്വാസവും ൈദവത്തിെന്റ കയ്യിൽ
ഇരിക്കുന്നു.

11െചവി വാക്കുകെളപരിേശാധിക്കുന്നില്ലേയാ?
അണ്ണാക്ക് ഭക്ഷണം രുചിേനാക്കുന്നില്ലേയാ?
12വൃദ്ധന്മാരുെട പക്കൽജ്ഞാനവും
വേയാധികന്മാരിൽവിേവകവും ഉണ്ട.്
13ജ്ഞാനവും ശക്തിയും യേഹാവയുെട പക്കൽ,
ആേലാചനയും വിേവകവുംഅവിടുേത്തക്കുള്ളത.്
14യേഹാവഇടിച്ച കളഞ്ഞാൽആർക്കും പണിതുകൂടാ;
അവിടുന്ന് മനുഷ്യെനബന്ധിച്ചാൽആരുംഅഴിച്ച വിടുകയില്ല.
15അവിടുന്ന് െവള്ളംതടഞ്ഞുവച്ചാൽഅത് വറ്റിേപ്പാകുന്നു;
അവിടുന്ന് വിട്ടയച്ചാൽഅത് ഭൂമിെയ മറിച്ച കളയുന്നു.
16ൈദവത്തിെന്റപക്കൽശക്തിയും മഹാജ്ഞാനവും ഉണ്ട;്
വഞ്ചിതനും വഞ്ചകനുംഅവിടുേത്തക്കുള്ളവർ.
17യേഹാവ മ്രന്തിമാെരകവർച്ചയായി െകാണ്ട് േപാകുന്നു;
ന്യായാധിപന്മാെര േഭാഷന്മാരാക്കുന്നു.
18രാജാക്കന്മാരുെടഅധികാരെത്തഅഴിക്കുന്നു;
അവരുെടഅരയ്ക്ക്ബന്ധനം മുറുക്കുന്നു.
19യേഹാവപുേരാഹിതന്മാെരകവർച്ചയായി െകാണ്ടുേപാകുന്നു;
ബലശാലികെളതള്ളിയിട്ട കളയുന്നു.
20യേഹാവവിശ്വസ്തന്മാർക്ക് വാക്ക് മുട്ടിക്കുന്നു.
വൃദ്ധന്മാരുെടബുദ്ധിഎടുത്തുകളയുന്നു.
21യേഹാവ ്രപഭുക്കന്മാരുെടേമൽനിന്ദപകരുന്നു;
ബലവാന്മാരുെടഅരക്കച്ചഅഴിച്ച കളയുന്നു.
22 യേഹാവ അഗാധകാര്യങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിൽനിന്ന് െവളിച്ചത്ത്

െകാണ്ടുവരുന്നു;
അന്ധതമസ്സിെന ്രപകാശത്തിൽവരുത്തുന്നു.
23യേഹാവജനതകെളവർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു;
അവിടുന്ന് ജനതകെളചിതറിക്കുകയും കൂട്ട കയും െചയ്യന്നു.
24യേഹാവഭൂവാസികളിെലതലവന്മാരിൽനിന്ന്ൈധര്യംഎടുത്തുകളയുന്നു;
വഴിയില്ലാത്തശൂന്യ്രപേദശത്ത്അവെര ഉഴന്നു നടക്കുമാറാക്കുന്നു;
25അവർെവളിച്ചമില്ലാെതഇരുട്ടിൽതപ്പിനടക്കുന്നു;
യേഹാവ മദ്യപന്മാെരേപ്പാെലഅവെരചാഞ്ചാടുമാറാക്കുന്നു.

13
1എെന്റകണ്ണ് ഇെതല്ലാം കണ്ടു;
എെന്റെചവിഅത് േകട്ട് ്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
2നിങ്ങൾഅറിയുന്നത്ഞാനുംഅറിയുന്നു;
ഞാൻനിങ്ങേളക്കാൾഒട്ട ം കുറഞ്ഞവനല്ല.
3സർവ്വശക്തനായൈദവേത്താട്ഞാൻസംസാരിക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു;
ൈദവേത്താട് വാദിക്കുവാൻഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നു.
4നിങ്ങൾവ്യാജെത്തസത്യംെകാണ്ട് െവള്ളപൂശുന്നവർ;
നിങ്ങെളല്ലാവരും മുറിൈവദ്യന്മാർതെന്ന.
5നിങ്ങൾഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നാൽെകാള്ളാം;
അത് നിങ്ങൾക്ക്ജ്ഞാനമായിരിക്കും.
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6എെന്റന്യായവാദം േകട്ട െകാൾവിൻ;
എെന്റഅധരങ്ങള െടവ്യവഹാരം ്രശദ്ധിക്കുവിൻ.
7നിങ്ങൾൈദവത്തിനുേവണ്ടി നീതിേകട് സംസാരിക്കുന്നുേവാ?
നിങ്ങൾൈദവത്തിനുേവണ്ടിവ്യാജം പറയുന്നുേവാ?
8അവിടുെത്തപക്ഷംപിടിക്കുന്നുേവാ?
ൈദവത്തിനുേവണ്ടിവാദിക്കുന്നുേവാ?
9അവിടുന്ന് നിങ്ങെളപരിേശാധിച്ചാൽഎെന്തങ്കിലും നന്മകാണുേമാ?
മർത്യെന േതാല്പിക്കുേമ്പാെലനിങ്ങൾൈദവെത്തേതാല്പിക്കുേമാ?
10ഗൂഢമായി പക്ഷപാതംകാണിച്ചാൽ
അവിടുന്ന് നിങ്ങെളശാസിക്കും നിശ്ചയം.
11ൈദവത്തിെന്റമഹിമ നിങ്ങെള ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ലേയാ?
ൈദവത്തിെന്റ ഭീതി നിങ്ങള െടേമൽവീഴുകയില്ലേയാ?
12നിങ്ങള െടജ്ഞാപകവാക്യങ്ങൾചാരമായപഴെമാഴികളാണ്;
നിങ്ങള െട േകാട്ടകൾമൺേകാട്ടകൾതേന്ന.
13നിങ്ങൾമിണ്ടാതിരിക്കുവിൻ;ഞാൻപറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട;
പിെന്നഎനിയ്ക്ക് വരുന്നത് വരെട്ട.
14ഞാൻഎെന്റമാംസെത്തപല്ല െകാണ്ട് കടിച്ച പിടിക്കുന്നതും
എെന്റജീവെന ഉേപക്ഷിച്ച കളയുന്നതുംഎന്തിന?്.
15അങ്ങ്എെന്നെകാന്നാലുംഞാൻഅങ്ങെയത്തെന്നകാത്തിരിക്കും;
ഞാൻഎെന്റനടപ്പ്അങ്ങയുെട മുമ്പാെക െതളിയിക്കും.
16വഷളൻഅങ്ങയുെടസന്നിധിയിൽവരുകയില്ല
എന്നുള്ളത് തെന്നഎനിെക്കാരു രക്ഷയാകും.
17എെന്റവാക്ക് ്രശദ്ധേയാെട േകൾക്കുവിൻ;
ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കുന്നത് നിങ്ങള െട െചവിയിൽകടക്കെട്ട;
18ഇതാ,ഞാൻഎെന്റന്യായങ്ങെള ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഞാൻനീതീകരിക്കെപ്പടുംഎന്ന്ഞാൻഅറിയുന്നു.
19എേന്നാട് വാദിക്കുവാൻതുനിയുന്നതാര?്
ഞാൻഇേപ്പാൾ മിണ്ടാതിരുന്ന്എെന്റ ്രപാണൻഉേപക്ഷിക്കാം.
20രണ്ടുകാര്യം മാ്രതംഎേന്നാട് െചയ്യരുേത;
എന്നാൽഞാൻഅങ്ങയുെടസന്നിധി വിട്ട് ഒളിക്കുകയില്ല.
21അങ്ങയുെടൈകഎന്നിൽനിന്ന് പിൻവലിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട ഭയങ്കരത്വംഎെന്ന ്രഭമിപ്പിക്കരുേത.
22പിെന്നഅവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും;ഞാൻഉത്തരംപറയും;
അെല്ലങ്കിൽഞാൻസംസാരിക്കാം;അവിടുന്ന് ഉത്തരംഅരുേളണേമ.
23എെന്റഅകൃത്യങ്ങള ം പാപങ്ങള ംഎ്രത?
എെന്റഅതി്രകമവും പാപവുംഎെന്ന ്രഗഹിപ്പിക്കണേമ.
24തിരുമുഖം മറച്ച െകാള്ളന്നതും
എെന്നശ്രതുവായി വിചാരിക്കുന്നതുംഎന്തിന?്
25പാറിേപ്പാകുന്നഇലെയഅങ്ങ് േപടിപ്പിക്കുേമാ?
ഉണങ്ങിയപതിരിെനപിന്തുടരുേമാ?
26കയ്പായുള്ളത്അവിടുന്ന്എനിയ്ക്ക്എഴുതിവച്ച്
എെന്റയൗവ്വനത്തിെലഅകൃത്യങ്ങൾഎെന്നഅനുഭവിക്കുമാറാക്കുന്നു.
27എെന്റകാൽഅങ്ങ് *ആമത്തിൽഇട്ട ;

* 13. 27 ആമം -വിലങ്ങ്
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എെന്റനടെപ്പാെക്കയും കുറിച്ച െവക്കുന്നു.
എെന്റകാലടികള െട ചുറ്റ ം വരവരയ്ക്കുന്നു.
28ഞാൻചീഞ്ഞഴുകിയവസ്്രതംേപാെലയും
പുഴുഅരിച്ചവസ്്രതംേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു.

14
1സ്്രതീ ്രപസവിച്ച മനുഷ്യൻഅല്പായുസ്സള്ളവനും
കഷ്ടസമ്പൂർണ്ണനുംആകുന്നു.
2അവൻപൂേപാെലവിടർന്ന് െപാഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
നിലനില ്ക്കാെതനിഴൽേപാെലഓടിേപ്പാകുന്നു.
3അവെന്റ േനെരേയാതൃക്കണ്ണ് മിഴിക്കുന്നത?്
എെന്നേയാഅങ്ങ് ന്യായവിസ്താരത്തിേലക്ക് വരുത്തുന്നത?്
4അശുദ്ധനിൽനിന്ന് ജനിച്ചവിശുദ്ധൻഉേണ്ടാ? ഒരുത്തനുമില്ല.
5അങ്ങയുെട ജീവകാലത്തിന്അവധി ഉണ്ടേല്ലാ;
അവെന്റമാസങ്ങള െടഎണ്ണംഅങ്ങയുെട പക്കൽ;
അവന് ലംഘിച്ച കൂടാത്തഅതിര്അവിടുന്ന് വച്ചിരിക്കുന്നു
6അവൻഒരു കൂലിക്കാരെനേപ്പാെലവി്രശമിച്ച്
തെന്റ ദിവസത്തിൽതൃപ്തിെപ്പേടണ്ടതിന്
അങ്ങയുെട േനാട്ടംഅവനിൽനിന്ന് മാറ്റിെക്കാള്ളണേമ.
7ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ ്രപത്യാശയുണ്ട;്
അതിെന െവട്ടിയാൽപിെന്നയും െപാട്ടിക്കിളിർക്കും;
അതിന് ഇളെങ്കാമ്പുകൾവിടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കും.
8അതിെന്റ േവര് നിലത്ത് പഴകിയാലും
അതിെന്റകുറ്റി മണ്ണിൽ ഉണങ്ങിേപ്പായാലും
9െവള്ളത്തിെന്റഗന്ധംെകാണ്ട്അത് കിളിർക്കും
ഒരുൈതേപാെലശാഖപുറെപ്പടും.
10മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ്രദവിച്ച േപാകുന്നു;
മനുഷ്യൻ ്രപാണെനവിട്ടാൽപിെന്നഅവൻഎവിെട?
11സമു്രദത്തിെല െവള്ളം േപായ്േപാകുേമ്പാെലയും
നദി വറ്റി ഉണങ്ങിേപ്പാകുേമ്പാെലയും
12മനുഷ്യൻകിടന്നിട്ട് എഴുേന്നല്ക്കുന്നില്ല;
ആകാശംഇല്ലാെതയാകുംവെരഅവർ ഉണരുന്നില്ല;
ഉറക്കത്തിൽനിന്ന്എഴുേന്നല്ക്കുന്നതുമില്ല;
13അങ്ങ്എെന്നപാതാളത്തിൽമറച്ച വയ്ക്കുകയും
അവിടുെത്തേകാപംകഴിയുേവാളംഎെന്നഒളിപ്പിക്കുകയും
എനിക്ക് ഒരവധി നിശ്ചയിച്ച്എെന്ന
ഓർക്കുകയും െചയ്തുെവങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു.
14മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽവീണ്ടും ജീവിക്കുേമാ?
എന്നാൽഎനിക്ക് മാറ്റം വരുേവാളം
എെന്റയുദ്ധകാലെമല്ലാം കാത്തിരിക്കാമായിരുന്നു.
15അങ്ങ്വിളിക്കും;ഞാൻഅവിടുേത്താട് ഉത്തരം പറയും;
അങ്ങയുെടൈകേവലേയാട്അങ്ങയ്ക്ക് താത്പര്യമുണ്ടാകും.
16ഇേപ്പാേഴാഅവിടുന്ന്എെന്റകാലടികെളഎണ്ണന്നു;
എെന്റപാപത്തിേന്മൽഅങ്ങ് ദൃഷ്ടിവക്കുന്നില്ലേയാ?
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17എെന്റഅതി്രകമം ഒരുസഞ്ചിയിലാക്കി മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റഅകൃത്യംഅങ്ങ് മറച്ചിരിക്കുന്നു.
18മലേപാലും വീണു െപാടിയുന്നു;
പാറയുംസ്ഥലംവിട്ട് മാറിേപ്പാകുന്നു.
19െവള്ളംകല്ല കെള േതയുമാറാക്കുന്നതും
അതിെന്റ ്രപവാഹം നിലെത്തെപാടി ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതു േപാെല
അങ്ങ് മനുഷ്യെന്റ ്രപത്യാശെയനശിപ്പിക്കുന്നു.
20അങ്ങ്എേപ്പാഴുംഅവെനആ്രകമിച്ചിട്ട്അവൻകടന്നുേപാകുന്നു;
അവിടുന്ന്അവെന്റമുഖം വിരൂപമാക്കിഅവെനഅയച്ച കളയുന്നു.
21അവെന്റപു്രതന്മാർക്ക്ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്നത്അവൻഅറിയുന്നില്ല;
അവർക്ക്താഴ്ച ഭവിക്കുന്നത്അവൻ ്രഗഹിക്കുന്നതുമില്ല.
22തെന്നപ്പറ്റി മാ്രതംഅവെന്റ േദഹം േവദനെപ്പടുന്നു;
തെന്നക്കുറിച്ചേ്രതഅവെന്റഉള്ളം ദുഃഖിക്കുന്നു”.

15
1അതിന് േതമാന്യനായഎലീഫസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്

2 “ജ്ഞാനിയായവൻവ്യർത്ഥജ്ഞാനം ്രപസ്താവിക്കുേമാ?
അവൻകിഴക്കൻകാറ്റ െകാണ്ട് വയറുനിറയ്ക്കുേമാ?
3അവൻ ്രപേയാജനമില്ലാത്തവാക്കുകളാലും
ഉപകാരമില്ലാത്തെമാഴികളാലും തർക്കിക്കുേമാ?
4നീ ഭക്തി െവടിഞ്ഞ്ൈദവസന്നിധിയിെലധ്യാനം മുടക്കിക്കളയുന്നു.
5നിെന്റഅകൃത്യം നിെന്റവാെയപഠിപ്പിക്കുന്നു;
ഉപായികള െട നാവ് നീ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.
6ഞാനല്ല,നിെന്റസ്വന്തവായ് നിെന്നകുറ്റം വിധിക്കുന്നു;
നിെന്റഅധരങ്ങൾതെന്നനിെന്റേനെരസാക്ഷീകരിക്കുന്നു.
7നീേയാആദ്യം ജനിച്ച മനുഷ്യൻ?
പർവ്വതങ്ങൾക്കും മുമ്പ് നീ പിറന്നുേവാ?
8നീൈദവത്തിെന്റആേലാചനസഭയിൽകൂടിയിട്ട േണ്ടാ?
ജ്ഞാനംനിെന്റഅവകാശംആേണാ?
9ഞങ്ങൾക്ക്അറിയാത്തതായി നിനക്ക്എന്ത്അറിയാം?
ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതായി നീഎന്താണ് ്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നത?്
10ഞങ്ങള െടഇടയിൽനരച്ചവരും വൃദ്ധന്മാരും ഉണ്ട്;
നിെന്റഅപ്പേനക്കാൾ ്രപായം െചന്നവർതെന്ന.
11ൈദവത്തിെന്റആശ്വാസങ്ങള ം
സ്വന്തമായി പറഞ്ഞുതരുന്നവാക്കും നിനക്ക് േപാരേയാ?
12നിെന്റഹൃദയം നിെന്നപതറിക്കുന്നെതന്ത?്
നിെന്റകണ്ണ് ജ്വലിക്കുന്നെതന്ത?്
13നീൈദവത്തിെന്റ േനെരതിരിയുകയും
നിെന്റവായിൽനിന്ന് ഇങ്ങെനയുള്ളവാക്കുകൾപുറെപ്പടുകയും െചയ്യന്നു.
14മർത്യൻശുദ്ധിമാനായിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?
സ്്രതീ ്രപസവിച്ചവൻനീതിമാനായിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?
15തെന്റവിശുദ്ധന്മാരിലുംൈദവത്തിന് വിശ്വാസമില്ലേല്ലാ;
സ്വർഗ്ഗവുംഅവിടുെത്തകണ്ണിന് നിർമ്മലമല്ല.
16പിെന്നെവറുപ്പ ം വഷളത്തവുമുള്ളവനായി
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െവള്ളംേപാെലഅകൃത്യം കുടിക്കുന്നമനുഷ്യൻഎങ്ങെന?
17ഞാൻനിെന്നഉപേദശിക്കാം, േകട്ട െകാള്ള ക;
ഞാൻകണ്ടിട്ട ള്ളത് വിവരിച്ച പറയാം.
18ജ്ഞാനികൾഅവരുെട പിതാക്കന്മാേരാട് േകൾക്കുകയും
മറച്ച വയ്ക്കാെതഅറിയിക്കുകയും െചയ്തതു തേന്ന.
19അവർക്കുമാ്രതമാണേല്ലാ േദശം നല്കിയിരുന്നത;്
അന്യൻഅവരുെട ഇടയിൽകടക്കുന്നതുമില്ല.
20ദുഷ്ടൻജീവപര്യന്തംഅതിേവദനേയാെട ഇരിക്കുന്നു;
ഉപ്രദവകാരിക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നആണ്ടുകൾതികയുേവാളം തെന്ന.
21ഭീകരശബ്ദംഅവെന്റെചവിയിൽ മുഴങ്ങുന്നു;
സുഖമായിരിക്കുേമ്പാൾകവർച്ചക്കാരൻഅവെന്റേനെരവരുന്നു.
22അന്ധകാരത്തിൽനിന്ന് മടങ്ങിവരുെമന്ന്അവൻവിശ്വസിക്കുന്നില്ല;
അവൻവാളിനിരയാകാൻനിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
23 അവൻ അപ്പം െതണ്ടിനടക്കുന്നു; ‘അത് എവിെട കിട്ട ം’ എന്ന്

േചാദിക്കുന്നു?
അന്ധകാരദിവസംതനിക്ക്അടുത്തിരിക്കുന്നുഎന്ന്അവൻഅറിയുന്നു.
24കഷ്ടവും മനഃപീഡയുംഅവെന ഭയെപ്പടുത്തുന്നു;
പടെക്കാരുങ്ങിയ രാജാെവന്നേപാെലഅവെനആ്രകമിക്കുന്നു.
25അവൻൈദവത്തിന് വിേരാധമായിൈകഉയർത്തി,
സർവ്വശക്തേനാട് ധിക്കാരംകാട്ടിയതുെകാണ്ടുതെന്ന.
26തെന്റപരിചകള െടതടിച്ച മുഴകേളാടുകൂടി
അവൻശാഠ്യംകാണിച്ച്ൈദവത്തിെന്റ േനെരപാഞ്ഞുെചല്ല ന്നു.
27അവൻതെന്റമുഖെത്തേമദസ്സ െകാണ്ട് മൂടുന്നു;
തെന്റഅരെക്കട്ടിന് െകാഴുപ്പ് കൂട്ട ന്നു.
28അവൻശൂന്യനഗരങ്ങളിലുംആരും പാർക്കാെത
കൽകൂമ്പാരങ്ങളായിത്തീരുവാനുള്ളവീടുകളിലും പാർക്കുന്നു.
29 അവൻ ധനവാനാകുകയില്ല; അവെന്റ സമ്പത്ത് നിലനില് ക്കുകയില്ല;

അവരുെട വിളവ് നിലേത്തക്കുകുലച്ച മറികയുമില്ല. 30ഇരുളിൽനിന്ന്
അവൻഅകന്നു േപാകുകയില്ല;

അഗ്നിജ്വാലഅവെന്റെകാമ്പുകെള ഉണക്കിക്കളയും;
തിരുവായിെലശ്വാസംെകാണ്ട്അവൻകടന്നുേപാകും.
31അവൻവ്യാജത്തിൽആ്രശയിക്കരുത;്അത്സ്വയവഞ്ചനയേ്രത;
അവെന്റ ്രപതിഫലം വ്യാജം തെന്നആയിരിക്കും.
32അവെന്റദിവസംവരുംമുമ്പ്അത് നിവൃത്തിയാകും;
അവെന്റെകാമ്പുകൾപച്ചയായിരിക്കുകയില്ല.
33 മുന്തിരിവള്ളിയിൽ നിന്ന് എന്നേപാെല അവെന്റ പക്വമാകാത്ത പഴങ്ങൾ

െകാഴിഞ്ഞുവീഴും.
ഒലിവുവൃക്ഷംേപാെലപൂ െപാഴിക്കും.
34അഭക്തന്മാരുെടകൂട്ടം വന്ധ്യത ്രപാപിക്കും;
ൈകക്കൂലിയുെടകൂടാരങ്ങൾതീയ്ക്കിരയാകും.
35അവർകഷ്ടെത്തഗർഭംധരിച്ച് തിന്മെയ ്രപസവിക്കുന്നു;
അവരുെട ഉദരം വഞ്ചനെയഉളവാക്കുന്നു.

16
1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
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2 “ഞാൻ േപാെലയുള്ളവാക്കുകൾപലതും േകട്ടിട്ട ണ്ട്;
നിങ്ങൾഎല്ലാവരും വ്യസനിപ്പിക്കുന്നആശ്വാസകന്മാർ.
3വ്യർത്ഥവാക്കുകൾക്ക്അവസാനം ഉണ്ടാകുേമാ?
അല്ല,ഇങ്ങെനഉത്തരംപറയുവാൻനിെന്ന േ്രപരിപ്പിക്കുന്നത്എന്ത?്
4നിങ്ങെളേപ്പാെലഞാനുംസംസാരിക്കാം;
എനിയ്ക്കുള്ളഅനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ
എനിയ്ക്കും നിങ്ങള െടേനെര െമാഴികെള േയാജിപ്പിക്കുകയും
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് തലകുലുക്കുകയും െചയ്യാമായിരുന്നു.
5ഞാൻഅധരം െകാണ്ട് നിങ്ങെളൈധര്യെപ്പടുത്തുകയും
സാന്ത്വനംെകാണ്ട് നിങ്ങെളആശ്വസിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു.
6ഞാൻസംസാരിച്ചാലുംഎെന്റ േവദനശമിക്കുന്നില്ല;
ഞാൻഅടങ്ങിയിരുന്നാലുംഎനിെക്കന്ത്ആശ്വാസമുള്ള ?
7ഇേപ്പാേഴാ യേഹാവഎെന്നക്ഷീണിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന്എെന്റബന്ധുവർഗ്ഗെത്തെയാെക്കയും ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
8 അവിടുന്ന് എെന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; അത് എനിെക്കതിെര

സാക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ *െമലിച്ചൽ എനിയ്ക്ക് വിേരാധമായി എഴുേന്നറ്റ് എെന്റ മുഖത്തു

േനാക്കിസാക്ഷ്യം പറയുന്നു.
9അവിടുന്ന് േകാപത്തിൽഎെന്നകീറി ഉപ്രദവിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന്എെന്റ േനെരപല്ല് കടിക്കുന്നു;
ശ്രതുഎെന്റ േനെരകണ്ണ് കൂർപ്പിക്കുന്നു.
10അവർഎെന്റ േനെരവായ് പിളർക്കുന്നു;
നിന്ദേയാെടഅവർഎെന്റെചകിട്ടത്തടിക്കുന്നു;
അവർഎനിയ്ക്ക് വിേരാധമായി കൂട്ടം കൂടുന്നു.
11ൈദവംഎെന്നഅഭക്തെന്റപക്കൽഏല്പിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെടകയ്യിൽഎെന്നഅകെപ്പടുത്തുന്നു.
12ഞാൻസ്വസ്ഥമായി വസിച്ചിരുന്നു;യേഹാവഎെന്നചതച്ച കളഞ്ഞു;
അവിടുന്ന്എെന്നകഴുത്തിന് പിടിച്ച് തകർത്തുകളഞ്ഞു;
എെന്നതനിക്ക് ഉന്നമാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.
13അവിടുെത്തഅസ്്രതങ്ങൾഎെന്റചുറ്റ ം വീഴുന്നു;
അവിടുന്ന്ആദരിക്കാെതഎെന്റഅന്തർഭാഗങ്ങെളപിളർക്കുന്നു;
എെന്റ †പിത്തരസംനിലത്ത് ഒഴിച്ച കളയുന്നു.
14അവിടുന്ന്എെന്നഇടിച്ചിടിച്ച് തകർക്കുന്നു;
മല്ലെനേപ്പാെലഎെന്റ േനെരപായുന്നു.
15ഞാൻചാക്ക്എെന്റത്വക്കിേന്മൽകൂട്ടിത്തുന്നി,
എെന്റെകാമ്പിെന െപാടിയിൽഇട്ടിരിക്കുന്നു.
16കരഞ്ഞ്കരഞ്ഞ്എെന്റമുഖം ചുവന്നിരിക്കുന്നു;
എെന്റകണ്ണിേന്മൽഅന്ധതമസ്സ് കിടക്കുന്നു.
17എങ്കിലുംസാഹസംഎെന്റൈകകളിൽഇല്ല.
എെന്റ ്രപാർത്ഥന നിർമ്മലമേ്രത. 18അേയ്യാ ഭൂമിേയ, എേന്നാട് െചയ്ത

കുറ്റങ്ങള് മറയ്ക്കരുേത;
എെന്റനിലവിളിഎങ്ങും തടഞ്ഞുേപാകരുേത.

* 16. 8 െമലിയുക -എല്ല ം േതാലുംആകുക † 16. 13 പിത്തരസം -കരൾഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ്രദവം
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19ഇേപ്പാഴുംഎെന്റസാക്ഷിസ്വർഗ്ഗത്തിലും
എെന്റജാമ്യക്കാരൻ ഉയരത്തിലും ഇരിക്കുന്നു.
20എെന്റസ്േനഹിതന്മാർഎെന്നപരിഹസിക്കുന്നു;
എെന്റകണ്ണ്ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് കണ്ണ നീർ െപാഴിക്കുന്നു.
21അവൻമനുഷ്യന് േവണ്ടിൈദവേത്താടും
മനുഷ്യപു്രതന് േവണ്ടിഅവെന്റകൂട്ട കാരേനാടും ന്യായവാദം കഴിക്കും.
22ഏതാനുംആണ്ട്കഴിയുേമ്പാേഴക്ക്
ഞാൻമടങ്ങിവരാനാവാത്തപാതയിേലക്ക് േപാേകണ്ടിവരുമേല്ലാ.

17
1എെന്റശ്വാസം*ക്ഷയിച്ച ,എെന്റആയുസ്സ് തീർന്നുേപാകുന്നു;
ശവക്കുഴിഎനിക്കായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
2എെന്റഅരികിൽപരിഹാസേമയുള്ള ;
എെന്റകണ്ണ്അവരുെട ്രപേകാപനംകണ്ടു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
3അവിടുന്ന് പണയംെകാടുത്ത്എനിയ്ക്ക് ജാമ്യമാേകണേമ;
എെന്നസഹായിക്കുവാൻ മറ്റാരുള്ള ?
4ബുദ്ധി േതാന്നാത്തവണ്ണംഅവിടുന്ന്അവരുെടഹൃദയംഅടച്ച കളഞ്ഞു;
അതുനിമിത്തംഅവിടുന്ന്അവെര ഉയർത്തുകയില്ല.
5ഒരാൾസ്േനഹിതന്മാെരകവർച്ചയ്ക്കു േവണ്ടി
കാണിച്ച െകാടുത്താൽഅവെന്റമക്കള െടകണ്ണ് മങ്ങിേപ്പാകും.
6അവിടുന്ന്എെന്നജനങ്ങൾക്ക് പഴെഞ്ചാല്ലാക്കിത്തീർത്തു;
ഞാൻമുഖത്ത്തുേപ്പല ്ക്കുന്നവനായിത്തീർന്നു.
7ദുഃഖം കാരണംഎെന്റകണ്ണ് മങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റഅവയവങ്ങൾഎല്ലാം നിഴൽേപാെലതെന്ന.
8 േനരുള്ളവർഅത് കണ്ട് ്രഭമിച്ച േപാകും;
നിഷ്കളങ്കൻഅഭക്തെന്റേനെര േക്ഷാഭിക്കും.
9നീതിമാേനാതെന്റവഴി തെന്നപിന്തുടരും;
ൈകെവടിപ്പ ള്ളവൻേമല്ക്കുേമൽബലം ്രപാപിക്കും.
10എന്നാൽനിങ്ങൾഎല്ലാവരും മടങ്ങിവരുവിൻ;
ഞാൻനിങ്ങളിൽഒരുജ്ഞാനിെയയും കാണുന്നില്ല.
11എെന്റനാള കൾകഴിഞ്ഞുേപായി;എെന്റഉേദ്ദശ്യങ്ങൾക്ക്,
എെന്റഹൃദയത്തിെലനിരൂപണങ്ങൾക്ക്തകർച്ചസംഭവിച്ച .
12അവർരാ്രതിെയപകലാക്കുന്നു;
െവളിച്ചം ഇരുട്ടിേനാട്അടുത്തിരിക്കുന്നു.
13ഞാേനാ പാതാളെത്തഎെന്റവീടായി ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു;
ഇരുട്ടിൽഞാൻഎെന്റകിടക്കവിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 14ഞാൻ ്രദവത്വേത്താട:് നീ

എെന്റഅപ്പൻഎന്നും
പുഴുവിേനാട:് നീഎെന്റഅമ്മയുംസേഹാദരിയുംഎന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
15അങ്ങെനയിരിെക്കഎെന്റ ്രപത്യാശഎവിെട?
ആര്എെന്റ ്രപത്യാശെയകാണും?
16അത് പാതാളത്തിെന്റവാതിലുകൾവെരഇറങ്ങിേപ്പാകുേമാ?
െപാടിയിേലക്ക്അത് ഇറങ്ങിവരുേമാ?”

* 17. 1 ശ്വാസംആത്മാവ്
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18
1അതിന് ശൂഹ്യനായബിൽദാദ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്

2 “നിങ്ങൾഎ്രതേത്താളം വാക്കുകൾക്ക്കുടുക്കുവയ്ക്കും?
ബുദ്ധി്രപേയാഗിക്കുക;പിെന്നനമുക്ക്സംസാരിക്കാം.
3ഞങ്ങെളമൃഗങ്ങളാെയണ്ണന്നതും
ഞങ്ങൾനിങ്ങൾക്ക്അശുദ്ധരായി േതാന്നുന്നതുംഎന്ത്?
4 േകാപത്തിൽസ്വയംകടിച്ച കീറുന്നവേന,
നിെന്റനിമിത്തം ഭൂമി നിർജ്ജനമായിത്തീരണേമാ?
പാറഅതിെന്റസ്ഥലംവിട്ട മാറണേമാ?
5ദുഷ്ടന്മാരുെട െവളിച്ചം െകട്ട േപാകും;
അവെന്റഅഗ്നിജ്വാല ്രപകാശിക്കുകയില്ല.
6അവെന്റകൂടാരത്തിൽെവളിച്ചം ഇരുണ്ടുേപാകും;
അവെന്റദീപം െകട്ട േപാകും.
7അവൻഉറച്ചകാലടി വയ്ക്കുന്നസ്ഥലംഇടുങ്ങിേപ്പാകും;
അവെന്റസ്വന്തആേലാചനഅവെനതള്ളിയിടും.
8അവെന്റകാൽവലയിൽകുടുങ്ങിേപ്പാകും;
അവൻചതിക്കുഴിക്കുമീെതനടക്കും.
9െകണിഅവെന്റകുതികാലിന് പിടിക്കും*;
അവൻകുടുക്കിൽഅകെപ്പടും.
10അവന് നിലത്ത്കുരുക്ക് മറച്ച വയ്ക്കും;
അവെനപിടിക്കുവാൻപാതയിൽ െകണി ഒളിച്ച വയ്ക്കും.
11ചുറ്റിലും േഘാരത്വങ്ങൾഅവെന ്രഭമിപ്പിക്കും;
അവെന്റകാലുകെളപിന്തുടർന്ന്അവെന േവട്ടയാടും.
12അവെന്റഅനത്ഥൎ ം വിശന്നിരിക്കുന്നു;
വിപത്ത്അവെന്റഅരികിൽ ഒരുങ്ങി നില്ക്കുന്നു.
13അത്അവെന്റ േദഹാംഗങ്ങെളതിന്നുകളയും;
മരണത്തിെന്റകടിഞ്ഞൂൽഅവെന്റഅവയവങ്ങെളതിന്നുകളയും.
14അവൻആ്രശയിച്ചകൂടാരത്തിൽനിന്ന് േവർപറിഞ്ഞുേപാകും;
ഭീകരതയുെട രാജാവിെന്റഅടുക്കേലക്ക്അവെന െകാണ്ടുേപാകും.
15അവന്ആരുമല്ലാത്തവർഅവെന്റകൂടാരത്തിൽവസിക്കും;
അവെന്റനിവാസത്തിേന്മൽഗന്ധകം െപയ്യ ം.
16അടിയിൽഅവെന്റ േവര് ഉണങ്ങിേപ്പാകും;
മീെതഅവെന്റെകാമ്പ് വാടിേപ്പാകും.
17അവെന്റഓർമ്മഭൂമിയിൽനിന്ന് നശിച്ച േപാകും;
െതരുവീഥിയിൽഅവെന്റ േപര് ഇല്ലാതാകും.
18അവെനെവളിച്ചത്തുനിന്ന് ഇരുട്ടിേലക്ക് തള്ളിയിടും;
ഭൂതലത്തിൽനിന്ന്അവെനഓടിച്ച കളയും.
19സ്വജനത്തിെന്റഇടയിൽഅവന് പു്രതേനാ െപൗ്രതേനാഇല്ലാെതയിരിക്കും;
അവെന്റപാർപ്പിടംഅന്യം നിന്നുേപാകും.
20 അവെന്റ നാശത്തിനു മുമ്പ് വസിച്ചിരുന്നവര ് അവെന്റ ദിവസം കണ്ട്

വിസ്മയിക്കും;
അവെന്റനാശത്തിനു േശഷംവസിച്ചിരുന്നവര ്അമ്പരന്ന് േപാകും.

* 18. 9 െകണിഅവെന്റകുതികാലിന് പിടിക്കും കുതികാലിന് പിടിക്കുന്നവന ്അവെര േതാല ്പ്പിക്കും



ഇേയ്യാബ് 18:21 813 ഇേയ്യാബ് 19:19

21നീതിെകട്ടവെന്റവാസസ്ഥലംഇങ്ങെനയാകുന്നു.
ൈദവെത്തഅറിയാത്തവെന്റസ്ഥലംഇങ്ങെനതെന്ന”.

19
1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:

2 “നിങ്ങൾഎ്രതനാൾഎെന്റമനസ്സ് വ്യസനിപ്പിക്കുകയും
വാക്കുകളാൽഎെന്നതകർക്കുകയും െചയ്യ ം?
3ഇേപ്പാൾപത്ത് ്രപാവശ്യം നിങ്ങൾഎെന്നനിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു;
എേന്നാട് േ്രദാഹം െചയ്യ വാൻനിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ല.
4ഞാൻെതറ്റിേപ്പായത്സത്യംഎങ്കിൽ
എെന്റെതറ്റ്എനിക്ക് തെന്നഅറിയാം.
5നിങ്ങൾസാക്ഷാൽഎനിക്ക് വിേരാധമായി വലിപ്പം ഭാവിച്ച്
എെന്റഅപമാനെത്തക്കുറിച്ച്എെന്നആേക്ഷപിക്കുന്നുഎങ്കിൽ
6ൈദവംഎെന്നമറിച്ച കളഞ്ഞ്
തെന്റവലയിൽഎെന്നകുടുക്കിയിരിക്കുന്നുഎന്നറിയുവിൻ.
7 അേയ്യാ, ബലാല്ക്കാരം എന്ന് ഞാൻ നിലവിളിക്കുന്നു;

േകൾക്കുവാനാരുമില്ല;
രക്ഷക്കായിഞാൻമുറയിടുന്നു;ന്യായംകിട്ട ന്നതുമില്ല.
8എനിക്ക്കടന്നുേപാകുവാനാവാത്തവിധംയേഹാവഎെന്റവഴിെകട്ടിയടച്ച ,
എെന്റപാതകൾഇരുട്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
9എെന്റ േതജസ്സ് യേഹാവഎെന്റ േമൽനിന്ന് ഉരിെഞ്ഞടുത്തു;
എെന്റതലയിെലകിരീടം നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
10അവിടുന്ന്എെന്നചുറ്റ ംക്ഷയിപ്പിച്ച ;എെന്റകഥകഴിഞ്ഞു;
ഒരു വൃക്ഷെത്തേപ്പാെലഎെന്റ ്രപത്യാശപറിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
11അവിടുന്ന് തെന്റ േകാപംഎെന്റ േമൽജ്വലിപ്പിച്ച്
എെന്നതനിക്ക് ശ്രതുവായിഎണ്ണന്നു.
12അവിടുെത്തപടക്കൂട്ടങ്ങൾഒന്നിച്ച വരുന്നു;
അവർഎെന്റ േനെരഅവരുെട വഴി നിരത്തുന്നു;
എെന്റകൂടാരത്തിനു ചുറ്റ ം പാളയമിറങ്ങുന്നു.
13അവർഎെന്റസേഹാദരന്മാെരഎേന്നാട്അകറ്റിക്കളഞ്ഞു;
എെന്റപരിചയക്കാർഎനിക്ക്അന്യരായിത്തീർന്നു.
14എെന്റബന്ധുജനങ്ങൾഒഴിഞ്ഞുമാറി;
എെന്റഉറ്റസ്േനഹിതന്മാർഎെന്നമറന്നുകളഞ്ഞു.
15 എെന്റ വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നവരും എെന്റ ദാസികള ം എെന്ന അന്യനായി

എണ്ണന്നു;
ഞാൻഅവർക്ക് പരേദശിയായി േതാന്നുന്നു.
16ഞാൻഎെന്റദാസെനവിളിച്ച ;അവൻവിളി േകൾക്കുന്നില്ല.
എെന്റവായ്െകാണ്ട്ഞാൻഅവേനാട് യാചിേക്കണ്ടിവരുന്നു.
17എെന്റശ്വാസംഎെന്റ ഭാര്യയ്ക്ക്അസഹ്യവും
എെന്റയാചനഎെന്റകൂടപ്പിറപ്പ കൾക്ക*്അറപ്പ ംആയിരിക്കുന്നു.
18െകാച്ച കുട്ടികൾേപാലുംഎെന്നനിരസിക്കുന്നു;
ഞാൻസംസാരിക്കുേമ്പാൾഅവർഎെന്നകളിയാക്കുന്നു.
19എെന്റ ്രപാണസ്േനഹിതന്മാർഎല്ലാവരുംഎെന്നെവറുക്കുന്നു;

* 19. 17 കൂടപ്പിറപ്പ കൾക്ക്എെന്റമക്കള ്
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എനിക്ക് ്രപിയരായവർവിേരാധികളായിത്തീർന്നു.
20എെന്റഅസ്ഥിത്വക്കിേനാടും മാംസേത്താടും പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
പല്ലിെന്റ േമാണേയാെട മാ്രതംഞാൻഅവേശഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
21സ്േനഹിതന്മാെര,എേന്നാട് കൃപ േതാന്നണേമ,കൃപ േതാന്നണേമ;
ൈദവത്തിെന്റൈകഎെന്നെതാട്ടിരിക്കുന്നു.
22ൈദവംഎന്നേപാെലനിങ്ങള ംഎെന്നഉപ്രദവിക്കുന്നെതന്ത?്
എെന്റമാംസംതിന്ന് തൃപ്തിവരാത്തത്എന്ത?്
23അേയ്യാഎെന്റവാക്കുകൾഒന്ന്എഴുതിെയങ്കിൽ,
ഒരു പുസ്തകത്തിൽകുറിച്ച വെച്ചങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു.
24അവെയഇരുമ്പാണിയുംഈയവുംെകാണ്ട്
പാറയിൽസദാകാലേത്തക്ക് െകാത്തിവെച്ചങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു.
25എെന്നവീെണ്ടടുക്കുന്നവൻജീവിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നും
അവിടുന്ന് ഒടുവിൽ െപാടിേമൽനില് ക്കുെമന്നും†ഞാൻഅറിയുന്നു.
26എെന്റത്വക്ക് ഇങ്ങെനനശിച്ചേശഷം
ഞാൻ േദഹസഹിതനായിൈദവെത്തകാണും.
27ഞാൻതെന്നഅവിടുെത്തകാണും;
അന്യനല്ല,എെന്റസ്വന്തകണ്ണ്അവിടുെത്തകാണും;
എെന്റഹൃദയംഎെന്റഉള്ളിൽക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
28നാംഎങ്ങെനഅവെന ഉപ്രദവിക്കുെമന്നും
അതിെന്റകാരണംഅവനിൽകാണുന്നുഎന്നും നിങ്ങൾപറയുന്നുെവങ്കിൽ
29വാളിെന േപടിക്കുവിൻ; േ്രകാധം വാളിെന്റശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണം;
ഒരു ന്യായവിധി ഉെണ്ടന്ന്അറിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ”.

20
1അതിന് നയമാത്യനായ േസാഫർ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:

2 “ഉത്തരം പറയുവാൻഎെന്റനിരൂപണങ്ങൾെപാങ്ങിവരുന്നു.
എെന്റഉള്ളിെലഅക്ഷമകാരണംതെന്ന.
3എനിയ്ക്ക് ലജ്ജാകരമായശാസനഞാൻ േകട്ട ;
എന്നാൽആത്മാവ്എെന്റവിേവകത്തിൽനിന്ന് ഉത്തരം പറയുന്നു.
4മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായതുമുതൽ
പുരാതനമായഈവസ്തുതനീഅറിയുന്നില്ലേയാ?
5ദുഷ്ടന്മാരുെട ജയേഘാഷംതാല്ക്കാലികമെ്രത;
അഭക്തെന്റസേന്താഷംഅല്പേനരേത്തേക്കയുള്ള .
6അവെന്റഉയർച്ചആകാശേത്താളംഎത്തിയാലും
അവെന്റശിരസ്സ് േമഘങ്ങേളാളം ഉയർന്നാലും
7അവൻസ്വന്തവിസർജ്ജ്യംേപാെലഎേന്നക്കും നശിക്കും;
അവെനകണ്ടിട്ട ള്ളവർഅവൻഎവിെടഎന്നു േചാദിക്കും.
8അവൻസ്വപ്നംേപാെലപറന്നുേപാകും.
അവെനപിെന്നകാണുകയില്ല;
അവൻരാ്രതിദർശനംേപാെല മറഞ്ഞുേപാകും.
9അവെനകണ്ടിട്ട ള്ളകണ്ണ് ഇനിഅവെനകാണുകയില്ല;
† 19. 25 െപാടിേമൽ നില ്ക്കുെമന്നും െപാടി എന്നത് െകാണ്ട് ചിലര ്അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത് ശവക്കുഴി
എന്നാണ് . എന്നാല ് േകാടതിമുറിയിെല സാക്ഷിവിസ്താരേത്താട് ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു പദമായിട്ടാണ്
മിക്ക േവദപഠിതാക്കള ം െപാടിേമല ്നില ്ക്കുക എന്നതുെകാണ്ട് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത.് ഇേയ്യാബ് 31:14,
ആവര് ത്തനം 19:16,സങ്കീര ്ത്തനം 12:5, െയശയ്യാവ് 19:21 േനാക്കുക.
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അവെന്റസ്ഥലംഇനിഅവെന ദർശിക്കുകയുമില്ല.
10അവെന്റമക്കൾദരി്രദന്മാേരാട് കൃപയാചിക്കും;
അവെന്റൈക*അവെന്റസമ്പത്ത് മടക്കിെക്കാടുക്കും.
11അവെന്റഅസ്ഥികളിൽയൗവ്വനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അത്അവേനാടുകൂടി െപാടിയിൽകിടക്കും.
12ദുഷ്ടതഅവെന്റവായിൽ മധുരിച്ചാലും
അവൻഅത് നാവിനടിയിൽ മറച്ച വച്ചാലും
13അതിെനവിടാെതപിടിച്ച് വായ്ക്കകത്ത്സൂക്ഷിച്ച വച്ചാലും
14അവെന്റആഹാരംഅവെന്റകുടലിൽ മാറ്റെപ്പട്ട്
അവെന്റഉള്ളിൽസർപ്പവിഷമായിത്തീരും.
15അവൻസമ്പത്ത്വിഴുങ്ങിയാലുംഅത് വീണ്ടുംഛർദ്ദിേക്കണ്ടിവരും;
ൈദവംഅത്അവെന്റവയറ്റിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിക്കളയും.
16അവൻസർപ്പവിഷം നുകരും
അണലിയുെട നാവ്അവെന െകാല്ല ം.
17 േതനും പാൽപാടയും ഒഴുകുന്ന േതാടുകെളയും
നദികെളയുംഅവൻകണ്ടു രസിക്കുകയില്ല.
18തെന്റസമ്പാദ്യംഅവൻഅനുഭവിക്കാെത മടക്കിെക്കാടുക്കും;
താൻ േനടിയവസ്തുവകയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണംസേന്താഷിക്കുകയുമില്ല.
19അവൻദരി്രദന്മാെര പീഡിപ്പിച്ച് ഉേപക്ഷിച്ച ;
താൻപണിയാത്തവീട്അപഹരിച്ച .
20അവെന്റെകാതിക്ക് മതിവരാത്തതുെകാണ്ട്
അവൻതെന്റമേനാഹരധനേത്താടുകൂടി രക്ഷെപടുകയില്ല.
21അവൻഭക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ലാെത ഒന്നും േശഷിപ്പിക്കുകയില്ല;
അതുെകാണ്ട്അവെന്റഅഭിവൃദ്ധി നിലനില ്ക്കുകയില്ല.
22അവെന്റസമൃദ്ധിയുെട പൂർണ്ണതയിൽഅവന് െഞരുക്കം ഉണ്ടാകും;
ദരി്രദന്മാരുെട ൈക ഒെക്കയും അവെന്റേമൽ വരും. 23 അവൻ വയറ്

നിറയ്ക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
ൈദവംതെന്റ ഉ്രഗേകാപംഅവെന്റേമൽഅയയ്ക്കും;
അവൻഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾഅത്അവെന്റേമൽവർഷിപ്പിക്കും.
24അവൻഇരുമ്പായുധം ഒഴിേഞ്ഞാടും;
താ്രമ വില്ല്അവനിൽതറഞ്ഞുകയറും.
25അവൻഅത്അവെന്റ േദഹത്തിൽനിന്ന് പുറേത്തക്ക്വലിച്ച രുന്നു;
മിന്നുന്നമുനഅവെന്റപിത്ത്രഗന്ഥിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്നു;
െകാടും ഭീതിഅവെന്റേമൽഇരിക്കുന്നു.
26അന്ധകാരെമല്ലാംഅവെന്റനിേക്ഷപമായിസം്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു;
ആരുംഊതിക്കത്തിക്കാത്തതീയ്ക്ക്അവൻഇരയാകും;
അവെന്റകൂടാരത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നതിെനഅത് ദഹിപ്പിക്കും;
27ആകാശംഅവെന്റഅകൃത്യെത്തെവളിെപ്പടുത്തും
ഭൂമിഅവന്എതിരായിസാക്ഷ്യം പറയും.
28അവെന്റവീട്ടിെല ധനംഇല്ലാെതയാകും;
ൈദവത്തിെന്റ േകാപദിവസത്തിൽഅവഒഴുകിേപ്പാകും†.

* 20. 10 അവെന്റൈകഅവെന്റ മക്കള െടൈക † 20. 28 ൈദവത്തിെന്റ േകാപദിവസത്തിൽ
അവഒഴുകിേപ്പാകുംൈദവത്തിെന്റ േകാപദിവസത്തിൽവീട് ഒഴുകിേപ്പാകും
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29ഇത് ദുഷ്ടന്ൈദവം െകാടുക്കുന്നഓഹരിയും
ൈദവംഅവന് നിയമിച്ചഅവകാശവുംആകുന്നു”.

21
1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്

2 “എെന്റവാക്ക് ്രശദ്ധേയാെട േകൾക്കുവിൻ;
അത് നിങ്ങൾക്ക്ആശ്വാസമായിരിക്കെട്ട.
3നില് ക്കുവിൻ,ഞാനുംസംസാരിക്കെട്ട;
ഞാൻസംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് പരിഹസിക്കാം.
4ഞാൻസങ്കടം പറയുന്നത് മനുഷ്യേനാേടാ?
ഞാൻഅക്ഷമനാകാതിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?
5എെന്നേനാക്കി ഭയെപ്പടുവിൻ;
ൈകെകാണ്ട് വായ് െപാത്തിെക്കാള്ള വിൻ.
6ഓർക്കുേമ്പാൾഞാൻെഞട്ടിേപ്പാകുന്നു;
എെന്റ േദഹത്തിന് വിറയൽപിടിക്കുന്നു.
7ദുഷ്ടന്മാർജീവിച്ചിരുന്ന് വാർദ്ധക്യം ്രപാപിക്കുകയും
അവർക്ക്ബലംവർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യന്നത്എന്ത?്
8അവരുെടസന്താനംഅവേരാടുകൂടിഅവരുെട മുമ്പിലും
അവരുെട വംശംഅവർകാൺെകയും ഉറച്ച് നില്ക്കുന്നു.
9അവരുെട വീടുകൾ ഭയംകൂടാെതസുഖമായിരിക്കുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റവടിഅവരുെട േമൽവരുന്നതുമില്ല.
10അവരുെടകാളഇണേചരുന്നു,നിഷ്ഫലമാകുന്നില്ല;
അവരുെട പശു ്രപസവിക്കുന്നു, കിടാവ് വളർച്ചെയത്താെത

നഷ്ടമാകുന്നതുമില്ല.
11അവർകുഞ്ഞുങ്ങെളആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെലപുറത്തയയ്ക്കുന്നു;
അവരുെടകുഞ്ഞുങ്ങൾനൃത്തം െചയ്യന്നു.
12അവർതേപ്പാടും കിന്നരേത്താടുംകൂടി പാടുന്നു;
കുഴലിെന്റനാദത്തിൽസേന്താഷിക്കുന്നു.
13അവർസുഖമായി ദിവസങ്ങൾചിലവഴിക്കുന്നു;
ശാന്തമായി *പാതാളത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങുന്നു.
14അവർൈദവേത്താട:് ‘ഞങ്ങെളവിട്ട േപാകുക;
അവിടുെത്തവഴികെളഅറിയുവാൻഞങ്ങൾആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല;
15ഞങ്ങൾസർവ്വശക്തെന േസവിക്കുവാൻഅവിടുന്ന്ആര്?
ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിച്ചാൽഎന്ത് ്രപേയാജനം?’എന്നുപറയുന്നു.
16എന്നാൽഅവരുെട ഭാഗ്യംഅവർക്ക്ൈകവശമേല്ല?
ദുഷ്ടന്മാരുെടആേലാചനഎേന്നാട്അകന്നിരിക്കുന്നു.
17ദുഷ്ടന്മാരുെട വിളക്ക് െകട്ട േപാകുന്നതും
അവർക്ക്ആപത്ത്വരുന്നതും
ൈദവംേകാപത്തിൽകഷ്ടങ്ങൾവിഭാഗിച്ച് െകാടുക്കുന്നതുംഎ്രത ്രപാവശ്യം!
18അവർകാറ്റിന് മുമ്പിൽൈവേക്കാൽേപാെലയും
െകാടുങ്കാറ്റ് പറപ്പിക്കുന്നപതിർേപാെലയുംആകുന്നു.
19 ൈദവം അവെന്റ അകൃത്യം അവെന്റ മക്കൾക്കായി സം്രഗഹിച്ച

വയ്ക്കുന്നു;
അവൻഅത്അനുഭവിേക്കണ്ടതിന്അവന് തെന്നപകരം െകാടുക്കെട്ട.
* 21. 13 ശാന്തമായിക്ഷണേനരത്തില് 
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20അവെന്റകണ്ണ്സ്വന്തനാശംകാണെട്ട;
അവൻതെന്നസർവ്വശക്തെന്റേ്രകാധംകുടിക്കെട്ട;
21അവെന്റമാസങ്ങള െടഎണ്ണംഇല്ലാെതആയാൽ
തെന്റേശഷംതെന്റ ഭവനേത്താട്അവെനന്ത് താത്പര്യം?
22ആെരങ്കിലുംൈദവത്തിന്ബുദ്ധി ഉപേദശിക്കുേമാ?
അവൻഉന്നതന്മാെരന്യായം വിധിക്കുന്നുവേല്ലാ.
23ഒരുവൻ േകവലംൈസ്വരവുംസ്വസ്ഥതയുമുള്ളവനായി
തെന്റപൂർണ്ണേക്ഷമത്തിൽമരിക്കുന്നു.
24അവെന്റെതാട്ടികൾപാലുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവെന്റഅസ്ഥികളിെല മജ്ജഅയഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
25മെറ്റാരാൾ മേനാേവദനേയാെട മരിക്കുന്നു;
നന്മെയാന്നുംഅനുഭവിക്കുവാൻഇടവരുന്നതുമില്ല.
26അവർഒരുേപാെല െപാടിയിൽകിടക്കുന്നു;
കൃമിഅവെര മൂടുന്നു.
27ഞാൻനിങ്ങള െടവിചാരങ്ങെളയും
നിങ്ങൾഎെന്റ േനെരനിരൂപിക്കുന്നഉപായങ്ങെളയുംഅറിയുന്നു.
28 “രാജകുമാരെന്റ ഭവനംഎവിെട?
ദുഷ്ടന്മാർവസിച്ചിരുന്നകൂടാരംഎവിെട”എന്നല്ലേയാനിങ്ങൾപറയുന്നത?്
29വഴിേപാക്കേരാട് നിങ്ങൾ േചാദിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
അവരുെടഅടയാളങ്ങെളഅറിയുന്നില്ലേയാ?
30അനർത്ഥദിവസത്തിൽദുഷ്ടൻ ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
േ്രകാധദിവസത്തിൽഅവർക്ക് വിടുതൽകിട്ട ന്നു.
31അവെന്റനടപ്പിെനക്കുറിച്ച്ആര്അവെന്റമുഖത്തു േനാക്കി പറയും?
അവൻെചയ്തതിന് തക്കവണ്ണംആര്അവന് പകരംവീട്ട ം?
32എന്നാലുംഅവെനശ്മശാനത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകുന്നു;
അവെന്റകല്ലറയ്ക്കൽകാവൽനില്ക്കുന്നു.
33താഴ്വരയിെല മണ് കട്ടഅവന് മധുരമായിരിക്കും;
അവെന്റപിന്നാെലസകലമനുഷ്യരും െചല്ല ം;
അവന് മുമ്പ് േപായവർഅേനകം േപരാണ്.
34നിങ്ങൾവൃഥാഎെന്നആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്എങ്ങെന?
നിങ്ങള െട ഉത്തരങ്ങളിൽകപടമല്ലാെത ഒന്നുമില്ല”.

22
1അതിന് േതമാന്യനായഎലീഫസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:

2 “മനുഷ്യൻൈദവത്തിന് ഉപകാരമായിവരുേമാ?
ജ്ഞാനിയായവൻതനിക്ക് തേന്നഉപകരിക്കുകയുള്ള .
3നീ നീതിമാനായാൽസർവ്വശക്തന് ്രപേയാജനമുേണ്ടാ?
നീ നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കുന്നതിനാൽൈദവത്തിന് ലാഭമുേണ്ടാ?
4നിെന്റ ഭക്തിനിമിത്തേമാൈദവം നിെന്നശാസിക്കുകയും
നിെന്നന്യായവിസ്താരത്തിൽവരുത്തുകയും െചയ്യന്നത?്
5നിെന്റ ദുഷ്ടതവലിയതല്ലേയാ?
നിെന്റഅകൃത്യങ്ങൾക്ക്അന്തവുമില്ല.
6നിെന്റസേഹാദരേനാട് നീ െവറുെതപണയംവാങ്ങി,
നഗ്നന്മാരുെട വസ്്രതം ഉരിെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.
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7ക്ഷീണിച്ചവന് നീ െവള്ളം െകാടുത്തില്ല;
വിശന്നവന് നീആഹാരം മുടക്കിക്കളഞ്ഞു.
8ബലവാനായവന് േദശംൈകവശമായി,
മാന്യനായവൻഅതിൽപാർത്തു. 9വിധവമാെര നീ െവറുങ്കയ്യായിഅയച്ച ;
അനാഥന്മാരുെടൈകകൾനീ ഒടിച്ച കളഞ്ഞു. 10അതുെകാണ്ട് നിെന്റചുറ്റ ം

െകണികൾഇരിക്കുന്നു; െപെട്ടന്ന് ഭയം നിെന്ന ്രഭമിപ്പിക്കുന്നു.
11അല്ല,നീഅന്ധകാരെത്തയും
നിെന്നമൂടുന്ന െപരുെവള്ളെത്തയുംകണുന്നില്ലേയാ?
12ൈദവംസ്വർേഗ്ഗാന്നതത്തിൽഇല്ലേയാ?
നക്ഷ്രതങ്ങൾഎ്രത ഉയർന്നിരിക്കുന്നുഎന്നു േനാക്കുക.
13എന്നാൽനീ: ‘ൈദവംഎന്തറിയുന്നു?
കൂരിരുട്ടിൽഅവിടുന്ന് ന്യായംവിധിക്കുേമാ?
14നെമ്മകാണാത്തവിധം േമഘങ്ങൾഅവിടുേത്തക്ക് മറആയിരിക്കുന്നു;
ആകാശവിതാനത്തിൽഅവിടുന്ന്സഞ്ചരിക്കുന്നു’എന്നുപറയുന്നു.
15ദുഷ്ടമനുഷ്യർ നടന്നിരിക്കുന്ന
പഴയവഴി നീ ്രപമാണിക്കുേമാ?
16കാലംതികയും മുെമ്പഅവർപിടിെപട്ട േപായി;
അവരുെടഅടിസ്ഥാനം നദിേപാെല ഒഴുകിേപ്പായി.
17അവർൈദവേത്താട:് ‘ഞങ്ങെളവിട്ട േപാകുക;
സർവ്വശക്തൻഞങ്ങേളാട് എന്ത് െചയ്യ ം’എന്നുപറഞ്ഞു.
18അവിടുന്ന്അവരുെട വീടുകെളനന്മെകാണ്ട് നിറച്ച ;
ദുഷ്ടന്മാരുെടആേലാചനഎേന്നാട്അകന്നിരിക്കുന്നു.
19നീതിമാന്മാർഅവരുെട നാശംകണ്ട്സേന്താഷിക്കുന്നു;
കുറ്റമില്ലാത്തവൻഅവെരപരിഹസിച്ച :
20 ‘ഞങ്ങള െടഎതിരാളികൾ മുടിഞ്ഞുേപായി;
അവരുെട േശഷിെപ്പല്ലാം തീയ്ക്കിരയായി’ എന്നു പറയുന്നു. 21 നീ

ൈദവേത്താട് രമ്യതെപ്പട്ട് സമാധാനമായിരിക്കുക;
എന്നാൽനിനക്ക് നന്മവരും.
22അവിടുെത്തവായിൽനിന്ന് ഉപേദശംൈകെക്കാൾക;
ൈദവത്തിെന്റവചനങ്ങെളനിെന്റഹൃദയത്തിൽസം്രഗഹിക്കുക.
23സർവ്വശക്തനിേലക്ക് തിരിഞ്ഞാൽനീഅഭിവൃദ്ധി്രപാപിക്കും;
നീതിേകട് നിെന്റകൂടാരങ്ങളിൽനിന്ന്അകറ്റിക്കളയും.
24നിെന്റ െപാന്ന് െപാടിയിലും
ഓഫീർതങ്കം േതാട്ടിെലകല്ലിനിടയിലും ഇട്ട കളയുക.
25അേപ്പാൾസർവ്വശക്തൻനിനക്ക് െപാന്നും
വിലേയറിയ െവള്ളിയുംആയിരിക്കും.
26അന്ന് നീസർവ്വശക്തനിൽആനന്ദിക്കും;
ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് നിെന്റ മുഖം ഉയർത്തും.
27നീൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിക്കും;അവിടുന്ന് നിെന്റ ്രപാർത്ഥനേകൾക്കും;
നീ നിെന്റ േനർച്ചകൾകഴിക്കും.
28നീ ഒരു കാര്യം നിരൂപിക്കും;അത് നിനക്ക്സാധിക്കും;
നിെന്റവഴികളിൽ െവളിച്ചം ്രപകാശിക്കും.
29ൈദവംഅഹംഭാവികെളതാഴ്ത്തുന്നു.
താഴ്മയുള്ളവെനഅവിടുന്ന് രക്ഷിക്കും.
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30നിർേദ്ദാഷിയല്ലാത്തവെനേപ്പാലുംഅവിടുന്ന് വിടുവിക്കും;
നിെന്റൈകകള െട െവടിപ്പിനാൽഅവൻവിടുവിക്കെപ്പടും.

23
1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:

2 “ഇന്നുംഎെന്റസങ്കടംകയ്േപറിയതാകുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റൈകഎെന്റഞരക്കേത്തക്കാൾഭാരമാകുന്നു.
3ൈദവെത്തഎവിെടകാണുംഎന്നറിെഞ്ഞങ്കിൽെകാള്ളാമായിരുന്നു;
അവിടുെത്തന്യായാസനത്തിനരികിൽഞാൻെചല്ല മായിരുന്നു.
4ഞാൻൈദവത്തിെന്റമുമ്പിൽഎെന്റന്യായം വിവരിക്കുമായിരുന്നു;
ന്യായവാദം േകാരിെച്ചാരിയുമായിരുന്നു.
5ൈദവത്തിെന്റ ഉത്തരംഎെന്തന്ന്അറിയാമായിരുന്നു;
അവിടുന്ന്എന്ത് പറയുെമന്നും ്രഗഹിക്കാമായിരുന്നു.
6അവിടുന്ന് മഹാശക്തിേയാെടഎേന്നാട് വാദിക്കുേമാ?
ഇല്ല;അവിടുന്ന്എെന്നആദരിക്കുകേയയുള്ള .
7അവിെട േനരുള്ളവൻൈദവേത്താട് വാദിക്കുമായിരുന്നു;
ഞാൻ സദാകാലേത്തക്കും എെന്റ ന്യായാധിപെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്

രക്ഷെപടുമായിരുന്നു.
8ഞാൻകിഴേക്കാട്ട് െചന്നാൽഅവിടുന്ന്അവിെട ഇല്ല;
പടിഞ്ഞാേറാട്ട് െചന്നാൽ അവിടുെത്ത കാണുകയില്ല. 9 വടക്ക് അവിടുന്ന്

്രപവർത്തിക്കുേമ്പാൾ േനാക്കി;അങ്ങെയകാണുന്നില്ല;
െതേക്കാട്ട്അവിടുന്ന് തിരിയുന്നു;അങ്ങെയകാണുന്നില്ലതാനും.
10എന്നാൽഞാൻനടക്കുന്നവഴിഅവിടുന്ന്അറിയുന്നു;
എെന്നേശാധനകഴിച്ചാൽഞാൻെപാന്നുേപാെലപുറത്ത് വരും.
11എെന്റപാദങ്ങൾഅവിടുെത്തകാൽച്ച വട് പിൻതുടർന്ന് െചല്ല ന്നു;
ഞാൻവിട്ട മാറാെതഅവിടുെത്തവഴി ്രപമാണിക്കുന്നു.
12ഞാൻഅവിടുെത്തഅധരങ്ങള െടകല്പനവിട്ട് പിന്മാറിയിട്ടില്ല;
അവിടുെത്ത വായിെല വചനങ്ങെള എെന്റ ആഹാരേത്തക്കാൾ

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
13അവിടുന്ന് മാറ്റമില്ലാത്തവൻ;അവിടുെത്തപിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്ആര്?
തിരുവുള്ളത്തിെന്റതാത്പര്യംഅവിടുന്ന്അനുഷ്ഠിക്കും.
14എനിക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്അവിടുന്ന് നിവർത്തിക്കുന്നു;
ഇങ്ങെനയുള്ളപലതുംഅവിടുെത്തപക്കൽഉണ്ട്.
15അതുെകാണ്ട്ഞാൻഅവിടുെത്തസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ്രഭമിക്കുന്നു;
ഓർക്കുേമ്പാൾഞാൻഅവിടുെത്തഭയെപ്പടുന്നു.
16ൈദവംഎനിക്ക്അൈധര്യം വരുത്തി,
സർവ്വശക്തൻഎെന്ന ്രഭമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
17ഞാൻപരവശനായിരിക്കുന്നത്അന്ധകാരംനിമിത്തമല്ല,
കൂരിരുട്ട് എെന്റ മുഖെത്തമൂടുന്നതുെകാണ്ടുമല്ല.

24
1സർവ്വശക്തൻശിക്ഷാസമയങ്ങെളനിയമിക്കാത്തതും
അവിടുെത്ത ഭക്തന്മാർ അവിടുെത്ത വിസ്താര ദിവസങ്ങെള

കാണാതിരിക്കുന്നതുംഎന്ത്?
2ചിലർഅതിരുകെള മാറ്റ ന്നു;
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ചിലർആട്ടിൻകൂട്ടെത്തകവർന്ന് െകാണ്ടുേപായി േമയ്ക്കുന്നു.
3ചിലർഅനാഥരുെടകഴുതെയ െകാണ്ട് േപാകുന്നു;
ചിലർവിധവയുെടകാളെയപണയംവാങ്ങുന്നു.
4ചിലർസാധുക്കെളവഴി െതറ്റിക്കുന്നു;
േദശെത്തദരി്രദർഎല്ലാം ഒളിച്ച െകാള്ളന്നു.
5അവർമരുഭൂമിയിെലകാട്ട കഴുതകെളേപ്പാെല
ഇരേതടി േവലയ്ക്ക് പുറെപ്പടുന്നു;
അവർ മക്കൾക്കുേവണ്ടി ശൂന്യ്രപേദശത്ത്ആഹാരം േതടിയുള്ള േവലയ്ക്ക്

പുറെപ്പടുന്നു.
6അവർഅന്യെന്റവയലിൽവിളെവടുക്കുന്നു;
ദുഷ്ടെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽകാലാ െപറുക്കുന്നു.
7അവർവസ്്രതമില്ലാെതനഗ്നരായി രാ്രതി കഴിച്ച കൂട്ട ന്നു;
കുളിർ മാറ്റാൻഅവർക്ക് പുതപ്പ ംഇല്ല.
8അവർമലകളിൽ മഴനനയുന്നു;
മറവിടം ഇല്ലാത്തതിനാൽഅവർപാറെയആ്രശയിക്കുന്നു.
9ചിലർ മുലകുടിക്കുന്നഅനാഥക്കുട്ടികെളഅപഹരിക്കുന്നു;
ചിലർ ദരി്രദേനാട് കുട്ടികെള പണയംവാങ്ങുന്നു.
10അവർവസ്്രതം കൂടാെതനഗ്നരായി നടക്കുന്നു;
പട്ടിണി കിടന്നുെകാണ്ട് കറ്റചുമക്കുന്നു.
11ദുഷ്ടന്മാരുെട മതിലുകൾക്കകത്ത്അവർചക്കാട്ട ന്നു;
മുന്തിരിച്ചക്ക് ചവിട്ട കയും ദാഹിച്ചിരിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
12പട്ടണത്തിൽആള കൾഞരങ്ങുന്നു;
മുറിേവറ്റവരുെട ്രപാണൻനിലവിളിക്കുന്നു;
ൈദവംഅവരുെട ്രപാര ്ത്ഥന ്രശദ്ധിക്കുന്നില്ല*
13ഇവർ െവളിച്ചേത്താട് മത്സരിക്കുന്നു;
അതിെന്റവഴികെളഅറിയുന്നില്ല;
അതിെന്റ പാതകളിൽ നടക്കുന്നതുമില്ല. 14 െകാലപാതകൻ രാവിെല

എഴുേന്നല്ക്കുന്നു;
ദരി്രദെനയുംഎളിയവെനയും െകാല്ല ന്നു;
രാ്രതിയിൽകള്ളനായി നടക്കുന്നു.
15വ്യഭിചാരിയുെടകണ്ണ്അസ്തമയംകാത്തിരിക്കുന്നു;
അവൻമുഖം മറച്ച് നടക്കുന്നു.
“ഒരു കണ്ണ ംഎെന്നകാണുകയില്ല”എന്ന് പറയുന്നു.
16ചിലർഇരുട്ടത്ത് വീട് തുരന്നുകയറുന്നു;
പകൽഅവർവാതിൽഅടച്ച പാർക്കുന്നു;
െവളിച്ചത്ത് ഇറങ്ങുന്നതുമില്ല. 17 ്രപഭാതംഅവർക്ക്അന്ധതമസ്സ് തെന്ന;
അന്ധതമസ്സിെന്റ ഭീകരതഅവർക്ക് പരിചയമുണ്ടേല്ലാ.
18െവള്ളത്തിനുമീെതകൂടിഅവർ േവഗത്തിൽെപായ്േപാകുന്നു;
അവരുെടഓഹരി ഭൂമിയിൽശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
അവരുെട മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽആരും േപാകുന്നില്ല.
19ഹിമജലം വരൾച്ചയ്ക്കും ഉഷ്ണത്തിനും
പാപം െചയ്തവൻപാതാളത്തിനും ഇരയാകുന്നു.

* 24. 12 ൈദവംഅവരുെട ്രപാര ്ത്ഥന്രശദ്ധിക്കുന്നില്ലൈദവംഅകൃത്യം ്രപവര ്ത്തിക്കുന്നസമ്പന്നെര
കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നില്ല
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20അവെനവഹിച്ചഗർഭപാ്രതംഅവെന മറന്നുകളയും;
കൃമിഅവെനതിന്ന് രസിക്കും;
പിെന്നആരുംഅവെനഓർക്കുകയില്ല;
നീതിേകട് ഒരു വൃക്ഷംേപാെലതകർന്നുേപാകും.
21 ്രപസവിക്കാത്തമച്ചിെയഅവൻവിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു;
വിധവയ്ക്ക് നന്മ െചയ്യന്നതുമില്ല.
22ൈദവംതെന്റശക്തിയാൽകരുത്തന്മാെരനിലനില് ക്കുമാറാക്കുന്നു;
ജീവെനക്കുറിച്ച് നിരാശെപ്പട്ടിരിെക്കഅവർഎഴുേന്നല്ക്കുന്നു.
23അവിടുന്ന്അവർക്ക് നിർഭയവാസം നല്കുന്നു;അവർഉറച്ച നില്ക്കുന്നു;
എങ്കിലുംഅവിടുെത്തദൃഷ്ടിഅവരുെട വഴികളിലുണ്ട.്
24അവർഉയർന്നിരിക്കുന്നു;കുെറകഴിഞ്ഞിട്ട്അവർഇല്ല;
അവെരതാഴ്ത്തി മെറ്റല്ലാവെരയുംേപാെലനീക്കിക്കളയുന്നു;
കതിർക്കുലെയന്നേപാെലഅവെരഅറുക്കുന്നു.
25ഇങ്ങെനയെല്ലങ്കിൽഎെന്നകള്ളനാക്കുകയും
എെന്റവാക്ക്അർത്ഥശൂന്യെമന്ന് െതളിയിക്കുകയും െചയ്യാവുന്നവൻആര്?

25
1അതിന് ശൂഹ്യനായബിൽദാദ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:

2 “ആധിപത്യവും ഭയങ്കരത്വവുംൈദവത്തിെന്റപക്കൽഉണ്ട്;
തെന്റഉന്നതസ്ഥലങ്ങളിൽഅവിടുന്ന്സമാധാനം പാലിക്കുന്നു.
3അവിടുെത്തൈസന്യങ്ങൾക്ക്എണ്ണമുേണ്ടാ?
അവിടുെത്ത ്രപകാശംആർക്ക് ഉദിക്കാെതയിരിക്കുന്നു?
4മർത്യൻൈദവസന്നിധിയിൽഎങ്ങെനനീതിമാനാകും?
സ്്രതീ ്രപസവിച്ചവൻഎങ്ങെനനിർമ്മലനാകും?
5ച്രന്ദനുേപാലും േശാഭയില്ലേല്ലാ;
നക്ഷ്രതങ്ങള ംഅവിടുെത്തകണ്ണിന് ശുദ്ധിയുള്ളവയല്ല.
6പിെന്നപുഴുവായിരിക്കുന്നമർത്യനും
കൃമിയായിരിക്കുന്നമനുഷ്യനുംഎങ്ങെന?

26
1അതിന് ഇേയ്യാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:

2 “നീ ശക്തിയില്ലാത്തവന്എന്ത്സഹായം െചയ്തു?
ബലമില്ലാത്തകരെത്തഎങ്ങെനതാങ്ങി?
3ജ്ഞാനമില്ലാത്തവന്എന്ത്ആേലാചനപറഞ്ഞു െകാടുത്തു?
ജ്ഞാനംഎ്രതധാരാളം ഉപേദശിച്ച ?
4ആരുെടസഹായേത്താടു കൂടിയാണ് നീഈവാക്കുകൾ േകൾപ്പിച്ചത്?
ആരുെടആത്മാവാണ് നിന്നിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടത്;
5െവള്ളത്തിനുംഅതിെലജീവികൾക്കുംകീെഴ
മരിച്ചവരുെട ആത്മാക്കൾ െനാന്ത് നടുങ്ങുന്നു. 6 പാതാളം ൈദവത്തിെന്റ

മുമ്പിൽതുറന്നുകിടക്കുന്നു;
നരകം മറയില്ലാെതയിരിക്കുന്നു.
7ഉത്തരദിക്കിെനഅവിടുന്ന് ശൂന്യതയുെടേമൽവിരിക്കുന്നു;
ഭൂമിെയശൂന്യതയ്ക്കുേമൽതൂക്കുന്നു.
8അവിടുന്ന് െവള്ളെത്തേമഘങ്ങളിൽബന്ധിക്കുന്നു;
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അത് വഹിച്ചിട്ട് കാർേമഘംകീറിേപ്പാകുന്നതുമില്ല.
9അവിടുന്ന് ച്രന്ദെന്റ ദർശനം മറച്ച വയ്ക്കുന്നു;
അതിേന്മൽതെന്റ േമഘംവിരിക്കുന്നു.
10അവിടുന്ന് െവളിച്ചത്തിെന്റയും ഇരുട്ടിെന്റയും ഇടയിൽ
െവള്ളത്തിേന്മൽ ഒരു അതിര് വരച്ചിരിക്കുന്നു. 11 ആകാശത്തിെന്റ

തൂണുകൾകുലുങ്ങുന്നു;
അവിടുെത്തശാസനയാൽഅവ ്രഭമിച്ച േപാകുന്നു.
12അവിടുന്ന് തെന്റശക്തിെകാണ്ട്സമു്രദെത്തഇളക്കുന്നു;
തെന്റവിേവകംെകാണ്ട് രഹബിെനതകർക്കുന്നു.
13അവിടുെത്തശ്വാസത്താൽആകാശം േശാഭിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടുെത്തൈകപാഞ്ഞുേപാകുന്നസർപ്പെത്തപിളർന്നിരിക്കുന്നു.
14എന്നാൽഇവഅവിടുെത്തവഴികള െടഅറ്റങ്ങളേ്രത;
നാംഅവിടുെത്തക്കുറിച്ച് ഒരു മന്ദസ്വരേമ േകട്ടിട്ട ള്ള .
അവിടുെത്തബലത്തിെന്റഇടിമുഴക്കേമാആര് ്രഗഹിക്കും?

27
1ഇേയ്യാബ് തുടർന്ന് പറഞ്ഞത:്

2 “എെന്റന്യായം നീക്കിക്കളഞ്ഞൈദവത്താണ,
എനിക്ക് മേനാവ്യസനംവരുത്തിയസർവ്വശക്തനാണ -
3എെന്റ ്രപാണൻമുഴുവനുംഎന്നിലും
ൈദവത്തിെന്റശ്വാസംഎെന്റമൂക്കിലും ഉണ്ടേല്ലാ -
4എെന്റഅധരം നീതിേകട് സംസാരിക്കുകയില്ല;
എെന്റനാവ് വ്യാജം ഉച്ചരിക്കുകയുമില്ല.
5നിങ്ങള െടവാദംഞാൻഒരുനാള ംസമ്മതിക്കുകയില്ല;
മരിക്കുേവാളംഎെന്റനിഷ്കളങ്കത്വം ഉേപക്ഷിക്കുകയുമില്ല.
6എെന്റനീതിഞാൻവിടാെത മുറുെകപിടിക്കുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ ആയുസ്സിെന്റ ഒരു ദിവസെത്തക്കുറിച്ച ം

ആേക്ഷപിക്കുന്നില്ല.
7എെന്റശ്രതു ദുഷ്ടെനേപ്പാെലയും
എെന്റഎതിരാളി നീതിെകട്ടവെനേപ്പാെലയുംആകെട്ട.
8 ൈദവമില്ലാത്ത മനുഷ്യന ് സമ്പാദിക്കുകയും നീതിയല്ലാത്തത്

സൂക്ഷിക്കുകയും െചയ്യന്നു*
അവന്എന്ത് ്രപത്യാശ േശഷിപ്പ ള്ള ?
9അവന് കഷ്ടതവരുേമ്പാൾ
ൈദവംഅവെന്റനിലവിളി േകൾക്കുേമാ?
10അവൻസർവ്വശക്തനിൽആനന്ദിക്കുേമാ?
എല്ലാക്കാലത്തുംൈദവെത്തവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമാ?
11ൈദവത്തിെന്റശക്തിെയക്കുറിച്ച്ഞാൻനിങ്ങെള ഉപേദശിക്കും;
സർവ്വശക്തെന്റഉേദ്ദശംഞാൻമറച്ച വയ്ക്കുകയില്ല.
12നിങ്ങൾഎല്ലാവരുംഅത് കണ്ടിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾവ്യർത്ഥബുദ്ധികളായിരിക്കുന്നെതന്ത?്

* 27. 8 ൈദവമില്ലാത്ത മനുഷ്യന ്സമ്പാദിക്കുകയും നീതിയല്ലാത്തത് സൂക്ഷിക്കുകയും െചയ്യന്നു
ൈദവംൈദവമില്ലാത്തമനുഷ്യെരയും തങ്ങള െടഅന്ത്യത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവരുന്നു
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13ഇത് ദുർജ്ജനത്തിന്ൈദവത്തിെന്റപക്കലുള്ളഓഹരിയും
നിഷ്ഠൂരന്മാർസർവ്വശക്തനിൽനിന്ന് ്രപാപിക്കുന്നഅവകാശവും തെന്ന.
14അവെന്റമക്കൾെപരുകിയാൽഅത് വാളിനായിട്ടേ്രത;
അവെന്റസന്തതിഅപ്പംതിന്ന് തൃപ്തരാകുകയില്ല.
15അവേശഷിച്ചവർ മഹാമാരിയ്ക്ക് ഇരആകും;
അവരുെട വിധവമാർ†വിലപിക്കുകയുമില്ല. 16അവൻെപാടിേപാെല െവള്ളി

സ്വരൂപിച്ചാലും
മണ്ണ േപാെലവസ്്രതംസമ്പാദിച്ചാലും
17അവൻസമ്പാദിച്ച എേന്നയുള്ള ;നീതിമാൻഅത് ഉടുക്കും;
കുറ്റമില്ലാത്തവൻെവള്ളി പങ്കിടും.
18ചിലന്തിെയേപ്പാെലഅവൻവീടുപണിയുന്നു;
കാവല്ക്കാരൻ മാടം െകട്ട ന്നതുേപാെലതെന്ന.
19അവൻധനവാനായി കിടക്കുന്നു;പിെന്നഅങ്ങെനെചയ്യ കയില്ല;
അവൻകണ്ണ്തുറക്കുന്നു;അേപ്പാൾഎല്ലാം ഇല്ലാെതയായിരിക്കും.
20െവള്ളംേപാെല ഭയംഅവെനപിടിക്കുന്നു;
രാ്രതിയിൽ െകാടുങ്കാറ്റ്അവെനകവർന്ന് െകാണ്ടുേപാകുന്നു.
21കിഴക്കൻകാറ്റ്അവെനപിടിച്ചിട്ട്അവൻഇല്ലാെതയാകുന്നു;
അവെന്റസ്ഥലത്തുനിന്ന്അത്അവെനപാറ്റിക്കളയുന്നു.
22ആകാറ്റ‡്നിർത്താെതഅവെനഎറിയുന്നു;
അവിടുെത്തകയ്യിൽനിന്ന് ചാടിേപ്പാകുവാൻഅവൻേനാക്കുന്നു.
23മനുഷ്യർഅവെന്റേനെരൈകെകാട്ട ം:
അവെന്റസ്ഥലത്തുനിന്ന്അവെനവിരട്ടി പുറത്താക്കും.

28
1െവള്ളിയ്ക്ക് ഒരു ഉത്ഭവസ്ഥാനവും
െപാന്ന്ഊതിക്കഴിക്കുവാൻ ഒരുസ്ഥലവും ഉണ്ട.്
2ഇരുമ്പ് മണ്ണിൽനിെന്നടുക്കുന്നു;
കല്ല രുക്കി െചെമ്പടുക്കുന്നു.
3മനുഷ്യൻഅന്ധകാരത്തിന് ഒരുഅതിർവയ്ക്കുന്നു;
കൂരിരുളിെലയുംഅന്ധതമസ്സിെലയും കല്ലിെന
അേങ്ങയറ്റംവെര േശാധനെചയ്യന്നു.
4താമസമുള്ളസ്ഥലത്തുനിന്ന് ദൂെരഅവർകുഴികുത്തുന്നു;
നടന്നുേപാകുന്നമനുഷ്യന്അവർ മറന്നു േപായവർതെന്ന;
മനുഷ്യർക്ക് അകെല അവർ തൂങ്ങി ആടുന്നു. 5 ഭൂമിയിൽനിന്ന് ആഹാരം

ഉണ്ടാകുന്നു;
അതിെന്റ ഉൾഭാഗം തീെകാെണ്ടന്നേപാെല മറിയുന്നു.
6അതിെലപാറകൾനീലരത്നത്തിെന്റ ഉല്പത്തിസ്ഥാനം;
സ്വർണ്ണെപ്പാടിയുംഅതിൽ ഉണ്ട.്
7അതിെന്റപാതകഴുകൻഅറിയുന്നില്ല;
പരുന്തിെന്റകണ്ണ്അതിെനകണ്ടിട്ടില്ല.
8 േഘാരകാട്ട മൃഗങ്ങൾഅതിൽചവിട്ടിയിട്ടില്ല;
ഭീകരസിംഹംഅതിെലനടന്നിട്ട മില്ല.
9അവർതീക്കൽപാറയിേലക്ക്ൈകനീട്ട ന്നു;
† 27. 15 അവരുെട വിധവമാർഅവെന്റവിധവമാർ ‡ 27. 22 ആകാറ്റ്ൈദവം
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പർവ്വതങ്ങെളഅവർ േവേരാെട മറിച്ച കളയുന്നു.
10അവർപാറകള െടഇടയിൽകൂടി ചാലുകൾെവട്ട ന്നു;
അവരുെടകണ്ണ് വിലേയറിയവസ്തുക്കെളെയല്ലാം കാണുന്നു.
11അവർനീെരാഴുക്കുകെള ഒഴുകാത്തവിധംതടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു;
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവെയഅവർ െവളിച്ചത്ത് െകാണ്ടുവരുന്നു.
12എന്നാൽജ്ഞാനംഎവിെടകണ്ടുകിട്ട ം?
വിേവകത്തിെന്റ ഉത്ഭവസ്ഥാനംഎവിെട?
13അതിെന്റവില മനുഷ്യൻഅറിയുന്നില്ല;
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത്അതിെനകെണ്ടത്തുന്നില്ല.
14അത്എന്നിൽഇല്ലഎന്ന്ആഴേമറിയസമു്രദം പറയുന്നു;
അത്എെന്റപക്കൽഇല്ലഎന്ന്കടലും പറയുന്നു.
15സ്വർണ്ണം െകാടുത്താൽഅത് കിട്ട ന്നതല്ല;
അതിെന്റവിലയായി െവള്ളിതൂക്കിെക്കാടുക്കാറില്ല.
16ഓഫീർെപാേന്നാവിലേയറിയ േഗാേമദകേമാ
നീലരത്നേമാ ഒന്നുംഅതിന് പകരമാകുകയില്ല;
17സ്വർണ്ണവുംസ്ഫടികവുംഅതിന് തുല്ല മല്ല;
തങ്കആഭരണങ്ങൾപകരം െകാടുത്ത്അത് േനടാൻകഴിയുകയില്ല.
18പവിഴത്തിെന്റയും പള ങ്കിെന്റയും േപര് പറയുകയും േവണ്ടാ;
ജ്ഞാനത്തിെന്റവില മുത്തുകേളക്കാൾഅധികമാണ.്
19എേത്യാപ്യയിെല പുഷ്യരാഗംഅതിേനാട് സമമല്ല;
തങ്കംെകാണ്ട്അതിെന്റവില മതിക്കാകുന്നതുമല്ല.
20പിെന്നജ്ഞാനംഎവിെടനിന്ന് വരുന്നു?
വിേവകത്തിെന്റ ഉത്ഭവസ്ഥാനംഎവിെട?
21അത്സകലജീവികള െടയും കണ്ണ കൾക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ആകാശത്തിെലപക്ഷികൾക്ക്അത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
22ഞങ്ങള െട െചവിെകാണ്ട്അതിെനപ്പറ്റി േകട്ടിട്ട ണ്ട്
എന്ന് നാശവും* മരണവും പറയുന്നു.
23ൈദവംഅതിേലക്കുള്ളവഴിഅറിയുന്നു;
അതിെന്റ ഉത്ഭവസ്ഥാനംഅവിടുേത്തക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട.്
24ൈദവം ഭൂമിയുെടഅറ്റങ്ങളിേലക്ക് േനാക്കുന്നു;
ആകാശത്തിെന്റകീെഴല്ലാം കാണുന്നു.
25ൈദവംകാറ്റിെനതൂക്കിേനാക്കുകയും
െവള്ളത്തിെന്റഅളവ് നിശ്ചയിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
26ൈദവം മഴയ്ക്ക് ഒരു നിയമവും
ഇടിമിന്നലിന് ഒരു വഴിയും ഉണ്ടാക്കിയേപ്പാൾ
27അവിടുന്ന്അത് കണ്ട് വർണ്ണിക്കുകയും
അത്സ്ഥാപിച്ച് പരിേശാധിക്കുകയും െചയ്തു.
28കർത്താവിേനാടുള്ള ഭക്തിതെന്നജ്ഞാനം;
േദാഷംഅകന്ന് നടക്കുന്നത് തെന്നവിേവകം
എന്ന്ൈദവം മനുഷ്യേനാട്അരുളിെച്ചയ്തു.

29
1ഇേയ്യാബ് പിെന്നയും പറഞ്ഞത:്

* 28. 22 നാശവുംഅബേദ്ദാന് 
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2 “അേയ്യാപണ്ടെത്തമാസങ്ങളിെലേപ്പാെല
ൈദവംഎെന്നപരിപാലിച്ച നാള കളിെലേപ്പാെല
ഞാൻആെയങ്കിൽെകാള്ളാമായിരുന്നു.
3അന്ന്അവിടുെത്തദീപംഎെന്റതലയ്ക്കുമീെത ്രപകാശിച്ച ;
അവിടുെത്തെവളിച്ചത്താൽഞാൻഇരുട്ടിൽകൂടി നടന്നു.
4എെന്റകൂടാരത്തിന്ൈദവത്തിെന്റസഖ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു;
സർവ്വശക്തൻഎേന്നാടുകൂടി വസിക്കുകയും
5എെന്റമക്കൾഎെന്റചുറ്റ ം ഇരിക്കുകയും െചയ്ത
എെന്റശുഭകാലത്തിെലേപ്പാെലഞാൻആെയങ്കിൽെകാള്ളാമായിരുന്നു.
6അന്ന്ഞാൻഎെന്റകാലുകൾെവണ്ണെകാണ്ട് കഴുകി;
പാറഎനിയ്ക്ക്ൈതലനദികെള ഒഴുക്കിത്തന്നു.
7ഞാൻപുറെപ്പട്ട് പട്ടണത്തിേലക്കുള്ളപടിവാതില്ക്കൽെചന്നു.
വിശാലസ്ഥലത്ത്എെന്റഇരിപ്പിടം വയ്ക്കുേമ്പാൾ
8യൗവ്വനക്കാർഎെന്നകണ്ടിട്ട് ഒളിക്കും;
വൃദ്ധന്മാർഎഴുേന്നറ്റ നില്ക്കും.
9 ്രപഭുക്കന്മാർസംസാരം നിർത്തി,
ൈകെകാണ്ട് വായ് െപാത്തും.
10 േ്രശഷ്ഠന്മാരുെടശബ്ദംഅടങ്ങും;
അവരുെട നാവ്അണ്ണാേക്കാടു പറ്റ ം.
11എെന്റവാക്ക് േകട്ട െചവിഎെന്നവാഴ്ത്തും;
എെന്നകണ്ടകണ്ണ്എനിയ്ക്ക്സാക്ഷ്യം നല്കും.
12നിലവിളിച്ചഎളിയവെനയുംഅനാഥെനയും
തുണയറ്റവെനയുംഞാൻവിടുവിച്ച .
13നശിക്കുമാറായവെന്റഅനു്രഗഹംഎെന്റ േമൽവന്നു;
വിധവയുെടഹൃദയെത്തഞാൻസേന്താഷംെകാണ്ട്ആലപിക്കുമാറാക്കി.
14ഞാൻനീതിെയധരിച്ച ;അത്എെന്റഉടുപ്പായിരുന്നു;
എെന്റന്യായം *ഉത്തരീയവും തലപ്പാവും േപാെലയായിരുന്നു.
15ഞാൻകുരുടന് കണ്ണ ം
മുടന്തന് കാലുംആയിരുന്നു.
16ദരി്രദന്മാർക്ക്ഞാൻഅപ്പനായിരുന്നു;
ഞാൻഅറിയാത്തവെന്റവ്യവഹാരം പരിേശാധിച്ച .
17നീതിെകട്ടവെന്റഅണപ്പല്ല്ഞാൻതകർത്തു;
അവെന്റപല്ലിനിടയിൽനിന്ന് ഇരെയപറിെച്ചടുത്തു.
18 എെന്റ കൂട്ടിൽവച്ച് ഞാൻ മരിക്കും; േഹാൽപക്ഷിെയേപ്പാെല ഞാൻ

ദീർഘായുേസ്സാെട ഇരിക്കും.
19എെന്റ േവര് െവള്ളംവെരപടർന്നുെചല്ല ന്നു;
എെന്റെകാമ്പിേന്മൽമഞ്ഞ് രാപാർക്കുന്നു.
20എെന്റമഹത്വംഎന്നിൽപച്ചയായിരിക്കുന്നു;
എെന്റവില്ല്എെന്റകയ്യിൽപുതിയതായിരിക്കുംഎന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു.
21മനുഷ്യർകാത്തിരുന്ന്എെന്റവാക്ക് േകൾക്കും;
എെന്റആേലാചന േകൾക്കുവാൻ മിണ്ടാെതയിരിക്കും.
22ഞാൻസംസാരിച്ചേശഷംഅവർ മിണ്ടുകയില്ല;

* 29. 14 ഉത്തരീയം - േമൽക്കുപ്പായം
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എെന്റെമാഴിഅവരുെട േമൽമഴേപാെലഇറ്റിറ്റ് വീഴും.
23മഴയ്ക്ക്എന്നേപാെലഅവർഎനിക്കായി കാത്തിരിക്കും;
പിന്മഴയ്െക്കന്നേപാെലഅവർവായ്പിളർക്കും.
24അവർ ്രപതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻഅവെര േനാക്കി പുഞ്ചിരിതൂകി;
എെന്റമുഖ്രപസാദംഅവർതള്ളിക്കളയുകയുമില്ല.
25ഞാൻഅവരുെട വഴി തിരെഞ്ഞടുത്ത് തലവനായി ഇരിക്കും;
ൈസന്യസേമതനായ രാജാവിെനേപ്പാെലയും
ദുഃഖിതന്മാെരആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവെനേപ്പാെലയുംഞാൻവസിക്കും.

30
1ഇേപ്പാൾഎന്നിലും ്രപായംകുറഞ്ഞവർഎെന്നേനാക്കി ചിരിക്കുന്നു;
അവരുെടഅപ്പന്മാെരഎെന്റആട്ടിൻകൂട്ടത്തിെന്റനായ്ക്കേളാടുകൂടി
ആക്കുവാൻ േപാലുംഞാൻനിരസിക്കുമായിരുന്നു.
2അവരുെടകയ്യ റ്റംെകാണ്ട്എനിക്ക്എന്ത് ്രപേയാജനം?
അവരുെടയൗവ്വനശക്തിനശിച്ച േപായേല്ലാ.
3ബുദ്ധിമുട്ട ം വിശപ്പ ംെകാണ്ട്അവർ െമലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ശൂന്യേദശത്തിെന്റയും നിർജ്ജനേദശത്തിെന്റയും ഇരുട്ടിൽ
അവർവരണ്ടനിലംകാർന്നുതിന്നുന്നു.
4അവർകുറ്റിക്കാട്ടിൽ മണൽചീര പറിക്കുന്നു;
കാട്ട കിഴങ്ങ്അവർക്ക്ആഹാരമായിരിക്കുന്നു.
5ജനമദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന്അവെരഓടിച്ച കളയുന്നു;
കള്ളെനേപ്പാെലഅവെരആട്ടിക്കളയുന്നു.
6താഴ്വരപ്പിളർപ്പ കളിൽഅവർവസിേക്കണ്ടിവരുന്നു;
മൺകുഴികളിലും പാറയുെട ഗുഹകളിലും തെന്ന.
7കുറ്റിക്കാട്ടിൽഅവർകഴുതകെളേപ്പാെലകുതറുന്നു;
കുറ്റിെച്ചടിയുെടകീഴിൽഅവർഒന്നിച്ച കൂടുന്നു.
8അവർ േഭാഷന്മാരുെട മക്കൾ,നീചന്മാരുെട മക്കൾ;
അവെര േദശത്തുനിന്ന് ചമ്മട്ടിെകാണ്ട്അടിേച്ചാടിക്കുന്നു.
9എന്നാൽഇേപ്പാൾഞാൻഅവരുെട പാട്ടായിരിക്കുന്നു;
അവർക്ക് പഴെഞ്ചാല്ലായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
10അവർഎെന്നഅറച്ച്അകന്നുനില്ക്കുന്നു;
എെന്റമുഖത്ത്തുപ്പ വാൻശങ്കിക്കുന്നില്ല.
11ൈദവംതെന്റകയർഅഴിച്ച്എെന്ന േക്ലശിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട്
അവർഎെന്റമുമ്പിൽകടിഞ്ഞാൺഅയച്ച വിട്ടിരിക്കുന്നു.
12വലത്തുഭാഗത്ത് നീചന്മാർഎഴുേന്നറ്റ്എെന്നതുരത്തുന്നു
അവർനാശമാർഗ്ഗങ്ങെളഎെന്റ േനെരനിരത്തുന്നു.
13അവർഎെന്റപാതെയനശിപ്പിക്കുന്നു;
അവർതെന്നതുണയറ്റവർആയിരിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റഅപായത്തിനായി ്രശമിക്കുന്നു.
14വിസ്താരമുള്ളവിടവിൽകൂടിഎന്നേപാെലഅവർആ്രകമിച്ച വരുന്നു;
ഇടിഞ്ഞുവീണതിെന്റനടുവിൽക്കൂടിഅവർഎെന്റ േമൽഉരുണ്ടുകയറുന്നു.
15ഭീകരതകൾഎെന്റ േനെരതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
കാറ്റ േപാെലഎെന്റമഹത്വെത്തപാറ്റിക്കളയുന്നു;
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എെന്റഐശ്വര്യവും േമഘംേപാെലകടന്നുേപാകുന്നു.
16ഇേപ്പാൾഎെന്റ ്രപാണൻഎെന്റഉള്ളിൽതൂകിേപ്പാകുന്നു;
കഷ്ടകാലംഎെന്നപിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
17രാ്രതിഎെന്റഅസ്ഥികെളതുളെച്ചടുത്തുകളയുന്നു;
എെന്നകാർന്നുതിന്നുന്നവർ ഉറങ്ങുന്നതുമില്ല.
18ൈദവത്തിെന്റ ഉ്രഗബലത്താൽഎെന്റവസ്്രതം വിരൂപമായിരിക്കുന്നു;
*അങ്കിയുെടകഴുത്തുേപാെലഎേന്നാട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു.
19അവിടുന്ന്എെന്നെചളിയിൽഇട്ടിരിക്കുന്നു;
ഞാൻെപാടിക്കും ചാരത്തിനും തുല്യമായിരിക്കുന്നു.
20ഞാൻൈദവേത്താട് നിലവിളിക്കുന്നു;അവിടുന്ന് ഉത്തരംഅരുള ന്നില്ല;
ഞാൻഎഴുേന്നറ്റ നില്ക്കുന്നു;അവിടുന്ന്എെന്നതുറിച്ച േനാക്കുന്നേതയുള്ള .
21അവിടുന്ന്എെന്റ േനെര ്രകൂരനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
അവിടുെത്തകയ്യ െടശക്തിയാൽഅവിടുന്ന്എെന്നപീഡിപ്പിക്കുന്നു.
22അവിടുന്ന്എെന്നകാറ്റിൻപുറത്ത്കയറ്റിഓടിക്കുന്നു;
െകാടുങ്കാറ്റിൽഅവിടുന്ന്എെന്നലയിപ്പിച്ച കളയുന്നു.
23മരണത്തിേലക്കുംസകലജീവികള ം െചന്നുേചരുന്നവീട്ടിേലക്കും
അവിടുന്ന്എെന്നെകാണ്ടുേപാകുെമന്ന്ഞാൻഅറിയുന്നു.
24എങ്കിലും വീഴുേമ്പാൾആരുംൈകനീട്ട കയില്ലേയാ?
അപായത്തിൽെപട്ടവൻനിലവിളിക്കുകയില്ലേയാ?
25കഷ്ടകാലം വന്നവനുേവണ്ടിഞാൻകരഞ്ഞിട്ടില്ലേയാ?
എളിയവനു േവണ്ടിഎെന്റമനസ്സ് വ്യസനിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
26ഞാൻനന്മയ്ക്ക് േനാക്കിയിരുന്നേപ്പാൾതിന്മവന്നു.
െവളിച്ചത്തിനായി കാത്തിരുന്നേപ്പാൾഇരുട്ട് വന്നു.
27എെന്റഹൃദയംഇളകി മറിയുന്നു;
കഷ്ടകാലംഎനിയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു.
28ഞാൻകറുത്തവനായി നടക്കുന്നു; െവയിൽ െകാണ്ടല്ലതാനും;
ഞാൻസഭയിൽഎഴുേന്നറ്റ് സഹായത്തിനായി നിലവിളിക്കുന്നു.
29ഞാൻകുറുക്കന്മാർക്ക്സേഹാദരനും
ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾക്ക്കൂട്ടാളിയുംആയിരിക്കുന്നു.
30എെന്റത്വക്ക് കറുത്ത് െപാളിഞ്ഞുവീഴുന്നു;
എെന്റഅസ്ഥി ഉഷ്ണംെകാണ്ട് കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
31എെന്റകിന്നരനാദം വിലാപമായും
എെന്റകുഴലൂത്ത് കരച്ചിലായും തീർന്നിരിക്കുന്നു.

31
1ഞാൻഎെന്റകണ്ണ മായി ഒരു നിയമം െചയ്തു;
പിെന്നഞാൻഒരു കന്യകെയ േനാക്കുന്നെതങ്ങെന?
2എന്നാൽേമലിൽനിന്ന്ൈദവം നല്കുന്നഓഹരിയും
ഉയരത്തിൽനിന്ന്സർവ്വശക്തൻതരുന്നഅവകാശവുംഎന്ത?്
3നീതിെകട്ടവന്അപായവും
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർക്ക് വിപത്തുമല്ലേയാ?
4എെന്റവഴികൾൈദവംകാണുന്നില്ലേയാ?
എെന്റകാലടികെളല്ലാംഎണ്ണന്നില്ലേയാ?

* 30. 18 അങ്കി -പുറങ്കുപ്പായം
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5ഞാൻകപടത്തിൽനടന്നുെവങ്കിൽ,
എെന്റകാൽവഞ്ചനയ്ക്ക്ഓടിെയങ്കിൽ -
6ൈദവംഎെന്റപരമാർത്ഥതഅറിേയണ്ടതിന്
ഒത്ത ്രതാസിൽഎെന്നതൂക്കിേനാക്കുമാറാകെട്ട -
7എെന്റകാലടി വഴിവിട്ട് മാറിെയങ്കിൽ,
എെന്റഹൃദയംഎെന്റകണ്ണിെനപിന്തുടർന്നുെവങ്കിൽ,
വല്ലകറയുംഎെന്റൈകയ്ക്ക് പറ്റിെയങ്കിൽ,
8ഞാൻവിതച്ചത് മെറ്റാരുവൻതിന്നെട്ട;
എെന്റവിളകൾനിർമ്മൂലമാക്കെപ്പടെട്ട.
9എെന്റഹൃദയം ഒരുസ്്രതീയിൽ ്രഭമിച്ച േപാെയങ്കിൽ,
കൂട്ട കാരെന്റവാതില്ക്കൽഞാൻപതിയിരുന്നുഎങ്കിൽ,
10എെന്റഭാര്യ മെറ്റാരുത്തന് മാവ് െപാടിക്കെട്ട;
അന്യർഅവള െടേമൽപതുങ്ങെട്ട.
11അത് മഹാപാതകമല്ലേയാ,
ന്യായാധിപന്മാർശിക്ഷിേക്കണ്ടകുറ്റമേ്രത;
12അത് നരകപര്യന്തം ദഹിപ്പിക്കുന്നതീയാകുന്നു;
അത്ഞാൻ േനടിയെതല്ലാം നിർമ്മൂലമാക്കും.
13എെന്റദാസേനാ ദാസിേയാഎേന്നാട് വാദിച്ചിട്ട്
ഞാൻഅവരുെട ന്യായം തള്ളിക്കളെഞ്ഞങ്കിൽ,
14ൈദവം എെന്ന കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ എന്ത്

െചയ്യ ം?
അവിടുന്ന് ന്യായം വിധിക്കുവാൻവരുേമ്പാൾഞാൻഎന്തുത്തരം പറയും?
15ഗർഭത്തിൽഎെന്നഉരുവാക്കിയവനല്ലേയാഅവെരയും ഉരുവാക്കിയത?്
ഉദരത്തിൽഞങ്ങെളനിർമ്മിച്ചത് ഒരുവനല്ലേയാ? 16 ദരി്രദന്മാരുെടആ്രഗഹം

ഞാൻമുടക്കിെയങ്കിൽ,
വിധവയുെടകണ്ണിെനഞാൻക്ഷീണിപ്പിെച്ചങ്കിൽ,
17അനാഥന് െകാടുക്കാെത
ഞാൻതനിെയഎെന്റആഹാരംകഴിെച്ചങ്കിൽ -
18ബാല്യംമുതൽഞാൻഅപ്പൻഎന്നേപാെലഅവെനവളർത്തുകയും
ജനിച്ചത് മുതൽഅവെളപരിപാലിക്കയും െചയ്തുവേല്ലാ -
19ഒരുവൻവസ്്രതമില്ലാെതനശിച്ച േപാകുന്നേതാ
ദരി്രദൻപുതപ്പില്ലാെതഇരിക്കുന്നേതാഞാൻകണ്ടിട്ട്
20അവെന്റമനസ്സ്എെന്നഅനു്രഗഹിച്ചിെല്ലങ്കിൽ,
എെന്റആടുകള െട േരാമംെകാണ്ട്അവന് കുളിർ മാറിയിെല്ലങ്കിൽ,
21പട്ടണവാതില്ക്കൽഎനിയ്ക്ക്സഹായം ഉെണ്ടന്ന് കണ്ടിട്ട്
ഞാൻഅനാഥെന്റ േനെരകേയ്യാങ്ങിെയങ്കിൽ,
22എെന്റഭുജം േതാൾപലകയിൽനിന്ന് വീഴെട്ട;
എെന്റകയ്യ െടസന്ധിബന്ധംവിട്ട േപാകെട്ട.
23ൈദവംഅയച്ചവിപത്ത്എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിരുന്നു;
അവിടുെത്ത ്രപഭാവം നിമിത്തംഎനിക്ക് ഒന്നിനും കഴിവില്ലാെതയായി.
24ഞാൻെപാന്ന്എെന്റശരണമാക്കിെയങ്കിൽ,
തങ്കേത്താട് നീഎെന്റആ്രശയംഎന്ന് പറഞ്ഞുെവങ്കിൽ,
25എെന്റധനംവളെരയായിരിക്കുകെകാണ്ടും
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എെന്റ ൈക അധികം സമ്പാദിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ടും ഞാൻ
സേന്താഷിച്ച െവങ്കിൽ,

26സൂര്യൻജ്വലിക്കുന്നേതാ
ച്രന്ദൻ േശാഭേയാെട ്രപകാശിക്കുന്നേതാകണ്ടിട്ട്
27എെന്റഹൃദയം ഗൂഢമായി വശീകരിക്കെപ്പടുകയും
എെന്റവായ്എെന്റൈകചുംബിക്കുകയും െചയ്തുെവങ്കിൽ,
28അത് ന്യായാധിപന്മാർശിക്ഷിേക്കണ്ടകുറ്റംഅേ്രത;
അതിനാൽ ഉയരത്തിെലൈദവെത്തഞാൻനിേഷധിച്ച എന്നുവരുമേല്ലാ.
29എെന്റൈവരിയുെട നാശത്തിൽഞാൻസേന്താഷിക്കുകേയാ,
അവെന്റഅനർത്ഥത്തിൽഞാൻനിഗളിക്കുകേയാ െചയ്തുഎങ്കിൽ -
30അവെന്റ ്രപാണനാശംഇച്ഛിച്ച് ശാപം െചാല്ലി പാപം െചയ്യ വാൻ
എെന്റനാവിെന ഒരിക്കലുംസമ്മതിച്ചിട്ടില്ല -
31അവെന്റ േമശയിൽനിന്ന് മാംസംതിന്ന് തൃപ്തി വരാത്തവർആര്?
32എന്നിങ്ങെനഎെന്റകൂടാരത്തിെലആള കൾപറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ -
പരേദശി െതരുവീഥിയിൽ രാപാർേക്കണ്ടിവന്നിട്ടില്ല;
വഴിേപാക്കന്ഞാൻഎെന്റവാതിൽതുറന്നുെകാടുത്തു -
33ഞാൻആദാമിെനേപ്പാെലഎെന്റലംഘനം മറച്ച്
എെന്റഅകൃത്യം മനസ്സിൽഒളിപ്പിെച്ചങ്കിൽ,
34മഹാപുരുഷാരെത്തശങ്കിക്കുകെകാണ്ടും
കുടുംബങ്ങള െട നിന്ദഎെന്ന ്രഭമിപ്പിക്കുകെകാണ്ടും
ഞാൻവാതിലിന് പുറത്തിറങ്ങാെത മിണ്ടാതിരുന്നുഎങ്കിൽ -
35അേയ്യാ,എെന്റസങ്കടം േകൾക്കുന്നവൻ
ഉണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു!
ഇതാ,എെന്റഒപ്പ്!സർവ്വശക്തൻഎനിക്ക് ഉത്തരം നല്കുമാറാകെട്ട.
എെന്റ ്രപതിേയാഗിഎഴുതിയകുറ്റപ്രതംകിട്ടിെയങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു!
36അത്ഞാൻഎെന്റചുമലിൽവഹിക്കുമായിരുന്നു;
ഒരു കിരീടമായിട്ട്അത്അണിയുമായിരുന്നു.
37എെന്റകാലടികള െടകണക്ക്ഞാൻഅവെന േബാധിപ്പിക്കും;
ഒരു ്രപഭുഎന്നേപാെലഞാൻഅവേനാട്അടുക്കും.
38എെന്റനിലംഎനിെക്കതിെര നിലവിളിക്കുകേയാ
അതിെന്റ ഉഴവു ചാലുകൾഒന്നിച്ച് കരയുകേയാ െചയ്തുെവങ്കിൽ,
39വിലെകാടുക്കാെതഞാൻഅതിെന്റവിളവ് തിന്നുകേയാ
അതിെന്റ ഉടമകള െട ്രപാണൻ േപാകുവാൻസംഗതിയാക്കുകേയാ െചയ്തു

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

32
1അങ്ങെന ഇേയ്യാബിന് സ്വയം നീതിമാനായി േതാന്നിയതുെകാണ്ട് ഈ
മൂന്നു പുരുഷന്മാർ അവേനാട് വാദിക്കുന്നത് മതിയാക്കി. 2 അേപ്പാൾ
രാംവംശത്തിൽ ബൂസ്യനായ ബറേഖലിെന്റ മകൻ എലീഹൂവിെന്റ

* 31. 40 5 മീറ്റേറാളം ഉയരം വയ്ക്കുന്ന, മുള്ള കളള്ളഒരു കുറ്റിെച്ചടിയാണ് കാരമുള്ള്.
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േകാപം ജ്വലിച്ച ; ൈദവേത്തക്കാൾ തേന്നത്താൻ നീതീകരിച്ചതുെകാണ്ട്
ഇേയ്യാബിെന്റ േനെര അവെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ച . 3 അവെന്റ മൂന്ന്
സ്േനഹിതന്മാർക്ക് ഇേയ്യാബിെന്റ കുറ്റം െതളിയിക്കുവാൻ തക്ക ഉത്തരം
കാണാൻ കഴിയാഞ്ഞതുെകാണ്ട് അവരുെട േനെരയും അവെന്റ േകാപം
ജ്വലിച്ച . 4 എന്നാൽ അവർ തെന്നക്കാൾ ്രപായമുള്ളവരായതുെകാണ്ട്
എലീഹൂ ഇേയ്യാബിേനാട് സംസാരിക്കുവാൻ താമസിച്ച . 5 ആ മൂന്ന്
പുരുഷന്മാർക്കും ഉത്തരം മുട്ടിേപ്പായി എന്ന് കണ്ടേപ്പാൾ എലീഹൂവിെന്റ
േകാപം ജ്വലിച്ച . 6അങ്ങെന ബൂസ്യനായ ബറേഖലിെന്റ മകൻ എലീഹൂ
പറഞ്ഞത്:
“ഞാൻ ്രപായംകുറഞ്ഞവനും നിങ്ങൾവൃദ്ധന്മാരുംആകുന്നു;
അതുെകാണ്ട്ഞാൻശങ്കിച്ച ,അഭി്രപായം പറയുവാൻതുനിഞ്ഞില്ല.
7 ്രപായമുള്ളവർ സംസാരിക്കുകയും വേയാധികർ ജ്ഞാനം

ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യെട്ട
എന്നിങ്ങെനഞാൻവിചാരിച്ച . 8എന്നാൽമനുഷ്യരിൽആത്മാവുണ്ടേല്ലാ;
സർവ്വശക്തെന്റശ്വാസംഅവർക്ക് വിേവകം നല്കുന്നു.
9 ്രപായം െചന്നവർആകുന്നുജ്ഞാനികൾഎന്നില്ല;
വൃദ്ധന്മാരാകുന്നു ന്യായേബാധമുള്ളവർഎന്നുമില്ല.
10അതുെകാണ്ട്ഞാൻപറയുന്നത:്
എെന്റവാക്ക് േകട്ട െകാള്ള വിൻ;
ഞാനുംഎെന്റഅഭി്രപായം ്രപസ്താവിക്കാം.
11ഞാൻനിങ്ങള െടവാക്ക് ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
നിങ്ങൾഎന്ത് പറയുെമന്ന്ആേലാചിച്ച്
നിങ്ങള െടവാദങ്ങൾക്ക്ഞാൻ ്രശദ്ധനൽകി.
12നിങ്ങൾപറഞ്ഞതിന്ഞാൻ ്രശദ്ധെകാടുത്തു;
ഇേയ്യാബിന് േബാധം വരുത്തുവാേനാ
അവെന്റെമാഴികൾക്ക് ഉത്തരം പറയുവാേനാ നിങ്ങളിൽആരുമില്ല.
13 ‘ഞങ്ങൾജ്ഞാനംകണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു: മനുഷ്യനല്ല,ൈദവംതെന്ന
അവെനജയിക്കും’എന്ന് നിങ്ങൾപറയരുത.്
14എനിെക്കതിെരയല്ലേല്ലാഅവൻതെന്റവാക്കുകൾ ്രപേയാഗിച്ചത;്
നിങ്ങള െടവചനങ്ങൾെകാണ്ട്ഞാൻഅവേനാട് ഉത്തരം പറയുകയുമില്ല.
15അവർപരി്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നു; ഉത്തരം പറയുന്നില്ല;
അവർക്ക് വാക്ക് മുട്ടിേപ്പായി.
16അവർഉത്തരംപറയാെതശാന്തമായി നില്ക്കുന്നു;
അവർസംസാരിക്കാത്തതുെകാണ്ട്ഞാൻകാത്തിരിക്കണേമാ?
17എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്ഞാനും പറയും;
എെന്റഅഭി്രപായംഞാൻ ്രപസ്താവിക്കും.
18ഞാൻെമാഴികൾെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എെന്റഉള്ളിെലആത്മാവ്എെന്നനിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു.
19എെന്റഹൃദയംഅടച്ച വച്ചവീഞ്ഞുപാ്രതം േപാെലആയിരിക്കുന്നു;
അത് പുതിയതുരുത്തികൾേപാെല െപാട്ടാറായിരിക്കുന്നു.
20എനിക്ക് ഉേന്മഷംവേരണ്ടതിന്ഞാൻസംസാരിക്കും;
എെന്റഅധരംതുറന്ന് ഉത്തരം പറയും.
21ഞാൻഒരുവെന്റയും പക്ഷംപിടിക്കുകയില്ല;
ആേരാടും മുഖസ്തുതി പറയുകയുമില്ല.
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22മുഖസ്തുതി പറയുവാൻഎനിക്ക്അറിഞ്ഞുകൂടാ;
അങ്ങെനെചയ്താൽഎെന്റ ്രസഷ്ടാവ് േവഗത്തിൽഎെന്നനീക്കിക്കളയും.

33
1ഇേയ്യാേബ,എെന്റസംഭാഷണം േകട്ട െകാള്ള ക;
എെന്റസകലവാക്കുകള ം ്രശദ്ധിച്ച െകാള്ള ക.
2ഇതാ,ഞാൻഇേപ്പാൾഎെന്റവായ് തുറക്കുന്നു;
എെന്റവായിൽഎെന്റനാവ്സംസാരിക്കുന്നു.
3എെന്റവാക്കുകൾഎെന്റഉള്ളിെലസത്യം െവളിവാക്കും.
എെന്റഅധരങ്ങൾഅറിയുന്നത്അവപരമാർത്ഥമായി ്രപസ്താവിക്കും.
4ൈദവത്തിെന്റആത്മാവ്എെന്നസൃഷ്ടിച്ച ;
സർവ്വശക്തെന്റശ്വാസംഎനിക്ക് ജീവെനതരുന്നു.
5നിനക്ക് കഴിയുെമങ്കിൽഎേന്നാട് ്രപതിവാദിക്കുക;
സന്നദ്ധനായിഎെന്റമുമ്പിൽനിന്നുെകാള്ള ക.
6ഇതാ,നിെന്നേപ്പാെലഞാനുംൈദവത്തിനുള്ളവൻ;
എെന്നയും മണ്ണ െകാണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.
7എെന്റഭീഷണി നിെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല;
എെന്റ േ്രപരണനിനക്ക് ഭാരമായിരിക്കുകയുമില്ല.
8ഞാൻ േകൾെക്കനീ പറഞ്ഞതും
നിെന്റവാക്ക്ഞാൻ േകട്ടതുംഎെന്തന്നാൽ:
9 ‘ഞാൻലംഘനംഇല്ലാത്തനിർമ്മലൻ;
ഞാൻനിർേദ്ദാഷി;എന്നിൽഅകൃത്യവുമില്ല.
10ൈദവംഎെന്നആ്രകമിക്കാൻഅവസരംകണ്ടുപിടിക്കുന്നു;
എെന്നഅവിടുെത്തശ്രതുവായി വിചാരിക്കുന്നു.
11അവിടുന്ന്എെന്റകാലുകെളആമത്തിൽഇടുന്നു;
എെന്റപാതകെളല്ലാംസൂക്ഷിച്ച േനാക്കുന്നു.’
12ഇതിന്ഞാൻനിേന്നാട് ഉത്തരം പറയാം:
‘ഇതിൽനീ നീതിമാൻഅല്ല;ൈദവം മനുഷ്യേനക്കാൾവലിയവനല്ലേയാ.
13നീൈദവേത്താട്എന്തിന് വാദിക്കുന്നു?
തെന്റകാര്യങ്ങളിൽഒന്നിനുംഅവിടുന്ന് ഉത്തരം*പറയുന്നില്ലേല്ലാ.
14ഒേന്നാ രേണ്ടാവട്ടംൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു;
മനുഷ്യൻഅത് കൂട്ടാക്കുന്നില്ലതാനും.
15ഗാഢനി്രദ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുേമ്പാൾ,
അവർകിടക്കേമൽനി്രദെകാള്ള േമ്പാൾ,
സ്വപ്നത്തിൽ, രാ്രതിദർശനത്തിൽതെന്ന,
16അവിടുന്ന് മനുഷ്യരുെട െചവി തുറക്കുന്നു;
അവെര മുന്നറിയിപ്പ കൾെകാണ്ട് ഭയെപ്പടുത്തുന്നു.
17മനുഷ്യെനഅവെന്റ ദുഷ്കർമ്മത്തിൽനിന്ന്അകറ്റ വാനും
പുരുഷെനഗർവ്വത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനും തെന്ന.
18അവിടുന്ന് കുഴിയിൽനിന്ന്അവെന്റ ്രപാണെനയും
വാളാൽനശിക്കാെതഅവെന്റജീവെനയും രക്ഷിക്കുന്നു.
19തെന്റകിടക്കേമൽഅവൻേവദനയാൽശിക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു;

* 33. 13 ഉത്തരംഅവെന്റ ്രപവര് ത്തികെളക്കുറിച്ച ഒരു ഉത്തരവും പറയുന്നില്ല
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അവെന്റഅസ്ഥികളിൽഇടവിടാെതയാതന ഉണ്ട്.
20അതുെകാണ്ട്അവെന്റജീവൻഅപ്പവും
അവെന്റ ്രപാണൻസ്വാദുേഭാജനവും െവറുക്കുന്നു.
21അവെന്റമാംസംക്ഷയിച്ച് കാണാനില്ലാെതയായിരിക്കുന്നു;
കാണനില്ലാതിരുന്നഅവെന്റഅസ്ഥികൾെപാങ്ങിനില് ക്കുന്നു.
22അവെന്റ ്രപാണൻശവക്കുഴിക്കും
അവെന്റജീവൻനാശകന്മാർക്കുംഅടുത്തിരിക്കുന്നു.
23മനുഷ്യേനാട്അവെന്റധർമ്മംഅറിയിേക്കണ്ടതിന്
ആയിരത്തിൽ ഒരുവനായി മദ്ധ്യസ്ഥനായ ഒരു ദൂതൻ അവനുേവണ്ടി

ഉെണ്ടങ്കിൽ
24ദൂതൻഅവനിൽകൃപ േതാന്നി:
‘കുഴിയിൽഇറങ്ങാത്തവിധം ഇവെന രക്ഷിേക്കണേമ;
ഞാൻഒരു മറുവിലകണ്ടിരിക്കുന്നു’എന്നുപറയും
25അേപ്പാൾഅവെന്റ േദഹംയൗവ്വനൈചതന്യത്താൽപുഷ്ടിവയ്ക്കും;
അവൻബാല്യ്രപായത്തിേലക്ക് തിരിച്ച വരും.
26അവൻൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിക്കും;അവിടുന്ന്അവനിൽ ്രപസാദിക്കും;
തിരുമുഖെത്തഅവൻസേന്താഷേത്താെടകാണും;
ൈദവം മനുഷ്യന്അവെന്റവിജയം പകരം െകാടുക്കും.
27അവൻമനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽപാടി പറയുന്നത:്
‘ഞാൻപാപംെചയ്ത് േനരായുള്ളത് മറിച്ച കളഞ്ഞു;
അതിന്എേന്നാട് പകരം െചയ്തിട്ടില്ല.
28ൈദവംഎെന്റ ്രപാണെനകുഴിയിൽഇറങ്ങാത്തവിധം രക്ഷിച്ച ;
എെന്റജീവൻ ്രപകാശംകണ്ട്സേന്താഷിക്കുന്നു.
29ഇതാ,ൈദവം രണ്ടു മൂന്നു്രപാവശ്യം
ഇവെയല്ലം മനുഷ്യേനാട് െചയ്യന്നു.
30അവെന്റ ്രപാണെനകുഴിയിൽനിന്ന് കയേറ്റണ്ടതിനും
ജീവെന്റ ്രപകാശംെകാണ്ട്അവെന ്രപകാശിപ്പിേക്കണ്ടതിനും തെന്ന.
31ഇേയ്യാേബ, ്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക;
മിണ്ടാെതയിരിക്കുക;ഞാൻസംസാരിക്കാം.
32നിനക്ക് ഉത്തരം പറയുവാനുെണ്ടങ്കിൽപറയുക;
സംസാരിക്കുക;നിെന്നനീതീകരിക്കുവാൻആകുന്നുഎെന്റതാത്പര്യം.
33ഇെല്ലങ്കിൽ,നീഎെന്റവാക്ക് േകൾക്കുക;
മിണ്ടാതിരിക്കുക;ഞാൻനിനക്ക്ജ്ഞാനം ഉപേദശിച്ച തരാം”.

34
1എലീഹൂ പിെന്നയും പറഞ്ഞത്:

2 “ജ്ഞാനികേള,എെന്റവചനം േകൾക്കുവിൻ;
വിദ്വാന്മാേര,ഞാൻപറയുന്നത് േകൾക്കുവിൻ.
3നാവ്ആഹാരത്തിെന്റരുചിേനാക്കുന്നു;
െചവിേയാ വചനങ്ങെള േശാധനെചയ്യന്നു;
4ന്യായമായുള്ളത് നമുക്ക് തിരെഞ്ഞടുക്കാം;
നന്മയായുള്ളത് നമുക്കുതെന്നആേലാചിച്ചറിയാം.
5 ‘ഞാൻനീതിമാൻ,ൈദവംഎെന്റന്യായംതള്ളിക്കളഞ്ഞു;
എെന്റന്യായത്തിെനതിെരഞാൻ േഭാഷ്ക്ക് പറയണേമാ?
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6ലംഘനംഇല്ലാതിരുന്നിട്ട ംഎെന്റമുറിവ് സുഖമാകുന്നില്ല’
എന്നിങ്ങെനഇേയ്യാബ് പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
7ഇേയ്യാബിെനേപ്പാെലആെരങ്കിലുമുേണ്ടാ?
അവൻപരിഹാസെത്തെവള്ളംേപാെലകുടിക്കുന്നു;
8അവൻദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാേരാട് കൂട്ട കൂടുന്നു;
ദുർജ്ജനങ്ങേളാടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു.
9 ‘ൈദവേത്താട് നിരപ്പായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
മനുഷ്യന് ്രപേയാജനമിെല്ലന്ന’്അവൻപറഞ്ഞു.
10അതുെകാണ്ട് വിേവകികേള, േകട്ട െകാള്ള വിൻ;
ൈദവം ദുഷ്ടതേയാസർവ്വശക്തൻഅനീതിേയാ ഒരിക്കലും െചയ്യ കയില്ല.
11അവൻമനുഷ്യന്അവെന്റ ്രപവൃത്തിയ്ക്ക് പകരം െചയ്യ ം;
ഓേരാരുത്തനുംഅവനവെന്റനടപ്പിന് തക്കവണ്ണം െകാടുക്കും.
12ൈദവം ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുകയില്ല,നിശ്ചയം;
സർവ്വശക്തൻന്യായം മറിച്ച കളയുകയുമില്ല.
13ഭൂമിെയൈദവത്തിൽഭരേമല്പിച്ചതാര?്
ഭൂമണ്ഡലമാെകസ്ഥാപിച്ചതാര?്
14അവിടുന്ന് തെന്റകാര്യത്തിൽമാ്രതം ദൃഷ്ടിവെച്ചങ്കിൽ
തെന്റആത്മാവിെനയും ശ്വാസെത്തയും മടക്കിഎടുെത്തങ്കിൽ
15സകലജഡവും ഒരുേപാെലനശിച്ച േപാകും;
മനുഷ്യൻ മണ്ണിേലക്ക് മടങ്ങിേച്ചരും.
16നിനക്ക് വിേവകമുെണ്ടങ്കിൽഇത് േകട്ട െകാള്ള ക;
എെന്റവചനങ്ങെള ്രശദ്ധിച്ച െകാള്ള ക;
17ന്യായെത്തെവറുക്കുന്നവൻഭരിക്കുേമാ?
നീതിമാനുംബലവാനുമായവെനനീ കുറ്റം വിധിക്കുേമാ?
18രാജാവിേനാട:് ‘നീ വഷളൻഎന്നും’
്രപഭുക്കന്മാേരാട:് ‘നിങ്ങൾദുഷ്ടന്മാർ’എന്നും പറയുേമാ?
19അവൻ ്രപഭുക്കന്മാരുെട പക്ഷംഎടുക്കുന്നില്ല;
ദരി്രദെനക്കാൾധനവാെനആദരിക്കുന്നതുമില്ല;
അവെരല്ലാവരും തൃൈക്കയുെടസൃഷ്ടിയാണേല്ലാ.
20െപെട്ടന്ന്അർദ്ധരാ്രതിയിൽതെന്നഅവർമരിക്കുന്നു;
ജനം നടുങ്ങി ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
മനുഷ്യെന്റൈകെതാടാെതബലശാലികൾനീങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
21ൈദവത്തിെന്റ ദൃഷ്ടി മനുഷ്യെന്റവഴികളിൽഇരിക്കുന്നു;
അവെന്റനടെപ്പല്ലാംഅവിടുന്ന് കാണുന്നു.
22ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർക്ക് ഒളിേക്കണ്ടതിന്
അവിെട ഇരുട്ട മില്ലഅന്ധതമസ്സ മില്ല.
23മനുഷ്യൻൈദവസന്നിധിയിൽന്യായവിസ്താരത്തിന് െചേല്ലണ്ടതിന്
അവിടുന്ന്അവനിൽഅധികം ദൃഷ്ടിവക്കുവാൻആവശ്യമില്ല.
24വിചാരണെചയ്യാെതഅവിടുന്ന്ബലശാലികെളതകർത്തുകളയുന്നു;
അവർക്ക് പകരം േവെറആള കെളനിയമിക്കുന്നു.
25അങ്ങെനഅവിടുന്ന്അവരുെട ്രപവൃത്തികെളഅറിയുന്നു;
രാ്രതിയിൽഅവെരതള്ളിയിട്ടിട്ട്അവർതകർന്നുേപാകുന്നു.
26മറ്റള്ളവർകാൺെക
അവിടുന്ന്അവെര ദുഷ്ടന്മാെരേപ്പാെലശിക്ഷിക്കുന്നു.
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27എളിയവരുെട നിലവിളിഅവിടുെത്തഅടുക്കൽഎത്തുവാനും
പീഡിതന്മാരുെട നിലവിളിഅവിടുന്ന് േകൾക്കുവാനും േവണ്ടി
28അവർൈദവെത്തഉേപക്ഷിച്ച് പിന്മാറിക്കളയുകയും
ൈദവത്തിെന്റവഴികെളഗണ്യമാക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്തുവേല്ലാ.
29വഷളനായ മനുഷ്യൻ ഭരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും
ജനെത്തകുടുക്കുവാൻആരും ഇല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിനും
30അവിടുന്ന്സ്വസ്ഥതനൽകിയാൽആര് കുറ്റം വിധിക്കും?
ഒരു ജാതിക്കായാലും ഒരാൾക്കായാലും
അവിടുെത്തമുഖം മറച്ച കളഞ്ഞാൽആര്അവിടുെത്തകാണും?
31ഞാൻശിക്ഷസഹിച്ച ;ഞാൻഇനികുറ്റം െചയ്യ കയില്ല;
32ഞാൻകാണാത്തത്എെന്നപഠിപ്പിക്കണേമ;
ഞാൻഅന്യായം െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽഇനി െചയ്യ കയില്ല
എന്ന് ആെരങ്കിലും ൈദവേത്താട് പറഞ്ഞിട്ട േണ്ടാ? 33 നീ

മുഷിഞ്ഞതുെകാണ്ട് അവിടുന്ന് നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല പകരം
െചയ്യണേമാ?

ഞാനല്ല,നീ തെന്നതിരെഞ്ഞടുേക്കണ്ടതല്ലേയാ;
ആകയാൽനീഅറിയുന്നത് ്രപസ്താവിച്ച െകാള്ള ക.
34ഇേയ്യാബ്അറിവില്ലാെതസംസാരിക്കുന്നു;
അവെന്റവാക്കുകളിലുംജ്ഞാനമില്ലഎന്ന് വിേവകമുള്ളപുരുഷന്മാരും
35എെന്റവാക്ക് േകൾക്കുന്നഏത്ജ്ഞാനിയുംഎേന്നാട് പറയും.
36ഇേയ്യാബ് ദുഷ്ടന്മാെരേപ്പാെല ്രപതിവാദിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
അവെനആദിേയാടന്തം പരിേശാധിച്ചാൽ െകാള്ളാം.
37അവൻതെന്റപാപേത്താട് േ്രദാഹം േചർക്കുന്നു;
അവൻനമ്മുെട മദ്ധ്യത്തിൽൈകെകാട്ട ന്നു;
ൈദവത്തിന് വിേരാധമായി വാക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു”.

35
1എലീഹൂ പിെന്നയും പറഞ്ഞത്:

2 “എെന്റനീതിൈദവത്തിെന്റനീതിയിലും വലിയത്എന്ന് നീ പറയുന്നു;
ഇത് ന്യായംഎന്ന് നീ നിരൂപിക്കുന്നുേവാ?
3അതിനാൽനിനക്ക്എന്ത് ്രപേയാജനംഎന്നും
ഞാൻപാപം െചയ്യന്നതിേനക്കാൾ
അതുെകാണ്ട്എനിക്ക്എന്തുപകാരംഎന്നും നീ േചാദിക്കുന്നുവേല്ലാ;
4നിേന്നാടും നിേന്നാടുകൂെടയുള്ളസ്േനഹിതന്മാേരാടും
ഞാൻ മറുപടി പറയാം. 5നീആകാശേത്തക്ക് േനാക്കികാണുക;
നിനക്ക് മീെതയുള്ള േമഘങ്ങെള ദർശിക്കുക;
6നീ പാപം െചയ്യന്നതിനാൽഅവിടുേത്താട് എന്ത് ്രപവർത്തിക്കുന്നു?
നിെന്റലംഘനംവർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽനീഅവിടുേത്താട് എന്ത് െചയ്യന്നു?
7നീ നീതിമാനായിരിക്കുന്നതിനാൽഅവിടുേത്തക്ക്എന്ത് െകാടുക്കുന്നു?
അെല്ലങ്കിൽഅവിടുേത്തക്ക് നിെന്റകയ്യിൽനിന്ന്എന്ത് ലഭിക്കുന്നു?
8നിെന്റ ദുഷ്ടതനിെന്നേപ്പാെലയുള്ളഒരു പുരുഷെനയും
നിെന്റനീതി മെറ്റാരു മനുഷ്യെനയുംബാധിക്കുന്നു.
9പീഡനങ്ങള െടവലിപ്പം നിമിത്തംഅവർനിലവിളിക്കുന്നു;
ശക്തന്മാരുെട ്രപവൃത്തി നിമിത്തം അവർ സഹായത്തിനുേവണ്ടി

നിലവിളിക്കുന്നു.
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10എങ്കിലും രാ്രതിയിൽസ്േതാ്രതഗീതങ്ങൾനല്കുന്നവനും
ഭൂമിയിെല മൃഗങ്ങേളക്കാൾനമ്മെളപഠിപ്പിക്കുന്നവനും
11ആകാശത്തിെലപക്ഷികേളക്കാൾനമ്മെളജ്ഞാനികളാക്കുന്നവനുമായി
എെന്റ ്രസഷ്ടാവായൈദവംഎവിെടഎന്ന് ഒരുവനും േചാദിക്കുന്നില്ല.
12അവിെട ദുഷ്ടന്മാരുെടഅഹങ്കാരംനിമിത്തംഅവർനിലവിളിക്കുന്നു;
എങ്കിലുംആരും ഉത്തരം പറയുന്നില്ല.
13വ്യര് ത്ഥമായുള്ളത്ൈദവം േകൾക്കുകയില്ല;
സർവ്വശക്തൻഅത് ്രശദ്ധിക്കുകയുമില്ല,നിശ്ചയം.
14പിെന്നനീഅവിടുെത്തകാണുന്നില്ലഎന്നു പറഞ്ഞാൽഎങ്ങെന?
നിെന്റ വാദം അവിടുെത്ത മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നീ

അവിടുേത്തക്കായികാത്തിരിക്കുക. 15ഇേപ്പാൾ,അവിടുെത്തേകാപം
സന്ദർശിക്കാത്തതുെകാണ്ടും

അവിടുന്ന്അഹങ്കാരെത്തഅധികം ഗണ്യമാക്കാത്തതുെകാണ്ടും
16ഇേയ്യാബ് െവറുെതതെന്റവായ് തുറക്കുന്നു;
അറിവുകൂടാെതവാക്കുകൾവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു”.

36
1എലീഹൂ പിെന്നയും പറഞ്ഞത:്

2 “അല്പംക്ഷമിക്കുക,ഞാൻഅറിയിച്ച തരാം;
ൈദവത്തിന് േവണ്ടിഇനിയും ചില വാക്കുകൾപറയുവാനുണ്ട.്
3ഞാൻദൂരത്തുനിന്ന്അറിവ് െകാണ്ടുവരും;
എെന്റ ്രസഷ്ടാവിെന്റനീതിെയഅറിയിക്കും.
4എെന്റവാക്ക് കള്ളമല്ലനിശ്ചയം;
അറിവ് തികഞ്ഞവൻനിെന്റഅടുക്കൽനില്ക്കുന്നു.
5ൈദവംബലവാനാെണങ്കിലുംആെരയും നിരസിക്കുന്നില്ല;
അവിടുന്ന് വിേവകശക്തിയിലുംബലവാൻതെന്ന.
6അവിടുന്ന് ദുഷ്ടെന്റജീവെന രക്ഷിക്കുന്നില്ല;
ദുഃഖിതന്മാർക്ക്അവിടുന്ന് ന്യായം നടത്തിെക്കാടുക്കുന്നു.
7അവിടുന്ന് നീതിമാന്മാരിൽനിന്ന് തെന്റ േനാട്ടം മാറ്റ ന്നില്ല;
രാജാക്കന്മാേരാടുകൂടിഅവെരസിംഹാസനത്തിൽഇരുത്തുന്നു;
അവർഎേന്നക്കുംഉയർന്നിരിക്കുന്നു. 8അവർചങ്ങലകളാൽബന്ധിക്കെപ്പട്ട്
കഷ്ടതയുെട ചരടിൽകുടുങ്ങുകയും െചയ്താൽ
9അവിടുന്ന്അവർക്ക്അവരുെട ്രപവൃത്തിയും
അഹങ്കാരത്താൽ ്രപവർത്തിച്ച ലംഘനങ്ങള ം കാണിച്ച െകാടുക്കും.

10അവിടുന്ന്അവരുെട െചവി ്രപേബാധനത്തിന് തുറക്കുന്നു;
അവർനീതിേകട് വിട്ട തിരിയുവാൻകല്പിക്കുന്നു.
11അവർ േകട്ടനുസരിച്ച്അവിടുെത്തേസവിച്ചാൽ
അവരുെട നാള കെള ഭാഗ്യത്തിലും
ആണ്ടുകെളആനന്ദത്തിലും കഴിച്ച കൂട്ട ം. 12 േകൾക്കുന്നിെല്ലങ്കിേലാഅവർ

വാളാൽനശിക്കും;
ബുദ്ധിേമാശത്താൽ മരിച്ച േപാകും. 13 ൈദവെത്ത ഹൃദയംെകാണ്ട്

വിശ്വസിക്കാത്തവര ്*േകാപംസം്രഗഹിച്ച വയ്ക്കുന്നു;
അവിടുന്ന്അവെരബന്ധിക്കുേമ്പാൾഅവർരക്ഷക്കായിനിലവിളിക്കുന്നില്ല.

* 36. 13 ൈദവെത്തഹൃദയംെകാണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവര് ഹൃദയത്തില ്കപടഭക്തി ഉള്ളവര് 
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14അവർയൗവനത്തിൽതെന്നമരിച്ച േപാകുന്നു;
അവരുെട ജീവൻഅപമാനത്താൽനശിക്കുന്നു.
15അവിടുന്ന് പീഡിതെനഅവെന്റപീഡയാൽവിടുവിക്കുന്നു;
അനർഥങ്ങൾെകാണ്ടുതെന്നഅവരുെട െചവി തുറക്കുന്നു.
16നിെന്നയുംഅവിടുന്ന് കഷ്ടതയുെട വാളിൽനിന്ന്
െഞരുക്കമില്ലാത്തവിശാലതയിേലക്ക് നടത്തുമായിരുന്നു.
നിെന്റ േമശേമൽസ്വാദുേഭാജനം വയ്ക്കുമായിരുന്നു.
17നീേയാ ദുഷ്ടവിധിെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
വിധിയും നീതിയും നിെന്നപിടിക്കും.
18 േകാപം നിെന്നപരിഹാസത്തിനായി വശീകരിക്കരുത;്
േമാചന്രദവ്യത്തിെന്റവലിപ്പംഓർത്ത് നീ െതറ്റിേപ്പാകുകയുമരുത.്
19കഷ്ടത്തിൽഅകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻനിെന്റനിലവിളിയും
ശക്തിേയറിയപരി്രശമങ്ങള ം മതിയാകുേമാ?
20ജനതകൾതങ്ങള െടസ്ഥലത്തുവച്ച്
മുടിഞ്ഞുേപാകുന്നരാ്രതിെയനീആ്രഗഹിക്കരുത്.
21സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക;നീതിേകടിേലക്ക് തിരിയരുത;്
കഷ്ടതയാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട് നീ പാപത്തിൽനിന്ന്

ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക.
22ൈദവംതെന്റശക്തിയാൽഉന്നതമായി ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
അവിടുേത്താട് തുല്യനായ ഉപേദശകൻആരുള്ള ?
23ൈദവേത്താട്അവിടുെത്തവഴിെയകല്പിച്ചതാര്?
അവിടുന്ന് നീതിേകട് െചയ്തുഎന്ന്അവിടുേത്താട്ആർക്ക് പറയാം?
24അവിടുെത്ത ്രപവൃത്തിെയ മഹിമെപ്പടുത്തുവാൻനീഓർത്തുെകാള്ള ക;
അതിെനക്കുറിച്ചല്ലേയാ മനുഷ്യർ പാടിയിരിക്കുന്നത.്
25മനുഷ്യെരല്ലാംഅതുകണ്ട് രസിക്കുന്നു;
ദൂരത്തുനിന്ന് മർത്യൻഅതിെനസൂക്ഷിച്ച േനാക്കുന്നു.
26നമുക്ക്അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവിധംൈദവംഅത്യ ന്നതൻ;
അവിടുെത്തആണ്ടുകള െടസംഖ്യഎണ്ണമറ്റത.്
27അവിടുന്ന് നീർത്തുള്ളികെളആകർഷിക്കുന്നു;
അവിടുെത്തആവിയാൽഅവമഴയായി െപയ്യന്നു.
28 േമഘങ്ങൾഅവെയെചാരിയുന്നു;
മനുഷ്യരുെടേമൽധാരാളമായി െപാഴിക്കുന്നു.
29ആർെക്കങ്കിലും േമഘങ്ങള െടവിരിവുകെളയും
അവിടുെത്തകൂടാരത്തിെന്റ മുഴക്കെത്തയും ്രഗഹിക്കാേമാ?
30ൈദവംതെന്റചുറ്റ ം ്രപകാശം വിതറുന്നു;
സമു്രദെത്തഇരുട്ട െകാണ്ട് മൂടുന്നു.
31ഇങ്ങെനഅവിടുന്ന് ജനതകെള േപാറ്റ ന്നു;
ആഹാരവും ധാരാളമായി െകാടുക്കുന്നു.
32അവിടുന്ന് മിന്നൽെകാണ്ട് തൃൈക്കനിറയ്ക്കുന്നു;
്രപതിേയാഗിയുെട േനെരഅതിെനനിേയാഗിക്കുന്നു.
33അതിെന്റ മുഴക്കംഅവിടുെത്തയും
കന്നുകാലികൾഎഴുെന്നള്ളന്നവെനക്കുറിച്ച്അറിവു തരുന്നു.
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37
1 ഇതിനാൽ എെന്റ ഹൃദയം വിറച്ച് അതിെന്റ സ്ഥലത്തുനിന്ന്
പാളിേപ്പാകുന്നു.
2ൈദവത്തിെന്റശബ്ദത്തിന് െറ മുഴക്കവും
അവിടുെത്ത വായിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന ഗർജ്ജനവും

്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുവിൻ.
3അവിടുന്ന്അത്ആകാശത്തിൻകീഴിൽഎല്ലായിടത്തും
അതിെന്റ മിന്നൽഭൂമിയുെടഅറ്റേത്താളവുംഅയയ്ക്കുന്നു.
4അതിന്റേശഷം ഒരു മുഴക്കം േകൾക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് തെന്റ മഹിമാനാദംെകാണ്ട് ഇടിമുഴക്കുന്നു;
അവിടുെത്തനാദം േകൾക്കുേമ്പാൾഅതിെനനിയ്രന്തിക്കുന്നില്ല.
5ൈദവംതെന്റശബ്ദംഅതിശയകരമായി മുഴക്കുന്നു;
നമുക്ക് ്രഗഹിച്ച കൂടാത്ത മഹാകാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നു. 6 അവിടുന്ന്

ഹിമേത്താട:് “ഭൂമിയിൽ െപയ്യ ക”എന്ന്കല്പിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് മഴേയാടും വമ്പിച്ച െപരുമഴേയാടും കല്പിക്കുന്നു.
7താൻസൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യെരല്ലാംഅവിടുെത്ത ്രപവൃത്തിഅറിയുവാൻ േവണ്ടി
അവിടുന്ന്സകലമനുഷ്യരുെടയുംൈകമു്രദയിടുന്നു.
8കാട്ട മൃഗം ഒളിസ്ഥലത്ത് െചല്ല കയും
തെന്റഗുഹയിൽകിടക്കുകയും െചയ്യന്നു.
9ദക്ഷിണമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് െകാടുങ്കാറ്റ ം
ഉത്തരദിക്കിൽനിന്ന് കുളിരും വരുന്നു.
10ൈദവത്തിെന്റശ്വാസംെകാണ്ട് മഞ്ഞുകട്ട ഉളവാകുന്നു;
െവള്ളങ്ങള െട ഉപാരിതലം േലാഹം േപാെല ഉറയ്ക്കുന്നു.
11അവിടുന്ന് കാർേമഘെത്തഈർപ്പം െകാണ്ട് കനപ്പിക്കുന്നു;
തെന്റമിന്നലുള്ള േമഘെത്തപരത്തുന്നു.
12അവിടുന്ന്അവേയാട് കല്പിക്കുന്നെതല്ലാം
ഭൂമിയുെട ഉപരിഭാഗത്ത് െചേയ്യണ്ടതിന്
അവിടുെത്തനിർേദ്ദശ്രപകാരംഅവചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്നു.
13ശിക്ഷയ്ക്കായിേട്ടാ േദശത്തിെന്റനന്മയ്ക്കായിേട്ടാ
ദയയ്ക്കായിേട്ടാഅവിടുന്ന്അത് വരുത്തുന്നു.
14ഇേയ്യാേബ,ഇത് ്രശദ്ധിച്ച െകാള്ള ക;
മിണ്ടാതിരുന്ന്ൈദവത്തിെന്റഅത്ഭുതങ്ങെളചിന്തിച്ച െകാള്ള ക.
15ൈദവംഅവയ്ക്ക് കല്പന െകാടുക്കുന്നതും
തെന്റ േമഘത്തിെല മിന്നൽ ്രപകാശിപ്പിക്കുന്നതും
എങ്ങെനഎന്ന് നീഅറിയുന്നുേവാ? 16 േമഘങ്ങൾഎങ്ങെനആകശത്തിൽ

െപാങ്ങി ഒഴുകുന്നുഎന്നും
ജ്ഞാനസമ്പൂർണ്ണനായവെന്റ അത്ഭുതങ്ങള ം നീ അറിയുന്നുേവാ?

17െതന്നിക്കാറ്റ െകാണ്ട് ഭൂമിഅനങ്ങാതിരിക്കുേമ്പാൾ
നിെന്റ വസ്്രതത്തിന് ചൂടുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങെന? 18 േലാഹദർപ്പണംേപാെല

ഉറപ്പ ള്ളആകാശെത്ത
നിനക്ക്ൈദവേത്താടുകൂടി നിവർത്തി െവക്കാേമാ?
19അവിടുേത്താട് എന്ത് പറയണെമന്ന്ഞങ്ങൾക്ക് ഉപേദശിച്ച തരുക;
മനസ്സിെന്റ അന്ധകാരം നിമിത്തം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ്രപസ്താവിക്കുവാൻ

കഴിവില്ല.
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20എനിക്ക്സംസാരിക്കണംഎന്ന്അവിടുേത്താട് േബാധിപ്പിക്കണേമാ?
നാശത്തിന് ഇരയായയിത്തീരുവാൻആെരങ്കിലും ഇച്ഛിക്കുേമാ?
21ഇേപ്പാൾആകാശത്തിൽെവളിച്ചം േശാഭിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല;
എങ്കിലും കാറ്റ് കടന്നുേപായിഅതിെന െതളിവാക്കുന്നു.
22വടക്കുനിന്ന്സ്വർണ്ണേശാഭേപാെലവരുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റചുറ്റ ം ഭയങ്കര േതജസ്സണ്ട.്
23സർവ്വശക്തെനേയാ നാം കെണ്ടത്തുകയില്ല;
അവിടുന്ന് ശക്തിയിൽഅത്യ ന്നതനാകുന്നു;
അവിടുന്ന് ന്യായത്തിനും പൂർണ്ണനീതിക്കും ഭംഗം വരുത്തുന്നില്ല.
24അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യർഅവിടുെത്തഭയെപ്പടുന്നു;
ജ്ഞാനികെളന്ന് ഭാവിക്കുന്നവെരഅവിടുന്ന് കടാക്ഷിക്കുന്നില്ല”.

38
1 പിന്നീട് യേഹാവ ചുഴലിക്കാറ്റിൽനിന്ന് ഇേയ്യാബിേനാട് ഉത്തരം
അരുളിെച്ചയ്തത:്
2 “അറിവില്ലാത്തവാക്കുകളാൽ
ആേലാചനെയഇരുളാക്കുന്നഇവനാര?്
3നീ പുരുഷെനേപ്പാെലഅരമുറുക്കിെകാള്ള ക;
ഞാൻനിേന്നാട് േചാദിക്കും;എേന്നാട് ഉത്തരം പറയുക.
4ഞാൻഭൂമിക്ക്അടിസ്ഥാനമിട്ടേപ്പാൾനീഎവിെടയായിരുന്നു?
നിനക്ക് വിേവകമുെണ്ടങ്കിൽ ്രപസ്താവിക്കുക.
5അതിെന്റഅളവ് നിയമിച്ചവൻആര്? നീഅറിയുന്നുേവാ?
അല്ല,അതിന്അളവുനൂൽപിടിച്ചവനാര്?
6 ്രപഭാതനക്ഷ്രതങ്ങൾഒന്നിച്ച് േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുകയും
ൈദവപു്രതന്മാെരല്ലാംസേന്താഷിച്ചാർക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
7അതിെന്റഅടിസ്ഥാനംഏതിേന്മൽഉറപ്പിച്ച ?
അല്ല,അതിെന്റ മൂലക്കല്ലിട്ടവൻആര്?
8ഗർഭത്തിൽനിന്ന്എന്നേപാെലസമു്രദം ചാടിപ്പ റെപ്പട്ടേപ്പാൾ
അതിെനകതകുകളാൽഅടച്ചവൻആര?്
9അന്ന്ഞാൻ േമഘെത്തഅതിന് ഉടുപ്പ ം
കൂരിരുളിെനഅതിന് ചുറ്റാടയുംആക്കി;
10ഞാൻഅതിന്അതിര് നിയമിച്ച്
കതകുംഓടാമ്പലും വച്ച .
11 ‘ഇ്രതേത്താളം നിനക്കുവരാം;ഇത് കടക്കരുത;്
ഇവിെട നിെന്റതിരമാലകള െട ഗർവ്വം നിലയ്ക്കും’എന്ന്കല്പിച്ച .
12ഭൂമിയുെടഅറ്റങ്ങെളപിടിേക്കണ്ടതിനും
ദുഷ്ടന്മാെരഅതിൽനിന്ന് കുടഞ്ഞുകളേയണ്ടതിനും
13 നിെന്റ ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കെലങ്കിലും നീ ്രപഭാതത്തിന് കല്പന

െകാടുക്കുകയും
അരുേണാദയത്തിന്സ്ഥലംനിർേദ്ദശിക്കുകയും െചയ്തിട്ട േണ്ടാ?
14അത് മു്രദയുെടകീഴിെലഅരക്കുേപാെല മാറുന്നു;
വസ്്രതംേപാെലഅതിലുള്ളെതല്ലാം വിളങ്ങിനില് ക്കുന്നു.
15ദുഷ്ടന്മാർക്ക് െവളിച്ചം മുടങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
ഓങ്ങിയ ഭുജവും ഒടിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
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16നീസമു്രദത്തിെന്റ ഉറവുകേളാളം െചന്നിട്ട േണ്ടാ?
ആഴിയുെടആഴത്തിൽസഞ്ചരിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
17മരണത്തിെന്റവാതിലുകൾനിനക്ക് െവളിെപ്പട്ടിട്ട േണ്ടാ?
അന്ധതമസ്സിെന്റവാതിലുകെളനീ കണ്ടിട്ട േണ്ടാ?
18ഭൂമിയുെട വിശാലതനീ ്രഗഹിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
ഇവസകലവുംഅറിയുന്നുെവങ്കിൽ ്രപസ്താവിക്കുക.
19െവളിച്ചം വസിക്കുന്നസ്ഥലേത്തക്കുള്ളവഴിഏത?്
ഇരുളിെന്റപാർപ്പിടവുംഎവിെട?
20നിനക്ക്അവെയഅവയുെടഅതിര് വെര െകാണ്ടുേപാകാേമാ?
അവയുെട വീട്ടിേലക്കുള്ളപാതഅറിയാേമാ?
21നീഅേന്നജനിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ;
നിനക്ക്ആയുസ്സ് ഒട്ട ം കുറവല്ലേല്ലാ;
നീഅത്അറിയാതിരിക്കുേമാ?
22നീഹിമത്തിെന്റ ഭണ്ഡാരേത്താളം െചന്നിട്ട േണ്ടാ?
കല്മഴയുെട ഭണ്ഡാരം നീ കണ്ടിട്ട േണ്ടാ?
23ഞാൻഅവെയകഷ്ടകാലേത്തക്കും
േപാരും പടയുമുള്ളനാളിേലക്കുംസം്രഗഹിച്ച വച്ചിരിക്കുന്നു.
24െവളിച്ചം പിരിയുന്നതും
കിഴക്കൻകാറ്റ് ഭൂമിേമൽവ്യാപിക്കുന്നതുംആയവഴിഏത?്
25നിർജ്ജനേദശത്തുംആൾപാർപ്പില്ലാത്തമരുഭൂമിയിലും
മഴ െപയ്യിേക്കണ്ടതിനും 26 തരിശും ശൂന്യവുമായ നിലത്തിെന്റ ദാഹം

തീർേക്കണ്ടതിനും
ഇളമ്പുല്ല് മുളപ്പിേക്കണ്ടതിനും 27ജല്രപവാഹത്തിന് ചാലും
ഇടിമിന്നലിന് പാതയും െവട്ടിെക്കാടുത്തതാര?്
28മഴക്ക്അപ്പനുേണ്ടാ?
അല്ല, മഞ്ഞുതുള്ളികെളജനിപ്പിച്ചതാര?്
29ആരുെട ഗർഭത്തിൽനിന്ന്ഹിമം പുറെപ്പടുന്നു?
ആകാശത്തിെല മഞ്ഞ്ആര് ്രപസവിക്കുന്നു?
30െവള്ളംകല്ല േപാെല ഉറച്ച േപാകുന്നു.
ആഴിയുെട മുഖംകട്ടിയായിത്തീരുന്നു.
31കാർത്തികയുെട ചങ്ങലനിനക്ക്ബന്ധിക്കാേമാ?
മകയിരത്തിെന്റബന്ധനങ്ങൾഅഴിക്കാേമാ?
32നിനക്ക് രാശിച്രകെത്തഅതിെന്റകാലത്ത് പുറെപ്പടുവിക്കാേമാ?
സപ്തർഷികെളയും മക്കെളയും നിനക്ക് നടത്താേമാ?
33ആകാശത്തിെലനിയമങ്ങൾനീഅറിയുന്നുേവാ?
അതിന് ഭൂമിേമലുള്ളസ്വാധീനം നിർണ്ണയിക്കാേമാ?
34ജല്രപവാഹം നിെന്നമൂേടണ്ടതിന്
നിനക്ക് േമഘങ്ങേളാളം ശബ്ദം ഉയർത്താേമാ?
35 “അടിയങ്ങൾവിടെകാള്ളന്നു”എന്ന് നിേന്നാട് പറഞ്ഞ്
പുറെപ്പടുവാൻതക്കവിധം നിനക്ക് മിന്നലുകെളപറഞ്ഞയക്കാേമാ?
36അന്തരംഗത്തിൽജ്ഞാനെത്തവച്ചവനാര?്
മനസ്സിന് വിേവകം െകാടുത്തവൻആര്?
37ഉരുക്കിവാർത്തതുേപാെല െപാടി തമ്മിൽ
കൂടുേമ്പാഴും മൺകട്ട ഒേന്നാെടാന്ന് പറ്റിേപ്പാകുേമ്പാഴും
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38ജ്ഞാനത്താൽേമഘങ്ങെളഎണ്ണന്നതാര?്
ആകാശത്തിെലതുരുത്തികെളചരിച്ചിടുന്നതാര?്
39സിംഹങ്ങൾഗുഹകളിൽപതുങ്ങിക്കിടക്കുേമ്പാഴും
അവമുറ്റ കാട്ടിൽപതിയിരിക്കുേമ്പാഴും
40നീസിംഹിയ്ക്ക് ഇര േവട്ടയാടിെക്കാടുക്കുേമാ?
ബാലസിംഹങ്ങള െടവിശപ്പടക്കുേമാ?
41കാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങൾഇരകിട്ടാെത
ഉഴന്ന്ൈദവേത്താട് നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ
അതിന് തീറ്റഎത്തിച്ച് െകാടുക്കുന്നതാര?്

39
1പാറയിെലകാട്ടാടുകള െട ്രപസവകാലം നിനക്കറിയാേമാ?
മാൻേപടകള െടഈറ്റ േനാവ് നീ കാണുേമാ?
2അവയ്ക്ക് ഗർഭം തികയുന്നമാസം നിനക്ക് കണക്ക്കൂട്ടാേമാ?
അവയുെട ്രപസവകാലം നിനക്ക്അറിയാേമാ?
3അവകുനിഞ്ഞ്കുട്ടികെള ്രപസവിക്കുന്നു;
ക്ഷണത്തിൽേവദന ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
4അവയുെടകുട്ടികൾബലെപ്പട്ട് കാട്ടിൽവളരുന്നു;
അവപുറേത്തക്ക് േപാകുന്നു; മടങ്ങിവരുന്നതുമില്ല.
5കാട്ട കഴുതെയഅഴിച്ച വിട്ടത്ആര്?
വന*ഗർദ്ദഭെത്തെകട്ടഴിച്ചതാര?്
6ഞാൻമരുഭൂമിഅതിന് വീടും
†ഉവർനിലംഅതിന് പാർപ്പിടവുമാക്കി.
7അത് പട്ടണത്തിെലആരവം േകട്ട ചിരിക്കുന്നു;
െതളിക്കുന്നവെന്റശബ്ദം ്രശദ്ധിക്കുന്നതുമില്ല.
8മലനിരകൾഅതിെന്റ േമച്ചല്പ റമാകുന്നു;
പച്ചയായെതാെക്കയുംഅത്അേന്വഷിച്ച നടക്കുന്നു.
9കാട്ട േപാത്ത് നിെന്ന േസവിക്കുവാൻതയ്യാറാകുേമാ?
അത് നിെന്റപുല് െതാട്ടിക്കരികിൽ രാ്രതിയിൽപാർക്കുേമാ?
10കാട്ട േപാത്തിെനനിനക്ക് കയറിട്ട് ഉഴുവാൻ െകാണ്ടുേപാകാേമാ?
അത് നിെന്റപിന്നാെലനിലം നിരത്തുേമാ?
11അതിെന്റശക്തിവലിയാതാകയാൽനീഅതിെനവിശ്വസിക്കുേമാ?
നിെന്റ േവലനീഅതിന് ഭരേമല്പിച്ച് െകാടുക്കുേമാ?
12അത് നിെന്റവിത്ത് െകാണ്ടുവരുെമന്നും
നിെന്റകളപ്പ രയിൽകൂട്ട െമന്നും നീ വിശ്വസിക്കുേമാ?
13ഒട്ടകപ്പക്ഷി ഉല്ലസിച്ച് ചിറക് വീശുന്നു;
എങ്കിലും ചിറകും തൂവലുംെകാണ്ട് വാത്സല്യം കാണിക്കുേമാ?
14അത് നിലത്ത് മുട്ട ഇട്ടേശഷം േപാകുന്നു;
അവെയെപാടിയിൽവച്ച് വിരിയിക്കുന്നു.
15കാൽെകാണ്ട്അവഉടഞ്ഞുേപാേയക്കുെമേന്നാ
കാട്ട മൃഗംഅവെയചവിട്ടിക്കളേഞ്ഞക്കുെമേന്നാഅത്ഓർക്കുന്നില്ല.
16അത് തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങേളാട് തനിക്കുള്ളവയല്ല എന്നേപാെല കാഠിന്യം

കാണിക്കുന്നു;

* 39. 5 ഗർദ്ദഭം -കഴുത † 39. 6 ഉവർനിലം -ഓരുെവള്ളംകയറുന്നസ്ഥലം,ഊഷരഭൂമി
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തെന്റ ്രപയത്നംവ്യർത്ഥമായിേപ്പാകുെമന്ന് ഭയെപ്പടുന്നില്ല.
17ൈദവംഅതിന്ജ്ഞാനമില്ലാതാക്കി
വിേവകംഅതിന് നല്കിയിട്ട ം ഇല്ല.
18അത് ചിറകടിച്ച് െപാങ്ങിഓടുേമ്പാൾ
കുതിരെയയും പുറത്ത്കയറിയവെനയും പരിഹസിക്കുന്നു.
19കുതിരയ്ക്ക് നീേയാശക്തി െകാടുത്തത്?
അതിെന്റകഴുത്തിന് നീേയാകുഞ്ചിേരാമംഅണിയിച്ചത?്
20നിനക്ക്അതിെന െവട്ട ക്കിളിെയേപ്പാെലചാടിക്കാേമാ?
അതിെന്റഹുങ്കാര്രപതാപം ഭയങ്കരം.
21അത്താഴ്വരയിൽ മാന്തിശക്തിയിൽ ഉല്ലസിക്കുന്നു.
അത്ആയുധപാണികെളഎതിർക്കുന്നു.
22അത്കൂശാെത ഭയെത്തപുച്ഛിക്കുന്നു;
വാളിേനാട് പിൻവാങ്ങുന്നതുമില്ല.
23അതിന്എതിെരആവനാഴിയും
മിന്നുന്നകുന്തവും ശൂലവും കിലുകിലുക്കുന്നു. 24അത് ഉ്രഗതയും േകാപവും

പൂണ്ട് നിലം വിഴുങ്ങുന്നു;
കാഹളനാദം േകട്ടാൽഅത്അടങ്ങിനില്ക്കുകയില്ല.
25കാഹളനാദം ധ്വനിക്കുേന്താറുംഅത്ഹാ,ഹാഎന്ന് ചിനയ്ക്കുന്നു;
പടയും പടനായകന്മാരുെട മുഴക്കവുംആർപ്പ ം ദൂരത്തുനിന്ന് മണക്കുന്നു.
26നിെന്റവിേവകത്താൽആകുന്നുേവാ പരുന്ത് പറക്കുകയും
ചിറകു െതേക്കാട്ട് വിടർക്കുകയും െചയ്യന്നതു?
27നിെന്റകല്പനേക്കാകഴുകൻ േമേലാട്ട് പറക്കുകയും
ഉയരത്തിൽകൂടുവയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നതു?
28അത് പാറയിൽകുടിേയറി രാ്രതി പാർക്കുന്നു;
പാറമുകളിലും ദുർഗ്ഗത്തിലും തെന്ന.
29അവിെടനിന്ന്അത് ഇരതിരയുന്നു;
അതിെന്റകണ്ണ് ദൂരേത്തക്കുകാണുന്നു.
30അതിെന്റകുഞ്ഞുങ്ങൾേചാരവലിച്ച കുടിക്കുന്നു.
പട്ട േപായവർഎവിെടേയാഅവിെടഅതുണ്ട”്.

40
1യേഹാവപിെന്നയും ഇേയ്യാബിേനാട്അരുളിെച്ചയ്തത:്

2 “ആേക്ഷപകൻസർവ്വശക്തേനാട് വാദിക്കുേമാ?
ൈദവേത്താട് തർക്കിക്കുന്നവൻഇതിന് ഉത്തരം പറയെട്ട”.
3അതിന് ഇേയ്യാബ് യേഹാവേയാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
4 ‘ഞാൻനിസ്സാരനല്ലേയാ,ഞാൻഅവിടുേത്താട് എന്തുത്തരം പറയും?
ഞാൻൈകെകാണ്ട് വായ് െപാത്തിെക്കാള്ളന്നു.
5ഒരുവട്ടംഞാൻസംസാരിച്ച ;ഇനി ഉത്തരം പറയുകയില്ല.
രണ്ടുവട്ടംഞാൻ ഉരെചയ്തു;ഇനി മിണ്ടുകയില്ല.’
6 അേപ്പാൾ യേഹാവ ചുഴലിക്കാറ്റിൽനിന്ന് ഇേയ്യാബിേനാട് ഉത്തരം

പറഞ്ഞത:്
7 “നീ പുരുഷെനേപ്പാെലഅരമുറുക്കിെക്കാള്ള ക;
ഞാൻനിേന്നാട് േചാദിക്കും;നീഎനിക്ക് ്രഗഹിപ്പിച്ച തരുക.
8നീഎെന്റന്യായെത്തദുർബ്ബലെപ്പടുത്തുേമാ?
നീ നീതിമാനാേകണ്ടതിന്എെന്നകുറ്റം പറയുേമാ?
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9ൈദവത്തിനുള്ളതുേപാെലനിനക്ക് ഭുജം ഉേണ്ടാ?
അവെനേപ്പാെലനിനക്ക് ഇടിമുഴക്കാേമാ?
10നീ മഹിമയും ്രപതാപവുംഅണിഞ്ഞുെകാള്ള ക.
േതജസ്സ ം ്രപഭാവവും ധരിച്ച െകാള്ള ക.
11നിെന്റ േകാപ്രപവാഹങ്ങെള ഒഴുക്കുക;
ഏത് ഗർവ്വിെയയും േനാക്കിതാഴ്ത്തുക.
12ഏത് ഗർവ്വിെയയും േനാക്കിതാഴ്ത്തുക;
ദുഷ്ടന്മാെരഅവരുെട നിലയിൽതെന്നവീഴ്ത്തിക്കളയുക.
13അവെരഎല്ലാം െപാടിയിൽ മറച്ച വയ്ക്കുക;
അവരുെട മുഖങ്ങെള ഒളിസ്ഥലത്ത്ബന്ധിച്ച കളയുക.
14അേപ്പാൾനിെന്റവലൈങ്കനിെന്നരക്ഷിക്കുന്നു
എന്ന്ഞാനും നിെന്നശ്ലാഘിച്ച പറയും.
15ഞാൻനിെന്നേപ്പാെല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന *നദീഹയമുണ്ടേല്ലാ;
അത് കാളെയേപ്പാെല പുല്ല തിന്നുന്നു. 16 അതിെന്റ ശക്തി അതിെന്റ

കടി്രപേദശത്തും
അതിെന്റബലംവയറിെന്റ മാംസേപശികളിലുംആകുന്നു.
17 േദവദാരുതുല്യമായതന ്െറവാല്അത്ആട്ട ന്നു;
അതിന ്െറതുടയിെലഞരമ്പുകൾകൂടിപിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
18അതിന് െറഅസ്ഥികൾെചമ്പുകുഴൽേപാെലയും
എല്ല കൾഇരിമ്പഴിേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു.
19അത്ൈദവത്തിെന്റസൃഷ്ടികളിൽ ്രപധാനമായുള്ളത;്
അതിെന ഉണ്ടാക്കിയവനായ ൈദവത്തിനു മാ്രതേമ അതിെന

േതാൽപ്പിക്കുവാൻകഴിയുകയുള്ള .
20കാട്ട മൃഗങ്ങെളല്ലാം കളിക്കുന്നിടമായ
പർവ്വതങ്ങൾഅതിന്തീൻവിളയിക്കുന്നു. 21അത് †നീർമരുതിെന്റചുവട്ടിലും
ഞാങ്ങണയുെട മറവിലും ചതുപ്പ നിലത്തുംകിടക്കുന്നു.
22നീർമരുത് നിഴൽെകാണ്ട്അതിെന മറയ്ക്കുന്നു;
േതാട്ടിെലഅലരിഅതിെനചുറ്റി നില്ക്കുന്നു;
23നദി കവിെഞ്ഞാഴുകിയാലുംഅത് ്രഭമിക്കുന്നില്ല;
േയാർദ്ദാൻഅതിെന്റവായിേലക്ക് ചാടിയാലുംഅത് നിർഭയമായിരിക്കും.
24അത് േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾഅതിെനപിടിക്കാേമാ?
അതിെന്റ മൂക്കിൽകയർ േകാർക്കാേമാ?

41
1 *മഹാന്രകെത്തചൂണ്ടലിട്ട് പിടിക്കാേമാ?
അതിെന്റനാക്ക് കയറുെകാണ്ട്അമർത്താേമാ?
2അതിെന്റ മൂക്കിൽകയറ് േകാർക്കാേമാ?
അതിെന്റഅണയിൽെകാളത്ത്കടത്താേമാ?
3അത് നിേന്നാട് കൂടുതൽയാചനകഴിക്കുേമാ?
മൃദുവായവാക്ക് നിേന്നാട് പറയുേമാ?
4അതിെനഎന്നും ദാസനാക്കിെക്കാേള്ളണ്ടതിന്
അത് നിേന്നാട് ഉടമ്പടി െചയ്യ േമാ?

* 40. 15 നദീഹയം - ഭീമാകാരമായ മൃഗം † 40. 21 നീർമരുത് -ജലാശയതീരങ്ങളിൽവളരുന്ന ഒരു
മരം * 41. 1 ന്രക -വലിയ മുതല
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5പക്ഷിേയാട് എന്നേപാെലനീഅതിേനാട് കളിക്കുേമാ?
അതിെനപിടിച്ച് നിെന്റകുമാരിമാർക്കായി െകട്ടിയിടുേമാ?
6മീൻപിടുത്തക്കാർഅതിെനെക്കാണ്ട് വ്യാപാരം െചയ്യ േമാ?
അതിെനകച്ചവടക്കാർക്ക് പങ്കിട്ട് വില ്ക്കുേമാ?
7നിനക്ക്അതിെന്റ േതാലിൽനിറച്ച്അസ്്രതവും
തലയിൽനിറച്ച് ചാട്ട ളിയും തറയ്ക്കാേമാ?
8 അതിെന ഒന്ന് െതാടുക; അത് തീർച്ചയായും േപാരിടും എന്ന്

ഓർത്തുെകാൾക;
പിെന്നനീഅതിന് തുനിയുകയില്ല.
9അവെന്റആശയ്ക്ക് ഭംഗംവരുന്നു;
അതിെന കാണുേമ്പാൾ തെന്ന അവൻ വീണുേപാകുമേല്ലാ. 10അതിെന

ഇളക്കുവാൻതക്കശൂരനില്ല;
പിെന്നഎേന്നാട് എതിർത്തുനില്ക്കുന്നവൻആര?്
11ഞാൻമടക്കിെക്കാടുേക്കണ്ടതിന്എനിക്ക് മുമ്പുകൂട്ടി തന്നതാര്?
ആകാശത്തിൻകീഴിലുള്ളെതല്ലംഎെന്റതല്ലേയാ?
12അതിെന്റഅവയവങ്ങെളയും മഹാശക്തിെയയും
അതിെന്റ േചെലാത്തരൂപെത്തയും പറ്റിഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുകയില്ല.
13അതിെന്റപുറം കുപ്പായംഊരാകുന്നവനാര്?
അതിെന്റഇരട്ടനിരപ്പല്ലിനിടയിൽആര് െചല്ല ം?
14അതിെന്റ മുഖെത്തകതക്ആര് തുറക്കും?
അതിെന്റപല്ലിന് ചുറ്റ ം ഭീഷണി ഉണ്ട്.
15െചതുമ്പൽനിരഅതിെന്റഡംഭമാകുന്നു;
അത് മു്രദവച്ച് മുറുക്കിഅടച്ചിരിക്കുന്നു.
16അത് ഒേന്നാെടാന്ന് പറ്റിയിരിക്കുന്നു;ഇടയിൽകാറ്റ കടക്കുകയില്ല.
17ഒേന്നാെടാന്ന് േചർന്നിരിക്കുന്നു;
േവർെപടുത്തിക്കൂടാത്തവിധംതമ്മിൽപറ്റിയിരിക്കുന്നു.
18അത്തുമ്മുേമ്പാൾ െവളിച്ചം മിന്നുന്നു;
അതിെന്റകണ്ണ് ഉഷസ്സിെന്റകണ്ണിമേപാെലആകുന്നു.
19അതിെന്റവായിൽനിന്ന് തീപ്പന്തങ്ങൾപുറെപ്പടുകയും
തീെപ്പാരികൾ െതറിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
20തിളക്കുന്നകലത്തിൽനിന്നും കത്തുന്ന േപാട്ടപ്പ ല്ലിൽനിന്നും
എന്നേപാെലഅതിെന്റ മൂക്കിൽനിന്ന് പുകപുറെപ്പടുന്നു.
21അതിെന്റശ്വാസംകനൽജ്വലിപ്പിക്കുന്നു;
അതിെന്റവായിൽനിന്ന് ജ്വാല പുറെപ്പടുന്നു.
22അതിെന്റകഴുത്തിൽബലംവസിക്കുന്നു;
അതിെന്റ മുമ്പിൽനിരാശനൃത്തം െചയ്യന്നു.
23അതിെന്റ മാംസദശകൾതമ്മിൽപറ്റിയിരിക്കുന്നു;
അവഇളകിേപ്പാകാത്തവിധംഅതിേന്മൽഉറച്ചിരിക്കുന്നു.
24അതിെന്റഹൃദയംകല്ല േപാെല ഉറപ്പ ള്ളത;്
തിരികല്ലിെന്റഅടിക്കല്ല േപാെല ഉറപ്പ ള്ളതുതെന്ന.
25അത് െപാങ്ങുേമ്പാൾബലശാലികൾ േപടിക്കുന്നു;
ഭയം േഹതുവായിട്ട്അവർപരവശരായിത്തീരുന്നു.
26വാൾെകാണ്ട്അതിെനഎതിർക്കുന്നത്അസാദ്ധ്യം;
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കുന്തം,അസ്്രതം, േവൽഎന്നിവ െകാണ്ടുംസാദ്ധ്യമല്ല
27ഇരുമ്പ്ൈവേക്കാൽേപാെലയും
താ്രമം ്രദവിച്ച മരംേപാെലയും വിചാരിക്കുന്നു.
28അസ്്രതംഅതിെനഓടിക്കുകയില്ല;
കവിണക്കല്ല്അതിന് താളടിയായിരിക്കുന്നു.
29ഗദഅതിന് താളടിേപാെല േതാന്നുന്നു;
േവൽചാട്ട ന്നഒച്ച േകട്ട്അത് ചിരിക്കുന്നു.
30അതിെന്റഅേധാഭാഗം മൂർച്ചയുള്ളഓട്ട കഷണംേപാെലയാകുന്നു;
അത് െചളിേമൽപല്ലിത്തടിേപാെലവലിയുന്നു.
31കലെത്തേപ്പാെലഅത്ആഴിെയതിളപ്പിക്കുന്നു;
സമു്രദെത്തഅത്ൈതലംേപാെലയാക്കിത്തീർക്കുന്നു.
32അതിെന്റപിന്നാെല ഒരു പാത മിന്നുന്നു;
ആഴി നരച്ചതുേപാെല േതാന്നുന്നു.
33ഭൂമിയിൽഅതിന് തുല്യമായിട്ട് യാെതാന്നും ഇല്ല;
അതിെന ഭയമില്ലാത്തതായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
34അത് ഉന്നതമായുള്ളതിെനെയല്ലാം േനാക്കിക്കാണുന്നു;
അഹംഭാവമുള്ളജന്തുക്കൾെക്കല്ലാംഅത് രാജാവായിരിക്കുന്നു”.

42
1അതിന് ഇേയ്യാബ് യേഹാവേയാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:

2 “നിനക്ക്സകലവും കഴിയുെമന്നും
നിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെമാന്നുംഅസാദ്ധ്യമെല്ലന്നുംഞാൻഅറിയുന്നു.
3അറിവുകൂടാെതആേലാചനെയമറിച്ച കളയുന്നവനാര?്
അങ്ങെനഎനിക്ക്അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവിധംഅത്ഭുതേമറിയത്
ഞാൻതിരിച്ചറിയാെതപറഞ്ഞുേപായി.
4 േകൾക്കണേമ;ഞാൻസംസാരിക്കും;
ഞാൻനിേന്നാട് േചാദിക്കും;എെന്ന ്രഗഹിപ്പിക്കണേമ.
5ഞാൻനിെന്നക്കുറിച്ച് ഒരു േകൾവി മാ്രതേമ േകട്ടിരുന്നുള്ള ;
ഇേപ്പാൾ,എെന്റകണ്ണിനാൽനിെന്നകാണുന്നു.
6ആകയാൽഞാൻഎെന്നത്തെന്നെവറുത്ത്
െപാടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന്അനുതപിക്കുന്നു”.
7 യേഹാവ ഈ വചനങ്ങൾ ഇേയ്യാബിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തേശഷം
യേഹാവ േതമാന്യനായ എലീഫസിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “നിേന്നാടും
നിെന്റ രണ്ട് സ്േനഹിതന്മാേരാടും എനിക്ക് േകാപം ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ദാസനായ ഇേയ്യാബിെനേപ്പാെല നിങ്ങൾ എെന്നക്കുറിച്ച്
വിഹിതമായത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. 8ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഏഴ് കാളെയയും
ഏഴ് ആട്ട െകാറ്റെനയും എെന്റ ദാസനായ ഇേയ്യാബിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്ന് നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി േഹാമയാഗം അർപ്പിക്കുവിൻ;
എെന്റ ദാസനായ ഇേയ്യാബ് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കും; ഞാൻ
അവെന്റ മുഖം ആദരിച്ച് നിങ്ങള െട മൂഢതയ്ക്ക് തക്കവണ്ണം നിങ്ങേളാട്
െചയ്യാതിരിക്കും; എെന്റ ദാസനായ ഇേയ്യാബിെനേപ്പാെല നിങ്ങൾ
എെന്നക്കുറിച്ച് വിഹിതമായത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ”. 9 അങ്ങെന
േതമാന്യനായ എലീഫസും ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദും നയമാത്യനായ
േസാഫരും െചന്ന് യേഹാവഅവേരാട് കല്പിച്ചതുേപാെല െചയ്തു; യേഹാവ
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ഇേയ്യാബിെന്റ മുഖെത്തആദരിച്ച . 10ഇേയ്യാബ് തെന്റ സ്േനഹിതന്മാർക്ക്
േവണ്ടി ്രപാർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവ അവെന്റ സ്ഥിതിക്ക് േഭദം വരുത്തി
മുെമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നെതാെക്കയും യേഹാവ ഇേയ്യാബിന് ഇരട്ടിയായി
െകാടുത്തു. 11അവെന്റ സകലസേഹാദരന്മാരും സേഹാദരിമാരും മുെമ്പ
അവന് 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. 12ഇങ്ങെന
യേഹാവ ഇേയ്യാബിെന്റ പിൻകാലെത്ത അവെന്റ മുൻകാലെത്തക്കാൾ
അധികംഅനു്രഗഹിച്ച ;അവന് പതിനാലായിരംആടുംആറായിരം ഒട്ടകവും
ആയിരം ഏർ കാളയും ആയിരം െപൺകഴുതയും ഉണ്ടായി. 13 അവന്
ഏഴ് പു്രതന്മാരും മൂന്നു പു്രതിമാരും ഉണ്ടായി. 14 മൂത്തവൾക്ക് അവൻ
െയമീമാ എന്നും രണ്ടാമത്തവൾക്ക് െകസീയാ എന്നും മൂന്നാമത്തവൾക്ക്
േകെരൻ-ഹപ്പക്ക്എന്നും േപര് വിളിച്ച . 15ഇേയ്യാബിെന്റപു്രതിമാെരേപ്പാെല
സൗന്ദര്യമുള്ളസ്്രതീകൾ േദശെത്തങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;അവരുെടഅപ്പൻ
അവരുെട സേഹാദരന്മാേരാടുകൂടി അവർക്ക് അവകാശം െകാടുത്തു.
16അതിന ്െറേശഷംഇേയ്യാബ്നൂറ്റിനാല്പത്സംവത്സരംജീവിച്ചിരുന്നു;അവൻ
മക്കെളയും മക്കള െട മക്കെളയും നാല് തലമുറേയാളം കണ്ടു. 17അങ്ങെന
ഇേയ്യാബ് വൃദ്ധനും കാലസമ്പൂർണ്ണനുമായി മരിച്ച .
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സങ്കീർത്തനങ്ങൾ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
കാവ്യങ്ങള െട സമാഹാരമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ. പല എഴുത്തുകാരുെട
രചനകൾ ഇതിലുണ്ട്. ്രപധാനമായും ദാവീദ് 73, ആസാഫ് 12
േകാരഹ്പു്രതന്മാർ 9, ശേലാേമാൻ 3, ഏഥാന്, േമാെശ 1. ഇതിൽ
51 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അറിയെപ്പടാത്ത എഴുത്തുകാരുെടതാണ.്
ഇതിൽ േമാശയും ശേലാേമാനും ഒഴിെക മറ്റ് എഴുത്തുകാര് ദാവീദിെന്റ
കാലത്ത് ൈദവാലയത്തിൽ സംഗീത ശു്രശൂഷ െചയ്തുവന്ന േലവ്യേരാ
പുേരാഹിതന്മാേരാആയിരുന്നിക്കാം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 1440-430.
ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതെപ്പട്ടത് േമാെശയുെട സങ്കീർത്തനം ആണ്
തുടർന്ന് ദാവീദ് ആസാഫ് ശേലാേമാൻ ബാബിേലാൺ ്രപവാസകാലത്ത്
ജീവിച്ചിരുന്ന എ്രസാഹ്യരും ഉള ്പ്പെട ആയിരം വർഷെത്ത കാലയളവാണ്
സങ്കീർത്തനങ്ങള േടത.്
സ്വീകര് ത്താവ്
ൈദവം ഇ്രസാേയൽ ജനതക്കും തന്നിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കും
േവണ്ടി ചരി്രതത്തിലുടനീളം െചയ്തിട്ട ള്ള മഹാ കാര്യങ്ങെള
ഓർമ്മെപ്പടുത്തുകയാണ്സങ്കീർത്തനങ്ങള െട ഉേദ്ദശം.
ഉേദ്ദശം
ൈദവവും സൃഷ്ടിയും, യുദ്ധം, ആരാധന, പാപവും - ദുഷ്ടതയും, നീതി,
ന്യായവിധി, മശിഹായുെട ആഗമനം എന്നിവയാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങള െട
്രപധാന ്രപേമയങ്ങള ് ൈദവെത്ത അവെന്റ ്രപവര ്ത്തികള െട ആഴം
മനസ്സിലാക്കി മഹത്വീകരിക്കുവാൻ വായനക്കാെര ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൈദവത്തിൻെറ മഹത്വെത്ത പുകഴ്ത്തുകയും
കഷ്ടകാലത്ത് നേമ്മാടുള്ള ൈദവത്തിൻെറ വിശ്വസ്തതയും,
ൈദവവചനത്തിെന്റ പരമമായ േ്രശഷ്ഠതെയ വായനക്കാെര
ഓർമ്മെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യന്നു.
്രപേമയം
സ്തുതിപ്പ്
സംേക്ഷപം
1. മശിഹായുെട പുസ്തകം — 1:1-41:13
2.അഭിലാഷങ്ങള െട പുസ്തകം — 42:1-72:20
3. ഇ്രസാേയലിെന്റപുസ്തകം — 73:1-89:52
4.ൈദവിക ഭരണത്തിന ്െറ പുസ്തകം — 90:1-106:48
5.ൈദവസ്തുതികള െട പുസ്തകം — 107:1-150:6

ഒന്നാം പുസ്തകം

1
1ദുഷ്ടന്മാരുെടആേലാചന്രപകാരം നടക്കാെതയും
പാപികള െട വഴിയിൽനില് ക്കാെതയും
പരിഹാസികള െടഇരിപ്പിടത്തിൽഇരിക്കാെതയും
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2യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽസേന്താഷിച്ച്
അവിടുെത്ത ന്യായ്രപമാണം രാവും പകലും ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ

ഭാഗ്യവാൻ.
3അവൻ,നദീതീരത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും
തക്കകാലത്ത്ഫലംകായ്ക്കുന്നതും
ഇലവാടാത്തതുമായവൃക്ഷംേപാെലഇരിക്കും;
അവൻെചയ്യന്നെതല്ലാംഅഭിവൃദ്ധി്രപാപിക്കും.
4ദുഷ്ടന്മാർഅങ്ങെനയല്ല;
അവർകാറ്റ പറത്തിക്കളയുന്നപതിരു േപാെലയാകുന്നു.
5ആകയാൽദുഷ്ടന്മാർ ന്യായവിസ്താരത്തിലും
പാപികൾനീതിമാന്മാരുെടസഭയിലും നിവിർന്നുനില് ക്കുകയില്ല.
6യേഹാവനീതിമാന്മാരുെട വഴിഅറിയുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴിേയാ നാശകരംആകുന്നു.

2
1ജനതകൾകലഹിക്കുന്നതും
വംശങ്ങൾവ്യർത്ഥമായത് നിരൂപിക്കുന്നതുംഎന്ത?്
2യേഹാവയ്ക്കുംഅവിടുെത്തഅഭിഷിക്തനും വിേരാധമായി
ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർഎഴുേന്നല്ക്കുകയും
അധിപതികൾതമ്മിൽആേലാചിക്കുകയും െചയ്യന്നത:്
3 “നാംഅവരുെട െകട്ട കൾെപാട്ടിച്ച്
അവരുെടകയറുകൾഎറിഞ്ഞുകളയുക”.
4സ്വർഗ്ഗത്തിൽവസിക്കുന്നവൻചിരിക്കുന്നു;
കർത്താവ്അവെരപരിഹസിക്കുന്നു.
5അന്ന്അവിടുന്ന് േകാപേത്താെടഅവേരാട്അരുളിെച്ചയ്യ ം;
േ്രകാധേത്താെടഅവെര ്രഭമിപ്പിക്കും.
6 “എെന്റവിശുദ്ധപർവ്വതമായസീേയാനിൽ
ഞാൻഎെന്റരാജാവിെനവാഴിച്ചിരിക്കുന്നു”.
7ഞാൻഒരു തീർപ്പ് കല്പിക്കുന്നു;
യേഹാവഎേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തത:്
“നീഎെന്റപു്രതൻ;ഇന്ന്ഞാൻനിെന്നജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
8എേന്നാട് േചാദിച്ച െകാള്ള ക;
ഞാൻനിനക്ക് ജനതകെളഅവകാശമായും
ഭൂമിയുെടഅറുതികെളൈകവശമായും തരും;
9ഇരിമ്പുേകാൽെകാണ്ട് നീഅവെരതകർക്കും;
കുശവെന്റപാ്രതംേപാെലഅവെര ഉടയ്ക്കും”.
10ആകയാൽരാജാക്കന്മാേര,ബുദ്ധി പഠിക്കുവിൻ;
ഭൂമിയിെലന്യായാധിപന്മാേര, ഉപേദശംൈകെക്കാള്ള വിൻ.
11ഭയേത്താെടയേഹാവെയ േസവിക്കുവിൻ;
വിറയേലാെട േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുവിൻ.
12ൈദവം േകാപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾവഴിയിൽവച്ച
നശിക്കാതിരിക്കുവാൻൈദവപു്രതെനചുംബിക്കുവിൻ.
ൈദവത്തിെന്റ േകാപംക്ഷണേനരേത്തേക്കഉള്ള .
ൈദവെത്തശരണം ്രപാപിക്കുന്നഎല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ.
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3
ദാവീദ് തെന്റ മകനായ അബ്ശേലാമിെന്റ മുൻപിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായേപ്പാൾ
പാടിയ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,എെന്റൈവരികൾഎ്രത െപരുകിയിരിക്കുന്നു!
എേന്നാട് എതിർക്കുന്നവർഅേനകം േപർആകുന്നു.
2 “അവന്ൈദവത്തിങ്കൽനിന്ന്സഹായമില്ല*”എന്ന്
എെന്നക്കുറിച്ച് പലരും പറയുന്നു.

േസലാ
3യേഹാേവ,അവിടുന്ന്എനിക്ക് ചുറ്റ ം പരിചയും
എെന്റമഹത്വവുംഎെന്റതല ഉയർത്തുന്നവനുംആകുന്നു.
4ഞാൻയേഹാവേയാട് ഉച്ചത്തിൽനിലവിളിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് തെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽനിന്ന് ഉത്തരം അരുള കയും

െചയ്യന്നു.
േസലാ.

5ഞാൻകിടന്നുറങ്ങി;
യേഹാവഎെന്നതാങ്ങുകയാൽഉണർന്നുമിരിക്കുന്നു.
6എനിക്ക് വിേരാധമായി ചുറ്റ ം പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന
ആയിരംആയിരം ജനങ്ങെളഞാൻ ഭയെപ്പടുകയില്ല.
7യേഹാേവ,എഴുേന്നല്ക്കണേമ;എെന്റൈദവേമ,എെന്നരക്ഷിക്കണേമ.
അവിടുന്ന്എെന്റശ്രതുക്കെള ഒെക്കയും ശിക്ഷിച്ച,്
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
8ജയംയേഹാവക്കുള്ളതാകുന്നു†;
അവിടുെത്തഅനു്രഗഹംഅങ്ങയുെട ജനത്തിേന്മൽവരുമാറാകെട്ട.

േസലാ.

4
സംഗീത്രപമാണിക്ക് വാദ്യ ഉപകരണങ്ങേളാെട; ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1എെന്റനീതിയായൈദവേമ,ഞാൻവിളിക്കുേമ്പാൾ ഉത്തരംഅരുേളണേമ;
ഞാൻെഞരുക്കത്തിൽഇരുന്നേപ്പാൾഅവിടുന്ന്എനിക്ക് വിശാലതതന്നു;
എേന്നാട് കൃപ േതാന്നിഎെന്റ ്രപാർത്ഥനേകൾക്കണേമ.
2മനുഷ്യേര,നിങ്ങൾഎ്രതേത്താളംഎെന്റമാനെത്തനിന്ദിച്ച്,
മായെയഇച്ഛിച്ച് വ്യാജെത്തഅേന്വഷിക്കും?

േസലാ.
3യേഹാവതെന്റഭക്തെനതനിക്കായി േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നറിയുവിൻ;
ഞാൻയേഹാവെയവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾഅവൻേകൾക്കും.
4 േകാപിച്ചാൽപാപം െചയ്യാതിരിക്കുവിൻ;
നിങ്ങള െടകിടക്കേമൽഹൃദയത്തിൽധ്യാനിച്ച് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുവിൻ.

േസലാ.
5നീതിയാഗങ്ങൾഅർപ്പിക്കുവിൻ;
യേഹാവയിൽആ്രശയംവയ്ക്കുവിൻ.
6 “നമുക്ക്ആര് നന്മയായത് കാണിച്ച തരും?”എന്ന് പലരും പറയുന്നു;
യേഹാേവ,അങ്ങയുെട മുഖ്രപകാശംഞങ്ങള െടേമൽഉദിപ്പിക്കണേമ.
7ധാന്യാ ഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായേപ്പാൾഅവർക്കുണ്ടായതിലും
അധികംസേന്താഷംഅവിടുന്ന്എെന്റഹൃദയത്തിൽനല്കിയിരിക്കുന്നു.

* 3. 2 ൈദവത്തിങ്കൽ നിന്ന് സഹായമില്ല ൈദവത്തിങ്കൽ രക്ഷയില്ല † 3. 8 ജയം
യേഹാവക്കുള്ളതാകുന്നു രക്ഷയേഹാവക്കുള്ളതാകുന്നു



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 4:8 849 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 5:12

8ഞാൻസമാധാനേത്താെടകിടന്നുറങ്ങും;
അവിടുന്നേല്ലായേഹാേവ,എെന്നനിർഭയം വസിക്കുമാറാക്കുന്നത.്

5
സംഗീത്രപമാണിക്ക് േവണുനാദേത്താെട ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.

1യേഹാേവ,എെന്റവാക്കുകൾ േകൾക്കണേമ;
എെന്റധ്യാനം ്രശദ്ധിക്കണേമ;
2എെന്റരാജാവുംഎെന്റൈദവവുേമ,
എെന്റകരച്ചിലിെന്റശബ്ദം േകൾക്കണേമ;
അങ്ങേയാടേല്ലാഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നത.്
3യേഹാേവ, രാവിെലഎെന്റ ്രപാർത്ഥനേകൾക്കണേമ;
രാവിെലഞാൻഅേങ്ങയ്ക്കായി യാചന ഒരുക്കികാത്തിരിക്കുന്നു*.
4അവിടുന്ന് ദുഷ്ടതയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നൈദവമല്ല;
ദുഷ്ടൻഅങ്ങേയാടുകൂടി പാർക്കുകയില്ല.
5അഹങ്കാരികൾതിരുസന്നിധിയിൽനില് ക്കുകയില്ല;
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവെരഅവിടുന്ന് പകക്കുന്നു.
6വ്യാജം പറയുന്നവെരഅവിടുന്ന് നശിപ്പിക്കും;
രക്തപാതകവും ചതിവുമുള്ളവൻയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു;
7ഞാേനാ, തിരുകൃപയുെട ബഹുത്വത്താൽഅവിടുെത്തആലയത്തിേലക്ക്

െചന്ന്
അങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു േനെര അങ്ങേയാടുള്ള ഭക്തിയിൽ

ആരാധിക്കും.
8 യേഹാേവ, എെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിമിത്തം അവിടുെത്ത നീതിയാൽ എെന്ന

നടേത്തണേമ;
എെന്റമുമ്പിലുള്ളഅങ്ങയുെട വഴി കാണിച്ച തേരണേമ.
9അവരുെട വായിൽ ഒട്ട ം േനരില്ല;
അവരുെടഅന്തരംഗം നാശകൂപം തെന്ന;
അവരുെട െതാണ്ടതുറന്നശവക്കുഴി േപാെലയാകുന്നു;
നാവുെകാണ്ട്അവർ മധുരവാക്കു പറയുന്നു.
10ൈദവേമഅവെരകുറ്റം വിധിക്കണേമ;
അവരുെടആേലാചനകളാൽതെന്നഅവർവീഴെട്ട;
അവരുെട അതി്രകമങ്ങള െട ബഹുത്വം നിമിത്തം അവെര

തള്ളിക്കളയണേമ;
അങ്ങേയാടേല്ലാഅവർ മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നത.്
11എന്നാൽഅങ്ങെയശരണം്രപാപിക്കുന്നവെരല്ലാവരുംസേന്താഷിക്കും;
അവിടുന്ന് അവെര പാലിക്കുന്നതുെകാണ്ട് അവർ എേപ്പാഴും

ആനന്ദിച്ചാർക്കും;
തിരുനാമെത്തസ്േനഹിക്കുന്നവർഅങ്ങയിൽഉല്ലസിക്കും;
12യേഹാേവ,അവിടുന്ന് നീതിമാെനഅനു്രഗഹിക്കും;
പരിചെകാെണ്ടന്നേപാെലഅവിടുന്ന് ദയെകാണ്ട്അവെന മറയ്ക്കും.

6
സംഗീത്രപമാണിക്ക്ത്രന്തിനാദേത്താെടഅഷ്ടമരാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റഒരു
സങ്കീർത്തനം.
* 5. 3 രാവിെല ഞാൻ അേങ്ങയ്ക്കായി യാചന ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു രാവിെല ഞാൻ യാഗം
ഒരുക്കുന്നു
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1യേഹാേവ,അങ്ങയുെട േകാപത്തിൽഎെന്നശിക്ഷിക്കരുേത;
അങ്ങയുെട േ്രകാധത്തിൽഎെന്നദണ്ഡിപ്പിക്കരുേത.
2യേഹാേവ,ഞാൻതളർന്നിരിക്കുന്നു;എേന്നാട് കരുണയുണ്ടാകണേമ;
യേഹാേവ,എെന്റഅസ്ഥികൾ ്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്നസൗഖ്യമാക്കണേമ.
3എെന്റ ്രപാണനുംഅത്യന്തം ്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നു;
അല്ലേയാ,യേഹാേവ,എ്രതേത്താളംതാമസിക്കും?
4യേഹാേവ, മടങ്ങിവന്ന്എെന്റ ്രപാണെനവിടുവിക്കണേമ.
അവിടുെത്തകാരുണ്യം നിമിത്തംഎെന്നരക്ഷിക്കണേമ.
5മരണേശഷംആരുംഅങ്ങെയഓര് ക്കുന്നില്ലേലാ;
പാതാളത്തിൽആര്അവിടുേത്തക്ക്സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം?
6എെന്റഞരക്കംെകാണ്ട്ഞാൻതളർന്നിരിക്കുന്നു;
രാ്രതിമുഴുവനുംഎെന്റകിടക്കയിൽമിഴിനീർ ഒഴുക്കി;
കണ്ണ നീർെകാണ്ട്ഞാൻഎെന്റകട്ടിൽനനയ്ക്കുന്നു.
7ദുഃഖംെകാണ്ട്എെന്റകണ്ണ് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എെന്റസകലശ്രതുക്കള ം നിമിത്തംക്ഷീണിച്ച മിരിക്കുന്നു.
8നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നഏവരുേമഎെന്നവിട്ട േപാകുവിൻ;
യേഹാവഎെന്റകരച്ചിലിെന്റശബ്ദം േകട്ടിരിക്കുന്നു.
9യേഹാവഎെന്റഅേപക്ഷേകട്ടിരിക്കുന്നു;
യേഹാവഎെന്റ ്രപാർത്ഥനൈകെക്കാള്ള ം.
10എെന്റശ്രതുക്കൾഎല്ലാവരും ലജ്ജിച്ച ്രഭമിച്ച േപാകും;
അവർപിന്തിരിഞ്ഞ് െപെട്ടന്ന് നാണിച്ച േപാകും.

7
െബന്യാമീന്യനായ കൂശിെന്റ വാക്കുകൾനിമിത്തം ദാവീദ് യേഹാവയ്ക്കു
പാടിയവി്രഭമഗീതം.
1എെന്റൈദവമായയേഹാേവ,അങ്ങെയഞാൻശരണം ്രപാപിക്കുന്നു;
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്ന എല്ലാവരുെടയും കയ്യിൽനിന്ന് എെന്ന രക്ഷിച്ച

വിടുവിക്കണേമ.
2അവൻസിംഹെത്തേപ്പാെലഎെന്നകീറിക്കളയരുേത;
വിടുവിക്കുവാൻആരും ഇല്ലാെതയിരിക്കുേമ്പാൾഎെന്നചീന്തിക്കളയരുേത.
3എെന്റൈദവമായയേഹാേവ,ഞാൻഇത് െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,
എെന്റപക്കൽനീതിേകടുെണ്ടങ്കിൽ,
4എേന്നാട്സമാധാനമായിരുന്നവേനാട്ഞാൻേദാഷം െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ, -
കാരണംകൂടാെതഎേന്നാട് ശ്രതുവായിരുന്നവെനഞാൻവിടുവിച്ച വേല്ലാ
5ശ്രതുഎെന്റ ്രപാണെനപിന്തുടർന്നു പിടിക്കെട്ട;
അവൻഎെന്റജീവെനനിലത്തിട്ട ചവിട്ടെട്ട;
എെന്റമാനെത്തപൂഴിയിൽതള്ളിയിടെട്ട.

േസലാ.
6യേഹാേവ, േകാപേത്താെടഎഴുേന്നല്ക്കണേമ;
എെന്റൈവരികള െട േ്രകാധേത്താട്എതിർത്തുനില്ക്കണേമ;
എനിക്ക് േവണ്ടിഅവിടുന്ന് കല്പിച്ചന്യായവിധിക്കായി ഉണരണേമ;.
7ജനതകൾസംഘമായിഅങ്ങെയചുറ്റിനില്ക്കെട്ട;
ഉയരത്തിലിരുന്ന്അവിടുന്ന്അവെര ഭരിേക്കണേമ
8യേഹാവജനതകെളന്യായം വിധിക്കുന്നു;



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 7:9 851 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 8:8

യേഹാേവ, എെന്റ നീതിക്കും പരമാർത്ഥതയ്ക്കും തക്കവണ്ണം എെന്ന
വിധിക്കണേമ;

9ദുഷ്ടെന്റ ദുഷ്ടതഅവസാനിക്കെട്ട;നീതിമാെനഅവിടുന്ന് ഉറപ്പിക്കണേമ.
നീതിമാനായ ൈദവം ഹൃദയങ്ങെളയും മനസ്സ കെളയും

േശാധനെചയ്യന്നുവേല്ലാ.
10ൈദവമാണ്എെന്റപരിച;അവിടുന്ന്
ഹൃദയപരമാർത്ഥതയുള്ളവെര രക്ഷിക്കുന്നു.
11ൈദവംനീതിയുള്ളന്യായാധിപതിയാകുന്നു;
ൈദവം ദിവസം്രപതി ദുഷ്ടേനാട് േകാപിക്കുന്നു.
12മനംതിരിയുന്നിെല്ലങ്കിൽഅവിടുന്ന് തെന്റവാളിന് മൂർച്ചകൂട്ട ം;
അവിടുന്ന് തെന്റവില്ല കുലച്ച് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
13അവിടുന്ന് മരണാസ്്രതങ്ങെളഅവെന്റേനെര െതാടുത്ത്,
തെന്റശരങ്ങെളതീയമ്പുകളാക്കിതീർത്തിരിക്കുന്നു.
14ഇതാ,അവന് നീതിേകടിനാൽ േനാവു കിട്ട ന്നു;
അവൻകഷ്ടെത്തഗർഭംധരിച്ച് വഞ്ചനെയ ്രപസവിക്കുന്നു.
15അവൻഒരു കുഴി കുഴിച്ച ണ്ടാക്കി,
കുഴിച്ചകുഴിയിൽതാൻതെന്നവീണു.
16അവെന്റദുഷ്്രപവർത്തികൾഅവെന്റതലയിേലക്കുതെന്നതിരിയും;
അവെന്റദുഷ്ടതഅവെന്റെനറുകയിൽതെന്നപതിക്കും.
17ഞാൻയേഹാവെയഅവിടുെത്തനീതിക്കുതക്കവണ്ണംസ്തുതിക്കും;
അത്യ ന്നതനായയേഹാവയുെട നാമത്തിന്സ്േതാ്രതം പാടും.

8
സംഗീത്രപമാണിക്ക് ഗത്ത്യവാദ്യത്തിൽ ആലപിച്ച; ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1ഞങ്ങള െട കർത്താവായ യേഹാേവ, തിരുനാമം ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും

എ്രത േ്രശഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു!
അവിടുെത്തേതജസ്സ്ആകാശെത്തക്കാൾഉയർന്നിരിക്കുന്നു.
2അങ്ങയുെടൈവരികൾനിമിത്തം,
ശ്രതുവിെനയും ്രപതിേയാഗിെയയും നിശ്ശബ്ദരാക്കുവാൻ,
ശിശുക്കള െടയും പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങള െടയും വായ് അങ്ങെയ

മഹത്വെപ്പടുത്തുന്നു.
3അവിടുെത്തവിരലുകള െട പണിയായആകാശെത്തയും
അവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയച്രന്ദെനയും നക്ഷ്രതങ്ങെളയും േനാക്കുേമ്പാൾ,
4മർത്യെനഓർേക്കണ്ടതിന്അവൻഎന്തുള്ള ?
മനുഷ്യപു്രതെനസന്ദർശിേക്കണ്ടതിന്അവൻഎന്തുമാ്രതം?
5അങ്ങ്അവെനൈദവേത്തക്കാൾ*അല്പം മാ്രതം താഴ്ത്തി,
േതജസ്സ ംബഹുമാനവുംഅവെനഅണിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
6അങ്ങയുെടൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾക്ക്അവെനഅധിപതിയാക്കി,
സകലെത്തയുംഅവെന്റകാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു†;
7ആടുകെളയും കാളകെളയും
കാട്ടിെല മൃഗങ്ങെളയും
8ആകാശത്തിെലപക്ഷികെളയുംസമു്രദത്തിെല മത്സ്യങ്ങെളയും

* 8. 5 ൈദവേത്തക്കാൾ ദൂതന്മാെരക്കാള് † 8. 6 സകലെത്തയും അവെന്റ
കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നുഎ്രബായര ്2:6-9വെര േനാക്കുക
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സമു്രദമാർഗ്ഗങ്ങളിൽസഞ്ചരിക്കുന്നസകലെത്തയും തെന്ന.
9ഞങ്ങള െടകർത്താവായയേഹാേവ,
തിരുനാമം ഭൂമിയിെലാെക്കയുംഎ്രത േ്രശഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു!

9
സംഗീത്രപമാണിക്ക് പു്രതമരണരാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ഞാൻപൂർണ്ണഹൃദയേത്താെടയേഹാവെയസ്തുതിക്കും;
അവിടുെത്തഅത്ഭുതങ്ങെളെയല്ലാംഞാൻവർണ്ണിക്കും.
2ഞാൻഅങ്ങയിൽസേന്താഷിച്ച ല്ലസിക്കും;
അത്യ ന്നതനായുള്ള യേഹാേവ, ഞാൻ അവിടുെത്ത നാമെത്ത

കീർത്തിക്കും.
3എെന്റശ്രതുക്കൾപിൻവാങ്ങുേമ്പാൾ,
തിരുസന്നിധിയിൽഇടറിവീണ് നശിച്ച േപാകും.
4അവിടുന്ന്എെന്റകാര്യവും വ്യവഹാരവും നടത്തി,
നീതിേയാെട വിധിച്ച െകാണ്ട്സിംഹാസനത്തിൽഇരിക്കുന്നു;
5അവിടുന്ന് ജനതതികെളശാസിച്ച,് ദുഷ്ടെനനശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവരുെട നാമംേപാലുംസദാകാലേത്തക്കും മായിച്ച കളഞ്ഞു.
6ശ്രതുക്കൾസദാകാലേത്തക്കും നശിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവരുെട പട്ടണങ്ങെളയുംഅവിടുന്ന് മറിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവയുെടഓർമ്മയും ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു.
7എന്നാൽയേഹാവഎേന്നക്കും വാഴുന്നു;
ന്യായവിധിക്കായിഅങ്ങയുെടസിംഹാസനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
8അവിടുന്ന് േലാകെത്തനീതിേയാെട വിധിക്കും;
ജനതതികൾക്ക് േനേരാെട ന്യായപാലനം െചയ്യ ം.
9യേഹാവപീഡിതന് ഒരുഅഭയസ്ഥാനം;
കഷ്ടകാലത്ത് ഒരഭയസ്ഥാനംതെന്ന.
10തിരുനാമെത്തഅറിയുന്നവർഅങ്ങയിൽആ്രശയിക്കും;
യേഹാേവ, അവിടുെത്ത അേന്വഷിക്കുന്നവെര അവിടുന്ന്

ഉേപക്ഷിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.
11സീേയാനിൽവസിക്കുന്നയേഹാവയ്ക്ക്സ്േതാ്രതം പാടുവീൻ;
അവിടുെത്ത ്രപവൃത്തികെളജനതതിയുെട ഇടയിൽ േഘാഷിപ്പീൻ.
12രക്തപാതകത്തിന് ്രപതികാരം െചയ്യന്നൈദവംഅവെരഓർക്കുന്നു;
എളിയവരുെട നിലവിളിെയ മറക്കുന്നതുമില്ല.
13യേഹാേവ,എേന്നാട് കരുണയുണ്ടാകണേമ;
മരണവാതിലുകളിൽനിന്ന്എെന്നഉദ്ധരിക്കുന്നവേന,
എെന്നപകയ്ക്കുന്നവരാൽഎനിക്ക് േനരിടുന്നകഷ്ടം േനാക്കണേമ.
14ഞാൻസീേയാൻപു്രതിയുെട പടിവാതിലുകളിൽഅങ്ങെയസ്തുതിച്ച്
അങ്ങയുെട രക്ഷയിൽസേന്താഷിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന.
15ജനതകൾഅവർ ഉണ്ടാക്കിയകുഴിയിൽതാണുേപായി;
അവർഒളിച്ച വച്ചവലയിൽഅവരുെടകാൽതെന്നഅകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
16യേഹാവതെന്നത്താൻെവളിെപ്പടുത്തി ന്യായവിധി നടത്തിയിരിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടൻസ്വന്തൈകകള െട ്രപവൃത്തിയിൽകുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ത്രന്തിനാദം.
േസലാ.

17ദുഷ്ടന്മാരുംൈദവെത്തമറക്കുന്നസകലജനതതിയും
പാതാളത്തിേലക്ക് തിരിയും.



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 9:18 853 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 10:14

18ദരി്രദെനഎേന്നക്കും മറന്നു േപാകുകയില്ല;
സാധുക്കള െട ്രപത്യാശക്ക്എന്നും ഭംഗം വരുകയുമില്ല.
19യേഹാേവ,എഴുേന്നല്ക്കണേമ, മർത്യൻ ്രപബലനാകരുേത;
ജനതതികൾതിരുസന്നിധിയിൽവിധിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട.
20 യേഹാേവ, തങ്ങൾ േകവലം മർത്യരാകുന്നു എന്ന് ജനതതികൾ

അറിേയണ്ടതിന്
അവർക്ക് ഭയം വരുത്തണേമ.

േസലാ.

10
1യേഹാേവ,അങ്ങ് ദൂരത്ത് നില് ക്കുന്നെതന്ത?്
കഷ്ടകാലത്ത്അങ്ങ് മറഞ്ഞുകളയുന്നതുംഎന്ത?്
2ദുഷ്ടൻഅഹങ്കാരേത്താെടഎളിയവെനപീഡിപ്പിക്കുന്നു;
അവൻനിരൂപിച്ച ഉപായങ്ങളിൽഅവൻതെന്നപിടിക്കെപ്പടെട്ട.
3ദുഷ്ടൻതെന്റമേനാരഥത്തിൽ ്രപശംസിക്കുന്നു;
ദുരാ്രഗഹി യേഹാവെയത്യജിച്ച് നിന്ദിക്കുന്നു*.
4ഉന്നതഭാവമുള്ളദുഷ്ടൻൈദവെത്തഅേന്വഷിക്കുന്നില്ല;
‘ൈദവംഇല്ല”എന്നാകുന്നുഅവെന്റനിരൂപണം ഒെക്കയും.
5അവെന്റവഴികൾഎല്ലായ്േപാഴുംസഫലമാകുന്നു;
അങ്ങയുെട ന്യായവിധികൾഅവൻകാണാത്തവണ്ണം ഉന്നതമാകുന്നു;
തെന്റസകലശ്രതുക്കേളാടുംഅവൻചീറുന്നു.
6 “ഞാൻകുലുങ്ങുകയില്ല, ഒരുനാള ംഅനർത്ഥത്തിൽവീഴുകയുമില്ല”
എന്ന്അവൻതെന്റഹൃദയത്തിൽപറയുന്നു.
7അവെന്റവായിൽശാപവും വ്യാജവുംസാഹസവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവെന്റനാവിൻകീഴിൽ േദാഷവുംഅതി്രകമവും ഇരിക്കുന്നു.
8അവൻ ്രഗാമങ്ങള െട ഒളിവിടങ്ങളിൽപതിയിരിക്കുന്നു;
മറവിടങ്ങളിൽവച്ച്അവൻനിഷ്ക്കളങ്കെന െകാല്ല ന്നു;
അവൻരഹസ്യമായിഅഗതിയുെടേമൽകണ്ണ് വച്ചിരിക്കുന്നു.
9സിംഹം മുറ്റ കാട്ടിൽഇരപിടിക്കാൻപതുങ്ങുന്നതുേപാെല;
എളിയവെനപിടിക്കുവാൻഅവൻപതിയിരിക്കുന്നു;
എളിയവെനതെന്റവലയിൽചാടിച്ച് പിടിക്കുന്നു.
10അവൻകുനിഞ്ഞ് പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;
അഗതികൾഅവെന്റബലത്താൽവീണുേപാകുന്നു.
11 “ൈദവം മറന്നിരിക്കുന്നു,അവിടുന്ന് തെന്റ മുഖം മറച്ചിരിക്കുന്നു;
ൈദവം ഒരുനാള ം കാണുകയില്ല”എന്ന്അവൻഹൃദയത്തിൽപറയുന്നു.
12യേഹാേവ,എഴുേന്നല്ക്കണേമ,ൈദവേമ,തൃൈക്കഉയർത്തണേമ;
എളിയവെര മറക്കരുേത.
13 ദുഷ്ടൻ ൈദവെത്ത നിന്ദിക്കുന്നതും “ൈദവം കണക്ക് േചാദിക്കുകയില്ല”

എന്ന്തെന്റ ഉള്ളിൽപറയുന്നതുംഎന്തിന?്
14അങ്ങ്അത് കണ്ടിരിക്കുന്നു,തൃൈക്കെകാണ്ട് പകരം െചയ്യ വാൻ
േദാഷെത്തയും പകെയയുംഅവിടുന്ന് േനാക്കിക്കണ്ടിരിക്കുന്നു;
അഗതിസ്വയംഅങ്ങയുെടൈകകളിൽഏല്പിക്കുന്നു;
അനാഥന്അവിടുന്ന്സഹായിആകുന്നു.

* 10. 3 ദുരാ്രഗഹി യേഹാവെയത്യജിച്ച് നിന്ദിക്കുന്നു ദുഷ്ടന് ദുരാ്രഗഹിെയഅനു്രഗഹിക്കുന്നു
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15ദുഷ്ടെന്റ ഭുജെത്തഅവിടുന്ന് ഒടിക്കണേമ;
േദാഷിയുെട ദുഷ്ടതഇല്ലാെതയാകുംവെരഅതിന് ്രപതികാരം െചയ്യണേമ.
16യേഹാവഎെന്നേന്നക്കും രാജാവാകുന്നു;
ജനതതികൾഅവിടുെത്തേദശത്തുനിന്ന് നശിച്ച േപായിരിക്കുന്നു.
17ഭൂമിയിെല മനുഷ്യൻഇനി ഭയെപ്പടുത്താതിരിക്കുവാൻ
അവിടുന്ന്അനാഥനും പീഡിതനും ന്യായപാലനം െചേയ്യണ്ടതിന്
18യേഹാേവ,അവിടുന്ന്സാധുക്കള െടഅേപക്ഷേകട്ടിരിക്കുന്നു;
അവരുെട ഹൃദയെത്ത ഉറപ്പിക്കുകയും അവിടുെത്ത െചവിചായിച്ച

േകൾക്കുകയും െചയ്യന്നു.

11
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ഞാൻയേഹാവെയശരണമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
“പക്ഷികേളേപ്പാെല, നിങ്ങള െട പർവ്വതത്തിേലക്ക് പറന്നുേപാകൂ” എന്ന്

നിങ്ങൾഎേന്നാട് പറയുന്നെതങ്ങെന?
2ഇതാ, ദുഷ്ടന്മാർഹൃദയപരമാർത്ഥികെളഇരുട്ടത്ത്എേയ്യണ്ടതിന്
വില്ല കുലച്ച്അസ്്രതംഞാണിേന്മൽെതാടുക്കുന്നു.
3 അടിസ്ഥാനങ്ങൾ മറിഞ്ഞുേപായാൽ നീതിമാൻ എന്തുെചയ്യ ം?”

എന്നിങ്ങെനനിങ്ങൾഎേന്നാട് പറയുന്നെതങ്ങെന?
4യേഹാവതെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽഉണ്ട്;
യേഹാവയുെടസിംഹാസനംസ്വർഗ്ഗത്തിൽആകുന്നു;
അവിടുെത്തകണ്ണ കൾദർശിക്കുന്നു;
അവിടുെത്തകൺേപാളകൾമനുഷ്യപു്രതന്മാെര പരിേശാധന െചയ്യന്നു.
5യേഹാവനീതിമാെനപരിേശാധിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടെനയുംസാഹസ്രപിയെനയും തിരുവുള്ളം െവറുക്കുന്നു.
6ദുഷ്ടന്മാരുെടേമൽഅവിടുന്ന് തീക്കട്ടവർഷിപ്പിക്കും;
തീയും ഗന്ധകവും ഉഷ്ണക്കാറ്റ ം അവരുെട പാനപാ്രതത്തിെല

ഓഹരിയായിരിക്കും.
7യേഹാവനീതിമാൻ;അവിടുന്ന് നീതിെയഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
േനരുള്ളവർഅവിടുെത്തമുഖംകാണും.

12
സംഗീത്രപമാണിക്ക;്അഷ്ടമരാഗത്തിൽ: ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ, രക്ഷിക്കണേമ; ഭക്തന്മാർഇല്ലാെത േപാകുന്നു;
വിശ്വസ്തന്മാർ മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽകുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
2ഓേരാരുത്തൻഅവനവെന്റകൂട്ട കാരേനാട് വ്യാജംസംസാരിക്കുന്നു;
കപടമുള്ളഅധരേത്താടും ഇരുമനേസ്സാടും കൂടിഅവർസംസാരിക്കുന്നു.
3കപടമുള്ളഅധരങ്ങെള ഒെക്കയും
വമ്പു പറയുന്നനാവിെനയും യേഹാവ േഛദിച്ച കളയും.
4 “ഞങ്ങള െടനാവുെകാണ്ട്ഞങ്ങൾജയിക്കും;
ഞങ്ങള െടഅധരങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുതുണ;
ഞങ്ങൾക്കുയജമാനൻആര്?”എന്ന്അവർപറയുന്നു.
5 “എളിയവരുെട പീഡയും ദരി്രദന്മാരുെട െനടുവീർപ്പ ം നിമിത്തം
ഇേപ്പാൾഞാൻഎഴുേന്നല്ക്കും; രക്ഷക്കായികാംക്ഷിക്കുന്നവെന
ഞാൻസംരക്ഷിക്കും”എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
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6യേഹാവയുെട വചനങ്ങൾനിർമ്മലവചനങ്ങൾആകുന്നു;
നിലത്ത് ഉലയിൽ ഉരുക്കി ഏഴു ്രപാവശ്യം ശുദ്ധിെചയ്ത െവള്ളിേപാെല

തെന്ന.
7യേഹാേവ,അവിടുന്ന്ഞങ്ങെള*കാത്തുെകാള്ള ം;
ഈതലമുറയിൽനിന്ന്ഞങ്ങെള†എന്നുംസൂക്ഷിക്കും.
8മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട ഇടയിൽവഷളത്തം ്രപബലെപ്പടുേമ്പാൾ
ദുഷ്ടന്മാർഎല്ലായിടവുംസഞ്ചരിക്കുന്നു.

13
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,എ്രതേത്താളംഅവിടുന്ന്എെന്നമറന്നുെകാണ്ടിരിക്കും?
എ്രതേത്താളംതിരുമുഖംഞാൻകാണാത്തവിധം മറയ്ക്കും?
2എ്രതേത്താളംഞാൻഎെന്റഉള്ളിൽചിന്താകുലനായി
എെന്റഹൃദയത്തിൽ ദിനം്രപതി ദുഃഖംഅനുഭവിേക്കണ്ടിവരും?
എ്രതേത്താളംഎെന്റശ്രതുഎെന്റ േമൽഉയർന്നിരിക്കും?
3 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, കടാക്ഷിക്കണേമ; എനിക്ക് ഉത്തരം

അരുളണേമ;
ഞാൻ മരണനി്രദ ്രപാപിക്കാതിരിക്കുവാൻ എെന്റ കണ്ണ കെള

്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.
4 “ഞാൻഅവെന േതാല്പിച്ച കളഞ്ഞു”എന്ന്എെന്റശ്രതു പറയരുേത;
ഞാൻ ്രഭമിച്ച േപാകുന്നതിനാൽ എെന്റ ൈവരികൾ ഉല്ലസിക്കുകയും

അരുേത.
5ഞാൻഅങ്ങയുെടകരുണയിൽആ്രശയിക്കുന്നു;
എെന്റഹൃദയംഅവിടുെത്തരക്ഷയിൽആനന്ദിക്കും.
6യേഹാവഎനിക്ക് നന്മ െചയ്തിരിക്കുകെകാണ്ട്
ഞാൻഅവിടുേത്തക്ക് പാട്ട പാടും.

14
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 “ൈദവംഇല്ല”എന്ന് മൂഢൻതെന്റഹൃദയത്തിൽപറയുന്നു;
അവർവഷളന്മാരായി േമ്ലച്ഛത ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
നന്മെചയ്യന്നവൻആരുമില്ല.
2ൈദവെത്തഅേന്വഷിക്കുന്നബുദ്ധിമാനുേണ്ടാഎന്നുകാണുവാൻ
യേഹാവസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യപു്രതന്മാെര േനാക്കുന്നു.
3എല്ലാവരും വഴിെതറ്റി ഒരുേപാെല െകാള്ളരുതാത്തവരായിത്തീർന്നു;
നന്മെചയ്യന്നവനില്ല; ഒരുത്തൻേപാലുമില്ല.
4നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവർആരുംഅത്അറിയുന്നില്ലേയാ?
അപ്പംതിന്നുന്നതുേപാെലഅവർഎെന്റജനെത്തതിന്നുകളയുന്നു;
യേഹാവേയാട്അവർ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നില്ല.
5അവർഅവിെടഅത്യന്തം ഭയെപ്പട്ട ;
യേഹാവനീതിമാന്മാരുെട തലമുറേയാടുകൂടി ഉണ്ട്
6ദുഷ്കർമ്മികൾഎളിയവെന്റആേലാചനയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നു.
എന്നാൽയേഹാവഅവെന്റസേങ്കതമാകുന്നു.
7സീേയാനിൽനിന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ രക്ഷവെന്നങ്കിൽെകാള്ളാമായിരുന്നു!

* 12. 7 ഞങ്ങെളഅവെര † 12. 7 ഞങ്ങെളഅവെര
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യേഹാവതെന്റജനത്തിെന്റസ്ഥിതി മാറ്റ േമ്പാൾ
യാേക്കാബ്സേന്താഷിക്കുകയും യി്രസാേയൽആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യ ം.

15
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,അങ്ങയുെടകൂടാരത്തിൽആര് പാർക്കും?
അവിടുെത്തവിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽആര് വസിക്കും?
2നിഷ്കളങ്കനായി നടന്ന് നീതി ്രപവർത്തിക്കുകയും
ഹൃദയപൂർവ്വംസത്യംസംസാരിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ.
3നാവുെകാണ്ട്ഏഷണി പറയാെതയും
തെന്റകൂട്ട കാരന് േദാഷം െചയ്യാെതയും
കൂട്ട കാരന്അപമാനം വരുത്താെതയും ഇരിക്കുന്നവൻ;
4വഷളെനനിന്ദ്യനായിഎണ്ണ കയും
യേഹാവാഭക്തന്മാെരബഹുമാനിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ;
സത്യംെചയ്തിട്ട് നഷ്ടം വന്നാലും വാക്കു മാറാത്തവൻ;
5തെന്റ ്രദവ്യം പലിശയ്ക്കു െകാടുക്കാെതയും
കുറ്റമില്ലാത്തവന് വിേരാധമായിൈകക്കൂലി വാങ്ങാെതയും ഇരിക്കുന്നവൻ;
ഇങ്ങെനെചയ്യന്നവൻഒരുനാള ം കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല.

16
ദാവീദിെന്റസ്വർണ്ണഗീതം.
1ൈദവേമ,ഞാൻഅങ്ങെയശരണംആക്കിയിരിക്കുകയാൽ
എെന്നകാത്തുെകാള്ളണേമ,
2ഞാൻയേഹാവേയാട് പറഞ്ഞത്: “അവിടുന്നാണ്എെന്റകർത്താവ;്
അങ്ങെയകൂടാെതഎനിക്ക് ഒരു നന്മയും ഇല്ല.
3 ഭൂമിയിെല വിശുദ്ധന്മാേരാ, അവർ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ്രപേമാദം നൽകുന്ന

േ്രശഷ്ഠന്മാർതെന്ന.
4അന്യേദവെനൈകെക്കാള്ളന്നവരുെട േവദനകൾവർദ്ധിക്കും;
അവരുെട രക്തപാനീയബലികെളഞാൻഅർപ്പിക്കുകയില്ല;
അവരുെട നാമങ്ങെളഎെന്റനാവിേന്മൽഎടുക്കുകയുമില്ല.
5 എെന്റ അവകാശത്തിെന്റയും പാനപാ്രതത്തിെന്റയും പങ്ക് യേഹാവ

ആകുന്നു;
അവിടുന്ന്എനിക്കുള്ളഓഹരിെയപരിപാലിക്കുന്നു.
6അളവുനൂൽഎനിക്കായി മേനാഹരേദശത്ത് വീണിരിക്കുന്നു;
അേത,എനിക്ക് നല്ല ഒരുഅവകാശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
7എനിക്ക്ബുദ്ധി ഉപേദശിച്ച തന്നയേഹാവെയഞാൻവാഴ്ത്തും;
രാ്രതികാലങ്ങളിലുംഎെന്റഅന്തരംഗംഎെന്നഉപേദശിക്കുന്നു.
8ഞാൻയേഹാവെയഎേപ്പാഴുംഎെന്റമുമ്പിൽവച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തുള്ളതുെകാണ്ട് ഞാൻ

കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല.
9അതുെകാണ്ട്എെന്റഹൃദയംസേന്താഷിച്ച്എെന്റമനസ്സ്ആനന്ദിക്കുന്നു;
എെന്റശരീരം നിർഭയമായി വസിക്കും.
10അവിടുന്ന്എെന്റ ്രപാണെനപാതാളത്തിൽവിടുകയില്ല.
അങ്ങയുെട പരിശുദ്ധെന ്രദവത്വം കാണ്മാൻസമ്മതിക്കുകയുമില്ല.
11ജീവെന്റവഴിഅങ്ങ്എനിക്ക് കാണിച്ച തരും;
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അങ്ങയുെടസന്നിധിയിൽസേന്താഷപരിപൂർണ്ണതയും
അങ്ങയുെട വലത്തുഭാഗത്ത്എന്നും ്രപേമാദങ്ങള ം ഉണ്ട്.

17
ദാവീദിെന്റ ഒരു ്രപാർത്ഥന.
1യേഹാേവ,എെന്റന്യായമായകാര്യം േകൾക്കണേമ,
എെന്റനിലവിളി ്രശദ്ധിക്കണേമ.
കപടമില്ലാത്ത അധരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള എെന്റ ്രപാർത്ഥന

െചവിെക്കാള്ളണേമ.
2എനിക്കുള്ളന്യായമായവിധി തിരുസന്നിധിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടെട്ട;
അങ്ങയുെടകണ്ണ കൾേനരായകാര്യങ്ങൾകാണുമാറാകെട്ട.
3അവിടുന്ന്എെന്റഹൃദയം പരിേശാധിച്ച ; രാ്രതിയിൽഎെന്നസന്ദർശിച്ച ;
എെന്നപരീക്ഷിച്ചാൽ ദുരുേദ്ദശെമാന്നും കെണ്ടത്തുകയില്ല;
എെന്റ അധരങ്ങൾ െകാണ്ട് ലംഘനം െചയ്യ കയില്ല എന്ന് ഞാൻ

ഉറച്ചിരിക്കുന്നു*.
4മനുഷ്യരുെട ്രപവൃത്തികൾകണ്ടിട്ട്ഞാൻഅങ്ങയുെടഅധരങ്ങളിൽനിന്നു

പുറെപ്പടുന്നവചനത്താൽ
നിഷ്ഠൂരെന്റപാതകെളവിെട്ടാഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
5എെന്റനടപ്പ്അങ്ങയുെട ചുവടുകളിൽതെന്നആയിരുന്നു;
എെന്റകാൽവഴുതിയതുമില്ല.
6ൈദവേമ,ഞാൻഅങ്ങേയാട് അേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; അവിടുന്ന് എനിക്ക്

ഉത്തരമരുള മേല്ലാ;
െചവിഎങ്കേലക്ക് ചായിച്ച എെന്റഅേപക്ഷേകൾക്കണേമ.
7 അങ്ങെയ ശരണമാക്കുന്നവെര അവേരാട് എതിർക്കുന്നവരുെട

കയ്യിൽനിന്ന്
വലങ്കയ്യാൽരക്ഷിക്കുന്നയേഹാേവ,
അങ്ങയുെടഅത്ഭുതകാരുണ്യം കാണിക്കണേമ.
8കണ്ണിെന്റകൃഷ്ണമണിേപാെലഎെന്നകാക്കണേമ;
എെന്നെകാള്ളയിടുന്ന ദുഷ്ടന്മാരും
9എെന്നവളയുന്ന ്രപാണശ്രതുക്കള ംഎെന്നപിടിക്കാെത
അങ്ങയുെട ചിറകിെന്റനിഴലിൽഎെന്നമറച്ച െകാള്ളണേമ.
10അവർഅവരുെടഹൃദയംഅടച്ചിരിക്കുന്നു;
വായ്െകാണ്ട്അവർവമ്പു പറയുന്നു.
11 അവർ ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങള െട കാലടികെള പിന്തുടർന്ന് ഞങ്ങെള

വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങെളനിലത്തുതള്ളിയിടുവാൻ ദൃഷ്ടിവക്കുന്നു.
12കടിച്ച കീറുവാൻ െകാതിക്കുന്നസിംഹംേപാെലയും
മറവിടങ്ങളിൽപതിയിരിക്കുന്നബാലസിംഹംേപാെലയും തെന്ന.
13യേഹാേവ,എഴുേന്നറ്റ്അവേനാട് എതിർത്ത്അവെനതള്ളിയിടണേമ.
യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാണെന അങ്ങയുെട വാൾെകാണ്ട് ദുഷ്ടെന്റ

ൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കണെമ.
14തൃൈക്കെകാണ്ട് ലൗകികപുരുഷന്മാരിൽനിന്നും വിടുവിക്കണേമ;
അവരുെടഓഹരിഈആയുസ്സിൽഅേ്രത;

* 17. 3 എെന്റ അധരങ്ങൾ െകാണ്ട് ലംഘനം െചയ്യ കയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു
മറ്റ ള്ളവെരേപ്പാെലഞാന് ദുഷ്ടതസംസാരിക്കുകയില്ല
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അവിടുെത്തസമ്പത്തുെകാണ്ട്അവിടുന്ന്അവരുെട വയറു നിറയ്ക്കുന്നു;
അവർക്ക് പു്രതസമ്പത്ത് ധാരാളം ഉണ്ട്;
അവരുെടസമ്പത്ത്അവർകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിസൂക്ഷിക്കുന്നു.
15ഞാേനാ,നീതിയിൽഅങ്ങയുെട മുഖംകാണും;
ഞാൻഉണരുേമ്പാൾഅവിടുെത്തരൂപംകണ്ട് തൃപ്തനാകും.

18
യേഹാവ ദാവീദിെന സകലശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്നും െശൗലിെന്റ
ൈകയിൽനിന്നും വിടുവിച്ച കാലത്ത് ദാവീദ് ഈ സംഗീതവാക്യങ്ങൾ
യേഹാവയ്ക്കു പാടി.
1എെന്റബലമായയേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങെയസ്േനഹിക്കുന്നു.
2യേഹാവഎെന്റൈശലവും േകാട്ടയുംഎെന്റരക്ഷകനും
ൈദവവുംഞാൻശരണമാക്കുന്നപാറയും
എെന്റപരിചയുംഎെന്റരക്ഷയുെട െകാമ്പും േഗാപുരവുംആകുന്നു.
3സ്തുത്യനായയേഹാവെയഞാൻവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുകയും
എെന്റശ്രതുക്കള െടകയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷ്രപാപിക്കുകയും െചയ്യ ം.
4മരണമാകുന്നകയറ്എെന്നചുറ്റി;
അഗാധ്രപവാഹങ്ങൾഎെന്ന ്രഭമിപ്പിച്ച .
5പാതാളപാശങ്ങൾ*എെന്നവളഞ്ഞു;
മരണത്തിെന്റെകണികള ംഎെന്നപിൻതുടർന്ന് പിടിച്ച .
6എെന്റകഷ്ടതയിൽഞാൻയേഹാവെയവിളിച്ചേപക്ഷിച്ച ,
എെന്റൈദവേത്താട് നിലവിളിച്ച ;
അവിടുന്ന് തെന്റ മന്ദിരത്തിൽഇരുന്ന്എെന്റഅേപക്ഷേകട്ട ;
എെന്റ നിലവിളിയും തിരുമുമ്പിൽഞാൻ കഴിച്ച ്രപാർത്ഥനയുംഅവിടുെത്ത

െചവിയിൽഎത്തി.
7ഭൂമി െഞട്ടിവിറച്ച ; മലകള െടഅടിസ്ഥാനങ്ങൾഇളകി;
ൈദവം േകാപിക്കുകയാൽഅവകുലുങ്ങിേപ്പായി.
8അവിടുെത്തമൂക്കിൽനിന്ന് പുകെപാങ്ങി;
അവിടുെത്തവായിൽനിന്ന് തീ പുറെപ്പട്ട് ദഹിപ്പിച്ച ;
തീക്കനൽൈദവത്തിൽനിന്ന് ജ്വലിച്ച .
9അവിടുന്ന്ആകാശം ചായിച്ചിറങ്ങി;
കൂരിരുൾഅവിടുെത്തകാല്ക്കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു.
10ൈദവം െകരൂബിെന†വാഹനമാക്കി പറന്നു;
കർത്താവ് കാറ്റിെന്റചിറകിേന്മൽഇരുന്നുസഞ്ചരിച്ച .
11ൈദവംഅന്ധകാരെത്തതെന്റമറവും
ജലതമസ്സിെനയും മഴേമഘങ്ങെളയും തനിക്കു ചുറ്റ ം കൂടാരവുമാക്കി.
12ൈദവംതെന്റമുമ്പിലുള്ള ്രപകാശത്താൽ
ആലിപ്പഴവും തീക്കനലും േമഘങ്ങളിൽനിന്ന് െപാഴിയിച്ച .
13യേഹാവആകാശത്തിൽഇടി മുഴക്കി,
അത്യ ന്നതനായൈദവംതെന്റനാദം േകൾപ്പിച്ച ,
ആലിപ്പഴവും തീക്കനലും ‡െപാഴിഞ്ഞു.

* 18. 5 പാതാളപാശങ്ങൾമരിച്ചവരുെട േലാകം † 18. 10 െകരൂബിെനപഴയനിയമത്തില ്െകരൂബ്
എന്നാല് ചിറകുകള ള്ളതും യേഹാവയുെടസ്വര ്ഗീയസിംഹാസനംകാക്കുന്നജീവിയാണ.് ‡ 18. 13
ആലിപ്പഴവും തീക്കനലും ചിലൈകെയ്യഴുത്തു്രപതികളില ്ഈഭാഗംകാണുന്നില്ല
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14ൈദവംഅസ്്രതംഎയ്ത് ശ്രതുവിെനചിതറിച്ച ;
മിന്നൽഅയച്ച്അവെര േതാല്പിച്ച .
15യേഹാേവ,അവിടുെത്തശാസനയാലും
അങ്ങയുെട മൂക്കിെലശ്വാസത്തിെന്റ ്രപവാഹത്തിെന്റശക്തിയാലും
സമു്രദപാതകൾെതളിഞ്ഞുവന്നു; ഭൂമിയുെടഅടിസ്ഥാനങ്ങൾെവളിെപ്പട്ട .
16കർത്താവ് ഉയരത്തിൽനിന്ന്ൈകനീട്ടിഎെന്നപിടിച്ച ,
െപരുെവള്ളത്തിൽനിന്ന്എെന്നവലിെച്ചടുത്തു.
17എെന്റബലമുള്ളശ്രതുവിെന്റൈകയിൽനിന്നും
എെന്നെവറുത്തവരുെട പക്കൽനിന്നും കർത്താവ്എെന്നവിടുവിച്ച ;
അവർഎന്നിലുംബലവാന്മാരായിരുന്നു.
18എെന്റഅനർത്ഥദിവസത്തിൽഅവർഎെന്നആ്രകമിച്ച ;
എന്നാൽയേഹാവഎനിക്ക് തുണയായിരുന്നു.
19കർത്താവ്എെന്നഒരു വിശാലസ്ഥലേത്തക്ക് െകാണ്ടുവന്നു;
എന്നിൽ ്രപേമാദിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട്എെന്നവിടുവിച്ച .
20യേഹാവഎെന്റനീതിക്കുതക്കവിധംഎനിക്ക് ്രപതിഫലം നല്കി;
എെന്റൈകകള െട െവടിപ്പിെനാത്തവിധംഎനിക്ക് പകരംതന്നു.
21ഞാൻയേഹാവയുെട വഴികളിൽനടന്നു;
എെന്റൈദവേത്താട് േ്രദാഹം െചയ്തതുമില്ല.
22ൈദവത്തിെന്റവിധികൾഒെക്കയുംഎെന്റമുമ്പിൽ ഉണ്ട;്
ൈദവത്തിെന്റചട്ടങ്ങൾവിട്ട്ഞാൻനടന്നിട്ട മില്ല.
23ഞാൻൈദവത്തിെന്റമുമ്പാെകനിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു;
അകൃത്യം െചയ്യാെതഎെന്നത്തെന്നകാത്തു.
24യേഹാവഎെന്റനീതിക്കുതക്കവണ്ണവും
ൈദവത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽഎെന്റൈകകള െട
െവടിപ്പിൻ്രപകാരവുംഎനിക്ക് പകരം നല്കി.
25ദയാലുേവാട്അവിടുന്ന് ദയാലുആകുന്നു;
നിഷ്കളങ്കേനാട്അവിടുന്ന് നിഷ്കളങ്കൻ;
26നിർമ്മലേനാട്അവിടുന്ന് നിർമ്മലനാകുന്നു;
വ്രകേനാട്അവിടുന്ന് വ്രകതകാണിക്കുന്നു.
27എളിയജനെത്തഅവിടുന്ന് രക്ഷിക്കും;
നിഗളിച്ച നടക്കുന്നവെരഅവിടുന്ന് താഴ്ത്തും.
28അവിടുന്ന്എെന്റ ദീപം കത്തിക്കും;
എെന്റൈദവമായയേഹാവഎെന്റഅന്ധകാരെത്ത ്രപകാശമാക്കും.
29 അവിടുെത്ത സഹായത്താൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിെന്റ േനെര

പാഞ്ഞുെചല്ല ം;
എെന്റൈദവത്താൽഞാൻമതിൽചാടിക്കടക്കും§.
30ൈദവത്തിെന്റവഴി തികവുള്ളത;്
യേഹാവയുെട വചനം നിർമ്മലമായത;്
തെന്നശരണമാക്കുന്നഏവർക്കുംഅവൻപരിചയാകുന്നു.
31യേഹാവയല്ലാെതൈദവംആരുണ്ട?്
നമ്മുെടൈദവം ഒഴിെകപാറആരുണ്ട?്
32എെന്നശക്തിെകാണ്ട്അരമുറുക്കുകയും
എെന്റവഴിസുരക്ഷിതമാക്കുകയും െചയ്യന്നൈദവംതെന്ന.

§ 18. 29 മതിൽചാടിക്കടക്കും ചവിട്ടി െമതിക്കും
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33കർത്താവ്എെന്റകാലുകെള േപടമാെന്റകാലുകൾക്ക് തുല്യമാക്കി,
ഉന്നതങ്ങളിൽഎെന്നനിർത്തുന്നു.
34എെന്റൈകകെളഅവിടുന്ന് യുദ്ധംഅഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു;
എെന്റഭുജങ്ങൾതാ്രമചാപംകുലക്കുന്നു.
35അവിടുെത്തരക്ഷഎന്നപരിചഅവിടുന്ന്എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട വലൈങ്കഎെന്നതാങ്ങി
അങ്ങയുെടസൗമ്യതഎെന്നവലിയവനാക്കിയിരിക്കുന്നു.
36 ഞാൻ കാലടി െവേക്കണ്ടതിന് ൈദവം എെന്റ വഴികൾക്ക് വിശാലത

വരുത്തി;
എെന്റനരിയാണികൾവഴുതിേപ്പായതുമില്ല.
37ഞാൻഎെന്റശ്രതുക്കെളപിന്തുടർന്ന് പിടിച്ച ;
അവെരനശിപ്പിക്കുേവാളംഞാൻപിന്തിരിഞ്ഞില്ല.
38അവർഎഴുേന്നല്ക്കാത്തവണ്ണംഞാൻഅവെരതകർത്തു;
അവർഎെന്റകാല്ക്കീഴിൽവീണിരിക്കുന്നു.
39യുദ്ധത്തിനായിഅവിടുന്ന്എെന്റഅരയ്ക്ക് ശക്തി െകട്ടിയിരിക്കുന്നു;
എേന്നാട് എതിർത്തവെരഎനിക്ക് കീഴടക്കിത്തന്നിരിക്കുന്നു.
40എെന്നെവറുക്കുന്നവെരഞാൻസംഹരിേക്കണ്ടതിന്
അവിടുന്ന്എെന്റശ്രതുക്കെളപിന്തിരിഞ്ഞ്ഓടുമാറാക്കി.
41അവർനിലവിളിച്ച ; രക്ഷിക്കുവാൻആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ;അവിടുന്ന് ഉത്തരംഅരുളിയതുമില്ല.
42ഞാൻഅവെരകാറ്റിൽപറക്കുന്നെപാടിേപാെല െപാടിച്ച ;
വീഥികളിെല െചളിേപാെലഞാൻഅവെരഎറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
43ജനത്തിെന്റകലഹങ്ങളിൽനിന്ന്അവിടുന്ന്എെന്നവിടുവിച്ച ;
ജനതതികൾക്ക്എെന്നതലവനാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻഅറിയാത്തജനംഎെന്നേസവിക്കുന്നു.
44അവർഎെന്നക്കുറിച്ച് േകൾക്കുേമ്പാൾതെന്നഅനുസരിക്കും;
അന്യജനതകൾഎേന്നാട് വിേധയത്വം കാണിക്കും.
45അന്യജനതകൾക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു;
അവരുെട ഒളിയിടങ്ങളിൽനിന്ന്അവർവിറച്ച െകാണ്ട് വരുന്നു.
46യേഹാവജീവിക്കുന്നു;എെന്റപാറവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
എെന്റരക്ഷയുെടൈദവം ഉന്നതൻതെന്ന.
47ൈദവംഎനിക്ക് േവണ്ടി ്രപതികാരം െചയ്യ കയും
ജനതകെളഎനിക്ക് കീഴടക്കിത്തരുകയും െചയ്യന്നു.
48എെന്റകർത്താവ് ശ്രതുവിെന്റകയ്യിൽനിന്ന്എെന്നവിടുവിക്കുന്നു;
എേന്നാട് എതിർക്കുന്നവർക്കുേമൽഎെന്നഉയർത്തുന്നു;
സാഹസക്കാരെന്റകയ്യിൽനിന്ന്എെന്നവിടുവിക്കുന്നു.
49അതുെകാണ്ട് യേഹാേവ,ഞാൻജനതതികള െട മദ്ധ്യത്തിൽഅേങ്ങക്കു

സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
അവിടുെത്തനാമെത്തഞാൻകീർത്തിക്കും.
50ൈദവംതെന്റരാജാവിന് മഹാരക്ഷനല്കുന്നു;
തെന്റഅഭിഷിക്തേനാട് ദയകാണിക്കുന്നു;
ദാവീദിനുംഅവെന്റസന്തതിക്കുംഎെന്നേന്നക്കുംതെന്ന.



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 19:1 861 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 20:1

19
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ആകാശംൈദവത്തിെന്റ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്നു;
ആകാശവിതാനംഅവിടുെത്തൈകേവല െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
2ഒരു പകൽമെറ്റാരു പകലിേനാട് സംസാരിക്കുന്നു;
രാ്രതി രാ്രതിക്ക്ജ്ഞാനം പകർന്നു െകാടുക്കുന്നു.
3സംഭാഷണമില്ല,വാക്കുകളില്ല,ശബ്ദം േകൾക്കുവാനും ഇല്ല.
4ഭൂമിയിൽഎല്ലായിടവുംഅതിെന്റഅളവുനൂലും
ഭൂതലത്തിെന്റഅറ്റേത്താളംഅതിെന്റവചനങ്ങള ം െചല്ല ന്നു;
അവിെടൈദവംസൂര്യന് ഒരു കൂടാരംഅടിച്ചിരിക്കുന്നു.
5അത് മണവറയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന മണവാളന് തുല്യം;
വീരെനേപ്പാെലഅതിെന്റഓട്ടംഓടുവാൻസേന്താഷിക്കുന്നു.
6ആകാശത്തിെന്റഒരറ്റത്തുനിന്ന്അതിെന്റ ഉദയവും
അറുതിവെരഅതിെന്റഅയനവുംആകുന്നു;
അതിെന്റ ഉഷ്ണംഏല്ക്കാെത മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല.
7യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണംതികവുള്ളത്;
അത് ്രപാണെനതണുപ്പിക്കുന്നു.
യേഹാവയുെടസാക്ഷ്യം വിശ്വാസ േയാഗ്യമാകുന്നു;
അത്അല്പബുദ്ധിെയജ്ഞാനിയാക്കുന്നു.
8യേഹാവയുെടആജ്ഞകൾേനരുള്ളവ;
അവഹൃദയെത്തസേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെടകല്പനനിർമ്മലമായത;്
അത്കണ്ണ കെള ്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു.
9യേഹാവാഭക്തിനിർമ്മലമായത്;
അത്എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട വിധികൾസത്യമാകുന്നു;
അവഒെന്നാഴിയാെതനീതിയുള്ളവയാകുന്നു.
10അവെപാന്നിെനക്കാള ം വളെരതങ്കെത്തക്കാള ംആ്രഗഹിക്കത്തക്കവ;
േതനിേനക്കാള ം േതങ്കട്ടേയക്കാള ം മധുരമുള്ളവ.
11അടിയനുംഅവയാൽ ്രപേബാധനം ലഭിക്കുന്നു;
അവെയ ്രപമാണിക്കുന്നതിനാൽവളെര ്രപതിഫലം ഉണ്ട്.
12തെന്റെതറ്റ കൾ ്രഗഹിക്കുന്നവൻആര്?
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നെതറ്റ കൾ േപാക്കിഎെന്നകുറ്റവിമുക്തനാക്കണേമ.
13സ്വേമധാപാപങ്ങളിൽനിന്ന്അടിയെനകാേക്കണേമ;
അവ എെന്റ േമൽ വാഴരുേത; എന്നാൽ ഞാൻ നിഷ്കളങ്കനും

മഹാപാപത്തിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞവനുംആയിരിക്കും.
14എെന്റപാറയുംഎെന്റവീെണ്ടടുപ്പ കാരനുമായയേഹാേവ,
എെന്റവായിെലവാക്കുകള ംഎെന്റഹൃദയത്തിെലധ്യാനവും
അങ്ങയ്ക്കു ്രപസാദമായിരിക്കെട്ട.

20
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാവകഷ്ടകാലത്ത് നിനക്ക് ഉത്തരമരുള മാറാകെട്ട;
യാേക്കാബിെന്റൈദവത്തിെന്റനാമം നിെന്ന ഉയർത്തുമാറാകെട്ട.
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2 കർത്താവ് തെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് സഹായം
അയയ്ക്കുമാറാകെട്ട;

സീേയാനിൽനിന്ന് നിെന്നതാങ്ങുമാറാകെട്ട.
3നിെന്റവഴിപാടുകൾഒെക്കയുംഅവൻഓർക്കെട്ട;
നിെന്റ േഹാമയാഗംൈകെക്കാള്ള മാറാകെട്ട.

േസലാ.
4നിെന്റഹൃദയത്തിെലആ്രഗഹംകർത്താവ് നിനക്ക് നല്കെട്ട;
നിെന്റതാത്പര്യങ്ങൾഎല്ലാം നിവർത്തിക്കെട്ട.
5ഞങ്ങൾനിെന്റജയത്തിൽ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും;
ഞങ്ങള െടൈദവത്തിെന്റനാമത്തിൽെകാടി ഉയർത്തും;
യേഹാവനിെന്റഅേപക്ഷകെളല്ലാം നിവർത്തിക്കുമാറാകെട്ട.
6 യേഹാവ തെന്റ അഭിഷിക്തെന രക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ

അറിയുന്നു;
കർത്താവ് തെന്റ വിശുദ്ധസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് തെന്റ വലൈങ്കയുെട

രക്ഷാകരമായവീര്യ്രപവൃത്തികളാൽഅവന് ഉത്തരമരുള ം.
7ചിലർ രഥങ്ങളിലും ചിലർകുതിരകളിലുംആ്രശയിക്കുന്നു;
ഞങ്ങേളാഞങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവയുെടനാമത്തിൽആ്രശയിക്കും.
8അവർകുനിഞ്ഞ്വീണുേപായി;
എന്നാൽഞങ്ങൾഎഴുേന്നറ്റ് നിവർന്നുനില ്ക്കുന്നു.
9യേഹാേവ, രാജാവിെന രക്ഷിക്കണേമ;
ഞങ്ങൾഅേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ ഉത്തരമരുളണേമ.

21
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ, രാജാവ്അങ്ങയുെടബലത്തിൽസേന്താഷിക്കുന്നു;
അവിടുെത്തരക്ഷയിൽഅവൻഏറ്റവും ഉല്ലസിക്കുന്നു.
2അവെന്റഹൃദയത്തിെലആ്രഗഹംഅവിടുന്ന്അവന് നല്കി;
അവെന്റഅധരങ്ങള െടയാചനനിേഷധിച്ചതുമില്ല.

േസലാ.
3സമൃദ്ധമായഅനു്രഗഹങ്ങളാൽഅവിടുന്ന്അവെനഎതിേരറ്റ,്
തങ്കക്കിരീടംഅവെന്റതലയിൽവയ്ക്കുന്നു.
4അവൻ അങ്ങേയാട് ജീവൻ േചാദിച്ച ; അവിടുന്ന് അവനു െകാടുത്തു;

എെന്നേന്നക്കുമുള്ളദീർഘായുസ്സ് തെന്ന.
5അങ്ങയുെടസഹായത്താൽഅവെന്റമഹത്വം വർദ്ധിച്ച ;
ബഹുമാനവും േതജസ്സ ംഅവിടുന്ന്അവെനഅണിയിച്ച .
6അവിടുന്ന്അവെനഎേന്നക്കുംഅനു്രഗഹസമൃദ്ധിയുള്ളവനാക്കുന്നു;
തിരുസന്നിധിയിെലസേന്താഷംെകാണ്ട്അവെനആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു.
7രാജാവ് യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നു;
അത്യ ന്നതെന്റകാരുണ്യംെകാണ്ട്അവൻകുലുങ്ങാെതയിരിക്കും.
8അങ്ങയുെടൈകഅങ്ങയുെടസകലശ്രതുക്കെളയും കണ്ടുപിടിക്കും;
അങ്ങയുെട വലൈങ്കഅങ്ങെയെവറുക്കുന്നവെരപിടികൂടും.
9അവിടുന്ന് ്രപത്യക്ഷെപ്പടുേമ്പാൾഅവെരതീച്ച ളേപാെലയാക്കും;
യേഹാവതെന്റ േ്രകാധത്തിൽഅവെരവിഴുങ്ങിക്കളയും;
തീഅവെര ദഹിപ്പിക്കും.
10അങ്ങ്അവരുെട ഉദരഫലെത്തഭൂമിയിൽനിന്നും
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അവരുെടസന്തതിെയ മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്നും നശിപ്പിക്കും.
11അവർഅേങ്ങക്കുവിേരാധമായി േദാഷം വിചാരിച്ച ;
അവരാൽകഴിയാത്തഒരു ഉപായം നിരൂപിച്ച .
12അങ്ങ്അവെരപുറംതിരിഞ്ഞ്ഓടുമാറാക്കും;
അവരുെട മുഖത്തിനുേനെരഅസ്്രതംഞാണിേന്മൽെതാടുക്കും.
13യേഹാേവ,അങ്ങയുെടശക്തിയിൽ ഉയർന്നിരിക്കണേമ;
ഞങ്ങൾപാടിഅങ്ങയുെടബലെത്തസ്തുതിക്കും.

22
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ഉഷസ്സിൻ മാൻേപട എന്ന രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1എെന്റൈദവേമ,എെന്റൈദവേമ,അങ്ങ്എെന്നൈകവിട്ടെതന്ത്?
എെന്ന രക്ഷിക്കാെതയും എെന്റ ഞരക്കത്തിെന്റ വാക്കുകൾ

േകൾക്കാെതയുംഅകന്നുനില്ക്കുന്നെതന്ത?്
2 എെന്റ ൈദവേമ, ഞാൻ പകൽ സമയത്ത് നിലവിളിക്കുന്നു; എങ്കിലും

അവിടുന്ന് ഉത്തരമരുള ന്നില്ല;
രാ്രതികാലത്തുംഞാൻവിളിക്കുന്നു;എനിക്ക് ഒട്ട ംസ്വസ്ഥതയില്ല.
3യി്രസാേയലിെന്റസ്തുതികളിൽവസിക്കുന്നവേന,
അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധനാകുന്നുവേല്ലാ.
4ഞങ്ങള െടപൂര ്വ്വപിതാക്കന്മാർഅങ്ങയിൽആ്രശയിച്ച ;
അവർആ്രശയിക്കുകയുംഅവിടുന്ന്അവെരവിടുവിക്കുകയും െചയ്തു.
5അവർഅങ്ങേയാട് നിലവിളിച്ച രക്ഷ്രപാപിച്ച ;
അങ്ങെയഅവർആ്രശയിച്ച ,ലജ്ജിച്ച േപായില്ല.
6ഞാേനാ മനുഷ്യനല്ല, ഒരു കൃമിയേ്രത;
മനുഷ്യരുെട പരിഹാസപാ്രതവും ജനത്താൽനിന്ദിതനും തെന്ന.
7എെന്നകാണുന്നവെരല്ലാംഎെന്നപരിഹസിക്കുന്നു;
അവർഅധരം മലർത്തിതലകുലുക്കി പറയുന്നു:
8 “യേഹാവയിൽ നിെന്നത്തെന്ന സമർപ്പിക്കുക! അവിടുന്ന് നിെന്ന

രക്ഷിക്കെട്ട!
അവിടുന്ന് നിെന്നവിടുവിക്കെട്ട!അവിടുേത്തക്ക് നിന്നിൽ ്രപസാദമുണ്ടേല്ലാ”.
9അവിടുന്നല്ലേയാഎെന്നഉദരത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചവൻ;
എെന്റ അമ്മയുെട മുല കുടിക്കുേമ്പാൾ അവിടുന്ന് എെന്ന അങ്ങയിൽ

ആ്രശയിക്കുമാറാക്കി.
10ജനിച്ച ഉടൻതെന്നഞാൻഅങ്ങയിൽഏല്പിക്കെപ്പട്ട ;
എെന്റഅമ്മയുെട ഉദരംമുതൽഅവിടുന്ന്എെന്റൈദവം.
11കഷ്ടംഅടുത്തിരിക്കുകയാൽഎെന്നവിട്ടകന്നിരിക്കരുേത;
സഹായിക്കുവാൻ മറ്റാരുമില്ലേല്ലാ.
12അേനകംകാളകൾഎെന്നവളഞ്ഞു;
ബാശാനിൽനിന്നുള്ളകാളകൂറ്റന്മാർഎെന്നചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.
13ബുഭുക്ഷേയാെടഅലറുന്നസിംഹംേപാെല
അവർഎെന്റ േനെരവായ് പിളർക്കുന്നു.
14ഞാൻെവള്ളംേപാെലതൂകിേപ്പാകുന്നു;
എെന്റഅസ്ഥികെളല്ലാംബന്ധംവിട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റഹൃദയം െമഴുകുേപാെലആയി;എെന്റഉള്ളിൽഉരുകിയിരിക്കുന്നു.
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15എെന്റശക്തി*ഓട്ട കഷണംേപാെല ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റനാവ്അണ്ണാേക്കാട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു.
അങ്ങ്എെന്നമരണത്തിെന്റെപാടിയിൽഇട്ട മിരിക്കുന്നു.
16നായ്ക്കൾഎെന്നവളഞ്ഞു; ദുഷ്ടന്മാരുെടകൂട്ടംഎെന്നചുറ്റിയിരിക്കുന്നു;
അവർഎെന്റൈകകെളയും കാലുകെളയും തുളച്ച .
17എെന്റഅസ്ഥികെളല്ലാംഎനിക്ക്എണ്ണാം;
അവർഎെന്നതുറിച്ച് േനാക്കുന്നു.
18എെന്റവസ്്രതംഅവർപകുെത്തടുത്തു,
എെന്റഅങ്കിക്കായിഅവർചീട്ടിടുന്നു.
19അവിടുന്ന്അകന്നിരിക്കരുേത;
എെന്റതുണയായുേള്ളാേവ,എെന്നസഹായിക്കുവാൻ േവഗം വേരണേമ.
20വാളിൽനിന്ന്എെന്റ ്രപാണെനയും
നായയുെടകയ്യിൽനിന്ന്എെന്റജീവെനയും വിടുവിക്കണേമ.
21സിംഹത്തിെന്റവായിൽനിന്ന്എെന്നരക്ഷിക്കണേമ;
കാട്ട േപാത്തുകള െട െകാമ്പുകൾക്കിടയിൽ അവിടുന്ന് എെന്ന

രക്ഷിക്കുന്നു†.
22ഞാൻതിരുനാമെത്തഎെന്റസേഹാദരന്മാേരാട് കീർത്തിക്കും;
സഭാമദ്ധ്യത്തിൽഞാൻഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും.
23യേഹാവാഭക്തന്മാേര,അവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ;
യാേക്കാബിെന്റസകലസന്തതികള േമ,അവിടുെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തുവിൻ;
യി്രസാേയലിെന്റസർവ്വസന്തതികള േമ,കർത്താവിെന ഭയെപ്പടുവിൻ.
24അരിഷ്ടെന്റഅരിഷ്ടതഅവിടുന്ന് നിരസിച്ചില്ല, െവറുത്തതുമില്ല;
തെന്റമുഖംഅവന് മറച്ചതുമില്ല;
തെന്നവിളിച്ചേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ േകൾക്കുകയേ്രത െചയ്തത്.
25മഹാസഭയിൽഎെന്റ ്രപശംസഅങ്ങെയക്കുറിച്ചാകുന്നു.
കർത്താവിെന്റ ഭക്തന്മാരുെട കൺമുമ്പിൽ ഞാൻ എെന്റ േനർച്ചകൾ

കഴിക്കും.
26എളിയവർ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരാകും;
യേഹാവെയഅേന്വഷിക്കുന്നവർഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കും.
അവരുെട‡ഹൃദയംഎേന്നക്കുംസുഖമായിരിക്കെട്ട.
27 ഭൂമിയുെട അറുതികളിൽ ഉള്ളവർ ഒെക്കയും ഇേതാർത്ത്

യേഹാവയിേലക്ക് തിരിയും;
സകലവംശങ്ങള ംഅവെന്റമുൻപാെക§നമസ്കരിക്കും.
28രാജത്വം യേഹാവയ്ക്കുള്ളതല്ലേയാ;
അവിടുന്ന് ജനതതിെയ ഭരിക്കുന്നു.
29ഭൂമിയിൽപുഷ്ടിയുള്ളവെരല്ലാംആരാധിക്കും*;
തെന്റ ്രപാണെന രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാെത െപാടിയിേലക്ക്

മടങ്ങിേച്ചരുന്നവരുംഅവിടുെത്തമുൻപാെകകുമ്പിടും.
30വരുവാനുള്ളഒരുസന്തതിഅങ്ങെയ േസവിക്കും;
വരുന്നതലമുറേയാട് യേഹാവെയക്കുറിച്ച് കീർത്തിക്കും.

* 22. 15 എെന്റശക്തിഎെന്റ െതാണ്ട † 22. 21 എെന്ന രക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് ഉത്തരമരുള ന്നു
‡ 22. 26 അവരുെട നിങ്ങള െട § 22. 27 അവെന്റ മുൻപാെക നിെന്റ മുൻപാെക * 22. 29
ആരാധിക്കും ഭക്ഷിച്ച്ആരാധിക്കും
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31 അവർ വന്ന,് ജനിക്കുവാനുള്ള തലമുറേയാട് “കർത്താവ് ഇത്
നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്ന്അവിടുെത്തനീതിെയവർണ്ണിക്കും.

23
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാവഎെന്റഇടയനാകുന്നു;
എനിക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകുകയില്ല.
2പച്ചയായ േമച്ചിൽപുറങ്ങളിൽകർത്താവ്എെന്നകിടത്തുന്നു;
സ്വഛമായജലാശയത്തിനരികിേലക്ക്അവിടുന്ന് നടത്തുന്നു.
3അവിടുന്ന്എെന്റ ്രപാണെനതണുപ്പിക്കുന്നു;
തിരുനാമംനിമിത്തംഎെന്നനീതിപാതകളിൽനടത്തുന്നു.
4മരണനിഴലിൻതാഴ്വരയിൽകൂടിനടന്നാലും
ഞാൻഒരുഅനർത്ഥവും ഭയെപ്പടുകയില്ല;
അങ്ങ്എേന്നാടുകൂടി ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
അങ്ങയുെട വടിയും േകാലുംഎെന്നആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.
5എെന്റശ്രതുക്കള െടകൺമുമ്പിൽഅവിടുന്ന്എനിക്ക്വിരുെന്നാരുക്കുന്നു;
എെന്റതലെയഎണ്ണെകാണ്ട്അഭിേഷകം െചയ്യന്നു;
എെന്റപാനപാ്രതം നിറഞ്ഞ്കവിയുന്നു*.
6 നന്മയും കരുണയും നിശ്ചയമായി ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ എെന്ന

പിന്തുടരും;
ഞാൻയേഹാവയുെടആലയത്തിൽദീർഘകാലം വസിക്കും.

24
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ഭൂമിയുംഅതിെന്റപൂർണ്ണതയും
ഭൂതലവുംഅതിെലനിവാസികള ംയേഹാവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു.
2സമു്രദങ്ങള െട േമൽകർത്താവ്അതിെനസ്ഥാപിച്ച ;
നദികള െടേമൽകർത്താവ്അതിെന ഉറപ്പിച്ച .
3യേഹാവയുെട പർവ്വതത്തിൽആര് കയറും*?
അവിടുെത്തവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത്ആര് കയറും†?
4െവടിപ്പ ള്ളകയ്യ ംനിർമ്മലഹൃദയവും ഉള്ളവൻ.
വ്യാജത്തിന് മനസ്സ വയ്ക്കാെതയും കള്ളസത്യം െചയ്യാെതയും

ഇരിക്കുന്നവൻ:
5അവൻയേഹാവേയാട്അനു്രഗഹവും
തെന്റരക്ഷയുെടൈദവേത്താട് നീതിയും ്രപാപിക്കും.
6ഇങ്ങെനയുള്ളവർആകുന്നുൈദവെത്തഅേന്വഷിക്കുന്നവരുെടതലമുറ;
യാേക്കാബിെന്റൈദവേമ,തിരുമുഖംഅേന്വഷിക്കുന്നവർഇവർതെന്ന.

േസലാ.
7വാതിലുകേള,നിങ്ങള െടതലകൾഉയർത്തുവിൻ;
പുരാതനമായകതകുകേള, ഉയർന്നിരിക്കുവിൻ;
മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവ് ്രപേവശിക്കെട്ട.

* 23. 5 എെന്റ പാനപാ്രതം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നു ലൂേക്കാസ് 7:46 േനാക്കുക * 24. 3
യേഹാവയുെട പർവ്വതത്തിൽആര് കയറും ഈ മലയുെട മുകളിലാണ് ആലയം പണിതിരിക്കുന്നത.്
സീേയാന ്പര് വതം കയറുന്നതിെന്റയും ആലയത്തില ് ്രപേവശിക്കുന്നതിേന്റയും ഉേദ്ദശം യേഹാവെയ
ആരാധിക്കുകഎന്നതാണ് † 24. 3 ആര്കയറുംആര് നില്ക്കും
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8മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവ്ആര്?
ബലവാനും വീരനുമായയേഹാവ,യുദ്ധവീരനായയേഹാവതെന്ന.
9വാതിലുകേള,നിങ്ങള െടതലകൾഉയർത്തുവിൻ;
പുരാതനമായകതകുകേള, ഉയർന്നിരിക്കുവിൻ;
മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവ് ്രപേവശിക്കെട്ട.
10മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവ്ആര്?
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവതെന്ന;
അവിടുന്നാണ് മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവ്.

േസലാ.

25
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,അങ്ങയിേലക്ക്ഞാൻമനസ്സ് ഉയർത്തുന്നു;
2എെന്റൈദവേമ,അങ്ങയിൽഞാൻആ്രശയിക്കുന്നു;
ഞാൻലജ്ജിച്ച േപാകരുേത;
എെന്റശ്രതുക്കൾഎെന്റ േമൽജയം േഘാഷിക്കരുേത.
3അേങ്ങയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നഒരുവനും ലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല;
െവറുെത േ്രദാഹിക്കുന്നവർലജ്ജിച്ച േപാകും.
4യേഹാേവ,അങ്ങയുെട വഴികൾഎെന്നഅറിയിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട പാതകൾഎനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ!
5അങ്ങയുെടസത്യത്തിൽഎെന്നനടത്തിപഠിപ്പിക്കണേമ;
അവിടുന്ന്എെന്റരക്ഷയുെടൈദവമാകുന്നുവേല്ലാ;
ദിവസം മുഴുവൻഞാൻഅേങ്ങയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
6യേഹാേവ,അങ്ങയുെടകരുണയും ദയയുംഓർക്കണേമ;
അവപണ്ടുപേണ്ടയുള്ളവയേല്ലാ.
7എെന്റയൗവ്വനത്തിെലപാപങ്ങള ം ലംഘനങ്ങള ംഓർക്കരുേത;
യേഹാേവ, അങ്ങയുെട കൃപയും ദയയും നിമിത്തംതെന്ന, എെന്ന

ഓർക്കണേമ.
8യേഹാവനല്ലവനും േനരുള്ളവനുംആകുന്നു.
അതുെകാണ്ട്അവിടുന്ന് പാപികെള േനർവഴി പഠിപ്പിക്കുന്നു.
9സൗമ്യതയുള്ളവെരഅവിടുന്ന് ന്യായത്തിൽനടത്തുന്നു;
സൗമ്യതയുള്ളവർക്ക് തെന്റവഴി പഠിപ്പിച്ച െകാടുക്കുന്നു.
10യേഹാവയുെട നിയമവുംസാക്ഷ്യങ്ങള ം ്രപമാണിക്കുന്നവർക്ക്
അവിടുെത്തവഴികെളല്ലാം ദയയുംസത്യവുംആകുന്നു.
11യേഹാേവ,എെന്റഅകൃത്യം വലിയത്;
തിരുനാമംനിമിത്തംഅത്ക്ഷമിക്കണേമ.
12യേഹാവാഭക്തനായപുരുഷൻആര്?
അവൻതിരെഞ്ഞടുേക്കണ്ടവഴി കർത്താവ്അവന് കാണിച്ച െകാടുക്കും.
13അവൻമേനാസുഖേത്താെടവസിക്കും;
അവെന്റസന്തതി േദശംഅവകാശമാക്കും.
14യേഹാവയുെടസഖിത്വം തെന്റ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകും;
അവിടുന്ന് തെന്റനിയമംഅവെരഅറിയിക്കുന്നു.
15എെന്റകണ്ണ്എേപ്പാഴും യേഹാവയിങ്കേലക്കാകുന്നു;
കർത്താവ്എെന്റകാലുകെളവലയിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും.
16എന്നിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ്എേന്നാട് കരുണയുണ്ടാകണേമ;
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ഞാൻഏകാകിയുംഅരിഷ്ടനുംആകുന്നു.
17എെന്റമനഃപീഡകൾവർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റസങ്കടങ്ങളിൽനിന്ന്എെന്നവിടുവിക്കണേമ.
18എെന്റഅരിഷ്ടതയുംഅതിേവദനയും േനാക്കണേമ;
എെന്റസകലപാപങ്ങള ംക്ഷമിക്കണേമ.
19എെന്റശ്രതുക്കൾഎ്രതെയന്ന് േനാക്കണേമ;അവർെപരുകിയിരിക്കുന്നു;
അവർകഠിനേദ്വഷേത്താെടഎെന്നേദ്വഷിക്കുന്നു;
20എെന്റ ്രപാണെനകാത്ത്എെന്നവിടുവിക്കണേമ;
അങ്ങെയശരണമാക്കിയിരിക്കുകയാൽഞാൻലജ്ജിച്ച േപാകരുേത.
21നിഷ്കളങ്കതയും േനരുംഎെന്നപരിപാലിക്കുമാറാകെട്ട;
ഞാൻഅങ്ങയിൽ ്രപത്യാശവച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
22ൈദവേമ,യി്രസാേയലിെന
അവെന്റസകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും വീെണ്ടടുക്കണേമ.

26
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,എനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ച തരണേമ;
ഞാൻഎെന്റനിഷ്കളങ്കതയിൽനടക്കുന്നു;
ഞാൻഇളകാെതയേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നു.
2യേഹാേവ,എെന്നപരീക്ഷിച്ച് േശാധന െചയ്യണേമ;
എെന്റമനസ്സ ംഎെന്റഹൃദയവും പരിേശാധിക്കണേമ.
3അങ്ങയുെട ദയഎെന്റകണ്മുമ്പിൽഇരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെടസത്യത്തിൽഞാൻനടന്നിരിക്കുന്നു.
4വഞ്ചകന്മാേരാടുകൂടിഞാൻഇരുന്നിട്ടില്ല;
കപടഹൃദയമുള്ളവരുെടഅടുക്കൽഞാൻെചന്നിട്ട മില്ല.
5ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെടസംഘെത്തഞാൻെവറുത്തിരിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാേരാടുകൂടിഞാൻഇരിക്കുകയുമില്ല.
6സ്േതാ്രതസ്വരം േകൾപ്പിേക്കണ്ടതിനും
നിെന്റഅത്ഭുത്രപവൃത്തികെളവർണ്ണിേക്കണ്ടതിനും
7ഞാൻനിഷ്ക്കളങ്കതയിൽഎെന്റൈകകൾകഴുകുന്നു;
യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങയുെടയാഗപീഠം വലംവയ്ക്കുന്നു.
8യേഹാേവ,അങ്ങയുെടആലയമായവാസസ്ഥലവും
അങ്ങയുെട മഹത്വത്തിെന്റനിവാസവുംഎനിക്ക് ്രപിയമാകുന്നു.
9പാപികേളാടുകൂടിഎെന്റ ്രപാണെനയും
രക്തദാഹികേളാടുകൂടിഎെന്റജീവെനയുംസംഹരിച്ച കളയരുേത.
10അവരുെടൈകകളിൽ ദുഷ്കർമ്മം ഉണ്ട്;
അവരുെട വലൈങ്കേകാഴവാങ്ങാൻഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
11ഞാേനാ,എെന്റനിഷ്കളങ്കതയിൽനടക്കും;
എെന്നവീെണ്ടടുത്ത്എേന്നാട് കൃപ െചയ്യണേമ.
12എെന്റകാലടിസമഭൂമിയിൽനില്ക്കുന്നു;
സഭകളിൽഞാൻയേഹാവെയവാഴ്ത്തും.

27
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
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1 യേഹാവ എെന്റ െവളിച്ചവും എെന്റ രക്ഷയും ആകുന്നു; ഞാൻ ആെര
ഭയെപ്പടും?

യേഹാവഎെന്റജീവെന്റബലം;ഞാൻആെര േപടിക്കും?
2എെന്റൈവരികള ംശ്രതുക്കള മായ ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ
എെന്റമാംസംതിന്നുവാൻഎേന്നാട്അടുക്കുേമ്പാൾഇടറിവീഴും.
3ഒരുൈസന്യംഎെന്റ േനെരപാളയമിറങ്ങിയാലും
എെന്റഹൃദയം ഭയെപ്പടുകയില്ല;
എനിക്ക് യുദ്ധം േനരിട്ടാലുംഞാൻനിർഭയമായിരിക്കും.
4 ഞാൻ യേഹാവേയാട് ഒരു കാര്യം അേപക്ഷിച്ച ; അത് തെന്ന ഞാൻ

ആ്രഗഹിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട സൗന്ദര്യം കാണുവാനും അവിടുെത്ത മന്ദിരത്തിൽ

ധ്യാനിക്കുവാനും
എെന്റ ആയുഷ്കാലെമല്ലാം ഞാൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ

വസിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന.
5അനർത്ഥദിവസത്തിൽകർത്താവ്തെന്റകൂടാരത്തിൽഎെന്നഒളിപ്പിക്കും;
തിരുനിവാസത്തിെന്റമറവിൽഎെന്നമറയ്ക്കും;
പാറേമൽഎെന്നഉയർത്തും.
6ഇേപ്പാൾഎെന്റചുറ്റ മുള്ളശ്രതുക്കേളക്കാൾഎെന്റതല ഉയർന്നിരിക്കും;
കർത്താവിെന്റകൂടാരത്തിൽഞാൻജയേഘാഷയാഗങ്ങൾഅർപ്പിക്കും;
ഞാൻയേഹാവയ്ക്ക് പാടി കീർത്തനം െചയ്യ ം.
7യേഹാേവ,ഞാൻവിളിക്കുേമ്പാൾ േകൾക്കണേമ;
എേന്നാട് കൃപ െചയ്ത്എനിക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ.
8 “എെന്റ മുഖം അേന്വഷിക്കുക”എന്ന് അങ്ങയിൽനിന്ന് കല്പന വന്നു എന്ന്

എെന്റഹൃദയം പറയുന്നു;
യേഹാേവ,ഞാൻതിരുമുഖംഅേന്വഷിക്കുന്നു.
9തിരുമുഖംഎനിക്ക് മറയ്ക്കരുേത;
അടിയെന േകാപേത്താെടതള്ളിക്കളയരുേത;
അവിടുന്ന്എനിക്ക് തുണയായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവേമ, എെന്ന തള്ളിക്കളയരുേത; ഉേപക്ഷിക്കുകയും

അരുേത.
10എെന്റഅപ്പനുംഅമ്മയുംഎെന്നഉേപക്ഷിച്ചാലും
കർത്താവ്എെന്ന േചർത്തുെകാള്ള ം.
11യേഹാേവ,അങ്ങയുെട വഴിഎെന്നപഠിപ്പിക്കണേമ;
എെന്റശ്രതുക്കൾനിമിത്തം േനെരയുള്ളപാതയിൽഎെന്നനടത്തണേമ.
12എെന്റൈവരികള െടഇഷ്ടത്തിന്എെന്നഏല്പിച്ച െകാടുക്കരുേത;
്രകൂരത ്രപവർത്തിക്കുന്നകള്ളസാക്ഷികൾഎേന്നാട്എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു.
13ഞാൻജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത്
യേഹാവയുെട നന്മകാണുംഎന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽകഷ്ടം!
14യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശവക്കുക;ൈധര്യെപ്പട്ടിരിക്കുക;
നിെന്റഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കെട്ട;
അേത,യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശവക്കുക.

28
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങെയവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;
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എെന്റപാറയായകർത്താേവ,അങ്ങ് മൗനമായി ഇരിക്കരുേത;
അവിടുന്ന് മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് ഞാൻ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവെരേപ്പാെല

ആകാതിരിക്കുവാൻതെന്ന.
2ഞാൻഎെന്റൈകകൾവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്ക് ഉയർത്തി
അങ്ങേയാട് നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ എെന്റ യാചനകള െട ശബ്ദം

േകൾക്കണേമ.
3 ദുഷ്ടന്മാേരാടും അകൃത്യം െചയ്യന്നവേരാടും കൂടി എെന്ന വലിച്ച

െകാണ്ടുേപാകരുേത;
അവർകൂട്ട കാേരാട് സമാധാനംസംസാരിക്കുന്നു;
എങ്കിലുംഅവരുെടഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടത ഉണ്ട്.
4 അവരുെട ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണവും ദുഷ്ടതയ്ക്ക് തക്കവണ്ണവും

അവർക്ക് െകാടുക്കണേമ;
അവരുെടൈകകള െട ്രപവൃത്തിേപാെലഅവേരാട് െചയ്യണേമ;
അവർക്ക്തക്ക ്രപതിഫലം െകാടുക്കണേമ;
5യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികെളയുംഅവിടുെത്തൈകേവലെയയും
അവർ തിരിച്ചറിയായ്കെകാണ്ട് കർത്താവ് അവെര പണിയാെത

ഇടിച്ച കളയും.
6യേഹാവവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട;
കർത്താവ്എെന്റയാചനകള െടശബ്ദം േകട്ടിരിക്കുന്നു.
7യേഹാവഎെന്റബലവുംഎെന്റപരിചയുംആകുന്നു;
എെന്റഹൃദയംകർത്താവിൽആ്രശയിച്ച ;എനിക്ക്സഹായം ലഭിച്ച ;
അതുെകാണ്ട്എെന്റഹൃദയം ഉല്ലസിക്കുന്നു;
ഗാനങ്ങേളാെടഞാൻഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കുന്നു.
8യേഹാവതെന്റജനത്തിെന്റബലമാകുന്നു;
തെന്റഅഭിഷിക്തന്അവിടുന്ന് രക്ഷാദുർഗ്ഗം തെന്ന.
9 അങ്ങയുെട ജനെത്ത രക്ഷിച്ച അങ്ങയുെട അവകാശെത്ത

അനു്രഗഹിക്കണേമ;
അവെര േമയിച്ച്എേന്നക്കുംഅവെരവഹിക്കണേമ.

29
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1സ്വര ്ഗീയ ദൂതന്മാെര,യേഹാവയ്ക്ക് െകാടുക്കുവിൻ,
യേഹാവയ്ക്ക് മഹത്ത്വവും ശക്തിയും െകാടുക്കുവിൻ.
2 യേഹാവയ്ക്ക് അവിടുെത്ത നാമത്തിന് േയാഗ്യമായ മഹത്ത്വം

െകാടുക്കുവിൻ;
വിശുദ്ധിയുെടസൗന്ദര്യേത്താെടയേഹാവെയആരാധിക്കുവിൻ.
3യേഹാവയുെടശബ്ദംസമു്രദത്തിൻമീെത മുഴങ്ങുന്നു;
െപരുെവള്ളത്തിൻമീെതയേഹാവ,
മഹത്ത്വത്തിെന്റൈദവംതെന്ന,ഇടിമുഴക്കുന്നു.
4യേഹാവയുെടശബ്ദം ശക്തിേയാെട മുഴങ്ങുന്നു;
യേഹാവയുെടശബ്ദം മഹിമേയാെട മുഴങ്ങുന്നു.
5യേഹാവയുെടശബ്ദം േദവദാരുക്കെളതകർക്കുന്നു;
യേഹാവ െലബാേനാനിെല േദവദാരുക്കെളപിളർക്കുന്നു.
6അവൻഅവെയകാളക്കുട്ടിെയേപ്പാെലയും
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െലബാേനാെനയും സിേര്യാെനയും കാട്ട േപാത്തിൻ കുട്ടിെയേപ്പാെലയും
തുള്ളിക്കുന്നു.

7യേഹാവയുെടശബ്ദംഅഗ്നിജ്വാലകെളചിന്നിക്കുന്നു.
8യേഹാവയുെടശബ്ദം മരുഭൂമിെയനടുക്കുന്നു;
യേഹാവകാേദശ് മരുഭൂമിെയനടുക്കുന്നു.
9യേഹാവയുെടശബ്ദം ഒക്ക് മരങ്ങെളകുലുക്കുന്നു*;
അത് വനങ്ങെള േതാലുരിക്കുന്നു;
കർത്താവിെന്റ മന്ദിരത്തിൽസകലരും “മഹത്ത്വം”എന്ന് െചാല്ല ന്നു.
10യേഹാവജല്രപളയത്തിനു മീെതഇരുന്നു;
യേഹാവഎേന്നക്കും രാജാവായി ഭരിക്കുന്നു.
11യേഹാവതെന്റജനത്തിന് ശക്തിനല്കും;
യേഹാവതെന്റജനെത്തസമാധാനം നല്കിഅനു്രഗഹിക്കും.

30
ആലയ്രപതിഷ്ഠാഗീതം; ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങെയ പുകഴ്ത്തുന്നു; അവിടുന്ന് എെന്ന

ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്നക്കുറിച്ച് സേന്താഷിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് സന്ദർഭം

ഉണ്ടാക്കിയതുമില്ല.
2എെന്റൈദവമായയേഹാേവ,അങ്ങേയാട്ഞാൻനിലവിളിച്ച ;
അവിടുന്ന്എെന്നസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തു.
3 യേഹാേവ, അവിടുന്ന് എെന്റ ്രപാണെന പാതാളത്തിൽനിന്ന്

കയറ്റിയിരിക്കുന്നു;
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി േപാകുന്നവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് എനിക്ക്

ജീവരക്ഷവരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
4യേഹാവയുെട വിശുദ്ധന്മാേര,കർത്താവിന് സ്തുതിപാടുവിൻ;
അവിടുെത്തവിശുദ്ധനാമത്തിന്സ്േതാ്രതം െചയ് വിൻ.
5അവിടുെത്തേകാപംക്ഷണേനരേത്തേക്കയുള്ള ;
അവിടുെത്ത ്രപസാദേമാ ജീവപര്യന്തമുള്ളത;്
സന്ധ്യയ്ക്ക് കരച്ചിൽവന്ന് രാ്രതിയിൽവസിക്കും;
ഉഷസ്സിലാകെട്ടആനന്ദേഘാഷംവരുന്നു.
6 “ഞാൻ ഒരുനാള ം കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല” എന്ന് എെന്റ

സുരക്ഷിതകാലത്ത്ഞാൻപറഞ്ഞു.
7 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ്രപസാദത്താൽ അങ്ങ് എെന്ന പർവ്വതം േപാെല

ഉറച്ച നില് ക്കുമാറാക്കി;
അവിടുെത്തമുഖംഅങ്ങ് മറച്ച ,ഞാൻ ്രഭമിച്ച േപായി.
8യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങേയാട് നിലവിളിച്ച ;
യേഹാവേയാട്ഞാൻയാചിച്ച .
9 ഞാൻ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിേപ്പായാൽ എെന്റ രക്തംെകാണ്ട് എന്ത്

ലാഭമാണുള്ളത?്
ധൂളി അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുേമാ? അത് അങ്ങയുെട സത്യം

്രപസ്താവിക്കുേമാ?
10യേഹാേവ, േകൾക്കണേമ;എേന്നാട് കരുണയുണ്ടാകണേമ;

* 29. 9 യേഹാവയുെടശബ്ദം ഒക്ക് മരങ്ങെളകുലുക്കുന്നു മാൻേപടകെള ്രപസവിക്കുമാറാക്കുന്നു
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യേഹാേവ,എെന്റരക്ഷകനായിരിക്കണേമ.
11അവിടുന്ന്എെന്റ ദുഃഖെത്തആനന്ദമാക്കിത്തീർത്തു;
അവിടുന്ന് എെന്റ ചണവസ്്രതം അഴിച്ച് എെന്ന സേന്താഷം

ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
12ഞാൻമൗനമായിരിക്കാെതഅേങ്ങക്ക്സ്തുതി പാേടണ്ടതിനു തെന്ന.
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞാൻ എേന്നക്കും അേങ്ങക്ക് സ്േതാ്രതം

െചയ്യ ം.

31
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങെയശരണം ്രപാപിക്കുന്നു;
ഞാൻഒരുനാള ം ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത;
അങ്ങയുെട നീതിനിമിത്തംഎെന്നവിടുവിക്കണേമ.
2അവിടുെത്തെചവിഎന്നിേലക്ക് ചായിച്ച്എെന്ന േവഗംവിടുവിക്കണേമ.
അവിടുന്ന്എനിക്കു ഉറപ്പ ള്ള പാറയായും എെന്ന രക്ഷിക്കുന്ന േകാട്ടയായും

ഇരിക്കണേമ.
3അവിടുന്ന്എെന്റപാറയുംഎെന്റ േകാട്ടയുമേല്ലാ;
അങ്ങയുെട നാമംനിമിത്തംഎെന്നനടത്തിപരിപാലിക്കണേമ.
4 അവർ എനിക്കായി ഒളിച്ച വച്ചിരിക്കുന്ന വലയിൽനിന്ന് എെന്ന

വിടുവിക്കണേമ;
അവിടുന്ന്എെന്റഅഭയസ്ഥാനമാകുന്നുവേല്ലാ.
5അങ്ങയുെടകയ്യിൽഞാൻഎെന്റആത്മാവിെന ഭരേമല്പിക്കുന്നു;
വിശ്വസ്തൈദവമായയേഹാേവ,അവിടുന്ന്എെന്നവീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു.
6മിഥ്യാമൂർത്തികെള േസവിക്കുന്നവെരഞാൻപകക്കുന്നു;
ഞാേനായേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നു.
7ഞാൻഅങ്ങയുെട ദയയിൽആനന്ദിച്ച് സേന്താഷിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് എെന്റ അരിഷ്ടത കണ്ട് എെന്റ ്രപാണസങ്കടങ്ങൾ

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
8ശ്രതുവിെന്റകയ്യിൽഅവിടുന്ന്എെന്നഏല്പിച്ചിട്ടില്ല;
എെന്റകാലുകൾഅങ്ങ്വിശാലസ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.
9യേഹാേവ,എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;ഞാൻകഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു;
വ്യസനംെകാണ്ട്എെന്റകണ്ണ ം ്രപാണനും ശരീരവുംക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
10 എെന്റ ആയുസ്സ് ദുഃഖത്തിലും എെന്റ സംവത്സരങ്ങൾ െനടുവീർപ്പിലും

കഴിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ േക്ലശം* നിമിത്തം എെന്റ ബലം നഷ്ടെപ്പട്ട ം എെന്റ അസ്ഥികൾ

ക്ഷയിച്ച ം ഇരിക്കുന്നു.
11എെന്റസകലൈവരികളാലുംഞാൻനിന്ദിതനായിത്തീർന്നു;
എെന്റഅയല്ക്കാർക്ക്അതിനിന്ദിതൻതെന്ന;
എെന്റമുഖപരിചയക്കാർക്ക്ഞാൻ ഭയേഹതുവാകുന്നു.
എെന്നെവളിയിൽകാണുന്നവർഎെന്നവിട്ട് ഓടിേപ്പാകുന്നു.
12മരിച്ച േപായവെനേപ്പാെലഎെന്നമറന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഞാൻഒരു ഉടഞ്ഞപാ്രതംേപാെലആയിരിക്കുന്നു.

* 31. 10 എെന്റ േക്ലശംഎെന്റഅകൃത്യം
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13 “ചുറ്റ ം ഭീതി” എന്ന അപ്രശുതി ഞാൻ പലരുെടയും വായിൽനിന്ന്
േകട്ടിരിക്കുന്നു;

അവർഎനിക്ക് വിേരാധമായി കൂടിആേലാചനകഴിക്കുന്നു,
എെന്റജീവൻഎടുത്തുകളയുവാൻനിരൂപിക്കുന്നു.
14എങ്കിലും യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങയിൽആ്രശയിച്ച ;
“അവിടുന്ന്എെന്റൈദവം”എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു.
15എെന്റജീവകാലംഅങ്ങയുെടകയ്യിൽഇരിക്കുന്നു;
എെന്റ ശ്രതുക്കള െടയും എെന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുെടയും ൈകയിൽനിന്ന്

എെന്നവിടുവിക്കണേമ.
16അടിയെന്റേമൽതിരുമുഖം ്രപകാശിപ്പിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട ദയയാൽഎെന്നരക്ഷിക്കണേമ.
17 യേഹാേവ, അങ്ങെയ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ

ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത;
ദുഷ്ടന്മാർ ലജ്ജിച്ച് പാതാളത്തിൽമൗനമായിരിക്കെട്ട.
18നീതിമാന് വിേരാധമായിഡംഭേത്താടും നിന്ദേയാടും കൂടി
ധാർഷ്ട്യംസംസാരിക്കുന്നവ്യാജമുള്ളഅധരങ്ങൾനിശ്ശബ്ദമായി േപാകെട്ട.
19അങ്ങയുെട ഭക്തന്മാർക്കു േവണ്ടിഅവിടുന്ന്സം്രഗഹിച്ചതും
അവിടുെത്തആ്രശയിക്കുന്നവർക്കു േവണ്ടി മനുഷ്യപു്രതന്മാർകാൺെക
അവിടുന്ന് ്രപവർത്തിച്ചതുമായഅങ്ങയുെട നന്മഎ്രതവലിയതാകുന്നു.
20അവിടുന്ന്അവെര മനുഷ്യരുെട ഗൂഢാേലാചനയിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച്
അങ്ങയുെടസാന്നിദ്ധ്യത്തിെന്റസുരക്ഷിതത്വത്തിൽമറയ്ക്കും.
അവിടുന്ന്അവെരനാവുകള െടസ്പർദ്ധയിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച്
ഒരു കൂടാരത്തിനകത്ത് ഒളിപ്പിക്കും.
21യേഹാവവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;അവൻഉറപ്പ ള്ളപട്ടണത്തിൽ
തെന്റ ദയഎനിക്ക്അത്ഭുതകരമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
22 “ഞാൻഅങ്ങയുെട ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന് േഛദിക്കെപ്പട്ട േപായി”എന്ന്ഞാൻ

എെന്റപരി്രഭമത്തിൽപറഞ്ഞു;
എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങെയ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ എെന്റ യാചനയുെട

ശബ്ദംഅവിടുന്ന് േകട്ട .
23 യേഹാവയുെട സകലവിശുദ്ധന്മാരുമായുേള്ളാേര, കർത്താവിെന

സ്േനഹിക്കുവിൻ;
യേഹാവവിശ്വസ്തന്മാെരകാക്കുന്നു;
അഹങ്കാരം ്രപവർത്തിക്കുന്നവന് ധാരാളം പകരം െകാടുക്കുന്നു.
24യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശയുള്ളഏവരുേമ,ൈധര്യെപ്പട്ടിരിക്കുവിൻ;
നിങ്ങള െടഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കെട്ട.

32
ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
1അതി്രകമങ്ങൾക്ക്ക്ഷമയും
പാപങ്ങൾക്ക് േമാചനവും കിട്ടിയവൻ ഭാഗ്യവാൻ.
2യേഹാവഅകൃത്യം കണക്കിടാെതയും
ആത്മാവിൽകാപട്യം ഇല്ലാെതയും ഇരിക്കുന്നമനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.
3ഞാൻമിണ്ടാെതയിരുന്നേപ്പാൾനിരന്തരമായഞരക്കത്താൽ
എെന്റഅസ്ഥികൾക്ഷയിച്ച േപായി;
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4രാവും പകലുംഅവിടുെത്തൈകഎെന്റ േമൽഭാരമായിരുന്നു;
എെന്റമജ്ജേവനല്ക്കാലെത്തഉഷ്ണത്താൽഎന്നേപാെലവറ്റിേപ്പായി.

േസലാ.
5ഞാൻഎെന്റപാപംഅങ്ങയുെട മുമ്പാെകഏറ്റ പറഞ്ഞു;എെന്റഅകൃത്യം

മറച്ചതുമില്ല.
“എെന്റലംഘനങ്ങൾയേഹാവേയാട് ഏറ്റ പറയും”എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു;
അേപ്പാൾഅവിടുന്ന്എെന്റപാപത്തിെന്റകുറ്റംക്ഷമിച്ച തന്നു.

േസലാ.
6 ഇതു നിമിത്തം ഓേരാ ഭക്തനും സഹായം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത്*

അങ്ങേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കും;
െപരുെവള്ളം കവിഞ്ഞുവരുേമ്പാൾ അത് അവെന്റ അടുക്കൽ

എത്തുകയില്ല.
7അവിടുന്ന് എനിക്ക് മറവിടമാകുന്നു;അവിടുന്ന് എെന്ന കഷ്ടത്തിൽനിന്നു

സൂക്ഷിക്കും;
രക്ഷയുെട ഉല്ലാസേഘാഷംെകാണ്ട്അവിടുന്ന്എെന്നചുറ്റിെക്കാള്ള ം.

േസലാ.
8ഞാൻനിെന്നഉപേദശിച്ച,്നടേക്കണ്ടവഴി നിനക്ക് കാണിച്ച തരും;
ഞാൻനിെന്റേമൽ ദൃഷ്ടിെവച്ച് നിനക്ക്ആേലാചനപറഞ്ഞുതരും.
9 നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത കുതിരെയയും േകാവർകഴുതെയയും േപാെല

ആകരുത;്
കടിഞ്ഞാണും മുഖപ്പട്ടയും െകാണ്ട്അവെയഅടക്കിവരുന്നു;
അെല്ലങ്കിൽഅവനിനക്ക്സ്വാധീനമാകുകയില്ല.
10ദുഷ്ടന് വളെര േവദനകൾഉണ്ട്;
എന്നാൽയേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നവെന ദയസംരക്ഷിച്ച െകാള്ള ം.
11നീതിമാന്മാേര,യേഹാവയിൽസേന്താഷിച്ചാനന്ദിക്കുവിൻ;
ഹൃദയപരമാർത്ഥികൾഎല്ലാവരുേമ, േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുവിൻ.

33
1നീതിമാന്മാേര,യേഹാവയിൽ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുവിൻ;
സ്തുതിക്കുന്നത് േനരുള്ളവർക്ക് ഉചിതമല്ലേയാ?.
2കിന്നരം െകാണ്ട് യേഹാവയ്ക്ക്സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
പത്തുകമ്പിയുള്ളവീണെകാണ്ട് കർത്താവിന് സ്തുതിപാടുവിൻ.
3കർത്താവിന് പുതിയപാട്ട പാടുവിൻ;
േഘാഷസ്വരേത്താെട നന്നായി വാദ്യം വായിക്കുവിൻ.
4യേഹാവയുെട വചനം േനരുള്ളത;്
കർത്താവിെന്റസകല്രപവൃത്തികള ം വിശ്വസ്തതയുള്ളത.്
5കർത്താവ് നീതിയും ന്യായവും ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
യേഹാവയുെട ദയെകാണ്ട് ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
6യേഹാവയുെട വചനത്താൽആകാശവും
അവിടുെത്തവായിെലശ്വാസത്താൽഅതിെലസകലൈസന്യവും ഉളവായി;
7കർത്താവ്സമു്രദത്തിെല െവള്ളംകൂമ്പാരമായി കൂട്ട ന്നു;
അവിടുന്ന്ആഴികെള ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളിൽസം്രഗഹിക്കുന്നു.
8സകലഭൂവാസികള ംയേഹാവെയ ഭയെപ്പടെട്ട;
ഭൂതലത്തിൽവസിക്കുന്നവെരല്ലാംഅവിടുെത്തശങ്കിക്കെട്ട.

* 32. 6 സഹായംആവശ്യമുള്ളസമയത്ത്കെണ്ടത്താകുന്നകാലത്ത്
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9കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്തു; േലാകംസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ;
അവിടുന്ന് കല്പിച്ച ;എല്ലാം ്രപത്യക്ഷമായി.
10യേഹാവജനതതികള െടആേലാചനവ്യർത്ഥമാക്കുന്നു;
വംശങ്ങള െട പദ്ധതികൾനിഷ്ഫലമാക്കുന്നു.
11യേഹാവയുെടആേലാചനശാശ്വതമായും
അവിടുെത്തഹൃദയവിചാരങ്ങൾതലമുറതലമുറയായും നിലെകാള്ളന്നു.
12യേഹാവൈദവമായിരിക്കുന്നജനങ്ങള ം
അവിടുന്ന് തനിക്ക് അവകാശമായി തിരെഞ്ഞടുത്ത സമൂഹവും

ഭാഗ്യമുള്ളത.്
13യേഹാവസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േനാക്കുന്നു;
മനുഷ്യപു്രതന്മാെരഎല്ലാം കാണുന്നു.
14 അവൻ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന്

സർവ്വഭൂവാസികെളയും േനാക്കുന്നു.
15കർത്താവ്അവരുെടഹൃദയങ്ങെള ഒരുേപാെല മനഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവരുെട ്രപവൃത്തികൾസകലവുംഅവിടുന്ന് ്രഗഹിക്കുന്നു.
16ൈസന്യബഹുത്വത്താൽരാജാവ് ജയം ്രപാപിക്കുന്നില്ല;
ബലാധിക്യം െകാണ്ട് വീരൻ രക്ഷെപടുന്നതുമില്ല.
17ജയത്തിന് കുതിര വ്യർത്ഥമാകുന്നു;
തെന്റബലാധിക്യം െകാണ്ട്അത് വിടുവിക്കുന്നതുമില്ല.
18യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടി തെന്റ ഭക്തന്മാരുെടേമലും
തെന്റ ദയയ്ക്കായി ്രപത്യാശിക്കുന്നവരുെടേമലും ഇരിക്കുന്നു;
19അവരുെട ്രപാണെന മരണത്തിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുവാനും
ക്ഷാമത്തിൽഅവെരജീവേനാെട രക്ഷിക്കുവാനും തെന്ന.
20നമ്മുെട ഉള്ളംയേഹാവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് നമ്മുെടസഹായവും പരിചയുംആകുന്നു.
21കർത്താവിെന്റവിശുദ്ധനാമത്തിൽനാംആ്രശയിക്കുകയാൽ
നമ്മുെടഹൃദയംഅങ്ങയിൽസേന്താഷിക്കും.
22യേഹാേവ,ഞങ്ങൾഅങ്ങയിൽ ്രപത്യാശവക്കുന്നതുേപാെല
അങ്ങയുെട ദയഞങ്ങള െടേമൽഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

34
ദാവീദ് അബീേമെലക്കിെന്റ മുൻപിൽ വച്ച് ബുദ്ധി്രഭമം നടിക്കുകയും
അവിെടനിന്ന് അവെന പുറത്താക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ പാടിയ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1ഞാൻയേഹാവെയഎല്ലാകാലത്തും വാഴ്ത്തും;
അവിടുെത്തസ്തുതിഎേപ്പാഴുംഎെന്റഅധരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.
2എെന്റഹൃദയംയേഹാവയിൽ ്രപശംസിക്കുന്നു;
താഴ്മയുള്ളവർഅത് േകട്ട് സേന്താഷിക്കും.
3എേന്നാെടാപ്പംയേഹാവയുെട മഹത്വെത്തേഘാഷിക്കുവിൻ;
നാം ഒന്നിച്ച്അവിടുെത്തനാമെത്തസ്തുതിക്കുക.
4ഞാൻയേഹാവേയാട്അേപക്ഷിച്ച ;അവിടുന്ന്എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി;
എെന്റസകല ഭയങ്ങളിൽനിന്നുംഎെന്നവിടുവിച്ച .
5അവിടുെത്തേനാക്കിയവർ ്രപകാശിതരായി;
അവരുെട മുഖം ലജ്ജിച്ച േപായതുമില്ല.
6ഈഎളിയവൻനിലവിളിച്ച ;യേഹാവ േകട്ട ;
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അവെന്റസകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നുംഅവെന രക്ഷിച്ച .
7യേഹാവയുെട ദൂതൻഅവിടുെത്തഭക്തന്മാരുെട ചുറ്റ ം
പാളയമിറങ്ങിഅവെരവിടുവിക്കുന്നു.
8യേഹാവനല്ലവൻഎന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ;
അവിടുെത്തശരണം ്രപാപിക്കുന്നപുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ.
9യേഹാവയുെട വിശുദ്ധന്മാേര,അവിടുെത്തഭയെപ്പടുവിൻ;
ൈദവഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു കുറവും ഇല്ലേല്ലാ.
10ബാലസിംഹങ്ങൾേപാലും ഇരകിട്ടാെതവിശന്നിരിക്കാം;
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവർേക്കാ ഒരു നന്മയ്ക്കും

കുറവുണ്ടാകുകയില്ല.
11മക്കേള,വന്ന്എനിക്ക് െചവിതരുവിൻ;
യേഹാവാഭക്തിഞാൻനിങ്ങൾക്ക് ഉപേദശിച്ച തരാം.
12ജീവെനആ്രഗഹിക്കുകയും
ദീർഘായുേസ്സാെടയിരുന്ന് നന്മ കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ

ആര്?
13 േദാഷം െചയ്യാെതനിെന്റനാവിെനയും
വ്യാജം പറയാെതനിെന്റഅധരെത്തയുംകാത്തുെകാള്ള ക;
14 േദാഷം വിട്ടകന്ന് നന്മെചയ്യ ക;
സമാധാനംഅേന്വഷിച്ച്അതിെനപിന്തുടരുക.
15യേഹാവയുെടകണ്ണ് നീതിമാന്മാരുെടേമലും
അവിടുെത്തെചവിഅവരുെട നിലവിളിക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു.
16ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെടഓർമ്മെയ ഭൂമിയിൽനിന്ന് മായിച്ച കളേയണ്ടതിന്
യേഹാവയുെട മുഖംഅവർക്ക് ്രപതികൂലമായിരിക്കുന്നു.
17നീതിമാന്മാർ നിലവിളിച്ച ;യേഹാവ േകട്ട ,
സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നുംഅവെരവിടുവിച്ച .
18ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യേഹാവസമീപസ്ഥൻ;
മനസ്സ തകർന്നവെരഅവിടുന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു.
19നീതിമാെന്റഅനർത്ഥങ്ങൾഅസംഖ്യമാകുന്നു;
അവയിൽനിെന്നല്ലാം യേഹാവഅവെനവിടുവിക്കുന്നു.
20അവെന്റഅസ്ഥികൾഎല്ലാംഅവിടുന്ന്സൂക്ഷിക്കുന്നു;
അവയിൽഒന്നും ഒടിഞ്ഞുേപാകുകയില്ല.
21തിന്മ ദുഷ്ടെന െകാല്ല ന്നു;
നീതിമാെന െവറുക്കുന്നവർശിക്ഷഅനുഭവിക്കും.
22യേഹാവതെന്റ ദാസന്മാരുെട ്രപാണെന രക്ഷിക്കുന്നു;
ൈദവെത്തശരണമാക്കുന്നവർആരും ശിക്ഷഅനുഭവിക്കുകയില്ല.

35
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,എേന്നാട് മത്സരിക്കുന്നവേരാട് വാദിക്കണേമ;
എേന്നാട് െപാരുതുന്നവേരാട് െപരുതണേമ.
2കവചവും പരിചയും ധരിച്ച്
എെന്റസഹായത്തിനായിഎഴുേന്നല്ക്കണേമ.
3കുന്തംഊരിഎെന്നപിന്തുടരുന്നവരുെട വഴിഅടച്ച കളയണേമ;
“ഞാൻനിെന്റ രക്ഷയാകുന്നു”എന്ന്എെന്റ ്രപാണേനാട് പറയണേമ.
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4 എനിക്ക് ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവർക്ക് ലജ്ജയും
അപമാനവും വരെട്ട;

എനിക്ക്അനർത്ഥംചിന്തിക്കുന്നവർപിന്തിരിഞ്ഞ് ലജ്ജിച്ച േപാകെട്ട.
5അവർകാറ്റെത്തപതിരുേപാെലആകെട്ട;
യേഹാവയുെട ദൂതൻഅവെരഓടിക്കെട്ട.
6അവരുെട വഴി ഇരുട്ട ം വഴുവഴുപ്പ ം ഉള്ളതാകെട്ട;
യേഹാവയുെട ദൂതൻഅവെരപിന്തുടരെട്ട.
7കാരണംകൂടാെതഅവർഎനിക്കായി വല ഒളിച്ച വച്ച ;
കാരണംകൂടാെതഅവർഎെന്റ ്രപാണനായി കുഴി കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
8അവൻവിചാരിക്കാത്തസമയത്ത്അവന്അപായം ഭവിക്കെട്ട;
അവൻഒളിച്ച വച്ചവലയിൽഅവൻതെന്നകുടുങ്ങെട്ട;
അവൻഅപായത്തിൽഅകെപ്പട്ട േപാകെട്ട.
9എെന്റഉള്ളംയേഹാവയിൽആനന്ദിച്ച്,
അവിടുെത്തരക്ഷയിൽസേന്താഷിക്കും;
10യേഹാേവ,അേങ്ങക്കുതുല്യൻആര്?
“എളിയവെനതന്നിലുംബലേമറിയവെന്റൈകയിൽനിന്നും
എളിയവനും ദരി്രദനുമായവെനകവർച്ചക്കാരെന്റൈകയിൽനിന്നും
അവിടുന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു”എന്ന്എെന്റഅസ്ഥികൾഎല്ലാം പറയും.
11കള്ളസാക്ഷികൾഎഴുേന്നറ്റ്
ഞാൻഅറിയാത്തകാര്യംഎേന്നാട് േചാദിക്കുന്നു.
12അവർഎനിക്ക് നന്മയ്ക്കു പകരംതിന്മെചയ്ത്,
എെന്റ ്രപാണന്അനാഥത്വം വരുത്തുന്നു.
13ഞാേനാ,അവർ ദീനമായി കിടന്നേപ്പാൾചണവസ്്രതം ധരിച്ച ;
ഉപവാസം െകാണ്ട്ഞാൻഎളിമെപ്പട്ട .
എെന്റ ്രപാർത്ഥനേകട്ടില്ല.
14 ഒരു സ്േനഹിതേനാ സേഹാദരേനാ എന്നേപാെല ഞാൻ അവേനാട്

െപരുമാറി;
അമ്മെയക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നവെനേപ്പാെല ഞാൻ ദുഃഖിച്ച്

കുനിഞ്ഞുനടന്നു.
15അവേരാഎെന്റകഷ്ടതയിൽസേന്താഷിച്ച് കൂട്ടംകൂടി;
ഞാൻഅറിയാത്തഅ്രകമികൾഎനിക്ക് വിേരാധമായി കൂടിവന്നു,
അവർഇടവിടാെതഎെന്നപഴിച്ച പറഞ്ഞു.
16വിരുന്നു വീട്ടിെല പരിഹാസികളായവഷളന്മാെരേപ്പാെല
അവർഎെന്റ േനെരപല്ല കടിക്കുന്നു.
17കർത്താേവ,അവിടുന്ന്എ്രതേത്താളം േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കും?
അവരുെട നാശകരമായ ്രപവൃത്തിയിൽനിന്ന്എെന്റ ്രപാണെനയും
ബാലസിംഹങ്ങളിൽനിന്ന്എെന്റജീവെനയും വിടുവിക്കണേമ.
18ഞാൻമഹാസഭയിൽഅേങ്ങക്ക്സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
ബഹുജനത്തിെന്റനടുവിൽഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും.
19െവറുെതഎനിക്ക് ശ്രതുക്കളായവർഎെന്നക്കുറിച്ച് സേന്താഷിക്കരുേത;
കാരണംകൂടാെത എെന്ന പകക്കുന്നവർ പരിഹാസേത്താെട

കണ്ണിമയ്ക്കുകയുംഅരുേത.
20അവർസമാധാനവാക്കുകൾസംസാരിക്കാെത
േദശത്തിെലസാധുക്കള െട േനെരവ്യാജകാര്യങ്ങെളനിരൂപിക്കുന്നു.
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21അവർഎെന്റ േനെര വായ് പിളർന്നു: ““നന്നായി,ഞങ്ങൾസ്വന്തകണ്ണാൽ
കണ്ടു”എന്ന് പറഞ്ഞു.

22യേഹാേവ,അവിടുന്ന് കണ്ടുവേല്ലാ; മൗനമായിരിക്കരുേത;
കർത്താേവ,എേന്നാട്അകന്നിരിക്കരുേത,
23എെന്റൈദവവുംഎെന്റകർത്താവുമായുള്ളയേഹാേവ,
ഉണർന്ന്എെന്റന്യായത്തിനും വ്യവഹാരത്തിനും േവണ്ടി ജാഗരിക്കണേമ.
24എെന്റൈദവമായയേഹാേവ,അവിടുെത്തനീതിനിമിത്തംഎനിക്ക്ന്യായം

പാലിച്ച തരണേമ;
അവർഎെന്നക്കുറിച്ച് സേന്താഷിക്കരുേത.
25 അവർ അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ: “നന്നായി, ഞങ്ങള െട ആ്രഗഹം

സാധിച്ച ”എന്ന് പറയരുേത;
“ഞങ്ങൾഅവെനതകര ്ത്തുകളഞ്ഞു*”എന്നും പറയരുേത.
26 എെന്റ അനർത്ഥത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നവർ എല്ലാം ലജ്ജിച്ച

്രഭമിച്ച േപാകെട്ട;
എെന്റ േനെരവമ്പുപറയുന്നവർലജ്ജയുംഅപമാനവും ധരിക്കെട്ട.
27എെന്റനീതിയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നവർ േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കെട്ട;
“തെന്റ ദാസെന്റ േ്രശയസ്സിൽ ്രപസാദിക്കുന്നയേഹാവ മഹത്വമുള്ളവൻ”
എന്നിങ്ങെനഅവർഎേപ്പാഴും പറയെട്ട.
28എെന്റനാവ്അവിടുെത്തനീതിെയയും ദിവസം മുഴുവൻ
അങ്ങയുെടസ്തുതിെയയും വർണ്ണിക്കും.

36
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് യേഹാവയുെട ദാസനായ ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1ദുഷ്ടെന്റഹൃദയത്തിൽപാപ ഉേദ്ദശ്യമുണ്ട;്
അവെന്റദൃഷ്ടിയിൽൈദവഭയമില്ല.
2 “എെന്റകുറ്റം െതളിയുകയും െവറുക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ കയില്ല”
എന്നിങ്ങെനഅവൻതേന്നാട് തെന്നമധുരവാക്ക് പറയുന്നു.
3അവെന്റവായിെലവാക്കുകളിൽ േവണ്ടാതനവും വഞ്ചനയും ഉണ്ട്;
ജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്നതും നന്മെചയ്യന്നതും അവൻ

വിട്ട കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4അവൻതെന്റകിടക്കേമൽഅകൃത്യം ചിന്തിക്കുന്നു;
തിന്മയുെട വഴിയിൽഅവൻനില്ക്കുന്നു;
േദാഷം െവറുക്കുന്നതുമില്ല.
5യേഹാേവ,അങ്ങയുെട ദയആകാശേത്താളവും
അവിടുെത്തവിശ്വസ്തത േമഘങ്ങേളാളവുംഎത്തുന്നു.
6അങ്ങയുെട നീതി മഹാപർവ്വതങ്ങെളേപ്പാെലയും
അവിടുെത്തന്യായവിധികൾആഴികെളേപ്പാെലയുംആകുന്നു;
യേഹാേവ,അവിടുന്ന് മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും രക്ഷിക്കുന്നു.
7ൈദവേമ,അങ്ങയുെട ദയഎ്രതവിലേയറിയത്!
മനുഷ്യപു്രതന്മാർഅങ്ങയുെട ചിറകിൻനിഴലിൽശരണം ്രപാപിക്കുന്നു.
8 അങ്ങയുെട ആലയത്തിെല സമൃദ്ധി അനുഭവിച്ച് അവർ തൃപ്തി

്രപാപിക്കുന്നു;

* 35. 25 ഞങ്ങൾഅവെനതകര് ത്തുകളഞ്ഞുഞങ്ങൾഅവെനവിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 36:9 878 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:15

അവിടുെത്തആനന്ദനദിഅവിടുന്ന്അവെരകുടിപ്പിക്കുന്നു.
9അവിടുെത്തപക്കൽജീവെന്റ ഉറവുണ്ടേല്ലാ;
അവിടുെത്ത ്രപകാശത്തിൽഞങ്ങൾ ്രപകാശംകാണുന്നു.
10അവിടുെത്തഅറിയുന്നവർക്ക്അങ്ങയുെട ദയയും
പരമാർത്ഥഹൃദയമുള്ളവർക്ക്അങ്ങയുെട നീതിയും നിലനിർേത്തണേമ.
11നിഗളികള െടകാൽഎെന്റ േനെരവരരുേത;
ദുഷ്ടന്മാരുെടൈകഎെന്നഓടിച്ച കളയരുേത.
12ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർഅവിെടത്തെന്നവീഴുന്നു:
അവർമറിഞ്ഞുവീഴുന്നു;എഴുേന്നല്ക്കുവാൻകഴിയുന്നതുമില്ല.

37
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർനിമിത്തംനീ ദുഃഖിക്കരുത;്
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവേരാട്അസൂയെപ്പടുകയുമരുത.്
2അവർപുല്ല് േപാെല േവഗത്തിൽഉണങ്ങി
പച്ചെച്ചടിേപാെലവാടിേപ്പാകുന്നു.
3യേഹാവയിൽആ്രശയിച്ച് നന്മെചയ്യ ക;
േദശത്ത് വസിച്ച്ൈദവേത്താട് വിശ്വസ്തതപാലിക്കുക.
യേഹാവയിൽതെന്നരസിച്ച െകാള്ള ക;
4കർത്താവ് നിെന്റഹൃദയത്തിെലആ്രഗഹങ്ങൾനിനക്ക് തരും.
5നിെന്റവഴി യേഹാവെയ ഭരേമല്പിക്കുക;
കർത്താവിൽതെന്നആ്രശയിക്കുക;അവിടുന്ന്അത് നിവർത്തിക്കും.
6കർത്താവ് നിെന്റനീതിെയ ്രപഭാതം േപാെലയും
നിെന്റന്യായെത്തമദ്ധ്യാഹ്നംേപാെലയും ്രപകാശിപ്പിക്കും.
7 യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ക്ഷമേയാെടയിരുന്ന് കർത്താവിനായി

്രപത്യാശിക്കുക;സ്വന്തവഴിയിൽഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുന്നവെനക്കുറിച്ച ം
ദുരുപായം ്രപേയാഗിക്കുന്നവെനക്കുറിച്ച ം നീ മുഷിയരുത.്
8 േകാപംകളഞ്ഞ് േ്രകാധം ഉേപക്ഷിക്കുക;
മുഷിഞ്ഞുേപാകരുത;്അത് േദാഷത്തിന് കാരണമായിത്തീരും.
9ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർ േഛദിക്കെപ്പടും;
യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശിക്കുന്നവേരാ ഭൂമിെയൈകവശമാക്കും.
10അല്പംകഴിഞ്ഞാൽദുഷ്ടൻ ഉണ്ടാകുകയില്ല;
നീഅവെന്റഇടംസൂക്ഷിച്ച േനാക്കും;അവെനകാണുകയില്ല.
11എന്നാൽസൗമ്യതയുള്ളവർ ഭൂമിെയഅവകാശമാക്കും;
സമാധാനസമൃദ്ധിയിൽഅവർആനന്ദിക്കും.
12ദുഷ്ടൻനീതിമാന് േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നു;
അവെന്റേനെരഅവൻപല്ല് കടിക്കുന്നു.
13കർത്താവ്അവെന േനാക്കി ചിരിക്കും;
അവെന്റദിവസംവരുന്നുഎന്നുഅവൻകാണുന്നു.
14 എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും വീഴിക്കുവാനും സന്മാർഗ്ഗികെള

െകാല്ല വാനും
ദുഷ്ടന്മാർവാള രി,വില്ല് കുലച്ചിരിക്കുന്നു.
15അവരുെട വാൾഅവരുെടഹൃദയത്തിൽതെന്നകടക്കും;
അവരുെട വില്ല കൾഒടിഞ്ഞുേപാകും.
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16 അേനകം ദുഷ്ടന്മാർക്കുള്ള സമൃദ്ധിെയക്കാൾ നീതിമാനുള്ള അല്പം
ഏറ്റവും നല്ലത്.

17ദുഷ്ടന്മാരുെട ഭുജങ്ങൾഒടിഞ്ഞുേപാകും;
എന്നാൽനീതിമാന്മാെരയേഹാവതാങ്ങും.
18യേഹാവനിഷ്കളങ്കരായവരുെട നാള കൾഅറിയുന്നു;
അവരുെടഅവകാശംശാശ്വതമായിരിക്കും.
19ദുഷ്ക്കാലത്ത്അവർലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല;
ക്ഷാമകാലത്ത്അവർതൃപ്തരായിരിക്കും.
20എന്നാൽദുഷ്ടന്മാർ നശിച്ച േപാകും;
യേഹാവയുെടശ്രതുക്കൾപുല്പ റത്തിെന്റ ഭംഗിേപാെലയെ്രത;
അവർക്ഷയിച്ച േപാകും;പുകേപാെലക്ഷയിച്ച േപാകും.
21ദുഷ്ടൻവായ്പ വാങ്ങിയിട്ട,്തിരിെക െകാടുക്കുന്നില്ല;
നീതിമാേനാ ദയേതാന്നി ദാനം െചയ്യന്നു.
22യേഹാവയാൽഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ ഭൂമിെയൈകവശമാക്കും.
ൈദവത്താൽശപിക്കെപ്പട്ടവേരാ േഛദിക്കെപ്പടും.
23ഒരു മനുഷ്യെന്റവഴിയിൽ ്രപസാദം േതാന്നിയാൽ
യേഹാവഅവെന്റഗമനംസ്ഥിരമാക്കുന്നു.
24അവൻവീണാലും നിലംപരിചാകുകയില്ല;
യേഹാവഅവെനൈകപിടിച്ച് താങ്ങുന്നു.
25ഞാൻബാലനായിരുന്നു,ഇേപ്പാൾവൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു;
നീതിമാൻതുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതും
അവെന്റസന്തതിആഹാരം ഇരക്കുന്നതുംഞാൻകണ്ടിട്ടില്ല.
26അവൻനിത്യവും ദയേതാന്നി വായ്പ െകാടുക്കുന്നു;
അവെന്റസന്തതിഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടുന്നു.
27 േദാഷം വിെട്ടാഴിഞ്ഞ് ഗുണം െചയ്യ ക;
എന്നാൽനീസദാകാലംസുഖമായി ജീവിച്ചിരിക്കും.
28 യേഹാവ ന്യായ്രപിയനാകുന്നു; അവിടുെത്ത വിശുദ്ധന്മാെര

ഉേപക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല;
അവർഎേന്നക്കും പരിപാലിക്കെപ്പടുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെടസന്തതിേയാ േഛദിക്കെപ്പടും.
29നീതിമാന്മാർ ഭൂമിെയഅവകാശമാക്കിഎേന്നക്കുംഅതിൽവസിക്കും;
30നീതിമാെന്റവായ്ജ്ഞാനം ്രപസ്താവിക്കുന്നു;
അവെന്റനാവ് ന്യായംസംസാരിക്കുന്നു.
31തെന്റൈദവത്തിെന്റന്യായ്രപമാണംഅവെന്റഹൃദയത്തിൽഉണ്ട്;
അവെന്റകാലടികൾവഴുതുകയില്ല.
32ദുഷ്ടൻനീതിമാെന െകാല്ല വാനായി പതിയിരിക്കുന്നു,
33യേഹാവഅവെനഅവെന്റകയ്യിൽവിട്ട െകാടുക്കുകയില്ല;
ന്യായവിസ്താരത്തിൽഅവെനകുറ്റം വിധിക്കുകയുമില്ല.
34യേഹാവയ്ക്കായി ്രപത്യാശിച്ച്അവിടുെത്തവഴി ്രപമാണിച്ച് നടക്കുക;
എന്നാൽഭൂമിെയഅവകാശമാക്കുവാൻകർത്താവ് നിെന്ന ഉയർത്തും;
ദുഷ്ടന്മാർ േഛദിക്കെപ്പടുന്നത് നീ കാണും.
35ദുഷ്ടൻ ്രപബലനായിരിക്കുന്നതും;
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സ്വേദശത്തുള്ളപച്ചവൃക്ഷം േപാെല*തഴച്ച വളരുന്നതുംഞാൻകണ്ടിട്ട ണ്ട്.
36ഞാൻപിെന്നഅതിെല േപായേപ്പാൾ†അവൻഇല്ല;
ഞാൻഅേന്വഷിച്ച ,അവെനകണ്ടതുമില്ല.
37നിഷ്കളങ്കെന ്രശദ്ധിക്കുക; േനരുള്ളവെന േനാക്കിെക്കാള്ള ക;
സമാധാനപുരുഷന്സന്തതി ഉണ്ടാകും.
38എന്നാൽഅതി്രകമക്കാർപൂർണ്ണമായി മുടിഞ്ഞുേപാകും;
അവരുെട പിൻഗാമികൾനശിപ്പിക്കെപ്പടും.
39നീതിമാന്മാരുെട രക്ഷയേഹാവയിൽനിന്ന് വരുന്നു;
കഷ്ടകാലത്ത്കർത്താവ്അവരുെട ദുർഗ്ഗംആകുന്നു.
40യേഹാവഅവെരസഹായിച്ച് വിടുവിക്കുന്നു;
അവർകർത്താവിൽആ്രശയിക്കയാൽ
അവിടുന്ന്അവെര ദുഷ്ടന്മാരുെടകയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച് രക്ഷിക്കുന്നു.

38
ദാവീദിെന്റ ഒരുജ്ഞാപകസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ, േകാപേത്താെടഎെന്നശാസിക്കരുേത.
േ്രകാധേത്താെടഎെന്നശിക്ഷിക്കുകയുംഅരുേത.
2അങ്ങയുെടഅസ്്രതങ്ങൾഎെന്റഉള്ളിേലക്ക് തറച്ച കയറിയിരിക്കുന്നു;
അവിടുെത്തൈകഎെന്റ േമൽഭാരമായിരിക്കുന്നു.
3അങ്ങയുെട നീരസം മൂലംഎെന്റ േദഹത്തിന്സൗഖ്യമില്ല;
എെന്റപാപംനിമിത്തംഎെന്റഅസ്ഥികളിൽസ്വസ്ഥതയുമില്ല.
4എെന്റഅകൃത്യങ്ങൾഎെന്റതലയ്ക്കുമീെതകവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഭാരമുള്ളചുമടുേപാെലഅവഎനിക്ക്അതിഘനമായിരിക്കുന്നു.
5എെന്റ േഭാഷത്തം േഹതുവായിഎെന്റ ്രവണങ്ങൾചീഞ്ഞ് നാറുന്നു.
6ഞാൻകുനിഞ്ഞ് നിലേത്താളംതാണിരിക്കുന്നു;
ഞാൻഇടവിടാെത ദുഃഖിച്ച് നടക്കുന്നു.
7എെന്റഅരയിൽവരൾച്ചനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എെന്റ േദഹത്തിന്സൗഖ്യമില്ല.
8ഞാൻക്ഷീണത്താൽഅത്യന്തംതകർന്നിരിക്കുന്നു;
എെന്റഹൃദയത്തിെലഅസ്വസ്ഥതനിമിത്തംഞാൻഞരങ്ങുന്നു.
9കർത്താേവ,എെന്റആ്രഗഹംഎല്ലാം തിരുമുമ്പിൽഇരിക്കുന്നു.
എെന്റഞരക്കംഅേങ്ങക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമില്ല.
10എെന്റെനഞ്ചിടിക്കുന്നു;ഞാൻശക്തിഹീനനായിരിക്കുന്നു;
എെന്റകണ്ണിെന്റ െവളിച്ചവും ഇല്ലാെതയായി.
11 എെന്റ സ്േനഹിതന്മാരും സഖാക്കള ം എെന്റ ബാധ കണ്ട് അകന്ന്

നില്ക്കുന്നു;
എെന്റഅടുത്തബന്ധുക്കള ംഅകന്ന് നില്ക്കുന്നു.
12എനിക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവർ െകണിവയ്ക്കുന്നു;
എെന്റഅനർത്ഥംകാംക്ഷിക്കുന്നവർഅനാവശ്യമായിസംസാരിക്കുന്നു;
അവർഇടവിടാെതചതിവ് ചിന്തിക്കുന്നു.
13എങ്കിലുംഞാൻ െചകിടെനേപ്പാെല േകൾക്കാെതഇരുന്നു;
വായ് തുറക്കാെതഊമെനേപ്പാെലആയിരുന്നു.

* 37. 35 പച്ചവൃക്ഷം േപാെല െലബാേനാന് രാജ്യെത്ത േദവദാരുേപാെല † 37. 36 ഞാൻ പിെന്ന
അതിെല േപായേപ്പാൾഅവന ്പിെന്നഅതിെല േപായേപ്പാൾ
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14ഞാൻ, േകൾക്കാത്തമനുഷ്യെനേപ്പാെലയും
വായിൽശകാരം ഇല്ലാത്തവെനേപ്പാെലയുംആയിരുന്നു.
15യേഹാേവ,അങ്ങയിൽഞാൻ ്രപത്യാശവച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റൈദവമായകർത്താേവ,അവിടുന്ന് ഉത്തരംഅരുള ം.
16 “അവർഎെന്നക്കുറിച്ച് സേന്താഷിക്കരുേത”എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു;
എെന്റകാൽവഴുതുേമ്പാൾഅവർഎെന്റ േനെരവമ്പ് പറയുമേല്ലാ.
17ഞാൻകാൽഇടറി വീഴുവാൻതുടങ്ങുന്നു;
എെന്റദുഃഖംഎേപ്പാഴുംഎെന്റമുമ്പിൽഇരിക്കുന്നു.
18ഞാൻഎെന്റഅകൃത്യംഏറ്റ പറയുന്നു;
എെന്റപാപെത്തക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നു.
19എെന്റശ്രതുക്കൾവീറുംബലവുമുള്ളവർ,
എെന്നെവറുെത േദ്വഷിയ്ക്കുന്നവർ െപരുകിയിരിക്കുന്നു.
20ഞാൻനന്മപിന്തുടരുകയാൽഅവർഎനിക്ക് വിേരാധികളായി
നന്മയ്ക്കു പകരംതിന്മ െചയ്യന്നു.
21യേഹാേവ,എെന്നൈകവിടരുേത;
എെന്റൈദവേമ,എേന്നാട്അകന്നിരിക്കരുേത.
22എെന്റരക്ഷയാകുന്നകർത്താേവ,
എെന്റസഹായത്തിനായി േവഗം വരണേമ.

39
െയദൂഥൂൻഎന്നസംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1നാവ് െകാണ്ട് പാപം െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ
ഞാൻ എെന്റ വഴികെള സൂക്ഷിക്കുെമന്നും, ദുഷ്ടൻ എെന്റ മുമ്പിൽ

ഇരിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റഅധരംകടിഞ്ഞാണിട്ട്അടക്കിവക്കുംഎന്നുംഞാൻപറഞ്ഞു.
2ഞാൻസംസാരിക്കാെതഊമനായിരുന്നു;
നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ േപാലും ഉച്ചരിയ്ക്കാെത മൗനമായിരുന്നു; എെന്റ

ഉള്ളിൽസങ്കടം െപാങ്ങിവന്നു.
3എെന്റഹൃദയത്തിന് ചൂട് പിടിച്ച ,എെന്റധ്യാനത്തിൽതീകത്തി;
അേപ്പാൾഞാൻനാെവടുത്ത്സംസാരിച്ച .
4 യേഹാേവ, എെന്റ അവസാനെത്തക്കുറിച്ച ം, എെന്റ ആയുസ്സ് എ്രത

എന്നതുംഎെന്നഅറിയിക്കണേമ;
ഞാൻഎ്രതക്ഷണികൻഎന്ന്ഞാൻഅറിയെട്ട.
5ഇതാ,അവിടുന്ന്എെന്റനാള കൾനാലുവിരൽനീളമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റആയുസ്സ് തിരുമുമ്പാെകഏതുമില്ല;
ഏതു മനുഷ്യനും ഉറച്ച് നിൽക്കുേമ്പാഴും ഒരു ശ്വാസം മാ്രതമാകുന്നു.

േസലാ.
6നിശ്ചയമായും മനുഷ്യെരല്ലാം െവറും നിഴൽേപാെലനടക്കുന്നു;
അവർവ്യർത്ഥമായി പരി്രശമിക്കുന്നു;
അവർധനംസമ്പാദിക്കുന്നു;ആര്അനുഭവിക്കുംഎന്നറിയുന്നില്ല.
7എന്നാൽകർത്താേവ,ഞാൻഎന്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു?
എെന്റ ്രപത്യാശഅങ്ങയിൽവച്ചിരിക്കുന്നു.
8എെന്റസകലപാപങ്ങളിൽനിന്നുംഎെന്നരക്ഷിക്കണേമ;
എെന്നേഭാഷന് നിന്ദയാക്കി െവക്കരുേത.
9ഞാൻവായ് തുറക്കാെത മൗനമായിരുന്നു;
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അങ്ങേല്ലാഅങ്ങെനവരുത്തിയത.്
10അവിടുെത്തബാധഎന്നിൽനിന്ന് നീക്കണേമ;
അങ്ങയുെടഅടിേയറ്റ്ഞാൻക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
11പാപം െചയ്യന്നമനുഷ്യെനഅങ്ങ് ദണ്ഡനത്താൽശിക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
അവിടുന്ന്അവെന്റസൗന്ദര്യെത്തപുഴുേപാെലക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു;
ഏതു മനുഷ്യനും ഒരു ശ്വാസം മാ്രതംആകുന്നു.

േസലാ.
12യേഹാേവ,എെന്റ ്രപാർത്ഥനേകട്ട്എെന്റഅേപക്ഷെചവിെക്കാള്ളണേമ.
എെന്റകണ്ണ നീർകണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കരുേത;
ഞാൻഎെന്റസകലപിതാക്കന്മാെരയും േപാെല
തിരുസന്നിധിയിൽഅന്യനും പരേദശിയുംആകുന്നുവേല്ലാ.
13ഞാൻഇവിെടനിന്ന് േപായി ഇല്ലാെതയാകുന്നതിന് മുമ്പ്
ഉേന്മഷം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്അവിടുെത്തേനാട്ടംഎന്നിൽനിന്ന് മാറ്റണേമ.

40
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ഞാൻയേഹാവയ്ക്കായിക്ഷമേയാെടകാത്തിരുന്നു;
കർത്താവ്എന്നിേലക്ക് ചാഞ്ഞ്എെന്റനിലവിളി േകട്ട .
2നാശകരമായകുഴിയിൽനിന്നുംകുഴഞ്ഞേചറ്റിൽനിന്നുംകർത്താവ്എെന്ന

കയറ്റി;
എെന്റകാലുകെള ഒരു പാറേമൽനിർത്തി,എെന്റചുവടുകെളസ്ഥിരമാക്കി.
3അവിടുന്ന്എെന്റവായിൽഒരു പുതിയപാട്ട് തന്നു,
നമ്മുെടൈദവത്തിന്സ്തുതി തെന്ന;
പലരുംഅത് കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട് യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കും.
4യേഹാവെയതെന്റആ്രശയമാക്കുകയും
നിഗളികെളയും *വ്യാജൈദവങ്ങളിേലക്ക് തിരിയുന്നവെരയും

ആദരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നമനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.
5എെന്റൈദവമായയേഹാേവ,അവിടുന്ന് െചയ്തഅത്ഭുത്രപവൃത്തികള ം
ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ളഅങ്ങയുെട വിചാരങ്ങള ംഅനവധിആകുന്നു;
അേങ്ങക്ക്തുല്യൻആരുമില്ല;
ഞാൻ അവെയപ്പറ്റി വിവരിച്ച് ്രപസ്താവിക്കുമായിരുന്നു; എന്നാൽ അവ

എണ്ണിക്കൂടാത്തവിധംഅധികമാകുന്നു.
6ഹനനയാഗവും േഭാജനയാഗവുംഅവിടുന്ന് ഇച്ഛിച്ചില്ല;
അങ്ങ്എെന്റെചവികൾതുറന്നിരിക്കുന്നു.
േഹാമയാഗവും പാപയാഗവുംഅവിടുന്ന് േചാദിച്ചില്ല.
7അേപ്പാൾഞാൻപറഞ്ഞു: “ഇതാ,ഞാൻവരുന്നു;
പുസ്തകച്ച രുളിൽഎെന്നക്കുറിച്ച്എഴുതിയിരിക്കുന്നു;
8എെന്റൈദവേമ,അങ്ങയുെടഇഷ്ടം െചയ്യ വാൻഞാൻ ്രപിയെപ്പടുന്നു;
അവിടുെത്തന്യായ്രപമാണംഎെന്റഉള്ളിൽഇരിക്കുന്നു”.
9ഞാൻമഹാസഭയിൽനീതിയുെടസുവാർത്ത ്രപസംഗിച്ച ;
അധരങ്ങൾഞാൻഅടക്കിവച്ചില്ല;
യേഹാേവ,അവിടുന്ന്അറിയുന്നു.
10ഞാൻഅങ്ങയുെട നീതിഎെന്റഹൃദയത്തിൽമറച്ച വച്ചില്ല;

* 40. 4 നിഗളികെളയും വി്രഗഹങ്ങെളയും
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അവിടുെത്തവിശ്വസ്തതയും രക്ഷയുംഞാൻ ്രപസ്താവിച്ച ;
അവിടുെത്തദയയുംസത്യവുംഞാൻ മഹാസഭയിൽ മറച്ച വച്ചതുമില്ല.
11യേഹാേവ,അങ്ങയുെടകരുണഅവിടുന്ന്എനിക്ക്അടച്ച കളയുകയില്ല;
അങ്ങയുെട ദയയുംസത്യവുംഎെന്നനിത്യം പരിപാലിക്കും.
12അസംഖ്യംഅനർത്ഥങ്ങൾഎെന്നചുറ്റിയിരിക്കുന്നു; േമേല്പാട്ട
േനാക്കുവാൻ കഴിയാത്തവിധം എെന്റ അകൃത്യങ്ങൾ എെന്ന

എത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവഎെന്റതലയിെല േരാമങ്ങളിലുംഅധികം;
ഞാൻൈധര്യഹീനനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
13യേഹാേവ,എെന്നവിടുവിക്കുവാൻഇഷ്ടം േതാന്നണേമ;
യേഹാേവ,എെന്നസഹായിക്കുവാൻ േവഗം വരണേമ.
14 എനിക്ക് ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ച്

്രഭമിച്ച േപാകെട്ട;
എെന്റ അനർത്ഥത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് അപമാനം

ഏല്ക്കെട്ട.
15 “നന്നായി,നന്നായി”എന്ന്എേന്നാട് പറയുന്നവർ
അവരുെട ലജ്ജനിമിത്തംസ്തംഭിച്ച േപാകെട്ട.
16 അങ്ങെയ അേന്വഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവിടുെത്ത സന്നിധിയിൽ

ആനന്ദിച്ച് സേന്താഷിക്കെട്ട;
അങ്ങയുെട രക്ഷയിൽ ്രപിയെപ്പടുന്നവർ “യേഹാവ എ്രത മഹത്വമുള്ളവൻ”

എന്ന്എേപ്പാഴും പറയെട്ട.
17ഞാൻഎളിയവനും ദരി്രദനുംആകുന്നു;
എങ്കിലും കർത്താവ്എെന്നക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് തെന്നഎെന്റസഹായവുംഎെന്നവിടുവിക്കുന്നവനുംആകുന്നു;
എെന്റൈദവേമ,താമസിക്കരുേത.

41
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1എളിയവെനആദരിക്കുന്നവൻഭാഗ്യവാൻ;
അനർത്ഥദിവസത്തിൽയേഹാവഅവെനവിടുവിക്കും.
2യേഹാവഅവെനസംരക്ഷിച്ച് ജീവേനാെട പരിപാലിക്കും;
അവൻഭൂമിയിൽഅനുഗൃഹീതനായിരിക്കും;
അവെന്റ ശ്രതുക്കള െട ഇഷ്ടത്തിന് അവിടുന്ന് അവെന ഏല്പിച്ച

െകാടുക്കുകയില്ല.
3യേഹാവഅവെന േരാഗശയ്യയിൽസഹായിക്കും;
േരാഗം മാറ്റിഅവെനകിടക്കയിൽനിന്ന്എഴുേന്നല്പിക്കും.
4 “യേഹാേവ,എേന്നാട് കൃപ േതാന്നിഎെന്നസൗഖ്യമാക്കണേമ;
അങ്ങേയാട്ഞാൻപാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു”എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു.
5 “അവൻഎേപ്പാൾമരിച്ച്അവെന്റേപര്നശിക്കും?”എന്ന്എെന്റശ്രതുക്കൾ

എെന്നക്കുറിച്ച് േദാഷം പറയുന്നു.
6ഒരുത്തൻഎെന്നകാണുവാൻവരുേമ്പാൾകപടവാക്കുകൾപറയുന്നു;
അവൻഹൃദയത്തിൽനീതിേകട് ചിന്തിക്കുകയും
പുറത്തുേപായിഅത് ്രപസ്താവിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
7എെന്നപകക്കുന്നവർഎനിക്ക് വിേരാധമായി തമ്മിൽമ്രന്തിക്കുന്നു;
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അവർഎനിക്ക് േദാഷം വരുത്തുവാന് തമ്മില ്സംസാരിക്കുന്നു*.
8 “ഒരു ദുർവ്യാധിഅവെനപിടിച്ചിരിക്കുന്നു;അവൻകിടപ്പിലായി;
ഇനിഎഴുേന്നല്ക്കുകയില്ല”എന്ന്അവർപറയുന്നു.
9ഞാൻവിശ്വസിച്ചവനുംഎെന്റ ഭക്ഷണംപങ്കുവച്ചവനുമായ
എെന്റ ്രപാണസ്േനഹിതൻ േപാലും എെന്റ േനെര കുതികാൽ

ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
10ഞാൻഅവേരാട് പകരം െചേയ്യണ്ടതിന്
യേഹാേവ,കൃപ േതാന്നിഎെന്നഎഴുേന്നല്പിക്കണേമ.
11എെന്റശ്രതുഎെന്നക്കുറിച്ച് ജയേഘാഷം െകാള്ളാതിരിക്കുന്നതിനാൽ
അേങ്ങക്ക്എേന്നാട് ്രപസാദമുെണ്ടന്ന്ഞാൻഅറിയുന്നു.
12അവിടുന്ന്എെന്റനിഷ്കളങ്കത്വം നിമിത്തംഎെന്നതാങ്ങുന്നു,
തിരുമുമ്പിൽഎേന്നക്കുംഎെന്നനിർത്തുന്നു.
13യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായയേഹാവ
എന്നുംഎേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.ആേമൻ,ആേമൻ.

രണ്ടാം പുസ്തകം

42
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു ധ്യാനം.
1മാൻനീർേത്താടുകളിേലക്ക് െചല്ല വാൻകാംക്ഷിക്കുന്നതുേപാെല
ൈദവേമ,എെന്റആത്മാവ് നിേന്നാട് േചരുവാൻകാംക്ഷിക്കുന്നു.
2 എെന്റ ആത്മാവ് ൈദവത്തിനായി, ജീവനുള്ള ൈദവത്തിനായി തെന്ന,

ദാഹിക്കുന്നു;
ഞാൻഎേപ്പാൾൈദവസന്നിധിയിൽ െചല്ല വാനിടയാകും?.
3 “നിെന്റ ൈദവം എവിെട?” എന്ന് അവർ എേന്നാട് നിരന്തരം

േചാദിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്റകണ്ണ നീർ രാവും പകലുംഎനിക്ക്ആഹാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.
4 ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന ജനസമൂഹേത്താെടാപ്പം സേന്താഷേത്താടും

ഉച്ചത്തിൽൈദവെത്തസ്തുതിച്ച ം
ഞാൻൈദവാലയത്തിേലക്ക് േപാകുന്നത്ഓർക്കുേമ്പാൾ
എെന്റഹൃദയംതരളിതമാകുന്നു.
5എെന്റആത്മാേവ,നീ വിഷാദിച്ച്ഞരങ്ങുന്നെതന്തിന?്
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശ െവക്കുക;
കർത്താവ്എെന്റ േമൽമുഖം ്രപകാശിപ്പിച്ച് രക്ഷിക്കുന്നൈദവവുമാകുന്നു
എന്ന്ഞാൻഇനിയുംഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കും.
6എെന്റൈദവേമ,എെന്റആത്മാവ്എെന്റ ഉള്ളിൽവിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് േയാർദ്ദാൻ ്രപേദശത്തും െഹർേമ്മാൻപർവ്വതങ്ങളിലും
മിസാർമലയിലുംവച്ച്ഞാൻഅവിടുെത്തഓർക്കുന്നു;
7അങ്ങയുെട െവള്ളച്ചാട്ടങ്ങള െടഇരമ്പലിൽആഴിആഴെത്തവിളിക്കുന്നു;
അവിടുെത്ത ഓളങ്ങള ം തിരമാലകള െമല്ലാം എെന്റ മുകളിലൂെട

കടന്നുേപാകുന്നു.
8യേഹാവപകൽേനരത്ത്തെന്റ ദയകാണിക്കും;
രാ്രതിസമയത്ത്ഞാൻഅവന് പാട്ട് പാടിെക്കാണ്ടിരിക്കും;
എെന്റജീവെന്റൈദവേത്താടുള്ള ്രപാർത്ഥനതെന്ന.

* 41. 7അവർഎനിക്ക് േദാഷംവരുത്തുവാന ്തമ്മില് സംസാരിക്കുന്നുഅവർഎനിെക്കതിെരേദാഷം
ചിന്തിക്കുന്നു
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9 “അങ്ങ്എെന്നമറന്നത്എന്തുെകാണ്ട?് ശ്രതുവിെന്റ ഉപ്രദവത്താൽ
ഞാൻ ദുഃഖിച്ച് നടേക്കണ്ടിവന്നത്എന്തുെകാണ്ട?്”
എന്ന്ഞാൻഎെന്റപാറയായൈദവേത്താട് േചാദിക്കും.
10 “നിെന്റൈദവം എവിെട?” എന്ന് എെന്റ ശ്രതുക്കൾ ഇടവിടാെത എേന്നാട്

േചാദിച്ച െകാണ്ട്
എെന്റഅസ്ഥികൾതകരും വിധംഎെന്നനിന്ദിക്കുന്നു.
11എെന്റആത്മാേവ,നീ വിഷാദിച്ച്ഞരങ്ങുന്നത്എന്തിന?്
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശവക്കുക;
അവിടുന്ന് തെന്റമുഖ്രപകാശത്താൽഎെന്നരക്ഷിക്കുന്നൈദവവുമാകുന്നു
എന്ന്ഞാൻഇനിയുംഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കും.

43
1ൈദവേമ,എനിക്ക് ന്യായം നടത്തിതരണേമ;
ഭക്തിെകട്ടജനതേയാടുള്ളഎെന്റവ്യവഹാരം നടത്തണേമ;
വഞ്ചനയുംഅനീതിയുമുള്ളമനുഷ്യരിൽനിന്ന്എെന്നവിടുവിക്കണേമ.
2അവിടുന്ന്എെന്റശരണമായൈദവമാണേല്ലാ;
അവിടുന്ന്എെന്നഉേപക്ഷിക്കുന്നെതന്ത?്
ശ്രതുവിെന്റ ഉപ്രദവം മൂലം ഞാൻ ദുഃഖിച്ച് നടേക്കണ്ടിവരുന്നത്

എന്തുെകാണ്ട?്
3 അവിടുെത്ത ്രപകാശവും സത്യവും അയയ്േക്കണേമ; അവ എെന്ന

നടത്തെട്ട;
അവിടുെത്തവിശുദ്ധപർവ്വതത്തിേലക്കും
തിരുനിവാസത്തിേലക്കുംഅവഎെന്നഎത്തിക്കെട്ട.
4ഞാൻൈദവത്തിെന്റയാഗപീഠത്തിേലക്ക,്
എെന്റപരമാനന്ദമായൈദവത്തിങ്കേലക്ക് െചല്ല ം;
ൈദവേമ,എെന്റൈദവേമ,കിന്നരം െകാണ്ട്ഞാൻഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും.
5എെന്റആത്മാേവ,നീ വിഷാദിച്ച് ഉള്ളിൽഞരങ്ങുന്നത്എന്തിന?്
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശ െവക്കുക;
അവിടുന്ന്എെന്നരക്ഷിച്ച് ്രപകാശത്തിലാക്കുന്നഎെന്റൈദവമാകുന്നു
എന്ന്ഞാൻഇനിയുംഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കും.

44
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു ധ്യാനം.
1ൈദവേമ,പൂർവ്വകാലത്ത്ഞങ്ങള െടപൂര ്വ്വപിതാക്കന്മാരുെട നാള കളിൽ
അവിടുന്ന് െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾഅവർഞങ്ങേളാട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട െചവിെകാണ്ട്ഞങ്ങൾേകട്ട മിരിക്കുന്നു;
2അങ്ങയുെട ൈകെകാണ്ട് അവിടുന്ന് ജനതകെള പുറത്താക്കി അവെര

നട്ട ;
വംശങ്ങെളനശിപ്പിച്ച,്അവെര േദശത്ത്സ്വത്രന്തരായി വിട്ട .
3അവരുെട വാള കൾെകാണ്ടല്ലഅവർ േദശംൈകവശമാക്കിയത്;
സ്വന്തഭുജബലം െകാണ്ടല്ലഅവർജയം േനടിയത്;
അങ്ങയുെട വലൈങ്കയും അവിടുെത്ത ഭുജവും അവിടുെത്ത

മുഖ്രപകാശവും െകാണ്ടാകുന്നു;
അേങ്ങക്ക്അവേരാട് ്രപിയമുണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ.
4ൈദവേമ,അവിടുന്ന്എെന്റൈദവവും രാജാവുമാകുന്നു;
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യാേക്കാബിന് രക്ഷഉറപ്പാക്കണേമ*.
5അങ്ങയാൽഞങ്ങൾശ്രതുക്കെളതള്ളിയിടും;
ഞങ്ങേളാട് എതിർക്കുന്നവെരഅവിടുെത്തനാമത്തിൽചവിട്ടിക്കളയും.
6ഞാൻഎെന്റവില്ലിൽആ്രശയിക്കുകയില്ല;
എെന്റവാൾഎെന്നരക്ഷിക്കുകയുമില്ല.
7അങ്ങാകുന്നുഞങ്ങെളൈവരികള െടകയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ചത;്
ഞങ്ങെളെവറുത്തവെരഅങ്ങ് ലജ്ജിപ്പിച്ച മിരിക്കുന്നു;
8ൈദവത്തിൽഞങ്ങൾനിത്യം ്രപശംസിക്കുന്നു;
അവിടുെത്തനാമത്തിന്എന്നുംസ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു.

േസലാ.
9എന്നാൽ,അവിടുന്ന്ഞങ്ങെളതള്ളിക്കളഞ്ഞ്ലജ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െടൈസന്യങ്ങേളാടുകൂടി പുറെപ്പടുന്നതുമില്ല.
10 ൈവരിയുെട മുമ്പിൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങെള പുറംതിരിഞ്ഞ്

ഓടുമാറാക്കുന്നു;
ഞങ്ങെളപകക്കുന്നവർഞങ്ങെള െകാള്ളയിടുന്നു.
11 ഭക്ഷണത്തിനുേവണ്ടി െകാല്ല വാനുള്ള ആടുകെളേപ്പാെല നീ ഞങ്ങെള

ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു;
ജനതകള െടഇടയിൽഞങ്ങെളചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു.
12അങ്ങ്അവിടുെത്തജനെത്തതുച്ഛമായവിലയ്ക്ക് വില്ക്കുന്നു.
അവരുെട വിലെകാണ്ട്സമ്പത്ത്വർദ്ധിക്കുന്നതുമില്ല.
13അങ്ങ്ഞങ്ങെളഅയല്ക്കാർക്ക്അപമാനവിഷയവും
ചുറ്റ മുള്ളവർക്ക് നിന്ദയും പരിഹാസവുംആക്കുന്നു.
14അങ്ങ്ജനതകള െടഇടയിൽഞങ്ങെളപഴെഞ്ചാല്ലിനും
വംശങ്ങള െട നടുവിൽപരിഹാസത്തിനും വിഷയംആക്കുന്നു.
15നിന്ദിക്കുകയും ദുഷിക്കുകയും െചയ്യന്നവെന്റവാക്കുകൾ േഹതുവായും
ശ്രതുവിെന്റയും ്രപതികാരകെന്റയും നിമിത്തവും
16ഞാൻഇടവിടാെതഅപമാനംഅനുഭവിക്കുന്നു;
ലജ്ജഎെന്റമുഖെത്തമൂടിയിരിക്കുന്നു.
17 ഇവെയല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ

മറന്നിട്ടില്ല;
അവിടുെത്തനിയമേത്താട്അവിശ്വസ്തതകാണിച്ചിട്ട മില്ല.
18 അവിടുന്ന് ഞങ്ങെള കുറുക്കന്മാരുെട സ്ഥലത്തുവച്ച്

തകർത്തുകളയുവാനും
മരണത്തിെന്റനിഴൽെകാണ്ട്ഞങ്ങെള മൂടുവാനും തക്കവണ്ണം
19ഞങ്ങള െടഹൃദയം പിന്തിരിയുകേയാ
ഞങ്ങള െടകാലടികൾഅവിടുെത്തവഴി വിട്ട മാറുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല.
20ൈദവത്തിെന്റനാമംഞങ്ങൾമറക്കുകേയാ
ഞങ്ങള െട ൈകകൾ അന്യൈദവങ്ങളിേലക്ക് സഹായത്തിനായി

നീട്ട കേയാ െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ
21ൈദവംഅത് േശാധന െചയ്യാതിരിക്കുേമാ?
കർത്താവ്ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങൾഅറിയുന്നുവേല്ലാ.
22അങ്ങയുെട നിമിത്തംഞങ്ങെള ദിവസം്രപതി െകാല്ല ന്നു;
അറുക്കുവാനുള്ളആടുകെളേപ്പാെലഞങ്ങെളഎണ്ണന്നു.

* 44. 4 യാേക്കാബിന് രക്ഷഉറപ്പാക്കണേമഅവിടുന്ന് യാേക്കാബിന് ജയം ഉറപ്പാക്കണേമ
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23കർത്താേവ, ഉണരണേമ;അങ്ങ് ഉറങ്ങുന്നത്എന്ത?്
എഴുേന്നല്ക്കണേമ;ഞങ്ങെളഎേന്നക്കുംതള്ളിക്കളയരുേത.
24അങ്ങയുെട മുഖം മറയ്ക്കുന്നതും
ഞങ്ങള െടകഷ്ടതയും പീഡയും മറന്നുകളയുന്നതുംഎന്ത?്
25ഞങ്ങൾനിലേത്താളംകുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െടശരീരം നിലം പറ്റിയിരിക്കുന്നു.
26ഞങ്ങള െടസഹായത്തിനായിഎഴുേന്നല്ക്കണേമ;
അങ്ങയുെട ദയനിമിത്തംഞങ്ങെളവീെണ്ടടുക്കണേമ.

45
സംഗീത്രപമാണിക്ക;്സാരസരാഗത്തിൽ േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു ധ്യാനം.
േ്രപമഗീതം.
1എെന്റഹൃദയംശുഭവചനത്താൽകവിയുന്നു;
“എെന്റകൃതി രാജാവിന് േവണ്ടിയുള്ളത”്എന്ന്ഞാൻപറയുന്നു.
എെന്റനാവ്സമർത്ഥനായ േലഖകെന്റഎഴുത്തുേകാൽആകുന്നു.
2നീ മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽഅതിസുന്ദരൻ;
ലാവണ്യം നിെന്റഅധരങ്ങളിൽപകർന്നിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട്ൈദവം നിെന്നഎേന്നക്കുംഅനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
3അല്ലേയാവീരാ,നിെന്റവാൾഅരയ്ക്ക് െകട്ട ക;അത്
നിെന്റ േതജസ്സ ംനിെന്റ മഹിമയും തെന്ന.
4സത്യവുംസൗമ്യതയും നീതിയും പാലിേക്കണ്ടതിന്
നീ മഹിമേയാെടകൃതാർത്ഥനായി വാഹനേമറിഎഴുെന്നള്ള ക;
നിെന്റവലൈങ്കഭയങ്കരകാര്യങ്ങൾനിനക്ക് ഉപേദശിച്ച തരെട്ട.
5നിെന്റഅസ്്രതങ്ങൾമൂർച്ചയുള്ളവയാകുന്നു;
രാജാവിെന്റശ്രതുക്കള െട െനഞ്ചത്ത്അവതറയ്ക്കുന്നു; ജനതകൾനിെന്റ

മുമ്പിൽവീഴുന്നു.
6ൈദവംനിനക്കുതന്നസിംഹാസനംഎേന്നക്കുമുള്ളതാകുന്നു*;
അങ്ങയുെട രാജത്വത്തിെന്റ െചേങ്കാൽനീതിയുള്ളെചേങ്കാലാകുന്നു.
7അവിടുന്ന് നീതി ഇഷ്ടെപ്പട്ട് ദുഷ്ടത െവറുക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ൈദവം, നിെന്റ ൈദവം തെന്ന, നിെന്റ കൂട്ട കാരിൽ

അധികമായി
നിെന്നആനന്ദൈതലം െകാണ്ട്അഭിേഷകം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
8 നിെന്റ വസ്്രതെമല്ലാം മൂറും ചന്ദനവും ലവംഗവുംെകാണ്ട്

സുഗന്ധപൂരിതമായിരിക്കുന്നു;
ദന്തമന്ദിരങ്ങളിൽനിന്ന് കമ്പിനാദം നിെന്നസേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു.
9നിെന്റസ്്രതീരത്നങ്ങള െടകൂട്ടത്തിൽരാജകുമാരികൾ ഉണ്ട്;
നിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് രാജ്ഞി ഓഫീർതങ്കം അണിഞ്ഞുെകാണ്ട്

നില്ക്കുന്നു.
10അല്ലേയാകുമാരീ, േകൾക്കുക; േനാക്കുക; െചവിചായിക്കുക.
സ്വജനെത്തയും നിെന്റപിതൃഭവനെത്തയും മറക്കുക.
11അേപ്പാൾ രാജാവ് നിെന്റസൗന്ദര്യത്തിൽആകൃഷ്ടനാകും;
അവൻനിെന്റനാഥനാകയാൽനീഅവെനനമസ്കരിയ്ക്കുക.
12ജനത്തിെലധനവാന്മാരായ േസാർനിവാസികൾസമ്മാനങ്ങള മായി

* 45. 6 ൈദവം നിനക്കുതന്ന സിംഹാസനം എേന്നക്കുമുള്ളതാകുന്നു ൈദവേമ, അവിടുെത്ത
സിംഹാസനംഎന്നുംഎേന്നക്കും ഉള്ളതാകുന്നു
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നിെന്റ മുഖ്രപസാദം േതടും.
13അന്തഃപുരത്തിെല രാജകുമാരി േശാഭാപരിപൂർണ്ണയാകുന്നു;
അവള െടവസ്്രതം െപാൻകസവുെകാണ്ടുള്ളത.്
14 അവെള ചി്രതത്തയ്യലുള്ള വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച് രാജസന്നിധിയിൽ

െകാണ്ടുവരും;
അവെളഅനുഗമിക്കുന്ന കന്യകമാരായ േതാഴിമാെരയും നിെന്റഅടുക്കൽ

െകാണ്ടുവരും.
15സേന്താഷേത്താടും ഉല്ലാസേത്താടും കൂടിഅവെര െകാണ്ടുവരും;
അവർരാജമന്ദിരത്തിൽ ്രപേവശിക്കും.
16നിെന്റപു്രതന്മാർ പിതാക്കന്മാർക്കുപകരം ഇരിക്കും;
സർവ്വഭൂമിയിലും നീഅവെര ്രപഭുക്കന്മാരാക്കും.
17ഞാൻനിെന്റനാമെത്തഎല്ലാതലമുറകളിലുംഓർക്കുമാറാക്കും.
അതുെകാണ്ട് ജനതകൾഎന്നുംഎേന്നക്കും നിെന്ന ്രപകീർത്തിക്കും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക;് കന്യകമാർ എന്ന രാഗത്തിൽ േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട
ഒരുസങ്കീർത്തനം. ഒരു ഗീതം.
1 9ൈദവംനമ്മുെടസേങ്കതവുംബലവുംആകുന്നു;
കഷ്ടസമയത്ത്അവിടുന്ന്ഏറ്റവുംഅടുത്തസഹായമായിരിക്കുന്നു.
2അതുെകാണ്ട,് ഭൂമി മാറിേപ്പായാലും,
പർവ്വതങ്ങൾനീങ്ങിസമു്രദമേദ്ധ്യ വീണാലും,
3അതിെല െവള്ളംഇരമ്പേലാെടകലങ്ങിയാലും
്രപളയത്താൽപർവ്വതങ്ങൾകുലുങ്ങിയാലും,നാം ഭയെപ്പടുകയില്ല.
4ഒരു നദി ഉണ്ട;്അതിെന്റ േതാടുകൾൈദവനഗരെത്ത,
അത്യ ന്നതെന്റവിശുദ്ധനിവാസെത്തതെന്ന,സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു.
5ൈദവംഅതിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽഉണ്ട്;അത് നീങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല;
ൈദവംഅതികാലത്ത്തെന്നഅതിെനസഹായിക്കും.
6ജനതകൾ ്രകുദ്ധിച്ച ; രാജ്യങ്ങൾകുലുങ്ങി;
കർത്താവ് തെന്റശബ്ദം േകൾപ്പിച്ച ; ഭൂമി ഉരുകിേപ്പായി.
7ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവനേമ്മാടുകൂെട ഉണ്ട;്
യാേക്കാബിെന്റൈദവം നമ്മുെടസേങ്കതംആകുന്നു.

േസലാ.
8വന്ന് യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികൾ േനാക്കുവിൻ;
അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽഎ്രതവലിയശൂന്യതവരുത്തിയിരിക്കുന്നു!
9കർത്താവ് ഭൂമിയുെടഅറുതികൾവെരയുദ്ധങ്ങൾനിർത്തൽെചയ്യന്നു;
അവിടുന്ന് വിെല്ലാടിച്ച് കുന്തം മുറിച്ച് രഥങ്ങൾതീയിൽഇട്ട് ചുട്ട കളയുന്നു*.
10യുദ്ധം നിര് ത്തുവിന ്†,ഞാൻൈദവമാെണന്ന്അറിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ;
ഞാൻ ജനതകള െട ഇടയിൽ ഉന്നതൻ ആകും; ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഉന്നതൻ

ആകും.
11ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവനേമ്മാടുകൂെട ഉണ്ട;്
യാേക്കാബിെന്റൈദവം നമ്മുെടസേങ്കതംആകുന്നു.

* 46. 9 കർത്താവ് ഭൂമിയുെട അറുതികൾ വെര യുദ്ധങ്ങൾ നിർത്തൽ െചയ്യന്നു; അവിടുന്ന്
വിെല്ലാടിച്ച് കുന്തം മുറിച്ച് രഥങ്ങൾ തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളയുന്നു പുരാതന കാലത്തുള്ള
പരിചകള ് തടിയും തുകലും െകാണ്ട് നിര് മ്മിച്ചവയായിരുന്നു. ഒലിെവണ്ണ െകാണ്ട് മിക്കവാറും
മിനുക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് േവഗത്തില ് കത്തുമായിരുന്നു † 46. 10 യുദ്ധം
നിര് ത്തുവിന ്മിണ്ടാെതയിരുന്ന,്ഞാൻൈദവമാെണന്ന്അറിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ
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േസലാ.

47
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1സകലജനതകള േമ,ൈകെകാട്ട വിൻ;
ജയേഘാഷേത്താെടൈദവസന്നിധിയിൽആർക്കുവിൻ.
2അത്യ ന്നതനായയേഹാവ മഹത്വമുള്ളവൻ;
അവിടുന്ന്സർവ്വഭൂമിയുെടയും മഹാരാജാവാകുന്നു.
3കർത്താവ്ജനതകെളനമ്മുെടകീഴിലുംവംശങ്ങെളനമ്മുെടകാൽകീഴിലും

ആക്കുന്നു.
4അവിടുന്ന് നമ്മുെടഓഹരി തിരെഞ്ഞടുത്ത് തന്നു;
താൻസ്േനഹിച്ചയാേക്കാബിെന്റ ്രപശംസയായ ഭൂമി തെന്ന.
5ൈദവംജയേഘാഷേത്താടും യേഹാവ
കാഹളനാദേത്താടുംകൂടിആേരാഹണം െചയ്യന്നു.
6ൈദവത്തിന്സ്തുതിപാടുവിൻ,സ്തുതിപാടുവിൻ;
നമ്മുെട രാജാവിന് സ്തുതിപാടുവിൻ,സ്തുതിപാടുവിൻ.
7ൈദവംസർവ്വഭൂമിക്കും രാജാവാകുന്നു;
ഒരുസങ്കീർത്തനേത്താെടസ്തുതിപാടുവിൻ.
8ൈദവംജനതകെള ഭരിക്കുന്നു;
ൈദവംതെന്റവിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിൽഇരിക്കുന്നു.
9 വംശങ്ങള െട ്രപഭുക്കന്മാർ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ജനമായി

ഒന്നിച്ച കൂടുന്നു;
ഭൂമിയിെല പരിചകൾൈദവത്തിേന്റതേല്ലാ;
അവിടുന്ന്ഏറ്റവും ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു.
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ഒരു ഗീതം. േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1നമ്മുെടൈദവത്തിെന്റനഗരത്തിൽ,കർത്താവിെന്റവിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ
യേഹാവവലിയവനുംഅത്യന്തംസ്തുത്യനുംആകുന്നു.
2മഹാരാജാവിെന്റനഗരമായ ഉത്തരദിശയിലുള്ളസീേയാൻപർവ്വതം
ഉയരംെകാണ്ട് മേനാഹരവുംസർവ്വഭൂമിയുെടയുംആനന്ദവുമാകുന്നു.
3അതിെന്റഅരമനകളിൽൈദവംഒരു ദുർഗ്ഗമായിെവളിെപ്പട്ട്വന്നിരിക്കുന്നു.
4ഇതാ, രാജാക്കന്മാർകൂട്ടംകൂടി;
അവർഒന്നിച്ച് കടന്നുേപായി.
5അവർഅത് കണ്ട്അമ്പരന്നു,
അവർപരി്രഭമിച്ച് ഓടിേപ്പായി.
6അവർക്ക്അവിെട വിറയൽപിടിച്ച ;
േനാവു കിട്ടിയവെളേപ്പാെല േവദനപിടിച്ച .
7 അവിടുന്ന് കിഴക്കൻ കാറ്റ െകാണ്ട് തർശീശ് കപ്പലുകൾ തകർത്ത്

കളയുന്നു.
8നാം േകട്ടതുേപാെലതെന്നൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയുെട നഗരത്തിൽ,
നമ്മുെടൈദവത്തിെന്റനഗരത്തിൽകണ്ടിരിക്കുന്നു;
ൈദവംഅതിെനസദാകാലേത്തക്കും ഉറപ്പിക്കുന്നു.

േസലാ.
9 ൈദവേമ, അങ്ങയുെട മന്ദിരത്തിൽ വച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടുെത്ത

ദയെയക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു.
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10ൈദവേമ, തിരുനാമംേപാെല തെന്ന അങ്ങയുെട സ്തുതിയും ഭൂമിയുെട
അറ്റങ്ങേളാളംഎത്തുന്നു;

അങ്ങയുെട വലങ്കയ്യിൽനീതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
11 അവിടുെത്ത ന്യായവിധികൾനിമിത്തം സീേയാൻപർവ്വതം

സേന്താഷിക്കുകയും
െയഹൂദജനം*ആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
12സീേയാെനചുറ്റിനടക്കുവിൻ;അതിെന ്രപദക്ഷിണം െചയ്യ വിൻ;
അതിെന്റ േഗാപുരങ്ങൾഎണ്ണ വിൻ.
13വരുവാനുള്ളതലമുറേയാട്അറിയിേക്കണ്ടതിന്
അതിെന്റ െകാത്തളങ്ങൾ ്രശദ്ധിച്ച്അരമനകൾനടന്ന് േനാക്കുവിൻ.
14ഈൈദവംഎന്നുംഎേന്നക്കും നമ്മുെടൈദവംആകുന്നു;
അവിടുന്ന് നെമ്മജീവപര്യന്തംവഴിനടത്തും.

49
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1സകലജനതകള േമ,ഇത് േകൾക്കുവിൻ;
സകലഭൂവാസികള േമ, ്രശദ്ധിക്കുവിൻ.
2സാമാന്യജനവും േ്രശഷ്ഠജനവും ധനവാന്മാരും ദരി്രദന്മാരും തെന്ന.
3എെന്റഅധരംജ്ഞാനം ്രപസ്താവിക്കും;
എെന്റഹൃദയത്തിെലധ്യാനം വിേവകംതെന്നആയിരിക്കും.
4ഞാൻസദൃശവാക്യത്തിന്എെന്റെചവിചായിക്കും;
കിന്നരനാദേത്താെടഎെന്റകടങ്കഥ േകൾപ്പിക്കും.
5 ആപത്തുകാലത്ത,് ശ്രതുക്കൾ എെന്റ ചുറ്റ ം കൂടുേമ്പാൾ ഞാൻ

ഭയെപ്പടുകയില്ല.
6തെന്റസമ്പത്തിൽആ്രശയിക്കുകയും
ധനസമൃദ്ധിയിൽ ്രപശംസിക്കുകയും െചയ്യന്നഒരുവനും തെന്റ
7സേഹാദരൻശവക്കുഴി കാണാെത
എേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്
8സ്വയം വീെണ്ടടുക്കുവാേനാ*
ൈദവത്തിന് വീെണ്ടടുപ്പ വില െകാടുക്കുവാേനാകഴിയുകയില്ല.
9അവരുെട ്രപാണെന്റവീെണ്ടടുപ്പ് വിലേയറിയത;്
അത് ഒരുനാള ംസാധിക്കുകയില്ല.
10 ജ്ഞാനികൾ മരിക്കുകയും മൂഢനും മൃഗ്രപായനും ഒരുേപാെല

നശിക്കുകയും
അവരുെട സമ്പാദ്യം മറ്റ ള്ളവർക്ക് വിട്ടിട്ട് േപാകുകയും െചയ്യന്നത്

കാണുന്നുവേല്ലാ.
11തങ്ങള െടശവക്കുഴികള ്†ശാശ്വതമായും
അവരുെട വാസസ്ഥലങ്ങൾതലമുറതലമുറയായും നില്ക്കും
എന്നാകുന്നുഅവരുെട വിചാരം;
അവരുെട നിലങ്ങൾക്ക്അവർഅവരുെട േപരിടുന്നു.
12എന്നാൽമനുഷ്യൻബഹുമാനത്തിൽനിലനില ്ക്കുകയില്ല.
അവൻനശിച്ച േപാകുന്നമൃഗങ്ങൾക്ക്തുല്യൻ.

* 48. 11 െയഹൂദജനം െയഹൂദാപു്രതിമാർ * 49. 8 സ്വയം വീെണ്ടടുക്കുവാേനാ മെറ്റാരുത്തനും
അവെന്റ സേഹാദരെന വീെണ്ടടുക്കുവാന ് † 49. 11 ശവക്കുഴികള് അവരുെട അകെത്ത
വിചാരങ്ങള് 
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13ഇത്സ്വാ്രശയക്കാരുെട ഭവിഷ്യത്താകുന്നു;
അവരുെടവാക്കുകൾഅനുസരിക്കുന്നഅവരുെടപിൻതലമുറക്കാരുെടയും

ഗതി ഇതുതെന്ന.
േസലാ.

14അവെരആടുകെളേപ്പാെലപാതാളത്തിന്ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
മൃത്യ അവെര േമയിക്കുന്നു;
േനരുള്ളവർ ്രപഭാതത്തിൽഅവരുെട േമൽവാഴും;
അവരുെടസൗന്ദര്യം ഇല്ലാെതയാകും;
അവര് േനെരപാതാളത്തിേലക്ക ്ഇറങ്ങുന്നു.
15എങ്കിലുംഎെന്റ ്രപാണെനൈദവംപാതാളത്തിെന്റഅധികാരത്തിൽനിന്ന്

വീെണ്ടടുക്കും;
അവിടുന്ന്എെന്നൈകെക്കാള്ള ം.

േസലാ.
16ഒരുവൻധനവാനായി ഭവിച്ചാലും
അവെന്റ ഭവനത്തിെന്റ മഹത്വം ‡വർദ്ധിച്ചാലും നീ ഭയെപ്പടരുത.്
17അവൻമരിക്കുേമ്പാൾയാെതാന്നും െകാണ്ടുേപാകുകയില്ല;
അവെന്റമഹത്വംഅവെനഅനുഗമിക്കുകയുമില്ല.
18അവൻജീവേനാടിരുന്നേപ്പാൾതാൻ ഭാഗ്യവാൻഎന്ന്സ്വയം പറഞ്ഞു;
നീ നിനക്ക് തെന്നനന്മെചയ്യ േമ്പാൾ മനുഷ്യർ നിെന്നപുകഴ്ത്തും.
19അവൻതെന്റപിതാക്കന്മാരുെട തലമുറേയാട് േചരും;
അവർഒരുനാള ം െവളിച്ചം കാണുകയില്ല.
20ആദരവ് േനടിയ മനുഷ്യൻവിേവകശൂന്യനായാൽ
നശിച്ച േപാകുന്നമൃഗങ്ങൾക്ക്തുല്യനാകുന്നു.

50
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 സർവ്വശക്തനായ ൈദവം, യേഹാവയായ ൈദവം തെന്ന, തെന്റ

വാക്കിനാൽ,
സൂര്യെന്റ ഉദയംമുതൽഅസ്തമയംവെര ഭൂമിെയവിളിക്കുന്നു.
2സൗന്ദര്യത്തിെന്റപൂർണ്ണതയായ
സീേയാനിൽനിന്ന്ൈദവം ്രപകാശിക്കുന്നു.
3നമ്മുെടൈദവംവരുന്നു;നിശ്ശബ്ദനായിരിക്കുകയില്ല;
ൈദവത്തിെന്റമുമ്പിൽതീ ദഹിപ്പിക്കുന്നു;
അവിടുെത്തചുറ്റ ം വലിയ െകാടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നു.
4തെന്റജനെത്തന്യായം വിധിേക്കണ്ടതിന്
കർത്താവ് ഉയരത്തിൽനിന്ന്ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും വിളിക്കുന്നു.
5യാഗംകഴിച്ച്എേന്നാട് ഉടമ്പടി െചയ്തവരായ
എെന്റവിശുദ്ധന്മാെരഎെന്റഅടുക്കൽകൂട്ട വിൻ.
6ൈദവംതെന്നന്യായാധിപതിആയിരിക്കുകയാൽ
ആകാശംഅവിടുെത്തനീതിെയ േഘാഷിക്കും.

േസലാ.
7എെന്റജനേമ, േകൾക്കുക;ഞാൻസംസാരിക്കും.
യി്രസാേയേല,ഞാൻനിങ്ങൾെക്കതിെരസാക്ഷ്യം പറയും:
ൈദവമായഞാൻനിെന്റൈദവമാകുന്നു.
8നിെന്റഹനനയാഗങ്ങെളക്കുറിച്ച്ഞാൻനിെന്നശാസിക്കുന്നില്ല;
‡ 49. 16 മഹത്വംസമ്പത്ത്
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നിെന്റ േഹാമയാഗങ്ങൾഎേപ്പാഴുംഎെന്റമുമ്പാെക ഉണ്ടേല്ലാ.
9നിെന്റവീട്ടിൽനിന്ന് ഒരു കാളെയേയാ
നിെന്റ െതാഴുത്തുകളിൽനിന്ന് ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റെനേയാ ഞാൻ

എടുക്കുകയില്ല.
10കാട്ടിെലസകലമൃഗങ്ങള ം
ആയിരം കുന്നുകളിെലകന്നുകാലികള ംഎനിക്കുള്ളവയാകുന്നു.
11മലകളിെല*പക്ഷികെളഎല്ലാംഞാൻഅറിയുന്നു;
വയലിെലവന്യമൃഗങ്ങള ംഎനിക്കുള്ളവതെന്ന.
12എനിക്ക് വിശക്കുേമ്പാൾഞാൻനിേന്നാട് പറയുകയില്ല;
േലാകവുംഅതിലുള്ളസകലവുംഎെന്റയാകുന്നു.
13ഞാൻകാളകള െട മാംസംതിന്നുേമാ?
േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാരുെട രക്തംകുടിക്കുേമാ?
14ൈദവത്തിന്സ്േതാ്രതയാഗംഅർപ്പിക്കുക;
അത്യ ന്നതനായൈദവത്തിന് നിെന്റ േനർച്ചകൾകഴിക്കുക.
15കഷ്ടകാലത്ത്എെന്നവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുക;
ഞാൻനിെന്നവിടുവിക്കുകയും നീഎെന്നമഹത്വെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം.
16എന്നാൽദുഷ്ടേനാട്ൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യന്നത:്
“എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനും എെന്റ നിയമം നിെന്റ വായിൽ

എടുക്കുവാനും നിനക്ക്എന്ത് കാര്യം?
17നീ ശാസനെവറുത്ത്
എെന്റവചനങ്ങൾനിെന്റപിറകിൽഎറിഞ്ഞുകളയുന്നുവേല്ലാ.
18കള്ളെനകണ്ടാൽനീഅവെന്റപക്ഷം േചരുന്നു;
വ്യഭിചാരികേളാട് നീ കൂട്ട് കൂടുന്നു.
19നിെന്റവായ് നീ േദാഷത്തിന് വിട്ട െകാടുക്കുന്നു;
നിെന്റനാവ് വഞ്ചനയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നു.
20നീ ഇരുന്ന് നിെന്റസേഹാദരന് വിേരാധമായിസംസാരിക്കുന്നു;
നിെന്റഅമ്മയുെട മകെനക്കുറിച്ച്അപവാദം പറയുന്നു.
21ഇ്രപകാരം നീ െചയ്യ കയുംഞാൻമിണ്ടാതിരിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
ഞാനും നിെന്നേപ്പാെലയുള്ളവെനന്ന് നീ വിചാരിച്ച ;
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്ന ശാസിച്ച് നിെന്റ കണ്ണിെന്റ മുമ്പിൽ അവെയല്ലാം

നിരത്തിവക്കും”.
22ൈദവെത്തമറക്കുന്നവേര,ഇത്ഓർത്തുെകാള്ള വീൻ;
അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങെള കീറിക്കളയും; വിടുവിക്കുവാൻ ആരും

ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.
23സ്േതാ്രതെമന്നയാഗംഅർപ്പിക്കുന്നവൻഎെന്നമഹത്വെപ്പടുത്തുന്നു;
തെന്റ നടപ്പ് ്രകമെപ്പടുത്തുന്നവന് ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷ

കാണിച്ച െകാടുക്കും.

51
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം. ദാവീദ് ബത്ത-്
േശബയുെട അടുക്കൽ െചന്നേശഷം നാഥാൻ ്രപവാചകൻ ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽവന്നേപ്പാൾവായ്െമാഴി രൂപം നൽകിയത്.
1ൈദവേമ,അങ്ങയുെട ദയയ്ക്ക് തക്കവണ്ണംഎേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;

* 50. 11 മലകളിെലആകാശത്തിെല
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അങ്ങയുെടബഹുവിധമായകാരുണ്യ്രപകാരം
എെന്റലംഘനങ്ങൾമായിച്ച കളയണേമ.
2എെന്നനന്നായി കഴുകിഎെന്റഅകൃത്യം േപാക്കണേമ;
എെന്റപാപം നീക്കിഎെന്നെവടിപ്പാേക്കണേമ.
3എെന്റലംഘനങ്ങൾഞാൻഅറിയുന്നു;
എെന്റപാപംഎേപ്പാഴുംഎെന്റമുമ്പിൽഇരിക്കുന്നു.
4അങ്ങേയാടു തെന്നഞാൻപാപംെചയ്തു;
അവിടുേത്തക്ക്അനിഷ്ടമായത്ഞാൻ െചയ്തിരിക്കുന്നു.
സംസാരിക്കുേമ്പാൾഅവിടുന്ന് നീതിമാനായും
വിധിക്കുേമ്പാൾനിർമ്മലനായും ഇരിയ്ക്കുന്നുവേല്ലാ.
5ഇതാ,ഞാൻഅകൃത്യത്തിൽഉരുവായി;
പാപത്തിൽഎെന്റഅമ്മഎെന്നഗർഭംധരിച്ച .
6അന്തർഭാഗെത്തസത്യമേല്ലാഅവിടുന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്നത;്
അന്തരംഗത്തിൽഎെന്നജ്ഞാനം ്രഗഹിപ്പിേക്കണേമ.
7ഞാൻ നിർമ്മലനാേകണ്ടതിന് എെന്റ പാപങ്ങെള കഴുേകണേമ* എെന്ന

ശുദ്ധീകരിക്കണേമ;
ഞാൻഹിമെത്തക്കാൾെവണ്മയാേകണ്ടതിന്എെന്നകഴുകണേമ.
8സേന്താഷവുംആനന്ദവുംഎെന്നേകൾപ്പിക്കണേമ;
അവിടുന്ന് ഒടിച്ചഅസ്ഥികൾഉല്ലസിക്കെട്ട.
9എെന്റപാപങ്ങൾകാണാത്തവിധംതിരുമുഖം മറയ്ക്കണേമ;
എെന്റഅകൃത്യങ്ങെളല്ലാം മായിച്ച കളയണേമ.
10ൈദവേമ,നിർമ്മലമായ ഒരുഹൃദയംഎന്നിൽസൃഷ്ടിച്ച്
സ്ഥിരതയുള്ളഒരുആത്മാവ്എന്നിൽപുതുക്കണേമ.
11തിരുസന്നിധിയിൽനിന്ന്എെന്നതള്ളിക്കളയരുേത
അങ്ങയുെട പരിശുദ്ധാത്മാവിെനഎന്നിൽനിന്ന്എടുക്കുകയുമരുേത.
12അവിടുെത്തരക്ഷയുെടസേന്താഷംഎനിക്ക് തിരിെകതരണേമ;
മനെസ്സാരുക്കമുള്ളആത്മാവിനാൽഎെന്നതാങ്ങണേമ.
13അേപ്പാൾഞാൻഅതി്രകമക്കാേരാട്അവിടുെത്തവഴികൾഉപേദശിക്കും;
പാപികൾനിങ്കേലക്ക് മനംതിരിഞ്ഞുവരും.
14ൈദവേമ,എെന്റരക്ഷയുെടൈദവേമ!
രക്തംചിന്തിയപാപത്തിൽനിന്ന്എെന്ന േമാചിപ്പിക്കണേമ;
എന്നാൽഎെന്റനാവ്അങ്ങയുെട നീതിെയ േഘാഷിക്കും.
15കർത്താേവ,എെന്റഅധരങ്ങെളതുറക്കണേമ;
എന്നാൽഎെന്റവായ്അേങ്ങക്ക്സ്തുതിപാടും.
16 ഹനനയാഗം അവിടുന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല; അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ

അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു;
േഹാമയാഗത്തിൽഅേങ്ങക്ക് ്രപസാദവുമില്ല.
17ൈദവത്തിന് ്രപസാദകരമയിരിക്കുന്നഹനനയാഗങ്ങൾ †തകർന്നിരിക്കുന്ന

മനസ്സല്ലേയാ?
തകർന്നും നുറുങ്ങിയുമിരിക്കുന്ന ഹൃദയെത്ത, ൈദവേമ, അവിടുന്ന്

നിരസിക്കുകയില്ല.
18അവിടുെത്ത ്രപസാദ്രപകാരംസീേയാന് നന്മ െചയ്യണേമ;
* 51. 7 എെന്റ പാപങ്ങെള കഴുേകണേമ ഈ േസാപ്പ െകാണ്ട് † 51. 17 ൈദവത്തിന്
്രപസാദകരമയിരിക്കുന്നഹനനയാഗങ്ങൾൈദവേമ,എെന്റഹനനയാഗങ്ങൾ
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െയരൂശേലമിെന്റ മതിലുകൾപണിയണേമ;
19 അേപ്പാൾ അവിടുന്ന് നീതിയാഗങ്ങളിലും േഹാമയാഗങ്ങളിലും

സർവ്വാംഗേഹാമങ്ങളിലും ്രപസാദിക്കും;
അേപ്പാൾഅവർഅങ്ങയുെടയാഗപീഠത്തിൽകാളകെളഅർപ്പിക്കും.

52
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം. ഏേദാമ്യനായ േദാേവഗ്
െശൗലിേനാട്: “ദാവീദ് അഹീേമെലക്കിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു”
എന്നറിയിച്ചേപ്പാൾ രൂപം നൽകിയത.്
1അല്ലേയാവീര പുരുഷാ! നീ ദുഷ്ടതയിൽ ്രപശംസിക്കുന്നെതന്തിന*്?
ൈദവത്തിെന്റ ദയശാശ്വതമാകുന്നു.
2ചതിയനായനിെന്റനാവ,് മൂർച്ചയുള്ളക്ഷൗരക്കത്തിേപാെല
ദുഷ്ടതവകഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു.
3നീ നന്മെയക്കാൾതിന്മെയയും
നീതിസംസാരിക്കുന്നതിേനക്കാൾവ്യാജെത്തയും ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.

േസലാ.
4നിെന്റവഞ്ചനയുള്ളനാവ്
നാശകരമായവാക്കുകൾഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.
5ൈദവംനിെന്നഎേന്നക്കും നശിപ്പിക്കും;
നിെന്റകൂടാരത്തിൽനിന്ന്അവിടുന്ന് നിെന്നപറിച്ച കളയും.
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തുനിന്ന് നിെന്നനിർമ്മൂലമാക്കും.

േസലാ.
6നീതിമാന്മാർഅത് കണ്ട് ഭയെപ്പടും;
അവർഅവെനെച്ചാല്ലി ചിരിക്കും.
7 “ൈദവെത്തശരണമാക്കാെത
തെന്റധനസമൃദ്ധിയിൽആ്രശയിക്കുകയും
ദുഷ്ടതയിൽതെന്നത്താൻഉറപ്പിക്കുകയും† െചയ്ത മനുഷ്യൻഅതാ”എന്ന്

പറയും,
8 ഞാേനാ, ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ തഴച്ച വളരുന്ന

ഒലിവുവൃക്ഷംേപാെലആകുന്നു;
ഞാൻൈദവത്തിെന്റ ദയയിൽഎന്നുംഎേന്നക്കുംആ്രശയിക്കുന്നു.
9അങ്ങ്അത് െചയ്തിരിക്കുകെകാണ്ട്ഞാൻഎന്നുംഅേങ്ങക്ക്സ്േതാ്രതം

െചയ്യ ം;
ഞാൻതിരുനാമത്തിൽ ്രപത്യാശവക്കും;
അങ്ങയുെട ഭക്തന്മാരുെട മുമ്പാെകഅത് ഉചിതമല്ലേയാ?

53
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് മഹലത്ത്എന്നരാഗത്തിൽ ദാവീദിെന്റധ്യാനം.
1 “ൈദവംഇല്ല”എന്ന് മൂഢൻതെന്റഹൃദയത്തിൽപറയുന്നു;
വഷളന്മാരായഅവർ, േമ്ലച്ഛമായനീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
നന്മെചയ്യന്നവൻആരുമില്ല.
2ൈദവെത്തഅേന്വഷിക്കുന്നബുദ്ധിമാൻ ഉേണ്ടാഎന്ന് കാണുവാൻ
ൈദവംസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യപു്രതന്മാെര േനാക്കുന്നു.

* 52. 1 ദുഷ്ടതയിൽ ്രപശംസിക്കുന്നെതന്തിന് നീ ൈദവമക്കള ്െക്കതിെര െചയ്ത ദുഷ്ടതയില ്
്രപശംസിക്കുന്നത് എന്തിന് † 52. 7 ദുഷ്ടതയിൽ തെന്നത്താൻ ഉറപ്പിക്കുകയും അവന ്തെന്റ
ദുഷ്ടതയിൽശക്തിയാര ്ജ്ജിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയും
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3എല്ലാവരും ഒരുേപാെലപിൻമാറി മലിനരായിത്തീർന്നു;
നന്മെചയ്യന്നവനില്ല; ഒരുവൻേപാലും ഇല്ല.
4നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവർഅറിയുന്നില്ലേയാ?
അവർഎെന്റജനെത്തെകാള്ളയടിച്ച ജീവിക്കുന്നു*;
ൈദവേത്താട്അവർ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നില്ല.
5ഭയമില്ലാതിരുന്നേപ്പാൾഅവർക്ക് മഹാഭയമുണ്ടായി;
ൈദവെത്തഅറിയാത്തവരുെടഅസ്ഥികെളൈദവം ചിതറിച്ച വേല്ലാ†.
ൈദവംഅവെരതള്ളിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ട് നീഅവെരലജ്ജിപ്പിച്ച .
6സീേയാനിൽനിന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ രക്ഷവെന്നങ്കിൽ!
ൈദവംതെന്റജനത്തിെന്റസ്ഥിതി മാറ്റ േമ്പാൾ
യാേക്കാബ്സേന്താഷിക്കുകയും യി്രസാേയൽആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യ ം.

54
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ത്രന്തിനാദേത്താെട ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം. സീഫ്യർ
െചന്ന് െശൗലിേനാട:് “ദാവീദ് ഞങ്ങള െട അടുക്കൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്ന്
പറഞ്ഞേപ്പാൾവായ്െമാഴി രൂപം നൽകിയത്.
1ൈദവേമ,തിരുനാമത്താൽഎെന്നരക്ഷിക്കണേമ;
അങ്ങയുെടശക്തിയാൽഎനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ച തരണേമ.
2ൈദവേമ,എെന്റ ്രപാർത്ഥനേകൾക്കണേമ;
എെന്റവായിെലവാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കണേമ.
3അഹങ്കാരികള ്*എേന്നാട് എതിർത്തിരിക്കുന്നു;
േഘാരന്മാർഎനിക്ക് ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു;
അവർൈദവെത്തഅവരുെട മുമ്പിൽനിർത്തിയിട്ടില്ല.
4ഇതാ,ൈദവംഎെന്റസഹായകനാകുന്നു;
കർത്താവ്എെന്റ ്രപാണെനതാങ്ങുന്നു†.
5കർത്താവ്എെന്റശ്രതുക്കൾക്ക്തിന്മപകരം െചയ്യ ം;
അവിടുെത്തവിശ്വസ്തതയാൽഅവെരസംഹരിച്ച കളയണേമ.
6സ്വേമധാദാനേത്താെടഞാൻഅേങ്ങക്ക്ഹനനയാഗംകഴിക്കും;
“യേഹാേവ,തിരുനാമം നല്ലത്”എന്നു െചാല്ലിഞാൻസ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
7കർത്താവ്എെന്നസകലകഷ്ടത്തിൽനിന്നും വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റകണ്ണ്എെന്റശ്രതുക്കെളകണ്ട് രസിക്കും.

55
സംഗീത്രപമാണിക്ക;്ത്രന്തിനാദേത്താെട ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
1ൈദവേമ,എെന്റ ്രപാർത്ഥന ്രശദ്ധിക്കണേമ;
എെന്റയാചനയ്ക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കരുേത.
2എനിക്ക് െചവിതന്ന് ഉത്തരമരുളണേമ;
ശ്രതുവിെന്റകൂക്കുവിളി നിമിത്തവും ദുഷ്ടെന്റപീഢനിമിത്തവും
ഞാൻഎെന്റസങ്കടത്തിൽെപാറുതിയില്ലാെതഞരങ്ങുന്നു.
3അവർഎെന്റ േമൽനീതിേകട് ചുമത്തുന്നു;

* 53. 4 അവർ എെന്റ ജനെത്ത െകാള്ളയടിച്ച ജീവിക്കുന്നു അപ്പം േപാെല അവർ എെന്റ
ജനെത്ത തിന്നുകളയുന്നു † 53. 5 ൈദവെത്ത അറിയാത്തവരുെട അസ്ഥികെള ൈദവം

ചിതറിച്ച വേല്ലാ നിെന്റേനെര പാളയമിറങ്ങിയവെന്റഅസ്ഥികെളൈദവം ചിതറിച്ച വേല്ലാ * 54. 3
അഹങ്കാരികള ്അന്യജാതിക്കാർ † 54. 4 കർത്താവ്എെന്റ ്രപാണെനതാങ്ങുന്നുഎെന്റ ്രപാണെന
താങ്ങുന്നവേരാടു കൂടി ഉണ്ട്
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േകാപേത്താെടഎെന്നഉപ്രദവിക്കുന്നു.
4എെന്റഹൃദയംഎെന്റഉള്ളിൽ േവദനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
മരണഭീതിയുംഎെന്റ േമൽവീണിരിക്കുന്നു.
5ഭയവും വിറയലുംഎെന്നപിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
പരി്രഭമംഎെന്നമൂടിയിരിക്കുന്നു.
6 “്രപാവിെനേപ്പാെല
എനിക്ക് ചിറകുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ!
എന്നാൽഞാൻപറന്നുേപായിവി്രശമിക്കുമായിരുന്നു”എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു.
7അേത,ഞാൻദൂരത്ത്സഞ്ചരിച്ച,്
മരുഭൂമിയിൽപാർക്കുമായിരുന്നു!

േസലാ.
8ഞാൻെകാടുങ്കാറ്റിൽനിന്നും െപരുങ്കാറ്റിൽനിന്നുംബദ്ധെപ്പട്ട്
ഒരുസേങ്കതത്തിേലക്ക്ഓടിേപ്പാകുമായിരുന്നു!
9കർത്താേവ,അവരുെട നാവുകെളനശിപ്പിച്ച് വികലമാക്കണേമ.
ഞാൻനഗരത്തിൽഅതി്രകമവും കലഹവും കണ്ടിരിക്കുന്നു.
10രാവും പകലുംഅവർഅതിെന്റ മതിലുകളിേന്മൽചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്നു;
നീതിേകടും കഷ്ടവുംഅതിെന്റഅകത്തുണ്ട.്
11ദുഷ്ടതഅതിെന്റനടുവിൽ ഉണ്ട്;
ചതിവും വഞ്ചനയുംഅതിെന്റവീഥികെളവിട്ട മാറുന്നതുമില്ല.
12 എെന്ന നിന്ദിച്ചത് ഒരു ശ്രതുവല്ല; അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഞാൻ

സഹിക്കുമായിരുന്നു;
എെന്റ േനെരവമ്പ് പറഞ്ഞത്എെന്നെവറുക്കുന്നവനല്ല;
അങ്ങെനെയങ്കിൽഞാൻമറഞ്ഞുെകാള്ള മായിരുന്നു.
13നീേയാഎേന്നാട് സമനായ മനുഷ്യനുംഎെന്റസഖിയും
എെന്റ ്രപാണസ്േനഹിതനുമായിരുന്നു.
14നാം തമ്മിൽമധുരസമ്പർക്കം െചയ്ത്
പുരുഷാരവുമായിൈദവാലയത്തിേലക്ക് േപായിരുന്നേല്ലാ.
15മരണം െപെട്ടന്ന്അവെരപിടിക്കെട്ട;
അവർജീവേനാെട പാതാളത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങെട്ട;
ദുഷ്ടതഅവരുെട വാസസ്ഥലത്തുംഅവരുെട ഉള്ളിലും ഉണ്ട്.
16ഞാൻൈദവെത്തവിളിച്ചേപക്ഷിക്കും;
യേഹാവഎെന്നരക്ഷിക്കും.
17 ഞാൻ ൈവകുേന്നരത്തും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും സങ്കടം േബാധിപ്പിച്ച്

കരയും;
കർത്താവ്എെന്റ ്രപാർത്ഥനേകൾക്കും.
18എേന്നാട് എതിർത്തു നിന്നവർ അേനകം േപരായിരുന്നു. അവർ ആരും

എേന്നാട്അടുക്കാത്തവിധംകർത്താവ്
എെന്റ ്രപാണെനവീെണ്ടടുത്ത്സമാധാനത്തിലാക്കി;
19 കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സിംഹാസനസ്ഥനായ ൈദവം എെന്റ

നിലവിളിേകട്ട്അവെര േതാല്പിക്കും.
േസലാ.

അവർക്ക് മാനസാന്തരമില്ല;അവർൈദവെത്തഭയെപ്പടുന്നതുമില്ല.
20തേന്നാട് സമാധാനമായിരിക്കുന്നവെരകേയ്യറ്റം െചയ്ത്
തെന്റസഖ്യതഅവൻലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു.
21അവെന്റവായ് െവണ്ണേപാെല മൃദുവായത്;
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ഹൃദയത്തിേലായുദ്ധമേ്രത.
അവെന്റവാക്കുകൾഎണ്ണെയക്കാൾമയമുള്ളവ;
എങ്കിലുംഅവഊരിയവാള കൾആയിരുന്നു.
22നിെന്റ ഭാരം യേഹാവയുെടേമൽവച്ച െകാള്ള ക;
അവിടുന്ന് നിെന്നപുലർത്തും;
നീതിമാൻകുലുങ്ങിേപ്പാകുവാൻഅവിടുന്ന് ഒരുനാള ംസമ്മതിക്കുകയില്ല.
23ൈദവേമ,അങ്ങ്അവെരനാശത്തിെന്റകുഴിയിേലക്ക് ഇറക്കും;
െകാലപാതകവും കാപട്യവും ഉള്ളവർ ആയുസ്സിെന്റ പകുതിേയാളം

ജീവിക്കുകയില്ല;
എന്നാൽഞാൻഅങ്ങയിൽആ്രശയിക്കും.

56
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദൂരസ്ഥന്മാരുെട ഇടയിൽ മിണ്ടാത്ത ്രപാവ് എന്ന
രാഗത്തിൽ, ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം. െഫലിസ്ത്യർ ദാവീദിെന
ഗത്തിൽവച്ച് പിടിച്ചേപ്പാൾ രചിച്ചത്.
1ൈദവേമ,എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;
മനുഷ്യർഎെന്നവിഴുങ്ങുവാൻ േപാകുന്നു;
അവർഇടവിടാെത െപാരുതിഎെന്നെഞരുക്കുന്നു.
2എെന്റശ്രതുക്കൾഇടവിടാെതഎെന്നേവട്ടയാടുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു;
ഗർവ്വേത്താെടഎേന്നാട് െപാരുതുന്നവർഅേനകരാണേല്ലാ.
3ഞാൻഭയെപ്പടുേമ്പാൾനാളിൽഅങ്ങയിൽആ്രശയിക്കും.
4ഞാൻൈദവത്തിൽഅവിടുെത്തവചനെത്തപുകഴ്ത്തും;
ഞാൻൈദവത്തിൽആ്രശയിക്കുന്നു;ഞാൻഭയെപ്പടുകയില്ല.
ജഡികമനുഷ്യന്എേന്നാട് എന്ത് െചയ്യ വാൻകഴിയും?
5ഇടവിടാെതഅവർഎെന്റവാക്കുകൾവളെച്ചാടിക്കുന്നു;
അവരുെട വിചാരങ്ങെളല്ലാംഎെന്റ േനെരതിന്മയ്ക്കായിട്ടാകുന്നു.
6അവർകൂട്ടംകൂടി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാണനായി പതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
അവർഎെന്റകാലടികെള േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
7നീതിേകടിനാൽഅവർരക്ഷെപടുേമാ?
ൈദവേമ,അങ്ങയുെട േകാപത്തിൽജനതകെളതള്ളിയിടണേമ.
8എെന്റലക്ഷ്യമില്ലാത്തനടപ്പ കൾഅവിടുന്ന്എണ്ണന്നു;
എെന്റകണ്ണ നീർഅങ്ങയുെടതുരുത്തിയിൽസൂക്ഷിക്കണേമ;
അത്അങ്ങയുെട പുസ്തകത്തിൽഇല്ലേയാ?
9ഞാൻവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾതെന്നഎെന്റശ്രതുക്കൾപിന്തിരിയുന്നു;
ൈദവംഎനിക്ക്അനുകൂലെമന്ന്ഞാൻഅറിയുന്നു.
10ഞാൻൈദവത്തിൽ,അവിടുെത്തവചനത്തിൽതെന്നപുകഴും;
ഞാൻയേഹാവയിൽഅവിടുെത്തവചനത്തിൽ ്രപശംസിക്കും.
11ഞാൻൈദവത്തിൽആ്രശയിക്കുന്നു;ഞാൻഭയെപ്പടുകയില്ല.
മനുഷ്യന്എേന്നാട് എന്ത് െചയ്യ വാൻകഴിയും?
12 ൈദവേമ, അേങ്ങക്കുള്ള േനർച്ചകൾ കഴിക്കുവാൻ ഞാൻ

കടെമ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഞാൻഅവിടുേത്തക്ക്സ്േതാ്രതയാഗങ്ങൾഅർപ്പിക്കും.
13ഞാൻൈദവമുമ്പാെകജീവെന്റ ്രപകാശത്തിൽനടേക്കണ്ടതിന്
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അവിടുന്ന്എെന്റ ്രപാണെന മരണത്തിൽനിന്നും
എെന്റകാലുകെളഇടർച്ചയിൽനിന്നും വിടുവിച്ച വേല്ലാ.

57
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു
സ്വർണ്ണഗീതം. െശൗലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഗുഹയിേലക്ക് ഓടിേപ്പായ കാലത്ത്
രചിച്ചത്.
1ൈദവേമ,എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;
എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;
ഞാൻഅങ്ങെയശരണം ്രപാപിക്കുന്നു;
അേത,ഈആപത്തുകൾഒഴിഞ്ഞുേപാകുംവെര
ഞാൻഅവിടുെത്തചിറകിൻനിഴലിൽശരണം ്രപാപിക്കുന്നു.
2അത്യ ന്നതനായൈദവെത്തഞാൻവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;
എനിക്കുേവണ്ടിസകലവും നിർവ്വഹിക്കുന്നൈദവെത്തതെന്ന.
3എെന്നവിഴുങ്ങുവാൻ ഭാവിക്കുന്നവർഎെന്നനിന്ദിക്കുേമ്പാൾ
കർത്താവ്സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്ൈകനീട്ടിഎെന്നരക്ഷിക്കും.

േസലാ.
ൈദവംതെന്റ ദയയും വിശ്വസ്തതയുംഅയയ്ക്കുന്നു.
4 ഞാന് സിംഹേത്തേപ്പാെല ആര് ത്തിേയാെട വിഴുങ്ങുന്ന ജനങ്ങള െട

ഇടയിൽഇരിക്കുന്നു*;
അഗ്നിജ്വലിക്കുന്നവരുെട നടുവിൽഞാൻകിടക്കുന്നു;
പല്ല കൾ കുന്തങ്ങേളാ അസ്്രതങ്ങേളാ, നാവ് മൂർച്ചയുള്ള വാേളാ

ആയിരിക്കുന്നമനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട ഇടയിൽതെന്ന.
5ൈദവേമ,അവിടുന്ന്ആകാശത്തിന് മീെത ഉയർന്നിരിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട മഹത്വംസർവ്വഭൂമിയിലും പരക്കെട്ട.
6അവർഎെന്റകാലടികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വലവിരിച്ച ;
എെന്റമനസ്സ് ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവർഎെന്റമുമ്പിൽഒരു കുഴി കുഴിച്ച ;
അതിൽഅവർതെന്നവീണു.

േസലാ.
7എെന്റമനസ്സ് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു;
ൈദവേമ,എെന്റമനസ്സ് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻപാടും;ഞാൻകീർത്തനം െചയ്യ ം.
8എൻമനേമ†, ഉണരുക;
വീണയും കിന്നരവുേമ, ഉണരുവിൻ!
ഞാൻതെന്ന ്രപഭാതകാലത്ത് ഉണരും.
9കർത്താേവ,വംശങ്ങള െടഇടയിൽഞാൻഅേങ്ങക്ക്സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
ജനതകള െട മേദ്ധ്യഞാൻഅേങ്ങക്ക്കീർത്തനം െചയ്യ ം.
10അങ്ങയുെട ദയആകാശേത്താളവും
അവിടുെത്തവിശ്വസ്തത േമഘങ്ങേളാളം വലുതല്ലേയാ?.
11ൈദവേമ,അവിടുന്ന്ആകാശത്തിന് മീെത ഉയർന്നിരിക്കണേമ;
അവിടുെത്തമഹത്വംസർവ്വഭൂമിയ്ക്കും ഉപരിയായി പരക്കെട്ട.

* 57. 4 ഞാന് സിംഹേത്തേപ്പാെല ആര ്ത്തിേയാെട വിഴുങ്ങുന്ന ജനങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നു
എെന്റ ്രപാണൻസിംഹങ്ങള െടഇടയിൽഇരിക്കുന്നു † 57. 8 മനേമ മഹത്വേമ
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58
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു
സ്വർണ്ണഗീതം.
1അധികാരികേള*,നിങ്ങൾവാസ്തവമായി നീതി ്രപസ്താവിക്കുന്നുേവാ?
മനുഷ്യപു്രതന്മാേര,നിങ്ങൾപരമാർത്ഥമായി വിധിക്കുന്നുേവാ?
2നിങ്ങൾഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
ഭൂമിയിൽനിങ്ങള െടൈകകള െട നിഷ്ഠൂരതതൂക്കിെക്കാടുക്കുന്നു.
3ദുഷ്ടന്മാർ ഗർഭംമുതൽ ്രഭഷ്ടന്മാരായിരിക്കുന്നു;
അവർജനനംമുതൽ േഭാഷ്ക് പറഞ്ഞ് െതറ്റിനടക്കുന്നു.
4അവരുെട വിഷംസർപ്പവിഷംേപാെല;
അവർെചവിയടഞ്ഞെപാട്ടയണലിേപാെലയാകുന്നു.
5എ്രതസാമർത്ഥ്യേത്താെട മകുടിഊതിയാലും പാമ്പാട്ടിയുെട
ശബ്ദംഅത് േകൾക്കുകയില്ല.
6ൈദവേമ,അവരുെട വായിെലപല്ല കൾതകർക്കണേമ;
യേഹാേവ,ബാലസിംഹങ്ങള െടഅണപ്പല്ല കൾതകർത്തുകളയണേമ.
7ഒഴുകിേപ്പാകുന്നെവള്ളംേപാെലഅവർ ഉരുകിേപ്പാകെട്ട;
കർത്താവ് തെന്റ അമ്പുകൾ െതാടുക്കുേമ്പാൾ അവ

ഒടിഞ്ഞുേപായതുേപാെലആകെട്ട.
8അലിഞ്ഞു േപാകുന്നഒച്ച േപാെലഅവർആകെട്ട;
ഗർഭം അലസിേപ്പായ സ്്രതീയുെട ചാപിള്ളേപാെല അവർ സൂര്യെന

കാണാതിരിക്കെട്ട.
9 നിങ്ങള െട കലങ്ങൾക്ക് മുൾതീയുെട ചൂട് തട്ട ന്നതിനു മുമ്പ് പച്ചയും

െവന്തതുമായെതല്ലാം ഒരുേപാെല അവിടുന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റിനാൽ
പാറ്റിക്കളയും.

10നീതിമാൻ ്രപതി്രകിയകണ്ട്ആനന്ദിക്കും;
അവൻതെന്റകാലുകൾ ദുഷ്ടന്മാരുെട രക്തത്തിൽകഴുകും.
11ആകയാൽ, “നീതിമാന് ്രപതിഫലം ഉണ്ട് നിശ്ചയം;
ഭൂമിയിൽന്യായംവിധിക്കുന്നഒരുൈദവം ഉണ്ട് നിശ്ചയം”
എന്ന് മനുഷ്യർ പറയും.

59
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു
സ്വർണ്ണഗീതം. അവെന െകാല്ല വാൻ െശൗല ് അയച്ച ആള കൾ വീട്
കാത്തിരുന്നകാലത്ത് രചിച്ചത്.
1 എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ശ്രതുക്കള െട ൈകയിൽനിന്ന് എെന്ന

വിടുവിക്കണേമ;
എനിയ്ക്ക് എതിെര എഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സംരക്ഷണം

നൽകണേമ.
2നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെടകയ്യിൽനിന്ന്എെന്ന േമാചിപ്പിച്ച്
രക്തദാഹികള െട പക്കൽനിന്ന്എെന്നരക്ഷിക്കണേമ.
3ഇതാ,അവർഎെന്റ ്രപാണനുേവണ്ടി പതിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ,ബലവാന്മാർഎെന്റ േനെരകൂട്ടം കൂടുന്നത്
എെന്റഅതി്രകമം നിമിത്തമല്ല,എെന്റപാപം േഹതുവായിട്ട മല്ല.

* 58. 1 അധികാരികേള േദവന്മാേര
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4 എെന്റ പക്കൽ അകൃത്യം ഇെല്ലങ്കിലും അവർ എനിെക്കതിെര ഓടി
ഒരുങ്ങുന്നു;

എെന്നസഹായിക്കുവാൻ ഉണർന്ന് കടാക്ഷിക്കണേമ.
5ൈസന്യങ്ങള െടൈദവമായയേഹാേവ,യി്രസാേയലിെന്റൈദവേമ,
സകലജനതകെളയുംസന്ദർശിേക്കണ്ടതിന്അവിടുന്ന് ഉണരണേമ;
നീതിെകട്ട േ്രദാഹികളിൽആേരാടും കൃപ േതാന്നരുേത.

േസലാ.
6സന്ധ്യാസമയത്ത്അവർ മടങ്ങിവരുന്നു;
നാെയേപ്പാെലകുരച്ച െകാണ്ട്അവർപട്ടണത്തിന് ചുറ്റ ം നടക്കുന്നു.
7അവർഅവരുെട വായ്െകാണ്ട് ശകാരിക്കുന്നു;
വാള കൾഅവരുെടഅധരങ്ങളിൽ ഉണ്ട്;
“ആര് േകൾക്കും”എന്ന്അവർപറയുന്നു.
8എങ്കിലും യേഹാേവ,അവിടുന്ന്അവെര േനാക്കി ചിരിക്കും;
അവിടുന്ന്സകലജാതികെളയും പരിഹസിക്കും.
9എെന്റബലമായുള്ളയേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങെയകാത്തിരിക്കും;
ൈദവംഎെന്റ േഗാപുരമാകുന്നു.
10എെന്റൈദവംതെന്റകരുണയിൽഎെന്നഎതിേരല്ക്കും;
ഞാൻഎെന്റശ്രതുക്കെളകണ്ട് രസിക്കുവാൻൈദവംഇടയാക്കും.
11അവെരെകാന്നുകളയരുേത;എെന്റജനം മറക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് തെന്ന;
ഞങ്ങള െടപരിചയാകുന്നകർത്താേവ,
അങ്ങയുെടശക്തിെകാണ്ട്അവെരചിതറിച്ച് താഴ്ത്തണേമ.
12അവരുെട വായിെലപാപവുംഅധരങ്ങളിെലവാക്കുകള ം നിമിത്തം
അവർഅവരുെടഅഹങ്കാരത്തിൽപിടിക്കെപ്പടെട്ട.
13അവർ പറയുന്ന ശാപവാക്കുകള ം േഭാഷ്ക്കും നിമിത്തം േകാപേത്താെട

അവെരസംഹരിക്കണേമ;
അവർഇല്ലാെതയാകുംവണ്ണംഅവെരസംഹരിച്ച കളയണേമ;
ൈദവംയാേക്കാബിൽ*വാഴുന്നു
എന്ന് ഭൂമിയുെടഅറ്റംവെരഅറിയുമാറാകെട്ട.

േസലാ.
14സന്ധ്യാസമയത്ത്അവർ മടങ്ങിവരുന്നു;
നാെയേപ്പാെലകുരച്ച െകാണ്ട്അവർനഗരത്തിന് ചുറ്റ ം നടക്കുന്നു.
15അവർആഹാരത്തിനായിഅലഞ്ഞുനടക്കുന്നു;
തൃപ്തിയായിെല്ലങ്കിൽഅവർപിറുപിറുത്തുെകാണ്ട് †കാത്തിരിക്കുന്നു.
16ഞാൻഅവിടുെത്തബലെത്തക്കുറിച്ച് പാടും;
അതികാലത്ത്ഞാൻഅങ്ങയുെട ദയെയക്കുറിച്ച് േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും.
കഷ്ടകാലത്ത്അവിടുന്ന്എെന്റേഗാപുരവുംഅഭയസ്ഥാനവുംആയിരുന്നു.
17എെന്റബലമായുള്ളയേഹാേവ,ഞാൻഅേങ്ങക്ക്സ്തുതിപാടും;
എെന്റ േഗാപുരവും എേന്നാട് ദയ കാണിക്കുകയും െചയ്യന്ന ൈദവത്തിനു

തെന്ന.

60
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് സാക്ഷ്യസാരസം എന്ന രാഗത്തിൽ,
അഭ്യസിക്കുവാനുള്ള ദാവീദിെന്റ ഒരു സ്വർണ്ണഗീതം. േയാവാബ്
െമെസാെപാത്താമ്യയിെല അരാമ്യേരാടും േസാബയിെല ആരാമ്യേരാടും
യുദ്ധം െചയ്ത് മടങ്ങിവന്നേശഷം രചിച്ചത്.

* 59. 13 യാേക്കാബിൽയി്രസാേയല ്രാജ്യത്തില ് † 59. 15 പിറുപിറുത്തുെകാണ്ട് രാ്രതിമുഴുവനും
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1ൈദവേമ,അവിടുന്ന്ഞങ്ങെളതള്ളിക്കളഞ്ഞ്ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു;
അങ്ങ് േകാപിച്ചിരിക്കുന്നു;ഞങ്ങെളയഥാസ്ഥാനത്താക്കണേമ.
2അവിടുന്ന് ഭൂമിെയനടുക്കി ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അത്കുലുങ്ങുകയാൽഅതിെന്റവിള്ളലുകെളനന്നാക്കണേമ.
3അങ്ങ്അങ്ങയുെട ജനെത്തകാഠിന്യംഅനുഭവിപ്പിച്ച ;
പരി്രഭമത്തിെന്റവീഞ്ഞ്അവിടുന്ന്ഞങ്ങെളകുടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
4സത്യംനിമിത്തം ഉയർേത്തണ്ടതിന്
അങ്ങെയഭയെപ്പടുന്നവര് ക്ക ്ഒരു െകാടി നല്കിയിരിക്കുന്നു.

േസലാ.
5അേങ്ങക്ക് ്രപിയമുള്ളവർവിടുവിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
അവിടുെത്തവലൈങ്കെകാണ്ട് രക്ഷിച്ച്ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ.
6ൈദവം തെന്റ വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് *അരുളിെച്ചയ്തു: “ഞാൻആഹ്ലാദിക്കും;

ഞാൻെശേഖമിെനവിഭാഗിച്ച് സുേക്കാത്ത്താഴ്വരഅളക്കും.
7ഗിെലയാദ് എനിക്കുള്ളത;് മനെശ്ശയുംഎനിക്കുള്ളത;്
എ്രഫയീംഎെന്റശിേരാകവചവും െയഹൂദാഎെന്റെചേങ്കാലുംആകുന്നു.
8 േമാവാബ്എനിക്ക് കഴുകുവാനുള്ളവട്ടക;
ഏേദാമിേന്മൽഞാൻഎെന്റെചരിപ്പ് എറിയും;
ഞാന് െഫലിസ്ത്യേദശെത്ത,ജയിച്ചതുെകാണ്ട് ജയേഘാഷം െകാള്ളന്നു†!”
9ഉറപ്പ ള്ളനഗരത്തിേലക്ക്എെന്നആര് െകാണ്ടുേപാകും?
ഏേദാമിേലക്ക്എെന്നആര് വഴിനടത്തും?
10ൈദവേമ,അവിടുന്ന്ഞങ്ങെളതള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേയാ?
ൈദവേമഅവിടുന്ന്ഞങ്ങള െടൈസന്യങ്ങേളാടുകൂടി പുറെപ്പടുന്നതുമില്ല.
11ൈവരിയുെട േനെരഞങ്ങൾക്ക്സഹായം െചയ്യണേമ;
മനുഷ്യെന്റസഹായംവ്യർത്ഥമേല്ലാ.
12ൈദവത്താൽനാം വീര്യം ്രപവർത്തിക്കും;
കർത്താവ് തെന്നനമ്മുെടൈവരികെള െമതിച്ച കളയും.

61
സംഗീത്രപമാണിക്ക;്ത്രന്തിനാദേത്താെട; ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ,എെന്റനിലവിളി േകൾക്കണേമ;
എെന്റ ്രപാർത്ഥന ്രശദ്ധിക്കണേമ.
2എെന്റഹൃദയംക്ഷീണിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ ഭൂമിയുെടഅറ്റത്തുനിന്ന്അവിടുെത്തവിളിച്ചേപക്ഷിക്കും;
എനിക്ക്അത്യ ന്നതമായപാറയിേലക്ക്എെന്നനടത്തണേമ.
3അവിടുന്ന്എനിെക്കാരുസേങ്കതവും ശ്രതുവിെന്റ േനെര
ഉറപ്പ ള്ളേഗാപുരവുംആയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
4ഞാൻഅങ്ങയുെടകൂടാരത്തിൽഎേന്നക്കും വസിക്കും;
അങ്ങയുെട ചിറകിൻ മറവിൽഞാൻശരണം ്രപാപിക്കും.

േസലാ.
5ൈദവേമ,അവിടുന്ന്എെന്റ േനർച്ചകൾ േകട്ട,്
തിരുനാമെത്തഭയെപ്പടുന്നവരുെടഅവകാശംഎനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു.
6അവിടുന്ന് രാജാവിെന്റആയുസ്സിെന ദീർഘമാക്കും;

* 60. 6 വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് വിശുദ്ധിയിൽ † 60. 8 ഞാന ്െഫലിസ്ത്യേദശെത്ത, ജയിച്ചതുെകാണ്ട്
ജയേഘാഷം െകാള്ളന്നു െഫലിസ്ത്യേദശേമ,നീഎെന്റനിമിത്തംജയേഘാഷം െകാള്ള ക



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 61:7 902 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 62:12

അവെന്റസംവത്സരങ്ങൾതലമുറതലമുറേയാളം ഇരിക്കും.
7അവൻഎേന്നക്കുംൈദവസന്നിധിയിൽവസിക്കും;
അവെനപരിപാലിേക്കണ്ടതിന് ദയയും വിശ്വസ്തതയും കല്പിക്കണേമ,
8അങ്ങെനഞാൻതിരുനാമെത്തഎേന്നക്കുംകീർത്തിക്കുകയും
എെന്റ േനർച്ചകെളനാൾേതാറും കഴിക്കുകയും െചയ്യ ം.

62
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് െയദൂഥൂന്യരാഗത്തിൽ, ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1എെന്റഉള്ളംൈദവെത്തേനാക്കി മൗനമായിരിക്കുന്നു;
എെന്റരക്ഷൈദവത്തിൽനിന്ന് വരുന്നു.
2കർത്താവ് തെന്നഎെന്റപാറയുംഎെന്റരക്ഷയുംആകുന്നു;
എെന്റ േഗാപുരംഅവിടുന്ന് തെന്ന;ഞാൻഏെറകുലുങ്ങുകയില്ല.
3അവന് ചാഞ്ഞമതിലുംആടുന്ന േവലിയുംേപാെല*
ഒരു മനുഷ്യെന െകാല്ല വാൻഎ്രതേത്താളംഅവെനആ്രകമിക്കും?
4 അവെന്റ ഉന്നത പദവിയിൽനിന്ന് അവെന തള്ളിയിടുവാനേ്രത അവർ

നിരൂപിക്കുന്നത;്
അവർ േഭാഷ്കിൽഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;വായ്െകാണ്ടുഅവർഅനു്രഗഹിക്കുന്നു;
എങ്കിലും ഉള്ളംെകാണ്ട്അവർശപിക്കുന്നു.

േസലാ.
5എെന്റഉള്ളേമ,ൈദവെത്തേനാക്കി മൗനമായിരിക്കുക;
എെന്റ ്രപത്യാശകർത്താവിൽനിന്ന് വരുന്നു.
6എെന്റപാറയുംഎെന്റരക്ഷയുംൈദവംതെന്നആകുന്നു;
എെന്റ േഗാപുരം കർത്താവ് തെന്ന;ഞാൻകുലുങ്ങുകയില്ല.
7 ൈദവം എെന്റ രക്ഷയും, മഹത്വവും, എെന്റ ബലത്തിെന്റ പാറയും

ആകുന്നു;
എെന്റരക്ഷാസേങ്കതവും കർത്താവ് തെന്ന.
8ജനേമ,എല്ലാകാലത്തുംൈദവത്തിൽആ്രശയിക്കുവിൻ;
നിങ്ങള െടഹൃദയംഅവിടുെത്തതിരുമുമ്പിൽപകരുവിൻ;
ൈദവംനമുക്ക്സേങ്കതമാകുന്നു.

േസലാ.
9സാമാന്യജനം ഒരു ശ്വാസവും േ്രശഷ്ഠജനം േഭാഷ്കുമേ്രത;
തുലാസിെന്റതട്ടിൽഅവർ െപാങ്ങിേപ്പാകും;
അവർഒരു ശ്വാസേത്തക്കാൾലഘുവാകുന്നു.
10പീഡനത്തിൽആ്രശയിക്കരുത;്കവർച്ചയിൽ മയങ്ങിേപ്പാകരുത;്
സമ്പത്ത്വർദ്ധിച്ചാൽഅതിൽമനസ്സ് െവക്കരുത;്
11 “ശക്തിൈദവത്തിനുള്ളത”്എന്ന്ൈദവം ഒരിക്കൽഅരുളിെച്ചയ്തു,
ഞാൻരണ്ടു്രപാവശ്യം േകട്ട മിരിക്കുന്നു.
12കർത്താേവ, ദയയുംഅേങ്ങക്കുള്ളതാകുന്നു;
അവിടുന്ന് ഓേരാരുത്തന് അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം പകരം

നല്കുന്നു.

63
ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം; ദാവീദ് െയഹൂദാമരുഭൂമിയിൽ
ഇരിക്കുന്നകാലത്ത്എഴുതിയത.്
* 62. 3 അവന ്ചാഞ്ഞ മതിലും ആടുന്ന േവലിയുംേപാെല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചാഞ്ഞ മതിലും
ആടുന്ന േവലിയുംേപാെല
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1 ൈദവേമ, അങ്ങ് എെന്റ ൈദവം; അതികാലത്ത് ഞാൻ അങ്ങെയ
അേന്വഷിക്കും;

െവള്ളമില്ലാെത ഉണങ്ങി വരണ്ട േദശത്ത് എെന്റ ഉള്ളം അേങ്ങയ്ക്കായി
ദാഹിക്കുന്നു;

എെന്റ േദഹംഅേങ്ങയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നു.
2അങ്ങെനഅവിടുെത്തബലവും മഹത്വവും കാണുവാൻ
ഞാൻവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽഅേങ്ങയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
3അവിടുെത്തദയജീവെനക്കാൾനല്ലതാകുന്നു;
എെന്റഅധരങ്ങൾഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും.
4എെന്റജീവകാലം മുഴുവൻഞാൻഅങ്ങെനഅവിടുെത്തവാഴ്ത്തും;
തിരുനാമത്തിൽഞാൻഎെന്റൈകകെള മലർത്തും.
5എെന്റകിടക്കയിൽഅങ്ങെയഓർക്കുകയും
രാ്രതിയാമങ്ങളിൽഅവിടുെത്തധ്യാനിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ
6എെന്റ ്രപാണന് മജ്ജയും േമദസ്സ ംെകാണ്ട്എന്നേപാെലതൃപ്തിവരുന്നു;
എെന്റവായ്സേന്താഷമുള്ളഅധരങ്ങളാൽഅങ്ങെയസ്തുതിക്കുന്നു.
7അവിടുന്ന്എനിക്ക്സഹായമായിത്തീർന്നുവേല്ലാ;
തിരുച്ചിറകിൻനിഴലിൽഞാൻ േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു.
8എെന്റഉള്ളംഅങ്ങേയാട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട വലൈങ്കഎെന്നതാങ്ങുന്നു.
9എന്നാൽഎനിക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവർ
ഭൂമിയുെടഅേധാഭാഗങ്ങളിേലക്ക് ഇറങ്ങിേപ്പാകും.
10അവെരവാളിെന്റശക്തിക്ക്ഏല്പിക്കും;
കുറുനരികൾക്ക്അവർഇരയായിത്തീരും.
11എന്നാൽരാജാവ്ൈദവത്തിൽസേന്താഷിക്കും;
ൈദവനാമത്തിൽസത്യം െചയ്യന്നവെനല്ലാം ്രപശംസിക്കെപ്പടും;
എങ്കിലും േഭാഷ്ക് പറയുന്നവരുെട വായ്അടഞ്ഞുേപാകും.

64
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ,എെന്റസങ്കടത്തിൽഞാൻകഴിക്കുന്നഅേപക്ഷേകൾക്കണേമ;
ശ്രതുഭയത്തിൽനിന്ന്എെന്റജീവെനപാലിക്കണേമ;
2ദുഷ്കർമ്മികള െട ഗൂഢാേലാചനയിലും
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെടകൂട്ടത്തിലുംഞാൻഅകെപ്പടാെതഎെന്ന

മറച്ച െകാള്ളണേമ.
3അവർഅവരുെട നാവിെനവാൾേപാെല മൂർച്ചയാക്കുന്നു;
നിഷ്കളങ്കെന ഒളിച്ചിരുന്ന്എേയ്യണ്ടതിന്
4അവർൈകപ്പള്ളവാക്കായഅസ്്രതം െതാടുക്കുകയും
ശങ്കിക്കാെത െപെട്ടന്ന്അവെനഎയ്തുകളയുകയും െചയ്യന്നു.
5തിന്മയായകാര്യത്തിൽഅവർഅവെരത്തെന്നഉറപ്പിക്കുന്നു;
ഒളിച്ച് െകണിവയ്ക്കുവാൻതമ്മിൽആേലാചിക്കുന്നു;
“നെമ്മആര് കാണും*”എന്ന്അവർപറയുന്നു.
6അവർ േ്രദാഹസൂ്രതങ്ങൾകണ്ടുപിടിക്കുന്നു;
നാം ഒരുസൂക്ഷ്മസൂ്രതംകണ്ടുപിടിച്ച എന്ന് പറയുന്നു;

* 64. 5 നെമ്മആര് കാണുംഅവെരആര് കാണുംഎന്ന്അവര ്പറയുന്നു
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മനുഷ്യെന്റഅന്തരംഗവുംഹൃദയവുംഅഗാധംതെന്ന.
7എന്നാൽൈദവംഅവെരഎയ്യ ം;
അമ്പ്െകാണ്ട്അവർ െപട്ടന്ന് മുറിേവല്ക്കും.
8അങ്ങെനസ്വന്തനാവ്അവർക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുകയാൽ
അവർഇടറി വീഴുവാൻഇടയാകും;
അവെരകാണുന്നവെരല്ലാം പരിഹാസേത്താെടതലകുലുക്കുന്നു.
9 അങ്ങെന സകലമനുഷ്യരും ഭയെപ്പട്ട് ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിെയപ്പറ്റി

്രപസ്താവിക്കും;
ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിെയപ്പറ്റിഅവർചിന്തിക്കും.
10നീതിമാൻയേഹാവയിൽആനന്ദിച്ച്അവിടുെത്തശരണമാക്കും;
ഹൃദയപരമാർത്ഥികൾഎല്ലാവരും ്രപശംസിക്കെപ്പടും.

65
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ഒരുസങ്കീർത്തനം; ദാവീദിെന്റ ഒരു ഗീതം.
1ൈദവേമ,സീേയാനിൽഅങ്ങെയസ്തുതിക്കുന്നത് േയാഗ്യം തെന്ന;
അേങ്ങക്കുതെന്നേനർച്ചകഴിക്കുന്നു.
2 ്രപാർത്ഥനേകൾക്കുന്നൈദവേമ,
സകലജഡവും തിരുസന്നിധിയിേലക്ക് വരുന്നു.
3എെന്റഅകൃത്യങ്ങൾഎെന്റ േനെര ്രപബലമായിരിക്കുന്നു;
അങ്ങ്ഞങ്ങള െടഅതി്രകമങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തും.
4 തിരു്രപാകാരങ്ങളിൽ വസിേക്കണ്ടതിന് അങ്ങ് തിരെഞ്ഞടുത്ത്

അടുപ്പിക്കുന്നമനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ;
ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരമായ ആലയത്തിെല നന്മെകാണ്ട്

തൃപ്തരാകും.
5ഭൂമിയുെടഅറുതികൾക്കും ദൂരത്തുള്ളസമു്രദത്തിനും
ആ്രശയമായിരിക്കുന്നഞങ്ങള െട രക്ഷയായൈദവേമ,
അവിടുന്ന് ഭയങ്കരകാര്യങ്ങളാൽനീതിേയാെടഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുള ന്നു.
6ൈദവം ബലംഅരയ്ക്ക് െകട്ടിെക്കാണ്ട് തെന്റ ശക്തിയാൽ പർവ്വതങ്ങെള

ഉറപ്പിക്കുന്നു.
7ൈദവംസമു്രദങ്ങള െട മുഴക്കവും തിരമാലകള െട േകാപവും
ജനതകള െടകലഹവും ശമിപ്പിക്കുന്നു.
8ഭൂസീമാവാസികള ംഅവിടുെത്തഅടയാളങ്ങൾനിമിത്തം ഭയെപ്പടുന്നു;
ഉദയത്തിെന്റയും അസ്തമയത്തിെന്റയും ദിക്കുകെള അവിടുന്ന്

േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുമാറാക്കുന്നു.
9അവിടുന്ന് ഭൂമിെയ സന്ദർശിച്ച് നനയ്ക്കുന്നു; അങ്ങ് അതിെന അത്യന്തം

പുഷ്ടിയുള്ളതാക്കുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റനദിയിൽ െവള്ളംനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഇങ്ങെനഅവിടുന്ന് ഭൂമിെയ ഒരുക്കിഅവർക്ക് ധാന്യം െകാടുക്കുന്നു.
10അവിടുന്ന്അതിെന്റ ഉഴവുചാലുകെളനനയ്ക്കുന്നു;
അവിടുന്ന്അതിെന്റകട്ട ഉടച്ച് നിരത്തുന്നു;
മഴയാൽഅവിടുന്ന്അതിെനകുതിർക്കുന്നു;
അതിെല മുളെയഅവിടുന്ന്അനു്രഗഹിക്കുന്നു.
11അങ്ങ്സംവത്സരെത്തഅങ്ങയുെട നന്മെകാണ്ട്അലങ്കരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട പാതകൾപുഷ്ടിെപാഴിക്കുന്നു.
12മരുഭൂമിയിെലപുല്പ റങ്ങൾപുഷ്ടിെപാഴിക്കുന്നു;
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കുന്നുകൾഉല്ലാസം ധരിക്കുന്നു.
13 േമച്ചല്പ റങ്ങൾആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
താഴ്വരകൾധാന്യംെകാണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു;
അവആർക്കുകയും പാടുകയും െചയ്യന്നു.

66
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ഒരു ഗീതം; ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1സർവ്വഭൂമിയും,ൈദവെത്തആേഘാഷിക്കെട്ട;
2ൈദവനാമത്തിെന്റ മഹത്വം കീർത്തിക്കുവിൻ;
അവിടുെത്തസ്തുതി മഹത്വപൂർണമാക്കുവിൻ.
3 “അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികൾഎ്രത ഭയങ്കരം;
അങ്ങയുെടശക്തിയുെട വലിപ്പത്താൽശ്രതുക്കൾഅേങ്ങക്ക്കീഴടങ്ങും;
4സർവ്വഭൂമിയുംഅങ്ങെയനമസ്കരിച്ച് പാടും;
അവർ തിരുനാമത്തിന് കീർത്തനം പാടും” എന്നിങ്ങെന ൈദവേത്താട്

പറയുവിൻ.
േസലാ.

5വന്ന്ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികെള േനാക്കുവിൻ;
ൈദവം മനുഷ്യപു്രതന്മാേരാടുള്ളതെന്റ ്രപവൃത്തിയിൽ ഭയങ്കരൻ.
6കർത്താവ്സമു്രദെത്തഉണങ്ങിയനിലമാക്കി;
അവർകാൽനടയായി നദി കടന്നുേപായി;
അവിെട നാം കർത്താവിൽസേന്താഷിച്ച .
7ൈദവംതെന്റശക്തിയാൽഎേന്നക്കും വാഴുന്നു;
അവിടുെത്തകണ്ണ് ജനതകെള േനാക്കുന്നു;
മത്സരക്കാർസ്വയം ഉയർത്തരുേത.

േസലാ.
8വംശങ്ങേള,നമ്മുെടൈദവെത്തവാഴ്ത്തുവിൻ;
കർത്താവിെന്റസ്തുതി ഉച്ചത്തിൽ േകൾപ്പിക്കുവിൻ.
9അവിടുന്ന് നെമ്മജീവേനാെടകാക്കുന്നു;
നമ്മുെടകാലടികൾവഴുതുവാൻസമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല.
10ൈദവേമ,അങ്ങ്ഞങ്ങെളപരിേശാധിച്ചിരിക്കുന്നു;
െവള്ളിഊതിക്കഴിക്കും േപാെലഅങ്ങ്ഞങ്ങെളഊതിക്കഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
11അങ്ങ്ഞങ്ങെളവലയിൽഅകെപ്പടുത്തി;
ഞങ്ങള െട മുതുകത്ത് ഒരു വലിയ ഭാരം വച്ചിരിക്കുന്നു.
12അങ്ങ് മനുഷ്യെരഞങ്ങള െടതലേമൽകയറിഓടിക്കുമാറാക്കി;
ഞങ്ങൾതീയിലും െവള്ളത്തിലും കൂടി കടേക്കണ്ടിവന്നു;
എങ്കിലുംഅങ്ങ്ഞങ്ങെളസമൃദ്ധിയിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.
13ഞാൻ േഹാമയാഗങ്ങള മായിഅങ്ങയുെടആലയത്തിേലക്ക് വരും;
അേങ്ങക്കുള്ളഎെന്റ േനർച്ചകെളഞാൻകഴിക്കും.
14ഞാൻകഷ്ടത്തിൽആയിരുന്നേപ്പാൾ
അവഎെന്റഅധരങ്ങളാൽഉച്ചരിച്ച ,എെന്റവായാൽ േനർന്നു.
15ഞാൻആട്ട െകാറ്റന്മാരുെടസൗരഭ്യവാസനേയാടു കൂടി
തടിച്ച മൃഗങ്ങെളഅേങ്ങക്ക് േഹാമയാഗംകഴിക്കും;
ഞാൻകാളകെളയും േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാെരയുംഅർപ്പിക്കും.

േസലാ.
16സകലഭക്തന്മാരുേമ,വന്ന് േകൾക്കുവിൻ;
അവൻഎെന്റ ്രപാണനുേവണ്ടി െചയ്തത്ഞാൻവിവരിക്കാം.
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17ഞാൻഎെന്റഅധരം െകാണ്ട് കർത്താവിേനാട് നിലവിളിച്ച ;
എെന്റനാവിേന്മൽഅവിടുെത്തപുകഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു.
18ഞാൻഎെന്റഹൃദയത്തിൽഅകൃത്യം കരുതിയിരുന്നുെവങ്കിൽ
കർത്താവ് േകൾക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
19എന്നാൽൈദവം േകട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാർത്ഥനാശബ്ദം ്രശദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു;
20എെന്റ ്രപാർത്ഥനതള്ളിക്കളയാെതയും
തെന്റ ദയ എന്നിൽനിന്ന് എടുത്തുകളയാെതയും ഇരിക്കുന്ന ൈദവം

വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.

67
സംഗീത്രപമാണിക്ക;്ത്രന്തിനാദേത്താെട; ഒരുസങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1ൈദവംനമ്മേളാട് കൃപ െചയ്ത് നമ്മെളഅനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട;
കർത്താവ് തെന്റ മുഖം നമ്മുെടേമൽ ്രപകാശിപ്പിക്കുമാറാകെട്ട.

േസലാ.
2 അങ്ങയുെട വഴി ഭൂമിയിലും അവിടുെത്ത രക്ഷ സകലജനതകള െട

ഇടയിലും
അറിേയണ്ടതിന് തെന്ന.
3ൈദവേമ,ജനതകൾഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും;
സകലജനതകള ംഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും.
4ജനതകൾസേന്താഷിച്ച് േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും;
അവിടുന്ന് വംശങ്ങെള േനേരാെട വിധിച്ച്
ഭൂമിയിെലജനതകെള ഭരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

േസലാ.
5ൈദവേമജനതകൾഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും;
സകലജനതകള ംഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും.
6ഭൂമിഅതിെന്റഅനുഭവംതന്നിരിക്കുന്നു;
ൈദവം,നമ്മുെടൈദവംതെന്ന,നെമ്മഅനു്രഗഹിക്കും.
7ൈദവംനെമ്മഅനു്രഗഹിക്കും;
ഭൂമിയുെടഅറുതികൾഎല്ലാംകർത്താവിെന ഭയെപ്പടും.

68
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1ൈദവംഎഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾഅങ്ങയുെടശ്രതുക്കൾചിതറിേപ്പാകുന്നു;
അവിടുെത്തെവറുക്കുന്നവരും തിരുമുമ്പിൽനിന്ന്ഓടിേപ്പാകുന്നു.
2പുകപാറിേപ്പാകുന്നതുേപാെലഅവിടുന്ന്അവെരപാറിക്കുന്നു;
തീയിൽ െമഴുക് ഉരുകുന്നതുേപാെല ദുഷ്ടന്മാർ ൈദവസന്നിധിയിൽ

നശിക്കുന്നു.
3എങ്കിലും നീതിമാന്മാർസേന്താഷിച്ച്ൈദവസന്നിധിയിൽ ഉല്ലസിക്കും;
അേത,അവർസേന്താഷേത്താെടആനന്ദിക്കും.
4ൈദവത്തിന് പാടുവിൻ,തിരുനാമത്തിന്സ്തുതിപാടുവിൻ;
മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി മുകളിേലക്ക് കയറി വരുന്നവന് വഴി നിരത്തുവിൻ*;
യാഹ്എന്നാകുന്നുഅവിടുെത്തനാമം;തിരുമുമ്പിൽ ഉല്ലസിക്കുവിൻ.
5ൈദവംതെന്റവിശുദ്ധനിവാസത്തിൽ

* 68. 4 മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി മുകളിേലക്ക് കയറി വരുന്നവന് വഴി നിരത്തുവിൻ അവന ്ഉയരുകയും
േമഘത്തില ്കൂെട വരികയും െചയ്യന്നു
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അനാഥന്മാർക്ക് പിതാവും വിധവമാർക്ക്സഹായകനും†ആകുന്നു.
6ൈദവംഏകാകികെളകുടുംബത്തിൽവസിക്കുമാറാക്കുന്നു;
അവിടുന്ന്ബദ്ധന്മാെരവിടുവിച്ച് സൗഭാഗ്യത്തിലാക്കുന്നു;
എന്നാൽമത്സരികൾവരണ്ടേദശത്ത് വസിക്കും.
7ൈദവേമ,അങ്ങ്അങ്ങയുെട ജനത്തിന് മുമ്പായി പുറെപ്പട്ട്
മരുഭൂമിയിൽക്കൂടിഎഴുെന്നള്ളിയേപ്പാൾ -

േസലാ -
8ഭൂമി കുലുങ്ങി,ആകാശംൈദവസന്നിധിയിൽ മഴ െചാരിഞ്ഞു.
ഈസീനായി,യി്രസാേയലിെന്റൈദവത്തിെന്റമുമ്പിൽകുലുങ്ങിേപ്പായി.
9ൈദവേമ,അവിടുന്ന് ധാരാളം മഴ െപയ്യിച്ച്
ക്ഷീണിച്ചിരുന്നഅങ്ങയുെടഅവകാശെത്തതണുപ്പിച്ച .
10അങ്ങയുെട ജനമായആട്ടിൻകൂട്ടംഅതിൽവസിച്ച ;
ൈദവേമ, അങ്ങയുെട ദയയാൽ അവിടുന്ന് അത് എളിയവർക്കുേവണ്ടി

ഒരുക്കിവച്ച .
11കർത്താവ്ആജ്ഞെകാടുക്കുന്നു;
അത് വിളംബരം െചയ്യന്നവർവലിേയാരു കൂട്ടമാകുന്നു.
12ൈസന്യങ്ങള െട രാജാക്കന്മാർഓടുന്നു,അെതഅവർഓടുന്നു;
വീട്ടിൽപാർക്കുന്നവൾകവർച്ചപങ്കിടുന്നു.
13നിങ്ങൾെതാഴുത്തുകള െടഇടയിൽകിടന്നാലും
്രപാവിെന്റചിറക് െവള്ളിെകാണ്ടുംഅതിെന്റതൂവലുകൾെപാന്നുെകാണ്ടും
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെലആകുന്നു‡.
14സർവ്വശക്തൻഅവിെട രാജാക്കന്മാെരചിതറിച്ചേപ്പാൾ
സല്േമാനിൽഹിമം െപയ്യ കയായിരുന്നു.
15ബാശാൻപർവ്വതംൈദവത്തിെന്റപർവ്വതമാകുന്നു.
ബാശാൻപർവ്വതം െകാടുമുടികേളറിയപർവ്വതമാകുന്നു.
16െകാടുമുടികേളറിയപർവ്വതങ്ങേള,
ൈദവംവസിക്കുവാൻഇച്ഛിക്കുന്നപർവ്വതെത്ത
നിങ്ങൾസ്പർദ്ധിച്ച േനാക്കുന്നത്എന്ത?്
യേഹാവഅതിൽഎേന്നക്കും വസിക്കും.
17ൈദവത്തിെന്റരഥങ്ങൾആയിരമായിരവും േകാടി േകാടിയുമാകുന്നു;
കർത്താവ്അവരുെട ഇടയിൽ,
സീനായി പര ്വ്വതത്തിെല,വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽതെന്നഉണ്ട്. §
18അവിടുന്ന് ഉയരത്തിേലക്കുകയറി,ബദ്ധന്മാെരപിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി;
യാഹ്എന്നൈദവംഅവിെട വസിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങ് മനുഷ്യേരാട,് മത്സരികേളാടു തെന്ന,കാഴ്ച വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
19നമ്മുെട രക്ഷയാകുന്നൈദവമായി,
നാൾേതാറും നമ്മുെട ഭാരങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന കർത്താവ്

വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
േസലാ.

20നമ്മുെടൈദവം നമുക്ക് രക്ഷയുെടൈദവംആകുന്നു;
† 68. 5 സഹായകനും ന്യായപാലകനും ‡ 68. 13 നിങ്ങൾ െതാഴുത്തുകള െട ഇടയിൽ
കിടന്നാലും ്രപാവിെന്റ ചിറക് െവള്ളിെകാണ്ടും അതിെന്റ തൂവലുകൾ െപാന്നുെകാണ്ടും
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല ആകുന്നു െകാള്ളയടിക്കെപ്പട്ട സാധനങ്ങള ് സ്്രതീകള െട ഇടയില് 
വിഭാഗിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ളവിവരണം. ്രപാവ് യി്രസാേയലിെന്റ ചിഹ്നമാണ് . § 68. 17 സീനായി
പര് വ്വതത്തിെല, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ തെന്ന ഉണ്ട.് യേഹാവ അവരുെട ഇടയില ് ഉണ്ട,് സീനായി
പര് വ്വതംവിശുദ്ധമാകുന്നു
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മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള നീക്കുേപാക്കുകൾ കർത്താവായ
യേഹാവയ്ക്കുള്ളവതെന്ന.

21അേത,ൈദവംതെന്റശ്രതുക്കള െടതലയും
തെന്റ അകൃത്യത്തിൽ നടക്കുന്നവെന്റ േരാമാവൃതമായ ശിരസ്സ ം

തകർത്തുകളയും.
22നീ നിെന്റശ്രതുക്കള െട രക്തത്തിൽകാൽമുേക്കണ്ടതിനും
അവരുെട മാംസത്തിൽനിെന്റനായ്ക്കള െട നാവിന് ഓഹരി കിേട്ടണ്ടതിനും
23ഞാൻഅവെരബാശാനിൽനിന്ന് മടക്കിവരുത്തും;
സമു്രദത്തിെന്റആഴങ്ങളിൽനിന്ന്അവെര മടക്കിവരുത്തും.
24ൈദവേമ,അവർഅവിടുെത്തഎഴുെന്നള്ളത്ത്കണ്ടു;
എെന്റ ൈദവവും രാജാവുമായവെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കുള്ള

എഴുെന്നള്ളത്തുതേന്ന.
25സംഗീതക്കാർ മുമ്പിൽനടന്നു;വീണക്കാർപിമ്പിൽനടന്നു;
തപ്പ െകാട്ട ന്നകന്യകമാർഇരുപുറവും നടന്നു.
26യി്രസാേയലിെന്റ ഉറവിൽനിന്നുള്ളഏവരുേമ,
സഭാേയാഗങ്ങളിൽനിങ്ങൾകർത്താവായൈദവെത്തവാഴ്ത്തുവിൻ.
27അവിെടഅവരുെട നായകനായഇളയെബന്യാമീനും
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാരുംഅവരുെടസംഘവും
െസബൂലൂൻ്രപഭുക്കന്മാരും നഫ്താലി്രപഭുക്കന്മാരും ഉണ്ട്.
28ൈദവേമനിെന്റബലംകല്പിക്ക*;
ൈദവേമ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപവർത്തിച്ചതിെന

സ്ഥിരെപ്പടുത്തണേമ.
29െയരൂശേലമിലുള്ളഅങ്ങയുെട മന്ദിരം നിമിത്തം
രാജാക്കന്മാർനിനക്ക് കാഴ്ച െകാണ്ടുവരും.
30ഞാങ്ങണയുെടഇടയിെല ദുഷ്ടജന്തുവിെനയും
ജനതകൾെവള്ളിക്കൂമ്പാരങ്ങേളാടുകൂടി വന്ന് കീഴടങ്ങുംവെര
അവരുെടകാളക്കൂട്ടെത്തയും പശുക്കിടാക്കെളയും ശാസിക്കണേമ;
യുദ്ധതല്പരന്മാരായജനതകെളചിതറിക്കണേമ.
31ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് മഹത്തുക്കൾവരും;
കൂശ് േവഗത്തിൽതെന്റൈകകെളൈദവത്തിങ്കേലക്ക് നീട്ട ം.
32ഭൂമിയിെല രാജ്യങ്ങെള,ൈദവത്തിന് പാട്ട പാടുവിൻ;
കർത്താവിന് കീർത്തനം െചയ്യ വിൻ.

േസലാ.
33പുരാതനമായസ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗങ്ങളിൽവാഹനേമറുന്നവന് പാടുവിൻ!
ഇതാ,കർത്താവ് തെന്റശബ്ദെത്ത,
ബലേമറിയശബ്ദെത്തേകൾപ്പിക്കുന്നു.
34ൈദവത്തിെന്റശക്തിഅംഗീകരിക്കുവിൻ;
അവിടുെത്ത മഹിമ യി്രസാേയലിേന്മലും അവിടുെത്തബലം േമഘങ്ങളിലും

വിളങ്ങുന്നു.
35ൈദവേമ,അങ്ങയുെടവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്ന്അവിടുന്ന് ഭയങ്കരനായി

േശാഭിക്കുന്നു;
യി്രസാേയലിെന്റൈദവംതെന്റജനത്തിന്ശക്തിയുംബലവും െകാടുക്കുന്നു.
ൈദവംവാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.

* 68. 28 ൈദവേമനിെന്റബലംകല്പിക്കനിെന്റബലംകാണിക്കുക
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69
സംഗീത്രപമാണിക്ക;്സാരസരാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ,എെന്നരക്ഷിക്കണേമ;
െവള്ളംഎെന്റകഴുേത്താളം*എത്തിയിരിക്കുന്നു.
2ഞാൻനിലയില്ലാത്തആഴമുള്ള േചറ്റിൽതാഴുന്നു;
ആഴമുള്ളെവള്ളത്തിൽഞാൻമുങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
്രപവാഹങ്ങൾഎെന്റമീെതകവിെഞ്ഞാഴുകുന്നു.
3എെന്റനിലവിളിെകാണ്ട്ഞാൻതളർന്നിരിക്കുന്നു;
എെന്റെതാണ്ടവരണ്ടിരിക്കുന്നു;
ൈദവെത്തകാത്തിരുന്ന്എെന്റകണ്ണ് മങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
4 കാരണംകൂടാെത എെന്ന െവറുക്കുന്നവർ എെന്റ തലയിെല

േരാമങ്ങേളക്കാള ംഅധികമാകുന്നു;
വൃഥാ എെന്റ ശ്രതുക്കളായി എെന്ന സംഹരിക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നവർ

െപരുകിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ േമാഷ്ടിക്കാത്തത് തിരിെക െകാടുേക്കണ്ടിവരുന്നു.
5ൈദവേമ,അവിടുന്ന്എെന്റ േഭാഷത്തംഅറിയുന്നു;
എെന്റഅകൃത്യങ്ങൾഅേങ്ങക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല.
6ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയായകർത്താേവ,
അങ്ങയിൽ ്രപത്യാശവയ്ക്കുന്നവർഎെന്റനിമിത്തംലജ്ജിച്ച േപാകരുേത;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവേമ, അവിടുെത്ത അേന്വഷിക്കുന്നവർ എെന്റ

നിമിത്തംനാണിച്ച േപാകരുേത.
7അവിടുെത്തനാമംനിമിത്തംഞാൻനിന്ദസഹിച്ച ;
ലജ്ജഎെന്റമുഖെത്തമൂടിയിരിക്കുന്നു.
8എെന്റസേഹാദരന്മാർക്ക്ഞാൻപരേദശിയും
എെന്റഅമ്മയുെട മക്കൾക്ക്അന്യനുംആയിതീർന്നിരിക്കുന്നു.
9അങ്ങയുെടആലയെത്തക്കുറിച്ച ള്ളഎരിവ്എെന്നതിന്നുകളഞ്ഞു;
അങ്ങെയനിന്ദിക്കുന്നവരുെട നിന്ദഎെന്റ േമൽവീണിരിക്കുന്നു.
10 ഞാൻ എെന്റ ്രപാണെന കരച്ചിലലും ഉപവാസത്താലും

താഴ്മയുള്ളവനാക്കി†.
അതുംഎനിക്ക് നിന്ദയായി തീർന്നു;
11ഞാൻചണവസ്്രതംഎെന്റഉടുപ്പാക്കി;
ഞാൻഅവർക്ക് പഴെഞ്ചാല്ലായിതീർന്നു.
12പട്ടണവാതില്ക്കൽഇരിക്കുന്നവർഎെന്നക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു;
ഞാൻമദ്യപന്മാരുെട പാട്ടായിരിക്കുന്നു.
13ഞാേനായേഹാേവ, ്രപസാദകാലത്ത്അങ്ങേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു;
ൈദവേമ,അങ്ങയുെട ദയയുെടബഹുത്വത്താൽ,
അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതയാൽതെന്ന,എെന്നരക്ഷിച്ച് ഉത്തരമരുളണേമ.
14 േചറ്റിൽനിന്ന്എെന്നകയറ്റണേമ;ഞാൻതാണുേപാകരുേത;
എെന്ന െവറുക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽനിന്നും ആഴമുള്ള െവള്ളത്തിൽനിന്നും

എെന്നരക്ഷിക്കണേമ.
15ജല്രപവാഹംഎെന്റമീെതകവിയരുേത;
ആഴംഎെന്നവിഴുങ്ങരുേത;
* 69. 1 കഴുേത്താളം ്രപാണേനാളം † 69. 10 ഞാൻഎെന്റ ്രപാണെനകരച്ചിലലും ഉപവാസത്താലും
താഴ്മയുള്ളവനാക്കിഞാൻ ഉപവാസത്താല ്എേന്നത്തെന്നതാഴ്ത്തി
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കുഴിയിൽഞാൻഅടയ്ക്കെപ്പട്ട േപാകരുെത.
16യേഹാേവ,എനിക്കുത്തരമരുളണേമ;
അങ്ങയുെട ദയനല്ലതേല്ലാ;
അങ്ങയുെടകരുണയുെടബഹുത്വ്രപകാരംഎന്നിേലക്ക് തിരിയണേമ;
17അടിയന് തിരുമുഖം മറയ്ക്കരുേത;
ഞാൻ കഷ്ടത്തിൽ ഇരിക്കുകയാൽ േവഗത്തിൽ എനിക്ക്

ഉത്തരമരുളണേമ.
18എെന്റ ്രപാണേനാട്അടുത്തുവന്ന്അതിെനവീണ്ടുെകാള്ളണേമ;
എെന്റശ്രതുക്കൾനിമിത്തംഎെന്നവീെണ്ടടുക്കണേമ.
19എെന്റനിന്ദയും ലജ്ജയുംഅപമാനവുംഅവിടുന്ന്അറിയുന്നു;
എെന്റൈവരികൾഎല്ലാവരുംഅവിടുെത്തദൃഷ്ടിയിൽഇരിക്കുന്നു.
20നിന്ദഎെന്റഹൃദയെത്തതകർത്തു,
ഞാൻഏറ്റവും വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു;
ആർെക്കങ്കിലും സഹതാപം േതാന്നുേമാ എന്ന് ഞാൻ

േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു;ആർക്കും േതാന്നിയില്ല;
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരുേണ്ടാ എന്നും േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു; ആെരയും

കണ്ടില്ലതാനും.
21അവർഎനിക്ക് തിന്നുവാൻൈകപ്പ് തന്നു;
എെന്റദാഹത്തിന്അവർഎനിക്ക് െചാറുക്കകുടിക്കുവാൻതന്നു.
22അവരുെടസമ്പത്ത്അവരുെട മുമ്പിൽ െകണിയായും‡
അവർസമാധാനേത്താടിരിക്കുേമ്പാൾകുടുക്കായും തീരെട്ട.
23അവരുെടകണ്ണ് കാണാതവണ്ണംഇരുണ്ടുേപാകെട്ട;
അവരുെടഅരഎേപ്പാഴും വിറയ്ക്കുമാറാകെട്ട.
24അവിടുെത്തേ്രകാധംഅവരുെട േമൽപകരണേമ;
അവിടുെത്തഉ്രഗേകാപംഅവെരപിടിക്കുമാറാകെട്ട.
25അവരുെട വാസസ്ഥലംശൂന്യമായിേപ്പാകെട്ട;
അവരുെടകൂടാരങ്ങളിൽആരും പാർക്കാതിരിക്കെട്ട.
26അങ്ങ് ദണ്ഡിപ്പിച്ചവെനഅവർവീണ്ടും ഉപ്രദവിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് മുറിേവല്പിച്ചവരുെട േവദനഅവർവിവരിക്കുന്നു.
27അവരുെടഅകൃത്യേത്താട്അകൃത്യം കൂട്ടണേമ;
അങ്ങയുെട നീതിഅവർ ്രപാപിക്കരുേത.
28ജീവെന്റപുസ്തകത്തിൽനിന്ന്അവെര മായിച്ച കളയണേമ;
നീതിമാന്മാേരാടുകൂടിഅവെരഎഴുതരുേത.
29ഞാേനാഎളിയവനും ദുഃഖിതനുംആകുന്നു;
ൈദവേമ,അങ്ങയുെട രക്ഷഎെന്നഉയർത്തുമാറാകെട്ട.
30ഞാൻപാേട്ടാെടൈദവത്തിെന്റനാമെത്തസ്തുതിക്കും;
സ്േതാ്രതേത്താെടഅവിടുെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തും.
31അത്യേഹാവയ്ക്ക് കാളെയക്കാള ം
െകാമ്പും കുളമ്പും ഉള്ളമൂരിെയക്കാള ം ്രപസാദകരമാകും.
32സൗമ്യതയുള്ളവർഅത് കണ്ട്സേന്താഷിക്കും;
ൈദവെത്തഅേന്വഷിക്കുന്നവേര,നിങ്ങള െടഹൃദയം ജീവിക്കെട്ട.
33യേഹാവ ദരി്രദന്മാരുെട ്രപാർത്ഥനേകൾക്കുന്നു;
‡ 69. 22 അവരുെട സമ്പത്ത് അവരുെട മുമ്പിൽ െകണിയായും അവര ്യാഗത്തിന് േശഷം ഭക്ഷിച്ച
വസ്തുക്കള ്അവരുെടസുഹൃത്തുക്കള ്ക്ക് െകണിയായും
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തെന്റബദ്ധന്മാെരനിന്ദിക്കുന്നതുമില്ല;
34ആകാശവും ഭൂമിയുംസമു്രദങ്ങള ം
അവയിൽചരിക്കുന്നസകലവുംഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കെട്ട.
35ൈദവംസീേയാെനരക്ഷിക്കും;കർത്താവ് െയഹൂദാനഗരങ്ങെളപണിയും;
അവർഅവിെട പാർത്ത്അതിെനൈകവശമാക്കും.
36അവിടുെത്തദാസന്മാരുെടസന്തതിഅതിെനഅവകാശമാക്കും;
അവിടുെത്തനാമെത്തസ്േനഹിക്കുന്നവർഅതിൽവസിക്കും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുജ്ഞാപകസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ,എെന്നവിടുവിക്കുവാൻ,
യേഹാേവ,എെന്നസഹായിക്കുവാൻ േവഗം വരണേമ.
2 എനിക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ച്

്രഭമിച്ച േപാകെട്ട;
എെന്റ അനർത്ഥത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് അപമാനം

ഏല്ക്കെട്ട.
3 “നന്നായി നന്നായി” എന്നു പറയുന്നവർ അവരുെട ലജ്ജ നിമിത്തം

പിന്തിരിഞ്ഞു േപാകെട്ട.
4 അങ്ങെയ അേന്വഷിക്കുന്ന സകലരും അങ്ങയിൽ ആനന്ദിച്ച

സേന്താഷിക്കെട്ട;
അവിടുെത്ത രക്ഷെയ ്രപിയെപ്പടുന്നവർ: “ൈദവം മഹത്വമുള്ളവൻ” എന്ന്

എേപ്പാഴും പറയെട്ട.
5ഞാൻഎളിയവനും ദരി്രദനുംആകുന്നു;
ൈദവേമ,എെന്റഅടുക്കൽേവഗംവരണേമ;
അങ്ങ്തെന്നഎെന്റസഹായവുംഎെന്നവിടുവിക്കുന്നവനുംആകുന്നു;
യേഹാേവ,താമസിക്കരുേത.
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1യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങയിൽആ്രശയിക്കുന്നു;
ഞാൻഒരുനാള ം ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത.
2അങ്ങയുെട നീതിനിമിത്തംഎെന്നഉദ്ധരിച്ച് വിടുവിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട െചവിഎന്നിേലക്ക് ചായിച്ച്എെന്നരക്ഷിക്കണേമ.
3 ഞാൻ എേപ്പാഴും വന്ന് പാർേക്കണ്ടതിന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ ള്ള

പാറയായിരിക്കണേമ;
എെന്നരക്ഷിക്കുവാൻഅവിടുന്ന് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അങ്ങ്എെന്റപാറയുംഎെന്റ േകാട്ടയുംആകുന്നുവേല്ലാ.
4എെന്റൈദവേമ, ദുഷ്ടെന്റകയ്യിൽനിന്നും
നീതിേകടും ്രകൂരതയും ഉള്ളവെന്റകയ്യിൽനിന്നുംഎെന്നവിടുവിക്കണേമ.
5യേഹാവയായകർത്താേവ,അവിടുന്ന്എെന്റ ്രപത്യാശയാകുന്നു;
ബാല്യംമുതൽഅവിടുന്ന്എെന്റആ്രശയംതേന്ന.
6ഗർഭംമുതൽഅവിടുന്ന്എെന്നതാങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റഅമ്മയുെട ഉദരത്തിൽനിന്ന്എെന്നഎടുത്തവൻഅങ്ങ്തെന്ന;
എെന്റസ്തുതിഎേപ്പാഴുംഅങ്ങെയക്കുറിച്ചാകുന്നു;
7ഞാൻപലർക്കും ഒരത്ഭുതംആയിരിക്കുന്നു;
അങ്ങ്എെന്റബലമുള്ളസേങ്കതമാകുന്നു.
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8 എെന്റ വായ് അങ്ങയുെട സ്തുതിെകാണ്ടും ഇടവിടാെത അങ്ങയുെട
്രപശംസെകാണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

9വാർദ്ധക്യകാലത്ത്അവിടുന്ന്എെന്നതള്ളിക്കളയരുേത;
ബലംക്ഷയിക്കുേമ്പാൾഎെന്നഉേപക്ഷിക്കുകയുമരുേത.
10എെന്റശ്രതുക്കൾഎെന്നക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാണഹാനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർഗൂഢാേലാചനനടത്തുന്നു.
11 “ൈദവംഅവെന ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കുവിൻ;
വിടുവിക്കുവാൻആരുമില്ല”എന്ന്അവർപറയുന്നു.
12ൈദവേമ,എേന്നാട്അകന്നിരിക്കരുേത;
എെന്റൈദവേമ,എെന്നസഹായിക്കുവാൻ േവഗം വരണേമ.
13എെന്റ ്രപാണന് വിേരാധികളായവർലജ്ജിച്ച് നശിച്ച േപാകെട്ട;
എനിക്ക് അനർത്ഥം അേന്വഷിക്കുന്നവർ നിന്ദെകാണ്ടും ലജ്ജെകാണ്ടും

മൂടിേപ്പാകെട്ട.
14ഞാൻഎേപ്പാഴും ്രപത്യാശിക്കും;
ഞാൻ േമല്ക്കുേമൽഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും.
15 എെന്റ വായ് ഇടവിടാെത അവിടുെത്ത നീതിെയയും രക്ഷെയയും

വർണ്ണിക്കും;
അവയുെടസംഖ്യഎനിക്ക്അറിഞ്ഞുകൂടാ.
16ഞാൻയേഹാവയായകർത്താവിെന്റവീര്യ്രപവൃത്തികേളാടുകൂടി വരും;
അങ്ങയുെട നീതിെയ മാ്രതംഞാൻകീർത്തിക്കും.
17ൈദവേമ,എെന്റബാല്യംമുതൽഅങ്ങ്എെന്നഉപേദശിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഇന്നുവെര ഞാൻ അങ്ങയുെട അത്ഭുത്രപവൃത്തികെള

അറിയിച്ച മിരിക്കുന്നു.
18ൈദവേമ,അടുത്തതലമുറേയാട്ഞാൻഅങ്ങയുെട ഭുജബലെത്തയും
വരുവാനുള്ള എല്ലാവേരാടും അങ്ങയുെട വീര്യ്രപവൃത്തിെയയും

അറിയിക്കുേവാളം
വാർദ്ധക്യവും നരയും ഉള്ളകാലത്തുംഎെന്നഉേപക്ഷിക്കരുേത.
19ൈദവേമ,അവിടുെത്തനീതിയുംഅത്യ ന്നതമായിരിക്കുന്നു;
മഹാകാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ചിട്ട ള്ളൈദവേമ,
അങ്ങേയാട് തുല്യൻആരാണുള്ളത?്
20അനവധികഷ്ടങ്ങള ംഅനർത്ഥങ്ങള ംഞങ്ങെളകാണുമാറാക്കിയവേന,
അവിടുന്ന്ഞങ്ങെളവീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കും;
ഭൂമിയുെടആഴങ്ങളിൽനിന്ന്ഞങ്ങെളതിരിെകകയറ്റ ം.
21അങ്ങ്എെന്റമഹത്വം വർദ്ധിപ്പിച്ച്എെന്നവീണ്ടുംആശ്വസിപ്പിക്കണേമ.
22 എെന്റ ൈദവേമ, ഞാൻ വീണെകാണ്ട് അങ്ങെയയും അവിടുെത്ത

വിശ്വസ്തതെയയുംസ്തുതിക്കും;
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധേന, ഞാൻ കിന്നരം െകാണ്ട് അേങ്ങക്ക്

സ്തുതിപാടും.
23ഞാൻഅേങ്ങക്ക്സ്തുതി പാടുേമ്പാൾഎെന്റഅധരങ്ങള ം
അങ്ങ് വീെണ്ടടുത്തഎെന്റ ്രപാണനും േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും.
24എെന്റനാവും ഇടവിടാെതഅങ്ങയുെട നീതിെയക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും;
എനിക്ക്ആപത്ത്അേന്വഷിക്കുന്നവർലജ്ജിച്ച് ്രഭമിച്ച േപായിരിക്കുന്നു.
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ശലേമാെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ, രാജാവിന്അവിടുെത്തന്യായവും
രാജകുമാരന്അവിടുെത്തനീതിയും നല്കണേമ.
2അവൻഅങ്ങയുെട ജനെത്തനീതിേയാടും
അങ്ങയുെടഎളിയജനെത്തന്യായേത്താടും കൂടി പരിപാലിക്കെട്ട.
3നീതിയാൽപർവ്വതങ്ങളിലുംകുന്നുകളിലുംജനത്തിന്സമാധാനംവിളയെട്ട.
4ജനത്തിെലഎളിയവർക്ക്അവൻന്യായം പാലിച്ച െകാടുക്കെട്ട;
ദരി്രദജനെത്ത അവൻ രക്ഷിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുന്നവെന

തകർത്തുകളയുകയും െചയ്യെട്ട;
5സൂര്യച്രന്ദന്മാരുള്ളകാലേത്താളം
അവന് തലമുറതലമുറയായി ജീവിക്കും*.
6അരിഞ്ഞപുല്പ റത്ത് െപയ്യന്നമഴേപാെലയും
ഭൂമിെയനനയ്ക്കുന്നവന്മഴേപാെലയുംഅവൻഇറങ്ങിവരെട്ട.
7അവെന്റകാലത്ത് നീതി തഴയ്ക്കെട്ട†;
ച്രന്ദനുേള്ളടേത്താളംസമാധാനസമൃദ്ധി ഉണ്ടാകെട്ട.
8അവൻസമു്രദംമുതൽസമു്രദംവെരയും
നദിമുതൽ ഭൂമിയുെടഅറ്റങ്ങൾവെരയും ഭരിക്കെട്ട.
9മരുഭൂമിയിൽ‡വസിക്കുന്നവർഅവെന്റമുമ്പിൽവണങ്ങെട്ട;
അവെന്റശ്രതുക്കൾനിലെത്തെപാടിമണ്ണ് നക്കെട്ട.
10തർശീശിെലയും ദ്വീപുകളിെലയും രാജാക്കന്മാർകാഴ്ച െകാണ്ടുവരെട്ട;
െശബയിെലയും െസബയിെലയും രാജാക്കന്മാർകപ്പം െകാടുക്കെട്ട.
11സകലരാജാക്കന്മാരുംഅവെനനമസ്കരിക്കെട്ട;
സകലജനതകള ംഅവെന േസവിക്കെട്ട.
12അവൻനിലവിളിക്കുന്ന ദരി്രദെനയും
സഹായമില്ലാത്തഎളിയവെനയും രക്ഷിക്കുമേല്ലാ.
13എളിയവെനയും ദരി്രദെനയുംഅവൻആദരിക്കും;
ദരി്രദന്മാരുെട ജീവെനഅവൻരക്ഷിക്കും.
14അവരുെട ്രപാണെന അവൻ പീഡയിൽ നിന്നും സാഹസത്തിൽനിന്നും

വീെണ്ടടുക്കും;
അവരുെട ്രപാണന ്§അവന് വിലേയറിയതായിരിക്കും.
15അവൻജീവിച്ചിരിക്കും; െശബയിൽനിന്നുള്ള െപാന്ന്അവന് കാഴ്ചയായി

െകാണ്ട് വരും;
അവനുേവണ്ടിഎേപ്പാഴും ്രപാർത്ഥനകഴിക്കും;
ഇടവിടാെതഅവെനഅനു്രഗഹിക്കും.
16 േദശത്ത് പർവ്വതങ്ങള െട മുകളിൽധാന്യസമൃദ്ധിയുണ്ടാകും;
അതിെന്റവിളവ് െലബാേനാെനേപ്പാെല ഉലയും;
നഗരവാസികൾ ഭൂമിയിെലസസ്യംേപാെലതഴയ്ക്കും.
17അവെന്റനാമംഎേന്നക്കും നിലനില്ക്കും;
അവെന്റനാമംസൂര്യൻ ഉള്ളിടേത്താളം നിലനില്ക്കും;
മനുഷ്യർഅവെന്റ േപര് െചാല്ലിഅേന്യാന്യംഅനു്രഗഹിക്കും;

* 72. 5 സൂര്യച്രന്ദന്മാരുള്ളകാലേത്താളംഅവന ്തലമുറതലമുറയായി ജീവിക്കുംസൂര്യച്രന്ദന്മാരുള്ള
കാലേത്താളം അവർ തലമുറതലമുറയായി നിെന്ന ഭയെപ്പടെട്ട † 72. 7 നീതി തഴയ്ക്കെട്ട
നീതിമാന്മാർതഴയ്ക്കെട്ട ‡ 72. 9 മരുഭൂമിയിൽഅവെന്റശ്രതുക്കള ് § 72. 14 അവരുെട ്രപാണന ്
അവരുെട രക്തം
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സകലജാതികള ംഅവെന ‘ഭാഗ്യവാൻ’എന്നുപറയും.
18താൻമാ്രതംഅത്ഭുതങ്ങൾെചയ്യന്നവനായി
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായി യേഹാവയായ ൈദവം

വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
19അവിടുെത്തമഹത്വമുള്ളനാമംഎേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട;
ഭൂമി മുഴുവനും അവിടുെത്ത മഹത്വംെകാണ്ട് നിറയുമാറാകെട്ട. ആേമൻ,

ആേമൻ.
20 യിശ്ശായിയുെട പു്രതനായ ദാവീദിെന്റ ്രപാർത്ഥനകൾ

അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
മൂന്നാംപുസ്തകം

73
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവംയി്രസാേയലിന,്നിർമ്മലഹൃദയം ഉള്ളവർക്ക് തെന്ന,
നിശ്ചയമായും നല്ലവൻആകുന്നു.
2എന്നാൽഎെന്റകാലുകൾഏകേദശംഇടറി;
എെന്റകാലടികൾഏെറക്കുെറവഴുതിേപ്പായി.
3ദുഷ്ടന്മാരുെടസമൃദ്ധി കണ്ടിട്ട്
എനിക്ക്അഹങ്കാരികേളാട്അസൂയ േതാന്നി.
4അവർക്ക് ജീവപര്യന്തം േവദന ഒട്ട മില്ല;
അവരുെട േദഹംതടിച്ച െകാഴുത്തിരിക്കുന്നു.
5അവർമർത്യെരേപ്പാെലകഷ്ടത്തിൽആകുന്നില്ല;
മറ്റ മനുഷ്യെരേപ്പാെല േരാഗത്താൽബാധിക്കെപ്പടുന്നതുമില്ല.
6അതിനാൽഡംഭംഅവർക്ക് മാലയായിരിക്കുന്നു;
ബലാല്ക്കാരം വസ്്രതംേപാെലഅവെരചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.
7അവരുെടകണ്ണ കൾപുഷ്ടിെകാണ്ട് ഉന്തിനില്ക്കുന്നു;
അവരുെട ഹൃദയത്തിെല േഭാഷത്തമായ നിരൂപണങ്ങൾ

കവിെഞ്ഞാഴുകുന്നു.
8അവർപരിഹസിച്ച് ദുഷ്ടതേയാെട ഭീഷണി പറയുന്നു;
ഉന്നതഭാവേത്താെടസംസാരിക്കുന്നു.
9അവർവായ്ആകാശേത്താളം ഉയർത്തുന്നു;
അവരുെട നാവ് ഭൂമിയിൽസഞ്ചരിക്കുന്നു.
10അതുെകാണ്ട്അവൻതെന്റജനെത്തഇവിേടക്ക് െകാണ്ടുവരുന്നു.
അവർഅവരില ്ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല*.
11 “ൈദവംഎങ്ങെനഅറിയുന്നു?
അത്യ ന്നതന്അറിവുേണ്ടാ?”എന്ന്അവർപറയുന്നു.
12ഇങ്ങെനആകുന്നു ദുഷ്ടന്മാർ;
അവർനിരന്തരംസ്വസ്ഥതഅനുഭവിച്ച് സമ്പത്ത്വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
13ആകയാൽഞാൻഎെന്റഹൃദയെത്തശുദ്ധീകരിച്ചതും
എെന്റൈകകൾനിഷ്ക്കളങ്കതയിൽകഴുകിയതും വ്യർത്ഥമേ്രത.
14ഞാൻദിവസം മുഴുവൻബാധിതനായിരുന്നു;
ഉഷസ്സ േതാറും ദണ്ഡിക്കെപ്പട്ട ം ഇരുന്നു.
15ഞാൻഇ്രപകാരംസംസാരിക്കുവാൻവിചാരിെച്ചങ്കിൽ,
* 73. 10 അവർഅവരില് ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ലഅവർധാരാളം െവള്ളംവലിച്ച കുടിക്കുന്നു
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നിെന്റ മക്കള െടതലമുറേയാട് േ്രദാഹം െചയ്യ മായിരുന്നു.
16ഞാൻ ഇത് സ്വയം ്രഗഹിക്കുവാൻ നിരൂപിച്ചേപ്പാൾ എനിക്ക് ്രപയാസമായി

േതാന്നി;
17ഒടുവിൽഞാൻൈദവത്തിെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽെചന്ന്
അവരുെടഅന്ത്യംഎന്താകുംഎന്ന് ചിന്തിച്ച .
18നിശ്ചയമായുംഅവിടുന്ന്അവെരവഴുവഴുപ്പിൽനിർത്തുന്നു;
അവിടുന്ന്അവെരനാശത്തിൽതള്ളിയിടുന്നു.
19എ്രതക്ഷണത്തിൽഅവർശൂന്യമായിേപ്പായി!
അവർഭയാനകമായകാര്യങ്ങളാൽഅേശഷം മുടിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു.
20 ഉണരുേമ്പാൾ ഒരു സ്വപ്നംേപാെല, കർത്താേവ, അവർ ഉണരുേമ്പാൾ

അവിടുന്ന്അവരുെട രൂപെത്തതുച്ഛീകരിക്കും.
21 ഇങ്ങെന എെന്റ ഹൃദയം വ്യസനിക്കുകയും എെന്റ അന്തരംഗത്തിൽ

കുത്തുെകാള്ള കയും െചയ്തേപ്പാൾ
22ഞാൻ േഭാഷനും ഒന്നുംഅറിയാത്തവനുംആയിരുന്നു;
അങ്ങയുെട മുമ്പിൽ മൃഗംേപാെലആയിരുന്നു.
23എങ്കിലുംഞാൻഇേപ്പാഴുംഅങ്ങയുെടഅടുക്കൽഇരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന്എെന്നവലൈങ്കയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
24അങ്ങയുെടആേലാചനയാൽഅങ്ങ്എെന്നനടത്തും;
പിന്നേത്തതിൽമഹത്വത്തിേലക്ക്എെന്നൈകെക്കാള്ള ം.
25സ്വർഗ്ഗത്തിൽഅങ്ങ് ഒഴിെകഎനിക്ക്ആരാണുള്ളത്?
ഭൂമിയിലുംഅങ്ങെയയല്ലാെതഞാൻഒന്നുംആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല.
26എെന്റമാംസവുംഹൃദയവുംക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു;
ൈദവം എേന്നക്കും എെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ ശക്തിയും എെന്റ ഓഹരിയും

ആകുന്നു†.
27ഇതാ,അങ്ങേയാട്അകന്നിരിക്കുന്നവർനശിച്ച േപാകും;
അങ്ങെയവിട്ട് പരസംഗം െചയ്യന്നഎല്ലാവെരയുംഅവിടുന്ന്സംഹരിക്കും.
28എന്നാൽൈദവേത്താട്അടുത്തിരിക്കുന്നത്എനിക്ക് നല്ലത;്
അവിടുെത്തസകല്രപവൃത്തികെളയും വർണ്ണിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻയേഹാവയായകർത്താവിെനഎെന്റസേങ്കതമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

74
ആസാഫിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
1ൈദവേമ,അങ്ങ്ഞങ്ങെളസദാകാലേത്തക്കുംതള്ളിക്കളഞ്ഞത്എന്ത്?
അങ്ങയുെട േമച്ചില്പ റെത്ത ആടുകള െട േനെര അവിടുെത്ത േകാപം

പുകയുന്നത്എന്ത?്
2അങ്ങ്പണ്ടുപേണ്ടസമ്പാദിച്ചഅവിടുെത്തസഭെയയും
അങ്ങ് വീെണ്ടടുത്തഅവിടുെത്തഅവകാശേഗാ്രതെത്തയും
അങ്ങ് വസിച്ചിരുന്നസീേയാൻപർവ്വതെത്തയുംഓർക്കണേമ.
3നിത്യശൂന്യങ്ങളിേലക്ക്അങ്ങയുെടകാലടി െവേക്കണേമ;
ശ്രതു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽസകലവും നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
4അങ്ങയുെട ൈവരികൾ അങ്ങയുെട സമാഗമന സ്ഥലത്തിെന്റ നടുവിൽ

അലറുന്നു;
അവരുെട െകാടികൾഅവർഅടയാളങ്ങളായി നാട്ടിയിരിക്കുന്നു.
† 73. 26 ൈദവംഎേന്നക്കും എെന്റഹൃദയത്തിെന്റ ശക്തിയും എെന്റഓഹരിയുംആകുന്നുൈദവം
എേന്നക്കുംഎെന്റഹൃദയത്തിെന്റപാറയുംഎെന്റഓഹരിയുംആകുന്നു
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5അവർമരക്കൂട്ടത്തിേന്മൽ േകാടാലിഓങ്ങുന്നതുേപാെല േതാന്നി.
6ഇതാ,അവർമഴുെകാണ്ടും ചുറ്റിക െകാണ്ടും
അതിെന്റചി്രതപ്പണികൾമുഴുവനും തകർത്തുകളയുന്നു.
7അവർഅങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരം തീവച്ച ;
തിരുനാമത്തിെന്റനിവാസെത്തഅവർഇടിച്ച നിരത്തിഅശുദ്ധമാക്കി.
8 “നാംഅവെരനശിപ്പിച്ച കളയുക”എന്ന്അവരുെടഹൃദയത്തിൽപറഞ്ഞു,
േദശത്തിൽൈദവത്തിെന്റആലയങ്ങെളല്ലാം ചുട്ട കളഞ്ഞു.
9ഞങ്ങൾഒരുഅടയാളവും കാണുന്നില്ല;
യാെതാരു ്രപവാചകനും േശഷിച്ചിട്ടില്ല;
ഇത്എ്രതേത്താളംഎന്നറിയുന്നവൻആരുംഞങ്ങള െടഇടയിൽഇല്ല.
10ൈദവേമ,ൈവരിഎ്രതേത്താളം നിന്ദിക്കും?
ശ്രതുഅവിടുെത്തനാമെത്തഎേന്നക്കും ദുഷിക്കുേമാ?
11 അവിടുെത്ത ൈക, അങ്ങയുെട വലൈങ്ക അവിടുന്ന്

പിൻവലിച്ച കളയുന്നത്എന്ത്?
അങ്ങയുെട മാറിൽനിന്ന്അത്എടുത്ത്അവെരനശിപ്പിക്കണേമ.
12ൈദവം പുരാതനേമഎെന്റരാജാവാകുന്നു;
ഭൂമിയുെട മദ്ധ്യത്തിൽഅവിടുന്ന് രക്ഷ ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
13അങ്ങയുെടശക്തിെകാണ്ട്അവിടുന്ന്സമു്രദെത്തവിഭാഗിച്ച ;
െവള്ളത്തിലുള്ളതിമിംഗലങ്ങള െടതല ഉടച്ച കളഞ്ഞു.
14ലിവ്യാഥാെന്റ*തലകെളഅവിടുന്ന് തകർത്തു;
മരുഭൂവാസികളായജീവികൾക്ക†്അതിെനആഹാരമായി െകാടുത്തു.
15അങ്ങ് ഉറവും ഒഴുക്കും തുറന്നുവിട്ട ,
മഹാനദികെളഅങ്ങ് വറ്റിച്ച കളഞ്ഞു.
16പകൽനിനക്കുള്ളത;് രാവുംഅേങ്ങക്കുള്ളത;്
െവളിച്ചെത്തയുംസൂര്യെനയുംഅവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
17ഭൂസീമകൾഎല്ലാംഅവിടുന്ന്സ്ഥാപിച്ച ;
അങ്ങ് ഉഷ്ണകാലവും ശീതകാലവും നിയമിച്ച .
18യേഹാേവ,ശ്രതു നിന്ദിച്ചതും
മൂഢജനതതിരുനാമെത്തദുഷിച്ചതുംഓർക്കണേമ.
19അങ്ങയുെടകുറു്രപാവിെന ദുഷ്ടമൃഗത്തിന്ഏല്പിക്കരുേത;
അങ്ങയുെടഎളിയവരുെട ജീവെനഎേന്നക്കും മറക്കരുേത.
20അങ്ങയുെട നിയമെത്തമാനിക്കണേമ;
ഭൂമിയിെല അന്ധകാരസ്ഥലങ്ങൾ സാഹസനിവാസങ്ങൾെകാണ്ട്

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
21പീഡിതൻലജ്ജിച്ച് പിന്തിരിയരുേത;
എളിയവനും ദരി്രദനും തിരുനാമെത്തസ്തുതിക്കെട്ട.
22ൈദവേമ,എഴുേന്നറ്റ്അങ്ങയുെട വ്യവഹാരം നടത്തണേമ;
മൂഢൻഇടവിടാെതഅങ്ങെയനിന്ദിക്കുന്നത്ഓർക്കണേമ.
23അങ്ങയുെടൈവരികള െടആരവം മറക്കരുേത;
അങ്ങയുെടഎതിരാളികള െടകലഹംഎേപ്പാഴുംവർദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

* 74. 14 ലിവ്യാഥാെന്റ ലിവ്യാഥാന് -പുരാണത്തിെല വ്യാളി. വിവിധ തലകള ള്ളതായി കരുതുന്നു. ഉ്രഗ
കടല ്പ്പാമ്പുകള് അെല്ലങ്കില ്കടലിെല വലിയ ജീവികള ്. സങ്കീ 104:26, െയശ 27:1 േനാക്കുക. † 74.
14 മരുഭൂവാസികളായജീവികൾക്ക് മരുഭൂവാസികളായജനങ്ങള ്ക്ക്



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 75:1 917 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 76:6

75
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന രാഗത്തിൽ; ആസാഫിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം. ഒരു ഗീതം.
1ൈദവേമ,ഞങ്ങൾഅേങ്ങക്ക്സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു;
ഞങ്ങൾ അേങ്ങക്ക് സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു; അങ്ങയുെട നാമം

അടുത്തിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങൾഅങ്ങയുെടഅതിശയ്രപവൃത്തികെള േഘാഷിക്കുന്നു.
2സമയംവരുേമ്പാൾഞാൻ േനേരാെട വിധിക്കും.
3ഭൂമിയുംഅതിെലസകലനിവാസികള ം ഉരുകിേപ്പാകുേമ്പാൾ
ഞാൻഅതിെന്റതൂണുകെള ഉറപ്പിക്കുന്നു.

േസലാ.
4ഡംഭംകാട്ടരുെതന്ന്ഡംഭികേളാടും
െകാമ്പുയർത്തരുെതന്ന് ദുഷ്ടന്മാേരാടുംഞാൻപറയുന്നു.
5നിങ്ങള െട െകാമ്പ് േമേലാട്ട് ഉയർത്തരുത;്
ശാഠ്യേത്താെടസംസാരിക്കുകയുമരുത.്
6കിഴക്കുനിന്നല്ല,പടിഞ്ഞാറുനിന്നല്ല,
െതക്കുനിന്നുമല്ല ഉയർച്ചവരുന്നത.്
7ൈദവംന്യായാധിപതിയാകുന്നു;
ൈദവം ഒരുവെനതാഴ്ത്തുകയും മെറ്റാരുത്തെന ഉയർത്തുകയും െചയ്യന്നു.
8യേഹാവയുെടകയ്യിൽഒരു പാനപാ്രതം ഉണ്ട;്അതിൽ
വീഞ്ഞുനുരയ്ക്കുന്നു;അത് മദ്യംെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന്അതിൽനിന്ന് പകരുന്നു;
ഭൂമിയിെലസകലദുഷ്ടന്മാരുംഅതിെന്റ മട്ട് വലിച്ച കുടിക്കും.
9ഞാേനാഎേന്നക്കും ്രപസ്താവിക്കും;
യാേക്കാബിെന്റൈദവത്തിന്സ്തുതിപാടും.
10ദുഷ്ടന്മാരുെടശക്തിെയല്ലാംഞാൻതകര ്ത്തുകളയും*;
നീതിമാന്മാരുെട െകാമ്പുകേളാ ഉയർന്നിരിക്കും.

76
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ത്രന്തിനാദേത്താെട; ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം;
ഒരു ഗീതം.
1ൈദവം െയഹൂദയിൽ ്രപസിദ്ധനാകുന്നു;
അവിടുെത്തനാമംയി്രസാേയലിൽവലിയതാകുന്നു.
2ൈദവത്തിെന്റകൂടാരം ശാേലമിലും*
അവിടുെത്തവാസസ്ഥലംസീേയാനിലും ഇരിക്കുന്നു.
3ൈദവംഅവിെടവച്ച് മിന്നുന്നഅമ്പുകള ം,യുദ്ധായുധങ്ങളായ
പരിചയും വാള ം തകർത്തുകളഞ്ഞു.

േസലാ.
4ശാശ്വതപർവ്വതങ്ങെളക്കാൾ
അവിടുന്ന് േതജസ്സ ം മഹിമയും ഉള്ളവനാകുന്നു.
5ൈധര്യശാലികെള െകാള്ളയിട്ട ;അവർനി്രദ്രപാപിച്ച ;
പരാ്രകമശാലികളായആർക്കുംൈകക്കരുത്തില്ലാെത േപായി.
6യാേക്കാബിെന്റൈദവേമ,അങ്ങയുെടശാസനയാൽ
േതരും കുതിരയും ഗാഢനി്രദയിൽവീണു.
* 75. 10 ദുഷ്ടന്മാരുെട ശക്തിെയല്ലാം ഞാൻ തകര് ത്തുകളയും െകാമ്പുകെളല്ലാം ഞാന് 
മുറിച്ച കളയും * 76. 2 ശാേലമിലും െയരുശേലമിലും
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7അങ്ങ് ഭയങ്കരനാകുന്നു;
അങ്ങ് േകാപിച്ചാൽതിരുമുമ്പാെകനില് ക്കാൻകഴിയുന്നവൻആര്?
8സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്അങ്ങ് വിധി േകൾപ്പിച്ച ;
ഭൂമിയിെലസാധുക്കെളെയല്ലാം രക്ഷിക്കുവാൻ
9ൈദവംന്യായവിസ്താരത്തിന്എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ
ഭൂമി ഭയെപ്പട്ട് നിശ്ശബ്ദമായിരുന്നു.

േസലാ.
10മനുഷ്യെന്റ േ്രകാധംഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും നിശ്ചയം;
േശഷിക്കുന്ന േ്രകാധംഅവിടുന്ന്അരയ്ക്ക് െകട്ട ം†.
11 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് േനരുകയും നിവർത്തിക്കുകയും

െചയ്യ വിൻ;
കർത്താവിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവരും ഭയെപ്പേടണ്ടവന് കാഴ്ച

െകാണ്ടുവരെട്ട.
12ൈദവം ്രപഭുക്കന്മാരുെട ്രപാണെന േഛദിച്ച കളയും;
ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർക്ക്അവിടുന്ന് ഭയങ്കരനാകുന്നു.

77
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് െയദൂഥൂന്യരാഗത്തിൽ; ആസാഫിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1ഞാൻഎെന്റശബ്ദം ഉയർത്തിൈദവേത്താട,്
എെന്റശബ്ദം ഉയർത്തിൈദവേത്താടുതെന്നനിലവിളിക്കും;
അവിടുന്ന്എെന്റനിലവിളി ്രശദ്ധിക്കും.
2കഷ്ടദിവസത്തിൽഞാൻയേഹാവെയഅേന്വഷിച്ച ,
രാ്രതിയിൽഎെന്റൈകതളരാെത മലർത്തിയിരുന്നു;
എെന്റഉള്ളംആശ്വാസം നിരസിച്ച .
3ഞാൻൈദവെത്തഓർത്ത് െനടുവീർപ്പിടുന്നു.
ഞാൻധ്യാനിക്കുേമ്പാൾ,എെന്റആത്മാവ് വിഷാദിക്കുന്നു.

േസലാ.
4അങ്ങ്എെന്റകണ്ണിന് ഉറക്കംനിേഷധിച്ചിരിക്കുന്നു;
സംസാരിക്കുവാൻകഴിയാത്തവിധംഞാൻവ്യാകുലെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
5ഞാൻപൂർവ്വദിവസങ്ങെളയും
പണ്ടെത്തസംവത്സരങ്ങെളയുംഓർക്കുന്നു.
6എെന്റഹൃദയംെകാണ്ട്ഞാൻധ്യാനിക്കുന്നു; *
എെന്റആത്മാവും േശാധനകഴിക്കുന്നു†.
7കർത്താവ്എേന്നക്കുംതള്ളിക്കളയുേമാ?
ൈദവംഇനി ഒരിക്കലുംഅനുകൂലമായിരിക്കുകയില്ലേയാ?
8കർത്താവിെന്റ ദയസദാകാലേത്തക്കും മറഞ്ഞു േപാേയാ?
ൈദവത്തിെന്റവാഗ്ദാനംതലമുറതലമുറേയാളം നിലനില ്ക്കാെതേപാേയാ?
9ൈദവംകൃപകാണിക്കുവാൻ മറന്നിരിക്കുന്നുേവാ?
അവിടുന്ന് േകാപത്തിൽതെന്റകരുണഅടച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുേവാ?

േസലാ.
10 “എന്നാൽഅത്എെന്റകഷ്ടതയാകുന്നു;
† 76. 10 േശഷിക്കുന്ന േ്രകാധം അവിടുന്ന് അരയ്ക്ക് െകട്ട ം യുദ്ധത്തില ്അവേശഷിക്കുന്ന ജനം
നിെന്റ ഉത്സവംആേഘാഷിക്കും * 77. 6 എെന്റഹൃദയംെകാണ്ട്ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു; രാ്രതിയിൽ
ഞാൻഎെന്റസംഗീതംഓർക്കുന്നു; † 77. 6 എെന്റആത്മാവും േശാധനകഴിക്കുന്നുഞാന ്എെന്റ
മനസ്സിേനാട് സംസാരിക്കും
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അത്യ ന്നതെന്റ വലൈങ്ക വരുത്തിയ സംവത്സരങ്ങൾ തെന്ന” എന്ന് ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

11ഞാൻയേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികെളവർണ്ണിക്കും;
പേണ്ടയുള്ളഅങ്ങയുെടഅത്ഭുതങ്ങെളഞാൻഓർക്കും.
12ഞാൻഅങ്ങയുെടസകല്രപവൃത്തികെളയും ധ്യാനിക്കും;
അങ്ങയുെട ്രകിയകെളക്കുറിച്ച്ഞാൻചിന്തിക്കും.
13ൈദവേമ,അങ്ങയുെട വഴി വിശുദ്ധമാകുന്നു‡;
നമ്മുെടൈദവെത്തേപ്പാെലവലിയൈദവംആരുള്ള ?
14അങ്ങ്അത്ഭുതം ്രപവർത്തിക്കുന്നൈദവംആകുന്നു;
അങ്ങയുെട ബലെത്ത അങ്ങ് ജനതകള െട ഇടയിൽ

െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
15തൃൈക്കെകാണ്ട്അങ്ങ്അങ്ങയുെട ജനെത്തവീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു;
യാേക്കാബിെന്റയും േയാേസഫിെന്റയും മക്കെളതെന്ന.

േസലാ.
16ൈദവേമ,സമു്രദങ്ങള ്അങ്ങെയകണ്ടു,
സമു്രദങ്ങള് അങ്ങെയകണ്ടു ്രഭമിച്ച ,
ആഴികള ം വിറച്ച േപായി.
17 േമഘങ്ങൾെവള്ളം െചാരിഞ്ഞു;
ആകാശംഇടിനാദം മുഴക്കി;
അങ്ങയുെടഅസ്്രതങ്ങൾപരെക്കപറന്നു.
18അങ്ങയുെടഇടിമുഴക്കംചുഴലിക്കാറ്റിൽ മുഴങ്ങി;
മിന്നലുകൾ ഭൂതലെത്ത ്രപകാശിപ്പിച്ച ;
ഭൂമി കുലുങ്ങി നടുങ്ങിേപ്പായി.
19 അങ്ങയുെട വഴി സമു്രദത്തിലും അവിടുെത്ത പാതകൾ

െപരുെവള്ളത്തിലുംആയിരുന്നു;
അങ്ങയുെടകാൽചുവടുകെളഅറിയാെതയുമിരുന്നു.
20 േമാെശയുെടയുംഅഹേരാെന്റയും കയ്യാൽഅങ്ങ്അങ്ങയുെട ജനെത്ത

ഒരുആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപാെലനടത്തി.

78
ആസാഫിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
1എെന്റജനേമ,എെന്റഉപേദശം ്രശദ്ധിക്കുവിൻ;
എെന്റവായിെല െമാഴികൾക്ക് നിങ്ങള െട െചവി ചായിക്കുവിൻ.
2ഞാൻഉപമ ്രപസ്താവിക്കുവാൻവായ് തുറക്കും;
പുരാതനകടങ്കഥകെളഞാൻപറയും.
3നാംഅവെയ േകട്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർനമ്മേളാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4നാം നമ്മുെട മക്കേളാട്അവെയമറച്ച വയ്ക്കാെത
വരുവാനുള്ളതലമുറേയാട് യേഹാവയുെടസ്തുതിയുംബലവും
കർത്താവ് െചയ്തഅത്ഭുത്രപവൃത്തികള ം വിവരിച്ച പറയും.
5ൈദവംയാേക്കാബിൽഒരുസാക്ഷ്യംസ്ഥാപിച്ച ;
യി്രസാേയലിൽ ഒരു ന്യായ്രപമാണംനിയമിച്ച ;
അവെയ അവരുെട മക്കെള അറിയിക്കുവാൻ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാട്

കല്പിച്ച .

‡ 77. 13 അങ്ങയുെട വഴി വിശുദ്ധമാകുന്നുഅങ്ങയുെട വഴി വിശുദ്ധസ്ഥലത്താകുന്നു
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6വരുവാനുള്ളതലമുറ,ജനിക്കുവാനിരിക്കുന്നമക്കൾതെന്ന,
അവെയ ്രഗഹിക്കുകയും എഴുേന്നറ്റ് തങ്ങള െട മക്കേളാട് അറിയിക്കുകയും

െചയ്യ ം.
7അവർഅവരുെടആ്രശയംൈദവത്തിൽവയ്ക്കുകയും
അവിടുെത്ത ്രപവൃത്തികെള മറന്നുകളയാെത
അവിടുെത്തകല്പനകൾ ്രപമാണിച്ച നടക്കുകയും
8അവരുെട പിതാക്കന്മാെരേപാെല
ശാഠ്യവും മത്സരവും ഉള്ളതലമുറയായി
ഹൃദയെത്തസ്ഥിരമാക്കാെത,
ൈദവേത്താട് അവിശ്വസ്തമനസ്സള്ള ഒരു തലമുറയായി

തീരാതിരിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് തെന്ന.
9ആയുധം ധരിച്ചവില്ലാളികളായഎ്രഫയീമ്യർ
യുദ്ധദിവസത്തിൽപിന്തിരിഞ്ഞുേപായി.
10അവർൈദവത്തിെന്റനിയമം ്രപമാണിച്ചില്ല;
കർത്താവിെന്റന്യായ്രപമാണം ഉേപക്ഷിച്ച നടന്നു.
11അവർൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികള ം
അവെരകാണിച്ചഅത്ഭുതങ്ങള ം മറന്നുകളഞ്ഞു.
12കർത്താവ്ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത,് േസാവാൻവയലിൽവച്ച്
അവരുെട പൂര ്വ്വപിതാക്കന്മാരുെടകൺമുമ്പിൽ,അത്ഭുതം ്രപവർത്തിച്ച .
13ൈദവംസമു്രദെത്തവിഭാഗിച്ച,്അതിൽകൂടിഅവെരകടത്തി;
കർത്താവ് െവള്ളെത്തചിറേപാെലനില് ക്കുമാറാക്കി.
14പകൽസമയത്ത്അവിടുന്ന് േമഘംെകാണ്ടും
രാ്രതിമുഴുവനുംഅഗ്നി്രപകാശംെകാണ്ടുംഅവെരനടത്തി.
15ൈദവം മരുഭൂമിയിൽപാറകെളപിളർന്നു
ആഴികളാൽഎന്നേപാെലഅവർക്ക് ധാരാളം കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തു.
16പാറയിൽനിന്ന്അവിടുന്ന്അരുവികെളപുറെപ്പടുവിച്ച ;
െവള്ളംനദികെളേപ്പാെല ഒഴുകുമാറാക്കി.
17എങ്കിലുംഅവർകർത്താവിേനാട് പാപംെചയ്തു;
അത്യ ന്നതേനാട് മരുഭൂമിയിൽവച്ച് മത്സരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
18അവർെകാതിക്കുന്നഭക്ഷണം േചാദിച്ച െകാണ്ട്
അവർഹൃദയത്തിൽൈദവെത്തപരീക്ഷിച്ച .
19അവർൈദവത്തിനു വിേരാധമായിസംസാരിച്ച :
“മരുഭൂമിയിൽ േമശഒരുക്കുവാൻൈദവത്തിനുകഴിയുേമാ?”
20ൈദവം പാറെയഅടിച്ച , െവള്ളംപുറെപ്പട്ട ,
േതാടുകള ംകവിെഞ്ഞാഴുകി,സത്യം;
“എന്നാൽഅപ്പംകൂടി തരുവാൻൈദവത്തിന് കഴിയുേമാ?
തെന്റജനത്തിന്ൈദവം മാംസം വരുത്തി െകാടുക്കുേമാ?”എന്ന് പറഞ്ഞു.
21ആകയാൽയേഹാവഅത് േകട്ട് േകാപിച്ച ;
യാേക്കാബിെന്റ േനെരതീ ജ്വലിച്ച ;
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര േകാപവും െപാങ്ങി.
22അവർൈദവത്തിൽവിശ്വസിക്കുകയും
കർത്താവിെന്റ രക്ഷയിൽആ്രശയിക്കുകയും െചയ്യായ്കയാൽതെന്ന.
23അവിടുന്ന് മീെത േമഘങ്ങേളാടു കല്പിച്ച ;
ആകാശത്തിെന്റവാതിലുകെളതുറന്നു.
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24അവർക്ക്തിന്നുവാൻ മന്നവർഷിപ്പിച്ച ;
സ്വർഗ്ഗീയധാന്യംഅവർക്ക് െകാടുത്തു.
25മനുഷ്യർ ദൂതന്മാരുെടഅപ്പംതിന്നു;
കർത്താവ്അവർക്ക് തൃപ്തിയാകുംവണ്ണംആഹാരംഅയച്ച .
26ൈദവംആകാശത്തിൽകിഴക്കൻകാറ്റ്അടിപ്പിച്ച ;
തെന്റശക്തിയാൽകിഴക്കൻകാറ്റ വരുത്തി.
27ൈദവംഅവർക്ക് െപാടിേപാെല മാംസെത്തയും
കടൽപുറെത്തമണൽേപാെലപക്ഷികെളയും വർഷിപ്പിച്ച ;
28അവരുെട പാളയത്തിെന്റ നടുവിലും പാർപ്പിടങ്ങള െട ചുറ്റിലും അവെയ

െപാഴിച്ച .
29അങ്ങെനഅവർതിന്ന് തൃപ്തരായി.
അവർആ്രഗഹിച്ചത്അവിടുന്ന്അവർക്ക് െകാടുത്തു.
30അവരുെട െകാതിക്കു മതിവന്നില്ല;
ഭക്ഷണംഅവരുെട വായിൽഇരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന,
31ൈദവത്തിെന്റ േകാപംഅവരുെട േമൽവന്നു;
അവരുെടഅതിശക്തന്മാരിൽചിലെര െകാന്നു
യി്രസാേയലിെലയൗവനക്കാെരസംഹരിച്ച .
32ഇെതല്ലാമായിട്ട ംഅവർപിെന്നയും പാപംെചയ്തു;
ൈദവത്തിെന്റഅത്ഭുത്രപവൃത്തികെളവിശ്വസിച്ചതുമില്ല.
33അതുെകാണ്ട്ൈദവംഅവരുെട നാള കെളശ്വാസം േപാെലയും
അവരുെടസംവത്സരങ്ങെളഅതിേവഗത്തിലും കഴിയുമാറാക്കി.
34ൈദവംഅവെര െകാല്ല േമ്പാൾഅവർൈദവെത്തഅേന്വഷിക്കും;
അവർതിരിഞ്ഞ് ജാ്രഗതേയാെടൈദവെത്തതിരയും.
35ൈദവംഅവരുെട പാറഎന്നും
അത്യ ന്നതനായ ൈദവം അവരുെട വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ എന്നും അവർ

ഓർക്കും.
36എങ്കിലുംഅവർവായ്െകാണ്ട്ൈദവേത്താട് കപടംസംസാരിക്കും
നാവുെകാണ്ട്ൈദവേത്താട് േഭാഷ്ക് പറയും.
37അവരുെടഹൃദയംൈദവത്തിൽസ്ഥിരമായിരുന്നില്ല;
കർത്താവിെന്റനിയമേത്താട്അവർവിശ്വസ്തതകാണിച്ചതുമില്ല.
38എങ്കിലുംൈദവംകരുണയുള്ളവനാകുകെകാണ്ട്
അവെരനശിപ്പിക്കാെതഅവരുെടഅകൃത്യംക്ഷമിച്ച ;
തെന്റ േ്രകാധം മുഴുവനും ജ്വലിപ്പിക്കാെത
തെന്റ േകാപം പലേപ്പാഴുംഅടക്കിക്കളഞ്ഞു.
39അവർ േകവലം ജഡംഅേ്രതഎന്നും
മടങ്ങിവരാെതകടന്നുേപാകുന്നകാറ്റ േപാെലഎന്നുംകർത്താവ്ഓർത്തു.
40മരുഭൂമിയിൽഅവർഎ്രതതവണൈദവേത്താട് മത്സരിച്ച !
ശൂന്യേദശത്ത്എ്രത ്രപാവശ്യംൈദവെത്തദുഃഖിപ്പിച്ച !
41അവർവീണ്ടുംവീണ്ടുംൈദവെത്തപരീക്ഷിച്ച ;
യി്രസാേയലിെന്റപരിശുദ്ധെനൈദവെത്തമുഷിപ്പിച്ച .
42ഈജിപ്റ്റിൽഅടയാളങ്ങള ം
േസാവാൻവയലിൽഅത്ഭുതങ്ങള ം െചയ്തഅവിടുെത്തകയ്യ ം
43കർത്താവ് ശ്രതുവിെന്റകയ്യിൽനിന്ന്
അവെരവിടുവിച്ച ദിവസവുംഅവർഓർമ്മിച്ചില്ല.
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44ൈദവംഅവരുെട നദികെളയും േതാടുകെളയും
അവർക്ക്കുടിക്കുവാൻകഴിയാത്തവിധം രക്തമാക്കിത്തീർത്തു.
45ൈദവംഅവരുെട ഇടയിൽഈച്ചെയഅയച്ച ;
അവ അവെര അരിച്ച കളഞ്ഞു: തവളെയയും അയച്ച അവ അവർക്ക്

നാശം െചയ്തു.
46അവരുെട വിളഅവിടുന്ന് തുള്ളനും
അവരുെട ്രപയത്നം െവട്ട ക്കിളിക്കും െകാടുത്തു.
47ൈദവംഅവരുെട മുന്തിരിവള്ളികെളകന്മഴെകാണ്ടും
അവരുെടകാട്ടത്തിവൃക്ഷങ്ങെളആലിപ്പഴം െകാണ്ടും നശിപ്പിച്ച .
48ൈദവംഅവരുെടകന്നുകാലികെളകന്മഴക്കും
അവരുെടആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങെളഇടിത്തീയ്ക്കുംഏല്പിച്ച .
49ൈദവംഅവരുെട ഇടയിൽതെന്റ േകാപാഗ്നിയും
േ്രകാധവും േരാഷവും കഷ്ടവുംഅയച്ച ;
അനർത്ഥദൂതന്മാരുെട ഒരു ഗണെത്തതെന്ന.
50ൈദവംതെന്റ േകാപത്തിന് ഒരു പാത ഒരുക്കി,
അവരുെട ്രപാണെന മരണത്തിൽനിന്നു വിടുവിക്കാെത
അവരുെട ജീവെന മഹാവ്യാധിക്ക്ഏല്പിച്ച കളഞ്ഞു.
51ൈദവംഈജിപ്റ്റിെലഎല്ലാകടിഞ്ഞൂലിെനയും
ഹാമിെന്റ* കൂടാരങ്ങളിലുള്ളവരുെട വീര്യത്തിെന്റ ആദ്യഫലെത്തയും

സംഹരിച്ച .
52എന്നാൽതെന്റജനെത്തൈദവംആടുകെളേപ്പാെലപുറെപ്പടുവിച്ച ;
മരുഭൂമിയിൽആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെലഅവെരനടത്തി.
53ൈദവംഅവെരനിർഭയമായി നടത്തുകയാൽഅവർക്ക് ഭയമുണ്ടായില്ല;
അവരുെടശ്രതുക്കെളസമു്രദം മൂടിക്കളഞ്ഞു.
54ൈദവംഅവെരതെന്റവിശുദ്ധേദശത്തിേലക്കും
തെന്റവലൈങ്കസമ്പാദിച്ചഈപർവ്വതത്തിേലക്കും െകാണ്ടുവന്നു.
55അവരുെട മുമ്പിൽനിന്നുൈദവം ജനതകെളനീക്കിക്കളഞ്ഞു;
ചരടുെകാണ്ട്അളന്ന്അവർക്ക്അവകാശം പകുത്തുെകാടുത്തു;
യി്രസാേയലിെന്റ േഗാ്രതങ്ങെളഅവരവരുെടകൂടാരങ്ങളിൽതാമസിപ്പിച്ച .
56എങ്കിലുംഅവർഅത്യ ന്നതനായൈദവെത്തപരീക്ഷിച്ച് മത്സരിച്ച ;
അവിടുെത്തസാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രപമാണിച്ചതുമില്ല.
57 അവർ അവരുെട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല പിന്തിരിഞ്ഞ് േ്രദാഹം

െചയ്തു;
വഞ്ചനയുള്ളവില്ല േപാെലഅവർ മാറിക്കളഞ്ഞു.
58അവർഅവരുെട പൂജാഗിരികെളെക്കാണ്ട്ൈദവെത്തേകാപിപ്പിച്ച ;
വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ട് കർത്താവിന് തീക്ഷ്ണതജനിപ്പിച്ച .
59ൈദവംഅത് േകട്ട് ്രകുദ്ധിച്ച ;യി്രസാേയലിെനഏറ്റവും െവറുത്തു.
60അതുെകാണ്ട്ൈദവംശീേലാവിെല†തിരുനിവാസവും
താൻ മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽഅടിച്ചിരുന്നനിവാസവും‡ ഉേപക്ഷിച്ച .
* 78. 51 ഹാമിെന്റഹാം-ഈജിപ്തിെനെപാതുേവവിളിക്കുന്നേപരാണ്ഹാം.സങ്കീ 105:23, 27; 106:22
േനാക്കുക. േനാഹയുെട പു്രതന്മാരിെലാരുവനായ ഹാമിെന ഈജിപ്ത്കാരുെട പൂര ്വ്വപിതാവായി
വിളിക്കെപ്പടുന്നു. ഉല ്പ്പത്തി 10:6 േനാക്കുക † 78. 60 ശീേലാവിെല എ്രഫയീം േഗാ്രതത്തിെന്റ
അധീനതയിലുള്ള ്രപേദശെത്ത ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ശീേലാവ്. െയരുശേലമിന് 32 കിേലാമീറ്റര ്
വടക്കായി ഇത് സ്ഥിതിെചയ്യന്നു. ഇവിെടയാണ് യി്രസാേയലിെന്റ പുരാതന ചരി്രതത്തിെല
നിയമെപട്ടകംസൂക്ഷിച്ചിരുന്നത.് േയാശുവ 18:1, 1ശമുേവല് 1:3 േനാക്കുക. ‡ 78. 60 നിവാസവും
കൂടാരവും
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61തെന്റബലെത്ത ്രപവാസത്തിലും
തെന്റ നിയമ െപട്ടകെത്ത ശ്രതുവിെന്റ കയ്യിലും ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും

മാനഹീനനാക്കുകയും െചയ്തു.
62ൈദവംതെന്റഅവകാശേത്താട് േകാപിച്ച ;
തെന്റജനെത്തവാളിന് വിട്ട െകാടുത്തു.
63അവരുെടയൗവനക്കാർതീയ്ക്ക് ഇരയായിത്തീർന്നു;
അവരുെടകന്യകമാർക്ക് വിവാഹഗീതം ഉണ്ടായതുമില്ല.
64അവരുെട പുേരാഹിതന്മാർവാൾെകാണ്ടുവീണു;
അവരുെട വിധവമാർവിലാപംകഴിച്ചതുമില്ല.
65അേപ്പാൾകർത്താവ് ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണർന്നുവരുന്നവെനേപ്പാെലയും
വീഞ്ഞുകുടിച്ച്അട്ടഹസിക്കുന്നവീരെനേപ്പാെലയും ഉണർന്നു.
66ൈദവംതെന്റശ്രതുക്കെളപിന്നിേലക്ക്ഓടിച്ച കളഞ്ഞു;
അവർക്ക് നിത്യനിന്ദവരുത്തുകയും െചയ്തു.
67എന്നാൽകർത്താവ് േയാേസഫിെന്റകൂടാരെത്തത്യജിച്ച;്
എ്രഫയീംേഗാ്രതെത്തതിരെഞ്ഞടുത്തതുമില്ല.
68ൈദവം െയഹൂദാേഗാ്രതെത്തയും
താൻ ്രപിയെപ്പട്ടസീേയാൻപർവ്വതെത്തയും തിരെഞ്ഞടുത്തു.
69താൻസദാകാലേത്തക്കുംസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിെയേപ്പാെലയും
സ്വർേഗ്ഗാന്നതികെളേപ്പാെലയുംൈദവംതെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരെത്തപണിതു.
70കർത്താവ് തെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന െതരെഞ്ഞടുത്തു;
ആട്ടിൻെതാഴുത്തുകള െടഇടയിൽനിന്ന്അവെനവരുത്തി.
71 തെന്റ ജനമായ യാേക്കാബിെനയും തെന്റ അവകാശമായ

യി്രസാേയലിെനയും
േമയിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവ അവെന തള്ളയാടുകെള േനാക്കുന്ന

േവലയിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നു.
72അങ്ങെനഅവൻപരമാർത്ഥഹൃദയേത്താെടഅവെര േമയിച്ച ;
ൈകകള െടസാമർത്ഥ്യേത്താെടഅവെരനടത്തി.

79
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ,ജനതതികൾഅങ്ങയുെടഅവകാശത്തിേലക്ക്കടന്നിരിക്കുന്നു;
അവർഅങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരെത്തഅശുദ്ധമാക്കുകയും
െയരൂശേലമിെനകൽകുന്നുകളാക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
2 അവർ അങ്ങയുെട ദാസന്മാരുെട ശവങ്ങെള ആകാശത്തിെല

പക്ഷികൾക്കും
അങ്ങയുെട വിശുദ്ധന്മാരുെട മാംസെത്തകാട്ട മൃഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമായി

െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
3 അവരുെട രക്തം െവള്ളംേപാെല അവർ െയരൂശേലമിന് ചുറ്റ ം

ചിന്തിക്കളഞ്ഞു;
അവെരകുഴിച്ചിടുവാൻആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
4ഞങ്ങൾഞങ്ങള െടഅയല്ക്കാർക്ക്അപമാനവും
ചുറ്റ മുള്ളവർക്ക് നിന്ദയും പരിഹാസവുംആയിതീർന്നിരിക്കുന്നു.
5യേഹാേവ,അവിടുന്ന്സദാ േകാപിക്കുന്നതും
അങ്ങയുെടതീക്ഷ്ണതതീേപാെലജ്വലിക്കുന്നതുംഎ്രതേത്താളം?
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6 അങ്ങെയ അറിയാത്ത ജനതകള െടേമലും അങ്ങയുെട നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാത്തരാജ്യങ്ങള െടേമലും

അവിടുെത്തേ്രകാധം പകരണേമ.
7അവർയാേക്കാബിെനവിഴുങ്ങിക്കളയുകയും
അവെന്റവാസസ്ഥലംശൂന്യമാക്കുകയും െചയ്തുവേല്ലാ.
8ഞങ്ങള െടപൂർവ്വികരുെടഅകൃത്യങ്ങൾഞങ്ങേളാട് കണക്കിടരുേത;
അങ്ങയുെടകരുണ േവഗത്തിൽഞങ്ങെളഎതിേരല്ക്കുമാറാകെട്ട;
ഞങ്ങൾഏറ്റവുംഎളിമെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
9ഞങ്ങള െട രക്ഷയായൈദവേമ,
അങ്ങയുെട നാമമഹത്വത്തിനായിഞങ്ങെളസഹായിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട നാമംനിമിത്തംഞങ്ങെള രക്ഷിച്ച്,
ഞങ്ങള െടപാപങ്ങൾക്ക് ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യണെമ.
10 “അവരുെടൈദവംഎവിെട?”എന്ന് ജനതകൾപറയുന്നത്എന്തിന?്
അങ്ങയുെട ദാസന്മാരുെട രക്തംചിന്തിയതിന് ്രപതികാരം
ഞങ്ങള െട ദൃഷ്ടിയിൽ,ജനതകള െടഇടയിൽ െവളിെപ്പടുമാറാകെട്ട.
11ബദ്ധന്മാരുെട െനടുവീർപ്പ്അങ്ങയുെട മുമ്പാെകവരുമാറാകെട്ട;
മരണത്തിന് വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവെര അങ്ങ് അങ്ങയുെട

മഹാശക്തിയാൽരക്ഷിക്കണേമ.
12കർത്താേവ,ഞങ്ങള െടഅയല്ക്കാർഅങ്ങെയനിന്ദിച്ചനിന്ദ
ഏഴിരട്ടിയായിഅവരുെട മാർവ്വിടത്തിേലക്ക് പകരം െകാടുക്കണേമ.
13എന്നാൽഅങ്ങയുെട ജനവുംഅങ്ങയുെട േമച്ചില്പ റെത്തആടുകള മായ

ഞങ്ങൾ
എേന്നക്കുംഅേങ്ങക്ക്സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
തലമുറതലമുറേയാളംഞങ്ങൾഅങ്ങയുെടസ്തുതിെയ ്രപസ്താവിക്കും.

80
സംഗീത്രപമാണിക്ക;്സാരസസാക്ഷ്യം എന്ന രാഗത്തിൽ;ആസാഫിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെല േയാേസഫിെനനടത്തുന്ന
യി്രസാേയലിെന്റഇടയനായുള്ളയേഹാേവ, െചവിെക്കാള്ളണേമ;
െകരൂബുകളിേന്മൽഅധിവസിക്കുന്നവേന, ്രപകാശിക്കണേമ.
2എ്രഫയീമും െബന്യാമീനും മനെശ്ശയും കാണത്തക്കവിധം
അങ്ങയുെട വീര്യബലം ഉണർത്തിഞങ്ങള െട രക്ഷക്കായി വരണേമ.
3ൈദവേമ,ഞങ്ങെളയഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തണേമ;
ഞങ്ങൾരക്ഷെപ്പേടണ്ടതിന് തിരുമുഖം ്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.
4ൈസന്യങ്ങള െടൈദവമായയേഹാേവ,
അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റ ്രപാർത്ഥനയ്ക്കു േനെര എ്രതേത്താളം നീ

േകാപിക്കും?
5അങ്ങ്അവർക്ക്കണ്ണ നീരിെന്റഅപ്പംതിന്നുവാൻ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;
ധാരാളം കണ്ണ നീർഅവർക്ക്കുടിക്കുവാനും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
6അങ്ങ്ഞങ്ങെളഞങ്ങള െടഅയല്ക്കാർക്ക് വഴക്കാക്കിത്തീർക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െടശ്രതുക്കൾതമ്മിൽപറഞ്ഞുപരിഹസിക്കുന്നു.
7ൈസന്യങ്ങള െടൈദവേമ,ഞങ്ങെളയഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തണേമ;
ഞങ്ങൾരക്ഷെപ്പേടണ്ടതിന് തിരുമുഖം ്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.
8അങ്ങ്ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് ഒരു മുന്തിരിവള്ളി െകാണ്ട് വന്നു;
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ജനതതികെളനീക്കിക്കളഞ്ഞ്അതിെനനട്ട .
9അങ്ങ്അതിന് തടംഎടുത്തു
അത് േവരൂന്നി േദശത്ത് പടർന്നു.
10അതിെന്റനിഴൽെകാണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾമൂടിയിരുന്നു;
അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ ദിവ്യേദവദാരുക്കൾേപാെലയുംആയിരുന്നു.
11അത് െകാമ്പുകെളസമു്രദംവെരയും
ചില്ലികെളനദിവെരയും നീട്ടിയിരുന്നു.
12വഴിേപാകുന്നവർഎല്ലാംഅത് പറിക്കുവാൻതക്കവണ്ണം
അവിടുന്ന്അതിെന്റ േവലികൾെപാളിച്ച കളഞ്ഞത്എന്ത?്
13കാട്ട പന്നിഅതിെന മാന്തിക്കളയുന്നു;
വയലിെല മൃഗങ്ങൾഅത് തിന്നുകളയുന്നു.
14ൈസന്യങ്ങള െടൈദവേമ,തിരിഞ്ഞുവരണേമ;
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുകടാക്ഷിച്ച്
ഈമുന്തിരിവള്ളിെയസന്ദർശിക്കണേമ.
15അങ്ങയുെട വലൈങ്കനട്ടതും
അേങ്ങയ്ക്കായി വളർത്തിയതുമായഈൈതെയയും പരിപാലിക്കണേമ.
16അതിെനതീവച്ച ചുടുകയും െവട്ടിക്കളയുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട മുഖത്തുനിന്നുള്ളഭർസനത്താൽഅവർനശിച്ച േപാകുന്നു.
17അങ്ങയുെടൈകഅവിടുെത്തവലത്തുഭാഗെത്തപുരുഷെന്റേമൽ
അേങ്ങയ്ക്കായി വളർത്തിയ മനുഷ്യപു്രതെന്റ േമൽതെന്നഇരിക്കെട്ട.
18എന്നാൽഞങ്ങൾഅങ്ങെയവിട്ട പിന്മാറുകയില്ല;
ഞങ്ങെള ജീവിപ്പിക്കണേമ, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട നാമെത്ത

വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.
19 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞങ്ങെള

യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തണേമ;
ഞങ്ങൾരക്ഷെപ്പേടണ്ടതിന് തിരുമുഖം ്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.

81
സംഗീത്രപമാണിക്ക;്ഗത്ഥ്യരാഗത്തിൽ;ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1നമ്മുെടബലമായൈദവത്തിന് േഘാഷിക്കുവിൻ;
യാേക്കാബിെന്റൈദവത്തിന്ആർപ്പിടുവിൻ.
2തപ്പ ംഇമ്പമുള്ളകിന്നരവും
വീണയുംഎടുത്ത്സംഗീതം തുടങ്ങുവിൻ.
3അമാവാസ്യയിലും നമ്മുെട ഉത്സവദിവസമായ
പൗർണ്ണമാസിയിലും കാഹളംഊതുവിൻ.
4ഇത് യി്രസാേയലിന് ഒരു ചട്ടവും
യാേക്കാബിെന്റൈദവം നൽകിയ ഒരു ്രപമാണവുംആകുന്നു.
5ഈജിപ്റ്റ് േദശത്തിന് േനെര പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
ൈദവംഅത് േയാേസഫിന് ഒരുസാക്ഷ്യമായി നിയമിച്ച ;
അവിെടഞാൻഅറിയാത്തഒരു ഭാഷ േകട്ട .
6ഞാൻഅവെന്റേതാളിൽനിന്ന് ചുമട് നീക്കി;അവെന്റൈകകൾെകാട്ടവിട്ട്

ഒഴിഞ്ഞു.
7കഷ്ടകാലത്ത് നീ വിളിച്ച ,ഞാൻനിെന്നവിടുവിച്ച ;
ഇടിമുഴക്കത്തിെന്റമറവിൽനിന്ന്ഞാൻനിനക്ക് ഉത്തരമരുളി;
െമരീബാെവള്ളത്തിൽഞാൻനിെന്നപരീക്ഷിച്ച .
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േസലാ.
8എെന്റജനേമ, േകൾക്കുക,ഞാൻനിേന്നാട് സാക്ഷ്യം പറയും.
യി്രസാേയേല,നീഎെന്റവാക്ക് േകെട്ടങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു.
9അന്യൈദവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത;്
യാെതാരുഅന്യൈദവെത്തയും നീ നമസ്കരിക്കരുത.്
10ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് നിെന്നെകാണ്ടുവന്ന
യേഹാവയായഞാൻനിെന്റൈദവംആകുന്നു;
നിെന്റവായ് വിസ്താരമായി തുറക്കുക;ഞാൻഅതിെനനിറയ്ക്കും.
11എന്നാൽഎെന്റജനംഎെന്റവാക്ക് േകട്ടനുസരിച്ചില്ല;
യി്രസാേയൽഎെന്നകൂട്ടാക്കിയതുമില്ല.
12അതുെകാണ്ട്അവർസ്വന്തആേലാചന്രപകാരം നടേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻഅവെരഹൃദയകാഠിന്യത്തിന്ഏല്പിച്ച കളഞ്ഞു.
13അേയ്യാ!എെന്റജനംഎെന്റവാക്കു േകൾക്കുകയും
യി്രസാേയൽ എെന്റ വഴികളിൽ നടക്കുകയും െചയ്െതങ്കിൽ

െകാള്ളാമായിരുന്നു.
14എന്നാൽഞാൻ േവഗത്തിൽഅവരുെടശ്രതുക്കെളകീഴടക്കുമായിരുന്നു;
അവരുെടൈവരികള െട േനെരഎെന്റൈകതിരിക്കുമായിരുന്നു.
15യേഹാവെയപകക്കുന്നവർതിരുമുമ്പിൽകീഴടങ്ങുമായിരുന്നു;
എന്നാൽഅവരുെടശുഭകാലംഎേന്നക്കും നില് ക്കുമായിരുന്നു.
16 അവിടുന്ന് േമത്തരമായ േഗാതമ്പുെകാണ്ട് അവെര

േപാഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു;
ഞാൻപാറയിൽനിന്നുള്ള േതൻെകാണ്ട് നിനക്ക് തൃപ്തിവരുത്തുമായിരുന്നു.

82
സംഗീത്രപമാണിക്ക;്ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവം േദവസഭയിൽനില്ക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് ൈദവങ്ങള ് എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുെട* ഇടയിൽ ന്യായം

വിധിക്കുന്നു.
2നിങ്ങൾഎ്രതേത്താളം നീതിേകടായി വിധിക്കുകയും
ദുഷ്ടന്മാരുെട പക്ഷംപിടിക്കുകയും െചയ്യ ം?

േസലാ.
3എളിയവനുംഅനാഥനും ന്യായം പാലിച്ച െകാടുക്കുവിൻ;
പീഡിതനുംഅഗതിക്കും നീതി നടത്തിെക്കാടുക്കുവിൻ.
4എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും രക്ഷിക്കുവിൻ;
ദുഷ്ടന്മാരുെടകയ്യിൽനിന്ന്അവെരവിടുവിക്കുവിൻ.
5അവർക്ക്അറിവും േബാധവുമില്ല;അവർഇരുട്ടിൽനടക്കുന്നു;
ഭൂമിയുെടഅടിസ്ഥാനങ്ങൾഎല്ലാം ഇളകിയിരിക്കുന്നു.
6 “നിങ്ങൾേദവന്മാർആകുന്നു”എന്നും
“നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ” എന്നും

ഞാൻപറഞ്ഞു.
7എങ്കിലും നിങ്ങൾമനുഷ്യെരേപ്പാെല മരിക്കും;
്രപഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുവെനേപ്പാെലഹതരാകും.
8ൈദവേമ,എഴുേന്നറ്റ് ഭൂമിെയവിധിക്കണേമ;

* 82. 1 ൈദവങ്ങള് എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുെട ദൂതന്മാര ്അെല്ലങ്കില ്സ്വര ്ഗത്തില് ൈദവെത്ത
ആരാധിക്കുന്നവര ്
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അങ്ങ്സകലജനതതികെളയുംഅവകാശമാക്കിെകാള്ള മേല്ലാ.
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ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1ൈദവേമ,നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കരുേത;
ൈദവേമ, മൗനമായുംസ്വസ്ഥമായും ഇരിക്കരുേത.
2ഇതാ,അങ്ങയുെടശ്രതുക്കൾകലഹിക്കുന്നു;
അങ്ങെയെവറുക്കുന്നവർതല ഉയർത്തുന്നു.
3അവർഅങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റ േനെര ഉപായം വിചാരിക്കുകയും
അേങ്ങക്ക്വിലേയറിയവരുെട േനെര ദുരാേലാചനകഴിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
4 “വരുവിൻ, യി്രസാേയൽ ഒരു ജനതയായിരിക്കാത്തവിധം നാം അവെര

മുടിച്ച കളയുക.
അവരുെട േപര് ഇനിആരുംഓർക്കരുത”്എന്ന്അവർപറഞ്ഞു.
5അവർഇങ്ങെനഏകമനേസ്സാെടആേലാചിച്ച ,
അേങ്ങക്കുവിേരാധമായിസഖ്യം െചയ്യന്നു.
6ഏേദാമ്യരുെടയും യിശ്മാേയല്യരുെടയും കൂടാരങ്ങള ം
േമാവാബ്യരുംഹഗര്യരും,
7െഗബാലുംഅേമ്മാനുംഅമാേലക്കും,
െഫലിസ്ത്യേദശവും േസാർനിവാസികള ം;
8അശ്ശ രുംഅവേരാട് േയാജിച്ച ;
അവർ േലാത്തിെന്റ മക്കൾക്ക്സഹായമായിരുന്നു.

േസലാ.
9മിദ്യാന്യേരാട് െചയ്തതുേപാെലഅവേരാടു െചയ്യണേമ;
കീേശാൻേതാട്ടിനരികിൽ വച്ച് സീെസരേയാടും യാബീേനാടും

െചയ്തതുേപാെലതെന്ന.
10അവർഏൻ-േദാരിൽവച്ച് നശിച്ച േപായി;
അവർനിലത്തിന് വളമായിത്തീർന്നു.
11അവരുെടകുലീനന്മാെരഓേരബ,് േസബ്എന്നിവെരേപ്പാെലയും
അവരുെട സകല്രപഭുക്കന്മാെരയും േസബഹ,് സൽമുന്ന

എന്നിവെരേപ്പാെലയുംആക്കണേമ.
12 “നാംൈദവത്തിെന്റനിവാസങ്ങെള
നമുക്ക്അവകാശമാക്കിെക്കാള്ള ക”എന്ന്അവർപറഞ്ഞുവേല്ലാ.
13എെന്റൈദവേമ,അവെരചുഴലിക്കാറ്റിൽ െപാടിേപാെലയും
കാറ്റത്തുപാറുന്നപതിർേപാെലയുംആക്കണേമ.
14വനെത്തദഹിപ്പിക്കുന്നതീേപാെലയും
പർവ്വതങ്ങെളചുട്ട കളയുന്നഅഗ്നിജ്വാലേപാെലയും
15അങ്ങയുെട െകാടുങ്കാറ്റ െകാണ്ട്അവെരപിന്തുടരണേമ;
അങ്ങയുെട ചുഴലിക്കാറ്റ െകാണ്ട്അവെര ്രഭമിപ്പിക്കണേമ.
16യേഹാേവ,അവർതിരുനാമെത്തഅേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങ്അവരുെട മുഖെത്തലജ്ജാപൂർണ്ണമാക്കണേമ.
17അവർഎേന്നക്കും ലജ്ജിച്ച് ്രഭമിക്കുകയും
നാണിച്ച് നശിച്ച േപാകുകയും െചയ്യെട്ട.
18അങ്ങെനഅവർയേഹാവഎന്ന് നാമമുള്ളഅങ്ങ് മാ്രതം
സർവ്വഭൂമിക്കും മീെതഅത്യ ന്നതൻഎന്ന്അറിയും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ഗത്ഥ്യരാഗത്തിൽ; േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാേവ,
തിരുനിവാസംഎ്രത മേനാഹരം!
2എെന്റഉള്ളംയേഹാവയുെട ്രപാകാരങ്ങെളവാഞ്ഛിച്ച േമാഹാലസ്യെപ്പട്ട

േപാകുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയവും എെന്റ മാംസവും ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത േനാക്കി

േഘാഷിക്കുന്നു.
3 കുരികിൽ ഒരു വീടും, മീവൽപക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂടും

കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ രാജാവും എെന്റ ൈദവവുമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ,

അവിടുെത്തയാഗപീഠങ്ങെളതെന്ന.
4അങ്ങയുെടആലയത്തിൽവസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവർഅങ്ങെയനിത്യംസ്തുതിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും.

േസലാ.
5ബലംഅങ്ങയിൽഉള്ളമനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ;
ഇങ്ങെനയുള്ളവരുെട മനസ്സിൽസീേയാനിേലക്കുള്ളെപരുവഴികൾ ഉണ്ട്.
6 കണ്ണ നീർ താഴ്വരയിൽകൂടി കടക്കുേമ്പാൾ അവർ അതിെന

ജലാശയമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.
മുന്മഴയാൽഅത്അനു്രഗഹപൂർണ്ണമായിത്തീരുന്നു.
7അവർ േമല്ക്കുേമൽബലം ്രപാപിക്കുന്നു;
എല്ലാവരുംസീേയാനിൽൈദവസന്നിധിയിൽ െചെന്നത്തുന്നു.
8ൈസന്യങ്ങള െടൈദവമായയേഹാേവ,എെന്റ ്രപാർത്ഥനേകൾക്കണേമ;
യാേക്കാബിെന്റൈദവേമ, െചവിെക്കാള്ളണേമ.

േസലാ.
9ഞങ്ങള െടപരിചയായൈദവേമ, േനാക്കണേമ;
അങ്ങയുെടഅഭിഷിക്തെന്റമുഖെത്തകടാക്ഷിക്കണേമ;
10അങ്ങയുെട ്രപാകാരങ്ങളിൽകഴിക്കുന്നഒരു ദിവസം
േവെറആയിരം ദിവസേത്തക്കാൾഉത്തമമല്ലേയാ?;
ദുഷ്ടന്മാരുെടകൂടാരങ്ങളിൽവസിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
എെന്റൈദവത്തിെന്റആലയത്തിൽവാതിൽകാവല്ക്കാരനായിരിക്കുന്നതാണ്

എനിക്ക്ഏെറഇഷ്ടം.
11യേഹാവയായൈദവംസൂര്യനും പരിചയുംആകുന്നു;
യേഹാവകൃപയും മഹത്വവും നല്കുന്നു;
േനർബുദ്ധിേയാെട നടക്കുന്നവർക്ക്അവിടുന്ന് ഒരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല.
12ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാേവ,
അങ്ങയിൽആ്രശയിക്കുന്നമനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.

85
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,അങ്ങ്അങ്ങയുെട േദശെത്തകടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
യാേക്കാബിെന്റ ്രപവാസികെള മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
2അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റഅകൃത്യംഅവിടുന്ന് േമാചിച്ച ;
അവരുെട പാപംസകലവുംഅവിടുന്ന് മൂടിക്കളഞ്ഞു.

േസലാ.
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3 അങ്ങയുെട േ്രകാധത്തിെന്റ ഭയാനകതയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന്
പിന്മാറിയിരിക്കുന്നു.

4ഞങ്ങള െട രക്ഷയുെടൈദവേമ,ഞങ്ങെളയഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തണേമ;
ഞങ്ങേളാടുള്ളഅങ്ങയുെട നീരസം മതിയാക്കണേമ.
5അവിടുന്ന്സദാകാലവുംഞങ്ങേളാട് േകാപിക്കുേമാ?
തലമുറതലമുറേയാളംഅങ്ങയുെട േകാപം നിലനില ്ക്കുേമാ?
6അങ്ങയുെട ജനംഅങ്ങയിൽആനന്ദിേക്കണ്ടതിന്
അവിടുന്ന്ഞങ്ങെളവീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയില്ലേയാ?
7യേഹാേവ,ഞങ്ങേളാട് ദയകാണിക്കണേമ;
അവിടുെത്തരക്ഷഞങ്ങൾക്ക് നല്കണേമ.
8യേഹാവയായൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യന്നത്ഞാൻ േകൾക്കും;
ൈദവം തെന്റ ജനത്തിനും തെന്റ ഭക്തന്മാർക്കും സമാധാനം അരുള ം.

അവർ േഭാഷത്തത്തിേലക്ക് വീണ്ടും തിരിയാതിരിക്കെട്ട.
9തിരുമഹത്വം നമ്മുെട േദശത്തിൽവസിേക്കണ്ടതിന്
ൈദവത്തിെന്റരക്ഷതെന്റഭക്തന്മാർക്ക്സമീപമായിരിക്കുന്നു,നിശ്ചയം.
10ദയയും വിശ്വസ്തതയും തമ്മിൽഎതിേരറ്റിരിക്കുന്നു.
നീതിയുംസമാധാനവും തമ്മിൽചുംബിച്ചിരിക്കുന്നു.
11വിശ്വസ്തത ഭൂമിയിൽനിന്ന് മുളയ്ക്കുന്നു;
നീതിസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േനാക്കുന്നു.
12യേഹാവനന്മനല്കുകയും
നമ്മുെട േദശം വിളവ് തരുകയും െചയ്യ ം.
13നീതിൈദവത്തിന് മുമ്പായി നടക്കുകയും
അവിടുെത്തകാൽചുവടുകൾനമുക്ക് പാതയാകുകയും െചയ്യ ം.

86
ദാവീദിെന്റ ഒരു ്രപാർത്ഥന.
1യേഹാേവ, െചവി ചായിക്കണേമ;എനിക്കുത്തരമരുളണേമ;
ഞാൻഎളിയവനും ദരി്രദനുംആകുന്നു.
2എെന്റ ്രപാണെനകാക്കണേമ;
ഞാൻഅങ്ങയുെട ഭക്തനാകുന്നുവേല്ലാ;
എെന്റൈദവേമ,അങ്ങയിൽആ്രശയിക്കുന്നഅടിയെന രക്ഷിക്കണേമ.
3കർത്താേവ,എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;
ഇടവിടാെതഞാൻഅങ്ങേയാട് നിലവിളിക്കുന്നു.
4അടിയെന്റ ഉള്ളെത്തസേന്താഷിപ്പിക്കണേമ;
യേഹാേവ,അങ്ങയിേലക്ക്ഞാൻഎെന്റഉള്ളം ഉയർത്തുന്നു.
5കർത്താേവ,അവിടുന്ന് നല്ലവനുംക്ഷമിക്കുന്നവനും
അങ്ങേയാട്അേപക്ഷിക്കുന്നഎല്ലാവേരാടും മഹാദയാലുവുംആകുന്നു.
6യേഹാേവ,എെന്റ ്രപാർത്ഥനെചവിെക്കാള്ളണേമ;
എെന്റയാചനകൾ ്രശദ്ധിക്കണേമ.
7അവിടുന്ന്എനിക്ക് ഉത്തരമരുള കയാൽ
എെന്റകഷ്ടദിവസത്തിൽഞാൻഅങ്ങെയവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു.
8കർത്താേവ, േദവന്മാരിൽഅേങ്ങക്ക്തുല്യനായിആരുമില്ല.
അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികൾക്കുതുല്യമായി ഒരു ്രപവൃത്തിയുമില്ല.
9 കർത്താേവ, അവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ സകലജനതതികള ം തിരുമുമ്പിൽ

വന്ന് നമസ്കരിക്കും;
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അവർഅങ്ങയുെട നാമെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തും.
10അവിടുന്ന് വലിയവനുംഅത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നവനുമല്ലേയാ?;
അവിടുന്ന് മാ്രതംൈദവമാകുന്നു.
11യേഹാേവ,അങ്ങയുെട വഴിഎെന്നപഠിപ്പിക്കണെമ;
എന്നാൽഞാൻഅങ്ങയുെടസത്യത്തിൽനടക്കും;
അങ്ങയുെട നാമെത്ത ഭയെപ്പടുവാൻ എെന്റ ഹൃദയെത്ത

ഏകാ്രഗമാക്കണേമ.
12എെന്റൈദവമായ കർത്താേവ,ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട അങ്ങെയ

സ്തുതിക്കും;
അങ്ങയുെട നാമെത്തഎേന്നക്കും മഹത്വെപ്പടുത്തും.
13എേന്നാടുള്ളഅങ്ങയുെട ദയവലിയതാണേല്ലാ;
അവിടുന്ന് എെന്റ ്രപാണെന പാതാളത്തിെന്റ ആഴത്തിൽ നിന്ന്

രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
14ൈദവേമ,അഹങ്കാരികൾഎേന്നാട് എതിർത്തിരിക്കുന്നു.
നീചന്മാരുെടകൂട്ടംഎനിക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു.
അവർഅങ്ങെയ ്രശദ്ധിക്കുന്നതുമില്ല.
15കർത്താേവ,അങ്ങ്കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞൈദവമാകുന്നു;
ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻതെന്ന.
16എന്നിേലക്കുതിരിഞ്ഞ്എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;
അങ്ങയുെട ദാസന്അങ്ങയുെടശക്തിതന്ന്,
അങ്ങയുെട ദാസിയുെട പു്രതെന രക്ഷിക്കണേമ.
17എെന്നെവറുക്കുന്നവർകണ്ട് ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന്
നന്മയ്ക്കായി ഒരുഅടയാളംഎനിക്ക് തരണേമ;
യേഹാേവ,അവിടുന്ന്എെന്നസഹായിച്ച്ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

87
േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരുസങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1യേഹാവതെന്റനഗരെത്തവിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
2യേഹാവസീേയാെന്റപടിവാതിലുകെള,
യാേക്കാബിെന്റസകലനിവാസങ്ങെളക്കാള ംഅധികംസ്േനഹിക്കുന്നു.
3 ൈദവത്തിെന്റ നഗരേമ, നിെന്നക്കുറിച്ച് മഹത്ത്വമുള്ള കാര്യങ്ങൾ

അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.
േസലാ.

4 ഞാൻ എെന്റ പരിചയക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ രഹബിെനയും
ബാേബലിെനയും െഫലിസ്ത്യർ, േസാർ, കൂശ് എന്നിവെരയും കുറിച്ച്
്രപസ്താവിക്കും; “ഇവൻഅവിെട ജനിച്ച .

5ഇവനുംഅവനുംഅവിെട ജനിച്ച ”എന്ന്സീേയാെനക്കുറിച്ച് പറയും;
അത്യ ന്നതൻതെന്നഅതിെനസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
6യേഹാവവംശങ്ങെളഎഴുതുേമ്പാൾ:
“ഇവൻഅവിെട ജനിച്ച ”എന്നിങ്ങെനഎണ്ണ ം

േസലാ.
7 “എെന്റഉറവുകൾഎല്ലാംൈദവത്തിൽആകുന്നു”എന്ന്
സംഗീതക്കാരും നൃത്തം െചയ്യന്നവരും ഒരുേപാെലപറയും.
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ഒരു ഗീതം; േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീർത്തനം; സംഗീത്രപമാണിക്ക;്
മഹലത്ത് രാഗത്തിൽ ്രപതിഗാനത്തിനായി; എ്രസാഹ്യനായ േഹമാെന്റ ഒരു
ധ്യാനം.
1എെന്റരക്ഷയുെടൈദവമായയേഹാേവ,
ഞാൻരാവും പകലും തിരുസന്നിധിയിൽനിലവിളിക്കുന്നു;
2എെന്റ ്രപാർത്ഥനതിരുമുൻപിൽവരുമാറാകെട്ട;
എെന്റനിലവിളിക്കു െചവി ചായിക്കണേമ.
3എെന്റ ്രപാണൻകഷ്ടതെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എെന്റജീവൻപാതാളേത്താട് സമീപിക്കുന്നു.
4കുഴിയിൽഇറങ്ങുന്നവരുെടകൂട്ടത്തിൽഎെന്നഎണ്ണിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻബലഹീനനായ മനുഷ്യെനേപ്പാെലയാകുന്നു.
5 ശവക്കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഹതന്മാെരേപ്പാെല എെന്ന മരിച്ചവരുെട

കൂട്ടത്തിൽഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവെരഅങ്ങ് പിെന്നഓർക്കുന്നില്ല;
അവർഅങ്ങയുെടൈകയിൽനിന്ന് േഛദിക്കെപ്പട്ട േപായിരിക്കുന്നു.
6 അങ്ങ് എെന്ന ഏറ്റവും താണകുഴിയിലും ഇരുട്ടിലും ആഴങ്ങളിലും

ഇട്ടിരിക്കുന്നു.
7അങ്ങയുെട േ്രകാധംഎനിക്ക് ഭാരമായിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെടഎല്ലാതിരകള ംെകാണ്ട്അവിടുന്ന്എെന്നവലച്ചിരിക്കുന്നു.

േസലാ.
8എെന്റപരിചയക്കാെരഅവിടുന്ന്എേന്നാട്അകറ്റി,
അവർക്ക്എേന്നാട് െവറുപ്പായിരിക്കുന്നു;
പുറത്തിറങ്ങുവാൻകഴിയാത്തവിധംഎെന്നഅടച്ചിരിക്കുന്നു.
9എെന്റകണ്ണ്കഷ്ടതേഹതുവായിക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു;
യേഹാേവ,ഞാൻദിവസം്രപതിഅങ്ങെയവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുകയും
എെന്റൈകകെളഅങ്ങയിേലക്ക് മലർത്തുകയും െചയ്യന്നു.
10അവിടുന്ന് മരിച്ചവർക്ക് േവണ്ടിഅത്ഭുതങ്ങൾെചയ്യ േമാ?
മൃതന്മാർഎഴുേന്നറ്റ്അങ്ങെയസ്തുതിക്കുേമാ?

േസലാ.
11ശവക്കുഴിയിൽഅങ്ങയുെട ദയെയയും
വിനാശത്തിൽഅങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതെയയും വർണ്ണിക്കുേമാ?
12അന്ധകാരത്തിൽഅങ്ങയുെടഅത്ഭുതങ്ങള ം
വിസ്മൃതിയുെട േദശത്ത്അങ്ങയുെട നീതിയും െവളിെപ്പടുേമാ?
13എന്നാൽയേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങേയാട് നിലവിളിക്കുന്നു;
രാവിെലഎെന്റ ്രപാർത്ഥനതിരുസന്നിധിയിൽവരുന്നു.
14യേഹാേവ,അവിടുന്ന്എെന്റ ്രപാണെനതള്ളിക്കളയുന്നെതന്തിന?്
അങ്ങയുെട മുഖെത്തഎനിക്ക് മറയ്ക്കുന്നതുംഎന്തിന?്
15ബാല്യംമുതൽഞാൻഅരിഷ്ടനും മൃത്രപായനുംആകുന്നു;
ഞാൻഅങ്ങയുെട ഭീകരതകൾസഹിച്ച് വലഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
16അങ്ങയുെട ഉ്രഗേകാപംഎെന്റമീെതകവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ഭീകരതഎെന്നസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.
17അവഇടവിടാെത െവള്ളംേപാെലഎെന്നചുറ്റ ന്നു;
അവഒരുേപാെലഎെന്നവളയുന്നു.
18സ്േനഹിതെനയുംകൂട്ടാളിെയയുംഅവിടുന്ന്എേന്നാട്അകറ്റിയിരിക്കുന്നു;
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എെന്റസ്േനഹിതന്മാർഅന്ധകാരമേ്രത.

89
എ്രസാഹ്യനായഏഥാെന്റഒരു ധ്യാനം.
1യേഹാവയുെടകൃപകെളക്കുറിച്ച്ഞാൻഎേന്നക്കും പാടും;
തലമുറതലമുറേയാളം എെന്റ വായ്െകാണ്ട് അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതെയ

അറിയിക്കും.
2 “ദയഎേന്നക്കും ഉറച്ച നില്ക്കും”എന്ന്ഞാൻപറയുന്നു;
അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതെയഅങ്ങ്സ്വർഗ്ഗത്തിൽസ്ഥിരമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
3എെന്റവൃതേനാട്ഞാൻഒരു നിയമവും
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാട് സത്യവും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
4 “നിെന്റസന്തതിെയഞാൻഎേന്നക്കുംസ്ഥിരെപ്പടുത്തും;
നിെന്റസിംഹാസനെത്തതലമുറതലമുറേയാളം ഉറപ്പിക്കും”.

േസലാ.
5യേഹാേവ,സ്വർഗ്ഗംഅങ്ങയുെടഅത്ഭുതങ്ങെളയും
വിശുദ്ധന്മാരുെടസഭയിൽഅങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതെയയും വർണ്ണിക്കും.
6സ്വർഗ്ഗത്തിൽയേഹാവേയാട് സദൃശനായവൻആര്?
േദവപു്രതന്മാരിൽയേഹാവയ്ക്ക് തുല്യനായവൻആർ?
7ൈദവംവിശുദ്ധന്മാരുെടസംഘത്തിൽഏറ്റവും ഭയെപ്പേടണ്ടവനും
അവിടുെത്തചുറ്റ മുള്ളഎല്ലാവരും ഭയെപ്പടുവാൻ േയാഗ്യനുംആകുന്നു.
8 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങെയ േപാെല ബലവാൻ

ആരാണുള്ളത?്
യേഹാേവ,അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതഅങ്ങെയചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.
9അങ്ങ്സമു്രദത്തിെന്റഗർവ്വെത്തഅടക്കിവാഴുന്നു;
അതിെലതിരകൾെപാങ്ങുേമ്പാൾഅങ്ങ്അവെയഅമർത്തുന്നു.
10അങ്ങ് രഹബിെന* ഒരുഹതെനേപ്പാെലതകർത്തു;
അങ്ങയുെട ബലമുള്ള ഭുജംെകാണ്ട് അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കെള

ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു.
11ആകാശംനിനക്കുള്ളത,് ഭൂമിയുംഅേങ്ങക്കുള്ളത;്
ഭൂതലവുംഅതിെന്റപൂർണ്ണതയുംഅങ്ങ്സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
12ദക്ഷിേണാത്തരദിക്കുകെളഅങ്ങ്സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു;
താേബാരും† െഹർേമ്മാനും‡അങ്ങയുെട നാമത്തിൽആനന്ദിക്കുന്നു;
13അങ്ങയുെട ഭുജം വീര്യമുള്ളത;്
അങ്ങയുെടൈകബലമുള്ളതുംഅങ്ങയുെടവലൈങ്കഉന്നതവുംആകുന്നു.
14നീതിയുംന്യായവുംഅങ്ങയുെടസിംഹാസനത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനമാകുന്നു;
ദയയും വിശ്വസ്തതയുംഅേങ്ങക്കു മുമ്പായി നടക്കുന്നു.
15ജയേഘാഷം§അറിയുന്നജനം ഭാഗ്യമുള്ളത;്
യേഹാേവ,അവർഅങ്ങയുെട മുഖ്രപകാശത്തിൽനടക്കും.
16അവർഇടവിടാെതഅങ്ങയുെട നാമത്തിൽ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുന്നു;

* 89. 10 രഹബിെന രഹബ് എന്നത് െകാണ്ട് ഇവിെട അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത് പുരാണ കടല ്
പാമ്പിെനയാണ്. † 89. 12 താേബാരും താേബാര് , ഗലീല തടാകത്തിെന്റ െതേക്ക അറ്റത്തിനു
പടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി െചയ്യന്ന 555 മീറ്റര ് ഉയരമുള്ള ഒരു പര് വ്വതമാണ.് ‡ 89. 12
െഹർേമ്മാനും െഹര ്േമ്മാന ്പര് വതംഗലീലതടാകത്തിനുവടക്കുകിഴക്ക് 75കിേലാമീറ്റര ്ദൂരത്തിലായി
സ്ഥിതിെചയ്യന്നു.അതിെന്റഉയരംഏകേദശം 8940അടിയാണ് § 89. 15 ജയേഘാഷംൈദവെത്ത
ആരാധിക്കുേമ്പാള ്ഉണ്ടാക്കെപ്പടുന്നസ്തുതിയുെടശബ്ദം
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അങ്ങയുെട നീതിയിൽഅവർ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.
17അങ്ങ്അവരുെടബലത്തിെന്റമഹത്ത്വമാകുന്നു;
അങ്ങയുെട ്രപസാദത്താൽഞങ്ങള െടശക്തി*ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.
18നമ്മുെട പരിചയേഹാവയ്ക്കുള്ളതും
നമ്മുെട രാജാവ് യി്രസാേയലിെന്റപരിശുദ്ധനുള്ളവനുംആകുന്നു.
19അന്ന്അങ്ങ് ദർശനത്തിൽഅങ്ങയുെട ഭക്തന്മാേരാട്അരുളിെച്ചയ്തത;്
“ഞാൻവീരനായ ഒരുവന്സഹായം നല്കുകയും
ജനത്തിൽനിന്ന് ഒരു വൃതെന ഉയർത്തുകയും െചയ്തു.
20ഞാൻഎെന്റദാസനായ ദാവീദിെനകെണ്ടത്തി;
എെന്റവിശുദ്ധൈതലംെകാണ്ട്അവെനഅഭിേഷകം െചയ്തു.
21എെന്റൈകഅവേനാടുകൂടിസ്ഥിരമായിരിക്കും;
എെന്റഭുജംഅവെനബലെപ്പടുത്തും.
22ശ്രതുഅവെന േതാല്പിക്കുകയില്ല;
വഷളൻഅവെനപീഡിപ്പിക്കുകയും ഇല്ല.
23ഞാൻഅവെന്റൈവരികെളഅവെന്റമുമ്പിൽതകർക്കും;
അവെനെവറുക്കുന്നവെരസംഹരിക്കും,
24എന്നാൽഎെന്റവിശ്വസ്തതയും ദയയുംഅവേനാടുകൂടി ഇരിക്കും;
എെന്റനാമത്തിൽഅവെന്റെകാമ്പ് ഉയർന്നിരിക്കും.
25അവെന്റൈകഞാൻസമു്രദത്തിേന്മലും
അവെന്റവലൈങ്കനദികള െടേമലും നീട്ട മാറാക്കും.
26അവൻഎേന്നാട:് ‘അങ്ങ്എെന്റപിതാവ,്എെന്റൈദവം,
എെന്റരക്ഷയുെട പാറ’എന്നിങ്ങെനവിളിച്ച പറയും.
27ഞാൻഅവെനആദ്യജാതനും
ഭൂരാജാക്കന്മാരിൽ േ്രശഷ്ഠനുമാക്കും.
28ഞാൻഅവന്എെന്റ ദയഎേന്നക്കുംകാണിക്കും;
എെന്റനിയമംഅവനുേവണ്ടിസ്ഥിരമായി നില്ക്കും.
29ഞാൻഅവെന്റസന്തതിെയശാശ്വതമായും
അവെന്റസിംഹാസനെത്തആകാശമുള്ളകാലേത്താളവും നിലനിർത്തും.
30അവെന്റപു്രതന്മാർഎെന്റന്യായ്രപമാണം ഉേപക്ഷിക്കുകയും
എെന്റവിധികൾഅനുസരിച്ച നടക്കാതിരിക്കുകയും
31എെന്റചട്ടങ്ങൾലംഘിക്കുകയും
എെന്റകല്പനകൾ ്രപമാണിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ
32ഞാൻഅവരുെട ലംഘനെത്തവടിെകാണ്ടും
അവരുെടഅകൃത്യെത്തദണ്ഡനംെകാണ്ടുംസന്ദർശിക്കും.
33എങ്കിലുംഎെന്റ ദയഞാൻഅവനിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുകയില്ല;
എെന്റവിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുകയുമില്ല.
34ഞാൻഎെന്റനിയമം ലംഘിക്കുകേയാ
എെന്റ അധരങ്ങളിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടതിന് മാറ്റം വരുത്തുകേയാ

െചയ്യ കയില്ല.
35ഞാൻഒരിക്കൽഎെന്റവിശുദ്ധിയിൽസത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു;
ദാവീദിേനാട്ഞാൻ േഭാഷ്കുപറയുകയില്ല.
36അവെന്റസന്തതിശാശ്വതമായും

* 89. 17 ശക്തി-െകാമ്പ്
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അവെന്റസിംഹാസനംഎെന്റമുമ്പിൽസൂര്യെനേപ്പാെലയും ഇരിക്കും.
37അത് ച്രന്ദെനേപ്പാെലയും
ആകാശത്തിെലവിശ്വസ്തസാക്ഷിെയേപ്പാെലയും
എേന്നക്കുംസ്ഥിരമായിരിക്കും”.

േസലാ.
38 എങ്കിലും അങ്ങ് ഉേപക്ഷിച്ച് തള്ളിക്കളയുകയും അങ്ങയുെട

അഭിഷിക്തേനാട് േകാപിക്കുകയും െചയ്തു.
39അങ്ങയുെട ദാസേനാടുള്ളനിയമെത്തഅങ്ങ്തള്ളിക്കളഞ്ഞു;
അവെന്റകിരീടെത്തഅങ്ങ്നിലത്തിട്ട്അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
40അങ്ങ്അവെന്റ േവലിഎല്ലാം െപാളിച്ച ;
അവെന്റ േകാട്ടകെളയും ഇടിച്ച കളഞ്ഞു.
41വഴിേപാകുന്നഎല്ലാവരുംഅവെന െകാള്ളയിടുന്നു;
തെന്റഅയല്ക്കാർക്ക്അവൻനിന്ദആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
42അങ്ങ്അവെന്റൈവരികള െട വലംൈകഉയർത്തി;
അവെന്റസകലശ്രതുക്കെളയുംസേന്താഷിപ്പിച്ച .
43അവെന്റവാളിെന്റവായ്ത്തലഅങ്ങ് മടക്കി;
യുദ്ധത്തിൽഅവെനനില് ക്കുമാറാക്കിയതുമില്ല.
44അവെന്റ േതജസ്സ†്അങ്ങ്ഇല്ലാെതയാക്കി;
അവെന്റസിംഹാസനം നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട .
45അവെന്റയൗവനെത്തഅങ്ങ്ചുരുക്കി;
അങ്ങ്അവെനലജ്ജെകാണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു.

േസലാ.
46യേഹാേവ,അങ്ങ്നിത്യം മറഞ്ഞുകളയുന്നതും
അങ്ങയുെട േ്രകാധം തീേപാെലജ്വലിക്കുന്നതുംഎ്രതേത്താളം?
47എെന്റആയുസ്സ്എ്രതചുരുക്കംഎന്ന്ഓർക്കണേമ;
എന്ത് വ്യർത്ഥതയ്ക്കായിഅങ്ങ് മനുഷ്യപു്രതന്മാെര ഒെക്കയുംസൃഷ്ടിച്ച ?
48ജീവിച്ചിരുന്ന് മരണംകാണാെതയിരിക്കുന്നമനുഷ്യൻആര്?
തെന്റ ്രപാണെനപാതാളത്തിെന്റകയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവനുംആരാണ?്

േസലാ.
49കർത്താേവ,അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതയിൽഅവിടുന്ന് ദാവീദിേനാട്
സത്യംെചയ്തഅങ്ങയുെട പുരാതനകൃപകൾഎവിെട?
50കർത്താേവ,അടിയങ്ങള െട നിന്ദഓർക്കണേമ;
എെന്റ മാർവ്വിടത്തിൽഞാൻ സകല ജനതതിയുെടയും നിന്ദ വഹിക്കുന്നതു

തെന്ന.
51യേഹാേവ,അങ്ങയുെടശ്രതുക്കൾനിന്ദിക്കുന്നുവേല്ലാ;
അവർഅങ്ങയുെടഅഭിഷിക്തെന്റകാലടികെളനിന്ദിക്കുന്നു.
52യേഹാവഎന്നുെമേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.ആേമൻ,ആേമൻ.

നാലാം പുസ്തകം

90
ൈദവപുരുഷനായ േമാെശയുെട ഒരു ്രപാർത്ഥന.
1 കർത്താേവ, അവിടുന്ന് തലമുറതലമുറയായി ഞങ്ങള െട

സേങ്കതമായിരിക്കുന്നു;
2പർവ്വതങ്ങൾഉണ്ടായതിനും
അങ്ങ് ഭൂമിെയയും ഭൂമണ്ഡലെത്തയും നിർമ്മിച്ചതിനും മുൻപ്

† 89. 44 േതജസ്സ്-രാജദണ്ഡ്
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അങ്ങ്അനാദിയായും ശാശ്വതമായുംൈദവംആകുന്നു.
3അങ്ങ് മർത്യെന െപാടിയിേലക്ക് മടങ്ങിേച്ചരുമാറാക്കുന്നു;
“മനുഷ്യപു്രതന്മാേര,തിരിെകവരുവിൻ”എന്നുംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
4ആയിരംസംവത്സരംഅവിടുെത്തദൃഷ്ടിയിൽ
ഇന്നെലകഴിഞ്ഞുേപായ ദിവസംേപാെലയും
രാ്രതിയിെല ഒരു യാമംേപാെലയും മാ്രതംആകുന്നു.
5അവിടുന്ന് മനുഷ്യെര ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു;അവർഉറക്കംേപാെലഅേ്രത;
അവർരാവിെല മുളച്ച വരുന്നപുല്ല േപാെലആകുന്നു.
6അത് രാവിെലതഴച്ച വളരുന്നു;
ൈവകുേന്നരംഅത് വാടി കരിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
7ഞങ്ങൾഅങ്ങയുെട േകാപത്താൽക്ഷയിച്ച ംഅങ്ങയുെട േ്രകാധത്താൽ

്രഭമിച്ച ംേപാകുന്നു.
8അങ്ങ്ഞങ്ങള െടഅകൃത്യങ്ങൾഅങ്ങയുെട മുമ്പിലും
ഞങ്ങള െട രഹസ്യപാപങ്ങൾ അങ്ങയുെട മുഖ്രപകാശത്തിലും

വച്ചിരിക്കുന്നു.
9ഞങ്ങള െടനാള കൾഎല്ലാംഅങ്ങയുെട േ്രകാധത്തിൽകഴിഞ്ഞുേപായി;
ഞങ്ങള െടസംവത്സരങ്ങൾഞങ്ങൾഒരു െനടുവീർപ്പ േപാെലകഴിക്കുന്നു.
10ഞങ്ങള െടആയുഷ്കാലം*എഴുപത്സംവത്സരം;
ഏെറആയാൽഎൺപത;്
അതിെന്റ ്രപതാപം ്രപയാസവും ദുഃഖവുമേ്രത;
അത് േവഗംതീരുകയുംഞങ്ങൾപറന്നു േപാകുകയും െചയ്യന്നു.
11 അങ്ങെയ ഭയെപ്പടുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങയുെട േകാപത്തിെന്റ

ശക്തിെയയും
അങ്ങയുെട േ്രകാധെത്തയും ്രഗഹിക്കുന്നവൻആര്?
12ഞങ്ങൾജ്ഞാനമുള്ളഒരുഹൃദയം ്രപാപിക്കത്തക്കവണ്ണം
ഞങ്ങള െടനാള കെളഎണ്ണ വാൻഞങ്ങെള ഉപേദശിക്കണേമ.
13യേഹാേവ, മടങ്ങിവരണേമ;എ്രതേത്താളംതാമസം?
അടിയങ്ങേളാട് സഹതാപം േതാന്നണേമ.
14കാലത്ത്തെന്നഞങ്ങെളഅവിടുെത്തദയെകാണ്ട് തൃപ്തരാക്കണേമ;
എന്നാൽഞങ്ങള െടആയുഷ്കാലെമല്ലാംഞങ്ങൾേഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും.
15അവിടുന്ന് ഞങ്ങെള േക്ലശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം

അനുഭവിച്ചസംവത്സരങ്ങൾക്കും
തക്കവണ്ണംഞങ്ങെളസേന്താഷിപ്പിക്കണേമ.
16അങ്ങയുെട ദാസന്മാർക്ക്അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തിയും
അവരുെട മക്കൾക്ക്അങ്ങയുെട മഹത്വവും െവളിെപ്പടുമാറാകെട്ട.
17 ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട ്രപസാദം ഞങ്ങള െടേമൽ

ഇരിക്കുമാറാകെട്ട;
ഞങ്ങള െടൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾസാദ്ധ്യമാക്കിതരണേമ;
അേത,ഞങ്ങള െടൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾസാദ്ധ്യമാക്കിതരണേമ.

91
1അത്യ ന്നതനായൈദവത്തിെന്റമറവിൽവസിക്കുകയും
സർവ്വശക്തെന്റനിഴലിൻകീഴിൽവസിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ

* 90. 10 ആയുഷ്കാലം-അഭിമാനം
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2യേഹാവെയക്കുറിച്ച:് “അവിടുന്ന്എെന്റസേങ്കതവും േകാട്ടയും
ഞാൻആ്രശയിക്കുന്നഎെന്റൈദവവും”എന്ന് പറയുന്നു.
3ൈദവംനിെന്ന േവട്ടക്കാരെന്റ െകണിയിൽനിന്നും
മാരകമായ മഹാവ്യാധിയിൽനിന്നും വിടുവിക്കും.
4തെന്റതൂവലുകൾെകാണ്ട് കർത്താവ് നിെന്നമറയ്ക്കും;
അവിടുെത്തചിറകിൻകീഴിൽനീ ശരണം ്രപാപിക്കും;
അവിടുെത്തവിശ്വസ്തതനിനക്ക് പരിചയും കവചവുംആകുന്നു.
5രാ്രതിയിെല ഭീകരതയും
പകൽപറന്നുവരുന്നഅമ്പുകള ം
6ഇരുളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നമഹാവ്യാധിയും
ഉച്ചയ്ക്കു നശിപ്പിക്കുന്നസംഹാരകനും നിെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല.
7നിെന്റവശത്ത്ആയിരം േപരും
നിെന്റവലത്തുഭാഗത്ത് പതിനായിരംേപരും വീഴാം,
എങ്കിലും ഇെതാന്നും നിേന്നാട്അടുത്തുവരുകയില്ല.
8നിെന്റകണ്ണ െകാണ്ട്തെന്നനീ േനാക്കി ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ്രപതിഫലം

കാണും.
9എെന്റസേങ്കതമായയേഹാവെയ,
അത്യ ന്നതനായവെനത്തെന്ന, നീ നിെന്റ വാസസ്ഥലമാക്കി

ഇരിക്കുന്നതിനാൽ,
10ഒരുഅനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കുകയില്ല;
ഒരുബാധയും നിെന്റകൂടാരത്തിന്അടുത്തുവരുകയില്ല.
11നിെന്റഎല്ലാവഴികളിലും നിെന്നകാേക്കണ്ടതിന്
കർത്താവ് നിെന്നക്കുറിച്ച് തെന്റ ദൂതന്മാേരാട് കല്പിക്കും;
12നിെന്റകാൽകല്ലിൽതട്ടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവർനിെന്നൈകകളിൽവഹിച്ച െകാള്ള ം.
13സിംഹെത്തയുംഅണലിെയയും നീ ചവിട്ട ം;
ബാലസിംഹെത്തയും െപരുമ്പാമ്പിെനയും നീ െമതിച്ച കളയും.
14 “അവൻ സ്േനഹപൂർവം എേന്നാട് പറ്റിയിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ അവെന

വിടുവിക്കും;
അവൻഎെന്റനാമെത്തഅറിയുകയാൽഞാൻഅവെന ഉയർത്തും.
15അവൻഎെന്നവിളിച്ചേപക്ഷിക്കും;ഞാൻഅവന് ഉത്തരമരുള ം;
കഷ്ടകാലത്ത്ഞാൻഅവേനാടുകൂടി ഇരിക്കും;
ഞാൻഅവെനവിടുവിച്ച് മഹത്വീകരിക്കും.
16ദീർഘായുസ്സ െകാണ്ട്ഞാൻഅവെനതൃപ്തനാക്കും;
എെന്റരക്ഷെയഅവന് കാണിച്ച െകാടുക്കും.

92
ശബത്ത്നാളിനുള്ളഒരു ഗീതം; ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാവയ്ക്ക്സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നതും
അത്യ ന്നതനായയേഹാേവ,അങ്ങയുെട നാമെത്തകീർത്തിക്കുന്നതും
2പത്തുകമ്പിയുള്ളവാദി്രതം െകാണ്ടും വീണെകാണ്ടും
ഗംഭീരസ്വരമുള്ളകിന്നരം െകാണ്ടും
3രാവിെലഅങ്ങയുെട ദയയും
രാ്രതിയിൽഅങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതയും വർണ്ണിക്കുന്നതും നല്ലത.്
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4 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തിെകാണ്ട് അങ്ങ് എെന്ന
സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;

ഞാൻ അങ്ങയുെട ൈകകള െട ്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച്
േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുന്നു.

5യേഹാേവ,അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികൾഎ്രതമാ്രതം വലിയവയാകുന്നു!
അങ്ങയുെട വിചാരങ്ങൾഅത്യന്തംഅഗാധമായവതെന്ന.
6ബുദ്ധിഹീനനായ മനുഷ്യൻഅത്അറിയുന്നില്ല;
മൂഢൻഅത് ്രഗഹിക്കുന്നതും ഇല്ല.
7ദുഷ്ടന്മാർ പുല്ല േപാെല മുളയ്ക്കുന്നതും
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവെരല്ലാം തഴയ്ക്കുന്നതും
എേന്നക്കും നശിച്ച േപാേകണ്ടതിനാകുന്നു.
8യേഹാേവ,അവിടുന്ന്എേന്നക്കുംഅത്യ ന്നതനാകുന്നു.
9യേഹാേവ, ഇതാ,അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കൾ, ഇതാ,അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കൾ

നശിച്ച േപാകുന്നു;
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നഏവരും ചിതറിേപ്പാകും.
10 എങ്കിലും എെന്റ ശക്തി* അങ്ങ് കാട്ട േപാത്തിെന്റ ശക്തിക്ക് തുല്യം†

ഉയർത്തുന്നു;
നീഎെന്നസേന്താഷംെകാണ്ട്അനു്രഗഹിക്കുന്നു‡.
11എെന്റകണ്ണ്എെന്റശ്രതുക്കള െട പതനംകണ്ടു;
എെന്റെചവിഎേന്നാട് എതിർക്കുന്നദുഷ്കർമ്മികെളക്കുറിച്ച് േകട്ട .
12നീതിമാൻമാർ പനേപാെലതഴയ്ക്കും;
െലബാേനാനിെല േദവദാരുേപാെലവളരും.
13യേഹാവതെന്റആലയത്തിൽനട്ടിരിക്കുന്നഇവർ
നമ്മുെടൈദവത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിൽതഴച്ച വളരും.
14വാർദ്ധക്യത്തിലുംഅവർഫലംകായിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും;
അവർപുഷ്ടിവച്ച ം പച്ചപിടിച്ച ം ഇരിക്കും.
15യേഹാവ േനരുള്ളവൻ,കർത്താവ് എെന്റപാറ,ൈദവത്തിൽനീതിേകടില്ല

എന്ന് കാണിേക്കണ്ടതിന് തെന്ന.

93
1യേഹാവവാഴുന്നു;അവിടുന്ന് മഹിമ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു;
യേഹാവശക്തിെകാണ്ട്അര മുറുക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഭൂേലാകം ഇളകാെത ഉറച്ച നില്ക്കുന്നു.
2അങ്ങയുെടസിംഹാസനം പുരാതനേമസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
അങ്ങ്അനാദിയായുള്ളവൻതെന്ന.
3യേഹാേവ, ്രപവാഹങ്ങൾഉയർത്തുന്നു;
്രപവാഹങ്ങൾശബ്ദം ഉയർത്തുന്നു;
്രപവാഹങ്ങൾതിരമാലകൾഉയർത്തുന്നു.
4 സമു്രദത്തിെല വൻതിരകള െട ശബ്ദെത്തക്കാള ം െപരുെവള്ളങ്ങള െട

മുഴക്കെത്തക്കാള ം
ഉയരത്തിൽയേഹാവ മഹിമയുള്ളവൻ.
5അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങൾഎ്രതയും ഉറപ്പ ള്ളവ;
യേഹാേവ,വിശുദ്ധിഅങ്ങയുെടആലയെത്തഎേന്നക്കുംഅലങ്കരിക്കുന്നു.
* 92. 10 ശക്തി െകാമ്പ് † 92. 10 ശക്തിക്ക് തുല്യം െകാമ്പ് േപാെല ‡ 92. 10 നീ എെന്ന
സേന്താഷംെകാണ്ട്അനു്രഗഹിക്കുന്നു പുതിയഎണ്ണഎെന്നേതപ്പിക്കുന്നു
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94
1 ്രപതികാരത്തിെന്റൈദവമായയേഹാേവ,
്രപതികാരം െചയ്യ വാൻ അധികാരമുള്ള ൈദവേമ, നിെന്റ േ്രകാധം

്രപദര ്ശിപ്പിേക്കണേമ*.
2ഭൂമിയുെട ന്യായാധിപതിേയഎഴുേന്നല്ക്കണേമ;
ഡംഭികൾക്ക്അങ്ങ് ്രപതികാരം െചയ്യണേമ.
3യേഹാേവ, ദുഷ്ടന്മാർഎ്രതേത്താളം,
ദുഷ്ടന്മാർഎ്രതേത്താളം േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും?
4അവർധാർഷ്ട്യേത്താെടശകാരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു;
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നഏവരും വമ്പ് പറയുന്നു.
5യേഹാേവ,അവർഅങ്ങയുെട ജനെത്തതകർത്തുകളയുന്നു;
അങ്ങയുെടഅവകാശെത്തപീഡിപ്പിക്കുന്നു.
6അവർവിധവെയയും പരേദശിെയയും െകാല്ല ന്നു;
അനാഥെരഅവർഹിംസിക്കുന്നു.
7 “യേഹാവകാണുകയില്ല;
യാേക്കാബിെന്റൈദവം ്രഗഹിക്കുകയില്ല”എന്ന്അവർപറയുന്നു.
8ജനത്തിൽബുദ്ധിഹീനേര,ചിന്തിച്ച െകാൾവിൻ;
േഭാഷന്മാേര,നിങ്ങൾക്ക്എേപ്പാൾബുദ്ധി ഉദിക്കും?
9െചവിെയനട്ടവൻ േകൾക്കുകയില്ലേയാ?
കണ്ണ് നിർമ്മിച്ചവൻകാണുകയില്ലേയാ?
10ജനതതികള െട േമൽശിക്ഷണംനടത്തുന്നവൻശാസിക്കുകയില്ലേയാ?
അവൻമനുഷ്യർക്ക്ജ്ഞാനം ഉപേദശിച്ച െകാടുക്കുന്നില്ലേയാ?
11മനുഷ്യരുെട വിചാരങ്ങൾമായഎന്ന് യേഹാവഅറിയുന്നു.
12യേഹാേവ, ദുഷ്ടെന മറവു െചയ്യ വാൻകുഴി കുഴിക്കുേവാളം
അനർത്ഥദിവസത്തിൽവി്രശമം നൽേകണ്ടതിന്
13അങ്ങ്ശിക്ഷിക്കുകയുംഅങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം
ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യന്നമനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.
14യേഹാവതെന്റജനെത്തതള്ളിക്കളയുകയില്ല;
തെന്റഅവകാശെത്തൈകവിടുകയുമില്ല.
15നീതിപൂർവമായന്യായവിധികൾ മടങ്ങിവരും;
പരമാർത്ഥഹൃദയമുള്ളവെരല്ലാംഅതിേനാട് േയാജിക്കും.
16ദുഷ്കർമ്മികൾെക്കതിെരആര്എനിക്ക് േവണ്ടിഎഴുേന്നല്ക്കും?
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവേരാട് ആര് എനിക്ക് േവണ്ടി

എതിർത്തുനില്ക്കും?
17യേഹാവഎനിക്ക്സഹായമായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
എെന്റ ്രപാണൻ േവഗം മൗനവാസം െചയ്യ മായിരുന്നു.
18 “എെന്റകാൽവഴുതുന്നു”എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞേപ്പാൾ
യേഹാേവ,അങ്ങയുെട ദയഎെന്നതാങ്ങി.
19എെന്റഉള്ളിൽആകുലചിന്തകൾെപരുകുേമ്പാൾ
അങ്ങയിൽനിന്നുള്ളആശ്വാസംഎെന്റ ്രപാണെനതണുപ്പിക്കുന്നു.
20നിയമം മൂലം തിന്മയ്ക്ക് വഴിെയാരുക്കുന്ന
ദുഷ്ടസിംഹാസനത്തിന്അങ്ങേയാട് സഖ്യം ഉണ്ടാകുേമാ?
21നീതിമാെന്റ ്രപാണന് വിേരാധമായിഅവർകൂട്ടം കൂടുന്നു;

* 94. 1 ൈദവേമ,നിെന്റ േ്രകാധം ്രപദര ്ശിപ്പിേക്കണേമൈദവേമ, ്രപകാശിക്കണേമ
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നിരപരാധിെയഅവർശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നു.
22എങ്കിലും യേഹാവഎനിക്ക് രക്ഷാേഗാപുരവും
എെന്റശരണൈശലവുംഎെന്റൈദവവുംആകുന്നു.
23 ൈദവം അവരുെട നീതിേകട് െകാണ്ട് തെന്ന അവരുെട േമൽ

ശിക്ഷവരുത്തും;
അവരുെട ദുഷ്ടതയിൽതെന്നഅവെരസംഹരിക്കും;
നമ്മുെടൈദവമായയേഹാവഅവെര േഛദിച്ച കളയും.

95
1വരുവിൻ,നാം യേഹാവയ്ക്കു പാടുക;
നമ്മുെട രക്ഷയുെട പാറയ്ക്ക്ആനന്ദേത്താെടആർപ്പിടുക.
2നാംസ്േതാ്രതേത്താെടതിരുസന്നിധിയിൽ െചല്ല ക;
സങ്കീർത്തനങ്ങേളാെടൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക േഘാഷിക്കുക.
3യേഹാവ മഹാൈദവമേല്ലാ;
അവിടുന്ന്സകലേദവന്മാർക്കും മീെത മഹാരാജാവു തെന്ന.
4ഭൂമിയുെടഅേധാഭാഗങ്ങൾകർത്താവിെന്റകയ്യിൽആകുന്നു;
പർവ്വതങ്ങള െടശിഖരങ്ങള ംഅവിടുേത്തയ്ക്കുള്ളവ.
5സമു്രദംഅവിടുേത്തതാണ്;ൈദവംഅതിെന ഉണ്ടാക്കി;
കരെയയുംഅവിടുെത്തൈകകൾമനഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
6വരുവിൻ,നാം വണങ്ങിനമസ്കരിക്കുക;
നെമ്മനിർമ്മിച്ചയേഹാവയുെട മുമ്പിൽ മുട്ട കുത്തുക.
7അവിടുന്ന് നമ്മുെടൈദവമാകുന്നു;
നാേമാ അവിടുന്ന് േമയിക്കുന്ന ജനവും അവിടുെത്ത ൈകകളിെല

ആടുകള ം തെന്ന.
8ഇന്ന് നിങ്ങൾൈദവത്തിെന്റശബ്ദം േകൾക്കുന്നുഎങ്കിൽ,
െമരീബ*യിെലേപ്പാെലയും മരുഭൂമിയിൽ മസ്സാ†നാളിെലേപ്പാെലയും
നിങ്ങള െടഹൃദയംകഠിനമാക്കരുത.്
9അവിെടവച്ച് നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർഎെന്നപരീക്ഷിച്ച ;
എെന്റ ്രപവൃത്തിഅവർകണ്ടിട്ട ംഎെന്നേശാധന െചയ്തു.
10നാല്പത് വർഷംഞാൻആതലമുറെയക്കുറിച്ച് ദു:ഖിച്ച .
“അവർെതറ്റിേപ്പാകുന്നഹൃദയമുള്ളഒരു ജനംഎന്നും
എെന്റകല ്പ്പനകെളഅനുസരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര ്‡”എന്നുംഞാൻപറഞ്ഞു.
11 “ആകയാൽഅവർഎെന്റസ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിക്കുകയില്ല”എന്ന്
ഞാൻഎെന്റ േ്രകാധത്തിൽസത്യംെചയ്തു.

96
1യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയപാട്ട് പാടുവിൻ;
സകലഭൂവാസികള േമ,യേഹാവയ്ക്ക് പാടുവിൻ.
2യേഹാവയ്ക്കു പാടിഅവിടുെത്തനാമെത്തവാഴ്ത്തുവിൻ;
നാൾേതാറുംഅവിടുെത്തരക്ഷ ്രപസിദ്ധമാക്കുവിൻ.
3ജനതതികള െടഇടയിൽൈദവത്തിെന്റമഹത്വവും
സകലവംശങ്ങള െടയും ഇടയിൽൈദവത്തിെന്റഅത്ഭുതങ്ങള ം വിളംബരം

െചയ്യ വിൻ.
* 95. 8 െമരീബ-കലഹം † 95. 8 മസ്സാ-പരീക്ഷ, പുറപ്പാടു 17:1-7,സംഖ്യ 20:1-13,ആവര് ത്തനം
6:16, 33:8 േനാക്കുക ‡ 95. 10 എെന്റ കല് പ്പനകെള അനുസരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര ്എെന്റ വഴികൾ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർ
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4യേഹാവവലിയവനുംസ്തുതികൾക്ക്ഏറ്റവും േയാഗ്യനുംആകുന്നു;
അവിടുന്ന്സകലേദവന്മാെരക്കാള ം ഭയെപ്പടുവാൻ േയാഗ്യൻ.
5ജനതകള െട േദവന്മാെരാെക്കയും മിഥ്യാമൂർത്തികളേ്രത;
യേഹാവേയാആകാശെത്തഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
6ബഹുമാനവും േതജസ്സ ംഅവിടുെത്തമുമ്പിലും
ബലവും േശാഭയുംഅവിടുെത്തവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലും ഉണ്ട.്
7ജനതകള െടകുലങ്ങേള,യേഹാവയ്ക്ക് െകാടുക്കുവിൻ;
മഹത്വവുംബലവും യേഹാവയ്ക്ക് െകാടുക്കുവിൻ.
8യേഹാവയ്ക്ക്അവിടുെത്തനാമത്തിന്തക്കതായമഹത്വംെകാടുക്കുവിൻ;
തിരുമുൽകാഴ്ചയുമായിഅവിടുെത്ത ്രപാകാരങ്ങളിൽ െചല്ല വിൻ.
9വിശുദ്ധിയുെടഅലങ്കാരേത്താെടയേഹാവെയനമസ്കരിക്കുവിൻ;
സകലഭൂവാസികള േമ,അവിടുെത്തമുമ്പിൽനടുങ്ങുവിൻ.
10 “യേഹാവവാഴുന്നു;
ഭൂേലാകവും ഇളകാെത ഉറച്ച നില്ക്കുന്നു;അവിടുന്ന് ജനതകെള േനേരാെട

വിധിക്കും”എന്ന് ജനതകള െടഇടയിൽപറയുവിൻ.
11ആകാശംസേന്താഷിക്കുകയും ഭൂമിആനന്ദിക്കുകയും
സമു്രദവുംഅതിലുള്ളതുംആർത്തു േഘാഷിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.
12വയലുംഅതിലുള്ളസകലവുംആഹ്ലാദിക്കെട്ട;
അേപ്പാൾ കാട്ടിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള ം യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ

ഉല്ലസിച്ച േഘാഷിക്കും.
13യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽതെന്ന;
ൈദവംവരുന്നുവേല്ലാ;ൈദവം ഭൂമിെയവിധിക്കുവാൻവരുന്നു;
കർത്താവ് ഭൂേലാകെത്ത നീതിേയാടും ജനതതികെള വിശ്വസ്തതേയാടും

കൂടി വിധിക്കും.

97
1യേഹാവവാഴുന്നു; ഭൂമി േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കെട്ട;
ദ്വീപസമൂഹവുംസേന്താഷിക്കെട്ട.
2 േമഘവുംഅന്ധകാരവുംൈദവത്തിെന്റചുറ്റ ം ഇരിക്കുന്നു;
നീതിയും ന്യായവും െകാണ്ട്ൈദവം ഭരിക്കുന്നു*.
3തീഅവിടുെത്തമുമ്പായി േപാകുന്നു;
ചുറ്റ മുള്ളഅവിടുെത്തൈവരികെള ദഹിപ്പിക്കുന്നു.
4ൈദവത്തിെന്റമിന്നലുകൾ ഭൂതലെത്ത ്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു;
ഭൂമിഅത് കണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നു.
5 യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ, സർവ്വഭൂമിയുെടയും കർത്താവിെന്റ

സന്നിധിയിൽ,
പർവ്വതങ്ങൾെമഴുകുേപാെല ഉരുകുന്നു.
6ആകാശംൈദവത്തിെന്റനീതി ്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു;
സകലജനതകള ംഅവിടുെത്തമഹത്വം കാണുന്നു.
7 വി്രഗഹങ്ങെള േസവിക്കുകയും ബിംബങ്ങളിൽ ്രപശംസിക്കുകയും

െചയ്യന്നവെരല്ലാം ലജ്ജിച്ച േപാകും;
ൈദവങ്ങള ്എന്ന് വിളിക്കെപ്പടുന്നവേര†,ൈദവെത്തനമസ്കരിക്കുവിൻ.

* 97. 2 നീതിയും ന്യായവും െകാണ്ട് ൈദവം ഭരിക്കുന്നു നീതിയും ന്യായവും ൈദവത്തിെന്റ
സിംഹാസനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു † 97. 7 ൈദവങ്ങള ്എന്ന് വിളിക്കെപ്പടുന്നവേര
സകലേദവന്മാരുേമ,ൈദവെത്തനമസ്കരിക്കുവിൻ
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8സീേയാൻ േകട്ട സേന്താഷിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ന്യായവിധികൾ േഹതുവായി െയഹൂദാപു്രതിമാർ

േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു.
9യേഹാേവ,അവിടുന്ന്സർവ്വഭൂമിക്കും മീെതഅത്യ ന്നതൻ;
സകലേദവന്മാർക്കും മീെത ഉയർന്നവൻതെന്ന.
10യേഹാവതിന്മ െവറുക്കുന്നവെരസ്േനഹിക്കുന്നു‡;
കർത്താവ് തെന്റ ഭക്തന്മാരുെട ്രപാണെനകാക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്ന്അവെരവിടുവിക്കുന്നു.
11 നീതിമാന് െവളിച്ചം ്രപകാശിക്കുന്നു§ പരമാർത്ഥഹൃദയമുള്ളവർക്ക്

സേന്താഷവും ഉദിക്കും.
12നീതിമാന്മാേര,യേഹാവയിൽസേന്താഷിക്കുവിൻ;
കർത്താവിെന്റവിശുദ്ധനാമത്തിന*്സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ.

98
ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയപാട്ട പാടുവിൻ;
അവിടുന്ന്അത്ഭുതകാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടുെത്തവലങ്കയ്യ ംഅവിടുെത്തവിശുദ്ധഭുജവും
അവിടുന്ന് ജയം േനടിയിരിക്കുന്നു.
2യേഹാവ തെന്റ രക്ഷഅറിയിച്ച ം ജനതകള െട കാഴ്ചയിൽ തെന്റ നീതി

െവളിെപ്പടുത്തിയുമിരിക്കുന്നു.
3 ൈദവം യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടുള്ള തെന്റ ദയയും വിശ്വസ്തതയും

ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഭൂമിയുെട അറുതികളിലുള്ളവരും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷ

കണ്ടിരിക്കുന്നു.
4സകലഭൂവാസികള േമ,യേഹാവയ്ക്ക്ആർപ്പിടുവിൻ;
ആനന്ദേഘാഷേത്താെടകീർത്തനം െചയ്യ വിൻ.
5കിന്നരേത്താെടയേഹാവയ്ക്കുകീർത്തനം െചയ്യ വിൻ;
കിന്നരേത്താടുംസംഗീതസ്വരേത്താടും കൂടി തെന്ന.
6 െകാമ്പും കാഹളവും ഊതി രാജാവായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ

േഘാഷിക്കുവിൻ!
7സമു്രദവുംഅതിലുള്ളതും
ഭൂതലവുംഅതിൽവസിക്കുന്നവരുംആരവം മുഴക്കെട്ട.
8നദികൾൈകെകാട്ടെട്ട;
പർവ്വതങ്ങൾഒരുേപാെലയേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഉല്ലസിച്ച േഘാഷിക്കെട്ട.
9കർത്താവ് ഭൂമിെയന്യായം വിധിക്കുവാൻവരുന്നു;
ഭൂേലാകെത്തനീതിേയാടും ജനതകെള േനേരാടുംകൂടി വിധിക്കും.

99
1യേഹാവവാഴുന്നു;ജനതതികൾവിറയ്ക്കെട്ട;
അവിടുന്ന് െകരൂബുകള െട മീെതവസിക്കുന്നു; ഭൂമി കുലുങ്ങെട്ട.
2യേഹാവസീേയാനിൽവലിയവനും

‡ 97. 10 യേഹാവ തിന്മ െവറുക്കുന്നവെര സ്േനഹിക്കുന്നു യേഹാവെയസ്േനഹിക്കുന്നവേര, തിന്മ
െവറുക്കുവിൻ § 97. 11 നീതിമാന് െവളിച്ചം ്രപകാശിക്കുന്നു നീതിമാന് െവളിച്ചം വിതക്കെപ്പടുന്നു
* 97. 12 കർത്താവിെന്റവിശുദ്ധനാമത്തിന് കർത്താവിെന്റഓര് മ്മയ്ക്ക് 
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സകലജനതകൾക്കും മീെത ഉന്നതനുംആകുന്നു.
3 “ൈദവം പരിശുദ്ധൻ”എന്നിങ്ങെന
അവർഅങ്ങയുെട മഹത്തും ഭയങ്കരവുമായനാമെത്തസ്തുതിക്കെട്ട.
4ബലവാനായ രാജാവ് ന്യായെത്തഇഷ്ടെപ്പടുന്നു *
അങ്ങ്നീതിെയസ്ഥിരെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു;
അങ്ങ്യാേക്കാബിൽനീതിയും ന്യായവും നടത്തിയിരിക്കുന്നു.
5നമ്മുെടൈദവമായയേഹാവെയപുകഴ്ത്തുവിൻ;
അവിടുെത്തപാദപീഠത്തിങ്കൽനമസ്കരിക്കുവിൻ;
അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധൻആകുന്നു.
6 േമാെശയുംഅഹേരാനും കർത്താവിെന്റപുേരാഹിതന്മാരായിരുന്നു,
കർത്താവിെന്റനാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവരിൽശമൂേവലും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇവർയേഹാവേയാട്അേപക്ഷിച്ച ;അവിടുന്ന്അവർക്ക് ഉത്തരമരുളി.
7 േമഘസ്തംഭത്തിൽനിന്ന്അവിടുന്ന്അവേരാട് സംസാരിച്ച ;
അവർ ൈദവത്തിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങള ം അവിടുന്ന് െകാടുത്ത ചട്ടവും

്രപമാണിച്ച .
8ഞങ്ങള െടൈദവമായയേഹാേവ,അവിടുന്ന്അവർക്കുത്തരമരുളി;
അങ്ങ് അവേരാട് ക്ഷമ കാണിക്കുന്ന ൈദവം എങ്കിലും അവരുെട

്രപവൃത്തികൾക്ക്തക്കവണ്ണംന്യായം വിധിക്കുന്നവനുംആയിരുന്നു.
9നമ്മുെടൈദവമായയേഹാവെയപുകഴ്ത്തുവിൻ;
അവിടുെത്തവിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽനമസ്കരിക്കുവിൻ;
നമ്മുെടൈദവമായയേഹാവപരിശുദ്ധനല്ലേയാ?.

100
ഒരുസ്േതാ്രതസങ്കീർത്തനം.
1സകലഭൂവാസികള േമ,യേഹാവയ്ക്ക്ആർപ്പിടുവിൻ.
2സേന്താഷേത്താെടയേഹാവെയ േസവിക്കുവിൻ;
സംഗീതേത്താെടഅവിടുെത്തസന്നിധിയിൽവരുവിൻ.
3യേഹാവതെന്നൈദവംഎന്നറിയുവിൻ;
അവിടുന്ന് നെമ്മഉണ്ടാക്കി;നാംൈദവത്തിനുള്ളവർആകുന്നു;
അവിടുെത്തജനവുംഅവിടുന്ന് േമയിക്കുന്നആടുകള ംതെന്ന.
4 അവിടുെത്ത വാതിലുകളിൽ സ്േതാ്രതേത്താടും അവിടുെത്ത

്രപാകാരങ്ങളിൽസ്തുതിേയാടും കൂടിവരുവിൻ;
ൈദവത്തിന്സ്േതാ്രതം െചയ്ത്അവിടുെത്തനാമെത്തവാഴ്ത്തുവിൻ.
5യേഹാവനല്ലവനല്ലേയാ,
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത;്
അവിടുെത്തവിശ്വസ്തതതലമുറതലമുറയായി നിലനില്ക്കുന്നു.

101
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ഞാൻദയെയയും ന്യായെത്തയുംകുറിച്ച് പാടും;
യേഹാേവ,ഞാൻഅേങ്ങക്ക്കീർത്തനംപാടും.
2ഞാൻനിഷ്കളങ്കമാർഗ്ഗത്തിൽ ്രശദ്ധെവക്കും;
എേപ്പാൾഅങ്ങ്എെന്റഅടുക്കൽവരും?
ഞാൻഎെന്റവീട്ടിൽനിഷ്കളങ്കഹൃദയേത്താെട െപരുമാറും.

* 99. 4 ബലവാനായ രാജാവ് ന്യായെത്ത ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു യാേഹാവയാകുന്ന രാജാവ് ബലവാനും
ന്യായെത്തഇഷ്ടെപ്പടുന്നുവനുമാകുന്നു
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3ഞാൻഒരു നീചകാര്യവുംഎെന്റകണ്ണിന് മുമ്പിൽവയ്ക്കുകയില്ല;
്രകമം െകട്ടവരുെട ്രപവൃത്തിഞാൻെവറുക്കുന്നു;
ഞാൻഅതിൽപങ്കുേചരുകയില്ല.
4വ്രകഹൃദയംഎേന്നാട്അകന്നിരിക്കും;
ദുഷ്ടതഞാൻഅറിയുകയില്ല.
5കൂട്ട കാരെനക്കുറിച്ച് ഏഷണി പറയുന്നവെനഞാൻനശിപ്പിക്കും;
ഉന്നതഭാവവും നിഗളഹൃദയവും ഉള്ളവെനഞാൻസഹിക്കുകയില്ല.
6 േദശത്തിെലവിശ്വസ്തന്മാർഎേന്നാടുകൂടി വസിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റകണ്ണ കൾഅവെരഅേന്വഷിക്കുന്നു;
നിഷ്കളങ്കമാർഗ്ഗത്തിൽനടക്കുന്നവൻഎെന്നശു്രശൂഷിക്കും.
7വഞ്ചനെചയ്യന്നവൻഎെന്റവീട്ടിൽവസിക്കുകയില്ല;
േഭാഷ്ക് പറയുന്നവൻഎെന്റമുമ്പിൽ ഉറച്ച നില്ക്കുകയില്ല.
8 യേഹാവയുെട നഗരത്തിൽനിന്ന് സകല ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാെരയും

േഛദിച്ച കളയും വെര
േദശത്തിെല ദുഷ്ടന്മാെരഎല്ലാംഞാൻ ദിനം്രപതി നശിപ്പിക്കും.

102
അരിഷ്ടെന്റ ്രപാർത്ഥന;അവൻക്ഷീണിച്ച് യേഹാവയുെട മുൻപാെകതെന്റ
സങ്കടം പകരുേമ്പാൾസമർപ്പിച്ചത്.
1യേഹാേവ,എെന്റ ്രപാർത്ഥനേകൾക്കണേമ;
എെന്റനിലവിളി തിരുസന്നിധിയിൽവരുമാറാകെട്ട.
2കഷ്ടദിവസത്തിൽതിരുമുഖംഎനിക്ക് മറയ്ക്കരുേത;
അങ്ങയുെട െചവിഎങ്കേലക്ക് ചായിക്കണേമ;
ഞാൻവിളിക്കുന്നനാളിൽ േവഗത്തിൽഎനിക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ.
3എെന്റനാള കൾപുകേപാെലകഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
എെന്റഅസ്ഥികൾതീെക്കാള്ളിേപാെല െവന്തിരിക്കുന്നു.
4എെന്റഹൃദയംഅരിഞ്ഞപുല്ല േപാെല ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻഭക്ഷണംകഴിക്കുവാൻ മറന്നുേപാകുന്നു.
5 എെന്റ ഞരക്കത്തിെന്റ ഒച്ചനിമിത്തം എെന്റ അസ്ഥികൾ മാംസേത്താടു

പറ്റ ന്നു.
6ഞാൻമരുഭൂമിയിെല േവഴാമ്പൽ* േപാെലആകുന്നു;
ശൂന്യസ്ഥലെത്തമൂങ്ങാേപാെലതെന്ന.
7ഞാൻഉറക്കംഇളച്ചിരിക്കുന്നു;
വീട്ടിന്മുകളിൽതനിച്ചിരിക്കുന്നകുരികിൽ േപാെലആകുന്നു.
8എെന്റശ്രതുക്കൾഇടവിടാെതഎെന്നനിന്ദിക്കുന്നു;
എേന്നാട് ചീറുന്നവർഎെന്റ േപര് െചാല്ലി ശപിക്കുന്നു.
9ഞാൻഅപ്പം േപാെലചാരം തിന്നുന്നു;
എെന്റപാനീയത്തിൽകണ്ണ നീർകലക്കുന്നു;
10അങ്ങയുെട േകാപവും േ്രകാധവും േഹതുവായി തെന്ന;
അങ്ങ്എെന്നഎടുത്ത്എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞുവേല്ലാ.
11എെന്റആയുസ്സിെന്റ ദിനങ്ങള ്ചാഞ്ഞുേപാകുന്നനിഴൽേപാെലയാകുന്നു;
ഞാൻപുല്ല േപാെല ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
12യേഹാേവ,അങ്ങ്എേന്നക്കുമുള്ളവൻ;

* 102. 6 േവഴാമ്പൽകഴുകന ്അെല്ലങ്കില ്മൂങ്ങ
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അങ്ങയുെട നാമം തലമുറതലമുറയായി നിലനില്ക്കുന്നു.
13അങ്ങ്എഴുേന്നറ്റ്സീേയാേനാട് കരുണകാണിക്കും;
അവേളാടു കൃപ കാണിക്കുവാനുള്ള കാലം, അേത, അതിനുള്ള സമയം

വന്നിരിക്കുന്നു.
14അങ്ങയുെട ദാസന്മാർക്ക്അവള െടകല്ല കേളാടു താത്പര്യവും
അവള െട പൂഴിേയാട്അലിവും േതാന്നുന്നു.
15 യേഹാവ സീേയാെന പണിയുകയും തെന്റ മഹത്വത്തിൽ

്രപത്യക്ഷനാകുകയും െചയ്യ ം
16കർത്താവ്അഗതികള െട ്രപാർത്ഥനകടാക്ഷിക്കുകയും
അവരുെട ്രപാർത്ഥനനിരസിക്കാെതയിരിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട്
17ജനതകൾയേഹാവയുെട നാമെത്തയും
ഭൂമിയിെലസകലരാജാക്കന്മാരുംഅങ്ങയുെട മഹത്വെത്തയും ഭയെപ്പടും.
18വരുവാനിരിക്കുന്നതലമുറക്കു േവണ്ടിഇത്എഴുതിവയ്ക്കും;
സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുവാനുള്ളജനംയേഹാവെയസ്തുതിക്കും.
19യേഹാവെയ േസവിക്കുവാൻജനതകള ം രാജ്യങ്ങള ംകൂടിവന്നേപ്പാൾ
20സീേയാനിൽയേഹാവയുെട നാമെത്തയും
െയരൂശേലമിൽഅവിടുെത്തസ്തുതിെയയും ്രപസ്താവിേക്കണ്ടതിനും
21ബദ്ധന്മാരുെടഞരക്കം േകൾക്കുവാനും
മരണത്തിന് നിയമിക്കെപ്പട്ടവെരവിടുവിക്കുവാനും
22യേഹാവ ഉയരത്തിൽ,വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു േനാക്കി;
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഭൂമിെയതൃക്കൺപാർത്തുവേല്ലാ.
23ൈദവംആയുസ്സിെന്റ മധ്യത്തില ്െവച്ച†്എെന്റബലംക്ഷയിപ്പിച്ച ;
അവിടുന്ന്എെന്റനാള കൾചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
24 “എെന്റൈദവേമ,ആയുസ്സിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽഎെന്നഎടുത്തുകളയരുേത”

എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു;
അങ്ങയുെടസംവത്സരങ്ങൾതലമുറതലമുറയായി ഇരിക്കുന്നു.
25പൂർവ്വകാലത്ത്അങ്ങ് ഭൂമിക്ക്അടിസ്ഥാനമിട്ട ;
ആകാശംഅങ്ങയുെടൈകകള െട ്രപവൃത്തിആകുന്നു.
26അവനശിക്കുംഅവിടുന്ന് നിലനില്ക്കും;
അവെയല്ലാം വസ്്രതംേപാെലപഴകിേപ്പാകും;
ഉടുപ്പ േപാെലഅങ്ങ്അവെയമാറ്റ ം;അവമാറിേപ്പാകുകയും െചയ്യ ം.
27അവിടുന്ന്അനന്യനാകുന്നു;
അങ്ങയുെടസംവത്സരങ്ങൾഅവസാനിക്കുകയുമില്ല.
28അങ്ങയുെട ദാസന്മാരുെട മക്കൾനിർഭയം വസിക്കും;
അവരുെടസന്തതിഅങ്ങയുെടസന്നിധിയിൽനിലനില്ക്കും.

103
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
എെന്റസർവ്വാന്തരംഗവുേമ,അവിടുെത്തവിശുദ്ധനാമെത്തവാഴ്ത്തുക.
2എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
അവിടുന്ന് നൽകിയ ഉപകാരങ്ങൾഒന്നും മറക്കരുത.്
3ൈദവംനിെന്റഎല്ലാഅകൃത്യങ്ങള ം േമാചിക്കുന്നു;
നിെന്റസകലേരാഗങ്ങള ംസൗഖ്യമാക്കുന്നു;

† 102. 23 ൈദവംആയുസ്സിെന്റ മധ്യത്തില ്െവച്ച്ൈദവം വഴിയിൽവച്ച്
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4കർത്താവ് നിെന്റജീവെനനാശത്തിൽനിന്ന് വീെണ്ടടുക്കുന്നു;
അവിടുന്ന്സ്േനഹത്താലും കരുണയാലുംഎെന്നഅനു്രഗഹിക്കുന്നു*.
5നിെന്റയൗവനംകഴുകെനേപ്പാെലപുതുക്കെപ്പടുവാനായി
അവിടുന്ന് നിെന്റവാെയനന്മെകാണ്ടുതൃപ്തിെപ്പടുത്തുന്നു.
6യേഹാവസകലപീഡിതന്മാർക്കും േവണ്ടി നീതിയും ന്യായവും നടത്തുന്നു.
7ൈദവംതെന്റവഴികൾ േമാെശെയയും
തെന്റ ്രപവൃത്തികൾയി്രസാേയൽമക്കെളയുംഅറിയിച്ച .
8യേഹാവകരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞവൻആകുന്നു;
ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും ഉള്ളവൻതെന്ന.
9ൈദവംഎല്ലായ്േപാഴും ഭർത്സിക്കുകയില്ല;
എേന്നക്കും േകാപംസൂക്ഷിക്കുകയുമില്ല.
10ൈദവംനമ്മുെട പാപങ്ങൾക്ക്തക്കവണ്ണംനമ്മേളാടു െചയ്യന്നില്ല;
നമ്മുെടഅകൃത്യങ്ങൾക്കുതക്കവണ്ണംനമ്മെളശിക്ഷിക്കുന്നുമില്ല.
11ആകാശം ഭൂമിക്കുമീെത ഉയർന്നിരിക്കുന്നതുേപാെല
അവിടുെത്തദയഅവിടുെത്തഭക്തന്മാേരാട് വലുതായിരിക്കുന്നു.
12ഉദയംഅസ്തമയേത്താട്അകന്നിരിക്കുന്നതുേപാെല
ൈദവം നമ്മുെട ലംഘനങ്ങെളനേമ്മാട്അകറ്റിയിരിക്കുന്നു.
13അപ്പന് മക്കേളാട് കരുണ േതാന്നുന്നതുേപാെല
യേഹാവയ്ക്ക് തെന്റ ഭക്തന്മാേരാട് കരുണ േതാന്നുന്നു.
14കർത്താവ് നമ്മുെട ്രപകൃതംഅറിയുന്നുവേല്ലാ;
നാം േകവലം െപാടി മാ്രതംഎന്ന്അവിടുന്ന്ഓർക്കുന്നു.
15മനുഷ്യെന്റആയുസ്സ് പുല്ല േപാെലയാകുന്നു;
വയലിെലപൂേപാെലഅവൻപൂക്കുന്നു.
16കാറ്റ്അതിേന്മൽഅടിക്കുേമ്പാൾഅത് ഇല്ലാെത േപാകുന്നു;
അത് നിന്നസ്ഥലംപിന്നീട്അതിെനഅറിയുകയുമില്ല.
17യേഹാവയുെട ദയഎന്നുംഎേന്നക്കുംഅവിടുെത്തഭക്തന്മാർക്കും
തെന്റനീതി മക്കള െട മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകും.
18കർത്താവിെന്റനിയമം ്രപമാണിക്കുന്നവർക്കും
അവിടുെത്തകല്പനകൾഓർത്ത്ആചരിക്കുന്നവർക്കും തെന്ന.
19യേഹാവതെന്റസിംഹാസനംസ്വർഗ്ഗത്തിൽസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടുെത്തരാജത്വംസകലെത്തയുംഅടക്കി ഭരിക്കുന്നു.
20 ൈദവത്തിെന്റ വാക്കുകള െട ശബ്ദം േകട്ട് അവിടുെത്ത ആജ്ഞ

അനുസരിക്കുന്നശക്തന്മാരായ
അവിടുെത്തദൂതന്മാേര,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുവിൻ.
21ൈദവത്തിെന്റഇഷ്ടം െചയ്യന്നശു്രശൂഷക്കാരായി
അവിടുെത്തസകലൈസന്യങ്ങള േമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുവിൻ;
22ൈദവത്തിെന്റഅധികാരത്തിെന്റകീഴിലുള്ള
കർത്താ വിെന്റൈകേവലയായഏവരുേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുവിൻ;
എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.

104
1എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;

* 103. 4 അവിടുന്ന് സ്േനഹത്താലും കരുണയാലും എെന്ന അനു്രഗഹിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ദയയും
കരുണയും നിെന്നഅണിയിക്കുന്നു
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എെന്റൈദവമായയേഹാേവ,അങ്ങ്ഏറ്റവും വലിയവൻ;
മഹത്വവും േതജസ്സ ംഅങ്ങ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു;
2വസ്്രതം ധരിക്കുന്നതുേപാെലഅങ്ങ് ്രപകാശം ധരിക്കുന്നു;
തിരശ്ശീലേപാെലഅവിടുന്ന്ആകാശെത്തവിരിക്കുന്നു.
3ൈദവംതെന്റമാളികകള െടതുലാങ്ങൾെവള്ളത്തിേന്മൽനിരത്തുന്നു;
േമഘങ്ങെളതെന്റ േതരാക്കി,കാറ്റിൻചിറകിേന്മൽസഞ്ചരിക്കുന്നു.
4 യേഹാവ കാറ്റ കെള തെന്റ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലെയ തെന്റ

ശു്രശൂഷകന്മാരുംആക്കുന്നു*.
5അവിടുന്ന് ഭൂമി ഒരിക്കലും ഇളകിേപ്പാകാെത
അതിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
6അങ്ങ് ഭൂമിെയവസ്്രതംെകാെണ്ടന്നേപാെലആഴിെകാണ്ടു മൂടി;
െവള്ളംപർവ്വതങ്ങൾക്കു മീെതനിന്നിരുന്നു.
7അവഅങ്ങയുെടശാസനയാൽഓടിേപ്പായി;
അങ്ങയുെടഇടിമുഴക്കത്താൽഅവതിടുക്കത്തിൽനീങ്ങിേപ്പായി -
8മലകൾെപാങ്ങി,താഴ്വരകൾതാണു -
അവിടുന്ന്അവയ്ക്കു നിശ്ചയിച്ചസ്ഥലേത്തക്ക് നീങ്ങിേപ്പായി;
9ഭൂമിെയ മൂടിക്കളയുവാൻ മടങ്ങിവരാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങ്അവയ്ക്ക് ലംഘിക്കാൻകഴിയാത്തഒരുഅതിര് ഇട്ട .
10ൈദവം ഉറവുകെളതാഴ്വരകളിേലക്ക്അയയ്ക്കുന്നു;
അവമലകള െടഇടയിൽകൂടി ഒഴുകുന്നു.
11അവയിൽനിന്ന് വയലിെലസകലമൃഗങ്ങള ംകുടിക്കുന്നു;
കാട്ട കഴുതകൾഅവയുെട ദാഹംതീർക്കുന്നു;
12അവയുെടതീരങ്ങളിൽആകാശത്തിെലപറവകൾവസിക്കുകയും
െകാമ്പുകള െടഇടയിൽപാടുകയും െചയ്യന്നു.
13ൈദവംആകശത്തില ്നിന്ന്† മലകെളനനയ്ക്കുന്നു;
ഭൂമിക്ക്അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികള െടഫലത്താൽതൃപ്തിവരുന്നു.
14അവിടുന്ന് മൃഗങ്ങൾക്ക് പുല്ല ം
മനുഷ്യെന്റ ഉപേയാഗത്തിനായിസസ്യവും മുളപ്പിക്കുന്നു;
15ൈദവം ഭൂമിയിൽനിന്ന്ആഹാരവും
മനുഷ്യെന്റഹൃദയെത്തസേന്താഷിപ്പിക്കുന്നവീഞ്ഞും
അവെന്റമുഖം മിനുക്കുവാൻഎണ്ണയും
മനുഷ്യെന്റഹൃദയെത്തബലെപ്പടുത്തുന്നഅപ്പവും ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നു.
16യേഹാവയുെട വൃക്ഷങ്ങൾക്ക്തൃപ്തിവരുന്നു;
കർത്താവ് നട്ടിട്ട ള്ളെലബാേനാനിെല േദവദാരുക്കൾക്കുതെന്ന.
17അവിെട പക്ഷികൾകൂടുണ്ടാക്കുന്നു;
െപരുഞാറയ്ക്ക്സരളവൃക്ഷങ്ങൾപാർപ്പിടമാകുന്നു.
18ഉയർന്നമലകൾകാട്ടാടുകൾക്കും
പാറകൾകുഴിമുയലുകൾക്കുംസേങ്കതമാകുന്നു.
19കർത്താവ് കാലനിർണ്ണയത്തിനായി ച്രന്ദെനനിയമിച്ച ;
സൂര്യൻതെന്റഅസ്തമയംഅറിയുന്നു.
20അങ്ങ്ഇരുട്ട് വരുത്തുന്നു; രാ്രതി ഉണ്ടാകുന്നു;

* 104. 4 യേഹാവകാറ്റ കെള തെന്റ ദൂതന്മാരുംഅഗ്നിജ്വാലെയതെന്റശു്രശൂഷകന്മാരുംആക്കുന്നു
യേഹാവ കാറ്റ കെള തെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരും അഗ്നിജ്വാലെയ തെന്റ ദൂതന്മാരുംആക്കുന്നു † 104.
13 ൈദവംആകശത്തില് നിന്ന്ൈദവംതെന്റമാളികകളിൽ
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അേപ്പാൾകാട്ട മൃഗങ്ങൾഎല്ലാംസഞ്ചാരംതുടങ്ങുന്നു.
21ബാലസിംഹങ്ങൾഇരയ്ക്കായിഅലറുന്നു;
അവൈദവേത്താട്അവയുെടആഹാരം േചാദിക്കുന്നു.
22സൂര്യൻ ഉദിക്കുേമ്പാൾഅവമടങ്ങുന്നു;
അവയുെട ഗുഹകളിൽ െചന്നുകിടക്കുന്നു.
23മനുഷ്യൻതെന്റപണിക്കായി പുറെപ്പടുന്നു;
സന്ധ്യവെരയുള്ളതെന്റ േവലയ്ക്കായി തെന്ന.
24യേഹാേവ,അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികൾഎ്രത െപരുകിയിരിക്കുന്നു!
ജ്ഞാനേത്താെടഅങ്ങ്അവെയല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ഭൂമിഅങ്ങയുെടസൃഷ്ടികളാൽനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
25വലിപ്പവും വിസ്താരവും ഉള്ളസമു്രദംഅതാകിടക്കുന്നു!
അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന െചറിയതും വലിയതുമായ അസംഖ്യജന്തുക്കൾ

ഉണ്ട.്
26അതിൽകപ്പലുകൾഓടുന്നു;
അതിൽകളിക്കുവാൻഅങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയലിവ്യാഥാൻ‡ ഉണ്ട.്
27തക്കസമയത്ത് ഭക്ഷണംകിേട്ടണ്ടതിന്
ഇവഎല്ലാംഅങ്ങെയകാത്തിരിക്കുന്നു.
28അങ്ങ് െകാടുക്കുന്നത്അവെപറുക്കുന്നു
തൃൈക്കതുറക്കുേമ്പാൾ
അവയ്ക്ക് നന്മെകാണ്ട് തൃപ്തിവരുന്നു.
29തിരുമുഖം മറയ്ക്കുേമ്പാൾഅവ ്രഭമിച്ച േപാകുന്നു;
അങ്ങ്അവയുെടശ്വാസംഎടുക്കുേമ്പാൾ
അവചത്ത് െപാടിയിേലക്ക് തിരിെക േചരുന്നു;
30അങ്ങ്അങ്ങയുെടശ്വാസംഅയയ്ക്കുേമ്പാൾഅവസൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നു;
അങ്ങ് ഭൂമിയുെട മുഖം പുതുക്കുന്നു.
31യേഹാവയുെട മഹത്വംഎേന്നക്കും നിലനില് ക്കെട്ട;
യേഹാവതെന്റ ്രപവൃത്തികളിൽസേന്താഷിക്കെട്ട.
32കർത്താവ് ഭൂമിെയ േനാക്കുന്നു,അത് വിറയ്ക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് മലകെള െതാടുന്നു,അവപുകയുന്നു.
33എെന്റആയുഷ്ക്കാലെമാെക്കയുംഞാൻയേഹാവയ്ക്കു പാടും;
ഞാൻഉള്ളകാലേത്താളംഎെന്റൈദവത്തിന് കീർത്തനംപാടും.
34എെന്റധ്യാനംഅവിടുേത്തയ്ക്ക് ്രപസാദകരമായിരിക്കെട്ട;
ഞാൻയേഹാവയിൽസേന്താഷിക്കും.
35പാപികൾ ഭൂമിയിൽനിന്ന് നശിച്ച േപാകെട്ട;
ദുഷ്ടന്മാർഇല്ലാെതയാകെട്ട;
എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

105
1 യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ; കർത്താവിെന്റ നാമം

വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുവിൻ;
അവിടുെത്ത ്രപവൃത്തികൾജനതകള െടഇടയിൽഅറിയിക്കുവിൻ.
2കർത്താവിന് പാടുവിൻ;ൈദവത്തിന് കീർത്തനംപാടുവിൻ;
അവിടുെത്തസകലഅത്ഭുതങ്ങെളയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവിൻ.
‡ 104. 26 ലിവ്യാഥാൻസങ്കീ: 74:14 േനാക്കുക
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3ൈദവത്തിെന്റവിശുദ്ധനാമത്തിൽ ്രപശംസിക്കുവിൻ;
യേഹാവെയഅേന്വഷിക്കുന്നവരുെടഹൃദയംസേന്താഷിക്കെട്ട.
4യേഹാവെയയുംഅവിടുെത്തബലെത്തയും തിരയുവിൻ;
ൈദവമുഖം ഇടവിടാെതഅേന്വഷിക്കുവിൻ.
5ൈദവത്തിെന്റ ദാസനായഅ്രബാഹാമിെന്റസന്തതിയും
അവിടുന്ന് തിരെഞ്ഞടുത്തയാേക്കാബിെന്റ മക്കള േമ,
6അവിടുന്ന് െചയ്തഅത്ഭുതങ്ങള ംഅവിടുെത്തഅടയാളങ്ങള ം
അവിടുെത്തവായിൽനിന്നുള്ളന്യായവിധികള ംഓർത്തുെകാള്ള വിൻ.
7കർത്താവ് നമ്മുെടൈദവമായയേഹാവയാകുന്നു;
അവിടുെത്തന്യായവിധികൾസർവ്വഭൂമിയിലും ഉണ്ട.്
8കർത്താവ് തെന്റനിയമംശാശ്വതമായും
താൻകല്പിച്ചവചനംആയിരം തലമുറ വെരയുംഓർമ്മിക്കുന്നു.
9ൈദവംഅ്രബാഹാമിേനാട് െചയ്തനിയമവും
യിസ്ഹാക്കിേനാടു െചയ്തസത്യവും തെന്ന.
10ൈദവംഅതിെനയാേക്കാബിന് ഒരു ചട്ടമായും
യി്രസാേയലിന് ഒരു നിത്യനിയമമായും നിയമിച്ച .
11 “നിെന്റഅവകാശത്തിെന്റഓഹരിയായി
ഞാൻനിനക്ക് കനാൻേദശംതരും”എന്നരുളിെച്ചയ്തു.
12 അവർ അന്ന് എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞവരും ആൾബലത്തിൽ

ചുരുങ്ങിയവരും
പരേദശികള ംആയിരുന്നു.
13അവർഒരു ജനതെയവിട്ട് മെറ്റാരു ജനതയുെടഅടുക്കേലക്കും
ഒരു രാജ്യം വിട്ട് മെറ്റാരു ജനത്തിെന്റഅടുക്കേലക്കും േപായിരുന്നു.
14അവെരപീഡിപ്പിക്കുവാൻകർത്താവ്ആെരയുംസമ്മതിച്ചില്ല;
അവരുെട നിമിത്തംൈദവം രാജാക്കന്മാെരശാസിച്ച :
15 “എെന്റഅഭിഷിക്തന്മാെര െതാടരുത,്
എെന്റ ്രപവാചകന്മാർക്ക് ഒരു േദാഷവും െചയ്യരുത”്എന്നുപറഞ്ഞു.
16ൈദവം മി്രസയീമില് ഒരുക്ഷാമം വരുത്തി;
അവന് അവരുെട ഭക്ഷണെമല്ലാം നശിപ്പിച്ച *.
17അവർക്ക് മുമ്പായിഅവിടുന്ന് ഒരുവെനഅയച്ച ;
േയാേസഫിെനഅവർ ദാസനായി വിറ്റ വേല്ലാ.
18യേഹാവയുെട വചനം നിവൃത്തിയാകുകയും
അവിടുെത്തവചനത്താൽഅവന് േശാധനവരുകയും െചയ്യ േവാളം
19അവർഅവെന്റകാലുകൾവിലങ്ങുെകാണ്ട്ബന്ധിക്കുകയും
അവൻഇരിമ്പു ചങ്ങലയിൽകുടുങ്ങുകയും െചയ്തു.
20രാജാവ്ആളയച്ച്അവെനസ്വത്രന്തനാക്കി;
ജനത്തിെന്റഅധിപതിഅവെനവിട്ടയച്ച .
21അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാെരഏതുസമയത്തുംബന്ധനസ്ഥരാക്കുവാനും
അവെന്റമ്രന്തിമാർക്ക്ജ്ഞാനം ഉപേദശിച്ച െകാടുക്കുവാനും
22തെന്റ ഭവനത്തിന്അവെനകർത്താവായും
തെന്റസർവ്വസമ്പത്തിനുംഅധിപതിയായും നിയമിച്ച .
23അേപ്പാൾയി്രസാേയൽഈജിപ്റ്റിേലക്ക് െചന്നു;

* 105. 16 അവന് അവരുെട ഭക്ഷണെമല്ലാം നശിപ്പിച്ച അവന ്എല്ലാധാന്യവും നശിപ്പിച്ച
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യാേക്കാബ്ഹാമിെന്റ േദശത്ത് വന്നു പാർത്തു.
24ൈദവംതെന്റജനെത്തഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും
അവരുെടൈവരികെളക്കാൾഅവെരബലവാന്മാരാക്കുകയും െചയ്തു.
25 തെന്റ ജനെത്ത പകക്കുവാനും തെന്റ ദാസന്മാേരാട് ഉപായം

്രപേയാഗിക്കുവാനും
കർത്താവ്അവരുെടഹൃദയെത്തമറിച്ച കളഞ്ഞു.
26ൈദവംതെന്റ ദാസനായ േമാെശെയയും
താൻതിരെഞ്ഞടുത്തഅഹേരാെനയുംഅയച്ച .
27ഇവർഅവരുെട ഇടയിൽകർത്താവിെന്റഅടയാളങ്ങള ം
ഹാമിെന്റ േദശത്ത്അത്ഭുതങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച .
28ൈദവംഇരുൾഅയച്ച് േദശെത്തഅന്ധകാരത്തിലാക്കി;
മി്രസയീമ്യര ്ൈദവവചനംഅനുസരിച്ചില്ല;
29ൈദവംഅവരുെട െവള്ളം രക്തമാക്കി,
അവരുെട മത്സ്യങ്ങെള െകാന്നുകളഞ്ഞു.
30 അവരുെട േദശത്ത് തവള വ്യാപിച്ച്, രാജാക്കന്മാരുെട

പള്ളിയറകളിൽേപാലും നിറഞ്ഞു.
31ൈദവംകല്പിച്ചേപ്പാൾനായീച്ചയും
അവരുെട േദശം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു;
32കർത്താവ്അവർക്ക് മഴയ്ക്കു പകരംകൽമഴയും
അവരുെട േദശത്ത്അഗ്നിജ്വാലയുംഅയച്ച .
33ൈദവംഅവരുെട മുന്തിരിവള്ളികള ംഅത്തിവൃക്ഷങ്ങള ംതകർത്തു;
അവരുെട േദശെത്തസകലവൃക്ഷങ്ങള ംനശിപ്പിച്ച .
34ൈദവംകല്പിച്ചേപ്പാൾ െവട്ട ക്കിളിയും തുള്ളനുംഅനവധിയായി വന്ന,്
35അവരുെട േദശെത്ത സകലസസ്യങ്ങള ം അവരുെട വയലിെല വിളയും

തിന്നുകളഞ്ഞു.
36ൈദവംഅവരുെട േദശെത്തഎല്ലാകടിഞ്ഞൂലിെനയും
അവരുെടസർവ്വവീര്യത്തിെന്റആദ്യഫലെത്തയുംസംഹരിച്ച .
37ൈദവംഅവെര െവള്ളിേയാടും െപാന്നിേനാടുംകൂടി പുറെപ്പടുവിച്ച ;
അവരുെട േഗാ്രതങ്ങളിൽഒരുബലഹീനനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
38അവർപുറെപ്പട്ടേപ്പാൾഈജിപ്റ്റ് സേന്താഷിച്ച ;
അവെരക്കുറിച്ച ള്ളഭയംഅവരുെട േമൽവീണിരുന്നു.
39കർത്താവ്അവർക്ക് തണലിനായി ഒരു േമഘംവിരിച്ച ;
രാ്രതിയിൽ െവളിച്ചത്തിനായി തീ നിർത്തി.
40അവർ േചാദിച്ചേപ്പാൾൈദവംഅവർക്ക്കാടകെള െകാടുത്തു;
സ്വർഗ്ഗീയേഭാജനംെകാണ്ട്അവർക്ക് തൃപ്തിവരുത്തി.
41ൈദവം പാറ പിളർന്നു, െവള്ളംചാടി പുറെപ്പട്ട ;
അത് ഉണങ്ങിയനിലത്തുകൂടി നദിയായി ഒഴുകി.
42 കർത്താവ് തെന്റ വിശുദ്ധവാഗ്ദത്തെത്തയും തെന്റ ദാസനായ

അ്രബാഹാമിെനയുംഓർത്തു.
43ൈദവംതെന്റജനെത്തസേന്താഷേത്താടും
താൻതിരെഞ്ഞടുത്തവെര േഘാഷേത്താടും കൂടി പുറെപ്പടുവിച്ച .
44അവർതെന്റചട്ടങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുകയും
തെന്റന്യായ്രപമാണങ്ങൾആചരിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന്
45ൈദവംജനതകള െട േദശങ്ങൾഅവർക്ക് െകാടുത്തു;
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അവർവംശങ്ങള െടഅദ്ധ്വാനഫലംൈകവശമാക്കുകയും െചയ്തു.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

106
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
ൈദവംനല്ലവനല്ലേയാ;
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കും ഉള്ളത.്
2യേഹാവയുെട വീര്യ്രപവൃത്തികെളആര് വർണ്ണിക്കും?
അവിടുെത്തസ്തുതിെയപ്പറ്റിഎല്ലാംആര് വിവരിക്കും?
3ന്യായം ്രപമാണിക്കുന്നവരും
എല്ലായ്േപാഴും നീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ.
4യേഹാേവ,അവിടുന്ന് തിരെഞ്ഞടുത്തവരുെട നന്മഞാൻകാേണണ്ടതിനും
അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റസേന്താഷത്തിൽസേന്താഷിേക്കണ്ടതിനും
അങ്ങയുെടഅവകാശേത്താടുകൂടി പുകേഴണ്ടതിനും
5അങ്ങയുെട ജനേത്താടുള്ളകടാക്ഷ്രപകാരംഎെന്നഓർത്ത്,
അങ്ങയുെട രക്ഷെകാണ്ട്എെന്നസന്ദർശിക്കണേമ.
6ഞങ്ങൾഞങ്ങള െടപൂര് വ്വപിതാക്കന്മാെരേപ്പാെലപാപംെചയ്തു;
ഞങ്ങൾഅകൃത്യവും ദുഷ്ടതയും ്രപവർത്തിച്ച .
7 ഞങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് അങ്ങയുെട

അത്ഭുതങ്ങെള ്രഗഹിക്കാെതയും
അങ്ങയുെട മഹാദയെയ ഓർമ്മിക്കാെതയും കടല്ക്കരയിൽ,

െചങ്കടല്ക്കരയിൽവച്ച തെന്ന, മത്സരിച്ച .
8എന്നിട്ട ംൈദവംതെന്റമഹാശക്തി െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടതിന്
തെന്റനാമംനിമിത്തംഅവെര രക്ഷിച്ച .
9ൈദവം െചങ്കടലിെനശാസിച്ച ,അത് ഉണങ്ങിേപ്പായി;
കർത്താവ് അവെര മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി എന്നേപാെല ആഴിയിൽക്കൂടി

നടത്തി.
10പകയ്ക്കുന്നവരുെടൈകയിൽനിന്ന്അവിടുന്ന്അവെര രക്ഷിച്ച ;
ശ്രതുവിെന്റൈകയിൽനിന്ന്അവെരവീെണ്ടടുത്തു.
11െവള്ളംഅവരുെടൈവരികെള മൂടിക്കളഞ്ഞു;
അവരിൽഒരുത്തനും േശഷിച്ചില്ല.
12അേപ്പാൾഅവർഅവിടുെത്തവചനങ്ങൾവിശ്വസിച്ച ;
ൈദവത്തിന്സ്തുതിപാടുകയും െചയ്തു.
13എങ്കിലുംഅവർ േവഗത്തിൽകർത്താവിെന്റ ്രപവൃത്തികെള മറന്നു;
ൈദവത്തിെന്റആേലാചനയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നതുമില്ല.
14മരുഭൂമിയിൽവച്ച്അവർഏറ്റവും േമാഹിച്ച ;
നിർജ്ജന്രപേദശത്ത്അവർൈദവെത്തപരീക്ഷിച്ച .
15അവർഅേപക്ഷിച്ചത്ൈദവംഅവർക്ക് െകാടുത്തു;
എങ്കിലുംഅവരുെട ്രപാണന്ക്ഷയംഅയച്ച .
16പാളയത്തിൽവച്ച്അവർ േമാെശേയാടും
യേഹാവയുെട വിശുദ്ധനായഅഹേരാേനാടുംഅസൂയെപ്പട്ട .
17ഭൂമി പിളർന്ന് ദാഥാെനവിഴുങ്ങി;
അബീരാമിെന്റകൂട്ടെത്തയും മൂടിക്കളഞ്ഞു.
18അവരുെടകൂട്ടത്തിൽതീകത്തി;
അഗ്നിജ്വാല ദുഷ്ടന്മാെര ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
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19അവർ േഹാേരബിൽവച്ച് ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ ഉണ്ടാക്കി;
വാർത്തുണ്ടാക്കിയവി്രഗഹെത്തനമസ്കരിച്ച .
20ഇങ്ങെനഅവർഅവരുെട മഹത്വമായവെന
പുല്ല് തിന്നുന്നകാളേയാട് സദൃശനാക്കി മാറ്റി.
21ഈജിപ്റ്റിൽവലിയകാര്യങ്ങള ം
ഹാമിെന്റ േദശത്ത്അത്ഭുത്രപവൃത്തികള ം
22െചങ്കടലിൽ ഭയങ്കരകാര്യങ്ങള ം െചയ്തവനായ
അവരുെട രക്ഷിതാവായൈദവെത്തഅവർമറന്നു.
23ആകയാൽഅവെരനശിപ്പിക്കുെമന്ന്ൈദവംഅരുളിെച്ചയ്തു;
അവിടുെത്തവൃതനായ േമാെശ േകാപെത്തശമിപ്പിക്കുവാൻ
അവിടുെത്തസന്നിധിയിൽപിളർപ്പിൽനിന്നില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ
ൈദവംഅവെരനശിപ്പിച്ച കളയുമായിരുന്നു.
24അവർമേനാഹരേദശെത്തനിരസിച്ച ;
അവിടുെത്തവചനംവിശ്വസിച്ചതുമില്ല.
25അവർഅവരുെടകൂടാരങ്ങളിൽവച്ച് പിറുപിറുത്തു;
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കാെതയിരുന്നു.
26അതുെകാണ്ട്ൈദവംഅവെര മരുഭൂമിയിൽവീഴിക്കുെമന്നും
അവരുെടസന്തതിെയജനതകള െടഇടയിൽനശിപ്പിക്കുെമന്നും
27അവെര േദശങ്ങളിൽചിതറിച്ച കളയുെമന്നും
അവർക്ക് വിേരാധമായി തെന്റൈകഉയർത്തിസത്യംെചയ്തു.
28അനന്തരംഅവർബാൽ-െപേയാരിേനാട് േചർന്നു;
മരിച്ചവർക്കുള്ളബലികൾതിന്നു.
29ഇങ്ങെനഅവർഅവരുെട ്രകിയകളാൽകർത്താവിെന േകാപിപ്പിച്ച ;
െപെട്ടന്ന്അവർക്ക് ഒരുബാധതട്ടി.
30അേപ്പാൾഫീെനഹാസ്എഴുേന്നറ്റ് ശിക്ഷനടത്തി;
ബാധനിന്നുേപാകുകയും െചയ്തു.
31 അത് തലമുറതലമുറയായി എേന്നക്കും അവന് നീതിയായി

എണ്ണിയിരിക്കുന്നു.
32െമരീബാെവള്ളത്തിങ്കലുംഅവർൈദവെത്തേകാപിപ്പിച്ച ;
അവരുെട നിമിത്തം േമാെശക്കും േദാഷം ഭവിച്ച .
33അവർഅവെന േകാപിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട്
അവൻഅധരങ്ങളാൽഅവിേവകംസംസാരിച്ച േപായി.
34യേഹാവഅവേരാടു കല്പിച്ചതുേപാെല
അവർജനതകെളനശിപ്പിച്ചില്ല.
35അവർൈദവമില്ലാത്തവേരാട്ഇടകലർന്ന്അവരുെട ്രപവൃത്തികൾപഠിച്ച .
36അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെള േസവിച്ച ;
അവഅവർെക്കാരു െകണിയായിത്തീർന്നു.
37തങ്ങള െട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
അവർ ഭൂതങ്ങൾക്ക്ബലികഴിച്ച .
38അവർകുറ്റമില്ലാത്തരക്തം,
പു്രതീപു്രതന്മാരുെട രക്തംതെന്ന, െചാരിഞ്ഞു;
അവെരഅവർകനാന്യവി്രഗഹങ്ങൾക്ക്ബലികഴിച്ച ,
േദശം രക്തപാതകംെകാണ്ട്അശുദ്ധമായിത്തീർന്നു.
39ഇങ്ങെനഅവർഅവരുെട ്രകിയകളാൽമലിനെപ്പട്ട ,
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അവരുെടകർമ്മങ്ങളാൽപരസംഗം െചയ്തു.
40അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട േകാപംതെന്റജനത്തിെന്റ േനെരജ്വലിച്ച ;
ൈദവംതെന്റഅവകാശെത്തെവറുത്തു.
41കർത്താവ്അവെരജനതകള െടകയ്യിൽഏല്പിച്ച ;
അവെര െവറുത്തവർഅവെര ഭരിച്ച .
42അവരുെടശ്രതുക്കൾഅവെര െഞരുക്കി;
അവർഅവർക്ക്കീഴടേങ്ങണ്ടിവന്നു.
43പലേപ്പാഴും കർത്താവ്അവെരവിടുവിച്ച ;
എങ്കിലുംഅവർഅവരുെടആേലാചനയാൽകർത്താവിെന ്രപേകാപിപ്പിച്ച ;
അവരുെടഅകൃത്യം നിമിത്തംഅേധാഗതി ്രപാപിച്ച .
44എന്നാൽഅവരുെട നിലവിളിേകട്ടേപ്പാൾ
കർത്താവ്അവരുെടകഷ്ടതകടാക്ഷിച്ച .
45ൈദവംഅവർക്കുേവണ്ടിതെന്റനിയമംഓർത്തു;
തെന്റമഹാദയയാൽമനസ്സ മാറ്റി.
46അവെരബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപായവർെക്കല്ലാം
അവേരാട് കനിവ് േതാന്നുമാറാക്കി.
47ഞങ്ങള െടൈദവമായയേഹാേവ,ഞങ്ങെളരക്ഷിക്കണേമ;
അവിടുെത്ത വിശുദ്ധനാമത്തിന് സ്േതാ്രതം െചയ്യ വാനും അവിടുെത്ത

സ്തുതിയിൽ ്രപശംസിക്കുവാനും
ജനതകള െടഇടയിൽനിന്ന്ഞങ്ങെള േശഖരിക്കണേമ.
48 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എന്നും എേന്നക്കും

വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട;
ജനെമല്ലാംആേമൻഎന്നുപറയെട്ട.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

അഞ്ചാം പുസ്തകം

107
1യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
ൈദവംനല്ലവനേല്ലാഅവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത!്
2യേഹാവൈവരിയുെടകയ്യിൽനിന്ന് വീെണ്ടടുക്കുകയും
കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വടക്കും കടലിലും ഉള്ള
3 േദശങ്ങളിൽനിന്ന് കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും െചയ്തവരായ
കർത്താവിെന്റവിമുക്തന്മാർഅങ്ങെനപറയെട്ട.
4അവർമരുഭൂമിയിൽജനസഞ്ചാരമില്ലാത്തവഴിയിൽഅലഞ്ഞുനടന്നു;
പാർക്കുവാൻഒരു പട്ടണവുംഅവർകെണ്ടത്തിയില്ല.
5അവർവിശന്നും ദാഹിച്ച ം ഇരുന്നു;
അവരുെട ്രപാണൻഅവരുെട ഉള്ളിൽതളർന്നു.
6അവർഅവരുെടകഷ്ടതയിൽയേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ;
കർത്താവ്അവെരഅവരുെട െഞരുക്കങ്ങളിൽനിന്നു വിടുവിച്ച .
7അവർപാർക്കുവാൻതക്കപട്ടണത്തിൽെചേല്ലണ്ടതിന്
ൈദവംഅവെരശരിയായവഴിയിൽനടത്തി.
8അവർയേഹാവെയഅവിടുെത്തനന്മെയെചാല്ലിയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയ്തഅത്ഭുതങ്ങെള െചാല്ലിയുംസ്തുതിക്കെട്ട.
9കർത്താവ്ആർത്തിയുള്ളവന് തൃപ്തി വരുത്തുകയും
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വിശപ്പ ള്ളവെനനന്മെകാണ്ടു നിറയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നു.
10ൈദവത്തിെന്റവചനങ്ങേളാട് മത്സരിക്കുകയും
അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ ആേലാചന നിരസിക്കുകയും െചയ്ത്

അവർ
ഇരുളിലുംഅന്ധതമസ്സിലും ഇരുന്നു.
11അരിഷ്ടതയാലും ഇരുമ്പുചങ്ങലയാലുംബന്ധിക്കെപ്പട്ടവർ -
12അവരുെടഹൃദയെത്തൈദവംകഷ്ടതെകാണ്ട് താഴ്ത്തി;
അവർഇടറിവീണു;സഹായിക്കുവാൻആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
13അവർഅവരുെടകഷ്ടതയിൽയേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ;
ൈദവംഅവരുെട െഞരുക്കങ്ങളിൽനിന്ന്അവെര രക്ഷിച്ച .
14ൈദവംഅവെരഇരുട്ടിൽനിന്നും മരണനിഴലിൽനിന്നും പുറെപ്പടുവിച്ച ;
അവരുെടബന്ധനങ്ങൾഅറുത്തുകളഞ്ഞു.
15അവർയേഹാവെയ,അവിടുെത്തനന്മെയെചാല്ലിയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയ്തഅത്ഭുതങ്ങെള െചാല്ലിയുംസ്തുതിക്കെട്ട.
16ൈദവംതാ്രമകതകുകൾതകർത്തു,
ഇരിേമ്പാടാമ്പലുകൾമുറിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
17 േഭാഷന്മാർഅവരുെട ലംഘനങ്ങൾേഹതുവായും
തങ്ങള െടഅകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തവും കഷ്ടെപ്പട്ട .
18അവർക്ക്സകലവിധ ഭക്ഷണേത്താടും െവറുപ്പ േതാന്നി;
അവർമരണവാതിലുകേളാട് സമീപിച്ചിരുന്നു.
19അവർഅവരുെടകഷ്ടതയിൽയേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ;
കർത്താവ് അവെരഅവരുെട െഞരുക്കങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച . 20ൈദവം

തെന്റവചനംഅയച്ച്അവെരസൗഖ്യമാക്കി;
അവരുെടകുഴികളിൽനിന്ന്അവെരവിടുവിച്ച .
21അവർയേഹാവെയഅവിടുെത്തനന്മെയെചാല്ലിയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയ്തഅത്ഭുതങ്ങെള െചാല്ലിയുംസ്തുതിക്കെട്ട.
22അവർസ്േതാ്രതയാഗങ്ങൾകഴിക്കുകയും
സംഗീതേത്താടുകൂടി ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികെള വർണ്ണിക്കുകയും

െചയ്യെട്ട.
23കപ്പൽകയറിസമു്രദത്തിൽഓടിയവർ,
െപരുെവള്ളങ്ങളിൽവ്യാപാരം െചയ്തവർ,
24അവർയേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികള ം
ആഴിയിൽകർത്താവിെന്റഅത്ഭുതങ്ങള ംകണ്ടു.
25അവിടുന്ന് കല്പിച്ച് െകാടുങ്കാറ്റടിപ്പിച്ച ,
സമു്രദംഅതിെലതിരകെള െപാങ്ങുമാറാക്കി.
26അവർആകാശത്തിേലക്ക് ഉയർന്നു,
വീണ്ടുംആഴത്തിേലക്ക് താണു,
അവരുെടൈധര്യം കഷ്ടത്താൽഉരുകിേപ്പായി.
27അവർലഹരിപിടിച്ചവെനേപ്പാെലതുള്ളി ചാഞ്ചാടി നടന്നു;
അവരുെടബുദ്ധി െകട്ട േപായിരുന്നു.
28അവർഅവരുെടകഷ്ടതയിൽയേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ;
കർത്താവ്അവെരഅവരുെട െഞരുക്കങ്ങളിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച .
29ൈദവം െകാടുങ്കാറ്റിെനശാന്തമാക്കി;തിരമാലകൾഅടങ്ങി.
30ശാന്തതവന്നതുെകാണ്ട്അവർസേന്താഷിച്ച ;
അവർആ്രഗഹിച്ചതുറമുഖത്ത്കർത്താവ്അവെരഎത്തിച്ച .
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31അവർയേഹാവെയഅവിടുെത്തനന്മെയെചാല്ലിയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയ്തഅത്ഭുതങ്ങെള െചാല്ലിയുംസ്തുതിക്കെട്ട.
32അവർജനത്തിെന്റസഭയിൽഅവിടുെത്തപുകഴ്ത്തുകയും
മൂപ്പന്മാരുെടസംഘത്തിൽഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.
33നിവാസികള െട ദുഷ്ടതനിമിത്തം
ൈദവം നദികെള മരുഭൂമിയും
34നീരുറവുകെളവരണ്ടനിലവും
ഫല്രപദമായ ഭൂമിെയഊഷരനിലവുംആക്കി.
35ൈദവം മരുഭൂമിെയജലതടാകവും
വരണ്ടനിലെത്തനീരുറവുകള ംആക്കി.
36വിശന്നവെരഅവിടുന്ന്അവിെട താമസിപ്പിച്ച ;
അവർവസിക്കുവാൻപട്ടണം ഉണ്ടാക്കുകയും
നിലം വിതയ്ക്കുകയും 37മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ട ണ്ടാക്കുകയും
സമൃദ്ധിയായിഫലങ്ങൾഅനുഭവിക്കുകയും െചയ്തു.
38ൈദവംഅനു്രഗഹിച്ചിട്ട്അവർഅത്യന്തം െപരുകി;
അവരുെട കന്നുകാലികൾ കുറഞ്ഞുേപാകുവാൻ അവിടുന്ന് ഇട

വരുത്തിയില്ല.
39പീഡനവും കഷ്ടതയുംസങ്കടവും േഹതുവായി
അവർപിെന്നയും കുറഞ്ഞുതാണുേപായി.
40ൈദവംശ്രതുക്കെള ഭരിക്കുന്നവരുെട േമൽനിന്ദപകരുകയും
വഴിയില്ലാത്തശൂന്യ്രപേദശത്ത്അവെരഅലയുന്നവരായും െചയ്യന്നു.
41കർത്താവ് ദരി്രദെനപീഡയിൽനിന്നുയർത്തി
അവെന്റകുലങ്ങെളആട്ടിൻകൂട്ടംേപാെലആക്കി.
42 േനരുള്ളവർഇതുകണ്ട്സേന്താഷിക്കും;
നീതിെകട്ടവർഎല്ലാവരും വായ് െപാത്തും.
43ജ്ഞാനമുള്ളവർഇവ ്രശദ്ധിക്കും;
അവർയേഹാവയുെടകൃപകെളക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും.

108
ഒരു ഗീതം; ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ,എെന്റമനസ്സ് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻപാടും;എെന്റഉള്ളംെകാണ്ട്ഞാൻകീർത്തനംപാടും.
2വീണയും കിന്നരവുേമ, ഉണരുവിൻ;
അതിരാവിെലഞാൻതെന്നഉണരും.
3യേഹാേവ,വംശങ്ങള െടഇടയിൽഞാൻഅേങ്ങക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
ജനതകള െട മേദ്ധ്യഞാൻഅേങ്ങക്ക്കീർത്തനംപാടും.
4അങ്ങയുെട ദയആകാശത്തിന് മീെതവലുതാകുന്നു;
അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തത േമഘങ്ങേളാളംഎത്തുന്നു.
5ൈദവേമ,അങ്ങ്ആകാശത്തിനു മീെത ഉയർന്നിരിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട മഹത്വംസർവ്വഭൂമിക്കും മീെതതെന്ന.
6അേങ്ങക്കു ്രപിയമുള്ളവർവിടുവിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
അങ്ങയുെട വലൈങ്കെകാണ്ട് രക്ഷിച്ച്ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ.
7ൈദവംതെന്റവിശുദ്ധിയിൽഅരുളിെച്ചയ്തത:് “ഞാൻആനന്ദേത്താെട
െശേഖമിെനവിഭാഗിച്ച് സുേക്കാത്ത്താഴ്വരെയഅളക്കും.
8ഗിെലയാദ് എനിക്കുള്ളത;് മനെശ്ശയുംഎനിക്കുള്ളത;്
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എ്രഫയീംഎെന്റശിേരാകവചവും െയഹൂദാഎെന്റെചേങ്കാലുംആകുന്നു.
9 േമാവാബ്എനിക്ക് കഴുകുവാനുള്ളപാ്രതം;
ഏേദാമിേന്മൽഞാൻഎെന്റെചരിപ്പ് എറിയും;
െഫലിസ്ത്യേദശത്തിേന്മൽഞാൻജയേഘാഷംെകാള്ള ം”.
10ഉറപ്പ ള്ളനഗരത്തിേലക്ക്എെന്നആര് െകാണ്ടുേപാകും?
ഏേദാമിേലക്ക്എെന്നആര് വഴിനടത്തും?
11ൈദവേമ,അങ്ങ്ഞങ്ങെളതള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേയാ?
ൈദവേമ,അങ്ങ്ഞങ്ങള െടൈസന്യങ്ങേളാടുകൂടി പുറെപ്പടുന്നതുമില്ല.
12ൈവരിയുെട േനെരഞങ്ങൾക്കുസഹായം െചയ്യണേമ;
മനുഷ്യെന്റസഹായംവ്യർത്ഥമല്ലേയാ?.
13ൈദവത്താൽനാം വീര്യം ്രപവർത്തിക്കും;
ൈദവംതെന്നനമ്മുെടൈവരികെള െമതിച്ച കളയും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1എെന്റപുകഴ്ചയായൈദവേമ, മൗനമായിരിക്കരുേത.
2ദുഷ്ടെന്റവായും വഞ്ചകെന്റവായുംഎെന്റ േനെരതുറന്നിരിക്കുന്നു;
േഭാഷ്കുള്ളനാവുെകാണ്ട്അവർഎേന്നാട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.
3അവർവിേദ്വഷവാക്കുകൾെകാണ്ട്എെന്നവളഞ്ഞ്
കാരണംകൂടാെതഎേന്നാട് േപാരാടിയിരിക്കുന്നു.
4എെന്റസ്േനഹത്തിന് പകരംഅവർഎെന്നകുറ്റം ചുമത്തുന്നു;
എന്നാൽഞാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
5നന്മയ്ക്കു പകരംതിന്മയുംസ്േനഹത്തിന് പകരം േദ്വഷവും
അവർഎേന്നാട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
6അങ്ങ്അവെന്റേമൽഒരു ദുഷ്ടെനനിയമിക്കണേമ;
സാത്താൻഅവെന്റവലത്തുഭാഗത്തുനില ്ക്കെട്ട.
7അവെനവിസ്തരിക്കുേമ്പാൾഅവൻകുറ്റക്കാരെനന്നു െതളിയെട്ട;
അവെന്റ ്രപാർത്ഥനപാപമായിത്തീരെട്ട.
8അവെന്റനാള കൾചുരുങ്ങിേപ്പാകെട്ട;
അവെന്റസ്ഥാനം മെറ്റാരുത്തൻഏല്ക്കെട്ട.
9അവെന്റമക്കൾഅനാഥരുംഅവെന്റ ഭാര്യ വിധവയുംആയിത്തീരെട്ട.
10അവെന്റമക്കൾഅലഞ്ഞ് െതണ്ടിനടക്കെട്ട;
അവരുെടശൂന്യഭവനങ്ങൾവിട്ട് ഇരന്നു നടക്കെട്ട;
11കടക്കാരൻഅവനുള്ളെതാെക്കയും െകാണ്ടുേപാകെട്ട;
അപരിചിതർഅവെന്റ ്രപയത്നഫലം െകാള്ളയിടെട്ട.
12അവേനാട് ദയകാണിക്കുവാൻആരും ഉണ്ടാകരുേത;
അനാഥരായഅവെന്റമക്കേളാട്ആർക്കുംകരുണ േതാന്നരുേത.
13അവെന്റസന്തതി മുടിഞ്ഞുേപാകെട്ട;
അടുത്തതലമുറയിൽതേന്നഅവരുെട േപര് മാഞ്ഞു േപാകെട്ട;
14അവെന്റപൂര ്വ്വപിതാക്കന്മാരുെടഅകൃത്യം യേഹാവഓർക്കുമാറാകെട്ട;
അവെന്റഅമ്മയുെട പാപം മാഞ്ഞുേപാകയുമരുേത.
15അവഎല്ലായ്േപാഴും യേഹാവയുെട മുമ്പാെകഇരിക്കെട്ട;
അവരുെടഓർമ്മഭൂമിയിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളേയണ്ടതിനു തേന്ന.
16അവൻദയകാണിക്കുവാൻ മറന്നുകളഞ്ഞുവേല്ലാ;
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എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും മനംതകർന്നവെനയും മരണപര്യന്തം
ഉപ്രദവിച്ച .

17ശാപംഅവന് ്രപിയമായിരുന്നു;അത്അവന് ഭവിക്കെട്ട;
അനു്രഗഹംഅവന്അ്രപിയമായിരുന്നു;അത്അവെനവിട്ടകന്നുേപാകെട്ട.
18അവൻവസ്്രതംേപാെലശാപം ധരിച്ച ;
അവ െവള്ളംേപാെല അവെന്റ ഉള്ളിലും എണ്ണേപാെല അവെന്റ

അസ്ഥികളിലും ്രപേവശിക്കെട്ട.
19ശാപംഅവന് പുതയ്ക്കുന്നവസ്്രതംേപാെലയും
നിത്യംഅരയ്ക്ക് െകട്ട ന്നകച്ചേപാെലയുംആയിരിക്കെട്ട.
20 ഇത് എെന്ന കുറ്റം ചുമത്തുന്നവർക്കും എനിക്ക് വിേരാധമായി േദാഷം

പറയുന്നവർക്കുംയേഹാവ െകാടുക്കുന്ന ്രപതിഫലംആകെട്ട.
21 കർത്താവായ യേഹാേവ, അങ്ങയുെട നാമംനിമിത്തം എേന്നാട്

െചയ്യണേമ;
അങ്ങയുെട ദയനല്ലതാകയാൽഎെന്നവിടുവിക്കണേമ.
22ഞാൻഅരിഷ്ടനും ദരി്രദനുംആകുന്നു;
എെന്റഹൃദയത്തിന് മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു.
23ചാഞ്ഞുേപാകുന്നനിഴൽേപാെലഞാൻകടന്നുേപാകുന്നു;
െവട്ട ക്കിളിെയേപ്പാെലഎെന്നകുടഞ്ഞുകളയുന്നു.
24എെന്റമുഴങ്കാലുകൾ ഉപവാസംെകാണ്ടുവിറയ്ക്കുന്നു.
എെന്റ േദഹം പുഷ്ടിയില്ലാെതക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
25ഞാൻഅവർക്ക് പരിഹാസപാ്രതമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
എെന്നകാണുേമ്പാൾഅവർതലകുലുക്കുന്നു.
26എെന്റൈദവമായയേഹാേവ,എെന്നസഹായിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട ദയയ്ക്കുതക്കവണ്ണംഎെന്നരക്ഷിക്കണേമ.
27യേഹാേവ, ഇതു അങ്ങയുെട ൈക എന്നും അങ്ങ് ഇതു െചയ്തു എന്നും

അവർഅറിേയണ്ടതിന് തെന്ന.
28അവർശപിക്കെട്ട;അവിടുന്ന്അനു്രഗഹിക്കണേമ;
അവർഎതിർക്കുേമ്പാൾലജ്ജിച്ച േപാകെട്ട;അങ്ങയുെട ദാസനായ
അടിയേനാസേന്താഷിക്കും;
29എെന്റഎതിരാളികൾനിന്ദധരിക്കെട്ട;
പുതപ്പ് പുതയ്ക്കുന്നതു േപാെലഅവർലജ്ജപുതയ്ക്കും.
30ഞാൻഎെന്റവായ്െകാണ്ട് യേഹാവെയഅത്യന്തംസ്തുതിക്കും;
അെത,ഞാൻപുരുഷാരത്തിെന്റനടുവിൽൈദവെത്തപുകഴ്ത്തും.
31 ശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കുന്നവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് എളിയവെര

രക്ഷിക്കുവാൻൈദവം
ബലഹീനെന്റവലത്തുഭാഗത്തുനില്ക്കുന്നു.

110
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാവഎെന്റകർത്താവിേനാട്അരുളിെച്ചയ്യന്നത:്
“ഞാൻനിെന്റശ്രതുക്കെളനിെന്റപാദപീഠമാക്കുേവാളം
നീഎെന്റവലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുക”.
2നിെന്റബലമുള്ളെചേങ്കാൽയേഹാവസീേയാനിൽനിന്നു നീട്ട ം;
നീ നിെന്റശ്രതുക്കള െട മദ്ധ്യത്തിൽവാഴുക.
3നീ േസനാദിവസം നിെന്റജനംസ്വേമധയാ നിനക്ക് വിേധയെപ്പട്ടിരിക്കും;
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വിശുദ്ധ വസ്്രതാലങ്കാരേത്താടുകൂടി ഉഷസ്സിെന്റ ഉദരത്തിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുന്ന

മഞ്ഞുേപാെലയുവാക്കൾനിനക്കുേവണ്ടി പുറെപ്പട്ട വരും.
4 “നീ മല്ക്കീേസെദക്കിെന്റ* ്രകമ്രപകാരം എേന്നക്കും ഒരു പുേരാഹിതൻ

ആകുന്നു”
എന്ന്യേഹാവസത്യംെചയ്തു;അതിന് മാറ്റമില്ല.
5 നിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവ് തെന്റ േ്രകാധദിവസത്തിൽ

രാജാക്കന്മാെരതകർത്തുകളയും.
6അവിടുന്ന് ജനതകള െടഇടയിൽന്യായംവിധിക്കും;
അവൻഎല്ലാസ്ഥലങ്ങള ംശവങ്ങൾെകാണ്ട് നിറയ്ക്കും;
അവിടുന്ന്അേനകം േദശങ്ങള െടതലവന്മാെരതകർത്തുകളയും.
7അവിടുന്ന് വഴിയരികിലുള്ളഅരുവിയിൽനിന്നുകുടിക്കും;
അതുെകാണ്ട്അവിടുന്ന് തല ഉയർത്തും.

111
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.
ഞാൻ േനരുള്ളവരുെടസംഘത്തിലുംസഭയിലും
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടുകൂടി യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
2യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികൾവലിയവയും
അവഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർഎല്ലാവരും പഠിേക്കണ്ടതുംആകുന്നു.
3ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തി മഹത്വവും േതജസ്സ ം ഉള്ളത്;
അവിടുെത്തനീതിഎേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.
4 ൈദവം തെന്റ അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ ഓർമ്മിക്കെപ്പടുവാൻ

ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാവകൃപയും കരുണയും ഉള്ളവൻതെന്ന.
5തെന്റ ഭക്തന്മാർക്ക്അവിടുന്ന്ആഹാരം െകാടുക്കുന്നു;
ൈദവംതെന്റ ഉടമ്പടിഎേന്നക്കുംഓർമ്മിക്കുന്നു.
6ജനതകള െടഅവകാശംഅവിടുന്ന്സ്വജനത്തിന് െകാടുത്തതിനാൽ
തെന്റ ്രപവൃത്തികള െടശക്തിഅവർക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
7ൈദവത്തിെന്റൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾസത്യവും ന്യായവുംആകുന്നു;
അവിടുെത്ത ്രപമാണങ്ങൾഎല്ലാം വിശ്വാസ്യം തെന്ന.
8അവഎെന്നേന്നക്കുംസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു;
അവവിശ്വസ്തതേയാടും േനേരാടുംകൂടിഅനുഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്നു.
9കർത്താവ് തെന്റജനത്തിന് വീെണ്ടടുപ്പ്അയച്ച്,
തെന്റഉടമ്പടിഎേന്നക്കുമായി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടുെത്തനാമം വിശുദ്ധവും ഭയങ്കരവുംആകുന്നു.
10യേഹാവാഭക്തിജ്ഞാനത്തിെന്റആരംഭമാകുന്നു;
അവെന്റകല്പനകൾആചരിക്കുന്നഎല്ലാവർക്കും നല്ലബുദ്ധി ഉണ്ട്;
അവിടുെത്തസ്തുതിഎേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.

112
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട,്അവിടുെത്തകല്പനകൾ
ഏറ്റവും ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.

* 110. 4 മല്ക്കീേസെദക്കിെന്റഎ്രബായര ്: 5:6, 6:20, 7:17, 21 േനാക്കുക
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2അവെന്റസന്തതി ഭൂമിയിൽബലെപ്പട്ടിരിക്കും;
േനരുള്ളവരുെടതലമുറഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.
3ഐശ്വര്യവുംസമ്പത്തുംഅവെന്റവീട്ടിൽ ഉണ്ടാകും;
അവെന്റനീതിഎേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.
4 േനരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ െവളിച്ചം ഉദിക്കുന്നു;
അവൻ*കൃപയും കരുണയും നീതിയും ഉള്ളവനാകുന്നു.
5കൃപ േതാന്നി വായ്പെകാടുക്കുന്നവൻശുഭമായിരിക്കും;
വിേവകേത്താെടഅവൻതെന്റകാര്യം നടത്തും.
6അവൻഒരുനാള ം കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല;
നീതിമാൻഎേന്നക്കുംസ്മരിക്കെപ്പടും.
7ദുർവ്വർത്തമാനംനിമിത്തംഅവൻഭയെപ്പടുകയില്ല;
അവെന്റഹൃദയംയേഹാവയിൽആ്രശയിച്ച് ഉറച്ചിരിക്കും.
8അവെന്റഹൃദയം ഭയെപ്പടാെതസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു;
അവൻശ്രതുക്കളിൽതെന്റആ്രഗഹംനിവർത്തിച്ച കാണും.
9അവൻവാരിവിതറി ദരി്രദന്മാർക്ക് െകാടുക്കുന്നു;
അവെന്റനീതിഎേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു;
അവെന്റശക്തി†ബഹുമാനേത്താെട ഉയർന്നിരിക്കും.
10ദുഷ്ടൻഅത് കണ്ട് വ്യസനിക്കും;
അവൻപല്ല കടിച്ച് ഉരുകിേപ്പാകും;
ദുഷ്ടെന്റആശനശിച്ച േപാകും.

113
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവയുെട ദാസന്മാെരസ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവയുെട നാമെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ.
2യേഹാവയുെട നാമം വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട;
ഇന്നുമുതൽഎെന്നേന്നക്കുംതെന്ന.
3സൂര്യെന്റ ഉദയംമുതൽഅസ്തമയംവെര
യേഹാവയുെട നാമംസ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട.
4യേഹാവസകലജനതകൾക്കും മീെതയും
അവിടുെത്തമഹത്വംആകാശത്തിന് മീെതയും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.
5ഉന്നതത്തിൽഅധിവസിക്കുന്നവനായ
നമ്മുെടൈദവമായയേഹാവയ്ക്കുസദൃശൻആരുണ്ട?്
6ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളവഅവിടുന്ന് കുനിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു.
7ൈദവംഎളിയവെന െപാടിയിൽനിന്ന്എഴുേന്നല്പിക്കുകയും
ദരി്രദെനകുപ്പയിൽനിന്ന് ഉയർത്തുകയും െചയ്തു;
8 ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂടി,
തെന്റജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂടിത്തെന്നഅവെരഇരുത്തുന്നു.
9ൈദവം മച്ചിയായവെള,
മക്കള െടഅമ്മയായി,സേന്താഷേത്താെടവീട്ടിൽവസിക്കുമാറാക്കുന്നു.

114
1യി്രസാേയൽഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും

* 112. 4 അവൻൈദവം † 112. 9 ശക്തി െകാമ്പ്



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 114:2 959 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 115:14

യാേക്കാബിൻ ഗൃഹം ഇതരഭാഷയുള്ള ജനതയുെട ഇടയിൽനിന്നും
പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ

2െയഹൂദാ കർത്താവിെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരവും
യി്രസാേയൽകർത്താവിെന്റആധിപത്യേദശവുമായിത്തീർന്നു.
3സമു്രദംഅത് കണ്ട്ഓടിേപ്പായി; േയാർദ്ദാൻപിൻവാങ്ങി.
4പർവ്വതങ്ങൾമുട്ടാടുകെളേപ്പാെലയും
കുന്നുകൾകുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെലയും തുള്ളി.
5സമു്രദേമ,നീഓടുന്നെതന്ത?്
േയാർദ്ദാേന,നീ പിൻവാങ്ങുന്നെതന്ത്?
6പർവ്വതങ്ങേള;നിങ്ങൾമുട്ടാടുകെളേപ്പാെലയും
കുന്നുകേള,നിങ്ങൾകുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെലയും തുള്ള ന്നത്എന്ത്?.
7ഭൂമിേയ,നീ കർത്താവിെന്റസന്നിധിയിൽ,
യാേക്കാബിെന്റൈദവത്തിെന്റസന്നിധിയിൽവിറയ്ക്കുക.
8അവൻപാറെയജലതടാകവും
തീക്കല്ലിെനനീരുറവുംആക്കിയിരിക്കുന്നു.

115
1ഞങ്ങൾക്കല്ല,യേഹാേവ,ഞങ്ങൾക്കല്ല,
അങ്ങയുെട ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിമിത്തം അങ്ങയുെട നാമത്തിന്

തെന്നമഹത്വം വരുത്തണേമ.
2 “അവരുെടൈദവംഎവിെട?”എന്ന് ജനതകൾപറയുന്നെതന്തിന?്
3നമ്മുെടൈദവംസ്വർഗ്ഗത്തിൽഉണ്ട;്
തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളെതല്ലാംഅവിടുന്ന് െചയ്യന്നു.
4അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾെപാന്നും െവള്ളിയുംആകുന്നു;
മനുഷ്യരുെടൈകേവലതെന്ന.
5അവയ്ക്കുവായുെണ്ടങ്കിലുംസംസാരിക്കുന്നില്ല;
കണ്ണ െണ്ടങ്കിലും കാണുന്നില്ല.
6അവയ്ക്കു െചവിയുെണ്ടങ്കിലും േകൾക്കുന്നില്ല;
മൂക്കുെണ്ടങ്കിലും മണക്കുന്നില്ല.
7അവയ്ക്കുൈകയുെണ്ടങ്കിലുംസ്പർശിക്കുന്നില്ല;
കാലുെണ്ടങ്കിലും നടക്കുന്നില്ല; െതാണ്ടെകാണ്ട്സംസാരിക്കുന്നതുമില്ല.
8അവെയഉണ്ടാക്കുന്നവർഅവെയേപ്പാെലആകുന്നു;
അവയിൽആ്രശയിക്കുന്നഏവനുംഅങ്ങെനതെന്ന.
9യി്രസാേയേല,യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുക;
കർത്താവ്അവരുെടസഹായവും പരിചയുംആകുന്നു;
10അഹേരാൻഗൃഹേമ,യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുക;
ൈദവംഅവരുെടസഹായവും പരിചയുംആകുന്നു.
11യേഹാവാഭക്തന്മാേര,യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുക;
ൈദവംഅവരുെടസഹായവും പരിചയുംആകുന്നു.
12യേഹാവനെമ്മഓർത്തിരിക്കുന്നു;അവിടുന്ന്അനു്രഗഹിക്കും;
ൈദവംയി്രസാേയൽഗൃഹെത്തഅനു്രഗഹിക്കും;
ൈദവംഅഹേരാൻഗൃഹെത്തഅനു്രഗഹിക്കും.
13 ൈദവം യേഹാവാഭക്തന്മാരായ െചറിയവെരയും വലിയവെരയും

അനു്രഗഹിക്കും.
14യേഹാവനിങ്ങെള േമല്ക്കുേമൽവർദ്ധിപ്പിക്കെട്ട;
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നിങ്ങെളയും നിങ്ങള െട മക്കെളയും തെന്ന.
15ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും ഉണ്ടാക്കിയയേഹാവയാൽ
നിങ്ങൾഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർആകുന്നു.
16സ്വർഗ്ഗംയേഹാവയുെടസ്വർഗ്ഗമാകുന്നു;
ഭൂമിെയഅവിടുന്ന് മനുഷ്യർക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
17മരിച്ചവരും മൗനതയിൽഇറങ്ങിയവരും
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുന്നില്ല.
18നാേമാ,ഇന്നുമുതൽഎേന്നക്കുംയേഹാവെയവാഴ്ത്തും.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

116
1യേഹാവഎെന്റ ്രപാർത്ഥനയും യാചനകള ം േകട്ടതുെകാണ്ട്
ഞാൻഅവിടുെത്തസ്േനഹിക്കുന്നു.
2കർത്താവ് തെന്റ െചവിഎങ്കേലക്ക് ചായിച്ചതുെകാണ്ട്
ഞാൻജീവിതകാലെമല്ലാംൈദവെത്തവിളിച്ചേപക്ഷിക്കും
3മരണപാശങ്ങൾഎെന്നചുറ്റി,പാതാള േവദനകൾഎെന്നപിടിച്ച ;
ഞാൻകഷ്ടവുംസങ്കടവുംഅനുഭവിച്ച .
4 “അേയ്യാ,യേഹാേവ,എെന്റ ്രപാണെന രക്ഷിക്കണേമ”
എന്ന്ഞാൻയേഹാവയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച .
5യേഹാവകൃപയും നീതിയും ഉള്ളവൻ;
നമ്മുെടൈദവംകരുണയുള്ളവൻതെന്ന.
6യേഹാവഅല്പബുദ്ധികെളസംരക്ഷിക്കുന്നു;
കർത്താവ്എെന്നഎളിയവനാക്കി,എെന്നരക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു.
7എൻമനേമ,നീ വീണ്ടുംസ്വസ്ഥമായിരിക്കുക;
എെന്തന്നാൽയേഹാവഎനിക്ക് നന്മ െചയ്തിരിക്കുന്നു.
8അങ്ങ്എെന്റ ്രപാണെന മരണത്തിൽനിന്നും
എെന്റകണ്ണിെനകണ്ണ നീരിൽനിന്നും
എെന്റകാലിെനവീഴ്ചയിൽനിന്നും രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
9ഞാൻജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത്
യേഹാവയുെട മുമ്പാെകനടക്കും.
10 “ഞാൻവലിയകഷ്ടതയിൽആയി”
എന്ന് പറഞ്ഞത്ഞാൻഅത് വിശ്വസിച്ചതുെകാണ്ടാണ*്.
11 “സകലമനുഷ്യരും േഭാഷ്ക്കു പറയുന്നു”
എന്ന്ഞാൻഎെന്റപരി്രഭമത്തിൽപറഞ്ഞു.
12യേഹാവഎനിക്ക് െചയ്തസകല ഉപകാരങ്ങൾക്കും
ഞാൻകർത്താവിന്എന്ത് പകരം െകാടുക്കും?
13 ഞാൻ രക്ഷയുെട പാനപാ്രതം എടുത്ത് യേഹാവയുെട നാമം

വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.
14 യേഹാവയ്ക്ക് ഞാൻ എെന്റ േനർച്ചകൾ കർത്താവിെന്റ സകലജനവും

കാൺെകകഴിക്കും.
15തെന്റ ഭക്തന്മാരുെട മരണം
യേഹാവയ്ക്കു വിലേയറിയതാകുന്നു.
16യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങയുെട ദാസൻആകുന്നു;
അങ്ങയുെട ദാസനുംഅങ്ങയുെട ദാസിയുെട മകനും തെന്ന;

* 116. 10 വിശ്വസിച്ചതുെകാണ്ടാണ് തുടര ്ച്ചയായി വിശ്വസിച്ചതുെകാണ്ടാണ്
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അങ്ങ്എെന്റബന്ധനങ്ങൾഅഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
17ഞാൻഅേങ്ങക്ക്സ്േതാ്രതയാഗംഅർപ്പിച്ച്
യേഹാവയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.
18യേഹാവയുെടആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിലും
െയരൂശേലേമ,നിെന്റനടുവിലും
19ഞാൻ യേഹാവയ്ക്ക് എെന്റ േനർച്ചകൾ ൈദവത്തിെന്റ സകലജനവും

കാൺെകകഴിക്കും.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

117
1സകലജനതതികള േമ,യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
സകലവംശങ്ങള േമ,കർത്താവിെനപുകഴ്ത്തുവിൻ.
2നമ്മേളാടുള്ളൈദവത്തിെന്റ ദയവലിയതായിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട വിശ്വസ്തതഎേന്നക്കും ഉള്ളത.്
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

118
1യേഹാവയ്ക്ക്സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;ൈദവംനല്ലവനല്ലേയാ;
ൈദവത്തിെന്റ ദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
2ൈദവത്തിെന്റ ദയഎേന്നക്കുമുള്ളത്
എന്ന് യി്രസാേയൽപറയെട്ട.
3ൈദവത്തിെന്റ ദയഎേന്നക്കുമുള്ളത്
എന്ന്അഹേരാൻഗൃഹം പറയെട്ട.
4ൈദവത്തിെന്റ ദയഎേന്നക്കുമുള്ളത്
എന്ന് യേഹാവാഭക്തർപറയെട്ട.
5െഞരുക്കത്തിൽഞാൻയേഹാവെയവിളിച്ചേപക്ഷിച്ച ,
യേഹാവ ഉത്തരമരുളിഎെന്നവിശാലസ്ഥലത്താക്കി.
6യേഹാവഎെന്റപക്ഷത്തുണ്ട;്ഞാൻഭയെപ്പടുകയില്ല;
മനുഷ്യൻഎേന്നാട് എന്ത് െചയ്യ ം?
7എെന്നസഹായിക്കുവാനായി യേഹാവഎെന്റപക്ഷത്തുണ്ട;്
എെന്റശ്രതുക്കൾപരാജയെപ്പടുന്നതുഞാൻകാണും.
8മനുഷ്യനിൽആ്രശയിക്കുന്നതിേനക്കാൾ
യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നത് നല്ലത്.
9 ്രപഭുക്കന്മാരിൽആ്രശയിക്കുന്നതിേനക്കാൾ
യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നത് നല്ലത്.
10സകലജനതകള ംഎെന്നചുറ്റിവളഞ്ഞു;
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽഞാൻഅവെരനശിപ്പിച്ച കളയും*.
11അവർഎെന്നവളഞ്ഞു;അേത,അവർഎെന്നവളഞ്ഞു;
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽഞാൻഅവെര േഛദിച്ച കളയും.
12അവർ േതനീച്ചേപാെലഎെന്നെപാതിഞ്ഞു;
മുൾതീേപാെലഅവർ െകട്ട േപായി;
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽഞാൻഅവെര േഛദിച്ച കളയും.
13ഞാൻവീഴുവാൻതക്കവണ്ണംനീഎെന്നതള്ളി;
എങ്കിലും യേഹാവഎെന്നസഹായിച്ച .
* 118. 10 നശിപ്പിച്ച കളയും േഛദിച്ച കളയും
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14യേഹാവഎെന്റബലവുംഎെന്റകീർത്തനവുംആകുന്നു;
അവിടുന്ന്എനിക്ക് രക്ഷയായും തീർന്നു.
15 ഉല്ലാസത്തിെന്റയും ജയത്തിെന്റയും േഘാഷം നീതിമാന്മാരുെട

കൂടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ട;്
യേഹാവയുെട വലൈങ്കവീര്യം ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
16യേഹാവയുെട വലൈങ്കഉയർന്നിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട വലൈങ്കവീര്യം ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
17 ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല; ഞാൻ ജീവേനാെടയിരുന്ന് യേഹാവയുെട

്രപവൃത്തികൾവർണ്ണിക്കും.
18യേഹാവഎെന്നകഠിനമായി ശിക്ഷിച്ച ;
എങ്കിലും കർത്താവ്എെന്നമരണത്തിന്ഏല്പിച്ചിട്ടില്ല.
19നീതിയുെട വാതിലുകൾഎനിക്ക് തുറന്നുതരുവിൻ;
ഞാൻഅവയിൽകൂടി കടന്ന് യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
20യേഹാവയുെട വാതിൽഇതുതെന്ന;
നീതിമാന്മാർഅതിൽകൂടി കടക്കും.
21അങ്ങ്എനിക്ക് ഉത്തരമരുളിഎെന്റരക്ഷയായി തീർന്നിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻഅേങ്ങക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
22വീടുപണിയുന്നവർതള്ളിക്കളഞ്ഞകല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.
23ഇത് യേഹാവയാൽസംഭവിച്ച
നമ്മുെട ദൃഷ്ടിയിൽആശ്ചര്യംആയിരിക്കുന്നു.
24ഇത് യേഹാവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം;
ഇന്ന് നാംസേന്താഷിച്ച്ആനന്ദിക്കുക.
25യേഹാേവ,ഞങ്ങെളരക്ഷിക്കണേമ;
യേഹാേവ,ഞങ്ങൾക്ക്ജയം നല്കണേമ.
26യേഹാവയുെട നാമത്തിൽവരുന്നവൻവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
ഞങ്ങൾയേഹാവയുെടആലയത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങെളഅനു്രഗഹിക്കുന്നു.
27യേഹാവതെന്നൈദവം;അവിടുന്ന് നമുക്ക് ്രപകാശംതന്നിരിക്കുന്നു;
യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ
യാഗമൃഗെത്തകയറുെകാണ്ട് െകട്ട വിൻ.
28അങ്ങ്എെന്റൈദവമാകുന്നു;ഞാൻഅേങ്ങക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
അങ്ങ്എെന്റൈദവമാകുന്നു;ഞാൻഅങ്ങെയപുകഴ്ത്തും.
29യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
ൈദവം നല്ലവനല്ലേയാ; അവെന്റ അവിടുെത്ത ദയ എേന്നക്കും

ഉള്ളതാകുന്നു.

119
ആേലഫ്.

1യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണംഅനുസരിച്ച്
നടപ്പിൽനിഷ്കളങ്കരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
2അവിടുെത്തസാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രപമാണിച്ച്
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെടഅവിടുെത്തഅേന്വഷിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
3അവർനീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കാെത
കർത്താവിെന്റവഴികളിൽതെന്നനടക്കുന്നു.
4അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾകൃത്യമായിആചരിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങ്അവകല്പിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു.
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5അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾആചരിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റനടപ്പ്സ്ഥിരതയുള്ളതാെയങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു.
6അങ്ങയുെടസകലകല്പനകള ം ്രശദ്ധിക്കുന്നകാലേത്താളം
ഞാൻലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല.
7അങ്ങയുെട നീതിയുള്ളവിധികൾപഠിച്ചിട്ട്
ഞാൻപരമാർത്ഥഹൃദയേത്താെടഅേങ്ങക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
8ഞാൻഅങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾആചരിക്കും;
എെന്നഅേശഷം ഉേപക്ഷിക്കരുേത.

േബത്ത.്
9ഒരുബാലൻതെന്റനടപ്പ് നിർമ്മലമായിസൂക്ഷിക്കുന്നത്എങ്ങെന?
അങ്ങയുെട വചന്രപകാരം തെന്റനടപ്പ് ്രശദ്ധിക്കുന്നതിനാൽതെന്ന.
10ഞാൻപൂർണ്ണഹൃദയേത്താെടഅങ്ങെയഅേന്വഷിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെടകല്പനകൾവിട്ട നടക്കുവാൻഎനിക്ക് ഇടവരരുേത.
11ഞാൻഅങ്ങേയാട് പാപം െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങയുെട വചനംഎെന്റഹൃദയത്തിൽസം്രഗഹിക്കുന്നു.
12യേഹാേവ,അവിടുന്ന് വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾഎനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ.
13ഞാൻഎെന്റഅധരങ്ങൾെകാണ്ട്
അങ്ങയുെട വായിൽനിന്നുള്ളവിധികെള ഒെക്കയും വർണ്ണിക്കുന്നു.
14ഞാൻസർവ്വസമ്പത്തിലുംഎന്നേപാെല
അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങള െടവഴിയിൽആനന്ദിക്കുന്നു.
15ഞാൻഅങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾധ്യാനിക്കുകയും
അങ്ങയുെട വഴികെള ്രശദ്ധിച്ച േനാക്കുകയും െചയ്യന്നു.
16ഞാൻഅങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങളിൽ ്രപേമാദിക്കും;
അങ്ങയുെട വചനം മറക്കുകയുമില്ല.

ഗീെമൽ.
17 ജീവിച്ചിരുന്ന് അങ്ങയുെട വചനം ്രപമാണിേക്കണ്ടതിന് അടിയന് നന്മ

െചയ്യണേമ.
18അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിെലഅത്ഭുതകാര്യങ്ങൾകാേണണ്ടതിന്
എെന്റകണ്ണ കെളതുറേക്കണേമ.
19ഞാൻഭൂമിയിൽപരേദശിയാകുന്നു;
അങ്ങയുെടകല്പനകൾഎനിക്ക് മറച്ച വയ്ക്കരുേത.
20അങ്ങയുെട വിധികൾക്കുേവണ്ടിയുള്ളനിരന്തരവാഞ്ഛെകാണ്ട്
എെന്റമനസ്സ തകർന്നിരിക്കുന്നു.
21അങ്ങയുെടകല്പനകൾവിട്ട് െതറ്റി നടക്കുന്നവരായ
ശപിക്കെപ്പട്ടഅഹങ്കാരികെളനീ ഭത്സിക്കുന്നു.
22നിന്ദയുംഅപമാനവുംഎേന്നാട്അകറ്റണേമ;
ഞാൻഅങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുന്നു.
23അധികാരികള ംകൂടിയിരുന്ന്എനിക്ക് വിേരാധമായിസംസാരിക്കുന്നു;
എങ്കിലുംഅടിയൻഅങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങെളധ്യാനിക്കുന്നു.
24അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങൾഎെന്റ ്രപേമാദവും
എെന്റആേലാചനക്കാരുംആകുന്നു.

ദാെലത്ത.്
25എെന്റ ്രപാണൻെപാടിേയാടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
തിരുവചന്രപകാരംഎെന്നജീവിപ്പിക്കണേമ.
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26എെന്റവഴികെളഞാൻവിവരിച്ചേപ്പാൾഅങ്ങ്എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി;
അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾഎനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ.
27അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങള െടവഴിഎെന്ന ്രഗഹിപ്പിക്കണേമ;
എന്നാൽഞാൻഅങ്ങയുെടഅത്ഭുത ഉപേദശങ്ങെളധ്യാനിക്കും*.
28എെന്റ ്രപാണൻവിഷാദംെകാണ്ട് ഉരുകുന്നു;
അങ്ങയുെട വചന്രപകാരംഎെന്നശക്തീകരിക്കണേമ.
29 േഭാഷ്കിെന്റവഴിഎേന്നാട്അകറ്റണേമ;
അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംഎനിക്ക് കൃപേയാെട നല്കണേമ.
30വിശ്വസ്തതയുെട മാർഗ്ഗംഞാൻതിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട വിധികൾഎെന്റമുമ്പിൽവച്ചിരിക്കുന്നു.
31ഞാൻഅങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങേളാടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ,എെന്നലജ്ജിപ്പിക്കരുേത.
32അങ്ങ്എെന്റഹൃദയെത്തവിശാലമാക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻഅങ്ങയുെടകല്പനകള െടവഴിയിൽഓടും.

േഹ.
33യേഹാേവ,അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങള െടവഴിഎെന്നഉപേദശിക്കണേമ;
ഞാൻഅത്അവസാനേത്താളം ്രപമാണിക്കും.
34ഞാൻഅങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംകാേക്കണ്ടതിനും
അത് പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട ്രപമാണിേക്കണ്ടതിനും എനിക്ക് ബുദ്ധി

നല്കണേമ.
35അങ്ങയുെടകല്പനകള െട പാതയിൽഎെന്നനടത്തണേമ;
ഞാൻഅത് ഇഷ്ടെപ്പടുന്നുവേല്ലാ.
36ദുരാദായത്തിേലക്കല്ല,അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങളിേലക്കുതെന്ന
എെന്റഹൃദയം ചായുമാറാക്കണേമ.
37വ്യാജത്തിേലക്കു േനാക്കാെതഎെന്റകണ്ണ കൾതിരിച്ച്
അങ്ങയുെട വഴികളിൽഎെന്നജീവിപ്പിക്കണേമ.
38അങ്ങേയാടുള്ള ഭക്തിവർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന
അങ്ങയുെട വചനംഅടിയന് ഉറപ്പിച്ച തരണേമ.
39ഞാൻ േപടിക്കുന്നനിന്ദഎേന്നാട്അകറ്റിക്കളയണേമ;
അങ്ങയുെട വിധികൾനല്ലവയല്ലേയാ?
40ഇതാ,ഞാൻഅങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങെളവാഞ്ഛിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട നീതിയാൽഎെന്നജീവിപ്പിക്കണേമ.

വൗ.
41യേഹാേവ,അങ്ങയുെട വചന്രപകാരംഅങ്ങയുെട ദയയും
അങ്ങയുെട രക്ഷയുംഎന്നിേലക്ക് വരുമാറാകെട്ട.
42ഞാൻഅങ്ങയുെട വചനത്തിൽആ്രശയിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്നനിന്ദിക്കുന്നവേനാട് ഉത്തരം പറയുവാൻഞാൻ ്രപാപ്തനാകും.
43ഞാൻഅങ്ങയുെട വിധികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാൽ
സത്യത്തിെന്റവചനംഎെന്റവാളിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയരുേത.
44അങ്ങെനഞാൻഅങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം
ഇടവിടാെതഎേന്നക്കും ്രപമാണിക്കും.
45അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾആരായുന്നതുെകാണ്ട്
ഞാൻവിശാലതയിൽനടക്കും.
46ഞാൻലജ്ജിക്കാെതരാജാക്കന്മാരുെട മുമ്പിലും

* 119. 27 അത്ഭുതഉപേദശങ്ങെളധ്യാനിക്കുംഅത്ഭുതകാര്യങ്ങെളധ്യാനിക്കും
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അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങെളക്കുറിച്ച സംസാരിക്കും.
47ഞാൻഅങ്ങയുെടകല്പനകളിൽ ്രപേമാദിക്കുന്നു;
അവഎനിക്ക് ്രപിയമായിരിക്കുന്നു.
48 എനിക്ക് ്രപിയമായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുെട കല്പനകളിേലക്ക് ഞാൻ

ൈകകൾഉയർത്തുന്നു;
അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾഞാൻധ്യാനിക്കുന്നു.

സയിൻ.
49എനിക്ക് ്രപത്യാശനൽകുവാൻകാരണമായ
അടിയേനാടുള്ളഅങ്ങയുെട വചനെത്തഓർക്കണേമ.
50അങ്ങയുെട വചനംഎെന്നജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
എെന്റകഷ്ടതയിൽഎനിക്ക്ആശ്വാസമാകുന്നു.
51അഹങ്കാരികൾഎെന്നഅത്യന്തംപരിഹസിച്ച ;
എന്നാൽഞാൻഅങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംവിട്ട മാറിയിട്ടില്ല.
52യേഹാേവ,പുരാതനമായഅങ്ങയുെട വിധികൾഓർത്ത്
ഞാൻഎെന്നത്തെന്നആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.
53അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം ഉേപക്ഷിക്കുന്നദുഷ്ടന്മാർനിമിത്തം
എനിക്ക് ഉ്രഗേകാപം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
54ഞാൻ പരേദശിയായി പാർക്കുന്ന വീട്ടിൽ അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾ എെന്റ

കീർത്തനംആകുന്നു.
55യേഹാേവ, രാ്രതിയിൽഞാൻതിരുനാമംഓർക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംഞാൻആചരിക്കുന്നു.
56അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾഅനുസരിക്കുന്നത്
എനിക്ക്അനു്രഗഹമായിരിക്കുന്നു.

േഹത്ത്.
57യേഹാേവ,അങ്ങ്എെന്റഓഹരിയാകുന്നു;
ഞാൻഅങ്ങയുെട വചനങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുംഎന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.
58 പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട ഞാൻ അങ്ങയുെട കൃപയ്ക്കായി

അേപക്ഷിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട വാഗ്ദാന്രപകാരംഎേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ.
59ഞാൻഎെന്റവഴികെളക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച,്
എെന്റകാലുകൾഅങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങളിേലക്കുതിരിക്കുന്നു.
60അങ്ങയുെടകല്പനകൾ ്രപമാണിക്കുവാൻ
ഞാൻഒട്ട ംൈവകാെതബദ്ധെപ്പടുന്നു;
61ദുഷ്ടന്മാരുെട കയറുകൾഎെന്നചുറ്റിയിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലുംഞാൻഅങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം മറക്കുന്നില്ല.
62അങ്ങയുെട നീതിയുള്ളന്യായവിധികൾനിമിത്തം
അേങ്ങക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ വാൻ ഞാൻ അർദ്ധരാ്രതിയിൽ

എഴുേന്നല്ക്കും.
63അങ്ങെയഭയെപ്പടുകയുംഅങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾഅനുസരിക്കുകയും
െചയ്യന്നഎല്ലാവർക്കുംഞാൻസ്േനഹിതനാകുന്നു.
64യേഹാേവ, ഭൂമിഅങ്ങയുെട ദയെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾഎനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ.

േതത്ത്.
65യേഹാേവ,തിരുവചന്രപകാരം
അങ്ങ്അടിയന് നന്മ െചയ്തിരിക്കുന്നു.
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66അങ്ങയുെടകല്പനകൾഞാൻവിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാൽ
എനിക്ക് നല്ലബുദ്ധിയും പരിജ്ഞാനവും ഉപേദശിച്ച തരണേമ.
67കഷ്ടതയിൽആകുന്നതിനു മുമ്പ്ഞാൻ െതറ്റിേപ്പായി;
ഇേപ്പാൾഞാൻഅങ്ങയുെട വചനം ്രപമാണിക്കുന്നു.
68അങ്ങ്നല്ലവനും നന്മ െചയ്യന്നവനുംആകുന്നു;
അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾഎനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ.
69അഹങ്കാരികൾഎെന്നക്കുറിച്ച് നുണപറഞ്ഞുണ്ടാക്കി;
ഞാൻപൂർണ്ണഹൃദയേത്താെടഅങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾഅനുസരിക്കും.
70അവരുെടഹൃദയത്തില ്സത്യം ഇല്ല†;
ഞാൻഅങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽരസിക്കുന്നു.
71അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾപഠിക്കുവാൻതക്കവണ്ണം
ഞാൻകഷ്ടതയിൽആയിരുന്നത്എനിക്ക് ഗുണമായി.
72ആയിരംആയിരം െപാൻെവള്ളി നാണ്യങ്ങെളക്കാൾ
അങ്ങയുെട വായിൽനിന്നുള്ളന്യായ്രപമാണംഎനിക്കുത്തമം.

േയാദ്.
73 തൃൈക്കകൾ എെന്ന സൃഷ്ടിക്കുകയും രൂപെപ്പടുത്തുകയും

െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെടകല്പനകൾപഠിക്കുവാൻഎനിക്ക്ബുദ്ധി നല്കണേമ.
74തിരുവചനത്തിൽഞാൻ ്രപത്യാശവച്ചിരിക്കുകയാൽ
അങ്ങയുെട ഭക്തന്മാർഎെന്നകണ്ട്സേന്താഷിക്കുന്നു.
75യേഹാേവ,അങ്ങയുെട വിധികൾനീതിയുള്ളവെയന്നും
വിശ്വസ്തതേയാെട അങ്ങ് എെന്ന താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ

അറിയുന്നു.
76അടിയേനാടുള്ളഅങ്ങയുെട വാഗ്ദാന്രപകാരം
അങ്ങയുെട ദയഎെന്നആശ്വസിപ്പിക്കെട്ട.
77ഞാൻജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്എേന്നാട് കരുണ േതാന്നണേമ;
അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽഞാൻ ്രപേമാദിക്കുന്നു.
78 കാരണംകൂടാെത എെന്ന െവറുെത ഉപ്രദവിക്കുന്ന അഹങ്കാരികൾ

ലജ്ജിച്ച േപാകെട്ട;
ഞാൻഅങ്ങയുെടകല്പനകൾധ്യാനിക്കുന്നു.
79അങ്ങയുെട ഭക്തന്മാരുംഅങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങൾഅറിയുന്നവരും
എെന്റഅടുക്കൽവരെട്ട.
80ഞാൻലജ്ജിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റഹൃദയംഅങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങളിൽനിഷ്കളങ്കമായിരിക്കെട്ട.

കഫ.്
81ഞാൻഅങ്ങയുെട രക്ഷക്കായികാത്തിരുന്ന് തളർന്നുേപാകുന്നു;
അങ്ങയുെട വാഗ്ദാനംഞാൻ ്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
82എേപ്പാൾഅങ്ങ്എെന്നആശ്വസിപ്പിക്കുംഎന്ന് ചിന്തിച്ച്
എെന്റകണ്ണ്അങ്ങയുെട വാഗ്ദാനം കാത്തിരുന്ന്ക്ഷീണിക്കുന്നു.
83ഞാൻപുകയത്തുവച്ച േതാൽതുരുത്തിേപാെലആകുന്നു.
എങ്കിലുംഅങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾമറക്കുന്നില്ല.
84അടിയെന്റജീവകാലംഎ്രതനാൾ?
എെന്നഉപ്രദവിക്കുന്നവരുെടേമൽഅങ്ങ്എേപ്പാൾന്യായവിധി നടത്തും?

† 119. 70 അവരുെടഹൃദയത്തില ്സത്യം ഇല്ലഅവരുെടഹൃദയം െകാഴുപ്പ േപാെലതടിച്ചിരിക്കുന്നു



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 119:85 967 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 119:103

85അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംഅനുസരിക്കാത്ത
അഹങ്കാരികൾഎനിക്കായി കുഴി കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
86അങ്ങയുെടകല്പനകെളല്ലം വിശ്വാസ്യമാകുന്നു;
അവർഎെന്നെവറുെത ഉപ്രദവിക്കുന്നു;
എെന്നസഹായിക്കണേമ.
87അവർഭൂമിയിൽഎെന്നമിക്കവാറും ഇല്ലാെതയാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾഞാൻഉേപക്ഷിച്ചില്ലതാനും.
88അങ്ങയുെട ദയയ്ക്കുതക്കവണ്ണംഎെന്നസംരക്ഷിേക്കണേമ‡;
ഞാൻഅങ്ങയുെട വായിൽനിന്നുള്ളസാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രപമാണിക്കും.

ലാെമദ്.
89യേഹാേവ,അങ്ങയുെട വചനം
സ്വർഗ്ഗത്തിൽഎേന്നക്കുംസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു.
90അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതതലമുറതലമുറേയാളം ഇരിക്കുന്നു;
അങ്ങ് ഭൂമിെയസ്ഥാപിച്ച ,അത് നിലനില്ക്കുന്നു.
91അവഇന്നുവെരഅങ്ങയുെട നിയമ്രപകാരം നിലനില്ക്കുന്നു;
സർവ്വസൃഷ്ടികള ംഅങ്ങയുെട ദാസരേല്ലാ.
92അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംഎെന്റ ്രപേമാദംആയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻഎെന്റകഷ്ടതയിൽനശിച്ച േപാകുമായിരുന്നു.
93ഞാൻഒരുനാള ംഅങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾമറക്കുകയില്ല;
അവയാൽഅങ്ങ്എെന്നജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
94ഞാൻഅേങ്ങക്കുള്ളവനെ്രത;എെന്നരക്ഷിക്കണേമ;
ഞാൻഅങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾഅേന്വഷിക്കുന്നു.
95ദുഷ്ടന്മാർഎെന്നനശിപ്പിക്കുവാൻകാത്തിരുന്നു;
എന്നാൽഞാൻനിെന്റസാക്ഷ്യങ്ങൾചിന്തിച്ച െകാള്ള ം.
96സകലപൂർണ്ണതയ്ക്കുംഞാൻഒരു പര്യവസാനംകണ്ടിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെടകല്പനേയാഅതിരുകള ്ഇല്ലാത്തതായിരിക്കുന്നു§.

േമം.
97അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംഎനിക്ക്എ്രതേയാ ്രപിയം;
ദിവസം മുഴുവനുംഅത്എെന്റധ്യാനമാകുന്നു.
98 അങ്ങയുെട കല്പനകൾ എെന്ന എെന്റ ശ്രതുക്കെളക്കാൾ

ബുദ്ധിമാനാക്കുന്നു;
അവഎേപ്പാഴുംഎെന്റപക്കൽഉണ്ട്.
99അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങൾഎെന്റധ്യാനമായിരിക്കുകെകാണ്ട്
എെന്റസകലഗുരുക്കന്മാെരക്കാള ംഞാൻവിേവകമുള്ളവനാകുന്നു.
100അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾഅനുസരിക്കുകയാൽ
ഞാൻവൃദ്ധന്മാരിലും വിേവകമുള്ളവനാകുന്നു.
101അങ്ങയുെട വചനം ്രപമാണിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻസകല ദുർമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും കാലുകെളവിലക്കുന്നു.
102അങ്ങ്എെന്നഉപേദശിച്ചിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻഅങ്ങയുെട വിധികൾവിട്ട മാറിയിട്ടില്ല.
103തിരുവചനംഎെന്റനാവിന്എ്രത മധുരം!
അവഎെന്റവായ്ക്ക് േതനിലും നല്ലത.്

‡ 119. 88 സംരക്ഷിേക്കണേമ ജീവിപ്പിക്കണേമ § 119. 96 അതിരുകള ്ഇല്ലാത്തതായിരിക്കുന്നു
അത്യന്തംവിശാലമായിരിക്കുന്നു
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104അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങളാൽഞാൻവിേവകമുള്ളവനാകുന്നു.
അതുെകാണ്ട്ഞാൻസകലവ്യാജമാർഗ്ഗവും െവറുക്കുന്നു.

നൂൻ.
105അങ്ങയുെട വചനംഎെന്റകാലിന് ദീപവും
എെന്റപാതയ്ക്കു ്രപകാശവുംആകുന്നു.
106അങ്ങയുെട നീതിയുള്ളവിധികൾ ്രപമാണിക്കുെമന്ന്
ഞാൻസത്യംെചയ്തു;അത്ഞാൻനിവർത്തിക്കും.
107ഞാൻമഹാകഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ,അങ്ങയുെട വാഗ്ദാന്രപകാരംഎെന്നജീവിപ്പിക്കണേമ.
108യേഹാേവ,എെന്റവായുെടസ്വേമധാദാനങ്ങളിൽ ്രപസാദിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട വിധികൾഎനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ.
109എെന്റജീവന് എേപ്പാഴുംഅപകടത്തില ്ആയിരിക്കുന്നു*;
എങ്കിലുംഅങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംഞാൻമറക്കുന്നില്ല.
110ദുഷ്ടന്മാർഎനിക്ക് െകണി വച്ചിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലുംഞാൻഅങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾഉേപക്ഷിക്കുന്നില്ല.
111ഞാൻഅങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങെളഎെന്റശാശ്വതാവകാശമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവഎെന്റഹൃദയത്തിെന്റആനന്ദമാകുന്നു.
112അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങെളഇടവിടാെതഎേന്നക്കുംആചരിക്കുവാൻ
ഞാൻഎെന്റഹൃദയം ചായിച്ചിരിക്കുന്നു.

സാെമക്.
113ഇരുമനസ്സള്ളവെരഞാൻെവറുക്കുന്നു;
എന്നാൽഅങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംഎനിക്ക് ്രപിയമാകുന്നു.
114അങ്ങ്എെന്റമറവിടവുംഎെന്റപരിചയുംആകുന്നു;
ഞാൻതിരുവചനത്തിൽ ്രപത്യാശവച്ചിരിക്കുന്നു.
115എെന്റൈദവത്തിെന്റകല്പനകൾഞാൻ ്രപമാണിേക്കണ്ടതിന്
ദുഷ്കർമ്മികേള,എെന്നവിട്ട േപാകുവിൻ.
116 ഞാൻ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് അങ്ങയുെട വചന്രപകാരം എെന്ന

താങ്ങണേമ;
എെന്റ ്രപത്യാശയിൽഞാൻലജ്ജിച്ച േപാകരുേത.
117ഞാൻരക്ഷെപേടണ്ടതിന്എെന്നതാങ്ങണേമ;
അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾഞാൻനിരന്തരംഅനുസരിക്കും.
118അങ്ങയുെടചട്ടങ്ങൾഉേപക്ഷിക്കുന്നസകലേരയുംഅങ്ങ്നിരസിക്കുന്നു;
അവരുെട വഞ്ചനവ്യർത്ഥമാകുന്നു.
119 ഭൂമിയിെല സകലദുഷ്ടന്മാെരയും അങ്ങ് മാലിന്യംേപാെല

നീക്കിക്കളയുന്നു;
അതുെകാണ്ട്അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങൾഎനിക്ക് ്രപിയമാകുന്നു.
120അങ്ങെയക്കുറിച്ച ള്ളഭയം നിമിത്തംഎെന്റ േദഹംവിറയ്ക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട വിധികൾനിമിത്തംഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.

അയിൻ.
121ഞാൻനീതിയും ന്യായവും ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
എെന്റപീഡകന്മാർക്ക്എെന്നഏല്പിച്ച െകാടുക്കരുേത.
122അടിയെന്റനന്മയ്ക്കുേവണ്ടി ഉത്തരവാദിആയിരിക്കണേമ;
അഹങ്കാരികൾഎെന്നപീഡിപ്പിക്കരുേത.

* 119. 109 എെന്റ ജീവന ്എേപ്പാഴും അപകടത്തില ്ആയിരിക്കുന്നു എെന്റ ജീവന് എെന്റ കയില ്
ആയിരിക്കുന്നു
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123എെന്റകണ്ണ്അങ്ങയുെട രക്ഷെയയും
അങ്ങയുെട നീതിയുെട വചനെത്തയുംകാത്തിരുന്ന്ക്ഷീണിക്കുന്നു.
124അങ്ങയുെട ദയക്കുതക്കവണ്ണംഅടിയേനാടു ്രപവർത്തിച്ച,്
അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾഎനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ.
125ഞാൻഅങ്ങയുെട ദാസൻആകുന്നു;
അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രഗഹിക്കുവാൻഎനിക്ക്ബുദ്ധി നല്കണേമ.
126യേഹാേവ,ഇത്അേങ്ങക്കു ്രപവർത്തിക്കുവാനുള്ളസമയമാകുന്നു;
അവർഅങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം ദുർബ്ബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
127അതുെകാണ്ട്അങ്ങയുെടകല്പനകൾ
എനിക്ക് െപാന്നിലും തങ്കത്തിലുംഅധികം ്രപിയമാകുന്നു.
128അതുെകാണ്ട്അങ്ങയുെടസകല്രപമാണങ്ങള ംസത്യെമന്ന് കരുതി,
ഞാൻസകലവ്യാജമാർഗ്ഗങ്ങള ം െവറുക്കുന്നു.

േപ.
129അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങൾഅതിശയകരമാകയാൽ
എെന്റമനസ്സ്അവ ്രപമാണിക്കുന്നു.
130അങ്ങയുെട വചനങ്ങള െട ്രപേവശനം ്രപകാശം ്രപദാനം െചയ്യന്നു;
അത്അല്പബുദ്ധികെളബുദ്ധിമാന്മാരാക്കുന്നു.
131അങ്ങയുെടകല്പനകൾക്കായി വാഞ്ഛിക്കുകയാൽ
ഞാൻവായ് തുറന്ന് കിതയ്ക്കുന്നു.
132തിരുനാമെത്തസ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക്അങ്ങ് െചയ്യന്നതുേപാെല
എങ്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞ്എേന്നാട് കൃപ െചയ്യണേമ.
133എെന്റകാലടികൾഅങ്ങയുെട വചനത്തിൽസ്ഥിരമാക്കണേമ;
യാെതാരു നീതിേകടുംഎെന്നഭരിക്കരുേത.
134മനുഷ്യെന്റപീഡനത്തിൽനിന്ന്എെന്നവിടുവിക്കണേമ;
എന്നാൽഞാൻഅങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾഅനുസരിക്കും.
135അടിയെന്റേമൽതിരുമുഖം ്രപകാശിപ്പിച്ച്
അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾഎനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ.
136അവർഅങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംഅനുസരിക്കാത്തതിനാൽ
എെന്റകണ്ണിൽനിന്ന് ജലനദികൾഒഴുകുന്നു.

സാെദ.
137യേഹാേവ,അങ്ങ്നീതിമാനാകുന്നു;
അങ്ങയുെട വിധികൾ േനരുള്ളവതെന്ന.
138അങ്ങ്നീതിേയാടുംഅത്യന്തംവിശ്വസ്തതേയാടും കൂടി
അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങെളകല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
139എെന്റൈവരികൾതിരുവചനങ്ങൾമറക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്റഎരിവ്എെന്നസംഹരിക്കുന്നു.
140അങ്ങയുെട വചനംഅത്യന്തംവിശുദ്ധമാകുന്നു;
അതുെകാണ്ട്അടിയന്അത് ്രപിയമാകുന്നു.
141ഞാൻഎളിയവനും നിന്ദിതനുംആകുന്നു;
എങ്കിലുംഞാൻഅങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾമറക്കുന്നില്ല.
142അങ്ങയുെട നീതി ശാശ്വതനീതിയും
അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംസത്യവുമാകുന്നു.
143കഷ്ടവുംസങ്കടവുംഎെന്നപിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലുംഅങ്ങയുെടകല്പനകൾഎെന്റ ്രപേമാദമാകുന്നു.
144അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങൾഎേന്നക്കും നീതിയുള്ളവ;
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ഞാൻജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്എനിക്ക്ബുദ്ധി നല്കണേമ.
േകാഫ.്

145 ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു; എനിക്ക് ഉത്തരം
അരുളണേമ;

യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾ ്രപമാണിക്കും.
146ഞാൻഅങ്ങെയവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;എെന്നരക്ഷിക്കണേമ;
ഞാൻഅങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങെള ്രപമാണിക്കും.
147ഞാൻഉദയത്തിനു മുമ്പ്എഴുേന്നറ്റ് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട വചനത്തിൽഞാൻ ്രപത്യാശവക്കുന്നു.
148തിരുവചനം ധ്യാനിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റകണ്ണ് യാമങ്ങെള േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
149അങ്ങയുെട ദയയ്ക്കുതക്കവണ്ണംഎെന്റഅേപക്ഷേകൾക്കണേമ;
യേഹാേവ,അങ്ങയുെട ന്യായ്രപകാരംഎെന്നജീവിപ്പിക്കണേമ.
150ദുഷ്ടതെയപിന്തുടരുന്നവർസമീപിച്ചിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണേത്താട്അവർഅകന്നിരിക്കുന്നു.
151യേഹാേവ,അങ്ങ്സമീപസ്ഥനാകുന്നു;
അങ്ങയുെടകല്പനകൾസകലവുംസത്യം തെന്ന.
152അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങൾഅങ്ങ്എേന്നക്കുംസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന്ഞാൻപണ്ടുതെന്നഅറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

േരശ.്
153എെന്റഅരിഷ്ടതകടാക്ഷിച്ച്എെന്നവിടുവിക്കണേമ;
ഞാൻഅങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം മറക്കുന്നില്ല.
154എെന്റവ്യവഹാരം നടത്തിഎെന്നവീെണ്ടടുക്കണേമ;
അങ്ങയുെട വാഗ്ദാന്രപകാരംഎെന്നജീവിപ്പിക്കണേമ.
155രക്ഷദുഷ്ടന്മാേരാട്അകന്നിരിക്കുന്നു;
അവർഅങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങെളഅേന്വഷിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.
156യേഹാേവ,അങ്ങയുെടകരുണവലിയതാകുന്നു;
അങ്ങയുെട ന്യായ്രപകാരംഎെന്നജീവിപ്പിക്കണേമ.
157എെന്നഉപ്രദവിക്കുന്നവരുംഎെന്റൈവരികള ം വളെരയാകുന്നു;
എങ്കിലുംഞാൻഅങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങെളവിട്ട മാറുന്നില്ല.
158ഞാൻ േ്രദാഹികെളകണ്ട് വ്യസനിച്ച ;
അവർഅങ്ങയുെട വചനം ്രപമാണിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.
159അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾഎനിക്ക്എ്രത ്രപിയംഎന്നുകണ്ട്,
യേഹാേവ,അങ്ങയുെട ദയയ്ക്കുതക്കവണ്ണംഎെന്നജീവിപ്പിക്കണേമ.
160അങ്ങയുെട വചനത്തിെന്റസാരംസത്യം തെന്ന;
അങ്ങയുെട നീതിയുള്ളവിധികൾഎല്ലാംഎേന്നക്കുമുള്ളവ.

ശീൻ.
161അധികാരികള ്െവറുെതഎെന്നഉപ്രദവിക്കുന്നു;
എങ്കിലുംഅങ്ങയുെട വചനെത്തഎെന്റഹൃദയം ഭയെപ്പടുന്നു.
162വലിയ െകാള്ളകെണ്ടത്തിയവെനേപ്പാെല
ഞാൻഅങ്ങയുെട വചനത്തിൽആനന്ദിക്കുന്നു.
163ഞാൻ േഭാഷ്ക് െവറുത്ത്അറയ്ക്കുന്നു;
എന്നാൽഅങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംഎനിക്ക് ്രപിയമാകുന്നു.
164അങ്ങയുെട നീതിയുള്ളവിധികൾനിമിത്തം
ഞാൻ ദിവസംഏഴു ്രപാവശ്യംഅങ്ങെയസ്തുതിക്കുന്നു.
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165 അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണേത്താട് ്രപിയം ഉള്ളവർക്ക് മഹാസമാധാനം
ഉണ്ട;്

അവർഒന്നിനാലും ഇടറിേപ്പാകുകയില്ല.
166യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങയുെട രക്ഷയിൽ ്രപത്യാശവയ്ക്കുന്നു;
അങ്ങയുെടകല്പനകൾഞാൻആചരിക്കുന്നു.
167എെന്റമനസ്സ്അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുന്നു;
അവഎനിക്ക്അത്യന്തം ്രപിയമാകുന്നു.
168ഞാൻഅങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങള ംസാക്ഷ്യങ്ങള ം ്രപമാണിക്കുന്നു;
എെന്റവഴികെളല്ലാംഅങ്ങയുെട മുമ്പാെകഇരിക്കുന്നു.

തൗ.
169യേഹാേവ,എെന്റനിലവിളി തിരുസന്നിധിയിൽവരുമാറാകെട്ട;
അങ്ങയുെട വചന്രപകാരംഎനിക്ക്ബുദ്ധി നല്കണേമ.
170എെന്റയാചനതിരുസന്നിധിയിൽവരുമാറാകെട്ട;
അങ്ങയുെട വാഗ്ദാന്രപകാരംഎെന്നവിടുവിക്കണേമ.
171അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾഎനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്റഅധരങ്ങൾസ്തുതി െപാഴിക്കെട്ട.
172അങ്ങയുെടകല്പനകൾഎല്ലാം നീതിയായിരിക്കുകയാൽ
എെന്റനാവ്അങ്ങയുെട വാഗ്ദാനെത്തക്കുറിച്ച് പാടെട്ട.
173അങ്ങയുെടകല്പനകെളഞാൻതിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുകയാൽ
അങ്ങയുെടൈകഎനിക്ക് തുണയായിരിക്കെട്ട.
174യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങയുെട രക്ഷക്കായി വാഞ്ഛിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംഎെന്റ ്രപേമാദംആകുന്നു.
175അങ്ങെയസ്തുതിേക്കണ്ടതിന്എെന്റ ്രപാണൻജീവിച്ചിരിക്കെട്ട;
അങ്ങയുെട വിധികൾഎനിക്ക് തുണയായിരിക്കെട്ട.
176കാണാെതേപായആടുേപാെലഞാൻെതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
അടിയെനഅേന്വഷിക്കണേമ;അങ്ങയുെടകല്പനകൾഞാൻമറക്കുന്നില്ല.

120
ആേരാഹണഗീതം.
1എെന്റകഷ്ടതയിൽഞാൻയേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ച ;
കർത്താവ്എനിക്ക് ഉത്തരംഅരുള കയും െചയ്തു.
2യേഹാേവ,വ്യാജമുള്ളഅധരങ്ങളിൽനിന്നും
വഞ്ചനയുള്ളനാവിൽനിന്നുംഎെന്റ ്രപാണെന രക്ഷിക്കണേമ.
3വഞ്ചനയുള്ളനാേവ,നിനക്ക്എന്ത് ലഭിക്കും?
നിേന്നാട് ഇനിഎന്ത് െചയ്യ ം?
4വീരെന്റ* മൂർച്ചയുള്ളഅസ്്രതങ്ങള ം
പൂവത്തിൻകനലും തെന്ന.
5ഞാൻ േമെശക്കിൽ† ്രപവാസം െചയ്യന്നതുെകാണ്ടും
േകദാർ‡കൂടാരങ്ങളിൽപാർക്കുന്നതുെകാണ്ടുംഎനിക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!
6സമാധാനേദ്വഷിേയാടുകൂടി വസിക്കുന്നത്
എനിക്ക് മതിയായി.
7ഞാൻസമാധാന്രപിയനാകുന്നു;

* 120. 4 വീരെന്റ ബലമുള്ളവെന്റ † 120. 5 േമെശക്കിൽ േമശക്ക ്-െചങ്കടലിനും കാസ്പിയന ്
കടലിനും ഇടയിലുള്ളസ്ഥലം. ‡ 120. 5 േകദാർ േകദാര് -സിറിയയിെല ദമാസ്ക്കസിെന്റ െതക്ക്
മരുഭൂവാസികള ്പാര ്ക്കുന്നസ്ഥലം
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എന്നാൽഞാൻസംസാരിക്കുേമ്പാൾഅവർകലശൽതുടങ്ങുന്നു.

121
ആേരാഹണഗീതം.
1ഞാൻഎെന്റകണ്ണ കൾപർവ്വതങ്ങളിേലക്ക് ഉയർത്തുന്നു;
എനിക്ക്സഹായംഎവിെടനിന്ന് വരും?
2എെന്റസഹായംആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
ഉണ്ടാക്കിയയേഹാവയിൽനിന്നു വരുന്നു.
3നിെന്റകാൽവഴുതിേപ്പാകുവാൻഅവിടുന്ന്സമ്മതിക്കുകയില്ല;
നിെന്നകാക്കുന്നവൻമയങ്ങുകയുമില്ല.
4യി്രസാേയലിെന്റപരിപാലകൻ
മയങ്ങുകയില്ല, ഉറങ്ങുകയുമില്ല.
5യേഹാവനിെന്റപരിപാലകൻ;
യേഹാവനിെന്റവലത്തുഭാഗത്ത് നിനക്ക് തണൽ.
6പകൽസൂര്യേനാ
രാ്രതി ച്രന്ദേനാ നിെന്ന േദാഷമായിബാധിക്കുകയില്ല.
7യേഹാവ ഒരു േദാഷവും തട്ടാെതനിെന്നപരിപാലിക്കും.
കർത്താവ് നിെന്റ ്രപാണെനപരിപാലിക്കും.
8യേഹാവനിെന്റഗമനെത്തയുംആഗമനെത്തയും
ഇന്നുമുതൽഎേന്നക്കും പരിപാലിക്കും.

122
ദാവീദിെന്റ ഒരുആേരാഹണഗീതം.
1 “യേഹാവയുെടആലയത്തിേലക്ക് നമുക്കു േപാകാം”എന്ന്
അവർ*എേന്നാട് പറഞ്ഞേപ്പാൾഞാൻസേന്താഷിച്ച .
2െയരൂശേലേമ,ഞങ്ങള െടകാലുകൾ
നിെന്റവാതിലുകള െട ഉള്ളിൽനില്ക്കുന്നു.
3തമ്മിൽഇണക്കിയനഗരമായി
പണിതിരിക്കുന്നെയരൂശേലേമ!
4അവിേടക്ക,് േഗാ്രതങ്ങൾ,യേഹാവയുെട േഗാ്രതങ്ങൾതെന്ന,
യി്രസാേയലിന് സാക്ഷ്യത്തിനായി
യേഹാവയുെട നാമത്തിന്സ്േതാ്രതം െചയ്യ വാൻകയറിെച്ചല്ല ന്നു.
5അവിെട ന്യായാസനങ്ങൾ,
ദാവീദുഗൃഹത്തിെന്റന്യായാസനങ്ങൾതെന്നഇരിക്കുന്നു.
6െയരൂശേലമിെന്റസമാധാനത്തിനായി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ;
“നിെന്നസ്േനഹിക്കുന്നവർസുരക്ഷിതരായിരിക്കെട്ട.
7നിെന്റ െകാത്തളങ്ങളിൽസമാധാനവും
നിെന്റഅരമനകളിൽൈസ്വരവും ഉണ്ടാകെട്ട.
8എെന്റസേഹാദരന്മാരുംസ്േനഹിതരും നിമിത്തം
നിന്നിൽസമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട”എന്ന്ഞാൻപറയും.
9നമ്മുെടൈദവമായയേഹാവയുെടആലയംനിമിത്തം
ഞാൻനിെന്റനന്മ†അേന്വഷിക്കും.

* 122. 1 അവർഎെന്റസ്േനഹിതര ് † 122. 9 നന്മഅഭിവൃദ്ധി
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123
ആേരാഹണഗീതം.
1സ്വർഗ്ഗത്തിൽവസിക്കുന്നവനായയേഹാേവ,
അങ്ങയിേലക്ക്ഞാൻഎെന്റകണ്ണ കൾഉയർത്തുന്നു.
2ദാസന്മാരുെടകണ്ണ കൾയജമാനെന്റൈകയിേലക്കും
ദാസിയുെടകണ്ണ കൾയജമാനത്തിയുെടൈകയിേലക്കുംഎന്നേപാെല
ഞങ്ങള െടകണ്ണ കൾഞങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവയിങ്കേലക്ക,്
അവിടുന്ന്ഞങ്ങേളാട് കൃപെചയ്യ േവാളം േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
3യേഹാേവ,ഞങ്ങേളാടു കൃപ െചയ്യണേമ,ഞങ്ങേളാടു കൃപ െചയ്യണേമ;
ഞങ്ങൾനിന്ദസഹിച്ച മടുത്തിരിക്കുന്നു.
4സുഖിമാൻന്മാരുെട പരിഹാസവും
അഹങ്കാരികള െട നിന്ദയുംസഹിച്ച്
ഞങ്ങള െട മനസ്ഏറ്റവും മടുത്തിരിക്കുന്നു.

124
ദാവീദിെന്റ ഒരുആേരാഹണഗീതം.
1യി്രസാേയൽഇേപ്പാൾപറേയണ്ടത്
“യേഹാവനമ്മള െട പക്ഷത്തില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ,
2 അേത, യേഹാവ നമ്മള െട പക്ഷത്തില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ, മനുഷ്യർ

നമ്മേളാട് എതിർത്തേപ്പാൾ
3അവരുെട േകാപം നമ്മള െട േനെരജ്വലിച്ചേപ്പാൾ,
അവർനമ്മെളജീവേനാെട വിഴുങ്ങിക്കളയുമായിരുന്നു;
4െവള്ളംനമ്മെള ഒഴുക്കിക്കളയുമായിരുന്നു,
നദി നമ്മള െട ്രപാണനു മീെതകവിയുമായിരുന്നു;
5 ്രപളയജലം
നമ്മള െട ്രപാണനു മീെതകവിയുമായിരുന്നു.
6നമ്മെളഅവരുെട പല്ല കൾക്ക് ഇരയായി െകാടുക്കായ്കയാൽ
യേഹാവവാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട”.
7 േവട്ടക്കാരുെട െകണിയിൽനിന്ന് രക്ഷെപടുന്നപക്ഷിെയേപ്പാെല
നമ്മള െട ്രപാണൻവഴുതിേപ്പാന്നിരിക്കുന്നു;
െകണി െപാട്ടി നാം വഴുതിേപ്പാന്നിരിക്കുന്നു.
8നമ്മള െടസഹായംആകാശവും ഭൂമിയും
ഉണ്ടാക്കിയയേഹാവയുെട നാമത്തിൽഇരിക്കുന്നു.

125
ആേരാഹണഗീതം.
1യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നവർകുലുങ്ങാെത
എേന്നക്കും നില്ക്കുന്നസീേയാൻപർവ്വതം േപാെലയാകുന്നു.
2പർവ്വതങ്ങൾെയരൂശേലമിെനചുറ്റിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
യേഹാവഇന്നുമുതൽഎേന്നക്കുംതെന്റജനെത്തചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.
3നീതിമാന്മാർ നീതിേകടിേലക്കുൈകനീട്ടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ദുഷ്ടന്മാരുെട െചേങ്കാൽ നീതിമാന്മാരുെട അവകാശത്തിേന്മൽ

ഇരിക്കുകയില്ല.
4യേഹാേവ,ഗുണവാന്മാർക്കും
ഹൃദയപരമാർത്ഥികൾക്കും നന്മെചയ്യണേമ.
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5എന്നാൽവളഞ്ഞവഴികളിേലക്കുതിരിയുന്നവെര
യേഹാവ ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാേരാടുകൂടി േപാകുമാറാക്കെട്ട.
യി്രസാേയലിേന്മൽസമാധാനം വരുമാറാകെട്ട.

126
ആേരാഹണഗീതം.
1യേഹാവസീേയാെന്റ ്രപവാസികെള മടക്കിവരുത്തിയേപ്പാൾ*
ഞങ്ങൾസ്വപ്നം കാണുന്നവെരേപ്പാെലആയിരുന്നു.
2അന്ന്ഞങ്ങള െടവായിൽചിരിയും
ഞങ്ങള െട നാവിേന്മൽആർപ്പ ം നിറഞ്ഞിരുന്നു.
“യേഹാവഅവർക്കുേവണ്ടിവൻകാര്യങ്ങൾെചയ്തിരിക്കുന്നു”
എന്ന് ജനതകള െടഇടയിൽഅന്ന് പറയെപ്പട്ട .
3യേഹാവഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടിവൻകാര്യങ്ങൾെചയ്തിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട്ഞങ്ങൾസേന്താഷിക്കുന്നു.
4യേഹാേവ, െതെക്കനാട്ടിെലഅരുവികെളേപ്പാെല
ഞങ്ങള െട ്രപവാസികെളവീണ്ടും മടക്കിവരുത്തണേമ†.
5കണ്ണ നീേരാെട വിതയ്ക്കുന്നവർ
ആർേപ്പാെട െകായ്യ ം.
6 കരഞ്ഞുെകാണ്ട് വിതക്കുവാനുള്ള വിലേയറിയ വിത്ത് ചുമന്ന്

നടക്കുന്നവൻവീണ്ടും
ആർേപ്പാെടകറ്റചുമന്നുെകാണ്ട് വരും,സംശയമില്ല.

127
ശേലാേമാെന്റ ഒരുആേരാഹണഗീതം.
1യേഹാവവീടു പണിയാതിരുന്നാൽ
പണിയുന്നവർവൃഥാഅദ്ധ്വാനിക്കുന്നു;
യേഹാവപട്ടണംകാക്കാതിരുന്നാൽ
കാവല്ക്കാരൻവൃഥാ ജാഗരിക്കുന്നു.
2നിങ്ങൾഅതിരാവിെലഎഴുേന്നല്ക്കുന്നതും
വളെരതാമസിച്ച് ഉറങ്ങുവാൻ േപാകുന്നതും
കഠിന്രപയത്നം െചയ്ത് ഉപജീവനംകഴിക്കുന്നതും വ്യർത്ഥമേ്രത;
തെന്റ ്രപിയേനാ,അവൻനല്ലഉറക്കം* െകാടുക്കുന്നു.
3മക്കൾ,യേഹാവനല്കുന്നഅവകാശവും
ഉദരഫലം,അവിടുന്ന് തരുന്ന ്രപതിഫലവും തെന്ന.
4വീരെന്റൈകയിെലഅസ്്രതങ്ങൾഎങ്ങെനേയാ
അങ്ങെനയാകുന്നുയൗവനത്തിെല മക്കൾ.
5അവെരെക്കാണ്ട് തെന്റആവനാഴിക
നിറച്ചിരിക്കുന്നപുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ;
നഗരവാതില്ക്കൽവച്ച് ശ്രതുക്കേളാടുസംസാരിക്കുേമ്പാൾ
അങ്ങെനയുള്ളവർലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല.

* 126. 1 യേഹാവ സീേയാെന്റ ്രപവാസികെള മടക്കിവരുത്തിയേപ്പാൾ യേഹാവ ്രപവാസികെള
ഞങ്ങള െട അടുക്കല് മടക്കിവരുത്തുകയും യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തേപ്പാള ് † 126. 4
ഞങ്ങള െട ്രപവാസികെള വീണ്ടും മടക്കിവരുത്തണേമ വീണ്ടും ഞങ്ങെളഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുേത്തണേമ
* 127. 2 ഉറക്കം
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128
ആേരാഹണഗീതം.
1 യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട,് അവിടുെത്ത വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഏവനും

ഭാഗ്യവാൻ;
2നിെന്റൈകകള െടഅദ്ധ്വാനഫലം നീ തിന്നും;
നീ ഭാഗ്യവാൻ;നിനക്ക് നന്മവരും.
3നിെന്റ ഭാര്യ നിെന്റവീടിനകത്ത്ഫല്രപദമായ മുന്തിരിവള്ളി േപാെലയും
നിെന്റ മക്കൾ നിെന്റ േമശയ്ക്കു ചുറ്റ ം ഒലിവുൈതകൾ േപാെലയും

ഇരിക്കും.
4യേഹാവാഭക്തനായപുരുഷൻഇങ്ങെനഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവനാകും.
5യേഹാവസീേയാനിൽനിന്ന് നിെന്നഅനു്രഗഹിക്കും;
നിെന്റആയുഷ്കാലെമല്ലാം നീ െയരൂശേലമിെന്റനന്മകാണും.
6നിെന്റ മക്കള െട മക്കെളയും നീ കാണും.
യി്രസാേയലിേന്മൽസമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട.

129
ആേരാഹണഗീതം.
1യി്രസാേയൽപറേയണ്ടത:്
“അവർഎെന്റബാല്യംമുതൽപലേപ്പാഴുംഎെന്നഉപ്രദവിച്ച ;
2അെത,അവർഎെന്റബാല്യംമുതൽപലേപ്പാഴുംഎെന്നഉപ്രദവിച്ച ;
എങ്കിലുംഅവർഎെന്നജയിച്ചില്ല.
3ഉഴവുകാർഎെന്റമുതുകിേന്മൽഉഴുതു;
ഉഴവു ചാലുകൾഅവർനീളത്തിൽകീറി”.
4യേഹാവനീതിമാനാകുന്നു;
അവിടുന്ന് ദുഷ്ടന്മാരുെട പിടിയില ്നിന്ന്എെന്നവിടുവിച്ച *.
5സീേയാെന െവറുക്കുന്നവെരല്ലാം
ലജ്ജിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞു േപാകെട്ട.
6വളരുന്നതിനുമുമ്പ് ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്ന
പുരപ്പ റെത്തപുല്ല േപാെലഅവർആകെട്ട.
7െകായ്യന്നവൻഅത്തരംപുല്ല െകാണ്ട് തെന്റൈകേയാ
കറ്റ െകട്ട ന്നവൻതെന്റ ഭുജങ്ങേളാ നിറയ്ക്കുകയില്ല.
8 “യേഹാവയുെടഅനു്രഗഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകെട്ട;
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽഞങ്ങൾനിങ്ങെളഅനു്രഗഹിക്കുന്നു”
എന്നിങ്ങെനവഴിേപാകുന്നവർപറയുന്നതും ഇല്ല.

130
ആേരാഹണഗീതം.
1 യേഹാേവ, േക്ലശങ്ങള െട ആഴത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങേയാടു

നിലവിളിക്കുന്നു;
2കർത്താേവ,എെന്റശബ്ദം േകൾക്കണേമ;
അങ്ങയുെട െചവിഎെന്റയാചനകെള ്രശദ്ധിക്കണേമ.
3യേഹാേവ,അങ്ങ്അകൃത്യങ്ങൾഓർമ്മവച്ചാൽ
കർത്താേവ,ആര് നിലനില്ക്കും?

* 129. 4 അവിടുന്ന് ദുഷ്ടന്മാരുെട പിടിയില ് നിന്ന് എെന്ന വിടുവിച്ച അവിടുന്ന് ദുഷ്ടന്മാരുെട
കയറുകൾഅറുത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു
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4എങ്കിലുംഅങ്ങെയഭയെപ്പടുവാൻതക്കവണ്ണം
അങ്ങയുെട പക്കൽപാപക്ഷമഉണ്ട്.
5ഞാൻയേഹാവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു;
എെന്റഉള്ളംകാത്തിരിക്കുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റവചനത്തിൽഞാൻ ്രപത്യാശവച്ചിരിക്കുന്നു.
6ഉഷസ്സിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവെരക്കാൾ,
അെത, ഉഷസ്സിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവെരക്കാൾ
എെന്റഉള്ളംയേഹാവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
7യി്രസാേയേല,യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശവച്ച െകാള്ള ക;
യേഹാവയുെട പക്കൽകൃപയും
അവിടുെത്തസന്നിധിയിൽധാരാളം വിടുതലും ഉണ്ട്.
8ൈദവംയി്രസാേയലിെനഅവെന്റസകല
അകൃത്യങ്ങളിൽനിന്നും വീെണ്ടടുക്കും.

131
ദാവീദിെന്റ ഒരുആേരാഹണഗീതം.
1യേഹാേവ,എെന്റഹൃദയം ഗർവ്വിച്ചിരിക്കുന്നില്ല;
ഞാൻനിഗളിച്ച നടക്കുന്നില്ല;
എെന്റബുദ്ധിക്ക്എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻകഴിയാത്തവൻകാര്യങ്ങളിലും
അത്ഭുതവിഷയങ്ങളിലുംഞാൻഇടെപടുന്നതുമില്ല.
2ഞാൻഎെന്റ ്രപാണെനതാേലാലിച്ച് നിശ്ശബ്ദമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അമ്മയുെടഅടുക്കൽമുലകുടി മാറിയൈപതൽഎന്നേപാെല
എെന്റ ്രപാണൻ അമ്മയുെട മടിയിൽ ശാന്തമാ യി ഉറങ്ങുന്ന

ശിശുവിെനേപ്പാെല
ശാന്തമായിരിക്കുന്നു.
3യി്രസാേയേല,ഇന്നുമുതൽഎേന്നക്കും
യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശവച്ച െകാള്ള ക.

132
ആേരാഹണഗീതം.
1യേഹാേവ, ദാവീദിെനയും
അവെന്റസകലകഷ്ടതെയയുംഓർക്കണേമ.
2അവൻയേഹാവേയാടുസത്യംെചയ്ത്
യാേക്കാബിെന്റവല്ലഭന് േനർന്നത്എെന്തന്നാൽ:
3 “യേഹാവയ്ക്ക് ഒരുസ്ഥലം,
യാേക്കാബിെന്റ സര ്വ്വശക്തനായ ൈദവത്തിനു ഒരു നിവാസം

കെണ്ടത്തുംവെര
4ഞാൻഎെന്റകൂടാര വീട്ടിൽകടക്കുകയില്ല;
എെന്റശയ്യേമൽകയറി കിടക്കുകയുമില്ല.
5ഞാൻഎെന്റകണ്ണിന് ഉറക്കവും
എെന്റകൺേപാളയ്ക്ക് മയക്കവും െകാടുക്കുകയില്ല”.
6നാംഎ്രഫാത്തയിൽഅതിെനക്കുറിച്ച് േകട്ട്
വന്രപേദശത്ത്അത് കെണ്ടത്തിയേല്ലാ.
7നാംൈദവത്തിെന്റതിരുനിവാസത്തിേലക്കു െചന്ന്
അവിടുെത്തപാദപീഠത്തിൽനമസ്കരിക്കുക.
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8യേഹാേവ,അങ്ങയുെടബലത്തിെന്റ െപട്ടകവുമായി
അങ്ങയുെട വി്രശാമത്തിേലക്ക്എഴുന്നള്ളണേമ.
9അങ്ങയുെട പുേരാഹിതന്മാർനീതി ധരിക്കുകയും
അങ്ങയുെട ഭക്തന്മാർ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.
10അങ്ങയുെട ദാസനായ ദാവീദിെനഓർത്ത്
അങ്ങയുെടഅഭിഷിക്തെന്റമുഖെത്തതിരസ്ക്കരിക്കരുേത.
11 “ഞാൻനിെന്റ ഉദരഫലെത്ത
നിെന്റസിംഹാസനത്തിൽഇരുത്തും;
12നിെന്റ മക്കൾഎെന്റനിയമവും
ഞാൻഅവർക്ക് ഉപേദശിച്ചസാക്ഷ്യവും ്രപമാണിക്കുെമങ്കിൽ
അവരുെട മക്കള ംഎേന്നക്കും നിെന്റസിംഹാസനത്തിൽഇരിക്കും”എന്ന്
യേഹാവ ദാവീദിേനാട് ആണയിട്ട് സത്യം; കർത്താവ് അതിൽനിന്ന്

മാറുകയില്ല.
13യേഹാവസീേയാെനതിരെഞ്ഞടുക്കുകയും
അതിെനതെന്റവാസസ്ഥലമായി ഇച്ഛിക്കുകയും െചയ്തു.
14 “അത്എേന്നക്കുംഎെന്റവി്രശാമംആകുന്നു;
ഞാൻഅതിെനഇച്ഛിച്ചിരിക്കുകയാൽഞാൻഅവിെട വസിക്കും;
15അതിെലആഹാരംഞാൻസമൃദ്ധിയായിഅനു്രഗഹിക്കും;
അതിെല ദരി്രദന്മാർക്ക്അപ്പംെകാണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തും.
16അതിെലപുേരാഹിതന്മാെര രക്ഷധരിപ്പിക്കും;
അതിെല ഭക്തന്മാർ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും.
17അവിെടഞാൻ ദാവീദിന് ഒരു െകാമ്പ് മുളപ്പിക്കും;
എെന്റഅഭിഷിക്തന് ഒരു ദീപം ഒരുക്കിയിട്ട മുണ്ട്.
18ഞാൻഅവെന്റശ്രതുക്കെളലജ്ജധരിപ്പിക്കും;
അവെന്റതലയിേലാകിരീടം േശാഭിക്കും”.

133
ദാവീദിെന്റ ഒരുആേരാഹണഗീതം.
1ഇതാ,സേഹാദരന്മാർ ഒെത്താരുമിച്ച വസിക്കുന്നത്
എ്രതശുഭവുംഎ്രത മേനാഹരവുംആകുന്നു!
2 അത്, വസ്്രതത്തിെന്റ വിള മ്പിേലക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന അഹേരാെന്റ

താടിയിേലക്ക,്
ഒഴുകുന്ന
അവെന്റതലയിെലവിേശഷൈതലം േപാെലയും
3 സീേയാൻ പർവ്വതത്തിൽ െപയ്യന്ന െഹർേമ്മാന്യമഞ്ഞുേപാെലയും

ആകുന്നു;
അവിെടയല്ലേയായേഹാവഅനു്രഗഹവും
ശാശ്വതമായജീവനും കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത.്

134
ആേരാഹണഗീതം.
1അല്ലേയാ, രാ്രതികാലങ്ങളിൽയേഹാവയുെടആലയത്തിൽനില്ക്കുന്ന
യേഹാവയുെടസകല ദാസന്മാരുേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുവിൻ.
2വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്ക്ൈകഉയർത്തിയേഹാവെയവാഴ്ത്തുവിൻ.
3ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയയേഹാവ
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സീേയാനിൽനിന്ന് നിെന്നഅനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട.

135
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;യേഹാവയുെട നാമെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവയുെട ദാസന്മാേര,കർത്താവിെനസ്തുതിക്കുവിൻ.
2യേഹാവയുെടആലയത്തിലും
നമ്മുെടൈദവത്തിെന്റആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിലും നില് ക്കുന്നവേര,
3യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;യേഹാവനല്ലവൻഅല്ലേയാ;
കർത്താവിെന്റനാമത്തിന് കീർത്തനം െചയ്യ വിൻ;അത് മേനാഹരമല്ലേയാ.
4യേഹാവയാേക്കാബിെനതനിക്കായും
യി്രസാേയലിെനതെന്റനിേക്ഷപമായും തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.
5യേഹാവവലിയവൻഎന്നും നമ്മുെടകർത്താവ്
സകലേദവന്മാരിലും േ്രശഷ്ഠൻഎന്നുംഞാൻഅറിയുന്നു.
6ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുംസമു്രദങ്ങള െടആഴങ്ങളിലും
യേഹാവതനിക്കിഷ്ടമുള്ളെതല്ലാം െചയ്യന്നു.
7ൈദവം ഭൂമിയുെടഅറ്റത്തുനിന്ന് നീരാവി െപാങ്ങുമാറാക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് മഴയ്ക്കായി മിന്നലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു;
തെന്റ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽനിന്ന് കാറ്റ് പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.
8അവിടുന്ന്ഈജിപ്റ്റിൽ,
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയും കടിഞ്ഞൂലുകെള ഒരുേപാെലസംഹരിച്ച .
9ഈജിപ്റ്റ് േദശേമ,നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽൈദവംഫറേവാെന്റേമലും
അവെന്റസകലഭൃത്യന്മാരുെട േമലും
അടയാളങ്ങള ംഅത്ഭുതങ്ങള ംഅയച്ച .
10ൈദവംവലിയജനതകെളസംഹരിച്ച ;
ബലമുള്ളരാജാക്കന്മാെരനി്രഗഹിച്ച .
11അേമാര്യരുെട രാജാവായസീേഹാെനയും
ബാശാൻരാജാവായഓഗിെനയും
സകലകനാന്യരാജ്യങ്ങെളയും തെന്ന.
12അവരുെട േദശെത്തതനിക്ക്അവകാശമായി,
തെന്റജനമായയി്രസാേയലിന്അവകാശമായി െകാടുത്തു.
13യേഹാേവ,അങ്ങയുെട നാമം ശാശ്വതമായും
യേഹാേവ,അങ്ങയുെടജ്ഞാപകംതലമുറതലമുറയായും ഇരിക്കുന്നു.
14യേഹാവതെന്റജനത്തിന് ന്യായപാലനം െചയ്യ ം;
കർത്താവ് തെന്റ ദാസന്മാേരാട് സഹതപിക്കും.
15ജനതകള െടവി്രഗഹങ്ങൾെപാന്നും െവള്ളിയും
മനുഷ്യരുെടൈകേവലയുംആകുന്നു.
16അവയ്ക്കുവായുെണ്ടങ്കിലുംസംസാരിക്കുന്നില്ല;
കണ്ണ െണ്ടങ്കിലും കാണുന്നില്ല;
17അവയ്ക്കു െചവിയുെണ്ടങ്കിലും േകൾക്കുന്നില്ല;
അവയുെട വായിൽശ്വാസവുമില്ല.
18അവഉണ്ടാക്കുന്നവർഅവെയേപ്പാെലയാകുന്നു;
അവയിൽആ്രശയിക്കുന്നഏെതാരുവനുംഅങ്ങെനതെന്ന.
19യി്രസാേയൽഗൃഹേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
അഹേരാൻഗൃഹേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.
20 േലവിഗൃഹേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
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യേഹാവാഭക്തന്മാേര,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.
21െയരൂശേലമിൽഅധിവസിക്കുന്നയേഹാവ
സീേയാനിൽനിന്നു വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

136
1യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
ൈദവംനല്ലവനേല്ലാ;അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
2ൈദവാധിൈദവത്തിന്സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
ൈദവത്തിെന്റ ദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
3കർത്താധികർത്താവിന് സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
ൈദവത്തിെന്റ ദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
4ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
5ജ്ഞാനേത്താെടആകാശങ്ങൾഉണ്ടാക്കിയൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
6ഭൂമിെയ െവള്ളത്തിേന്മൽസ്ഥാപിച്ചൈദവത്തിന്
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
7വലിയ െവളിച്ചങ്ങൾഉണ്ടാക്കിയൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
8പകൽവാഴുവാൻസൂര്യെന ഉണ്ടാക്കിയൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
9രാ്രതി വാഴുവാൻച്രന്ദെനയും നക്ഷ്രതങ്ങെളയും ഉണ്ടാക്കിയൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
10ഈജിപ്റ്റിെലകടിഞ്ഞൂലുകെളസംഹരിച്ചൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
11 അവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് യി്രസാേയൽ ജനെത്ത പുറെപ്പടുവിച്ച

ൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
12ബലമുള്ളൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും തെന്ന
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
13െചങ്കടലിെന രണ്ടായി വിഭാഗിച്ചൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
14അതിെന്റനടുവിൽകൂടി യി്രസാേയലിെനകടത്തിയൈദവത്തിന്
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
15ഫറേവാെനയുംൈസന്യെത്തയും െചങ്കടലിൽതള്ളിയിട്ടൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
16തെന്റജനെത്തമരുഭൂമിയിൽക്കൂടി നടത്തിയൈദവത്തിന്
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
17 മഹാരാജാക്കന്മാെര സംഹരിച്ച ൈദവത്തിന് - അവിടുെത്ത ദയ

എേന്നക്കുമുള്ളത്.
18 േ്രശഷ്ഠരാജാക്കന്മാെരനി്രഗഹിച്ചൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
19അേമാര്യരുെട രാജാവായസീേഹാെനയും -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
20ബാശാൻരാജാവായഓഗിെനയും -
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അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
21അവരുെട േദശംഅവകാശമായി െകാടുത്തു -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
22തെന്റ ദാസനായയി്രസാേയലിന്അവകാശമായി തെന്ന
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
23നമ്മുെടതാഴ്ചയിൽനെമ്മഓർത്തൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
24നമ്മുെടൈവരികള െടൈകയിൽനിന്ന് നെമ്മവിടുവിച്ചൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
25സകലജഡത്തിനുംആഹാരം െകാടുക്കുന്നൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
26സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായൈദവത്തിനുസ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്

137
1ബാേബൽനദികള െടതീരത്ത്ഞങ്ങൾഇരുന്നു,
സീേയാെനഓർമ്മിച്ചേപ്പാൾഞങ്ങൾകരഞ്ഞു.
2അതിെന്റനടുവിലുള്ളഅലരിവൃക്ഷങ്ങളിേന്മൽ
ഞങ്ങൾഞങ്ങള െടകിന്നരങ്ങൾതൂക്കിയിട്ട .
3ഞങ്ങെളബദ്ധരാക്കിെക്കാണ്ടുേപായവർ:
“സീേയാൻഗീതങ്ങളിൽഒന്ന് പാടുവിൻ”എന്ന് പറഞ്ഞു;
ഞങ്ങെളപീഡിപ്പിച്ചവർഗീതങ്ങള ംസേന്താഷവുംഞങ്ങേളാടു േചാദിച്ച .
4ഞങ്ങൾയേഹാവയുെട ഗീതംഅന്യേദശത്ത് പാടുന്നെതങ്ങെന?
5െയരൂശേലേമ,നിെന്നഞാൻമറക്കുന്നുഎങ്കിൽ
എെന്റ വലൈങ്കെകാണ്ട് കിന്നരം വായിക്കുവാന ്എനിക്ക് ്രപപ്തിയില്ലാെത

േപാകെട്ട*.
6നിെന്നഞാൻഓർമ്മിക്കാെത േപായാൽ,
െയരൂശേലമിെന എെന്റ മുഖ്യസേന്താഷെത്തക്കാൾ വിലമതിക്കാെത

േപായാൽ,
എനിക്ക് പാടുവാന ്സാധിക്കാെത േപാകെട്ട†.
7 “ഇടിച്ച കളയുവിൻ,അടിസ്ഥാനംവെരഅതിെനഇടിച്ച കളയുവിൻ!”
എന്നിങ്ങെനപറഞ്ഞഏേദാമ്യർക്കായി
യേഹാേവ, െയരൂശേലമിെന്റനാൾഓർമ്മിക്കണേമ.
8നാശംഅടുത്തിരിക്കുന്നബാേബൽപു്രതിേയ,
നീഞങ്ങേളാടു െചയ്തതുേപാെലനിേന്നാട് െചയ്യന്നവൻഭാഗ്യവാൻ.
9നിെന്റകുഞ്ഞുങ്ങെളപിടിച്ച്
പാറേമൽഅടിച്ച കളയുന്നവൻഭാഗ്യവാൻ.

138
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ഞാൻപൂർണ്ണഹൃദയേത്താെടഅേങ്ങക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
േദവന്മാരുെട മുമ്പാെകഞാൻഅങ്ങെയകീർത്തിക്കും.
2ഞാൻഅങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരെത്തേനാക്കി നമസ്കരിച്ച്,

* 137. 5 വായിക്കുവാന ്എനിക്ക് ്രപപ്തിയില്ലാെതേപാകെട്ടഎെന്റവലൈങ്കമറന്നുേപാകെട്ട † 137.
6 എനിക്ക് പാടുവാന ്സാധിക്കാെത േപാകെട്ടഎെന്റനാവ്അണ്ണാക്കിേനാടു പറ്റിേപ്പാകെട്ട
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അങ്ങയുെട ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിമിത്തം തിരുനാമത്തിനു സ്േതാ്രതം
െചയ്യ ം;

അങ്ങയുെടനാമവുംഅങ്ങയുെടകല്പനകള ംഅത്യ ന്നതമായിരിക്കുന്നതായി
അങ്ങ് െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു*.

3ഞാൻവിളിച്ചേപക്ഷിച്ചനാളിൽഅങ്ങ്എനിക്ക് ഉത്തരംഅരുളി;
എെന്റഉള്ളിൽബലംനല്കിഎെന്നൈധര്യെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
4യേഹാേവ, ഭൂമിയിെലസകലരാജാക്കന്മാരും
അങ്ങയുെട വായിെലവചനങ്ങൾേകട്ടിട്ട് നിനക്ക്സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
5അേത,അവർയേഹാവയുെട വഴികെളക്കുറിച്ച പാടും;
യേഹാവയുെട മഹത്ത്വം വലിയതാകുന്നുവേല്ലാ.
6യേഹാവ ഉന്നതെനങ്കിലും താഴ്മയുള്ളവെനകടാക്ഷിക്കുന്നു;
ഗർവ്വിഷ്ഠെനഅവൻദൂരത്തുനിന്ന്അറിയുന്നു.
7ഞാൻകഷ്ടതയുെട നടുവിൽനടന്നാലുംഅങ്ങ്എെന്നസൂക്ഷിക്കും†;
എെന്റശ്രതുക്കള െട േ്രകാധത്തിനു േനെരഅങ്ങ്ൈകനീട്ട ം;
അങ്ങയുെട വലൈങ്കഎെന്നരക്ഷിക്കും.
8യേഹാവഎെന്നക്കുറിച്ച ള്ളഉേദ്ദശ്യം പൂർത്തികരിക്കും;
യേഹാേവ,അങ്ങയുെട ദയഎേന്നക്കുമുള്ളത;്
തൃൈക്കകള െട ്രപവൃത്തിെയ ഉേപക്ഷിക്കരുേത.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,അങ്ങ്എെന്നപരിേശാധന െചയ്ത്അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
2ഞാൻഇരിക്കുന്നതുംഎഴുേന്നല്ക്കുന്നതുംഅവിടുന്ന്അറിയുന്നു.
എെന്റചിന്തകൾഅങ്ങ് ദൂരത്തുനിന്ന് ്രഗഹിക്കുന്നു.
3എെന്റനടപ്പ ംകിടപ്പ ംഅങ്ങ് പരിേശാധിക്കുന്നു;
എെന്റവഴികെളല്ലാംഅേങ്ങക്കു മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു.
4യേഹാേവ,അങ്ങ് മുഴുവനുംഅറിയാെതഒരു വാക്കുംഎെന്റനാവിൽഇല്ല.
5അങ്ങ്എെന്റമുമ്പും പിമ്പുംഅടച്ച്
അങ്ങയുെടൈകഎെന്റ േമൽവച്ചിരിക്കുന്നു.
6ഈപരിജ്ഞാനംഎനിക്ക്അത്യത്ഭുതമാകുന്നു;
അത്എനിക്ക് ്രഗഹിച്ച കൂടാത്തവിധം ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു.
7അങ്ങയുെടആത്മാവിെന ഒളിച്ച്ഞാൻഎവിെട േപാകും?
തിരുസന്നിധിവിട്ട്ഞാൻഎവിേടക്ക്ഓടും?
8ഞാൻസ്വർഗ്ഗത്തിൽകയറിയാൽഅങ്ങ്അവിെട ഉണ്ട്;
പാതാളത്തിൽഎെന്റകിടക്കവിരിച്ചാൽഅങ്ങ്അവിെട ഉണ്ട്.
9ഞാൻഉഷസ്സിെന്റചിറകു ധരിച്ച്,
സമു്രദത്തിെന്റഅറ്റത്തു െചന്നുവസിച്ചാൽ
10അവിെടയുംഅങ്ങയുെടൈകഎെന്നനടത്തും;
അങ്ങയുെട വലൈങ്കഎെന്നപിടിക്കും.
11 “ഇരുട്ട് എെന്നമൂടിക്കളയെട്ട;
െവളിച്ചംഎെന്റചുറ്റ ം രാ്രതിയായിത്തീരെട്ട”എന്നുഞാൻപറഞ്ഞാൽ

* 138. 2 അങ്ങയുെട നാമവും അങ്ങയുെട കല്പനകള ം അത്യ ന്നതമായിരിക്കുന്നതായി അങ്ങ്
െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുെട നാമത്തിന് മീെത എല്ലാം അങ്ങ് അങ്ങയുെട വചനെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു † 138. 7 അങ്ങ്എെന്നസൂക്ഷിക്കുംഅങ്ങ്എെന്നജീവിപ്പിക്കും
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12ഇരുട്ടിൽേപാലുംഅേങ്ങക്ക് ഒന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല;
രാ്രതി പകൽേപാെല ്രപകാശിക്കും;
ഇരുട്ട ം െവളിച്ചവും നിനക്ക് തുല്യം തെന്ന.
13അങ്ങല്ലേയാഎെന്റആന്തരികഅവയവങ്ങൾനിർമ്മിച്ചത;്
എെന്റഅമ്മയുെട ഉദരത്തിൽഅങ്ങ്എെന്നെമനഞ്ഞു.
14ഭയങ്കരവുംഅത്ഭുതകരവുമായിഎെന്നസൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻഅേങ്ങക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു;
അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികൾഅത്ഭുതകരമാകുന്നു;
അത്എെന്റഉള്ളംനല്ലവണ്ണംഅറിയുന്നു.
15ഞാൻരഹസ്യത്തിൽനിർമ്മിക്കെപ്പടുകയും
ഭൂമിയുെടഅേധാഭാഗങ്ങളിൽസൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
എെന്റഅസ്ഥികൂടംഅേങ്ങക്ക് മറഞ്ഞിരുന്നില്ല.
16ഞാൻപിണ്ഡാകാരമായിരുന്നേപ്പാൾഅങ്ങയുെടകണ്ണ്എെന്നകണ്ടു;
എനിക്കുേവണ്ടി നിയമിക്കെപ്പട്ടനാള കൾഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നേപ്പാൾ
അവെയല്ലാംഅങ്ങയുെട പുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരുന്നു;
17ൈദവേമ,എെന്നക്കുറിച്ച ള്ളഅങ്ങയുെട വിചാരങ്ങൾഎ്രതഘനമായവ!
അവയുെടആെകത്തുകയുംഎ്രതവലിയത്!
18അവഎണ്ണിയാൽമണലിെനക്കാൾഅധികം;
ഞാൻഉണരുേമ്പാൾഇനിയുംഞാൻഅങ്ങയുെടഅടുക്കൽഇരിക്കുന്നു.
19ൈദവേമ,അങ്ങ് ദുഷ്ടെനനി്രഗഹിെച്ചങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു;
്രകൂരജനേമ*,എെന്നവിട്ട േപാകുവിൻ.
20അവർ േ്രദാഹമായിഅങ്ങെയക്കുറിച്ച സംസാരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെടശ്രതുക്കൾഅങ്ങയുെട നാമം വൃഥാഎടുക്കുന്നു.
21യേഹാേവ,അങ്ങെയെവറുക്കുന്നവെരഞാൻെവറുേക്കണ്ടതല്ലേയാ?
അങ്ങേയാട് എതിർത്തുനില്ക്കുന്നവെരഞാൻഎതിർേക്കണ്ടതല്ലേയാ?
22ഞാൻപൂർണ്ണേദ്വഷേത്താെടഅവെര േദ്വഷിക്കുന്നു;
അവെരഎെന്റശ്രതുക്കളായിഎണ്ണന്നു.
23ൈദവേമ,എെന്നപരിേശാധന െചയ്ത്എെന്റഹൃദയെത്തഅറിയണേമ;
എെന്നപരീക്ഷിച്ച്എെന്റവിചാരങ്ങൾഅറിയണേമ.
24വ്യസനത്തിനുള്ളവഴികൾഎന്നിൽഉേണ്ടാഎന്ന് േനാക്കി,
ശാശ്വതമാർഗ്ഗത്തിൽഎെന്നനടത്തണേമ.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ, ദുഷ്ടമനുഷ്യരുെട കയ്യിൽനിന്ന്എെന്നവിടുവിച്ച്
സാഹസക്കാരുെട പക്കൽനിന്ന്എെന്നപരിപാലിക്കണേമ.
2അവർഹൃദയത്തിൽതിന്മനിരൂപിക്കുന്നു;
അവർഇടവിടാെത േപാരാട്ടത്തിനായി കൂട്ടം കൂടുന്നു;
3അവർസർപ്പംേപാെലഅവരുെട നാവുകൾക്ക് മൂർച്ചകൂട്ട ന്നു;
അവരുെടഅധരങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഅണലിവിഷം ഉണ്ട.്

േസലാ.
4യേഹാേവ, ദുഷ്ടെന്റൈകയിൽനിന്ന്എെന്നകാക്കണേമ;
സാഹസക്കാരനിൽനിന്ന്എെന്നപരിപാലിക്കണേമ;

* 139. 19 ്രകൂരജനേമ രക്തപാതകന്മാേര
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അവർഎെന്റകാലടികൾ മറിച്ച കളയുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു.
5ഗർവ്വിഷ്ഠന്മാർഎനിക്കായി െകണിയും കയറും മറച്ച വച്ചിരിക്കുന്നു;
വഴിയരികിൽഅവർവലവിരിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർഎനിക്കായി കുടുക്കുകൾവച്ചിരിക്കുന്നു.

േസലാ.
6 “അവിടുന്ന്എെന്റൈദവം”എന്ന്ഞാൻയേഹാവേയാടു പറഞ്ഞു;
യേഹാേവ,എെന്റയാചനകൾ േകൾക്കണേമ.
7എെന്റരക്ഷയുെടബലമായകർത്താവായയേഹാേവ,
അങ്ങ്യുദ്ധ ദിവസത്തില് എെന്നസംരക്ഷിക്കുന്നു*.
8യേഹാേവ, ദുഷ്ടെന്റആ്രഗഹങ്ങൾനടത്തരുേത;
നിഗളിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവെന്റ ദുരുപായംസാധിപ്പിക്കുകയുംഅരുേത.

േസലാ.
9എെന്നവളഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുെട തലേയാ, -
അവരുെട ഭീഷണിഅവരുെട േമല ്തിരിെക െചല്ലെട്ട†.
10തീക്കനൽഅവരുെട േമൽവീഴെട്ട;
ൈദവംഅവെരതീയിലും
എഴുേന്നല്ക്കാത്തവിധംകുഴിയിലും ഇട്ട കളയെട്ട.
11വാവിഷ്ഠാണക്കാരൻ ഭൂമിയിൽനിലനില് ക്കുകയില്ല;
സാഹസക്കാരെനഅനർത്ഥംനായാടി ഉന്മൂലനാശം വരുത്തും.
12യേഹാവപീഡിതെന്റവ്യവഹാരവും
ദരി്രദന്മാരുെട ന്യായവും നടത്തുംഎന്ന്ഞാൻഅറിയുന്നു.
13അേത,നീതിമാന്മാർഅങ്ങയുെട നാമത്തിന്സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
േനരുള്ളവർഅങ്ങയുെടസന്നിധിയിൽവസിക്കും.
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ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങെയവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;
എെന്റഅടുക്കേലക്ക് േവഗം വരണേമ;
ഞാൻഅങ്ങേയാട്അേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റഅേപക്ഷേകൾക്കണേമ.
2എെന്റ ്രപാർത്ഥനതിരുസന്നിധിയിൽധൂപമായും
എെന്റൈകകെള മലർത്തുന്നത്സന്ധ്യായാഗമായും തീരെട്ട.
3യേഹാേവ,എെന്റവായ്ക്ക് ഒരു കാവൽനിർത്തി,
എെന്റഅധരദ്വാരം കാക്കണേമ.
4ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാേരാടുകൂടി ദുഷ്്രപവൃത്തികളിൽഇടെപടുവാൻ
എെന്റഹൃദയെത്തദുഷ്ക്കാര്യത്തിന് ചായിക്കരുേത;
അവരുെടസ്വാദുേഭാജനംഞാൻകഴിക്കുകയുമരുേത.
5നീതിമാൻഎെന്നഅടിക്കുന്നത് ദയ;
അവൻഎെന്നശാസിക്കുന്നത് തലയ്ക്ക്എണ്ണ;
എെന്റതലഅത് വിലക്കാതിരിക്കെട്ട;
ഇനിഅവർ െചയ്യന്നേദാഷങ്ങൾെക്കതിെരഎനിക്ക് ്രപാർത്ഥനേയയുള്ള .

* 140. 7 അങ്ങ് യുദ്ധ ദിവസത്തില ്എെന്ന സംരക്ഷിക്കുന്നു യുദ്ധദിവസത്തിൽ അങ്ങ് എെന്റ
തലയിൽ ശിരസ്്രതം വയ്ക്കുന്നു † 140. 9 അവരുെട ഭീഷണി അവരുെട േമല ്തിരിെക െചല്ലെട്ട
അവരുെടഅധരങ്ങള െടതിന്മഅവെര മൂടിക്കളയെട്ട
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6അവരുെട ന്യായാധിപന്മാെര പാറേമൽനിന്ന് തള്ളിയിടും;
എെന്റവാക്കുകൾഇമ്പമുള്ളവയാകയാൽഅവർഅവേകൾക്കും.
7നിലം ഉഴുതു മറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞങ്ങള െടഅസ്ഥികൾപാതാളത്തിെന്റവാതില്ക്കൽചിതറിക്കിടക്കുന്നു.
8കർത്താവായയേഹാേവ,എെന്റകണ്ണ കൾഅങ്ങയിേലക്കാകുന്നു.
ഞാൻഅങ്ങെയശരണമാക്കുന്നു;എെന്റ ്രപാണെനനിരാലംബമാക്കരുേത.
9അവർഎനിക്കായി വച്ചിരിക്കുന്നെകണിയിലും
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെടകുടുക്കുകളിലുംഅകെപ്പടാെതഎെന്നകാക്കണേമ.
10ഞാൻരക്ഷെപടുേമ്പാൾ
ദുഷ്ടന്മാർസ്വന്തവലകളിൽഅകെപ്പടെട്ട.

142
ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം; അവൻ ഗുഹയിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ കഴിച്ച
്രപാർത്ഥന.
1ഞാൻയേഹാവേയാട് ഉറെക്കനിലവിളിക്കുന്നു;
ഞാൻഉച്ചത്തിൽയേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
2ൈദവത്തിെന്റസന്നിധിയിൽഞാൻഎെന്റസങ്കടം പകരുന്നു;
എെന്റകഷ്ടതഞാൻകർത്താവിെന േബാധിപ്പിക്കുന്നു.
3എെന്റആത്മാവ്എെന്റ ഉള്ളിൽവിഷാദിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
അവിടുന്ന്എെന്റപാതഅറിയുന്നു.
ഞാൻ നടക്കുന്ന പാതയിൽ അവർ എനിക്ക് ഒരു െകണി

ഒളിച്ച വച്ചിരിക്കുന്നു.
4എെന്റവലത്തുഭാഗേത്തക്ക് േനാക്കികാണണേമ;
എെന്ന ്രശദ്ധിക്കുന്നവൻആരുമില്ലേല്ലാ.
ശരണംഎനിക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാണനുേവണ്ടിആരും കരുതുന്നില്ല.
5യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങേയാടു നിലവിളിച്ച ;
“അവിടുന്ന്എെന്റസേങ്കതവും ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത്
എെന്റഓഹരിയുംആകുന്നു”എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു.
6എെന്റനിലവിളിക്ക് െചവിതരണേമ.
ഞാൻഏറ്റവുംഎളിമെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്നഉപ്രദവിക്കുന്നവർഎന്നിലുംബലവാന്മാരാകയാൽ
അവരുെടൈകയിൽനിന്ന്എെന്നവിടുവിക്കണേമ.
7ഞാൻഅങ്ങയുെട നാമത്തിന്സ്േതാ്രതം െചയ്യ വാൻ
എെന്റ ്രപാണെനകാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിക്കണേമ;
അങ്ങ്എനിക്ക് ഉപകാരം െചയ്തിരിക്കുകയാൽ
നീതിമാന്മാർഎെന്റചുറ്റം വന്നുകൂടും.

143
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ട,് എെന്റ വിനീത അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക്

െചവിതരണേമ;
അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതയാലും നീതിയാലുംഎനിക്കുത്തരമരുളണേമ.
2അടിയെനന്യായവിസ്താരത്തിൽ ്രപേവശിപ്പിക്കരുേത;
ജീവനുള്ളവൻആരും തിരുസന്നിധിയിൽനീതിമാനാകുകയില്ലേല്ലാ.
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3ശ്രതുഎെന്റ ്രപാണെന ഉപ്രദവിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവൻഎെന്നനിലത്തിട്ട് തകർത്തിരിക്കുന്നു;
പണ്ടുതെന്നമരിച്ചവെരേപ്പാെലഅവൻഎെന്നഇരുട്ടിൽപാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
4ആകയാൽഎെന്റമനസ്സ്എെന്റ ഉള്ളിൽവിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റഹൃദയംഎെന്റഉള്ളിൽസ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
5ഞാൻപണ്ടെത്തനാള കൾഓർക്കുന്നു;
അങ്ങയുെടസകല്രപവൃത്തികെളയുംഞാൻധ്യാനിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെടൈകകള െട ്രപവൃത്തിെയപ്പറ്റിഞാൻചിന്തിക്കുന്നു.
6ഞാൻഎെന്റൈകകൾഅങ്ങയിേലക്കു മലർത്തുന്നു;
വരണ്ടനിലംേപാെലഎെന്റ ്രപാണൻഅേങ്ങയ്ക്കായി ദാഹിക്കുന്നു.

േസലാ.
7യേഹാേവ, േവഗംഎനിക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ;
എെന്റആത്മാവ്ക്ഷീണിക്കുന്നു.
ഞാൻകുഴിയിൽഇറങ്ങുന്നവെരേപ്പാെലആകാതിരിക്കുവാൻ
അങ്ങയുെട മുഖംഎനിക്ക് മറയ്ക്കരുേത.
8രാവിെലഅങ്ങയുെടആർ്രദകരുണെയപ്പറ്റിഎെന്ന േകൾപ്പിക്കണേമ;
ഞാൻഅങ്ങയിൽആ്രശയിക്കുന്നുവേല്ലാ;
ഞാൻനടേക്കണ്ടവഴിഎെന്നഅറിയിക്കണേമ;
ഞാൻഎെന്റഉള്ളംഅങ്ങയിേലക്ക് ഉയർത്തുന്നുവേല്ലാ.
9യേഹാേവ,എെന്റശ്രതുക്കള െടൈകയിൽനിന്ന്എെന്നവിടുവിക്കണേമ;
അങ്ങയുെടഅടുക്കൽഞാൻസേങ്കതത്തിനായി വരുന്നു.
10അങ്ങയുെടഇഷ്ടം െചയ്യ വാൻഎെന്നപഠിപ്പിക്കണേമ.
അങ്ങ്എെന്റൈദവമാകുന്നുവേല്ലാ;
അങ്ങയുെട നല്ലആത്മാവ് േനരായ മാർഗ്ഗത്തിൽഎെന്നനടത്തുമാറാകെട്ട.
11യേഹാേവ,അങ്ങയുെട നാമംനിമിത്തംഎെന്നജീവിപ്പിക്കണേമ;
അങ്ങയുെടനീതിയാൽഎെന്റ ്രപാണെനകഷ്ടതയിൽനിന്ന് ഉദ്ധരിക്കണേമ.
12അങ്ങയുെട ദയയാൽഎെന്റശ്രതുക്കെളസംഹരിക്കണേമ;
എെന്റ ്രപാണെനപീഡിപ്പിക്കുന്നഎല്ലാവെരയും നശിപ്പിക്കണേമ;
ഞാൻഅങ്ങയുെട ദാസൻആകുന്നുവേല്ലാ.

144
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1എെന്റപാറയാകുന്നയേഹാവവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
അവിടുന്ന് യുദ്ധത്തിന്എെന്റൈകകെളയും
േപാരിന് എെന്റവിരലുകെളയുംഅഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു.
2എെന്റദയയുംഎെന്റ േകാട്ടയും
എെന്റ േഗാപുരവുംഎെന്റരക്ഷകനും
എെന്റപരിചയുംഞാൻശരണമാക്കിയവനും
യേഹാവ രാജ്യങ്ങെള*എെന്റകീഴില ്േതാല്പ്പിക്കുമാറാക്കുന്നു.
3യേഹാേവ, മനുഷ്യെനഅങ്ങ് ഗണ്യമാക്കുവാൻഅവൻഎന്തുണ്ട?്
മനുഷ്യെന†അങ്ങ്വിചാരിക്കുവാൻഅവൻഎന്തുമാ്രതം?
4മനുഷ്യൻ ഒരു ശ്വാസത്തിനു തുല്യമെ്രത.
അവെന്റആയുഷ്കാലംകടന്നുേപാകുന്നനിഴൽേപാെലയാകുന്നു.

* 144. 2 രാജ്യങ്ങെളഎെന്റജനം † 144. 3 മനുഷ്യെന മര് ത്യപു്രതെന
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5യേഹാേവ,ആകാശംചായിച്ച് ഇറങ്ങിവരണേമ;
പർവ്വതങ്ങൾപുകയുവാൻതക്കവണ്ണംഅവെയെതാടണേമ.
6മിന്നൽഅയച്ച്അവെരചിതറിക്കണേമ;
അങ്ങയുെടഅസ്്രതങ്ങൾഎയ്ത്അവെര േതാല്പിക്കണേമ.
7ഉയരത്തിൽനിന്ന് തൃൈക്കനീട്ടിഎെന്നവിടുവിക്കണേമ;
െപരുെവള്ളത്തിൽനിന്നും അന്യജനതകള െട ൈകയിൽനിന്നും എെന്ന

രക്ഷിക്കണേമ!
8അവരുെട വായ് േഭാഷ്ക് സംസാരിക്കുന്നു;
അവരുെട വലൈങ്കവ്യാജമുള്ളവലങ്കയ്യാകുന്നു.
9ൈദവേമ,ഞാൻഅേങ്ങയ്ക്കായി പുതിയ ഒരു പാട്ട പാടും;
പത്തുകമ്പിയുള്ളവീണെകാണ്ട്ഞാൻഅേങ്ങക്ക്കീർത്തനം െചയ്യ ം.
10നീ രാജാക്കന്മാർക്കുജയം നല്കുകയും
അങ്ങയുെട ദാസനായ ദാവീദിെന മരണകരമായവാളിൽനിന്ന്
രക്ഷിക്കുകയും െചയ്യന്നുവേല്ലാ.
11അന്യജനതകള െടൈകയിൽനിന്ന്എെന്നവിടുവിച്ച് രക്ഷിക്കണേമ;
അവരുെട വായ് േഭാഷ്ക് സംസാരിക്കുന്നു;
അവരുെട വലൈങ്കവ്യാജമുള്ളവലങ്കയ്യാകുന്നു.
12ഞങ്ങള െടപു്രതന്മാർബാല്യത്തിൽതഴച്ച വളരുന്നൈതകൾേപാെലയും
ഞങ്ങള െട പു്രതിമാർ അരമനയ്ക്കായി െകാത്തിയ

മൂലത്തൂണുകൾേപാെലയുംആയിരിക്കെട്ട.
13 ഞങ്ങള െട കളപ്പ രകൾ വിവിധ ധാന്യം നല്കുവാന്തക്കവണ്ണം

നിറഞ്ഞിരിക്കെട്ട.
ഞങ്ങള െട ആടുകൾ ഞങ്ങള െട പുല്പ റങ്ങളിൽ ആയിരമായും

പതിനായിരമായും െപറ്റ െപരുകെട്ട.
14ഞങ്ങള െടകാളകൾചുമട് ചുമക്കെട്ട;
മതിൽ തകർക്കുന്നതും പടയ്ക്കു പുറെപ്പടുന്നതും ഞങ്ങള െട വീഥികളിൽ

നിലവിളിയും ഇല്ലാെതയിരിക്കെട്ട.
15ഈസ്ഥിതിയിൽഇരിക്കുന്നജനം ഭാഗ്യമുള്ളത;്
യേഹാവൈദവമായിരിക്കുന്നജനം ഭാഗ്യമുള്ളതുതെന്ന.

145
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1എെന്റൈദവമായ രാജാേവ,ഞാൻഅങ്ങെയപുകഴ്ത്തും;
ഞാൻഅങ്ങയുെട നാമെത്തഎെന്നേന്നക്കും വാഴ്ത്തും.
2ദിനംേതാറുംഞാൻഅങ്ങെയവാഴ്ത്തും;
ഞാൻഅങ്ങയുെട നാമെത്തഎെന്നേന്നക്കുംസ്തുതിക്കും.
3യേഹാവവലിയവനുംഅത്യന്തംസ്തുത്യനുംആകുന്നു;
അവിടുെത്തമഹിമഅേഗാചരമേ്രത.
4ഒരു തലമുറ മെറ്റാരു തലമുറേയാട്അങ്ങയുെട ്രകിയകെളപുകഴ്ത്തി
അങ്ങയുെട വീര്യ്രപവൃത്തികെള ്രപസ്താവിക്കും.
5അങ്ങയുെട ്രപതാപത്തിെന്റ േതജസ്സള്ളമഹത്വെത്തയും
അങ്ങയുെടഅത്ഭുതകാര്യങ്ങെളയും പറ്റിഅവര് പറയും*.
6മനുഷ്യർഅങ്ങയുെട മഹാ്രപവൃത്തികള െടശക്തിെയപ്പറ്റി ്രപസ്താവിക്കും;

* 145. 5 അവര് പറയുംഞാന് പറയും
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ഞാൻഅങ്ങയുെട മഹിമെയകുറിച്ച് ധ്യാനിക്കും†.
7അവർഅങ്ങയുെട വലിയനന്മയുെടഓർമ്മ ്രപസിദ്ധമാക്കും;
അങ്ങയുെട നീതിെയക്കുറിച്ച് േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും.
8യേഹാവകൃപയും കരുണയും
ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും ഉള്ളവൻ.
9യേഹാവഎല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ;
തെന്റസകല്രപവൃത്തികേളാടും കർത്താവിന് കരുണ േതാന്നുന്നു.
10 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട സകല്രപവൃത്തികള ം അേങ്ങക്കു സ്േതാ്രതം

െചയ്യ ം;
അങ്ങയുെട ഭക്തന്മാർഅങ്ങെയവാഴ്ത്തും.
11മനുഷ്യപു്രതന്മാേരാട്അവിടുെത്തവീര്യ്രപവൃത്തികള ം
അങ്ങയുെട രാജത്വത്തിെന്റ േതജസ്സള്ള ്രപതാപവും ്രപസ്താവിേക്കണ്ടതിന്
12അവർഅങ്ങയുെട രാജ്യത്തിെന്റ മഹത്വം ്രപസിദ്ധമാക്കി
അങ്ങയുെടശക്തിെയക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും.
13അങ്ങയുെട രാജത്വം നിത്യരാജത്വംആകുന്നു;
അങ്ങയുെടആധിപത്യം തലമുറതലമുറയായി ഇരിക്കുന്നു‡.
14വീഴുന്നവെരഎല്ലാം യേഹാവതാങ്ങുന്നു;
കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവെരഎെന്റഅടുക്കൽഅവിടുന്ന് നിവിർത്തുന്നു.
15എല്ലാവരുെടയും കണ്ണ കൾഅങ്ങെയേനാക്കികാത്തിരിക്കുന്നു;
അങ്ങ്തത്സമയത്ത്അവർക്ക് ഭക്ഷണം െകാടുക്കുന്നു.
16അങ്ങ്തൃൈക്കതുറന്ന്
ജീവനുള്ളതിെനല്ലാംഅങ്ങയുെട ്രപസാദം െകാണ്ട് തൃപ്തിവരുത്തുന്നു.
17യേഹാവതെന്റസകലവഴികളിലും നീതിമാനും
തെന്റസകല്രപവൃത്തികളിലും ദയാലുവുംആകുന്നു.
18യേഹാവ,തെന്നവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നഏവർക്കും,
സത്യമായി തെന്നവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നഏവർക്കും,സമീപസ്ഥനാകുന്നു.
19തെന്റ ഭക്തന്മാരുെടആ്രഗഹംഅവിടുന്ന്സാധിപ്പിക്കും;
അവരുെട നിലവിളിേകട്ട്അവെര രക്ഷിക്കും.
20യേഹാവതെന്നസ്േനഹിക്കുന്നഏവെരയും പരിപാലിക്കുന്നു;
എന്നാൽസകലദുഷ്ടന്മാെരയുംഅവിടുന്ന് നശിപ്പിക്കും;
21എെന്റവായ് യേഹാവയുെടസ്തുതി ്രപസ്താവിക്കും;
സകലജഡവും കർത്താവിെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത എെന്നേന്നക്കും

വാഴ്ത്തെട്ട.

146
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
എൻമനേമ,യേഹാവെയസ്തുതിക്കുക.
2ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവൻഞാൻയേഹാവെയസ്തുതിക്കും;
ഞാൻഉള്ളകാലേത്താളംഎെന്റൈദവത്തിനുകീർത്തനം െചയ്യ ം.
3നിങ്ങൾ ്രപഭുക്കന്മാരിൽആ്രശയിക്കരുത;്
† 145. 6 ഞാൻ അങ്ങയുെട മഹിമെയ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കും ഞാൻ അങ്ങയുെട മഹിമ
വർണ്ണിക്കും ‡ 145. 13 അങ്ങയുെട രാജത്വം നിത്യരാജത്വം ആകുന്നു; അങ്ങയുെട ആധിപത്യം
തലമുറതലമുറയായി ഇരിക്കുന്നു യേഹാവ തെന്റ എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങേളാടും ്രപവര് ത്തികേളാടും
വിശ്വസ്തനാകുന്നു



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146:4 988 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 147:11

സഹായിക്കുവാൻകഴിയാത്തമനുഷ്യപു്രതനിലുംഅരുത.്
4അവെന്റശ്വാസം േപാകുന്നു;അവൻമണ്ണിേലക്കു മടങ്ങുന്നു;
അന്ന്തെന്നഅവെന്റനിരൂപണങ്ങൾനശിക്കുന്നു.
5യാേക്കാബിെന്റൈദവംസഹായമായി
തെന്റൈദവമായയേഹാവയിൽ ്രപത്യാശയുള്ളവൻഭാഗ്യവാൻ.
6ൈദവംആകാശവും ഭൂമിയുംസമു്രദവും
അവയിലുള്ളസകലവും ഉണ്ടാക്കി;
കർത്താവ്എേന്നക്കും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു.
7പീഡിതന്മാർക്ക്ൈദവം ന്യായം പാലിച്ച െകാടുക്കുന്നു;
വിശപ്പ ള്ളവർക്ക്ൈദവംആഹാരം നല്കുന്നു;
യേഹാവബദ്ധന്മാർക്ക്സ്വാത്രന്ത്യം നൽകുന്നു.
8യേഹാവകുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച െകാടുക്കുന്നു;
യേഹാവകുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവെരനിവിർത്തുന്നു;
യേഹാവനീതിമാന്മാെരസ്േനഹിക്കുന്നു.
9യേഹാവപരേദശികെളപരിപാലിക്കുന്നു;
കർത്താവ്അനാഥെനയും വിധവെയയുംസംരക്ഷിക്കുന്നു;
എന്നാൽദുഷ്ടന്മാരുെട വഴിൈദവം മറിച്ച കളയുന്നു.
10യേഹാവഎേന്നക്കും വാഴും;
സീേയാേന,നിെന്റൈദവംതലമുറതലമുറേയാളം തെന്ന.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

147
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
നമ്മുെടൈദവത്തിന് കീർത്തനംപാടുന്നത് നല്ലത;്
അത് മേനാഹരവുംസ്തുതി ഉചിതവും തെന്ന.
2യേഹാവ െയരൂശേലമിെനപണിയുന്നു;
കർത്താവ് യി്രസാേയലിെന്റ ്രഭഷ്ടന്മാെരകൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നു.
3മനംതകർന്നവെരകർത്താവ്സൗഖ്യമാക്കുകയും
അവരുെട മുറിവുകൾ െകട്ട കയും െചയ്യന്നു.
4ൈദവംനക്ഷ്രതങ്ങള െടഎണ്ണം േനാക്കുന്നു;
അവയ്ക്ക്എല്ലാം േപര് വിളിക്കുന്നു.
5നമ്മുെടകർത്താവ് വലിയവനും ശക്തിേയറിയവനുംആകുന്നു;
അവിടുെത്തവിേവകത്തിന്അന്തമില്ല.
6യേഹാവതാഴ്മയുള്ളവെന ഉയർത്തുന്നു;
അവിടുന്ന് ദുഷ്ടന്മാെര നിലത്ത് തള്ളിയിടുന്നു.
7സ്േതാ്രതേത്താെടയേഹാവയ്ക്കു പാടുവിൻ;
കിന്നരേത്താെട നമ്മുെടൈദവത്തിന് കീർത്തനം െചയ്യ വിൻ;
8കർത്താവ്ആകാശെത്തേമഘംെകാണ്ടു മൂടുന്നു;
ഭൂമിക്കായി മഴ ഒരുക്കുന്നു;
ൈദവം പർവ്വതങ്ങളിൽപുല്ല് മുളപ്പിക്കുന്നു.
9ൈദവം മൃഗങ്ങൾക്കുംകരയുന്നകാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും
അതതിെന്റആഹാരം െകാടുക്കുന്നു.
10അശ്വബലത്തിൽകർത്താവിന് സേന്താഷമില്ല;
പുരുഷെന്റശക്തിയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നതുമില്ല.
11തെന്നഭയെപ്പടുകയും തെന്റ ദയയിൽ ്രപത്യാശവയ്ക്കുകയും
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െചയ്യന്നവരിൽയേഹാവ ്രപസാദിക്കുന്നു.
12െയരൂശേലേമ,യേഹാവെയപുകഴ്ത്തുക;
സീേയാേന,നിെന്റൈദവെത്തവാഴ്ത്തുക;
13ൈദവംനിെന്റവാതിലുകള െടഓടാമ്പലുകൾ ഉറപ്പിച്ച്
നിെന്റഅകത്ത് നിെന്റ മക്കെളഅനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
14കർത്താവ് നിെന്റ േദശത്ത്സമാധാനം വരുത്തുന്നു;
വിേശഷമായ േഗാതമ്പുെകാണ്ട് നിനക്ക് തൃപ്തിവരുത്തുന്നു.
15ൈദവംതെന്റആജ്ഞഭൂമിയിേലക്ക്അയയ്ക്കുന്നു;
അവിടുെത്തവചനംഅതിേവഗംഓടുന്നു.
16ൈദവം പഞ്ഞിേപാെല മഞ്ഞു െപയ്യിക്കുന്നു;
ചാരംേപാെലഹിമകണങ്ങൾവിതറുന്നു.
17അവിടുന്ന് മഞ്ഞുകട്ടകൾചരൽ േപാെലഎറിയുന്നു;
അതിെന്റകുളിര് സഹിച്ച നില് ക്കുന്നവനാര?്
18ൈദവംതെന്റവാക്കിനാൽഅവഉരുക്കുന്നു;
കാറ്റ്അടിപ്പിച്ച്അതിൽനിന്ന് െവള്ളം ഒഴുക്കുന്നു.
19ൈദവംയാേക്കാബിന് തെന്റവചനവും
യി്രസാേയലിന് തെന്റചട്ടങ്ങള ംവിധികള ം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
20അങ്ങെനയാെതാരു ജനതക്കുംഅവിടുന്ന് െചയ്തിട്ടില്ല;
കർത്താവിെന്റവിധികൾഅവർഅറിഞ്ഞിട്ട മില്ല.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

148
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
ഉന്നതങ്ങളിൽകർത്താവിെനസ്തുതിക്കുവിൻ.
2ൈദവത്തിെന്റസകല ദൂതന്മാരുേമ,അവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ;
ൈദവത്തിെന്റസർവ്വൈസന്യവുേമ,അവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ;
3സൂര്യച്രന്ദന്മാേരഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ;
്രപകാശമുള്ളസകലനക്ഷ്രതങ്ങള േമ,അവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ.
4സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗവുംആകാശത്തിനു മീെതയുള്ളെവള്ളവും
ആയുള്ളവേയ,അവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ.
5ൈദവംകല്പിച്ചിട്ട്അവസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുകയാൽ
അവയേഹാവയുെട നാമെത്തസ്തുതിക്കെട്ട.
6ൈദവംഅവെയസദാകാലേത്തക്കുംസ്ഥിരമാക്കി;
ലംഘിക്കരുതാത്തഒരു നിയമം വച്ചിരിക്കുന്നു.
7തിമിംഗലങ്ങള ംഎല്ലാആഴികള േമ,
ഭൂമിയിൽനിന്ന് യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.
8തീയും *കല്മഴയുംഹിമവും,കാർേമഘവും
ൈദവത്തിെന്റവചനംഅനുസരിക്കുന്നെകാടുങ്കാറ്റ ം,
9പർവ്വതങ്ങള ംഎല്ലാകുന്നുകള ം,
ഫലവൃക്ഷങ്ങള ംസകലേദവദാരുക്കള ം,
10മൃഗങ്ങള ംസകലകന്നുകാലികള ം,
ഇഴജന്തുക്കള ം പറവജാതികള ം,
11ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരുംസകലവംശങ്ങള ം,
* 148. 8 തീയും മിന്നലും
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ഭൂമിയിെല ്രപഭുക്കന്മാരുംസകലന്യായാധിപന്മാരും,
12യുവാക്കള ംയുവതികള ം,
വൃദ്ധന്മാരുംബാലന്മാരും,
13ഇവെരാക്കയും യേഹാവയുെട നാമെത്തസ്തുതിക്കെട്ട;
ൈദവത്തിെന്റനാമം മാ്രതമാകുന്നു ഉയർന്നിരിക്കുന്നത.്
കർത്താവിെന്റ മഹത്വം ഭൂമിക്കുംആകാശത്തിനും മുകളിലായിരിക്കുന്നു.
14തേന്നാട്അടുത്തിരിക്കുന്നജനമായി
യി്രസാേയൽമക്കളായതെന്റസകലഭക്തന്മാർക്കും പുകഴ്ചയായി
ൈദവംസ്വജനത്തിന് ഒരു െകാമ്പ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

149
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയപാട്ട ം
ഭക്തന്മാരുെടസഭയിൽകർത്താവിെന്റസ്തുതിയും പാടുവിൻ.
2യി്രസാേയൽഅവെര ഉണ്ടാക്കിയൈദവത്തിൽസേന്താഷിക്കെട്ട;
സീേയാെന്റ മക്കൾഅവരുെട രാജാവിൽആനന്ദിക്കെട്ട.
3അവർനൃത്തം െചയ്തുെകാണ്ട് കർത്താവിെന്റനാമെത്തസ്തുതിക്കെട്ട;
തപ്പിേനാടും കിന്നരേത്താടുംകൂടിഅവിടുേത്തക്ക്കീർത്തനം െചയ്യെട്ട.
4യേഹാവതെന്റജനത്തിൽ ്രപസാദിക്കുന്നു;
താഴ്മയുള്ളവെരൈദവം രക്ഷെകാണ്ട്അലങ്കരിക്കും.
5ഭക്തന്മാർജയത്തിൽ*ആനന്ദിക്കെട്ട;
അവർഅവരുെടശയ്യകളിൽ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കെട്ട.
6അവരുെട വായിൽൈദവത്തിെന്റപുകഴ്ചകള ം
അവരുെടകയ്യിൽഇരുവായ്ത്തലയുള്ളവാള ം ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.
ജനതകൾക്കു ്രപതികാരവും വംശങ്ങൾക്കുശിക്ഷയും നടേത്തണ്ടതിനും
7അവരുെട രാജാക്കന്മാെരചങ്ങലകളാലും
അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാെരഇരിമ്പുവിലങ്ങുകളാലുംബന്ധിേക്കണ്ടതിനും
8എഴുതിയിരിക്കുന്നവിധിഅവരുെട േമൽനടേത്തണ്ടതിനും തെന്ന.
9അത്കർത്താവിെന്റസർവ്വഭക്തന്മാർക്കുംബഹുമാനംആകുന്നു.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

150
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
ൈദവത്തിെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ;
ൈദവത്തിെന്റ ബലമുള്ള ആകാശവിതാനത്തിൽ അവിടുെത്ത

സ്തുതിക്കുവിൻ.
2ൈദവത്തിെന്റവീര്യ്രപവൃത്തികൾനിമിത്തംഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ;
ൈദവത്തിെന്റ മഹിമാധിക്യത്തിനു തക്കവണ്ണം അവിടുെത്ത

സ്തുതിക്കുവിൻ.
3കാഹളനാദേത്താെടഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ;
വീണേയാടും കിന്നരേത്താടുംകൂടിഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ.
4തപ്പിേനാടും നൃത്തേത്താടും കൂടിഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ;
ത്രന്തിനാദേത്താടും കുഴലിേനാടും കൂടിഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ.

* 149. 5 ജയത്തിൽമഹത്വത്തിൽ
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5ഉച്ചനാദമുള്ളൈകത്താളങ്ങേളാെടഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ;
അത്യ ച്ചനാദമുള്ളൈകത്താളങ്ങേളാെടഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ.
6ജീവനുള്ളെതാെക്കയും യേഹാവെയസ്തുതിക്കെട്ട;
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.
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സദൃശവാക്യങ്ങൾ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ശേലാേമാൻ രാജാവാണ് മുഖ്യ എഴുത്തുകാരൻ 1:1, 10:1, 25:1. ഈ
വാക്യങ്ങള ്എഴുത്തുകാരെന െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. രചനയിൽ പങ്കുവഹിച്ച
മറ്റ വ്യക്തികൾ ഒരു ജ്ഞാനി, ആഗൂര,് െലമുേവല് രാജാവ് എന്നിവരാണ്.
മറ്റ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉള്ളതുേപാെല സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ൈദവത്തിൻെറ
രക്ഷാകര പദ്ധതിെയ ആണ് ്രപതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപേക്ഷ വളെര
സൂക്ഷ്മമായി തെന്ന ഈ പുസ്തകം യി്രസാേയലിന് ൈദവ വഴികെള
പിന്തുടരുവാൻ ്രപേചാദനം നൽകുന്നു തൻെറ ജീവിതകാലത്തിലുടനീളം
ലഭിച്ചജ്ഞാനെമാഴികള് േരഖെപ്പടുത്തിവയ്ക്കുവാൻൈദവംശേലാേമാെന
ഉപേയാഗിച്ച എന്നുേവണം മനസ്സിലാക്കാൻ.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 971-686.
ശേലാേമാൻ തൻെറ ഭരണകാലത്ത് എഴുതിയ ഈജ്ഞാന വചസ്സ കൾ
എല്ലാകാലത്തും,സംസ്കാരങ്ങളിലുംസ്വീകാര്യത ഉള്ളവയാണ്.

സ്വീകര് ത്താവ്
സദൃശ്യവാക്യങ്ങള െട േ്രശാതാക്കള ് പലരാണ.് മക്കേളാട്
ഉപേദശിക്കുവാന ് മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾ ഈ
പുസ്തകത്തിലുണ്ട്ജ്ഞാനം േനടുവാൻആ്രഗഹിക്കുന്നയുവജനങ്ങൾക്കും
അത് േപാെല ൈദവാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻആ്രഗഹിക്കുന്ന
ഏത് വ്യക്തിക്കും ്രപേയാഗത്തിൽ വരുത്താവുന്ന ഉപേദശങ്ങൾ
കൂടിയാണിത്.
ഉേദ്ദശം
വലുതും ഗൗരവേമറിയതും അതുേപാെല സൂക്ഷ്മവും ലളിതവും
സാധാരണവുമായൈദനംദിനവിഷയങ്ങേളാടൈദവത്തിെന്റസമീപനമാണ്
ശേലാേമാൻ ഈ പുസ്തകത്തിലൂെട ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നത.്
ജീവിതെത്ത സംബന്ധിച്ച ശലേമാെന്റ ്രശദ്ധയിൽ െപടാെത േപായ ഒരു
വിഷയവും ഇല്ല എന്ന് കാണാന ്കഴിയും വ്യക്തിത്വം, സ്വഭാവം, സദാചാരം,
വ്യാപാരം, ധനം, അച്ചടക്കം, ആ്രഗഹം, ശിശുക്കെള സംബന്ധിച്ച്, മദ്യപാനം
രാഷ്്രടീയം, ്രപതികാരം, ആത്മീയത തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങളാണ്
െചാല്ല കള െട രൂപത്തിൽരചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.്
്രപേമയം
ജ്ഞാനം
സംേക്ഷപം
1.ജ്ഞാനത്തിെന്റമഹത്വം — 1:1-9:18
2. ശേലാേമാെന്റസദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ — 10:1-22:16
3.ജ്ഞാനിയുെട വചസ്സ കൾ — 22:17-29:27
4.ആഗൂരിെന്റവചനങ്ങൾ — 30:1-33
5. െലമുേവലിെന്റവചനങ്ങൾ — 31:1-31

1 യി്രസാേയൽ രാജാവായിരുന്ന ദാവീദിെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന്റ
സദൃശവാക്യങ്ങൾ.
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2ജ്ഞാനവും ്രപേബാധനവും ്രപാപിക്കുവാനും
വിേവകവചനങ്ങെള ്രഗഹിക്കുവാനും
3 പരിജ്ഞാനം, നീതി, ന്യായം, സത്യം എന്നിവയ്ക്കായി ്രപേബാധനം

ലഭിക്കുവാനും
4അല്പബുദ്ധികൾക്ക്സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയും
ബാലന് പരിജ്ഞാനവും വകതിരിവും നല്കുവാനും
5ജ്ഞാനി േകട്ടിട്ട് വിദ്യാഭിവൃദ്ധി ്രപാപിക്കുവാനും,
ബുദ്ധിമാൻസദുപേദശംസമ്പാദിക്കുവാനും
6സദൃശവാക്യങ്ങള ംഅലങ്കാരവചനങ്ങള ം
ജ്ഞാനികള െട െമാഴികള ം കടങ്കഥകള ം ്രഗഹിക്കുവാനും അവ

ഉപകരിക്കുന്നു.
7യേഹാവാഭക്തിജ്ഞാനത്തിെന്റആരംഭമാകുന്നു;
േഭാഷന്മാർജ്ഞാനവും ്രപേബാധനവും നിരസിക്കുന്നു.
8മകേന,അപ്പെന്റ ്രപേബാധനം േകൾക്കുക;
അമ്മയുെട ഉപേദശം ഉേപക്ഷിക്കുകയുംഅരുത;്
9അവനിെന്റശിരസ്സിന്അലങ്കാരമാലയും
നിെന്റകഴുത്തിന്ആഭരണവുംആയിരിക്കും.
10മകേന,പാപികൾനിെന്നവശീകരിച്ചാൽഅവർക്ക് വഴങ്ങരുത.്
11 “ഞങ്ങേളാടുകൂടി വരുക;നാം രക്തത്തിനായി പതിയിരിക്കുക;
നിർേദ്ദാഷിെയകാരണംകൂടാെതപിടിക്കുവാൻ ഒളിച്ചിരിക്കുക.
12പാതാളംേപാെലഅവെരജീവേനാെടയും
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവെരേപ്പാെല അവെര സർവ്വാംഗമായും

വിഴുങ്ങിക്കളയുക.
13നമുക്ക് വിലേയറിയസമ്പെത്താെക്കയും കിട്ട ം;
നമ്മുെട വീടുകെള െകാള്ളെകാണ്ട് നിറയ്ക്കാം.
14നിനക്ക്ഞങ്ങേളാെടാപ്പം തുല്യഓഹരി കിട്ട ം;
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സഞ്ചി ഒന്നായിരിക്കും” എന്നിങ്ങെന അവർ

പറഞ്ഞാൽ,
15മകേന,നീഅവരുെട വഴിക്ക് േപാകരുത;്
നിെന്റകാൽഅവരുെട പാതയിൽവയ്ക്കുകയുംഅരുത.്
16അവരുെടകാൽ േദാഷം െചയ്യ വാൻഓടുന്നു;
രക്തം െചാരിയിക്കുവാൻഅവർബദ്ധെപ്പടുന്നു.
17പക്ഷികാൺെകവലവിരിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമല്ലേയാ.
18അവർസ്വന്തരക്തത്തിനായി പതിയിരിക്കുന്നു;
സ്വന്ത്രപാണഹാനിക്കായി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു.
19ദുരാ്രഗഹികളായഎല്ലാരുെടയും വഴികൾഅങ്ങെനതെന്ന;
അത്അവരുെട ജീവെനഎടുത്തുകളയുന്നു.
20ജ്ഞാനംവീഥിയിൽ േഘാഷിക്കുന്നു;
അവൾവിശാലസ്ഥലത്ത്സ്വരം േകൾപ്പിക്കുന്നു.
21അവൾആരവമുള്ളെതരുക്കള െടതലയ്ക്കൽനിന്ന് വിളിക്കുന്നു;
നഗരകവാടങ്ങളിലും നഗരത്തിനകത്തും ്രപസ്താവിക്കുന്നത:്
22 “ബുദ്ധിഹീനേര,നിങ്ങൾബുദ്ധീഹിനതയിൽരസിക്കുകയും
പരിഹാസികേള,നിങ്ങൾപരിഹാസത്തിൽസേന്താഷിക്കുകയും
േഭാഷന്മാേര, നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനെത്ത െവറുക്കുകയും െചയ്യന്നത്

എ്രതേത്താളം?
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23എെന്റശാസനയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ;
ഞാൻഎെന്റമനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നുതരും;
എെന്റവചനങ്ങൾനിങ്ങെളഅറിയിക്കും.
24ഞാൻവിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിക്കാെതയും
ഞാൻൈകനീട്ടിയിട്ട്ആരും കൂട്ടാക്കാെതയും
25നിങ്ങൾഎെന്റആേലാചനഎല്ലാം ത്യജിച്ച കളയുകയും
എെന്റശാസനെയഒട്ട ംഅനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട്
26ഞാനും നിങ്ങള െടഅനർത്ഥദിവസത്തിൽചിരിക്കും;
നിങ്ങൾഭയെപ്പടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കുേമ്പാൾപരിഹസിക്കും.
27നിങ്ങൾഭയെപ്പടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് െകാടുങ്കാറ്റ േപാെലയും
നിങ്ങള െടആപത്ത്ചുഴലിക്കാറ്റ േപാെലയും വരുേമ്പാൾ,
കഷ്ടവുംസങ്കടവും നിങ്ങൾക്ക് വരുേമ്പാൾതേന്ന.
28അേപ്പാൾഅവർഎെന്നവിളിക്കും;
ഞാൻഉത്തരംപറയുകയില്ല.
എെന്നജാ്രഗതേയാെടഅേന്വഷിക്കും;കെണ്ടത്തുകയുമില്ല.
29അവർപരിജ്ഞാനെത്തെവറുത്തുവേല്ലാ;
യേഹാവാഭക്തിെയതിരെഞ്ഞടുത്തതുമില്ല.
30അവർഎെന്റആേലാചനഅനുസരിക്കാെത
എെന്റശാസനഎല്ലാം നിരസിച്ച് കളഞ്ഞതുെകാണ്ട്
31അവർസ്വന്തവഴിയുെടഫലംഅനുഭവിക്കുകയും
അവരുെടആേലാചനകളാൽതൃപ്തി ്രപാപിക്കുകയും െചയ്യ ം.
32ബുദ്ധിഹീനരുെട പിന്മാറ്റംഅവെര െകാല്ല ം;
േഭാഷന്മാരുെടഅലസതഅവെരനശിപ്പിക്കും.
33എെന്റവാക്ക് േകൾക്കുന്നവേനാ നിർഭയം വസിക്കുകയും
േദാഷഭയംകൂടാെതൈസ്വരമായിരിക്കുകയും െചയ്യ ം”.

2
1മകേന,ജ്ഞാനത്തിന് െചവിെകാടുക്കുകയും
േബാധത്തിന് നിെന്റഹൃദയം ചായിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന്
2എെന്റവചനങ്ങെളൈകെക്കാണ്ട്
എെന്റകല്പനകെളനിെന്റ ഉള്ളിൽസം്രഗഹിച്ചാൽ,
3നീ േബാധത്തിനായി വിളിച്ച്
വിേവകത്തിനായി ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നുഎങ്കിൽ,
4അതിെന െവള്ളിെയേപ്പാെലഅേന്വഷിച്ച്
നിേക്ഷപങ്ങെളേപ്പാെലതിരയുന്നുഎങ്കിൽ,
5നീ യേഹാവാഭക്തി ്രഗഹിക്കുകയും
ൈദവപരിജ്ഞാനംകെണ്ടത്തുകയും െചയ്യ ം.
6യേഹാവയല്ലേയാജ്ഞാനം നല്കുന്നത;്
അവെന്റവായിൽനിന്ന് പരിജ്ഞാനവും വിേവകവും വരുന്നു.
7അവൻേനരുള്ളവർക്ക് രക്ഷസം്രഗഹിച്ച വയ്ക്കുന്നു:
നിഷ്കളങ്കമായി നടക്കുന്നവർക്ക്അവൻഒരു പരിചതെന്ന.
8അവൻന്യായത്തിെന്റപാതകെളകാക്കുന്നു;
തെന്റവിശുദ്ധന്മാരുെട വഴിെയസൂക്ഷിക്കുന്നു.
9അങ്ങെനനീ നീതിയും ന്യായവുംസത്യവും
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സകലസന്മാർഗ്ഗവും ്രഗഹിക്കും.
10ജ്ഞാനംനിെന്റഹൃദയത്തിൽ ്രപേവശിക്കും;
പരിജ്ഞാനം നിെന്റ മനസ്സിന് ഇമ്പമായിരിക്കും.
11വകതിരിവ് നിെന്നകാക്കും;
വിേവകം നിെന്നസൂക്ഷിക്കും.
12അത് നിെന്ന ദുഷ്ടെന്റവഴിയിൽനിന്നും
വ്രകതപറയുന്നവരുെടകൂട്ടത്തിൽനിന്നും വിടുവിക്കും.
13അവർഇരുട്ട ള്ളവഴികളിൽനടേക്കണ്ടതിന്
േനെരയുള്ളപാതവിട്ട കളയുകയും
14 േദാഷ്രപവൃത്തിയിൽസേന്താഷിക്കുകയും
ദുഷ്ടെന്റവ്രകതയിൽആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
15അവർവളഞ്ഞവഴിക്ക് േപാകുന്നവരും
േനെരയല്ലാത്തപാതയിൽനടക്കുന്നവരുംആകുന്നു.
16അത് നിെന്നപരസ്്രതീയുെടകയ്യിൽനിന്നും
ചക്കരവാക്ക് പറയുന്നഅന്യസ്്രതീയുെട വശത്തുനിന്നും വിടുവിക്കും.
17അവൾതെന്റയൗവനകാന്തെന ഉേപക്ഷിച്ച്
തെന്റൈദവത്തിെന്റനിയമം മറന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
18അവള െടവീട് മരണത്തിേലക്കും
അവള െട പാതകൾമരിച്ചവരുെടഅടുക്കേലക്കും ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
19അവള െടഅടുക്കൽെചല്ല ന്നഒരുത്തനും മടങ്ങിവരുന്നില്ല;
ജീവെന്റപാതകെള ്രപാപിക്കുന്നതുമില്ല.
20അതുെകാണ്ട് നീസജ്ജനത്തിെന്റവഴിയിൽനടന്ന്
നീതിമാന്മാരുെട പാതകെള ്രപമാണിച്ച െകാള്ള ക.
21 േനരുള്ളവർ േദശത്ത് വസിക്കും;
നിഷ്കളങ്കന്മാർഅതിൽ േശഷിച്ചിരിക്കും.
22എന്നാൽദുഷ്ടന്മാർ േദശത്തുനിന്ന് േഛദിക്കെപ്പടും;
േ്രദാഹികൾഅതിൽനിന്ന് നിർമ്മൂലമാകും.

3
1മകേന,എെന്റഉപേദശം മറക്കരുത;്
നിെന്റഹൃദയംഎെന്റകല്പനകൾകാത്തുെകാള്ളെട്ട.
2അവദീർഘായുസ്സ ംജീവകാലവും
സമാധാനവും നിനക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച തരും.
3ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിെന്നവിട്ട േപാകരുത;്
അവെയനിെന്റകഴുത്തിൽെകട്ടിെക്കാള്ള ക;
നിെന്റഹൃദയത്തിെന്റപലകയിൽഎഴുതിെക്കാള്ള ക.
4അങ്ങെനനീൈദവത്തിെന്റയും മനുഷ്യരുെടയും ദൃഷ്ടിയിൽ
ലാവണ്യവുംസൽബുദ്ധിയും ്രപാപിക്കും.
5പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെടയേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുക;
സ്വന്തവിേവകത്തിൽആ്രശയിക്കരുത.്
6നിെന്റഎല്ലാവഴികളിലുംഅവിടുെത്തഅംഗീകരിച്ച െകാള്ള ക;
അവിടുന്ന് നിെന്റപാതകെള േനെരയാക്കും;
7നിനക്ക് തെന്നനീജ്ഞാനിയായി േതാന്നരുത;്
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട് േദാഷം വിട്ടകലുക.
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8അത് നിെന്റനാഭിക്ക്ആേരാഗ്യവും
അസ്ഥികൾക്ക്തണുപ്പ ംആയിരിക്കും.
9യേഹാവെയനിെന്റധനംെകാണ്ടും
എല്ലാവിളവിെന്റയുംആദ്യഫലംെകാണ്ടുംബഹുമാനിക്കുക.
10അങ്ങെനനിെന്റകളപ്പ രകൾസമൃദ്ധിയായി നിറയും;
നിെന്റചക്കുകളിൽവീഞ്ഞ്കവിെഞ്ഞാഴുകും.
11മകേന,യേഹാവയുെടശിക്ഷനിരസിക്കരുത;്
അവിടുെത്തശാസനയിൽമുഷിയുകയുംഅരുത.്
12അപ്പൻഇഷ്ടപു്രതേനാട് െചയ്യന്നതുേപാെല
യേഹാവതാൻസ്േനഹിക്കുന്നവെനശിക്ഷിക്കുന്നു.
13ജ്ഞാനം ്രപാപിക്കുന്നമനുഷ്യനും
വിേവകം ലഭിക്കുന്നമനുഷ്യനും ഭാഗ്യവാൻ.
14അതിെന്റആദായം െവള്ളിെയക്കാള ം
അതിെന്റലാഭം തങ്കെത്തക്കാള ം നല്ലത്.
15അത് മുത്തുകളിലും വിലേയറിയത;്
നിെന്റ മേനാഹരവസ്തുക്കൾഒന്നുംഅതിന് തുല്യമാകുകയില്ല.
16അതിെന്റവലങ്കയ്യിൽ ദീർഘായുസ്സ ം
ഇടങ്കയ്യിൽധനവും മാനവും ഇരിക്കുന്നു.
17അതിെന്റവഴികൾസന്തുഷ്ടവും
അതിെന്റപാതകെളല്ലാംസമാധാനവുംആകുന്നു.
18അതിെനപിടിച്ച െകാള്ളന്നവർക്ക്അത് ജീവവൃക്ഷം;
അതിെനകരസ്ഥമാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
19ജ്ഞാനത്താൽയേഹാവ ഭൂമിെയസ്ഥാപിച്ച ;
വിേവകത്താൽഅവിടുന്ന്ആകാശെത്തഉറപ്പിച്ച .
20അവിടുെത്തപരിജ്ഞാനത്താൽആഴങ്ങൾപിളർന്നു;
േമഘങ്ങൾമഞ്ഞ് െപാഴിക്കുന്നു.
21മകേന,ജ്ഞാനവും വകതിരിവും കാത്തുെകാള്ള ക;
അവനിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന് മാറിേപ്പാകരുത.്
22അവനിനക്ക് ജീവനും
നിെന്റകഴുത്തിന്അലങ്കാരവുംആയിരിക്കും.
23അങ്ങെനനീ നിർഭയമായി വഴിയിൽനടക്കും;
നിെന്റകാൽഇടറുകയുമില്ല.
24നീ കിടക്കുവാൻ േപാകുേമ്പാൾനിനക്ക് േപടി ഉണ്ടാകുകയില്ല;
കിടക്കുേമ്പാൾനിെന്റ ഉറക്കംസുഖകരമായിരിക്കും.
25െപെട്ടന്നുള്ളവിപത്ത് േഹതുവായും
ദുഷ്ടന്മാർക്ക് വരുന്നനാശംനിമിത്തവും നീ ഭയെപ്പടുകയില്ല.
26യേഹാവനിെന്റആ്രശയമായിരിക്കും;
അവിടുന്ന് നിെന്റകാൽെകണിയിൽെപ്പടാെതകാക്കും.
27നന്മെചയ്യ വാൻനിനക്ക് ്രപാപ്തിയുള്ളേപ്പാൾ
അതിന് േയാഗ്യന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് െചയ്യാതിരിക്കരുത.്
28നിെന്റകയ്യിൽ ഉള്ളേപ്പാൾകൂട്ട കാരേനാട:്
“േപായിവരുക,നാെളത്തരാം”എന്ന് പറയരുത.്
29കൂട്ട കാരൻസമീപത്ത് നിർഭയം വസിക്കുേമ്പാൾ,
അവെന്റേനെര േദാഷം നിരൂപിക്കരുത.്
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30നിനക്ക് ഒരു േദാഷവും െചയ്യാത്തമനുഷ്യേനാട്
നീ െവറുെതകലഹിക്കരുത.്
31സാഹസക്കാരേനാട് നീഅസൂയെപ്പടരുത;്
അവെന്റവഴികൾഒന്നും തിരെഞ്ഞടുക്കുകയുമരുത.്
32വ്രകതയുള്ളവൻയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു;
നീതിമാന്മാേരാട്അവിടുേത്തയ്ക്ക്സഖ്യത ഉണ്ട്.
33യേഹാവയുെടശാപം ദുഷ്ടെന്റവീട്ടിൽ ഉണ്ട്;
നീതിമാന്മാരുെട വാസസ്ഥലെത്തേയാഅവിടുന്ന്അനു്രഗഹിക്കുന്നു.
34പരിഹാസികെളഅവിടുന്ന് പരിഹസിക്കുന്നു;
എളിയവർേക്കാഅവിടുന്ന് കൃപ നല്കുന്നു.
35ജ്ഞാനികൾബഹുമാനെത്തഅവകാശമാക്കും;
േഭാഷന്മാരുെട ഉയർച്ചേയാഅപമാനംതേന്ന.

4
1മക്കേള,അപ്പെന്റ ്രപേബാധനം േകട്ട്
വിേവകം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് ്രശദ്ധിക്കുവിൻ.
2ഞാൻനിങ്ങൾക്ക്സൽബുദ്ധി ഉപേദശിച്ച തരുന്നു;
എെന്റഉപേദശം നിങ്ങൾഉേപക്ഷിക്കരുത.്
3ഞാൻഎെന്റഅപ്പന് മകനും
എെന്റഅമ്മയ്ക്ക്ഓമനയുംഏകപു്രതനുംആയിരുന്നു;
4അവൻഎെന്നപഠിപ്പിച്ച,്എേന്നാട് പറഞ്ഞത:്
“എെന്റവചനങ്ങെളഹൃദയത്തിൽസം്രഗഹിച്ച െകാള്ള ക;
എെന്റകല്പനകെള ്രപമാണിച്ച് ജീവിക്കുക.
5ജ്ഞാനംസമ്പാദിക്കുക: വിേവകം േനടുക; മറക്കരുത;്
എെന്റവചനങ്ങെളവിട്ട മാറുകയുംഅരുത.്
6അതിെന ഉേപക്ഷിക്കരുത;്അത് നിെന്നകാക്കും;
അതിൽ ്രപിയം െവക്കുക;അത് നിെന്നസൂക്ഷിക്കും;
7ജ്ഞാനംതെന്ന ്രപധാനം;ജ്ഞാനംസമ്പാദിക്കുക;
നിെന്റസകലസമ്പാദ്യം െകാണ്ടും വിേവകം േനടുക.
8അതിെന ഉയർത്തുക;അത് നിെന്ന ഉയർത്തും;
അതിെനആലിംഗനം െചയ്താൽഅത് നിനക്ക് മാനം വരുത്തും.
9അത് നിെന്റതലെയഅലങ്കാരമാലഅണിയിക്കും;
അത് നിെന്നഒരു മഹത്വകിരീടം ചൂടിക്കും.
10മകേന േകട്ട്എെന്റവചനങ്ങെളൈകെക്കാള്ള ക;
എന്നാൽനിനക്ക് ദീർഘായുസ്സണ്ടാകും.
11ജ്ഞാനത്തിെന്റമാർഗ്ഗംഞാൻനിെന്നഉപേദശിക്കുന്നു;
േനെരയുള്ളപാതയിൽഞാൻനിെന്നനടത്തുന്നു.
12നടക്കുേമ്പാൾനിെന്റകാലടികൾതടസ്സം േനരിടുകയില്ല;
ഓടുേമ്പാൾനീ ഇടറുകയുമില്ല.
13 ്രപേബാധനം മുറുെകപിടിക്കുക;വിട്ട കളയരുത;്
അതിെനകാത്തുെകാള്ള ക,അത് നിെന്റജീവനല്ലേയാ.
14ദുഷ്ടന്മാരുെട പാതയിൽനീ െചല്ലരുത;്
ദുർജ്ജനത്തിെന്റവഴിയിൽനടക്കുകയുംഅരുത;്
15അതിേനാട്അകന്നുനില്ക്കുക;അതിൽനടക്കരുത;്
അത് വിട്ട മാറി കടന്നുേപാകുക.
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16അവർ േദാഷം െചയ്തിട്ടല്ലാെത ഉറങ്ങുകയില്ല;
ആെരെയങ്കിലും വീഴിച്ചിട്ടല്ലാെതഅവർക്ക് ഉറക്കംവരുകയില്ല.
17ദുഷ്ടതയുെടആഹാരംെകാണ്ട്അവർ ഉപജീവിക്കുന്നു;
ബലാല്ക്കാരത്തിെന്റവീഞ്ഞ്അവർപാനംെചയ്യന്നു.
18നീതിമാന്മാരുെട പാതേയാ ്രപഭാതത്തിെന്റ െവളിച്ചംേപാെല;
അത് നട്ട ച്ചവെരഅധികമധികം േശാഭിച്ച വരുന്നു.
19ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴിഅന്ധകാരംേപാെലയാകുന്നു;
ഏതിൽതട്ടിവീഴുംഎന്ന്അവർഅറിയുന്നില്ല.
20മകേന,എെന്റവചനങ്ങൾക്ക് ്രശദ്ധതരിക;
എെന്റെമാഴികൾക്ക് നിെന്റ െചവിചായിക്കുക.
21അവനിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന് മാറിേപ്പാകരുത;്
നിെന്റഹൃദയത്തിെന്റനടുവിൽഅവെയസൂക്ഷിച്ച വയ്ക്കുക.
22അവെയകിട്ട ന്നവർക്ക്അവജീവനും
അവരുെട മുഴുവൻശരീരത്തിനുംസൗഖ്യവുംആകുന്നു.
23സകലജാ്രഗതേയാടുംകൂടി നിെന്റഹൃദയെത്തകാത്തുെകാള്ള ക;
ജീവെന്റ ഉത്ഭവംഅതിൽനിന്നല്ലേയാആകുന്നത.്
24വായുെട വ്രകതനിന്നിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുക;
അധരങ്ങള െടവികടം നിന്നിൽനിന്ന്അകറ്റ ക.
25നിെന്റകണ്ണ് േനെര േനാക്കെട്ട;
നിെന്റ ദൃഷ്ടി മുേമ്പാട്ട് തെന്നആയിരിക്കെട്ട.
26നിെന്റകാലുകള െട പാതനിരപ്പാക്കുക;
നിെന്റവഴികെളല്ലാംസ്ഥിരമായിരിക്കെട്ട.
27ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ തിരിയരുത;്
നിെന്റകാലുകൾതിന്മയിൽനിന്ന്അകലുമാറാക്കുക.

5
1മകേന,വകതിരിവ് കാത്തുെകാേള്ളണ്ടതിനും
നിെന്റഅധരങ്ങൾപരിജ്ഞാനം പാലിേക്കണ്ടതിനും
2ജ്ഞാനം ്രശദ്ധിച്ച്
എെന്റതിരിച്ചറിവിേലക്ക് െചവിചായിക്കുക.
3പരസ്്രതീയുെടഅധരങ്ങളിൽനിന്ന് േതൻഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നു;
അവള െടഅണ്ണാക്ക്എണ്ണെയക്കാൾമൃദുവാകുന്നു.
4പിന്നീട്അവൾകാഞ്ഞിരംേപാെലകയ്പും
ഇരുവായ്ത്തലവാൾേപാെല മൂർച്ചയും ഉള്ളവൾതെന്ന.
5അവള െടകാലുകൾമരണത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ന്നു;
അവള െടകാലടികൾപാതാളത്തിേലക്ക്ഓടുന്നു.
6ജീവെന്റ മാർഗ്ഗത്തിൽെചല്ലാത്തവിധം
അവള െട പാതകൾ അസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു; അവൾ അത്

അറിയുന്നതുമില്ല.
7ആകയാൽമക്കേള,എെന്റവാക്ക് േകൾക്കുവിൻ;
എെന്റവായിെല െമാഴികൾവിട്ട മാറരുത.്
8നിെന്റവഴിഅവളിൽനിന്ന്അകറ്റ ക;
അവള െടവീടിെന്റവാതിലിേനാട്അടുക്കരുത്.
9നിെന്റയൗവനശക്തിഅന്യന്മാർക്കും
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നിെന്റആണ്ടുകൾ ്രകൂരനും െകാടുക്കരുത.്
10അന്യർനിെന്റസമ്പത്ത്തിന്നുകളയരുത;്
നിെന്റ ്രപയത്നഫലംഅന്യരുെട വീട്ടിേലക്ക് േപാകുകയുമരുത.്
11നിെന്റ മാംസവും േദഹവുംക്ഷയിച്ചിട്ട്
നീ ഒടുവിൽ െനടുവീർപ്പിട്ട െകാണ്ട്:
12 “അേയ്യാ!ഞാൻ ്രപേബാധനം െവറുക്കുകയും
എെന്റഹൃദയംശാസനനിരസിക്കുകയും െചയ്തുവേല്ലാ!.
13എെന്റഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരുെട വാക്ക്ഞാൻഅനുസരിച്ചില്ല;
എെന്ന ്രപേബാധിപ്പിച്ചവർക്ക്ഞാൻ െചവിെകാടുത്തില്ല.
14 സഭയുെടയും സംഘത്തിെന്റയും മദ്ധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഏകേദശം

സകലേദാഷത്തിലുംഅകെപ്പട്ട േപായേല്ലാ”
എന്നിങ്ങെനപറയുവാൻസംഗതിവരരുത.്
15നിെന്റസ്വന്തംജലാശയത്തിെലജലവും
സ്വന്തംകിണറ്റിൽനിന്ന് ഒഴുകുന്ന െവള്ളവും കുടിക്കുക.
16നിെന്റ ഉറവുകൾെവളിയിേലക്കും
നിെന്റനീെരാഴുക്കുകൾവീഥിയിേലക്കും ഒഴുകിേപ്പാകണേമാ?
17അവനിനക്കുംഅന്യന്മാർക്കുംകൂെടയല്ല
നിനക്ക് മാ്രതേമഇരിക്കാവു.
18നിെന്റ ഉറവ്അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടിരിക്കെട്ട;
നിെന്റയൗവനത്തിെല ഭാര്യയിൽസേന്താഷിച്ച െകാള്ള ക*.
19കൗതുകമുള്ള േപടമാനും മേനാഹരമായഇളമാൻേപടയുംേപാെല
അവള െടസ്തനങ്ങൾഎല്ലാകാലത്തും നിെന്നരമിപ്പിക്കെട്ട;
അവള െട േ്രപമത്താൽനീഎല്ലായ്േപാഴും മത്തനായിരിക്കുക.
20മകേന,നീ പരസ്്രതീെയകണ്ട് ്രഭമിക്കുന്നതും
അന്യസ്്രതീയുെട മാറിടം തഴുകുന്നതുംഎന്ത?്
21മനുഷ്യെന്റവഴികൾയേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽഇരിക്കുന്നു;
അവെന്റനടപ്പ്എല്ലാംഅവൻ േശാധനെചയ്യന്നു.
22ദുഷ്ടെന്റഅകൃത്യങ്ങൾഅവെനപിടികൂടും;
തെന്റപാപപാശങ്ങളാൽഅവൻപിടിക്കെപടും.
23 ്രപേബാധനം േകൾക്കായ്കയാൽഅവൻമരിക്കും;
മഹാേഭാഷത്തത്താൽഅവൻവഴിെതറ്റിേപ്പാകും.

6
1മകേന,കൂട്ട കാരനു േവണ്ടി നീ ജാമ്യം നില്ക്കുകേയാ
അന്യനുേവണ്ടിൈകയടിച്ച് ഉറപ്പ് നൽകുകേയാ െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,
2നിെന്റവായിെലവാക്കുകളാൽനീ ചതിക്കെപ്പട്ട ;
നിെന്റവായിെല െമാഴികളാൽനീ െകണിയിലായി.
3ആകയാൽമകേന,ഇത് െചയ്യ ക;നിെന്നത്തെന്നവിടുവിക്കുക;
കൂട്ട കാരെന്റൈകകളിൽനീഅകെപ്പട്ട േപായേല്ലാ;
നീ െചന്ന,്താണുവീണ് കൂട്ട കാരേനാട് മുട്ടിപ്പായിഅേപക്ഷിക്കുക.
4നിെന്റകണ്ണിന് ഉറക്കവും
നിെന്റകൺേപാളകൾക്ക് നി്രദയും െകാടുക്കരുത.്

* 5. 18 നിെന്റയൗവനത്തിെല ഭാര്യയിൽസേന്താഷിച്ച െകാള്ള കനീ യൗവനത്തില ്വിവാഹം കഴിച്ച
ഭാര്യയിൽസേന്താഷിച്ച െകാള്ള ക
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5മാൻനായാട്ട കാരെന്റൈകയിൽനിന്നും
പക്ഷി േവട്ടക്കാരെന്റൈകയിൽനിന്നും
എന്നേപാെലനീ നിെന്നത്തെന്നവിടുവിക്കുക,
6മടിയാ, ഉറുമ്പിെന്റഅടുക്കൽെചല്ല ക;
അതിെന്റവഴികൾ േനാക്കിബുദ്ധിപഠിക്കുക.
7അതിന് നായകനും േമൽവിചാരകനും
അധിപതിയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട ം
8 േവനല്ക്കാലത്ത്തെന്റആഹാരം ഒരുക്കുന്നു;
െകായ്ത്തുകാലത്ത്തെന്റ ഭക്ഷണം േശഖരിക്കുന്നു.
9മടിയാ,നീഎ്രതേനരംകിടന്നുറങ്ങും?
എേപ്പാൾ ഉറക്കത്തിൽനിെന്നഴുേന്നല്ക്കും?
10കുേറക്കൂെട ഉറക്കം;കുേറക്കൂെട നി്രദ;
കുേറക്കൂെടൈകെകട്ടിക്കിടപ്പ.്
11അങ്ങെനനിെന്റ ദാരി്രദ്യം വഴിേപാക്കെനേപ്പാെലയും
നിെന്റബുദ്ധിമുട്ട്ആയുധധാരിെയേപ്പാെലയും വരും.
12നിസ്സാരനും ദുഷ്കർമ്മിയുമായവൻ
വായുെട വ്രകതേയാെട നടക്കുന്നു.
13അവൻകണ്ണിമയ്ക്കുന്നു;കാൽെകാണ്ട് േതാണ്ടുന്നു;
വിരൽെകാണ്ട്ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു.
14അവെന്റഹൃദയത്തിൽവ്രകതയുണ്ട;്
അവൻഎല്ലായ്േപാഴും േദാഷം നിരൂപിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു.
15അതുെകാണ്ട്അവെന്റആപത്ത് െപെട്ടന്ന് വരും;
ക്ഷണത്തിൽഅവൻതകർന്നുേപാകും;പരിഹാരമുണ്ടാകുകയുമില്ല.
16ആറ് കാര്യം യേഹാവ െവറുക്കുന്നു;
ഏഴുകാര്യംഅവന്അറപ്പാകുന്നു:
17ഗർവ്വമുള്ളകണ്ണ ംവ്യാജമുള്ളനാവും
കുറ്റമില്ലാത്തരക്തംെചാരിയുന്നകയ്യ ം
18ദുരുപായം നിരൂപിക്കുന്നഹൃദയവും
േദാഷത്തിനുബദ്ധെപ്പട്ട് ഓടുന്നകാലും
19 േഭാഷ്ക് പറയുന്നകള്ളസാക്ഷിയും
സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽവഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവനും തെന്ന.
20മകേന,നിെന്റഅപ്പെന്റകല്പന ്രപമാണിക്കുക;
അമ്മയുെട ഉപേദശം ഉേപക്ഷിക്കുകയുമരുത.്
21അത്എല്ലായ്േപാഴും നിെന്റഹൃദയേത്താട്ബന്ധിച്ച െകാള്ള ക;
നിെന്റകഴുത്തിൽഅത് െകട്ടിെക്കാള്ള ക.
22നീ നടക്കുേമ്പാൾഅത് നിനക്ക് വഴികാണിക്കും.
നീ ഉറങ്ങുേമ്പാൾഅത് നിെന്നകാക്കും;
നീ ഉണരുേമ്പാൾഅത് നിേന്നാട് സംസാരിക്കും.
23കല്പനഒരു ദീപവും ഉപേദശം ഒരു െവളിച്ചവും
്രപേബാധനത്തിെന്റശാസനകൾജീവെന്റ മാർഗ്ഗവുംആകുന്നു.
24അവദുഷ്ടസ്്രതീയുെട വശീകരണത്തിൽനിന്നും
പരസ്്രതീയുെട ചക്കരവാക്കുകളിൽനിന്നും നിെന്നരക്ഷിക്കും.
25അവള െടസൗന്ദര്യെത്തനിെന്റഹൃദയത്തിൽ േമാഹിക്കരുത;്
അവൾകണ്ണിമെകാണ്ട് നിെന്നവശീകരിക്കുകയുമരുത.്
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26 േവശ്യാസ്്രതീനിമിത്തംപുരുഷൻെപറുക്കിത്തിേന്നണ്ടിവരും;
വ്യഭിചാരിണി വിലേയറിയജീവെന േവട്ടയാടുന്നു.
27ഒരു മനുഷ്യന് തെന്റവസ്്രതം െവന്തുേപാകാെത
മടിയിൽതീ െകാണ്ടുവരാേമാ?
28ഒരുത്തനുകാൽെപാള്ളാെത
തീക്കനലിേന്മൽനടക്കാേമാ?
29കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യയുെടഅടുക്കൽെചല്ല ന്നവൻഇങ്ങെനതെന്ന;
അവെള െതാടുന്ന ഒരുത്തനും ശിക്ഷവരാെതയിരിക്കുകയില്ല.
30കള്ളൻവിശന്നിട്ട് വിശപ്പടക്കുവാൻ മാ്രതം േമാഷ്ടിച്ചാൽ
ആരുംഅവെനനിന്ദിക്കുന്നില്ല.
31അവൻപിടിക്കെപ്പട്ടാൽഅവൻഏഴിരട്ടി മടക്കിെക്കാടുക്കണം;
തെന്റവീട്ടിെലവസ്തുവകഒെക്കയും െകാടുേക്കണ്ടിവരാം;
32സ്്രതീേയാട് വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നവേനാ,ബുദ്ധിഹീനൻ;
അങ്ങെനെചയ്യന്നവൻസ്വന്ത്രപാണെനനശിപ്പിക്കുന്നു.
33 ്രപഹരവുംഅപമാനവുംഅവനു ലഭിക്കും;
അവെന്റനിന്ദ മാഞ്ഞുേപാകുകയുമില്ല.
34ജാരശങ്കപുരുഷന് േ്രകാധേഹതുവാകുന്നു;
്രപതികാരദിവസത്തിൽഅവൻഇളവ് നൽകുകയില്ല.
35അവൻയാെതാരു നഷ്ടപരിഹാരവുംസ്വീകരിക്കുകയില്ല;
എ്രതസമ്മാനം െകാടുത്താലുംഅവൻതൃപ്തിെപ്പടുകയുമില്ല.

7
1മകേന,എെന്റവചനങ്ങൾ ്രപമാണിച്ച്
എെന്റകല്പനകൾനിെന്റ ഉള്ളിൽസം്രഗഹിച്ച െകാള്ള ക.
2നീ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്എെന്റകല്പനകെളയും ഉപേദശെത്തയും
നിെന്റകണ്ണിെന്റകൃഷ്ണമണിേപാെലകാത്തുെകാള്ള ക.
3നിെന്റവിരലിേന്മൽഅവെയെകട്ട ക;
ഹൃദയത്തിെന്റപലകയിൽഎഴുതുക.
4ജ്ഞാനേത്താട:് “നീഎെന്റസേഹാദരി”എന്ന് പറയുക;
വിേവകെത്തസഖിഎന്ന് വിളിക്കുക.
5അവനിെന്നപരസ്്രതീയുെടകയ്യിൽനിന്നും
ചക്കരവാക്ക് പറയുന്നഅന്യസ്്രതീയുെട വശത്തുനിന്നും കാക്കും.
6ഞാൻഎെന്റവീടിെന്റകിളിവാതില്ക്കൽ
അഴികൾക്ക് ഇടയിലൂെട േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
7 േഭാഷന്മാരുെട ഇടയിൽ ഒരുവെനകണ്ടു;
യൗവനക്കാരുെടകൂട്ടത്തിൽബുദ്ധിഹീനനായഒരുയുവാവിെനകണ്ടറിഞ്ഞു.
8അവൻൈവകുേന്നരം,സന്ധ്യാസമയത്ത്,
ഇരുട്ട ംഅന്ധകാരവുമുള്ളഒരു രാ്രതിയിൽ,
9അവള െടവീടിെന്റ േകാണിനരിെകവീഥിയിൽകൂടി കടന്ന്,
അവള െടവീട്ടിേലക്കുള്ളവഴിയിൽകൂടിനടന്നുെചല്ല ന്നു.
10െപെട്ടന്ന് ഇതാ ഒരുസ്്രതീ, േവശ്യാവസ്്രതം ധരിച്ച ം,
ഹൃദയത്തിൽഉപായം നിരൂപിച്ച ം,അവെനഎതിേരറ്റ വരുന്നു.
11അവൾേമാഹപരവശയും തന്നിഷ്ടക്കാരിയുംആകുന്നു;
അവള െടകാൽവീട്ടിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല.
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12ഇേപ്പാൾഅവെളവീഥിയിലും പിെന്നവിശാലസ്ഥലത്തുംകാണാം;
ഓേരാ േകാണിലുംഅവൾപതിയിരിക്കുന്നു.
13അവൾഅവെനപിടിച്ച ചുംബിച്ച,്
ലജ്ജകൂടാെതഅവേനാട് പറയുന്നത്
14 “എനിക്ക്സമാധാനയാഗങ്ങൾഉണ്ടായിരുന്നു;
ഇന്ന്ഞാൻഎെന്റ േനർച്ചകൾകഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
15അതുെകാണ്ട്ഞാൻനിെന്നകാണുവാൻആ്രഗഹിച്ച്
നിെന്നഎതിേരല്ക്കുവാൻപുറെപ്പട്ട് നിെന്നകെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു.
16ഞാൻഎെന്റകട്ടിലിേന്മൽപരവതാനികള ം
ഈജിപ്റ്റിെല നൂൽെകാണ്ടുള്ളവർണ്ണവിരികള ം വിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
17മൂറുംഅകിലും ലവംഗവുംെകാണ്ട്
ഞാൻഎെന്റെമത്തസുഗന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
18വരുക; െവളക്കുംവെരനമുക്ക് േ്രപമത്തിൽരമിക്കാം;
കാമവിലാസങ്ങളാൽനമുക്ക്സുഖിക്കാം.
19പുരുഷൻവീട്ടിൽഇല്ല;
ദൂരയാ്രത േപായിരിക്കുന്നു;
20പണമടിശ്ശീലകൂെട െകാണ്ടുേപായിട്ട ണ്ട്;
പൗർണ്ണമാസിയിേലവീട്ടിൽതിരിെച്ചത്തുകയുള്ള ”.
21ഇങ്ങെനഏറിേയാരു ഇമ്പവാക്കുകളാൽഅവൾഅവെനവശീകരിച്ച്
അധരമാധുര്യംെകാണ്ട്അവെനനിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു.
22 അറക്കുേന്നടേത്തക്ക് കാളയും ചങ്ങലയിേലക്ക് േഭാഷനും

േപാകുന്നതുേപാെലയും,
23പക്ഷിജീവഹാനിക്കുള്ളെതന്ന്അറിയാെത
െകണിയിേലക്ക്ബദ്ധെപ്പടുന്നതുേപാെലയും
കരളിൽഅസ്്രതം തറയ്ക്കുേവാളംഅവൻഅവള െട പിന്നാെല െചല്ല ന്നു.
24ആകയാൽമക്കേള,എെന്റവാക്ക് േകൾക്കുവിൻ;
എെന്റവായിെലവചനങ്ങെള ്രശദ്ധിക്കുവിൻ.
25നിെന്റ മനസ്സ്അവള െടവഴിയിേലക്ക് ചായരുത;്
അവള െട പാതകളിേലക്ക് നീ െതറ്റിെച്ചല്ല കയുമരുത.്
26അവൾവീഴിച്ചഹതന്മാർഅേനകം േപർ;
അവൾെകാന്നുകളഞ്ഞവർആെകവലിയ ഒരു കൂട്ടംആകുന്നു.
27അവള െടവീട് പാതാളത്തിേലക്കുള്ളവഴിയാകുന്നു;
അത് മരണത്തിെന്റഅറകളിേലക്ക് െചല്ല ന്നു.

8
1ജ്ഞാനമായവൾവിളിച്ച പറയുന്നില്ലേയാ?
ബുദ്ധിയായവൾതെന്റസ്വരം ഉയർത്തുന്നില്ലേയാ?
2അവൾവഴിയരികിൽകുന്നുകള െട മുകളിൽ,
പാതകൾകൂടുേന്നടത്ത് നില്ക്കുന്നു.
3അവൾപടിവാതിലുകള െടഅരികത്തും പട്ടണവാതില ്ക്കലും
േഗാപുരദ്വാരത്തിങ്കലും േഘാഷിക്കുന്നത:് 4 “പുരുഷന്മാേര,ഞാൻനിങ്ങേളാട്

വിളിച്ച പറയുന്നു;
എെന്റസ്വരം മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെടഅടുക്കേലക്ക് വരുന്നു.
5അല്പബുദ്ധികേള,സൂക്ഷ്മബുദ്ധി ്രഗഹിച്ച െകാള്ള വിൻ;
മൂഢന്മാേര,വിേവകഹൃദയന്മാരാകുവിൻ.
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6 േകൾക്കുവിൻ,ഞാൻഉൽകൃഷ്ടമായത്സംസാരിക്കും;
എെന്റഅധരങ്ങൾതുറക്കുന്നത് േനരിന്ആയിരിക്കും.
7എെന്റവായ്സത്യംസംസാരിക്കും;
ദുഷ്ടതഎെന്റഅധരങ്ങൾക്ക്അറപ്പാകുന്നു.
8എെന്റവായിെല െമാഴിസകലവും നീതിയാകുന്നു;
അവയിൽവ്രകവും വികടവുമായത് ഒന്നുമില്ല.
9അവെയല്ലാംബുദ്ധിമാന് െതളിവും
പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർക്ക് േനരുംആകുന്നു.
10െവള്ളിെയക്കാൾഎെന്റ ്രപേബാധനവും
േമൽത്തരമായ െപാന്നിെനക്കാൾപരിജ്ഞാനവുംൈകെക്കാള്ള വിൻ.
11ജ്ഞാനം മുത്തുകെളക്കാൾനല്ലതാകുന്നു;
മേനാഹരമായെതാന്നുംഅതിന്നുതുല്യമാകയില്ല.
12ജ്ഞാനംഎന്നഞാൻസൂക്ഷ്മബുദ്ധിേയാെടാപ്പം വസിക്കുന്നു;
പരിജ്ഞാനവും വകതിരിവുംഞാൻകെണ്ടത്തുന്നു.
13യേഹാവാഭക്തി േദാഷെത്തെവറുക്കുന്നതാകുന്നു;
ഡംഭം, അഹങ്കാരം, ദുർമാർഗ്ഗം, വ്രകതയുള്ള വായ് എന്നിവ ഞാൻ

പകക്കുന്നു.
14ആേലാചനയും പരിജ്ഞാനവുംഎനിക്കുള്ളത;്
ഞാൻതെന്നവിേവകം;എനിക്ക് വീര്യബലം ഉണ്ട.്
15ഞാൻമുഖാന്തരം രാജാക്കന്മാർവാഴുന്നു;
്രപഭുക്കന്മാർനീതി നടത്തുന്നു.
16ഞാൻമുഖാന്തരംഅധിപതിമാരും ്രപധാനികള ം
ഭൂമിയിെലന്യായാധിപന്മാെരാെക്കയുംആധിപത്യം നടത്തുന്നു.
17എെന്നസ്േനഹിക്കുന്നവെരഞാൻസ്േനഹിക്കുന്നു;
എെന്നജാ്രഗതേയാെടഅേന്വഷിക്കുന്നവർഎെന്നകെണ്ടത്തും.
18എെന്റപക്കൽധനവും മാനവും
പുരാതനസമ്പത്തും നീതിയും ഉണ്ട്.
19എെന്റഫലം െപാന്നിലും തങ്കത്തിലും
എെന്റആദായം േമല്ത്തരമായ െവള്ളിയിലും നല്ലത.്
20എെന്നസ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക്വസ്തുവകഅവകാശമാക്കിെക്കാടുക്കുകയും
അവരുെട ഭണ്ഡാരങ്ങെളനിറയ്ക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് *
21ഞാൻനീതിയുെട മാർഗ്ഗത്തിലും
ന്യായത്തിെന്റപാതകളിലും നടക്കുന്നു.
22യേഹാവപണ്ടുപേണ്ടതെന്റവഴിയുെടആരംഭമായി,
തെന്റ ്രപവൃത്തികള െടആദ്യമായിഎെന്നഉളവാക്കി.
23ഞാൻപുരാതനേമ,ആദിയിൽതെന്ന,
ഭൂമിയുെട ഉല്പത്തിക്ക് മുമ്പ് നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
24ആഴങ്ങൾഇല്ലാതിരുന്നേപ്പാൾഞാൻജനിച്ചിരിക്കുന്നു;
െവള്ളംനിറഞ്ഞഉറവുകൾഇല്ലാതിരുന്നേപ്പാൾതെന്ന.
25പർവ്വതങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചതിനു മുെമ്പയും
കുന്നുകൾക്കു മുെമ്പയുംഞാൻജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
26അവിടുന്ന് ഭൂമിെയയും വയലുകെളയും

* 8. 20 അവരുെട ഭണ്ഡാരങ്ങെള നിറയ്ക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് ഞാന് സത്യത്തിലും നീതിയുെട
മാർഗ്ഗത്തിലുംഅവെരനടക്കുമാറാക്കി
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ഭൂതലത്തിെന്റ െപാടിയുെട തുകെയയും
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തസമയത്ത്തെന്ന.
27അവിടുന്ന്ആകാശെത്തഉറപ്പിച്ചേപ്പാൾഞാൻഅവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവിടുന്ന്ആഴത്തിെന്റ ഉപരിഭാഗത്ത് വൃത്തംവരച്ചേപ്പാഴും
28അവിടുന്ന് മീെത േമഘങ്ങെള ഉറപ്പിച്ചേപ്പാഴും
ആഴത്തിെന്റ ഉറവുകെളബലെപ്പടുത്തിയേപ്പാഴും
29െവള്ളംഅവിടുെത്തകല്പനെയഅതി്രകമിക്കാത്തവണ്ണം
അവിടുന്ന്സമു്രദത്തിന്അതിരിട്ടേപ്പാഴും
ഭൂമിയുെടഅടിസ്ഥാനംഇട്ടേപ്പാഴും
30ഞാൻഅവിടുെത്തഅടുക്കൽശില്പി†ആയിരുന്നു;
ഇടവിടാെതഅവിടുെത്തമുമ്പിൽവിേനാദിച്ച െകാണ്ട്
ദിനം്രപതിഅവിടുെത്ത ്രപേമാദമായിരുന്നു.
31അവിടുെത്തഭൂതലത്തിൽഞാൻവിേനാദിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
എെന്റ ്രപേമാദം മനുഷ്യപു്രതന്മാേരാടുകൂടിആയിരുന്നു.
32ആകയാൽമക്കേള,എെന്റവാക്ക് േകട്ട െകാള്ള വിൻ;
എെന്റവഴികെള ്രപമാണിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
33 ്രപേബാധനം േകട്ട്ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കുവിൻ;
അതിെനത്യജിച്ച കളയരുത.്
34ദിവസം്രപതിഎെന്റപടിവാതില്ക്കൽജാഗരിച്ച ം
എെന്റവാതില്ക്കൽകാത്തുെകാണ്ടും
എെന്റവാക്ക് േകട്ടനുസരിക്കുന്നമനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.
35എെന്നകെണ്ടത്തുന്നവൻജീവെനകെണ്ടത്തുന്നു;
അവൻയേഹാവയുെടകടാക്ഷം ്രപാപിക്കുന്നു.
36എേന്നാട് പാപം െചയ്യന്നവേനാതനിക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുന്നു;
എെന്നേദ്വഷിക്കുന്നവെരാെക്കയും മരണെത്തഇച്ഛിക്കുന്നു”.

9
1ജ്ഞാനമായവൾതനിക്ക് ഒരു വീട് പണിതു;
അതിന്ഏഴ് തൂണുകൾതീർത്തു.
2അവൾമൃഗങ്ങെളഅറുത്ത,്വീഞ്ഞ്കലക്കി,
തെന്റ േമശഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
3അവൾതെന്റ ദാസികെളഅയച്ച്
പട്ടണത്തിെല ഉന്നതസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് വിളിച്ച് പറയിക്കുന്നത്:
4 “അല്പബുദ്ധിയായവൻഇേങ്ങാട്ട് വരെട്ട;”
ബുദ്ധിഹീനേനാട്അവൾപറയിക്കുന്നത;്
5 “വരുവിൻ,എെന്റഅപ്പംതിന്നുകയും
ഞാൻകലക്കിയവീഞ്ഞ്കുടിക്കുകയും െചയ്യ വിൻ!
6ബുദ്ധിഹീനേര,ബുദ്ധിഹീനതവിട്ട് ജീവിക്കുവിൻ!
വിേവകത്തിെന്റ മാർഗ്ഗത്തിൽനടന്നുെകാള്ള വിൻ”.
7പരിഹാസിെയശാസിക്കുന്നവൻലജ്ജസമ്പാദിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടെന ഭർത്സിക്കുന്നവന് ഉപ്രദവം ഉണ്ടാകുന്നു.
8പരിഹാസി നിെന്നപകക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്അവെനശാസിക്കരുത;്
ജ്ഞാനിെയശാസിക്കുക;അവൻനിെന്നസ്േനഹിക്കും.
† 8. 30 ശില്പി ്രപിയപു്രതന ്
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9ജ്ഞാനിെയ ്രപേബാധിപ്പിക്കുക,അവെന്റജ്ഞാനംവർദ്ധിക്കും;
നീതിമാെന ഉപേദശിക്കുക,അവൻവിദ്യാഭിവൃദ്ധി ്രപാപിക്കും.
10യേഹാവാഭക്തിജ്ഞാനത്തിെന്റആരംഭവും
പരിശുദ്ധൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ളപരിജ്ഞാനംവിേവകവുംആകുന്നു.
11ഞാൻമുഖാന്തരം നിെന്റആയുസിെന്റനാള കൾെപരുകും;
നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സ് ഉണ്ടാകും.
12 നീ ജ്ഞാനിയാകുന്നുെവങ്കിൽ നിനക്കുേവണ്ടി തെന്ന

ജ്ഞാനിയായിരിക്കും;
പരിഹസിക്കുന്നുഎങ്കിേലാ,നീ തെന്നസഹിേക്കണ്ടിവരും”.
13 േഭാഷത്വമായവൾ േമാഹപരവശയായിരിക്കുന്നു;
അവൾബുദ്ധിഹീനതെന്ന, ഒന്നുംഅറിയുന്നതുമില്ല.
14തങ്ങള െട പാതയിൽ േനെരനടക്കുന്നവരായി,
കടന്നുേപാകുന്നവെരവിളിേക്കണ്ടതിന്
15അവൾപട്ടണത്തിെല ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽ
തെന്റവീട്ട വാതില് ക്കൽഒരു പീഠത്തിേന്മൽഇരിക്കുന്നു.
16 “അല്പബുദ്ധിയായവൻഇേങ്ങാട്ട് വരെട്ട;”
ബുദ്ധിഹീനേനാട്അവൾപറയുന്നത;്
17 “േമാഷ്ടിച്ച െവള്ളം മധുരവും
ഒളിച്ച തിന്നുന്നഅപ്പം രുചികരവുംആകുന്നു”.
18എങ്കിലും മൃതന്മാർഅവിെട ഉെണ്ടന്നും
അവള െടവിരുന്നുകാർ പാതാളത്തിെന്റആഴത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നുഎന്നുംഅവൻഅറിയുന്നില്ല.

10
1ശേലാേമാെന്റസദൃശവാക്യങ്ങൾ:
ജ്ഞാനമുള്ളമകൻഅപ്പെനസേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
േഭാഷനായ മകൻഅമ്മയ്ക്ക് വ്യസനം ഉളവാക്കുന്നു.
2ദുഷ്ടതയാൽസമ്പാദിച്ച നിേക്ഷപങ്ങൾ ്രപേയാജനെപ്പടുന്നില്ല;
നീതിേയാ മരണത്തിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുന്നു.
3യേഹാവനീതിമാെനപട്ടിണി കിടത്തുകയില്ല;
ദുഷ്ടന്മാരുെട േമാഹെത്തേയാഅവിടുന്ന് തള്ളിക്കളയുന്നു.
4മടിയുള്ളൈകെകാണ്ട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവൻദരി്രദനായിത്തീരുന്നു;
ഉത്സാഹിയുെടൈകേയാസമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നു.
5 േവനല്ക്കാലത്ത് േശഖരിച്ച വയ്ക്കുന്നവൻബുദ്ധിയുള്ളമകൻ;
െകായ്ത്തുകാലത്ത് ഉറങ്ങുന്നവേനാ നാണംെകട്ട മകൻ.
6നീതിമാെന്റശിരസ്സിേന്മൽഅനു്രഗഹങ്ങൾവരുന്നു;
എന്നാൽദുഷ്ടന്മാരുെട വാെയസാഹസം മൂടുന്നു.
7നീതിമാെന്റഓർമ്മഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടത;്
ദുഷ്ടന്മാരുെട േപേരാ ദുഷിച്ച േപാകും.
8ജ്ഞാനഹൃദയൻകല്പനകൾൈകെക്കാള്ളന്നു;
വിേവകശൂന്യനായ േഭാഷേനാ വീണുേപാകും.
9 േനരായി നടക്കുന്നവൻനിർഭയമായി നടക്കുന്നു;
നടപ്പിൽവ്രകതയുള്ളവെന്റവഴികൾ െവളിെപ്പട്ട വരും.
10കണ്ണ െകാണ്ട്ആംഗ്യം കാട്ട ന്നവൻഅശാന്തി വരുത്തുന്നു;
തുറന്നുശാസിക്കുന്നവേനാസമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു.
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11നീതിമാെന്റവായ് ജീവെന്റ ഉറവാകുന്നു.
എന്നാൽദുഷ്ടന്മാരുെടഅധരെത്തസാഹസം മൂടുന്നു.
12പകവഴക്കുകൾക്ക്കാരണംആകുന്നു;
സ്േനഹേമാ,സകലലംഘനങ്ങെളയും മൂടുന്നു.
13വിേവകിയുെടഅധരങ്ങളിൽജ്ഞാനം ഉണ്ട്;
ബുദ്ധിഹീനെന്റ മുതുകിേലാ വടി വീഴും.
14ജ്ഞാനികൾപരിജ്ഞാനംഅടക്കിെവക്കുന്നു;
േഭാഷെന്റവായ്േക്കാനാശംഅടുത്തിരിക്കുന്നു.
15ധനവാെന്റസമ്പത്ത്,അവന് ഉറപ്പ ള്ളഒരു പട്ടണം;
എളിയവരുെട നാശേമാഅവരുെട ദാരി്രദ്യം തെന്ന.
16നീതിമാെന്റസമ്പാദ്യം ജീവേഹതുവും
ദുഷ്ടെന്റആദായം പാപകാരണവുംആകുന്നു.
17 ്രപേബാധനം ്രപമാണിക്കുന്നവൻജീവമാർഗ്ഗത്തിൽഇരിക്കുന്നു;
ശാസനത്യജിക്കുന്നവേനാവഴി െതറ്റിേപ്പാകുന്നു;
18പകമറച്ച വയ്ക്കുന്നവൻവ്യാജമുള്ളവൻ;
ഏഷണിപറയുന്നവൻ േഭാഷൻ.
19വാക്ക് െപരുകിയാൽലംഘനംഇല്ലാതിരിക്കുകയില്ല;
അധരങ്ങെളഅടക്കുന്നവേനാബുദ്ധിമാൻ.
20നീതിമാെന്റനാവ് േമല്ത്തരമായ െവള്ളി;
ദുഷ്ടന്മാരുെടഹൃദയേമാ നിസ്സാരം.
21നീതിമാെന്റഅധരങ്ങൾഅേനകം േപെര േപാഷിപ്പിക്കും;
േഭാഷന്മാേരാബുദ്ധിഹീനതയാൽമരിക്കുന്നു.
22യേഹാവയുെടഅനു്രഗഹത്താൽസമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു;
അദ്ധ്വാനത്താൽഅതിേനാട് ഒന്നും കൂടുന്നില്ല.
23 േദാഷം െചയ്യന്നത് േഭാഷന് കളിയാകുന്നു;
വിേവകിജ്ഞാനത്തിൽസേന്താഷിക്കുന്നു.
24ദുഷ്ടൻ േപടിക്കുന്നത്അവന് ഭവിക്കും;
നീതിമാന്മാരുെടആ്രഗഹേമാസാധിക്കും.
25ചുഴലിക്കാറ്റ് കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ദുഷ്ടൻഇല്ലാെതയായി;
നീതിമാേനാശാശ്വതമായഅടിസ്ഥാനം ഉള്ളവൻ.
26െചാറുക്കപല്ലിനും പുകകണ്ണിനുംഎങ്ങെനേയാ,
അങ്ങെനയാകുന്നു മടിയൻതെന്നഅയയ്ക്കുന്നവർക്ക.്
27യേഹാവാഭക്തിആയുസ്സ് ദീർഘമാക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെടസംവത്സരങ്ങൾകുറഞ്ഞുേപാകും.
28നീതിമാന്മാരുെട ്രപത്യാശസേന്താഷമാകുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ്രപതീക്ഷയ്ക്ക് ഭംഗം വരും.
29യേഹാവയുെട വഴി േനരുള്ളവന് ഒരു ദുർഗ്ഗം;
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർക്ക്അത് നാശകരം.
30നീതിമാൻ ഒരുനാള ം കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല;
ദുഷ്ടന്മാർ േദശത്ത് വസിക്കുകയില്ല.
31നീതിമാെന്റവായ്ജ്ഞാനം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു;
വ്രകതയുള്ളനാവ് േഛദിക്കെപ്പടും.
32നീതിമാെന്റഅധരങ്ങൾ ്രപസാദകരമായത്അറിയുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വായ് വ്രകതയുള്ളതാകുന്നു.
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11
1കള്ളത്തുലാസ്സ് യേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ്;
ശരിയായതൂക്കംഅവിടുേത്തക്ക് ്രപസാദകരം.
2അഹങ്കാരം വരുേമ്പാൾലജ്ജയും വരുന്നു;
താഴ്മയുള്ളവരുെട പക്കൽജ്ഞാനമുണ്ട.്
3 േനരുള്ളവരുെടസത്യസന്ധതഅവെരവഴിനടത്തും;
േ്രദാഹികള െട വ്രകതഅവെരനശിപ്പിക്കും.
4 േ്രകാധദിവസത്തിൽസമ്പത്ത് ഉപകരിക്കുന്നില്ല;
നീതിേയാ മരണത്തിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുന്നു.
5നിഷ്കളങ്കെന്റനീതിഅവന് േനർവഴി ഒരുക്കും;
ദുഷ്ടൻതെന്റ ദുഷ്ടതെകാണ്ട് വീണുേപാകും.
6 േനരുള്ളവരുെട നീതിഅവെരവിടുവിക്കും;
േ്രദാഹികൾഅവരുെട ദുർേമ്മാഹത്താൽപിടിക്കെപ്പടും.
7ദുഷ്ടൻ മരിക്കുേമ്പാൾഅവെന്റ ്രപതീക്ഷനശിക്കുന്നു;
നീതിെകട്ടവരുെടആശയ്ക്ക് ഭംഗംവരുന്നു.
8നീതിമാൻകഷ്ടത്തിൽനിന്ന് രക്ഷെപടുന്നു;
ദുഷ്ടൻഅവന് പകരംഅകെപ്പടുന്നു.
9വഷളൻവായ്െകാണ്ട് കൂട്ട കാരെനനശിപ്പിക്കുന്നു;
നീതിമാന്മാർ പരിജ്ഞാനത്താൽവിടുവിക്കെപ്പടുന്നു.
10നീതിമാന്മാർശുഭമായിരിക്കുേമ്പാൾപട്ടണംസേന്താഷിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാർ നശിക്കുേമ്പാൾആർപ്പ വിളി ഉണ്ടാകുന്നു.
11 േനരുള്ളവരുെടഅനു്രഗഹംെകാണ്ട് പട്ടണം ഉയർച്ച ്രപാപിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വായ്െകാേണ്ടാഅത് ഇടിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
12കൂട്ട കാരെനനിന്ദിക്കുന്നവൻബുദ്ധിഹീനൻ;
വിേവകമുള്ളവൻമിണ്ടാതിരിക്കുന്നു.
13ഏഷണിക്കാരനായി നടക്കുന്നവൻരഹസ്യം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു;
വിശ്വസ്തമാനസൻകാര്യം മറച്ച വയ്ക്കുന്നു.
14മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശംഇല്ലാത്തയിടത്ത് ജനംഅേധാഗതി ്രപാപിക്കുന്നു;
മ്രന്തിമാരുെടബഹുത്വത്തിേലാ രക്ഷയുണ്ട*്.
15അന്യനുേവണ്ടി ജാമ്യം നില്ക്കുന്നവൻഅത്യന്തംവ്യസനിക്കും!
ജാമ്യം നിൽക്കാത്തവൻനിർഭയനായിരിക്കും.
16കൃപാലുവായസ്്രതീ മാനംസംരക്ഷിക്കുന്നു;
കരുണയില്ലാത്തവർസമ്പത്ത്സൂക്ഷിക്കുന്നു.
17ദയാലുവായവൻസ്വന്ത്രപാണന് നന്മ െചയ്യന്നു;
്രകൂരേനാസ്വന്തജഡെത്തഉപ്രദവിക്കുന്നു.
18ദുഷ്ടൻവൃഥാലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു;
നീതി വിതയ്ക്കുന്നവന് വാസ്തവമായ ്രപതിഫലംകിട്ട ം.
19നീതിയിൽസ്ഥിരെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവൻജീവെന ്രപാപിക്കുന്നു;
േദാഷെത്തപിന്തുടരുന്നവൻതെന്റമരണത്തിനായി ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
20വ്രകബുദ്ധികൾയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ;്
നിഷ്കളങ്കമാർഗ്ഗികൾഅവിടുേത്തക്ക് ്രപസാദമുള്ളവർ.
21നിശ്ചയമായും ദുഷ്ടനു ശിക്ഷവരാതിരിക്കുകയില്ല;
നീതിമാന്മാരുെടസന്തതിേയാ രക്ഷിക്കെപ്പടും.

* 11. 14 രക്ഷയുണ്ട് ജയമുണ്ട്
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22വിേവകമില്ലാത്തഒരുസുന്ദരി
പന്നിയുെട മൂക്കിൽ െപാൻമൂക്കുത്തിേപാെല.
23നീതിമാന്മാരുെടആ്രഗഹംനന്മതെന്ന;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ്രപതീക്ഷേയാ േ്രകാധമേ്രത.
24ഒരുവൻവാരിവിതറിയിട്ട ം വർദ്ധിച്ച വരുന്നു;
മെറ്റാരുവൻഅന്യായമായിസമ്പാദിച്ചിട്ട ം ദാരി്രദ്യത്തിൽഎത്തുന്നു.
25ഔദാര്യമാനസൻപുഷ്ടി ്രപാപിക്കും;
തണുപ്പിക്കുന്നവന് തണുപ്പ് കിട്ട ം.
26ധാന്യം പൂട്ടിയിട്ട െകാണ്ടിരിക്കുന്നവെനജനങ്ങൾശപിക്കും;
അത് വില ്ക്കുന്നവന ്െറതലേമൽഅനു്രഗഹംവരും.
27നന്മയ്ക്കായി ഉത്സാഹിക്കുന്നവൻ ്രപീതിസമ്പാദിക്കുന്നു;
തിന്മ േതടുന്നവന്അത് തെന്നലഭിക്കും.
28തെന്റസമ്പത്തിൽആ്രശയിക്കുന്നവൻവീഴും;
നീതിമാന്മാർ പച്ചയിലേപാെലതഴയ്ക്കും.
29സ്വഭവനെത്തവലയ്ക്കുന്നവെന്റഅവകാശംവായുവെ്രത;
േഭാഷൻജ്ഞാനഹൃദയന് ദാസനായിത്തീരും.
30നീതിമാന് ജീവവൃക്ഷം ്രപതിഫലം;
ജ്ഞാനിയായവൻആത്മാക്കെള േനടുന്നു.
31നീതിമാന് ഭൂമിയിൽ ്രപതിഫലംകിട്ട ന്നുഎങ്കിൽ
ദുഷ്ടനും പാപിക്കുംഎ്രതഅധികം?

12
1 ്രപേബാധനംഇഷ്ടെപ്പടുന്നവൻപരിജ്ഞാനംഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
ശാസനെവറുക്കുന്നവേനാ മൂഢൻ.
2ഉത്തമൻയേഹാവയിൽനിന്ന് ്രപസാദം ്രപാപിക്കുന്നു;
ദുരുപായിക്ക്അവിടുന്ന് ശിക്ഷവിധിക്കുന്നു.
3ഒരു മനുഷ്യനും ദുഷ്ടതെകാണ്ട്സ്ഥിരെപ്പടുകയില്ല;
നീതിമാന്മാരുെട േവര് ഇളകിേപ്പാകുകയില്ല.
4സാമർത്ഥ്യമുള്ളസ്്രതീ ഭർത്താവിന് ഒരു കിരീടം;
നാണംെകട്ടവൾഅവെന്റഅസ്ഥികൾക്ക് ്രദവത്വം.
5നീതിമാന്മാരുെട വിചാരങ്ങൾന്യായം;
ദുഷ്ടന്മാരുെട നിരൂപണങ്ങേളാ ചതിവെ്രത.
6ദുഷ്ടന്മാർ ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻകൂടിയാേലാചിക്കുന്നു;
േനരുള്ളവരുെട വാക്ക്അവെരവിടുവിക്കുന്നു.
7ദുഷ്ടന്മാർ മറിഞ്ഞുവീണ് ഇല്ലാെതയാകും;
നീതിമാന്മാരുെട ഭവനം നിലനില്ക്കും.
8മനുഷ്യൻതെന്റജ്ഞാനത്തിനനുസരിച്ച് ്രപശംസിയ്ക്കെപ്പടുന്നു;
വ്രകബുദ്ധിേയാ നിന്ദിക്കെപ്പടുന്നു.
9മാന്യഭാവം നടിച്ചിട്ട ം ഉപജീവനത്തിന് വകയില്ലാത്തവെനക്കാൾ
നിസ്സാരനായി ഗണിക്കെപ്പട്ടിട്ട ം ഒരു ഭൃത്യനുള്ളവൻ േ്രശഷ്ഠൻആകുന്നു.
10നീതിമാൻതെന്റമൃഗത്തിെന്റജീവെനക്കുറിച്ച് ്രശദ്ധിയ്ക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട മനസ്സ് ്രകൂരമെ്രത.
11നിലം കൃഷിെചയ്യന്നവന്ആഹാരംസമൃദ്ധിയായി കിട്ട ം;
നിസ്സാരന്മാെര പിൻെചല്ല ന്നവൻബുദ്ധിഹീനൻ.
12ദുഷ്ടൻ േദാഷികള െടകവർച്ച േമാഹിക്കുന്നു;
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നീതിമാന്മാരുെട േവേരാഫലം നല്കുന്നു.
13 ദുഷ്ടൻ തെന്റ അധരങ്ങള െട ലംഘനത്താൽ വല്ലാത്ത

െകണിയിൽെപ്പടും;
നീതിമാൻകഷ്ടത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുേപാകും.
14തെന്റവായുെടഫലത്താൽമനുഷ്യൻനന്മഅനുഭവിച്ച് തൃപ്തനാകും;
തെന്റൈകകള െട ്രപവൃത്തിക്കുതക്കവണ്ണംഅവന് ്രപതിഫലംകിട്ട ം.
15 േഭാഷന് തെന്റവഴി െചാവ്വായി േതാന്നുന്നു;
ജ്ഞാനിആേലാചന േകട്ട്അനുസരിക്കുന്നു.
16 േഭാഷെന്റനീരസംതൽക്ഷണം െവളിെപ്പടുന്നു;
വിേവകമുള്ളവൻലജ്ജഅടക്കിെവക്കുന്നു.
17സത്യം പറയുന്നവൻനീതിഅറിയിക്കുന്നു;
കള്ളസാക്ഷിേയാവഞ്ചനഅറിയിക്കുന്നു.
18വാള െകാണ്ട് കുത്തുന്നതുേപാെല മൂർച്ചയായിസംസാരിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്;
ജ്ഞാനികള െട നാേവാസുഖ്രപദം.
19സത്യം പറയുന്നഅധരംഎേന്നക്കും നിലനില്ക്കും;
വ്യാജം പറയുന്നനാേവാക്ഷണികമേ്രത.
20 േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നവരുെടഹൃദയത്തിൽചതിവ് ഉണ്ട്;
സമാധാനകാംക്ഷികൾക്ക്സേന്താഷം ഉണ്ട്.
21നീതിമാന് ഒരു തിന്മയും ഭവിക്കുകയില്ല;
ദുഷ്ടന്മാർഅനർത്ഥംെകാണ്ട് നിറയും.
22വ്യാജമുള്ളഅധരങ്ങൾയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ്;
സത്യം ്രപവർത്തിക്കുന്നവർഅവിടുേത്തയ്ക്ക് ്രപസാദം.
23വിേവകമുള്ളമനുഷ്യൻപരിജ്ഞാനംഅടക്കിെവക്കുന്നു;
േഭാഷന്മാരുെടഹൃദയം േഭാഷത്തം ്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു.
24ഉത്സാഹികള െടൈകഅധികാരം നടത്തും;
മടിയൻഅടിമേവലയ്ക്കു േപാേകണ്ടിവരും.
25മേനാവ്യസനം നിമിത്തം മനുഷ്യെന്റ മനസ്സ്ക്ഷീണിക്കുന്നു;
ഒരു നല്ലവാക്ക്അതിെനസേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു.
26നീതിമാൻകൂട്ട കാരന് വഴികാട്ടിയാകുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴിേയാഅവെര െതറ്റി നടക്കുമാറാക്കുന്നു.
27മടിയൻഒന്നും േവട്ടയാടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല;
ഉത്സാഹേമാ മനുഷ്യന് വിലേയറിയസമ്പത്താകുന്നു.
28നീതിയുെട മാർഗ്ഗത്തിൽജീവനുണ്ട്;
അതിെന്റപാതയിൽ മരണംഇല്ല.

13
1ജ്ഞാനമുള്ളമകൻഅപ്പെന്റ ്രപേബാധനംൈകെക്കാള്ളന്നു;
പരിഹാസിേയാശാസന േകട്ടനുസരിക്കുന്നില്ല.
2തെന്റവായുെടഫലത്താൽമനുഷ്യൻനന്മഅനുഭവിക്കും;
േ്രദാഹികള െടആ്രഗഹേമാസാഹസംതെന്ന.
3അധരങ്ങെളകാത്തുെകാള്ളന്നവൻ ്രപാണെനസൂക്ഷിക്കുന്നു;
അധരങ്ങെളനിയ്രന്തിക്കാത്തവന് നാശം ഭവിക്കും.
4മടിയൻ െകാതിച്ചിട്ട ം ഒന്നും കിട്ട ന്നില്ല;
ഉത്സാഹികള െട ്രപാണന് പുഷ്ടിയുണ്ടാകും.
5നീതിമാൻവ്യാജം െവറുക്കുന്നു;
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ദുഷ്ടൻലജ്ജയും നിന്ദയും വരുത്തുന്നു.
6നീതിസന്മാർഗ്ഗിെയകാക്കുന്നു;
ദുഷ്ടതപാപിെയ മറിച്ച കളയുന്നു.
7ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട ം ധനികൻഎന്ന് നടിക്കുന്നവൻഉണ്ട്;
വളെരധനം ഉണ്ടായിട്ട ം ദരി്രദൻഎന്ന് നടിക്കുന്നവനും ഉണ്ട്;
8മനുഷ്യെന്റജീവന് മറുവിലഅവെന്റസമ്പത്ത്തെന്ന;
ദരി്രദന് ഒരു ഭീഷണിയും േകൾേക്കണ്ടിവരുന്നില്ല.
9നീതിമാെന്റ െവളിച്ചം ്രപകാശിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വിളക്ക് െകട്ട േപാകും.
10അഹങ്കാരംെകാണ്ട് കലഹം മാ്രതം ഉണ്ടാകുന്നു;
ആേലാചന േകൾക്കുന്നവരുെട പക്കൽജ്ഞാനം ഉണ്ട്;
11അന്യായമായിസമ്പാദിച്ച ധനംകുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞ് േപാകും;
അദ്ധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിക്കുന്നവേനാവർദ്ധിച്ച വർദ്ധിച്ച് വരും.
12ആ്രഗഹനിവൃത്തിയുെടതാമസംഹൃദയെത്തക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു;
ഇച്ഛാനിവൃത്തിേയാ ജീവവൃക്ഷംതെന്ന.
13വചനെത്തനിന്ദിക്കുന്നവൻഅതിന് ഉത്തരവാദി;
കല്പനെയ ഭയെപ്പടുന്നവൻ ്രപതിഫലം ്രപാപിക്കുന്നു.
14ജ്ഞാനിയുെട ഉപേദശം ജീവെന്റ ഉറവാകുന്നു;
അതിനാൽമരണത്തിെന്റെകണികെള ഒഴിഞ്ഞുേപാകും.
15സൽബുദ്ധിയാൽ ്രപീതിയുണ്ടാകുന്നു;
േ്രദാഹിയുെട വഴിേയാ ദുർഘടം.
16സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയുള്ളഏവനും പരിജ്ഞാനേത്താെട ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
േഭാഷേനാതെന്റ േഭാഷത്തം െതളിവായി കാണിക്കുന്നു.
17ദുഷ്ടദൂതൻ േദാഷത്തിൽഅകെപ്പടുന്നു;
വിശ്വസ്തനായസ്ഥാനാപതിേയാസുഖം നല്കുന്നു.
18 ്രപേബാധനംത്യജിക്കുന്നവന് ദാരി്രദ്യവും ലജ്ജയും വരും;
ശാസനകൂട്ടാക്കുന്നവന്ബഹുമാനം ലഭിക്കും.
19ആ്രഗഹനിവൃത്തി മനസ്സിന് മധുരമാകുന്നു;
േദാഷം വിട്ടകലുന്നത് േഭാഷന്മാർക്ക് െവറുപ്പ്.
20ജ്ഞാനികേളാടുകൂടി നടക്കുക;നീയുംജ്ഞാനിയാകും;
േഭാഷന്മാർക്ക് കൂട്ടാളിയായവൻവ്യസനിേക്കണ്ടിവരും.
21 േദാഷം പാപികെളപിന്തുടരുന്നു;
നീതിമാന്മാർക്ക് നന്മ ്രപതിഫലമായി വരും.
22ഗുണവാൻമക്കള െട മക്കൾക്ക്അവകാശം നീക്കിവക്കുന്നു;
പാപിയുെടസമ്പേത്താനീതിമാന് േവണ്ടിസം്രഗഹിക്കെപ്പടുന്നു.
23സാധുക്കള െടകൃഷി വളെരആഹാരം നല്കുന്നു;
എന്നാൽഅന്യായം മൂലംഅത് നശിച്ച േപാകുവാൻഇടയാകും.
24വടി ഉപേയാഗിക്കാത്തവൻതെന്റമകെനപകക്കുന്നു;
അവെനസ്േനഹിക്കുന്നവൻെചറുപ്പത്തിേലഅവെനശിക്ഷിക്കുന്നു.
25നീതിമാൻ േവണ്ടുേവാളം ഭക്ഷിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വയേറാ വിശന്നുെകാണ്ടിരിക്കും.

14
1സ്്രതീകളിൽജ്ഞാനമുള്ളവൾതെന്റവീട് പണിയുന്നു;
േഭാഷത്തമുള്ളവേളാഅത്സ്വന്തൈകകളാൽെപാളിച്ച കളയുന്നു.



സദൃശവാക്യങ്ങൾ 14:2 1011 സദൃശവാക്യങ്ങൾ 14:21

2 േനരായി നടക്കുന്നവൻയേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നു;
നടപ്പിൽവ്രകതയുള്ളവൻഅവിടുെത്തനിന്ദിക്കുന്നു.
3 േഭാഷെന്റസംസാരം തനിക്കുതെന്നശിക്ഷവിളിച്ച വരുത്തുന്നു*;
ജ്ഞാനികള െടഅധരങ്ങൾഅവെരകാത്തുെകാള്ളന്നു.
4കാളകൾഇല്ലാത്തിടത്ത് െതാഴുത്ത് െവടിപ്പ ള്ളത;്
കാളയുെടശക്തിെകാണ്ട് വളെരആദായം ഉണ്ട്.
5വിശ്വസ്തസാക്ഷി േഭാഷ്ക് പറയുകയില്ല;
കള്ളസ്സാക്ഷി േഭാഷ്ക് പറയുന്നു.
6പരിഹാസിജ്ഞാനംഅേന്വഷിച്ചിട്ട ം കെണ്ടത്തുന്നില്ല;
വിേവകമുള്ളവന് പരിജ്ഞാനംഎള പ്പം.
7മൂഢെന്റമുമ്പിൽനിന്ന് മാറിേപ്പാകുക;
പരിജ്ഞാനമുള്ളഅധരങ്ങൾനീഅവനിൽകാണുകയില്ല.
8വഴി തിരിച്ചറിയുന്നത് വിേവകിയുെടജ്ഞാനം;
ചതിക്കുന്നേതാ േഭാഷന്മാരുെട േഭാഷത്തം.
9 േഭാഷന്മാർഅകൃത്യയാഗെത്തപരിഹസിക്കുന്നു;
േനരുള്ളവർക്ക് തമ്മിൽ ്രപീതി ഉണ്ട്.
10ഹൃദയംസ്വന്തദുഃഖെത്തഅറിയുന്നു;
അതിെന്റസേന്താഷവുംഅന്യൻപങ്കിടുന്നില്ല.
11ദുഷ്ടന്മാരുെട വീട് നശിച്ച േപാകും;
നീതിമാെന്റകൂടാരേമാ തഴയ്ക്കും.
12ചിലേപ്പാൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് െചാവ്വായി േതാന്നും;
അതിെന്റഅവസാനം മരണവഴികൾഅേ്രത.
13ചിരിക്കുേമ്പാഴുംഹൃദയം ദുഃഖിച്ചിരിക്കാം;
സേന്താഷത്തിെന്റഅവസാനം ദുഃഖമായിരിക്കാം.
14ഹൃദയത്തിൽപിന്മാറ്റമുള്ളവന് തെന്റനടപ്പിൽ മടുപ്പ വരും;
നല്ല മനുഷ്യന് തെന്റ ്രപവൃത്തിയാൽസംതൃപ്തി വരും.
15അല്പബുദ്ധിഏത് വാക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു;
സൂക്ഷ്മബുദ്ധിേയാതെന്റനടപ്പ്സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളന്നു.
16ജ്ഞാനിസൂക്ഷ്മേത്താെട നടക്കുന്നു†;
േഭാഷൻധിക്കാരംപൂണ്ട് നിർഭയനായി നടക്കുന്നു.
17മുൻേകാപി േഭാഷത്തം ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
വ്രകബുദ്ധിയുള്ളവന ്െവറുക്കെപ്പടും‡.
18അല്പബുദ്ധികൾ േഭാഷത്തംഅവകാശമാക്കുന്നു;
സൂക്ഷ്മബുദ്ധികേളാ പരിജ്ഞാനംഅണിയുന്നു.
19ദുർജ്ജനംസജ്ജനത്തിെന്റമുമ്പിലും
ദുഷ്ടന്മാർ നീതിമാന്മാരുെട വാതില ്ക്കലും വണങ്ങിനില് ക്കുന്നു.
20ദരി്രദെനകൂട്ട കാരൻ േപാലും പകക്കുന്നു;
ധനവാേനാ വളെരസ്േനഹിതന്മാർ ഉണ്ട്.
21കൂട്ട കാരെനനിന്ദിക്കുന്നവൻപാപം െചയ്യന്നു;
എളിയവേരാട് കൃപകാണിക്കുന്നവൻഭാഗ്യവാൻ.

* 14. 3 േഭാഷെന്റ സംസാരം തനിക്കുതെന്ന ശിക്ഷ വിളിച്ച വരുത്തുന്നു േഭാഷെന്റ അഹങ്കാരം
അവെനെക്കാണ്ട് അധികം സംസാരിപ്പിക്കുന്നു † 14. 16 ജ്ഞാനി സൂക്ഷ്മേത്താെട നടക്കുന്നു
ജ്ഞാനിയേഹാവെയഭയെപ്പടുന്നു ‡ 14. 17 വ്രകബുദ്ധിയുള്ളവന ്െവറുക്കെപ്പടുംവിേവകമുള്ളവന ്
ശാന്തനായിരിക്കും
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22 േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നവർവഴിവിട്ട് േപാകുന്നില്ലേയാ?
നന്മനിരൂപിക്കുന്നവർക്ക് ദയയും വിശ്വസ്തതയും ലഭിക്കുന്നു.
23എല്ലാ െതാഴിലുംെകാണ്ട് ലാഭം വരും;
വ്യർത്ഥഭാഷണംെകാണ്ട് ദാരി്രദ്യേമ വരുകയുള്ള .
24ജ്ഞാനികള െട ധനംഅവർക്ക്കിരീടം;
മൂഢന്മാരുെട േഭാഷത്വേമാ േഭാഷത്തംതെന്ന.
25സത്യസാക്ഷി ്രപാണരക്ഷെചയ്യന്നു;
േഭാഷ്ക് പറയുന്നവേനാവഞ്ചനെചയ്യന്നു.
26യേഹാവാഭക്തന് ഉറച്ചൈധര്യം ഉണ്ട;്
അവെന്റമക്കൾക്കുംഅഭയം ഉണ്ടാകും.
27യേഹാവാഭക്തിജീവെന്റ ഉറവാകുന്നു;
അതിനാൽമരണത്തിെന്റെകണികൾഒഴിഞ്ഞുേപാകും.
28 ്രപജാബാഹുല്യം രാജാവിന്ബഹുമാനം;
്രപജാന്യ നത ്രപഭുവിന് നാശം.
29ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻമഹാബുദ്ധിമാൻ;
മുൻേകാപിേയാ േഭാഷത്തം ഉയർത്തുന്നു.
30ശാന്തമനസ്സ് േദഹത്തിന് ജീവൻ;
അസൂയേയാഅസ്ഥികൾക്ക് ്രദവത്വം.
31എളിയവെനപീഡിപ്പിക്കുന്നവൻഅവെന്റ ്രസഷ്ടാവിെനനിന്ദിക്കുന്നു;
ദരി്രദേനാട് കൃപകാണിക്കുന്നവൻഅവിടുെത്തബഹുമാനിക്കുന്നു.
32ദുഷ്ടന് തെന്റ ദുഷ്ടതയാൽവീഴ്ച വരുന്നു;
നീതിമാന ്സത്യത്തില ്അഭയംകെണ്ടത്തുന്നു§.
33വിേവകമുള്ളവെന്റഹൃദയത്തിൽജ്ഞാനംഅടങ്ങിപ്പാർക്കുന്നു;
മൂഢന്മാരുെടഅന്തരംഗത്തിൽഉള്ളത് െവളിെപ്പട്ട വരുന്നു.
34നീതി രാജ്യെത്തഉയർത്തുന്നു;
പാപം ജനതക്ക്അപമാനം.
35ബുദ്ധിമാനായ ദാസന് രാജാവിെന്റ ്രപീതി ലഭിക്കുന്നു;
നാണംെകട്ടവൻഅവെന്റ േകാപെത്തേനരിടും.

15
1മൃദുവായ ഉത്തരം േ്രകാധെത്തശമിപ്പിക്കുന്നു;
കഠിനവാേക്കാ േകാപെത്തജ്വലിപ്പിക്കുന്നു.
2ജ്ഞാനിയുെട നാവ് നല്ലപരിജ്ഞാനം ്രപസ്താവിക്കുന്നു;
മൂഢന്മാരുെട വായ് േഭാഷത്തംവർഷിക്കുന്നു.
3യേഹാവയുെടകണ്ണ്എല്ലായിടവും ഉണ്ട്;
ദുഷ്ടന്മാെരയും നല്ലവെരയും േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
4നാവിെന്റശാന്തതജീവവൃക്ഷം;
അതിെന്റവ്രകതേയാ മേനാവ്യസനം.
5 േഭാഷൻഅപ്പെന്റ ്രപേബാധനം നിരസിക്കുന്നു;
ശാസനെയസ്വീകരിക്കുന്നവൻവിേവകിയായിത്തീരും.
6നീതിമാെന്റവീട്ടിൽവളെരനിേക്ഷപം ഉണ്ട്;
ദുഷ്ടെന്റആദായത്തിേലാഅനർത്ഥം.
7ജ്ഞാനികള െടഅധരങ്ങൾപരിജ്ഞാനംവിതറുന്നു;
§ 14. 32 നീതിമാന് സത്യത്തില ് അഭയം കെണ്ടത്തുന്നു നീതിമാന ് മരണത്തിലും ്രപത്യാശ
കെണ്ടത്തുന്നു
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മൂഢന്മാരുെടഹൃദയം േനരുള്ളതല്ല.
8ദുഷ്ടന്മാരുെട യാഗംയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ്;
േനരുള്ളവരുെട ്രപാർത്ഥനേയാഅവന് ്രപസാദം.
9ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴി യേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ;്
എന്നാൽനീതിെയപിന്തുടരുന്നവെനഅവിടുന്ന്സ്േനഹിക്കുന്നു.
10സന്മാർഗ്ഗംത്യജിക്കുന്നവന് കഠിനശിക്ഷവരും;
ശാസനെവറുക്കുന്നവൻമരിക്കും.
11 പാതാളവും നരകവും യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ

തുറന്നിരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെടഹൃദയങ്ങൾഎ്രതഅധികം!
12പരിഹാസിശാസനഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല;
ജ്ഞാനികള െടഅടുക്കൽെചല്ല ന്നതുമില്ല.
13സേന്താഷമുള്ളഹൃദയം മുഖ്രപസാദമുണ്ടാക്കുന്നു;
ഹൃദയത്തിെലവ്യസനംെകാേണ്ടാൈധര്യം നഷ്ടെപ്പടുന്നു.
14വിേവകമുള്ളവെന്റഹൃദയം പരിജ്ഞാനംഅേന്വഷിക്കുന്നു;
മൂഢന്മാരുെട വായ് േഭാഷത്തംആചരിക്കുന്നു.
15പീഡിതെന്റജീവനാൾഎല്ലാംകഷ്ടകാലം;
സന്തുഷ്ടഹൃദയേനാ നിത്യം ഉത്സവം.
16ബഹുനിേക്ഷപവുംഅതിേനാടുകൂടി കഷ്ടതയും ഉള്ളതിെനക്കാൾ
യേഹാവാഭക്തിേയാടുകൂടിഅല്പധനം ഉള്ളത് നന്ന.്
17വിേദ്വഷമുേള്ളടെത്തതടിപ്പിച്ചകാളെയക്കാൾ
സ്േനഹമുേള്ളടെത്തസസ്യേഭാജനം നല്ലത.്
18 േ്രകാധമുള്ളവൻകലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു;
ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻകലഹംശമിപ്പിക്കുന്നു.
19മടിയെന്റവഴി മുള്ള േവലിേപാെലയാകുന്നു;
നീതിമാന്മാരുെട പാതേയാ െപരുവഴി തെന്ന.
20ജ്ഞാനമുള്ളമകൻഅപ്പെനസേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
മൂഢേനാഅമ്മെയനിന്ദിക്കുന്നു.
21 േഭാഷത്തംബുദ്ധിഹീനന്സേന്താഷം;
വിേവകിേയാ െചാവ്വായി നടക്കുന്നു.
22ആേലാചനഇല്ലാതിരുന്നാൽഉേദ്ദശ്യങ്ങൾസാധിക്കാെത േപാകുന്നു;
ആേലാചനക്കാരുെടബഹുത്വത്താൽഅവസാധിക്കുന്നു.
23താൻപറയുന്നഉത്തരം േഹതുവായി മനുഷ്യന് സേന്താഷംവരും;
തക്കസമയത്ത് പറയുന്നവാക്ക്എ്രത മേനാഹരം!
24ബുദ്ധിമാെന്റജീവയാ്രത ഉയരത്തിേലക്കാകുന്നു;
കീെഴയുള്ളപാതാളെത്തഅവൻഒഴിഞ്ഞുേപാകും.
25അഹങ്കാരിയുെട വീട് യേഹാവ െപാളിച്ച കളയും;
വിധവയുെടഅതിര്അവിടുന്ന് ഉറപ്പിക്കും.
26ദുരുപായങ്ങൾയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ;്
ദയാവാേക്കാനിർമ്മലം.
27ദുരാ്രഗഹി തെന്റ ഭവനെത്തവലയ്ക്കുന്നു;
േകാഴ െവറുക്കുന്നവൻജീവിച്ചിരിക്കും.
28നീതിമാൻ മനസ്സിൽആേലാചിച്ച് ഉത്തരം പറയുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വായ് േദാഷങ്ങൾവർഷിക്കുന്നു.
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29യേഹാവ ദുഷ്ടന്മാേരാട്അകന്നിരിക്കുന്നു;
നീതിമാന്മാരുെട ്രപാർത്ഥനേയാഅവൻേകൾക്കുന്നു.
30പുഞ്ചിരിക്കുന്നു മുഖംഹൃദയെത്തസേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു*;
നല്ലവർത്തമാനംശരീരെത്തതണുപ്പിക്കുന്നു†.
31ജീവദായകമായശാസന േകൾക്കുന്നെചവിയുള്ളവൻ
ജ്ഞാനികള െട മേദ്ധ്യ വസിക്കും.
32 ്രപേബാധനംത്യജിക്കുന്നവൻതെന്റ ്രപാണെനനിരസിക്കുന്നു;
ശാസന േകട്ട്അനുസരിക്കുന്നവൻവിേവകംസമ്പാദിക്കുന്നു.
33യേഹാവാഭക്തിജ്ഞാേനാപേദശമാകുന്നു;
മാനത്തിന് വിനയം മുേന്നാടിയാകുന്നു.

16
1ഹൃദയത്തിെലനിരൂപണങ്ങൾമനുഷ്യനുള്ളവ;
നാവിെന്റ ഉത്തരംയേഹാവയിൽനിന്ന് വരുന്നു.
2മനുഷ്യന് തെന്റവഴികെളാെക്കയും നിർമ്മലമായി േതാന്നുന്നു;
യേഹാവേയാആത്മാക്കെളതൂക്കിേനാക്കുന്നു.
3നിെന്റ ്രപവൃത്തികെളയേഹാവയ്ക്കുസമർപ്പിക്കുക;
എന്നാൽനിെന്റ ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾസാധിക്കും.
4യേഹാവസകലെത്തയും തെന്റ ഉേദ്ദശ്യത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അനർത്ഥദിവസത്തിനായി ദുഷ്ടെനയുംസൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.
5നിഗളഹൃദയമുള്ളഏവനും യേഹാവയ്ക്കു െവറുപ്പ;്
അവന് നിശ്ചയമായും ശിക്ഷവരാതിരിക്കുകയില്ല.
6ദയയും വിശ്വസ്തതയുംെകാണ്ട്അകൃത്യം പരിഹരിക്കെപ്പടുന്നു;
യേഹാവാഭക്തിെകാണ്ട് മനുഷ്യർ േദാഷം വിട്ടകലുന്നു.
7ഒരുവെന്റവഴികൾയേഹാവയ്ക്കു ്രപസാദകരമായിരിക്കുേമ്പാൾ
അവിടുന്ന് അവെന്റ ശ്രതുക്കെളേപ്പാലും അവനുമായി

സമാധാനത്തിലാക്കുന്നു.
8ന്യായരഹിതമായവലിയവരവിെനക്കാൾ
നീതിേയാെടയുള്ളഅല്പംനല്ലത്.
9മനുഷ്യെന്റഹൃദയംതെന്റവഴിെയക്കുറിച്ച്ആേലാചിച്ച റയ്ക്കുന്നു;
അവെന്റകാലടികെളേയായേഹാവ ്രകമെപ്പടുത്തുന്നു.
10രാജാവിെന്റഅധരങ്ങളിൽഅരുളപ്പാടുണ്ട;്
ന്യായവിധിയിൽഅവെന്റവായ് െതറ്റിേപ്പാകുന്നതുമില്ല.
11ശരിയായഅളവുേകാലും ്രതാസും യേഹാവയ്ക്കുള്ളവ;
സഞ്ചിയിെലപടി ഒെക്കയുംഅവിടുെത്ത ്രപവൃത്തിയാകുന്നു.
12ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാർക്ക് െവറുപ്പ്;
നീതിെകാണ്ടല്ലേയാസിംഹാസനംസ്ഥിരെപ്പടുന്നത.്
13നീതിയുള്ളഅധരങ്ങൾരാജാക്കന്മാർക്ക് ്രപസാദം;
സത്യം പറയുന്നവെനഅവർസ്േനഹിക്കുന്നു.
14രാജാവിെന്റ േ്രകാധം മരണദൂതന് തുല്യം;
ജ്ഞാനമുള്ളമനുഷ്യേനാഅതിെനശമിപ്പിക്കും.

* 15. 30 പുഞ്ചിരിക്കുന്നു മുഖം ഹൃദയെത്ത സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു കണ്ണിെന്റ േശാഭ ഹൃദയെത്ത
സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു † 15. 30 നല്ല വർത്തമാനം ശരീരെത്ത തണുപ്പിക്കുന്നു നല്ല വർത്തമാനം
അസ്ഥികെളതണുപ്പിക്കുന്നു
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15രാജാവിെന്റ മുഖ്രപകാശത്തിൽജീവൻ ഉണ്ട്;
അവെന്റ ്രപസാദം പിന്മഴയ്ക്കുള്ളേമഘംേപാെലയാകുന്നു.
16തങ്കെത്തക്കാൾജ്ഞാനംസമ്പാദിക്കുന്നത്എ്രതനല്ലത!്
െവള്ളിെയക്കാൾവിേവകംസമ്പാദിക്കുന്നത്എ്രത ഉത്തമം!
17 േദാഷം വിട്ട നടക്കുന്നത് േനരുള്ളവരുെട െപരുവഴി;
തെന്റവഴിസൂക്ഷിക്കുന്നവൻതെന്റ ്രപാണെനകാത്തുെകാള്ളന്നു.
18നാശത്തിന് മുമ്പ് ഗർവ്വം;
വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉന്നതഭാവം.
19ഗർവ്വികേളാടുകൂെടകവർച്ചപങ്കിടുന്നതിെനക്കാൾ
താഴ്മയുള്ളവേരാടുകൂടി താഴ്മയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് നല്ലത.്
20തിരുവചനം ്രപമാണിക്കുന്നവൻനന്മകെണ്ടത്തും;
യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നവൻഭാഗ്യവാൻ.
21ജ്ഞാനഹൃദയൻവിേവകിഎന്ന് വിളിക്കെപ്പടും;
അധരമാധുര്യം വിദ്യെയവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
22വിേവകംവിേവകിക്ക് ജീവെന്റ ഉറവാകുന്നു;
േഭാഷന്മാരുെട ്രപേബാധനേമാ േഭാഷത്തംതെന്ന.
23ജ്ഞാനിയുെടഹൃദയംഅവെന്റവാെയപഠിപ്പിക്കുന്നു;
അവെന്റഅധരങ്ങൾക്ക് വിദ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
24ഇമ്പമുള്ളവാക്ക് േതൻകട്ടയാകുന്നു;
മനസ്സിന് മധുരവുംഅസ്ഥികൾക്ക്ഔഷധവും തെന്ന;
25ചിലേപ്പാൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് െചാവ്വായി േതാന്നുന്നു;
അതിെന്റഅവസാനേമാ മരണവഴികൾഅേ്രത.
26പണിക്കാരെന്റവിശപ്പ്അവെനെക്കാണ്ടുപണി െചയ്യിക്കുന്നു;
അവെന്റവായ്അവെനഅതിനായി നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു.
27നിസ്സാരമനുഷ്യൻ േദാഷംഎന്നകുഴികുഴിയ്ക്കുന്നു;
അവെന്റഅധരങ്ങളിൽകത്തുന്നതീ ഉണ്ട്.
28വ്രകതയുള്ളമനുഷ്യൻവഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു;
ഏഷണിക്കാരൻമി്രതങ്ങെള േഭദിപ്പിക്കുന്നു.
29സാഹസക്കാരൻകൂട്ട കാരെനവശീകരിക്കുകയും
െകാള്ളരുതാത്തവഴിയിൽനടത്തുകയും െചയ്യന്നു.
30കണ്ണിറുക്കുന്നവൻവ്രകതനിരൂപിക്കുന്നു;
വപ്പ് കടിക്കുന്നവൻ േദാഷം െചയ്യന്നു.
31നരച്ചതല േശാഭയുള്ളകിരീടമാകുന്നു;
നീതിയുെട മാർഗ്ഗത്തിൽഅതിെന ്രപാപിക്കാം.
32ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻയുദ്ധവീരനിലും
മേനാനിയ്രന്തണമുള്ളവൻപട്ടണംപിടിക്കുന്നവനിലും േ്രശഷ്ഠൻ.
33ചീട്ട് മടിയിൽഇടുന്നു;
അതിെന്റതീരുമാനേമായേഹാവയിൽനിന്ന് വരുന്നു.

17
1കലഹേത്താടുകൂടി ഒരു വീടു നിറെയയാഗേഭാജനത്തിലും
സ്വസ്ഥതേയാടുകൂടി ഒരു കഷണം ഉണങ്ങിയഅപ്പംഏറ്റവും നല്ലത്.
2നാണംെകട്ട മകെന്റേമൽബുദ്ധിമാനായ ദാസൻഭരണംനടത്തും;
സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽഅവകാശം ്രപാപിക്കും.
3െവള്ളിക്ക് പുടം, െപാന്നിന് മൂശ;
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ഹൃദയങ്ങെള േശാധന െചയ്യന്നേതായേഹാവതെന്ന.
4ദുഷ്ക്കർമ്മി നീതിെകട്ടഅധരങ്ങൾക്ക് ്രശദ്ധെകാടുക്കുന്നു;
വ്യാജം പറയുന്നവൻവഷളത്തമുള്ളനാവിന് െചവിെകാടുക്കുന്നു.
5ദരി്രദെനപരിഹസിക്കുന്നവൻഅവെന്റ ്രസഷ്ടാവിെനനിന്ദിക്കുന്നു;
ആപത്തിൽസേന്താഷിക്കുന്നവന് ശിക്ഷവരാതിരിക്കുകയില്ല.
6മക്കള െട മക്കൾവൃദ്ധന്മാർക്ക് കിരീടമാകുന്നു;
മക്കള െട മഹത്വംഅവരുെടഅപ്പന്മാർതെന്ന.
7സുഭാഷിതം പറയുന്നഅധരം േഭാഷന് േയാഗ്യമല്ല;
വ്യാജമുള്ളഅധരം ഒരു ്രപഭുവിന് ഒട്ട ം ഉചിതമല്ല.
8സമ്മാനംവാങ്ങുന്നവന്അത് രത്നമായി േതാന്നും;
അവൻെചല്ല േന്നടെത്തല്ലാംകാര്യംസാധിക്കും.
9സ്േനഹം േതടുന്നവൻലംഘനം മറച്ച വയ്ക്കുന്നു;
കാര്യം പാട്ടാക്കുന്നവേനാ മി്രതങ്ങെള േഭദിപ്പിക്കുന്നു.
10 േഭാഷെനനൂറ്അടിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
ബുദ്ധിമാെന ഒന്ന് ശാസിക്കുന്നത്അധികംഫലിക്കും.
11മത്സരക്കാരൻ േദാഷം മാ്രതംഅേന്വഷിക്കുന്നു;
്രകൂരനായ ഒരു ദൂതെനഅവെന്റേനെരഅയയ്ക്കും.
12മൂഢെനഅവെന്റ േഭാഷത്തത്തിൽഎതിരിടുന്നതിെനക്കാൾ
കുട്ടികൾകാണാെതേപായകരടിെയഎതിരിടുന്നത് േഭദം.
13ഒരുത്തൻനന്മയ്ക്കു പകരംതിന്മ െചയ്യന്നുഎങ്കിൽ
അവെന്റഭവനെത്തതിന്മവിട്ട മാറുകയില്ല.
14കലഹത്തിെന്റആരംഭം മടെവട്ടി െവള്ളംവിടുന്നതുേപാെല;
ആകയാൽകലഹമാകുംമുമ്പ് തർക്കംനിർത്തിക്കളയുക.
15ദുഷ്ടെനനീതീകരിക്കുന്നവനും നീതിമാെനകുറ്റം വിധിക്കുന്നവനും
രണ്ടുേപരും യേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ.്
16മൂഢന്ജ്ഞാനം
സമ്പാദിക്കുവാൻ ബുദ്ധിയില്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ അത് വാങ്ങുവാൻ അവെന്റ

കയ്യിൽപണംഎന്തിന?്
17സ്േനഹിതൻഎല്ലാകാലത്തുംസ്േനഹിക്കുന്നു;
അനർത്ഥകാലത്ത്അവൻസേഹാദരനായിത്തീരുന്നു.
18ബുദ്ധിഹീനനായ മനുഷ്യൻകയ്യടിച്ച്
കൂട്ട കാരനു േവണ്ടി ജാമ്യം നില്ക്കുന്നു.
19കലഹ്രപിയൻലംഘന്രപിയൻആകുന്നു;
അഹങ്കരാേത്താെടസംസാരിക്കുന്നവന ്നാശംഇച്ഛിക്കുന്നു*.
20വ്രകഹൃദയമുള്ളവൻനന്മകാണുകയില്ല;
വികടനാവുള്ളവൻആപത്തിൽഅകെപ്പടും.
21 േഭാഷെനജനിപ്പിച്ചവന്അത് േഖദകാരണമാകും;
മൂഢെന്റഅപ്പന്സേന്താഷം ഉണ്ടാകുകയില്ല.
22സന്തുഷ്ടഹൃദയം നെല്ലാരുഔഷധമാകുന്നു;
തകർന്നമനേസ്സാഅസ്ഥികെള ഉണക്കുന്നു.
23ദുഷ്ടൻന്യായത്തിെന്റവഴികെള മറിേക്കണ്ടതിന്
ഒളിച്ച െകാണ്ടുവരുന്നസമ്മാനം വാങ്ങുന്നു.
* 17. 19 അഹങ്കരാേത്താെട സംസാരിക്കുന്നവന ് നാശം ഇച്ഛിക്കുന്നു പടിവാതിൽ
ഉയർത്തിപ്പണിയുന്നവൻനാശംഇച്ഛിക്കുന്നു
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24ജ്ഞാനംബുദ്ധിമാെന്റ മുമ്പിൽഇരിക്കുന്നു;
മൂഢെന്റകേണ്ണാ ഭൂമിയുെടഅറുതികളിേലക്ക് േനാക്കുന്നു.
25മൂഢനായ മകൻഅപ്പന് വ്യസനവും,തെന്ന
്രപസവിച്ചവൾക്ക്കയ്പുംആകുന്നു.
26നീതിമാന് പിഴ കല്പിക്കുന്നതും
േ്രശഷ്ഠന്മാെരസത്യസന്ധതനിമിത്തംഅടിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല.
27വാക്ക്അടക്കിവക്കുന്നവൻപരിജ്ഞാനമുള്ളവൻ;
ശാന്തമാനസൻബുദ്ധിമാൻതെന്ന.
28മിണ്ടാതിരുന്നാൽ േഭാഷെനേപ്പാലുംജ്ഞാനിയായും
നാവടക്കിയാൽവിേവകിയായുംഎണ്ണ ം.

18
1കൂട്ടംവിട്ട നടക്കുന്നവൻസ്വന്തംതാത്പര്യംഅേന്വഷിക്കുന്നു;
സകലജ്ഞാനേത്താടുംഅവൻകയർക്കുന്നു.
2തെന്റമനസ്സ് െവളിെപ്പടുത്തുന്നതിൽഅല്ലാെത
മൂഢന് വിേവകത്തിൽതാത്പര്യമില്ല.
3ദുഷ്ടേനാടുകൂടിഅപമാനവും
ദുഷ്ക്കീർത്തിേയാടുകൂടി നിന്ദയും വരുന്നു.
4മനുഷ്യെന്റവായിെലവാക്ക്ആഴമുള്ളെവള്ളവും
ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉറവ് ഒഴുക്കുള്ളേതാടുംആകുന്നു.
5നീതിമാെനന്യായവിസ്താരത്തിൽ േതാല്പിേക്കണ്ടതിന്
ദുഷ്ടെന്റപക്ഷംപിടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല.
6മൂഢെന്റഅധരങ്ങൾവഴക്കിന് ഇടയാക്കുന്നു;
അവെന്റവായ് തല്ല് വിളിച്ച വരുത്തുന്നു.
7മൂഢെന്റവായ്അവന് നാശം;
അവെന്റഅധരങ്ങൾഅവെന്റ ്രപാണന് െകണി.
8ഏഷണിക്കാരെന്റവാക്ക്സ്വാദുേഭാജനംേപാെലയിരിക്കുന്നു;
അത്ശരീരത്തിെന്റ ഉള്ളറകളിേലക്ക് െചല്ല ന്നു.
9 േവലയിൽ മടിയനായവൻ
മുടിയെന്റസേഹാദരൻ.
10യേഹാവയുെട നാമംബലമുള്ള േഗാപുരം;
നീതിമാൻഅതിേലക്ക്ഓടിെച്ചന്ന്അഭയം ്രപാപിക്കുന്നു.
11ധനവാന് തെന്റസമ്പത്ത് ഉറപ്പ ള്ളപട്ടണം;
അത്അവന് ഉയർന്നമതിൽആയിേത്താന്നുന്നു.
12നാശത്തിന് മുമ്പ് മനുഷ്യെന്റഹൃദയം നിഗളിക്കുന്നു;
മാനത്തിന് മുെമ്പതാഴ്മ.
13 േകൾക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഉത്തരം പറയുന്നവന്
അത് േഭാഷത്തവും ലജ്ജയുംആയിത്തീരുന്നു.
14പുരുഷെന്റധീരത േരാഗത്തിൽഅവന്സഹിഷ്ണതനൽകുന്നു;
തകർന്നമനസ്സിെനേയാആർക്ക്സഹിക്കാം?
15ബുദ്ധിമാെന്റഹൃദയം പരിജ്ഞാനംസമ്പാദിക്കുന്നു;
ജ്ഞാനികള െട െചവി പരിജ്ഞാനംഅേന്വഷിക്കുന്നു.
16മനുഷ്യൻനൽകുന്നസമ്മാനം മൂലംഅവന് ്രപേവശനം ലഭിക്കും;
അവൻമഹാന്മാരുെടസന്നിധിയിൽ െചല്ല വാൻഇടയാകും.
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17തെന്റഅന്യായംആദ്യം േബാധിപ്പിക്കുന്നവൻനീതിമാൻഎന്ന് േതാന്നും;
എന്നാൽഅവെന്റ ്രപതിേയാഗിഅവെനപരിേശാധിക്കുന്നതുവെര മാ്രതം.
18നറുക്ക് തർക്കങ്ങൾതീർക്കുകയും
ബലവാന്മാർക്കിടയിൽതീർപ്പ ണ്ടാക്കുകയും െചയ്യന്നു.
19 േ്രദാഹിക്കെപ്പട്ട സേഹാദരെന ഇണക്കുന്നത് ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണെത്ത

ജയിക്കുന്നതിെനക്കാൾബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു;
അങ്ങെനയുള്ളപിണക്കംഅരമനയുെടഓടാമ്പൽേപാെലആകുന്നു.
20വായുെടഫലത്താൽമനുഷ്യെന്റ ഉദരം നിറയും;
അധരങ്ങള െടവിളവുെകാണ്ട്അവന് തൃപ്തിവരും;
21മരണവും ജീവനും നാവിെന്റഅധികാരത്തിൽഇരിക്കുന്നു;
അതിൽഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർഅതിെന്റഫലംഅനുഭവിക്കും.
22ഭാര്യെയകിട്ട ന്നവന് നന്മകിട്ട ന്നു;
യേഹാവേയാട് ്രപസാദം ലഭിച്ച മിരിക്കുന്നു.
23ദരി്രദൻയാചനാരീതിയിൽസംസാരിക്കുന്നു;
ധനവാേനാകഠിനമായി ഉത്തരം പറയുന്നു.
24വളെരസ്േനഹിതന്മാരുള്ളമനുഷ്യന് നാശം വരും;
എന്നാൽസേഹാദരെനക്കാള ം പറ്റിേച്ചരുന്നസ്േനഹിതന്മാരും ഉണ്ട.്

19
1വികടാധരം ഉള്ളമൂഢെനക്കാൾ
പരമാർത്ഥതയിൽനടക്കുന്നദരി്രദൻ ഉത്തമൻ.
2പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തമനസ്സ് നല്ലതല്ല;
തിടുക്കേത്താെട ചുവട് വയ്ക്കുന്നവൻെതറ്റിേപ്പാകുന്നു.
3മനുഷ്യെന്റ േഭാഷത്തംഅവെന്റവഴിെയ മറിച്ച കളയുന്നു;
അവെന്റഹൃദയംയേഹാവേയാട് േകാപിക്കുന്നു.
4സമ്പത്ത്സ്േനഹിതന്മാെരവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു;
എളിയവെന്റകൂട്ട കാരേനാഅവേനാട്അകന്നിരിക്കുന്നു.
5കള്ളസ്സാക്ഷിക്ക് ശിക്ഷവരാതിരിക്കുകയില്ല;
േഭാഷ്ക്ക് പറയുന്നവൻരക്ഷെപടുകയുമില്ല.
6 ്രപഭുവിെന്റ ്രപീതിസമ്പാദിക്കുവാൻപലരും േനാക്കുന്നു;
ദാനം െചയ്യന്നവന്ഏവനുംസ്േനഹിതൻ.
7ദരി്രദെന്റസേഹാദരന്മാെരല്ലാംഅവെനപകക്കുന്നു;
അവെന്റസ്േനഹിതന്മാർഎ്രതയധികംഅകന്നുനില്ക്കും?
അവൻ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവെര പിന്തുടർന്നാലും അവർ അവെന

ഉേപക്ഷിക്കുന്നു.
8ബുദ്ധിസമ്പാദിക്കുന്നവൻതെന്റ ്രപാണെനസ്േനഹിക്കുന്നു;
വിേവകംകാത്തുെകാള്ളന്നവൻനന്മ ്രപാപിക്കും.
9കള്ളസ്സാക്ഷിക്ക് ശിക്ഷവരാതിരിക്കുകയില്ല;
േഭാഷ്ക്ക് പറയുന്നവൻനശിച്ച േപാകും.
10സുഖജീവിതം േഭാഷന് േയാഗ്യമല്ല;
്രപഭുക്കന്മാരുെടേമൽ ദാസൻഎങ്ങെന ഭരണംനടത്തും?
11വിേവകബുദ്ധിയാൽമനുഷ്യന് ദീർഘക്ഷമവരുന്നു;
ലംഘനംക്ഷമിക്കുന്നത്അവന് ഭൂഷണം.
12രാജാവിെന്റ േ്രകാധംസിംഹഗർജ്ജനത്തിനു തുല്യം;
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അവെന്റ ്രപസാദേമാ പുല്ലിേന്മലുള്ളമഞ്ഞുേപാെല.
13മൂഢനായ മകൻഅപ്പന് നിർഭാഗ്യം;
ഭാര്യയുെടകലഹംതീരാത്തേചാർച്ച േപാെല.
14ഭവനവുംസമ്പത്തും പിതാക്കന്മാരിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നഅവകാശം;
ബുദ്ധിയുള്ളഭാര്യേയായേഹാവയുെട ദാനം.
15മടി ഗാഢനി്രദയിൽവീഴിക്കുന്നു;
അലസചിത്തൻപട്ടിണികിടക്കും.
16കല്പന ്രപമാണിക്കുന്നവൻ ്രപാണെനകാക്കുന്നു;
നടപ്പ്സൂക്ഷിക്കാത്തവൻമരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കും.
17 എളിയവേനാട് കൃപ കാണിക്കുന്നവൻ യേഹാവയ്ക്ക് വായ്പ

െകാടുക്കുന്നു;
അവൻെചയ്തനന്മയ്ക്ക്അവിടുന്ന് പകരം െകാടുക്കും.
18 ്രപത്യാശയുേള്ളടേത്താളം നിെന്റ മകെനശിക്ഷിക്കുക;
എങ്കിലുംഅവെന െകാല്ല വാൻതക്കവണ്ണം ഭാവിക്കരുത.്
19മുൻേകാപി പിഴ െകാടുേക്കണ്ടിവരും;
നീഅവെനവിടുവിച്ചാൽഅത് പിെന്നയും െചേയ്യണ്ടിവരും.
20പില ്ക്കാലത്ത് നീജ്ഞാനിയാേകണ്ടതിന്
ആേലാചന േകട്ട് ്രപേബാധനംൈകെക്കാള്ള ക.
21മനുഷ്യെന്റഹൃദയത്തിൽപലവിചാരങ്ങള ം ഉണ്ട്;
യേഹാവയുെടആേലാചനേയാ നിവൃത്തിയാകും.
22ആരിലും നാംആ്രഗഹിക്കുന്നതുവിശ്വസ്തതയാണ്.
ദരി്രദനാണു വ്യാജം പറയുന്നവെനക്കാൾഉത്തമൻ.
23യേഹാവാഭക്തിജീവനിേലയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു;
അതുള്ളവൻതൃപ്തനായി വസിക്കും;
അനർത്ഥംഅവന് േനരിടുകയില്ല.
24മടിയൻതെന്റൈകതളികയിൽപൂഴ്ത്തുന്നു;
വായിേലക്ക് തിരിെക െകാണ്ടുവരുകയില്ല.
25പരിഹാസിെയഅടിച്ചാൽഅല്പബുദ്ധി വിേവകം പഠിക്കും;
ബുദ്ധിമാെനശാസിച്ചാൽഅവൻപരിജ്ഞാനം ്രപാപിക്കും.
26 അപ്പേനാട് അതി്രകമം കാണിക്കുകയും അമ്മെയ ഓടിച്ച കളയുകയും

െചയ്യന്നവൻ
ലജ്ജയുംഅപമാനവും വരുത്തുന്നമകനാകുന്നു.
27 മകേന, ്രപേബാധനം േകൾക്കുന്നത് മതിയാക്കിയാൽ നീ

പരിജ്ഞാനത്തിെന്റവചനങ്ങളിൽനിന്ന്
അകന്നുേപാകും.
28അേയാഗ്യനായസാക്ഷിന്യായെത്തപരിഹസിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വായ്അകൃത്യെത്തവിഴുങ്ങുന്നു.
29പരിഹാസികൾക്കായിശിക്ഷാവിധിയും
മൂഢന്മാരുെട മുതുകിന് തല്ല ം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

20
1വീഞ്ഞ് പരിഹാസിയും മദ്യം കലഹക്കാരനുംആകുന്നു;
അവയാൽചാഞ്ചാടി നടക്കുന്നആരുംജ്ഞാനിയാകുകയില്ല.
2രാജാവിെന്റ േ്രകാധംസിംഹഗർജ്ജനംേപാെല;
അവെന േകാപിപ്പിക്കുന്നവൻതെന്റ ്രപാണേനാട് േ്രദാഹം െചയ്യന്നു.
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3കലഹം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുരുഷന് മാനം;
എന്നാൽഏത് േഭാഷനും ശണ്ഠകൂടും.
4മടിയൻശീതം നിമിത്തംനിലം ഉഴുന്നില്ല;
െകായ്ത്തുകാലത്ത്അവൻഇരക്കും; ഒന്നും കിട്ട കയുമില്ല.
5മനുഷ്യെന്റഹൃദയത്തിെലആേലാചനആഴമുള്ളെവള്ളം;
വിേവകമുള്ളപുരുഷൻഅത് േകാരിഎടുക്കും.
6മിക്കമനുഷ്യരും തങ്ങേളാട് ദയാലുവായ ഒരുവെനകാണും;
എന്നാൽവിശ്വസ്തനായ ഒരുവെനആർക്ക്കെണ്ടത്താനാകും?
7പരമാർത്ഥതയിൽനടക്കുന്നവൻനീതിമാൻ;
അവെന്റ േശഷം,അവെന്റമക്കള ം ഭാഗ്യവാന്മാർ.
8ന്യായാസനത്തിൽഇരിക്കുന്നരാജാവ്
തെന്റകണ്ണ െകാണ്ട്സകലേദാഷെത്തയും പാറ്റിക്കളയുന്നു.
9ഞാൻഎെന്റഹൃദയെത്തശുദ്ധീകരിച്ച്
പാപം ഒഴിഞ്ഞ് നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നുഎന്ന്ആർക്ക് പറയാം?
10രണ്ടുതരംതൂക്കവും രണ്ടുതരംഅളവും
രണ്ടും ഒരുേപാെലയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ.്
11ബാല്യത്തിെല ്രകിയകളാൽതെന്നഒരുവെന്റ ്രപവൃത്തി
െവടിപ്പ ം േനരുമുള്ളതുംആകുേമാഎന്ന്അറിയാം.
12 േകൾക്കുന്നെചവി,കാണുന്നകണ്ണ,്
ഇവരണ്ടുംയേഹാവ ഉണ്ടാക്കി.
13ദരി്രദനാകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് നി്രദാ്രപിയനാകരുത;്
നീ കണ്ണ് തുറക്കുക;നിനക്ക് േവണ്ടുേവാളംആഹാരം ഉണ്ടാകും.
14വിലയ്ക്കു വാങ്ങുന്നവൻചീത്തചീത്തഎന്ന് പറയുന്നു;
വാങ്ങിതെന്റവഴിക്ക് േപാകുേമ്പാൾഅവൻ ്രപശംസിക്കുന്നു.
15െപാന്നുംഅനവധി മുത്തുകള ം ഉണ്ടേല്ലാ;
പരിജ്ഞാനമുള്ളഅധരങ്ങൾവിലേയറിയആഭരണം.
16അന്യനുേവണ്ടി ജാമ്യം നില് ക്കുന്നവന ്െറവസ്്രതംഎടുത്തുെകാൾക;
അന്യജാതിക്കാരനുേവണ്ടി ഉത്തരവാദിആകുന്നവേനാട് പണയംവാങ്ങുക.
17വ്യാജത്താൽേനടിയആഹാരം മനുഷ്യന് മധുരം;
പിന്നേത്തതിൽഅവെന്റവായിൽചരൽനിറയും.
18പദ്ധതികൾആേലാചനെകാണ്ട്സാധിക്കുന്നു;
ആകയാൽഭരണസാമർത്ഥ്യേത്താെടയുദ്ധം െചയ്യ ക.
19നുണയനായി നടക്കുന്നവൻരഹസ്യം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു;
ആകയാൽവിടുവായേനാട് ഇടെപടരുത.്
20ആെരങ്കിലുംഅപ്പെനേയാഅമ്മെയേയാ ദുഷിച്ചാൽ
അവെന്റവിളക്ക് കൂരിരുട്ടിൽ െകട്ട േപാകും.
21ആദിയിൽഒരുഅവകാശംബദ്ധെപ്പട്ട്ൈകവശമാക്കാം;
അതിെന്റഅവസാനേമാഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടുകയില്ല.
22ഞാൻ േദാഷത്തിന് ്രപതികാരം െചയ്യ െമന്ന് നീ പറയരുത;്
യേഹാവെയകാത്തിരിക്കുക;അവിടുന്ന് നിെന്നരക്ഷിക്കും.
23രണ്ടുതരംതൂക്കംയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ്;
കള്ളത്തുലാസും നല്ലതല്ല.
24മനുഷ്യെന്റപാതകൾയേഹാവയാൽനിയമിക്കെപ്പടുന്നു;
പിെന്നമനുഷ്യന് തെന്റവഴിഎങ്ങെന ്രഗഹിക്കാം?
25 “ഇത് നിേവദിതം”എന്ന്തിടുക്കത്തിൽ േനരുന്നതും
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േനർന്നേശഷംപുനർചിന്തനം നടത്തുന്നതും മനുഷ്യന് ഒരു െകണി.
26ജ്ഞാനമുള്ളരാജാവ് ദുഷ്ടന്മാെര പാറ്റിക്കളയുന്നു;
അവരുെട േമൽഅവൻെമതിവണ്ടി ഉരുട്ട ന്നു.
27മനുഷ്യെന്റആത്മാവ് യേഹാവയുെട ദീപം;
അത്അവെന്റഅന്തരംഗെത്തെയല്ലാം േശാധനെചയ്യന്നു.
28ദയയും വിശ്വസ്തതയും രാജാവിെനകാക്കുന്നു;
ദയെകാണ്ട്അവൻതെന്റസിംഹാസനെത്തഉറപ്പിക്കുന്നു.
29യൗവനക്കാരുെടശക്തിഅവരുെട ്രപശംസ;
വൃദ്ധന്മാരുെട നരഅവരുെട ഭൂഷണം.
30ഹൃദയത്തിെന്റ ഉള്ളിേലക്ക് െചല്ല ന്നതല്ല ം
െപാട്ടിേപ്പാകത്തക്കഅടിയും േദാഷെത്തഅടിച്ച വാരിക്കളയുന്നു.

21
1 രാജാവിെന്റ ഹൃദയം യേഹാവയുെട കയ്യിൽ നീർേത്താട് േപാെല
ഇരിക്കുന്നു;
തനിക്ക് ഇഷ്ടമുേള്ളടേത്തെക്കാെക്കയുംഅവിടുന്ന്അതിെനതിരിക്കുന്നു.
2മനുഷ്യെന്റവഴി ഒെക്കയുംഅവന് െചാവ്വായിേത്താന്നുന്നു;
യേഹാവേയാഹൃദയങ്ങെളതൂക്കിേനാക്കുന്നു.
3നീതിയും ന്യായവും ്രപവർത്തിക്കുന്നത്
യേഹാവയ്ക്ക്ഹനനയാഗെത്തക്കാൾസ്വീകാര്യം.
4ഗർവ്വമുള്ളകണ്ണ ംഅഹങ്കാരഹൃദയവും
ദുഷ്ടന്മാരുെട ദീപവും പാപം തെന്ന.
5ഉത്സാഹിയുെട വിചാരങ്ങൾസമൃദ്ധിയിേലയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു;
തിടുക്കം കൂട്ട ന്നവെരാെക്കയും ദാരി്രദ്യത്തിേലയ്ക്ക് േപാകുവാൻ

ബദ്ധെപ്പടുന്നു.
6കള്ളനാവുെകാണ്ട് ധനംസമ്പാദിക്കുന്നത് പാറിേപ്പാകുന്നആവിയാകുന്നു;
അതിെനഅേന്വഷിക്കുന്നവർ മരണെത്തഅേന്വഷിക്കുന്നു.
7ദുഷ്ടന്മാരുെടഅതി്രകമംഅവർക്ക് നാശകാരണമാകുന്നു;
ന്യായം െചയ്യ വാൻഅവർക്ക് മനസ്സില്ലേല്ലാ.
8അകൃത്യഭാരം ചുമക്കുന്നവെന്റവഴി വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
നിർമ്മലെന്റ ്രപവൃത്തിേയാ െചാവ്വ ള്ളത് തെന്ന.
9ശണ്ഠകൂടുന്നസ്്രതീേയാടുകൂടി വീടിനുള്ളിൽപാർക്കുന്നതിെനക്കാൾ
േമൽപുരയുെട ഒരു േകാണിൽപാർക്കുന്നത് നല്ലത്.
10ദുഷ്ടെന്റ മനസ്സ് േദാഷെത്തആ്രഗഹിക്കുന്നു;
അവന് കൂട്ട കാരേനാട് ദയ േതാന്നുന്നതുമില്ല.
11പരിഹാസിെയശിക്ഷിച്ചാൽഅല്പബുദ്ധിജ്ഞാനിയായിത്തീരും;
ജ്ഞാനിെയ ഉപേദശിച്ചാൽഅവൻപരിജ്ഞാനം ്രപാപിക്കും.
12നീതിമാനായൈദവം ദുഷ്ടെന്റ ഭവനത്തിേന്മൽദൃഷ്ടിവക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാെര നാശത്തിേലക്ക് മറിച്ച കളയുന്നു.
13എളിയവെന്റനിലവിളിക്ക് െചവി െപാത്തിക്കളയുന്നവൻ
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾതനിക്കും ഉത്തരം ലഭിക്കുകയില്ല.
14രഹസ്യത്തിൽെകാടുക്കുന്നസമ്മാനം േകാപെത്തയും
മടിയിൽ െകാണ്ടുവരുന്ന േകാഴ ഉ്രഗേകാപെത്തയുംശമിപ്പിക്കുന്നു.
15ന്യായം ്രപവർത്തിക്കുന്നത് നീതിമാന് സേന്താഷവും
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർക്ക് ഭയങ്കരവുംആകുന്നു.



സദൃശവാക്യങ്ങൾ 21:16 1022 സദൃശവാക്യങ്ങൾ 22:6

16വിേവകമാർഗ്ഗം വിട്ട നടക്കുന്നവൻ
മൃതന്മാരുെടകൂട്ടത്തിൽവി്രശമിക്കും.
17ഉല്ലാസ്രപിയൻ ദരി്രദനായിത്തീരും;
വീഞ്ഞുംൈതലവും ്രപിയെപ്പടുന്നവൻധനവാനാകുകയില്ല.
18ദുഷ്ടൻനീതിമാന് മറുവിലയാകും;
അവിശ്വസ്തൻ േനരുള്ളവർക്ക് പകരമായിത്തീരും.
19ശണ്ഠയും ദുശ്ശീലവുമുള്ളസ്്രതീേയാടുകൂടി പാർക്കുന്നതിലും
നിർജ്ജന്രപേദശത്ത് േപായി പാർക്കുന്നത് നല്ലത.്
20ജ്ഞാനിയുെട പാർപ്പിടത്തിൽവിലേയറിയനിേക്ഷപവുംൈതലവും ഉണ്ട്;
മൂഢൻഅവെയ ദുരുപേയാഗം െചയ്തുകളയുന്നു.
21നീതിയും ദയയും പിന്തുടരുന്നവൻ
ജീവനും നീതിയും മാനവും കെണ്ടത്തും.
22ജ്ഞാനിവീരന്മാരുെട പട്ടണത്തിൽകയറുകയും
അതിെന്റആ്രശയമായ േകാട്ട ഇടിച്ച കളയുകയും െചയ്യന്നു.
23വായും നാവുംസൂക്ഷിക്കുന്നവൻ
തെന്റ ്രപാണെനകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്ന്സൂക്ഷിക്കുന്നു.
24നിഗളവും ഗർവ്വവും ഉള്ളവന് പരിഹാസിഎന്ന് േപരാകുന്നു;
അവൻഗർവ്വത്തിെന്റഅഹങ്കാരേത്താെട ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
25മടിയെന്റ െകാതിഅവന് മരണകാരണം;
േവലെചയ്യ വാൻഅവെന്റൈകകൾമടിക്കുന്നുവേല്ലാ.
26ചിലർനിത്യവുംഅത്യാ്രഗഹേത്താെടഇരിക്കുന്നു;
എന്നാൽനീതിമാൻ േലാഭിക്കാെത െകാടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
27ദുഷ്ടന്മാരുെടയാഗം െവറുപ്പാകുന്നു;
അവൻദുഷ്ടതാത്പര്യേത്താെടഅത്അർപ്പിച്ചാൽഎ്രതഅധികം!
28കള്ളസ്സാക്ഷിനശിച്ച േപാകും;
്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുന്നവന്എേപ്പാഴുംസംസാരിക്കാം.
29ദുഷ്ടൻ മുഖധാർഷ്ട്യം കാണിക്കുന്നു;
േനരുള്ളവൻതെന്റവഴി നന്നാക്കുന്നു.
30യേഹാവയ്െക്കതിെരജ്ഞാനവുമില്ല,
ബുദ്ധിയുമില്ല,ആേലാചനയുമില്ല.
31കുതിരെയയുദ്ധദിവസേത്തക്ക്ചമയിക്കുന്നു;
ജയംയേഹാവയിൽനിന്ന് വരുന്നു.

22
1അനവധിസമ്പത്തിെനക്കാൾസൽക്കീർത്തിയും
െവള്ളിേയക്കാള ം െപാന്നിെനക്കാള ംകൃപയുംഏെറനല്ലത.്
2ധനവാനും ദരി്രദനും തമ്മിൽകാണുന്നു;
അവരുെട ്രസഷ്ടാവ് യേഹാവതെന്ന.
3വിേവകമുള്ളവൻഅനർത്ഥംകണ്ട് ഒളിച്ച െകാള്ളന്നു;
അല്പബുദ്ധികൾ േനെര െചന്ന്അനർത്ഥത്തിൽഅകെപ്പടുന്നു.
4താഴ്മയ്ക്കും യേഹാവാഭക്തിക്കും ഉള്ള ്രപതിഫലം
ധനവും മാനവും ജീവനുംആകുന്നു.
5വ്രകെന്റവഴിയിൽ മുള്ള ം െകണിയും ഉണ്ട;്
തെന്റ ്രപാണെനസൂക്ഷിക്കുന്നവൻഅവേയാട്അകന്നിരിക്കെട്ട.
6ബാലൻനടേക്കണ്ടവഴിയിൽഅവെനഅഭ്യസിപ്പിക്കുക;
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അവൻവൃദ്ധനായാലുംഅത് വിട്ട മാറുകയില്ല.
7ധനവാൻ ദരി്രദന്മാെര ഭരിക്കുന്നു;
കടം േമടിക്കുന്നവൻകടം െകാടുക്കുന്നവന് ദാസൻ.
8നീതിേകട് വിതയ്ക്കുന്നവൻആപത്ത് െകായ്യ ം;
അവെന്റ േകാപത്തിെന്റവടി വിഫലമാകും.
9ദയാകടാക്ഷമുള്ളവൻഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടും;
കാരണം അവൻ തെന്റ ആഹാരത്തിൽനിന്ന് അഗതിക്ക്

െകാടുക്കുന്നുവേല്ലാ.
10പരിഹാസിെയനീക്കിക്കളയുക;അേപ്പാൾപിണക്കം ഒഴിഞ്ഞുേപാകും;
കലഹവും നിന്ദയും നിന്നുേപാകും.
11ഹൃദയശുദ്ധി ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവന്അധരലാവണ്യം ഉണ്ട്;
രാജാവ്അവെന്റസ്േനഹിതൻ.
12യേഹാവയുെടകണ്ണ കൾപരിജ്ഞാനമുള്ളവെനകാക്കുന്നു;
േ്രദാഹികള െട വാക്ക്അവിടുന്ന് മറിച്ച കളയുന്നു.
13 “െവളിയിൽസിംഹം ഉണ്ട,്
വീഥിയിൽഎനിക്ക് ജീവഹാനി വരും”എന്ന് മടിയൻപറയുന്നു.
14പരസ്്രതീയുെട വായ്ആഴമുള്ളകുഴിആകുന്നു;
യേഹാവയാൽത്യജിക്കെപ്പട്ടവൻഅതിൽവീഴും.
15ബാലെന്റഹൃദയേത്താട് േഭാഷത്തംപറ്റിയിരിക്കുന്നു;
ശിക്ഷയ്ക്കുള്ളവടിഅതിെനഅവനിൽനിന്ന്അകറ്റിക്കളയും.
16ആദായം ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിന്എളിയവെനപീഡിപ്പിക്കുന്നവനും
ധനവാനു െകാടുക്കുന്നവനും ദരി്രദനായിത്തീരും.
17ജ്ഞാനികള െട വചനങ്ങൾെചവിചായിച്ച് േകൾക്കുക;
എെന്റപരിജ്ഞാനത്തിന് മനസ്സ വയ്ക്കുക.
18അവെയനിെന്റ ഉള്ളിൽസൂക്ഷിക്കുന്നതും
നിെന്റഅധരങ്ങളിൽഅവഉറച്ചിരിക്കുന്നതും മേനാഹരം.
19നിെന്റആ്രശയംയേഹാവയിൽആയിരിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻഇന്ന് നിേന്നാട്,നിേന്നാട് തെന്ന, ഉപേദശിച്ചിരിക്കുന്നു.
20നിെന്നഅയച്ചവർക്ക് നീ േനരുള്ളമറുപടി നൽകുവാൻതക്കവണ്ണം
നിനക്ക് േനരുള്ളമറുപടിയുെട നിശ്ചയംഅറിയിച്ച തരുവാൻ
21ആേലാചനയും പരിജ്ഞാനവുംഅടങ്ങിയ ഉത്തമവാക്യങ്ങൾ
ഞാൻനിനക്ക്എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
22എളിയവേനാട്അവൻഎളിയവനാകുകെകാണ്ട് കവർച്ച െചയ്യരുത;്
അരിഷ്ടെനപടിവാതില്ക്കൽവച്ച പീഡിപ്പിക്കുകയുംഅരുത.്
23യേഹാവഅവരുെട വ്യവഹാരം നടത്തും;
അവെര െകാള്ളയിട്ടവരുെട ജീവെന െകാള്ളയിടും.
24 േകാപശീലേനാടുസഖിത്വമരുത;്
േ്രകാധമുള്ളമനുഷ്യേനാടുകൂടി നടക്കുകയുംഅരുത.്
25നീഅവെന്റവഴികെളപഠിക്കുവാനും
നിെന്റ ്രപാണൻെകണിയിൽഅകെപ്പടുവാനുംസംഗതിവരരുത.്
26നീൈകയടിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നവരുെടകൂട്ടത്തിലും
കടത്തിന് ജാമ്യം നില് ക്കുന്നവരുെടകൂട്ടത്തിലുംആയിേപ്പാകരുത.്
27വീട്ട വാൻനിനക്ക് വകയില്ലാെതവന്നിട്ട്
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നിെന്റ കീഴിൽനിന്ന് നിെന്റ െമത്ത എടുത്തുകളയുവാൻ ഇടവരുത്തുന്നത്
എന്തിന?്

28നിെന്റപിതാക്കന്മാർഇട്ടിരിക്കുന്ന
പണ്ടെത്തഅതിര് നീ മാറ്റരുത്.
29 ്രപവൃത്തിയിൽസാമർത്ഥ്യമുള്ളപുരുഷെനനീ കാണുന്നുേവാ?
അവൻരാജാക്കന്മാരുെട മുമ്പിൽനില്ക്കും;
നീചന്മാരുെട മുമ്പിൽഅവൻനില ്ക്കുകയില്ല.

23
1നീഅധിപതിേയാടുകൂെട ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുേമ്പാൾ
നിെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നത്എെന്തന്ന് കരുതിെക്കാള്ള ക*.
2നീ േഭാജന്രപിയൻആകുന്നുെവങ്കിൽ
നിെന്റ െതാണ്ടയ്ക്ക് ഒരു കത്തിവച്ച െകാള്ള ക.
3അവെന്റസ്വാദുേഭാജനങ്ങൾെകാതിക്കരുത;്
അവവഞ്ചിക്കുന്ന േഭാജനമേ്രത.
4ധനവാനാേകണ്ടതിന്ബദ്ധെപ്പടരുത്;
അതിനായുള്ളബുദ്ധി വിട്ട കളയുക.
5നിെന്റ ദൃഷ്ടി ധനത്തിേന്മൽപതിക്കുന്നത്എന്തിന?്
അത് ഇല്ലാെതയായിേപ്പാകുമേല്ലാ.
കഴുകൻആകാശേത്തക്ക്എന്നേപാെല
അത് ചിറെകടുത്ത് പറന്നുകളയും.
6കണ്ണ കടിയുള്ളവെന്റഅപ്പംതിന്നരുത;്
അവെന്റസ്വാദുേഭാജ്യങ്ങൾആ്രഗഹിക്കുകയുമരുത.്
7അവൻതെന്റമനസ്സിൽകണക്ക്കൂട്ട ന്നതുേപാെലആകുന്നു;
‘തിന്നുകുടിച്ച െകാള്ള ക’എന്ന്അവൻനിേന്നാട് പറയും;
അവെന്റഹൃദയേമാ നിനക്ക്അനുകൂലമല്ല.
8നീ തിന്നകഷണംഛർദ്ദിച്ച േപാകും;
നിെന്റ മാധുര്യവാക്ക് നഷ്ടമാെയന്നും വരും.
9 േഭാഷൻ േകൾെക്കനീസംസാരിക്കരുത;്
അവൻനിെന്റവാക്കുകള െടജ്ഞാനം നിരസിച്ച കളയും.
10പേണ്ടയുള്ളഅതിര് നീക്കരുത;്
അനാഥരുെട നിലംആ്രകമിക്കുകയുമരുത.്
11അവരുെട ്രപതികാരകൻബലവാനല്ലേയാ;
അവർക്ക് നിേന്നാടുള്ളവ്യവഹാരംഅവിടുന്ന് നടത്തും.
12നിെന്റഹൃദയം ്രപേബാധനത്തിനും
നിെന്റ െചവി പരിജ്ഞാനവചനങ്ങൾക്കുംസമർപ്പിക്കുക.
13ബാലന് ശിക്ഷെകാടുക്കാതിരിക്കരുത;്
വടിെകാണ്ട്അടിച്ചാൽഅവൻചത്തുേപാകുകയില്ല.
14വടിെകാണ്ട്അവെനഅടിക്കുന്നതിനാൽ
നീഅവെന്റ ്രപാണെനപാതാളത്തിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും.
15മകേന,നിെന്റഹൃദയംജ്ഞാനം പഠിച്ചാൽ
എെന്റഹൃദയവുംസേന്താഷിക്കും.

* 23. 1 നിെന്റമുമ്പിൽെവച്ചിരിക്കുന്നത്എെന്തന്ന്കരുതിെക്കാള്ള കനിെന്റമുമ്പിൽഇരിക്കുന്നവൻ
ആെരന്ന് കരുതിെക്കാള്ള ക
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16നിെന്റഅധരം േനര് സംസാരിച്ചാൽ
എെന്റഅന്തരംഗങ്ങൾആനന്ദിക്കും.
17നിെന്റഹൃദയം പാപികേളാട്അസൂയെപ്പടരുത;്
നീഎല്ലായ്േപാഴും യേഹാവഭക്തിേയാടിരിക്കുക.
18ഒരു ്രപതിഫലം ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം;
നിെന്റ ്രപത്യാശക്ക് ഭംഗം വരുകയുമില്ല.
19മകേന, േകട്ട്ജ്ഞാനം പഠിക്കുക;
നിെന്റഹൃദയെത്തേനർവഴിയിൽനടത്തിെക്കാള്ള ക.
20നീ വീഞ്ഞുകുടിക്കുന്നവരുെടകൂട്ടത്തിലും
മാംസേഭാജന്രപിയരുെട ഇടയിലും ഇരിക്കരുത.്
21കുടിയനുംഅമിതേഭാജകനും ദരി്രദരായ്തീരും;
ആലസ്യം പഴന്തുണി ഉടുക്കുമാറാക്കും.
22നിെന്നജനിപ്പിച്ചഅപ്പെന്റവാക്ക് േകൾക്കുക;
നിെന്റഅമ്മവൃദ്ധയായിരിക്കുേമ്പാൾഅവെളനിന്ദിക്കരുത.്
23നീസത്യം വില്ക്കുകയല്ലവാങ്ങുകയാണ് േവണ്ടത;്
ജ്ഞാനവും ്രപേബാധനവും വിേവകവുംഅങ്ങെനതെന്ന.
24നീതിമാെന്റഅപ്പൻഏറ്റവുംആനന്ദിക്കും;
ജ്ഞാനിയുെട ജനകൻഅവനിൽസേന്താഷിക്കും.
25നിെന്റഅമ്മയപ്പന്മാർസേന്താഷിക്കെട്ട;
നിെന്ന ്രപസവിച്ചവൾആനന്ദിക്കെട്ട.
26മകേന,നിെന്റഹൃദയംഎനിക്ക് തരുക;
എെന്റവഴി നിെന്റകണ്ണിന് ഇമ്പമായിരിക്കെട്ട.
27 േവശ്യാസ്്രതീആഴമുള്ളകുഴിയും
പരസ്്രതീ ഇടുക്കമുള്ളകിണറുംആകുന്നു.
28അവൾപിടിച്ച പറിക്കാരെനേപ്പാെലപതിയിരിക്കുന്നു;
മനുഷ്യരിൽഅവിശ്വസ്തെരവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
29ആർക്ക്കഷ്ടം,ആർക്ക്സങ്കടം,ആർക്ക്കലഹം?
ആർക്ക് ആവലാതി, ആർക്ക് അനാവശ്യമായ മുറിവുകൾ, ആർക്ക്

കൺചുവപ്പ?്
30വീഞ്ഞുകുടിച്ച െകാണ്ട് േനരംൈവകിക്കുന്നവർക്കും
മദ്യം രുചിേനാക്കുവാൻ േപാകുന്നവർക്കും തെന്ന.
31വീഞ്ഞുചുവന്ന് പാ്രതത്തിൽതിളങ്ങുന്നതും
രസമായി ഇറക്കുന്നതും നീ േനാക്കരുത.്
32ഒടുവിൽഅത്സർപ്പംേപാെലകടിക്കും;
അണലിേപാെല െകാത്തും.
33നിെന്റകണ്ണ കൾപരസ്്രതീകെള േനാക്കും;
നിെന്റഹൃദയം വ്രകതപറയും.
34നീ നടുക്കടലിൽശയിക്കുന്നവെനേപ്പാെലയും
പാമരത്തിെന്റ മുകളിൽ ഉറങ്ങുന്നവെനേപ്പാെലയുംആകും.
35 “അവർഎെന്നഅടിച്ച എനിക്ക് െനാന്തില്ല;
അവർഎെന്നതല്ലി,ഞാൻഅറിഞ്ഞതുമില്ല.
ഞാൻ എേപ്പാൾ ഉണരും? ഞാൻ ഇനിയും അത് തെന്ന േതടും” എന്ന് നീ

പറയും.



സദൃശവാക്യങ്ങൾ 24:1 1026 സദൃശവാക്യങ്ങൾ 24:20

24
1ദുഷ്ടന്മാേരാട്അസൂയെപ്പടരുത;്
അവേരാടുകൂടി ഇരിക്കുവാൻആ്രഗഹിക്കുകയുമരുത.്
2അവരുെടഹൃദയംഅ്രകമം െമനയുന്നു;
കലഹം ഉണ്ടാക്കുവാൻഅവരുെടഅധരങ്ങൾഉപേയാഗിക്കുന്നു.
3ജ്ഞാനംെകാണ്ട് ഭവനം പണിയുന്നു;
വിേവകംെകാണ്ട്അത്സ്ഥിരമായിവരുന്നു.
4പരിജ്ഞാനംെകാണ്ട്അതിെന്റ മുറികളിൽ
വിലേയറിയതും മേനാഹരവുമായസകലസമ്പത്തും നിറഞ്ഞുവരുന്നു.
5ജ്ഞാനിയായപുരുഷൻബലവാനാകുന്നു;
പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻബലംവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
6ബുദ്ധിയുള്ളആേലാചനയാൽനീ യുദ്ധം നടത്തിജയിക്കും;
മ്രന്തിമാരുെടബഹുത്വത്തിൽരക്ഷയുണ്ട.്
7ജ്ഞാനം േഭാഷന്അ്രപാപ്യമായിരിക്കുന്നു;
അവൻപട്ടണവാതില്ക്കൽവായ് തുറക്കുന്നില്ല.
8 േദാഷം െചയ്യ വാൻനിരൂപിക്കുന്നവെന
ദുഷ്ക്കർമ്മിഎന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നു;
9 േഭാഷെന്റനിരൂപണംപാപംതെന്ന;
പരിഹാസി മനുഷ്യർക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു.
10കഷ്ടകാലത്ത് നീ പതറിേപ്പായാൽ
നിെന്റബലംകുറഞ്ഞുേപാകും.
11മരണത്തിന് െകാണ്ടുേപാകുന്നവെരവിടുവിക്കുക;
െകാലക്കളത്തിേലക്ക് വിറച്ച് െചല്ല ന്നവെര രക്ഷിക്കുവാൻ ്രശമിക്കുക.
12 “ഞങ്ങൾഅറിഞ്ഞില്ലേല്ലാ”എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ
ഹൃദയങ്ങെളതൂക്കിേനാക്കുന്നവൻ ്രഗഹിക്കുകയില്ലേയാ?
നിെന്റ ്രപാണെനകാക്കുന്നവൻഅറിയുകയില്ലേയാ?
അവിടുന്ന് മനുഷ്യന് ്രപവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണംപകരം െകാടുക്കുകയില്ലേയാ?
13മകേന, േതൻതിന്നുക;അത് നല്ലതേല്ലാ;
േതങ്കട്ടനിെന്റഅണ്ണാക്കിന് മധുരമേ്രത.
14ജ്ഞാനവും നിെന്റഹൃദയത്തിന്അങ്ങെനതെന്നഎന്നറിയുക;
നീഅത് ്രപാപിച്ചാൽ ്രപതിഫലം ഉണ്ടാകും;
നിെന്റ ്രപത്യാശക്ക് ഭംഗം വരികയുമില്ല.
15ദുഷ്ടാ,നീ നീതിമാെന്റപാർപ്പിടത്തിന് പതിയിരിക്കരുത;്
അവെന്റവി്രശാമസ്ഥലെത്തനശിപ്പിക്കുകയുമരുത.്
16നീതിമാൻഏഴു ്രപാവശ്യം വീണാലുംഎഴുേന്നല്ക്കും;
ദുഷ്ടന്മാേരാഅനർത്ഥത്തിൽനശിച്ച േപാകും.
17നിെന്റശ്രതു വീഴുേമ്പാൾസേന്താഷിക്കരുത;്
അവൻഇടറുേമ്പാൾനിെന്റഹൃദയംആനന്ദിക്കരുത.്
18യേഹാവകണ്ടിട്ട്അവിടുേത്തയ്ക്ക് ഇഷ്ടേക്കടാകുവാനും
തെന്റ േകാപംഅവങ്കൽനിന്ന് മാറ്റിക്കളയുവാനും മതി.
19ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർനിമിത്തം മുഷിയരുത;്
ദുഷ്ടന്മാേരാട്അസൂയെപ്പടുകയുംഅരുത.്
20 േദാഷിക്ക് ്രപതിഫലമുണ്ടാകുകയില്ല;
ദുഷ്ടെന്റവിളക്ക് െകട്ട േപാകും.
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21മകേന,യേഹാവെയയും രാജാവിെനയും ഭയെപ്പടുക;
മത്സരികേളാട് ഇടെപടരുത.്
22അവരിൽനിന്ന്ആപത്ത് െപെട്ടന്ന് വരും;
രണ്ടുകൂട്ടരും വരുന്നനാശംആരറിയുന്നു?*
23ഇവയുംജ്ഞാനികള െട വാക്യങ്ങൾ.
ന്യായവിസ്താരത്തിൽമുഖപക്ഷംനന്നല്ല.
24ദുഷ്ടേനാട് “നീ നീതിമാൻ”എന്ന് പറയുന്നവെന
ജനതകൾശപിക്കുകയും വംശങ്ങൾെവറുക്കുകയും െചയ്യ ം.
25അവെനശാസിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ ഉണ്ടാകും;
വലിയഅനു്രഗഹംഅവരുെട േമൽവരും.
26 േനരുള്ളഉത്തരംപറയുന്നവൻ
അധരങ്ങെളചുംബനം െചയ്യന്നു.
27െവളിയിൽനിെന്റ േവല െചയ്യ ക;വയലിൽഎല്ലാം തീർക്കുക;
പിന്നീട് നിെന്റവീട് പണിയുക.
28കാരണംകൂടാെതകൂട്ട കാരന് വിേരാധമായിസാക്ഷിനില ്ക്കരുത;്
നിെന്റഅധരം െകാണ്ട് ചതിക്കുകയുംഅരുത.്
29 “അവൻഎേന്നാട് െചയ്തതുേപാെലഞാൻഅവേനാട് െചയ്യ െമന്നും
ഞാൻ അവന് അവെന്റ ്രപവൃത്തിക്ക് പകരം െകാടുക്കും” എന്നും നീ

പറയരുത.്
30ഞാൻമടിയെന്റനിലത്തിനരികിലും
ബുദ്ധിഹീനെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിന്സമീപത്തുംകൂടി േപായി
31അവിെട മുള്ള് പടർന്നുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതും
കളനിറഞ്ഞ് നിലം മൂടിയിരിക്കുന്നതും
അതിെന്റകന്മതിൽഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും കണ്ടു.
32ഞാൻഅത് േനാക്കി വിചാരിക്കുകയും
അത് കണ്ട് ഉപേദശം ്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു.
33കുെറക്കൂെട ഉറക്കം,കുെറക്കൂെട നി്രദ,
കുെറക്കൂെടൈകെകട്ടി കിടപ്പ.്
34അങ്ങെനനിെന്റ ദാരി്രദ്യം വഴിേപാക്കെനേപ്പാെലയും
നിെന്റബുദ്ധിമുട്ട്ആയുധപാണിെയേപ്പാെലയും വരും.

25
1ഇവയും ശേലാേമാെന്റസദൃശവാക്യങ്ങൾ;
െയഹൂദാ രാജാവായ ഹിസ്ക്കീയാവിെന്റ ആള കൾ അവ

േശഖരിച്ചിരിക്കുന്നു.
2കാര്യം മറച്ച വയ്ക്കുന്നത്ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വം;
കാര്യംആരായുന്നേതാ രാജാക്കന്മാരുെട മഹത്വം.
3ആകാശത്തിെന്റ ഉയരവും ഭൂമിയുെടആഴവും
രാജാക്കന്മാരുെടഹൃദയവുംഅജ്ഞാതം.
4െവള്ളിയിൽനിന്ന് മാലിന്യം നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ
തട്ടാന് പണിത്തരംകിട്ട ം.
5രാജസന്നിധിയിൽനിന്ന് ദുഷ്ടെനനീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ
അവെന്റസിംഹാസനം നീതിയാൽസ്ഥിരെപ്പടും.
6രാജസന്നിധിയിൽനിെന്നത്തെന്നപുകഴ്ത്തരുത;്

* 24. 22 രണ്ടുകൂട്ടരുംഎന്നത് യേഹാവയും രാജാവും
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മഹാന്മാരുെടസ്ഥാനത്ത് നില് ക്കുകയുംഅരുത.്
7 ്രപഭുവിെന്റസന്നിധിയിൽനീ താഴ്ത്തെപ്പടുന്നതിെനക്കാൾ
“ഇവിെടകയറിവരുക”എന്ന്അവൻനിേന്നാട് പറയുന്നത് നല്ലത.്
8ബദ്ധെപ്പട്ട് വ്യവഹാരത്തിന് പുറെപ്പടരുത;്
അെല്ലങ്കിൽഒടുവിൽകൂട്ട കാരൻനിെന്നലജ്ജിപ്പിച്ചാൽനീഎന്ത് െചയ്യ ം?
9നിെന്റവഴക്ക് കൂട്ട കാരനുമായി പറഞ്ഞുതീർക്കുക;
എന്നാൽമെറ്റാരുത്തെന്റരഹസ്യം െവളിെപ്പടുത്തരുത.്
10 േകൾക്കുന്നവൻനിെന്നനിന്ദിക്കുവാനും
നിനക്ക് തീരാത്തഅപമാനം വരുവാനും ഇടവരരുത.്
11തക്കസമയത്ത് പറയുന്നവാക്ക്
െവള്ളിത്താലത്തിൽെപാൻനാരങ്ങാ േപാെല.
12 േകട്ടനുസരിക്കുന്നകാതിന്ജ്ഞാനിയുെടശാസന
െപാൻകടുക്കനും തങ്കംെകാണ്ടുള്ളആഭരണവുംആകുന്നു.
13വിശ്വസ്തനായ ദൂതൻതെന്നഅയക്കുന്നവർക്ക്
െകായ്ത്തുകാലത്ത*്ഹിമത്തിെന്റതണുപ്പ േപാെല;
അവൻയജമാനന്മാരുെട ഉള്ളംതണുപ്പിക്കുന്നു.
14ദാനങ്ങെളെച്ചാല്ലി െവറുെത ്രപശംസിക്കുന്നവൻ
മഴയില്ലാത്തേമഘവും കാറ്റ ംേപാെലയാകുന്നു.
15ദീർഘക്ഷമെകാണ്ട് ന്യായാധിപെനസമ്മതിപ്പിക്കാം;
മൃദുവായുള്ളനാവ്അസ്ഥിെയനുറുക്കുന്നു.
16നിനക്ക് േതൻകിട്ടിയാൽ േവണ്ടുന്നേത ഭക്ഷിക്കാവൂ;
അധികം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ഛർദ്ദിക്കുവാൻഇടവരരുത.്
17കൂട്ട കാരൻനിെന്നെക്കാണ്ട്മടുത്ത്നിെന്നെവറുക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്
അവെന്റവീട്ടിൽകൂെടക്കൂെട െചല്ലരുത.്
18കൂട്ട കാരന് വിേരാധമായി കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയുന്നമനുഷ്യൻ
ഗദയും വാള ം കൂർത്തഅമ്പുംആകുന്നു.
19കഷ്ടകാലത്ത്അവിശ്വസ്തെനആ്രശയിക്കുന്നത്
േകടുള്ളപല്ല ം ഉള ക്കിയകാലുംേപാെലആകുന്നു.
20വിഷാദമുള്ളഹൃദയത്തിനായി പാട്ട പാടുന്നവൻ
ശീതകാലത്ത് വസ്്രതം കളയുന്നതുേപാെലയും
മുറിവിേന്മല ്െചാറുക്കപകരുന്നതുേപാെലയുംആകുന്നു†.
21ശ്രതുവിന് വിശക്കുന്നുഎങ്കിൽഅവന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ െകാടുക്കുക;
ദാഹിക്കുന്നുഎങ്കിൽകുടിക്കുവാൻ െകാടുക്കുക.
22അങ്ങെനെചയ്യന്നതുെകാണ്ട് നീഅവെനനാണം െകടുത്തും‡;
യേഹാവനിനക്ക് ്രപതിഫലം നല്കുകയും െചയ്യ ം.
23വടക്കൻകാറ്റ് മഴ െകാണ്ടുവരുന്നു;
ഏഷണിവാക്ക് േകാപഭാവം ജനിപ്പിക്കുന്നു;
24ശണ്ഠകൂടുന്നസ്്രതീേയാടുകൂടി വീടിനുള്ളിൽപാർക്കുന്നതിെനക്കാൾ
േമൽപുരയുെട ഒരു േകാണിൽപാർക്കുന്നത് നല്ലത.്
25ദാഹമുള്ളവന് തണ്ണീർകിട്ട ന്നതും
ദൂരേദശത്തുനിന്ന് നല്ലവർത്തമാനം വരുന്നതും ഒരുേപാെല.

* 25. 13 െകായ്ത്തുകാലത്ത് േവനല്ക്കാലത്ത് † 25. 20 മുറിവിേന്മല ് െചാറുക്ക
പകരുന്നതുേപാെലയുംആകുന്നു മുറിവിേന്മല ്യവക്ഷാരം പകരുന്നതുേപാെലയുംആകുന്നു ‡ 25.
22 അങ്ങെന െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് നീ അവെന നാണം െകടുത്തും അങ്ങെന നീ അവെന്റ തലേമൽ
തീക്കനൽകൂട്ട ം
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26ദുഷ്ടെന്റ മുമ്പിൽകുലുങ്ങിേപ്പായനീതിമാൻ
കലങ്ങിയകിണറിനും മലിനമായനീരുറവിനുംസമം.
27 േതൻഏെറകുടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല;
സ്വന്തം മഹത്വംആരായുന്നത്അതുേപാെലതെന്ന.
28ആത്മസംയമനംഇല്ലാത്തപുരുഷൻ
മതിൽഇല്ലാെതഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നപട്ടണംേപാെലയാകുന്നു.

26
1 േവനൽകാലത്ത്ഹിമവും െകായ്ത്തുകാലത്ത് മഴയുംഎന്നേപാെല
േഭാഷന്ബഹുമാനം േചർന്നതല്ല.
2പാറിേപ്പാകുന്നകുരികിലും പറന്നുേപാകുന്നമീവൽപക്ഷിയും േപാെല
കാരണംകൂടാെതശാപംഫലിക്കുകയില്ല.
3കുതിരയ്ക്ക് ചമ്മട്ടി,കഴുതയ്ക്കുകടിഞ്ഞാൺ,
മൂഢന്മാരുെട മുതുകിനു വടി.
4നീയും മൂഢെനേപ്പാെലആകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവെന്റ േഭാഷത്തംേപാെലഅവേനാട് ഉത്തരം പറയരുത.്
5മൂഢന് താൻജ്ഞാനിെയന്ന് േതാന്നാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവെന്റ േഭാഷത്തത്തിെനാത്തവണ്ണംഅവേനാട് ഉത്തരം പറയുക.
6മൂഢെന്റൈകവശംവർത്തമാനംഅയക്കുന്നവൻ
സ്വന്തകാൽമുറിച്ച കളയുകയുംഅന്യായംകുടിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
7മൂഢന്മാരുെട വായിെലസദൃശവാക്യം
മുടന്തെന്റകാൽഞാന്നുകിടക്കുന്നതുേപാെല.
8മൂഢന്ബഹുമാനം െകാടുക്കുന്നത്
കവിണയിൽകല്ല െകട്ടി മുറുക്കുന്നതുേപാെല.
9മൂഢന്മാരുെട വായിെലസദൃശവാക്യം
മദ്യപെന്റകയ്യിെല മുള്ള േപാെല.
10എല്ലാവെരയും മുറിേവല്പിക്കുന്നവില്ലാളിയും,
മൂഢെനയും
വഴിേപാക്കെരയും കൂലിക്ക് നിർത്തുന്നവനും ഒരുേപാെല.
11നായ്ഛർദ്ദിച്ചതിേലക്ക് വീണ്ടും തിരിയുന്നതും
മൂഢൻതെന്റ േഭാഷത്തംആവർത്തിക്കുന്നതും ഒരുേപാെല.
12തനിക്കുതെന്നജ്ഞാനിെയന്ന് േതാന്നുന്നമനുഷ്യെനനീ കാണുന്നുേവാ?
അവെനക്കുറിച്ച ള്ളതിെനക്കാള ം മൂഢെനക്കുറിച്ച്അധികം ്രപത്യാശയുണ്ട്.
13 “വഴിയിൽസിംഹം ഉണ്ട്, െതരുവീഥികളിൽ ഉ്രഗസിംഹം ഉണ്ട്”
എന്നിങ്ങെനമടിയൻപറയുന്നു.
14കതക് വിജാഗിരിയിൽഎന്നേപാെല
മടിയൻതെന്റകിടക്കയിൽതിരിയുന്നു.
15മടിയൻതെന്റൈകതളികയിൽപൂഴ്ത്തുന്നു;
വായിേലക്ക് തിരിെക െകാണ്ടുവരുന്നത്അവനു ്രപയാസം.
16ബുദ്ധിേയാെട ഉത്തരം പറയുവാൻ ്രപാപ്തിയുള്ളഏഴു േപരിലും
താൻജ്ഞാനിഎന്ന് മടിയനു േതാന്നുന്നു.
17തെന്നസംബന്ധിക്കാത്തവഴക്കിൽഇടെപടുന്നവൻ
വഴിെയേപാകുന്നനായുെട െചവിക്ക് പിടിക്കുന്നവെനേപ്പാെല.
18കൂട്ട കാരെനവഞ്ചിച്ചിട്ട്
“അത്തമാശ”എന്ന് പറയുന്നമനുഷ്യൻ
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19തീെക്കാള്ളികള ംഅമ്പുകള ം മരണവും
എറിയുന്ന ്രഭാന്തെനേപ്പാെലയാകുന്നു.
20വിറക് ഇല്ലാതിരുന്നാൽതീ െകട്ട േപാകും;
നുണയൻഇല്ലാതിരുന്നാൽവഴക്കും ഇല്ലാെതയാകും.
21കരി കനലിനും വിറക് തീയ്ക്കുംഎന്നേപാെല
വഴക്കുകാരൻകലഹംജ്വലിക്കുന്നതിനു കാരണം.
22ഏഷണിക്കാരെന്റവാക്ക്സ്വാദുേഭാജനംേപാെല;
അത് വയറിെന്റഅറകളിേലക്ക് െചല്ല ന്നു.
23ദുഷ്ടഹൃദയമുള്ളവെന്റസ്േനഹംജ്വലിക്കുന്നഅധരം
െവള്ളിക്കീടം െപാതിഞ്ഞമൺകുടംേപാെലയാകുന്നു.
24പകയുള്ളവൻഅധരം െകാണ്ട് േവഷം ധരിക്കുന്നു;
ഉള്ളിൽഅവൻചതിവ് സം്രഗഹിച്ച വയ്ക്കുന്നു.
25അവൻഇമ്പമായിസംസാരിക്കുേമ്പാൾഅവെനവിശ്വസിക്കരുത;്
അവെന്റഹൃദയത്തിൽഏഴു െവറുപ്പ ണ്ട.്
26അവെന്റപകകപടംെകാണ്ടു മറച്ച വച്ചാലും
അവെന്റ ദുഷ്ടതസഭയുെട മുമ്പിൽ െവളിെപ്പട്ട വരും.
27കുഴി കുഴിക്കുന്നവൻഅതിൽവീഴും;
കല്ല രുട്ട ന്നവെന്റേമൽഅത് തിരിഞ്ഞുരുള ം.
28 േഭാഷ്ക്കു പറയുന്നനാവ്അതിനിരയായവെര േദ്വഷിക്കുന്നു;
മുഖസ്തുതി പറയുന്നവായ് നാശം വരുത്തുന്നു.

27
1നാെളെയെച്ചാല്ലി ്രപശംസിക്കരുത;്
ഒരു ദിവസത്തിൽഎെന്തല്ലാംസംഭവിക്കുംഎന്ന്അറിയുന്നില്ലേല്ലാ.
2നിെന്റവായല്ല മെറ്റാരുത്തൻ,
നിെന്റഅധരമല്ല േവെറാരുത്തൻനിെന്നസ്തുതിക്കെട്ട.
3കല്ല്ഘനമുള്ളതും മണൽഭാരമുള്ളതുംആകുന്നു;
ഒരു േഭാഷെന്റനീരസംഇവരണ്ടിലുംഘനേമറിയത.്
4 േ്രകാധം ്രകൂരവും േകാപം ്രപളയവുംആകുന്നു;
ജാരശങ്കയുെട മുമ്പിൽആർക്ക് നില്ക്കും?
5മറഞ്ഞിരിക്കുന്നസ്േനഹത്തിലും തുറന്നശാസനയാണ് നല്ലത.്
6സ്േനഹിതൻവരുത്തുന്നമുറിവുകൾവിശ്വസ്തതയുെടഫലം;
ശ്രതുവിെന്റചുംബനങ്ങൾവഞ്ചനാപൂർണ്ണം.
7തിന്ന് തൃപ്തനായവൻ േതൻകട്ടയും ചവിട്ടിക്കളയുന്നു;
വിശപ്പ ള്ളവന്ൈകപ്പള്ളെതാെക്കയും മധുരം.
8കൂടുവിട്ടലയുന്നപക്ഷിയും
നാടു വിട്ട ഴലുന്ന മനുഷ്യനും ഒരുേപാെല.
9ൈതലവും ധൂപവുംഹൃദയെത്തസേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
സ്േനഹിതെന്റഹൃദയപൂർവ്വമായ ഉപേദശവുംഅങ്ങെനതെന്ന.
10നിെന്റസ്േനഹിതെനയുംഅപ്പെന്റസ്േനഹിതെനയും ഉേപക്ഷിക്കരുത;്
നിെന്റകഷ്ടകാലത്ത്സേഹാദരെന്റവീട്ടിൽ േപാകുകയുംഅരുത;്
ദൂരെത്തസേഹാദരനിലുംസമീപെത്തഅയല്ക്കാരൻനല്ലത.്
11മകേന,എെന്നനിന്ദിക്കുന്നവേനാട്ഞാൻ ഉത്തരം പറേയണ്ടതിന്
നീജ്ഞാനിയായിഎെന്റഹൃദയെത്തസേന്താഷിപ്പിക്കുക.
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12വിേവകമുള്ളവൻഅനർത്ഥംകണ്ട് ഒളിച്ച െകാള്ളന്നു;
അല്പബുദ്ധികേളാ േനെര െചന്ന്അനർത്ഥത്തിൽഅകെപ്പടുന്നു.
13അന്യനുേവണ്ടി ജാമ്യം നില് ക്കുന്നവന ്െറവസ്്രതംഎടുത്തുെകാള്ള ക;
പരസ്്രതീക്കു േവണ്ടി ഉത്തരവാദിയാകുന്നവേനാട് പണയംവാങ്ങുക.
14അതികാലത്ത്എഴുേന്നറ്റ്സ്േനഹിതെന
ഉച്ചത്തിൽഅനു്രഗഹിക്കുന്നവന്അത് ശാപമായിഎണ്ണെപ്പടും.
15െപരുമഴയുള്ളദിവസത്തിൽഇടവിടാത്തേചാർച്ചയും
കലഹക്കാരത്തിയായസ്്രതീയും ഒരുേപാെല.
16 അവെള നിയ്രന്തിക്കുവാൻ േനാക്കുന്നവൻ കാറ്റിെന നിയ്രന്തിക്കുവാൻ

േനാക്കുന്നു;
തെന്റവലൈങ്കെകാണ്ട്എണ്ണപിടിക്കുവാൻ േപാകുന്നതുേപാെല.
17ഇരിമ്പ് ഇരിമ്പിന് മൂർച്ചകൂട്ട ന്നു;
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് മൂർച്ചകൂട്ട ന്നു.
18അത്തികാക്കുന്നവൻഅതിെന്റപഴം തിന്നും;
യജമാനെനസൂക്ഷിക്കുന്നവൻബഹുമാനിക്കെപ്പടും.
19െവള്ളത്തിൽമുഖത്തിെന്റരൂപം ്രപതിഫലിച്ച കാണുന്നതുേപാെല;
മനുഷ്യൻതെന്റഹൃദയത്തിെനാത്തവണ്ണം മെറ്റാരുവെനകാണുന്നു.
20പാതാളത്തിനും നരകത്തിനും ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല;
മനുഷ്യെന്റആ്രഗഹങ്ങള ്ക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല*.
21െവള്ളിക്ക് പുടവും െപാന്നിന് മൂശയും േശാധന;
മനുഷ്യേനാഅവെന്റ ്രപശംസ.
22 േഭാഷെന ഉരലിൽഇട്ട് ഉലക്കെകാണ്ട്അവൽേപാെലഇടിച്ചാലും
അവെന്റ േഭാഷത്തംവിട്ട മാറുകയില്ല.
23നിെന്റആടുകള െടഅവസ്ഥഅറിയുവാൻജാ്രഗതയായിരിക്കുക;
നിെന്റകന്നുകാലികളിൽനന്നായി ദൃഷ്ടിവക്കുക.
24സമ്പത്ത്എേന്നക്കും ഇരിക്കുന്നതല്ലേല്ലാ;
കിരീടം തലമുറതലമുറേയാളം ഇരിക്കുേമാ?
25പുല്ല് െചത്തി െകാണ്ടുേപാകുന്നു;ഇളമ്പുല്ല് മുളച്ച വരുന്നു;
പർവ്വതങ്ങളിെലസസ്യങ്ങെള േശഖരിക്കുന്നു.
26കുഞ്ഞാടുകൾനിനക്ക് ഉടുപ്പിനും
േകാലാടുകൾനിലത്തിെന്റവിലയ്ക്കും ്രപേയാജനെപ്പടും.
27 േകാലാടുകള െട പാല് നിെന്റആഹാരത്തിനും
നിെന്റ ഭവനക്കാരുെടഅേഹാവൃത്തിക്കും
നിെന്റ ദാസിമാരുെട ഉപജീവനത്തിനും മതിയാകും.

28
1ആരുംഓടിക്കാെത ദുഷ്ടന്മാർഓടിേപ്പാകുന്നു;
നീതിമാന്മാർബാലസിംഹംേപാെലനിർഭയമായിരിക്കുന്നു.
2 േദശത്തിെല അതി്രകമംനിമിത്തം അതിെല ്രപഭുക്കന്മാർ അേനകം

േപരായിരിക്കുന്നു;
ബുദ്ധിയും പരിജ്ഞാനവും ഉള്ളവർ മുഖാന്തരം അതിെന്റ വ്യവസ്ഥ

ദീർഘമായി നില്ക്കുന്നു.

* 27. 20 മനുഷ്യെന്റആ്രഗഹങ്ങള ്ക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല മനുഷ്യെന്റ കണ്ണിനും ഒരിക്കലും
തൃപ്തി വരുന്നില്ല
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3അഗതികെളപീഡിപ്പിക്കുന്ന ദരി്രദൻ*
വിളവ് േശഷിപ്പിക്കാെതഒഴുക്കിക്കളയുന്നമഴേപാെലയാകുന്നു.
4ന്യായ്രപമാണം ഉേപക്ഷിക്കുന്നവർ ദുഷ്ടെന ്രപശംസിക്കുന്നു;
ന്യായ്രപമാണം പാലിക്കുന്നവർഅവേരാട് എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു.
5ദുഷ്ടന്മാർ ന്യായംതിരിച്ചറിയുന്നില്ല;
യേഹാവെയഅേന്വഷിക്കുന്നവേരാസകലവും തിരിച്ചറിയുന്നു.
6തെന്റവഴികളിൽവ്രകനായി നടക്കുന്നധനവാെനക്കാൾ
പരമാർത്ഥതയിൽനടക്കുന്നദരി്രദൻ ഉത്തമൻ.
7ന്യായ്രപമാണം ്രപമാണിക്കുന്നവൻബുദ്ധിയുള്ളമകൻ;
േഭാജന്രപീയന്മാർക്കുസഖിയായവൻപിതാവിെനഅപമാനിക്കുന്നു.
8പലിശയും ലാഭവും വാങ്ങിസമ്പത്ത്വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവൻ
അഗതികേളാട് കൃപാലുവായവനു േവണ്ടിഅത് േശഖരിക്കുന്നു.
9ന്യായ്രപമാണം േകൾക്കാെത െചവി തിരിച്ച കളയുന്നവെന്റ
്രപാർത്ഥനേപാലും െവറുപ്പാകുന്നു.
10 േനരുള്ളവെര ദുർമ്മാർഗ്ഗത്തിേലക്ക് െതറ്റിക്കുന്നവൻ
താൻകുഴിച്ചകുഴിയിൽതെന്നവീഴും;
നിഷ്കളങ്കരായവർനന്മഅവകാശമാക്കും.
11ധനവാന്സ്വയംജ്ഞാനിയായി േതാന്നുന്നു;
ബുദ്ധിയുള്ളഅഗതിഅവെന േശാധനെചയ്യന്നു.
12നീതിമാന്മാർജയേഘാഷംകഴിക്കുേമ്പാൾ മേഹാത്സവം;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ഉയർച്ചയിൽആള കൾസ്വയം ഒളിക്കുന്നു.
13തെന്റലംഘനങ്ങെള മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരുകയില്ല;
അവെയഏറ്റ പറഞ്ഞു ഉേപക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണലഭിക്കും.
14എേപ്പാഴും േദാഷം െചയ്യ വാന ്ഭയെപ്പടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ†;
ഹൃദയെത്തകഠിനമാക്കുന്നവൻഅനർത്ഥത്തിൽഅകെപ്പടും.
15അഗതികള െടേമൽഅധികാരം നടത്തുന്നദുഷ്ടൻ
ഗർജ്ജിക്കുന്നസിംഹത്തിനും ഇരേതടി നടക്കുന്നകരടിക്കും തുല്യൻ.
16ബുദ്ധിഹീനനായ ്രപഭു മഹാപീഡകൻആകുന്നു;
്രദവ്യാ്രഗഹം െവറുക്കുന്നവൻദീർഘായുേസ്സാെട ഇരിക്കും.
17രക്തെച്ചാരിച്ചിലിെന്റകുറ്റം ചുമക്കുന്നവൻകുഴിയിേലയ്ക്ക്ബദ്ധെപ്പടും;
അവെനആരും തുണയ്ക്കരുത.്
18നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കുന്നവൻസുരക്ഷിതനായിരിക്കും;
നടപ്പിൽവ്രകതയുള്ളവൻെപെട്ടന്ന് വീഴും.
19നിലം കൃഷിെചയ്യന്നവന്ആഹാരംസമൃദ്ധിയായി കിട്ട ം;
നിസ്സാരന്മാെര പിൻെചല്ല ന്നവേനാ േവണ്ടുേവാളം ദാരി്രദ്യംഅനുഭവിക്കും.
20വിശ്വസ്തപുരുഷൻഅനു്രഗഹസമ്പൂർണ്ണൻ;
ധനവാനാേകണ്ടതിനുബദ്ധെപ്പടുന്നവന് ശിക്ഷവരാതിരിക്കുകയില്ല.
21പക്ഷപാതംകാണിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല;
ഒരു കഷണംഅപ്പത്തിനായും മനുഷ്യൻഅന്യായം െചയ്യ ം.
22ദുഷ്ടകണ്ണള്ളവൻധനവാനാകുവാൻബദ്ധെപ്പടുന്നു;
ബുദ്ധിമുട്ട വരുെമന്ന്അവൻഅറിയുന്നതുമില്ല.
23ചക്കരവാക്ക് പറയുന്നവെനക്കാൾ

* 28. 3 ദരി്രദൻഅധികാരി † 28. 14 എേപ്പാഴും േദാഷംെചയ്യ വാന ്ഭയെപ്പടുന്നമനുഷ്യൻഭാഗ്യവാൻ
യേഹാവെയഎേപ്പാഴും ഭയെപ്പടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ
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ശാസിക്കുന്നവനു പിന്നീട് ്രപീതി ലഭിക്കും.
24അപ്പേനാേടാഅമ്മേയാേടാ പിടിച്ച പറിച്ചിട്ട്
‘അത്അ്രകമമല്ല’എന്നുപറയുന്നവൻനാശകെന്റസഖി.
25അത്യാ്രഗഹമുള്ളവൻവഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു;
യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നവൻപുഷ്ടി ്രപാപിക്കും.
26സ്വന്തഹൃദയത്തിൽആ്രശയിക്കുന്നവൻമൂഢൻ;
ജ്ഞാനേത്താെട നടക്കുന്നവൻസുരക്ഷിതനായിരിക്കും.
27ദരി്രദനു െകാടുക്കുന്നവന് കുറവ് ഉണ്ടാകുകയില്ല;
ദരി്രദനു േനെരകണ്ണ്അടച്ച കളയുന്നവന്ഏറിയശാപം ഉണ്ടാകും‡.
28ദുഷ്ടന്മാരുെട ഉയർച്ചയിൽആള കൾസ്വയം ഒളിക്കുന്നു;
അവർനശിക്കുേമ്പാൾനീതിമാന്മാർവർദ്ധിക്കുന്നു.

29
1തുടർച്ചയായി ശാസന േകട്ടിട്ട ം ശാഠ്യം കാണിക്കുന്നവൻ
നീക്കുേപാക്കില്ലാെത െപെട്ടന്ന് നശിച്ച േപാകും.
2നീതിമാന്മാർവർദ്ധിക്കുേമ്പാൾജനംസേന്താഷിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടൻആധിപത്യം നടത്തുേമ്പാൾജനംഞരങ്ങുന്നു.
3ജ്ഞാനംഇഷ്ടെപ്പടുന്നവൻതെന്റഅപ്പെനസേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
േവശ്യകേളാട് സഹവാസം െചയ്യന്നവേനാതെന്റസമ്പത്ത്നശിപ്പിക്കുന്നു.
4രാജാവ് ന്യായപാലനത്താൽരാജ്യെത്തനിലനിർത്തുന്നു;
നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവൻഅതിെനനശിപ്പിക്കുന്നു.
5കൂട്ട കാരേനാട് മുഖസ്തുതി പറയുന്നവൻ
അവെന്റകാലിന് ഒരു വലവിരിക്കുന്നു.
6ദുഷ്ക്കർമ്മിതെന്റലംഘനത്തിൽകുടുങ്ങുന്നു;
നീതിമാേനാ േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു.
7നീതിമാൻഅഗതികള െടകാര്യംഅറിയുന്നു;
ദുഷ്ടേനാ പരിജ്ഞാനംഇന്നെതന്ന്അറിയുന്നില്ല.
8പരിഹാസികൾപട്ടണത്തിൽ േകാപാഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു;
ജ്ഞാനികൾ േ്രകാധെത്തശമിപ്പിക്കുന്നു.
9ജ്ഞാനിക്കും േഭാഷനും തമ്മിൽതർക്കം ഉണ്ടായിട്ട്
േഭാഷൻേകാപിക്കുകേയാചിരിക്കുകേയാെചയ്േതക്കാം;എന്നാൽഅവിെട

ശാന്തതഉണ്ടാകുകയില്ല.
10രക്തപാതകന്മാർനിഷ്ക്കളങ്കെന േദ്വഷിക്കുന്നു;
േനരുള്ളവേരാഅവെന്റ ്രപാണരക്ഷഅേന്വഷിക്കുന്നു.
11മൂഢൻതെന്റ േകാപം മുഴുവനും െവളിെപ്പടുത്തുന്നു;
ജ്ഞാനിഅതിെനഅടക്കിശമിപ്പിക്കുന്നു.
12അധിപതി നുണ േകൾക്കുവാൻതുടങ്ങിയാൽ
അവെന്റഭൃത്യന്മാെരല്ലാവരും ദുഷ്ടന്മാരാകും.
13ദരി്രദനും പീഡകനും തമ്മിൽഎതിർെപടുന്നു;
ഇരുവരുെടയും കണ്ണ് യേഹാവ ്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു.
14അഗതികൾക്ക് വിശ്വസ്തതേയാെട ന്യായപാലനം െചയ്യന്ന
രാജാവിെന്റസിംഹാസനംഎേന്നക്കുംസ്ഥിരമായിരിക്കും.
15വടിയും ശാസനയുംജ്ഞാനം നല്കുന്നു;
‡ 28. 27 ദരി്രദനു േനെര കണ്ണ് അടച്ച കളയുന്നവന് ഏറിയ ശാപം ഉണ്ടാകും ദരി്രദെന
സഹായിക്കാത്തവന്ഏറിയശാപം ഉണ്ടാകും
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തന്നിഷ്ടത്തിനു വിട്ടിരിക്കുന്നബാലൻഅമ്മയ്ക്ക് ലജ്ജവരുത്തുന്നു.
16ദുഷ്ടന്മാർ െപരുകുേമ്പാൾഅതി്രകമം െപരുകുന്നു;
നീതിമാന്മാർഅവരുെട വീഴ്ചകാണും.
17നിെന്റ മകെനശിക്ഷിക്കുക;അവൻനിനക്ക്ആശ്വാസമായിത്തീരും;
അവൻനിെന്റ മനസ്സിന് ്രപേമാദം വരുത്തും.
18െവളിപ്പാട് ഇല്ലാത്തിടത്ത് ജനം മര്യാദവിട്ട നടക്കുന്നു;
ന്യായ്രപമാണംകാത്തുെകാള്ളന്നവേനാ ഭാഗ്യവാൻ.
19ദാസെനനന്നാക്കുവാൻവാക്കുമാ്രതം േപാരാ;
അവൻഅത് ്രഗഹിച്ചാലും കൂട്ടാക്കുകയില്ലേല്ലാ.
20വാക്കിൽതിടുക്കമുള്ളമനുഷ്യെനനീ കാണുന്നുേവാ?
അവെനക്കാൾമൂഢെനക്കുറിച്ച്അധികം ്രപത്യാശയുണ്ട.്
21ദാസെനബാല്യംമുതൽലാളിച്ച വളർത്തുന്നവേനാട്
അവൻഒടുവിൽ ദുശ്ശാഠ്യം കാണിക്കും.
22 േകാപമുള്ളവൻവഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു;
േ്രകാധമുള്ളവൻഅതി്രകമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
23മനുഷ്യെന്റഗർവ്വംഅവെനതാഴ്ത്തിക്കളയും;
മേനാവിനയമുള്ളവൻമാനം ്രപാപിക്കും.
24കള്ളെന്റപങ്കാളിസ്വന്തം ്രപാണെനപകക്കുന്നു;
അവൻസത്യം െചയ്യന്നു; ഒന്നും െവളിെപ്പടുത്തുന്നതുമില്ല.
25മാനുഷഭയം ഒരു െകണിആകുന്നു;
യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നവൻരക്ഷ്രപാപിക്കും.
26അേനകം േപർഅധിപതിയുെട മുഖ്രപസാദംഅേന്വഷിക്കുന്നു;
മനുഷ്യന് ന്യായവിധിേയായേഹാവയിൽനിന്നു വരുന്നു.
27നീതിെകട്ടവൻനീതിമാന്മാർക്ക് െവറുപ്പ;്
സന്മാർഗ്ഗി ദുഷ്ടന്മാർക്കും െവറുപ്പ്.

30
1യാേക്കയുെട മകനായആഗൂരിെന്റവചനങ്ങൾ;
ഒരുഅരുളപ്പാട;്ആപുരുഷൻ ്രപസ്താവിച്ചത:്
“ൈദവേമ,ഞാൻഅദ്ധ്വാനിച്ച ,
ൈദവേമ,ഞാൻഅദ്ധ്വാനിച്ച ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു*.
2ഞാൻസകലമനുഷ്യരിലുംബുദ്ധിഹീനനാകുന്നു;
മാനുഷീകബുദ്ധിഎനിക്കില്ല;
3ഞാൻജ്ഞാനംഅഭ്യസിച്ചിട്ടില്ല;
പരിശുദ്ധനായവെന്റപരിജ്ഞാനംഎനിക്കില്ല.
4സ്വർഗ്ഗത്തിൽകയറുകയും ഇറങ്ങിവരുകയും െചയ്തവൻആര്?
കാറ്റിെനതെന്റമുഷ്ടിയിൽപിടിച്ചടക്കിയവൻആര?്
െവള്ളെത്തവസ്്രതത്തിൽെകട്ടിയവൻആര്?
ഭൂമിയുെടഅറുതികെളെയാെക്കയും നിയമിച്ചവൻആര്?
അവെന്റ േപെരന്ത?്അവെന്റമകെന്റ േപെരന്ത?് നിനക്കറിയാേമാ?
5ൈദവത്തിെന്റസകലവചനവും ശുദ്ധിെചയ്തതാകുന്നു;
തന്നിൽആ്രശയിക്കുന്നവർക്ക്അവിടുന്ന് പരിചതെന്ന.
6അവിടുെത്തവചനങ്ങേളാട് നീ ഒന്നും കൂട്ടരുത;്

* 30. 1 ൈദവേമ,ഞാൻഅദ്ധ്വാനിച്ച ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നുഇതിെന്റഎ്രബായപദം “ഊക്കാല ്”എന്നാണ്
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അവിടുന്ന് നിെന്നവിസ്തരിച്ചിട്ട് നീ കള്ളനാകുവാൻഇടവരരുത.്
7രണ്ട് കാര്യംഞാൻഅങ്ങേയാട്അേപക്ഷിക്കുന്നു;
ജീവപര്യന്തംഅവഎനിക്ക് നിേഷധിക്കരുേത;
8വ്യാജവും േഭാഷ്ക്കുംഎേന്നാട്അകറ്റണേമ;
ദാരി്രദ്യവുംസമ്പത്തുംഎനിക്ക് തരാെത
നിത്യവൃത്തിതന്ന്എെന്ന േപാഷിപ്പിക്കണേമ.
9 ഞാൻ തൃപ്തനായിത്തീർന്നിട്ട:് ‘യേഹാവ ആര’് എന്ന് അങ്ങെയ

നിേഷധിക്കുവാനും
ദരി്രദനായിത്തീർന്നിട്ട് േമാഷ്ടിച്ച് എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത

ദുഷിക്കുവാനുംസംഗതി വരരുേത.
10ദാസെനക്കുറിച്ച് യജമാനേനാട് ഏഷണി പറയരുത;്
അവൻനിെന്നശപിക്കുവാനും നീ കുറ്റക്കാരനായിത്തീരുവാനും ഇടവരരുത.്
11 അപ്പെന ശപിക്കുകയും അമ്മെയ അനു്രഗഹിക്കാതിരിക്കുകയും

െചയ്യ േന്നാരു തലമുറ!
12തങ്ങൾക്ക്തെന്നനിർമ്മലരായിേത്താന്നുന്നവരും
അശുദ്ധി കഴുകിക്കളയാത്തവരുമാേയാരു തലമുറ!
13അേയ്യാഈതലമുറയുെടകണ്ണ കൾഎ്രത ഉയർന്നിരിക്കുന്നു -
അവരുെടകൺേപാളകൾഎ്രത െപാങ്ങിയിരിക്കുന്നു -
14എളിയവെര ഭൂമിയിൽനിന്നും
ദരി്രദെര മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്നും തിന്നുകളയുവാൻതക്കവണ്ണം
മുമ്പല്ല കൾവാളായുംഅണപ്പല്ല കൾകത്തിയായും ഇരിക്കുന്നഒരുതലമുറ!
15കന്നട്ടയ്ക്കു: ‘തരുക,തരുക’എന്നരണ്ടുപു്രതിമാർ ഉണ്ട;്
ഒരിക്കലും തൃപ്തിവരാത്തത് മൂന്നുണ്ട;്
‘മതി’എന്നുപറയാത്തത് നാലുണ്ട:്
16പാതാളവും വന്ധ്യയുെട ഗർഭപാ്രതവും
െവള്ളംകുടിച്ച തൃപ്തിവരാത്തഭൂമിയും
‘മതി’എന്നുപറയാത്തതീയും തെന്ന.
17അപ്പെനപരിഹസിക്കുകയും
അമ്മെയഅനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നകണ്ണിെന
േതാട്ടരികെത്തകാക്കെകാത്തിപ്പറിക്കുകയും
കഴുകന ്കുഞ്ഞുങ്ങൾതിന്നുകയും െചയ്യ ം.
18എനിക്ക്അതിവിസ്മയമായി േതാന്നുന്നത് മൂന്നുണ്ട;്
എനിക്ക്അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് നാലുണ്ട:്
19ആകാശത്ത്കഴുകെന്റവഴിയും
പാറേമൽസർപ്പത്തിെന്റവഴിയും
സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽകപ്പലിെന്റവഴിയും
കന്യകേയാടുകൂടി പുരുഷെന്റവഴിയും തെന്ന.
20വ്യഭിചാരിണിയുെട വഴിയുംഅങ്ങെനതെന്ന:
അവൾതിന്നു വായ് തുടച്ചിട്ട,്
‘ഞാൻഒരു േദാഷവും െചയ്തിട്ടില്ല’എന്നുപറയുന്നു.
21മൂന്നിെന്റനിമിത്തം ഭൂമി വിറയ്ക്കുന്നു;
നാലിെന്റനിമിത്തംഅതിന് സഹിച്ച കൂടാ:
22ദാസൻരാജാവായാൽഅവെന്റനിമിത്തവും
േഭാഷൻതിന്ന് തൃപ്തനായാൽഅവെന്റനിമിത്തവും
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23െവറുക്കെപ്പട്ടസ്്രതീയ്ക്കു വിവാഹംകഴിഞ്ഞാൽഅവള െട നിമിത്തവും
ദാസിയജമാനത്തിയുെടസ്ഥാനം ്രപാപിച്ചാൽഅവള െടനിമിത്തവുംതെന്ന.
24ഭൂമിയിൽഎ്രതയും െചറിയവെയങ്കിലും
അത്യന്തംജ്ഞാനമുള്ളതു നാലുണ്ട:്
25ഉറുമ്പ്ബലഹീനജാതിഎങ്കിലും
അത് േവനല്ക്കാലത്ത്ആഹാരംസമ്പാദിച്ച വയ്ക്കുന്നു.
26കുഴിമുയൽശക്തിയില്ലാത്തജാതിഎങ്കിലും
അത് പാറയിൽപാർപ്പിടം ഉണ്ടാക്കുന്നു.
27െവട്ട ക്കിളിക്ക് രാജാവില്ലഎങ്കിലും
അെതാെക്കയുംഅണിയണിയായി പുറെപ്പടുന്നു.
28പല്ലിെയൈകെകാണ്ട് പിടിക്കാംഎങ്കിലും †
അവരാജാക്കന്മാരുെടഅരമനകളിൽപാർക്കുന്നു.
29ചന്തമായി നടെകാള്ളന്നത് മൂന്നുണ്ട;്
ചന്തമായി നടക്കുന്നത് നാലുണ്ട:്
30മൃഗങ്ങളിൽശക്തിേയറിയതും
ഒന്നിനും വഴിമാറാത്തതുമായസിംഹവും
31ഗര ്േവ്വാട് നടക്കുന്നപൂവന് േകാഴിയും‡ േകാലാട്ട െകാറ്റനും
ൈസന്യസേമതനായ രാജാവും തെന്ന.
32നീ നിഗളിച്ച് േഭാഷത്തം ്രപവർത്തിക്കുകേയാ
േദാഷം നിരൂപിക്കുകേയാ െചയ്തുേപാെയങ്കിൽ
ൈകെകാണ്ട് വായ് െപാത്തിെക്കാള്ള ക.
33പാല് കടഞ്ഞാൽെവണ്ണയുണ്ടാകും;
മൂക്കു െഞക്കിയാൽ േചാരവരും;
േകാപം ഇളക്കിയാൽവഴക്കുണ്ടാകും.

31
1െലമൂേവൽരാജാവിെന്റവചനങ്ങൾ;
അവെന്റഅമ്മഅവന് ഉപേദശിച്ച െകാടുത്തഅരുളപ്പാട.്
2മകേന,എന്ത?്ഞാൻ ്രപസവിച്ച മകേനഎന്ത?്
എെന്റ േനർച്ചകള െട മകേന,എന്ത?്
3സ്്രതീകൾക്ക് നിെന്റബലെത്തയും
രാജാക്കന്മാെര നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നിെന്റ വഴികെളയും ഏല്പിച്ച

െകാടുക്കരുത.്
4വീഞ്ഞ്കുടിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാർക്ക് േചർന്നതല്ല;
െലമൂേവേല, രാജാക്കന്മാർക്ക്അത് േചർന്നതല്ല;
മദ്യാസക്തി ്രപഭുക്കന്മാർക്ക് ഉചിതവുമല്ല.
5അവർമദ്യപിച്ചിട്ട,്നിയമം മറന്നുേപാകുവാനും
പീഡിതരുെട ന്യായം മറിച്ച കളയുവാനും ഇടവരരുത.്
6നശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നവന് മദ്യവും
മേനാവ്യസനമുള്ളവന് വീഞ്ഞും െകാടുക്കുക.
7അവൻമദ്യപിച്ചിട്ട,്തെന്റ ദാരി്രദ്യം മറക്കുകയും
തെന്റഅരിഷ്ടതഓർക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.
8ഊമനു േവണ്ടി നിെന്റവായ് തുറക്കുക;
† 30. 28 പല്ലിെയ ൈകെകാണ്ട് പിടിക്കാം എങ്കിലും തെന്റ സ്വന്തം ൈകെകാണ്ട് വല െനയ്യന്ന
ചിലന്തിെയൈകെകാണ്ട് പിടിക്കാംഎങ്കിലും ‡ 30. 31 പൂവന് േകാഴിയും യുദ്ധകുതിരയും
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ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നഎല്ലാവരുെടയും കാര്യത്തിൽതെന്ന.
9നിെന്റവായ് തുറന്ന് നീതിേയാെട ന്യായം വിധിക്കുക;
എളിയവനും ദരി്രദനും ന്യായപാലനം െചയ്തുെകാടുക്കുക.
10സാമർത്ഥ്യമുള്ളഭാര്യെയആർക്ക്കിട്ട ം?
അവള െടവില മുത്തുകളിലുംഏറിയത.്
11ഭർത്താവിെന്റഹൃദയംഅവെളവിശ്വസിക്കുന്നു;
അവെന്റലാഭത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല.
12അവൾതെന്റആയുഷ്ക്കാലെമാെക്കയും
അവന് തിന്മയല്ലനന്മതെന്നെചയ്യന്നു.
13അവൾആട്ട േരാമവും ചണവുംസമ്പാദിച്ച്
താത്പര്യേത്താെടസ്വന്തംൈകെകാണ്ട് േവലെചയ്യന്നു.
14അവൾകച്ചവടക്കപ്പൽേപാെലയാകുന്നു;
ദൂരത്തുനിന്ന്ആഹാരം െകാണ്ടുവരുന്നു.
15അവൾഅതിരാവിെലഎഴുേന്നറ്റ,്വീട്ടിലുള്ളവർക്ക്ആഹാരവും
േവലക്കാരികൾക്ക്ഓഹരിയും െകാടുക്കുന്നു.
16അവൾഒരു നിലത്തിേന്മൽദൃഷ്ടിവച്ച്അത് വാങ്ങുന്നു;
സമ്പാദ്യം െകാണ്ട്അവൾഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ട ണ്ടാക്കുന്നു.
17അവൾബലംെകാണ്ട്അരമുറുക്കുകയും
ഭുജങ്ങെളശക്തീകരിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
18തെന്റവ്യാപാരംആദായമുള്ളെതന്ന്അവൾഅറിയുന്നു;
അവള െടവിളക്ക് രാ്രതിയിൽ െകട്ട േപാകുന്നതുമില്ല.
19അവൾെനയ്ത്തുദണ്ഡിന്ൈകനീട്ട ന്നു;
അവള െടവിരൽതക്ളി പിടിക്കുന്നു.
20അവൾതെന്റൈകഎളിയവർക്കുേവണ്ടിതുറക്കുന്നു;
ദരി്രദന്മാരുെടഅടുക്കേലക്ക്ൈകനീട്ട ന്നു.
21തെന്റവീട്ട കാെരക്കുറിച്ച്അവൾഹിമകാലത്ത് ഭയെപ്പടുന്നില്ല;
അവള െടവീട്ടിലുള്ളഎല്ലാവർക്കും ചുവപ്പ കമ്പിളി ഉണ്ടേല്ലാ.
22അവൾതനിക്ക് പരവതാനി ഉണ്ടാക്കുന്നു;
ചണപട്ട ം ധൂ്രമവസ്്രതവുംഅവള െട ഉടുപ്പ.്
23 േദശത്തിെല മൂപ്പന്മാേരാടുകൂടി ഇരിക്കുേമ്പാൾ
അവള െട ഭർത്താവ് പട്ടണവാതില്ക്കൽ ്രപസിദ്ധനാകുന്നു.
24അവൾചണവസ്്രതം ഉണ്ടാക്കിവില്ക്കുന്നു;
അരക്കച്ചഉണ്ടാക്കികച്ചവടക്കാരെനഏല്പിക്കുന്നു.
25ബലവും മഹിമയുംഅവള െട ഉടുപ്പ;്
ഭാവികാലംഓർത്ത്അവൾപുഞ്ചിരി തൂകുന്നു.
26അവൾജ്ഞാനേത്താെടവായ് തുറക്കുന്നു;
ദയയുള്ളഉപേദശംഅവള െട നാവിേന്മൽഉണ്ട്.
27വീട്ട കാരുെട െപരുമാറ്റംഅവൾ ്രശദ്ധിച്ച േനാക്കുന്നു;
െവറുെതഇരുന്നുഅേഹാവൃത്തികഴിക്കുന്നില്ല.
28അവള െട മക്കൾഎഴുേന്നറ്റ്അവെള ‘ഭാഗ്യവതി’എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു;
അവള െട ഭർത്താവുംഅവെള ്രപശംസിക്കുന്നത:്
29 “അേനകംതരുണികൾസാമർത്ഥ്യംകാണിച്ചിട്ട ണ്ട്;
നീേയാഅവെരല്ലാവരിലും േ്രശഷ്ഠയായിരിക്കുന്നു”.
30ലാവണ്യം വ്യാജവുംസൗന്ദര്യം വ്യർത്ഥവുംആകുന്നു;
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യേഹാവാഭക്തിയുള്ളസ്്രതീേയാ ്രപശംസിക്കെപ്പടും.
31അവള െടൈകകള െടഫലംഅവൾക്ക് െകാടുക്കുവിൻ;
അവള െടസ്വന്ത്രപവൃത്തികൾപട്ടണവാതില്ക്കൽഅവെള ്രപശംസിക്കെട്ട.
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സഭാ്രപസംഗി
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
എഴുത്തുകാരെനകുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല ‘െകഹലത്’
എന്ന എ്രബായ പദം ്രപസംഗകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് തർജ്ജമ
െചയ്തിട്ട ള്ളത്. 1; 1ല ്എഴുത്തുകാരൻസ്വയംെവളിെപ്പടുത്തുന്നുദാവീദിെന്റ
പു്രതൻ െയരുശേലമിെല രാജാവ,് െയരുശേലമിെല മറ്റാെരക്കാള ം
ഉന്നത ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവന്, സദൃശ്യവാക്യങ്ങള ് സമാഹരിച്ചവന് എന്ന
നിലകളിലാണ് എഴുത്തുകാരൻ സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തുന്നത.് ദാവീദിെന്റ
സന്തതികളിൽ െയരുശേലമിൽ നിന്ന് അവൻെറ സിംഹാസനത്തിന്
അവകാശിയായിട്ടാണ് ശേലാേമാൻ അവേരാധിക്കെപ്പടുന്നത.് (1:12). ഈ
പുസ്തകത്തിെല എഴുത്തിൻെറ ൈശലി ശേലാേമാൻ രാജാവിെന്റതാണ്
എന്നാൽ ചില െതളിവുകള െട പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശേലാേമാെന്റ
മരണത്തേശഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതെപ്പട്ടത്
എന്നും ചിലർസമർത്ഥിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 940-931.
സഭാ്രപസംഗികള െട പുസ്തകം ശേലാേമാന ്െറ അവസാനനാള കളിൽ
ആയിരിക്കാംഎഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുക.
സ്വീകര് ത്താവ്
പുരാതന യി്രസാേയൽ ജനത്തിനും, േശഷമുള്ള വായനക്കാർക്കും
േവണ്ടിയാണ്ഈപുസ്തകംഎഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.്
ഉേദ്ദശം
ഈ പുസ്തകം മനുഷ്യര ്ക്കുള്ള ശക്തമായ താക്കീതാണ.് ൈദവഭയവും
ആ്രശയവും ഇല്ലാത്ത ജീവിതം വ്യർഥവും കാറ്റിെന പിന്തുടരുന്നതിന്
സമാനവുമാണ്സുഖം,ധനസമൃദ്ധി, ്രകിയാത്മക്രപവർത്തനങ്ങൾ,ജ്ഞാനം,
സന്തുഷ്ടി എന്നിവെയാെക്ക േനടിയാലും ജീവിതത്തിന് െറ അന്ത്യത്തിൽ
ഇവെയല്ലാം വ്യർത്ഥമാെണന്ന് ഉള്ളഒരു തിരിച്ചറിവ് നല്കുന്നു.ൈദവത്തിൽ
േക്രന്ദീകരിക്കുേമ്പാൾആണ് ജീവിതത്തിന് യഥാർത്ഥൈകവരുന്നത.്
്രപേമയം
ൈദവികംഅല്ലാത്തെതല്ലാം നിരർത്ഥകം.
സംേക്ഷപം
1ആമുഖം — 1:1-11
2. ജീവിതത്തിെലപലകാഴ്ചപ്പാടുകളിലും ഉള്ളവ്യര് ത്ഥത — 1:12-5:7
3. യേഹാവാഭക്തി — 5:8-12:8
4. ഉപസംഹാരം — 12:9-14
1 െയരൂശേലമിെല രാജാവായിരുന്ന ദാവീദിെന്റ മകനായ
സഭാ്രപസംഗിയുെട വചനങ്ങൾ.

2 ഹാ മായ, മായ എന്ന് സഭാ്രപസംഗി പറയുന്നു; ഹാ മായ, മായ,
സകലവും മായയേ്രത. 3 സൂര്യനുകീഴിൽ* ്രപയത്നിക്കുന്ന മനുഷ്യെന്റ
സകല്രപയത്നത്താലും അവന് എന്ത് ലാഭം? 4 ഒരു തലമുറ േപാകുന്നു;
* 1. 3 സൂര്യനുകീഴിൽ ഭൂമിയില ്
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മെറ്റാരു തലമുറ വരുന്നു; 5 ഭൂമിേയാ എേന്നക്കും നില്ക്കുന്നു; സൂര്യൻ
ഉദിക്കുന്നു; സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു; ഉദിച്ച സ്ഥലേത്തക്ക് തെന്ന വീണ്ടും
ബദ്ധെപ്പട്ട െചല്ല ന്നു. 6 കാറ്റ് െതേക്കാട്ട െചന്ന് വടേക്കാട്ട തിരിയുന്നു.
അങ്ങെന കാറ്റ് ചുറ്റിച്ച റ്റി തിരിഞ്ഞുെകാണ്ട് പരിവർത്തനം െചയ്യന്നു.
7 സകലനദികള ം സമു്രദത്തിേലക്ക് ഒഴുകിവീഴുന്നു; എന്നിട്ട ം സമു്രദം
നിറയുന്നില്ല; നദികൾ ഒഴുകിവീഴുന്ന ഇടേത്തക്ക് പിെന്നയും പിെന്നയും
െചല്ല ന്നു. 8 സകലകാര്യങ്ങൾക്കായും മനുഷ്യൻ അധ്വാനിേക്കണ്ടി
വരുന്നു. അവന് അത് വിവരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല; കണ്ടിട്ട് കണ്ണിന്
തൃപ്തി വരുന്നില്ല; േകട്ടിട്ട് െചവിക്ക് മതിവരുന്നില്ല. 9 ഉണ്ടായിരുന്നത്
ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതും, െചയ്തുകഴിഞ്ഞത് െചയ്യ വാനുള്ളതും ആകുന്നു;
സൂര്യനുകീഴിൽ പുതിയതായി യാെതാന്നും ഇല്ല. 10 ‘ഇതു പുതിയത’്
എന്നു പറയത്തക്കവണ്ണം വല്ലതും ഉേണ്ടാ? നമുക്കു മുമ്പ,് പണ്ടെത്ത
കാലത്ത് തെന്ന അതുണ്ടായിരുന്നു. 11 പുരാതന ജനെത്തക്കുറിച്ച്
ഓർമ്മയില്ലേല്ലാ; ഭാവിയിൽ ജനിക്കുവാനുള്ളവെരക്കുറിച്ച് പിന്നീട്
വരുന്നവർക്കുംഓർമ്മയുണ്ടാകുകയില്ല.

12 സഭാ്രപസംഗിയായ ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ യി്രസാേയലിന്
രാജാവായിരുന്നു. 13ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ സംഭവിക്കുന്നെതാെക്കയും
ജ്ഞാനബുദ്ധിെകാണ്ട് ആരാഞ്ഞറിേയണ്ടതിന് ഞാൻ മനസ്സ വച്ച ; ഇത്
ൈദവം മനുഷ്യർക്ക് െകാടുത്ത വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടു തേന്ന. 14 സൂര്യന്
കീെഴ നടക്കുന്ന സകല്രപവൃത്തികള ം ഞാൻ കണ്ടിട്ട ണ്ട്; അവെയല്ലാം
മായയും കാറ്റിെന പിന് തുടരുന്നത ്േപാെലയും ആകുന്നു. † 15വളവുള്ളതു
േനെര ആക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല; കുറവുള്ളത് എണ്ണം തികക്കുവാനും
കഴിയുകയില്ല. 16ഞാൻ മനസ്സിൽആേലാചിച്ച പറഞ്ഞത:് “െയരൂശേലമിൽ
എനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരക്കാള ം അധികം ജ്ഞാനം ഞാൻ
സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു; എെന്റ ഹൃദയം ജ്ഞാനവും അറിവും ധാരാളം
്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു”. 17 ജ്ഞാനം ്രഗഹിക്കുവാനും ്രഭാന്തും േഭാഷത്തവും
അറിയുവാനും ഞാൻ മനസ്സ വച്ച ; ഇതും വൃഥാ്രപയത്നെമന്നു കണ്ടു.
18 ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ വ്യസനവും വർദ്ധിക്കുന്നു; അറിവു
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവൻദുഃഖവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

2
1 ഞാൻ എേന്നാട് തെന്ന പറഞ്ഞു: “വരിക; ഞാൻ നിെന്ന
സേന്താഷംെകാണ്ടു പരീക്ഷിക്കും; സുഖം അനുഭവിച്ച െകാള്ള ക”.
2 എന്നാൽ അതും മായ തെന്ന. ഞാൻ ചിരിെയക്കുറിച്ച് “അത്
്രഭാന്ത”് എന്നും സേന്താഷെത്തക്കുറിച്ച് “അതുെകാണ്ട് എന്ത് ഫലം?”
എന്നും പറഞ്ഞു. 3 മനുഷ്യർക്ക് ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ ജീവപര്യന്തം
െചയ്യ വാൻ നല്ലത് ഏെതന്നു ഞാൻ കാണുേവാളം എെന്റ ഹൃദയെത്ത
ജ്ഞാനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച െകാണ്ട്, എെന്റ േദഹെത്ത വീഞ്ഞുെകാണ്ടു
സേന്താഷിപ്പിക്കുവാനും േഭാഷത്തം പിടിച്ച െകാള്ള വാനും എെന്റ മനസ്സിൽ
നിരൂപിച്ച . 4ഞാൻഎെന്റ ്രപവർത്തികെള മഹത്തരമാക്കി;എനിക്കുേവണ്ടി
അരമനകൾ പണിതു; മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. 5ഞാൻ േതാട്ടങ്ങള ം
ഉദ്യാനങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി; അവയിൽ സകലവിധ ഫലവൃക്ഷങ്ങള ം നട്ട .

† 1. 14 കാറ്റിെനപിന് തുടരുന്നത ്േപാെലയുംആകുന്നു. കാറ്റിെന ഭക്ഷിക്കുന്നത് േപാെലആകുന്നു
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6 േതാട്ടങ്ങളിൽ വച്ച പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ നനയ്ക്കുവാൻ കുളങ്ങള ം
കുഴിപ്പിച്ച . 7ഞാൻദാസന്മാെരയുംദാസിമാെരയുംവിലയ്ക്കുവാങ്ങി;വീട്ടിൽ
ജനിച്ച ദാസന്മാരും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു; െയരൂശേലമിൽ എെന്റ മുൻ
ഗാമികെളക്കാൾഅധികംആടുമാടുകള െടസമ്പത്ത്എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.
8ഞാൻ െവള്ളിയും െപാന്നും രാജാക്കന്മാർക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉള്ള
നിേക്ഷപങ്ങള ം സ്വരൂപിച്ച ;സംഗീതക്കാെരയും സംഗീതക്കാരത്തികെളയും
മനുഷ്യരുെട ്രപേമാദമായ അനവധി സ്്രതീജനെത്തയും* സമ്പാദിച്ച .
9ഇങ്ങെനഞാൻ,എനിക്കുമുമ്പ് െയരൂശേലമിൽഉണ്ടായിരുന്നഎല്ലാവരിലും
മഹാനായിത്തീരുകയും അഭിവൃദ്ധി ്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു; എനിയ്ക്ക്
ജ്ഞാനവും ഒട്ട ം കുറവില്ലായിരുന്നു. 10എെന്റ കണ്ണ് ആ്രഗഹിച്ചെതാന്നും
ഞാൻ അതിന് നിേഷധിച്ചില്ല; എെന്റ ഹൃദയത്തിന് ഒരു സേന്താഷവും
വിലക്കിയില്ല; എെന്റ സകല്രപയത്നവുംനിമിത്തം എെന്റ ഹൃദയം
സേന്താഷിച്ച ; എെന്റ സകല്രപയത്നത്തിലും എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം
ഇതുതെന്ന. 11ഞാൻ എെന്റ ൈകകള െട സകല്രപവൃത്തികെളയും എെന്റ
സകലപരി്രശമങ്ങെളയും േനാക്കി; എല്ലാം മായയും വൃഥാ്രപയത്നവും
അേ്രത; സൂര്യെന്റ കീഴിൽ യാെതാരു ലാഭവും ഇല്ല എന്നു കണ്ടു. 12ഞാൻ
ജ്ഞാനവും ്രഭാന്തും േഭാഷത്തവും േനാക്കുവാൻതിരിഞ്ഞു; ഒരു രാജാവിെന്റ
പിൻഗാമിയായി വരുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ത് െചയ്യ ം? പണ്ടു െചയ്തതു
തെന്ന. 13 െവളിച്ചം ഇരുളിെനക്കാൾ േ്രശഷ്ഠമായിരിക്കുന്നതുേപാെല
ജ്ഞാനം േഭാഷത്തെത്തക്കാൾ േ്രശഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു എന്നുഞാൻ കണ്ടു.
14ജ്ഞാനിയുെട കണ്ണ് തലയുെട ഉള്ളിലാണ;് േഭാഷൻ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നു;
എന്നാൽ അവർ ഇരുവർക്കും ഗതി ഒന്ന് തെന്ന എന്നു ഞാൻ ്രഗഹിച്ച .
15ആകയാൽ ഞാൻ എേന്നാട:് “േഭാഷനും എനിക്കും ഗതി ഒന്ന് തെന്ന;
പിെന്നഞാൻഎന്തിന്അധികംജ്ഞാനംസമ്പാദിക്കുന്നു?” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഇതുംമായയേ്രതഎന്നുഞാൻമനസ്സിൽപറഞ്ഞു. 16േഭാഷെനക്കുറിച്ചാകെട്ട
ജ്ഞാനിെയക്കുറിച്ചാകെട്ട ശാശ്വതമായ ഓർമ്മയില്ല; വരുംകാലത്ത്
അവെര ഒെക്കയും മറന്നുേപാകും; അേയ്യാ േഭാഷൻ മരിക്കുന്നതുേപാെല
ജ്ഞാനിയും മരിക്കുന്നു; 17 അങ്ങെന സൂര്യന് കീഴിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം
എനിക്ക്അനിഷ്ടമായതുെകാണ്ട്ഞാൻജീവെനെവറുത്തു;എല്ലാംമായയും
വൃഥാ്രപയത്നവുംഅേ്രത.

18 സൂര്യന് കീഴിലുള്ള എെന്റ ്രപയത്നെത്ത എല്ലാം ഞാൻ െവറുത്തു;
എെന്റ േശഷം വരുവാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനുേവണ്ടി ഞാൻ അത്
വിേട്ടച്ച േപാേകണ്ടിവരുമേല്ലാ. 19 അവൻ ജ്ഞാനിയായിരിക്കുേമാ
േഭാഷനായിരിക്കുേമാ? ആർക്കറിയാം? എന്തായാലും ഞാൻ
സൂര്യന് കീഴിൽ ്രപയത്നിച്ചതും ജ്ഞാനം െവളിെപ്പടുത്തിയതുമായ
സകല്രപയത്നഫലത്തിേന്മലും അവൻ അധികാരം ്രപാപിക്കും. അതും
മായ അേ്രത. 20 ആകയാൽ സൂര്യന് കീഴിൽ ഞാൻ ്രപയത്നിച്ച
സർവ്വ്രപയത്നെത്തക്കുറിച്ച ം എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ മടുപ്പ ണ്ടാകുവാൻ
തുടങ്ങി. 21ഒരുവൻജ്ഞാനേത്താടുംഅറിേവാടും സാമർത്ഥ്യേത്താടുംകൂടി
്രപയത്നിക്കുന്നു; എങ്കിലും അതിൽ ്രപയത്നിക്കാത്ത ഒരുവന് അവൻ
അത് അവകാശമായി വിട്ട െകാടുേക്കണ്ടി വരും; അതും മായയും
വലിയ തിന്മയും അേ്രത. 22 സൂര്യന് കീഴിലുള്ള സകല്രപയത്നംെകാണ്ടും
ഹൃദയപരി്രശമംെകാണ്ടും മനുഷ്യന് എന്ത് ഫലം? 23അവെന്റ നാള കൾ

* 2. 8 സ്്രതീജനെത്തയുംസംഗീത ഉപകരണങ്ങെളയും
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ഒെക്കയും ദുഃഖകരവും അവെന്റ കഷ്ടപ്പാട് വ്യസനകരവും അല്ലേയാ;
രാ്രതിയിലും അവെന്റ ഹൃദയത്തിന് സ്വസ്ഥതയില്ല; അതും മായ അേ്രത.
24 തിന്നുകുടിച്ച് തെന്റ ്രപയത്നത്താൽ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതല്ലാെത
മനുഷ്യന് മെറ്റാരു നന്മയുമില്ല; അതും ൈദവത്തിെന്റ കയ്യിൽനിന്നുള്ളത്
എന്നു ഞാൻ കണ്ടു. 25അവൻ† നല്കീട്ടല്ലാെത ആര് ഭക്ഷിക്കും; ആര്
അനുഭവിക്കും? 26 തനിക്കു ്രപസാദമുള്ള മനുഷ്യന് അവൻ ജ്ഞാനവും
അറിവും സേന്താഷവും െകാടുക്കുന്നു; പാപിേക്കാ ൈദവം തനിക്കു
്രപസാദമുള്ളവന് അനുഭവമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ധനം സമ്പാദിക്കയും
സ്വരൂപിക്കയും െചയ്യ വാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടു െകാടുക്കുന്നു. അതും മായയും
വൃഥാ്രപയത്നവുംഅേ്രത.

3
1 എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട;് ആകാശത്തിൻ കീഴിലുള്ള സകല
കാര്യത്തിനും ഒരു കാലം ഉണ്ട്. 2ജനിക്കുവാൻ ഒരു കാലം, മരിക്കുവാൻ ഒരു
കാലം; നടുവാൻ ഒരു കാലം, നട്ടതു പറിക്കുവാൻ ഒരു കാലം; െകാല്ല വാൻ
ഒരു കാലം, സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഒരു കാലം; 3ഇടിച്ച കളയുവാൻ ഒരു കാലം,
പണിയുവാൻ ഒരു കാലം, 4 കരയുവാൻ ഒരു കാലം ചിരിക്കുവാൻ ഒരു
കാലം; വിലപിക്കുവാൻ ഒരു കാലം, നൃത്തം െചയ്യ വാൻ ഒരു കാലം; 5കല്ല്
െപറുക്കിക്കളയുവാൻ ഒരു കാലം, കല്ല് െപറുക്കിക്കൂട്ട വാൻ ഒരു കാലം;
ആലിംഗനം െചയ്യ വാൻ ഒരു കാലം, ആലിംഗനം െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ
ഒരു കാലം; 6 സമ്പാദിക്കുവാൻ ഒരു കാലം, നഷ്ടമാകുവാൻ ഒരു കാലം;
സൂക്ഷിച്ച വയ്ക്കുവാൻ ഒരു കാലം, എറിഞ്ഞുകളയുവാൻ ഒരു കാലം;
7കീറുവാൻഒരുകാലം,തുന്നിേച്ചർക്കുവാൻഒരുകാലം; മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ
ഒരു കാലം, സംസാരിക്കുവാൻ ഒരു കാലം; 8സ്േനഹിക്കുവാൻ ഒരു കാലം,
േദ്വഷിക്കുവാൻ ഒരു കാലം; യുദ്ധത്തിന് ഒരു കാലവും സമാധാനത്തിന് ഒരു
കാലവും ഉണ്ട്. 9 ്രപയത്നിക്കുന്നവന് തെന്റ ്രപയത്നംെകാണ്ട് എന്ത് ലാഭം?
10ൈദവം മനുഷ്യർക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് ഞാൻ കണ്ടിട്ട ണ്ട്.
11അവൻസകലവുംഅതതിെന്റസമയത്ത് ഭംഗിയായി െചയ്ത്,നിത്യതയും
മനുഷ്യരുെട ഹൃദയത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും ൈദവം ആദിേയാടന്തം
െചയ്യന്ന ്രപവൃത്തി എെന്തന്ന് ്രഗഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല.
12 ജീവപര്യന്തം സേന്താഷിക്കുന്നതും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതും അല്ലാെത
ഒരു നന്മയും മനുഷ്യർക്കില്ല എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. 13ഏതു മനുഷ്യനും
തിന്നുകുടിച്ച് തെന്റ സകല്രപയത്നത്താലും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത്
ൈദവത്തിെന്റദാനംആകുന്നു. 14ൈദവം ്രപവർത്തിക്കുന്നെതല്ലാംശാശ്വതം
എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; അതിേനാട് ഒന്നും കൂട്ട വാനും അതിൽനിന്ന്
ഒന്നും കുറയ്ക്കുവാനും കഴിയുന്നതല്ല; മനുഷ്യർ, തെന്ന ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്
ൈദവം അത് െചയ്തിരിക്കുന്നു. 15 ഇേപ്പാഴുള്ളത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു; ഇനി
ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതു തെന്ന; കഴിഞ്ഞുേപായതിെന
ൈദവം വീണ്ടും അേന്വഷിക്കുന്നു. 16 പിെന്നയും ഞാൻ സൂര്യനു കീഴിലുള്ള
ന്യായത്തിെന്റ സ്ഥലത്ത് ന്യായേക്കടും നീതിയുെട സ്ഥലത്ത് നീതിേകടും
കണ്ടു. 17ഞാൻ എെന്റ മനസ്സിൽ: “ൈദവം നീതിമാെനയും ദുഷ്ടെനയും
ന്യായംവിധിക്കും; സകല കാര്യത്തിനും സകല്രപവൃത്തിക്കും ഒരു കാലം
ഉണ്ടേല്ലാ”എന്നുവിചാരിച്ച . 18പിെന്നയുംഞാൻമനസ്സിൽവിചാരിച്ചത:് “ഇത്

† 2. 25 അവൻഞാന ്
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മനുഷ്യർ നിമിത്തമേ്രത;ൈദവംഅവെര േശാധനകഴിേക്കണ്ടതിനും തങ്ങൾ
മൃഗങ്ങൾ മാ്രതം എന്ന് അവർ കാേണണ്ടതിനും തെന്ന”. 19 മനുഷ്യർക്ക്
ഭവിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്കും ഭവിക്കുന്നു; രണ്ടിനും ഗതി ഒന്ന് തേന്ന; അത്
മരിക്കുന്നതുേപാെല അവനും മരിക്കുന്നു; രണ്ടിനും ശ്വാസം ഒന്നേ്രത;
മനുഷ്യന് മൃഗെത്തക്കാൾ വിേശഷതയില്ല; സകലവും മായയേല്ലാ.
20 എല്ലാം ഒരു സ്ഥലേത്തക്ക് തെന്ന േപാകുന്നു; എല്ലാം െപാടിയിൽ
നിന്നുണ്ടായി,എല്ലാംവീണ്ടും െപാടിയായ്ത്തീരുന്നു. 21മനുഷ്യരുെടആത്മാവ്
േമേലാട്ട േപാകുന്നുേവാ? മൃഗങ്ങള െട ആത്മാവ് കീേഴാട്ട് ഭൂമിയിേലക്കു
േപാകുന്നുേവാ? ആർക്കറിയാം? 22 അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യൻ തെന്റ
്രപവൃത്തികളിൽസേന്താഷിക്കുന്നതല്ലാെത മെറ്റാരു നന്മയുമില്ലഎന്ന്ഞാൻ
കണ്ടു;അത് തെന്നഅവെന്റ ഓഹരി; തെന്റേശഷം ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്നതു
കാണുവാൻആര്അവെന മടക്കിവരുത്തും?

4
1 പിെന്ന ഞാൻ സൂര്യനുകീഴിൽ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങെളല്ലാം കണ്ടു;
പീഡിതന്മാർകണ്ണ നീെരാഴുക്കുന്നു;അവർക്ക്ആശ്വാസ്രപദൻഇല്ല;അവെര
പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുെട കയ്യാൽ അവർ ബലാല്ക്കാരം അനുഭവിക്കുന്നു;
എന്നിട്ട ം അവെര ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരും അവർക്കില്ല. 2ആകയാൽ
ഇേപ്പാൾ ജീവേനാടിരിക്കുന്നവെരക്കാൾ മുെമ്പ തെന്ന മരിച്ച േപായ
മൃതന്മാെര ഞാൻ ്രപശംസിച്ച . 3 ഈ രണ്ടു വകക്കാെരക്കാള ം
ഇതുവെര ജനിക്കാത്തവനും സൂര്യനുകീഴിൽ നടക്കുന്ന ദുഷ്്രപവൃത്തി
കാണാത്തവനുമായ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. 4 സകല്രപയത്നവും
സാമർത്ഥ്യമുള്ള ്രപവൃത്തി സകലവും ഒരുവന് മെറ്റാരുവേനാടുള്ള
അസൂയയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു; അതും മായയും
വൃഥാ്രപയത്നവും അേ്രത. 5 മൂഢൻ കയ്യ ം െകട്ടിയിരുന്ന് സ്വയം
നശിപ്പിക്കുന്നു*. 6 രണ്ടു ൈക നിറെയ അദ്ധ്വാനവും വൃഥാ്രപയത്നവും
ഉള്ളതിേനക്കാൾ ഒരു ൈക നിറെയ വി്രശാമം അധികം നല്ലത.് 7ഞാൻ
പിെന്നയും സൂര്യനുകീഴിൽ മായകണ്ടു. 8ഏകാകിയായ ഒരുവനുണ്ട;്അവന്
ആരുമില്ല,മകനില്ല,സേഹാദരനുംഇല്ല;എങ്കിലുംഅവെന്റ ്രപയത്നത്തിന് ഒരു
അവസാനവുമില്ല; അവെന്റ കണ്ണിന് സമ്പത്ത് കണ്ട് തൃപ്തിവരുന്നതുമില്ല;
എന്നാൽ താൻ ആർക്കുേവണ്ടി ്രപയത്നിച്ച് സുഖാനുഭവം ത്യജിക്കുന്നു?
ഇത് മായയും വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടും അേ്രത. 9 ഒരുവെനക്കാൾ ഇരുവർ
ഏെറ നല്ലത്; അവർക്ക് തങ്ങള െട ്രപയത്നത്താൽ നല്ല ്രപതിഫലം കിട്ട ന്നു.
10 വീണാൽ ഒരുവൻ മറ്റവെന എഴുേന്നല്പിക്കും; ഏകാകി വീണാേലാ
അവെന എഴുേന്നല്പിക്കുവാൻ ആരുമില്ലായ്കെകാണ്ട് അവന് അേയ്യാ
കഷ്ടം! 11 രണ്ടുേപർ ഒന്നിച്ച് കിടന്നാൽ അവർക്ക് കുളിർ മാറും; ഒരാൾ
തേന്ന ആയാേലാ എങ്ങെന കുളിർ മാറും? 12 ഒരുവെന ആെരങ്കിലും
ആ്രകമിച്ചാൽ രണ്ടുേപർക്കും അവേനാട് എതിർത്തുനില്ക്കാം; മുപ്പിരിച്ചരട്
േവഗത്തിൽ അറ്റ േപാകുകയില്ല. 13 ്രപേബാധനം ൈകെക്കാള്ളാത്ത
വൃദ്ധനും മൂഢനുമായ ഒരു രാജാവിെനക്കാൾ ദരി്രദനും ജ്ഞാനിയുമായ
ഒരു ബാലനാണ് ഉത്തമൻ. 14 അവൻ മെറ്റാരു രാജ്യത്തിൽ ദരി്രദനായി
ജനിച്ചിട്ട ം രാജാവായി വാേഴണ്ടതിന് കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു വരുന്നു.
15 സൂര്യനുകീഴിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവനുള്ളവർ എല്ലാം രാജാവിനു പകരം

* 4. 5 സ്വയം നശിപ്പിക്കുന്നുസ്വന്തം മാംസംതിന്നുന്നു



സഭാ്രപസംഗി 4:16 1044 സഭാ്രപസംഗി 5:17

എഴുേന്നറ്റ ബാ ലെന്റ പക്ഷം േചർന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 16അവൻ
അസംഖ്യജനത്തിന് തലവനായിരുന്നു; എങ്കിലും പിന്നീട് വരുന്നവർ
അവനിൽസേന്താഷിക്കുകയില്ല.അതും മായയും വൃഥാ്രപയത്നവും തെന്ന.

5
1 ൈദവാലയത്തിേലക്ക് േപാകുേമ്പാൾ പാദം സൂക്ഷിക്കുക;
മൂഢന്മാർ യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിെനക്കാൾ അടുത്തുെചന്നു ്രശദ്ധിച്ച്
േകൾക്കുന്നതാണ് നല്ലത;് പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ്
അവർ േദാഷം െചയ്യന്നത.് 2 അതിേവഗത്തിൽ ഒന്നും പറയരുത;്
ൈദവസന്നിധിയിൽ ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുവാൻ നിെന്റ ഹൃദയം
ബദ്ധെപ്പടരുത;് ൈദവം സ്വർഗ്ഗത്തിലും നീ ഭൂമിയിലും അല്ലേയാ;
ആകയാൽ നിെന്റ വാക്കുകൾ ചുരുക്കമായിരിക്കെട്ട. 3 കഷ്ടപ്പാടിെന്റ
ആധിക്യംെകാണ്ട് സ്വപ്നം ഉണ്ടാകുന്നു. േഭാഷൻ വാക്കുകള െട
െപരുപ്പംെകാണ്ട് വൃഥാ സംസാരിക്കുന്നു. 4ൈദവത്തിന് േനർച്ച േനർന്നാൽ
ആ േനർച്ച അർപ്പിക്കുവാൻ താമസിക്കരുത;് മൂഢന്മാരിൽ അവന്
്രപസാദമില്ല; നീ േനർന്നത് അർപ്പിക്കുക. 5 േനർന്നിട്ട് അർപ്പിക്കാെത
ഇരിയ്ക്കുന്നതിെനക്കാൾ േനരാെതയിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. 6 നിെന്റ വായ്
നിെന്റ േദഹത്തിന് പാപകാരണമാകരുത്; അബദ്ധവശാൽ വന്നുേപായി
എന്ന് നീ ദൂതെന്റ സന്നിധിയിൽ പറയുകയും അരുത;് ൈദവം നിെന്റ
വാക്കുനിമിത്തം േകാപിച്ച് നിെന്റൈകകള െട ്രപവൃത്തിെയ നശിപ്പിക്കുന്നത്
എന്തിന?് 7സ്വപ്നബഹുത്വത്തിലും വാക്കുെപരുപ്പത്തിലും വ്യർത്ഥത ഉണ്ട;്
നീേയാൈദവെത്തഭയെപ്പടുക.

8 ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ദരി്രദെന പീഡിപ്പിക്കുന്നതും നീതിയും ന്യായവും
എടുത്തുകളയുന്നതും കണ്ടാൽ നീ വിസ്മയിച്ച േപാകരുത്; ഉന്നതനു
മീെത ഒരു ഉന്നതനും അവർക്കുമീെത അത്യ ന്നതനും ജാഗരിക്കുന്നു.
9 കൃഷിതൽപരനായ രാജാവ് േദശത്തിന് എല്ലാറ്റിലും ഉപകാരി
ആയിരിക്കുന്നു. രാജാവുേപാലുംആവിളവിൽനിന്ന് ഭക്ഷണംകഴിക്കുന്നു.

10 ്രദവ്യ്രപിയന് ്രദവ്യം കിട്ടിയിട്ട ം തൃപ്തി വരുന്നില്ല. സമൃദ്ധിയിൽ
കണ്ണള്ളവന് ആദായം വർദ്ധിച്ചിട്ട ം തൃപ്തി വരുന്നില്ല. അതും മായ
തെന്ന. 11 വസ്തുവക െപരുകുേമ്പാൾ അതുെകാണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നവരും
െപരുകുന്നു; അതിെന്റ ഉടമസ്ഥന് കണ്ണ െകാണ്ട് കാണുകയല്ലാെത
മെറ്റന്തു ്രപേയാജനം? 12 അദ്ധാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അല്പേമാ
അധികേമാ ഭക്ഷിച്ചാലും അവെന്റ ഉറക്കം സുഖകരമാകുന്നു; ധനവാെന്റ
സമൃദ്ധിേയാ അവെന ഉറങ്ങുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. 13 സൂര്യനുകീഴിൽ
ഞാൻ കണ്ടിട്ട ള്ള ഒരു വല്ലാത്ത തിന്മയുണ്ട:് ഉടമസ്ഥൻ തനിക്ക്
അനർത്ഥത്തിനായി സൂക്ഷിച്ച വയ്ക്കുന്ന സമ്പത്ത് തെന്ന. 14 ആ
സമ്പത്ത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നശിച്ച േപാകുന്നു; അവന് ഒരു മകൻ
ജനിച്ചാൽ അവെന്റ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. 15അവൻ അമ്മയുെട
ഗർഭത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട വന്നതുേപാെല നഗ്നനായി തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാകും;
തെന്റ ്രപയത്നത്തിെന്റ ഫലമായി അവൻ കയ്യിൽ ഒരു വസ്തുവും
െകാണ്ടുേപാകയില്ല. 16 അതും ഒരു വല്ലാത്ത തിന്മ തെന്ന; അവൻ
വന്നതുേപാെല തെന്ന േപാകുന്നു; അവെന്റ വൃഥാ്രപയത്നത്താൽ
അവന് എന്ത് ്രപേയാജനം? 17 അവൻ ജീവകാലം എല്ലാം ഇരുട്ടിലും*

* 5. 17 ഇരുട്ടിലും ഇരുട്ടില ്ഭക്ഷിച്ച
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വ്യസനത്തിലും ദീനത്തിലും േ്രകാധത്തിലും കഴിയുന്നു. 18ഞാൻ ശുഭവും
േയാഗ്യവുമായി കണ്ടത:്ൈദവം ഒരുവന് െകാടുക്കുന്നആയുഷ്കാലെമല്ലാം
അവൻ തിന്നുകുടിച്ച് സൂര്യനു കീഴിലുള്ള തെന്റ സകല്രപയത്നത്തിലും
സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതു തെന്ന; അതാകുന്നു അവെന്റ ഓഹരി.
19 ൈദവം ധനവും ഐശ്വര്യവും നല്കുകയും, അതനുഭവിച്ച് തെന്റ
ഓഹരി ലഭിച്ച് തെന്റ ്രപയത്നത്തിൽ സേന്താഷിക്കുവാൻ അധികാരം
െകാടുത്തിരിക്കുകയും െചയ്യന്ന ഏതു മനുഷ്യനും അത് ൈദവത്തിെന്റ
ദാനം തെന്ന. 20ൈദവം അവന് ഹൃദയസേന്താഷം അരുള ന്നതുെകാണ്ട്
അവൻതെന്റആയുഷ്കാലെത്തപ്പറ്റിഏെറവിചാരെപ്പടുകയില്ല.

6
1സൂര്യനുകീഴിൽഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തിന്മ ഉണ്ട;്അത് മനുഷ്യർക്ക്
ഭാരമുള്ളതാകുന്നു. 2ൈദവം ഒരു മനുഷ്യന് ധനവും ഐശ്വര്യവും മാനവും
നല്കുന്നു; അവൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന ഒന്നിനും അവന് കുറവില്ല; എങ്കിലും
അത് അനുഭവിക്കുവാൻ ൈദവം അവന് അധികാരം െകാടുക്കുന്നില്ല; ഒരു
അന്യനേ്രത അത് അനുഭവിക്കുന്നത;് അത് മായയും വല്ലാത്ത േദാഷവും
തെന്ന. 3 ഒരു മനുഷ്യൻ നൂറുമക്കെള ജനിപ്പിക്കുകയും ഏറിയ സംവത്സരം
ജീവിച്ച് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കുകയും െചയ്തിട്ട ം അവൻ നന്മ അനുഭവിച്ച
തൃപ്തനാകാെതയും ഒരു ശവസംസ്കാരം ്രപാപിക്കാെതയും േപായാൽ
ഗർഭംഅലസിേപ്പായപിണ്ഡംഅവെനക്കാൾനല്ലത്എന്നുഞാൻപറയുന്നു.
4 അത് മായയിൽ വരുന്നു; അന്ധകാരത്തിേലക്കു േപാകുന്നു; അവെന്റ
േപര് അവിെട ഉണ്ടാകൂകയില്ല*. 5സൂര്യെന അത് കണ്ടിേട്ടാ അറിഞ്ഞിേട്ടാ
ഇെല്ലങ്കിലും; മേറ്റ മനുഷ്യെനക്കാൾഅധികം വി്രശാമംഅതിനുണ്ട.് 6അവൻ
രണ്ടായിരം വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട ം നന്മ അനുഭവിച്ചിെല്ലങ്കിൽ എന്ത്
്രപേയാജനം?എല്ലാവരുംഒരുസ്ഥലേത്തക്കല്ലേയാേപാകുന്നത്? 7മനുഷ്യെന്റ
്രപയത്നെമാെക്കയും അവെന്റ വായുെട തൃപ്തിക്കുേവണ്ടിയാകുന്നു;
എങ്കിലും അവെന്റ െകാതിക്കു ശമനം വരുന്നില്ല. 8 മൂഢെനക്കാൾ
ജ്ഞാനിക്ക്എന്ത്വിേശഷതയുള്ള ? പരിജ്ഞാനേത്താെടജീവനുള്ളവരുെട
മുമ്പിൽനടക്കുന്നസാധുവിന്എന്ത്വിേശഷതയുള്ള ? 9േമാഹിച്ച്അലഞ്ഞു
നടക്കുന്നതിെനക്കാൾ കണ്ണ െകാണ്ട് കാണുന്നത് നല്ലത;് അതും മായയും
വൃഥാ്രപയത്നവും തെന്ന.

10 ഒരുവൻ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തെന്ന ആയിരുന്നാലും അവന് പേണ്ട
േപര് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; മനുഷ്യൻ എന്താകും എന്ന് വിധിച്ച മിരിക്കുന്നു;
തന്നിലും ബലേമറിയവേനാടു വാദിക്കുവാൻ അവന് കഴിവില്ല. 11 മായെയ
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എ്രതതെന്ന െപരുക്കിയാലും മനുഷ്യന് എന്ത്
ലാഭം? 12 മനുഷ്യെന്റ ജീവിതകാലത്ത,്അവൻനിഴൽേപാെല കഴിച്ച കൂട്ട ന്ന
വ്യർത്ഥമായുള്ള ആയുഷ്കാലെത്താെക്കയും, അവന് എന്താകുന്നു നല്ലത്
എന്ന് ആർക്കറിയാം? അവെന്റ േശഷം സൂര്യനുകീഴിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും
എന്ന് മനുഷ്യേനാട്ആര്അറിയിക്കും?

7
1 നല്ല േപര് സുഗന്ധൈതലെത്തക്കാള ം മരണദിവസം
ജനനദിവസെത്തക്കാള ം ഉത്തമം. 2 വിരുന്നുവീട്ടിൽ േപാകുന്നതിേനക്കാൾ

* 6. 4 അവെന്റ േപര്അന്ധകാരത്തിൽമറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
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വിലാപഭവനത്തിൽ േപാകുന്നത് നല്ലത്; മരണം സകലമനുഷ്യരുെടയും
അവസാനമല്ലേയാ; ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ അത് ഹൃദയത്തിൽ
കരുതിെക്കാള്ള ം. 3 ചിരിെയക്കാൾ വ്യസനം നല്ലത്; മുഖം
വാടിയിരിക്കുേമ്പാൾ ഹൃദയം സുഖമായിരിക്കും. 4 ജ്ഞാനികള െട
ഹൃദയം വിലാപഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; എന്നാൽ മൂഢന്മാരുെട ഹൃദയം
സേന്താഷഭവനത്തിലേ്രത. 5 മൂഢെന്റ ഗീതം േകൾക്കുന്നതിെനക്കാൾ
ജ്ഞാനിയുെട ശാസന േകൾക്കുന്നത് മനുഷ്യന് നല്ലത.് 6 മൂഢൻ
ചിരിക്കുേമ്പാൾ കലത്തിെന്റ കീഴിൽ മുള്ള കൾ കത്തുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന
ശബ്ദംേപാെല േതാന്നും. അതും മായ അേ്രത. 7 േകാഴ ജ്ഞാനിെയ
ബുദ്ധിഹീനനാക്കുന്നു; ൈകക്കൂലി ഹൃദയെത്ത തരംതാഴ്ത്തുന്നു.
8 ഒരു കാര്യത്തിെന്റ ആരംഭെത്തക്കാൾ അതിെന്റ അവസാനം നല്ലത;്
ഗർവ്വമാനസെനക്കാൾ ക്ഷമാമാനസൻ േ്രശഷ്ഠൻ. 9 നിെന്റ മനസ്സിൽ
അ്രത േവഗത്തിൽ നീരസം ഉണ്ടാകരുത;് മൂഢന്മാരുെട മാർവ്വിൽ
അല്ലേയാ നീരസം വസിക്കുന്നത.് 10 പഴയകാലം ഇന്നെത്തക്കാൾ
നന്നായിരുന്നതിെന്റ കാരണം എെന്തന്ന് നീ േചാദിക്കരുത;് നീ അങ്ങെന
േചാദിക്കുന്നത് ജ്ഞാനലക്ഷണമല്ല. 11ജ്ഞാനം ഒരു അവകാശംേപാെല
നല്ലത;് സകലഭൂവാസികൾക്കും* അത് ബഹുവിേശഷം. 12 ജ്ഞാനം
ഒരു ശരണം; ്രദവ്യവും ഒരു ശരണം. ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിയുെട ജീവെന
പാലിക്കുന്നു; ഇതാകുന്നു പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ വിേശഷത. 13ൈദവത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികൾ േനാക്കുക; അവൻ വളച്ചതിെന േനെരയാക്കുവാൻ ആർക്ക്
കഴിയും? 14സുഖകാലത്ത് സേന്താഷമായിരിയ്ക്കുക; അനർത്ഥകാലത്ത്
ചിന്തിച്ച െകാള്ള ക; മനുഷ്യൻ തെന്റേശഷം വരുവാനുള്ളെതാന്നും
അറിയാതിരിേക്കണ്ടതിന്ൈദവംഇവ രണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.

15 ഞാൻ മായയായ എെന്റ ജീവിതകാലത്ത് ഇെതാെക്കയും കണ്ടു:
തെന്റ നീതിയിൽ നശിച്ച േപാകുന്ന നീതിമാൻ ഉണ്ട;് തെന്റ ദുഷ്ടതയിൽ
ദീർഘായുസ്സായിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടനും ഉണ്ട്. 16അതിനീതിമാനായിരിക്കരുത;്
അതിജ്ഞാനിയും ആയിരിക്കരുത;് നിെന്ന നീ എന്തിന് നശിപ്പിക്കുന്നു?
17 അതിദുഷ്ടനായിരിക്കരുത;് മൂഢനായിരിക്കുകയുമരുത;് നിെന്റ
സമയത്തിനു മുമ്പ് നീ എന്തിന് മരിക്കുന്നു? 18 നീ ഇതു ്രഗഹിെച്ചങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു; അതിൽനിന്ന് നിെന്റ ൈക വലിച്ച കളയരുത;്
ൈദവഭക്തൻ ഇവ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷെപടും. 19 പട്ടണത്തിെല പത്തു
ബലശാലികേളക്കാൾ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിെയ അധികം ബലവാനാക്കും.
20 പാപം െചയ്യാെത നന്മമാ്രതം െചയ്യന്ന ഒരു നീതിമാനും ഭൂമിയിൽ
ഇല്ല. 21 പറഞ്ഞുേകൾക്കുന്ന സകലവാക്കിനും നീ ്രശദ്ധെകാടുക്കരുത;്
നിെന്റ ദാസൻ നിെന്ന ശപിക്കുന്നതു നീ േകൾക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു
തെന്ന. 22 നീയും പല ്രപാവശ്യം മറ്റ ള്ളവെര ശപിച്ച കാര്യെത്തപ്പറ്റി നിനക്ക്
മേനാേബാധമുണ്ടേല്ലാ.

23 ഇെതാെക്കയും ഞാൻ ജ്ഞാനംെകാണ്ട് പരീക്ഷിച്ച ; “ഞാൻ
ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കും” എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു; എന്നാൽ അത്
എനിക്ക് അതിദൂരമായിരുന്നു. 24 ഈ കാര്യം വിദൂരവും അത്യഗാധവും
ആയിരിക്കുന്നു;അത് കെണ്ടത്തുവാൻആർക്ക് കഴിയും? 25ഞാൻഎല്ലാം
അറിയുവാനും പരിേശാധിക്കുവാനും തുനിഞ്ഞു. ജ്ഞാനവും യുക്തിയും

* 7. 11 സകലഭൂവാസികൾക്കുംസൂര്യെനകാണുന്നവര ്ക്കും
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അേന്വഷിക്കുവാനും ദുഷ്ടത േഭാഷത്തെമന്നും മൂഢത ്രഭാെന്തന്നും
്രഗഹിക്കുവാനും മനസ്സ വച്ച . 26 മരണെത്തക്കാൾ ൈകപ്പായിരിക്കുന്ന
ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടു: ഹൃദയത്തിൽ െകണികള ം വലകള ം കയ്യിൽ
പാശങ്ങള ം ഉള്ള സ്്രതീ തെന്ന; ൈദവത്തിനു ്രപസാദമുള്ളവൻ അവെള
ഒഴിഞ്ഞു രക്ഷെപ്പടും; എന്നാൽ പാപി അവളാൽ പിടിക്കെപ്പടും. 27 “കാര്യം
അറിേയണ്ടതിന് ഒേന്നാെടാന്നു േചർത്തു പരിേശാധിച്ച േനാക്കി ഞാൻ
ഇതാകുന്നു കണ്ടത്”എന്ന്സഭാ്രപസംഗി പറയുന്നു: 28ഞാൻതാത്പര്യമായി
അേന്വഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നുെവങ്കിലും കണ്ടുകിട്ടാത്തത:് ആയിരംേപരിൽ
ഒരു പുരുഷെനഞാൻകെണ്ടത്തിഎങ്കിലും ഇ്രതയും േപരിൽ ഒരു സ്്രതീെയ
കെണ്ടത്തിയില്ല എന്നത് തെന്ന. 29 ഒരു കാര്യം മാ്രതം സത്യമായി ഞാൻ
കണ്ടിരിക്കുന്നു: ൈദവം മനുഷ്യെന േനരുള്ളവനായി സൃഷ്ടിച്ച ; അവേരാ
അേനകംസൂ്രതങ്ങൾഅേന്വഷിച്ച വരുന്നു.

8
1 ജ്ഞാനിക്കു തുല്യനായി ആരുണ്ട?് കാര്യത്തിെന്റ െപാരുൾ
അറിയുന്നവൻ ആര്? മനുഷ്യെന്റ ജ്ഞാനം അവെന്റ മുഖം
്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു; അവെന്റ മുഖത്തിെന്റ കാഠിന്യം മാറിേപ്പാകുന്നു.
2 ൈദവസന്നിധിയിൽ െചയ്ത സത്യം ഓർത്ത് രാജാവിെന്റ കല്പന
്രപമാണിച്ച െകാള്ളണം എന്നു ഞാൻ ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 3 നീ അവെന്റ
സന്നിധി വിട്ട േപാകുവാൻ ബദ്ധെപ്പടരുത;് ഒരു ദുഷ്കാര്യത്തിലും
ഇടെപടരുത;് രാജാവ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളെതാെക്കയും െചയ്യ മേല്ലാ.
4 രാജാവിെന്റ കല്പന ബലമുള്ളത്; “നീ എന്ത് െചയ്യന്നു?” എന്ന്
അവേനാട് ആര് േചാദിക്കും? 5 രാജകല്പന ്രപമാണിക്കുന്നവന് ഒരു
േദാഷവും സംഭവിക്കുകയില്ല; ജ്ഞാനിയുെട ഹൃദയം കാലെത്തയും
ന്യായെത്തയും വിേവചിക്കുന്നു. 6 സകല കാര്യത്തിനും ഒരു സമയവും
ന്യായവും ഉണ്ടേല്ലാ; മനുഷ്യെന്റ അരിഷ്ടത അവന് ഭാരമായിരിക്കുന്നു.
7 സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് അവൻ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ; അത് എങ്ങെന
സംഭവിക്കും എന്ന് അവേനാട് ആര് അറിയിക്കും? 8 ആത്മാവിെന
പിടിച്ച നിർത്തുവാൻ ആത്മാവിേന്മൽ അധികാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല;
മരണദിവസത്തിേന്മൽ അധികാരമുള്ളവനുമില്ല; യുദ്ധേസവയിൽനിന്ന്
വിേമാചനവുമില്ല; ദുഷ്ടത ദുഷ്ടന്മാെര വിടുവിക്കയുമില്ല. 9ഇെതാെക്കയും
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി; സൂര്യനുകീഴിൽ നടക്കുന്ന സകല്രപവൃത്തിയിലും
ഞാൻ ദൃഷ്ടിവച്ച . മറ്റള്ളവർക്ക് േദാഷം െചയ്യ വാൻ ഒരു മനുഷ്യന്
അധികാരമുള്ളതും ഞാൻ ്രഗഹിച്ച . 10 ദുഷ്ടന്മാർ അടക്കം
െചയ്യെപ്പട്ട് വി്രശാമം ്രപാപിക്കുന്നതും േനരായി നടന്നവർ വിശുദ്ധസ്ഥലം
വിട്ട േപാേകണ്ടിവരുന്നതും അവരുെട പട്ടണത്തിൽ പുകഴ്ത്തെപടുന്നതും*
ഞാൻ കണ്ടു; അതും മായ തെന്ന. 11 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കുള്ള ശിക്ഷാവിധി
തൽക്ഷണം നടപ്പിലാക്കാത്തതുെകാണ്ട് മനുഷ്യർ േദാഷം െചയ്യ വാൻ
ൈധര്യെപ്പടുന്നു. 12 ഒരു പാപി നൂറു തവണ േദാഷം െചയ്യ കയും
ദീർഘായുേസ്സാെട ഇരിക്കുകയും െചയ്യന്നുെണ്ടങ്കിലും ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുന്ന ഭക്തന്മാർക്കു നന്മ വരുെമന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയമായി അറിയുന്നു.
13എന്നാൽദുഷ്ടന്നന്മവരുകയില്ല;അവൻൈദവെത്തഭയെപ്പടായ്കയാൽ

* 8. 10 പുകഴ്ത്തെപടുന്നതുംഓർക്കെപ്പടാതിരിക്കുന്നതും
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നിഴൽേപാെലയുള്ള അവെന്റ ആയുസ്സ് ദീർഘമാകുകയില്ല. 14 ഭൂമിയിൽ
നടക്കുന്ന ഒരു മായ ഉണ്ട:് നീതിമാന്മാർക്ക് ദുഷ്ടന്മാരുെട ്രപവൃത്തിക്കു
േയാഗ്യമായതു ഭവിക്കുന്നു; ദുഷ്ടന്മാർക്കു നീതിമാന്മാരുെട ്രപവൃത്തിക്കു
േയാഗ്യമായതും ഭവിക്കുന്നു; അതും മായ തെന്ന എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
15 അതിനാൽ ഞാൻ സേന്താഷെത്ത ്രപശംസിച്ച ; തിന്നുകുടിച്ച
സേന്താഷിക്കുന്നതല്ലാെതമനുഷ്യന്സൂര്യനുകീഴിൽ മെറ്റാരു നന്മയുമില്ലേല്ലാ;
ൈദവം സൂര്യനുകീഴിൽ അവന് നല്കുന്ന ആയുഷ്കാലത്ത് അവെന്റ
്രപയത്നത്തിൽ അവേനാടുകൂടി നിലനില്ക്കുന്നത് ഇതുമാ്രതേമയുള്ള .
16ഭൂമിയിൽനടക്കുന്നകാര്യംകാണുവാനും -മനുഷ്യന്രാവുംപകലുംകണ്ണിൽ
ഉറക്കം വരുന്നില്ലേല്ലാ -ജ്ഞാനം ്രഗഹിക്കുവാനും ഞാൻ മനസ്സ വച്ചേപ്പാൾ
17 സൂര്യനുകീഴിൽ നടക്കുന്ന ്രപവൃത്തി ്രഗഹിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിവില്ല
എന്നുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിെയ ഞാൻ കണ്ടു; മനുഷ്യൻ എ്രത
്രപയാസെപ്പട്ട് അേന്വഷിച്ചാലും അതിെന ്രഗഹിക്കുകയില്ല; ഒരു ജ്ഞാനി
തെന്നഅത് ്രഗഹിക്കുവാൻനിരൂപിച്ചാലുംഅവന്അത്സാധിക്കുകയില്ല.

9
1 നീതിമാന്മാരും ജ്ഞാനികള ം അവരുെട ്രപവൃത്തികള ം ൈദവത്തിെന്റ
കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു: ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ േശാധന െചയ്യ വാൻ ഞാൻ
മനസ്സ വച്ച ; സ്േനഹമാകെട്ട േദ്വഷമാകെട്ട ഒന്നും മനുഷ്യർ അറിയുന്നില്ല;
സർവ്വവും അവരുെട മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു താനും. 2എല്ലാവർക്കും എല്ലാം
ഒരുേപാെല സംഭവിക്കുന്നു; നീതിമാനും പാപിക്കും, നിർമ്മലനും മലിനനും,
യാഗം കഴിക്കുന്നവനും യാഗം കഴിക്കാത്തവനും, ഒരു ഗതി വരുന്നു;
പാപിയും നല്ലവനും ആണ േപടിക്കുന്നവനും ആണയിടുന്നവനും ഒരു ഗതി
ആകുന്നു. 3 എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗതി വരുന്നു എന്നത് സൂര്യനുകീഴിൽ
നടക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും വലിയ ഒരു തിന്മയേ്രത; മനുഷ്യരുെട ഹൃദയത്തിലും
േദാഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ജീവപര്യന്തം അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ
്രഭാന്തുണ്ട.് അതിന് േശഷം അവർ മരിച്ചവരുെട അടുക്കേലക്ക് േപാകുന്നു.
4 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഏെതാരുവനും ്രപത്യാശക്ക്
വകയുണ്ട;് ചത്ത സിംഹെത്തക്കാൾ ജീവനുള്ള നായ് നല്ലതാണേല്ലാ.
5 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവർ മരിക്കും എന്നറിയുന്നു; മരിച്ചവർ ഒന്നും
അറിയുന്നില്ല; േമലാൽഅവർക്ക്ഒരു ്രപതിഫലവുംഇല്ല;അവെരക്കുറിച്ച ള്ള
ഓർമ്മയും നഷ്ടമാകുന്നു. 6അവരുെട സ്േനഹവും േദ്വഷവും അസൂയയും
നശിച്ച േപായി; സൂര്യനുകീഴിൽ നടക്കുന്ന യാെതാന്നിലും അവർക്ക് ഇനി
ഒരിക്കലുംഓഹരിയില്ല.

7 നീ െചന്ന് സേന്താഷേത്താടുകൂടി അപ്പം തിന്നുക;
ആനന്ദഹൃദയേത്താെട വീഞ്ഞു കുടിക്കുക;ൈദവം നിെന്റ ്രപവൃത്തികളിൽ
്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 8 നിെന്റ വസ്്രതം എല്ലായ്േപാഴും
െവള്ളയായിരിക്കെട്ട; നിെന്റ തലയിൽ എണ്ണ കുറയാതിരിക്കെട്ട.
9 സൂര്യനുകീഴിൽ അവൻ നിനക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്ന മായയായ
ആയുഷ്കാലത്ത് നീ സ്േനഹിക്കുന്ന ഭാര്യേയാടുകൂടി നിെന്റ
ആയുഷ്കാലെമല്ലാം സേന്താഷിച്ച െകാൾക; അതല്ലേയാ ഈ ആയുസ്സിൽ
സൂര്യെന്റ കീഴിൽ നീ െചയ്യന്ന സകല്രപയത്നത്തിലും നിനക്കുള്ള ഓഹരി.
10 നീ െചയ്യന്ന എല്ലാ ്രപവൃത്തികള ം ശക്തിേയാെട െചയ്യ ക; നീ െചല്ല ന്ന
പാതാളത്തിൽ ്രപവൃത്തിേയാസൂ്രതേമാ,അറിേവാ,ജ്ഞാനേമാ ഒന്നും ഇല്ല.
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11പിെന്നയുംഞാൻസൂര്യനുകീഴിൽകണ്ടത്: േവഗതയുള്ളവർഓട്ടത്തിലും
വീരന്മാർ യുദ്ധത്തിലും ജയിക്കുന്നില്ല; ജ്ഞാനികൾക്ക് ആഹാരവും
വിേവകികൾക്ക് സമ്പത്തും സാമർത്ഥ്യമുള്ളവർക്ക് ്രപീതിയും ലഭിക്കുന്നില്ല;
അവർെക്കല്ലാം ആയുസ്സ ം അവസരങ്ങള ം ആകുന്നു ലഭിക്കുന്നത.്
12 മനുഷ്യൻ തെന്റ കാലം അറിയുന്നില്ലേല്ലാ; വലയിൽ െപട്ട േപായ
മത്സ്യങ്ങെളേപ്പാെലയും െകണിയിൽ അകെപ്പട്ട പക്ഷികെളേപ്പാെലയും
മനുഷ്യർ, െപെട്ടന്ന് വരുന്ന ദുഷ്കാലത്ത് െകണിയിൽകുടുങ്ങിേപ്പാകുന്നു.

13 ഞാൻ സൂര്യന് കീഴിൽ ഇങ്ങെനയും ജ്ഞാനം കണ്ടു; അെതനിക്ക്
മഹത്തായി േതാന്നി: 14 െചറിയ ഒരു പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിൽ
മനുഷ്യർ ചുരുക്കമായിരുന്നു; ശക്തനായ ഒരു രാജാവ് അതിെന്റ േനെര
വന്ന,് അതിെന ഉപേരാധിച്ച ; അതിെനതിെര വലിയ െകാത്തളങ്ങൾ
പണിതു. 15എന്നാൽഅവിെട ദരി്രദനായഒരുജ്ഞാനിവസിച്ചിരുന്നു;അവൻ
തെന്റജ്ഞാനത്താൽ പട്ടണെത്ത രക്ഷിച്ച ; എങ്കിലും ആ സാധുമനുഷ്യെന
ആരും ഓർമ്മിച്ചില്ല. 16 “ജ്ഞാനം ശക്തിേയക്കാൾ നല്ലതു തേന്ന, എങ്കിലും
സാധുവിെന്റ ജ്ഞാനം തുച്ഛീകരിക്കെപ്പടുന്നു; അവെന്റ വാക്ക് ആരും
കൂട്ടാക്കുന്നതുമില്ല”എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.

17 മൂഢന്മാെര ഭരിക്കുന്നവെന്റ അട്ടഹാസെത്തക്കാൾ സാവധാനത്തിൽ
പറയുന്നജ്ഞാനികള െട വചനങ്ങൾ ഉത്തമം. 18യുദ്ധായുധങ്ങെളക്കാള ം
ജ്ഞാനം നല്ലത്; എന്നാൽ േകവലം ഒരു പാപി വളെര നന്മ
നശിപ്പിച്ച കളയുന്നു.

10
1 ചത്ത ഈച്ച ൈതലക്കാരെന്റ ൈതലെത്ത ദുർഗന്ധപൂരിതമാക്കുന്നു;
അതുേപാെല അല്പം േഭാഷത്തം ജ്ഞാനവും മാനവും ഉള്ള വ്യക്തിക്ക്
അധികം േദാഷം െചയ്യന്നു. 2ജ്ഞാനിയുെട ബുദ്ധി വലത്തുഭാഗേത്തക്കും
മൂഢെന്റ ബുദ്ധി ഇടത്തുഭാഗേത്തക്കും ചായുന്നു. 3 േഭാഷൻ നടക്കുന്ന
വഴിയിൽ അവെന്റ ബുദ്ധി ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു; താൻ േഭാഷൻ എന്ന്
എല്ലാവർക്കും െവളിവാക്കും. 4 അധിപതിയുെട േകാപം നിെന്റേനെര
െപാങ്ങുന്നു എങ്കിൽ നീ നിെന്റ സ്ഥലം വിട്ട മാറരുത;് മിണ്ടാതിരുന്നാല ്*
മഹാപാതകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കാരണമാകും. 5 അധിപതിയുെട
പക്കൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന െതറ്റ േപാെല ഞാൻ സൂര്യനുകീഴിൽ
ഒരു തിന്മ കണ്ടു; 6 മൂഢന്മാർ േ്രശഷ്ഠപദവിയിൽ എത്തുകയും
ധനവാന്മാർ താണ പദവിയിൽ ഇരിക്കുകയും െചയ്യന്നതു തെന്ന.
7 ദാസന്മാർ കുതിരപ്പ റത്തിരിക്കുന്നതും ്രപഭുക്കന്മാർ ദാസന്മാെരേപ്പാെല
കാൽനടയായി നടക്കുന്നതുംഞാൻകണ്ടു. 8കുഴി കുഴിക്കുന്നവൻഅതിൽ
വീഴും; മതിൽ െപാളിക്കുന്നവെന പാമ്പു കടിക്കും. 9 കല്ല് െവട്ട ന്നവന്
അതുെകാണ്ട് മുറിവുണ്ടാകാം. വിറകു കീറുന്നവന് അതിനാൽ ആപത്തും
വരാം. 10 ഇരിമ്പായുധത്തിെന്റ വായ്ത്തല േതക്കാതിരുന്നാൽ മൂർച്ച
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് അവൻ അധികം ശക്തി ്രപേയാഗിേക്കണ്ടിവരും;
എന്നാൽജ്ഞാനേമാ കാര്യസിദ്ധിക്ക് ഉതകുന്നു. 11 മ്രന്ത്രപേയാഗം െചയ്യ ം
മുമ്പ് പാമ്പ് കടിച്ചാൽ മ്രന്തവാദിെയ വിളിച്ചതുെകാണ്ട് ്രപേയാജനമില്ല.
12 ജ്ഞാനിയുെട വായിെല വാക്ക് ലാവണ്യമുള്ളത്; മൂഢെന്റ അധരേമാ
അവെന നശിപ്പിക്കും. 13 അവെന്റ വായിെല വാക്കുകള െട ആരംഭം

* 10. 4 മിണ്ടാതിരുന്നാല ്നീസമര് പ്പിക്കുേമ്പാള ്
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േഭാഷത്തവും അവെന്റ സംസാരത്തിെന്റ അവസാനം വല്ലാത്ത ്രഭാന്തും
തെന്ന. 14 േഭാഷൻവാക്കുകൾവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു;സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നത്
മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല; അവെന്റ േശഷം ഉണ്ടാകുവാനുള്ളത് ആര്
അവെന അറിയിക്കും? 15 പട്ടണത്തിേലക്ക് േപാകുന്നവഴി അറിയാത്ത
മൂഢന്മാർ അവരുെട ്രപയത്നത്തിൽ ക്ഷീണിച്ച േപാകുന്നു. 16ബാലനായ†

രാജാവും അതികാലത്ത് വിരുന്നു കഴിക്കുന്ന ്രപഭുക്കന്മാരും ഉള്ള
േദശേമ, നിനക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! 17 കുലീനപു്രതനായ രാജാവും
ലഹരിപിടിക്കുവാനല്ല, ബലത്തിനു േവണ്ടി മാ്രതം തക്കസമയത്ത് ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്ന ്രപഭുക്കന്മാരും ഉള്ള േദശേമ, നിനക്ക് ഭാഗ്യം! 18 മടിെകാണ്ട്
േമല്പ ര വീണുേപാകുന്നു; ൈകകള െട അലസതെകാണ്ട് വീടു േചാരുന്നു.
19 സേന്താഷത്തിനു േവണ്ടി വിരുന്നു കഴിക്കുന്നു; വീഞ്ഞ് ഹൃദയെത്ത
ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു; ്രദവ്യേമാ സകലത്തിനും ഉതകുന്നു. 20 നിെന്റ
മനസ്സിൽേപാലും രാജാവിെന ശപിക്കരുത;് നിെന്റ ശയനമുറിയിൽ
വച്ച േപാലും ധനവാെന ശപിക്കരുത;് ആകാശത്തിെല പക്ഷി ആ ശബ്ദം
െകാണ്ടുേപാകുകയും പറവജാതി ആ കാര്യം ്രപസിദ്ധമാക്കുകയും
െചയ്േതക്കാം.

11
1 നിെന്റ ധാന്യം െവള്ളത്തിേന്മൽ അയക്കുക*; ഏറിയനാൾ കഴിഞ്ഞ്
നിനക്ക് അത് തിരിെക കിട്ട ം; 2 ഒരു ഓഹരി ഏഴായിേട്ടാ എട്ടായിേട്ടാ
വിഭാഗിച്ച െകാള്ള ക; ഭൂമിയിൽ എന്ത് അനർത്ഥം സംഭവിക്കും എന്നു
നീ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ. 3 േമഘം െവള്ളംെകാണ്ട് നിറയുേമ്പാൾ ഭൂമിയിൽ
മഴെപയ്യ ം; വൃക്ഷം െതേക്കാേട്ടാ വടേക്കാേട്ടാ വീണാൽ വീണിടത്തു തെന്ന
കിടക്കും. 4 കാറ്റിെനക്കുറിച്ച് വിചാരെപ്പടുന്നവൻ വിതയ്ക്കുകയില്ല;
േമഘങ്ങെള േനാക്കുന്നവൻ െകായ്യ കയുമില്ല. 5 കാറ്റിെന്റ ഗതി
എേങ്ങാെട്ടന്നും ഗർഭിണിയുെട ഉദരത്തിൽഅസ്ഥികൾ ഉരുവായി വരുന്നത്
എങ്ങെന എന്നും നീ അറിയാത്തതുേപാെല സകലവും ഉണ്ടാക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികെള നീ അറിയുന്നില്ല. 6 രാവിെല നിെന്റ വിത്ത്
വിതയ്ക്കുക; ൈവകുേന്നരത്തും നിെന്റ ൈക അലസമായിരിക്കരുത;്
ഇേതാ, അേതാ, ഏതു സഫലമാകും എന്നും രണ്ടും ഒരുേപാെല
നന്നായിരിക്കുേമാ എന്നും നീ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ. 7 െവളിച്ചം മേനാഹരവും
സൂര്യെന കാണുന്നത് കണ്ണിന് ആനന്ദ്രപദവും ആകുന്നു. 8 മനുഷ്യൻ
ബഹുകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ അതിൽ ഒെക്കയും
സേന്താഷിക്കെട്ട; എങ്കിലും അന്ധകാരകാലം ദീർഘമായിരിക്കും എന്നും
അവൻഓർത്തുെകാള്ളെട്ട;വരുന്നെതല്ലാം മായതെന്ന.

9 യൗവനക്കാരാ, നിെന്റ യൗവനത്തിൽ സേന്താഷിക്കുക;
യൗവനകാലത്തിൽ നിെന്റ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കെട്ട; നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള
വഴികളിലും േബാധിച്ചവണ്ണവും നടന്നുെകാള്ള ക; എന്നാൽ ഇവെയല്ലാം
നിമിത്തംൈദവം നിെന്നന്യായവിസ്താരത്തിേലക്കു വരുത്തുംഎന്നറിയുക.
10 അതിനാൽ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് വ്യസനം അകറ്റി, നിെന്റ
ജഡത്തിൽനിന്ന് തിന്മനീക്കിക്കളയുക;ബാല്യവും യൗവനവും മായഅേ്രത.

† 10. 16 ബാലനായ ദാസനായ * 11. 1 അയക്കുക നിെന്റ ധാന്യങ്ങള ്കടല ്മാര് ഗ്ഗംഅയക്കുക,
തക്കസമയത്ത് ലാഭം തിരിെകവരും
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12
1 യൗവനകാലത്ത് നിെന്റ ്രസഷ്ടാവിെന ഓർത്തുെകാള്ള ക;
ദുർദ്ദിവസങ്ങൾ വരുകയും ‘എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല’ എന്ന് നീ പറയുന്ന
കാലം സമീപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ,് 2 സൂര്യെന്റ െവളിച്ചവും ച്രന്ദനും
നക്ഷ്രതങ്ങള ം ഇരുണ്ടുേപാകുകയും മഴ െപയ്ത േശഷം േമഘങ്ങൾ
മടങ്ങിവരുകയും െചയ്യന്നതിന് മുമ്പുതെന്ന. 3 അന്ന് വീട്ട കാവല്ക്കാർ
വിറയ്ക്കും; ബലവാന്മാർ കുനിയും; അരയ്ക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാകയാൽ
അടങ്ങിയിരിക്കും; കിളിവാതിലുകളിൽകൂടി േനാക്കുന്നവരുെട കാഴ്ച
മങ്ങിേപ്പാകും*. 4 െതരുവിെല കതകുകൾ അടയും; അരക്കുന്ന ശബ്ദം
മന്ദമാകും; പക്ഷികള െട ശബ്ബത്തിൽ ഉണർന്നുേപാകും; പാട്ട കാരികൾ
ഒെക്കയും തളരുകയും െചയ്യ ം†; 5അന്ന്അവർ കയറ്റം േപടിക്കും; വഴിയിൽ
ഭീതിെപ്പടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി േതാന്നും; ബദാംവൃക്ഷം പൂക്കും;
തുള്ളൻ ഇഴഞ്ഞുനടക്കും; േമാഹങ്ങൾ അസ്തമിക്കും. മനുഷ്യൻ തെന്റ
ശാശ്വതഭവനത്തിേലക്കു േപാകും; വിലാപം കഴിക്കുന്നവർ വീഥിയിൽ
ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കും. 6 അന്ന് െവള്ളിച്ചരട് അറ്റ േപാകും; െപാൻകിണ്ണം
തകരും; ഉറവിടത്തിെല കുടം ഉടയും; കിണറ്റിെല ച്രകം തകരും. 7 െപാടി
പണ്ട് ആയിരുന്നതുേപാെല ഭൂമിയിേലക്ക് തിരിെക േചരും; ആത്മാവ്
അതിെന നല്കിയ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകും. 8 ഹാ
മായ, മായ, സകലവും മായ തെന്ന എന്ന് സഭാ്രപസംഗി പറയുന്നു.
9 സഭാ്രപസംഗി ജ്ഞാനിയായിരുന്നതു കൂടാെത അവൻ ജനത്തിന്
പരിജ്ഞാനം ഉപേദശിച്ച െകാടുക്കുകയും, ചിന്തിച്ച ം പരിേശാധിച്ച ം
അേനകം സദൃശവാക്യങ്ങൾ രചിക്കുകയും െചയ്തു. 10 ഇമ്പമായുള്ള
വാക്കുകള ം േനരായി എഴുതിയിരിക്കുന്നവയും സത്യമായുള്ള വചനങ്ങള ം
കെണ്ടത്തുവാൻ സഭാ്രപസംഗി ഉത്സാഹിച്ച . 11 ജ്ഞാനികള െട
വചനങ്ങൾ മുടിേങ്കാൽേപാെലയും, സഭാധിപന്മാരുെട വാക്കുകൾ
തറച്ചിരിക്കുന്ന ആണികൾേപാെലയും ആകുന്നു; അവ ഒരു ഇടയനാൽ‡

തെന്ന നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12 എന്നാൽ എെന്റ മകേന, ്രപേബാധനം
ൈകെക്കാള്ള ക; പുസ്തകം ഓേരാന്നുണ്ടാക്കുന്നതിന് അവസാനമില്ല;
അധികം പഠിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്ക്ഷീണംതെന്ന.

13 എല്ലാറ്റിെന്റയും സാരം േകൾക്കുക; ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട് അവെന്റ
കല്പനകൾ ്രപമാണിച്ച െകാള്ള ക; അതാകുന്നു സകലമനുഷ്യർക്കും
േവണ്ടത.് 14ൈദവം നല്ലതും തീയതുമായ സകല്രപവൃത്തികെളയും സകല
രഹസ്യങ്ങള മായി ന്യായവിസ്താരത്തിേലക്കുവരുത്തും.

* 12. 3 അന്ന് വീട്ട കാവല്ക്കാർ വിറയ്ക്കും; ബലവാന്മാർ കുനിയും; അരയ്ക്കുന്നവർ
ചുരുക്കമാകയാൽ അടങ്ങിയിരിക്കും; കിളിവാതിലുകളിൽകൂടി േനാക്കുന്നവരുെട കാഴ്ച
മങ്ങിേപ്പാകും ഇവിെട വീട് എന്നതുെകാണ്ട ്അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരമാണ് . കാവല് ക്കാര ്
എന്നാല ് കരങ്ങള് , ബലവാന്മാര് എന്നാല ് കാലുകള് , അെരക്കുന്നവര ് എന്നാല് പല്ല കള ്,
കിളിവാതിലില ്ക്കൂടി േനാക്കുന്നവര ്എന്നാല് കണ്ണ കള ്എന്നര ്ത്ഥമാക്കുന്നു. ചിലേവദപഠിതാക്കള െട
അഭി്രപായത്തില ്ഈ വര് ണ്ണന മരണെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. † 12. 4 െതരുവിെല കതകുകൾ
അടയും;അരക്കുന്ന ശബ്ദം മന്ദമാകും; പക്ഷികള െട ശബ്ബത്തിൽ ഉണർന്നുേപാകും; പാട്ട കാരികൾ
ഒെക്കയും തളരുകയും െചയ്യ ം ഈ ഭാഗം ശവസംസ്കാരേവളയിലുള്ള നിശബ്ദതേയേയാ ഒരു
വ്യക്തിക്ക്തെന്റേകഴ്വി തീെരകുറയുന്നഅവസ്ഥേയെയാഅര ്ത്ഥമാക്കുന്നു ‡ 12. 11 ഇടയനാൽ
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ഉത്തമഗീതം
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ഈപുസ്തകത്തിന് േപര്അതിൻെറഒന്നാംഅദ്ധ്യായത്തിെലഒന്നാമെത്ത
വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ട ള്ളത് ശേലാേമാെന്റ ഉത്തമഗീതം 1:1
ശേലാേമാന ് രാജാവിെന്റ േപര് ഈ പുസ്തകത്തിെല പലഭാഗങ്ങളിലും
പരാമർശിക്കെപ്പട്ടിട്ട ണ്ട് (1:5; 3:7, 9, 11; 8:11-12).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 971-965.
ശേലാേമാൻ യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവായി ഭരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഈ
പുസ്തകം രചിച്ചത് ഈ കൃതിയിെല യൗവ്വന േമാഹങ്ങള െട ബാഹുല്യം
കാരണം തൻെറ ഭരണത്തിന് െറ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇതിൻെറ രചന
നടന്നത് എന്നാണു പണ്ഡിതരുെടഅഭി്രപായംഈമാ്രതമല്ലഎഴുത്തുകാരൻ
സ്ഥലങ്ങെള കുറിച്ച ള്ള പരാമർശം നടത്തുേമ്പാൾ അതായത് ലബേനാന ്
ഈജിപ്ത് എന്നർത്ഥത്തിൽ വടക്ക് െതക്ക് എന്ന സംജ്ഞകളാണ്
ഉപേയാഗിച്ചിട്ട ള്ളത.്
സ്വീകര് ത്താവ്
വിവാഹിതരായവർക്കും വിവാഹത്തിനുേവണ്ടിആ്രഗഹിക്കുന്നവർക്കും.
ഉേദ്ദശം
ശലേമാെന്റ ഉത്തമഗീതം ഒരു ഭാവാത്മകമായകവിതയാണ് ്രപധാനമായും
്രപണയത്തിന ്െറ മാഹാത്മ്യവും അതുേപാെല വിവാഹെമന്ന സംവിധാനം
ൈദവത്തിൻെറ രൂപകൽപന ആെണന്നുമുള്ള ആശയമാണ് ഇതില്
ഉദ്ധരിക്കുന്നത.് ഒരു സ്്രതീെയയും പുരുഷെനയും ശാരീരികമായും
ആത്മീയമായും ൈവകാരികമായും പരസ്പര സ്േനഹത്തില് ഒന്നിച്ച്
േചർക്കുന്നഉടമ്പടിയാണ് വിവാഹം.
്രപേമയം
സ്േനഹവും,വിവാഹവും
സംേക്ഷപം
1. മണവാട്ടി ശേലാേമാെനകുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു — 1:1-3:5
2. വിവാഹനിശ്ചയത്തിേലക്ക് മണവാട്ടിയുെട. സ്വീകാര്യതയും
വിവാഹത്തിനായുള്ളകാത്തിരിപ്പ ം — 3:6-5:1

3. മണവാളെനനഷ്ടെപ്പടുന്നതായി യുവതിസ്വപ്നം കാണുന്നു — 5:2-6:3
4. മണവാളനും മണവാട്ടിയും പരസ്പരം ശ്ലാഘിക്കുന്നു — 6:4-8:14

1ശേലാേമാെന്റ ഉത്തമഗീതം.
2നീ നീെന്റ*അധരങ്ങളാൽഎെന്നചുംബിക്കെട്ട;
നിെന്റ േ്രപമം വീഞ്ഞിലും േമന്മേയറിയത.്
3നിെന്റൈതലംസുഗന്ധംപരത്തുന്നു;
നിെന്റനാമം പകർന്നൈതലംേപാെലഇരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് കന്യകമാർ നിെന്നസ്േനഹിക്കുന്നു.
4നിെന്റപിന്നാെലഎെന്നെകാണ്ടുേപാകുക;നാംഓടിേപ്പാകുക;

* 1. 2 നീ നീെന്റഅവന ്അവെന്റ
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രാജാവ്എെന്നപള്ളിയറയിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങൾനിന്നിൽ ഉല്ലസിച്ചാനന്ദിക്കും;
നിെന്റ േ്രപമെത്തവീഞ്ഞിെനക്കാൾ ്രപശംസിക്കും;
നിെന്നസ്േനഹിക്കുന്നത് ഉചിതം തെന്ന.
5െയരൂശേലം പു്രതിമാേര,ഞാൻകറുത്തവൾഎങ്കിലും
േകദാര്യ†കൂടാരങ്ങെളേപ്പാെലയും
ശേലാേമാെന്റതിരശ്ശീലകെളേപ്പാെലയുംഅഴകുള്ളവൾആകുന്നു.
6എനിക്ക് ഇരുൾനിറംആയതിനാലും,
ഞാൻെവയിൽെകാണ്ട് കറുത്തിരിക്കുകയാലുംഎെന്നതുറിച്ച േനാക്കരുത.്
എെന്റസേഹാദരന ്മാര ്എേന്നാട് േകാപിച്ച ,
എെന്നമുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾക്ക്കാവലാക്കി;
എെന്റസ്വന്തം മുന്തിരിേത്താട്ടം‡ഞാൻകാത്തിട്ട മില്ല.
7എെന്റ ്രപാണ്രപിയേന,പറഞ്ഞുതരുക:
നീആടുകെള േമയിക്കുന്നത്എവിെട?
ഉച്ചയ്ക്ക് കിടത്തുന്നത്എവിെട?
നിെന്റചങ്ങാതിമാരുെടആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കരികിൽ
ഞാൻഅലഞ്ഞുതിരുയുന്നവെളേപ്പാെല§ഇരിക്കുന്നത്എന്തിന്?
8സ്്രതീകളിൽഅതിസുന്ദരിേയ,നീഅറിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ആടുകള െടകാൽചുവട് പിന്തുടർന്ന്
ഇടയന്മാരുെടകൂടാരങ്ങള െടഅരികിൽനിെന്റകുഞ്ഞാടുകെളേമയിക്കുക.
9എെന്റ ്രപിേയ,ഫറേവാെന്റ രഥത്തിന് െകട്ട ന്ന
െപൺകുതിരേയാട്ഞാൻനിെന്നഉപമിക്കുന്നു.
10നിെന്റകവിൾത്തടങ്ങൾരത്നാഭരണങ്ങൾെകാണ്ടും
നിെന്റകഴുത്ത് മുത്തുമാലെകാണ്ടും േശാഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
11ഞങ്ങൾനിനക്ക് െവള്ളിമണികേളാടു കൂടിയ
സുവർണ്ണസരപ്പളിമാല ഉണ്ടാക്കിത്തരാം.
12രാജാവ് ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുേമ്പാൾ*
എെന്റജടാമാംസിസുഗന്ധംപുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.
13എെന്റ ്രപിയൻഎനിക്ക്സ്തനങ്ങള െട മേദ്ധ്യ
കിടക്കുന്നമൂറിൻ െകട്ട േപാെലയാകുന്നു.
14എെന്റ ്രപിയൻഎനിക്ക്ഏൻെഗദി †മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിെല
മയിലാഞ്ചിപ്പ ക്കുലേപാെലഇരിക്കുന്നു.
15എെന്റ ്രപിേയ,നീസുന്ദരി,നീസുന്ദരി തെന്ന;
നിെന്റകണ്ണ് ്രപാവിെന്റകണ്ണ േപാെലഇരിക്കുന്നു.
16എെന്റ ്രപിയേന,നീസുന്ദരൻ,നീ മേനാഹരൻ;
നമ്മുെടകിടക്കയും പച്ചയാകുന്നു.
† 1. 5 േകദാര്യ േകദാര് -അേറബ്യയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട കിടക്കുന്ന യിശ്മാേയല്യേഗാ്രതങ്ങളില ്ഒന്ന.്
അവര ്സാധാരണയായികറുത്തകൂടാരങ്ങളില് ആണ്വസിച്ചിരുന്നത.്അതുെകാണ്ട് േകദാര് എന്നാല് 
യുവതിയായ സ്്രതീയുെട കറുത്ത െതാലി എന്നര ്ത്ഥമാക്കുന്നു. ഉല്പത്തി 25:13, െയശയ്യാവ് 21:16-17,
സങ്കീര ്ത്തനം 120:5 േനാക്കുക. ‡ 1. 6 മുന്തിരിേത്താട്ടം മുന്തിരിേത്താട്ടം എന്നത് െകാണ്ട്
അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത് യുവതിയായ സ്്രതീെയയാണ് § 1. 7 അലഞ്ഞു തിരുയുന്നവെളേപ്പാെല
ഞാൻ മുഖം മൂടിയവെളേപ്പാെല * 1. 12 രാജാവ് ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുേമ്പാൾ രാജാവ് തെന്റ
കട്ടിലിന ്േമല് ഇരിക്കുേമ്പാള ് † 1. 14 ഏൻെഗദി ഏൻ-െഗദി ചാവുകടലിെന്റ െതക്ക്പടിഞ്ഞാറ്
തീരങ്ങളില ്കാണെപ്പട്ട വരുന്ന മരുപ്പച്ച. െവള്ളത്തിെന്റ ഉറവ് ഉള്ളതുെകാണ്ട് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഒരു
സ്ഥലമായിരുന്നു



ഉത്തമഗീതം 1:17 1054 ഉത്തമഗീതം 2:14

17നമ്മുെട വീടിെന്റ ഉത്തരം േദവദാരുവും
കഴുേക്കാൽസരളവൃക്ഷവുംആകുന്നു.

2
1ഞാൻശാേരാനിെല*പനിനീർപുഷ്പവും
താഴ്വരകളിെലതാമരപ്പ വുംആകുന്നു.
2മുള്ള കള െടഇടയിൽതാമരേപാെല
കന്യകമാരുെട ഇടയിൽഎെന്റ ്രപിയഇരിക്കുന്നു.
3കാട്ട മരങ്ങള െടഇടയിൽഒരു നാരകംേപാെല
യൗവനക്കാരുെട ഇടയിൽഎെന്റ ്രപിയൻഇരിക്കുന്നു;
അതിെന്റനിഴലിൽഞാൻആനന്ദേത്താെടഇരുന്നു;
അതിെന്റപഴംഎെന്റനാവിന് മധുരമായിരുന്നു.
4അവൻഎെന്നവീഞ്ഞുവീട്ടിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു;
എെന്റമീെതഅവൻപിടിച്ചിരുന്ന െകാടിസ്േനഹമായിരുന്നു.
5ഞാൻ േ്രപമവിവശയായിരിക്കുകയാൽ
മുന്തിരിയടതന്ന്എെന്നശക്തീകരിക്കുവിൻ;
നാരങ്ങാതന്ന്എെന്നതണുപ്പിക്കുവിൻ.
6അവെന്റഇടംൈകഎെന്റതലയിൻകീഴിൽഇരിക്കെട്ട;
അവെന്റവലംൈകഎെന്നആേശ്ലഷിക്കെട്ട.
7െയരൂശേലം പു്രതിമാേര,വയലിെല െചറുമാനുകളാണ, േപടമാനുകളാണ,
േ്രപമത്തിന് ഇഷ്ടമാകുേവാളം
അതിെനഇളക്കരുത,് ഉണർത്തുകയുമരുത.്
8അതാ,എെന്റ ്രപിയെന്റസ്വരം!
അവൻമലകളിേന്മൽചാടിയും കുന്നുകളിേന്മൽകുതിച്ച ംെകാണ്ട് വരുന്നു.
9എെന്റ ്രപിയൻെചറുമാനിനും കലമാൻകുട്ടിക്കും തുല്യൻ;
ഇതാ,അവൻനമ്മുെട മതിലിന് പുറേമ നില്ക്കുന്നു;
അവൻകിളിവാതിലിലൂെട േനാക്കുന്നു;
അഴിക്കിടയിൽകൂടി ഒളിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു.
10എെന്റ ്രപിയൻഎേന്നാട് പറഞ്ഞത:്
“എെന്റ ്രപിേയ,എഴുേന്നല്ക്കുക;എെന്റസുന്ദരീ,വരുക.
11ശീതകാലംകഴിഞ്ഞു; മഴയും മാറിേപ്പായേല്ലാ.
12പുഷ്പങ്ങൾഭൂമിയിൽകാണായ ്വരുന്നു;
വള്ളിത്തലമുറിക്കുംകാലം വന്നിരിക്കുന്നു;
കുറു്രപാവിെന്റശബ്ദവും നമ്മുെട നാട്ടിൽ േകൾക്കുന്നു.
13അത്തിക്കായ്കൾപഴുക്കുന്നു;
മുന്തിരിവള്ളി പൂത്ത്സുഗന്ധംവീശുന്നു;
എെന്റ ്രപിേയ,എഴുേന്നല്ക്കുക;എെന്റസുന്ദരീ,വരുക.
14 പാറയുെട പിളർപ്പിലും പർവ്വതച്ചരിവിെന്റ മറവിലും ഇരിക്കുന്ന എെന്റ

്രപാേവ,
ഞാൻനിെന്റ മുഖം ഒന്ന് കാണെട്ട;
നിെന്റസ്വരം ഒന്ന് േകൾക്കെട്ട;
നിെന്റസ്വരം ഇമ്പമുള്ളതും മുഖംസൗന്ദര്യമുള്ളതുംആകുന്നു.

* 2. 1 ശാേരാനിെല ശാേരാന ്: ഇ്രസാേയലിെന്റ ഒരു ്രപവിശ്യയും മധ്യധരണിതീരേത്താട് അടുത്തു
കിടക്കുന്നതുമായ ഒരു സ്ഥലം. ഓക്ക്മരങ്ങളാല ് നിറയെപ്പട്ട ്രപേദശം. െയശയ്യാവു 35:2; 65:10
േനാക്കുക.
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15ഞങ്ങള െട മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾപൂത്തിരിക്കുകയാൽ
മുന്തിരിവള്ളി നശിപ്പിക്കുന്നകുറുക്കന്മാെര,
െചറുകുറുക്കന്മാെരത്തെന്ന†പിടിച്ച തരുവിൻ.
16എെന്റ ്രപിയൻഎനിക്കുള്ളവൻ;ഞാൻഅവനുള്ളവൾ;
അവൻതാമരകള െടഇടയിൽആടുേമയ്ക്കുന്നു.
17െവയിലാറി,നിഴൽകാണാെതയാകുേവാളം,
എെന്റ ്രപിയേന,നീ മടങ്ങിവന്ന് ദുർഘടപർവ്വതങ്ങളിെല
െചറുമാനിനും കലമാൻകുട്ടിക്കും തുല്യനായിരിക്കുക.

3
1രാ്രതിസമയത്ത്എെന്റകിടക്കയിൽ
ഞാൻഎെന്റ ്രപാണ്രപിയെനഅേന്വഷിച്ച ;
ഞാൻഅവെനഅേന്വഷിച്ച ;കണ്ടില്ലതാനും.
2ഞാൻഎഴുേന്നറ്റ് നഗരത്തിൽസഞ്ചരിച്ച ;
“വീഥികളിലും വിശാലസ്ഥലങ്ങളിലും എെന്റ ്രപാണ്രപിയെനഅേന്വഷിക്കും”

എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു;
ഞാൻഅവെനഅേന്വഷിച്ച ;കണ്ടില്ലതാനും.
3നഗരത്തിൽസഞ്ചരിക്കുന്നകാവല്ക്കാർഎെന്നകണ്ടു;
“എെന്റ ്രപാണ്രപിയെനകണ്ടുേവാ”എന്ന്ഞാൻഅവേരാട് േചാദിച്ച .
4അവെരവിട്ട്അല്പം മുേന്നാട്ട് െചന്നേപ്പാൾ
ഞാൻഎെന്റ ്രപാണ്രപിയെനകണ്ടു.
ഞാൻഅവെനപിടിച്ച്,എെന്റഅമ്മയുെട വീട്ടിേലക്കും
എെന്ന ്രപസവിച്ചവള െട അറയിേലക്കും െകാണ്ടുവരുന്നതുവെര അവെന

വിട്ടില്ല.
5െയരൂശേലം പു്രതിമാേര, െചറുമാനുകളാണ, േപടമാനുകളാണ,
േ്രപമത്തിന് ഇഷ്ടമാകുേവാളംഅതിെനഇളക്കരുത് ഉണർത്തുകയുമരുത.്
6മൂറും കുന്തുരുക്കവും െകാണ്ടും
കച്ചവടക്കാരെന്റസകലവിധസുഗന്ധചൂർണ്ണങ്ങൾെകാണ്ടും
പരിമളമാക്കെപ്പട്ട പുകത്തൂൺേപാെല മരുഭൂമിയിൽനിന്ന്

കയറിവരുേന്നാരിവൻആര്?
7ശേലാേമാെന്റപല്ലക്ക് തെന്ന;
യി്രസാേയൽവീരന്മാരിൽഅറുപത് വീരന്മാർഅതിെന്റചുറ്റ ം ഉണ്ട.്
8അവെരല്ലാവരും വാെളടുത്തയുദ്ധസമർത്ഥന്മാർ;
രാ്രതിയിെല ഭയം നിമിത്തം ഓേരാരുത്തൻ അരയ്ക്ക് വാൾ

െകട്ടിയിരിക്കുന്നു.
9ശേലാേമാൻ രാജാവ് െലബാേനാനിെല മരംെകാണ്ട്
തനിക്ക് ഒരു പല്ലക്ക് ഉണ്ടാക്കി.
10അതിെന്റതൂണുകൾഅവൻെവള്ളിെകാണ്ടും
ചാര് െപാന്നുെകാണ്ടും ഇരിപ്പിടം രക്താംബരംെകാണ്ടും ഉണ്ടാക്കി;
അതിെന്റഅന്തർഭാഗം െയരൂശേലംപു്രതിമാരുെട േ്രപമംെകാണ്ട്
ചി്രതലിഖിതമായിരിക്കുന്നു.
11സീേയാൻപു്രതിമാേര,നിങ്ങൾപുറെപ്പട്ട െചന്ന്

† 2. 15 െചറുകുറുക്കന്മാെരത്തെന്ന യുവതിയായ സ്്രതീയുെട സ്േനഹം ലഭിക്കുവാന ് േവണ്ടി
മത്സരിക്കുന്നമറ്റ് െചറുപ്പക്കാെരയാണ് െചറു കുറുക്കന്മാര ്എന്നത് െകാണ്ട്അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത്
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ശേലാേമാൻരാജാവിെനഅവെന്റകല്യാണ ദിവസത്തിൽ,
അവെന്റഹൃദയത്തിെന്റആനന്ദദിവസത്തിൽതെന്ന,
അവെന്റഅമ്മഅവെനധരിപ്പിച്ചകിരീടേത്താടുകൂടിഅവെനകാണുവിൻ.

4
1എെന്റ ്രപിേയ,നീസുന്ദരി;നീസുന്ദരി തെന്ന;
നിെന്റ മൂടുപടത്തിൻ മേദ്ധ്യ നിെന്റകണ്ണ്
്രപാവിൻകണ്ണ േപാെലഇരിക്കുന്നു;
നിെന്റതലമുടി ഗിെലയാദ് മലഞ്ചരിവിൽ
കിടക്കുന്ന േകാലാട്ടിൻകൂട്ടം േപാെലയാകുന്നു.
2നിെന്റപല്ല,് േരാമം ക്രതിച്ചിട്ട് കുളിച്ച കയറി വരുന്ന
ആടുകെളേപ്പാെലഇരിക്കുന്നു;
അവയിൽഒന്നും മച്ചിയായിരിക്കാെത
എല്ലാം ഇരട്ട ്രപസവിക്കുന്നു.
3നിെന്റഅധരംകടുംചുവപ്പ നൂൽേപാെലയും
നിെന്റവായ് മേനാഹരവുംആകുന്നു;
നിെന്റ െചന്നികൾനിെന്റ മൂടുപടത്തിനുള്ളിൽ
മാതളപ്പഴത്തിൻഖണ്ഡംേപാെലഇരിക്കുന്നു.
4 നിെന്റ കഴുത്ത് ആയുധശാലയായി പണിതിരിക്കുന്ന ദാവീദിൻ

േഗാപുരേത്താടുസമം;
അതിൽആയിരം പരിചതൂക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവഒെക്കയും വീരന്മാരുെട പരിചതെന്ന.
5നിെന്റസ്തനം രണ്ടും താമരയ്ക്കിടയിൽ േമയുന്ന
ഇരട്ടപിറന്നരണ്ട് മാൻകുട്ടികൾക്ക്സമം.
6െവയലാറി നിഴൽകാണാെതയാകുേവാളം
ഞാൻമൂറിൻമലയിലും കുന്തുരുക്കക്കുന്നിലും െചന്നിരിക്കാം.
7എെന്റ ്രപിേയ,നീസർവ്വാംഗസുന്ദരി;
നിന്നിൽയാെതാരുഊനവും ഇല്ല.
8കാേന്തെലബാേനാെനവിട്ട് എേന്നാടുകൂടി,
െലബാേനാെനവിട്ട് എേന്നാടുകൂടി വരുക;
അമാനാമുകള ം െശനീർ െഹർേമ്മാൻ െകാടുമുടികള ം സിംഹങ്ങള െട

ഗുഹകള ം
പുള്ളിപ്പ ലികള െട പർവ്വതങ്ങള ംവിട്ട േപാരുക*.
9എെന്റസേഹാദരീ,എെന്റകാേന്ത,
നീഎെന്റഹൃദയംഅപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഒരു േനാട്ടംെകാണ്ടും കഴുത്തിെല മാല െകാണ്ടും
നീഎെന്റഹൃദയംഅപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.
10എെന്റസേഹാദരീ,എെന്റകാേന്ത,
നിെന്റ േ്രപമംഎ്രത മേനാഹരം!
വീഞ്ഞിെനക്കാൾനിെന്റ േ്രപമവും
സകലവിധ സുഗന്ധവർഗ്ഗെത്തക്കാൾ നിെന്റ ൈതലത്തിെന്റ പരിമളവും

എ്രത രസകരം!
11അല്ലേയാകാേന്ത,നിെന്റഅധരം േതൻകട്ട െപാഴിക്കുന്നു;

* 4. 8 വിട്ട േപാരുകതാേഴക്ക് േനാക്കുക
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നിെന്റനാവിൻകീഴിൽ േതനും പാലും ഉണ്ട്;
നിെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ സൗരഭ്യം െലബാേനാെന്റ സൗരഭ്യം േപാെല

ഇരിക്കുന്നു.
12എെന്റസേഹാദരി,എെന്റകാന്തെകട്ടിഅടച്ചിരിക്കുന്നഒരു േതാട്ടം,
അടച്ചിരിക്കുന്നഒരു നീരുറവ,്
മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നഒരു കിണറ.്
13നിെന്റ െചടികൾവിശിഷ്ടഫലങ്ങേളാടു കൂടിയ മാതളേത്താട്ടം;
മയിലാഞ്ചിേയാടുകൂടി ജടാമാംസിയും,
14ജടാമാംസിയും കുങ്കുമവും,വയമ്പും ലവംഗവും,
സകലവിധകുന്തുരുക്കവൃക്ഷങ്ങള ം,
മൂറുംഅകിലും േമൽത്തരമായഎല്ലാസുഗന്ധവർഗ്ഗവും തെന്ന.
15നീ േതാട്ടങ്ങൾക്ക് ഒരു നീരുറവും,വറ്റിേപ്പാകാത്തകിണറും
െലബാേനാനിൽനിന്ന് ഒഴുകുന്നഒഴുക്കുകള ംതെന്ന.
16വടക്കൻകാേറ്റ ഉണരുക; െതക്കൻകാേറ്റവരുക;
എെന്റ േതാട്ടത്തിൽനിന്ന്സുഗന്ധംവീേശണ്ടതിന്
അതിേന്മൽഊതുക;
എെന്റ ്രപിയൻതെന്റ േതാട്ടത്തിൽവന്ന്
അതിെലവിശിഷ്ടഫലംആസ്വദിക്കെട്ട.

5
1എെന്റസേഹാദരീ,എെന്റകാേന്ത,
ഞാൻഎെന്റ േതാട്ടത്തിൽവന്നിരിക്കുന്നു;
ഞാൻഎെന്റമൂറുംസുഗന്ധവർഗ്ഗവും െപറുക്കി;
ഞാൻഎെന്റ േതൻകട്ട േതേനാടുകൂടി തിന്നും
എെന്റവീഞ്ഞ് പാേലാടുകൂടി കുടിച്ച ം ഇരിക്കുന്നു;
സ്േനഹിതന്മാേര,തിന്നുവിൻ; ്രപിയേര,കുടിച്ച മത്തരാകുവിൻ!
2ഞാൻഉറങ്ങുന്നുഎങ്കിലുംഎെന്റഹൃദയം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു.
വാതില്ക്കൽമുട്ട ന്നഎെന്റ ്രപിയെന്റസ്വരം:
“എെന്റസേഹാദരീ,എെന്റ ്രപിേയ,
എെന്റ ്രപാേവ,എെന്റനിഷ്കളേങ്ക,തുറക്കുക;
എെന്റശിരസ്സ് മഞ്ഞുെകാണ്ടും
കുറുനിരകൾരാ്രതിയിൽ െപയ്യന്നമഞ്ഞുെകാണ്ടും നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു”.
3എെന്റഅങ്കിഞാൻഊരിയിരിക്കുന്നു;
അത് വീണ്ടും ധരിക്കുന്നത്എങ്ങെന?
ഞാൻകാലുകൾകഴുകിയിരിക്കുന്നു;
അവെയമലിനമാക്കുന്നത്എങ്ങെന?
4എെന്റ ്രപിയൻവാതില്പഴുതിൽകൂടിൈകനീട്ടി;
എെന്റഉള്ളംഅവെനെച്ചാല്ലി ഉരുകിേപ്പായി.
5എെന്റ ്രപിയന് തുറേക്കണ്ടതിന്ഞാൻഎഴുേന്നറ്റ ;
എെന്റൈകമൂറും,എെന്റവിരൽമൂറിൻൈതലവും
വാതിൽപിടികളിേന്മൽെപാഴിഞ്ഞു.
6ഞാൻഎെന്റ ്രപിയനു േവണ്ടിതുറന്നു
എെന്റ ്രപിയേനാ െപായ്ക്കളഞ്ഞിരുന്നു;
അവൻസംസാരിച്ചേപ്പാൾഞാൻവിവശയായിരുന്നു;
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ഞാൻഅേന്വഷിച്ച ;അവെനകണ്ടില്ല;
ഞാൻഅവെനവിളിച്ച ;അവൻഉത്തരംപറഞ്ഞില്ല.
7നഗരത്തിൽചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്നകാവല്ക്കാർഎെന്നകണ്ടു;
അവർഎെന്നഅടിച്ച്, മുറിേവല്പിച്ച ;
മതിൽകാവല്ക്കാർഎെന്റമൂടുപടംഎടുത്തുകളഞ്ഞു.
8െയരൂശേലം പു്രതിമാേര,നിങ്ങൾഎെന്റ ്രപിയെനകെണ്ടങ്കിൽ
“ഞാൻ േ്രപമവിവശയായിരിക്കുന്നുഎന്ന്അവെനഅറിയിക്കണം”
എന്ന്ഞാൻനിങ്ങേളാട്ആണയിടുന്നു.
9സ്്രതീകളിൽഅതിസുന്ദരിയായുള്ളവേള,
നിെന്റ ്രപിയന് മറ്റ് ്രപിയന്മാെരക്കാൾഎന്ത് വിേശഷതയുള്ള ?
നീ ഇങ്ങെനഞങ്ങേളാട്ആണയിേടണ്ടതിന്
നിെന്റ ്രപിയന് മറ്റ ്രപിയന്മാെരക്കാൾഎന്ത് വിേശഷതയുള്ള ?
10എന് െറ ്രപിയൻ േതജസുള്ളവനും ശക്തനുംഅതുല്യനും തെന്ന*,
പതിനായിരംേപരിൽഅതിേ്രശഷ്ഠൻതെന്ന.
11അവെന്റശിരസ്സ്അതിവിേശഷമായതങ്കം;
അവെന്റകുറുനിരകൾചുരുണ്ടും
കാക്കെയേപ്പാെലകറുത്തും ഇരിക്കുന്നു.
12അവെന്റകണ്ണ് നീർേത്താടുകള െടഅരികത്തുള്ള ്രപാവുകൾക്ക് തുല്യം;
അത് പാലുെകാണ്ട് കഴുകിയതും േചർച്ചയായി പതിച്ചതുംആകുന്നു.
13അവെന്റകവിൾസുഗന്ധസസ്യങ്ങള െടതടവും
നറുൈന്തകള െടവാരവും,
അവെന്റഅധരംതാമരപ്പ വുംേപാെലഇരിക്കുന്നു;
അത് മൂറിൻൈതലം െപാഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു;
14അവെന്റൈകകൾേഗാേമദകം പതിച്ചിരിക്കുന്നസ്വർണ്ണദണ്ഡുകൾ;
അവെന്റശരീരം നീലരത്നംപതിച്ച ദന്തനിർമ്മിതം.
15അവെന്റതുടതങ്കച്ച വട്ടിൽനിർത്തിയ െവൺകൽത്തൂൺ;
അവെന്റരൂപം െലബാേനാെനേപ്പാെല,
േദവദാരുേപാെലതെന്ന േ്രശഷ്ഠമാകുന്നു.
16അവെന്റവായ്ഏറ്റവും മധുരമുള്ളത;്
അവൻസർവ്വാംഗസുന്ദരൻതെന്ന;
െയരൂശേലം പു്രതിമാേര,ഇവനേ്രതഎെന്റ ്രപിയൻ;
ഇവനേ്രതഎെന്റസ്േനഹിതൻ.

6
1സ്്രതീകളിൽഅതിസുന്ദരിയായുള്ളവേള,
നിെന്റ ്രപിയൻഎവിെട േപായിരിക്കുന്നു?
നിെന്റ ്രപിയൻഏതുവഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു?
ഞങ്ങൾനിേന്നാടുകൂെടഅവെനഅേന്വഷിക്കാം.
2 േതാട്ടങ്ങളിൽ േമയിക്കുവാനും താമരപ്പ ക്കൾപറിക്കുവാനും
എെന്റ ്രപിയൻതെന്റ േതാട്ടത്തിൽ
സുഗന്ധസസ്യങ്ങള െടതടങ്ങളിേലക്ക് ഇറങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു.
3ഞാൻഎെന്റ ്രപിയനുള്ളവൾ;
എെന്റ ്രപിയൻഎനിക്കുള്ളവൻ;

* 5. 10 എന് െറ ്രപിയൻ േതജസുള്ളവനും ശക്തനും അതുല്യനും തെന്ന എെന്റ ്രപിയൻ െവണ്മയും
ചുവപ്പ ം ഉള്ളവൻ
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അവൻതാമരകള െടഇടയിൽ േമയ്ക്കുന്നു.
4എെന്റ ്രപിേയ,നീ തിർസ്സാേപാെലസൗന്ദര്യമുള്ളവൾ;
െയരൂശേലംേപാെല മേനാഹരി,
െകാടികേളാടു കൂടിയൈസന്യംേപാെല ഭയാവഹം.
5നിെന്റകണ്ണ്എന്നിൽനിന്ന് തിരിക്കുക;
അത്എെന്ന ്രഭമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്റതലമുടി ഗിെലയാദ് മലഞ്ചരിവിൽ
കിടക്കുന്ന േകാലാട്ടിൻകൂട്ടം േപാെലയാകുന്നു.
6നിെന്റപല്ല് കുളിച്ച് കയറി വരുന്നആടുകെളേപ്പാെലയിരിക്കുന്നു;
അവയിൽഒന്നും മച്ചിയായിരിക്കാെത
എല്ലാം ഇരട്ട ്രപസവിക്കുന്നു.
7നിെന്റ െചന്നികൾനിെന്റ മൂടുപടത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ
മാതളപ്പഴത്തിെന്റഖണ്ഡംേപാെലഇരിക്കുന്നു.
8അറുപത് രാജ്ഞികള ംഎൺപത് െവപ്പാട്ടികള ം
അസംഖ്യം കന്യകമാരും ഉണ്ടേല്ലാ.
9എെന്റ ്രപാവുംഎെന്റനിഷ്കളങ്കയുമായവേളാ ഒരുവൾ മാ്രതം;
അവൾതെന്റഅമ്മയ്ക്ക്ഏകപു്രതിയും
തെന്ന ്രപസവിച്ചവൾക്ക്ഓമനയുംആകുന്നു;
കന്യകമാർഅവെളകണ്ട് ‘ഭാഗ്യവതി’എന്ന് വാഴ്ത്തും;
രാജ്ഞികള ം െവപ്പാട്ടികള ംകൂെടഅവെളപുകഴ്ത്തും.
10അരുേണാദയംേപാെല േശാഭയും
ച്രന്ദെനേപ്പാെലസൗന്ദര്യവുംസൂര്യെനേപ്പാെലനിർമ്മലതയും
െകാടികേളാടു കൂടിയൈസന്യംേപാെല ഭയങ്കരത്വവും ഉേള്ളാരിവൾആർ?
11ഞാൻ േതാട്ടിനരികിലുള്ളസസ്യങ്ങെളകാേണണ്ടതിനും
മുന്തിരിവള്ളിതളിർക്കുകയും മാതളനാരകം പൂക്കുകയും െചയ്തുേവാ
എന്ന് േനാേക്കണ്ടതിനുംഅേ്രകാത്ത്േതാട്ടത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചന്നു.
12-13എെന്റഅഭിലാഷം േഹതുവായിഞാൻഅറിയാെത
എെന്റ ്രപഭുജനത്തിൻരഥങ്ങള െടഇടയിൽഎത്തി.

7
1മടങ്ങിവരുക,ശൂേലംകാരീ, മടങ്ങിവരുക;
ഞങ്ങൾനിെന്നഒന്ന് കണ്ടുെകാള്ളെട്ട, മടങ്ങിവരുക, മടങ്ങിവരുക;
നിങ്ങൾമഹനയീമിെലനൃത്തെത്തേപ്പാെല
ശൂേലംകാരിെയകാണുവാൻആ്രഗഹിക്കുന്നത്എന്തിന?്
2 ്രപഭുകുമാരീ, െചരിപ്പിട്ടിരിക്കുന്നനിെന്റകാൽഎ്രത മേനാഹരം!
നിെന്റ ഉരുണ്ട നിതംബം സമർത്ഥനായ ശില്പിയുെട പണിയായ ഭൂഷണം

േപാെലഇരിക്കുന്നു.
3നിെന്റനാഭി,വൃത്താകാരമായപാനപാ്രതം േപാെലയാകുന്നു;
അതിൽ,കലക്കിയവീഞ്ഞ്ഇല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല;
നിെന്റഉദരംതാമരപ്പ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നേഗാതമ്പുകൂമ്പാരംേപാെലആകുന്നു.
4നിെന്റസ്തനം രണ്ടും ഇരട്ടപിറന്നരണ്ട് മാൻകുട്ടികൾക്ക്സമം.
5നിെന്റകഴുത്ത് ദന്തേഗാപുരംേപാെലയും
നിെന്റ കണ്ണ് െഹശ്േബാനിൽ ബാത്ത് റബ്ബീം വാതില് ക്കെല

കുളങ്ങൾേപാെലയും
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നിെന്റ മൂക്ക് ദമാസ്കസിന് േനെരയുള്ള
െലബാേനാൻ േഗാപുരംേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു.
6നിെന്റശിരസ്സ് കർേമ്മൽേപാെലയും
നിെന്റതലമുടി രക്താംബരംേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു;
രാജാവ് നിെന്റഅളകങ്ങളാൽബദ്ധനായിരിക്കുന്നു.
7 ്രപിേയ, േ്രപമേഭാഗങ്ങളിൽനീഎ്രതസുന്ദരി,എ്രത മേനാഹരി!
8നിെന്റശരീരാകൃതി പനേയാടും
നിെന്റസ്തനങ്ങൾമുന്തിരിക്കുലേയാടുംസദൃശം!
9 “ഞാൻപനേമൽകയറും;
അതിെന്റ മടൽപിടിക്കും”എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു.
നിെന്റസ്തനങ്ങൾമുന്തിരിക്കുലേപാെലയും
നിെന്റ മൂക്കിെന്റവാസനനാരങ്ങയുെട വാസനേപാെലയുംആകെട്ട.
നിെന്റ ചുംബനം അധരങ്ങളില ്ക്കൂടിയും ദന്തങ്ങളില ്ക്കൂടിയും

താെഴക്കിറങ്ങുന്ന േമല്ത്തരമായവീഞ്ഞ്. *
10അത്എെന്റ ്രപിയന് മൃദുപാനമായി
അധരത്തിലും പല്ലിലും കൂടി കടക്കുന്നതുംആകുന്നു.
11ഞാൻഎെന്റ ്രപിയനുള്ളവൾ;
അവെന്റആ്രഗഹംഎേന്നാടാകുന്നു.
12 ്രപിയാ,വരുക;നാം െവളി്രമ്പേദശത്ത് േപാകുക;
നമുക്ക് ്രഗാമങ്ങളിൽ †െചന്ന് രാപാർക്കാം.
അതികാലത്ത്എഴുേന്നറ്റ് മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽ േപായി
മുന്തിരിവള്ളിതളിർത്ത് പൂ വിടരുകയും
മാതളനാരകം പൂക്കുകയും െചയ്തുേവാഎന്ന് േനാക്കാം;
അവിെടവച്ച്ഞാൻനിനക്ക്എെന്റ േ്രപമം തരും.
13ദൂദായിപഴംസുഗന്ധംവീശുന്നു;
നമ്മുെട വാതില്ക്കൽസകലവിധവിശിഷ്ടഫലവും ഉണ്ട;്
എെന്റ ്രപിയാ,ഞാൻനിനക്കായി പഴയതും പുതിയതുംസം്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

8
1നീഎെന്റഅമ്മയുെട മുലകുടിച്ചസേഹാദരൻആയിരുന്നുെവങ്കിൽ!
ഞാൻനിെന്നെവളിയിൽകണ്ട് ചുംബിക്കുമായിരുന്നു;
ആരുംഎെന്നനിന്ദിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
2അവള ്*എനിക്ക് ഉപേദശംതേരണ്ടതിന്
ഞാൻനിെന്നഅമ്മയുെട വീട്ടിൽകൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുമായിരുന്നു;
സുഗന്ധവർഗ്ഗം േചർത്തവീഞ്ഞുംഎെന്റമാതളപ്പഴത്തിൻചാറും
ഞാൻനിനക്ക് കുടിക്കുവാൻതരുമായിരുന്നു.
3അവെന്റഇടൈങ്കഎെന്റതലയിൻകീെഴഇരിക്കെട്ട;
അവെന്റവലൈങ്കഎെന്നആേശ്ലഷിക്കെട്ട.
4െയരൂശേലം പു്രതിമാേര, േ്രപമത്തിന് ഇഷ്ടമാകുേവാളം
അതിെനഇളക്കരുത,് ഉണർത്തുകയുമരുത്
എന്ന്ഞാൻനിങ്ങേളാട്ആണയിട്ടേപക്ഷിക്കുന്നു.
5മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് തെന്റ ്രപിയെന്റ േമൽ

* 7. 9 നിെന്റ ചുംബനം അധരങ്ങളില ്ക്കൂടിയും ദന്തങ്ങളില ്ക്കൂടിയും താെഴക്കിറങ്ങുന്ന
േമല്ത്തരമായ വീഞ്ഞ്. നിെന്റ അണ്ണാക്ക് േമല്ത്തരമായ വീഞ്ഞ് † 7. 12 ്രഗാമങ്ങളിൽ
കാട്ട പുഷ്പങ്ങള ്ക്കിടയില് * 8. 2 അവള് നീ
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ചാരിെക്കാണ്ട് വരുേന്നാരിവൾആർ?
നാരകത്തിൻചുവട്ടിൽവച്ച്ഞാൻനിെന്നഉണർത്തി;
അവിെടവച്ചല്ലേയാ നിെന്റഅമ്മനിെന്ന ്രപസവിച്ചത;്
അവിെടവച്ചല്ലേയാ നിെന്ന ്രപസവിച്ചവൾക്ക്ഈറ്റ േനാവ് കിട്ടിയത.്
6എെന്നഒരു മു്രദേമാതിരമായി നിെന്റഹൃദയത്തിേന്മലും
ഒരു മു്രദേമാതിരമായി നിെന്റ ഭുജത്തിേന്മലും വച്ച െകാള്ളണേമ;
േ്രപമം മരണംേപാെലബലമുള്ളതും
പത്നീ്രവതശങ്കപാതാളംേപാെലകഠിനവുമാകുന്നു;
അതിെന്റജ്വലനംഅഗ്നിജ്വലനവും ഒരു ദിവ്യജ്വാലയും തെന്ന.
7ഏറിയ െവള്ളങ്ങൾേ്രപമെത്തെകടുത്തുകയില്ല;
നദികൾഅതിെന മുക്കിക്കളയുകയില്ല.
ഒരുവൻതെന്റഗൃഹത്തിലുള്ളസർവ്വസമ്പത്തും
േ്രപമത്തിനു േവണ്ടി െകാടുത്താലുംഅത് നിന്ദ്യമാേയക്കാം†.
8നമുക്ക് ഒരു െചറിയസേഹാദരി ഉണ്ട;്
അവൾക്ക്സ്തനങ്ങൾവന്നിട്ടില്ല;
നമ്മുെടസേഹാദരിക്ക് കല്യാണം പറയുന്നനാളിൽ
നാംഅവൾക്ക് േവണ്ടിഎന്ത് െചയ്യ ം?
9അവൾഒരു മതിൽഎങ്കിൽഅതിേന്മൽ
ഒരു െവള്ളിമകുടം പണിയാമായിരുന്നു;
ഒരു വാതിൽഎങ്കിൽ േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ട്അടയ്ക്കാമായിരുന്നു.
10ഞാൻമതിലുംഎെന്റസ്തനങ്ങൾേഗാപുരങ്ങൾേപാെലയുംആയിരുന്നു;
എെന്റ ്രപിയെന്റകണ്ണ കളില് നിന്ന്ഹൃദയപൂര് വ്വമായതാല്പര്യം ലഭിച്ചിരുന്നു‡.
11ശേലാേമാന്ബാൽഹാേമാനിൽ ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ആമുന്തിരിേത്താട്ടംഅവൻകാവല്ക്കാെരഏല്പിച്ച ;
അതിെന്റപാട്ടമായിട്ട,്ഓേരാ വ്യക്തിയും
ആയിരം പണം§വീതം െകാണ്ടുവേരണ്ടിയിരുന്നു.
12എെന്റസ്വന്തം മുന്തിരിേത്താട്ടംഎെന്റൈകവശംഇരിക്കുന്നു;
ശേലാേമാേന,നിനക്ക്ആയിരവും
ഫലംകാക്കുന്നവർക്ക് ഇരുനൂറും ഇരിക്കെട്ട.
13ഉദ്യാനനിവാസിനിേയ,
സഖിമാർ നിെന്റസ്വരം ്രശദ്ധിച്ച് േകൾക്കുന്നു;
അത്എെന്നയും േകൾപ്പിക്കണേമ.
14എെന്റ ്രപിയാ നീ പരിമളപർവ്വതങ്ങളിെല
െചറുമാനിനും കലമാൻകുട്ടിക്കും തുല്യനായിഓടിേപ്പാകുക.

† 8. 7 അത് നിന്ദ്യമാേയക്കാം അവൻ നിന്ദിതനാേയക്കാം ‡ 8. 10 എെന്റ ്രപിയെന്റ കണ്ണ കളില് 
നിന്ന്ഹൃദയപൂര് വ്വമായതാല്പര്യംലഭിച്ചിരുന്നുഞാന് ്രപായപൂര് ത്തിആയവെളന്നു ്രപിയന ്ചിന്തിക്കുന്നു.

§ 8. 11 പണം ഒരു ്രഗാമീണെത്താഴിലാളിയുെട ഒരു ദിവസെത്തേവതനം
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െയശയ്യാവ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്.
്രഗന്ഥകാരെന്റ േപരിൽനിന്നാണ് പുസ്തകത്തിന് െറ േപര് എടുത്തിട്ട ള്ളത്
അേദ്ദഹം ഒരു ്രപവാചക സ്്രതീെയ വിവാഹം െചയ്യ കയും അതിൽ
രണ്ട് ആൺമക്കള ം പിറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (7:3; 8:3)
ഉസ്സിയാവ,് േയാഥാം ആഹാസ്, ഹിസ്കിയാവ് എന്നിവരുെട കാലത്താണ്
െയശയ്യാവിെന്റ ശു്രശൂഷ. മനെശ്ശ രാജാവിന ്െറ കാലത്ത് അമ്പതിനടുത്ത്
്രപായമുള്ളേപ്പാഴായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിൻെറ മരണംസംഭവിച്ചത.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 740-680.
ഉസ്സിയാ രാജാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് ഈ
പുസ്തകത്തിെന്റ രചന ആരംഭിച്ചത് േയാഥാം ആഹാസ്, ഹിസ്കിയാവ്
എന്നിവരുെടകാലഘട്ടത്തിൽതുടരുന്നു.
സ്വീകര് ത്താവ്
ൈദവ നിയമങ്ങെള തിരസ്കരിച്ച യഹൂദ ജനേത്താട് ആണ് ഈ
്രപവചനങ്ങെള െയശയ്യാവ് വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
ഉേദ്ദശം
പഴയനിയമത്തിലൂെട േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച് ഒരു സമ്രഗമായ ഒരു
്രപാവചനിക ചി്രതം നൽകുക. േയശുവിന ്െറ വരവിെന്റ ്രപഖ്യാപനവും
(40:3-5), കന്യകാ ജനനം (7:14), സുവിേശഷത്തിെന്റ േഘാഷണം
(61:1), പീഡാനുഭവമരണം (52:13-53:12), പുനരാഗമനം (60:2-3).
എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. യഹൂദാ രാജ്യത്തിന ്െറ
്രപവാചകനായി ആദ്യം വിളിക്കെപ്പട്ടത് െയശയ്യാവ് ആണ.് യഹൂദ്യ
ഒരു ഉണർവിന ്െറയും അതുേപാെല മത്സരെത്തയും അവസ്ഥയിലൂെട
കടന്നു െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു യഹൂദര ് ഈജിപ്തുകാരുെടയും
അശ്ശ ര്യരുെടയും ആ്രകമണഭീഷണിയില് ആയിരുന്നുെവങ്കിലും
കരുണാമയനായ ൈദവം അവെര അതിന് ഏല്പിച്ചില്ല. പാപ ജീവിതത്തിൽ
നിന്നുള്ള മാനസാന്തരവും ഭാവിയില് വരുവാനിരിക്കുന്ന ൈദവീക
വീടുതലിെന്റ ്രപത്യാശയുംആണ്ഈപുസ്തകത്തിെന്റസേന്ദശം.
്രപേമയം
രക്ഷ
സംേക്ഷപം
1. യഹൂദയുെട വഷളത്വം — 1:1-12:6
2.അന്യേദശങ്ങള് ക്ക്എതിരായുള്ളവഷളത്വം — 13:1-23:18
3. വരുവാനിരിക്കുന്നപീഢനം — 24:1-27:13
4. ഇ്രസാേയലിെന്റയും യഹൂദയുെടയും വഷളത്വം — 28:1-35:10
5. മശിഹായുെട രക്ഷ, — 49:1 - 57:21
6.സമാധാനത്തിനുള്ളൈദവികപദ്ധതി — 58:1 - 66:24
1 ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാവ് െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരായ
ഉസ്സീയാവ,് േയാഥാം, ആഹാസ,് െയഹിസ്കീയാവ് എന്നിവരുെട
വാഴ്ചയുെട കാലത്ത് െയഹൂദാെയയും െയരൂശേലമിെനയും പറ്റി ദർശിച്ച
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ദർശനം. 2 ആകാശേമ, േകൾക്കുക; ഭൂമിേയ, െചവിതരുക; യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ മക്കെള േപാറ്റിവളർത്തി; അവേരാ എേന്നാട്
മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു. 3കാള തെന്റ ഉടയവെനയും കഴുത തെന്റ യജമാനെന്റ
പുൽെത്താട്ടിെയയും അറിയുന്നു; യി്രസാേയേലാ അറിയുന്നില്ല; എെന്റ
ജനം ്രഗഹിക്കുന്നതുമില്ല”. 4 അേയ്യാ പാപമുള്ള ജനത! അകൃത്യഭാരം
ചുമക്കുന്ന ജനം! ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട സന്തതി! വഷളായി നടക്കുന്ന
മക്കൾ! അവർ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ച യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധെന
നിരസിച്ച പുറേകാട്ട മാറിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5 ഇനി നിങ്ങെള അടിച്ചിട്ട്
എന്ത?് നിങ്ങൾ അധികം അധികം പിന്മാറുകേയയുള്ള ; തല മുഴുവനും
ദീനവും ഹൃദയം മുഴുവനും േരാഗവും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 ഉള്ളങ്കാല ്മുതൽ
ഉച്ചിവെര ഒരു സുഖവും ഇല്ല; മുറിവും ചതവും പഴുത്ത്രവണവും മാ്രതേമ
ഉള്ള ; അവെയ െഞക്കി കഴുകിയിട്ടില്ല, വച്ച െകട്ടിയിട്ടില്ല, എണ്ണപുരട്ടി
ശമിപ്പിച്ചിട്ട മില്ല. 7 നിങ്ങള െട േദശം ശൂന്യമായി നിങ്ങള െട പട്ടണങ്ങൾ
തീയ്ക്കിരയായി; നിങ്ങൾ കാൺെക അന്യജാതിക്കാർ നിങ്ങള െട നാടു
വിഴുങ്ങികളഞ്ഞു; അത് അന്യജാതിക്കാർ ഉന്മൂലനാശം െചയ്തതുേപാെല
ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു. 8 സീേയാൻപു്രതി*, മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെല
കുടിൽേപാെലയും െവള്ളരിേത്താട്ടത്തിെല മാടംേപാെലയും ഉപേരാധിച്ച
പട്ടണംേപാെലയും േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 9ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ നമ്മിൽ
ഏതാനുംേപെര േശഷിപ്പിച്ചില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ നാം െസാേദാംേപാെല
ആകുമായിരുന്നു; െഗാേമാറായ്ക്കുസദൃശമാകുമായിരുന്നു.

10 െസാേദാം അധിപതികേള, യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ;
െഗാേമാറാജനേമ, നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണം
്രശദ്ധിച്ച െകാള്ള വിൻ. 11 “നിങ്ങള െട നിരവധിയായ ഹനനയാഗങ്ങൾ
എനിക്ക് എന്തിന?്” എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
“മുട്ടാടുകെളെക്കാണ്ടുള്ള േഹാമയാഗവും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങള െട
േമദസ്സ ംെകാണ്ട് എനിക്ക് മതിയായിരിക്കുന്നു; കാളകള െടേയാ
കുഞ്ഞാടുകള െടേയാ േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാരുെടേയാ രക്തം എനിക്ക്
ഇഷ്ടമല്ല. 12നിങ്ങൾഎെന്റസന്നിധിയിൽവരുേമ്പാൾഎെന്റ ്രപാകാരങ്ങെള
ചവിട്ട വാൻ ഇതു നിങ്ങേളാടു േചാദിച്ചത് ആര്? 13 ഇനി നിങ്ങൾ
വ്യർത്ഥമായുള്ള കാഴ്ച െകാണ്ടുവരരുത;് ധൂപം എനിക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു;
അമാവാസ്യയും ശബ്ബത്തും സഭാേയാഗം കൂടുന്നതും - നീതിേകടും
ഉത്സവേയാഗവുംഎനിക്ക്സഹിച്ച കൂടാ. 14നിങ്ങള െടഅമാവാസികെളയും
ഉത്സവങ്ങെളയും ഞാൻ െവറുക്കുന്നു; അവ എനിക്ക് അസഹ്യം;
ഞാൻ അവ സഹിച്ച മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 15 നിങ്ങൾ ്രപാര ്ത്ഥനയില ്
ൈകകൾമലർത്തുേമ്പാൾഞാൻനിങ്ങളിൽനിന്ന്എെന്റകണ്ണ്മറച്ച കളയും;
നിങ്ങൾ എ്രതതെന്ന ്രപാർത്ഥിച്ചാലും ഞാൻ േകൾക്കുകയില്ല; നിങ്ങള െട
ൈകകൾ നിഷ്കളങ്കരുെട രക്തംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 16 നിങ്ങെള
കഴുകി ശുദ്ധമാക്കുവിൻ; നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികള െട േദാഷെത്ത
എെന്റ കണ്ണിന്മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുവിൻ; തിന്മ െചയ്യന്നതു
മതിയാക്കുവിൻ. 17നന്മെചയ്യ വാൻപഠിക്കുവിൻ;ന്യായംഅേന്വഷിക്കുവിൻ;
പീഡിതെന സഹായിക്കുവിൻ†; അനാഥനു ന്യായം നടത്തിെക്കാടുക്കുവിൻ;
* 1. 8 സീേയാൻപു്രതി െയരുശേലം പട്ടണം † 1. 17 പീഡിതെന സഹായിക്കുവിൻ പീഡിതെന
സഹായിക്കുവിൻഎന്ന്എ്രബായൈബബിളിലും പീഡിപ്പിക്കുന്നവെന േനർവ്വഴിക്കാക്കുവിൻഎന്ന് മറ്റ്
വിവർത്തനങ്ങളിലും ഉണ്ട.്
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വിധവയ്ക്കുേവണ്ടി വാദിക്കുവിൻ. 18 വരുവിൻ, നമുക്കു തമ്മിൽ
വാദിക്കാം” എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ
കടുംചുവപ്പായിരുന്നാലും ഹിമംേപാെല െവളക്കും; രക്താംബരംേപാെല
ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞിേപാെല ആയിത്തീരും. 19 നിങ്ങൾ മനസ്സ വച്ച
േകട്ടനുസരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ േദശത്തിെല നന്മ അനുഭവിക്കും. 20 മറുത്തു
മത്സരിക്കുന്നു എങ്കിേലാ നിങ്ങൾ വാളിന് ഇരയായിത്തീരും;” യേഹാവയുെട
വായ്അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.

21 വിശ്വസ്തനഗരം േവശ്യയായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങെന! അതിൽ
ന്യായം നിറഞ്ഞിരുന്നു; നീതി വസിച്ചിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ, െകാലപാതകന്മാർ.
22 നിെന്റ െവള്ളി കീടമായും‡ നിെന്റ വീഞ്ഞു െവള്ളം േചർന്നും ഇരിക്കുന്നു.
23നിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ മത്സരികൾ;കള്ളന്മാരുെട കൂട്ടാളികൾതെന്ന;അവർ
എല്ലാവരും സമ്മാന്രപിയരും ്രപതിഫലം കാംക്ഷിക്കുന്നവരും ആകുന്നു;
അവർഅനാഥനു ന്യായം നടത്തിെക്കാടുക്കുന്നില്ല; വിധവയുെട വ്യവഹാരം
അവരുെടഅടുക്കൽവരുന്നതുമില്ല.

24 അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയലിെന്റ ശക്തനായി, ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഹാ, ഞാൻ എെന്റ
ൈവരികേളാടു പകവീട്ടി എെന്റ ശ്രതുക്കേളാടു ്രപതികാരം നടത്തും.
25 ഞാൻ എെന്റ ൈക നിെന്റേനെര തിരിച്ച നിെന്റ കീടം പൂര് ണ്ണമായി
ഉരുക്കിക്കളയുകയും നിെന്റ അശുദ്ധി എല്ലാം നീക്കിക്കളയുകയും
െചയ്യ ം. 26ഞാൻ നിെന്റ ന്യായാധിപന്മാെര ആദിയിൽ എന്നേപാെലയും
നിെന്റ ഉപേദശകന്മാെര ആരംഭത്തിൽ എന്നേപാെലയും ആക്കും;
അതിന ്െറേശഷം നീ നീതിനഗരം എന്നും വിശ്വസ്തനഗരം എന്നും
വിളിക്കെപ്പടും”. 27 സീേയാൻ ന്യായത്താലും അതിൽ മനം തിരിയുന്നവർ
നീതിയാലും വീെണ്ടടുക്കെപ്പടും. 28 എന്നാൽ അതി്രകമികൾക്കും
പാപികൾക്കും ഒരുേപാെല നാശം ഭവിക്കും; യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിക്കുന്നവർ മുടിഞ്ഞുേപാകും. 29 നിങ്ങൾ താത്പര്യം വച്ചിരുന്ന
കരുേവലകങ്ങെളക്കുറിച്ച നാണിക്കും; നിങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തിരുന്ന
േതാട്ടങ്ങൾനിമിത്തം ലജ്ജിക്കും. § 30 നിങ്ങൾ ഇല െപാഴിഞ്ഞ
കരുേവലകംേപാെലയും െവള്ളമില്ലാത്ത േതാട്ടംേപാെലയും ഇരിക്കും.
31 ബലവാൻ ചണനാരുേപാെലയും അവെന്റ പണി തീെപ്പാരിേപാെലയും
ആകും; െകടുത്തുവാൻആരുമില്ലാെത രണ്ടും ഒരുമിച്ച െവന്തുേപാകും.

2
1 ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാവ് െയഹൂദാെയയും
െയരൂശേലമിെനയും പറ്റി ദർശിച്ചവചനം.

2വരുംകാലങ്ങളില ്യേഹാവയുെടആലയമുള്ളപർവ്വതംപർവ്വതങ്ങള െട
ശിഖരത്തിൽ സ്ഥാപിതവും കുന്നുകൾക്കുമീെത ഉന്നതവുമായിരിക്കും;
സകലജനതകള ം അതിേലക്ക് ഒഴുകിെച്ചല്ല ം. 3 അേനകവംശങ്ങള ം
െചന്ന:് “വരുവിൻ, നമുക്ക് യേഹാവയുെട പർവ്വതത്തിേലക്ക്,യാേക്കാബിൻ
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിേലക്ക് കയറിെച്ചല്ലാം; അവൻ നമുക്കു തെന്റ
വഴികെള ഉപേദശിച്ച തരുകയും നാം അവെന്റ പാതകളിൽ നടക്കുകയും

‡ 1. 22 കീടമായും ഉരുകിയ െവള്ളിയില ്നിന്നും നീക്കം െചയ്ത മലിനവസ്തു. § 1. 29
നിങ്ങൾ താത്പര്യം വച്ചിരുന്ന കരുേവലകങ്ങെളക്കുറിച്ച നാണിക്കും; നിങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തിരുന്ന
േതാട്ടങ്ങൾനിമിത്തംലജ്ജിക്കും.അവര ്ഒക്ക് മരങ്ങെളയും േതാട്ടങ്ങെളയുംആരാധിച്ച
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െചയ്യ ം” എന്നു പറയും. സീേയാനിൽനിന്ന് ഉപേദശവും െയരൂശേലമിൽ
നിന്നു യേഹാവയുെട വചനവും പുറെപ്പടും. 4അവൻജനതകള െട ഇടയിൽ
ന്യായം വിധിക്കുകയും ബഹുവംശങ്ങൾക്കു വിധി കല്പിക്കുകയും െചയ്യ ം;
അവർഅവരുെടവാള കെളകലപ്പകളായുംകുന്തങ്ങെളവാക്കത്തികളായും
അടിച്ച തീർക്കും; ജനത ജനതക്കു േനെര വാേളാങ്ങുകയില്ല; അവർ ഇനി
യുദ്ധംഅഭ്യസിക്കുകയും ഇല്ല.

5 യാേക്കാബ് ഗൃഹേമ, വരുവിൻ; നമുക്കു യേഹാവയുെട െവളിച്ചത്തിൽ
നടക്കാം. 6 എന്നാൽ നീ യാേക്കാബ് ഗൃഹമായ നിെന്റ ജനെത്ത
തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവർ പൂർവ്വരാജ്യക്കാരുെട മര്യാദകളാൽ
നിറഞ്ഞും െഫലിസ്ത്യെരേപ്പാെല ്രപശ്നക്കാരായും അന്യജാതിക്കാേരാടു
സഖ്യതയുള്ളവരായും ഇരിക്കുന്നു. 7 അവരുെട േദശത്തു െവള്ളിയും
െപാന്നും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവരുെട നിേക്ഷപങ്ങൾക്കു കണക്കില്ല;
അവരുെട േദശത്തു കുതിരകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവരുെട
രഥങ്ങൾക്കും എണ്ണമില്ല. 8 അവരുെട േദശത്തു വി്രഗഹങ്ങൾ
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; സ്വന്തംവിരൽെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ൈകപ്പണിെയ
അവർ നമസ്കരിക്കുന്നു. 9 മനുഷ്യൻ വണങ്ങുന്നു, പുരുഷൻ
ലജ്ജിക്കെപ്പടുന്നു ജനങ്ങള ് മാനഹീനരാകുന്നു; അതിനാൽ നീ
അവേരാടു ക്ഷമിക്കരുേത. 10 യേഹാവയുെട ഭയങ്കരത്വം നിമിത്തവും
അവെന്റ മഹിമയുെട ്രപഭനിമിത്തവും നീ പാറയിൽ കടന്നു മണ്ണിൽ
ഒളിച്ച െകാള്ള ക. 11 മനുഷ്യരുെട നിഗളിച്ച കണ്ണ് താഴും; പുരുഷന്മാരുെട
ഉന്നതഭാവം കുനിയും; യേഹാവ മാ്രതം ആ ന്യായവിധി നാളിൽ
ഉന്നതനായിരിക്കും. 12ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട നാൾഅഹങ്കാരവും
ഉന്നതഭാവവും ഉള്ള എല്ലാറ്റിേന്മലും നിഗളമുള്ള എല്ലാറ്റിേന്മലും വരും;
അവ താണുേപാകും. 13 െലബാേനാനിെല െപാക്കവും ഉയരവും ഉള്ള
സകല േദവദാരുക്കളിേന്മലും ബാശാനിെല എല്ലാ കരുേവലകങ്ങളിേന്മലും
ഉയർന്നിരിക്കുന്ന 14 സകലപർവ്വതങ്ങളിേന്മലും ഉയരമുള്ള എല്ലാ
കുന്നുകളിേന്മലും 15 ഉന്നതമായ സകലേഗാപുരത്തിേന്മലും 16 ഉറപ്പ ള്ള
എല്ലാ മതിലിേന്മലും എല്ലാ തർശീശ് കപ്പലിേന്മലും മേനാഹരമായ സകല
ശൃംഗാരേഗാപുരത്തിേന്മലും* വരും. 17 അേപ്പാൾ മനുഷ്യെന്റ ഗർവ്വം†
കുനിയും; പുരുഷന്മാരുെട ഉന്നതഭാവം താഴും; യേഹാവ മാ്രതംആ നാളിൽ
ഉന്നതനായിരിക്കും. 18 വി്രഗഹങ്ങേളാ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാെതയാകും.
19 യേഹാവ ഭൂമിെയ നടുക്കുവാൻ എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ അവർ അവെന്റ
ഭയങ്കരത്വം നിമിത്തവും അവെന്റ മഹിമയുെട ്രപഭനിമിത്തവും പാറകള െട
ഇടുക്കുകളിലും മണ്ണിെല ഗുഹകളിലും കടക്കും. 20 യേഹാവ ഭൂമിെയ
നടുക്കുവാൻ എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ ഭയങ്കരത്വം നിമിത്തവും
അവെന്റ മഹിമയുെട ്രപഭനിമിത്തവും പാറകള െട പിളർപ്പ കളിലും െപാട്ടിയ
പാറകള െട വിള്ളലുകളിലും കടേക്കണ്ടതിന് 21അവർ നമസ്കരിക്കുവാൻ
െവള്ളിെകാണ്ടും െപാന്നുെകാണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ മിഥ്യാമൂർത്തികെള
മനുഷ്യർ ആ നാളിൽ തുരപ്പെനലിക്കും നരിച്ചീറിനും എറിഞ്ഞുകളയും.
22 മൂക്കിൽ ശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യെന വിെട്ടാഴിയുവിൻ; അവെന എന്ത്
വിലമതിക്കുവാനുള്ള ?

* 2. 16 സകലശൃംഗാരേഗാപുരത്തിേന്മലും മേനാഹരമായസകലകപ്പലിേന്മലും. † 2. 17 ഗർവ്വം
അഹങ്കാരം.
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3
1 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ് െയരൂശേലമിൽ
നിന്നും െയഹൂദയിൽനിന്നും ആധാരവും ആ്രശയവും, അപ്പം എന്ന
ആധാരെമാെക്കയും െവള്ളം എന്ന ആധാരെമാെക്കയും 2 വീരൻ,
േയാദ്ധാവ,് ന്യായാധിപതി, ്രപവാചകൻ, ്രപശ്നക്കാരൻ, മൂപ്പൻ,
3 അമ്പതുേപർക്ക് അധിപതി, മാന്യൻ, മ്രന്തി, കൗശലപ്പണിക്കാരൻ,
മ്രന്തവാദി എന്നിവെരയും നീക്കിക്കളയും. 4 “ഞാൻ ബാലന്മാെര
അവർക്ക് ്രപഭുക്കന്മാരാക്കി വയ്ക്കും; ശിശുക്കൾ അവെര വാഴും”.
5 ഒരുത്തൻ മെറ്റാരുവെനയും ഒരാൾ തെന്റ കൂട്ട കാരെനയും ഇങ്ങെന
ജനം അേന്യാന്യം പീഡിപ്പിക്കും; ബാലൻ വൃദ്ധേനാടും നീചൻ മാന്യേനാടും
കയർക്കും. 6 ഒരുവൻ തെന്റ പിതൃഭവനത്തിെല സേഹാദരെന പിടിച്ച :
“നിനക്ക് േമലങ്കിയുണ്ട;് നീ ഞങ്ങള െട അധിപതി ആയിരിക്കുക; ഈ
പാഴ്ക്കൂമ്പാരം നിെന്റ ൈകവശം ഇരിക്കെട്ട” എന്നു പറയും. 7 അവൻ
അന്ന് ൈക ഉയർത്തിെക്കാണ്ട:് “ൈവദ്യനായിരിക്കുവാൻ എനിക്ക്
മനസ്സില്ല; എെന്റ വീട്ടിൽ ആഹാരവുമില്ല, വസ്്രതവുമില്ല; എെന്ന ജനത്തിന്
അധിപതിയാക്കരുത”്എന്നു പറയും. 8യേഹാവയുെട േതജസ്സള്ള കണ്ണിന്
െവറുപ്പ േതാന്നുവാൻ തക്കവിധം അവരുെട നാവുകള ം ്രപവൃത്തികള ം
അവന് വിേരാധമായിരിക്കുകയാൽ െയരൂശേലം ഇടിഞ്ഞുേപാകും;
െയഹൂദാ വീണുേപാകും. 9അവരുെട മുഖഭാവം അവർക്ക് വിേരാധമായി
സാക്ഷീകരിക്കുന്നു; അവർ െസാേദാംേപാെല അവരുെട പാപം
പരസ്യമാക്കുന്നു; അതിെന മറയ്ക്കുന്നതുമില്ല; അവർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം!
അവർ അവർക്ക് തെന്ന േദാഷം വരുത്തുന്നു. 10 നീതിമാെനക്കുറിച്ച:്
“അവനു നന്മവരും” എന്നു പറയുവിൻ; അവരുെട ്രപവൃത്തികള െട ഫലം
അവർ അനുഭവിക്കും. 11 ദുഷ്ടന് അേയ്യാ കഷ്ടം! അവനു േദാഷം വരും;
അവെന്റ ്രപവൃത്തികള െട ഫലംഅവനുംഅനുഭവിക്കും. 12എെന്റജനേമാ,
കുട്ടികൾ അവെര പീഡിപ്പിക്കുന്നു; സ്്രതീകൾ അവെര വാഴുന്നു; എെന്റ
ജനേമ, നിെന്ന നടത്തുന്നവർ നിെന്ന വഴി െതറ്റിക്കുന്നു; നീ നടേക്കണ്ട
വഴി അവർ നശിപ്പിക്കുന്നു. 13 യേഹാവ വാദിക്കുവാൻ എഴുേന്നറ്റ
വംശങ്ങെള വിധിക്കുവാൻ നില്ക്കുന്നു. 14 യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിെന്റ
മൂപ്പന്മാരുെടേമലും ്രപഭുക്കന്മാരുെടേമലും ഉള്ള ന്യായവിധി അറിയിക്കും;
“നിങ്ങൾമുന്തിരിേത്താട്ടംതിന്നുകളഞ്ഞു;എളിയവേരാടു കവർെന്നടുത്തതു
നിങ്ങള െട വീടുകളിൽ ഉണ്ട്; 15 എെന്റ ജനെത്ത തകർത്തുകളയുവാനും
എളിയവെര ദുഃഖിപ്പിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം?” എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

16 യേഹാവ പിെന്നയും അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ: സീേയാൻ
പു്രതിമാർ നിഗളിച്ച കഴുത്തു നീട്ടിയും എറികണ്ണിട്ട ംെകാണ്ടു
സഞ്ചരിക്കുകയും തത്തിത്തത്തി നടക്കുകയും കാൽ െകാണ്ട് ചിലെമ്പാലി
േകൾപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 17 ഇതു നിമിത്തം യേഹാവ സീേയാൻ
പു്രതിമാരുെട െനറുകക്കു െചാറി പിടിപ്പിക്കും; യേഹാവ അവരുെട
ഗുഹ്യ്രപേദശങ്ങെള നഗ്നമാക്കും. 18 അന്ന് കർത്താവ് അവരുെട
കാൽച്ചിലമ്പുകള െടഅലങ്കാരം, 19അവരുെട െനറ്റിപ്പട്ടം,ച്രന്ദക്കല,കാതില,
കടകം, കവണി, 20തലപ്പാവ്, കാൽത്തള, പട്ട കച്ച, പരിമളെപ്പട്ടി, 21ഏലസ്സ,്
േമാതിരം, മൂക്കുത്തി, 22 ഉത്സവവസ്്രതം, േമലാട, ശാൽവാ, െചറുസഞ്ചി,
ദർപ്പണം, േക്ഷാമപടം, 23 കല്ലാവ,് മൂടുപടം എന്നിവ നീക്കിക്കളയും.
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24അേപ്പാൾ സുഗന്ധത്തിനു പകരം ദുർഗ്ഗന്ധവും അരക്കച്ചയ്ക്കു പകരം
കയറും പിന്നിയ തലമുടിക്കു പകരം കഷണ്ടിയും വിലേയറിയ േമലങ്കിക്കു
പകരം ചാക്കുശീലയും സൗന്ദര്യത്തിനു പകരം കരിവാളിപ്പ ം ഉണ്ടാകും.
25 നിെന്റ പുരുഷന്മാർ വാളിനാലും നിെന്റ വീരന്മാർ യുദ്ധത്തിലും വീഴും.
26 സീേയാൻപു്രതിയുെട വാതിലുകൾ വിലപിച്ച ദുഃഖിക്കും; അവൾ
ശൂന്യമായി നിലത്തുഇരിക്കും.

4
1അന്ന് ഏഴു സ്്രതീകൾ ഒരു പുരുഷെന പിടിച്ച:് “ഞങ്ങൾ സ്വന്തം അപ്പം
ഭക്ഷിക്കുകയുംസ്വന്തവസ്്രതംധരിക്കുകയും െചയ്തുെകാള്ളാം;നിെന്റേപര്
മാ്രതം ഞങ്ങൾക്കു ഇരിക്കെട്ട;ഞങ്ങള െട നിന്ദ നീക്കിക്കളയണേമ”എന്നു
പറയും.

2ആനാളിൽയേഹാവയുെടശാഖഭംഗിയുംമഹത്ത്വവുംഉള്ളതുംഭൂമിയുെട
ഫലം യി്രസാേയലിെല രക്ഷിതഗണത്തിന് മഹിമയും അഴകും ഉള്ളതും
ആയിരിക്കും. 3 കർത്താവ് ന്യായവിധിയുെട കാറ്റ െകാണ്ടും ദഹനത്തിെന്റ
കാറ്റ െകാണ്ടും സീേയാൻ പു്രതിമാരുെട മലിനത കഴുകിക്കളയുകയും
െയരൂശേലമിെന്റ രക്തപാതകം അതിെന്റ നടുവിൽനിന്നു നീക്കി
െവടിപ്പാക്കുകയും െചയ്തേശഷം 4 സീേയാനിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവനും
െയരൂശേലമിൽ അവേശഷിച്ചിരിക്കുന്നവനും, ഇങ്ങെന െയരൂശേലമിൽ
ജീവനുള്ളവരുെട കൂട്ടത്തിൽ േപര് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഏവനും തെന്ന,
വിശുദ്ധൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും. 5 യേഹാവ സീേയാൻപർവ്വതത്തിെല
സകലവാസസ്ഥലത്തിേന്മലും അതിെല സഭാേയാഗങ്ങളിേന്മലും പകലിന്
ഒരു േമഘവും പുകയും രാ്രതിക്ക്അഗ്നിജ്വാലയുെട ്രപകാശവുംസൃഷ്ടിക്കും;
സകലേതജസ്സിനും മീെത ഒരു വിതാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. 6 പകൽ, െവയിൽ
െകാള്ളാതിരിക്കുവാൻ തണലായും െകാടുങ്കാറ്റ ം മഴയും തട്ടാതിരിക്കുവാൻ
സേങ്കതവും മറവിടവുമായും ഒരു കൂടാരം ഉണ്ടായിരിക്കും.

5
1 ഞാൻ എെന്റ ്രപിയതമന് അവെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടെത്തക്കുറിച്ച്
എെന്റ ്രപിയെന്റ പാട്ട പാടും; എെന്റ ്രപിയതമന് ഏറ്റവും ഫലവത്തായ
ഒരു കുന്നിേന്മൽ ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അവൻ
അതിന് േവലിെകട്ടി, അതിെല കല്ല് െപറുക്കിക്കളഞ്ഞു, അതിൽ
നല്ലവക മുന്തിരിവള്ളി നട്ട , നടുവിൽ ഒരു േഗാപുരം പണിതു, ഒരു
മുന്തിരിച്ചക്കും ഇട്ട ; മുന്തിരിങ്ങ കായ്ക്കും എന്ന് അവൻ കാത്തിരുന്നു;
കായിച്ചേതാ കാട്ട മുന്തിരിങ്ങയേ്രത. 3 “അതിനാൽ െയരൂശേലം
നിവാസികള ം െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും ആയുള്ളവേര, എനിക്കും
എെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിനും മേദ്ധ്യ വിധിക്കുവിൻ. 4 ഞാൻ എെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ െചയ്തിട്ട ള്ളതല്ലാെത ഇനി അതിൽ എന്ത്
െചയ്യ വാനുണ്ട?് മുന്തിരിങ്ങ കായ്ക്കുെമന്നു ഞാൻ കാത്തിരുന്നേപ്പാൾ
അത് കാട്ട മുന്തിരിങ്ങ കായിച്ചത് എന്ത?് അതിനാൽ വരുവിൻ;
5 ഞാൻ എെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടേത്താട് എന്ത് െചയ്യ ം എന്നു നിങ്ങേളാട്
അറിയിക്കാം;ഞാൻഅതിെന്റേവലി െപാളിച്ച കളയും;അത്തിന്നു േപാകും;
ഞാൻ അതിെന്റ മതിൽ ഇടിച്ച കളയും; അത് ചവിട്ടി െമതിച്ച േപാകും.
6 ഞാൻ അതിെന ശൂന്യമാക്കും; അത് വള്ളിത്തല മുറിക്കാെതയും
കിളയ്ക്കാെതയും ഇരിക്കും; മുൾെച്ചടിയും മുള്ള ം അതിൽ മുളയ്ക്കും;
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അതിൽ മഴ െപയ്യിക്കരുെതന്നു ഞാൻ േമഘങ്ങേളാടു കല്പിക്കും”.
7 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട മുന്തിരിേത്താട്ടം യി്രസാേയൽ ഗൃഹവും
അവെന്റ മേനാഹരമായ നടുതല െയഹൂദാപുരുഷന്മാരുംആകുന്നു;അവൻ
ന്യായത്തിനായി കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ ഇതാ, അന്യായം! നീതിക്കായി
േനാക്കിയിരുന്നു; എന്നാൽ ഇതാ ഭീതി! 8അവർ മാ്രതം േദശമദ്ധ്യത്തിൽ
പാർക്കത്തക്കവിധം മറ്റാർക്കും സ്ഥലം ഇല്ലാതാകുേവാളവും വീേടാടു വീടു
േചർക്കുകയും വയേലാടു വയൽ കൂട്ട കയും െചയ്യന്നവർക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം! 9ഞാൻ േകൾെക്ക ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തത:്
“വലിയതും നല്ലതുമായിരിക്കുന്ന പലവീടുകള ം ആൾ പാർപ്പില്ലാെത
ശൂന്യമാകും നിശ്ചയം. 10 പേത്തക്കർ* മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരു
ബത്തും† ഒരു േഹാമർ‡ വിത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഏഫായും§ മാ്രതം കിട്ട ം”.
11 അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ മദ്യം േതടി ഓടുകയും വീഞ്ഞു കുടിച്ച
മത്തരായി സന്ധ്യാസമയത്ത് ൈവകി ഇരിക്കുകയും െചയ്യന്നവർക്കും
അേയ്യാ കഷ്ടം! 12അവരുെട വിരുന്നുകളിൽ കിന്നരവും വീണയും തപ്പ ം
കുഴൽവാദ്യവും വീഞ്ഞും ഉണ്ട;് എന്നാൽ യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തിെയ
അവർ േനാക്കുന്നില്ല, അവെന്റ ൈകേവലെയ പരിഗണിക്കുന്നതുമില്ല.
13 അങ്ങെന എെന്റ ജനം അറിവില്ലായ്കയാൽ ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാകുന്നു;അവരുെട മാന്യന്മാർ പട്ടിണികിടക്കുന്നു;അവരുെട ജനസമൂഹം
ദാഹത്താൽ വരണ്ടുേപാകുന്നു. 14അതുെകാണ്ട് പാതാളം െതാണ്ട തുറന്നു,
വിസ്താരമായി വായ് പിളർന്നിരിക്കുന്നു; അവരുെട മഹിമയും ആരവവും
േഘാഷവും അവയിൽ ഉല്ലസിക്കുന്നവരും അതിേലക്ക് ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
15 അങ്ങെന മനുഷ്യെന കുനിയിപ്പിക്കുകയും പുരുഷെന താഴ്ത്തുകയും
നിഗളികള െട കണ്ണ് താഴുകയും െചയ്യ ം. 16 എന്നാൽ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ന്യായവിധിയിൽ ഉന്നതനായിരിക്കുകയും പരിശുദ്ധൈദവം
നീതിയിൽ തെന്നത്താൻ പരിശുദ്ധനായി കാണിക്കുകയും െചയ്യ ം.
17അേപ്പാൾകുഞ്ഞാടുകള ്പുഷ്ടിയുള്ളവരുെടശൂന്യ്രപേദശങ്ങളില ്േമയും*.

18 വ്യാജചരടുെകാണ്ട് അകൃത്യെത്തയും വണ്ടിക്കയറുെകാണ്ട്
എന്നേപാെല പാപെത്തയും വലിക്കുകയും 19 “അവൻ ബദ്ധെപ്പട്ട തെന്റ
്രപവൃത്തിെയ േവഗത്തിൽ നിവർത്തിക്കെട്ട; കാണാമേല്ലാ; യി്രസാേയലിൻ
പരിശുദ്ധെന്റ ആേലാചന അടുത്തുവരെട്ട; നമുക്ക് അറിയാമേല്ലാ” എന്നു
പറയുകയും െചയ്യന്നവർക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!

20 തിന്മയ്ക്ക് നന്മ എന്നും നന്മയ്ക്കു തിന്മ എന്നും േപര് പറയുകയും
ഇരുട്ടിെന െവളിച്ചവും െവളിച്ചെത്ത ഇരുട്ട ം ആക്കുകയും ൈകപ്പിെന
മധുരവും മധുരെത്തകയ്പുംആക്കുകയും െചയ്യന്നവർക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!

21തങ്ങൾക്കുതെന്നജ്ഞാനികളായുംതങ്ങൾക്കുതെന്നവിേവകികളായും
േതാന്നുന്നവർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! 22 വീഞ്ഞു കുടിക്കുവാൻ വീരന്മാരും
മദ്യം കലർത്തുവാൻ ശൂരന്മാരും ആയുള്ളവർക്കും 23 സമ്മാനം†നിമിത്തം
ദുഷ്ടെന നീതീകരിക്കുകയും നീതിമാെന്റ നീതിെയ ഇല്ലാതാക്കുകയും
െചയ്യന്നവർക്കുംഅേയ്യാകഷ്ടം! 24അതുെകാണ്ട്തീനാവുൈവേക്കാലിെന
* 5. 10 പേത്തക്കർ ഒരു േജാഡി കാളകള് ഒരു ദിവസംെകാണ്ട് ഉഴുതുമറിക്കുന്ന അ്രതയും
നിലത്തിനാണ് ഏക്കര് എന്ന് എ്രബായ കാലഘട്ടത്തില ്ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നത് † 5. 10 ഒരു ബത്തും
22 ലിറ്റര് ‡ 5. 10 ഒരു േഹാമർ 220 ലിറ്റര് § 5. 10 ഒരു ഏഫായും 22 ലിറ്റര ്
* 5. 17 അേപ്പാൾ കുഞ്ഞാടുകള ്പുഷ്ടിയുള്ളവരുെട ശൂന്യ്രപേദശങ്ങളില ് േമയും അപരിചിതര ്
പുഷ്ടിയുള്ളവരുെടശൂന്യ്രപേദശങ്ങളില ്േമയും † 5. 23 സമ്മാനംൈകക്കൂലി.
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തിന്നുകളയുകയും ഉണക്കപ്പ ല്ല് ജ്വാലയാൽ ദഹിച്ച േപാകുകയും
െചയ്യന്നതുേപാെല അവരുെട േവര് ജീർണ്ണിച്ച േപാകും;അവരുെട പുഷ്പം
െപാടിേപാെല പറന്നുേപാകും; അവർ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
ന്യായ്രപമാണെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച , യി്രസാേയലിൻ പരിശുദ്ധൈദവത്തിെന്റ
വചനെത്ത നിന്ദിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 25അതുനിമിത്തം യേഹാവയുെട
േകാപം തെന്റ ജനത്തിെന്റ േനെര ജ്വലിക്കും; അവിടുന്ന് അവരുെട
േനെര ൈക നീട്ടി അവെര ദണ്ഡിപ്പിക്കും; അേപ്പാൾ മലകൾ
വിറയ്ക്കുകയും അവരുെട ശവങ്ങൾ വീഥികള െട നടുവിൽ ചവറുേപാെല
ആയിത്തീരുകയും െചയ്യ ം; ഇെതല്ലാംെകാണ്ടും അവിടുെത്ത േകാപം
അടങ്ങാെത അവിടുെത്ത ൈക ഇനിയും നീട്ടിയിരിക്കും. 26 യേഹാവ
ദൂരത്തുള്ള ജനതകൾക്ക് ഒരു െകാടി ഉയർത്തി, ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്ന്
അവെര ചൂളമടിച്ച വിളിക്കും; അവർ ബദ്ധെപ്പട്ട േവഗത്തിൽ വരും.
27 അവരിൽ ഒരുത്തനും ക്ഷീണിക്കുകേയാ ഇടറുകേയാ െചയ്യ കയില്ല;
ഒരുത്തനും ഉറക്കം തൂങ്ങുകയില്ല, ഉറങ്ങുകയുമില്ല; അവരുെട അരക്കച്ച
അയഞ്ഞുേപാവുകയില്ല, െചരിപ്പ വാറു െപാട്ട കയുമില്ല. 28അവരുെടഅമ്പ്
കൂർത്തും വില്ല് എല്ലാം കുലച്ച ം ഇരിക്കുന്നു; അവരുെട കുതിരകള െട
കുളമ്പ് തീക്കല്ല േപാെലയും അവരുെട രഥച്രകം ചുഴലിക്കാറ്റ േപാെലയും
േതാന്നും. 29 അവരുെട ഗർജ്ജനം സിംഹത്തിേന്റതുേപാെല ഇരിക്കും;
അവർ ബാലസിംഹങ്ങെളേപ്പാെല ഗർജ്ജിക്കും; അവർ അലറി, ഇരപിടിച്ച
െകാണ്ടുേപാകും; ആരും വിടുവിക്കുകയും ഇല്ല. 30 ആ നാളിൽ
അവർ കടലിെന്റ അലർച്ചേപാെല അവരുെട േനെര അലറും; േദശത്തു
േനാക്കിയാൽ ഇതാ, അന്ധകാരവും കഷ്ടതയും തെന്ന; അതിെന്റ
േമഘങ്ങളിൽ െവളിച്ചം ഇരുണ്ടുേപാകും‡.

6
1 ഉസ്സീയാരാജാവ് മരിച്ച വർഷം കർത്താവ,് ഉയർന്നും െപാങ്ങിയുമുള്ള
സിംഹാസനത്തിൽഇരിക്കുന്നത്ഞാൻകണ്ടു;അവിടുെത്തവസ്്രതത്തിെന്റ
െതാങ്ങലുകൾ മന്ദിരെത്ത നിറച്ചിരുന്നു. 2 സാറാഫുകൾ അവിടുെത്ത
ചുറ്റ ം നിന്നു; ഓേരാരുത്തന് ആറാറു ചിറകുണ്ടായിരുന്നു; രണ്ടുെകാണ്ട്
അവർ മൂഖം മൂടി; രണ്ടുെകാണ്ടു കാൽ മൂടി; രണ്ടുെകാണ്ടു പറന്നു.
3 ഒരുത്തേനാട് ഒരുത്തൻ; “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ പരിശുദ്ധൻ,
പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ; സർവ്വഭൂമിയും അവിടുെത്ത മഹത്ത്വംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്ന് ആർത്തു പറഞ്ഞു. 4 അവർ ആർക്കുന്ന
ശബ്ദത്താൽ ഉമ്മരപ്പടികള െട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി, ആലയം
പുകെകാണ്ട് നിറഞ്ഞു. 5 അേപ്പാൾ ഞാൻ: “എനിക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം;
ഞാൻ നശിച്ച ; ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ;
ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങൾ ഉള്ള ജനത്തിെന്റ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു;
എെന്റ കണ്ണ് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ രാജാവിെന കണ്ടുവേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 6അേപ്പാൾ സാറാഫുകളിൽ ഒരുത്തൻ യാഗപീഠത്തിൽ
നിന്ന് െകാടിൽ*െകാണ്ട് ഒരു തീക്കനൽ എടുത്തു കയ്യിൽ പിടിച്ച െകാണ്ട്
എെന്റ അടുക്കൽ പറന്നുവന്നു, 7 അത് എെന്റ വായ്ക്കു െതാടുവിച്ച :
“ഇതാ, ഇതു നിെന്റ അധരങ്ങെള െതാട്ടതിനാൽ നിെന്റ അകൃത്യം

‡ 5. 30 അതിെന്റ േമഘങ്ങളിൽ െവളിച്ചം ഇരുണ്ടുേപാകും േമഘങ്ങളാൽ െവളിച്ചം ഇരുണ്ടുേപാകും
എന്നുമാകാം. * 6. 6 െകാടിൽചവണഎന്ന് മെറ്റാരു േപര.്
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നീങ്ങി നിെന്റ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
8 അനന്തരം “ഞാൻ ആെര അയയ്േക്കണ്ടു? ആര് നമുക്കുേവണ്ടി
േപാകും?” എന്നു േചാദിക്കുന്ന കർത്താവിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടിട്ട്: “അടിയൻ
ഇതാ അടിയെന അയയ്േക്കണേമ” എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. 9അേപ്പാൾ
അവൻ അരുളിെച്ചയ്തത:് “നീ െചന്ന,് ഈ ജനേത്താടു പറേയണ്ടത:്
‘നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ം േകട്ടിട്ട ം തിരിച്ചറിയുകയില്ല; നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട ം കണ്ടിട്ട ം
്രഗഹിക്കുകയുമില്ല.’ 10ഈജനം കണ്ണ െകാണ്ട് കാണുകേയാ െചവിെകാണ്ട്
േകൾക്കുകേയാ ഹൃദയംെകാണ്ട് ്രഗഹിക്കുകേയാ മനസ്സ തിരിഞ്ഞു
സൗഖ്യം ്രപാപിക്കുകേയാ െചയ്യാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന് അങ്ങ് അവരുെട
ഹൃദയം തടിപ്പിക്കുകയും അവരുെട െചവി മന്ദമാക്കുകയും അവരുെട
കണ്ണ് അടച്ച കളയുകയും െചയ്യ ക”. 11 “കർത്താേവ, എ്രതേത്താളം?”
എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചതിന് യേഹാവ: “പട്ടണങ്ങൾ നിവാസികളില്ലാെതയും
വീടുകൾ ആളില്ലാെതയും ശൂന്യമായി േദശം തീെര പാഴായിേപ്പാവുകയും
12 യേഹാവ മനുഷ്യെര ദൂരത്ത് അകറ്റിയിട്ട് േദശത്തിെന്റ നടുവിൽ വലിയ
ഒരു നിർജ്ജന്രപേദശം ഉണ്ടാവുകയും െചയ്യ േവാളം തെന്ന”എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 13 “അതിൽ പത്തിൽ ഒരംശം എങ്കിലും േശഷിച്ചാൽ അത്
വീണ്ടും നാശത്തിന് ഇരയായിത്തീരും; എങ്കിലും കരിമരവും കരുേവലകവും
െവട്ടിയിട്ടാൽ അവയുെട കുറ്റി േശഷിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല വിശുദ്ധസന്തതി
ഒരു കുറ്റിയായി േശഷിക്കും”.

7
1 ഉസ്സീയാവിെന്റ മകനായ േയാഥാമിെന്റ മകനായി െയഹൂദാ
രാജാവായ ആഹാസിെന്റ കാലത്ത് അരാമ്യരാജാവായ െരസീനും
െരമല്യാവിെന്റ മകനായി യി്രസാേയൽ രാജാവായ േപക്കഹും
െയരൂശേലമിെന്റ േനെര യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ പുറെപ്പട്ട വന്നു; അതിെന
പിടിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലതാനും. 2 “അരാം എ്രഫയീമിേനാടു*
േയാജിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു ദാവീദുഗൃഹത്തിനു അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ
അവെന്റ ഹൃദയവും അവെന്റ ജനത്തിെന്റ ഹൃദയവും കാട്ടിെല
വൃക്ഷങ്ങൾ കാറ്റ െകാണ്ട് ഉലയും േപാെല ഉലഞ്ഞുേപായി. 3 അേപ്പാൾ
യേഹാവ െയശയ്യാേവാട് അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ: “നീയും
നിെന്റ മകൻ െശയാർ-യാശൂബും അലക്കുകാരെന്റ വയലിേലക്കുള്ള
്രപധാനപാതക്കരികിൽ േമെലക്കുളത്തിെന്റ നീർപാത്തിയുെട അറ്റത്ത്
ആഹാസിെന എതിേരല്ക്കുവാൻ െചന്ന് അവേനാട് പറേയണ്ടത:്
4 ‘സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക: സാവധാനമായിരിക്കുക; പുകയുന്ന ഈ രണ്ടു
കഷണം തീെക്കാള്ളി†നിമിത്തം,അരാമിെന്റയും െരസീെന്റയും െരമല്യാവിൻ
മകെന്റയും ഉ്രഗേകാപംനിമിത്തം നീ ഭയെപ്പടരുത;് നിെന്റ ൈധര്യം
ക്ഷയിച്ച േപാകുകയുമരുത.് 5 നാം െയഹൂദയുെടേനെര െചന്ന് അതിെന
ഭയെപ്പടുത്തി മതിൽ ഇടിച്ച കടന്നു താെബയലിെന്റ മകെന അവിെട
രാജാവായി വാഴിക്കണം’ ” എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അരാമും എ്രഫയീമും
െരമല്യാവിെന്റ മകനും നിെന്റേനെര ദുരാേലാചന െചയ്യ കെകാണ്ടു
7 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അത്
സംഭവിക്കുകയില്ല, സാധിക്കുകയുമില്ല. 8 അരാമിനു തല‡ ദേമ്മെശക്;

* 7. 2 എ്രഫയീമിേനാടു യി്രസാേയലിെന്റവടേക്കരാജ്യം † 7. 4 െകാള്ളി വിറക് കഷണം. ‡ 7. 8
തലതലസ്ഥാനംഎന്നും ഉണ്ട.്
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ദേമ്മെശക്കിനു തല െരസീൻ അറുപത്തഞ്ചു വർഷത്തിനകം എ്രഫയീം
ജനമായിരിക്കാത്തവിധം തകർന്നുേപാകും. 9 എ്രഫയീമിനു തല ശമര്യ;
ശമര്യയ്ക്കു തല െരമല്യാവിെന്റ മകൻ; നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഇെല്ലങ്കിൽ
സ്ഥിരവാസവുമില്ല”. 10 യേഹാവ പിെന്നയും ആഹാസിേനാട:് 11 “നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവേയാടു താെഴ പാതാളത്തിേലാ മീെത ഉയരത്തിേലാ
ഒരുഅടയാളം േചാദിച്ച െകാള്ള ക”എന്നു കല്പിച്ചതിന്ആഹാസ്: 12 “ഞാൻ
േചാദിക്കുകയില്ല, യേഹാവെയ പരീക്ഷിക്കുകയും ഇല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
13അതിന് െയശയ്യാവ് പറഞ്ഞത:് “ദാവീദ് ഗൃഹേമ, േകൾക്കുവിൻ; മനുഷ്യെര
മുഷിപ്പിക്കുന്നതു േപാരാഞ്ഞിേട്ടാ നിങ്ങൾ എെന്റ ൈദവെത്തക്കൂെട
മുഷിപ്പിക്കുന്നത?് 14 അതുെകാണ്ട് കർത്താവ് തെന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
അടയാളം തരും: കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും;
അവന് ഇമ്മാനൂേവൽ എന്നു േപര് വിളിക്കും. 15 തിന്മ തള്ളി നന്മ
തിരെഞ്ഞടുക്കുവാൻ ്രപായമാകുംവെര അവൻ ൈതരും േതനുംെകാണ്ട്
ഉപജീവിക്കും. 16 തിന്മ തള്ളി നന്മ തിരെഞ്ഞടുക്കുവാൻ ബാലനു
്രപായമാകുംമുമ്പ,് നീ െവറുക്കുന്ന രണ്ടു രാജാക്കന്മാരുേടയും േദശം
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും. 17 യേഹാവ നിെന്റേമലും നിെന്റ ജനത്തിേന്മലും
നിെന്റ പിതൃഭവനത്തിേന്മലും എ്രഫയീം െയഹൂദെയ വിട്ട പിരിഞ്ഞ
നാൾമുതൽവന്നിട്ടില്ലാത്തഒരുകാലംവരുത്തും;അശ്ശ ർരാജാവിെനത്തെന്ന.

18 ആ നാളിൽ യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിെല നദികള െട അറ്റത്തുനിന്നു
ഈച്ചെയയും അശ്ശ ർേദശത്തുനിന്നു േതനീച്ചെയയും ചൂളമടിച്ച വിളിക്കും.
19 അവ ഒെക്കയും വന്നു ശൂന്യമായ താഴ്വരകളിലും പാറപ്പിളർപ്പ കളിലും
എല്ലാമുൾപടർപ്പ കളിലും എല്ലാ േമച്ചൽപുറങ്ങളിലും പറ്റ ം 20ആ നാളിൽ
കർത്താവ് നദിക്ക്അക്കെരനിന്നുകൂലിക്ക്വാങ്ങിയക്ഷൗരക്കത്തിെകാണ്ട,്
അശ്ശ ർരാജാവിെനെക്കാണ്ടുതെന്ന, തലയും കാലും ക്ഷൗരം െചയ്യ ം;അത്
താടിയും കൂടി നീക്കും. 21ആ നാളിൽ ഒരുവൻ ഒരു പശുക്കിടാവിെനയും
രണ്ട് ആടിെനയും വളർത്തും. 22 അവെയ കറന്നു കിട്ട ന്ന പാലിെന്റ
െപരുപ്പംെകാണ്ട് അവൻ ൈതരു തെന്ന ഭക്ഷിക്കും; േദശത്തു
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നഏവരുെടയുംആഹാരംൈതരും േതനുംആയിരിക്കും.

23ആനാളിൽആയിരം െവള്ളിക്കാശു§വിലയുള്ളആയിരം മുന്തിരിവള്ളി
ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലെമല്ലാം മുള്ള കള ം മുൾെച്ചടികള ം പിടിച്ച കിടക്കും.
24 േദശെമല്ലാം മുള്ള കള ം മുൾെച്ചടികള ം പിടിച്ച കിടക്കുന്നതിനാൽ
മനുഷ്യർ അമ്പും വില്ല ം എടുത്തുെകാണ്ട് മാ്രതേമ അവിേടക്കു
െചല്ല കയുള്ള . 25 തൂമ്പാെകാണ്ടു കിളച്ച വന്ന എല്ലാമലകളിലും
മുള്ള കള ം മുൾെച്ചടികള ം േപടിച്ചിട്ട് ആരും േപാവുകയില്ല;അത് കാളകെള
അഴിച്ച വിടുവാനുംആടുകൾചവിട്ടിക്കളയുവാനുമുള്ളഇടമാകും”.

8
1 യേഹാവ എേന്നാട് കല്പിച്ചത:് “നീ ഒരു വലിയ പലക എടുത്ത,്
സാമാന്യഅക്ഷരത്തിൽ: മേഹർ-ശാലാൽ *ഹാശ-്ബസ†് എന്ന്
എഴുതുക. 2 ഞാൻ ഊരീയാപുേരാഹിതെനയും െയെബെരഖ്യാവിെന്റ
മകനായ െസഖര്യാെവയും എനിക്ക് വിശ്വസ്തസാക്ഷികളാക്കി
വയ്ക്കും”. 3 ഞാൻ ്രപവാചകിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു; അവൾ
§ 7. 23 ആയിരം െവള്ളിക്കാശു 11. 5കിേലാ്രഗാം െവള്ളി * 8. 1 മേഹർ-ശാലാൽക്ഷണത്തില ്
െകാള്ളയടിക്കുക † 8. 1 ഹാശ-്ബസ് ഇരെയ െകാള്ളയടിക്കുക
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ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . യേഹാവ എേന്നാട:് “അവന്
മേഹർ-ശാലാൽ ഹാശ-്ബസ് എന്നു േപര് വിളിക്കുക; 4 ഈ കുട്ടിക്ക്
‘അപ്പാ, അേമ്മ’ എന്നു വിളിക്കുവാൻ ്രപായമാകുംമുമ്പ് ദേമ്മെശക്കിെല
ധനവും ശമര്യയിെല െകാള്ളയും അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ അടുക്കേലക്ക്
എടുത്തുെകാണ്ടുേപാകും” എന്നരുളിെച്ചയ്തു. 5 യേഹാവ പിെന്നയും
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ: 6 “ഈജനം സാവധാനേത്താെട
ഒഴുകുന്ന ശീേലാഹാെവള്ളെത്ത നിരസിച്ച െരസീനിലും െരമല്യാവിന ്െറ
മകനിലും സേന്താഷിക്കുന്നതുെകാണ്ട,് 7 അതുകാരണത്താൽ തെന്ന,
യേഹാവ നദിയിെല ബലേമറിയ െപരുെവള്ളെത്ത, അശ്ശ ർരാജാവിെനയും
അവെന്റ സകലമഹത്ത്വെത്തയും തെന്ന, അവരുെട േമൽ വരുത്തും;
അത് അതിെന്റ എല്ലാേതാടുകളിലും െപാങ്ങി അതിെന്റ എല്ലാകരകെളയും
കവിെഞ്ഞാഴുകും. 8 അത് െയഹൂദായിേലക്കു കടന്നു കവിെഞ്ഞാഴുകി
കഴുേത്താളം എത്തും; അതിെന്റ വിടർന്ന ചിറക,് ഇമ്മാനൂേവേല, നിെന്റ
േദശത്തിെന്റവിസ ്തൃതിെയ മൂടും”.

9 ജനതകേള, കലഹിക്കുവിൻ; തകർന്നുേപാകുവിൻ! സകല
ദൂരരാജ്യക്കാരുമായുള്ളവേര, ്രശദ്ധിച്ച െകാള്ള വിൻ; അര
െകട്ടിെക്കാള്ള വിൻ; തകർന്നുേപാകുവിൻ. അര െകട്ടിെക്കാള്ള വിൻ,
തകർന്നുേപാകുവിൻ. 10 കൂടി ആേലാചിച്ച െകാള്ള വിൻ; അത്
നിഷ്ഫലമായിത്തീരും; കാര്യം പറഞ്ഞുറക്കുവിൻ;അത് നിലനില് ക്കുകയില്ല;
ൈദവം ഞങ്ങേളാടുകൂടി ഉണ്ട്. 11 യേഹാവ ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ട്
എെന്ന പിടിച്ച് എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തു; ഞാൻഈ ജനത്തിെന്റ വഴിയിൽ
നടക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തന്നത് എെന്തന്നാൽ:
12 “ഈ ജനം കൂട്ട െകട്ട് എന്നു പറയുന്നതിെനല്ലാം കൂട്ട െകട്ട് എന്നു
നിങ്ങൾ പറയരുത;് അവർ ഭയെപ്പടുന്നതിെന നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടരുത,്
്രഭമിച്ച േപാകുകയുമരുത.് 13 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ശുദ്ധിഉള്ളവനും
ബഹുമാനിക്കെപ്പടുന്നവനും ആകെട്ട; അവിടുന്ന് തെന്ന നിങ്ങള െട
ഭയവും നിങ്ങള െട ഭീതിയും ആയിരിക്കെട്ട. 14 എന്നാൽ അവൻ ഒരു
വിശുദ്ധമന്ദിരമായിരിക്കും; എങ്കിലും യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിനു രണ്ടിനും‡
അവൻ ഒരു ഇടർച്ചക്കല്ല ം തടങ്ങൽപാറയും െയരൂശേലം നിവാസികൾക്ക്
ഒരു കുടുക്കും െകണിയും ആയിരിക്കും. 15 പലരും അതിേന്മൽ തട്ടിവീണു
തകർന്നുേപാവുകയും െകണിയിൽകുടുങ്ങി പിടിെപടുകയും െചയ്യ ം”.

16 സാക്ഷ്യം െപാതിഞ്ഞുെകട്ട ക§; എെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട ഇടയിൽ
ഉപേദശം മു്രദയിട്ട െവക്കുക. 17 ഞാേനാ യാേക്കാബ് ഗൃഹത്തിന്
തെന്റ മുഖം മറച്ച കളഞ്ഞ യേഹാവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും
്രപത്യാശിക്കുകയും െചയ്യ ം. 18 ഇതാ, ഞാനും യേഹാവ എനിക്ക് തന്ന
മക്കള ം സീേയാൻ പർവ്വതത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയാൽ യി്രസാേയലിൽ അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
ആയിരിക്കുന്നു. 19 “െവളിച്ചപ്പാടന്മാേരാട് ചിലയ്ക്കുകയും ജപിക്കുകയും
െചയ്യന്നവരായ ലക്ഷണവാദികേളാടും അരുളപ്പാട് േചാദിക്കുവിൻ” എന്ന്
അവർനിങ്ങേളാടുപറയുന്നുെവങ്കിൽ - “ജനംഅവരുെടൈദവേത്താടല്ലേയാ
േചാദിേക്കണ്ടത്? ജീവനുള്ളവർക്കുേവണ്ടി മരിച്ചവേരാേടാ േചാദിേക്കണ്ടത്?

‡ 8. 14 യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിനുരണ്ടിനുംയി്രസാേയലുംെയഹൂദ്യയും § 8. 16 െപാതിഞ്ഞുെകട്ട ക
ഒരു ചുരുള ്ചുരുട്ടിയതിനു േശഷം െകട്ടി വയ്ക്കുന്ന രീതി. ഈ ഭാഗത്ത് െയശയ്യാവിെന്റ ആദ്യകാല
എഴുത്തുകളായിരിക്കാംസൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
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20 ഉപേദശത്തിനും സാക്ഷ്യത്തിനും വരുവിൻ!” അവർ ഈ വാക്കുേപാെല
പറയുന്നിെല്ലങ്കിൽ - അവർക്ക് അരുേണാദയം ഉണ്ടാവുകയില്ല. 21അവർ
ഏറ്റവും വലഞ്ഞും വിശന്നും േദശത്തുകൂടി കടന്നുേപാകും; അവർക്ക്
വിശക്കുേമ്പാൾഅവർ േകാപാകുലരായി മുഖം േമേലാട്ട യർത്തിഅവരുെട
രാജാവിെനയും അവരുെട ൈദവെത്തയും ശപിക്കും. 22അവർ ഭൂമിയിൽ
േനാക്കുേമ്പാൾകഷ്ടതയുംഅന്ധകാരവുംസങ്കടമുള്ളതിമിരവും*കാണും;
കൂരിരുട്ടിേലക്ക്അവെരതള്ളിക്കളയും.

9
1 എന്നാൽ കഷ്ടതയിൽ ഇരുന്ന േദശത്തിന് തിമിരം* നില് ക്കുകയില്ല;
പണ്ട് അവിടുന്ന് െസബൂലൂൻേദശത്തിനും നഫ്താലിേദശത്തിനും
അപമാനം വരുത്തിെയങ്കിലും പിന്നേത്തതിൽ അവിടുന്ന് കടൽവഴിയായി
േയാർദ്ദാനക്കെരയുള്ള ജാതികള െട ഗലീലയിൽ മഹത്ത്വം വരുത്തും.
2 ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം വലിെയാരു െവളിച്ചം കണ്ടു; മരണനിഴലിെന്റ
േദശത്തു വസിച്ചവരുെട േമൽ ്രപകാശം േശാഭിച്ച . 3 അവിടുന്ന്
ജനതെയ െപരുക്കുന്നു; അവരുെട ആനന്ദെത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു;
അവർ അവിടുെത്ത സന്നിധിയിൽ സേന്താഷിക്കുന്ന സേന്താഷം
െകായ്ത്തുകാലത്തിെല സേന്താഷംേപാെലയും െകാള്ളപങ്കിടുേമ്പാൾ
ആനന്ദിക്കുന്നതു†േപാെലയും ആകുന്നു. 4 അവൻ ചുമക്കുന്ന നുകവും
അവെന്റ ചുമലിെല േകാലും അവെന ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവെന്റ വടിയും
മിദ്യാെന്റ നാളിെലേപ്പാെലഅവിടുന്ന് ഒടിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5 ഒച്ചേയാെട
ചവിട്ടി നടക്കുന്ന േയാദ്ധാവിെന്റ െചരിെപ്പാെക്കയും രക്തംപുരണ്ട
വസ്്രതവും വിറകുേപാെല തീക്ക് ഇരയായിത്തീരും. 6 നമുക്ക് ഒരു ശിശു
ജനിച്ചിരിക്കുന്നു; നമുക്ക് ഒരു മകൻ നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ആധിപത്യം
അവെന്റ േതാളിൽ ഇരിക്കും; അവന് അത്ഭുതമ്രന്തി, വീരനാം ൈദവം,
നിത്യപിതാവ,് സമാധാന്രപഭു എന്നു േപര് വിളിക്കെപ്പടും. 7 അവെന്റ
ആധിപത്യത്തിെന്റ വർദ്ധനയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും അവസാനം
ഉണ്ടാവുകയില്ല; ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിലും അവെന്റ രാജത്വത്തിലും
ഇന്നുമുതൽഎെന്നേന്നക്കും അവൻഅതിെന ന്യായേത്താടും നീതിേയാടും
കൂടി സ്ഥാപിച്ച നിലനിർത്തും; ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട തീക്ഷ്ണത
അതിെന നിവർത്തിക്കും. 8 കർത്താവ് യാേക്കാബിൽ ഒരു വചനം
അയച്ച ; അത് യി്രസാേയലിേന്മൽ വീണും ഇരിക്കുന്നു. 9 “ഇഷ്ടികകൾ
വീണുേപായിഎങ്കിലുംഞങ്ങൾെവട്ട കല്ല െകാണ്ടുപണിയും;കാട്ടത്തികെള
െവട്ടിക്കളഞ്ഞു എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവയ്ക്കു പകരം േദവദാരുക്കെള
നട്ട െകാള്ള ം” 10എന്നിങ്ങെനഅഹങ്കാരേത്താടുംഹൃദയഗർവ്വേത്താടുംകൂടി
പറയുന്ന എ്രഫയീമും ശമര്യനിവാസികള മായ ജനെമല്ലാം അത് അറിയും.
11 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ െരസീെന്റ ൈവരികെള അവെന്റേനെര
ഉയർത്തി, അവെന്റ ശ്രതുക്കെള ഇളക്കിവിട്ടിരിക്കുന്നു. 12 അരാമ്യർ
കിഴക്കും െഫലിസ്ത്യർ പടിഞ്ഞാറും തെന്ന; അവർ യി്രസാേയലിെന വായ്
പിളർന്നു വിഴുങ്ങിക്കളയും. ഇെതല്ലാംെകാണ്ടും അവിടുെത്ത േകാപം
അടങ്ങാെത അവിടുെത്ത ൈക ഇനിയും നീട്ടിയിരിക്കും. 13എന്നിട്ട ം ജനം
അവെര അടിക്കുന്ന ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് തിരിയുന്നില്ല; ൈസന്യങ്ങള െട

* 8. 22 സങ്കടമുള്ളതിമിരവും കഠിനേവദനയുെട ഇരുള ം എന്നുമാകാം. * 9. 1 തിമിരം മങ്ങൽ
എന്നുമാകാം. † 9. 3 ആനന്ദിക്കുന്നതുആന്ദിക്കുന്നവെരേപാെലയുംഎന്നുമാകാം.
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യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നതുമില്ല. 14 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ
യി്രസാേയലിൽനിന്നു തലയും വാലും പനമ്പട്ടയും േപാട്ടപ്പ ല്ല ം ഒരു
ദിവസത്തിൽ തെന്ന േഛദിച്ച കളയും. 15 മൂപ്പനും മാന്യപുരുഷനും തെന്ന
തല; അസത്യം ഉപേദശിക്കുന്ന ്രപവാചകൻ തെന്ന വാൽ. 16ഈജനെത്ത
നടത്തുന്നവർ അവെര െതറ്റിച്ച കളയുന്നു; അവരാൽ നടത്തെപ്പടുന്നവർ
നശിച്ച േപാകുന്നു. 17അതുെകാണ്ട് കർത്താവ് അവരുെട യൗവനക്കാരിൽ
സേന്താഷിക്കുകയില്ല; അവരുെട അനാഥന്മാേരാടും വിധവമാേരാടും
അവിടുേത്തക്കു കരുണ േതാന്നുകയുമില്ല; എല്ലാവരും വഷളന്മാരും
ദുഷ്കർമ്മികള ം ആകുന്നു; എല്ലാ വായും ബുദ്ധിേകട് സംസാരിക്കുന്നു.
ഇത് എല്ലാംെകാണ്ടും അവിടുെത്ത േകാപം അടങ്ങാെത അവിടുെത്ത
ൈക ഇനിയും നീട്ടിയിരിക്കും. 18 ദുഷ്ടത തീേപാെല ജ്വലിക്കുന്നു; അത്
മുൾെച്ചടികള ം മുള്ള കള ം ദഹിപ്പിക്കുന്നു; വനത്തിെല കുറ്റിക്കാടുകളിൽ
കത്തുന്നു; പുകത്തൂണുകളായി ഉരുണ്ടുയരുന്നു. 19 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട േകാപംനിമിത്തം േദശം ദഹിച്ച േപായിരിക്കുന്നു;
ജനവും തീയ്ക്ക് ഇരയായിരിക്കുന്നു; ഒരുത്തനും തെന്റ സേഹാദരെന
ആദരിക്കുന്നില്ല. 20 ഒരുവൻ വലത്തുഭാഗം കടിച്ച പറിച്ചിട്ട ം വിശന്നിരിക്കും;
ഇടത്തുഭാഗവും തിന്നും; തൃപ്തിവരുകയുമില്ല; ഓേരാരുത്തൻഅവനവെന്റ
കുഞ്ഞുങ്ങള െട മാംസം തിന്നുകളയുന്നു. 21 മനെശ്ശ എ്രഫയീമിെനയും
എ്രഫയീം മനെശ്ശെയയും തെന്ന; അവർ ഇരുവരും െയഹൂദാക്കു
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. ഇെതല്ലാംെകാണ്ടും അവിടുെത്ത േകാപം
അടങ്ങാെതഅവിടുെത്തൈകഇനിയും നീട്ടിയിരിക്കും.

10
1 ദരി്രദന്മാരുെട ന്യായം മറിച്ച കളയുവാനും എെന്റ ജനത്തിെല
എളിയവരുെട അവകാശം ഇല്ലാതാക്കുവാനും വിധവമാർ
അവർക്ക് െകാള്ളയായിത്തീരുവാനും അനാഥന്മാെര അവർക്ക്
ഇരയാക്കുവാനും തക്കവിധം 2 നീതിെകട്ട ചട്ടം നിയമിക്കുന്നവർക്കും
അനർത്ഥം എഴുതിവയ്ക്കുന്ന എഴുത്തുകാർക്കും അേയ്യാ കഷ്ടം!
3സന്ദർശനദിവസത്തിലും ദൂരത്തുനിന്ന് വരുന്ന വിനാശത്തിങ്കലും നിങ്ങൾ
എന്ത് െചയ്യ ം? സഹായത്തിനായിട്ട നിങ്ങൾ ആരുെട അടുക്കൽ
ഓടിേപ്പാകും? നിങ്ങള െടമഹത്ത്വംനിങ്ങൾഎവിെടവച്ച െകാള്ള ം? 4അവർ
ബദ്ധന്മാരുെട കീഴിൽ കുനിയുകയും െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട കീഴിൽ വീഴുകയും
െചയ്യ കേയയുള്ള . ഇെതല്ലാംെകാണ്ടും അവിടുെത്ത േകാപം അടങ്ങാെത
അവിടുെത്തൈകഇനിയും നീട്ടിയിരിക്കും.

5 “എെന്റ േകാപത്തിെന്റ േകാലായ അശ്ശ രിന് അേയ്യാ കഷ്ടം!
അവരുെട ൈകയിെല വടി എെന്റ േ്രകാധം ആകുന്നു. 6ഞാൻ അവെന
അശുദ്ധമായ ഒരു ജനതക്കു േനെര അയയ്ക്കും; എെന്റ േ്രകാധം
വഹിക്കുന്ന ജനത്തിനു വിേരാധമായി ഞാൻ അവന് കല്പന െകാടുക്കും;
അവെര െകാള്ളയിടുവാനും കവർച്ച െചയ്യ വാനും െതരുവീഥിയിെല
െചളിെയേപ്പാെല ചവിട്ടിക്കളയുവാനും തെന്ന. 7അശ്ശ േരാ അങ്ങെനയല്ല
നിരൂപിക്കുന്നത;് തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങെനയല്ല വിചാരിക്കുന്നത;്
നശിപ്പിക്കുവാനും അേനകം ജനതകെള േഛദിച്ച കളയുവാനുമാകുന്നു
അവെന്റ താത്പര്യം. 8അവൻ പറയുന്നത:് ‘എെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ ഒെക്കയും
രാജാക്കന്മാരല്ലേയാ? 9കല്േനാകർെക്കമീശിെനേപ്പാെലയല്ലേയാ?ഹമാത്ത്
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അർപ്പാദിെനേപ്പാെലയല്ലേയാ? ശമര്യ ദേമ്മെശക്കിെനേപ്പാെലയല്ലേയാ?
10 െയരൂശേലമിലും ശമര്യയിലും ഉള്ളവെയക്കാൾ വിേശഷമായ
ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മിഥ്യാമൂർത്തികള െട രാജ്യങ്ങെള എെന്റ
ൈക എത്തിപ്പിടിച്ചിരിെക്ക, 11 ഞാൻ ശമര്യേയാടും അതിെല
മിഥ്യാമൂർത്തികേളാടും െചയ്തതുേപാെല ഞാൻ െയരൂശേലമിേനാടും
അതിെലവി്രഗഹങ്ങേളാടും െചയ്യ കയില്ലേയാ?’ ”

12അതുെകാണ്ട് കർത്താവ് സീേയാൻ പർവ്വതത്തിലും െയരൂശേലമിലും
തെന്റ ്രപവൃത്തിെയല്ലാം തീർത്തേശഷം, “ഞാൻ അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ
അഹങ്കാരമുള്ള ഹൃദയത്തിെന്റ ഫലെത്തയും അവെന്റ ഉന്നതഭാവത്തിെന്റ
മഹിമെയയും സന്ദർശിക്കും. 13 ‘എെന്റ ൈകയുെട ശക്തിെകാണ്ടും
എെന്റ ജ്ഞാനംെകാണ്ടും ഞാൻ ഇതു െചയ്തു; ഞാൻ ബുദ്ധിമാൻ;
ഞാൻ ജനതകള െട അതിരുകെള മാറ്റ കയും അവരുെട ഭണ്ഡാരങ്ങെള
കവർന്നുകളയുകയും പരാ്രകമിെയേപ്പാെല* സിംഹാസനസ്ഥന്മാെര
താഴ്ത്തുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. 14എെന്റ ൈക ജനതകള െട ധനെത്ത
ഒരു പക്ഷിക്കൂടിെനേപ്പാെല എത്തിപ്പിടിച്ച ; ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞ മുട്ടകെള
േശഖരിക്കുന്നതുേപാെല, ഞാൻ സർവ്വഭൂമിെയയും കൂട്ടിേച്ചർത്തു; ചിറക്
അനക്കുകേയാ ചുണ്ടു തുറക്കുകേയാ ചിലയ്ക്കുകേയാ െചയ്യ വാൻ ഒന്നും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല’ എന്ന് അവൻ പറയുന്നുവേല്ലാ”. 15 െവട്ട ന്നവേനാടു
േകാടാലി വമ്പു പറയുേമാ? അറുക്കുന്നവേനാട് ഈർച്ചവാൾ വലിപ്പം
കാട്ട േമാ? അേതാ, വടിപിടിക്കുന്നവെന വടി െപാക്കുന്നതുേപാെലയും
മരമല്ലാത്തവെന േകാൽ ഉയർത്തുന്നതുേപാെലയും ആകുന്നു.
16 അതുെകാണ്ട് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ് അവെന്റ
തടിച്ച െകാഴുത്തവരുെട ഇടയിൽ ക്ഷയം അയയ്ക്കും; അവെന്റ
മഹത്ത്വത്തിൻ കീഴിൽ തീ കത്തുംേപാെല ഒന്ന് കത്തും. 17യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവം ഒരു തീയായും അവെന്റ പരിശുദ്ധൻ ഒരു ജ്വാലയായും
ഇരിക്കും; അത് കത്തി, ഒരു ദിവസംെകാണ്ട് അവെന്റ മുള്ള കള ം
മുൾെച്ചടികള ം ദഹിപ്പിച്ച കളയും. 18 അവൻ അവെന്റ കാടിെന്റയും
േതാട്ടത്തിെന്റയും മഹത്ത്വെത്ത േദഹിേദഹവുമായി നശിപ്പിക്കും; അത്
ഒരു േരാഗി ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നത് േപാെലയിരിക്കും. 19അവെന്റ കാട്ടിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ ചുരുക്കം ആയിരിക്കും; ഒരു ബാലന്
അവെയ എണ്ണി എഴുതാം. 20ആ നാളിൽ യി്രസാേയലിൽ േശഷിച്ചവരും
യാേക്കാബ് ഗൃഹത്തിെല രക്ഷിതഗണവും അവെര അടിച്ചവെന†
ഇനി ആ്രശയിക്കാെത, യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനായ യേഹാവെയ
പരമാർത്ഥമായി ആ്രശയിക്കും. 21 ഒരു േശഷിപ്പ മടങ്ങിവരും (െശയാർ-
യാശൂബ്); യാേക്കാബിെന്റ േശഷിപ്പ വീരനാം ൈദവത്തിങ്കേലക്ക്
മടങ്ങിവരും. 22യി്രസാേയേല, നിെന്റ ജനം കടല്ക്കരയിെല മണൽേപാെല
ആയിരുന്നാലും അതിൽ ഒരു േശഷിപ്പ മാ്രതം മടങ്ങിവരും; നീതി
കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന സംഹാരം നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 23 എങ്ങെന
എന്നാൽ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ് സർവ്വഭൂമിയുെടയും
മദ്ധ്യത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട സംഹാരം വരുത്തും. 24 അതുെകാണ്ട്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“സീേയാനിൽ വസിക്കുന്ന എെന്റ ജനേമ, അശ്ശ ർ വടിെകാണ്ടു നിെന്ന

* 10. 13 പരാ്രകമിെയേപ്പാെലകാളക്കൂറ്റെനേപ്പാെല † 10. 20 അശൂര് രാജാവ്
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അടിക്കുകയും മി്രസയീമിെല രീതിയിൽ നിെന്റേനെര ചൂരൽ ഓങ്ങുകയും
െചയ്താലും നീഅവെന ഭയെപ്പടണ്ടാ. 25ഇനിഅല്പസമയം കഴിഞ്ഞ്എെന്റ
േ്രകാധവും അവരുെട സംഹാരേത്താെട എെന്റ േകാപവും തീർന്നുേപാകും”.
26ഓേറബ്പാറയ്ക്കരികിൽവച്ചള്ളമിദ്യാന് െറസംഹാരത്തിൽഎന്നേപാെല
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവഅവെന്റേനെര ഒരു ചമ്മട്ടി െപാക്കും;അവിടുന്ന്
തെന്റവടിസമു്രദത്തിേന്മൽനീട്ട ം; മി്രസയീമിൽെചയ്തതുേപാെലഅതിെന
ഓങ്ങും. 27ആ നാളിൽ അവെന്റ ചുമട് നിെന്റ േതാളിൽനിന്നും അവെന്റ
നുകംനിെന്റകഴുത്തിൽനിന്നുംനീങ്ങിേപ്പാകും;അഭിേഷകൈതലം‡നിമിത്തം
നുകം തകർന്നുേപാകും. 28അവൻഅയ്യാത്തിൽ എത്തി, മിേ്രഗാനിൽകൂടി
കടന്നു; മിക്മാശിൽ തെന്റ പടേക്കാപ്പ വച്ചിരിക്കുന്നു. 29 അവർ ചുരം
കടന്നു; േഗബയിൽ രാ്രതിപാർത്തു; രാമ നടുങ്ങുന്നു; െശൗലിെന്റ ഗിെബയാ
ഓടിേപ്പായി. 30 ഗല്ലീംപു്രതീ, ഉറെക്ക നിലവിളിക്കുക; ലേയേശ, ്രശദ്ധിച്ച
േകൾക്കുക; അനാേഥാേത്ത, ഉത്തരം പറയുക. 31 മദ്േമനാ പലായനം
െചയ്യന്നു; െഗബീംനിവാസികൾ രക്ഷക്കായി ഓടുന്നു. 32 ഇന്ന് അവൻ
േനാബിൽ താമസിക്കും; െയരൂശേലംഗിരിയായ സീേയാൻപു്രതിയുെട
പർവ്വതത്തിെന്റ േനെര അവൻ ൈക കുലുക്കുന്നു. 33 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയായ കർത്താവ് ശിഖരങ്ങെള ഭയങ്കരമായി മുറിച്ച കളയും;
െപാക്കത്തിൽ വളർന്നവെയ അവൻ െവട്ടിയിടുകയും ഉയർന്നവെയ
താഴ്ത്തുകയും െചയ്യ ം. 34 അവൻ വനത്തിെല കുറ്റിക്കാടുകെള
ഇരിമ്പായുധംെകാണ്ടു െവട്ടിക്കളയും; െലബാേനാനും സര ്വ്വശക്തെന്റ
കയ്യാൽവീണുേപാകും.

11
1 എന്നാൽ യിശ്ശായിയുെട കുറ്റിയിൽനിന്ന് ഒരു മുള െപാട്ടി പുറെപ്പടും;
അവെന്റ േവരുകളിൽനിന്നുള്ള ഒരു ശിഖരം ഫലം കായിക്കും.
2അവെന്റേമൽയേഹാവയുെടആത്മാവ്ആവസിക്കും;ജ്ഞാനത്തിെന്റയും
വിേവകത്തിെന്റയും ആത്മാവ,് ആേലാചനയുെടയും ബലത്തിെന്റയും
ആത്മാവ,് പരിജ്ഞാനത്തിെന്റയും യേഹാവാഭക്തിയുെടയും
ആത്മാവുതെന്ന. 3അവെന്റ ആനന്ദം യേഹാവാഭക്തിയിൽ ആയിരിക്കും;
അവൻ കണ്ണ െകാണ്ട് കാണുന്നതുേപാെല ന്യായപാലനം െചയ്യ കയില്ല;
െചവിെകാണ്ട് േകൾക്കുന്നതുേപാെല വിധിക്കുകയുമില്ല. 4 അവൻ
ദരി്രദന്മാർക്ക് നീതിേയാെട ന്യായം പാലിച്ച െകാടുക്കുകയും േദശത്തിെല
സാധുക്കൾക്കു േനേരാെട വിധി കല്പിക്കുകയും െചയ്യ ം; തെന്റ വായ്
എന്ന വടിെകാണ്ട് അവൻ ഭൂമിെയ അടിക്കും; തെന്റ അധരങ്ങള െട
ശ്വാസംെകാണ്ടുദുഷ്ടെനെകാല്ല ം. 5നീതിഅവെന്റനടുെക്കട്ട ംവിശ്വസ്തത
അവെന്റ അരക്കച്ചയും ആയിരിക്കും. 6 െചന്നായ് കുഞ്ഞാടിേനാടുകൂടി
പാർക്കും; പുള്ളിപ്പ ലി േകാലാട്ട കുട്ടിേയാടുകൂടി കിടക്കും; പശുക്കിടാവും
ബാലസിംഹവും തടിപ്പിച്ച മൃഗവും ഒരുമിച്ച വസിക്കും; ഒരു െചറിയ
കുട്ടി അവെയ നടത്തും. 7 പശു കരടിേയാടുകൂടി േമയും; അവയുെട
കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച കിടക്കും; സിംഹം കാള എന്നേപാെല ൈവേക്കാൽ
തിന്നും. 8 മുലകുടിക്കുന്ന ശിശു സർപ്പത്തിെന്റ മാളത്തിനു മുകളിൽ
കളിക്കും; മുലകുടി മാറിയ ൈപതൽ അണലിയുെട െപാത്തിൽ

‡ 10. 27 അഭിേഷകൈതലം പുഷ്ടിനിമിത്തംഎന്ന് മലയാളംൈബബിളിൽകാണുന്നു.



െയശയ്യാവ് 11:9 1077 െയശയ്യാവ് 12:6

ൈക ഇടും. 9 സമു്രദം െവള്ളംെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഭൂമി യേഹാവയുെട പരിജ്ഞാനംെകാണ്ടു പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാൽ
എെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ എങ്ങും ഒരു േദാഷേമാ നാശേമാ
ആരും െചയ്യ കയില്ല. 10 ആ നാളിൽ വംശങ്ങൾക്കു െകാടിയായി
നില്ക്കുന്ന യിശ്ശായിേവരായവെന ജാതികൾ അേന്വഷിച്ച വരും; അവെന്റ
വി്രശാമസ്ഥലം മഹത്ത്വമുള്ളതായിരിക്കും. 11 ആ നാളിൽ കർത്താവ്
തെന്റ ജനത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന േശഷിപ്പിെന അശ്ശ രിൽനിന്നും
മി്രസയീമിൽനിന്നും പേ്രതാസിൽനിന്നും കൂശിൽനിന്നും ഏലാമിൽനിന്നും
ശിനാരിൽനിന്നും ഹമാത്തിൽനിന്നും സമു്രദത്തിെല ദ്വീപുകളിൽനിന്നും*
വീണ്ടുെകാള്ള വാൻ രണ്ടാം ്രപാവശ്യം ൈക നീട്ട ം. 12 അവൻ
ജനതകൾക്ക് ഒരു െകാടി ഉയർത്തി,യി്രസാേയലിെന്റ പുറത്താക്കെപ്പട്ടവെര
േചർക്കുകയും െയഹൂദായുെട ചിതറിേപ്പായവെര ഭൂമിയുെട നാല്
ദിക്കുകളിൽനിന്നും ഒന്നിച്ച കൂട്ട കയും െചയ്യ ം. 13 എ്രഫയീമിെന്റ
അസൂയ നീങ്ങിേപ്പാകും; െയഹൂദാെയ എതിരിടുന്നവർ േഛദിക്കെപ്പടും;
എ്രഫയീം െയഹൂദാേയാട് അസൂയെപ്പടുകയില്ല; െയഹൂദാ എ്രഫയീമിെന
അസഹ്യെപ്പടുത്തുകയുമില്ല. 14 അവർ പടിഞ്ഞാറു െഫലിസ്ത്യരുെട
മലഞ്ചരിവിേന്മൽ ചാടും; കിഴക്കുള്ളവെര ഒെക്കയും െകാള്ളയിടും;
ഏേദാമിേന്മലും േമാവാബിേന്മലും ൈകവയ്ക്കും; അേമ്മാന്യർ അവെര
അനുസരിക്കും. 15 യേഹാവ ഈജിപ്റ്റ കടലിെന്റ നാവിനു† ഉന്മൂലനാശം
വരുത്തും; അവിടുന്ന് ഉഷ്ണക്കാേറ്റാടുകൂടി നദിയുെട മീെത ൈക ഓങ്ങി
അതിെന അടിച്ച് ഏഴു ൈകവഴികളാക്കി മനുഷ്യെര െചരിപ്പ നനയാെത
കടക്കുമാറാക്കും. 16ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട നാളിൽ യി്രസാേയലിന്
ഉണ്ടായിരുന്നതുേപാെല, അശ്ശ രിൽനിന്ന് അവിടുെത്ത ജനത്തിൽ
േശഷിക്കുന്ന േശഷിപ്പിന് ഒരു ്രപധാനപാത‡ ഉണ്ടാകും.

12
1 ആ നാളിൽ നീ പറയുന്നത് എെന്തന്നാൽ: “യേഹാേവ, അവിടുന്ന്
എേന്നാട് േകാപിച്ച അവിടുെത്ത േകാപം മാറി, അവിടുന്ന് എെന്ന
ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ അവിടുേത്തക്കു സ്േതാ്രതം
െചയ്യന്നു. 2 ഇതാ, ൈദവം എെന്റ രക്ഷ; യേഹാവയായ യാഹ് എെന്റ
ബലവും എെന്റ ഗീതവും ആയിരിക്കുകെകാണ്ടും അവൻ എെന്റ
രക്ഷയായിത്തീർന്നിരിക്കുകെകാണ്ടും ഞാൻ ഭയെപ്പടാെത ആ്രശയിക്കും”.
3അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ സേന്താഷേത്താെട രക്ഷയുെട ഉറവുകളിൽനിന്നു
െവള്ളം േകാരും. 4 ആ നാളിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത:് “യേഹാവയ്ക്കു
സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ; അവിടുെത്ത നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുവിൻ;
ജനതകള െട ഇടയിൽ അവിടുെത്ത ്രപവൃത്തികെള അറിയിക്കുവിൻ;
അവിടുെത്ത നാമം ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു എന്നു ്രപസ്താവിക്കുവിൻ.
5 യേഹാവയ്ക്ക് കീർത്തനം െചയ്യ വിൻ; അവിടുന്ന് േ്രശഷ്ഠമായതു
െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇതു ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും ്രപസിദ്ധമായിവരെട്ട.
6 സീേയാൻ നിവാസികേള, യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധൈദവം നിങ്ങള െട
മദ്ധ്യത്തിൽവലിയവനായിരിക്കുകയാൽ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുവിൻ”.

* 11. 11 സമു്രദത്തിെല ദ്വീപുകളിൽനിന്നും പുരാതന ചരി്രതത്തില് സമു്രദത്തിെല ദ്വീപുകള ്എന്നത്
െകാണ്ട്അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത് ദൂെരയുള്ള രാജ്യങ്ങെളയാണ് † 11. 15 ഈജിപ്റ്റ കടലിെന്റ നാവിനു
ഈജിപ്തിെല കടലിടുക്ക് (ന്യ കിംഗ് െജയിംസ് േവർഷൻ). ‡ 11. 16 ്രപധാനപാതരാജപാത,
്രപധാനപാത, െപരുവഴി, ്രപധാനവഴി.
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13
1 ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാവ് ബാേബലിെനക്കുറിച്ച
ദർശിച്ച ്രപവാചകം: 2 െമാട്ടക്കുന്നിേന്മൽ െകാടി ഉയർത്തുവിൻ;
അവർ ്രപഭുക്കന്മാരുെട വാതിലുകൾക്കകത്തു കടേക്കണ്ടതിനു
ശബ്ദം ഉയർത്തി അവെര ൈകവീശി വിളിക്കുവിൻ. 3 ഞാൻ എെന്റ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവേരാടു കല്പിച്ച , എെന്റ ഔന്നത്യത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്ന
എെന്റ വീരന്മാെര ഞാൻ എെന്റ േകാപെത്ത നിവർത്തിേക്കണ്ടതിനു
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 ബഹുജനത്തിെന്റ േഘാഷംേപാെല പർവ്വതങ്ങളിൽ
പുരുഷാരത്തിെന്റ ഒരു േഘാഷം! കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനതകള െട
രാജ്യങ്ങള െട ആരവം! ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ യുദ്ധൈസന്യെത്ത
ഒന്നിച്ച കൂട്ട ന്നു. 5േദശെത്തമുഴുവനും നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൂരേദശത്തുനിന്നും
ആകാശത്തിെന്റ അറ്റത്തുനിന്നും യേഹാവയും അവെന്റ േകാപത്തിെന്റ
ആയുധങ്ങള ം വരുന്നു. 6 യേഹാവയുെട ന്യായവിധി ദിവസം
സമീപിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട് നിലവിളിക്കുവിൻ; അത് സർവ്വശക്തനിൽനിന്ന്
സർവ്വനാശംേപാെല വരുന്നു. 7 അതുെകാണ്ട് എല്ലാൈകകള ം
തളർന്നുേപാകും;സകലഹൃദയവും ഉരുകിേപ്പാകും. 8അവർ ്രഭമിച്ച േപാകും;
േവദനയും ദുഃഖവും അവർക്ക് പിടിെപടും; േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീെയേപ്പാെല
അവർ േവദനെപ്പടും; അവർ അേന്യാന്യം തുറിച്ച േനാക്കും; അവരുെട
മുഖം ജ്വലിച്ചിരിക്കും. 9 േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കുവാനും പാപികെള
അതിൽനിന്ന് മുടിച്ച കളയുവാനും യേഹാവയുെട ദിവസം ്രകൂരമായി
േ്രകാധേത്താടും അതിേകാപേത്താടും കൂടി വരുന്നു. 10ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങള ം നക്ഷ്രതസമൂഹങ്ങള ം ്രപകാശം തരുകയില്ല; സൂര്യൻ
ഉദയത്തിങ്കൽത്തെന്ന ഇരുണ്ടുേപാകും; ച്രന്ദൻ ്രപകാശം നല്കുകയുമില്ല.
11 ഞാൻ ഭൂതലെത്ത േദാഷംനിമിത്തവും ദുഷ്ടന്മാെര അവരുെട
അകൃത്യംനിമിത്തവും ശിക്ഷിക്കും; അഹങ്കാരികള െട ഗർവ്വെത്ത ഞാൻ
ഇല്ലാതാക്കും; ഉ്രഗന്മാരുെട നിഗളെത്ത താഴ്ത്തും. 12 ഞാൻ ഒരു
പുരുഷെന തങ്കെത്തക്കാള ം ഒരു മനുഷ്യെന ഓഫീർതങ്കെത്തക്കാള ം
വിരളമാക്കും. 13 അങ്ങെന ഞാൻ ആകാശെത്ത നടുങ്ങുമാറാക്കും;
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട േ്രകാധത്തിലുംഅവെന്റ ഉ്രഗേകാപത്തിെന്റ
നാളിലും ഭൂമി അതിെന്റ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇളകിേപ്പാകും; 14 ഓടിച്ച വിട്ട
ഇളമാനിെനേപ്പാെലയും ആരും കൂട്ടിേച്ചർക്കാത്ത ആടുകെളേപ്പാെലയും
അവർ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ജനത്തിെന്റ അടുക്കേലക്ക്
തിരിയും; ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ സ്വേദശത്തിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകും.
15 കണ്ടുകിട്ട ന്നവെന എല്ലാം കുത്തിെക്കാല്ല ം; പിടിെപടുന്നവെനല്ലാം
വാളാൽ വീഴും. 16 അവരുെട കൺമുമ്പിൽ അവരുെട ശിശുക്കെള
അടിച്ച തകർത്തുകളയും; അവരുെട വീടുകെള െകാള്ളയിടും;
അവരുെട ഭാര്യമാെര അപമാനിക്കും. 17 ഞാൻ േമദ്യെര അവർക്ക്
വിേരാധമായി ഉണർത്തും; അവർ െവള്ളിെയ കാര്യമാക്കുകയില്ല;
െപാന്നിൽഅവർക്ക് താത്പര്യവുമില്ല. 18അവരുെട വില്ല കൾ യുവാക്കെള
തകർത്തുകളയും; ഗർഭഫലേത്താട് അവർക്ക് കരുണ േതാന്നുകയില്ല;
ൈപതങ്ങെളയും അവർ ആദരിക്കുകയില്ല. 19 രാജ്യങ്ങള െട മഹത്ത്വവും
കൽദയരുെട ്രപശംസാലങ്കാരവുമായബാേബൽ,ൈദവം െസാേദാമിെനയും
െഗാേമാറെയയും മറിച്ച കളഞ്ഞതുേപാെല, ആയിത്തീരും. 20 അതിൽ
ഒരുനാള ം താമസമുണ്ടാവുകയില്ല; തലമുറതലമുറേയാളം അതിൽ ആരും
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വസിക്കുകയുമില്ല; അരാബിക്കാരൻ അവിെട കൂടാരം അടിക്കുകയില്ല;
ഇടയന്മാർ അവിെട ആടുകെള കിടത്തുകയും ഇല്ല. 21 മരുഭൂമിയിെല
വന്യമൃഗങ്ങൾ അവിെട കിടക്കും; അവരുെട വീടുകളിൽ മൂങ്ങാ
നിറയും; ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾ അവിെട വസിക്കും; ഭൂതങ്ങൾ അവിെട
നൃത്തംെചയ്യ ം*. 22അവരുെട അരമനകളിൽ െചന്നായ്ക്കള ം †അവരുെട
മേനാഹരമന്ദിരങ്ങളിൽ കുറുനരികള ം ഓരിയിടും; അതിെന്റ സമയം
അടുത്തിരിക്കുന്നു;അതിെന്റകാലം ദീർഘിച്ച േപാവുകയുമില്ല.

14
1 യേഹാവ യാേക്കാബിേനാടു മനസ്സലിഞ്ഞ് യി്രസാേയലിെന വീണ്ടും
തിരെഞ്ഞടുത്തു സ്വേദശത്ത് അവെര പാർപ്പിക്കും; അന്യജാതിക്കാരും
അവേരാടു േയാജിച്ച യാേക്കാബ് ഗൃഹേത്താട് േചർന്നുെകാള്ള ം.
2 ജനതകൾ അവെര കൂട്ടി അവരുെട സ്ഥലേത്തക്ക് െകാണ്ടുവരും;
യി്രസാേയൽഗൃഹം അവെര യേഹാവയുെട േദശത്തു ദാസന്മാരായും
ദാസിമാരായും ൈകവശമാക്കിെക്കാള്ള ം; അവെര ബദ്ധന്മാരാക്കിയവെര
അവർ ബദ്ധന്മാരാക്കുകയും തങ്ങെള പീഡിപ്പിച്ചവരുെടേമൽ ഭരണം
നടത്തുകയും െചയ്യ ം. 3 യേഹാവ നിെന്റ വ്യസനവും നിെന്റ കഷ്ടതയും
നീ െചേയ്യണ്ടിവന്ന നിെന്റ കഠിനദാസ്യവും നീക്കി നിനക്ക് വി്രശമം
നല്കുന്ന നാളിൽ 4 നീ ബാേബൽരാജാവിെനക്കുറിച്ച് ഈ പാട്ട െചാല്ല ം:
പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ എങ്ങെന ഇല്ലാെതയായി! സ്വർണ്ണനഗരം എങ്ങെന
മുടിഞ്ഞുേപായി! 5 യേഹാവ ദുഷ്ടന്മാരുെട വടിയും ഭരണാധിപന്മാരുെട
െചേങ്കാലും ഒടിച്ച കളഞ്ഞു. 6 വംശങ്ങെള ഇടവിടാെത േ്രകാധേത്താെട
അടിക്കുകയും ആർക്കും അടുത്തുകൂടാത്ത ഉപ്രദവത്താൽ ജനതകെള
േകാപേത്താെടഭരിക്കുകയുംെചയ്തവെനതെന്ന. 7സർവ്വഭൂമിയുംവി്രശമിച്ച്
സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു; അവർ ആർത്തുപാടുന്നു. 8 സരളവൃക്ഷങ്ങള ം
െലബാേനാനിെല േദവദാരുക്കള ം നിെന്നക്കുറിച്ച് സേന്താഷിച്ച:് “നീ
വീണുകിടന്നതുമുതൽ ഒരു മരംെവട്ട കാരനും ഞങ്ങള െട േനെര
കയറിവരുന്നില്ല” എന്നു പറയുന്നു. 9 നിെന്റ വരവിൽ നിെന്ന
എതിേരല്ക്കുവാൻ താെഴ പാതാളം നിെന്റനിമിത്തം ഇളകിയിരിക്കുന്നു;
അത് നിെന്നെച്ചാല്ലി സകലഭൂപാലന്മാരുമായ േ്രപതന്മാെര ഉണർത്തുകയും
ജനതകള െട സകല രാജാക്കന്മാെരയും സിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്ന്
എഴുേന്നല്പിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. 10 അവെരല്ലാം നിേന്നാട്:
“നീയും ഞങ്ങെളേപ്പാെല ബലഹീനനാേയാ? നീയും ഞങ്ങൾക്കു
തുല്യനായിത്തീർന്നുേവാ?” എന്നു പറയും. 11 നിെന്റ ആഡംബരവും
വാദ്യേഘാഷവും പാതാളത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങിേപ്പായി; നിെന്റ കീഴിൽ
പുഴുക്കെള വിരിച്ചിരിക്കുന്നു; കൃമികൾ നിനക്ക് പുതപ്പായിരിക്കുന്നു.
12 അരുേണാദയപു്രതനായ ശു്രകാ, നീ എങ്ങെന ആകാശത്തുനിന്ന്
വീണു! ജനതകെള താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞവേന, നീ എങ്ങെന െവേട്ടറ്റ
നിലത്തുവീണു! 13 “ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറും; എെന്റ സിംഹാസനം
ൈദവത്തിെന്റ നക്ഷ്രതങ്ങൾക്കു മീെത വയ്ക്കും; ഉത്തരദിക്കിെന്റ
അതിർത്തിയിൽ സമാഗമപർവ്വതത്തിേന്മൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുള ം;
14ഞാൻ േമേഘാന്നതങ്ങൾക്കു മീെത കയറും; ഞാൻ അത്യ ന്നതേനാടു
* 13. 21 ഭൂതങ്ങൾ അവിെട നൃത്തംെചയ്യ ം കാട്ടാടുകൾ അവിെട തുള്ളിനടക്കും എന്നുമാകാം.
† 13. 22 െചന്നായ്ക്കള ംകഴുതപ്പ ലികള ംഎന്നും മറ്റ് വിവർത്തനത്തിൽകാണാം.
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സമനാകും” എന്നല്ലേയാ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞത.് 15 എന്നാൽ നീ
പാതാളത്തിേലക്ക,് നാശകൂപത്തിെന്റ അടിയിേലക്കു തെന്ന വീഴും.
16 നിെന്ന കാണുന്നവർ നിെന്ന ഉറ്റ േനാക്കി: “ഭൂമിെയ നടുക്കുകയും
രാജ്യങ്ങെള കുലുക്കുകയും 17 ഭൂതലെത്ത മരുഭൂമിേപാെല ആക്കുകയും
അതിെല പട്ടണങ്ങെള ഇടിച്ച കളയുകയും തെന്റ ബദ്ധന്മാെര വീട്ടിേലക്ക്
അഴിച്ച വിടാതിരിക്കുകയും െചയ്തവൻ ഇവനല്ലേയാ” എന്നു നിരൂപിക്കും.
18 ജനതകള െട രാജാക്കന്മാർ എല്ലാവരും, അവെരല്ലാവരും തെന്ന
ഒേരാരുത്തൻഅവനവെന്റ ഭവനത്തിൽ മഹത്ത്വേത്താെട കിടന്നുറങ്ങുന്നു.
19 നിെന്നേയാ നിന്ദ്യമാെയാരു ചുള്ളിെയേപ്പാെലയും വാൾെകാണ്ടു
കുേത്തറ്റ മരിച്ച കുഴിയിെല കല്ല കേളാളം ഇറങ്ങിയവെരെക്കാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായി ചവിട്ടിെമതിച്ച ശവംേപാെലയും നിെന്റ
കല്ലറയിൽനിന്ന് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 20 നീ നിെന്റ േദശെത്ത
നശിപ്പിച്ച , നിെന്റ ജനെത്ത െകാന്നുകളഞ്ഞതുെകാണ്ടു നിനക്ക്
അവെരേപ്പാെല ശവസംസ്കാരം ഉണ്ടാവുകയില്ല; ദുഷ്ടന്മാരുെട
സന്തതിയുെട േപർ എന്നും നിലനില ്ക്കുകയില്ല. 21 അവെന്റ മക്കൾ
എഴുേന്നറ്റ് ഭൂമിെയ ൈകവശമാക്കുകയും ഭൂതലത്തിെന്റ ഉപരിഭാഗെത്ത
പട്ടണങ്ങൾെകാണ്ടു നിറയ്ക്കുകയും െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവർക്ക്
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യം നിമിത്തം ഒരു െകാലനിലം
ഒരുക്കിെക്കാള്ള വിൻ. 22 “ഞാൻഅവർക്ക് വിേരാധമായി എഴുേന്നല്ക്കും”
എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “ബാേബലിൽനിന്നു
േപരിെനയും േശഷിപ്പിെനയും സന്തതിെയയും പിൻതലമുറെയയും
േഛദിച്ച കളയും” എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 23 “ഞാൻ അതിെന
മുള്ളൻ പന്നിയുെട അവകാശവും നീർെപ്പായ്കകള ം ആക്കും; ഞാൻ
അതിെനനാശത്തിെന്റചൂലുെകാണ്ട്തൂത്തുവാരും”എന്നുംൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 24 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ആണയിട്ട്
അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് “ഞാൻ വിചാരിച്ചതുേപാെല സംഭവിക്കും; ഞാൻ
നിർണ്ണയിച്ചതുേപാെല നിവൃത്തിയാകും. 25 എെന്റ േദശത്തുവച്ച് ഞാൻ
അശ്ശ രിെനതകർക്കും;എെന്റപർവ്വതങ്ങളിൽവച്ച്അവെനചവിട്ടിക്കളയും;
അങ്ങെന അവെന്റ നുകം അവരുെടേമൽനിന്നു നീങ്ങും; അവെന്റ ചുമട്
അവരുെട േതാളിൽനിന്നു മാറിേപ്പാകും”. 26 സർവ്വഭൂമിെയയും കുറിച്ച്
നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന നിർണ്ണയം ഇതാകുന്നു; സകലജനതകള െടയും
േമൽ നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ൈക ഇതുതെന്ന. 27 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു; അത് ദുർബ്ബലമാക്കുന്നവനാര?് അവെന്റ ൈക
നീട്ടിയിരിക്കുന്നു;അത് മടക്കുന്നവനാര?്

28 ആഹാസ് രാജാവ് മരിച്ച വർഷം ഈ ്രപവാചകം ഉണ്ടായി:
29 സകലെഫലിസ്ത്യ േദശവുമായുള്ളവേയ, നിെന്ന അടിച്ചവെന്റ
വടി ഒടിഞ്ഞിരിക്കുകെകാണ്ടു നീ സേന്താഷിേക്കണ്ടാ; സർപ്പത്തിെന്റ
േവരിൽനിന്ന് ഒരു അണലി പുറെപ്പടും; അതിെന്റ ഫലം*, പറക്കുന്ന
അഗ്നിസർപ്പമായിരിക്കും. 30 എളിയവരുെട† ആദ്യജാതന്മാർ ഭക്ഷണം
കഴിക്കും; ദരി്രദന്മാർ നിർഭയമായി കിടക്കും; എന്നാൽ നിെന്റ േവരിെന
ഞാൻ ക്ഷാമംെകാണ്ടു മരിക്കുമാറാക്കും; നിെന്റ േശഷിപ്പിെന അവൻ

* 14. 29 അതിെന്റഫലംഅവെന്റഫലംഅെല്ലങ്കിൽഅതിെന്റസന്തതി എന്നുമാകാം. † 14. 30
എളിയവരുെട ദരി്രദരില് ദരി്രദരായവരുെട
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െകാല്ല ം. 31വാതിേല,അലറുക;പട്ടണേമനിലവിളിക്കുക;സകലെഫലിസ്ത്യ
േദശവുമായുള്ളവേയ, നീ അലിഞ്ഞുേപായി; വടക്കുനിന്ന് ഒരു പുകവരുന്നു;
അവെന്റ അണികളിൽ ഉഴന്നുനടക്കുന്ന‡ ഒരുത്തനും ഇല്ല. 32 ജനതകള െട
ദൂതന്മാർക്ക് കിട്ട ന്ന മറുപടി: “യേഹാവ സീേയാെന സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിെടഅവെന്റജനത്തിെലഅരിഷ്ടന്മാർശരണം ്രപാപിക്കും”എന്നേ്രത.

15
1 േമാവാബിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവാചകം: ഒരു രാ്രതിയിൽ േമാവാബിെല
ആർപട്ടണം നശിച്ച ശൂന്യമായിേപ്പായിരിക്കുന്നു; ഒരു രാ്രതിയിൽ
േമാവാബിെല കീർപട്ടണം നശിച്ച ശൂന്യമായിേപ്പായിരിക്കുന്നു. 2ബയീത്തും
ദീേബാനും കരേയണ്ടതിനു പൂജാഗിരികളിൽ കയറിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
െനേബാവിലും െമേദബയിലും േമാവാബ് നിലവിളിക്കുന്നു; അവരുെട
തലെയല്ലാം മുണ്ഡനംെചയ്തും താടിെയല്ലാം ക്രതിച്ച ം ഇരിക്കുന്നു.
3 അവരുെട െതരുവീഥികളിൽ അവർ രട്ട ടുത്തു നടക്കുന്നു; അവരുെട
പുരമുകളിലും വിശാലസ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാവരും അലമുറയിട്ട കരയുന്നു.
4 െഹശ്േബാനും എെലയാേലയും നിലവിളിക്കുന്നു; അവരുെട ഒച്ച യാഹസ്
വെര േകൾക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് േമാവാബിെന്റ ആയുധധാരികൾ
അലറുന്നു; അവെന്റ ്രപാണൻ അവെന്റ ഉള്ളിൽ നടങ്ങുന്നു.
5 എെന്റ ഹൃദയം േമാവാബിെനക്കുറിച്ച നിലവിളിക്കുന്നു; അതിെല
അഭയാര ്ത്ഥികൾ േസാവാരിേലക്കും എഗ്ലത്ത് െശളീശീയയിേലക്കും
ഓടിേപ്പാകുന്നു; ലൂഹീത്തിേലക്കുള്ള കയറ്റത്തിൽ കൂടി അവർ
കരഞ്ഞുംെകാണ്ട് കയറിെച്ചല്ല ന്നു; േഹാേരാനയീമിേലക്കുള്ള വഴിയിൽ
അവർ നാശത്തിെന്റ നിലവിളികൂട്ട ന്നു. 6 നി്രമീമിെല ജലാശയങ്ങൾ
വരണ്ടിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് പുല്ല ണങ്ങി, ഇളമ്പുല്ല വാടി,
പച്ചയായ സകലവും ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു. 7 അതിനാൽ അവർ
സ്വരൂപിച്ച സമ്പത്തും സം്രഗഹിച്ച വച്ചതും അലരിേത്താട്ടിനക്കരയിേലക്ക്
എടുത്തുെകാണ്ടുേപാകുന്നു. 8 നിലവിളി േമാവാബിെന്റ അതിർത്തികെള
ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു; അലർച്ച എഗ്ലയീംവെരയും കൂകൽ േബർ-
ഏലീംവെരയും എത്തിയിരിക്കുന്നു. 9 ദീേമാനിെല ജലാശയങ്ങൾ
രക്തംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ദീേമാെന്റേമൽ ഇതിലധികം
വരുത്തും; േമാവാബിൽനിന്നു ചാടിേപ്പായവരുെടേമലും േദശത്തിൽ
േശഷിച്ചവരുെടേമലുംഞാൻഒരുസിംഹെത്തവരുത്തും.

16
1നിങ്ങൾേദശാധിപതിക്കു േവണ്ടിയുള്ളകുഞ്ഞാടുകെള േസലയിൽനിന്നു
മരുഭൂമിവഴിയായി സീേയാൻപു്രതിയുെട പർവ്വതത്തിേലക്കു
െകാടുത്തയയ്ക്കുവിൻ. 2 േമാവാബിെന്റ പു്രതിമാർ കൂട്
വിട്ടലയുന്ന പക്ഷികെളേപ്പാെല അർേന്നാെന്റ കടവുകളിൽ ഇരിക്കും.
3 “ആേലാചന പറഞ്ഞുതരുക; വിധിന്യായം നടത്തുക; നിെന്റ നിഴലിെന
നട്ട ച്ചയ്ക്കു രാ്രതിെയേപ്പാെല ആക്കുക; പുറത്താക്കെപ്പട്ടവെര
ഒളിപ്പിക്കുക; അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവെന കാണിച്ച െകാടുക്കരുത.്
4 േമാവാബിെന്റ പുറത്താക്കെപ്പട്ടവർ നിേന്നാടുകൂെട പാർത്തുെകാള്ളെട്ട;
കവർച്ചക്കാരെന്റ മുമ്പിൽ നീ അവർക്ക് ഒരു മറവായിരിക്കുക;”

‡ 14. 31 ഉഴന്നുനടക്കുന്നഇവിെടഅര ്ത്ഥമാക്കുന്നത് ചിട്ട െതറ്റിച്ച ഒരുത്തനും ഇല്ലഎന്നതാണ.്
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എന്നാൽ പീഡകൻ ഇല്ലാെതയാകും; കവർച്ച അവസാനിക്കും;
ചവിട്ടിക്കളയുന്നവർ േദശത്തുനിന്ന് മുടിഞ്ഞുേപാകും. 5 അങ്ങെന
ദയയാൽ സിംഹാസനം സ്ഥിരമായിവരും; അതിേന്മൽ ദാവീദിെന്റ
കൂടാരത്തിൽനിന്ന് ഒരുവൻ ന്യായപാലനം െചയ്തും ന്യായതല്പരനായും
നീതിനടത്തുവാൻ േവഗതയുള്ളവനായും േനേരാെട ഇരിക്കും.
6 ഞങ്ങൾ േമാവാബിെന്റ അഹങ്കാരെത്തക്കുറിച്ച േകട്ടിട്ട ണ്ട്;
അവൻ മഹാഗർവ്വിയാകുന്നു; അവെന്റ നിഗളെത്തയും ഡംഭെത്തയും
േ്രകാധെത്തയുംവ്യർത്ഥ്രപശംസെയയുംകുറിച്ച ംേകട്ടിട്ട ണ്ട്. 7അതുെകാണ്ട്
േമാവാബിെനപ്പറ്റി േമാവാബ് തെന്ന അലമുറയിടും; എല്ലാവരും
അലമുറയിടും; കീർ-ഹേരെശത്തിെന്റ മുന്തിരിയടകെളക്കുറിച്ച *
നിങ്ങൾ േകവലം ദുഃഖിതന്മാരായി വിലപിക്കും. 8 െഹശ്േബാൻ
വയലുകള ം സിബ്മയിെല മുന്തിരിവള്ളിയും ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;അതിെല
േമല്ത്തരമായ വള്ളി ജനതകള െട ്രപഭുക്കന്മാർ ഒടിച്ച കളഞ്ഞു; അത്
യേസർവെര നീണ്ടു മരുഭൂമിവെര പടർന്നിരുന്നു; അതിെന്റ ശാഖകൾ
പടർന്ന് കടൽ കടന്നിരുന്നു. 9 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ യേസരിേനാടുകൂടി
സിബ്മയിെല മുന്തിരിവള്ളിെയക്കുറിച്ച കരയും; െഹശ്േബാേന,
എെലയാേല, ഞാൻ നിെന്ന എെന്റ കണ്ണ നീരുെകാണ്ടു നനയ്ക്കും; നിെന്റ
േവനൽഫലങ്ങൾക്കും നിെന്റ െകായ്ത്തിനും േപാർവിളി േനരിട്ടിരിക്കുന്നു.
10 സേന്താഷവും ആനന്ദവും വിളനിലത്തുനിന്നു െപായ്േപായിരിക്കുന്നു;
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽ പാട്ടില്ല, ഉല്ലാസേഘാഷവുമില്ല; ചവിട്ട കാർ
ചക്കുകളിൽ മുന്തിരിങ്ങാ ചവിട്ട കയുമില്ല; മുന്തിരിെക്കായ്ത്തിെന്റ
ആർപ്പ വിളി ഞാൻ നിർത്തിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 11അതുെകാണ്ട് എെന്റ
ഉള്ളം േമാവാബിെനക്കുറിച്ച ംഎെന്റഅന്തരംഗംകീർേഹെരശിെനക്കുറിച്ച ം
കിന്നരംേപാെല മുഴങ്ങുന്നു. 12 പിെന്ന േമാവാബ് പൂജാഗിരിയിൽ
െചന്നു പാടുെപട്ട േക്ഷ്രതത്തിൽ ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ കടന്നാൽ അവെന്റ
്രപാർത്ഥനകൾക്ക് ഫല്രപാപ്തിയുണ്ടാവുകയില്ല. 13 ഇതാകുന്നു
യേഹാവ പണ്ടുതെന്ന േമാവാബിെനക്കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്ത വചനം.
14 ഇേപ്പാൾ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നേതാ: “കൂലിക്കാരെന്റ
വർഷംേപാെലയുള്ളമൂന്ന്വർഷത്തിനകം േമാവാബിെന്റമഹത്ത്വംഅവെന്റ
സർവ്വമഹാപുരുഷാരേത്താടുകൂടി തുച്ഛീകരിക്കെപ്പടും; അവെന്റ േശഷിപ്പ്
അത്യല്പവും ദുർബലവുംആയിരിക്കും”.

17
1 ദേമ്മെശക്കിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവാചകം: “ഇതാ, ദേമ്മെശക്ക്
ഒരു പട്ടണമായിരിക്കാത്തവിധം നീങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
അത് ശൂന്യകൂമ്പാരമായിത്തീരും. 2 അേരാേവർപട്ടണങ്ങൾ
നിർജ്ജനമായിരിക്കുന്നു; അവ ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കായിരിക്കും; ആരും
േപടിപ്പിക്കാെത അവ അവിെട േമഞ്ഞുകിടക്കും. 3എ്രഫയീമിൽ േകാട്ടയും
ദേമ്മെശക്കിൽ രാജത്വവും ഇല്ലാെതയാകും; അരാമിൽ േശഷിച്ചവർ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട മഹത്ത്വംേപാെലയാകും” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

4 “ആനാളിൽയാേക്കാബിെന്റമഹത്ത്വംക്ഷയിക്കും;അവെന്റേദഹപുഷ്ടി
െമലിഞ്ഞുേപാകും. 5 അത് െകായ്ത്തുകാരൻ വിളേചർത്തു പിടിച്ച

* 16. 7 മുന്തിരിയടകെളക്കുറിച്ച ജനങ്ങെളക്കുറിച്ച്
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ൈകെകാണ്ട് കതിരുകൾ െകായ്യ ംേപാെലയും ഒരുത്തൻ െരഫയീം
താഴ്വരയിൽ കതിരുകെള െപറുക്കുംേപാെലയും ആയിരിക്കും. 6 ഒലിവ്
തല്ല േമ്പാൾ വൃക്ഷാ്രഗത്തിൽ രണ്ടു മൂന്നു കാേയാ ഫലവൃക്ഷത്തിെന്റ
ശിഖരങ്ങളിൽ നാലഞ്ചു കാേയാ ഇങ്ങെന കാലാ പറിക്കുവാൻ
ചിലതു േശഷിച്ചിരിക്കും” എന്നു യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 7 ആ നാളിൽ മനുഷ്യൻ തെന്റ ൈകപ്പണിയായ
ബലിപീഠങ്ങളിേലക്കു തിരിയാെതയും തെന്റ വിരലുകളാൽ ഉണ്ടാക്കിയ
അേശരാവി്രഗഹങ്ങെളയും സൂര്യസ്തംഭങ്ങെളയും േനാക്കാെതയും 8തെന്റ
്രസഷ്ടാവിങ്കേലക്കു തിരിയുകയും അവെന്റ കണ്ണ് യി്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധെന േനാക്കുകയും െചയ്യ ം. 9 ആ നാളിൽ അവെന്റ
ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങൾ അേമാര്യരും ഹിവ്യരും യി്രസാേയൽ മക്കള െട
മുമ്പിൽനിന്ന് ഉേപക്ഷിച്ച േപായ നിർജ്ജനേദശം േപാെലയാകും; അവ
ശൂന്യമായിത്തീരും. 10 നിെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവെത്ത നീ മറന്നു നിെന്റ
ബലമുള്ള പാറെയ ഓർക്കാെതയിരിക്കുകെകാണ്ടു നീ മേനാഹരമായ
േതാട്ടങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി അവയിൽ അന്യേദശത്തുനിന്നുള്ള വള്ളികൾ
നടുന്നു. 11 നടുന്ന ദിവസത്തിൽ നീ അതിന് േവലി െകട്ട കയും
രാവിെല നിെന്റ നടുതല പൂക്കുമാറാക്കുകയും െചയ്യന്നു; എങ്കിലും
കഠിനമായ മുറിവും തീരാത്ത വ്യസനവും തട്ട ന്ന ദിവസത്തിൽ െകായ്ത്ത്
െപായ്േപാകും. 12 അേയ്യാ, അേനകജനതകള െട മുഴക്കം; അവർ
കടലിെന്റ മുഴക്കംേപാെല മുഴങ്ങുന്നു! അേയ്യാ, വംശങ്ങള െട ഇരച്ചിൽ!
അവർ െപരുെവള്ളങ്ങള െട ഇരച്ചിൽേപാെല ഇരയ്ക്കുന്നു. 13 വംശങ്ങൾ
െപരുെവള്ളങ്ങള െട ഇരച്ചിൽേപാെല ഇരയ്ക്കുന്നു; എങ്കിലും അവിടുന്ന്
അവെര ശാസിക്കും; അേപ്പാൾ അവർ ദൂരേത്തക്ക് ഓടിേപ്പാകും; കാറ്റിനു
മുമ്പിൽ പർവ്വതങ്ങളിെല പതിർേപാെലയും െകാടുങ്കാറ്റിനു മുമ്പിൽ
ചുഴന്നുപറക്കുന്ന െപാടിേപാെലയും പാറിേപ്പാകും. 14 സന്ധ്യാസമയത്ത്
ഇതാ, ഭീതി! ്രപഭാതത്തിനു മുമ്പ് അവൻ ഇല്ലാെതയായി! ഇതു നെമ്മ
െകാള്ളയിടുന്നവരുെട ഓഹരിയും നേമ്മാടു പിടിച്ച പറിക്കുന്നവരുെട പങ്കും
ആകുന്നു.

18
1 അേയ്യാ, കൂശിെല നദികൾക്കരികിൽ ചിറകുകൾ ഉരയ്ക്കുന്നതും
കടൽവഴിയായി െവള്ളത്തിേന്മൽ ഞാങ്ങണെകാണ്ടുള്ള േതാണികളിൽ
ദൂതന്മാെര അയയ്ക്കുന്നതും ആയേദശേമ! 2 ശീ്രഘദൂതന്മാേര,
നിങ്ങൾ ദീർഘകായന്മാരും മൃദുചർമ്മികള മായ ജനതയുെട അടുക്കൽ,
ആരംഭംമുതൽ ഇന്നുവെര ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന ജാതിയുെട
അടുക്കൽ, അളക്കുന്നതും ചവിട്ടിക്കളയുന്നതും നദികൾ േദശെത്ത
വിഭാഗിക്കുന്നതുമായ ജനതയുെട അടുക്കൽ തെന്ന െചല്ല വിൻ.
3 ഭൂതലത്തിെല സർവ്വനിവാസികള ം ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരും
ആയുള്ളവേര, പർവ്വതത്തിേന്മൽ െകാടി ഉയർത്തുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ
േനാക്കുവിൻ; കാഹളം ഊതുേമ്പാൾ േകൾക്കുവിൻ. 4 യേഹാവ
എേന്നാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: “െവയിൽ െതളിഞ്ഞു മൂക്കുേമ്പാൾ,
െകായ്ത്തുകാലെത്ത ഉഷ്ണത്തിൽ േമഘം മഞ്ഞു െപാഴിക്കുേമ്പാൾ,
ഞാൻ എെന്റ നിവാസത്തിൽ സ്വസ്ഥമായി േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കും”.
5 െകായ്ത്തിനു മുമ്പ,് െമാട്ടിട്ട കഴിഞ്ഞു, പൂവ് െപാഴിഞ്ഞു, മുന്തിരിങ്ങാ
വിളയുേമ്പാൾ, അവൻ അരിവാൾെകാണ്ടു വള്ളി മുറിച്ച ശാഖകൾ
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െചത്തിക്കളയും. 6അെതല്ലാം മലയിെല കഴുകനും ഭൂമിയിെല മൃഗത്തിനും
ഇട്ട കളയും; കഴുകൻ അതുെകാണ്ട് േവനൽ കഴിക്കും; ഭൂമിയിെല
സകലമൃഗവും അതുെകാണ്ട് ൈശത്യകാലം കഴിക്കും. 7 ആ കാലത്ത്
ദീർഘകായന്മാരും മൃദുചർമ്മികള ം ആയ ജനം,ആരംഭംമുതൽ ഇന്നുവെര
ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന ജനം, അളക്കുന്നതും ചവിട്ടിക്കളയുന്നതും നദികൾ
േദശെത്ത വിഭാഗിക്കുന്നതുമായ ജനത തെന്ന, ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട നാമമുള്ള സ്ഥലമായ സീേയാൻ പർവ്വതത്തിേലക്കു
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയ്ക്കുതിരുമുല ്ക്കാഴ്ച െകാണ്ടുവരും.

19
1 ഈജിപ്റ്റിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവാചകം: യേഹാവ േവഗതയുള്ള
ഒരു േമഘെത്ത വാഹനമാക്കി ഈജിപ്റ്റിേലക്കു വരുന്നു; അേപ്പാൾ
ഈജിപ്റ്റിെലമിഥ്യാമൂർത്തികൾഅവിടുെത്തസന്നിധിയിങ്കൽനടുങ്ങുകയും
ഈജിപ്റ്റിെന്റ ഹൃദയം അതിെന്റ ഉള്ളിൽ ഉരുകുകയും െചയ്യ ം.
2 “ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ കാെര ഈജിപ്റ്റ കാേരാടു കലഹിപ്പിക്കും; അവർ
ഓേരാരുത്തൻഅവനവെന്റസേഹാദരേനാടും ഓേരാരുത്തൻഅവനവെന്റ
കൂട്ട കാരേനാടും പട്ടണം പട്ടണേത്താടും രാജ്യം രാജ്യേത്താടും യുദ്ധം
െചയ്യ ം. 3ഈജിപ്റ്റിെന്റ ൈചതന്യം അതിെന്റ ഉള്ളിൽ ഒഴിഞ്ഞുേപാകും;
ഞാൻ അതിെന്റ ആേലാചനെയ നശിപ്പിക്കും; അേപ്പാൾ അവർ
മിഥ്യാമൂർത്തികേളാടും മ്രന്തവാദികേളാടും െവളിച്ചപ്പാടന്മാേരാടും ലക്ഷണം
പറയുന്നവേരാടും അരുളപ്പാട് േചാദിക്കും. 4 ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ കാെര
ഒരു ്രകൂരയജമാനെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; ഉ്രഗനായ ഒരു രാജാവ്
അവെര ഭരിക്കും” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 5 സമു്രദത്തിൽ െവള്ളം ഇല്ലാെതയാകും; നദി
വറ്റി ഉണങ്ങിേപ്പാകും. 6 നദികൾക്കു നാറ്റം പിടിക്കും; ഈജിപ്റ്റിെല
േതാടുകൾ വറ്റി ഉണങ്ങും; ഞാങ്ങണയും ഓടപ്പ ല്ല ം* വാടിേപ്പാകും.
7 നദിക്കരികിലും നദീതീരത്തും ഉള്ള പുല്പ റങ്ങള ം നദീതീരത്തു വിതച്ച
സകലവും ഉണങ്ങി പറന്ന് ഇല്ലാെതേപാകും. 8 മീൻ പിടിക്കുന്നവർ
വിലപിക്കും; നദിയിൽ ചൂണ്ടൽ ഇടുന്നവെരല്ലാം ദുഃഖിക്കും; െവള്ളത്തിൽ
വല വീശുന്നവർ വിഷാദിക്കും. 9 ചീകി െവടിപ്പാക്കിയ ചണംെകാണ്ടു
േവല െചയ്യന്നവരും െവള്ളത്തുണി െനയ്യന്നവരും ലജ്ജിച്ച േപാകും.
10 രാജ്യത്തിെന്റ തൂണുകളായിരിക്കുന്നവർ തകർന്നുേപാകും;
കൂലിേവലക്കാർ മേനാവ്യസനേത്താെടയിരിക്കും. 11 േസാവനിെല
്രപഭുക്കന്മാർ േകവലം േഭാഷന്മാരേ്രത; ഫറേവാെന്റ ജ്ഞാനേമറിയ
മ്രന്തിമാരുെട ആേലാചന േഭാഷത്തമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു; “ഞാൻ
ജ്ഞാനികള െട മകൻ, പുരാതനരാജാക്കന്മാരുെട മകൻ” എന്നി്രപകാരം
നിങ്ങൾ ഫറേവാേനാട് പറയുന്നത് എങ്ങെന? 12 നിെന്റ ജ്ഞാനികൾ
എവിെട? അവർ ഇേപ്പാൾ നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരെട്ട; ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ മി്രസയീമിെനക്കുറിച്ച നിർണ്ണയിച്ചത് അവർ എെന്തന്ന്
്രഗഹിക്കെട്ട. 13 േസാവനിെല ്രപഭുക്കന്മാർ േഭാഷന്മാരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
േനാഫിെല †്രപഭുക്കന്മാർ വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ഈജിപ്റ്റിെല
േഗാ്രതങ്ങള െട മൂലക്കല്ലായിരിക്കുന്നവർ അതിെന െതറ്റിച്ച കളഞ്ഞു.

* 19. 6 ഓടപ്പ ല്ല ംനദിയരിെകവളരുന്നഒരുതരംസസ്യം. † 19. 13 േനാഫിെല െമംഫിസിെല
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14 യേഹാവ അതിെന്റ നടുവിൽ മേനാവി്രഭമം പകർന്നു; ലഹരിപിടിച്ചവൻ
തെന്റ ഛർദ്ദിയിൽ േവച്ച നടക്കുന്നതുേപാെല അവർ ഈജിപ്റ്റിെന
അതിെന്റ സകല്രപവൃത്തിയിലും െതറ്റിനടക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.
15തലയ്േക്കാ വാലിേനാ പനമ്പട്ടയ്േക്കാ േപാട്ടപ്പ ല്ലിേനാഈജിപ്റ്റിനുേവണ്ടി
ഒരു ്രപവൃത്തിയും െചയ്യ വാനുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 16 ആ നാളിൽ
ഈജിപ്റ്റ കാർ സ്്രതീകൾക്ക് തുല്യരായിരിക്കും; ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അവരുെട േനെര ൈക ഓങ്ങുന്നതിനാൽ അവർ േപടിച്ച വിറയ്ക്കും.
17 െയഹൂദാേദശം ഈജിപറ്റിനു ഭയങ്കരമായിരിക്കും; അതിെന്റ േപര്
പറഞ്ഞുേകൾക്കുന്നവെരല്ലാം ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അതിന്
വിേരാധമായി നിർണ്ണയിച്ച നിർണ്ണയംനിമിത്തം ഭയെപ്പടും. 18 ആ
നാളിൽ ഈജിപ്റ്റിലുള്ള അഞ്ച് പട്ടണങ്ങൾ കനാൻ ഭാഷ സംസാരിച്ച
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവേയാടു സത്യം െചയ്യ ം; ഒന്നിനു സൂര്യനഗരം (ഈർ
ഹേഹെരസ)് എന്നു േപര് വിളിക്കെപ്പടും. 19ആ നാളിൽ ഈജിപ്റ്റിെന്റ
നടുവിൽ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠവും അതിെന്റ അതിർത്തിയിൽ
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു തൂണും ഉണ്ടായിരിക്കും. 20 അത് ഈജിപ്റ്റിൽ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു അടയാളവും ഒരു സാക്ഷ്യവും
ആയിരിക്കും; പീഡകന്മാർ നിമിത്തം അവർ യേഹാവേയാടു നിലവിളിക്കും;
അവൻ അവർക്ക് ഒരു രക്ഷകെന അയയ്ക്കും; അവൻ െപാരുതി
അവെര വിടുവിക്കും. 21 അങ്ങെന യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിനു സ്വയം
െവളിെപ്പടുത്തുകയും ഈജിപ്റ്റ ക്കാർ അന്ന് യേഹാവെയ അറിഞ്ഞ്
യാഗവും വഴിപാടും അർപ്പിക്കുകയും യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു േനർച്ചേനർന്ന്
അതിെന നിവർത്തിക്കുകയും െചയ്യ ം. 22 യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിെന
അടിക്കും; അടിച്ചിട്ട് അവൻ വീണ്ടും അവെര സൗഖ്യമാക്കും; അവർ
യേഹാവയിങ്കേലക്കു തിരിയുകയും അവൻ അവരുെട ്രപാർത്ഥന േകട്ട്
അവെര സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്യ ം. 23ആ നാളിൽ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
അശ്ശ രിേലക്ക് ഒരു ്രപധാനപാത ഉണ്ടാകും; അശ്ശ ര്യർ ഈജിപ്റ്റിേലക്കും
ഈജിപ്റ്റ കാർ അശ്ശ രിേലക്കും െചല്ല ം;ഈജിപ്റ്റ കാർ അശ്ശ ര്യേരാടുകൂടി
ആരാധന കഴിക്കും. 24ആനാളിൽ യി്രസാേയൽ ഭൂമിയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു
അനു്രഗഹമായിഈജിപ്റ്റിേനാടുംഅശ്ശ രിേനാടുംകൂടി മൂന്നാമതായിരിക്കും.
25 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അവെര അനു്രഗഹിച്ച : “എെന്റ ജനമായ
ഈജിപ്റ്റ ം എെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തിയായ അശ്ശ രും എെന്റ
അവകാശമായ യി്രസാേയലും അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്യ ം.

20
1 അശ്ശ ർ രാജാവായ സർേഗ്ഗാെന്റ കല്പന്രപകാരം േസനാപതി*
അസ്േതാദിേലക്കു െചന്ന് അശ്േദാദിേനാടു യുദ്ധം െചയ്ത് അതിെന
പിടിച്ച വർഷം, 2ആ കാലത്തുതെന്ന, യേഹാവ ആേമാസിെന്റ മകനായ
െയശയ്യാവിേനാട:് “നീ െചന്നു നിെന്റ അരയിൽനിന്നു ചാക്കുവസ്്രതം
അഴിച്ച വച്ച കാലിൽനിന്ന് െചരിപ്പ ം ഊരിക്കളയുക” എന്നു കല്പിച്ച ;
അവൻഅങ്ങെന െചയ്തു നഗ്നനായും െചരിപ്പിടാെതയും നടന്നു. 3 പിെന്ന
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തത;് “എെന്റ ദാസനായ െയശയ്യാവ് ഈജിപ്റ്റിനും
കൂശിനും അടയാളവും അത്ഭുതവും ആയി മൂന്നു വർഷം നഗ്നനായും

* 20. 1 േസനാപതി തര് ത്താന ്
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െചരിപ്പിടാെതയും നടന്നതുേപാെല, 4അശ്ശ ർ രാജാവ് ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള
ബദ്ധന്മാെരയും കൂശിൽനിന്നുള്ള ്രപവാസികെളയും ആബാലവൃദ്ധം
മി്രസയീമിെന്റ ലജ്ജയ്ക്കായിട്ട നഗ്നന്മാരും െചരിപ്പിടാത്തവരും ആസനം
മറയ്ക്കാത്തവരും ആയി പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും. 5 അങ്ങെന അവർ
അവരുെട ്രപത്യാശയായിരുന്ന കൂശും അവരുെട പുകഴ്ചയായിരുന്ന
ഈജിപ്റ്റ ംനിമിത്തം ്രഭമിച്ച ലജ്ജിക്കും. 6ഈകടല്ക്കരയിെലനിവാസികൾ
അന്ന്: ‘അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിക്കെപ്പടുവാൻ
സഹായത്തിനായി നാം ഓടിെച്ചന്നിരുന്ന നമ്മുെട ്രപത്യാശ ഇങ്ങെന
ആയേല്ലാ;ഇനി നാംഎങ്ങെനരക്ഷെപ്പടും’എന്നുപറയും”.

21
1സമു്രദതീരെത്തമരുഭൂമിെയക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവാചകം: െതക്ക് ചുഴലിക്കാറ്റ്
അടിക്കുന്നതുേപാെല, അത് മരുഭൂമിയിൽനിന്നു ഭയങ്കരേദശത്തുനിന്നു
തെന്ന വരുന്നു! 2 അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു ദർശനം എനിക്ക്
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; േ്രദാഹി േ്രദാഹം െചയ്യന്നു; കവർച്ചക്കാരൻ കവർച്ച
െചയ്യന്നു. ഏലാേമ, കയറിെച്ചല്ല ക, േമദ്യേയ, നിേരാധിച്ച െകാള്ള ക;
അതിെന്റ ഞരക്കെമല്ലാം ഞാൻ നിർത്തിക്കളയും. 3 അതുെകാണ്ട്
എെന്റ അരയിൽ േവദന നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീയുെട
േനാവുേപാെലയുള്ള േവദന എെന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; എനിക്ക്
െചവി േകട്ട കൂടാത്തവിധം ഞാൻ അതിേവദനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; കണ്ണ്
കാണാത്തവിധം ഞാൻ പരി്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 എെന്റ ഹൃദയം പതറുന്നു;
ഭീതി എെന്ന ്രഭമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ കാംക്ഷിച്ച സന്ധ്യാസമയം
അവിടുന്ന് എനിക്ക് വിറയലാക്കിത്തീർത്തു. 5 േമശ ഒരുക്കുവിൻ;
പരവതാനി വിരിക്കുവിൻ; ഭക്ഷിച്ച പാനം െചയ്യ വിൻ; ്രപഭുക്കന്മാേര,
എഴുേന്നല്ക്കുവിൻ; പരിചക്ക് എണ്ണ പൂശുവിൻ. 6 കർത്താവ്
എേന്നാട:് “നീ െചന്ന് ഒരു കാവല്ക്കാരെന നിർത്തിെക്കാള്ള ക; അവൻ
കാണുന്നത് അറിയിക്കെട്ട. 7ഈരണ്ടീരണ്ടായി വരുന്ന കുതിരപ്പടേയയും
കഴുതപ്പടെയയും ഒട്ടകപ്പടെയയും കാണുേമ്പാൾഅവൻബഹു്രശദ്ധേയാെട
്രശദ്ധിക്കെട്ട” എന്നു കല്പിച്ച . 8 അവൻ ഒരു സിംഹംേപാെല അലറി:
“കർത്താേവ,ഞാൻപകൽഇടവിടാെതകാവൽനില്ക്കുന്നു;രാ്രതിമുഴുവനും
ഞാൻകാവൽകാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 9ഇതാ,ഒരുകൂട്ടംകുതിരപ്പടയാളികൾ;
ഈരണ്ടീരണ്ടായി കുതിരപ്പട വരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. “വീണു, ബാേബൽ
വീണു! അതിെല േദവന്മാരുെട വി്രഗഹങ്ങൾ സകലവും നിലത്തുവീണു
തകർന്നുകിടക്കുന്നു”എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. 10എെന്റ െമതിേയ, എെന്റ
കളത്തിെലധാന്യേമ,യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തു ഞാൻ േകട്ടിട്ട ള്ളത് നിങ്ങേളാട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
11 ദൂമെയക്കുറിച്ച ള്ള* ്രപവാചകം: “കാവല്ക്കാരാ, രാ്രതി എന്തായി?
കാവല്ക്കാരാ, രാ്രതി എന്തായി?” എന്ന് ഒരുവൻ േസയീരിൽനിന്ന†്എേന്നാട്
വിളിച്ച േചാദിക്കുന്നു. 12അതിന് കാവല്ക്കാരൻ: “്രപഭാതവും രാ്രതിയും
വന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്ക് േചാദിക്കണെമങ്കിൽ േചാദിച്ച െകാള്ള വിൻ;
േപായി വരുവിൻ”എന്നുപറഞ്ഞു.

* 21. 11 ദൂമെയക്കുറിച്ച ള്ളഏേദാമിെന്റ മെറ്റാരു േപര് † 21. 11 േസയീരിൽനിന്ന് ഏേദാമിെന്റ
മെറ്റാരു േപര്, ഉല്പത്തി 32:2 േനാക്കുക
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13 അേറബ്യെയക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവാചകം: േദദാന്യരുെട
സഞ്ചാരഗണങ്ങേള, നിങ്ങൾ അേറബ്യയിെല കാട്ടിൽ രാ്രതി പാർക്കുവിൻ.
14 േതമാേദശനിവാസികേള, നിങ്ങൾ ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവനു െവള്ളം
െകാണ്ടുെചല്ല വിൻ; ഓടിേപ്പാകുന്നവെര അപ്പവുമായി െചന്ന്
എതിേരല്ക്കുവിൻ. 15അവർ വാളിെന ഒഴിഞ്ഞ് ഓടിേപ്പാകുന്നവരാകുന്നു;
ഊരിയ വാളിെനയും കുലച്ച വില്ലിെനയും യുദ്ധത്തിെന്റ െകടുതിെയയും
ഒഴിഞ്ഞ് ഓടുന്നവർതെന്ന. 16 കർത്താവ് ഇ്രപകാരം എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “കൂലിക്കാരെന്റ വർഷംേപാെലയുള്ള ഒരു വർഷത്തിനകം
േകദാരിെന്റമഹത്ത്വംഎല്ലാംക്ഷയിച്ച േപാകും; 17േകദാര്യരിൽ‡വീരന്മാരായ
വില്ലാളികള െട കൂട്ടത്തിൽ േശഷിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും;”
യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായയേഹാവയല്ലേയാഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത.്

22
1 ദർശനത്താഴ്വരെയക്കുറിച്ച ള്ള* ്രപവാചകം: നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
വീടുകള െട മുകളിൽ കയേറണ്ടതിനു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഭവിച്ച ? 2അേയ്യാ,
േകാലാഹലം നിറഞ്ഞും ആരവപൂർണ്ണമായും ഇരിക്കുന്ന പട്ടണേമ!
ഉല്ലസിതനഗരേമ! നിെന്റ െകാല്ലെപ്പട്ടവർ വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരല്ല,
യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച േപായവരും അല്ല. 3 നിെന്റ ഭരണാധിപന്മാർ
എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഓടിേപ്പായിരിക്കുന്നു; അവർ വില്ലില്ലാത്തവരായി
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവെരല്ലാം ദൂരത്ത്
ഓടിേപ്പായിട്ട ം ഒരുേപാെല ബദ്ധരായിരിക്കുന്നു. 4 അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ പറഞ്ഞത്: “എെന്ന േനാക്കരുത;് ഞാൻ ൈകേപ്പാെട കരയെട്ട;
എെന്റ ജനത്തിെന്റ നാശെത്തെച്ചാല്ലി എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ
ബദ്ധെപ്പടരുത”്. 5 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവിങ്കൽനിന്നു
ദർശനത്താഴ്വരയിൽ േക്ലശവും സംഹാരവും പരി്രഭമവുമുള്ള ഒരു നാൾ
വരുന്നു; മതിലുകെള ഇടിച്ച കളയുന്നതും മലകേളാട് നിലവിളിക്കുന്നതും
ആയ നാൾ തെന്ന. 6 ഏലാം, കാലാള ം കുതിരപ്പടയും ഉള്ള
ൈസന്യേത്താടുകൂടി ആവനാഴിക† എടുക്കുകയും കീർ പരിചയുെട ഉറ
നീക്കുകയും െചയ്തു. 7 അങ്ങെന നിെന്റ മേനാഹരമായ താഴ്വരകൾ
രഥങ്ങൾെകാണ്ടു നിറയും; കുതിരപ്പട വാതില്ക്കൽ അണിനിരത്തും.
8 അവൻ െയഹൂദായുെട മൂടുപടം നീക്കിക്കളഞ്ഞു; അന്ന് നിങ്ങൾ
വനഗൃഹത്തിെല ആയുധവർഗ്ഗെത്ത േനാക്കി, 9 ദാവീദിൻ നഗരത്തിെന്റ
ഇടിവുകൾ അനവധിെയന്നു കണ്ടു; താഴെത്ത കുളത്തിെല െവള്ളം െകട്ടി
നിർത്തി, 10െയരൂശേലമിെലവീടുകൾഎണ്ണി,മതിൽഉറപ്പിക്കുവാൻവീടുകൾ
െപാളിച്ച കളഞ്ഞു. ‡ 11 പഴയ കുളത്തിെല െവള്ളം സൂക്ഷിക്കുവാൻ
രണ്ടു മതിലുകള െട മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു ജലസംഭരണി ഉണ്ടാക്കി; എങ്കിലും
അത് വരുത്തിയവങ്കേലക്കു നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞില്ല, പണ്ടുപേണ്ട അത്
രൂപകല്പന െചയ്തവെന ബഹുമാനിച്ചതുമില്ല. 12അന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട

‡ 21. 17 േകദാര്യരിൽഅേറബ്യന് മരുഭൂമിയിെലഒരു രാജ്യം * 22. 1 ദർശനത്താഴ്വരെയക്കുറിച്ച ള്ള
െയരുശേലം † 22. 6 ആവനാഴിക അമ്പുകള ്ഇടുന്ന ഉറ. ‡ 22. 10 െയരൂശേലമിെല
വീടുകൾ എണ്ണി, മതിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വീടുകൾ െപാളിച്ച കളഞ്ഞു. നന്നാക്കിെയടുക്കുവാന ്
്രപയാസമായിരുന്നതും പുറത്തുള്ളതും അകത്തുള്ളതുമായ പട്ടണ മതിലുകള ്ക്കിടയില് സ്ഥിതി
െചയ്തിരുന്നതുമായ വീടുകള ്അവര ് തകര ്ത്തുകളഞ്ഞു. മുന് പിലുള്ളതും പിന് പിലുള്ളതുമായ
മതിലുകള ്വീടിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നു.അവര് തകര് ക്കെപ്പട്ട വീടുകള െടഅകേത്തമതിലിെന്റകല്ല കള ്
ഉപേയാഗിച്ച് പട്ടണത്തിെന്റപുറത്തുള്ളമതിലിെന്റ േകടുപാടുകള് തീര ്ത്തു
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യേഹാവയായ കർത്താവ് കരച്ചിലിനും വിലാപത്തിനും മുണ്ഡനം
െചയ്യന്നതിനും 13രട്ട ടുക്കുന്നതിന്നും വിളിച്ചേപ്പാൾഎന്നാൽതല ്സ്ഥാനത്ത്
ആനന്ദവും സേന്താഷവും കാള അറുക്കുക, ആടറുക്കുക, ഇറച്ചിതിന്നുക,
വീഞ്ഞു കുടിക്കുക! “നാം തിന്നുക, കുടിക്കുക; നാെള മരിക്കുമേല്ലാ”
എന്നിങ്ങെന ആയിരുന്നു. 14ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എെന്റ കാതിൽ
െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നത:് “നിങ്ങൾ മരിക്കുംവെര ഈഅകൃത്യം നിങ്ങൾക്ക്
േമാചിക്കെപ്പടുകയില്ല” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

15 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു:
“നീ െചന്നു ഭണ്ഡാരപതിയും§ രാജധാനിവിചാരകനുമായ െശബ്െനെയ
കണ്ടു പറേയണ്ടത;് 16 നീ എന്താകുന്നു ഈ െചയ്യന്നത?് നിനക്ക് ഇവിെട
ആരുള്ള ? ഇവിെട നീ കല്ലറ െവട്ടിക്കുന്നത് ആർക്ക് േവണ്ടി? ഉയർന്ന
ഒരു സ്ഥലത്ത് അവൻ തനിക്ക് ഒരു കല്ലറ െവട്ടിക്കുന്നു; പാറയിൽ
തനിക്ക് ഒരു പാർപ്പിടം െകാത്തിയുണ്ടാക്കുന്നു. 17 േഹ, ബലവാനായ
മനുഷ്യാ, നിെന്ന യേഹാവ തൂക്കിെയടുത്തു ചുഴറ്റി എറിഞ്ഞുകളയും.
18 അവൻ ഉ്രഗതേയാെട നിശ്ചയമായും നിെന്ന ഒരു പന്തുേപാെല
വിശാലമാെയാരു േദശത്തിേലക്ക് ഉരുട്ടിക്കളയും; നിെന്റ യജമാനെന്റ
ഗൃഹത്തിെന്റ ലജ്ജയായുേള്ളാേവ, അവിെട നീ മരിക്കും; നിെന്റ
മഹത്ത്വമുള്ള രഥങ്ങള ം അവിെടയാകും. 19 ഞാൻ നിെന്ന നിെന്റ
ഉേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും; നിെന്റ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അവൻ
നിെന്ന തള്ളിയിടും. 20ആ നാളിൽ ഞാൻ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ
എെന്റ ദാസനായ എല്യാക്കീമിെന വിളിക്കും. 21 അവെന ഞാൻ നിെന്റ
േമലങ്കി ധരിപ്പിക്കും; നിെന്റ കച്ചെകാണ്ട് അവെന്റ അര െകട്ട ം; നിെന്റ
അധികാരം ഞാൻ അവെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; അവൻ െയരൂശേലം
നിവാസികൾക്കും െയഹൂദാഗൃഹത്തിനും ഒരു അപ്പനായിരിക്കും.
22 ഞാൻ ദാവീദ്ഗൃഹത്തിെന്റ താേക്കാൽ അവെന്റ േതാളിൽ വയ്ക്കും;
അവൻ തുറന്നാൽ ആരും അടയ്ക്കുകയില്ല; അവൻ അടച്ചാൽ ആരും
തുറക്കുകയുമില്ല. 23 ഉറപ്പ ള്ളസ്ഥലത്ത് ഒരുആണിേപാെലഞാൻഅവെന
തറയ്ക്കും;അവൻതെന്റപിതൃഭവനത്തിനു മഹത്ത്വമുള്ളഒരുസിംഹാസനം
ആയിരിക്കും. 24 അവർ അവെന്റേമൽ അവെന്റ പിതൃഭവനത്തിെന്റ
സകലമഹത്ത്വെത്തയും സന്തതിെയയും സന്തതിപരമ്പരെയയും
കിണ്ണംമുതൽ തുരുത്തിവെരയുള്ള സകലവിധ െചറുപാ്രതങ്ങെളയും
തൂക്കിയിടും”. 25 “ആ നാളിൽ ഉറപ്പ ള്ള സ്ഥലത്തു തറച്ചിരുന്ന ആണി
ഇളകിേപ്പാകും” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “അത്
മുറിഞ്ഞുവീഴുകയും അതിേന്മലുള്ള ഭാരം തകർന്നുേപാകുകയും െചയ്യ ം;”
യേഹാവയല്ലേയാഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത.്

23
1 േസാരിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവാചകം:
തർശീശ് കപ്പലുകേള,അലമുറയിടുവിൻ;
ഒരു വീടും േശഷിക്കാത്തവിധവും തുറമുഖം ഇല്ലാത്തവിധവും അത്

ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു;

§ 22. 15 ഭണ്ഡാരപതിയും ഖജാന് ജി.
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കിത്തീംേദശത്തുവച്ച് ഇതുഅവർക്ക്അറിവു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു.
2സമു്രദതീരനിവാസികേള, മിണ്ടാെതയിരിക്കുവിൻ;
സമു്രദസഞ്ചാരം െചയ്യന്നസീേദാന്യവ്യാപാരികള ്നിെന്നനിറച്ച വേല്ലാ.
3വലിയ െവള്ളത്തിേന്മൽ
സീേഹാർ്രപേദശെത്ത കൃഷിയും ൈനൽനദിയിങ്കെല െകായ്ത്തും അതിന്

വരുമാനമായിവന്നു;അത് ജനതകള െട ചന്തആയിരുന്നു.
4സീേദാേന,ലജ്ജിച്ച െകാള്ള ക;
“എനിക്ക് േനാവു കിട്ടിയിട്ടില്ല,
ഞാൻ ്രപസവിച്ചിട്ടില്ല,
ബാലന്മാെര േപാറ്റിയിട്ടില്ല,
കന്യകമാെരവളർത്തിയിട്ട മില്ല”എന്നുസമു്രദം,
സമു്രദദുർഗ്ഗം തെന്ന,പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
5 േസാരിെന്റ വർത്തമാനം ഈജിപ്റ്റിൽ എത്തുേമ്പാൾ അവർ ആ

വർത്തമാനത്താൽഏറ്റവും വ്യസനിക്കും.
6 തർശീശിേലക്കു കടന്നുെചല്ല വിൻ; സമു്രദതീരനിവാസികേള,

അലമുറയിടുവിൻ.
7പുരാതനമായി പേണ്ടയുള്ളനിങ്ങള െട ഉല്ലസിതനഗരം ഇതാകുന്നുേവാ?
സ്വന്തകാല് അതിെന ദൂരത്ത് ്രപവാസം െചയ്യ വാൻ വഹിച്ച

െകാണ്ടുേപാകും.
8കിരീടം നല്കുന്നതും വ്യാപാര്രപഭുക്കന്മാരുള്ളതും
ഭൂമിയിെല മഹാന്മാരായ കച്ചവടക്കാരുള്ളതുമായ േസാരിെനക്കുറിച്ച് അത്

നിർണ്ണയിച്ചതാര?്
9സകലമഹത്ത്വത്തിെന്റയുംഅഹങ്കാരെത്തഅശുദ്ധമാേക്കണ്ടതിനും
ഭൂമിയിെല സകലമഹാന്മാെരയും അപമാനിേക്കണ്ടതിനും ൈസന്യങ്ങള െട

യേഹാവഅത് നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു.
10 തർശീശ് പു്രതിേയ, ഇനി ബന്ധനമില്ലായ്കയാൽ നീ ൈനൽനദിേപാെല

നിെന്റ േദശെത്തകവിെഞ്ഞാഴുകുക.
11അവിടുന്ന്സമു്രദത്തിേന്മൽൈകനീട്ടി, രാജ്യങ്ങെളനടുക്കിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ കനാെനക്കുറിച്ച*് അതിെന്റ േകാട്ടകെള നശിപ്പിക്കുവാൻ കല്പന

െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
12 “ബലാല്ക്കാരം അനുഭവിച്ച കന്യകയായ സീേദാൻപു്രതീ, ഇനി നീ

ഉല്ലസിക്കുകയില്ല;
എഴുേന്നറ്റ കിത്തീമിേലക്കു കടന്നുേപാവുക;അവിെടയും നിനക്ക് സ്വസ്ഥത

ഉണ്ടാവുകയില്ല”എന്ന്അവിടുന്ന് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
13ഇതാ, കൽദയരുെട† േദശം! ഈജനം ഇല്ലാെതയായി;അശ്ശ ർഅതിെന

മരുഭൂമിയിെലവന്യമൃഗങ്ങൾക്കായി നിയമിച്ച കളഞ്ഞു;
അവർ അവരുെട കാവൽേഗാപുരങ്ങെള പണിത് അതിെല െകാട്ടാരങ്ങെള

ഇടിച്ച്,അതിെനശൂന്യകൂമ്പാരമാക്കിത്തീർത്തു.
14 തർശീശ് കപ്പലുകേള, അലമുറയിടുവിൻ; നിങ്ങള െട േകാട്ട

ശൂന്യമായിേപ്പായേല്ലാ.

* 23. 11 കനാെനക്കുറിച്ച് േഫായ്നീക്യ † 23. 13 കൽദയരുെടബാബിേലാന്യരുെട
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15 ആ നാളിൽ േസാർ, ഒരു രാജാവിെന്റ കാലത്തിെനാത്ത എഴുപത്
വർഷേത്തക്ക് മറന്നുകിടക്കും; എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് േസാരിനു
േവശ്യയുെട പാട്ട േപാെലസംഭവിക്കും:

16 “മറന്നുകിടന്നിരുന്ന േവശ്യേയ,
വീണെയടുത്തുപട്ടണത്തിൽചുറ്റിനടക്കുക;
നിെന്നഓർമ്മവേരണ്ടതിന്
നല്ല രാഗം മീട്ടി വളെര പാട്ട പാടുക”.

17 എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് യേഹാവ േസാരിെന സന്ദർശിക്കും;
അേപ്പാൾ അത് തെന്റ ആദായത്തിനായി തിരിഞ്ഞ,് ഭൂമിയിെല
സകലേലാകരാജ്യങ്ങേളാടും േവശ്യാവൃത്തി െചയ്യ ം. 18എന്നാൽ അതിെന്റ
വ്യാപാരവും ആദായവും യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധം ആയിരിക്കും; അതിെന
നിേക്ഷപിക്കുകേയാ സ്വരൂപിച്ച വയ്ക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല; അതിെന്റ
വ്യാപാരം യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ വസിക്കുന്നവർക്കു മതിയായ
ഭക്ഷണത്തിനും േമാടിയുള്ളഉടുപ്പിനുമായി ഉതകും.

24
1യേഹാവഭൂമിെയനിർജ്ജനവുംശൂന്യവുംആക്കികീഴ്േമൽമറിക്കുകയും
അതിെല നിവാസികെള ചിതറിക്കുകയും െചയ്യ ം. 2 ജനത്തിനും
പുേരാഹിതനും, ദാസനും യജമാനനും, ദാസിക്കും യജമാനത്തിക്കും,
വാങ്ങുന്നവനും വില ്ക്കുന്നവനും, കടം െകാടുക്കുന്നവനും കടം
വാങ്ങുന്നവനും, പലിശ വാങ്ങുന്നവനും പലിശ െകാടുക്കുന്നവനും
ഒരുേപാെല സംഭവിക്കും. 3 ഭൂമി അേശഷം നിർജ്ജനമായും കവർച്ചയായും
േപാകും; യേഹാവയല്ലേയാ ഈ വചനം അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത.് 4 ഭൂമി
ദുഃഖിച്ച വാടിേപ്പാകുന്നു; ഭൂതലം ക്ഷയിച്ച വാടിേപ്പാകുന്നു; 5 ഭൂമിയിെല
ഉന്നതന്മാർ ക്ഷീണിച്ച േപാകുന്നു. ഭൂമി അതിെല നിവാസികളാൽ
മലിനമായിരിക്കുന്നു; അവർ ്രപമാണങ്ങെള ലംഘിച്ച ചട്ടെത്ത മറിച്ച
നിത്യനിയമത്തിനു ഭംഗം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 6 അതുെകാണ്ട് ഭൂമി
ശാപ്രഗസ്തമായി അതിൽ വസിക്കുന്നവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ഭൂവാസികൾ ദഹിച്ച േപായി, ചുരുക്കം േപർ മാ്രതം
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 പുതുവീഞ്ഞ് ദുഃഖിക്കുന്നു; മുന്തിരിവള്ളി വാടുന്നു;
സന്തുഷ്ടമാനസന്മാെരല്ലാം െനടുവീർപ്പിടുന്നു. 8 തപ്പ കള െട ആനന്ദം
നിന്നുേപാകുന്നു; ഉല്ലസിക്കുന്നവരുെട േഘാഷം തീർന്നുേപാകുന്നു;
കിന്നരത്തിെന്റ ആനന്ദം ഇല്ലാെതയാകുന്നു. 9അവർ പാട്ട പാടിെക്കാണ്ടു
വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയില്ല; മദ്യം കുടിക്കുന്നവർക്ക് അത് കയ്പായിരിക്കും.
10ശൂന്യപട്ടണം ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു;ആർക്കും കടന്നു കൂടാത്തവിധം എല്ലാ
വീടും അടഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു. 11 വീഞ്ഞില്ലായ്കയാൽ വീഥികളിൽ
നിലവിളിേകൾക്കുന്നു; സേന്താഷം ഒെക്ക ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നു; േദശത്തിെല
ആനന്ദം െപായ്േപായിരിക്കുന്നു. 12 പട്ടണത്തിൽ ശൂന്യത മാ്രതം
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു; വാതിൽതകർന്നു നാശമായി കിടക്കുന്നു. 13 ഒലിവു
തല്ല ംേപാെലയും മുന്തിരിപ്പഴം പറിച്ച തീർന്നിട്ട് കാലാ െപറുക്കുംേപാെലയും
ഭൂമിയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ജനതകള െട ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നു.
14 അവർ ഉച്ചത്തിൽ ആർക്കും; യേഹാവയുെട മഹിമനിമിത്തം അവർ
സമു്രദത്തിൽനിന്ന് ഉറെക്ക ആർക്കും. 15 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
കിഴക്ക് യേഹാവെയയും സമു്രദദ്വീപികളില ് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമെത്തയും മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുവിൻ. 16 “നീതിമാന്
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മഹത്ത്വം” എന്നിങ്ങെന ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്നു കീർത്തനം പാടുന്നതു
ഞങ്ങൾ േകട്ട ; ഞാേനാ: “എനിക്ക് ക്ഷയം, എനിക്ക് ക്ഷയം, എനിക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം!” എന്നു പറഞ്ഞു. “േ്രദാഹികൾ േ്രദാഹം െചയ്തിരിക്കുന്നു;
േ്രദാഹികൾ മഹാേ്രദാഹം െചയ്തിരിക്കുന്നു”. 17 ഭൂവാസിേയ, േപടിയും
കുഴിയും െകണിയും നിനക്ക് േനരിട്ടിരിക്കുന്നു. 18 േപടി േകട്ട്
ഓടിേപ്പാകുന്നവൻ കുഴിയിൽ വീഴും; കുഴിയിൽനിന്നു കയറുന്നവൻ
െകണിയിൽ അകെപ്പടും; ഉയരത്തിെല കിളിവാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു;
ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങുന്നു. 19 ഭൂമി െപാടുെപാെട െപാട്ട ന്നു;
ഭൂമി കിറുകിെറ കീറുന്നു; ഭൂമി കിടുകിട കിടുങ്ങുന്നു. 20 ഭൂമി മദ്യപെനേപ്പാെല
ചാഞ്ചാടുന്നു; കാവൽമാടംേപാെല ആടുന്നു; അതിെന്റ അകൃത്യം
അതിേന്മൽഭാരമായിരിക്കുന്നു;അത് വീഴും,എഴുേന്നല്ക്കുകയുമില്ല.

21ആ നാളിൽ യേഹാവ ഉയരത്തിൽ ഉന്നതന്മാരുെട ൈസന്യെത്തയും
ഭൂമിയിൽ ഭൂരാജാക്കന്മാെരയും ശിക്ഷിക്കും. 22 കുണ്ടറയിൽ
തടവുകാെരേപ്പാെല അവെര ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി കാരാഗൃഹത്തിൽ
അടയ്ക്കുകയും ഏറിയനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവെര സന്ദർശിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 23 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ സീേയാൻ പർവ്വതത്തിലും
െയരൂശേലമിലും വാഴുകയാലുംഅവന് തെന്റ േതജസ്സ് മൂപ്പന്മാരുെട മുമ്പിൽ
െവളിെപ്പടുത്തുകയാലും ച്രന്ദൻ നാണിക്കുകയും സൂര്യൻ ലജ്ജിക്കുകയും
െചയ്യ ം.

25
1 യേഹാേവ നീ എെന്റ ൈദവമാകുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന പുകഴ്ത്തും;
ഞാൻ നിെന്റ നാമെത്ത സ്തുതിക്കും; നീ അത്ഭുതമായി
പേണ്ടയുള്ള ആേലാചനകെള വിശ്വസ്തതേയാടും സത്യേത്താടും
കൂടി അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 2 നീ ശ്രതുകള െട നഗരെത്ത
കല്ക്കുന്നും ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണെത്ത ശൂന്യവും അന്യന്മാരുെട െകാട്ടാരങ്ങെള
നഗരമല്ലാത്തവിധവും ആക്കിത്തീർത്തു; അത് ഒരുനാള ം പണിയുകയില്ല.
3 അതുെകാണ്ട് ബലമുള്ള ജനം നിെന്ന മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും;
ഭയങ്കരജനതകള െട പട്ടണം നിെന്ന ഭയെപ്പടും. 4 ഭയങ്കരന്മാരുെട
ചീറ്റൽ മതിലിെന്റ േനെര െകാടുങ്കാറ്റ േപാെല അടിക്കുേമ്പാൾ, നീ
എളിയവന് ഒരു ദുർഗ്ഗവും ദരി്രദന് അവെന്റ കഷ്ടത്തിൽ ഒരു േകാട്ടയും
െകാടുങ്കാറ്റിൽ ഒരു ശരണവും ഉഷ്ണത്തിൽ ഒരു തണലും ആയിരിക്കുന്നു.
5 വരണ്ട നിലത്തിെല ഉഷ്ണെത്തേപ്പാെല നീ അന്യന്മാരുെട ആരവെത്ത
അടക്കിക്കളയുന്നു; േമഘത്തിെന്റ തണൽെകാണ്ട് ഉഷ്ണം എന്നേപാെല
ഭയങ്കരന്മാരുെട പാട്ട് ഒതുങ്ങിേപ്പാകും. 6 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഈ പർവ്വതത്തിൽ സകലജനതകൾക്കും മൃഷ്ടേഭാജനങ്ങൾ*െകാണ്ടും
മട്ട റിയ വീഞ്ഞുെകാണ്ടും ഒരു വിരുന്നു കഴിക്കും; േമദസ്സ നിറഞ്ഞ
മൃഷ്ടേഭാജനങ്ങൾെകാണ്ടും മട്ട നീക്കി െതളിെച്ചടുത്ത വീഞ്ഞുെകാണ്ടും
ഉള്ള വിരുന്നു തെന്ന. 7 സകലവംശങ്ങൾക്കും ഉള്ള മൂടുപടവും
സകലജനതകള െടയും േമൽ കിടക്കുന്ന മറവും അവൻ ഈ
പർവ്വതത്തിൽവച്ച നശിപ്പിച്ച കളയും. 8 അവൻ മരണെത്ത
സദാകാലേത്തക്കും നീക്കിക്കളയും; യേഹാവയായ കർത്താവ്
സകലമുഖങ്ങളിലും നിന്നു കണ്ണ നീർ തുടയ്ക്കുകയും തെന്റ ജനത്തിെന്റ

* 25. 6 മൃഷ്ടേഭാജനങ്ങൾസമൃദ്ധമായേഭാജനങ്ങൾ.
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നിന്ദ സകലഭൂമിയിലുംനിന്നു നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്യ ം. യേഹാവയല്ലേയാ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത.് 9 ആ നാളിൽ: “ഇതാ, നമ്മുെട ൈദവം;
അവെനയാകുന്നു നാം കാത്തിരുന്നത;് അവൻ നെമ്മ രക്ഷിക്കും; അവൻ
തെന്ന യേഹാവ; അവെനയേ്രത നാം കാത്തിരുന്നത;് അവെന്റ രക്ഷയിൽ
നമുക്ക്ആനന്ദിച്ച സേന്താഷിക്കാം”എന്ന്അവർ പറയും. 10യേഹാവയുെട
ൈക ഈ പർവ്വതത്തിൽ ആവസിക്കുമേല്ലാ; എന്നാൽ ൈവേക്കാൽ
ചാണകക്കുഴിയിെല െവള്ളത്തിൽ ഇട്ട ചവിട്ട ന്നതുേപാെല േമാവാബ്
സ്വസ്ഥാനത്തുതെന്ന െമതിക്കെപ്പടും. 11 നീന്തുന്നവൻ നീന്തുവാൻ ൈക
നീട്ട ന്നതുേപാെല േമാവാബ് അതിെന്റ നടുവിൽ ൈക നീട്ട ം; എങ്കിലും
അവെന്റ അഹങ്കാരവും ൈകമിടുക്കും അവിടുന്ന് താഴ്ത്തിക്കളയും.
12 നിെന്റ ഉറപ്പ ം ഉയരവും ഉള്ള മതിലുകെള അവിടുന്ന് താെഴ നിലത്തു
തള്ളിയിട്ട െപാടിയാക്കിക്കളയും.

26
1 ആ നാളിൽ അവർ െയഹൂദാേദശത്ത് ഈ പാട്ട പാടും: നമുക്കു
ബലമുള്ള ഒരു പട്ടണം ഉണ്ട്; അവിടുന്ന് രക്ഷെയ മതിലുകള ം
െകാത്തളങ്ങള ം* ആക്കി വയ്ക്കുന്നു. 2 വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്ന
നീതിയുള്ള ജനത ്രപേവശിേക്കണ്ടതിനു വാതിലുകെള തുറക്കുവിൻ.
3 സ്ഥിരമാനസൻ നിന്നിൽ ആ്രശയം വച്ചിരിക്കുകെകാണ്ടു അവിടുന്നു
അവെന പൂർണ്ണസമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നു. 4 യേഹാവയാം യാഹിൽ
ശാശ്വതമായ ഒരു പാറ ഉള്ളതിനാൽ യേഹാവയിൽ എേന്നക്കും
ആ്രശയിക്കുവിൻ. 5 യേഹാവ ഉയരത്തിൽ വസിക്കുന്നവെര
ഉന്നതനഗരെത്തതെന്ന താഴ്ത്തി തള്ളിയിട്ട നിലംപരിചാക്കി െപാടിയിൽ
ഇട്ട കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 6 കാൽ അതിെന ചവിട്ടിക്കളയും; എളിയവരുെട
കാലുകള ം ദരി്രദന്മാരുെട കാലടികള ം തെന്ന. 7 നീതിമാെന്റ വഴി
െചാവ്വ ള്ളതാകുന്നു; അങ്ങ് നീതിമാെന്റ പാതെയ െചാവ്വായി നിരത്തുന്നു.
8അേത, യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ന്യായവിധികള െട പാതയിൽ ഞങ്ങൾ
അങ്ങെയ കാത്തിരിക്കുന്നു; അങ്ങയുെട നാമത്തിനായിട്ട ം അങ്ങയുെട
സ്മരണയ്ക്കായിട്ട ം ഞങ്ങള െട ഉള്ളം വാഞ്ഛിക്കുന്നു. 9 എെന്റ
ഉള്ളംെകാണ്ട് ഞാൻ രാ്രതിയിൽ നിെന്ന ആ്രഗഹിച്ച ; എെന്റ ഉള്ളിൽ
എെന്റ ആത്മാവുെകാണ്ടുതെന്ന ഞാൻ ജാ്രഗതേയാെട അങ്ങെയ
അേന്വഷിക്കും; അങ്ങയുെട ന്യായവിധികൾ ഭൂമിയിൽ നടക്കുേമ്പാൾ
ഭൂവാസികൾ നീതി പഠിക്കും. 10 ദുഷ്ടനു കൃപ കാണിച്ചാലും അവൻ നീതി
പഠിക്കുകയില്ല; േനരുള്ള േദശത്ത് അവൻ അന്യായം ്രപവർത്തിക്കും;
യേഹാവയുെട മഹത്ത്വം അവൻ കാണുകയുമില്ല. 11 യേഹാേവ,
അവിടുെത്ത ൈക ഉയർന്നിരിക്കുന്നു; അവേരാ കാണുന്നില്ല; എങ്കിലും
ജനെത്തക്കുറിച്ച ള്ള അവിടുെത്ത തീക്ഷ്ണത അവർ കണ്ടു ലജ്ജിക്കും;
അവിടുെത്ത ശ്രതുക്കെള ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീ അവെര ദഹിപ്പിച്ച കളയും.
12 യേഹാേവ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട സമാധാനം നിയമിക്കും;
ഞങ്ങള െട സകല്രപവൃത്തികെളയും അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 13 ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ,
അങ്ങല്ലാെത േവെറ കർത്താക്കന്മാർ ഞങ്ങള െടേമൽ കർത്തൃത്വം

* 26. 1 െകാത്തളങ്ങള ം ശ്രതുവിെന്റ വരവു േനാക്കിക്കാണുന്നതിനും അവെര തടയുന്നതിനും
േകാട്ടയുെട മുകളില് ഉണ്ടാക്കുന്നമണ്ഡപം.
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നടത്തിയിട്ട ണ്ട്; എന്നാൽ അങ്ങെയ മാ്രതം, അവിടുെത്ത നാമെത്ത
തെന്ന, ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു†. 14 മരിച്ചവർ ജീവിക്കുന്നില്ല; മൃതന്മാർ
എഴുേന്നല്ക്കുന്നില്ല; അതിനായിട്ടല്ലേയാ നീ അവെര സന്ദർശിച്ച്
സംഹരിക്കുകയും അവരുെട ഓർമ്മെയ അേശഷം ഇല്ലാതാക്കുകയും
െചയ്തത.് 15 അങ്ങ് ജനെത്ത വർദ്ധിപ്പിച്ച ; യേഹാേവ, ജനെത്ത
അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ച ; അങ്ങ് മഹത്ത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; േദശത്തിെന്റ
അതിരുകെളെയല്ലാം അങ്ങ് വിസ്താരമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 16 യേഹാേവ,
കഷ്ടതയിൽ അവർ അവിടുെത്ത േനാക്കുകയും അങ്ങയുെട ശിക്ഷ
അവർക്ക് തട്ടിയേപ്പാൾ ്രപാർത്ഥന കഴിക്കുകയും െചയ്തു. 17 യേഹാേവ,
്രപസവം അടുത്തിരിക്കുന്ന ഗർഭിണി േനാവുകിട്ടി തെന്റ േവദനയിൽ
നിലവിളിക്കുന്നതുേപാെല ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട മുമ്പാെക ആയിരുന്നു.
18 ഞങ്ങൾ ഗർഭംധരിച്ച േനാവുകിട്ടി ്രപസവിച്ചേപ്പാൾ, കാറ്റിെന
്രപസവിച്ചതുേപാെല ആയിരുന്നു; േദശത്ത് ഒരു വിടുതലും ഞങ്ങൾ
െകാണ്ടുവന്നിട്ടില്ല; ഭൂവാസികൾ പിറന്നുവീണതുമില്ല. 19 അവിടുെത്ത
മൃതന്മാർ ജീവിക്കും; എെന്റ ശവങ്ങൾ എഴുേന്നല്ക്കും; െപാടിയിൽ
കിടക്കുന്നവേര, ഉണർന്നു േഘാഷിക്കുവിൻ; നിെന്റ മഞ്ഞ് ്രപഭാതത്തിെല
മഞ്ഞുേപാെലആയിരിക്കുന്നു; ഭൂമി മരിച്ചവെര പുറംതള്ള മേല്ലാ. 20എെന്റ
ജനേമ, വന്നു നിെന്റഅറകളിൽ കടന്നു വാതിലുകൾഅടയ്ക്കുക; േ്രകാധം
കടന്നുേപാകുേവാളം അല്പേനരേത്തക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കുക. 21 യേഹാവ
ഭൂവാസികെള അവരുെട അകൃത്യം നിമിത്തം ശിക്ഷിക്കുവാൻ തെന്റ
സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇതാ വരുന്നു. ഭൂമി താൻ കുടിച്ച രക്തം മുഴുവനും
െവളിെപ്പടുത്തും;തന്നിലുള്ളമൃതന്മാെരഇനി മൂടിവയ്ക്കുകയുമില്ല.
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1 അന്നാളിൽ യേഹാവ കടുപ്പവും വലിപ്പവും ബലവും ഉള്ള തെന്റ
വാൾെകാണ്ടു വി്രദുതസർപ്പമായ* ലിവ്യാഥാെനയും വ്രകസർപ്പമായ†

ലിവ്യാഥാെനയും ശിക്ഷിക്കും; സമു്രദത്തിെല മഹാസർപ്പെത്ത
അവൻ െകാന്നുകളയും. 2 അന്ന് നിങ്ങൾ മേനാഹരമായ ഒരു
മുന്തിരിേത്താട്ടെത്തപ്പറ്റി പാട്ട പാടുവിൻ. 3 “യേഹാവയായ ഞാൻഅതിെന
സൂക്ഷിക്കും; നിമിഷം്രപതി ഞാൻ അതിെന നനയ്ക്കും; ആരും അതിെന
നശിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ അതിെന രാവും പകലും സൂക്ഷിക്കും.
4 േ്രകാധം എനിക്കില്ല; യുദ്ധത്തിൽ മുള്ള കള ം മുൾെച്ചടികള ം എനിക്ക്
വിേരാധമായിരുെന്നങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു; ഞാൻ അവയുെട േനെര
െചന്ന് അവെയ ആകപ്പാെട ചുട്ട കളയുമായിരുന്നു. 5അെല്ലങ്കിൽ അവൻ
എെന്ന അഭയം ്രപാപിച്ച് എേന്നാട് സമാധാനം െചയ്തുെകാള്ളെട്ട; അേത,
അവൻ എേന്നാട് സമാധാനം െചയ്തുെകാള്ളെട്ട”. 6 വരുംകാലത്ത്
യാേക്കാബ് േവരൂന്നുകയും യി്രസാേയൽ തളിർത്തുപൂക്കുകയും
അങ്ങെന ഭൂതലത്തിെന്റ ഉപരിഭാഗം ഫലപൂർണ്ണമാവുകയും
െചയ്യ ം. 7 യി്രസാേയലിെന അടിച്ചവെര അടിച്ചതുേപാെലേയാ
യേഹാവ യി്രസാേയലിെന അടിച്ചത?് യി്രസാേയലിെന െകാന്നവെര
െകാന്നതുേപാെലേയാ അവര് െകാല്ലെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത?് 8ൈദവേമ, അങ്ങ്
† 26. 13 സ്വീകരിക്കുന്നു ഏറ്റ പറയുന്നു, പുകഴ്ത്തുന്നു എന്നും മറ്റ വിവർത്തനങ്ങളിൽ കാണാം.
* 27. 1 വി്രദുതസർപ്പമായകുതിച്ച പായുന്നസർപ്പമായ. † 27. 1 വ്രകസർപ്പമായവളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ്
േപാകുന്നസർപ്പമായ.
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ജനങ്ങെള യുദ്ധത്തില ്‡ പെങ്കടുപ്പിക്കുകയും ്രപവാസത്തിലയയ്ക്കുകയും
െചയ്യന്നതിലൂെട അവേരാട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു. 9 ഇതുെകാണ്ട്
യാേക്കാബിെന്റ അകൃത്യത്തിനു പരിഹാരം വരും; അവെന്റ പാപെത്ത
നീക്കിക്കളഞ്ഞതിെന്റ ഫലെമല്ലാം ഇതാകുന്നു; അവൻ ബലിപീഠത്തിെന്റ
കല്ല് എല്ലാം ഇടിച്ച തകർത്ത ചുണ്ണാമ്പുകല്ല േപാെല ആക്കുേമ്പാൾ
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം സൂര്യസ്തംഭങ്ങള ം ഇനി നിവിർന്നുനില ്ക്കുകയില്ല.
10 ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണം ഏകാന്തവും മരുഭൂമിേപാെല നിർജ്ജനവും ശൂന്യവും
ആയിരിക്കും; അവിെട കാളക്കിടാവു േമഞ്ഞുകിടന്ന് അവിെടയുള്ള
തളിരുകൾ തിന്നുകളയും. 11 അതിെല െകാമ്പുകൾ ഉണങ്ങുേമ്പാൾ
ഒടിഞ്ഞുവീഴും; സ്്രതീകൾ വന്ന് അത് െപറുക്കി തീ കത്തിക്കും; അത്
തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരു ജനമല്ലേയാ; അതുെകാണ്ട് അവെര നിർമ്മിച്ചവന്
അവേരാടു കരുണ േതാന്നുകയില്ല; അവെര മെനഞ്ഞവൻ അവർക്ക്
കൃപ കാണിക്കുകയുമില്ല. 12 ആ നാളിൽ യേഹാവ നദിമുതൽ
ഈജിപ്റ്റ േതാടുവെര കറ്റ െമതിക്കും; യി്രസാേയൽ മക്കേള, നിങ്ങെള
ഓേരാന്നായി െപറുക്കിഎടുക്കും.

13അന്നാളിൽ മഹാകാഹളം ഊതും; അശ്ശ ർ േദശത്തു നഷ്ടരായവരും
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തു പുറത്താക്കെപ്പട്ടവരും വന്നു െയരൂശേലമിെല
വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽയേഹാവെയനമസ്കരിക്കും.
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1 എ്രഫയീമിെല മദ്യപന്മാരുെട ഡംഭകിരീടത്തിനും* വീഞ്ഞു കുടിച്ച
ലഹരിപിടിച്ചവരുെടഫലവത്തായതാഴ്വരയിെലശിരസ്സിേന്മൽവാടിേപ്പാകുന്ന
പുഷ്പമായ അവെന്റ ഭംഗിയുള്ള അലങ്കാരത്തിനും അേയ്യാ, കഷ്ടം!
2 ഇതാ, ശക്തിയും ബലവുമുള്ള ഒരുവൻ കർത്താവിങ്കൽനിന്നു വരുന്നു†;
തകർക്കുന്ന െകാടുങ്കാേറ്റാടുകൂടിയ കന്മഴേപാെലയും കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന
മഹാ ജല്രപവാഹം േപാെലയും അവിടുന്ന് അവെര െവറുംൈകെകാണ്ടു
നിലത്തു തള്ളിയിടും. 3 എ്രഫയീമിെല മദ്യപന്മാരുെട ഡംഭകിരീടം
അവൻ കാലുെകാണ്ടു ചവിട്ടിക്കളയും. 4 ഫലവത്തായ താഴ്വരയിെല
ശിരസ്സിേന്മൽ വാടിേപ്പാകുന്ന പുഷ്പമായ അവെന്റ ഭംഗിയുള്ള
അലങ്കാരം ഫലേശഖരകാലത്തിനു മുമ്പ് പഴുത്തതും കാണുന്നവൻ ഉടെന
പറിച്ച തിന്നുന്നതുമായ അത്തിപ്പഴംേപാെല ഇരിക്കും. 5 ആ നാളിൽ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിെന്റ േശഷിപ്പിനു മഹത്ത്വമുള്ള
ഒരു കിരീടവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു മുടിയും 6 ന്യായവിസ്താരം കഴിക്കുവാൻ
ഇരിക്കുന്നവന് ന്യായത്തിെന്റ ആത്മാവും പട്ടണവാതില്ക്കൽവച്ച പടെയ
മടക്കിക്കളയുന്നവർക്കുവീര്യബലവുംആയിരിക്കും.

7 എന്നാൽ ഇവരും വീഞ്ഞു കുടിച്ച ചാഞ്ചാടുകയും മദ്യപിച്ച്
ആടിനടക്കുകയും െചയ്യന്നു; പുേരാഹിതനും ്രപവാചകനും മദ്യപാനം
െചയ്തു ചാഞ്ചാടുകയും വീഞ്ഞു കുടിച്ച മത്തരാവുകയും മദ്യപിച്ച്
ആടിനടക്കുകയും െചയ്യന്നു;അവർ ദർശനത്തിൽ പിഴച്ച ന്യായവിധിയിൽ
െതറ്റിേപ്പാകുന്നു. 8 േമശകൾ മുഴുവനും ഛർദ്ദിയും അഴുക്കുംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഒരുസ്ഥലവും േശഷിക്കുന്നില്ല‡. 9 “ആർക്കാകുന്നുഇവൻ

‡ 27. 8 യുദ്ധത്തില ്അളന്ന് * 28. 1 ഡംഭകിരീടത്തിനും പുഷ്പഹാരം † 28. 2
കർത്താവിങ്കൽനിന്നു വരുന്നു കർത്താവിനുണ്ട് എന്നും ഭാഷാന്തരങ്ങളിൽകാണാം. ‡ 28. 8 ഒരു
സ്ഥലവും േശഷിക്കുന്നില്ലശുദ്ധമായ ഒരുസ്ഥലവുമില്ലഎന്നുമാകാം.
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പരിജ്ഞാനം ഉപേദശിക്കുവാൻ േപാകുന്നത?് ആെരയാകുന്നു അവൻ
്രപസംഗം ്രഗഹിപ്പിക്കുവാൻ േപാകുന്നത?് പാലുകുടി മാറിയവെരേയാ?
മുലകുടി വിട്ടവെരേയാ? 10 ചട്ടത്തിേന്മൽ ചട്ടം, ചട്ടത്തിേന്മൽ ചട്ടം;
സൂ്രതത്തിേന്മൽ സൂ്രതം, സൂ്രതത്തിേന്മൽ സൂ്രതം; ഇവിെട അല്പം,
അവിെട അല്പം” എന്ന് അവർ പറയുന്നു അേത, 11 വിക്കിവിക്കി
പറയുന്ന അധരങ്ങളാലും അന്യഭാഷയിലും അവിടുന്ന് ഈ ജനേത്താടു
സംസാരിക്കും. 12 “ഇതാകുന്നു സ്വസ്ഥത;ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവനു സ്വസ്ഥത
െകാടുക്കുവിൻ; ഇതാകുന്നു വി്രശമം” എന്ന് അവിടുന്ന് അവേരാട്
അരുളിെച്ചയ്തു എങ്കിലും േകൾക്കുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ലായിരുന്നു.
13 അതിനാൽ അവർ െചന്നു പുറേകാട്ട വീണു തകർന്നു കുടുക്കിൽ
അകെപ്പട്ട പിടിെപേടണ്ടതിന,് യേഹാവയുെട വചനം അവർക്ക്
“ചട്ടത്തിേന്മൽ ചട്ടം, ചട്ടത്തിേന്മൽ ചട്ടം, സൂ്രതത്തിേന്മൽ സൂ്രതം,
സൂ്രതത്തിേന്മൽസൂ്രതം, ഇവിെടഅല്പംഅവിെടഅല്പം”എന്ന്ആയിരിക്കും.
14അതുെകാണ്ട് െയരൂശേലമിെലഈജനെത്ത ഭരിക്കുന്ന പരിഹാസികേള,
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ. 15 “ഞങ്ങൾ മരണേത്താട്
സഖ്യതയും പാതാളേത്താട് ഉടമ്പടിയും െചയ്തിരിക്കുന്നു; ്രപവഹിക്കുന്ന
ബാധ കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അത് ഞങ്ങേളാട് അടുത്തു വരികയില്ല;
ഞങ്ങൾ േഭാഷ്കിെന ശരണമാക്കി വ്യാജത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 16 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇതാ, ഞാൻ സീേയാനിൽ
ഉറപ്പ ള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ട േശാധനെചയ്ത കല്ല ം വിലേയറിയ
മൂലക്കല്ല ം ആയി ഒരു അടിസ്ഥാനക്കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നു; വിശ്വസിക്കുന്നവൻ
ഓടിേപ്പാവുകയില്ല. § 17 ഞാൻ ന്യായെത്ത അളവുചരടും നീതിെയ
തൂക്കുകട്ടയും ആക്കിവയ്ക്കും; കന്മഴ വ്യാജശരണെത്ത നീക്കിക്കളയും;
െവള്ളം ഒളിപ്പിടെത്ത ഒഴുക്കി െകാണ്ടുേപാകും. 18 മരണേത്താടുള്ള
നിങ്ങള െട ഉടമ്പടി ദുർബ്ബലമാകും; പാതാളേത്താടുള്ള നിങ്ങള െട കരാർ
നിലനില ്ക്കുകയില്ല; ്രപവഹിക്കുന്ന ബാധ കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
തകർന്നുേപാകും. 19അത് കടന്നുേപാകുേമ്പാെഴല്ലാം നിങ്ങെള പിടിക്കും;
അത് രാവിെലേതാറും, രാവും പകലും, കടന്നുേപാകും;” അതിെന്റ
വാർത്ത േകൾക്കുന്ന മാ്രതയ്ക്കു നടുക്കം ഉണ്ടാകും. 20കിടക്ക ഒരുത്തനു
നിവർന്നു കിടക്കുവാൻ നീളം േപാരാത്തതും പുതപ്പ് പുതയ്ക്കുവാൻ
വീതി േപാരാത്തതും ആകും. 21 യേഹാവ തെന്റ ്രപവൃത്തിെയ തെന്റ
ആശ്ചര്യ്രപവൃത്തിെയ തെന്ന, െചേയ്യണ്ടതിനും തെന്റ ്രകിയെയ,
തെന്റ അപൂർവ്വ്രകിയെയ തെന്ന നടേത്തണ്ടതിനും െപറാസീംമലയിൽ
എന്നേപാെല എഴുേന്നല്ക്കുകയും ഗിെബേയാൻതാഴ്വരയിൽ എന്നേപാെല
േകാപിക്കുകയും െചയ്യ ം. 22 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട ബന്ധനങ്ങൾ
മുറുകിേപ്പാകാെതയിരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങൾ പരിഹാസികൾ
ആയിരിക്കരുത്; സർവ്വഭൂമിയിലും വരുവാൻ നിർണ്ണയിച്ചിട്ട ള്ള
ഒരു സംഹാരെത്തക്കുറിച്ച ഞാൻ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവിങ്കൽനിന്നു േകട്ടിരിക്കുന്നു. 23 െചവിതന്ന് എെന്റ വാക്കു

§ 28. 16 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇതാ, ഞാൻ
സീേയാനിൽ ഉറപ്പ ള്ളഅടിസ്ഥാനമായിട്ട േശാധനെചയ്ത കല്ല ം വിലേയറിയ മൂലക്കല്ല ംആയി ഒരു
അടിസ്ഥാനക്കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നു;വിശ്വസിക്കുന്നവൻഓടിേപ്പാവുകയില്ല.സങ്കീ. 118:22, 23; േറാമർ 9:33,
10:11; 1പെ്രതാ. 2:6 േനാക്കുക
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േകൾക്കുവിൻ; ്രശദ്ധവച്ച് എെന്റ വചനം േകൾക്കുവിൻ. 24 വിതക്കുവാൻ
ഉഴുന്നവൻ ഇടവിടാെത ഉഴുതുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുേവാ? അവൻ
എല്ലായ്േപാഴും നിലം കീറി കട്ട ഉടച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നുേവാ? 25 നിലം
നിരപ്പാക്കിയിട്ട് അവൻ കരിഞ്ജീരകം വിതയ്ക്കുകയും ജീരകം വിതറുകയും
േഗാതമ്പ് ഉഴവു ചാലിലും യവം അതിനുള്ള സ്ഥലത്തും െചറുേഗാതമ്പ്
അതിെന്റ അറ്റത്തും ഇടുകയും െചയ്യന്നില്ലേയാ? 26 അങ്ങെന
അവെന്റ ൈദവം അവെന യഥാ്രകമം ഉപേദശിച്ച പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
27 കരിഞ്ജീരകം െമതിവണ്ടിെകാണ്ടു െമതിക്കുന്നില്ല; ജീരകത്തിേന്മൽ
വണ്ടിയുെട ച്രകം ഉരുട്ട ന്നതുമില്ല; കരിഞ്ജീരകം വടിെകാണ്ടും ജീരകം
േകാൽെകാണ്ടുംതല്ലിെയടുക്കുകയേ്രതെചയ്യന്നത.് 28െമതിക്കയിൽധാന്യം
ചതച്ച കളയാറുേണ്ടാ? അവൻ അതിെന എല്ലായ്േപാഴും െമതിക്കുകയും
വണ്ടിയുെട ച്രകെത്തയും കുതിരകെളയും അതിേന്മൽ െതളിക്കുകയും
െചയ്യ കയില്ലേല്ലാ; അവൻ അതിെന ചതച്ച കളയുകയില്ല. 29 അതും
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു വരുന്നു; അവൻ ആേലാചനയിൽ
അതിശയവുംജ്ഞാനത്തിൽഉൽകൃഷ്ടതയും *ഉള്ളവനാകുന്നു.

29
1 അേയ്യാ, അരീേയേല*, അരീേയേല! ദാവീദ് പാളയമിറങ്ങിയിരുന്ന
നഗരേമ! ആേണ്ടാട് ആണ്ട് കൂട്ട വിൻ; ഉത്സവങ്ങൾ മുറയ്ക്കു
വന്നുെകാണ്ടിരിക്കെട്ട. 2 എന്നാൽ ഞാൻ അരീേയലിെന െഞരുക്കും;
ദുഃഖവും വിലാപവും ഉണ്ടാകും; അത് എനിക്ക് അരീേയലിെനേപാെല
ഇരിക്കും. 3 ഞാൻ നിനക്ക് വിേരാധമായി ചുറ്റ ം പാളയമിറങ്ങി
മൺകൂനെകാണ്ട് നിെന്ന ഉപേരാധിക്കുകയും നിെന്റേനെര െകാത്തളം
ഉണ്ടാക്കുകയും െചയ്യ ം. 4 അേപ്പാൾ നീ താണു, നിലത്തുനിന്നു
സംസാരിക്കും; നിെന്റ വാക്ക് െപാടിയിൽനിന്നു പതുെക്ക വരും;
െവളിച്ചപ്പാടേന്റതുേപാെല നിെന്റ ഒച്ച നിലത്തുനിന്നു വരും; നിെന്റ
വാക്ക് െപാടിയിൽനിന്നു ചിലയ്ക്കും. 5 നിെന്റ ശ്രതുക്കള െട സംഘം
േനരിയ െപാടിേപാെലയും ഭയങ്കരന്മാരുെട കൂട്ടം, പാറിേപ്പാകുന്ന
പതിർേപാെലയും ഇരിക്കും; അത് ഒരു ക്ഷണമാ്രതെകാണ്ടു െപെട്ടന്ന്
സംഭവിക്കും. 6 ഇടിമുഴക്കേത്താടും ഭൂകമ്പേത്താടും മഹാനാദേത്താടും
കൂടി ചുഴലിക്കാറ്റ ം െകാടുങ്കാറ്റ ം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിജ്വാലയുമായി അത്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയാൽ സന്ദർശിക്കെപ്പടും. 7 അരീേയലിെന്റ
േനെര യുദ്ധം െചയ്യന്ന സകലജനതകള െടയും കൂട്ടം അതിനും അതിെന്റ
േകാട്ടയ്ക്കും േനെര യുദ്ധംെചയ്തു അതിെന വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഏവരും
തെന്ന, ഒരു സ്വപ്നംേപാെല, ഒരു രാ്രതിദർശനംേപാെല ആകും.
8 വിശന്നിരിക്കുന്നവൻ താൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട്
ഉണരുേമ്പാൾ വിശന്നിരിക്കുന്നതുേപാെലയും ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവൻ
താൻ പാനംെചയ്യന്നു എന്നു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ഉണരുേമ്പാൾ ക്ഷീണിച്ച ം
ദാഹിച്ച ം ഇരിക്കുന്നതുേപാെലയും സീേയാൻ പർവ്വതേത്താടു യുദ്ധം
െചയ്യന്ന സകലജനതകള െടയും കൂട്ടം ആയിരിക്കും. 9 വിസ്മയിച്ച
സ്തംഭിച്ച േപാകുവിൻ; അന്ധതപിടിച്ച കുരുടരായിത്തീരുവിൻ; അവർ
മത്തരായിരിക്കുന്നു. വീഞ്ഞുെകാണ്ടല്ലതാനും; അവർ ചാഞ്ചാടിനടക്കുന്നു;
മദ്യപാനംെകാണ്ടല്ലതാനും. 10യേഹാവ ഗാഢനി്രദ നിങ്ങള െടേമൽപകർന്നു

* 28. 29 ഉൽകൃഷ്ടതയും േ്രശഷ്ടതയും. * 29. 1 അരീേയേലൈദവേ്രകാധം
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നിങ്ങള െട കണ്ണ കെള അടച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ ്രപവാചകന്മാർക്കും
നിങ്ങള െട ദർശകന്മാരായ തലവന്മാർക്കും മൂടുപടം ഇട്ടിരിക്കുന്നു.
11 അങ്ങെന നിങ്ങൾക്ക് സകലദർശനവും മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
പുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങൾ േപാെല ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
അതിെന അക്ഷരവിദ്യയുള്ള ഒരുവെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്ത്: “ഇെതാന്നു
വായിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ: “എനിക്ക് വയ്യാ; അതിന്
മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്നു പറയും. 12 അല്ല, ആ പുസ്തകം
അക്ഷരവിദ്യയില്ലാത്തവെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്ത:് “ഇെതാന്നു വായിക്കണം”
എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ: “എനിക്ക് അക്ഷര വിദ്യയില്ല” എന്നു
പറയും. 13 “ഈ ജനം അടുത്തുവന്നു വായ് െകാണ്ടും അധരംെകാണ്ടും
എെന്ന ബഹുമാനിക്കുന്നു; എങ്കിലും അവരുെട ഹൃദയെത്ത അവർ
എങ്കൽനിന്ന് ദൂരത്ത് അകറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു; എേന്നാടുള്ള അവരുെട
ഭക്തി, മനഃപാഠമാക്കിയ മാനുഷകല്പനയേ്രത. 14 ഇതു കാരണത്താൽ
ഞാൻ ഈ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ ഇനിയും ഒരു അത്ഭുത്രപവൃത്തി,
അത്ഭുതവും ആശ്ചര്യവും ആെയാരു ്രപവൃത്തി തെന്ന, െചയ്യ ം; അവരുെട
ജ്ഞാനികള െട ജ്ഞാനം നശിക്കും; അവരുെട ബുദ്ധിമാന്മാരുെട
ബുദ്ധിയും മറഞ്ഞുേപാകും” എന്നു കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്തു. 15സ്വന്തം
ആേലാചനെയ യേഹാവയ്ക്ക് അഗാധമായി മറച്ച വയ്ക്കുവാൻ
േനാക്കുകയും സ്വന്തം ്രപവൃത്തികെള അന്ധകാരത്തിൽ െചയ്യ കയും:
“ഞങ്ങെള ആര് കാണുന്നു? ഞങ്ങെള ആര് അറിയുന്നു” എന്നു
പറയുകയും െചയ്യന്നവർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! 16 നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ
തലകീഴാക്കുന്നുവേല്ലാ! കുശവനും കളിമണ്ണ ം ഒരുേപാെല എന്നു
വിചാരിക്കാേമാ? ഉണ്ടായത് ഉണ്ടാക്കിയവെനക്കുറിച്ച:് “അവൻ
എെന്ന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല” എന്നും, ഉരുവായത് ഉരുവാക്കിയവെനക്കുറിച്ച:്
“അവനു ബുദ്ധിയില്ല” എന്നും പറയുേമാ? 17 ഇനി അല്പകാലംെകാണ്ടു
െലബാേനാൻ ഒരു ഉദ്യാനമായി† തീരുകയും ഉദ്യാനം വനമായി
എണ്ണെപ്പടുകയും െചയ്യ കയില്ലേയാ? 18 ആ നാളിൽ െചകിടന്മാർ
പുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങെള േകൾക്കുകയും കരുടന്മാരുെട കണ്ണ കൾ
ഇരുള ം അന്ധകാരവും നീങ്ങി കാണുകയും 19 സൗമ്യതയുള്ളവർക്കു
യേഹാവയിൽ സേന്താഷം വർദ്ധിക്കുകയും മനുഷ്യരിൽ സാധുക്കളായവർ
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനിൽ ആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യ ം. 20 ഭയങ്കരൻ
നാസ്തിയായും പരിഹാസി ഇല്ലാെതയായും ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
21 മനുഷ്യെര വ്യവഹാരത്തിൽ കുറ്റക്കാരാക്കുകയും പട്ടണവാതില്ക്കൽ
ന്യായം വിസ്തരിക്കുന്നവനു െകണിവയ്ക്കുകയും നീതിമാെന
നിസ്സാരകാര്യംെകാണ്ടുബഹിഷ്കരിക്കുകയും െചയ്യന്നവരായി നീതിേകടിന്
കാത്തിരിക്കുന്ന ഏവരും േഛദിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു. 22 ആകയാൽ
അ്രബാഹാമിെന വീെണ്ടടുത്ത യേഹാവ യാേക്കാബ് ഗൃഹെത്തക്കുറിച്ച്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യാേക്കാബ് ഇനി ലജ്ജിച്ച േപാവുകയില്ല;
അവെന്റ മുഖം ഇനി വിളറിേപ്പാവുകയുമില്ല. 23എന്നാൽ അവൻ,അവെന്റ
മക്കൾതെന്ന, അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ എെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തി
കാണുേമ്പാൾ അവർ എെന്റ നാമെത്ത വിശുദ്ധീകരിക്കും; അേത അവർ
യാേക്കാബിെന്റ പരിശുദ്ധെന വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും യി്രസാേയലിെന്റ

† 29. 17 ഉദ്യാനമായിഫലസമൃദ്ധമായ ഒരു വയൽഎന്നുമാകാം.
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ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുകയും െചയ്യ ം. 24 മേനാവി്രഭമമുള്ളവർ ജ്ഞാനം
്രഗഹിക്കുകയും പിറുപിറുക്കുന്നവർ ഉപേദശം പഠിക്കുകയും െചയ്യ ം”.

30
1 “പാപേത്താടു പാപം കൂട്ട വാൻതക്കവണ്ണംഎെന്നകൂടാെതആേലാചന
കഴിക്കുകയും എെന്റ ആത്മാവിെന കൂടാെത സഖ്യത െചയ്യ കയും
2 ഫറേവാെന്റ സംരക്ഷണയിൽ തങ്ങെളത്തെന്ന സംരക്ഷിേക്കണ്ടതിനും
ഈജിപ്റ്റിെന്റ നിഴലിൽ ശരണം ്രപാപിേക്കണ്ടതിനും എെന്റ അരുളപ്പാട്
േചാദിക്കാെത ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപാവുകയും െചയ്യന്ന മത്സരമുള്ള
മക്കൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം” എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 3 “എന്നാൽ
ഫറേവാെന്റ സംരക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് നാണമായും ഈജിപ്റ്റിെന്റ നിഴലിെല
ശരണം ലജ്ജയായും ഭവിക്കും. 4അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ േസാവനിൽആയി
അവെന്റ ദൂതന്മാർ ഹാേനസിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 5അവർ എല്ലാവരും
അവർക്ക് ലജ്ജയും അപമാനവും അല്ലാെത ഉപകാരേമാ സഹായേമാ
്രപേയാജനേമാ ഒന്നും വരാത്തഒരു ജനതനിമിത്തംലജ്ജിച്ച േപാകും”.

6 െതെക്കേദശത്തിെല മൃഗങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവാചകം: സിംഹി,
സിംഹം, അണലി, പറക്കുന്ന അഗ്നിസർപ്പം എന്നിവ വരുന്നതായി
കഷ്ടവും േക്ലശവും ഉള്ള േദശത്തുകൂടി, അവർ ഇളം കഴുതപ്പ റത്തു
അവരുെട സമ്പത്തും ഒട്ടകപ്പ റത്തു അവരുെട നിേക്ഷപങ്ങള ം
കയറ്റി അവർക്ക് ഉപകാരം വരാത്ത ഒരു ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപാകുന്നു. 7 ഈജിപ്റ്റ കാരുെട സഹായം വ്യർത്ഥവും
നിഷ്ഫലവുമേ്രത; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അതിന:് അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന
സാഹസക്കാർ എന്നു േപര് വിളിക്കുന്നു. 8 നീ ഇേപ്പാൾ െചന്നു,
വരുംകാലേത്തക്ക് ഒരു ശാശ്വതസാക്ഷ്യമായിരിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട
മുമ്പിൽഅതിെനഒരു പലകയിൽഎഴുതി ഒരു േരഖയായികുറിച്ച െവക്കുക.
9അവർ മത്സരമുള്ള ഒരു ജനവും േഭാഷ്ക് പറയുന്ന മക്കള ം യേഹാവയുെട
ന്യായ്രപമാണം അനുസരിക്കാത്ത സന്തതിയുമല്ലേയാ. 10 അവർ
ദർശകന്മാേരാട:് “ദർശിക്കരുത;് ്രപവാചകന്മാേരാട:് േനരുള്ളതു
ഞങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കരുത്; മധുരവാക്കു ഞങ്ങേളാടു സംസാരിക്കുവിൻ;
വ്യാജങ്ങൾ ്രപവചിക്കുവിൻ; 11 വഴി വിട്ട നടക്കുവിൻ; പാത െതറ്റി
നടക്കുവിൻ; യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധെന ഞങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്നു
നീങ്ങുമാറാക്കുവിൻ” എന്നു പറയുന്നു. 12 അതിനാൽ യി്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധൻ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ ഈ വചനെത്ത
നിരസിച്ച കളയുകയും പീഡനത്തിലും വ്രകതയിലും ആ്രശയിച്ച
ചാരിനിൽക്കുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട,് 13 ഈ അകൃത്യം നിങ്ങൾക്ക്
ഉയർന്ന ചുവരിൽ ഉന്തിനില്ക്കുന്നതും െപെട്ടന്ന് ഒരു മാ്രതെകാണ്ടു
വീഴുന്നതും ആയ ഒരു െപാട്ടൽേപാെല ആയിരിക്കും. 14അടുപ്പിൽനിന്നു
തീ എടുക്കുവാേനാ കുളത്തിൽനിന്നു െവള്ളം േകാരുവാേനാ െകാള്ളാകുന്ന
ഒരു കഷണംേപാലും േശഷിക്കാത്തവിധം ഒരുവൻ കുശവെന്റ െപാട്ടക്കലം
ഗണ്യമാക്കാെത ഉടച്ച കളയുന്നതുേപാെല അവൻ അതിെന ഉടച്ച കളയും”.
15 യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനായി യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “മനംതിരിഞ്ഞ് എന്നില് അടങ്ങിയിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ
രക്ഷിക്കെപ്പടും. വി്രശമിക്കുന്നതിലും ആ്രശയിക്കുന്നതിലും നിങ്ങള െട
ബലം; എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സാകാെത: ‘അല്ല; 16 ഞങ്ങൾ
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കുതിരപ്പ റത്തു കയറി ഓടിേപ്പാകും’എന്നു നിങ്ങൾപറഞ്ഞു;അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങൾ ഓടിേപ്പാേകണ്ടിവരും; ‘ഞങ്ങൾ േവഗതയുള്ള കുതിരകളിേന്മൽ
കയറിേപ്പാകും’ എന്നും പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ട് നിങ്ങെള പിന്തുടരുന്നവരും
േവഗതയുള്ളവരായിരിക്കും. 17 മലമുകളിൽ ഒരു െകാടിമരംേപാെലയും
കുന്നിൻപുറത്ത് ഒരു െകാടിേപാെലയും നിങ്ങൾ േശഷിക്കുന്നതുവെര,
ഏകെന്റ ഭീഷണിയാൽ ആയിരം േപരും അഞ്ചുേപരുെട ഭീഷണിയാൽ
നിങ്ങെളല്ലാവരും ഓടിേപ്പാകും”. 18 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ നിങ്ങേളാടു
കൃപ കാണിക്കുവാൻ താമസിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് അവൻ
നിങ്ങേളാടു കരുണ കാണിക്കാത്തവിധം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു; യേഹാവ
ന്യായത്തിെന്റ ൈദവമല്ലേയാ; അവനായി കാത്തിരിക്കുന്നവെരല്ലാം
ഭാഗ്യവാന്മാർ. 19 െയരൂശേലമ്യരായ സീേയാൻ നിവാസികേള, ഇനി
കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കണ്ടാ; നിങ്ങള െട നിലവിളിയുെട ശബ്ദത്തിങ്കൽ
അവനു നിശ്ചയമായി കരുണ േതാന്നും; അത് േകൾക്കുേമ്പാൾ തെന്ന
അവൻ ഉത്തരം അരുള ം. 20 കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടത്തിെന്റ
അപ്പവും െഞരുക്കത്തിെന്റ െവള്ളവും മാ്രതം തന്നാലും ഇനി നിെന്റ
ഉപേദഷ്ടാവ് മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല; നിെന്റ കണ്ണ് നിെന്റ ഉപേദഷ്ടാവിെന
കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കും. 21നിങ്ങൾവലേത്താേട്ടാഇടേത്താേട്ടാതിരിയുേമ്പാൾ:
“വഴി ഇതാകുന്നു, ഇതിൽ നടന്നുെകാള്ള വിൻ” എെന്നാരു വാക്ക്
പിറകിൽനിന്നു േകൾക്കും. 22െവള്ളി െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നബിംബങ്ങെളയും
െപാന്നു െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വി്രഗഹങ്ങെളയും നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കും;
അവെയ മലിനമാെയാരു വസ്തുേപാെല എറിഞ്ഞുകളയുകയും
“െപായ്െക്കാ” എന്നു പറയുകയും െചയ്യ ം. 23 നീ നിലത്തു വിതയ്ക്കുന്ന
വിത്തിനു മഴയും നിലത്തിെല വിളവായ അപ്പവും അവൻ നിനക്ക് തരും;
അത്പുഷ്ടിയുംസമൃദ്ധിയും ഉള്ളതായിരിക്കും;അന്ന്നിെന്റകന്നുകാലികൾ
വിസ്താരമായ േമച്ചൽപുറങ്ങളിൽ േമയും. 24 നിലം ഉഴുന്ന കാളകള ം
കഴുതകള ം, മുറംെകാണ്ടും പല്ലിെകാണ്ടും വീശി െവടിപ്പാക്കിയതും, ഉപ്പ്
േചർത്തതുമായതീൻ*തിന്നും. 25മഹാസംഹാരദിവസത്തിൽ േഗാപുരങ്ങൾ
വീഴുേമ്പാൾ, ഉയരമുള്ള എല്ലാമലയിലും െപാക്കമുള്ള എല്ലാ കുന്നിേന്മലും
േതാടുകള ം നീെരാഴുക്കുകള ം ഉണ്ടാകും. 26 യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിെന്റ
മുറിവ് െകട്ട കയും അവരുെട അടിപ്പിണർ െപാറുപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്ന
നാളിൽ ച്രന്ദെന്റ ്രപകാശം സൂര്യെന്റ ്രപകാശം േപാെലയാകും; സൂര്യെന്റ
്രപകാശംഏഴു പകലിെന്റ ്രപകാശംേപാെലഏഴിരട്ടിയായിരിക്കും.

27 ഇതാ, േകാപം ജ്വലിച്ച ം കനത്ത പുക പുറെപ്പടുവിച്ച ംെകാണ്ടു
യേഹാവയുെട നാമം ദൂരത്തുനിന്ന് വരുന്നു; അവിടുെത്ത അധരങ്ങളിൽ
ഉ്രഗേകാപം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവിടുെത്ത നാവ് ദഹിപ്പിക്കുന്ന
തീേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു. 28 ജനതകെള നാശത്തിെന്റ അരിപ്പെകാണ്ട്
അരിേക്കണ്ടതിന്അവിടുെത്തശ്വാസംകവിെഞ്ഞാഴുകുന്നതുംകഴുേത്താളം
െവള്ളമുള്ളതും ആയ േതാടുേപാെലയും ജനതകള െട വായിൽ അവെര
െതറ്റിച്ച കളയുന്ന ഒരു കടിഞ്ഞാണായും ഇരിക്കുന്നു. 29 നിങ്ങൾ
ഉത്സവാേഘാഷരാ്രതിയിൽ എന്നേപാെല പാട്ട പാടുകയും യേഹാവയുെട
പർവ്വതത്തിൽ യി്രസാേയലിൻ പാറയായവെന്റ അടുക്കൽ െചേല്ലണ്ടതിനു
കുഴേലാടുകൂടി േപാകുന്നവെനേപാെല ഹൃദയപൂർവ്വം സേന്താഷിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 30 യേഹാവ തെന്റ മഹത്ത്വമുള്ള േമഘനാദം േകൾപ്പിക്കുകയും

* 30. 24 തീൻതീറ്റി.
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ഉ്രഗേകാപേത്താടും ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിജ്വാലേയാടും െകാടുങ്കാറ്റ്,
മഴേക്കാൾ, കന്മഴ എന്നിവേയാടും കൂടി തെന്റ ഭുജത്തിെന്റ അവതരണം†
കാണിക്കുകയും െചയ്യ ം. 31 യേഹാവയുെട േമഘനാദത്താൽ അശ്ശ ർ
തകർന്നുേപാകും; അവിടുെത്ത വടിെകാണ്ട് അങ്ങ് അവെന അടിക്കും.
32 യേഹാവ അവെന വിധിദണ്ഡുെകാണ്ട് അടിക്കുന്ന ഓേരാ അടിേയാടും
കൂടി തപ്പിെന്റയും കിന്നരത്തിെന്റയും നാദം ഉണ്ടായിരിക്കും; അവിടുന്ന്
അവേരാടു തകർത്തു പടെവട്ട ം. 33 പണ്ടുതെന്ന ഒരു ദഹനസ്ഥലം
ഒരുക്കിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ;അത് രാജാവിനായിട്ട ം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു;അവിടുന്ന്
അതിെന ആഴവും വിശാലവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ ചിതയിൽ
വളെര തീയും വിറകും ഉണ്ട്; യേഹാവയുെട ശ്വാസം ഒരു ഗന്ധകനദിേപാെല
അതിെനകത്തിക്കും.

31
1 യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനിേലക്കു േനാക്കുകേയാ യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കുകേയാ െചയ്യാെത സഹായത്തിനായി ഈജിപ്റ്റിൽ
െചന്നു കുതിരകളിൽ മനസ്സ് ഊന്നി രഥം അനവധിയുള്ളതുെകാണ്ട്
അതിലും കുതിരപ്പടയാളികൾ മഹാബലവാന്മാരായതുെകാണ്ട് അവരിലും
ആ്രശയിക്കുന്നവർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! 2 എന്നാൽ അവിടുന്നും
ജ്ഞാനിയാകുന്നു; അവിടുന്ന് അനർത്ഥം വരുത്തും; അവിടുെത്ത
വചനം മാറ്റ കയില്ല; അവിടുന്ന് ദുഷ്കർമ്മികള െട ഗൃഹത്തിനും
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട സഹായത്തിനും വിേരാധമായി എഴുേന്നല്ക്കും.
3 ഈജിപ്റ്റ കാർ ൈദവമല്ല, മനുഷ്യരാകുന്നു; അവരുെട കുതിരകൾ
ആത്മാവല്ല, ജഡമാകുന്നു; യേഹാവ അവിടുെത്ത ൈക നീട്ട േമ്പാൾ
സഹായിക്കുന്നവൻ ഇടറുകയും സഹായിക്കെപ്പടുന്നവൻ വീഴുകയും
അവെരല്ലാവരും ഒരുേപാെല നശിച്ച േപാവുകയും െചയ്യ ം. 4 യേഹാവ
എേന്നാട് ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു: “സിംഹേമാ,ബാലസിംഹേമാ
ഇരകണ്ടുമുരള േമ്പാൾഇടയക്കൂട്ടെത്തഅതിെന്റേനെരവിളിച്ച കൂട്ടിയാലും
അത് അവരുെട കൂക്കുവിളിെകാണ്ടു േപടിക്കാെതയും അവരുെട
ആരവംെകാണ്ടു ചുള ങ്ങാെതയും ഇരിക്കുന്നതുേപാെല ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ സീേയാൻ പർവ്വതത്തിലും അതിെന്റ ഗിരിയിലും യുദ്ധം
െചയ്യ വാൻ ഇറങ്ങിവരും. 5 പക്ഷി ചുറ്റിപ്പറന്നു കാക്കുന്നതുേപാെല
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ െയരൂശേലമിെന കാത്തുെകാള്ള ം.
അവിടുന്ന് അതിെന കാത്തുരക്ഷിക്കും; നശിപ്പിക്കാെത അതിെന
പരിപാലിക്കും”. 6 യി്രസാേയൽ മക്കേള, നിങ്ങൾ ഇ്രത കഠിനമായി
മത്സരിച്ച ത്യജിച്ച കളഞ്ഞവെന്റഅടുക്കേലക്ക് തിരിയുവിൻ. 7ആനാളിൽ
നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തൻ നിങ്ങള െട ൈകകൾ നിങ്ങൾക്ക് പാപത്തിനായി
െവള്ളിയുംെപാന്നുംെകാണ്ട്ഉണ്ടാക്കിയമിഥ്യാമൂർത്തികെളത്യജിച്ച കളയും.
8 “എന്നാൽഅശ്ശ ർ പുരുഷേന്റതല്ലാത്തവാളാൽ വീഴും; മനുഷ്യേന്റതല്ലാത്ത
വാളിന് ഇരയായിത്തീരും;അവർ വാളിന് ഒഴിഞ്ഞ് ഓടിേപ്പായാൽഅവരുെട
യൗവനക്കാർഊഴിയേവലക്കാരായിത്തീരും*. 9 ഭീതിേഹതുവായിഅവരുെട
പാറ െപായ്േപാകും;അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാർ െകാടി കണ്ടു നടുങ്ങിേപ്പാകും”
എന്നു സീേയാനിൽ തീയും െയരൂശേലമിൽ ചൂളയും ഉള്ള യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

† 30. 30 അവതരണം ്രപഹരം. * 31. 8 ഊഴിയേവലക്കാരായിത്തീരും നിര് ബന്ധിതേവലക്കാർ.
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32
1 ഒരു രാജാവ് നീതിേയാെട വാഴും; ്രപഭുക്കന്മാർ ന്യായേത്താെട
അധികാരം നടത്തും. 2ഓേരാരുത്തൻ കാറ്റിന് ഒരു മറവും െകാടുങ്കാറ്റിന്
ഒരു സേങ്കതവും ആയി വരണ്ട നിലത്തു നീർേത്താടുകൾേപാെലയും
ക്ഷീണമുള്ള േദശത്ത് ഒരുവൻ പാറയുെട തണൽേപാെലയും ഇരിക്കും.
3 കാണുന്നവരുെട കണ്ണ് ഇനി മങ്ങുകയില്ല; േകൾക്കുന്നവരുെട െചവി
്രശദ്ധിക്കും. 4 അവിേവകികള െട ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം ്രഗഹിക്കും;
വിക്കന്മാരുെട നാവ് തടസ്സമില്ലാെത വ്യക്തമായി സംസാരിക്കും. 5 േഭാഷെന
ഇനി ഉത്തമൻ എന്നു വിളിക്കുകയില്ല; ആഭാസെന മഹാത്മാെവന്നു
പറയുകയുമില്ല. 6 േഭാഷൻ േഭാഷത്തം സംസാരിക്കും; വഷളത്തം െചയ്തും
യേഹാവയ്ക്കു വിേരാധമായി അബദ്ധം സംസാരിച്ച ം വിശപ്പ ള്ളവെര
പട്ടിണിയിട്ട ം ദാഹമുള്ളവർക്കു പാനം മുടക്കിയുംെകാണ്ട് അവെന്റ ഹൃദയം
നീതിേകടും ്രപവർത്തിക്കും. 7ആഭാസെന്റ ആയുധങ്ങള ം േദാഷമുള്ളവ;
ദരി്രദൻ ന്യായമായി സംസാരിച്ചാലും എളിയവെര വ്യാജവാക്കുെകാണ്ടു
നശിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ ദുരുപായങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നു. 8 ഉത്തമേനാ
ഉത്തമകാര്യങ്ങെള ചിന്തിക്കുന്നു; ഉത്തമകാര്യങ്ങളിൽ അവൻ
ഉറ്റ നില്ക്കുന്നു.

9 ൈസ്വരമായിരിക്കുന്ന സ്്രതീകേള, എഴുേന്നറ്റ് എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുവിൻ; ചിന്തയില്ലാത്ത പു്രതിമാെര, എെന്റ വചനം ്രശദ്ധിക്കുവിൻ.
10 ചിന്തയില്ലാത്ത െപണ്ണങ്ങേള, ഒരു വർഷവും കുെറ ദിവസവും
കഴിയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ നടുങ്ങിേപ്പാകും; മുന്തിരിെക്കായ്ത്തു നഷ്ടമാകും;
ഫലേശഖരം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. 11 ൈസ്വരമായിരിക്കുന്ന സ്്രതീകേള,
വിറയ്ക്കുവിൻ; ചിന്തയില്ലാത്ത െപണ്ണങ്ങേള, നടുങ്ങുവിൻ; വസ്്രതം
ഉരിഞ്ഞു നഗ്നരാകുവിൻ; അരയിൽ ചാക്ക് െകട്ട വിൻ. 12 മേനാഹരമായ
വയലുകെളയും ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മുന്തിരിവള്ളിെയയും ഓർത്ത് അവർ
മാറത്ത് അടിക്കും. 13എെന്റ ജനത്തിെന്റ േദശത്ത് ഉല്ലസിതനഗരത്തിെല
സകലസേന്താഷഭവനങ്ങളിലും തെന്ന മുള്ള ം മുൾെച്ചടിയും
മുളയ്ക്കും. 14 െകാട്ടാരം ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും; ജനപുഷ്ടിയുള്ള നഗരം
നിർജ്ജനമായിത്തീരും; കുന്നും കാവല ്േഗാപുരവും സദാകാലേത്തക്കും
ഗുഹകളായി ഭവിക്കും; അവ കാട്ട കഴുതകള െട സേന്താഷസ്ഥാനവും
ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങള െട േമച്ചിൽപുറവും ആയിരിക്കും. 15 ഉയരത്തിൽനിന്ന്
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവിെന നമ്മുെടേമൽ പകരുേവാളം തെന്ന;
അേപ്പാൾ മരുഭൂമി ഉദ്യാനമായിത്തീരും*; ഉദ്യാനം വനമായി എണ്ണെപ്പടും.
16 അന്ന് മരുഭൂമിയിൽ ന്യായം വസിക്കും; ഉദ്യാനത്തിൽ നീതി പാർക്കും.
17 നീതിയുെട ്രപവൃത്തി സമാധാനവും നീതിയുെട ഫലം ശാശ്വതവി്രശമവും
നിർഭയത്വവും ആയിരിക്കും. 18 എെന്റ ജനം സമാധാനനിവാസത്തിലും
നിർഭയവസതികളിലും ൈസ്വരമുള്ള വി്രശമസ്ഥലങ്ങളിലും വസിക്കും.
19എന്നാൽ വനത്തിെന്റ വീഴ്ചയ്ക്കു കന്മഴ െപയ്യ കയും നഗരം അേശഷം
നിലംപരിചാകുകയുംെചയ്യ ം. 20െവള്ളത്തിനരികെത്തല്ലാംവിതയ്ക്കുകയും
കാളെയയും കഴുതെയയും അഴിച്ച വിടുകയും െചയ്യന്നവേര, നിങ്ങൾക്ക്
ഭാഗ്യം!

* 32. 15 ഉദ്യാനംഫലപുഷ്ടിയുള്ളവയൽഎന്നുമാകാം.
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33
1 സാഹസം അനുഭവിക്കാെത സാഹസം െചയ്യ കയും നിേന്നാട്
ആരും േ്രദാഹം ്രപവർത്തിക്കാെത േ്രദാഹം ്രപവർത്തിക്കുകയും
െചയ്യന്നവേന, നിനക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! നീ സാഹസം െചയ്യന്നതു
നിർത്തുേമ്പാൾനിെന്നയുംസാഹസംെചയ്യ ം;നീ േ്രദാഹം ്രപവർത്തിക്കുന്നതു
മതിയാക്കുേമ്പാൾ നിേന്നാടും േ്രദാഹം ്രപവർത്തിക്കും. 2 യേഹാേവ,
ഞങ്ങേളാടു കൃപയുണ്ടാകണേമ; ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ കാത്തിരിക്കുന്നു;
രാവിെലേതാറും അങ്ങ് അവർക്ക് ഭുജവും കഷ്ടകാലത്തു ഞങ്ങൾക്കു
രക്ഷയും ആയിരിക്കണേമ. 3 േകാലാഹലം േഹതുവായി വംശങ്ങൾ
ഓടിേപ്പായി; അങ്ങ് എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ജനതകൾ ചിതറിേപ്പായി. 4തുള്ളെന
േശഖരിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങള െട കവർച്ച േശഖരിക്കെപ്പടും; െവട്ട ക്കിളി
ചാടി വീഴുന്നതുേപാെല അവർ അതിേന്മൽ ചാടിവീഴും. 5 യേഹാവ
ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു; ഉയരത്തിലല്ലേയാ അവിടുന്ന് വസിക്കുന്നത;്
അവിടുന്ന് സീേയാെന ന്യായവും നീതിയുംെകാണ്ടു നിറച്ചിരിക്കുന്നു. 6നിെന്റ
കാലത്ത് സ്ഥിരതയും രക്ഷാസമൃദ്ധിയും ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും
ഉണ്ടാകും; യേഹാവാഭക്തി നിങ്ങള െട* നിേക്ഷപം ആയിരിക്കും. 7 ഇതാ
അവരുെട ശൗര്യവാന്മാർ† പുറത്തു നിലവിളിക്കുന്നു; സമാധാനത്തിെന്റ
ദൂതന്മാർ അതിദുഃഖേത്താെട കരയുന്നു. 8 ്രപധാനപാതകൾ
ശൂന്യമായിക്കിടക്കുന്നു; വഴിേപാക്കർ ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു; അവൻ
ഉടമ്പടി ലംഘിച്ച , പട്ടണങ്ങെള ‡നിന്ദിച്ച : ഒരു മനുഷ്യെനയും അവിടുന്ന്
ആദരിക്കുന്നില്ല. 9 േദശം ദുഃഖിച്ച ക്ഷയിക്കുന്നു; െലബാേനാൻ ലജ്ജിച്ച
വാടിേപ്പാകുന്നു; ശാേരാൻ മരുഭൂമിേപാെല ആയിരിക്കുന്നു; ബാശാനും
കർേമ്മലും ഇലെപാഴിക്കുന്നു. 10 “ഇേപ്പാൾഞാൻഎഴുേന്നല്ക്കും; ഇേപ്പാൾ
ഞാൻഎെന്നത്തെന്നഉയർത്തും;ഇേപ്പാൾഞാൻഉന്നതനായിരിക്കും”എന്നു
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു. 11 “നിങ്ങൾകച്ചിെയ ഗർഭംധരിച്ച കച്ചികുറ്റിെയ
്രപസവിക്കും; നിങ്ങള െട ശ്വാസം തീയായി നിങ്ങെള ദഹിപ്പിച്ച കളയും.
12 വംശങ്ങൾ കുമ്മായം ചുടുന്നതുേപാെല ആകും; െവട്ടിക്കളഞ്ഞ
മുള്ള േപാെലഅവെരതീയിൽഇട്ട ചുട്ട കളയും”.

13 ദൂരസ്ഥന്മാേര, ഞാൻ െചയ്തതു േകൾക്കുവിൻ; സമീപസ്ഥന്മാേര,
എെന്റ വീര്യ്രപവൃത്തികൾ ്രഗഹിക്കുവിൻ. 14 സീേയാനിെല പാപികൾ
േപടിക്കുന്നു; വഷളന്മാരായവർക്കു നടുക്കം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; “നമ്മിൽ
ആര് ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീയുെട അടുക്കൽ വസിക്കും? നമ്മിൽ ആര്
നിത്യദഹനങ്ങള െട അടുക്കൽ വസിക്കും?” 15 നീതിയായി നടന്നു
േനര് പറയുകയും പീഡനത്താൽ ഉള്ള ആദായം െവറുക്കുകയും
ൈകക്കൂലിവാങ്ങാെത ൈക കുടഞ്ഞുകളയുകയും രക്ത
പാതകെത്തക്കുറിച്ച േകൾക്കാത്തവിധം െചവി െപാത്തുകയും േദാഷെത്ത
കണ്ടു രസിക്കാത്തവിധം കണ്ണ് അടച്ച കളയുകയും െചയ്യന്നവൻ;
16 ഇങ്ങെനയുള്ളവൻ ഉയരത്തിൽ വസിക്കും; പാറേക്കാട്ടകൾ അവെന്റ
അഭയസ്ഥാനമായിരിക്കും; അവെന്റ അപ്പം അവനു കിട്ട ം; അവനു
െവള്ളം മുട്ടിേപ്പാകുകയുമില്ല. 17 നിെന്റ കണ്ണ് രാജാവിെന അവെന്റ
സൗന്ദര്യേത്താെട ദർശിക്കും; വിശാലമായ ഒരു േദശം കാണും. 18 “പണം
എണ്ണന്നവൻ എവിെട? തൂക്കിേനാക്കുന്നവൻ എവിെട? േഗാപുരങ്ങെള
എണ്ണന്നവൻ എവിെട?” എന്നിങ്ങെന നിെന്റ ഹൃദയം ഭീതിെയക്കുറിച്ച

* 33. 6 നിങ്ങള െട സീേയാെന്റ † 33. 7 ശൗര്യവാന്മാർ വീരൻമാർ. ‡ 33. 8 പട്ടണങ്ങെള
സാക്ഷികെള
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ധ്യാനിക്കും. 19 നീ തിരിച്ചറിയാത്ത ്രപയാസമുള്ള വാക്കും നിനക്ക്
്രഗഹിച്ച കൂടാത്ത അന്യഭാഷയും ഉള്ള ഉ്രഗജനതെയ നീ കാണുകയില്ല.
20 നമ്മുെട ഉത്സവങ്ങള െട നഗരമായ സീേയാെന േനാക്കുക; നിെന്റ കണ്ണ്
െയരൂശേലമിെന ൈസ്വരനിവാസമായും ഒരിക്കലും നീങ്ങിേപ്പാകാത്തതും
കുറ്റി ഒരുനാള ംഇളകിേപ്പാകാത്തതുംകയറ് ഒന്നും െപാട്ടിേപ്പാകാത്തതുമായ
കൂടാരമായും കാണും. 21 അവിെട മഹിമയുള്ളവനായ യേഹാവ
നമുക്കു വീതിയുള്ള നദികൾക്കും േതാടുകൾക്കും പകരമായിരിക്കും;
തുഴവച്ച പടക് അതിൽ േപാവുകയില്ല; ്രപതാപമുള്ള കപ്പൽ അതിൽകൂടി
കടന്നുേപാവുകയുമില്ല. 22 യേഹാവ നമ്മുെട ന്യായാധിപൻ; യേഹാവ
നമ്മുെട ന്യായദാതാവ്; യേഹാവ നമ്മുെട രാജാവ്; അവിടുന്ന് നെമ്മ
രക്ഷിക്കും. 23 നിെന്റ കയറ് അഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു; അതിനാൽ പാമരെത്ത
ചുവട്ടിൽ ഉറപ്പിച്ച കൂടാ; പായ് നിവിർത്തുകൂടാ. പിടിച്ച പറിച്ച വലിയ
െകാള്ള അന്ന് വിഭാഗിക്കെപ്പടും; മുടന്തരും െകാള്ളയിടും. 24 “ഞാൻ
േരാഗിയാണ”് എന്നു യാെതാരു നിവാസിയും പറയുകയില്ല; അതിൽ
വസിക്കുന്നജനത്തിെന്റഅകൃത്യം േമാചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.
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1 ജനതകേള, അടുത്തുവന്നു േകൾക്കുവിൻ; വംശങ്ങേള, ്രശദ്ധതരുവിൻ;
ഭൂമിയും അതിെന്റ നിറവും ഭൂതലവും അതിൽ മുളയ്ക്കുന്ന സകലവും
േകൾക്കെട്ട. 2 യേഹാവയ്ക്കു സകലജനതകേളാടും േകാപവും അവരുെട
സർവ്വൈസന്യേത്താടും േ്രകാധവും ഉണ്ട്;അവൻഅവെരശപഥാർപ്പിതമായി
െകാലയ്ക്ക് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 അവരുെട െകാല്ലെപ്പട്ടവെര
എറിഞ്ഞുകളയും; അവരുെട ശവങ്ങളിൽനിന്നു നാറ്റം പുറെപ്പടും;
അവരുെട രക്തംെകാണ്ടു മലകൾ ഉരുകിേപ്പാകും. 4 ആകാശത്തിെല
ൈസന്യെമല്ലാം അലിഞ്ഞുേപാകും; ആകാശവും ഒരു ചുരുൾേപാെല
ചുരുണ്ടുേപാകും; അതിെല ൈസന്യെമല്ലാം മുന്തിരിവള്ളിയുെട
ഇല വാടി െപാഴിയുന്നതുേപാെലയും അത്തിവൃക്ഷത്തിെന്റ കായ്
വാടി െപാഴിയുന്നതുേപാെലയും െപാഴിഞ്ഞുേപാകും. 5 എെന്റ
വാൾ ആകാശത്തിൽ ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കുന്നു; അത് ഏേദാമിേന്മലും
എെന്റ ശപഥാർപ്പിതജനത്തിേന്മലും ന്യായവിധിക്കായി ഇറങ്ങിവരും.
6 യേഹാവയുെട വാൾ രക്തം പുരണ്ടും െകാഴുപ്പ െപാതിഞ്ഞും
ഇരിക്കുന്നു; കുഞ്ഞാടുകള െടയും േകാലാടുകള െടയും രക്തംെകാണ്ടും
ആട്ട െകാറ്റന്മാരുെട വൃക്കകള െട െകാഴുപ്പ ംെകാണ്ടും തെന്ന;
യേഹാവയ്ക്കു െബാ്രസ പട്ടണത്തില ് ഒരു യാഗവും ഏേദാംേദശത്ത്
ഒരു മഹാസംഹാരവും ഉണ്ട.് 7 അവേയാടുകൂടി കാട്ട േപാത്തുകള ം
കാളകേളാടുകൂടി മൂരികള ം വീഴും; അവരുെട േദശം രക്തം കുടിച്ച
ലഹരിപിടിക്കും;അവരുെട നിലം െകാഴുപ്പ െകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കും. 8അത്
യേഹാവ ്രപതികാരം നടത്തുന്ന ദിവസവും സീേയാെന്റ വ്യവഹാരത്തിൽ
പകരംവീട്ട ന്ന* വർഷവും ആകുന്നു. 9അവിടെത്ത േതാടുകൾ കീലായും
മണ്ണ് ഗന്ധകമായും നിലം കത്തുന്ന കീലായും ഭവിക്കും. 10 രാവും പകലും
അത് െകടുകയില്ല; അതിെന്റ പുക സദാകാലം െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കും;
തലമുറതലമുറയായി അത് ശൂന്യമായി കിടക്കും; ഒരുത്തനും ഒരുനാള ം

* 34. 8 സീേയാെന്റവ്യവഹാരത്തിൽപകരംവീട്ട ന്നസീേയാനുേവണ്ടി പകരംവീട്ട ന്നഎന്നുമാകാം.
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അതിൽകൂടി കടന്നുേപാവുകയുമില്ല. 11 േവഴാമ്പലും മുള്ളൻപന്നിയും
അതിെന ൈകവശമാക്കും; മൂങ്ങയും മലങ്കാക്കയും അതിൽ പാർക്കും;
അവൻഅതിേന്മൽ പാഴിെന്റ നൂലും ശൂന്യത്തിെന്റ തൂക്കുകട്ടിയും പിടിക്കും.
12 അതിെല കുലീനന്മാർ† ആരും രാജത്വം േഘാഷിക്കുകയില്ല; അതിെല
്രപഭുക്കന്മാർ എല്ലാവരും ഒന്നുമില്ലാെതയായിേപ്പാകും. 13 അതിെന്റ
അരമനകളിൽ മുള്ള ം അതിെന്റ േകാട്ടകളിൽ തൂവയും െഞരിഞ്ഞിലും
മുളയ്ക്കും; അത് കുറുക്കന്മാർക്കു പാർപ്പിടവും ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾക്കു
താവളവും ആകും. 14 മരുഭൂമിയിെല വന്യമൃഗങ്ങള ം െചന്നായ്ക്കള ം
തമ്മിൽ എതിർെപ്പടും; വനഭൂതം വനഭൂതെത്ത വിളിക്കും; അവിെട
േവതാളം‡ കിടക്കുകയും വി്രശമം ്രപാപിക്കുകയും െചയ്യ ം. 15 അവിെട
അസ്്രതനാഗം കൂടുണ്ടാക്കി മുട്ടയിട്ട വിരിയിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങെള തെന്റ
നിഴലിൻ കീഴിൽ േചർത്തുെകാള്ള ം; അവിെട പരുന്തുകൾ അതതിെന്റ
ഇണേയാടു കൂടും. 16യേഹാവയുെട പുസ്തകത്തിൽഅേന്വഷിച്ച വായിച്ച
േനാക്കുവിൻ; അവയിൽ ഒന്നും കാണാതിരിക്കുകയില്ല; ഒന്നിനും ഇണ
ഇല്ലാതിരിക്കുകയുമില്ല; അവിടുെത്ത വായല്ലേയാ കല്പിച്ചത;് അവിടുെത്ത
ആത്മാവേ്രത അവെയ കൂട്ടിവരുത്തിയത.് 17 അവിടുന്ന് അവക്കായി
ചീട്ടിട്ട , അവിടുെത്ത ൈക അതിെന അവയ്ക്കു ചരടുെകാണ്ടു വിഭാഗിച്ച
െകാടുത്തു; അവ സദാകാലേത്തക്കും അതിെന ൈകവശമാക്കി
തലമുറതലമുറയായിഅതിൽവസിക്കും.
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1 മരുഭൂമിയും വരണ്ടനിലവും ആനന്ദിക്കും; നിർജ്ജന്രപേദശം ഉല്ലസിച്ച
പനിനീർപുഷ്പംേപാെല പൂക്കും. 2 അത് മേനാഹരമായി പൂത്ത്
ഉല്ലാസേത്താടും േഘാഷേത്താടും കൂടി ഉല്ലസിക്കും; െലബാേനാെന്റ
മഹത്ത്വവും കർേമ്മലിെന്റയും ശാേരാെന്റയും േശാഭയും അതിന്
നൽകെപ്പടും; അവർ യേഹാവയുെട മഹത്ത്വവും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
േതജസ്സ ംകാണും.

3 തളർന്ന ൈകകെള ബലെപ്പടുത്തുവിൻ; കുഴഞ്ഞ മുഴങ്കാലുകെള
ഉറപ്പിക്കുവിൻ. 4 മേനാഭീതിയുള്ളവേരാട:് “ൈധര്യെപ്പടുവിൻ, ഭയെപ്പടണ്ടാ;
ഇതാ, നിങ്ങള െട ൈദവം! ്രപതികാരവും ൈദവത്തിെന്റ ്രപതിഫലവും
വരുന്നു! അവൻ വന്നു നിങ്ങെള രക്ഷിക്കും” എന്നു പറയുവിൻ.
5 അന്ന് കുരുടന്മാരുെട കണ്ണ് തുറന്നുവരും; െചകിടന്മാരുെട െചവി
അടഞ്ഞിരിക്കുകയുമില്ല. 6 അന്ന് മുടന്തൻ മാനിെനേപ്പാെല ചാടും;
ഊമെന്റ നാവും ഉല്ലസിച്ച േഘാഷിക്കും; മരുഭൂമിയിൽ െവള്ളവും
നിർജ്ജന്രപേദശത്തു േതാടുകള ം െപാട്ടി പുറെപ്പടും. 7 മരീചിക ഒരു
െപായ്കയായും വരണ്ടനിലം നീരുറവുകളായും തീരും, കുറുക്കന്മാരുെട
പാർപ്പിടത്തിൽ, അവ കിടന്ന സ്ഥലത്തുതെന്ന, പുല്ല ം ഓടയും*
ഞാങ്ങണയും വളരും. 8അവിെട ഒരു ്രപധാനവീഥിയും പാതയും ഉണ്ടാകും;
അതിന് വിശുദ്ധവഴി എന്നു േപരാകും; ഒരു അശുദ്ധനും അതിൽകൂടി
കടന്നുേപാവുകയില്ല; അവൻ അവേരാടുകൂടി ഇരിക്കും; വഴിേപാക്കർ,
േഭാഷന്മാർേപാലും, വഴിെതറ്റിേപ്പാവുകയില്ല. 9 ഒരു സിംഹവും അവിെട
ഉണ്ടാവുകയില്ല; ഒരു ദുഷ്ടമൃഗവും അവിെട കയറി വരുകയില്ല;ആവകെയ
† 34. 12 കുലീനന്മാർഉന്നതകുലജാതന്മാർ. ‡ 34. 14 േവതാളംനത്ത്എന്ന്എ്രബായൈബബിളിൽ.

* 35. 7 ഓടനദിയരിെകവളരുന്നഒരുതരംസസ്യം.
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അവിെട കാണുകയില്ല; വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർഅവിെട നടക്കും. 10അങ്ങെന
യേഹാവയാൽ വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർ മടങ്ങി ഉല്ലാസേഘാഷേത്താെട
സീേയാനിേലക്കു വരും; നിത്യാനന്ദം അവരുെട തലേമൽ ഉണ്ടായിരിക്കും;
അവർ ആനന്ദവും സേന്താഷവും ്രപാപിക്കും; ദുഃഖവും െനടുവീർപ്പ ം
ഓടിേപ്പാകും.
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1 ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ പതിനാലാം വർഷം, അശ്ശ ർ രാജാവായ
സൻേഹരീബ് െയഹൂദയിെല ഉറപ്പ ള്ള എല്ലാപട്ടണങ്ങള േടയും േനെര
പുറെപ്പട്ട വന്ന് അവെയ പിടിച്ച . 2അന്ന് അശ്ശ ർ രാജാവ് േസനാധിപതി*
ലാഖീശിൽനിന്നു െയരൂശേലമിേലക്കു ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
ഒരു വലിയ ൈസന്യേത്താടുകൂടി അയച്ച ; അവൻ അലക്കുകാരെന്റ
വയലിേലക്കുള്ള ്രപധാനപാതക്കരികിലുള്ള േമലെത്ത കുളത്തിെന്റ
കല്പാത്തിക്കരികിൽ നിന്നു. 3 അേപ്പാൾ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകൻ
എല്യാക്കീം എന്ന രാജധാനിവിചാരകനും രായസക്കാരൻ െശബ്നയും
ആസാഫിെന്റ മകൻ േയാവാഹ് എന്ന മ്രന്തിയും അവെന്റ അടുക്കൽ
പുറത്തു െചന്നു. 4 രബ-്ശാേക്ക അവേരാട് പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
“നിങ്ങൾ ഹിസ്കീയാേവാടു പറേയണ്ടത:് ‘അശ്ശ ർ രാജാവായ മഹാരാജാവ്
ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു: നീ ആ്രശയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആ്രശയം എന്ത?്
5 യുദ്ധത്തിനു േവണ്ടുന്ന ആേലാചനയും ബലവും ഉണ്ട് എന്നുള്ള െവറും
വാക്ക് അേ്രത എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു; ആെര ആ്രശയിച്ചിട്ടാകുന്നു നീ
എേന്നാട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നത?് 6 ചതഞ്ഞ ഓടേക്കാലായ ഈജിപ്റ്റിൽ
അല്ലേയാ നീആ്രശയിച്ചിരിക്കുന്നത;്അത് ഒരുത്തൻഊന്നിയാൽ,അവെന്റ
ഉള്ളംൈകയിൽ തറച്ച കയറും; ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ ഫറേവാൻ തന്നിൽ
ആ്രശയിക്കുന്നഏവർക്കുംഅങ്ങെന തെന്നയാകുന്നു. 7അല്ലനീ എേന്നാട:്
“ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയിൽ ഞങ്ങൾ ആ്രശയിക്കുന്നു” എന്നു
പറയുന്നുെവങ്കിൽ അവെന്റ പൂജാഗിരികള ം യാഗപീഠങ്ങള ം ഹിസ്കീയാവ്
നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടല്ലേയാ െയഹൂദേയാടും െയരൂശേലമ്യേരാടും: “നിങ്ങൾഈ
യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുവിൻ”എന്നു കല്പിച്ചത്? 8ആകെട്ട;
എെന്റ യജമാനനായ അശ്ശ ർരാജാവുമായി പന്തയംവയ്ക്കുക: തക്ക
കുതിരപ്പടയാളികെളകയറ്റ വാൻനിനക്ക്കഴിയുെമങ്കിൽഞാൻരണ്ടായിരം
കുതിരെയ നിനക്ക് തരാം. 9നീ പിെന്നഎങ്ങെനഎെന്റയജമാനെന്റഎളിയ
ദാസന്മാരിൽ ഒരു പടനായകെനെയങ്കിലും മടക്കും? രഥങ്ങൾക്കായിട്ട ം
കുതിരേച്ചവകർക്കായിട്ട ം നീ ഈജിപ്റ്റിൽ ആ്രശയിക്കുന്നുവേല്ലാ.
10ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ഈ േദശം നശിപ്പിക്കുവാൻ യേഹാവെയ കൂടാെതേയാ
അതിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നത?് യേഹാവ എേന്നാട:് “ഈ
േദശത്തിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ട െചന്ന് അതിെന നശിപ്പിക്കുക” എന്നു
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു’ ”. 11 അേപ്പാൾ എല്യാക്കീമും െശബ്നയും േയാവാഹും
രബ-്ശാേക്കേയാട്: “അടിയങ്ങേളാട് അരാംഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണേമ;
അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം; മതിലിേന്മലുള്ള ജനം േകൾെക്ക ഞങ്ങേളാടു
െയഹൂദാഭാഷയിൽ† സംസാരിക്കരുേത” എന്നു പറഞ്ഞു. 12അതിന് രബ-്
ശാേക്ക: “നിെന്റ യജമാനേനാടും നിേന്നാടും ഈ വാക്ക് പറയുവാേനാ

* 36. 2 േസനാധിപതി രബ്ശാേക്ക † 36. 11 െയഹൂദാഭാഷയിൽഎ്രബായഭാഷ



െയശയ്യാവ് 36:13 1106 െയശയ്യാവ് 37:4

എെന്റ യജമാനൻ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നത?് നിങ്ങേളാടുകൂടി സ്വന്തമലം
തിന്നുകയുംസ്വന്തമൂ്രതംകുടിക്കുകയും െചയ്യ വാൻമതിലിേന്മൽഇരിക്കുന്ന
പുരുഷന്മാരുെട അടുക്കൽഅല്ലേയാ”എന്നു പറഞ്ഞു. 13അങ്ങെന രബ്-
ശാേക്ക നിന്നുെകാണ്ടു െയഹൂദാഭാഷയിൽ‡ ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞത:്
“മഹാരാജാവായ അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുവിൻ. 14 രാജാവ്
ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു: ‘ഹിസ്കീയാവ് നിങ്ങെള ചതിക്കരുത;് അവനു
നിങ്ങെള വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. 15 “യേഹാവ നെമ്മ നിശ്ചയമായി
വിടുവിക്കും;ഈനഗരംഅശ്ശ ർരാജാവിെന്റകയ്യിൽഏല്പിക്കുകയില്ല”എന്നു
പറഞ്ഞുഹിസ്കീയാവ് നിങ്ങെളയേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുമാറാക്കുകയും
അരുത.്’ 16 ഹിസ്കീയാവിനു നിങ്ങൾ െചവിെകാടുക്കരുത;് അശ്ശ ർ
രാജാവ് ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു: ‘നിങ്ങൾ എേന്നാട് സന്ധിെചയ്ത§് എെന്റ
അടുക്കൽ പുറത്തു വരുവിൻ; നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
മുന്തിരിവള്ളിയുെടയും അത്തിവൃക്ഷത്തിെന്റയും ഫലം തിന്നുകയും
അവനവെന്റ കിണറ്റിെല െവള്ളം കുടിക്കുകയും െചയ്തുെകാള്ള വിൻ.
17 പിെന്ന ഞാൻ വന്നു, നിങ്ങള െട േദശം േപാെലയുള്ള ഒരു േദശേത്തക്ക്
ധാന്യവും വീഞ്ഞും അപ്പവും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം ഉള്ള ഒരു േദശേത്തക്ക്
തെന്ന നിങ്ങെള കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകും.’ 18 ‘യേഹാവ നെമ്മ വിടുവിക്കും’
എന്നു പറഞ്ഞു ഹിസ്കീയാവ് നിങ്ങെള ചതിക്കരുത;് ജനതകള െട
േദവന്മാരിൽ ആെരങ്കിലും തെന്റ േദശെത്ത അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 19 ഹമാത്തിെലയും അർപ്പാദിെലയും
േദവന്മാർ എവിെട? െസഫർവ്വയീമിെല േദവന്മാരും എവിെട? അവർ
ശമര്യെയ എെന്റ ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 20ഈ േദശങ്ങളിെല
സകലേദവന്മാരിലും വച്ച് ആരാണ് അവരുെട േദശങ്ങെള എെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിച്ചിട്ട ള്ളത്? പിെന്ന എങ്ങെന യേഹാവ
െയരൂശേലമിെന എെന്റ ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിക്കും”. 21 എന്നാൽ
ജനം മിണ്ടാതിരുന്ന് അവേനാട് ഒന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല; “അവേനാട്
ഉത്തരം പറയരുത”് എന്നു രാജകല്പന ഉണ്ടായിരുന്നു. 22ഹില്ക്കീയാവിെന്റ
മകൻ എല്യാക്കീം എന്ന രാജധാനിവിചാരകനും രായസക്കാരൻ
െശബ്നയും ആസാഫിെന്റ മകൻ േയാവാഹ് എന്ന മ്രന്തിയും വസ്്രതം കീറി
ഹിസ്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു രബ്-ശാേക്കയുെട വാക്ക് അവേനാട്
അറിയിച്ച .
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1 ഹിസ്കീയാരാജാവ് അത് േകട്ടേപ്പാൾ വസ്്രതം കീറി
ചാക്കുടുത്തുെകാണ്ടു യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െചന്നു. 2 പിെന്ന
അവൻ രാജധാനിവിചാരകൻ എല്യാക്കീമിെനയും രായസക്കാരൻ
െശബ്നെയയും പുേരാഹിതന്മാരിൽ മൂപ്പന്മാെരയും ചാക്കുടുത്തവരായി
ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച .
3 അവർ അവേനാട് പറഞ്ഞത്: “ഹിസ്കീയാവ് ഇ്രപകാരം പറയുന്നു:
‘ഇതു കഷ്ടവും ശാസനയും നിന്ദയും ഉള്ള ദിവസമേ്രത; കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ജനിക്കാറായിരിക്കുന്നു; ്രപസവിക്കുവാേനാ ശക്തിയില്ല. 4 ജീവനുള്ള
ൈദവെത്ത നിന്ദിക്കുവാൻ രബ-്ശാേക്കെയ അവെന്റ യജമാനനായ

‡ 36. 13 െയഹൂദാഭാഷയിൽഎ്രബായഭാഷ § 36. 16 സന്ധിെചയ്ത് സമാധാന ഉടമ്പടി െചയ്ത്.
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അശ്ശ ർ രാജാവ് അയച്ച പറയിക്കുന്ന വാക്ക് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
പേക്ഷ േകൾക്കും; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ േകട്ടിരിക്കുന്ന വാക്കിനു
്രപതികാരംെചയ്യ ം; അതിനാൽ ഇനിയും േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കു
േവണ്ടി പക്ഷവാദം കഴിക്കണേമ’ ”. 5 ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
െയശയ്യാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ െയശയ്യാവ് അവേരാടു പറഞ്ഞത്:
6 “നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട യജമാനേനാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ എെന്ന
നിന്ദിച്ചതായിനീ േകട്ടിരിക്കുന്നവാക്കുനിമിത്തംഭയെപ്പടണ്ടാ. 7ഞാൻഅവന്
ഒരു മേനാവി്രഭമം വരുത്തും; അവൻ ഒരു ്രശുതി* േകട്ടിട്ട് സ്വേദശേത്തക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകും;ഞാൻഅവെനഅവെന്റസ്വന്തേദശത്തുവച്ച വാൾെകാണ്ടു
വീഴുമാറാക്കും’ ”. 8രബ-്ശാേക്ക മടങ്ങിെച്ചന്ന്അശ്ശ ർ രാജാവ് ലിബ്നയുെട
േനെര യുദ്ധം െചയ്യന്നതു കണ്ടു; അവൻ ലാക്കീശ് വിട്ട േപായി എന്ന്
അവൻ േകട്ടിരുന്നു. 9 എന്നാൽ കൂശ ്രാജാവായ തിർഹാക്ക തെന്റ
േനെര യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു േകട്ടിട്ട് അശ്ശ ർ
രാജാവായ സൻേഹരീബ് ഹിസ്കീയാവിെന്റഅടുക്കൽ ദൂതന്മാെരഅയച്ച
കല്പിച്ചത:് 10 “നിങ്ങൾ െയഹൂദാ രാജാവായ ഹിസ്കീയാേവാടു പറേയണ്ടത:്
‘ “െയരൂശേലം അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച കളയുകയില്ല”എന്നു നീ
ആ്രശയിക്കുന്നനിെന്റൈദവം നിെന്നചതിക്കരുത.് 11അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാർ
സകലേദശങ്ങേളാടും െചയ്തതും അവയ്ക്ക് ഉന്മൂലനാശം വരുത്തിയതും
നീ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ; നീ വിടുവിക്കെപ്പടുേമാ? 12 േഗാസാൻ, ഹാരാൻ,
േരെസഫ,െതലസ്സാരിെലഏേദന്യർഎന്നിങ്ങെനഎെന്റപൂര് വ്വപിതാക്കന്മാർ
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞ ജനതകള െട േദവന്മാർ അവെര വിടുവിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
13 ഹമാത്ത് രാജാവും അർപ്പാദ ് രാജാവും െസഫർവ്വയീംപട്ടണം, േഹന,
ഇവ്വ എന്നിവയ്ക്കു രാജാവായിരുന്നവനും എവിെട?’ ” 14 ഹിസ്കീയാവ്
ദൂതന്മാരുെട ൈകയിൽനിന്ന് എഴുത്തു വാങ്ങി വായിച്ച ; ഹിസ്കീയാവ്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െചന്നു യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അത് വിടർത്തി. 15 ഹിസ്കീയാവ് യേഹാവേയാടു ്രപാർത്ഥിച്ച
പറഞ്ഞത:് 16 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ െകരൂബുകള െട മീെത
അധിവസിക്കുന്നവനായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ, അങ്ങ് ഒരുവൻ
മാ്രതം ഭൂമിയിെല സർവ്വരാജ്യങ്ങൾക്കും ൈദവമാകുന്നു; അങ്ങ്
ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും ഉണ്ടാക്കി. 17 യേഹാേവ, െചവിചായിച്ച
േകൾക്കണേമ; യേഹാേവ, തൃക്കണ്ണ തുറന്നു േനാക്കണേമ; ജീവനുള്ള
ൈദവെത്തനിന്ദിക്കുവാൻആളയച്ചിരിക്കുന്നസൻേഹരീബിെന്റവാക്കുകൾ
േകൾക്കണേമ. 18 യേഹാേവ, അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാർ സർവ്വജനതകെളയും
അവരുെട േദശെത്തയും ശൂന്യമാക്കി, 19 അവരുെട േദവന്മാെര
തീയിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞതു സത്യം തെന്ന; അവ േദവന്മാരല്ല, മനുഷ്യരുെട
ൈകപ്പണിയായ മരവും കല്ല ം മാ്രതംആയിരുന്നുവേല്ലാ;അതിനാൽഅവർ
അവെയനശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 20ഇേപ്പാൾഞങ്ങള െടൈദവമായയേഹാേവ,
അങ്ങ് ഒരുവൻ മാ്രതം യേഹാവ എന്നു ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങള ം
അറിേയണ്ടതിന് ഞങ്ങെള അവെന്റ ൈകയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കണേമ”.
21 ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാവ് ഹിസ്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ
പറഞ്ഞയച്ചത് എെന്തന്നാൽ: “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ

* 37. 7 ്രശുതി കിംവദന്തിഎന്നുമാകാം.
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ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നീ അശ്ശ ർ രാജാവായ സൻേഹരീബ്
നിമിത്തം എേന്നാട് ്രപാർത്ഥിച്ചതുെകാണ്ട,് 22 അവെനക്കുറിച്ച് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്ത വചനം ഇതാകുന്നു: “സീേയാൻപു്രതിയായ കന്യക
നിെന്ന നിന്ദിച്ച പരിഹസിക്കുന്നു; െയരൂശേലംപു്രതി നിെന്റ പിന്നാെല
തല കുലുക്കുന്നു. 23 നീ ആെരയാകുന്നു നിന്ദിച്ച ദുഷിച്ചത?് ആർക്ക്
വിേരാധമായിട്ടാകുന്നു നീ ശബ്ദം ഉയർത്തുകയും തല ഉന്നതമായി
ഉയർത്തുകയും െചയ്തത?് യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധൈദവം
വിേരാധമായിട്ട തെന്നയല്ലേയാ? 24 നിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ മുഖാന്തരം നീ
കർത്താവിെന നിന്ദിച്ച ; ‘എെന്റ അസംഖ്യരഥങ്ങേളാടു കൂടി ഞാൻ
മലമുകളിലും െലബാേനാെന്റ ശിഖരങ്ങളിലും കയറിയിരിക്കുന്നു;
അതിെല െപാക്കമുള്ള േദവദാരുക്കള ം വിേശഷമായ സരളവൃക്ഷങ്ങള ം
ഞാൻ മുറിക്കും; അതിെന്റ അറ്റെത്ത െകാടുമുടിവെരയും അതിെന്റ
അതിനിബിഡമായ കാടുവെരയും ഞാൻ കടന്നുെചല്ല ം; 25 ഞാൻ
െവള്ളം കുഴിെച്ചടുത്തു കുടിക്കും; എെന്റ കാലടികളാൽ ഈജിപ്റ്റിെല
സകലനദികെളയും വറ്റിക്കും’ എന്നു പറഞ്ഞു. 26 ഞാൻ പണ്ടുപേണ്ട
അതിെന ഉണ്ടാക്കി; പൂർവ്വകാലത്തുതെന്ന അതിെന നിർമ്മിച്ച എന്നു നീ
േകട്ടിട്ടില്ലേയാ? നീ ഉറപ്പ ള്ളപട്ടണങ്ങെളമുടിച്ച ശൂന്യകൂമ്പാരങ്ങളാക്കുവാൻ
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ സംഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 27അതുെകാണ്ട് അവയിെല
നിവാസികൾ ദുർബ്ബലന്മാരായി വിരണ്ട് അമ്പരന്നുേപായി;അവർ വയലിെല
പുല്ല ം പച്ചെച്ചടിയും പുരപ്പ റങ്ങളിെല പുല്ല ം വളരുംമുമ്പ് കരിഞ്ഞുേപായ
ധാന്യവുംേപാെല ആയിത്തീർന്നു. 28 എന്നാൽ നിെന്റ ഇരിപ്പ ം നിെന്റ
ഗമനവും ആഗമനവും എെന്റ േനെരയുള്ള നിെന്റ േകാപ്രഭാന്തും ഞാൻ
അറിയുന്നു. 29 എെന്റ േനെരയുള്ള നിെന്റ േകാപ്രഭാന്തുെകാണ്ടും
നിെന്റ അഹങ്കാരം എെന്റ െചവിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകെകാണ്ടും
ഞാൻ എെന്റ െകാളത്തു നിെന്റ മൂക്കിലും എെന്റ കടിഞ്ഞാൺ നിെന്റ
അധരങ്ങളിലും ഇട്ട നീ വന്നവഴിക്കുതെന്നനിെന്നമടക്കി െകാണ്ടുേപാകും”.
30എന്നാൽ ഇതു നിനക്ക് അടയാളമാകും: നിങ്ങൾഈ വർഷം പടുവിത്തു
വിളയുന്നതും രണ്ടാം വർഷം താെന കിള ർത്തുവിളയുന്നതും തിന്നും;
മൂന്നാം വർഷം നിങ്ങൾ വിതച്ച െകായ്യ കയും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി അവയുെട പഴം തിന്നുകയും െചയ്യ ം. 31 െയഹൂദാഗൃഹത്തിൽ
രക്ഷെപ്പട്ട ഒരു േശഷിപ്പ് വീണ്ടും താെഴ േവരൂന്നി മീെത ഫലം കായ്ക്കും.
32 ഒരു േശഷിപ്പ് െയരൂശേലമിൽ നിന്നും ഒരു രക്ഷിതഗണം സീേയാൻ
പർവ്വതത്തിൽനിന്നും പുറെപ്പട്ട വരും;’ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
തീക്ഷ്ണത അതിെന അനുഷ്ഠിക്കും”. 33 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ
അശ്ശ ർരാജാവിെനക്കുറിച്ച് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അവൻ ഈ
നഗരത്തിേലക്കു വരുകയില്ല; ഒരു അമ്പ് അവിെട എയ്യ കയുമില്ല;അതിെന്റ
േനെര പരിചേയാടുകൂടി വരുകയില്ല; അതിെനതിെര ഉപേരാധ മൺകൂന
ഉണ്ടാക്കുകയുമില്ല. 34 അവൻ വന്ന വഴിക്കുതെന്ന മടങ്ങിേപ്പാകും; ഈ
നഗരത്തിേലക്കു വരുകയുമില്ല;” 35 “എെന്റ നിമിത്തവും എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിെന്റ നിമിത്തവും ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത പാലിച്ച രക്ഷിക്കും”
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 36 എന്നാൽ യേഹാവയുെട ദൂതൻ
പുറെപ്പട്ട അശ്ശ ർപാളയത്തിൽ ഒരുലക്ഷെത്തൺപത്തയ്യായിരം േപെര
െകാന്നു; ജനം രാവിെല എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ അവർ എല്ലാവരും ശവങ്ങളായി
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കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. 37 അങ്ങെന അശ്ശ ർ രാജാവായ സൻേഹരീബ്
യാ്രത പുറെപ്പട്ട മടങ്ങിേപ്പായി നീെനേവയിൽ താമസിച്ച . 38 എന്നാൽ
അവൻ തെന്റ േദവനായ നിേ്രസാക്കിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന
സമയത്ത് അവെന്റ പു്രതന്മാരായ അ്രദേമ്മെലക്കും ശേരെസരും അവെന
വാൾെകാണ്ടു െകാന്നിട്ട് അരാരാത്ത് േദശേത്തക്ക് ഓടിെപ്പായ്ക്കളഞ്ഞു;
അവെന്റമകനായഏെസർ-ഹേദ്ദാൻഅവനു പകരം രാജാവായി.

38
1 അക്കാലത്ത് ഹിസ്കീയാവിനു മരിക്കത്തക്ക േരാഗം പിടിച്ച ;
ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകൻ അവെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
അവേനാട:് “നിെന്റ ഗൃഹകാര്യം ്രകമത്തിലാക്കുക; നീ മരിച്ച േപാകും;
സൗഖ്യമാവുകയില്ല” എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 2 അേപ്പാൾ ഹിസ്കീയാവ് മുഖം ചുവരിെന്റ േനെര
തിരിച്ച യേഹാവേയാടു ്രപാർത്ഥിച്ച : 3 “അേയ്യാ, യേഹാേവ, ഞാൻ
വിശ്വസ്തതേയാടും ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താടും കൂടി തിരുമുമ്പിൽ നടന്നു
നിനക്ക് ്രപസാദമായുള്ളതു െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കണേമ”
എന്നു പറഞ്ഞു; ഹിസ്കീയാവ് ഏറ്റവും കരഞ്ഞു. 4 എന്നാൽ
െയശയ്യാവിനു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 5 “നീ
െചന്നു ഹിസ്കീയാേവാടു പറേയണ്ടത:് ‘നിെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:ഞാൻ നിെന്റ ്രപാർത്ഥന
േകട്ട നിെന്റ കണ്ണ നീർ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിെന്റ ആയുസ്സിേനാടു
പതിനഞ്ചു വർഷം കൂട്ട ം. 6 ഞാൻ നിെന്നയും ഈ നഗരെത്തയും
അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിക്കും; ഈ നഗരെത്ത ഞാൻ
കാത്തുരക്ഷിക്കും’ ”. 7 യേഹാവ, അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്ത ഈ കാര്യം
നിവർത്തിക്കും എന്നുള്ളതിനു യേഹാവയുെട പക്കൽനിന്ന് ഇതു നിനക്ക്
ഒരു അടയാളം ആകും. 8 “ആഹാസിെന്റ ഘടികാരത്തിൽ സൂര്യഗതി
അനുസരിച്ച് ഇറങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നനിഴലിെനഞാൻപത്തുപടി പിേന്നാക്കം
തിരിയുമാറാക്കും;” ഇങ്ങെന സൂര്യൻ ഘടികാരത്തിൽ ഇറങ്ങിേപ്പായിരുന്ന
പത്തു പടി തിരിഞ്ഞുേപാന്നു. 9 െയഹൂദാ രാജാവായ ഹിസ്കീയാവിന്നു
േരാഗംബാധിച്ചിട്ട അത് മാറിസുഖമായ േശഷംഅവൻഎഴുതിയത:്
10 “എെന്റ ആയുസ്സിൻ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ ഞാൻ പാതാളവാതിലകം

പൂേകണ്ടിവരുന്നു;
എെന്റ വർഷങ്ങള െട േശഷിപ്പ ം എനിക്കില്ലാെത േപായി” എന്നു ഞാൻ

പറഞ്ഞു.
11 “ഞാൻ യേഹാവെയ, ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തുവച്ച യേഹാവെയ

കാണുകയില്ല;
ഞാൻ ഭൂവാസികള െട ഇടയിൽവച്ച് ഇനി മനുഷ്യെന കാണുകയില്ല” എന്നു

ഞാൻപറഞ്ഞു.
12 “എെന്റജീവിതകാലയളവു *നീങ്ങി ഒരുഇടയക്കൂടാരം േപാെലഎെന്നവിട്ട

േപായിരിക്കുന്നു;
െനയ്ത്തുകാരൻ തുണി ചുരുട്ട ംേപാെല ഞാൻ എെന്റ ജീവെന

ചുരുട്ടിവയ്ക്കുന്നു;
അങ്ങ്എെന്നതറിയിൽനിന്ന†്അറുത്തുകളയുന്നു;

* 38. 12 ജീവിതകാലയളവു വാസം † 38. 12 തറി െനയ ്ത്തുപകരണം.
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ഒരു രാപകൽകഴിയുംമുമ്പ്അങ്ങ്എനിക്ക്അന്തംവരുത്തുന്നു.
13 ്രപഭാതംവെരഞാൻഎെന്നത്തെന്നഅടക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു;
അവേനാസിംഹംേപാെലഎെന്റഅസ്ഥികെളഎല്ലാം തകർത്തുകളയുന്നു;
ഒരു രാപകൽകഴിയുംമുമ്പ് നീഎനിക്ക്അന്തംവരുത്തുന്നു.
14മീവൽപക്ഷിേയാ െകാേക്കാഎന്നേപാെലഞാൻചിലച്ച ‡;
ഞാൻ ്രപാവുേപാെല കുറുകി എെന്റ കണ്ണ് ഉയരത്തിേലക്കു േനാക്കി

ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവഞാൻെഞരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു;അങ്ങ്എനിക്ക് ഇട നില് ക്കണേമ.
15ഞാൻഎന്ത് പറേയണ്ടു?അവിടുന്ന് എേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തു,അവിടുന്ന്

തെന്നനിവർത്തിച്ച ംഇരിക്കുന്നു;
എെന്റ മേനാവ്യസനം േഹതുവായി ഞാൻ എെന്റ കാലെമല്ലാം

സാവധാനേത്താെട നടക്കും.
16കർത്താേവ,അതിനാൽമനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നു;
എെന്റജീവനും േകവലംഅതിലേ്രത;
അങ്ങെനഅങ്ങ്എെന്നസൗഖ്യമാക്കിഎെന്റജീവെന രക്ഷിക്കും.
17സമാധാനത്തിനായിഎനിക്ക്അത്യന്തംൈകപ്പായതു ഭവിച്ച ;
എങ്കിലും അങ്ങ് എെന്റ സകലപാപങ്ങെളയും അങ്ങയുെട പുറകിൽ

എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞതുെകാണ്ട്
എെന്റ ്രപാണെനനാശകുഴിയിൽനിന്നുസ്േനഹേത്താെട രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
18പാതാളംഅങ്ങെയസ്തുതിക്കുന്നില്ല; മരണംഅങ്ങെയവാഴ്ത്തുന്നില്ല;
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതെയ

്രപത്യാശിക്കുന്നതുമില്ല.
19 ഞാൻ ഇന്ന് െചയ്യന്നതുേപാെല ജീവനുള്ളവൻ, ജീവനുള്ളവൻ മാ്രതം

അങ്ങെയസ്തുതിക്കും;
അപ്പൻമക്കേളാടുഅങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതെയഅറിയിക്കും.
20യേഹാവഎെന്നരക്ഷിക്കുവാൻഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട്ഞങ്ങൾജീവപര്യന്തംയേഹാവയുെടആലയത്തിൽ
ത്രന്തിനാദേത്താെടഎെന്റഗീതങ്ങെളപാടും”.

21എന്നാൽ അവനു സൗഖ്യം വേരണ്ടതിന് അത്തിപ്പഴക്കട്ട െകാണ്ടുവന്നു
പരുവിേന്മൽ പുരട്ട വാൻ െയശയ്യാവ് പറഞ്ഞിരുന്നു. 22 “ഞാൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കയറിെച്ചല്ല ം എന്നതിന് അടയാളം എന്ത?്”
എന്നുഹിസ്കീയാവ് േചാദിച്ചിരുന്നു. §

39
1 അക്കാലത്ത് ബലദാെന്റ മകനായ െമേരാദക്-ബലദാൻ എന്ന
ബാേബൽരാജാവ് ഹിസ്കീയാവിനു േരാഗം പിടിച്ചിട്ട സുഖമായി
എന്നു േകട്ടതുെകാണ്ട് അവന് എഴുത്തും സമ്മാനവും െകാടുത്തയച്ച .
2 ഹിസ്കീയാവ് അവെരക്കുറിച്ച സേന്താഷിച്ച തെന്റ ഭണ്ഡാരഗൃഹവും
െപാന്നും െവള്ളിയും സുഗന്ധവർഗ്ഗവും പരിമളൈതലവും ആയുധശാല
മുഴുവനും തെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിലുള്ള സകലവും അവെര കാണിച്ച ; തെന്റ
രാജധാനിയിലും തെന്റആധിപത്യത്തിൽ െപട്ട സകലത്തിലും ഹിസ്കീയാവ്
അവെര കാണിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവും ഇല്ലായിരുന്നു. 3 അേപ്പാൾ

‡ 38. 14 ചിലച്ച നിലവിളിച്ച . § 38. 22 “ഞാൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കയറിെച്ചല്ല ം
എന്നതിന് അടയാളം എന്ത?്” എന്നു ഹിസ്കീയാവ് േചാദിച്ചിരുന്നു. ഈഅധ്യായയത്തിെല 21, 22
വാക്യങ്ങള ്6, 7വാക്യങ്ങള ്ക്കിടയില് വായിേക്കണ്ടതാണ്
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െയശയ്യാ്രപവാചകൻ ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട:്
“ഈപുരുഷന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞു? അവർ എവിെടനിന്ന് നിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു” എന്നു േചാദിച്ചതിന് ഹിസ്കീയാവ:് “അവർ ഒരു ദൂരേദശത്തുനിന്നു,
ബാേബലിൽനിന്നുതെന്ന;എെന്റഅടുക്കൽവന്നിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
4 “അവർ നിെന്റ രാജധാനിയിൽ എെന്തല്ലാം കണ്ടു” എന്നു േചാദിച്ചതിന്
ഹിസ്കീയാവ്: “എെന്റ രാജധാനിയിൽ ഉള്ള സകലവും അവർ കണ്ടു;
എെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഞാൻ അവെര കാണിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവും
ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു”. 5അേപ്പാൾ െയശയ്യാവ് ഹിസ്കീയാവിേനാടു
പറഞ്ഞത:് “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട വചനം േകട്ട െകാള്ള ക:
6 ‘നിെന്റ രാജധാനിയിൽ ഉള്ള സകലവും നിെന്റ പിതാക്കന്മാർ ഇന്നുവെര
േശഖരിച്ച െവച്ചിട്ട ള്ളതും ഒെട്ടാഴിയാെത ബാേബലിേലക്ക് എടുത്തു
െകാണ്ടുേപാകുന്ന കാലം വരുന്നു! 7 നീ ജനിപ്പിച്ചവരായി നിന്നിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിക്കുന്ന നിെന്റ പു്രതന്മാരിലും ചിലെര അവർ െകാണ്ടുേപാകും;
അവർബാേബൽരാജാവിെന്റ രാജധാനിയിൽഷണ്ഡന്മാരായിരിക്കും’എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു”. 8അതിന് ഹിസ്കീയാവ് െയശയ്യാേവാട:് “നീ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട വചനം നല്ലത്” എന്നു പറഞ്ഞു; “എങ്കിലും
എെന്റ ജീവകാലത്തു സമാധാനവും സത്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുമേല്ലാ” എന്നും
അവൻപറഞ്ഞു.

40
1 എെന്റ ജനെത്ത ആശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ, ആശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ എന്നു
നിങ്ങള െട ൈദവം അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 2 െയരൂശേലമിേനാട് ആദരേവാെട
സംസാരിച്ച : അവള െട യുദ്ധേസവ കഴിഞ്ഞും അവള െട അകൃത്യം
േമാചിക്കെപ്പട്ട ംഅവൾതെന്റസകലപാപങ്ങൾക്കും പകരം യേഹാവയുെട
ൈകയിൽനിന്ന് ഇരട്ടിയായി ്രപാപിച്ച മിരിക്കുന്നു എന്ന് അവേളാടു
വിളിച്ച പറയുവിൻ. 3 േകേട്ടാ ഒരുവൻ വിളിച്ച പറയുന്നത:് “മരുഭൂമിയിൽ
യേഹാവയ്ക്കു വഴി ഒരുക്കുവിൻ; നിർജ്ജന്രപേദശത്തു നമ്മുെട
ൈദവത്തിന് ഒരു ്രപധാനപാത നിരപ്പാക്കുവിൻ. 4 എല്ലാ താഴ്വരയും
നികന്നും എല്ലാ മലയും കുന്നും താണും വരണം; വളഞ്ഞതു െചാവ്വായും*
ദുർഘടങ്ങൾ സമതലമായും തീരണം. 5 യേഹാവയുെട മഹത്ത്വം
െവളിെപ്പടും,സകലമനുഷ്യരും ഒരുേപാെലഅതിെനകാണും;യേഹാവയുെട
വായല്ലേയാ അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത”്. 6 േകേട്ടാ, “വിളിച്ച പറയുക”
എന്ന് ഒരുവൻ പറയുന്നു; “എന്ത് വിളിച്ച പറേയണ്ടു?” എന്നു ഞാൻ
േചാദിച്ച ; “സകലമനുഷ്യരും പുല്ല േപാെലയും അവരുെട ഭംഗിെയല്ലാം
വയലിെല പൂേപാെലയും ആകുന്നു. 7 യേഹാവയുെട ശ്വാസം അതിേന്മൽ
ഊതുകയാൽ പുല്ല ണങ്ങുന്നു. പൂവ് വാടുന്നു; അേത ജനം പുല്ല തെന്ന.
8 പുല്ല ണങ്ങുന്നു, പൂവ് വാടുന്നു; നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ വചനേമാ
എേന്നക്കും നിലനില്ക്കും”. 9 സുവാർത്താദൂതിയായ െയരൂശേലേമ†,
നീ ഉയർന്നപർവ്വതത്തിേലക്കു കയറിെച്ചല്ല ക; സുവാർത്താദൂതിയായ
െയരൂശേലേമ, നിെന്റ ശബ്ദം ശക്തിേയാെട ഉയർത്തുക; ഭയെപ്പടാെത
ഉയർത്തുക; െയഹൂദാനഗരങ്ങേളാട:് “ഇതാ, നിങ്ങള െട ൈദവം”
എന്നു പറയുക. 10 ഇതാ, യേഹാവയായ കർത്താവ് ബലശാലിയായി

* 40. 4 െചാവ്വായും േനെരയായുംഎന്നും കാണാം. † 40. 9 െയരൂശേലേമസീേയാനില ്നിന്ന്
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വരുന്നു; യേഹാവയുെട ഭുജം അവനുേവണ്ടി ഭരണം െചയ്യന്നു; ഇതാ,
കൂലി യേഹാവയുെട പക്കലും ്രപതിഫലം അവിടുെത്ത ൈകയിലും
ഉണ്ട്. 11 ഒരു ഇടയെനേപ്പാെല അവിടുന്ന് തെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത
േമയിക്കുകയും കുഞ്ഞാടുകെള ഭുജത്തിൽ എടുത്തു മാർവ്വിടത്തിൽ
േചർത്തുവഹിക്കുകയും തള്ളകെളപതുെക്കനടത്തുകയും െചയ്യ ം.

12 തെന്റ ഉള്ളംൈകെകാണ്ടു െവള്ളം അളക്കുകയും ചാണുെകാണ്ട്
ആകാശത്തിെന്റ പരിമാണെമടുക്കുകയും ഭൂമിയുെട െപാടി നാഴിയിൽ
െകാള്ളിക്കുകയും പർവ്വതങ്ങൾ െവള്ളിേക്കാൽെകാണ്ടും കുന്നുകൾ
തുലാസിലും തൂക്കുകയും െചയ്തവൻ ആര?് 13 യേഹാവയുെട
ആത്മാവിെന നിയ്രന്തിക്കുകേയാ അവിടുെത്ത മ്രന്തിയായി അങ്ങെയ
്രഗഹിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്തവനാര?് 14 യേഹാവെയ ഉപേദശിച്ച
ന്യായത്തിെന്റപാതെയപഠിപ്പിക്കുകയുംയേഹാവെയപരിജ്ഞാനംപഠിപ്പിച്ച
വിേവകത്തിെന്റ മാർഗ്ഗം കാണിക്കുകയും െചയ്തുെകാടുേക്കണ്ടതിനു
യേഹാവ ആേരാടാകുന്നു ആേലാചന കഴിച്ചതു? 15 ഇതാ ജനതകൾ
െതാട്ടിയിെല ഒരു തുള്ളിേപാെലയും, തുലാസിെല ഒരു െപാടിേപാെലയും
യാേഹാവയ്ക്ക് േതാന്നുന്നു; ഇതാ, യേഹാവ ദ്വീപുകെള ഒരു
മണൽതരിെയേപ്പാെല എടുത്തു െപാക്കുന്നു. 16 െലബാേനാൻ വിറകിനു
േപാരാ; അതിെല മൃഗങ്ങൾ േഹാമയാഗത്തിനു മതിയാകുന്നില്ല.
17സകലജനതകള ം യാേഹാവയ്ക്ക് ഏതുമില്ലാത്തതുേപാെല ഇരിക്കുന്നു;
യേഹാവ അവെര ഒന്നുമില്ലായ്മയ്ക്കും ശൂന്യതയ്ക്കും താെഴയായി
എണ്ണിയിരിക്കുന്നു. 18 ആകയാൽ നിങ്ങൾ ൈദവെത്ത ആേരാട്
ഉപമിക്കും? ഏതു ്രപതിമെയ നിങ്ങൾ അവേനാട് സദൃശമാക്കും?
19 മൂശാരി വി്രഗഹം വാർക്കുന്നു; തട്ടാൻ െപാന്നുെകാണ്ടു െപാതിയുകയും
അതിന് െവള്ളിച്ചങ്ങല തീർക്കുകയും െചയ്യന്നു. 20 ഇങ്ങിെനയുള്ള
്രപതിഷ്ഠയ്ക്കു വകയില്ലാത്തവൻ ്രദവിച്ച േപാകാത്ത ഒരു തടിക്കഷണം
തിരെഞ്ഞടുക്കുകയും ഇളകാത്ത വി്രഗഹം െകാത്തിയുണ്ടാക്കി
നിർത്തുവാൻ ഒരു ശില്പിെയ അേന്വഷിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 21 നിങ്ങൾക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടാേയാ? നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ടില്ലേയാ? ആദിമുതൽ
നിങ്ങേളാട് അറിയിച്ചിട്ടില്ലേയാ? ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനങ്ങളാൽ
നിങ്ങൾ ്രഗഹിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 22 അവിടുന്ന് ഭൂമണ്ഡലത്തിന്മീെത
അധിവസിക്കുന്നു; അതിെല നിവാസികൾ െവട്ട ക്കിളികെളേപ്പാെല
ഇരിക്കുന്നു;അവിടുന്ന്ആകാശെത്തഒരുതിരശ്ശീലേപാെലനിവർത്തുകയും
താമസിക്കുവാനുള്ള ഒരു കൂടാരെത്തേപ്പാെല വിരിക്കുകയും
23 ്രപഭുക്കന്മാെര ഇല്ലാെതയാക്കുകയും ഭൂമിയിെല ന്യായാധിപന്മാെര
ശൂന്യമാക്കുകയും െചയ്യന്നു. 24 അവെര നട്ട ഉടെന, അവെര
വിതച്ച ഉടെന അവർ നിലത്തു േവരൂന്നിത്തുടങ്ങിയ ഉടെന അവിടുന്ന്
അവരുെട േമൽ ഊതി അവർ വാടിേപ്പാവുകയും ചുഴലിക്കാറ്റ െകാണ്ടു
ൈവേക്കാൽകുറ്റിേപാെല പാറിേപ്പാവുകയും െചയ്യന്നു. 25 “അതിനാൽ
നിങ്ങൾഎെന്നആേരാട്സദൃശമാക്കും?ഞാൻആേരാട്തുല്യനാകും”എന്നു
പരിശുദ്ധനായവൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 26 നിങ്ങൾ കണ്ണ് േമേലാട്ട് ഉയർത്തി
േനാക്കുവിൻ; ഇവെയ സൃഷ്ടിച്ചതാര?് അവൻ അവയുെട ൈസന്യെത്ത
സംഖ്യാ്രകമത്തിൽ പുറെപ്പടുവിക്കുകയും അവെയ എല്ലാം േപർെചാല്ലി
വിളിക്കുകയും െചയ്യന്നു; അവെന്റ വീര്യമാഹാത്മ്യംനിമിത്തവും അവെന്റ
ശക്തിയുെടആധിക്യംനിമിത്തവുംഅവയിൽഒന്നുംകുറഞ്ഞുകാണുകയില്ല.
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27എന്നാൽ “എെന്റ വഴി യേഹാവയ്ക്കു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എെന്റ ന്യായം
എെന്റ ൈദവം കാണാെത കടന്നുേപായിരിക്കുന്നു” എന്ന്, യാേക്കാേബ,
നീ പറയുകയും യി്രസാേയേല, നീ സംസാരിക്കുകയും െചയ്യന്നെതന്ത?്
28 നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടാേയാ? നീ േകട്ടിട്ടില്ലേയാ? യേഹാവ നിത്യൈദവം;
ഭൂമിയുെട അറുതികെള സൃഷ്ടിച്ചവൻ തെന്ന; അവൻ ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല,
തളർന്നുേപാകുന്നതുമില്ല; അവെന്റ ബുദ്ധി അ്രപേമയമേ്രത. 29 അവൻ
ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവനു ശക്തി നല്കുന്നു; ബലമില്ലാത്തവനു ബലം
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 30ബാല്യക്കാർക്ഷീണിച്ച് തളർന്നുേപാകും;യൗവനക്കാരും
ഇടറിവീഴും. 31 എങ്കിലും യേഹാവെയ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിെയ
പുതുക്കും; അവർ കഴുകന്മാെരേപ്പാെല ചിറകടിച്ച കയറും; അവർ
തളർന്നുേപാകാെതഓടുകയുംക്ഷീണിച്ച േപാകാെതനടക്കുകയും െചയ്യ ം.
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1 “ദ്വീപുകേള, എെന്റ മുമ്പിൽ മിണ്ടാെത ഇരിക്കുവിൻ; ജനതകൾ
ശക്തിെയ പുതുക്കെട്ട; അവർ അടുത്തുവന്നു സംസാരിക്കെട്ട; നാം
തമ്മിൽ ന്യായവാദം െചയ്യന്നതിന് അടുത്തുവരുക. 2 െചല്ല െന്നടെത്തല്ലാം
നീതി എതിേരല്ക്കുന്നവെന* കിഴക്കുനിന്ന് ഉണർത്തിയതാര്? അവിടുന്ന്
ജനതകെള അവെന്റ മുമ്പിൽ ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും അവെന
രാജാക്കന്മാരുെട േമൽ വാഴുമാറാക്കുകയും െചയ്യന്നു; അവരുെട
വാളിെന അവൻ െപാടിേപാെലയും അവരുെട വില്ലിെന പാറിേപ്പാകുന്ന
ൈവേക്കാൽകുറ്റിേപാെലയും ആക്കിക്കളയുന്നു. 3 അവൻ അവെര
പിന്തുടർന്നു നിർഭയനായി കടന്നു െചല്ല ന്നു; പാതയിൽ കാൽ വച്ചല്ല
അവൻ േപാകുന്നത്. 4ആര്അത് ്രപവർത്തിക്കുകയുംഅനുഷ്ഠിക്കുകയും
െചയ്തു? ആദിമുതൽ തലമുറകെള വിളിച്ചവൻ; യേഹാവയായ ഞാൻ
ആദ്യനും അന്ത്യന്മാേരാടുകൂടി അനന്യനും ആകുന്നു”. 5 ദ്വീപുകൾ
കണ്ടു ഭയെപ്പട്ട ; ഭൂമിയുെട അറുതികൾ വിറച്ച ; അവർ ഒന്നിച്ച കൂടി
അടുത്തുവന്നു; 6അവർ അേന്യാന്യം സഹായിച്ച ; ഒരുത്തൻ മേറ്റവേനാട:്
“ൈധര്യമായിരിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 7അങ്ങെന ആശാരി തട്ടാെനയും
െകാല്ലൻ കൂടം തല്ല ന്നവെനയും ൈധര്യെപ്പടുത്തി “കൂട്ടിവിളക്കുന്നതിനു
അത് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ്, ഇളകാെതയിരിേക്കണ്ടതിനു
അവൻഅതിെനആണിെകാണ്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നു.

8 “നീേയാ, എെന്റ ദാസനായ യി്രസാേയേല, ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത
യാേക്കാേബ, എെന്റ സ്േനഹിതനായ അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിേയ,
‘നീ എെന്റ ദാസൻ, 9 ഞാൻ നിെന്ന നിരസിച്ച കളയാെത
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞ് െകാണ്ട് ഭൂമിയുെട
അറ്റങ്ങളിൽനിന്ന് എടുക്കുകയും അതിെന്റ മൂലകളിൽനിന്നു വിളിച്ച
േചർക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നവനായുള്ളവേന, നീ ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
10ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട്; ്രഭമിച്ച േനാേക്കണ്ടാ, ഞാൻ നിെന്റ ൈദവം
ആകുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന ശക്തീകരിക്കും; ഞാൻ നിെന്ന സഹായിക്കും;
എെന്റ നീതിയുള്ള വലംൈകെകാണ്ടു ഞാൻ നിെന്ന താങ്ങും. 11 നിേന്നാട്
േകാപിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ലജ്ജിച്ച് അമ്പരന്നുേപാകും; നിേന്നാട്
വിവാദിക്കുന്നവർ† നശിച്ച ഇല്ലാെതയാകും. 12 നിേന്നാട് േപാരാടുന്നവെര

* 41. 2 നീതി എതിേരല്ക്കുന്നവെന േകാെരശ് എന്ന് േപരുള്ള േപര ്സിയ ച്രകവര ്ത്തി. െയശയ്യാവ്
45:1 േനാക്കുക † 41. 11 വിവാദിക്കുന്നവർതര ്ക്കം,വാദ്രപതിവാദം.
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നീ അേന്വഷിക്കും; കാണുകയില്ലതാനും; നിേന്നാട് യുദ്ധം െചയ്യന്നവർ
നാസ്തിത്വവും ഇല്ലായ്മയുംേപാെലആകും. 13നിെന്റൈദവമായ യേഹാവ
എന്ന ഞാൻ നിെന്റ വലംൈക പിടിച്ച നിേന്നാട്: ‘ഭയെപ്പേടണ്ടാ, ഞാൻ
നിെന്ന സഹായിക്കും’ എന്നു പറയുന്നു”. 14 “പുഴുവായ യാേക്കാേബ,
യി്രസാേയൽജനേമ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ നിെന്ന സഹായിക്കും” എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; നിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ യി്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധൻ തെന്ന. 15 “ഇതാ, ഞാൻ നിെന്ന പുതിയതും മൂർച്ചയുള്ളതും
പേല്ലറിയതും ആയ െമതിവണ്ടിയാക്കി തീർക്കുന്നു; നീ പർവ്വതങ്ങെള
െമതിച്ച െപാടിക്കുകയും കുന്നുകെള പതിർേപാെല ആക്കുകയും െചയ്യ ം.
16നീഅവെയ പാറ്റ ം;കാറ്റ് അവെയ പറപ്പിച്ച െകാണ്ടുേപാകും; ചുഴലിക്കാറ്റ്
അവെയ ചിതറിച്ച കളയും; നീേയാ യേഹാവയിൽ േഘാഷിച്ച ല്ലസിച്ച
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനിൽ പുകഴും. 17എളിയവരും ദരി്രദന്മാരുമായവർ
െവള്ളം തിരഞ്ഞുനടക്കുന്നു; ഒട്ട ം കിട്ടായ്കയാൽ അവരുെട നാവ്
ദാഹംെകാണ്ടു വരണ്ടുേപാകുന്നു. യേഹാവയായഞാൻഅവർക്ക് ഉത്തരം
അരുള ം; യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ഞാൻ അവെര ൈകവിടുകയില്ല.
18ഞാൻപാഴ്മലകളിൽനദികെളയുംതാഴ്വരകള െടനടുവിൽഉറവുകെളയും
തുറക്കും; മരുഭൂമിെയ ഞാൻ നീർെപായ്കയും വരണ്ട നിലെത്ത
നീരുറവുകള ം ആക്കും. 19 ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ േദവദാരു, ഖദിരമരം,
െകാഴുന്തു, ഒലിവുവൃക്ഷം എന്നിവ നടും; ഞാൻ നിർജ്ജന്രപേദശത്തു
സരളവൃക്ഷവും പയിൻമരവും പുന്നയും വച്ച പിടിപ്പിക്കും. 20യേഹാവയുെട
ൈക അത് െചയ്തു എന്നും യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധൻ അത്
സൃഷ്ടിച്ച എന്നും അവെരല്ലാവരും കണ്ട് അറിഞ്ഞ് വിചാരിച്ച
്രഗഹിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന”. 21 “നിങ്ങള െട വ്യവഹാരം െകാണ്ടുവരുവിൻ”
എന്നു യേഹാവ കല്പിക്കുന്നു; “നിങ്ങള െട ന്യായങ്ങെള കാണിക്കുവിൻ”
എന്നുയാേക്കാബിെന്റരാജാവ്കല്പിക്കുന്നു. 22സംഭവിക്കുവാനുള്ളത്അവർ
കാണിച്ച നേമ്മാടു ്രപസ്താവിക്കെട്ട; നാം വിചാരിച്ച് അതിെന്റ അവസാനം
അറിേയണ്ടതിന്ആദ്യകാര്യങ്ങൾഇന്നിന്നവെയന്ന്അവർ ്രപസ്താവിക്കെട്ട;
അെല്ലങ്കിൽ സംഭവിക്കുവാനുള്ളത് നെമ്മ േകൾപ്പിക്കെട്ട. 23 നിങ്ങൾ
േദവന്മാർ എന്നു ഞങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന് േമലാൽ വരുവാനുള്ളതു
്രപസ്താവിക്കുവിൻ; ഞങ്ങൾ കണ്ടു വിസ്മയിേക്കണ്ടതിനു നന്മെയങ്കിലും
തിന്മെയങ്കിലും ്രപവർത്തിക്കുവിൻ. 24 നിങ്ങൾ ഇല്ലായ്മയും നിങ്ങള െട
്രപവൃത്തി നാസ്തിയും ആകുന്നു; നിങ്ങെള തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നവൻ
േമ്ലച്ഛനാകുന്നു. 25 “ഞാൻ ഒരുവെന വടക്കുനിന്ന് എഴുേന്നല്പിച്ച ; അവൻ
വന്നിരിക്കുന്നു; സൂേര്യാദയദിക്കിൽനിന്ന് അവെന എഴുേന്നല്പിച്ച ; അവൻ
എെന്റ നാമെത്ത ആരാധിക്കും; അവൻ വന്നു െചളിെയേപ്പാെലയും
കുശവൻ കളിമണ്ണ ചവിട്ട ന്നതുേപാെലയും േദശാധിപതികെള ചവിട്ട ം.
26ഞങ്ങൾഅറിേയണ്ടതിന്ആദിമുതലും ‘അവൻനീതിമാൻ’എന്നുഞങ്ങൾ
പറേയണ്ടതിന് പേണ്ടയും ആര് ്രപസ്താവിച്ചിട്ട ള്ള ? ്രപസ്താവിക്കുവാേനാ
കാണിച്ച തരുവാേനാ നിങ്ങള െട വാക്കു േകൾക്കുവാേനാ ആരും ഇല്ല.
27ഞാൻ ആദ്യനായി സീേയാേനാട:് ‘ഇതാ, ഇതാ, അവർ വരുന്നു’ എന്നു
പറയുന്നു; െയരൂശേലമിനു ഞാൻ ഒരു സുവാർത്താദൂതെന െകാടുക്കുന്നു.
28ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ: ഒരുത്തനുമില്ല; ഞാൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ; ഉത്തരം
പറയുവാൻ അവരിൽ ഒരു ആേലാചനക്കാരനും ഇല്ല. 29അവെരല്ലാവരും
വ്യാജമാകുന്നു; അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ നാസ്തിയേ്രത; അവരുെട
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വി്രഗഹങ്ങൾകാറ്റ ംശൂന്യവും തെന്ന”.

42
1 “ഇതാ, ഞാൻ താങ്ങുന്ന എെന്റ ദാസൻ; എെന്റ ഉള്ളം ്രപസാദിക്കുന്ന
എെന്റ വൃതൻ*; ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന അവെന്റേമൽ
വച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ ജാതികേളാട് ന്യായം ്രപസ്താവിക്കും.
2 അവൻ നിലവിളിക്കുകയില്ല, ഒച്ചയുണ്ടാക്കുകയില്ല, െതരുവീഥിയിൽ
തെന്റ ശബ്ദം േകൾപ്പിക്കുകയുമില്ല. 3 ചതഞ്ഞ ഓട അവൻ
ഒടിച്ച കളയുകയില്ല; പുകയുന്ന തിരി െകടുത്തികളയുകയില്ല;
അവൻ സത്യേത്താെട ന്യായം ്രപസ്താവിക്കും. 4 ഭൂമിയിൽ ന്യായം
സ്ഥാപിക്കുംവെര അവൻ തളരുകയില്ല;അൈധര്യെപ്പടുകയുമില്ല;അവെന്റ
ഉപേദശത്തിനായി ദ്വീപുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു”. 5ആകാശെത്ത സൃഷ്ടിച്ച
വിരിക്കുകയും ഭൂമിെയയും അതിെല ഉല്പന്നങ്ങെളയും പരത്തുകയും
അതിെല ജനത്തിനു ശ്വാസെത്തയും അതിൽ നടക്കുന്നവർക്കു
്രപാണെനയും െകാടുക്കുകയും െചയ്ത യേഹാവയായ ൈദവം
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 6 “കുരുട്ട കണ്ണ കെള തുറക്കുവാനും
തടവുകാെര തടവറയിൽനിന്നും അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെര
കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നും വിടുവിക്കുവാനും 7 യേഹാവയായ ഞാൻ നിെന്ന
നീതിേയാെട വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്റ ൈക പിടിച്ച നിെന്ന കാക്കും;
നിെന്ന ജനത്തിെന്റ നിയമവും ജാതികള െട ്രപകാശവും ആക്കും. 8ഞാൻ
യേഹാവ;അത് തെന്നഎെന്റനാമം;ഞാൻഎെന്റമഹത്ത്വം മെറ്റാരുത്തനും
എെന്റ സ്തുതി വി്രഗഹങ്ങൾക്കും വിട്ട െകാടുക്കുകയില്ല. 9 പണ്ടു
്രപസ്താവിച്ചത് ഇതാ,സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു;ഞാൻ പുതിയത് അറിയിക്കുന്നു;
അത് ഉത്ഭവിക്കും മുമ്പ്ഞാൻനിങ്ങെള േകൾപ്പിക്കുന്നു”.

10സമു്രദത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും അതിൽ ഉള്ള സകലവും ദ്വീപുകള ം
അവയിെല നിവാസികള ം ആയുള്ളവേര, യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ
പാട്ട ം ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്ന് അവിടുേത്തക്ക് സ്തുതിയും പാടുവിൻ.
11 മരുഭൂമിയും അതിെല പട്ടണങ്ങള ം േകദാർ പാർക്കുന്ന ്രഗാമങ്ങള ം
ശബ്ദം ഉയർത്തെട്ട; ൈശലനിവാസികൾ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുകയും
മലമുകളിൽ നിന്ന് ആർക്കുകയും െചയ്യെട്ട. 12 അവർ യേഹാവയ്ക്കു
മഹത്ത്വം െകാടുത്ത് അവെന്റ സ്തുതിെയ ദ്വീപുകളിൽ ്രപസ്താവിക്കെട്ട.
13 യേഹാവ ഒരു വീരെനേപ്പാെല പുറെപ്പടും; ഒരു േയാദ്ധാവിെനേപ്പാെല
തീക്ഷ്ണത ജ്വലിപ്പിക്കും; അവൻ ആർത്തുവിളിക്കും; അവൻ ഉച്ചത്തിൽ
ആർക്കും;തെന്റശ്രതുക്കേളാടുവീര്യം ്രപവർത്തിക്കും. 14ഞാൻബഹുകാലം
മിണ്ടാെതയിരുന്നു; ഞാൻ മൗനമായി അടങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ
േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീെയേപ്പാെല ഞാൻഞരങ്ങി െനടുവീർപ്പിട്ട കിതയ്ക്കും.
15ഞാൻ മലകെളയും കുന്നുകേളയും ശൂന്യമാക്കി അവയുെട സസ്യങ്ങെള
എല്ലാം ഉണക്കിക്കളയും; ഞാൻ നദികെള ദ്വീപുകളാക്കും; െപായ്കകെള
വറ്റിച്ച കളയും. 16 ഞാൻ കുരുടന്മാെര അവർ അറിയാത്ത വഴിയിൽ
നടത്തും; അവർ അറിയാത്ത പാതകളിൽ അവെര സഞ്ചരിക്കുമാറാക്കും;
ഞാൻഅവരുെട മുമ്പിൽ ഇരുട്ടിെന െവളിച്ചവും ദുർഘടങ്ങെള സമഭൂമിയും

* 42. 1 വൃതൻതിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവൻഎന്ന് മറ്റ് ഭാഷാന്തരത്തിൽകാണാം.
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ആക്കും; ഞാൻ ഈ വചനങ്ങെള വിട്ട കളയാെത നിവർത്തിക്കും†.
17 വി്രഗഹങ്ങളിൽ ആ്രശയിച്ച ബിംബങ്ങേളാട:് ‘നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട
േദവന്മാർ’ എന്നു പറയുന്നവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ച േപാകും.
18 “െചകിടന്മാേര, േകൾക്കുവിൻ; കുരുടന്മാേര, േനാക്കിക്കാണുവിൻ!
19എെന്റദാസനല്ലാെതകുരുടൻആര്?ഞാൻഅയയ്ക്കുന്നദൂതെനേപ്പാെല
െചകിടൻ ആര്? എെന്റ ്രപിയെനേപ്പാെല കുരുടനും യേഹാവയുെട
ദാസെനേപ്പാെല അന്ധനുമായവൻ ആര്? 20 പലതും കണ്ടിട്ട ം നീ
സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല‡; െചവി തുറന്നിരുന്നിട്ട ം അവൻ േകൾക്കുന്നില്ല”.
21 യേഹാവ തെന്റ നീതിനിമിത്തം ഉപേദശെത്ത േ്രശഷ്ഠമാക്കി
മഹത്ത്വീകരിക്കുവാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. 22എന്നാൽ ഇതു േമാഷ്ടിച്ച ം
കവർന്നും േപായിരിക്കുന്ന ഒരു ജനമാകുന്നു; അവെരല്ലാവരും കുഴികളിൽ
കുടുങ്ങിയും കാരാഗൃഹങ്ങളിൽ അടയ്ക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു; അവർ
കവർച്ചയായിേപ്പായി,ആരും വിടുവിക്കുന്നില്ല;അവർ െകാള്ളയായിേപ്പായി,
“മടക്കിത്തരുക” എന്ന് ആരും പറയുന്നതുമില്ല. 23 നിങ്ങളിൽ ആര്
അതിന് െചവിെകാടുക്കും? ഭാവികാലേത്തക്ക് ആര് ്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കും?
24 യാേക്കാബിെന െകാള്ളയായും യി്രസാേയലിെന കവർച്ചക്കാർക്കും
ഏല്പിച്ച െകാടുത്തവൻ ആര്? യേഹാവ തെന്നയേല്ലാ; അവേനാട് നാം
പാപം െചയ്തുേപായി അവെന്റ വഴികളിൽ നടക്കുവാൻ അവർക്ക്
മനസ്സില്ലായിരുന്നു; അവെന്റ ന്യായ്രപമാണം അവർ അനുസരിച്ചിട്ട മില്ല.
25അതുെകാണ്ട് അവൻ തെന്റ ഉ്രഗേകാപവും യുദ്ധകാഠിന്യവും അവരുെട
േമൽപകർന്നു;അത്അവരുെട ചുറ്റ ം ജ്വലിച്ചിട്ട ംഅവർഅറിഞ്ഞില്ല;അത്
അവെര ദഹിപ്പിച്ചിട്ട ംഅവർകൂട്ടാക്കിയില്ല.

43
1 ഇേപ്പാേഴാ യാേക്കാേബ, നിെന്ന സൃഷ്ടിച്ചവനും, യി്രസാേയേല, നിെന്ന
നിർമ്മിച്ചവനുമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഭയെപ്പേടണ്ടാ,
ഞാൻ നിെന്ന വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന േപര് െചാല്ലി
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ എനിക്കുള്ളവൻ തെന്ന. 2 നീ െവള്ളത്തിൽകൂടി
കടക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും; നീ നദികളിൽകൂടി
കടക്കുേമ്പാൾ അവ നിെന്റമീെത കവിയുകയില്ല; നീ തീയിൽകൂടി നടന്നാൽ
െവന്തു േപാവുകയില്ല; അഗ്നിജ്വാല നിെന്ന ദഹിപ്പിക്കുകയുമില്ല. 3 നിെന്റ
ൈദവവും യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനുമായ യേഹാവ എന്ന ഞാൻ
നിെന്റ രക്ഷകൻ; നിെന്റ മറുവിലയായി ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെനയും നിനക്ക്
പകരമായി കൂശിെനയും െസബെയയും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 4നീ എനിക്ക്
വിലേയറിയവനും മാന്യനും ആയി ഞാൻ നിെന്ന സ്േനഹിച്ചിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻ നിനക്ക് പകരം മനുഷ്യെരയും നിെന്റ ജീവന് പകരം ജനതകെളയും
െകാടുക്കുന്നു. 5 ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട;് നിെന്റ
സന്തതിെയ ഞാൻ കിഴക്കുനിന്ന് വരുത്തുകയും പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് നിെന്ന
േശഖരിക്കുകയും െചയ്യ ം. 6 ഞാൻ വടക്കിേനാട:് ‘തരുക’ എന്നും
െതക്കിേനാട:് ‘തടുത്തുവയ്ക്കരുത’് എന്നും കല്പിക്കും; ദൂരത്തുനിന്ന്
എെന്റ പു്രതന്മാെരയും ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്ന് എെന്റ പു്രതിമാെരയും

† 42. 16 ഞാൻ ഈ വചനങ്ങെള വിട്ട കളയാെത നിവർത്തിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ
അവർക്കുേവണ്ടി െചയ്യ ം;അവെരഉേപക്ഷിക്കുകയുമില്ല.എന്നുമാകാം. ‡ 42. 20 സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല
നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ലഎന്ന് മറ്റ് ഭാഷന്തരത്തിൽകാണാം.
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7 എെന്റ നാമത്തിൽ വിളിച്ച ം എെന്റ മഹത്ത്വത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ച
നിർമ്മിച്ച ഉണ്ടാക്കിയും ഇരിക്കുന്ന ഏവെരയും െകാണ്ടുവരുക എന്നു
ഞാൻ കല്പിക്കും”. 8 കണ്ണണ്ടായിട്ട ം കുരുടന്മാരായും െചവിയുണ്ടായിട്ട ം
െചകിടന്മാരായും ഇരിക്കുന്ന ജനെത്ത പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവരുവിൻ.
9 സകലജനതകള ം ഒന്നിച്ച കൂടെട്ട, വംശങ്ങൾ േചർന്നുവരെട്ട; അവരിൽ
ആര്ഇതു ്രപസ്താവിക്കുകയും,പണ്ടു ്രപസ്താവിച്ചതു േകൾപ്പിച്ച തരുകയും
െചയ്യന്നു? അവർ നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് സാക്ഷികെള െകാണ്ടുവരെട്ട;
അവർ േകട്ടിട്ട് “സത്യം തെന്ന”എന്നു പറയെട്ട. 10 “നിങ്ങൾഅറിഞ്ഞ് എെന്ന
വിശ്വസിക്കുകയും ഞാൻ ആകുന്നു എന്നു ്രഗഹിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന്
നിങ്ങൾ എെന്റ സാക്ഷികള ം ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന എെന്റ
ദാസനും ആകുന്നു” എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട:് “എനിക്കുമുമ്പ്
ഒരു ൈദവവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എെന്റ േശഷം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. 11ഞാൻ,
ഞാൻ തെന്ന, യേഹാവ; ഞാനല്ലാെത ഒരു രക്ഷിതാവുമില്ല. 12 നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഒരു അന്യേദവനല്ല, ഞാൻ തെന്ന ്രപസ്താവിക്കുകയും
രക്ഷിക്കുകയും േകൾപ്പിക്കുകയും െചയ്തത;് അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
എെന്റ സാക്ഷികൾ” എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “ഞാൻ ൈദവം
തെന്ന. 13 ഇന്നും ഞാൻ അനന്യൻ തെന്ന; എെന്റ ൈകയിൽനിന്നു
വിടുവിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല; ഞാൻ ്രപവർത്തിക്കും; ആര് അത്
തടുക്കും?” 14 നിങ്ങള െട വീെണ്ടടുപ്പ കാരനും യി്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധനുമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട
നിമിത്തം ഞാൻ ബാേബലിേലക്ക് ആളയച്ച,് അവെര എല്ലാവെരയും,
കൽദയെര തെന്ന, ഓടിേപ്പാകുന്നവരായി അവർ േഘാഷിച്ച ല്ലസിച്ചിരുന്ന
കപ്പലുകളിൽ താേഴാട്ട് ഓടുമാറാക്കും. 15ഞാൻ നിങ്ങള െട പരിശുദ്ധനായ
യേഹാവയും യി്രസാേയലിെന്റ ്രസഷ്ടാവും നിങ്ങള െട രാജാവുംആകുന്നു”.
16 സമു്രദത്തിൽ വഴിയും െപരുെവള്ളത്തിൽ പാതയും ഉണ്ടാക്കുകയും
17രഥം,കുതിര,ൈസന്യം,ബലംഎന്നിവെയപുറെപ്പടുവിക്കുകയും െചയ്യന്ന
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അവർ ഒരുേപാെല കിടക്കുന്നു,
എഴുേന്നല്ക്കുകയില്ല; അവർ െകട്ട േപാകുന്നു; വിളക്കുതിരിേപാെല
െകട്ട േപാകുന്നു. 18 മുമ്പുള്ളവെയ നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടാ; പണ്ടുള്ളവെയ
നിരൂപിക്കുകയും േവണ്ടാ. 19ഇതാ,ഞാൻ പുതിയെതാന്നു െചയ്യന്നു;അത്
ഇേപ്പാൾ ഉത്ഭവിക്കും; നിങ്ങൾ അത് അറിയുന്നില്ലേയാ? അേത, ഞാൻ
മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴിയും നിർജ്ജന്രപേദശത്തു നദികള ം ഉണ്ടാക്കും.
20 ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന എെന്റ ജനത്തിനു കുടിക്കുവാൻ
െകാടുക്കണ്ടതിന് ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ െവള്ളവും നിർജ്ജന്രപേദശത്തു
നദികള ം നല്കിയിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു കാട്ട മൃഗങ്ങള ം കുറുക്കന്മാരും
ഒട്ടകപ്പക്ഷികള ം എെന്ന ബഹുമാനിക്കും. 21 ഞാൻ എനിക്കുേവണ്ടി
നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജനം എെന്റ സ്തുതിെയ വിവരിക്കും. 22 എന്നാൽ
യാേക്കാേബ, നീ എെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല; യി്രസാേയേല, നീ എെന്റ
നിമിത്തംഅദ്ധ്വാനിച്ചിട്ട മില്ല. 23നിെന്റ േഹാമയാഗങ്ങള െട കുഞ്ഞാടുകെള
നീ എനിക്ക് െകാണ്ടുവന്നിട്ടില്ല; നിെന്റ ഹനനയാഗങ്ങളാൽ നീ എെന്ന
ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല; േഭാജനയാഗങ്ങളാൽഞാൻ നിെന്ന ഭാരെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല;
ധൂപനം*െകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്ന ബദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ട മില്ല. 24 നീ എനിക്കായി

* 43. 23 ധൂപനംസുഗന്ധ്രദവ്യം.
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വയമ്പു വാങ്ങിയിട്ടില്ല; നിെന്റ ഹനനയാഗങ്ങള െട േമദസ്സ െകാണ്ട്
എനിക്ക് തൃപ്തിവരുത്തിയിട്ട മില്ല; നിെന്റ പാപങ്ങൾെകാണ്ടു നീ എെന്ന
ഭാരെപ്പടുത്തുകയും നിെന്റ അകൃത്യങ്ങൾെകാണ്ട് എെന്ന മടുപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. 25എെന്റ നിമിത്തംഞാൻ,ഞാൻ തെന്ന, നിെന്റഅതി്രകമങ്ങെള
മായിച്ച കളയുന്നു; നിെന്റ പാപങ്ങെള ഞാൻ ഓർക്കുകയുമില്ല. 26എെന്ന
ഓർമിപ്പിക്കുക; നാം തമ്മിൽ വ്യവഹരിക്കുക; നീ നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
വാദിച്ച െകാള്ള ക. 27 നിെന്റ ആദ്യപിതാവ്† പാപംെചയ്തു; നിെന്റ
മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ എേന്നാട് േ്രദാഹം െചയ്തു. 28 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാെര മലിനമാക്കി, യാേക്കാബിെന
ഉന്മൂലനാശത്തിനും,യി്രസാേയലിെനനിന്ദയ്ക്കുംഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”.

44
1 “ഇേപ്പാൾ, എെന്റ ദാസനായ യാേക്കാേബ, ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത
യി്രസാേയേല, േകൾക്കുക. 2 നിെന്ന ഉരുവാക്കിയവനും ഗർഭത്തിൽ
നിെന്ന നിർമ്മിച്ചവനും നിെന്ന സഹായിച്ചവനുമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: എെന്റ ദാസനായ യാേക്കാേബ, ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത
െയശുരൂേന*, നീ ഭയെപ്പടണ്ടാ. 3 ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ െവള്ളവും
വരണ്ട നിലത്തു നീെരാഴുക്കുകള ം പകരും; നിെന്റ സന്തതിേമൽ എെന്റ
ആത്മാവിെനയും നിെന്റ സന്താനത്തിേന്മൽ എെന്റ അനു്രഗഹെത്തയും
പകരും. 4 അവർ പുല്ലിെന്റ ഇടയിൽ നീർേത്താടുകൾക്കരികിലുള്ള
അലരികൾേപാെല മുളച്ച വരും. 5 ‘ഞാൻ യേഹാവയ്ക്കുള്ളവൻ’ എന്ന്
ഒരുത്തൻ പറയും; മെറ്റാരുത്തൻ തനിക്കു യാേക്കാബിെന്റ േപെരടുക്കും;
േവെറാരുത്തൻ തെന്റ ൈകേമൽ: ‘യേഹാവയ്ക്കുള്ളവൻ’ എന്ന്
എഴുതി, യി്രസാേയൽ എന്നു മറുേപർ എടുക്കും. 6 യി്രസാേയലിെന്റ
രാജാവായ യേഹാവ, അവെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരനായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ, ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും
ആകുന്നു; ഞാനല്ലാെത ഒരു ൈദവവുമില്ല. 7ഞാൻ പുരാതനമാെയാരു
ജനെത്ത സ്ഥാപിച്ചതുമുതൽ ഞാൻ എന്നേപാെല വിളിച്ച പറയുകയും
്രപസ്താവിക്കുകയും എനിക്കുേവണ്ടി ഒരുക്കിവയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ
ആര്? സംഭവിക്കുന്നതും സംഭവിക്കുവാനുള്ളതും അവർ ്രപസ്താവിക്കെട്ട.
8നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടണ്ടാ; േപടിക്കുകയും േവണ്ടാ;പണ്ടുതെന്നഞാൻനിേന്നാട്
്രപസ്താവിച്ച േകൾപ്പിച്ചിട്ടില്ലേയാ? നിങ്ങൾ എെന്റ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു;
പാറെയേപ്പാെല ശക്തനായ മെറ്റാരു ൈദവവും ഇല്ല†;ഞാൻ ഒരുത്തെനയും
അറിയുന്നില്ല”. 9 വി്രഗഹെത്ത നിർമ്മിക്കുന്ന ഏവനും ശൂന്യം; അവരുെട
മേനാഹരബിംബങ്ങൾ ഉപകരിക്കുന്നില്ല; അവയുെട സാക്ഷികേളാ ഒന്നും
കാണുന്നില്ല, ഒന്നും അറിയുന്നതുമില്ല; ലജ്ജിച്ച േപാകുന്നേതയുള്ള. 10 ഒരു
േദവെന നിർമ്മിക്കുകേയാ ഒന്നിനും െകാള്ളരുതാത്ത ഒരു വി്രഗഹെത്ത
വാർക്കുകേയാ െചയ്യന്നവൻ ആര്? 11 ഇതാ അവെന്റ കൂട്ടക്കാർ
എല്ലാവരും ലജ്ജിച്ച േപാകുന്നു; കൗശലപ്പണിക്കാേരാ മനുഷ്യരേ്രത;
അവർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച കൂടി നില് ക്കെട്ട; അവർ ഒരുേപാെല വിറച്ച
ലജ്ജിച്ച േപാകും. 12 െകാല്ലൻ ഉളിെയ മൂർച്ചയാക്കി തീക്കനലിൽ

† 43. 27 ആദ്യപിതാവ് യാേക്കാബ.്ആവര ്ത്തനം 26:5 േഹാേശയ 12:2-4, 12 * 44. 2 െയശുരൂേന
യി്രസാേയേല † 44. 8 പാറെയേപ്പാെല ശക്തനായ മെറ്റാരു ൈദവവും ഇല്ല സങ്കീര ്ത്തനം 18:2
േനാക്കുക
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േവലെചയ്തു ചുറ്റികെകാണ്ട് അടിച്ച രൂപമാക്കി ബലമുള്ള ഭുജംെകാണ്ടു
പണിതീർക്കുന്നു; അവൻ വിശന്നു ക്ഷീണിക്കുന്നു; െവള്ളം കുടിക്കാെത
തളർന്നുേപാകുന്നു. 13 ആശാരി േതാതുപിടിച്ച് ഈയേക്കാൽെകാണ്ട്
അടയാളമിട്ട ചീകുളിെകാണ്ടു രൂപമാക്കുകയും വൃത്തയ്രന്തംെകാണ്ടു
വരയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നു; ഇങ്ങെന അവൻഅതിെന മനുഷ്യാകൃതിയിലും
പുരുഷേകാമളത്വത്തിലും തീർത്തു േക്ഷ്രതത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു. 14 ഒരുവൻ
േദവദാരുക്കെള െവട്ട കയും േതക്കും കരിേവലവും എടുക്കുകയും
കാട്ടിെല വൃക്ഷങ്ങളിൽ അവെയ കണ്ട് ഉറപ്പിക്കുകയും ഒരു അേശാകം
നട്ട പിടിപ്പിക്കുകയും, മഴ അതിെന വളർത്തുകയും െചയ്യന്നു. 15 പിെന്ന
അത് മനുഷ്യന് തീ കത്തിക്കുവാൻ ഉപകരിക്കുന്നു; അവൻഅതിൽ കുെറ
എടുത്തു തീ കായുകയും അത് കത്തിച്ച് അപ്പം ചുടുകയും അതുെകാണ്ട്
ഒരു േദവെന ഉണ്ടാക്കി നമസ്കരിക്കുകയും ഒരു വി്രഗഹം തീർത്ത്അതിെന്റ
മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുകയും െചയ്യന്നു. 16 അതിൽ ഒരംശംെകാണ്ട്
അവൻ തീ കത്തിക്കുന്നു; ഒരംശംെകാണ്ട് ഇറച്ചി ചുട്ട തിന്നുന്നു; അങ്ങെന
അവൻ ചുട്ട തിന്നു തൃപ്തനാകുന്നു; അവൻ തീ കാഞ്ഞു; “നല്ല
തീ, കുളിർ മാറി” എന്നു പറയുന്നു. 17 അതിെന്റ േശഷിപ്പ െകാണ്ട്
അവൻ ഒരു േദവെന, ഒരു വി്രഗഹെത്ത തെന്ന, ഉണ്ടാക്കി അതിെന്റ
മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിക്കുകയും അതിേനാട് ്രപാർത്ഥിച്ച:്
“എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ; നീ എെന്റ േദവനല്ലേയാ” എന്നു പറയുകയും
െചയ്യന്നു. 18അവർ അറിയുന്നില്ല, ്രഗഹിക്കുന്നതുമില്ല; കാണാത്തവിധം
അവരുെട കണ്ണ കെളയും ്രഗഹിക്കാത്തവിധം അവരുെട ഹൃദയങ്ങെളയും
അവിടുന്ന് അടച്ചിരിക്കുന്നു. 19 ഒരുത്തനും ഹൃദയത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നില്ല:
“ഒരംശം ഞാൻ കത്തിച്ച കനലിൽ അപ്പം ചുട്ട് ഇറച്ചിയും ചുട്ട തിന്നു;
േശഷിപ്പ െകാണ്ടുഞാൻഒരു േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കുേമാ? ഒരു മരമുട്ടിയുെട
മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുേമാ!” എന്നിങ്ങെന പറയുവാൻ തക്കവിധം
ഒരുത്തനും അറിവും ഇല്ല, േബാധവുമില്ല. 20 അവൻ ചാരം തിന്നുന്നു;
വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട അവെന്റ ഹൃദയം അവെന െതറ്റിച്ച കളയുന്നു; അവൻ
തെന്റ ്രപാണെന രക്ഷിക്കുന്നില്ല; “എെന്റ വലംൈകയിൽ േഭാഷ്കില്ലേയാ?”
എന്നു േചാദിക്കുന്നതുമില്ല. 21 “യാേക്കാേബ, ഇത് ഓർത്തുെകാള്ള ക;
യി്രസാേയേല, നീ എെന്റ ദാസനല്ലേയാ;ഞാൻ നിെന്ന നിർമ്മിച്ച ; നീ എെന്റ
ദാസൻ തെന്ന; യി്രസാേയേല,ഞാൻ നിെന്ന മറന്നുകളയുകയില്ല. 22ഞാൻ
കാർമുകിലിെനേപ്പാെല നിെന്റ ലംഘനങ്ങെളയും േമഘെത്തേപാെല നിെന്റ
പാപങ്ങെളയും മായിച്ച കളയുന്നു;എങ്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞുെകാള്ള ക;ഞാൻ
നിെന്ന വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു”. 23 ആകാശേമ, േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുക;
യേഹാവ ഇതു െചയ്തിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങേള,
ആർത്തുെകാള്ള വിൻ; പർവ്വതങ്ങള ം വനവും സകലവൃക്ഷങ്ങള ം
ആയുേള്ളാവേയ, െപാട്ടിയാർക്കുവിൻ; യേഹാവ യാേക്കാബിെന
വീെണ്ടടുത്തു യി്രസാേയലിൽ സ്വയം മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുന്നു. 24 നിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പ കാരനും ഗർഭത്തിൽ നിെന്ന നിർമ്മിച്ചവനുമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യേഹാവയായ ഞാൻ സകലവും
ഉണ്ടാക്കുന്നു; ഞാൻ തെന്ന ആകാശെത്ത വിരിക്കുകയും ഭൂമിെയ
പരത്തുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു; ആര് എേന്നാടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു?
25ഞാൻ ജല്പകന്മാരുെട ശകുനങ്ങെള വ്യർത്ഥമാക്കുകയും ്രപശ്നക്കാെര
്രഭാന്തന്മാരാക്കുകയും ജ്ഞാനികെള മടക്കി അവരുെട ജ്ഞാനെത്ത
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േഭാഷത്തമാക്കുകയും െചയ്യന്നു. 26 ഞാൻ എെന്റ ദാസെന്റ വചനം
നിവർത്തിച്ച് എെന്റ ദൂതന്മാരുെട ആേലാചന അനുഷ്ഠിക്കുന്നു;
െയരൂശേലമിൽ നിവാസികൾ ഉണ്ടാകുെമന്നും െയഹൂദാനഗരങ്ങൾ
പണിയെപ്പടും, ഞാൻ അവയുെട ഇടിവുകെള നന്നാക്കും എന്നും
കല്പിക്കുന്നു. 27ഞാൻആഴിേയാട് ‘ഉണങ്ങിേപ്പാവുക;നിെന്റനദികെളഞാൻ
വറ്റിച്ച കളയും’ എന്നു കല്പിക്കുന്നു. 28 േകാെരശ് എെന്റ ഇടയൻ; അവൻ
എെന്റ ഹിതെമല്ലാം നിവർത്തിക്കും എന്നും െയരൂശേലം പണിയെപ്പടും,
മന്ദിരത്തിന്അടിസ്ഥാനംഇടുംഎന്നുംഞാൻകല്പിക്കുന്നു”.

45
1 യേഹാവ തെന്റ അഭിഷിക്തനായ േകാെരശിേനാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു - അവനു ജനതകെള കീഴടക്കി രാജാക്കന്മാരുെട
അരക്കച്ചകെള അഴിേക്കണ്ടതിനും കതകുകൾ അവനു
തുറന്നിരിേക്കണ്ടതിനും വാതിലുകൾ അടയാതിരിേക്കണ്ടതിനും
ഞാൻ അവെന്റ വലംൈക പിടിച്ചിരിക്കുന്നു: 2 “ഞാൻ നിനക്ക്
മുമ്പായി െചന്നു ദുർഘടങ്ങെള നിരപ്പാക്കുകയും താ്രമവാതിലുകെള
തകർത്ത് ഇരിേമ്പാടാമ്പലുകെള ഖണ്ഡിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം.
3 നിെന്ന േപര് െചാല്ലിവിളിക്കുന്ന ഞാൻ യേഹാവ, യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവം തെന്ന എന്നു നീ അറിേയണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്ക് ഇരുട്ടിെല
നിേക്ഷപങ്ങെളയും മറവിടങ്ങളിെല ഗുപ്തനിധികെളയും തരും.
4 എെന്റ ദാസനായ യാേക്കാബ് നിമിത്തവും എെന്റ വൃതനായ*
യി്രസാേയൽനിമിത്തവും ഞാൻ നിെന്ന േപര് െചാല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ
എെന്നഅറിയാതിരിെക്കഞാൻനിെന്നഓമനേപ്പര് െചാല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു.
5 ഞാൻ യേഹാവയാകുന്നു; മെറ്റാരുത്തനുമില്ല; ഞാനല്ലാെത ഒരു
ൈദവവുമില്ല; നീ എെന്ന അറിയാെതയിരിെക്ക ഞാൻ നിെന്റ അര
മുറുക്കിയിരിക്കുന്നു. 6 സൂേര്യാദയത്തിങ്കലും അസ്തമയത്തിങ്കലും
ഉള്ളവർ ഞാനല്ലാെത മെറ്റാരുത്തനും ഇല്ല എന്നറിേയണ്ടതിനു തെന്ന;
ഞാൻ യേഹാവയാകുന്നു; മെറ്റാരുത്തനും ഇല്ല. 7 ഞാൻ ്രപകാശെത്ത
നിർമ്മിക്കുന്നു, അന്ധകാരെത്തയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഞാൻ നന്മെയ
ഉണ്ടാക്കുന്നു, തിന്മെയയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു; യേഹാവയായ ഞാൻ
ഇെതാെക്കയും െചയ്യന്നു. 8 ആകാശേമ, േമലിൽനിന്നു െപാഴിക്കുക;
േമഘങ്ങൾ നീതി വർഷിക്കെട്ട; രക്ഷ വിളേയണ്ടതിനു ഭൂമി തുറന്നുവരെട്ട;
അത്നീതിെയമുളപ്പിക്കെട്ട;യേഹാവയായഞാൻഅത്സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

9 “നിലത്തിെല കലനുറുക്കുകള െട† ഇടയിൽ ഒരു കലനുറുക്കായിരിെക്ക,
തെന്ന നിർമ്മിച്ചവേനാടു തർക്കിക്കുന്നവന് അേയ്യാ കഷ്ടം;
െമനയുന്നവേനാടു കളിമണ്ണ്: ‘നീ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു’ എന്നും ൈകപ്പണി:
‘അവനു ൈക ഇല്ല’ എന്നും പറയുേമാ? 10അപ്പേനാട:് ‘നീ ജനിപ്പിക്കുന്നത്
എന്ത?്’ എന്നും സ്്രതീേയാട:് ‘നീ ്രപസവിക്കുന്നത് എന്ത?്’ എന്നും
പറയുന്നവനു അേയ്യാ കഷ്ടം!” 11 യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനും
അവെന നിർമ്മിച്ചവനുമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“വരുവാനുള്ളതിെനക്കുറിച്ച,് എെന്റ മക്കെളക്കുറിച്ച് നീ എെന്ന േചാദ്യം
െചയ്യ േമാ? എന്ത് െചയ്യണെമന്ന് എെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തിെയക്കുറിച്ച്

* 45. 4 വൃതനായതിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവൻ. † 45. 9 കലനുറുക്കുകള െട ഉടഞ്ഞമൺകലത്തിെന്റ
ഒരു ഭാഗം.
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നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരുേമാ? 12 ഞാൻ ഭൂമിെയ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ
മനുഷ്യെനയും സൃഷ്ടിച്ച ; എെന്റ ൈക തെന്ന ആകാശെത്ത വിരിച്ച്
അതിെല സകലൈസന്യെത്തയും ഞാൻ കല്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നു.
13ഞാൻ നീതിയിൽ അവെന ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നു; അവെന്റ വഴികെള
എല്ലാം ഞാൻ നിരപ്പാക്കും; അവൻ എെന്റ നഗരം പണിയും; വിലയും
സമ്മാനവും വാങ്ങാെത അവൻ എെന്റ ്രപവാസികെള വിട്ടയയ്ക്കും”
എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 14 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “മി്രസയീമിെന്റ അദ്ധ്വാനഫലവും കൂശിെന്റ
വ്യാപാരലാഭവും ദീർഘകായന്മാരായ‡ െസബായരും നിെന്റ അടുക്കൽ
കടന്നുവന്നു നിനക്ക് ൈകവശമാകും; അവർ നിെന്റ പിന്നാെല നടക്കും;
ചങ്ങലയിട്ടവരായി അവർ കടന്നുവരും; അവർ നിെന്ന വണങ്ങി; ‘നിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ മാ്രതേമ ൈദവമുള്ള ; അവനല്ലാെത േവെറാരു ൈദവവും ഇല്ല’
എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞു നിേന്നാട് യാചിക്കും”. 15യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവവും
രക്ഷിതാവും ആയുള്ള യേഹാേവ, നീ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ൈദവം ആകുന്നു
സത്യം. 16അവർ എല്ലാവരും ലജ്ജിച്ച് അമ്പരന്നുേപാകും; വി്രഗഹങ്ങെള
ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഒരുേപാെലഅമ്പരപ്പിൽആകും. 17എന്നാൽ യി്രസാേയൽ
യേഹാവയാൽ നിത്യരക്ഷയായി രക്ഷിക്കെപ്പടും; നിങ്ങൾ ഒരുനാള ം
ലജ്ജിക്കുകയില്ല,അമ്പരന്നുേപാകുകയും ഇല്ല.

18ആകാശെത്തസൃഷ്ടിച്ചയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു -അവൻ
തെന്ന ൈദവം; അവൻ ഭൂമിെയ നിർമ്മിച്ച ണ്ടാക്കി; അവൻ അതിെന
ഉറപ്പിച്ച ; വ്യർത്ഥമായിട്ടല്ല അവൻഅതിെന സൃഷ്ടിച്ചത്; വസിക്കുവാനേ്രത
അതിെന നിർമ്മിച്ചത:് - “ഞാൻ തെന്ന യേഹാവ; േവെറാരുത്തനും ഇല്ല.
19ഞാൻ രഹസ്യത്തിൽ അന്ധകാര്രപേദശത്തുവച്ചല്ല സംസാരിച്ചത;് ഞാൻ
യാേക്കാബിെന്റ സന്തതിേയാട്: ‘വ്യർത്ഥമായി എെന്ന അേന്വഷിക്കുവിൻ’
എന്നല്ല കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത;് യേഹാവയായ ഞാൻ നീതി സംസാരിക്കുന്നു,
േനരുള്ളതു ്രപസ്താവിക്കുന്നു. 20നിങ്ങൾ കൂടിവരുവിൻ; ജനതകളിൽനിന്ന്
രക്ഷെപ്പട്ടവേര, ഒന്നിച്ച് അടുത്തുവരുവിൻ; വി്രഗഹമാെയാരു മരം
എടുത്തുെകാണ്ട് നടക്കുകയും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത േദവേനാടു
്രപാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്യന്നവർക്ക് അറിവില്ല. 21 നിങ്ങൾ ്രപസ്താവിച്ച
കാണിച്ച തരുവിൻ; അവർ കൂടി ആേലാചിക്കെട്ട; പുരാതനേമ ഇതു
േകൾപ്പിക്കുകയും പണ്ടുതെന്ന ഇതു ്രപസ്താവിക്കുകയും െചയ്തവൻ
ആര്? യേഹാവയായ ഞാൻ അല്ലേയാ? ഞാൻ അല്ലാെത േവെറാരു
ൈദവം ഇല്ല; ഞാൻ അല്ലാെത നീതിമാനാെയാരു ൈദവവും രക്ഷിതാവും
ഇല്ല. 22 സകലഭൂസീമാവാസികള മായുള്ളവേര, എങ്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞു
രക്ഷെപ്പടുവിൻ; ഞാനല്ലാെത േവെറാരു ൈദവവും ഇല്ലേല്ലാ. 23എന്നാണ,
എെന്റ മുമ്പിൽ ഏതു മുഴങ്കാലും മടങ്ങും; ഏതു നാവും സത്യം െചയ്യ ം
എന്നിങ്ങെന എെന്റ വായിൽനിന്നു നീതിയും മടങ്ങാത്ത ഒരു വചനവും
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു”. 24 “യേഹാവയിൽ മാ്രതം നീതിയും ബലവും ഉണ്ട്”
എന്ന് ഓേരാരുത്തൻ പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അവെന്റ അടുക്കൽ െചല്ല ം;
അവേനാട് േകാപിക്കുന്ന എല്ലാവരും ലജ്ജിച്ച േപാകും. 25 യേഹാവയിൽ
യി്രസാേയൽസന്തതിെയല്ലാം നീതീകരിക്കെപ്പട്ട പുകഴും.

‡ 45. 14 ദീർഘകായന്മാരായ െപാക്കേമറിയശരീരമുള്ളവർ.
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46
1 േബല ് വണങ്ങുന്നു*; െനേബാ കുനിയുന്നു; അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെള
മൃഗങ്ങള െട പുറത്തും കന്നുകാലികള െട പുറത്തും കയറ്റിയിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ എടുത്തുെകാണ്ട് നടന്നവ ഒരു ചുമടും, തളർന്ന മൃഗങ്ങൾക്കു
ഭാരവും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 2 അവ കുനിയുന്നു; ഒരുേപാെല
വണങ്ങുന്നു; ഭാരം ഒഴിക്കുവാൻകഴിയാെതഅവതെന്ന ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപായിരിക്കുന്നു.

3 “ഗർഭംമുതൽ വഹിക്കെപ്പട്ടവരും ഉദരംമുതൽ ചുമക്കെപ്പട്ടവരുമായി
യാേക്കാബ് ഗൃഹവും യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന
എല്ലാവരുമായുള്ളവേര, എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുവിൻ. 4 നിങ്ങള െട
വാർദ്ധക്യംവെര ഞാൻ അനന്യൻ തെന്ന; നിങ്ങൾ നരയ്ക്കുേവാളം ഞാൻ
നിങ്ങെള ചുമക്കും; ഞാൻ െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ വഹിക്കുകയും
ഞാൻ ചുമന്ന് വിടുവിക്കുകയും െചയ്യ ം. 5 നിങ്ങൾ എെന്ന ആേരാട്
ഉപമിച്ച സദൃശമാക്കും? തമ്മിൽ ഒത്തുവരത്തക്കവിധം എെന്ന ആേരാട്
തുല്യമാക്കും? 6 അവർ സഞ്ചിയിൽനിന്നു െപാന്ന് കുടഞ്ഞിടുന്നു;
തുലാസ്സിൽ െവള്ളി തൂക്കുന്നു; തട്ടാെന കൂലിക്ക് വയ്ക്കുന്നു; അവൻ
അതുെകാണ്ട് ഒരു േദവെന ഉണ്ടാക്കുന്നു; അവർ സാഷ്ടാംഗം വീണു
നമസ്കരിക്കുന്നു. 7അവർ അതിെന േതാളിൽ എടുത്തുെകാണ്ട് േപായി
അതിെന്റ സ്ഥലത്തു നിർത്തുന്നു; അത് തെന്റ സ്ഥലത്തുനിന്നു മാറാെത
നില്ക്കുന്നു; അതിേനാട് നിലവിളിച്ചാൽ അത് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല;
കഷ്ടത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല.

8 ഇത് ഓർത്ത് സ്ഥിരത കാണിക്കുവിൻ; അതി്രകമികെള, ഇതു
മനസ്സിലാക്കുവിൻ. 9 പണ്ടുള്ള പൂർവ്വകാര്യങ്ങെള ഓർത്തുെകാള്ള വിൻ;
ഞാനല്ലാെത േവെറാരു ൈദവമില്ല; ഞാൻ തെന്ന ൈദവം, എെന്നേപ്പാെല
ഒരുത്തനുമില്ല. 10ആരംഭത്തിൽതെന്നഅവസാനവുംപൂർവ്വകാലത്തുതെന്ന
േമലാൽ സംഭവിക്കുവാനുള്ളതും ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കുന്നു; ‘എെന്റ
ആേലാചനനിവൃത്തിയാകും;ഞാൻഎെന്റതാത്പര്യെമല്ലാംഅനുഷ്ഠിക്കും’
എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. 11ഞാൻ കിഴക്കുനിന്ന് ഒരു റാഞ്ചൻപക്ഷിെയ,
ദൂരേദശത്തുനിന്ന,് എെന്റ ആേലാചനെയ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പുരുഷെന
തെന്ന വിളിക്കുന്നു; ഞാൻ ്രപസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിവർത്തിക്കും;
ഞാൻ നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കും. 12 നീതിേയാട്
അകന്നിരിക്കുന്നകഠിനഹൃദയന്മാേര,എെന്റവാക്കുേകൾക്കുവിൻ. 13ഞാൻ
എെന്റനീതിെയഅടുത്തുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു;അത്വിദൂരമായിരിക്കുന്നില്ല;
എെന്റ രക്ഷ താമസിക്കുകയുമില്ല; ഞാൻ സീേയാനിൽ രക്ഷയും
യി്രസാേയലിന്എെന്റമഹത്ത്വവും നല്കും”.

47
1 “ബാേബൽപു്രതിയായ കന്യേക, ഇറങ്ങി െപാടിയിൽ ഇരിക്കുക;
കൽദയപു്രതീ, സിംഹാസനം കൂടാെത നിലത്തിരിക്കുക; നിെന്ന ഇനി
തന്വംഗി* എന്നും സുഖേഭാഗിനി എന്നും വിളിക്കുകയില്ല. 2 തിരികല്ല്
എടുത്തു മാവ് െപാടിക്കുക; നിെന്റ മൂടുപടം നീക്കുക; വസ്്രതാ്രഗം
എടുത്തു കുത്തി തുട മറയ്ക്കാെത നദികെള കടക്കുക. 3 നിെന്റ നഗ്നത

* 46. 1 േബല ് വണങ്ങുന്നു േബല് അെല്ലങ്കില ് മാര് ദൂക് ബാബിേലാണിന് െറ ്രപധാന
ൈദവങ്ങളിെലാന്നാണ്. മാര് ദൂക്കിെന്റ പു്രതനായ െനേബാ ആണ് മെറ്റാന്ന.് * 47. 1 തന്വംഗി
കൃശാംഗി (സുന്ദരി). മറ്റ് ഭാഷാന്തരത്തിൽമൃദുലഎന്നും കാണാം.
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അനാവൃതമാകും; നിെന്റ നാണിടം കാണും; ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യെനയും
ആദരിക്കാെത ്രപതികാരം നടത്തും”. 4ഞങ്ങള െട വീെണ്ടടുപ്പ കാരേനാ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ, യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധൻ എന്നാകുന്നു
അവെന്റ നാമം. 5 “കൽദയപു്രതീ, മിണ്ടാെതയിരിക്കുക; ഇരുട്ടിേലക്ക്
േപാവുക; നിെന്ന ഇനി രാജ്യങ്ങള െട തമ്പുരാട്ടി എന്നു വിളിക്കുകയില്ല.
6 ഞാൻ എെന്റ ജനേത്താടു േകാപിച്ച , എെന്റ അവകാശെത്ത
അശുദ്ധമാക്കി, അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച തന്നു; നീ അവേരാടു
കനിവ് കാണിക്കാെത വൃദ്ധന്മാരുെട േമൽേപാലും നിെന്റ ഭാരമുള്ള
നുകം വച്ചിരിക്കുന്നു. 7 ‘ഞാൻ എേന്നക്കും തമ്പുരാട്ടി ആയിരിക്കും’
എന്നു നീ പറഞ്ഞ് അത് കൂട്ടാക്കാെതയും അതിെന്റ അവസാനം
ഓർക്കാെതയും ഇരുന്നു. 8അതിനാൽ: ‘ഞാൻ മാ്രതം; എനിക്ക് തുല്യമായി
മറ്റാരുമില്ല; ഞാൻ വിധവയായിരിക്കുകയില്ല; പു്രതനഷ്ടം അറിയുകയുമില്ല’
എന്നു ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്ന സുഖേഭാഗിനിയും നിർഭയവാസിനിയും
ആയുള്ളവേള, ഇതു േകൾക്കുക: 9 പു്രതനഷ്ടം, ൈവധവ്യം ഇവ
രണ്ടും െപെട്ടന്ന് ഒരു ദിവസത്തിൽ തെന്ന നിനക്ക് ഭവിക്കും; നിെന്റ
ക്ഷു്രദ്രപേയാഗങ്ങൾഎ്രതെപരുകിയിരുന്നാലുംനിെന്റആഭിചാരങ്ങൾഎ്രത
അധികമായിരുന്നാലും അവ നിനക്ക് നിറപടിയായി ഭവിക്കാതിരിക്കുകയില്ല.
10 നീ നിെന്റ ദുഷ്ടതയിൽ ആ്രശയിച്ച , ‘ആരും എെന്ന കാണുന്നില്ല’ എന്നു
പറഞ്ഞുവേല്ലാ;നിെന്റജ്ഞാനവുംനിെന്റഅറിവുംനിെന്നെതറ്റിച്ച കളഞ്ഞു;
‘ഞാൻ മാ്രതം; എനിക്ക് തുല്യമായി മറ്റാരും ഇല്ല’ എന്നു നീ നിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു. 11 അതുെകാണ്ട് മ്രന്തവാദത്താൽ നീക്കുവാൻ
കഴിയാത്ത അനർത്ഥം നിെന്റേമൽ വരും; നിന്നാൽ പരിഹരിക്കുവാൻ
കഴിയാത്ത ആപത്തു നിനക്ക് ഭവിക്കും; നീ അറിയാത്ത നാശം െപെട്ടന്ന്
നിെന്റേമൽ വരും. 12 നീ ബാല്യംമുതൽ അദ്ധ്വാനിച്ച െചയ്യന്ന നിെന്റ
മ്രന്തവാദങ്ങൾെകാണ്ടും ക്ഷു്രദ്രപേയാഗങ്ങള െട െപരുപ്പംെകാണ്ടും
ഇേപ്പാൾ നിന്നുെകാള്ള ക; പേക്ഷ ഫലിക്കും; പേക്ഷ നീ േപടിപ്പിക്കും!
13 നിെന്റ ആേലാചനാബാഹുല്യംെകാണ്ടു നീ വലഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
േജ്യാതിഷക്കാരും നക്ഷ്രതം േനാക്കുന്നവരും നിനക്ക് വരുവാനുള്ള
മാസാന്തരം അറിയിക്കുന്നവരും† ഇേപ്പാൾ എഴുേന്നറ്റ നിെന്ന രക്ഷിക്കെട്ട.
14ഇതാ,അവർൈവേക്കാൽകുറ്റിേപാെലആയിതീയ്ക്ക്ഇരയാകും;അവർ
അഗ്നിജ്വാലയിൽനിന്ന് അവെരത്തെന്ന വിടുവിക്കുകയില്ല; അത് കുളിർ
മാറ്റ വാൻ തക്കകനലും കായുവാൻ തക്കതീയും അല്ല. 15ഇങ്ങെനയാകും
നീ അദ്ധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നതു; നിെന്റ ബാല്യംമുതൽ നിേന്നാടുകൂെട വ്യാപാരം
െചയ്തവർ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ദിക്കിേലക്കു അലഞ്ഞുേപാകും;
ആരും നിെന്നരക്ഷിക്കുകയില്ല”.

48
1 യി്രസാേയൽ എന്ന േപര് വിളിക്കെപ്പട്ടവരും െയഹൂദയുെട
െവള്ളത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നവരും യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
സത്യം െചയ്യന്നവരും സത്യേത്താടും നീതിേയാടും കൂടിയെല്ലങ്കിലും
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവെത്ത കീർത്തിക്കുന്നവരും ആയ യാേക്കാബ്
ഗൃഹേമ, ഇതു േകട്ട െകാള്ള വിൻ. 2അവർഅവെരത്തെന്ന വിശുദ്ധനഗരം

† 47. 13 നിനക്ക് വരുവാനുള്ള മാസാന്തരം അറിയിക്കുന്നവരും മാസംേതാറുമ്മുള്ള ഭാവി
്രപവചിക്കുന്നവരുംഎന്നുംഎഴുതാം.
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എന്നു വിളിച്ച യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിൽ ആ്രശയിക്കുന്നുവേല്ലാ;
അവിടുെത്ത നാമം ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നാകുന്നു.
3 “പൂർവ്വകാര്യങ്ങെള ഞാൻ പണ്ടുതെന്ന ്രപസ്താവിച്ച ; അവ എെന്റ
വായിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട ; ഞാൻ അവെയ േകൾപ്പിച്ച ; െപെട്ടന്ന് ഞാൻ
്രപവർത്തിച്ച ; അവ സംഭവിച്ച മിരിക്കുന്നു. 4 നീ കഠിനൻ എന്നും നിെന്റ
കഴുത്ത് ഇരിമ്പുഞരമ്പുള്ളെതന്നും നിെന്റ െനറ്റി താ്രമം എന്നും ഞാൻ
അറിയുകെകാണ്ടു 5 ഞാൻ പണ്ടുതെന്ന നിേന്നാട് ്രപസ്താവിച്ച ; ‘എെന്റ
വി്രഗഹം അവെയ െചയ്തു എന്നും എെന്റ വി്രഗഹവും ബിംബവും അവെയ
കല്പിച്ച ’ എന്നും നീ പറയാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന് അവ സംഭവിക്കും മുമ്പ്
ഞാൻ നിെന്ന േകൾപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 നീ േകട്ടിട്ട ണ്ട്; ഇേപ്പാൾ എല്ലാം
കണ്ടുെകാള്ള ക; നിങ്ങൾതെന്ന അത് ്രപസ്താവിക്കുകയില്ലേയാ?
ഇന്നുമുതൽ ഞാൻ പുതിയത,് നീ അറിയാെത മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുതെന്ന
നിെന്ന േകൾപ്പിക്കുന്നു. 7 ‘ഞാൻഅത്അറിഞ്ഞുവേല്ലാ’എന്നുനീ പറയാെത
ഇരിേക്കണ്ടതിന് അത് പണ്ടല്ല, ഇേപ്പാൾതെന്ന സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഇേന്നദിവസത്തിനു മുമ്പ് നീ അതിെനക്കുറിച്ച് ഒന്നും േകട്ടിട്ടില്ല. 8 നീ
േകൾക്കുകേയാ അറിയുകേയാ നിെന്റ െചവി അന്ന് തുറക്കെപ്പടുകേയാ
െചയ്തിട്ടില്ല. നീ വളെര േ്രദാഹം െചയ്തു, ഗർഭംമുതൽ വിശ്വാസവഞ്ചകൻ
എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞ.് 9 എെന്റ
നാമംനിമിത്തം ഞാൻ എെന്റ േകാപെത്ത താമസിപ്പിക്കുന്നു; നിെന്ന
സംഹരിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ സ്തുതി നിമിത്തം ഞാൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
10 ഇതാ, ഞാൻ നിെന്ന ഊതിക്കഴിച്ചിരിക്കുന്നു, െവള്ളിെയേപ്പാെല
അല്ലതാനും; ഞാൻ നിെന്ന കഷ്ടതയുെട ചൂളയിൽ ആകുന്നു േശാധന
കഴിച്ചത.് 11 എെന്റ നിമിത്തം, എെന്റ നിമിത്തംതെന്ന, ഞാൻ അത്
െചയ്യ ം; എെന്റ നാമം അശുദ്ധമായിത്തീരുന്നത് എങ്ങെന? ഞാൻ
എെന്റ മഹത്ത്വം മെറ്റാരുത്തനും െകാടുക്കുകയില്ല. 12 യാേക്കാേബ,
ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന യി്രസാേയേല, എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുക; ഞാൻ
അനന്യൻ; ഞാൻ ആദ്യനും ഞാൻ അന്ത്യനും ആകുന്നു. 13എെന്റ ൈക
ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ട ; എെന്റ വലംൈക ആകാശെത്ത വിരിച്ച ; ഞാൻ
വിളിക്കുേമ്പാൾ അവ സകലവും ഉളവായിവരുന്നു”. 14 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
കൂടിവന്നു േകട്ട െകാള്ള വിൻ; അവരിൽ ആര് ഇതു ്രപസ്താവിച്ച ?
യേഹാവ സ്േനഹിക്കുന്നവൻ ബാേബലിേനാട് അവിടുെത്ത ഹിതവും
കൽദയേരാട് അവെന്റ ഭുജബലവും അനുഷ്ഠിക്കും. 15 ഞാൻ, ഞാൻ
തെന്ന ്രപസ്താവിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെന വിളിച്ച വരുത്തിയിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ വഴി സാദ്ധ്യമാകും. 16നിങ്ങൾഅടുത്തുവന്ന് ഇതുേകൾക്കുവിൻ;
ഞാൻ ആദിമുതൽ രഹസ്യത്തിലല്ല ്രപസ്താവിച്ചിട്ട ള്ളത;് അതിെന്റ
ഉത്ഭവകാലംമുതൽ ഞാൻ അവിെട ഉണ്ട്;” ഇേപ്പാൾ യേഹാവയായ
കർത്താവ് എെന്നയും* അവിടുെത്ത ആത്മാവിെനയും അയച്ചിരിക്കുന്നു.
17 യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനും നിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരനുമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ശുഭകരമായി ്രപവർത്തിക്കുവാൻ നിെന്ന
അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും നീ േപാേകണ്ട വഴിയിൽ നിെന്ന നടത്തുകയും
െചയ്യന്ന നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഞാൻ തെന്ന. 18അേയ്യാ, നീ എെന്റ

* 48. 16 എെന്നയും ഇവിെട ്രപവാചകൻ നിഴലായും േയശു്രകിസ്തു െപാരുളായും കാണുവാൻ
സാധിക്കും.
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കല്പനകൾ േകട്ടനുസരിെച്ചങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു! എന്നാൽ നിെന്റ
സമാധാനം നദിേപാെലയും നിെന്റ നീതി സമു്രദത്തിെല തിരേപാെലയും
ആകുമായിരുന്നു. 19 നിെന്റ സന്തതി മണൽേപാെലയും നിെന്റ ഗർഭഫലം
മണൽതരിേപാെലയും ആകുമായിരുന്നു. നിെന്റ േപര് എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
േഛദിക്കെപ്പടുകേയാ നശിച്ച േപാവുകേയാ െചയ്യ കയില്ലായിരുന്നു”.
20 ബാേബലിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിൻ; ഉല്ലാസേഘാഷേത്താെട കൽദയെര
വിട്ട് ഓടിേപ്പാകുവിൻ: ഇതു ്രപസ്താവിച്ച േകൾപ്പിക്കുവിൻ; ഭൂമിയുെട
അറ്റേത്താളം ഇതു ്രപസിദ്ധമാക്കുവിൻ; “യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ
യാേക്കാബിെന വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു” എന്നു പറയുവിൻ. 21 യേഹാവ
അവെര ശൂന്യ്രപേദശങ്ങളിൽകൂടി നടത്തിയേപ്പാൾ അവർക്ക് ദാഹിച്ചില്ല;
അവിടുന്ന് അവർക്കുേവണ്ടി പാറയിൽനിന്നു െവള്ളം ഒഴുകുമാറാക്കി;
അവിടുന്ന് പാറ പിളർന്നേപ്പാൾ െവള്ളം ചാടി പുറെപ്പട്ട †. 22 “ദുഷ്ടന്മാർക്കു
സമാധാനം ഇല്ല”എന്നുയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

49
1 ദ്വീപുകേള, എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുവിൻ; ദൂരത്തുള്ള വംശങ്ങേള,
്രശദ്ധിക്കുവിൻ; യേഹാവ എെന്ന ഗർഭംമുതൽ വിളിച്ച ; എെന്റ അമ്മയുെട
ഉദരത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന എെന്റ േപര് ്രപസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.
2 അവൻ എെന്റ വാെയ മൂർച്ചയുള്ള വാൾേപാെലയാക്കി തെന്റ
ൈകയുെട നിഴലിൽ എെന്ന ഒളിപ്പിച്ച ; അവൻ എെന്ന മിനുക്കിയ
അമ്പാക്കി തെന്റ പൂണിയിൽ* മറച്ച വച്ച , എേന്നാട:് 3 “യി്രസാേയേല,
നീ എെന്റ ദാസൻ; ഞാൻ നിന്നിൽ മഹത്ത്വീകരിക്കെപ്പടും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 4 ഞാേനാ; “ഞാൻ െവറുെത അദ്ധ്വാനിച്ച ; എെന്റ
ശക്തിെയ വ്യർത്ഥമായും നിഷ്ഫലമായും െചലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു; എങ്കിലും എെന്റ ന്യായം യേഹാവയുെട പക്കലും എെന്റ
്രപതിഫലം എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ പക്കലും ഇരിക്കുന്നു. 5 ഇേപ്പാൾ,
യാേക്കാബിെന തെന്റ അടുക്കൽ തിരിച്ച വരുത്തുവാനും യി്രസാേയലിെന
തനിക്കുേവണ്ടി േശഖരിക്കുവാനും (ഞാൻ യേഹാവയ്ക്കു മാന്യനും
എെന്റ ൈദവം എെന്റ ബലവും ആകുന്നു) എെന്ന ഗർഭത്തിൽ തെന്റ
ദാസനായി നിർമ്മിച്ചിട്ട ള്ളയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: 6 “നീ യാേക്കാബിെന്റ
േഗാ്രതങ്ങെളഎഴുേന്നല്പിേക്കണ്ടതിനും യി്രസാേയലിൽസൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടവെര
തിരിച്ച വരുേത്തണ്ടതിനും എനിക്ക് ദാസനായിരിക്കുന്നതു േപാരാ; എെന്റ
രക്ഷ ഭൂമിയുെട അറ്റേത്താളം എേത്തണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്ന ജാതികൾക്ക്
്രപകാശമാക്കിവച്ച മിരിക്കുന്നു” എന്നു അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
7 യി്രസാേയലിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരനും അവെന്റ പരിശുദ്ധനുമായ
യേഹാവ, സർവ്വനിന്ദിതനും ജനതക്കു െവറുപ്പ ള്ളവനും അധിപതികള െട
ദാസനുമായവേനാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “വിശ്വസ്തനായ
യേഹാവ നിമിത്തവും നിെന്ന തിരെഞ്ഞടുത്ത യി്രസാേയലിൻ പരിശുദ്ധൻ
നിമിത്തവും രാജാക്കന്മാർ കണ്ട് എഴുേന്നല്ക്കുകയും ്രപഭുക്കന്മാർ കണ്ടു
നമസ്കരിക്കുകയും െചയ്യ ം”. 8 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“്രപസാദകാലത്തു ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം അരുളി; രക്ഷാദിവസത്തിൽ
ഞാൻനിെന്നസഹായിച്ച ; േദശെത്തഉയർത്തുവാനുംശൂന്യമായികിടക്കുന്ന
† 48. 21 ചാടി പുറെപ്പട്ട ്രപവഹിച്ച എന്നുംആകാം. * 49. 2 പൂണിആവനാഴിഅെല്ലങ്കിൽഅമ്പ്
ഇടുന്ന ഉറ.
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അവകാശങ്ങെള ൈകവശമാക്കിെക്കാടുക്കുവാനും ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവേരാട്:
‘ഇറങ്ങി െപയ്െക്കാള്ള വിൻ’ എന്നും അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവേരാട:്
‘െവളിയിൽ വരുവിൻ’എന്നും പറയുവാനും ഞാൻ നിെന്ന കാത്തു, 9 നിെന്ന
ജനത്തിെന്റ നിയമമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ വഴികളിൽ േമയും;
എല്ലാ പാഴ്കുന്നുകളിലും അവർക്ക് േമച്ചിലുണ്ടാകും. 10 അവർക്ക്
വിശക്കുകയില്ല, ദാഹിക്കുകയുമില്ല; മരീചികയും െവയിലും അവെര
ബാധിക്കുകയില്ല; അവേരാടു കരുണയുള്ളവൻ അവെര വഴിനടത്തുകയും
നീരുറവുകൾക്കരികിൽ അവെര െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യ ം.
11 ഞാൻ എെന്റ മലകെളെയല്ലാം വഴിയാക്കും; എെന്റ ്രപധാനപാതകൾ
െപാങ്ങിയിരിക്കും. 12 ഇതാ, ഇവർ ദൂരത്തുനിന്നും ഇവർ വടക്കുനിന്നും
പടിഞ്ഞാറുനിന്നുംഇവർഅസ്വാന ്†േദശത്തുനിന്നുംവരുന്നു”. 13ആകാശേമ,
േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുക; ഭൂമിേയ, ആനന്ദിക്കുക; പർവ്വതങ്ങേള, ആർത്തു
പാടുവിൻ; യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു; തെന്റ
പീഡിതന്മാേരാടു കരുണ കാണിക്കുന്നു. 14 സീേയാൻ: “യേഹാവ
എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച , കർത്താവ് എെന്ന മറന്നുകളഞ്ഞു” എന്നു പറയുന്നു.
15 “ഒരു സ്്രതീ തെന്റ കുഞ്ഞിെന മറക്കുേമാ? താൻ ്രപസവിച്ച മകേനാടു
കരുണ േതാന്നാതിരിക്കുേമാ? അവർ മറന്നുകളഞ്ഞാലും ഞാൻ നിെന്ന
മറക്കുകയില്ല. 16ഇതാഞാൻനിെന്നഎെന്റഉള്ളംൈകയിൽവരച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ മതിലുകൾ എല്ലായ്േപാഴും എെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. 17 നിെന്റ
മക്കൾ‡തിടുക്കേത്താെട വരുന്നു; നിെന്ന നശിപ്പിച്ചവരും ശൂന്യമാക്കിയവരും
നിെന്ന വിട്ട േപാകുന്നു. 18തലെപാക്കി ചുറ്റ ം േനാക്കുക; ഇവർ എല്ലാവരും
നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു കൂടുന്നു. എന്നാണ, നീ അവെര എല്ലാം
ആഭരണംേപാെല അണിയുകയും ഒരു മണവാട്ടി എന്നേപാെല അവെര
അരയ്ക്ക് െകട്ട കയും െചയ്യ ം” എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
19 “നിെന്റ ശൂന്യസ്ഥലങ്ങള ം പാഴിടങ്ങള ം നാശം ഭവിച്ച േദശവുേമാ
ഇേപ്പാൾ നിവാസികൾക്കു േപാരാെതവരും; നിെന്ന വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞവർ
ദൂരത്ത് അകന്നിരിക്കും. 20 നിെന്റ പു്രതഹീനതയിെല മക്കൾ: ‘സ്ഥലം
േപാരാതിരിക്കുന്നു; പാർക്കുവാൻ സ്ഥലം തരുക’ എന്നു നിേന്നാട് പറയും.
21 അേപ്പാൾ നീ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ: ‘ഞാൻ പു്രതഹീനയും വന്ധ്യയും
്രപവാസിനിയും അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവള ം ആയിരിക്കുേമ്പാൾആര് ഇവെര
്രപസവിച്ച വളർത്തിത്തന്നിരിക്കുന്നു? ഞാൻ ഏകാകിയായിരുന്നുവേല്ലാ;
ഇവർഎവിെടആയിരുന്നു’എന്നുപറയും”.

22 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
ജനതകൾക്ക് എെന്റ ൈക ഉയർത്തുകയും വംശങ്ങൾക്ക് എെന്റ
െകാടി കാണിക്കുകയും െചയ്യ ം; അവർ നിെന്റ പു്രതന്മാെര അവരുെട
മാർവ്വിൽ അണച്ച ം പു്രതിമാെര േതാളിൽ എടുത്തുംെകാണ്ട് വരും.
23 രാജാക്കന്മാർ നിെന്റ വളർത്തപ്പന്മാരും അവരുെട രാജ്ഞികൾ
നിെന്റ വളർത്തമ്മമാരും ആയിരിക്കും; അവർ നിെന്ന സാഷ്ടാംഗം
വണങ്ങി, നിെന്റ കാലിെല െപാടിനക്കും; ഞാൻ യേഹാവ എന്നും
എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല എന്നും നീ
അറിയും”. 24ബലവാേനാട് അവെന്റ കവർച്ച എടുത്തുകളയാേമാ? അല്ല,
േസ്വച്ഛാധിപതിയിൽനിന്ന്§ ബദ്ധന്മാെര വിടുവിക്കാേമാ? 25 എന്നാൽ

† 49. 12 അസ്വാന് സിനിം ‡ 49. 17 നിെന്റമക്കൾനിെന്നപണിയുന്നവര ് § 49. 24 േസ്വച്ഛാധിപതി
നിഷ്കണ്ടകൻഎന്നുംകാണാം.
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യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ബലവാേനാടു ബദ്ധന്മാെര
എടുത്തുകളയാം; നിഷ്കണ്ടകെന്റ കവർച്ചെയയും വിടുവിക്കാം; നിേന്നാട്
േപാരാടുന്നവേനാടു ഞാൻ േപാരാടുകയും നിെന്റ മക്കെള രക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 26 നിെന്ന െഞരുക്കുന്നവെര ഞാൻ അവരുെട സ്വന്തമാംസം
തീറ്റ ം; വീഞ്ഞുേപാെല സ്വന്തരക്തം കുടിച്ച് അവർക്ക് ലഹരിപിടിക്കും;
യേഹാവയായ ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷിതാവും യാേക്കാബിെന്റ വീരൻ നിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പ കാരനുംആകുന്നുഎന്നുസകലമനുഷ്യരുംഅറിയും”.

50
1 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ നിങ്ങള െട അമ്മെയ
ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞതിെന്റ ഉേപക്ഷണപ്രതം എവിെട? അല്ല, എെന്റ
കടക്കാരിൽ ആർക്കാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള വിറ്റ കളഞ്ഞത!് നിങ്ങള െട
അകൃത്യങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന വിറ്റ കളഞ്ഞും നിങ്ങള െട
ലംഘനങ്ങളാൽ നിങ്ങള െട അമ്മ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു. 2ഞാൻ
വന്നേപ്പാൾ ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുവാനും ഞാൻ വിളിച്ചേപ്പാൾ ആരും
ഉത്തരം പറയാതിരിക്കുവാനും കാരണം എന്ത്? വീെണ്ടടുക്കുവാൻ
കഴിയാത്തവിധം എെന്റ ൈക വാസ്തവമായി കുറുകിയിരിക്കുന്നുേവാ?
അല്ല, വിടുവിക്കുവാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ലേയാ? ഇതാ, എെന്റ
ശാസനെകാണ്ടു ഞാൻ സമു്രദെത്ത വറ്റിച്ച കളയുന്നു; നദികെള
മരുഭൂമികളാക്കുന്നു; െവള്ളം ഇല്ലായ്കയാൽ അവയിെല മത്സ്യം
ദാഹംെകാണ്ടുചത്തുനാറുന്നു. 3ഞാൻആകാശെത്തഇരുട്ട് ഉടുപ്പിക്കുകയും
ചാക്കുതുണി പുതപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു”. 4 തളർന്നിരിക്കുന്നവെന
വാക്കുെകാണ്ടു താങ്ങുവാൻ അറിേയണ്ടതിന് യേഹാവയായ കർത്താവ്
എനിക്ക് ശിഷ്യന്മാരുെട നാവ് തന്നിരിക്കുന്നു; അവൻ രാവിെലേതാറും
ഉണർത്തുന്നു; ശിഷ്യന്മാെരേപ്പാെല േകൾേക്കണ്ടതിന് അവൻ എെന്റ
െചവി ഉണർത്തുന്നു. 5 യേഹാവയായ കർത്താവ് എെന്റ െചവി തുറന്നു;
ഞാേനാ മറുത്തുനിന്നില്ല; പിന്തിരിഞ്ഞതുമില്ല. 6 അടിക്കുന്നവർക്ക,്
ഞാൻ എെന്റ മുതുകും േരാമം പറിക്കുന്നവർക്ക,് എെന്റ കവിള ം
കാണിച്ച െകാടുത്തു; എെന്റ മുഖം നിന്ദയ്ക്കും തുപ്പലിനും മറച്ചിട്ട മില്ല.
7 യേഹാവയായ കർത്താവ് എെന്ന സഹായിക്കും; അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ അമ്പരന്നുേപാകുകയില്ല; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ എെന്റ മുഖം
തീക്കല്ല *േപാെല ആക്കിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല
എന്നു ഞാൻഅറിയുന്നു. 8എെന്ന നീതീകരിക്കുന്നൈദവം സമീപത്തുണ്ട;്
എേന്നാട് വാദിക്കുന്നവൻ ആര്? നമുക്കു തമ്മിൽ ഒന്ന് േനാക്കാം;
എെന്റ ്രപതിേയാഗി ആര?് അവൻ ഇങ്ങുവരെട്ട. 9 ഇതാ, യേഹാവയായ
കർത്താവ് എെന്ന സഹായിക്കുന്നു; എെന്ന കുറ്റം വിധിക്കുന്നവൻ
ആര്? അവെരല്ലാവരും വസ്്രതംേപാെല പഴകിേപ്പാകും? പുഴു അവെര
തിന്നുകളയും. 10നിങ്ങളിൽയേഹാവെയ ഭയെപ്പടുകയുംഅവെന്റ ദാസെന്റ
വാക്കുേകട്ട് അനുസരിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ ആര്? തനിക്കു ്രപകാശം
ഇല്ലാെത അന്ധകാരത്തിൽ നടന്നാലും അവൻ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ആ്രശയിച്ച് തെന്റ ൈദവത്തിേന്മൽ ചാരിെക്കാള്ളെട്ട. 11ഹാ, തീ കത്തിച്ച
തീയമ്പുകൾ അരയ്ക്ക് െകട്ട ന്നവേര, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങള െട
തീയുെട െവളിച്ചത്തിലും നിങ്ങൾ െകാളത്തിയിരിക്കുന്ന തീയമ്പുകള െട

* 50. 7 തീക്കല്ല ഒരുതരം ഉറപ്പ ള്ളകല്ല്.
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ഇടയിലും നടക്കുവിൻ; എെന്റ കയ്യാൽ ഇതു നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കും; നിങ്ങൾ
വ്യസനേത്താെടകിടേക്കണ്ടിവരും.

51
1 “നീതിെയ പിന്തുടരുന്നവരും യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവരും
ആയുള്ളവേര, എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുവിൻ; നിങ്ങെള െവട്ടിെയടുത്ത
പാറയിേലക്കും നിങ്ങെള കുഴിെച്ചടുത്ത ഖനിഗർഭത്തിേലക്കും
തിരിഞ്ഞുേനാക്കുവിൻ. 2 നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാവായ
അ്രബാഹാമിങ്കേലക്കും നിങ്ങെള ്രപസവിച്ച സാറായിങ്കേലക്കും
തിരിഞ്ഞുേനാക്കുവിൻ; ഞാൻ അവെന ഏകനായിട്ട വിളിച്ച
അവെന അനു്രഗഹിച്ച വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”. 3 യേഹാവ സീേയാെന
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു; അവിടുന്ന് അതിെന്റ സകലശൂന്യസ്ഥലങ്ങെളയും
ആശ്വസിപ്പിച്ച , അതിെന്റ മരുഭൂമിെയ ഏെദെനേപ്പാെലയും അതിെന്റ
നിർജ്ജന്രപേദശെത്ത യേഹാവയുെട േതാട്ടെത്തേപ്പാെലയും ആക്കുന്നു;
ആനന്ദവും സേന്താഷവും സ്േതാ്രതവും സംഗീതേഘാഷവും അതിൽ
ഉണ്ടാകും. 4 “എെന്റ ജനേമ, എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുവിൻ; എെന്റ
ജനതേയ, എനിക്ക് െചവിതരുവിൻ; ഉപേദശം എങ്കൽനിന്ന് പുറെപ്പടും;
ഞാൻ എെന്റ ന്യായെത്ത വംശങ്ങൾക്ക് ്രപകാശമായി സ്ഥാപിക്കും.
5 എെന്റ നീതി സമീപമായിരിക്കുന്നു; എെന്റ രക്ഷ പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ഭുജങ്ങൾ വംശങ്ങൾക്കു ന്യായംവിധിക്കും; ദ്വീപുകൾ എനിക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നു; എെന്റ ഭുജത്തിൽ അവർ ആ്രശയിക്കുന്നു. 6 നിങ്ങള െട
കണ്ണ് ആകാശത്തിേലക്ക് ഉയർത്തുവിൻ; താെഴ ഭൂമിെയ േനാക്കുവിൻ;
ആകാശം പുകേപാെല െപായ്േപാകും; ഭൂമി വസ്്രതംേപാെല പഴകും;
അതിെല നിവാസികൾ െകാതുകുേപാെല ചത്തുേപാകും; എന്നാൽ
എെന്റ രക്ഷ എേന്നക്കും ഇരിക്കും; എെന്റ നീതിക്കു നീക്കം വരുകയുമില്ല.
7 നീതിെയ അറിയുന്നവരും ഹൃദയത്തിൽ എെന്റ ന്യായ്രപമാണം ഉള്ള
ജനവും ആയുള്ളവേര,എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുവിൻ; നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുെട
നിന്ദെയ ഭയെപ്പടരുത;് അവരുെട ദൂഷണങ്ങെള* േപടിക്കുകയും
അരുത.് 8 പുഴു അവെര വസ്്രതെത്തേപ്പാെല അരിച്ച കളയും;
കൃമി അവെര കമ്പിളിെയേപ്പാെല തിന്നുകളയും; എന്നാൽ എെന്റ
നീതി ശാശ്വതമായും എെന്റ രക്ഷ തലമുറതലമുറയായും ഇരിക്കും”.
9 യേഹാവയുെട ഭുജേമ ഉണരുക, ഉണരുക; ശക്തി ധരിച്ച െകാള്ള ക;
പൂർവ്വകാലത്തും പണ്ടെത്ത തലമുറകളിലും എന്നേപാെല ഉണരുക;
രഹബിെന െവട്ടി മഹാസർപ്പെത്ത കുത്തിക്കളഞ്ഞതു അവിടുന്നല്ലേയാ?†
10സമു്രദെത്ത, വലിയആഴിയിെല െവള്ളങ്ങെള തെന്ന, വറ്റിച്ച കളയുകയും
വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർ കടന്നുേപാേകണ്ടതിനു സമു്രദത്തിെന്റ ആഴെത്ത
വഴിയാക്കുകയും െചയ്തതു നീയല്ലേയാ? 11യേഹാവയുെട വിമുക്തന്മാർ‡
ഉല്ലാസേഘാഷേത്താെട സീേയാനിേലക്കു മടങ്ങിവരും; നിത്യാനന്ദം
അവരുെട തലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും; അവർ ആനന്ദവും സേന്താഷവും

* 51. 7 ദൂഷണങ്ങെളദുഷിച്ച പറയല ്, േദാഷംആേരാപിക്കല് ,അപവാദം. † 51. 9 രഹബിെനെവട്ടി
മഹാസർപ്പെത്ത കുത്തിക്കളഞ്ഞതു അവിടുന്നല്ലേയാ? കനാന്യ പുരാണത്തില ്സൃഷ്ടിപ്പിെന്റ ്രകമം
വിട്ട കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞഅവസ്ഥയിേലക്ക് തിരെക വരുവാന ്ഭീഷണി കാട്ട ന്ന െപരുെവള്ളം. അത ്
കടലും ലിവ്യാഥാനുമായിബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. െയശയ്യാവ് 27:1 േനാക്കുക. ‡ 51. 11 വിമുക്തന്മാർ
വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർഎന്നുംആകാം.
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്രപാപിക്കും; ദുഃഖവും ഞരക്കവും ഓടിേപ്പാകും. 12 “ഞാൻ, ഞാൻ
തെന്ന, നിങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ; എന്നാൽ മരിച്ച േപാകുന്ന
മർത്യെനയും പുല്ല േപാെല ആയിത്തീരുന്ന മനുഷ്യെനയും ഭയെപ്പടുവാൻ
നീ ആര്? 13 ആകാശെത്ത വിരിച്ച് ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനങ്ങെള
ഇട്ടവനായി നിെന്റ ്രസഷ്ടാവായ യേഹാവെയ നീ മറക്കുകയും പീഡകൻ
നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിവരുന്നു എന്നു വിചാരിച്ച് അവെന്റ േ്രകാധം
നിമിത്തം ദിനം്രപതി ഇടവിടാെത േപടിക്കുകയും െചയ്യന്നെതന്ത?്
14 പീഡകെന്റ േ്രകാധം എവിെട? ബദ്ധനായിരിക്കുന്നവെന േവഗത്തിൽ
അഴിച്ച വിടും;അവൻതടവറയിൽ§ മരിക്കുകയില്ല;അവെന്റആഹാരത്തിന്
മുട്ട വരുകയുമില്ല. 15 തിരകൾ അലറുവാൻ തക്കവിധം സമു്രദെത്ത
േകാപിപ്പിക്കുന്നവനായി നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഞാൻ ആകുന്നു;
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നാകുന്നു എെന്റ നാമം. 16 ഞാൻ
ആകാശെത്ത ഉറപ്പിച്ച് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും സീേയാേനാട:്
‘നീ എെന്റ ജനം’ എന്നു പറയുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് ഞാൻ എെന്റ
വചനങ്ങെള നിെന്റ വായിൽ ആക്കി എെന്റ ൈകയുെട നിഴലിൽ
നിെന്ന മറച്ചിരിക്കുന്നു”. 17 യേഹാവയുെട ൈകയിൽനിന്ന് അവെന്റ
േ്രകാധത്തിെന്റ പാനപാ്രതം കുടിച്ചിട്ട ള്ള െയരൂശേലേമ, ഉണരുക, ഉണരുക,
എഴുേന്നറ്റ നില്ക്കുക; പരി്രഭമമാകുന്ന പാനപാ്രതത്തിെന്റ മട്ട് നീ കുടിച്ച
വറ്റിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 18അവൾ്രപസവിച്ചസകലപു്രതന്മാരിലുംഅവെള
വഴിനടത്തുന്നതിന് ഒരുത്തനും ഇല്ല; അവൾ വളർത്തിയ എല്ലാമക്കളിലും
അവെള ൈകക്കു പിടിച്ച കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നതിന് ആരുമില്ല. 19 ഇതു
രണ്ടും നിനക്ക് േനരിട്ടിരിക്കുന്നു; നിേന്നാട് ആര് സഹതാപം കാണിക്കും?
ശൂന്യവും നാശവും ക്ഷാമവും വാള ം േനരിട്ടിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന
ആശ്വസിപ്പിേക്കണ്ടെതങ്ങെന? 20 നിെന്റ മക്കൾ േബാധംെകട്ട വലയിൽ
അകെപ്പട്ട മാൻ എന്നേപാെല വീഥികള െട തലയ്ക്കെലല്ലാം കിടക്കുന്നു;
അവർയേഹാവയുെട േ്രകാധവും നിെന്റൈദവത്തിെന്റശാസനയുംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 21അതുെകാണ്ട് പീഢ അനുഭവിക്കുന്നവള ം വീഞ്ഞു
കുടിക്കാെത ലഹരിപിടിച്ചവള ം ആയവേള, ഇതു േകട്ട െകാള്ള ക.
22 നിെന്റ കർത്താവായ യേഹാവയും അവിടുെത്ത ജനത്തിെന്റ വ്യവഹാരം
നടത്തുന്നനിെന്റൈദവവുംആയവൻഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
പരി്രഭമത്തിെന്റ പാനപാ്രതം, എെന്റ േ്രകാധമാകുന്ന പാനപാ്രതത്തിെന്റ മട്ട്
തെന്ന, നിെന്റ ൈകയിൽനിന്നും എടുത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഇനി നീ അത്
കുടിക്കുകയില്ല; 23 ‘കുനിയുക; ഞങ്ങൾ കടന്നുേപാകെട്ട’ എന്നു അവർ
നിേന്നാട് പറഞ്ഞുവേല്ലാ; അങ്ങെന കടന്നുേപാകുന്നവർക്കു നീ നിെന്റ
മുതുകിെന നിലംേപാെലയും െതരുവീഥിേപാെലയും ആക്കിെവേക്കണ്ടി
വന്നുവേല്ലാ. എന്നാൽ നിെന്ന േക്ലശിപ്പിക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽ ഞാൻ ഈ
പാനപാ്രതം െകാടുക്കും”.

52
1 സീേയാേന, ഉണരുക, ഉണരുക, നിെന്റ ബലം ധരിച്ച െകാള്ള ക;
വിശുദ്ധനഗരമായ െയരൂശേലേമ, നിെന്റ അലങ്കാരവസ്്രതം
ധരിച്ച െകാള്ള ക; ഇനിേമലിൽ അ്രഗചർമ്മിയും അശുദ്ധനും നിന്നിേലക്കു

§ 51. 14 തടവറയിൽകുഴിഎന്നും പാതാളംഎന്നും ഭാഷാന്തരങ്ങളിൽകാണുന്നു.
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വരുകയില്ല. 2 െപാടി കുടഞ്ഞുകളയുക; െയരൂശേലേമ, എഴുേന്നറ്റ്
ഇരിക്കുക; ബദ്ധയായ സീേയാൻ പു്രതീ, നിെന്റ കഴുത്തിെല ബന്ധനങ്ങൾ
അഴിച്ച കളയുക. 3യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “വിലവാങ്ങാെത
നിങ്ങെള വിറ്റ കളഞ്ഞു; വിലെകാടുക്കാെത നിങ്ങെള വീണ്ടുെകാള്ള ം”.
4 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “എെന്റ ജനം
പണ്ടു പരേദശവാസം െചയ്യ വാൻ മി്രസയീമിേലക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചന്നു;അശ്ശ രും
അവെര െവറുെത പീഡിപ്പിച്ച . 5ഇേപ്പാൾഎെന്റ ജനെത്തെവറുെത പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപായിരിക്കുകെകാണ്ടു ഞാൻ ഇവിെട എന്ത് െചേയ്യണ്ടു” എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “അവരുെട അധിപതിമാർ പരിഹസിക്കുന്നു*;
എെന്റനാമംഇടവിടാെതഎല്ലായ്േപാഴും ദുഷിക്കെപ്പടുന്നു”എന്നുംയേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 6 “അതുെകാണ്ട് എെന്റ ജനം എെന്റ നാമെത്തഅറിയും;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ, ഞാൻ തെന്നയാകുന്നു ്രപസ്താവിക്കുന്നവൻ എന്ന്
അവർഅന്ന്അറിയും”.

7 സമാധാനെത്ത േഘാഷിച്ച നന്മെയ സുവിേശഷിക്കുകയും രക്ഷെയ
്രപസിദ്ധമാക്കുകയും സീേയാേനാട:് “നിെന്റ ൈദവം വാഴുന്നു” എന്നു
പറയുകയും െചയ്യന്നസുവാർത്താദൂതെന്റകാൽ പർവ്വതങ്ങളിേന്മൽഎ്രത
മേനാഹരം! 8 നിെന്റ കാവൽക്കാരുെട ശബ്ദം േകട്ട േവാ? അവർ ശബ്ദം
ഉയർത്തി ഒരുേപാെല ഉല്ലസിച്ച േഘാഷിക്കുന്നു; യേഹാവ സീേയാനിേലക്കു
മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ അവർ അഭിമുഖമായി കാണും. 9 െയരൂശേലമിെന്റ
ശൂന്യ്രപേദശങ്ങേള, െപാട്ടി ആർത്തുെകാള്ള വിൻ; യേഹാവ തെന്റ
ജനെത്ത ആശ്വസിപ്പിച്ച,് െയരൂശേലമിെന വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
10 സകലജനതകള ം കാൺെക യേഹാവ തെന്റ വിശുദ്ധഭുജെത്ത
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു†; ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങെളല്ലാം നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷെയ കാണും. 11 വിട്ട േപാരുവിൻ; വിട്ട േപാരുവിൻ;
അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ട േപാരുവിൻ; അശുദ്ധമായെതാന്നും െതാടരുത;്
അതിെന്റ നടുവിൽനിന്നും പുറെപ്പട്ട േപാരുവിൻ; യേഹാവയുെട
ഉപകരണങ്ങെള ചുമക്കുന്നവേര, നിങ്ങെളത്തെന്ന നിർമ്മലീകരിക്കുവിൻ.
12 നിങ്ങൾ തിടുക്കേത്താെട േപാവുകയില്ല, ഓടിേപ്പാവുകയുമില്ല; യേഹാവ
നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി നടക്കും; യി്രസാേയലിെന്റൈദവം നിങ്ങൾക്ക് പിൻപട
ആയിരിക്കും.

13 എെന്റ ദാസൻ കൃതാർത്ഥനാകും; അവൻ ഉയർന്നുെപാങ്ങി
അത്യന്തം ഉന്നതനായിരിക്കും. 14 അവെന്റ രൂപം കണ്ടാൽ
ആളല്ല എന്നും അവെന്റ ആകൃതി കണ്ടാൽ മനുഷ്യനല്ല എന്നും
േതാന്നുമാറു വിരൂപമായിരിക്കുകെകാണ്ടു പലരും നിെന്ന കണ്ടു
സ്തംഭിച്ച േപായതുേപാെല, 15 അവൻ പല ജനതകെളയും
കുതിച്ച ചാടുമാറാക്കും‡; രാജാക്കന്മാർ അവെന കണ്ടു വായ് െപാത്തി
നില്ക്കും; അവർ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതു കാണുകയും ഒരിക്കലും
േകട്ടിട്ടില്ലാത്തതു ്രഗഹിക്കുകയും െചയ്യ ം.

53
1 ഞങ്ങൾ േകൾപ്പിച്ചത് ആര് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു? യേഹാവയുെട

* 52. 5 പരിഹസിക്കുന്നു സങ്കടേത്താെട അലമുറയിടുന്നു † 52. 10 വിശുദ്ധഭുജെത്ത
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു നഗ്നമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നും ആകാം. ‡ 52. 15
കുതിച്ച ചാടുമാറാക്കും ചിലവിവർത്തനത്തിൽപരി്രഭാന്തരാക്കുംഎന്ന് കാണാം.
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ഭുജം ആർക്ക് െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു? 2 അവൻ ഇളയ ൈതേപാെലയും
വരണ്ട നിലത്തുനിന്നു േവര് മുളയ്ക്കുന്നതുേപാെലയും അവിടുെത്ത
മുമ്പാെക വളരും; അവനു രൂപഗുണം ഇല്ല, േകാമളത്വം ഇല്ല; കണ്ടാൽ
ആ്രഗഹിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യവുമില്ല. 3അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കെപ്പട്ട ം
ത്യജിക്കെപ്പട്ട ംവ്യസനപാ്രതമായും േരാഗംശീലിച്ചവനായുംഇരുന്നു;അവെന
കാണുന്നവർ മുഖം മറച്ച കളയത്തക്കവിധം അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു;
നാം അവെന ആദരിച്ചതുമില്ല. 4 സാക്ഷാൽ നമ്മുെട േരാഗങ്ങെള
അവൻ വഹിച്ച ; നമ്മുെട േവദനകെള അവൻ ചുമന്നു; നാേമാ,
ൈദവം അവെന ശിക്ഷിച്ച ം അടിച്ച ം ദണ്ഡിപ്പിച്ച മിരിക്കുന്നു എന്നു
വിചാരിച്ച . 5 എന്നാൽ അവൻ നമ്മുെട അതി്രകമങ്ങൾനിമിത്തം
മുറിേവറ്റ ം നമ്മുെട അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു;
നമ്മുെട സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവെന്റേമൽ ആയി അവെന്റ
അടിപ്പിണരുകളാൽ* നമുക്കു സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു. 6 നാം
എല്ലാവരും ആടുകെളേപ്പാെല െതറ്റിേപ്പായിരുന്നു; നാം ഓേരാരുത്തനും
അവനവെന്റ വഴിക്കു തിരിഞ്ഞിരുന്നു; എന്നാൽ യേഹാവ നമ്മുെട
എല്ലാവരുെടയുംഅകൃത്യംഅവെന്റേമൽചുമത്തി. 7തെന്നത്താൻതാഴ്ത്തി
വായ് തുറക്കാെതയിരുന്നിട്ട ം അവൻ പീഡിപ്പിക്കെപ്പട്ട ; െകാല്ല വാൻ
െകാണ്ടുേപാകുന്ന കുഞ്ഞാടിെനേപ്പാെലയും േരാമം ക്രതിക്കുന്നവരുെട
മുമ്പാെക മിണ്ടാെതയിരിക്കുന്ന ആടിെനേപ്പാെലയും അവൻ വായ്
തുറക്കാെത ഇരുന്നു. 8 അവൻ പീഡനത്താലും ശിക്ഷാവിധിയാലും
എടുക്കെപ്പട്ട ; ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തുനിന്ന് അവൻ േഛദിക്കെപ്പട്ട
എന്നും എെന്റ ജനത്തിെന്റ അതി്രകമംനിമിത്തം അവനു ദണ്ഡനം വന്നു
എന്നും അവെന്റ തലമുറയിൽ ആര് വിചാരിച്ച ? 9 അവൻ സാഹസം
ഒന്നും െചയ്യാെതയും അവെന്റ വായിൽ വഞ്ചനെയാന്നും ഇല്ലാെതയും
ഇരുന്നിട്ട ം അവർ അവനു ദുഷ്ടന്മാേരാടുകൂടി ശവക്കുഴി െകാടുത്തു;
അവെന്റ മരണത്തിൽ അവൻ സമ്പന്നന്മാേരാടുകൂടി ആയിരുന്നു.
10 എന്നാൽ അവെന തകർത്തുകളയുവാൻ യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം
േതാന്നി; അവിടുന്ന് അവനു കഷ്ടം വരുത്തി; അവെന്റ ്രപാണൻ
ഒരു അകൃത്യയാഗമായിത്തീർന്നിട്ട് അവൻ സന്തതിെയ കാണുകയും
ദീർഘായുസ്സ ്രപാപിക്കുകയും യേഹാവയുെട ഇഷ്ടം അവെന്റ കയ്യാൽ
സാധിക്കുകയും െചയ്യ ം. 11 അവൻ തെന്റ ്രപയത്നഫലം കണ്ടു
തൃപ്തനാകും; നീതിമാനായ എെന്റ ദാസൻ തെന്റ പരിജ്ഞാനംെകാണ്ടു
പലെരയും നീതീകരിക്കും; അവരുെട അകൃത്യങ്ങെള അവൻ വഹിക്കും.
12അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവനു മഹാന്മാേരാടുകൂടി ഓഹരി െകാടുക്കും;
ബലവാന്മാേരാടുകൂടി അവൻ െകാള്ള പങ്കിടും; അവൻ തെന്റ ്രപാണെന
മരണത്തിന് ഒഴുക്കിക്കളയുകയും അേനകം േപരുെട പാപം വഹിച്ച ം
അതി്രകമക്കാർക്കു േവണ്ടി ഇടനിന്നുംെകാണ്ട് അതി്രകമക്കാേരാടുകൂടി
എണ്ണെപ്പടുകയും െചയ്യ കയാൽതെന്ന.

54
1 “്രപസവിക്കാത്ത മച്ചിേയ, േഘാഷിക്കുക; േനാവു കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവേള,
െപാട്ടി ആർത്തു േഘാഷിക്കുക; ഏകാകിനിയുെട മക്കൾ

* 53. 5 അടിപ്പിണരുകളാൽമറ്റ് വിവർത്തനങ്ങളിൽമുറിവുകൾ,ക്ഷതംഎന്നുംകാണാം.
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ഭർത്താവുള്ളവള െട മക്കേളക്കാൾ അധികം” എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 2 നിെന്റ കൂടാരത്തിെന്റ സ്ഥലെത്ത വിശാലമാക്കുക;
നിെന്റ നിവാസങ്ങള െട തിരശ്ശീലകെള അവർ നിവർക്കെട്ട;
തടുത്തുകളയരുത;് നിെന്റ കയറുകെള നീട്ട ക; നിെന്റ കുറ്റികെള
ഉറപ്പിക്കുക. 3 നീ ഇടേത്താട്ട ം വലേത്താട്ട ം പരക്കും; നിെന്റ സന്തതി
ജനതകള െട േദശംൈകവശമാക്കുകയുംശൂന്യനഗരങ്ങളിൽനിവാസികെള
പാർപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 4 ഭയെപ്പടണ്ട, നീ ലജ്ജിച്ച േപാവുകയില്ല;
്രഭമിക്കണ്ടാ, നീ നാണിച്ച േപാകുകയില്ല; നിെന്റ യൗവനത്തിെല ലജ്ജ
നീ മറക്കും; നിെന്റ ൈവധവ്യത്തിെല നിന്ദ ഇനി ഓർക്കുകയുമില്ല.
5 നിെന്റ ്രസഷ്ടാവാകുന്നു നിെന്റ ഭർത്താവ;് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
എന്നാകുന്നു അവിടുെത്ത നാമം; യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനാകുന്നു
നിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ; സർവ്വഭൂമിയുെടയും ൈദവം എന്ന് അവിടുന്ന്
വിളിക്കെപ്പടുന്നു. 6 ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട മേനാവ്യസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന
സ്്രതീെയ എന്നേപാെല യേഹാവ നിെന്ന വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; യൗവനത്തിൽ
വിവാഹം െചയ്തിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഭാര്യെയ എന്നേപാെല തെന്ന എന്നു
നിെന്റൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു. 7 “അല്പേനരേത്തക്ക് മാ്രതം ഞാൻ നിെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച ;എങ്കിലും മഹാകരുണേയാെടഞാൻനിെന്നേചർത്തുെകാള്ള ം.
8 േ്രകാധാധിക്യത്തിൽ ഞാൻ ക്ഷണേനരേത്തക്ക് എെന്റ മുഖം നിനക്ക്
മറച്ച ;എങ്കിലും നിത്യദയേയാെടഞാൻനിേന്നാട് കരുണകാണിക്കും”എന്നു
നിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരനായ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 9 “ഇത് എനിക്ക്
േനാഹയുെട െവള്ളങ്ങൾേപാെലയാകുന്നു; േനാഹയുെട െവള്ളങ്ങൾ ഇനി
ഭൂമിെയ മുക്കിക്കളയുകയില്ല എന്നുഞാൻസത്യം െചയ്തതുേപാെലഞാൻ
നിേന്നാട് േകാപിക്കുകേയാനിെന്നശാസിക്കുകേയാഇല്ലഎന്നുഞാൻസത്യം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 10പർവ്വതങ്ങൾ മാറിേപ്പാകും, കുന്നുകൾ നീങ്ങിേപ്പാകും;
എങ്കിലും എെന്റ ദയ നിെന്ന വിട്ട മാറുകയില്ല; എെന്റ സമാധാനനിയമം
നീങ്ങിേപ്പാവുകയുമില്ല” എന്നു നിേന്നാട് കരുണയുള്ള യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 11 “പീഢ അനുഭവിക്കുന്നവള ം െകാടുങ്കാറ്റിനാൽ
അടിക്കെപ്പട്ട് ആശ്വാസമറ്റവള ം ആയുള്ളവേള, ഞാൻ നിെന്റ കല്ല്
അഞ്ജനത്തിൽ* പതിക്കുകയും നീലക്കല്ല െകാണ്ടു† നിെന്റ അടിസ്ഥാനം
ഇടുകയും െചയ്യ ം. 12ഞാൻനിെന്റതാഴികക്കുടങ്ങെള‡പത്മരാഗംെകാണ്ടും
നിെന്റ േഗാപുരങ്ങെള പുഷ്പരാഗംെകാണ്ടും നിെന്റ അറ്റങ്ങെളെയല്ലാം
മേനാഹരമായ കല്ല െകാണ്ടും ഉണ്ടാക്കും. 13 നിെന്റ മക്കൾ എല്ലാവരും
യേഹാവയാൽ ഉപേദശിക്കെപ്പട്ടവരും നിെന്റ മക്കള െട സമാധാനം
വലിയതും ആയിരിക്കും. 14 നീതിയാൽ നീ സ്ഥിരമായി നില്ക്കും; നീ
പീഡനേത്താട് അകന്നിരിക്കും; നിനക്ക് ഭയെപ്പടുവാനില്ലേല്ലാ; ഭീഷണിേയാടു
നീ അകന്നിരിക്കും; അത് നിേന്നാട് അടുത്തുവരുകയില്ല. 15 ഒരുത്തൻ
നിേന്നാട് കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് എെന്റ ഹിത്രപകാരമല്ല;
ആെരങ്കിലും നിേന്നാട് കലഹം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവൻ നിെന്റനിമിത്തം
വീഴും. 16 തീക്കനൽ ഊതി പണിെചയ്ത് ഓേരാ ആയുധം തീർക്കുന്ന

* 54. 11അഞ്ജനത്തിൽരത്നം. † 54. 11 നീലക്കല്ല െകാണ്ടുഇ്രന്ദനീലക്കല്ല ്എന്നുംആകാം. ‡ 54.
12 താഴികക്കുടങ്ങെളഒരലങ്കാരപ്പണി. േക്ഷ്രതങ്ങള െടയും മറ്റ ം മുകളില ്െചയ്യന്നത് (ഒരുതാഴികയും
അതിനുമുകളില ്ഒരു കുടവും കമഴ്ത്തിവച്ചതുേപാെലയാണ് ഇതിന ്െറആകൃതി, കുടത്തിനുമുകളില ്
കൂര ്ത്തഒരുസ്തൂപമുള്ളതാഴികക്കുടങ്ങള മുണ്ട)്
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െകാല്ലെന ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു; നശിപ്പിക്കുവാൻ സംഹാരകെനയും
ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. 17 നിനക്ക് വിേരാധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന
യാെതാരു ആയുധവും ഫലിക്കുകയില്ല; ന്യായായവിസ്താരത്തിൽ
നിനക്ക് വിേരാധമായി എഴുേന്നല്ക്കുന്ന എല്ലാ നാവിെനയും നീ കുറ്റം
വിധിക്കും; യേഹാവയുെട ദാസന്മാരുെട അവകാശവും എെന്റ പക്കൽ
നിന്നുള്ള അവരുെട നീതിയും ഇതുതെന്ന ആകുന്നു” എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

55
1 അല്ലേയാ, ദാഹിക്കുന്ന ഏവരും ്രദവ്യമില്ലാത്തവരുമായുള്ളവേര
െവള്ളത്തിനു വരുവിൻ: വന്നു വാങ്ങി തിന്നുവിൻ; നിങ്ങൾ വന്നു
്രദവ്യവും വിലയും കൂടാെത വീഞ്ഞും പാലും വാങ്ങിെക്കാള്ള വിൻ.
2 അപ്പമല്ലാത്തതിനു ്രദവ്യവും തൃപ്തി വരുത്താത്തതിനു
നിങ്ങള െട ്രപയത്നഫലവും െചലവിടുന്നെതന്തിന?് എെന്റ വാക്കു
്രശദ്ധിച്ച േകട്ട നന്മ അനുഭവിക്കുവിൻ; വിശിഷ്ടആഹാരം കഴിച്ച
ആനന്ദിച്ച െകാള്ള വിൻ. 3 നിങ്ങൾ െചവിചായിച്ച് എെന്റ അടുക്കൽ
വരുവിൻ;നിങ്ങൾക്ക്ജീവനുണ്ടാേകണ്ടതിനു േകട്ട െകാള്ള വിൻ; ദാവീദിെന്റ
മാറ്റമില്ലാത്തകൃപകൾ*എന്ന ഒരു നിത്യ നിയമം ഞാൻ നിങ്ങേളാടു െചയ്യ ം.
4 ഞാൻ അവെന ജനതകൾക്കു സാക്ഷിയും വംശങ്ങൾക്കു ്രപഭുവും
അധിപതിയും ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 5 നീ അറിയാത്ത ഒരു ജനതെയ നീ
വിളിക്കും; നിെന്ന അറിയാത്ത ഒരു ജനത നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിമിത്തവും യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധൻ നിമിത്തവും അവൻ നിെന്ന
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുകയാൽ തെന്ന നിെന്റ അടുക്കൽ ഓടിവരും.
6 യേഹാവെയ കെണ്ടത്താകുന്ന സമയത്ത് അവെന അേന്വഷിക്കുവിൻ;
അവൻ അടുത്തിരിക്കുേമ്പാൾ അവെന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുവിൻ.
7 ദുഷ്ടൻ തെന്റ വഴിയും നീതിെകട്ടവൻ തെന്റ വിചാരങ്ങള ം ഉേപക്ഷിച്ച
യേഹാവയിങ്കേലക്കു തിരിയെട്ട;അവിടുന്ന് അവേനാട് കരുണ കാണിക്കും;
നമ്മുെട ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് തിരിയെട്ട; അവൻ ധാരാളം ക്ഷമിക്കും.
8 “എെന്റ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങള െട വിചാരങ്ങൾ അല്ല; നിങ്ങള െട
വഴികൾ എെന്റ വഴികള മല്ല” എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
9 “ആകാശം ഭൂമിക്കുമീെത ഉയർന്നിരിക്കുന്നതുേപാെല എെന്റ വഴികൾ
നിങ്ങള െട വഴികളിലും എെന്റ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങള െട വിചാരങ്ങളിലും
ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. 10 മഴയും മഞ്ഞും ആകാശത്തുനിന്ന് െപയ്യ കയും
അവിേടക്കു മടങ്ങാെത വിതയ്ക്കുവാൻ വിത്തും തിന്നുവാൻ ആഹാരവും
നല്കത്തക്കവിധം ഭൂമിെയ നനച്ച ഫലവത്താക്കി വിളയിക്കുന്നതുേപാെല
11 എെന്റ വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്ന എെന്റ വചനം ആയിരിക്കും; അത്
െവറുെത എെന്റ അടുക്കേലക്ക് മടങ്ങിവരാെത എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതു
നിവർത്തിക്കുകയും ഞാൻ അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.
12 നിങ്ങൾ സേന്താഷേത്താെട ബാബിേലാണില ് നിന്ന് പുറെപ്പടും;
സമാധാനേത്താെട നിങ്ങെള പറഞ്ഞയക്കും; മലകള ം കുന്നുകള ം
നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ െപാട്ടി ആർക്കും; േദശത്തിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള ം
ൈകെകാട്ട ം. 13 മുള്ളിനു പകരം സരളവൃക്ഷം മുളയ്ക്കും; മുൾെച്ചടിക്കു

* 55. 3 മാറ്റമില്ലാത്തകൃപകൾ ദാവീദിേനാടുള്ളമാറ്റം വരാത്തകൃപകൾ.
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പകരം െകാഴുന്തു† മുളയ്ക്കും; അത് യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു കീർത്തിയായും
േഛദിക്കെപ്പടാത്തശാശ്വതമായ ഒരുഅടയാളമായും ഇരിക്കും”.

56
1 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “എെന്റ രക്ഷ വരുവാനും
എെന്റ നീതി െവളിെപ്പടുവാനും അടുത്തിരിക്കുകയാൽ ന്യായം ്രപമാണിച്ച
നീതി ്രപവർത്തിക്കുവിൻ. 2 ശബ്ബത്തിെന അശുദ്ധമാക്കാെത ്രപമാണിച്ച
േദാഷം െചയ്യാത്തവിധം തെന്റ ൈക സൂക്ഷിച്ച ംെകാണ്ട് ഇതു െചയ്യന്ന
മർത്യനും ഇതു മുറുെകപിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനും ഭാഗ്യവാൻ”. 3യേഹാവേയാടു
േചർന്നിട്ട ള്ളഅന്യജാതിക്കാരൻ; “യേഹാവ എെന്ന തെന്റ ജനത്തിൽനിന്ന്
അേശഷം േവർെപടുത്തും” എന്നു പറയരുത;് ഷണ്ഡനും: “ഞാൻ
ഒരു ഉണങ്ങിയ വൃക്ഷം” എന്നു പറയരുത.് 4 “എെന്റ ശബ്ബത്ത്
ആചരിക്കുകയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതു തിരെഞ്ഞടുക്കുകയും എെന്റ
നിയമം ്രപമാണിക്കുകയും െചയ്യന്ന ഷണ്ഡന്മാേരാടു യേഹാവയായ ഞാൻ
ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: 5 ഞാൻ അവർക്ക് എെന്റ ആലയത്തിലും എെന്റ
മതിലകങ്ങളിലും പു്രതീപു്രതന്മാെരക്കാൾ വിേശഷമായ ഒരു സ്ഥലവും*
നാമവും െകാടുക്കും; േഛദിക്കെപ്പടാത്ത ഒരു ശാശ്വതനാമം തെന്ന ഞാൻ
അവർക്ക് െകാടുക്കും”. 6 യേഹാവെയ േസവിച്ച്, അവെന്റ നാമെത്ത
സ്േനഹിച്ച,് അവെന്റ ദാസന്മാരായിരിേക്കണ്ടതിനു യേഹാവേയാടു
േചർന്നുവരുന്ന അന്യജാതിക്കാെര, “ശബ്ബത്തിെന അശുദ്ധമാക്കാെത
ആചരിക്കുകയും എെന്റ നിയമം ്രപമാണിച്ച നടക്കുകയും െചയ്യന്നവെര
എല്ലാവെരയും തെന്ന, 7 ഞാൻ എെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്ന,് എെന്റ ്രപാർത്ഥനാലയത്തിൽ അവെര സേന്താഷിപ്പിക്കും;
അവരുെട േഹാമയാഗങ്ങള ം ഹനനയാഗങ്ങള ം എെന്റ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
്രപസാദകരമായിരിക്കും; എെന്റ ആലയം സകലജനതകൾക്കും ഉള്ള
്രപാർത്ഥനാലയം എന്നു വിളിക്കെപ്പടും. 8 ഞാൻ അവേരാട,് അവരുെട
േശഖരിക്കെപ്പട്ടവേരാടുതെന്ന, ‘ഇനി മറ്റ ള്ളവെരയും കൂട്ടിേച്ചർക്കും’ ”
എന്നു യി്രസാേയലിെന്റ പുറത്താക്കെപ്പട്ടവെര േശഖരിക്കുന്ന ൈദവമായ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 9 വയലിെല സകലമൃഗങ്ങള ം കാട്ടിെല
സകലമൃഗങ്ങള ം ആയുേള്ളാവേയ, വന്ന് തിന്നുെകാള്ള വിൻ. 10അവെന്റ
കാവല്ക്കാർ കുരുടന്മാർ; അവെരല്ലാവരും പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ,
അവെരല്ലാവരും കുരയ്ക്കുവാൻകഴിയാത്തഊമനായ്ക്കൾതെന്ന;അവർ
നി്രദാ്രപിയന്മാരായി സ്വപ്നം കണ്ടു കിടന്നുറങ്ങുന്നു. 11 ഈ നായ ്ക്കൾ
ഒരിക്കലും തൃപ്തിെപ്പടാത്ത െകാതിയന്മാർ തെന്ന; ഈ ഇടയന്മാേരാ
സൂക്ഷിക്കുവാൻ അറിയാത്തവർ†; അവെരല്ലാവരും ഒെട്ടാഴിയാെത
അവനവെന്റ വഴിക്കും ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ലാഭത്തിനും
തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 12 “വരുവിൻ: ഞാൻ േപായി വീഞ്ഞുെകാണ്ടുവരാം;
നമുക്കു മദ്യം കുടിക്കാം; ഇന്നെത്തേപ്പാെല നാെളയും സമൃദ്ധിയിൽ തെന്ന”
എന്ന്അവർപറയുന്നു.

57
1 നീതിമാൻ നശിക്കുന്നു; ആരും അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല; ഭക്തന്മാരും

† 55. 13 െകാഴുന്തു ഒരു സുഗന്ധെച്ചടി. * 56. 5 സ്ഥലവും ജ്ഞാപകവും, സ്മാരകവും
എന്നുമാകാം. † 56. 11 സൂക്ഷിക്കുവാൻ അറിയാത്തവർ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്തവർ
എന്നുമാകാം.
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കഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു; നീതിമാൻ അനർത്ഥത്തിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു
എന്ന്ആരും ്രഗഹിക്കുന്നില്ല. 2അവൻസമാധാനത്തിേലക്കു ്രപേവശിക്കുന്നു;
േനരായി നടക്കുന്നവെരല്ലാം അവനവെന്റ കിടക്കയിൽ വി്രശാമം
്രപാപിക്കുന്നു. 3 “ക്ഷു്രദക്കാരത്തിയുെട മക്കേള, വ്യഭിചാരിയുെടയും
േവശ്യയുെടയും സന്തതിേയ; ഇേങ്ങാട്ട് അടുത്തുവരുവിൻ. 4 നിങ്ങൾ
ആെരയാകുന്നു കളിയാക്കുന്നത?് ആരുെടേനെരയാകുന്നു നിങ്ങൾ വായ്
പിളർന്നു നാക്കു നീട്ട ന്നത്? നിങ്ങൾ അതി്രകമക്കാരും വ്യാജസന്തതിയും
അല്ലേയാ? 5 നിങ്ങൾ കരുേവലകങ്ങൾക്കരികത്തും ഓേരാ
പച്ചമരത്തിൻകീഴിലും വികാരാേവശത്താൽ ജ്വലിച്ച , പാറപ്പിളർപ്പ കൾക്കു
താെഴ േതാട്ട വക്കത്തുവച്ച കുഞ്ഞുങ്ങെള അറുക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 േതാട്ടിെല
മിനുസമുള്ള കല്ല് നിെന്റ പങ്ക;് അതുതെന്ന നിെന്റ ഓഹരി; അതിനല്ലേയാ
നീ പാനീയബലി പകർന്നു േഭാജനബലി അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത?് ഈ
വക കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുേമാ? 7 െപാക്കവും ഉയരവും ഉള്ള
മലയിൽ നീ നിെന്റ കിടക്ക വിരിച്ചിരിക്കുന്നു; അവിേടക്കു തെന്ന നീ
ബലികഴിക്കുവാൻ കയറിെച്ചന്നു. 8 കതകിനും കട്ടിളയ്ക്കും പുറകിൽ
നീ നിെന്റ അടയാളം വച്ച , നീ എെന്നവിട്ട െചന്നു മറ്റ ള്ളവർക്ക്
നിെന്നത്തെന്ന നഗ്നയാക്കി കയറി നിെന്റ കിടക്ക വിസ്താരമാക്കി
അവരുമായി ഉടമ്പടിെചയ്തു അവരുെട കിടക്ക െകാതിച്ച ആംഗ്യം
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 9 നീ ൈതലവുംെകാണ്ടു േമാേലക്ക് എന്ന് േപരുള്ള
വി്രഗഹത്തിെന്റ*അടുക്കൽ െചന്നു, നിെന്റ പരിമളവർഗ്ഗം ധാരാളം െചലവ്
െചയ്തു, നിെന്റ ദൂതന്മാെര ദൂരത്തയച്ച പാതാളേത്താളം ഇറങ്ങിെച്ചന്നു.
10 വഴിയുെട ദൂരംെകാണ്ടു നീ തളർന്നുേപായിട്ട ം ‘അത് നിഷ്ഫലം’ എന്നു
നീ പറഞ്ഞില്ല; നിെന്റ ൈകവശം നീ ജീവശക്തി കണ്ടതുെകാണ്ട് നിനക്ക്
ക്ഷീണം േതാന്നിയില്ല. 11 കപടം കാണിക്കുവാനും എെന്ന ഓർക്കുകേയാ
കൂട്ടാക്കുകേയാ െചയ്യാതിരിക്കുവാനും നീ ആെരയാകുന്നു ശങ്കിച്ച
ഭയെപ്പട്ടത?് ഞാൻ ബഹുകാലം മിണ്ടാെത ഇരുന്നിട്ടല്ലേയാ നീ എെന്ന
ഭയെപ്പടാതിരിക്കുന്നത?് 12 നിെന്റ നീതി ഞാൻ െവളിച്ചത്താക്കും; നിെന്റ
്രപവൃത്തികേളാ നിനക്ക് ്രപേയാജനമാകുകയില്ല. 13 നീ നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ
നിെന്റ വി്രഗഹസമൂഹം നിെന്ന രക്ഷിക്കെട്ട; എന്നാൽ അവെയ മുഴുവനും
കാറ്റ പാറ്റിെക്കാണ്ടുേപാകും; ഒരു ശ്വാസം അവെയ നീക്കിക്കളയും;
എങ്കിലും എെന്ന ആ്രശയിക്കുന്നവൻ േദശെത്ത അവകാശമാക്കി
എെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതെത്ത ൈകവശമാക്കും”. 14 “നികത്തുവിൻ,
നികത്തുവിൻ, വഴി ഒരുക്കുവിൻ; എെന്റ ജനത്തിെന്റ വഴിയിൽനിന്ന്
ഇടർച്ച നീക്കിക്കളയുവിൻ” എന്ന് അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
15 ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവനും ശാശ്വതവാസിയും പരിശുദ്ധൻ
എന്നു നാമമുള്ളവനുമായവൻ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
ഉന്നതനും പരിശുദ്ധനുമായി വസിക്കുന്നു; താഴ്മയുള്ളവരുെട മനസ്സിനും
മനസ്താപമുള്ളവരുെട ഹൃദയത്തിനും ൈചതന്യം† വരുത്തുവാൻ
മനസ്താപവും മേനാവിനയവുമുള്ളവേരാടു കൂടിയും വസിക്കുന്നു.
16ഞാൻ എേന്നക്കും വാദിക്കുകയില്ല; എല്ലായ്േപാഴും േകാപിക്കുകയുമില്ല;
അെല്ലങ്കിൽഅവരുെടആത്മാവുംഞാൻസൃഷ്ടിച്ചിട്ട ള്ള േദഹികള ംഎെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു ക്ഷയിച്ച േപാകുമേല്ലാ. 17 അവരുെട അത്യാ്രഗഹത്തിെന്റ

* 57. 9 േമാേലക്ക് എന്ന് േപരുള്ളവി്രഗഹത്തിെന്റ േമാേലക്ക് എന്ന രാജാവിെന്റഅടുക്കല ് † 57.
15 ൈചതന്യം നവീകരണംഎന്നുമാകാം.
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അകൃത്യംനിമിത്തംഞാൻേകാപിച്ച്അവെരഅടിച്ച ;ഞാൻേകാപിച്ച മുഖം
മറച്ച ; എന്നാൽ അവർ തിരിഞ്ഞ് അവർക്ക് േതാന്നിയ വഴിയിൽ നടന്നു.
18ഞാൻഅവരുെടവഴികെളകണ്ടിരിക്കുന്നു;ഞാൻഅവെരസൗഖ്യമാക്കും;
ഞാൻ അവെര നടത്തി അവർക്ക,് അവരുെട ദുഃഖിതന്മാർക്കു തെന്ന,
വീണ്ടും ആശ്വാസം വരുത്തും. 19ഞാൻ അധരങ്ങള െട ഫലം സൃഷ്ടിക്കും;
ദൂരസ്ഥനും സമീപസ്ഥനും സമാധാനം,സമാധാനം”എന്നും “ഞാൻഅവെര
സൗഖ്യമാക്കും” എന്നും യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 20 ദുഷ്ടന്മാേരാ,
കലങ്ങിമറിയുന്ന കടൽേപാെലയാകുന്നു; അതിന് അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല; അതിെല െവള്ളം േചറും െചളിയും േമേലാട്ട തള്ളന്നു.
21 “ദുഷ്ടന്മാർക്കുസമാധാനമില്ല”എന്ന്എെന്റൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

58
1ഉറെക്കവിളിക്കുക;അടങ്ങിയിരിക്കരുത;്കാഹളംേപാെല നിെന്റശബ്ദം
ഉയർത്തി, എെന്റ ജനത്തിന് അവരുെട ലംഘനെത്തയും യാേക്കാബ്
ഗൃഹത്തിന് അവരുെട പാപങ്ങെളയും അറിയിക്കുക. 2 എങ്കിലും
അവർ എെന്ന ദിനം്രപതി അേന്വഷിച്ച് എെന്റ വഴികെള അറിയുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു; നീതി ്രപവർത്തിക്കുകയും അവരുെട ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായം ഉേപക്ഷിക്കാെതയിരിക്കുകയും െചയ്ത ഒരു ജനതെയേപ്പാെല
അവർ നീതിയുള്ള വിധികെള എേന്നാട് േചാദിച്ച ൈദവേത്താടു
അടുക്കുവാൻ വാഞ്ഛിക്കുന്നു. 3 “ഞങ്ങൾ േനാമ്പു േനാല്ക്കുന്നതു
നീ േനാക്കാെതയിരിക്കുന്നെതന്ത?് ഞങ്ങൾ ആത്മതപനം െചയ്യന്നതു
നീ അറിയാതിരിക്കുന്നെതന്ത?്” “ഇതാ, നിങ്ങൾ േനാമ്പു േനാക്കുന്ന
ദിവസത്തിൽ തെന്ന നിങ്ങള െട കാര്യാദികെള േനാക്കുകയും നിങ്ങള െട
എല്ലാ േവലക്കാെരയുംെകാണ്ട് അദ്ധ്വാനിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 4 നിങ്ങൾ
വിവാദത്തിനും കലഹത്തിനും ്രകൂരമുഷ്ടിെകാണ്ട് അടിേക്കണ്ടതിനും
േനാമ്പു േനാല്ക്കുന്നു; നിങ്ങള െട ്രപാർത്ഥന ഉയരത്തിൽ േകൾക്കുവാൻ
തക്കവിധമല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് േനാമ്പു േനാല്ക്കുന്നത.് 5എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള
േനാമ്പും മനുഷ്യൻ ആത്മതപനം െചയ്യന്ന ദിവസവും ഇങ്ങെനയുള്ളേതാ?
തലെയ േവഴെത്തേപ്പാെല* കുനിയിക്കുക, ചാക്കുതുണിയും ചാരവും
വിരിച്ച കിടക്കുക, ഇതാകുന്നുേവാ ഉപവാസം? ഇതിേനാ നീ
േനാെമ്പന്നും യേഹാവയ്ക്കു ്രപസാദമുള്ള ദിവസെമന്നും േപര് പറയുന്നത?്
6 അന്യായബന്ധനങ്ങെള അഴിക്കുക; നുകത്തിെന്റ അമിക്കയറുകെള
അഴിക്കുക; പീഡിതെര സ്വത്രന്തരായി വിട്ടയയ്ക്കുക; എല്ലാ നുകെത്തയും
തകർക്കുക; ഇതല്ലേയാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം? 7 വിശപ്പ ള്ളവനു
നിെന്റ അപ്പം നുറുക്കിെക്കാടുക്കുന്നതും അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന സാധുക്കെള
നിെന്റ വീട്ടിൽ േചർത്തുെകാള്ളന്നതും നഗ്നെന കണ്ടാൽ അവെന
ഉടുപ്പിക്കുന്നതും നിെന്റ മാംസരക്തങ്ങളായിരിക്കുന്നവർക്കു നിെന്നത്തെന്ന
മറയ്ക്കാെതയിരിക്കുന്നതും അല്ലേയാ? 8 അേപ്പാൾ നിെന്റ െവളിച്ചം
ഉഷസ്സ േപാെല ്രപകാശിക്കും; നിെന്റ മുറിവുകൾക്കു േവഗത്തിൽ
െപാറുതിവരും†; നിെന്റ നീതി നിനക്ക് മുമ്പായി നടക്കും; യേഹാവയുെട
മഹത്ത്വം നിെന്റ പിൻപട ആയിരിക്കും. 9 അേപ്പാൾ നീ വിളിക്കും;
യേഹാവ ഉത്തരം അരുള ം; നീ നിലവിളിക്കും, ‘ഞാൻ വരുന്നു’ എന്ന്
അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്യ ം; നുകവും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതും വഷളത്തം
* 58. 5 േവഴെത്തേപ്പാെല ഒരുതരം വലിയപുല്ല.് † 58. 8 െപാറുതിവരുംസൗഖ്യം വരും.
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സംസാരിക്കുന്നതും നീ നിെന്റ നടുവിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുകയും
10 വിശപ്പ ള്ളവേനാടു നീ താത്പര്യം കാണിക്കുകയും കഷ്ടത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവന് തൃപ്തി വരുത്തുകയും െചയ്യ െമങ്കിൽ നിെന്റ ്രപകാശം
ഇരുളിൽ ഉദിക്കും; നിെന്റ അന്ധകാരം നട്ട ച്ചേപാെലയാകും. 11 യേഹാവ
നിെന്ന എല്ലായ്േപാഴും നടത്തുകയും വരണ്ടനിലത്തിലും നിെന്റ വിശപ്പ്
അടക്കി, നിെന്റ അസ്ഥികെള ബലെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം; നീ നനവുള്ള
േതാട്ടംേപാെലയും െവള്ളം വറ്റിേപ്പാകാത്ത നീരുറവുേപാെലയും ആകും.
12 നിെന്റ സന്തതി പുരാതനശൂന്യങ്ങെള പണിയും; തലമുറതലമുറയായി
കിടക്കുന്നഅടിസ്ഥാനങ്ങെള നീ െകട്ടിെപ്പാക്കും; േകടുതീർക്കുന്നവെനന്നും
പാർക്കുവാൻ തക്കവിധം പാതകെള യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്നവെനന്നും
നിനക്ക് േപര് പറയും. 13 നീ എെന്റ വിശുദ്ധദിവസത്തിൽ നിെന്റ
കാര്യാദികൾ േനാക്കാെത ശബ്ബത്തിൽ നിെന്റ കാൽ അടക്കിവച്ച ,
ശബ്ബത്തിെന ഒരു സേന്താഷം എന്നും യേഹാവയുെട വിശുദ്ധദിവസെത്ത
ബഹുമാനേയാഗ്യം എന്നും പറയുകയും നിെന്റ േവലയ്ക്കു േപാവുകേയാ
നിെന്റ കാര്യാദികെള േനാക്കുകേയാ വ്യർത്ഥസംസാരത്തിൽ േനരം
േപാക്കുകേയാ െചയ്യാെതഅതിെനബഹുമാനിക്കുകയും െചയ്യ െമങ്കിൽ,നീ
യേഹാവയിൽ ്രപേമാദിക്കും‡; 14ഞാൻ നിെന്ന േദശത്തിെല ഉന്നതങ്ങളിൽ
വാഹനേമറി ഓടുമാറാക്കുകയും നിെന്റ പിതാവായ യാേക്കാബിെന്റ
അവകാശംെകാണ്ടു നിെന്ന േപാഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം;” യേഹാവയുെട
വായല്ലേയാഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത.്
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1 രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവിധം യേഹാവയുെട ൈക കുറുകീട്ടില്ല;
േകൾക്കുവാൻ കഴിയാത്തവിധം അവെന്റ െചവി മന്ദമായിട്ട മില്ല.
2 നിങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾ അേ്രത നിങ്ങെളയും നിങ്ങള െട
ൈദവെത്തയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത;് നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ
അേ്രത അവൻ േകൾക്കാത്തവിധം അവെന്റ മുഖെത്ത നിങ്ങൾക്ക്
മറയ്ക്കുമാറാക്കിയത.് 3 നിങ്ങള െട ൈകകൾ രക്തംെകാണ്ടും
നിങ്ങള െട വിരലുകൾഅകൃത്യംെകാണ്ടും മലിനമായിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട
അധരങ്ങൾ േഭാഷ്ക് സംസാരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട നാവ് നീതിേകട്
ജപിക്കുന്നു*. 4 ഒരുത്തനും നീതിേയാെട വ്യവഹരിക്കുന്നില്ല; ഒരുത്തനും
സത്യേത്താെട ്രപതിവാദിക്കുന്നില്ല; അവർ വ്യാജത്തിൽ ആ്രശയിച്ച
േഭാഷ്ക് സംസാരിക്കുന്നു; അവർ തിന്മെയ ഗർഭംധരിച്ച നീതിേകടിെന
്രപസവിക്കുന്നു. 5അവർ അണലിമുട്ടയ്ക്ക് അടയിരിക്കുകയും ചിലന്തിവല
െനയ്യ കയും െചയ്യന്നു;ആമുട്ട തിന്നുന്നവൻമരിക്കും; െപാട്ടിച്ചാൽഅണലി
പുറത്തുവരുന്നു. 6 അവർ െനയ്തതു വസ്്രതത്തിനു െകാള്ള കയില്ല;
അവരുെട പണി അവർക്ക് പുതപ്പാവുകയും ഇല്ല; അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ
നീതിെകട്ട ്രപവൃത്തികൾ; അ്രകമ്രപവൃത്തികൾ അവരുെട ൈകക്കൽ
ഉണ്ട.് 7 അവരുെട കാൽ േദാഷത്തിനായി ഓടുന്നു; കുറ്റമില്ലാത്ത
രക്തം ചിന്തുവാൻ അവർ തിടുക്കെപ്പടുന്നു; അവരുെട നിരൂപണങ്ങൾ
അന്യായനിരൂപണങ്ങൾ ആകുന്നു; ശൂന്യവും നാശവും അവരുെട
പാതകളിൽ ഉണ്ട.് 8സമാധാനത്തിെന്റ വഴി അവർഅറിയുന്നില്ല;അവരുെട

‡ 58. 13 ്രപേമാദിക്കുംആനന്ദിക്കും. * 59. 3 ജപിക്കുന്നുആവര് ത്തിച്ച െചാല്ല ക,പിറുപിറുക്കുക,
പതുെക്കപറയുകഎന്നുംഅർത്ഥം ഉണ്ട.്
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നടപ്പിൽ ന്യായവും ഇല്ല; അവർ അവർക്കായി വളഞ്ഞ പാതകെള
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു; അവയിൽ നടക്കുന്നവെനാരുത്തനും സമാധാനം
അറിയുകയില്ല.

9അതുെകാണ്ട് ന്യായം ഞങ്ങേളാട് അകന്നു ദൂെരയായിരിക്കുന്നു; നീതി
ഞങ്ങേളാട് എത്തിെക്കാള്ളന്നതുമില്ല; ഞങ്ങൾ ്രപകാശത്തിനായിട്ട
കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ ഇതാ, ഇരുട്ട;് െവളിച്ചത്തിനായിട്ട കാത്തിരുന്നു;
എന്നാൽ ഇതാ അന്ധകാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നു. 10 ഞങ്ങൾ
കുരുടന്മാെരേപ്പാെല ഭിത്തി തപ്പിനടക്കുന്നു; കണ്ണില്ലാത്തവെരേപ്പാെല
തപ്പിത്തടഞ്ഞു നടക്കുന്നു; സന്ധ്യാസമയത്ത് എന്നേപാെല ഞങ്ങൾ
നട്ട ച്ചയ്ക്ക് ഇടറുന്നു; ശക്തരയവരുെട† മദ്ധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ
മരിച്ചവെരേപ്പാെല ആകുന്നു. 11ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കരടികെളേപ്പാെല
അലറുന്നു; ്രപാവുകെളേപ്പാെല ഏറ്റവും കുറുകുന്നു; ഞങ്ങൾ
ന്യായത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഒട്ട മില്ല; രക്ഷക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ അത് ഞങ്ങേളാട് അകന്നിരിക്കുന്നു.
12 ഞങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങൾ നിെന്റ മുമ്പാെക െപരുകിയിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി സാക്ഷീകരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു േബാദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു‡;
ഞങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങെള ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. 13അതി്രകമം െചയ്തു
യേഹാവെയ നിേഷധിക്കുക, ഞങ്ങള െട ൈദവെത്ത വിട്ട മാറുക,
പീഡനവും മത്സരവും സംസാരിക്കുക, വ്യാജവാക്കുകെള ഗർഭംധരിച്ച
ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് ഉച്ചരിക്കുകഎന്നിവ തെന്ന. 14അങ്ങെനന്യായം പിന്മാറി
നീതിഅകന്നുനില്ക്കുന്നു;സത്യം വീഥിയിൽ ഇടറുന്നു; േനരിനു കടക്കുവാൻ
കഴിയുന്നതുമില്ല. 15 സത്യം കാണാെതയായി; േദാഷം വിട്ടകലുന്നവൻ
കവർച്ചയായി ഭവിക്കുന്നു;യേഹാവഅത് കണ്ടിട്ട് ന്യായം ഇല്ലായ്കനിമിത്തം
അവിടുേത്തക്കുഅനിഷ്ടം േതാന്നുന്നു. 16ആരും ഇെല്ലന്ന്അവിടുന്ന് കണ്ടു
പക്ഷവാദംെചയ്യ വാൻആരുംഇല്ലായ്കയാൽആശ്ചര്യെപ്പട്ട ;അതുെകാണ്ട്
അവിടുെത്ത ഭുജം തെന്ന അവിടുേത്തക്കു രക്ഷവരുത്തി, അവെന്റ നീതി
അവെന താങ്ങി. 17അവൻ നീതി ഒരു കവചംേപാെല ധരിച്ച രക്ഷ എന്ന
പടെത്താപ്പി തലയിൽ ഇട്ട ; അവൻ ്രപതികാരവസ്്രതങ്ങൾ ഉടുത്തു,
തീക്ഷ്ണത ഒരു േമലങ്കിേപാെല പുതച്ച . 18അവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്കു
തക്കവിധം അവിടുന്ന് പകരം െചയ്യ ം; അവിടുെത്ത ൈവരികൾക്കു
േ്രകാധവും അവിടുെത്ത ശ്രതുക്കൾക്കു ്രപതികാരവും തെന്ന;
ദ്വീപുവാസികേളാട് അവൻ പകരംവീട്ട ം. 19അങ്ങെന അവർ പടിഞ്ഞാറ്
യേഹാവയുെട നാമെത്തയും കിഴക്ക് അവിടുെത്ത മഹത്ത്വെത്തയും
ഭയെപ്പടും; െകട്ടിനിന്നതും യേഹാവയുെട ശ്വാസം അവര് െക്കതിെര ഒരു
െകാടി ഉയര ്ത്തും§. 20 എന്നാൽ “സീേയാനും യാേക്കാബിൽ അതി്രകമം
വിട്ട തിരിയുന്നവർക്കും അവൻ വീെണ്ടടുപ്പ കാരനായി വരും” എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 21 “ഞാൻ അവേരാടു െചയ്തിരിക്കുന്ന
നിയമം ഇതാകുന്നു” എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിെന്റേമലുള്ള
എെന്റആത്മാവും നിെന്റ വായിൽ ഞാൻ തന്ന എെന്റ വചനങ്ങള ം നിെന്റ
വായിൽനിന്നും നിെന്റ സന്തതിയുെട വായിൽനിന്നും നിെന്റ സന്തതിയുെട

† 59. 10 ശക്തരയവരുെട ശൂന്യമാക്കെപ്പട്ടവരുെട ‡ 59. 12 ഞങ്ങൾക്കു േബാദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു
ഞങ്ങേളാെടാപ്പമുണ്ട.് § 59. 19 അവര ്െക്കതിെരഒരു െകാടി ഉയര ്ത്തുംതള്ളിപ്പായിക്കുന്നതുമായ
ഒരു നദിേപാെലഅവിടുന്ന് വരും
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സന്തതിയുെട വായിൽനിന്നും ഇന്നുമുതൽ ഒരുനാള ം വിട്ട േപാകുകയില്ല”
എന്നുയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

60
1 “എഴുേന്നറ്റ ്രപകാശിക്കുക; നിെന്റ ്രപകാശം വന്നിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട േതജസ്സ ം നിെന്റേമൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 അന്ധകാരം
ഭൂമിെയയും കൂരിരുട്ട് ജനതകെളയും മൂടുന്നു; നിെന്റേമേലാ യേഹാവ
ഉദിക്കും; അവിടുെത്ത േതജസ്സ ം നിെന്റേമൽ ്രപത്യക്ഷമാകും. 3 ജാതികൾ
നിെന്റ ്രപകാശത്തിേലക്കും രാജാക്കന്മാർ നിെന്റ ഉദയേശാഭയിേലക്കും
വരും. 4 നീ തലെപാക്കി ചുറ്റ ം േനാക്കുക; അവർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച കൂടി
നിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നു; നിെന്റ പു്രതന്മാർ ദൂരത്തുനിന്ന് വരും; നിെന്റ
പു്രതിമാെര എളിയിൽ വഹിച്ച െകാണ്ടു വരും. 5 അേപ്പാൾ നീ കണ്ടു
േശാഭിക്കും; നിെന്റ ഹൃദയം പിടച്ച വികസിക്കും; സമു്രദത്തിെന്റ ധനം
നിെന്റ അടുക്കൽ േചരും; ജാതികള െട സമ്പത്ത് നിെന്റ അടുക്കൽ വരും.
6 ഒട്ടകങ്ങള െട കൂട്ടവും മിദ്യാനിെലയും ഏഫയിെലയും ചിെറ്റാട്ടകങ്ങള ം*
നിെന്ന മൂടും; േശബയിൽ നിന്ന് അവർ എല്ലാവരും വരും; െപാന്നും
കുന്തുരുക്കവും അവർ െകാണ്ടുവന്നു യേഹാവയുെട സ്തുതിെയ
േഘാഷിക്കും. 7 േകദാരിെല ആടുകൾ എല്ലാം നിെന്റ അടുക്കൽ
ഒന്നിച്ച കൂടും; െനബാേയാത്തിെല മുട്ടാടുകൾ നിനക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്യ ം;
അവ ്രപസാദമുള്ളയാഗമായി എെന്റ പീഠത്തിേന്മൽവരും;അങ്ങെനഞാൻ
എെന്റ മഹത്ത്വമുള്ള ആലയെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും 8 േമഘംേപാെലയും
അവരുെട കിളിവാതിലുകളിേലക്കു† ്രപാവുകെളേപ്പാെലയും പറന്നുവരുന്ന
ഇവർ ആര്? 9 ദൂരത്തുനിന്ന് നിെന്റ മക്കെള അവരുെട െപാന്നും
െവള്ളിയുമായി നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിനും അവിടുന്ന്
നിെന്ന മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുകെകാണ്ടു യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധ
ൈദവത്തിനും െകാണ്ടുവേരണ്ടതിനു ദ്വീപുവാസികള ം തർശീശ് കപ്പലുകൾ
ഒന്നാമതായും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. 10അന്യജാതിക്കാർ നിെന്റ
മതിലുകെള പണിയും; അവരുെട രാജാക്കന്മാർ നിനക്ക് ശു്രശൂഷ
െചയ്യ ം; എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ ഞാൻ നിെന്ന അടിച്ച ; എങ്കിലും എെന്റ
്രപീതിയിൽ എനിക്ക് നിേന്നാട് കരുണ േതാന്നും. 11ജാതികള െട സമ്പത്തും
യാ്രതാസംഘത്തിൽ അവരുെട രാജാക്കന്മാെരയും നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിനു നിെന്റ വാതിലുകൾ രാവും പകലും അടക്കെപ്പടാെത
എല്ലായ്േപാഴും തുറന്നിരിക്കും. 12നിെന്ന േസവിക്കാത്തജനതയും രാജ്യവും
നശിച്ച േപാകും; ആ ജനതകൾ അേശഷം ശൂന്യമായിേപ്പാകും. 13എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരമുള്ള സ്ഥലത്തിനു ഭംഗിവരുത്തുവാനായി െലബാേനാെന്റ
മഹത്ത്വവുംസരളവൃക്ഷവുംപയിനുംപുന്നയുംഒരുേപാെലനിെന്റഅടുക്കൽ
വരും;അങ്ങെനഞാൻഎെന്റപാദസ്ഥാനെത്തമഹത്ത്വീകരിക്കും. 14നിെന്ന
േക്ലശിപ്പിച്ചവരുെട പു്രതന്മാർ നിെന്റ അടുക്കൽ വണങ്ങിെക്കാണ്ടു വരും;
നിെന്ന നിന്ദിച്ചവെരല്ലാം നിെന്റ കാൽ പിടിച്ച നമസ്കരിക്കും;അവർ നിെന്ന
യേഹാവയുെട നഗരം എന്നും യി്രസാേയലിൻ പരിശുദ്ധെന്റ സീേയാൻ
എന്നും വിളിക്കും. 15 ആരും കടന്നുേപാകാത്തവിധം നീ നിർജ്ജനവും

* 60. 6 ചിെറ്റാട്ടകങ്ങള ം ഒട്ടകങ്ങള െട വർഗ്ഗത്തിെല െചറിയ തരം ഒട്ടകങ്ങൾ. † 60.
8 കിളിവാതിലുകളിേലക്കു വീടിന ്െറ ഭിത്തിയില ് കുെറ ഉയരത്തില് വയ്ക്കുന്ന െചറുവാതില ്
(കിളികള ്ക്കുമാ്രതംകടക്കത്തക്കവിധത്തിലുള്ള) െചറു ജനല് .
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േദ്വഷവിഷയവും ആയിരുന്നതിനു പകരം ഞാൻ നിെന്ന നിത്യമാഹാത്മ്യവും
തലമുറതലമുറയായുള്ളആനന്ദവും ആക്കിത്തീർക്കും. 16നീ ജാതികള െട
പാല് കുടിക്കും; രാജാക്കന്മാരുെട മുല കുടിക്കും; യേഹാവയായ ഞാൻ
നിെന്റ രക്ഷകൻഎന്നും യാേക്കാബിെന്റ വല്ലഭൻ നിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ
എന്നും നീ അറിയും. 17ഞാൻ താ്രമത്തിനു പകരം സ്വർണ്ണം വരുത്തും;
ഇരിമ്പിനു പകരം െവള്ളിയും മരത്തിനു പകരം താ്രമവും കല്ലിനു പകരം
ഇരിമ്പും വരുത്തും;ഞാൻ സമാധാനെത്ത നിനക്ക് നായകന്മാരും നീതിെയ
നിനക്ക്അധിപതിമാരുംആക്കും. 18ഇനി നിെന്റ േദശത്തുഅ്രകമവും നിെന്റ
അതിരിനകത്തു ശൂന്യവും നാശവും േകൾക്കുകയില്ല; നിെന്റ മതിലുകൾക്കു
രക്ഷഎന്നുംനിെന്റവാതിലുകൾക്കുസ്തുതിഎന്നുംനീ േപര് പറയും. 19ഇനി
പകൽേനരത്ത് നിെന്റ െവളിച്ചം സൂര്യനല്ല; നിനക്ക് നിലാെവട്ടം തരുന്നത്
ച്രന്ദനുമല്ല; യേഹാവ നിനക്ക് നിത്യ്രപകാശവും നിെന്റ ൈദവം നിെന്റ
േതജസ്സ ം ആകുന്നു. 20 നിെന്റ സൂര്യൻ ഇനി അസ്തമിക്കുകയില്ല; നിെന്റ
ച്രന്ദൻ മറഞ്ഞുേപാവുകയുമില്ല; യേഹാവ നിെന്റ നിത്യ്രപകാശമായിരിക്കും;
നിെന്റ ദുഃഖകാലം തീർന്നുേപാകും. 21 നിെന്റ ജനെമല്ലാം നീതിമാന്മാരാകും;
ഞാൻ മഹത്ത്വെപ്പേടണ്ടതിനു എെന്റ നടുതലയുെട‡ മുളയും എെന്റ
ൈകകള െട ്രപവൃത്തിയും ആയിട്ട് അവർ േദശെത്ത സദാകാലേത്തക്കും
ൈകവശമാക്കും. 22കുറഞ്ഞവൻആയിരവും െചറിയവൻ മഹാജനതയും
ആയിത്തീരും; യേഹാവയായഞാൻ തക്കസമയത്ത്അതിെന േവഗത്തിൽ
നിവർത്തിക്കും”.

61
1 എളിയവേരാടു സദ്വർത്തമാനം േഘാഷിക്കുവാൻ യേഹാവ എെന്ന
അഭിേഷകം െചയ്തിരിക്കുകെകാണ്ടു യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
ആത്മാവ് എെന്റ േമൽ ഇരിക്കുന്നു; ഹൃദയം തകർന്നവെര
മുറിവുെകട്ട വാനും തടവുകാർക്കു വിടുതലും ബദ്ധന്മാർക്കു സ്വാത്രന്ത്യവും
അറിയിക്കുവാനും 2യേഹാവയുെട ്രപസാദവർഷവുംനമ്മുെടൈദവത്തിെന്റ
്രപതികാരദിവസവും ്രപസിദ്ധമാക്കുവാനും ദുഃഖിതന്മാെരെയല്ലാം
ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും 3സീേയാനിെല ദുഃഖിതന്മാർക്കു ചാരത്തിനു പകരം
അലങ്കാരമാലയും ദുഃഖത്തിനു പകരം ആനന്ദൈതലവും വിഷാദമനസ്സിനു
പകരം സ്തുതി എന്ന േമലാടയും െകാടുക്കുവാനും അവൻ എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ മഹത്ത്വീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് അവർക്ക്
നീതിവൃക്ഷങ്ങൾഎന്നും യേഹാവയുെട നടുതലഎന്നും േപരാകും. 4അവർ
പുരാതനശൂന്യങ്ങെള പണിയുകയും പൂർവ്വന്മാരുെട നിർജ്ജനസ്ഥലങ്ങെള
നന്നാക്കുകയുംതലമുറതലമുറയായിനിർജ്ജനമായിരുന്നശൂന്യനഗരങ്ങെള
േകട് േപാക്കുകയും െചയ്യ ം. 5 അന്യജാതിക്കാർ നിന്നു നിങ്ങള െട
ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങെള േമയ്ക്കും; പരേദശക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ഉഴവുകാരും
മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാരും* ആയിരിക്കും. 6 നിങ്ങേളാ യേഹാവയുെട
പുേരാഹിതന്മാർ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും; നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷകന്മാർ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് േപരാകും; നിങ്ങൾ ജാതികള െട
സമ്പത്ത് അനുഭവിച്ച , അവരുെട മഹത്ത്വത്തിനു അവകാശികൾ
ആയിത്തീരും. 7 നാണത്തിനു പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിയായി ്രപതിഫലം
‡ 60. 21 നടുതലയുെട വള്ളിതല മുറിച്ച നടുേമ്പാൾ ചുവടും മണ്ടയും എടുക്കാറില്ല നടുഭാഗമാണ്
എടുക്കാറുള്ളത് അതാണ് നടുതല. * 61. 5 മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാരും മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ
പണിെയടുക്കുന്നവർ.
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കിട്ട ം; ലജ്ജയ്ക്കു പകരം അവർ അവരുെട ഓഹരിയിൽ സേന്താഷിക്കും;
അങ്ങെന അവർ അവരുെട േദശത്ത് ഇരട്ടി അവകാശം ്രപാപിക്കും;
നിത്യാനന്ദം അവർക്ക് ഉണ്ടാകും. 8 “യേഹാവയായ ഞാൻ ന്യായെത്ത
ഇഷ്ടെപ്പടുകയും അന്യായമായ കവർച്ചെയയും അകൃത്യെത്തയും†
െവറുക്കുകയും െചയ്യന്നു;ഞാൻ വിശ്വസ്തതേയാെട അവർക്ക് ്രപതിഫലം
െകാടുത്ത് അവേരാടു ഒരു ശാശ്വതനിയമം െചയ്യ ം. 9 ജാതികള െട
ഇടയിൽ അവരുെട പിൻതലമുറെയയും വംശങ്ങള െട മദ്ധ്യത്തിൽ
അവരുെട സന്തതിെയയും അറിയും; അവെര കാണുന്നവർ എല്ലാവരും
അവെര യേഹാവ അനു്രഗഹിച്ച സന്തതി എന്ന് അറിയും”. 10 ഞാൻ
യേഹാവയിൽ ഏറ്റവും ആനന്ദിക്കും; എെന്റ ഉള്ളം എെന്റ ൈദവത്തിൽ
േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും; മണവാളൻ തലപ്പാവ് അണിയുന്നതുേപാെലയും
മണവാട്ടി ആഭരണങ്ങളാൽ സ്വയം അലങ്കരിക്കുന്നതുേപാെലയും അവൻ
എെന്നരക്ഷാവസ്്രതംധരിപ്പിച്ച നീതിഎന്നഅങ്കിഇടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. 11ഭൂമി
ൈതകെള മുളപ്പിക്കുന്നതുേപാെലയും േതാട്ടം അതിൽ വിതച്ച വിത്തിെന
കിളിർപ്പിക്കുന്നതുേപാെലയും യേഹാവയായ കർത്താവ് സകലജനതകള ം
കാൺെകനീതിെയയുംസ്തുതിെയയും മുളപ്പിക്കും.
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1സീേയാെന്രപതിഞാൻ മിണ്ടാെത ഇരിക്കുകയില്ല, െയരൂശേലമിെന്രപതി
ഞാൻ അടങ്ങിയിരിക്കുകയുമില്ല; അതിെന്റ നീതി ്രപകാശംേപാെലയും
അതിെന്റ രക്ഷ, കത്തുന്ന വിളക്കുേപാെലയും വിളങ്ങിവരുേവാളം
തെന്ന. 2 ജാതികൾ നിെന്റ നീതിെയയും സകലരാജാക്കന്മാരും നിെന്റ
മഹത്ത്വെത്തയും കാണും; യേഹാവയുെട വായ് കല്പിക്കുന്ന പുതിയ
േപര് നിനക്ക് വിളിക്കെപ്പടും. 3 യേഹാവയുെട കയ്യിൽ നീ ഭംഗിയുള്ള
കിരീടവും നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ കയ്യിൽ രാജമുടിയും* ആയിരിക്കും.
4 നിെന്ന ഇനി അസൂബാ എന്നു വിളിക്കുകയില്ല; നിെന്റ േദശെത്ത
െശമാമാ എന്നു പറയുകയുമില്ല; നിനക്ക് െഹഫ്സീബാ† എന്നും നിെന്റ
േദശത്തിന് െബയൂലാ‡ എന്നും േപര് ആകും; യേഹാവയ്ക്കു നിേന്നാട്
്രപിയമുണ്ടേല്ലാ; നിെന്റ േദശത്തിന് വിവാഹം കഴിയും. 5 യൗവനക്കാരൻ
കന്യകെയ വിവാഹം െചയ്യന്നതുേപാെല നിെന്റ പു്രതന്മാർ§ നിെന്ന
വിവാഹം െചയ്യ ം; മണവാളൻ മണവാട്ടിയിൽ സേന്താഷിക്കുന്നതുേപാെല
നിെന്റ ൈദവം നിന്നിൽ സേന്താഷിക്കും. 6 െയരൂശേലേമ, ഞാൻ
നിെന്റ മതിലുകളിേന്മൽ കാവല്ക്കാെര ആക്കിയിരിക്കുന്നു; അവർ
രാേവാ പകേലാ ഒരിക്കലും മിണ്ടാെതയിരിക്കുകയില്ല; യേഹാവെയ
ഓർമിപ്പിക്കുന്നവേര, നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിരിക്കരുത.് 7 അവിടുന്ന്
െയരൂശേലമിെന യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുേവാളവും ഭൂമിയിൽ അതിെന
്രപശംസാവിഷയമാക്കുേവാളവും അവിടുേത്തക്കു സ്വസ്ഥത
െകാടുക്കുകയുമരുത.് 8 “ഇനി ഞാൻ നിെന്റ ധാന്യം നിെന്റ ശ്രതുക്കൾക്കു
ആഹാരമായി െകാടുക്കുകയില്ല; നീ അദ്ധ്വാനിച്ച ണ്ടാക്കിയ വീഞ്ഞ്
അന്യജാതിക്കാർ കുടിച്ച കളയുകയുമില്ല” എന്നു യേഹാവ തെന്റ
വലംൈകയും തെന്റ ബലമുള്ള ഭുജവും െതാട്ട സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു.

† 61. 8 അകൃത്യെത്തയും െകാള്ളയടിക്കെപ്പട്ട വസ്തുക്കള ്െക്കാണ്ട്അര ്പ്പിച്ച ദഹനയാഗം * 62.
3 രാജമുടിയും രാജകീയ മകുടവും. † 62. 4 െഹഫ്സീബാഎെന്റസേന്താഷംഅവളില ് ‡ 62. 4
െബയൂലാ നീ വിവാഹിത § 62. 5 പു്രതന്മാർനിെന്റസൃഷ്ടികള് 
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9 “അതിെന േശഖരിച്ചവർതെന്ന അത് ഭക്ഷിച്ച യേഹാവെയ സ്തുതിക്കും;
അതിെന സംഭരിച്ചവർ തെന്ന എെന്റ വിശുദ്ധ്രപാകാരങ്ങളിൽവച്ച് അത്
പാനംെചയ്യ ം”. 10കടക്കുവിൻ; വാതിലുകളിൽകൂടി കടക്കുവിൻ; ജനത്തിനു
വഴി ഒരുക്കുവിൻ; നികത്തുവിൻ; ്രപധാനപാത നികത്തുവിൻ; കല്ല്
െപറുക്കിക്കളയുവിൻ; ജനതകൾക്കായിട്ട് ഒരു െകാടി ഉയർത്തുവിൻ.
11 “ ‘ഇതാ,നിെന്റ രക്ഷവരുന്നു;കൂലിഅവെന്റപക്കലും ്രപതിഫലംഅവെന്റ
ൈകയിലും ഉണ്ട്’ എന്നു സീേയാൻ പു്രതിേയാട് പറയുവിൻ” എന്നിങ്ങെന
യേഹാവ ഭൂമിയുെട അറുതിേയാളം േഘാഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 അവർ
അവെര വിശുദ്ധജനെമന്നും യേഹാവയുെട വിമുക്തന്മാ*ആെരന്നും
വിളിക്കും; നിനേക്കാ അേന്വഷിക്കെപ്പട്ടവൾ† എന്നും ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടാത്ത
നഗരംഎന്നും േപര്ആകും.

63
1 ഏേദാമിൽ നിന്നു, രക്താംബരം ധരിച്ച െകാണ്ടു െബാ്രസയിൽനിന്നു
വരുേന്നാരിവൻ ആര്? വസ്്രതാലംകൃതനായി തെന്റ ശക്തിയുെട
മാഹാത്മ്യത്തിൽ നടെകാള്ള േന്നാരിവൻ ആര്? “നീതിെയ
അരുളിെച്ചയ്യന്നവനും രക്ഷിക്കുവാൻ വല്ലഭനുമായ ഞാൻ തെന്ന”.
2 നിെന്റ ഉടുപ്പ് ചുവന്നിരിക്കുന്നെതന്ത?് നിെന്റ വസ്്രതം മുന്തിരിച്ചക്ക്
ചവിട്ട ന്നവേന്റതുേപാെല ആയിരിക്കുന്നെതന്ത?് 3 “ഞാൻ ഏകനായി
മുന്തിരിച്ചക്ക് ചവിട്ടി; ജനതകളിൽ ആരും എേന്നാടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
എെന്റ േകാപത്തിൽ ഞാൻ അവെര ചവിട്ടി, എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ അവെര
െമതിച്ച കളഞ്ഞു; അവരുെട രക്തം എെന്റ വസ്്രതത്തിൽ െതറിച്ച ;
എെന്റ ഉടുെപ്പല്ലാം മലിനമായിരിക്കുന്നു. 4 ഞാൻ ഒരു ്രപതികാരദിവസം
കരുതിയിരുന്നു; എെന്റ വിമുക്തന്മാരുെട* സംവത്സരം വന്നിരുന്നു.
5ഞാൻ േനാക്കി എങ്കിലും സഹായിക്കുവാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു; ഞാൻ
വിസ്മയിച്ച േനാക്കി എങ്കിലും തുണയ്ക്കുവാൻ ആെരയും കണ്ടില്ല;
അതുെകാണ്ട് എെന്റ ഭുജം തെന്ന എനിക്ക് രക്ഷവരുത്തി; എെന്റ
േ്രകാധം തെന്ന എനിക്ക് തുണനിന്ന.് 6 ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തിൽ
ജനതകെള ചവിട്ടി, എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ അവെര മത്തുപിടിപ്പിച്ച ,
അവരുെട രക്തം ഞാൻ നിലത്തു വീഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു”. 7യേഹാവ നമുക്കു
നല്കിയതുേപാെലഒെക്കയുംഞാൻയേഹാവയുെട ്രപീതിവാത്സല്യെത്തയും
യേഹാവയുെടസ്തുതിെയയുംഅവിടുെത്തകരുണയ്ക്കും മഹാദയയ്ക്കും
ഒത്തവണ്ണം അവിടുന്ന് യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിനു കാണിച്ച വലിയ
നന്മെയയും കീർത്തിക്കും. 8 “അവർ എെന്റ ജനം, കപടം കാണിക്കാത്ത
മക്കൾതെന്ന”എന്നുപറഞ്ഞ്അവിടുന്ന്അവർക്ക് രക്ഷിതാവായിത്തീർന്നു.
9 അവരുെട കഷ്ടതയിൽ എല്ലാം അവിടുന്ന് കഷ്ടെപ്പട്ട ; അവിടുെത്ത
സന്മുഖദൂതൻ† അവെര രക്ഷിച്ച ; തെന്റ സ്േനഹത്തിലും കനിവിലും
അവിടുന്ന് അവെര വീെണ്ടടുത്തു; പുരാതനകാലെത്തല്ലാം അവിടുന്ന്
അവെര ചുമന്നുെകാണ്ടു നടന്നു. 10 എന്നാൽ അവർ മത്സരിച്ച
അവെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന ദുഃഖിപ്പിച്ച ; അതുെകാണ്ട് അവൻ
അവർക്ക് ശ്രതുവായിത്തീർന്നു താൻതെന്ന അവേരാടു യുദ്ധംെചയ്തു.
* 62. 12 വിമുക്തന്മാവീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർ എന്നും ചില വിവർത്തനങ്ങളിൽ കാണാം. † 62.
12 അേന്വഷിക്കെപ്പട്ടവൾ വളെരയധികം സ്േനഹിക്കെപ്പട്ടവള ് * 63. 4 വിമുക്തന്മാരുെട
വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവരുെട എന്നുമാകാം. † 63. 9 സന്മുഖദൂതൻൈദവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന
ദൂതൻ.
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11 അേപ്പാൾ അവെന്റ‡ ജനം േമാെശയുെട കാലമായ പുരാതന കാലം
ഓർത്തു പറഞ്ഞത§്: അവെര തെന്റ ആടുകള െട ഇടയേനാടുകൂടി
സമു്രദത്തിൽനിന്നു കേരറുമാറാക്കിയവൻ എവിെട? അവരുെട ഉള്ളിൽ
തെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന െകാടുത്തവൻഎവിെട? 12തെന്റ മഹത്ത്വമുള്ള
ഭുജംെകാണ്ട് േമാെശയുെട വലംൈകയാൽ അവെര നടത്തിയവൻ
തനിക്കു ഒരു ശാശ്വതനാമം ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിനു അവരുെട മുമ്പിൽ
െവള്ളം വിഭാഗിക്കുകയും 13 അവർ ഇടറാത്തവിധം മരുഭൂമിയിൽ ഒരു
കുതിരെയേപ്പാെല അവെര ആഴങ്ങളിൽകൂടി നടത്തുകയും െചയ്തവൻ
എവിെട? 14 താഴ്വരയിേലക്കു ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ന്ന കന്നുകാലികെളേപ്പാെല
യേഹാവയുെട ആത്മാവ് അവെര വി്രശമിക്കുമാറാക്കി; അങ്ങെന നീ
നിനക്ക് മഹത്ത്വമുള്ള ഒരു നാമം ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിനു നിെന്റ ജനെത്ത
നടത്തി. 15 സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു േനാക്കി, വിശുദ്ധിയും മഹത്ത്വവുമുള്ള
നിെന്റ വാസസ്ഥലത്തുനിന്നു കടാക്ഷിക്കണേമ! നിെന്റ തീക്ഷ്ണതയും
വീര്യ്രപവൃത്തികള ം എവിെട? നിെന്റ മനസ്സലിവും കരുണയും എേന്നാട്
കാണിക്കാത്തവിധം നീ അടക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. 16 നീയല്ലേയാ ഞങ്ങള െട
പിതാവ;് അ്രബാഹാം ഞങ്ങെള അറിയുന്നില്ല; യി്രസാേയൽ ഞങ്ങെള
തിരിച്ചറിയുന്നതുമില്ല*; നീേയാ യേഹാേവ, ഞങ്ങള െട പിതാവാകുന്നു;
യുഗാരംഭംമുതൽ ഞങ്ങള െട വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ എന്നാകുന്നു നിെന്റ
നാമം. 17 യേഹാേവ, നീ ഞങ്ങെള നിെന്റ വഴി വിട്ട െതറ്റ മാറാക്കുന്നതും
നിെന്ന ഭയെപ്പടാത്തവിധം ഞങ്ങള െട ഹൃദയെത്ത കഠിനമാക്കുന്നതും
എന്ത?് നിെന്റ അവകാശേഗാ്രതങ്ങളായ നിെന്റ ദാസന്മാർനിമിത്തം
മടങ്ങിവേരണേമ. 18 നിെന്റ വിശുദ്ധജനത്തിനു അല്പകാലേത്തക്ക് മാ്രതം
ൈകവശമായ േശഷം നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത ഞങ്ങള െട ൈവരികൾ
ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. 19ഞങ്ങൾഇതാ,നീ ഒരിക്കലും ഭരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും നിെന്റ
നാമം വിളിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തവരുംഎന്നേപാെലആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. †
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1 അേയ്യാ, ജനതകൾ തിരുമുമ്പിൽ വിറയ്ക്കത്തക്കവിധം നിെന്റ
നാമെത്ത നിെന്റ എതിരാളികൾക്കു െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ തീയിൽ ചുള്ളി
കത്തുന്നതു േപാെലയും 2 തീെകാണ്ട് െവള്ളം തിളക്കുന്നതുേപാെലയും
മലകൾ നിെന്റ മുമ്പിൽ ഉരുകിേപ്പാകത്തക്കവിധം നീ ആകാശം കീറി
ഇറങ്ങിവെന്നങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു! 3 ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
ഭയങ്കരകാര്യങ്ങൾ നീ ്രപവർത്തിച്ചേപ്പാൾ നീ ഇറങ്ങിവരുകയും മലകൾ
തിരുമുമ്പിൽ ഉരുകിേപ്പാകുകയും െചയ്തുവേല്ലാ. 4 നീയല്ലാെത
ഒരു ൈദവം തെന്ന കാത്തിരിക്കുന്നവനുേവണ്ടി ്രപവർത്തിക്കുന്നതു
പണ്ടുമുതൽ ആരും േകട്ടിട്ടില്ല, ്രഗഹിച്ചിട്ടില്ല, കണ്ണ െകാണ്ട് കണ്ടിട്ട മില്ല.
5 സേന്താഷിച്ച നീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര നീ എതിേരല്ക്കുന്നു; അവർ
നിെന്റ വഴികളിൽ നിെന്ന ഓർക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ പാപംെചയ്തതുെകാണ്ട്
നീ േകാപിച്ച ; ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ബഹുകാലം കഴിച്ച ; ഞങ്ങൾക്കു
‡ 63. 11 അവെന്റ അവന ്അെല്ലങ്കില ്ൈദവം § 63. 11 പുരാതന കാലം ഓർത്തു

പറഞ്ഞത് പുരാതന കാലം മുതല ്േക്കഞങ്ങള ്അങ്ങയുെടതാണ് * 63. 16 തിരിച്ചറിയുന്നതുമില്ല
അംഗീകരിക്കുന്നതുമില്ലഎന്നും ഉണ്ട്. † 63. 19 ഞങ്ങൾഇതാ, നീ ഒരിക്കലും ഭരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും
നിെന്റ നാമം വിളിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തവരും എന്നേപാെല ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പുരാതന
കാലം മുതല ്േക്കനിെന്റതാണ്



െയശയ്യാവ് 64:6 1144 െയശയ്യാവ് 65:9

രക്ഷ ഉണ്ടാകുേമാ? 6 ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അശുദ്ധെനേപ്പാെല
ആയിത്തീർന്നു; ഞങ്ങള െട നീതി്രപവൃത്തികൾ സകലവും കറപുരണ്ട
തുണിേപാെല;ഞങ്ങൾഎല്ലാവരും ഇലേപാെല വാടിേപ്പാകുന്നു;ഞങ്ങള െട
അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങെള കാറ്റ േപാെല പറപ്പിച്ച കളയുന്നു. 7 നിെന്റ
നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവനും നിെന്ന മുറുെക പിടിക്കുവാൻ
ഉത്സാഹിക്കുന്നവനും ആരുമില്ല; നിെന്റ മുഖം ഞങ്ങൾ കാണാത്തവിധം
നീ മറച്ച വച്ച ഞങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾക്കു ഞങ്ങെള ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
8 എന്നാൽ യേഹാേവ, നീ ഞങ്ങള െട പിതാവ;് ഞങ്ങൾ കളിമണ്ണ ം
നീ ഞങ്ങെള മനയുന്നവനും ആകുന്നു; ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിെന്റ
ൈകപ്പണിയാകുന്നു; 9 യേഹാേവ, ഉ്രഗമായി േകാപിക്കരുേത; അകൃത്യം
എേന്നക്കും ഓർക്കരുേത; അേയ്യാ, കടാക്ഷിക്കണേമ; ഞങ്ങൾ
എല്ലാവരും നിെന്റ ജനമല്ലേയാ. 10 നിെന്റ വിശുദ്ധനഗരങ്ങൾ
ഒരു മരുഭൂമിയായിരിക്കുന്നു; സീേയാൻ മരുഭൂമിയും െയരൂശേലം
നിർജ്ജന്രപേദശവുംആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 11ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
നിെന്നസ്തുതിച്ച േപാന്നിരുന്നതായി വിശുദ്ധിയും ഭംഗിയും ഉള്ളഞങ്ങള െട
ആലയം തീയ്ക്ക് ഇരയായിത്തീർന്നു; ഞങ്ങൾക്കു മേനാഹരമായിരുന്ന
സകലവും ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു. 12 യേഹാേവ, നീ ഇതു കണ്ടു
അടങ്ങിയിരിക്കുേമാ? നീ മിണ്ടാെതയിരുന്നു ഞങ്ങെള അതികഠിനമായി
േക്ലശിപ്പിക്കുേമാ?

65
1 “എെന്ന ആ്രഗഹിക്കാത്തവർ എെന്ന അേന്വഷിക്കുവാൻ ഇടയായി;
എെന്ന അേന്വഷിക്കാത്തവർക്ക് എെന്ന കെണ്ടത്തുവാൻ സംഗതിവന്നു;
എെന്റ നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാത്ത ജനതേയാട:് ‘ഇതാ ഞാൻ, ഇതാ
ഞാൻ’ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. 2 സ്വന്ത വിചാരങ്ങെള അനുസരിച്ച്
ആകാത്ത വഴിയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരമുള്ള ജനത്തിങ്കേലക്ക് ഞാൻ
ഇടവിടാെതൈകനീട്ട ന്നു. 3അവർഎെന്റമുഖത്തു േനാക്കിഎല്ലായ്േപാഴും
എെന്ന േകാപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനമായി േതാട്ടങ്ങളിൽ ബലി കഴിക്കുകയും
ഇഷ്ടികേമൽ ധൂപം കാണിക്കുകയും 4 കല്ലറകളിൽ കുത്തിയിരിക്കുകയും
ഗുഹകളിൽ രാ്രതി പാർക്കുകയും പന്നിയിറച്ചി തിന്നുകയും പാ്രതങ്ങളിൽ
അറപ്പായ ചാറു നിറയ്ക്കുകയും ‘മാറി നില്ക്ക; ഇേങ്ങാട്ട് അടുക്കരുത;്
5 ഞാൻ നിെന്നക്കാൾ ശുദ്ധൻ’ എന്നു പറയുകയും െചയ്യന്നു; അവർ
എെന്റ മൂക്കിൽ പുകയും ഇടവിടാെത കത്തുന്ന തീയും ആകുന്നു. 6അത്
എെന്റ മുമ്പാെക എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ പകരം വീട്ടിയിട്ടല്ലാെത
അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല; അവരുെട മാർവ്വിടത്തിേലക്ക് തെന്ന ഞാൻ
പകരംവീട്ട ം. 7 നിങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾക്കും മലകളിേന്മൽ ധൂപം
കാട്ട കയും കുന്നുകളിേന്മൽ എെന്ന ദുഷിക്കുകയും െചയ്തിട്ട ള്ള
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യങ്ങൾക്കും കൂെട പകരംവീട്ട ം;
ഞാൻ അവരുെട മുൻകാല്രപവൃത്തികെള അവരുെട മാർവ്വിടത്തിേലക്ക്
അളന്നുെകാടുക്കും” എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 8 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “മുന്തിരിക്കുലയിൽ പുതുവീഞ്ഞ് കണ്ടിട്ട;്
‘നശിപ്പിക്കരുത;് ഒരനു്രഗഹം അതിൽ ഉണ്ട’് എന്നു പറയുന്നതുേപാെല
ഞാൻ എെന്റ ദാസന്മാർനിമിത്തം ്രപവർത്തിക്കും; എല്ലാവെരയും
നശിപ്പിക്കുകയില്ല. 9 ഞാൻ യാേക്കാബിൽനിന്ന് ഒരു സന്തതിെയയും
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െയഹൂദയിൽനിന്ന് എെന്റ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് ഒരു അവകാശിെയയും
ഉത്ഭവിപ്പിക്കും; എെന്റ വൃതന്മാർ അതിെന ൈകവശമാക്കുകയും എെന്റ
ദാസന്മാർ അവിെട വസിക്കുകയും െചയ്യ ം. 10 എെന്ന അേന്വഷിച്ചിട്ട ള്ള
എെന്റ ജനത്തിനായി ശാേരാൻ ആടുകൾക്കു േമച്ചിൽപുറവും ആേഖാർ
താഴ ്വര കന്നുകാലികൾക്കു കിടപ്പിടവും ആയിരിക്കും. 11 എന്നാൽ
യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിക്കുകയും എെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതെത്ത മറക്കുകയും
ഗാദ് േദവന് ഒരു േമശ ഒരുക്കി െമനിേദവിക്കു വീഞ്ഞു കലർത്തി
നിറച്ച വയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നവേര, 12 ഞാൻ വിളിച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
ഉത്തരം പറയാെതയും ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്തേപ്പാൾ േകൾക്കാെതയും
എനിക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളതു ്രപവർത്തിച്ച് എനിക്ക് ്രപസാദമല്ലാത്തതു
തിരെഞ്ഞടുത്തതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങെള വാളിനു നിയമിച്ച െകാടുക്കും;
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും െകാലയ്ക്ക് കുനിേയണ്ടിവരും”. 13 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇതാ, എെന്റ
ദാസന്മാർ ഭക്ഷിക്കും; നിങ്ങേളാ വിശന്നിരിക്കും; എെന്റ ദാസന്മാർ
പാനംെചയ്യ ം; നിങ്ങേളാ ദാഹിച്ചിരിക്കും; എെന്റ ദാസന്മാർ സേന്താഷിക്കും;
നിങ്ങേളാ ലജ്ജിച്ചിരിക്കും. 14 എെന്റ ദാസന്മാർ ഹൃദയാനന്ദംെകാണ്ടു
േഘാഷിക്കും;നിങ്ങേളാ മേനാവ്യസനംെകാണ്ടു നിലവിളിച്ച മേനാവ്യഥയാൽ
അലമുറയിടും. 15 നിങ്ങള െട േപര് നിങ്ങൾ എെന്റ വൃതന്മാർക്ക്
ഒരു ശാപവാക്കായി െവേച്ചച്ച േപാകും; യേഹാവയായ കർത്താവ്
നിെന്ന െകാന്നുകളയും; തെന്റ ദാസന്മാർക്ക് അവിടുന്ന് േവെറാരു
േപര് വിളിക്കും. 16 മുമ്പിലെത്ത കഷ്ടങ്ങൾ മറന്നുേപാവുകയും അവ
എെന്റ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുകയും െചയ്കെകാണ്ടു ഭൂമിയിൽ സ്വയം
അനു്രഗഹിക്കുന്നവൻ സത്യൈദവത്താൽ സ്വയം അനു്രഗഹിക്കും;
ഭൂമിയിൽ സത്യം െചയ്യന്നവൻ സത്യൈദവെത്തെച്ചാല്ലി സത്യം െചയ്യ ം.
17 “ഇതാ, ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു;
മുമ്പിലേത്തവആരും ഓർക്കുകയില്ല; ആരുെടയും മനസ്സിൽ വരുകയുമില്ല.
18 ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സേന്താഷിച്ച് എേന്നക്കും
േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുവിൻ; ഇതാ, ഞാൻ െയരൂശേലമിെന ഉല്ലാസ്രപദമായും
അതിെല ജനെത്ത ആനന്ദ്രപദമായും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 19 ഞാൻ
െയരൂശേലമിെനക്കുറിച്ച സേന്താഷിക്കുകയും എെന്റ ജനെത്തക്കുറിച്ച
ആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യ ം; കരച്ചിലും നിലവിളിയും ഇനി അതിൽ
േകൾക്കുകയില്ല; 20 കുെറ ദിവസം മാ്രതം ജീവിക്കുന്ന കുട്ടിയും ആയുസ്സ
തികയാത്ത വൃദ്ധനും അവിെട ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല; ബാലൻ നൂറു വയസ്സ
്രപായമുള്ളവനായി മരിക്കും; പാപിേയാ നൂറു വയസ്സള്ളവനായിരുന്നാലും
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ എേന്ന വരൂ. 21 അവർ വീടുകെള പണിതു വസിക്കും;
അവർ മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി അവയിെല ഫലം അനുഭവിക്കും.
22അവർ പണിയുക, മെറ്റാരുത്തൻ വസിക്കുക എന്നു വരുകയില്ല; അവർ
നടുക, മെറ്റാരുത്തൻ തിന്നുക എന്നും വരുകയില്ല; എെന്റ ജനത്തിെന്റ
ആയുസ്സ വൃക്ഷത്തിെന്റആയുസ്സ േപാെലആകും; എെന്റ വൃതന്മാർതെന്ന
അവരുെട അദ്ധ്വാനഫലം അനുഭവിക്കും. 23 അവർ െവറുെത
അദ്ധ്വാനിക്കുകയില്ല; ആപത്തിനായിട്ട ്രപസവിക്കുകയുമില്ല; അവർ
യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവരുെട സന്തതിയല്ലേയാ; അവരുെട
സന്താനം അവേരാടുകൂടി ഇരിക്കും. 24അവർ വിളിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ
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ഉത്തരം അരുള ം; അവർ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന ഞാൻ
േകൾക്കും. 25 െചന്നായും കുഞ്ഞാടും ഒരുമിച്ച േമയും; സിംഹം കാള
എന്നേപാെലവയ്േക്കാൽതിന്നും;സർപ്പത്തിനു െപാടിആഹാരമായിരിക്കും;
എെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ എങ്ങും ഒരു േദാഷേമാ നാശേമാ ആരും
െചയ്യ കയില്ല”എന്നുയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

66
1യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “സ്വർഗ്ഗം എെന്റ സിംഹാസനവും
ഭൂമി എെന്റ പാദപീഠവും ആകുന്നു; നിങ്ങൾ എനിക്ക് പണിയുന്ന
ആലയം ഏതുവിധം? എെന്റ വി്രശാമസ്ഥലവും ഏത?് 2 എെന്റ ൈക
ഇെതാെക്കയും ഉണ്ടാക്കി; അങ്ങെനയാകുന്നു ഇെതല്ലാം ഉളവായത”്
എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “എങ്കിലും എളിയവനും മനസ്സ
തകർന്നവനും എെന്റ വചനത്തിങ്കൽ വിറയ്ക്കുന്നവനുമായ മനുഷ്യെന
ഞാൻ കടാക്ഷിക്കും. 3 കാളെയ അറുക്കുകയും മനുഷ്യെന െകാല്ല കയും
െചയ്യന്നവൻ, കുഞ്ഞാടിെന യാഗം കഴിക്കുകയും നായുെട കഴുത്ത്
ഒടിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ, േഭാജനയാഗം കഴിക്കുകയും പന്നിേച്ചാര
അർപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ, ധൂപം കാണിക്കുകയും മിഥ്യാമൂർത്തിെയ
വാഴ്ത്തുകയും െചയ്യന്നവൻ, ഇവർ സ്വന്തവഴികെള തിരെഞ്ഞടുക്കുകയും
അവരുെട മനസ്സ് േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങളിൽ ഇഷ്ടെപ്പടുകയും െചയ്യന്നതുേപാെല
ഞാനും അവെര ഉപ്രദവിക്കുന്നതു തിരെഞ്ഞടുത്ത് 4 അവർ
ഭയെപ്പടുന്നത് അവർക്കും വരുത്തും; ഞാൻ വിളിച്ചേപ്പാൾ ആരും ഉത്തരം
പറയാെതയും ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്തേപ്പാൾ േകൾക്കാെതയും അവർ
എനിക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയ്ത് എനിക്ക് ്രപസാദമല്ലാത്തതു
തിരെഞ്ഞടുത്തതുെകാണ്ട് തെന്ന”. 5 യേഹാവയുെട വചനത്തിങ്കൽ
വിറയ്ക്കുന്നവേര, അവെന്റ വചനം േകട്ട െകാള്ള വിൻ; “നിങ്ങെള പകച്ച,്
എെന്റ നാമംനിമിത്തം നിങ്ങെള പുറത്താക്കിക്കളയുന്ന നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാർ: ‘ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട സേന്താഷം കണ്ടു രസിേക്കണ്ടതിനു
യേഹാവ സ്വയം മഹത്ത്വീകരിക്കെട്ട’ എന്നു പറയുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ
അവർ ലജ്ജിച്ച േപാകും”. 6 നഗരത്തിൽനിന്ന് ഒരു മുഴക്കം േകൾക്കുന്നു;
മന്ദിരത്തിൽനിന്ന് ഒരു നാദം േകൾക്കുന്നു; തെന്റ ശ്രതുക്കേളാടു
പകരംവീട്ട ന്ന യേഹാവയുെട നാദം തെന്ന. 7 “േനാവു കിട്ട ംമുമ്പ്
അവൾ ്രപസവിച്ച ; േവദന വരുംമുമ്പ് അവൾ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിെന
്രപസവിച്ച . 8 ഈ വക ആര് േകട്ടിട്ട ള്ള ? ഇങ്ങെനയുള്ളതു ആര്
കണ്ടിട്ട ള്ള ? ഒരു േദശം ഒരു ദിവസംെകാണ്ട് പിറക്കുേമാ? ഒരു ജനത
ഒന്നായിട്ട തെന്ന ജനിക്കുേമാ? സീേയാൻ, േനാവുകിട്ടിയ ഉടൻ തെന്ന
മക്കെള ്രപസവിച്ചിരിക്കുന്നു. 9ഞാൻ ്രപസവദ്വാരത്തിങ്കൽ വരുത്തിയിട്ട
്രപസവിപ്പിക്കാെത ഇരിക്കുേമാ?” എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
“്രപസവിക്കുമാറാക്കിയിട്ട ഞാൻ ഗർഭപാ്രതം അടച്ച കളയുേമാ?”
എന്നു നിെന്റ ൈദവം അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 10 െയരൂശേലമിെന
സ്േനഹിക്കുന്ന ഏവരുമായുള്ളവേര, അവേളാടുകൂടി സേന്താഷിക്കുവിൻ
അവെളെച്ചാല്ലി േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുവിൻ; അവെളെച്ചാല്ലി ദുഃഖിക്കുന്ന
ഏവരുമായുള്ളവേര, അവേളാടുകൂടി അത്യന്തം ആനന്ദിക്കുവിൻ.
11 അവള െട സാന്ത്വനസ്തനങ്ങെള പാനംെചയ്തു തൃപ്തരാകുകയും
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അവള െട േതജസ്സിൻ കുചാ്രഗങ്ങെള* നുകർന്നു രമിക്കുകയും െചയ്യ വിൻ.
12യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കുവാൻേവണ്ടി
ഞാൻ അവൾക്കു നദിേപാെല സമാധാനവും കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന
േതാടുേപാെല ജാതികള െട മഹത്ത്വവും നീട്ടിെക്കാടുക്കും; നിങ്ങെള
എളിയിൽ എടുത്തുെകാണ്ട് നടക്കുകയും മുഴങ്കാലിേന്മൽ ഇരുത്തി
ലാളിക്കുകയും െചയ്യ ം. 13 അമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ
നിങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിക്കും; നിങ്ങൾ െയരൂശേലമിൽ ആശ്വാസം
്രപാപിക്കും”. 14 അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങള െട ഹൃദയം സേന്താഷിക്കും;
നിങ്ങള െട അസ്ഥികൾ ഇളമ്പുല്ല േപാെല തഴയ്ക്കും; യേഹാവയുെട
ൈക തെന്റ ദാസന്മാർക്ക് െവളിെപ്പടും; ശ്രതുക്കേളാട് അവൻ േ്രകാധം
കാണിക്കും. 15യേഹാവതെന്റ േകാപെത്തഉ്രഗതേയാടും തെന്റശാസനെയ
അഗ്നിജ്വാലകേളാടുംകൂടി നടത്തുവാൻ അഗ്നിയിൽ ്രപത്യക്ഷമാകും;
അവെന്റ രഥങ്ങൾ ചുഴലിക്കാറ്റ േപാെല ആയിരിക്കും. 16 യേഹാവ
അഗ്നിെകാണ്ടും വാൾെകാണ്ടും സകലജഡേത്താടും വ്യവഹരിക്കും;
യേഹാവയാൽ വധിക്കെപ്പട്ടവർ† വളെര ആയിരിക്കും. 17 “േതാട്ടങ്ങളിൽ
േപാേകണ്ടതിനു നടുവിലുള്ളവെന‡ അനുകരിച്ച അവെരത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിച്ച െവടിപ്പാക്കുകയും പന്നിയിറച്ചി, അറയ്ക്കെപ്പട്ടവ, ചുെണ്ടലി
എന്നിവെയ തിന്നുകയും െചയ്യന്നവർ ഒരുേപാെല മുടിഞ്ഞുേപാകും”
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 18 “ഞാൻ അവരുെട ്രപവൃത്തികെളയും
വിചാരങ്ങെളയുംഅറിയുന്നു;ഞാൻസകലജനതകെളയും ഭാഷക്കാെരയും
ഒന്നിച്ച കൂട്ട ന്ന കാലം വരുന്നു; അവർ വന്ന് എെന്റ മഹത്ത്വം കാണും.
19 ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽ ഒരു അടയാളം ്രപവർത്തിക്കും; അവരിൽ
രക്ഷിക്കെപ്പട്ട ചിലെര ഞാൻ തർശീശ്, വില്ലാളികളായ പൂൽ, ലൂദ്
എന്നിവരുംതൂബാൽയാവാൻഎന്നിവരുമായജനതകള െടഅടുക്കേലക്കും
എെന്റ കീർത്തി േകൾക്കുകയും എെന്റ മഹത്ത്വം കാണുകയും
െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദൂരദ്വീപുകളിേലക്കും അയയ്ക്കും; അവർ എെന്റ
മഹത്ത്വെത്ത ജാതികള െട ഇടയിൽ ്രപസ്താവിക്കും; 20 യി്രസാേയൽ
മക്കൾയേഹാവയുെടആലയത്തിേലക്കു െവടിപ്പ ള്ളപാ്രതങ്ങളിൽവഴിപാട്
െകാണ്ടുവരുന്നതുേപാെല അവർ സകലജനതകള െടയും ഇടയിൽനിന്ന്
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർ എല്ലാവെരയും കുതിരപ്പ റത്തും രഥങ്ങളിലും
പല്ലക്കുകളിലും േകാവർകഴുതപ്പ റത്തും ഒട്ടകപ്പ റത്തും കയറ്റി എെന്റ
വിശുദ്ധ പർവ്വതമായ െയരൂശേലമിേലക്കു യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാടായി
െകാണ്ടുവരും” എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 21 “അവരിൽനിന്നും
ചിലെരഞാൻപുേരാഹിതന്മാരായും േലവ്യരായുംഎടുക്കും”എന്നുയേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 22 “ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ
ഭൂമിയും എെന്റ മുമ്പാെക നിലനില ്ക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങള െട സന്തതിയും
നിങ്ങള െടേപരുംനിലനില്ക്കും”എന്നുയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 23 “പിെന്ന
അമാവാസി§േതാറും ശബ്ബത്തുേതാറും സകലജഡവും എെന്റ സന്നിധിയിൽ
നമസ്കരിക്കുവാൻ വരും” എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 24 “അവർ
പുറെപ്പട്ട െചന്ന,് എേന്നാട് അതി്രകമം െചയ്ത മനുഷ്യരുെട ശവങ്ങെള
േനാക്കും; അവരുെട പുഴു ചാവുകയില്ല; അവരുെട തീ െകട്ട േപാകുകയില്ല;

* 66. 11 കുചാ്രഗങ്ങെള മുലക്കണ്ണ.് † 66. 16 യേഹാവയാൽ വധിക്കെപ്പട്ടവർ യേഹാവയാൽ
വധിക്കെപ്പട്ടവർ എന്നുമാകാം. ‡ 66. 17 നടുവിലുള്ളവെന വി്രഗഹം. § 66. 23 അമാവാസി
കറുത്തവാവ.്
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അവർസകലജഡത്തിനുംഅറപ്പായിരിക്കും”.
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യിെരമ്യാവ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
യിെരമ്യാവ,് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പകര ്െപ്പഴുത്തുകാരനായ ബാരൂക്കും
ഹില്കിയാവു എന്ന പുേരാഹിതെന്റ മകനായിരുന്നു യിെരമ്യാവു
്രപവാചകനും ഒരു പുേരാഹിതനും കൂടിയായിരുന്നുഅേദ്ദഹം. 2 രാജാ. 22:8.
അനേത്താത്ത്എന്നെചറിയ ്രഗാമത്തില് നിന്നുള്ളവ്യക്തിയായിരുന്നു. യിെര
1:1 ബാരൂക് എന്ന് േപരുള്ള ഒരു ശാസ്്രതിയുെട സഹായേത്താെടയാണ്
്രപവാചകന ് പുസ്തക രചന നടത്തിയത.് (36:4, 32; 45:1) കരയുന്ന
്രപവാചകന ്എന്നാണ് യിെരമ്യാവ് അറിയെപ്പട്ടത.് (യിെര 9:1; 13:17; 14:17),
ബാബിേലാണ്യ അധിനിേവശ ന്യായവിധിെയക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവചനങ്ങള ്
നിമിത്തം ്രപശ്നകലുഷിതമായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റജീവിതം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 626-570.
ബാബിേലാന്യ്രപവാസ കാലത്തായിരിക്കാം പുസ്തക രചന
നടന്നിട്ട ണ്ടാവുക.
സ്വീകര് ത്താവ്
യഹൂദജനത്തിനും െയരുശേലമിനും, മറ്റ വായനക്കാര ്ക്കും.
ഉേദ്ദശം
്രകിസ്തുവിെന്റ വരവില ് ൈദവം മാനവരാശിക്ക് െകാടുപ്പാനിരിക്കുന്ന
പുതിയ ഉടമ്പടിയുെട വ്യക്തമായ ഒരു ചി്രതമാണ് യിെരമ്യാവു നല്കുന്നത.്
ഈ ഉടമ്പടി ൈദവജനത്തിെന്റ പുനഃസ്ഥാപനവും തൻെറ നിയമെത്ത
കല്പലകകളിലല്ല അവരുെട ഹൃദയങ്ങളില ്തെന്ന എഴുത്തും എന്ന
പുതിയ ഉടമ്പടി മാനസാന്തരെപ്പടാത്ത ജനത്തിെന്റ േദശത്തിേന്മൽ വന്നു
ഭവിക്കുവാൻ േപാകുന്ന നാശെത്തക്കുറിച്ച യഹൂദക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്
ഈപുസ്തകം. യേഹാവയിങ്കേലക്ക് മടങ്ങിവരുവാൻ ജനെത്ത ്രപവാചകന്
ആഹ്വാനം െചയ്യന്നു േദശത്തിൻെറ അധാർമികതയും വി്രഗഹാരാധനയും
നിമിത്തം വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയുെട അനിവാര്യതെയ ്രപവാചകൻ
ഉറപ്പിക്കുകയാണ.്
്രപേമയം
ന്യായവിധി
സംേക്ഷപം
1. യിെരമ്യാവുൈദവത്താല ്വിളിക്കെപ്പടുന്നു, — 1:1-19
2. യഹൂദേയാടുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്. — 2:1-35:19
3. യിെരമ്യാവിെന്റകഷ്ടത. — 36:1-38:28
4. െയരുശേലമിെന്റപതനവും കീഴടക്കലും. — 39:1-45:5
5. രാജ്യേത്താടുള്ള ്രപവചനം. — 46:1-51:64
6. ചരി്രതപരമായ. — 52:1-34
1 െബന്യാമീൻേദശത്ത് അനാേഥാത്തിെല പുേരാഹിതന്മാരിൽ
ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ യിെരമ്യാവിെന്റ വചനങ്ങൾ. 2 അവന്,
െയഹൂദാ രാജാവായആേമാെന്റമകൻേയാശീയാവിെന്റകാലത്ത,്അവെന്റ
വാഴ്ചയുെട പതിമൂന്നാം ആണ്ടിൽ, യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി.
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3 െയഹൂദാ രാജാവായ േയാശീയാവിെന്റ മകൻ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
വാഴ്ചയുെട കാലത്തും െയഹൂദാ രാജാവായ േയാശീയാവിെന്റ മകൻ
സിെദക്കീയാവിെന്റപതിെനാന്നാംആണ്ടിെന്റഅവസാനംവെരയും,അഞ്ചാം
മാസത്തിൽെയരൂശേലമ്യെര ്രപവാസത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായതുവെരയും
തെന്ന, അവന് അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായി. 4 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 5 “നിെന്ന ഉദരത്തിൽ ഉരുവാക്കിയതിനു
മുമ്പ് ഞാൻ നിെന്ന അറിഞ്ഞ്; നീ ഗർഭപാ്രതത്തിൽനിന്നു പുറത്തു
വന്നതിനു മുമ്പ്ഞാൻനിെന്നവിശുദ്ധീകരിച്ച,്ജനതകൾക്കു ്രപവാചകനായി
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു”. 6എന്നാൽഞാൻ: “അേയ്യാ,യേഹാവയായകർത്താേവ,
എനിക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ; ഞാൻ ബാലനല്ലേയാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 അതിന് യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “ ‘ഞാൻ
ബാലൻ’ എന്നു നീ പറയരുത;് ഞാൻ നിെന്ന അയയ്ക്കുന്ന ഏവരുെടയും
അടുക്കൽ നീ േപാകുകയും ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നെതല്ലാം
സംസാരിക്കുകയും േവണം. 8 നീ അവെര ഭയെപ്പടരുത;് നിെന്ന
വിടുവിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട്” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 9 പിെന്ന യേഹാവ ൈക നീട്ടി എെന്റ അധരങ്ങെള
സ്പർശിച്ച : “ഞാൻ എെന്റ വചനങ്ങെള നിെന്റ വായിൽ തന്നിരിക്കുന്നു;
10 േനാക്കുക; നിർമ്മൂലമാക്കുവാനും െപാളിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും
ഇടിച്ച കളയുവാനും പണിയുവാനും നടുവാനും േവണ്ടി ഞാൻ നിെന്ന
ഇന്ന് ജനതകള െടേമലും രാജ്യങ്ങള െടേമലും ആക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് യേഹാവ എേന്നാട് കല്പിച്ച . 11 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായി: “യിെരമ്യാേവ, നീ എന്ത് കാണുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ച .
ബദാം (ജാ്രഗത)് വൃക്ഷത്തിെന്റ ഒരു െകാമ്പ് കാണുന്നു എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു. 12 യേഹാവ എേന്നാട:് “നീ കണ്ടത് ശരിതെന്ന; എെന്റ വചനം
നിവർത്തിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ജാഗരിച്ച െകാള്ള ം” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
13 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് രണ്ടാം ്രപാവശ്യം എനിക്കുണ്ടായി: “നീ
എന്ത് കാണുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ച . “തിളക്കുന്ന ഒരു കലം കാണുന്നു.
അത് വടക്കുനിന്നു ്രപത്യക്ഷമായി വരുന്നു” എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു.
14 യേഹാവ എേന്നാട:് “വടക്കുനിന്ന് േദശത്തിെല സർവ്വനിവാസികൾക്കും
അനർത്ഥം വരും. 15ഞാൻ വടെക്ക രാജ്യങ്ങളിെല വംശങ്ങെള ഒെക്കയും
വിളിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് അവർ വന്ന്, ഓേരാരുത്തൻ
അവനവെന്റ സിംഹാസനം െയരൂശേലമിെന്റ പടിവാതിലുകള െട
്രപേവശനത്തിങ്കലും ചുറ്റ ം അതിെന്റ എല്ലാ മതിലുകൾക്കു േനെരയും
െയഹൂദയിെല എല്ലാപട്ടണങ്ങൾക്കു േനെരയും വയ്ക്കും. 16 അവർ
എെന്ന ഉേപക്ഷിക്കുകയും അന്യേദവന്മാർക്ക് ധൂപം കാട്ടി, അവരുെട
ൈകപ്പണികെള *നമസ്കരിക്കുകയും െചയ്തസകലേദാഷെത്തയുംകുറിച്ച്
ഞാൻ അവേരാടു ന്യായവാദം കഴിക്കും. 17 അതിനാൽ നീ അരെകട്ടി,
എഴുേന്നറ്റ് ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നെതല്ലാം അവേരാടു ്രപസ്താവിക്കുക;
ഞാൻ നിെന്ന അവരുെട മുമ്പിൽ ്രഭമിപ്പിക്കാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന് നീ
അവെര കണ്ടു ്രഭമിച്ച േപാകരുത.് 18ഞാൻഇന്ന് നിെന്നസർവ്വേദശത്തിനും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർക്കും ്രപഭുക്കന്മാർക്കും പുേരാഹിതന്മാർക്കും
േദശത്തിെല ജനത്തിനും േനെര ഉറപ്പ ള്ള ഒരു പട്ടണവും ഇരിമ്പുതൂണും
താ്രമമതിലുകള ം ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 19അവർ നിേന്നാട് യുദ്ധം െചയ്യ ം;
* 1. 16 ൈകപ്പണികെളവി്രഗഹങ്ങള ്
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നിെന്ന ജയിക്കുകയില്ലതാനും; നിെന്ന രക്ഷിക്കുവാൻഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ട”്എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

2
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 “നീ
െചന്ന് െയരൂശേലം േകൾെക്ക വിളിച്ച പറേയണ്ടത;് ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: മരുഭൂമിയിൽ, വിതയ്ക്കാത്ത േദശത്തുതെന്ന, നീ
എെന്ന അനുഗമിച്ച നടന്ന നിെന്റ യൗവനത്തിെല ഭക്തിയും വിവാഹം
നിശ്ചയിച്ച കാലെത്ത സ്േനഹവും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. 3 യി്രസാേയൽ
യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധവും അവിടുെത്ത വിളവിെന്റ ആദ്യഫലവും
ആകുന്നു; അവെന തിന്നുകളയുന്നവെരല്ലാം കുറ്റക്കാരായിത്തീരും;
അവർക്ക് േദാഷംവന്നുഭവിക്കും”എന്നായിരുന്നുയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
4 യാേക്കാബ് ഗൃഹവും യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെല സകല കുടുംബങ്ങള ം
ആയവേര, യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് േകട്ട െകാള്ള വിൻ. 5 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ എെന്ന
വിട്ടകന്ന് മിഥ്യാമൂർത്തികേളാടു േചർന്ന് വ്യർത്ഥർ ആയിത്തീരുവാൻ
തക്കവണ്ണം അവർ എന്ത് അന്യായമാണ് എന്നിൽ കണ്ടത്? 6 ‘ഞങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച്, പാഴ്നിലവും കുഴികള ം ഉള്ള
േദശങ്ങൾ വരൾചയും കൂരിരുള ം ഉള്ള േദശങ്ങൾ മനുഷ്യസഞ്ചാരേമാ
ആൾപാർേപ്പാ ഇല്ലാത്തതുമായ മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി ഞങ്ങെള നടത്തി
െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവ എവിെട’ എന്ന് അവർ േചാദിച്ചില്ല. 7 ഞാൻ
നിങ്ങെള സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു േദശത്ത് അതിെന്റ ഫലവും ഗുണവും
അനുഭവിക്കുവാൻ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു;എന്നാൽഅവിെട എത്തിയേശഷം
നിങ്ങൾ എെന്റ േദശെത്ത അശുദ്ധമാക്കി എെന്റ അവകാശെത്ത
അറപ്പാക്കിക്കളഞ്ഞു. 8 ‘യേഹാവ എവിെട’ എന്ന് പുേരാഹിതന്മാർ
അേന്വഷിച്ചില്ല; ന്യായ്രപമാണജ്ഞന്മാർ എെന്ന അറിഞ്ഞില്ല; ഇടയന്മാർ
എേന്നാട് അതി്രകമം െചയ്തു: ്രപവാചകന്മാർ ബാല ്മുഖാന്തരം ്രപവചിച്ച,്
്രപേയാജനമില്ലാത്തവേയാടു േചർന്നുനടന്നു. 9 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
ഇനിയും നിങ്ങേളാടു വ്യവഹരിക്കും; നിങ്ങള െട മക്കള െട മക്കേളാടും
ഞാൻ വ്യവഹരിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 10 “നിങ്ങൾ
കിത്തീയരുെട *പടിഞ്ഞാറൻ തീര്രപേദശങ്ങളിേലക്കു െചന്നു േനാക്കുവിൻ;
േകദാരിേലക്ക് ആളയച്ച് സൂക്ഷ്മമായി അേന്വഷിച്ച,് ‘ഇതുേപാെല
സംഭവിച്ചിട്ട േണ്ടാ’ എന്നു േനാക്കുവിൻ. 11 ഒരു ജാതി തെന്റ േദവന്മാെര
മാറ്റിയിട്ട േണ്ടാ? അവ േദവന്മാരല്ലതാനും; എന്നാൽ എെന്റ ജനം തെന്റ
മഹത്വമായവെന ്രപേയാജനമില്ലാത്തതിനു േവണ്ടി മാറ്റിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
12 ആകാശേമ, ഇതിങ്കൽ വിസ്മയിച്ച് ്രഭമിച്ച് സ്തംഭിച്ച േപാകുക” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 13 “എെന്റജനം രണ്ടു േദാഷം െചയ്തിരിക്കുന്നു:
അവർ ജീവജലത്തിെന്റ ഉറവയായ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച്, െവള്ളമില്ലാത്ത
കിണറുകെള, െപാട്ടക്കിണറുകെള തെന്ന, കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 14യി്രസാേയൽ
ഒരു ദാസേനാ? വീട്ടിൽ പിറന്ന ഒരു അടിമേയാ? അവൻ കവർച്ചയായി
തീർന്നിരിക്കുന്നെതന്ത?് 15ബാലസിംഹങ്ങൾഅവെന്റേനെര അലറി നാദം
േകൾപ്പിച്ച് അവെന്റ േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കി; അവെന്റ പട്ടണങ്ങൾ െവന്തു
നിവാസികൾ ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു. 16 േനാഫ്യരും തഹ്പേനസ്യരും

* 2. 10 കിത്തീയരുെടൈസ്രപസിെന്റ
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നിെന്റ െനറുകെയ തകർത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 17 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവനിെന്നവഴിനടത്തിയേപ്പാൾഅവെനഉേപക്ഷിക്കുകെകാണ്ടല്ലേയാ
നീ ഇതു സമ്പാദിച്ചത?് 18 ഇേപ്പാൾ, ഈജിപ്റ്റിേലക്കുള്ള യാ്രത എന്തിന?്
ൈനല് †നദിയിെല െവള്ളം കുടിക്കുവാേനാ? അശ്ശ രിേലക്കുള്ള യാ്രത
എന്തിന?് ആനദിയിെല െവള്ളം കുടിക്കുവാേനാ? 19നിെന്റ ദുഷ്ടത തെന്ന
നിനക്ക് ശിക്ഷയും നിെന്റ വിശ്വാസത്യാഗങ്ങൾ നിനക്ക് ദണ്ഡനവുമാകും;
അതുെകാണ്ട് നീ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ചതും
എെന്നക്കുറിച്ച ള്ള ഭയം നിനക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും എ്രത േദാഷവും
കയ്പും ആെണന്ന് അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 20 “പണ്ടുതെന്ന നീ നുകം
തകർത്ത് നിെന്റ കയറു െപാട്ടിച്ച : ‘ഞാൻഅടിമേവല െചയ്യ കയില്ല’എന്നു
പറഞ്ഞു; ഉയർന്ന കുന്നുകളിേന്മൽ പച്ചയായ വൃക്ഷത്തിൻ കീഴിൽ എല്ലാം
നീ േവശ്യയായി കിടന്നു. 21ഞാൻ നിെന്ന വിശിഷ്ടമുന്തിരിവള്ളിയായി, നല്ല
ൈതയായി തെന്ന നട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, നീ എനിക്ക് കാട്ട മുന്തിരിവള്ളിയുെട
ൈതയായിത്തീർന്നത് എങ്ങെന? 22 ധാരാളം കാരവും േസാപ്പ ം െകാണ്ട്
കഴുകിയാലും നിെന്റ അകൃത്യം എെന്റ മുമ്പിൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു” എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.് 23 “ഞാൻമലിനയായിട്ടില്ല;ഞാൻ
ബാല ്വി്രഗഹങ്ങേളാടു െചന്നു േചർന്നിട്ടില്ല”എന്ന്നിനക്ക്എങ്ങെനപറയാം?
താഴ്വരയിെല നിെന്റ നടപ്പ് വിചാരിക്കുക; നീ െചയ്തത് ഓർക്കുക; വഴിയിൽ
അേങ്ങാട്ട ം ഇേങ്ങാട്ട ം വിരേണ്ടാടുന്ന െപെണ്ണാട്ടകമല്ലേയാ നീ? 24 നീ
മരുഭൂമിയിൽ പരിചയിച്ച,അതിേമാഹം പൂണ്ട് കിഴയ്ക്കുന്ന ഒരു കാട്ട കഴുത
തെന്ന;അവള െട മദപ്പാടിൽആർക്ക്അവെള നിയ്രന്തിക്കാനാകും? ആരും
അവെള അേന്വഷിച്ച തളരുകയില്ല; ഇണ േചേരണ്ട മാസത്തിൽ, അവർ
അവെള കെണ്ടത്തും; 25 െചരിപ്പ് ഊരിേപ്പാകാത്തവണ്ണം നിെന്റ കാലും,
വരണ്ടു േപാകാത്തവണ്ണം െതാണ്ടയും സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക;” നീേയാ “അത്
െവറുെത; അങ്ങെനയല്ല; ഞാൻ അന്യന്മാെര സ്േനഹിക്കുന്നു; അവരുെട
പിന്നാെലഞാൻ േപാകും”എന്നുപറഞ്ഞു. 26കള്ളെനകണ്ടുപിടിക്കുേമ്പാൾ
അവൻ ലജ്ജിച്ച േപാകുന്നതുേപാെല യി്രസാേയൽഗൃഹം ലജ്ജിച്ച േപാകും;
അവരും അവരുെട രാജാക്കന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും
്രപവാചകന്മാരും തെന്ന. 27അവർവൃക്ഷേത്താട:് “നീഎെന്റഅപ്പൻ”എന്നും
കല്ലിേനാട:് “നീ എെന്ന ്രപസവിച്ചവൾ” എന്നും പറയുന്നു; അവർ മുഖമല്ല
മുതുകേ്രത എന്നിേലക്കു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത;് എന്നാൽ കഷ്ടകാലത്ത്
അവർ: “നീ എഴുേന്നറ്റ ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കണേമ” എന്ന് പറയും. 28 “നീ
ഉണ്ടാക്കിയിട്ട ള്ള നിെന്റ േദവന്മാർ എവിെട? കഷ്ടകാലത്തു നിെന്ന
രക്ഷിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിവുെണ്ടങ്കിൽ അവർ എഴുേന്നല്ക്കെട്ട;
അേയ്യാ െയഹൂദേയ, നിെന്റ പട്ടണങ്ങള െട എണ്ണേത്താളം നിനക്ക്
േദവന്മാരും ഉണ്ടേല്ലാ! 29 നിങ്ങൾ എേന്നാട് വാദിക്കുന്നത് എന്ത?് നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും എേന്നാട് േ്രദാഹം െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 30 “ഞാൻ നിങ്ങള െട മക്കെള അടിച്ചതു വ്യർത്ഥം; അവർ
ബുദ്ധി പഠിച്ചില്ല; നശിപ്പിക്കുന്ന സിംഹെത്തേപ്പാെല നിങ്ങള െട വാൾ തെന്ന
നിങ്ങള െട ്രപവാചകന്മാെര തിന്നുകളഞ്ഞു. 31 ഇന്നെത്ത തലമുറേയ,
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് േകൾക്കുവിൻ: “ഞാൻ യി്രസാേയലിന് ഒരു
† 2. 18 ൈനല് ശീേഹാരിെല
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മരുഭൂമി ആയിരുന്നുേവാ? അന്ധകാര്രപേദശമായിരുന്നുേവാ? ‘ഞങ്ങൾ
െകട്ടഴിഞ്ഞു നടക്കുന്നു; ഇനി നിെന്റ അടുക്കൽ വരുകയില്ല’ എന്ന് എെന്റ
ജനം പറയുന്നത് എന്ത?് 32 ഒരു കന്യകയ്ക്ക് തെന്റ ആഭരണങ്ങള ം ഒരു
മണവാട്ടിക്ക് തെന്റ വിവാഹവസ്്രതവും മറക്കുവാൻ കഴിയുേമാ? എന്നാൽ
എെന്റ ജനം എണ്ണമറ്റ ദിനങ്ങളായി എെന്ന മറന്നിരിക്കുന്നു. 33 േ്രപമം
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന് നീ നിെന്റ വഴി എ്രത ഭംഗിയാക്കുന്നു! അതുെകാണ്ട്
നീ ദുർന്നടപ്പ കാരത്തികെളയും നിെന്റ വഴികൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
34 നിെന്റ ഉടുപ്പിെന്റ വിള മ്പിലും കുറ്റമില്ലാത്ത സാധുക്കള െട രക്തം
കാണുന്നു; ഭവന േഭദനത്തിലല്ല നീ അവെര പിടിച്ചത.് ഇവെയക്കുറിെച്ചല്ലാം
ഞാൻ ന്യായവാദം കഴിക്കും”. 35 നീേയാ: “ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൾ;
അവിടുെത്ത േകാപം എെന്ന വിട്ട മാറിയിരിക്കുന്നു സത്യം” എന്ന്
പറയുന്നു; ‘ഞാൻ പാപം െചയ്തിട്ടില്ല’ എന്ന് നീ പറയുന്നതുെകാണ്ട്
ഞാൻ നിേന്നാട് വ്യവഹരിക്കും. 36 നിെന്റ വഴി മാേറ്റണ്ടതിന് നീ ഇ്രത
അലഞ്ഞുനടക്കുന്നെതന്ത?് അശ്ശ രിെനക്കുറിച്ച് നീ ലജ്ജിച്ചതുേപാെല
ഈജിപ്റ്റിെനക്കുറിച്ച ം ലജ്ജിച്ച േപാകും. 37 അവിെടനിന്ന് നീ തലയിൽ
ൈക വച്ച െകാണ്ട് ഇറങ്ങിേപ്പാേരണ്ടിവരും; നീ ആ്രശയിച്ചവെര യേഹാവ
തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവെരെക്കാണ്ട് നിനക്ക് ഒരു ്രപേയാജനവും
ലഭിക്കുകയില്ല”.

3
1 “ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുകയും അവൾ
അവെന വിട്ട് മെറ്റാരു പുരുഷന് ഭാര്യയായിമാറുകയും െചയ്തേശഷം
അവൻ അവള െട അടുക്കൽ വീണ്ടും െചല്ല േമാ? അങ്ങെനയുള്ള
േദശം മലിനമായിേപ്പാകുകയില്ലേയാ? നീേയാ, പല ജാരന്മാരുമായി
പരസംഗം െചയ്തിരിക്കുന്നു; എന്നിട്ട ം എെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവരുവാൻ നീ വിചാരിക്കുന്നുേവാ” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
2 “െമാട്ടക്കുന്നുകളിേലക്ക് തല ഉയർത്തിേനാക്കുക; നീ പരസംഗം
െചയ്യാത്തസ്ഥലം ഏതുണ്ട?് മരുഭൂമിയിൽ ഒരു അരാബ്യൻ എന്നേപാെല
നീ വഴികളിൽ അവർക്കായി പതിയിരുന്നു; നിെന്റ പരസംഗത്താലും
വഷളത്തത്താലും േദശെത്ത മലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 3 അതുെകാണ്ട്
മഴ നിന്നുേപായി; പിന്മഴ െപയ്തതുമില്ല; എന്നിട്ട ം നീ േവശ്യയുെട െനറ്റി
കാണിച്ച,് നാണിക്കാെതയിരിക്കുന്നു. 4 നീ ഇന്നുമുതൽ എേന്നാട:് ‘എെന്റ
പിതാേവ, നീ എെന്റ യൗവനത്തിെല സഖി’എന്ന് വിളിച്ച പറയുകയില്ലേയാ?
5 ‘അവിടുന്ന് എേന്നക്കും േകാപം സം്രഗഹിക്കുേമാ? അവിടുന്ന് സദാകാലം
അത് വച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമാ?’ എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞ് നിനക്ക് കഴിയുന്ന
വിധത്തിെലല്ലാം നീ ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിച്ച മിരിക്കുന്നു”.

6 േയാശീയാരാജാവിെന്റ കാലത്ത് യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
“വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ യി്രസാേയൽ െചയ്തിരിക്കുന്നതു നീ കണ്ടുേവാ?
അവൾ ഉയരമുള്ള എല്ലാമലമുകളിലും എല്ലാ പച്ചമരത്തിൻകീഴിലും െചന്ന്
അവിെട പരസംഗം െചയ്തു. 7ഇെതല്ലാം െചയ്തേശഷം ‘എെന്റഅടുക്കൽ
മടങ്ങിവരുക’ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു: എന്നാൽ അവൾ മടങ്ങിവന്നില്ല;
വിശ്വാസപാതകിയായ അവള െട സേഹാദരി െയഹൂദാ അത് കണ്ടു.
8 വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ യി്രസാേയൽ വ്യഭിചാരം െചയ്തതിനാൽ ഞാൻ
അവെള ഉേപക്ഷിച്ച് ഉേപക്ഷണപ്രതം െകാടുത്തത്, വിശ്വാസപാതകിയായ
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അവള െട സേഹാദരി െയഹൂദാ കണ്ടിട്ട ം ഭയെപ്പടാെത അവള ം െചന്ന്
പരസംഗം െചയ്തു. 9 ലാഘവേത്താെട െചയ്ത അവള െട പരസംഗം
േഹതുവായി േദശം മലിനമായിേപ്പായി; കല്ലിേനാടും മരേത്താടും അവൾ
വ്യഭിചാരം െചയ്തു. 10ഇെതല്ലാമായിട്ട ം വിശ്വാസപാതകിയായ സേഹാദരി
െയഹൂദാ കപടമായിട്ടല്ലാെത പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട എെന്റ അടുക്കേലക്ക്
മടങ്ങിവന്നിട്ടില്ല”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 11 “വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ
യി്രസാേയൽ വിശ്വാസപാതകിയായ െയഹൂദെയക്കാൾ നീതിയുള്ളവൾ”
എന്ന് യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തു. 12 “നീ െചന്ന് വടേക്കാട്ട
േനാക്കി ഈ വചനങ്ങൾ വിളിച്ച പറയുക: ‘വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ
യി്രസാേയേല, മടങ്ങിവരുക’ എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു േകാപം കാണിക്കുകയില്ല; ഞാൻ കരുണയുള്ളവൻ;
എേന്നക്കും േകാപം സം്രഗഹിക്കുകയുമില്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 13 “നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാടു നീ േ്രദാഹം െചയ്തു;
പച്ചമരത്തിൻ കീഴിെലാെക്കയും അന്യേദവന്മാേരാെടാപ്പം ദുർമ്മാർഗ്ഗമായി
നടന്നതും, എെന്റ വാക്കു േകട്ടനുസരിക്കാെത ഇരുന്നതുമായ നിെന്റ
അകൃത്യം സമ്മതിക്കുകമാ്രതം െചയ്യ ക” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
14 “വിശ്വാസത്യാഗികളായ മക്കേള, മടങ്ങിവരുവിൻ” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് “ഞാനേല്ലാ നിങ്ങള െട ഭർത്താവ;് ഞാൻ നിങ്ങെള
പട്ടണത്തിൽ ഒരുവെനയും ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ടുേപെരയും വീതം
എടുത്ത് സീേയാനിേലക്കു െകാണ്ടുവരും. 15 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എെന്റ
ഹൃദയ്രപകാരമുള്ള ഇടയന്മാെര നല്കും;അവർ നിങ്ങെളജ്ഞാനേത്താടും
ബുദ്ധിേയാടും കൂടി േമയിക്കും. 16 അങ്ങെന നിങ്ങൾ േദശത്തു
വർദ്ധിച്ച െപരുകുന്ന കാലത്ത:് ‘യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം’ എന്ന്
ഇനി പറയുകയില്ല, അത് മനസ്സിൽ വരുകയില്ല, അതിെന ഓർക്കുകയില്ല,
െചന്നു കാണുകയില്ല, ഇനി അത് ഉണ്ടാക്കുകയുമില്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 17ആകാലത്ത് െയരൂശേലമിന് ‘യേഹാവയുെട സിംഹാസനം’
എന്ന് േപരാകും;സകലജനതകള ംഅവിേടക്ക,് െയരൂശേലമിേലക്കുതെന്ന,
യേഹാവയുെട നാമംനിമിത്തം വന്നുേചരും;അവരുെട ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെന്റ
ശാഠ്യ്രപകാരം ഇനി നടക്കുകയുമില്ല. 18 ആ കാലത്ത് െയഹൂദാഗൃഹം
യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട് േചർന്ന,് അവർ ഒന്നിച്ച് വടെക്ക ദിക്കിൽ*നിന്നു
പുറെപ്പട്ട,് ഞാൻ നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് അവകാശമായി
െകാടുത്ത േദശേത്തക്ക് വരും. 19 ഞാൻ നിെന്ന ദെത്തടുത്ത,് നിനക്ക്
ജനതകള െടഅതിഭംഗിയുള്ളഅവകാശമായമേനാഹരേദശംനല്േകണ്ടത്
എങ്ങെന എന്ന് വിചാരിച്ച ; നീ എെന്ന: ‘എെന്റ പിതാേവ’ എന്നു
വിളിച്ച്, എെന്ന വിട്ട മാറാെതയിരിക്കും എന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ച .
20യി്രസാേയൽഗൃഹേമ,ഒരുഭാര്യ ഭർത്താവിേനാടുവിശ്വാസപാതകംെചയ്ത്
അവെന വിട്ട കളയുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ എേന്നാട് വിശ്വാസപാതകം
െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 21 “യി്രസാേയൽ
മക്കൾ വളഞ്ഞ വഴികളിൽ നടന്ന് അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
മറന്നുകളഞ്ഞതിനാൽ അവർ െമാട്ടക്കുന്നുകളിേന്മൽ കരഞ്ഞു
യാചിക്കുന്നതു േകൾക്കുന്നു! 22 വിശ്വാസത്യാഗികളായ മക്കേള,
* 3. 18 വടെക്ക ദിക്കിൽ വടേക്ക ദിക്ക് എന്നതുെകാണ്ട് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത് അസ്സിറിയയും
ബാബിേലാണുമാണ ്. ഇത7്22 ബി സിയിെല ശമര്യയുെടയും586 ബി സിയിെല െയരുശേലമിെന്റയും
പതനെത്തസൂചിപ്പിക്കുന്നു.ഈരാജ്യങ്ങളിലാണ് െയഹൂദയും യി്രസാേയലും ്രപവാസികളായിരുന്നത.്
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മടങ്ങിവരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്യാഗം മാറ്റിത്തരാം. ഇതാ,
ഞങ്ങൾഅങ്ങയുെടഅടുക്കൽവരുന്നു;അവിടുന്ന്ഞങ്ങള െടൈദവമായ
യേഹാവയേല്ലാ. 23 കുന്നുകളിൽ നിന്നും അേനകം പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നും
രക്ഷ വന്നുേചരുെമന്ന് ്രപത്യാശിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥം; ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയിൽ മാ്രതേമ യി്രസാേയലിനു രക്ഷയുള്ള . 24 ഞങ്ങള െട
യൗവനംമുതൽ ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട സമ്പാദ്യെത്തയും
അവരുെട ആടുകെളയും കന്നുകാലികെളയും അവരുെട പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ലജ്ജ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 25ഞങ്ങൾഞങ്ങള െട
ലജ്ജയിൽത്തെന്ന കിടക്കെട്ട; ഞങ്ങള െട അപമാനം ഞങ്ങെള മൂടെട്ട;
ഞങ്ങള ംഞങ്ങള െട പൂര ്വ്വപിതാക്കന്മാരും യൗവനംമുതൽഇന്നുവെരയും
ഞങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവേയാടുപാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു;ഞങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവയുെട വാക്ക് േകട്ടനുസരിച്ചിട്ട മില്ല”.

4
1 “യി്രസാേയേല, നീ മനംതിരിയുെമങ്കിൽ എെന്റ അടുക്കേലക്ക്
മടങ്ങി വന്നുെകാള്ള ക” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് നിെന്റ
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെളഎെന്റമുമ്പിൽനിന്നുനീക്കിക്കളയുെമങ്കിൽനീഅലഞ്ഞു
നടേക്കണ്ടിവരുകയില്ല. 2 ‘യേഹാവയാണ’ എന്ന് നീ പരമാർത്ഥമായും
ന്യായമായും നീതിയായും സത്യം െചയ്യ െമങ്കിൽ, ജനതകൾ അവിടുെത്ത
നാമത്തിൽ അവെരത്തെന്ന അനു്രഗഹിക്കുകയും അവിടുെത്ത
നാമത്തിൽ പുകഴുകയും െചയ്യ ം”. 3 െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടും
െയരൂശേലമ്യേരാടും യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ
മുള്ള കള െട ഇടയിൽ വിതയ്ക്കാെത, തരിശുനിലം ഉഴുവിൻ”.
4 “െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും െയരൂശേലം നിവാസികള ം ആയവേര,
നിങ്ങള െട ദുഷ്്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം എെന്റ േകാപം തീേപാെല
ജ്വലിച്ച്, ആർക്കും െകടുത്തിക്കൂടാത്തവിധം കത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങെളത്തെന്ന യേഹാവയ്ക്കായി സമര് പ്പിപ്പിന് . നിങ്ങള െട
ഹൃദയത്തിെന്റ കാഠിന്യം നീക്കിക്കളയുവിൻ. 5 െയഹൂദയിൽ അറിയിച്ച്,
െയരൂശേലമിൽ ്രപസിദ്ധമാക്കി, േദശത്തു കാഹളം ഊതുവാൻ
പറയുവിൻ; ‘കൂടിവരുവിൻ; നമുക്ക് ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളിേലക്ക്
േപാകാം’ എന്ന് ഉറെക്ക വിളിച്ച പറയുവിൻ. 6 സീേയാനു െകാടി
ഉയർത്തുവിൻ; നില ്ക്കാെത ഓടിേപ്പാകുവിൻ; ഞാൻ വടക്കുനിന്ന്
അനർത്ഥവും വലിയ നാശവും വരുത്തും. 7 സിംഹം പള്ളക്കാട്ടിൽ
നിന്ന് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു; ജനതകള െട സംഹാരകൻ ഇതാ, നിെന്റ
േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കുവാൻ തെന്റ സ്ഥലം വിട്ട പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
അവൻ നിെന്റ പട്ടണങ്ങെള നിവാസികൾ ഇല്ലാത്തവണ്ണം നശിപ്പിക്കും.
8 ഇതു നിമിത്തം രട്ട ടുക്കുവിൻ; വിലപിച്ച മുറയിടുവിൻ; യേഹാവയുെട
ഉ്രഗേകാപം നെമ്മ വിട്ട മാറിയിട്ടില്ലേല്ലാ. 9 അന്നാളിൽ രാജാവിെന്റ
ൈധര്യവും ്രപഭുക്കന്മാരുെടൈധര്യവുംക്ഷയിക്കും;പുേരാഹിതന്മാർ ്രഭമിച്ച ം
്രപവാചകന്മാർ സ്തംഭിച്ച ം േപാകും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
10 അതിന് ഞാൻ: “അേയ്യാ, യേഹാവയായ കർത്താേവ, ്രപാണനിൽ
വാൾ കടന്നിരിക്കുേമ്പാൾ ‘നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം’ എന്നു പറഞ്ഞ് അങ്ങ്
ഈ ജനെത്തയും െയരൂശേലമിെനയും ഏറ്റവും വഞ്ചിച്ച വേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 ആ കാലത്ത് ഈ ജനേത്താടും െയരൂശേലമിേനാടും
പറയുവാനുള്ളെതെന്തന്നാൽ: “മരുഭൂമിയിെല െമാട്ടക്കുന്നുകളിൽനിന്ന്
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ഒരു ഉഷ്ണക്കാറ്റ് പാറ്റ വാനല്ല, െകാഴിക്കുവാനുമല്ല എെന്റ ജനത്തിെന്റ
പു്രതിക്കു േനെര ്രപവഹിക്കും. 12 ഇതിലും ശക്തമാെയാരു കാറ്റ് എെന്റ
കല്പനയാൽ വരും;ഞാൻ ഇേപ്പാൾതെന്നഅവേരാടു ന്യായവാദം കഴിക്കും”.
13 “ഇതാ, അവൻ േമഘങ്ങെളേപ്പാെല കയറിവരുന്നു; അവെന്റ രഥങ്ങൾ
ചുഴലിക്കാറ്റ േപാെല ആകുന്നു; അവെന്റ കുതിരകൾ കഴുക്കെളക്കാള ം
േവഗതയുള്ളവ; ‘അേയ്യാ കഷ്ടം; നാം നശിച്ച വേല്ലാ.’ 14 െയരൂശേലേമ, നീ
രക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് നിെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ ദുഷ്ടത കഴുകിക്കളയുക;
നിെന്റ ദുഷ്ടവിചാരങ്ങൾ എ്രതേത്താളം നിെന്റ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കും. 15 ദാന ്
പട്ടണത്തില ് നിന്ന് ഉറെക്ക േഘാഷിക്കുന്നു; എ്രഫയീംമലയിൽനിന്ന്
അനർത്ഥം ്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു. 16ജനതകേളാടു ്രപസ്താവിക്കുവിൻ; ‘ഇതാ,
േകാട്ട വളയുന്നവർ ദൂരേദശത്തുനിന്നു വന്ന് െയഹൂദാപട്ടണങ്ങൾക്കു േനെര
ആർപ്പ വിളിക്കുന്നു’ എന്ന് െയരൂശേലമിേനാട് അറിയിക്കുവിൻ. 17അവൾ
എേന്നാട് മത്സരിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട്അവർവയലിെലകാവല്ക്കാെരേപ്പാെല
അവള െട േനെര വന്ന് ചുറ്റിവളഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 18 “നിെന്റ നടപ്പ ം ്രപവൃത്തികള ം േഹതുവായിട്ടാകുന്നു
ഇവ നിനക്ക് വന്നത;് ഇ്രത ൈകപ്പായിരിക്കുവാനും നിെന്റ ഹൃദയത്തിനു
തട്ട വാനും കാരണംനിെന്റ ദുഷ്ടതതെന്ന”.

19 അേയ്യാ എെന്റ ഉള്ളം, എെന്റ ഉള്ളം! ഞാൻ അതിേവദനയിൽ
ആയിരിക്കുന്നു;അേയ്യാ എെന്റ ഹൃദയഭിത്തികൾ! എെന്റ െനഞ്ചിടിക്കുന്നു;
എനിക്ക് മിണ്ടാെത ഇരുന്നുകൂടാ; എെന്റ ഉള്ളം കാഹളനാദവും
യുദ്ധത്തിെന്റ ആർപ്പ വിളിയും േകട്ടിരിക്കുന്നു. 20 നാശത്തിേന്മൽ
നാശം വിളിച്ച പറയുന്നു; േദശെമാെക്കയും ശൂന്യമായി െപെട്ടന്ന് എെന്റ
കൂടാരങ്ങള ംനിമിഷങ്ങൾക്കകംഎെന്റതിരശ്ശീലകള ംകവർച്ചയായിേപ്പായി.
21 എ്രതേത്താളം ഞാൻ യുദ്ധത്തിെന്റ െകാടി കണ്ട് കാഹളധ്വനി
േകൾേക്കണ്ടിവരും? 22 “എെന്റ ജനം േഭാഷന്മാർ; അവർ എെന്ന
അറിയുന്നില്ല; അവർ ബുദ്ധിെകട്ട മക്കൾ; അവർക്ക് ഒട്ട ം േബാധമില്ല;
േദാഷം െചയ്യ വാൻ അവർ സമർത്ഥന്മാർ; നന്മ െചയ്യ വാേനാ അവർക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടാ”. 23ഞാൻ ഭൂമിെയ േനാക്കി അതിെന പാഴും ശൂന്യവുമായി
കണ്ടു; ഞാൻ ആകാശെത്ത േനാക്കി; അതിന് ്രപകാശം ഇല്ലാെതയിരുന്നു.
24ഞാൻ പർവ്വതങ്ങെള േനാക്കി; അവ വിറയ്ക്കുന്നതു കണ്ടു; കുന്നുകൾ
എല്ലാം ആടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 25 ഞാൻ േനാക്കി, ഒരു മനുഷ്യെനയും
കണ്ടില്ല; ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ എല്ലാം പറന്നു േപായിരുന്നു.
26 ഞാൻ േനാക്കി ഉദ്യാനം മരുഭൂമിയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു കണ്ടു;
അതിെല പട്ടണങ്ങെളല്ലാം യേഹാവയാൽ അവിടുെത്ത ഉ്രഗേകാപം
േഹതുവായി ഇടിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു. 27 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “േദശെമല്ലാം ശൂന്യമാകും; എങ്കിലും ഞാൻ മുഴുവനായി
മുടിച്ച കളയുകയില്ല. 28 ഇതു നിമിത്തം ഭൂമി വിലപിക്കും; മീെത ആകാശം
കറുത്തുേപാകും; ഞാൻ നിർണ്ണയിച്ച് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
അനുതപിക്കുകയില്ല, പിൻമാറുകയുമില്ല. 29 കുതിരേച്ചവകരുെടയും
വില്ലാളികള െടയും ആരവം േഹതുവായി സകല നഗരവാസികള ം
ഓടിേപ്പാകുന്നു; അവർ പള്ളക്കാടുകളിൽ െചന്ന് പാറകളിേന്മൽ
കയറുന്നു; സകല നഗരവും ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ആരും അവിെട
പാർക്കുന്നതുമില്ല. 30 “ഇങ്ങെന ശൂന്യമായിേപ്പാകുേമ്പാൾ നീ എന്ത്
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െചയ്യ ം? നീ രക്താംബരം ധരിച്ചാലും െപാന്നാഭരണംഅണിഞ്ഞാലും നിെന്റ
കണ്ണിൽ മഷി എഴുതിയാലും വ്യർത്ഥമായി നിനക്ക് സൗന്ദര്യം വരുത്തുന്നു;
നിെന്റ ജാരന്മാർ നിെന്ന നിരസിച്ച് നിനക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ
േനാക്കുന്നു. 31 ഈറ്റ േനാവു കിട്ടിയവള െടയും കടിഞ്ഞൂൽകുട്ടിെയ
്രപസവിക്കുന്നവള െടയും ഞരക്കംേപാെല ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ട ;
െനടുവീർപ്പിട്ട ം ൈകമലർത്തിയുംെകാണ്ട:് ‘അേയ്യാ കഷ്ടം! എെന്റ
്രപാണൻെകാലപാതകന്മാരുെട മുമ്പിൽക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു’എന്ന് പറയുന്ന
സീേയാൻപു്രതിയുെടശബ്ദം തെന്ന”.

5
1 “ന്യായം ്രപവർത്തിക്കുകയും വിശ്വസ്തതകാണിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ
ഉേണ്ടാ? അങ്ങെന ഒരു മനുഷ്യെന കാണുേമാ എന്ന് െയരൂശേലമിെന്റ
വീഥികളിൽ ചുറ്റിനടന്ന് അേന്വഷിക്കുകയുംഅതിെന്റ വിശാലസ്ഥലങ്ങളിൽ
തിരഞ്ഞു അറിയുകയും െചയ്യ വിൻ; കണ്ടു എങ്കിൽ ഞാൻ അതിേനാട്
ക്ഷമിക്കും. 2 ‘യേഹാവയാണ’ എന്നു പറഞ്ഞാലും അവർ കപടമായിട്ടാണ്
സത്യംെചയ്യന്നത.് 3യേഹാേവ,അങ്ങയുെടകണ്ണ കൾവിശ്വസ്തതയല്ലേയാ
േനാക്കുന്നത?് അവിടുന്ന് അവെര അടിച്ച എങ്കിലും അവർക്ക്
േവദനിച്ചില്ല; അവിടുന്ന് അവെര ക്ഷയിപ്പിച്ച എങ്കിലും അവർക്ക്
േബാധം ൈകെക്കാള്ള വാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു; അവർ അവരുെട മുഖം
പാറെയക്കാൾ കടുപ്പമാക്കി; മടങ്ങിവരുവാൻഅവർക്ക് മനസ്സില്ലായിരുന്നു”.
4അതുെകാണ്ട് ഞാൻ: “ഇവർ അല്പന്മാർ, ബുദ്ധിഹീനർ തെന്ന; അവർ
യേഹാവയുെട വഴിയും തങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ന്യായവും അറിയുന്നില്ല.
5 ഞാൻ മഹാന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്ന് അവേരാടു സംസാരിക്കും;
അവർ യേഹാവയുെട വഴിയും തങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ന്യായവും
അറിയും”എന്നു പറഞ്ഞു; എന്നാൽഅവരും ഒന്നുേപാെല നുകം തകർത്ത്
കയറു െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 6 അതുെകാണ്ട് കാട്ടിൽനിന്ന് ഒരു
സിംഹം വന്ന് അവെര െകാല്ല ം; മരു്രപേദശത്തിെല െചന്നായ് അവെര
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും; പുള്ളിപ്പ ലി അവരുെട പട്ടണങ്ങൾെക്കതിെര
പതിയിരിക്കും; അവയിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട വരുന്ന എല്ലാവെരയും പറിച്ച
കീറിക്കളയും; അവരുെട അതി്രകമങ്ങൾ വളെരയല്ലേയാ? അവരുെട
പിൻമാറ്റങ്ങള ം െപരുകിയിരിക്കുന്നു. 7 ഞാൻ നിേന്നാട് ക്ഷമിക്കുന്നത്
എങ്ങെന? നിെന്റ മക്കൾ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച,് ൈദവമല്ലാത്തവെയ െചാല്ലി
സത്യം െചയ്തുവരുന്നു; ഞാൻ അവെര േപാഷിപ്പിച്ച സമയത്തുതെന്ന
അവർ വ്യഭിചാരം െചയ്യ കയും േവശ്യാഗൃഹങ്ങളിൽ കൂട്ടമായി െചല്ല കയും
െചയ്തു. 8 തിന്നുെകാഴുത്ത കുതിരകെളേപ്പാെല അവർ മദിച്ച നടന്ന്,
ഓേരാരുത്തൻ തെന്റ കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യെയ േനാക്കി ചിനയ്ക്കുന്നു. 9ഇവ
നിമിത്തംഞാൻസന്ദർശിക്കാെതഇരിക്കുേമാ? ഇങ്ങെനയുള്ളജനങ്ങേളാട്
ഞാൻ പകരം െചയ്യാതിരിക്കുേമാ” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
10 “അതിെന്റ മുന്തിരി േതാട്ടങ്ങളിേന്മല് *കയറി നശിപ്പിക്കുവിൻ; എങ്കിലും
മുടിച്ച കളയരുത;് അതിെന്റ െകാമ്പുകെള നീക്കിക്കളയുവിൻ; അവ
യേഹാവയ്ക്കുള്ളവയല്ലേല്ലാ. 11 യി്രസാേയൽ ഗൃഹവും െയഹൂദാഗൃഹവും
എേന്നാട് മഹാേ്രദാഹം െചയ്തിരിക്കുന്നു”എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
12 അവർ യേഹാവെയ നിേഷധിച്ച പറഞ്ഞത്: “അത് അവനല്ല;

* 5. 10 േതാട്ടങ്ങളിേന്മല ്മതിലുകളിേന്മൽ
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നമുക്കു േദാഷം വരുകയില്ല; നാം വാേളാ ക്ഷാമേമാ കാണുകയുമില്ല”.
13 ്രപവാചകന്മാർ കാറ്റായിത്തീരും; അവർക്ക് അരുളപ്പാടില്ല; അവർക്ക്
അങ്ങെന തെന്ന സംഭവിക്കെട്ട”. 14 അതുെകാണ്ട് ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ ഈ
വാക്കു പറഞ്ഞതുെകാണ്ട,് ഇതാ, ഞാൻ നിെന്റ വായിൽ എെന്റ
വചനങ്ങെള തീയും, ഈ ജനെത്ത വിറകും ആക്കും; അവർ അതിന്
ഇരയായിത്തീരും”. 15 “യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, ഞാൻ ദൂരത്തുനിന്ന് ഒരു
ജനതെയ നിങ്ങള െടേനെര വരുത്തും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട:്
‘അത് സ്ഥിരതയുള്ള ജനത; പുരാതനമായ ജനത; അവരുെട ഭാഷ
നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ; വാക്കു നീ ്രഗഹിക്കുകയുമില്ല 16 അവരുെട
ആവനാഴി തുറന്ന ശവക്കുഴി; അവർ എല്ലാവരും വീരന്മാരേ്രത. 17 നിെന്റ
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ഭക്ഷിേക്കണ്ട നിെന്റ വിളവും ആഹാരവും അവർ
ഭക്ഷിച്ച തീർക്കും; അവർ നിെന്റ ആടുകെളയും കന്നുകാലികെളയും
തിന്നുകളയും; അവർ നിെന്റ മുന്തിരിവള്ളികള ം അത്തിവൃക്ഷങ്ങള ം
തിന്നും; നീ ആ്രശയിക്കുന്ന നിെന്റ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങെള അവർ
വാൾെകാണ്ടു ശൂന്യമാക്കിക്കളയും. 18 എന്നാൽ ആ നാളിലും ഞാൻ
നിങ്ങെള മുടിച്ച കളയുകയില്ല”എന്ന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 19 “നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരെമല്ലാം നമ്മേളാടു െചയ്യ വാൻ സംഗതി
എന്ത”്എന്നു േചാദിക്കുേമ്പാൾ നീഅവേരാട:് “നിങ്ങള െട ജനങ്ങള ്†എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച്നിങ്ങള െടേദശത്ത്അന്യേദവന്മാെരേസവിച്ചതുേപാെലനിങ്ങൾ
സ്വന്തമല്ലാത്ത േദശത്ത് നിങ്ങൾ അന്യജാതിക്കാെര േസവിേക്കണ്ടിവരും”
എന്ന് ഉത്തരം പറയണം.

20 നിങ്ങൾ യാേക്കാബ് ഗൃഹത്തിൽ ്രപസ്താവിച്ച് െയഹൂദയിൽ
്രപസിദ്ധമാേക്കണ്ടത:് 21 “കണ്ണണ്ടായിട്ട ം കാണാെതയും െചവി ഉണ്ടായിട്ട ം
േകൾക്കാെതയും ഇരിക്കുന്ന മൂഢന്മാരും ബുദ്ധിഹീനന്മാരുമായ ജനേമ,
ഇതുേകൾക്കുവിൻ! 22 നിങ്ങൾ എെന്ന ഭയെപ്പടുകയില്ലേയാ? എെന്റ
സന്നിധിയിൽ വിറയ്ക്കുകയില്ലേയാ” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;്
ഞാൻ കടലിന് കവിഞ്ഞുകൂടാത്തവണ്ണം നിത്യ്രപമാണമായി മണൽ
അതിരാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു; തിരകൾ അലച്ചാലും ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല;
എ്രതതെന്ന ഇരച്ചാലും അതിെന മറികടക്കുകയില്ല. 23 ഈ ജനത്തിന്
ശാഠ്യവും മത്സരവും ഉള്ള ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ട;് അവർ ശാഠ്യേത്താെട
േപായിരിക്കുന്നു. 24 “മുന്മഴയും പിന്മഴയും നമുക്ക് അതത് സമയത്തു
തരുകയും െകായ്ത്തിനുള്ള കാലം നിയമിച്ച തരുകയും െചയ്യന്ന നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ നാം ഭയെപ്പടുക” എന്ന് അവർ ഹൃദയത്തിൽ
പറയുന്നതുമില്ല. 25 “ഇവ മാറിേപ്പാകുവാൻ നിങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾ
തെന്ന ആകുന്നു കാരണം; നിങ്ങള െട പാപങ്ങളാൽ ഈ നന്മയ്ക്കു
മുടക്കം വന്നിരിക്കുന്നു. 26 എെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ ദുഷ്ടന്മാെര
കാണുന്നു;അവർ േവടന്മാെരേപ്പാെല പതിയിരിക്കുന്നു;അവർകുടുക്കുവച്ച്
മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നു. 27 കൂട്ടിൽ പക്ഷികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല
അവരുെട വീട്ടിൽ വഞ്ചന നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അങ്ങെന അവർ
മഹാന്മാരും ധനവാന്മാരും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 28അവർ പുഷ്ടിവച്ച
മിനുത്തിരിക്കുന്നു; ദുഷ്കാര്യങ്ങളിൽ അവർ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവർ അനാഥന്മാർക്കു ഗുണം വരത്തക്കവണ്ണം അവരുെട വ്യവഹാരം

† 5. 19 നിങ്ങള െടജനങ്ങള ്നിങ്ങള് 
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നടത്തുന്നില്ല; ദരി്രദന്മാർക്ക് ന്യായപാലനം െചയ്യന്നതുമില്ല. 29ഇവ നിമിത്തം
ഞാൻ സന്ദർശിക്കാെത ഇരിക്കുേമാ? ഇങ്ങെനയുള്ള ജനതേയാടു ഞാൻ
പകരം െചയ്യാെതഇരിക്കുേമാ”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

30 “വിസ്മയകരവും ഭയങ്കരവുമായുള്ളത് േദശത്തു സംഭവിക്കുന്നു.
31 ്രപവാചകന്മാർ വ്യാജമായി ്രപവചിക്കുന്നു; പുേരാഹിതന്മാർ
േസ്വച്ഛാധികാരം നടത്തുന്നു; എെന്റ ജനത്തിേനാ അത് ഇഷ്ടം ആകുന്നു;
എന്നാൽഅവസാനം നിങ്ങൾഎന്ത് െചയ്യ ം?”.

6
1 “െബന്യാമീൻമക്കേള, െയരൂശേലമിെന്റ നടുവിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പാകുവിൻ;
െതേക്കാവയിൽകാഹളംഊതുവിൻ; േബത്ത-്ഹേഖെരമിൽതീ െകാണ്ടുള്ള
ഒരടയാളം ഉയർത്തുവിൻ; വടക്കുനിന്ന് അനർത്ഥവും മഹാനാശവും
വരുന്നു. 2 സുന്ദരിയും സുഖേഭാഗിനിയുമായ സീേയാൻപു്രതിെയ
ഞാൻ നശിപ്പിച്ച കളയും. 3 അവള െട അടുക്കൽ ഇടയന്മാർ
ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങേളാടുകൂടി വരും; അവർ ചുറ്റ ം അവൾെക്കതിെര കൂടാരം
അടിക്കും; അവർ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ സ്ഥലത്തു േമയിക്കും”.
4 “അതിെന്റ േനെര യുദ്ധത്തിെനാരുങ്ങുവിൻ! എഴുേന്നല്ക്കുവിൻ; ഉച്ചയ്ക്കു
തെന്ന നമുക്കു കയറിെച്ചല്ലാം! അേയ്യാ കഷ്ടം! േനരം ൈവകി നിഴൽ
നീണ്ടുവരുന്നു. 5എഴുേന്നല്ക്കുവിൻ! രാ്രതിയിൽനാം കയറിെച്ചന്ന്അതിെന്റ
അരമനകെള നശിപ്പിക്കുക!” 6 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
കല്പിക്കുന്നു: “വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കുവിൻ! െയരൂശേലമിെനതിെര നിേരാധനം
ഉണ്ടാക്കുവിൻ! സന്ദർശിക്കെപ്പടുവാനുള്ള നഗരം ഇതുതെന്ന; അതിെന്റ
അകം മുഴുവനും പീഢനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7 കിണറ്റിൽ പുതുെവള്ളം
നിറയുന്നതുേപാെല അതിൽ എേപ്പാഴും പുതിയ ദുഷ്ടത നിറയുന്നു;
സാഹസവും കവർച്ചയും മാ്രതേമ അവിെട േകൾക്കുവാനുള്ള ; എെന്റ
മുമ്പിൽ എേപ്പാഴും സങ്കടവും മുറിവും മാ്രതേമയുള്ള . 8 െയരൂശേലേമ,
എെന്റ ഉള്ളം നിെന്ന വിട്ട പിരിയാെതയും ഞാൻ നിെന്ന ശൂന്യവും
നിർജ്ജന്രപേദശവും ആക്കാെതയും ഇരിേക്കണ്ടതിന് ഉപേദശം
ൈകെക്കാള്ള ക”. 9ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“യി്രസാേയലിെന്റ േശഷിപ്പിെന മുന്തിരിപ്പഴംേപാെല അരിച്ച പറിക്കും;
മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുന്നവെനേപ്പാെല നിെന്റ ൈക വീണ്ടും വള്ളികളിേലക്കു
നീട്ട ക. 10 അവർ േകൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആേരാട്
സംസാരിച്ച് താക്കീത് നൽേകണ്ടു? കാതുകൾ അടഞ്ഞു േപാകയാൽ*
്രശദ്ധിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല; യേഹാവയുെട വചനം അവർക്ക്
നിന്ദ്യമായിരിക്കുന്നു; അവർക്ക് അതിൽ ഇഷ്ടമില്ല. 11ആകയാൽ ഞാൻ
യേഹാവയുെട േ്രകാധംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അത് അടക്കിവച്ച്
ഞാൻ തളർന്നുേപായി; ഞാൻ അത് വീഥികളിെല കുട്ടികളിേന്മലും
യൗവനക്കാരുെട സംഘത്തിേന്മലും ഒരുേപാെല െചാരിയും; ഭർത്താവും
ഭാര്യയും വൃദ്ധനും വേയാധികനും കൂെട പിടിക്കെപ്പടും. 12 അവരുെട
വീടുകള ം നിലങ്ങള ം ഭാര്യമാരും എല്ലാം അന്യന്മാർക്ക് ആയിേപ്പാകും;
ഞാൻ എെന്റ ൈക േദശത്തിെല നിവാസികള െട േനെര നീട്ട ം” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 13 “അവെരല്ലാവരും ആബാലവൃദ്ധം

* 6. 10 കാതുകൾഅടഞ്ഞു േപാകയാൽകാതുകള ്ക്ക്പരിേച്ഛദനഇല്ലായ്കയാല ്
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്രദവ്യാ്രഗഹികൾ ആകുന്നു; ്രപവാചകന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും ഒരുേപാെല
വ്യാജം ്രപവർത്തിക്കുന്നു. 14സമാധാനം ഇല്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ, ‘സമാധാനം
സമാധാനം’ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ്, എെന്റ ജനത്തിെന്റ മുറിവിനു
ലഘുവായി ചികിത്സിക്കുന്നു. 15 േമ്ലച്ഛത ്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ
ലജ്ജിേക്കണ്ടിവരും; അവർ ലജ്ജിക്കുകേയാ നാണം അറിയുകേയാ
െചയ്തിട്ടില്ല; അതുെകാണ്ട് വീഴുന്നവരുെട ഇടയിൽ അവർ വീണുേപാകും;
ഞാൻ അവെര സന്ദർശിക്കുന്ന കാലത്ത് അവർ ഇടറിവീഴും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 16 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾ വഴിയരികിൽ െചന്ന് നല്ലവഴി ഏെതന്ന് േനാക്കുവിൻ; പഴയ
പാതകൾ ഏെതന്ന് േചാദിച്ച് അതിൽ നടക്കുവിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങള െട
മനസ്സിനു വി്രശമം ലഭിക്കും”. അവേരാ: “ഞങ്ങൾഅതിൽ നടക്കുകയില്ല”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 17ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാവല്ക്കാെരആക്കി: “കാഹളനാദം
്രശദ്ധിക്കുവിൻ”എന്നുകല്പിച്ച ;എന്നാൽഅവർ: “ഞങ്ങൾ ്രശദ്ധിക്കുകയില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു. 18 “അതുെകാണ്ട് ജനതകേള, േകൾക്കുവിൻ;
സഭേയ, അവരുെട ഇടയിൽ നടക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക”.
19 “ഭൂമിേയ, േകൾക്കുക; ഈ ജനം എെന്റ വചനങ്ങൾ ്രശദ്ധിക്കാെത
എെന്റ ന്യായ്രപമാണം നിരസിച്ച കളഞ്ഞതുെകാണ്ട,് ഞാൻ അവരുെട
വിചാരങ്ങള െട ഫലമായി അനർത്ഥം അവരുെട േമൽ വരുത്തും”.
20 “െശബയിൽനിന്നു കുന്തുരുക്കവും ദൂരേദശത്തുനിന്നു വയമ്പും എനിക്ക്
െകാണ്ടുവരുന്നത് എന്തിന?് നിങ്ങള െട േഹാമയാഗങ്ങളിൽ എനിക്ക്
്രപസാദമില്ല; നിങ്ങള െട ഹനനയാഗങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടവുമില്ല”.
21 ആകയാൽ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ഈ
ജനത്തിെന്റമുമ്പിൽതടങ്കൽപ്പാറകൾവയ്ക്കും;പിതാക്കന്മാരുംപു്രതന്മാരും
ഒരുേപാെല അതിേന്മൽ തട്ടിവീഴും; അയല്ക്കാരനും കൂട്ട കാരനും ഒരുമിച്ച്
നശിച്ച േപാകും”. 22 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇതാ,
വടക്കുേദശത്തുനിന്ന് ഒരു ജനത വരുന്നു; ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു
മഹാജനത ഉണർന്നുവരും. 23അവർ വില്ല ം കുന്തവും എടുത്തിരിക്കുന്നു;
അവർ ്രകൂരന്മാർ; കരുണയില്ലാത്തവർ തെന്ന; അവരുെട ആരവം
കടൽേപാെല ഇരയ്ക്കുന്നു; സീേയാൻ പു്രതീ, അവർ നിെന്റേനെര
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി ഓേരാരുത്തനും കുതിരപ്പ റത്തു കയറി അണിനിരന്നു
നില്ക്കുന്നു”. 24അതിെന്റ വാർത്ത േകട്ട് ഞങ്ങള െട ൈധര്യം ക്ഷയിച്ച ;
േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീെയേപ്പാെല മഹാവ്യസനവും അതിേവദനയും
ഞങ്ങെള പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 25 നിങ്ങൾ വയലിേലക്കു െചല്ലരുത;് വഴിയിൽ
നടക്കുകയുമരുത;് അവിെട ശ്രതുവിെന്റ വാൾ നിമിത്തം ചുറ്റ ം ഭയം
ഉണ്ട്. 26 എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതീ, രട്ട ടുത്ത് െവണ്ണീറിൽ ഉരുള ക;
ഏകജാതെനക്കുറിച്ച് എന്നേപാെലയുള്ള ദുഃഖവും കഠിനമായ വിലാപവും
കഴിക്കുക; സംഹാരകൻ െപെട്ടന്ന് നമ്മുെടേനെര വരും. 27 “നീ എെന്റ
ജനത്തിെന്റ നടപ്പ് പരീക്ഷിച്ച് അറിേയണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്ന അവരുെട
ഇടയിൽ ഒരു പരീക്ഷകനും മാറ്റ േനാക്കുന്നവനും ആക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.
28അവെരല്ലാവരും മഹാമത്സരികൾ, നുണപറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ; അവർ
െചമ്പും ഇരിമ്പും തെന്ന; അവെരല്ലാവരും വഷളത്തം ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
29 ഉല ഉ്രഗമായി ഊതുന്നു; തീയിൽനിന്നു വരുന്നത് ഈയമേ്രത;
ഊതിക്കഴിക്കുന്ന പണി െവറുെത; ദുഷ്ടന്മാർ നീങ്ങിേപ്പാകുന്നില്ലേല്ലാ.
30യേഹാവഅവെര ത്യജിച്ച കളഞ്ഞതുെകാണ്ട്അവർക്ക് കറക്കൻെവള്ളി
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എന്നു േപരാകും.

7
1 യേഹാവയിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ അരുളപ്പാട് എെന്തന്നാൽ:

2 “നീ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ നിന്നുെകാണ്ട്
ഈ വചനം വിളിച്ച പറയുക: ‘യേഹാവെയ നമസ്കരിക്കുവാൻ ഈ
വാതിലുകളിൽകൂടി കടക്കുന്നവരായ എല്ലാ െയഹൂദയുമായുേള്ളാേര,
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് േകൾക്കുവിൻ.’ 3 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട
നടപ്പ ം ്രപവൃത്തികള ം നന്നാക്കുവിൻ; എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങെള ഈ
സ്ഥലത്തു വസിക്കുമാറാക്കും. 4 ‘യേഹാവയുെട മന്ദിരം, യേഹാവയുെട
മന്ദിരം, യേഹാവയുെട മന്ദിരം’ എന്നിങ്ങെനയുള്ള വ്യാജവാക്കുകളിൽ
ആ്രശയിക്കരുത.് 5 നിങ്ങള െട നടപ്പ ം ്രപവൃത്തികള ം നിങ്ങൾ
വാസ്തവമായി നന്നാക്കുന്നുെവങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ ന്യായം
നടത്തുന്നുെവങ്കിൽ, 6 പരേദശിെയയും അനാഥെനയും വിധവെയയും
പീഡിപ്പിക്കാെതയും കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ഈ സ്ഥലത്ത് െചാരിയാെതയും
നിങ്ങൾക്ക് േദാഷത്തിനായി അന്യേദവന്മാേരാടു േചർന്ന് നടക്കാെതയും
ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, 7 ഞാൻ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കു െകാടുത്ത
േദശമായ ഈസ്ഥലത്ത് നിങ്ങെള എന്നും എേന്നക്കും വസിക്കുമാറാക്കും.
8 നിങ്ങൾ ്രപേയാജനമില്ലാത്ത വ്യാജവാക്കുകളിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു.
9 നിങ്ങൾ േമാഷ്ടിക്കുകയും െകാലെചയ്യ കയും വ്യഭിചരിക്കുകയും
കള്ളസ്സത്യം െചയ്യ കയും ബാലിനു ധൂപം കാട്ട കയും നിങ്ങൾ അറിയാത്ത
േദവന്മാേരാടു േചർന്ന് നടക്കുകയും െചയ്യന്നു. 10പിെന്ന വന്ന് എെന്റ നാമം
വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ എെന്റ സന്നിധിയിൽ നിന്നുെകാണ്ട:്
‘ഞങ്ങൾ രക്ഷെപട്ടിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയുന്നത് ഈ േമ്ലച്ഛതകെളല്ലാം
െചേയ്യണ്ടതിന് തെന്നേയാ? 11എെന്റ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈആലയം
‘കള്ളന്മാരുെടഗുഹ’എന്ന്നിങ്ങൾക്ക് േതാന്നുന്നുേവാ?എനിക്കുംഅങ്ങെന
തെന്നേതാന്നുന്നു”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 12 “എന്നാൽആദിയിൽ
എെന്റ നാമം വിളിച്ചിരുന്ന ശീേലാവിെല എെന്റ വാസസ്ഥലത്തു നിങ്ങൾ
െചന്ന്എെന്റജനമായയി്രസാേയലിെന്റദുഷ്ടതനിമിത്തംഞാൻഅതിേനാട്
െചയ്തതു േനാക്കുവിൻ! 13 ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഈ ്രപവൃത്തികൾ
എല്ലാം െചയ്യ കയും ഞാൻ അതികാലത്തും ഇടവിടാെതയും നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ചിട്ട ം നിങ്ങൾ േകൾക്കാതിരിക്കുകയുംഞാൻ നിങ്ങെള വിളിച്ചിട്ട ം
നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാതിരിക്കുകയും െചയ്യ കെകാണ്ട,് 14 എെന്റ നാമം
വിളിച്ചിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ആ്രശയിക്കുന്നതുമായ ഈ ആലയേത്താടും,
നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കും ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന
ഈ സ്ഥലേത്താടും ശീേലാവിേനാടു െചയ്തതുേപാെല ഞാൻ െചയ്യ ം.
15 എ്രഫയീംസന്തതിയായ നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാെരെയല്ലാം ഞാൻ
തള്ളിക്കളഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങെളയും എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു ഞാൻ
തള്ളിക്കളയും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 16 അതുെകാണ്ട് നീ
ഈ ജനത്തിനുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കരുത;് അവർക്ക് േവണ്ടി യാചനയും
്രപാർത്ഥനയും കഴിക്കരുത;് എേന്നാട് പക്ഷവാദം െചയ്യ കയുമരുത;്
ഞാൻ നിെന്റ അേപക്ഷ േകൾക്കുകയില്ല. 17 െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും
െയരൂശേലമിെന്റ വീഥികളിലും അവർ െചയ്യന്നത് നീ കാണുന്നില്ലേയാ?
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18 എനിക്ക് േകാപം ജ്വലിക്കത്തക്കവണ്ണം, ആകാശരാജ്ഞിക്ക് അപ്പം
ചുേടണ്ടതിനും അന്യേദവന്മാർക്കു പാനീയബലി പകേരണ്ടതിനും മക്കൾ
വിറകു െപറുക്കുകയും അപ്പന്മാർ തീ കത്തിക്കുകയും സ്്രതീകൾ മാവു
കുഴയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നു. 19എന്നാൽഅവർഎെന്നേയാമുഷിപ്പിക്കുന്നത?്
സ്വന്തലജ്ജയ്ക്കായിട്ട് അവർ അവെരത്തെന്നയല്ലേയാ മുഷിപ്പിക്കുന്നത”്
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 20 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇതാ, എെന്റ േകാപവും
എെന്റ േ്രകാധവും ഈ സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യെന്റേമലും മൃഗത്തിേന്മലും
വയലിെല വൃക്ഷങ്ങളിേന്മലും നിലത്തിെല വിളവിേന്മലും െചാരിയും; അത്
െകട്ട േപാകാെത ജ്വലിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും”. 21 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ
ഹനനയാഗങ്ങേളാടു േഹാമയാഗങ്ങള ം കൂട്ടി മാംസം തിന്നുവിൻ. 22ഞാൻ
നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാെരഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന നാളിൽ
േഹാമയാഗങ്ങെളക്കുറിേച്ചാ ഹനനയാഗങ്ങെളക്കുറിേച്ചാ അവേരാടു
സംസാരിക്കുകേയാ കല്പിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല. 23 എെന്റ വാക്കു
േകട്ടനുസരിക്കുവിൻ; എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ൈദവമായും നിങ്ങൾ
എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും; നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായിരിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കല്പിച്ചിട്ട ള്ള എല്ലാ വഴികളിലും നടക്കുവിൻ”
എന്നിങ്ങെനയുള്ള കാര്യമാകുന്നു ഞാൻ അവേരാടു കല്പിച്ചത്.
24 എന്നാൽ അവർ അനുസരിക്കുകേയാ ്രശദ്ധിക്കുകേയാ െചയ്യാെത
അവരുെട ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെന്റ ആേലാചനയിലും ദുശ്ശാഠ്യത്തിലും നടന്നു
മുേമ്പാട്ടല്ല പിറേകാട്ട തെന്ന െപായ്ക്കളഞ്ഞു. 25 നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ
പിതാക്കന്മാർ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും
ഞാൻ അതികാലത്തും ഇടവിടാെതയും ്രപവാചകന്മാരായ എെന്റ
സകലദാസന്മാെരയും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ച . 26 എന്നിട്ട ം
എെന്ന േകട്ടനുസരിക്കുകേയാ ്രശദ്ധിക്കുകേയാ െചയ്യാെത അവർ
ദുശ്ശാഠ്യം കാട്ടി അവരുെട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ അധികം േദാഷം
െചയ്തു. 27 ഈ വചനങ്ങൾ എല്ലാം നീ അവേരാടു പറയുേമ്പാൾ
അവർ നിനക്ക് െചവി തരുകയില്ല; നീ അവെര വിളിക്കുേമ്പാൾ
അവർ ഉത്തരം പറയുകയില്ല; 28 എന്നാൽ നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത:്
“ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു േകട്ടനുസരിക്കുകേയാ ഉപേദശം
ൈകെക്കാള്ള കേയാ െചയ്യാത്ത ജനതയാകുന്നു ഇത്; സത്യം നശിച്ച്
അവരുെടവായിൽനിന്നുംനിർമ്മൂലമായിരിക്കുന്നു. 29നിെന്റതലമുടിക്രതിച്ച്
എറിഞ്ഞുകളയുക; െമാട്ടക്കുന്നിേന്മൽകയറി വിലാപം കഴിക്കുക; യേഹാവ
തെന്റ േ്രകാധത്തിെന്റ സന്തതിെയ ഉേപക്ഷിച്ച തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
30 െയഹൂദാപു്രതന്മാർ എനിക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയ്തു” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് എെന്റ നാമത്താൽ വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
ആലയെത്ത മലിനമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ അവരുെട
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള അതിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. 31 അവരുെട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവർ
െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വരയിലുള്ള േതാെഫത്തിെല പൂജാഗിരികെള
പണിതിരിക്കുന്നു;അത്ഞാൻകല്പിച്ചതല്ല;എെന്റമനസ്സിൽേതാന്നിയതുമല്ല.
32അതുെകാണ്ട് ഇനി അതിന് േതാെഫത്ത് എന്നും െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വര
എന്നും േപരുപറയാെത െകാലത്താഴ്വര എന്നു േപര് വിളിക്കുന്ന കാലം



യിെരമ്യാവ് 7:33 1163 യിെരമ്യാവ് 8:12

വരും”എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് േവെറസ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട്
അവർ േതാെഫത്തിൽ ശവം അടക്കും. 33 എന്നാൽ ഈ ജനത്തിെന്റ
ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിെല കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്കും
ഇരയായിത്തീരും; ആരും അവെയ ആട്ടിക്കളയുകയുമില്ല. 34 അന്ന്
ഞാൻ െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും െയരൂശേലം വീഥികളിൽനിന്നും
ആനന്ദേഘാഷവുംസേന്താഷധ്വനിയും മണവാളെന്റസ്വരവും മണവാട്ടിയുെട
സ്വരവും നീക്കിക്കളയും; േദശംശൂന്യമായിക്കിടക്കും”.

8
1 “ആ കാലത്ത് അവർ െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട അസ്ഥികള ം
്രപഭുക്കന്മാരുെട അസ്ഥികള ം പുേരാഹിതന്മാരുെട അസ്ഥികള ം
്രപവാചകന്മാരുെട അസ്ഥികള ം െയരൂശേലംനിവാസികള െട അസ്ഥികള ം
ശവക്കുഴികളിൽനിെന്നടുത്ത,് 2 അവർ സ്േനഹിച്ചതും േസവിച്ചതും
പിന്തുടർന്ന് അേന്വഷിച്ചതും നമസ്കരിച്ചതുമായ സൂര്യനും ച്രന്ദനും
ആകാശത്തിെല സർവ്വൈസന്യത്തിനും മുമ്പിൽ അവ നിരത്തിവക്കും;
ആരും അവെയ െപറുക്കിക്കൂട്ട കേയാ കുഴിച്ചിടുകേയാ െചയ്യ കയില്ല;
അവ നിലത്തിനു വളമായിത്തീരും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
3 “ഈ ദുഷ്ടവംശങ്ങളിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും,
ഞാൻ അവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകലസ്ഥലങ്ങളിലും
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ തെന്ന, ജീവനല്ല മരണം തെന്ന തിരെഞ്ഞടുക്കും”
എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 4 “നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടത:് ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഒരുത്തൻ
വീണാൽ എഴുേന്നല്ക്കുകയില്ലേയാ? ഒരുത്തൻ വഴി െതറ്റിേപ്പായാൽ
മടങ്ങിവരുകയില്ലേയാ? 5 െയരൂശേലമിെല ഈ ജനം നിരന്തരമായി
പിന്മാറിയിരിക്കുന്നതും വഞ്ചന മുറുെക പിടിച്ച െകാണ്ട് മടങ്ങിവരുവാൻ
മനസ്സില്ലാതിരിക്കുന്നതും എന്ത്? 6 ഞാൻ ്രശദ്ധവച്ച േകട്ട ; അവർ
േനര് സംസാരിച്ചില്ല; “അേയ്യാ ഞാൻ എന്താണ് െചയ്തത്?” എന്നു
പറഞ്ഞ് ആരും തെന്റ ദുഷ്ടതെയക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ചില്ല; കുതിര
യുദ്ധത്തിനായി പായുന്നതുേപാെല ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ വഴിക്കു
തിരിയുന്നു. 7 ആകാശത്തിെല െപരുഞാറ തെന്റ കാലം അറിയുന്നു;
കുറു്രപാവും മീവൽപക്ഷിയും െകാക്കും മടങ്ങിവരവിനുള്ള സമയം
അനുസരിക്കുന്നു; എെന്റ ജനേമാ യേഹാവയുെട ന്യായം അറിയുന്നില്ല”.
8 “ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനികൾ; യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം ഞങ്ങള െട
പക്കൽ ഉണ്ട”് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങെന? ശാസ്്രതിമാരുെട
വ്യാജമുള്ള എഴുത്തുേകാൽ അതിെന വ്യാജമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു.
9 ജ്ഞാനികൾ ലജ്ജിച്ച ്രഭമിച്ച പിടിക്കെപ്പടും; അവർ യേഹാവയുെട
വചനം ധിക്കരിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ; അവരിൽ എന്ത് ജ്ഞാനമാണുള്ളത?്
10 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവരുെട ഭാര്യമാെര അന്യന്മാർക്കും
അവരുെട നിലങ്ങൾ അവെയ ൈകവശമാക്കുന്നവർക്കും െകാടുക്കും;
അവർ ആബാലവൃദ്ധം ്രദവ്യാ്രഗഹികൾ ആകുന്നു; ്രപവാചകന്മാരും
പുേരാഹിതന്മാരും ഒരുേപാെല വ്യാജം ്രപവർത്തിക്കുന്നു. 11 സമാധാനം
ഇല്ലാതിരിെക്ക ‘സമാധാനം സമാധാനം’ എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ എെന്റ
ജനത്തിെന്റ പു്രതിയുെട മുറിവിനു ലഘുവായി ചികിത്സിക്കുന്നു. 12 േമ്ലച്ഛത
്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ ലജ്ജിേക്കണ്ടിവരും; അവർ ഒരിക്കലും
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ലജ്ജിച്ചിട്ടില്ല നാണം അറിഞ്ഞിട്ട മില്ല; അതുെകാണ്ട് വീഴുന്നവരുെട
ഇടയിൽ അവർ വീണുേപാകും; അവരുെട സന്ദർശനകാലത്ത് അവർ
ഇടറിവീഴും” എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 13 “ഞാൻ അവെര
കൂട്ടിവരുത്തും*” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ
മുന്തിരിപ്പഴം ഉണ്ടാവുകയില്ല; അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ അത്തിപ്പഴം
ഉണ്ടാവുകയില്ല; ഇലയും വാടിേപ്പാകും;അവെരആ്രകമിക്കുന്നവെര ഞാൻ
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു”. 14 “നാം അനങ്ങാതിരിക്കുന്നെതന്ത?് കൂടിവരുവിൻ;
നാം ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ െചന്ന് അവിെട നശിച്ച േപാകുക; നാം
യേഹാവേയാടു പാപം െചയ്യ കെകാണ്ട് നമ്മുെടൈദവമായയേഹാവനെമ്മ
നഞ്ചുെവള്ളം† കുടിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 15 നാം സമാധാനത്തിനായി
കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ ഒരു നന്മയും വന്നില്ല; േരാഗശമനത്തിനായി
കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ ഇതാ, ഭീതി!” 16അവെന്റ കുതിരകള െട മുക്കുറ
ശബ്ദം ദാനിൽനിന്നു േകൾക്കുന്നു; അവെന്റ ആൺകുതിരകള െട
മദഗർജ്ജനംെകാണ്ടു േദശെമല്ലാം വിറയ്ക്കുന്നു; അവ വന്ന് േദശെത്തയും
അതിലുള്ള സകലെത്തയും നഗരെത്തയും അതിൽ വസിക്കുന്നവെരയും
വിഴുങ്ങിക്കളയും. 17 “ഞാൻ സർപ്പങ്ങെളയും മ്രന്തം ഫലിക്കാത്ത
അണലികെളയും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ അയയ്ക്കും; അവ നിങ്ങെള
കടിക്കും”എന്ന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 18 “അേയ്യാ,എെന്റസങ്കടത്തിൽ
എനിക്ക് ആശ്വാസം വെന്നങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു; എെന്റ മനസ്സ
വല്ലാെത ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. 19 േകേട്ടാ, ദൂരേദശത്തുനിന്ന് എെന്റ
ജനത്തിെന്റ പു്രതി: “സീേയാനിൽ യേഹാവ വസിക്കുന്നില്ലേയാ? അവള െട
രാജാവ് അവിെട ഇല്ലേയാ” എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു. അവർ അവരുെട
വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ടും അന്യേദശങ്ങളിെല മിഥ്യാമൂർത്തികെളെക്കാണ്ടും
എെന്ന േകാപിപ്പിച്ചെതന്തിന”്? 20 െകായ്ത്തുകഴിഞ്ഞു, ഫലേശഖരവും
കഴിഞ്ഞു; നാേമാ രക്ഷിക്കെപ്പട്ടതുമില്ല. 21എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതിയുെട
മുറിവ് നിമിത്തം ഞാനും മുറിേവറ്റ് ദുഃഖിച്ച നടക്കുന്നു; സ്തംഭനം
എെന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 22 ഗിെലയാദിൽ ഔഷധം ഇല്ലേയാ? അവിെട
ൈവദ്യൻ ഇല്ലേയാ? എെന്റ ജനത്തിൻ പു്രതിക്ക് േരാഗശമനം വരാെത
ഇരിക്കുന്നെതന്ത”്?

9
1 അേയ്യാ, എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതിയുെട ഘാതകന്മാർനിമിത്തം
രാവും പകലും കരേയണ്ടതിന് എെന്റ തല െവള്ളവും എെന്റ കണ്ണ്
കണ്ണ നീരുറവും ആയിരുെന്നങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു! 2അേയ്യാ, എെന്റ
ജനെത്ത വിട്ട േപാേകണ്ടതിന് മരുഭൂമിയിൽ വഴിയാ്രതക്കാർക്കുള്ള ഒരു
സ്രതം എനിക്ക് കിട്ടിെയങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു! അവെരല്ലാവരും
വ്യഭിചാരികള ം േ്രദാഹികള െട കൂട്ടവുമല്ലേയാ?. 3 “അവർ വ്യാജത്തിനായി
നാവ് വില്ല േപാെല കുലക്കുന്നു; അവർ സത്യത്തിനായിട്ടല്ല േദശത്ത്
വീര്യം കാണിക്കുന്നത;് അവർ ഒരു േദാഷം വിട്ട് മെറ്റാരു േദാഷത്തിന്
പുറെപ്പടുന്നു; അവർ എെന്ന അറിയുന്നില്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 4 നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ അയല ്ക്കാരെന
*സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; ഒരു സേഹാദരനിലും നിങ്ങൾ ആ്രശയിക്കരുത;്
* 8. 13 കൂട്ടിവരുത്തും സംഹരിച്ച കളയും † 8. 14 നഞ്ചുെവള്ളം വിഷ്രദാവകം * 9. 4
അയല ്ക്കാരെന
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ഓേരാ സേഹാദരനും ഉപായം ്രപവർത്തിക്കുന്നു; ഓേരാ കൂട്ട കാരനും
നുണപറഞ്ഞു നടക്കുന്നു. 5 അവർ ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ
കൂട്ട കാരെന ചതിക്കും; സത്യം സംസാരിക്കുകയുമില്ല; വ്യാജം
സംസാരിക്കുവാൻ അവർ നാവിെന അഭ്യസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നീതിേകട്
്രപവർത്തിക്കുവാൻ അവർ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു. 6നിെന്റ വാസം വഞ്ചനയുെട
നടുവിൽ ആകുന്നു; വഞ്ചനനിമിത്തം അവർ എെന്ന അറിയുവാൻ
വിസമ്മതിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 7 അതുെകാണ്ട്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇതാ ഞാൻ
അവെര ഉരുക്കി േശാധനകഴിക്കും; എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതിക്കു
േവണ്ടി എനിക്ക് മെറ്റന്തു െചയ്യ വാൻ സാധിക്കും? 8 അവരുെട നാവ്
മരണകരമായ അസ്്രതമാകുന്നു; അത് വഞ്ചന സംസാരിക്കുന്നു;
വായ്െകാണ്ട് ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ കൂട്ട കാരേനാട് സമാധാനം
സംസാരിക്കുന്നു;എന്നാൽഹൃദയത്തിൽഅവനായി പതിയിരിക്കുന്നു. 9ഇവ
നിമിത്തം ഞാൻ അവെര സന്ദർശിക്കാെത ഇരിക്കുേമാ? ഇങ്ങെനയുള്ള
ജനതേയാടു ഞാൻ പകരം െചയ്യാെത ഇരിക്കുേമാ” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 10 “പർവ്വതങ്ങെളക്കുറിച്ച ഞാൻ കരച്ചിലും വിലാപവും
മരുഭൂമിയിെല േമച്ചിൽപുറങ്ങെളക്കുറിച്ച ്രപലാപവും തുടങ്ങും; ആരും
വഴിേപാകാത്തവണ്ണം അവ െവന്തുേപായിരിക്കുന്നു; കന്നുകാലികള െട
ശബ്ദം േകൾക്കുന്നില്ല; ആകാശത്തിെല പക്ഷികള ം മൃഗങ്ങള ം എല്ലാം
അവിടം വിട്ട േപായിരിക്കുന്നു. 11ഞാൻ െയരൂശേലമിെന കൽക്കുന്നുകള ം
കുറുനരികള െട പാർപ്പിടവും ആക്കും; ഞാൻ െയഹൂദാപട്ടണങ്ങെള
നിവാസികൾ ഇല്ലാെതയാകുംവിധം ശൂന്യമാക്കിക്കളയും. 12 ഇതു
്രഗഹിക്കുവാൻ തക്കജ്ഞാനമുള്ളവൻ ആര്? അത് ്രപസ്താവിക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം യേഹാവയുെട വായ് ആേരാട് അരുളിെച്ചയ്തു? ആരും
വഴിേപാകാത്തവിധം േദശം നശിച്ച് മരുഭൂമിേപാെല െവന്തുേപാകുവാൻ
സംഗതി എന്ത?്” 13 യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് “ഞാൻ അവരുെട
മുമ്പിൽ വച്ച ന്യായ്രപമാണം അവർ ഉേപക്ഷിച്ച് എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുകേയാ അത് അനുസരിച്ച നടക്കുകേയാ െചയ്യാെത 14അവരുെട
ഹൃദയത്തിെന്റ ശാഠ്യെത്തയും അവരുെട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാർ
അവെര അഭ്യസിപ്പിച്ച ബാല ് വി്രഗഹങ്ങെളയും അനുസരിച്ച നടന്നു;”
അതുെകാണ്ട് 15 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ഈ ജനെത്ത കാഞ്ഞിരം†െകാണ്ട്
േപാഷിപ്പിച്ച് നഞ്ചുെവള്ളം കുടിപ്പിക്കും. 16 അവരും അവരുെട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാരും അറിയാത്ത ജനതകള െട ഇടയിൽ ഞാൻ
അവെര ചിതറിച്ച,് അവെര മുടിക്കുേവാളം അവരുെട പിന്നാെല വാൾ
അയയ്ക്കും”. 17ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച വിലപിക്കുന്ന സ്്രതീകെള വിളിച്ച വരുത്തുവിൻ;
സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്്രതീകെള ആളയച്ച് വരുത്തുവിൻ. 18 നമ്മുെട കണ്ണിൽ
നിന്ന് കണ്ണ നീർ ഒഴുകത്തക്കവിധവും നമ്മുെട കൺേപാളയിൽനിന്നു
െവള്ളം കവിെഞ്ഞാഴുകത്തക്കവിധവും അവർ ബദ്ധെപ്പട്ട വിലാപം
കഴിക്കെട്ട. 19 സീേയാനിൽനിന്ന് ഒരു വിലാപം േകൾക്കുന്നു; “നാം എ്രത
ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു; നാം അത്യന്തം നാണിച്ചിരിക്കുന്നു; നാം േദശം
വിട്ട േപായേല്ലാ;നമ്മുെട നിവാസങ്ങൾഅവർതള്ളിയിട്ട കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
† 9. 15 കാഞ്ഞിരംൈകപ്പള്ളഫലം ഉണ്ടാകുന്നവൃക്ഷം
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20എന്നാൽ സ്്രതീകേള, യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ; നിങ്ങള െട
െചവി അവിടുെത്ത വായിെല വചനം ്രശദ്ധിക്കെട്ട; നിങ്ങള െട പു്രതിമാെര
വിലാപവും ഓേരാ സ്്രതീയും അവള െട കൂട്ട കാരിെയ ്രപലാപവും
അഭ്യസിപ്പിക്കുവിൻ. 21 വിശാലസ്ഥലത്തുനിന്നു കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
വീഥികളിൽനിന്നു യുവാക്കെളയും േഛദിച്ച കളേയണ്ടതിന് മരണം
നമ്മുെട കിളിവാതിലുകളിൽകൂടി കയറി നമ്മുെട അരമനകളിേലക്കു
്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നു. 22 മനുഷ്യരുെട ശവങ്ങൾ വയലിെല
ചാണകംേപാെലയും, െകായ്ത്തുകാരെന്റ പിന്നിെല കതിർമണിേപാെലയും
വീഴും; ആരും അവെയ കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയില്ല എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട”് എന്നു പറയുക. 23 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ജ്ഞാനി തെന്റ ജ്ഞാനത്തിൽ ്രപശംസിക്കരുത;് ബലവാൻ തെന്റ
ബലത്തിൽ ്രപശംസിക്കരുത;് ധനവാൻ തെന്റ ധനത്തിലും ്രപശംസിക്കരുത.്
24 ്രപശംസിക്കുന്നവേനാ: യേഹാവയായഞാൻ ഭൂമിയിൽ ദയയും ന്യായവും
നീതിയും ്രപവർത്തിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെന എെന്ന ്രഗഹിച്ചറിയുന്നതിൽ
തെന്ന ്രപശംസിക്കെട്ട; ഇതിൽ അല്ലേയാ എനിക്ക് ്രപസാദമുള്ളത”് എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 25 ഇതാ ഈജിപ്റ്റ്, െയഹൂദാ, ഏേദാം,
അേമ്മാന്യർ, േമാവാബ,് തലയുെട അരികു വടിക്കുന്ന മരുഭൂനിവാസികൾ
എന്നിങ്ങെന അ്രഗചർമ്മേത്താടുകൂടിയ സകല പരിേച്ഛദനക്കാെരയും
ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള കാലം വരുന്നു. 26 സകലജനതകള ം
അ്രഗചർമ്മികളല്ലേയാ?; എന്നാൽ യി്രസാേയൽഗൃഹം മുഴുവനും
ഹൃദയകാഠിന്യമുള്ളവരാകുന്നു‡”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

10
1 “യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, യേഹാവ നിങ്ങേളാട് അരുളിെച്ചയ്യന്ന
വചനം േകൾക്കുവിൻ! 2 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ജനതകള െട വഴി പഠിക്കരുത;് ആകാശത്തിെല ലക്ഷണങ്ങൾ
കണ്ട് ്രഭമിക്കരുത്; ജനതകൾ അല്ലേയാ അവ കണ്ടു ്രഭമിക്കുന്നത്.
3 ജനതകള െട ചട്ടങ്ങൾ മിഥ്യാമൂർത്തിെയ സംബന്ധിച്ചാകുന്നു; അത്
ഒരുവൻ കാട്ടിൽനിന്നു െവട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന മരവും, ആശാരി ഉളിെകാണ്ടു
െചയ്ത പണിയും അേ്രത. 4അവർ അതിെന െവള്ളിയും െപാന്നുംെകാണ്ട്
അലങ്കരിക്കുന്നു; അത് ഇളകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് അവർ അതിെന
ആണിയും ചുറ്റികയുംെകാണ്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നു. 5അവ െവള്ളരിേത്താട്ടത്തിെല
േനാക്കുകുത്തിേപാെലയാകുന്നു; അവ സംസാരിക്കുന്നില്ല; അവയ്ക്കു
നടക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തതുെകാണ്ട് അവെയ ചുമന്നുെകാണ്ടു േപാകണം;
അവെയഭയെപ്പടരുത;്ഒരു േദാഷവുംെചയ്യ വാൻഅവയ്ക്കുകഴിയുകയില്ല;
ഗുണം െചയ്യ വാനും അവയ്ക്കു ്രപാപ്തിയില്ല”. 6 യേഹാേവ, അേങ്ങക്കു
തുല്യനായി ആരുമില്ല; അവിടുന്ന് വലിയവനും അവിടുെത്ത നാമം
അത്യന്തം ശക്തിയുള്ളതും ആകുന്നു. 7 ജനതകള െട രാജാേവ, ആര്
അങ്ങെയ ഭയെപ്പടാെതയിരിക്കും? അത് അേങ്ങക്കു േയാഗ്യമാകുന്നു;
ജനതകള െട സകല ജ്ഞാനികളിലും അവരുെട സകലരാജ്യങ്ങളിലും
അങ്ങേയാടു തുല്യനായി ആരും ഇല്ല. 8അവർ ഒരുേപാെല മൃഗ്രപായരും
േഭാഷന്മാരുംആകുന്നു; മിഥ്യാമൂർത്തികള െട ഉപേദശേമാ മരക്കഷണമേ്രത.
9 തർശീശിൽനിന്ന് അടിച്ച പരത്തിയ െവള്ളിയും ഊഫാസിൽനിന്ന്

‡ 9. 26 ഹൃദയകാഠിന്യമുള്ളവരാകുന്നുഹൃദയത്തിൽഅ്രഗചർമ്മികളാകുന്നു
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െപാന്നും െകാണ്ടുവരുന്നു; അത് കൗശലപ്പണിക്കാരെന്റയും തട്ടാെന്റയും
ൈകപ്പണി തെന്ന; നീലയും രക്താംബരവും അവയുെട ഉടുപ്പ്; അവെയല്ലാം
കൗശലപ്പണിക്കാരുെട പണിതെന്ന. 10 യേഹാവേയാ സത്യൈദവം;
അവിടുന്ന് ജീവനുള്ള ൈദവവും ശാശ്വതരാജാവും തെന്ന; അവിടുെത്ത
േ്രകാധത്താൽ ഭൂമി നടുങ്ങുന്നു; ജനതകൾക്ക് അവിടുെത്ത ഉ്രഗേകാപം
സഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല. 11 ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
നിർമ്മിക്കാത്ത േദവന്മാേരാ ഭൂമിയിൽനിന്നും ആകാശത്തിൻ കീഴിൽനിന്നും
നശിച്ച േപാകും” എന്നിങ്ങെന അവേരാടു പറയുവിൻ. 12 അവിടുന്ന്
തെന്റ ശക്തിയാൽ ഭൂമിെയ സൃഷ്ടിച്ച ; തെന്റ ജ്ഞാനത്താൽ
ഭൂമണ്ഡലെത്ത സ്ഥാപിച്ച ; തെന്റ വിേവകത്താൽ ആകാശെത്ത
വിരിച്ച . 13അവിടുന്ന് തെന്റ നാദം പുറെപ്പടുവിക്കുേമ്പാൾ ആകാശത്ത്
െവള്ളത്തിെന്റ മുഴക്കം ഉണ്ടാകുന്നു; ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്ന്
അവിടുന്ന് നീരാവി െപാങ്ങുമാറാക്കുന്നു; മഴയ്ക്കു മിന്നൽ ഉണ്ടാക്കി,
തെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്ന് കാറ്റ പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു. 14ഏതു മനുഷ്യനും
മൃഗ്രപായനും, പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവനും ആകുന്നു; തട്ടാന്മാെരാെക്കയും
വി്രഗഹംനിമിത്തം ലജ്ജിച്ച േപാകുന്നു; അവർ വാർത്തുണ്ടാക്കിയ
വി്രഗഹം വ്യാജമായതുെകാണ്ടേ്രത; അവയിൽ ശ്വാസവുമില്ല. 15 അവ
മായയും വ്യർത്ഥ്രപവൃത്തിയും തെന്ന; ശിക്ഷയുെട കാലത്ത് അവ
നശിച്ച േപാകും. 16യാേക്കാബിെന്റ ഓഹരിയായവൻഅവെയേപ്പാെലയല്ല;
അവിടുന്ന് സർവ്വെത്തയും നിർമ്മിച്ചവൻ; യി്രസാേയൽ അവിടുെത്ത
അവകാശേഗാ്രതം; ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നാകുന്നു അവിടുെത്ത
നാമം. 17 ഉപേരാധിക്കെപ്പട്ടവേള, നിലത്തുനിന്നു നിെന്റ ഭാണ്ഡം
എടുത്തുെകാള്ള ക”. 18 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ ഈ ്രപാവശ്യം േദശത്തിെല നിവാസികെള കവിണയിൽ വച്ച്
എറിഞ്ഞുകളയുകയും, അവർ മനം തിരിയത്തക്കവണ്ണം അവെര
ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും െചയ്യ ം. 19എെന്റ മുറിവുനിമിത്തം എനിക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം! എെന്റ മുറിവ് വ്യസനകരമാകുന്നു; എങ്കിലും: “അത് എെന്റ േരാഗം!
ഞാൻഅത് സഹിേച്ച മതിയാവു”എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 20എെന്റ കൂടാരം
കവർച്ചയായിേപ്പായിരിക്കുന്നു; എെന്റ കയറുകൾ െപാട്ടിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ മക്കൾ എെന്ന വിട്ട േപായി; അവർ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു; ഇനി
എെന്റ കൂടാരം അടിക്കുവാനും തിരശ്ശീല നിവിർക്കുവാനും ആരുമില്ല.
21 ഇടയന്മാർ മൃഗ്രപായരായിത്തീർന്നു; യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നില്ല;
അതുെകാണ്ട് അവർ കൃതാർത്ഥരായില്ല; അവരുെട ആട്ടിൻകൂട്ടം എല്ലാം
ചിതറിേപ്പായി. 22 േകേട്ടാ, ഒരു ്രശുതി: “ഇതാ, െയഹൂദപട്ടണങ്ങൾ ശൂന്യവും
കുറുക്കന്മാരുെട പാർപ്പിടവും ആേക്കണ്ടതിന് അത് വടക്കുനിന്ന് ഒരു
മഹാേകാലാഹലവുമായി വരുന്നു. 23 യേഹാേവ, മനുഷ്യന് തെന്റ വഴിയും
നടക്കുന്നവനുതെന്റകാലടികൾനിയ്രന്തിക്കുവാനുംസാദ്ധ്യമല്ലഎന്ന്ഞാൻ
അറിയുന്നു. 24 യേഹാേവ, ഞാൻ ഇല്ലാെതയായിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവിടുന്ന് എെന്ന േകാപേത്താെടയല്ല ന്യായേത്താെട ശിക്ഷിക്കണേമ.
25 അങ്ങെയ അറിയാത്ത ജനതകള െടേമലും അവിടുെത്ത നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാത്ത വംശങ്ങള െടേമലും അവിടുെത്ത േ്രകാധം
പകരണേമ; അവർ യാേക്കാബിെന വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞുവേല്ലാ; അവർ
അവെനവിഴുങ്ങി നശിപ്പിച്ച്അവെന്റവാസസ്ഥലംശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
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11
1 യേഹാവയിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ അരുളപ്പാട:് 2 “ഈ
നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ േകട്ട് െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടും
െയരൂശേലം നിവാസികേളാടും ്രപസ്താവിക്കുവിൻ. 3 നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു. ഈ നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ
േകട്ടനുസരിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 4 നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ
പിതാക്കന്മാെര ഇരിമ്പുചൂളയായ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നാളിൽ
ഞാൻ അവെയഅവേരാടു കല്പിച്ച : നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു േകട്ടനുസരിച്ച്
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കല്പിച്ചതുേപാെല സകലവും െചയ്യ വിൻ; എന്നാൽ
നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ൈദവവും ആയിരിക്കും”
എന്നരുളിെച്ചയ്തു. 5 ഇന്നുള്ളതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ
പിതാക്കന്മാർക്ക് പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന േദശം െകാടുക്കും എന്ന് ഞാൻ
അവേരാടു െചയ്ത സത്യം നിവർത്തിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന”. അതിന്
ഞാൻ: “ആേമൻ, യേഹാേവ,” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 6 അേപ്പാൾ
യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “നീ െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും
െയരൂശേലമിെന്റ വീഥികളിലും ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം വിളിച്ച പറയുക:
‘ഈ നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ േകട്ട് െചയ്തുെകാള്ള വിൻ.’ 7 ഞാൻ
നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
നാളിലും ഇന്നുവെരയും ഞാൻഅതികാലത്തും ഇടവിടാെതയും അവേരാട:്
“എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞ് സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
8 എന്നാൽ അവർ അനുസരിക്കുകയും െചവി ചായിക്കുകയും െചയ്യാെത
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെന്റ ശാഠ്യ്രപകാരം നടന്നു;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവേരാടു െചയ്യ വാൻ കല്പിച്ചതും അവർ
െചയ്യാെതയിരുന്നതുമായ ഈ നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങെളേപ്പാെല
എല്ലാം ഞാൻ അവരുെട േമൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു”. 9 യേഹാവ
പിെന്നയും എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “െയഹൂദാപുരുഷന്മാരുെട
ഇടയിലും െയരൂശേലംനിവാസികള െട ഇടയിലും ഒരു കൂട്ട െകട്ട
കണ്ടിരിക്കുന്നു. 10അവർ എെന്റ വചനങ്ങൾ േകട്ടനുസരിക്കാത്ത പൂർവ്വ
പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യങ്ങളിേലക്കു തിരിഞ്ഞ്, അന്യേദവന്മാെര
േസവിക്കുവാൻ അവേരാടു േചർന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവരുെട പൂര ്വ്വ
പിതാക്കന്മാേരാട് െചയ്ത നിയമം യി്രസാേയൽ ഗൃഹവും െയഹൂദാഗൃഹവും
ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു”. 11അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“രക്ഷെപടുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരനർത്ഥം ഞാൻ അവർക്ക് വരുത്തും;
അവർ എേന്നാട് നിലവിളിച്ചാലും ഞാൻ േകൾക്കുകയില്ല. 12 അേപ്പാൾ
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങള ം െയരൂശേലം നിവാസികള ം െചന്ന,് അവർ ധൂപം
കാട്ടിവന്ന േദവന്മാേരാടു നിലവിളിക്കും; എങ്കിലും അവർ അവെര
അനർത്ഥകാലത്തു രക്ഷിക്കുകയില്ല. 13 െയഹൂദേയ, നിെന്റ പട്ടണങ്ങള െട
എണ്ണേത്താളം നിനക്ക് േദവന്മാരുണ്ട്; െയരൂശേലമിെല വീഥികള െട
എണ്ണേത്താളം നിങ്ങൾ ആ ലജ്ജാവി്രഗഹത്തിനു ബലിപീഠങ്ങെള,
ബാലിനു ധൂപം കാട്ട വാനുള്ള പീഠങ്ങെള തെന്ന തീർത്തിരിക്കുന്നു.
14അതിനാൽ നീഈജനത്തിനുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കരുത;്അവർക്ക് േവണ്ടി
യാചനേയാ പക്ഷവാദേമാ കഴിക്കുകയുമരുത;്അവർഅനർത്ഥംനിമിത്തം
എേന്നാട് നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ േകൾക്കുകയില്ല. 15 എെന്റ
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്രപിയക്ക് എെന്റ ആലയത്തിൽ എന്ത് കാര്യം? അവൾ പലേരാടുംകൂടി
ദുഷ്കർമ്മം െചയ്തുവേല്ലാ; വിശുദ്ധമാംസം നിെന്ന വിട്ട േപായിരിക്കുന്നു;
േദാഷം െചയ്യ േമ്പാൾ നീ ഉല്ലസിക്കുന്നു. 16 ‘മേനാഹര ഫലങ്ങളാൽ
േശാഭിതമായ പച്ച ഒലിവുവൃക്ഷം’എന്ന് യേഹാവ നിനക്ക് േപർ വിളിച്ചിരുന്നു;
എന്നാൽ മഹാേകാലാഹലേത്താെട അവൻ അതിന് തീ വച്ച കളഞ്ഞു;
അതിെന്റ െകാമ്പുകള ം ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. 17 യി്രസാേയൽ ഗൃഹവും
െയഹൂദാഗൃഹവും ബാലിനു ധൂപം കാട്ടി എെന്ന േകാപിപ്പിച്ചതിനാൽ േദാഷം
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിെന്ന നട്ടിരിക്കുന്ന ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ നിനക്ക് അനർത്ഥം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. 18 യേഹാവ എനിക്ക്
െവളിെപ്പടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞ്; അങ്ങ് അവരുെട
്രപവൃത്തികൾ അെന്നനിക്കു കാണിച്ച തന്നു. 19 ഞാേനാ അറുക്കുവാൻ
െകാണ്ടുേപാകുന്ന ഇണക്കമുള്ള കുഞ്ഞാടുേപാെല ആയിരുന്നു; ‘അവെന്റ
േപർആരുംഓർക്കാെതഇരിേക്കണ്ടതിന് നാം വൃക്ഷെത്തഫലേത്താടുകൂടി
നശിപ്പിച്ച് ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തുനിന്ന് േഛദിച്ച കളയുക’ എന്ന് അവർ
എെന്റ േനെര ഉപായം നിരൂപിച്ചത് ഞാൻ അറിഞ്ഞതുമില്ല. 20 നീതിേയാെട
ന്യായം വിധിക്കുകയും അന്തരംഗവും ഹൃദയവും േശാധനകഴിക്കുകയും
െചയ്യന്ന ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ, അവിടുന്ന് അവേരാടു െചയ്യന്ന
്രപതികാരം ഞാൻ കാണുമാറാകെട്ട; ഞാൻ എെന്റ വ്യവഹാരം അങ്ങെയ
േബാധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21അതുെകാണ്ട:് “നീ ഞങ്ങള െട കയ്യാൽ
മരിക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ്രപവചിക്കരുത”്
എന്നു പറഞ്ഞ് നിനക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്ന
അനാേഥാത്തുകാെരക്കുറിച്ച് യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
22 “ഞാൻ അവെര സന്ദർശിക്കും; യൗവനക്കാർ വാൾെകാണ്ടു മരിക്കും;
അവരുെട പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ക്ഷാമംെകാണ്ടു മരിക്കും. 23 ഞാൻ
അനാേഥാത്തുകാെര സന്ദർശിക്കുന്ന കാലത്ത് അവർക്ക് അനർത്ഥം
വരുത്തുന്നതുെകാണ്ട് അവരിൽ ഒരു േശഷിപ്പ ം ഉണ്ടാകുകയില്ല” എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

12
1 യേഹാേവ ഞാൻ അങ്ങേയാടു വാദിച്ചാൽ അവിടുന്ന്
നീതിമാനായിരിക്കും; എങ്കിലും ന്യായങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഞാൻ
അങ്ങേയാട് േചാദിക്കുവാൻ തുനിയുന്നു; ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴി
ശുഭമായിരിക്കുവാൻ സംഗതി എന്ത?് േ്രദാഹം ്രപവർത്തിക്കുന്നവെരല്ലാം
നിർഭയരായിരിക്കുന്നെതന്ത?് 2 അങ്ങ് അവെര നട്ട ; അവർ േവരൂന്നി
വളർന്ന്ഫലംകായ്ക്കുന്നു;അവരുെട വായിൽഅവിടുന്ന്സമീപസ്ഥനായും
അന്തരംഗത്തിൽ ദൂരസ്ഥനായും ഇരിക്കുന്നു. 3എന്നാൽയേഹാേവ,എെന്ന
അങ്ങ് അറിയുന്നു; അവിടുന്ന് എെന്ന കണ്ട് അവിടുെത്ത സന്നിധിയിൽ
എെന്റഹൃദയെത്തേശാധനെചയ്യന്നു;അറുക്കുവാനുള്ളആടുകെളേപ്പാെല
അവെര വലിച്ചിഴയ്ക്കണേമ; െകാലദിവസത്തിനായിഅവെര ഒരുക്കണേമ.
4 േദശം ദുഃഖിക്കുന്നതും നിലത്തിെല സസ്യെമാെക്കയും വാടുന്നതും
എ്രതേത്താളം? നിവാസികള െട ദുഷ്ടതനിമിത്തം മൃഗങ്ങള ം പക്ഷികള ം
നശിച്ച േപാകുന്നു; ഇവൻ ഞങ്ങള െട അവസാനം കാണുകയില്ല” എന്ന്
അവർ പറയുന്നു. 5 “കാലാള കേളാടുകൂടി ഓടിയിട്ട് നീ ക്ഷീണിച്ച േപായാൽ,
കുതിരകേളാട് എങ്ങെന മത്സരിേച്ചാടും? സമാധാനമുള്ള േദശത്ത് നീ
നിർഭയനായിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ േയാർദ്ദാെന്റ വൻകാട്ടിൽ നീ എന്ത്
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െചയ്യ ം?” 6 “നിെന്റ സേഹാദരന്മാരും പിതൃഭവനവും നിേന്നാട് േ്രദാഹം
െചയ്തിരിക്കുന്നു; അവരും നിെന്റ പിന്നാെല ആർപ്പ വിളിക്കുന്നു; അവർ
നിേന്നാട് മധുരവാക്കു പറഞ്ഞാലും അവെര വിശ്വസിക്കരുത്. 7 ഞാൻ
എെന്റ ആലയെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച്, എെന്റ അവകാശെത്ത ത്യജിച്ച,് എെന്റ
്രപാണ്രപിയെയശ്രതുക്കള െടകയ്യിൽഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 8എെന്റഅവകാശം
എനിക്ക് കാട്ടിെല സിംഹംേപാെല ആയിരിക്കുന്നു; അത് എെന്റ േനെര
ഗർജ്ജിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അതിെന െവറുക്കുന്നു. 9 എെന്റ
അവകാശം എനിക്ക് പുള്ളിക്കഴുകെനേപ്പാെലേയാ*? കഴുകന്മാർഅതിെന
ചുറ്റിയിരിക്കുന്നുേവാ? നിങ്ങൾ െചന്ന് എല്ലാ കാട്ട മൃഗങ്ങെളയും കൂട്ടി,
അവെര വിഴുങ്ങുവാൻ വരുവിൻ. 10 അേനകം ഇടയന്മാർ എെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടംനശിപ്പിക്കുകയുംഎെന്റഓഹരിചവിട്ടിക്കളയുകയും,എെന്റ
മേനാഹരമായ ഓഹരിെയ ശൂന്യമരുഭൂമിയാക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
11 അവർ അതിെന ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു; ശൂന്യമായിത്തീർന്നതിനാൽ
അത് എേന്നാട് സങ്കടം പറയുന്നു; ആരും ്രശദ്ധിക്കാത്തതിനാൽ േദശം
എല്ലാം ശൂന്യമായിേപ്പായിരിക്കുന്നു. 12 കവർച്ചക്കാർ മരുഭൂമിയിെല
െമാട്ടക്കുന്നിേന്മൽ എല്ലായിടവും വന്നിരിക്കുന്നു; യേഹാവയുെട വാൾ
േദശെത്ത ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റഅറ്റം വെര തിന്നുകളയുന്നു; ഒരു ജഡത്തിനും
സമാധാനം ഇല്ല. 13അവർ േഗാതമ്പു വിതച്ച,് മുള്ള െകായ്തു; അവർ
്രപയാസെപ്പട്ട ; ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല; യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപംനിമിത്തം
അവർ അവരുെട† വിളവിെനക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കും”. 14 ഞാൻ എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിനു െകാടുത്തിരിക്കുന്ന അവകാശെത്ത െതാടുന്ന
ദുഷ്ടന്മാരായ എെന്റ എല്ലാ അയൽക്കാെരയും കുറിച്ച് യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ അവെര അവരുെട േദശത്തുനിന്ന്
പറിച്ച കളയും; െയഹൂദാഗൃഹെത്ത ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
പറിച്ച കളയും. 15അവെര പറിച്ച കളഞ്ഞേശഷംഞാൻവീണ്ടുംഅവേരാടു
കരുണ കാണിച്ച് ഓേരാരുത്തെന അവനവെന്റ അവകാശത്തിേലക്കും
േദശത്തിേലക്കും തിരിച്ച വരുത്തും. 16അവർ എെന്റ ജനെത്ത ബാലിെന്റ
നാമത്തിൽ സത്യം െചയ്യ വാൻ പഠിപ്പിച്ചതുേപാെല, ‘യേഹാവയാണ’ എന്ന്
എെന്റ നാമത്തിൽ സത്യം െചയ്യ വാൻ തക്കവണ്ണം എെന്റ ജനത്തിെന്റ
വഴികെള താത്പര്യേത്താെട പഠിക്കുെമങ്കിൽ, അവർ എെന്റ ജനത്തിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി്രപാപിക്കും. 17അവർ േകട്ടനുസരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
ഞാൻ ആ ജനതെയ പറിച്ച് നശിപ്പിച്ച കളയും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

13
1 യേഹാവ എേന്നാട:് “നീ െചന്ന്, ചണനൂൽെകാണ്ടുള്ള ഒരു അരക്കച്ച
വാങ്ങി നിെന്റ അരയ്ക്ക് െകട്ട ക; അത് െവള്ളത്തിൽ ഇടരുത”് എന്നു
കല്പിച്ച . 2 അങ്ങെന ഞാൻ യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം ഒരു കച്ച
വാങ്ങി അരയ്ക്ക് െകട്ടി. 3 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് രണ്ടാം ്രപാവശ്യം
എനിക്കുണ്ടായത:് 4 “നീ വാങ്ങി അരയ്ക്ക് െകട്ടിയ കച്ച എടുത്തു
പുറെപ്പട്ട് ്രഫാത്തിനരികിൽ െചന്ന,് അവിെട ഒരു പാറയുെട വിള്ളലിൽ
ഒളിച്ച െവക്കുക”. 5 അങ്ങെന ഞാൻ െചന്ന് യേഹാവ എേന്നാട്

* 12. 9 പുള്ളിക്കഴുകെനേപ്പാെലേയാ കഴുതപ്പ ലിെയേപ്പാെലേയാ † 12. 13 അവർഅവരുെട
നിങ്ങള് നിങ്ങള െട
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കല്പിച്ചതുേപാെല അത് ്രഫാത്തിനരികിൽ ഒളിച്ച വച്ച . 6 വളെരനാൾ
കഴിഞ്ഞേശഷം യേഹാവഎേന്നാട:് “നീഎഴുേന്നറ്റ് ്രഫാത്തിനരികിൽ െചന്ന്,
അവിെട ഒളിച്ച വയ്ക്കുവാൻ നിേന്നാട് കല്പിച്ച കച്ച എടുത്തുെകാള്ള ക”
എന്നരുളിെച്ചയ്തു. 7 അങ്ങെന ഞാൻ ്രഫാത്തിനരികിൽ െചന്ന്,
ഒളിച്ച വച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് കച്ച മാന്തി എടുത്തു; എന്നാൽ
കച്ച േകടുവന്ന് ഒന്നിനും െകാള്ളരുതാത്തതായിത്തീർന്നിരുന്നു.
8 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 9 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇങ്ങെന ഞാൻ െയഹൂദയുെട ഗർവ്വവും
െയരൂശേലമിെന്റ മഹാഗർവ്വവും നശിപ്പിച്ച കളയും. 10 എെന്റ വചനം
േകൾക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാെത സ്വന്ത ഹൃദയത്തിെന്റ ആേലാചനേപാെല
നടക്കുകയും അന്യേദവന്മാെര േസവിച്ച നമസ്കരിേക്കണ്ടതിന് അവേരാടു
േചരുകയും െചയ്യന്ന ഈ ദുഷ്ടജനം ഒന്നിനും െകാള്ളരുതാത്ത
ഈ കച്ചേപാെല ആയിത്തീരും. 11 കച്ച ഒരു മനുഷ്യെന്റ അരേയാടു
പറ്റിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത മുഴുവനും
െയഹൂദാഗൃഹെത്ത മുഴുവനും എനിക്ക് ജനവും കീർത്തിയും ്രപശംസയും
അലങ്കാരവും ആേകണ്ടതിന,് എേന്നാട് പറ്റിയിരിക്കുമാറാക്കി; അവർേക്കാ
അനുസരിക്കുവാൻ മനസ്സായില്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
12 അതുെകാണ്ട് നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത:് “എല്ലാതുരുത്തിയിലും
വീഞ്ഞു നിറയും” എന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “എല്ലാതുരുത്തിയിലും വീഞ്ഞു നിറയും എന്ന്
ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടേയാ”എന്ന് അവർ നിേന്നാട് േചാദിക്കും. 13അതിന്
നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത:് യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഈ
േദശത്തിെല സർവ്വനിവാസികെളയും ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാെരയും പുേരാഹിതന്മാെരയും ്രപവാചകന്മാെരയും
െയരൂശേലമിെലസർവ്വനിവാസികെളയുംഞാൻലഹരിെകാണ്ടുനിറയ്ക്കും.
14 ഞാൻ അവെര അേന്യാന്യവും പിതാക്കന്മാെരയും പു്രതന്മാെരയും
തമ്മിലും ഏറ്റ മുട്ടി നശിക്കുമാറാക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;്
“അവെര നശിപ്പിക്കുകയല്ലാെത ഞാൻ അവേരാടു കനിേവാ ക്ഷമേയാ
കരുണേയാ കാണിക്കുകയില്ല. 15 നിങ്ങൾ േകൾക്കുവിൻ, െചവിതരുവിൻ;
ഗർവ്വിക്കരുത;് യേഹാവയല്ലേയാ അരുളിെച്ചയ്യന്നത.് 16 ഇരുട്ടാകുന്നതിനും
നിങ്ങള െട കാൽ അന്ധകാരപർവ്വതങ്ങളിൽ ഇടറിേപ്പാകുന്നതിനും മുമ്പ്
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് ബഹുമാനം െകാടുക്കുവിൻ;
അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ ്രപകാശത്തിനു കാത്തിരിക്കുേമ്പാൾ അവിടുന്ന്
അത് മരണ നിഴലാക്കി മാറ്റി നിങ്ങെള കൂരിരുട്ടിൽ കുടുക്കും. 17 നിങ്ങൾ
േകട്ടനുസരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങള െട ഗർവ്വം നിമിത്തം
രഹസ്യത്തിൽ കരയും; യേഹാവയുെട ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപായിരിക്കുകയാൽഞാൻഏറ്റവും കരഞ്ഞു കണ്ണ നീെരാഴുക്കും.
18 നീ രാജാവിേനാടും രാജമാതാവിേനാടും: “താെഴ ഇറങ്ങി ഇരിക്കുവിൻ;
നിങ്ങള െട മഹത്വകിരീടം നിലത്തു വീണിരിക്കുന്നു” എന്നു പറയുക.
19െതക്കുള്ള *പട്ടണങ്ങൾഅടയ്ക്കെപ്പടും;ആരുംഅവെയതുറക്കുകയില്ല;
െയഹൂദെയ മുഴുവനും പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും; അവെര മുഴുവൻ പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപാകും. 20നീ കണ്ണ യർത്തി വടക്കുനിന്നു വരുന്നവെര േനാക്കുക;
നിനക്ക് നല്കിയിരുന്ന കൂട്ടം, നിെന്റ മേനാഹരമായ ആട്ടിൻകൂട്ടം എവിെട?

* 13. 19 െതക്കുള്ളെനഗവിലുള്ള
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21നിനക്ക്സഖികളായിരിക്കുവാൻനീ തെന്നശീലിപ്പിച്ചവെരഅവൻനിനക്ക്
അധിപതികളായി നിയമിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ എന്ത് പറയും? േനാവുകിട്ടിയ
സ്്രതീെയേപ്പാെല നിനക്ക് േവദന പിടിക്കുകയില്ലേയാ? 22 ‘ഇങ്ങെനഎനിക്ക്
ഭവിക്കുവാൻ സംഗതി എന്ത’്എന്നു നീ ഹൃദയത്തിൽ േചാദിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
- നിെന്റ അകൃത്യങ്ങള െട െപരുപ്പംനിമിത്തം നിെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ
വിള മ്പു നീങ്ങിയും നിെന്റ കുതികാലിനു അപമാനം വന്നും ഇരിക്കുന്നു.
23 കൂശ്യനു തെന്റ ത്വക്കും പുള്ളിപ്പ ലിക്കു തെന്റ പുള്ളിയും മാറ്റ വാൻ
കഴിയുേമാ? എന്നാൽ േദാഷം െചയ്യ വാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക്
നന്മ െചയ്യ വാൻ കഴിയും. 24അതിനാൽ ഞാൻ അവെര മരുഭൂമിയിെല
കാറ്റത്തു പാറിേപ്പാകുന്ന പതിെരന്നേപാെല ചിതറിച്ച കളയും. 25 നീ എെന്ന
മറന്ന് വ്യാജത്തിൽ ആ്രശയിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട് ഇതു നിെന്റ ഓഹരിയും
ഞാൻ നിനക്ക് അളന്നുതന്ന അംശവും ആകുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 26 “അതുെകാണ്ട് ഞാനും നിെന്റ ലജ്ജ െവളിവാേകണ്ടതിന്
നിെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ വിള മ്പ് നിെന്റ മുഖത്തിനു മീെത െപാക്കിവയ്ക്കും.
27 നിെന്റ വ്യഭിചാരം, മദഗർജ്ജനം, േവശ്യാവൃത്തിയുെട വഷളത്തം എന്നീ
േമ്ലച്ഛതകൾ ഞാൻ വയലുകളിെല കുന്നുകളിേന്മൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു;
െയരൂശേലേമ, നിനക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! നിർമ്മലയായിരിക്കുവാൻ നിനക്ക്
മനസ്സില്ല;ഇങ്ങെനഇനിഎ്രതേത്താളം?”.

14
1 വരൾച്ചെയക്കുറിച്ച് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ യേഹാവയുെട വചനം.

2 “െയഹൂദാ വിലപിക്കുന്നു; അതിെന്റ വാതിലുകൾ തളരുന്നു; അവർ
കരഞ്ഞുെകാണ്ട് നിലത്തിരിക്കുന്നു; െയരൂശേലമിെന്റനിലവിളി െപാങ്ങുന്നു.
3 അവരുെട കുലീനന്മാർ ഭൃത്യെര െവള്ളത്തിന് അയയ്ക്കുന്നു; അവർ
കുളങ്ങള െട അടുത്തുെചന്ന,് െവള്ളം കാണാെത ഒഴിഞ്ഞപാ്രതങ്ങേളാെട
മടങ്ങിവരുന്നു; അവർ ലജ്ജിച്ച് വിഷണ്ണരായി തല മൂടുന്നു. 4 േദശത്തു
മഴയില്ലാെത നിലം ഉണങ്ങി വിണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഉഴവുകാർ
ലജ്ജിച്ച് തല മൂടുന്നു. 5 മാൻേപട വയലിൽ ്രപസവിച്ചിട്ട് പുല്ല്
ഇല്ലായ്കയാൽ കുട്ടിെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നു. 6കാട്ട കഴുത െമാട്ടക്കുന്നിേന്മൽ
നിന്നുെകാണ്ട് കുറുനരികെളേപ്പാെല കിതയ്ക്കുന്നു; സസ്യങ്ങൾ
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് അതിെന്റ കണ്ണ് മങ്ങിേപ്പാകുന്നു. 7 യേഹാേവ,
ഞങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി സാക്ഷീകരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ നിെന്റ നാമംനിമിത്തം ്രപവർത്തിക്കണേമ; ഞങ്ങള െട
പിന്മാറ്റങ്ങൾ വളെരയാകുന്നു; ഞങ്ങൾ നിേന്നാട് പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
8യി്രസാേയലിെന്റ ്രപത്യാശയും കഷ്ടകാലത്ത് അവെന്റ രക്ഷകനുമായുള്ള
യേഹാേവ, അവിടുന്ന് േദശത്ത് ഒരു അപരിചിതെനേപ്പാെലയും ഒരു രാ്രതി
പാർക്കുവാൻ മാ്രതം കൂടാരം അടിക്കുന്ന വഴിേപാക്കെനേപ്പാെലയും
ആയിരിക്കുന്നെതന്ത?് 9 പരി്രഭാന്തനായ* പുരുഷെനേപ്പാെലയും
രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വീരെനേപ്പാെലയും ആയിരിക്കുന്നെതന്ത?്
എന്നാലും യേഹാേവ, അങ്ങ് ഞങ്ങള െട മദ്ധ്യത്തിൽ ഉണ്ട;് അവിടുെത്ത
നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കരുേത!. 10അവർ ഇങ്ങെന
അലഞ്ഞുനടക്കുവാൻഇഷ്ടെപ്പട്ട്,കാൽഅടക്കിവച്ചതുമില്ല”എന്ന്യേഹാവ

* 14. 9 പരി്രഭാന്തനായകാലങ്ങെപ്പട്ട
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ഈ ജനെത്തക്കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്യന്നു; അതുെകാണ്ട് യേഹാവയ്ക്ക്
അവരിൽ ്രപസാദമില്ല; അവിടുന്ന് ഇേപ്പാൾതെന്ന അവരുെട അകൃത്യെത്ത
ഓർത്ത് അവരുെട പാപങ്ങെള സന്ദർശിക്കും”. 11യേഹാവ എേന്നാട:് “നീ
ഈ ജനത്തിനുേവണ്ടി അവരുെട നന്മയ്ക്കായി ്രപാർത്ഥിക്കരുത;് 12അവർ
ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അവരുെട നിലവിളി േകൾക്കുകയില്ല; അവർ
േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അവയിൽ
്രപസാദിക്കുകയില്ല; ഞാൻ അവെര വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും മുടിച്ച കളയും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 13 അതിന്
ഞാൻ: “അേയ്യാ, യേഹാവയായ കർത്താേവ, നിങ്ങൾ വാൾ കാണുകയില്ല,
നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുകയില്ല, ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായ
സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് നല്കും എന്നു ്രപവാചകന്മാർ അവേരാടു
പറയുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
“്രപവാചകന്മാർ എെന്റ നാമത്തിൽ വ്യാജം ്രപവചിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെര
അയച്ചിട്ടില്ല, അവേരാടു കല്പിച്ചിട്ടില്ല; അവേരാടു സംസാരിച്ചിട്ട മില്ല; അവർ
വ്യാജദർശനവും ്രപശ്നവാക്യവും ഇല്ലാത്ത കാര്യവും സ്വന്തഹൃദയത്തിെല
വഞ്ചനയും നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്നു”. 15 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ:”
ഞാൻ അയയ്ക്കാെത എെന്റ നാമത്തിൽ ്രപവചിക്കുകയും, ‘ഈ
േദശത്തു വാള ം ക്ഷാമവും ഉണ്ടാവുകയില്ല’ എന്നു പറയുകയും െചയ്യന്ന
്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും ആ ്രപവാചകന്മാർ മുടിഞ്ഞുേപാകും; 16 അവരുെട
്രപവചനം േകട്ട ജനം െയരൂശേലമിെന്റ വീഥികളിൽ ക്ഷാമവും വാള ം
േഹതുവായി വീണുകിടക്കും; അവെരയും അവരുെട ഭാര്യമാെരയും
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും കുഴിച്ചിടുവാൻ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല;
ഇങ്ങെന ഞാൻ അവരുെട ദുഷ്ടത അവരുെട േമൽ പകരും. 17 നീ
ഈ വചനം അവേരാടു പറയണം: എെന്റ കണ്ണിൽ നിന്ന് രാവും പകലും
ഇടവിടാെത കണ്ണ നീർ ഒഴുകെട്ട; എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതിയായ കന്യക
കഠിനമായി തകർന്നും വ്യസനകരമായി മുറിേവറ്റ ം ഇരിക്കുന്നു. 18വയലിൽ
െചന്നാൽ ഇതാ, വാൾെകാണ്ടു െകാല്ലെപ്പട്ടവർ; പട്ടണത്തിൽ െചന്നാൽ
ഇതാ, ക്ഷാമംെകാണ്ട് അവശരായവർ; ്രപവാചകനും പുേരാഹിതനും
ഒരുേപാെല അവർ അറിയാത്ത േദശത്ത് അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു. 19 നീ
െയഹൂദെയ േകവലം ത്യജിച്ച കളഞ്ഞുേവാ? നിനക്ക് സീേയാേനാട്
െവറുപ്പ േതാന്നുന്നുേവാ? േഭദമാകാത്തവണ്ണം അവിടുന്ന് ഞങ്ങെള
മുറിേവല്പിച്ചെതന്തിന?് ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിനായി കാത്തിരുന്നു; ഒരു
ഗുണവും വന്നില്ല! േരാഗശമനത്തിനായി കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ ഇതാ,
കഷ്ടത! 20 യേഹാേവ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ദുഷ്ടതയും ഞങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യവും അറിയുന്നു; ഞങ്ങൾ അങ്ങേയാടു
പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 21 അങ്ങയുെട നാമംനിമിത്തം ഞങ്ങെള
തള്ളിക്കളയരുേത;അങ്ങയുെട മഹത്വമുള്ളസിംഹാസനത്തിനു അപമാനം
വരുത്തരുേത; ഞങ്ങേളാടുള്ള അവിടുെത്ത ഉടമ്പടി ഓർക്കണേമ;
അതിന് ഭംഗം വരുത്തരുേത. 22 ജനതകള െട മിത്ഥ്യാമൂർത്തികളിൽ
മഴ െപയ്യിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർ ഉേണ്ടാ? അല്ല, ആകാശേമാ മഴ
നല്കുന്നത?് ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, അത് അങ്ങ്
തെന്നയല്ലേയാ? അേങ്ങയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും; ഇവെയ
ഒെക്കയുംസൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്അവിടുന്നാണേല്ലാ.
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15
1 യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “േമാെശയും ശമൂേവലും എെന്റ
മുമ്പാെക നിന്നാലും എെന്റ മനസ്സ് ഈ ജനത്തിേലക്കു ചായുകയില്ല;
ഇവെര എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ആട്ടിക്കളയുക; അവർ െപായ്െക്കാള്ളെട്ട.
2 ‘ഞങ്ങൾ എവിേടയ്ക്കു േപാകണം’ എന്ന് അവർ നിേന്നാട് േചാദിച്ചാൽ
നീ അവേരാട:് മരണത്തിനുള്ളവർ മരണത്തിനും വാളിനുള്ളവർ
വാളിനും ക്ഷാമത്തിനുള്ളവർ ക്ഷാമത്തിനും ്രപവാസത്തിനുള്ളവർ
്രപവാസത്തിനും െപായ്െക്കാള്ളെട്ട’ എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു”
എന്നു പറയുക. 3 “ഞാൻ നാലുതരം നാശങ്ങെള അവരുെട േമൽ
നിയമിക്കും; െകാന്നുകളയുവാൻ വാള ം കടിച്ച കീറുവാൻ നായ്ക്കള ം
തിന്നുമുടിക്കുവാൻആകാശത്തിെലപക്ഷികള ംകാട്ടിെല മൃഗങ്ങള ംതെന്ന”
എന്ന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 4 “െയഹൂദാ രാജാവായഹിസ്കീയാവിെന്റ
മകൻ മനെശ്ശ നിമിത്തം, അവൻ െയരൂശേലമിൽ െചയ്തിട്ട ള്ളതു
നിമിത്തംതെന്ന, ഞാൻ അവെര ഭൂമിയിലുള്ള സകലരാജ്യങ്ങളിലും
ഒരു ഭീതിവിഷയമാക്കിത്തീർക്കും. 5 െയരൂശേലേമ, ആർക്ക് നിേന്നാട്
കനിവുേതാന്നുന്നു? ആര് നിേന്നാട് സഹതാപം കാണിക്കും? നിെന്റ
േക്ഷമം േചാദിക്കുവാൻ ആര് കയറിവരും? 6 നീ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച
പിൻമാറിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ നിെന്റേനെര ൈക നീട്ടി നിെന്ന നശിപ്പിക്കും; ഞാൻ കരുണ
കാണിച്ച് മടുത്തിരിക്കുന്നു. 7 േദശത്തിെന്റ പടിവാതിലുകളിൽ ഞാൻ
അവെര വീശുമുറംെകാണ്ടു വീശിക്കളഞ്ഞു; ഞാൻ എെന്റ ജനെത്ത
മക്കളില്ലാത്തവരാക്കി നശിപ്പിച്ച : എങ്കിലും അവർ അവരുെട വഴികെള
വിട്ട തിരിഞ്ഞില്ല. 8അവരുെട വിധവമാർ കടല്പ റെത്ത മണലിെനക്കാൾ
അധികമായിരിക്കുന്നു; യൗവനക്കാരുെട അമ്മയുെട േനെര ഞാൻ
നട്ട ച്ചയ്ക്ക് ഒരു വിനാശകെനവരുത്തി െപെട്ടന്ന്അവള െടേമൽനടുക്കവും
ഭീതിയും വീഴുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. 9 ഏഴു മക്കെള ്രപസവിച്ചവൾ
ക്ഷീണിച്ച് ്രപാണെന വിട്ടിരിക്കുന്നു; അവള െട സൂര്യൻ പകൽ തീരുംമുമ്പ്
അസ്തമിച്ച േപായി; അവൾ ലജ്ജിച്ച ം നാണിച്ച ം േപായിരിക്കുന്നു;
അവരിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവെര ഞാൻ അവരുെട ശ്രതുക്കൾക്കു മുമ്പിൽ
വാളിന് ഏല്പിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 10 എെന്റ അേമ്മ,
സർവ്വേദശത്തിനും കലഹക്കാരനും വിവാദക്കാരനുംആയിരിക്കുന്നഎെന്ന
നീ ്രപസവിച്ച വേല്ലാ, അേയ്യാ കഷ്ടം! ഞാൻ പലിശയ്ക്കു െകാടുത്തിട്ടില്ല;
എനിക്ക് ആരും പലിശ തന്നിട്ട മില്ല; എന്നിട്ട ം അവെരല്ലാവരും എെന്ന
ശപിക്കുന്നു. 11 യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഞാൻ നിെന്ന നന്മയ്ക്കായി
രക്ഷിക്കും നിശ്ചയം; അനർത്ഥകാലത്തും കഷ്ടകാലത്തും ഞാൻ
ശ്രതുവിെനെക്കാണ്ടുനിേന്നാട് യാചിപ്പിക്കും നിശ്ചയം.

12 താ്രമവും ഇരിമ്പും വടക്കൻഇരിമ്പും ഒടിഞ്ഞുേപാകുേമാ? 13 നിെന്റ
േദശെത്തല്ലായിടവും നിെന്റ സകലപാപങ്ങള ം നിമിത്തം നിെന്റ
സമ്പത്തും നിേക്ഷപങ്ങള ം ഞാൻ വിലവാങ്ങാെത കവർച്ചയ്ക്ക്
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കും. 14നീ അറിയാത്ത േദശത്ത് ഞാൻ നിെന്ന ശ്രതുക്കെള
േസവിക്കുമാറാക്കും; എെന്റ േകാപത്തിൽ ഒരു തീ ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു; അത്
നിങ്ങള െടേമൽ കത്തും”. 15 യേഹാേവ, അങ്ങ് അറിയുന്നു; എെന്ന
ഓർത്തു സന്ദർശിക്കണേമ; എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നവേരാടു ്രപതികാരം
െചയ്യണേമ; അങ്ങയുെട ദീർഘക്ഷമയിൽ എെന്ന എടുത്തുകളയരുേത;
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അങ്ങ് നിമിത്തം ഞാൻ നിന്ദ സഹിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കണേമ; 16ഞാൻ
അങ്ങയുെട വചനങ്ങൾ കെണ്ടത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; അങ്ങയുെട
വചനങ്ങൾ എനിക്ക് സേന്താഷവും എെന്റ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദവും
ആയിത്തീർന്നു;ൈസന്യങ്ങള െടൈദവമായ യേഹാേവ,അങ്ങയുെട നാമം
എനിക്ക് വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 17 കളിക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ
ഇരുന്ന് ഉല്ലസിച്ചിട്ടില്ല; അങ്ങ് എെന്ന നീരസംെകാണ്ടു നിറച്ചിരിക്കുകയാൽ,
അങ്ങയുെടൈകനിമിത്തംഞാൻഏകാന്തതയിൽകഴിഞ്ഞുകൂടി. 18എെന്റ
േവദന നിരന്തരവും എെന്റ മുറിവ് സൗഖ്യം ്രപാപിക്കാത്തവണ്ണം വിഷമവും
ആയിരിക്കുന്നെതന്ത?് അങ്ങ് എനിക്ക് ചതിക്കുന്ന േതാടും വറ്റിേപ്പാകുന്ന
െവള്ളവും േപാെല ആയിരിക്കുേമാ? 19അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ മടങ്ങിവന്നാൽ ഞാൻ നിെന്ന എെന്റ മുമ്പാെക
നില്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വീണ്ടും ൈകെക്കാള്ള ം; നീ അധമമായത്
ഉേപക്ഷിച്ച,് ഉത്തമമായത് ്രപസ്താവിച്ചാൽ നീ എെന്റ വായ് േപാെല
ആകും;അവർ നിെന്റ പക്ഷം തിരിയും; നീഅവരുെട പക്ഷം തിരിയുകയില്ല.
20 ഞാൻ നിെന്ന ഈ ജനത്തിന് ഉറപ്പ ള്ള താ്രമഭിത്തിയാക്കിത്തീർക്കും;
അവർ നിേന്നാട് യുദ്ധം െചയ്യ ം, ജയിക്കുകയില്ല; നിെന്ന രക്ഷിക്കുവാനും
വിടുവിക്കുവാനും ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട്” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 21 “ഞാൻ നിെന്ന ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുകയും
ഭീകരന്മാരുെടകയ്യിൽനിന്ന് വീണ്ടുെകാള്ള കയും െചയ്യ ം”.

16
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:

2 “ഈ സ്ഥലത്ത് നീ ഭാര്യെയ എടുക്കരുത;് നിനക്ക് പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും ജനിക്കുകയും അരുത”്. 3 ഈ സ്ഥലത്തു ജനിക്കുന്ന
പു്രതീപു്രതന്മാെരക്കുറിച്ച ം ഈ േദശത്ത് അവെര ്രപസവിക്കുന്ന
അമ്മമാെരക്കുറിച്ച ം അവർക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന അപ്പന്മാെരക്കുറിച്ച ം
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 4 “അവർ മാരകേരാഗത്താൽ
മരിക്കും; ആരും അവെരക്കുറിച്ച വിലപിക്കുകേയാ അവെര
കുഴിച്ചിടുകേയാ െചയ്യാെത, അവർ നിലത്തിനു വളമായി കിടക്കും;
വാളാലും ക്ഷാമത്താലും അവർ നശിച്ച േപാകും; അവരുെട ശവങ്ങൾ
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും കാട്ടിെല മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരും”.
5 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ ദുഃഖഭവനത്തിൽ
െചല്ലരുത;് വിലപിക്കുവാൻ േപാകരുത;് അവേരാടു സഹതാപം
കാണിക്കുകയും അരുത;് ഞാൻ എെന്റ സമാധാനവും ദയയും
കരുണയും ഈ ജനത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 6 “വലിയവരും െചറിയവരും ഈ േദശത്തു മരിക്കും; ആരും
അവെര കുഴിച്ചിടുകയില്ല, അവർക്കുേവണ്ടി വിലപിക്കുകേയാ, സ്വയം
മുറിേവല്പിക്കുകേയാ, മുൻകഷണ്ടിയുണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.
7 മരിച്ചവെനക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നവെര ആശ്വസിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ആരും
അവർക്ക് അപ്പം നുറുക്കിെക്കാടുക്കുകയില്ല; അപ്പേനാ അമ്മയ്േക്കാ
േവണ്ടി ആരും അവർക്ക് ആശ്വാസത്തിെന്റ പാനപാ്രതം കുടിക്കുവാൻ
െകാടുക്കുകയുമില്ല. 8 അവേരാടുകൂടി ഇരുന്നു ഭക്ഷിക്കുവാനും പാനം
െചയ്യ വാനും നീ വിരുന്നുവീട്ടിേലക്കു േപാകരുത”്. 9 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
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“നിങ്ങൾക്ക് കാണത്തക്കവിധം ഞാൻ നിങ്ങള െട നാള കളിൽ
ആനന്ദേഘാഷവുംസേന്താഷധ്വനിയും മണവാളെന്റസ്വരവും മണവാട്ടിയുെട
സ്വരവുംഈസ്ഥലത്തുനിന്നു നീക്കിക്കളയും. 10നീഈവചനങ്ങെളല്ലാംഈ
ജനേത്താട് അറിയിക്കുേമ്പാഴും ‘യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി ഈ
വലിയ അനർത്ഥം എല്ലാം കല്പിച്ചത് എന്ത?് ഞങ്ങള െട അകൃത്യം എന്ത്?
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവേയാടു ഞങ്ങൾ െചയ്ത പാപം എന്ത’്
എന്ന് അവർ നിേന്നാട് േചാദിക്കുേമ്പാഴും 11 നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത:്
“നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ എെന്ന ത്യജിച്ച് അന്യേദവന്മാേരാടു
േചർന്നു അവെര േസവിച്ച നമസ്കരിക്കുകയും എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച് എെന്റ
ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച നടക്കാെതയിരിക്കുകയും െചയ്യ കെകാണ്ടു
തെന്ന” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 12 “നിങ്ങേളാ നിങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ അധികം േദാഷം െചയ്തിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തനും എെന്റ വാക്കു േകൾക്കാെത അവനവെന്റ
ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെല ശാഠ്യം അനുസരിച്ച നടക്കുന്നു. 13 അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ നിങ്ങെള ഈ േദശത്തുനിന്ന്, നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ
പിതാക്കന്മാരും അറിയാത്ത ഒരു േദശേത്തക്ക് നീക്കിക്കളയും; അവിെട
നിങ്ങൾ രാവും പകലും അന്യേദവന്മാെര േസവിക്കും; അവിെട ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് കൃപ കാണിക്കുകയുമില്ല. 14 ആകയാൽ, ‘യി്രസാേയൽ
മക്കെളഈജിപ്തിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവയാണ’എെന്നാരിക്കലും
പറയാെത, 15 ‘യി്രസാേയൽ മക്കെള വടെക്കേദശത്തുനിന്നും താൻ
അവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്ന സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും െകാണ്ടുവന്ന
യേഹാവയാണ’ എന്നു പറയുന്ന കാലം വരും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് ഞാൻ അവരുെട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാർക്കു െകാടുത്ത
േദശേത്തക്ക് ഞാൻ അവെര വീണ്ടും െകാണ്ടുവരും. 16 ഇതാ,
ഞാൻ അേനകം മീൻപിടുത്തക്കാെര വരുത്തും; അവർ അവെര
പിടിക്കും; അതിന ്െറേശഷം ഞാൻ അേനകം നായാട്ട കാെര
വരുത്തും; അവർ അവെര എല്ലാമലയിൽനിന്നും എല്ലാകുന്നിൽനിന്നും
പാറപ്പിളർപ്പ കളിൽനിന്നും േവട്ടയാടിപ്പിടിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 17 “എെന്റ ദൃഷ്ടി അവരുെട എല്ലാ വഴികളിലും ഇരിക്കുന്നു;
അവ എനിക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല; അവരുെട അകൃത്യം എെന്റ കണ്ണിന്
മറവായിരിക്കുന്നതുമില്ല. 18 അവർ എെന്റ േദശെത്ത അവരുെട
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങളാൽ മലിനമാക്കി, എെന്റ അവകാശെത്ത മലിനവും
മ്േളച്ഛവുമായ ശവങ്ങളാൽ നിറച്ചിരിക്കുകയാൽ, ഞാൻ ആദ്യം തെന്ന
അവരുെട അകൃത്യത്തിനും അവരുെട പാപത്തിനും ഇരട്ടി പകരം െചയ്യ ം.
19 എെന്റ ബലവും എെന്റ േകാട്ടയും കഷ്ടകാലത്ത് എെന്റ ശരണവുമായ
യേഹാേവ, ജാതികൾ ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്നു അങ്ങയുെട അടുക്കൽ
വന്നു; ‘ഞങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് അവകാശമായിരുന്നത,്
വ്യാജമായ മിഥ്യാമൂർത്തികളേ്രത; അവയിൽ ്രപേയാജനമുള്ളത് ഒന്നുമില്ല’
എന്ന് പറയും. 20തനിക്ക് േദവന്മാെര ഉണ്ടാക്കുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുേമാ?
എന്നാൽഅവേദവന്മാരല്ല. 21 “ആകയാൽഈഒരു ്രപാവശ്യംഞാൻഅവെര
പഠിപ്പിക്കും; എെന്റ കയ്യ ം എെന്റ ബലവും ഞാൻ അവെര അറിയിക്കും;
എെന്റനാമം യേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും”.
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17
1 “െയഹൂദയുെട പാപം നാരായംെകാണ്ടും വ്രജമുനെകാണ്ടും
എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നു; അത് അവരുെട ഹൃദയത്തിെന്റ പലകയിലും
നിങ്ങള െട യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിലും െകാത്തിയിരിക്കുന്നു.
2 ഉയർന്ന കുന്നുകളിൽ പച്ചമരങ്ങൾക്കരികിലുള്ള അവരുെട
യാഗപീഠങ്ങെളയും അേശരാ്രപതിഷ്ഠകെളയും അവരുെട മക്കൾ
ഓർക്കുന്നുവേല്ലാ. 3 വയൽ്രപേദശെത്ത എെന്റ പർവ്വതേമ,
നിെന്റ അതിരിനകത്ത് എല്ലായിടവും െചയ്ത പാപംനിമിത്തം
ഞാൻ നിെന്റ സമ്പത്തും സകലനിേക്ഷപങ്ങള ം പൂജാഗിരികള ം
കവർച്ചയ്ക്ക് ഏല്പിക്കും. 4 ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന അവകാശം നീ
വിട്ട േപാേകണ്ടിവരും; നീ അറിയാത്ത േദശത്ത് ഞാൻ നിെന്ന നിെന്റ
ശ്രതുക്കെള േസവിക്കുമാറാക്കും; നിങ്ങൾ എെന്റ േകാപത്തിൽ ഒരു
തീ ജ്വലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അത് എേന്നക്കും കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കും”.
5യേഹാവ ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “മനുഷ്യനിൽആ്രശയിച്ച് ജഡെത്ത
തെന്റ ഭുജമാക്കി ഹൃദയംെകാണ്ട് യേഹാവെയ വിട്ട മാറുന്ന മനുഷ്യൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 6അവൻ മരുഭൂമിയിെല ചൂരെച്ചടിേപാെലയാകും; നന്മ
വരുേമ്പാൾ അത് കാണാെത മരുഭൂമിയിെല വരണ്ട ്രപേദശങ്ങളിലും
ജനവാസം ഇല്ലാത്ത ഉപ്പ നിലത്തിലും പാർക്കും. 7 യേഹാവയിൽ
ആ്രശയിക്കുകയും യേഹാവ തെന്ന ആ്രശയമായിരിക്കുകയും െചയ്യന്ന
മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. 8 അവൻ െവള്ളത്തിനരികിൽ നട്ടിരിക്കുന്നതും
ആറ്റരികിൽ േവരൂന്നിയിരിക്കുന്നതുമായ വൃക്ഷംേപാെലയാകും; ഉഷ്ണം
തട്ട േമ്പാൾ അത് േപടിക്കുകയില്ല; അതിെന്റ ഇല പച്ചയായിരിക്കും;
വരൾച്ചയുള്ള കാലത്തും വാട്ടം തട്ടാെത ഫലം കായിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും.
9 ഹൃദയം എല്ലാറ്റിെനക്കാള ം കപടവും ദുഷ്ടതയുമുള്ളത;് അത്
ആരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ ആര്? 10 യേഹാവയായ ഞാൻ ഹൃദയെത്ത
േശാധനെചയ്ത് അന്തരംഗങ്ങെള പരീക്ഷിച്ച് ഓേരാരുത്തന് അവനവെന്റ
നടപ്പിനും ്രപവൃത്തിയുെട ഫലത്തിനും തക്കവണ്ണം െകാടുക്കുന്നു.
11 ന്യായമായിട്ടല്ലാെത ധനം സമ്പാദിക്കുന്നവൻ, താൻ ഇടാത്ത
മുട്ടയ്ക്ക് െപാരുന്നയിരിക്കുന്ന തിത്തിരിപ്പക്ഷിെയേപ്പാെലയാകുന്നു;
അവെന്റ ആയുസ്സിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ അത് അവെന വിട്ട േപാകും:
ഒടുവിൽ അവൻ ഒരു േഭാഷനായിരിക്കും. 12 ആദിമുതൽ ഉന്നതമായി,
മഹത്വമുള്ള സിംഹാസനമാകുന്നു ഞങ്ങള െട വിശുദ്ധമന്ദിരം.
13 യി്രസാേയലിെന്റ ്രപത്യാശയായ യേഹാേവ, അങ്ങെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്ന
ഏവരും ലജ്ജിച്ച േപാകും. “എെന്ന വിട്ട േപാകുന്നവെര മണ്ണിൽ
എഴുതിവയ്ക്കും; അവർ ജീവജലത്തിെന്റ ഉറവയായ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ”. 14 യേഹാേവ, എെന്ന സൗഖ്യമാക്കണേമ,
എന്നാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വരും; എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ, എന്നാൽ
ഞാൻ രക്ഷെപടും; അവിടുന്ന് എെന്റ പുകഴ്ചയല്ലേയാ. 15 അവർ
എേന്നാട:് ‘യേഹാവയുെട വചനം എവിെട? അത് വരെട്ട’ എന്നു
പറയുന്നു. 16 ഞാേനാ ഒരു ഇടയനായി അങ്ങെയ േസവിക്കുവാൻ
മടിച്ചില്ല; ദുർദ്ദിനം ഞാൻ ആ്രഗഹിച്ചതുമില്ല എന്നു അവിടുന്ന് അറിയുന്നു;
എെന്റ അധരങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചത് തിരുമുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. 17 അങ്ങ്
എനിക്ക് ഭീതിവിഷയമാകരുേത; അനർത്ഥദിവസത്തിൽ എെന്റ ശരണം
അവിടുന്നല്ലേയാ. 18എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ച േപാകെട്ട; ഞാൻ
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ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത; അവർ ്രഭമിച്ച േപാകെട്ട; ഞാൻ ്രഭമിച്ച േപാകരുേത;
അവർക്ക് അനർത്ഥദിവസം വരുത്തണേമ; ഇരട്ടി വിനാശം വരുത്തി
അവെര തകർക്കണേമ”. 19യേഹാവഎേന്നാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു:
“നീ െചന്ന,് െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ അകത്ത് വരുകയും പുറത്തു
േപാകുകയും െചയ്യന്ന ജനത്തിെന്റ വാതില ്ക്കലും* െയരൂശേലമിെന്റ
എല്ലാവാതില്ക്കലും നിന്നുെകാണ്ട് അവേരാടു പറയുക: 20 ഈ
വാതിലുകളിൽകൂടി അകത്ത് കടക്കുന്ന െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരും എല്ലാ
െയഹൂദന്മാരും െയരൂശേലമിെല സർവ്വനിവാസികള ം ആയുള്ളവേര,
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് േകൾക്കുവിൻ! 21 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; ശബ്ബത്തുനാളിൽ യാെതാരു
ചുമടും ചുമന്ന് െയരൂശേലമിെന്റ വാതിലുകളിൽകൂടി അകത്ത്
െകാണ്ടുവരരുത.് 22 നിങ്ങള െട വീടുകളിൽനിന്ന് യാെതാരു ചുമടും
ശബ്ബത്തുനാളിൽ പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകാെതയും, യാെതാരുേവലയും
െചയ്യാെതയും, നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാേരാട് ഞാൻകല്പിച്ചതുേപാെല
ശബ്ബത്തുനാൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ. 23എന്നാൽ അവർ അനുസരിച്ചില്ല,
െചവി ചായിച്ചതുമില്ല; േകട്ടനുസരിക്കുകേയാ ബുദ്ധ്യ പേദശം
ൈകെക്കാള്ള കേയാ െചയ്യാെത അവർ ശാഠ്യം കാണിച്ച . 24 നിങ്ങേളാ
ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഈ നഗരത്തിെന്റ വാതിലുകളിൽകൂടി യാെതാരു
ചുമടും െകാണ്ടുവരാെതയും ശബ്ബത്തുനാളിൽ യാെതാരുേവലയും
െചയ്യാെതയും അതിെന വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ
വാക്കു ജാ്രഗതേയാെട േകട്ടനുസരിക്കുെമങ്കിൽ, 25 ദാവീദിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരും രഥങ്ങളിലും കുതിരപ്പ റത്തും
കയറുന്നവരുമായ രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും അവരുെട
്രപഭുക്കന്മാരായ െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും െയരൂശേലം നിവാസികള ം
ഈ നഗരത്തിെന്റ വാതിലുകളിൽകൂടി കടക്കുകയും ഈ നഗരം
എേന്നക്കും നിലനില് ക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 26 െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും െയരൂശേലമിനു
ചുറ്റ ം ഉള്ള ്രപേദശങ്ങളിൽനിന്നും െബന്യാമീൻേദശത്തുനിന്നും
താണ്രപേദശങ്ങളിൽനിന്നും മലനാടുകളിൽനിന്നും െതേക്ക†

ദിക്കിൽനിന്നും അവർ േഹാമയാഗങ്ങള ം ഹനനയാഗങ്ങള ം
േഭാജനയാഗങ്ങള ം കുന്തുരുക്കവും െകാണ്ടുവരും; യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ അവർ സ്േതാ്രതയാഗവും അർപ്പിക്കും. 27 “എന്നാൽ
ശബ്ബത്തുനാൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനും ശബ്ബത്തുനാളിൽ െയരൂശേലമിെന്റ
വാതിലുകളിൽകൂടി ചുമട് ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാകാെത ഇരിക്കുവാനും
നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു േകട്ടനുസരിക്കുകയിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ അതിെന്റ
വാതിലുകളിൽ തീ െകാളത്തും; അത് െകട്ട േപാകാെത െയരൂശേലമിെല
അരമനകെള ദഹിപ്പിക്കും”.

18
1 യേഹാവയിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ അരുളപ്പാട് എെന്തന്നാൽ:

2 “നീ എഴുേന്നറ്റ് കുശവെന്റ വീട്ടിേലക്കു െചല്ല ക; അവിെടവച്ച്
ഞാൻ നിെന്ന എെന്റ വചനങ്ങൾ േകൾപ്പിക്കും”. 3 അങ്ങെന
ഞാൻ കുശവെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നേപ്പാൾ അവൻ ച്രകത്തിേന്മൽ േവല

* 17. 19 ജനത്തിെന്റവാതില് ക്കലും െബന്യാമിനീെന്റവാതില് ക്കലും † 17. 26 െതേക്കെനേഗവ്
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െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 4 കുശവൻ കളിമണ്ണ െകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാ്രതം
അവെന്റ കയ്യിൽ ചീത്തയായിേപ്പായി; എന്നാൽ കുശവൻ അതിെന
തനിക്കു യുക്തെമന്നു േതാന്നിയതുേപാെല മെറ്റാരു പാ്രതമാക്കിത്തീർത്തു.
5 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
6 “യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, ഈ കുശവൻ െചയ്തതുേപാെല എനിക്ക്
നിങ്ങേളാടു െചയ്യ വാൻ കഴിയുകയില്ലേയാ” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് “യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, കളിമണ്ണ കുശവെന്റ കയ്യിൽ
ഇരിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ എെന്റ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു. 7 ഞാൻ
ഒരു ജനതെയക്കുറിേച്ചാ ഒരു രാജ്യെത്തക്കുറിേച്ചാ ‘അതിെന ഉന്മൂലനം
െചയ്ത് എറിഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ച കളയും’ എന്നരുളിെച്ചയ്തേശഷം, 8 ഞാൻ
അങ്ങെനഅരുളിെച്ചയ്തജനതഅതിെന്റദുഷ്ടതവിട്ട തിരിയുന്നുെവങ്കിൽ
അതിേനാട് െചയ്യ വാൻ നിരൂപിച്ച േദാഷെത്തക്കുറിച്ച ഞാൻ
അനുതപിക്കും. 9 ഒരു ജനതെയക്കുറിേച്ചാ രാജ്യെത്തക്കുറിേച്ചാ ‘ഞാൻ
അതിെന പണിയുകയും നടുകയും െചയ്യ ം’ എന്നരുളിെച്ചയ്തിട്ട് 10 അത്
എെന്റ വാക്കു േകട്ടനുസരിക്കാെത എനിക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളതു
െചയ്യന്നുെവങ്കിൽ ‘അവർക്ക് വരുത്തും’എന്നരുളിെച്ചയ്ത നന്മെയക്കുറിച്ച
ഞാൻഅനുതപിക്കും. 11അതിനാൽ നീ െചന്ന് െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടും
െയരൂശേലം നിവാസികേളാടും പറേയണ്ടത:് “യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരനർത്ഥം ചിന്തിച്ച,് നിങ്ങൾക്ക്
വിേരാധമായി ഒരു പദ്ധതി നിനച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തനും
അവനവെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ട തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങള െട നടപ്പ ം ്രപവൃത്തികള ം
നന്നാക്കുവിൻ”. 12 അതിന് അവർ: “ഇതു െവറുെത; ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട സ്വന്ത നിരൂപണങ്ങൾ അനുസരിച്ച നടക്കും; ഞങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെല ശാഠ്യം ്രപവർത്തിക്കും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 13അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ജനതകള െട ഇടയിൽ െചന്ന് അേന്വഷിക്കുവിൻ; ഇങ്ങെനയുള്ളത്
ആെരങ്കിലും േകട്ടിട്ട േണ്ടാ? യി്രസാേയൽകന്യക അതിഭയങ്കരമായുള്ളതു
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 14 െലബാേനാനിെല ഹിമം വയലിെല പാറെയ
വിട്ട േപാകുേമാ? അന്യേദശത്തുനിന്ന് ഒഴുകിവരുന്ന തണുത്ത െവള്ളം
വറ്റിേപ്പാകുേമാ? 15 എെന്റ ജനേമാ, എെന്ന മറന്ന് മിഥ്യാമൂർത്തികൾക്കു
ധൂപം കാട്ട ന്നു;അവരുെട വഴികളിൽ, പുരാതന പാതകളിൽ തെന്ന,അവർ
അവെര ഇടറി വീഴുമാറാക്കി;അവർനിരപ്പില്ലാത്തവഴികളിലും പാതകളിലും
നടക്കുന്നു; 16 അവർ അവരുെട േദശെത്ത ശൂന്യവും നിത്യപരിഹാസവും
ആക്കുന്നു; അതിൽകൂടി കടന്നുേപാകുന്ന ഏെതാരുവനും സ്തംഭിച്ച
തലകുലുക്കും. 17 കിഴക്കൻ കാറ്റിെലന്നേപാെല ഞാൻ അവെര
ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽ ചിതറിച്ച കളയും;അവരുെട അനർത്ഥദിവസത്തിൽ
ഞാൻ അവർക്ക് എെന്റ മുഖമല്ല, പുറമേ്രത കാണിക്കുന്നത”്. 18എന്നാൽ
അവർ: “വരുവിൻ, നമുക്കു യിെരമ്യാവിെന്റ േനെര ഉപായങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം;
പുേരാഹിതെന്റ പക്കൽ ഉപേദശവുംജ്ഞാനിയുെട പക്കൽആേലാചനയും
്രപവാചകെന്റ പക്കൽ അരുളപ്പാടും ഇല്ലാെതവരുകയില്ല; വരുവിൻ
നമുക്ക് അവെന നാവുെകാണ്ട് തകർക്കാം; അവെന്റ വാക്ക് ഒന്നും നാം
്രശദ്ധിക്കരുത”് എന്നു പറഞ്ഞു. 19 “യേഹാേവ, എനിക്ക് െചവിതന്ന് എെന്റ
്രപതിേയാഗികള െട വാക്കു േകൾക്കണേമ. 20 നന്മയ്ക്കു പകരം തിന്മ
െചയ്യാേമാ? അവർ എെന്റ ്രപാണഹാനിക്കായി ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു;
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അവിടുെത്ത േകാപം അവെര വിട്ട മാേറണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്കുേവണ്ടി
നന്മ സംസാരിക്കുവാൻ തിരുമുമ്പിൽ നിന്നത് ഓർക്കണേമ. 21അവരുെട
മക്കെള ക്ഷാമത്തിന് ഏല്പിച്ച്, വാളിനിരയാക്കണേമ; അവരുെട ഭാര്യമാർ
മക്കളില്ലാത്തവരും വിധവമാരും ആയിത്തീരെട്ട; അവരുെട പുരുഷന്മാർ
മരണത്തിന് ഇരയാകെട്ട; അവരുെട യൗവനക്കാർ യുദ്ധത്തിൽ വാളിനാൽ
വധിക്കെപ്പടെട്ട. 22അങ്ങ് െപെട്ടന്ന് ഒരു പടക്കൂട്ടെത്ത അവരുെട േമൽ
വരുത്തിയിട്ട,് അവരുെട വീടുകളിൽനിന്ന് നിലവിളി േകൾക്കുമാറാകെട്ട;
അവർ എെന്ന പിടിക്കുവാൻ ഒരു കുഴി കുഴിച്ച ; എെന്റ കാലിന് െകണി
മറച്ച വച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 23 യേഹാേവ, എെന്റ മരണത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
അവരുെട ആേലാചനെയല്ലാം അങ്ങ് അറിയുന്നു; അവരുെട അകൃത്യം
ക്ഷമിക്കരുേത; അവരുെട പാപം തിരുമുമ്പിൽനിന്ന് മായിച്ച കളയരുേത;
അവർ തിരുമുമ്പിൽ ഇടറിവീഴെട്ട; അവിടുെത്ത േകാപത്തിെന്റ കാലത്ത്
തെന്നഅവേരാടു ്രപവർത്തിക്കണേമ”.

19
1 യേഹാവ ഇ്രപകാരം കല്പിച്ച : “നീ േപായി കുശവേനാട് ഒരു മൺകുടം
വിലയ്ക്കു വാങ്ങി, ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരിലും പുേരാഹിതന്മാരുെട
മൂപ്പന്മാരിലും ചിലെരകൂട്ടിെക്കാണ്ട്, 2ഹർസീത്ത് (ഓട്ട നുറുക്ക)്വാതിലിെന്റ
പുറെമയുള്ള െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വരയിൽ െചന്ന,് ഞാൻ നിേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്യന്ന വാക്കുകൾ അവിെട ്രപസ്താവിച്ച പറേയണ്ടത:്
3 “െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരും െയരൂശേലം നിവാസികള മായുേള്ളാേര,
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ! യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻഈസ്ഥലത്തിന് വരുത്തുന്ന
അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച് േകൾക്കുന്നവെന്റ െചവി തരിച്ച േപാകും. 4അവർ
എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച,് ഈ സ്ഥലെത്ത വഷളാക്കി, അവരും അവരുെട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാരും െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
അന്യേദവന്മാർക്ക് അവിെടവച്ച് ധൂപം കാട്ടി, ഈ സ്ഥലെത്ത
കുറ്റമില്ലാത്തവരുെട രക്തംെകാണ്ടു നിറയ്ക്കുകയും 5 ബാലിനു
ദഹനയാഗങ്ങളായി അവരുെട പു്രതന്മാെര തീയിൽ ഇട്ട ദഹിപ്പിക്കുവാൻ
പൂജാഗിരികൾ പണിയുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. അത് ഞാൻ കല്പിച്ചിട്ടില്ല,
അരുളിെച്ചയ്തിട്ടില്ല, എെന്റ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട മില്ല. 6 അതുെകാണ്ട്
ഈ സ്ഥലത്തിന് ഇനി േതാെഫത്ത് എന്നും െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വര
എന്നും േപരുപറയാെത െകാലത്താഴ്വര എന്ന് േപരുപറയുന്ന കാലം
വരും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 7 “അങ്ങെന ഞാൻ ഈ
സ്ഥലത്തുവച്ച് െയഹൂദയുെടയും െയരൂശേലമിെന്റയും ആേലാചനെയ
നിഷ്ഫലമാക്കും; ഞാൻ അവെര ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽ വാൾെകാണ്ടും
അവർക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട ൈകെകാണ്ടും
വീഴ്ത്തുകയും, അവരുെട ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും
കാട്ടിെല മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കുകയും െചയ്യ ം. 8 ഞാൻ ഈ
നഗരെത്ത സ്തംഭനത്തിനും പരിഹാസത്തിനും വിഷയമാക്കിത്തീർക്കും;
അതിനരികിലൂെട കടന്നുേപാകുന്ന ഏവനും സ്തംഭിച്ച്, അതിന് േനരിട്ട
സകലബാധകള ം നിമിത്തം പരിഹാസേത്താെട ചൂളംവിളിക്കും. 9അവരുെട
ശ്രതുക്കള ം അവർക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരും
അവെര െഞരുക്കുന്ന െഞരുക്കത്തിലും ഉപേരാധത്തിലും ഞാൻ അവെര
സ്വന്തപു്രതന്മാരുെട മാംസവും പു്രതിമാരുെട മാംസവും തിന്നുമാറാക്കും;
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ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കൂട്ട കാരെന്റ മാംസം തിന്നും. 10 പിെന്ന
നിേന്നാടുകൂെട വന്ന പുരുഷന്മാരുെട കൺമുമ്പിൽ നീ ആ മൺകുടം
ഉടച്ച് അവേരാടു പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: 11 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നന്നാക്കുവാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം കുശവെന്റ
പാ്രതം ഉടച്ച കളഞ്ഞതുേപാെല,ഞാൻഈജനെത്തയുംഈനഗരെത്തയും
ഉടച്ച കളയും. അടക്കം െചയ്യ വാൻ േവെറ സ്ഥലമില്ലായ്കയാൽ അവെര
േതാെഫത്തിൽ അടക്കം െചയ്യ ം. 12 ഇങ്ങെന ഞാൻ ഈ സ്ഥലേത്താടും
അതിെല നിവാസികേളാടും െചയ്യ ം; ഞാൻഈ നഗരെത്ത േതാെഫത്തിനു
സമമാക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 13 മലിനമായിരിക്കുന്ന
െയരൂശേലമിെല വീടുകള ം, െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട അരമനകള ം,
അവർ മട്ട പ്പാവുകളിൽവച്ച് ആകാശത്തിെല സർവ്വൈസന്യത്തിനും ധൂപം
കാണിക്കുകയും, അന്യേദവന്മാർക്ക് പാനീയബലി പകരുകയും െചയ്ത
എല്ലാ ഭവനങ്ങള ം േതാെഫത്ത് എന്നസ്ഥലംേപാെലയാകും”. 14അനന്തരം
യേഹാവ തെന്ന ്രപവചിക്കുവാൻ അയച്ചിരുന്ന േതാെഫത്തിൽനിന്ന്
യിെരമ്യാവ് വന്ന,് യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരത്തിൽ
നിന്നുെകാണ്ട് സകലജനേത്താടും: 15 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അവർ എെന്റ
വചനങ്ങൾ േകൾക്കാെത ശാഠ്യംപിടിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട് ഞാൻ ഈ
നഗരത്തിനു വിധിച്ചിരിക്കുന്ന സകലഅനർത്ഥവും അതിനും അതിനടുത്ത
എല്ലാപട്ടണങ്ങൾക്കും വരുത്തും”എന്ന് പറഞ്ഞു.

20
1 എന്നാൽ യിെരമ്യാവ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ്രപവചിക്കുന്നത് ഇേമ്മരിെന്റ
മകനും യേഹാവയുെട ആലയത്തിന് ്രപധാനവിചാരകനുമായ
2 പശ്ഹൂർപുേരാഹിതൻ േകട്ടിട്ട് യിെരമ്യാ്രപവാചകെന അടിച്ച്,
യേഹാവയുെട ആലയത്തിനരികിലുള്ള മുകളിലെത്ത െബന്യാമീൻ
േഗാപുരത്തിെല ആമത്തിൽ ഇട്ട . 3 പിെറ്റന്നാൾ പശ്ഹൂർ* യിെരമ്യാവിെന
വിലങ്ങഴിച്ച വിട്ടേപ്പാൾയിെരമ്യാവ്അവേനാട് പറഞ്ഞത:് “യേഹാവ നിനക്ക്
പശ്ഹൂർ എന്നല്ല, മാേഗാർ മിസ്സാബീബ്†എന്നേ്രത േപര് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത”്.
4 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ നിെന്ന നിനക്കും നിെന്റ
സകല സ്േനഹിതന്മാർക്കും ഭീതിയാക്കിത്തീർക്കും; അവർ ശ്രതുക്കള െട
വാൾെകാണ്ടു വീഴും; നിെന്റ കണ്ണ് അത് കാണും; എല്ലാ െയഹൂദെയയും
ഞാൻ ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; അവൻ അവെര പിടിച്ച,്
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി വാൾെകാണ്ട് െകാന്നുകളയും. 5 ഈ
നഗരത്തിെല സകലനിേക്ഷപങ്ങള ം അതിെല സകലസമ്പാദ്യങ്ങള ം സകല
വിശിഷ്ടവസ്തുക്കള ം െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട സകലഭണ്ഡാരങ്ങള ം
ഞാൻ ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; അവർ അവ െകാള്ള െചയ്ത്
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകും. 6 എന്നാൽ പശ്ഹൂേര, നീയും നിെന്റ
വീട്ടിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും;
നീയും നിെന്റ വ്യാജ്രപവചനം േകട്ട നിെന്റ സകലസ്േനഹിതന്മാരും
ബാേബലിേലക്കു െചന്ന,് അവിെടവച്ച് മരിച്ച്, അടക്കെപ്പടും. 7 യേഹാേവ,
അങ്ങ് എെന്ന സമ്മതിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയും െചയ്തു;
അങ്ങ് ബലം ്രപേയാഗിച്ച ജയിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ഇടവിടാെത

* 20. 3 പശ്ഹൂർ വിടുതല് † 20. 3 മിസ്സാബീബ്സർവ്വ്രതഭീതി
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പരിഹാസവിഷയമായിരിക്കുന്നു; എല്ലാവരും എെന്ന പരിഹസിക്കുന്നു.
8 സംസാരിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം ഞാൻ നിലവിളിച്ച് സാഹസെത്തയും
ബലാല്ക്കാരെത്തയും കുറിച്ച് ആവലാതി പറേയണ്ടിവരുന്നു; അങ്ങെന
യേഹാവയുെട വചനം എനിക്ക് ഇടവിടാെത നിന്ദയ്ക്കും പരിഹാസത്തിനും
കാരണമായിരിക്കുന്നു. 9 ‘ഞാൻ ഇനി അങ്ങെയ ഓർക്കുകയില്ല,
അവിടുെത്ത നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുകയുമില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ
അത് എെന്റ അസ്ഥികളിൽ അടയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ട് എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ തീ
കത്തുംേപാെല ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ തളർന്ന്, എനിക്ക് സഹിക്കുവാൻ
കഴിയാെതയായി. 10 “സർവ്വ്രതഭീതി; ഞാൻ പലരുെടയും ഏഷണി
േകട്ടിരിക്കുന്നു; കുറ്റം േബാധിപ്പിക്കുവിൻ; ഞങ്ങള ം അവെനക്കുറിച്ച
കുറ്റം േബാധിപ്പിക്കാം; നാം അവെന േതാല്പിച്ച് അവേനാട് പകവീട്ട വാൻ
തക്കവണ്ണം പേക്ഷ അവെന വശത്താക്കാം” എന്ന് എെന്റ വീഴ്ചയ്ക്കു
കാത്തിരിക്കുന്നവരായ എെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ എല്ലാവരും പറയുന്നു.
11 എന്നാൽ യേഹാവ ബലവാനായ വീരെനേപ്പാെല എേന്നാടുകൂടി
ഉണ്ട്; അതിനാൽ എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നവർ ഇടറിവീഴും; അവർ
ജയിക്കുകയില്ല; അവർ ബുദ്ധിേയാെട ്രപവർത്തിക്കാതിരുന്നതിനാൽ
ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ച േപാകും; ഒരിക്കലും മറന്നുേപാകാത്ത നിത്യലജ്ജേയാെട
തെന്ന. 12നീതിമാെന േശാധനെചയ്ത്,അന്തരംഗങ്ങെളയുംഹൃദയെത്തയും
കാണുന്നവനായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ, അങ്ങ് അവേരാടു
െചയ്യന്ന ്രപതികാരം ഞാൻ കാണുമാറാകെട്ട; എെന്റ വ്യവഹാരം
ഞാൻ അങ്ങേയാടു േബാധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 13 യേഹാവയ്ക്കു
പാട്ട പാടുവിൻ! യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ! അവിടുന്ന് ദരി്രദെന്റ
്രപാണെന ദുഷ്ടന്മാരുെട ൈകയിൽനിന്ന് വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. 14 ഞാൻ
ജനിച്ചദിവസം ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കെട്ട;എെന്റഅമ്മഎെന്ന ്രപസവിച്ച ദിവസം
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടാതിരിക്കെട്ട. 15 ‘നിനക്ക് ഒരു മകൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു’
എന്ന് എെന്റ അപ്പേനാട് അറിയിച്ച് അവെന ഏറ്റവും സേന്താഷിപ്പിച്ച
മനുഷ്യൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 16 എെന്റ അമ്മ എെന്റ ശവക്കുഴിയും,
അവള െടഗർഭപാ്രതംഎല്ലായ്േപാഴുംനിറഞ്ഞതുംആയിരിേക്കണ്ടതിന്,ആ
മനുഷ്യൻഎെന്ന ഉദരത്തിൽവച്ച് െകാന്നുകളയാതിരുന്നതുെകാണ്ട്അവൻ,
17അനുതപിക്കാെത യേഹാവ ഉന്മൂലനാശം വരുത്തിയ പട്ടണങ്ങെളേപ്പാെല
ആയിത്തീരെട്ട; രാവിെല അവൻ നിലവിളിയും ഉച്ചസമയത്ത് േപാർവിളിയും
േകൾക്കുമാറാകെട്ട. 18 കഷ്ടവും സങ്കടവും അനുഭവിച്ച് ജീവകാലം
ലജ്ജയിൽ കഴിച്ച കൂേട്ടണ്ടതിന് ഞാൻ ഉദരത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്നത്
എന്തിന?്”.

21
1 സിെദക്കീയാരാജാവ് മല്ക്കീയാവിെന്റ മകൻ പശ്ഹൂരിെനയും
മയേസയാവിെന്റ മകൻ െസഫന്യാപുേരാഹിതെനയും യിെരമ്യാവിെന്റ
അടുക്കൽഅയച്ച : 2 “ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർഞങ്ങേളാടു
യുദ്ധം െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യേഹാവേയാട്
അേപക്ഷിക്കണേമ; അവൻ ഞങ്ങെള വിട്ട േപാേകണ്ടതിന,് യേഹാവ
തെന്റസകലഅത്ഭുതങ്ങൾക്കുംതക്കവിധം ഒരുപേക്ഷഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപവർത്തിക്കും” എന്ന് പറയിച്ചേപ്പാൾ യിെരമ്യാവിന് യേഹാവയിൽ
നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട.് 3 യിെരമ്യാവ് അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ
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സിെദക്കീയാവിേനാട് ഇ്രപകാരം പറയണം: 4 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “മതിലുകൾക്കു പുറത്തുനിന്ന്
നിങ്ങെള ഉപേരാധിച്ചിരിക്കുന്ന ബാേബൽരാജാവിേനാടും കൽദയേരാടും
യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ നിങ്ങള െട കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങെള ഞാൻ
ഉപേയാഗശൂന്യമാക്കി, ഈ നഗരത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ കൂട്ട ം. 5 ഞാൻ
തെന്നയും, നീട്ടിയ ൈകെകാണ്ടും ബലമുള്ള ഭുജംെകാണ്ടും േകാപേത്താടും
േ്രകാധേത്താടും അത്യ ്രഗതേയാടുംകൂടി നിങ്ങേളാട് യുദ്ധം െചയ്യ ം.
6 ഈ നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും ഞാൻ
സംഹരിക്കും;അവർമഹാമാരിയാൽമരിക്കും. 7അതിന ്െറേശഷംെയഹൂദാ
രാജാവായ സിെദക്കീയാവിെനയും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാെരയും ജനെത്തയും
ഈ നഗരത്തിൽ മഹാമാരി, വാൾ, ക്ഷാമം എന്നിവയിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ട്
േശഷിച്ചവെര തെന്ന, ഞാൻ ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ
ൈകയിലും അവരുെട ശ്രതുക്കള െട ൈകയിലും അവർക്ക് ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെടൈകയിലും ഏല്പിക്കും;അവൻഅവേരാടു
ക്ഷമേയാ കനിേവാ കരുണേയാ കാണിക്കാെത, അവെര വാളിെന്റ
വായ്ത്തലെകാണ്ട് സംഹരിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 8 “നീ
ഈ ജനേത്താടു പറേയണ്ടത:് “യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇതാ, ഞാൻ ജീവെന്റ വഴിയും മരണത്തിെന്റ വഴിയും നിങ്ങള െട
മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു. 9ഈ നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കും; എന്നാൽ നിങ്ങെള
ഉപേരാധിച്ചിരിക്കുന്ന കൽദയരുെട പക്ഷം െചന്നു േചരുന്നവേനാ
ജീവേനാെട ഇരിക്കും; അവെന്റ ജീവൻ അവന് െകാള്ള കിട്ടിയതുേപാെല
ഇരിക്കും. 10 ഞാൻ എെന്റ മുഖം ഈ നഗരത്തിനുേനെര നന്മയ്ക്കല്ല
തിന്മയ്ക്കേ്രത വച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
“അതിെന ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; അവൻ അതിെന
തീവച്ച ചുട്ട കളയും”. 11 “െയഹൂദാരാജഗൃഹേത്താടു നീ പറേയണ്ടത:്
“യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ! 12 “ദാവീദുഗൃഹേമ, യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികള െട േദാഷംനിമിത്തം
എെന്റ േ്രകാധം തീേപാെല പുറെപ്പട്ട് ആർക്കും െകടുത്താനാകാത്തവിധം,
കത്താെതയിരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾരാവിെലേതാറും ന്യായം പാലിക്കുകയും
കവർച്ചയ്ക്ക് ഇരയായവെന പീഡകെന്റ ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിക്കുകയും
െചയ്യ വിൻ. 13താഴ്വരയിലും സമഭൂമിയിെല പാറയിലും പാർത്ത,് ‘ഞങ്ങള െട
േനെര ആര് വരും? ഞങ്ങള െട പാർപ്പിടങ്ങളിൽ ആര് കടക്കും?’
എന്നു പറയുന്നവേര, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 14ഞാൻനിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികള െടഫലത്തിനു
തക്കവിധം സന്ദർശിക്കും; ഞാൻ അവള െട വനത്തിനു തീ വയ്ക്കും;
അത് അവള െട ചുറ്റ മുള്ള സകലെത്തയും ദഹിപ്പിച്ച കളയും” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

22
1 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ െയഹൂദാരാജാവിെന്റ
അരമനയിൽ െചന്ന,് അവിെട ഈ വചനം ്രപസ്താവിക്കുക: 2 “ദാവീദിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽഇരിക്കുന്നെയഹൂദാരാജാേവ,നീയും,നിെന്റഭൃത്യന്മാരും,
ഈ വാതിലുകളിൽകൂടി കടക്കുന്ന നിെന്റ ജനവും യേഹാവയുെട വചനം
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േകട്ട െകാള്ള വിൻ! 3 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ
നീതിയും ന്യായവും നടത്തി, കവർച്ചയ്ക്ക് ഇരയായവെന പീഡകെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുവിൻ; പരേദശിേയാടും അനാഥേനാടും
വിധവേയാടും അന്യായവും ബലാല്ക്കാരവും െചയ്യരുത;് ഈ സ്ഥലത്ത്
കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം െചാരിയുകയുമരുത.് 4 നിങ്ങൾ ഈ വചനം
അനുഷ്ഠിച്ചാൽദാവീദിെന്റസിംഹാസനത്തിൽഇരിക്കുന്നവരും രഥങ്ങളിലും
കുതിരപ്പ റത്തും കയറുന്നവരുമായ രാജാക്കന്മാരും അവരുെട ഭൃത്യന്മാരും
്രപജകള ം ഈ അരമനയുെട വാതിലുകളിൽകൂടി കടക്കും. 5ഈ വചനം
േകട്ടനുസരിക്കുകയിെല്ലങ്കിേലാ, ഈ അരമന ശൂന്യമായിേപ്പാകുെമന്ന്
ഞാൻ എെന്നെച്ചാല്ലി സത്യം െചയ്യന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
6െയഹൂദാരാജാവിെന്റഅരമനേയാട് യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നീ ഗിെലയാദും െലബാേനാെന്റ ശിഖരവും ആകുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ
നിെന്ന ഒരു മരുഭൂമിയും നിവാസികളില്ലാത്ത പട്ടണങ്ങള ം ആക്കും.
7 ഞാൻ ആയുധപാണികളായ സംഹാരകന്മാെര നിെന്റേനെര ഒരുക്കും;
അവർ നിെന്റ വിശിഷ്ടേദവദാരുക്കെള െവട്ടി തീയിൽ ഇട്ട കളയും.
8അേനകം ജനതകള ംഈനഗരംവഴി കടന്നുേപാകുേമ്പാൾഓേരാരുത്തൻ
അവനവെന്റ കൂട്ട കാരേനാട്: ‘ഈ മഹാനഗരേത്താട് യേഹാവ ഇങ്ങെന
െചയ്തെതന്ത്’ എന്നു േചാദിക്കുകയും 9 ‘അവർ അവരുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നിയമം ഉേപക്ഷിച്ച് അന്യേദവന്മാെര നമസ്കരിച്ച്
േസവിച്ചതുെകാണ്ടുതെന്ന’എന്നുത്തരം പറയുകയും െചയ്യ ം.

10 മരിച്ചവെനക്കുറിച്ച കരയണ്ടാ, അവെനക്കുറിച്ച വിലപിക്കുകയും
േവണ്ടാ; നാടുവിട്ട േപാേകണ്ടിവരുന്നവെനക്കുറിച്ച തെന്ന കരയുവിൻ;
അവൻ മടങ്ങിവരുകയില്ല; ജന്മേദശം ഇനി കാണുകയുമില്ല. 11 തെന്റ
അപ്പനായ േയാശീയാവിനു പകരം വാണേശഷം ഈ സ്ഥലം
വിട്ട േപായവനായ േയാശീയാവിെന്റ മകനും െയഹൂദാരാജാവുമായ
ശല്ല മിെനക്കുറിച്ച് യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അവൻ
ഇവിേടക്ക് മടങ്ങിവരുകയില്ല. 12 അവെന ബദ്ധനാക്കി െകാണ്ടുെചന്ന
സ്ഥലത്തുവച്ച തെന്ന അവൻ മരിക്കും; ഈ േദശം അവൻ ഇനി
കാണുകയുമില്ല.

13 നീതിേകടുെകാണ്ട് അരമനയും അന്യായം െകാണ്ട് മാളികയും പണിത,്
കൂട്ട കാരെനെക്കാണ്ടു േവല െചയ്യിച്ച് കൂലി െകാടുക്കാതിരിക്കുകയും
14 ‘ഞാൻ വിസ്താരമുള്ള അരമനയും വിശാലമായ മാളികയും
പണിയും’ എന്നു പറഞ്ഞ് കിളിവാതിലുകൾ വീതിയിൽ തീർക്കുകയും
േദവദാരുെകാണ്ടുതട്ടിടുകയുംചുവപ്പ ചായംെകാണ്ടുേമാടിപിടിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നവന് അേയ്യാ കഷ്ടം! 15 േദവദാരുെകാണ്ടു മികച്ചവൻആകുവാൻ
്രശമിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നീ രാജാവായിത്തീരുേമാ? നിെന്റ അപ്പനും
ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ച് നീതിയും ന്യായവും നടത്തിയിരുന്നില്ലേയാ?
അത് അവന് നന്മയായിത്തീർന്നു. 16 അവൻ എളിയവനും ദരി്രദനും
ന്യായം പാലിച്ച െകാടുത്തു; അതിനാൽ അവന് നന്മ ഭവിച്ച ; ഇതല്ലേയാ
എെന്ന അറിയുക എന്നുള്ളത്?” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
17 “എന്നാൽ നിെന്റ കണ്ണ ം മനസ്സ ം, അത്യാ്രഗഹത്തിനും, കുറ്റമില്ലാത്ത
രക്തംെചാരിയുന്നതിനും,പീഡനവുംസാഹസവും െചയ്യന്നതിനുംഅല്ലാെത
മെറ്റാന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല. 18അതുെകാണ്ട് യേഹാവ േയാശീയാവിെന്റ
മകനായി െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെനക്കുറിച്ച് ഇ്രപകാരം
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അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അവെനക്കുറിച്ച് അവർ: “അേയ്യാ സേഹാദരാ, അേയ്യാ
സേഹാദരീ” എന്നു െചാല്ലി വിലപിക്കുകയില്ല; അവെനക്കുറിച്ച:് “അേയ്യാ
തമ്പുരാേന, അേയ്യാ തിരുേമനീ” എന്നു െചാല്ലി വിലപിക്കുകയുമില്ല.
19 െയരൂശേലമിെന്റ പടിവാതിലുകൾക്കു പുറത്ത് അവെന വലിെച്ചറിഞ്ഞ്
ഒരു കഴുതെയ കുഴിച്ചിടുന്നതുേപാെല അവെന കുഴിച്ചിടും.
20 െലബാേനാനിൽ കയറിെച്ചന്നു നിലവിളിക്കുക; ബാശാനിൽനിന്നു
നിെന്റ ശബ്ദം ഉയർത്തുക; അബാരീമിൽനിന്നു നിലവിളിക്കുക; നിെന്റ
സകലസ്േനഹിതന്മാരും തകർന്നുകിടക്കുന്നുവേല്ലാ. 21നിെന്റശുഭകാലത്തു
ഞാൻ നിേന്നാട് സംസാരിച്ച ; നീേയാ: ‘ഞാൻ േകൾക്കുകയില്ല’ എന്നു
പറഞ്ഞു;എെന്റവാക്ക്അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരുന്നുബാല്യംമുതൽ
നിനക്കുള്ള ശീലം. 22 നിെന്ന േമയിക്കുന്നവെര എല്ലാം െകാടുങ്കാറ്റ
പറപ്പിക്കും; നിെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും. അേപ്പാൾ
നീ നിെന്റ സകലദുഷ്ടതയും നിമിത്തം ലജ്ജിച്ച് അമ്പരന്നുേപാകും.
23 േദവദാരുക്കളിൽ കൂടുവച്ച് െലബാേനാനിൽ വസിക്കുന്നവേള, നിനക്ക്
വ്യസനവും, ്രപസവേവദന കിട്ടിയവെളേപ്പാെല േവദനയും ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ
നീ എ്രത ഞരങ്ങും. 24 എന്നാണ, െയേഹായാക്കീമിെന്റ മകനായി
െയഹൂദാ രാജാവായ െകാന്യാവ് എെന്റ വലൈങ്കക്ക് ഒരു മു്രദേമാതിരം
ആയിരുന്നാലുംഞാൻനിെന്നഊരിെയറിഞ്ഞുകളയും”എന്ന്യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 25 നിനക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട
ൈകയിലും നീ ഭയെപ്പടുന്നവരുെട ൈകയിലും ഞാൻ നിെന്ന ഏല്പിക്കും;
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ ൈകയിലും കൽദയരുെട
ൈകയിലും തെന്ന. 26 നിെന്നയും നിെന്ന ്രപസവിച്ച അമ്മെയയും നിങ്ങൾ
ജനിച്ചതല്ലാത്ത അന്യേദശേത്തക്കു ഞാൻ തള്ളിക്കളയും; അവിെടവച്ച
നിങ്ങൾ മരിക്കും. 27അവർ മടങ്ങിവരുവാൻആ്രഗഹിക്കുന്ന േദശേത്തക്ക്
അവർ മടങ്ങിവരുകയില്ല. 28 െകാന്യാവ് എന്ന ഈ ആൾ, ‘സാരമില്ല’
എന്നുവച്ച് ഉടച്ച കളഞ്ഞ ഒരു കലേമാ? ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത
പാ്രതേമാ? അവെനയും അവെന്റ സന്തതിെയയും ത്യജിച്ച്, അവർ
അറിയാത്ത േദശേത്തക്ക് തള്ളിക്കളയുവാൻ കാരണം എന്ത?് 29 േദശേമ,
േദശേമ, േദശേമ, യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുക! 30 “ഈ ആളിെന
‘മക്കളില്ലാത്തവൻ’എന്നും ‘ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കലും ശുഭംവരാത്തവൻ’
എന്നും എഴുതുവിൻ; അവെന്റ സന്തതിയിൽ യാെതാരുത്തനും ഇനി
ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന,് െയഹൂദയിൽ വാഴുവാൻഐശ്വര്യം
്രപാപിക്കുകയില്ല”എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

23
1 “എെന്റ േമച്ചിൽപ്പ റെത്തആടുകെള നശിപ്പിക്കുകയും ചിതറിക്കുകയും
െചയ്യന്ന ഇടയന്മാർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം!” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 2 അതുെകാണ്ട്, തെന്റ ജനെത്ത േമയിക്കുന്ന
ഇടയന്മാെരക്കുറിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ എെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത സൂക്ഷിക്കാെത
അവെയ ചിതറിക്കുകയും ഓടിച്ച കളയുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇതാ
ഞാൻ നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികള െട േദാഷെത്തക്കുറിച്ച് നിങ്ങേളാടു
േചാദിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 3എെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവെയ, ഞാൻ നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ
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േദശങ്ങളിൽനിന്നും േശഖരിച്ച്, അവയുെട പുല്പ റങ്ങളിേലക്ക് വീണ്ടും
െകാണ്ടുവരും; അവ വർദ്ധിച്ച െപരുകും. 4അവെയ േമയിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ ഇടയന്മാെര നിയമിക്കും;അവ ഇനി േപടിക്കുകയില്ല, ്രഭമിക്കുകയില്ല,
നഷ്ടെപ്പട്ട േപാകുകയുമില്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 5 “ഇതാ,
ഞാൻ ദാവീദിന് നീതിയുള്ള ഒരു മുളെയ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്ന കാലം
വരും; അവൻ രാജാവായി വാണ് ബുദ്ധിേയാെട ്രപവർത്തിച്ച് േദശത്തു
നീതിയും ന്യായവും നടത്തും. 6 അവെന്റ കാലത്ത് െയഹൂദാ
രക്ഷിക്കെപ്പടും; യി്രസാേയൽസുരക്ഷിതരായി വസിക്കും;അവന് ‘യേഹാവ
നമ്മുെട നീതി’ എന്നു േപര് പറയും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
7 “അതിനാൽ ‘യി്രസാേയൽ മക്കെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
യേഹാവയാണ’ എന്ന് ഇനി പറയാെത, 8 ‘യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ
സന്തതിെയ വടക്കുേദശത്തുനിന്നും ഞാൻ അവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്ന
സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവയാണ’
എന്നു പറയുന്ന കാലം വരും; അവർ അവരുെട സ്വന്തേദശത്തു വസിക്കും”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

9 ്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച ള്ള അരുളപ്പാട:് “എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ
ഉള്ളിൽ നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; എെന്റ അസ്ഥികൾ എല്ലാം ഇളകുന്നു;
യേഹാവ നിമിത്തവും അവിടുെത്ത വിശുദ്ധവചനങ്ങൾ നിമിത്തവും
ഞാൻ, മത്തെനേപ്പാെലയും, വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ലഹരിപിടിച്ചവെനേപ്പാെലയും
ആയിരിക്കുന്നു. 10 േദശം വ്യഭിചാരികെളെക്കാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ശാപംനിമിത്തം േദശം ദുഃഖിക്കുന്നു; മരുഭൂമിയിെല േമച്ചില്പ റങ്ങൾ
ഉണങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു; അവരുെട മാർഗ്ഗം േദാഷമുള്ളതും അവരുെട
ശക്തി ന്യായരഹിതവും ആകുന്നു. 11 ്രപവാചകനും പുേരാഹിതനും
ഒരുേപാെല മലിനരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു; എെന്റ ആലയത്തിലും ഞാൻ
അവരുെട ദുഷ്ടത കണ്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
12 “അതുെകാണ്ട് അവരുെട വഴി അവർക്ക് വഴുവഴുപ്പ ള്ളതായിരിക്കും;
അവർ ഇരുട്ടിേലക്ക് തള്ളെപ്പടുകയും അവിെട കാൽ െതറ്റി വീഴുകയും
െചയ്യ ം; ഞാൻ അവർക്ക് അനർത്ഥം, അവരുെട സന്ദർശനകാലത്ത്
തെന്ന, വരുത്തും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 13 “ശമര്യയിെല
്രപവാചകന്മാരിൽ ഞാൻ േഭാഷത്തം കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവർ
ബാലിെന്റ നാമത്തിൽ ്രപവചിച്ച,് എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന
െതറ്റിച്ച കളഞ്ഞു. 14 െയരൂശേലമിെല ്രപവാചകന്മാരിൽ ഞാൻ
ഭയാനകമായകാര്യംകണ്ടിരിക്കുന്നു;അവർവ്യഭിചാരം െചയ്ത് വ്യാജത്തിൽ
നടക്കുന്നു; ആരും തെന്റ ദുഷ്ടത വിട്ട തിരിയാത്ത വിധം അവർ
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാെര ൈധര്യെപ്പടുത്തുന്നു; അവെരല്ലാവരും എനിക്ക്
െസാേദാംേപാെലയും, അതിെല നിവാസികൾ െഗാേമാറേപാെലയും
ആയിരിക്കുന്നു”. 15 “അതുെകാണ്ട് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
അവെര കാഞ്ഞിരം തീറ്റിക്കുകയും നഞ്ചുെവള്ളം കുടിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ ം; െയരൂശേലമിെല ്രപവാചകന്മാരിൽനിന്നല്ലേയാ വഷളത്തം
േദശെത്തല്ലായിടവും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത”്. 16 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്ന ്രപവാചകന്മാരുെട
വാക്കു േകൾക്കരുത;് അവർ നിങ്ങെള വ്യാജം ഉപേദശിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട അധരത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല, സ്വന്തഹൃദയത്തിെല



യിെരമ്യാവ് 23:17 1187 യിെരമ്യാവ് 23:33

ദർശനമേ്രതഅവർ ്രപവചിക്കുന്നത.് 17എെന്നനിരസിക്കുന്നവേരാട്അവർ:
“നിങ്ങൾക്ക്സമാധാനം ഉണ്ടാകുംഎന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു”
എന്നുപറയുന്നു;സ്വന്തംഹൃദയത്തിെലശാഠ്യ്രപകാരംനടക്കുന്നവേരാെടല്ലാം:
“നിങ്ങൾെക്കാരു േദാഷവും വരുകയില്ല”എന്നും പറയുന്നു. 18യേഹാവയുെട
വചനം ദർശിച്ച േകൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവെന്റ ആേലാചനസഭയിൽ
നിന്നവനാര?് അവിടുെത്ത വചനം ്രശദ്ധിച്ച േകട്ടിരിക്കുന്നവനാര?്
19 യേഹാവയുെട േ്രകാധം എന്ന െകാടുങ്കാറ്റ്, വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ്
തെന്ന, പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അത് ദുഷ്ടന്മാരുെട തലേമൽ ചുറ്റിയടിക്കും.
20 തെന്റ ഹൃദയത്തിെല വിചാരങ്ങൾ നിറേവറ്റ േവാളം യേഹാവയുെട
േകാപം മാറുകയില്ല; ഭാവികാലത്തു നിങ്ങൾ അത് പൂർണ്ണമായി
്രഗഹിക്കും. 21 ഞാൻ ഈ ്രപവാചകന്മാെര അയയ്ക്കാതിരുന്നിട്ട ം
അവർ ഓടി; ഞാൻ അവേരാടു അരുളിെച്ചയ്യാതിരുന്നിട്ട ം അവർ
്രപവചിച്ച . 22 അവർ എെന്റ ആേലാചനസഭയിൽ നിന്നിരുന്നുെവങ്കിൽ,
എെന്റ ജനെത്ത എെന്റ വചനങ്ങൾ അറിയിച്ച,് അവെര അവരുെട
ദുഷ്ടവഴിയിൽനിന്നും, അവരുെട ്രപവൃത്തികള െട േദാഷത്തിൽനിന്നും
പിൻതിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. 23 ഞാൻ സമീപസ്ഥനായ ൈദവം മാ്രതം
ആകുന്നുേവാ? ദൂരസ്ഥനായ ൈദവവും അല്ലേയാ?” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 24 “ഞാൻ കാണാത്തവിധം ആർെക്കങ്കിലും രഹസ്യമായി
ഒളിക്കുവാൻ കഴിയുേമാ?” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “ഞാൻ
ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനല്ലേയാ” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 25 “ ‘ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു, സ്വപ്നം കണ്ടു’ എന്നു പറഞ്ഞ്
എെന്റ നാമത്തിൽ വ്യാജം ്രപവചിക്കുന്ന ്രപവാചകന്മാരുെട വാക്ക് ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു. 26 സ്വന്തഹൃദയത്തിെല വഞ്ചനയുെട ്രപവാചകന്മാരായി,
വ്യാജം ്രപവചിക്കുന്ന ്രപവാചകന്മാർക്ക് ഈ താത്പര്യം എ്രതകാലം
ഉണ്ടായിരിക്കും? 27 ബാല ് നിമിത്തം അവരുെട പിതാക്കന്മാർ എെന്റ
നാമം മറന്നുകളഞ്ഞതുേപാെല, ഇവർ അേന്യാന്യം വിവരിച്ച പറയുന്ന
സ്വപ്നങ്ങൾനിമിത്തം എെന്റ ജനം എെന്റ നാമം മറന്നുകളയുവാൻ
ഇടയാകണെമന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. 28 “സ്വപ്നംകണ്ട ്രപവാചകൻ
സ്വപ്നം വിവരിക്കെട്ട; എെന്റ വചനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എെന്റ വചനം
വിശ്വസ്തതേയാെട ്രപസ്താവിക്കെട്ട; ൈവേക്കാലും േഗാതമ്പും തമ്മിൽ
എന്ത് െപാരുത്തം?” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 29 “എെന്റ
വചനം തീേപാെലയും പാറെയ തകർക്കുന്ന ചുറ്റികേപാെലയും അല്ലേയാ”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 30 “അതുെകാണ്ട് എെന്റ വചനങ്ങൾ
അേന്യാന്യം േമാഷ്ടിക്കുന്ന ്രപവാചകന്മാർക്ക് ഞാൻ വിേരാധമാകുന്നു”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 31 “തങ്ങള െട നാവുെകാണ്ട്
‘യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട’് എന്നു പറയുന്ന ്രപവാചകന്മാർക്ക് ഞാൻ
വിേരാധമാകുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 32 “വ്യാജസ്വപ്നങ്ങൾ
്രപവചിക്കുകയുംഅവെയ വിവരിച്ച് അവരുെട വ്യാജവുംആത്മ്രപശംസയും
െകാണ്ട് എെന്റ ജനെത്ത െതറ്റിച്ച കളയുകയും െചയ്യന്നവർക്ക് ഞാൻ
വിേരാധമാകുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് ഞാൻ അവെര
അയച്ചിട്ടില്ല, അവേരാടു കല്പിച്ചിട്ടില്ല, അവർ ഈ ജനത്തിന് ഒട്ട ം
്രപേയാജനമായിരിക്കുകയുമില്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 33 “ഈ
ജനം ഒരു ്രപവാചകേനാ പുേരാഹിതേനാ യേഹാവയുെട ഭാരം (അരുളപ്പാട)്
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എന്ത് എന്നു നിേന്നാട് േചാദിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, നീ അവേരാട്: ‘നിങ്ങൾ
ആകുന്നു ഭാരം; ഞാൻ നിങ്ങെള എറിഞ്ഞുകളയും എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട’് എന്നു പറയുക”. 34 “്രപവാചകേനാ പുേരാഹിതേനാ
ജനേമാ: ‘യേഹാവയുെട ഭാരം’ എന്നു പറയുന്നുെവങ്കിൽ ഞാൻ ആ
മനുഷ്യെനയും അവെന്റ ഭവനെത്തയും സന്ദർശിക്കും. 35 ‘യേഹാവ എന്ത്
ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? യേഹാവ എന്ത് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു’
എന്നിങ്ങെനയാകുന്നു ഒേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കൂട്ട കാരേനാടും
അവനവെന്റ സേഹാദരേനാടും േചാദിേക്കണ്ടത്. 36 ‘യേഹാവയുെട ഭാരം’
എന്ന് ഇനി പറയരുത;് അെല്ലങ്കിൽ അവനവെന്റ വാക്ക് അവനവന്
ഭാരമായിത്തീരും; നമ്മുെട ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്ന
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ.
37 ‘യേഹാവ നിേന്നാട് എന്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? യേഹാവ
എന്ത് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു?’ എന്നിങ്ങെനയാകുന്നു ്രപവാചകേനാടു
േചാദിേക്കണ്ടത്. 38 ‘യേഹാവയുെട ഭാരം’എന്നു നിങ്ങൾപറയുന്നുെവങ്കിൽ,
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘യേഹാവയുെട ഭാരം എന്നു
പറയരുത’് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട ം നിങ്ങൾ
‘യേഹാവയുെട ഭാരം’ എന്ന വാക്കു പറയുകെകാണ്ട,് 39 ഞാൻ നിങ്ങെള
എടുത്ത് നിങ്ങെളയും, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കും
ഞാൻ തന്നിട്ട ള്ള നഗരെത്തയും എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് എറിഞ്ഞുകളയും.
40 അങ്ങെന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യനിന്ദയും മറന്നുേപാകാത്ത
നിത്യലജ്ജയും വരുത്തും.

24
1ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ െയേഹായാക്കീമിെന്റ മകനായി
െയഹൂദാ രാജാവായ െയെഖാന്യാവിെനയും, െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെരയും
ശില്പികെളയും െകാല്ലന്മാെരയും പിടിച്ച് െയരൂശേലമിൽ നിന്നു
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായ േശഷം, രണ്ടു െകാട്ട അത്തിപ്പഴം
യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിനു മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത് യേഹാവ എെന്ന
കാണിച്ച . 2 ഒരു െകാട്ടയിൽ തലപ്പഴം േപാെല എ്രതയും നല്ലഅത്തിപ്പഴവും,
മെറ്റ െകാട്ടയിൽ എ്രതയും േമാശമായത് തിന്നുവാൻ െകാള്ളരുതാത്തവിധം
ചീത്തയും ആയ അത്തിപ്പഴവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 യേഹാവ എേന്നാട:്
“യിെരമ്യാേവ, നീ എന്ത് കാണുന്നു” എന്നു േചാദിച്ച ; അതിന് ഞാൻ:
“അത്തിപ്പഴം; നല്ല അത്തിപ്പഴം എ്രതേയാ നല്ലതും, േമാശമായത് എ്രതയും
േമാശമായതും തിന്നുകൂടാത്തവിധം ചീത്തയും ആകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
4 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:
5 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തുനിന്നു കൽദയരുെട േദശേത്തക്ക് നന്മയ്ക്കായി
അയച്ചിരിക്കുന്ന െയഹൂദാബദ്ധന്മാെര ഈ നല്ല അത്തിപ്പഴംേപാെല
ഞാൻ വിചാരിക്കും. 6 ഞാൻ എെന്റ ദൃഷ്ടി നന്മയ്ക്കായി അവരുെട
േമൽവച്ച് അവെരഈ േദശേത്തക്ക് വീണ്ടും െകാണ്ടുവരും;ഞാൻഅവെര
പണിയും; െപാളിച്ച കളയുകയില്ല; അവെര നടും, പറിച്ച കളയുകയുമില്ല.
7 ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് എെന്ന അറിയുവാൻ തക്ക ഹൃദയം ഞാൻ
അവർക്ക് െകാടുക്കും; അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ അവർക്ക്
ൈദവമായും ഇരിക്കും;അവർ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട എങ്കേലക്ക് തിരിയും.
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8എന്നാൽ െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിെനയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും
ഈ േദശത്തു േശഷിച്ച െയരൂശേലമിെല േശഷിപ്പിെനയും ഈജിപ്റ്റിൽ
പാർക്കുന്നവെരയും ഞാൻ, ആകാത്തതും തിന്നുകൂടാത്തവിധം
ചീത്തയുമായ അത്തിപ്പഴംേപാെല ത്യജിച്ച കളയും” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 9 “ഞാൻ അവെര ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും
ഭീതിയും അനർത്ഥവും, ഞാൻ അവെര നീക്കിക്കളയുവാനിരിക്കുന്ന
സകലസ്ഥലങ്ങളിലും നിന്ദയും പഴെഞ്ചാല്ല ം പരിഹാസവും ശാപവാക്യവും
ആക്കിത്തീർക്കും. 10ഞാൻഅവർക്കുംഅവരുെടപൂര ്വ്വപിതാക്കന്മാർക്കും
െകാടുത്ത േദശത്തുനിന്ന് അവർ നശിച്ച േപാകുംവെര ഞാൻ അവരുെട
ഇടയിൽവാള ംക്ഷാമവും മഹാമാരിയുംഅയയ്ക്കും”.

25
1 േയാശീയാവിെന്റ മകനായി െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
വാഴ്ചയുെട നാലാംആണ്ടിൽ -ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ
ഒന്നാം ആണ്ടിൽത്തെന്ന, സകല െയഹൂദാജനെത്തയും കുറിച്ച്
യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ അരുളപ്പാട.് 2 അത് യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ സകല
െയഹൂദാജനേത്താടുംസകലെയരൂശേലംനിവാസികേളാടും ്രപസ്താവിച്ചത്
എങ്ങെനെയന്നാൽ: 3 “ആേമാെന്റ മകനായി െയഹൂദാ രാജാവായ
േയാശീയാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട പതിമൂന്നാം ആണ്ടുമുതൽ ഇന്നുവെര ഈ
ഇരുപത്തിമൂന്നു സംവത്സരം യേഹാവയുെട വചനം എനിക്കുണ്ടാകുകയും
ഞാൻ ഇടവിടാെത നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കുകയും െചയ്തിട്ട ം നിങ്ങൾ
േകട്ടില്ല. 4 യേഹാവ ്രപവാചകന്മാരായ തെന്റ സകലദാസന്മാെരയും
വീണ്ടുംവീണ്ടും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചിട്ട ം നിങ്ങൾ േകട്ടില്ല;
േകൾക്കുവാൻ നിങ്ങള െട െചവി ചായിച്ചതുമില്ല. 5നിങ്ങൾഓേരാരുത്തനും
അവനവെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗവും ദുഷ്്രപവൃത്തികള ം വിട്ട തിരിയുവിൻ;
എന്നാൽ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാർക്കും
തന്ന േദശത്ത് നിങ്ങൾ എേന്നക്കും വസിക്കും. 6 അന്യേദവന്മാെര
േസവിച്ച നമസ്കരിേക്കണ്ടതിന് അവേരാടു േചരരുത;് നിങ്ങള െട
ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾെകാണ്ട് എെന്ന േകാപിപ്പിക്കുകയും അരുത;്
എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനർത്ഥം വരുത്തുകയില്ല” എന്നു അവർ
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു. 7എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട അനർത്ഥത്തിനായി
നിങ്ങള െട ൈകകള െട ്രപവൃത്തിെകാണ്ട് എെന്ന േകാപിപ്പിക്കുവാൻ
േവണ്ടി എെന്റ വാക്കു േകൾക്കാതിരുന്നു”എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
8 അതുെകാണ്ട് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾ എെന്റ വചനങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകെകാണ്ട,്
9 ഞാൻ ആളയച്ച് വടക്കുള്ള സകലവംശങ്ങെളയും, എെന്റ ദാസൻ
ബാേബൽരാജാവ് െനബൂഖദ്േനസരിെനയും ഈ േദശത്തിെന്റയും,
അതിെല നിവാസികള െടയും, ചുറ്റ ം വസിക്കുന്ന ഈ സകലജനതകള െട
േനെരയും വരുത്തി നിേശ്ശഷം നശിപ്പിച്ച് അവെര സ്തംഭനവിഷയവും
പരിഹാസവും നിത്യശൂന്യവുമാക്കിത്തീർക്കും. 10ഞാൻആനന്ദേഘാഷവും
സേന്താഷധ്വനിയും മണവാളെന്റ സ്വരവും മണവാട്ടിയുെട സ്വരവും
തിരികല്ലിെന്റ ശബ്ദവും വിളക്കിെന്റ െവളിച്ചവും അവരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയും. 11 ഈ േദശെമാെക്കയും ശൂന്യവും സ്തംഭനവിഷയവും
ആകും; ഈ ജനതകൾ ബാേബൽരാജാവിെന എഴുപത് സംവത്സരം
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േസവിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 12 എഴുപത് സംവത്സരം
തികയുേമ്പാൾ, ഞാൻ ബാേബൽ രാജാവിെനയും ആ ജനതെയയും
കൽദയരുെട േദശെത്തയും അവരുെട അകൃത്യം നിമിത്തം സന്ദർശിച്ച്
അതിെന നിത്യശൂന്യമാക്കിത്തീർക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
13 “അങ്ങെന ഞാൻ ആ േദശെത്തക്കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്ന
സകലവചനങ്ങള ം യിെരമ്യാവ് സകലജനതകെളയും കുറിച്ച ്രപവചിച്ചതും
ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുമായ സകലവചനങ്ങള ം ഞാൻ
അതിന് വരുത്തും. 14 അേനകം ജനതകള ം വലിയ രാജാക്കന്മാരും
അവെരെക്കാണ്ടു േസവ െചയ്യിക്കും. ഞാൻ അവരുെട ്രകിയകൾക്കും
അവരുെട ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾക്കും തക്കവണ്ണം അവർക്ക് പകരം
െചയ്യ ം”.

15 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എേന്നാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: “ഈ േ്രകാധമദ്യം നിറഞ്ഞ പാനപാ്രതം എെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു വാങ്ങി ഞാൻ നിെന്ന അയയ്ക്കുന്ന ജനതകെളെയല്ലാം
കുടിപ്പിക്കുക. 16 അവർ കുടിക്കുകയും ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽ
അയയ്ക്കുന്ന വാൾ നിമിത്തം ചാഞ്ചാടി ്രഭാന്തന്മാരായിത്തീരുകയും
െചയ്യ ം”. 17 അങ്ങെന ഞാൻ പാനപാ്രതം യേഹാവയുെട
ൈകയിൽനിന്നു വാങ്ങി, യേഹാവ എെന്ന അയച്ച സകലജനതകെളയും
കുടിപ്പിച്ച . 18 ഇന്നുള്ളതുേപാെല ശൂന്യവും സ്തംഭനേഹതുവും
പരിഹാസവിഷയവും ശാപവാക്യവുമാേക്കണ്ടതിന് െയരൂശേലമിെനയും
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങെളയും രാജാക്കന്മാെരയും 19 ്രപഭുക്കന്മാെരയും
ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാെനയും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാെരയും
്രപഭുക്കന്മാെരയും 20 സകല്രപജകെളയും സർവ്വസമ്മി്രശജനതെയയും
ഊസ് േദശത്തിെല സകല രാജാക്കന്മാെരയും െഫലിസ്ത്യേദശത്തിെല
സകല രാജാക്കന്മാെരയും അസ്കേലാെനയും ഗസ്സെയയും എേ്രകാെനയും
അസ്േതാദിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവെരയും 21 ഏേദാമിെനയും േമാവാബിെനയും
അേമ്മാന്യെരയും സകല േസാർ രാജാക്കന്മാെരയും 22 സകല
സീേദാന്യരാജാക്കന്മാെരയും സമു്രദത്തിനക്കെരയുള്ള ദ്വീപുകളിെല
രാജാക്കന്മാെരയും 23 േദദാെനയും േതമെയയും ബൂസിെനയും തലയുെട
അരികു വടിച്ചവെര ഒെക്കയും എല്ലാ അരാബ്യരാജാക്കന്മാെരയും
24 മരുവാസികളായ സമ്മി്രശജനതയുെട സകല രാജാക്കന്മാെരയും
25 സകല സി്രമിരാജാക്കന്മാെരയും ഏലാമിെല സകല രാജാക്കന്മാെരയും
േമദ്യരുെട സകല രാജാക്കന്മാെരയും തമ്മിൽ അടുത്തും അകന്നും
ഇരിക്കുന്ന 26 എല്ലാ വടെക്ക രാജാക്കന്മാെരയും ഭൂമിയിെല സകല
േലാകരാജ്യങ്ങെളയും തെന്ന; േശശക്ക*് രാജാവ് അവർക്ക് േശഷം
കുടിക്കണം. 27 നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത:് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ കുടിച്ച
ലഹരിപിടിച്ച് ഛർദ്ദിച്ച,് ഞാൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ അയയ്ക്കുന്ന
വാള െകാണ്ട് ഇനി എഴുേന്നല്ക്കാത്തവിധം വീഴുവിൻ. 28 എന്നാൽ
പാനപാ്രതം നിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു വാങ്ങി കുടിക്കുവാൻ അവർക്ക്
മനസ്സില്ലാതിരുന്നാൽനീഅവേരാടു പറേയണ്ടത:്ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 29 “നിങ്ങൾ കുടിേച്ച മതിയാവൂ. എെന്റ
നാമം വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന നഗരത്തിനു ഞാൻ അനർത്ഥം വരുത്തുവാൻ

* 25. 26 േശശക്ക്ബാബിേലാണിെന്റ രഹസ്യ നാമം
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തുടങ്ങുന്നു; പിെന്ന നിങ്ങൾ േകവലം ശിക്ഷകൂടാെത േപാകുേമാ?
ശിക്ഷകൂടാെത േപാകയില്ല; ഞാൻ സകല ഭൂവാസികള െടയുംേമൽ
വാളിെന വിളിച്ച വരുത്തും” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 30ആയതുെകാണ്ട് നീ ഈ വചനങ്ങൾ ഒെക്കയും അവേരാട്
്രപവചിച്ച പറയുക: “യേഹാവ ഉയരത്തിൽനിന്ന് ഗർജ്ജിച്ച്, തെന്റ
വിശുദ്ധനിവാസത്തിൽനിന്നു നാദം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു; അവിടുന്ന്
തെന്റ േമച്ചില്പ റെത്ത േനാക്കി ഉറെക്ക ഗർജ്ജിക്കുന്നു; മുന്തിരിച്ചക്ക്
ചവിട്ട ന്നവെരേപ്പാെല അവിടുന്ന് സകലഭൂവാസികൾക്കും േനെര
ആർപ്പ വിളിക്കുന്നു. 31 ആരവം ഭൂമിയുെട അറ്റേത്താളം എത്തുന്നു;
യേഹാവയ്ക്ക് ജനതകേളാട് ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ട്; അവിടുന്ന്
സകലജഡേത്താടും വ്യവഹരിച്ച് ദുഷ്ടന്മാെര വാളിന് ഏല്പിക്കും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 32 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അനർത്ഥം ജനതയിൽനിന്നു ജനതയിേലക്കു
പുറെപ്പടുന്നു; ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്നു വലിയ െകാടുങ്കാറ്റ്
ഇളകിവരും. 33 അന്നാളിൽ യേഹാവയുെട നിഹതന്മാർ ഭൂമിയുെട
ഒരറ്റംമുതൽ മെറ്റ അറ്റംവെര വീണുകിടക്കും; അവെരക്കുറിച്ച് ആരും
വിലപിക്കുകയില്ല; അവെര ആരും കുഴിച്ചിടുകയില്ല; അവർ നിലത്തിനു
വളമായിത്തീരും. 34ഇടയന്മാേര, മുറയിട്ട കരയുവിൻ! ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിെല
േ്രശഷ്ഠന്മാേര, െവണ്ണീറിൽ കിടന്നുരുള വിൻ; നിങ്ങെള അറുക്കുവാനുള്ള
കാലം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങെള ഉടച്ച കളയും; നിങ്ങൾ
മേനാഹരമായ ഒരു പാ്രതംേപാെല വീഴും; 35 ഇടയന്മാർക്കു ശരണവും
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിെല േ്രശഷ്ഠന്മാർക്കു ഉദ്ധാരണവും ഇല്ലാെതയാകും.
36 യേഹാവ േമച്ചില്പ റെത്ത പാഴാക്കിക്കളയുന്നതുെകാണ്ട് ഇടയന്മാരുെട
നിലവിളിയുംആട്ടിൻകൂട്ടത്തിെലേ്രശഷ്ഠന്മാരുെടവിലാപവും േകൾക്കുവിൻ.
37 സമാധാനമുള്ള േമച്ചില്പ റങ്ങൾ യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപംനിമിത്തം
നശിച്ച േപായിരിക്കുന്നു. 38 അവിടുന്ന് ഒരു ബാലസിംഹെമന്നേപാെല
തെന്റ മുറ്റ കാടു വിട്ട വന്നിരിക്കുന്നു; പീഡിപ്പിക്കുന്ന വാൾെകാണ്ടും, തെന്റ
ഉ്രഗേകാപംെകാണ്ടുംഅവരുെട േദശംശൂന്യമായിരിക്കുന്നു”.

26
1 േയാശീയാവിെന്റ മകൻ െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
വാഴ്ചയുെട ആരംഭത്തിൽ യേഹാവയിൽ നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട:്
2 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ട,് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ നമസ്കരിക്കുവാൻ വരുന്നസകല െയഹൂദാപട്ടണങ്ങേളാടും
്രപസ്താവിക്കുവാൻ, ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്ന സകലവചനങ്ങള ം
അവേരാടു ്രപസ്താവിക്കുക; ഒരു വാക്കും വിട്ട കളയരുത.് 3അവരുെട
ദുഷ്്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം ഞാൻ അവർക്ക് വരുത്തുവാൻ
വിചാരിക്കുന്ന അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച് ഞാൻ അനുതപിക്കത്തക്കവണ്ണം,
ഒരുപേക്ഷ അവർ േകട്ട് ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗം
വിട്ട തിരിയുമായിരിക്കും. 4 എന്നാൽ നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത:്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ വീണ്ടുംവീണ്ടും നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ അയച്ചിട്ട ം, നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിക്കാതിരുന്ന എെന്റ ദാസന്മാരായ
്രപവാചകന്മാരുെട വചനങ്ങൾ േകൾക്കുവാനും 5 ഞാൻ നിങ്ങള െട
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മുമ്പിൽ വച്ച എെന്റ ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച നടക്കുവാനും നിങ്ങൾ
എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുകയിെല്ലങ്കിൽ, 6 ഞാൻ ഈ ആലയെത്ത
ശീേലാവിനു തുല്യമാക്കി,ഈനഗരെത്തഭൂമിയിലുള്ളസകലജനതകൾക്കും
ഇടയിൽ ശാപേയാഗ്യമാക്കിത്തീർക്കും. 7 യിെരമ്യാവ് ഈ വാക്കുകൾ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽവച്ച പറയുന്നത് പുേരാഹിതന്മാരും
്രപവാചകന്മാരും സകലജനവും േകട്ട . 8 എന്നാൽ സകലജനേത്താടും
്രപസ്താവിക്കുവാൻ യേഹാവ കല്പിച്ചിരുന്ന സകലവും യിെരമ്യാവ്
്രപസ്താവിച്ച തീർന്നേശഷം, പുേരാഹിതന്മാരും ്രപവാചകന്മാരും
സകലജനവും അവെന പിടിച്ച : ‘നീ മരിക്കണം നിശ്ചയം; 9ഈആലയം
ശീേലാവിനു തുല്യമാകും, ഈ നഗരം നിവാസികൾ ഇല്ലാെത ശൂന്യമാകും’
എന്ന്നീയേഹാവയുെടനാമത്തിൽ ്രപവചിച്ചിരിക്കുന്നെതന്ത”്എന്നുപറഞ്ഞ്
ജനെമല്ലാം യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ യിെരമ്യാവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നുകൂടി. 10 ഈ കാര്യം െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാർ േകട്ടേപ്പാൾ, അവർ
രാജാവിെന്റ അരമനയിൽ നിന്ന് യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
കയറിെച്ചന്ന,് യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ പുതിയ പടിവാതിലിെന്റ
്രപേവശനത്തിൽ ഇരുന്നു. 11 പുേരാഹിതന്മാരും ്രപവാചകന്മാരും,
്രപഭുക്കന്മാേരാടും സകലജനേത്താടും: “ഈ മനുഷ്യൻ മരണേയാഗ്യൻ;
അവൻ ഈ നഗരത്തിനു വിേരാധമായി ്രപവചിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ
സ്വന്തെചവിെകാണ്ടു േകട്ട വേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 12അതിന് യിെരമ്യാവ്
സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും സർവ്വജനേത്താടും പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ
േകട്ടതായ വാക്കുകെളല്ലാംഈആലയത്തിനും നഗരത്തിനും വിേരാധമായി
്രപവചിക്കുവാൻ യേഹാവ എെന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നു. 13അതിനാൽ നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട നടപ്പ ം ്രപവൃത്തികള ം നല്ലതാക്കി, നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്കുേകട്ട് അനുസരിക്കുവിൻ; എന്നാൽ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നഅനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച
അനുതപിക്കും. 14 ഞാൻ, ഇതാ നിങ്ങള െട കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടവും ന്യായവുമായി േതാന്നുന്നതുേപാെല എേന്നാട്
െചയ്തുെകാള്ള വിൻ. 15 എങ്കിലും നിങ്ങൾ എെന്ന െകാന്നുകളഞ്ഞാൽ,
കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം നിങ്ങള െടേമലും ഈ നഗരത്തിേന്മലും അതിെല
നിവാസികള െട േമലും നിങ്ങൾ വരുത്തും എന്ന് അറിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ;
നിങ്ങൾ േകൾെക്ക ഈ വാക്കുകൾ മുഴുവനും ്രപസ്താവിേക്കണ്ടതിന്
യേഹാവ എെന്ന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു സത്യം.
16 അേപ്പാൾ ്രപഭുക്കന്മാരും സകലജനവും പുേരാഹിതന്മാേരാടും
്രപവാചകന്മാേരാടും: “ഈ മനുഷ്യൻ മരണേയാഗ്യനല്ല; അവൻ
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ അല്ലേയാ നേമ്മാട്
സംസാരിക്കുന്നത”് എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അതിനുേശഷം േദശത്തിെല
മൂപ്പന്മാരിൽ ചിലർഎഴുേന്നറ്റ് ജനത്തിെന്റസർവ്വസംഘേത്താടും പറഞ്ഞത:്
18 “െയഹൂദാ രാജാവായ ഹിസ്കീയാവിെന്റ കാലത്ത് േമാേരേശത്തിെല
മീഖായാവ് സകല െയഹൂദാജനേത്താടും ്രപവചിച്ച : “സീേയാെന
വയൽേപാെല ഉഴുതുകളയും; െയരൂശേലം കല്ക്കുന്നായിത്തീരും;
ഈ ആലയം നില്ക്കുന്ന പർവ്വതം വനത്തിെല ഗിരി്രപേദശമായി
തീരും എന്നിങ്ങെന ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 19 െയഹൂദാ രാജാവായ ഹിസ്കീയാവും സകല
െയഹൂദയും അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞുേവാ? അവൻ യേഹാവെയ
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ഭയെപ്പട്ട,് യേഹാവേയാട് ക്ഷമ യാചിക്കുകയും താൻ അവർക്ക്
വരുത്തുെമന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിരുന്ന അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച് യേഹാവ
അനുതപിക്കുകയും െചയ്തില്ലേയാ? എന്നാൽ നാം നമ്മുെട ്രപാണന്
വലിയ ഒരു അനർത്ഥം വരുത്തുവാൻ േപാകുന്നു”. 20അങ്ങെന തെന്ന
കിര്യത്ത-്െയയാരീമിൽനിന്നുള്ള െശമയ്യാവിെന്റ മകനായ ഊരീയാവ്
എെന്നാരുവൻയേഹാവയുെടനാമത്തിൽ ്രപവചിച്ച ;അവൻയിെരമ്യാവിെന്റ
വാക്കുകൾക്കു സമമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിനും ഈ േദശത്തിനും
വിേരാധമായി ്രപവചിച്ച . 21 െയേഹായാക്കീംരാജാവും അവെന്റ
സകലയുദ്ധവീരന്മാരും സകല്രപഭുക്കന്മാരും അവെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ട ;
രാജാവ് അവെന െകാന്നുകളയുവാൻ വിചാരിച്ച ; ഊരീയാവ് അത്
േകട്ട് ഭയെപ്പട്ട് ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി. 22 െയേഹായാക്കീംരാജാവ്
അഖ്േബാരിെന്റ മകനായ എൽനാഥാെനയും അവേനാടുകൂടി മറ്റ
ചിലെരയുംഈജിപ്റ്റിേലക്ക്അയച്ച . 23അവർഊരീയാവിെനഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് െയേഹായാക്കീംരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ
അവെന വാൾെകാണ്ടു െകാന്ന് അവെന്റ ശവം സാമാന്യജനത്തിെന്റ
ശ്മശാനത്തിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു. 24 എന്നാൽ യിെരമ്യാവിെന ജനത്തിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച് െകാല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന് ശാഫാെന്റ മകനായ അഹീക്കാം
അവന് തുണയായിരുന്നു.

27
1 േയാശീയാവിെന്റ മകൻ െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ*
വാഴ്ചയുെട ആരംഭത്തിൽ യേഹാവയിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ
അരുളപ്പാട് എെന്തന്നാൽ: 2 “യേഹാവഎേന്നാട് ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്തു:
“നീ കയറും നുകവും ഉണ്ടാക്കി നിെന്റ കഴുത്തിൽ െവക്കുക. 3 പിെന്ന
അവെയ െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്ന
ദൂതന്മാരുെട കയ്യിൽ ഏേദാംരാജാവിനും േമാവാബ് രാജാവിനും
അേമ്മാന്യരുെട രാജാവിനും േസാർരാജാവിനും സീേദാൻ രാജാവിനും
െകാടുത്തയച്ച,് 4അവരുെട യജമാനന്മാേരാടു പറയുവാൻ നീ അവേരാടു
കല്പിേക്കണ്ടത:് “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങള െട യജമാനന്മാേരാടു ഇ്രപകാരം
പറയുവിൻ: 5 “ഞാൻ ഭൂമിെയയും ഭൂതലത്തിെല മനുഷ്യെരയും
മൃഗങ്ങെളയും എെന്റ മഹാശക്തിെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു; എനിക്ക് േബാധിച്ചവനു ഞാൻ അത് െകാടുക്കും.
6 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ഈ േദശങ്ങെള എല്ലാം എെന്റ ദാസനായി
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;
അവെന േസവിേക്കണ്ടതിന് വയലിെല മൃഗങ്ങെളയും ഞാൻ അവന്
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 7സകലജനതകള ംഅവെനയുംഅവെന്റ മകെനയും
മകെന്റ മകെനയും അവെന്റ േദശത്തിെന്റ കാലം പൂർത്തിയാകുേവാളം
േസവിക്കും;അതിന് െറേശഷംഅേനകം ജനതകള ം വലിയ രാജാക്കന്മാരും
അവെന അവരുെട േസവകനാക്കും. 8 ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന േസവിക്കുകേയാ ബാേബൽരാജാവിെന്റ നുകത്തിന്
കഴുത്തു കീഴ്െപടുത്തുകേയാ െചയ്യാത്ത ജനതെയയും രാജ്യെത്തയും
ഞാൻ അവെന്റ ൈകെകാണ്ട് നശിപ്പിച്ച കളയുംവെര വാൾെകാണ്ടും

* 27. 1 െയേഹായാക്കീമിെന്റസിെദക്കിയാവിെന്റ
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ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും സന്ദർശിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 9 “നിങ്ങൾ ബാേബൽരാജാവിെന േസവിേക്കണ്ടി വരുകയില്ല”
എന്നു പറയുന്ന നിങ്ങള െട ്രപവാചകന്മാരുെടയും ്രപശ്നക്കാരുെടയും
സ്വപ്നക്കാരുെടയും ശകുനവാദികള െടയും ക്ഷു്രദക്കാരുെടയും
വാക്ക് നിങ്ങൾ േകൾക്കരുത.് 10 നിങ്ങെള നിങ്ങള െട േദശത്തുനിന്ന്
അകറ്റിക്കളയുവാനും ഞാൻ നിങ്ങെള നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ
നശിച്ച േപാകുവാനും ഇടയാകത്തക്കവണ്ണം അവർ നിങ്ങേളാടു വ്യാജം
്രപവചിക്കുന്നു. 11 എന്നാൽ ബാേബൽരാജാവിെന്റ നുകത്തിന് കഴുത്തു
കീഴ്െപടുത്തി അവെന േസവിക്കുന്ന ജനതെയ ഞാൻ അവരുെട
േദശത്തുതെന്ന വസിക്കുമാറാക്കും;അവർഅതിൽ കൃഷിെചയ്ത് അവിെട
വസിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 12ഞാൻ അങ്ങെന തെന്ന
െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിേനാടും ്രപസ്താവിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
“നിങ്ങൾ ബാേബൽരാജാവിെന്റ നുകത്തിനു കഴുത്തു കീഴ്െപടുത്തി
അവെനയും അവെന്റ ജനെത്തയും േസവിച്ച് ജീവിച്ച െകാള്ള വിൻ.
13 ബാേബൽരാജാവിെന േസവിക്കാത്ത ജനതെയക്കുറിച്ച് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല നീയും നിെന്റ ്രപജകള ം വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കുന്നത് എന്തിന?് 14 ‘നിങ്ങൾ
ബാേബൽരാജാവിെന േസവിേക്കണ്ടി വരുകയില്ല’ എന്നു പറയുന്ന
്രപവാചകന്മാരുെട വാക്ക് േകൾക്കരുത;് അവർ വ്യാജമേ്രത നിങ്ങേളാടു
്രപവചിക്കുന്നത.് 15ഞാൻ അവെര അയച്ചിട്ടില്ല; എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങെള
നീക്കിക്കളയുവാനും നിങ്ങള ം നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്ന ്രപവാചകന്മാരും
നശിച്ച േപാകുവാനും തക്കവിധം അവർ എെന്റ നാമത്തിൽ വ്യാജം
്രപവചിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 16 പിെന്ന ഞാൻ
പുേരാഹിതന്മാേരാടും ഈ സകലജനേത്താടും ്രപസ്താവിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
“യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ഉപകരണങ്ങൾ താമസിയാെത ബാേബലിൽനിന്നു തിരിെക െകാണ്ടുവരും’
എന്ന് ്രപവചിക്കുന്ന നിങ്ങള െട ്രപവാചകന്മാരുെട വാക്കു േകൾക്കരുത:്
അവർ വ്യാജമേ്രത നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്നത.് 17 അവരുെട
വാക്ക് നിങ്ങൾ േകൾക്കരുത;് ബാേബൽരാജാവിെന േസവിച്ച
ജീവിച്ച െകാള്ള വിൻ; ഈ നഗരം ശൂന്യമായിത്തീരുന്നെതന്തിന?്
18 അവർ ്രപവാചകന്മാരാകുന്നു എങ്കിൽ, യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
അവർക്കുെണ്ടങ്കിൽ, യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും െയഹൂദാരാജാവിെന്റ
അരമനയിലും െയരൂശേലമിലും േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവർൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവേയാടു യാചന കഴിക്കെട്ട. 19 ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ, െയേഹായാക്കീമിെന്റ മകനായി െയഹൂദാ
രാജാവായ െയെഖാന്യാവിെനയും െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും ഉള്ള
സകലകുലീനന്മാെരയും െയരൂശേലമിൽ നിന്നു ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപായേപ്പാൾ, 20 അവൻ എടുക്കാെത വച്ചിരുന്ന സ്തംഭങ്ങള ം
കടലും പീഠങ്ങള ം ഈ നഗരത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഉപകരണങ്ങള ം
സംബന്ധിച്ച് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
21 അേത, യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും െയഹൂദാരാജാവിെന്റ
അരമനയിലും െയരൂശേലമിലും േശഷിപ്പ ള്ള ഉപകരണങ്ങെളക്കുറിച്ച
തെന്ന യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
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അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 22 “അവെയ ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകും; ഞാൻ
അവെരസന്ദർശിക്കുന്ന നാൾവെര,അവഅവിെട ഇരിക്കും; പിന്നീട് ഞാൻ
അവെയഈസ്ഥലത്ത് മടക്കിവരുത്തും”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

28
1ആ ആണ്ടിൽ, െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട
ആരംഭത്തിൽ, നാലാം ആണ്ടിൽ അഞ്ചാം മാസം, ഗിെബേയാന്യനായ
അസ്സ രിെന്റ മകൻ ഹനന്യാ്രപവാചകൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും സർവ്വജനത്തിെന്റയും മുമ്പിൽവച്ച് എേന്നാട്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 2 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ബാേബൽരാജാവിെന്റ
നുകം ഒടിച്ച കളയുന്നു. 3 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ ഈ
സ്ഥലത്തുനിന്ന് എടുത്ത് ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായിരിക്കുന്ന
യേഹാവയുെട ആലയംവക ഉപകരണങ്ങൾ സകലവും ഞാൻ
രണ്ടു സംവത്സരത്തിനകം ഈ സ്ഥലേത്തക്ക് മടക്കിവരുത്തും;
4 െയേഹായാക്കീമിെന്റ മകൻ െയഹൂദാ രാജാവായ െയെഖാന്യാവിെനയും
ബാേബലിേലക്കു േപായ സകല െയഹൂദാബദ്ധന്മാെരയും ഞാൻ
ഈ സ്ഥലേത്തക്ക് മടക്കിവരുത്തും; ഞാൻ ബാേബൽരാജാവിെന്റ
നുകം ഒടിച്ച കളയും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 5 അേപ്പാൾ
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ പുേരാഹിതന്മാരും യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
നില്ക്കുന്ന സകലജനവും േകൾെക്ക ഹനന്യാ്രപവാചകേനാടു പറഞ്ഞത്:
6 “ആേമൻ, യേഹാവ അങ്ങെന െചയ്യ മാറാകെട്ട; യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ഉപകരണങ്ങള ം സകലബദ്ധന്മാെരയും അവൻ
ബാേബലിൽനിന്നു ഈ സ്ഥലേത്തക്ക് മടക്കിവരുത്തുെമന്ന് നീ ്രപവചിച്ച
വാക്കുകെള യേഹാവ നിവർത്തിക്കുമാറാകെട്ട! 7 എങ്കിലും ഞാൻ
നിേന്നാടും സകലജനേത്താടും പറയുന്ന ഈ വചനം േകട്ട െകാള്ള ക.
8 എനിക്കും നിനക്കും മുമ്പ് പേണ്ടയുണ്ടായിരുന്ന ്രപവാചകന്മാർ,
അേനകം േദശങ്ങൾക്കും വലിയ രാജ്യങ്ങൾക്കും വിേരാധമായി യുദ്ധവും
അനർത്ഥവും മഹാമാരിയും ്രപവചിച്ച . 9 സമാധാനം ്രപവചിക്കുന്ന
്രപവാചകെന്റ വചനം നിവൃത്തിയാകുേമ്പാൾ, അവൻ യഥാർഥത്തിൽ
യേഹാവ അയച്ച ്രപവാചകൻ എന്ന് െതളിയും” എന്ന് യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
പറഞ്ഞു; 10 അേപ്പാൾ ഹനന്യാ്രപവാചകൻ യിെരമ്യാ്രപവാചകെന്റ
കഴുത്തിൽനിന്ന് ആ നുകം എടുത്ത് ഒടിച്ച കളഞ്ഞിട്ട,് 11 സകലജനവും
േകൾെക്ക; ‘ഇങ്ങെനഞാൻരണ്ടുസംവത്സരത്തിനകംബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ നുകം സകലജനതകള െടയും കഴുത്തിൽനിന്ന്
എടുത്ത് ഒടിച്ച കളയും’ എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ തെന്റ വഴിക്കുേപായി. 12 ഹനന്യാ്രപവാചകൻ
യിെരമ്യാ്രപവാചകെന്റകഴുത്തിൽനിന്ന്നുകംഎടുത്ത്ഒടിച്ച കളഞ്ഞേശഷം
യിെരമ്യാവിന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 13നീ െചന്ന്
ഹനന്യാവിേനാടു പറേയണ്ടത:് “യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ
മരംെകാണ്ടുള്ളനുകംഒടിച്ച കളഞ്ഞു;അതിന്പകരംനീഇരിമ്പുെകാണ്ടുള്ള
ഒരു നുകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു”. 14എങ്ങെനെയന്നാൽ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
“ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന േസവിേക്കണ്ടതിന്
ഇരിമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഒരു നുകം ഞാൻ ഈ സകലജനതകള െടയും
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കഴുത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ അവെന േസവിേക്കണ്ടിവരും;
വയലിെല മൃഗങ്ങെളയും ഞാൻ അവന് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു”.
15 പിെന്ന യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ ഹനന്യാ്രപവാചകേനാട:് “ഹനന്യാേവ,
േകൾക്കുക! യേഹാവ നിെന്ന അയച്ചിട്ടില്ല; നീ ഈ ജനെത്ത വ്യാജത്തിൽ
ആ്രശയിക്കുമാറാക്കുന്നു”. 16 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ നിെന്ന ഭൂതലത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും;
ഈ ആണ്ടിൽ നീ മരിക്കും; നീ യേഹാവയ്ക്കു വിേരാധമായി മത്സരം
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 17അങ്ങെന ഹനന്യാ്രപവാചകൻ
ആയാണ്ടിൽതെന്നഏഴാം മാസത്തിൽമരിച്ച .

29
1 െയെഖാന്യാരാജാവും രാജമാതാവും ഷണ്ഡന്മാരും െയഹൂദയിലും
െയരൂശേലമിലും ഉള്ള ്രപഭുക്കന്മാരും ശില്പികള ം െകാല്ലന്മാരും
െയരൂശേലം വിട്ട േപായ േശഷം, 2 ്രപവാസികളിൽ േശഷിപ്പ ള്ള
മൂപ്പന്മാർക്കും പുേരാഹിതന്മാർക്കും ്രപവാചകന്മാർക്കും െനബൂഖദ്േനസർ
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായിരുന്ന
സകലജനത്തിനും 3 െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവ്
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ അടുക്കൽ ബാേബലിേലക്ക്
അയച്ച ശാഫാെന്റ മകനായ എലാസയുെടയും ഹില്ക്കീയാവിെന്റ
മകനായ െഗമര്യാവിെന്റയും ൈകവശം യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
െയരൂശേലമിൽനിന്ന് െകാടുത്തയച്ച േലഖനത്തിെല വിവരം എെന്തന്നാൽ:
4 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ, താൻ
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകുമാറാക്കിയ
സകല്രപവാസികേളാടും ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 5 നിങ്ങൾ വീടുകൾ
പണിതു പാർക്കുവിൻ; േതാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഫലം അനുഭവിക്കുവിൻ.
6 ഭാര്യമാെര സ്വീകരിച്ച് പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിക്കുവിൻ;
നിങ്ങൾ അവിെട കുറഞ്ഞുേപാകാെത െപരുേകണ്ടതിന് പു്രതന്മാർക്കു
ഭാര്യമാെര എടുക്കുകയും പു്രതിമാെര പുരുഷന്മാർക്കു െകാടുക്കുകയും
െചയ്യ വിൻ;അവരും പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിക്കെട്ട. 7ഞാൻ
നിങ്ങെള ്രപവാസികളായി െകാണ്ടുേപാകുമാറാക്കിയ പട്ടണത്തിെന്റ
നന്മ അേന്വഷിച്ച് അതിനുേവണ്ടി യേഹാവേയാടു ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ;
അതിന് നന്മ ഉെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നന്മ ഉണ്ടാകും. 8 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള നിങ്ങള െട ്രപവാചകന്മാരും ്രപശ്നക്കാരും നിങ്ങെള
ചതിക്കരുത;് നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങെള ്രശദ്ധിക്കുകയുമരുത.്
9 അവർ എെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങേളാട് വ്യാജം ്രപവചിക്കുന്നു; ഞാൻ
അവെര അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 10 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ബാേബലിെല എഴുപത് സംവത്സരം
തികഞ്ഞേശഷം, ഞാൻ നിങ്ങെള സന്ദർശിച്ച് ഈ സ്ഥലേത്തക്ക്
മടക്കിവരുത്തുെമന്ന് നിങ്ങേളാടുള്ള എെന്റ വചനം നിവർത്തിക്കും.
11 നിങ്ങൾ ്രപത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്ക്
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള നിരൂപണങ്ങൾ എെന്തല്ലാെമന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു;
അവ തിന്മയ്ക്കല്ല, നന്മയ്ക്കുള്ളവയേ്രത എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 12 നിങ്ങൾ എേന്നാട് അേപക്ഷിച്ച് എെന്റ സന്നിധിയിൽ
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വന്നു ്രപാർത്ഥിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങള െട ്രപാർത്ഥന േകൾക്കുകയും
െചയ്യ ം 13 നിങ്ങൾ എെന്ന അേന്വഷിക്കും; പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട
അേന്വഷിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ എെന്ന കെണ്ടത്തും. 14 നിങ്ങൾ എെന്ന
കെണ്ടത്തുവാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കും എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;്
ഞാൻനിങ്ങള െട ്രപവാസം മാറ്റ ം;ഞാൻനിങ്ങെളനീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന
സകല ജനതകളിൽനിന്നും എല്ലായിടങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങെള േശഖരിച്ച്
നിങ്ങെള വിട്ട േപാകുമാറാക്കിയ സ്ഥലേത്തക്ക് തെന്ന മടക്കിവരുത്തും
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 15 “യേഹാവ ഞങ്ങൾക്ക് ബാേബലിൽ
്രപവാചകന്മാെര എഴുേന്നല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവേല്ലാ.
16 ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രാജാവിെനക്കുറിച്ച ം ഈ
നഗരത്തിൽ പാർക്കുന്ന സകലജനെത്തക്കുറിച്ച ം നിങ്ങേളാടുകൂടി
്രപവാസത്തിേലക്കുവരാത്തനിങ്ങള െടസേഹാദരന്മാെരക്കുറിച്ച ംയേഹാവ
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു. 17അേത,ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇതാ, ഞാൻ വാള ം ക്ഷാമവും മഹാമാരിയും അയച്ച്,
അവെര എ്രതയും േമാശമായതും തിന്നുകൂടാത്തവണ്ണം ചീത്തയും ആയ
അത്തിപ്പഴത്തിനു സമമാക്കും. 18ഞാൻ വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടുംഅവെര േവട്ടയാടി, ഭൂതലത്തിെലസകലരാജ്യങ്ങൾക്കും
ഭയേഹതുവും, ഞാൻ അവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞ സകലജനതകള െടയും
ഇടയിൽ ഒരു ശാപവാക്യവും സ്തംഭനേഹതുവും പരിഹാസവിഷയവും
നിന്ദയും ആക്കും. 19 ്രപവാചകന്മാരായ എെന്റ ദാസന്മാർ മുഖാന്തരം
ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ച വചനങ്ങൾ അവർ േകൾക്കായ്കെകാണ്ടു തെന്ന
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് ഞാൻ ഇടവിടാെത അവെര അയച്ചിട്ട ം
നിങ്ങൾ േകട്ടില്ല എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 20 അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ െയരൂശേലമിൽനിന്ന് ബാേബലിേലക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന
സകല ്രപവാസികള മായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുവിൻ! 21 എെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങേളാട് വ്യാജം ്രപവചിക്കുന്ന
േകാലായാവിെന്റ മകൻ ആഹാബിെനക്കുറിച്ച ം, മയേസയാവിെന്റ മകൻ
സിെദക്കിയാവിെനക്കുറിച്ച ം, യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:ഞാൻഅവെരബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; നിങ്ങൾ കാൺെക അവൻ
അവെര െകാന്നുകളയും. 22 “ബാേബൽരാജാവ് തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളഞ്ഞ
സിെദക്കീയാവിെനേപ്പാെലയും ആഹാബിെനേപ്പാെലയും യേഹാവ
നിെന്ന ആക്കെട്ട” എന്ന് ബാേബലിലുള്ള െയഹൂദാ്രപവാസികെളല്ലാം
ഒരു ശാപവാക്യം അവെരെച്ചാല്ലി പറയും. 23 അവർ യി്രസാേയലിൽ
വഷളത്തം ്രപവർത്തിച്ച് അവരുെട കൂട്ട കാരുെട ഭാര്യമാേരാട് വ്യഭിചാരം
െചയ്യ കയും ഞാൻ അവേരാടു കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വചനം വ്യാജമായി
എെന്റ നാമത്തിൽ ്രപസ്താവിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അത്
അറിയുന്നു; സാക്ഷിയും ആകുന്നു എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
24 െനെഹലാമ്യനായ െശമയ്യാവിേനാട് നീ പറേയണ്ടത:് 25 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
നീ െയരൂശേലമിെല സകലജനത്തിനും മയേസയാവിെന്റ മകനായ
െസഫന്യാപുേരാഹിതനും സകലപുേരാഹിതന്മാർക്കും നിെന്റ േപരുവച്ച്
അയച്ച എഴുത്തുകളിൽ: 26 നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
്രഭാന്തുപിടിച്ച് ്രപവചിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യെനയും പിടിച്ച് ആമത്തിലും
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വിലങ്ങിലും ഇേടണ്ടതിന് യേഹാവ നിെന്ന േയായാദാപുേരാഹിതനു
പകരം പുേരാഹിതനാക്കിയിരിക്കുന്നു. 27 ആകയാൽ നിങ്ങേളാടു
്രപവചിക്കുന്ന അനാേഥാത്തുകാരനായ യിെരമ്യാവിെന നീ ശാസിക്കാെത
ഇരിക്കുന്നെതന്ത?് 28 അതുെകാണ്ടല്ലേയാ അവൻ ബാേബലിൽ
ഞങ്ങൾക്ക് ആളയച്ച:് “ഈ ്രപവാസം ദീർഘം ആയിരിക്കും; നിങ്ങൾ
വീടുകൾ പണിതു താമസിക്കുവിൻ; േതാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഫലം
അനുഭവിക്കുവിൻ” എന്ന് പറയിച്ചത്? എന്നു ്രപസ്താവിച്ച വേല്ലാ.
29 ഈ എഴുത്ത് െസഫന്യാപുേരാഹിതൻ യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
േകൾെക്ക വായിച്ചിരുന്നു. 30 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
യിെരമ്യാവിനുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 31 നീ സകല്രപവാസികൾക്കും
ആളയച്ച,് െനെഹലാമ്യനായ െശമയ്യാവിെനക്കുറിച്ച് പറയിേക്കണ്ടത്;
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: െശമയ്യാവിെന ഞാൻഅയക്കാെത
ഇരുന്നിട്ട ം അവൻ നിങ്ങേളാടു ്രപവചിച്ച് നിങ്ങെള വ്യാജത്തിൽ
ആ്രശയിക്കുമാറാക്കിയതുെകാണ്ട് 32യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഞാൻ െനെഹലാമ്യനായ െശമയ്യാവിെനയും അവെന്റ സന്തതിെയയും
സന്ദർശിക്കും; ഈ ജനത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ പാർക്കുവാൻ അവന് ആരും
ഉണ്ടാകുകയില്ല; എെന്റ ജനത്തിനു ഞാൻ വരുത്തുവാനിരിക്കുന്ന നന്മ
അവൻ അനുഭവിക്കുകയുമില്ല; അവൻ യേഹാവയ്ക്കു വിേരാധമായി
േ്രദാഹംസംസാരിച്ച വേല്ലാഎന്ന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

30
1 യേഹാവയിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ അരുളപ്പാട് എെന്തന്നാൽ:

2 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്ന സകലവചനങ്ങള ം
ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിവയ്ക്കുക. 3 ഞാൻ യി്രസാേയലും
െയഹൂദയുമാകുന്ന എെന്റ ജനത്തിെന്റ ്രപവാസം മാറ്റ വാനുള്ള കാലം
വരും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട:് “ഞാൻ അവരുെട പൂര ്വ്വ
പിതാക്കന്മാർക്കു െകാടുത്ത േദശേത്തക്ക് അവെര മടക്കിവരുത്തും;
അവർ അതിെന ൈകവശമാക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
4 യേഹാവ യി്രസാേയലിെനയും െയഹൂദെയയും കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്ത
വചനങ്ങൾ ഇതാകുന്നു: 5 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നാം നടുക്കത്തിെന്റ മുഴക്കം േകട്ടിരിക്കുന്നു; സമാധാനമല്ല, ഭയമെ്രത
ഉള്ളത്. 6 പുരുഷൻ ്രപസവിക്കാറുേണ്ടാ എന്ന് േചാദിച്ച േനാക്കുവിൻ!
ഏതു പുരുഷനും േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീെയേപ്പാെല ൈക നടുവിനു
െകാടുത്തിരിക്കുന്നതും ഏതു മുഖവും വിളറിയിരിക്കുന്നതും ഞാൻ
കാണുന്നത് എന്ത?് 7 ആ നാൾേപാെല േവെറ ഇല്ലാത്തവിധം അത്
വലുതായിരിക്കുന്നു കഷ്ടം! അത് യാേക്കാബിെന്റ കഷ്ടകാലം തെന്ന;
എങ്കിലും അവൻഅതിൽ നിന്നു വിടുവിക്കെപ്പടും. 8അന്ന്ഞാൻഅവെന്റ
നുകം നിെന്റ കഴുത്തിൽനിന്ന് ഒടിച്ച് ബന്ധനങ്ങൾ അറുത്തുകളയും;
അന്യന്മാർ ഇനി അവെനെക്കാണ്ടു േസവ െചയ്യിക്കുകയുമില്ല” എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 9 “അവർ അവരുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയയും ഞാൻ അവർക്ക് എഴുേന്നല്പിക്കുവാനുള്ള
രാജാവായ ദാവീദിെനയും േസവിക്കും. 10ആകയാൽ എെന്റ ദാസനായ
യാേക്കാേബ, നീ ഭയെപ്പേടണ്ടാ; യി്രസാേയേല, നീ പരി്രഭമിേക്കണ്ടാ”
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എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “ഞാൻ നിെന്ന ദൂരത്തുനിന്നും
നിെന്റ സന്തതിെയ ്രപവാസേദശത്തുനിന്നും രക്ഷിക്കും; യാേക്കാബ്
മടങ്ങിവന്ന് സ്വസ്ഥമായും ൈസ്വരമായും ഇരിക്കും; ആരും അവെന
ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല. 11നിെന്ന രക്ഷിക്കുവാൻഞാൻ നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട”്
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “നിെന്ന ഞാൻ എവിേടക്ക്
ചിതറിച്ച കളഞ്ഞുേവാ, അവിെടയുള്ള സകലജനതകെളയും ഞാൻ
നശിപ്പിച്ച കളയും; എങ്കിലും, നിെന്ന ഞാൻ നശിപ്പിച്ച കളയുകയില്ല; ഞാൻ
നിെന്ന ന്യായേത്താെട ശിക്ഷിക്കും; ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകയില്ലതാനും”.
12 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിെന്റ പരുക്ക് മാറാത്തതും
നിെന്റ മുറിവ് വിഷമമുള്ളതുമാകുന്നു. 13 നിെന്റ വ്യവഹാരം നടത്തുവാൻ
ആരുമില്ല; നിെന്റ മുറിവിന് ഇടുവാൻ മരുന്നും കുഴമ്പും ഇല്ല. 14 നിെന്റ
സ്േനഹിതന്മാെരല്ലാം നിെന്ന മറന്നിരിക്കുന്നു; നിെന്റ അകൃത്യത്തിെന്റ
ആധിക്യംനിമിത്തവും നിെന്റ പാപത്തിെന്റ െപരുപ്പംനിമിത്തവും ഞാൻ
നിെന്ന ശ്രതു അടിക്കുന്നതുേപാെലയും ്രകൂരൻ ശിക്ഷിക്കുന്നതുേപാെലയും
അടിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട് അവർ നിെന്ന േനാക്കുന്നില്ല. 15 നിെന്റ
പരുക്കിെനയും മാറാത്ത േവദനെയയും കുറിച്ച് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്തിന?്
നിെന്റ അകൃത്യത്തിെന്റ ആധിക്യംനിമിത്തവും നിെന്റ പാപത്തിെന്റ
െപരുപ്പംനിമിത്തവും അല്ലേയാ ഞാൻ ഇതു നിേന്നാട് െചയ്തിരിക്കുന്നത.്
16അതുെകാണ്ട് നിെന്നതിന്നുകളയുന്നവെരെയല്ലാവരും തിന്നുകളയെപ്പടും;
നിെന്റ സകല ൈവരികള ം ഒെട്ടാഴിയാെത ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും;
നിെന്ന െകാള്ളയിടുന്നവർ െകാള്ളയായിത്തീരും; നിെന്ന കവർച്ച
െചയ്യന്നവെരെയല്ലാം ഞാൻ കവർച്ചയ്ക്ക് ഏല്പിക്കും. 17 അവർ
നിെന്ന ്രഭഷ്ടെയന്നും ആരും തിരിഞ്ഞു േനാക്കാത്ത സീേയാെനന്നും
വിളിക്കുകെകാണ്ട,് ഞാൻ നിെന്റ മുറിവുകെള സൗഖ്യമാക്കി നിനക്ക്
ആേരാഗ്യം വരുത്തും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 18 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ യാേക്കാബിെന്റ കൂടാരങ്ങള െട
്രപവാസം മാറ്റി അവെന്റ നിവാസങ്ങേളാടു കരുണ കാണിക്കും; നഗരം
അതിെന്റ കൽക്കുന്നിേന്മൽ പണിയെപ്പടും;അരമനയും യഥാസ്ഥാനെപ്പടും.
19 അവയിൽ നിന്നു സ്േതാ്രതവും സേന്താഷിക്കുന്നവരുെട േഘാഷവും
പുറെപ്പടും; ഞാൻ അവെര വർദ്ധിപ്പിക്കും; അവർ കുറഞ്ഞുേപാകുകയില്ല;
ഞാൻഅവെര മഹത്വീകരിക്കും;അവർഎളിമെപ്പടുകയുമില്ല. 20അവരുെട
മക്കള ം പണ്ടെത്തേപ്പാെലയാകും; അവരുെട സഭ എെന്റ മുമ്പാെക
നിലനില്ക്കും;അവെര ഉപ്രദവിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും ഞാൻ സന്ദർശിക്കും.
21അവരുെട ്രപഭു അവരിൽ നിന്നുതെന്ന ഉണ്ടാകും; അവരുെട അധിപതി
അവരുെട നടുവിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും;ഞാൻഅവെനഅടുക്കൽവരുത്തും;
അവൻ എേന്നാട് അടുക്കും; അല്ലാെത എേന്നാട് അടുക്കുവാൻ ആരാണ്
ൈധര്യെപ്പടുന്നത?്” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 22 “അങ്ങെന
നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ൈദവമായും ഇരിക്കും.
23 യേഹാവയുെട േ്രകാധം എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ്, കടുപ്പമായി അടിക്കുന്ന
ചുഴലിക്കാറ്റ് തെന്ന, പുറെപ്പടുന്നു; അത് ദുഷ്ടന്മാരുെട തലേമൽ
വന്നുപതിക്കും. 24 യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം അവിടുെത്ത മനസ്സിെല
ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുേവാളം പിന്മാറുകയില്ല; ഭാവികാലത്ത് നിങ്ങൾ
അത് ്രഗഹിക്കും”.
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1 “ആ കാലത്ത് ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ സകലവംശങ്ങൾക്കും
ൈദവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 2 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “വാളിൽനിന്ന്
രക്ഷെപട്ട് േശഷിച്ച ജനം മരുഭൂമിയിൽ കൃപ കെണ്ടത്തി; ഞാൻ
യി്രസാേയലിന് വി്രശാമം വരുത്തുവാൻ േപാകുന്നു”. 3യേഹാവ ദൂരത്തുനിന്ന്
എനിക്ക് ്രപത്യക്ഷമായി അരുളിെച്ചയ്തത:് “നിത്യസ്േനഹംെകാണ്ട്
ഞാൻ നിെന്ന സ്േനഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക്
ദയ ദീർഘമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 4 യി്രസാേയൽകന്യേക, ഞാൻ നിെന്ന
വീണ്ടും പണിയുകയും നീ പണിയെപ്പടുകയും െചയ്യ ം; നീ വീണ്ടും
തപ്പ് എടുത്തുെകാണ്ട് സേന്താഷിച്ച്, നൃത്തംെചയ്യന്നവരുെട നിരയിൽ
പുറെപ്പടും. 5നീ ഇനിയും ശമര്യപർവ്വതങ്ങളിൽ മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കും;
കൃഷിക്കാർ കൃഷിെചയ്ത് ഫലം അനുഭവിക്കും. 6 ‘എഴുേന്നല്ക്കുവിൻ;
നാം സീേയാനിേലക്ക്, നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്ക,്
കയറിേപ്പാകുക’ എന്ന് കാവല്ക്കാർ എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ വിളിച്ച പറയുന്ന
കാലം വരും. 7 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യാേക്കാബിന്
സേന്താഷേത്താെട ഉച്ചത്തിൽ പാടുവിൻ! ജനതകള െട തലവെനക്കുറിച്ച്
സേന്താഷിച്ച് ആർപ്പിടുവിൻ! േഘാഷിച്ച ം സ്തുതിച്ച ംെകാണ്ട:്
യേഹാേവ, യി്രസാേയലിെന്റ േശഷിപ്പായ അവിടുെത്ത ജനെത്ത
രക്ഷിക്കണേമ എന്നു പറയുവിൻ! 8ഞാൻ അവെര വടക്കുേദശത്തുനിന്ന്
വരുത്തുകയും ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്ന് അവെരയും അവേരാടുകൂടി
കുരുടെനയും മുടന്തെനയും ഗർഭിണിെയയും േനാവുകിട്ടിയവെളയും
എല്ലാം േശഖരിക്കുകയും െചയ്യ ം; അങ്ങെന വലിയ ഒരു സംഘം
ഇവിേടക്ക് മടങ്ങിവരും. 9അവർ കരഞ്ഞുെകാണ്ട് വരും; യാചനേയാെട
ഞാൻ അവെര െകാണ്ടുവരും; ഇടറിേപ്പാകാത്ത നിരപ്പ ള്ള വഴിയിൽ
ഞാൻ അവെര നദികൾക്കരികിലൂെട നടത്തും; ഞാൻ യി്രസാേയലിന്
പിതാവും, എ്രഫയീം എെന്റ ആദ്യജാതനുമല്ലേയാ. 10 ജനതകേള,
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ! ദൂരത്തുള്ള ദ്വീപുകളിൽ അതിെന
്രപസ്താവിക്കുവിൻ! യി്രസാേയലിെന ചിതറിച്ചവൻ അവെന കൂട്ടിേച്ചർത്ത,്
ഒരിടയൻ തെന്റ കൂട്ടെത്ത പാലിക്കുന്നേപാെല അവെന പാലിക്കും” എന്ന്
പറയുവിൻ. 11 “യേഹാവ യാേക്കാബിെന വീെണ്ടടുത്ത് അവെനക്കാൾ
ബലവാനായവെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് അവെന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 12അവർ
വന്ന് സീേയാൻമുകളിൽ കയറി േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും; ധാന്യം, വീഞ്ഞ,്
എണ്ണ, കുഞ്ഞാടുകൾ, കാളക്കുട്ടികൾ എന്നിങ്ങെന യേഹാവ നൽകുന്ന
നന്മയിേലക്ക് ഓടിവരും; അവരുെട ്രപാണൻ നനയ്ക്കെപ്പടുന്ന േതാട്ടം
േപാെലയാകും; അവർ ഇനി ക്ഷീണിച്ച േപാകുകയും ഇല്ല. 13 അന്ന്
കന്യകയും യൗവനക്കാരും വൃദ്ധന്മാരും ഒരുേപാെല നൃത്തംെചയ്ത്
സേന്താഷിക്കും; ഞാൻ അവരുെട ദുഃഖം മാറ്റി സേന്താഷമാക്കും; ഞാൻ
അവെര ആശ്വസിപ്പിച്ച് സങ്കടം നീക്കി സേന്താഷിപ്പിക്കും. 14 ഞാൻ
പുേരാഹിതന്മാരുെട ്രപാണെന പുഷ്ടിെകാണ്ട് തണുപ്പിക്കും; എെന്റ
ജനം എെന്റ നന്മെകാണ്ട് തൃപ്തി ്രപാപിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 15 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “രാമയിൽ ഒരു
ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു! വിലാപവും കഠിനമായുള്ളകരച്ചിലും തെന്ന; റാേഹൽ
തെന്റ മക്കെളെച്ചാല്ലി കരയുന്നു; അവർ ഇല്ലായ്കയാൽ അവെരെച്ചാല്ലി
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ആശ്വാസം ്രപാപിക്കുവാൻ അവൾക്കു മനസ്സില്ല”. 16 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “കരയാെത നിെന്റ ശബ്ദവും കണ്ണ നീർ വാർക്കാെത
നിെന്റകണ്ണ ംഅടക്കിെക്കാള്ള ക;നിെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു ്രപതിഫലമുണ്ടാകും;
അവർ ശ്രതുവിെന്റ േദശത്തുനിന്ന് മടങ്ങിവരും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 17 “നിെന്റ ഭാവിെയക്കുറിച്ച് ്രപത്യാശയുണ്ട;് നിെന്റ മക്കൾ
അവരുെട േദശേത്തക്ക് മടങ്ങിവരും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
18 “അവിടുന്ന് എെന്ന ശിക്ഷിച്ച ; മരുക്കമില്ലാത്ത കാളക്കുട്ടിെയേപ്പാെല
ഞാൻ ശിക്ഷയനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ മടങ്ങി വേരണ്ടതിന് എെന്ന
മടക്കിവരുത്തണേമ; അവിടുന്ന് എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയല്ലേയാ.
19ഞാൻെതറ്റിേപ്പായേശഷംഅനുതപിച്ച ം ഉപേദശം ലഭിച്ചേശഷം മാര ്വില ്*
അടിച്ച് നാണിച്ച ം ലജ്ജിച്ച മിരിക്കുന്നു;എെന്റയൗവനത്തിെലനിന്ദയല്ലേയാ
ഞാൻ വഹിക്കുന്നത”് എന്ന് എ്രഫയീം വിലപിക്കുന്നത് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം
േകട്ടിരിക്കുന്നു. 20 “എ്രഫയീം എെന്റ വാത്സല്യപു്രതേനാ? ഓമനക്കുട്ടിേയാ?
ഞാൻ അവന് വിേരാധമായി സംസാരിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം അവെനക്കുറിച്ച്
എെന്റ മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് എെന്റ ഉള്ളം അവെനെച്ചാല്ലി
ഉരുകുന്നു; ഞാൻ അവേനാട് കരുണ കാണിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

21 “നിനക്ക് അടയാളങ്ങൾ െവക്കുക; ൈകചൂണ്ടികൾ നാട്ട ക; നീ
േപായ െപരുവഴി മനസ്സിൽ വച്ച െകാള്ള ക; യി്രസാേയൽകന്യേക,
മടങ്ങിവരുക; നിെന്റ ഈ പട്ടണങ്ങളിേലക്ക് തെന്ന മടങ്ങിവരുക.
22 വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ മകേള! നീ എ്രതേത്താളം അലഞ്ഞുനടക്കും?
യേഹാവ േദശത്ത് ഒരു പുതുമസൃഷ്ടിക്കുന്നു: ഒരുസ്്രതീ പുരുഷെനവലയം
െചയ്തു പരിപാലിക്കും”. 23 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ അവരുെട ്രപവാസികെള
മടക്കിവരുത്തുേമ്പാൾ അവർ ഇനിയും െയഹൂദാ േദശത്തും അതിെല
പട്ടണങ്ങളിലും, ‘നീതി നിവാസേമ, വിശുദ്ധപർവ്വതേമ, യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട’എന്നവാക്കുകൾപറയും. 24അതിൽെയഹൂദയും
അതിെന്റ സകല നഗരവാസികള ം കൃഷിക്കാരും ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങേളാടുകൂടി
സഞ്ചരിക്കുന്നവരും ഒരുമിച്ച് വസിക്കും. 25 ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവെന ഞാൻ
തണുപ്പിക്കും;വിശന്നുക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നഏവനുംഞാൻതൃപ്തി വരുത്തും.
26ഈസമയത്ത്ഞാൻ ഉണർന്നു;എെന്റനി്രദ എനിക്ക് സുഖകരമായിരുന്നു
എന്നു കണ്ടു. 27ഞാൻ യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിലും െയഹൂദാഗൃഹത്തിലും
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയും വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന കാലം വരും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 28 “അന്ന് ഞാൻ പറിെച്ചടുക്കുവാനും
െപാളിക്കുവാനും ഇടിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും കഷ്ടെപ്പടുത്തുവാനും
അവരുെട േമൽ ജാഗരിച്ചിരുന്നതുേപാെല, പണിയുവാനും നടുവാനും
അവരുെട േമൽ ജാഗരിച്ചിരിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
29 “അപ്പന്മാർ പച്ചമുന്തിരിങ്ങാ തിന്നു; മക്കള െട പല്ല പുളിച്ച ” എന്ന്
അവർ ആ നാളിൽ ഇനി പറയുകയില്ല. 30 ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
അകൃത്യം നിമിത്തമേ്രത മരിക്കുന്നത;് പച്ചമുന്തിരിങ്ങാ അവനവെന്റ
പല്ലി മാ്രതേമ പുളിക്കുകയുള്ള . 31 “ഞാൻ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താടും
െയഹൂദാഗൃഹേത്താടും പുതിെയാരു നിയമം െചയ്യന്ന കാലം വരും” എന്ന്

* 31. 19 മാര് വില ്തുടേമൽ
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യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 32 “ഞാൻ അവരുെട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാെര
ൈകക്കു പിടിച്ച്ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നനാളിൽഞാൻഅവേരാടു
െചയ്ത നിയമംേപാെലയല്ല; ഞാൻ അവർക്ക് ഭർത്താവായിരുന്നിട്ട ം
അവർ എെന്റ നിയമം ലംഘിച്ച കളഞ്ഞു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 33 “എന്നാൽ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം ഞാൻ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേത്താട് െചയ്യ വാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങെനയാകുന്നു: ഞാൻ
എെന്റ ന്യായ്രപമാണം അവരുെട ഉള്ളിലാക്കി അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
എഴുതും; ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും
ഇരിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 34 “ഇനി അവരിൽ ആരും
തെന്റ കൂട്ട കാരെനയും തെന്റ സേഹാദരെനയും ‘യേഹാവെയ അറിയുക’
എന്ന് ഉപേദശിക്കുകയില്ല; അവർ ആബാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും എെന്ന
അറിയും; ഞാൻ അവരുെട അകൃത്യം േമാചിക്കും; അവരുെട പാപം ഇനി
ഓർക്കുകയും ഇല്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 35സൂര്യെന പകൽ
െവളിച്ചത്തിനും ച്രന്ദെന്റയും നക്ഷ്രതങ്ങള െടയും വ്യവസ്ഥെയ രാ്രതി
െവളിച്ചത്തിനും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നവനും കടലിെല തിരകൾ അലറുവാൻ
തക്കവണ്ണം അതിെന ഇളക്കുന്നവനും ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നു
നാമമുള്ളവനുമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 36 “ഈവ്യവസ്ഥ
എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു മാറിേപ്പാകുന്നുെവങ്കിൽ, യി്രസാേയൽസന്തതിയും
സദാകാലം എെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു ജനതയാകാത്തവണ്ണം ഒടുങ്ങിേപ്പാകും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 37യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“മീെത ആകാശെത്ത അളക്കുവാനും താെഴ ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനങ്ങെള
പരിേശാധിക്കുവാനും കഴിയുെമങ്കിൽ, ഞാനും യി്രസാേയൽസന്തതിെയ
മുഴുവനും അവർ െചയ്ത സകലവും നിമിത്തം തള്ളിക്കളയും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 38 “ഈ നഗരം ഹനേനൽ േഗാപുരംമുതൽ
േകാൺവാതിൽവെര യേഹാവയ്ക്കായി പണിയുവാനുള്ള കാലം വരും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 39 “അളവുചരട് പിെന്നയും േനെര
ഗാേരബ് കുന്നിേലക്ക് െചന്ന് േഗാവഹിേലക്കു തിരിയും. 40 ശവങ്ങൾക്കും
െവണ്ണീറിനും ഉള്ള താഴ്വര മുഴുവനും കിേ്രദാൻ േതാടുവെരയും
കിഴേക്കാട്ട് കുതിരവാതിലിെന്റ േകാണുവെരയും ഉള്ള നിലങ്ങൾ
മുഴുവനും യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കും; അതിെന ഇനി ഒരുനാള ം
പറിച്ച കളയുകയില്ല;ഇടിച്ച കളയുകയുമില്ല.

32
1 െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട പത്താം
ആണ്ടിൽ, െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ തെന്ന,
യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ അരുളപ്പാട.് 2 അന്ന്
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈസന്യം െയരൂശേലമിെന നിേരാധിച്ചിരുന്നു;
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ െയഹൂദാരാജാവിെന്റ അരമനയുെട കാവല്പ രമുറ്റത്ത്
തടവിലാക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 3 “ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത ബാേബൽരാജാവിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; അവൻ അതിെന പിടിക്കും” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്നും 4 െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവ്
കൽദയരുെടൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ട േപാകാെത,ബാേബൽരാജാവിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും; അവൻ ഇവനുമായി കണ്ണിൽകണ്ണിൽ
േനാക്കി, മുഖാമുഖമായി സംസാരിക്കും; 5 അവൻ സിെദക്കീയാവിെന



യിെരമ്യാവ് 32:6 1203 യിെരമ്യാവ് 32:20

ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകും; ഞാൻ അവെന സന്ദർശിക്കുംവെര
അവൻ അവിെട ആയിരിക്കും; നിങ്ങൾ കൽദയേരാടു യുദ്ധംെചയ്താലും
നിങ്ങൾക്ക് ജയം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എന്നും നീ ്രപവചിക്കുവാൻ എന്ത്” എന്നു പറഞ്ഞ് െയഹൂദാ രാജാവായ
സിെദക്കീയാവ് അവെന അവിെട തടവിലാക്കിയിരുന്നു. 6 യിെരമ്യാവ്
പറഞ്ഞത:് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
7 “നിെന്റഇളയപ്പനായശല്ല മിെന്റമകൻഹനെമേയൽനിെന്റഅടുക്കൽവന്ന്
‘അനാേഥാത്തിെല എെന്റ നിലം വാങ്ങിെക്കാള്ള ക; അത് േമടിക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം വീെണ്ടടുപ്പിെന്റ അവകാശം നിനക്കുള്ളതല്ലേയാ;’ എന്ന്
പറയും”. 8 യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല എെന്റ ഇളയപ്പെന്റ
മകൻ ഹനെമേയൽ കാവല്പ രമുറ്റത്ത് എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു:
“െബന്യാമീൻേദശത്ത് അനാേഥാത്തിെല എെന്റ നിലം വാങ്ങണേമ;
അവകാശം നിനക്കുള്ളതല്ലേയാ; വീെണ്ടടുപ്പ ം നിനക്കുള്ളത;് നീ അത്
േമടിച്ച െകാള്ളണം” എന്ന് എേന്നാട് പറഞ്ഞു; അത് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് എന്ന് ഞാൻ ്രഗഹിച്ച . 9 അങ്ങെന ഞാൻ ഇളയപ്പെന്റ
മകൻ ഹനെമേയലിേനാട് അനാേഥാത്തിെല നിലം വാങ്ങി, വിലയായ
പതിേനഴ് േശെക്കൽ* െവള്ളി തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 10 ആധാരം എഴുതി
മു്രദയിട്ട് സാക്ഷികെളെക്കാണ്ട് ഒപ്പിടുവിച്ച േശഷം ഞാൻ പണം അവന്
തുലാസിൽ തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 11 ഇങ്ങെന ന്യായവും പതിവും
അനുസരിച്ച് മു്രദയിട്ടിരുന്നതും തുറന്നിരുന്നതുമായ ആധാരങ്ങൾ
ഞാൻ വാങ്ങി. 12 ഇളയപ്പെന്റ മകനായ ഹനെമേയലും ആധാരത്തിൽ
ഒപ്പിട്ടിരുന്ന സാക്ഷികള ം കാവല്പ രമുറ്റത്തു ഇരുന്നിരുന്ന െയഹൂദന്മാർ
എല്ലാവരുെടയും കണ്മുമ്പിൽ ആധാരം മഹേസയാവിെന്റ മകനായ
േനര്യാവിെന്റ മകൻബാരൂക്കിെന്റ പക്കൽ െകാടുത്തു. 13അവർ േകൾെക്ക
ഞാൻ ബാരൂക്കിേനാടു കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ: 14 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നതും തുറന്നിരിക്കുന്നതുമായ ഈ ആധാരങ്ങൾ വാങ്ങി,
അവഏറിയകാലം ഭ്രദമായിരിേക്കണ്ടതിന് ഒരു മൺപാ്രതത്തിൽ െവക്കുക.
15 ഇനിയും ഈ േദശത്ത് വീടുകള ം നിലങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം
്രകയവി്രകയം െചയ്യ ം” എന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

16 അങ്ങെന ആധാരം േനര്യാവിെന്റ മകനായ ബാരൂക്കിെന്റ പക്കൽ
ഏല്പിച്ചേശഷം, ഞാൻ യേഹാവേയാടു ്രപാർത്ഥിച്ചത് എെന്തന്നാൽ:
17 “അേയ്യാ, യേഹാവയായ കർത്താേവ,അവിടുെത്ത മഹാശക്തിെകാണ്ടും
നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും അങ്ങ് ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും ഉണ്ടാക്കി;
അേങ്ങക്ക്അസാദ്ധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല. 18അവിടുന്ന്ആയിരംതലമുറേയാളം
ദയ കാണിക്കുകയും പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യത്തിന് അവരുെട േശഷം
അവരുെട മക്കള െട മാർവ്വിടത്തിൽ പകരം െകാടുക്കുകയും െചയ്യന്നു;
മഹത്ത്വവും വല്ലഭത്വവുമുള്ള ൈദവേമ, ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
എന്നല്ലേയാഅവിടുെത്തനാമം. 19അവിടുന്ന്ആേലാചനയിൽവലിയവനും
്രപവൃത്തിയിൽ ശക്തനും ആകുന്നു; ഓേരാരുത്തന് അവനവെന്റ
നടപ്പിനും ്രപവൃത്തികള െട ഫലത്തിനും തക്കവിധം െകാടുക്കണ്ടതിന്
അങ്ങ് മനുഷ്യരുെട എല്ലാ വഴികളിേന്മലും ദൃഷ്ടിവക്കുന്നു. 20അവിടുന്ന്

* 32. 9 പതിേനഴ് േശെക്കൽ 200 ്രഗാം െവള്ളി
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ഈജിപ്റ്റിലും, ഇന്നുവെരയും യി്രസാേയലിലും മറ്റ മനുഷ്യരുെട ഇടയിലും
അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച് ഇന്നുള്ളതുേപാെല
അവിടുേത്തക്ക് ഒരു നാമം സമ്പാദിക്കുകയും 21 അവിടുെത്ത ജനമായ
യി്രസാേയലിെന അടയാളങ്ങൾെകാണ്ടും അത്ഭുതങ്ങൾെകാണ്ടും
ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും മഹാഭീതിെകാണ്ടും
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവരുകയും 22 അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്ക്
െകാടുക്കുവാൻ അങ്ങ് അവേരാട് സത്യം െചയ്തിരുന്ന, പാലും േതനും
ഒഴുകുന്നഈേദശംഅവർക്ക് െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. 23അവർഅതിൽ
കടന്ന് അതിെന ൈകവശമാക്കി; എങ്കിലും അവർ അവിടുെത്ത വാക്ക്
അനുസരിക്കുകേയാ അവിടുെത്ത ന്യായ്രപമാണംേപാെല നടക്കുകേയാ
െചയ്തില്ല; െചയ്യ വാൻ അങ്ങ് അവേരാടു കല്പിച്ചെതാന്നും അവർ
െചയ്തില്ല;അതുെകാണ്ട്ഈഅനർത്ഥങ്ങൾസകലവും അങ്ങ് അവർക്ക്
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 24 ഇതാ, ഉപേരാധേക്കാട്ടകൾ! അവർ നഗരെത്ത
പിടിേക്കണ്ടതിന് അടുത്തിരിക്കുന്നു! വാള ം ക്ഷാമവും മഹാമാരിയും
കാരണം ഈ നഗരം അതിന് േനെര യുദ്ധം െചയ്യന്ന കൽദയരുെട കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്തത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു;
അങ്ങ് അത് കാണുന്നുവേല്ലാ. 25 യേഹാവയായ കർത്താേവ, നഗരം
കൽദയരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പട്ടിരിെക്ക, നിലം വിലയ്ക്കു വാങ്ങി
അതിന് സാക്ഷികെള വയ്ക്കുവാൻ അങ്ങ് എേന്നാട് കല്പിച്ച വേല്ലാ”.
26അേപ്പാൾയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട്യിെരമ്യാവിനുണ്ടായത്എെന്തന്നാൽ:
27 “ഞാൻ സകലജഡത്തിെന്റയും ൈദവമായ യേഹാവയാകുന്നു; എനിക്ക്
കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവും ഉേണ്ടാ?” 28അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത കൽദയരുെട ൈകയിലും
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ ൈകയിലും ഏല്പിക്കും;
അവൻ അതിെന പിടിക്കും. 29ഈ നഗരത്തിെന്റ േനെര യുദ്ധം െചയ്യന്ന
കൽദയർ വന്ന് നഗരത്തിനു തീ െവച്ച , എെന്ന േകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
േമല്പ രകളിൽവച്ച് ബാലിനു ധൂപം കാട്ട കയും അന്യേദവന്മാർക്കു
പാനീയബലി അർപ്പിക്കുകയും െചയ്തിരുന്ന വീടുകേളാടുകൂടി അതിെന
ചുട്ട കളയും. 30 യി്രസാേയൽമക്കള ം െയഹൂദാമക്കള ം ബാല്യംമുതൽ
എനിക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളതു മാ്രതം െചയ്തുവന്നു; യി്രസാേയൽ മക്കൾ
അവരുെട ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾെകാണ്ട് എെന്ന േകാപിപ്പിക്കുക
മാ്രതേമ െചയ്തിട്ട ള്ള ” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 31 “അവർ
ഈ നഗരെത്ത പണിത നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും ഞാൻ അതിെന
എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയത്തക്കവണ്ണം അത് എനിക്ക് േകാപവും
േ്രകാധവും വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 32 എെന്ന േകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
യി്രസാേയൽമക്കള ം െയഹൂദാമക്കള ം അവരുെട രാജാക്കന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും ്രപവാചകന്മാരും െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും
െയരൂശേലം നിവാസികള ം െചയ്ത സകലേദാഷവും നിമിത്തംതെന്ന.
33 അവർ മുഖമല്ല, പുറമേ്രത എന്നിേലക്കു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത;് ഞാൻ
ഇടവിടാെതഅവെരഉപേദശിച്ച പഠിപ്പിച്ചിട്ട ം, ഉപേദശംൈകെക്കാള്ള വാൻ
അവർ മനസ്സ വച്ചില്ല. 34 എെന്റ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആലയം
അശുദ്ധമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ അതിൽ േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള
്രപതിഷ്ഠിച്ച . 35 േമാെലക്കിന് അവരുെട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ദഹിപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവർ െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വരയിൽ ബാലിെന്റ
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പൂജാഗിരികൾ പണിതു; ഈ േമ്ലച്ഛതകൾ ്രപവർത്തിച്ച് െയഹൂദെയെക്കാണ്ട്
പാപം െചയ്യിക്കുവാൻ ഞാൻ അവേരാടു കല്പിച്ചിട്ടില്ല; എെന്റ മനസ്സിൽ
അത് േതാന്നിയിട്ട മില്ല”. 36 ‘ഇേപ്പാൾ, വാൾ, ക്ഷാമം, മഹാമാരി
എന്നിവയാൽ ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടുന്നു’ എന്ന്
നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ നഗരെത്തക്കുറിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 37 എെന്റ േകാപത്തിലും
േ്രകാധത്തിലും മഹാേരാഷത്തിലും ഞാൻ അവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞ
സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നുംഞാൻഅവെര േശഖരിക്കും;ഞാൻഅവെരഈ
സ്ഥലേത്തക്ക് മടക്കിവരുത്തി അതിൽ നിർഭയമായി വസിക്കുമാറാക്കും.
38 അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവമായും ഇരിക്കും.
39അവർക്കുംഅവരുെട േശഷംഅവരുെടമക്കൾക്കുംനന്മവരത്തക്കവണ്ണം
അവർഎെന്നഎേന്നക്കും ഭയെപ്പേടണ്ടതിന് ഞാൻഅവർക്ക് ഏകമനസ്സ ം
ഏകമാർഗ്ഗവും െകാടുക്കും. 40ഞാൻ അവെര വിട്ട പിരിയാെത അവർക്ക്
നന്മ െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കും എന്നിങ്ങെന ഞാൻ അവേരാട് ഒരു
ശാശ്വതനിയമം െചയ്യ ം; അവർ എെന്ന വിട്ട മാറാെതയിരിക്കുവാൻ
എേന്നാടുള്ള ഭക്തി ഞാൻ അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ ആക്കും.
41 ഞാൻ അവരിൽ സേന്താഷിച്ച് അവർക്ക് ഗുണം െചയ്യ ം. ഞാൻ
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടുംപൂർണ്ണമനേസ്സാടുംകൂടിഅവെരഈേദശത്തുനടും”.
42യേഹാവ ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻഈജനത്തിന്ഈവലിയ
അനർത്ഥെമല്ലാം വരുത്തിയതുേപാെല തെന്നഞാൻഅവർക്ക് വാഗ്ദത്തം
െചയ്തിരിക്കുന്നഎല്ലാ നന്മയുംഅവർക്ക് വരുത്തും. 43 ‘മനുഷ്യനും മൃഗവും
ഇല്ലാെത ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു, കൽദയരുെട കയ്യിൽഏല്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു’
എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ േദശത്ത് അവർ നിലങ്ങൾ വിലയ്ക്കു
വാങ്ങും. 44ഞാൻ അവരുെട ്രപവാസികെള മടക്കിവരുത്തുന്നതുെകാണ്ട്
െബന്യാമീൻേദശത്തും െയരൂശേലമിനു ചുറ്റ മുള്ള ്രപേദശങ്ങളിലും
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും മലനാട്ടിെല പട്ടണങ്ങളിലും താഴ്വീതിയിെല
പട്ടണങ്ങളിലും െതെക്ക പട്ടണങ്ങളിലും ആള കൾ നിലങ്ങൾ വിലയ്ക്കു
വാങ്ങി ആധാരങ്ങൾ എഴുതി മു്രദയിട്ട് സാക്ഷികെളയും വയ്ക്കും” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

33
1 യിെരമ്യാവ് കാവല്പ രമുറ്റത്ത് തടവിലാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് രണ്ടാം ്രപാവശ്യം അവനുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
2 “ഭൂമിെയ *നിർമ്മിച്ചവനും, അതിെന ഉറപ്പിച്ചവനുമായ യേഹാവ,
യേഹാവ എന്ന് നാമം ഉള്ളവൻ തെന്ന, ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
3 “എെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുക; ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം അരുള ം;
നീ അറിയാത്ത മഹത്തും അേഗാചരവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ
നിെന്ന അറിയിക്കും. 4 ഉപേരാധദുർഗ്ഗങ്ങൾക്കും വാളിനും എതിെര
തടുത്തു നില്േക്കണ്ടതിനായി ഈ നഗരത്തിൽ െപാളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന
വീടുകെളയും െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട അരമനകെളയും കുറിച്ച്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
5 അവർ കൽദയേരാടു യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ െചല്ല ന്നു; എന്നാൽ അത്,
ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തിലും എെന്റ േ്രകാധത്തിലും സംഹരിച്ചിരിക്കുന്ന

* 33. 2 ഭൂമിെയ ‘അതിെന’എന്നു പറയുേമ്പാൾ വ്യക്തത ഇല്ലാ ◌ാത്തതുെകാണ്ടാണ് ഭൂമിെയ എന്നു
േചർത്തത്
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മനുഷ്യരുെട ശവങ്ങൾെകാണ്ട് അവെയ നിറയ്ക്കുവാനേ്രത; അവരുെട
സകലേദാഷവും നിമിത്തം ഞാൻ എെന്റ മുഖെത്ത ഈ നഗരത്തിനു
മറച്ചിരിക്കുന്നു. 6 ഇതാ, ഞാൻ േരാഗശാന്തിയും ആേരാഗ്യവും വരുത്തി
അവെര സൗഖ്യമാക്കുകയും സമാധാനത്തിെന്റയും സത്യത്തിെന്റയും
സമൃദ്ധി അവർക്ക് െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം. 7ഞാൻ െയഹൂദയുെട
്രപവാസികെളയും യി്രസാേയലിെന്റ ്രപവാസികെളയും മടക്കിവരുത്തി
പണ്ടെത്തേപ്പാെലഅവർക്ക്അഭിവൃദ്ധി വരുത്തും. 8അവർഎേന്നാട് പാപം
െചയ്ത സകല അകൃത്യവും ഞാൻ നീക്കി അവെര ശുദ്ധീകരിക്കുകയും,
അവർഎനിെക്കതിെരെചയ്തേ്രദാഹപൂർവമായസകലഅകൃത്യങ്ങെളയും
േമാചിക്കുകയും െചയ്യ ം. 9ഞാൻ അവർക്ക് െചയ്യന്ന എല്ലാനന്മെയയും
കുറിച്ച് േകൾക്കുന്ന സകലഭൂജാതികള െടയും മുമ്പിൽ അത് എനിക്ക്
ആനന്ദനാമവും ്രപശംസയും മഹത്ത്വവും ആയിരിക്കും; ഞാൻ അതിന്
വരുത്തുന്ന എല്ലാ നന്മയും സർവ്വസമാധാനവും നിമിത്തം അവർ േപടിച്ച
വിറയ്ക്കും”. 10യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “മനുഷ്യരും മൃഗവും
ഇല്ലാെത ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു” എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തും
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും മനുഷ്യേനാ, നിവാസികേളാ, മൃഗേമാ ഇല്ലാെത
ശൂന്യമായിരിക്കുന്നെയരൂശേലം വീഥികളിലും 11ഇനിയുംആനന്ദേഘാഷവും
സേന്താഷധ്വനിയും മണവാളെന്റ സ്വരവും മണവാട്ടിയുെട സ്വരവും:
‘ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ, യേഹാവ നല്ലവനേല്ലാ,
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത’് എന്ന് പറയുന്നവരുെട ശബ്ദവും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ സ്േതാ്രതയാഗം െകാണ്ടുവരുന്നവരുെട
ശബ്ദവും േകൾക്കും; ഞാൻ േദശത്തിെന്റസ്ഥിതി മാറ്റി പണ്ടെത്തേപ്പാെല
ആക്കും” എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 12 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “മനുഷ്യനും മൃഗവും ഇല്ലാെത
ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തും അതിെന്റ സകലപട്ടണങ്ങളിലും
ആടുകെള കിടത്തുന്ന ഇടയന്മാർക്ക് ഇനിയും േമച്ചിൽപുറം ഉണ്ടാകും;
13 മലനാട്ടിെല പട്ടണങ്ങളിലും താഴ്വീതിയിെല പട്ടണങ്ങളിലും െതെക്ക
പട്ടണങ്ങളിലും െബന്യാമീൻേദശത്തും െയരൂശേലമിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള
സ്ഥലങ്ങളിലും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലുംആടുകൾഎണ്ണന്നവെന്റൈകക്കു
കീെഴ ഇനിയും കടന്നുേപാകും”എന്ന് യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു. 14 “ഞാൻ
യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താടും െയഹൂദാഗൃഹേത്താടും അരുളിെച്ചയ്ത
നല്ലവചനം നിവർത്തിക്കുന്ന കാലം വരും”എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
15 ആ നാള കളിലും ആ കാലത്തും ഞാൻ ദാവീദിന് നീതിയുള്ള ഒരു
മുളെയ മുളപ്പിക്കും; അവൻ േദശത്ത് നീതിയും ന്യായവും നടത്തും.
16 ആ നാളിൽ െയഹൂദാ രക്ഷിക്കെപ്പടും; െയരൂശേലം നിർഭയമായി
വസിക്കും; അതിന് ‘യേഹാവ നമ്മുെട നീതി’ എന്ന് േപര് പറയും”.
17 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ ദാവീദിന് ഒരു പുരുഷൻ ഇല്ലാെത
വരുകയില്ല. 18 ദിനം്രപതി േഹാമയാഗം കഴിക്കുവാനും േഭാജനയാഗം
ദഹിപ്പിക്കുവാനും ഹനനയാഗം അർപ്പിക്കുവാനും എെന്റ മുമ്പാെക
േലവ്യ പുേരാഹിതന്മാർക്ക് ഒരു പുരുഷൻ ഇല്ലാെത വരുകയുമില്ല”.
19 യിെരമ്യാവിന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
20 “യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “തക്കസമയത്ത് പകലും രാവും
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ഇല്ലാതിരിക്കത്തക്കവിധം പകലിേനാടുള്ളഎെന്റ നിയമവും രാ്രതിേയാടുള്ള
എെന്റ നിയമവും ലംഘിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുെമങ്കിൽ, 21 എെന്റ
ദാസനായ ദാവീദിന് അവെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു വാഴുവാൻ ഒരു
മകൻ ഇല്ലാെത വരത്തക്കവിധം അവേനാടും എെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരായ
േലവ്യപുേരാഹിതന്മാേരാടും ഉള്ള എെന്റ നിയമവും േഛദിക്കെപ്പേട്ടക്കാം.
22 ആകാശത്തിെല ൈസന്യെത്ത എണ്ണ വാനും കടല്പ റെത്ത മണൽ
അളക്കുവാനും കഴിയാത്തതുേപാെല ഞാൻ എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന്റ
സന്തതിെയയും എെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരായ േലവ്യെരയും വർദ്ധിപ്പിക്കും.
23 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
24 “യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടു വംശങ്ങെളയും അവൻ
തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് ഈ ജനം പറയുന്നത് നീ ്രശദ്ധിക്കുന്നില്ലേയാ?
ഇങ്ങെന അവൻ എെന്റ ജനെത്ത ‘അത് ഇനി ഒരു ജനതയല്ല’ എന്നു
ദുഷിച്ച പറയുന്നു”. 25യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു; “പകലിേനാടും
രാ്രതിേയാടും ഉള്ള എെന്റ നിയമം നിലനില് ക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ഞാൻ
ആകാശത്തിെന്റയും ഭൂമിയുെടയും വ്യവസ്ഥ നിയമിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ, 26ഞാൻ
യാേക്കാബിെന്റയും എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന്റയും സന്തതിെയ
അ്രബാഹാമിന ്െറയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും യാേക്കാബിെന്റയും സന്തതിക്ക്
അധിപതിമാരായിരിക്കുവാൻ അവെന്റ സന്തതിയിൽനിന്ന് ഒരാെള
എടുക്കാത്തവിധം തള്ളിക്കളയും. അവരുെട ്രപവാസികെള ഞാൻ
മടക്കിവരുത്തുകയുംഅവേരാട് കരുണകാണിക്കുകയും െചയ്യ ം”.

34
1ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരും അവെന്റ സകലൈസന്യവും
അവെന്റആധിപത്യത്തിൻ കീഴുള്ള സകലഭൂരാജ്യങ്ങള ം സകലജനതകള ം
െയരൂശേലമിേനാടും അതിെന്റ എല്ലാപട്ടണങ്ങേളാടും യുദ്ധം
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, യിെരമ്യാവിന് യേഹാവയിങ്കൽ നിന്നുണ്ടായ
അരുളപ്പാട്എെന്തന്നാൽ: 2യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ െചന്ന്, െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിേനാട്
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
ഈ നഗരം ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; അവൻഅതിെന തീ
െവച്ച ചുട്ട കളയും. 3 നീ അവെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ട േപാകാെത
പിടിെപട്ട് അവെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും; നീ ബാേബൽരാജാവിെന
കണ്ണിൽകണ്ണിൽ േനാക്കുകയും അവൻ മുഖാമുഖമായി നിേന്നാട്
സംസാരിക്കുകയും നീ ബാേബലിേലക്ക് േപാേകണ്ടിവരുകയും െചയ്യ ം.
4 എങ്കിലും െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാേവ, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുക! നിെന്നക്കുറിച്ച് യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
5 “നീ വാളാൽ മരിക്കുകയില്ല; നീ സമാധാനേത്താെട മരിക്കും; നിനക്ക്
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പണ്ടെത്ത രാജാക്കന്മാരായ നിെന്റ പിതാക്കന്മാർക്കു
േവണ്ടി സുഗന്ധദഹനം കഴിച്ചതുേപാെല അവർ നിനക്കുേവണ്ടിയും
കഴിക്കും; ‘അേയ്യാ തമ്പുരാേന!’ എന്നു െചാല്ലി അവർ നിെന്നക്കുറിച്ച്
വിലപിക്കും; അത് ഞാൻ കല്പിച്ച വചനമല്ലേയാ” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 6 യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം െയരൂശേലമിൽ
െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിേനാട് ്രപസ്താവിച്ച . 7 അന്ന്
ബാേബൽരാജാവിെന്റൈസന്യം െയരൂശേലമിേനാടും ലാക്കീശ്,അെസക്കാ
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എന്നിങ്ങെന െയഹൂദയിൽ േശഷിച്ചിരുന്ന എല്ലാപട്ടണങ്ങേളാടും യുദ്ധം
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു; െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽവച്ച് ഉറപ്പ ള്ളപട്ടണങ്ങളായി
േശഷിച്ചിരുന്നത് ഇവയേ്രത.

8 ആരും തെന്റ സേഹാദരനായ ഒരു െയഹൂദെനെക്കാണ്ട്
അടിമേവല െചയ്യിക്കാെത എ്രബായദാസെനയും എ്രബായദാസിെയയും
9സ്വത്രന്തരായി വിട്ടയയ്േക്കണ്ടതിന് ഒരു വിേമാചനം ്രപസിദ്ധമാക്കണെമന്ന്
സിെദക്കീയാരാജാവ് െയരൂശേലമിെല സകലജനേത്താടും ഒരു നിയമം
െചയ്തേശഷം, യിെരമ്യാവിന് യേഹാവയിങ്കൽ നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട.്
10ആരും തെന്റ ദാസെനെക്കാണ്ടും ദാസിെയെക്കാണ്ടും ഇനി അടിമേവല
െചയ്യിക്കാെത അവെര സ്വത്രന്തരായി വിട്ടയക്കണെമന്നുള്ള നിയമത്തിൽ
ഉൾെപ്പട്ട സകല്രപഭുക്കന്മാരും സർവ്വജനവും അത് അനുസരിച്ച്
അവെര വിട്ടയച്ചിരുന്നു. 11 പിന്നീട് അവർ അവരുെട മനസ്സ മാറ്റി,
സ്വത്രന്തരായി വിട്ടയച്ചിരുന്ന ദാസന്മാെരയും ദാസിമാെരയും മടക്കിവരുത്തി
അവെര വീണ്ടും ദാസീദാസന്മാരാക്കിത്തീർത്തു. 12 അതുെകാണ്ട്
യിെരമ്യാവിന് യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന് അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
13 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര അടിമവീടായ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന നാളിൽ അവേരാട് ഒരു നിയമം െചയ്തു: 14 ‘തെന്നത്താൻ
നിനക്ക് വില്ക്കുകയും ആറുസംവത്സരം നിെന്ന േസവിക്കുകയും െചയ്ത
എ്രബായസേഹാദരെന ഏഴാം സംവത്സരത്തിൽ വിട്ടയയ്ക്കണം; അവെന
സ്വത്രന്തനായി നിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് വിട്ടയയ്ക്കണം’ എന്ന് കല്പിച്ചിരുന്നു;
എങ്കിലും നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ എെന്റ കല്പന അനുസരിച്ചില്ല,
്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല. 15 നിങ്ങേളാ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഓേരാരുത്തൻ തെന്റ
കൂട്ട കാരനു വിേമാചനം ്രപസിദ്ധമാക്കിയതിനാൽ എനിക്ക് ഹിതമായത്
്രപവർത്തിച്ച,് എെന്റ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആലയത്തിൽവച്ച് എെന്റ
മുമ്പാെക ഒരു നിയമം െചയ്തു. 16 എങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സ മാറ്റി,
എെന്റ നാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കി ഓേരാരുത്തൻ വിേമാചനം െകാടുത്ത്
അയച്ചിരുന്നദാസെനയും ദാസിെയയുംതെന്റഇഷ്ടംേപാെലമടക്കിവരുത്തി
ദാസീദാസന്മാരാക്കിയിരിക്കുന്നു. 17 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ സേഹാദരനും കൂട്ട കാരനും
വിേമാചനം ്രപസിദ്ധമാക്കുവാൻ തക്കവിധം നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു
േകട്ടില്ലേല്ലാ;ഇതാ,ഞാൻ ഒരു വിേമാചനം ്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു;അത് വാളിനും
മഹാമാരിക്കും ക്ഷാമത്തിനുമേ്രത; ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങളിലും ഞാൻ
നിങ്ങെള ഭീതിവിഷയമാക്കിത്തീർക്കും എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട”്.
18 “കാളക്കുട്ടിെയ രണ്ടായിപിളർന്ന് അതിെന്റ പിളർപ്പ കള െട നടുെവ
കടന്നുെകാണ്ട് എെന്റ മുമ്പാെക െചയ്ത നിയമത്തിെല സംഗതികൾ
നിവർത്തിക്കാെതഎെന്റ നിയമം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നവെര, 19കാളക്കുട്ടിയുെട
പിളർപ്പ കള െട നടുെവ കടന്നുേപായ െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെരയും
െയരൂശേലം്രപഭുക്കന്മാെരയും ഷണ്ഡന്മാെരയും പുേരാഹിതന്മാെരയും
േദശത്തിെല സകലജനെത്തയും തെന്ന, ഞാൻ ഏല്പിക്കും. 20അവരുെട
ശ്രതുക്കള െട ൈകയിലും അവർക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ
േനാക്കുന്നവരുെട ൈകയിലും ഞാൻ അവെര ഏല്പിക്കും; അവരുെട
ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിെല മൃഗങ്ങൾക്കും
ഇരയായിത്തീരും. 21 െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിെനയും
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അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാെരയും ഞാൻ അവരുെട ശ്രതുക്കള െട ൈകയിലും
അവർക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട ൈകയിലും
നിങ്ങെള വിട്ട േപായിരിക്കുന്ന ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈസന്യത്തിെന്റ
ൈകയിലും ഏല്പിക്കും. 22 ഞാൻ കല്പിച്ച് അവെര ഈ നഗരത്തിേലക്കു
മടക്കിവരുത്തും; അവർ അതിെന യുദ്ധംെചയ്തു പിടിച്ച് തീ െവച്ച
ചുട്ട കളയും;ഞാൻെയഹൂദാപട്ടണങ്ങെളനിവാസികളില്ലാെതശൂന്യമാക്കും”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

35
1 േയാശീയാവിെന്റ മകൻ െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
കാലത്ത് യിെരമ്യാവിന് യേഹാവയിങ്കൽ നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട്
എെന്തന്നാൽ: 2 നീ േരഖാബ്യഗൃഹത്തിൽ െചന്ന,് അവേരാടു
സംസാരിച്ച് അവെര യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ ഒരു മുറിയിൽ
െകാണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് വീഞ്ഞു കുടിക്കുവാൻ െകാടുക്കുക.
3 അങ്ങെന ഞാൻ ഹബസിന്യാവിെന്റ മകനായ യിെരമ്യാവിെന്റ
മകൻ യയസന്യാവിെനയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാെരയും അവെന്റ
സകലപു്രതന്മാെരയും േരഖാബ്യഗൃഹെത്ത മുഴുവൻ കൂട്ടി 4 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ്രപഭുക്കന്മാരുെട മുറിക്കരികിൽ ശല്ല മിെന്റ മകനായ
വാതിൽക്കാവല്ക്കാരൻ മയേസയാവിെന്റ മുറിക്കു മീെത ഇഗ്ദല്യാവിെന്റ
മകനും ൈദവപുരുഷനുമായ ഹാനാെന്റ പു്രതന്മാരുെട മുറിയിൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 5 പിെന്ന ഞാൻ, േരഖാബ്യഗൃഹക്കാരുെട മുമ്പിൽ വീഞ്ഞു
നിറച്ച കുടങ്ങള ം പാനപാ്രതങ്ങള ം വച്ച് അവേരാട്: “വീഞ്ഞു കുടിക്കുവിൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 അതിന് അവർ പറഞ്ഞത്: “ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞു
കുടിക്കുകയില്ല; േരഖാബിെന്റ മകൻ ഞങ്ങള െട പിതാവായ േയാനാദാബ്
ഞങ്ങേളാട:് ‘നിങ്ങൾ െചന്നു പാർക്കുന്ന േദശത്ത് ദീർഘായുേസ്സാെട
ഇരിേക്കണ്ടതിന് 7 നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട മക്കള ം ഒരിക്കലും വീഞ്ഞു
കുടിക്കരുത;് വീടു പണിയരുത;് വിത്ത് വിതയ്ക്കരുത;് മുന്തിരിേത്താട്ടം
ഉണ്ടാക്കരുത;് ഈ വക ഒന്നും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുകയും അരുത;് നിങ്ങൾ
ജീവപര്യന്തം കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കണം എന്നിങ്ങെന കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
8 അങ്ങെന ഞങ്ങള ം ഭാര്യമാരും പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ഞങ്ങള െട
ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കുകേയാ 9 താമസിക്കുവാൻ വീടു
പണിയുകേയാ െചയ്യാെത േരഖാബിെന്റ മകൻ ഞങ്ങള െട പിതാവായ
േയാനാദാബ് ഞങ്ങേളാടു കല്പിച്ച സകലത്തിലും അവെന്റ വാക്ക്
േകട്ടനുസരിച്ച വരുന്നു;ഞങ്ങൾക്ക്മുന്തിരിേത്താട്ടവുംവയലുംവിത്തുംഇല്ല.
10 ഞങ്ങൾ കൂടാരങ്ങളിൽ വസിച്ച്, ഞങ്ങള െട പിതാവായ േയാനാദാബ്
ഞങ്ങേളാടു കല്പിച്ചതുേപാെല എല്ലാം അനുസരിച്ച നടക്കുന്നു. 11എന്നാൽ
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ േദശെത്ത ആ്രകമിച്ചേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾ: ‘വരുവിൻ, കല്ദയരുെടയും അരാമ്യരുെടയും ൈസന്യത്തിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് നമുക്ക് െയരൂശേലമിേലക്ക് േപായ്ക്കളയാം’ എന്ന്
പറഞ്ഞു; അങ്ങെന ഞങ്ങൾ െയരൂശേലമിൽ താമസിച്ച വരുന്നു”.
12അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
13 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ െചന്ന് െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടും െയരൂശേലം
നിവാസികേളാടും പറേയണ്ടത:് “എെന്റ വചനങ്ങൾഅനുസരിേക്കണ്ടതിന്
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നിങ്ങൾ ്രപേബാധനം ൈകെക്കാള്ളന്നില്ലേയാ?” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 14 “േരഖാബിെന്റ മകനായ േയാനാദാബ് തെന്റ പു്രതന്മാേരാട്
വീഞ്ഞു കുടിക്കരുെതന്നു കല്പിച്ചത് അവർ അനുസരിക്കുന്നു; അവർ
പിതാവിെന്റ കല്പന ്രപമാണിച്ച് ഇന്നുവെര വീഞ്ഞ് കുടിക്കാെത ഇരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ ഞാൻ ഇടവിടാെത നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്ന
അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. 15 നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗം
വിട്ട തിരിഞ്ഞ്നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികൾനല്ലതാക്കുവിൻ;അന്യേദവന്മാേരാടു
േചർന്ന് അവെര േസവിക്കരുത;് അേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർക്കും തന്ന േദശത്ത് നിങ്ങൾ വസിക്കും എന്നിങ്ങെന
്രപവാചകന്മാരായ എെന്റ സകലദാസന്മാെരയും ഞാൻ ഇടവിടാെത
നിങ്ങള െടഅടുക്കൽഅയച്ച പറയിച്ചിട്ട ം നിങ്ങൾ െചവി ചായിക്കുകേയാ
എെന്റ വാക്കു േകട്ടനുസരിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല. 16 േരഖാബിെന്റ
മകനായ േയാനാദാബിെന്റ പു്രതന്മാർ അവരുെട പിതാവ് കല്പിച്ച കല്പന
്രപമാണിച്ചിരിക്കുന്നു; ഈ ജനേമാ, എെന്റ വാക്ക് േകട്ടനുസരിച്ചിട്ടില്ല”.
17അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായി ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട ം അവർ
േകൾക്കുകേയാ വിളിച്ചിട്ട ം അവർ ഉത്തരം പറയുകേയാ െചയ്യായ്കയാൽ,
ഞാൻ െയഹൂദയുെടേമലും െയരൂശേലമിെല സകലനിവാസികള െട േമലും
ഞാൻ അവർക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന അനർത്ഥെമല്ലാം വരുത്തും”. 18 പിെന്ന
യിെരമ്യാവ് േരഖാബ്യഗൃഹേത്താടു പറഞ്ഞത:് “യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു. “നിങ്ങൾനിങ്ങള െട
പിതാവായ േയാനാദാബിെന്റകല്പന ്രപമാണിച്ച്അവെന്റആജ്ഞസകലവും
അനുസരിച്ച് അവൻ കല്പിച്ചതുേപാെല എല്ലാം െചയ്തിരിക്കുകെകാണ്ട,്
19 എെന്റ മുമ്പാെക നില്ക്കുവാൻ േരഖാബിെന്റ മകനായ േയാനാദാബിന്
ഒരു പുരുഷൻ ഒരിക്കലും ഇല്ലാെത വരുകയില്ല” എന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
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1 േയാശീയാവിെന്റ മകൻ െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
വാഴ്ചയുെട നാലാം ആണ്ടിൽ യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിന്
ഇ്രപകാരം അരുളപ്പാടുണ്ടായി: 2 “നീ ഒരു പുസ്തകച്ച രുൾ വാങ്ങി
ഞാൻ േയാശീയാവിെന്റ കാലത്ത് നിേന്നാട് സംസാരിച്ച തുടങ്ങിയ
നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും യി്രസാേയലിെനയും െയഹൂദെയയും
സകലജനതകെളയുംകുറിച്ച് ഞാൻ നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്ത
വചനങ്ങെളല്ലാം അതിൽ എഴുതുക. 3 ഒരുപേക്ഷ, െയഹൂദാഗൃഹം ഞാൻ
അവർക്ക് വരുത്തുവാൻ േപാകുന്ന സകല അനർത്ഥെത്തയും കുറിച്ച
േകട്ടിട്ട് ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ട തിരിയുവാനും
ഞാൻ അവരുെട അകൃത്യവും പാപവും ക്ഷമിക്കുവാനും ഇടവരും”.
4 അങ്ങെന യിെരമ്യാവ് േനര്യാവിെന്റ മകൻ ബാരൂക്കിെന വിളിച്ച ;
യേഹാവ യിെരമ്യാവിേനാട് അരുളിെച്ചയ്ത സകലവചനങ്ങള ം അവെന്റ
വാെമാഴി്രപകാരം ബാരൂക്ക് ഒരു പുസ്തകച്ച രുളിൽ എഴുതി. 5 യിെരമ്യാവ്
ബാരൂക്കിേനാടു കല്പിച്ചത:് “ഞാൻ തടവിലാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; എനിക്ക്
യേഹാവയുെടആലയത്തിൽ േപാകുവാൻകഴിവില്ല. 6ആകയാൽനീ െചന്ന്
എെന്റ വാെമാഴിേകട്ട് എഴുതിയ ചുരുളിൽനിന്ന് യേഹാവയുെട വചനങ്ങെള
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യേഹാവയുെടആലയത്തിൽഉപവാസദിവസത്തിൽതെന്നജനം േകൾെക്ക
വായിക്കുക; അതത് പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന എല്ലാ െയഹൂദയും
േകൾെക്ക നീ അത് വായിക്കണം. 7 ഒരുപേക്ഷ അവർ യേഹാവയുെട
മുമ്പിൽ വീണ് അേപക്ഷിച്ച െകാണ്ട് ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ട തിരിയും; യേഹാവ ഈ ജനത്തിനു വിധിച്ചിരിക്കുന്ന
േകാപവും േ്രകാധവും വലിയതാണേല്ലാ”. 8 യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെലെയല്ലാം േനര്യാവിെന്റ മകനായ ബാരൂക്ക്
െചയ്തു; യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽവച്ച് ആ പുസ്തകത്തിൽനിന്ന്
യേഹാവയുെട വചനങ്ങൾ വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച . 9 േയാശീയാവിെന്റ
മകൻ െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ വാഴ്ചയുെട
അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ, ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ, അവർ െയരൂശേലമിെല
സകലജനത്തിനും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്ന് െയരൂശേലമിൽ വന്ന
സകലജനത്തിനും യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഒരു ഉപവാസം ്രപസിദ്ധമാക്കി,
10 അേപ്പാൾ ബാരൂക്ക് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ പുതിയ വാതിലിെന്റ ്രപേവശനത്തിങ്കൽ, മുകളിെല മുറ്റത്ത്,
രായസക്കാരനായ ശാഫാെന്റ മകൻ െഗമര്യാവിെന്റ മുറിയിൽ വച്ച് ആ
പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിെന്റ വചനങ്ങൾ സകലജനെത്തയും
വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച . 11 ശാഫാെന്റ മകനായ െഗമര്യാവിെന്റ മകൻ
മീഖായാവ് യേഹാവയുെട വചനങ്ങെളല്ലാം പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് വായിച്ച
േകട്ടേപ്പാൾ 12 അവൻ രാജഗൃഹത്തിൽ രായസക്കാരെന്റ മുറിയിൽ
െചന്നു; അവിെട സകല്രപഭുക്കന്മാരും ഇരുന്നിരുന്നു; രായസക്കാരൻ
എലീശാമായും െശമയ്യാവിെന്റ മകൻ െദലായാവും അഖ്േബാരിെന്റ
മകൻ എൽനാഥാനും ശാഫാെന്റ മകൻ െഗമര്യാവും ഹനന്യാവിെന്റ
മകൻ സിെദക്കീയാവും േശഷം ്രപഭുക്കന്മാരും തെന്ന. 13 ബാരൂക്ക്
ജനെത്ത പുസ്തകം വായിച്ച േകൾപ്പിച്ചേപ്പാൾ, താൻ േകട്ടിരുന്ന
വചനങ്ങെളല്ലാം മീഖായാവ് അവേരാടു ്രപസ്താവിച്ച . 14 അേപ്പാൾ
സകല്രപഭുക്കന്മാരും കൂശിയുെട മകനായ െശെലമ്യാവിെന്റ മകനായ
നഥന്യാവിെന്റ മകൻ െയഹൂദിെയ ബാരൂക്കിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച : “നീ
ജനെത്ത വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച പുസ്തകച്ച രുൾ എടുത്തുെകാണ്ട് വരുക”
എന്നു പറയിച്ച ; അങ്ങെന േനര്യാവിെന്റ മകൻ ബാരൂക്ക് പുസ്തകച്ച രുൾ
എടുത്തുെകാണ്ട് അവരുെട അടുക്കൽ വന്നു. 15 അവർ അവേനാട:്
“ഇവിെട ഇരുന്ന് അത് വായിച്ച േകൾപ്പിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു; ബാരൂക്ക്
വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച . 16ആ വചനങ്ങെളല്ലാം േകട്ടേപ്പാൾ അവർ ഭയെപ്പട്ട്
തമ്മിൽതമ്മിൽ േനാക്കി, ബാരൂക്കിേനാട:് “ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം ഞങ്ങൾ
രാജാവിെന അറിയിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 17 “നീ ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം
എങ്ങെനയാകുന്നു എഴുതിയത?് അവൻ പറഞ്ഞുതന്നിേട്ടാ? ഞങ്ങേളാടു
പറയുക” എന്ന് അവർ ബാരൂക്കിേനാടു േചാദിച്ച . 18 ബാരൂക്ക്
അവേരാട:് “അവൻ ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം പറഞ്ഞുതന്നു; ഞാൻ
മഷിെകാണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 19അേപ്പാൾ
്രപഭുക്കന്മാർ ബാരൂക്കിേനാട:് “േപായി നീയും യിെരമ്യാവും കൂടി
ഒളിച്ച െകാള്ള ക; നിങ്ങൾ എവിെടയാെണന്ന് ആരും അറിയരുത”് എന്നു
പറഞ്ഞു. 20 അനന്തരം അവർ പുസ്തകച്ച രുൾ രായസക്കാരനായ
എലീശാമയുെട മുറിയിൽ വച്ചേശഷം, അരമനയിൽ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് ആ വചനങ്ങെളല്ലാം രാജാവിെന േബാധിപ്പിച്ച .
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21 രാജാവ് ചുരുൾ എടുത്തുെകാണ്ട് വരുവാൻ െയഹൂദിെയ അയച്ച ;
അവൻ രായസക്കാരനായ എലീശാമയുെട മുറിയിൽനിന്ന് അെതടുത്തു
െകാണ്ടുവന്നു; െയഹൂദിഅത് രാജാവിെനയും രാജാവിെന്റചുറ്റ ംനില്ക്കുന്ന
സകല്രപഭുക്കന്മാെരയും വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച . 22 ഒമ്പതാം മാസത്തിെല
ആ ദിവസം രാജാവ് േഹമന്തഗൃഹത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു; അവെന്റ
മുമ്പാെക െനരിേപ്പാട്ടിൽ തീ കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 23 െയഹൂദി മൂന്നു നാല്
ഭാഗം വായിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾരാജാവ്എഴുത്തുകാരെന്റഒരു കത്തിെകാണ്ട്
അത് മുറിച്ച് ചുരുൾ മുഴുവനും െനരിേപ്പാട്ടിെല തീയിൽ െവന്തുേപാകുംവെര
െനരിേപ്പാട്ടിൽ ഇട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. 24 രാജാേവാ, ആ വചനങ്ങെളല്ലാം
േകട്ട ഭൃത്യന്മാരിൽ ആെരങ്കിലുേമാ, ഭയെപ്പടുകേയാ വസ്്രതം കീറുകേയാ
െചയ്തില്ല. 25 “ചുരുൾ ചുട്ട കളയരുേത”എന്ന് എൽനാഥാനും െദലായാവും
െഗമര്യാവും രാജാവിേനാട് അേപക്ഷിച്ച എങ്കിലും അവൻ അവരുെട
അേപക്ഷ േകട്ടില്ല. 26 അനന്തരം ബാരൂക്ക് എന്ന എഴുത്തുകാരെനയും
യിെരമ്യാ്രപവാചകെനയും പിടിക്കുവാൻ രാജാവ് രാജകുമാരനായ*
െയരെഹ്മേയലിേനാടും അ്രസീേയലിെന്റ മകനായ െസരായാവിേനാടും
അബ്േദലിെന്റ മകനായ െശെലമ്യാവിേനാടും കല്പിച്ച ; എന്നാൽ യേഹാവ
അവെര ഒളിപ്പിച്ച . 27 ചുരുള ം ബാരൂക്ക് യിെരമ്യാവിെന്റ വാെമാഴി്രപകാരം
എഴുതിയിരുന്ന വചനങ്ങള ം രാജാവ് ചുട്ട കളഞ്ഞേശഷം, യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായി: 28 “നീ മെറ്റാരു ചുരുൾ വാങ്ങി െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹായാക്കീം ചുട്ട കളഞ്ഞ മുമ്പിലെത്ത ചുരുളിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നസകലവചനങ്ങള ംഅതിൽഎഴുതുക. 29എന്നാൽ െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിേനാട് നീ പറേയണ്ടത:് “യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ബാേബൽരാജാവ് വന്ന് ഈ േദശെത്ത നശിപ്പിച്ച,്
മനുഷ്യെനയുംമൃഗെത്തയുംനശിപ്പിച്ച കളയുംഎന്നുനീഅതിൽഎഴുതിയത്
എന്തിന’്എന്നുപറഞ്ഞ്നീആചുരുൾചുട്ട കളഞ്ഞുവേല്ലാ. 30അതുെകാണ്ട്
െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെനക്കുറിച്ച് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അവന് ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ
ഒരുത്തനും ഉണ്ടാവുകയില്ല; അവെന്റ ശവം പകൽ െവയിലും രാ്രതിയിൽ
മഞ്ഞും ഏല്ക്കുവാൻ എറിഞ്ഞുകളയും. 31 ഞാൻ അവെനയും
അവെന്റ സന്തതിെയയും ഭൃത്യന്മാെരയും അവരുെട അകൃത്യം
നിമിത്തം സന്ദർശിക്കും; അവർക്കും െയരൂശേലം നിവാസികൾക്കും
െയഹൂദാപുരുഷന്മാർക്കും വരുത്തുെമന്ന് ഞാൻ വിധിച്ചതും അവർ
്രശദ്ധിക്കാത്തതുമായസകലഅനർത്ഥങ്ങള ംഞാൻഅവർക്ക് വരുത്തും”.
32 അങ്ങെന യിെരമ്യാവ് മെറ്റാരു ചുരുൾ എടുത്ത് േനര്യാവിെന്റ മകൻ
ബാരൂക്ക് എന്ന എഴുത്തുകാരെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു; അവൻ െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹായാക്കീം തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളഞ്ഞ പുസ്തകത്തിെല
വചനങ്ങെളല്ലാം യിെരമ്യാവിെന്റ വാെമാഴി്രപകാരം അതിൽ എഴുതി;
അതുേപാെലയുള്ള അേനകം വചനങ്ങള ം േചർെത്തഴുതുവാൻ
സംഗതിവന്നു.

37
1 െയേഹായാക്കീമിെന്റ മകനായ െകാന്യാവിനു പകരം േയാശീയാവിെന്റ
മകനായ സിെദക്കീയാവ് രാജാവായി; അവെന ബാേബൽരാജാവായ

* 36. 26 രാജകുമാരനായ രാജകുടുംബത്തില ്ഒരുവനായ
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െനബൂഖദ്േനസർ െയഹൂദാേദശത്ത് രാജാവാക്കിയിരുന്നു.
2 എന്നാൽ അവേനാ അവെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാ േദശത്തിെല ജനേമാ
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്ത വചനങ്ങൾ
േകട്ടനുസരിച്ചില്ല. 3 സിെദക്കീയാരാജാവ് െശെലമ്യാവിെന്റ മകനായ
െയഹൂഖലിെനയും മയേസയാവിെന്റ മകനായ െസഫന്യാപുേരാഹിതെനയും
യിെരമ്യാ്രപവാചകെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച : “നീ നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവേയാട് ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കണം” എന്ന് പറയിച്ച .
4 യിെരമ്യാവ് ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ വരുകയും േപാവുകയും
െചയ്യന്നുണ്ടായിരുന്നു; അവെന തടവിലാക്കിയിരുന്നില്ല. 5 ‘ഫറേവാെന്റ
ൈസന്യം ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട ’ എന്ന വർത്തമാനം
െയരൂശേലമിെന നിേരാധിച്ച പാർത്തിരുന്ന കല്ദയർ േകട്ടേപ്പാൾ അവർ
െയരൂശേലം വിട്ട േപായി. 6 അന്ന് യിെരമ്യാ്രപവാചകന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 7 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അരുളപ്പാട് േചാദിക്കുവാൻ നിങ്ങെള
എെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച െയഹൂദാരാജാവിേനാട് നിങ്ങൾ പറേയണ്ടത:്
“നിങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിനായി പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഫറേവാെന്റ ൈസന്യം
അവരുെട േദശമായ ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകും. 8 കല്ദയേരാ
മടങ്ങിവന്ന് ഈ നഗരേത്താടു യുദ്ധം െചയ്ത് അതിെന പിടിച്ച് തീ
െവച്ച ചുട്ട കളയും. 9 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘കല്ദയർ
തീർച്ചയായും നെമ്മ വിട്ട േപാകും’ എന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങെളത്തെന്ന
വഞ്ചിക്കരുത;് അവർ വിട്ട േപാകുകയില്ല. 10 നിങ്ങേളാടു യുദ്ധം െചയ്യന്ന
കല്ദയരുെട സർവ്വൈസന്യെത്തയും നിങ്ങൾ േതാല്പിക്കുകയും, മുറിേവറ്റ
ചിലർ മാ്രതം േശഷിച്ചിരിക്കുകയും െചയ്താലും, അവർ ഓേരാരുത്തൻ
അവനവെന്റ കൂടാരത്തിൽനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ വന്ന് ഈ നഗരെത്ത തീവച്ച്
ചുട്ട കളയും”.

11 ഫറേവാെന്റ ൈസന്യംനിമിത്തം കല്ദയരുെട ൈസന്യം െയരൂശേലം
വിട്ട േപായേപ്പാൾ 12 യിെരമ്യാവ് െബന്യാമീൻേദശത്തു െചന്ന്
സ്വജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ തെന്റ ഓഹരി വാങ്ങുവാൻ െയരൂശേലമിൽ
നിന്നു പുറെപ്പട്ട . 13 അവൻ െബന്യാമീൻവാതില്ക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ,
അവിടെത്ത കാവല്ക്കാരുെട അധിപതിയായി ഹനന്യാവിെന്റ മകനായ
െശെലമ്യാവിെന്റമകൻയിരീയാവ്എന്നുേപരുള്ളവൻയിെരമ്യാ്രപവാചകെന
പിടിച്ച:് “നീ കല്ദയരുെട പക്ഷം േചരുവാൻ േപാകുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 14 അതിന് യിെരമ്യാവ:് “അത് േനരല്ല, ഞാൻ കല്ദയരുെട
പക്ഷം േചരുവാനല്ല േപാകുന്നത”് എന്ന് പറഞ്ഞു; യിരീയാവ് അത്
്രശദ്ധിക്കാെത യിെരമ്യാവിെന പിടിച്ച് ്രപഭുക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു. 15 ്രപഭുക്കന്മാർ യിെരമ്യാവിേനാട് േകാപിച്ച,് അവെന
അടിച്ച് രായസക്കാരനായ േയാനാഥാെന്റ വീട്ടിൽ തടവിൽവച്ച ;
അതിെന അവർ കാരാഗൃഹമാക്കിയിരുന്നു. 16 അങ്ങെന യിെരമ്യാവിന്
കുണ്ടറയിെല നിലവറകളിൽ വളെരനാൾ പാർേക്കണ്ടിവന്നു. 17അനന്തരം
സിെദക്കീയാരാജാവ് ആളയച്ച് അവെന വരുത്തി: “യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന്
വല്ല അരുളപ്പാടും ഉേണ്ടാ” എന്ന് രാജാവ് അരമനയിൽവച്ച് അവേനാട്
രഹസ്യമായി േചാദിച്ച ;അതിന് യിെരമ്യാവ:് “ഉണ്ട;്നീബാേബൽരാജാവിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 പിെന്ന യിെരമ്യാവ്
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സിെദക്കീയാരാജാവിേനാട് പറഞ്ഞത്: “നിങ്ങൾ എെന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ
ആക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിേന്നാേടാ നിെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാേടാ
ഈ ജനേത്താേടാ എന്ത് കുറ്റം െചയ്തു? 19 ‘ബാേബൽരാജാവ്
നിങ്ങള െട േനെരയും ഈ േദശത്തിെന്റ േനെരയും വരുകയില്ല’ എന്ന്
നിങ്ങേളാടു ്രപവചിച്ച നിങ്ങള െട ്രപവാചകന്മാർ ഇേപ്പാൾ എവിെട?
20ആകയാൽ യജമാനനായ രാജാേവ, േകൾക്കണേമ! എെന്റ അേപക്ഷ
തിരുമനസ്സ െകാണ്ട് ൈകെക്കാള്ളണേമ! ഞാൻ രായസക്കാരനായ
േയാനാഥാെന്റ വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് എെന്ന
വീണ്ടും അവിെട അയയ്ക്കരുേത”. 21 അേപ്പാൾ സിെദക്കീയാരാജാവ:്
യിെരമ്യാവിെന കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത് ഏല്പിക്കുവാനും നഗരത്തിൽ ആഹാരം
തീെര ഇല്ലാതാകുംവെര അപ്പക്കാരുെട െതരുവിൽനിന്ന് ദിവസം്രപതി
ഓേരാ അപ്പം അവന് െകാടുക്കുവാനും കല്പിച്ച . അങ്ങെന യിെരമ്യാവ്
കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത് പാർത്തു.
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1യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഈനഗരത്തിൽവസിക്കുന്നവൻ
വാൾെകാണ്ടുംക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കും;കൽദയരുെട
അടുക്കൽ െചന്നു േചരുന്നവേനാ ജീവേനാെടയിരിക്കും; അവെന്റ ജീവൻ
അവന് െകാള്ള കിട്ടിയതുേപാെല ആയിരിക്കും; അവൻ ജീവേനാടിരിക്കും”
എന്നും യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 2 “ഈ നഗരം നിശ്ചയമായി
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈസന്യത്തിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും; അവൻ
അതിെന പിടിക്കും” എന്നും 3 യിെരമ്യാവ് സകലജനേത്താടും ്രപസ്താവിച്ച
വചനങ്ങൾ മത്ഥാെന്റ മകനായ െശഫത്യാവും പശ്ഹൂരിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാവും െശെലമ്യാവിെന്റ മകനായ യൂഖലും മല്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ
പശ്ഹൂരും േകട്ട്, 4 ്രപഭുക്കന്മാർ രാജാവിേനാട:് “ഈ മനുഷ്യൻ നഗരത്തിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന പടയാളികൾക്കും സർവ്വജനത്തിനും ഇങ്ങെനയുള്ള
വാക്കു പറഞ്ഞ് ൈധര്യക്ഷയം വരുത്തുന്നതുെകാണ്ട് അവെന
െകാന്നുകളയണേമ; ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ജനത്തിെന്റ നന്മയല്ല തിന്മയേ്രത
ആ്രഗഹിക്കുന്നത”് എന്ന് പറഞ്ഞു. 5സിെദക്കീയാരാജാവ:് “ഇതാ, അവൻ
നിങ്ങള െടകയ്യിൽഇരിക്കുന്നു;നിങ്ങൾക്ക്വിേരാധമായി ഒന്നും െചയ്യ വാൻ
രാജാവിനു കഴിവില്ലേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 6അവർ യിെരമ്യാവിെന പിടിച്ച്
കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത് രാജകുമാരനായ മല്ക്കീയാവിെന്റ കുഴിയിൽ ഇറക്കി;
കയറുെകാണ്ടായിരുന്നു അവർ യിെരമ്യാവിെന ഇറക്കിയത;് കുഴിയിൽ
െചളിയല്ലാെത െവള്ളമില്ലായിരുന്നു; യിെരമ്യാവ് െചളിയിൽ താണു.
7 അവർ യിെരമ്യാവിെന കുഴിയിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു എന്ന് രാജഗൃഹത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന കൂശ്യനായ ഏെബദ-്േമെലക്ക് എന്ന ഷണ്ഡൻ േകട്ട ;
അന്ന് രാജാവ് െബന്യാമീൻവാതില്ക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
8 ഏെബദ്-േമെലക്ക് രാജഗൃഹത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിെച്ചന്നു രാജാവിേനാട്
ഇ്രപകാരം സംസാരിച്ച : 9 “യജമാനനായ രാജാേവ, ഈ മനുഷ്യർ
യിെരമ്യാ്രപവാചകേനാടു െചയ്തെതാെക്കയും അന്യായമേ്രത; അവർ
അവെന കുഴിയിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു; നഗരത്തിൽ അപ്പം ഇല്ലായ്കയാൽ
അവൻഅവിെട പട്ടിണി കിടന്നു മരിച്ച േപാകും”എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 രാജാവ്
കൂശ്യനായ ഏെബദ്-േമെലക്കിേനാട:് “നീ ഇവിെടനിന്ന് മുപ്പത് ആള കെള
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുെചന്ന്, യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവെന
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കുഴിയിൽനിന്നു കയറ്റിെക്കാള്ള ക” എന്ന് കല്പിച്ച . 11അങ്ങെന ഏെബദ-്
േമെലക്ക് ആള കെള കൂട്ടിെക്കാണ്ട് രാജഗൃഹത്തിൽ ഭണ്ഡാരമുറിക്കു
കീഴിൽ െചന്ന,് അവിെടനിന്നു പഴന്തുണിയും കീറ്റ തുണിക്കഷണങ്ങള ം
എടുത്ത് കുഴിയിൽ യിെരമ്യാവിനു കയറുവഴി ഇറക്കിെക്കാടുത്തു.
12 കൂശ്യനായ ഏെബദ-്േമെലക്ക് യിെരമ്യാവിേനാട:് “ഈ പഴന്തുണിയും
കീറ്റ തുണിക്കഷണങ്ങള ം നിെന്റ കക്ഷങ്ങളിൽ വച്ച് അതിന് പുറെമ
കയറിട്ട െകാള്ള ക” എന്ന് പറഞ്ഞു; യിെരമ്യാവ് അങ്ങെന െചയ്തു.
13 അവർ യിെരമ്യാവിെന കയറുെകാണ്ട് കുഴിയിൽനിന്നു വലിച്ച കയറ്റി;
യിെരമ്യാവ് കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത് താമസിച്ച . 14 അതിന് െറേശഷം
സിെദക്കീയാരാജാവ് ആളയച്ച് യിെരമ്യാ്രപവാചകെന യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല മൂന്നാം ്രപേവശനത്തിങ്കൽ തെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തി;
രാജാവ് യിെരമ്യാവിേനാട:് “ഞാൻ നിേന്നാട് ഒരു കാര്യം േചാദിക്കുന്നു;
എേന്നാട് ഒന്നും മറച്ച വയ്ക്കരുത”് എന്ന് കല്പിച്ച . 15 അതിന്
യിെരമ്യാവ് സിെദക്കീയാവിേനാട:് “ഞാൻ അത് േബാധിപ്പിച്ചാൽ എെന്ന
െകാല്ല കയില്ലേയാ? ഞാൻ ഒരാേലാചന പറഞ്ഞു തന്നാൽ എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുകയില്ലേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 സിെദക്കീയാരാജാവ:് “ഈ
്രപാണൻ സൃഷ്ടിച്ച തന്ന യേഹാവയാണ, ഞാൻ നിെന്ന െകാല്ല കയില്ല;
നിനക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യരുെട
കയ്യിൽ ഞാൻ നിെന്ന ഏല്പിക്കുകയുമില്ല” എന്ന് യിെരമ്യാവിേനാട്
രഹസ്യമായി സത്യംെചയ്തു. 17അേപ്പാൾ യിെരമ്യാവ് സിെദക്കീയാവിേനാട:്
“യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായി ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ബാേബൽരാജാവിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ പുറത്തു െചന്നാൽ നിനക്ക് ്രപാണരക്ഷയുണ്ടാകും; ഈ
നഗരെത്ത തീ െവച്ച ചുട്ട കളയുകയുമില്ല; നീയും നിെന്റ ഗൃഹവും
ജീവേനാെട ഇരിക്കും. 18 നീ ബാേബൽരാജാവിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ പുറത്തു െചല്ല ന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ നഗരം കല്ദയരുെട
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും; അവർ അതിെന തീവച്ച ചുട്ട കളയും; നീ
അവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷെപടുകയുമില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു.
19 സിെദക്കീയാരാജാവ് യിെരമ്യാവിേനാട:് “കൽദയർ എെന്ന അവരുെട
പക്ഷം േചർന്നിരിക്കുന്ന െയഹൂദന്മാരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുകയും അവർ
എെന്നഅപമാനിക്കുകയും െചയ്യ െമന്ന്ഞാൻഭയെപ്പടുന്നു”എന്ന്പറഞ്ഞു.
20അതിന് യിെരമ്യാവ് പറഞ്ഞത:് “അവർ നിെന്ന ഏല്പിക്കുകയില്ല; ഞാൻ
േബാധിപ്പിക്കുന്ന യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കണേമ; എന്നാൽ നിനക്ക്
ശുഭമായിരിക്കും; നിനക്ക് ്രപാണരക്ഷയുണ്ടാകും. 21 പുറത്തു െചല്ല വാൻ
നിനക്ക് മനസ്സിെല്ലങ്കിേലാ, യേഹാവ െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്ന അരുളപ്പാട്
ഇതാണ്: 22 െയഹൂദാരാജാവിെന്റ അരമനയിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന
സകലസ്്രതീകള ം പുറത്ത് ബാേബൽരാജാവിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ േപാേകണ്ടിവരും; നിെന്റ ചങ്ങാതിമാർ നിെന്ന വശീകരിച്ച്
േതാല്പിച്ച ; നിെന്റ കാൽ െചളിയിൽ താണേപ്പാൾ പിന്മാറിക്കളഞ്ഞു”
എന്ന് അവർ പറയും. 23 നിെന്റ സകലഭാര്യമാെരയും മക്കെളയും പുറത്ത്
കല്ദയരുെടഅടുക്കൽെകാണ്ടുേപാകും;നീയുംഅവരുെടൈകയിൽനിന്ന്
രക്ഷെപടാെത ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ അകെപ്പടും; ഈനഗരെത്ത
തീ െവച്ച ചുട്ട കളയുന്നതിനു നീ കാരണക്കാരനാകും”. 24സിെദക്കീയാവ്
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യിെരമ്യാവിേനാട് പറഞ്ഞത്: “ഈകാര്യം ആരും അറിയരുത:് എന്നാൽ നീ
മരിക്കുകയില്ല. 25ഞാൻ നിേന്നാട് സംസാരിച്ച്രപകാരം ്രപഭുക്കന്മാർ േകട്ടിട്ട്
നിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്: ‘നീ രാജാവിേനാട് എന്ത് സംസാരിച്ച ? ഞങ്ങേളാടു
പറയുക; ഒന്നും മറച്ച വയ്ക്കരുത;്ഞങ്ങൾനിെന്ന െകാല്ല കയില്ല; രാജാവു
നിേന്നാട് എന്ത് സംസാരിച്ച ’ എന്നിങ്ങെന േചാദിച്ചാൽ, 26 നീ അവേരാട:്
‘േയാനാഥാെന്റ വീട്ടിൽ കിടന്നു മരിക്കാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന് എെന്ന
വീണ്ടും അവിെട അയക്കരുേത എന്ന് ഞാൻ രാജസന്നിധിയിൽ സങ്കടം
േബാധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു’ എന്ന് പറയണം”. 27 സകല്രപഭുക്കന്മാരും
യിെരമ്യാവിെന്റഅടുക്കൽവന്ന് അവേനാട് േചാദിച്ചേപ്പാൾഅവൻ, രാജാവ്
കല്പിച്ചഈവാക്കുേപാെല ഒെക്കയുംഅവേരാടു പറഞ്ഞു; രാജാവുമായുള്ള
സംഭാഷണം ആരും േകട്ടിരുന്നില്ല; അതുെകാണ്ട് അവർ ഒന്നും മിണ്ടാെത
അവെന വിട്ട േപായി. 28 െയരൂശേലം പിടിച്ച നാൾവെര യിെരമ്യാവ്
കാവൽപ്പ രമുറ്റത്തു താമസിച്ച ; െയരൂശേലം പിടിച്ചേപ്പാഴും അവൻ
അവിെടത്തെന്നആയിരുന്നു.
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1 െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ ഒമ്പതാം ആണ്ടിൽ
പത്താം മാസത്തിൽ ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരും അവെന്റ
സകലൈസന്യവും െയരൂശേലമിെന്റ േനെര വന്ന് അതിെന നിേരാധിച്ച .
2സിെദക്കീയാവിെന്റപതിെനാന്നാംആണ്ടിൽനാലാംമാസം ഒമ്പതാംതീയതി
നഗരത്തിെന്റ മതിൽ ഒരു ഭാഗം ഇടിച്ച തുറന്നു. 3ബാേബൽരാജാവിെന്റ
എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാരും അകത്ത് കടന്ന് നടുവിലെത്ത വാതില്ക്കൽ ഇരുന്നു;
േനർഗ്ഗൽ-ശേരസരും സംഗർ-െനേബാവും സർ-െസഖീമും രബ-്സാരീസും
േനർഗ്ഗൽ-ശേരസരും രബ-്മാഗും ബാേബൽരാജാവിെന്റ മറ്റ് എല്ലാ
്രപഭുക്കന്മാരും തെന്ന. 4 െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവും എല്ലാ
പടയാളികള ം അവെര കണ്ടേപ്പാൾ ഓടിേപ്പായി; അവർ രാ്രതിയിൽ
രാജാവിെന്റ േതാട്ടം വഴിയായി രണ്ടു മതിലുകൾക്കും നടുവിലുള്ള
വാതില്ക്കൽകൂടി നഗരത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട് അരാബ*വഴിയായി േപായി.
5കല്ദയരുെട ൈസന്യം അവെര പിന്തുടർന്ന,് െയരിേഹാ സമഭൂമിയിൽവച്ച്
സിെദക്കീയാവിേനാെടാപ്പം എത്തി,അവെന പിടിച്ച ; ഹമാത്ത് േദശത്തിെല
രിബ്ളയിൽ ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു; അവൻ അവന് വിധി കല്പിച്ച . 6 ബാേബൽരാജാവ്
രിബ്ളയിൽവച്ച് സിെദക്കീയാവിെന്റ പു്രതന്മാെര അവെന്റ കണ്മുമ്പിൽ
വച്ച െകാന്നു; െയഹൂദാകുലീനന്മാെര എല്ലാം ബാേബൽരാജാവ്
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 7 അവൻ സിെദക്കീയാവിെന്റ കണ്ണ് െപാട്ടിച്ച,്
അവെന ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന് ചങ്ങലയിൽ
ബന്ധിച്ച . 8 കല്ദയർ രാജഗൃഹവും ജനത്തിെന്റ വീടുകള ം തീവച്ച
ചുട്ട്, െയരൂശേലമിെന്റ മതിലുകൾ ഇടിച്ച കളഞ്ഞു. 9 നഗരത്തിൽ
േശഷിച്ച ജനെത്തയും തെന്റ പക്ഷം േചരുവാൻ ഓടിവന്നവെരയും
േശഷിച്ചിരുന്ന ജനെത്തയും അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ
ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. 10 ജനത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത
എളിയവെരഅകമ്പടി നായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ െയഹൂദാേദശത്തു

* 39. 4 അരാബേയാര ്ദ്ദാന ്താഴ്വര
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പാർപ്പിച്ച,് അവർക്ക് അന്ന് മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം നിലങ്ങള ം െകാടുത്തു.
11 യിെരമ്യാവിെനക്കുറിച്ച് ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാേനാട്: 12 “നീ അവെന വരുത്തി,
അവെന സംരക്ഷിക്കണം; അവേനാട് ഒരു േദാഷവും െചയ്യാെത
അവൻ നിേന്നാട് ആവശ്യെപ്പടുന്നെതല്ലാം െചയ്തുെകാടുക്കുക”
എന്നു കല്പിച്ചിരുന്നു. 13 അങ്ങെന അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-
അദാനും െനബൂശസ്ബാനും രബ-്സാരീസും േനർഗ്ഗൽ-ശേരസരും
രബ-്മാഗും ബാേബൽരാജാവിെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാരുംകൂടി ആളയച്ച,്
14 യിെരമ്യാവിെന കാവൽപ്പ രമുറ്റത്തുനിന്നു വരുത്തി അവെന വീട്ടിേലക്ക്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന് ശാഫാെന്റ മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ
മകനായ െഗദല്യാവിെന ഏല്പിച്ച ; അങ്ങെന അവൻ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
താമസിച്ച .

15 യിെരമ്യാവ് കാവൽപുരമുറ്റത്ത് തടവിലാക്കെപ്പട്ടിരുന്ന കാലത്ത്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് അവനുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 16 “നീ െചന്ന്
കൂശ്യനായ ഏെബദ്-േമെലക്കിേനാടു പറേയണ്ടത:് “യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ എെന്റ വചനങ്ങൾഈ നഗരത്തിേന്മൽ നന്മയ്ക്കല്ല, തിന്മയ്ക്കായി
നിവർത്തിക്കും; അന്ന് നിെന്റ കണ്മുമ്പിൽ അവ നിവൃത്തിയാകും. 17അന്ന്
ഞാൻ നിെന്ന വിടുവിക്കും; നീ ഭയെപ്പടുന്ന മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ നീ
ഏല്പിക്കെപ്പടുകയുമില്ല”എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 18 “ഞാൻ നിെന്ന
വിടുവിക്കും; നീ വാളാൽ വീഴുകയില്ല; നിെന്റ ജീവൻ നിനക്ക് െകാള്ള
കിട്ടിയതുേപാെല ഇരിക്കും; നീ എന്നിൽ ആ്രശയിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

40
1 അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ യിെരമ്യാവിെന
രാമയിൽനിന്നു വിട്ടയച്ച േശഷം അവന് യേഹാവയിങ്കൽ നിന്നുണ്ടായ
അരുളപ്പാട:് ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായവരായ
െയരൂശേലമിെലയും െയഹൂദയിെലയും സകലബദ്ധന്മാരുെടയും
കൂട്ടത്തിൽ അവെനയും ചങ്ങലെകാണ്ടു ബന്ധിച്ചിരുന്നു. 2 എന്നാൽ
അകമ്പടിനായകൻ യിെരമ്യാവിെന വരുത്തി അവേനാട് പറഞ്ഞത്:
“നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഈ സ്ഥലെത്തക്കുറിച്ച് ഈ അനർത്ഥം
അരുളിെച്ചയ്തു. 3 അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല യേഹാവ വരുത്തി,
നിവർത്തിച്ച മിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ യേഹാവേയാടു പാപംെചയ്ത്
അവിടുെത്ത വാക്കു േകൾക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക്
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 ഇേപ്പാൾ, ഇതാ, ഞാൻ ഇന്ന് നിെന്റ ൈകേമലുള്ള
ചങ്ങല അഴിച്ച,് നിെന്ന വിട്ടയക്കുന്നു; എേന്നാട് കൂടി ബാേബലിൽ
വരുവാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ വരുക; ഞാൻ നിെന്ന സംരക്ഷിക്കും;
എേന്നാടുകൂടി ബാേബലിൽ വരുവാൻ ഇഷ്ടമിെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട;
ഇതാ, േദശെമല്ലാം നിെന്റ മുമ്പാെക ഇരിക്കുന്നു; നിനക്ക് ഇഷ്ടവും
േയാഗ്യവുമായി േതാന്നുന്നസ്ഥലേത്തക്ക് െപായ്െക്കാള്ള ക”. 5യിെരമ്യാവ്
തെന്ന വിട്ട േപാകുംമുമ്പ് അവൻ പിെന്നയും: “ബാേബൽരാജാവ്
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ശാഫാെന്റ മകനായ
അഹീക്കാമിെന്റ മകൻെഗദല്യാവിെന്റഅടുക്കൽനീ െചന്ന്അവേനാടുകൂടി
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ജനത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ വസിക്കുക; അെല്ലങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള
സ്ഥലേത്തക്ക് െപായ്െക്കാള്ള ക” എന്നു പറഞ്ഞ് അകമ്പടിനായകൻ
വഴിെച്ചലവും സമ്മാനവും െകാടുത്ത് അവെന യാ്രത അയച്ച . 6അങ്ങെന
യിെരമ്യാവ് മിസ്പയിൽഅഹീക്കാമിെന്റമകനായെഗദല്യാവിെന്റഅടുക്കൽ
െചന്ന,് അവേനാടുകൂടി േദശത്തു േശഷിച്ചിരുന്ന ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
താമസിച്ച .

7 ബാേബൽരാജാവ് അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാവിെന
േദശാധിപതിയാക്കിെയന്നും ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകാത്ത
േദശത്തിെല എളിയവരായ പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും
ൈപതങ്ങെളയും അവെന ഏല്പിച്ച എന്നും നാട്ടിൻപുറത്തുണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാ പടത്തലവന്മാരും അവരുെട ആള കള ം േകട്ടേപ്പാൾ, 8 അവർ
മിസ്പയിൽ െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ
യിശ്മാേയൽ, കാേരഹിെന്റ പു്രതന്മാരായ േയാഹാനാനും േയാനാഥാനും,
തൻഹൂെമത്തിെന്റ പു്രതനായ െസരായാവും െനേട്ടാഫാഥ്യനായ
എഫായിയുെട പു്രതന്മാർ, മയഖാഥ്യെന്റ മകനായ െയസന്യാവ്
എന്നിവരും അവരുെട ആള കള ം തെന്ന. 9 ശാഫാെന്റ മകനായ
അഹീക്കാമിെന്റ മകൻ െഗദല്യാവ് അവേരാടും അവരുെട ആള കേളാടും
സത്യംെചയ്തു പറഞ്ഞത്: “നിങ്ങൾ കല്ദയെര േസവിക്കുവാൻ
ഭയെപ്പടരുത;് േദശത്തു വസിച്ച് ബാേബൽരാജാവിെന േസവിക്കുവിൻ;
എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്മയായിരിക്കും; 10 ഞാൻ നമ്മുെട അടുക്കൽ
വരുന്ന കല്ദയരുെട മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ഉത്തരവാദിയായി,
മിസ്പയിൽ വസിക്കും; നിങ്ങൾ വീഞ്ഞും പഴവും എണ്ണയും േശഖരിച്ച്,
പാ്രതങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ച,് നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കിയ പട്ടണങ്ങളിൽ
താമസിച്ച െകാള്ള വിൻ. 11അങ്ങെനതെന്ന േമാവാബിലും അേമ്മാന്യരുെട
ഇടയിലുംഏേദാമിലും മറ്റ േദശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നഎല്ലാ െയഹൂദന്മാരും
ബാേബൽരാജാവ് െയഹൂദയിൽ ഒരു േശഷിപ്പിെന വച്ചിട്ട െണ്ടന്നും
ശാഫാെന്റ മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ മകൻ െഗദല്യാവിെന അവർക്ക്
അധിപതിയാക്കിയിട്ട െണ്ടന്നും േകട്ടേപ്പാൾ, 12സകലെയഹൂദന്മാരും അവർ
ചിതറിേപ്പായിരുന്ന സകലസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും മടങ്ങി െയഹൂദാേദശത്ത്
െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കൽ മിസ്പയിൽ വന്ന് വീഞ്ഞും പഴവും
അനവധിയായി േശഖരിച്ച . 13 എന്നാൽ കാേരഹിെന്റ മകനായ
േയാഹാനാനും നാട്ടിൻപുറത്തു പാർത്തിരുന്ന എല്ലാ പടത്തലവന്മാരും
മിസ്പയിൽ െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട:് 14 നിെന്ന
െകാന്നുകളേയണ്ടതിന്അേമ്മാന്യരുെട രാജാവായബാലീസ് െനഥന്യാവിെന്റ
മകനായ യിശ്മാേയലിെന അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ അറിയുന്നുേവാ”
എന്ന് േചാദിച്ച ; അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാവ് അവരുെട
വാക്കു വിശ്വസിച്ചില്ല. 15 പിെന്ന കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാൻ
മിസ്പയിൽവച്ച് െഗദല്യാവിേനാട് രഹസ്യമായി സംസാരിച്ച : “ഞാൻ
െചന്ന് ആരും അറിയാെത െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ യിശ്മാേയലിെന
െകാന്നുകളയെട്ട; നിെന്റ അടുക്കൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ െയഹൂദന്മാരും
ചിതറിേപ്പാകുവാനും െയഹൂദയിൽ േശഷിച്ചവർ നശിച്ച േപാകുവാനും
തക്കവണ്ണംഅവൻനിെന്നെകാല്ല ന്നത്എന്തിന”്എന്ന്പറഞ്ഞു. 16എന്നാൽ
അഹീക്കാമിെന്റ മകൻ െഗദല്യാവ് കാേരഹിെന്റ മകൻ േയാഹാനാേനാട:് “നീ
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ഈകാര്യം െചയ്യരുത;് നീ യിശ്മാേയലിെനക്കുറിച്ച് വ്യാജം പറയുന്നു”എന്ന്
പറഞ്ഞു.

41
1 എന്നാൽ ഏഴാം മാസത്തിൽ രാജവംശജനും രാജാവിെന്റ
മഹത്തുക്കളിൽ ഒരുവനുമായി എലീശാമയുെട മകനായ െനഥന്യാവിെന്റ
മകൻ യിശ്മാേയൽ പത്ത് ആള കള മായി മിസ്പയിൽ അഹീക്കാമിെന്റ
മകനായ െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; അവിെട മിസ്പയിൽവച്ച്
അവർ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച . 2 െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മാേയലും
കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന പത്ത് ആള കള ം എഴുേന്നറ്റ,് ബാേബൽരാജാവ്
േദശാധിപതിയാക്കിയിരുന്ന ശാഫാെന്റ മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാവിെന വാൾെകാണ്ട് െവട്ടിെക്കാന്നു. 3 മിസ്പയിൽ െഗദല്യാവിെന്റ
അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ െയഹൂദന്മാെരയും, അവിെടക്കണ്ട
കല്ദയപടയാളികെളയും യിശ്മാേയൽ െകാന്നുകളഞ്ഞു. 4 െഗദല്യാവിെന
െകാന്നതിെന്റ രണ്ടാംദിവസം,അത് ആരും അറിയാതിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന,
5 െശേഖമിൽനിന്നും ശീേലാവിൽനിന്നും ശമര്യയിൽനിന്നും എണ്പത്
പുരുഷന്മാർ താടി വടിച്ച ം വസ്്രതം കീറിയും സ്വയം മുറിേവല്പിച്ച ംെകാണ്ട്
വഴിപാടും കുന്തുരുക്കവുമായി യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക്
േപാകുന്നവഴി അവിെട എത്തി. 6 െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മാേയൽ
മിസ്പയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട,് കരഞ്ഞുംെകാണ്ട് അവെര എതിേരറ്റ െചന്നു;
അവെര കണ്ടേപ്പാൾ അവൻ അവേരാട:് “അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാവിെന്റഅടുക്കൽവരുവിൻ”എന്ന് പറഞ്ഞു. 7അവർപട്ടണത്തിെന്റ
നടുവിൽ എത്തിയേപ്പാൾ െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ യിശ്മാേയലും
കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ആള കള ം അവെര െകാന്ന് ഒരു കുഴിയിൽ
ഇട്ട കളഞ്ഞു. 8 എന്നാൽ അവരിൽ പത്തുേപർ യിശ്മാേയലിേനാട്:
“ഞങ്ങെളെകാല്ലരുേത;വയലിൽേഗാതമ്പ്,യവം,എണ്ണ, േതൻഎന്നിവയുെട
േശഖരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒളിച്ച വച്ചിട്ട ണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ട്
അവൻ സമ്മതിച്ച് അവെര അവരുെട സേഹാദരന്മാേരാടുകൂടി
െകാല്ലാെതയിരുന്നു. 9യിശ്മാേയൽ െഗദല്യാവിെനയും കൂെടയുള്ളവെരയും
െകാന്ന് ശവങ്ങൾ എല്ലാം ഇട്ട കളഞ്ഞ കുഴി, ആസാ രാജാവ്
യി്രസാേയൽ രാജാവായ ബെയശനിമിത്തം ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു;
െനഥന്യാവിെന്റമകനായയിശ്മാേയൽഅത്മൃതേദഹങ്ങൾെകാണ്ട്നിറച്ച .
10 പിെന്ന യിശ്മാേയൽ മിസ്പയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനശിഷ്ടെത്തയും
രാജകുമാരികെളയും, അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ
അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാവിെന്റ ചുമതലയിൽ ഏല്പിച്ചവരായി
മിസ്പയിൽ േശഷിച്ചിരുന്നസകലജനെത്തയും ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപായി;
െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മാേയൽ അവെര ബദ്ധരാക്കി അേമ്മാന്യരുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപാകുവാൻ യാ്രത പുറെപ്പട്ട . 11 െനഥന്യാവിെന്റ
മകൻ യിശ്മാേയൽ െചയ്ത േദാഷം എല്ലാം കാേരഹിെന്റ മകനായ
േയാഹാനാനും കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന പടത്തലവന്മാരും േകട്ടേപ്പാൾ
12അവർ സകലപുരുഷന്മാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ
യിശ്മാേയലിേനാടു യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ െചന്നു; ഗിെബേയാനിെല വലിയ
കുളക്കരയിൽ വച്ച് അവെന കെണ്ടത്തി. 13 യിശ്മാേയലിേനാടു കൂടി
ഉണ്ടായിരുന്ന ജനെമല്ലാം കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാെനയും
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കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പടത്തലവന്മാെരയും കണ്ടേപ്പാൾ സേന്താഷിച്ച .
14 യിശ്മാേയൽ മിസ്പയിൽനിന്ന് ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപായിരുന്ന
സർവ്വജനവും തിരിഞ്ഞ്, കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. 15 െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മാേയേലാ എട്ട്
ആള കള മായി േയാഹാനാെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ട് അേമ്മാന്യരുെട
അടുക്കൽ െപായ്ക്കളഞ്ഞു. 16 െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മാേയൽ
അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാവിെന െകാന്നതിനുേശഷം, അവെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാനും കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാ പടത്തലവന്മാരും യിശ്മാേയലിെന്റ പക്കൽ നിന്നു വിടുവിച്ച
ജനശിഷ്ടെത്തയും, ഗിെബേയാനിൽനിന്ന് തിരിെക െകാണ്ടുവന്ന
പടയാളികെളയും സ്്രതീകെളയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും ഷണ്ഡന്മാെരയും
കൂട്ടിെകാണ്ട് അവർ മിസ്പയിൽനിന്ന് 17 കല്ദയെര ഭയന്ന് ഈജിപ്റ്റിൽ
േപാകുവാൻ യാ്രത പുറെപ്പട്ട് േബത്ത-്േലേഹമിനു സമീപത്തുള്ള േഗരൂത്ത-്
കിംഹാമിൽ െചന്നു താമസിച്ച . 18ബാേബൽരാജാവ് േദശാധിപതിയാക്കിയ
അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാവിെന െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ
യിശ്മാേയൽെകാന്നത് നിമിത്തമാണ്അവർകല്ദയെര ഭയന്നത.്

42
1 അനന്തരം എല്ലാ പടത്തലവന്മാരും കാേരഹിെന്റ മകനായ
േയാഹാനാനും േഹാശയ്യാവിെന്റ മകനായ െയസന്യാവും ആബാലവൃദ്ധം
ജനങ്ങള ം അടുത്തുവന്ന് യിെരമ്യാ്രപവാചകേനാട:് 2 “നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ, ഞങ്ങൾ നടേക്കണ്ട വഴിയും ഞങ്ങൾ െചേയ്യണ്ട
കാര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ച തേരണ്ടതിന് േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന
ഈ സകലജനവുമായ ഈ ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു ്രപാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള ഞങ്ങള െട അേപക്ഷ
അംഗീകരിക്കണേമ. 3 അസംഖ്യജനമായിരുന്ന ഞങ്ങളിൽ അല്പംേപർ
മാ്രതേമ േശഷിക്കുന്നുള്ള എന്ന് നീ സ്വന്തകണ്ണാൽ കാണുന്നുവേല്ലാ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 4യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ അവേരാട്: “ഞാൻ നിങ്ങള െട അേപക്ഷ
അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവേയാടു ്രപാർത്ഥിക്കും; യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി
നൽകുന്നെതല്ലാംഞാൻനിങ്ങെളഅറിയിക്കും;ഒന്നും മറച്ച വയ്ക്കുകയില്ല”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 അവർ യിെരമ്യാവിേനാട:് “നീ മുഖാന്തരം നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഞങ്ങേളാട് അരുളിെച്ചയ്യന്നെതാെക്കയും
ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാെത ഇരുന്നാൽ, യേഹാവ നമ്മുെട മദ്ധ്യത്തിൽ
സത്യവും വിശ്വസ്തതയുമുള്ള സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട. 6 ഞങ്ങൾ
നിെന്ന പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു
േകട്ടനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്കു നന്മ വേരണ്ടതിന് നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്കു ഗുണമായാലും േദാഷമായാലും ഞങ്ങൾ
േകട്ടനുസരിക്കും”എന്ന് പറഞ്ഞു.

7 പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം യിെരമ്യാവിന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 8അവൻ കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാെനയും
കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പടത്തലവന്മാെരയും ആബാലവൃദ്ധം
സകലജനെത്തയും വിളിച്ച് അവേരാടു പറഞ്ഞത്: 9 നിങ്ങള െട അേപക്ഷ
േബാധിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എെന്ന പറഞ്ഞയച്ച യി്രസാേയലിെന്റ
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ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 10 “നിങ്ങൾ ഈ
േദശത്തുതെന്ന വസിക്കുെമങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങെള െപാളിച്ച കളയാെത
പണിയുകയും നിങ്ങെള പറിച്ച കളയാെത നടുകയും െചയ്യ ം; നിങ്ങൾക്ക്
വരുത്തിയ അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച് ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു. 11 നിങ്ങൾ
ഭയെപ്പടുന്ന ബാേബൽരാജാവിെന ഭയെപ്പടണ്ടാ; നിങ്ങെള രക്ഷിക്കുവാനും
അവെന്റൈകയിൽനിന്ന്നിങ്ങെളവിടുവിക്കുവാനുംഞാൻനിങ്ങേളാടുകൂടി
ഉള്ളതുെകാണ്ട് അവെന ഭയെപ്പടണ്ടാ” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
12 അവന് നിങ്ങേളാട് കരുണ േതാന്നുവാനും നിങ്ങെള നിങ്ങള െട
േദശേത്തക്ക്മടക്കിഅയയ്ക്കുവാനുംതക്കവിധംഞാൻനിങ്ങേളാട്കരുണ
കാണിക്കും. 13 എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
വാക്ക് അനുസരിക്കാെത ‘ഞങ്ങൾ ഈ േദശത്തു വസിക്കുകയില്ല;
14 യുദ്ധം കാണുവാനില്ലാത്തതും കാഹളനാദം േകൾക്കുവാനില്ലാത്തതും
ആഹാരത്തിനു മുട്ടില്ലാത്തതുമായ, ഈജിപ്റ്റിൽ െചന്നു വസിക്കും’ എന്ന്
പറയുന്നുഎങ്കിൽ - േശഷിക്കുന്നെയഹൂദാജനേമ, 15ഇേപ്പാൾയേഹാവയുെട
വചനം േകൾക്കുവിൻ! യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിേലക്ക്
േപാകുവാൻ മനസ്സ വച്ച് അവിെട െചന്നു വസിക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു
എങ്കിൽ - 16നിങ്ങൾ േപടിക്കുന്ന വാൾഅവിെടഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് നിങ്ങെള
പിടിക്കും; നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടുന്നക്ഷാമംഅവിെടഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് നിങ്ങെള
ബാധിക്കും; അവിെടവച്ച് നിങ്ങൾ മരിക്കും. 17 ഈജിപ്റ്റിൽ െചന്നു
താമസിേക്കണ്ടതിന് അവിെട േപാകുവാൻ മനസ്സ വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും
വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കും; ഞാൻ
അവർക്ക് വരുത്തുന്ന അനർത്ഥത്തിൽ അകെപ്പടാെത അവരിൽ ആരും
േശഷിക്കുകേയാ രക്ഷെപടുകേയാ െചയ്യ കയില്ല”. 18 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“എെന്റ േകാപവും േ്രകാധവും െയരൂശേലംനിവാസികള െട േമൽ
െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന, നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽ െചല്ല േമ്പാൾ
എെന്റേ്രകാധംനിങ്ങള െടേമലും െചാരിയും;നിങ്ങൾആണയ്ക്കുംഭീതിക്കും
ശാപത്തിനും നിന്ദയ്ക്കും വിഷയമായിത്തീരും; ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഇനി
കാണുകയുമില്ല. 19 “െയഹൂദയിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവേര, നിങ്ങൾഈജിപ്റ്റിൽ
േപാകരുത”് എന്ന് യേഹാവ കല്പിക്കുന്നു; ഞാൻ അത് ഇന്ന് നിങ്ങേളാടു
സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ”. 20 “നീ
ഞങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവേയാട്ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കണം;
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ കല്പിക്കുന്നെതല്ലാം നീ ഞങ്ങേളാട്
അറിയിക്കണം; ഞങ്ങൾ അതുേപാെല െചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ
എെന്നനിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവയുെടഅടുക്കൽഅയച്ച . 21ഞാൻ
ഇന്ന് അത് നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുകയും െചയ്തു; നിങ്ങേളാ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്ക,്ഞാൻ മുഖാന്തരം അവിടുന്ന് നിങ്ങേളാട്
അറിയിച്ച കാര്യം ഒന്നും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല; ഇതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന
ചതിച്ചിരിക്കുന്നു. 22 അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ െചന്നുപാർക്കുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് നിങ്ങൾ വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കുംഎന്ന്അറിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ”.
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43
1 യിെരമ്യാവ് സകലജനേത്താടും അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
അവെന അവരുെട അടുക്കൽ അയച്ച പറയിച്ച ഈ സകലവചനങ്ങള ം,
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട സകലവചനങ്ങള ം തെന്ന, പറഞ്ഞു
തീർന്നേശഷം 2 േഹാശയ്യാവിെന്റ മകനായ അസര്യാവും കാേരഹിെന്റ
മകനായ േയാഹാനാനും അഹങ്കാരികളായ സകലപുരുഷന്മാരും
യിെരമ്യാവിേനാട:് നീവ്യാജംപറയുന്നു; ‘ഈജിപ്റ്റിൽെചന്നുപാർേക്കണ്ടതിന്
അവിെട േപാകരുെതന്നു’ പറയുവാൻ ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്ന അയച്ചിട്ടില്ല. 3 കല്ദയർ ഞങ്ങെള െകാന്നുകളേയണ്ടതിനും
ഞങ്ങെള ബദ്ധരാക്കി ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിനും
ഞങ്ങെള അവരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുവാൻ േനര്യാവിെന്റ മകനായ
ബാരൂക്ക് നിെന്ന ഞങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 അങ്ങെന കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാനും
എല്ലാ പടത്തലവന്മാരും സകലജനവും െയഹൂദാേദശത്തു വസിക്കണം
എന്നുള്ള യേഹാവയുെട വാക്ക് അനുസരിച്ചില്ല. 5സകലജാതികള െടയും
ഇടയിൽ ചിതറിേപ്പായിട്ട് െയഹൂദാേദശത്തു വസിേക്കണ്ടതിനു മടങ്ങിവന്ന
മുഴുവൻ െയഹൂദാശിഷ്ടെത്തയും 6 പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും
ൈപതങ്ങെളയും രാജകുമാരികെളയും അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-
അദാൻ ശാഫാെന്റ മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാവിെന
ഏല്പിച്ചിരുന്ന എല്ലാവെരയും യിെരമ്യാ്രപവാചകെനയും േനര്യാവിെന്റ
മകനായ ബാരൂക്കിെനയും കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാനും എല്ലാ
പടത്തലവന്മാരും കൂട്ടിെക്കാണ്ട,് 7യേഹാവയുെട വാക്ക് അനുസരിക്കാെത
ഈജിപ്റ്റിൽ െചന്ന് തഹ്പേനസ് വെര എത്തി. 8 തഹ്പേനസിൽവച്ച്
യിെരമ്യാവിനു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 9 “നീ
വലിയ കല്ല കൾ എടുത്ത് െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ കാൺെക തഹ്പേനസിൽ
ഫറേവാെന്റ അരമനയുെട പടിക്കലുള്ള കളത്തിെല കളിമണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട്
അവേരാടു പറേയണ്ടത:് 10 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ എെന്റ ദാസനായ
െനബൂഖദ്േനസർഎന്നബാേബൽരാജാവിെനവരുത്തിഞാൻകുഴിച്ചിട്ടഈ
കല്ല കളിേന്മൽ അവെന്റ സിംഹാസനം വയ്ക്കും; അവൻ അവയുെടേമൽ
തെന്റ മണിപ്പന്തൽ നിവർത്തും. 11അവൻ അന്ന് ഈജിപ്റ്റ് ജയിച്ചടക്കി
മരണത്തിനുള്ളവെര മരണത്തിനും ്രപവാസത്തിനുള്ളവെര ്രപവാസത്തിനും
വാളിനുള്ളവെര വാളിനും ഏല്പിക്കും. 12ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെല േദവന്മാരുെട
േക്ഷ്രതങ്ങൾക്കു തീ വയ്ക്കും; അവെയ ചുട്ട കളഞ്ഞേശഷം അവൻ
അവെര ്രപവാസത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകും; ഒരിടയൻ തെന്റ പുതപ്പ്
െചള്ളിെന നീക്കി വൃത്തിയാക്കുന്നതുേപാെല *അവൻഈജിപ്റ്റ് േദശെത്ത
പുതയ്ക്കുകയും അവിെടനിന്നു സമാധാനേത്താെട പുറെപ്പട്ട േപാകുകയും
െചയ്യ ം. 13അവൻഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത് േബത്ത-്േശെമശിെല വി്രഗഹങ്ങെള
തകർത്ത്ഈജിപ്റ്റിെല േദവന്മാരുെട േക്ഷ്രതങ്ങൾതീവച്ച് ചുട്ട കളയും.

44
1 ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത് മിഗ്േദാലിലും തഹ്പേനസിലും േനാഫിലും
പേ്രതാസ് േദശത്തും വസിക്കുന്ന സകലെയഹൂദന്മാെരയും കുറിച്ച്

* 43. 12 ഒരിടയൻതെന്റപുതപ്പ് െചള്ളിെനനീക്കിവൃത്തിയാക്കുന്നതുേപാെലഒരിടയൻതെന്റപുതപ്പ്
പുതയ്ക്കുന്നതു േപാെല
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യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ അരുളപ്പാട് എെന്തന്നാൽ: 2 “യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ െയരൂശേലമിേന്മലും സകല െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിേന്മലും
വരുത്തിയിരിക്കുന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ;
അവ ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു; ആരും അവയിൽ വസിക്കുന്നതുമില്ല.
3 അവേരാ നിങ്ങേളാ നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാേരാ അറിയാത്ത
അന്യേദവന്മാർക്കു ധൂപം കാട്ട കയും, അവെയ േസവിക്കുകയും െചയ്ത
േദാഷംനിമിത്തം എെന്ന േകാപിപ്പിച്ചതിനാലാണ് അങ്ങെന സംഭവിച്ചത.്
4 ഞാൻ ഇടവിടാെത ്രപവാചകന്മാരായ എെന്റ ദാസന്മാെര നിങ്ങള െട
അടുക്കൽഅയച്ച്: “ഞാൻ െവറുക്കുന്നഈേമ്ലച്ഛകാര്യം നിങ്ങൾ െചയ്യരുത്
എന്ന് പറയിച്ച . 5എന്നാൽ അവർ അന്യേദവന്മാർക്കു ധൂപംകാട്ട ക എന്ന
അവരുെട േദാഷം വിട്ട തിരിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ്രശദ്ധിക്കുകേയാ െചവി
ചായിക്കുകേയാ െചയ്യാെത ഇരുന്നു. 6അതുെകാണ്ട് എെന്റ േ്രകാധവും
േകാപവും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും െയരൂശേലം വീഥികളിലും െചാരിഞ്ഞു;
അവഇന്ന്ശൂന്യവും നാശവുമായിരിക്കുന്നു”. 7 “ആകയാൽയി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾക്ക് േശഷിപ്പായി ആരും ഇല്ലാതാകുംവണ്ണം
െയഹൂദയുെട മദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് പുരുഷെനയും സ്്രതീെയയും
ൈപതലിെനയും മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിെനയും േഛദിച്ച കളേയണ്ടതിന്
8 നിങ്ങൾ വന്നുപാർക്കുന്ന ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് അന്യേദവന്മാർക്കു
ധൂപം കാണിച്ച് നിങ്ങള െട ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾെകാണ്ട് എെന്ന
േകാപിപ്പിച്ച് നിങ്ങെളത്തെന്ന േഛദിച്ച കളഞ്ഞ് സകലഭൂജാതികള െടയും
ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ശാപവും നിന്ദയും ആയിത്തീേരണ്ടതിന് നിങ്ങള െട
്രപാണഹാനിക്കായി ഈ മഹാേദാഷം െചയ്യന്നെതന്ത?് 9 െയഹൂദാ
േദശത്തും െയരൂശേലമിെന്റ വീഥികളിലും നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ െചയ്ത
േദാഷങ്ങള ം െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ െചയ്ത േദാഷങ്ങള ം അവരുെട
ഭാര്യമാർ െചയ്ത േദാഷങ്ങള ം നിങ്ങൾ െചയ്ത േദാഷങ്ങള ം നിങ്ങള െട
ഭാര്യമാർ െചയ്ത േദാഷങ്ങള ം നിങ്ങൾ മറന്നുേപാേയാ? 10 അവർ
ഇന്നുവെരയും അവെരത്തെന്ന താഴ്ത്തിയില്ല; അവർ ഭയെപ്പടുകേയാ
ഞാൻ നിങ്ങള െടയും നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെടയും മുമ്പിൽ വച്ച
ന്യായ്രപമാണവും ചട്ടങ്ങള ം അനുസരിച്ച നടക്കുകേയാ െചയ്തതുമില്ല”.
11 അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ അനർത്ഥത്തിനായി, െയഹൂദെയ
മുഴുവനും േഛദിച്ച കളയുവാനായി തെന്ന, എെന്റ മുഖം നിങ്ങൾക്ക്
എതിരായി വയ്ക്കുന്നു. 12ഈജിപ്റ്റിൽ െചന്നു വസിക്കുവാൻ അവിെട
േപാേകണ്ടതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന െയഹൂദാശിഷ്ടെത്തഞാൻപിടിക്കും;
അവെരല്ലാവരും നശിച്ച േപാകും;ഈജിപ്റ്റിൽഅവർവീഴും;വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും അവർ നശിച്ച േപാകും; അവർ ആബാലവൃദ്ധം
വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും മരിക്കും; അവർ ആണയ്ക്കും
ഭീതിക്കും ശാപത്തിനും നിന്ദയ്ക്കും വിഷയമായിത്തീരും. 13 ഞാൻ
െയരൂശേലമിെന സന്ദർശിച്ചതുേപാെല ഈജിപ്റ്റിൽ വസിക്കുന്നവെരയും
വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും സന്ദർശിക്കും.
14ഈജിപ്റ്റിൽ വന്നു വസിക്കുന്ന െയഹൂദാശിഷ്ടത്തിൽ ആരും അവർക്ക്
മടങ്ങിെച്ചന്നു പാർക്കുവാൻ ആ്രഗഹമുള്ള െയഹൂദാേദശേത്തക്ക്
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മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ തക്കവണ്ണം രക്ഷെപടുകയില്ല, േശഷിക്കുകയുമില്ല;
രക്ഷെപട്ട േപാകുന്ന ചിലരല്ലാെതആരും മടങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല”. 15അതിന്
അവരുെട ഭാര്യമാർ അന്യേദവന്മാർക്കു ധൂപം കാട്ടിയിട്ട െണ്ടന്ന് അറിഞ്ഞ
സകലപുരുഷന്മാരും മഹാസംഘമായി അരികിൽ നിന്ന സകലസ്്രതീകള ം
ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത് പേ്രതാസിൽ താമസിച്ച സകലജനവും യിെരമ്യാവിേനാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് 16 “നീ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനം സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നിെന്ന കൂട്ടാക്കുകയില്ല.
17 ആകാശരാജ്ഞിക്കു ധൂപം കാട്ട വാനും അവൾക്കു പാനീയബലി
പകരുവാനും ഞങ്ങൾ േനർന്നിരിക്കുന്ന േനർച്ച ഒെക്കയും ഞങ്ങൾ
നിവർത്തിക്കും; ഞങ്ങള ം ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും െയരൂശേലം വീഥികളിലും
െചയ്തതുേപാെല തെന്ന; അന്ന് ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടുേവാളം ആഹാരവും
സുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരു അനർത്ഥവും േനരിട്ടിരുന്നില്ല. 18 എന്നാൽ
ഞങ്ങൾആകാശരാജ്ഞിക്കു ധൂപം കാട്ട ന്നതും പാനീയബലി പകരുന്നതും
നിർത്തിയ നാൾമുതൽ ഞങ്ങൾക്കു എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടായി; ഞങ്ങൾ
വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും നശിക്കുന്നു. 19 ആകാശരാജ്ഞിക്കു
ധൂപം കാട്ട കയും പാനീയബലി പകരുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ, ഞങ്ങൾ
അവള െട രൂപത്തിൽ അട ഉണ്ടാക്കുന്നതും അവൾക്കു പാനീയബലി
പകരുന്നതും ഞങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാെര കൂടാെതേയാ?” 20അേപ്പാൾ
യിെരമ്യാവ് സകലജനേത്താടും, പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള മായി തേന്നാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞ സകലജനേത്താടും തെന്ന, പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
21 “െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും െയരൂശേലമിെന്റ വീഥികളിലും നിങ്ങള ം
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും േദശത്തുള്ള
ജനവും ധൂപംകാട്ടിയത് യേഹാവ ഓർത്തില്ലേയാ? അവിടുെത്ത മനസ്സിൽ
അെതാെക്കയും വന്നില്ലേയാ? 22 നിങ്ങള െട ദുഷ്്രപവൃത്തികൾനിമിത്തവും
നിങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ച േമ്ലച്ഛതനിമിത്തവും യേഹാവയ്ക്കു സഹിക്കുവാൻ
കഴിയാെതയായി; അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട േദശം ഇന്ന് നിവാസികൾ
ഇല്ലാെതശൂന്യവും ഭീതിവിഷയവുംശാപേഹതുവുംആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
23 നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട വാക്ക് അനുസരിക്കാെതയും അവിടുെത്ത
ന്യായ്രപമാണവും ചട്ടങ്ങള ം സാക്ഷ്യങ്ങള ം ്രപമാണിച്ച നടക്കാെതയും
ധൂപം കാട്ടി യേഹാവേയാടു പാപം െചയ്തിരിക്കുകയാൽ, ഇന്ന് ഈ
അനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 24 പിെന്നയും യിെരമ്യാവ്
സകലജനേത്താടും സകലസ്്രതീകേളാടും പറഞ്ഞത:് “ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത്
ആയിരിക്കുന്ന െയഹൂദന്മാരായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുവിൻ! 25 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ആകാശരാജ്ഞിക്കു ധൂപം കാട്ട വാനും
പാനീയബലി പകരുവാനും േനർന്നിരിക്കുന്ന േനർച്ചകൾ ഞങ്ങൾ
നിവർത്തിക്കും” എന്നു നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട ഭാര്യമാരും വായ്െകാണ്ടു
പറയുകയും ൈകെകാണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുകയും െചയ്തത് കണ്മുമ്പിൽ
ഇരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട േനർച്ചകൾ ഉറപ്പാക്കിെക്കാള്ള വിൻ! നിങ്ങള െട
േനർച്ചകൾ അനുഷ്ഠിച്ച െകാള്ള വിൻ! 26 അതുെകാണ്ട് ഈജിപ്റ്റിൽ
വസിക്കുന്ന സകലെയഹൂദജനേമ, യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ!
ഈജിപ്റ്റിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു െയഹൂദനും വായ്െകാണ്ട:് ‘യേഹാവയായ
കർത്താവാണ’ എന്നിങ്ങെന എെന്റ നാമം ഇനി ഉച്ചരിക്കുകയില്ല എന്നു
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ഞാൻ എെന്റ മഹത്തായ നാമം െചാല്ലി സത്യം െചയ്യന്നു” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 27ഞാൻഅവരുെട നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ല,തിന്മയ്ക്കായിട്ടേ്രത
ജാഗരിച്ചിരിക്കും; ഈജിപ്റ്റിെല എല്ലാ െയഹൂദന്മാരും വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും നശിച്ച േപാകും. 28 എന്നാൽ വാളിനു െതറ്റി ഒഴിയുന്ന
ഏതാനും േപർ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െയഹൂദാേദശേത്തക്കു മടങ്ങിവരും;
ഈജിപ്റ്റിൽ വന്നുപാർക്കുന്ന േശഷം െയഹൂദന്മാെരല്ലാം എെന്റ വചനേമാ
അവരുേടേതാഏത് നിവൃത്തിയായിഎന്നറിയും. 29എെന്റവചനംനിങ്ങള െട
തിന്മയ്ക്കായിട്ട് നിറേവറുെമന്ന് നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന് ഞാൻ ഈ
സ്ഥലത്തുവച്ച് നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കും എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടയാളം
ആകും”എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 30 “ഞാൻ െയഹൂദാ രാജാവായ
സിെദക്കീയാവിെന അവെന്റ ശ്രതുവും അവനു ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ
േനാക്കിയവനുമായ െനബൂഖദ്േനസർഎന്നബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാൻ-േഹാ്രഫെയയും
അവെന്റ ശ്രതുക്കള െട ൈകയിലും അവനു ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ
േനാക്കുന്നവരുെടൈകയിലുംഏല്പിക്കും”എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

45
1 േയാശീയാവിെന്റ മകനും െയഹൂദാരാജാവുമായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
വാഴ്ചയുെട നാലാം ആണ്ടിൽ, േനര്യാവിെന്റ മകനായ ബാരൂക്ക് ഈ
വചനങ്ങൾ യിെരമ്യാവിെന്റ വാെമാഴി്രപകാരം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയേപ്പാൾ യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ അവേനാട് പറഞ്ഞ വചനം
എെന്തന്നാൽ: 2 “ബാരൂേക്ക,നിേന്നാട് യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായയേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 3 ‘യേഹാവ എെന്റ േവദനേയാടു ദുഃഖം
കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു;എനിക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! ഞാൻഎെന്റഞരക്കംെകാണ്ടു
തളർന്നിരിക്കുന്നു; ഒരുആശ്വാസവും കാണുന്നില്ല’എന്ന് നീ പറയുന്നുവേല്ലാ.
4ഞാൻപണിതത്ഞാൻതെന്നഇടിച്ച കളയുന്നു;ഞാൻനട്ടത്ഞാൻതെന്ന
പറിച്ച കളയുന്നു; ഭൂമിയിൽ എങ്ങും അത് അങ്ങെന തെന്ന. 5എന്നാൽ നീ
നിനക്കായിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നുേവാ? ആ്രഗഹിക്കരുത;്
ഞാൻ സർവ്വജഡത്തിനും അനർത്ഥം വരുത്തും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് “എങ്കിലും നീ േപാകുന്ന എല്ലാസ്ഥലത്തും ഒരു െകാള്ളേപാെല
ഞാൻ നിെന്റ ജീവെന നിനക്ക് തരും എന്നിങ്ങെന നീ അവേനാട് പറയണം”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

46
1 ജനതകെളക്കുറിച്ച യിെരമ്യാ്രപവാചകനുണ്ടായ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 2 ഈജിപ്റ്റിെനക്കുറിച്ച ള്ളത:് െയഹൂദാ രാജാവായ
േയാശീയാവിെന്റ മകനായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ നാലാം ആണ്ടിൽ
്രഫാത്ത് നദീതീരെത്ത കർെക്കമീശിൽ വച്ച് ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ േതാല്പിച്ച കളഞ്ഞ ഫറേവാൻ-െനേഖാ എന്ന ഈജിപ്റ്റ്
രാജാവിെന്റ ൈസന്യെത്തക്കുറിച്ച ള്ളതു തെന്ന. 3 “പരിചയും പലകയും
ഒരുക്കി യുദ്ധത്തിന് അടുത്തുെകാള്ള വിൻ! 4 കുതിരേച്ചവകേര,
കുതിരകൾക്കു േകാപ്പിട്ട കയറുവിൻ! പടെത്താപ്പിയുമായി
അണിനിരക്കുവിൻ; കുന്തങ്ങൾ മിനുക്കി കവചങ്ങൾ ധരിക്കുവിൻ.
5അവർ ്രഭമിച്ച പിന്മാറിക്കാണുന്നെതന്ത?് അവരുെട വീരന്മാർ െവേട്ടറ്റ്
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തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത തിടുക്കത്തിൽ ഓടുന്നു! സർവ്വ്രതഭീതി” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 6 “േവഗതയുള്ളവൻ ഓടിേപ്പാകാതിരിക്കെട്ട;
വീരൻ രക്ഷെപടാതിരിക്കെട്ട; വടക്ക് ്രഫാത്ത് നദീതീരത്ത് അവർ
ഇടറിവീഴും. 7 നീലനദിേപാെല െപാങ്ങുകയും നദികളിെല െവള്ളംേപാെല
അലറിപ്പായുകയും െചയ്യ േന്നാരിവനാർ? 8 ഈജിപ്റ്റ് നീലനദിേപാെല
െപാങ്ങുകയും അതിെന്റ െവള്ളം നദികൾേപാെല അലറിപ്പായുകയും
‘ഞാൻ െപരുകി േദശെത്ത മൂടി നഗരെത്തയും അതിെല നിവാസികെളയും
നശിപ്പിക്കും’ എന്നു പറയുകയും െചയ്യന്നു. 9 കുതിരകേള, കുതിച്ച
ചാടുവിൻ; രഥങ്ങേള, ഇരച്ച കയറുവിൻ! വീരന്മാർ പുറെപ്പടെട്ട; പരിച
പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൂശ്യരും പൂത്യരും വിെല്ലടുത്തു കുലക്കുന്ന ലൂദ്യരും
കൂെട. 10ആ ദിവസം ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ് തെന്റ
ൈവരികേളാടു ്രപതികാരം െചയ്യന്ന ്രപതികാരദിവസം ആകുന്നു; വാൾ
േവണ്ടുേവാളം തിന്നുകയും അവരുെട രക്തം കുടിച്ച മദിക്കുകയും
െചയ്യ ം; വടക്ക് ്രഫാത്ത് നദീതീരത്ത് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവിന് ഒരു ഹനനയാഗമുണ്ടേല്ലാ. 11ഈജിപ്റ്റ്പു്രതിയായ കന്യേക!
ഗിെലയാദിൽെചന്ന്ൈതലംവാങ്ങുക;നീഅനവധിഔഷധങ്ങൾെവറുെത
്രപേയാഗിക്കുന്നു; നിനക്ക് േരാഗശാന്തി ഉണ്ടാകുകയില്ല. 12 ജനതകൾ
നിെന്റ ലജ്ജെയക്കുറിച്ച േകട്ടിരിക്കുന്നു; നിെന്റ നിലവിളി േദശത്തു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; വീരൻ വീരേനാട് ഏറ്റ മുട്ടി രണ്ടുേപരും ഒരുമിച്ച
വീണിരിക്കുന്നു!”.

13 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ ഈജിപ്റ്റിെന ജയിക്കുവാൻ
വരുന്നതിെനക്കുറിച്ച് യിെരമ്യാ്രപവാചകേനാട് യേഹാവ കല്പിച്ച അരുളപ്പാട.്
14 “ഈജിപ്റ്റിൽ ്രപസ്താവിച്ച് മിഗ്േദാലിൽ ്രപസിദ്ധമാക്കി, േനാഫിലും
തഹ്പേനസിലും േകൾപ്പിക്കുവിൻ! ‘അണിനിരന്ന് ഒരുങ്ങിനില്ക്കുക’
എന്ന് പറയുവിൻ! വാൾ നിെന്റ ചുറ്റ മുള്ളവെര നശിപ്പിച്ച കളയുന്നുവേല്ലാ.
15 നിെന്റ ബലവാന്മാർ വീണുകിടക്കുന്നെതന്ത?് യേഹാവ അവെര
തള്ളിയിട്ടതുെകാണ്ട് അവർക്ക് നില്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 16 അവൻ
പലെരയും ഇടറി വീഴുമാറാക്കി; ഒരുത്തൻ മെറ്റാരുത്തെന്റ മീെത
വീണു; “എഴുേന്നല്ക്കുവിൻ; നശിപ്പിക്കുന്ന വാളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നാം
സ്വജനത്തിെന്റ അടുക്കേലക്കും ജന്മേദശേത്തക്കും മടങ്ങിേപ്പാവുക”
എന്ന് അവർ പറയും. 17 ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാന്: ‘വിനാശം’
എന്നും ‘സമയം െതറ്റി വരുന്നവൻ’ എന്നും േപര് പറയുവിൻ!
18 എന്നാണ, പർവ്വതങ്ങളിൽവച്ച് താേബാർേപാെലയും കടലിനരികിലുള്ള
കർേമ്മൽേപാെലയും നിശ്ചയമായിട്ട് അവൻ വരും” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ എന്നു നാമമുള്ള രാജാവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 19 ഈജിപ്റ്റിൽ
വസിക്കുന്ന പു്രതീ, ്രപവാസത്തിനു േപാകുവാൻ ഒരുങ്ങുക; േനാഫ്
നിവാസികളില്ലാെത ശൂന്യമായി െവന്തുേപാകും. 20 ഈജിപ്റ്റ് ഏറ്റവും
അഴകുള്ള പശുക്കിടാവാകുന്നു;എന്നാൽ വടക്കുനിന്ന്ഈച്ചേപാെല നാശം
അതിേന്മൽ വരുന്നു. 21അതിെന്റ കൂലിപ്പടയാളികൾഅതിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ
െകാഴുപ്പിച്ച കാളക്കിടാക്കെളേപ്പാെലയാകുന്നു; അവരും പിന്തിരിഞ്ഞ്
ഒരുേപാെല ഓടിേപ്പായി; അവരുെട അപായദിവസവും സന്ദർശനകാലവും
വന്നിരിക്കുകയാൽ അവർക്ക് നില്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 22 അതിെന്റ
ശബ്ദം പാമ്പ് ഓടുന്ന ശബ്ദംേപാെല; അവർ ൈസന്യേത്താടുകൂടി
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നടന്ന,് മരം മുറിക്കുന്നവെരേപ്പാെല േകാടാലികള മായി അതിെന്റ
േനെര വരും. 23 അതിെന്റ കാട് തിങ്ങിയതായിരുന്നാലും അവർ
അതിെന െവട്ടിക്കളയും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “അവർ
െവട്ട ക്കിളികെളക്കാൾഅധികം;അവർക്ക്സംഖ്യയുമില്ല. 24ഈജിപ്റ്റ്പു്രതി
ലജ്ജിച്ച േപാകും; അവൾ വടെക്ക ജനതയുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും.
25 ഞാൻ േനാവിെല അേമ്മാെനയും ഫറേവാെനയും ഈജിപ്റ്റിെനയും
അതിെന്റ േദവന്മാെരയും രാജാക്കന്മാെരയുംസന്ദർശിക്കും;ഫറേവാെനയും
അവനിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവെരയും സന്ദർശിക്കും” എന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു. 26ഞാൻഅവെര,
അവർക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട ൈകയിലും
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ ൈകയിലും അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാരുെട ൈകയിലും ഏല്പിക്കും; അതിന് െറേശഷം പുരാതനകാലത്ത്
എന്നേപാെല അതിന് നിവാസികൾ ഉണ്ടാകും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 27എന്നാൽ എെന്റ ദാസനായ യാേക്കാേബ, നീ ഭയെപ്പടരുത;്
യി്രസാേയേല, നീ ്രഭമിക്കരുത്; ഞാൻ നിെന്ന ദൂരത്തുനിന്നും നിെന്റ
സന്തതിെയ അവരുെട ്രപവാസേദശത്തുനിന്നും രക്ഷിക്കും; യാേക്കാബ്
മടങ്ങിവന്ന് സ്വസ്ഥമായും ൈസ്വരമായും ഇരിക്കും; ആരും അവെന
ഭയെപ്പടുത്തുകയുമില്ല. 28എെന്റ ദാസനായ യാേക്കാേബ നീ ഭയെപ്പടരുത;്
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉെണ്ടന്ന”് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് “നിെന്ന
ഞാൻ എവിേടക്ക് ചിതറിച്ച കളഞ്ഞുേവാആസകലജനതകെളയും ഞാൻ
നശിപ്പിച്ച കളയും; എങ്കിലും നിെന്ന ഞാൻ നശിപ്പിച്ച കളയുകയില്ല; ഞാൻ
നിെന്നന്യായമായി ശിക്ഷിക്കും;നിെന്നശിക്ഷിക്കാെതവിടുകയില്ലതാനും”.

47
1 ഫറേവാൻ ഗസ്സെയ േതാല്പിച്ചതിനുമുമ്പ് െഫലിസ്ത്യെരക്കുറിച്ച്
യിെരമ്യാ്രപവാചകനു യേഹാവയിങ്കൽ നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട.്
2 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “വടക്കുനിന്നു െവള്ളം
െപാങ്ങി കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന നദിയാകും; അത് േദശത്തിേന്മലും
അതിലുള്ള എല്ലാറ്റിേന്മലും പട്ടണത്തിേന്മലും അതിൽ പാർക്കുന്നവരുെട
േമലും കവിെഞ്ഞാഴുകും; അേപ്പാൾ മനുഷ്യർ നിലവിളിക്കും;
േദശനിവാസികൾ സകലരും വിലപിക്കും. 3 അവെന്റ ബലമുള്ള
കുതിരകള െട കുളമ്പടിശബ്ദവും അവെന്റ രഥങ്ങള െട േഘാഷവും
ച്രകങ്ങള െട ആരവവും നിമിത്തം ൈധര്യം ക്ഷയിച്ചിട്ട് അപ്പന്മാർ മക്കെള
തിരിഞ്ഞുേനാക്കുകയില്ല. 4 െഫലിസ്ത്യെര എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനും
േസാരിലും സീേദാനിലും േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന സകലസഹായികെളയും
േഛദിച്ച കളയുവാനുമുള്ള ദിവസം വരുന്നതുെകാണ്ടു തെന്ന;
കഫ്േതാർകടല്പ റത്ത് േശഷിപ്പ ള്ള െഫലിസ്ത്യെര യേഹാവ നശിപ്പിക്കും.
5 ഗസ്സയ്ക്ക് കഷണ്ടി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു; അവരുെട താഴ്വരയിെല
േശഷിപ്പായഅസ്കേലാൻ നശിച്ച േപായി;എ്രതേത്താളം നീ നിെന്നത്തെന്ന
മുറിേവല്പിക്കും? 6 “അേയ്യാ, യേഹാവയുെട വാേള, നീ എ്രതേത്താളം
വി്രശമിക്കാെത ഇരിക്കും? നിെന്റ ഉറയിൽ കടക്കുക; വി്രശമിച്ച്
അടങ്ങിയിരിക്കുക. 7 അസ്കേലാനും സമു്രദതീരത്തിനും വിേരാധമായി
യേഹാവ കല്പന െകാടുത്തിരിക്കുേമ്പാൾ, അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ അതിന്
എങ്ങെനകഴിയും?അവിേടക്ക്അവിടുന്ന്അതിെനനിേയാഗിച്ച വേല്ലാ”.
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48
1 േമാവാബിെനക്കുറിച്ച ള്ള അരുളപ്പാട.് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: െനേബാവിന്
അേയ്യാ കഷ്ടം! അത് ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു; കിര്യത്തയീമീം ലജ്ജിതയായി;
അത് പിടിക്കെപ്പട്ട േപായി; ഉയർന്ന േകാട്ട ലജ്ജിച്ച ്രഭമിച്ച േപായിരിക്കുന്നു.
2 േമാവാബിെന്റ ്രപശസ്തി നഷ്ടെപ്പട്ട േപായി; െഹശ്േബാനിൽ അവർ
അതിെനതിരായി അനർത്ഥം നിരൂപിക്കുന്നു; വരുവിൻ, അത് ഒരു ജനത
ആയിരിക്കാത്തവണ്ണം നാം അതിെന നശിപ്പിച്ച കളയുക; മദ്േമേന, നീയും
നശിച്ച േപാകും; വാൾ നിെന്ന പിന്തുടരും. 3 േഹാേരാനയീമിൽനിന്ന:്
“നാശം, മഹാസംഹാരം” എന്നിങ്ങെന നിലവിളിേകൾക്കുന്നു. 4 “േമാവാബ്
തകർന്നിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിലവിളികൂട്ട ന്നു.
5 ലൂഹീതിേലക്കുള്ള കയറ്റം അവർ കരഞ്ഞുെകാണ്ട് കയറിേപ്പാകുന്നു;
േഹാേരാനയീമിേലക്കുള്ള ഇറക്കത്തിൽ സംഹാരെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
നിലവിളിയുെട ആർത്തനാദം േകൾക്കുന്നു. 6ഓടിേപ്പാകുവിൻ! ്രപാണെന
രക്ഷിക്കുവിൻ! മരുഭൂമിയിെല ചൂരൽെച്ചടിേപാെല ആയിത്തീരുവിൻ!
7 നിെന്റ േകാട്ടകളിലും ഭണ്ഡാരങ്ങളിലും ആ്രശയിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട് നീയും
പിടിക്കെപ്പടും; െകേമാശ് തെന്റ പുേരാഹിതന്മാേരാടും ്രപഭുക്കന്മാേരാടും
കൂടി ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും. 8െകാള്ളയിടുന്നവൻഎല്ലാ പട്ടണത്തിലും
വരും; ഒരു പട്ടണവും രക്ഷെപടുകയില്ല; യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
താഴ്വര നശിച്ച േപാകും; സമഭൂമി ശൂന്യമായിത്തീരും. 9 േമാവാബ്
പറന്നുേപാേകണ്ടതിന് അതിന് ചിറകു െകാടുക്കുവിൻ; അതിെന്റ
പട്ടണങ്ങൾ നിവാസികൾ ഇല്ലാെത ശൂന്യമായിേപ്പാകും. 10 യേഹാവയുെട
്രപവൃത്തി ഉദാസീനതേയാെട െചയ്യന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ; രക്തം
െചാരിയാെത വാൾ അടക്കിവക്കുന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ; 11 േമാവാബ്
ബാല്യംമുതൽ സ്വസ്ഥമായി മട്ടിനു മുകളിൽ െതളിഞ്ഞുനിന്നു;
അവെന പാ്രതത്തിൽനിന്നു പാ്രതത്തിേലക്കു പകർന്നിട്ടില്ല; അവൻ
്രപവാസത്തിേലക്കു േപായിട്ട മില്ല; അതുെകാണ്ട് അവെന്റ സ്വാദ്
അവനിൽ തെന്ന ഇരിക്കുന്നു; അവെന്റ ഗന്ധം വ്യത്യാസെപ്പട്ടിട്ട മില്ല.
12 അതിനാൽ പകരുന്നതുവെര ഞാൻ അവെന്റ അടുക്കൽ
അയയ്ക്കുവാനുള്ള കാലം വരുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;്
“അവർ അവെന പകർന്നുകളയുകയും അവെന്റ പാ്രതങ്ങൾ ശൂന്യമാക്കി,
കുടങ്ങൾ ഉടച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം. 13 അവരുെട ആ്രശയമായ
േബേഥലിെനക്കുറിച്ച് യി്രസാേയൽഗൃഹം ലജ്ജിച്ച േപായതുേപാെല
േമാവാബും െകേമാശിെനക്കുറിച്ച് ലജ്ജിച്ച േപാകും. 14 ‘ഞങ്ങൾ
വീരന്മാരും യുദ്ധസമർത്ഥന്മാരും ആകുന്നു’ എന്ന് നിങ്ങൾ
പറയുന്നെതങ്ങെന? 15 േമാവാബ് കവർച്ച െചയ്യെപ്പട്ട ; അതിെന്റ
പട്ടണങ്ങൾ തകർക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അവെന്റ േ്രശഷ്ഠയുവാക്കൾ
െകാലക്കളത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ന്നു” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
എന്നു നാമമുള്ള രാജാവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 16 േമാവാബിന് ആപത്തു
വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു; അവെന്റ അനർത്ഥം േവഗത്തിൽ
ഉണ്ടാകും. 17 അവെന്റ ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവരുേമ അവെനക്കുറിച്ച
വിലപിക്കുവിൻ! അവെന്റ നാമം അറിയുന്ന സകലരുേമ, ‘അേയ്യാ
ബലമുള്ള വടി, ഭംഗിയുള്ള േകാൽ എങ്ങെന ഒടിഞ്ഞു’ എന്നു പറയുവിൻ.
18 ദീേബാൻനിവാസിനിയായ പു്രതീ, നിെന്റ മഹത്വം വിട്ടിറങ്ങി ദാഹേത്താെട
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ഇരിക്കുക; േമാവാബിെന നശിപ്പിക്കുന്നവൻ നിെന്റേനെര വന്ന്
നിെന്റ േകാട്ടകൾ നശിപ്പിക്കുമേല്ലാ. 19 അേരാേവർനിവാസിനിേയ,
നീ വഴിയിൽ നിന്നുെകാണ്ടു േനാക്കുക; ഓടിേപ്പാകുന്നവേനാടും
രക്ഷെപട്ട േപാകുന്നവേളാടും ‘സംഭവിച്ചെതന്ത’് എന്നു േചാദിക്കുക.
20 േമാവാബ് തകർന്നിരിക്കുകയാൽ ലജ്ജിച്ച േപായിരിക്കുന്നു; വിലപിച്ച
കരയുവിൻ; േമാവാബ് കവർച്ചെചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അർേന്നാനിൽ
അറിയിക്കുവിൻ. 21സമഭൂമിേമൽ ന്യായവിധി വന്നിരിക്കുന്നു; േഹാേലാനും
യഹ്െസക്കും േമഫാഥിനും 22 ദീേബാനും െനേബാവിനും േബത്ത-്
ദിബ്ളാത്തയീമിനും കിര്യത്തയീമിനും 23 േബത്ത-്-ഗാമൂലിനും േബത്ത-്
െമേയാനും 24 െകരീേയാത്തിനും െബാെ്രസക്കും ദൂരത്തും സമീപത്തും
ഉള്ള േമാവാബിെല എല്ലാ പട്ടണങ്ങൾക്കും തെന്ന. 25 േമാവാബിെന്റ
െകാമ്പ് െവട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;അവെന്റ ഭുജം തകർന്നുേപായിരിക്കുന്നു”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 26 േമാവാബ് യേഹാവയുെട േനെര
അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട് അവെന ലഹരി പിടിപ്പിക്കുവിൻ; േമാവാബ്
തെന്റഛർദ്ദിയിൽ കിടന്നുരുള ം;അവൻനിന്ദാവിഷയമായിത്തീരും. 27അല്ല,
യി്രസാേയൽ നിനക്ക് നിന്ദാവിഷയമായിരുന്നില്ലേയാ? നീ അവെനക്കുറിച്ച്
പറയുേമ്പാെഴല്ലാം തല കുലുക്കുവാൻ അവൻ കള്ളന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
പിടിക്കെപ്പട്ടിരുന്നുേവാ? 28 േമാവാബ് നിവാസികേള, പട്ടണങ്ങൾ വിട്ട്
പാറകളിൽഅധിവസിക്കുവിൻ; ഗുഹയുെട പാർശ്വങ്ങളിൽ കൂടുവയ്ക്കുന്ന
്രപാവിെനേപ്പാെലയാകുവിൻ. 29 േമാവാബ് മഹാഗർവ്വി; ഞങ്ങൾ
അവെന്റ ഗർവ്വെത്തയും അഹന്തെയയും ഡംഭെത്തയും നിഗളെത്തയും
ഉന്നതഭാവെത്തയും കുറിച്ച് േകട്ടിട്ട ണ്ട്. 30 അവെന്റ േ്രകാധം ഞാൻ
അറിയുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് അവെന്റ സംസാരം
വ്യാജമാണ്; അവെന്റ വ്യാജമായ ്രപവൃത്തിെകാണ്ട് ഒന്നും സാധിച്ചില്ലേല്ലാ.
31 അതുെകാണ്ട് േമാവാബിെനക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിലപിക്കും; എല്ലാ
േമാവാബിെനയും കുറിച്ച് ഞാൻ നിലവിളിക്കും; കീർേഹെരസിെല
ജനങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഞാൻ ദുഃഖിക്കും. 32 സിബ്മാമുന്തിരിവള്ളിേയ,
യേസരിെനക്കുറിച്ച കരയുന്നതിലും അധികം ഞാൻ നിെന്നക്കുറിച്ച്
കരയും; നിെന്റ വള്ളികൾ കടലിനിക്കെര കടന്നിരിക്കുന്നു; അവ
യേസർകടൽവെര എത്തിയിരിക്കുന്നു; ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ നിെന്റ
കനികളിേന്മലും മുന്തിരിെക്കായ്ത്തിേന്മലും ചാടി വീണിരിക്കുന്നു.
33 സേന്താഷവും ഉല്ലാസവും വിളഭൂമിയിൽനിന്നും േമാവാബ്
േദശത്തുനിന്നും നീങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു; ചക്കുകളിൽനിന്ന് വീഞ്ഞ്
ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു; സേന്താഷധ്വനിേയാെട ആരും ചക്ക്
ചവിട്ട കയില്ല; േകൾക്കുന്ന ധ്വനികൾ സേന്താഷധ്വനികളല്ലതാനും.
34 െഹശ്േബാനിെല നിലവിളി നിമിത്തം അവർ എെലയാേലവെരയും
യാഹസ് വെരയും േസാവാർമുതൽ േഹാേരാനയീംവെരയും എഗ്ലത്ത്-
െശലീശിയവെരയും നിലവിളികൂട്ട ന്നു; നി്രമീമിെല ജലാശയങ്ങള ം
ശൂന്യമായിത്തീരുമേല്ലാ. 35 പൂജാഗിരിയിൽ ബലികഴിക്കുന്നവെനയും
േദവന്മാർക്കുധൂപംകാട്ട ന്നവെനയുംഞാൻ േമാവാബിൽഇല്ലാെതയാക്കും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 36 അവർ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യം
നശിച്ച േപായിരിക്കുകയാൽ േമാവാബിെനക്കുറിച്ച ം കീർേഹെരസിെല
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ജനങ്ങെളക്കുറിച്ച ം എെന്റ ഹൃദയം കുഴൽേപാെല* ധ്വനിക്കുന്നു. 37എല്ലാ
തലയും കഷണ്ടിയായും എല്ലാതാടിയും ക്രതിക്കെപ്പട്ട ം ഇരിക്കുന്നു;
എല്ലാൈകകളിലും മുറിവും അരകളിൽ രട്ട ം കാണുന്നു. 38 ഇഷ്ടമില്ലാത്ത
പാ്രതെത്തേപ്പാെല ഞാൻ േമാവാബിെന ഉടച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
േമാവാബിെല എല്ലാ പുരമുകളിലും അതിെന്റ എല്ലാ െതരുവീഥികളിലും
വിലാപം േകൾക്കുന്നു”എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 39അത് എങ്ങെന
ഉടഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു! മുറയിടുവിൻ! േമാവാബ് എങ്ങെന ലജ്ജിച്ച്
പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു! അങ്ങെന േമാവാബ് തെന്റ ചുറ്റ മുള്ളവെരല്ലാം
നിന്ദയ്ക്കും ഭീതിയ്ക്കും വിഷയമായിത്തീരും”. 40 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഒരുവൻകഴുകെനേപ്പാെലപറന്ന് േമാവാബിേന്മൽചിറകു
വിടർത്തും. 41 െകരീേയാത്ത് പിടിക്കെപ്പട്ട ; ദുർഗ്ഗങ്ങൾ കീഴടങ്ങിേപ്പായി;
അന്നാളിൽ േമാവാബിെല വീരന്മാരുെട ഹൃദയം േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീയുെട
ഹൃദയം േപാെലയാകും. 42 യേഹാവയുെട മുമ്പിൽ തന്നത്താൻ
ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാൽ േമാവാബ് ഒരു ജനമായിരിക്കാത്തവിധം
നശിച്ച േപാകും. 43 േമാവാബ് നിവാസിേയ, ഭയവും കുഴിയും െകണിയും
നിനക്ക് വരും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 44 “ഭയേന്നാടുന്നവൻ
കുഴിയിൽ വീഴും; കുഴിയിൽനിന്നു കയറുന്നവൻ െകണിയിൽ അകെപ്പടും;
ഞാൻ േമാവാബിെന്റേമൽ തെന്ന, അവരുെട ശിക്ഷാകാലം വരുത്തും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 45 ഓടിേപ്പായവർ ബലമില്ലാെത
െഹശ്േബാെന്റ നിഴലിൽ നില്ക്കുന്നു; എന്നാൽ െഹശ്േബാനിൽനിന്നു
തീയും സീേഹാെന്റ നടുവിൽനിന്നു ജ്വാലയും പുറെപ്പട്ട് േമാവാബിെന്റ
െചന്നിയും കലാപകാരികള െട െനറുകയും ദഹിപ്പിച്ച കളയും. 46 േമാവാേബ,
നിനക്ക് ഹാ കഷ്ടം! െകേമാശിെന്റ† ജനം നശിച്ചിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
പു്രതന്മാെര ബദ്ധന്മാരായും നിെന്റ പു്രതിമാെര ്രപവാസത്തിേലക്കും
െകാണ്ടുേപായിരുന്നു. 47എങ്കിലും വരും കാലങ്ങളില ്ഞാൻ േമാവാബിെന്റ
്രപവാസം മാറ്റ ം” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് ഇ്രതേത്താളമാകുന്നു
േമാവാബിെനക്കുറിച്ച ള്ളന്യായവിധി.

49
1 അേമ്മാന്യെരക്കുറിച്ച ള്ള അരുളപ്പാട.് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യി്രസാേയലിനു പു്രതന്മാരില്ലേയാ? അവന്
അവകാശി ഇല്ലേയാ? പിെന്ന മല്േക്കാം* വി്രഗഹെത്ത ആരാധിക്കുന്നവര ്
ഗാദിെന ൈകവശമാക്കി, അവെന്റ ജനം അതിെല പട്ടണങ്ങളിൽ
താമസിക്കുന്നെതന്ത?് 2 അതിനാൽ ഞാൻ അേമ്മാന്യരുെട രബ്ബയിൽ
യുദ്ധത്തിെന്റ ആർപ്പ വിളി േകൾപ്പിക്കുന്ന കാലം വരുന്നു” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “അന്ന് അത് ശൂന്യമായി കല്ക്കുന്നാകും;
അതിെന്റ പു്രതീനഗരങ്ങള ം തീ പിടിച്ച് െവന്തുേപാകും; യി്രസാേയൽ തെന്ന
ൈകവശമാക്കിയവെരൈകവശമാക്കും”എന്ന് യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
3 “െഹശ്േബാേന, വിലപിക്കുക; ഹായി ശൂന്യമായിേപ്പായിരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
രബ്ബയുെട പു്രതീനഗരങ്ങേള, നിലവിളിക്കുവിൻ; രട്ട ടുത്തുെകാള്ള വിൻ;
വിലപിച്ച െകാണ്ട് േവലികൾക്കരിെക ഉഴന്നുനടക്കുവിൻ! മല്േക്കാമും

* 48. 36 കുഴൽേപാെല ശവസസ്ക്കാരത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന കിന്നരം † 48. 46 െകേമാശിെന്റ
േമാവാബ്യര ്ആരാധിച്ചിരുന്നവി്രഗഹം * 49. 1 മല്േക്കാംഅവരുെട രാജാവ് 
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അവെന്റ പുേരാഹിതന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും എല്ലാം ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാകും. 4 ‘ആര്എനിെക്കതിെരവരും’എന്നുപറഞ്ഞ്തെന്റഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ
ആ്രശയിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ പു്രതീ, താഴ്വരകളിൽ
നീ ്രപശംസിക്കുന്നത് എന്തിന?് നിെന്റ താഴ്വരകൾ ഒഴുകിേപ്പാകുന്നു. 5ഇതാ
നിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവരാലും ഞാൻ നിനക്ക് ഭയം വരുത്തും” എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് “നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ വഴിക്ക് ചിതറിേപ്പാകും; ചിതറിേപ്പായവെര
കൂട്ടിേച്ചർക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല. 6 എന്നാൽ പിന്നീട് ഞാൻ
അേമ്മാന്യരുെട ്രപവാസം മാറ്റ ം”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

7 ഏേദാമിെനക്കുറിച്ച ള്ള അരുളപ്പാട.് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “േതമാനിൽ ഇനി ജ്ഞാനമില്ലേയാ?
വിേവകികൾക്ക് ആേലാചന നശിച്ച േപാേയാ? അവരുെട ജ്ഞാനം
ക്ഷയിച്ച േപാേയാ? 8 െദദാൻനിവാസികേള, ഓടിേപ്പാകുവിൻ; പിന്തിരിഞ്ഞ്
കുഴികളിൽ താമസിച്ച െകാള്ള വിൻ; ഞാൻ ഏശാവിെന്റ ആപത്ത്,
അവെന്റ ദർശനകാലം തെന്ന, അവെന്റേമൽ വരുത്തും. 9 മുന്തിരിപ്പഴം
പറിക്കുന്നവർ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നാൽ കാലാ പറിക്കുവാൻ ചിലത്
േശഷിപ്പിക്കുകയില്ലേയാ? രാ്രതിയിൽ കള്ളന്മാർ വന്നാൽ അവർ
മതിയാകുേവാളം മാ്രതമല്ലേയാ നശിപ്പിക്കുന്നത?് 10എന്നാൽ ഏശാവിെന
ഞാൻ നഗ്നമാക്കിഅവെന്റ ഗൂഢസ്ഥലങ്ങൾഅനാവൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവനു ഒളിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല; അവെന്റ സന്തതിയും സേഹാദരന്മാരും
അയൽക്കാരും നശിച്ച േപായി;അവനും ഇല്ലാെതആയിരിക്കുന്നു. 11നിെന്റ
അനാഥന്മാെര ഉേപക്ഷിക്കുക; ഞാൻ അവെര ജീവേനാെട രക്ഷിക്കും;
നിെന്റ വിധവമാർ എന്നിൽ ആ്രശയിക്കെട്ട”. 12 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “പാനപാ്രതം കുടിക്കുവാൻ അർഹതയില്ലാത്തവർ
കുടിേക്കണ്ടിവന്നു; പിെന്ന നിനക്ക് ശിക്ഷ വരാെത േപാകുേമാ?
നിനക്ക് ശിക്ഷ വരാെത േപാകുകയില്ല; നീയും കുടിേക്കണ്ടിവരും.
13 െബാ്രസാ ഭീതിവിഷയവും നിന്ദയും ശൂന്യവും ശാപവുമായിത്തീരും;
അതിെന്റ എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം നിത്യശൂന്യങ്ങളായിത്തീരും എന്ന് ഞാൻ
എെന്നെക്കാണ്ട് തെന്ന സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 14 “ ‘നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച കൂടി അതിെന്റ േനെര െചല്ല വിൻ;
യുദ്ധത്തിനായി എഴുേന്നല്ക്കുവിൻ!’ എന്ന് വിളിച്ച പറയുവാൻ ഒരു
ദൂതെന ജനതകള െട അടുക്കേലക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു”എന്ന വർത്തമാനം
ഞാൻ യേഹാവയിൽനിന്നു േകട്ട . 15 ഞാൻ നിെന്ന ജനതകള െട
ഇടയിൽ െചറിയവനും മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ നിന്ദിതനും ആക്കും.
16 പാറപ്പിളർപ്പ കളിൽ വസിച്ച് കുന്നുകള െട ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നവേന,
നിെന്റ ഭയങ്കരത്വം വിചാരിച്ചാൽ നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല അഹങ്കാരം നിെന്ന
ചതിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ കഴുകെനേപ്പാെല നിെന്റ കൂട് ഉയരത്തിൽ വച്ചാലും
അവിെടനിന്ന് ഞാൻ നിെന്ന താെഴ ഇറക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 17 ഏേദാം ഭീതിവിഷയമായിത്തീരും; അതിനരികത്തുകൂടി
കടന്നുേപാകുന്ന ഏവരും ഭയെപ്പട്ട് അതിെന്റ സകലബാധകള ം നിമിത്തം
നിന്ദേയാെട െപരുമാറും. 18 െസാേദാമും െഗാേമാരയും അവയുെട
അയൽപട്ടണങ്ങള ം നശിച്ച േപായേശഷം എന്നേപാെല, അവിെടയും
ആരും വസിക്കുകയില്ല; ഒരു മനുഷ്യനും അവിെട വസിക്കുകയില്ല” എന്ന്
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യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 19 േയാർദ്ദാെന്റ വൻകാട്ടിൽനിന്ന് ഒരു സിംഹം
എന്നേപാെല അവൻ എേപ്പാഴും പച്ചയായിരിക്കുന്ന േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങളിേലക്ക്
കയറിവരുന്നു;ഞാൻഅവെരെപെട്ടന്ന്അതിൽനിന്ന്ഓടിച്ച കളയും;ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരാെള അതിന് നിയമിക്കും; എനിക്ക് സമനായവൻ
ആര്? എെന്ന കുറ്റം ചുമത്തുന്നവൻആര്? എെന്റ മുമ്പാെക നില്ക്കുവാൻ
കഴിയുന്ന ഇടയൻ ആര്? 20അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഏേദാമിെനക്കുറിച്ച്
ആേലാചിച്ച ആേലാചനയും േതമാൻ നിവാസികെളക്കുറിച്ച് നിരൂപിച്ച
നിരൂപണങ്ങള ം േകൾക്കുവിൻ: ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ െചറിയവെര
അവർ ഇഴച്ച െകാണ്ടുേപാകും; അവിടുന്ന് അവരുെട േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങെള
അവേരാടുകൂടി ശൂന്യമാക്കും. 21അവരുെട വീഴ്ചയുെട മുഴക്കത്താൽ ഭൂമി
നടുങ്ങുന്നു; ഒരു നിലവിളി; അതിെന്റ ശബ്ദം െചങ്കടലിൽ േകൾക്കുന്നു!
22അവൻകഴുകെനേപ്പാെലെപാങ്ങിപറന്നുവന്ന് െബാ്രസയുെടേമൽചിറകു
വിരിക്കും; അന്നാളിൽ ഏേദാമിെല വീരന്മാരുെട ഹൃദയം േനാവുകിട്ടിയ
സ്്രതീയുെടഹൃദയം േപാെലയാകും”.

23 ദമാസ്േകാസിെനക്കുറിച്ച ള്ള അരുളപ്പാട.് ഹമാത്തും അർപ്പാദും
ദുർവാർത്ത േകട്ടതുെകാണ്ട് ലജ്ജിച്ച് ഉരുകിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
അടങ്ങാത്ത കടൽേപാെല അവരുെട മനസ്സ് ഇളകിയിരിക്കുന്നു; അതിന്
അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. 24 ദമാസ്േകാസ് ക്ഷീണിച്ച്
ഓടിേപ്പാകുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു; നടുക്കം അതിന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീക്ക് എന്നേപാെല അതിന് അതിവ്യസനവും േവദനയും
പിടിെപട്ടിരിക്കുന്നു. 25 കീർത്തിയുള്ള പട്ടണം, എെന്റ ആനന്ദനഗരം,
ഉേപക്ഷിക്കാെത ഇരിക്കുന്നെതങ്ങെന? 26 അതുെകാണ്ട് അതിെല
യൗവനക്കാർ അതിെന്റ വീഥികളിൽ വീഴുകയും സകലേയാദ്ധാക്കള ം
അന്ന് നശിച്ച േപാകുകയും െചയ്യ ം” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 27ഞാൻ ദമാസ്േകാസിെന്റ മതിലുകൾക്ക് തീവക്കും; അത്
െബൻ-ഹദദിെന്റ അരമനകൾ ദഹിപ്പിച്ച കളയും”. 28ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ ജയിച്ചടക്കിയ േകദാരിെനയും ഹാേസാർരാജ്യങ്ങെളയും
കുറിച്ച ള്ള അരുളപ്പാട.് യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ
പുറെപ്പട്ട് േകദാരിൽ െചന്ന് കിഴക്കുേദശക്കാെര നശിപ്പിച്ച കളയുവിൻ.
29അവരുെട കൂടാരങ്ങെളയുംആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങെളയുംഅവർഅപഹരിക്കും;
അവരുെട തിരശ്ശീലകള ം സകല ഉപകരണങ്ങള ം ഒട്ടകങ്ങെളയും
അവർ െകാണ്ടുേപാകും; ‘സർവ്വ്രതഭീതി’ എന്ന് അവർ അവേരാട്
വിളിച്ച പറയും. 30ഹാേസാർനിവാസികേള, ഓടിേപ്പാകുവിൻ;അതിദൂരത്തു
െചന്ന് കുഴിയിൽ വസിച്ച െകാള്ള വിൻ” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് “ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ഒരു ആേലാചന ആേലാചിച്ച് ഒരു നിരൂപണം നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു.
31 വാതിലുകള ം ഓടാമ്പലുകള ം ഇല്ലാെത തനിച്ച പാർക്കുന്നവരും
ൈസ്വരവും നിർഭയവുമായി വസിക്കുന്നവരുമായ ജനതയുെട അടുക്കൽ
പുറെപ്പട്ട െചല്ല വിൻ” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 32 “അവരുെട
ഒട്ടകങ്ങൾ കവർച്ചയും അവരുെട കന്നുകാലിക്കൂട്ടങ്ങൾ െകാള്ളയും
ആയിത്തീരും;തലയുെടഅരികു വടിച്ചവെരഞാൻഎല്ലാകാറ്റ കളിേലക്കും
ചിതറിച്ച കളയുകയും നാല് വശത്തുനിന്നും അവർക്ക് ആപത്തു
വരുത്തുകയും െചയ്യ ം” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 33 “ഹാേസാർ
കുറുനരികള െട പാർപ്പിടവും നിത്യശൂന്യവും ആയിത്തീരും; ആരും അവിെട
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വസിക്കുകയില്ല; ഒരു മനുഷ്യനുംഅവിെട നിവസിക്കുകയുമില്ല”.
34 െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട ആരംഭത്തിൽ
ഏലാമിെനക്കുറിച്ച് യിെരമ്യാ്രപവാചകനുണ്ടായ അരുളപ്പാട് എെന്തന്നാൽ:
35 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ ഏലാമിെന്റ മുഖ്യബലമായ അവരുെട വില്ല് ഒടിച്ച കളയും.
36ആകാശത്തിെന്റനാല് ദിക്കിൽനിന്നും നാല് കാറ്റ കെളഞാൻഏലാമിെന്റ
േനെര വരുത്തി,ഈകാറ്റ കളിേലക്ക്അവെര ചിതറിച്ച കളയും;ഏലാമിെന്റ
്രഭഷ്ടന്മാർ െചല്ലാത്ത ഒരു ജനതയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 37 ഞാൻ
ഏലാമ്യെര അവരുെട ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിലും അവർക്ക് ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട മുമ്പിലും ്രഭമിപ്പിക്കും; ഞാൻ അവർക്ക്
അനർത്ഥം, എെന്റ ഉ്രഗേകാപം തെന്ന, വരുത്തും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് ഞാൻ അവരുെട പിന്നാെല വാൾ അയച്ച് അവെര
നശിപ്പിച്ച കളയും. 38 ഞാൻ എെന്റ സിംഹാസനം ഏലാമിൽ സ്ഥാപിച്ച്,
അവിെടനിന്ന് രാജാവിെനയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും നശിപ്പിച്ച കളയും” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 39എന്നാൽഒടുവിൽഞാൻഏലാമിെന്റ ്രപവാസം
മാറ്റ ം”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

50
1 യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം യേഹാവ ബാേബലിെനക്കുറിച്ച ം
കല്ദയേദശെത്തക്കുറിച്ച ം കല്പിച്ച അരുളപ്പാട:് 2 “ജനതകള െട ഇടയിൽ
്രപസ്താവിച്ച് ്രപസിദ്ധമാക്കുവിൻ; െകാടി ഉയർത്തുവിൻ; മറച്ച വയ്ക്കാെത
േഘാഷിക്കുവിൻ; ബാേബല ്പിടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; േബൽ ലജ്ജിച്ച േപായി,
േമേരാദാക്ക് തകർന്നിരിക്കുന്നു; അതിെല വി്രഗഹങ്ങൾ ലജ്ജിച്ച േപായി;
അതിെല ബിംബങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവിൻ. 3വടക്കുനിന്ന്
ഒരു ജനത അതിെന്റ േനെര വരുന്നു; അത് ആ േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കുന്നു;
അതിൽ ആരും വസിക്കുന്നില്ല; മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങള ം ഓടിേപ്പാകുന്നു.
4 ആ നാള കളിൽ, യി്രസാേയൽമക്കള ം െയഹൂദാമക്കള ം ഒരുമിച്ച്
കരഞ്ഞുെകാണ്ട് വന്ന് അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 5അവർ സീേയാനിേലക്കു മുഖംതിരിച്ച്
അവിേടയ്ക്കുള്ള വഴി േചാദിച്ച െകാണ്ട:് ‘വരുവിൻ; മറന്നുേപാകാത്ത ഒരു
ശാശ്വത ഉടമ്പടിയാൽനമുക്ക്യേഹാവേയാടു േചരാം’എന്ന്പറയും. 6എെന്റ
ജനം കാണാെതേപായ ആടുകൾ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു; അവരുെട
ഇടയന്മാർ അവെര െതറ്റിച്ച് മലകളിൽ ഉഴന്നുനടക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവർ മലയിൽനിന്ന് കുന്നിേന്മൽ േപായി അവരുെട വി്രശമസ്ഥലം
മറന്നുകളഞ്ഞു. 7അവെര കാണുന്നവെരല്ലാം അവെര തിന്നുകളയുന്നു;
അവരുെട ൈവരികൾ: ‘നാം കുറ്റം െചയ്യന്നില്ല; അവർ നീതിനിവാസമായ
യേഹാവേയാട,്അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട ്രപത്യാശയായ യേഹാവേയാടു
തെന്ന, പാപം െചയ്തുവേല്ലാ’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 8 ബാേബലിൽനിന്ന് ഓടി
കല്ദയേദശം വിട്ട േപാകുവിൻ; ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് മുമ്പായി നടക്കുന്ന
മുട്ടാടുകെളേപ്പാെലആയിരിക്കുവിൻ. 9ഞാൻബാേബലിെന്റ േനെരവടെക്ക
േദശത്തുനിന്ന് മഹാജനതകള െട കൂട്ടെത്ത ഉണർത്തി വരുത്തും; അവർ
അതിെന്റ േനെര അണി നിരക്കും; അവിെടവച്ച് അത് പിടിക്കെപ്പടും;
അവരുെട അമ്പുകൾ െവറുെത മടങ്ങാെത സമർത്ഥനായ വീരെന്റ
അമ്പുകൾ േപാെല ഇരിക്കും. 10 കല്ദയേദശം െകാള്ളയിട്ട േപാകും;
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അതിെന െകാള്ളയിടുന്നവർെക്കല്ലാം തൃപ്തിവരും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 11 “എെന്റ തിരെഞ്ഞടുത്ത ജനെത്ത െകാള്ളയിട്ടവേര,
നിങ്ങൾ സേന്താഷിക്കുകയും ഉല്ലസിക്കുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട,്
ധാന്യം െമതിക്കുന്ന പശുക്കിടാവിെനേപ്പാെല തുള്ളിക്കളിക്കുന്നതുെകാണ്ട,്
ബലമുള്ളകുതിരെയേപ്പാെലനിങ്ങൾചിനയ്ക്കുന്നതുെകാണ്ട,് 12നിങ്ങള െട
അമ്മഏറ്റവുംലജ്ജിക്കും;നിങ്ങെള ്രപസവിച്ചവൾനാണിച്ച േപാകും;അവൾ
ജനതകളിൽതാഴ്ന്നവൾആകും; മരുഭൂമിയും വരണ്ടനിലവും ശൂന്യേദശവും
ആകും. 13 യേഹാവയുെട േ്രകാധം നിമിത്തം അത് നിവാസികൾ ഇല്ലാെത
അേശഷം ശൂന്യമായിത്തീരും; ബാേബലിനരികത്തു കൂടി കടന്നുേപാകുന്ന
ഏല്ലാവരും ഭീതിേയാെട അതിെന്റ സകലബാധകള ം നിമിത്തം നിന്ദിച്ച
പരിഹസിക്കും. 14ബാേബലിെന്റ എതിെര ചുറ്റ ം അണിനിരക്കുവിൻ; എല്ലാ
വില്ലാളികള േമ, നിർേല്ലാഭം അമ്പുകൾ അതിേലക്ക് എയ്തുവിടുവിൻ;
അത് യേഹാവേയാട് പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 15 അതിന്
ചുറ്റ ം നിന്ന് ആർപ്പിടുവിൻ; അത് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ
െകാത്തളങ്ങൾ വീണുേപായി; അതിെന്റ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഇത് യേഹാവയുെട ്രപതികാരമല്ലേയാ; അതിേനാട് ്രപതികാരം െചയ്യ വിൻ;
അത് െചയ്തതുേപാെലഅതിേനാടും െചയ്യ വിൻ. 16വിതയ്ക്കുന്നവെനയും
െകായ്ത്തുകാലത്ത് അരിവാൾ പിടിക്കുന്നവെനയും ബാേബലിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയുവിൻ; നശിപ്പിക്കുന്ന വാൾ േപടിച്ച് ഓേരാരുത്തൻ
സ്വജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിേപ്പാവുകയും സ്വേദശേത്തക്ക്
ഓടിേപ്പാവുകയും െചയ്യ ം.

17 യി്രസാേയൽ ചിതറിേപ്പായ ആട്ടിൻകൂട്ടം ആകുന്നു; സിംഹങ്ങൾ
അതിെന ഓടിച്ച കളഞ്ഞു; ആദ്യം അശ്ശ ർ രാജാവ് അതിെന വിഴുങ്ങി;
ഒടുവിൽ ഇേപ്പാൾ ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ അതിെന്റ
അസ്ഥികൾ ഒടിച്ച കളഞ്ഞു”. 18അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ അശ്ശ ർ
രാജാവിെന സന്ദർശിച്ചതുേപാെല ബാേബൽ രാജാവിെനയും അവെന്റ
രാജ്യെത്തയും സന്ദർശിക്കും. 19 പിെന്ന ഞാൻ യി്രസാേയലിെന അവെന്റ
േമച്ചിൽപ്പ റേത്തക്ക് മടക്കിവരുത്തും; അവൻ കർേമ്മലിലും ബാശാനിലും
േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കും;എ്രഫയീംമലനാട്ടിലും ഗിെലയാദിലും േമഞ്ഞ്അവന്
തൃപ്തിവരും. 20 േശഷിപ്പിക്കുന്നവേരാട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയാൽ ആ
നാള കളിൽ, യി്രസാേയലിെന്റ അകൃത്യം അേന്വഷിച്ചാൽ അത് ഇല്ലാെത
ആയിരിക്കും; െയഹൂദയുെട പാപങ്ങൾഅേന്വഷിച്ചാൽകാണുകയില്ല”എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

21 ദ്വിമത്സരം (െമറാഥയീം) എന്ന േദശത്തിെന്റ േനെര െചല്ല ക;
അതിെന്റ േനെരയും, സന്ദർശനം (െപേക്കാദ്) എന്ന പട്ടണത്തിെല
നിവാസികള െട േനെരയും തെന്ന; നീ പിന്നാെല െചന്ന് െവട്ടി അവെര
നിർമ്മൂലനാശം വരുത്തി ഞാൻ കല്പിച്ചതുേപാെല എല്ലാം െചയ്യ ക”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 22 യുദ്ധത്തിെന്റ ആരവവും
മഹാസംഹാരവും േദശത്തുണ്ട.് 23 സർവ്വഭൂമിയുെടയും ചുറ്റികയായിരുന്ന
േദശം പിളർന്ന് തകർന്നുേപായെതങ്ങെന? ജനതകള െട ഇടയിൽ
ബാേബൽ ശൂന്യമായിത്തീർന്നത് എങ്ങെന? 24 ബാേബേല, ഞാൻ
നിനക്ക് ഒരു െകണിവച്ച ; നീ അറിയാെത അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നിെന്ന
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കെണ്ടത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; യേഹാവേയാടല്ലേയാ നീ െപാരുതിയത.്
25 യേഹാവ തെന്റ ആയുധശാല തുറന്ന് തെന്റ േ്രകാധത്തിെന്റ
ആയുധങ്ങൾ എടുത്തുെകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു; ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയായകർത്താവിന് കല്ദയേദശത്ത് ഒരു ്രപവൃത്തി െചയ്യ വാനുണ്ട.്
26സകലദിക്കുകളിലും നിന്ന് അതിെന്റ േനെര വന്ന് അതിെന്റ കളപ്പ രകൾ
തുറക്കുവിൻ; അതിെന കറ്റേപാെല കൂമ്പാരം കൂട്ട വിൻ; അതിൽ ഒന്നും
േശഷിപ്പിക്കാെത നിർമ്മൂലനാശം വരുത്തുവിൻ; 27 അതിെല കാളകെള
എല്ലാംെകാല്ല വിൻ;അവെകാലക്കളത്തിേലക്ക്ഇറങ്ങിേപ്പാകെട്ട;അവർക്ക്
അേയ്യാകഷ്ടം;അവരുെടനാൾ,അവരുെടസന്ദർശനകാലംവന്നിരിക്കുന്നു.
28 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട ്രപതികാരം, തെന്റ മന്ദിരത്തിനു
േവണ്ടിയുള്ള ്രപതികാരം തെന്ന, സീേയാനിൽ അറിയിേക്കണ്ടതിന്
ബാേബൽേദശത്തുനിന്നു രക്ഷെപ്പട്ട് ഓടിേപ്പാകുന്നവരുെട േഘാഷം!
29 ബാേബലിെന്റ േനെര വില്ലാളികെള വിളിച്ച കൂട്ട വിൻ; വില്ല കുലക്കുന്ന
എല്ലാവരുേമ, അതിെന്റ േനെര ചുറ്റ ം പാളയമിറങ്ങുവിൻ; ആരും
അതിൽനിന്ന് ചാടിേപ്പാകരുത;് അതിെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം അതിന്
പകരം െകാടുക്കുവിൻ; അത് െചയ്തതുേപാെല ഒെക്കയും അതിേനാടും
െചയ്യ വിൻ; അത് യേഹാവേയാട,് യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധേനാടു തെന്ന,
അഹങ്കാരം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 30അതുെകാണ്ട് അതിെല യൗവനക്കാർ
അതിെന്റ വീഥികളിൽ വീഴും; അതിെല േയാദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും അന്ന്
നശിച്ച േപാകും”എന്ന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 31 “അഹങ്കാരിേയ,ഞാൻ
നിനക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട;് “നിെന്റ നാൾ, ഞാൻ നിെന്ന സന്ദർശിക്കുന്ന
കാലം, വന്നിരിക്കുന്നു. 32 അഹങ്കാരി ഇടറിവീഴും; ആരും അവെന
എഴുേന്നല്പിക്കുകയില്ല; ഞാൻ അവെന്റ പട്ടണങ്ങൾക്ക് തീ വയ്ക്കും; അത്
അവെന്റ ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവെരയും ദഹിപ്പിച്ച കളയും”. 33ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യി്രസാേയൽമക്കള ം
െയഹൂദാമക്കള ം ഒരുേപാെല പീഡിതരായിരിക്കുന്നു; അവെര
ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപായവെരല്ലാം അവെര വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ
മനസ്സില്ലാെത മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാള്ളന്നു. 34 എന്നാൽ അവരുെട
വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ ശക്തനാകുന്നു; ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
എന്നാകുന്നു അവിടുെത്ത നാമം; ഭൂമിക്ക് സ്വസ്ഥത വരുേത്തണ്ടതിനും
ബാേബൽനിവാസികൾക്ക് സ്വസ്ഥത വരുേത്തണ്ടതിനും അവരുെട
വ്യവഹാരം അവിടുന്ന് ്രശദ്ധേയാെട നടത്തും. 35 കല്ദയരുെടേമലും
ബാേബൽനിവാസികള െടേമലും അതിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരുെടേമലും
ജ്ഞാനികള െടേമലും വാൾ വരുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
36 വ്യാജം ്രപവചിക്കുന്നവർ േഭാഷന്മാരാകത്തക്കവിധം അവരുെട േമൽ
വാൾവരും; അതിെല വീരന്മാർ ്രഭമിച്ച േപാകത്തക്കവിധം അവരുെടേമലും
വാൾവരും. 37 അവരുെട കുതിരകള െടേമലും രഥങ്ങള െടേമലും
അതിെന്റ നടുവിെല സർവ്വസമ്മി്രശജനതയും സ്്രതീകെളേപ്പാെല
ആയിത്തീരത്തക്കവിധം അവരുെടേമലും വാൾവരും; അതിെന്റ
ഭണ്ഡാരങ്ങൾ കവർന്നുേപാകത്തക്കവിധം അവയുെട േമലും വാൾവരും.
38 അതിെല െവള്ളം വറ്റിേപ്പാകത്തക്കവിധം ഞാൻ അതിേന്മൽ വരൾച്ച
വരുത്തും; അത് വി്രഗഹങ്ങള െട േദശമല്ലേയാ; േഘാരബിംബങ്ങൾ
നിമിത്തം അവർ ്രഭാന്തന്മാരായിരിക്കുന്നു. 39 ആകയാൽ അവിെട
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മരുഭൂമൃഗങ്ങൾ കുറുനരികേളാടുകൂെട വസിക്കും; ഒട്ടകപ്പക്ഷിയും
അവിെട വസിക്കും; ഇനി അതിൽ ഒരുനാള ം ജനവാസമുണ്ടാവുകയില്ല;
തലമുറതലമുറയായി അത് നിവാസികൾ ഇല്ലാെത കിടക്കും. 40 ൈദവം
െസാേദാമിെനയും െഗാേമാരെയയും അവയുെട അയൽ പട്ടണങ്ങെളയും
നശിപ്പിച്ച നാളിെലേപ്പാെല അവിെടയും ആരും താമസിക്കുകയില്ല; ഒരു
മനുഷ്യനും അവിെട വസിക്കുകയില്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
41 വടക്കുനിന്ന് ഒരു ജനത വരുന്നു; ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു
മഹാജനതയും അേനകം രാജാക്കന്മാരും ഇളകിവരുന്നു. 42അവർ വില്ല ം
കുന്തവും എടുത്തിരിക്കുന്നു; അവർ ്രകൂരന്മാർ, കരുണയില്ലാത്തവർ
തെന്ന; അവരുെട ആരവം കടൽേപാെല ഇരമ്പുന്നു; ബാേബൽപു്രതീ,
അവർ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി ഓേരാരുത്തനും കുതിരപ്പ റത്തു കയറി
നിെന്റേനെര അണിനിരന്നു നില്ക്കുന്നു. 43 ബാേബൽരാജാവിന്
അവെരപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്ത േകട്ട് അവെന്റ ൈധര്യം ക്ഷയിച്ച േപായി;
േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീെയേപ്പാെല അതിവ്യസനവും േവദനയും പിടിച്ച .
44 േയാർദ്ദാെന്റ വൻകാട്ടിൽനിന്ന് ഒരു സിംഹം എന്നേപാെല അവൻ,
എേപ്പാഴും പച്ചയായിരിക്കുന്ന േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങളിേലക്ക് കയറിവരുന്നു;ഞാൻ
അവെര െപെട്ടന്ന് അതിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളയും; ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
ഒരാെള അതിന് നിയമിക്കും; എനിക്ക് സമനായവൻ ആര്? എെന്ന
കുറ്റം ചുമത്തുന്നവൻ ആര്? എെന്റ മുമ്പാെക നില്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന
ഇടയൻ ആര്?” 45 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ബാേബലിെനക്കുറിച്ച്
ആേലാചിച്ച ആേലാചനയും കല്ദയരുെട േദശെത്തക്കുറിച്ച് നിരൂപിച്ച
നിരൂപണങ്ങള ം േകൾക്കുവിൻ! ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ െചറിയവെയ
അവർ ഇഴച്ച െകാണ്ടുേപാകും; അവൻ അവരുെട േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങൾ
അവേരാടുകൂടി ശൂന്യമാക്കിക്കളയും. 46 ബാേബൽ പിടിക്കെപ്പട്ട എന്ന
ആർപ്പ വിളിെകാണ്ട് ഭൂമി നടുങ്ങുന്നു; അതിെന്റ നിലവിളി ജനതകള െട
ഇടയിൽ േകൾക്കുന്നു.

51
1 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ േലവി
കമായിെക്കതിരായും* എെന്റ എതിരാളികൾെക്കതിരായും ഒരു
നശിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവ†് േപാെല സംഹാരകെന്റ മനസ്സ് ഉണർത്തും.
2 പാറ്റ ന്നവെര ഞാൻ ബാേബലിേലക്ക് അയയ്ക്കും; അവർ അതിെന
പാറ്റി േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കും; അനർത്ഥദിവസത്തിൽ അവർ അതിെന
നാലുപുറവും വളയും. 3 വില്ലാളി വില്ല കുലക്കാതിരിക്കെട്ട; അവൻ
കവചം ധരിച്ച് നിവർന്നു നിൽക്കാതിരിക്കെട്ട; അതിെല യൗവനക്കാെര
ആദരിക്കാെത സർവ്വൈസന്യെത്തയും നിർമ്മൂലമാക്കിക്കളയുവിൻ.
4 അങ്ങെന കല്ദയരുെട േദശത്ത് നിഹതന്മാരും അതിെന്റ വീഥികളിൽ
കുത്തിത്തുളക്കെപ്പട്ടവരും വീഴും. 5 യി്രസാേയലിെന്റയും െയഹൂദയുെടയും
േദശങ്ങൾ യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധേനാടുള്ള അകൃത്യംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ അവരുെട
ൈദവം അവെര ൈകെവടിഞ്ഞിട്ടില്ല. 6ബാേബലിെന്റ നടുവിൽനിന്ന് ഓടി
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ്രപാണൻ രക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; നിങ്ങൾ

* 51. 1 േലവി കമായിെക്കതിരായും കല് ദയ രാജ്യത്തിന് െറ രഹസ്യ നാമം † 51. 1 നശിപ്പിക്കുന്ന
ആത്മാവ് െകാടുങ്കാറ്റ
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അതിെന്റ അകൃത്യത്തിൽ നശിച്ച േപാകരുത;് ഇത് യേഹാവയുെട
്രപതികാരകാലമല്ലേയാ; അതിെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവിധം അവിടുന്ന്
അതിേനാട് പകരം െചയ്യ ം; 7 ബാേബൽ യേഹാവയുെട കയ്യിൽ
സർവ്വഭൂമിെയയും ലഹരിപിടിപ്പിക്കുന്ന െപാൻപാനപാ്രതം ആയിരുന്നു;
ജനതകൾഅതിെല വീഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ്രഭാന്തു പിടിച്ച . 8 െപെട്ടന്ന്
ബാേബൽ വീണു തകർന്നുേപായി; അതിെനക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുവിൻ;
അതിെന്റ േവദനയ്ക്കു ൈതലം െകാണ്ടുവരുവിൻ; ഒരുപേക്ഷ അതിന്
സൗഖ്യം വരും. 9 ഞങ്ങൾ ബാേബലിനു ചികിത്സ െചയ്തു എങ്കിലും
സൗഖ്യം വന്നില്ല; അതിെന ഉേപക്ഷിച്ച കളയുവിൻ; നാം ഓേരാരുത്തനും
നമ്മുെട സ്വേദശേത്തക്കു േപാവുക;അതിെന്റ ശിക്ഷാവിധി സ്വർഗ്ഗേത്താളം
എത്തി ആകാശേത്താളം െപാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 10 യേഹാവ നമ്മുെട നീതി
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; വരുവിൻ, നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
്രപവൃത്തിെയ സീേയാനിൽ ്രപസ്താവിക്കുക. 11 അമ്പുകൾക്ക് മൂർച്ച
കൂട്ട വിൻ; പരിച േനെരയാക്കുവിൻ‡; യേഹാവ േമദ്യരാജാക്കന്മാരുെട
മനസ്സ് ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നു; ബാേബലിെന നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവിധം
അവെന്റ നിരൂപണം അതിന് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ഇത് യേഹാവയുെട
്രപതികാരം, തെന്റ മന്ദിരത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള ്രപതികാരം തെന്ന.
12 ബാേബലിെന്റ മതിലുകൾക്കു േനെര െകാടി ഉയർത്തുവിൻ; കാവൽ
ശക്തിെപ്പടുത്തുവിൻ; കാവല്ക്കാെര നിർത്തുവിൻ; പതിയിരിപ്പ കാെര
ഒരുക്കുവിൻ; യേഹാവ ബാേബൽനിവാസികെളക്കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്തത്
നിർണ്ണയിച്ച ം നിറേവറ്റിയുമിരിക്കുന്നു. 13 വലിയ െവള്ളങ്ങൾക്കരികിൽ
വസിക്കുന്നവള ം വളെര നിേക്ഷപങ്ങൾ ഉള്ളവള േമ, നിെന്റ അവസാനം,
നിെന്ന േഛദിച്ച കളയുവാനുള്ള അവധി തെന്ന, വന്നിരിക്കുന്നു. 14 “ഞാൻ
നിശ്ചയമായി െവട്ട ക്കിളികെളേപ്പാെല മനുഷ്യെരെക്കാണ്ട് നിെന്ന
നിറയ്ക്കും; അവർ നിെന്റേനെര ആർപ്പിടും” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ തെന്നെക്കാണ്ടു തെന്ന സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 15അവിടുന്ന്
തെന്റ ശക്തിയാൽ ഭൂമിെയ സൃഷ്ടിച്ച ; തെന്റ ജ്ഞാനത്താൽ
ഭൂമണ്ഡലെത്ത സ്ഥാപിച്ച ; തെന്റ വിേവകത്താൽ ആകാശെത്ത
വിരിച്ച . 16 അവിടുന്ന് തെന്റ നാദം േകൾപ്പിക്കുേമ്പാൾ ആകാശത്ത്
െവള്ളത്തിെന്റ മുഴക്കം ഉണ്ടാകുന്നു;അവിടുന്ന് ഭൂമിയുെടഅറ്റങ്ങളിൽനിന്ന്
നീരാവി ഉയരുമാറാക്കുന്നു; മഴയ്ക്കായി മിന്നൽ ഉണ്ടാക്കി, തെന്റ
ഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്ന് കാറ്റ കെള പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു. 17 ഏതു മനുഷ്യനും
മൃഗ്രപായനും പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവനുമാകുന്നു. തട്ടാന്മാർ എല്ലാവരും
വി്രഗഹംനിമിത്തം ലജ്ജിച്ച േപാകുന്നു; അവർ വാർത്തുണ്ടാക്കിയ
ബിംബം വ്യാജമേ്രത. 18 അവയിൽ ശ്വാസവും ഇല്ല. അവ മായയും
വ്യർത്ഥ്രപവൃത്തിയും തെന്ന; സന്ദർശനകാലത്ത് അവ നശിച്ച േപാകും.
19 യാേക്കാബിെന്റ ഓഹരിയായവൻ ഇവെയേപ്പാെലയല്ല; അവിടുന്ന്
സർവ്വെത്തയും നിർമ്മിച്ചവൻ; യി്രസാേയൽ അവെന്റ അവകാശേഗാ്രതം;
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നാകുന്നു അവിടുെത്ത നാമം. 20 നീ
എെന്റ െവണ്മഴുവും യുദ്ധത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങള ം ആകുന്നു; ഞാൻ
നിെന്നെക്കാണ്ട് ജനതകെള തകർക്കുകയും നിെന്നെക്കാണ്ട് രാജ്യങ്ങെള
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 21നിെന്നെക്കാണ്ട്ഞാൻകുതിരെയയുംഅതിെന്റ

‡ 51. 11 പരിച േനെരയാക്കുവിൻപരിചധരിക്കുവിൻ
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പുറത്തു കയറിയിരിക്കുന്നവെനയും തകർക്കും; നിെന്നെക്കാണ്ട് ഞാൻ
രഥെത്തയും അതിൽ ഇരിക്കുന്നവെനയും തകർക്കും; 22 നിെന്നെക്കാണ്ട്
ഞാൻ പുരുഷെനയും സ്്രതീെയയും തകർക്കും; നിെന്നെക്കാണ്ട്
ഞാൻ വൃദ്ധെനയും ബാലെനയും തകർക്കും; നിെന്നെക്കാണ്ട് ഞാൻ
യുവാവിെനയും യുവതിെയയും തകർക്കും. 23 നിെന്നെക്കാണ്ട് ഞാൻ
ഇടയെനയും ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തയും തകർക്കും; നിെന്നെക്കാണ്ട് ഞാൻ
കൃഷിക്കാരെനയും അവെന്റ കാളകെളയും തകർക്കും; നിെന്നെക്കാണ്ട്
ഞാൻ േദശാധിപതികെളയുംസ്ഥാനാപതികെളയും തകർക്കും. 24നിങ്ങൾ
കാൺെക ഞാൻ ബാേബലിനും സകല കല്ദയനിവാസികൾക്കും
അവർ സീേയാനിൽ െചയ്തിരിക്കുന്ന സകലേദാഷത്തിനും തക്കവണ്ണം
പകരംവീട്ട ം” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 25 “സകലഭൂമിെയയും
നശിപ്പിക്കുന്ന വിനാശകപർവ്വതേമ, ഞാൻ നിനക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ നിെന്റേമൽ ൈക നീട്ടി നിെന്ന പാറകളിൽനിന്ന് ഉരുട്ടി
കത്തിെയരിയുന്ന പർവ്വതം ആക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
26 “നിന്നിൽനിന്ന് അവർ മൂലക്കല്ലായിേട്ടാ അടിസ്ഥാനക്കല്ലായിേട്ടാ ഒരു
കല്ല ം എടുക്കാത്തവിധം നീ നിത്യശൂന്യമായി ഭവിക്കും”എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 27 േദശത്ത് ഒരു െകാടി ഉയർത്തുവിൻ; ജനതകള െട
ഇടയിൽ കാഹളം ഊതുവിൻ; ജനതകെള അതിെന്റ േനെര ഒരുക്കുവിൻ;
അരാരാത്ത,് മിന്നി,അസ്െകനാസ്എന്നീ രാജ്യങ്ങെളഅതിന് വിേരാധമായി
വിളിച്ച കൂട്ട വിൻ; അതിെനതിെര ഒരു േസനാപതിെയ നിയമിക്കുവിൻ;
െവട്ട ക്കിളിക്കൂട്ടംേപാെല കുതിരകെള പുറെപ്പടുമാറാക്കുവിൻ. 28 േമദ്യരുെട
രാജാക്കന്മാരും േദശാധിപതിമാരും സകല സ്ഥാനാപതിമാരും അവെന്റ
ആധിപത്യത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട സകലേദശക്കാരുമായ ജനതകെള അതിന്
വിേരാധമായി ഒരുക്കുവിൻ; 29 ബാേബൽേദശെത്ത നിവാസികളില്ലാെത
ശൂന്യമാേക്കണ്ടതിന,് ബാേബലിെനക്കുറിച്ച ള്ള യേഹാവയുെട
നിരൂപണങ്ങൾ നിറേവറുന്നതുമൂലം േദശം നടുങ്ങി സങ്കടെപ്പടുന്നു.
30 ബാേബലിെല വീരന്മാർ യുദ്ധം മതിയാക്കി േകാട്ടകളിൽ ഇരിക്കുന്നു;
അവരുെട ശക്തി ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ സ്്രതീകെളേപ്പാെല
ആയിരിക്കുന്നു; അതിെല വീടുകൾക്ക് തീ വച്ച കളഞ്ഞു; അതിെന്റ
ഓടാമ്പലുകൾ തകർന്നിരിക്കുന്നു. 31 പട്ടണം നാലുവശവും
പിടിക്കെപ്പട്ട േപായി, കടവുകൾ ശ്രതുവിനധീനമായി; കളങ്ങൾ തീ
പിടിച്ച് ദഹിച്ചിരിക്കുന്നു; േയാദ്ധാക്കൾ ഭയപരവശരായിരിക്കുന്നു
എന്നിങ്ങെന ബാേബൽരാജാവിേനാട് അറിയിേക്കണ്ടതിന് 32 ഓട്ടക്കാരൻ
ഓട്ടക്കാരെനതിെരയും ദൂതൻദൂതെനതിെരയുംഓടുന്നു. 33യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ബാേബൽപു്രതി െമതികാലെത്ത െമതിക്കളംേപാെലയായിരിക്കുന്നു;
ഇനി അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിെന്റ െകായ്ത്തുകാലം വരും”.
34 “ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ എെന്ന വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു;
അവൻ എെന്ന ഒെരാഴിഞ്ഞ പാ്രതമാക്കി; മഹാസർപ്പം േപാെല അവൻ
എെന്ന വിഴുങ്ങി, എെന്റ സ്വാദുേഭാജ്യങ്ങൾെകാണ്ട് വയറു നിറച്ച ; അവൻ
എെന്ന തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 35 “ഞാൻ സഹിച്ച സാഹസവും േദഹപീഡയും
ബാേബലിേന്മൽ വരെട്ട” എന്ന് സീേയാൻനിവാസി പറയും; “എെന്റ
രക്തം കല്ദയ നിവാസികള െടേമൽ വരെട്ട” എന്ന് െയരൂശേലം പറയും.
36 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇതാ, ഞാൻ
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നിെന്റ വ്യവഹാരം നടത്തി, നിനക്ക് േവണ്ടി ്രപതികാരംെചയ്യ ം; അതിെന്റ
കടൽ ഞാൻ വറ്റിച്ച,് അതിെന്റ ഉറവുകൾ ഉണക്കിക്കളയും. 37ബാേബൽ,
നിവാസികൾ ഇല്ലാെത കല്ക്കുന്നുകള ം, കുറുനരികള െട പാർപ്പിടവും,
വിസ്മയത്തിനും പരിഹാസത്തിനും വിഷയവുമായിത്തീരും. 38 അവർ
എല്ലാവരും ബാലസിംഹങ്ങെളേപ്പാെല ഗർജ്ജിക്കും; അവർ സിംഹികള െട
കുട്ടികെളേപ്പാെല മുരള ം. 39 അവർ ഉല്ലാസഭരിതരായിരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു വിരുെന്നാരുക്കി അവെര ലഹരി പിടിപ്പിക്കും;
അങ്ങെന അവർ ഉല്ലസിച്ച് ഉണരാത്തവിധം നിത്യനി്രദ ്രപാപിക്കും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 40 “ഞാൻഅവെര കുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെലയും
മുട്ടാടുകേളാടുകൂടി ആട്ട െകാറ്റന്മാെരേപ്പാെലയും െകാലക്കളത്തിേലക്ക്
ഇറക്കിെക്കാണ്ടുവരും. 41 േശശക്ക് പിടിക്കെപ്പട്ടത് എങ്ങെന?
സർവ്വഭൂമിയുെടയും ്രപശംസയായിരുന്നത് പിടിച്ചടക്കെപ്പട്ടത് എങ്ങെന?
ജനതകള െട ഇടയിൽ ബാേബൽ ഒരു ഭീതിവിഷയമായിത്തീർന്നത്
എങ്ങെന? 42ബാേബലിേന്മൽ കടൽ കവിഞ്ഞുവന്നിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ
തിരകള െട െപരുപ്പംെകാണ്ട് അത് മൂടിയിരിക്കുന്നു. 43 അതിെന്റ
പട്ടണങ്ങൾശൂന്യവുംവരണ്ടനിലവുംമരുഭൂമിയും,ആരുംനിവസിക്കാത്തതും
വഴിനടക്കാത്തതും ആയ േദശവും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 44 ഞാൻ
ബാേബലിൽവച്ച് േബലിെന സന്ദർശിച്ച,്അവൻ വിഴുങ്ങിയതിെന അവെന്റ
വായിൽനിന്നു പുറത്തിറക്കും; ജനതകൾ ഇനി അവെന്റ അടുക്കൽ
ഓടിെച്ചല്ല കയില്ല; ബാേബലിെന്റ മതിൽ വീണുേപാകും. 45 എെന്റ
ജനേമ, അതിെന്റ നടുവിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട വരുവിൻ; യേഹാവയുെട
ഉ്രഗേകാപത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ്രപാണെന
രക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 46 േദശത്ത് േകൾക്കുന്ന വർത്തമാനംെകാണ്ടും
ആണ്ടുേതാറും േകൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ നിമിത്തവും സാഹസകൃത്യങ്ങൾ
േദശത്ത് നടക്കുേമ്പാഴും അധിപതി അധിപതിക്കു വിേരാധമായി
എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങള െട ൈധര്യം ക്ഷയിച്ച േപാകരുത;് നിങ്ങൾ
ഭയെപ്പടുകയും അരുത.് 47 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ബാേബലിെല
വി്രഗഹങ്ങെള സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള കാലം വരും; അന്ന് േദശെമല്ലാം
ലജ്ജിച്ച േപാകും; അതിെല നിഹതന്മാർ എല്ലാവരും അതിെന്റ നടുവിൽ
വീഴും. 48ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ളെതല്ലാം ബാേബലിെനെച്ചാല്ലി
േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും; വടക്കുനിന്ന് സംഹാരകൻ അതിേലക്ക് വരും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 49 യി്രസാേയൽ നിഹതന്മാേര, ബാേബൽ
വീേഴണ്ടതാകുന്നു; ബാേബലിേനാടുകൂടി സർവ്വേദശവും തെന്ന. 50 വാളിന്
ഒഴിഞ്ഞുേപായവേര, നില് ക്കാെത െചല്ല വിൻ; ദൂരത്തുനിന്ന് യേഹാവെയ
ഓർക്കുവിൻ; െയരൂശേലം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരെട്ട! 51ഞങ്ങൾ നിന്ദ
േകട്ട് ലജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു; അന്യന്മാർ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങളിേലക്കു വന്നിരിക്കുകയാൽ ലജ്ജ ഞങ്ങള െട മുഖം
മൂടിയിരിക്കുന്നു. 52 “അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അതിെല വി്രഗഹങ്ങെള
സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള കാലം വരും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;്
“അന്ന് േദശെത്തല്ലായിടവും മുറിേവറ്റവർ കിടന്നു ഞരങ്ങും. 53ബാേബൽ
ആകാശേത്താളം കയറിയാലും േകാട്ട ഉയർത്തി ഉറപ്പിച്ചാലും, ഞാൻ
വിനാശകന്മാെരഅതിേലക്ക്അയയ്ക്കും”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
54 ബാേബലിൽനിന്ന് നിലവിളിയും കല്ദയേദശത്തുനിന്ന് മഹാനാശവും
േകൾക്കുന്നു. 55 യേഹാവ ബാേബലിെന നശിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നു
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മഹാേഘാഷം ഇല്ലാെതയാക്കുന്നു;അവരുെട തിരകൾ െപരുെവള്ളംേപാെല
ഇരമ്പുന്നു; അവരുെട ആരവത്തിെന്റ മുഴക്കം േകൾക്കുന്നു. 56അതിെന്റ
േനെര, ബാേബലിെന്റ േനെര തെന്ന, സംഹാരകൻ വന്നിരിക്കുന്നു;
അതിെല വീരന്മാർ പിടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അവരുെട വില്ല് എല്ലാം
ഒടിഞ്ഞുേപായി; യേഹാവ ്രപതികാരത്തിെന്റ ൈദവമാകുന്നു; അവിടുന്ന്
പകരം െചയ്യ ം. 57ഞാൻ അതിെല ്രപഭുക്കന്മാെരയും ജ്ഞാനികെളയും
േദശാധിപതിമാെരയും സ്ഥാനാപതികെളയും വീരന്മാെരയും ലഹരി
പിടിപ്പിക്കും; അവർ ഉണരാത്തവിധം നിത്യനി്രദെകാള്ള ം” എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നു നാമമുള്ള രാജാവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
58ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ബാേബലിെന്റ
വിശാലമായ മതിലുകൾ നിേശ്ശഷം ഇടിഞ്ഞുേപാകും; അതിെന്റ ഉയർന്ന
വാതിലുകൾ തീയിൽ െവന്തുേപാകും; അങ്ങെന വംശങ്ങള െട അദ്ധ്വാനം
വ്യർത്ഥമായും, ജനതകള െട ്രപയത്നം തീക്കിരയായും തീരുകയും, അവർ
ക്ഷീണിച്ച േപാകുകയും െചയ്യ ം”.

59 െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട നാലാം
ആണ്ടിൽ, അവേനാടുകൂടി, മഹ്േസയാവിെന്റ മകനായ േനര്യാവിെന്റ
മകൻ െസരായാവ് അംഗരക്ഷകേസനയുെട നായകനായി ബാേബലിേലക്ക്
േപാകുേമ്പാൾ യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ െസരായാവിേനാട് കല്പിച്ച വചനം -
60ബാേബലിനു വരുവാനിരിക്കുന്ന അനർത്ഥെമല്ലാം, ബാേബലിെനക്കുറിച്ച്
എഴുതിയിരിക്കുന്ന സകലവചനങ്ങള ം തെന്ന, യിെരമ്യാവ് ഒരു
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി - 61യിെരമ്യാവ് െസരായാവിേനാടു പറഞ്ഞത:് “നീ
ബാേബലിൽഎത്തുേമ്പാൾഈവചനങ്ങൾഎല്ലാം േനാക്കി വായിച്ചേശഷം:
62 “യേഹാേവ,ഈസ്ഥലത്ത് മനുഷ്യേനാ മൃഗേമാ ഒന്നും േശഷിക്കാെതഅത്
ശാശ്വതശൂന്യമായിരിക്കത്തക്കവിധംഅങ്ങ്അതിെനനശിപ്പിച്ച കളയുെമന്ന്
അതിെനക്കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്തുവേല്ലാ” എന്ന് പറയണം. 63 പിെന്ന ഈ
പുസ്തകം വായിച്ചേശഷം നീ അതിേന്മൽ ഒരു കല്ല് െകട്ടി ്രഫാത്തിെന്റ
നടുവിേലക്ക് എറിഞ്ഞ,് 64 “ഇങ്ങെന ബാേബൽ മുങ്ങിേപ്പാകും; ഞാൻ
അതിന്വരുത്തുന്നഅനർത്ഥത്തിൽനിന്ന്അത് െപാങ്ങിവരുകയില്ല;അവർ
ക്ഷയിച്ച േപാകും”എന്ന് പറയണം”.
ഇ്രതേത്താളംയിെരമ്യാവിെന്റവചനങ്ങൾ.

52
1 സിെദക്കീയാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് ഇരുപെത്താന്നു
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിെനാന്നു സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ
വാണു; അവെന്റ അമ്മയ്ക്ക് ഹമൂതൽ എന്ന് േപരായിരുന്നു; അവൾ
ലിബ്നക്കാരനായ യിെരമ്യാവിെന്റ* മകൾ ആയിരുന്നു. 2 െയേഹായാക്കീം
െചയ്തതുേപാെല ഒെക്കയും അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളതു
െചയ്തു. 3 യേഹാവയുെട േകാപംനിമിത്തം െയരൂശേലമിനും
െയഹൂദയ്ക്കും അങ്ങെന സംഭവിച്ച ; അവിടുന്ന് ഒടുവിൽ അവെര
തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു; എന്നാൽ സിെദക്കീയാവ്
ബാേബൽരാജാവിേനാടു മത്സരിച്ച . 4 അവെന്റ വാഴ്ചയുെട ഒമ്പതാം
ആണ്ടിൽ പത്താം മാസം പത്താം തീയതി, ബാേബൽരാജാവായ

* 52. 1 യിെരമ്യാവിെന്റഈയിെരമ്യാവ്ഈപുസ്തകംഎഴുതിയആളല്ല
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െനബൂഖദ്േനസർ തെന്റ സർവ്വൈസന്യവുമായി െയരൂശേലമിെന്റ േനെര
വന്ന് പാളയമിറങ്ങി അതിെനതിെര ചുറ്റ ം െകാത്തളങ്ങൾ പണിതു.
5 അങ്ങെന സിെദക്കീയാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട പതിെനാന്നാം
ആണ്ടുവെര നഗരം ഉപേരാധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 6 നാലാംമാസം ഒമ്പതാം
തീയതി േദശെത്ത ജനത്തിന് ആഹാരമില്ലാെത ക്ഷാമം നഗരത്തിൽ
അതിരൂക്ഷമായി. 7അേപ്പാൾനഗരത്തിെന്റമതിൽഒരിടം െപാളിച്ച,്കല്ദയർ
നഗരം വളഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ പടയാളികൾ എല്ലാവരും രാ്രതിസമയം
രാജാവിെന്റ േതാട്ടത്തിനരികിൽ രണ്ടു മതിലുകള െട മദ്ധ്യത്തിലുള്ള
പടിവാതില്ക്കൽകൂടി നഗരം വിട്ട് അരാബയിേലക്കുള്ള വഴിയായി
ഓടിേപ്പായി. 8 എന്നാൽ കല്ദയരുെട ൈസന്യം രാജാവിെന പിന്തുടർന്ന,്
െയരിേഹാ സമഭൂമിയിൽവച്ച് സിെദക്കീയാവിേനാെടാപ്പം എത്തി; അവെന്റ
ൈസന്യെമല്ലാം അവെന വിട്ട് ചിതറിേപ്പായി. 9അവർ രാജാവിെന പിടിച്ച,്
ഹമാത്ത് േദശത്തിെല രിബ്ളയിൽ ബാേബൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു; അവൻ അവന് വിധി കല്പിച്ച . 10 ബാേബൽരാജാവ്
സിെദക്കീയാവിെന്റ പു്രതന്മാെര അവെന്റ കണ്മുമ്പിൽ വച്ച് െകാന്നു;
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെര എല്ലാം അവൻ രിബ്ളയിൽവച്ച് െകാന്നുകളഞ്ഞു.
11 പിെന്ന അവൻ സിെദക്കീയാവിെന്റ കണ്ണ് െപാട്ടിച്ച ; ബാേബൽരാജാവ്
അവെന ചങ്ങലെകാണ്ടു ബന്ധിച്ച് ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുെചന്നു
ജീവപര്യന്തം കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി. 12 അഞ്ചാം മാസം പത്താം
തീയതി, ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ പെത്താമ്പതാം
ആണ്ടിൽ തെന്ന, ബാേബൽരാജാവിെന്റ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവനും
അകമ്പടിനായകനുമായ െനബൂസർ-അദാൻ െയരൂശേലമിേലക്ക് വന്നു.
13അവൻ യേഹാവയുെട ആലയവും രാജധാനിയും ചുട്ട ; െയരൂശേലമിെല
എല്ലാ വീടുകള ം ്രപധാനഭവനങ്ങള ം തീ െവച്ച ചുട്ട കളഞ്ഞു.
14 അകമ്പടിനായകേനാടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന കല്ദയൈസന്യം
െയരൂശേലമിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള മതിലുകെളല്ലാം ഇടിച്ച കളഞ്ഞു. 15ജനത്തിൽ
എളിയവരായ ചിലെരയും നഗരത്തിൽ േശഷിച്ചിരുന്ന ജനെത്തയും
ബാേബൽരാജാവിെന ശരണം ്രപാപിച്ചവെരയും പുരുഷാരത്തിൽ
േശഷിച്ചവെരയും അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ ബദ്ധരാക്കി
െകാണ്ടുേപായി. 16 എന്നാൽ അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-
അദാൻ േദശെത്ത എളിയവരിൽ ചിലെര മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാരായും
കൃഷിക്കാരായും അവിെടത്തെന്ന നിയമിച്ച . 17 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല താ്രമസ്തംഭങ്ങള ം പീഠങ്ങള ം യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല താ്രമംെകാണ്ടുള്ള കടലും കൽദയർ ഉടച്ച,് താ്രമം മുഴുവനും
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 18കലങ്ങള ം ചട്ട കങ്ങള ം ക്രതികകള ം
കിണ്ണങ്ങള ം തവികള ം ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള സകല താേ്രമാപകരണങ്ങള ം
അവർ എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. 19 പാനപാ്രതങ്ങള ം തീച്ചട്ടികള ം
കിണ്ണങ്ങള ം കലങ്ങള ം വിളക്കുതണ്ടുകള ം തവികള ം കുടങ്ങള ം െപാന്നും
െവള്ളിയും െകാണ്ടുള്ള സകലവും അകമ്പടിനായകൻ െകാണ്ടുേപായി.
20 ശേലാേമാൻ രാജാവ് യേഹാവയുെട ൈദവാലയത്തിനു േവണ്ടി
ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടു സ്തംഭവും ഒരു കടലും പീഠങ്ങള െട കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
പ്രന്തണ്ട് താ്രമക്കാളകള ം തെന്ന; ഈ സകല സാധനങ്ങള െടയും
താ്രമത്തിെന്റതൂക്കംകണക്കാക്കുവാൻസാദ്ധ്യമല്ലായിരുന്നു. 21സ്തംഭങ്ങൾ
ഓേരാന്നും പതിെനട്ട് മുഴം ഉയരവും പ്രന്തണ്ട് മുഴം ചുറ്റളവും നാല് വിരൽ
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കനവും ഉള്ളതായിരുന്നു; അത് െപാള്ളയുമായിരുന്നു. 22 അതിേന്മൽ
താ്രമംെകാണ്ട് ഒരു മകുടം ഉണ്ടായിരുന്നു; മകുടത്തിെന്റ ഉയരംഅഞ്ച് മുഴം;
മകുടത്തിൻേമൽ ചുറ്റ ം വലപ്പണിയും മാതളപ്പഴവും ഉണ്ടായിരുന്നു; എല്ലാം
താ്രമംെകാണ്ടുള്ളതായിരുന്നു; രണ്ടാമെത്തസ്തംഭത്തിന് ഇതിന് തുല്യമായ
പണിയും മാതളപ്പഴവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 നാലുഭാഗത്തുമായി െതാണ്ണ റ്റാറ്
മാതളപ്പഴവും ഉണ്ടായിരുന്നു: വലപ്പണിയിൽ ചുറ്റ മുള്ള മാതളപ്പഴം
ആെക നൂറ് ആയിരുന്നു. 24 അകമ്പടിനായകൻ മഹാപുേരാഹിതനായ
െസരായാവിെനയും രണ്ടാം പുേരാഹിതനായ െസഫന്യാവിെനയും മൂന്നു
വാതിൽകാവല്ക്കാെരയും പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. 25 നഗരത്തിൽനിന്ന്
അവൻേയാദ്ധാക്കള െടവിചാരകനായഒരുഷണ്ഡെനയുംനഗരത്തിൽവച്ച
കണ്ട ഏഴു രാജപരിചാരകന്മാെരയും േദശത്തിെല ജനെത്ത പടക്ക്
േശഖരിക്കുന്ന േസനാപതിയുെട പകർെപ്പഴുത്തുകാരെനയും നഗരത്തിൽ
കണ്ട അറുപത് ്രഗാമീണെരയും പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. 26 ഇവെര
അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ പിടിച്ച് രിബ്ളയിൽ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു. 27 ബാേബൽരാജാവ്
ഹമാത്ത് േദശത്തിെല രിബ്ളയിൽവച്ച് അവെര െവട്ടിെക്കാന്നു;
ഇങ്ങെന െയഹൂദാ സ്വേദശം വിട്ട് ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവന്നു.
28 െനബൂഖദ്േനസർ ്രപവാസത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായ ജനം:
ഏഴാം ആണ്ടിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നു െയഹൂദന്മാർ;
29 െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ അവൻ െയരൂശേലമിൽ
നിന്നു ്രപവാസത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായ എണ്ണ റ്റിമുപ്പത്തിരണ്ടുേപർ;
30െനബൂഖദ്േനസരിെന്റഇരുപത്തിമൂന്നാംആണ്ടിൽ,അകമ്പടിനായകനായ
െനബൂസർ-അദാൻ ്രപവാസത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായ െയഹൂദന്മാർ
എഴുനൂറ്റി നാല്പത്തിയഞ്ചുേപർ; ഇങ്ങെന ആെക നാലായിരത്തി അറുനൂറു
േപരായിരുന്നു. 31 െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാഖീെന്റ ്രപവാസത്തിെന്റ
മുപ്പത്തിേയഴാം ആണ്ടിൽ പ്രന്തണ്ടാം മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം
തീയതി ബാേബൽരാജാവായ എവീൽ-െമേരാദക്ക് തെന്റ വാഴ്ചയുെട
ഒന്നാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാഖീെന കടാക്ഷിച്ച്
കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു വിടുവിച്ച്, 32അവേനാട് ആദരവായി സംസാരിച്ച്,
അവെന്റ സിംഹാസനം തേന്നാട് കൂടി ബാേബലിൽ ഉള്ള രാജാക്കന്മാരുെട
ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കു േമലായി വച്ച . 33 അവെന്റ കാരാഗൃഹവസ്്രതം മാറ്റി,
അവൻ ജീവകാലം മുഴുവൻ നിത്യവും രാജസന്നിധിയിൽ ഭക്ഷണം
കഴിച്ച േപാന്നു. 34അവെന്റ നിത്യവൃത്തിയ്ക്ക്, ബാേബൽരാജാവ് അവെന്റ
ജീവകാലം മുഴുവനും ദിവസം്രപതിയുള്ളഓഹരിഅവന് െകാടുത്തുേപാന്നു.
ഇത്അവെന്റമരണദിവസംവെരതുടർന്നുേപാന്നു.
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വിലാപങ്ങൾ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
വിലാപങ്ങള െട പുസ്തകത്തിന ്െറ രചയിതാവ് പറ്റി വ്യക്തമായ
അറിവില്ല. യഹൂദൈ്രകസ്തവപാരമ്പര്യംഅനുസരിച്ച് യിെരമ്യാവിെനയാണ്
എഴുത്തുകാരനായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത.് െയരുശേലമിെന്റ
പതനത്തിനും അധിനിേവശത്തിനും നാശത്തിനും ദൃക്സാക്ഷിയായ
വ്യക്തിയാണ് ്രഗന്ഥകാരൻ ഈ സംഭവങ്ങള ്ക്ക് യിെരമ്യാവു
സാക്ഷിയായിരുന്നു. േദവിക ്രപമാണങ്ങെള ഉേപക്ഷിച്ച് ൈദവേത്താട്
മറുതലിച്ച യഹൂദജനം ബാബിേലാന്യെര അയച്ച ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത
അച്ചടക്കത്തിേലക്ക് നടത്തുന്നു. െകാടിയ കഷ്ടതെയപ്പറ്റിയാണ് ഈ
പുസ്തകം പറയുന്നെതങ്കിലും മൂന്നാമെത്ത അധ്യായം ഉടമ്പടിയുെട
്രപത്യാശയായി പറ്റി പറയുന്നത് കാണാം. യിെരമ്യാവു ൈദവത്തിെന്റ
നന്മകെള സ്മരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം വായനക്കാർക്ക് ൈദവിക
വിശ്വസ്തതയുെട ഔന്നത്യെത്തയും ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കാത്ത ൈദവ
സ്േനഹെത്ത കുറിച്ച ം അനുകമ്പെയ കുറിച്ച മുള്ള വര ്ണ്ണനകേളാെട
അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി, മു 586-584.
ബാബിേലാന്യ ആ്രകമണത്തിനു േശഷം െയരുശേലം അഭിമുഖീകരിച്ച
ദുരിതങ്ങള െട ദൃക്സാക്ഷിവിവരണമാണ് ്രപവാചകൻനൽകുന്നത്.

സ്വീകര് ത്താവ്
്രപവാസത്തിൽനിന്നും മടങ്ങിവന്നഎ്രബായജനം, മറ്റ വായനക്കാർ.
ഉേദ്ദശം
പാപം വ്യക്തിപരം ആയിരുന്നാലും േദശത്തിെന്റതായാലും
പരിണിതഫലങ്ങൾ ഉള്ളതാണ.് അതിനായി സാഹചര്യങ്ങെളയും
വ്യക്തികെളയും ൈദവം ഉപേയാഗിക്കുന്നു ്രപവാസത്തിലൂെട
ഒരു േശഷിപ്പിെന നിലനിർത്തി അവരിലൂെട തൻെറ പു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തുവിെനൈദവംഈഭൂമിയിേലക്ക്അയക്കുന്നു. പാപംനിമിത്തം
മരണം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാല ് ൈദവം തെന്റ നിത്യമായ രക്ഷാകര
പദ്ധതികളാല ് മാനവരാശിക്ക് നിത്യരക്ഷ ്രപധാനം െചയ്യന്നു. മനുഷ്യെന്റ
മത്സരവും പാപവും ൈദവത്തിൻെറ േകാപത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന
പാഠമാണ് വിലാപങ്ങള െട പുസ്തകം നൽകുന്നത്.
്രപേമയം
വിലാപം
സംേക്ഷപം
1. യിെരമ്യാവ് െയരുശേലമിനു േവണ്ടി വിലപിക്കുന്നു — 1:1-22
2. പാപംൈദവെത്തക്ഷണിച്ച വരുത്തുന്നു — 2:1-22
3.ൈദവംജനെത്തഒരിക്കലുംൈകവിടുന്നില്ല — 3:1-66
4. െയരുശേലമിെന്റ മഹത്വം നഷ്ടെപ്പടുന്നു — 4:1-22
5. യിെരമ്യാവ് ജനത്തിനുേവണ്ടി മധ്യസ്ഥതെചയ്യന്നു — 5:1-22
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1അേയ്യാ,ജനനിബിഡമായിരുന്നനഗരം*ജനരഹിതമായെതങ്ങെന?
ജനതകളിൽ േ്രശഷ്ഠയായിരുന്നവൾവിധവെയേപ്പാെലആയെതങ്ങെന?
സംസ്ഥാനങ്ങള െട റാണിയായിരുന്നവൾഅടിമയായിേപ്പായെതങ്ങെന?
2 രാ്രതിയിൽ അവൾ കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു; അവള െട

കവിൾത്തടങ്ങളിൽകണ്ണ നീർകാണുന്നു;
അവള െടസകല്രപിയന്മാരിലുംഅവെളആശ്വസിപ്പിപ്പാൻആരുമില്ല;
അവള െട സ്േനഹിതന്മാെരാെക്കയും ശ്രതുക്കളായി അവൾക്ക് േ്രദാഹം

െചയ്തിരിക്കുന്നു.
3 കഷ്ടതയും കഠിനദാസ്യവും നിമിത്തം െയഹൂദാ ്രപവാസത്തിേലയ്ക്ക്

േപാേകണ്ടിവന്നു;
അവൾജാതികള െടഇടയിൽപാർക്കുന്നു;വി്രശാമം കെണ്ടത്തുന്നതുമില്ല;
അവെള പിന്തുടരുന്നവെരാെക്കയും െഞരുക്കത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ അവെള

എത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.
4 ഉത്സവത്തിന് ആരും വരായ്കെകാണ്ട് സീേയാനിേലയ്ക്കുള്ള വഴികൾ

ദുഃഖിക്കുന്നു;
അവള െട വാതിലുകെളാെക്കയും ശൂന്യമായി. പുേരാഹിതന്മാർ

െനടുവീർപ്പിടുന്നു;
അവള െട കന്യകമാർ േഖദിക്കുന്നു; അവൾക്കും വ്യസനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.

5 അവള െട അതി്രകമബാഹുല്യം നിമിത്തം യേഹാവ അവൾക്ക്
സങ്കടം വരുത്തിയതിനാൽ

അവള െട ശ്രതുക്കൾക്ക് ആധിപത്യം ലഭിച്ച , അവള െട ശ്രതുക്കൾ
ശുഭമായിരിക്കുന്നു;

അവള െട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രതുവിെന്റ മുമ്പിൽ ്രപവാസത്തിേലയ്ക്ക്
േപാേകണ്ടിവന്നു.

6സീേയാൻപു്രതിയുെട മഹത്വെമാെക്കയുംഅവെളവിട്ട േപായി;
അവള െട ്രപഭുക്കന്മാർപുൽേമട് കാണാത്തമാനുകെളേപ്പാെലആയി;
പിന്തുടരുന്നവെന്റമുമ്പിൽഅവർശക്തിയില്ലാെതനടക്കുന്നു.
7 കഷ്ടതയുെടയും അലച്ചിലിെന്റയും കാലത്ത് െയരൂശേലം പണ്ടെത്ത

മേനാഹരവസ്തുക്കെളെയാെക്കയുംഓർക്കുന്നു;
സഹായിക്കുവാൻ ആരുമില്ലാെത അവള െട ജനം ശ്രതുവിെന്റ കയ്യിൽ

അകെപ്പട്ടേപ്പാൾ,
ശ്രതുക്കൾഅവെള േനാക്കിഅവള െട നാശത്തിൽപരിഹസിച്ച .
8െയരൂശേലംകഠിനപാപം െചയ്തിരിക്കെകാണ്ട് മലിനയായിരിക്കുന്നു;
അവെള ബഹുമാനിച്ചവെരാെക്കയും അവള െട നഗ്നത കണ്ട് അവെള

നിന്ദിക്കുന്നു;
അവേളാ െനടുവീർപ്പിട്ട് െകാണ്ട് പിേന്നാക്കംതിരിയുന്നു.
9അവള െട മലിനത ഉടുപ്പിെന്റ വിള മ്പിൽ കാണുന്നു; അവൾ ഭാവികാലം

ഓർത്തില്ല;
അവൾ അതിശയമാംവണ്ണം വീണുേപായി; അവെള ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ

ആരുമില്ല;
“യേഹാേവ,ശ്രതു വമ്പ് പറയുന്നു;എെന്റസങ്കടം േനാേക്കണേമ”.
10 അവള െട സകലമേനാഹരവസ്തുക്കളിേന്മലും ശ്രതു

ൈകെവച്ചിരിക്കുന്നു;

* 1. 1 നഗരംയരുശേലം
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അങ്ങയുെടസഭയിൽ ്രപേവശിക്കരുെതന്ന്അങ്ങ്കല്പിച്ചജനതകൾ
അവള െടവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽകടന്നത്അവൾകണ്ടുവേല്ലാ.
11അവള െടസർവ്വജനവും െനടുവീർപ്പിട്ട െകാണ്ട്ആഹാരം േതടുന്നു;
വിശപ്പടക്കുവാൻ ആഹാരത്തിന് േവണ്ടി അവർ തങ്ങള െട മേനാഹര

വസ്തുക്കെള െകാടുക്കുന്നു;
“യേഹാേവ,ഞാൻനിന്ദിതയായിരിക്കുന്നത് കടാക്ഷിേക്കണേമ”.
12 “കടന്നുേപാകുന്നഏവരുമായുേള്ളാേര,ഇത് നിങ്ങൾക്ക്ഏതുമില്ലേയാ?
യേഹാവതെന്റഉ്രഗേകാപദിവസത്തിൽദുഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നഎനിക്ക്
അവിടുന്ന് വരുത്തിയ വ്യസനം േപാെല ഒരു വ്യസനം ഉേണ്ടാ എന്ന്

േനാക്കുവിൻ!”
13 “ഉയരത്തിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് എെന്റഅസ്ഥികളിൽ തീ അയച്ചിരിക്കുന്നു;

അത്കടന്നുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റകാലിന്അവിടുന്ന് വലവിരിച്ച,്എെന്നമടക്കിക്കളഞ്ഞു;
അവിടുന്ന്എെന്നശൂന്യയും നിത്യേരാഗിണിയുംആക്കിയിരിക്കുന്നു”.
14 “എെന്റ അതി്രകമങ്ങള െട നുകം അവിടുന്ന് സ്വന്തകയ്യാൽ

േയാജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവ എെന്റ കഴുത്തിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നു; അവിടുന്ന് എെന്റ ശക്തി

ക്ഷയിപ്പിച്ച ;
എനിക്ക് എതിർത്തുനില്ക്കുവാൻ കഴിയാത്തവരുെട കയ്യിൽ കർത്താവ്

എെന്നഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”.
15 “എെന്റ നടുവിെല സകല ബലവാന്മാെരയും കർത്താവ്

നിരസിച്ച കളഞ്ഞു;
എെന്റ യൗവനക്കാെര തകർത്തുകളേയണ്ടതിന് അവൻ എെന്റ േനെര ഒരു

ഉത്സവേയാഗം വിളിച്ച കൂട്ടി;
െയഹൂദാപു്രതിയായ കന്യകെയ കർത്താവ് ചക്കിൽ ഇട്ട്

ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു”.
16 “ഇത് നിമിത്തംഞാൻകരയുന്നു;എെന്റകണ്ണ്കണ്ണ നീെരാഴുക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാണെന തണുപ്പിേക്കണ്ട ആശ്വാസ്രപദൻ എേന്നാട്

അകന്നിരിക്കുന്നു;
ശ്രതു ്രപബലനായിരിക്കയാൽഎെന്റമക്കൾനശിച്ചിരിക്കുന്നു”.
17 സീേയാൻ സഹായത്തിനായി ൈക നീട്ട ന്നു; അവെള ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ

ആരുമില്ല;
യേഹാവ യാേക്കാബിന് അവെന്റ ചുറ്റ ം ൈവരികെള

കല്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നു;
െയരൂശേലംഅവരുെട ഇടയിൽ മലിനയായിരിക്കുന്നു.
18 “യേഹാവനീതിമാൻ;ഞാൻഅവിടുെത്തകല്പനേയാട് മത്സരിച്ച ;
സകല ജാതികള മായുേള്ളാേര, േകൾേക്കണേമ, എെന്റ വ്യസനം

കാേണണേമ;
എെന്റകന്യകമാരും യൗവനക്കാരും ്രപവാസത്തിേലയ്ക്ക് േപായിരിക്കുന്നു”.
19 “ഞാൻഎെന്റ ്രപിയന്മാെരവിളിച്ച ;അവേരാഎെന്നചതിച്ച ;
എെന്റപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും വിശപ്പടേക്കണ്ടതിന്
ആഹാരം േതടിനടക്കുേമ്പാൾനഗരത്തിൽവച്ച് ്രപാണെനവിട്ട ”.
20 “യേഹാേവ, േനാേക്കണേമ; ഞാൻ വിഷമത്തിലായി, എെന്റ ഉള്ളം

കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
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ഞാൻ കഠിനമായി മത്സരിക്കെകാണ്ട് എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ ഉള്ളിൽ
അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു;

പുറേമവാൾസന്തതിനാശം വരുത്തുന്നു;വീട്ടിേലാ മരണംതെന്ന”.
21 “ഞാൻ െനടുവീർപ്പിടുന്നത് അവർ േകട്ട ; എെന്ന ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ

ആരുമില്ല;
എെന്റ ശ്രതുക്കെളാെക്കയും എെന്റ അനർത്ഥം േകട്ട,് അവിടുന്ന് അത്

വരുത്തിയതുെകാണ്ട്സേന്താഷിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് കല്പിച്ച ദിവസം അങ്ങ് വരുത്തും; അന്ന് അവരും

എെന്നേപ്പാെലയാകും”.
22 “അവരുെട ദുഷ്ടതെയാെക്കയും തിരുമുമ്പിൽ വരെട്ട; എെന്റ സകല

അതി്രകമങ്ങള ം നിമിത്തം അങ്ങ് എേന്നാട് െചയ്തതുേപാെല
അവേരാടും െചേയ്യണേമ;

എെന്റെനടുവീർപ്പ് വളെരയേല്ലാ;എെന്റഹൃദയംതളർന്നിരിക്കുന്നു”.

2
1 അേയ്യാ! യേഹാവ സീേയാൻപു്രതിെയ തെന്റ േകാപത്തിൽ
േമഘംെകാണ്ട് മറച്ചെതങ്ങെന?
അവിടുന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ മഹത്വം ആകാശത്തുനിന്ന് ഭൂമിയിൽ

ഇട്ട കളഞ്ഞു;
തെന്റ േകാപദിവസത്തിൽഅവിടുന്ന് തെന്റപാദപീഠെത്തഓർത്തതുമില്ല.
2 കർത്താവ് കരുണ കാണിക്കാെത യാേക്കാബിെന്റ

േമച്ചൽപുറങ്ങെളെയാെക്കയും നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
തെന്റ േ്രകാധത്തിൽ അവിടുന്ന് െയഹൂദാപു്രതിയുെട േകാട്ടകെള

ഇടിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
രാജ്യെത്തയും അതിെല ്രപഭുക്കന്മാെരയും അവിടുന്ന് നിലത്തിട്ട്

അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
3 തെന്റ ഉ്രഗേകാപത്തിൽ അവിടുന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ ശക്തി ഒെക്കയും

തകര ്ത്തുക്കളഞ്ഞു;
അവിടുന്ന് തെന്റവലൈങ്കശ്രതുവിൻ മുമ്പിൽനിന്ന് പിൻവലിച്ച കളഞ്ഞു;
ചുറ്റ ം ദഹിപ്പിക്കുന്ന ജ്വാലേപാെല അവിടുന്ന് യാേക്കാബിെന

ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
4ശ്രതുഎന്നേപാെലഅവിടുന്ന്വില്ല്കുലച്ച ,ൈവരിഎന്നേപാെലഅവിടുന്ന്

വലൈങ്കനീട്ടി;
കണ്ണിന് െകൗതുകമുള്ളത് ഒെക്കയും നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു;
സീേയാൻപു്രതിയുെടകൂടാരത്തിൽതെന്റ േ്രകാധംതീേപാെല െചാരിഞ്ഞു;
5കർത്താവ് ശ്രതുവിെനേപ്പാെലആയി,യി്രസാേയലിെന മുടിച്ച കളഞ്ഞു;
അവള െട അരമനകെള ഒെക്കയും മുടിച്ച,് അവള െട േകാട്ടകെള

നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു;
െയഹൂദാപു്രതിക്ക് ദുഃഖവും വിലാപവും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 അവിടുന്ന് തിരുനിവാസം ഒരു േതാട്ടംേപാെല നീക്കിക്കളഞ്ഞു; തെന്റ

ഉത്സവസ്ഥലംനശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
യേഹാവസീേയാനിൽ ഉത്സവവും ശബ്ബത്തും മറക്കുമാറാക്കി,
തെന്റ ഉ്രഗേകാപത്തിൽ രാജാവിെനയും പുേരാഹിതെനയും

നിരസിച്ച കളഞ്ഞു.
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7 കർത്താവ് തെന്റ യാഗപീഠം തള്ളിക്കളഞ്ഞ്, തെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരം
െവറുത്തിരിക്കുന്നു;

അവള െടഅരമനമതിലുകെളഅവിടുന്ന് ശ്രതുവിെന്റകയ്യിൽഏല്പിച്ച ;
അവർ ഉത്സവത്തിൽ എന്നേപാെല യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ആരവം

ഉണ്ടാക്കി.
8യേഹാവസീേയാൻപു്രതിയുെട മതിൽനശിപ്പിപ്പാൻനിർണ്ണയിച്ച ;
അവിടുന്ന്അളന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്ന്ൈകപിൻവലിച്ചില്ല;
അവിടുന്ന് േകാട്ടയും മതിലും വിലാപത്തിലാക്കി; അവ ഒരുേപാെല

ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
9സീേയാെന്റവാതിലുകൾമണ്ണിൽആഴ്ന്നുേപായിരിക്കുന്നു;
അവള െടഓടാമ്പൽഅവിടുന്ന് തകർത്ത് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവള െട രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും ന്യായ്രപമാണം ഇല്ലാത്ത ജാതികള െട

ഇടയിൽ ്രപവാസികളായി ഇരിക്കുന്നു;
അവള െട ്രപവാചകന്മാർക്ക്യേഹാവയിൽനിന്ന് ദർശനംഉണ്ടാകുന്നതുമില്ല.
10സീേയാൻപു്രതിയുെട മൂപ്പന്മാർ മിണ്ടാെതനിലത്തിരിക്കുന്നു;
അവർതലയിൽ െപാടി വാരിയിട്ട് രട്ട ടുത്തിരിക്കുന്നു;
െയരൂശേലംകന്യകമാർ നിലേത്താളംതലതാഴ്ത്തുന്നു.
11എെന്റ ജനത്തിൻപു്രതിയുെട നാശംനിമിത്തം ഞാൻ കണ്ണ നീർ വാർത്ത്

കണ്ണ് മങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
എെന്റഉള്ളംകലങ്ങികരൾനിലത്ത് ഒഴുകിവീഴുന്നു;
ൈപതങ്ങള ംശിശുക്കള ം നഗരവീഥികളിൽതളർന്നുകിടക്കുന്നു.
12അവർമുറിേവറ്റവെരേപ്പാെലനഗരവീഥികളിൽതളർന്നുകിടക്കുേമ്പാഴും
അമ്മമാരുെട മാർവ്വിൽവച്ച് ്രപാണൻവിടുേമ്പാഴും
ആഹാരവും വീഞ്ഞുംഎവിെടഎന്ന്അമ്മമാേരാട് േചാദിക്കുന്നു.
13 െയരൂശേലം പു്രതിേയ, ഞാൻ നിേന്നാട് എന്ത് സാക്ഷീകരിക്കണം?

എന്തിേനാട് നിെന്നസദൃശമാക്കണം?
സീേയാൻപു്രതിയായ കന്യേക,ഞാൻ നിെന്നആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ എന്തിേനാട്

നിെന്നസദൃശ്യമാക്കണം?
നിെന്റ മുറിവ് സമു്രദംേപാെല വലുതായിരിക്കുന്നു; ആർ നിനക്ക് സൗഖ്യം

വരുത്തും?
14നിെന്റ ്രപവാചകന്മാർനിനക്ക് േഭാഷത്വവും വ്യാജവും ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ നിെന്റ ്രപവാസം മാറ്റ വാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ അകൃത്യം

െവളിെപ്പടുത്താെത
വ്യാജവും ്രപവാസകാരണവുമായ ്രപവാചകം ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു.
15കടന്നുേപാകുന്നഏവരും നിെന്ന േനാക്കിൈകെകാട്ട ന്നു;
അവർെയരൂശേലംപു്രതിെയെച്ചാല്ലി ചൂളയിട്ട് തലകുലുക്കി:
“സൗന്ദര്യപൂർത്തി എന്നും സർവ്വമഹീതലേമാദം എന്നും വിളിച്ച വന്ന നഗരം

ഇത് തെന്നേയാ”എന്ന് േചാദിക്കുന്നു.
16നിെന്റശ്രതുക്കെളാെക്കയും നിെന്റേനെരവായ് പിളർക്കുന്നു;
അവർപരിഹസിച്ച,്പല്ല കടിച്ച്: “നാംഅവെളവിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു,
നാം കാത്തിരുന്ന ദിവസം ഇതുതെന്ന, നമുക്ക് സാദ്ധ്യമായി നാം കണ്ട്

രസിപ്പാൻഇടയായേല്ലാ”എന്ന് പറയുന്നു.
17യേഹാവനിർണ്ണയിച്ചത്അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു;
പുരാതനകാലത്ത്അരുളിെച്ചയ്തത് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.
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അവിടുന്ന് കരുണകൂടാെതഇടിച്ച കളഞ്ഞ്ശ്രതുവിന്
നിെന്നെച്ചാല്ലി സേന്താഷിക്കാൻ ഇടവരുത്തി ൈവരികള െട െകാമ്പ്

ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
18അവരുെടഹൃദയംകർത്താവിേനാട് നിലവിളിച്ച ;
സീേയാൻപു്രതിയുെട മതിേല, രാവും പകലും നദിേപാെല

കണ്ണ നീെരാഴുക്കുക;
നിനക്ക്സ്വസ്ഥതയും നിെന്റകണ്ണ കൾക്ക് വി്രശമവും നൽകരുത്.
19രാ്രതിയിൽ,യാമാരംഭത്തിങ്കൽഎഴുേന്നറ്റ് നിലവിളിക്ക;
നിെന്റഹൃദയം െവള്ളംേപാെലകർത്തൃസന്നിധിയിൽപകരുക;
വീഥികള െടതലയ്ക്കൽവിശപ്പ െകാണ്ട് തളർന്നുകിടക്കുന്ന
നിെന്റകുഞ്ഞുങ്ങള െടജീവരക്ഷയ്ക്കായിയേഹാവയിങ്കേലയ്ക്ക്കരങ്ങൾ

ഉയർത്തുക
20 യേഹാേവ, ആേരാടാകുന്നു അങ്ങ് ഇങ്ങെന െചയ്തെതന്ന് ഓർത്ത്

കടാക്ഷിേക്കണേമ!
സ്്രതീകൾ ഗർഭഫലെത്ത, കയ്യിൽ താേലാലിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങെള തെന്ന,

ഭക്ഷിക്കണേമാ?
കർത്താവിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ പുേരാഹിതനും ്രപവാചകനും

െകാല്ലെപ്പേടണേമാ?
21വീഥികളിൽബാലനും വൃദ്ധനും നിലത്ത്കിടക്കുന്നു;
എെന്റകന്യകമാരും യൗവനക്കാരും വാൾെകാണ്ട് വീണിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട േകാപദിവസത്തിൽഅങ്ങ് അവെര െകാന്ന്, കരുണ കൂടാെത

അറുത്തുകളഞ്ഞു.
22 ഉത്സവത്തിെന്റ ക്ഷണംേപാെല അങ്ങ് എനിക്ക് ശ്രതുക്കെള*

വിളിച്ച വരുത്തിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട േകാപദിവസത്തിൽ ആരും രക്ഷെപട്ടില്ല; ആരും

അതിജീവിച്ചതുമില്ല;
ഞാൻപാലിച്ച് വളർത്തിയവെരഎെന്റശ്രതു മുടിച്ചിരിക്കുന്നു.

3
1 ഞാൻ അവെന്റ േകാപത്തിെന്റ വടിെകാണ്ട് കഷ്ടത കണ്ട
പുരുഷനാകുന്നു.
2അവിടുന്ന്എെന്നെവളിച്ചത്തിലല്ല,ഇരുട്ടിലേ്രതനടക്കുമാറാക്കിയത.്
3അേത,അവിടുെത്തകരംഇടവിടാെതഎെന്റ േനെരതിരിക്കുന്നു.
4എെന്റ മാംസവും ത്വക്കും അവിടുന്ന് ജീർണ്ണമാക്കി, എെന്റ അസ്ഥികെള

തകർത്തിരിക്കുന്നു.
5 അവിടുന്ന് എെന്ന ആ്രകമിച്ച,് കയ്പും ്രപയാസവും

ചുറ്റ മതിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.
6പേണ്ടമരിച്ചവെനേപ്പാെലഅവിടുന്ന്എെന്നഇരുട്ടിൽപാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
7 പുറത്തു േപാകുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം അവിടുന്ന് എെന്ന േവലിെകട്ടിയടച്ച്

എെന്റചങ്ങലെയ ഭാരമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
8 ഞാൻ കൂകി നിലവിളിച്ചാലും അവിടുന്ന് എെന്റ ്രപാർത്ഥന

തടുത്തുകളയുന്നു.
9 െവട്ട കല്ല െകാണ്ട് അവിടുന്ന് എെന്റ വഴി അടച്ച,് എെന്റ പാതകെള

വളയുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.

* 2. 22 ശ്രതുക്കെളസർവ്വ്രത ഭീതികെള
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10 അവിടുന്ന് എനിക്ക് പതിയിരിക്കുന്ന കരടിെയേപ്പാെലയും
മറഞ്ഞുനില ്ക്കുന്നസിംഹെത്തേപ്പാെലയുംആകുന്നു.

11 അവിടുന്ന് എെന്റ വഴികെള െതറ്റിച്ച് എെന്ന കടിച്ച കീറി
ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

12അവിടുന്ന് വില്ല കുലച്ച്എെന്നഅമ്പിന് ലക്ഷ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
13തെന്റആവനാഴിയിെല അമ്പുകെള അവിടുന്ന് എെന്റഅന്തരംഗങ്ങളിൽ

തറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
14ഞാൻ എെന്റ സർവ്വജനത്തിനും പരിഹാസവും ഇടവിടാെത അവരുെട

പാട്ട ംആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
15 അവിടുന്ന് എെന്ന ൈകപ്പ െകാണ്ട് നിറച്ച്, കാഞ്ഞിരംെകാണ്ട്

മത്തുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
16 അവിടുന്ന് കല്ല െകാണ്ട് എെന്റ പല്ല് തകർത്ത,് എെന്ന െവണ്ണീരിൽ

ഇട്ട രുട്ടിയിരിക്കുന്നു.
17 അങ്ങ് എെന്റ ്രപാണനിൽ നിന്ന് സമാധാനം നീക്കി; ഞാൻ സുഖം

മറന്നിരിക്കുന്നു.
18എെന്റ മഹത്വവും യേഹാവയിലുള്ളഎെന്റ ്രപത്യാശയും െപായ്േപ്പായേല്ലാ

എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു.
19 അങ്ങ് എെന്റ കഷ്ടതയും അരിഷ്ടതയും കാഞ്ഞിരവും കയ്പും

ഓർേക്കണേമ.
20 എെന്റ ്രപാണൻ എെന്റ ഉള്ളിൽ എേപ്പാഴും അവെയ ഓർത്ത്

ഉരുകിയിരിക്കുന്നു.
21ഇത്ഞാൻഓർക്കും;അതുെകാണ്ട്ഞാൻ ്രപത്യാശിക്കും.
22 നാം നശിച്ച േപാകാതിരിക്കുന്നത് യേഹാവയുെട ദയ ആകുന്നു;

അവിടുെത്തകരുണതീർന്ന് േപായിട്ടില്ലേല്ലാ;
23അത് രാവിെലേതാറും പുതിയതും അവിടുെത്ത വിശ്വസ്തത വലിയതും

ആകുന്നു.
24 യേഹാവ എെന്റ ഓഹരി എന്ന് എെന്റ ഉള്ളം പറയുന്നു; അതുെകാണ്ട്

ഞാൻഅങ്ങയിൽ ്രപത്യാശവക്കുന്നു.
25 തെന്ന കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും തെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നവനും യേഹാവ

നല്ലവൻ.
26യേഹാവയുെട രക്ഷക്കായി മിണ്ടാെതകാത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലത്.
27ബാല്യത്തിൽനുകം ചുമക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷന് നല്ലത്.
28അവിടുന്ന് അത് അവെന്റേമൽ വച്ചിരിക്കുക െകാണ്ട് അവൻ ഏകനായി

മിണ്ടാതിരിക്കെട്ട.
29അവൻതെന്റമുഖംെപാടിേയാളംതാഴ്ത്തെട്ട;പേക്ഷ്രപത്യാശേശഷിക്കും.
30തെന്നഅടിക്കുന്നവന്അവൻകവിൾകാണിക്കെട്ട;അവൻേവണ്ടുേവാളം

നിന്ദഅനുഭവിക്കെട്ട.
31കർത്താവ്എേന്നക്കുംതള്ളിക്കളകയില്ലേല്ലാ.
32 അവിടുന്ന് ദുഃഖിപ്പിച്ചാലും തെന്റ മഹാദയയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം

അവിടുേത്തയ്ക്ക് കരുണ േതാന്നും.
33 മനേസ്സാെടയല്ലേല്ലാ അവിടുന്ന് മനുഷ്യപു്രതന്മാെര ദുഃഖിപ്പിച്ച്

വ്യസനിപ്പിക്കുന്നത.്
34ഭൂമിയിെലസകലബദ്ധന്മാെരയും കാല്കീഴിട്ട് െമതിക്കുന്നതും
35അത്യ ന്നതെന്റസന്നിധിയിൽ മനുഷ്യെന്റന്യായം മറിച്ച കളയുന്നതും
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36അവെന്റനീതി നിേഷധിക്കുന്നതും കർത്താവ് കാണുകയില്ലേയാ?
37കർത്താവ് കല്പിക്കാെതആര് പറഞ്ഞിട്ടാകുന്നു വല്ലതുംസംഭവിക്കുന്നത?്
38 അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ വായിൽനിന്ന് നന്മയും തിന്മയും

പുറെപ്പടുന്നില്ലേയാ?
39ജീവനുള്ളമനുഷ്യൻ െനടുവീർപ്പിടുന്നെതന്ത?്
ഓേരാരുത്തൻതാന്താെന്റപാപങ്ങെളക്കുറിച്ച് െനടുവീർപ്പിടെട്ട.
40 നാം നമ്മുെട നടപ്പ് ആരാഞ്ഞ് േശാധനെചയ്ത് യേഹാവയുെട

അടുക്കേലക്ക് തിരിയുക.
41 നാം ൈകകെളയും ഹൃദയെത്തയും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ൈദവത്തിങ്കേലക്ക്

ഉയർത്തുക.
42ഞങ്ങൾഅതി്രകമം െചയ്ത് മത്സരിച്ച ;അങ്ങ്ക്ഷമിച്ചതുമില്ല.
43 അങ്ങ് േകാപം പുതച്ച് ഞങ്ങെള പിന്തുടർന്ന,് കരുണ കൂടാെത

െകാന്നുകളഞ്ഞു.
44ഞങ്ങള െട ്രപാർത്ഥനകടക്കാതവണ്ണംഅങ്ങ്സ്വയംേമഘംെകാണ്ട്മറച്ച .
45 അങ്ങ് ഞങ്ങെള ജനതകള െട ഇടയിൽ ചവറും എച്ചിലും

ആക്കിയിരിക്കുന്നു.
46 ഞങ്ങള െട ശ്രതുക്കെളാെക്കയും ഞങ്ങള െട േനെര വായ്

പിളർന്നിരിക്കുന്നു.
47 േപടിയും കണിയും ശൂന്യവും നാശവുംഞങ്ങൾക്ക് ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.
48 എെന്റ ജനത്തിൻപു്രതിയുെട നാശംനിമിത്തം എെന്റ കണ്ണിൽ നിന്ന്

ജലനദികൾഒഴുകുന്നു.
49യേഹാവസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േനാക്കികടാക്ഷിക്കുേവാളം
50എെന്റകണ്ണ് ഇടവിടാെത ഒഴുകുന്നു;നിലയ്ക്കുന്നതുമില്ല.
51എെന്റ നഗരത്തിെല സകലസ്്രതീജനെത്തയും കുറിച്ച് ഞാൻ കാണുന്നത്

എെന്റ ്രപാണെനവ്യസനിപ്പിക്കുന്നു.
52കാരണംകൂടാെത എെന്റ ശ്രതുക്കളായവർ എെന്ന ഒരു പക്ഷിെയേപ്പാെല

േവട്ടയാടിയിരിക്കുന്നു.
53 അവർ എെന്റ ജീവെന കുഴിയിൽ ഇട്ട് നശിപ്പിച്ച്, എെന്റ േമൽ കല്ല്

എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു*.
54 െവള്ളം എെന്റ തലയ്ക്കുമീെത കവിെഞ്ഞാഴുകി; ഞാൻ നശിച്ച േപായി

എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു.
55 യേഹാേവ, ഞാൻ ആഴമുള്ളകുഴിയിൽ നിന്ന് അവിടുെത്ത നാമെത്ത

വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
56 ‘എെന്റ െനടുവീർപ്പിനും എെന്റ നിലവിളിക്കും െചവി െപാത്തിക്കളയരുേത’

എന്നഎെന്റ ്രപാർത്ഥനഅങ്ങ് േകട്ടിരിക്കുന്നു.
57 ഞാൻ അങ്ങെയ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച നാളിൽ അങ്ങ് അടുത്തുവന്ന:്

“ഭയെപ്പേടണ്ടാ”എന്ന് പറഞ്ഞു.
58 കർത്താേവ, അങ്ങ് എെന്റ വ്യവഹാരം നടത്തി, എെന്റ ജീവെന

വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു.
59യേഹാേവ, ഞാൻ അനുഭവിച്ച അന്യായം അങ്ങ് കണ്ടിരിക്കുന്നു; എെന്റ

വ്യവഹാരം തീർത്ത് തേരണേമ.
60അവർ െചയ്തസകല്രപതികാരവും എനിക്ക് വിേരാധമായുള്ളഅവരുെട

സകലനിരൂപണങ്ങള ംഅങ്ങ്കണ്ടിരിക്കുന്നു.

* 3. 53 കല്ല്എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുകല്ല െകാണ്ട്അടക്കെപട്ടിരിക്കുന്നു
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61 യേഹാേവ, അവരുെട നിന്ദയും എനിക്ക് വിേരാധമായുള്ള അവരുെട
സകലനിരൂപണങ്ങള ം

62എെന്റ ശ്രതുക്കള െട വാക്കുകള ം ഇടവിടാെത എനിക്ക് വിേരാധമായുള്ള
ആേലാചനകള ംഅങ്ങ് േകട്ടിരിക്കുന്നു.

63 അവരുെട ഇരിപ്പ ം എഴുേന്നല്പ ം േനാേക്കണേമ; ഞാൻ അവരുെട
പാട്ടായിരിക്കുന്നു.

64 യേഹാേവ, അവരുെട ്രപവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം അവർക്ക് പകരം
െചേയ്യണേമ;

65അങ്ങ്അവർക്ക്ഹൃദയകാഠിന്യം വരുത്തും;അങ്ങയുെടശാപംഅവർക്ക്
വരെട്ട.

66 അങ്ങ് അവെര േകാപേത്താെട പിന്തുടർന്ന,് യേഹാവയുെട
ആകാശത്തിൻകീഴിൽനിന്ന് നശിപ്പിച്ച കളയും.

4
1അേയ്യാ, െപാന്ന് മങ്ങിേപ്പായി,നിർമ്മലതങ്കം മാറിേപ്പായി,
വിശുദ്ധരത്നങ്ങൾസകലവീഥികള െടയും തലയ്ക്കൽചിതറി കിടക്കുന്നു.
2തങ്കതുല്യരായിരുന്നസീേയാെന്റവിശിഷ്ടപു്രതന്മാെര
കുശവെന്റപണിയായമൺപാ്രതങ്ങെളേപ്പാെലഎണ്ണിയിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?
3കുറുനരികൾേപാലും മുല െകാടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങെള േപാറ്റ ന്നു;
എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതിേയാ മരുഭൂമിയിെല ഒട്ടകപ്പക്ഷിെയേപ്പാെല

്രകൂരയായ് തീർന്നിരിക്കുന്നു.
4 മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിെന്റ നാവ് ദാഹംെകാണ്ട് അണ്ണാേക്കാട്

പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
ൈപതങ്ങൾഅപ്പം േചാദിക്കുന്നു;ആരും നുറുക്കിെക്കാടുക്കുന്നതുമില്ല.
5സ്വാദുേഭാജ്യങ്ങെളഅനുഭവിച്ച വന്നവർവീഥികളിൽപട്ടിണികിടക്കുന്നു;
ധൂ്രമവസ്്രതം ധരിച്ച് വളർന്നവർചാരകൂമ്പാരങ്ങെളആലിംഗനം െചയ്യന്നു.
6സഹായമില്ലാെതെപെട്ടന്ന് മറിഞ്ഞുേപായെസാേദാമിെന്റപാപേത്തക്കാൾ
എെന്റജനത്തിെന്റപു്രതിയുെടഅകൃത്യം വലുതാകുന്നു.
7സിേയാെന്റനായകന്മാര ്*†ഹിമേത്തക്കാൾനിർമ്മലന്മാരും പാലിെനക്കാൾ

െവളത്തവരുമായിരുന്നു;
അവരുെട േദഹം പവിഴെത്തക്കാൾ ചുവപ്പ ള്ളതും അവരുെട േശാഭ

നീലക്കല്ല േപാെലയുംആയിരുന്നു.
8അവരുെട മുഖംകരിക്കട്ടെയക്കാൾകറുത്തിരിക്കുന്നു;
വീഥികളിൽഅവെരകണ്ടിട്ട്ആരുംഅറിയുന്നില്ല;
അവരുെട ത്വക്ക് അസ്ഥികേളാട് പറ്റി ഉണങ്ങി മരംേപാെല

ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
9 വാൾെകാണ്ട് മരിക്കുന്നവർ വിശപ്പ െകാണ്ട് മരിക്കുന്നവരിലും

ഭാഗ്യവാന്മാർ;
നിലത്തിൽ ഫലമില്ലായ്കയാൽ വിശപ്പിെന്റ പീഡയാൽ അവർ

ക്ഷീണിച്ച േപാകുന്നു.
10 കരുണയുള്ള സ്്രതീകൾ തങ്ങള െട ൈപതങ്ങെള സ്വന്ത ൈകെകാണ്ട്

പാകം െചയ്തു,
* 4. 7 സിേയാെന്റ നായകന്മാര ്അെല്ലങ്കില ്നാസീറുകള ്. ഒരു നാസീര് വീഞ്ഞ് കുടിക്കുകേയാ
ശവെത്ത െതാടുകേയാ െചയ്യ കയില്ല എന്ന് ശപഥം െചയ്തവനും തെന്റ മുടി ക്രതിക്കാെത നീട്ടി
വളര ്ത്താന് ്രപതിജ്ഞെയടുത്തവനുമാണ.് † 4. 7 സിേയാെന്റനായകന്മാര് നാസീറുകള ്
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എെന്റജനത്തിൻപു്രതിയുെട നാശത്തിൽഅവർആഹാരമായിരുന്നു.
11 യേഹാവ തെന്റ േ്രകാധം നിവർത്തിച്ച,് തെന്റ ഉ്രഗേകാപം

െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് സീേയാനിൽ തീ കത്തിച്ച : അത് അതിെന്റ അടിസ്ഥാനങ്ങെള

ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
12 ൈവരിയും ശ്രതുവും െയരൂശേലമിെന്റ വാതിലുകൾക്കകത്ത് കടക്കും

എന്ന്
ഭൂരാജാക്കന്മാരും ഭൂവാസികൾആരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല.
13അതിെന്റനടുവിൽനീതിമാന്മാരുെട രക്തം െചാരിഞ്ഞിട്ട ള്ള
്രപവാചകന്മാരുെട പാപങ്ങള ം പുേരാഹിതന്മാരുെട അകൃത്യങ്ങള ം

േഹതുവായി,
14അവർകുരുടന്മാരായി വീഥികളിൽ ഉഴന്ന് രക്തംപുരണ്ട് നടക്കുന്നു;
അവരുെട വസ്്രതംആർക്കും െതാട്ട കൂടാ.
15 ‘മാറുവിൻ! അശുദ്ധൻ! മാറുവിൻ! മാറുവിൻ! െതാടരുത!്’ എന്ന്അവേരാട്

വിളിച്ച പറയും;
അവർ ഓടി അലയുേമ്പാൾ: ‘അവർ ഇനി ഇവിെട വന്ന് പാർക്കയില്ല’എന്ന്

ജാതികള െടഇടയിൽപറയും.
16 യേഹാവയുെട േനാട്ടം അവെര ചിതറിച്ച ; അവൻ അവെര

കടാക്ഷിക്കയില്ല;
അവർപുേരാഹിതന്മാെരആദരിച്ചില്ല,വൃദ്ധന്മാേരാട് കൃപകാണിച്ചതുമില്ല.
17സഹായത്തിന്വ്യർത്ഥമായി േനാക്കിഞങ്ങള െടകണ്ണ്ഇേപ്പാഴും മങ്ങുന്നു;
രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ജനതക്കായി ഞങ്ങള െട കാവൽമാളികയിൽ

കാത്തിരിക്കുന്നു.
18 ഞങ്ങള െട വീഥികളിൽ നടന്നുകൂടാതവണ്ണം അവർ ഞങ്ങള െട

കാലടികൾക്ക് പതിയിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട അന്ത്യം അടുത്തു, ഞങ്ങള െട കാലം തികഞ്ഞു, ഞങ്ങള െട

അന്ത്യം വന്നിരിക്കുന്നു.
19 ഞങ്ങെള പിന്തുടർന്നവർ ആകാശത്തിെല കഴുകെനക്കാൾ

േവഗമുള്ളവർ;
അവർമലകളിൽഞങ്ങെളപിന്തുടർന്ന,്
മരുഭൂമിയിൽഞങ്ങൾക്കായി പതിയിരുന്നു.
20 ഞങ്ങള െട ജീവശ്വാസമായ, യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തൻ അവരുെട

കുഴികളിൽഅകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
“അവെന്റ നിഴലിൽ നാം ജാതികള െട മേദ്ധ്യ ജീവിക്കും” എന്ന് ഞങ്ങൾ

വിചാരിച്ചിരുന്നു.
21ഊസ് േദശത്ത് പാർക്കുന്നഏേദാംപു്രതിേയ,സേന്താഷിച്ച്ആനന്ദിക്ക;
പാനപാ്രതം നിെന്റ അടുക്കേലക്കും വരും; നീ ലഹരിപിടിച്ച് നിെന്നത്തെന്ന

നഗ്നയാക്കും.
22സീേയാൻപു്രതിേയ, നിെന്റ അകൃത്യം തീർന്നിരിക്കുന്നു; ഇനി അവിടുന്ന്

നിെന്ന ്രപവാസത്തിേലയ്ക്ക്അയയ്ക്കുകയില്ല;
ഏേദാംപു്രതിേയ, അവിടുന്ന് നിെന്റ അകൃത്യം സന്ദർശിക്കുകയും നിെന്റ

പാപങ്ങൾെവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം.

5
1യേഹാേവ,ഞങ്ങൾക്ക്എന്ത് ഭവിക്കുന്നുഎന്ന്ഓർേക്കണേമ;
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ഞങ്ങൾക്ക് േനരിട്ടിരിക്കുന്നനിന്ദ േനാേക്കണേമ.
2 ഞങ്ങള െട സ്വത്ത് അന്യന്മാർക്കും ഞങ്ങള െട വീടുകൾ

അന്യജാതിക്കാർക്കുംആയിേപ്പായി.
3ഞങ്ങൾഅനാഥന്മാരുംഅപ്പനില്ലാത്തവരുംആയിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െടഅമ്മമാർവിധവമാരായ്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
4ഞങ്ങള െട െവള്ളംഞങ്ങൾവിലെകാടുത്ത് വാങ്ങികുടിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െടവിറക്ഞങ്ങൾവിലെകാടുത്ത് വാങ്ങുന്നു.
5 ഞങ്ങെള പിന്തുടരുന്നവരുെട കാലുകൾ ഞങ്ങള െട കഴുത്തിൽ

എത്തിയിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങൾതളർന്നിരിക്കുന്നു;ഞങ്ങൾക്ക്വി്രശാമവുമില്ല.
6 അപ്പം തിന്ന് തൃപ്തരാേകണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിനും അശ്ശ രിനും

കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
7ഞങ്ങള െടപൂര ്വ്വപിതാക്കന്മാർപാപംെചയ്ത് ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു;
അവരുെടഅകൃത്യങ്ങൾഞങ്ങൾചുമക്കുന്നു.
8ദാസന്മാർഞങ്ങെള ഭരിക്കുന്നു;
അവരുെടകയ്യിൽനിന്ന്ഞങ്ങെളവിടുവിപ്പാൻആരുമില്ല.
9മരുഭൂമിയിെലവാൾനിമിത്തം ്രപാണഭയേത്താെട
ഞങ്ങൾആഹാരം െചന്ന് െകാണ്ടുവരുന്നു.
10 ക്ഷാമത്തിെന്റ കാഠിന്യം നിമിത്തം ഞങ്ങള െട ത്വക്ക് അടുപ്പ േപാെല

കറുത്തിരിക്കുന്നു.
11 അവർ സീേയാനിൽ സ്്രതീകെളയും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽ

കന്യകമാെരയുംബലാൽക്കാരം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
12അവർസ്വന്തൈകെകാണ്ട് ്രപഭുക്കന്മാെരതൂക്കിക്കളഞ്ഞു;
വൃദ്ധന്മാരുെട മുഖംആദരിച്ചതുമില്ല.
13 യൗവനക്കാർ തിരികല്ല് ചുമക്കുന്നു; ബാലന്മാർ വിറകുചുമന്ന് ഇടറി

വീഴുന്നു.
14വൃദ്ധന്മാെരപട്ടണവാതില ്ക്കലും
യൗവനക്കാെരസംഗീതത്തിനും കാണുന്നില്ല.
15ഞങ്ങള െടഹൃദയസേന്താഷംഇല്ലാെതയായി;
ഞങ്ങള െടനൃത്തംവിലാപമായ്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
16ഞങ്ങള െടതലയിെലകിരീടം വീണുേപായി;
ഞങ്ങൾപാപം െചയ്കെകാണ്ട്ഞങ്ങൾക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!
17ഇതുെകാണ്ട്ഞങ്ങള െടഹൃദയത്തിന് േരാഗം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഇതു നിമിത്തംഞങ്ങള െടകണ്ണ് മങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
18 സീേയാൻപർവ്വതം ശൂന്യമായി; കുറുക്കന്മാർ അവിെട

സഞ്ചരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് തെന്ന.
19 യേഹാേവ, അങ്ങ് ശാശ്വതനായും അങ്ങയുെട സിംഹാസനം

തലമുറതലമുറയായും ഇരിക്കുന്നു.
20 അങ്ങ് സദാകാലം ഞങ്ങെള മറക്കുന്നതും ദീർഘകാലം ഞങ്ങെള

ഉേപക്ഷിക്കുന്നതുംഎന്ത?്
21 യേഹാേവ, ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വേരണ്ടതിന് ഞങ്ങെള അങ്ങയിേലയ്ക്ക്

മടക്കിവരുേത്തണേമ;
ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ടെത്തേപ്പാെല ഒരു നല്ലകാലം വരുേത്തണേമ;
22അല്ല,അങ്ങ്ഞങ്ങെളഅേശഷംത്യജിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുേവാ?
ഞങ്ങേളാട്അങ്ങ്അതികഠിനമായി േകാപിച്ചിരിക്കുന്നുേവാ?
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െയെഹസ്േകൽ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ബുസ്സിയുെട മകനും ്രപവാചകനും പുേരാഹിതനുമായ െയഹസ്കിേയല ്.
െയരുശേലമിെല ഒരു പൗേരാഹിത്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അേദ്ദഹം
ബാേബൽ ്രപവാസത്തിൽ യഹൂദ ജനേത്താെടാപ്പം ജീവിച്ച
െയഹസ്േകലിെന്റ പൗേരാഹിത്യ പാരമ്പര്യം തൻെറ ്രപവാചക
ശു്രശൂഷയിലൂെട ്രപകാശിക്കുന്നു. ൈദവാലയം, പൗേരാഹിത്യം,
ൈദവമഹത്വം, യാഗങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള് ക്ക് അേദ്ദഹത്തിന്
എഴുത്തില് ്രപേത്യകപരാമർശങ്ങളണ്ട.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 593-570.
ബാബിേലാണിൽ വച്ചാണ് പുസ്തകത്തിന് രചന നടന്നിട്ട ള്ളത് എങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിൻെറ ്രപവചനങ്ങൾ ഇ്രസാേയലിെന സംബന്ധിച്ച ം അതിെന്റ
അയല ്രാജ്യങ്ങെളയും കുറിച്ചാണ.്
സ്വീകര് ത്താവ്
സ്വേദശത്തും ബാബിേലാണില ് ്രപവാസത്തിലും ആയിരിക്കുന്ന
യി്രസാേയല് ജനത്തിനാണ്ഈപുസ്തകംഎഴുതിയിട്ട ള്ളത.്
ഉേദ്ദശം
പാപത്തിൽ മുഴുകി യാെതാരു ്രപത്യാശയും ഇല്ലാെത കഴിയുന്ന ഒരു
തലമുറക്കാണ് െയഹസ്കിേയൽ ശു്രശൂഷ െചയ്തത്. അേദ്ദഹം തെന്റ
്രപവാചക ശു്രശൂഷയിലൂെട ജനെത്ത അനുതാപത്തിേലക്കും അതുവഴി
ഭാവിെയക്കുറിച്ച ള്ള ്രപതീക്ഷകളിേലക്ക് തിരിെക െകാണ്ടുവരുവാൻ
്രശമിച്ച . ൈദവം പലേപ്പാഴും മനുഷ്യെര തെന്റ ദൂതന്മാരാക്കി അയക്കുന്നു.
പരാജയെപ്പടുേമ്പാഴും നിരാശയിൽ ആയിരിക്കുേമ്പാഴും ൈദവെത്ത
അംഗീകരിക്കുകയും,ൈദവവചനം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ലഎന്നുംൈദവം
സർവ്വവ്യാപി ആയതിനാൽ എവിെടയും ൈദവെത്ത ആരാധിക്കാനായി
സാധിക്കും എന്ന് അേദ്ദഹം പഠിപ്പിച്ച . സ്വയം നഷ്ടെപ്പട്ടവരായി
നിരാശെപ്പടുന്ന സമയത്ത് ൈദവസന്നിധിയിേലക്ക് േനാക്കി സ്വയം
പരിേശാധിച്ച ൈദവത്തിേലക്ക് ്രപത്യാശ അർപ്പിക്കുവാൻ ഈ പുസ്തകം
ഓര്മിപ്പിക്കുന്നു.
്രപേമയം
ൈദവമഹത്വം
സംേക്ഷപം
1. െയെഹസ്കിേയല ്വിളിക്കെപ്പടുന്നു — 1:1-3:27
2. െയരുശേലമിനും, ൈദവാലയത്തിനും, യഹൂദക്കും വിേരാധമായ
്രപവചനം — 4:1-24:27

3. രാജ്യങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ്രപവചനങ്ങൾ — 25:1-32:32
4. യി്രസാേയലിെനസംബന്ധിച്ച ള്ള ്രപവചനങ്ങൾ — 33:1-39:29
5. പുനസ്ഥാപനത്തിെന്റ ദർശനം — 40:1-48:35

1 എെന്റ ആയുസിെന്റ മുപ്പതാം ആണ്ട് നാലാംമാസം അഞ്ചാം
തീയതി ഞാൻ െകബാർനദീതീരത്ത് ്രപവാസികള െട ഇടയിൽ
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ഇരിക്കുേമ്പാൾ, സ്വർഗ്ഗം തുറക്കെപ്പട്ട ; ഞാൻ ദിവ്യദർശനങ്ങൾ
കണ്ടു. 2 െയേഹായാഖീൻരാജാവിെന്റ ്രപവാസത്തിെന്റ അഞ്ചാം
ആണ്ടിൽ നാലാംമാസം അഞ്ചാം തീയതി തെന്ന, 3 കല്ദയേദശത്ത്
െകബാർനദീതീരത്തുവച്ച്ബൂസിയുെടമകൻെയെഹസ്േകൽപുേരാഹിതന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായി; അവിെട യേഹാവയുെട കരവും
അവെന്റേമൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ വടക്കുനിന്ന്
ഒരു െകാടുങ്കാറ്റ ം ഒരു വലിയ േമഘവും ആളിക്കത്തുന്ന തീയും വരുന്നത്
കണ്ടു; അതിെന്റ ചുറ്റ ം ഒരു ്രപകാശവും അതിെന്റ നടുവിൽനിന്ന,് തീയുെട
നടുവിൽനിന്നു തെന്ന, ശുക്ലസ്വർണ്ണംേപാെല ഒരു കാഴ്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
5അതിെന്റ നടുവിൽ നാല് ജീവികള െട രൂപസാദൃശ്യം കണ്ടു; അവയുെട
രൂപത്തിന് മനുഷ്യസാദൃശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 ഓേരാന്നിന് നാല് മുഖവും
നാല് ചിറകും വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 അവയുെട കാൽ നിവർന്നതും,
പാദങ്ങൾ കാളക്കിടാവിെന്റ കുളമ്പുേപാെലയും ആയിരുന്നു; മിനുക്കിയ
താ്രമംേപാെല അവ മിന്നിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 8 അവയ്ക്കു നാല് ഭാഗത്തും
ചിറകിെന്റ കീഴിലായി മനുഷ്യെന്റ ൈകകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; നാലിനും
മുഖങ്ങള ം ചിറകുകള ം ഇ്രപകാരം ആയിരുന്നു. 9അവയുെട ചിറകുകൾ
പരസ്പരം െതാട്ടിരുന്നു; േപാകുേമ്പാൾ അവ തിരിയാെത ഓേരാന്നും
േനെര മുേമ്പാട്ട േപാകും. 10 അവയുെട മുഖരൂപേമാ: അവയ്ക്കു
മനുഷ്യമുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു; നാലിനും വലത്തുഭാഗത്ത് സിംഹമുഖവും
ഇടത്തുഭാഗത്ത് കാളമുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു; നാലിനും കഴുകുമുഖവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 ഇങ്ങെനയായിരുന്നു അവയുെട മുഖങ്ങൾ; അവയുെട
ചിറകുകൾ േമൽഭാഗം വിടർന്നിരുന്നു; ഈ രണ്ടു ചിറകുകൾ തമ്മിൽ
സ്പർശിച്ച ംഈ രണ്ടു ചിറകുകൾെകാണ്ട് ശരീരം മറച്ച ം ഇരുന്നു. 12അവ
ഓേരാന്നും േനെര മുേമ്പാട്ട േപാകും; േപാകുേമ്പാൾ അവ തിരിയാെത
ആത്മാവിനു േപാേകണ്ട സ്ഥലേത്തക്ക് തെന്ന േപാകും. 13 ജീവികള െട
നടുവിൽ കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന തീക്കനൽേപാെലയും പന്തങ്ങൾ
േപാെലയും ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു; അത് ജീവികള െട ഇടയിൽ
സഞ്ചരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; ആ തീ േതജസ്സള്ളതായിരുന്നു. തീയിൽനിന്ന്
മിന്നൽ പുറെപ്പട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. 14 ജീവികൾ മിന്നൽേപാെല അേങ്ങാട്ട ം
ഇേങ്ങാട്ട ം ഓടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 15 ഞാൻ ജീവികെള േനാക്കിയേപ്പാൾ
നിലത്ത് ജീവികള െട അരികിൽ നാല് മുഖത്തിനും േനെര ഓേരാ
ച്രകം കണ്ടു. 16 ച്രകങ്ങള െട കാഴ്ചയും പണിയും പുഷ്പരാഗത്തിെന്റ
കാഴ്ചേപാെല ആയിരുന്നു; അവയ്ക്കു നാലിനും ഒേര ആകൃതി
ആയിരുന്നു; അവയുെട കാഴ്ചയും പണിയും ച്രകത്തിൽകൂടി മെറ്റാരു
ച്രകം ഉള്ളതുേപാെല ആയിരുന്നു. 17 അവയ്ക്കു നാലുഭാഗേത്തക്കും
േപാകാം; തിരിയുവാൻ ആവശ്യമില്ല. 18അവയുെട പട്ട െപാക്കേമറിയതും
ഭയങ്കരവും ആയിരുന്നു; നാലിെന്റയും പട്ടകൾക്കു ചുറ്റ ം അടുത്തടുത്ത്
കണ്ണണ്ടായിരുന്നു. 19 ജീവികൾ േപാകുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങള ം ഒപ്പം
േപാകും; ജീവികൾ ഭൂമിയിൽനിന്നു െപാങ്ങുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങള ം
െപാങ്ങും. 20 ആത്മാവിനു േപാേകണ്ട സ്ഥലെത്തല്ലാം അവ േപാകും;
ജീവികള െട ആത്മാവ് ച്രകങ്ങളിൽ ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് ച്രകങ്ങൾ
അവേയാടുകൂടി െപാങ്ങും. 21 ജീവികള െട ആത്മാവ് ച്രകങ്ങളിൽ
ആയിരുന്നതുെകാണ്ട,് അവ േപാകുേമ്പാൾ ഇവയും േപാകും; അവ
നില്ക്കുേമ്പാൾ ഇവയും നില്ക്കും; അവ ഭൂമിയിൽനിന്നു െപാങ്ങുേമ്പാൾ
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ച്രകങ്ങള ം അവേയാടുകൂടി െപാങ്ങും. 22 ജീവികള െട തലയ്ക്കുമീെത
ഭയങ്കരമായ, പള ങ്കുേപാെലയുള്ള ഒരു വിതാനത്തിെന്റ രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു;
അത് അവയുെട തലയ്ക്കുമീെത വിരിഞ്ഞിരുന്നു. 23 വിതാനത്തിെന്റ
കീഴിൽ അവയുെട ചിറകുകൾ േനർക്കുേനെര വിടർന്നിരുന്നു; ഓേരാ
ജീവിക്കും ശരീരത്തിെന്റ ഇരുഭാഗവും മൂടുവാൻ ഈ രണ്ടു ചിറകുകൾ
വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. 24 അവ േപാകുേമ്പാൾ ചിറകുകള െട ശബ്ദം
െപരുെവള്ളത്തിെന്റ ശബ്ദംേപാെലയും സർവ്വശക്തനായ ൈദവത്തിെന്റ
നാദംേപാെലയും ഒരു ൈസന്യത്തിെന്റ ആരവം േപാെലയും ഉള്ള
മുഴക്കമായി ഞാൻ േകട്ട ; നില്ക്കുേമ്പാൾ അവ ചിറകു താഴ്ത്തും.
25 അവയുെട തലയ്ക്കു മീെതയുള്ള വിതാനത്തിനു മുകളിൽനിന്ന് ഒരു
നാദം പുറെപ്പട്ട ; നില്ക്കുേമ്പാൾ അവ ചിറകു താഴ്ത്തും. 26അവയുെട
തലയ്ക്കു മീെതയുള്ള വിതാനത്തിനു മീെത നീലക്കല്ലിെന്റ കാഴ്ചേപാെല
സിംഹാസനത്തിെന്റ രൂപവും സിംഹാസനത്തിെന്റ രൂപത്തിേന്മൽ അതിന്
മീെത മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിൽ ഒരു രൂപവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 27അവിടുെത്ത
അരമുതൽ േമേലാട്ട ള്ള ഭാഗം തീ നിറമുള്ള ശുക്ലസ്വർണ്ണംേപാെല ഞാൻ
കണ്ടു;അവിടുെത്തഅരമുതൽകീേഴാട്ട് തീേപാെലഞാൻകണ്ടു;അതിെന്റ
ചുറ്റ ം ്രപകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 28അതിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള ്രപകാശം മഴയുള്ള
ദിവസത്തിൽ േമഘത്തിൽ കാണുന്ന വില്ലിെന്റ കാഴ്ചേപാെല ആയിരുന്നു.
യേഹാവയുെട മഹത്വത്തിെന്റ ്രപത്യക്ഷത ഇങ്ങെന ആയിരുന്നു കണ്ടത്;
അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കവിണ്ണ വീണു; സംസാരിക്കുന്ന ഒരുവെന്റ ശബ്ദവും
ഞാൻ േകട്ട .

2
1അവിടുന്ന്എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ,നിവർന്നുനില ്ക്കുക;ഞാൻനിേന്നാട്
സംസാരിക്കും” എന്ന് കല്പിച്ച . 2 അവിടുന്ന് എേന്നാട് സംസാരിച്ചേപ്പാൾ
ൈദവത്തിെന്റആത്മാവ് എന്നിൽ വന്നു,എെന്നനിവർന്നുനില ്ക്കുമാറാക്കി;
യേഹാവ എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ േകട്ട . 3 അവിടുന്ന്
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “മനുഷ്യപു്രതാ, എേന്നാട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്ന
മത്സരികളായ യി്രസാേയൽ മക്കള െട അടുക്കൽ ഞാൻ നിെന്ന
അയയ്ക്കുന്നു; അവരും അവരുെട പിതാക്കന്മാരും ഇന്നുവെര എേന്നാട്
അതി്രകമം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 4 മക്കേളാ ധാർഷ്ട്യവും ദുശ്ശാഠ്യവും
ഉള്ളവരെ്രത; അവരുെട അടുക്കലാകുന്നു ഞാൻ നിെന്ന അയയ്ക്കുന്നത;്”
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്ന് നീ അവേരാടു
പറയണം. 5 േകട്ടാലും േകൾക്കാഞ്ഞാലും - അവർ മത്സരഗൃഹമാണേല്ലാ
- അവരുെട ഇടയിൽ ഒരു ്രപവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ
അറിയണം. 6 നീേയാ, മനുഷ്യപു്രതാ, അവെര േപടിക്കരുത;് പറക്കാരയും
മുള്ള ം നിെന്റ അരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും, േതള കള െട ഇടയിൽ നീ
വസിച്ചാലും അവരുെട വാക്ക് േപടിക്കരുത;് അവർ മത്സരഗൃഹമേല്ലാ; നീ
അവരുെട വാക്ക് േപടിക്കരുത;് അവരുെട േനാട്ടം കണ്ട് ്രഭമിക്കുകയുമരുത.്
7അവർ േകട്ടാലും േകൾക്കാഞ്ഞാലും നീ എെന്റ വചനങ്ങൾ അവേരാടു
്രപസ്താവിക്കണം; അവർ മഹാമത്സരികൾ അല്ലേയാ. 8 നീേയാ,
മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ നിേന്നാട് സംസാരിക്കുന്നത് േകൾക്കുക; നീ ആ
മത്സരഗൃഹംേപാെല മത്സരക്കാരനായിരിക്കരുത;് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നത്
നീ വായ് തുറന്നു തിന്നുക. 9ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ: ഒരുൈകഎന്നിേലക്കു
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നീട്ടിയിരിക്കുന്നതും അതിൽ ഒരു പുസ്തകച്ച രുൾ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു.
10അവൻ അത് എെന്റ മുമ്പിൽ വിടർത്തി: അതിൽ അകത്തും പുറത്തും
എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു; വിലാപങ്ങള ം സങ്കടവും കഷ്ടവും അതിൽ
എഴുതിയിരുന്നു.

3
1 അവിടുന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ കാണുന്നതു തിന്നുക: ഈ
ചുരുൾ തിന്നേശഷം െചന്ന് യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട് സംസാരിക്കുക”
എന്ന് കല്പിച്ച . 2ഞാൻ വായ് തുറന്നു; അവിടുന്ന് ആ ചുരുൾ എനിക്ക്
തിന്നുവാൻ തന്ന് എേന്നാട:് 3 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന ഈ
ചുരുൾ നീ വയറ്റിൽ ആക്കി ഉദരം നിറയ്ക്കുക” എന്ന് കല്പിച്ച ; അങ്ങെന
ഞാൻഅത് തിന്നു;അത് വായിൽ േതൻേപാെല മധുരമായിരുന്നു. 4പിെന്ന
അവിടുന്ന് എേന്നാട് കല്പിച്ചത:് “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് എെന്റ വചനങ്ങൾ അവേരാടു ്രപസ്താവിക്കുക.
5അവ്യക്തവാക്കും കടുത്ത ഭാഷയും ഉള്ള ജനതയുെട അടുക്കൽ അല്ല,
യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ അടുക്കേലക്കാകുന്നു നിെന്ന അയയ്ക്കുന്നത;്
6 അവ്യക്തവാക്കും കടുത്ത ഭാഷയും ഉള്ളവരും, നിനക്ക് വാക്ക്
്രഗഹിച്ച കൂടാത്തവരുമായ അേനകം ജനതകള െട അടുക്കേലക്കല്ല;
അവരുെട അടുക്കൽ ഞാൻ നിെന്ന അയെച്ചങ്കിൽ അവർ നിെന്റ
വാക്ക് േകൾക്കുമായിരുന്നു. 7 യി്രസാേയൽഗൃഹേമാ നിെന്റ വാക്ക്
േകൾക്കുകയില്ല; എെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ലേല്ലാ;
യി്രസാേയൽഗൃഹെമല്ലാം ദുശ്ശാഠ്യവും കഠിനഹൃദയവും ഉള്ളവരാകുന്നു.
8 എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ മുഖം അവരുെട മുഖത്തിനുേനെര കഠിനവും
നിെന്റ െനറ്റി അവരുെട െനറ്റിക്കു േനെര കടുപ്പവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു.
9 ഞാൻ നിെന്റ െനറ്റി തീക്കല്ലിെനക്കാൾ കടുപ്പമുള്ള വ്രജംേപാെല
ആക്കിയിരിക്കുന്നു; അവർ മത്സരഗൃഹെമങ്കിലും നീ അവെര േപടിക്കരുത;്
അവരുെട േനാട്ടംകണ്ട് ്രഭമിക്കുകയുമരുത”്. 10യേഹാവപിെന്നയുംഎേന്നാട്
കല്പിച്ചത:് “മനുഷ്യപു്രതാ,ഞാൻ നിേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങെളല്ലാം
െചവിെകാണ്ട് േകട്ട്ഹൃദയത്തിൽൈകെക്കാള്ള ക. 11നീ നിെന്റജനത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരായ ്രപവാസികള െട അടുക്കൽ െചന്ന്, അവർ േകട്ടാലും
േകൾക്കാഞ്ഞാലും അവേരാടു സംസാരിച്ച്: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു’ എന്ന് പറയുക”. 12അേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവ് എെന്ന എടുത്തു: “യേഹാവയുെട മഹത്വം സ്വസ്ഥാനത്ത്
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട” എന്ന് ഞാൻ വലിയ മുഴക്കേത്താെട ഒരു
ശബ്ദം എെന്റ പിമ്പിൽ േകട്ട . 13 ജീവികള െട ചിറകുകൾ തമ്മിൽ തട്ട ന്ന
ശബ്ദവും അവയുെട അരികിലുള്ള ച്രകങ്ങള െട ശബ്ദവും വലിയ
മുഴക്കമുള്ള ഒരു ശബ്ദവും ഞാൻ േകട്ട . 14 ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ്
എെന്ന എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി; ഞാൻ വ്യസനേത്താടും മനസ്സിെന്റ
തീക്ഷ്ണതേയാടും കൂെട േപായി; യേഹാവയുെട ൈക ശക്തിേയാെട
എെന്റ േമൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 അങ്ങെന ഞാൻ െകബാർനദീതീരത്ത്
താമസിച്ച േതൽ-ആബീബിെല ്രപവാസികള െട അടുക്കൽ, അവർ
വസിച്ചിരുന്നസ്ഥലത്തുതെന്ന എത്തി, അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ഏഴു ദിവസം
സ്തബ്ധനായി താമസിച്ച . 16 ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 17 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ
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നിെന്ന യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന് കാവല്ക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു; നീ എെന്റ
വായിൽനിന്ന് വചനം േകട്ട് എെന്റ നാമത്തിൽഅവെര ്രപേബാധിപ്പിക്കണം.
18 ഞാൻ ദുഷ്ടേനാട്: ‘നീ മരിക്കും’ എന്ന് കല്പിക്കുേമ്പാൾ നീ അവെന
ഓർമ്മിപ്പിക്കുകേയാ, ദുഷ്ടൻ ജീവരക്ഷ ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് അവൻ
തെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗം ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ അവെന ഓർമ്മിപ്പിച്ച െകാണ്ട്
ഒന്നും പറയുകേയാ െചയ്യാതിരുന്നാൽ, ദുഷ്ടൻ തെന്റ അകൃത്യത്തിൽ
മരിക്കും; അവെന്റ രക്തം ഞാൻ നിേന്നാട് േചാദിക്കും. 19 എന്നാൽ
നീ ദുഷ്ടെന ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട ം അവൻ തെന്റ ദുഷ്ടതയും ദുർമ്മാർഗ്ഗവും
വിട്ട തിരിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവൻ തെന്റ അകൃത്യത്തിൽ മരിക്കും;
നീേയാ നിെന്റ ്രപാണെന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 20 അഥവാ, നീതിമാൻ
തെന്റ നീതി വിട്ട മാറി നീതിേകട് ്രപവർത്തിച്ചിട്ട ഞാൻ അവെന്റ
മുമ്പിൽ ഇടർച്ച വയ്ക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ മരിക്കും; നീ അവെന
ഓർമ്മിപ്പിക്കായ്കെകാണ്ട് അവൻ തെന്റ പാപത്തിൽ മരിക്കും; അവൻ
െചയ്ത നീതി അവന് കണക്കിടുകയുമില്ല;അവെന്റ രക്തംഞാൻ നിേന്നാട്
േചാദിക്കും. 21എന്നാൽ നീതിമാൻ പാപം െചയ്യാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് നീ
നീതിമാെന ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ പാപം െചയ്യാെത ഇരുന്നാൽ, അവൻ
്രപേബാധനം ൈകെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാൽ അവൻ ജീവിക്കും; നീയും നിെന്റ
്രപാണെന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു”.

22യേഹാവയുെടൈകഅവിെട പിെന്നയും എെന്റ േമൽവന്നു;അവിടുന്ന്
എേന്നാട:് “നീ എഴുേന്നറ്റ് സമഭൂമിയിേലക്കു േപാകുക; അവിെടവച്ച്
ഞാൻ നിേന്നാട് സംസാരിക്കും” എന്ന് കല്പിച്ച . 23 അങ്ങെന ഞാൻ
എഴുേന്നറ്റ് സമഭൂമിയിേലക്കു േപായി; ഞാൻ െകബാർനദീതീരത്തു
കണ്ട മഹത്വംേപാെല അവിെട യേഹാവയുെട മഹത്വം നില്ക്കുന്നതു
കണ്ട്, ഞാൻ കവിണ്ണ വീണു. 24 അേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ്
എന്നിൽ വന്ന് എെന്ന നിവർന്നുനില ്ക്കുമാറാക്കി, എേന്നാട് സംസാരിച്ച :
“നീ െചന്ന് നിെന്റ വീടിനകത്ത് കതകടച്ച താമസിക്കുക. 25 എന്നാൽ
മനുഷ്യപു്രതാ, നിനക്ക് അവരുെട ഇടയിൽ േപാകുവാൻ കഴിയാത്തവിധം
അവർ നിെന്ന കയറുെകാണ്ട് െകട്ട ം. 26 നീ ഊമനായി അവെര
ശാസിക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്റ നാവിെന നിെന്റ
അണ്ണാേക്കാടു പറ്റ മാറാക്കും; അവർ മത്സരഗൃഹമാണേല്ലാ. 27 ഞാൻ
നിേന്നാട് സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്റ വായ് തുറക്കും; നീ അവേരാട:്
“യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്ന് പറയണം;
േകൾക്കുന്നവൻ േകൾക്കെട്ട; േകൾക്കാത്തവൻ േകൾക്കാെത ഇരിക്കെട്ട;
അവർമത്സരഗൃഹമാണേല്ലാ”.

4
1 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്ത് നിെന്റ മുമ്പിൽവച്ച്, അതിൽ
െയരൂശേലം നഗരം വരച്ച്, അതിെന ഉപേരാധിച്ച്, 2 അതിെന്റ േനെര
േകാട്ട പണിത് മൺതിട്ട ഉണ്ടാക്കി പാളയം അടിച്ച് ചുറ്റ ം യ്രന്തമുട്ടികൾ
െവക്കുക. 3 പിെന്ന ഒരു ഇരുമ്പുചട്ടി എടുത്ത് നിനക്കും നഗരത്തിനും
മദ്ധ്യത്തിൽ ഇരിമ്പുമതിലായി െവക്കുക; നിെന്റ മുഖം അതിെന്റ േനെര
വച്ച്, അത് ഉപേരാധത്തിൽ ആേകണ്ടതിന് അതിെന നിേരാധിക്കുക; ഇത്
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന് ഒരുഅടയാളംആയിരിക്കെട്ട.
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4 പിെന്ന നീ ഇടത്തുവശം ചരിഞ്ഞുകിടന്ന് യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ
അകൃത്യം അതിേന്മൽ ചുമത്തുക; നീ അങ്ങെന കിടക്കുന്ന ദിവസങ്ങള െട
എണ്ണേത്താളം അവരുെട അകൃത്യം വഹിക്കണം. 5 ഞാൻ അവരുെട
അകൃത്യത്തിെന്റ സംവത്സരങ്ങെള നിനക്ക് ദിവസങ്ങളായി എണ്ണ ം;
അങ്ങെന മുന്നൂറ്റിെത്താണ്ണ റു ദിവസം നീ യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ
അകൃത്യം വഹിക്കണം. 6 ഇത് തികച്ചേശഷം നീ വലത്തുവശം
ചരിഞ്ഞുകിടന്ന് െയഹൂദാഗൃഹത്തിെന്റ അകൃത്യം നാല്പതു ദിവസം
വഹിക്കണം; ഒരു സംവത്സരത്തിന് ഒരു ദിവസംവീതം ഞാൻ നിനക്ക്
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 നീ െയരൂശേലമിെന്റ ഉപേരാധത്തിനുേനെര നിെന്റ
മുഖവുംനഗ്നമായഭുജവുംവച്ച്അതിന്വിേരാധമായി ്രപവചിക്കണം. 8നിെന്റ
ഉപേരാധകാലം തികയുേവാളം നീ ഒരു വശത്തുനിന്ന് മറുവശേത്തക്കു
തിരിയാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ഇതാ, കയറുെകാണ്ട് നിെന്ന െകട്ട ന്നു.
9നീ േഗാതമ്പും യവവുംഅമരയും െചറുപയറും തിനയും േചാളവും എടുത്ത്
ഒരു പാ്രതത്തിൽ ഇട്ട് അവ െകാണ്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുക; നീ വശംചരിഞ്ഞു
കിടക്കുന്ന ദിവസങ്ങള െട എണ്ണത്തിെനാത്തവണ്ണം മുന്നൂറ്റിെതാണ്ണ റു
ദിവസം അത് തിന്നണം. 10 നീ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരം ഒരു ദിവസേത്തക്ക്
ഇരുപതു േശെക്കൽ തൂക്കമായിരിക്കണം; േനരേത്താടുേനരം നീ
അതുെകാണ്ട് ഉപജീവിച്ച െകാള്ളണം. 11 ഹീനിെന്റ ആറിൽ ഒരു ഭാഗം
െവള്ളവും നീ കുടിക്കണം; േനരേത്താടുേനരം നീ അത് കുടിക്കണം. 12 നീ
അത് യവേദാശേപാെല തിന്നണം; അവരുെട മുമ്പിൽ നീ മാനുഷമലം
കത്തിച്ച് അത് ചുടണം. 13 ഇങ്ങെനതെന്ന യി്രസാേയൽ മക്കൾ, ഞാൻ
അവെര നീക്കിക്കളയുന്ന ജനതകള െട ഇടയിൽ അവരുെട ആഹാരം
മലിനമായി ഭക്ഷിക്കും” എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു. 14 അതിന്
ഞാൻ: “അേയ്യാ, യേഹാവയായ കർത്താേവ, എനിക്ക് ഒരിക്കലും
ഒരു മാലിന്യവും ഭവിച്ചിട്ടില്ല; ഞാൻ ബാല്യംമുതൽ ഇന്നുവെര തനിെയ
ചത്തതിെനേയാ പറിച്ച കീറിേപ്പായതിെനേയാ തിന്നിട്ടില്ല; അറപ്പായുള്ള
മാംസം എെന്റ വായിൽ വച്ചിട്ട മില്ല”എന്ന് പറഞ്ഞു. 15അവിടുന്ന് എേന്നാട:്
“േനാക്കുക മാനുഷമലത്തിനു പകരം ഞാൻ നിനക്ക് പശുവിൻചാണകം
അനുവദിക്കുന്നു;അത്കത്തിച്ച്നിെന്റഅപ്പംചുട്ട െകാള്ള ക”എന്ന്കല്പിച്ച .
16 “മനുഷ്യപു്രതാ, അവർക്ക് അപ്പവും െവള്ളവും ഇല്ലാതാേകണ്ടതിനും
ഓേരാരുത്തൻ സ്തംഭിച്ച് അകൃത്യം നിമിത്തം ക്ഷയിച്ച േപാേകണ്ടതിനും
17 ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ അപ്പം എന്ന േകാൽ ഒടിച്ച കളയും; അവർ
തൂക്ക്രപകാരവും ഭയേത്താെടയുംഅപ്പം തിന്നും;അവർഅളവു ്രപകാരവും
സ്തംഭനേത്താെടയും െവള്ളം കുടിക്കും” എന്ന് അവിടുന്ന് എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തു.

5
1 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു വാൾ എടുത്ത് ക്ഷൗരക്കത്തിയായി
ഉപേയാഗിച്ച് നിെന്റ തലയും താടിയും ക്ഷൗരം െചയ്യ ക; പിെന്ന
തുലാസ്സ് എടുത്ത് ആ േരാമം തൂക്കി വിഭജിക്കുക. 2 ഉപേരാധകാലം
തികയുേമ്പാൾ മൂന്നിൽ ഒന്ന് നീ നഗരത്തിെന്റ നടുവിൽ തീയിൽ ഇട്ട
ചുട്ട കളയണം; മൂന്നിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് അതിെന്റ ചുറ്റ ം വാൾെകാണ്ട്
അടിക്കണം; മൂന്നിൽ ഒന്ന് കാറ്റത്ത് ചിതറിച്ച കളയണം; അവയുെട
പിന്നാെല ഞാൻ വാള രും. 3 അതിൽനിന്ന് അല്പം നീ എടുത്ത് നിെന്റ
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വസ്്രതത്തിെന്റ അ്രഗത്തു െകട്ടണം. 4 ഇതിൽനിന്ന് പിെന്നയും നീ
അല്പം എടുത്ത് തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം; അതിൽനിന്ന് യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിേലെക്കല്ലാം ഒരു തീ പുറെപ്പടും. 5 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇത് െയരൂശേലം ആകുന്നു; ഞാൻ
അതിെന ജനതകള െട മദ്ധ്യത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു; അതിന് ചുറ്റ ം
രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് 6അത് ദുഷ്്രപവൃത്തിയിൽ മറ്റ ജനതകെളക്കാൾ എെന്റ
ന്യായങ്ങേളാടും,ചുറ്റ മുള്ളരാജ്യങ്ങെളക്കാൾഅധികംഎെന്റചട്ടങ്ങേളാടും
മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു; എെന്റ ന്യായങ്ങെള അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു;
എെന്റ ചട്ടങ്ങെള അവർ അനുസരിച്ച നടന്നിട്ട മില്ല”. 7 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായകർത്താവ് ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾനിങ്ങള െട
ചുറ്റ മുള്ള ജനതകെളക്കാൾ അധികം മത്സരിച്ച,് എെന്റ ചട്ടങ്ങെള
അനുസരിച്ച നടക്കാെതയും എെന്റ ന്യായങ്ങെള ്രപമാണിക്കാെതയും
ചുറ്റ മുള്ള ജനതകള െട ന്യായങ്ങെളേപ്പാലും ആചരിക്കാെതയും
ഇരിക്കുകെകാണ്ട,് 8യേഹാവയായകർത്താവ് ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഇതാ, ഞാൻ, ഞാൻ തെന്ന നിനക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ജനതകൾ
കാണത്തക്കവിധംഞാൻനിെന്റ നടുവിൽ ന്യായവിധികൾനടത്തും. 9നിെന്റ
സകല മ്േളച്ഛതകള ം നിമിത്തം, ഞാൻ ഇതുവെര െചയ്തിട്ടില്ലാത്തതും,
േമലാൽ െചയ്യാത്തതുമായ കാര്യം നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ െചയ്യ ം.
10 ആകയാൽ നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ അപ്പന്മാർ മക്കെള തിന്നും; മക്കൾ
അപ്പന്മാെരയും തിന്നും; ഞാൻ നിന്നിൽ ന്യായവിധി നടത്തും; നിന്നിലുള്ള
േശഷിപ്പിെന മുഴുവനും ഞാൻ എല്ലാ കാറ്റ കളിേലക്കും ചിതറിച്ച കളയും”.
11 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നത:്
“നിെന്റ എല്ലാ ഹീന്രപവൃത്തികളാലും സകലേമ്ലച്ഛതകളാലും എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത നീ അശുദ്ധമാക്കിയതുെകാണ്ട,് എന്നാണ, ഞാനും
നിെന്ന ആദരിക്കാെത എെന്റ കടാക്ഷം നിന്നിൽനിന്ന് മാറ്റിക്കളയും; ഞാൻ
കരുണ കാണിക്കുകയുമില്ല. 12 നിന്നിൽ മൂന്നിൽ ഒന്ന് മഹാമാരിെകാണ്ടു
മരിക്കും; ക്ഷാമംെകാണ്ടും അവർ നിെന്റ നടുവിൽ മുടിഞ്ഞുേപാകും;
മൂന്നിൽ ഒന്നിെന നിെന്റ ചുറ്റ ം വാൾെകാണ്ട് വീഴും; മൂന്നിൽ ഒന്ന്
ഞാൻ എല്ലാ കാറ്റ കളിേലക്കും ചിതറിച്ച കളയുകയും അവരുെട
പിന്നാെല വാള രുകയും െചയ്യ ം. 13 അങ്ങെന എെന്റ േകാപത്തിനു
നിവൃത്തിവരും; ഞാൻ അവേരാട് എെന്റ േ്രകാധം തീർത്ത് തൃപ്തനാകും;
എെന്റ േ്രകാധം അവരിൽ നിവർത്തിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവയായ ഞാൻ
എെന്റ തീക്ഷ്ണതയിൽ അത് അരുളിെച്ചയ്തു എന്ന് അവർ അറിയും.
14 വഴിേപാകുന്ന എല്ലാവരും കാണത്തക്കവിധം ഞാൻ നിെന്ന നിെന്റ
ചുറ്റ മുള്ള ജനതകള െട ഇടയിൽ ശൂന്യവും നിന്ദ്യവുമാക്കും. 15 ഞാൻ
േകാപേത്താടും േ്രകാധേത്താടും കഠിനശിക്ഷകേളാടും കൂടി നിന്നിൽ
ന്യായവിധി നടത്തുേമ്പാൾ നീ നിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള ജനതകൾക്കു നിന്ദയും
ആേക്ഷപവും ബുദ്ധിയുപേദശവും സ്തംഭനേഹതുവും ആയിരിക്കും;”
യേഹാവയായ ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 16 “നിങ്ങെള
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ക്ഷാമം എന്ന നാശകരമായ ദുരസ്്രതങ്ങൾ ഞാൻ
എയ്യ േമ്പാൾ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമം വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിങ്ങള െട അപ്പം എന്ന
േകാൽ ഒടിച്ച കളയും. 17 നിെന്ന മക്കളില്ലാെതയാേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
ക്ഷാമെത്തയും ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെളയും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ അയയ്ക്കും;
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മഹാമാരിയും െകാലയും നിന്നിൽ കടക്കും; ഞാൻ വാള ം നിെന്റേനെര
വരുത്തും;”യേഹാവയായഞാൻഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.

6
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങള െട േനെര
മുഖംതിരിച്ച് അവർക്ക് വിേരാധമായി ്രപവചിച്ച പറേയണ്ടത:്
3 “യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങേള, യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ വചനം
േകൾക്കുവിൻ! മലകേളാടും കുന്നുകേളാടും നീെരാഴുക്കുകേളാടും
താഴ്വരകേളാടും യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഞാൻ നിങ്ങള െടേനെര വാൾ വരുത്തും: ഞാൻ നിങ്ങള െട പൂജാഗിരികൾ
നശിപ്പിക്കും. 4 നിങ്ങള െട ബലിപീഠങ്ങൾ ശൂന്യമാകും; നിങ്ങള െട
സൂര്യസ്തംഭങ്ങൾ തകർന്നുേപാകും; നിങ്ങള െട നിഹതന്മാെര ഞാൻ
നിങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങള െട മുമ്പിൽ വീഴിക്കും. 5 ഞാൻ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട ശവങ്ങൾ അവരുെട വി്രഗഹങ്ങള െട മുമ്പിൽ ഇടും; ഞാൻ
നിങ്ങള െട അസ്ഥികൾ നിങ്ങള െട ബലിപീഠങ്ങൾക്കു ചുറ്റ ം ചിതറിക്കും.
6 നിങ്ങള െട ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞ് ശൂന്യമാകുകയും നിങ്ങള െട
വി്രഗഹങ്ങൾതകർന്നു മുടിഞ്ഞുേപാകുകയും നിങ്ങള െടസൂര്യസ്തംഭങ്ങൾ
െവട്ടിക്കളയുകയും നിങ്ങള െട പണികൾ നശിച്ച േപാകുകയും െചയ്യ വാൻ
തക്കവിധം നിങ്ങള െട വാസസ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം പട്ടണങ്ങൾ പാഴായും
പൂജാഗിരികൾ ശൂന്യമായും തീരും. 7 നിഹതന്മാർ നിങ്ങള െട നടുവിൽ
വീഴും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. 8 എങ്കിലും നിങ്ങൾ
േദശങ്ങളിൽ ചിതറിേപ്പാകുേമ്പാൾ വാളിനു െതറ്റിേപ്പായവർ ജനതകള െട
ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് ഞാൻ ഒരു േശഷിപ്പിെന വേച്ചക്കും.
9 എെന്ന വിട്ടകന്ന് പരസംഗം െചയ്യന്ന അവരുെട ഹൃദയെത്തയും
വി്രഗഹങ്ങേളാടു േചർന്നു പരസംഗം െചയ്യന്ന അവരുെട കണ്ണ കെളയും
ഞാൻതകർത്തുകളഞ്ഞേശഷം,നിങ്ങളിൽചാടിേപ്പായവർ,അവെരപിടിച്ച
െകാണ്ടുേപായ ജനതകള െട ഇടയിൽവച്ച് എെന്ന ഓർക്കും; അവരുെട
സകലേമ്ലച്ഛതകളാലും െചയ്ത േദാഷങ്ങളാലുംഅവർക്ക്അവേരാടു തെന്ന
െവറുപ്പ േതാന്നും. 10ഞാൻയേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും;ഈഅനർത്ഥം
അവർക്ക് വരുത്തുെമന്ന് െവറുെതയല്ല ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത”്.
11 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിെന്റ േദാഷകരമായ സകലേമ്ലച്ഛതകള ം നിമിത്തം നീ
ൈകെകാണ്ടടിച്ച,് കാൽ െകാണ്ട് ചവിട്ടി, ‘അേയ്യാ കഷ്ടം!’ എന്ന്
പറയുക; അവർ വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും
വീഴും; 12 ദൂരത്തുള്ളവൻ മഹാമാരിയാൽ മരിക്കും; സമീപത്തുള്ളവൻ
വാളാൽ വീഴും; േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവനും രക്ഷെപട്ടവനും ക്ഷാമത്താൽ
മരിക്കും; ഇങ്ങെന ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം അവരിൽ നിവർത്തിക്കും.
13 അവർ അവരുെട സകലവി്രഗഹങ്ങൾക്കും സൗരഭ്യവാസന അർപ്പിച്ച,
ഉയരമുള്ള എല്ലാ കുന്നിേന്മലും സകല പർവ്വതശിഖരങ്ങളിലും എല്ലാ
പച്ചമരത്തിൻകീഴിലും തഴച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കരുേവലകത്തിൻകീഴിലും
അവരുെട നിഹതന്മാർ അവരുെട ബലിപീഠങ്ങള െട ചുറ്റ ം അവരുെട
വി്രഗഹങ്ങള െട ഇടയിൽ വീണുകിടക്കുേമ്പാൾ, ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയും. 14 ഞാൻ അവരുെട േനെര ൈക നീട്ടി, അവരുെട
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സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും േദശെത്ത രിബ്ളാമരുഭൂമിെയക്കാൾ അധികം
നിർജ്ജനവും ശൂന്യവുമാക്കും; അേപ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവെയന്ന് അവർ
അറിയും”.

7
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, യേഹാവയായ കർത്താവ് യി്രസാേയൽേദശേത്താട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘അവസാനം! യി്രസാേയൽ േദശത്തിെന്റ
നാലുഭാഗത്തും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു. 3ഇേപ്പാൾ നിനക്ക് അവസാനം
വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എെന്റ േകാപം നിെന്റേമൽ അയച്ച് നിെന്റ നടപ്പിനു
തക്കവണ്ണം നിെന്ന ന്യായംവിധിച്ച് നിെന്റ സകലേമ്ലച്ഛതകൾക്കും നിേന്നാട്
പകരം െചയ്യ ം. 4എെന്റ കണ്ണ് നിെന്ന ആദരിക്കാെതയും ഞാൻ കരുണ
കാണിക്കാെതയും നിെന്റ നടപ്പിനു തക്കവണ്ണം നിേന്നാട് പകരം െചയ്യ ം;
നിെന്റ േമ്ലച്ഛതകൾ നിെന്റ നടുവിൽ െവളിെപ്പട്ട വരും;ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
നിങ്ങൾഅറിയും”.

5 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഒരു
അനർത്ഥം, ഒരു അനർത്ഥം ഇതാ, വരുന്നു! 6അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു!
അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു! അത് നിെന്റേനെര ഉണർന്നുവരുന്നു! ഇതാ,
അത് വരുന്നു. 7 േദശനിവാസിേയ, ആപത്തു നിനക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു;
കാലമായി, സമയം അടുത്തു; മലകളിൽ ആർപ്പ വിളി; സേന്താഷത്തിെന്റ
ആർപ്പ വിളിയല്ല. 8ഇേപ്പാൾഞാൻ േവഗത്തിൽഎെന്റ േ്രകാധം നിെന്റേമൽ
പകർന്ന,് എെന്റ േകാപം നിന്നിൽ നിവർത്തിക്കും; ഞാൻ നിെന്റ നടപ്പിനു
തക്കവണ്ണം നിെന്ന ന്യായംവിധിച്ച് നിെന്റ സകലേമ്ലച്ഛതകൾക്കും നിേന്നാട്
പകരം െചയ്യ ം. 9 എെന്റ കണ്ണ് ആദരിക്കാെതയും ഞാൻ കരുണ
കാണിക്കാെതയും നിെന്റ നടപ്പിനു തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിേന്നാട് പകരം
െചയ്യ ം; നിെന്റ േമ്ലച്ഛതകൾനിെന്റ നടുവിൽ െവളിെപ്പട്ട വരും;യേഹാവയായ
ഞാനാകുന്നു ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. 10 ഇതാ,
നാൾ; ഇതാ, അത് വരുന്നു; നിെന്റ ആപത്ത് പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; വടി
പൂത്ത് അഹങ്കാരം തളിർത്തിരിക്കുന്നു. 11 സാഹസം ദുഷ്ടതയുെട
വടിയായിട്ട വളർന്നിരിക്കുന്നു; അവരിേലാ അവരുെട േകാലാഹലത്തിേലാ
അവരുെട സമ്പത്തിേലാ ഒന്നും േശഷിക്കുകയില്ല;അവെരക്കുറിച്ച വിലാപം
ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. 12 കാലം വന്നിരിക്കുന്നു; നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു;
അതിെന്റ സകല ജനസമൂഹത്തിേന്മലും േ്രകാധം വന്നിരിക്കുകയാൽ
വാങ്ങുന്നവൻസേന്താഷിക്കുകയും വില ്ക്കുന്നവൻ ദുഃഖിക്കുകയും േവണ്ടാ.
13 അവർ ജീവിച്ചിരുന്നാലും വില് ക്കുന്നവനു വിറ്റതു മടക്കിക്കിട്ട കയില്ല;
ദർശനംഅതിെന്റ സകല ജനസമൂഹെത്തയും കുറിച്ച ള്ളതാകുന്നു;ആരും
മടങ്ങിവരുകയില്ല; അകൃത്യത്തിൽ ജീവിതം കഴിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ശക്തി
്രപാപിക്കുകയില്ല. 14അവർ കാഹളംഊതി സകലവും ഒരുക്കുന്നു;എന്നാൽ
എെന്റ േ്രകാധംഅതിെന്റസകല ജനസമൂഹത്തിേന്മലും വന്നിരിക്കുകയാൽ
ആരും യുദ്ധത്തിനു േപാകുന്നില്ല, 15പുറത്തു വാൾ,അകത്ത് മഹാമാരിയും
ക്ഷാമവും; വയലിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വാൾെകാണ്ടു മരിക്കും; പട്ടണത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവൻക്ഷാമത്തിനും മഹാമാരിക്കും ഇരയായിത്തീരും. 16എന്നാൽ
അവരിൽ ചാടിേപ്പാകുന്നവർ ചാടിേപ്പാകുകയും ഓേരാരുത്തനും
അവനവെന്റ അകൃത്യെത്തക്കുറിച്ച് താഴ്വരകളിെല ്രപാവുകെളേപ്പാെല
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മലകളിൽ ഇരുന്നു കുറുകുകയും െചയ്യ ം. 17 എല്ലാൈകകള ം തളരും;
എല്ലാമുഴങ്കാലുകള ം െവള്ളംേപാെല ബലഹീനമാകും. 18 അവർ
രട്ട ടുക്കും; ഭീതി അവെര മൂടും; സകലമുഖങ്ങളിലും ലജ്ജയും
എല്ലാതലകളിലും കഷണ്ടിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. 19അവർഅവരുെട െവള്ളി
വീഥികളിൽ എറിഞ്ഞുകളയും; െപാന്ന് അവർക്ക് മലമായി േതാന്നും;
അവരുെട െവള്ളിക്കും െപാന്നിനും യേഹാവയുെട േകാപദിവസത്തിൽ
അവെര വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല; അതിനാൽ അവരുെട വിശപ്പ്
അടങ്ങുകയില്ല, അവരുെട വയറ് നിറയുകയും ഇല്ല; അത് അവർക്ക്
അകൃത്യേഹതു ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 20അതുെകാണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങള െട
ഭംഗി അവർ ഡംഭത്തിനായി ഉപേയാഗിച്ച ;അതുെകാണ്ട് അവർ അവർക്ക്
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെളയും മലിനബിംബങ്ങെളയും ഉണ്ടാക്കി;ആകയാൽഞാൻ
അത് അവർക്ക് മലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 21 ഞാൻ അത് അന്യന്മാരുെട
കയ്യിൽകവർച്ചയായും ഭൂമിയിെലദുഷ്ടന്മാർക്ക് െകാള്ളയായും െകാടുക്കും;
അവർ അത് അശുദ്ധമാക്കും. 22 ഞാൻ എെന്റ മുഖം അവരിൽ
നിന്നു തിരിക്കും. അവർ എെന്റ അമൂല്യസ്ഥലെത്ത അശുദ്ധമാക്കും;
കവർച്ചക്കാർ അതിനകത്ത് കടന്ന് അതിെന അശുദ്ധമാക്കും. 23 േദശം
രക്തപാതകംെകാണ്ടും നഗരം സാഹസംെകാണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
നീ ഒരു ചങ്ങലഉണ്ടാക്കുക. 24ഞാൻജനതകളിൽഅതിദുഷ്ടന്മാരായവെര
വരുത്തും; അവർ അവരുെട വീടുകൾ ൈകവശമാക്കും; ഞാൻ
ബലവാന്മാരുെട ്രപതാപം ഇല്ലാെതയാക്കും; അവരുെട വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങൾ
അശുദ്ധമായിത്തീരും. 25നാശം വരുന്നു! അവർസമാധാനംഅേന്വഷിക്കും;
എന്നാൽ അത് ഇല്ലാെത ഇരിക്കും. 26 അപകടത്തിേന്മൽ അപകടവും
കിംവദന്തിയ്ക്കു പിന്നാെല കിംവദന്തിയും വന്നുെകാണ്ടിരിക്കും; അവർ
്രപവാചകേനാടു ദർശനം അേന്വഷിക്കും; എന്നാൽ പുേരാഹിതെന്റ
പക്കൽനിന്ന് ഉപേദശവും മൂപ്പന്മാരുെട പക്കൽനിന്ന് ആേലാചനയും
നഷ്ടമായിേപ്പാകും. 27രാജാവു ദുഃഖിക്കും; ്രപഭു നിരാ്രശയനാകും; േദശെത്ത
ജനത്തിെന്റ ൈകകൾ വിറയ്ക്കും; ഞാൻ അവരുെട നടപ്പിനു തക്കവണ്ണം
അവേരാട് പകരം െചയ്യ ം; അവർക്ക് ന്യായമായതുേപാെല അവെര
വിധിക്കും;ഞാൻയേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും.

8
1 ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ ആറാം ആണ്ട് ആറാം മാസം
അഞ്ചാം തീയതി, ഞാൻ ബാബിേലാണിെല വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ,
െയഹൂദാമൂപ്പന്മാർ എെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അേപ്പാൾ
അവിെടയേഹാവയായകർത്താവിെന്റൈകഎെന്റേമൽവന്നു. 2അേപ്പാൾ
ഞാൻ മനുഷ്യസാദൃശത്തിൽ ഒരു രൂപം കണ്ടു; അവിടുെത്ത അരമുതൽ
കീേഴാട്ട തീേപാെലയും അരമുതൽ േമേലാട്ട ശുക്ലസ്വർണ്ണത്തിെന്റ
്രപഭേപാെലയും ആയിരുന്നു. 3അവിടുന്ന് ൈകേപാെല ഒന്ന് നീട്ടി എെന്ന
തലമുടിക്കു പിടിച്ച ; ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് എെന്ന ഭൂമിയുെടയും
ആകാശത്തിെന്റയും മദ്ധ്യത്തിേലക്ക് ഉയർത്തി ദിവ്യദർശനങ്ങളിൽ
െയരൂശേലമിൽ വടേക്കാട്ട ള്ള അകെത്ത വാതില്ക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു;
അവിെട തീഷ്ണത ജനിപ്പിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണതാ ബിംബത്തിെന്റ ഇരിപ്പിടം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 അവിെട ഞാൻ സമഭൂമിയിൽ കണ്ട ദർശനംേപാെല
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്ത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 അവിടുന്ന്
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എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ,തലെപാക്കി വടേക്കാട്ട േനാക്കുക”എന്ന് കല്പിച്ച ;
ഞാൻ തലെപാക്കി വടേക്കാട്ട േനാക്കി; യാഗപീഠത്തിെന്റ വാതിലിനു
വടേക്കാട്ട,് ്രപേവശനകവാടത്തിൽ തെന്ന, ആ തിക്ഷ്ണതാബിംബെത്ത
കണ്ടു. 6അവിടുന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ, അവർ െചയ്യന്നത,് ഞാൻ
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരം വിട്ട േപാേകണ്ടതിന് യി്രസാേയൽഗൃഹം ഇവിെട
െചയ്യന്ന മഹാേമ്ലച്ഛതകൾ തെന്ന, നീ കാണുന്നുേവാ? ഇതിലും വലിയ
േമ്ലച്ഛതകൾ നീ കാണും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 7 അവിടുന്ന് എെന്ന
്രപാകാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ െകാണ്ടുേപായി; ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
ചുവരിൽ ഒരു ദ്വാരം കണ്ടു. 8അവിടുന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ, ചുവർ
കുത്തിത്തുരക്കുക” എന്ന് പറഞ്ഞു; ഞാൻ ചുവർ കുത്തിത്തുരന്നേപ്പാൾ
ഒരു വാതിൽകണ്ടു. 9അവിടുന്ന് എേന്നാട:് “അകത്ത് െചന്ന,്അവർഇവിെട
െചയ്യന്ന കടുത്ത േമ്ലച്ഛതകൾ േനാക്കുക” എന്ന് കല്പിച്ച . 10 അങ്ങെന
ഞാൻ അകത്ത് െചന്നു; െവറുപ്പായുള്ള ഓേരാ തരം ഇഴജാതികെളയും
മൃഗങ്ങെളയും യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ സകലവി്രഗഹങ്ങെളയും ചുറ്റ ം
ചുവരിേന്മൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. 11അവയുെട മുമ്പിൽ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിെന്റമൂപ്പന്മാരിൽഎഴുപതുേപരുംശാഫാെന്റമകനായയയസന്യാവ്
അവരുെട നടുവിലും ഓേരാരുത്തൻ കയ്യിൽ ധൂപകലശം പിടിച്ച െകാണ്ടു
നിന്നു; േമഘതുല്യമായ ധൂപത്തിെന്റ വാസന െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
12അേപ്പാൾഅവിടുന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ,യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ
മൂപ്പന്മാർഇരുട്ടത്ത്,ഓേരാരുത്തൻഅവനവെന്റബിംബങ്ങള െടഅറകളിൽ
െചയ്യന്നത് നീ കാണുന്നുേവാ? ‘യേഹാവ നെമ്മ കാണുന്നില്ല, യേഹാവ
േദശെത്തവിട്ട േപായിരിക്കുന്നു’എന്ന്അവർപറയുന്നു”എന്നരുളിെച്ചയ്തു.
13 “അവർ ഇതിലും വലിയ േമ്ലച്ഛതകൾ െചയ്യന്നത് നീ കാണും” എന്നും
അവിടുന്ന് എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തു. 14അവിടുന്ന് എെന്ന യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ വടേക്കാട്ട ള്ള വാതിലിെന്റ ്രപേവശനത്തിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി;അവിെട സ്്രതീകൾ തമ്മൂസിെനക്കുറിച്ച*് കരഞ്ഞുെകാണ്ട്
ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 15അവിടുന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
കാണുന്നുേവാ? ഇതിലും വലിയ േമ്ലച്ഛതകെള ഇനിയും കാണും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 16 അവിടുന്ന് എെന്ന യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി; യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ മണ്ഡപത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും മദ്ധ്യത്തിൽ ഏകേദശം
ഇരുപത്തഞ്ച് പുരുഷന്മാർ അവരുെട പുറം യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിെന്റ
േനെരയും മുഖം കിഴേക്കാട്ട ം തിരിച്ച െകാണ്ട് നിന്നിരുന്നു; അവർ
കിഴേക്കാട്ട േനാക്കി സൂര്യെന നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു. 17അേപ്പാൾ
അവിടുന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ കാണുന്നുേവാ? െയഹൂദാഗൃഹം
ഇവിെട െചയ്യന്നേമ്ലച്ഛതകൾേപാരാഞ്ഞിേട്ടാ,അവർഎെന്നഅധികമധികം
േകാപിപ്പിക്കുവാൻ േദശം സാഹസംെകാണ്ടു നിറയ്ക്കുന്നത?് കണ്ടിേല്ല
അവർ മരച്ചില്ല മൂക്കിൽ െതാടുവിക്കുന്നത?് 18 ആകയാൽ ഞാനും
േ്രകാധേത്താെട ്രപവർത്തിക്കും; എെന്റ കണ്ണിന് ആദരവ് േതാന്നുകയില്ല;
ഞാൻ കരുണ കാണിക്കുകയുമില്ല; അവർ അത്യ ച്ചത്തിൽ എേന്നാട്

* 8. 14 തമ്മൂസിെനക്കുറിച്ച് പുരാതന മധ്യപൂര് വ േദശത്ത് ഒരു െചടി നശിക്കുേമ്പാള ്തമ്മൂസ് എന്ന
േദവന് നശിക്കുകയും െതാട്ടടുത്തവര് ഷം ഉയിര് െത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും െചയ്യ െമന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.
സ്്രതീകള ്തമ്മൂസിെന്റ മരണത്തില ്വിലപിച്ചിരുന്നു
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നിലവിളിച്ചാലുംഞാൻഅേപക്ഷേകൾക്കുകയില്ല”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

9
1 അനന്തരം ഞാൻ േകൾെക്ക ൈദവം അത്യ ച്ചത്തിൽ വിളിച്ച :

“നഗരത്തിൽ ശിക്ഷ നൽകുന്നവെര അടുത്തു വരുമാറാക്കുവിൻ;
ഓേരാരുത്തനും നാശകരമായ ആയുധം കയ്യിൽ എടുക്കെട്ട” എന്ന്
കല്പിച്ച . 2അേപ്പാൾ ആറ് പുരുഷന്മാർ, ഓേരാരുത്തനും െവണ്മഴു കയ്യിൽ
എടുത്തുെകാണ്ട് വടേക്കാട്ട ള്ള മുകളിലെത്ത പടിവാതിലിെന്റ വഴിയായി
വന്നു;അവരുെട നടുവിൽശണവസ്്രതം ധരിച്ച്അരയിൽഎഴുത്തുകാരെന്റ
മഷിക്കുപ്പിയുമായി ഒരുത്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ അകത്ത് െചന്ന്
താ്രമയാഗപീഠത്തിെന്റ അരികിൽ നിന്നു. 3യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്വം, അത് ഇരുന്നിരുന്ന െകരൂബിേന്മൽനിന്ന് ആലയത്തിെന്റ
ഉമ്മരപ്പടിക്കൽവന്നിരുന്നു;പിെന്നഅവിടുന്ന്,ശണവസ്്രതംധരിച്ച്അരയിൽ
എഴുത്തുകാരെന്റ മഷിക്കുപ്പിയുമായി നിന്നിരുന്ന പുരുഷെന വിളിച്ച .
4 അവേനാട് യേഹാവ: “നീ നഗരത്തിെന്റ നടുവിൽ, െയരൂശേലമിെന്റ
നടുവിൽകൂടി െചന്ന,് അതിൽ നടക്കുന്ന സകലേമ്ലച്ഛതകള ം കാരണം
െനടുവീർപ്പിട്ട കരയുന്നപുരുഷന്മാരുെട െനറ്റികളിൽ ഒരുഅടയാളം ഇടുക”
എന്ന് കല്പിച്ച . 5 മറ്റള്ളവേരാട് ഞാൻ േകൾെക്ക അവിടുന്ന്: “നിങ്ങൾ
അവെന്റ പിന്നാെല നഗരത്തിൽകൂടി െചന്നു െവട്ട വിൻ! നിങ്ങള െട
കണ്ണിന് ആദരവ് േതാന്നരുത;് നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കുകയുമരുത.്
6 വൃദ്ധന്മാെരയും യൗവനക്കാെരയും കന്യകമാെരയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
സ്്രതീകെളയും െകാന്നുകളയുവിൻ!എന്നാൽഅടയാളമുള്ളഒരുത്തെനയും
െതാടരുത;് എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ തെന്ന തുടങ്ങുവിൻ” എന്ന്
കല്പിച്ച ; അങ്ങെന അവർ ആലയത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
മൂപ്പന്മാരുെട ഇടയിൽ തുടങ്ങി. 7 അവിടുന്ന് അവേരാട്: “നിങ്ങൾ
ആലയെത്ത അശുദ്ധമാക്കി, ്രപാകാരങ്ങെള നിഹതന്മാെരെക്കാണ്ടു
നിറയ്ക്കുവിൻ; പുറെപ്പടുവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച . അങ്ങെന അവർ
പുറെപ്പട്ട,് െയരുശേലം നഗരത്തിൽ സംഹാരം നടത്തി. 8 അവെര
െകാന്നുകളഞ്ഞേശഷം ഞാൻ മാ്രതം േശഷിച്ച ; ഞാൻ കവിണ്ണ വീണു;
“അേയ്യാ, യേഹാവയായ കർത്താേവ, െയരൂശേലമിേന്മൽ അങ്ങയുെട
േ്രകാധം പകരുന്നതിനാൽ യി്രസാേയലിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവെര ഒെക്കയും
സംഹരിക്കുേമാ?” എന്നു നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 9 അതിന് അവിടുന്ന്
എേന്നാട:് “യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റയും െയഹൂദാഗൃഹത്തിെന്റയും
അകൃത്യം ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കുന്നു; േദശം രക്തപാതകംെകാണ്ടും
നഗരം അന്യായംെകാണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ‘യേഹാവ േദശെത്ത വിട്ട
േപായിരിക്കുന്നു; യേഹാവ കാണുന്നില്ല’ എന്ന് അവർ പറയുന്നുവേല്ലാ.
10 ഞാേനാ എെന്റ കണ്ണിന് ആദരവ് േതാന്നാെതയും ഞാൻ കരുണ
കാണിക്കാെതയും അവരുെട നടപ്പിനു തക്കവണ്ണം അവരുെട തലേമൽ
പകരം െകാടുക്കും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു. 11ശണവസ്്രതം ധരിച്ച്അരയിൽ
മഷിക്കുപ്പിയുമായുള്ള പുരുഷൻ: “എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ
െചയ്തിരിക്കുന്നു”എന്ന് േബാധിപ്പിച്ച .

10
1 അനന്തരം ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ െകരൂബുകള െട തലയ്ക്കുമീെത
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ഉണ്ടായിരുന്ന വിതാനത്തിൽ നീലക്കല്ല േപാെല സിംഹാസനത്തിെന്റ
സാദൃശ്യത്തിൽ ഒരു രൂപം അവയുെടേമൽ കാണെപ്പട്ട . 2 അവിടുന്ന്
ശണവസ്്രതം ധരിച്ച പുരുഷേനാടു സംസാരിച്ച : “നീ െകരൂബിെന്റ
കീഴിൽ തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ച്രകങ്ങള െട നടുവിൽ െചന്ന്
െകരൂബുകള െട ഇടയിൽനിന്ന് നിെന്റ ൈക നിറെയ തീക്കനൽ
എടുത്ത് നഗരത്തിേന്മൽ വിതറുക” എന്ന് കല്പിച്ച ; അങ്ങെന ഞാൻ
കാൺെക അവൻ െചന്നു. 3 ആ പുരുഷൻ അകത്ത് െചല്ല േമ്പാൾ
െകരൂബുകൾആലയത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തുനിന്നു; േമഘവും അകെത്ത
്രപാകാരത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. 4 എന്നാൽ യേഹാവയുെട മഹത്ത്വം
െകരൂബിേന്മൽനിന്നു െപാങ്ങി, ആലയത്തിെന്റ ഉമ്മരപ്പടിക്കു മീെത നിന്നു;
ആലയം േമഘംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു; ്രപാകാരവും യേഹാവയുെട
മഹത്വത്തിെന്റ േശാഭയാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. 5 െകരൂബുകള െട
ചിറകുകള െട ശബ്ദം പുറെത്ത ്രപാകാരംവെര സർവ്വശക്തനായ ൈദവം
സംസാരിക്കുന്ന നാദംേപാെല േകൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 6 എന്നാൽ
അവിടുന്ന് ശണവസ്്രതം ധരിച്ച പുരുഷേനാട:് “നീ െകരൂബുകള െട
ഇടയിൽനിന്ന്, തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ച്രകങ്ങള െട നടുവിൽനിന്നു
തെന്ന, തീ എടുക്കുക” എന്ന് കല്പിച്ചേപ്പാൾ അവൻ െചന്ന് ച്രകങ്ങള െട
അരികിൽനിന്നു. 7ഒരുെകരൂബ,്െകരൂബുകള െടഇടയിൽനിന്ന്തെന്റൈക
െകരൂബുകള െടനടുവിലുള്ളതീയിേലക്ക്നീട്ടി കുെറഎടുത്തുശണവസ്്രതം
ധരിച്ചവെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു; അവൻ അത് വാങ്ങി പുറെപ്പട്ട േപായി.
8 െകരൂബുകള െട ചിറകുകൾക്കു കീഴിൽ മനുഷ്യെന്റ ൈകേപാെല ഒന്ന്
കാണെപ്പട്ട . 9 ഞാൻ െകരൂബുകള െട അരികിൽ നാല് ച്രകം കണ്ടു;
ഓേരാ െകരൂബിനരികിലും ഓേരാ ച്രകം ഉണ്ടായിരുന്നു; ച്രകങ്ങള െട
കാഴ്ച പുഷ്പരാഗംേപാെല ആയിരുന്നു. 10 അവയുെട കാഴ്ചേയാ
നാലിനും ഒരുേപാെലയുള്ള രൂപം ആയിരുന്നു; ച്രകത്തിൽകൂടി മെറ്റാരു
ച്രകം ഉള്ളതുേപാെല തെന്ന. 11അവയ്ക്കു നാല് ഭാഗേത്തക്കും േപാകാം;
തിരിയുവാൻ ആവശ്യമില്ലാെത, തലതിരിയുന്ന ഭാഗേത്തക്ക് അതിെന്റ
പിന്നാെല അവ േപാകും; േപാകുേമ്പാൾ തിരിയുകയുമില്ല. 12അവയുെട
ശരീരം മുഴുവനും പിൻഭാഗത്തും ൈകയിലും ചിറകിലും ച്രകത്തിലും,
നാലിനും ഉള്ള ച്രകത്തിൽ തെന്ന, ചുറ്റ ം അടുത്തടുത്ത് കണ്ണ കൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 ച്രകങ്ങൾക്ക,് ഞാൻ േകൾെക്ക “ചുഴലികൾ” എന്ന്
േപര് വിളിച്ച . 14ഓേരാന്നിനും നന്നാലു മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒന്നാമെത്ത
മുഖം െകരൂബ് മുഖവും രണ്ടാമേത്തത് മാനുഷമുഖവും മൂന്നാമേത്തത്
സിംഹമുഖവും നാലാമേത്തത് കഴുകുമുഖവുംആയിരുന്നു. 15െകരൂബുകൾ
മുകളിേലക്ക് െപാങ്ങി; ഇത് ഞാൻ െകബാർനദീതീരത്തുവച്ച കണ്ട ജീവി
തെന്ന. 16െകരൂബുകൾേപാകുേമ്പാൾച്രകങ്ങള ംഅവേയാെടാപ്പംേപാകും;
ഭൂമിയിൽനിന്നു െപാങ്ങുവാൻ െകരൂബുകൾ ചിറകു വിടർത്തുേമ്പാൾ
ച്രകങ്ങൾ അവയുെട പാർശ്വത്തിൽനിന്ന് വിട്ട മാറുകയില്ല. 17 ജീവിയുെട
ആത്മാവ് ച്രകങ്ങളിൽആയിരുന്നതുെകാണ്ട്അവനില്ക്കുേമ്പാൾഇവയും
നില്ക്കും;അവെപാങ്ങുേമ്പാൾഇവയും െപാങ്ങും. 18പിെന്നയേഹാവയുെട
മഹത്ത്വം ആലയത്തിെന്റ ഉമ്മരപ്പടി വിട്ട് പുറെപ്പട്ട് െകരൂബുകളിൻ
മീെത വന്നുനിന്നു. 19 അേപ്പാൾ െകരൂബുകൾ ചിറകുവിടർത്തി, ഞാൻ
കാൺെക ഭൂമിയിൽനിന്നു മുകളിേലക്കുെപാങ്ങി; അവ െപാങ്ങിയേപ്പാൾ
ച്രകങ്ങള ം അവേയാെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു; എല്ലാംകൂടി യേഹാവയുെട
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ആലയത്തിെന്റ കിഴെക്ക പടിവാതില്ക്കൽ െചന്നുനിന്നു; യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ മഹത്ത്വവും അവയ്ക്കു മീെത നിന്നു. 20 ഇത് ഞാൻ
െകബാർനദീതീരത്തുവച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ കീഴിൽ കണ്ട
ജീവി തെന്ന; അവ ‘െകരൂബുകൾ’ എന്ന് ഞാൻ ്രഗഹിച്ച . 21ഓേരാന്നിനും
നന്നാലു മുഖവും നന്നാലു ചിറകും ഉണ്ടായിരുന്നു; ചിറകിൻ കീഴിൽ
മാനുഷൈകേപാെല ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു; 22 അവയുെട മുഖരൂപം ഞാൻ
െകബാർനദീതീരത്തുവച്ച കണ്ട മുഖങ്ങൾ തെന്നആയിരുന്നു; അവയുെട
രൂപവുംഅ്രപകാരംതെന്ന;അവഓേരാന്നുംേനെരമുേമ്പാട്ട തെന്നേപാകും.

11
1 അനന്തരം ആത്മാവ് എെന്ന എടുത്ത് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള കിഴെക്ക പടിവാതില്ക്കൽ െകാണ്ടുേപായി;
പടിവാതിലിെന്റ ്രപേവശനകവാടത്തിൽ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച്
പുരുഷന്മാെരയും അവരുെട നടുവിൽ ജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരായ
അസ്സ രിെന്റ മകൻ യയസന്യാവിെനയും െബനായാവിെന്റ മകൻ
െപലത്യാവിെനയും കണ്ടു. 2 അവിടുന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ,
ഇവർ ഈ നഗരത്തിൽ നീതിേകട് നിരൂപിച്ച് ദുരാേലാചന കഴിക്കുന്ന
പുരുഷന്മാരാകുന്നു. 3 ‘വീടുകൾ പണിയുവാൻ സമയം അടുത്തിട്ടില്ല;
ഈ നഗരം കുട്ടകവും നാം മാംസവുമാകുന്നു’ എന്ന് അവർ പറയുന്നു.
4അതുെകാണ്ട്അവെരക്കുറിച്ച ്രപവചിക്കുക, മനുഷ്യപു്രതാ, ്രപവചിക്കുക”
എന്ന് കല്പിച്ച . 5 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആത്മാവ് എെന്റ േമൽ
വന്ന് എേന്നാട് കല്പിച്ചത:് “നീ പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, നിങ്ങൾ ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട മനസ്സിൽ േതാന്നുന്ന കാര്യങ്ങള ം ഞാൻ
അറിയുന്നു. 6 നിങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിൽ നിഹതന്മാെര വർദ്ധിപ്പിച്ച്
വീഥികെള നിഹതന്മാെരെക്കാണ്ടു നിറച്ച മിരിക്കുന്നു. 7 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ ഈ
നഗരത്തിെന്റ നടുവിൽ വീഴ്ത്തിയ നിഹതന്മാർ മാംസവും ഈ നഗരം
കുട്ടകവും ആകുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങെള ഞാൻ അതിെന്റ നടുവിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിക്കും. 8 നിങ്ങൾ വാളിെന േപടിക്കുന്നു; വാളിെന തെന്ന
ഞാൻ നിങ്ങള െടേനെര വരുത്തും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 9ഞാൻനിങ്ങെളഅതിെന്റനടുവിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച്
അന്യന്മാരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച് നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ന്യായവിധി നടത്തും.
10 നിങ്ങൾ വാളാൽ വീഴും; യി്രസാേയലിെന്റ അതിർത്തിയിൽവച്ച്
ഞാൻ നിങ്ങെള ന്യായംവിധിക്കും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയും. 11 ഈ നഗരം നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടകം ആയിരിക്കുകയില്ല;
നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് മാംസവും ആയിരിക്കുകയില്ല; യി്രസാേയലിെന്റ
അതിർത്തിയിൽവച്ച തെന്ന ഞാൻ നിങ്ങെള ന്യായംവിധിക്കും. 12എെന്റ
ചട്ടങ്ങളിൽനടക്കുകേയാഎെന്റന്യായങ്ങെളആചരിക്കുകേയാ െചയ്യാെത,
ചുറ്റ മുള്ള ജനതകള െട ന്യായങ്ങെള ്രപമാണിച്ച നടന്ന നിങ്ങൾ, ഞാൻ
യേഹാവ എന്ന് അറിയും”. 13 ഞാൻ ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന െബനായാവിെന്റ മകനായ െപലത്യാവ് മരിച്ച ; അേപ്പാൾ ഞാൻ
കവിണ്ണ വീണ് ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച : “അേയ്യാ, യേഹാവയായ കർത്താേവ,
യി്രസാേയലിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവെര നീ അേശഷം മുടിച്ച കളയുേമാ” എന്ന്
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പറഞ്ഞു. 14 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
15 “മനുഷ്യപു്രതാ, ‘യേഹാവേയാട് അകന്നുനില്ക്കുവിൻ!ഞങ്ങൾക്കാകുന്നു
ഈ േദശം അവകാശമായി നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത’്എന്നല്ലേയാ െയരൂശേലം
നിവാസികൾ, നിെന്റ ചാർച്ചക്കാരായ നിെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടും
മുഴുവൻ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താടും പറയുന്നത.് 16 അതുെകാണ്ട് നീ
പറേയണ്ടത:് ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ അവെര ദൂരത്ത് ജനതകള െട ഇടയിേലക്ക് നീക്കി രാജ്യങ്ങളിൽ
ചിതറിച്ച കളഞ്ഞുെവങ്കിലും, അവർ േപായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ
അവർക്ക്അല്പകാലേത്തക്ക്ഒരുവിശുദ്ധമന്ദിരമായിരിക്കും”. 17 “ആകയാൽ
നീ പറേയണ്ടത:് ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഞാൻനിങ്ങെളജനതകളിൽനിന്ന് േശഖരിച്ച്,നിങ്ങൾചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് കൂട്ടിേച്ചർത്ത് യി്രസാേയൽേദശം നിങ്ങൾക്ക് തരും.
18 അവർ അവിെട വന്ന,് അതിെല സകല മലിനബിംബങ്ങെളയും
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെളയും നീക്കിക്കളയും. 19അവർ എെന്റ ചട്ടങ്ങളിൽ നടന്ന്
എെന്റവിധികൾ ്രപമാണിച്ച്ആചരിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻഅവർക്ക് േവെറാരു
ഹൃദയം നല്കുകയും പുതിെയാരു ആത്മാവിെന ഉള്ളിൽ ആക്കുകയും
െചയ്യ ം; കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ അവരുെട ജഡത്തിൽനിന്ന് നീക്കി
മാംസമായുള്ള ഹൃദയം അവർക്ക് െകാടുക്കും. 20 അവർ എനിക്ക്
ജനമായും ഞാൻഅവർക്ക് ൈദവമായും ഇരിക്കും. 21എന്നാൽഅവരുെട
മലിനബിംബങ്ങള െടയും േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങള െടയും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച്
നടക്കുന്നവർക്ക,്ഞാൻഅവരുെട നടപ്പിനു തക്കവിധംഅവരുെട തലേമൽ
പകരം െകാടുക്കും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
22അനന്തരം െകരൂബുകൾ ചിറകുവിടർത്തി; ച്രകങ്ങള ം അവേയാെടാപ്പം
ഉണ്ടായിരുന്നു; യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്ത്വവും അവക്കുമീെത
ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 യേഹാവയുെട മഹത്വം നഗരത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്ന്
മുകളിേലക്ക് െപാങ്ങി നഗരത്തിന് കിഴക്കുവശത്തുള്ള പർവ്വതത്തിേന്മൽ
നിന്നു. 24 എന്നാൽ ആത്മാവ് എെന്ന എടുത്ത,് ദർശനത്തിൽ
ൈദവാത്മാവിനാൽ തെന്ന, കല്ദയേദശത്ത് ്രപവാസികള െട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു;ഞാൻ കണ്ട ദർശനം എെന്നവിട്ട െപാങ്ങിേപ്പായി. 25ഞാൻ
യേഹാവ എനിക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയ അവിടുെത്ത സകലവചനങ്ങള ം
്രപവാസികേളാടു ്രപസ്താവിച്ച .

12
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ മത്സരഗൃഹത്തിെന്റ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു; കാണുവാൻ
കണ്ണ െണ്ടങ്കിലും അവർ കാണുന്നില്ല; േകൾക്കുവാൻ െചവിയുെണ്ടങ്കിലും
അവർ േകൾക്കുന്നില്ല; അവർ മത്സരഗൃഹമാണേല്ലാ. 3 ആകയാൽ
മനുഷ്യപു്രതാ, നീ യാ്രതാസാമ്രഗികൾ ഒരുക്കി പകൽ സമയത്ത് അവർ
കാണുേമ്പാൾ പുറെപ്പടുക; അവർ കാണുേമ്പാൾ നിെന്റ സ്ഥലം വിട്ട്
മെറ്റാരു സ്ഥലേത്തക്ക് യാ്രത പുറെപ്പടുക; മത്സരഗൃഹെമങ്കിലും ഒരുപേക്ഷ
അവർ കണ്ട് ്രഗഹിക്കുമായിരിക്കും. 4 നിെന്റ സാധനങ്ങൾ നീ പകൽ
സമയത്ത്അവർകാണുേമ്പാൾ പുറത്ത് െകാണ്ടുവരണം;ൈവകുേന്നരത്ത്
അവർ കാൺെക ്രപവാസത്തിനു േപാകുന്നവെരേപ്പാെല നീ പുറെപ്പടണം.
5 അവർ കാണുേമ്പാൾ നീ മതിൽ കുത്തിത്തുരന്ന് അതിൽകൂടി അത്
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പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകണം. 6അവർ കാണുേമ്പാൾ നീ അത് േതാളിൽ
ചുമന്നുെകാണ്ട് ഇരുട്ടത്ത് യാ്രത പുറെപ്പടണം; നിലം കാണാത്തവിധം
നിെന്റ മുഖം മൂടിെക്കാള്ളണം; ഞാൻ നിെന്ന യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്
ഒരു അടയാളം ആക്കിയിരിക്കുന്നു”. 7 എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
ഞാൻ െചയ്തു; യാ്രതാസാമ്രഗികൾേപാെല ഞാൻ എെന്റ സാധനങ്ങൾ
പകൽ സമയത്ത് പുറത്തു െകാണ്ടുവന്ന്, ൈവകുേന്നരത്ത് ഞാൻ
എെന്റ ൈകെകാണ്ട് മതിൽ കുത്തിത്തുരന്ന് ഇരുട്ടത്ത് അത് പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്ന,് അവർ കാണത്തക്കവിധം േതാളിൽ ചുമന്നു. 8 എന്നാൽ
രാവിെല യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
9 “മനുഷ്യപു്രതാ, മത്സരഗൃഹമായ യി്രസാേയൽഗൃഹം നിേന്നാട:് ‘നീ എന്ത്
െചയ്യന്നു’ എന്ന് േചാദിച്ചില്ലേയാ?” 10 ഈ അരുളപ്പാട് െയരൂശേലമിെല
‘്രപഭുക്കന്മാർക്കും അവരുെട ചുറ്റ ം വസിക്കുന്ന എല്ലാ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിനും ഉള്ളത്’ എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു
എന്ന് നീ അവേരാടു പറയുക. 11 ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടയാളമാകുന്നു’
എന്ന് നീ പറയുക; ഞാൻ െചയ്തതുേപാെല അവർക്ക് ഭവിക്കും;
അവർ നാടുകടന്ന് ്രപവാസത്തിേലക്ക് േപാേകണ്ടിവരും. 12 അവരുെട
ഇടയിലുള്ള ്രപഭു ഇരുട്ടത്ത് േതാളിൽ ചുമടുമായി പുറെപ്പടും; അത് പുറത്ത്
െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന് അവർ മതിൽ കുത്തിത്തുരക്കും; കണ്ണ െകാണ്ട്
നിലം കാണാതിരിക്കത്തക്കവിധം അവൻ മുഖം മൂടും. 13ഞാൻ എെന്റ
വലഅവെന്റേമൽ വീശും;അവൻഎെന്റ െകണിയിൽഅകെപ്പടും;ഞാൻ
അവെന കല്ദയരുെട േദശത്ത് ബാേബലിൽ െകാണ്ടുേപാകും; എങ്കിലും
അവൻഅതിെന കാണാെതഅവിെടവച്ച് മരിക്കും. 14അവെന്റ ചുറ്റ മുള്ള
സഹായികൾഎല്ലാവെരയുംഅവെന്റപടക്കൂട്ടങ്ങെളഒെക്കയുംഞാൻനാല്
ദിക്കിേലക്കും ചിതറിച്ച കളയുകയും അവരുെട പിന്നാെല വാള രുകയും
െചയ്യ ം. 15ഞാൻ അവെര ജനതകള െട ഇടയിൽ ചിതറിച്ച് േദശങ്ങളിൽ
ചിന്നിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് അവർ അറിയും. 16 എന്നാൽ
അവർേപായിരിക്കുന്നജനതകള െടഇടയിൽഅവരുെടസകലേമ്ലച്ഛതകള ം
വിവരിച്ച പറേയണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിൽ ഏതാനുംേപെര വാൾ, ക്ഷാമം,
മഹാമാരി എന്നിവയിൽനിന്ന് േശഷിപ്പിക്കും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് അവർ
അറിയും”.

17 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ;
18 “മനുഷ്യപു്രതാ, നടുക്കേത്താെട അപ്പം തിന്നുകയും വിറയേലാടും
േപടിേയാടുംകൂടി െവള്ളം കുടിക്കുകയും െചയ്യ ക. 19 േദശത്തിെല
ജനേത്താട് നീ പറേയണ്ടത:് ‘െയരൂശേലം നിവാസികെളയും
യി്രസാേയൽ േദശെത്തയും കുറിച്ച് യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അവരുെട േദശം അതിെല
സകലനിവാസികള െടയും സാഹസംനിമിത്തം അതിെന്റ നിറേവാടുകൂടി
ശൂന്യമായിേപ്പാകുന്നതുെകാണ്ട് അവർ േപടിേയാെട അപ്പം തിന്നുകയും
അമ്പരേപ്പാെട െവള്ളം കുടിക്കുകയും െചയ്യ ം. 20 നിവാസികള ള്ള
പട്ടണങ്ങൾ ശൂന്യവും േദശം നിർജ്ജനവും ആയിത്തീരും; ഞാൻ യേഹാവ
എന്ന് നിങ്ങൾഅറിയും”.

21 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
22 “മനുഷ്യപു്രതാ, ‘കാലം നീണ്ടുേപാകും; ദർശനെമാെക്കയും
ഫലിക്കാെതേപാകും’ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യി്രസാേയൽ േദശത്ത്
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ഒരു പഴെഞ്ചാല്ല ള്ളത് എന്താണ്? 23 അതുെകാണ്ട് നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടത:് ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
“ഞാൻ ഈ പഴെഞ്ചാല്ല് നിർത്തലാക്കും; അവർ യി്രസാേയലിൽ
ഇനി അത് ഒരു പഴെഞ്ചാല്ലായി ഉപേയാഗിക്കുകയില്ല; കാലവും
സകലദർശനത്തിെന്റയും നിവൃത്തിയും അടുത്തിരിക്കുന്നു’ എന്ന്
അവേരാട് ്രപസ്താവിക്കുക”. 24 “യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ ഇനി
കപടദർശനവും വ്യാജ്രപശ്നവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. 25 യേഹാവയായ
ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന വചനം ്രപസ്താവിക്കും; അത്
താമസിയാെതനിവൃത്തിയാകും; മത്സരഗൃഹേമ,നിങ്ങള െട കാലത്ത് തെന്ന
ഞാൻ വചനം ്രപസ്താവിക്കുകയും നിവർത്തിക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

26 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
27 “മനുഷ്യപു്രതാ, യി്രസാേയൽഗൃഹം: ‘ഇവൻ ദർശിക്കുന്ന
ദർശനം വളെരനാളേത്തക്കുള്ളതും ഇവൻ ്രപവചിക്കുന്നത്
ദീർഘകാലേത്തക്കുള്ളതും ആകുന്നു’ എന്ന് പറയുന്നു. 28 “അതുെകാണ്ട്
നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത:് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “എെന്റ വചനങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇനി താമസിക്കുകയില്ല;
ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കുന്ന വചനം നിവൃത്തിയാകും” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

13
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, യി്രസാേയലിൽ ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്ന
്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച് നീ ഇ്രപകാരം ്രപവചിക്കുക;
സ്വന്തഹൃദയങ്ങളിൽനിന്നു ്രപവചിക്കുന്നവരായ അവേരാട് പറേയണ്ടത:്
“യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ! 3 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘സ്വന്തമനസ്സിെനയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത
കാര്യങ്ങെളയും പിന്തുടരുന്ന ബുദ്ധിെകട്ട ്രപവാചകന്മാർക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം! 4 യി്രസാേയേല, നിെന്റ ്രപവാചകന്മാർ ശൂന്യ്രപേദശങ്ങളിെല
കുറുക്കന്മാെരേപ്പാെലആയിരിക്കുന്നു. 5യേഹാവയുെടനാളിൽയുദ്ധത്തിൽ
ഉറച്ച നില്േക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഇടിവുകളിൽ കയറിയിട്ടില്ല, യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിനുേവണ്ടി മതിൽെകട്ടിയിട്ട മില്ല. 6അവർവ്യാജവും കള്ള്രപശ്നവും
ദർശിച്ചിട്ട് ‘യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട’് എന്നു പറയുന്നു; യേഹാവ
അവെര അയച്ചിട്ടില്ലാതിരിെക്ക, വചനം നിവൃത്തിയായ ്വരുെമന്ന് അവർ
ആശിക്കുന്നു. 7ഞാൻഅരുളിെച്ചയ്യാതിരിെക്ക ‘യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട’്
എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ കപടദർശനം ദർശിക്കുകയും
വ്യാജ്രപശ്നം പറയുകയുംഅല്ലേയാ െചയ്തിരിക്കുന്നത?്

8അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
നിങ്ങൾ വ്യാജം ്രപസ്താവിച്ച് കാപട്യം ദർശിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട,് ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 9 വ്യാജം ദർശിക്കുകയും കള്ള്രപശ്നം പറയുകയും െചയ്യന്ന
്രപവാചകന്മാർക്ക് എെന്റ ൈക വിേരാധമായിരിക്കും; എെന്റ ജനത്തിെന്റ
ആേലാചനാസഭയിൽ അവർ ഇരിക്കുകയില്ല; യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ
േപരുവിവരപട്ടികയിൽ അവെര എഴുതുകയില്ല; യി്രസാേയൽേദശത്തിൽ
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അവർ കടക്കുകയുമില്ല; ഞാൻ യേഹാവയായ കർത്താവ് എന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയും. 10 സമാധാനം ഇല്ലാെതയിരിക്കുേമ്പാൾ “സമാധാനം”
എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ എെന്റ ജനെത്ത ചതിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ടും,
ഒരുവൻ ഭിത്തി പണിത,് അവർ അതിൽ പാകെപ്പടുത്താത്ത കുമ്മായം
പൂശിക്കളയുന്നതുെകാണ്ടും 11 അടർന്നുവീഴത്തക്കവണ്ണം കുമ്മായം
പൂശുന്നവേരാട് നീ പറേയണ്ടത്: “െപരുമഴ െചാരിയും; ഞാൻ ആലിപ്പഴം
െപാഴിയിച്ച് െകാടുങ്കാറ്റ് അടിപ്പിക്കും”. 12 “ഭിത്തി വീണിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
പൂശിയ കുമ്മായം എവിെടേപ്പായി” എന്ന് നിങ്ങേളാടു പറയുകയില്ലേയാ?
13 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ ഒരു െകാടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുമാറാക്കും; എെന്റ
േകാപത്തിൽ െപരുമഴ െപയ്യിക്കും; എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ നാശകരമായ
വലിയ ആലിപ്പഴം െപാഴിക്കും. 14 നിങ്ങൾ കുമ്മായം പൂശിയ ഭിത്തി ഞാൻ
ഇങ്ങെനഇടിച്ച് നിലത്തുതള്ളിയിട്ട്അതിെന്റഅടിസ്ഥാനം െവളിെപ്പടുത്തും;
അത് വീഴും; നിങ്ങൾഅതിെന്റ നടുവിൽ നശിച്ച േപാകും; ഞാൻ യേഹാവ
എന്ന്നിങ്ങൾഅറിയും”. 15അങ്ങെനഞാൻഭിത്തിേമലുംഅതിന്കുമ്മായം
പൂശിയവരുെടേമലും എെന്റ േ്രകാധം നിറേവറ്റിയിട്ട് നിങ്ങേളാട:് 16 “ഇനി
ഭിത്തിയില്ല; അതിന് കുമ്മായം പൂശിയവരായി, െയരൂശേലമിെനക്കുറിച്ച്
്രപവചിച്ച,് സമാധാനമില്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ അതിന് സമാധാനദർശനങ്ങെള
ദർശിക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ ്രപവാചകന്മാരും ഇല്ല” എന്ന് പറയും എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

17 “നീേയാ, മനുഷ്യപു്രതാ, സ്വന്തവിചാരം ്രപവചിക്കുന്നവരായ നിെന്റ
ജനത്തിെന്റപു്രതിമാരുെടേനെരനിെന്റമുഖംതിരിച്ച്അവർക്ക്വിേരാധമായി
്രപവചിച്ച പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: 18യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “േദഹികെള േവട്ടയാേടണ്ടതിന് ൈകത്തണ്ടുകൾക്ക്
ഒെക്കയും മാ്രന്തികചരടുകള ം, ഏതു ഉയരം ഉള്ളവരുെടയും തലയ്ക്കു
േയാജിച്ച മൂടുപടങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കുന്നസ്്രതീകൾക്ക്അേയ്യാ കഷ്ടം! നിങ്ങൾ
എെന്റ ജനത്തിൽ ചില േദഹികെള േവട്ടയാടി െകാല്ല കയും നിങ്ങള െട
ആദായത്തിനായി ചില േദഹികെള ജീവേനാെട രക്ഷിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
19 മരിക്കരുതാത്ത േദഹികെള െകാേല്ലണ്ടതിനും ജീവിച്ചിരിക്കരുതാത്ത
േദഹികെള ജീവേനാെട രക്ഷിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ, വ്യാജം േകൾക്കുന്ന
എെന്റ ജനേത്താടു വ്യാജം പറയുന്നതിനാൽ എെന്റ ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽ ഒരു പിടി യവത്തിനും ഒരു അപ്പക്കഷണത്തിനും േവണ്ടി എെന്ന
അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു”. 20അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “േദഹികെള പക്ഷികെളേപ്പാെല േവട്ടയാടുന്ന
നിങ്ങള െട മാ്രന്തികചരടുകൾക്ക് ഞാൻ വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
അവെയ നിങ്ങള െട ഭുജങ്ങളിൽനിന്നു പറിച്ച കീറി, േദഹികെള, നിങ്ങൾ
പക്ഷികെളേപ്പാെല േവട്ടയാടുന്ന േദഹികെളത്തെന്ന, വിടുവിക്കും
21 നിങ്ങള െട മൂടുപടങ്ങെളയും ഞാൻ പറിച്ച കീറി എെന്റ ജനെത്ത
നിങ്ങള െട ൈകയിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും; അവർ ഇനി നിങ്ങള െട
കയ്യിൽ േവട്ടയായിരിക്കുകയില്ല; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയും. 22 ഞാൻ ദുഃഖിപ്പിക്കാത്ത നീതിമാെന്റ ഹൃദയെത്ത നിങ്ങൾ
വ്യാജത്താൽ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും തെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ട തിരിഞ്ഞു
ജീവരക്ഷ ്രപാപിക്കാത്തവിധം ദുഷ്ടെന നിങ്ങൾ ൈധര്യെപ്പടുത്തുകയും
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െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് 23 നിങ്ങൾ ഇനി വ്യാജം ദർശിക്കുകേയാ ്രപശ്നം
പറയുകേയാ െചയ്യ കയില്ല; ഞാൻ എെന്റ ജനെത്ത നിങ്ങള െട
ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിക്കും;ഞാൻയേഹാവഎന്ന് നിങ്ങൾഅറിയും.

14
1 യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽ ചിലർ എെന്റ അടുക്കൽവന്ന് എെന്റ മുമ്പിൽ
ഇരുന്നു. 2 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 3 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഈ പുരുഷന്മാർ അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെള
ഹൃദയത്തിൽ സ്മരിച്ച് അവരുെട അകൃത്യകാരണം അവരുെട മുമ്പിൽ
വച്ചിരിക്കുന്നു;അവർ േചാദിച്ചാൽഞാൻ ഉത്തരമരുള േമാ? 4അതുെകാണ്ട്
നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത്: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ തെന്റ വി്രഗഹങ്ങെള
ഹൃദയത്തിൽ സ്മരിച്ച ം തെന്റ അകൃത്യകാരണം തെന്റ മുമ്പിൽ
വച്ച ംെകാണ്ട് ്രപവാചകെന്റഅടുക്കൽവരുന്നഏവേനാടും 5യേഹാവയായ
ഞാൻ തെന്ന യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത അവരുെട ഹൃദയെത്ത
പിടിച്ചടേക്കണ്ടതിന,് അവെന്റ വി്രഗഹങ്ങള െട ബഹുത്വത്തിനു തക്കവണ്ണം
ഉത്തരം അരുള ം; അവർ എല്ലാവരും അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾനിമിത്തം
എെന്നവിട്ടകന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”. 6അതിനാൽനീയി്രസാേയൽഗൃഹേത്താട്
പറേയണ്ടത:് “യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
നിങ്ങൾ അനുതപിച്ച് നിങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങെള വിട്ട തിരിയുവിൻ;
നിങ്ങള െട സകല േമ്ലച്ഛബിംബങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങള െട മുഖം
തിരിക്കുവിൻ. 7യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിലും യി്രസാേയലിൽ വന്നുപാർക്കുന്ന
പരേദശികളിലും എെന്ന വിട്ടകന്ന് തെന്റ വി്രഗഹങ്ങെള ഹൃദയത്തിൽ
സ്മരിച്ച ം തെന്റ അകൃത്യകാരണം മുമ്പിൽ വച്ച ംെകാണ്ട് ്രപവാചകെന്റ
അടുക്കൽ അരുളപ്പാട് േചാദിക്കുവാൻ വരുന്ന ഏവേനാടും യേഹാവയായ
ഞാൻ തെന്ന ഉത്തരം അരുള ം. 8 ഞാൻ ആ മനുഷ്യെന്റ േനെര
മുഖംതിരിച്ച് അവെന ഒരടയാളവും പഴെഞ്ചാല്ല ം ആക്കും; ഞാൻ അവെന
എെന്റ ജനത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയും; ഞാൻ യേഹാവ
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. 9 എന്നാൽ ്രപവാചകൻ വശീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ട്
ഒരു വാക്കു ്രപസ്താവിച്ചാൽ യേഹാവയായ ഞാൻ ആ ്രപവാചകെന
വശീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെന്റേനെര ൈക നീട്ടി അവെന
യി്രസാേയൽജനത്തിൽനിന്ന്സംഹരിച്ച കളയും. 10യി്രസാേയൽഗൃഹംഇനി
േമൽ എെന്നവിട്ട െതറ്റിേപ്പാകുകയും സകലവിധ ലംഘനങ്ങള ംെകാണ്ട്
അശുദ്ധരായിത്തീരുകയും െചയ്യാെത അവർ എനിക്ക് ജനവും ഞാൻ
അവർക്ക് ൈദവവും ആയിരിേക്കണ്ടതിന് 11അവർ അവരുെട അകൃത്യം
വഹിക്കും; േചാദിക്കുന്നവെന്റ അകൃത്യവും ്രപവാചകെന്റ അകൃത്യവും
ഒരുേപാെലആയിരിക്കും”എന്ന്യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

12 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
13 “മനുഷ്യപു്രതാ ഒരു േദശം എേന്നാട് േ്രദാഹിച്ച് പാപം െചയ്യ േമ്പാൾ
ഞാൻ അതിെന്റ േനെര ൈക നീട്ടി, അപ്പം എന്ന േകാൽ ഒടിച്ച,് ക്ഷാമം
വരുത്തി, മനുഷ്യെനയും മൃഗെത്തയും അതിൽ നിന്നു േഛദിച്ച കളയും.
14 േനാഹ, ദാനീേയൽ, ഇേയ്യാബ് എന്നീ മൂന്നു പുരുഷന്മാർ അതിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നാലും അവർ അവരുെട നീതിയാൽ സ്വന്തജീവെന മാ്രതേമ
രക്ഷിക്കുകയുള്ള ” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
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15 ഞാൻ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള േദശത്തു വരുത്തുകയും ആ മൃഗങ്ങെള
ഭയന്ന് ആരും വഴിേപാകാത്തവിധം അവ അതിെന നിർജ്ജനമാക്കിയിട്ട്
അത് ശൂന്യമാകുകയും െചയ്താൽ, 16 ആ മൂന്നു പുരുഷന്മാർ അതിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നാലും എന്നാണ, അവർക്ക് പു്രതന്മാെരേയാ പു്രതിമാെരേയാ
രക്ഷിക്കുവാൻസാധിക്കാെതഅവർ മാ്രതേമ രക്ഷെപ്പടുകയുള്ള ; േദശേമാ
ശൂന്യമായിേപ്പാകുെമന്ന”് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
17അെല്ലങ്കിൽഞാൻആ േദശത്ത് വാൾ വരുത്തി ‘വാേള, നീ േദശത്തുകൂടി
കടക്കുക’ എന്നു കല്പിച്ച് മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും 18 അതിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളഞ്ഞാൽ ആ മൂന്നു പുരുഷന്മാർ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും,
എന്നാണ, അവർക്ക് പു്രതന്മാെരേയാ പു്രതിമാെരേയാ രക്ഷിക്കുവാൻ
സാധിക്കാെത, അവർ മാ്രതേമ രക്ഷെപ്പടുകയുള്ള ” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 19അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ആ േദശത്ത് മഹാമാരി
അയച്ച,് അതിൽനിന്ന് മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും േഛദിച്ച കളയുവാൻ
തക്കവിധം എെന്റ േ്രകാധം രക്തരൂേപണ അതിേന്മൽ പകർന്നാൽ
20 േനാഹയും ദാനീേയലും ഇേയ്യാബും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും,
എന്നാണ, അവർ പു്രതെനേയാ പു്രതിെയേയാ രക്ഷിക്കാെത അവരുെട
നീതിയാൽസ്വന്തജീവെന മാ്രതേമ രക്ഷിക്കുകയുള്ള ”എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 21 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ നിന്നു മനുഷ്യെരയും
മൃഗങ്ങെളയും േഛദിച്ച കളേയണ്ടതിന് വാൾ,ക്ഷാമം, ദുഷ്ടമൃഗം, മഹാമാരി
എന്നിങ്ങെന അനർത്ഥകരമായ ന്യായവിധികൾ നാലും കൂടി അയച്ചാേലാ?
22 എന്നാൽ പുറെപ്പട്ട േപാരുവാനുള്ള പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ആയ
ഒരു രക്ഷിതഗണം അതിൽ േശഷിച്ചിരിക്കും; അവർ പുറെപ്പട്ട് നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വരും; നിങ്ങൾ അവരുെട നടപ്പ ം ്രപവൃത്തികള ം കണ്ട്,
ഞാൻ െയരൂശേലമിനു വരുത്തിയ അനർത്ഥവും അതിന് വരുത്തിയ
സകലവും െചാല്ലി ആശ്വാസം ്രപാപിക്കും. 23 നിങ്ങൾ അവരുെട നടപ്പ ം
്രപവൃത്തികള ം കാണുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായിരിക്കും; ഞാൻ
അതിൽ െചയ്തിരിക്കുന്നെതല്ലാം െവറുെതയല്ല െചയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയും”എന്ന്യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

15
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, കാട്ടിെല വൃക്ഷങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു െചടിയായിരിക്കുന്ന
മുന്തിരിവള്ളിക്ക് മറ്റ വൃക്ഷങ്ങെളക്കാൾ എന്ത് വിേശഷതയുള്ള ?
3ഏെതങ്കിലും പണിക്ക് അതിൽനിന്ന് മരത്തടി എടുക്കാേമാ? ഏെതങ്കിലും
സാധനം തൂക്കിയിേടണ്ടതിന് അതുെകാണ്ട് ഒരാണി ഉണ്ടാക്കാേമാ?
4 അതിെന തീക്ക് ഇരയായി െകാടുക്കുന്നു; തീ അതിെന്റ രണ്ടറ്റവും
ദഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ നടുമുറിയും െവന്തിരിക്കുന്നു; ഇനി അത്
ഏെതങ്കിലും പണിക്ക് െകാള്ള േമാ? 5അത് മുഴുവനായിരുന്നേപ്പാൾതെന്ന
ഒരു പണിക്കും ഉപേയാഗമില്ലാതിരുന്നു; തീ അതിെന ദഹിപ്പിക്കുകയും
അത് ദഹിച്ച േപാകുകയും െചയ്തേശഷം ഏെതങ്കിലും പണിക്ക്
ഉപകരിക്കുേമാ?” 6 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “കാട്ടിെലവൃക്ഷങ്ങളിൽഞാൻതീക്കിരയാക്കിെക്കാടുത്ത
മുന്തിരിവള്ളിെയേപ്പാെല ഞാൻ െയരൂശേലം നിവാസികെളയും ആക്കും.
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7 ഞാൻ അവർക്ക് വിേരാധമായി മുഖം തിരിക്കും; അവർ തീയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎങ്കിലുംഅവർ തീക്കിരയായിത്തീരും;ഞാൻഅവർക്ക്
വിേരാധമായിമുഖംതിരിക്കുേമ്പാൾഞാൻയേഹാവഎന്ന്നിങ്ങൾഅറിയും.
8അവർ േ്രദാഹം െചയ്യ കെകാണ്ട് ഞാൻ േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കും” എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

16
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ െയരൂശേലമിേനാട് അതിെന്റ േമ്ലച്ഛതകെള അറിയിച്ച
പറേയണ്ടത:് 3 യേഹാവയായ കർത്താവ് െയരൂശേലമിേനാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നിെന്റ ഉത്ഭവവും ജനനവും കനാൻേദശത്താകുന്നു;
നിെന്റ അപ്പൻ അേമാര്യനും അമ്മ ഹിത്യസ്്രതീയും അേ്രത. 4 നിെന്റ
ജനനവസ്തുതേയാ -ജനിച്ചനാളിൽനിെന്റെപാക്കിൾെക്കാടി മുറിച്ചിരുന്നില്ല;
നിെന്ന െവള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ച് െവടിപ്പാക്കിയില്ല; ഉപ്പ് േതച്ചിരുന്നില്ല, തുണി
ചുറ്റിയതുമില്ല. 5 നിേന്നാട് മനസ്സലിവു േതാന്നിയിട്ട് ഇവയിൽ ഒെന്നങ്കിലും
നിനക്ക് െചയ്തുതരുവാൻ ഒരു കണ്ണിനും നിേന്നാട് കനിവുണ്ടായില്ല; നീ
ജനിച്ചനാളിൽ തെന്ന അവർക്ക് നിേന്നാട് െവറുപ്പ േതാന്നിയതുെകാണ്ട്
നിെന്ന െവളി്രമ്പേദശത്ത് ഇട്ട കളഞ്ഞു. 6 എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ
സമീപത്ത് കൂടി കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ നീ രക്തത്തിൽ കിടന്നുരുള ന്നതു
കണ്ട് നിേന്നാട്: “നീ രക്തത്തിൽ കിടക്കുന്നു എങ്കിലും ജീവിക്കുക” എന്ന്
കല്പിച്ച ; “അേത, നീ രക്തത്തിൽ കിടക്കുന്നു എങ്കിലും ജീവിക്കുക”
എന്ന് ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിച്ച . 7 വയലിെല സസ്യംേപാെല ഞാൻ
നിെന്ന വർദ്ധിപ്പിച്ച ; നീ വളർന്നു വലിയവളായി അതിസൗന്ദര്യം ്രപാപിച്ച ;
നിനക്ക് ഉന്നതസ്തനവും ദീർഘേകശവും ഉണ്ടായി; എങ്കിലും നീ നഗ്നയും
അനാവൃതയും ആയിരുന്നു. 8ഞാൻ നിെന്റ അരികിൽ കൂടി കടന്ന് നിെന്ന
േനാക്കിയേപ്പാൾ നിനക്ക് േ്രപമത്തിെന്റ സമയമായി എന്നു മനസ്സിലാക്കി,
എെന്റ വസ്്രതം നിെന്റേമൽ വിരിച്ച് നിെന്റ നഗ്നത മറച്ച ; ഞാൻ നിേന്നാട്
സത്യവും നിയമവും െചയ്ത് നീ എനിക്കുള്ളവൾ ആയിത്തീർന്നു” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 9 പിെന്ന ഞാൻ നിെന്ന
െവള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ച്, രക്തം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് എണ്ണപൂശി. 10 ഞാൻ
നിെന്നവിചി്രതവസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച,്തഹശുേതാൽെകാണ്ടുള്ളെചരിപ്പിടുവിച്ച ;
ശണപടംെകാണ്ടുചുറ്റിപട്ട്പുതപ്പിച്ച . 11ഞാൻനിെന്നആഭരണംഅണിയിച്ച്
നിെന്റ ൈകയ്ക്ക് വളയും കഴുത്തിൽ മാലയും ഇട്ട . 12 ഞാൻ നിെന്റ
മൂക്കിനു മൂക്കുത്തിയും കാതിൽ കുണുക്കും ഇട്ട്, തലയിൽ ഭംഗിയുള്ള
ഒരു കിരീടവും വച്ച . 13ഇങ്ങെനനീ െപാന്നും െവള്ളിയുംഅണിഞ്ഞു; നിെന്റ
ഉടുപ്പ് ശണപടവും പട്ട ം വിചി്രതവസ്്രതവും ആയിരുന്നു; നീ േനരിയമാവും
േതനും എണ്ണയും ഭക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളവളായിത്തീർന്നു; നീ
രാജത്വവും ്രപാപിച്ച . 14 ഞാൻ നിെന്ന അണിയിച്ച അലങ്കാരംെകാണ്ട്
നിെന്റ സൗന്ദര്യം പരിപൂർണ്ണമായതിനാൽ നിെന്റ കീർത്തി ജനതകള െട
ഇടയിൽ പരന്നു” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
15 “എന്നാൽ നീ നിെന്റ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആ്രശയിച്ച്, നിെന്റ കീർത്തി
േഹതുവായി പരസംഗം െചയ്തു; വഴിേപാകുന്ന എല്ലാവേരാടും ഒപ്പം
പരസംഗം െചയ്തു. 16 നിെന്റ വസ്്രതങ്ങളിൽ ചിലതു നീ എടുത്ത,്
പല നിറത്തിൽ പൂജാഗിരികെള തീർത്ത,് അലങ്കരിച്ച്, അവയുെടേമൽ
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പരസംഗം െചയ്തു; ഇത് ഒരിടത്തും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, സംഭവിക്കുകയും ഇല്ല.
17 ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന െപാന്നും െവള്ളിയും െകാണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ
നീ എടുത്ത,് പുരുഷരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവേയാടു പരസംഗം െചയ്തു.
18 നിെന്റ വിചി്രതവസ്്രതങ്ങൾ നീ എടുത്ത് അവെയ പുതപ്പിച്ച,് എെന്റ
എണ്ണയും കുന്തുരുക്കവും അവയുെട മുമ്പിൽവച്ച . 19ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന
ആഹാരമായി, നിെന്റ േപാഷണത്തിനുള്ള േനരിയമാവും എണ്ണയും േതനും
നീ അവയുെട മുമ്പിൽ സൗരഭ്യവാസനയായി നിേവദിച്ച ; ഇങ്ങെനയാണ്
സംഭവിച്ചത”് എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 20 “നീ
എനിക്ക് ്രപസവിച്ച നിെന്റ പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും നീ എടുത്ത്
അവയ്ക്കു േഭാജനബലിയായി അർപ്പിച്ച . 21 നിെന്റ പരസംഗം
േപാരാഞ്ഞിേട്ടാ നീ എെന്റ മക്കെള അറുത്ത് അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിച്ച്
അവയ്ക്കു ഏല്പിച്ച െകാടുത്തത്? 22എന്നാൽ നിെന്റ സകലേമ്ലച്ഛതകളിലും
പരസംഗങ്ങളിലും നീ മുമ്പ് നഗ്നയും അനാവൃതയും ആയി രക്തത്തിൽ
കിടന്നുരുണ്ട നിെന്റ യൗവനകാലം ഓർത്തില്ല. 23 നിെന്റ ദുഷ്ടതെയല്ലാം
്രപവർത്തിച്ചേശഷം - ‘നിനക്ക് കഷ്ടം, കഷ്ടം!” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട് - 24 “നീ ഒരു കമാനം പണിത,് സകലവീഥിയിലും
ഓേരാ പൂജാഗിരി ഉണ്ടാക്കി. 25എല്ലാ വഴിത്തലക്കലും പൂജാഗിരി പണിത,്
നീ നിെന്റ സൗന്ദര്യെത്ത വഷളാക്കി, വഴിേപാകുന്ന ഏവനും നിെന്റ
കാലുകൾ അകത്തി നിെന്റ പരസംഗം വർദ്ധിപ്പിച്ച . 26 മാംസപുഷ്ടിയുള്ള
ഈജിപ്റ്റ്നിവാസികളായ നിെന്റ അയല്ക്കാേരാടും നീ പരസംഗം െചയ്ത്,
എെന്നേകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റപരസംഗംവർദ്ധിപ്പിച്ച . 27അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ നിെന്റേനെര ൈക നീട്ടി, നിെന്റ നിത്യെച്ചലവു കുറച്ച്, നിെന്ന
േദ്വഷിക്കുകയും നിെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗെത്തക്കുറിച്ച ലജ്ജിക്കുകയും െചയ്യന്ന
െഫലിസ്ത്യപു്രതിമാരുെട ഇഷ്ടത്തിനു നിെന്ന ഏല്പിച്ച . 28 നീ തൃപ്തി
വരാത്തവളാകയാൽ അശ്ശ ര്യേരാടും പരസംഗം െചയ്തു; അവരുമായി
പരസംഗം െചയ്തിട്ട ം നിനക്ക് തൃപ്തി വന്നില്ല. 29 നീ കനാൻേദശത്തും
കല്ദയേദശംവെരയും നിെന്റ പരസംഗം വർദ്ധിപ്പിച്ച ; അതുെകാണ്ടും
നിനക്ക് തൃപ്തി വന്നില്ല. 30നാണംെകട്ട േവശ്യയുെട ്രപവൃത്തിയായിരിക്കുന്ന
ഇെതാെക്കയും െചയ്തതിൽ, നീ എല്ലാ വഴിത്തലക്കലും കമാനം
പണിത,് സകലവീഥിയിലും പൂജാഗിരി ഉണ്ടാക്കിയതിൽ, 31 നിെന്റ ഹൃദയം
എ്രത വഷളത്വം പൂണ്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട;് “നീ കൂലി നിരസിക്കുന്നതുെകാണ്ട് േവശ്യെയേപ്പാെലയല്ല.
32 ഭർത്താവിനു പകരം അന്യന്മാെര സ്വീകരിച്ച് വ്യഭിചാരം െചയ്യന്ന
സ്്രതീേയ! 33 സകലേവശ്യാസ്്രതീകള ം സമ്മാനം വാങ്ങുന്നു; നീേയാ
നിെന്റ സകലജാരന്മാർക്കും സമ്മാനം നല്കുകയും നീയുമായി
പരസംഗം െചേയ്യണ്ടതിന് നാലുപുറത്തുനിന്നും നിെന്റ അടുക്കൽ
വരുവാൻ അവർക്ക് ൈകക്കൂലി െകാടുക്കുകയും െചയ്യന്നു. 34 നിെന്റ
പരസംഗത്തിൽ നിനക്ക് മറ്റ സ്്രതീകള മായി ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്;
നിെന്റ അടുക്കൽ പരസംഗത്തിന് ആരും വരുന്നില്ല; നീ സമ്മാനം
വാങ്ങുകയല്ല, സമ്മാനം െകാടുക്കുകയാകുന്നു െചയ്യന്നത;് അതിലാകുന്നു
വ്യത്യാസം ഉള്ളത.് 35 ആകയാൽ േവശ്യാസ്്രതീേയ, യേഹാവയുെട
വചനം േകൾക്കുക. 36 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ജാരന്മാരുമായുള്ളനിെന്റപരസംഗങ്ങളാൽനിെന്റപണം
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െചലവഴിക്കുകയും നിെന്റ നഗ്നത അനാവൃതമാകുകയും െചയ്യ കെകാണ്ട,്
നിെന്റ സകലേമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങള ം നിമിത്തവും നീ അവയ്ക്കു െകാടുത്ത
നിെന്റ മക്കള െട രക്തംനിമിത്തവും 37നീ രമിച്ച നിെന്റസകലജാരന്മാെരയും
നീ സ്േനഹിച്ച ഏവെരയും നീ പകച്ച ഏവെരയും ഞാൻ കൂട്ടിവരുത്തും;
ഞാൻ അവെര നിനക്ക് വിേരാധമായി ചുറ്റ ം കൂട്ടിവരുത്തി, അവർ
നിെന്റ നഗ്നത കാണത്തക്കവണ്ണം നിെന്റ നഗ്നത അവരുെട മുമ്പിൽ
അനാവൃതമാക്കും. 38 വ്യഭിചരിക്കുകയും രക്തം െചാരിയുകയും
െചയ്യന്ന സ്്രതീകെള വിധിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ നിെന്ന ന്യായംവിധിച്ച്
േ്രകാധത്തിെന്റയും ജാരശങ്കയുെടയും രക്തം നിെന്റേമൽ െചാരിയും.
39 ഞാൻ നിെന്ന അവരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; അവർ നിെന്റ കമാനം
െപാളിച്ച്, നിെന്റ പൂജാഗിരികെള ഇടിച്ച കളയും; അവർ നിെന്റ വസ്്രതം
അഴിച്ച് ആഭരണങ്ങൾ എടുത്ത,് നിെന്ന നഗ്നയും അനാവൃതയും
ആക്കിവിടും. 40അവർ നിനക്ക് വിേരാധമായി ഒരു സഭെയ കൂട്ടിവരുത്തി
നിെന്നകെല്ലറിഞ്ഞ് വാൾെകാണ്ടു െവട്ടിക്കളയും. 41അവർനിെന്റവീടുകെള
തീവച്ച ചുട്ട കളയും; അേനകം സ്്രതീകള െട കണ്മുമ്പിൽ നിെന്റേമൽ
ന്യായവിധി നടത്തും; നിെന്റ പരസംഗം ഞാൻ നിർത്തലാക്കും; നീ ഇനി
ആർക്കും കൂലി െകാടുക്കുകയില്ല. 42 ഇങ്ങെന ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം
നിന്നിൽ നിവർത്തിച്ചിട്ട് എെന്റ തീക്ഷ്ണത നിെന്ന വിട്ട മാറും; പിെന്ന
ഞാൻ േകാപിക്കാെത അടങ്ങിയിരിക്കും. 43 നീ നിെന്റ യൗവനകാലം
ഓർക്കാെത ഇവയാൽ ഒെക്കയും എെന്ന േകാപിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട,് ഞാനും
നിെന്റ നടപ്പിനു തക്കവണ്ണം നിനക്ക് പകരം െചയ്യ ം” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട;് “നിെന്റ സകലേമ്ലച്ഛതകൾക്കും പുറെമ നീ
ഈ ദുഷ്കർമ്മവും െചയ്തിട്ടില്ലേയാ. 44 പഴെഞ്ചാല്ല് പറയുന്നവെനല്ലാം:
“യഥാമാതാതഥാപു്രതീ” *എന്നുള്ള പഴെഞ്ചാല്ല് നിെന്നക്കുറിച്ച് പറയും.
45 നീ ഭർത്താവിെനയും മക്കെളയും െവറുക്കുന്ന അമ്മയുെട മകള ം,
ഭർത്താക്കന്മാെരയും മക്കെളയും െവറുത്തിരിക്കുന്ന സേഹാദരിമാർക്കു
നീ സേഹാദരിയുമാകുന്നു; നിങ്ങള െട അമ്മ ഹിത്യസ്്രതീയും അപ്പൻ
അേമാര്യനും ആയിരുന്നു. 46 നിെന്റ േജ്യഷ്ഠത്തി നിെന്റ ഇടത്തുഭാഗത്ത്
തെന്റ പു്രതിമാരുമായി പാർക്കുന്ന ശമര്യ; നിെന്റ അനുജത്തി നിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്ത് തെന്റ പു്രതിമാരുമായി പാർക്കുന്ന െസാേദാം. 47 നീ
അവരുെട വഴികളിൽ നടന്നില്ല; അവരുെട േമ്ലച്ഛതകൾേപാെല െചയ്തില്ല;
അത് േപാരാ എന്നുവച്ച് നീ നിെന്റ എല്ലാ വഴികളിലും അവെരക്കാൾ
അധികം വഷളത്വം ്രപവർത്തിച്ച . 48എന്നാണ, നീയും നിെന്റ പു്രതിമാരും
െചയ്തിരിക്കുന്നതുേപാെല നിെന്റ സേഹാദരിയായ െസാേദാമും അവള െട
പു്രതിമാരും െചയ്തിട്ടില്ല” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
49 “നിെന്റ സേഹാദരിയായ െസാേദാമിെന്റ അകൃത്യേമാ: ഗർവ്വവും
അമിതഭക്ഷണവുംഅലസജീവിതവും തെന്ന. അത്അവൾക്കുംഅവള െട
പു്രതിമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു; എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും അവൾ
സഹായിച്ചതുമില്ല. 50അവർ അഹങ്കാരികളായി എെന്റ മുമ്പിൽ േമ്ലച്ഛത
െചയ്തു; അതുെകാണ്ട് എനിക്ക് േബാധിച്ചതുേപാെല ഞാൻ അവെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 51 ശമര്യയും, നിെന്റ പാപങ്ങളിൽ പകുതിേയാളം
െചയ്തിട്ടില്ല; നീ അവെരക്കാൾ നിെന്റ േമ്ലച്ഛതകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച്, നീ

* 16. 44 “യഥാമാതാതഥാപു്രതീ”അമ്മഎ്രപകാരേമാഅതുേപാൽതെന്നമകള ം
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െചയ്തിരിക്കുന്ന സകലേമ്ലച്ഛതകളാലും നിെന്റ സേഹാദരിമാെര
നീതീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 52 സേഹാദരിമാെര ന്യായം വിധിച്ചിരിക്കുന്ന
നീയും നിെന്റ ലജ്ജ വഹിക്കുക; നീ അവെരക്കാൾ അധികം േമ്ലച്ഛമായി
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന നിെന്റ പാപങ്ങളാൽ അവർ നിെന്നക്കാൾ
നീതിയുള്ളവരല്ലേയാ; അേത, നീ നിെന്റ സേഹാദരിമാെര നീതീകരിച്ചതിൽ,
നാണിച്ച് നിെന്റ ലജ്ജ വഹിച്ച െകാള്ള ക. 53 നീ അവർക്ക് ആശ്വാസമായി
നിെന്റ ലജ്ജ വഹിേക്കണ്ടതിനും നീ െചയ്തിട്ട ള്ള എല്ലാറ്റിെനയും
കുറിച്ച ലജ്ജിേക്കണ്ടതിനും 54 ഞാൻ െസാേദാമിെന്റയും അവള െട
പു്രതിമാരുെടയും സ്ഥിതിയും ശമര്യയുെടയും അവള െട പു്രതിമാരുെടയും
സ്ഥിതിയും അവരുെട നടുവിൽ ഉള്ള നിെന്റ ്രപവാസികള െട സ്ഥിതിയും
മാറ്റ ം. 55 നിെന്റ സേഹാദരിയായ െസാേദാമും അവള െട പു്രതിമാരും
അവരുെട പൂർവ്വാവസ്ഥയിേലക്കു മടങ്ങിവരും; ശമര്യയും അവള െട
പു്രതിമാരും അവരുെട പൂർവ്വാവസ്ഥയിേലക്കു മടങ്ങിവരും; നീയും
നിെന്റ പു്രതിമാരും നിങ്ങള െട പൂർവ്വാവസ്ഥയിേലക്കു മടങ്ങിവരും.
56 അരാമിെന്റ പു്രതിമാരും അവള െട ചുറ്റ മുള്ളവെരല്ലാം നിെന്റ
ചുറ്റ ം നിന്ന് നിെന്ന നിന്ദിക്കുന്ന െഫലിസ്ത്യപു്രതിമാരും നിെന്ന നിന്ദിച്ച
കാലത്ത് എന്നേപാെല നിെന്റ ദുഷ്ടത െവളിെപ്പടുന്നതിനു മുമ്പ് 57 നിെന്റ
ഗർവ്വത്തിെന്റ നാളിൽ നിെന്റ സേഹാദരിയായ െസാേദാമിെന്റ േപരുേപാലും
നീ ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ല. 58 നിെന്റ ദുഷ്കർമ്മവും നിെന്റ േമ്ലച്ഛതകള ം നീ
വഹിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 59 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിയമം ലംഘിച്ച് സത്യം
തുച്ഛീകരിക്കുന്നനീ െചയ്തതുേപാെലഞാൻനിേന്നാടും െചയ്യ ം. 60എങ്കിലും
നിെന്റ യൗവനകാലത്ത് നിേന്നാടുള്ള എെന്റ നിയമം ഞാൻ ഓർത്ത്
ഒരു ശാശ്വതനിയമം നിേന്നാട് െചയ്യ ം. 61 നിെന്റ േജ്യഷ്ഠത്തിമാരും
അനുജത്തിമാരുമായ സേഹാദരിമാെര നീ ൈകെക്കാള്ള േമ്പാൾ,അന്ന് നീ
നിെന്റവഴികെളഓർത്തുലജ്ജിക്കും;ഞാൻഅവെരനിനക്ക് പു്രതിമാരായി
തരും; നിെന്റ നിയമ്രപകാരമല്ലതാനും. 62നീ െചയ്തെതല്ലാംഞാൻ നിേന്നാട്
ക്ഷമിക്കുേമ്പാൾ നീ ഓർത്ത് ലജ്ജിച്ച് നാണം നിമിത്തം ഇനി ഒരിക്കലും
വായ് തുറക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് 63ഞാൻ നിേന്നാട് എെന്റ നിയമം െചയ്യ ം;
ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നീ അറിയും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.്

17
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട് ഒരു കടങ്കഥ പറഞ്ഞ്
ഒരു ഉപമ ്രപസ്താവിേക്കണ്ടത:് 3 ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: വലിയ ചിറകും നീണ്ടതും പലനിറത്തിലുമുള്ള
തൂവലുകൾ നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു വലിയ കഴുകൻ െലബേനാനിൽ
വന്ന് ഒരു േദവദാരുവിെന്റ ശിഖരം എടുത്തു. 4 അവൻ അതിെന്റ
ഇളഞ്ചില്ലികള െട അറ്റം മുറിച്ച് വാണിജ്യ്രപാധാന്യമുള്ള േദശത്ത്
െകാണ്ടുെചന്ന,് കച്ചവടക്കാരുെട പട്ടണത്തിൽ നട്ട . 5അവൻ േദശെത്ത
ൈതകളിൽ ഒെന്നടുത്ത് ഒരു വിളനിലത്തു നട്ട ; അവൻ അത് ധാരാളം
െവള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുെചന്ന് അലരിവൃക്ഷംേപാെല നട്ട . 6അത്
വളർന്ന,് െപാക്കം കുറഞ്ഞ് പടരുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയായിത്തീർന്നു;
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അതിെന്റ വള്ളി അവെന്റേനെര തിരിഞ്ഞിരുന്നു; അതിെന്റ േവരുകൾ
താേഴാട്ട് ആയിരുന്നു; ഇങ്ങെന അത് മുന്തിരിവള്ളിയായി െകാമ്പുകെള
പുറെപ്പടുവിക്കുകയും ചില്ലികെള നീട്ട കയും െചയ്തു. 7 എന്നാൽ വലിയ
ചിറകുംവളെരതൂവലും ഉള്ളമെറ്റാരുവലിയകഴുകൻഉണ്ടായിരുന്നു;അവൻ
അത് നനയ്േക്കണ്ടതിന്ആമുന്തിരിവള്ളിതെന്റതടത്തിൽനിന്ന് േവരുകെള
അവെന്റേനെര തിരിച്ച് െകാമ്പുകെള അവെന്റേനെര നീട്ടി. 8 െകാമ്പുകെള
പുറെപ്പടുവിച്ച്,ഫലം കായിക്കുവാനും നല്ല മുന്തിരിവള്ളിആയിത്തീരുവാനും
തക്കവിധം അതിെന ധാരാളം െവള്ളത്തിനരികിൽ നല്ലനിലത്ത് നട്ടിരുന്നു.
9ഇതുസാദ്ധ്യമാകുേമാ?അത് വാടിേപ്പാകത്തക്കവണ്ണം,അതിെന്റതളിർത്ത
ഇലകെളാെക്കയും വാടിേപ്പാകത്തക്കവണ്ണം തെന്ന, അവൻ അതിെന്റ
േവരുകൾ മാന്തുകയും കായ്കൾ പറിച്ച കളയുകയും െചയ്യ കയില്ലേയാ?
അതിെന േവേരാെട പിഴുതുകളേയണ്ടതിന് വലിയ ബലേമാ വളെര
ജനേമാ ആവശ്യമില്ല. 10അത് നട്ടിരിക്കുന്നു സത്യം; അത് തഴയ്ക്കുേമാ?
കിഴക്കൻകാറ്റ തട്ട േമ്പാൾ അത് േവഗം വാടിേപ്പാകുകയില്ലേയാ? വളർന്ന
തടത്തിൽ തെന്ന അത് ഉണങ്ങിേപ്പാകും എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നുഎന്ന് നീ പറയുക”.

11യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 12 “ഇതിെന്റ
അർത്ഥം നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ” എന്ന് നീ ആ മത്സരഗൃഹേത്താട്
േചാദിച്ചിട്ട് അവേരാടു പറേയണ്ടത്: “ബാേബൽരാജാവ് െയരൂശേലമിേലക്കു
വന്ന് അതിെന്റ രാജാവിെനയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും പിടിച്ച് തേന്നാടുകൂടി
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി; 13 രാജസന്തതിയിൽ ഒരുവെന
അവൻ എടുത്ത് അവനുമായി ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്ത് അവെനെക്കാണ്ട്
സത്യംെചയ്യിച്ച ; 14 രാജ്യം തന്നത്താൻ ഉയർത്താെത താണിരുന്ന്
അവെന്റ ഉടമ്പടി ്രപമാണിച്ച് നിലനിന്നുേപാേരണ്ടതിന് അവൻ
േദശത്തിെല ബലവാന്മാെര െകാണ്ടുേപായി. 15 എങ്കിലും അവേനാട്
മത്സരിച്ച് ഇവൻ തനിക്ക് കുതിരകെളയും വളെര പടജ്ജനെത്തയും
അയച്ച തരണെമന്ന് പറയുവാൻ ദൂതന്മാെര ഈജിപ്റ്റിേലക്ക്
അയച്ച : അവൻ കൃതാർത്ഥനാകുേമാ? ഇങ്ങെന െചയ്യന്നവൻ
െതറ്റി ഒഴിയുേമാ? അല്ല, അവൻ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചിട്ട് രക്ഷെപ്പടാൻ
കഴിയുേമാ? 16എന്നാണ, അവെന രാജാവാക്കിയ രാജാവിെന്റസ്ഥലമായ
ബാേബലിൽ, അവെന്റ അരികിൽ വച്ച തെന്ന, അവൻ മരിക്കും” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട;് അവേനാട് െചയ്ത സത്യം
അവൻ ധിക്കരിക്കുകയും അവനുമായുള്ള ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുകയും
െചയ്തുവേല്ലാ. 17അസംഖ്യം ജനെത്ത നശിപ്പിച്ച കളയുവാൻ തക്കവിധം
അവർ ഉപേരാധം ഏർെപ്പടുത്തി, േകാട്ട പണിയുേമ്പാൾ ഫറേവാൻ
മഹാൈസന്യേത്താടും വലിയ കൂട്ടേത്താടും കൂടി അവനുേവണ്ടി
യുദ്ധത്തിൽ ഒന്നും ്രപവർത്തിക്കുകയില്ല. 18അവൻ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ച് സത്യം
ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു;അവൻൈകയടിച്ച് സത്യം െചയ്തിട്ട ം ഇെതാെക്കയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു;ആകയാൽഅവൻ രക്ഷെപടുകയില്ല”. 19അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “എന്നാണ,അവൻ
ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന എെന്റ സത്യവും ലംഘിച്ചിരിക്കുന്ന എെന്റ ഉടമ്പടിയും
ഞാൻ അവെന്റ തലേമൽ വരുത്തും. 20ഞാൻ എെന്റ വല അവെന്റേമൽ
വീശും; അവൻ എെന്റ െകണിയിൽ അകെപ്പടും; ഞാൻ അവെന
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ബാേബലിേലക്ക് െകാണ്ടുെചന്ന,് അവൻ എേന്നാട് െചയ്തിരിക്കുന്ന
േ്രദാഹെത്തക്കുറിച്ച് അവിെടവച്ച് അവേനാട് വ്യവഹരിക്കും. 21അവെന്റ
േ്രശഷ്ഠേയാദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും അവെന്റ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങള ം വാളാൽ
വീഴും; േശഷിപ്പ ള്ളവർ നാല് ദിക്കിേലക്കും ചിതറിേപ്പാകും; യേഹാവയായ
ഞാൻ അത് അരുളിെച്ചയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും”. 22 യേഹാവയായ
കർത്താവ്ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാനും ഉയരമുള്ളേദവദാരുവിെന്റ
ഒരു ശിഖരം എടുത്ത് നടും; അതിെന്റ ഇളഞ്ചില്ലികള െട അറ്റത്തുനിന്ന്
ഇളയതായിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഞാൻ മുറിെച്ചടുത്തു ഉയരവും ഉന്നതവുമായ
ഒരു പർവ്വതത്തിൽ നടും. 23 യി്രസാേയലിെന്റ ഉയർന്ന പർവ്വതത്തിൽ
ഞാൻ അത് നടും; അത് െകാമ്പുകെള പുറെപ്പടുവിച്ച് ഫലം കായിച്ച്
ഭംഗിയുള്ള ഒരു േദവദാരുവായിത്തീരും; അതിെന്റ കീഴിൽ പലവിധം
ചിറകുള്ള പക്ഷികൾ പാർക്കും; അതിെന്റ െകാമ്പുകള െട നിഴലിൽ അവ
വസിക്കും. 24 ‘യേഹാവയായ ഞാൻ ഉയരമുള്ള വൃക്ഷെത്ത താഴ്ത്തി,
താണിരുന്ന വൃക്ഷെത്ത ഉയർത്തുകയും, പച്ചയായ വൃക്ഷെത്ത ഉണക്കി,
ഉണങ്ങിയ വൃക്ഷെത്ത തഴപ്പിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു’ എന്ന് കാട്ടിെല
സകലവൃക്ഷങ്ങള ം അറിയും; യേഹാവയായ ഞാൻ അത് ്രപസ്താവിച്ച ം
നിറേവറ്റിയും ഇരിക്കുന്നു”.

18
1യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട്എനിക്ക് ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 “ ‘അപ്പന്മാർ
പച്ചമുന്തിരിങ്ങാ തിന്നു; മക്കള െട പല്ല പുളിച്ച ’എന്ന് നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ
േദശത്ത് ഒരു പഴെഞ്ചാല്ല് പറയുന്നത് എന്ത?് 3 എന്നാണ, നിങ്ങൾ
ഇനി യി്രസാേയലിൽ ഈ പഴെഞ്ചാല്ല് പറയുവാൻ ഇടവരുകയില്ല”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 4 സകല േദഹികള ം
എനിക്കുള്ളവർ; അപ്പെന്റ ്രപാണനും മകെന്റ ്രപാണനും ഒരുേപാെല
എനിക്കുള്ളത;് പാപം െചയ്യന്ന േദഹി മരിക്കും. 5എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ
നീതിമാനായിരുന്ന് നീതിയും ന്യായവും ്രപവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ -
6 പൂജാഗിരികളിൽവച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകേയാ യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ
വി്രഗഹങ്ങെള േനാക്കി നമസ്കരിക്കുകേയാ കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യെയ
വഷളാക്കുകേയാ ഋതുവായ സ്്രതീയുെട അടുക്കൽ െചല്ല കേയാ
ആേരാടും അന്യായം ്രപവർത്തിക്കുകേയാ െചയ്യാെത 7കടം വാങ്ങിയവനു
പണയം മടക്കിെക്കാടുക്കുകയും ആേരാടും പിടിച്ച പറിക്കാെത തെന്റ
അപ്പം വിശപ്പ ള്ളവനു െകാടുക്കുകയും നഗ്നെന ഉടുപ്പിക്കുകയും
8 പലിശയ്ക്കു െകാടുക്കുകേയാ ലാഭം വാങ്ങുകേയാ െചയ്യാതിരിക്കുകയും
നീതിേകട് െചയ്യാത്തവണ്ണം ൈക മടക്കിെക്കാള്ള കയും മനുഷ്യർ
തമ്മിലുള്ള വ്യവഹാരത്തിൽ േനേരാെട വിധിക്കുകയും 9 എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ
അനുസരിക്കുകയും എെന്റ ന്യായങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ട്
േനേരാെട നടക്കുന്നവൻ നീതിമാൻ -അവൻ നിശ്ചയമായി ജീവിച്ചിരിക്കും”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 10എന്നാൽ അവന് ഒരു
മകൻ ജനിച്ചിട്ട,്അവൻഅ്രകമിയായിത്തീരുകേയാ രക്തം െചാരിയുകേയാ,
11 െചേയ്യണ്ടെതാന്നും െചയ്യാതിരിക്കുക, പൂജാഗിരികളിൽവച്ച്
ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, 12 കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യെയ വഷളാക്കുക,
എളിയവേനാടും ദരി്രദേനാടും അന്യായം െചയ്യ ക, പിടിച്ച പറിക്കുക,
പണയം മടക്കിെക്കാടുക്കാതിരിക്കുക, വി്രഗഹങ്ങെള േനാക്കി
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നമസ്കരിക്കുക, 13 േമ്ലച്ഛത ്രപവർത്തിക്കുക, പലിശയ്ക്കു െകാടുക്കുക,
ലാഭം വാങ്ങുക എന്നിവ ്രപവർത്തിക്കുകേയാ െചയ്യന്നവനായാൽ
അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുേമാ? അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ല; അവൻ ഈ
േമ്ലച്ഛതകെളല്ലാം െചയ്തുവേല്ലാ; അവൻ മരിക്കും; അവെന്റ രക്തം
അവെന്റേമൽ വരും. 14 എന്നാൽ അവന് ഒരു മകൻ ജനിച്ചിട്ട് അവൻ
തെന്റ അപ്പൻ െചയ്ത സകലപാപങ്ങള ം കണ്ട് ഭയന്ന് അങ്ങെനയുള്ളത്
െചയ്യാെത പർവ്വതങ്ങളിൽവച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, 15 യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിെന്റ വി്രഗഹങ്ങെള േനാക്കി നമസ്കരിക്കുക, കൂട്ട കാരെന്റ
ഭാര്യെയ വഷളാക്കുക, 16 ആേരാെടങ്കിലും അന്യായം െചയ്യ ക, പണയം
ൈകവശം വച്ച െകാണ്ടിരിക്കുക, പിടിച്ച പറിക്കുക, എന്നീവകെയാന്നും
െചയ്യാെത വിശപ്പ ള്ളവനു അപ്പം െകാടുക്കുകയും നഗ്നെന ഉടുപ്പിക്കുകയും
17 നീതിേകട് െചയ്യാെത തെന്റ ൈക പിൻവലിക്കുകയും പലിശയും
ലാഭവും വാങ്ങാതിരിക്കുകയും എെന്റ വിധികൾ നടത്തി, എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ
അനുസരിക്കുകയും െചയ്യന്നു എങ്കിൽ അവൻ അപ്പെന്റ അകൃത്യം
നിമിത്തം മരിക്കാെത ജീവിച്ചിരിക്കും. 18അവെന്റ അപ്പേനാ കഠിനമായി
കഷ്ടെപ്പടുത്തി, സേഹാദരേനാട് പിടിച്ച പറിച്ച്, തെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
െകാള്ളരുതാത്തത് ്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട് തെന്റഅകൃത്യത്താൽ മരിക്കും.
19 എന്നാൽ ‘മകൻ അപ്പെന്റ അകൃത്യം വഹിേക്കണ്ടതല്ലേയാ’ എന്ന്
നിങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നു; മകൻ നീതിയും ന്യായവും ്രപവർത്തിച്ച് എെന്റ
ചട്ടങ്ങൾ ്രപമാണിച്ച നടക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും. 20 പാപം
െചയ്യന്ന േദഹി മരിക്കും; മകൻ അപ്പെന്റ അകൃത്യം വഹിക്കണ്ട; അപ്പൻ
മകെന്റ അകൃത്യവും വഹിക്കണ്ട; നീതിമാെന്റ നീതി അവെന്റേമലും
ദുഷ്ടെന്റ ദുഷ്ടത അവെന്റേമലും ഇരിക്കും. 21 എന്നാൽ ദുഷ്ടൻ താൻ
െചയ്ത സകലപാപങ്ങള ം വിട്ട തിരിഞ്ഞ് എെന്റ ചട്ടങ്ങെളാെക്കയും
്രപമാണിച്ച,് നീതിയും ന്യായവും ്രപവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ
മരിക്കാെത ജീവിച്ചിരിക്കും. 22 അവൻ െചയ്ത അതി്രകമങ്ങളിൽ
ഒന്നും അവന് കണക്കിടുകയില്ല; അവൻ െചയ്ത നീതിയാൽ അവൻ
ജീവിക്കും. 23 ദുഷ്ടെന്റ മരണത്തിൽ എനിക്ക് അല്പെമങ്കിലും താത്പര്യം
ഉേണ്ടാ? അവൻ തെന്റ വഴികൾ വിട്ട തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കണം എന്നല്ലേയാ
എെന്റ താത്പര്യം” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
24എന്നാൽ നീതിമാൻ തെന്റ നീതി വിട്ട തിരിഞ്ഞ് നീതിേകട് ്രപവർത്തിച്ച,്
ദുഷ്ടൻ െചയ്യന്ന സകലേമ്ലച്ഛതകള ം െചയ്യന്നു എങ്കിൽ, അവൻ
ജീവിച്ചിരിക്കുേമാ? അവൻ െചയ്ത നീതിെയാന്നും കണക്കിടുകയില്ല;
അവൻ െചയ്ത േ്രദാഹത്താലും അവൻ െചയ്ത പാപത്താലും അവൻ
മരിക്കും”. 25 “എന്നാൽ നിങ്ങൾ: ‘കർത്താവിെന്റ വഴി െചാവ്വ ള്ളതല്ല’
എന്ന് പറയുന്നു; യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, േകൾക്കുവിൻ; എെന്റ വഴി
െചാവ്വ ള്ളതല്ലേയാ? നിങ്ങള െട വഴികൾ െചാവ്വില്ലാത്തവയല്ലേയാ?
26നീതിമാൻതെന്റനീതി വിട്ട തിരിഞ്ഞ്നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
അവൻഅതുനിമിത്തംമരിക്കും;അവൻെചയ്തനീതിേകടുനിമിത്തംതെന്ന
അവൻ മരിക്കും. 27 ദുഷ്ടൻ താൻ െചയ്ത ദുഷ്ടത വിട്ട തിരിഞ്ഞ് നീതിയും
ന്യായവും ്രപവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ തന്നത്താൻ ജീവേനാെട
രക്ഷിക്കും. 28അവൻ ഓർത്ത്, താൻ െചയ്ത അതി്രകമങ്ങെളാെക്കയും
വിട്ട തിരിയുകെകാണ്ട,് അവൻ മരിക്കാെത ജീവിച്ചിരിക്കും 29 എന്നാൽ
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യി്രസാേയൽഗൃഹം: ‘കർത്താവിെന്റ വഴി െചാവ്വ ള്ളതല്ല’ എന്ന് പറയുന്നു;
യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, എെന്റ വഴികൾ െചാവ്വ ള്ളവയല്ലേയാ? നിങ്ങള െട
വഴികൾ െചാവ്വില്ലാത്തവയല്ലേയാ? 30അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ,
ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തെനയും അവനവെന്റ വഴിക്കു തക്കവണ്ണം
ന്യായംവിധിക്കും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട:്
“അകൃത്യം നിങ്ങൾക്ക് നാശകരമായി ഭവിക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങൾ മനംതിരിഞ്ഞ് നിങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങെളല്ലാം വിട്ട തിരിയുവിൻ.
31 നിങ്ങൾ െചയ്തിരിക്കുന്ന അതി്രകമങ്ങൾ സകലവും നിങ്ങളിൽനിന്ന്
എറിഞ്ഞുകളയുവിൻ; നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഹൃദയെത്തയും പുതിയ
ആത്മാവിെനയും സമ്പാദിച്ച െകാള്ള വിൻ; യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ നിങ്ങൾ
എന്തിന് മരിക്കുന്നു? 32 മരിക്കുന്നവെന്റ മരണത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട;് ആകയാൽ നിങ്ങൾ
മനംതിരിഞ്ഞ് ജീവിച്ച െകാള്ള വിൻ.

19
1 നീ യി്രസാേയലിെന്റ ്രപഭുവിെനക്കുറിച്ച് ഒരു വിലാപം െചാേല്ലണ്ടത്:

2 “നിെന്റ അമ്മആരായിരുന്നു; ഒരു സിംഹി തെന്ന; അവൾ സിംഹങ്ങള െട
ഇടയിൽ കിടന്ന് തെന്റ കുട്ടികെള ബാലസിംഹങ്ങള െട ഇടയിൽ
വളർത്തി. 3 അവൾ തെന്റ കുട്ടികളിൽ ഒന്നിെന വളർത്തി; അത് ഒരു
ബാലസിംഹമായിത്തീർന്നു;അത് ഇരേതടി പിടിക്കുവാൻശീലിച്ച,് മനുഷ്യെര
തിന്നുകളഞ്ഞു. 4 ജനതകൾ അവെന്റ വസ്തുത േകട്ട ; അവരുെട
കുഴിയിൽഅവൻഅകെപ്പട്ട ;അവർഅവെനെകാളത്തിട്ട്ഈജിപ്റ്റിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി. 5എന്നാൽ അവൾ ്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന ആശയ്ക്ക്
ഭംഗംവന്നു എന്നു കണ്ടിട്ട് തെന്റ കുട്ടികളിൽ മെറ്റാന്നിെന എടുത്ത്
ബാലസിംഹമാക്കി. 6 അവനും സിംഹങ്ങള െട ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ച്
ബാലസിംഹമായിത്തീർന്നു; ഇര േതടിപ്പിടിക്കുവാൻ ശീലിച്ച്, മനുഷ്യെര
തിന്നുകളഞ്ഞു. 7അവൻഅവരുെട രാജധാനികെള അറിഞ്ഞ്,അവരുെട
പട്ടണങ്ങെള ശൂന്യമാക്കി; അവെന്റ ഗർജ്ജനം േഹതുവായി േദശവും
അതിലുള്ളെതാെക്കയും ശൂന്യമായിേപ്പായി. 8 അേപ്പാൾ ജനതകൾ
ചുറ്റ മുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് അവെന്റേനെര വന്ന് അവെന്റേമൽ
വലവീശി; അവൻ അവരുെട കുഴിയിൽ അകെപ്പട്ട . 9അവർ അവെന
െകാളത്തിട്ട് ഒരു കൂട്ടിൽ ആക്കി ബാേബൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപായി; ഇനി അവെന്റ നാദം യി്രസാേയൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ
േകൾക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് അവർ അവെന ദുർഗ്ഗങ്ങളിൽ
െകാണ്ടുേപായി. 10നിെന്റഅമ്മ, മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ െവള്ളത്തിനരികിൽ
നട്ടിരിക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളിേപാെലയാകുന്നു; വളെര െവള്ളം ഉള്ളതുെകാണ്ട്
അത് ഫല്രപദവും തഴച്ചതുമായിരുന്നു. 11 അതിൽ അധിപതികള െട
െചേങ്കാലുകൾക്കായി ബലമുള്ള െകാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അത്
തിങ്ങിയ െകാമ്പുകള െട ഇടയിൽ വളർന്നു െപാങ്ങിയിരുന്നു; അത്
െപാക്കംെകാണ്ടും െകാമ്പുകള െട െപരുപ്പംെകാണ്ടും ്രപസിദ്ധമായിരുന്നു.
12 എന്നാൽ അതിെന േ്രകാധേത്താെട പറിച്ച് നിലത്തു തള്ളിയിട്ട ;
കിഴക്കൻകാറ്റ് അതിെന്റ ഫലം ഉണക്കിക്കളഞ്ഞു; അതിെന്റ ബലമുള്ള
െകാമ്പുകൾ ഒടിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിേപ്പായി, തീ അതിെന ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
13 ഇേപ്പാൾ അതിെന മരുഭൂമിയിൽ ഉണങ്ങി വരണ്ട നിലത്തു നട്ടിരിക്കുന്നു.
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14 അതിെന്റ െകാമ്പുകളിെല ഒരു ശാഖയിൽനിന്ന് തീ പുറെപ്പട്ട്
അതിെന്റ ഫലം ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു; അതുെകാണ്ട് ആധിപത്യത്തിെന്റ
െചേങ്കാലായിരിക്കുവാൻതക്കബലമുള്ളേകാൽഅതിൽനിെന്നടുക്കുവാൻ
ഇല്ലാെതേപായി;”ഇത് ഒരു വിലാപം; ഒരു വിലാപമായിത്തീർന്നുമിരിക്കുന്നു.

20
1ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ ഏഴാം ആണ്ട് അഞ്ചാം മാസം പത്താം
തീയതി യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽ ചിലർ യേഹാവേയാടു അരുളപ്പാട്
േചാദിക്കുവാൻ വന്ന് എെന്റ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു. 2അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ: 3 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാേരാടു സംസാരിച്ച്, ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾഎേന്നാട് അരുളപ്പാട് േചാദിക്കുവാൻ
വന്നിരിക്കുന്നുേവാ? നിങ്ങൾ എേന്നാട് േചാദിച്ചാൽ, എന്നാണ,
ഞാൻ ഉത്തരം അരുള കയില്ല’ എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട”് എന്ന് അവേരാടു പറയണം. 4 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
അവെര ന്യായംവിധിക്കുേമാ? നീ അവെര ന്യായംവിധിക്കുേമാ?
നീ അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട േമ്ലച്ഛതകൾ അവേരാട് അറിയിച്ച
പറേയണ്ടത:് 5 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഞാൻ യി്രസാേയലിെന തിരെഞ്ഞടുത്ത,് യാേക്കാബ് ഗൃഹത്തിെന്റ
സന്തതിേയാടു ൈക ഉയർത്തി സത്യംെചയ്ത,് ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച്
എെന്നത്തെന്ന അവർക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയ നാളിൽ: “ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയാകുന്നു” എന്ന് ൈക ഉയർത്തിെക്കാണ്ട് അവേരാട്
അരുളിെച്ചയ്തു. 6ഞാൻഅവെരഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്പുറെപ്പടുവിക്കുെമന്നും
ഞാൻ അവർക്കുേവണ്ടി േനാക്കിവച്ചിരുന്നതും പാലും േതനും ഒഴുകുന്നതും
സർവ്വേദശങ്ങള െടയും മഹത്ത്വമായിരിക്കുന്നതുമായ േദശത്തിേലക്ക്
അവെര െകാണ്ടുവരുെമന്നും ആ നാളിൽ ൈക ഉയർത്തി സത്യംെചയ്തു”.
7 അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ കണ്ണിന്മുമ്പിൽ
ഇരിക്കുന്ന േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങൾ എറിഞ്ഞുകളയുവിൻ; ഈജിപ്റ്റിെല
ബിംബങ്ങെളെക്കാണ്ട് നിങ്ങെള മലിനമാക്കരുത,് ഞാനാകുന്നു നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ” എന്ന് കല്പിച്ച . 8 “അവേരാ എേന്നാട് മത്സരിച്ച,്
എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാെത ഇരുന്നു; അവരിൽ ഒരുത്തനും
തെന്റ കണ്ണിന്മുമ്പിൽ ഇരുന്ന േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള എറിഞ്ഞുകളയുകേയാ
ഈജിപ്റ്റിെല ബിംബങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല; ആകയാൽ
ഞാൻ: ഈജിപ്റ്റിെന്റ നടുവിൽവച്ച് എെന്റ േ്രകാധം അവരുെട േമൽ
പകർന്ന് എെന്റ േകാപംഅവരിൽ നിവർത്തിക്കും”എന്നുംഅരുളിെച്ചയ്തു.
9 എങ്കിലും അവരുെട ചുറ്റ ം വസിക്കുകയും ഞാൻ അവെര ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച് എെന്നത്തെന്ന െവളിെപ്പടുത്തിയത് കാണുകയും
െചയ്ത ജനതകള െട മുമ്പാെക, എെന്റ നാമം അശുദ്ധമാകാെത
ഇരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ എെന്റ നാമംനിമിത്തം ്രപവർത്തിച്ച . 10അങ്ങെന
ഞാൻ അവെര ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 11ഞാൻ എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ അവർക്ക് െകാടുത്ത്, എെന്റ
വിധികൾ അവെര അറിയിച്ച ; അവെയ ്രപമാണിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
അവയാൽ ജീവിക്കും. 12 ‘ഞാൻ അവെര വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവ’
എന്ന് അവർ അറിേയണ്ടതിന് എനിക്കും അവർക്കും മദ്ധ്യത്തിൽ
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അടയാളമായിരിക്കുവാൻ തക്കവിധം ഞാൻ എെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ
അവർക്ക് െകാടുത്തു. 13 യി്രസാേയൽഗൃഹേമാ മരുഭൂമിയിൽവച്ച്
എേന്നാട് മത്സരിച്ച ; അവർ എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച നടക്കാെത
എെന്റ വിധികൾ ത്യജിച്ച കളഞ്ഞു; ‘അവെയ ്രപമാണിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
അവയാൽ ജീവിക്കും’; എെന്റ ശബ്ബത്തുകെളയും അവർ ഏറ്റവും
അശുദ്ധമാക്കി; ആകയാൽ ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽവച്ച് എെന്റ േ്രകാധം
അവരുെട േമൽ പകർന്ന് അവെര സംഹരിക്കുെമന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
14 എങ്കിലും ഞാൻ അവെര പുറെപ്പടുവിച്ചതു കണ്ട ജനതകള െട
മുമ്പാെക എെന്റ നാമം അശുദ്ധമാകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അത്
നിമിത്തം ്രപവർത്തിച്ച . 15 ‘അവരുെട ഹൃദയം അവരുെട വി്രഗഹങ്ങേളാടു
േചർന്നിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ എെന്റ വിധികെള ധിക്കരിച്ച് എെന്റ
ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കാെത എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള അശുദ്ധമാക്കുകയാൽ
16 ഞാൻ അവർക്ക് െകാടുത്തിരുന്നതും പാലും േതനും ഒഴുകുന്നതും
സർവ്വേദശങ്ങള െടയും മഹത്ത്വമായിരിക്കുന്നതും ആയ േദശേത്തക്ക്
അവെരെകാണ്ടുവരുകയില്ല’എന്നുഞാൻമരുഭൂമിയിൽവച്ച്ൈകഉയർത്തി
സത്യംെചയ്തു. 17 “എങ്കിലും അവെര നശിപ്പിക്കുകയും മരുഭൂമിയിൽവച്ച്
അവെര നശിപ്പിച്ച കളയുകയും െചയ്യാതിരിക്കത്തക്കവിധം എനിക്ക്
അവേരാടു സഹതാപം േതാന്നി. 18 ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽവച്ച് അവരുെട
മക്കേളാടു: ‘നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാരുെട ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കരുത;്
അവരുെട വിധികെള ്രപമാണിക്കരുത;് അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ടു
നിങ്ങെളത്തെന്ന അശുദ്ധമാക്കുകയും അരുത;് 19 ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവയാകുന്നു; നിങ്ങൾഎെന്റചട്ടങ്ങൾഅനുസരിച്ച നടന്ന്
എെന്റ വിധികെള ്രപമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കുവിൻ; 20എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള
വിശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ; ‘ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ’ എന്ന്
നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന് അവ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ
അടയാളമായിരിക്കെട്ട” എന്ന് കല്പിച്ച . 21 എന്നാൽ മക്കള ം എേന്നാട്
മത്സരിച്ച ; അവർ എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല; എെന്റ വിധികൾ
്രപമാണിച്ച നടന്നതുമില്ല; ‘അവെയ െചയ്യന്ന മനുഷ്യൻ അവയാൽ
ജീവിക്കും’; അവർ എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള അശുദ്ധമാക്കി; ആകയാൽ
ഞാൻ: ‘മരുഭൂമിയിൽവച്ച് എെന്റ േ്രകാധം അവരുെട േമൽ പകർന്ന*്
എെന്റ േകാപം അവരിൽ നിവർത്തിക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
22 എങ്കിലും ഞാൻ എെന്റ ൈക പിൻവലിക്കുകയും ഞാൻ അവെര
പുറെപ്പടുവിച്ചതുകണ്ടജനതകള െടമുമ്പിൽഎെന്റനാമംഅശുദ്ധമാകാെത
ഇരിേക്കണ്ടതിന് അതുനിമിത്തം ്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്തു. 23അവർ
എെന്റ വിധികൾ ്രപമാണിക്കാെത എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ധിക്കരിച്ച് എെന്റ
ശബ്ബത്തുകെള അശുദ്ധമാക്കുകയും അവരുെട ദൃഷ്ടികൾ അവരുെട
പിതാക്കന്മാരുെട വി്രഗഹങ്ങള െടേമൽ ഇരിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട,്
24 ഞാൻ അവെര ജനതകള െട ഇടയിൽ ചിന്നിച്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ
ചിതറിച്ച കളയുെമന്ന് മരുഭൂമിയിൽവച്ച് ൈക ഉയർത്തി അവേരാടു
സത്യംെചയ്തു. 25 ഞാൻ അവർക്ക് േദാഷകരമായ ചട്ടങ്ങള ം
ജീവരക്ഷ ്രപാപിക്കുവാൻ ഉതകാത്ത വിധികള ം െകാടുത്തു. 26 ‘ഞാൻ
യേഹാവ’ എന്ന് അവർ അറിയുവാൻ തക്കവിധം ഞാൻ അവെര

* 20. 21 മരുഭൂമിയിൽവച്ച് എെന്റ േ്രകാധം അവരുെട േമൽ പകർന്ന് മരുഭൂമിയിൽവച്ച് അവെര
നശിപ്പിച്ച്
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ശൂന്യമാേക്കണ്ടതിന് അവർ എല്ലാകടിഞ്ഞൂലുകെളയും അഗ്നി്രപേവശം
െചയ്യിച്ചതിനാൽ ഞാൻ അവരുെട സ്വന്തവഴിപാടുകളാൽത്തെന്ന
അവെര അശുദ്ധമാക്കി. 27അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യപു്രതാ നീ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേത്താട് പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ എേന്നാട് േ്രദാഹം
െചയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ എെന്ന ദുഷിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
28 അവർക്ക് െകാടുക്കുെമന്ന് ഞാൻ ൈക ഉയർത്തി സത്യംെചയ്ത
േദശേത്തക്ക് ഞാൻ അവെര െകാണ്ടുവന്നേശഷം അവർ ഉയർന്ന
എല്ലാ കുന്നുകള ം തഴച്ച സകലവൃക്ഷങ്ങള ം േനാക്കി, അവിെട
യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും േകാപകാരണമായ വഴിപാട് കഴിക്കുകയും
സൗരഭ്യവാസന നിേവദിക്കുകയും പാനീയബലികെള പകരുകയും െചയ്തു”.
29 “നിങ്ങൾ േപാകുന്ന പൂജാഗിരി† എന്ത്” എന്ന് ഞാൻ അവേരാടു
േചാദിച്ച ; ഇന്നുവെരയും അതിന് ‘പൂജാഗിരി’ എന്നു േപരായിരിക്കുന്നു.
30അതുെകാണ്ട് നീ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട് പറേയണ്ടത്: “യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ
പിതാക്കന്മാരുെട മര്യാദ്രപകാരം നിങ്ങെളത്തെന്ന അശുദ്ധമാക്കുവാനും
അവരുെട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങേളാടു േചർന്ന് പരസംഗം െചയ്യ വാനും
േപാകുന്നുേവാ? 31നിങ്ങള െട വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുന്നതിനാലും നിങ്ങള െട
മക്കെള അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിക്കുന്നതിനാലും നിങ്ങൾ ഇന്നുവെര
നിങ്ങള െട സകലവി്രഗഹങ്ങളാലും നിങ്ങെളത്തെന്ന അശുദ്ധമാക്കുന്നു;
യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, നിങ്ങൾ േചാദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരമരുള േമാ?
നിങ്ങൾ േചാദിച്ചാൽ, എന്നാണ ഞാൻ ഉത്തരമരുള കയില്ല” എന്നു
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.് 32 “ ‘നാം മരെത്തയുംകല്ലിെനയും
േസവിച്ച്, ജനതകെളേപ്പാെലയും േദശങ്ങളിെല വംശങ്ങെളേപ്പാെലയും
ആയിത്തീരുക’ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതായ നിങ്ങള െട മനസ്സിെല
വിചാരം ഒരിക്കലും നടക്കുകയില്ല. 33എന്നാണ, ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും
നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും െചാരിയുന്ന േ്രകാധംെകാണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങെള
ഭരിക്കും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 34 “ബലമുള്ള
ൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും െചാരിയുന്ന േ്രകാധംെകാണ്ടും
ഞാൻ നിങ്ങെള ജനതകളിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിക്കുകയും നിങ്ങൾ
ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു േശഖരിക്കുകയും െചയ്യ ം.
35 ഞാൻ നിങ്ങെള ജനതകള െട മരുഭൂമിയിേലക്ക് െകാണ്ടുെചന്ന്
അവിെടവച്ച് അഭിമുഖമായി നിങ്ങേളാടു വ്യവഹരിക്കും. 36ഈജിപ്റ്റിെല
മരുഭൂമിയിൽവച്ച് നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാേരാട് ഞാൻ
വ്യവഹരിച്ചതുേപാെല നിങ്ങേളാടും വ്യവഹരിക്കും” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 37 ഞാൻ നിങ്ങെള വടിയുെടകീഴിലൂെട
കടത്തി നിയമത്തിെന്റ ബന്ധനത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തും. 38 എേന്നാട്
മത്സരിച്ച് അതി്രകമിക്കുന്നവെര ഞാൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയും; അവർ െചന്നു പാർക്കുന്ന രാജ്യത്തുനിന്ന് ഞാൻ അവെര
പുറെപ്പടുവിക്കും; എങ്കിലും യി്രസാേയൽ േദശത്ത് അവർ കടക്കുകയില്ല;
ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും”. 39 യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ,
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ െചന്ന്
ഓേരാരുത്തൻഅവനവെന്റവി്രഗഹങ്ങെളേസവിച്ച െകാള്ള വിൻ;എന്നാൽ
† 20. 29 പൂജാഗിരിബാമ
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പിന്നീട് നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു േകൾക്കും; എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത
നിങ്ങള െട വഴിപാടുകെളെക്കാണ്ടും വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ടും ഇനി
അശുദ്ധമാക്കുകയുംഇല്ല. 40എെന്റവിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ,യി്രസാേയലിെന്റ
ഉന്നത പർവ്വതത്തിൽ തെന്ന, യി്രസാേയൽഗൃഹെമല്ലാം ഒെട്ടാഴിയാെത
അവിെട േദശത്തുവച്ച് എെന്ന േസവിക്കുെമന്ന”് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട;് അവിെട ഞാൻ അവെര സ്വീകരിക്കും;
അവിെട ഞാൻ നിങ്ങള െട വഴിപാടുകെളയും ആദ്യദാനങ്ങെളയും
സകലനിേവദ്യങ്ങെളയും ആ്രഗഹിക്കും. 41ഞാൻ നിങ്ങെള ജനതകള െട
ഇടയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച,് നിങ്ങൾ ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുേശഖരിക്കുേമ്പാൾഞാൻനിങ്ങെളസൗരഭ്യവാസനയായി
സ്വീകരിക്കും; അങ്ങെന ഞാൻ ജനതകൾ കാൺെക നിങ്ങളിൽ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും. 42 നിങ്ങള െട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാർക്കു
െകാടുക്കുെമന്ന് ഞാൻ ൈക ഉയർത്തി സത്യംെചയ്ത േദശമായ
യി്രസാേയൽേദശേത്തക്ക് നിങ്ങെള െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. 43അവിെടവച്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട വഴികള ം
നിങ്ങെളത്തെന്ന മലിനമാക്കിയ സകല്രകിയകള ം ഓർക്കും; നിങ്ങൾ
െചയ്ത സകലേദാഷവും നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങേളാടുതെന്ന
െവറുപ്പ േതാന്നും. 44 യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, നിങ്ങള െട േദാഷമായുള്ള
വഴികൾക്കു തക്കവണ്ണമല്ല, നിങ്ങള െട വഷളായുള്ള ്രപവൃത്തികൾക്കു
തക്കവണ്ണവുമല്ല, എെന്റ നാമംനിമിത്തം തെന്ന ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
്രപവർത്തിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 45 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 46 “മനുഷ്യപു്രതാ, നിെന്റ മുഖം െതേക്കാട്ട
തിരിച്ച് െതേക്കേദശത്തിെനതിരായി ്രപസംഗിച്ച,് െതേക്കദിക്കിെല
വന്രപേദശത്തിെനതിരായി ്രപവചിച്ച് െതക്കുള്ള വനേത്താടു പറേയണ്ടത:്
47യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുക; യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ നിെന്റ നടുവിൽ തീ വയ്ക്കും; അത് നിന്നിൽ
ഉള്ളസകലപച്ചവൃക്ഷെത്തയും ഉണങ്ങിയവൃക്ഷെത്തയും ദഹിപ്പിച്ച കളയും;
ജ്വലിക്കുന്ന ജ്വാല െകട്ട േപാകുകയില്ല; െതക്കുമുതൽ വടക്കുവെരയുള്ള
മുഖങ്ങെളല്ലാം അതിനാൽ കരിഞ്ഞുേപാകും. 48 ‘യേഹാവയായ ഞാൻ
അത് കത്തിച്ച ’എന്ന് സകലജനവും കാണും;അത് െകട്ട േപാകുകയുമില്ല”.
49 അേപ്പാൾ ഞാൻ: “അേയ്യാ, യേഹാവയായ കർത്താേവ, ‘ഇവൻ
ഉപമയല്ലേയാ സംസാരിക്കുന്നത’് എന്ന് അവർ എെന്നക്കുറിച്ച് പറയുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു.

21
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:

2 മനുഷ്യപു്രതാ, നിെന്റ മുഖം െയരൂശേലമിനു േനെര തിരിച്ച്
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു വിേരാധമായി ്രപസംഗിച്ച് യി്രസാേയൽേദശത്തിനു
വിേരാധമായി ്രപവചിച്ച് യി്രസാേയൽേദശേത്താടു പറേയണ്ടത:്
3 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
നിെന്റേനെര പുറെപ്പട്ട് എെന്റ വാൾ ഉറയിൽനിന്ന് ഊരി നീതിമാെനയും
ദുഷ്ടെനയും നിന്നിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയും. 4 ഞാൻ നീതിമാെനയും
ദുഷ്ടെനയും നിന്നിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയുവാൻ േപാകുന്നതുെകാണ്ട,്
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െതക്കുമുതൽ വടക്കുവെര സകലജഡത്തിനും വിേരാധമായി എെന്റ
വാൾ ഉറയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടും. 5 യേഹാവയായ ഞാൻ എെന്റ വാൾ
ഉറയിൽനിന്ന് ഊരിെയന്ന് സകലജഡവും അറിയും. 6 അത് ഇനി
മടങ്ങിേപ്പാരുകയില്ല. നീേയാ, മനുഷ്യപു്രതാ, തകർന്ന ഹൃദയേത്താെട
െനടുവീർപ്പിടുക;അവർ കാൺെക കഠിനമായി െനടുവീർപ്പിടുക. 7 ‘എന്തിന്
െനടുവീർപ്പിടുന്നു’ എന്ന് അവർ നിേന്നാട് േചാദിച്ചാൽ നീ ഉത്തരം
പറേയണ്ടത:് ‘ഒരു വർത്തമാനംനിമിത്തം തെന്ന; അത് സംഭവിക്കുേമ്പാൾ
സകലഹൃദയവും ഉരുകിേപ്പാകും, എല്ലാൈകകള ം കുഴഞ്ഞുേപാകും, ഏതു
മനസ്സ ം കലങ്ങിേപ്പാകും; എല്ലാമുഴങ്കാലും െവള്ളംേപാെല ഒഴുകിേപ്പാകും;
അത് വന്നുകഴിഞ്ഞു’ എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട”്.
8യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 9 “മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ ്രപവചിച്ച പറേയണ്ടത:് യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഒരു വാൾ,
ഒരു വാൾ; അത് മൂർച്ചകൂട്ടി മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക. 10 െകാല
നടത്തുവാൻ അതിന് മൂർച്ചകൂട്ടിയിരിക്കുന്നു; മിന്നുവാൻ തക്കവണ്ണം
അതിെന മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ നമുക്കു സേന്താഷിക്കാേമാ?
അത് എെന്റ മകെന്റ െചേങ്കാലിെനയും സകലവൃക്ഷെത്തയും നിന്ദിക്കുന്നു.
11 ഉപേയാഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ അത് മിനുക്കുവാൻ
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; െകാല്ല ന്നവെന്റ കയ്യിൽ െകാടുക്കുവാൻ ഈ വാൾ
മൂർച്ചകൂട്ടി മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു. 12 മനുഷ്യപു്രതാ, നിലവിളിച്ച മുറയിടുക!
വാള് എെന്റ ജനത്തിേന്മലും യി്രസാേയലിെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാരുെട േമലും
വരും; അവർ എെന്റ ജനേത്താടുകൂടി വാളിന് ഏല്പിക്കെപ്പട്ടവരാകുന്നു;
ആകയാൽ നീ തുടയിൽ അടിക്കുക. 13 അെതാരു പരീക്ഷയല്ലേയാ;
എന്നാൽ നിന്ദിക്കുന്ന െചേങ്കാൽ തെന്ന ഇല്ലാെത േപായാൽ എന്ത”് എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 14 “നീേയാ മനുഷ്യപു്രതാ,
്രപവചിച്ച് ൈകെകാട്ട ക; വാൾ, നിഹതന്മാരുെട വാൾതെന്ന, മൂന്നിരട്ടിയായി
ഭവിക്കെട്ട; നിഹതെന്റ വലിയ വാൾഅവെര ചുറ്റ ന്നു. 15അവരുെട ഹൃദയം
ഉരുകിേപ്പാേകണ്ടതിനും അവരിൽ പട്ട േപായവർ െപരുേകണ്ടതിനും ഞാൻ
വാളിെന്റ മുനെയ അവരുെട എല്ലാ വാതിലുകൾക്കും േനെര വച്ചിരിക്കുന്നു;
അേയ്യാ, അത് മിന്നൽേപാെലയിരിക്കുന്നു; അത് െകാലയ്ക്കായി
കൂർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 16 പുറേകാേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ നിെന്റ
വായ്ത്തല* തിരിയുന്നിടേത്തക്കു തെന്ന പുറെപ്പടുക. 17 ഞാനും
ൈകെകാട്ടി, എെന്റ േ്രകാധം ശമിപ്പിക്കും; യേഹാവയായ ഞാൻ അത്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു”.

18 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
19 മനുഷ്യപു്രതാ, ബാേബൽരാജാവിെന്റ വാൾ വേരണ്ടതിന് നീ രണ്ടു
വഴി നിയമിക്കുക; രണ്ടും ഒരു േദശത്തുനിന്ന് തെന്ന പുറെപ്പടണം;
ഒരു ചൂണ്ടുപലക ഉണ്ടാക്കി നഗരത്തിേലക്കുള്ള വഴിയുെട തലയ്ക്കൽ
നാട്ട ക. 20 അങ്ങെന വാൾ അേമ്മാന്യരുെട രബ്ബയിലും െയഹൂദയിൽ
ഉറപ്പ ള്ള െയരൂശേലമിലും വേരണ്ടതിന് നീ വഴി നിയമിക്കുക.
21 ബാേബൽരാജാവ് ഇരുവഴിത്തലയ്ക്കൽ, വഴിത്തിരിവിങ്കൽ തെന്ന,
്രപശ്നം േനാക്കുവാൻ നില്ക്കുന്നു; അവൻ തെന്റ അമ്പുകെള കുലുക്കി
കുലേദവന്മാേരാടു േചാദിക്കുകയും കരൾ േനാക്കുകയും െചയ്യന്നു.

* 21. 16 വായ്ത്തലമുഖം
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† 22 യ്രന്തമുട്ടികെള വയ്േക്കണ്ടതിനും വൻെകാലയ്ക്കായി വായ്
തുറന്ന് ആർപ്പ വിളിേക്കണ്ടതിനും വാതിലുകള െട േനെര യ്രന്തമുട്ടികൾ
വയ്േക്കണ്ടതിനും ഉപേരാധം ഏർെപ്പടുത്തി േകാട്ട പണിേയണ്ടതിനും
െയരൂശേലമിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപശ്നം അവെന്റ വലംൈകയിൽ
വന്നിരിക്കുന്നു. 23 എന്നാൽ അത് അവർക്ക് വ്യാജലക്ഷണമായി
േതാന്നുന്നു; അവർ ആണ ഇടുവിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ അവർ
പിടിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് അവൻഅകൃത്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു”. 24അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട
സകല്രപവൃത്തികളിലും നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ ഓർക്കത്തക്കവണ്ണം
നിങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങൾ െവളിെപ്പട്ട വരുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട അകൃത്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടും നിങ്ങെളയും
ഓർത്തിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടും നിങ്ങൾ പിടിക്കെപ്പടും. 25 നിഹതനും
ദുഷ്ടനുമായി യി്രസാേയലിെന്റ ്രപഭുവായുേള്ളാേവ, നിെന്റഅകൃത്യത്തിെന്റ
അന്ത്യനാൾ വന്നിരിക്കുന്നു”. 26 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ തലപ്പാവ് നീക്കി കിരീടം എടുത്തുകളയും; അത്
അങ്ങെനഇരിക്കുകയില്ല;ഞാൻതാണതിെനഉയർത്തുകയുംഉയർന്നതിെന
താഴ്ത്തുകയും െചയ്യ ം. 27 ഞാൻ അതിന് ഉന്മൂലനാശം, ഉന്മൂലനാശം,
ഉന്മൂലനാശം വരുത്തും; അതിന് അവകാശമുള്ളവൻ വരുേവാളം അത്
ഇല്ലാെതയിരിക്കും;അവന്ഞാൻഅത് െകാടുക്കും”.

28 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ്രപവചിച്ച പറേയണ്ടത:് അേമ്മാന്യെരക്കുറിച്ച ം
അവരുെട നിന്ദെയക്കുറിച്ച ം യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 29 “അകൃത്യത്തിെന്റ അവസാനനാൾ വരുേമ്പാൾ,
ദുഷ്ടന്മാരായ നിഹതന്മാരുെട കഴുത്തിൽ െവേക്കണ്ടതിന് അവർ
നിനക്ക് വ്യാജം ദർശിക്കുന്ന േനരത്തും, നിനക്ക് കപടലക്ഷണം പറയുന്ന
േനരത്തും ഒരു വാൾ, ഒരു വാൾ ഊരിയിരിക്കുന്നു; അത് മിന്നൽേപാെല
മിേന്നണ്ടതിനും തിന്നുകളേയണ്ടതിനും െകാലയ്ക്കായി മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു
എന്ന് പറയുക. 30അത് ഉറയിൽഇടുക; നീസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടസ്ഥലത്ത,്നിെന്റ
ജന്മേദശത്തുതെന്നഞാൻനിെന്നന്യായംവിധിക്കും, 31ഞാൻഎെന്റേ്രകാധം
നിെന്റേമൽ പകർന്ന് എെന്റ േകാപാഗ്നി നിെന്റേമൽ ഊതി, മൃഗ്രപായരും
നശിപ്പിക്കുവാൻസമർത്ഥന്മാരുമായ മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ നിെന്നഏല്പിക്കും.
32 നീ തീയ്ക്കിരയായ്തീരും; നിെന്റ രക്തം നിെന്റ േദശത്തിെന്റ നടുവിൽ
ഇരിക്കും; നിെന്ന ഇനി ആരും ഓർക്കുകയില്ല; യേഹാവയായ ഞാൻ അത്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു”.

22
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ന്യായംവിധിക്കുേമാ? രക്തപാതകമുള്ള പട്ടണെത്ത
നീ ന്യായംവിധിക്കുേമാ? എന്നാൽ നീ അതിെന്റ സകലേമ്ലച്ഛതകള ം
അതിേനാട് അറിയിച്ച പറേയണ്ടത:് 3 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിെന്റ കാലം വരുവാൻ തക്കവണ്ണം
നിെന്റ നടുവിൽ രക്തം െചാരിഞ്ഞ് നിെന്നത്തെന്ന മലിനമാേക്കണ്ടതിന്

† 21. 21 കുലേദവന്മാേരാടു േചാദിക്കുകയും കരൾ േനാക്കുകയും െചയ്യന്നു. ്രപശ്നം
േനാക്കുവാനുള്ള മൂന്നുപാധികൾ 1 യരുശേലമിനും രബ്ബക്കും േവണ്ടി അവൻ ഓേരാ അമ്പ്
കാണിക്കുന്നു 2 അവൻ തെന്റ കുലേദവന്മാേരാടു േചാദിക്കുന്നു 3 െകാല്ലെപ്പട്ട ചില മൃഗങ്ങള െട
കരളിേലക്ക്അവൻ േനാക്കുന്നു
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വി്രഗഹങ്ങെള ഉണ്ടാക്കുന്ന നഗരേമ! 4 നീ െചാരിഞ്ഞ രക്തത്താൽ
നീ കുറ്റക്കാരിയായിത്തീർന്നു; നീ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വി്രഗഹങ്ങളാൽ
നീ നിെന്നത്തെന്ന മലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു; നിെന്റ നാള കെള നീ
സമീപിക്കുമാറാക്കി; നിെന്റ ആണ്ടുകൾ നിനക്ക് വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്ന ജനതകൾക്കു നിന്ദയും സകലേദശങ്ങൾക്കും
പരിഹാസവിഷയവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 5 നിനക്ക് സമീപസ്ഥന്മാരും
ദൂരസ്ഥന്മാരും ആയിരിക്കുന്നവർ ദുഷ്കീർത്തിയും േക്ഷാഭവും ഉള്ള
നിെന്ന പരിഹസിക്കും. 6 യി്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാർ ഓേരാരുത്തനും
അവനാൽ കഴിയുന്നിടേത്താളം രക്തം െചാരിയുവാനേ്രത നിന്നിൽ
വസിക്കുന്നത.് 7 നിെന്റ നടുവിൽ അവർ അപ്പെനയും അമ്മെയയും
പുച്ഛിക്കുന്നു; നിെന്റ മേദ്ധ്യ അവർ പരേദശിെയ പീഡിപ്പിക്കുന്നു;
നിന്നിൽവച്ച് അവർ അനാഥെനയും വിധവെയയും ഉപ്രദവിക്കുന്നു.
8 എെന്റ വിശുദ്ധവസ്തുക്കെള നീ ധിക്കരിച്ച് എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള
അശുദ്ധമാക്കുന്നു. 9 രക്തം െചാരിേയണ്ടതിന് ഏഷണി പറയുന്നവർ
നിന്നിൽ ഉണ്ട്; പൂജാഗിരികളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ നിന്നിൽ
ഉണ്ട്; നിെന്റ മേദ്ധ്യ അവർ ദുഷ്കർമ്മം ്രപവർത്തിക്കുന്നു. 10 നിന്നിൽ
അവർ അപ്പെന്റ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുന്നു; നിന്നിൽവച്ച് അവർ
ഋതുമാലിന്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെള വഷളാക്കുന്നു. 11 ഒരുത്തൻ തെന്റ
കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യയുമായി േമ്ലച്ഛത ്രപവർത്തിക്കുന്നു; മെറ്റാരുത്തൻ
തെന്റ മരുമകെള ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിച്ച് മലിനയാക്കുന്നു; േവെറാരുത്തൻ
നിന്നിൽവച്ച് തെന്റ അപ്പെന്റ മകളായ സേഹാദരിെയ വഷളാക്കുന്നു.
12 രക്തം െചാരിേയണ്ടതിന് അവർ നിന്നിൽ ൈകക്കൂലി വാങ്ങുന്നു;
പലിശയും ലാഭവും വാങ്ങി നീ കൂട്ട കാെര െഞരുക്കി സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കി
എെന്ന മറന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 13 “നീ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ലാഭെത്തയും നിെന്റ നടുവിലുണ്ടായ
രക്തപാതകെത്തയുംകുറിച്ച്ഞാൻൈകെകാട്ട ം: 14ഞാൻനിേന്നാട് കാര്യം
തീർക്കുന്ന നാളിൽ നീ ൈധര്യേത്താെട നില് ക്കുേമാ? നിെന്റ ൈകകൾ
ബലെപ്പട്ടിരിക്കുേമാ?” യേഹാവയായഞാൻഅത്അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു;
“ഞാൻനിവർത്തിക്കുകയും െചയ്യ ം. 15ഞാൻനിെന്നജനതകള െടഇടയിൽ
ചിന്നിച്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ ചിതറിച്ച് നിെന്റ മലിനത നിന്നിൽനിന്നു നീക്കും.
16 ജനതകൾ കാൺെക നീ നിന്നിൽത്തെന്ന മലിനയായിത്തീരും; ഞാൻ
യേഹാവഎന്ന് നീഅറിയും”.

17 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:
18മനുഷ്യപു്രതാ,യി്രസാേയൽഗൃഹംഎനിക്ക്േലാഹമാലിന്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
അവെരല്ലാവരും ഉലയുെട നടുവിൽ താ്രമവും െവളത്തീയവും ഇരിമ്പും
കറുത്തീയവും തെന്ന;അവർ െവള്ളിയുെട മാലിന്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;”
19 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾ എല്ലാവരും േലാഹമാലിന്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുകെകാണ്ട് ഞാൻ
നിങ്ങെള െയരൂശേലമിെന്റ നടുവിൽ കൂട്ട ം. 20 െവള്ളിയും താ്രമവും
ഇരിമ്പും കറുത്തീയവും െവളത്തീയവും ഉലയുെട നടുവിൽ ഇട്ട് ഊതി
ഉരുക്കുന്നതുേപാെല, ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തിലും എെന്റ േ്രകാധത്തിലും
നിങ്ങെളയും കൂട്ടിയുരുക്കും. 21ഞാൻ നിങ്ങെള കൂട്ടി എെന്റ േ്രകാധാഗ്നിെയ
നിങ്ങള െടേമൽ ഊതും; അങ്ങെന നിങ്ങൾ അതിെന്റ നടുവിൽ
ഉരുകിേപ്പാകും. 22 ഉലയുെട നടുവിൽ െവള്ളി ഉരുകിേപ്പാകുന്നതു േപാെല,
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നിങ്ങൾ അതിെന്റ നടുവിൽ ഉരുകിേപ്പാകും; യേഹാവയായ ഞാൻ എെന്റ
േ്രകാധം നിങ്ങള െടേമൽപകർന്നിരിക്കുന്നുഎന്ന് നിങ്ങൾഅറിയും”.

23 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
24 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ അതിേനാട് പറേയണ്ടത:് േ്രകാധദിവസത്തിൽ നീ
ശുദ്ധിയില്ലാത്തതും മഴയില്ലാത്തതുമായ േദശമായിരിക്കും. 25 അതിെന്റ
നടുവിൽ അതിെല ്രപവാചകന്മാരുെട ഒരു കൂട്ട െകട്ട ണ്ട്; അലറി ഇര
കടിച്ച കീറുന്ന ഒരു സിംഹംേപാെല അവർ മനുഷ്യെര വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു;
നിേക്ഷപങ്ങള ം വിലേയറിയ വസ്തുക്കള ം അപഹരിച്ച െകാണ്ട്
അവർ അതിെന്റ നടുവിൽ വിധവമാെര വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 26 അതിെല
പുേരാഹിതന്മാർ എെന്റ ന്യായ്രപമാണേത്താടു േ്രദാഹം െചയ്തു; എെന്റ
വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ അശുദ്ധമാക്കുന്നു; അവർ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും
തമ്മിൽ േവർതിരിക്കുന്നില്ല; മലിനവും നിർമ്മലവും തമ്മിലുള്ള േഭദം
കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നതുമില്ല; ഞാൻഅവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ അശുദ്ധനായി
ഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള േനാക്കാെത കണ്ണ്
മറച്ച കളയുന്നു. 27അതിെന്റനടുവിെല ്രപഭുക്കന്മാർലാഭംഉണ്ടാേക്കണ്ടതിന്
ഇര കടിച്ച കീറുന്ന െചന്നായ്ക്കെളേപ്പാെല രക്തം െചാരിയുവാനും
മനുഷ്യെര നശിപ്പിക്കുവാനും േനാക്കുന്നു. 28 അതിെല ്രപവാചകന്മാർ
വ്യാജം ദർശിച്ച ം കള്ള്രപശ്നം പറഞ്ഞും യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യാതിരിെക്ക,
‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു’ എന്ന്
പറഞ്ഞുംെകാണ്ട് അവർക്കുേവണ്ടി െവള്ള പൂശുന്നു. 29 േദശത്തിെല ജനം
പീഢനം െചയ്യ കയും പിടിച്ച പറിക്കുകയും എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും
ഉപ്രദവിക്കുകയും പരേദശിെയ അന്യായമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
30 ഞാൻ േദശെത്ത നശിപ്പിക്കാത്തവിധം അതിന് മതിൽ െകട്ടി എെന്റ
മുമ്പാെക ഇടിവിൽ നില്േക്കണ്ടതിന് ഒരു പുരുഷെന ഞാൻ അവരുെട
ഇടയിൽ അേന്വഷിച്ച ; ആെരയും കണ്ടില്ലതാനും. 31ആകയാൽ ഞാൻ
എെന്റ േ്രകാധം അവരുെട േമൽ പകർന്ന് എെന്റ േകാപാഗ്നിെകാണ്ട്
അവെര നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;അവരുെട നടപ്പിനു തക്കവിധംഞാൻ
അവർക്ക്പകരം െകാടുത്തിരിക്കുന്നു”എന്നുയേഹാവയായകർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.്

23
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഒരമ്മയുെട മക്കളായ രണ്ടു സ്്രതീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
3അവർഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച്പരസംഗംെചയ്തു;യൗവനത്തിൽതെന്നഅവർ
പരസംഗം െചയ്തു; അവിെടവച്ച് അവരുെട സ്തനങ്ങൾ തഴുകെപ്പട്ട ;
അവരുെട മാറിടം തേലാടെപ്പട്ട . 4 അവരിൽ മൂത്തവൾക്ക് ഒെഹാലാ
എന്നും ഇളയവൾക്ക് ഒെഹാലീബാ എന്നും േപരായിരുന്നു; അവർ
എനിക്കുള്ളവരായിരുന്നു; പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ്രപസവിച്ച ;
അവരുെട േപര് ഒെഹാലാ എന്നത് ശമര്യയും ഒെഹാലീബാ എന്നത്
െയരൂശേലമും ആകുന്നു. 5 എന്നാൽ ഒെഹാലാ എെന്ന വിട്ട് പരസംഗം
െചയ്തു; 6അവൾ തെന്റ സമീപസ്ഥരായ അശ്ശ ര്യജാരന്മാെര േമാഹിച്ച ;
അവർ ധൂ്രമവസ്്രതം ധരിച്ച േദശാധിപതികള ം സ്ഥാനാപതികള ം
േകാമളയുവാക്കള ം കുതിരപ്പ റത്തു കയറി ഓടിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു.
7 അശ്ശ ര്യേ്രശഷ്ഠന്മാരായവരുമായി അവൾ േവശ്യാവൃത്തിയിൽ
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കഴിഞ്ഞുകൂടി; താൻ േമാഹിച്ച എല്ലാവരുെടയും സകലവി്രഗഹങ്ങളാലും
അവൾ തെന്നത്തെന്ന മലിനയാക്കി. 8ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
തെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയും അവൾ ഉേപക്ഷിച്ചില്ല; അവർ അവള െട
യൗവനത്തിൽ അവേളാടുകൂടി ശയിച്ച,് അവള െട മാറിടം തേലാടി,
തങ്ങള െട പരസംഗത്തിന് അവെള ഉപകരണമാക്കി. 9 അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ അവെള അവള െട ജാരന്മാരുെട കയ്യിൽ, അവൾ േമാഹിച്ചിരുന്ന
അശ്ശ ര്യരുെട കയ്യിൽ തെന്ന, ഏല്പിച്ച . 10 അവർ അവള െട നഗ്നത
അനാവരണം െചയ്തു; അവള െട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
പിടിക്കുകയും അവെള വാൾെകാണ്ട് െകാല്ല കയും െചയ്തു; അവർ
അവള െടേമൽ വിധി നടത്തിയതുെകാണ്ട് അവൾ സ്്രതീകള െട ഇടയിൽ
ഒരു നിന്ദാപാ്രതമായിത്തീർന്നു. 11 എന്നാൽ അവള െട സേഹാദരിയായ
ഒെഹാലീബാ ഇതു കണ്ടു എങ്കിലും, തെന്റ കാമവികാരത്തിൽ
അവെളക്കാള ം, തെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയിൽ സേഹാദരിയുെട
േവശ്യവൃത്തിെയക്കാള ം അധികം വഷളത്തം ്രപവർത്തിച്ച . 12 േമാടിയായി
ഉടുത്തുചമഞ്ഞ േദശാധിപതികള ം സ്ഥാനാപതികള ം കുതിരപ്പ റത്തു
കയറി ഓടിക്കുന്നവരും േകാമളയുവാക്കന്മാരുമായ, സമീപസ്ഥരായ എല്ലാ
അശ്ശ ര്യെരയും അവൾ േമാഹിച്ച , 13അവള ം തെന്നത്തെന്ന മലിനയാക്കി
എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു; ഇരുവരും ഒേര വഴിയിൽ തെന്ന നടന്നു. 14അവൾ
പിെന്നയും പരസംഗം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു; ചുവപ്പ ചായംെകാണ്ട്
എഴുതിയ കല്ദയരുെട ചി്രതങ്ങൾ, 15 കല്ദയേദശം ജന്മഭൂമിയായുള്ള
ബാേബല ്ക്കാരുെട രൂപത്തിൽ അരയ്ക്ക് കച്ചെകട്ടി, തലയിൽ തലപ്പാവു
ചുറ്റി, ്രപഭുക്കന്മാെരേപ്പാെല കാണെപ്പട്ട പുരുഷന്മാരുെട ചി്രതങ്ങെള
തെന്ന ചുവരിേന്മൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടു. 16 കണ്ട ഉടെന
അവൾ അവെര േമാഹിച്ച്, കല്ദയേദശേത്തക്ക് അവരുെട അടുക്കൽ
ദൂതന്മാെര അയച്ച . 17അങ്ങെന ബാേബല് ക്കാർ േ്രപമശയനത്തിനായി
അവള െട അടുക്കൽവന്ന് പരസംഗംെകാണ്ട് അവെള മലിനയാക്കി;
അവൾ അവരാൽ മലിനയായിത്തീർന്നു; പിെന്ന അവൾക്ക് അവേരാട്
െവറുപ്പ േതാന്നി. 18ഇങ്ങെനഅവൾതെന്റപരസംഗം െവളിെപ്പടുത്തിതെന്റ
നഗ്നത അനാവരണം െചയ്തേപ്പാൾ, എനിക്ക് അവള െട സേഹാദരിേയാട്
െവറുപ്പ േതാന്നിയതുേപാെല അവേളാടും െവറുപ്പ േതാന്നി. 19 എന്നിട്ട ം
അവൾ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് പരസംഗം െചയ്ത തെന്റ യൗവനകാലം
ഓർത്ത് പരസംഗം വർദ്ധിപ്പിച്ച . 20 കഴുതകള െട ലിംഗംേപാെല ലിംഗവും
കുതിരകള െട ബീജ്രസവണംേപാെല ബീജ്രസവണവും ഉള്ള ജാരന്മാെര
അവൾ േമാഹിച്ച . 21 ഇങ്ങെന നിെന്റ യൗവനസ്തനങ്ങൾ നിമിത്തം
ഈജിപ്റ്റ കാർ നിെന്റ സ്തനാ്രഗങ്ങൾ തേലാടിയ നിെന്റ യൗവനത്തിെല
ദുഷ്കർമ്മം നീ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. 22 അതുെകാണ്ട് ഒെഹാലീബേയ,
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ബാേബല ്ക്കാർ,
കല്ദയർ, െപേക്കാദ്യർ, േശാവ്യർ, 23 േകാവ്യർ,അശ്ശ ര്യർ എന്നിങ്ങെനയുള്ള
േകാമളയുവാക്കള ം േദശാധിപതികള ം സ്ഥാനാപതികള ം ്രപഭുക്കന്മാരും
കീർത്തിേകട്ടവരും കുതിരപ്പ റത്തു കയറി ഓടിക്കുന്നവരുമായി, നിനക്ക്
െവറുപ്പ േതാന്നിയിരിക്കുന്നനിെന്റജാരന്മാെരഞാൻനിനക്ക് വിേരാധമായി
ഉണർത്തി എല്ലാവശത്തുനിന്നും നിെന്റേനെര വരുത്തും. 24 അവർ
അനവധി രഥങ്ങള ം വാഹനങ്ങള ം ഒരു ജനസമൂഹവുമായി നിെന്റേനെര
വരും; അവർ പരിചയും പലകയും പിടിച്ച് ശിരസ്്രതം ധരിച്ച് നിെന്ന വന്നു
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വളയും; ഞാൻ ന്യായവിധി അവെര ഭരേമല്പിക്കും; അവർ അവരുെട
ന്യായങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിെന്ന ന്യായംവിധിക്കും. 25 ഞാൻ എെന്റ
തീക്ഷ്ണത നിെന്റേനെര ്രപേയാഗിക്കും; അവർ േ്രകാധേത്താെട നിേന്നാട്
െപരുമാറും; അവർ നിെന്റ മൂക്കും െചവിയും െചത്തിക്കളയും; നിനക്ക്
േശഷിക്കുന്നവർ വാൾെകാണ്ടു വീഴും; അവർ നിെന്റ പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും; നിനക്ക് േശഷിക്കുന്നവർ തീയാൽ
ദഹിപ്പിക്കെപ്പടും. 26 അവർ നിെന്റ വസ്്രതം ഉരിഞ്ഞ് ആഭരണങ്ങൾ
എടുത്തുകളയും. 27ഇങ്ങെനഞാൻ നിെന്റ ദുർന്നടപ്പ ം,ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയും നിർത്തലാക്കും; നീ ഇനി
തലെപാക്കി അവെര േനാക്കുകയില്ല; ഈജിപ്റ്റിെന ഓർക്കുകയുമില്ല”.
28 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ നിെന്ന
നീ പകയ്ക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽ, നിനക്ക് െവറുപ്പ േതാന്നുന്നവരുെട
കയ്യിൽ തെന്ന, ഏല്പിക്കും. 29 അവർ പകേയാെട നിേന്നാട് െപരുമാറി,
നിെന്റ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും എടുത്ത,് നിെന്ന നഗ്നയും അനാവൃതയും
ആക്കിവിടും; അങ്ങെന നിെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയുെട നഗ്നതയും നിെന്റ
ദുർന്നടപ്പ ം പരസംഗങ്ങള ം െവളിെപ്പട്ട വരും. 30 നീ ജനതകേളാടു േചർന്ന്
പരസംഗം െചയ്തതുെകാണ്ടും അവരുെട വി്രഗഹങ്ങളാൽ നിെന്നത്തെന്ന
മലിനയാക്കിയതുെകാണ്ടും ഇത് നിനക്ക് ഭവിക്കും. 31 നീ സേഹാദരിയുെട
വഴിയിൽ നടന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവള െട പാനപാ്രതം നിെന്റ കയ്യിൽ
തരും”. 32 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ
സേഹാദരിയുെട ആഴവും വിസ്താരവും ഉള്ള പാനപാ്രതത്തിൽനിന്നു
കുടിച്ച് നിന്ദയ്ക്കും പരിഹാസത്തിനും വിഷയമായിത്തീരും; അതിൽ
വളെര െകാള്ള മേല്ലാ. 33 ഭീതിയും ശൂന്യതയുമുള്ള പാനപാ്രതമായി,
നിെന്റ സേഹാദരി ശമര്യയുെട പാനപാ്രതമായ ലഹരിയും ദുഃഖവുംെകാണ്ട്
നീ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 34 നീ അത് കുടിച്ച വറ്റിച്ച് ഉടച്ച് കഷണങ്ങെള
നക്കി നിെന്റ സ്തനങ്ങെള കീറിക്കളയും; ഞാൻ അത് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 35 ആകയാൽ
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ എെന്ന
മറന്ന് എെന്ന നിെന്റ പിമ്പിൽ എറിഞ്ഞുകളയുകെകാണ്ട് നീ നിെന്റ
ദുർന്നടപ്പ ം പരസംഗവും വഹിക്കുക”. 36 പിെന്നയും യേഹാവ എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഒെഹാലെയയും ഒെഹാലീബെയയും
ന്യായംവിധിക്കുേമാ? എന്നാൽ അവരുെട േമ്ലച്ഛതകൾ അവേരാട്
അറിയിക്കുക. 37അവർവ്യഭിചാരം െചയ്തു;അവരുെടകയ്യിൽ രക്തം ഉണ്ട്;
അവരുെട വി്രഗഹങ്ങേളാട് അവർ വ്യഭിചാരം െചയ്തു; അവർ എനിക്ക്
്രപസവിച്ച മക്കെള അവയ്ക്കു േഭാജനമായി അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിച്ച .
38ഒന്നുകൂെടഅവർഎേന്നാട് െചയ്തിരിക്കുന്നു:അന്ന്തെന്നഅവർഎെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത മലിനമാക്കി, എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള അശുദ്ധമാക്കി.
39 അവർ അവരുെട മക്കെള വി്രഗഹങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി െകാന്ന േശഷം
അന്നുതെന്ന അവർ എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത അശുദ്ധമാേക്കണ്ടതിന്
അതിേലക്ക് വന്നു; ഇങ്ങെനയാകുന്നു അവർ എെന്റ ആലയത്തിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ െചയ്തത.് 40ഇതുകൂടാെത, ദൂരത്തുനിന്ന് വന്ന പുരുഷന്മാർക്ക്
അവർ ആളയച്ച;് ഒരു ദൂതൻ അവരുെട അടുക്കൽ െചന്നയുടൻ അവർ
വന്നു; അവർക്ക് േവണ്ടി നീ കുളിച്ച്, കണ്ണിൽ മഷി എഴുതി, ആഭരണം
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അണിഞ്ഞ,് 41 ഭംഗിയുള്ള ഒരു കട്ടിലിേന്മൽ ഇരുന്നു, അതിെന്റ മുമ്പിൽ
ഒരു േമശ ഒരുക്കി, അതിേന്മൽ എെന്റ കുന്തുരുക്കവും എണ്ണയും വച്ച .
42 നിർഭയമായിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷാരത്തിെന്റ േഘാഷം അവേളാടുകൂടി
ഉണ്ടായിരുന്നു; ജനസമൂഹത്തിെല പുരുഷന്മാരുെട അടുക്കൽ അവർ
ആളയച്ച,് മരുഭൂമിയിൽനിന്നു മദ്യപന്മാെര വരുത്തി; അവർ അവരുെട
ൈകകളിൽ വളയിടുകയും തലയിൽ ഭംഗിയുള്ള കിരീടങ്ങൾ വയ്ക്കുകയും
െചയ്തു”. 43 അേപ്പാൾ വ്യഭിചാരവൃത്തിെകാണ്ട് വൃദ്ധയായവെളക്കുറിച്ച്
ഞാൻ: “ഇേപ്പാൾ അവർ അവേളാടും അവൾ അവേരാടും പരസംഗം
െചയ്യ േമാ?” എന്ന് പറഞ്ഞു. 44 അങ്ങെന േവശ്യയുെട അടുക്കൽ
െചല്ല ന്നതുേപാെല അവർ അവള െട അടുക്കൽ െചന്നു; അെത അവർ
കാമുകികളായ ഒെഹാലയുെട അടുക്കലും ഒെഹാലീബയുെട അടുക്കലും
െചന്നു. 45എന്നാൽ നീതിമാന്മാരായ പുരുഷന്മാർ, വ്യഭിചാരിണികൾക്കും
രക്തപാതകികൾക്കും തക്ക ന്യായ്രപകാരം അവെര ന്യായംവിധിക്കും;
അവർ വ്യഭിചാരിണികളല്ലേയാ; അവരുെട കയ്യിൽ രക്തവും ഉണ്ട്.
46യേഹാവയായകർത്താവ് ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻഅവരുെട
േനെര ഒരു സഭ കൂട്ടി അവെര പരി്രഭമത്തിനും കവർച്ചയ്ക്കും ഏല്പിക്കും.
47ആ സഭ അവെര കെല്ലറിഞ്ഞ് വാൾെകാണ്ടു െവട്ടിക്കളയും; അവരുെട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും അവർ െകാന്ന് അവരുെട വീടുകൾ തീവച്ച്
ചുട്ട കളയും. 48ഇങ്ങെനനിങ്ങള െട ദുർന്നടപ്പ േപാെല െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ
സകലസ്്രതീകള ംഒരുപാഠംപഠിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻദുർന്നടപ്പ് േദശത്തുനിന്ന്
നീക്കിക്കളയും. 49അങ്ങെന അവർ നിങ്ങള െട ദുർന്നടപ്പിനു തക്കവണ്ണം
നിങ്ങൾക്ക് പകരം െചയ്യ ം; നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങള െട പാപങ്ങെള
ചുമേക്കണ്ടിവരും; ഞാൻ യേഹാവയായ കർത്താവ് എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും”.
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1ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ ഒമ്പതാം ആണ്ട് പത്താം മാസം, പത്താം
തീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:
2 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഈതീയതി ഇന്നെത്ത തീയതി തെന്ന, എഴുതിവയ്ക്കുക;
ഇന്നുതെന്ന ബാേബൽരാജാവ് െയരൂശേലമിെന ആ്രകമിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 നീ
മത്സരഗൃഹേത്താട് ഒരു ഉപമ ്രപസ്താവിച്ച പറേയണ്ടത:് ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നീ ഒരു കുട്ടകം അടുപ്പത്തു വച്ച്
അതിൽ െവള്ളം ഒഴിക്കുക. 4 മാംസക്കഷണങ്ങൾ, തുട, ൈകക്കുറക്
മുതലായനല്ലകഷണങ്ങെളല്ലാംതെന്നഎടുത്ത്അതിൽഇടുക; ഉത്തമമായ
അസ്ഥിക്കഷണങ്ങൾെകാണ്ട് അത് നിറയ്ക്കുക. 5ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽനിന്ന്
വിേശഷമായതിെന പിടിച്ച െകാണ്ടുവന്ന്, അതിെന്റ കീഴിൽ വിറകടുക്കി
അതിെന നല്ലവണ്ണം പുഴുങ്ങുക; അതിെന്റ അസ്ഥികൾ അതിനകത്ത്
കിടന്ന് േവകെട്ട”. 6അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അകത്ത് ക്ലാവുള്ളതും ക്ലാവു വിട്ട േപാകാത്തതുമായ
കുട്ടകത്തിന്, രക്തപാതകമുള്ള നഗരത്തിനു തെന്ന, അേയ്യാ കഷ്ടം!
അതിെന കഷണംകഷണമായി പുറെത്തടുക്കുക; ചീട്ട് അതിേന്മൽ
വീണിട്ടില്ല. 7അവൾ െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്തം അവള െട മദ്ധ്യത്തിൽ
ഉണ്ട്; അവൾ അത് െവറും പാറേമലാകുന്നു െചാരിഞ്ഞത്; മണ്ണ െകാണ്ടു
മൂടത്തക്കവിധംഅവൾഅത്നിലത്ത്ഒഴിച്ചില്ല. 8േ്രകാധംവരുേത്തണ്ടതിനും
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്രപതികാരം െചേയ്യണ്ടതിനും ഞാൻ, അവൾ െചാരിഞ്ഞ രക്തം
മൂടിേപ്പാകാതവണ്ണംഅതിെനെവറും പാറേമൽതെന്നനിർത്തിയിരിക്കുന്നു”.
9 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“രക്തപാതകങ്ങള െട നഗരത്തിന് അേയ്യാ കഷ്ടം! ഞാൻ വിറകുകൂമ്പാരം
വലുതാക്കും. 10 വിറകു കൂട്ട ക; തീ കത്തിക്കുക; മാംസം േവകെട്ട; ചാറു
കുറുകെട്ട; അസ്ഥികൾ െവന്തുേപാകെട്ട. 11 അതിെന്റ താ്രമം കാഞ്ഞു
െവന്തുേപാേകണ്ടതിനും, അതിെന്റ കറ അതിൽ ഉരുകി അതിെന്റ ക്ലാവു
ഇല്ലാെതയാേകണ്ടതിനും അതിെല വസ്തുക്കൾ നീക്കം െചയ്ത്, അത്
കനലിേന്മൽ െവക്കുക. 12 അവൾ അദ്ധ്വാനംെകാണ്ടു തളർന്നുേപായി;
അവള െട കനത്ത ക്ലാവ് അവെള വിട്ട േപാകുന്നില്ല. അവള െട ക്ലാവ്
തീയിലും വിട്ട േപാകുന്നില്ല. 13 നിെന്റ മലിനമായ ദുർന്നടപ്പ നിമിത്തം
ഞാൻ നിെന്ന ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട ം നീ ശുദ്ധമാകാത്തതിനാൽ, ഞാൻ
എെന്റ േ്രകാധം നിെന്റേമൽ തീർക്കുേവാളം ഇനി നിെന്റ മലിനത
നീങ്ങി നീ ശുദ്ധയായിത്തീരുകയില്ല. 14 യേഹാവയായ ഞാൻ അത്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു; അത് സംഭവിക്കും; ഞാൻ അത് അനുഷ്ഠിക്കും;
ഞാൻ പിന്മാറുകയില്ല, ആദരിക്കുകയില്ല, സഹതപിക്കുകയുമില്ല, നിെന്റ
നടപ്പിനും ്രകിയകൾക്കും തക്കവിധം അവർ നിെന്ന ന്യായംവിധിക്കും” എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

15 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
16 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ നിെന്റ കണ്ണിെന്റ ആനന്ദമായവെള ഒറ്റ
അടിയാൽ തെന്ന നിന്നിൽനിന്ന് എടുത്തുകളയും; നീ വിലപിക്കുകേയാ
കരയുകേയാ കണ്ണ നീർ വാർക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് 17 നീ മൗനമായി
െനടുവീർപ്പിട്ട െകാള്ള ക; മരിച്ചവൾക്കുേവണ്ടി വിലാപം കഴിക്കരുത;്
തലയ്ക്കു തലപ്പാവു െകട്ടി കാലിന് െചരിപ്പിടുക;അധരം മൂടരുത;് മറ്റള്ളവർ
െകാടുത്തയയ്ക്കുന്ന അപ്പം തിന്നുകയും അരുത”്. 18അങ്ങെന ഞാൻ
രാവിെല ജനേത്താടു സംസാരിച്ച ; ൈവകുേന്നരത്ത് എെന്റ ഭാര്യ മരിച്ച ;
എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ പിെറ്റ ദിവസം രാവിെല െചയ്തു.
19 അേപ്പാൾ ജനം എേന്നാട:് “നീ ഈ െചയ്യന്നതിെന്റ അർത്ഥം എന്ത?്
ഞങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുതരുകയില്ലേയാ” എന്ന് േചാദിച്ച . 20അതിന് ഞാൻ
അവേരാട് ഉത്തരംപറഞ്ഞത്: “യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട്എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 21നീ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട് പറേയണ്ടത:് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ ഗർവ്വേത്താെട
അഭിമാനിക്കുന്നതും നിങ്ങള െട കണ്ണിെന്റ ആനന്ദവും നിങ്ങള െട
ഹൃദയത്തിെന്റ വാഞ്ഛയും ആയിരിക്കുന്ന എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത
ഞാൻ അശുദ്ധമാക്കും; നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ട േപാകുന്ന നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും വാൾെകാണ്ടു വീഴും. 22ഞാൻ െചയ്തതുേപാെല നിങ്ങള ം
അന്ന്െചയ്യ ം;നിങ്ങൾഅധരംമൂടാെതയുംമറ്റ ള്ളവർെകാടുത്തയയ്ക്കുന്ന
അപ്പം തിന്നാെതയും ഇരിക്കും. 23 നിങ്ങള െട തലപ്പാവു തലയിലും െചരിപ്പ്
കാലിലും ഇരിക്കും; നിങ്ങൾ വിലപിക്കുകേയാ കരയുകേയാ െചയ്യാെത
നിങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങളിൽ തെന്ന ക്ഷയിച്ച,് തമ്മിൽതമ്മിൽ േനാക്കി
ഞരങ്ങും. 24ഇങ്ങെന െയെഹസ്േകൽനിങ്ങൾക്ക് ഒരടയാളംആയിരിക്കും;
അവൻെചയ്തതുേപാെലഎല്ലാംനിങ്ങള ംെചയ്യ ം;അത്സംഭവിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻയേഹാവയായകർത്താവ്എന്നു നിങ്ങൾഅറിയും”.

25 “മനുഷ്യപു്രതാ, അവരുെട ശരണവും അവരുെട മഹത്ത്വമുള്ള
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സേന്താഷവും അവരുെട കണ്ണിെന്റ ആനന്ദവും അവരുെട
ഹൃദയവാഞ്ഛയും ആയിരിക്കുന്നതിെനയും അവരുെട പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ഞാൻ അവരിൽനിന്ന് എടുത്തുകളയുന്ന നാളിൽ, 26ആ
നാളിൽ തെന്ന, രക്ഷെപട്ട േപാകുന്ന ഒരുത്തൻ നിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
വസ്തുത നിെന്ന പറഞ്ഞു േകൾപ്പിക്കും; 27 രക്ഷെപട്ട േപാകുന്നവേനാടു
സംസാരിക്കുവാൻഅന്ന്നിെന്റവായ്തുറക്കും;നീഇനിമൗനമായിരിക്കാെത
സംസാരിക്കും; അങ്ങെന നീ അവർക്ക് ഒരു അടയാളമായിരിക്കും; ഞാൻ
യേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും”.

25
1 “യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:

2 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ അേമ്മാന്യരുെട േനെര മുഖംതിരിച്ച് അവെരക്കുറിച്ച
്രപവചിച്ച് അവേരാടു പറേയണ്ടത:് 3 “യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
വചനം േകൾക്കുവിൻ; യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരം അശുദ്ധമായിത്തീർന്നേപ്പാൾ നീ
അതിെനയും, യി്രസാേയൽേദശം ശൂന്യമായിത്തീർന്നേപ്പാൾ അതിെനയും,
െയഹൂദാഗൃഹം ്രപവാസത്തിേലക്കു േപായേപ്പാൾ അവെരയും െചാല്ലി
‘നന്നായി’ എന്ന് പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് 4 ഞാൻ നിെന്ന കിഴക്കുള്ളവർക്ക്
ൈകവശമാക്കിെക്കാടുക്കും; അവർ നിന്നിൽ പാളയമടിച്ച്, നിവാസങ്ങെള
ഉണ്ടാക്കും; അവർ നിെന്റ ഫലം തിന്നുകയും നിെന്റ പാല് കുടിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 5ഞാൻ രബ്ബെയ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് േമച്ചിൽസ്ഥലവും അേമ്മാനിെന
ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കു താവളവും ആക്കും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയും”. 6 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“യി്രസാേയൽ േദശെത്തക്കുറിച്ച നീ ൈകെകാട്ടി കാലുെകാണ്ടു
ചവിട്ടി സർവ്വനിന്ദേയാടുംകൂടി ഹൃദയപൂർവ്വം സേന്താഷിച്ചതുെകാണ്ട,്
7 ഞാൻ നിെന്റേനെര ൈക നീട്ടി നിെന്ന ജനതകൾക്കു കവർച്ചയായി
െകാടുക്കും; ഞാൻ നിെന്ന വംശങ്ങളിൽനിന്നു േഛദിച്ച് േദശങ്ങളിൽ
നിന്നു മുടിച്ച് നശിപ്പിച്ച കളയും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നീ അറിയും”.
8 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “െയഹൂദാഗൃഹം
സകല ജനതകെളയുംേപാെല തെന്ന’ എന്ന് േമാവാബും േസയീരും
പറയുന്നതുെകാണ്ട,് 9 ഞാൻ േമാവാബിെന്റ പാർശ്വെത്ത അതിെന്റ
അതിർത്തികളിലുള്ള പട്ടണങ്ങളായി േദശത്തിെന്റ മഹത്ത്വമായ േബത്ത-്
െയശീേമാത്ത,് ബാൽ-െമേയാൻ, കിര്യഥയീം എന്നീ പട്ടണങ്ങൾമുതൽ
തുറന്നുവച്ച 10 അവെയ അേമ്മാന്യർ ജനതകള െട ഇടയിൽ
ഓർക്കെപ്പടാത്തവിധം ആയിരിേക്കണ്ടതിന് അേമ്മാന്യേരാടുകൂടി
കിഴക്കുള്ളവർക്ക് ൈകവശമാക്കിെക്കാടുക്കും. 11 ഇങ്ങെന ഞാൻ
േമാവാബിൽന്യായവിധി നടത്തും;ഞാൻയേഹാവഎന്നുഅവർഅറിയും”.

12 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഏേദാം െയഹൂദാഗൃഹേത്താടു ്രപതികാരം െചയ്ത് ഏറ്റവുമധികം
കുറ്റക്കാരായിരിക്കുന്നു”. 13 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “ഞാൻ ഏേദാമിേന്റ േനെര ൈക
നീട്ടി അതിൽനിന്ന് മനുഷ്യെനയും മൃഗെത്തയും േഛദിച്ച് അതിെന
ശൂന്യമാക്കിക്കളയും; േതമാൻമുതൽേദദാൻവെരഅവർവാളിനാൽവീഴും.
14ഞാൻഎെന്റജനമായയി്രസാേയൽമുഖാന്തരംഏേദാമിേനാടു ്രപതികാരം
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നടത്തും; അവർ എെന്റ േകാപത്തിനും എെന്റ േ്രകാധത്തിനും തക്കവിധം
ഏേദാമിേനാടു െചയ്യ ം;അേപ്പാൾഅവർഎെന്റ ്രപതികാരംഅറിയും”എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

15യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “െഫലിസ്ത്യർ
്രപതികാരം െചയ്ത് പൂർവ്വേദ്വഷേത്താടും നാശം വരുത്തുവാൻ
നിന്ദാഹൃദയേത്താടും കൂടി പകരം വീട്ടിയിരിക്കുകെകാണ്ട് 16യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ െഫലിസ്ത്യരുെട േനെര
ൈക നീട്ടി േ്രകത്യെര സംഹരിച്ച് കടല്ക്കരയിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവെര
നശിപ്പിച്ച കളയും. 17 ഞാൻ േ്രകാധശിക്ഷകേളാടു കൂടി അവേരാട്
മഹാ്രപതികാരംനടത്തും;ഞാൻ ്രപതികാരംനടത്തുേമ്പാൾ,ഞാൻയേഹാവ
എന്ന്അവർഅറിയും”.

26
1 ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ പതിെനാന്നാം ആണ്ട് ഒന്നാം തീയതി
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട്എനിക്കുണ്ടായത്എെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
െയരൂശേലമിെനക്കുറിച്ച:് ‘നന്നായി, ജനതകള െട വാതിലായിരുന്നവൾ
തകർന്നുേപായി; അവൾ എന്നിേലക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവൾ
ശൂന്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിറയും’ എന്ന് േസാർ
പറയുന്നതുെകാണ്ട് 3യേഹാവയായകർത്താവ്ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
േസാേര, ഞാൻ നിനക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; സമു്രദം തെന്റ
തിരകെള കയറിവരുമാറാക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ അേനകം ജനതകെള
നിെന്റേനെര പുറെപ്പട്ട വരുമാറാക്കും. 4 അവർ േസാരിെന്റ മതിലുകൾ
നശിപ്പിച്ച,് അതിെന്റ േഗാപുരങ്ങെള ഇടിച്ച കളയും; ഞാൻ അതിെന്റ
െപാടി അടിച്ച വാരിക്കളഞ്ഞ് അതിെന െവറും പാറയാക്കും. 5 അത്
സമു്രദത്തിെന്റ നടുവിൽ വലവിരിക്കുന്നതിനുള്ളസ്ഥലമായിത്തീരും;ഞാൻ
അത് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട;് “അത്ജനതകൾക്കുകവർച്ചയായിത്തീരും. 6നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള
അതിെന്റ പു്രതിമാർ വാളാൽ െകാല്ലെപ്പടും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് അവർ
അറിയും”. 7 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ വടക്കുനിന്ന് രാജാധിരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ എന്ന
ബാേബൽരാജാവിെന കുതിരകേളാടും രഥങ്ങേളാടും കുതിരേച്ചവകേരാടും
ജനസമൂഹേത്താടും വളെര പടജ്ജനേത്താടും കൂടി േസാരിനുേനെര
വരുത്തും. 8അവൻ നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള നിെന്റ പു്രതിമാെര വാൾെകാണ്ടു
െകാല്ല ം; അവൻ നിെന്റേനെര ഉപേരാധമതിലുകൾ പണിത,് മൺകൂനകൾ
ഉയർത്തും. 9 അവൻ നിെന്റ മതിലുകള െട േനെര യ്രന്തമുട്ടികൾ വച്ച്
േകാടാലിെകാണ്ടു നിെന്റ േഗാപുരങ്ങൾ തകർത്തുകളയും. 10 അവെന്റ
കുതിരകള െട െപരുപ്പംെകാണ്ട് ഉയരുന്ന െപാടി നിെന്ന മൂടും; മതിൽ
ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പട്ടണത്തിേലക്ക് കടക്കുന്നതുേപാെല അവൻ
നിെന്റ േഗാപുരങ്ങളിൽകൂടി കടക്കുേമ്പാൾ കുതിരേച്ചവകരുെടയും
ച്രകങ്ങള െടയും രഥങ്ങള െടയും മുഴക്കംെകാണ്ട് നിെന്റ മതിലുകൾ
കുലുങ്ങിേപ്പാകും. 11 തെന്റ കുതിരകള െട കുളമ്പുെകാണ്ട് അവൻ
നിെന്റ സകലവീഥികെളയും െമതിച്ച കളയും; നിെന്റ ജനെത്ത അവൻ
വാൾെകാണ്ടു െകാല്ല ം; നിെന്റ ബലമുള്ള തൂണുകൾ നിലത്തു
വീണുകിടക്കും. 12 അവർ നിെന്റ സമ്പത്ത് കവർന്ന് നിെന്റ ചരക്കു
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െകാള്ളയിട്ട് നിെന്റ മതിലുകൾ ഇടിച്ച് നിെന്റ മേനാഹരഭവനങ്ങൾ
നശിപ്പിക്കും; നിെന്റ കല്ല ം മരവും മണ്ണ ം എല്ലാം അവർ െവള്ളത്തിൽ
ഇട്ട കളയും. 13 നിെന്റ സംഗീതേഘാഷം ഞാൻ ഇല്ലാെതയാക്കും; നിെന്റ
വീണകള െട നാദം ഇനി േകൾക്കുകയുമില്ല. 14 ഞാൻ നിെന്ന െവറും
പാറയാക്കും; നീ വലവിരിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലമായിത്തീരും; നിെന്ന ഇനി
പണിയുകയില്ല; യേഹാവയായ ഞാൻ അത് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

15 യേഹാവയായ കർത്താവ് േസാരിേനാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിഹതന്മാർ ഞരങ്ങുേമ്പാഴും നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ സംഹാരം നടക്കുേമ്പാഴും
നിെന്റ വീഴ്ചയുെട ശബ്ദത്താൽ ദ്വീപുകൾ നടുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ലേയാ?
16 അേപ്പാൾ സമു്രദത്തിെല സകല്രപഭുക്കന്മാരും സിംഹാസനം
വിട്ടിറങ്ങി, അങ്കികൾ നീക്കി വിചി്രതവസ്്രതങ്ങൾ അഴിച്ച വയ്ക്കും;
അവർ വിറയൽപൂണ്ട് നിലത്തിരുന്ന് നിമിഷംേതാറും വിറച്ച െകാണ്ട്
നിെന്നക്കുറിച്ച് സ്തംഭിച്ച േപാകും. 17അവർ നിെന്നെച്ചാല്ലി ഒരു വിലാപം
തുടങ്ങി നിെന്നക്കുറിച്ച് പറയും: ‘സമു്രദസഞ്ചാരികൾ വസിച്ചതും
കീർത്തിേകട്ടതുമായ പട്ടണേമ, നീ എങ്ങെന നശിച്ചിരിക്കുന്നു; നീയും
നിെന്റ നിവാസികള ം സമു്രദത്തിൽ ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ചിരുന്നു; അതിെല
സകലനിവാസികൾക്കും നിങ്ങെള േപടി ആയിരുന്നുവേല്ലാ! 18 ഇേപ്പാൾ
നിെന്റ വീഴ്ചയുെട നാളിൽ ദ്വീപുകൾ വിറയ്ക്കും; അെത, സമു്രദത്തിെല
ദ്വീപുകൾനിെന്റതകർച്ചയിൽ ്രഭമിച്ച േപാകും”. 19യേഹാവയായകർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ നിെന്ന നിവാസികൾ ഇല്ലാത്ത
പട്ടണങ്ങെളേപ്പാെല ശൂന്യപട്ടണം ആക്കുേമ്പാഴും ഞാൻ നിെന്റേമൽ
ആഴിെയ വരുത്തി െപരുെവള്ളം നിെന്ന മൂടുേമ്പാഴും, 20 ഞാൻ നിെന്ന
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂടി പുരാതനജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ
ഇറക്കുകയും നിനക്ക് നിവാസികൾ ഇല്ലാെതയിരിേക്കണ്ടതിനും നീ
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തു നിലനില് ക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിനും ഞാൻ
നിെന്ന ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങളിൽ, പുരാതനശൂന്യങ്ങളിൽ തെന്ന,
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂടി താമസിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 21ഞാൻ
നിനക്ക് ഭീതിജനകമായ അവസാനം വരുത്തും; നീ ഇല്ലാെതയാകും;
നിെന്ന അേന്വഷിച്ചാലും ഇനി ഒരിക്കലും നിെന്ന കെണ്ടത്തുകയില്ല” എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

27
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ േസാരിെനക്കുറിച്ച് ഒരു വിലാപം തുടങ്ങി േസാരിേനാടു
പറേയണ്ടത:് 3 ‘തുറമുഖങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവള ം ഏറിയ ദ്വീപുകളിെല
ജനതകള െട വ്യാപാരിയും ആയ േസാേര, യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ പൂർണ്ണസുന്ദരിയാകുന്നു” എന്ന്
നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4 നിെന്റ രാജ്യം സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു;
നിെന്ന നിർമ്മിച്ചവർ നിെന്റ സൗന്ദര്യെത്ത പരിപൂർണ്ണമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
5 െസനീരിെല സരളമരംെകാണ്ട് അവർ നിെന്റ തട്ട പലകകൾ പണിതു;
നിനക്ക് പാമരം ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിന് അവർ െലബാേനാനിൽനിന്നു േദവദാരു
െകാണ്ടുവന്നു. 6ബാശാനിെലകരുേവലകംെകാണ്ട്അവർനിെന്റതണ്ടുകൾ
ഉണ്ടാക്കി; കിത്തീംദ്വീപുകളിെല പുന്നമരത്തിൽ ആനെക്കാമ്പു പതിച്ച്
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നിനക്ക് തട്ട ണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. 7 നിനക്ക് െകാടി ആയിരിേക്കണ്ടതിന്
നിെന്റ കപ്പൽപായ് ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള വിചി്രതശണവസ്്രതംെകാണ്ട്
ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു; എലീശാദ്വീപുകളിെല ധൂ്രമപടവും രക്താംബരവും
നിെന്റ വിതാനമായിരുന്നു. 8സീേദാനിെലയുംഅർവ്വാദിെലയും നിവാസികൾ
നിെന്റ തണ്ടുവലിക്കാരായിരുന്നു; േസാേര, നിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
ജ്ഞാനികൾ നിെന്റ കപ്പിത്താന്മാർ ആയിരുന്നു. 9 െഗബലിെല മൂപ്പന്മാരും
അതിെല ജ്ഞാനികള ം നിെന്റ *ഓരായപ്പണിക്കാരായിരുന്നു; നിെന്റ
കച്ചവടം നടേത്തണ്ടതിന് സമു്രദത്തിെല എല്ലാ കപ്പലുകള ം അവയുെട
കപ്പല്ക്കാരും നിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 പാർസികള ം ലൂദ്യരും പൂത്യരും
േയാദ്ധാക്കളായി നിെന്റ ൈസന്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ പരിചയും
ശിരസ്്രതങ്ങള ം നിന്നിൽ തൂക്കി നിനക്ക് ഭംഗിപിടിപ്പിച്ച . 11 അർവ്വാദ്യർ
നിെന്റ ൈസന്യേത്താടുകൂടി ചുറ്റ ം നിെന്റ മതിലുകളിേന്മലും ഗമ്മാദ്യർ
നിെന്റ േഗാപുരങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ നിെന്റ മതിലുകളിേന്മൽ
ചുറ്റ ം പരിച തൂക്കി നിെന്റ സൗന്ദര്യെത്ത പരിപൂർണ്ണമാക്കി. 12 തർശീശ്
സകലവിധസമ്പത്തിെന്റയും െപരുപ്പംനിമിത്തം നിെന്റ വ്യാപാരിയായിരുന്നു;
െവള്ളി,ഇരിമ്പ,് െവള്ളീയം,കാരീയംഎന്നിവഅവർനിെന്റചരക്കിനു പകരം
തന്നു. 13 യാവാൻ, തൂബാൽ, േമെശക്ക് എന്നിവർ നിെന്റ വ്യാപാരികൾ
ആയിരുന്നു; അവർ ആള കെളയും താ്രമസാധനങ്ങെളയും നിെന്റ
ചരക്കിനു പകരം തന്നു. 14 േതാഗർമ്മാഗൃഹക്കാർ നിെന്റ ചരക്കിനു
പകരം കുതിരകെളയും പടക്കുതിരകെളയും േകാവർകഴുതകെളയും
തന്നു. 15 െദദാന്യർ നിെന്റ വ്യാപാരികളായിരുന്നു; അേനകം ദ്വീപുകൾ
നിെന്റ അധീനത്തിെല വ്യാപാരേദശങ്ങളായിരുന്നു; അവർ ആനെക്കാമ്പും
കരിമരവും നിനക്ക് കപ്പമായി െകാണ്ടുവന്നു. 16 നിെന്റ പണിത്തരങ്ങള െട
െപരുപ്പംനിമിത്തം അരാം നിെന്റ വ്യാപാരി ആയിരുന്നു; അവർ മരതകവും
ധൂ്രമവസ്്രതവും വിചി്രതവസ്്രതവും ശണവസ്്രതവും പവിഴവും പത്മരാഗവും
നിെന്റ ചരക്കിനു പകരം തന്നു. 17 െയഹൂദയും യി്രസാേയൽ േദശവും നിെന്റ
വ്യാപാരികളായിരുന്നു;അവർ മിന്നീത്തിെല േഗാതമ്പും പലഹാരവും േതനും
എണ്ണയും പരിമളൈതലവും നിെന്റ ചരക്കിനു പകരം തന്നു. 18 നിെന്റ
പണിത്തരങ്ങള െടയും സകലവിധസമ്പത്തിെന്റയും െപരുപ്പംനിമിത്തം,
ദമാസ്ക്കസ് െഹൽേബാനിെല വീഞ്ഞും െവളത്ത ആട്ട േരാമവുംെകാണ്ട്
നിേന്നാട് വ്യാപാരം െചയ്തു. 19 െവദാന്യരും ഊസാലിെല യാവാന്യരും നിെന്റ
ചരക്കുെകാണ്ട് വ്യാപാരം െചയ്തു; മിനുസമുള്ള ഇരിമ്പും വഴനേത്താലും
വയമ്പുംനിെന്റചരക്കിെന്റകൂട്ടത്തിൽഉണ്ടായിരുന്നു. 20കുതിരപ്പ റത്തിടുന്ന
വിശിഷ്ടവസ്്രതംെകാണ്ട് െദദാൻ നിെന്റ വ്യാപാരിയായിരുന്നു;
21 അരാബികള ം േകദാർ്രപഭുക്കന്മാർ എല്ലാവരും നിനക്കധീനരായ
വ്യാപാരികൾആയിരുന്നു; കുഞ്ഞാടുകൾ,ആട്ട െകാറ്റന്മാർ, േകാലാടുകൾ
എന്നിവെകാണ്ട് അവർ നീയുമായി കച്ചവടം നടത്തി. 22 െശബയിെലയും
രാമയിെലയും വ്യാപാരികൾ നിെന്റ കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു; അവർ
േമല്ത്തരമായ സകലവിധപരിമളൈതലവും സകലവിധരത്നങ്ങള ം
െപാന്നും നിെന്റ ചരക്കിനു പകരം തന്നു. 23ഹാരാനും കല്െനയും ഏേദനും
െശബാവ്യാപാരികള ം അശ്ശ രും കില്മദും നിെന്റ കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു.
24 അവർ വിശിഷ്ടസാധനങ്ങള ം ചി്രതത്തയ്യലുള്ള ധൂ്രമപ്പ തപ്പ കള ം

* 27. 9 വിടവുകൾഅടക്കുന്നവരായിരുന്നു
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പരവതാനികള ം ബലത്തിൽ പിരിച്ച കയറുകള ം നിെന്റ ചരക്കിനു പകരം
തന്നു. 25 തർശീശ് കപ്പലുകൾ നിനക്ക് ചരക്കു െകാണ്ടുവന്നു†; നീ
പരിപൂർണ്ണയും സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽ നിെന്ന തെന്ന സ്വയം പുകഴ്ത്തുകയും
െചയ്തു‡. 26നിെന്റതണ്ടുവലിക്കാർനിെന്നപുറങ്കടലിേലക്ക്െകാണ്ടുേപായി;
എന്നാൽ കിഴക്കൻകാറ്റ് സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽവച്ച് നിെന്ന ഉടച്ച കളഞ്ഞു.
27 നിെന്റ സമ്പത്തും ചരക്കും കച്ചവടവും കപ്പല്ക്കാരും കപ്പിത്താന്മാരും
ഓരായപ്പണിക്കാരും വ്യാപാരികള ം നിന്നിലുള്ളസകലേയാദ്ധാക്കള ം നിെന്റ
അകത്തുള്ള സർവ്വജനസമൂഹേത്താടും കൂടി നിെന്റ വീഴ്ചയുെട നാളിൽ
സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽ വീഴും. 28 നിെന്റ കപ്പിത്താന്മാരുെട നിലവിളിെകാണ്ട്
കപ്പൽകൂട്ടങ്ങൾ നടുങ്ങിേപ്പാകും. 29 തണ്ടുവലിക്കാർ എല്ലാവരും
കപ്പല്ക്കാരും കടലിെല കപ്പിത്താന്മാരും കപ്പലുകളിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി
കരയിൽ നില്ക്കും. 30അവർ ൈകേപ്പാെട ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച് തലയിൽ
പൂഴി വാരിയിട്ട് ചാരത്തിൽ കിടന്നുരുള കയും 31 നിെന്നെച്ചാല്ലി തല
മുണ്ഡനം െചയ്ത് രട്ട ടുക്കുകയും നിെന്നക്കുറിച്ച് മേനാവ്യസനേത്താടും
ൈകപ്പള്ള വിലാപേത്താടുംകൂടി കരയുകയും െചയ്യ ം. 32 അവരുെട
ദുഃഖത്തിൽ അവർ നിെന്നെച്ചാല്ലി ഒരു വിലാപം തുടങ്ങി, നിെന്നക്കുറിച്ച്
വിലപിക്കുന്നത:് ‘സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽ നശിച്ച േപായ േസാരിെനേപ്പാെല ഏതു
നഗരമുള്ള ?’ 33 നിെന്റ ചരക്ക് സമു്രദത്തിൽനിന്നു കയറിവന്നേപ്പാൾ,
നീ ഏറിയ വംശങ്ങൾക്കു തൃപ്തിവരുത്തി, നിെന്റ സമ്പത്തിെന്റയും
വ്യാപാരത്തിെന്റയും െപരുപ്പംെകാണ്ട് ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാെര
സമ്പന്നന്മാരാക്കി. 34ഇേപ്പാൾനീസമു്രദത്തിൽനിന്ന്തകർന്നുെപായ്േപായി;
നിെന്റ വ്യാപാരസമ്പത്തും നിെന്റ അകത്തുള്ള ജനസമൂഹങ്ങള ം
െവള്ളത്തിെന്റ ആഴത്തിൽ വീണിരിക്കുന്നു. 35 ദ്വീപുവാസികെളല്ലാവരും
നിെന്നക്കുറിച്ച് സ്തംഭിച്ച േപാകുന്നു; അവരുെട രാജാക്കന്മാർ ഏറ്റവും
ഭയെപ്പട്ട് മുഖം വാടി നില്ക്കുന്നു. 36 ജനതകൾക്കിടയിെല വ്യാപാരികൾ
നിെന്ന നിന്ദിക്കുന്നു: ‘നിനക്ക് ശീ്രഘനാശം ഭവിച്ച നീ സദാകാലേത്തക്കും
ഇല്ലാെതയാകും’ ”.

28
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ േസാർ്രപഭുവിേനാടു പറേയണ്ടത:് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിെന്റ ഹൃദയം നിഗളിച്ച േപായി;
നീ ൈദവമല്ല മനുഷ്യൻ മാ്രതമാകുേമ്പാൾ: ‘ഞാൻ ൈദവമാകുന്നു; ഞാൻ
സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽ ൈദവസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു’ എന്ന് പറഞ്ഞു.
3 നീ ൈദവഭാവം നടിച്ചതുെകാണ്ട് - നീ ദാനീേയലിലും ജ്ഞാനിേയാ?
നീ അറിയാത്തവിധം മറച്ച വയ്ക്കാകുന്ന ഒരു രഹസ്യവുമില്ലേയാ?
4 നിെന്റ ജ്ഞാനംെകാണ്ടും വിേവകംെകാണ്ടും നീ ധനം സമ്പാദിച്ച്
െപാന്നും െവള്ളിയും നിെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽ സം്രഗഹിച്ച വച്ച ; 5 നീ

† 27. 25 തർശീശ് കപ്പലുകൾ നിനക്ക് ചരക്കു െകാണ്ടുവന്നു തർശീശ് കപ്പലില ് ഉള്ളവര ്
വ്യപാരസ്ഥലത്ത് നിെന്ന പുകഴ്ത്തി ‡ 27. 25 നീ പരിപൂർണ്ണയും സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽ നിെന്ന
തെന്നസ്വയംപുകഴ്ത്തുകയുംെചയ്തുനിെന്റചരക്ക്തർശീശ്കപ്പലുകേളാെടാപ്പംയാ്രതെചയ്യ കയും
സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽെവച്ച്അനവധിസമ്പത്തുെകാണ്ട് നിറയുകയും െചയ്തു
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മഹാജ്ഞാനംെകാണ്ട് കച്ചവടത്താൽ ധനം വർദ്ധിപ്പിച്ച *; നിെന്റ ഹൃദയം
ധനംനിമിത്തം ഗർവ്വിച്ച മിരിക്കുന്നു” - 6അതുെകാണ്ട് തെന്ന യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 7 നീ ൈദവഭാവം നടിക്കുകയാൽ
ഞാൻജനതകളിൽ ഉ്രഗന്മാരായഅന്യജാതിക്കാെര നിെന്റേനെരവരുത്തും;
അവർ നിെന്റ ജ്ഞാനത്തിെന്റ മേനാഹാരിതയ്ക്കു േനെര വാള രി നിെന്റ
്രപഭെയ അശുദ്ധമാക്കും. 8അവർ നിെന്ന കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുമാറാക്കും; നീ
സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽ നിഹതന്മാെരേപ്പാെല മരിക്കും. 9നിെന്ന െകാല്ല ന്നവെന്റ
കയ്യിൽ നീ ൈദവമല്ല, മനുഷ്യൻ മാ്രതം ആയിരിക്കുേമ്പാൾ, നിെന്ന
െകാല്ല ന്നവെന്റ മുമ്പിൽ: ‘ഞാൻ ൈദവം’ എന്ന് നീ പറയുേമാ?
10അന്യേദശക്കാരുെട ൈകെകാണ്ട് നീ അ്രഗചർമ്മികെളേപ്പാെല മരിക്കും;
ഞാൻ അത് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.്

11 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:
12 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ േസാർരാജാവിെനക്കുറിച്ച് ഒരു വിലാപം തുടങ്ങി
അവേനാട് പറേയണ്ടത:് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു! ‘നീ പരിപൂർണ്ണതയുെട മു്രദയാകുന്നു; നീ
ജ്ഞാനസമ്പൂർണ്ണനും സൗന്ദര്യസമ്പൂർണ്ണനും തെന്ന. 13 നീ ൈദവത്തിെന്റ
േതാട്ടമായ ഏെദനിൽ ആയിരുന്നു; താ്രമമണി, പീതരത്നം, വ്രജം,
പുഷ്പരാഗം, േഗാേമദകം, സൂര്യകാന്തം, നീലക്കല്ല്, മാണിക്യം,
മരതകം മുതലായ സകലരത്നങ്ങള ം നിെന്ന മൂടിയിരുന്നു; നിെന്ന
നിർമ്മിച്ചനാളിൽ നിെന്റ തംബുരുവിെന്റയും പുല്ലാംകുഴലിെന്റയും പണി
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. 14നീ ചിറകുവിടർത്തി മറയ്ക്കുന്ന െകരൂബ്
ആകുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന വിശുദ്ധേദവപർവ്വതത്തിൽ ഇരുത്തിയിരുന്നു;
നീ അഗ്നിമയരഥങ്ങള െട മദ്ധ്യത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച േപാന്നു. 15 നിെന്ന
സൃഷ്ടിച്ച നാൾമുതൽ നിന്നിൽ നീതിേകട് കണ്ടതുവെര നീ നടപ്പിൽ
നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു. 16 നിെന്റ വ്യാപാരത്തിെന്റ െപരുപ്പംനിമിത്തം നിെന്റ
അന്തർഭാഗം സാഹസംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞ് നീ പാപംെചയ്തു; അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ നിെന്ന ‘അശുദ്ധൻ’ എന്ന് എണ്ണി േദവപർവ്വതത്തിൽ നിന്ന്
തള്ളിക്കളഞ്ഞു;മറയ്ക്കുന്നെകരൂേബ,ഞാൻനിെന്നഅഗ്നിമയരഥങ്ങള െട
മദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 17 നിെന്റ സൗന്ദര്യംനിമിത്തം
നിെന്റ ഹൃദയം ഗർവ്വിച്ച ; നിെന്റ ്രപഭനിമിത്തം നീ നിെന്റ ജ്ഞാനെത്ത
വഷളാക്കി; ഞാൻ നിെന്ന നിലത്തു തള്ളിയിട്ട്, രാജാക്കന്മാർ നിെന്ന കണ്ടു
രസിക്കത്തക്കവണ്ണം നിെന്ന അവരുെട മുമ്പിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു. 18 നിെന്റ
അകൃത്യബാഹുല്യംെകാണ്ടും നിെന്റ വ്യാപാരത്തിെന്റ നീതിേകടുെകാണ്ടും
നീ നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരങ്ങെള അശുദ്ധമാക്കി; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്റ
നടുവിൽനിന്ന് ഒരു തീ പുറെപ്പടുവിക്കും; അത് നിെന്ന ദഹിപ്പിച്ച കളയും;
നിെന്ന കാണുന്ന എല്ലാവരുെടയും മുമ്പിൽ ഞാൻ നിെന്ന നിലത്തു
ഭസ്മമാക്കിക്കളയും. 19 ജനതകളിൽ നിെന്ന അറിയുന്നവെരല്ലാവരും
നിെന്ന കണ്ടു സ്തംഭിച്ച േപാകും; നിനക്ക് ശീ്രഘനാശം ഭവിച്ചിട്ട് നീ
സദാകാലേത്തക്കുംഇല്ലാെതയാകും”.

20 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
21 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ സീേദാനു േനെര മുഖംതിരിച്ച് അതിെനക്കുറിച്ച്
* 28. 5 നീ മഹാജ്ഞാനംെകാണ്ട് കച്ചവടത്താൽ ധനം വർദ്ധിപ്പിച്ച നിെന്റ മഹാജ്ഞാനം െകാണ്ടും
വ്യാപാരം െകാണ്ടും നീ നിെന്റസമ്പത്ത്വര് ദ്ധിപ്പിച്ച
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്രപവചിച്ച പറേയണ്ടത:് 22 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘സീേദാേന, ഞാൻ നിനക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ നിെന്റ നടുവിൽ എെന്നത്തെന്ന മഹത്വീകരിക്കും; ഞാൻ
അതിൽ ന്യായവിധികൾ നടത്തി എെന്നത്തെന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് അവർ അറിയും. 23 ഞാൻ അതിൽ
പകർച്ചവ്യാധിയും അതിെന്റ വീഥികളിൽ രക്തവും അയയ്ക്കും;
എല്ലാഭാഗത്തുനിന്നും അതിെന്റ േനെര വരുന്ന വാൾെകാണ്ടു
നിഹതന്മാരായവർഅതിെന്റ നടുവിൽ വീഴും;ഞാൻയേഹാവഎന്ന്അവർ
അറിയും. 24 യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത നിന്ദിച്ചവരായി അവരുെട ചുറ്റ മുള്ള
എല്ലാവരിലും നിന്ന് കുത്തുന്ന മുൾെച്ചടിയും േനാവിക്കുന്ന മുള്ള ം ഇനി
അവർക്കുണ്ടാകുകയില്ല; ഞാൻ യേഹാവയായ കർത്താവ് എന്ന് അവർ
അറിയും”.

25 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത അവർ ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന ജനതകള െട
ഇടയിൽനിന്ന് േശഖരിച്ച . ജനതകള െട കണ്മുമ്പിൽ എെന്നത്തെന്ന
അവരിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുേമ്പാൾ,ഞാൻഎെന്റ ദാസനായ യാേക്കാബിനു
െകാടുത്ത േദശത്ത് അവർ വസിക്കും. 26അവർ അതിൽ നിർഭയമായി
വസിക്കും;അെത,അവർവീടുകൾപണിത് മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾഉണ്ടാക്കും;
അവെര നിന്ദിക്കുന്ന അവരുെട ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവരിലും ഞാൻ ന്യായവിധി
നടത്തുേമ്പാൾഅവർനിർഭയമായിവസിക്കും;ഞാൻഅവരുെടൈദവമായ
യേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും”.

29
1ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റപത്താംആണ്ട,്പത്താംമാസം,പ്രന്തണ്ടാം
തീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:
2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാെന്റേനെര മുഖംതിരിച്ച്
അവനും എല്ലാ ഈജിപ്റ്റിനും എതിരായി ്രപവചിച്ച പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: 3 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാേന, തെന്റ നദികള െട നടുവിൽ
കിടന്ന:് ‘ഈ നദി എനിക്കുള്ളതാകുന്നു; ഞാൻ അതിെന എനിക്കായിട്ട്
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയുന്ന മഹാസത്വേമ, ഞാൻ നിനക്ക്
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. 4ഞാൻ നിെന്റ െചകിളയിൽ ചൂണ്ടൽ െകാളത്തി,
നിെന്റ നദികളിെല മത്സ്യങ്ങെള നിെന്റ െചതുമ്പലിൽ പറ്റ മാറാക്കും; നിെന്ന
നിെന്റ നദികള െട നടുവിൽനിന്നു വലിച്ച കയറ്റ ം; നിെന്റ നദികളിെല
മത്സ്യം എല്ലാം നിെന്റ െചതുമ്പലിൽ പറ്റിയിരിക്കും. 5 ഞാൻ നിെന്നയും
നിെന്റ നദികളിെല മത്സ്യങ്ങെള എല്ലാം മരുഭൂമിയിൽ എറിഞ്ഞുകളയും; നീ
െവളി്രമ്പേദശത്തു വീഴും;ആരും നിെന്ന െപറുക്കുകേയാ േശഖരിക്കുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല; ഞാൻ നിെന്ന കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിെല
പക്ഷികൾക്കും ഇരയായി െകാടുക്കും. 6 ഈജിപ്റ്റ്നിവാസികൾ
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന് ഒരു *ഓടേക്കാലായിരുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ
യേഹാവ എന്ന് അവെരല്ലം അറിയും. 7അവർ നിെന്ന കയ്യിൽ പിടിച്ചേപ്പാൾ
തെന്ന നീ ഒടിഞ്ഞ് അവരുെട േതാൾ എല്ലാം കീറിക്കളഞ്ഞു; അവർ
ഊന്നിയേപ്പാൾതെന്നനീ ഒടിഞ്ഞ്അവരുെടനടുെവല്ലാംകുലുങ്ങുമാറാക്കി”.

* 29. 6 ഞാങ്ങണവടി
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8 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ നിെന്റേനെര വാൾ വരുത്തി നിന്നിൽനിന്ന് മനുഷ്യെനയും
മൃഗെത്തയും േഛദിച്ച കളയും. 9ഈജിപ്റ്റ് പാഴും ശൂന്യവുമായിത്തീരും;
ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് അവർ അറിയും; ‘നദി എനിക്കുള്ളതാകുന്നു;
ഞാൻ അതിെന ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു’ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
10അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ നദികൾക്കും വിേരാധമായിരുന്ന്
ഈജിപ്റ്റിെല െസേവെനേഗാപുരം മുതൽ കൂശിെന്റ അതിർത്തിവെര
അേശഷം പാഴും ശൂന്യവുമാക്കും. 11 മനുഷ്യെന്റ കാൽ അതിൽകൂടി
കടന്നുേപാകുകയില്ല; മൃഗത്തിെന്റ കാൽ അതിൽ ചവിട്ട കയുമില്ല; നാല്പതു
സംവത്സരേത്തക്ക് അതിൽ നിവാസികൾ ഇല്ലാെതയിരിക്കും. 12 ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റിെന ശൂന്യേദശങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ശൂന്യമാക്കും; അതിെല
പട്ടണങ്ങൾ ശൂന്യപട്ടണങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ നാല്പതു സംവത്സരേത്തക്ക്
ശൂന്യമായിരിക്കും; ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ്നിവാസികെള ജനതകള െട ഇടയിൽ
ഛിന്നിച്ച് േദശങ്ങളിൽ ചിതറിച്ച കളയും”. 13 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നാല്പതു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റ്നിവാസികെള അവർ ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന ജനതകളിൽനിന്ന്
േശഖരിക്കും. 14ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന്റ ്രപവാസം മാറ്റി, അവെര അവരുെട
ജന്മേദശമായ പേ്രതാസ് േദശേത്തക്ക് മടക്കിവരുത്തും; അവിെട അവർ
ഒരു എളിയരാജ്യമായിരിക്കും. 15 അത് രാജ്യങ്ങളിൽവച്ച് ഏറ്റവും
എളിയരാജ്യമായിരിക്കും; ഇനി ജനതകൾക്കു േമലായി അത് തെന്നത്താൻ
ഉയർത്തുകയും ഇല്ല; അവർ ജനതകള െടേമൽ വാഴാത്തവിധം ഞാൻ
അവെര കുറച്ച കളയും. 16 യി്രസാേയൽഗൃഹം തിരിഞ്ഞ് അവെര
േനാക്കുേമ്പാൾ,അവരവരുെട അകൃത്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശരണമായി
അവർ ഇരിക്കുകയില്ല; ഞാൻ യേഹാവയായ കർത്താവ് എന്ന് അവർ
അറിയും”.

17 ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ ഇരുപേത്തഴാം ആണ്ട,് ഒന്നാം മാസം,
ഒന്നാം തീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:
18 “മനുഷ്യപു്രതാ, ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ േസാരിെന്റ
േനെര തെന്റ ൈസന്യെത്തെക്കാണ്ട് കഠിനേവല െചയ്യിച്ച ; എല്ലാ തലയും
കഷണ്ടിയായി, എല്ലാചുമലും േതാലുരിഞ്ഞുേപായി; എങ്കിലും േസാരിനു
വിേരാധമായി െചയ്തേവലയ്ക്കു അവേനാ അവെന്റ ൈസന്യത്തിേനാ
അവിെടനിന്നു ്രപതിഫലം കിട്ടിയില്ല”. 19 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിനു െകാടുക്കും; അവൻ അതിെല
സമ്പത്ത് എടുത്ത് അതിെന െകാള്ളയിട്ട് കവർച്ച െചയ്യ ം; അത് അവെന്റ
ൈസന്യത്തിനു ്രപതിഫലമായിരിക്കും. 20 ഞാൻ അവന്, അവൻ
െചയ്തേവലയ്ക്കു ്രപതിഫലമായി ഈജിപ്റ്റിെന െകാടുക്കുന്നു; അവർ
എനിക്കായിട്ടല്ലേയാ ്രപവർത്തിച്ചത”് എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 21 “അന്നാളിൽ ഞാൻ യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന് ഒരു െകാമ്പ്
മുളയ്ക്കുമാറാക്കി, അവരുെട നടുവിൽ നിനക്ക് തുറന്ന വായ് നല്കും;
ഞാൻയേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും”.

30
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
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2 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ്രപവചിച്ച പറേയണ്ടത:് യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അേയ്യാ,കഷ്ടദിവസം!”എന്ന്വിലപിക്കുവിൻ.
3 “നാൾഅടുത്തിരിക്കുന്നു!അേത,യേഹാവയുെട നാൾഅടുത്തിരിക്കുന്നു!
അത് േമഘമുള്ള ദിവസം, ജനതകള െട കാലം തെന്ന ആയിരിക്കും.
4 ഈജിപ്റ്റിെന്റ േനെര വാൾവരും; ഈജിപ്റ്റിൽ നിഹതന്മാർ വീഴുകയും
അവർഅതിെലജനെത്ത*അപഹരിക്കുകയുംഅതിെന്റഅടിസ്ഥാനങ്ങൾ
ഇടിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ കൂശിൽ അതിേവദനയുണ്ടാകും. 5 കൂശ്യരും
പൂത്യരും ലൂദ്യരും ആയ സകല സമ്മി്രശജനതകള ം കൂബ്യരും
സഖ്യത്തിൽെപട്ട േദശക്കാരും അവേരാടുകൂടി വാൾെകാണ്ടു വീഴും”.
6യേഹാവ ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഈജിപ്റ്റിെന താങ്ങുന്നവർ വീഴും;
അതിെന്റബലത്തിെന്റ ്രപതാപം താണുേപാകും; െസേവേനേഗാപുരംമുതൽ
അവർ വാൾെകാണ്ടു വീഴും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 7അവർ ശൂന്യേദശങ്ങള െട മദ്ധ്യത്തിൽ ശൂന്യമായിേപ്പാകും;
അതിെല പട്ടണങ്ങൾ ശൂന്യപട്ടണങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കും.
8 ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിനു തീ വച്ചിട്ട്, അതിെന്റ സഹായികൾ എല്ലാവരും
തകർന്നുേപാകുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവെയന്ന് അവർ അറിയും.
9 ആ നാളിൽ ദൂതന്മാർ അ്രശദ്ധരായ കൂശ്യെര ഭയെപ്പടുേത്തണ്ടതിന്
കപ്പലുകളിൽ കയറി എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു പുറെപ്പടും; അേപ്പാൾ
ഈജിപ്റ്റിെന്റനാളിൽഎന്നേപാെലഅവർക്ക്അതിേവദനഉണ്ടാകും;ഇതാ,
അത് വരുന്നു”. 10 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ കയ്യാൽഈജിപ്റ്റിെന്റ
പുരുഷാരെത്ത ഇല്ലാെതയാകും. 11 േദശെത്ത നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
അവെനയും അവേനാടുകൂടി ജനതകളിൽ ഭയങ്കരന്മാരായ അവെന്റ
ജനെത്തയും വരുത്തും;അവർഈജിപ്റ്റിെന്റ േനെര വാൾഊരി േദശെത്ത
നിഹതന്മാെരെക്കാണ്ടു നിറയ്ക്കും. 12ഞാൻ നദികൾ വറ്റിച്ച് േദശെത്ത
ദുഷ്ടന്മാർക്കു വിറ്റ കളയും; േദശെത്തയും അതിലുള്ള സകലെത്തയും
ഞാൻ അന്യജനതകള െട കയ്യാൽ ശൂന്യമാക്കും; യേഹാവയായ
ഞാൻ അത് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു”. 13 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ വി്രഗഹങ്ങെള നശിപ്പിച്ച് അവരുെട
മിഥ്യാമൂർത്തികെള േനാഫിൽനിന്ന് ഇല്ലാെതയാകും; ഇനി ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് ഒരു ്രപഭു ഉത്ഭവിക്കുകയില്ല; ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിൽ ഭയം വരുത്തും.
14ഞാൻ പേ്രതാസിെന ശൂന്യമാക്കും; േസാവാനു തീ വയ്ക്കും, േനാവിൽ
ന്യായവിധി നടത്തും. 15ഈജിപ്റ്റിെന്റ േകാട്ടയായ സീനിൽ ഞാൻ എെന്റ
േ്രകാധം പകരും; ഞാൻ േനാവിെല പുരുഷാരെത്ത േഛദിച്ച കളയും.
16ഞാൻഈജിപ്റ്റിനു തീ വയ്ക്കും;സീൻഅതിേവദനയിൽആകും; േനാവ്
പിളർന്നുേപാകും; േനാഫ് നിരന്തരം ദുരിതത്തിലാകും. 17ആെവനിെലയും
പി-േബെസത്തിെലയും യൗവനക്കാർ വാൾെകാണ്ടു വീഴും;ആപട്ടണങ്ങൾ
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും. 18ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന്റ നുകം ഒടിച്ച്
അവള െട ബലത്തിെന്റ ്രപതാപം ഇല്ലാതാക്കുേമ്പാൾ തഹഫ്േനെഹസിൽ
പകൽ ഇരുണ്ടുേപാകും; അവെള ഒരു േമഘം മൂടും; അവള െട പു്രതിമാർ
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും. 19 ഇങ്ങെന ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിൽ
ന്യായവിധികൾനടത്തും;ഞാൻയേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും”.

20 പതിെനാന്നാമാണ്ട,് ഒന്നാം മാസം ഏഴാം തീയതി യേഹാവയുെട
* 30. 4 ജനെത്തസമ്പത്ത്
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അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ: 21 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഈജിപ്റ്റ്
രാജാവായ ഫറേവാെന്റ ഭുജെത്ത ഞാൻ ഒടിച്ചിരിക്കുന്നു; അത് വാൾ
പിടിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തി ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് അതിന് മരുന്ന്
വച്ച െകട്ട കയില്ല,ചികിത്സെചയ്യ കയുമില്ല”. 22അതുെകാണ്ട്യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ
ഫറേവാനു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെന്റ ഭുജങ്ങെള,
ബലമുള്ളതിെനയും ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിെനയും തെന്ന, ഒടിച്ച കളയും;
ഞാൻ അവെന്റ ൈകയിൽനിന്നു വാൾ വീഴ്ത്തികളയുകയും െചയ്യ ം.
23 ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ കാെര ജനതകള െട ഇടയിൽ ഛിന്നിച്ച് േദശങ്ങളിൽ
ചിതറിച്ച കളയും. 24ഞാൻബാേബൽരാജാവിെന്റ ഭുജങ്ങെളബലെപ്പടുത്തി
എെന്റ വാൾ അവെന്റ കയ്യിൽ െകാടുക്കും; ഫറേവാെന്റ ഭുജങ്ങെളേയാ
ഞാൻ ഒടിച്ച കളയും; മുറിേവറ്റവൻഞരങ്ങുന്നതുേപാെലഅവൻഅവെന്റ
മുമ്പിൽ ഞരങ്ങും. 25 ഇങ്ങെന ഞാൻ ബാേബൽരാജാവിെന്റ ഭുജങ്ങെള
ബലെപ്പടുത്തും; ഫറേവാെന്റ ഭുജങ്ങൾ വീണുേപാകും; ഞാൻ എെന്റ
വാൾ ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തിട്ട,് അവൻ അതിെന
ഈജിപ്റ്റിെന്റ േനെരഓങ്ങുേമ്പാൾഞാൻയേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും.
26 ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ്കാെര ജനതകള െട ഇടയിൽ ഛിന്നിച്ച് േദശങ്ങളിൽ
ചിതറിച്ച കളയും;ഞാൻയേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും”.

31
1 ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ പതിെനാന്നാം ആണ്ട്, മൂന്നാം
മാസം, ഒന്നാം തീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാേനാടും
അവെന്റ പുരുഷാരേത്താടും പറേയണ്ടത്: ‘നിെന്റ മഹത്ത്വത്തിൽ നീ
ആേരാട് സമനായിരിക്കുന്നു? 3 അശ്ശ ർ, െലബാേനാനിൽ ഭംഗിയുള്ള
െകാമ്പുകേളാടും തണലുള്ള ഇലകേളാടും കൂടി ഉയർന്ന് പടർന്നുപന്തലിച്ച
ഒരു േദവദാരു ആയിരുന്നുവേല്ലാ; അതിെന്റ അ്രഗം േമഘങ്ങേളാളം
എത്തിയിരുന്നു. 4 െവള്ളം അതിെന വളർത്തി ആഴി അതിെന
ഉയരുമാറാക്കി; അതിെന്റ നദികൾ േതാട്ടെത്ത ചുറ്റി ഒഴുകി, അത്
തെന്റ ്രപവാഹങ്ങെള വയലിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള െടയും അടുക്കേലക്ക്
അയച്ച െകാടുത്തു. 5 അതുെകാണ്ട് അത് വളർന്ന് വയലിെല
സകലവൃക്ഷങ്ങെളക്കാള ം െപാങ്ങി; െവള്ളത്തിെന്റ സമൃദ്ധിെകാണ്ട് അത്
പടർന്ന് തെന്റ െകാമ്പുകെള വർദ്ധിപ്പിച്ച് ചില്ലികെള നീട്ടി. 6 അതിെന്റ
ചില്ലികളിൽ ആകാശത്തിെല പറവകൾ എല്ലാം കൂടുണ്ടാക്കി; അതിെന്റ
െകാമ്പുകള െട കീഴിൽ കാട്ട മൃഗങ്ങൾ എല്ലാം ്രപസവിച്ച കിടന്നു; അതിെന്റ
തണലിൽ വലിയ ജനസമൂഹെമല്ലാം വസിച്ച . 7 ഇങ്ങെന അതിെന്റ
േവര് ജലസമൃദ്ധിക്കരികിൽ ആയിരുന്നതുെകാണ്ട,് അത് വലുതായി
െകാമ്പുകൾ നീട്ടി േശാഭിച്ചിരുന്നു. 8 ൈദവത്തിെന്റ േതാട്ടത്തിെല
േദവദാരുക്കൾക്ക് അതിെന മറയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; സരളവൃക്ഷങ്ങൾ
അതിെന്റ െകാമ്പുകേളാടു തുല്യമായിരുന്നില്ല; അരിഞ്ഞിൽവൃക്ഷങ്ങൾ
അതിെന്റ ചില്ലികേളാട് ഒത്തിരുന്നില്ല; ൈദവത്തിെന്റ േതാട്ടത്തിെല ഒരു
വൃക്ഷവും ഭംഗിയിൽ അതിേനാട് സമമായിരുന്നതുമില്ല. 9 െകാമ്പുകള െട
െപരുപ്പംെകാണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഭംഗിവരുത്തിയതിനാൽ ൈദവത്തിെന്റ
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േതാട്ടമായ ഏെദനിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള ം അതിേനാട് അസൂയെപ്പട്ട ”.
10 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“അത്വളർന്നുെപാങ്ങിഅ്രഗം േമഘങ്ങേളാളംനീട്ടി,അതിെന്റഹൃദയംതെന്റ
വളർച്ചയിൽ നിഗളിച്ച േപായതുെകാണ്ട,് 11ഞാൻ അതിെന ജനതകളിൽ
ബലവാനായവെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; അവൻ അതിേനാട് ഇടെപടും;
അതിെന്റ ദുഷ്ടതനിമിത്തം ഞാൻ അതിെന തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
12 ജനതകളിൽ ഉ്രഗന്മാരായ അന്യജാതിക്കാർ അതിെന െവട്ടി തള്ളിയിട്ട ;
അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ മലകളിലും എല്ലാ താഴ്വരകളിലും വീണു;
അതിെന്റ ശാഖകൾ േദശത്തിെല എല്ലാേതാടുകള െടയും അരികത്ത്
ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു; ഭൂമിയിെല സകലജനവർഗ്ഗങ്ങള ം അതിെന്റ
തണൽ വിട്ട,് അതിെന ഉേപക്ഷിച്ച േപായി. 13 വീണുകിടക്കുന്ന
അതിെന്റ തടിേമൽ ആകാശത്തിെല പറവകെളല്ലാം പാർക്കും;
അതിെന്റ െകാമ്പുകള െട ഇടയിേലക്ക് കാട്ട മൃഗങ്ങെളല്ലാം വരും.
14 െവള്ളത്തിനരികിലുള്ള ഒരു വൃക്ഷവും ഉയരം കാരണം നിഗളിക്കുകേയാ,
അ്രഗം േമഘങ്ങേളാളം നീട്ട കേയാ, െവള്ളം കുടിക്കുന്നവരായ അവരുെട
സകലബലശാലികള ം അവരുെട ഉയർച്ചയിൽ നിഗളിച്ച നില് ക്കുകേയാ
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന;അവെരല്ലാം മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട ഇടയിൽ
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂടി ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗത്ത് മരണത്തിന്
ഏല്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു”.

15 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അത്
പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങിേപ്പായനാളിൽ ഞാൻ ഒരു വിലാപം കഴിപ്പിച്ച ;
അതിന് േവണ്ടിആഴെത്തമൂടി; െപരുെവള്ളം െകട്ടിനില്ക്കുവാൻതക്കവിധം
അതിെന്റ നദികെള തടസ്സെപ്പടുത്തി; അതുനിമിത്തം ഞാൻ െലബാേനാെന
വിലപിക്കുമാറാക്കി; കാട്ടിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള ം അതുനിമിത്തം
ക്ഷീണിച്ച േപായി. 16ഞാൻകുഴിയിൽഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂടി പാതാളത്തിൽ
അതിെന തള്ളിയിട്ടേപ്പാൾ, അതിെന്റ വീഴ്ചയുെട മുഴക്കത്തിൽ
ഞാൻ ജനതകെള നടുങ്ങുമാറാക്കി; ഏെദനിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള ം
െലബാേനാനിെല േ്രശഷ്ഠവും ഉത്തമവുമായ, െവള്ളം കുടിക്കുന്ന
സകലവൃക്ഷങ്ങള ം ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗത്ത് ആശ്വാസം ്രപാപിച്ച .
17 അവയും അതിേനാടുകൂടി വാളാൽ നിഹതന്മാരായവരുെട അടുക്കൽ
പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങിേപ്പായി; അതിെന്റ തുണയായി അതിെന്റ നിഴലിൽ
ജനതകള െടമദ്ധ്യത്തിൽവസിച്ചവർതെന്ന. 18അങ്ങെനനീമഹത്ത്വത്തിലും
വലിപ്പത്തിലും ഏെദനിെല വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഏതിേനാട് തുല്യമാകുന്നു?
എന്നാൽ നീ ഏെദനിെല വൃക്ഷങ്ങേളാടുകൂടി ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗത്ത്
ഇറങ്ങിേപ്പാേകണ്ടിവരും; വാളാൽ നിഹതന്മാരായവേരാടുകൂടി നീ
അ്രഗചർമ്മികള െട ഇടയിൽ കിടക്കും. ഇത് ഫറേവാനും അവെന്റ
സകലപുരുഷാരവും തെന്ന” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.്

32
1 ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ട്, പ്രന്തണ്ടാം മാസം,
ഒന്നാം തീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:
2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാെനക്കുറിച്ച് ഒരു വിലാപം
കഴിച്ച് അവേനാട് പറേയണ്ടത:് ‘ജനതകളിൽ ബാലസിംഹമായുേള്ളാേവ,
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നീ നശിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ കടലിെല ന്രകംേപാെല ആയിരുന്നു; നീ നദികളിൽ
ചാടി കാൽ െകാണ്ട് െവള്ളം കലക്കി നദികെള മലിനമാക്കിക്കളഞ്ഞു.’
3 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
അേനകം ജനതകള െട കൂട്ടെത്തെക്കാണ്ട് നിെന്റേമൽ എെന്റ വല
വീശിക്കും; എെന്റ വലയിൽ അവർ നിെന്ന വലിെച്ചടുക്കും; 4ഞാൻ നിെന്ന
കരയിേലക്ക് വലിച്ചിടും; നിെന്ന െവളി്രമ്പേദശത്ത് എറിഞ്ഞുകളയും;
ആകാശത്തിെല പറവകെളെയല്ലാം നിെന്റേമൽ ഇരിക്കുമാറാക്കും;
സർവ്വഭൂമിയിെലയും മൃഗങ്ങൾക്ക് നിെന്ന ഇരയാക്കി, അവയ്ക്ക്
തൃപ്തി വരുത്തും. 5 ഞാൻ നിെന്റ മാംസം പർവ്വതങ്ങളിേന്മൽ കൂട്ടി,
നിെന്റ ശരീരാവശിഷ്ടംെകാണ്ട് താഴ്വരകൾ നിറയ്ക്കും. 6 ഞാൻ
കരകെളല്ലാം നിെന്റ രക്തംെകാണ്ട,് മലകേളാളം നനയ്ക്കും; നീർച്ചാലുകൾ
നിെന്നെക്കാണ്ടു നിറയും. 7നിെന്റ െവളിച്ചം െകടുത്തിക്കളയുേമ്പാൾഞാൻ
ആകാശെത്ത മൂടി അതിെല നക്ഷ്രതങ്ങെള ഇരുളടഞ്ഞവയാക്കും; ഞാൻ
സൂര്യെന േമഘംെകാണ്ടു മറയ്ക്കും; ച്രന്ദൻ ്രപകാശം നല്കുകയും ഇല്ല.
8 ആകാശത്തിെല േശാഭയുള്ള േജ്യാതിസ്സ കെളെയല്ലാം നിെന്റനിമിത്തം
ഞാൻ ഇരുളടഞ്ഞവയാക്കുകയും, നിെന്റ േദശത്ത് അന്ധകാരം
വരുത്തുകയും െചയ്യ ം” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
9 നിെന്റ നാശം ജനതകള െട ഇടയിലും നീ അറിയാത്ത േദശങ്ങേളാളവും
്രപസിദ്ധമാക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അേനകം ജനതകള െട ഹൃദയങ്ങെള
വ്യസനിപ്പിക്കും. 10 ഞാൻ അേനകം ജനതകെള നിെന്നെച്ചാല്ലി
സ്തംഭിക്കുമാറാക്കും; അവരുെട രാജാക്കന്മാർ കാൺെക ഞാൻ എെന്റ
വാൾ വീശുേമ്പാൾ, അവർ നിെന്റനിമിത്തം അത്യന്തം േപടിച്ച േപാകും;
നിെന്റ വീഴ്ചയുെട നാളിൽഅവർഓേരാരുത്തനുംഅവരവരുെട ്രപാണെന
ഓർത്ത് നിമിഷംേതാറും വിറയ്ക്കും”. 11 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ബാേബൽരാജാവിെന്റ വാൾ നിെന്റേനെര
വരും. 12 വീരന്മാരുെട വാൾെകാണ്ടു ഞാൻ നിെന്റ പുരുഷാരെത്ത
വീഴുമാറാക്കും; അവെരല്ലാവരും ജനതകളിൽവച്ച് ഉ്രഗന്മാർ; അവർ
ഈജിപ്റ്റിെന്റ ്രപതാപെത്ത ശൂന്യമാക്കും; അതിെല പുരുഷാരെമാെക്കയും
നശിച്ച േപാകും. 13 സമൃദ്ധമായ ജലാശയത്തിനരിെകനിന്നു ഞാൻ
അതിെല സകലമൃഗങ്ങെളയും നശിപ്പിക്കും; ഇനി േമൽ മനുഷ്യെന്റ
കാൽ അതിെന കലക്കുകയില്ല; മൃഗങ്ങള െട കുളമ്പും അതിെന
കലക്കുകയില്ല. 14ആ കാലത്ത് അവരുെട െവള്ളം െതളിമയുള്ളതാക്കി,
ഞാൻ അവരുെട നദികെള എണ്ണേപാെല ഒഴുകുമാറാക്കും” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 15 “ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന
പാഴാക്കി, േദശം ശൂന്യമാക്കി, അതിലുള്ളെതല്ലാം ഇല്ലാതാകുേമ്പാഴും,
ഞാൻഅതിെല നിവാസികെളെയല്ലാം നശിപ്പിക്കുേമ്പാഴും,ഞാൻ യേഹാവ
എന്ന് അവർ അറിയും. 16അവർ അതിെനക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്ന വിലാപം
ഇതേ്രത; ജനതകള െട പു്രതിമാർ ഇതു െചാല്ലി വിലപിക്കും; അവർ
ഈജിപ്റ്റിെനക്കുറിച്ച ംഅതിെലസകലപുരുഷന്മാെരക്കുറിച്ച ംഇതുെചാല്ലി
വിലപിക്കും”എന്ന്യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

17 പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ട്, അേത മാസം, പതിനഞ്ചാം തീയതി യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 18 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
ഈജിപ്റ്റിെലജനസമൂഹെത്തക്കുറിച്ച വിലപിച്ച,്അതിെനയും ്രപസിദ്ധമായ
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ജനതകള െട പു്രതിമാെരയും കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട
ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗത്തു തള്ളിയിടുക. 19 സൗന്ദര്യത്തിൽ നീ
ആെരക്കാൾ െമച്ചെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നീ ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് അ്രഗചർമ്മികള െട
കൂട്ടത്തിൽ കിടക്കുക. 20 വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട നടുവിൽ
അവർ വീഴും; വാൾ നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അതിെനയും അതിെന്റ
സകലപുരുഷാരെത്തയും വലിച്ച െകാണ്ടുേപാകുവിൻ. 21 വീരന്മാരിൽ
ബലവാന്മാരായവർ അവെന്റ സഹായികേളാടുകൂെട പാതാളത്തിെന്റ
നടുവിൽനിന്ന് അവേനാട് സംസാരിക്കും; അ്രഗചർമ്മികളായി വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവർ ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് അവിെട കിടക്കുന്നു. 22അവിെട അശ്ശ രും
അതിെന്റ സർവ്വസമൂഹവും ഉണ്ട;് അവെന്റ ശവക്കുഴികൾ അവെന്റ
ചുറ്റ ം കിടക്കുന്നു; അവെരല്ലാവരും വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരായി
വീണവർ തെന്ന. 23 അവരുെട ശവക്കുഴികൾ പാതാളത്തിെന്റ ഏറ്റവും
അടിയിൽ സ്ഥിതിെചയ്യന്നു; അതിെന്റ സമൂഹം അതിെന്റ ശവക്കുഴിയുെട
ചുറ്റ ം ഇരിക്കുന്നു; ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തു ഭീതിപരത്തിയ,
അവെരല്ലാവരും വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരായി വീണിരിക്കുന്നു. 24അവിെട
ഏലാമും അതിെന്റ സകലപുരുഷാരവും അതിെന്റ ശവക്കുഴിയുെട
ചുറ്റ ം ഉണ്ട്; അവർ എല്ലാവരും വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരായി വീണ,്
അ്രഗചർമ്മികളായി, ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗത്ത് ഇറങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത് അവർ ഭീതി പരത്തി; ഇേപ്പാൾ കുഴിയിൽ
ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട അവർ ലജ്ജ വഹിക്കുന്നു. 25 െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട
മേദ്ധ്യ അവർ അതിനും അതിെന്റ സകലപുരുഷാരത്തിനും ഒരു കിടക്ക
വിരിച്ചിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ ശവക്കുഴികൾ അതിെന്റ ചുറ്റ ം ഇരിക്കുന്നു;
അവെരല്ലാവരും അ്രഗചർമ്മികളായി വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരാകുന്നു;
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത് അവർ ഭീതി പരത്തിയിരിക്കുകയാൽ
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട ലജ്ജ വഹിക്കുന്നു; െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട
മദ്ധ്യത്തിൽ അത് കിടക്കുന്നു. 26 അവിെട േമെശക്കും തൂബലും
അതിെന്റ സകലപുരുഷാരവും ഉണ്ട;് അതിെന്റ ശവക്കുഴികൾ അതിെന്റ
ചുറ്റ ം സ്ഥിതിെചയ്യന്നു; അവർ ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത് ഭീതി
പരത്തിയിരിക്കുകയാൽ അവെരല്ലാം അ്രഗചർമ്മികളായി വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 27അവർ ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത് വീരന്മാർക്കു
ഭീതി ആയിരുന്നതുെകാണ്ട,് അവരുെട അകൃത്യങ്ങൾ അസ്ഥികളിേന്മൽ
ചുമന്നും, അവരുെട വാള കൾ തലയ്ക്കു കീഴിൽ വച്ച ംെകാണ്ട,്
അ്രഗചർമ്മികളിൽ പട്ട േപായ വീരന്മാരായി യുദ്ധായുധങ്ങേളാടുകൂെട
പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയവരുെട കൂട്ടത്തിൽ കിടേക്കണ്ടതല്ലേയാ?
28 നീേയാ, അ്രഗചർമ്മികള െട കൂട്ടത്തിൽ തകർന്നുേപാകുകയും വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവേരാടുകൂെട കിടക്കുകയും െചയ്യ ം. 29 അവിെട ഏേദാമും
അതിെന്റ രാജാക്കന്മാരും സകല്രപഭുക്കന്മാരും ഉണ്ട;് അവർ അവരുെട
വല്ലഭത്വത്തിൽ വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട കൂട്ടത്തിൽ കിടേക്കണ്ടിവന്നു;
അവർ അ്രഗചർമ്മികേളാടും, കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടും
കൂടി കിടക്കുന്നു. 30 അവിെട വടെക്ക ്രപഭുക്കന്മാെരല്ലാവരും
െകാല്ലെപ്പട്ടവേരാടുകൂെട ഇറങ്ങിേപ്പായ സകല സീേദാന്യരും ഉണ്ട്; അവർ
അവരുെടആധിപത്യം മൂലം പരത്തിയ ഭീതിനിമിത്തം ലജ്ജിക്കുന്നു;അവർ
അ്രഗചർമ്മികളായി വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവേരാടുകൂെട കിടക്കുകയും
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കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട ലജ്ജ വഹിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
31 അവെര ഫറേവാൻ കണ്ട് തെന്റ സകലപുരുഷാരെത്തയും കുറിച്ച്
ആശ്വസിക്കും; ഫറേവാനും അവെന്റ സകലൈസന്യവും വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവരായിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 32 “ഞാനല്ലേയാ അവെന്റ ഭീതി ജീവനുള്ളവരുെട
േദശത്തു പരത്തിയത്; ഫറേവാനും അവെന്റ പുരുഷാരെമല്ലാം വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവേരാടുകൂടി അ്രഗചർമ്മികള െട കൂട്ടത്തിൽ കിടേക്കണ്ടിവരും”
എന്ന്യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

33
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ;

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ നിെന്റ സ്വജാതിക്കാേരാടു ്രപവചിച്ച് പറേയണ്ടത:്
‘ഞാൻ ഒരു േദശത്തിെന്റ േനെര വാൾ വരുത്തുേമ്പാൾ, ആ േദശത്തിെല
ജനം അവരുെട കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരു പുരുഷെന തിരെഞ്ഞടുത്ത്
കാവല്ക്കാരനായിവച്ചാൽ, 3 േദശത്തിെന്റ േനെര വാൾ വരുന്നത്
കണ്ടിട്ട് അവൻ കാഹളം ഊതി ജനെത്ത ഓർമ്മെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ,
4 ആെരങ്കിലും കാഹളനാദം േകട്ട് കരുതിെക്കാള്ളാെത ഇരുന്നാൽ,
വാൾ വന്ന് അവെന േഛദിച്ച കളയുന്നു എങ്കിൽ അവെന്റ രക്തം
അവെന്റ തലേമൽ തെന്ന ഇരിക്കും. 5 അവൻ കാഹളനാദം േകട്ടിട്ട്
മുൻകരുതൽ എടുക്കാെതയിരുന്നതിനാൽ അവെന്റ രക്തം അവെന്റേമൽ
ഇരിക്കും; മുൻകരുതൽ എടുത്തിരുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ തെന്റ ്രപാണെന
രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. 6 എന്നാൽ കാവല്ക്കാരൻ വാൾ വരുന്നത് കണ്ട്
കാഹളം ഊതാെതയും ജനം കരുതിെക്കാള്ളാെതയും ഇരുന്നിട്ട,് വാൾ
വന്ന് അവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് ഒരുവെന േഛദിച്ച കളയുന്നു എങ്കിൽ,
ഇവൻ തെന്റ അകൃത്യം നിമിത്തം േഛദിക്കെപ്പട്ട േപായി എങ്കിലും,
അവെന്റ രക്തം ഞാൻ കാവല്ക്കാരേനാടു േചാദിക്കും. 7അതുേപാെല
മനുഷ്യപു്രതാ,ഞാൻ നിെന്ന യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിനു കാവല്ക്കാരനാക്കി
വച്ചിരിക്കുന്നു, നീ എെന്റ വായിൽനിന്നു വചനം േകട്ട് എെന്റ നാമത്തിൽ
അവെര ഓർമ്മെപ്പടുത്തണം. 8ഞാൻ ദുഷ്ടേനാട:് ‘ദുഷ്ടാ, നീ മരിക്കും’
എന്ന് കല്പിക്കുേമ്പാൾ ദുഷ്ടൻ തെന്റ വഴി വിട്ട തിരിയുവാൻ തക്കവിധം
നീ അവെന ്രപേബാധിപ്പിക്കാെതയിരുന്നാൽ ദുഷ്ടൻ തെന്റ അകൃത്യം
നിമിത്തം മരിക്കും; അവെന്റ രക്തേമാ ഞാൻ നിേന്നാട് േചാദിക്കും.
9 എന്നാൽ ദുഷ്ടൻ തെന്റ വഴി വിട്ട തിരിേയണ്ടതിന് നീ അവെന
ഓർമ്മെപ്പടുത്തിയിട്ട ം, അവൻ തെന്റ വഴി വിട്ട തിരിയാെതയിരുന്നാൽ,
അവൻ തെന്റ അകൃത്യം നിമിത്തം മരിക്കും; നീേയാ, നിെന്റ ്രപാണെന
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യപു്രതാ, നീ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേത്താട് പറേയണ്ടത:് ‘ഞങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങള ം പാപങ്ങള ം
ഞങ്ങള െടേമൽ ഇരിക്കുന്നു; അവയാൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു;
ഞങ്ങൾ എങ്ങെന ജീവിച്ചിരിക്കും’ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. 11എന്നാണ,
ദുഷ്ടെന്റ മരണത്തിൽ അല്ല, ദുഷ്ടൻ തെന്റ വഴി വിട്ട തിരിഞ്ഞു
ജീവിക്കുന്നതിൽ ആകുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട;് “തിരിയുവിൻ, നിങ്ങള െട ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങെള
വിട്ട തിരിയുവിൻ; യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, നിങ്ങൾ എന്തിന് മരിക്കുന്നു”
എന്ന് അവേരാടു പറയുക. 12 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ നിെന്റ സ്വജാതിക്കാേരാടു
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പറേയണ്ടത് ‘നീതിമാൻ അതി്രകമം െചയ്യന്ന നാളിൽ അവെന്റ നീതി
അവെന രക്ഷിക്കുകയില്ല; ദുഷ്ടൻ തെന്റ ദുഷ്ടത വിട്ട തിരിയുന്ന നാളിൽ
തെന്റ ദുഷ്ടതയാൽ ഇടറിവീഴുകയുമില്ല; നീതിമാൻ പാപം െചയ്യന്ന
നാളിൽ, അവന് തെന്റ നീതിയാൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല.
13നീതിമാൻ ജീവിക്കുെമന്ന് ഞാൻഅവേനാട് പറയുേമ്പാൾ,അവൻസ്വന്ത
നീതിയിൽ ആ്രശയിച്ച് അകൃത്യം ്രപവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവെന്റ
നീതി്രപവൃത്തികൾ ഒന്നും അവനു കണക്കിടുകയില്ല; അവൻ െചയ്ത
നീതിേകടുനിമിത്തം അവൻ മരിക്കും. 14എന്നാൽ ഞാൻ ദുഷ്ടേനാട:് ‘നീ
മരിക്കും’എന്നു പറയുേമ്പാൾഅവൻ തെന്റ പാപം വിട്ട തിരിഞ്ഞ് നീതിയും
ന്യായവും ്രപവർത്തിക്കുകയും, 15 പണയം തിരിെക െകാടുക്കുകയും,
അപഹരിച്ചതു മടക്കിെക്കാടുക്കുകയും, നീതിേകട് ഒന്നും െചയ്യാെത
ജീവെന്റ ചട്ടങ്ങെള അനുസരിക്കുകയും െചയ്താൽ അവൻ മരിക്കാെത
ജീവിക്കും. 16അവൻ െചയ്ത പാപം ഒന്നും അവേനാട് കണക്കിടുകയില്ല;
അവൻ നീതിയും ന്യായവും ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ ജീവിക്കും.
17 എന്നാൽ നിെന്റ സ്വജാതിക്കാർ: ‘കർത്താവിെന്റ വഴി ന്യായമുള്ളതല്ല’
എന്ന് പറയുന്നു; അവരുെട വഴിയേ്രത ന്യായമല്ലാത്തതായിരിക്കുന്നത.്
18നീതിമാൻതെന്റനീതി വിട്ട തിരിഞ്ഞ്നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
അവൻ അതിനാൽ തെന്ന മരിക്കും. 19എന്നാൽ ദുഷ്ടൻ തെന്റ ദുഷ്ടത
വിട്ട തിരിഞ്ഞ് നീതിയും ന്യായവും ്രപവർത്തിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ
അതിനാൽ ജീവിക്കും. 20 എന്നിട്ട ം ‘കർത്താവിെന്റ വഴി ന്യായമുള്ളതല്ല’
എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു; യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തെനയുംഅവനവെന്റനടപ്പിനു തക്കവണ്ണംന്യായംവിധിക്കും”.

21 ഞങ്ങള െട ്രപവാസത്തിെന്റ പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ട,് പത്താം മാസം,
അഞ്ചാം തീയതി, െയരൂശേലമിൽ നിന്നു രക്ഷെപട്ട ഒരുവൻ എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു: “നഗരം പിടിക്കെപ്പട്ട േപായി” എന്നു പറഞ്ഞു.
22 രക്ഷെപട്ടവൻ വരുന്നതിെന്റ തേലദിവസം ൈവകുേന്നരം യേഹാവയുെട
ൈക എെന്റ േമൽ വന്നു; രാവിെല അവൻ എെന്റ അടുക്കൽ
വരുേമ്പാേഴക്ക് യേഹാവ എെന്റ വായ് തുറന്നിരുന്നു; അങ്ങെന
എെന്റ വായ് തുറന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ പിെന്ന മൗനമായിരുന്നില്ല.
23യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: “മനുഷ്യപു്രതാ,
24 യി്രസാേയൽേദശത്തിെല ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ:
‘അ്രബാഹാം ഏകനായിരിെക്ക അവന് േദശം അവകാശമായി ലഭിച്ച ;
ഞങ്ങൾ പലരാകുന്നു; ഈ േദശം ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി
നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയുന്നു. 25അതുെകാണ്ട് നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടത:് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾ മാംസം രക്തേത്താടുകൂടി തിന്നുകയും നിങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങെള
േനാക്കി നമസ്കരിക്കുകയും രക്തം െചാരിയുകയും െചയ്യന്നു;
26 നിങ്ങൾ േദശം ൈകവശമാക്കുേമാ? നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട വാളിൽ
ആ്രശയിക്കുകയും േമ്ലച്ഛത ്രപവർത്തിക്കുകയും ഓേരാരുത്തനും തെന്റ
കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യെയ വഷളാക്കുകയും െചയ്യന്നു; നിങ്ങൾ േദശം
ൈകവശമാക്കുേമാ?” 27 നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത:് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “എന്നാണ, ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളിൽ
പാർക്കുന്നവർ വാൾെകാണ്ടു വീഴും; െവളി്രമ്പേദശത്തുള്ളവെര ഞാൻ
മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇരയായി െകാടുക്കും; േകാട്ടകളിലും ഗുഹകളിലും ഉള്ളവേരാ
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പകർച്ചവ്യാധിയാൽ മരിക്കും. 28ഞാൻ േദശെത്തപാഴും ശൂന്യവുംആക്കും;
അതിെന്റബലത്തിെന്റ ്രപതാപം നിന്നുേപാകും;ആരും വഴിനടക്കാത്തവണ്ണം
യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങൾ ശൂന്യമായിത്തീരും. 29 അവർ െചയ്ത
സകലേമ്ലച്ഛതകള ം നിമിത്തംഞാൻ േദശെത്തപാഴും ശൂന്യവുമാക്കുേമ്പാൾ,
ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് അവർ അറിയും. 30 മനുഷ്യപു്രതാ, നിെന്റ
സ്വജാതിക്കാർ മതിലുകൾക്കരികിലും വീട്ട വാതില് ക്കലും വച്ച്
നിെന്നക്കുറിച്ച് സംഭാഷിച്ച:് ‘യേഹാവയിൽ നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട്
എെന്തന്ന് വന്നു േകൾക്കുവിൻ’ എന്ന് തമ്മിൽതമ്മിലും ഓേരാരുത്തൻ
അവനവെന്റസേഹാദരേനാടും പറയുന്നു. 31സംഘം കൂടിവരുന്നതുേപാെല
അവർ നിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് എെന്റ ജനമായിട്ട് നിെന്റ മുമ്പിൽ
ഇരുന്ന് നിെന്റ വചനങ്ങൾ േകൾക്കുന്നു; എന്നാൽ അവർ അവ
്രപമാണിക്കുന്നില്ല; വായ്െകാണ്ട് അവർ വളെര സ്േനഹം കാണിക്കുന്നു;
ഹൃദയേമാ, അന്യായലാഭം െകാതിക്കുന്നു. 32 നീ അവർക്ക് മധുരസ്വരവും
വാദ്യൈനപുണ്യവും ഉള്ള ഒരുവെന്റ േ്രപമഗീതംേപാെല ഇരിക്കുന്നു; അവർ
നിെന്റ വചനങ്ങൾ േകൾക്കുന്നു; അനുസരിക്കുന്നില്ലതാനും. 33 എന്നാൽ
അത് സംഭവിക്കുേമ്പാൾ - ഇതാ, അത് വരുന്നു - അവരുെട ഇടയിൽ ഒരു
്രപവാചകൻഉണ്ടായിരുന്നു.എന്ന്അവർഅറിയും”.

34
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, യി്രസാേയലിെന്റ ഇടയന്മാെരക്കുറിച്ച ്രപവചിക്കുക; നീ
്രപവചിച്ച് അവേരാട്, ഇടയന്മാേരാടു തെന്ന, പറേയണ്ടത:് ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അവരവെരത്തെന്ന
േമയിക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ ഇടയന്മാർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! ആടുകെള
അല്ലേയാ ഇടയന്മാർ േമയിേക്കണ്ടത?് 3 നിങ്ങൾ േമദസ്സ് തിന്നുകയും
ആട്ട േരാമം ധരിക്കുകയും തടിച്ചിരിക്കുന്നവെയ അറുക്കുകയും
െചയ്യന്നു; ആടുകെള നിങ്ങൾ േമയിക്കുന്നില്ലതാനും. 4 നിങ്ങൾ
ബലഹീനമായതിെന ശക്തീകരിക്കുകേയാ േരാഗം ബാധിച്ചതിെന
ചികിത്സിക്കുകേയാ ഒടിഞ്ഞതിെന മുറിവുെകട്ട കേയാ ചിതറിേപ്പായതിെന
തിരിച്ച വരുത്തുകേയാ കാണാെതേപായതിെന അേന്വഷിക്കുകേയാ
െചയ്യാെത, കഠിനതേയാടും ്രകൂരതേയാടും കൂെട അവെയ ഭരിച്ചിരിക്കുന്നു.
5 ഇടയൻ ഇല്ലാതിരിക്കുകയാൽ അവ ചിതറിേപ്പായി; ചിതറിേപ്പായിട്ട് അവ
കാട്ടിെല സകലമൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീർന്നു. 6 എെന്റ ആടുകൾ
എല്ലാമലകളിലും ഉയരമുള്ള എല്ലാ കുന്നിേന്മലും അലഞ്ഞുനടന്നു;
ഭൂതലത്തിൽ എല്ലായിടവും എെന്റ ആടുകൾ ചിതറിേപ്പായി; ആരും
അവെയ തിരയുകേയാ അേന്വഷിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല. 7അതുെകാണ്ട്
ഇടയന്മാേര, യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ; 8 എന്നാണ,
ഇടയനില്ലാഞ്ഞതിനാലാകുന്നുഎെന്റആടുകൾകവർച്ചയായിേപ്പാകുകയും,
കാട്ടിെല സകലമൃഗത്തിനും ഇരയായിത്തീരുകയും െചയ്തത”് എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട;് എെന്റ ഇടയന്മാർ എെന്റ
ആടുകെള അേന്വഷിക്കാെത അവരവെരത്തെന്ന േമയിക്കുകയും
ആടുകെള േമയിക്കാെതയിരിക്കുകയും െചയ്യ കെകാണ്ട,് 9 ഇടയന്മാേര,
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ: 10 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ ഇടയന്മാർക്കു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു;
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ഞാൻ എെന്റ ആടുകെള അവരുെട ൈകയിൽനിന്നു േചാദിച്ച,് ആടുകെള
േമയിക്കുന്ന േവലയിൽനിന്ന് അവെര നീക്കിക്കളയും; ഇടയന്മാർ
ഇനി തങ്ങെളത്തെന്ന േമയിക്കുകയില്ല; എെന്റ ആടുകൾ അവർക്ക്
ഇരയാകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അവെയ അവരുെട വായിൽനിന്നു
വിടുവിക്കും”. 11 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ തെന്ന എെന്റ ആടുകെള അേന്വഷിച്ച കെണ്ടത്തും. 12 ഒരു
ഇടയൻ ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന തെന്റ ആടുകള െട ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന
നാളിൽ, തെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത അേന്വഷിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ എെന്റ
ആടുകെള അേന്വഷിച്ച്, കാർേമഘവും അന്ധകാരവുമുള്ള ദിവസത്തിൽ,
അവ ചിതറിേപ്പായ സകലസ്ഥലങ്ങളിലുംനിന്ന് അവെയ വിടുവിക്കും.
13ഞാൻഅവെയ ജനതകള െട ഇടയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച്, േദശങ്ങളിൽ
നിന്നു േശഖരിച്ച്, സ്വേദശത്ത് െകാണ്ടുവന്ന,് യി്രസാേയൽമലകളിലും
നദീതീരങ്ങളിലും േദശത്തിെല സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും േമയിക്കും.
14 നല്ല േമച്ചിൽപുറത്തു ഞാൻ അവെയ േമയിക്കും; യി്രസാേയലിെന്റ
ഉയർന്ന മലകളിൽ അവ കിടക്കും; അവിെട അവനല്ല െതാഴുത്തുകളിൽ
കിടക്കുകയും യി്രസാേയൽമലകളിെല പുഷ്ടിയുള്ള േമച്ചിൽപുറത്തു
േമയുകയും െചയ്യ ം. 15ഞാൻ തെന്ന എെന്റ ആടുകെള േമയിക്കുകയും
കിടത്തുകയും െചയ്യ ം” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 16 “കാണാെതേപായതിെന ഞാൻ അേന്വഷിക്കുകയും,
ഓടിച്ച കളഞ്ഞതിെന തിരിച്ച വരുത്തുകയും, ഒടിഞ്ഞതിെന
മുറിവുെകട്ട കയും, േരാഗം ബാധിച്ചതിെന ശക്തീകരിക്കുകയും െചയ്യ ം;
എന്നാൽ െകാഴുത്തതിെനയും കരുത്തുള്ളതിെനയും ഞാൻ നശിപ്പിക്കും*;
ഞാൻന്യായേത്താെടഅവെയ േമയിക്കും. 17നിങ്ങേളാ,എെന്റആടുകേള,”
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ആടിനും
ആടിനും നടുവിലും ആട്ട െകാറ്റന്മാർക്കും േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാർക്കും
നടുവിലും ന്യായം വിധിക്കുന്നു. 18 നിങ്ങൾ നല്ല സ്ഥലത്തു േമഞ്ഞേശഷം,
േമച്ചിലിെന്റ േശഷിപ്പ് കാൽ െകാണ്ട് ചവിട്ടിക്കളയുന്നതും, െതളിഞ്ഞെവള്ളം
കുടിച്ചിട്ട് േശഷിപ്പ ള്ളത് കാൽ െകാണ്ട് കലക്കിക്കളയുന്നതും നിങ്ങൾക്ക്
േപാരാേയാ? 19 നിങ്ങൾ കാൽ െകാണ്ട് ചവിട്ടിയത് എെന്റ ആടുകൾ
തിന്നുകയും, നിങ്ങൾ കാൽ െകാണ്ട് കലക്കിയത് അവ കുടിക്കുകയും
െചയ്യണേമാ?” 20 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ് അവേയാട്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻതെന്നതടിച്ചആടുകൾക്കും െമലിഞ്ഞ
ആടുകൾക്കും മദ്ധ്യത്തിൽ ന്യായംവിധിക്കും. 21 േരാഗം ബാധിച്ചവെയ
പാർശ്വംെകാണ്ടും േതാൾെകാണ്ടും ഉന്തിയും, െകാമ്പുെകാണ്ട് ഇടിച്ച ം
അവെയ ചുറ്റ ം ചിതറിക്കുന്നതിനാൽ, 22 ഞാൻ എെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത
രക്ഷിക്കും; അവ ഇനി ഇരയായിത്തീരുകയില്ല; ഞാൻ ആടിനും ആടിനും
മദ്ധ്യത്തിൽ ന്യായംവിധിക്കും. 23അവെയ േമയിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ഒരു
ഇടയെന അവക്കായി നിയമിക്കും; എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന തെന്ന;
അവൻ അവെയ േമയിച്ച്, അവയ്ക്ക് ഇടയനായിരിക്കും. 24 അങ്ങെന
യേഹാവയായ ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവവും എെന്റ ദാസനായ ദാവീദ്
അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ്രപഭുവും ആയിരിക്കും; യേഹാവയായ ഞാൻ അത്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 25 ഞാൻ അവേയാട് ഒരു സമാധാനനിയമം
െചയ്ത് ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള േദശത്തുനിന്ന് നീക്കിക്കളയും; അങ്ങെന അവ

* 34. 16 നശിപ്പിക്കുംസംരക്ഷിക്കും
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മരുഭൂമിയിൽ നിർഭയമായി വസിക്കുകയും കാടുകളിൽ ഉറങ്ങുകയും
െചയ്യ ം. 26ഞാൻ അവെയയും എെന്റ കുന്നിനു ചുറ്റ മുള്ള സ്ഥലങ്ങള ം
ഒരു അനു്രഗഹമാക്കിെവക്കും; ഞാൻ തക്ക സമയത്തു മഴെപയ്യിക്കും;
അത് അനു്രഗഹകരമായ മഴ ആയിരിക്കും. 27 വയലിെല വൃക്ഷം ഫലം
കായിക്കുകയും നിലം നന്നായി വിളയുകയും അവർ അവരുെട േദശത്ത്
നിർഭയമായി വസിക്കുകയും ഞാൻ അവരുെട നുകബന്ധനങ്ങൾ െപാട്ടിച്ച,്
അവെരെക്കാണ്ടു പണി എടുപ്പിച്ചവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് അവെര
വിടുവിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് അവർ അറിയും.
28 അവർ ഇനി ജനതകൾക്കു കവർച്ച ആയിത്തീരുകയില്ല; കാട്ട മൃഗം
അവെര കടിച്ച കീറുകയില്ല; അവർ നിർഭയമായി വസിക്കും; ആരും
അവെര ഭയെപ്പടുത്തുകയുമില്ല. 29 വിളവുകൾക്ക് ്രപശസ്തമാെയാരു
േതാട്ടം ഞാൻ അവർക്ക് നട്ട ണ്ടാക്കും; അവർ ഇനി േദശത്തു പട്ടിണി
കിടന്നു നശിക്കുകയില്ല; ജനതകള െട നിന്ദ ഇനി വഹിക്കുകയുമില്ല.
30 ഇങ്ങെന അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന ഞാൻ അവേരാടുകൂടി
ഉെണ്ടന്നും, യി്രസാേയൽഗൃഹമായിരിക്കുന്ന അവർ എെന്റ ജനമാകുന്നു
എന്നും അവർ അറിയും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
31 “എന്നാൽ എെന്റ േമച്ചിൽപുറെത്ത ആടുകളായ, എെന്റ ആടുകേള,
നിങ്ങൾ മനുഷ്യരേ്രത; ഞാേനാ നിങ്ങള െട ൈദവം” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

35
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ െസയീർപർവ്വതത്തിനു േനെര മുഖംതിരിച്ച്
അതിെനക്കുറിച്ച് ്രപവചിച്ച് അതിേനാട് പറേയണ്ടത:് 3 ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “െസയീർപർവ്വതേമ, ഞാൻ
നിനക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്റേനെര ൈക നീട്ടി നിെന്ന
പാഴും ശൂന്യവുമാക്കും. 4 ഞാൻ നിെന്റ പട്ടണങ്ങെള ശൂന്യമാക്കും;
നീ പാഴായിത്തീരും; ഞാൻ യേഹാവെയന്ന് നീ അറിയും. 5 നീ
പുരാതനശ്രതുത്വം പുലർത്തി, യി്രസാേയൽ മക്കള െട അകൃത്യത്തിെന്റ
അന്ത്യശിക്ഷാകാലമായ അവരുെട ആപത്തുകാലത്ത,് അവെര വാളിന്
ഏല്പിച്ച വേല്ലാ. 6അതുെകാണ്ട്: എന്നാണ,ഞാൻനിെന്ന രക്തെച്ചാരിച്ചിലിന്
ഏല്പിക്കുകയും രക്തം നിെന്ന പിന്തുടരുകയും െചയ്യ ം; രക്തം നീ
െവറുക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട,് രക്തം നിെന്ന പിന്തുടരും എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 7 അങ്ങെന ഞാൻ െസയീർപർവ്വതെത്ത
പാഴും ശൂന്യവുമാക്കി, അതിൽക്കൂടി കടന്നുേപാകുന്നവെര അതിൽ നിന്നു
േഛദിച്ച കളയും. 8 ഞാൻ അതിെന്റ മലകെള നിഹതന്മാെരെക്കാണ്ടു
നിറയ്ക്കും; നിെന്റ കുന്നുകളിലും താഴ്വരകളിലും നിെന്റ സകലനദികളിലും
വാളാൽനിഹതന്മാരായവർവീഴും. 9ഞാൻനിെന്നശാശ്വതശൂന്യങ്ങളാക്കും;
നിെന്റ പട്ടണങ്ങൾ നിവാസികൾ ഇല്ലാെതയിരിക്കും; ഞാൻ യേഹാവ
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. 10യേഹാവ അവിെട ഉണ്ടായിരിക്കുേമ്പാൾ: ‘ഈ
ജനതകൾ രണ്ടും ഈ േദശങ്ങൾ രണ്ടും എനിക്കുള്ളവയാകും; ഞങ്ങൾ
അത് ൈകവശമാക്കും’ എന്ന് നീ പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് 11 എന്നാണ, നീ
അവേരാടു നിെന്റ വിേദ്വഷം േഹതുവായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന േകാപത്തിനും
അസൂയയ്ക്കും ഒത്തവിധം ഞാനും ്രപവർത്തിക്കും; ഞാൻ നിനക്ക്
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ന്യായം വിധിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽ എെന്നത്തെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
12 “ ‘യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങൾ ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു; അവ ഞങ്ങൾക്ക്
ഇരയായി നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു’ എന്നിങ്ങെന അവെയക്കുറിച്ച് നീ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൂഷണങ്ങൾഎല്ലാം യേഹാവയായഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു
എന്ന് നീ അറിയും. 13 നിങ്ങൾ വായ്െകാണ്ട് എെന്റ േനെര വമ്പുപറഞ്ഞ്
എനിക്ക് വിേരാധമായി നിങ്ങള െട വാക്കുകെള വർദ്ധിപ്പിച്ച ; ഞാൻ അത്
േകട്ടിരിക്കുന്നു”. 14യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“സർവ്വഭൂമിയും സേന്താഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്ന
ശൂന്യമാക്കും. 15 യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ അവകാശം ശൂന്യമായതിൽ
നീ സേന്താഷിച്ച വേല്ലാ; ഞാൻ നിേന്നാടും അതുേപാെല െചയ്യ ം;
െസയീർപർവ്വതവും എല്ലാ ഏേദാമുമായുള്ളവേയ, നീ ശൂന്യമായിത്തീരും;
ഞാൻയേഹാവെയന്ന്അവർഅറിയും”.

36
1 “നീേയാ, മനുഷ്യപു്രതാ, യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങേളാടു ്രപവചിച്ച
പറേയണ്ടത:് ‘യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങേള, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുവിൻ!’ 2 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ശ്രതു നിങ്ങെളക്കുറിച്ച:് ‘നന്നായി; പുരാതനഗിരികൾ ഞങ്ങൾക്കു
ൈകവശം ആയിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയുന്നു. 3അതുെകാണ്ട് നീ ്രപവചിച്ച
പറേയണ്ടത:് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾ ജനതകളിൽ േശഷിച്ചവർക്കു ൈകവശമായിത്തീരത്തക്കവിധം
അവർ നിങ്ങെള ശൂന്യമാക്കി നിങ്ങെള ചുറ്റ ം നിന്നു
വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നതുെകാണ്ടും നിങ്ങൾ വായാടികള െട അധരങ്ങളാൽ
േലാകരുെട അപവാദവിഷയമായിത്തീർന്നിരിക്കുകെകാണ്ടും
യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങേള, 4 യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ വചനം
േകൾക്കുവിൻ! മലകേളാടും കുന്നുകേളാടും േതാടുകേളാടും താഴ്വരകേളാടും
പാഴായിരിക്കുന്ന ശൂന്യ്രപേദശങ്ങേളാടും നിർജ്ജനവും ചുറ്റ മുള്ള
ജനതകളിൽ േശഷിച്ചവർക്കു കവർച്ചയും പരിഹാസവും ആയി
ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങേളാടും യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 5 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ജനതകളിൽ േശഷിച്ചവേരാടും എല്ലാ ഏേദാമിേനാടും
ഞാൻ നിശ്ചയമായി എെന്റ ജ്വലിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണതേയാെട സംസാരിക്കും;
അവർ എെന്റ േദശെത്ത കവർച്ചയ്ക്കായി തള്ളിക്കളയുവാൻ തക്കവിധം
അതിെന പൂർണ്ണഹൃദയസേന്താഷേത്താടും നിന്ദാഭാവേത്താടും കൂടി
അവർക്ക് അവകാശമായി നിയമിച്ച വേല്ലാ”. 6 അതുെകാണ്ട് നീ
യി്രസാേയൽ േദശെത്തക്കുറിച്ച ്രപവചിച്ച് മലകേളാടും കുന്നുകേളാടും
േതാടുകേളാടും താഴ്വരകേളാടും പറേയണ്ടത:് “യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ ജനതകള െട
നിന്ദ വഹിച്ചതുെകാണ്ട് ഞാൻ എെന്റ തീക്ഷ്ണതേയാടും എെന്റ
േ്രകാധേത്താടുംകൂടി സംസാരിക്കുന്നു”. 7 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട ചുറ്റ മുള്ള
ജനതകൾ നിശ്ചയമായി തങ്ങള െട ലജ്ജ വഹിക്കും എന്ന് ഞാൻ ൈക
ഉയർത്തി സത്യം െചയ്യന്നു. 8 നിങ്ങേളാ, യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങേള,
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എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയൽ വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുകെകാണ്ട്
െകാമ്പുകെള നീട്ടി അവർക്ക് േവണ്ടി ഫലം കായിക്കുവിൻ. 9 ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കേലക്ക്
തിരിയും; നിങ്ങളിൽ കൃഷിയും വിതയും നടക്കും. 10 ഞാൻ നിങ്ങളിൽ
മനുഷ്യെര, യി്രസാേയൽഗൃഹം മുഴുവെനയും തെന്ന, വർദ്ധിപ്പിക്കും;
പട്ടണങ്ങളിൽ നിവാസികൾ ഉണ്ടാകും; ശൂന്യ്രപേദശങ്ങെളയും പണിയും.
11 ഞാൻ നിങ്ങളിൽ മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും വർദ്ധിപ്പിക്കും;
അവർ െപരുകി സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരാകും; കഴിഞ്ഞകാലത്ത്
എന്നേപാെല ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ജനവാസമുണ്ടാക്കും; നിങ്ങള െട
ആദികാലത്തുണ്ടായിരുന്നതിെനക്കാൾ അധികം നന്മ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
െചയ്യ ം;ഞാൻയേഹാവഎന്ന് നിങ്ങൾഅറിയും. 12ഞാൻ നിങ്ങളിൽക്കൂടി
മനുഷ്യെര, എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന തെന്ന, സഞ്ചരിക്കുമാറാക്കും;
അവർ നിെന്ന ൈകവശമാക്കും; നീ അവർക്ക് അവകാശമായിരിക്കും;
നീ ഇനി അവെര മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയുമില്ല”. 13 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അവർ നിേന്നാട്: “നീ മനുഷ്യെര
തിന്നുകളയുകയും നിെന്റ ജനെത്ത മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയും െചയ്ത
േദശമാകുന്നു’ എന്നു പറയുന്നതുെകാണ്ട,് 14 നീ ഇനി േമൽ മനുഷ്യെര
തിന്നുകളയുകയില്ല; നിെന്റ ജനെത്ത മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയുമില്ല;”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 15 “ഞാൻ ഇനി നിെന്ന
ജനതകള െട നിന്ദ േകൾപ്പിക്കുകയില്ല; വംശങ്ങള െട അപമാനം നീ ഇനി
വഹിക്കുകയില്ല; നീ ഇനി നിെന്റ ജനെത്ത മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയുമില്ല”
എന്ന്യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

16 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:
17 “മനുഷ്യപു്രതാ, യി്രസാേയൽഗൃഹം അവരുെട േദശത്തു
വസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ, അവർ അതിെന അവരുെട നടപ്പ െകാണ്ടും
്രപവൃത്തികൾെകാണ്ടും മലിനമാക്കി; എെന്റ മുമ്പാെക അവരുെട നടപ്പ്
ഋതുവാേയാരു സ്്രതീയുെട മാലിന്യംേപാെലആയിരുന്നു. 18അവർ േദശത്തു
െചാരിഞ്ഞ രക്തംനിമിത്തവും അതിെന അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾെകാണ്ടു
മലിനമാക്കിയതുനിമിത്തവും ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം അവരുെട േമൽ
പകർന്നു. 19 ഞാൻ അവെര ജനതകള െട ഇടയിൽ ചിന്നിച്ച ; അവർ
േദശങ്ങളിൽ ചിതറിേപ്പായി; അവരുെട നടപ്പിനും ്രപവൃത്തികൾക്കും
തക്കവിധം ഞാൻ അവെര ന്യായംവിധിച്ച . 20 ജനതകള െട ഇടയിൽ
അവർ എത്തുന്നയിടെത്തല്ലാം അവെരക്കുറിച്ച:് ‘ഇവർ യേഹാവയുെട
ജനം, അവിടുെത്ത േദശം വിട്ട േപാേകണ്ടിവന്നവർ’ എന്ന് പറയുവാൻ
ഇടയാക്കിയതിനാൽ അവർ എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കി.
21 എങ്കിലും യി്രസാേയൽഗൃഹം െചന്നുേചർന്ന ജനതകള െട ഇടയിൽ
അശുദ്ധമാക്കിയ എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്തക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഹൃദയഭാരം
ഉണ്ടായി 22 അതുെകാണ്ട് നീ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട് പറേയണ്ടത:്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേമ, നിങ്ങള െട നിമിത്തമല്ല, നിങ്ങൾ െചന്നുേചർന്ന ജനതകള െട
ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്ന എെന്റ വിശുദ്ധനാമംനിമിത്തം
അേ്രത ഞാൻ അങ്ങെന െചയ്യന്നത.് 23 ജനതകള െട ഇടയിൽ നിങ്ങൾ
അശുദ്ധമാക്കിയതായി അവരുെട ഇടയിൽഅശുദ്ധമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന
എെന്റ മഹത്തായ നാമെത്ത ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കും; ജനതകള െട
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മുൻപിൽ ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന നിങ്ങളിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവ എന്ന് അവർ അറിയും എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 24ഞാൻ നിങ്ങെള ജനതകള െട ഇടയിൽനിന്ന് കൂട്ടിവരുത്തി,
സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും നിങ്ങെള േശഖരിച്ച്, സ്വന്തേദശേത്തക്കു
െകാണ്ടുവരും. 25 ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ നിർമ്മലജലം തളിക്കും;
നിങ്ങൾ നിർമ്മലരായി തീരും; ഞാൻ നിങ്ങള െട സകലമലിനതെയയും
സകലവി്രഗഹങ്ങെളയും നീക്കി നിങ്ങെള നിർമ്മലീകരിക്കും. 26 ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു ഹൃദയം തരും; പുതിയ ഒരു ആത്മാവിെന ഞാൻ
നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽ ആക്കും; കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങള െട
ജഡത്തിൽനിന്നു നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും.
27 ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽ ആക്കി നിങ്ങെള
എെന്റ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും; നിങ്ങൾ എെന്റ വിധികെള
്രപമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കും. 28ഞാൻ നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർക്കു
െകാടുത്ത േദശത്ത് നിങ്ങൾ വസിക്കും; നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനമായും
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ൈദവമായും ഇരിക്കും. 29 ഞാൻ നിങ്ങള െട സകല
മലിനതകള ം നീക്കി നിങ്ങെള രക്ഷിക്കും; ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ
ക്ഷാമം വരുത്താെത ധാന്യം വിളിച്ച വരുത്തി അതിെന വർദ്ധിപ്പിക്കും.
30 നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും ജനതകള െട ഇടയിൽ ക്ഷാമത്തിെന്റ
നിന്ദ അനുഭവിക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ വൃക്ഷങ്ങള െട ഫലവും
നിലത്തിെന്റ വിളവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. 31 അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങെളയും ദുഷ്ട്രപവൃത്തികെളയും ഓർത്ത്, നിങ്ങള െട
അകൃത്യങ്ങള ം േമ്ലച്ഛതകള ം നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങേളാടുതെന്ന
െവറുപ്പ േതാന്നും. 32 ‘നിങ്ങള െട നിമിത്തമല്ല ഞാൻ ഇതു െചയ്യന്നത’്
എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണെമന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു; യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, നിങ്ങള െട നടപ്പ നിമിത്തം
ലജ്ജിച്ച നാണിക്കുവിൻ. 33 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ നിങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങെളല്ലാം നീക്കി
നിങ്ങെള നിർമ്മലീകരിക്കുന്ന നാളിൽ ഞാൻ നിങ്ങള െട പട്ടണങ്ങൾ
ജനവാസമുള്ളതാക്കും; ശൂന്യസ്ഥലങ്ങെളയും പണിയും. 34 അതിെല
വഴിേപാകുന്ന എല്ലാവരുെടയും കാഴ്ചക്ക് ശൂന്യമായിക്കിടന്നിരുന്ന
്രപേദശത്ത് കൃഷി നടക്കും. 35 ‘ശൂന്യമായിക്കിടന്നിരുന്ന േദശം ഏെദൻേതാട്ടം
േപാെലയായിത്തീർന്നുവേല്ലാ; പാഴും ശൂന്യവുമായി ഇടിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന
പട്ടണങ്ങൾഉറപ്പ ംനിവാസികള ം ഉള്ളവആയിത്തീർന്നുവേല്ലാ’എന്ന്അവർ
പറയും. 36ഇടിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന പട്ടണങ്ങെളയേഹാവയായഞാൻപണിത,്
ശൂന്യ്രപേദശത്ത് കൃഷി െചയ്യ െമന്ന് നിങ്ങള െട ചുറ്റ ം േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന
ജനതകൾഅന്ന്അറിയും;യേഹാവയായഞാൻഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു;
ഞാൻനിവർത്തിക്കുകയും െചയ്യ ം”. 37യേഹാവയായകർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ അേപക്ഷ േകട്ട,് ഞാൻ
ഒന്നുകൂടി െചയ്യ ം: ഞാൻ അവർക്ക് ആള കെള ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെല
വർദ്ധിപ്പിച്ച െകാടുക്കും. 38ശൂന്യമായിേപ്പായിരുന്ന പട്ടണങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ
ആട്ടിൻകൂട്ടംേപാെല, ഉത്സവങ്ങളിൽ െയരൂശേലമിെല ആട്ടിൻകൂട്ടംേപാെല
തെന്ന, മനുഷ്യരാകുന്നആട്ടിൻകൂട്ടം െകാണ്ട് നിറയും;ഞാൻയേഹാവഎന്ന്
അവർഅറിയും”.
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37
1 യേഹാവയുെട ൈക എെന്റ േമൽ വന്ന,് യേഹാവയുെട ആത്മാവിൽ
എെന്ന പുറെപ്പടുവിച്ച്, താഴ്വരയുെട നടുവിൽ നിർത്തി; അത്
അസ്ഥികൾെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു. 2 അവിടുന്ന് എെന്ന അവയുെട
ഇടയിലൂെട ചുറ്റിനടക്കുമാറാക്കി; തുറസ്സായ താഴ്വരയിൽ അവ എ്രതയും
അധികമായിരുന്നു; അവ ഏറ്റവും ഉണങ്ങിയുമിരുന്നു. 3 അവിടുന്ന്
എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ, ഈഅസ്ഥികൾ ജീവിക്കുേമാ” എന്നു േചാദിച്ച ;
അതിന് ഞാൻ: “യേഹാവയായ കർത്താേവ, അങ്ങ് അറിയുന്നു”
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 4 അവിടുന്ന് എേന്നാട് കല്പിച്ചത:് “നീ ഈ
അസ്ഥികെളക്കുറിച്ച ്രപവചിച്ച് അവേയാടു പറേയണ്ടത:് “ഉണങ്ങിയ
അസ്ഥികേള, യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ! 5 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഈ അസ്ഥികേളാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ
ജീവിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളിേലക്ക് ശ്വാസം* അയയ്ക്കും. 6 ഞാൻ
നിങ്ങള െടേമൽ ഞരമ്പുവച്ച് മാംസം പിടിപ്പിച്ച് നിങ്ങെള ത്വക്കുെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജീവിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങളിേലക്ക് ശ്വാസം അയയ്ക്കും;
ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും”. 7 എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
ഞാൻ ്രപവചിച്ച ; ഞാൻ ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു മുഴക്കം
േകട്ട ; ഉടെന ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി, അസ്ഥി അസ്ഥിേയാടു വന്നുേചർന്നു.
8 പിെന്ന ഞാൻ േനാക്കി: അവയുെടേമൽ ഞരമ്പും മാംസവും വന്നതും
അവയുെടേമൽ ത്വക്കുെപാതിഞ്ഞതും കണ്ടു; എന്നാൽ ശ്വാസം അവയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 9അേപ്പാൾഅവിടുന്ന് എേന്നാട് കല്പിച്ചത:് “ശ്വാസേത്താട്†
്രപവചിക്കുക; മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ്രപവചിച്ച് കാറ്റിേനാടു പറേയണ്ടത:്
‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ശ്വാസേമ, നീ നാല്
കാറ്റ കളിൽനിന്നും വന്ന്ഈനിഹതന്മാർ ജീവിേക്കണ്ടതിന്അവരുെട േമൽ
ഊതുക”. 10അവിടുന്ന് എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ ്രപവചിച്ചേപ്പാൾ
ശ്വാസം അവരിൽ വന്നു; അവർ ജീവിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ൈസന്യമായി
നിവിർന്നുനിന്നു. 11 പിെന്ന അവിടുന്ന് എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
“മനുഷ്യപു്രതാ, ഈ അസ്ഥികൾ യി്രസാേയൽഗൃഹം മുഴുവനും ആകുന്നു;
‘ഞങ്ങള െട അസ്ഥികൾ ഉണങ്ങി, ഞങ്ങള െട ്രപത്യാശക്കു ഭംഗം വന്ന്,
ഞങ്ങൾതീെര മുടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു’എന്ന്അവർ പറയുന്നു. 12അതുെകാണ്ട്
നീ ്രപവചിച്ച് അവേരാടു പറേയണ്ടത:് ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: എെന്റ ജനേമ, ഞാൻ നിങ്ങള െട ശവക്കുഴി
തുറന്ന് നിങ്ങെള ശവക്കുഴിയിൽനിന്നു കയറ്റി യി്രസാേയൽേദശേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപാകും. 13അങ്ങെനഎെന്റ ജനേമ,ഞാൻ നിങ്ങള െട ശവക്കുഴി
തുറന്ന് നിങ്ങെള ശവക്കുഴിയിൽനിന്നു കയറ്റ േമ്പാൾഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
നിങ്ങൾഅറിയും. 14നിങ്ങൾ ജീവിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ എെന്റ ശ്വാസെത്ത‡

നിങ്ങളിൽആക്കും;ഞാൻനിങ്ങെളസ്വേദശത്ത്പാർപ്പിക്കും;യേഹാവയായ
ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്തു നിവർത്തിച്ച മിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും’
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട”്.

15 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
16 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഒരു വടി എടുത്ത് അതിേന്മൽ: ‘െയഹൂദയ്ക്കും
അവേനാട് േചർന്നിരിക്കുന്ന യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും’ എന്ന്
എഴുതിവയ്ക്കുക; പിെന്ന മെറ്റാരു വടി എടുത്ത്അതിേന്മൽ: ‘എ്രഫയീമിെന്റ

* 37. 5 ശ്വാസംആത്മാവ് † 37. 9 ശ്വാസേത്താട്കാറ്റിേനാടു ‡ 37. 14 ശ്വാസെത്തആത്മാവിെന
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വടിയായ േയാേസഫിനും അവേനാട് േചർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിനും’ എന്ന് എഴുതിവയ്ക്കുക. 17 പിെന്ന നീ അവെയ ഒരു
വടിയായി ഒേന്നാെടാന്നു േചർക്കുക; അവ നിെന്റ കയ്യിൽ ഒന്നായിത്തീരും.
18 ‘ഇതിെന്റ അർത്ഥം എെന്തന്ന് നീ ഞങ്ങെള അറിയിക്കുകയില്ലേയാ’
എന്ന് നിെന്റ സ്വജാതിക്കാർ നിേന്നാട് േചാദിക്കുേമ്പാൾ, നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടത:് 19 ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഞാൻ എ്രഫയീമിെന്റ കയ്യിലുള്ള േയാേസഫിെന്റ വടിയും അവേനാട്
േചർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങെളയും എടുത്ത് അവെര
അവേനാട,് െയഹൂദയുെട വടിേയാടു തെന്ന, േചർത്ത് ഒരു വടിയാക്കും;
അവർ എെന്റ കയ്യിൽ ഒന്നായിരിക്കും.’ 20 നീ എഴുതിയ വടികൾ അവരുെട
കൺമുമ്പിൽ നിെന്റ കയ്യിൽ ഇരിക്കണം. 21 പിെന്ന നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടത:് ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കെള അവർ െചന്നു േചർന്നിരിക്കുന്ന ജനതകള െട
ഇടയിൽനിന്ന് കൂട്ടി എല്ലാഭാഗത്തുനിന്നും സ്വരൂപിച്ച് സ്വേദശേത്തക്കു
െകാണ്ടുവരും. 22ഞാൻ അവെര േദശത്ത,് യി്രസാേയൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ
തെന്ന, ഏകജനതയാക്കും; ഒരു രാജാവ് അവർെക്കല്ലാവർക്കും
രാജാവായിരിക്കും; അവർ ഇനി രണ്ടു ജനതയായിരിക്കുകയില്ല, രണ്ടു
രാജ്യമായി പിരിയുകയുമില്ല. 23അവർഇനിവി്രഗഹങ്ങളാലും േമ്ലച്ഛതകളാലും
യാെതാരു അതി്രകമത്താലും അവെര സ്വയം മലിനമാക്കുകയില്ല; അവർ
പാപം െചയ്ത അവരുെട സകല വാസസ്ഥലങ്ങളിലുംനിന്ന് ഞാൻ അവെര
രക്ഷിച്ച ശുദ്ധീകരിക്കും; അങ്ങെന അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ
അവർക്ക് ൈദവമായും ഇരിക്കും. 24എെന്റ ദാസനായ ദാവീദ് അവർക്ക്
രാജാവായിരിക്കും; അവർെക്കല്ലാവർക്കും ഒരു ഇടയൻ ഉണ്ടാകും; അവർ
എെന്റ വിധികളിൽ നടന്ന് എെന്റ ചട്ടങ്ങെള ്രപമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കും.
25 എെന്റ ദാസനായ യാേക്കാബിനു ഞാൻ െകാടുത്തതും നിങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ വസിച്ചിരുന്നതും ആയ േദശത്ത് അവർ വസിക്കും;
അവരും, മക്കള ം, മക്കള െട മക്കള ം എേന്നക്കും അവിെട വസിക്കും;
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദ് എേന്നക്കും അവർക്ക് ്രപഭുവായിരിക്കും.
26ഞാൻ അവേരാട് ഒരു സമാധാനനിയമം െചയ്യ ം; അത് അവർക്ക് ഒരു
ശാശ്വതനിയമം ആയിരിക്കും; ഞാൻ അവെര സ്ഥിരെപ്പടുത്തി, വർദ്ധിപ്പിച്ച്
അവരുെട നടുവിൽ എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത സദാകാലേത്തക്കും
സ്ഥാപിക്കും. 27 എെന്റ നിവാസം അവേരാടുകൂടി ആയിരിക്കും; ഞാൻ
അവർക്ക് ൈദവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും. 28 എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരം സദാകാലേത്തക്കും അവരുെട നടുവിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ യി്രസാേയലിെന വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവെയന്ന് ജനതകൾ
അറിയും.

38
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, േരാശ,് േമെശക്,തൂബൽഎന്നിവയുെട ്രപഭുവായി,മാേഗാഗ്
േദശത്തിലുള്ളേഗാഗിെന്റ േനെരനീ മുഖംതിരിച്ച്അവെനക്കുറിച്ച ്രപവചിച്ച
പറേയണ്ടത:് 3 ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
േരാശ,് േമെശക്, തൂബൽ എന്നിവയുെട ്രപഭുവായ േഗാേഗ, ഞാൻ നിനക്ക്
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. 4ഞാൻ നിെന്ന വഴിെതറ്റിച്ച,് നിെന്റ താടിെയല്ലിൽ
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ചൂണ്ടൽ െകാളത്തി, നിെന്നയും നിെന്റ സകലൈസന്യെത്തയും എല്ലാ
കുതിരകെളയും സർവ്വായുധം ധരിച്ച എല്ലാ കുതിരേച്ചവകെരയും
വാള ം പരിചയും പലകയും എടുത്ത ഒരു മഹാസമൂഹെത്തയും,
5 അവേരാടുകൂടിയുള്ള പരിചയും ശിരസ്്രതവും ധരിച്ച പാർസികൾ,
കൂശ്യർ, പൂത്യർ എന്നിവരും, േഗാെമരും 6അവെന്റ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങള ം
വടെക്ക അറ്റത്തുള്ള േതാഗർമ്മാഗൃഹവും അതിെന്റ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങള ം
എന്നിങ്ങെന പല ജനതകെളയും നിേന്നാടുകൂെട പുറെപ്പടുമാറാക്കും.
7 ഒരുങ്ങിെക്കാള്ള ക! നീയും നിെന്റ അടുക്കൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിെന്റ
സമൂഹവും എല്ലാം ഒരുങ്ങിെക്കാള്ള വിൻ! നീ അവർക്ക് േമധാവി
ആയിരിക്കുക. 8 ഏറിയനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ സന്ദർശിക്കെപ്പടും;
വാളിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ടതും, പല ജനതകളിൽനിന്ന് േശഖരിക്കെപ്പട്ടതുമായ
ഒരു രാജ്യത്തിേലക്ക് നീ അവസാനം വന്നുേചരും; നിരന്തരശൂന്യമായി
കിടന്നിരുന്ന യി്രസാേയൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ തെന്ന; എന്നാൽ അവർ
ജനതകള െട ഇടയിൽനിന്ന് വന്ന് എല്ലാവരും നിർഭയമായി വസിക്കും.
9 നീ മഴേക്കാൾേപാെല കയറിവരും; നീയും നിെന്റ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങള ം
നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള പല ജനതകള ം േമഘംേപാെല േദശെത്ത മൂടും”.
10 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ആ നാളിൽ
നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ചില ചിന്തകൾ ഉത്ഭവിക്കും; 11 നീ ഒരു ദുരുപായം
നിരൂപിക്കും; ‘മതിലില്ലാത്ത ്രഗാമങ്ങൾ ഉള്ള േദശത്തു ഞാൻ െചല്ല ം;
െകാള്ളയിേടണ്ടതിനും കവർച്ച െചേയ്യണ്ടതിനും, ശൂന്യമായിക്കിടന്നേശഷം
വീണ്ടും നിവാസികൾ ഉള്ളതായ സ്ഥലങ്ങൾക്കു േനെരയും, ജനതകള െട
ഇടയിൽനിന്ന് േശഖരിക്കെപ്പട്ട,് കന്നുകാലികള ം ധനവും സമ്പാദിച്ച,്
ഭൂമിയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തിെന്റ േനെരയും ൈക
നീേട്ടണ്ടതിനും 12 മതിലും ഓടാമ്പലും കതകും കൂടാെത നിർഭയം വസിച്ച്
ൈസ്വരമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുെടയും േനെര ഞാൻ െചല്ല ം” എന്നും നീ
പറയും. 13 െശബയും െദദാനും തർശീശിെല വ്യാപാരികള ം അതിെല
സകലബാലസിംഹങ്ങള ം നിേന്നാട്: ‘നീ െകാള്ളയിടുവാേനാ വന്നത?്
കവർച്ച െചയ്യ വാനും െവള്ളിയും െപാന്നും എടുത്തു െകാണ്ടുേപാകുവാനും
കന്നുകാലികെളയും ധനെത്തയും അപഹരിക്കുവാനും ഏറ്റവും
വലിയ െകാള്ള നടത്തുവാനും ആകുന്നുേവാ നീ നിെന്റ സമൂഹെത്ത
കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത’് എന്നു പറയും. 14 ആകയാൽ മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
്രപവചിച്ച് േഗാഗിേനാടു പറേയണ്ടത:് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയൽ നിർഭയമായി വസിക്കുന്ന
ആ നാളിൽ, നീ അത് അറിയുകയില്ലേയാ? 15 നീയും നിേന്നാടുകൂെട പല
ജനതകള ം,മഹാൈസന്യവും,മഹാസമൂഹമായിഎല്ലാവരുംകുതിരപ്പ റത്തു
കയറി, നിെന്റ ദിക്കിൽനിന്ന,് വടെക്ക അറ്റത്തുനിന്നു തെന്ന, വരും.
16 േദശെത്ത മറയ്േക്കണ്ടതിനുള്ള ഒരു േമഘംേപാെല നീ എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര വരും; േഗാേഗ, അന്ത്യകാലത്ത് ജാതികള െട
കൺമുമ്പിൽഞാൻഎെന്നത്തെന്നനിന്നിൽവിശുദ്ധീകരിക്കുേമ്പാൾഅവർ
എെന്നഅറിേയണ്ടതിന്ഞാൻനിെന്നഎെന്റേദശത്തിെന്റേനെരവരുത്തും”.
17 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ നിെന്ന
യി്രസാേയലിനു വിേരാധമായി വരുത്തും’എന്ന് കഴിഞ്ഞകാലത്ത,്അേനകം
സംവത്സരങ്ങളായി ്രപവചിച്ച േപാന്ന അവരുെട ്രപവാചകന്മാരായ എെന്റ
ദാസന്മാർ മുഖാന്തരംഞാൻഅന്ന്അരുളിെച്ചയ്തത് നിെന്നക്കുറിച്ചല്ലേയാ?
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18യി്രസാേയൽേദശത്തിനു വിേരാധമായി േഗാഗ് വരുന്നആനാളിൽ,എെന്റ
മുഖം ഉ്രഗേകാപത്താൽ ജ്വലിക്കും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 19 “അന്നാളിൽ നിശ്ചയമായി യി്രസാേയൽ േദശത്ത് ഒരു
വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകും’ എന്ന് ഞാൻ എെന്റ തീക്ഷ്ണതയിലും എെന്റ
േകാപാഗ്നിയിലും അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 20 അങ്ങെന സമു്രദത്തിെല
മത്സ്യവും ആകാശത്തിെല പറവയും കാട്ടിെല മൃഗവും നിലത്തിഴയുന്ന
എല്ലാ ഇഴജാതിയും ഭൂതലത്തിെല സകലമനുഷ്യരും എെന്റ സന്നിധിയിൽ
വിറയ്ക്കും; മലകൾ ഇടിഞ്ഞുേപാകും; കടുന്തൂക്കായ സ്ഥലങ്ങൾ
വീണുേപാകും; എല്ലാ മതിലും നിലംപരിചാകും. 21 ഞാൻ എെന്റ
സകലപർവ്വതങ്ങേളാടും അവെന്റേനെര വാെളടുക്കുവാൻ കല്പിക്കും”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട;് ഓേരാരുത്തെന്റ
വാൾ അവനവെന്റ സേഹാദരനു വിേരാധമായിരിക്കും. 22 ഞാൻ
മഹാമാരിെകാണ്ടും രക്തംെകാണ്ടും അവെന ന്യായംവിധിക്കും; ഞാൻ
അവെന്റേമലും അവെന്റ പടക്കൂട്ടങ്ങള െടേമലും അവേനാടുകൂടിയുള്ള പല
ജനതകള െടേമലും െപരുമഴയും വലിയ ആലിപ്പഴവും തീയും ഗന്ധകവും
വർഷിപ്പിക്കും. 23 ഇങ്ങെന ഞാൻ സ്വയം മഹത്ത്വീകരിക്കുകയും സ്വയം
വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും പല ജനതകള െടയും കൺമുമ്പിൽ എെന്നത്തെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ േമ്പാൾഞാൻയേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും.

39
1 നീേയാ, മനുഷ്യപു്രതാ, േഗാഗിെനക്കുറിച്ച ്രപവചിച്ച് പറേയണ്ടത:്

“യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: േരാശ,്
േമെശക്, തൂബൽ എന്നിവയുെട ്രപഭുവായ േഗാേഗ, ഞാൻ നിനക്ക്
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. 2ഞാൻ നിെന്ന വഴിെതറ്റിച്ച് നിന്നിൽആറിെലാന്നു
മാ്രതം േശഷിപ്പിച്ച്, നിെന്ന വടെക്ക അറ്റത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച,്
യി്രസാേയൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ വരുത്തും. 3ഞാൻ നിെന്റ ഇടങ്കയ്യിൽനിന്നു
വില്ല െതറിപ്പിച്ച,് നിെന്റ വലങ്കയ്യിൽനിന്ന് അമ്പ് വീഴിക്കും. 4 നീയും നിെന്റ
എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങള ം നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള ജനതകള ം യി്രസാേയൽ
പർവ്വതങ്ങളിൽ വീഴും; ഞാൻ നിെന്ന കഴുകൻ മുതലായ പറവകൾക്കും,
എല്ലാ കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായി െകാടുക്കും. 5 നീ െവളി്രമ്പേദശത്തു
വീഴും; ഞാനല്ലേയാ അത് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത”് എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 6 “മാേഗാഗിലും തീര്രപേദശങ്ങളിൽ നിർഭയം
വസിക്കുന്നവരുെട ഇടയിലും ഞാൻ തീഅയയ്ക്കും;ഞാൻയേഹാവഎന്ന്
അവർ അറിയും 7 ഇങ്ങെന ഞാൻ എെന്റ വിശുദ്ധനാമം എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന്റ നടുവിൽ െവളിെപ്പടുത്തും; ഇനി എെന്റ വിശുദ്ധനാമം
അശുദ്ധമാക്കുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല; ഞാൻ യി്രസാേയലിൽ
പരിശുദ്ധനായ യേഹാവയാകുന്നു എന്ന് ജനതകൾഅറിയും. 8ഇതാ,അത്
വരുന്നു;അത്സംഭവിക്കും”എന്ന്യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട;്
“ഇതേ്രത ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്ത ദിവസം. 9യി്രസാേയലിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ
വസിക്കുന്നവർ പുറെപ്പട്ട് പരിച, പലക, വില്ല,് അമ്പ്, കുറുവടി, കുന്തം
മുതലായആയുധങ്ങൾഎടുത്തുതീകത്തിക്കും;അവർഅവെകാണ്ട്ഏഴു
സംവത്സരം തീ കത്തിക്കും. 10 വയലിൽനിന്നു വിറകു േശഖരിക്കുകേയാ,
കാട്ടിൽനിന്നു വിറകു െവട്ട കേയാ െചയ്യാെത ആയുധങ്ങൾ തെന്ന
അവർ കത്തിക്കും; അവെര െകാള്ളയിട്ടവെര അവർ െകാള്ളയിടുകയും
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അവെര കവർച്ച െചയ്തവെര കവർച്ച െചയ്യ കയും െചയ്യ ം” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 11 അന്ന് ഞാൻ േഗാഗിന്
യി്രസാേയലിൽ ഒരു ശ്മശാനഭൂമി െകാടുക്കും. കടലിന് കിഴക്കുവശത്ത്
വഴിേപാക്കരുെട താഴ്വര തെന്ന; അവിെട അവർ േഗാഗിെനയും അവെന്റ
സകലപുരുഷാരെത്തയും അടക്കം െചയ്യന്നതുനിമിത്തം വഴിേപാക്കർക്ക്
അത് മാർഗതടസ്സമായിത്തീരും; അതിന് ഹാേമാൻ-േഗാഗ് (േഗാഗ്
പുരുഷാരത്തിെന്റ) താഴ്വര എന്ന് അവർ വിളിക്കും. 12 യി്രസാേയൽഗൃഹം
അവെര അടക്കം െചയ്തുതീർത്ത,് േദശം െവടിപ്പാക്കുവാൻ ഏഴു
മാസം േവണ്ടിവരും. 13 േദശത്തിെല ജനം എല്ലാവരും േചർന്ന് അവെര
അടക്കം െചയ്യ ം; ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന മഹത്വീകരിക്കുന്ന നാളിൽ അത്
അവർക്ക് കീർത്തിയായിരിക്കും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 14 േദശെമല്ലാം െവടിപ്പാേക്കണ്ടതിന്അതിൽ േശഷിച്ചശവങ്ങൾ
അടക്കുവാൻ േദശത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന പതിവുേജാലിക്കാെര
നിയമിക്കും; ഏഴു മാസം കഴിഞ്ഞേശഷം അവർ പരിേശാധന കഴിക്കും.
15 അവർ േദശത്തു ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ, അവരിൽ ഒരുവൻ ഒരു
മനുഷ്യാസ്ഥി കണ്ടാൽ അതിനരികിൽ ഒരു അടയാളം വയ്ക്കും; അടക്കം
െചയ്യന്നവർ അത് ഹാേമാൻ-േഗാഗ് താഴ്വരയിൽ െകാണ്ടുേപായി അടക്കം
െചയ്യ ം. 16 ഹേമാനാ (പുരുഷാരം) എന്ന േപരിൽ ഒരു നഗരമുണ്ടാകും;
ഇങ്ങെന അവർ േദശെത്ത െവടിപ്പാക്കും. 17 മനുഷ്യപു്രതാ, യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: സകലവിധ പക്ഷികേളാടും
എല്ലാ കാട്ട മൃഗങ്ങേളാടും നീ പറേയണ്ടത:് നിങ്ങൾ കൂടിവരുവിൻ;
നിങ്ങൾ മാംസം തിന്നുകയും രക്തം കുടിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന്
ഞാൻ യി്രസാേയൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ ഒരു മഹായാഗമായി നിങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടി അറുക്കുവാൻ േപാകുന്ന എെന്റ യാഗത്തിന് നാലുഭാഗത്തുനിന്നും
വന്നുകൂടുവിൻ. 18 നിങ്ങൾ വീരന്മാരുെട മാംസം തിന്ന് ഭൂമിയിെല
്രപഭുക്കന്മാരുെട രക്തം കുടിക്കണം; അവെരല്ലാം ബാശാനിെല തടിപ്പിച്ച
ആട്ട െകാറ്റന്മാരുംകുഞ്ഞാടുകള ം േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാരുംകാളകള ംതെന്ന.
19 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി അറുത്തിരിക്കുന്ന എെന്റ യാഗത്തിൽനിന്ന്
നിങ്ങൾ തൃപ്തരാകുേവാളം േമദസ്സ തിന്നുകയും ലഹരിയാകുേവാളം
രക്തം കുടിക്കുകയും െചയ്യ ം. 20 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ, കുതിരകെളയും
വാഹനമൃഗങ്ങെളയും വീരന്മാെരയും സകലേയാദ്ധാക്കെളയും, എെന്റ
േമശയിൽ നിന്ന് തിന്നു തൃപ്തരാകും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 21ഞാൻ എെന്റ മഹത്വം ജനതകള െട ഇടയിൽസ്ഥാപിക്കും;
ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്ന എെന്റ ന്യായവിധിയും ഞാൻ അവരുെട േമൽ
വച്ച എെന്റ കയ്യ ം സകലജനതകള ം കാണും. 22അങ്ങെന അന്നുമുതൽ,
ഞാൻ തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയന്ന് യി്രസാേയൽഗൃഹം അറിയും.
23 യി്രസാേയൽഗൃഹം അവരുെട അകൃത്യം നിമിത്തം ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാേകണ്ടിവന്നുഎന്നും,അവർഎേന്നാട് േ്രദാഹം െചയ്തതുെകാണ്ട്ഞാൻ
എെന്റ മുഖം അവർക്ക് മറച്ച്, അവെരല്ലാം വാൾെകാണ്ടു വീേഴണ്ടതിന്
അവെര അവരുെട ൈവരികള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച എന്നും ജനതകൾ
അറിയും. 24 അവരുെട അശുദ്ധിക്കും അവരുെട അതി്രകമങ്ങൾക്കും
തക്കവിധം ഞാൻ അവേരാടു ്രപവർത്തിച്ച,് എെന്റ മുഖം അവർക്ക് മറച്ച ”.
25 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇേപ്പാൾ ഞാൻ യാേക്കാബിെന്റ ്രപവാസികെള മടക്കിവരുത്തി, എല്ലാ
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യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താടും കരുണ െചയ്ത,്എെന്റ വിശുദ്ധനാമംനിമിത്തം
തീക്ഷ്ണത കാണിക്കും. 26ഞാൻ അവെര ജനതകള െട ഇടയിൽനിന്ന്
മടക്കിവരുത്തി, അവരുെട ശ്രതുക്കള െട േദശങ്ങളിൽനിന്ന് അവെര
േശഖരിച്ച് പല ജനതകള െടയും കൺമുമ്പിൽ എെന്നത്തെന്ന അവരിൽ
വിശുദ്ധീകരിച്ചേശഷം 27 ആരും അവെര ഭയെപ്പടുത്താെത അവർ
അവരുെട േദശത്ത് നിർഭയമായി വസിക്കുേമ്പാൾ, അവരുെട ലജ്ജയും,
എേന്നാട് െചയ്തിരിക്കുന്ന സർവ്വേ്രദാഹങ്ങള ം മറക്കും. 28 ഞാൻ
അവെര ജനതകള െട ഇടയിൽ ്രപവാസികളായി െകാണ്ടുേപാെയങ്കിലും,
അവരിൽ ആെരയും അവിെട വിട്ട കളയാെത അവരുെട േദശേത്തക്ക്
കൂട്ടിവരുത്തുകയും െചയ്തതിനാൽഞാൻഅവരുെടൈദവമായ യേഹാവ
എന്ന് അവർ അറിയും. 29 ഞാൻ യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിേന്മൽ എെന്റ
ആത്മാവിെന പകർന്നിരിക്കുകയാൽ ഇനി എെന്റ മുഖം അവർക്ക്
മറയ്ക്കുകയുമില്ല”എന്ന്യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

40
1ഞങ്ങള െട ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ ഇരുപത്തഞ്ചാം ആണ്ടിെന്റ
ആരംഭത്തിൽ പത്താം തീയതി, നഗരം പിടിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ പതിനാലാം
ആണ്ടിൽ, അേത ദിവസം തെന്ന, യേഹാവയുെട ൈക എെന്റ േമൽ വന്ന്
എെന്ന അവിേടക്കു െകാണ്ടുേപായി. 2 ദിവ്യദർശനങ്ങളിൽ അവിടുന്ന്
എെന്ന യി്രസാേയൽേദശത്തു െകാണ്ടുെചന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു
പർവ്വതത്തിേന്മൽ നിർത്തി;അതിേന്മൽ െതക്കുഭാഗത്ത് ഒരു നഗരത്തിെന്റ
രൂപംേപാെല ഒന്ന് കാണുവാനുണ്ടായിരുന്നു. 3 അവിടുന്ന് എെന്ന
അവിെട െകാണ്ടുെചന്നു; അവിെട ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
കാഴ്ചക്ക് താ്രമംേപാെല ആയിരുന്നു; അവെന്റ കയ്യിൽ ഒരു ചണച്ചരടും
അളവുദണ്ഡും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ പടിവാതില്ക്കൽ നിന്നു. 4 ആ
പുരുഷൻഎേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ,നീകണ്ണ െകാണ്ട് േനാക്കി, െചവിെകാണ്ട്
േകട്ട,്ഞാൻ നിെന്ന കാണിക്കുവാൻ േപാകുന്നെതല്ലാം ്രശദ്ധിച്ച െകാള്ള ക;
അവ നിനക്ക് കാണിച്ച തരുവാനായിട്ടാകുന്നു ഞാൻ നിെന്ന ഇവിെട
െകാണ്ടുവന്നത;് നീ കാണുന്നത് സകലവും യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട്
അറിയിക്കുക” എന്നു കല്പിച്ച . 5 എന്നാൽ ആലയത്തിന് പുറെമ ചുറ്റ ം
ഒരു മതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; ആ പുരുഷെന്റ കയ്യിൽ ആറ് മുഴം നീളമുള്ള
ഒരു അളവുദണ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു; ഓേരാ മുഴവും, ഒരു മുഴേത്താട് നാല്
വിരലിെന്റ വീതിയും കൂടിയതായിരുന്നു; അവൻ മതിൽ അളന്നു; വീതി
ഒരു ദണ്ഡ്, ഉയരം ഒരു ദണ്ഡ്; 6 പിെന്ന അവൻ കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള
േഗാപുരത്തിൽ െചന്ന,് അതിെന്റ പടികളിൽ കയറി േഗാപുരത്തിെന്റ
ഉമ്മരപ്പടി അളന്നു; അതിെന്റ വീതി ഒരു ദണ്ഡ്; മെറ്റ ഉമ്മരപ്പടിയുെട
വീതിയും ഒരു ദണ്ഡ്; 7 ഓേരാ കാവൽമാടത്തിനും ഒരു ദണ്ഡു നീളവും
ഒരു ദണ്ഡു വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു; കാവൽമാടങ്ങൾ തമ്മിൽ അയ്യഞ്ചു
മുഴം അകന്നിരുന്നു; േഗാപുരത്തിെന്റ ഉമ്മരപ്പടി അകത്ത് േഗാപുരത്തിെന്റ
പൂമുഖത്തിനരികിൽ ഒരു ദണ്ഡായിരുന്നു. 8 അവൻ േഗാപുരത്തിെന്റ
പൂമുഖം അകവശം അളന്നു; ഒരു ദണ്ഡ്. 9 അവൻ േഗാപുരത്തിെന്റ
പൂമുഖം അളന്നു; അത് എട്ട് മുഴവും അതിെന്റ കട്ടിളക്കാലുകൾഈ രണ്ടു
മുഴവും ആയിരുന്നു; േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖം അകേത്താട്ടായിരുന്നു.
10കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള േഗാപുരത്തിെന്റ കാവൽമാടങ്ങൾ ഒരു വശത്ത്
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മൂന്നും മറുവശത്ത് മൂന്നും ആയിരുന്നു; മൂന്നിനും ഒേര അളവായിരുന്നു;
ഇരുവശത്തും ഉള്ള കട്ടിളക്കാലുകൾക്കും ഒേര അളവായിരുന്നു. 11അവൻ
േഗാപുരദ്വാരത്തിെന്റ വീതി അളന്നു; പത്തുമുഴം; േഗാപുരത്തിെന്റ
നീളം അളന്നു: പതിമൂന്നു മുഴം. 12 കാവൽമാടങ്ങള െട മുമ്പിൽ
ഇരുവശത്തും ഓേരാ മുഴം വീതമുള്ള അഴികൾ െകാണ്ട് അതിരിട്ടിരുന്നു;
ഇരുവശെത്തയും കാവൽമാടങ്ങൾആറ് മുഴം വീതമായിരുന്നു. 13അവൻ
ഒരു കാവൽമാടത്തിെന്റ േമല്പ ര മുതൽ മേറ്റതിെന്റ േമല്പ രവെര
അളന്നു; വാതിേലാടു വാതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുഴമായിരുന്നു. 14അവൻ
പൂമുഖം അളന്നു: ഇരുപതു മുഴം; േഗാപുരത്തിെന്റ കാവൽമാടങ്ങൾ
ചുറ്റ ം ്രപാകാരത്തിേലക്കു തുറന്നിരുന്നു. 15 ്രപേവശനദ്വാരത്തിെന്റ
മുൻഭാഗംതുടങ്ങി അകെത്ത വാതില ്ക്കെല പൂമുഖത്തിെന്റ മുൻഭാഗംവെര
അമ്പത് മുഴമായിരുന്നു. 16 േഗാപുരത്തിനും പൂമുഖത്തിനും അകേത്തക്ക്
ചുറ്റിലും കാവൽമാടങ്ങളിലും ഇടത്തൂണുകളിലും അഴിയുള്ള ജാലകങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ആ ജാലകങ്ങൾ അകത്ത് ചുറ്റ ം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഓേരാ
ഇടത്തൂണിേന്മലുംഈന്തപ്പനകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 17പിെന്നഅവൻഎെന്ന
പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുെചന്നു; അവിെട ്രപാകാരത്തിനു
ചുറ്റ ം മണ്ഡപങ്ങള ം ഓേരാ കല്ത്തളവും ഉണ്ടായിരുന്നു; കല്ത്തളത്തിൽ
മുപ്പതു മണ്ഡപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 കല്ത്തളം േഗാപുരങ്ങള െട
നീളത്തിെനാത്തവണ്ണം േഗാപുരങ്ങള െട പാർശ്വത്തിൽ ആയിരുന്നു; അത്
താഴെത്തകല്ത്തളം. 19പിെന്നഅവൻതാഴെത്തേഗാപുരത്തിെന്റമുൻഭാഗം
മുതൽ അകെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ പുറെത്ത മുൻഭാഗംവെരയുള്ള
ദൂരം അളന്നു; കിഴേക്കാട്ട ം വടേക്കാട്ട ം നൂറുമുഴം വീതമായിരുന്നു.
20 വടേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള പുറെത്ത ്രപാകാരേഗാപുരത്തിെന്റ നീളവും
വീതിയുംഅവൻഅളന്നു. 21അതിെന്റകാവൽമാടങ്ങൾഇരുവശവും മൂന്നു
വീതം ആയിരുന്നു; അതിെന്റ ഇടത്തൂണുകള ം പൂമുഖവും ഒന്നാമെത്ത
േഗാപുരത്തിെന്റ അളവുേപാെല ആയിരുന്നു; അതിെന്റ നീളം അമ്പത്
മുഴവും വീതി ഇരുപത്തഞ്ച് മുഴവുമായിരുന്നു. 22അതിെന്റ ജാലകങ്ങള ം
പൂമുഖവും ഈന്തപ്പനകള ം കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള േഗാപുരത്തിെന്റ
അളവുേപാെല ആയിരുന്നു; അതിേലക്ക് കയറാൻ ഏഴു പടികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിെന്റ പൂമുഖം അതിെന്റ അകത്ത് ഭാഗത്തായിരുന്നു.
23അകെത്ത ്രപാകാരത്തിനു വടേക്കാട്ട ം കിഴേക്കാട്ട ം ഉള്ള േഗാപുരത്തിനു
േനെര ഒരു േഗാപുരം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരു േഗാപുരംമുതൽ മെറ്റ
േഗാപുരംവെര അവൻ അളന്നു: നൂറുമുഴം. 24 പിെന്ന അവൻ എെന്ന
െതേക്കാട്ട െകാണ്ടുെചന്നു; െതേക്കാട്ട് ഒരു േഗാപുരം; അതിെന്റ
ഇടത്തൂണുകള ം പൂമുഖവും അവൻ ഈ അളവുേപാെല തെന്ന അളന്നു.
25 ആ ജാലകങ്ങൾേപാെല ഇതിനും അതിെന്റ പൂമുഖത്തിനും ചുറ്റ ം
ജാലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; നീളം അമ്പത് മുഴവും വീതി ഇരുപത്തഞ്ച്
മുഴവുംആയിരുന്നു. 26അതിേലക്ക്കയറുവാൻഏഴുപടികൾഉണ്ടായിരുന്നു;
അതിെന്റ പൂമുഖംഅതിെന്റഅകത്തുഭാഗത്തായിരുന്നു;അതിന് അതിെന്റ
ഇടത്തൂണുകളിേന്മൽ ഈന്തപ്പനകൾ ഇരുവശവും ഓേരാന്നുവീതം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 27 അകെത്ത ്രപാകാരത്തിനു െതേക്കാട്ട് ഒരു േഗാപുരം
ഉണ്ടായിരുന്നു; െതേക്കാട്ട ള്ള േഗാപുരംമുതൽ മെറ്റ േഗാപുരംവെര അവൻ
അളന്നു: നൂറുമുഴം. 28പിെന്നഅവൻ െതെക്ക േഗാപുരത്തിൽകൂടി എെന്ന
അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ െകാണ്ടുെചന്നു; അവൻ െതെക്ക േഗാപുരവും
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ഈ അളവുേപാെല തെന്ന അളന്നു. 29 അതിെന്റ കാവൽമാടങ്ങള ം
ഇടത്തൂണുകള ം പൂമുഖവും ഈ അളവുേപാെല തെന്ന ആയിരുന്നു;
അതിനും അതിെന്റ പൂമുഖത്തിനും ചുറ്റ ം ജാലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അത് അമ്പത് മുഴം നീളവും ഇരുപത്തഞ്ച് മുഴം വീതിയും ഉള്ളതായിരുന്നു.
30 പൂമുഖങ്ങൾ ചുറ്റ ം ഇരുപത്തഞ്ച് മുഴം നീളവും അഞ്ചുമുഴം വീതിയും
ഉള്ളവയായിരുന്നു. 31 അതിെന്റ പൂമുഖം പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ
േനെര ആയിരുന്നു; അതിെന്റ ഇടത്തൂണുകളിേന്മൽ ഈന്തപ്പനകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിേലക്ക് കയറുവാൻ എട്ട് പടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
32 പിെന്ന അവൻ എെന്ന കിഴക്ക് അകെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുെചന്നു; അവൻ േഗാപുരെത്ത ഈ അളവുേപാെല തെന്ന
അളന്നു. 33 അതിെന്റ കാവൽമാടങ്ങള ം ഇടത്തൂണുകള ം പൂമുഖവും
ഈ അളവുേപാെല തെന്ന ആയിരുന്നു; അതിെന്റ പൂമുഖത്തിനു ചുറ്റ ം
ജാലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;അത്അമ്പത് മുഴം നീളവും ഇരുപത്തഞ്ച് മുഴം
വീതിയും ഉള്ളതായിരുന്നു; 34അതിെന്റ പൂമുഖം പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിനു
േനെര ആയിരുന്നു; അതിെന്റ ഇടത്തൂണുകളിേന്മൽ ഇരുവശത്തും
ഈന്തപ്പനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിേലക്ക് കയറുവാൻ എട്ട് പടികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 35 പിെന്ന അവൻ എെന്ന വടെക്ക േഗാപുരത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുെചന്ന,് ഈ അളവുേപാെല തെന്ന അതും അളന്നു. 36അവൻ
അതിെന്റ കാവൽമാടങ്ങള ം ഇടത്തൂണുകള ം പൂമുഖവും അളന്നു; ചുറ്റ ം
അതിന് ജാലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിെന്റ നീളം അമ്പത് മുഴവും
വീതി ഇരുപത്തഞ്ച് മുഴവും ആയിരുന്നു. 37അതിെന്റ പൂമുഖം പുറെത്ത
്രപാകാരത്തിനു േനെര ആയിരുന്നു; ഇടത്തൂണുകളിേന്മൽ ഇരുവശത്തും
ഈന്തപ്പനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിേലക്ക് കയറുവാൻ എട്ട് പടികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 38 അവിെട ഒരു അറ ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിേലക്കുള്ള
്രപേവശനം േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖത്തിൽകൂടി ആയിരുന്നു; അവിെട
അവർ േഹാമയാഗം കഴുകിയിരുന്നു. 39 േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖത്ത് ഒരു
വശത്ത് രണ്ടു േമശകള ം, മറുവശത്ത് രണ്ടു േമശകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവയുെടേമൽ േഹാമയാഗവും പാപയാഗവും അകൃത്യയാഗവും
അറുത്തിരുന്നു. 40 േഗാപുര്രപേവശനത്തിൽ കയറുേമ്പാൾ പുറെമ
വടക്കുവശത്തു രണ്ടുേമശയും പൂമുഖത്തിെന്റ മറുവശത്ത് രണ്ടുേമശയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 41 േഗാപുരത്തിെന്റ പാർശ്വഭാഗത്ത് ഇരുവശത്തും
നാലുവീതം, ഇങ്ങെനഎട്ട് േമശകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;അവയുെടേമൽഅവർ
യാഗങ്ങെള അറുത്തിരുന്നു. 42 േഹാമയാഗത്തിനുള്ള നാല് േമശകള ം
െചത്തിയ കല്ല െകാണ്ട് ഒന്നര മുഴം നീളവും ഒന്നര മുഴം വീതിയും ഒരു
മുഴം ഉയരവുമായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു; േഹാമയാഗവും ഹനനയാഗവും
അറുക്കുവാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ, അവയുെടേമൽ അവർ വച്ചിരുന്നു.
43അകത്ത് ചുറ്റിലും നാല് വിരൽ നീളമുള്ള െകാളത്തുകൾ തറച്ചിരുന്നു;
എന്നാൽ േമശകള െട േമൽ യാഗമാംസം വച്ചിരുന്നു. 44 അകെത്ത
േഗാപുരത്തിനു പുറത്ത്, അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ തെന്ന, രണ്ടു
മണ്ഡപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒന്ന് വടെക്ക േഗാപുരത്തിെന്റ പാർശ്വത്തിൽ
െതേക്കാട്ട ദർശനമുള്ളതായിരുന്നു; മേറ്റത് െതെക്കേഗാപുരത്തിെന്റ
പാർശ്വത്തിൽ വടേക്കാട്ട ദർശനമുള്ളതായിരുന്നു. 45 അവൻ എേന്നാട്
കല്പിച്ചത:് “െതേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള ഈ മണ്ഡപം ആലയത്തിെന്റ
ചുമതലക്കാരായ പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളത.് 46 വടേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള
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മണ്ഡപം യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുമതലക്കാരായ പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളത;്
ഇവർയേഹാവയ്ക്കുശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന്അടുത്തുെചല്ല ന്ന േലവ്യരിൽ
സാേദാക്കിെന്റ പു്രതന്മാരാകുന്നു. 47 അവൻ ്രപാകാരം അളന്നു; അത്
നൂറുമുഴം നീളവും നൂറുമുഴം വീതിയും ഇങ്ങെന സമചതുരമായിരുന്നു;
യാഗപീഠേമാ ആലയത്തിെന്റ മുൻവശത്തായിരുന്നു. 48 പിെന്ന അവൻ
എെന്നആലയത്തിെന്റ പൂമുഖത്തു െകാണ്ടുെചന്നു;അവൻപൂമുഖത്തിെന്റ
കട്ടിളപ്പടി അളന്നു, ഇരുവശത്തും അഞ്ച് മുഴം വീതം; കട്ടിളപ്പടിയുെട
വീതിേയാ ഇരുവശവും മൂന്നു മുഴം വീതം ആയിരുന്നു. 49 പൂമുഖത്തിെന്റ
നീളം ഇരുപതു മുഴം, വീതി പ്രന്തണ്ട് മുഴം, അതിേലക്ക് കയറുവാനുള്ള
പടികൾ പത്ത്; കട്ടിളപ്പടികൾക്കരികിൽ ഇരുവശത്തും ഓേരാ തൂണുകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു.

41
1 അനന്തരം അവൻ എെന്ന മന്ദിരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുെചന്ന,്
കട്ടിളപ്പടികൾ അളന്നു; കട്ടിളപ്പടികള െട വീതി ഒരു വശത്ത് ആറ് മുഴവും
മറുവശത്ത് ആറ് മുഴവും ആയിരുന്നു. 2 ്രപേവശനകവാടത്തിെന്റ
വീതി പത്തു മുഴവും അതിെന്റ പാർശ്വഭിത്തികൾ ഒരു വശത്ത് അഞ്ച്
മുഴവും മറുവശത്ത് അഞ്ച് മുഴവും ആയിരുന്നു; അവൻ മന്ദിരം അളന്നു:
അതിെന്റ നീളം നാല്പതു മുഴം, വീതി ഇരുപതു മുഴം. 3 പിെന്ന അവൻ
അകേത്തക്കു െചന്ന്, ്രപേവശനകവാടത്തിെന്റ കട്ടിളപ്പടികൾ അളന്നു:
ഘനം രണ്ടു മുഴവും അതിെന്റ ഉയരം ആറ് മുഴവും കട്ടിളപ്പടികള െട
വീതി ഏഴു മുഴം വീതവുമായിരുന്നു. 4അവൻ അതിെന്റ നീളം അളന്നു:
ഇരുപതു മുഴം; വീതി മന്ദിരത്തിെനാത്തവിധം ഇരുപതു മുഴം; “ഇത്
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലം” എന്ന് അവൻ എേന്നാട് കല്പിച്ച . 5 പിെന്ന അവൻ
ആലയത്തിെന്റഭിത്തിഅളന്നു:ഘനംആറ് മുഴം:ആലയത്തിെന്റചുറ്റ മുള്ള
പാർശ്വമുറികള െട വീതി നാല് മുഴം. 6എന്നാൽ പാർശ്വമുറികൾ ഒന്നിെന്റ
േമൽഒന്നായി മൂന്നുനിലയായും,ഒരുനിലയിൽമുപ്പതുവീതവുംആയിരുന്നു;
പാർശ്വമുറികൾക്കു ചുറ്റ ം തുലാങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;അവആലയത്തിനും
പാർശ്വമുറികൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഭിത്തിെയ താങ്ങിനിർത്തുവാൻ
തക്കവിധം േചർന്നിരുന്നു; എന്നാൽ തുലാങ്ങൾ ആലയഭിത്തിക്കകത്ത്
എത്തിയിരുന്നില്ല. 7 ആലയത്തിെന്റ മുകളിേലക്കു േപാകുേന്താറും
ചുറ്റിനുമുള്ള പാർശ്വമുറികൾക്ക് വിസ്താരം ഏറിയിരുന്നു; ആലയത്തിന്
ചുറ്റ ം മുറിക്കകത്ത്, മുകളിേലക്കു േപാകുേന്താറും വീതി കൂടിയിരുന്നു;
അതുെകാണ്ട,് മുകളിേലക്കു െചല്ല േന്താറും അതിെന്റ ഘടനയ്ക്ക്
വിസ്താരം ഏറിയിരുന്നു; താഴെത്ത നിലയിൽനിന്ന് മദ്ധ്യനിലയിൽക്കൂടി
മുകളിലെത്ത നിലയിൽ കയറാം. 8 ഞാൻ ആലയത്തിെന്റ ചുറ്റിലും
െപാക്കമുള്ള ഒരു തറ കണ്ടു; പാർശ്വമുറികള െട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു
മുഴുദണ്ഡായിരുന്നു; അതായത് ആറ് മുഴം വീതി. 9 പാർശ്വമുറികള െട
പുറംഭിത്തിയുെട ഘനം അഞ്ച് മുഴമായിരുന്നു; 10എന്നാൽആലയത്തിെന്റ
പാർശ്വമുറികൾക്കും മണ്ഡപങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ആലയത്തിന് ചുറ്റ ം
ഇരുപതു മുഴം വീതിയുള്ള മുറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 പാർശ്വമുറികള െട
വാതിലുകൾപുറംതിണ്ണയ്ക്കുേനെരതുറന്നിരുന്നു;ഒരുവാതിൽവടേക്കാട്ട ം
ഒരു വാതിൽ െതേക്കാട്ട ം ആയിരുന്നു; പുറംതിണ്ണയുെട വീതി ചുറ്റ ം
അഞ്ച് മുഴമായിരുന്നു. 12 മുറ്റത്തിെന്റ മുമ്പിൽ പടിഞ്ഞാേറാട്ട ള്ള
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െകട്ടിടം എഴുപത് മുഴം വീതിയുള്ളതും െകട്ടിടത്തിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള
ഭിത്തി അഞ്ച് മുഴം ഘനമുള്ളതും െതാണ്ണ റു മുഴം നീളമുള്ളതും
ആയിരുന്നു. 13 അവൻ ആലയം അളന്നു: നീളം നൂറുമുഴം; മുറ്റവും
െകട്ടിടവും അതിെന്റ ഭിത്തികള ം അളന്നു; അതിനും നൂറുമുഴം നീളം.
14 ആലയത്തിെന്റ മുൻഭാഗത്തിെന്റയും കിഴക്കുള്ള മുറ്റത്തിെന്റയും
വീതിയും നൂറുമുഴമായിരുന്നു. 15 പിെന്ന അവൻ മുറ്റത്തിെന്റ പിൻഭാഗത്ത്
അതിെനതിെരയുള്ള െകട്ടിടത്തിെന്റ നീളവും അതിന് ഇരുവശത്തും
ഉള്ള നടപ്പ രകള ം അളന്നു; നൂറുമുഴം; അകെത്ത മന്ദിരത്തിനും
്രപാകാരത്തിെന്റ പൂമുഖങ്ങൾക്കും 16 ഉമ്മരപ്പടികൾക്കും അഴിയുള്ള
ജാലകങ്ങൾക്കും ഉമ്മരപ്പടിക്കു േമൽ മൂന്നു നിലയായി ചുറ്റ ം ഉണ്ടായിരുന്ന
നടപ്പ രകൾക്കും നിലത്തുനിന്ന് ജാലകങ്ങൾ വെര പലകയടിച്ചിരുന്നു;
ജാലകങ്ങൾ മൂടിയിരുന്നു. 17 അകെത്ത ആലയത്തിെന്റ വാതിലിെന്റ
മുകൾഭാഗം വെരയും, പുറെമയും, ചുറ്റ ം എല്ലാ ഭിത്തിേമലും അകത്തും
പുറത്തും ചി്രതപ്പണി ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 െകരൂബുകള ം ഈന്തപ്പനകള ം
അതിേന്മൽ െകാത്തിയിരുന്നു; െകരൂബിനും െകരൂബിനും ഇടയിൽ ഓേരാ
ഈന്തപ്പനയും ഓേരാ െകരൂബിനും ഈ രണ്ടു മുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
19മനുഷ്യമുഖംഒരുവശത്തുള്ളഈന്തപ്പനയുെടേനെരയുംബാലസിംഹമുഖം
മറുവശത്തുള്ള ഈന്തപ്പനയുെട േനെരയും ആയിരുന്നു; ആലയത്തിെന്റ
ചുറ്റ ംഎല്ലായിടവും ഇങ്ങെന ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 20നിലംമുതൽവാതിലിെന്റ
മുകൾഭാഗംവെര െകരൂബുകള ം ഈന്തപ്പനകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇങ്ങെന
ആയിരുന്നു മന്ദിരത്തിെന്റ ഭിത്തി. 21 മന്ദിരത്തിന് സമചതുരമായുള്ള
കട്ടിളക്കാലുകള ണ്ടായിരുന്നു; അവ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
യാഗപീഠംേപാെലയുള്ളതായിരുന്നു. 22 യാഗപീഠം മരംെകാണ്ടുള്ളതും,
മൂന്നു മുഴം ഉയരവും രണ്ടു മുഴം നീളവും ഉള്ളതുമായിരുന്നു; അതിെന്റ
േകാണുകള ം ചുവടും വശങ്ങള ം മരംെകാണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
എേന്നാട:് “ഇത് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിെല േമശയാകുന്നു” എന്ന്
കല്പിച്ച . 23 മന്ദിരത്തിനും അതിവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനും ഈ രണ്ടു
കതകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 24 കതകുകൾക്ക് ഈ രണ്ടു മടക്കുപാളികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരു കതകിന് രണ്ടു മടക്കുപാളികൾ; മെറ്റ കതകിന്
രണ്ടു മടക്കുപാളികൾ. 25 ഭിത്തികളിൽ എന്നേപാെല മന്ദിരത്തിെന്റ
കതകുകളിേന്മലും െകരൂബുകള ം ഈന്തപ്പനകള ം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു;
പുറെമപൂമുഖത്തിെന്റമുമ്പിൽമരംെകാണ്ടുള്ളഒരുവിതാനം ഉണ്ടായിരുന്നു.
26 പൂമുഖത്തിെന്റ പാർശ്വങ്ങളിൽ ഇരുവശത്തും അഴിയുള്ള ജാലകങ്ങള ം
ഈന്തപ്പനകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇങ്ങെനയായിരുന്നു ആലയത്തിെന്റ
പാർശ്വമുറികള െടയും തുലാങ്ങള െടയും പണികൾ.

42
1 അനന്തരം ആ മനുഷ്യന ് എെന്ന വടേക്കാട്ട ള്ള വഴിയായി പുറെത്ത
്രപാകാരത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി; മുറ്റത്തിനു േനെരയും വടേക്കാട്ട ള്ള
െകട്ടിടത്തിെനതിെരയും ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡപത്തിേലക്ക് എെന്ന
െകാണ്ടുെചന്നു. 2അതിെന്റ മുൻഭാഗത്തിന് നൂറുമുഴം നീളവും, വടേക്കാട്ട
വാതിലും ഉണ്ടായിരുന്നു;വീതിഅമ്പത് മുഴം. 3അകെത്ത ്രപാകാരത്തിനുള്ള
ഇരുപതു മുഴത്തിെനതിെരയും പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിനുള്ള
കല്ത്തളത്തിെനതിെരയും മൂന്നു നിലയായി നടപ്പ രയ്ക്കു േനെര നടപ്പ ര
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ഉണ്ടായിരുന്നു. 4മണ്ഡപങ്ങള െട മുമ്പിൽഅകേത്താട്ട പത്തുമുഴംവീതിയും
നൂറുമുഴം നീളവുമുള്ള ഒരു നടപ്പ ര ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയുെട വാതിലുകൾ
വടേക്കാട്ടായിരുന്നു. 5 െകട്ടിടത്തിെന്റ താഴെത്ത മണ്ഡപങ്ങളിൽനിന്നും
മദ്ധ്യേത്തതിൽനിന്നും എടുത്തതിെനക്കാൾ അധികം സ്ഥലം മുകളിലെത്ത
മണ്ഡപങ്ങളിൽനിന്ന് നടപ്പ രകൾക്ക് എടുത്തിരുന്നതിനാൽ അവ
നീളം കുറഞ്ഞവ ആയിരുന്നു. 6 അവ മൂന്നു നിലയായിരുന്നു;
എന്നാൽ അവയ്ക്കു ്രപാകാരങ്ങള െട തൂണുകൾേപാെല തൂണുകൾ
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ, താഴേത്തതിെനക്കാള ം മദ്ധ്യേത്തതിെനക്കാള ം
മുകളിലേത്തതിെന്റ തറയുെട വിസ്താരം കുറവായിരുന്നു. 7 പുറെമ
മണ്ഡപങ്ങള െട നീളത്തിൽ പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ േനെര
മണ്ഡപങ്ങള െട മുൻവശെത്ത മതിലിെന്റ നീളം അമ്പത് മുഴം ആയിരുന്നു.
8 പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു ദർശനമുള്ള മണ്ഡപങ്ങള െട നീളം
അമ്പത് മുഴമായിരുന്നു; എന്നാൽ മന്ദിരത്തിെനതിെരയുള്ള നീളം
നൂറുമുഴമായിരുന്നു; 9പുറെത്ത്രപാകാരത്തിൽനിന്ന്ഇവയിേലക്കുകടന്നാൽ
കിഴേക്കാട്ട് ഈ മണ്ഡപങ്ങൾക്കു താെഴ ഒരു ്രപേവശനം ഉണ്ടായിരുന്നു.
10കിഴേക്കാട്ട ള്ള ്രപാകാരത്തിെന്റ മതിലിെന്റ ഘനത്തിെനാത്ത് മുറ്റത്തിനും
െകട്ടിടത്തിനുെമതിരായി മണ്ഡപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 അവയുെട
മുമ്പിലുള്ള വഴി വടേക്കാട്ട ള്ള മണ്ഡപങ്ങള െടഅളവുേപാെലആയിരുന്നു;
അവയ്ക്ക് തുല്യമായ നീളവും വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയുെട
അകേത്തക്കും പുറേത്തക്കുമുള്ള വഴികള ം മറ്റ സംവിധാനങ്ങള ം
ഒരുേപാെല തെന്ന. 12 െതേക്കാട്ട ള്ള മണ്ഡപങ്ങള െട ്രപേവശനങ്ങൾ
േപാെല ഒരു ്രപേവശനം വഴിയുെട മുൻഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവയിേലക്കു കടന്നാൽ, കിഴേക്കാട്ട ള്ള മതിലിനു േനെര മുമ്പിലുള്ള
വഴിയുെട മുമ്പിൽ ്രപേവശിക്കാം. 13 പിെന്ന അവൻ എേന്നാട്
കല്പിച്ചത:് “മുറ്റത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള വടെക്ക മണ്ഡപങ്ങള ം െതെക്ക
മണ്ഡപങ്ങള ം യേഹാവേയാട് അടുത്തുെചല്ല ന്ന പുേരാഹിതന്മാർ
അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ളവിശുദ്ധമണ്ഡപങ്ങളാകുന്നു*;
അവിെടഅവർഅതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കള ം േഭാജനയാഗവും പാപയാഗവും
അകൃത്യയാഗവും െവക്കണം. ആ സ്ഥലം വിശുദ്ധമാണേല്ലാ.
14പുേരാഹിതന്മാർ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്ന് പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു
കടക്കാെത േവണംഅതിൽ ്രപേവശിക്കുവാൻ;ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ളഅവരുെട
വസ്്രതം അവർ അവിെട വേച്ചക്കണം; അവ വിശുദ്ധമാണേല്ലാ; േവെറ
വസ്്രതം ധരിച്ച േശഷം മാ്രതേമ അവർ ജനത്തിനുള്ളസ്ഥലത്ത് േപാകാവു.
15 അവൻ അകെത്ത ആലയം അളന്നു തീർന്നേശഷം, കിഴേക്കാട്ട
ദർശനമുള്ള വാതില്ക്കൽകൂടി എെന്ന െകാണ്ട് െചന്ന് അവിടം ചുറ്റ ം
അളന്നു. 16അവൻകിഴക്കുഭാഗം ദണ്ഡുെകാണ്ട്അളന്നു;ആെകഅഞ്ഞൂറ്
മുഴം. 17അവൻ വടക്കുഭാഗം ദണ്ഡുെകാണ്ട് അളന്നു; ആെക അഞ്ഞൂറ്
മുഴം. 18അവൻ െതക്കുഭാഗം ദണ്ഡുെകാണ്ട് അളന്നു; ആെക അഞ്ഞൂറ്
മുഴം. 19അവൻപടിഞ്ഞാേറാട്ട തിരിഞ്ഞ് ദണ്ഡുെകാണ്ട്അളന്നു;അഞ്ഞൂറ്
മുഴം. 20 ഇങ്ങെന അവൻ നാലുവശവും അളന്നു; വിശുദ്ധമായതും
സാമാന്യമായതും തമ്മിൽ േവർതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അഞ്ഞൂറ്
മുഴം നീളത്തിലും അഞ്ഞൂറുമുഴം വീതിയിലും ഒരു മതിൽ അതിന് ചുറ്റ ം
ഉണ്ടായിരുന്നു.

* 42. 13 വിശുദ്ധമണ്ഡപങ്ങളാകുന്നു പുേരാഹിതെന്റസ്വകാര്യ മുറി
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43
1 അനന്തരം ആ മനുഷ്യന ് എെന്ന േഗാപുരത്തിേലക്ക,് കിഴേക്കാട്ട ള്ള
േഗാപുരത്തിേലക്കു തെന്ന, െകാണ്ടുെചന്നു; 2അേപ്പാൾ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സ് കിഴക്കുനിന്ന് വന്നു; അതിെന്റ മുഴക്കം
െപരുെവള്ളത്തിെന്റ ഇരച്ചിൽേപാെല ആയിരുന്നു; ഭൂമി അവിടുെത്ത
േതജസ്സ െകാണ്ട് ്രപകാശിച്ച . 3 ഇതു ഞാൻ കണ്ട ദർശനംേപാെല
ആയിരുന്നു; നഗരെത്ത നശിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ വന്നേപ്പാൾ കണ്ട
ദർശനംേപാെല തെന്ന; ഈ ദർശനങ്ങൾ െകബാർനദീതീരത്തുവച്ച് ഞാൻ
കണ്ട ദർശനംേപാെല ആയിരുന്നു; അേപ്പാൾ ഞാൻ കവിണ്ണ വീണു.
4 യേഹാവയുെട േതജസ്സ് കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള േഗാപുരത്തിൽകൂടി
ആലയത്തിേലക്കു ്രപേവശിച്ച . 5ആത്മാവ് എെന്ന എടുത്ത് അകെത്ത
്രപാകാരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുെചന്നു; യേഹാവയുെട േതജസ്സ് ആലയെത്ത
നിറച്ചിരുന്നു. 6 ആ പുരുഷൻ എെന്റ അടുക്കൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ,
ആലയത്തിൽനിന്ന് ഒരുവൻ എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ
േകട്ട . 7 അവിടുന്ന് എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “മനുഷ്യപു്രതാ, ഇത്
ഞാൻ എേന്നക്കും യി്രസാേയൽ മക്കള െട മദ്ധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന
എെന്റ സിംഹാസനത്തിെന്റ സ്ഥലവും എെന്റ കാലടികള െട സ്ഥലവും
ആകുന്നു; യി്രസാേയൽഗൃഹേമാ, അവരുെട രാജാക്കന്മാേരാ, അവരുെട
പരസംഗംെകാണ്ടും പൂജാഗിരികളിെല അവരുെട രാജാക്കന്മാരുെട
ശവങ്ങൾെകാണ്ടും 8 എനിക്കും അവർക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഭിത്തി മാ്രതം
ഉണ്ടായിരിക്കത്തക്കവിധം അവരുെട ഉമ്മരപ്പടി എെന്റ ഉമ്മരപ്പടിയും
അവരുെട കട്ടിള എെന്റ കട്ടിളയും ആക്കുന്നതുെകാണ്ടും എെന്റ
വിശുദ്ധനാമെത്ത ഇനി അശുദ്ധമാേക്കണ്ടതല്ല; അവർ െചയ്ത
േമ്ലച്ഛതകളാൽഅവർഎെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്തഅശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തിൽ അവെര നശിപ്പിച്ച . 9 ഇേപ്പാൾ
അവർ അവരുെട പരസംഗവും രാജാക്കന്മാരുെട ശവങ്ങള ം എെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയെട്ട; എന്നാൽ ഞാൻ അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ
എേന്നക്കും വസിക്കും. 10 മനുഷ്യപു്രതാ, യി്രസാേയൽഗൃഹം അവരുെട
അകൃത്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന് നീ ഈ ആലയം അവെര
കാണിക്കുക; അവർ അതിെന്റ മാതൃക അളക്കെട്ട. 11 അവർ
െചയ്ത സകലെത്തയുംകുറിച്ച് അവർ ലജ്ജിച്ചാൽ നീ ആലയത്തിെന്റ
ആകൃതിയും സംവിധാനവും, അകേത്തക്കും പുറേത്തക്കുമുള്ള
വാതിലുകള ം, അതിെന്റ മാതൃകകള ം സകലവ്യവസ്ഥകള ം അതിെന്റ
സകലനിയമങ്ങള ം അവെര അറിയിച്ച,് അവർ അതിെന്റ എല്ലാ ചട്ടങ്ങള ം
വ്യവസ്ഥകള ം ്രപമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടതിന് അെതല്ലാം അവർ
കാണതക്കവിധംഎഴുതിവയ്ക്കുക. 12ഇതാകുന്നുആലയെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
്രപമാണം; പർവ്വതത്തിെന്റ മുകളിൽ അതിെന്റ അതിർത്തിക്കകെമല്ലാം
അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കണം; അേത, ഇതാകുന്നു ആലയെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
്രപമാണം.

13 മുഴ്രപകാരം യാഗപീഠത്തിെന്റ അളവ് ഇവയാണ് മുഴം ഒന്നിന് ഒരു
മുഴവും നാല് വിരലും: ചുവട് ഒരു മുഴം; വീതി ഒരു മുഴം;അതിെന്റഅകത്ത്
ചുറ്റ മുള്ള വക്ക് ഒരു ചാൺ. യാഗപീഠത്തിെന്റ ഉയരം ഇ്രപകാരമാണ:്
14 നിലത്തുള്ള അതിെന്റ ചുവടുമുതൽ താഴെത്ത തട്ട വെര രണ്ടു
മുഴവും വീതി ഒരു മുഴവും; താഴെത്ത െചറിയ തട്ട മുതൽ വലിയ
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തട്ട വെര നാല് മുഴവും വീതി ഒരു മുഴവും ആയിരിക്കണം. 15 ഇങ്ങെന
മുകളിെല യാഗപീഠം നാല് മുഴം; യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുപ്പിൽനിന്ന്
മുകളിേലക്ക് നാല് െകാമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം; 16 യാഗപീഠത്തിെന്റ
അടുപ്പിെന്റ നീളം പ്രന്തണ്ട് മുഴവും വീതി പ്രന്തണ്ട് മുഴവുമായി
സമചതുരമായിരിക്കണം. 17അതിെന്റ നാല് വശത്തുമുള്ള തട്ട് പതിനാലു
മുഴം നീളവും പതിനാലു മുഴം വീതിയും അതിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള വക്ക് അര
മുഴവും ചുവട് ചുറ്റ ം ഒരു മുഴവും ആയിരിക്കണം; അതിെന്റ പടികൾ
കിഴേക്കാട്ടായിരിക്കണം. 18 പിെന്ന അവിടുന്ന് എേന്നാട് കല്പിച്ചത:്
“മനുഷ്യപു്രതാ, യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
അവർ യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുന്ന നാളിൽ അതിേന്മൽ േഹാമയാഗം
കഴിേക്കണ്ടതിനും രക്തം തളിേക്കണ്ടതിനും അതിെനക്കുറിച്ച ള്ള ചട്ടങ്ങൾ
ഇവയാണ:് 19എനിക്ക് ശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന് എേന്നാട് അടുത്തുവരുന്ന
സാേദാക്കിെന്റ സന്തതിയിലുള്ള േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാർക്ക്,
പാപയാഗമായി ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ നീ െകാടുക്കണം” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 20 നീ അതിെന്റ രക്തത്തിൽ കുെറ
എടുത്ത് യാഗപീഠത്തിെന്റ നാല് െകാമ്പിലും തട്ടിെന്റ നാല് േകാണിലും
ചുറ്റ മുള്ള വക്കിലും പുരട്ടി, അതിന് പാപപരിഹാരവും ്രപായശ്ചിത്തവും
വരുത്തണം. 21പിെന്ന നീ പാപയാഗത്തിന് കാളെയഎടുത്ത്ആലയത്തിൽ
നിയമിക്കെപ്പട്ടസ്ഥലത്ത് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ പുറത്തുവച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം.
22 രണ്ടാംദിവസം നീ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റെന പാപയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം; അവർ കാളെയെക്കാണ്ട് യാഗപീഠത്തിനു പാപപരിഹാരം
വരുത്തിയതുേപാെല ഇതിെനെക്കാണ്ടും അതിന് പാപപരിഹാരം
വരുത്തണം. 23 അതിന് പാപപരിഹാരം വരുത്തിത്തീർന്നേശഷം, നീ
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കുട്ടിെയയും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഊനമില്ലാത്ത
ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും അർപ്പിക്കണം. 24 നീ അവെയ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവരണം; പുേരാഹിതന്മാർ അവയുെടേമൽ
ഉപ്പ് വിതറിയേശഷം അവെയ യേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 25 ഏഴു ദിവസം ദിനം്രപതി പാപയാഗമായി ഓേരാ
േകാലാടിെന നീഅർപ്പിക്കണം;അവർഊനമില്ലാത്തഒരു കാളക്കുട്ടിെയയും
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും കൂെട അർപ്പിക്കണം.
26അങ്ങെനഅവർഏഴു ദിവസംയാഗപീഠത്തിന് ്രപായശ്ചിത്തംവരുത്തിയും
അതിെനനിർമ്മലീകരിച്ച ംെകാണ്ട് ്രപതിഷ്ഠ കഴിക്കണം. 27ഈദിവസങ്ങൾ
തികച്ചേശഷം, എട്ടാം ദിവസംമുതൽ പുേരാഹിതന്മാർ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
നിങ്ങള െട േഹാമയാഗങ്ങെളയും സമാധാനയാഗങ്ങെളയും അർപ്പിക്കണം.
അങ്ങെന എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ ്രപസാദമുണ്ടാകും” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

44
1 അനന്തരം ആ മനുഷ്യന് എെന്ന വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ കിഴേക്കാട്ട
ദർശനമുള്ള പുറെത്ത േഗാപുരത്തിേലക്കു മടക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു; എന്നാൽ
അത് അടച്ചിരുന്നു. 2 അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
“ഈ േഗാപുരം തുറക്കാെത അടച്ചിരിക്കണം; ആരും അതിൽകൂടി
കടക്കരുത;് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അതിൽകൂടി അകത്ത്
കടന്നതുെകാണ്ട് അത് അടച്ചിരിക്കണം. 3 ്രപഭുവായിരിക്കുകയാൽ,അവൻ
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മാ്രതം യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ അവിെട
ഇരിക്കണം; അവൻ ആ േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖത്തുകൂടി അകത്ത്
കടക്കുകയും അതിൽകൂടി പുറത്തു േപാകുകയും േവണം”. 4 പിെന്ന
അവൻ എെന്ന വടെക്കേഗാപുരംവഴിയായി ആലയത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
െകാണ്ടുെചന്നു; ഞാൻ േനാക്കി, യേഹാവയുെട േതജസ്സ് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കണ്ട് കവിണ്ണ വീണു. 5 അേപ്പാൾ
യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്” മനുഷ്യപു്രതാ, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ സകലവ്യവസ്ഥകെളയും നിയമങ്ങെളയും കുറിച്ച് ഞാൻ
നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നെതല്ലാം നീ നല്ലവണ്ണം ്രശദ്ധവച്ച് കണ്ണ െകാണ്ട്
േനാക്കി, െചവിെകാണ്ട് േകൾക്കുക; ആലയത്തിേലക്ക് ്രപേവശിക്കുന്നത്
ആെരന്നും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു പുറേത്തക്ക് േപാകുന്നത് ആെരന്നും
നീ നല്ലവണ്ണം കുറിെക്കാള്ള ക”. 6 മത്സരികളായ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേത്താട് നീ പറേയണ്ടത:് “യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, നിങ്ങള െട സകലേമ്ലച്ഛതകള ം
മതിയാക്കുവിൻ. 7 നിങ്ങൾ എെന്റ ആഹാരമായ േമദസ്സ ം രക്തവും
അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ, എെന്റ ആലയെത്ത അശുദ്ധമാേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ,
ഹൃദയത്തിലും മാംസത്തിലും അ്രഗചർമ്മികളായ അന്യജനതകെള
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നതിനാൽ, നിങ്ങള െട
സകലേമ്ലച്ഛതകൾക്കും പുറെമ നിങ്ങൾഎെന്റനിയമവും ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു.
8 നിങ്ങൾ എെന്റ വിശുദ്ധവസ്തുക്കള െട കടമകൾ നിറേവറ്റാെത,
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല കാര്യങ്ങൾ നിറേവറ്റാൻ അവെര
ആക്കിയിരിക്കുന്നു”. 9 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിലുള്ള യാെതാരു
അന്യജാതിക്കാരനും, അനുസരണമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിലും പരിേച്ഛദന*
മാംസത്തിലും പരിേച്ഛദന ഏല്ക്കാത്ത യാെതാരു അന്യജാതിക്കാരനും,
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ്രപേവശിക്കരുത.് 10 യി്രസാേയൽ െതറ്റിേപ്പായ
കാലത്ത,്എെന്നവിട്ടകന്നു േപായവരും,എെന്നഉേപക്ഷിച്ച് വി്രഗഹങ്ങേളാടു
േചർന്നവരുമായ േലവ്യർ തെന്ന അവരുെട അകൃത്യം വഹിക്കണം.
11 അവർ എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ആലയത്തിെന്റ പടിവാതില്ക്കൽ
ശു്രശൂഷകന്മാരായികാവൽനിന്ന,്ആലയത്തിൽശു്രശൂഷെചയ്യണം;അവർ
ജനത്തിനുേവണ്ടി േഹാമയാഗവും ഹനനയാഗവും അറുത്ത,് അവർക്ക്
ശു്രശൂഷെചേയ്യണ്ടതിന്അവരുെട മുമ്പിൽനില് ക്കണം. 12അവർഅവരുെട
വി്രഗഹങ്ങള െട മുമ്പിൽ ശു്രശൂഷെചയ്തതിനാൽ, യി്രസാേയൽഗൃഹം
അകൃത്യം െചയ്യ വാൻ കാരണമായി; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക്
വിേരാധമായി ൈക ഉയർത്തി സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു; അവർ അവരുെട
അകൃത്യം വഹിക്കണം” എന്നു യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
13 “എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചയ്യ വാനും, അതിവിശുദ്ധങ്ങളായ
എെന്റ സകലവിശുദ്ധവസ്തുക്കെളയും സ്പർശിക്കുവാനും, അവർ
എേന്നാട് അടുത്തുവരരുത;് അങ്ങെന അവരുെട അവർ െചയ്ത
േമ്ലച്ഛതകള ം അവർ വഹിക്കണം. 14 എന്നാൽ ആലയത്തിെന്റ എല്ലാ
േവലയ്ക്കും അതിൽ െചയ്യ വാനുള്ള എല്ലാ ്രപവൃത്തികൾക്കും ഞാൻ
അവെര കാര്യവിചാരകന്മാരാക്കിവയ്ക്കും. 15 യി്രസാേയൽ മക്കൾ

* 44. 9 അനുസരണമില്ലാത്തഹൃദയത്തിലും പരിേച്ഛദനഏല ്ക്കാത്ത
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എെന്നവിട്ട െതറ്റിേപ്പായ കാലത്ത,് എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നവരും സാേദാക്കിെന്റ പു്രതന്മാരുമായ
േലവ്യപുേരാഹിതന്മാർ എനിക്ക് ശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന് എേന്നാട്
അടുത്തുവന്ന,് എനിക്ക് േമദസ്സ ം രക്തവും അർപ്പിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റ മുമ്പാെക നില് ക്കണം” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 16 അവർ എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടന്ന് എനിക്ക്
ശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന് എെന്റ േമശയുെട അടുക്കൽ വരുകയും
എെന്റ കാര്യവിചാരണ നടത്തുകയും േവണം. 17 എന്നാൽ അകെത്ത
്രപാകാരത്തിെന്റ വാതിലുകൾക്കകത്തു കടക്കുേമ്പാൾ അവർ
ശണവസ്്രതം ധരിക്കണം; അകെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ വാതില് ക്കലും
ആലയത്തിനകത്തും ശു്രശൂഷ െചയ്യ േമ്പാൾ ആട്ടിൻ േരാമംെകാണ്ടുള്ള
വസ്്രതം ധരിക്കരുത.് 18അവരുെട തലയിൽ ശണംെകാണ്ടുള്ള തലപ്പാവും
അരയിൽ ശണംെകാണ്ടുള്ള കാല്ക്കുപ്പായവും ഉണ്ടായിരിക്കണം;
വിയർപ്പ ണ്ടാകുന്ന യാെതാന്നും അവർ ധരിക്കരുത.് 19അവർ പുറെത്ത
്രപാകാരത്തിൽ ജനത്തിെന്റ അടുക്കേലക്ക് െചല്ല േമ്പാൾ അവരുെട
വസ്്രതത്താൽ ജനെത്ത വിശുദ്ധീകരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന,് അവർ
ശു്രശൂഷെചയ്തസമയംധരിച്ചിരുന്നവസ്്രതംനീക്കിവിശുദ്ധമണ്ഡപങ്ങളിൽ
വച്ചിട്ട േവെറ വസ്്രതം ധരിക്കണം. 20അവർ തല ക്ഷൗരം െചയ്യ കേയാ
തലമുടി നീട്ട കേയാ െചയ്യാെത ക്രതിക്കുക മാ്രതേമ െചയ്യാവു.
21 യാെതാരു പുേരാഹിതനും വീഞ്ഞു കുടിച്ച് അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ
കടക്കരുത.് 22 വിധവെയേയാ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവെളേയാ ഭാര്യയായി
എടുക്കാെത അവർ യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെല സന്തതിയിലുള്ള
കന്യകമാെരേയാ ഒരു പുേരാഹിതെന്റ ഭാര്യയായിരുന്ന വിധവെയേയാ
വിവാഹം കഴിക്കണം. 23അവർ വിശുദ്ധമായതിനും സാമാന്യമായതിനും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എെന്റ ജനത്തിന് ഉപേദശിച്ച,് മലിനമായതും
നിർമ്മലമായതും അവെര തിരിച്ചറിയുമാറാക്കണം. 24 വ്യവഹാരത്തിൽ
അവർ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ നില് ക്കണം; എെന്റ വിധികെള അനുസരിച്ച്
അവർ ന്യായം വിധിക്കണം; അവർ ഉത്സവങ്ങളിൽ എല്ലാം എെന്റ
്രപമാണങ്ങള ം ചട്ടങ്ങള ം ആചരിക്കുകയും എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള
വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും േവണം. 25അവർ മരിച്ചആള െട അടുക്കൽ െചന്ന്
അശുദ്ധരാകരുത;് എങ്കിലും അപ്പൻ, അമ്മ, മകൻ, മകൾ, സേഹാദരൻ,
ഭർത്താവില്ലാത്ത സേഹാദരി എന്നിവർക്കുേവണ്ടി അശുദ്ധരാകാം.
26 അവെന്റ ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞേശഷം ഏഴു ദിവസം എണ്ണണം.
27 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന് അവൻ അകെത്ത
്രപാകാരത്തിൽ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കു േപാകുന്ന ദിവസത്തിൽ
അവൻ പാപയാഗം അർപ്പിക്കണം” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 28 അവരുെട അവകാശേമാ, ഞാൻ തെന്ന അവരുെട
അവകാശം;നിങ്ങൾഅവർക്ക്യി്രസാേയലിൽസ്വത്ത്ഒന്നുംെകാടുക്കരുത;്
ഞാൻ തെന്ന അവരുെട സ്വത്താകുന്നു. 29 അവർ േഭാജനയാഗം,
പാപയാഗം, അകൃത്യയാഗം എന്നിവെകാണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കണം;
യി്രസാേയലിൽ നിേവദിതമായ സകലവും അവർക്കുള്ളതായിരിക്കണം.
30 സകലവിധ ആദ്യഫലങ്ങളിലും ഉത്തമമായതും വഴിപാടായി വരുന്ന
എല്ലാവക വഴിപാടുകള ം പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളതായിരിക്കണം; നിെന്റ
ഭവനത്തിേന്മൽ അനു്രഗഹം വസിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങള െട തരിമാവിെന്റ
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ആദ്യഭാഗവും പുേരാഹിതനു െകാടുക്കണം. 31 സ്വയം ചത്തതും
പറിച്ച കീറിേപ്പായതുമായ പക്ഷിെയേയാ മൃഗെത്തേയാ ഒന്നിെനയും
പുേരാഹിതൻതിന്നരുത.്

45
1 “േദശെത്ത അവകാശമായി ചീട്ടിട്ട വിഭാഗിക്കുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ
േദശത്തിെന്റ ഒരു വിശുദ്ധാംശം യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാടായി അർപ്പിക്കണം;
അത് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും ഇരുപതിനായിരം മുഴം വീതിയും
ഉള്ളതായിരിക്കണം; അതിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാ അതിരുകള ം
വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. 2 അതിൽ അഞ്ഞൂറ് മുഴം നീളവും അഞ്ഞൂറ്
മുഴം വീതിയും ആയി സമചതുരമായ ഒരു ഭാഗം വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിന്
ആയിരിക്കണം; അതിന് ചുറ്റ ം അമ്പത് മുഴം സ്ഥലം െവളി്രമ്പേദശം
ആയി കിടക്കണം. 3 ആ അളവിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം
നീളവും പതിനായിരം മുഴം വീതിയും നീ അളക്കണം; അതിൽ
അതിവിശുദ്ധമായ വിശുദ്ധമന്ദിരം ഉണ്ടായിരിക്കണം; 4അത് േദശത്തിെന്റ
വിശുദ്ധാംശമാകുന്നു; അത് യേഹാവയ്ക്കു ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ
അടുത്തു വരുന്നവരായി, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശു്രശൂഷകന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളതായിരിക്കണം; അത് അവരുെട വീടുകൾക്കുള്ള
സ്ഥലവും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനുള്ള വിശുദ്ധസ്ഥലവുമായിരിക്കണം. 5പിെന്ന
ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും പതിനായിരം മുഴം വീതിയും ഉള്ള
ഭാഗം, ആലയത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരായ േലവ്യർക്കു വസിക്കുവാനുള്ള
്രഗാമത്തിനു േവണ്ട സ്വത്തായിരിക്കണം. 6വിശുദ്ധാംശമായ വഴിപാടിേനാടു
േചർന്ന് നഗരസ്വത്തായി അയ്യായിരം മുഴം വീതിയിലും ഇരുപത്തയ്യായിരം
മുഴം നീളത്തിലും ഒരുസ്ഥലം നിയമിക്കണം;അത് യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിനു
മുഴുവനും ഉള്ളതായിരിക്കണം. 7 ്രപഭുവിനുള്ളത,് വിശുദ്ധവഴിപാടായ
സ്ഥലത്തിനും നഗരസ്വത്തിനും ഇരുവശത്തും വിശുദ്ധവഴിപാടായ
സ്ഥലത്തിനും നഗരസ്വത്തിനും മുമ്പിൽ പടിഞ്ഞാറുവശത്ത് പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം
കിഴക്കുവശത്ത് കിഴേക്കാട്ട ം ആയിരിക്കണം;അതിെന്റ നീളം േദശത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാെറ അതിരുമുതൽ കിഴെക്ക അതിരുവെരയുള്ള അംശങ്ങളിൽ
ഒന്നിേനാട് ഒത്തിരിക്കണം. 8 അത് യി്രസാേയലിൽ അവനുള്ള
സ്വത്തായിരിക്കണം; എെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ ഇനി എെന്റ ജനെത്ത
പീഡിപ്പിക്കാെത, യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെല അതത് േഗാ്രതത്തിനു
േദശം െകാടുക്കണം”. 9 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യി്രസാേയൽ്രപഭുക്കന്മാേര, മതിയാക്കുവിൻ!
സാഹസവും കവർച്ചയും അകറ്റി നീതിയും ന്യായവും നടത്തുവിൻ; എെന്റ
ജനേത്താടു പിടിച്ച പറിക്കുന്നത് നിർത്തുവിൻ” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.് 10ഒത്തതുലാസ്സ ം ഒത്തഏഫയും ഒത്തബത്തും
നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. 11ഏഫയും ബത്തും ഒേരഅളവായിരിക്കണം;
ബത്ത് േഹാെമരിെന്റ പത്തിൽ ഒന്നും ഏഫാ േഹാെമരിെന്റ പത്തിൽ ഒന്നും
ആയിരിക്കണം; അതിെന്റ അളവ് േഹാെമരിെനാത്തതായിരിക്കണം.
12 ഒരു േശെക്കൽ ഇരുപതു േഗരാ ആയിരിക്കണം; ഇരുപത് േശെക്കൽ,
ഇരുപത്തഞ്ച് േശെക്കൽ, പതിനഞ്ച് േശെക്കൽ ഇവ കൂടുേമ്പാൾ ഒരു
മാേന ആയിരിക്കണം; 13 നിങ്ങൾ വഴിപാട് കഴിേക്കണ്ടത് എങ്ങെന
എന്നാൽ: ഒരു േഹാെമർ േഗാതമ്പിൽനിന്ന് ഏഫയുെട ആറിെലാന്നും
ഒരു േഹാെമർ യവത്തിൽനിന്ന് ഏഫയുെട ആറിെലാന്നും െകാടുക്കണം.
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14 എണ്ണയ്ക്കുള്ള ്രപമാണം: പത്തു ബത്ത് െകാള്ളന്ന േഹാെമർ ഒരു
േകാർ;അതിൽനിന്ന് ബത്തിെന്റ പത്തിെലാന്ന് െകാടുക്കണം; പത്തുബത്ത്
ഒരു േഹാെമർ. 15 ്രപായശ്ചിത്തം വരുേത്തണ്ടതിന് േഭാജനയാഗമായും
േഹാമയാഗമായും സമാധാനയാഗങ്ങളായും യി്രസാേയലിെന്റ പുഷ്ടിയുള്ള
േമച്ചിൽപുറങ്ങളിെല ഇരുനൂറ് ആടുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരു
കുഞ്ഞാടിെന െകാടുക്കണം” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 16 േദശെത്ത സകലജനവും യി്രസാേയലിെന്റ ്രപഭുവിനു
േവണ്ടിയുള്ള ഈ വഴിപാടിനായി െകാടുക്കണം. 17 ഉത്സവങ്ങളിലും
അമാവാസികളിലും ശബ്ബത്തുകളിലും യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ
ഉത്സവസമയങ്ങളിൽ എല്ലാം േഹാമയാഗങ്ങള ം േഭാജനയാഗങ്ങള ം
പാനീയയാഗങ്ങള ം കഴിക്കുവാൻ ്രപഭു ബാദ്ധ്യസ്ഥനാകുന്നു; യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിനു ്രപായശ്ചിത്തം വരുേത്തണ്ടതിന് അവൻ പാപയാഗവും
േഭാജനയാഗവും േഹാമയാഗവും സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കണം.
18 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഒന്നാം
മാസം ഒന്നാം തീയതി നീ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ എടുത്ത്
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു പാപപരിഹാരം വരുത്തണം. 19 പുേരാഹിതൻ
പാപയാഗത്തിെന്റ രക്തത്തിൽ കുെറ എടുത്ത് ആലയത്തിെന്റ
വാതിൽപ്പടികളിലും യാഗപീഠത്തിെന്റ തട്ടിെന്റ നാല് േകാണിലും അകെത്ത
്രപാകാരത്തിെന്റ േഗാപുരത്തിെന്റ വാതിൽപ്പടികളിലും പുരട്ടണം.
20അങ്ങെന തെന്ന നീ ഏഴാം മാസം ഒന്നാം തീയതിയും, അബദ്ധത്താേലാ
ബുദ്ധിഹീനതയാേലാ പിഴച്ച േപായവനു േവണ്ടി െചയ്യണം; ഇങ്ങെന
നിങ്ങൾ ആലയത്തിന് ്രപായശ്ചിത്തം വരുത്തണം. 21 ഒന്നാം മാസം
പതിനാലാം തീയതിമുതൽനിങ്ങൾഏഴു ദിവസേത്തക്ക് െപസഹെപരുനാൾ
ആചരിച്ച് പുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പം തിന്നണം. 22അന്ന് ്രപഭു തനിക്കുേവണ്ടിയും
േദശത്തിെല സകലജനത്തിനു േവണ്ടിയും പാപയാഗമായി ഒരു കാളെയ
അർപ്പിക്കണം. 23 ഉത്സവത്തിെന്റ ഏഴു ദിവസവും അവൻ യേഹാവയ്ക്ക്
േഹാമയാഗമായി ഊനമില്ലാത്ത ഏഴു കാളെയയും ഏഴു ആട്ട െകാറ്റെനയും
ആ ഏഴു ദിവസവും ദിനം്രപതി അർപ്പിക്കണം; പാപയാഗമായി ദിനം്രപതി
ഓേരാ േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയുംഅർപ്പിക്കണം. 24കാള ഒന്നിന് ഒരു ഏഫയും
ആട്ട െകാറ്റൻ ഒന്നിന് ഒരു ഏഫയും ഏഫ ഒന്നിന് ഒരു ഹീൻ എണ്ണയും
വീതം അവൻ േഭാജനയാഗം അർപ്പിക്കണം. 25ഏഴാം മാസം പതിനഞ്ചാം
തീയതിയിലുള്ള ഉത്സവത്തിൽ അവൻ ഈ ഏഴു ദിവസം എന്നേപാെല,
പാപയാഗത്തിനും േഹാമയാഗത്തിനും േഭാജനയാഗത്തിനും എണ്ണയ്ക്കും
തക്കവണ്ണംഅർപ്പിക്കണം.

46
1 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“അകെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള േഗാപുരം
ആറ് ്രപവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും അടച്ചിരിക്കണം; ശബ്ബത്തുനാളിലും
അമാവാസിയിലും അത് തുറന്നിരിക്കണം. 2എന്നാൽ ്രപഭു പുറത്തുനിന്ന്
ആ േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖംവഴിയായി കടന്നുെചന്ന,് േഗാപുരത്തിെന്റ
കട്ടിളത്തൂണിനരികിൽ നില് ക്കണം; പുേരാഹിതൻഅവെന്റ േഹാമയാഗവും
സമാധാനയാഗവും അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ അവൻ േഗാപുരത്തിെന്റ
ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ നമസ്കരിക്കണം; പിെന്ന അവൻ പുറേത്തക്ക് േപാകണം:
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എന്നാൽ േഗാപുരം സന്ധ്യവെര അടയ്ക്കാെതയിരിക്കണം. 3 േദശെത്ത
ജനം ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസികളിലുംഈ േഗാപുര്രപേവശനത്തിങ്കൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിക്കണം. 4 ്രപഭു ശബ്ബത്തുനാളിൽ
യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗമായി ഊനമില്ലാത്ത ആറ് കുഞ്ഞാടുകെളയും
ഊനമില്ലാത്തഒരു മുട്ടാടിെനയുംഅർപ്പിക്കണം. 5 േഭാജനയാഗമായിഅവൻ
മുട്ടാടിന് ഒരു ഏഫയും കുഞ്ഞാടുകൾക്ക് തെന്റ ്രപാപ്തിേപാെലയുള്ള
േഭാജനയാഗവും, ഏഫ ഒന്നിന് ഒരു ഹീൻ എണ്ണവീതവും അർപ്പിക്കണം.
6 അമാവാസിദിവസത്തിൽ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കുട്ടിെയയും
ആറ് കുഞ്ഞാടുകെളയും ഒരു മുട്ടാടിെനയും അർപ്പിക്കണം; ഇവയും
ഊനമില്ലാത്തവ ആയിരിക്കണം. 7 േഭാജനയാഗമായി അവൻ കാളയ്ക്ക്
ഒരു ഏഫയും മുട്ടാടിന് ഒരു ഏഫയും കുഞ്ഞാടുകൾക്കു തെന്റ
്രപാപ്തിേപാെലയും ഏഫ ഒന്നിന് ഒരു ഹീൻ എണ്ണവീതവും അർപ്പിക്കണം.
8 അധിപതി വരുേമ്പാൾ അവൻ േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖംവഴിയായി
കടക്കുകയും ആ വഴിയായി തെന്ന പുറേത്തക്ക് േപാകുകയും േവണം.
9 എന്നാൽ േദശെത്ത ജനം ഉത്സവങ്ങളിൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
വരുേമ്പാൾ, വടെക്ക േഗാപുരംവഴി നമസ്കരിക്കുവാൻ വരുന്നവൻ
െതെക്കേഗാപുരം വഴി പുറേത്തക്ക് േപാകുകയും െതെക്കേഗാപുരം വഴി
വരുന്നവൻ വടെക്ക േഗാപുരംവഴി പുറേത്തക്ക് േപാകുകയും േവണം; താൻ
വന്ന േഗാപുരംവഴിയായി മടങ്ങിേപ്പാകാെത അതിെനതിെരയുള്ളതിൽകൂടി
പുറേത്തക്ക്േപാകണം. 10അവർവരുേമ്പാൾ്രപഭുവുംഅവരുെടമദ്ധ്യത്തിൽ
വരുകയും അവർ േപാകുേമ്പാൾ അവനും കൂെട േപാകുകയും േവണം.
11 വിേശഷദിവസങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും േഭാജനയാഗം, കാളയ്ക്ക് ഒരു
ഏഫയുംമുട്ടാടിന് ഒരുഏഫയുംകുഞ്ഞാടുകൾക്ക്തെന്റ്രപാപ്തിേപാെലയും
ഏഫയ്ക്ക് ഒരുഹീൻഎണ്ണയുംവീതംആയിരിക്കണം. 12എന്നാൽഅധിപതി
സ്വേമധാദാനമായേഹാമയാഗേമാസ്വേമധാദാനമായസമാധാനയാഗങ്ങേളാ
യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള േഗാപുരം
അവനുതുറന്നുെകാടുക്കണം;അവൻശബ്ബത്തുനാളിൽെചയ്യന്നതുേപാെല
തെന്റ േഹാമയാഗവും സമാധാനയാഗങ്ങള ംഅർപ്പിക്കണം; പിെന്നഅവൻ
പുറേത്തക്ക് േപാകണം; അവൻ പുറേത്തക്ക് േപായേശഷം േഗാപുരം
അടയ്ക്കണം. 13 ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ളതും ഊനമില്ലാത്തതുമായ
ഒരു കുഞ്ഞാടിെന നീ ദിനം്രപതി യേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം; രാവിെലേതാറും അതിെന അർപ്പിക്കണം. 14 അതിെന്റ
േഭാജനയാഗമായി നീ രാവിെലേതാറും ഏഫയിൽ ആറിെലാന്നും േനരിയ
മാവു നനയ്േക്കണ്ടതിന് ഹീനിൽ മൂന്നിെലാന്ന് എണ്ണയും അർപ്പിക്കണം;
അത് ഒരു ശാശ്വതനിയമമായി യേഹാവയ്ക്കുള്ള നിരന്തരേഭാജനയാഗം.
15 ഇങ്ങെന നിരന്തരേഹാമയാഗമായി കുഞ്ഞാടും, േഭാജനയാഗവും
എണ്ണയും അവർ രാവിെലേതാറും അർപ്പിക്കണം”. 16 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അധിപതി തെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
ഒരുവന് ഒരു ദാനം െകാടുക്കുന്നുെവങ്കിൽ അത് അവെന്റ അവകാശമായി
അവെന്റപു്രതന്മാർക്കുള്ളതായിരിക്കണം;അത്അവകാശമായിഅവരുെട
ൈകവശം ഇരിക്കണം. 17എന്നാൽ അവൻ തെന്റ ദാസന്മാരിൽ ഒരുവന്
തെന്റ അവകാശത്തിൽനിന്ന് ഒരു ദാനം െകാടുക്കുന്നുെവങ്കിൽ അത്
വിേമാചനവർഷം* വെര അവനുള്ളതായിരിക്കണം; പിന്നേത്തതിൽ അത്
* 46. 17 വിേമാചനവർഷംക്ഷമ ലഭിക്കുന്നതിെന്റയും പുനരുദ്ധാരണതിെന്റയും ജൂബിലി വര് ഷമായ
എഴാം വര് ഷം
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്രപഭുവിനുതിരിെകേചേരണം;അതിെന്റഅവകാശംഅവെന്റപു്രതന്മാർക്കു
തെന്നഇരിക്കണം. 18അധിപതിജനെത്തഅവരുെടഅവകാശത്തിൽനിന്നു
നീക്കി അവരുെട അവകാശത്തിെലാന്നും അപഹരിക്കരുത;് എെന്റ
ജനത്തിൽ ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ അവകാശം ൈകവിട്ട
േപാകാെതയിരിക്കുവാൻ അവൻ സ്വന്തഅവകാശത്തിൽനിന്നു തെന്ന
തെന്റപു്രതന്മാർക്ക്അവകാശം െകാടുക്കണം”.

19പിെന്നഅവൻ േഗാപുരത്തിെന്റപാർശ്വത്തിലുള്ള ്രപേവശനത്തിൽകൂടി
എെന്ന വടേക്കാട്ട ദർശനമുള്ളതായ, പുേരാഹിതന്മാരുെട
വിശുദ്ധമണ്ഡപങ്ങളിേലക്കു െകാണ്ടുെചന്നു; അവിെട ഞാൻ
പടിഞ്ഞാെറ അറ്റത്ത് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു. 20 അവൻ എേന്നാട:്
“പുേരാഹിതന്മാർ അകൃത്യയാഗവും പാപയാഗവും പാകം െചയ്യന്നതും,
േഭാജനയാഗം ചുടുന്നതുമായ സ്ഥലം ഇതാകുന്നു; അവർ ജനെത്ത
വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന് അവെയ പുറത്ത്, പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു
െകാണ്ട് േപാകാെതയിരിക്കുവാൻ തെന്ന” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
21 പിെന്ന അവൻ എെന്ന പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി,
്രപാകാരത്തിെന്റ നാല് േകാണിലും െചല്ല മാറാക്കി; ്രപാകാരത്തിെന്റ
ഓേരാ േകാണിലും ഓേരാ മുറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. 22 ്രപാകാരത്തിെന്റ നാല്
േകാണിലും നാല്പതു മുഴം നീളവും മുപ്പതു മുഴം വീതിയും ഉള്ള അടക്കെപ്പട്ട
മുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; നാല് േകാണിലും ഉള്ള, അവ നാലിനും ഒേര
അളവായിരുന്നു. 23അവയ്ക്കുനാലിനും ചുറ്റ ം ഒരു പന്തികല്ല് െകട്ടിയിരുന്നു;
ഈകൽനിരകള െട ചുവട്ടിൽ ചുറ്റ ം അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 24അവൻ
എേന്നാട:് “ഇവ ആലയത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാർ ജനത്തിെന്റ ഹനനയാഗം
പാകം െചയ്യന്നപാചകശാലയാകുന്നു”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

47
1 ആ മനുഷ്യന ് എെന്ന ആലയത്തിെന്റ ്രപേവശനത്തിങ്കൽ തിരിെക
െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ, ആലയത്തിെന്റ ഉമ്മരപ്പടിയുെട കീഴിൽനിന്ന് െവള്ളം
കിഴേക്കാട്ട പുറെപ്പടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ആലയത്തിെന്റ ദർശനം
കിഴേക്കാട്ടായിരുന്നു; ആ െവള്ളം ആലയത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
കീഴിൽനിന്ന് യാഗപീഠത്തിനു െതക്കുവശമായി ഒഴുകി. 2 അവൻ
വടേക്കാട്ട ള്ള േഗാപുരത്തിൽകൂടി എെന്ന പുറത്തു െകാണ്ടുെചന്ന്
പുറെത്ത വഴിയായി കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള േഗാപുരത്തിൽകൂടി
പുറെത്ത േഗാപുരത്തിേലക്ക് ചുറ്റിനടത്തി െകാണ്ടുേപായി; െവള്ളം
വലത്തുഭാഗത്തുകൂടി ഒഴുകുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 3 ആ പുരുഷൻ
കയ്യിൽ ചരടുമായി കിഴേക്കാട്ട നടന്നു; ആയിരം മുഴം അളന്ന,് എെന്ന
െവള്ളത്തിൽകൂടി കടക്കുമാറാക്കി; െവള്ളം കണങ്കാേലാളം ആയി.
4 അവൻ പിെന്നയും ആയിരം മുഴം അളന്ന,് എെന്ന െവള്ളത്തിൽകൂടി
കടക്കുമാറാക്കി; െവള്ളം മുേട്ടാളം ആയി; അവൻ പിെന്നയും ആയിരം
മുഴം അളന്ന,് എെന്ന കടക്കുമാറാക്കി; െവള്ളം അരേയാളം ആയി.
5അവൻ പിെന്നയും ആയിരം മുഴം അളന്നു; അത് എനിക്ക് കടക്കുവാൻ
കഴിയാത്ത ഒരു നദിയായി; െവള്ളം െപാങ്ങി, നീന്തിയിട്ടല്ലാെത കടക്കുവാൻ
കഴിയാത്ത ഒരു നദിയായിത്തീർന്നു. 6അവൻ എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ,
ഇത് നീ കണ്ടുേവാ” എന്നു േചാദിച്ച ; പിെന്ന അവൻ എെന്ന നദീതീരത്തു
മടങ്ങിെച്ചല്ല മാറാക്കി. 7ഞാൻ മടങ്ങിെച്ചന്നേപ്പാൾ നദീതീരത്ത് ഇക്കെരയും
അക്കെരയും അനവധി വൃക്ഷങ്ങൾ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു. 8 അേപ്പാൾ
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അവൻഎേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഈെവള്ളം കിഴെക്ക ഗലീലയിേലക്ക്
പുറെപ്പട്ട് അരാബയിേലക്ക് ഒഴുകി കടലിൽ വീഴുന്നു; െവള്ളം ഒഴുകിെച്ചന്ന്
കടലിൽ വീണ,് അതിെല െവള്ളം ശുദ്ധമായിത്തീരും. 9 എന്നാൽ ഈ
നദി െചല്ല ന്നിടെത്തല്ലാം ചലിക്കുന്ന സകല്രപാണികള ം ജീവിച്ചിരിക്കും;
ഈ െവള്ളം അവിെട വന്നതുെകാണ്ട,് ഏറ്റവുമധികം മത്സ്യം ഉണ്ടാകും;
ഈ നദി െചല്ല ന്നിടെത്തല്ലാം അത് ശുദ്ധമായിത്തീർന്നിട്ട് സകലവും
ജീവിക്കും. 10അതിെന്റ കരയിൽ ഏൻ-െഗദി മുതൽ ഏൻ-എഗ്ലയീംവെര
മീൻപിടിത്തക്കാർ നിന്നു വല വീശും; അതിെല മത്സ്യം മഹാസമു്രദത്തിെല
മത്സ്യംേപാെല വിവിധ ഇനങ്ങളായി അസംഖ്യമായിരിക്കും. 11 എന്നാൽ
അതിെന്റേചറ്റ കണ്ടങ്ങള ംചതുപ്പ നിലങ്ങള ംശുദ്ധമാകാെത,ഉപ്പിനുേവണ്ടി
മാറ്റിവയ്ക്കും. 12 നദീതീരത്ത് ഇക്കെരയും അക്കെരയും ഭക്ഷ്യേയാഗ്യമായ
ഫലമുള്ള സകലവിധ വൃക്ഷങ്ങള ം വളരും; അവയുെട ഇല വാടുകയില്ല,
ഫലം ഇല്ലാെതേപാകുകയുമില്ല;അതിെല െവള്ളം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്ന്
ഒഴുകിവരുന്നതുെകാണ്ട് അവ മാസംേതാറും പുതിയ ഫലം കായ്ക്കും;
അവയുെട ഫലം ഭക്ഷണത്തിനും, അവയുെട ഇല ചികിത്സക്കും
ഉപകരിക്കും”.

13 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ
േദശെത്ത യി്രസാേയലിെന്റ പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങൾക്കും അവകാശമായി
വിഭാഗിേക്കണ്ട അതിരുകൾ ഇവയായിരിക്കും: േയാേസഫിന് രണ്ടു പങ്ക്
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 14 ‘നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർക്കു നല്കുെമന്ന്’
ഞാൻ ൈക ഉയർത്തി സത്യം െചയ്തിരിക്കുകെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
എല്ലാവർക്കും തുല്യാവകാശം ലഭിക്കണം; ഈ േദശം നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായി വരും. 15 േദശത്തിെന്റ അതിർത്തികൾ ഇങ്ങെന
ആയിരിക്കണം: വടക്കുഭാഗത്ത് മഹാസമു്രദംമുതൽ െഹേത്ലാൻവഴിയായി
16 െസദാദ് വെരയും ഹമാത്തും േബേരാത്തയും ദമാസ്ക്കസിെന്റ
അതിർത്തിക്കും ഹമാത്തിെന്റ അതിർത്തിക്കും ഇടയിലുള്ള സി്രബയീമും
ഹൗറാെന്റ അതിർത്തിയിലുള്ള നടുഹാേസരും 17 ഇങ്ങെന അതിരുകൾ
സമു്രദംമുതൽ ദമാസ്ക്കസിെന്റ അതിർത്തിയിലും ഹസർ-ഏനാൻ
വെര വടെക്കഭാഗത്ത് വടേക്കാട്ട ള്ള ഹമാത്തിെന്റ അതിർത്തിയിലും
ആയിരിക്കണം;അത് വടേക്കഭാഗം. 18കിഴക്ക് ഭാഗംഹൗറാൻ, ദമാസ്ക്കസ,്
ഗിെലയാദ് എന്നിവയ്ക്കും യി്രസാേയൽേദശത്തിനും ഇടയിൽ േയാർദ്ദാൻ
ആയിരിക്കണം; വടെക്ക അതിരുമുതൽ കിഴെക്ക കടൽവെര നിങ്ങൾ
അളക്കണം;അത് കിഴക്കുഭാഗം. 19 െതക്കുഭാഗം െതേക്കാട്ട് താമാർമുതൽ
െമരീേബാത്ത-്കാേദശ് ജലാശയംവെരയും ഈജിപറ്റ് േതാടുവെരയും
മഹാസമു്രദംവെരയും ആയിരിക്കണം; അത് െതേക്കാട്ട് െതേക്കഭാഗം.
20പടിഞ്ഞാറുഭാഗം: െതെക്കഅതിരുമുതൽഹമാത്തിേലക്കുള്ളതിരിവിെന്റ
അറ്റംവെരയും മഹാസമു്രദം ആയിരിക്കണം; അത് പടിഞ്ഞാെറഭാഗം.
21 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ ഈ േദശെത്ത യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
വിഭാഗിച്ച െകാള്ളണം. 22 നിങ്ങൾ അതിെന നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട
ഇടയിൽവന്നുപാർക്കുന്നവരായി,നിങ്ങള െടഇടയിൽമക്കെളജനിപ്പിക്കുന്ന
പരേദശികൾക്കുംഅവകാശമായിചീട്ടിട്ട വിഭാഗിക്കണം;അവർനിങ്ങൾക്ക്
യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽ സ്വേദശികെളേപ്പാെല ആയിരിക്കണം;
നിങ്ങേളാടുകൂടി അവർക്കും യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങള െട ഇടയിൽ
അവകാശം ലഭിക്കണം. 23 പരേദശി വന്നുപാർക്കുന്ന േഗാ്രതത്തിൽതെന്ന
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നിങ്ങൾ അവന് അവകാശം െകാടുക്കണം” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

48
1എന്നാൽ േഗാ്രതങ്ങള െട േപരുകൾ ഇവയാണ്: വടെക്ക അറ്റം മുതൽ
െഹേത്ലാൻ വഴിക്കരികിലുള്ള ഹമാത്ത് വെര വടേക്കാട്ട് ദമാസ്ക്കസിെന്റ
അതിർത്തിയിലുള്ള ഹസർ-ഏനാനും, ഇങ്ങെന വടക്ക് ഹമാത്തിെന്റ
പാർശ്വത്തിൽ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഉള്ള ഭാഗങ്ങളായി ദാെന്റ ഓഹരി
ഒന്ന.് 2 ദാെന്റ അതിർത്തിയിൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ
ഭാഗംവെര ആേശരിെന്റ ഓഹരി ഒന്ന.് 3 ആേശരിെന്റ അതിർത്തിയിൽ
കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര നഫ്താലിയുെട ഓഹരി
ഒന്ന.് 4നഫ്താലിയുെട അതിർത്തിയിൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ
ഭാഗംവെര മനെശ്ശയുെട ഓഹരി ഒന്ന്. 5 മനെശ്ശയുെട അതിർത്തിയിൽ
കിഴക്കുഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര എ്രഫയീമിെന്റ ഓഹരി ഒന്ന.്
6 എ്രഫയീമിെന്റ അതിർത്തിയിൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ
ഭാഗംവെര രൂേബെന്റ ഓഹരി ഒന്ന.് 7 രൂേബെന്റ അതിർത്തിയിൽ
കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര െയഹൂദയുെട ഓഹരി
ഒന്ന.് 8 െയഹൂദയുെട അതിർത്തിയിൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ
ഭാഗംവെര ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം വീതിയും കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറഭാഗംവെരയുള്ള മെറ്റ ഓഹരികളിൽ ഒന്നിെനേപ്പാെല നീളവും
ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അർപ്പിേക്കണ്ട വഴിപാടായിരിക്കണം; വിശുദ്ധമന്ദിരം
അതിെന്റ നടുവിൽ ആയിരിക്കണം. 9 നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക്
വഴിപാടായി േവർതിരിക്കുന്ന ്രപേദശം ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും
പതിനായിരം മുഴം വീതിയും ആയിരിക്കണം. 10 ഈ വിശുദ്ധവഴിപാട്
പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളതായിരിക്കണം; അത് വടക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം
മുഴം നീളവും പടിഞ്ഞാറ് പതിനായിരം മുഴം വീതിയും കിഴക്ക്
പതിനായിരം മുഴം വീതിയും െതക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും
ഉള്ളത് തെന്ന; യേഹാവയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരം അതിെന്റ നടുവിൽ
ആയിരിക്കണം. 11 അത് എെന്റ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും,
യി്രസാേയൽ മക്കൾ െതറ്റിേപ്പായ കാലത്ത,് േലവ്യർ െതറ്റിേപ്പായതു
േപാെല െതറ്റിേപ്പാകാതിരിക്കുകയും െചയ്ത,സാേദാക്കിെന്റ പു്രതന്മാരായി
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളതായിരിക്കണം. 12അങ്ങെന
അത്അവർക്ക് േലവ്യരുെടഅതിർത്തിയിൽ, േദശത്തിെന്റവഴിപാടിൽനിന്ന്
ഒരു വഴിപാടും അതിപരിശുദ്ധവുമായിരിക്കണം. 13 പുേരാഹിതന്മാരുെട
അതിരിേനാടുേചർന്ന് േലവ്യർക്കും ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും
പതിനായിരം മുഴം വീതിയും ഉള്ള ഒരംശം ഉണ്ടായിരിക്കണം; ആെക
ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും ഇരുപതിനായിരം മുഴം വീതിയും തെന്ന.
14അവർ അതിൽ ഒട്ട ം വില ്ക്കരുത;് ൈകമാറ്റം െചയ്യരുത;് േദശത്തിെന്റ
ആദ്യഫലമായ ഇത് അന്യർക്ക് ൈകവശം െകാടുക്കുകയുമരുത;് അത്
യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമാണേല്ലാ. 15 എന്നാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം
വീതിയിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നഅയ്യായിരം മുഴം നഗരത്തിനു വാസസ്ഥലവും
െവളി്രമ്പേദശവുമായ സാമാന്യഭൂമിയും, നഗരം അതിെന്റ നടുവിലും
ആയിരിക്കണം. 16 അതിെന്റ അളവ് ഇ്രപകാരമാണ:് വടെക്കഭാഗം
നാലായിരത്തഞ്ഞൂറും െതെക്കഭാഗം നാലായിരത്തഞ്ഞൂറും കിഴെക്കഭാഗം
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നാലായിരത്തഞ്ഞൂറും പടിഞ്ഞാെറഭാഗം നാലായിരത്തഞ്ഞൂറും മുഴം.
17 നഗരത്തിനുള്ള െവളി്രമ്പേദശേമാ; വടേക്കാട്ട് ഇരുനൂറ്റമ്പതും െതേക്കാട്ട്
ഇരുനൂറ്റമ്പതും കിഴേക്കാട്ട് ഇരുനൂറ്റമ്പതും പടിഞ്ഞാേറാട്ട് ഇരുനൂറ്റമ്പതും
മുഴം. 18 എന്നാൽ വിശുദ്ധവഴിപാടിന് ഒത്ത നീളത്തിൽ കിഴേക്കാട്ട
പതിനായിരവും പടിഞ്ഞാേറാട്ട പതിനായിരവും മുഴം; േശഷിക്കുന്നത്
വിശുദ്ധവഴിപാടിെനാത്തവണ്ണം തെന്ന ആയിരിക്കണം; അതിെന്റ
അനുഭവം നഗരത്തിെല കൃഷിക്കാരുെട ഉപജീവനം ആയിരിക്കണം.
19 യി്രസാേയലിെന്റ സർവ്വേഗാ്രതങ്ങളിലും നിന്നുള്ളവരായ നഗരത്തിെല
കൃഷിക്കാർ അതിൽ കൃഷിെചയ്യണം. 20 വഴിപാടുസ്ഥലം മുഴുവനും
ഇരുപത്തയ്യായിരം നീളവും ഇരുപത്തയ്യായിരം വീതിയും ആയിരിക്കണം.
നഗരസ്വേത്താടുകൂടി ഈ വിശുദ്ധവഴിപാടുസ്ഥലം സമചതുരമായി നിങ്ങൾ
അർപ്പിക്കണം. 21 േശഷിക്കുന്ന ഭാഗം ്രപഭുവിനുള്ളതായിരിക്കണം;
വിശുദ്ധവഴിപാടായ സ്ഥലത്തിനും നഗരസ്വത്തിനും ഇരുവശത്തും
വഴിപാടുസ്ഥലത്തിെന്റ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴത്തിെനതിെര കിഴെക്ക
അതിർത്തിയിലും പടിഞ്ഞാറ് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴത്തിെനതിെര
പടിഞ്ഞാേറ അതിർത്തിയിലും േഗാ്രതങ്ങള െട ഓഹരികൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം
തെന്ന; ഇത് ്രപഭുവിനുള്ളതായിരിക്കണം; വിശുദ്ധവഴിപാടുസ്ഥലവും
വിശുദ്ധമന്ദിരമായ ആലയവും അതിെന്റ നടുവിൽ ആയിരിക്കണം;
22 േലവ്യർക്കുള്ള സ്വത്തും നഗരസ്വത്തും ്രപഭുവിനുള്ള സ്ഥലത്തിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിലായിരിക്കണം; െയഹൂദയുെട അതിരിനും െബന്യാമീെന്റ
അതിരിനും ഇടയിൽ ഉള്ളത് ്രപഭുവിനുള്ളതായിരിക്കണം. 23 േശഷമുള്ള
േഗാ്രതങ്ങൾേക്കാ: കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര
െബന്യാമീന് ഓഹരി ഒന്ന.് 24 െബന്യാമീെന്റ അതിർത്തിയിൽ
കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര ശിെമേയാന് ഓഹരി ഒന്ന്.
25 ശിെമെയാെന്റ അതിർത്തിയിൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ
ഭാഗംവെര യിസ്സാഖാരിന് ഓഹരി ഒന്ന.് 26യിസ്സാഖാരിെന്റ അതിർത്തിയിൽ
കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര െസബൂലൂന് ഓഹരി ഒന്ന്.
27 െസബൂലൂെന്റ അതിർത്തിയിൽ കിഴേക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ
ഭാഗംവെര ഗാദിന് ഓഹരി ഒന്ന.് 28 ഗാദിെന്റ അതിർത്തിയിൽ െതേക്കാട്ട്
െതെക്ക ഭാഗത്ത് താമാർമുതൽ െമരീബത്ത്-കാേദശ് ജലാശയംവെരയും
ഈജിപറ്റ് േതാടുവെരയും മഹാസമു്രദംവെരയും ആയിരിക്കണം.
29 നിങ്ങൾ ചീട്ടിട്ട് യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി
വിഭാഗിേക്കണ്ടുന്ന േദശം ഇതുതെന്ന; അവരുെട ഓഹരികൾ ഇവ തെന്ന”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 30 നഗരത്തിെന്റ
അളവുകൾ ഇ്രപകാരമാണ:് വടക്കുഭാഗെത്തഅളവ് നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു
മുഴം. 31 നഗരത്തിെന്റ േഗാപുരങ്ങൾ യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങള െട
േപരുകൾക്ക് ഒത്തവണ്ണമായിരിക്കണം; വടേക്കാട്ട് മൂന്നു േഗാപുരം;
രൂേബെന്റ േഗാപുരം ഒന്ന;് െയഹൂദയുെട േഗാപുരം ഒന്ന;് േലവിയുെട
േഗാപുരം ഒന്ന.് 32 കിഴക്കുഭാഗത്ത് നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു മുഴം; േഗാപുരം
മൂന്ന:് േയാേസഫിെന്റ േഗാപുരം ഒന്ന;് െബന്യാമീെന്റ േഗാപുരം ഒന്ന;് ദാെന്റ
േഗാപുരം ഒന്ന.് 33 െതക്കുഭാഗെത്ത അളവ് നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു മുഴം;
േഗാപുരംമൂന്ന;്ശിെമേയാെന്റേഗാപുരംഒന്ന;്യിസ്സാഖാരിെന്റേഗാപുരംഒന്ന;്
െസബൂലൂെന്റ േഗാപുരം ഒന്ന.് 34പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗത്ത് നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു
മുഴം; േഗാപുരം മൂന്ന്: ഗാദിെന്റ േഗാപുരം ഒന്ന്;ആേശരിെന്റ േഗാപുരം ഒന്ന;്



െയെഹസ്േകൽ 48:35 1337 െയെഹസ്േകൽ 48:35

നഫ്താലിയുെട േഗാപുരം ഒന്ന.് 35അതിെന്റ ചുറ്റളവ് പതിെനണ്ണായിരം മുഴം.
അന്നുമുതൽനഗരത്തിനു ‘യേഹാവശമ്മാ*’എന്നു േപരാകും.

* 48. 35 യേഹാവശമ്മായേഹാവഅവിെട
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ദാനീേയല ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ബാബിേലാൺ ്രപവാസ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദാനിേയൽ ഈ
പുസ്തകത്തിെന്റ രചന നിർവ്വഹിച്ചത് ൈദവം എെന്റ ന്യായാധിപതി
എന്നാണ് ദാനിേയല ് എന്ന േപരിെന്റ അർത്ഥം. പലഭാഗങ്ങളിലും
ദാനിേയലിെന ്രഗന്ഥകർതൃത്വം ഉറപ്പിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളണ്ട് ഉദാ:
9:2; 10:2. ബാബിേലാണിെന്റ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഉന്നതമായ
ഉേദ്യാഗത്തിൽ ഇരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങള ം
ലഭിച്ച െവളിപ്പാടുകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.്
അന്യേദശത്ത് അന്യ സംസ്കാരത്തിൽ താൻ ൈദവേത്താട് കാണിച്ച്
വിശ്വസ്തത ദാനിേയലിെന മേറ്റത് വ്യക്തികളിലും വിേശഷതയുള്ളവനാക്കി.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 605-530.
സ്വീകര് ത്താവ്
്രപവാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന യി്രസാേയൽജനം, എല്ലാ വായനക്കാർക്കും
േവണ്ടി.
ഉേദ്ദശം
ദാനിേയലിെന്റ ്രപവചനങ്ങള ം, ദർശനങ്ങള ം ്രപവർത്തനങ്ങള മാണ് ഈ
പുസ്തകത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ളത് തെന്ന അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക്
ൈദവം വിശ്വസ്തെനന്നു ഈ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു ൈദവജനം
േലാകേത്താടുള്ള ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുേമ്പാഴും ്രപേലാഭനങ്ങള ം
നിര് ബന്ധങ്ങള ം ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ അവിെടയും ൈദവേത്താടുള്ള
വിശ്വസ്തതകാത്തുസൂക്ഷിേക്കണ്ടത്അത്യന്താേപക്ഷിതമാണ.്
്രപേമയം
ൈദവത്തിൻെറപരമാധികാരം
സംേക്ഷപം
1. ്രപതിമയുെടസ്വപ്നം ദാനിേയൽവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു — 1:1-2:49.
2.എ്രബായബാലന്മാർതീച്ച ളയിൽനിന്ന് വിടുവിക്കെപ്പടുന്നു — 3:1-30
3. െനബുക്കദ്േനസ്സരിെന്റസ്വപ്നം — 4:1-37
4. ചുവെരഴുത്ത് ദർശനം, ദാനിേയൽ നാശെത്തക്കുറിച്ച് ്രപവചിക്കുന്നു —
5:1-31

5. ദാനിേയല് സിംഹക്കുഴിയിൽ — 6:1-28
6. നാല് ജീവികള െട ദർശനം — 7:1-28
7. േകാലാട്ട െകാറ്റെന്റയും െകാമ്പിെന്റയും ദർശനം — 8:1-27
8. ദാനിേയലിെന്റ ്രപാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുന്നു — 9:1-27
9.അവസാനെത്തമഹായുദ്ധെത്തപറ്റിയുള്ളദർശനം — 10:1-12:13

1 െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ വാഴ്ചയുെട മൂന്നാം
ആണ്ടിൽ ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ-്േനസർ െയരൂശേലമിേലക്ക്
വന്ന് അതിെന നിേരാധിച്ച . 2 കർത്താവ് െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹായാക്കീമിെനയും ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല പാ്രതങ്ങളിൽ
ചിലതുംഅവെന്റ കയ്യിൽഏല്പിച്ച ;അവൻആപാ്രതങ്ങൾശിനാർേദശത്ത്
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തെന്റ േദവെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി; അവ അവൻ തെന്റ
േദവെന്റ ഭണ്ഡാരഗൃഹത്തിൽ വച്ച . 3 അനന്തരം രാജാവ് തെന്റ
ഷണ്ഡന്മാരിൽ ്രപധാനിയായ അശ്െപനാസിേനാട:് “യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ
രാജവംശത്തിലുള്ളവരും കുലീനന്മാരും, 4 അംഗഭംഗമില്ലാത്തവരും,
സുന്ദരന്മാരും സകലജ്ഞാനത്തിലും നിപുണരും, സമർത്ഥരും,
വിദ്യാപരിജ്ഞാനികള ം, രാജധാനിയിൽ പരിചരിക്കുവാൻ േയാഗ്യരും
ആയ ചില ബാലന്മാെര വരുത്തി, അവെര കല്ദയരുെട വിദ്യയും
ഭാഷയും അഭ്യസിപ്പിക്കുക” എന്ന് കല്പിച്ച . 5 രാജാവ് അവർക്ക്
രാജേഭാജനത്തിൽനിന്നും താൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞിൽനിന്നും നിത്യവൃത്തി
നിയമിച്ച ; ഇങ്ങെനഅവെര മൂന്നു സംവത്സരം പരിശീലിപ്പിച്ചേശഷംഅവർ
രാജസന്നിധിയിൽ നില് ക്കണം എന്നും കല്പിച്ച . 6 അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ദാനീേയൽ, ഹനന്യാവ്, മീശാേയൽ, അസര്യാവ് എന്നീ െയഹൂദാമക്കൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 ഷണ്ഡാധിപൻ അവർക്ക് പുതിയ േപരുകൾ നൽകി;
ദാനീേയലിന് അവൻ േബൽത്ത്ശസ്സർ എന്നും ഹനന്യാവിന് ശ്രദക്ക്
എന്നും മീശാേയലിന് േമശക്ക് എന്നും അസര്യാവിന് അേബദ-്െനേഗാ
എന്നും േപരുവിളിച്ച . 8 എന്നാൽ രാജാവിെന്റ േഭാജനംെകാണ്ടും
അവൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞുെകാണ്ടും സ്വയം അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല എന്ന്
ദാനീേയൽ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച ; തനിക്ക് അശുദ്ധി ഭവിക്കുവാൻ
ഇടവരുത്തരുെതന്ന് ഷണ്ഡാധിപേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 9ൈദവം ദാനീേയലിന്
ഷണ്ഡാധിപെന്റ മുമ്പിൽ ദയയും കരുണയും ലഭിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തി.
10 ഷണ്ഡാധിപൻ ദാനീേയലിേനാട്: “നിങ്ങള െട ഭക്ഷണവും പാനീയവും
നിയമിച്ചിട്ട ള്ള എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു;
അവൻ നിങ്ങള െട മുഖം നിങ്ങള െട സമ്രപായക്കാരായ ബാലന്മാരുെട
മുഖേത്തക്കാൾ െമലിഞ്ഞുകാണുന്നത് എന്തിന?് അങ്ങെനയായാൽ
നിങ്ങൾ രാജസന്നിധിയിൽ എെന്റ തല അപകടത്തിലാക്കും” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 11 ഷണ്ഡാധിപൻ ദാനീേയലിനും, ഹനന്യാവിനും മീശാേയലിനും,
അസര്യാവിനും േമൽവിചാരകനായി നിയമിച്ചിരുന്ന െമൽസറിേനാട്
ദാനീേയൽ: 12 “അടിയങ്ങെള പത്തു ദിവസം പരീക്ഷിച്ച േനാക്കിയാലും;
അവർ ഞങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിക്കുവാൻ സസ്യേഭാജനവും കുടിക്കുവാൻ
െവള്ളവും തന്നു േനാക്കെട്ട. 13 അതിനുേശഷം ഞങ്ങള െട മുഖവും
രാജേഭാജനം കഴിക്കുന്ന ബാലന്മാരുെട മുഖവും തമ്മിൽ നീ ഒത്തു
േനാക്കുക; പിെന്നകാണുന്നതുേപാെലഅടിയങ്ങേളാട് െചയ്തുെകാള്ള ക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 അവൻ ഈ കാര്യത്തിൽ അവരുെട അേപക്ഷ
േകട്ട,് പത്തു ദിവസം അവെര പരീക്ഷിച്ച . 15 പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
അവരുെട മുഖം രാജേഭാജനം കഴിച്ച വന്ന സകലബാലന്മാരുേടതിലും
അഴകുള്ളെതന്നും,അവർ മാംസപുഷ്ടിയുള്ളവെരന്നും കണ്ടു. 16അങ്ങെന
െമൽസർ അവരുെട േഭാജനവും അവർ കുടിേക്കണ്ട വീഞ്ഞും നീക്കി
അവർക്ക് സസ്യേഭാജനം െകാടുത്തു. 17 ഈ നാല് ബാലന്മാർക്ക്
ൈദവം സകലവിദ്യയിലും ജ്ഞാനത്തിലും ൈനപുണ്യവും സാമർത്ഥ്യവും
െകാടുത്തു; ദാനീേയൽ സകലദർശനങ്ങള ം സ്വപ്നങ്ങള ം സംബന്ധിച്ച്
വിേവകിയായിരുന്നു. 18 അവെര സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ
രാജാവ് കല്പിച്ചിരുന്ന കാലം തികഞ്ഞേപ്പാൾ ഷണ്ഡാധിപൻ അവെര
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുെചന്നു. 19 രാജാവ്
അവേരാടു സംസാരിച്ചേപ്പാൾ, മറ്റള്ള എല്ലാവരിലും ദാനീേയൽ, ഹനന്യാവ്,
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മീശാേയൽ, അസര്യാവ് എന്നിവർക്കു തുല്യരായി ആെരയും കണ്ടില്ല;
അവർ രാജസന്നിധിയിൽ ശു്രശൂഷയ്ക്ക് നിന്നു. 20 രാജാവ് അവേരാട്
ജ്ഞാനവും വിേവകവും സംബന്ധിച്ച് േചാദിച്ചതിൽ എല്ലാം അവർ തെന്റ
രാജ്യത്തുള്ള സകലമ്രന്തവാദികളിലും ആഭിചാരകന്മാരിലും പത്തിരട്ടി
വിശിഷ്ടന്മാെരന്നു കണ്ടു. 21 ദാനീേയൽ േകാെരശ ്രാജാവിെന്റ ഒന്നാം
ആണ്ടുവെരജീവിച്ചിരുന്നു.

2
1 തെന്റ വാഴ്ചയുെട രണ്ടാം ആണ്ടിൽ െനബൂഖദ-്േനസർ ഒരു സ്വപ്നം
കണ്ടു; അവെന്റ മനസ്സ് വ്യാകുലെപ്പട്ട ; അവന് ഉറക്കമില്ലാെതയായി.
2 രാജാവിേനാട് സ്വപ്നം അറിയിക്കുവാൻ മ്രന്തവാദികെളയും
ആഭിചാരകന്മാെരയും ക്ഷു്രദക്കാെരയും കല്ദയെരയും വിളിക്കുവാൻ
രാജാവ് കല്പിച്ച ; അവർ വന്ന് രാജസന്നിധിയിൽ നിന്നു. 3 രാജാവ്
അവേരാട:് “ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു; സ്വപ്നം ഓർക്കുവാൻ
കഴിയാെത എെന്റ മനസ്സ് വ്യാകുലെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
4 അതിന് കല്ദയർ അരാമ്യഭാഷയിൽ* രാജാവിേനാട്: “രാജാവ്
ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട; സ്വപ്നം അടിയങ്ങേളാടു അറിയിച്ചാലും;
അർത്ഥം േബാധിപ്പിക്കാം” എന്നുണർത്തിച്ച . 5 രാജാവ് കല്ദയേരാട്
ഉത്തരം അരുളിയത:് “വിധി കല്പിച്ച േപായി; സ്വപ്നവും അർത്ഥവും
അറിയിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങെള കഷണംകഷണമായി നുറുക്കുകയും
നിങ്ങള െടവീടുകൾകുപ്പക്കുന്നാക്കുകയുംെചയ്യ ം; 6സ്വപ്നവുംഅർത്ഥവും
അറിയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനവും ്രപതിഫലവും ബഹുമാനവും
ലഭിക്കും; അതുെകാണ്ട് സ്വപ്നവും അർത്ഥവും അറിയിക്കുവിൻ”.
7 അവർ പിെന്നയും: “രാജാവ് സ്വപ്നം അടിയങ്ങേളാട് അറിയിച്ചാലും;
അർത്ഥം േബാധിപ്പിക്കാം” എന്ന് ഉണർത്തിച്ച . 8അതിന് രാജാവ് മറുപടി
കല്പിച്ചത:് “വിധി കല്പിച്ച േപായി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാലതാമസം
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. 9 നിങ്ങൾ സ്വപ്നം
അറിയിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധി മാ്രതേമയുള്ള ; സാഹചര്യം
മാറുന്നതുവെര എെന്റ മുമ്പിൽ വ്യാജവും െപാളിവാക്കും പറയുവാൻ
നിങ്ങൾ േയാജിച്ചിരിക്കുന്നു; സ്വപ്നം പറയുവിൻ; എന്നാൽ അർത്ഥവും
അറിയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് േബാധ്യമാകും”.
10 കല്ദയർ രാജസന്നിധിയിൽ ഉത്തരം േബാധിപ്പിച്ചത്: “രാജാവിെന്റ
കാര്യം അറിയിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഭൂമിയിൽ ഇല്ല;
എ്രതയും മഹാനും ബലവാനുമായ ഒരു രാജാവും ഇതുേപാെല ഒരു കാര്യം
ഒരു മ്രന്തവാദിേയാേടാ ആഭിചാരകേനാേടാ കല്ദയേനാേടാ ഒരിക്കലും
േചാദിച്ചിട്ടില്ല. 11 രാജാവ് േചാദിക്കുന്ന കാര്യം ്രപയാസമുള്ളതാകുന്നു;
തിരുമുമ്പിൽഅത്അറിയിക്കുവാൻജഡവാസമില്ലാത്തേദവന്മാർക്കല്ലാെത
മറ്റാർക്കും കഴിയുകയില്ല”. 12 ഇതു മൂലം രാജാവ് േകാപിച്ച് അത്യന്തം
്രകുദ്ധിച്ച : ബാേബലിെല സകലവിദ്വാന്മാെരയും നശിപ്പിക്കുവാൻ
കല്പന െകാടുത്തു. 13 അങ്ങെന വിദ്വാന്മാെര െകാല്ല വാനുള്ള തീർപ്പ്
പുറെപ്പട്ടതിനാൽ, അവർ ദാനീേയലിെനയും കൂട്ട കാെരയും കൂടി
െകാല്ല വാൻ അേന്വഷിച്ച . 14 എന്നാൽ ബാേബലിെല വിദ്വാന്മാെര
െകാന്നുകളയുവാൻ പുറെപ്പട്ട രാജാവിെന്റ അകമ്പടിനായകനായ

* 2. 4 അരാമ്യഭാഷയിൽഈപുസ്തകത്തിെന്റ 2:4മുതല ്7:28വെരഉള്ളഭാഗംഅരാമ്യഭാഷയിലാണ്
എഴുതെപ്പട്ടിട്ട ള്ളത്
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അേര്യാക്കിേനാട് ദാനീേയൽ ബുദ്ധിേയാടും വിേവകേത്താടും കൂടി
സംസാരിച്ച . 15 “രാജസന്നിധിയിൽനിന്ന് ഇ്രത കഠിനകല്പന പുറെപ്പടുവാൻ
സംഗതി എന്ത”് എന്ന് അവൻ രാജാവിെന്റ േസനാപതിയായ
അേര്യാക്കിേനാട് േചാദിച്ച ; അേര്യാക്ക് ദാനീേയലിേനാട് കാര്യം
അറിയിച്ച ; 16 ദാനീേയൽ അകത്ത് െചന്ന് രാജാവിേനാട് തനിക്കു സമയം
നൽകണം എന്നും താൻ രാജാവിേനാട് അർത്ഥം അറിയിക്കാെമന്നും
േബാധിപ്പിച്ച . 17 പിെന്ന ദാനീേയൽ വീട്ടിൽ െചന്നു; താനും കൂട്ട കാരും
ബാേബലിെല േശഷം വിദ്വാന്മാേരാടുകൂടി നശിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന,്
18 ഈ രഹസ്യെത്തക്കുറിച്ച് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ൈദവത്തിെന്റ കരുണ
അേപക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവിധം കൂട്ട കാരായ ഹനന്യാവിേനാടും
മീശാേയലിേനാടും അസര്യാവിേനാടും കാര്യം അറിയിച്ച . 19 അങ്ങെന
ആ രഹസ്യം ദാനീേയലിന് രാ്രതിദർശനത്തിൽ െവളിെപ്പട്ട ; ദാനീേയൽ
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച് പറഞ്ഞത്: 20 “ൈദവത്തിെന്റ
നാമം എന്നും എേന്നക്കും സ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട; ജ്ഞാനവും ബലവും
അവനുള്ളതല്ലേയാ. 21 അവൻ കാലങ്ങള ം സമയങ്ങള ം മാറ്റ ന്നു;
അവൻ രാജാക്കന്മാെര നീക്കുകയും രാജാക്കന്മാെര വാഴിക്കുകയും
െചയ്യന്നു; അവൻ ജ്ഞാനികൾക്കു ജ്ഞാനവും വിേവകികൾക്കു
ബുദ്ധിയും െകാടുക്കുന്നു. 22 അവൻ അഗാധവും ഗൂഢവും ആയ
കാര്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു; അവൻ ഇരുട്ടിൽ ഉള്ളത് അറിയുന്നു;
െവളിച്ചം അവേനാടുകൂടി വസിക്കുന്നു. 23 എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവേമ, നീ എനിക്ക് ജ്ഞാനവും ബലവും തന്നു, ഞങ്ങൾ നിേന്നാട്
അേപക്ഷിച്ചത് ഇേപ്പാൾ എെന്ന അറിയിച്ച് രാജാവിെന്റ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക്
െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നിരിക്കുകയാൽഞാൻനിെന്നവാഴ്ത്തിസ്തുതിക്കുന്നു”.
24 അതുെകാണ്ട് ദാനീേയൽ, ബാേബലിെല വിദ്വാന്മാെര നശിപ്പിക്കുവാൻ
രാജാവ് നിേയാഗിച്ചിരുന്ന അേര്യാക്കിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട:്
“ബാേബലിെല വിദ്വാന്മാെര നശിപ്പിക്കരുത;് എെന്ന രാജസന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുേപാകണം; ഞാൻ രാജാവിെന അർത്ഥം േബാധിപ്പിക്കാം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 25 അേര്യാക്ക് ദാനീേയലിെന േവഗം രാജസന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുെചന്നു: “രാജാവിെന അർത്ഥം േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
െയഹൂദാ്രപവാസികളിൽ ഒരുവെന ഞാൻ കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്ന്
ഉണർത്തിച്ച . 26 േബല ്ത്ത്ശസ്സർഎന്നും േപരുള്ള ദാനീേയലിേനാട് രാജാവ്:
“ഞാൻകണ്ടസ്വപ്നവുംഅർത്ഥവുംഅറിയിക്കുവാൻനിനക്ക്കഴിയുേമാ?”
എന്ന് േചാദിച്ച . 27 ദാനീേയൽ രാജസന്നിധിയിൽ ഉത്തരം േബാധിപ്പിച്ചത്:
“രാജാവു േചാദിച്ച രഹസ്യകാര്യം വിദ്വാന്മാർക്കും ആഭിചാരകന്മാർക്കും
മ്രന്തവാദികൾക്കും ശകുനവാദികൾക്കും രാജാവിെന അറിയിക്കുവാൻ
കഴിയുന്നതല്ല. 28 എങ്കിലും രഹസ്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു ൈദവം
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഉണ്ട;് അവൻ ഭാവികാലത്ത് സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നത്
െനബൂഖദ്േനസർരാജാവിെന അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വപ്നവും
പള്ളിെമത്തയിൽവച്ച് തിരുമനസ്സിൽ ഉണ്ടായ ദർശനങ്ങള ം ഇവയാകുന്നു:
29 “രാജാേവ, ഇനി േമൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നത് എെന്തന്നുള്ള
വിചാരം പള്ളിെമത്തയിൽവച്ച് തിരുമനസ്സിൽ ഉണ്ടായി; രഹസ്യങ്ങൾ
െവളിെപ്പടുത്തുന്നവൻ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നത് അറിയിച്ച മിരിക്കുന്നു.
30 എനിക്ക് ജീവേനാടിരിക്കുന്ന ആേരക്കാള ം അധിക ജ്ഞാനം
ഉണ്ടായിട്ടല്ല, ്രപത്യ ത, രാജാവിേനാട് അർത്ഥം േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതിനും
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തിരുമനസ്സിെല വിചാരം അങ്ങ് അറിേയണ്ടതിനും ആകുന്നു ഈ
രഹസ്യം എനിക്ക് െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.് 31 രാജാവു കണ്ട ദർശനം:
വലിയ ഒരു ബിംബം; വലിപ്പേമറിയതും വിേശഷേശാഭയുള്ളതുമായ
ആ ബിംബം തിരുമുമ്പിൽ നിന്നു; അതിെന്റ രൂപം ഭയങ്കരമായിരുന്നു.
32ബിംബത്തിെന്റ തല തങ്കംെകാണ്ടും െനഞ്ചുംൈകകള ം െവള്ളിെകാണ്ടും
വയറും അരയും താ്രമംെകാണ്ടും തുട ഇരിമ്പുെകാണ്ടും 33 കാൽ
പകുതി ഇരിമ്പുെകാണ്ടും പകുതി കളിമണ്ണ െകാണ്ടും ആയിരുന്നു.
34 തിരുമനസ്സ െകാണ്ട് േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ൈക െതാടാെത
ഒരു കല്ല് പറിഞ്ഞുവന്ന് ബിംബെത്ത ഇരിമ്പും കളിമണ്ണ ംെകാണ്ടുള്ള
കാലിൽ അടിച്ച് തകർത്തുകളഞ്ഞു. 35 ഇരിമ്പും കളിമണ്ണ ം താ്രമവും
െവള്ളിയും െപാന്നും ഒരുേപാെല തകർന്ന് േവനല്ക്കാലത്ത് കളത്തിെല
പതിർേപാെലആയിത്തീർന്നു; ഒരിടത്തും തങ്ങാെതകാറ്റ്അവെയപറപ്പിച്ച
െകാണ്ടുേപായി; ബിംബെത്ത അടിച്ച കല്ല് ഒരു മഹാപർവ്വതമായിത്തീർന്ന്
ഭൂമിയിൽ എല്ലാം നിറഞ്ഞു. 36ഇതെ്രത സ്വപ്നം; അർത്ഥവും അടിയങ്ങൾ
തിരുമുമ്പാെക അറിയിക്കാം. 37 രാജാേവ, തിരുമനസ്സ െകാണ്ട്
രാജാധിരാജാവാകുന്നു; സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ൈദവം തിരുമനസ്സിേലക്ക്
രാജത്വവും ഐശ്വര്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും നല്കിയിരിക്കുന്നു.
38 മനുഷ്യവാസം ഉള്ളിടെത്താെക്ക അവെരയും കാട്ടിെല മൃഗങ്ങെളയും
ആകാശത്തിെല പക്ഷികെളയും അവൻ തൃൈക്കയിൽ തന്നു, എല്ലാറ്റിനും
അങ്ങെയ അധിപതി ആക്കിയിരിക്കുന്നു; െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള തല
തിരുമനസ്സ തെന്ന. 39 തിരുമനസ്സിനു േശഷം തിരുേമനിേയക്കാൾ
താഴ്ന്ന മെറ്റാരു രാജത്വവും സർവ്വഭൂമിയിലും വാഴുവാനിരിക്കുന്ന
താ്രമംെകാണ്ടുള്ള മൂന്നാമെതാരു രാജത്വവും ഉത്ഭവിക്കും. 40 നാലാമെത്ത
രാജത്വം ഇരിമ്പുേപാെല ബലമുള്ളതായിരിക്കും; ഇരിമ്പ് സകലെത്തയും
തകർത്ത് കീഴടക്കുന്നുവേല്ലാ. തകർക്കുന്ന ഇരിമ്പുേപാെല അത്
മറ്റ രാജത്വങ്ങെളെയല്ലാം ഇടിച്ച് തകർത്തുകളയും. 41 കാലും കാൽ
വിരലും പകുതി കളിമണ്ണ ം പാതി ഇരുമ്പും െകാണ്ടുള്ളതായി കണ്ടതിെന്റ
അർത്ഥേമാ: അത് ഒരു ഭിന്നരാജത്വം ആയിരിക്കും; എങ്കിലും ഇരിമ്പും
കളിമണ്ണ ം ഇടകലർന്നതായി കണ്ടതുേപാെല അതിൽ ഇരിമ്പിനുള്ള
ബലം കുെറ ഉണ്ടായിരിക്കും. 42 കാൽവിരൽ പകുതി ഇരിമ്പും പാതി
കളിമണ്ണ ംെകാണ്ട്ആയിരുന്നതുേപാെലരാജത്വംകുെറബലമുള്ളതുംകുെറ
ഉടഞ്ഞുേപാകുന്നതുംആയിരിക്കും. 43ഇരിമ്പുംകളിമണ്ണ ംഇടകലർന്നതായി
കണ്ടതിെന്റ അർത്ഥേമാ: മനുഷ്യബീജത്താൽ തമ്മിൽ ഇടകലരുെമങ്കിലും
ഇരിമ്പും കളിമണ്ണ ം തമ്മിൽ േചരാതിരിക്കുന്നതുേപാെല അവർ തമ്മിൽ
േചരുകയില്ല. 44ഈ രാജാക്കന്മാരുെട കാലത്ത് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ൈദവം
ഒരുനാള ം നശിച്ച േപാകാത്ത ഒരു രാജത്വം സ്ഥാപിക്കും; ആ രാജത്വം
േവെറ ഒരു ജനതക്കും ഏല്പിക്കെപ്പടുകയില്ല;അത് മറ്റ് രാജത്വങ്ങെള എല്ലാം
തകർത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും എേന്നക്കും നിലനില ്ക്കുകയും െചയ്യ ം. 45ൈക
െതാടാെത ഒരു കല്ല് പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് പറിഞ്ഞുവന്ന് ഇരിമ്പും താ്രമവും
കളിമണ്ണ ം െവള്ളിയും െപാന്നും തകർത്തുകളഞ്ഞതായി കണ്ടതിെന്റ
അർത്ഥേമാ: മഹാൈദവം േമലാൽ സംഭവിക്കുവാനുള്ളത് രാജാവിെന
അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു; സ്വപ്നം നിശ്ചയവും അർത്ഥം സത്യവും ആകുന്നു”.
46അേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് സാഷ്ടാംഗം വീണ് ദാനീേയലിെന
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നമസ്കരിച്ച ;അവന് ഒരു വഴിപാടും സൗരഭ്യവാസനയുംഅർപ്പിക്കണെമന്ന്
കല്പിച്ച . രാജാവ് ദാനീേയലിേനാട്: 47 “നീഈ രഹസ്യം െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ
്രപാപ്തനായതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട ൈദവം ൈദവാധിൈദവവും
രാജാധികർത്താവും രഹസ്യങ്ങെള െവളിെപ്പടുത്തുന്നവനും ആകുന്നു
സത്യം” എന്ന് കല്പിച്ച . 48 രാജാവ് ദാനീേയലിന് ബഹുമതികള ം അേനകം
വലിയ സമ്മാനങ്ങള ം െകാടുത്തു; അവെന ബാേബൽസംസ്ഥാനത്തിന്
അധിപതിയും ബാേബലിെല സകലവിദ്വാന്മാർക്കും ്രപധാനവിചാരകനും
ആക്കി. 49 ദാനീേയലിെന്റ അേപക്ഷ ്രപകാരം രാജാവ് ശ്രദക്കിെനയും
േമശക്കിെനയും അേബദ്െനേഗാവിെനയും ബാേബൽ സംസ്ഥാനത്തിെല
കാര്യാദികൾക്ക് േമൽവിചാരകന്മാരാക്കി; ദാനീേയൽ രാജാവിെന്റ
അരമനക്കുള്ളിൽവസിച്ച .

3
1 െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് െപാന്നുെകാണ്ട് ഒരു ബിംബം ഉണ്ടാക്കി;
അതിെന്റ ഉയരം അറുപതു മുഴവും വീതി ആറ് മുഴവും ആയിരുന്നു;
അവൻ അത് ബാേബൽസംസ്ഥാനത്ത് ദൂരാ എന്ന സമഭൂമിയിൽ നിർത്തി.
2 െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ്, ്രപധാന േദശാധിപന്മാരും സ്ഥാനാപതിമാരും
േദശാധിപന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും, ഭണ്ഡാരവിചാരകന്മാരും മ്രന്തിമാരും
നഗരാധിപന്മാരും സകലസംസ്ഥാനപാലകന്മാരും താൻ നിർത്തിയ
ബിംബത്തിെന്റ ്രപതിഷ്ഠയ്ക്ക് വന്നുകൂടുവാൻ ആളയച്ച.് 3 അങ്ങെന
്രപധാന േദശാധിപന്മാരും സ്ഥാനാപതിമാരും േദശാധിപന്മാരും
ന്യായാധിപന്മാരും ഭണ്ഡാരവിചാരകന്മാരും മ്രന്തിമാരും നഗരാധിപന്മാരും
സകലസംസ്ഥാനപാലകന്മാരും െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് നിർത്തിയ
ബിംബത്തിെന്റ ്രപതിഷ്ഠയ്ക്ക് വന്നുകൂടി, െനബൂഖദ്േനസർ നിർത്തിയ
ബിംബത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു. 4 അേപ്പാൾ വിളംബരക്കാരൻ
ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞത:് “വംശങ്ങള ം ജനതകള ം വിവിധ
ഭാഷക്കാരുേമ, നിങ്ങേളാടു കല്പിക്കുന്നത് എെന്തന്നാൽ: 5 കാഹളം,
കുഴൽ, തംബുരു, കിന്നരം, വീണ, നാഗസ്വരം മുതലായ സകലവിധ
വാദ്യനാദവും േകൾക്കുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ വീണ,് െനബൂഖദ്േനസർ
രാജാവ് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണബിംബെത്ത നമസ്കരിക്കണം.
6 ആെരങ്കിലും വീണ് നമസ്കരിക്കാെത ഇരുന്നാൽ, അവെന ആ
നാഴികയിൽ തെന്ന, എരിയുന്ന തീച്ച ളയിൽ ഇട്ട കളയും”. 7അതുെകാണ്ട,്
കാഹളം, കുഴൽ, തംബുരു, കിന്നരം, വീണ മുതലായ സകലവിധ
വാദ്യനാദവും േകട്ടേപ്പാൾ സകലവംശങ്ങള ം ജനതകള ം ഭാഷക്കാരും വീണ്
െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് നിർത്തിയ സ്വർണ്ണബിംബെത്ത നമസ്കരിച്ച .
8 എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ചില കല്ദയർ അടുത്തുവന്ന് യഹൂദന്മാെര
കുറ്റം ചുമത്തി. 9 അവർ െനബൂഖദ്േനസർരാജാവിെന േബാധിപ്പിച്ചത്:
“രാജാവ് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട! 10 രാജാേവ, കാഹളം കുഴൽ,
തംബുരു, കിന്നരം, വീണ, നാഗസ്വരം മുതലായ സകലവിധ വാദ്യനാദവും
േകൾക്കുന്ന ഏവനും വീണ് സ്വർണ്ണബിംബെത്ത നമസ്കരിക്കണെമന്നും
11 ആെരങ്കിലും വീണ് നമസ്കരിക്കാെതയിരുന്നാൽ അവെന എരിയുന്ന
തീച്ച ളയിൽ ഇട്ട കളയുെമന്നും ഒരു തീർപ്പ് കല്പിച്ച വേല്ലാ. 12 ബാേബൽ
സംസ്ഥാനത്തിെല കാര്യാദികൾക്ക് േമൽവിചാരകന്മാരായി നിയമിച്ച
ശ്രദക,് േമശക്, അേബദ്െനേഗാ എന്ന ചില യഹൂദന്മാരുണ്ടേല്ലാ; ഈ
പുരുഷന്മാർ രാജാവിെന കൂട്ടാക്കിയില്ല; അവർ തിരുമനസ്സിെല േദവന്മാെര
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േസവിക്കുകേയാ തിരുമനസ്സ െകാണ്ട് നിർത്തിയ സ്വർണ്ണബിംബെത്ത
നമസ്കരിക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല. 13 അേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ
ഉ്രഗേകാപവും േ്രകാധവും പൂണ്ട്, ശ്രദക്കിെനയും േമശക്കിെനയും
അേബദ്െനേഗാവിെനയും െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച ; അവർ ആ
പുരുഷന്മാെര രാജസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു. 14 െനബൂഖദ്േനസർ
അവേരാട് കല്പിച്ചത:് “ശ്രദേക്ക, േമശേക്ക, അേബദ്െനേഗാേവ,
നിങ്ങൾ എെന്റ േദവന്മാെര േസവിക്കുകേയാ ഞാൻ നിർത്തിയ
സ്വർണ്ണബിംബെത്ത നമസ്കരിക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം
തെന്നേയാ? 15 ഇേപ്പാൾ കാഹളം, കുഴൽ, തംബുരു, കിന്നരം, വീണ,
നാഗസ്വരം മുതലായ സകലവിധ വാദ്യനാദവും േകൾക്കുന്ന സമയത്ത്
നിങ്ങൾ, ഞാൻ ്രപതിഷ്ഠിച്ച ബിംബെത്ത വീണു നമസ്കരിക്കുവാൻ
തയ്യാറായാൽ നന്ന;് നമസ്കരിക്കാെതയിരുന്നാേലാ ഈ നാഴികയിൽ
തെന്ന നിങ്ങെള എരിയുന്ന തീച്ച ളയിൽ ഇട്ട കളയും; നിങ്ങെള എെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന േദവൻ ആര്? 16 ശ്രദക്കും
േമശക്കും അേബദ്െനേഗാവും രാജാവിേനാട്: “െനബൂഖദ്േനസേര,
ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരം പറേയണ്ട ആവശ്യമില്ല. 17 ഞങ്ങൾ
േസവിക്കുന്ന ൈദവത്തിന് ഞങ്ങെള വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ,
അവൻ ഞങ്ങെള എരിയുന്ന തീച്ച ളയിൽനിന്നും രാജാവിെന്റ
ൈകയിൽനിന്നും വിടുവിക്കും. 18 അെല്ലങ്കിലും ഞങ്ങൾ രാജാവിെന്റ
േദവന്മാെര േസവിക്കുകയില്ല. രാജാവ് നിർത്തിയ സ്വർണ്ണബിംബെത്ത
നമസ്കരിക്കുകയുമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞാലും” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
19 അേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ േകാപപരവശനായി; ശ്രദക്കിെന്റയും
േമശക്കിെന്റയും അേബദ്െനേഗാവിെന്റയും േനെര തെന്റ മുഖഭാവം
മാറി. തീച്ച ള പതിവായി ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏഴു മടങ്ങ് അധികം
ചൂടുപിടിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ കല്പിച്ച . 20അവൻ തെന്റ ൈസന്യത്തിെല
മഹാബലവാന്മാരായ ചില പുരുഷന്മാേരാട് ശ്രദക്കിെനയും േമശക്കിെനയും
അേബദ്െനേഗാവിെനയുംബന്ധിച്ച് എരിയുന്നതീച്ച ളയിൽഇട്ട കളയുവാൻ
കല്പിച്ച . 21 അങ്ങെന അവർ ആ പുരുഷന്മാെര, അവരുെട കാൽചട്ട,
കുപ്പായം, േമലാട മുതലായ വസ്്രതങ്ങേളാടുകൂടി ബന്ധിച്ച് എരിയുന്ന
തീച്ച ളയിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു. 22 രാജകല്പന കർശനമായിരിക്കുകയാലും
ചൂള അത്യന്തം ചൂടായിരിക്കുകയാലും ശ്രദക്കിെനയും േമശക്കിെനയും
അേബദ്െനേഗാവിെനയും എടുത്തു െകാണ്ടുേപായ പുരുഷന്മാെര
അഗ്നിജ്വാല ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 23 ശ്രദക,് േമശക്, അേബദ്െനേഗാ
എന്നീ മൂന്നു പുരുഷന്മാർ ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവരായി എരിയുന്ന തീച്ച ളയിൽ
വീണു. 24 െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് പരി്രഭമിച്ച് േവഗത്തിൽ എഴുേന്നറ്റ്
മ്രന്തിമാേരാട:് “നാം മൂന്നു പുരുഷന്മാെരഅല്ലേയാബന്ധിച്ച് തീയിൽ ഇട്ടത?്”
എന്ന് േചാദിച്ചതിന് അവർ: “സത്യം തെന്ന രാജാേവ” എന്ന് രാജാവിേനാട്
ഉണർത്തിച്ച . 25 അതിന് അവൻ: “നാല് പുരുഷന്മാർ െകട്ടഴിഞ്ഞ്
തീയിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു; അവർക്ക് ഒരു േകടും തട്ടിയിട്ടില്ല;
നാലാമത്തവെന്റ രൂപം ഒരു ൈദവപു്രതേനാട് സമമായിരിക്കുന്നു”. എന്ന്
കല്പിച്ച . 26 െനബൂഖദ്േനസർ എരിയുന്ന തീച്ച ളയുെട വാതില്ക്കൽ
അടുത്തുെചന്ന:് “അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരായ ശ്രദേക്ക,
േമശേക്ക,അേബദ്െനേഗാേവ, പുറത്തു വരുവിൻ”എന്ന് കല്പിച്ച ;അങ്ങെന
ശ്രദക്കും േമശക്കും അേബദ്െനേഗാവും തീയിൽനിന്ന് പുറത്തു വന്നു.
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27 ്രപധാനേദശാധിപതിമാരും സ്ഥാനാപതിമാരും േദശാധിപതിമാരും
രാജമ്രന്തിമാരും വന്നുകൂടി, ആ പുരുഷന്മാരുെട േദഹത്തിന് തീെപ്പാള്ളൽ
ഏൽക്കാെതയും അവരുെട തലമുടി കരിയാെതയും കാൽചട്ടയ്ക്ക് േകട്
പറ്റാെതയും അവർക്ക് തീയുെട മണംേപാലും തട്ടാെതയും ഇരുന്നത് കണ്ടു.
28അേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ കല്പിച്ചത:് “ശ്രദക്കിെന്റയും േമശക്കിെന്റയും
അേബദ്െനേഗാവിെന്റയും ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ; തന്നിൽ
ആ്രശയിക്കുകയും സ്വന്ത ൈദവെത്തയല്ലാെത േവെറാരു ൈദവെത്ത
േസവിക്കുകേയാ നമസ്കരിക്കുകേയാ െചയ്യാെത രാജകല്പനേപാലും
മറുത്ത് അവരുെട ശരീരെത്ത ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്ത തെന്റ
ദാസന്മാെര അവൻ സ്വദൂതെന അയച്ച് വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
29 ഈ വിധത്തിൽ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മെറ്റാരു ൈദവവും
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് ഏതു ജനതകളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷക്കാരിലും
ആെരങ്കിലും ശ്രദക്കിെന്റയും േമശക്കിെന്റയും അേബദ്െനേഗാവിെന്റയും
ൈദവത്തിന് വിേരാധമായി വല്ല തിന്മയും പറഞ്ഞാൽ അവെന
കഷണംകഷണമായി നുറുക്കുകയും അവെന്റ വീട് കുപ്പക്കുന്നാക്കുകയും
െചയ്യ െമന്ന് ഞാൻ ഒരു വിധി കല്പിക്കുന്നു”. 30 പിെന്ന രാജാവ്
ശ്രദക്കിനും േമശക്കിനും അേബദ്െനേഗാവിനും ബാേബൽസംസ്ഥാനത്ത്
സ്ഥാനമാനങ്ങൾകല്പിച്ച െകാടുത്തു.

4
1 െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ് സർവ്വഭൂമിയിലും വസിക്കുന്ന
സകലവംശങ്ങൾക്കും ജനതകൾക്കും ഭാഷക്കാർക്കും എഴുതുന്നത:്
“നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വർദ്ധിച്ച വരെട്ട. 2 അത്യ ന്നതനായ ൈദവം
എനിക്കുേവണ്ടി ്രപവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
്രപസിദ്ധമാക്കുന്നത് നല്ലെതന്ന് എനിക്ക് േതാന്നിയിരിക്കുന്നു. 3 അവെന്റ
അടയാളങ്ങൾ എ്രത വലിയവ! അവെന്റ അത്ഭുതങ്ങൾ എ്രത
േ്രശഷ്ഠമായവ! അവെന്റ രാജത്വം എേന്നക്കുമുള്ള രാജത്വവും അവെന്റ
ആധിപത്യം തലമുറതലമുറയായുള്ളതും ആകുന്നു. 4 െനബൂഖദ്േനസർ
എന്ന ഞാൻ എെന്റ അരമനയിൽ ൈസ്വരമായും എെന്റ രാജധാനിയിൽ
സുഖമായും വസിക്കുേമ്പാൾ ഒരുസ്വപ്നം കണ്ടു; 5അതുനിമിത്തം ഭയെപ്പട്ട ;
കിടക്കയിൽവച്ച് എനിക്കുണ്ടായ നിരൂപണങ്ങളാലും ദർശനങ്ങളാലും
ഞാൻ വ്യാകുലെപ്പട്ട . 6 സ്വപ്നത്തിെന്റ അർത്ഥം അറിയിക്കുവാൻ
ബാേബലിെല സകലവിദ്വാന്മാെരയും എെന്റ മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ
ഞാൻ കല്പിച്ച . 7അങ്ങെന മ്രന്തവാദികള ം ആഭിചാരകന്മാരും കല്ദയരും
ശകുനവാദികള ം അകത്ത് വന്നു; ഞാൻ സ്വപ്നം അവേരാടു വിവരിച്ച
പറഞ്ഞു; അവർ അർത്ഥം അറിയിച്ചതുമില്ല. 8 ഒടുവിൽ എെന്റ
േദവെന്റ നാമേധയ്രപകാരം േബൽത്ത്ശസ്സർ എന്നു േപരുള്ളവനും
വിശുദ്ധേദവന്മാരുെട ആത്മാവുള്ളവനുമായ ദാനീേയൽ എെന്റ മുമ്പിൽ
വന്നു; അവേനാട് ഞാൻ സ്വപ്നം വിവരിച്ച : 9 “മ്രന്തവാദേ്രശഷ്ഠനായ
േബൽത്ത്ശസ്സേര, വിശുദ്ധേദവന്മാരുെട ആത്മാവ് നിന്നിൽ ഉെണ്ടന്നും ഒരു
രഹസ്യവും നിനക്ക് മറവായിരിക്കുന്നിെല്ലന്നും ഞാൻ അറിയുന്നതുെകാണ്ട്
ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിെന്റ ദർശനവും അർത്ഥവും പറയുക.
10 കിടക്കയിൽവച്ച് എനിക്കുണ്ടായ ദർശനം ഇതാകുന്നു: ഭൂമിയുെട
നടുവിൽ ഞാൻ ഒരു വൃക്ഷം കണ്ടു; അത് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു.
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11ആ വൃക്ഷം വളർന്ന് ബലെപ്പട്ട ; അത് ആകാശേത്താളം ഉയരമുള്ളതും
ഭൂമിയുെട അറ്റേത്താളം കാണാകുന്നതും ആയിരുന്നു. 12 അതിെന്റ
ഇല ഭംഗിയുള്ളതും ഫലം അനവധിയും ആയിരുന്നു; എല്ലാവർക്കും
അതിൽ ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു; കാട്ട മൃഗങ്ങൾ അതിെന്റ കീെഴ തണൽ
കെണ്ടത്തി;ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾഅതിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ വസിച്ച ;
സകലജഡവുംഅതുെകാണ്ട് ഉപജീവനംകഴിച്ച േപാന്നു. 13കിടക്കയിൽവച്ച്
എനിക്കുണ്ടായ ദർശനത്തിൽ ഒരു ദൂതൻ, ഒരു പരിശുദ്ധൻ തെന്ന,
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 14അവൻ ഉച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞത:് വൃക്ഷം െവട്ടിയിട്ട്, അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ മുറിച്ച്, ഇല
കുടഞ്ഞുകളഞ്ഞ,് കായ്കൾ ചിതറിച്ച കളയുവിൻ; അതിെന്റ കീഴിൽനിന്ന്
മൃഗങ്ങള ം െകാമ്പുകളിൽനിന്ന് പക്ഷികള ം െപായ്െക്കാള്ളെട്ട. 15അതിെന്റ
തായ് േവര് വയലിെല ഇളമ്പുല്ലിൽ ഇരിമ്പും താ്രമവുംെകാണ്ട് ബന്ധിച്ച്
ഭൂമിയിൽ േശഷിപ്പിക്കുക; അവൻ ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുെകാണ്ട്
നനയെട്ട; അവന് മൃഗങ്ങേളാടുകൂടി നിലെത്ത പുല്ല് ഉപജീവനം
ആയിരിക്കെട്ട. 16അവെന്റ മാനുഷസ്വഭാവം മാറി മൃഗസ്വഭാവമായിത്തീരെട്ട;
അങ്ങെന അവന് ഏഴുകാലം കഴിയെട്ട. 17 അത്യ ന്നതനായവൻ
മനുഷ്യരുെട രാജത്വത്തിേന്മൽ വാഴുകയും അത് തനിക്ക് േബാധിച്ചവന്
െകാടുക്കുകയും മനുഷ്യരിൽ അധമനായവെന അതിേന്മൽ വാഴിക്കുകയും
െചയ്യന്നു എന്ന് ജീവേനാടിരിക്കുന്നവർ അറിേയണ്ടതിന് ഈ തീരുമാനം
ദൂതന്മാരുെട നിർണ്ണയവും വിധി വിശുദ്ധന്മാരുെട കല്പനയും ആകുന്നു.
18 െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവായ ഞാൻ ഈ സ്വപ്നം കണ്ടു; എന്നാൽ
േബൽത്ത്ശസ്സേര, എെന്റ രാജ്യത്തിെല വിദ്വാന്മാർക്ക് ആർക്കും അതിെന്റ
അർത്ഥം അറിയിക്കുവാൻ കഴിയായ്കെകാണ്ട് നീ അതിെന്റ അർത്ഥം
അറിയിച്ച തരണം; വിശുദ്ധേദവന്മാരുെടആത്മാവ് നിന്നിൽ ഉള്ളതുെകാണ്ട്
നീഅതിന് ്രപാപ്തനാകുന്നു”.

19 അേപ്പാൾ േബൽത്ത്ശസ്സർ എന്ന് േപരുള്ള ദാനീേയൽ കുെറ
േനരേത്തക്ക് സ്തംഭിച്ചിരുന്നു; അവൻ വിചാരങ്ങളാൽ പരവശനായി.
രാജാവ് അവേനാട:് “േബൽത്ത്ശസ്സേര, സ്വപ്നവും അതിെന്റ
അർത്ഥവും നിമിത്തം നീ പരവശനാകരുേത” എന്ന് കല്പിച്ച .
േബൽത്ത്ശസ്സർ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: “യജമാനേന, സ്വപ്നം തിരുമനസ്സിെല
ശ്രതുക്കൾക്കും അതിെന്റ അർത്ഥം തിരുമനസ്സിെല ൈവരികൾക്കും
ഭവിക്കെട്ട. 20 വളർന്നു ബലെപ്പട്ടതും ആകാശേത്താളം ഉയരമുള്ളതും
ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തുനിന്നും കാണാകുന്നതും 21 ഭംഗിയുള്ള
ഇലയും അനവധി ഫലവും എല്ലാവർക്കും ആഹാരവും ഉള്ളതും
കീെഴ കാട്ട മൃഗങ്ങൾ വസിച്ചതും െകാമ്പുകളിൽ ആകാശത്തിെല
പക്ഷികൾക്ക് പാർപ്പിടം ഉണ്ടായിരുന്നതുമായി കണ്ട വൃക്ഷം,
22 രാജാേവ, വർദ്ധിച്ച് ബലവാനായി തീർന്നിരിക്കുന്ന തിരുേമനി തെന്ന;
തിരുമനസ്സിെല മഹത്വം വർദ്ധിച്ച് ആകാശംവെരയും ആധിപത്യം
ഭൂമിയുെട അറുതിവെരയും എത്തിയിരിക്കുന്നു. 23 ഒരു ദൂതൻ,
ഒരു പരിശുദ്ധൻ തെന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു: ‘വൃക്ഷം
െവട്ടിയിട്ട് നശിപ്പിച്ച കളയുവിൻ; എങ്കിലും അതിെന്റ തായ് േവര്
വയലിെല ഇളമ്പുല്ലിൽ ഇരിമ്പും താ്രമവുംെകാണ്ട് ബന്ധിച്ച് ഭൂമിയിൽ
േശഷിപ്പിക്കുവിൻ; അവൻ ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുെകാണ്ട് നനയെട്ട;
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ഏഴുകാലം കഴിയുന്നതുവെര അവെന്റ ഉപജീവനം കാട്ട മൃഗങ്ങേളാടുകൂടി
ആയിരിക്കെട്ട’എന്നിങ്ങെന പറയുന്നത് രാജാവ് കണ്ടുവേല്ലാ. 24 രാജാേവ,
അതിെന്റ അർത്ഥം ഇതാകുന്നു; എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന്റേമൽ
വരുന്ന അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ വിധി ഇതുതെന്ന; 25തിരുേമനിെയ
മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും; തിരുമനസ്സിെല വാസം
കാട്ട മൃഗങ്ങേളാടുകൂടിയാകും. തിരുേമനിെയ കാളെയേപ്പാെല പുല്ല്
തീറ്റ ം; തിരുേമനി ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുെകാണ്ട് നനയും; മനുഷ്യരുെട
രാജത്വത്തിേന്മൽ അത്യ ന്നതനായവൻ വാഴുകയും അത് തനിക്ക്
േബാധിച്ചവന് െകാടുക്കുകയും െചയ്യന്നുെവന്ന് തിരുമനസ്സ െകാണ്ട്
അറിയുന്നതുവെര ഏഴുകാലം കഴിയും. 26 വൃക്ഷത്തിെന്റ തായ് േവര്
േശഷിപ്പിക്കുവാൻ അവർ കല്പിച്ചേതാ: വാഴുന്നത് സ്വർഗ്ഗമാകുന്നു എന്ന്
തിരുമനസ്സ െകാണ്ട് ്രഗഹിച്ചേശഷം രാജത്വം തിരുേമനിക്ക് സ്ഥിരമാകും
എന്നെ്രത. 27ആകയാൽ രാജാേവ, എെന്റ ആേലാചന തിരുമനസ്സിേലക്ക്
്രപസാദമായിരിക്കെട്ട; നീതിയാൽ പാപങ്ങള ം ദരി്രദന്മാേരാട് കരുണ
കാണിക്കുന്നതിനാൽ അകൃത്യങ്ങള ം പരിഹരിച്ച െകാള്ള ക; ഒരുപെക്ഷ
തിരുമനസ്സിെല സുഖകാലം ദീർഘമാേയക്കും”. 28 ഇെതല്ലാം
െനബൂഖദ്േനസർരാജാവിന് വന്നുഭവിച്ച . 29 പ്രന്തണ്ട് മാസം
കഴിഞ്ഞ് അവൻ ബാേബലിെല രാജമന്ദിരത്തിെന്റ മട്ട പ്പാവിൽ
ഉലാത്തുകയായിരുന്നു. 30 “ഇത,് ഞാൻ എെന്റ ധനമാഹാത്മ്യത്താൽ
എെന്റ ്രപതാപമഹത്വത്തിനുേവണ്ടി രാജധാനിയായി പണിത മഹത്വമുള്ള
ബാേബൽ അല്ലേയാ”. എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 31ഈ വാക്ക്
രാജാവിെന്റ വായിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു
ശബ്ദം ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: “െനബൂഖദ്േനസർരാജാേവ, നിേന്നാട്
ഇതു കല്പിക്കുന്നു: രാജത്വം നിെന്ന വിട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 32 നിെന്ന
മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും; നിെന്റ വാസം കാട്ടിെല
മൃഗങ്ങേളാടുകൂടി ആയിരിക്കും; നിെന്ന കാളെയേപ്പാെല പുല്ല് തീറ്റ ം;
അത്യ ന്നതനായ ൈദവം മനുഷ്യരുെട രാജത്വത്തിേന്മൽ വാഴുകയും
അത് തനിക്ക് േബാധിച്ചവന് െകാടുക്കുകയും െചയ്യന്നു എന്നു നീ
അറിയുന്നതുവെര നിനക്ക് ഏഴുകാലം കഴിയും”. 33 ഉടൻ തെന്നആ വാക്ക്
െനബൂഖദ്േനസരിന് നിവൃത്തിയായി; അവെന മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞു; അവെന്റ േരാമം കഴുകെന്റ തൂവൽേപാെലയും നഖം
പക്ഷിയുെട നഖംേപാെലയും വളരുന്നതുവെര, അവൻ കാളെയേപ്പാെല
പുല്ല് തിന്നുകയും അവെന്റ േദഹം ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുെകാണ്ട്
നനയുകയും െചയ്തു. 34 ആ കാലം കഴിഞ്ഞ് െനബൂഖദ്േനസർ
എന്ന ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് കണ്ണ കൾ ഉയർത്തി; എെന്റ ബുദ്ധി
എനിക്ക് മടക്കിക്കിട്ടി; ഞാൻ അത്യ ന്നതനായ ൈദവെത്ത വാഴ്ത്തി,
എേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെന സ്മരിച്ച,് ബഹുമാനിക്കുകയും െചയ്തു;
അവെന്റ ആധിപത്യം എേന്നക്കുമുള്ള ആധിപത്യവും അവെന്റ രാജത്വം
തലമുറതലമുറയായുള്ളതും അല്ലേയാ. 35അവൻ സർവ്വഭൂവാസികെളയും
നാസ്തിയായി എണ്ണന്നു; സ്വർഗ്ഗീയ ൈസന്യേത്താടും ഭൂവാസികേളാടും
ഇഷ്ടംേപാെല ്രപവർത്തിക്കുന്നു;അവെന്റൈക തടുക്കുവാേനാ, ‘നീ എന്ത്
െചയ്യന്നു?’ എന്ന് അവേനാട് േചാദിക്കുവാേനാ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല.
36ആ േനരത്ത് തെന്ന എെന്റ ബുദ്ധി മടങ്ങിവന്നു; എെന്റ രാജത്വത്തിെന്റ
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മഹത്വത്തിനായി എെന്റ മഹിമയും മുഖ്രപകാശവും മടങ്ങിവന്നു; എെന്റ
മ്രന്തിമാരും മഹത്തുക്കള ംഎെന്നഅേന്വഷിച്ച ;ഞാൻഎെന്റരാജത്വത്തിൽ
യഥാസ്ഥാനെപ്പട്ട , േ്രശഷ്ഠമഹത്വം എനിക്ക് അധികമായി സിദ്ധിച്ച .
37 ഇേപ്പാൾ െനബൂഖദ്േനസർ എന്ന ഞാൻ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ രാജാവിെന
സ്തുതിച്ച പുകഴ്ത്തി ബഹുമാനിക്കുന്നു; അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾ എല്ലാം
സത്യവും അവെന്റ വഴികൾ ന്യായവും ആകുന്നു; നിഗളിച്ച നടക്കുന്നവെര
താഴ്ത്തുവാൻഅവൻ ്രപാപ്തൻതെന്ന.

5
1 വളെര വര ്ഷങ്ങള ്ക്കു േശഷം ഒരിക്കല് േബൽശസ്സർരാജാവ്
തെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരിൽ ആയിരംേപർക്ക് ഒരു വലിയ വിരുെന്നാരുക്കി;
അവർ കാൺെക വീഞ്ഞു കുടിച്ച . 2 േബൽശസ്സർ വീഞ്ഞു കുടിച്ച്
രസിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ, തെന്റ അപ്പനായ െനബൂഖദ്േനസർ െയരൂശേലമിെല
മന്ദിരത്തിൽനിന്ന് എടുത്തുെകാണ്ടുവന്ന, െപാന്നും, െവള്ളിയും െകാണ്ടുള്ള
പാ്രതങ്ങൾ, രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും അവെന്റ ഭാര്യമാരും െവപ്പാട്ടികള ം
അവയിൽ നിന്ന് കുടിേക്കണ്ടതിന് െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച . 3അങ്ങെന
അവർ െയരൂശേലം ൈദവാലയത്തിെന്റ മന്ദിരത്തിെല െപാൻപാ്രതങ്ങൾ
െകാണ്ടുവന്ന,് രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും അവെന്റ ഭാര്യമാരും െവപ്പാട്ടികള ം
അവയിൽ നിന്ന് കുടിച്ച . 4അവർ വീഞ്ഞു കുടിച്ച,് െപാന്നും െവള്ളിയും
താ്രമവും ഇരിമ്പും മരവും കല്ല ംെകാണ്ടുള്ള േദവന്മാെര സ്തുതിച്ച .
5 തൽക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യെന്റ ൈകവിരലുകൾ ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട് വിളക്കിനു
േനെര രാജധാനിയുെട െവള്ളപൂശിയ ചുവരിേന്മൽ എഴുതി; എഴുതിയ
ൈകപ്പത്തി രാജാവ് കണ്ടു. 6 ഉടെന രാജാവിെന്റ മുഖഭാവം മാറി; അവൻ
വിചാരങ്ങളാൽ പരവശനായി: അരയുെട ഏപ്പ് അഴിഞ്ഞ് കാൽമുട്ട കൾ
ആടിേപ്പായി. 7 രാജാവ് ഉറെക്ക വിളിച്ച ; ആഭിചാരകന്മാെരയും
കല്ദയെരയും ശകുനവാദികെളയും െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച . രാജാവ്
ബാേബലിെല വിദ്വാന്മാേരാട:് “ആെരങ്കിലുംഈഎഴുത്ത് വായിച്ച് അർത്ഥം
അറിയിച്ചാൽ, അവൻ ധൂ്രമവസ്്രതവും കഴുത്തിൽ െപാൻമാലയും ധരിച്ച,്
രാജ്യത്തിൽ മൂന്നാമനായി വാഴും” എന്ന് കല്പിച്ച . 8അങ്ങെന രാജാവിെന്റ
വിദ്വാന്മാെരല്ലാം അകത്തുവന്നു; എങ്കിലും എഴുത്ത് വായിക്കുവാനും
രാജാവിെനഅർത്ഥംഅറിയിക്കുവാനുംഅവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 9അേപ്പാൾ
േബൽശസ്സർരാജാവ് അത്യന്തം വ്യാകുലെപ്പട്ട ; അവെന്റ മുഖഭാവം
മാറി. അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ അമ്പരന്നുേപായി. 10 രാജാവിെന്റയും
്രപഭുക്കന്മാരുെടയും വാക്കു േഹതുവായി രാജ്ഞി വിരുന്നുശാലയിൽ വന്നു:
“രാജാവ് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട; തിരുമനസ്സ െകാണ്ട് വിചാരങ്ങളാൽ
പരവശനാകരുത;് മുഖഭാവം മാറുകയും അരുത.് 11 വിശുദ്ധേദവന്മാരുെട
ആത്മാവുള്ള ഒരു പുരുഷൻ തിരുമനസ്സിെല രാജ്യത്തുണ്ട;് തിരുേമനിയുെട
അപ്പെന്റ കാലത്ത് ്രപകാശവും ബുദ്ധിയും േദവന്മാരുെട ജ്ഞാനംേപാെല
ജ്ഞാനവും അവനിൽ കണ്ടിരുന്നു; തിരുേമനിയുെട അപ്പനായ
െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ്, 12 േബൽത്ത്ശസ്സർ എന്ന് േപരുവിളിച്ച
ദാനീേയലിൽ ഉൽകൃഷ്ടമനസ്സ ം,അറിവും,ബുദ്ധിയും,സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനവും,
കടങ്കഥകള െട വ്യാഖ്യാനവും, സംശയനിവാരണവും, കണ്ടിരിക്കുകയാൽ,
രാജാവ് അവെന മ്രന്തവാദികൾക്കും ആഭിചാരകന്മാർക്കും കല്ദയർക്കും
ശകുനവാദികൾക്കും അധിപതിയാക്കി വച്ച ; ഇേപ്പാൾ ദാനീേയലിെന
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വിളിച്ചാലും; അവൻ അർത്ഥം േബാധിപ്പിക്കും” എന്ന് ഉണർത്തിച്ച .
13 അങ്ങെന അവർ ദാനീേയലിെന രാജസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു;
രാജാവ് ദാനീേയലിേനാട് േചാദിച്ചത:് “എെന്റ അപ്പനായ രാജാവ്
െയഹൂദയിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന ്രപവാസികളിൽ ഒരുവനായ ദാനീേയൽ
നീ തെന്നേയാ? 14 േദവന്മാരുെട ആത്മാവ് നിന്നിൽ ഉെണ്ടന്നും ്രപകാശവും
ബുദ്ധിയും വിേശഷജ്ഞാനവും നിന്നിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ
നിെന്നക്കുറിച്ച് േകട്ടിരിക്കുന്നു. 15 ഇേപ്പാൾ ഈ എഴുത്ത് വായിച്ച് അർത്ഥം
അറിയിേക്കണ്ടതിന് വിദ്വാന്മാെരയും ആഭിചാരകന്മാെരയും എെന്റ
മുമ്പാെക വരുത്തിയിരുന്നു;എങ്കിലും അർത്ഥംഅറിയിക്കുവാൻഅവർക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല. 16എന്നാൽ അർത്ഥം പറയുവാനും സംശയനിവാരണത്തിനും
നീ ്രപാപ്തെനന്ന് ഞാൻ നിെന്നക്കുറിച്ച് േകട്ടിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ
ഈ എഴുത്ത് വായിച്ച,് അതിെന്റ അർത്ഥം അറിയിക്കുവാൻ നിനക്ക്
കഴിയുെമങ്കിൽ നീ ധൂ്രമവസ്്രതവും കഴുത്തിൽ െപാന്മാലയും ധരിച്ച്,
രാജ്യത്തിെല മൂന്നാമനായി വാഴും. 17 ദാനീേയൽ രാജസന്നിധിയിൽ ഉത്തരം
ഉണർത്തിച്ചത:് “ദാനങ്ങൾ തിരുേമനിക്കു തെന്ന ഇരിക്കെട്ട; സമ്മാനങ്ങൾ
മെറ്റാരുത്തന് െകാടുത്താലും; എഴുത്ത് ഞാൻ രാജാവിെന വായിച്ച
േകൾപ്പിച്ച് അർത്ഥം േബാധിപ്പിക്കാം; 18 രാജാേവ,അത്യ ന്നതനായ ൈദവം
തിരുേമനിയുെട അപ്പനായ െനബൂഖദ്േനസരിന് രാജത്വവും മഹത്വവും
്രപതാപവും ബഹുമാനവും നല്കി. 19അവന് നല്കിയ മഹത്വം േഹതുവായി
സകലവംശങ്ങള ം ജനതകള ം ഭാഷക്കാരും അവെന്റ മുമ്പിൽ ഭയെപ്പട്ട്
വിറച്ചിരുന്നു; തനിക്കു േബാധിച്ചവെനഅവൻ െകാല്ല കയും േബാധിച്ചവെന
ജീവേനാെട േശഷിപ്പിക്കുകയും േബാധിച്ചവെന ഉയർത്തുകയും
േബാധിച്ചവെനതാഴ്ത്തുകയും െചയ്തുവന്നു. 20എന്നാൽഅവെന്റഹൃദയം
ഗർവ്വിച്ച്, അവെന്റ മനസ്സ് അഹങ്കാരത്താൽ കഠിനമായിേപ്പായതിനാൽ
അവൻ രാജാസനത്തിൽനിന്ന് നീക്കെപ്പട്ട ; അവർ അവെന്റ മഹത്വം
അവനിൽനിന്ന് എടുത്തുകളഞ്ഞു. 21 അങ്ങെന അവൻ മനുഷ്യരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കെപ്പട്ട ; അവെന്റ ഹൃദയം മൃഗ്രപായമായിത്തീർന്നു;
അവെന്റ വാസം കാട്ട കഴുതകേളാടുകൂടി ആയിരുന്നു; അവെന
കാളെയേപ്പാെല പുല്ല് തീറ്റി; മനുഷ്യരുെട രാജത്വത്തിേന്മൽഅത്യ ന്നതനായ
ൈദവം വാഴുകയും തനിക്ക് േബാധിച്ചവെന അതിന് നിയമിക്കുകയും
െചയ്യന്നുഎന്ന്അവൻഅറിഞ്ഞതുവെരഅവെന്റ േദഹംആകാശത്തിെല
മഞ്ഞുെകാണ്ടു നനഞ്ഞു. 22അവെന്റ മകനായ േബൽശസ്സേര, ഇെതാെക്ക
അറിഞ്ഞിട്ട ം തിരുേമനി ഹൃദയെത്ത താഴ്ത്താെത 23 സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ
കർത്താവിെന്റേനെരസ്വയം ഉയർത്തി,അവെന്റആലയത്തിെലപാ്രതങ്ങൾ
അവർ തിരുമുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നു; തിരുേമനിയും മഹത്തുക്കള ം
തിരുമനസ്സിെല ഭാര്യമാരും െവപ്പാട്ടികള ം അവയിൽ നിന്ന് വീഞ്ഞു കുടിച്ച ;
കാണുവാനും േകൾക്കുവാനും അറിയുവാനും കഴിയാത്ത െപാന്ന്, െവള്ളി,
താ്രമം, ഇരിമ്പ,് മരം, കല്ല് എന്നിവെകാണ്ടുള്ള േദവന്മാെര സ്തുതിച്ച ;
തിരുമനസ്സിെല ശ്വാസവും തിരുേമനിയുെട എല്ലാവഴികള ം കയ്യിൽ
വഹിക്കുന്നവനായൈദവെത്തമഹത്ത്വീകരിച്ചതുമില്ല. 24അതിനാൽഅവൻ
ആ ൈകപ്പത്തി അയച്ച് ഈ എഴുത്ത് എഴുതിച്ച . 25 എഴുതിയിരിക്കുന്ന
എഴുേത്താ: െമേന, െമേന, െതേക്കൽ, ഊഫർസീൻ. 26 കാര്യത്തിെന്റ
അർത്ഥെമെന്തന്നാൽ: െമേന എന്നുവച്ചാൽ: ൈദവം നിെന്റ രാജത്വം
എണ്ണി, അതിന് അന്തം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 27 െതേക്കൽ എന്നുവച്ചാൽ:
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തുലാസിൽ നിെന്ന തൂക്കി, കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. 28 െപേറസ്
എന്നുവച്ചാൽ: നിെന്റ രാജ്യം വിഭാഗിച്ച േമദ്യർക്കും പാർസികൾക്കും
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു” 29 അേപ്പാൾ േബൽശസ്സരിെന്റ കല്പനയാൽ അവർ
ദാനീേയലിെന ധൂ്രമവസ്്രതവും കഴുത്തിൽ െപാന്മാലയും ധരിപ്പിച്ച ; അവൻ
രാജ്യത്തിെല മൂന്നാമനായി വാഴും എന്ന് അവെനക്കുറിച്ച് ്രപസിദ്ധമാക്കി.
30 ആ രാ്രതിയിൽ തെന്ന കല്ദയരാജാവായ േബൽശസ്സർ െകാല്ലെപ്പട്ട .
31 േമദ്യനായ ദാര്യാേവശ് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സള്ളവനായി രാജത്വം
്രപാപിച്ച .

6
1 രാജ്യം ഭരിേക്കണ്ടതിന് രാജ്യെത്തല്ലായിടവും നൂറ്റിയിരുപത് ്രപധാന
േദശാധിപതികെളയും 2 അവരുെട േമൽ മൂന്ന് അദ്ധ്യക്ഷന്മാെരയും
നിയമിക്കുവാൻ ദാര്യാേവശിന് ഇഷ്ടം േതാന്നി; ഈ മൂവരിൽ
ദാനീേയൽ ഒരുവനായിരുന്നു. രാജാവിന് നഷ്ടം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്
്രപധാനേദശാധിപതികൾ ഇവർക്ക് കണക്ക് േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതായിരുന്നു.
3 എന്നാൽ ദാനീേയൽ ഉൾകൃഷ്ടമാനസനായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവൻ
അദ്ധ്യക്ഷന്മാരിലും ്രപധാനേദശാധിപന്മാരിലും വിശിഷ്ടനായി വിളങ്ങി;
രാജാവ് അവെന രാജ്യത്തിനു മുഴുവൻ അധികാരിയാക്കുവാൻ വിചാരിച്ച .
4ആകയാൽഅദ്ധ്യക്ഷന്മാരും ്രപധാന േദശാധിപന്മാരും രാജ്യം സംബന്ധിച്ച്
ദാനീേയലിനു വിേരാധമായി എെന്തങ്കിലും കുറ്റം കെണ്ടത്തുവാൻ
അേന്വഷിച്ച ; എന്നാൽ യാെതാരു കുറ്റവും കെണ്ടത്തുവാൻ അവർക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല; അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുെകാണ്ട് ഒരു െതറ്റ ം കുറ്റവും
അവനിൽ കെണ്ടത്തിയില്ല. 5 അേപ്പാൾ ആ പുരുഷന്മാർ: “നാം
ഈ ദാനീേയലിെന്റ േനെര അവെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണം
സംബന്ധിച്ചല്ലാെത മെറ്റാരു കാരണവും കെണ്ടത്തുകയില്ല”എന്നു പറഞ്ഞു.
6 അങ്ങെന അദ്ധ്യക്ഷന്മാരും ്രപധാന േദശാധിപന്മാരും രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ ബദ്ധെപ്പട്ട െചന്ന് ഉണർത്തിച്ചെതെന്തന്നാൽ: “ദാര്യാേവശ ്
രാജാവ് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട. 7 രാജാേവ, മുപ്പതു ദിവസേത്തക്ക്
തിരുേമനിേയാടല്ലാെത യാെതാരു േദവേനാേടാ മനുഷ്യേനാേടാആെരങ്കിലും
അേപക്ഷ കഴിച്ചാൽ, അവെന സിംഹങ്ങള െട ഗുഹയിൽ ഇട്ട കളയും
എെന്നാരു രാജനിയമം നിശ്ചയിക്കുകയും ഖണ്ഡിതമായി നിേരാധനാജ്ഞ
പുറെപ്പടുവിക്കുകയും െചയ്യണെമന്ന് രാജ്യത്തിെല സകല അദ്ധ്യക്ഷന്മാരും
സ്ഥാനാപതികള ം ്രപധാന േദശാധിപന്മാരും മ്രന്തിമാരും േദശാധിപന്മാരും
കൂടി ആേലാചിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 ആകയാൽ രാജാേവ, േമദ്യരുെടയും
പാർസികള െടയും നീക്കം വരാത്ത നിയമ്രപകാരം മാറ്റം വരാത്തവിധം ആ
നിേരാധനാജ്ഞ ഉറപ്പിച്ച് േരഖ എഴുതിക്കണേമ. 9അങ്ങെന ദാര്യാേവശ ്
രാജാവ് േരഖയും നിേരാധനാജ്ഞയും എഴുതിച്ച . 10 എന്നാൽ േരഖ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാനീേയൽ അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ വീട്ടിൽ
െചന്നു, - അവെന്റ മാളികമുറിയുെട കിളിവാതിൽ െയരൂശേലമിനു േനെര
തുറന്നിരുന്നു - താൻ മുമ്പ് െചയ്തുവന്നതുേപാെല ദിവസം മൂന്നു്രപാവശ്യം
മുട്ട കുത്തി തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ ്രപാർത്ഥിച്ച് സ്േതാ്രതം
െചയ്തു. 11 അേപ്പാൾ ആ പുരുഷന്മാർ ബദ്ധെപ്പട്ട് വന്നു, ദാനീേയൽ
തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ ്രപാർത്ഥിച്ച് അേപക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടു.
12 ഉടെന അവർ രാജസന്നിധിയിൽ െചന്ന് രാജാവിെന്റ കല്പനെയക്കുറിച്ച്
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സംസാരിച്ച : “രാജാേവ, മുപ്പതു ദിവസേത്തക്ക് തിരുേമനിേയാടല്ലാെത
യാെതാരു േദവേനാേടാ മനുഷ്യേനാേടാ അേപക്ഷ കഴിക്കുന്ന ഏതു
മനുഷ്യെനയും സിംഹങ്ങള െട ഗുഹയിൽ ഇട്ട കളയും എന്നിങ്ങെന
ഒരു കല്പന എഴുതിച്ചിട്ടില്ലേയാ” എന്ന് േചാദിച്ച ; അതിന് രാജാവ്:
“േമദ്യരുെടയും പാർസികള െടയും നീക്കം വരാത്ത നിയമ്രപകാരം
ആ കാര്യം ഉറപ്പ തെന്ന” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 13 അതിന് അവർ
രാജസന്നിധിയിൽ: “രാജാേവ, െയഹൂദാ്രപവാസികളിൽ ഒരുവനായ
ദാനീേയൽ തിരുേമനിെയയും, തിരുമനസ്സ െകാണ്ട് എഴുതിച്ച കല്പനയും
കൂട്ടാക്കാെത, ദിവസം മൂന്നു്രപാവശ്യം അേപക്ഷ കഴിച്ച വരുന്നു” എന്ന്
ഉണർത്തിച്ച . 14 രാജാവുഈവാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾഅത്യന്തം വ്യസനിച്ച ,
ദാനീേയലിെന രക്ഷിക്കുവാൻ മനസ്സ വച്ച,്അവെന രക്ഷിക്കുവാൻ സൂര്യൻ
അസ്തമിക്കുേവാളം ്രപയത്നം െചയ്തു. 15 എന്നാൽ ആ പുരുഷന്മാർ
രാജാവിെന്റഅടുക്കൽബദ്ധെപ്പട്ട െചന്ന്: “രാജാേവ, രാജാവു ഉറപ്പിക്കുന്ന
ഒരു കല്പനേയാ നിയമേമാ മാറ്റിക്കൂടാ എന്നിങ്ങെനയാകുന്നു േമദ്യരുെടയും
പാർസികള െടയും നിയമം എന്നുള്ളത് അേങ്ങക്ക് േബാദ്ധ്യമുണ്ടേല്ലാ?”
എന്ന് രാജാവിേനാട് ഉണർത്തിച്ച . 16അങ്ങെന രാജാവിെന്റ കല്പനയാൽ
അവർദാനീേയലിെനെകാണ്ടുവന്ന്സിംഹങ്ങള െടഗുഹയിൽഇട്ട കളഞ്ഞു;
രാജാവ് ദാനീേയലിേനാട് ഇ്രപകാരം സംസാരിച്ച : “നീ ഇടവിടാെത
േസവിച്ച വരുന്ന നിെന്റ ൈദവം നിെന്ന രക്ഷിക്കും”. 17അവർ ഒരു കല്ല്
െകാണ്ടുവന്ന് ഗുഹയുെട വാതില്ക്കൽവച്ച ; ദാനീേയലിെനക്കുറിച്ച ള്ള
നിർണ്ണയത്തിന് മാറ്റം വരാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് രാജാവ് തെന്റ
േമാതിരംെകാണ്ടും മഹത്തുക്കള െട േമാതിരംെകാണ്ടും അതിന്
മു്രദയിട്ട . 18 പിെന്ന രാജാവ് രാജധാനിയിൽ െചന്ന് ഭക്ഷണം െവടിഞ്ഞ്
രാ്രതി കഴിച്ച ; അവെന്റ സന്നിധിയിൽ െവപ്പാട്ടികെള െകാണ്ടുവന്നില്ല;
ഉറക്കം അവെന വിട്ട േപായി. 19 രാജാവ് അതികാലത്തുതെന്ന
എഴുേന്നറ്റ് ബദ്ധെപ്പട്ട് സിംഹഗുഹയുെട അരികിൽ െചന്നു. 20 ഗുഹയുെട
അരികിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ ദുഃഖേത്താെട ദാനീേയലിെന വിളിച്ച .
രാജാവ് ദാനീേയലിേനാട് സംസാരിച്ച : “ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
ദാസനായ ദാനീേയേല, നീ ഇടവിടാെത േസവിച്ച വരുന്ന നിെന്റ ൈദവം
സിംഹങ്ങളിൽനിന്ന് നിെന്ന രക്ഷിക്കുവാൻ ്രപാപ്തനാേയാ” എന്ന്
േചാദിച്ച . 21 ദാനീേയൽ രാജാവിേനാട്: “രാജാവ് ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട.
22 സിംഹങ്ങൾ എനിക്ക് േകടുവരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ ൈദവം
തെന്റ ദൂതെന അയച്ച് അവയുെട വായടച്ച കളഞ്ഞു; അവെന്റ
സന്നിധിയിൽ ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ; രാജാേവ, തിരുമുമ്പിലും ഞാൻ
ഒരു േദാഷവും െചയ്തിട്ടില്ല” എന്ന് ഉണർത്തിച്ച . 23 അേപ്പാൾ രാജാവ്
അത്യന്തം സേന്താഷിച്ച ; ദാനീേയലിെന ഗുഹയിൽനിന്ന് കയറ്റ വാൻ
കല്പിച്ച ; അവർ ദാനീേയലിെന ഗുഹയിൽനിന്ന് കയറ്റി; അവൻ തെന്റ
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അവന് യാെതാരു േകടും
പറ്റിയതായി കണ്ടില്ല. 24 പിെന്ന രാജാവിെന്റ കല്പനയാൽ, അവർ
ദാനീേയലിെനകുറ്റംചുമത്തിയവെരെകാണ്ടുവന്നു,അവെരയുംമക്കെളയും
ഭാര്യമാെരയും സിംഹങ്ങള െട ഗുഹയിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു; അവർ ഗുഹയുെട
അടിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സിംഹങ്ങൾ അവെര പിടിച്ച ; അവരുെട
അസ്ഥികെളല്ലാം തകർത്തുകളഞ്ഞു. 25 അന്ന് ദാര്യാേവശ ് രാജാവ്
ഭൂമിയിെലങ്ങും വസിക്കുന്ന സകലവംശങ്ങൾക്കും ഭാഷക്കാർക്കും
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എഴുതിയെതെന്തന്നാൽ: “നിങ്ങൾക്ക്സമാധാനം വർദ്ധിച്ച വരെട്ട. 26എെന്റ
ആധിപത്യത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട ഏവരും ദാനീേയലിെന്റൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക
ഭയഭക്തിേയാടിരിക്കണെമന്ന് ഞാൻ ഒരു തീർപ്പ് കല്പിക്കുന്നു; അവൻ
ജീവനുള്ള ൈദവവും എേന്നക്കും നിലനില ്ക്കുന്നവനും അവെന്റ രാജത്വം
നശിച്ച േപാകാത്തതും അവെന്റ ആധിപത്യം അവസാനം വരാത്തതും
ആകുന്നു. 27 അവൻ രക്ഷിക്കുകയും വിടുവിക്കുകയും െചയ്യന്നു;
അവൻ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
്രപവർത്തിക്കുന്നു; അവൻ ദാനീേയലിെന സിംഹത്തിെന്റ വായിൽനിന്ന്
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 28 എന്നാൽ ദാനീേയൽ ദാര്യാേവശിെന്റ വാഴ്ചയിലും
പാർസിരാജാവായ േകാെരശിെന്റവാഴ്ചയിലുംഅഭിവൃദ്ധി്രപാപിച്ചിരുന്നു.

7
1 ബാേബൽരാജാവായ േബൽശസ്സരിെന്റ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ ദാനീേയൽ
ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു; അവന് കിടക്കയിൽവച്ച് ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായി.
അവൻ സ്വപ്നം എഴുതി കാര്യത്തിെന്റ സാരം വിവരിച്ച . 2 ദാനീേയൽ
വിവരിച്ച പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ രാ്രതിയിൽ എെന്റ ദർശനത്തിൽ കണ്ടത്
ഇ്രപകാരം ആയിരുന്നു: ആകാശത്തിെല നാല് കാറ്റ ം മഹാസമു്രദത്തിെന്റ
േനെര അടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 3അേപ്പാൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നാല്
മഹാമൃഗങ്ങൾ സമു്രദത്തിൽനിന്ന് കയറി വന്നു. 4 ഒന്നാമെത്ത മൃഗം
സിംഹേത്താട് സദൃശവും കഴുകിൻ ചിറകുള്ളതുമായിരുന്നു; ഞാൻ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ ചിറകുകൾ പറിഞ്ഞുേപായി;
അതിെന നിലത്തുനിന്നു ഉയർത്തി, മനുഷ്യെനേപ്പാെല ഇരുകാലുകളിൽ
നിർത്തി, അതിന് മാനുഷഹൃദയവും െകാടുത്തു. 5 രണ്ടാമത് കരടിേയാടു
സദൃശമായ മെറ്റാരു മൃഗെത്ത കണ്ടു; അത് ഒരു പാർശ്വം ഉയർത്തി,
വായിൽ പല്ലിെന്റ ഇടയിൽ മൂന്ന് വാരിെയല്ല കൾ കടിച്ച പിടിച്ച െകാണ്ട്
നിന്നു; അവർ അതിേനാട:് ‘എഴുേന്നറ്റ് മാംസം ധാരാളം തിന്നുക’
എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 പിെന്ന പുള്ളിപ്പ ലിക്കു സദൃശമായ മെറ്റാന്നിെന
കണ്ടു; അതിെന്റ മുതുകത്ത് പക്ഷിയുെട നാല് ചിറകുകള ണ്ടായിരുന്നു;
മൃഗത്തിന് നാല് തലയും ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിന് ആധിപത്യം ലഭിച്ച .
7രാ്രതിദർശനത്തിൽഞാൻപിെന്നേഘാരവും ഭയങ്കരവുംബലശാലിയുമായ
നാലാമെതാരു മൃഗെത്ത കണ്ടു; അതിന് വലിയ ഇരിമ്പുപല്ല കൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അത് തിന്നുകയും തകർക്കുകയും െചയ്തിട്ട് േശഷിച്ചത്
കാൽ െകാണ്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു; മുെമ്പ കണ്ട സകലമൃഗങ്ങളിലുംവച്ച് ഇത്
വ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നു; അതിന് പത്ത് െകാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
8 ഞാൻ ആ െകാമ്പുകൾ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, അവയുെട
ഇടയിൽ മെറ്റാരു െചറിയ െകാമ്പ് മുളച്ച വന്നു; അതിനാൽ മുമ്പിലെത്ത
െകാമ്പുകളിൽ മൂെന്നണ്ണം േവേരാെട പറിഞ്ഞുേപായി; ഈ െകാമ്പിൽ
മനുഷ്യെന്റ കണ്ണ േപാെല കണ്ണ ം വമ്പു പറയുന്ന വായും ഉണ്ടായിരുന്നു.
9 ഞാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അവർ ന്യായാസനങ്ങൾ വച്ച .
കാലാതീതനായ* ഒരുവൻ ഇരുന്നു. അവെന്റ വസ്്രതം ഹിമംേപാെല
െവളത്തതും അവെന്റ തലമുടി നിർമ്മലമായ ആട്ട േരാമംേപാെലയും
അവെന്റ സിംഹാസനം അഗ്നിജ്വാലയും അവെന്റ രഥച്രകങ്ങൾ കത്തുന്ന

* 7. 9 കാലാതീതനായകാലാതീതനായൈദവം
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തീയും ആയിരുന്നു. 10 ഒരു അഗ്നിനദി അവെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
ഒഴുകി; ആയിരമായിരം േപർ അവന് ശു്രശൂഷെചയ്തു; പതിനായിരം
പതിനായിരംേപർ അവെന്റ മുമ്പാെക നിന്നു; ന്യായവിസ്താരസഭ ഇരുന്നു;
പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു. 11 െകാമ്പ് സംസാരിച്ച നിഗളവാക്കുകള െട ശബ്ദം
നിമിത്തം ഞാൻ അേപ്പാൾ േനാക്കി; അവർ മൃഗെത്ത െകാല്ല കയും
അതിെന്റ ഉടൽ നശിപ്പിച്ച് തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളയുകയും െചയ്യ േവാളം
ഞാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 12 േശഷം മൃഗങ്ങേളാ - അവയുെട
ആധിപത്യത്തിന് നീക്കം ഭവിച്ച ; എന്നിട്ട ം അവയുെട ആയുസ്സ് ഒരു
സമയേത്തക്കും കാലേത്തക്കും നീണ്ടുനിന്നു. 13 രാ്രതി ദർശനങ്ങളിൽ
മനുഷ്യപു്രതേനാടു സദൃശനായ ഒരുത്തൻ ആകാശേമഘങ്ങേളാെട
വരുന്നത് കണ്ടു;അവൻകാലാതീതനായവന ്െറഅടുക്കൽ െചന്നു;അവർ
അവെന അവെന്റ മുമ്പിൽ അടുത്തുവരുമാറാക്കി. 14 സകലവംശങ്ങള ം
ജനതകള ം ഭാഷക്കാരും അവെന േസവിക്കുവാൻ തക്കവിധം
അവന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജത്വവും ലഭിച്ച ; അവെന്റ
ആധിപത്യം നീങ്ങിേപ്പാകാത്ത നിത്യാധിപത്യവും അവെന്റ രാജത്വം
നശിച്ച േപാകാത്തതും ആകുന്നു. 15 ദാനീേയൽ എന്ന ഞാൻ എെന്റ
ഉള്ളിൽ, ആത്മാവിൽ, വ്യസനിച്ച : എനിക്കുണ്ടായ ദർശനങ്ങളാൽ ഞാൻ
പരവശനായി. 16ഞാൻ സിംഹാസനത്തിെന്റ അരികിൽ നില്ക്കുന്നവരിൽ
ഒരുവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട് ഇവ എല്ലാറ്റിെന്റയും സാരം
േചാദിച്ച ; അവൻ കാര്യങ്ങള െട അർത്ഥം പറഞ്ഞുതന്നു. 17ആ നാല്
മഹാമൃഗങ്ങൾഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്നനാല് രാജാക്കന്മാരാകുന്നു.
18 എന്നാൽ അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധന്മാർ രാജത്വം
്രപാപിച്ച് സദാകാലേത്തക്കും രാജത്വം അനുഭവിക്കും. 19 എന്നാൽ മറ്റ്
സകലമൃഗങ്ങളിലുംവച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളതും ഇരിമ്പുപല്ല ം താ്രമനഖങ്ങള ം
ഉള്ളതായി അതിഭയങ്കരമായതും തിന്നുകയും തകർക്കുകയും േശഷിച്ചത്
കാൽെകാണ്ട്ചവിട്ടിക്കളയുകയും െചയ്തനാലാമെത്തമൃഗെത്തക്കുറിച്ച ം,
20 അതിെന്റ തലയിലുള്ള പത്ത് െകാമ്പുകെളക്കുറിച്ച ം, മുളച്ച വന്ന
മൂന്ന് െകാമ്പുകെള വീഴിച്ച, കണ്ണ ം വമ്പു പറയുന്ന വായും ഉള്ള,
മറ്റ െകാമ്പുകേളക്കാൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് വലിപ്പേമറിയ െകാമ്പിെനക്കുറിച്ച ം
അറിയുവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിച്ച . 21 പുരാതനനായ ൈദവം വന്ന്
അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ന്യായവിധിയ്ക്ക്
അധികാരം നല്കുകയും വിശുദ്ധന്മാർ രാജത്വം അവകാശമാക്കുന്ന
കാലം വരുകയും െചയ്യ േവാളം 22 ആ െകാമ്പ് വിശുദ്ധന്മാേരാട് യുദ്ധം
െചയ്ത് അവെര ജയിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 23 അവൻ പറഞ്ഞേതാ:
“നാലാമെത്ത മൃഗം ഭൂമിയിൽ നാലാമതായി ഉത്ഭവിക്കുവാനുള്ള രാജ്യം
തെന്ന;അത് സകലരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി,സർവ്വഭൂമിെയയും
കടിച്ച കീറുകയും ചവിട്ടിത്തകർത്തുകളയുകയും െചയ്യ ം. 24 ഈ
രാജ്യത്തുനിന്നുള്ള പത്ത് െകാമ്പുകേളാ എഴുേന്നല്ക്കുവാനിരിക്കുന്ന പത്ത്
രാജാക്കന്മാരാകുന്നു; അവരുെട േശഷം മെറ്റാരുത്തൻ എഴുേന്നല്ക്കും;
അവൻ മുമ്പുള്ളവരിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി മൂന്ന് രാജാക്കന്മാെര
വീഴ്ത്തിക്കളയും. 25അവൻഅത്യ ന്നതന് വിേരാധമായി വമ്പു പറയുകയും
അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധന്മാെര ഒടുക്കിക്കളയുകയും
സമയങ്ങള ം നിയമങ്ങള ം മാറ്റ വാൻ ്രശമിക്കുകയും െചയ്യ ം; കാലവും
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കാലങ്ങള ം കാലാംശവും† അവെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും. 26 എന്നാൽ
ന്യായവിസ്താരസഭ ഇരുന്ന് അവെന്റ ആധിപത്യം എടുത്തുകളഞ്ഞ്
അത് നശിപ്പിച്ച് മുടിക്കും. 27 പിെന്ന രാജത്വവും ആധിപത്യവും
ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ എല്ലായിടത്തുമുള്ള രാജ്യങ്ങള െട മഹത്ത്വവും
അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിന് ലഭിക്കും;
അവെന്റ രാജത്വം നിത്യരാജത്വം ആകുന്നു; സകല ആധിപത്യങ്ങള ം
അവെനേസവിച്ചനുസരിക്കും. 28ഇങ്ങെനയാകുന്നുകാര്യത്തിെന്റസമാപ്തി;
ദാനീേയൽ എന്ന ഞാൻ എെന്റ വിചാരങ്ങളാൽ അത്യന്തം പരവശനായി;
എെന്റ മുഖഭാവവും മാറി; എങ്കിലും ഞാൻആ കാര്യം എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
സം്രഗഹിച്ച വച്ച ”.

8
1 ദാനീേയൽ എന്ന എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായ ദർശനത്തിനു േശഷം,
േബൽശസ്സർരാജാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട മൂന്നാം ആണ്ടിൽ വീണ്ടും ഒരു
ദർശനം ഉണ്ടായി. 2ഞാൻഈ ദർശനം കണ്ടത്, ഏലാംസംസ്ഥാനത്തിെല
ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ ആയിരുന്നു; ഞാൻ ഊലായി
നദീതീരത്ത് നില് ക്കുന്നതായി ദർശനത്തിൽ കണ്ടു. 3ഞാൻ തലെപാക്കി
േനാക്കിയേപ്പാൾ, രണ്ടു െകാമ്പുകള ള്ള ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ നദീതീരത്ത്
നില്ക്കുന്നത് കണ്ടു; ആ െകാമ്പുകൾ രണ്ടും നീളമുള്ളവയായിരുന്നു; ഒന്ന്
മേറ്റതിെനക്കാൾ അധികം നീളമുള്ളത്; അധികം നീളമുള്ളത് ഒടുവിൽ
മുളച്ച വന്നതായിരുന്നു. 4ആആട്ട െകാറ്റൻ പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം വടേക്കാട്ട ം
െതേക്കാട്ട ംഇടിക്കുന്നത്ഞാൻകണ്ടു;ഒരു മൃഗത്തിനുംഅതിെന്റമുമ്പാെക
നില്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അതിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ
കഴിയുന്നവനും ആരുമില്ലായിരുന്നു; അത് ഇഷ്ടംേപാെല ്രപവർത്തിച്ച്
മഹാനായിത്തീർന്നു. 5 ഞാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് നിലം െതാടാെത സർവ്വഭൂതലത്തിലും
കൂെടവന്നു;ആേകാലാട്ട െകാറ്റന്കണ്ണ കള െടനടുവിൽവിേശഷമാെയാരു
െകാമ്പുണ്ടായിരുന്നു. 6 അത് നദീതീരത്തു നില ്ക്കുന്നതായി ഞാൻ
കണ്ട രണ്ടു െകാമ്പുകള ള്ള ആട്ട െകാറ്റെന്റ േനെര ഉ്രഗേ്രകാധേത്താെട
പാഞ്ഞുെചന്നു. 7 അത് ആട്ട െകാറ്റേനാട് അടുക്കുന്നത് ഞാൻ
കണ്ടു; അത് ആട്ട െകാറ്റേനാട് ്രകുദ്ധിച്ച,് അതിെന ഇടിച്ച് അതിെന്റ
െകാമ്പ് രണ്ടും തകർത്തുകളഞ്ഞു; അതിെന്റ മുമ്പിൽ നില്ക്കുവാൻ
ആട്ട െകാറ്റന് ശക്തിയില്ലായിരുന്നു; അത് ആട്ട െകാറ്റെന നിലത്ത്
തള്ളിയിട്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു; അതിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് ആട്ട െകാറ്റെന
രക്ഷിക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 8 േകാലാട്ട െകാറ്റൻ ഏറ്റവും
വലിപ്പമുള്ളതായിത്തീർന്നു; എന്നാൽ അത് ബലെപ്പട്ടേപ്പാൾ വലിയ െകാമ്പ്
തകർന്നുേപായി; അതിന് പകരം ആകാശത്തിെല നാല് കാറ്റിനു േനെര
ഭംഗിയുള്ള നാല് െകാമ്പുകൾ മുളച്ച വന്നു. 9 അവയിൽ ഒന്നിൽനിന്ന്
ഒരു െചറിയ െകാമ്പ് പുറെപ്പട്ട ; അത് െതേക്കാട്ട ം കിഴേക്കാട്ട ം
മേനാഹരേദശത്തിന് *േനെരയും ഏറ്റവും വലുതായിത്തീർന്നു. 10 അത്
ആകാശത്തിെല ൈസന്യേത്താളം വലുതായിത്തീർന്നു, ൈസന്യത്തിലും
നക്ഷ്രതങ്ങളിലും ചിലതിെന നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു.
† 7. 25 കാലവുംകാലങ്ങള ംകാലാംശവും മൂന്നരവര ്ഷം * 8. 9 മേനാഹരേദശത്തിന്യി്രസാേയല ്
രാജ്യത്തിന്
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11 അത് ൈസന്യത്തിെന്റ അധിപതിേയാളം തെന്നത്താൻ ഉയർത്തി,
അവനുള്ള നിരന്തരേഹാമയാഗം അപഹരിക്കുകയും അവെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരം ഇടിച്ച കളയുകയും െചയ്തു. 12 അതി്രകമംനിമിത്തം
നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിെനതിെര ഒരു േസന നിയമിക്കെപ്പടും; അത്
സത്യം നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട . അവൻ ഇെതല്ലാം നടത്തി വിജയിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 13 അനന്തരം ഒരു വിശുദ്ധദൂതൻ സംസാരിക്കുന്നത്
ഞാൻ േകട്ട ; സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന വിശുദ്ധദൂതേനാട് മെറ്റാരു
ദൂതൻ: “വിശുദ്ധമന്ദിരെത്തയും േസനെയയും ചവിട്ടിക്കളേയണ്ടതിന്
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുവാൻ തക്കവിധം നിരന്തരേഹാമയാഗെത്തയും
ശൂന്യമാക്കുന്ന അതി്രകമെത്തയും കുറിച്ച് ദർശനത്തിൽ കണ്ടത് എ്രത
കാലേത്തക്കുള്ളതാണ”്എന്ന് േചാദിച്ച . 14അതിന് അവൻ മെറ്റ ദൂതേനാട്:
“രണ്ടായിരത്തിമുന്നൂറ് സന്ധ്യകള ം ഉഷസ്സ കള ം തികയുേവാളം തെന്ന;
പിെന്ന വിശുദ്ധമന്ദിരം യഥാസ്ഥാനെപ്പടും”. 15 എന്നാൽ ദാനീേയെലന്ന
ഞാൻ ഈ ദർശനം കണ്ട് അർത്ഥം ആേലാചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു പുരുഷരൂപം എെന്റ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നത് കണ്ടു. 16 “ഗ്രബീേയേല,
ഇവന് ഈ ദർശനം ്രഗഹിപ്പിച്ച െകാടുക്കുക” എന്ന് ഊലായിതീരത്തുനിന്ന്
വിളിച്ച പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യെന്റ ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ട . 17 അേപ്പാൾ
ഞാൻ നിന്നിടത്ത് അവൻ അടുത്തുവന്നു; അവൻ വന്നേപ്പാൾ ഞാൻ
ഭയെപ്പട്ട് സാഷ്ടാംഗം വീണു; എന്നാൽ അവൻ എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ,
്രഗഹിച്ച െകാള്ള ക; ഈ ദർശനം അന്ത്യകാലേത്തക്കുള്ളതാകുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 അവൻ എേന്നാട് സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ ഗാഢനി്രദയിലായി നിലത്ത് കവിണ്ണ വീണു; അവൻ എെന്ന െതാട്ട്
എഴുേന്നല്പിച്ച നിർത്തി. 19 പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞത്: “േ്രകാധത്തിെന്റ
അവസാനകാലത്ത്സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നത്ഞാൻനിെന്ന ്രഗഹിപ്പിക്കും;
അത് അന്ത്യകാലേത്തക്കുള്ളതാണേല്ലാ. 20 നീ കണ്ട രണ്ടുെകാമ്പുള്ള
ആട്ട െകാറ്റൻ പാർസ്യരാജാക്കന്മാെര കുറിക്കുന്നു. 21 പരുക്കനായ
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ യവനരാജാവും അതിെന്റ കണ്ണ കള െട നടുവിലുള്ള
വലിയ െകാമ്പ് ഒന്നാമെത്ത രാജാവും ആകുന്നു. 22അത് തകർന്ന േശഷം
അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് നാല് െകാമ്പുകൾ മുളച്ചേതാ, നാല് രാജ്യങ്ങൾ ആ
രാജ്യത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും; അ്രതേത്താളം ശക്തിയുള്ളവ അല്ലതാനും.
23എന്നാൽ അവരുെട രാജത്വത്തിെന്റ അന്ത്യകാലത്ത് അതി്രകമക്കാരുെട
അതി്രകമം തികയുേമ്പാൾ, ഉ്രഗഭാവവും ഉപായബുദ്ധിയും ഉള്ള ഒരു
രാജാവ് എഴുേന്നല്ക്കും. 24 അവെന്റ അധികാരം വലുതായിരിക്കും;
സ്വന്തശക്തിയാൽ അല്ലതാനും; അവൻ അതിശയമാംവണ്ണം നാശം
്രപവർത്തിക്കുകയും കൃതാർത്ഥനായിത്തീരുകയും െചയ്യ ം. അവൻ
വീരന്മാെരയും വിശുദ്ധജനെത്തയും നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 25അവൻ
നയത്രന്തത്താൽ തെന്റ ഭരണകാലത്ത് വഞ്ചന വളർത്തുകയും
ഹൃദയത്തിൽ നിഗളിച്ച്, മുന്നറിയിപ്പില്ലാെത പലെരയും നശിപ്പിക്കുകയും
കർത്താധികർത്താവിേനാട് എതിർത്ത് നില് ക്കുകയും െചയ്യ ം. എന്നാൽ
അവൻ മാനുഷകരങ്ങളാൽ അല്ലാെത തകർന്നുേപാകുകയും െചയ്യ ം.
26 സന്ധ്യകെളയും ഉഷസ്സ കെളയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് തന്ന ദർശനം
സത്യമാകുന്നു; ദർശനം ബഹുകാലേത്തക്കുള്ളതാകയാൽ അത്
മു്രദവയ്ക്കുക. 27 എന്നാൽ ദാനീേയെലന്ന ഞാൻ േബാധരഹിതനായി,
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കുെറ ദിവസങ്ങൾേരാഗിയായിക്കിടന്നു;അതിന് െറേശഷംഞാൻഎഴുേന്നറ്റ്
രാജാവിെന്റകാര്യാദികൾ േനാക്കി;ഞാൻ ദർശനെത്തക്കുറിച്ച് വിസ്മയിച്ച ;
ആർക്കുംഅത് മനസ്സിലായില്ലതാനും.

9
1 കല്ദയരാജ്യത്തിന് രാജാവായിത്തീർന്നവനും േമദ്യവംശത്തിൽ ഉള്ള
അഹേശ്വേരാശിെന്റ മകനുമായ ദാര്യാേവശിെന്റ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ,
2 അവെന്റ വാഴ്ചയുെട ഒന്നാം ആണ്ടിൽ തെന്ന, ദാനീേയൽ എന്ന
ഞാൻ, െയരൂശേലമിെന്റ ശൂന്യാവസ്ഥ എഴുപത് സംവത്സരംെകാണ്ട് തീരും
എന്നുള്ള യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് യിെരമ്യാ്രപവാചകനുണ്ടായതിെന്റ ഒരു
കാലസംഖ്യ പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്ന് ്രഗഹിച്ച . 3അേപ്പാൾഞാൻ ഉപവസിച്ച ം
രട്ട ടുത്തും െവണ്ണീരിൽഇരുന്നുെകാണ്ടും ്രപാർത്ഥനേയാടുംയാചനകേളാടും
കൂടി അേപക്ഷിേക്കണ്ടതിന് ൈദവമായ കർത്താവിങ്കേലക്ക് മുഖം
തിരിച്ച . 4 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാടു ഞാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച്
ഏറ്റ പറഞ്ഞത:് “തെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവർക്കും തെന്റ കല്പനകൾ
്രപമാണിക്കുന്നവർക്കും നിയമവും ദയയും പാലിക്കുന്ന മഹാനും
ഭയങ്കരനുമായൈദവമായകർത്താേവ, 5ഞങ്ങൾപാപംെചയ്തു,തിന്മയിൽ
നടന്നു, ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിച്ച ; ഞങ്ങൾ മത്സരിച്ച് അങ്ങയുെട കല്പനകള ം
വിധികള ം വിട്ട മാറിയിരിക്കുന്നു. 6 ഞങ്ങള െട രാജാക്കന്മാേരാടും
്രപഭുക്കന്മാേരാടും പിതാക്കന്മാേരാടും േദശത്തിെല സകലജനേത്താടും
അങ്ങയുെട നാമത്തിൽ സംസാരിച്ച അങ്ങയുെട ദാസന്മാരായ
്രപവാചകന്മാരുെട വാക്ക് ഞങ്ങൾ േകട്ടനുസരിച്ചതുമില്ല. 7 കർത്താേവ,
അങ്ങയുെട പക്കൽ നീതിയുണ്ട;് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ലജ്ജയെ്രത;
അങ്ങേയാട് െചയ്തിരിക്കുന്ന േ്രദാഹം േഹതുവായി അങ്ങ് അവെര
ഓടിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകലേദശങ്ങളിലുമുള്ള സമീപസ്ഥരും
ദൂരസ്ഥരുമായ െയഹൂദാപുരുഷന്മാർക്കും െയരൂശേലം നിവാസികൾക്കും
എല്ലാ യി്രസാേയലിനും തെന്ന. 8കർത്താേവ, ഞങ്ങൾഅങ്ങേയാട് പാപം
െചയ്തിരിക്കുകയാൽഞങ്ങള ംഞങ്ങള െട രാജാക്കന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും
പിതാക്കന്മാരും ലജ്ജിേക്കണ്ടതു തെന്ന. 9 ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
കർത്താവിെന്റ പക്കൽ കരുണയും പാപേമാചനവും ഉണ്ട്; ഞങ്ങേളാ
യേഹാവേയാട് മത്സരിച്ച . 10യേഹാവ തെന്റ ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാർ
മുഖാന്തരം ഞങ്ങള െട മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
നടക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട വചനം
േകട്ടനുസരിച്ചില്ല. 11 യി്രസാേയെലാെക്കയും അങ്ങയുെട വചനം
േകട്ടനുസരിക്കാെതവിട്ട മാറിഅങ്ങയുെടന്യായ്രപമാണംലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഇങ്ങെനഞങ്ങൾഅങ്ങേയാട് പാപം െചയ്തിരിക്കുകയാൽൈദവത്തിെന്റ
ദാസനായ േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാപവും
ആണയും ഞങ്ങള െടേമൽ െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 12 യേഹാവ വലിയ
അനർത്ഥം ഞങ്ങള െടേമൽ വരുത്തിയതിനാൽ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക്
ന്യായപാലനം നടത്തിവന്ന ന്യായാധിപന്മാർക്കും വിേരാധമായി താൻ
അരുളിെച്ചയ്ത വചനങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു; െയരൂശേലമിൽ
സംഭവിച്ചതുേപാെല ആകാശത്തിൻ കീഴിെലങ്ങും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ.
13 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞങ്ങൾക്ക് ഈഅനർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നു; എന്നിട്ട ം ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾ വിട്ട തിരിഞ്ഞ് അങ്ങയുെട സത്യത്താൽ
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ബുദ്ധിപഠിേക്കണ്ടതിന്ഞങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവയുെടകൃപയ്ക്കായി
യാചിച്ചില്ല. 14 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഹൃദയത്തിൽ കരുതിയിരുന്ന
അനർത്ഥം ഞങ്ങള െടേമൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ താൻ െചയ്യന്ന സകല്രപവൃത്തികളിലും നീതിമാനാകുന്നു;
ഞങ്ങേളാ യേഹാവയുെട വചനം േകട്ടനുസരിച്ചില്ല. 15 അങ്ങയുെട
ജനെത്ത ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ട് ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന്,
ഇന്നുള്ളതുേപാെല അങ്ങയുെട നാമം മഹത്വെപ്പടുത്തിയവനായ
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ പാപംെചയ്ത് ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 16 കർത്താേവ, അങ്ങയുെട സർവ്വനീതിക്കും
ഒത്തവണ്ണം അങ്ങയുെട േകാപവും േ്രകാധവും അങ്ങയുെട വിശുദ്ധ
പർവ്വതമായ െയരൂശേലം നഗരത്തിൽനിന്ന് നീങ്ങിേപ്പാകുമാറാകെട്ട;
ഞങ്ങള െട പാപങ്ങൾ നിമിത്തവും ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തവും െയരൂശേലമും അങ്ങയുെട ജനവും, ചുറ്റ മുള്ള
എല്ലാവർക്കും നിന്ദയായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 17ആകയാൽഞങ്ങള െട
ൈദവേമ,അടിയെന്റ ്രപാർത്ഥനയും യാചനകള ം േകട്ട,് ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന
അങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേന്മൽ കർത്താവിൻ നിമിത്തം തിരുമുഖം
്രപകാശിപ്പിക്കുമാറാക്കണേമ. 18 എെന്റ ൈദവേമ, െചവിചായിച്ച്
േകൾക്കണേമ; കണ്ണ് തുറന്ന് ഞങ്ങള െട നാശകരമായ അവസ്ഥയും
അങ്ങയുെട നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന നഗരവും കടാക്ഷിക്കണേമ; ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട നീതി്രപവൃത്തികളിൽ അല്ല, അങ്ങയുെട മഹാകരുണയിൽ
ആ്രശയിച്ച െകാണ്ടെ്രത ഞങ്ങള െട യാചനകൾ തിരുസന്നിധിയിൽ
േബാധിപ്പിക്കുന്നത.് 19 കർത്താേവ, േകൾക്കണേമ; കർത്താേവ,
ക്ഷമിക്കണേമ; കർത്താേവ, െചവിെക്കാണ്ട് ്രപവർത്തിക്കണേമ; എെന്റ
ൈദവേമ,തിരുനാമംനിമിത്തംഇനിയും താമസിക്കരുേത;ഈപട്ടണവുംഈ
ജനവുംഅങ്ങയുെട നാമത്താൽവിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”.

20 ഇങ്ങെന ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുകയും എെന്റ പാപവും എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന്റ പാപവും ഏറ്റ പറയുകയും എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിനു േവണ്ടി എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അേപക്ഷ കഴിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
21 ഞാൻ ്രപാർത്ഥന കഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, ആദിയിൽ
ഞാൻ അത്യന്തം ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന സമയം ദർശനത്തിൽ കണ്ട ഗ്രബീേയൽ
എന്ന പുരുഷൻ ഏകേദശം സന്ധ്യായാഗത്തിെന്റ േനരത്ത് എേന്നാട്
അടുത്തുവന്നു. 22 അവൻ വന്ന് എേന്നാട് പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
“ദാനീേയേല, നിനക്ക് ബുദ്ധി ഉപേദശിച്ച തേരണ്ടതിന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
വന്നിരിക്കുന്നു. 23 നീ ഏറ്റവും ്രപിയനാകയാൽ നിെന്റ യാചനകള െട
ആരംഭത്തിൽതെന്ന കല്പന പുറെപ്പട്ട , നിേന്നാട് അറിയിക്കുവാൻ
ഞാൻ വന്നുമിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് നീ കാര്യം ചിന്തിച്ച് ദർശനം
്രഗഹിച്ച െകാള്ള ക. 24അതി്രകമത്തിന് അവസാനം വരുത്തി പാപത്തിന്
അറുതി വരുത്തുവാനും അകൃത്യത്തിന് ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്ത്
നിത്യനീതി വരുത്തുവാനും, ദർശനവും ്രപവചനവും മു്രദയിടുവാനും
അതിപരിശുദ്ധമായ ആലയം അഭിേഷകം െചയ്യ വാനും തക്കവിധം നിെന്റ
ജനത്തിനും വിശുദ്ധനഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.
25 അതുെകാണ്ട് നീ അറിയുകയും ്രഗഹിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: െയരൂശേലമിെന യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തി പണിയുവാൻ
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കല്പന പുറെപ്പടുന്നതുമുതൽ അഭിഷിക്തനായ ഒരു അഭിഷിക്തനായ
ഒരു നായകന ്* വെര ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം; അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം
െകാണ്ട് അതിെന വീഥിയും കിടങ്ങുമായി, കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തെന്ന,
വീണ്ടും പണിയും. 26അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞ് അഭിഷിക്തൻ
േഛദിക്കെപ്പടും; അവന് ആരും ഇെല്ലന്നു വരും; പിെന്ന വരുവാനിരിക്കുന്ന
്രപഭുവിെന്റ പടജ്ജനം നഗരെത്തയും വിശുദ്ധമന്ദിരെത്തയും നശിപ്പിക്കും;
അവെന്റഅവസാനം ഒരു ്രപളയേത്താെടആയിരിക്കും;അവസാനേത്താളം
യുദ്ധമുണ്ടാകും; ശൂന്യമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങള ം നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
27 അവൻ ഒരു ആഴ്ചവട്ടേത്തക്ക് പലേരാടും നിയമം ഉറപ്പാക്കും;
ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ അവൻ ഹനനയാഗവും േഭാജനയാഗവും
നിർത്തലാക്കും; േമ്ലച്ഛതകള െട ചിറകിേന്മൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരും;
നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സമാപ്തിേയാളം ശൂന്യമാക്കുന്നവെന്റ േമൽ
േകാപം െചാരിയും”.

10
1 പാർസിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ മൂന്നാം ആണ്ടിൽ, േബൽത്ത്ശസ്സർ
എന്നു േപരുള്ള ദാനീേയലിന് ഒരു കാര്യം െവളിെപ്പട്ട ; സത്യമായ ആ
ദർശനം മഹാകഷ്ടകരമായിരുന്നു;അവൻആദർശനം ്രഗഹിച്ച ;അതിെന്റ
സേന്ദശത്തിൽ ്രശദ്ധവച്ച . 2ആ കാലത്ത് ദാനീേയൽ എന്ന ഞാൻ മൂന്ന്
ആഴ്ചമുഴുവനും ദുഃഖിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 3മൂന്ന്ആഴ്ചകഴിയുേവാളംഞാൻ
സ്വാദുേഭാജനം ഭക്ഷിക്കുകേയാ മാംസവും വീഞ്ഞും ആസ്വദിക്കുകേയാ
െചയ്തില്ല; എണ്ണ േതച്ച മില്ല. 4എന്നാൽ ഒന്നാം മാസം ഇരുപത്തിനാലാം
തീയതി ഞാൻ ഹിേദ്ദക്കൽ എന്ന മഹാ നദീതീരത്ത് ഇരിക്കുേമ്പാൾ
തലെപാക്കി േനാക്കി. 5അേപ്പാൾശണവസ്്രതം ധരിച്ച ംഅരയ്ക്ക്ഊഫാസ്
തങ്കംെകാണ്ടുള്ളകച്ചെകട്ടിയുംഇരിക്കുന്നഒരുപുരുഷെനകണ്ടു. 6അവെന്റ
േദഹം േഗാേമദകം േപാെലയും മുഖം മിന്നൽ ്രപകാശംേപാെലയും കണ്ണ്
തീപ്പന്തംേപാെലയും ഭുജങ്ങള ംകാലുകള ം മിനുക്കിയതാ്രമത്തിെന്റവർണ്ണം
േപാെലയുംഅവെന്റ വാക്കുകള െട ശബ്ദം ഒരു പുരുഷാരത്തിെന്റആരവം
േപാെലയും ആയിരുന്നു. 7 ദാനീേയൽ എന്ന ഞാൻ മാ്രതം ഈ ദർശനം
കണ്ടു; എേന്നാടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ആള കൾ ദർശനം കണ്ടില്ല; എങ്കിലും
ഒരു മഹാസം്രഭമം അവർക്കുണ്ടായിട്ട് അവർ ഓടിെയാളിച്ച . 8അങ്ങെന
ഞാൻതനിെയഇരുന്ന്ഞാൻഈമഹാദർശനം കണ്ടു;എന്നിൽ ഒട്ട ംബലം
േശഷിച്ചിരുന്നില്ല; എെന്റ മുഖേശാഭ ക്ഷയിച്ച േപായി; എനിക്ക് ഒട്ട ം ബലം
ഇല്ലാെതയുംആയി. 9എന്നാൽഞാൻഅവെന്റവാക്കുകള െടശബ്ദം േകട്ട ;
അവെന്റ വാക്കുകള െട ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാൾ ഞാൻ േബാധരഹിതനായി
നിലത്ത് കവിണ്ണ വീണു. 10 െപെട്ടന്ന് ഒരു ൈക എെന്ന െതാട്ട , എെന്ന
മുഴങ്കാലും ഉള്ളങ്കയ്യ ം ഊന്നി വിറയേലാെട നില് ക്കുമാറാക്കി. 11അവൻ
എേന്നാട:് “ഏറ്റവും ്രപിയപുരുഷനായ ദാനീേയേല,ഞാൻനിേന്നാട് പറയുന്ന
വചനങ്ങൾ ്രശദ്ധിച്ച് നിവിർന്നുനില ്ക്കുക;ഞാൻഇേപ്പാൾ നിെന്റഅടുക്കൽ
അയയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു;അവൻഈവാക്കുകൾഎേന്നാട്
സംസാരിച്ചേപ്പാൾഞാൻവിറച്ച െകാണ്ട്നിവർന്നുനിന്നു. 12അവൻഎേന്നാട്
പറഞ്ഞത്: “ദാനീേയേല, ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നീ തിരിച്ചറിേയണ്ടതിനും, നിെന്റ

* 9. 25 ഒരുഅഭിഷിക്തനായഒരു നായകന് നിയമിക്കെപ്പട്ടനായകന് 
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ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക നിെന്നത്തെന്ന താഴ്േത്തണ്ടതിനും മനസ്സ വച്ച
ആദ്യ ദിവസംമുതൽ നിെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ടിരിക്കുന്നു; നിെന്റ വാക്കുകൾ
േഹതുവായി തെന്ന ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. 13 പാർസിരാജ്യത്തിെന്റ
്രപഭു ഇരുപെത്താന്നു ദിവസം എേന്നാട് എതിർത്തുനിന്നു; എങ്കിലും
േസനധിപതികളില ്*ഒരുവനായമീഖാേയൽഎെന്നസഹായിക്കുവാൻവന്നു;
അവെന ഞാൻ പാർസിരാജാക്കന്മാേരാടുകൂടി അവിെട വിേട്ടച്ച്, 14 നിെന്റ
ജനത്തിന് ഭാവികാലത്ത് സംഭവിക്കുവാനുള്ളത് നിെന്ന ്രഗഹിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
ഇേപ്പാൾവന്നിരിക്കുന്നു; ദർശനംഇനിയുംബഹുകാലേത്തക്കുള്ളതാകുന്നു”.
15 അവൻ ഈ വാക്കുകൾ എേന്നാട് സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ മുഖം
കുനിച്ച് ഊമനായിത്തീർന്നു. 16അേപ്പാൾ മനുഷ്യേരാടു സദൃശനായ ഒരുവൻ
എെന്റ അധരങ്ങെള െതാട്ട ; ഉടൻ ഞാൻ വായ് തുറന്ന് സംസാരിച്ച ;
എെന്റ മുമ്പിൽ നിന്നവേനാട്: “യജമാനേന,ഈ ദർശനംനിമിത്തം എനിക്ക്
അതിേവദന പിടിെപട്ട,് ശക്തിയില്ലാെത ആയിരിക്കുന്നു. 17 അടിയന്
യജമാനേനാട് സംസാരിക്കുവാൻ എങ്ങെന കഴിയും? എനിക്ക് െപെട്ടന്ന്
ശക്തിയില്ലാെതയായി; ശ്വാസവും േശഷിച്ചിരിപ്പില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു.
18അേപ്പാൾ മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലുള്ളവൻ പിെന്നയും വന്ന് എെന്ന െതാട്ട്
ബലെപ്പടുത്തി: 19 “ഏറ്റവും ്രപിയപുരുഷാ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ;നിനക്ക്സമാധാനം!
ബലെപ്പട്ടിരിക്കുക, ബലെപ്പട്ടിരിക്കുക” എന്ന് പറഞ്ഞു; അവൻ എേന്നാട്
സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ ബലെപ്പട്ട : “യജമാനേന, സംസാരിക്കണേമ;
നീ എെന്ന ബലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 20അതിന്
അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നത്
എന്തിെനന്ന് നീ അറിയുന്നുേവാ? ഞാൻ ഇേപ്പാൾ പാർസി്രപഭുവിേനാട്
യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ മടങ്ങിേപ്പാകും; ഞാൻ പുറെപ്പട്ട േശഷേമാ, യവന്രപഭു
വരും. 21എന്നാൽ സത്യ്രഗന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിെന്ന
അറിയിക്കാം: നിങ്ങള െട ്രപഭുവായമീഖാേയൽ†അല്ലാെതഈകാര്യങ്ങളിൽ
എേന്നാടുകൂടി ഉറച്ച നില്ക്കുന്നവൻആരും ഇല്ല”.

11
1 ഞാേനാ േമദ്യനായ ദാര്യാേവശിെന്റ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ അവെന
ഉറപ്പിക്കുവാനും ബലെപ്പടുത്തുവാനും എഴുേന്നറ്റ് നിന്നു. 2 ഇേപ്പാൾ,
ഞാൻ നിേന്നാട് സത്യം അറിയിക്കാം: പാർസിേദശത്ത് ഇനി മൂന്നു
രാജാക്കന്മാർ എഴുേന്നല്ക്കും; നാലാമത്തവൻ എല്ലാവരിലും അധികം
ധനവാനായിരിക്കും; അവൻ ധനംെകാണ്ട് ശക്തിെപ്പട്ട വരുേമ്പാൾ
എല്ലാവെരയും യവനരാജ്യത്തിന് േനെര ഇളക്കിവിടും. 3 പിെന്ന ശക്തനായ
ഒരു രാജാവ് എഴുേന്നല്ക്കും; അവൻ വലിയ അധികാരേത്താെട വാണ്,
തെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല ്രപവർത്തിക്കും. 4 അവൻ ഭരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന,
അവെന്റ രാജ്യം തകർന്ന,് ആകാശത്തിെല നാല് കാറ്റിേലക്കും വിഭജിച്ച
േപാകും; അത് അവെന്റ സന്തതിക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല, അവൻ ഭരിച്ചിരുന്ന
്രപകാരവുമല്ല, അവെന്റ രാജത്വം നിർമ്മൂലമായി, അന്യാധീനമാകും.
5 എന്നാൽ െതെക്കേദശത്തിെല* രാജാവ് ്രപാബല്യം ്രപാപിക്കും;
അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അവെനക്കാൾ ്രപബലനായി വാഴും;

* 10. 13 േസനധിപതികളില ്്രപധാന ദൂതന്മാരില് ഒരുവനായ † 10. 21 മീഖാേയൽയി്രസാേയലിെന
സംരക്ഷിക്കുന്നദൂതന ് * 11. 5 െതെക്കേദശത്തിെലഈജിപ്തിെല
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അവെന്റ ആധിപത്യം മഹാധിപത്യമായിത്തീരും. 6 കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞ്
അവർ തമ്മിൽ േയാജിക്കും; െതെക്കേദശെത്ത രാജാവിെന്റ മകൾ
വടെക്കേദശെത്ത† രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ഉടമ്പടി െചയ്യ വാൻ വരും;
എങ്കിലും ആ ഉടമ്പടി നിലനില ്ക്കുകയില്ല; അവനും അവെന്റ ശക്തിയും
നിലനിൽക്കുകയില്ല; അവള ം അവെള െകാണ്ടുെചന്നവരും അവള െട
ജനകനും അവെള തുണച്ചവനും ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും. 7 എന്നാൽ അവന്
പകരം അവള െട േവരിൽനിന്ന് മുളച്ച ൈതയായ ഒരുവൻ എഴുേന്നല്ക്കും;
അവൻ ബലം ്രപാപിച്ച് വടെക്കേദശെത്ത രാജാവിെന്റ േകാട്ടയിൽ കടന്ന്
അവെര എതിരിട്ട് ജയിക്കും. 8അവരുെട േദവന്മാെരയും ബിംബങ്ങെളയും
െവള്ളി, െപാന്ന് ഇവ െകാണ്ടുള്ള മേനാഹരവസ്തുക്കെളയും അവൻ
എടുത്ത് ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകും; പിെന്ന അവൻ കുെറ
സംവത്സരങ്ങൾ വടെക്കേദശെത്ത രാജാവിേനാട് െപാരുതാെതയിരിക്കും.
9 അവൻ െതെക്കേദശെത്ത രാജാവിെന്റ രാജ്യേത്തക്ക് െചന്നിട്ട്,
സ്വേദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകും. 10 അവെന്റ പു്രതന്മാർ വീണ്ടും യുദ്ധം
ആരംഭിക്കുകയും ബഹുപുരുഷാരം അടങ്ങിയ മഹാൈസന്യങ്ങെള
േശഖരിക്കുകയും െചയ്യ ം;ആൈസന്യങ്ങൾവന്ന് കവിഞ്ഞ് കടന്നുേപാകും;
പിെന്ന അവൻ മടങ്ങിെച്ചന്ന് അവെന്റ േകാട്ടവെര യുദ്ധം െചയ്യ ം
11 അേപ്പാൾ െതെക്കേദശെത്ത രാജാവ് േദ്വഷ്യം പൂണ്ട് പുറെപ്പട്ട്
വടെക്കേദശെത്ത രാജാവിേനാട് യുദ്ധം െചയ്യ ം; അവൻ വലിയ ഒരു
സമൂഹെത്ത അണിനിരത്തും; എന്നാൽ ആ സമൂഹം മറ്റവെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കെപ്പടും. 12 ആ ജനസമൂഹം വീണുേപാകും; അവെന്റ ഹൃദയം
ഗർവ്വിച്ച്, അവൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനെത്ത വീഴിക്കും; എങ്കിലും
അവൻ ്രപബലനായിത്തീരുകയില്ല. 13 വടെക്കേദശെത്ത രാജാവ്
മടങ്ങിവന്ന,് മുമ്പെത്തക്കാൾവലിയ ജനസമൂഹെത്തഅണിനിരത്തും; ചില
സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അവൻ വലിെയാരു ൈസന്യേത്താടും വളെര
സമ്പേത്താടുംകൂടി വരും. 14 ആ കാലത്ത് പലരും െതെക്കേദശെത്ത
രാജാവിെന്റ േനെര എഴുേന്നല്ക്കും; നിെന്റ ജനത്തിെല‡ അ്രകമികൾ
ദർശന നിവർത്തിക്കായി മത്സരിക്കും; എങ്കിലും അവർ ഇടറിവീഴും.
15 എന്നാൽ വടെക്കേദശെത്ത രാജാവ് വന്ന് അതിർത്തി ഉറപ്പിച്ചിട്ട ള്ള
പട്ടണങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കും; െതെക്കപടക്കൂട്ടങ്ങള ം അവെന്റ വീരന്മാരായ
പടയാളികള ം ഉറച്ച നില്ക്കുകയില്ല; ഉറച്ച നില്ക്കുവാൻ അവർക്ക്
ശക്തിയുണ്ടാകുകയുമില്ല. 16 അവെന്റേനെര വരുന്നവൻ ഇഷ്ടംേപാെല
്രപവർത്തിക്കും. ആരും അവെന്റ മുമ്പാെക നില് ക്കുകയില്ല; നാശം
വിതയ്ക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുമായി അവൻ മേനാഹരേദശത്തു നില്ക്കും.
17 അവൻ തെന്റ രാജ്യത്തിെന്റ സർവ്വ ശക്തിേയാടുംകൂടി വരുവാൻ
താത്പര്യെപ്പടും;എന്നാൽഅവൻഅവേനാട് ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്ത,്അവെന്റ
നാശത്തിനായി തെന്റ മകെള ഭാര്യയായി െകാടുക്കും; എങ്കിലും അവൾ
അവേനാെടാപ്പം നില് ക്കുകയില്ല; അവന് സ്വന്തമായി ഇരിക്കുകയുമില്ല.
18 പിെന്ന അവൻ തീരേദശങ്ങളിേലക്ക് മുഖംതിരിച്ച് പലതും പിടിച്ചടക്കും;
എന്നാൽഅവൻകാണിച്ചനിന്ദഒരുഅധിപതിനിർത്തലാക്കും;അ്രതയുമല്ല,
അവെന്റ നിന്ദ അവെന്റേമൽ തെന്ന വരുത്തും. 19 പിെന്ന അവൻ
സ്വേദശെത്ത േകാട്ടകള െട േനെര മുഖം തിരിക്കും; എങ്കിലും അവൻ
† 11. 6 വടെക്കേദശെത്തസിറിയയിെല ‡ 11. 14 നിെന്റജനത്തിെല ദാനീേയലിെന്റസ്വന്തംയഹൂദ
ജനത്തിെല



ദാനീേയൽ 11:20 1361 ദാനീേയൽ 11:34

ഇടറിവീണ,് ഇല്ലാെതയാകും; 20അവന് പകരം എഴുേന്നല്ക്കുന്നവൻ തെന്റ
രാജ്യത്തിെന്റ മഹത്വത്തിനായി നികുതി പിരിക്കുവാൻ ഒരു അപഹാരിെയ
അയയ്ക്കും;എങ്കിലും കുെറ ദിവസത്തിനുള്ളിൽഅവൻസംഹരിക്കെപ്പടും.
േകാപത്താലല്ല, യുദ്ധത്താലുമല്ല. 21 അവന് പകരം നിന്ദ്യനായ ഒരുവൻ
എഴുേന്നല്ക്കും; അവന് അവർ രാജത്വത്തിെന്റ പദവി െകാടുക്കുവാൻ
വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല;എങ്കിലും അവൻസമാധാനകാലത്ത് വന്ന് ഉപായത്താൽ
രാജത്വം ൈകവശമാക്കും. 22 ്രപളയം േപാെല വരുന്ന ൈസന്യങ്ങള ം
ഉടമ്പടി െചയ്ത ്രപഭുവും§ അവെന്റ മുമ്പിൽ ്രപവാഹം േപാെല വന്ന്
തകർന്നുേപാകും. 23ആെരങ്കിലും അവേനാട് സഖ്യത െചയ്താൽ അവൻ
വഞ്ചന ്രപവർത്തിക്കും; അവൻ െചറിയ ഒരു പടക്കൂട്ടവുമായി വന്ന്
ജയം്രപാപിക്കും. 24 അവൻ സമാധാനകാലത്തു തെന്ന സംസ്ഥാനെത്ത
സമ്പന്നമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന,് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാ പിതാമഹന്മാേരാ
ഒരുനാള ം െചയ്യാത്തത് െചയ്യ ം;അവൻകവർച്ചയും െകാള്ളയും സമ്പത്തും
അവർക്ക് വാരി വിതറിെക്കാടുക്കും; അവൻ േകാട്ടകള െട േനെര ഉപായം
്രപേയാഗിക്കും; എന്നാൽ ഇത് അല്പകാലേത്തക്ക് മാ്രതമായിരിക്കും.
25അവൻ ഒരു മഹാൈസന്യേത്താടുകൂടി െതെക്കേദശെത്ത രാജാവിെന്റ
േനെര തെന്റ ശക്തിയും ൈധര്യവും ്രപേയാഗിക്കും; െതെക്കേദശെത്ത
രാജാവും ഏറ്റവും വലിയതും ശക്തിേയറിയതുമായ ൈസന്യേത്താടുകൂടി
യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടും; എങ്കിലും അവർ അവെന്റേനെര ഉപായം
്രപേയാഗിക്കുകെകാണ്ട് അവന് ഉറച്ച നില്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.
26അവെന്റസ്വാദുേഭാജനംആസ്വദിക്കുന്നവർ തെന്നഅവെന നശിപ്പിക്കും;
അവെന്റ ൈസന്യം ഒഴുകിേപ്പാകും; അേനകം േപർ നിഹതന്മാരായി വീഴും.
27ഈരാജാക്കന്മാർ ഇരുവരും ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുവാൻ ഭാവിച്ച െകാണ്ട്
ഒരു േമശയ്ക്കു ചുറ്റ മിരുന്ന് േഭാഷ്ക് സംസാരിക്കും; എങ്കിലും അവരുെട
ആ്രഗഹം സാധിക്കുകയില്ല; നിയമിക്കെപ്പട്ട സമയത്തു മാ്രതെമ
അവസാനം വരുകയുള്ള . 28 പിെന്ന അവൻ വളെര സമ്പേത്താടുകൂടി
സ്വേദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകും;അവൻവിശുദ്ധനിയമത്തിന് വിേരാധമായി
ചിന്തിക്കുകയും, അതനുസരിച്ച് നാശം വിതച്ച് സ്വേദശേത്തക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകുകയും െചയ്യ ം. 29 നിയമിക്കെപ്പട്ട കാലത്ത് അവൻ വീണ്ടും
െതേക്കാട്ട വരും; എങ്കിലും ഈ ്രപാവശ്യം മുമ്പെത്തേപ്പാെല കാര്യങ്ങൾ
സാദ്ധ്യമാകുകയില്ല. 30 കിത്തീംകപ്പലുകൾ അവെന്റേനെര വരും;
അതുെകാണ്ട് അവൻ വ്യസനിച്ച് മടങ്ങിെച്ചന്ന,് വിശുദ്ധനിയമത്തിനു
വിേരാധമായി ്രകുദ്ധിച്ച് ്രപവർത്തിക്കും; അവൻ മടങ്ങിെച്ചന്ന്
വിശുദ്ധനിയമം ഉേപക്ഷിക്കുന്നവെര ആദരിക്കും. 31 അവൻ അയച്ച
ൈസന്യങ്ങൾ അണിനിരന്ന്, വിശുദ്ധമന്ദിരവും േകാട്ടയും അശുദ്ധമാക്കി,
നിരന്തരേഹാമം നിർത്തൽെചയ്ത്, ശൂന്യമാക്കുന്ന േമ്ലച്ഛബിംബം
്രപതിഷ്ഠിക്കും. 32 നിയമലംഘികളായി ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര
അവൻ ഉപായംെകാണ്ട് വഷളാക്കും; എങ്കിലും തങ്ങള െട ൈദവെത്ത
അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ച നിന്ന് വീര്യം ്രപവർത്തിക്കും. 33 ജനത്തിെല
ബുദ്ധിമാന്മാരായവർ മറ്റ പലർക്കും േബാധം വരുത്തും; എങ്കിലും
കുെറക്കാലേത്തക്ക്അവർ വാള െകാണ്ടും തീെകാണ്ടും ്രപവാസംെകാണ്ടും
കവർച്ചെകാണ്ടും ഇടറിവീണുെകാണ്ടിരിക്കും; 34ഇടറിവീഴുേമ്പാൾഅവർക്ക്

§ 11. 22 ഉടമ്പടി െചയ്ത ്രപഭുവും യഹൂദ മഹാപുേരാഹിതനും
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അല്പംസഹായവും രക്ഷയും ലഭിക്കും; പലരും കപടഭാവേത്താെടഅവേരാട്
േചർന്നുനിൽക്കും. 35 എന്നാൽ അവസാനംവെര അവരിൽ േശാധനയും
ശുദ്ധീകരണവും നിർമ്മലീകരണവും നടേക്കണ്ടതിന് ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ
ചിലർ വീഴും; നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടകാലത്തു മാ്രതം അവസാനം വരും.
36 രാജാേവാ, സ്വന്തഇഷ്ടംേപാെല ്രപവർത്തിക്കും; അവൻ തെന്നത്താൻ
ഉയർത്തി, ഏതു േദവനും േമലായി സ്വയം മഹത്ത്വീകരിക്കുകയും
ൈദവാധിൈദവത്തിെന്റ േനെര ദൂഷണവചനങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും
ൈദവേ്രകാധം െചാരിയുേവാളം അവന് ഇെതല്ലാം സാധിക്കുകയും
െചയ്യ ം; നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുമേല്ലാ. 37 അവൻ
എല്ലാറ്റിനും മീെത തെന്നത്താൻ മഹത്ത്വീകരിക്കുകയാൽ, തെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട േദവന്മാെരയും സ്്രതീകള െട ഇഷ്ടേദവെനയും മറ്റ
യാെതാരു േദവെനയും കൂട്ടാക്കുകയില്ല. 38 അതിന് പകരം അവൻ
േകാട്ടകള െട േദവെന ബഹുമാനിക്കും; അവെന്റ പിതാക്കന്മാർ
അറിയാത്ത ആ േദവെന അവൻ െപാന്നുെകാണ്ടും െവള്ളിെകാണ്ടും
രത്നങ്ങൾെകാണ്ടും മേനാഹരവസ്തുക്കൾെകാണ്ടും ബഹുമാനിക്കും.
39 അവൻ അന്യേദവെന ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ജനെത്ത, േകാട്ടകള െട
െകാത്തളങ്ങളിേന്മൽ ആക്കിവയ്ക്കും; അവെന അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക്
അവൻ മഹത്ത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും; അവൻ അവെര അധിപതികളാക്കി
േദശം ്രപതിഫലമായി അവർക്ക് വിഭാഗിച്ച െകാടുക്കും. 40അന്ത്യകാലത്ത്
െതെക്കേദശെത്ത രാജാവ് അവെന ആ്രകമിക്കും; വടെക്കേദശെത്ത
രാജാവ് രഥങ്ങേളാടും കുതിരേച്ചവകേരാടും വളെര കപ്പലുകേളാടും കൂടി
ചുഴലിക്കാറ്റ േപാെല അവെന്റേനെര വരും; അവൻ രാജ്യങ്ങളിേലക്ക്
കടക്കുകയും െപരുെവള്ളംേപാെല കവിഞ്ഞ് േപാകുകയും െചയ്യ ം;
41അവൻ മേനാഹരേദശത്തും കടക്കും; പതിനായിരക്കണക്കിന് ആള കൾ
ഇടറിവീഴും; എങ്കിലും ഏേദാമും േമാവാബും അേമ്മാന്യേ്രശഷ്ഠന്മാരും
അവെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് വഴുതിേപ്പാകും. 42 അവൻ രാജ്യങ്ങള െട
േനെര ൈക നീട്ട ം; ഈജിപ്റ്റ് േദശവും അവെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുകയില്ല. 43അവൻ െപാന്ന് െവള്ളി എന്നീ നിേക്ഷപങ്ങള ം
ഈജിപ്റ്റിെല മേനാഹര വസ്തുക്കള ംൈകവശമാക്കും; ലൂബ്യരും കൂശ്യരും
അവെന്റ പിന്നാെല വരും. 44എന്നാൽ കിഴക്കുനിന്നും വടക്കുനിന്നും ഉള്ള
വർത്തമാനങ്ങളാൽഅവൻ പരവശനാകും;അതുമൂലംഅവൻ പലെരയും
നശിപ്പിച്ച് നിർമ്മൂലമാേക്കണ്ടതിന് മഹാേ്രകാധേത്താെടപുറെപ്പടും. 45പിെന്ന
അവൻ സമു്രദത്തിനും മഹത്ത്വപൂർണ്ണമായ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിനും
മദ്ധ്യത്തിൽ രാജകീയ കൂടാരം അടിക്കും; അവിെട അവൻ അന്തരിക്കും;
ആരുംഅവെന രക്ഷിക്കുകയുമില്ല”.

12
1ആ കാലത്ത് നിെന്റ സ്വന്തജനത്തിന് തുണനില്ക്കുന്ന മഹാ്രപഭുവായ
മീഖാേയൽ എഴുേന്നല്ക്കും; ഒരു ജനത ഉണ്ടായതുമുതൽ ഈ കാലം
വെര സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഷ്ടകാലം ഉണ്ടാകും; അന്ന് നിെന്റ ജനം,
പുസ്തകത്തിൽ േപെരഴുതിക്കാണുന്ന ഏവനും തെന്ന, രക്ഷ ്രപാപിക്കും.
2 നിലെത്ത െപാടിയിൽ നി്രദെകാള്ളന്നവരിൽ പലരും അന്ന് ഉണരും.
ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായും ഉണരും.
3 എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിെന്റ ്രപഭേപാെലയും
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അേനകെരനീതിയിേലക്ക്തിരിക്കുന്നവർനക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെലയുംഎന്നും
എേന്നക്കും ്രപകാശിക്കും. 4 നീേയാ ദാനീേയേല, അന്ത്യകാലംവെര ഈ
വചനങ്ങൾ അടച്ച െവക്കുവാൻ പുസ്തകത്തിന് മു്രദയിടുക; പലരും അത്
സമൂലംപരിേശാധിക്കുകയുംജ്ഞാനംവർദ്ധിക്കുകയുംെചയ്യ ം. 5അനന്തരം
ദാനീേയെലന്ന ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ, േവെറ രണ്ടുേപർ, ഒരുവൻ
നദിതീരത്ത് ഇക്കെരയും മറ്റവൻ നദീതീരത്ത് അക്കെരയും നില്ക്കുന്നത്
കണ്ടു. 6 എന്നാൽ അതിൽ ഒരുവൻ, നദിയിെല െവള്ളത്തിന്മീെത
ശണവസ്്രതം ധരിച്ച് നില്ക്കുന്ന പുരുഷേനാട:് “ഈഅതിശയകാര്യങ്ങള െട
അവസാനം എേപ്പാൾ വരും” എന്ന് േചാദിച്ച . 7 ശണവസ്്രതം ധരിച്ച്
നദിയിെല െവള്ളത്തിന്മീെത നില്ക്കുന്ന പുരുഷൻ വലങ്കയ്യ ം ഇടങ്കയ്യ ം
സ്വർഗ്ഗേത്തക്കുയർത്തി: “എേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ, ഇനി
കാലവും കാലങ്ങള ം കാലാർദ്ധവും* കഴിയും; അവർ വിശുദ്ധജനത്തിെന്റ
ബലംതകർത്തുകളഞ്ഞേശഷംഈകാര്യങ്ങൾസകലവുംനിവൃത്തിയാകും”
എന്നിങ്ങെന സത്യം െചയ്യന്നത് ഞാൻ േകട്ട . 8 ഞാൻ േകട്ട എങ്കിലും
്രഗഹിച്ചില്ല; ആകയാൽ ഞാൻ: “യജമാനേന, ഈ കാര്യങ്ങള െട
അവസാനം എന്തായിരിക്കും” എന്ന് േചാദിച്ച . 9 അതിന് അവൻ
ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: ദാനീേയേല, െപായ്െക്കാള്ള ക; ഈ വചനങ്ങൾ
അന്ത്യകാലേത്തക്ക് അടയ്ക്കെപ്പട്ട ം മു്രദയിട്ട ം ഇരിക്കുന്നു. 10 പലരും
തങ്ങെള ശുദ്ധീകരിച്ച് നിർമ്മലീകരിച്ച് േശാധനകഴിക്കും; ദുഷ്ടന്മാേരാ,
ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കും; ദുഷ്ടന്മാരിൽ ആരും അത് തിരിച്ചറിയുകയില്ല;
ബുദ്ധിമാന്മാേരാ ്രഗഹിക്കും. 11 നിരന്തരേഹാമയാഗം നിർത്തലാക്കുകയും
ശൂന്യമാക്കുന്ന േമ്ലച്ഛബിംബെത്ത ്രപതിഷ്ഠിക്കുകയും െചയ്യന്ന സമയം
മുതൽ ആയിരത്തിഇരുനൂറ്റിെത്താണ്ണ റു ദിവസം കഴിയും. 12ആയിരത്തി
മുന്നൂറ്റിമുപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസേത്താളം കാത്തിരുന്ന് അവസാനംവെര
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. 13 നീേയാ അവസാനം വരുേവാളം
െപായ്െക്കാള്ള ക; നീ വി്രശമിച്ച് കാലാവസാനത്തിൽ നിെന്റ ഓഹരി
ലഭിക്കുവാൻഎഴുേന്നറ്റ വരും.

* 12. 7 കാലവും കാലങ്ങള ംകാലാർദ്ധവും മൂന്നരവര് ഷം
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േഹാേശയ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ഈ പുസ്തകത്തിെല മിക്ക സംഗതികള ം േഹാേശയ ്രപവാചകെന്റ
സേന്ദശങ്ങളാണ.് ഈ പുസ്തകം അേദ്ദഹം തെന്ന എഴുതിയതാേണാ
എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല എങ്കിലും ഈ സേന്ദശത്തിെന്റ ്രപസക്തി
മനസിലാക്കിയ പിന്ഗാമികളില് ആെരങ്കിലുമാകാം എഴുതിയത.്
രക്ഷ എന്നാണ് േഹാേശയ എന്ന േപരിെന്റ അർത്ഥം മേറ്റത്
്രപവാചകന്മാെരക്കാള ം ഇേദ്ദഹത്തിൻെറ ശു്രശൂഷ വ്യക്തി ജീവിതവുമായി
വളെര അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. താൻ വിവാഹം കഴിച്ച സ്്രതീ
തെന്ന വഞ്ചിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ്രപവാചകൻ സന്തതികൾക്ക്
ന്യായവിധിയുെട സേന്ദശം ധ്വനിക്കുന്ന േപരുകൾ നൽകി. തെന്റ
ജീവിതമായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റസേന്ദശവും.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 750-710.
്രപവാചകെന്റ സേന്ദശങ്ങൾ േശഖരിച്ച പകർത്തി എഴുതെപ്പട്ടവയാണ്
പുസ്തകത്തിന ്െറ സമാഹരണംഎേപ്പാൾസംഭവിച്ച എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല
എങ്കിലും ഒരു െയരുശേലമിെന്റ നാശത്തിന് മുൻപ് സംഭവിച്ച എന്നുള്ളത്
മനസ്സിലാക്കാം.

സ്വീകര് ത്താവ്
ഇതിൻെറ യഥാർത്ഥേ്രശാതാക്കൾ വടേക്ക യി്രസാേയൽ
രാജ്യെത്ത ജനങ്ങളാണ.് ന്യായവിധിെയകുറിച്ച ള്ള മുന്നറിയിപ്പ ം
മാനസാന്തരെപ്പടുവാൻ ഉള്ള ആഹ്വാനവും, പുനസ്ഥാപനെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
വാഗ്ദാനവുമാണ് ്രപവാചകന ്െറവാക്കുകൾ.
ഉേദ്ദശം
ൈദവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തതയുെട ്രപധാന്യെത്തയാണ് ്രപവാചകൻ
യി്രസാേയൽ ജനെത്തയും വായനക്കാെരയും ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്
യാേഹാവയാണ് ഏക സത്യൈദവം. അവൻ സത്യസന്ധതയാണ്
ആവശ്യെപ്പടുന്നത് പാപം ന്യായവിധിെയ െകാണ്ടുവരുന്നു. വരാൻേപാകുന്ന
ശ്രതുവിെന്റ അധിനിേവശെത്തയും അടിമത്തെത്തയും കുറിച്ച് ്രപവാചകൻ
മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. െപാള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ
ൈദവം മനുഷ്യനല്ല യി്രസാേയൽജനം ൈദവെത്ത അേപക്ഷിെച്ചങ്കിലും
അവെര ഉേപക്ഷിക്കാെത അവയ്ക്ക് പുനസ്ഥാപനത്തിനുേവണ്ടി
ൈദവം വഴിെയാരുക്കുന്നു. ്രപവാചകെന്റ അവിശ്വസ്തയായ ഭാര്യേയാട്
കാണിക്കുന്ന സ്േനഹത്തിന് സമാനമാണ് വി്രഗഹാരാധകരായ ജനേത്താട്
ൈദവം കാണിക്കുന്ന സ്േനഹം. പാപത്തിെന്റയും ന്യായവിധിയുെടയും
പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്ക്ഷമിക്കുന്നൈദവസ്േനഹത്തിെന്റ ്രപസക്തി.
്രപേമയം
അവിശ്വസ്തത
സംേക്ഷപം
1. േഹാേശയയുെടഅവിശ്വസ്തയായ ഭാര്യ — 1:1-11
2. യി്രസാേയൽജനത്തിേന്മല ്ൈദവത്തിൻെറ േകാപവും ന്യായവിധിയും —
2:1-23
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3.ൈദവംതെന്റജനെത്തവീെണ്ടടുക്കുന്നു — 3:1-5
4. ഇ്രസാേയലിെന്റഅവിശ്വസ്തതഇ്രസാേയലിേനാടുള്ള — 4:1-10:15
5.ൈദവത്തിൻെറസ്േനഹവും പുനഃസ്ഥാപനവും — 11:1-14:9
1 ഉസ്സീയാവ,് േയാഥാം, ആഹാസ്, ഹിസ്കീയാവ് എന്നീ െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട കാലത്തും യി്രസാേയൽ രാജാവായ േയാവാശിെന്റ
മകൻ െയാേരാെബയാമിെന്റ കാലത്തും െബേയരിയുെട മകനായ
േഹാേശെയക്ക് ഉണ്ടായ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 2യേഹാവ േഹാേശയ
മുഖാന്തരം സംസാരിച്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, യേഹാവ േഹാേശയേയാട്:
“നീ െചന്ന് പരസംഗം െചയ്യന്ന ഒരു ഭാര്യെയയും പരസംഗത്തിൽ ജനിച്ച
മക്കെളയും എടുക്കുക; േദശം യേഹാവെയ വിട്ട മാറി കഠിന പരസംഗം
െചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്ന് കല്പിച്ച . 3 അങ്ങെന അവൻ െചന്ന്
ദിബ്ലയീമിെന്റ മകളായ േഗാമരിെന പരി്രഗഹിച്ച ; അവൾ ഗർഭംധരിച്ച്
അവന് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . 4 യേഹാവ അവേനാട:് “അവന്
യി്രസാേയൽ* എന്ന് േപര് വിളിക്കണം; ഇനി കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ രക്തപാതകങ്ങൾ േയഹൂഗൃഹെത്ത സന്ദർശിച്ച്
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ രാജത്വംഅവസാനിപ്പിക്കും; 5അന്നാളിൽഞാൻ
യി്രസാേയൽ താഴ്വരയിൽവച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ വില്ല് ഒടിച്ച കളയും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 6അവൾ പിെന്നയും ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെള ്രപസവിച്ച .
യേഹാവ അവേനാട:് “അവൾക്കു േലാരൂഹമാ† എന്ന് േപര് വിളിക്കണം;
ഞാൻഇനിയി്രസാേയൽഗൃഹേത്താട്ക്ഷമിക്കുവാൻതക്കവണ്ണംഅവേരാട്
ഒട്ട ം കരുണ കാണിക്കുകയില്ല. 7 എന്നാൽ െയഹൂദാഗൃഹേത്താട് ഞാൻ
കരുണകാണിച്ച,്അവെര വില്ല െകാേണ്ടാ വാൾെകാേണ്ടാ യുദ്ധംെകാേണ്ടാ
കുതിരകെളെക്കാേണ്ടാ കുതിരപ്പടയാളികെളെക്കാേണ്ടാ രക്ഷിക്കാെത
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയെക്കാണ്ട് അവെര രക്ഷിക്കും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 8അവൾ േലാരൂഹമെയ മുലകുടി മാറ്റിയേശഷം വീണ്ടും
ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . 9അേപ്പാൾ യേഹാവ: “അവന് േലാ-
അമ്മീ‡എന്ന് േപര് വിളിക്കണം; നിങ്ങൾഎെന്റ ജനമല്ല,ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ൈദവമായിരിക്കുകയുമില്ല”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു. 10എങ്കിലും യി്രസാേയൽ
മക്കള െട എണ്ണം അളക്കുവാനും എണ്ണ വാനും കഴിയാത്ത കടല്ക്കരയിെല
മണൽ േപാെലയായിരിക്കും; ‘നിങ്ങൾ എെന്റ ജനമല്ല’ എന്ന് അവേരാട്
അരുളിെച്ചയ്തതിന് പകരം ‘നിങ്ങൾജീവനുള്ളൈദവത്തിെന്റമക്കൾ’എന്ന്
അവേരാട് പറയും. 11 െയഹൂദാമക്കള ം യി്രസാേയൽമക്കള ം ഒന്നിച്ച കൂടി
തങ്ങൾക്കു ഒരു തലവെന നിയമിച്ച് േദശത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട േപാകും;
യി്രസാേയലിെന്റനാൾവലുതായിരിക്കുമേല്ലാ§.

2
1 നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർക്ക് അമ്മീ* എന്നും നിങ്ങള െട
സേഹാദരിമാർക്ക് രൂഹമാ†എന്നും േപര് വിളിക്കുവിൻ. 2വ്യവഹരിക്കുവിൻ;
* 1. 4 യി്രസാേയൽഈ യി്രസേയല ്പട്ടണത്തില ് െവച്ചാണ് േയഹു യി്രസാേയല് രാജാവിേനയും
രാജകുടുംബാംഗങ്ങേളയും െകാലെപ്പടുത്തിയതും പുതിയ ഭരണത്തിെന്റ ്രപഥമ രാജാവായി
അധികാരേമറ്റതും. 2 രാജാക്കന്മാര ് 9, 10 അധ്യായങ്ങള് േനാക്കുക † 1. 6 േലാരൂഹമാ
കരുണ ലഭിക്കാത്തവൾ ‡ 1. 9 േലാ-അമ്മീ എെന്റ ജനമല്ല § 1. 11 യി്രസാേയലിെന്റ നാൾ
വലുതായിരിക്കുമേല്ലാൈദവം തെന്റ ജനെത്തവീണ്ടും നടും * 2. 1 അമ്മീഎെന്റ ജനം † 2. 1
രൂഹമാകരുണലഭിച്ചവൾ
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നിങ്ങള െട അമ്മേയാട് വ്യവഹരിക്കുവിൻ; അവൾ എെന്റ ഭാര്യയല്ല, ഞാൻ
അവള െട ഭർത്താവുമല്ല; അവൾ പരസംഗം മുഖത്തുനിന്നും വ്യഭിചാരം
മാറിടത്തിൽനിന്നും നീക്കിക്കളയെട്ട. 3അെല്ലങ്കിൽഞാൻഅവെള വസ്്രതം
അഴിച്ച് നഗ്നയാക്കി,ജനിച്ച ദിവസത്തിെലന്നേപാെല നിർത്തുകയുംഅവെള
മരുഭൂമിയും വരണ്ടനിലവും േപാെല ആക്കി, ദാഹംെകാണ്ട് മരിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 4 ഞാൻ അവള െട മക്കേളാട് കരുണ കാണിക്കുകയില്ല;
അവർ പരസംഗത്തിൽ ജനിച്ച മക്കളേല്ലാ. 5അവരുെട അമ്മ പരസംഗം
െചയ്തു; അവെര ്രപസവിച്ചവൾ ലജ്ജാകരമായി ്രപവർത്തിച്ച ; “എനിക്ക്
അപ്പവും െവള്ളവും ആട്ട േരാമവും ശണവും എണ്ണയും പാനീയവും തരുന്ന
എെന്റ ജാരന്മാരുെട പിന്നാെല ഞാൻ േപാകും” എന്ന് പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
6അതുെകാണ്ട്ഞാൻഅവള െടവഴി മുള്ള െകാണ്ട് േവലിെകട്ടിഅടയ്ക്കും;
അവൾതെന്റപാതകൾകെണ്ടത്താത്തവിധംഞാൻഒരു മതിൽഉണ്ടാക്കും.
7അവൾ ജാരന്മാെര പിന്തുടരും; എങ്കിലും അവേരാട് ഒപ്പം എത്തുകയില്ല;
അവൾ അവെര അേന്വഷിക്കും, കെണ്ടത്തുകയില്ലതാനും; അേപ്പാൾ
അവൾ: “ഞാൻഎെന്റആദ്യെത്തഭർത്താവിെന്റഅടുക്കൽമടങ്ങിേപ്പാകും;
ഇന്നേത്തക്കാൾ അന്ന് എനിക്ക് ഏെറ നന്നായിരുന്നുവേല്ലാ” എന്ന് പറയും.
8അവൾക്ക് ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും നല്കിയതും ബാലിനു േവണ്ടി
ഉപേയാഗിച്ചഅവള െട െവള്ളിയും െപാന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ചതുംഞാനായിരുന്നു
എന്ന് അവൾഅറിഞ്ഞില്ല. 9അതുെകാണ്ട് തക്കകാലത്ത് എെന്റ ധാന്യവും
തക്കസമയത്ത് എെന്റ വീഞ്ഞും ഞാൻ തിരിെക എടുക്കുകയും അവള െട
നഗ്നത മറയ്ക്കുവാൻ െകാടുത്തിരുന്ന എെന്റ ആട്ടിൻ േരാമവും ശണവും
എടുത്തുകളയുകയും െചയ്യ ം. 10 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ അവള െട ജാരന്മാർ
കാൺെക അവള െട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കും; ആരും അവെള എെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുകയില്ല. 11 ഞാൻ അവള െട സകലവിധ
സേന്താഷവും ഉത്സവങ്ങള ം അമാവാസികള ം ശബ്ബത്തുകള ം അവള െട
വിേശഷദിവസങ്ങള ം ഇല്ലാെതയാക്കും. 12 “ഇത് എെന്റ ജാരന്മാർ
എനിക്ക് തന്ന സമ്മാനങ്ങൾ” എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞ മുന്തിരിവള്ളികള ം
അത്തിവൃക്ഷങ്ങള ം ഞാൻ നശിപ്പിച്ച് വനമാക്കും; വന്യമൃഗങ്ങൾ അവ
തിന്നുകളയും. 13അവൾബാല് വി്രഗഹങ്ങൾക്ക് ധൂപം കാണിച്ച് കുണുക്കും
ആഭരണങ്ങള ംെകാണ്ട് സ്വയം അലങ്കരിച്ച് തെന്റ ജാരന്മാെര പിന്തുടർന്ന്
എെന്ന മറന്നുകളഞ്ഞ നാള കൾ ഞാൻ അവേളാട് സന്ദർശിക്കും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 14അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവെള വശീകരിച്ച്
മരുഭൂമിയിൽ െകാണ്ടുെചന്ന് അവേളാട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കും.
15 അവിെട ഞാൻ അവൾക്ക് മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം ്രപത്യാശയുെട
വാതിലായി ആേഖാർ താഴ ്വരയും െകാടുക്കും; അവൾ അവിെട
യൗവന കാലെത്തന്നേപാെലയും ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട വന്ന
നാളിെലേപ്പാെലയും പാട്ട് പാടും‡. 16 “അന്നാളിൽ നീ എെന്നബാലീ§എന്നല്ല
ഈശീ*എന്ന് വിളിക്കും”എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 17ഞാൻ ബാല ്
വി്രഗഹങ്ങള െട േപരുകൾ അവള െട വായിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും; ഇനി
ആരും അവെയ േപര് െചാല്ലി സ്മരിക്കുകയുമില്ല. 18അന്നാളിൽ ഞാൻ
അവർക്ക് േവണ്ടി കാട്ടിെല മൃഗങ്ങേളാടും ആകാശത്തിെല പക്ഷികേളാടും
ഭൂമിയിെല ഇഴജാതികേളാടും ഒരു നിയമം െചയ്യ ം; ഞാൻ വില്ല ം വാള ം

‡ 2. 15 പാട്ട് പാടും ഉത്തരം പറയും § 2. 16 ബാലീ ഉടയവേന * 2. 16 ഈശീ ഭർത്താേവ
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യുദ്ധവും ഭൂമിയിൽനിന്ന് നീക്കി, അവെര നിർഭയം വസിക്കുമാറാക്കും.
19ഞാൻ നിെന്ന സദാകാലേത്തക്കും എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കും;
അെത, നീതിേയാടും ന്യായേത്താടും ദയേയാടും കരുണേയാടുംകൂടി നിെന്ന
എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കും. 20ഞാൻ വിശ്വസ്തതേയാെട നിെന്ന
എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കും; നീ യേഹാവെയ അറിയുകയും
െചയ്യ ം. 21 “ആ കാലത്ത് ഞാൻ ഉത്തരം നല്കും” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ ആകാശത്തിന് ഉത്തരം നല്കും; ആകാശം
ഭൂമിക്ക് ഉത്തരം നല്കും; 22 ഭൂമി ധാന്യത്തിനും വീഞ്ഞിനും എണ്ണയ്ക്കും
ഉത്തരം നല്കും;അവയി്രസേയലിനും ഉത്തരം നല്കും. 23ഞാൻഅതിെന
എനിക്കായി േദശത്ത്വിതയ്ക്കും;കരുണലഭിക്കാത്തവേളാട്ഞാൻകരുണ
കാണിക്കും. എെന്റ ജനമല്ലാത്തവേരാട:് “നീ എെന്റ ജനം” എന്ന് ഞാൻ
പറയും; “അങ്ങ്എെന്റൈദവം”എന്ന്അവരും പറയും.

3
1അനന്തരം യേഹാവഎേന്നാട:് “യി്രസാേയൽ മക്കൾഅന്യേദവന്മാേരാട്
േചർന്ന് മുന്തിരിയടകൾ* ഇഷ്ടെപ്പടുന്നുെവങ്കിലും യേഹാവ അവെര
സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെല, നീ വീണ്ടും െചന്ന് ഒരു ജാരനാൽ
സ്േനഹിക്കെപ്പടുന്ന വ്യഭിചാരിണിയായ സ്്രതീെയ സ്േനഹിക്കുക”
എന്ന് കല്പിച്ച . 2 അങ്ങെന ഞാൻ അവെള പതിനഞ്ച് െവള്ളിക്കാശും†
ഒന്നര േഹാെമർ‡ യവവും വിലെകാടുത്ത് വാങ്ങി അവേളാട്: 3 “നീ
ബഹുകാലം എേന്നാെടാപ്പം അടങ്ങിപ്പാർക്കണം; പരസംഗം െചയ്യ കേയാ
മെറ്റാരു പുരുഷെന്റ ഭാര്യയാകുകേയാ അരുത;് ഞാനും അങ്ങെന
തെന്ന െചയ്യ ം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 ഈ വിധം യി്രസാേയൽ മക്കൾ
ബഹുകാലം രാജാവില്ലാെതയും, ്രപഭുവില്ലാെതയും, യാഗമില്ലാെതയും,
്രപതിഷ്ഠയില്ലാെതയും, എേഫാദില്ലാെതയും, ഗൃഹബിംബമില്ലാെതയും
ഇരിക്കും. 5 പിെന്ന, യി്രസാേയൽ മക്കൾ മനംതിരിഞ്ഞ് തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയയും തങ്ങള െട രാജാവായ ദാവീദിെനയും
അേന്വഷിക്കും; ഭാവികാലത്ത് അവർ ഭയെപ്പട്ട് യേഹാവയിേലക്കും
അവിടുെത്തനന്മയിേലക്കും വരും.

4
1 യി്രസാേയൽ മക്കേള, യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ;
യേഹാവയ്ക്ക് േദശനിവാസികേളാട് ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ട;് േദശത്ത്
സത്യവും ദയയും ഇല്ല, ൈദവപരിജ്ഞാനവുമില്ല. 2അവർ ആണയിടുന്നു;
േഭാഷ്ക് പറയുന്നു; െകാല െചയ്യന്നു; േമാഷ്ടിക്കുന്നു; വ്യഭിചരിക്കുന്നു;
എല്ലാ അതിരുകള ം ലംഘിക്കുന്നു; രക്തപാതകേത്താട് രക്തപാതകം
കൂട്ട ന്നു. 3അതുെകാണ്ട് േദശം ദുഃഖിക്കുന്നു;അതിെലസകലനിവാസികള ം
വയലിെല മൃഗങ്ങള ം ആകാശത്തിെല പറവകള ം തളർന്നുേപാകുന്നു;
സമു്രദത്തിൽ മത്സ്യങ്ങള ം ഇല്ലാെതയാകുന്നു. 4 എങ്കിലും ആരും
തർക്കിക്കരുത;് ആരും മെറ്റാരുവെന ശാസിക്കുകയും അരുത;് നിെന്റ
ജനേമാ, പുേരാഹിതേനാട് തർക്കിക്കുന്നവെരേപ്പാെല ഇരിക്കുന്നു.

* 3. 1 മുന്തിരിയടകൾ പുരാതന മധ്യപൂര് വ േദശത്ത് ജനങ്ങള ് ഉണങ്ങിയ മുന്തിരിയില ് നിന്ന്
അടകളണ്ടാക്കി അന്യൈദവങ്ങള് ക്ക് സമര് പ്പിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങെന െചയ്യന്നതിലൂെട വലിയ
വിളവു ലഭിക്കുെമന്ന് അവര ്വിശ്വസിച്ചിരുന്നു † 3. 2 പതിനഞ്ച് െവള്ളിക്കാശും 170 ്രഗാം െവള്ളി
‡ 3. 2 ഒന്നര േഹാെമർഏകേദശം 150കിേലാ്രഗാം യവം
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5 അതുെകാണ്ട് നീ പകൽ സമയത്ത് ഇടറിവീഴും; ്രപവാചകനും
നിേന്നാെടാപ്പം രാ്രതിയിൽ ഇടറിവീഴും; നിെന്റ അമ്മെയ ഞാൻ
നശിപ്പിക്കും. 6 പരിജ്ഞാനമില്ലായ്കയാൽ എെന്റ ജനം നശിച്ച േപാകുന്നു;
പരിജ്ഞാനം ത്യജിച്ചതുെകാണ്ട് നീ എനിക്ക് പുേരാഹിതനായിരിക്കാെത
ഞാൻ നിെന്നയും ത്യജിക്കും; നീ നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണം
മറന്നുകളഞ്ഞതുെകാണ്ട് ഞാനും നിെന്റ മക്കെള മറക്കും. 7 അവർ
െപരുകുേന്താറും എേന്നാട് ഏെറ പാപംെചയ്തു; ഞാൻ അവരുെട
മഹത്ത്വെത്തലജ്ജയായി മാറ്റ ം. 8അവർഎെന്റജനത്തിെന്റപാപംെകാണ്ട്
ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നു; ജനം അകൃത്യത്തിനായിട്ട് ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
9 ആകയാൽ ജനത്തിന് എ്രപകാരേമാ, പുേരാഹിതനും അ്രപകാരം
തെന്ന ഭവിക്കും. ഞാൻ അവരുെട െതറ്റായ വഴികൾ നിമിത്തം അവെര
സന്ദർശിച്ച് അവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്കു തക്കവിധം അവർക്ക് പകരം
െകാടുക്കും. 10 അവർ ഭക്ഷിച്ചാലും തൃപ്തി ്രപാപിക്കുകയില്ല; അവർ
പരസംഗം െചയ്താലും െപരുകുകയില്ല; യേഹാവെയ അനുസരിക്കുന്നത്
അവർ വിട്ട കളഞ്ഞുവേല്ലാ. 11 പരസംഗവും വീഞ്ഞും പുതിയ വീഞ്ഞും
ബുദ്ധിെയ െകടുത്തിക്കളയുന്നു. 12എെന്റ ജനം തങ്ങള െട മരംെകാണ്ടുള്ള
വി്രഗഹങ്ങേളാട് അരുളപ്പാട് േചാദിക്കുന്നു;അവരുെട ഊന്നുവടി അവേരാട്
ലക്ഷണം പറയുന്നു; പരസംഗേമാഹം അവെര വഴി െതറ്റിക്കുന്നു;
അവർ തങ്ങള െട ൈദവെത്ത വിട്ട് പരസംഗം െചയ്യന്നു. 13 അവർ
പർവ്വതശിഖരങ്ങളിൽബലികഴിക്കുന്നു;കുന്നുകളിൽഅവർനല്ലതണലുള്ള
കരുേവലകത്തിെന്റയുംപുന്നയുെടയുംആലിെന്റയുംകീഴിൽധൂപംകാട്ട ന്നു;
അവിെട നിങ്ങള െട പു്രതിമാർ പരസംഗം െചയ്യന്നു; നിങ്ങള െട പു്രത
ഭാര്യമാർ വ്യഭിചരിക്കുന്നു. 14 നിങ്ങള െട പു്രതിമാർ പരസംഗം െചയ്യന്നതും
നിങ്ങള െട വധുക്കൾ വ്യഭിചരിച്ച നടക്കുന്നതും ഞാൻ സന്ദർശിക്കുകയില്ല;
നിങ്ങള െട പുരുഷന്മാരും േവശ്യാസ്്രതീകേളാടുകൂടി േവറിട്ട് േപാകുകയും
േദവദാസികേളാടുകൂടി ബലി കഴിക്കുകയും െചയ്യന്നുവേല്ലാ; ഇങ്ങെന
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജനം നശിച്ച േപാകും. * 15 യി്രസാേയേല, നീ
പരസംഗം െചയ്താലും, െയഹൂദാ അപരാധം െചയ്യാതിരിക്കെട്ട; നിങ്ങൾ
ഗില്ഗാലിേലക്ക് െചല്ലരുത;് േബത്ത-്ആെവനിേലക്ക് കയറിേപ്പാകരുത;്
‘യേഹാവയാണ’എന്ന്സത്യംെചയ്യ കയുമരുത.് 16യി്രസാേയൽദുശ്ശാഠ്യമുള്ള
പശുക്കിടാവിെനേപ്പാെല ദുശ്ശാഠ്യം കാണിച്ചാൽ യേഹാവ അവെര ഒരു
വിശാലസ്ഥലത്ത് കുഞ്ഞാടിെനേപ്പാെല േമയിക്കുേമാ? 17 എ്രഫയീം
വി്രഗഹങ്ങള െട കൂട്ടാളിയാകുന്നു; അവെന വിട്ട കളയുക. 18 മദ്യപാനം
കഴിയുേമ്പാൾ അവർ പരസംഗം െചയ്യ ം; അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാർ
ലജ്ജാകരമായ കാര്യങ്ങൾ അത്യന്തം ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. 19 കാറ്റ് അവെള
ചിറകുകൾെകാണ്ട് ചുറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു. അവർ തങ്ങള െട ബലികൾ നിമിത്തം
ലജ്ജിച്ച േപാകും.

* 4. 14 നിങ്ങള െടപു്രതിമാർപരസംഗം െചയ്യന്നതും നിങ്ങള െടവധുക്കൾവ്യഭിചരിച്ച നടക്കുന്നതും
ഞാൻ സന്ദർശിക്കുകയില്ല; നിങ്ങള െട പുരുഷന്മാരും േവശ്യാസ്്രതീകേളാടുകൂടി േവറിട്ട് േപാകുകയും
േദവദാസികേളാടുകൂടി ബലി കഴിക്കുകയും െചയ്യന്നുവേല്ലാ; ഇങ്ങെന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത
ജനം നശിച്ച േപാകും. ഈ ജനം കനാന്യവി്രഗഹാരാധന സ്ഥലങ്ങളില് ആയിരിക്കുകയും
സമൃദ്ധി ്രപദാനം െചയ്യ െമന്ന് അന്ധമായി കരുതുന്ന അന്യേദവന്മാെര ആരാധിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു. കനാന്യസ്തീകള മായി അവിഹിതബന്ധം പുലര ്ത്തിയാല് അവരുെട നിലങ്ങള ്ക്കും
കന്നുകാലികള ്ക്കുംസമൃദ്ധിയുണ്ടാകുെമന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.
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5
1 പുേരാഹിതന്മാേര, േകൾക്കുവിൻ; യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ,
െചവിെക്കാള്ള വിൻ;രാജഗൃഹേമ,െചവിതരുവിൻ;നിങ്ങൾമിസ്പയ്ക്ക്ഒരു
െകണിയും താേബാരിേന്മൽ വിരിച്ച വലയുംആയിത്തീർന്നിരിക്കുകെകാണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് ന്യായവിധി വരുന്നു. 2 മത്സരികൾ വഷളത്വത്തിൽ
ആണ്ടുേപായിരിക്കുന്നു;ഞാൻഅവർ എല്ലാവെരയും ശാസിക്കും. 3ഞാൻ
എ്രഫയീമിെന അറിയുന്നു; യി്രസാേയൽ എനിക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമില്ല;
എ്രഫയീേമ, നീ ഇേപ്പാൾ പരസംഗം െചയ്തിരിക്കുന്നു; യി്രസാേയൽ
മലിനമായിരിക്കുന്നു. 4അവർ തങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കേലക്ക്
മടങ്ങിവരുവാൻഅവരുെട ്രപവൃത്തികൾസമ്മതിക്കുന്നില്ല;പരസംഗേമാഹം
അവരുെട ഉള്ളിൽ ഉണ്ട;് അവർ യേഹാവെയ അറിയുന്നതുമില്ല.
5 യി്രസാേയലിെന്റ മുഖം അവെന്റ അഹംഭാവം സാക്ഷീകരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയലും എ്രഫയീമും തങ്ങള െട അകൃത്യത്താൽ
ഇടറിവീഴും; െയഹൂദയും അവേരാടുകൂടി ഇടറിവീഴും. 6 അവർ
ആടുമാടുകേളാടുകൂടി യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കും; എങ്കിലും അവർ
അവെനകെണ്ടത്തുകയില്ല;അവൻഅവെരവിട്ട മാറിയിരിക്കുന്നു. 7അവർ
ജാരസന്തതികൾക്കു ജൻമം നൽകിയിരിക്കുകയാൽ യേഹാവേയാട്
വിശ്വാസവഞ്ചന െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഒരു അമാവാസി അവെര
അവരുെട അവകാശേത്താടുകൂടി തിന്നുകളയും. 8 ഗിെബയയിൽ
ആട്ടിൻെകാമ്പും രാമയിൽ കാഹളവും ഊതുവിൻ; േബത്ത-്ആെവനിൽ
േപാർവിളി മുഴക്കുവിൻ; െബന്യാമീേന, ഞങ്ങൾ നിെന്റ പിറെക
വരുന്നു. 9 ശിക്ഷാദിവസത്തിൽ എ്രഫയീം ശൂന്യമാകും; നിശ്ചയമുള്ളത്
ഞാൻ യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങള െട ഇടയിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
10 െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാർ അതിര് മാറ്റ ന്നവെരേപ്പാെല ആയിത്തീർന്നു;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം െവള്ളംേപാെല അവരുെട
േമൽ പകരും. 11 എ്രഫയീം മാനുഷകല്പന അനുസരിച്ച നടക്കുവാൻ
ഇഷ്ടെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് അവൻ പീഡിതനും വ്യവഹാരത്തിൽ േതാറ്റവനും
ആയിരിക്കുന്നു. 12 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ എ്രഫയീമിന് പുഴുവും
െയഹൂദാഗൃഹത്തിന് ്രദവത്വവുമായിരിക്കും. 13എ്രഫയീം തെന്റ വ്യാധിയും
െയഹൂദാ തെന്റ മുറിവും കണ്ടേപ്പാൾ എ്രഫയീം അശ്ശ രിൽ യുദ്ധതല്പരനായ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച;് എങ്കിലും നിങ്ങെള സൗഖ്യമാക്കുവാനും
നിങ്ങള െട മുറിവ് ഉണക്കുവാനുംഅവന് കഴിഞ്ഞില്ല. 14ഞാൻഎ്രഫയീമിന്
ഒരു സിംഹംേപാെലയും െയഹൂദാഗൃഹത്തിന് ഒരു ബാലസിംഹംേപാെലയും
ആയിരിക്കും; ഞാൻ തെന്ന കടിച്ച കീറി കടന്നുേപാകും; ഞാൻ പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപാകും;ആരുംഎെന്റകയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുകയുമില്ല. 15അവർ
കുറ്റം ഏറ്റ പറഞ്ഞ് എെന്റ മുഖം അേന്വഷിക്കുേവാളം ഞാൻ മടങ്ങിേപ്പായി
എെന്റ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കും; കഷ്ടതയിൽ അവർ എെന്ന ജാ്രഗതേയാെട
അേന്വഷിക്കും.

6
1വരുവിൻ നാം യേഹാവയുെടഅടുക്കേലക്ക് െചല്ല ക. അവിടുന്ന് നെമ്മ
കടിച്ച കീറിയിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കും; അവിടുന്ന്
നെമ്മ അടിച്ചിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും അവിടുന്ന് മുറിവ് െകട്ട ം. 2 രണ്ടു
ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കും; മൂന്നാംദിവസം അവിടുന്ന്
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നെമ്മ എഴുേന്നല്പിക്കും; നാം അവിടുെത്ത മുമ്പാെക ജീവിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 3 നാം അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക; യേഹാവെയ അറിയുവാൻ നാം
ഉത്സാഹിക്കുക; അവിടുെത്ത ഉദയം ്രപഭാതം േപാെല നിശ്ചയമുള്ളത;്
അവിടുന്ന് മഴേപാെല, ഭൂമിെയ നനയ്ക്കുന്നപിൻമഴേപാെല തെന്ന, നമ്മുെട
അടുക്കൽ വരും. 4എ്രഫയീേമ, ഞാൻ നിനക്കുേവണ്ടി എന്ത് െചയ്യണം?
െയഹൂദേയ,ഞാൻ നിനക്കുേവണ്ടി എന്ത് െചയ്യണം? നിങ്ങള െട സ്േനഹം
്രപഭാതേമഘംേപാെലയും പുലർച്ചയിൽ നീങ്ങിേപ്പാകുന്ന മഞ്ഞുേപാെലയും
ഇരിക്കുന്നു. 5അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അവെര
െവട്ടി, എെന്റ വായിെല വചനങ്ങളാൽ അവെര െകാന്നുകളഞ്ഞു; എെന്റ
ന്യായം െവളിച്ചംേപാെല ഉദിക്കുന്നു. 6 യാഗമല്ല, കരുണ അേ്രത ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത;് േഹാമയാഗങ്ങെളക്കാൾ ൈദവപരിജ്ഞാനത്തിൽ
ഞാൻ ്രപസാദിക്കുന്നു. 7 എന്നാൽ അവർ ആദാമിെനേപ്പാെല നിയമം
ലംഘിച്ച ; അവിെട അവർ എേന്നാട് അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
8ഗിെലയാദ് അകൃത്യം ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെട പട്ടണം,അത് രക്തംെകാണ്ട്
മലിനമായിരിക്കുന്നു. 9 പതിയിരിക്കുന്ന കവർച്ചക്കാെരേപ്പാെല ഒരു കൂട്ടം
പുേരാഹിതന്മാർ െശേഖമിേലക്കുള്ള വഴിയിൽ െകാല െചയ്യന്നു; അേത,
അവർ ദുഷ്കർമ്മം െചയ്യന്നു. 10 യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ ഞാൻ ഒരു
ഭയങ്കരകാര്യം കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവിെട എ്രഫയീം പരസംഗം െചയ്തു;
യി്രസാേയൽമലിനമായിരിക്കുന്നു. 11െയഹൂദേയ,ഞാൻഎെന്റജനത്തിെന്റ
സ്ഥിതി മാറ്റ േമ്പാൾ,നിനക്കും ഒരു െകായ്ത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു.

7
1 ഞാൻ യി്രസാേയലിെന ചികിത്സിക്കുേമ്പാൾ, എ്രഫയീമിെന്റ
അകൃത്യവും ശമര്യയുെട ദുഷ്ടതയും െവളിെപ്പട്ട വരുന്നു; അവർ വ്യാജം
്രപവർത്തിക്കുന്നു; അകത്ത് കള്ളൻ കടക്കുന്നു; പുറത്ത് കവർച്ചക്കാരുെട
കൂട്ടം െകാള്ളയിടുന്നു. 2 അവരുെട സകല ദുഷ്ടതയും ഞാൻ
ഓർക്കുന്നു എന്ന് അവർ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല; ഇേപ്പാൾ അവരുെട
സ്വന്ത്രപവൃത്തികൾ അവെര ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു; അവ എെന്റ മുമ്പാെക
ഇരിക്കുന്നു. 3അവർ ദുഷ്ടതെകാണ്ട് രാജാവിെനയും േഭാഷ്കുെകാണ്ട്
്രപഭുക്കന്മാെരയും സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു. 4അവർ എല്ലാവരും വ്യഭിചാരികൾ
ആകുന്നു; അപ്പക്കാരൻ ചൂടാക്കുന്ന അപ്പക്കൂടുേപാെല അവർ
ഇരിക്കുന്നു; മാവു കുഴച്ചതുമുതൽ അത് പുളിക്കുേവാളം അപ്പക്കാരൻ
തീ കത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതുേപാെല. 5 നമ്മുെട രാജാവിെന്റ ദിവസത്തിൽ
്രപഭുക്കന്മാർക്ക് വീഞ്ഞിെന്റ ലഹരിയാൽ ദീനം പിടിക്കുന്നു; അവൻ
പരിഹാസികേളാടുകൂടി ൈക നീട്ട ന്നു. 6 അവർ പതിയിരിക്കുന്ന
സമയത്ത് തങ്ങള െട ഹൃദയെത്ത അപ്പക്കൂടുേപാെല ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവരുെട അപ്പക്കാരൻ രാ്രതിമുഴുവനും ഉറങ്ങുന്നു; രാവിെല അത്
ജ്വലിക്കുന്ന തീേപാെല കത്തുന്നു. 7 അവെരല്ലാം അപ്പക്കൂടുേപാെല
ചൂടുപിടിച്ച്, തങ്ങള െട ന്യായാധിപതിമാെര തിന്നുകളയുന്നു; അവരുെട
രാജാക്കന്മാർ എല്ലാം വീണുേപായിരിക്കുന്നു; അവരുെട ഇടയിൽ
എേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല. 8 എ്രഫയീം ജനതേയാട്
ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നു;എ്രഫയീം മറിച്ചിടാത്ത േദാശആകുന്നു. 9അന്യജനത
അവെന്റ ബലം തിന്നുകളെഞ്ഞങ്കിലും അവൻ അറിയുന്നില്ല; അവെന്റ
തല അവിടവിെട നരച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അവൻ അത് അറിയുന്നില്ല.
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10 യി്രസാേയലിെന്റ അഹംഭാവം അവെന്റ മുഖത്ത് ്രപകടമായിരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ അവർ തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നിട്ടില്ല; ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അവെന അേന്വഷിച്ചിട്ട ം ഇല്ല.
11എ്രഫയീംബുദ്ധിെകട്ട െപാട്ട്രപാവുേപാെലആകുന്നു;അവർഈജിപ്റ്റിെന
വിളിക്കുകയും അശ്ശ രിേലക്ക് േപാകുകയും െചയ്യന്നു. 12 അവർ
േപാകുേമ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ വല അവരുെട േമൽ വീശും; ഞാൻ
അവെര ആകാശത്തിെല പറവകെളേപ്പാെല താെഴ വരുത്തും; അവരുെട
സഭയിൽ േകൾപ്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ അവെര ശിക്ഷിക്കും. 13 അവർ
എെന്ന വിട്ട് ഓടിേപ്പായതുെകാണ്ട് അവർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; അവർ
എേന്നാട് അതി്രകമം െചയ്തതുെകാണ്ട് അവർക്ക് നാശം; ഞാൻ അവെര
വീെണ്ടടുക്കുവാൻ വിചാരിച്ചിട്ട ംഅവർഎേന്നാട് േഭാഷ്ക് സംസാരിക്കുന്നു.
14 അവർ ഹൃദയപൂർവ്വം എേന്നാട് നിലവിളിക്കാെത കിടക്കയിൽവച്ച്
അലമുറയിടുന്നു; അവർ ധാന്യവും വീഞ്ഞും നിമിത്തം ഒന്നിച്ച കൂടുന്നു;
അവർ എേന്നാട് മത്സരിക്കുന്നു. 15ഞാൻഅവെര അഭ്യസിപ്പിച്ച് അവരുെട
ഭുജങ്ങെളബലെപ്പടുത്തിയിട്ട ം,അവർഎെന്റ േനെര േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നു.
16 അവർ മടങ്ങിവരുന്നു, അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കേലക്ക്
അല്ലതാനും; അവർ വഞ്ചനയുള്ള വില്ല േപാെല ആകുന്നു; അവരുെട
്രപഭുക്കന്മാർ നാവിെന്റ േ്രകാധം നിമിത്തം വാള െകാണ്ട് വീഴും; അത്
ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത്അവർക്ക് പരിഹാസേഹതുവായിത്തീരും.

8
1 അവർ എെന്റ നിയമം ലംഘിച്ച് എെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിന്
വിേരാധമായി അതി്രകമം െചയ്തതുെകാണ്ട് കാഹളം ഊതുവാൻ
ഒരുങ്ങുക; കഴുകെനേപ്പാെല യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ മീെത
പറന്നുവരുക. 2 അവർ എേന്നാട:് “ൈദവേമ, യി്രസാേയലാകുന്ന
ഞങ്ങൾ നിെന്ന അറിയുന്നു” എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു. 3 യി്രസാേയൽ
നന്മയായത് ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ശ്രതു അവെന പിന്തുടരെട്ട.
4 അവർ രാജാക്കന്മാെര വാഴിച്ച , ഞാൻ മുഖാന്തരം അല്ലതാനും;
ഞാൻ അറിയാെത ്രപഭുക്കന്മാെര അവർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ
േഛദിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് െവള്ളിെകാണ്ടും െപാന്നുെകാണ്ടും തങ്ങൾക്ക്
വി്രഗഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. 5 ശമര്യേയ, നിെന്റ പശുക്കിടാവിെന അവൻ
െവറുക്കുന്നു; എെന്റ േകാപം അവരുെട േനെര ജ്വലിക്കുന്നു; അവർക്ക്
നിഷ്ക്കളങ്കതഎ്രതേത്താളംഅ്രപാപ്യമായിരിക്കും? 6ഇത് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈകപ്പണി തെന്ന; ഒരു കൗശലപ്പണിക്കാരൻ അത് ഉണ്ടാക്കി, അത്
ൈദവമല്ല; ശമര്യയുെട പശുക്കിടാവ് പല കഷണങ്ങളായി നുറുങ്ങിേപ്പാകും.
7അവർ കാറ്റ് വിതച്ച,് ചുഴലിക്കാറ്റ് െകായ്യ ം; െചടികളിൽ തണ്ടില്ല, അവ
ധാന്യമാവ് നല്കുകയുമില്ല; നല്കിയാലും അന്യർ അത് തിന്നുകളയും.
8 യി്രസാേയൽ വിഴുങ്ങെപ്പട്ട ; അവർ ഇേപ്പാൾ ജനതയുെട ഇടയിൽ
ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പാ്രതംേപാെല ആയിരിക്കുന്നു. 9 അവർ
കൂട്ടം വിട്ട് നടക്കുന്ന കാട്ട കഴുതെയേപാെല അശ്ശ രിേലക്കു േപായി;
എ്രഫയീം ജാരന്മാെര കൂലിക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 10അവർ ജനതയുെട
ഇടയിൽനിന്ന് ജാരന്മാെര കൂലിക്ക് വാങ്ങിയാലും ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അവെര
ഒന്നിച്ച് കൂട്ട ം; അവർ ്രപഭുക്കന്മാരുെട രാജാവിെന്റ ചുമടിൻകീഴിൽ
അല്പം േവദന അനുഭവിക്കും. 11 എ്രഫയീം പാപപരിഹാരത്തിനായി
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അേനകം യാഗപീഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതുെകാണ്ട,് യാഗപീഠങ്ങൾ അവന്
പാപേഹതുവായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. 12ഞാൻഎെന്റ ന്യായ്രപമാണംഅവന്
പതിനായിരംകല്പനയായിഎഴുതിെക്കാടുത്താലുംഅവഅപൂർവ്വകാര്യമായി
എണ്ണെപ്പടുന്നു. 13 അവർ എെന്റ അർപ്പണയാഗങ്ങൾക്കുള്ള മൃഗങ്ങെള
അറുത്ത് മാംസം തിന്നുന്നു;എന്നാൽയേഹാവഅവയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നില്ല;
ഇേപ്പാൾ അവൻ അവരുെട അകൃത്യം ഓർത്ത് അവരുെട പാപം
സന്ദർശിക്കും; അവർ ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാേകണ്ടിവരും.
14 യി്രസാേയൽ അവെര ഉണ്ടാക്കിയ ൈദവെത്ത മറന്ന് മന്ദിരങ്ങൾ
പണിതിരിക്കുന്നു; െയഹൂദാ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ ഞാൻ അവെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ തീ അയയ്ക്കും; ആ തീ
അവയിലുള്ളഅരമനകൾദഹിപ്പിച്ച കളയും.

9
1 യി്രസാേയേല, നീ നിെന്റ ൈദവെത്ത വിട്ട് പരസംഗം െചയ്തു
നടക്കുകയുംധാന്യക്കളങ്ങളിൽഎല്ലാം േവശ്യയുെടകൂലിആ്രഗഹിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുകയാൽ നീ േശഷം ജനതെയേപ്പാെല സേന്താഷിക്കരുത്.
2 കളവും ചക്കും അവെര േപാഷിപ്പിക്കുകയില്ല, പുതുവീഞ്ഞ് അതിൽ
ഇല്ലാെതയാകും. 3 അവർ യേഹാവയുെട േദശത്ത് വസിക്കുകയില്ല;
എ്രഫയീംഈജിപ്റ്റിേലക്ക്മടങ്ങിേപ്പാകുകയുംഅശ്ശ രിൽവച്ച് മലിനമായത*്
തിന്നുകയും െചയ്യ ം. 4അവർ യേഹാവയ്ക്ക് വീഞ്ഞ് അർപ്പിക്കുകയില്ല;
അവരുെട ഹനനയാഗങ്ങൾ അവന് ്രപസാദമായിരിക്കുകയുമില്ല;
അവർ അർപ്പിക്കുന്ന അപ്പം അവർക്ക് വിലാപത്തിെന്റ അപ്പം േപാെല
ആയിരിക്കും; അത് തിന്നുന്നവെനല്ലാം അശുദ്ധനായിത്തീരും; അവരുെട
അപ്പം വിശപ്പടക്കുവാൻ മാ്രതം അവർക്ക് ഉതകും; അത് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവരുകയില്ല. 5 സഭാേയാഗ ദിവസത്തിലും
യേഹാവയുെട ഉത്സവദിവസത്തിലും നിങ്ങൾ എന്ത് െചയ്യ ം? 6 അവർ
നാശത്തിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായാലും ഈജിപ്റ്റ് അവെര ഒരുമിച്ച് കൂട്ട ം;
േമാഫ് അവെര അടക്കം െചയ്യ ം; െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള അവരുെട
മേനാഹരവസ്തുക്കൾ മുൾെച്ചടികൾ ൈകവശമാക്കും; മുള്ള കൾ
അവരുെട കൂടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. 7ശിക്ഷയുെട ദിനങ്ങൾവന്നിരിക്കുന്നു;
്രപതികാരദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു; നിെന്റ അകൃത്യബാഹുല്യവും
വിേദ്വഷവും നിമിത്തം ്രപവാചകൻ േഭാഷനും ആത്മപൂർണ്ണൻ ്രഭാന്തനും
എന്ന് യി്രസാേയൽ അറിയും. 8 എ്രഫയീം എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േനെര
പതിയിരിക്കുന്നു; ്രപവാചകൻ തെന്റ എല്ലാ വഴികളിലും േവട്ടക്കാരെന്റ
െകണിയുംൈദവത്തിെന്റആലയത്തിൽപകയും േനരിടും. 9ഗിെബയയുെട
കാലത്ത് എന്നേപാെല അവർ വഷളത്വത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു; അവൻ
അവരുെട അകൃത്യം ഓർത്ത് അവരുെട പാപത്തിന് ശിക്ഷ നൽകും.
10 മരുഭൂമിയിൽ മുന്തിരിപ്പഴംേപാെല ഞാൻ യി്രസാേയലിെന കണ്ടിരുന്നു;
അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായ തലക്കനിേപാെല ഞാൻ നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെര കണ്ടിരുന്നു; ബാൽ-െപേയാരിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവർ
തങ്ങെളത്തെന്ന ലജ്ജയായതിന് ഏല്പിച്ച ;അവരുെട ഇഷ്ടേദവെനേപ്പാെല
അവരും േമ്ലച്ഛതയുള്ളവരായി. 11 ്രപസവേമാ ഗർഭേമാ ഗർഭധാരണേമാ

* 9. 3 മലിനമായത് േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ചില ഭക്ഷണവസ്തുക്കള ്
അശുദ്ധമായതിനാല ്ഭക്ഷിക്കുവാന ്പാടുള്ളതല്ല.
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ഒന്നുംഇല്ലാെതഎ്രഫയീമിെന്റമഹത്വം ഒരുപക്ഷിെയേപ്പാെലപറന്നുേപാകും.
12അവർമക്കെളവളർത്തിയാലുംഞാൻഅവെരഒരുത്തനും േശഷിക്കാെത
മക്കളില്ലാത്തവരാക്കും;ഞാൻഅവെര വിട്ട മാറിേപ്പാകുേമ്പാൾ അവർക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം! 13ഞാൻ എ്രഫയീമിെന േനാക്കുേമ്പാൾ േസാർവെര അത്
മേനാഹരസ്ഥലെത്ത നടുതല േപാെല ഇരിക്കുന്നു; എങ്കിലും എ്രഫയീം
തെന്റ മക്കെള ഘാതകെന്റ അടുക്കൽ പുറത്ത് െകാണ്ടുെചേല്ലണ്ടിവരും.
14 യേഹാേവ, അവർക്ക് െകാടുക്കണേമ; നീ അവർക്ക് എന്തുെകാടുക്കും?
അലസിേപ്പാകുന്നഗർഭവും വരണ്ടസ്തനങ്ങള ംഅവർക്ക് െകാടുക്കണേമ.
15അവരുെടദുഷ്ടതെയല്ലാംഗില്ഗാലിൽവച്ച്സംഭവിച്ച ;അവിെടവച്ച്ഞാൻ
അവെര െവറുത്തു; അവരുെട ്രപവൃത്തികള െട ദുഷ്ടതനിമിത്തം ഞാൻ
ഇനി അവെര സ്േനഹിക്കാെത എെന്റ ആലയത്തിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും;
അവരുെട സകല്രപഭുക്കന്മാരും മത്സരികൾ ആകുന്നു. 16 എ്രഫയീമിന്
പുഴുക്കുത്തു പിടിച്ച ; അവരുെട േവര് ഉണങ്ങിേപ്പായി; അവർ ഫലം
കായിക്കുകയില്ല;അവർ്രപസവിച്ചാലുംഞാൻഅവരുെടഇഷ്ടസന്തതികെള
െകാന്നുകളയും. 17അവർ എെന്റ ൈദവെത്ത അനുസരിക്കായ്കെകാണ്ട്
യേഹാവ അവെര തള്ളിക്കളയും; അവർ ജനതയുെട ഇടയിൽ ഉഴന്നു
നടേക്കണ്ടിവരും.

10
1 യി്രസാേയൽ പടർന്നു പന്തലിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുന്തിരിവള്ളി ആകുന്നു;
അവൻ ഫലം കായിക്കുന്നു; തെന്റ ഫലം വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ അവൻ
ബലിപീഠങ്ങള ം വർദ്ധിപ്പിച്ച ; തെന്റ േദശത്തിന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായേപ്പാൾ
അവൻ ഭംഗിയുള്ള വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി. 2അവരുെട ഹൃദയം
ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾഅവർ കുറ്റക്കാരായിത്തീരും;അവൻഅവരുെട
ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ച കളയുകയും അവരുെട വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങൾ
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 3 ഇേപ്പാൾ അവർ: “നമുക്ക് രാജാവില്ല;
നാം യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നില്ലേല്ലാ; രാജാവ് നമുക്കുേവണ്ടി എന്ത്
െചയ്യ ം?” എന്ന് പറയും. 4 അവർ വ്യർത്ഥവാക്കുകൾ സംസാരിച്ച്,
ഉടമ്പടി െചയ്യ േമ്പാൾ കള്ളസ്സത്യം െചയ്യന്നു; അതുെകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായവിധി വയലിെല ഉഴവുചാലുകളിൽ നഞ്ചുെചടിേപാെല മുളച്ച വരുന്നു.
5 ശമര്യാ നിവാസികൾ േബത്ത-്ആെവനിെല കാളക്കുട്ടി നിമിത്തം
ഭയെപ്പടുന്നു; അവിടുെത്ത ജനം അതിെനക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നു; അവരുെട
പൂജാരികൾ മഹത്വം അതിെന വിട്ട േപായതുെകാണ്ട് അതിെനക്കുറിച്ച്
ഭയെപ്പട്ട് വിറയ്ക്കുന്നു. 6ആ വി്രഗഹെത്തയും യുദ്ധതല്പരനായ രാജാവിന്
സമ്മാനമായി അശ്ശ രിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകും; എ്രഫയീം ലജ്ജിക്കും;
യി്രസാേയൽ സ്വന്തം തടി വി്രഗഹങ്ങെള കുറിച്ച്* ലജ്ജിക്കും. 7ശമര്യയുെട
കാര്യേമാ, അതിെന്റ രാജാവ് െവള്ളത്തിെല ചുള്ളിക്കമ്പ് േപാെല
നശിച്ച േപാകും. 8 യി്രസാേയലിെന്റ പാപമായിരിക്കുന്ന ആെവനിെല
പൂജാഗിരികൾ നശിച്ച േപാകും; മുള്ള ം പറക്കാരയും അവരുെട
ബലിപീഠങ്ങളിേന്മൽ മുളയ്ക്കും; അവർ മലകേളാട്: “ഞങ്ങള െടേമൽ
വീഴുവിൻ” എന്ന് പറയും. 9 യി്രസാേയേല, ഗിെബയയുെട കാലം മുതൽ
നീ പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു; അവർ ഇന്നും അേത അവസ്ഥയിൽ
തുടരുന്നു; ഗിെബയയിൽ നീതിെകട്ടവേരാടുള്ള േപാരാട്ടം അവെര

* 10. 6 സ്വന്തംതടി വി്രഗഹങ്ങെളകുറിച്ച്ആേലാചനെയക്കുറിച്ച്
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കീഴടക്കിയില്ല; 10ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുേമ്പാൾ അവെര ശിക്ഷിക്കും; അവരുെട
രണ്ട് അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം ഞാൻ അവെര ശിക്ഷിക്കുേമ്പാൾ ജനത
അവർെക്കതിെര കൂടിവരും. 11 എ്രഫയീം െമരുക്കമുള്ളതും ധാന്യം
െമതിക്കുവാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നതുമായ പശുക്കിടാവ് ആകുന്നു; ഞാൻ
അതിെന്റ ഭംഗിയുള്ള കഴുത്തിൽ നുകം വയ്ക്കും; ഞാൻ എ്രഫയീമിെന
നുകത്തിൽ െകട്ട ം; െയഹൂദാ ഉഴുകയും യാേക്കാബ് കട്ട ഉടയ്ക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടിവരും. 12 നീതിയിൽ വിതയ്ക്കുവിൻ; ദയെക്കാത്തവണ്ണം
െകായ്യ വിൻ; നിങ്ങള െട തരിശുനിലം ഉഴുവിൻ; യേഹാവ വന്ന്
നിങ്ങള െടേമൽനീതി വർഷിപ്പിേക്കണ്ടതിന്അവെനഅേന്വഷിക്കുവാനുള്ള
കാലം ഇതാകുന്നു. 13 നിങ്ങൾ ദുഷ്ടത ഉഴുത,് നീതിേകട് െകായ്ത,്
േഭാഷ്കിെന്റ ഫലം തിന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ സ്വന്ത വഴിയിലും നിങ്ങള െട
വീരന്മാരുെട സംഖ്യാബലത്തിലും ആ്രശയിച്ചിരിക്കുന്നു. 14 അതുെകാണ്ട്
നിെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ ഒരു കലഹം ഉണ്ടാകും; യുദ്ധദിവസത്തിൽ
ശൽമാൻ േബത്ത-്അർേബ്ബലിെന നശിപ്പിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള െട
എല്ലാ േകാട്ടകൾക്കും നാശം വരും; അവർ അമ്മെയ മക്കേളാടുകൂടി
തകർത്തുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 15 അങ്ങെന തെന്ന േബേഥേല! നിങ്ങള െട
മഹാദുഷ്ടതനിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കും; പുലർച്ചയ്ക്ക്
യി്രസാേയൽരാജാവ്അേശഷംനശിച്ച േപാകും.

11
1 “യി്രസാേയൽ ബാലനായിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ അവെന സ്േനഹിച്ച ;
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എെന്റ മകെന വിളിച്ച . 2 അവെര
വിളിക്കുേന്താറും അവർ വിട്ടകന്നുേപായി; ബാല ്ബിംബങ്ങൾക്ക് അവർ
ബലികഴിച്ച , വി്രഗഹങ്ങൾക്ക് ധൂപം കാട്ടി. 3 ഞാൻ എ്രഫയീമിെന
നടക്കുവാൻ പരിശീലിപ്പിച്ച ; ഞാൻ അവെര എെന്റ ഭുജങ്ങളിൽ
എടുത്തു; എങ്കിലും ഞാൻ അവെര സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് അവർ
അറിഞ്ഞില്ല. 4 മൃദുവായ ചരടുകൾെകാണ്ട്, സ്േനഹബന്ധനങ്ങൾ
െകാണ്ട് തെന്ന, ഞാൻ അവെര വലിച്ച ; അവരുെട കഴുത്തിൽനിന്ന്
നുകം നീക്കിക്കളയുന്നവെനേപ്പാെല അവർക്ക് ഞാൻ ആയിരുന്നു; ഞാൻ
കുനിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇട്ട െകാടുത്തു. 5 അവർ ഈജിപ്റ്റ്
േദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല; എന്നാൽ എങ്കേലക്ക് മടങ്ങിവരുവാൻ
അവർക്ക് മനസ്സില്ലായ്കെകാണ്ട് അശ്ശ ര്യൻ അവരുെട രാജാവാകും.
6 അവരുെട ആേലാചനനിമിത്തം വാൾ അവെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ വീണ്
അവെന്റ ഓടാമ്പലുകൾ നശിപ്പിച്ച് ഒടുക്കിക്കളയും. 7എെന്റ ജനം എെന്ന
വിട്ട് പിന്തിരിയുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; അവർ അത്യ ന്നതേനാട്
നിലവിളിച്ചാലും അവൻ അവെര ഉയർത്തുകയില്ല. 8 എ്രഫയീേമ, ഞാൻ
നിെന്ന എങ്ങെന വിട്ട െകാടുക്കും? യി്രസാേയേല,ഞാൻ നിെന്ന എങ്ങെന
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കും? ഞാൻ നിെന്നഎങ്ങെനആദ്മമെയേപ്പാെലആക്കും?
ഞാൻ നിെന്ന എങ്ങെന െസേബായിമിെനേപ്പാെല ആക്കിത്തീർക്കും?
എെന്റ ഹൃദയം എെന്ന അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല; എനിക്ക് നിങ്ങേളാട്
അേയ്യാഭാവം േതാന്നുന്നു. 9 എെന്റ ഉ്രഗേകാപം ഞാൻ െചാരിയുകയില്ല;
ഞാൻഎ്രഫയീമിെനവീണ്ടും നശിപ്പിക്കുകയുമില്ല;ഞാൻമനുഷ്യനല്ലൈദവം
അേ്രത. നിെന്റ നടുവിൽ പരിശുദ്ധൻ തെന്ന; ഞാൻ േ്രകാധേത്താെട
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വരുകയുമില്ല*. 10 സിംഹംേപാെല ഗർജ്ജിക്കുന്ന യേഹാവയുെട
പിന്നാെല അവർ നടക്കും; യേഹാവ ഗർജ്ജിക്കുേമ്പാൾ പടിഞ്ഞാറുനിന്ന്
അവിടുെത്ത മക്കൾ വിറച്ച െകാണ്ട് വരും. 11അവർ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
ഒരു പക്ഷിെയേപ്പാെലയും അശ്ശ ർേദശത്തുനിന്ന് ഒരു ്രപാവിെനേപ്പാെലയും
വിറച്ച െകാണ്ട് വരും; ഞാൻ അവെര അവരുെട വീടുകളിൽ പാർപ്പിക്കും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 12 എ്രഫയീം കാപട്യം െകാണ്ടും
യി്രസാേയൽഗൃഹം വഞ്ചനെകാണ്ടും എെന്ന ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു; െയഹൂദയും,
ൈദവേത്താടും വിശ്വസ്തനായ പരിശുദ്ധേനാടും ഇന്നും അസ്ഥിരത
കാണിക്കുന്നു.

12
1എ്രഫയീം കാറ്റിെന സ്േനഹിച്ച്,കിഴക്കൻകാറ്റിെന പിന്തുടരുന്നു;അവൻ
ഇടവിടാെത േഭാഷ്കും ശൂന്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; അവർ അശ്ശ ര്യേരാട്
ഉടമ്പടി െചയ്യന്നു; ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് എണ്ണ െകാടുത്തയയ്ക്കുന്നു.
2 യേഹാവയ്ക്ക് െയഹൂദേയാടും ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ട;് യേഹാവ
യാേക്കാബിെന അവെന്റ നടപ്പിന് തക്കവണ്ണം സന്ദർശിക്കും; അവെന്റ
്രപവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണം അവന് പകരം െകാടുക്കും. 3 അവൻ
ഗർഭത്തിൽവച്ച് തെന്റ സേഹാദരെന്റ കുതികാൽ പിടിച്ച ; തെന്റ
പുരുഷ്രപായത്തിൽ ൈദവേത്താടു െപാരുതി. * 4 അവൻ ദൂതേനാട്
െപാരുതി ജയിച്ച ; അവൻ യേഹാവേയാട് കരഞ്ഞേപക്ഷിച്ച ; അവൻ
േബേഥലിൽവച്ച് ൈദവെത്ത കെണ്ടത്തി, അവിെടവച്ച് യേഹാവ
അവേനാട†് സംസാരിച്ച . 5 യേഹാവ ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമാകുന്നു;
‘യേഹാവ’ എന്നാകുന്നു അവിടുെത്ത നാമം. 6 അതുെകാണ്ട് നീ
നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ സഹായത്താൽ യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്ക്
മടങ്ങിവരുക; ദയയും ന്യായവും ്രപമാണിച്ച,് ഇടവിടാെത ൈദവത്തിനായി
കാത്തിരിക്കുക. 7 യി്രസാേയൽ ഒരു കനാന്യനാകുന്നു; കള്ളത്തുലാസ്
അവെന്റ കയ്യിൽ ഉണ്ട്; പീഡിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
8 എന്നാൽ എ്രഫയീം: “ഞാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു, എനിക്ക്
ധനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു; എെന്റ സകല ്രപയത്നങ്ങളിലും പാപകരമായ
യാെതാരു അകൃത്യവും എന്നിൽ കെണ്ടത്തുകയില്ല” എന്നിങ്ങെന
പറയുന്നു. 9 ഞാേനാ ഈജിപ്റ്റ് േദശം മുതൽ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയാകുന്നു;ഞാൻനിെന്ന ഉത്സവദിവസങ്ങളിെലന്നേപാെല ഇനിയും
കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കുമാറാക്കും. 10ഞാൻ ്രപവാചകന്മാേരാട് സംസാരിച്ച്
ദർശനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച ; ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം സദൃശവാക്യങ്ങള ം
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 11 ഗിെലയാദ്യർ നീതിെകട്ടവർ എങ്കിൽ അവർ
വ്യർത്ഥരായിത്തീരും; അവർ ഗില്ഗാലിൽ കാളകെള ബലികഴിക്കുന്നു
എങ്കിൽ, അവരുെട ബലിപീഠങ്ങൾ വയലിെല ഉഴവുചാലുകളിൽ
ഉള്ള കൽകൂമ്പാരങ്ങൾേപാെല ആകും. 12 യാേക്കാബ് അരാം
േദശേത്തക്ക് ഓടിേപ്പായി; യി്രസാേയൽ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കുേവണ്ടി േസവ
െചയ്തു, ഒരു ഭാര്യയ്ക്കുേവണ്ടി ആടുകെള പാലിച്ച . 13 യേഹാവ ഒരു
്രപവാചകൻമുഖാന്തരം യി്രസാേയലിെന ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നു,

* 11. 9 ഞാൻ േ്രകാധേത്താെട വരുകയുമില്ല ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തില ് പട്ടണത്തിെനതിെര
വരികയില്ല * 12. 3 അവൻ ഗർഭത്തിൽവച്ച് തെന്റ സേഹാദരെന്റ കുതികാൽ പിടിച്ച ; തെന്റ
പുരുഷ്രപായത്തിൽ ൈദവേത്താടു െപാരുതി. ഉല്പത്തി 25:26-32:24-26 വെര േനാക്കുക † 12. 4
അവേനാട് നേമ്മാടു
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ഒരു ്രപവാചകനാൽഅവൻസംരക്ഷിക്കെപ്പട്ട . 14എ്രഫയീംഅവെനഏറ്റവും
ൈകേപ്പാടുകൂടി ്രപേകാപിപ്പിച്ച ; ആകയാൽ അവെന്റ കർത്താവ് അവെന്റ
രക്തപാതകംഅവെന്റേമൽചുമത്തുകയുംഅവൻനിന്ദിച്ചതിന് തക്കവണ്ണം
അവന് പകരം െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ം.

13
1എ്രഫയീം സംസാരിച്ചേപ്പാൾ വിറയൽ ഉണ്ടായി; അവൻ യി്രസാേയലിൽ
ഉന്നതനായിരുന്നു; എന്നാൽ ബാല് മുഖാന്തരം കുറ്റം െചയ്തേപ്പാൾ അവൻ
മരിച്ച േപായി. 2 ഇേപ്പാേഴാ, അവർ അധികമധികം പാപം െചയ്യന്നു;
അവർ െവള്ളിെകാണ്ട് ബിംബങ്ങള ം േബാധിച്ചതുേപാെല വി്രഗഹങ്ങള ം
ഉണ്ടാക്കി; ഇവെയല്ലാം കൗശലപ്പണിക്കാരുെട പണിയാകുന്നു; അവേയാട്
അവർ സംസാരിക്കുന്നു; ബലികഴിക്കുന്ന മനുഷ്യർ കാളക്കിടാക്കെള
ചുംബിക്കുന്നു. 3 അതുെകാണ്ട് അവർ ്രപഭാതേമഘംേപാെലയും
പുലർച്ചയിൽ നീങ്ങിേപ്പാകുന്ന മഞ്ഞുേപാെലയും കളത്തിൽനിന്ന്
കാറ്റ് പറപ്പിക്കുന്ന പതിർേപാെലയും പുകക്കുഴലിൽനിന്നു െപാങ്ങുന്ന
പുകേപാെലയും ആയിരിക്കും. 4ഞാേനാ ഈജിപ്റ്റ് േദശം മുതൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു; എെന്നയല്ലാെത േവെറാരു ൈദവെത്ത നീ
അറിയുന്നില്ല; 5ഞാനല്ലാെത ഒരു രക്ഷിതാവ് ഇല്ലേല്ലാ. ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ
ഏറ്റവും വരണ്ട േദശത്ത് നിെന്ന േമയിച്ച . 6 അവർക്ക് സമൃദ്ധിയായി
േമച്ചൽ ലഭിച്ച *. അവർ തൃപ്തരായേപ്പാൾ അവരുെട ഹൃദയം നിഗളിച്ച ;
അതുെകാണ്ട്അവർഎെന്നമറന്നുകളഞ്ഞു. 7ആകയാൽഞാൻഅവർക്ക്
ഒരു സിംഹെത്തേപ്പാെല ഇരിക്കും; വഴിയരിെക ഒരു പുള്ളിപ്പ ലിെയേപ്പാെല
ഞാൻഅവർക്കായി പതിയിരിക്കും; 8കുട്ടികൾ നഷ്ടെപ്പട്ട കരടിെയേപ്പാെല
ഞാൻ അവെര എതിരിട്ട് അവരുെട മാറിടം കീറിക്കളയും; അവിെടവച്ച്
ഞാൻ അവെര ഒരു സിംഹെത്തേപ്പാെല തിന്നുകളയും; കാട്ട മൃഗം അവെര
കടിച്ച കീറും. 9 യി്രസാേയേല, നിെന്ന ആര് സഹായിക്കും† എേന്നാട് നീ
മത്സരിയ്ക്കുന്നത് നിെന്റ നാശത്തിനാകുന്നു. 10നിെന്റഎല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും
നിെന്ന രക്ഷിക്കുവാൻ നിെന്റ രാജാവ് ഇേപ്പാൾ എവിെട? ‘ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു
രാജാവിെനയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും തേരണം’ എന്ന് അേപക്ഷിച്ച നിെന്റ
ന്യായാധിപന്മാർ എവിെട? 11 എെന്റ േകാപത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു
രാജാവിെന തന്നു, എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ ഞാൻ അവെന നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
12 എ്രഫയീമിെന്റ അകൃത്യം സം്രഗഹിച്ച ം അവെന്റ പാപം സൂക്ഷിച്ച ം
വച്ചിരിക്കുന്നു. 13 േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീയുെട േവദന അവന് ഉണ്ടാകും;
അവൻബുദ്ധിയില്ലാത്തമകൻ;സമയമാകുേമ്പാൾഅവൻഗർഭദ്വാരത്തിൽ
എത്തുന്നില്ല. 14 ഞാൻ അവെര പാതാളത്തിെന്റ അധികാരത്തിൽനിന്ന്
വീെണ്ടടുക്കും; മരണത്തിൽനിന്നു ഞാൻ അവെര വിടുവിക്കും; മരണേമ,
നിെന്റബാധകൾഎവിെട? പാതാളേമ, നിെന്റ സംഹാരം എവിെട? എനിക്ക്
സഹതാപം േതാന്നുകയില്ല. 15അവൻ തെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ
ഫലപുഷ്ടിയുള്ളവനായിരുന്നാലും ഒരു കിഴക്കൻകാറ്റ വരും; അവെന്റ
ഉറവു വറ്റി കിണർ ഉണങ്ങിേപ്പാകുവാൻ തക്കവണ്ണം യേഹാവയുെട കാറ്റ്
മരുഭൂമിയിൽനിന്നു വരും; അവൻ സകലമേനാഹരവസ്തുക്കള െടയും

* 13. 6 അവർക്ക് സമൃദ്ധിയായി േമച്ചൽ ലഭിച്ച അളവിന് അനുസരിച്ച് ഞാന ്അവെര േപാഷിപ്പിച്ച
† 13. 9 നിെന്നആര്സഹായിക്കും നിെന്റസഹായംഎന്നില ്നിന്ന് മാ്രതംആന്ന്
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നിേക്ഷപം കവർന്നുെകാണ്ടുേപാകും. 16 ശമര്യ തെന്റ ൈദവേത്താട്
മത്സരിച്ചതുെകാണ്ട് അവൾ തെന്റ അകൃത്യം വഹിേക്കണ്ടിവരും; അവർ
വാൾെകാണ്ടു വീഴും; അവരുെട ശിശുക്കെള അവർ തകർത്തുകളയും;
അവരുെട ഗർഭിണികള െട ഉദരം പിളർന്നുകളയും.

14
1 യി്രസാേയേല, നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്ക്
മടങ്ങിെച്ചല്ല ക; നിെന്റ അകൃത്യം നിമിത്തം അല്ലേയാ നീ വീണിരിക്കുന്നത.്
2 നിങ്ങൾ അനുതാപവാക്യങ്ങേളാടുകൂടി യേഹാവയുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിെച്ചന്ന് യേഹാവേയാട:് “സകല അകൃത്യവും ക്ഷമിച്ച,് ഞങ്ങെള
കൃപേയാെട ൈകെക്കാള്ളണേമ; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട
അധരഫലങ്ങെള അർപ്പിക്കും*; 3 അശ്ശ ർ ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കുകയില്ല;
ഞങ്ങൾ കുതിരപ്പ റത്തു കയറി ഓടുകേയാ ഇനി ഞങ്ങള െട
ൈകേവലേയാട:് ‘ഞങ്ങള െട ൈദവേമ’ എന്ന് പറയുകേയാ െചയ്യ കയില്ല;
അനാഥന് തിരുസന്നിധിയിൽ കരുണ ലഭിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്നു പറയുവിൻ.
4 ഞാൻ അവരുെട പിൻമാറ്റം ചികിത്സിച്ച സൗഖ്യമാക്കും; എെന്റ
േകാപം അവെന വിട്ട മാറിയിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ അവെര ഔദാര്യമായി
സ്േനഹിക്കും. 5ഞാൻ യി്രസാേയലിന് മഞ്ഞുേപാെലയിരിക്കും; അവൻ
താമരേപാെല പൂത്ത് െലബാേനാൻ വനം േപാെല േവരൂന്നും. 6അവെന്റ
െകാമ്പുകൾ പടരും; അവെന്റ ഭംഗി ഒലിവുവൃക്ഷത്തിെന്റ ഭംഗിേപാെലയും
അവെന്റസൗരഭ്യം െലബാേനാൻ േപാെലയുംആയിരിക്കും. 7ജനംഅവെന്റ
നിഴലിൽ വീണ്ടും പാര ്ക്കും†. പാർക്കുന്നവർ വീണ്ടും ധാന്യം വിളയിക്കുകയും
മുന്തിരിവള്ളിേപാെല തളിർക്കുകയും െചയ്യ ം; അതിെന്റ കീർത്തി
െലബാേനാനിെല വീഞ്ഞുേപാെലആയിരിക്കും. 8എ്രഫയീേമ,ഇനി എനിക്ക്
വി്രഗഹങ്ങേളാട് എന്ത് കാര്യം? ഞാൻ അവന് ഉത്തരം അരുളി അവെന
കടാക്ഷിക്കും; ഞാൻ തഴച്ചിരിക്കുന്ന സരള വൃക്ഷംേപാെല ആകുന്നു.
എന്നിൽ നീ ഫലം കെണ്ടത്തും. 9 ഇത് ്രഗഹിക്കുവാൻ തക്ക ജ്ഞാനി
ആര്? ഇത് അറിയുവാൻ തക്ക വിേവകി ആര്? യേഹാവയുെട വഴികൾ
െചാവ്വ ള്ളവയേല്ലാ; നീതിമാന്മാർ അവയിൽ നടക്കും; അതി്രകമക്കാേരാ
അവയിൽഇടറിവീഴും.

* 14. 2 ഞങ്ങള െട അധരഫലങ്ങെള അർപ്പിക്കും ഞങ്ങള െട അധരാർപ്പണമായ കാളകെള
അർപ്പിക്കും † 14. 7 ജനം അവെന്റ നിഴലിൽ വീണ്ടും പാര് ക്കും അവര് െയേഹാവയുെട നിഴലില ്
വീണ്ടും പാര് ക്കും
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േയാേവൽ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
േയാേവല് ്രപവാചകൻ തെന്നയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് െറ രചയിതാവ്

(1:1) പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാ്രത ്രപസക്തമായ
വിവരണങ്ങൾഅല്ലാെത േയാേവൽ ്രപവാചകെനക്കുറിച്ച ള്ള പശ്ചാത്തലം
അജ്ഞാതമാണ് ്രപവാചകൻ, താൻ െപതുേവലിെന്റ മകനാെണന്നും
പരിചയെപ്പടുത്തുന്നു ്രപധാനമായും യഹൂദ ജനേത്താടായിരുന്നു ശു്രശൂഷ
െയരുശേലമിേനാടുള്ള അേദ്ദഹത്തിൻെറ ്രപേത്യക താൽപര്യവും
്രപകടിപ്പിക്കുന്നു. പുേരാഹിതന്മാെര കുറിച്ച ം ൈദവാലയെത്ത കുറിച്ച ള്ള
പരാമർശങ്ങൾ അേദ്ദഹം യഹൂദ്യയിെല ആരാധനാ േക്രന്ദത്തിനു
സുപരിചിതനായ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. (േയാേവ 1:13-14;
2:14, 17).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി മു. 835-600.
േപർഷ്യൻ ഭരണകാലമാണ് ്രപവാചകെന്റ കാലഘട്ടം എന്ന്
അനുമാനിക്കാം. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ േപർഷ്യൻ ഭരണാധികാരികൾ
യഹൂദന്മാര ്ക്ക് െയരുശേലമിേലക്ക് തിരിെക േപാകാന ് അനുവാദം
െകാടുക്കുകയും അങ്ങെന ൈദവാലയത്തിെന്റ പുനര ്നിര ്മ്മാണം
പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. ്രപവാചകൻ ൈദവാലയത്തിന്
സുപരിചിതനായിരുന്നു അതുെകാണ്ടുതെന്ന ൈദവാലയ
പുനരുദ്ധാരണത്തിന് േശഷമാണ് ഇത്എഴുതെപ്പട്ടെതന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

സ്വീകര് ത്താവ്
യി്രസാേയൽജനത്തിനും മറ്റ വായനക്കാർക്കും േവണ്ടി.
ഉേദ്ദശം
ൈദവം കരുണാമയനാണ് അനുതപിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ
ക്ഷമ കാണിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകം രണ്ടു ്രപധാന സംഭവങ്ങൾ
എടുത്തുകാണിക്കുന്നു ഒന്ന് െവട്ട കിളികള െട വരവ് രണ്ട്
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നിറവ് ഈ ഭാഗെത്ത പേ്രതാസ് െപന്തേക്കാസ്ത്
നാളിെല ്രപസംഗത്തിൽഉദ്ധരിക്കുന്നതായിഅെപ്പാ. ്രപ. 2ല് കാണാം.
്രപേമയം
കർത്താവിെന്റ ദിവസം
സംേക്ഷപം
1. ഇ്രസാേയലിൽ െവട്ട ക്കിളികള് വരുന്നു — 1:1-20
2.ൈദവത്തിൻെറശിക്ഷ — 2:1-17
3. ഇ്രസാേയലിെന്റപുനസ്ഥാപനം — 2:18-32
4. ൈദവം േദശത്തിേന്മൽ വരുത്തുന്ന ന്യായവിധിക്ക് േശഷം അവൻ
അവരുെട മധ്യ വസിക്കുന്നു — 3:1-21

1 െപഥൂേവലിെന്റ മകനായ േയാേവലിന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായത് ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: 2 മൂപ്പന്മാേര, ഇതുേകൾക്കുവിൻ;
സകല േദശനിവാസികള േമ, ്രശദ്ധിയ്ക്കുവിൻ; നിങ്ങള െട കാലേത്താ
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട കാലേത്താ ഇങ്ങെന സംഭവിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
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3 ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട മക്കേളാടും നിങ്ങള െട മക്കൾ അവരുെട
മക്കേളാടും അവരുെട മക്കൾ വരുവാനുള്ള തലമുറേയാടും
വിവരിച്ച പറയണം. 4 തുള്ളൻ തിന്നു േശഷിപ്പിച്ചത് െവട്ട ക്കിളി
തിന്നു; െവട്ട ക്കിളി േശഷിപ്പിച്ചത് വിട്ടിൽ തിന്നു; വിട്ടിൽ േശഷിപ്പിച്ചത്
പച്ചപ്പ ഴു തിന്നു നശിപ്പിച്ച . 5 മദ്യപന്മാേര, ഉണർന്നു കരയുവിൻ;
വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന ഏവരുേമ, പുതുവീഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി
ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ കരഞ്ഞ് മുറയിടുവിൻ. 6 ശക്തിയുള്ളതും
എണ്ണ വാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു ജാതികള െട ൈസന്യം* എെന്റ
േദശത്തിെന്റ േനെര വന്നിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ പല്ല് സിംഹത്തിെന്റ പല്ല;്
സിംഹിയുെട അണപ്പല്ല് അതിനുണ്ട.് 7അത് എെന്റ മുന്തിരിവള്ളിെയല്ലാം
നശിപ്പിച്ച് ശൂന്യമാക്കി എെന്റ അത്തിവൃക്ഷം ഒടിച്ച കളഞ്ഞു; അത്
മുഴുവനും േതാലുരിച്ച് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു; അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ
െവളത്തുേപായിരിക്കുന്നു. 8 യൗവനത്തിെല ഭർത്താവിെനെച്ചാല്ലി
രട്ട ടുത്ത് കരയുന്ന കന്യകെയേപ്പാെല വിലപിക്കുക. 9 േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗവും യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട ശു്രശൂഷകന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ ദുഃഖിക്കുന്നു.
10 വയൽ വിലപിക്കുന്നു†. ധാന്യം നശിച്ച ം പുതുവീഞ്ഞ് വറ്റിയും എണ്ണ
ക്ഷയിച്ച ം േപായിരിക്കുകയാൽ േദശം ദുഃഖിക്കുന്നു. 11 കർഷകേര,
ലജ്ജിക്കുവിൻ; മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാേര, േഗാതമ്പിെനയും യവെത്തയും
െചാല്ലി മുറയിടുവിൻ; വയലിെല വിളവ് നശിച്ച േപായേല്ലാ. 12 മുന്തിരിവള്ളി
വാടി, അത്തിവൃക്ഷം ഉണങ്ങി; മാതളം, ഈന്തപ്പന, നാരകം മുതലായ
േതാട്ടത്തിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള ം ഉണങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു; ആനന്ദം
മനുഷ്യെര വിട്ട് മാഞ്ഞുേപായേല്ലാ. 13 പുേരാഹിതന്മാേര, രട്ട ടുത്ത്
വിലപിക്കുവിൻ; യാഗപീഠത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാേര, മുറയിടുവിൻ; എെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാേര, േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗവും
നിങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ മുടങ്ങിേപ്പായിരിക്കുകെകാണ്ട്
നിങ്ങൾ വന്ന് രട്ട ടുത്ത് രാ്രതി കഴിച്ച കൂട്ട വിൻ. 14 ഒരു ഉപവാസത്തിനായി
സമയം േവർതിരിക്കുവിൻ. സഭാേയാഗം വിളിക്കുവിൻ; മൂപ്പന്മാെരയും
സകല േദശനിവാസികെളയും നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ; യേഹാവേയാട് നിലവിളിക്കുവിൻ;
15 ആ ഭയങ്കര ദിവസം അേയ്യാ കഷ്ടം! യേഹാവയുെട ദിവസം
അടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് സർവ്വശക്തനായ ൈദവത്തിെന്റ പക്കൽനിന്ന്
സംഹാരത്തിനായി വരുന്നു. 16 നമ്മുെട കണ്ണിന് മുമ്പിൽനിന്ന് ആഹാരവും
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽനിന്ന് സേന്താഷവും ഉല്ലാസവും
അറ്റ േപായേല്ലാ. 17 വിത്ത് കട്ടകള െട കീഴിൽ കിടന്ന് നശിച്ച േപാകുന്നു;
ധാന്യം കരിഞ്ഞുേപായിരിക്കുകയാൽ പാണ്ടികശാലകൾ ശൂന്യമായും
കളപ്പ രകൾ ഇടിഞ്ഞും േപാകുന്നു. 18 മൃഗങ്ങൾ എ്രതയധികം ഞരങ്ങുന്നു!
കന്നുകാലികൾ േമച്ചൽ ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട ന്നു; ആടുകൾ
േവദന അനുഭവിക്കുന്നു. 19 യേഹാേവ, നിേന്നാട് ഞാൻ നിലവിളിക്കുന്നു;
മരുഭൂമിയിെല പുല്പ റങ്ങൾ തീയ്ക്കും വയലിെല വൃക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം
തീജ്വാലയ്ക്കും ഇരയായിത്തീർന്നുവേല്ലാ. 20 നീർേത്താടുകൾ
വറ്റിേപ്പാകുകയും മരുഭൂമിയിെലപുല്പ റങ്ങൾതീയ്ക്ക് ഇരയായിത്തീരുകയും

* 1. 6 ഒരുജാതികള െടൈസന്യം െവട്ടിക്കിളികള െടൈസന്യം െവളിപ്പാട് 9:7-10 േനാക്കുക † 1. 10
വയൽവിലപിക്കുന്നു വയൽവരണ്ടിരിക്കുന്നു
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െചയ്തതുെകാണ്ട്വയലിെല മൃഗങ്ങള ംകിതച്ച െകാണ്ട് നിെന്നേനാക്കുന്നു.

2
1 സീേയാനിൽ കാഹളം ഊതുവിൻ; എെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ
അയ്യംവിളിക്കുവിൻ; യേഹാവയുെട ദിവസം വരുന്നു! അത് എ്രതയും
അടുത്തിരിക്കുന്നു. സകല േദശനിവാസികള ം ഭയന്ന് വിറയ്ക്കെട്ട.
2 ഇരുട്ട ം അന്ധകാരവും ഉള്ള ഒരു ദിവസം; േമഘവും കൂരിരുട്ട ം ഉള്ള
ഒരു ദിവസം തെന്ന. പർവ്വതങ്ങളിൽ പരന്നിരിക്കുന്ന ്രപഭാതേമഘം
േപാെല െപരുപ്പവും ബലവും ഉള്ള ഒരു ജനത; അങ്ങെനയുള്ള ഒരു ജനത
പണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല; േമലാൽ തലമുറതലമുറേയാളം ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.
3അവരുെടമുമ്പിൽതീകത്തുന്നു;അവരുെടപിമ്പിൽതീജ്വാലദഹിപ്പിക്കുന്നു;
അവരുെട മുമ്പിൽ േദശം ഏെദൻേതാട്ടം േപാെലയാകുന്നു; അവരുെട
പിറകിേലാ ശൂന്യമായ മരുഭൂമി; അവരുെട കയ്യിൽനിന്ന് യാെതാന്നും
രക്ഷെപടുകയില്ല. 4 അവരുെട രൂപം കുതിരകള െട രൂപംേപാെല;
അവർ േവഗതയുള്ള പടക്കുതിരകെളേപ്പാെല ഓടുന്നു. 5 അവർ
പർവ്വതശിഖരങ്ങളിൽ രഥങ്ങള െട മുഴക്കംേപാെല കുതിച്ച ചാടുന്നു;
അഗ്നിജ്വാല ൈവേക്കാലിെന ദഹിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദംേപാെലയും പടക്ക്
അണിനിരക്കുന്ന ശക്തിയുള്ള പടജ്ജനം േപാെലയും തെന്ന. 6അവരുെട
മുമ്പിൽ ജനതകൾ നടുങ്ങുന്നു; സകലമുഖങ്ങള ം വിളറിേപ്പാകുന്നു;
7 അവർ വീരന്മാെരേപ്പാെല ഓടുന്നു; േയാദ്ധാക്കെളേപ്പാെല മതിൽ
കയറുന്നു; അവർ പാത വിട്ട മാറാെത അവനവെന്റ വഴിയിൽ നടക്കുന്നു.
8 അവർ തമ്മിൽ തിക്കിതിരക്കാെത അവനവെന്റ പാതയിൽ േനെര
നടക്കുന്നു; അവർ മുറിേവൽക്കാെത ആയുധങ്ങള െട ഇടയിൽകൂടി
ചാടുന്നു. 9അവർ പട്ടണത്തിൽ ചാടിക്കടക്കുന്നു; മതിലിേന്മൽ ഓടുന്നു;
വീടുകളിൽ കയറുന്നു; കള്ളെനേപ്പാെല കിളിവാതിലുകളിൽകൂടി
കടക്കുന്നു. 10 അവരുെട മുമ്പിൽ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു; ആകാശം
നടുങ്ങുന്നു; സൂര്യനും ച്രന്ദനും ഇരുണ്ടുേപാകുന്നു; നക്ഷ്രതങ്ങൾ ്രപകാശം
നല്കാതിരിക്കുന്നു. 11യേഹാവ തെന്റൈസന്യത്തിെന്റ മുമ്പിൽ േമഘനാദം
േകൾപ്പിക്കുന്നു; അവെന്റ പാളയം അത്യന്തം വലുതും അവെന്റ വചനം
അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ശക്തിയുള്ളവനും തെന്ന; യേഹാവയുെട ദിവസം
വലുതും അതിഭയങ്കരവുമാകുന്നു; അത് ആർക്ക് സഹിക്കുവാൻ
കഴിയും? 12 “എന്നാൽ ഇേപ്പാെഴങ്കിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
ഉപവാസേത്താടും കരച്ചിേലാടും വിലാപേത്താടുംകൂടി എങ്കേലക്ക്
തിരിയുവിൻ” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 13 വസ്്രതങ്ങളല്ല
ഹൃദയങ്ങൾ തെന്ന കീറി നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അടുക്കേലക്ക് തിരിയുവിൻ; അവൻ കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും
മഹാദയയുമുള്ളവനേല്ലാ; അവൻ അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കും.
14 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ വീണ്ടും മനഃസ്താപെപ്പട്ട് തനിക്ക്
േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗവും കഴിക്കുവാൻ തക്ക അനു്രഗഹം
നൽകുകയിേല്ല? ആർക്കറിയാം? 15 സീേയാനിൽ കാഹളം ഊതുവിൻ;
ഒരു ഉപവാസത്തിനായി സമയം േവർതിരിക്കുവിൻ; സഭാേയാഗം
വിളിക്കുവിൻ! 16ജനെത്തകൂട്ടിവരുത്തുവിൻ;സഭെയവിശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ;
മൂപ്പന്മാെര കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ; കുഞ്ഞുങ്ങെളയും മുലകുടിക്കുന്ന
ൈപതങ്ങെളയും ഒരുമിച്ച കൂട്ട വിൻ; മണവാളൻ മണവറയും മണവാട്ടി
ഉള്ളറയും വിട്ട പുറത്തു വരെട്ട. 17 യേഹാവയുെട ശു്രശൂഷകന്മാരായ
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പുേരാഹിതന്മാർ പൂമുഖത്തിെന്റയും യാഗപീഠത്തിെന്റയും മദ്ധ്യത്തിൽ
കരഞ്ഞുെകാണ്ട:് “യേഹാേവ,നിെന്റജനേത്താടുക്ഷമിക്കണേമ;ജാതികൾ
അവരുെട േമൽ വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ അവകാശെത്ത നിന്ദയ്ക്ക്
ഏല്പിക്കരുേത; ‘അവരുെട ൈദവം എവിെട?’ എന്ന് ജനതകള െട ഇടയിൽ
പറയുന്നെതന്തിന്?”എന്നിങ്ങെനപറയെട്ട.

18അങ്ങെന യേഹാവ തെന്റ േദശത്തിന് േവണ്ടി തീക്ഷ്ണത കാണിച്ച്
തെന്റ ജനെത്ത ആദരിച്ച . 19 യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിന് ഉത്തരം
അരുളിയത:് “ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും നല്കും;
നിങ്ങൾഅതിനാൽ തൃപ്തി ്രപാപിക്കും;ഞാൻ ഇനി നിങ്ങെള ജനതകള െട
ഇടയിൽ നിന്ദാവിഷയമാക്കുകയുമില്ല. 20 വടക്കുനിന്നുള്ള ശ്രതുവിെന
ഞാൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് ദൂരത്താക്കി വരണ്ടതും ശൂന്യവുമായ
ഒരു േദശേത്തക്ക് നീക്കി, അവെന്റ മുൻപടെയ കിഴെക്ക കടലിലും
അവെന്റ പിൻപടെയ പടിഞ്ഞാെറ കടലിലും ഇട്ട കളയും; അവൻ
വമ്പു കാട്ടിയിരിക്കുകെകാണ്ട് അവെന്റ ദുർഗ്ഗന്ധം െപാങ്ങുകയും നാറ്റം
പരക്കുകയും െചയ്യ ം”. 21 േദശേമ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ, േഘാഷിച്ച ല്ലസിച്ച
സേന്താഷിക്കുക; യേഹാവ വൻകാര്യങ്ങൾ െചയ്തിരിക്കുന്നു. 22വയലിെല
മൃഗങ്ങേള, ഭയെപ്പേടണ്ടാ; മരുഭൂമിയിെല പുല്പ റങ്ങൾ പച്ചപിടിക്കുന്നു;
വൃക്ഷംഫലംകായ്ക്കുന്നു;അത്തിവൃക്ഷവുംമുന്തിരിവള്ളിയുംസമൃദ്ധിയായി
ഫലം നല്കുന്നു. 23 സീേയാൻ മക്കേള, േഘാഷിച്ച ല്ലസിച്ച് നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയിൽ സേന്താഷിക്കുവിൻ! അവെന്റ നീതിനിമിത്തം*
നിങ്ങൾക്ക് മുൻമഴ തരുന്നു; അവൻ മുമ്പെത്തേപ്പാെല നിങ്ങൾക്ക്
മുൻമഴയും പിൻമഴയും െപയ്യിച്ച തരുന്നു. 24 അങ്ങെന കളപ്പ രകൾ
ധാന്യംെകാണ്ടു നിറയും; ചക്കുകൾ വീഞ്ഞും എണ്ണയും െകാണ്ട്
കവിെഞ്ഞാഴുകും. 25 ഞാൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന
എെന്റ മഹാൈസന്യമായ െവട്ട ക്കിളിയും വിട്ടിലും തുള്ളനും പച്ചപ്പ ഴുവും
തിന്നുകളഞ്ഞസംവത്സരങ്ങൾക്കു പകരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധിയുെട
നാള കൾ നല്കും. 26 നിങ്ങൾ േവണ്ടുേവാളം ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായി,
നിങ്ങേളാട് അത്ഭുതകരമായി ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമെത്ത സ്തുതിക്കും; എെന്റ ജനം ഒരുനാള ം
ലജ്ജിച്ച േപാകുകയുമില്ല. 27ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ നടുവിൽ ഉണ്ട്;ഞാൻ
നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവതെന്ന; മെറ്റാരുൈദവവുമില്ലഎന്ന്നിങ്ങൾ
അറിയും;എെന്റജനം ഒരുനാള ം ലജ്ജിച്ച േപാകുകയുമില്ല.

28അതിന് േശഷം, ഞാൻ സകലജഡത്തിേന്മലും എെന്റ ആത്മാവിെന
പകരും; നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ്രപവചിക്കും; നിങ്ങള െട
വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും; നിങ്ങള െട യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ
ദർശിക്കും†. 29ആ നാള കളിൽ ദാസന്മാരുെടേമലും ദാസിമാരുെടേമലും
കൂെട ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന പകരും. 30 ഞാൻ ആകാശത്തിലും
ഭൂമിയിലും അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കും: രക്തവും തീയും പുകത്തൂണുകള ം
തേന്ന. 31 യേഹാവയുെട വലുതും ഭയങ്കരവുമായ ദിവസം വരുംമുമ്പ്
സൂര്യൻ ഇരുളായും ച്രന്ദൻ രക്തമായും മാറിേപ്പാകും. 32 എന്നാൽ

* 2. 23 അവെന്റ നീതിനിമിത്തം അവെന്റ നീതിയുള്ള ഉപേദശകര് നിമിത്തം † 2. 28
അതിന് േശഷം,ഞാൻസകലജഡത്തിേന്മലും എെന്റആത്മാവിെന പകരും; നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും ്രപവചിക്കും; നിങ്ങള െട വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും; നിങ്ങള െട യൗവനക്കാർ
ദർശനങ്ങൾദർശിക്കുംഅെപ്പാ. ്രപവ - 2:16, 17 േനാക്കുക
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യേഹാവയുെടനാമംവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നഏവനുംരക്ഷിക്കെപ്പടും;യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല സീേയാൻ പർവ്വതത്തിലും െയരൂശേലമിലും
ഒരു രക്ഷിതഗണവും േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ യേഹാവ
വിളിക്കുവാനുള്ളവരും ഉണ്ടാകും.

3
1ഞാൻ െയഹൂദയുെടയും െയരൂശേലമിെന്റയും ്രപവാസികള െട സ്ഥിതി
മാറ്റ വാനുള്ള നാള കളിലും കാലത്തിലും 2 ഞാൻ സകലജനതകെളയും
യേഹാശാഫാത്ത് താഴ്വരയിൽ കൂട്ടിവരുത്തുകയും എെന്റ ജനവും എെന്റ
അവകാശവുമായ യി്രസാേയൽ നിമിത്തം അവേരാടു വ്യവഹരിക്കുകയും
െചയ്യ ം;അവർഅവെര ജനതകള െട ഇടയിൽ ചിതറിച്ച് എെന്റ േദശെത്ത
വിഭാഗിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ. 3അവർ എെന്റ ജനത്തിനുേവണ്ടി ചീട്ടിട്ട ; ഒരു
ബാലെന േവശ്യയുെട കൂലിയായി െകാടുക്കുകയും ഒരു ബാലെയ വിറ്റ്
വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും െചയ്തു. 4 േസാരും സീേദാനും സകലെഫലിസ്ത്യ
്രപേദശങ്ങള േമ, നിങ്ങൾക്ക് എേന്നാട് എന്ത് കാര്യം? നിങ്ങേളാടു
െചയ്തതിന് നിങ്ങൾ എേന്നാട് ്രപതികാരം െചയ്യ േമാ? അല്ല, നിങ്ങൾ
എേന്നാട് ്രപതികാരം െചയ്യന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ വളെര േവഗത്തിൽ
നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തി നിങ്ങള െട തലേമൽ തെന്ന വരുത്തും. 5 നിങ്ങൾ
എെന്റ െവള്ളിയും െപാന്നും എടുത്തു; എെന്റ അതിമേനാഹരവസ്തുക്കൾ
നിങ്ങള െട േക്ഷ്രതങ്ങളിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 6 െയഹൂദ്യെരയും
െയരൂശേലമ്യെരയും അവരുെട അതിരുകളിൽനിന്നു ദൂരത്ത് അകറ്റ വാൻ
നിങ്ങൾഅവെര യവനന്മാർക്ക് വിറ്റ കളഞ്ഞു. 7എന്നാൽനിങ്ങൾഅവെര
വിറ്റ കളഞ്ഞ േദശത്തുനിന്ന് ഞാൻ അവെര ഉദ്ധരിക്കുകയും നിങ്ങള െട
്രപവൃത്തി നിങ്ങള െട തലേമൽ തെന്ന വരുത്തുകയും െചയ്യ ം. 8 ഞാൻ
നിങ്ങള െട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും െയഹൂദ്യർക്കു വിറ്റ കളയും;
അവർ അവെര ദൂരത്തുള്ള ജനതയായ െശബായർക്ക് വിറ്റ കളയും;
യേഹാവതെന്നഇത്അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.

9 ഇത് ജനതകള െട ഇടയിൽ വിളിച്ച പറയുവിൻ! വിശുദ്ധയുദ്ധത്തിന്
ഒരുങ്ങിെക്കാള്ള വീൻ! വീരന്മാെര ഉണർത്തുവിൻ! സകലേയാദ്ധാക്കള ം
അടുത്തുവന്ന് യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടെട്ട. 10 നിങ്ങള െട കലപ്പകള െട
െകാഴുക്കളിൽ നിന്ന് വാള കള ം, വാക്കത്തികളിൽ നിന്ന് കുന്തങ്ങള ം
ഉണ്ടാക്കുവിൻ! ദുർബ്ബലൻ തെന്നത്താൻ വീരനായി മതിക്കെട്ട.
11 ചുറ്റ മുള്ള സകലജനതകള േമ, ബദ്ധെപ്പട്ട കൂടിവരുവിൻ! യേഹാേവ,
അവിേടക്ക് നിെന്റ വീരന്മാെര അയയ്ക്കണേമ. 12 ജനതകൾ ഉണർന്ന്
യേഹാശാഫാത്ത് താഴ്വരയിേലക്കു പുറെപ്പടെട്ട. അവിെട ഞാൻ
ചുറ്റ മുള്ള സകലജനതകെളയും ന്യായം വിധിേക്കണ്ടതിനായി ഇരിക്കും.
13 അരിവാൾ എടുക്കുവിൻ; നിലങ്ങൾ െകായ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
വന്ന് ധാന്യം െമതിക്കുവിൻ; ചക്കുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; െതാട്ടികൾ
കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവരുെട ദുഷ്ടത വലിയതേല്ലാ. 14 വിധിയുെട
താഴ്വരയിൽ അസംഖ്യം സമൂഹങ്ങെള കാണുന്നു; വിധിയുെട താഴ്വരയിൽ
യേഹാവയുെട ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു. 15 സൂര്യനും ച്രന്ദനും
ഇരുണ്ടുേപാകും; നക്ഷ്രതങ്ങൾ ്രപകാശം നല്കുകയുമില്ല. 16 യേഹാവ
സീേയാനിൽനിന്നു ഗർജ്ജിക്കുകയും, െയരൂശേലമിൽ നിന്നു തെന്റ നാദം
േകൾപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം; ആകാശവും ഭൂമിയും കുലുങ്ങിേപ്പാകും;
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എന്നാൽ യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിന് ശരണവും യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
മറവിടവും ആയിരിക്കും. 17അങ്ങെന ഞാൻ എെന്റ വിശുദ്ധ പർവ്വതമായ
സീേയാനിൽ വസിക്കുന്ന നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയും. െയരൂശേലം വിശുദ്ധമായിരിക്കും; അന്യജനതകൾ
ഇനി അതിൽകൂടി കടക്കുകയുമില്ല. 18 അന്നാളിൽ പർവ്വതങ്ങൾ
പുതുവീഞ്ഞ് െപാഴിക്കും; കുന്നുകൾ പാൽ ഒഴുക്കും; െയഹൂദയിെല
എല്ലാേതാടുകള ം െവള്ളം ഒഴുക്കും; യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന്
ഒരു ഉറവ പുറെപ്പട്ട് ശിത്തീംതാഴ്വരെയ നനയ്ക്കും. 19 െയഹൂദാേദശത്തുവച്ച്
കുറ്റമില്ലാത്തരക്തം െചാരിഞ്ഞ്അവേരാടു െചയ്തസാഹസം േഹതുവായി
ഈജിപ്റ്റ് ശൂന്യമായിത്തീരുകയും ഏേദാം നിർജ്ജനമരുഭൂമിയായി
ഭവിക്കുകയും െചയ്യ ം. 20 െയഹൂദയിൽ സദാകാലത്തും െയരൂശേലമിൽ
തലമുറതലമുറേയാളവും നിവാസികള ണ്ടാകും. 21 ശിക്ഷ ലഭിക്കാെത
േശഷിച്ചവെര അവരുെട െതറ്റിന് ഞാന് ശിക്ഷ നല് കും*; യേഹാവ
സീേയാനിൽഎേന്നക്കും വസിക്കും.

* 3. 21 ശിക്ഷ ലഭിക്കാെത േശഷിച്ചവെര അവരുെട െതറ്റിന് ഞാന ് ശിക്ഷ നല് കും ഞാൻ
ക്ഷമിക്കാത്തഅവരുെട രക്തപാതകംഞാൻക്ഷമിക്കും
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ആേമാസ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ആേമാസ്്രപവാചകനാണ് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ എഴുത്തുകാരൻ.
െതേക്കാവയിൽ ഒരു കൂട്ടം ഇടയന്മാരുെട മധ്യത്തിലാണ് ആേമാസ്
പാർത്തിരുന്നത.് താെനാരു ്രപവാചക കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ല
വന്നിട്ട ള്ളെതന്നുംസ്വയംഒരു ്രപവാചകനായികരുതുന്നില്ലഎന്നുംആേമാസ്
വ്യക്തമാക്കിയിട്ട ണ്ട് ൈദവം െവട്ട ക്കിളി െകാണ്ടും തീെകാണ്ടും േദശെത്ത
ന്യായംവിധിക്കും എന്ന അരുളി െചയ്തേപ്പാൾ ആേമാസ് ്രപവാചകെന്റ
്രപാർത്ഥനയാൽയി്രസാേയൽജനെത്തഅത് വിട്ട മാറുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി മു. 760-750.
വടേക്ക രാജ്യെത്ത െബേതലിലും ശമര്യയിലുമാണ് ആേമാസ്
ശു്രശൂഷിച്ചത.്
സ്വീകര് ത്താവ്
വടേക്ക രാജ്യത്തിെല നിവാസികൾആണ് ഇതിെല ്രപധാന േ്രശാതാക്കൾ
അതുേപാെല മറ്റ വായനക്കാർ.
ഉേദ്ദശം
നിഗളം ൈദവം െവറുക്കുന്നു. സ്വയം ്രപാപ്തരായി എന്ന
മിഥ്യാധാരണ തങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നൽകിയ ൈദവെത്ത ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ
കാരണമായിത്തീർന്നു. കര ്ത്താവ് എല്ലാവെരയും അംഗീകരിക്കുന്നു.
ദരി്രദെര ചൂഷണം െചയ്യന്നതിെനതിെര ൈദവം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു
ൈദവെത്ത മാനിച്ച െകാണ്ട് സത്യത്തിൽ അവെന ആരാധിപ്പാൻ ൈദവം
ജനേത്താട് ആവശ്യെപ്പടുന്നു. മറ്റള്ളവെര അവഗണിച്ച് അവെര
കാര്യസാധ്യത്തിനുേവണ്ടി ചൂഷണം െചയ്യ കയും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടി മാ്രതം ചിന്തിക്കുകയും െചയ്യന്ന യി്രസാേയലിേനാടാണ് ആേമാസ്
ഈസേന്ദശംഅറിയിക്കുന്നത.്
്രപേമയം
ന്യായവിധി
സംേക്ഷപം
1. േദശത്തിൻെറനാശം — 1:1-2:16
2. ്രപവാചകവിളി — 3:1-8
3. ഇ്രസാേയലിേന്മല ്ഉള്ളന്യായവിധി — 3:9-9:10
4. പുനസ്ഥാപനം — 9:11-15
1 െതേക്കാവയിെല ഇടയന്മാരിൽ ഒരുവനായ ആേമാസ,് െയഹൂദാ
രാജാവായ ഉസ്സീയാവിെന്റയും യി്രസാേയൽ രാജാവായ േയാവാശിെന്റ
മകൻ െയാേരാെബയാമിെന്റയും കാലത്ത,് ഭൂകമ്പത്തിന് രണ്ട് സംവത്സരം
മുമ്പ് യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ച് ദർശിച്ച വചനങ്ങൾ. 2അവൻ പറഞ്ഞത:്
“യേഹാവ സീേയാനിൽനിന്ന് ഗർജ്ജിക്കും; െയരൂശേലമിൽനിന്ന് തെന്റ
നാദം േകൾപ്പിക്കും. അേപ്പാൾ ഇടയന്മാരുെട േമച്ചല്പ റങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും;
കർേമ്മലിെന്റ െകാടുമുടി വാടിേപ്പാകും”. 3 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ദമാസ്െകാസിെന്റ മൂേന്നാ നാേലാ അതി്രകമംനിമിത്തം,
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അവർ ഗിെലയാദിെന ഇരിമ്പുെമതിവണ്ടിെകാണ്ട് െമതിച്ചിരിക്കുകയാൽ
തെന്ന,ഞാൻശിക്ഷമടക്കിക്കളയുകയില്ല. 4ഞാൻഹസാേയൽഗൃഹത്തിൽ
ഒരുതീഅയയ്ക്കും;അത്െബൻ-ഹദദിെന്റഅരമനകെളദഹിപ്പിച്ച കളയും.
5ഞാൻ ദമാസ്െകാസിെന്റഓടാമ്പൽ തകർത്ത്,ആെവൻതാഴ്വരയിൽനിന്ന്
നിവാസിെയയും* ഏെദൻഗൃഹത്തിൽനിന്ന് െചേങ്കാൽ പിടിക്കുന്നവെനയും
േഛദിച്ച കളയും; അരാമ്യർ ബദ്ധന്മാരായി കീരിേലക്ക് േപാേകണ്ടിവരും”
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 6യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഗസ്സയുെട മൂേന്നാ നാേലാ അതി്രകമംനിമിത്തം, അവർ ബദ്ധന്മാെര
മുഴുവൻ ഏേദാമിന് ഏല്പിേക്കണ്ടതിന് െകാണ്ടുേപായിരിക്കുകയാൽ,
ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളയുകയില്ല. 7 ഞാൻ ഗസ്സയുെട മതിലിനകത്ത്
ഒരു തീ അയയ്ക്കും; അത് അതിെന്റ അരമനകെള ദഹിപ്പിച്ച കളയും.
8 ഞാൻ അസ്േതാദിൽനിന്ന് നിവാസിെയയും അസ്കേലാനിൽനിന്ന്
െചേങ്കാൽ പിടിക്കുന്നവെനയും േഛദിച്ച കളയും; എെന്റ ൈക എേ്രകാെന്റ
േനെര തിരിക്കും; െഫലിസ്ത്യരിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവർ നശിച്ച േപാകും” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 9 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “േസാരിെന്റ മൂേന്നാ നാേലാ അതി്രകമംനിമിത്തം,
അവർ സേഹാദരസഖ്യത ഓർക്കാെത ബദ്ധന്മാെര മുഴുവൻ ഏേദാമിന്
ഏല്പിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ, ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളയുകയില്ല.
10 ഞാൻ േസാരിെന്റ മതിലിനകത്ത് ഒരു തീ അയയ്ക്കും; അത്
അതിെന്റ അരമനകെള ദഹിപ്പിച്ച കളയും”. 11 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഏേദാമിെന്റ മൂേന്നാ നാേലാ അതി്രകമംനിമിത്തം,
അവൻ തെന്റ സേഹാദരെന വാേളാടുകൂടി പിന്തുടർന്ന,് തെന്റ േകാപം
സദാകാലം ജ്വലിക്കുവാൻ തക്കവിധം അനുകമ്പ വിട്ട കളയുകയും േ്രകാധം
സദാകാലം വച്ച െകാള്ള കയും െചയ്തിരിക്കുകയാൽ, ഞാൻ ശിക്ഷ
മടക്കിക്കളയുകയില്ല. 12ഞാൻ േതമാനിൽ ഒരു തീ അയയ്ക്കും; അത്
െബാ്രസയിെല അരമനകെള ദഹിപ്പിച്ച കളയും”. 13 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അേമ്മാന്യരുെട മൂേന്നാ നാേലാ അതി്രകമംനിമിത്തം,
അവർ തങ്ങള െട അതിരുകൾ വിസ്താരമാേക്കണ്ടതിന് ഗിെലയാദിെല
ഗർഭിണികെള പിളർന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ, ഞാൻ ശിക്ഷ
മടക്കിക്കളയുകയില്ല. 14 ഞാൻ രബ്ബയുെട മതിലിനകത്ത് ഒരു തീ
കത്തിക്കും; അത് യുദ്ധദിവസത്തിെല ആർേപ്പാടും ചുഴലിക്കാറ്റിെന്റ
നാളിെല െകാടുങ്കാേറ്റാടുംകൂടി അതിെല അരമനകെള ദഹിപ്പിച്ച കളയും.
15അവരുെടരാജാവ് ്രപവാസത്തിേലക്ക് േപാേകണ്ടിവരും;അവനുംഅവെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരും ഒരുേപാെലതെന്ന”എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

2
1 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “േമാവാബിെന്റ മൂേന്നാ
നാേലാ അതി്രകമംനിമിത്തം, അവൻ ഏേദാം രാജാവിെന്റ അസ്ഥികെള
ചുട്ട് കുമ്മായമാക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ തെന്ന, ഞാൻ ശിക്ഷ
മടക്കിക്കളയുകയില്ല. 2 ഞാൻ േമാവാബിൽ ഒരു തീ അയയ്ക്കും;
അത് െകരീേയാത്തിെന്റ അരമനകെള ദഹിപ്പിച്ച കളയും; േമാവാബ്
കലഹേത്താടും ആർേപ്പാടും കാഹളനാദേത്താടുംകൂടി മരിക്കും.
3 ഞാൻ ന്യായാധിപതിെയ അതിെന്റ നടുവിൽനിന്ന് േഛദിച്ച,്

* 1. 5 നിവാസിെയയും രാജാവിെനയും
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അതിെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാെരയും അവേനാടുകൂടി െകാല്ല ം” എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 4 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“െയഹൂദയുെട മൂേന്നാ നാേലാ അതി്രകമംനിമിത്തം, അവർ
യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം നിരസിക്കുകയും, അവിടുെത്ത
ചട്ടങ്ങൾ ്രപമാണിക്കാെതയിരിക്കുകയും, അവരുെട പൂര ്വ്വ
പിതാക്കന്മാർ പിന്തുടർന്നുേപാന്ന അവരുെട വ്യാജമൂർത്തികൾ അവെര
െതറ്റിനടക്കുമാറാക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുകയാൽ തെന്ന, ഞാൻ ശിക്ഷ
മടക്കിക്കളയുകയില്ല. 5ഞാൻ െയഹൂദയിൽ ഒരു തീ അയയ്ക്കും; അത്
െയരൂശേലമിെലഅരമനകൾദഹിപ്പിച്ച കളയും”.

6 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യി്രസാേയലിെന്റ മൂേന്നാ
നാേലാ അതി്രകമംനിമിത്തം, അവർ നീതിമാെന പണത്തിനും ദരി്രദെന
ഒരു േജാടി െചരുപ്പിനും വിറ്റ കളഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ തെന്ന, ഞാൻ ശിക്ഷ
മടക്കിക്കളയുകയില്ല. 7 അവർ എളിയവരുെട തലയിൽ മൺെപാടി
കാണുവാൻ കാംക്ഷിക്കുകയും സാധുക്കള െട വഴി മറിച്ച കളയുകയും
െചയ്യന്നു: എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
ഒരു പുരുഷനും അവെന്റ അപ്പനും ഒരു യുവതിയുെട അടുക്കൽ
െചല്ല ന്നു. 8 അവർ ഏത് ബലിപീഠത്തിനരികത്തും പണയം വാങ്ങിയ
വസ്്രതം വിരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുകയും പിഴ അടച്ചവരുെട വീഞ്ഞ്
തങ്ങള െട േദവന്മാരുെട ആലയത്തിൽവച്ച് കുടിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
9 ഞാൻ അേമാര്യെന അവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന് നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു;
അവെന്റ ഉയരം േദവദാരുക്കള െട ഉയരംേപാെലയായിരുന്നു; അവൻ
കരുേവലകങ്ങൾേപാെല ശക്തിയുള്ളവനുമായിരുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ
മീെത അവെന്റ ഫലവും താെഴ അവെന്റ േവരും നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
10ഞാൻ നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച്, അേമാര്യെന്റ േദശം
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങെള നാല്പത് സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി
നടത്തി. 11ഞാൻ നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരിൽ ചിലെര ്രപവാചകന്മാരായും
നിങ്ങള െട യൗവനക്കാരിൽ ചിലെര ്രവതസ്ഥന്മാരായും എഴുേന്നല്പിച്ച ;
അങ്ങെന തെന്ന അല്ലേയാ, യി്രസാേയൽ മക്കേള,” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 12എന്നാൽ നിങ്ങൾ ്രവതസ്ഥന്മാർക്കു വീഞ്ഞു കുടിക്കുവാൻ
െകാടുക്കുകയും ്രപവാചകന്മാേരാട:് ‘്രപവചിക്കരുത’് എന്നു കല്പിക്കുകയും
െചയ്തു. 13 കറ്റ കയറ്റിയ വണ്ടി അമർത്തുന്നതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങെള
നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അമർത്തിക്കളയും. 14 അങ്ങെന േവഗത്തിൽ
ഓടുന്നവർക്ക് ശരണം നശിക്കും; ബലവാെന്റ ശക്തി നിലനില് ക്കുകയില്ല;
വീരൻ തെന്റ ജീവെന രക്ഷിക്കുകയില്ല; 15 വില്ലാളി ഉറച്ച നിൽക്കുകയില്ല;
േവഗത്തിൽഓടുന്നവൻസ്വയംവിടുവിക്കുകയില്ല,കുതിരകയറിഓടുന്നവൻ
തെന്റ ജീവെന രക്ഷിക്കുകയുമില്ല. 16 വീരന്മാരിൽ ൈധര്യേമറിയവൻ
അന്നാളിൽനഗ്നനായിഓടിേപ്പാകും”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

3
1 യി്രസാേയൽ മക്കേള, നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ം ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച സർവ്വവംശെത്തക്കുറിച്ച ം യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്ന
ഈ വചനം േകൾക്കുവിൻ! 2 ഭൂമിയിെല സകലവംശങ്ങളിലുംവച്ച്
ഞാൻ നിങ്ങെള മാ്രതം തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
നിങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തം നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കും. 3 രണ്ടുേപർ
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തമ്മിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാെത ഒരുമിച്ച് നടക്കുേമാ? ഇരയില്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ
സിംഹം കാട്ടിൽ അലറുേമാ? 4 ഒന്നിെനയും പിടിച്ചിട്ടല്ലാെത ബാലസിംഹം
ഗുഹയിൽനിന്ന് മുരൾച്ച പുറെപ്പടുവിക്കുേമാ? 5 കുടുക്കില്ലാതിരുന്നാൽ
പക്ഷി നിലെത്ത െകണിയിൽ അകെപ്പടുേമാ? ഒന്നും അകെപ്പടാെത
െകണി നിലത്തുനിന്ന് െപാങ്ങുേമാ? 6 നഗരത്തിൽ കാഹളം
ഊതുേമ്പാൾ ജനം േപടിക്കാതിരിക്കുേമാ? യേഹാവ വരുത്തീട്ടല്ലാെത
നഗരത്തിൽ അനർത്ഥം ഭവിക്കുേമാ? 7 യേഹാവയായ കർത്താവ്
്രപവാചകന്മാരായ തെന്റ ദാസന്മാർക്ക് തെന്റ രഹസ്യം െവളിെപ്പടുത്താെത
ഒരു കാര്യവും െചയ്യ കയില്ല. 8 സിംഹം ഗർജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു; ആര്
ഭയെപ്പടാതിരിക്കും? യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു;
ആര് ്രപവചിക്കാതിരിക്കും? 9 “ശമര്യാപർവ്വതങ്ങളിൽ വന്നുകൂടി
അതിെന്റ നടുവിലുള്ള മഹാകലഹങ്ങെളയും അതിെന്റ മേദ്ധ്യയുള്ള
പീഡനങ്ങെളയും േനാക്കുവിൻ”എന്ന് അസ്േതാദിെലയുംഈജിപ്റ്റിെലയും
അരമനകളിേന്മൽ േഘാഷിച്ച പറയുവിൻ! 10 “തങ്ങള െട അരമനകളിൽ
അന്യായവും സാഹസവും സം്രഗഹിച്ച വയ്ക്കുന്നവർ ന്യായം
്രപവർത്തിക്കുവാൻ അറിയുന്നില്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
11 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“േദശത്തിന് ചുറ്റ ം ഒരു ൈവരി ഉണ്ടാകും; അവൻ നിെന്റ ഉറപ്പ്
നിന്നിൽനിന്ന് താഴ്ത്തിക്കളയും; നിെന്റഅരമനകൾ െകാള്ളയായിത്തീരും”.
12 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഒരു ഇടയൻ രണ്ട് കാേലാ
ഒരു കാേതാ സിംഹത്തിെന്റ വായിൽനിന്ന് വലിെച്ചടുക്കുന്നതുേപാെല
ശമര്യയിൽ കിടക്കയുെട േകാണിലും പട്ട െമത്തേമലും ഇരിക്കുന്ന
യി്രസാേയൽ മക്കൾ വിടുവിക്കെപ്പടും. * 13 നിങ്ങൾ േകട്ട് യാേക്കാബ്
ഗൃഹേത്താട് സാക്ഷീകരിക്കുവിൻ” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 14 “ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ
അതി്രകമങ്ങൾനിമിത്തംഅവെനസന്ദർശിക്കുന്നനാളിൽബലിപീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകൾ മുറിഞ്ഞ് നിലത്ത് വീഴത്തക്കവിധം ഞാൻ േബേഥലിെല
ബലിപീഠങ്ങെളയും സന്ദർശിക്കും. 15 ഞാൻ േവനൽക്കാലവസതിയും
ൈശത്യകാലവസതിയും ഒരുേപാെല തകർത്തുകളയും; ദന്തഭവനങ്ങൾ
നശിച്ച േപാകും; പലവീടുകള ം മുടിഞ്ഞുേപാകും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

4
1 എളിയവെര പീഡിപ്പിക്കുകയും ദരി്രദന്മാെര െഞരുക്കുകയും സ്വന്തം
ഭർത്താക്കന്മാേരാട:് “െകാണ്ടുവരുവിൻ; ഞങ്ങൾ കുടിക്കെട്ട” എന്ന്
പറയുകയും െചയ്യന്ന ശമര്യാപർവ്വതത്തിെല ബാശാന്യ*പശുക്കേള,
ഈ വചനം േകൾക്കുവിൻ. 2 “ഞാൻ നിങ്ങെള െകാളത്തുെകാണ്ടും
നിങ്ങള െട സന്തതിെയ ചൂണ്ടൽെകാണ്ടും പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകുന്ന കാലം

* 3. 12 യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഒരുഇടയൻരണ്ട്കാേലാഒരുകാേതാസിംഹത്തിെന്റ
വായിൽനിന്ന് വലിെച്ചടുക്കുന്നതുേപാെല ശമര്യയിൽ കിടക്കയുെട േകാണിലും പട്ട െമത്തേമലും
ഇരിക്കുന്ന യി്രസാേയൽ മക്കൾ വിടുവിക്കെപ്പടും. ഒരു മൃഗം വന്യമൃഗങ്ങളാല ് െകാല്ലെപ്പട്ടാല ്
അതിെന്റ അവശിഷ്ടം െകാണ്ടുവന്ന് ഉടമെയ കാണിേക്കണ്ടതും അത ്എങ്ങെന െകാല്ലെപ്പട്ട എന്ന്
വിവരിേക്കണ്ടതും ഇടയെന്റ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു ഇടയനു അതിന് കഴിയുന്നിെല്ലങ്കില ് ആ
മൃഗത്തിെന്റവിലക്ക് തുല്യമായപണം ഉടമക്ക് നല് േകണ്ടതുമാണ ് * 4. 1 ബാശാന്യഊര ്വ്വര ഭൂമി
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നിങ്ങൾക്ക്വരും”എന്ന്യേഹാവയായകർത്താവ്തെന്റവിശുദ്ധിെയെച്ചാല്ലി
സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 3 “അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും േനെര
മുേമ്പാട്ട് മതിൽ പിളർപ്പ കളിൽകൂടി പുറത്തുെചല്ല കയും നിങ്ങെള
െഹർേമ്മാന ്† പര ്വ്വതത്തിേലക്കു എറിഞ്ഞുകളയുകയും െചയ്യ ം” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 4 േബേഥലിൽ െചന്ന് അതി്രകമം െചയ്യ വിൻ;
ഗില്ഗാലിൽ െചന്ന് അതി്രകമം വർദ്ധിപ്പിക്കുവിൻ; രാവിെലേതാറും
നിങ്ങള െടഹനനയാഗങ്ങള ംമൂന്നാംനാൾേതാറുംനിങ്ങള െട ദശാംശങ്ങള ം
െകാണ്ടുവരുവിൻ. 5 “പുളിച്ച മാവുെകാണ്ടുള്ള സ്േതാ്രതയാഗം
അർപ്പിക്കുവിൻ;സ്വേമധാദാനങ്ങെളക്കുറിച്ച് േഘാഷിച്ച് ്രപസിദ്ധമാക്കുവിൻ;
ഇതല്ലേയാ, യി്രസാേയൽ മക്കേള, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നത”്
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 6 “നിങ്ങള െട എല്ലാ
പട്ടണങ്ങളിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പല്ലിെന്റ െവടിപ്പ ം എല്ലായിടങ്ങളിലും
അപ്പത്തിെന്റ കുറവും വരുത്തിയിട്ട ം നിങ്ങൾ എന്നിേലയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 7 “െകായ്ത്തിന് ഇനി മൂന്നു
മാസമുള്ളേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മഴ മുടക്കിക്കളഞ്ഞു; ഞാൻ ഒരു
പട്ടണത്തിൽ മഴ നൽകുകയും മെറ്റ പട്ടണത്തിൽ മഴ നൽകാതിരിക്കുകയും
െചയ്തു; ഒരു വയലിൽ മഴ െപയ്തു; മഴ െപയ്യാത്ത മെറ്റ വയൽ
വരണ്ടുേപായി. 8 രേണ്ടാ മൂേന്നാ പട്ടണങ്ങൾ െവള്ളം കുടിക്കുവാൻ ഒരു
പട്ടണത്തിേലക്ക് ഉഴന്നുെചന്നു, ദാഹം തീർന്നില്ലതാനും; എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ
എന്നിേലയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 9 ഞാൻ
നിങ്ങെളെവൺകതിർെകാണ്ടുംവിഷമഞ്ഞുെകാണ്ടുംശിക്ഷിച്ച ;നിങ്ങള െട
േതാട്ടങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താപ്പ കള ം അത്തിവൃക്ഷങ്ങള ം ഒലിവുമരങ്ങള ം
പലേപ്പാഴും െവട്ട ക്കിളി തിന്നുകളഞ്ഞു; എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നിേലയ്ക്ക്
തിരിഞ്ഞില്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 10 “ഈജിപ്റ്റിെലേപ്പാെല
ഞാൻ മഹാവ്യാധി നിങ്ങളെട ഇടയിൽ അയച്ച് നിങ്ങള െട യൗവനക്കാെര
വാൾെകാണ്ട് െകാന്ന് നിങ്ങള െട കുതിരകെള പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി;
നിങ്ങള െടപാളയങ്ങളിെലനാറ്റംഞാൻനിങ്ങള െടമൂക്കിൽകയറുമാറാക്കി;
എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ എന്നിേലയ്ക്കു തിരിഞ്ഞില്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 11 “ൈദവം െസാേദാമിെനയും െഗാേമാരെയയും ഉന്മൂലനാശം
െചയ്തതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി,
നിങ്ങൾ കത്തുന്ന തീയിൽനിന്ന് വലിെച്ചടുക്കെപ്പട്ട ഒരു െകാള്ളിേപാെല
ആയിരുന്നു; എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ എന്നിേലയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 12 “അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയേല, ഞാൻ
നിേന്നാട് ഇങ്ങെന െചയ്യ ം; യി്രസാേയേല, ഞാൻ ഇത് നിേന്നാട്
െചയ്യ വാൻ േപാകുന്നതുെകാണ്ട് നിെന്റ ൈദവെത്ത എതിേരല്ക്കുവാൻ
ഒരുങ്ങിെക്കാള്ള ക”. 13 പർവ്വതങ്ങെള നിർമ്മിക്കുകയും കാറ്റിെന
സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യേനാട് അവെന്റ നിരൂപണം ഇന്നെതന്ന്
അറിയിക്കുകയും ്രപഭാതെത്ത അന്ധകാരമാക്കുകയും ഭൂമിയുെട
ഉന്നതികളിേന്മൽ നടെകാള്ള കയും െചയ്യന്ന ഒരുവനുണ്ട;്ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവഎന്നാകുന്നുഅവിടുെത്തനാമം.

5
1 യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള ഈ വിലാപവചനം

† 4. 3 െഹർേമ്മാന് ജീര ്ണ്ണാവശിഷ്ടങ്ങള െടസ്ഥലം
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േകൾക്കുവിൻ! 2 യി്രസാേയൽകന്യക വീണിരിക്കുന്നു; ഇനി
എഴുേന്നൽക്കുകയും ഇല്ല; അവൾ നിലേത്താട് പറ്റിക്കിടക്കുന്നു; അവെള
എഴുേന്നൽപ്പിക്കുവാൻ ആരുമില്ല. 3 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ ആയിരംേപരുമായി പുറെപ്പട്ട
പട്ടണത്തിൽ നൂറുേപർ മാ്രതം േശഷിക്കും; നൂറ് േപരുമായി പുറെപ്പട്ടതിൽ
പത്തുേപർ മാ്രതം േശഷിക്കും”. 4 യേഹാവ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് എെന്ന
അേന്വഷിക്കുവിൻ. 5 േബേഥലിെന അേന്വഷിക്കരുത;് ഗില്ഗാലിേലയ്ക്ക്
േപാകരുത;് േബർ-േശബയിേലയ്ക്ക് കടക്കുകയുമരുത;് ഗില്ഗാൽ
്രപവാസത്തിേലക്ക് േപാേകണ്ടിവരും; െബേഥൽശൂന്യമായിത്തീരും. 6നിങ്ങൾ
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുവിൻ; അെല്ലങ്കിൽ
അവിടുന്ന് േബേഥലിൽആർക്കും െകടുത്തുവാൻകഴിയാത്തഒരുതീേപാെല
േയാേസഫ്ഗൃഹത്തിൽ കടന്ന് അതിെന ദഹിപ്പിച്ച കളയും. 7 ന്യായെത്ത
കാഞ്ഞിരംആക്കിത്തീർക്കുകയുംനീതിെയനിലത്ത്തള്ളിയിട്ട കളയുകയും
െചയ്യന്നവേര, 8 കാർത്തികെയയും മകയിരെത്തയും സൃഷ്ടിക്കുകയും
അന്ധതമസ്സിെന ്രപഭാതമാക്കി മാറ്റ കയും പകലിെന രാ്രതിയാക്കി
തീർക്കുകയും സമു്രദത്തിെല െവള്ളെത്തവിളിച്ച് ഭൂതലത്തിൽ പകരുകയും
െചയ്യന്നവെന അേന്വഷിക്കുവിൻ; യേഹാവ എന്നാകുന്നു അവിടുെത്ത
നാമം. 9അവിടുന്ന് േകാട്ടയ്ക്കു നാശം വരുവാൻ തക്കവിധം ബലവാെന്റ
േമൽ നാശം െപയ്യിക്കുന്നു. 10 േഗാപുരത്തിങ്കൽ ന്യായം വിധിക്കുന്നവെന
അവർ േദ്വഷിക്കുകയും പരമാർത്ഥം സംസാരിക്കുന്നവെന െവറുക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 11 അങ്ങെന നിങ്ങൾ എളിയവെന ചവിട്ടിക്കളയുകയും
അവേനാട് േകാഴയായി ധാന്യം വാങ്ങുകയും െചയ്യന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ
െവട്ട കല്ല െകാണ്ട് വീടു പണിയും; അതിൽ പാർക്കുകയില്ലതാനും;
നിങ്ങൾ മേനാഹരമായ മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും; അവയിെല
വീഞ്ഞ് കുടിക്കുകയില്ലതാനും; 12 നീതിമാെന പീഡിപ്പിച്ച് ൈകക്കൂലി
വാങ്ങുകയും േഗാപുരത്തിങ്കൽ ദരി്രദന്മാരുെട ന്യായം മറിച്ച കളയുകയും
െചയ്യന്നവേര, നിങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങൾ അനവധിയും നിങ്ങള െട
പാപങ്ങൾകഠിനവും എന്ന്ഞാൻഅറിയുന്നു. 13അതുെകാണ്ട് ബുദ്ധിമാൻ
ഈ കാലത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു; ഇത് ദുഷ്ക്കാലമേല്ലാ; 14 നിങ്ങൾ
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് തിന്മയല്ല നന്മ തെന്ന അേന്വഷിക്കുവിൻ; അേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ പറയുന്നതുേപാെല ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങേളാടുകൂടി ഇരിക്കും. 15 നിങ്ങൾ തിന്മ െവറുത്ത് നന്മ ഇച്ഛിച്ച്
േഗാപുരത്തിങ്കൽ ന്യായം നിലനിർത്തുവിൻ; പേക്ഷ ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ േയാേസഫിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവേരാട് കൃപ കാണിക്കും.
16അതുെകാണ്ട് ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു;സകല വീഥികളിലും വിലാപം ഉണ്ടാകും;എല്ലാ
െതരുക്കളിലുംഅവർ: ‘അേയ്യാ,അേയ്യാ’എന്ന് പറയും;അവർകൃഷിക്കാെര
ദുഃഖിക്കുവാനും വിലാപക്കാെര വിലപിക്കുവാനും വിളിക്കും. 17ഞാൻനിെന്റ
നടുവിൽകൂടി കടന്നുേപാകുന്നതുെകാണ്ട് എല്ലാ മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിലും
വിലാപമുണ്ടാകും”എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

18യേഹാവയുെട ന്യായവിധി ദിവസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നനിങ്ങൾക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം! യേഹാവയുെട ദിവസംെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഗുണം!
അത് െവളിച്ചമല്ല ഇരുട്ടേ്രത. 19അത് ഒരുവൻ സിംഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
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ഓടിേപ്പായി കരടിയുെട മുമ്പിൽ െപടുന്നതുേപാെലയും വീട്ടിൽെചന്ന്
ചുമരിൽ ൈക ചാരുേമ്പാൾ സർപ്പം അവെന കടിക്കുന്നതുേപാെലയും
ആകുന്നു. 20 യേഹാവയുെട ദിവസം െവളിച്ചമല്ല, ഇരുൾ തെന്നയേല്ലാ;
ഒട്ട ം ്രപകാശമില്ലാെത അന്ധകാരം തെന്ന. 21 നിങ്ങള െട ഉത്സവങ്ങെള
ഞാൻ േദ്വഷിച്ച് നിരസിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട സഭാേയാഗങ്ങളിൽ എനിക്ക്
്രപസാദമില്ല. 22 നിങ്ങൾ എനിക്ക് േഹാമയാഗങ്ങള ം േഭാജനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ചാലും ഞാൻ ്രപസാദിക്കുകയില്ല; തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങെളെകാണ്ടുള്ള
നിങ്ങള െട സമാധാനയാഗങ്ങെള ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. 23 നിെന്റ
പാട്ട കള െട സ്വരം എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കുക; നിെന്റ വീണാനാദം
ഞാൻ േകൾക്കുകയില്ല. 24 എന്നാൽ ന്യായം െവള്ളംേപാെലയും നീതി
വറ്റാത്ത േതാടുേപാെലയും കവിെഞ്ഞാഴുകെട്ട. 25 യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ,
നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ എനിക്ക് നാല്പത് സംവത്സരം ഹനനയാഗങ്ങള ം
േഭാജനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച േവാ? 26 നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ഉണ്ടാക്കിയവി്രഗഹങ്ങളായനക്ഷ്രതേദവൻകീയൂെനയുംനിങ്ങള െടരാജാവ്
സിക്കൂത്തിെനയും നിങ്ങൾ ചുമന്നുെകാണ്ട് േപാേകണ്ടിവരും. 27 ഞാൻ
നിങ്ങെള ദമാസ്െകാസിന് അപ്പ റം ്രപവാസത്തിേലയ്ക്ക് േപാകുമാറാക്കും”
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവം എന്നാകുന്നു
അവിടുെത്തനാമം.

6
1 സീേയാനിൽ ൈസ്വരമായിരിക്കുന്നവരും ശമര്യാപർവ്വതത്തിൽ
നിർഭയരായിരിക്കുന്നവരും ജനതകളിൽ ്രപധാനികളായ േ്രശഷ്ഠന്മാരും,
യി്രസാേയൽഗൃഹം സമീപിക്കുന്നവരുമായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം. 2 നിങ്ങൾ കല്െനയിൽ െചന്നു േനാക്കുവിൻ; അവിെടനിന്ന്
മഹാനഗരമായ ഹമാത്തിേലക്ക് േപാകുവിൻ; െഫലിസ്ത്യരുെട
ഗത്തിേലക്ക് െചല്ല വിൻ; അവ ഈ രാജ്യങ്ങെളക്കാൾ നല്ലവേയാ?
അവയുെട േദശം നിങ്ങള െട േദശെത്തക്കാൾ വിസ്താരമുള്ളേതാ?
3 നിങ്ങൾ ദുർദ്ദിവസം അകറ്റിവയ്ക്കുകയും സാഹസത്തിെന്റ ഇരിപ്പിടം
അടുപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 4 നിങ്ങൾ ആനെക്കാമ്പുെകാണ്ടുള്ള
കട്ടിലുകളിേന്മൽ ചാരിയിരിക്കുകയും നിങ്ങള െട ശയ്യകളിേന്മൽ
നിവർന്നു കിടക്കുകയും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽനിന്ന് കുഞ്ഞാടുകെളയും
െതാഴുത്തിൽനിന്ന് പശുക്കിടാക്കെളയും തിന്നുകയും െചയ്യന്നു.
5 നിങ്ങൾ വീണാനാദേത്താെട വ്യർത്ഥസംഗീതം മീട്ടി ദാവീദിെനേപ്പാെല
സംഗീേതാപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. 6 നിങ്ങൾ കലശങ്ങളിൽ വീഞ്ഞ്
കുടിക്കുകയും വിേശഷൈതലം പൂശുകയും െചയ്യന്നു; േയാേസഫിെന്റ
കഷ്ടതെയക്കുറിച്ച്വ്യസനിക്കുന്നില്ലതാനും. 7അതുെകാണ്ട്അവർഇേപ്പാൾ
്രപവാസികളിൽ മുമ്പന്മാരായി ്രപവാസത്തിേലക്ക് േപാകും; സുഖശയനം
നടത്തുന്നവരുെട മദ്യപാനേഘാഷം നിന്നുേപാകും. 8 യേഹാവയായ
കർത്താവ് തെന്നെച്ചാല്ലി സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട:് “ഞാൻ യാേക്കാബിെന്റ ഗർവ്വെത്ത
െവറുത്ത് അവെന്റ അരമനകെള േദ്വഷിക്കുന്നു; ഞാൻ പട്ടണവും
അതിലുള്ളെതാെക്കയും ഏല്പിച്ച െകാടുക്കും”; 9 ഒരു വീട്ടിൽ പത്ത്
പുരുഷന്മാർ േശഷിച്ചിരുന്നാലും അവർ മരിക്കും; 10 ഒരു മനുഷ്യെന്റ
ബന്ധു, അവെന ദഹിപ്പിേക്കണ്ടുന്നവൻ തെന്ന, അവെന്റ അസ്ഥികെള
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വീട്ടിൽനിന്ന് നീേക്കണ്ടതിന്അവെന ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾഅവൻ
വീടിെന്റ അകെത്ത മൂലയിൽ ഇരിക്കുന്നവേനാട:് “നിെന്റ അടുക്കൽ ഇനി
വല്ലവരും ഉേണ്ടാ”? എന്ന് േചാദിക്കുന്നതിന് അവൻ: “ആരുമില്ല” എന്ന്
പറഞ്ഞാൽ അവൻ: “യേഹാവയുെട നാമെത്ത കീർത്തിച്ച കൂടായ്കയാൽ
നീ മിണ്ടാതിരിക്കുക” എന്ന് പറയും. 11 യേഹാവ കല്പിച്ചിട്ട് വലിയ
വീട് ഇടിഞ്ഞും െചറിയ വീട് പിളർന്നും തകർന്നുേപാകും. 12 കുതിര
പാറേമൽ ഓടുേമാ? അവിെട കാളെയ പൂട്ടി ഉഴുേമാ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ന്യായെത്ത വിഷമായും നീതിഫലെത്ത കാഞ്ഞിരമായും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
13 േലാേദബാര ് പിടിച്ചടക്കിയതില ് നിങ്ങൾ സേന്താഷിച്ച െകാണ്ട്:
“സ്വന്തശക്തിയാൽ ഞങ്ങൾ കര ്ണ്ണയിം പിടിച്ചടക്കിയില്ലേയാ” എന്ന്
പറയുന്നു. 14 “എന്നാൽ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ,ഞാൻ നിങ്ങള െടേനെര ഒരു
ജനതെയ എഴുേന്നല്പിക്കും; അവർ ഹമാത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശനംമുതൽ
അരാബയിെല േതാടുവെര നിങ്ങെള െഞരുക്കും” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

7
1 യേഹാവയായ കർത്താവ് എനിക്ക് കാണിച്ച തന്നെതെന്തന്നാൽ:
വിള രണ്ടാമത് മുളച്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവിടുന്ന് വിട്ടിലുകെള ഒരുക്കി:
അത് രാജാവിെന്റ വക വിളെവടുത്തേശഷം മുളച്ച രണ്ടാമെത്ത വിള
ആയിരുന്നു. 2 എന്നാൽ അവ േദശത്തിെല സസ്യം തിന്നുതീർന്നേപ്പാൾ
ഞാൻ: “യേഹാവയായ കർത്താേവ, ക്ഷമിക്കണേമ; യാേക്കാബിന്
എങ്ങെനനിലനിൽക്കാൻകഴിയും?അവൻെചറിയവനേല്ലാ”എന്ന്പറഞ്ഞു.
3 യേഹാവ അതിെനക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ച ; “അത് സംഭവിക്കുകയില്ല”
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു. 4 യേഹാവയായ കർത്താവ് എനിക്ക്
കാണിച്ച തന്നെതെന്തന്നാൽ: യേഹാവയായ കർത്താവ് തീയാൽ
വ്യവഹരിക്കുവാൻഅതിെനവിളിച്ച ;അത്വലിയആഴിെയവറ്റിച്ച കളഞ്ഞു;
യേഹാവയുെട ഓഹരിെയയും തിന്നുകളഞ്ഞു. 5 അേപ്പാൾ ഞാൻ:
“യേഹാവയായ കർത്താേവ, മതിയാക്കണേമ; യാേക്കാബിന് എങ്ങെന
നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും? അവൻ െചറിയവനേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
6 യേഹാവ അതിെനക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ച ; “അത് സംഭവിക്കുകയില്ല”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്തു. 7അവിടുന്ന് എനിക്ക്
കാണിച്ച തന്നെതെന്തന്നാൽ: തൂക്കുകട്ട ഉപേയാഗിച്ച് പണിത ഒരു
മതിലിേന്മൽകർത്താവ് കയ്യിൽതൂക്കുകട്ട പിടിച്ച െകാണ്ട് നിന്നു. 8യേഹാവ
എേന്നാട:് “ആേമാേസ, നീ എന്ത് കാണുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ചതിന് “ഒരു
തൂക്കുകട്ട” എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് കർത്താവ:് “ഞാൻ എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ നടുവിൽ ഒരു തൂക്കുകട്ട പിടിക്കും; ഞാൻ ഇനി
അവെര ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകയില്ല; 9 യിസ്ഹാക്കിെന്റ പൂജാഗിരികൾ
പാഴും യി്രസാേയലിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരങ്ങൾ ശൂന്യവുമായിത്തീരും; ഞാൻ
െയാേരാെബയാംഗൃഹത്തിനു വിേരാധമായി വാള മായി എഴുേന്നൽക്കും”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 10 എന്നാൽ േബേഥലിെല പുേരാഹിതനായ
അമസ്യാവ് യി്രസാേയൽ രാജാവായ െയാേരാെബയാമിെന്റ അടുക്കൽ
ആളയച്ച:് “ആേമാസ് യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ നിനക്ക്
വിേരാധമായി കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കുന്നു; അവെന്റ വാക്കുകൾ സഹിക്കുവാൻ
േദശത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. 11 ‘െയാേരാെബയാം വാൾെകാണ്ടു മരിക്കും;
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യി്രസാേയൽ സ്വേദശം വിട്ട് ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും’
എന്നിങ്ങെന ആേമാസ് പറയുന്നു” എന്ന് പറയിച്ച . 12 എന്നാൽ
ആേമാസിേനാട് അമസ്യാവ:് “ദർശകാ, െയഹൂദാേദശത്തിേലക്ക്
ഓടിെപ്പായ്െക്കാള്ള ക; അവിെട ്രപവചിച്ച് ഉപജീവനം കഴിച്ച െകാള്ള ക.
13 േബേഥലിേലാ ഇനി ്രപവചിക്കരുത;് അത് രാജാവിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരവും
രാജധാനിയുമേല്ലാ*”എന്ന് പറഞ്ഞു. 14അതിന്ആേമാസ്അമസ്യാവിേനാട:്
“ഞാൻ ്രപവാചകനല്ല, ്രപവാചക ഗണത്തിെലാരുവനുമല്ല, ഇടയനും
കാട്ടത്തിപ്പഴം െപറുക്കുന്നവനും †അേ്രത. 15 ഞാൻ ആടുകെള
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവ എെന്ന പിടിച്ച : ‘നീ െചന്ന്
എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിേനാടു ്രപവചിക്കുക’ എന്ന് യേഹാവ
എേന്നാട് കല്പിച്ച ” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 16 “ആകയാൽ നീ
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുക: ‘യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ച് ്രപവചിക്കരുത;്
യിസ് ഹാക്ക്ഗൃഹത്തിനു വിേരാധമായി നീ ്രപസംഗിക്കരുത’് എന്ന് നീ
പറയുന്നുവേല്ലാ”. 17 “അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘നിെന്റ ഭാര്യ നഗരത്തിൽ േവശ്യയാകും; നിെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
വാൾെകാണ്ടു വീഴും; നിെന്റ േദശം അളവുനൂൽെകാണ്ട് വിഭാഗിക്കെപ്പടും;
നീേയാ ൈദവെത്തഅറിയാത്ത ഒരു േദശത്തുവച്ച‡് മരിക്കും; യി്രസാേയൽ
സ്വേദശം വിട്ട ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും”.

8
1യേഹാവയായകർത്താവ്എനിക്ക്ഒരു െകാട്ടപഴുത്തേവനല ്ക്കാലപ്പഴം*
കാണിച്ച തന്നു. 2 “ആേമാേസ, നീ എന്ത് കാണുന്നു” എന്ന് അവിടുന്ന്
േചാദിച്ചതിന്: “ഒരു െകാട്ട പഴുത്തപഴം” എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. യേഹാവ
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന് പഴുപ്പ്
വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ഇനി അവെര ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകയില്ല. 3ആ
നാളിൽ മന്ദിരത്തിെല ഗീതങ്ങൾ മുറവിളിയാകും” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് “ശവം അനവധി! എല്ലായിടത്തും അവ
നിശ്ശബ്ദമായി എറിഞ്ഞുകളയെപ്പടും. 4 ‘ഞങ്ങൾ ഏഫെയ കുറച്ച്,
േശക്കലിെന വലുതാക്കി കള്ളത്തുലാസ്സ െകാണ്ട് വഞ്ചന ്രപവർത്തിച്ച,്
എളിയവെര പണത്തിനും, ദരി്രദന്മാെര ഒരു േജാടി െചരുപ്പിനും പകരമായി
വാേങ്ങണ്ടതിനും, േഗാതമ്പിെന്റ പതിര് വില്േക്കണ്ടതിനും, 5 ധാന്യവ്യാപാരം
െചയ്യ വാൻ തക്കവിധം അമാവാസിയും േഗാതമ്പുവ്യാപാരശാല
തുറന്നുവക്കുവാൻ തക്കവിധം ശബ്ബത്തും എേപ്പാൾ കഴിഞ്ഞുേപാകും’
എന്ന് പറഞ്ഞ്, 6 ദരി്രദന്മാെര വിഴുങ്ങുവാനും േദശത്തിെല സാധുക്കെള
ഇല്ലാതാക്കുവാനും േപാകുന്നവേര, ഇത് േകൾക്കുവിൻ. 7 ഞാൻ
അവരുെട ്രപവൃത്തികളിൽ യാെതാന്നും ഒരുനാള ം മറക്കുകയില്ല” എന്ന്
യേഹാവ യാേക്കാബിെന്റ മഹിമെയെച്ചാല്ലി സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
8 “അതുനിമിത്തം ഭൂമി നടുങ്ങുകയും അതിൽ വസിക്കുന്ന ഏവനും
്രഭമിച്ച േപാകുകയും െചയ്യ കയില്ലേയാ? അത് മുഴുവനും നീലനദിേപാെല
െപാങ്ങും; ഈജിപ്റ്റിെല നദിേപാെല െപാങ്ങുകയും താഴുകയും
െചയ്യ ം. 9അന്നാളിൽ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കു സൂര്യെന അസ്തമിപ്പിക്കുകയും

* 7. 13 രാജധാനിയുമേല്ലാ ആലയം † 7. 14 െപറുക്കുന്നവനും കാക്കുന്നവനും ‡ 7. 17
ൈദവെത്ത അറിയാത്ത ഒരു േദശത്തുവച്ച് അശുദ്ധ േദശത്തുവച്ച് * 8. 1 േവനല ്ക്കാലപ്പഴം
അത്തിപ്പഴം



ആേമാസ് 8:10 1393 ആേമാസ് 9:7

പട്ടാപ്പകൽ ഭൂമിെയ ഇരുട്ടാക്കുകയും െചയ്യ ം. 10 ഞാൻ നിങ്ങള െട
ഉത്സവങ്ങെള ദുഃഖമായും നിങ്ങള െട ഗീതങ്ങെള വിലാപമായും മാറ്റ ം;
ഞാൻ ഏത് അരയിലും രട്ട ം ഏത് തലയിലും കഷണ്ടിയും വരുത്തും;
ഞാൻ അതിെന ഏകജാതെനക്കുറിച്ച ള്ള വിലാപംേപാെലയും അതിെന്റ
അവസാനെത്ത ൈകപ്പള്ള ദിവസംേപാെലയും ആക്കും” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 11 “അപ്പത്തിനായുള്ള
വിശപ്പല്ല െവള്ളത്തിനായുള്ള ദാഹവുമല്ല, യേഹാവയുെട വചനങ്ങൾ
േകൾേക്കണ്ടതിനുള്ള വിശപ്പ തെന്ന ഞാൻ േദശേത്തക്ക് അയക്കുന്ന
നാള കൾ വരുന്നു” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
12 “അന്ന് അവർ സമു്രദംമുതൽ സമു്രദംവെരയും വടക്കുമുതൽ
കിഴക്കുവെരയും ഉഴന്നുെചന്ന് യേഹാവയുെട വചനം അേന്വഷിച്ച്
അലഞ്ഞുനടക്കും; കണ്ടുകിട്ട കയില്ലതാനും. 13ആ നാളിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള
കന്യകമാരും യൗവനക്കാരും ദാഹംെകാണ്ട് േബാധംെകട്ട വീഴും. 14 ‘ദാേന,
നിെന്റൈദവത്താണ, േബർ-േശബാമാർഗ്ഗത്താണ†’എന്ന് പറഞ്ഞുംെകാണ്ട്
ശമര്യയുെട അകൃത്യെത്തെച്ചാല്ലി സത്യം െചയ്യന്നവർ വീഴും; ഇനി
എഴുേന്നൽക്കുകയുമില്ല”.

9
1 യേഹാവ യാഗപീഠത്തിനു മീെത നില്ക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു;
അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ: “ഉത്തരങ്ങൾ കുലുങ്ങുമാറ്
നീ മകുടെത്ത അടിക്കുക; അവ എല്ലാവരുെടയും തലേമൽ വീഴുവാൻ
തക്കവിധം തകർത്തുകളയുക;അവരുെട സന്തതിെയഞാൻ വാൾെകാണ്ട്
െകാല്ല ം; അവരിൽ ആരും ഓടിേപ്പാകുകയില്ല. അവരിൽ ആരും
വഴുതിേപ്പാകുകയുമില്ല. 2 അവർ പാതാളത്തിൽ തുരന്നുകടന്നാലും
അവിെടനിന്ന് എെന്റ ൈക അവെര പിടിക്കും; അവർ ആകാശത്തിേലക്ക്
കയറിേപ്പായാലും അവിെടനിന്ന് ഞാൻ അവെര ഇറക്കും. 3 അവർ
കർേമ്മലിെന്റ െകാടുമുടിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാലും ഞാൻ അവെര തിരഞ്ഞ്
അവിെടനിന്ന് പിടിച്ച െകാണ്ടുവരും; അവർ എെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന്
സമു്രദത്തിെന്റ അടിയിൽ മറഞ്ഞിരുന്നാലും ഞാൻ അവിെട സർപ്പേത്താടു
കല്പിച്ചിട്ട് അത് അവെര കടിക്കും. 4 അവർ ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽ
്രപവാസത്തിേലക്കു േപായാലും ഞാൻ അവിെട വാളിേനാടു കല്പിച്ചിട്ട് അത്
അവെരെകാല്ല ം. നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ലതിന്മയ്ക്കായിട്ട തെന്നഞാൻഅവരുെട
േമൽ ദൃഷ്ടിവക്കും”. 5ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയായകർത്താവ് േദശെത്ത
െതാടുന്നു; അത് ഉരുകിേപ്പാകുന്നു; അതിൽ പാർക്കുന്നവർ എല്ലാവരും
വിലപിക്കും; അത് മുഴുവനും നീലനദിേപാെല െപാങ്ങുകയും ഈജിപ്റ്റിെല
നദിേപാെല താഴുകയും െചയ്യ ം. 6 അവിടുന്ന് ആകാശത്തിൽ തെന്റ
മാളികമുറികെള പണിയുകയും ഭൂമിയിൽതെന്റ മണ്ഡപത്തിന്അടിസ്ഥാനം
ഇടുകയും സമു്രദത്തിെല െവള്ളെത്ത വിളിച്ച് ഭൂതലത്തിൽ പകരുകയും
െചയ്യന്നു; യേഹാവ എന്നാകുന്നു അവിടുെത്ത നാമം. 7 “യി്രസാേയൽ
മക്കേള നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൂശ്യെരേപ്പാെല അല്ലേയാ”എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് “ഞാൻ യി്രസാേയലിെന ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും െഫലിസ്ത്യെര
കഫ്േതാരിൽനിന്നും അരാമ്യെര കീരിൽനിന്നും െകാണ്ടുവന്നില്ലേയാ?”

† 8. 14 േബർ-േശബാമാർഗ്ഗത്താണവി്രഗഹരധനയാണ
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8 “യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ ദൃഷ്ടി പാപമുള്ള രാജ്യത്തിേന്മൽ
ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ അതിെന ഭൂതലത്തിൽനിന്ന് നശിപ്പിക്കും; എങ്കിലും
ഞാൻ യാേക്കാബ് ഗൃഹെത്ത മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുകയില്ല” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 9 “അരിപ്പെകാണ്ട് അരിക്കുന്നതുേപാെലഞാൻ
യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത സകലജനതകള െടയും ഇടയിൽ അരിക്കുവാൻ
കല്പിക്കും; ഒരു മണിേപാലും നിലത്തു വീഴുകയില്ല. 10 ‘അനർത്ഥംഞങ്ങെള
പിന്തുടർെന്നത്തുകയില്ല, എത്തിപ്പിടിക്കുകയുമില്ല’ എന്നു പറയുന്നവരായി
എെന്റ ജനത്തിലുള്ള സകലപാപികള ം വാൾെകാണ്ടു മരിക്കും. 11 “അവർ
ഏേദാമിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുെടയും എെന്റ നാമം വിളിക്കെപ്പടുന്ന
സകലജനതകള െടയും േദശെത്ത ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന് 12 ദാവീദിെന്റ
വീണുേപായ കൂടാരെത്ത ഞാൻ ആ നാളിൽ ഉയർത്തുകയും അതിെന്റ
പിളർപ്പ കെള അടയ്ക്കുകയും അതിെന്റ ഇടിവുകെള തീർക്കുകയും
അതിെന പുരാതനകാലത്തിൽ എന്നേപാെല പണിയുകയും െചയ്യ ം”
എന്നാകുന്നുഇത്അനുഷ്ഠിക്കുന്നയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 13 “ഉഴുന്നവൻ
െകായ്യന്നവെന്റയും മുന്തിരിപ്പഴം ചവിട്ട ന്നവൻ വിതയ്ക്കുന്നവെന്റയും
മുമ്പിെലത്തുകയും പർവ്വതങ്ങൾ പുതുവീഞ്ഞ് െപാഴിക്കുകയും എല്ലാ
കുന്നുകള ം ഉരുകിേപ്പാകുകയും െചയ്യന്ന നാള കൾ വരും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 14 “അേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന്റ ്രപവാസികെള മടക്കിവരുത്തും; ശൂന്യമായിേപ്പായിരുന്ന
പട്ടണങ്ങെള അവർ പണിത് പാർക്കുകയും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി
അവയിെല വീഞ്ഞ് കുടിക്കുകയും േതാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവയിെല
ഫലം അനുഭവിക്കുകയും െചയ്യ ം. 15ഞാൻ അവെര അവരുെട േദശത്ത്
നടും; ഞാൻ അവർക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന േദശത്തുനിന്ന് അവെര ഇനി
പറിച്ച കളയുകയുമില്ല”എന്ന് നിെന്റൈദവമായയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
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ഓബദ്യാവ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ഓബദ്യാ ്രപവാചകനാണ് എഴുത്തുകാരൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലം
സ്പഷ്ടമല്ല. തൻെറ ്രപവചനത്തിൽ ഉടനീളം െയരുശേലമിെന
പരാമർശിച്ച െകാണ്ട് ന്യായവിധിെയ കുറിച്ചാണ് ്രപവചിക്കുന്നത.്
അതുെകാണ്ട് താൻ െതക്കൻ രാജ്യമായ യഹൂദയില ് നിന്നാണ് എന്ന്
മനസ്സിലാക്കാം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 605-586.
െജറുസേലമിെല പതനത്തിനുേശഷം അധികനാളാകുന്നതിനു മുൻപ്
ബാേബൽ ്രപവാസകാലത്താണ് ്രപവാചകൻ പുസ്തകെമഴുതുന്നത് (ഓബ:
11-14).
സ്വീകര് ത്താവ്
ഏേദാമ്യഅധിനിേവശത്തിനു േശഷമുള്ളെയഹൂദജനത.
ഉേദ്ദശം
ഏേദാമിെന്റ ഈ ്രപവർത്തിെയ ൈദവേത്താടും ഇ്രസാേയലിേനാടുള്ള
പാപമായിട്ടാണ് ്രപവാചകന ് വിധിക്കുന്നത.് ഏേദാമ്യര് ഏശാവിെന്റ
സന്തതികള ം ഇ്രസാേയല്യര ് സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെന
സന്തതികള മാണ് സേഹാദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള കലഹം അവരുെട
തലമുറകെളയും ബാധിച്ച ഈ ്രപശ്നം നിമിത്തം കനാനിേലക്ക് ഉള്ള
പലായനകാലത്ത് ഇ്രസാേയലിെന തങ്ങള െട േദശത്തു ്രപേവശിപ്പിക്കുവാൻ
ഏേദാമ്യര ്തുനിഞ്ഞില്ല. ഏേദാമിെന്റ നിഗളം ൈദവത്തിൻെറ േകാപെത്ത
ക്ഷണിച്ച വരുത്തി. സീേയാൻ വിേമാചിയാവുകയും ൈദവജനം
അവിെട സ്ഥാപിക്കെപ്പടുകയും ൈദവം അവെര ഭരിക്കുകയും െചയ്യന്ന
്രപത്യാശേയാെടഈപുസ്തകംഅവസാനിക്കുന്നു.
്രപേമയം
നീതിയുള്ളവിധി
സംേക്ഷപം
1.ഏേദാമിെന്റനാശനഷ്ടങ്ങൾ — 1:1-14
2. ഇ്രസാേയലിന്അന്തിമവിജയം — 1:15-21
1ഓബദ്യാവിെന്റ ദർശനം. യേഹാവയായ കർത്താവ് ഏേദാമിെനക്കുറിച്ച്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നാം യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന് ഒരു
വർത്തമാനം േകട്ടിരിക്കുന്നു; ജനതകള െട ഇടയിൽ ഒരു ദൂതെന
അയച്ചിരിക്കുന്നു; ‘എഴുേന്നൽക്കുവിൻ; നാം അവള െട േനെര
യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടുക.’ ” 2 “ഞാൻ നിെന്ന ജനതകള െട ഇടയിൽ
െചറുതാക്കിയിരിക്കുന്നു; നീ അത്യന്തം നിന്ദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
3 പാറപ്പിളർപ്പ കളിൽ പാർക്കുന്നവനും ഉന്നതവാസമുള്ളവനും ‘ആര്
എെന്ന നിലത്ത് തള്ളിയിടും’ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നവനുേമ,
നിെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ അഹങ്കാരം നിെന്ന ചതിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 നീ
കഴുകെനേപ്പാെല ഉയർന്നാലും, നക്ഷ്രതങ്ങള െട ഇടയിൽ കൂടുവച്ചാലും,
അവിെടനിന്ന് ഞാൻ നിെന്ന ഇറക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
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5 “കള്ളന്മാർ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നാേലാ, രാ്രതിയിൽ പിടിച്ച പറിക്കാർ
വന്നാേലാ - നീ എങ്ങെന നശിച്ച േപായിരിക്കുന്നു - അവർ തങ്ങൾക്ക്
മതിയാകുേവാളം േമാഷ്ടിക്കുകയില്ലേയാ? മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുന്നവർ
നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നാൽ അവർ കാലാ െപറുക്കുവാനുള്ള പഴം
േശഷിപ്പിക്കുകയില്ലേയാ? 6ഏശാവിനുള്ളവെര െകാള്ളയടിച്ചിരിക്കുന്നതും
അവെന്റ നിേക്ഷപങ്ങെള തിരഞ്ഞ് കണ്ടിരിക്കുന്നതും എങ്ങെന? 7നിേന്നാട്
സഖ്യതയുള്ളവെരല്ലാം നിെന്ന അതിർത്തിേയാളം അയച്ച കളഞ്ഞു;
നിേന്നാട് സമാധാനമുള്ളവർ നിെന്ന ചതിച്ച് േതാല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ നിനക്ക് െകണി വയ്ക്കുന്നു; ആർക്കും
അത് മനസ്സിലാകുന്നതുമില്ല. 8 ആ നാളിൽ ഞാൻ ഏേദാമിൽനിന്ന്
ജ്ഞാനികെളയും ഏശാവിെന്റ പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് വിേവകെത്തയും
നശിപ്പിക്കും”എന്ന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 9ഏശാവിെന്റപർവ്വതത്തിൽ
ഉള്ള യാെതാരുവനും െവേട്ടറ്റ് േഛദിക്കെപ്പടുവാൻ തക്കവിധം േതമാേന,
നിെന്റ വീരന്മാർ പരി്രഭമിച്ച േപാകും. 10 “നിെന്റ സേഹാദരനായ
യാേക്കാബിേനാട് നീ െചയ്ത അ്രകമം നിമിത്തം ലജ്ജ നിെന്ന മൂടും;
നീ സദാകാലേത്തക്കും േഛദിക്കെപ്പടും. 11 നീ അകന്നുനിന്ന നാളിൽ,
പരേദശികൾ അവെന്റ സമ്പത്ത് അപഹരിച്ച െകാണ്ടുേപാകുകയും
അന്യേദശക്കാർ അവെന്റ േഗാപുരങ്ങളിൽ കടന്ന് െയരൂശേലമിനു
ചീട്ടിടുകയും െചയ്തനാളിൽ തെന്ന, നീയും അവരിൽ ഒരുവെനേപ്പാെല
ആയിരുന്നു. 12 നിെന്റ സേഹാദരെന്റ ദിവസം, അവെന്റ അനർത്ഥദിവസം
തെന്ന, നീ കണ്ടു രസിക്കരുതായിരുന്നു; നീ െയഹൂദ്യെരക്കുറിച്ച്
അവരുെട വിനാശദിവസത്തിൽ സേന്താഷിക്കരുതായിരുന്നു; അവരുെട
കഷ്ടദിവസത്തിൽ നീ വമ്പു പറയരുതായിരുന്നു. 13 എെന്റ ജനത്തിെന്റ
അനർത്ഥദിവസത്തിൽനീഅവരുെട വാതിലിനകത്ത് കടക്കരുതായിരുന്നു;
അവരുെട അനർത്ഥദിവസത്തിൽ നീ അവരുെട അനർത്ഥം കണ്ടു
രസിക്കരുതായിരുന്നു; അവരുെട അനർത്ഥദിവസത്തിൽ അവരുെട
സമ്പത്തിേന്മൽ നീ ൈക െവക്കരുതായിരുന്നു. 14 അവരിൽ
രക്ഷെപട്ട േപായവെര േഛദിച്ച കളയുവാൻ നീ വഴിത്തലക്കൽ
നിൽക്കരുതായിരുന്നു; കഷ്ടദിവസത്തിൽ അവന് േശഷിച്ചവെര നീ
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കരുതായിരുന്നു. 15 സകലജനതകൾക്കും യേഹാവയുെട
നാൾഅടുത്തിരിക്കുന്നു; നീ െചയ്തിരിക്കുന്നതുേപാെല നിേന്നാടും െചയ്യ ം;
നിെന്റ ്രപവൃത്തി നിെന്റ തലേമൽ തെന്ന മടങ്ങിവരും. 16 നിങ്ങൾ എെന്റ
വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽവച്ച് കുടിച്ചതുേപാെല സകലജനതകള ം ഇടവിടാെത
കുടിക്കും; അവർ േമാന്തിക്കുടിക്കുകയും ജനിക്കാത്തവെരേപ്പാെല
ആകുകയും െചയ്യ ം. 17 എന്നാൽ സീേയാൻ പർവ്വതത്തിൽ ഒരു
രക്ഷിതഗണം ഉണ്ടാകും; അത് വിശുദ്ധമായിരിക്കും; യാേക്കാബ്
ഗൃഹം തങ്ങള െട അവകാശങ്ങെള ൈകവശമാക്കും. 18 അന്ന്
യാേക്കാബ് ഗൃഹം തീയും േയാേസഫ് ഗൃഹം ജ്വാലയും ഏശാവുഗൃഹം
വയ്േക്കാലും ആയിരിക്കും; അവർ അവെര കത്തിച്ച് ദഹിപ്പിച്ച കളയും;
ഏശാവുഗൃഹത്തിന് േശഷിപ്പ ണ്ടാകുകയില്ല;” യേഹാവയല്ലേയാ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത.് 19 െതെക്ക േദശക്കാർ ഏശാവിെന്റ
പർവ്വതവും താഴ്വരയിലുള്ളവർ െഫലിസ്ത്യേദശവും ൈകവശമാക്കും;
അവർ എ്രഫയീമിെന്റയും ശമര്യയുെടയും ്രപേദശങ്ങൾ ൈകവശമാക്കും;
െബന്യാമീൻ ഗിെലയാദിെന ൈകവശമാക്കും. 20 ഇവിെടനിന്ന്
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്രപവാസികളായിേപ്പായ യി്രസാേയൽ മക്കൾ സാെരഫാത്ത ്വെര
കനാന്യർക്കുള്ളതും, െസഫാരദിലുള്ള െയരൂശേലമ്യ്രപവാസികൾ
െതെക്കേദശെത്ത പട്ടണങ്ങള ം ൈകവശമാക്കും. 21 ഏശാവിെന്റ
പർവ്വതെത്തന്യായംവിധിേക്കണ്ടതിന് രക്ഷകന്മാർസീേയാൻപർവ്വതത്തിൽ
കയറിെച്ചല്ല ം; രാജത്വം യേഹാവയ്ക്ക്ആകും.
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േയാനാ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
േയാനാ ്രപവാചകനാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത.്
നെ്രസത്തിനടുത്തുള്ള െഗത്ത് േഹഫര് എന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് േയാന
വരുന്നത.് േയാനാ വടക്കൻ രാജ്യമായ ഇ്രസാേയലിലാണ് വളര് ന്നത്.
ൈദവത്തിൻെറ ക്ഷമയും ദയാവായ്പും തെന്ന അനുസരിക്കുന്നവർക്ക്
മെറ്റാരുഅവസരംകൂടി െകാടുക്കുവാനുള്ളൈദവത്തിൻെറ മനസ്സ ംആണ്
േയാനയുെട പുസ്തകത്തിെല ്രപധാനസേന്ദശങ്ങൾ.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 793-450.
ഈ കഥ യി്രസാേയലിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച് മധ്യധരണിയാഴിയുെട േയാപ്പ
തുറമുഖേത്തക്ക് നീങ്ങുന്നു അവിെടനിന്ന് അശ്ശ രിെന്റ തലസ്ഥാനമായ
ൈട്രഗീസിന ്െറതീരത്ത് നിനേവയില ്അവസാനിക്കുന്നു.
സ്വീകര് ത്താവ്
യി്രസാേയൽ ജനവും ഭാവിയിെല ൈബബിൾ വായനക്കാരുമാണ്
േയാനയുെട പുസ്തകത്തിന ്െറ േ്രശാതാക്കൾ.
ഉേദ്ദശം.
ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ്രപധാന ്രപേമയങ്ങൾ ്രപതികാരം,
അനുസരണേക്കട.് തിമിംഗലത്തിെന്റ ഉദരത്തിൽഅകെപ്പട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന
േയാനയുെട അനുതാപം വ്യത്യസ്തമായ വിടുതലിെന്റ അനുഭവം
അേദ്ദഹത്തിന് നല്കുന്നു. ്രപവാചകന ്െറ മറുതലിപ്പ് വ്യക്തിപരമായും
നിനെവയുെടയും ഉണര ്വ്വിേലക്ക് കാരണമായി. ൈദവത്തിൻെറ സേന്ദശം
മുഴുേലാകത്തിനും ഉള്ളതാണ് ഒരു ്രപേത്യക സമൂഹത്തിനു േവണ്ടി
മാ്രതമുള്ളതല്ല.സത്യസന്ധമായഅനുതാപമാണ്ൈദവംആവശ്യെപ്പടുന്നത്
ൈദവം അംഗീകരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന ്െറ സത്യസന്ധതയാണ് അല്ലാെത
മറ്റള്ളവെര േബാധ്യെപ്പടുത്താനുള്ളനല്ല ്രപവർത്തികൾഅല്ല.
്രപേമയം
ൈദവകൃപഎല്ലാവർക്കും
സംേക്ഷപം
1. േയാനയുെടഅനുസരണേക്കട് — 1:1-14
3. തിമിംഗലം േയാനെയവിഴുങ്ങുന്നു — 1:15, 16
3. േയാനയുെട മാനസാന്തരം — 1:17-2:10
4. നിനെവയിെല േയാനയുെട ്രപസംഗം — 3:1-10
5.ൈദവത്തിൻെറഅനുകമ്പയും േയാനയുെട േകാപവും — 4:1-11
1 അമിത്ഥായുെട മകനായ േയാനായ്ക്ക് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
ഉണ്ടായത് ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: 2 നീ മഹാനഗരമായ നീെനേവയിൽ
െചന്ന് അതിന് വിേരാധമായി ്രപസംഗിക്കുക. അവരുെട ദുഷ്ടത എെന്റ
സന്നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 3 എന്നാൽ േയാനാ യേഹാവയുെട
വാക്കനുസരിച്ച് നിനവയിേലക്കു േപാകാെത േയാപ്പ തുറമുഖേത്തക്കു
െചന്ന,് തർശീശിേലക്കു േപാകുന്ന ഒരു കപ്പൽ കണ്ട് യാ്രതകൂലി െകാടുത്ത്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്നും തർശീശിേലക്കു െപായ്ക്കളയുവാൻ
അതിൽകയറി. 4യേഹാവസമു്രദത്തിൽ ഒരു െകാടുങ്കാറ്റ് അടിപ്പിച്ച ;കടൽ
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േക്ഷാഭിച്ച . കപ്പൽ തകർന്നുേപാകുന്നഅവസ്ഥയായി. 5കപ്പലിൽ ഉള്ളവർ
ഭയെപ്പട്ട് ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ േദവേനാട് നിലവിളിച്ച ; കപ്പലിന് ഭാരം
കുറേക്കണ്ടതിന് അവർ അതിെല ചരക്ക് കടലിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
േയാനേയാ കപ്പലിെന്റഅടിത്തട്ടിൽകിടന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു.
6 കപ്പിത്താൻ അവെന്റ അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട:് “നീ ഈ സമയത്തു
ഉറങ്ങുന്നത് എന്ത?് എഴുേന്നറ്റ് നിെന്റ േദവെന വിളിച്ചേപക്ഷിക്ക. നാം
നശിച്ച േപാകാെതപേക്ഷേദവന് നെമ്മകടാക്ഷിക്കും”. 7അനന്തരംഅവർ:
വരുവിൻ; ആരുെടനിമിത്തം ഈ അനർത്ഥം നമ്മുെടേമൽ വന്നിരിക്കുന്നു
എന്നറിേയണ്ടതിന് നാം നറുക്കിടുക എന്ന് തമ്മിൽതമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന അവർ നറുക്കിട്ട ; േയാനായ്ക്ക് നറുക്കു വീണു. 8 അവർ
അവേനാട് “ആരുെടനിമിത്തംഈഅനർത്ഥം നമ്മുെടേമൽ വന്നു എന്ന് നീ
പറഞ്ഞുതേരണം; നിെന്റ െതാഴിൽഎന്ത?് നീ എവിെടനിന്ന് വരുന്നു? നിെന്റ
നാട് ഏത?് നീ ഏതു ജാതിക്കാരൻ?” എന്ന് േചാദിച്ച . 9അവൻഅവേരാട്
“ഞാൻ ഒരു എ്രബായൻ, കടലും കരയും ഉണ്ടാക്കിയ സ്വർഗ്ഗീയൈദവമായ
യേഹാവെയ ഞാൻ ഭജിച്ച വരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. ൈദവകൽപ്പന
ധിക്കരിച്ച് തിരുസന്നിധിയിൽനിന്ന് താൻ ഓടിേപ്പാകയാെണന്ന് േയാന
അവേരാട് പറഞ്ഞിരുന്നു. 10അേപ്പാൾആ പുരുഷന്മാർ അത്യന്തം ഭയെപ്പട്ട്
അവേനാട:് “നീ എന്തിന് അങ്ങെന െചയ്തു?” എന്ന് േചാദിച്ച . 11എന്നാൽ
കടൽ േമല്ക്കുേമൽ അധികം േക്ഷാഭിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ അവേനാട:്
“കടൽ ശാന്തമാവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ എന്ത് െചേയ്യണ്ടു?” എന്ന്
േചാദിച്ച . 12അവൻഅവേരാട്: “എെന്നഎടുത്ത് കടലിൽഇടുക;അേപ്പാൾ
കടൽഅടങ്ങും;എെന്റനിമിത്തംഈകടൽേക്ഷാഭം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുഎന്ന്
ഞാൻ അറിയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 13 േയാനാ ഇങ്ങെന പറെഞ്ഞങ്കിലും
കപ്പൽ കരയ്ക്ക് അടുേക്കണ്ടതിന് അവർആഞ്ഞ് തണ്ടുവലിച്ച ; എങ്കിലും
കടൽ വല്ലാെത േക്ഷാഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് അത് സാധിച്ചില്ല.
14അവർ യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ച : “അേയ്യാ യേഹാേവ,ഈമനുഷ്യെന്റ
ജീവൻനിമിത്തം ഞങ്ങൾ നശിച്ച േപാകരുേത; എങ്കിലും നിർേദ്ദാഷരക്തം
െചാരിയിച്ച കുറ്റം ഞങ്ങള െടേമൽ വരുത്തരുേത; യേഹാേവ, നിനക്ക്
ഇഷ്ടമായത് നീ െചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”എന്നു പറഞ്ഞു. 15പിെന്നഅവർ
േയാനെയഎടുത്ത് കടലിൽഇട്ട കളകയും കടലിെന്റ േകാപംഅടങ്ങുകയും
െചയ്തു. 16അേപ്പാൾഅവർയേഹാവെയഅത്യന്തം ഭയെപ്പട്ട് യേഹാവക്കു
യാഗംകഴിച്ച ; േനർച്ചകൾേനർന്നു. 17േയാനെയവിഴുേങ്ങണ്ടതിന്നുയേഹാവ
ഒരുവലിയമത്സ്യെത്തനിേയാഗിച്ചിരുന്നു. േയാനാമൂന്നു രാവും മൂന്നുപകലും
ആമത്സ്യത്തിെന്റവയറ്റിൽകിടന്നു.

2
1 േയാനാ മത്സ്യത്തിെന്റ വയറ്റിൽ കിടന്നുെകാണ്ട് തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച : 2 “ഞാൻ എെന്റ കഷ്ടത നിമിത്തം
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ; അവൻ എനിക്ക് ഉത്തരം അരുളി; ഞാൻ
പാതാളത്തിെന്റ ഉദരത്തിൽനിന്ന് കരഞ്ഞേപക്ഷിച്ച ; നീ എെന്റ നിലവിളി
േകട്ട . 3നീ എെന്ന സമു്രദത്തിെന്റആഴത്തിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു; ്രപവാഹങ്ങൾ
എെന്നചുറ്റി; നിെന്റഓളങ്ങള ം തിരകള െമല്ലാം എെന്റ മീെത കടന്നുേപായി.
4 നിെന്റ ദൃഷ്ടി എന്നിൽ നിന്നു നീക്കിയിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ നിെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിങ്കേലക്കു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കും എന്നുഞാൻ പറഞ്ഞു.
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5 െവള്ളംഎെന്റ ്രപാണേനാളം എത്തി,ആഴിഎെന്നചുറ്റി,കടൽപുല്ല് എെന്റ
തലപ്പാവായിരുന്നു. 6ഞാൻ പർവ്വതങ്ങള െട അടിവാരങ്ങേളാളം ഇറങ്ങി,
ഭൂമി തെന്റഓടാമ്പലുകളാൽഎെന്നസദാകാലേത്തക്കുംഅെടച്ച .എങ്കിലും
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ എെന്റ ്രപാണെന പാതാളത്തിൽനിന്ന്
കയറ്റിയിരിക്കുന്നു. 7 എെന്റ ്രപാണൻ ക്ഷീണിച്ച േപായേപ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവെയ ഓർത്തു. എെന്റ ്രപാർത്ഥന വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിെന്റ
അടുക്കൽ എത്തി. 8 മിഥ്യാമൂർത്തികെള ഭജിക്കുന്നവർ തങ്ങേളാട്
ദയാലുവായവെന ഉേപക്ഷിക്കുന്നു. 9 ഞാേനാ സ്േതാ്രതനാദേത്താെട
നിനക്ക് യാഗം അർപ്പിക്കും; േനർന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ നിറേവറ്റ ം. രക്ഷ
യേഹാവയിൽ നിന്നുതെന്ന വരുന്നു”. 10അേപ്പാൾ യേഹാവ മത്സ്യേത്താടു
കല്പിച്ച .അത് േയാനെയകരയ്ക്ക്ഛർദ്ദിച്ച .

3
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് രണ്ടാം ്രപാവശ്യം േയാനായ്ക്ക് ഉണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “നീ പുറെപ്പട്ട് മഹാനഗരമായ നീെനേവയിൽ െചന്ന്
ഞാൻ നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്യന്ന സേന്ദശം അതിേനാട് ്രപസംഗിക്കുക”.
3അങ്ങെന േയാനാ പുറെപ്പട്ട,് യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം നീെനേവയിൽ
െചന്നു. ഒരറ്റത്തുനിന്ന് മേറ്റഅറ്റം വെര എത്താൻ മൂന്നുദിവസം നടേക്കണ്ട
മഹാനഗരമായിരുന്നു നീെനേവ. 4 േയാനാ നഗരത്തിൽ കടന്ന് ആദ്യ
ദിവസം ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞു. “നാല്പതു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ
നീെനേവക്ക് ഉന്മൂലനാശം സംഭവിക്കും. 5 എന്നാൽ നീെനേവക്കാർ
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ഒരു ഉപവാസം ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തി. വലിയവരും
െചറിയവരും ഒരുേപാെല അനുതാപേത്താെട രട്ട ടുത്തു. 6ഈ വാർത്ത
നീെനേവരാജാവ് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന്
എഴുേന്നറ്റ് രാജവസ്്രതം മാറ്റി രട്ട ടുത്ത് ചാരത്തിൽ ഇരുന്നു. 7 അവൻ
നീെനേവയിൽ എങ്ങും വിളംബരം െചയ്തത് “നീെനേവ രാജാവും
്രപഭുക്കന്മാരും ആജ്ഞാപിക്കുന്നു: ‘മനുഷ്യേനാ മൃഗേമാ കന്നുകാലിേയാ
ആേടാ ഒന്നും ഒരു വസ്തുവും ആസ്വദിക്കരുത;് േമയുകയും െവള്ളം
കുടിക്കുകയും അരുത.് 8 മനുഷ്യനും മൃഗവും രട്ട പുെതച്ച് ഉച്ചത്തിൽ
ൈദവേത്താട് നിലവിളിേക്കണം; ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗവും
ൈകക്കലുള്ള സാഹസവും വിട്ട് മനംതിരികയും േവണം. 9 ഒരുപേക്ഷ
ൈദവം മനസ്സലിഞ്ഞ് നാം നശിച്ച േപാകാെത അവെന്റ ഉ്രഗേകാപം
വിട്ട മാറുമായിരിക്കും;ആർക്കറിയാം?” 10അവർദുർമ്മാർഗ്ഗംവിട്ട തിരിഞ്ഞു
എന്ന് ൈദവം അവരുെട ്രപവൃത്തികളാൽ കണ്ടേപ്പാൾഅവർക്ക് വരുത്തും
എന്നുഅരുളിെച്ചയ്തിരുന്നഅനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച മനസ്സ മാറ്റി. അങ്ങെന
സംഭവിച്ചതുമില്ല.

4
1 േയാനായ്ക്ക് ഇത് തികച്ച ംഅനിഷ്ടമായി. അവൻ േകാപിച്ച . 2അവൻ
യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച : “അേയ്യാ, യേഹാേവ, ഞാൻ സ്വേദശത്ത്
ആയിരുന്നേപ്പാൾ ഇതു തേന്ന സംഭവിക്കുെമന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ?
അതുെകാണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം തർശീശിേലക്ക് ഓടിേപ്പായത;് നീ
കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയുമുള്ള ൈദവമാകയാൽ
അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച മനസ്സ മാറ്റ ം എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു.
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3 ആകയാൽ യേഹാേവ, എെന്റ ജീവെന എടുത്തുെകാേള്ളണേമ;
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ലത”് എന്നു പറഞ്ഞു.
4 “നീ േകാപിക്കുന്നതു ന്യായേമാ” എന്ന് യേഹാവ േചാദിച്ച . 5അനന്തരം
േയാനാ നഗരത്തിെന്റ പുറത്ത് കിഴക്കുഭാഗത്തായി ഇരുന്നു; അവിെട ഒരു
കുടിലുണ്ടാക്കി നഗരത്തിന് എന്ത് ഭവിക്കും എന്നു കാണുവാൻ അതിെന്റ
തണലിൽ കാത്തിരുന്നു. 6 േയാനയുെട സങ്കടത്തിൽ ആശ്വാസമായി
അവെന്റ തലക്കു മുകളിൽ തണൽ ആയിരിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവയായ
ൈദവം ഒരു ആവണക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ കല്പിച്ച . അത് അവന് മീെത
വളർന്നുെപാങ്ങി; േയാനാ ആവണക്കു നിമിത്തം അത്യന്തം സേന്താഷിച്ച .
7പിെറ്റന്നാൾപുലർന്നേപ്പാൾൈദവകൽപ്പനയാൽഒരു പുഴുആആവണക്ക്
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു, അത് വാടിേപ്പായി. 8 സൂര്യൻ ഉദിച്ചേപ്പാൾ ൈദവം
അത്യഷ്ണമുള്ള ഒരു കിഴക്കൻകാറ്റ് വരുത്തി; െവയിൽ േയാനയുെട
തലയിൽ െകാള്ള കയാൽ അവൻ ക്ഷീണിച്ച് മരിച്ചാൽ െകാള്ളാം എന്ന്
ഇച്ഛിച്ച : “ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ലത”്
എന്ന് പറഞ്ഞു. 9 ൈദവം േയാനേയാട:് “നീ ആവണക്കു നിമിത്തം
േകാപിക്കുന്നത് ന്യായേമാ” എന്നു േചാദിച്ചതിന് അവൻ: “ഞാൻ
മരണപര്യന്തം േകാപിക്കുന്നത് ന്യായം തേന്ന” എന്ന് പറഞ്ഞു. 10അതിന്
യേഹാവ: “നീ അദ്ധ്വാനിക്കേയാ വളർത്തുകെയാ െചയ്യാെത ഒരു
രാ്രതിയിൽ ഉണ്ടായി വരികയും പിേറ്റ രാ്രതിയിൽ നശിച്ച േപാകയും െചയ്ത
ആവണക്കിെനക്കുറിച്ച് നിനക്ക് അനുകമ്പ േതാന്നുന്നുവേല്ലാ. 11എന്നാൽ
വലങ്കയ്യ ം ഇടങ്കയ്യ ം തമ്മിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുലക്ഷത്തി
ഇരുപതിനായിരത്തിൽ അധികം മനുഷ്യരും അേനകം മൃഗങ്ങള മുള്ള
മഹാനഗരമായ നീെനേവേയാട് എനിക്ക് സഹതാപം േതാന്നരുേതാ” എന്നു
േചാദിച്ച .
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മീഖാ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
മീഖാ ്രപവാചകനാണ ്എഴുത്തുകാരന.് ്രഗാമീണനായ ഈ ്രപവാചകൻ,
അധാർമികതയും വി്രഗഹാരാധനയും െകാടികുത്തിവാഴുന്നസമൂഹത്തിെന്റ
േമല് വരുന്ന ൈദവേകാപത്തിെന്റ ന്യായവിധിെയക്കുറിച്ച ള്ള
്രപവചനവുമായി നഗരത്തിേലക്ക് അയക്കെപ്പടുന്നു. കർഷകരുെട
ഇടയിൽനിന്നും വന്നതായ ്രപവാചകൻ രാജ്യത്തിന ്െറ അപരിഷ്കൃതമായ
ഇടങ്ങളിലുള്ള ജീവിത രീതിെയ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവുള്ള താന ്
സമൂഹത്തിൽതിരസ്കൃതരായവരുെട ്രപശ്നങ്ങെളപ്പറ്റി ്രശദ്ധാലുവയിരുന്നു.
േയശു്രകിസ്തുവിെന ജനനെത്തക്കുറിച്ച് വളെര ്രപാധാന്യേത്താെടയുള്ള
പരാമര ്ശങ്ങളില് അവൻെറ ജനനം േബതലേഹമിൽ ആയിരിക്കുെമന്ന്
ഏതാണ്ട് 700വർഷം മുമ്പ് മീഖ ്രപവചിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശംകി. മു. 730-650.
വടക്കൻ ഇ്രസാേയലിെന്റ പതനത്തിന് മുൻപാണ് മീഖാ
ഈ ്രപവചനത്തിെന്റ പലഭാഗങ്ങള ം എഴുതിയിട്ട ള്ളത.് മറ്റ
ഭാഗങ്ങൾ ബാബിേലാണിയൻ ്രപവാസ കാലേത്താ അെല്ലങ്കിൽ
്രപവാസത്തിനുേശഷേമാഎഴുതെപ്പട്ടതായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു.

സ്വീകര് ത്താവ്
യി്രസാേയലിെനയും െയഹൂദെയയും പരാമർശിച്ച െകാണ്ടാണ് മീഖയുെട
്രപവചനങ്ങൾ.
ഉേദ്ദശം
രണ്ടു ്രപാധാന ്രപവചനങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഒന്ന്
ഇ്രസാേയലിെന്റയും യഹൂദയുെടയും ന്യായവിധി മെറ്റാന്ന് സഹ്രസാബ്ദ
വാഴ്ചയിൽ ൈദവജനെത്ത പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതും. ൈദവം തെന്റ
്രപവർത്തിെയ ജനത്തിന് േബാധ്യെപ്പടുത്തി െകാടുക്കുന്നു. അവർഅവെന
മറന്നുെവങ്കിലുംൈദവംൈകവിടുന്നില്ല.
്രപേമയം
ദിവ്യ ന്യായവിധി.
സംേക്ഷപം
1. ന്യായവിധിക്കായിൈദവംവരുന്നു — 1:1-2:13
2നാശത്തിെന്റസേന്ദശം — 3:1-5:15
3. ശിക്ഷയുെടസേന്ദശം — 6:1-7:10
4. ഉപസംഹാരം — 7:11-20
1 േയാഥാം,ആഹാസ്, െയഹിസ്കീയാവ് എന്നീ െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട
കാലത്ത് േമാരസ്ത്യനായ മീഖക്കു ഉണ്ടായതും അവൻ ശമര്യെയയും
െയരൂശേലമിെനയും കുറിച്ച് ദർശിച്ചതുമായ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
2 സകലജാതികള മായുള്ളവേര, േകൾക്കുവിൻ; ഭൂമിയും അതിലുള്ള
സകല നിവാസികള മായുള്ളവേര, െചവിെക്കാള്ള വിൻ; യേഹാവയായ
കർത്താവ,് തെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്ന് കർത്താവ് തെന്ന,
നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട. 3 യേഹാവ
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തെന്റ സ്ഥലത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ഇറങ്ങി ഭൂമിയുെട ഉന്നതികളിേന്മൽ
നടെകാള്ളന്നു. 4 തീയുെട മുമ്പിൽ െമഴുകുേപാെലയും മലഞ്ചരുവിൽ
ചാടുന്ന െവള്ളംേപാെലയും പർവ്വതങ്ങൾ അവെന്റ കീഴിൽ ഉരുകുകയും
താഴ്വരകൾ പിളർന്നുേപാകുകയും െചയ്യന്നു. 5 ഇെതാെക്കയും
യാേക്കാബിെന്റ അതി്രകമംനിമിത്തവും യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ
പാപങ്ങൾനിമിത്തവുമാകുന്നു. യാേക്കാബിെന്റ അതി്രകമം എന്ത?്
ശമര്യയല്ലേയാ? െയഹൂദയുെട പൂജാഗിരികൾ ഏവ? 6 െയരൂശേലം
അല്ലേയാ? അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ശമര്യെയ വയലിെല കല്ക്കുന്നു
േപാെലയും, മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെല നടുതലേപാെലയും ആക്കും; ഞാൻ
അതിെന്റകല്ല്താഴ്വരയിേലക്ക്തള്ളിയിടുകയുംഅതിെന്റഅടിസ്ഥാനങ്ങെള
തുറക്കുമാറാക്കുകയും െചയ്യ ം. 7 അതിെല സകലവി്രഗഹങ്ങള ം
തകർന്നുേപാകും; അതിെന്റ സകലേവശ്യാസമ്മാനങ്ങള ം തീ
പിടിച്ച െവന്തുേപാകും; അതിെല സകലബിംബങ്ങെളയും ഞാൻ
ശൂന്യമാക്കും; േവശ്യാസമ്മാനംെകാണ്ടല്ലേയാ അവൾ അത് സ്വരൂപിച്ചത;്
അവ വീണ്ടും േവശ്യാസമ്മാനമായിത്തീരും. 8 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
വിലപിച്ച മുറയിടും; ഞാൻ െചരുപ്പില്ലാത്തവനും നഗ്നനുമായി നടക്കും;
ഞാൻ കുറുനരികെളേപ്പാെല വിലപിച്ച,് ഒട്ടകപ്പക്ഷികെളേപ്പാെല കരയും.
9 അവള െട മുറിവ് സുഖെപ്പടാത്തതല്ലേയാ; അത് െയഹൂദേയാളം വന്ന്,
എെന്റ ജനത്തിെന്റ േഗാപുരമായ െയരൂശേലമിേനാളം എത്തിയിരിക്കുന്നു.
10അത് ഗത്തിൽ ്രപസ്താവിക്കരുത;് ഒട്ട ം കരയരുത;് േബത്ത്-അ്രഫയിൽ
(െപാടിവീട്) ഞാൻ െപാടിയിൽ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നു. 11 ശാഫീർ (അലങ്കാര)
നഗരനിവാസികേള, ലജ്ജയും നഗ്നതയും പൂണ്ട് കടന്നുേപാകുവിൻ;
സയനാൻ (പുറപ്പാട)് നിവാസികൾ പുറെപ്പടുവാൻ തുനിയുന്നില്ല; േബത്ത-്
ഏെസലിെന്റ വിലാപം നിങ്ങൾക്ക് അവിെട താമസിക്കുവാൻ മുടക്കമാകും.
12 യേഹാവയുെട പക്കൽനിന്ന് െയരൂശേലംേഗാപുരത്തിങ്കൽ തിന്മ
ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ മാേരാത്ത് (കയ്പ)് നിവാസികൾ നന്മയ്ക്കായി
കാത്ത് വിങ്ങിെപ്പാട്ട ന്നു. 13 ലാക്കീശ് (ത്വരിത) നഗരനിവാസികേള,
കുതിരകെള രഥത്തിനു െകട്ട വിൻ; അവർ സീേയാൻപു്രതിക്ക്
പാപകാരണമായ്ത്തീർന്നു; യി്രസാേയലിെന്റ അതി്രകമങ്ങൾ നിന്നിൽ
കണ്ടിരിക്കുന്നു. 14 അതുെകാണ്ട് നീ േമാേരെശത്ത്-ഗത്തിന്
ഉേപക്ഷണസമ്മാനം െകാടുേക്കണ്ടിവരും; േബത്ത-്അക്സീബിെല
(വ്യാജഗൃഹം) വീടുകൾ യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാെര നിരാശരാക്കും.
15 മാേരശാ (ൈകവശം) നിവാസികേള,ൈകവശമാക്കുന്ന ഒരുവെന ഞാൻ
നിങ്ങള െടേനെര വരുത്തും; യി്രസാേയലിെന്റ നായകന്മാര ്*അദുല്ലാം വെര
േപാേകണ്ടിവരും. 16 നിെന്റ ഓമനക്കുഞ്ഞുങ്ങൾനിമിത്തം നിെന്നത്തെന്ന
ക്ഷൗരം െചയ്ത് െമാട്ടയാക്കുക; കഴുകെനേപ്പാെല നിെന്റ കഷണ്ടിെയ
വിസ്താരമാക്കുക;അവർനിെന്നവിട്ട് ്രപവാസത്തിേലക്ക് േപായേല്ലാ.

2
1 കിടക്കയിൽ നീതിേകട് നിരൂപിച്ച് തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം! അവർക്ക് ്രപാപ്തിയുള്ളതുെകാണ്ട് പുലരുേമ്പാൾ തെന്ന അവർ
അത് നടത്തുന്നു. 2 അവർ നിലങ്ങൾ േമാഹിച്ച് അതി്രകമത്താൽ
അവ ൈകവശെപ്പടുത്തുന്നു; അവർ വീടുകൾ േമാഹിച്ച് അവെയ

* 1. 15 നായകന്മാര ്മഹത്തുക്കൾ
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പിടിെച്ചടുക്കുന്നു;അങ്ങെനഅവർ പുരുഷെനയുംഅവെന്റ ഭവനെത്തയും,
മനുഷ്യെനയുംഅവെന്റഅവകാശെത്തയുംപീഡിപ്പിക്കുന്നു. 3അതുെകാണ്ട്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ഈ ജനത്തിെന്റ
േനെര അനർത്ഥം നിരൂപിക്കുന്നു; അതിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
കഴുത്തുകെള വിടുവിക്കുകയില്ല, നിഗളേത്താെട നടക്കുകയുമില്ല; ഇത്
ദുഷ്ക്കാലമല്ലേയാ”. 4ആ നാളിൽ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഒരു പരിഹാസവാക്യം
െചാല്ല കയും ഒരു വിലാപം വിലപിക്കുകയും െചയ്തു: “നാം നശിച്ച,്
നമുക്ക് പൂർണ്ണ സംഹാരം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു; അവിടുന്ന് എെന്റ ജനത്തിെന്റ
ഓഹരി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു; അവിടുന്ന് അത് എെന്റ പക്കൽനിന്ന് എങ്ങെന
നീക്കിക്കളയുന്നു! വിശ്വാസത്യാഗികൾക്ക് അവൻ നമ്മുെട വയലുകെള
വിഭാഗിച്ച െകാടുക്കുന്നു” എന്ന് പറയും; 5 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട
സഭയിൽ ഓഹരിേമൽ അളവുനൂൽ പിടിക്കുവാൻ നിനക്ക് ആരും
ഉണ്ടാകുകയില്ല. 6 “്രപവചിക്കരുത”്എന്ന്അവർ്രപവാചകന്മാേരാട്പറയുന്നു;
ഇവെയക്കുറിച്ച് അവർ ്രപവചിേക്കണ്ടതല്ല; അവരുെട ആേക്ഷപങ്ങൾ
ഒരിക്കലും തീരുകയില്ല. 7 “യാേക്കാബ് ഗൃഹേമ, ഇെതെന്താരു
വാക്കാകുന്നു? യേഹാവ മുൻേകാപിേയാ? അങ്ങെനേയാ അവിടുെത്ത
്രപവൃത്തികൾ? േനരായി നടക്കുന്നവന്എെന്റവചനങ്ങൾഗുണകരമല്ലേയാ?
8 ഒടുവിൽ ഇതാ, എെന്റ ജനം ശ്രതുവായി എഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു;
യുദ്ധവിമുഖന്മാരായി നിർഭയന്മാരായി കടന്നു േപാകുന്നവരുെട
വസ്്രതത്തിേന്മൽനിന്ന് നിങ്ങൾ പുതപ്പ് വലിെച്ചടുക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ
എെന്റ ജനത്തിെന്റ സ്്രതീകെള അവരുെട സുഖകരമായ വീടുകളിൽനിന്ന്
ഇറക്കിക്കളയുന്നു; അവരുെട ൈപതങ്ങേളാട് നിങ്ങൾ എെന്റ മഹത്വം
സദാകാലേത്തക്കും അപഹരിച്ച കളയുന്നു”. 10 “പുറെപ്പട്ട േപാകുവിൻ;
നാശത്തിന,് കഠിനനാശത്തിനു കാരണമായിരിക്കുന്ന മാലിന്യംനിമിത്തം
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വി്രശാമസ്ഥലമല്ല”. 11 വ്യാജാത്മാവിൽ നടക്കുന്ന
ഒരുവൻ: “ഞാൻ വീഞ്ഞിെനക്കുറിച്ച ം മദ്യപാനെത്തക്കുറിച്ച ം നിേന്നാട്
്രപവചിക്കും” എന്നിങ്ങെന വ്യാജം പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഈ ജനത്തിന് ഒരു
്രപസംഗിയായിരിക്കും.

12 “യാേക്കാേബ, ഞാൻ നിനക്കുള്ളവെര എല്ലാം േചർത്തുെകാള്ള ം;
യി്രസാേയലിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവെര ഞാൻ േശഖരിക്കും; െതാഴുത്തിെല
ആടുകെളേപ്പാെല, േമച്ചൽപ്പ റെത്ത ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെല ഞാൻ
അവെര ഒരുമിച്ച കൂട്ട ം; ആൾെപരുപ്പം േഹതുവായി അവിെട വലിയ
മുഴക്കം ഉണ്ടാകും. 13 തകർക്കുന്നവൻ അവർക്ക് മുമ്പായി പുറെപ്പടുന്നു;
അവർതകർത്ത് േഗാപുരത്തിൽകൂടി കടക്കുകയും പുറെപ്പടുകയും െചയ്യ ം;
അവരുെട രാജാവ് അവർക്ക് മുമ്പായും യേഹാവഅവരുെട നായകനായും
നടക്കും”.

3
1എന്നാൽഞാൻ പറഞ്ഞത:് “യാേക്കാബിെന്റ തലവന്മാരും യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിെന്റ അധിപന്മാരുമായുള്ളവേര, േകൾക്കുവിൻ! ന്യായം
അറിയുന്നത് നിങ്ങള െടകടമയല്ലേയാ? 2നിങ്ങൾനന്മെയ േദ്വഷിച്ച് തിന്മെയ
ഇച്ഛിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ത്വക്കു അവരുെട ശരീരത്തുനിന്നും മാംസം അവരുെട
അസ്ഥികളിൽനിന്നും പറിച്ച കളയുന്നു. 3 നിങ്ങൾ എെന്റ ജനത്തിെന്റ
മാംസം തിന്ന് അവരുെട ത്വക്ക് അവരിൽനിന്ന് ഉരിെഞ്ഞടുക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
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അവരുെട അസ്ഥികൾ ഒടിച്ച,് കലത്തിൽ ഇടുവാൻ എന്നേപാെലയും
കുട്ടകത്തിനകെത്ത മാംസംേപാെലയും മുറിച്ച കളയുന്നു. 4അന്ന് അവർ
യേഹാവേയാടു നിലവിളിക്കും; എന്നാൽ അവിടുന്ന് അവർക്ക് ഉത്തരം
അരുള കയില്ല;അവർ െചയ്ത ദുഷ്്രപവൃത്തികൾക്ക് തക്കവിധംഅവിടുന്ന്
ആ കാലത്ത് തെന്റ മുഖം അവർക്ക് മറയ്ക്കും”. 5 എെന്റ ജനെത്ത
െതറ്റിച്ച കളയുകയും ഭക്ഷിക്കുവാൻ എെന്തങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ ‘സമാധാനം’
്രപസംഗിക്കുകയും അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്നും നൽകാത്തവെന്റ േനെര
വിശുദ്ധയുദ്ധം േഘാഷിക്കുകയും െചയ്യന്ന ്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 6 “അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
ദർശനമില്ലാത്ത രാ്രതിയും ലക്ഷണം പറയുവാൻ കഴിയാത്ത ഇരുട്ട ം
ഉണ്ടാകും. ്രപവാചകന്മാർക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയും പകൽ
ഇരുണ്ടുേപാകുകയുംെചയ്യ ം. 7അേപ്പാൾദർശകന്മാർലജ്ജിക്കും;ലക്ഷണം
പറയുന്നവർ നാണിക്കും; ൈദവത്തിൽനിന്ന് മറുപടി ലഭിക്കായ്കെകാണ്ട്
അവർഎല്ലാവരും വായ് െപാത്തും”. 8എങ്കിലും യാേക്കാബിേനാട് അവെന്റ
അതി്രകമവും യി്രസാേയലിേനാട് അവെന്റ പാപവും ്രപസ്താവിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ യേഹാവയുെട ആത്മാവിനാൽ ശക്തിയും ന്യായവും വീര്യവും
െകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 9 ന്യായം െവറുക്കുകയും നീതിയായുള്ളത്
ഒെക്കയും വളച്ച കളയുകയും െചയ്യന്ന യാേക്കാബ് ഗൃഹത്തിെന്റ
തലവന്മാരും യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ അധിപന്മാരുമായുള്ളവേര,
ഇത് േകൾക്കുവിൻ. 10 അവർ സീേയാെന രക്തപാതകംെകാണ്ടും
െയരൂശേലമിെന േ്രദാഹംെകാണ്ടും പണിയുന്നു. 11അതിെല തലവന്മാർ
സമ്മാനം വാങ്ങി ന്യായം വിധിക്കുന്നു; അതിെല പുേരാഹിതന്മാർ കൂലി
വാങ്ങി ഉപേദശിക്കുന്നു; അതിെല ്രപവാചകന്മാർ പണം വാങ്ങി ലക്ഷണം
പറയുന്നു; എന്നിട്ട ം അവർ യേഹാവയിൽ ആ്രശയിച്ച:് “യേഹാവ
നമ്മുെട ഇടയിൽ ഇല്ലേയാ? അനർത്ഥം നമുക്കു വരുകയില്ല” എന്ന്
പറയുന്നു. 12അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട നിമിത്തം സീേയാെന വയൽേപാെല
ഉഴും; െയരൂശേലം കല്ക്കുന്നുകള ം ആലയത്തിെന്റ പർവ്വതം കാട്ടിെല
േമടുകൾേപാെലയുംആകും.

4
1വരുംകാലങ്ങളില ്യേഹാവയുെടആലയംഉള്ളപർവ്വതംപർവ്വതങ്ങള െട
ശിഖരത്തിൽ സ്ഥാപിതവും കുന്നുകൾക്കുമീെത ഉന്നതവുമായിരിക്കും;
ജനതകൾ അവിേടക്ക് ഒഴുകിെച്ചല്ല ം. 2 അേനകം വംശങ്ങള ം െചന്ന്:
“വരുവിൻ, നമുക്ക് യേഹാവയുെട പർവ്വതത്തിേലക്കും യാേക്കാബിൻ
ൈദവത്തിെന്റആലയത്തിേലക്കും കയറിെച്ചല്ലാം;അവിടുന്ന് നമുക്ക് തെന്റ
വഴികെള ഉപേദശിച്ച തരുകയും നാം അവെന്റ പാതകളിൽ നടക്കുകയും
െചയ്യ ം”എന്ന് പറയും. സീേയാനിൽനിന്ന് ഉപേദശവും െയരൂശേലമിൽനിന്ന്
യേഹാവയുെട വചനവും പുറെപ്പടും. 3അവിടുന്ന് അേനകം ജനതകള െട
ഇടയിൽ ന്യായം വിധിക്കുകയും ബഹുവംശങ്ങൾക്ക് ദൂരേത്താളം വിധി
കല്പിക്കുകയും െചയ്യ ം; അവർ തങ്ങള െട വാള കെള കലപ്പകളായും
കുന്തങ്ങെള വാക്കത്തികളായും അടിച്ച തീർക്കും; ജനത ജനതക്കു േനെര
വാൾ ഓങ്ങുകയില്ല; അവർ ഇനി യുദ്ധം അഭ്യസിക്കുകയുമില്ല. 4അവർ
ഓേരാരുത്തൻ സ്വന്തം മുന്തിരിവള്ളിയുെട കീഴിലും അത്തിവൃക്ഷത്തിെന്റ
കീഴിലും പാർക്കും; ആരും അവെര ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല; ൈസന്യങ്ങള െട
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യേഹാവയുെട വായ് അത് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 5സകലജനതകള ം
തങ്ങള െട േദവന്മാരുെട നാമത്തിൽ നടക്കുന്നുവേല്ലാ; നാമും നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ എന്നും എേന്നക്കും നടക്കും.
6 “ആ നാളിൽ മുടന്തിനടക്കുന്നതിെന ഞാൻ േചർത്തുെകാള്ള കയും
ചിതറിേപ്പായതിെനയും ഞാൻ േക്ലശിപ്പിച്ചതിെനയും േശഖരിക്കുകയും
7 മുടന്തിനടക്കുന്നതിെന േശഷിപ്പിക്കുകയും അകന്നുേപായതിെന
മഹാജനതയാക്കുകയും യേഹാവ സീേയാൻ പർവ്വതത്തിൽ
ഇന്നുമുതൽ എെന്നേന്നക്കും അവർക്ക് രാജാവായിരിക്കുകയും
െചയ്യ ം” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 8 “നീേയാ, ഏെദർ
േഗാപുരേമ, സീേയാൻപു്രതിയുെട ഗിരിേയ നിനക്ക,് പൂർവ്വാധിപത്യം,
െയരൂശേലംപു്രതിയുെട രാജത്വം തെന്ന, നിനക്ക് വരും”. 9 നീ ഇേപ്പാൾ
ഇ്രത ഉറെക്ക നിലവിളിക്കുന്നത് എന്തിന?് നിെന്റ അകത്ത് രാജാവില്ലേയാ?
നിെന്റ മ്രന്തി നശിച്ച േപാേയാ? ഈറ്റ േനാവു കിട്ടിയവെളേപ്പാെല
നിനക്ക് േവദനപിടിക്കുന്നത് എന്ത?് 10 സീേയാൻപു്രതിേയ, ഈറ്റ േനാവു
കിട്ടിയവെളേപ്പാെല േവദനെപ്പട്ട് ്രപസവിക്കുക; ഇേപ്പാൾ നീ നഗരം വിട്ട്
വയലിൽ പാർത്ത് ബാേബലിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും; അവിെടവച്ച് നീ
വിടുവിക്കെപ്പടും;അവിെടവച്ച് യേഹാവ നിെന്ന ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന്
ഉദ്ധരിക്കും. 11 ‘ഞങ്ങള െട കണ്ണ് സീേയാെന കണ്ടു രസിേക്കണ്ടതിന്
അവൾ മലിനയായിത്തീരെട്ട’ എന്നു പറയുന്ന അേനകജനതകൾ
ഇേപ്പാൾ നിനക്ക് വിേരാധമായി കൂടിയിരിക്കുന്നു. 12 എന്നാൽ അവർ
യേഹാവയുെട വിചാരങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; അവിടുെത്ത ആേലാചന
്രഗഹിക്കുന്നതുമില്ല; കറ്റകൾ േപാെല അവിടുന്ന് അവെര കളത്തിൽ
കൂട്ട മേല്ലാ. 13 “സീേയാൻപു്രതിേയ, എഴുേന്നറ്റ് െമതിക്കുക; ഞാൻ
നിെന്റ െകാമ്പിെന ഇരിമ്പും നിെന്റ കുളമ്പുകെള താ്രമവും ആക്കും;
നീ അേനകജനതകെള തകർത്തുകളയുകയും അവരുെട ലാഭം
യേഹാവയ്ക്കും അവരുെട സമ്പത്ത് സർവ്വഭൂമിയുെടയും കർത്താവിനും
നിേവദിക്കുകയും െചയ്യ ം”.

5
1 ഇേപ്പാൾ പടക്കൂട്ടങ്ങള െട മകേള, പടക്കൂട്ടമായി കൂടുക; അവൻ
നമ്മുെടേനെര അണിനിരത്തുന്നു; യി്രസാേയലിെന്റ ന്യായാധിപതിെയ
അവർ വടിെകാണ്ട് െചകിട്ടത്ത് അടിക്കുന്നു. 2 നീേയാ, േബത്ത-്
േലേഹം എ്രഫാേത്ത, നീ െയഹൂദാസഹ്രസങ്ങളിൽ െചറുതായിരുന്നാലും
യി്രസാേയലിന് അധിപതിയായിരിേക്കണ്ടുന്നവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിച്ച വരും; അവെന്റ ഉത്ഭവം പേണ്ടയുള്ളതും പുരാതനമായതും
തെന്ന. 3അതുെകാണ്ട് ്രപസവിക്കാനുള്ളവൾ ്രപസവിക്കുേവാളം അവിടുന്ന്
അവെര ഏല്പിച്ച െകാടുക്കും; അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവർ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട അടുക്കൽ മടങ്ങിവരും. 4 എന്നാൽ അവിടുന്ന്
യേഹാവയുെടശക്തിേയാടുംതെന്റൈദവമായയേഹാവയുെടനാമത്തിെന്റ
മഹിമേയാടുംകൂടി നിന്ന് തെന്റആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേമയിക്കും;അവർനിർഭയം
വസിക്കും; അവിടുന്ന് അന്ന് ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങേളാളം മഹാനാകുമേല്ലാ.
5 അവിടുന്ന് സമാധാനമാകും; അശ്ശ ർ നമ്മുെട േദശത്തുവന്ന് നമ്മുെട
അരമനകളിൽചവിട്ട േമ്പാൾനാംഅവരുെടേനെരഏഴ്ഇടയന്മാെരയുംഎട്ട്
ജന്രപഭുക്കന്മാെരയും നിർത്തും. 6അവർ അശ്ശ ർേദശെത്തയും അതിെന്റ
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്രപേവശനങ്ങളിൽവച്ച് നിേ്രമാദ് േദശെത്തയും വാൾെകാണ്ട് നശിപ്പിക്കും;
അശ്ശ ർ നമ്മുെട േദശത്തുവന്ന് നമ്മുെട അതിരുകളിൽ ചവിട്ട േമ്പാൾ
അവിടുന്ന് നെമ്മ അവരുെട കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും. 7 യാേക്കാബിൽ
േശഷിപ്പ ള്ളവർ പലജാതികള െടയും ഇടയിൽ യേഹാവയിങ്കൽ
നിന്നുള്ള മഞ്ഞുേപാെലയും, മനുഷ്യനായി കാത്തുനിൽക്കുകേയാ
മനുഷ്യപു്രതന്മാർക്കായി കാത്തിരിക്കുകേയാ െചയ്യാെത പുല്ലിേന്മൽ
െപയ്യന്ന മാരിേപാെലയും ആകും. 8 യാേക്കാബിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവർ
ജനതകള െട ഇടയിൽ, അേനകവംശങ്ങള െട ഇടയിൽ തെന്ന,
കാട്ട മൃഗങ്ങളിൽ ഒരു സിംഹംേപാെലയും ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളിൽ ഒരു
ബാലസിംഹംേപാെലയും ആകും; അത് അകത്തുകടന്നാൽ ചവിട്ടി
കടിച്ച കീറിക്കളയും; വിടുവിക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല. 9 നിെന്റ
ൈകനിെന്റൈവരികൾക്കുമീെതഉയർന്നിരിക്കും;നിെന്റസകലശ്രതുക്കള ം
േഛദിക്കെപ്പടും.

10 “ആ നാളിൽ ഞാൻ നിെന്റ കുതിരകെള നിെന്റ നടുവിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയും; നിെന്റ രഥങ്ങെള നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 11 ഞാൻ നിെന്റ േദശത്തിെല പട്ടണങ്ങെള
നശിപ്പിക്കുകയും നിെന്റ േകാട്ടകെള എല്ലാം ഇടിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം.
12 ഞാൻ ക്ഷു്രദ്രപേയാഗങ്ങെള നിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയും;
ശകുനവാദികൾനിനക്ക്ഇനി ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. 13ഞാൻവി്രഗഹങ്ങെളയും
സ്തംഭ്രപതിഷ്ഠകെളയും നിെന്റ നടുവിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയും; നീ
ഇനി നിെന്റ ൈകപ്പണിെയ നമസ്കരിക്കുകയുമില്ല. 14 ഞാൻ നിെന്റ
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകെള നിെന്റ നടുവിൽനിന്ന് പറിച്ച കളയുകയും നിെന്റ
പട്ടണങ്ങെള നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 15 ഞാൻ ജനതകേളാട് അവർ
േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവിധം േകാപേത്താടും േ്രകാധേത്താടുംകൂടി ്രപതികാരംെചയ്യ ം.

6
1 യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നത് േകൾക്കുവിൻ; “നീ എഴുേന്നറ്റ്
പർവ്വതങ്ങള െട മുമ്പിൽ വ്യവഹരിക്കുക; കുന്നുകൾ നിെന്റ
വാക്ക് േകൾക്കെട്ട;” 2 പർവ്വതങ്ങള ം ഭൂമിയുെട സ്ഥിരമായ
അടിസ്ഥാനങ്ങള മായുേള്ളാേവ, യേഹാവയുെട വ്യവഹാരം േകൾക്കുവിൻ!
യേഹാവയ്ക്ക് തെന്റ ജനേത്താട് ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ട്; അവിടുന്ന്
യി്രസാേയലിേനാട് വാദിക്കും. 3 “എെന്റ ജനേമ, ഞാൻ നിേന്നാട്
എന്ത് െചയ്തു? എന്തിനാൽ ഞാൻ നിെന്ന മുഷിപ്പിച്ച ? എനിക്ക്
വിേരാധമായി സാക്ഷീകരിക്കുക. 4 ഞാൻ നിെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച,് അടിമവീട്ടിൽനിന്ന് നിെന്ന വീെണ്ടടുത്ത്, േമാെശെയയും
അഹേരാെനയും മിര്യാമിെനയും നിെന്റ മുമ്പിൽ അയച്ച . 5 എെന്റ
ജനേമ, നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട നീതി്രപവൃത്തികെള അറിേയണ്ടതിന,്
േമാവാബ ്രാജാവായ ബാലാക്ക് ആേലാചിച്ചതും, െബേയാരിെന്റ മകനായ
ബിെലയാം ഉത്തരം പറഞ്ഞതും, ശിത്തീം*മുതൽ ഗില്ഗാൽ†വെര
സംഭവിച്ചതും ഓർക്കുക”. 6 യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െചന്ന്,
അത്യ ന്നതൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക കുമ്പിേടണ്ടതിന് ഞാൻ എന്താണ്

* 6. 5 ശിത്തീം ശിത്തീം േയാര ്ദ്ദാെന്റ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള അവസാനെത്ത യി്രസാേയല്യ
പാളയമായിരുന്നു. † 6. 5 ഗില്ഗാൽ ഗില്ഗാല ്വാഗ്ദത്തേദശത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തുള്ള
ആദ്യെത്തയി്രസാേയല്യ പാളയമായിരുന്നു.
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െകാണ്ടുവേരണ്ടത്? ഞാൻ േഹാമയാഗങ്ങേളാടും ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
കാളക്കിടാക്കേളാടും കൂടി അവിടുെത്ത സന്നിധിയിൽ െചല്ലണേമാ?
7 ആയിരം ആയിരം ആട്ട െകാറ്റനിലും പതിനായിരം പതിനായിരം
ൈതലനദിയിലും യേഹാവ ്രപസാദിക്കുേമാ? എെന്റ അതി്രകമത്തിനു
േവണ്ടി ഞാൻ എെന്റആദ്യജാതെനയും ഞാൻ െചയ്ത പാപത്തിന് േവണ്ടി
എെന്റ ഉദരഫലെത്തയും െകാടുക്കണേമാ? 8 മനുഷ്യാ, നല്ലത് എെന്തന്ന്
അവിടുന്ന് നിനക്ക് കാണിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു: ന്യായം ്രപവർത്തിക്കുവാനും
ദയാതല്പരനായിരിക്കുവാനും നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ
താഴ്മേയാെട നടക്കുവാനും അല്ലാെത എന്താകുന്നു യേഹാവ നിേന്നാട്
േചാദിക്കുന്നത?്

9 േകേട്ടാ യേഹാവ പട്ടണേത്താട് വിളിച്ച പറയുന്നത;് അങ്ങയുെട
നാമെത്ത ഭയെപ്പടുന്നത് ജ്ഞാനം ആകുന്നു; “വടിെയയും അതിെന
നിയമിച്ചവെനയും ്രശദ്ധിക്കുവിൻ”. 10 ദുഷ്ടെന്റ വീട്ടിൽ ഇനിയും
അനീതിയുള്ള നിേക്ഷപങ്ങള ം ശാപകരമായ കള്ളയളവും ഉേണ്ടാ?
11 കള്ളത്തുലാസ്സ ം കള്ളപ്പടികൾ ഇട്ട സഞ്ചിയുമുള്ളവെന ഞാൻ
നിർമ്മലനായി എണ്ണ േമാ? 12 അതിെല ധനവാന്മാർ അ്രകമികൾ
ആകുന്നു; അതിെന്റ നിവാസികൾ വ്യാജം സംസാരിക്കുന്നു; അവരുെട
നാവ് ചതിവുള്ളതു തേന്ന; 13 “ആകയാൽ ഞാൻ നിെന്ന കഠിനമായി
പീഡിപ്പിക്കും; നിെന്റ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം നിെന്ന ശൂന്യമാക്കും‡.
14 നീ ഭക്ഷിക്കും; തൃപ്തി വരുകയില്ല, വിശപ്പ് അടങ്ങുകയുമില്ല; നീ
നീക്കിവക്കും; ഒന്നും സ്വരൂപിക്കുകയില്ലതാനും; നീ സ്വരൂപിക്കുന്നത്
ഞാൻ വാളിന് ഏല്പിച്ച െകാടുക്കും. 15 നീ വിതയ്ക്കും, െകായ്യ കയില്ല;
നീ ഒലിവുകായ് ചവിട്ട ം, എണ്ണ പൂശുകയില്ല; മുന്തിരിപ്പഴം ചവിട്ട ം,
വീഞ്ഞ് കുടിക്കുകയില്ലതാനും. 16 ഞാൻ നിെന്ന ശൂന്യവും നിെന്റ
നിവാസികെള പരിഹാസവിഷയവും ആേക്കണ്ടതിനും, നിങ്ങൾ എെന്റ
ജനത്തിെന്റ നിന്ദവഹിേക്കണ്ടതിനും, ഒ്രമിയുെട ചട്ടങ്ങള ം ആഹാബ്
ഗൃഹത്തിെന്റ സകല്രപവൃത്തികള ം ്രപമാണമാക്കിയിരിക്കുന്നു; അവരുെട
ആേലാചനകെളനിങ്ങൾഅനുസരിച്ച നടക്കുന്നു”.

7
1 എനിക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; പഴം പറിച്ച േശഷെമന്നേപാെലയും
മുന്തിരിപ്പഴം പറിച്ചേശഷം കാലാ െപറുക്കുന്നതുേപാെലയും ഞാൻ
ആയേല്ലാ! തിന്നുവാൻ ഒരു മുന്തിരിക്കുലയും ഇല്ല; ഞാൻ െകാതിക്കുന്ന
അത്തിയുെട ആദ്യഫലവുമില്ല. 2 ഭക്തിമാൻ ഭൂമിയിൽനിന്ന് നശിച്ച േപായി,
മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ േനരുള്ളവൻആരുമില്ല; അവെരല്ലാം രക്തത്തിനായി
പതിയിരിക്കുന്നു; ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ സേഹാദരെന വലവച്ച
പിടിക്കുവാൻ േനാക്കുന്നു. 3 ജാ്രഗതേയാെട േദാഷം ്രപവർത്തിേക്കണ്ടതിന്
അവരുെടൈകഅതിേലക്ക് നീണ്ടിരിക്കുന്നു; ്രപഭു ്രപതിഫലം േചാദിക്കുന്നു;
ന്യായാധിപതി േകാഴ വാങ്ങി ന്യായം വിധിക്കുന്നു; മഹാൻ തെന്റ
മനസ്സിെല ദുരാ്രഗഹം ്രപസ്താവിക്കുന്നു; ഇങ്ങെന അവർ ആേലാചന
കഴിക്കുന്നു. 4 അവരിൽ ഉത്തമൻ മുൾപടർപ്പ േപാെല; േനരുള്ളവൻ
മുൾേവലിെയക്കാൾ ഭയങ്കരൻ; നിെന്റ ദർശകന്മാർ പറഞ്ഞ ദിവസം,
നിെന്റ സന്ദർശനദിവസം തെന്ന, വരുന്നു; ഇേപ്പാൾ അവരുെട പരി്രഭമം
‡ 6. 13 ശൂന്യമാക്കും േരാഗിയാക്കും
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വന്നുഭവിക്കും. 5 കൂട്ട കാരെന വിശ്വസിക്കരുത;് സ്േനഹിതനിൽ
ആ്രശയിക്കരുത;് നിെന്റ മാർവ്വിടത്ത് ശയിക്കുന്നവേളാട് പറയാത്തവിധം
നിെന്റ വായുെട കതക് കാത്തുെകാള്ള ക. 6 മകൻ അപ്പെന നിന്ദിക്കുന്നു;
മകൾഅമ്മേയാടും മരുമകൾഅമ്മാവിയമ്മേയാടുംഎതിർത്തുനില്ക്കുന്നു;
മനുഷ്യെന്റശ്രതുക്കൾഅവെന്റവീട്ട കാർതേന്ന.

7 ഞാേനാ യേഹാവയിങ്കേലക്കു േനാക്കും; എെന്റ രക്ഷയുെട
ൈദവത്തിനായി കാത്തിരിക്കും; എെന്റ ൈദവം എെന്റ ്രപാർത്ഥന
േകൾക്കും. 8 എെന്റ ശ്രതുവായവേള, എെന്നെച്ചാല്ലി സേന്താഷിക്കരുത;്
വീണുഎങ്കിലുംഞാൻ വീണ്ടും എഴുേന്നല്ക്കും;ഞാൻഇരുട്ടിൽ ഇരുന്നാലും
യേഹാവ എനിക്ക് െവളിച്ചമായിരിക്കുന്നു. 9 യേഹാവ എെന്റ വ്യവഹാരം
നടത്തി എനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ച തരുേവാളം ഞാൻ അവിടുെത്ത
േ്രകാധം വഹിക്കും*; ഞാൻ അവിടുേത്താട് പാപം െചയ്തുവേല്ലാ;
അവിടുന്ന് എെന്ന െവളിച്ചത്തിേലക്ക് പുറെപ്പടുവിക്കുകയും ഞാൻ
അവിടുെത്ത നീതി കണ്ട് സേന്താഷിക്കുകയും െചയ്യ ം. 10 എെന്റ
ശ്രതു അത് കാണും; “നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എവിെട” എന്ന്
എേന്നാട് പറഞ്ഞവെള ലജ്ജ മൂടും; എെന്റ കണ്ണ് അവെള കണ്ടു
രസിക്കും; അന്ന് അവെള വീഥികളിെല െചളിേപാെല ചവിട്ടിക്കളയും.
11 നിെന്റ മതിലുകൾ പണിയുവാനുള്ള നാൾ വരുന്നു: ആ നാളിൽ നിെന്റ
അതിരുകൾ വിശാലമാകും. 12ആനാളിൽഅശ്ശ രിൽനിന്നുംഈജിപ്റ്റിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും ഈജിപ്റ്റ് മുതൽ നദിവെരയും സമു്രദംമുതൽ
സമു്രദംവെരയും പർവ്വതംമുതൽ പർവ്വതംവെരയും അവർ നിെന്റ
അടുക്കൽ വരും. 13 എന്നാൽ ഭൂമി നിവാസികൾനിമിത്തവും അവരുെട
്രപവൃത്തികള െട ഫലം േഹതുവായും ശൂന്യമായ്തീരും. 14 കർേമ്മലിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ കാട്ടിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങയുെട അവകാശവുമായി,
അങ്ങയുെട ജനമായ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത അങ്ങയുെട േകാൽെകാണ്ട്
േമയിക്കണേമ; പുരാതനകാലത്ത് എന്നേപാെല അവർ ബാശാനിലും
ഗിെലയാദിലും േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കെട്ട. 15 “നീ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പട്ട കാലെത്തന്നേപാെല ഞാൻ അവെര അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കും”.
16 രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തങ്ങള െട സകലവീര്യത്തിലും ലജ്ജിക്കും; അവർ
വായ്േമൽ ൈക വയ്ക്കുകയും െചകിടരായിത്തീരുകയും െചയ്യ ം.
17 അവർ പാമ്പിെനേപ്പാെല െപാടിനക്കും; നിലെത്ത ഇഴജാതിേപാെല
തങ്ങള െട ഗുഹകളിൽനിന്ന് വിറച്ച െകാണ്ടു വരും;അവർ േപടിച്ച ംെകാണ്ട്
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട അടുക്കൽ വരികയും, നിങ്ങൾ
നിമിത്തം ഭയെപ്പടുകയും െചയ്യ ം. 18 അകൃത്യം ക്ഷമിക്കുകയും തെന്റ
അവകാശത്തിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവേരാട് അതി്രകമം േമാചിക്കുകയും െചയ്യന്ന
അങ്ങേയാട് സമനായ ൈദവം ആരുള്ള ? അവിടുന്ന് എേന്നക്കും േകാപം
വച്ച െകാള്ളന്നില്ല; ദയയിൽ അല്ലേയാ അവിടുേത്തക്ക് ്രപസാദമുള്ളത.്
19അവിടുന്ന് നേമ്മാട് വീണ്ടും കരുണ കാണിക്കും; നമ്മുെട അകൃത്യങ്ങെള
ചവിട്ടിക്കളയും; അവരുെട പാപങ്ങൾ എല്ലാം അവിടുന്ന് സമു്രദത്തിെന്റ
ആഴത്തിൽ ഇട്ട കളയും. 20 പുരാതനകാലംമുതൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നഅവിടുെത്ത വിശ്വസ്തത
അവിടുന്ന് യാേക്കാബിേനാടും അവിടുെത്ത ദയ അ്രബാഹാമിേനാടും
കാണിക്കും.
* 7. 9 േ്രകാധം വഹിക്കും േ്രകാധം ചുമക്കും
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നഹൂം
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
നഹൂം ്രപവാചകന ് ആണ് എഴുത്തുകാരൻ. എ്രബായ ഭാഷയിൽ

“ഉപേദശകൻ,” “ആശ്വാസദായകൻ”എന്നർത്ഥം. (1:1). നഹൂമിെന്റ ്രപവചനം
്രപധാനമായും അശ്ശ രിെന്റ തലസ്ഥാനമായ നിനേവയിെല ജനങ്ങേളാടാണ്.
േയാനാ ്രപവാചകനുേശഷം 150 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് നിനെവേയാടു
മാനസാന്തരെപ്പടുവാൻ കര് ത്താവ് ആവശ്യെപ്പടുന്നത് അതിനർത്ഥം
പിെന്നയുംഅവര് വി്രഗഹാരാധനയില ്വീണുേപായിഎന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 620-612.
നഹൂമിെന്റ കാലഘട്ടം ്രപധാനെപ്പട്ട രണ്ട് സംഭവങ്ങള് ക്കിടയിലാണ്
ഇടയിലാണ് േതേബസിെന്റയും നിനേവയുെടയും പതനം.

സ്വീകര് ത്താവ്
ഈ ്രപവചനം അശ്ശ രില ് ്രപവാസികൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇ്രസാേയൽ
ജനത്തിനും അതുതെന്ന തങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നു എന്ന്
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നയഹൂദജനത്തിനും േവണ്ടിയാണ.്
ഉേദ്ദശം
ൈദവത്തിൻെറ നീതി എേപ്പാഴും ശരിയായതും ഉറപ്പ ള്ളതുമാണ്.
ൈദവത്തിെന്റ അന്ത്യ ന്യായവിധി നീതിയുക്തമായിരിക്കും അവെന്റ
കരുണ ലഭിച്ചവെരല്ലാം വിധിക്ക് മുന്പില് തുല്യരായിരിക്കും. ൈദവം
േയാനെയ 180 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് നിനെവയിേലക്ക് അയച്ച
അവരുെട പാപെത്തക്കുറിച്ച് േബാധ്യം വരുത്തി ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന
ജനം മാനസാന്തരെപ്പട്ട.് ഇേപ്പാള് പഴയ വഴിയിേലക്ക് മുന് െപങ്ങും
ഇല്ലാത്തതുേപാെല മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കീഴടക്കുന്നരാജ്യങ്ങേളാട്അശ്ശ ര്യര്
കിരാതമായ രീതിയിലാണ് െപരുമാറിയിരുന്നത.് യഹൂദെര ജനേത്താട്
നഹും വിളിച്ച പറഞ്ഞു ഇ്രപകാരമാണ് അശ്ശ ര്യേര ഭയെപ്പേടണ്ട കാര്യമില്ല
അവര് ക്കുള്ളൈദവന്യായവിധിഅധികംൈവകാെതതെന്നവന്നുേചരും.
്രപേമയം
ആശ്വാസം
സംേക്ഷപം
1.ൈദവത്തിൻെറ ്രപതാപം — 1:1-14
2. നിനെവയുംൈദവത്തിൻെറന്യായവിധിയും — 1:15-3:19
1 നീെനെവ പട്ടണെത്തക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവാചകം; എൽേക്കാശ്യനായ
നഹൂമിെന്റ ദർശന്രഗന്ഥം. 2 ൈദവം തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനും യേഹാവ
്രപതികാരം െചയ്യന്നവനും ആകുന്നു; യേഹാവ ്രപതികാരം െചയ്യന്നവനും
േകാപം നിറഞ്ഞവനുമാകുന്നു; അവിടുന്ന് തെന്റ ൈവരികേളാട് ്രപതികാരം
െചയ്യ കയും തെന്റ ശ്രതുക്കൾക്കായി േകാപം സം്രഗഹിക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 3 യേഹാവ ദീർഘക്ഷമയും മഹാശക്തിയും ഉള്ളവൻ;
അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകയില്ല; യേഹാവയുെട വഴി
ചുഴലിക്കാറ്റിലും െകാടുങ്കാറ്റിലും ഉണ്ട്; േമഘം അവിടുെത്ത കാൽക്കീഴിെല
െപാടിയാകുന്നു. 4 അവിടുന്ന് സമു്രദെത്ത ശാസിച്ച് വറ്റിക്കുകയും
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സകലനദികെളയും ഉണക്കിക്കളയുകയും െചയ്യന്നു;ബാശാനും കർേമ്മലും
വരള ന്നു; െലബാേനാെന്റ പുഷ്പം വാടിേപ്പാകുന്നു. 5 അവിടുെത്ത
മുമ്പിൽ പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങുന്നു; കുന്നുകൾ ഉരുകിേപ്പാകുന്നു;
തിരുസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ഭൂമി െഞട്ടിേപ്പാകുന്നു; ഭൂേലാകവും അതിെല
സകലനിവാസികള ം തെന്ന. 6അവിടുെത്ത േ്രകാധത്തിൻ മുമ്പിൽആർക്ക്
നിൽക്കാം?അവിടുെത്തഉ്രഗേകാപത്തിങ്കൽആർക്ക് നിവിർന്നുനിൽക്കാം?
അവിടുെത്ത േ്രകാധം തീേപാെല െചാരിയുന്നു; അവിടുെത്ത
സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ പാറകൾ തകർന്നുേപാകുന്നു. 7 യേഹാവ നല്ലവനും
കഷ്ടദിവസത്തിൽ ശരണവും ആകുന്നു; തന്നിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവെര
അവിടുന്ന്അറിയുന്നു. 8എന്നാൽകവിെഞ്ഞാഴുകുേന്നാരു ്രപവാഹംെകാണ്ട്
അവിടുന്ന് ആ പട്ടണത്തിന് നാശം വരുത്തും; തെന്റ ശ്രതുക്കെള
അവിടുന്ന് അന്ധകാരത്തിൽ പിന്തുടരുന്നു. 9 നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കു
വിേരാധമായി നിരൂപിക്കുന്നെതന്ത?് അവിടുന്ന് നാശം വരുത്തും; കഷ്ടത
രണ്ടു്രപാവശ്യം െപാങ്ങിവരുകയില്ല. 10 അവർ കൂടിപ്പിണഞ്ഞിരിക്കുന്ന
മുള്ള േപാെല ആയാലും, തങ്ങള െട മദ്യപാനത്തിൽ മദ്യപിച്ചിരുന്നാലും,
അവർ മുഴുവനും ഉണങ്ങിയ ൈവേക്കാൽ േപാെല ദഹിപ്പിക്കെപ്പടും.
11 യേഹാവയ്ക്കു വിേരാധമായി േദാഷം നിരൂപിക്കുന്ന ദുഷ്ടനായ
ആേലാചനക്കാരൻ നിന്നിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അവർ മഹാശക്തന്മാരും അേനകം േപരും
ആയിരുന്നാലും അവർ അങ്ങെന തെന്ന േഛദിക്കെപ്പടുകയും അവൻ
കഴിഞ്ഞുേപാകുകയും െചയ്യ ം. ഞാൻ നിെന്ന താഴ്ത്തി എങ്കിലും ഇനി
നിെന്നതാഴ്ത്തുകയില്ല. 13ഇേപ്പാൾഞാൻഅവെന്റനുകം നിെന്റേമൽനിന്ന്
ഒടിച്ച കളയും; നിെന്റ ബന്ധനങ്ങൾ അറുത്തുകളയുകയും െചയ്യ ം”.
14 എന്നാൽ യേഹാവ നിെന്നക്കുറിച്ച:് “നിെന്റ േപര് നിലനിർത്താൻ ഒരു
സന്തതി നിനക്കുണ്ടാകുകയില്ല; െകാത്തിയുണ്ടാക്കിയ വി്രഗഹെത്തയും
വാർത്തുണ്ടാക്കിയബിംബെത്തയുംനിെന്റേദവന്മാരുെട േക്ഷ്രതത്തിൽനിന്ന്
ഞാൻ േഛദിച്ച കളയും; നീ നിസ്സാരനായിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിെന്റ
ശവക്കുഴി കുഴിക്കും” എന്ന് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 15 ഇതാ, പർവ്വതങ്ങളിേന്മൽ
സുവാർത്താദൂതനായി സമാധാനം േഘാഷിക്കുന്നവെന്റകാൽ; െയഹൂദേയ,
നിെന്റഉത്സവങ്ങെളആചരിക്കുക;നിെന്റ േനർച്ചകെളകഴിക്കുക;നിസ്സാരൻ
ഇനിനിന്നിൽകൂടികടക്കുകയില്ല;അവൻഅേശഷംേഛദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

2
1സംഹാരകൻ നിനെക്കതിെര കയറിവരുന്നു; േകാട്ട കാത്തുെകാള്ള ക;
വഴി സൂക്ഷിച്ച േനാക്കുക; അര മുറുക്കുക; നിെന്നത്തെന്ന നല്ലവണ്ണം
ശക്തീകരിക്കുക. 2 യേഹാവ യാേക്കാബിെന്റ മഹിമെയ യി്രസാേയലിെന്റ
മഹിമെയേപ്പാെല യഥാസ്ഥാനത്താക്കും; പിടിച്ച പറിക്കാർ അവേരാട്
പിടിച്ച പറിച്ച,് അവരുെട മുന്തിരിവള്ളികൾ നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ.
3 അവെന്റ വീരന്മാരുെട പരിച ചുവപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; പരാ്രകമശാലികൾ
ധൂ്രമവസ്്രതം ധരിച്ച നില്ക്കുന്നു; അവെന്റ ഒരുക്കദിവസത്തിൽ
രഥങ്ങൾ ഉലയിൽ പഴുപ്പിച്ച ഇരുമ്പുേപാെല ജ്വലിക്കുന്നു; കുന്തങ്ങൾ
ഓങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 4 രഥങ്ങൾ െതരുവുകളിൽ പായുന്നു; വീഥികളിൽ
അങ്ങും ഇങ്ങും ഓടുന്നു; തീപ്പന്തങ്ങെളേപ്പാെല അവെയ കാണുന്നു;
അവ മിന്നൽേപാെല ഓടുന്നു. 5അവൻ തെന്റ കുലീനന്മാെര ഓർക്കുന്നു;
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അവർ നടക്കുകയിൽ ഇടറിേപ്പാകുന്നു; അവർ അതിെന്റ മതിലിങ്കേലക്കു
ബദ്ധെപ്പട്ട് െചല്ല ന്നു; അവിെട രക്ഷാകവചം െകട്ടിയിരിക്കുന്നു.
6 നദികൾ തുറന്നുവിട്ടിരിക്കുന്നു; രാജമന്ദിരം തകർന്നുേപാകുന്നു.
7 അത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൾ അനാവൃതയായി, ബദ്ധയായി
േപാേകണ്ടിവരും; അവള െട ദാസിമാർ ്രപാവുകെളേപ്പാെല കുറുകി
മാറത്തടിക്കുന്നു. 8 നീെനേവ പുരാതനേമ ഒരു ജലാശയം
േപാെലയായിരുന്നു; എന്നാൽ അവർ ഓടിേപ്പാകുന്നു: “നില് ക്കുവിൻ,
നില് ക്കുവിൻ!” എന്ന് വിളിച്ചിട്ട ം ആരും തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നില്ലതാനും.
9 െവള്ളി െകാള്ളയിടുവിൻ; െപാന്ന് െകാള്ളയിടുവിൻ; സമ്പത്തിനു
കണക്കില്ല;സകലവിധ മേനാഹരവസ്തുക്കളായസമ്പത്തും ഉണ്ട.് 10അവൾ
പാഴും നിർജ്ജനവും ശൂന്യവുമായിരിക്കുന്നു; ഹൃദയം ഉരുകിേപ്പാകുന്നു;
മുഴങ്കാൽ ആടുന്നു; എല്ലായിടത്തും അതിേവദന ഉണ്ട;് എല്ലാവരുെടയും
മുഖം വിളറിയിരിക്കുന്നു. 11ആരും ഭയെപ്പടുത്താെത സിംഹവും സിംഹിയും
ബാലസിംഹവും സഞ്ചരിച്ച േപാകുന്ന സിംഹഗുഹയും ബാലസിംഹങ്ങള െട
േമച്ചിൽപ്പ റവും എവിെട? 12സിംഹം തെന്റ കുട്ടികൾക്ക് മതിയാകുേവാളം
കടിച്ച കീറിവയ്ക്കുകയും സിംഹികൾക്കുേവണ്ടി െഞക്കിെക്കാല്ല കയും
ഇരെകാണ്ടു തെന്റ ഒളിയിടങ്ങെളയും കടിച്ച കീറിയതിെനെക്കാണ്ടു തെന്റ
ഗുഹകെളയുംനിറയ്ക്കുകയുംെചയ്തു. 13 “ഞാൻനിെന്റേനെരവരും;ഞാൻ
അതിെന്റ രഥങ്ങെള ചുട്ട പുകയാക്കും; നിെന്റ ബാലസിംഹങ്ങൾ വാളിന്
ഇരയായിത്തീരും; ഞാൻ നിെന്റ ഇരെയ ഭൂമിയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയും;
നിെന്റ ദൂതന്മാരുെട ശബ്ദം ഇനി േകൾക്കുകയുമില്ല”എന്ന്ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

3
1 രക്തപങ്കിലമായ പട്ടണത്തിന് അേയ്യാ കഷ്ടം! അത് മുഴുവനും
വ്യാജവും െകാള്ളയും െകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; കവർച്ച അതിൽനിന്ന്
വിട്ട േപാകുന്നതുമില്ല. 2 ചമ്മട്ടിയുെട ്രപഹരശബ്ദം; ച്രകങ്ങൾ ഉരുള ന്ന
ശബ്ദം; പായുന്ന കുതിരകൾ; ഓടുന്ന രഥങ്ങൾ! 3കുതിക്കുന്ന കുതിരപ്പട;
ജ്വലിക്കുന്ന വാൾ; മിന്നുന്ന കുന്തം; അേനകർ െകാല്ലെപ്പടുന്നു; അനവധി
ശവങ്ങൾ; ശവശരീരങ്ങൾക്കു കണക്കില്ല; അവർ ശവശരീരങ്ങളിൽ തട്ടി
വീഴുന്നു. 4 േവശ്യാവൃത്തിെകാണ്ട് രാജ്യങ്ങെളയും ക്ഷു്രദ്രപേയാഗംെകാണ്ട്
ജനങ്ങെളയും വില ്ക്കുന്നവളായി, ക്ഷു്രദൈനപുണ്യവും സൗന്ദര്യവുമുള്ള
േവശ്യയുെട എണ്ണമറ്റ േവശ്യാവൃത്തി നിമിത്തംതെന്ന ഇങ്ങെന സംഭവിച്ചത്.
5 “ഞാൻ നിെന്റേനെര വരും, ഞാൻ നിെന്റ വസ്്രതാ്രഗങ്ങെള നിെന്റ
മുഖംവെര ഉയർത്തി ജനതകെള നിെന്റ നഗ്നതയും രാജ്യങ്ങെള നിെന്റ
അപമാനവും കാണിക്കും” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 6 ഞാൻ അേമദ്ധ്യം നിെന്റേമൽ എറിഞ്ഞ് നിെന്ന നീചയും
നിന്ദാവിഷയവുമാക്കും. 7 അങ്ങെന നിെന്ന കാണുന്ന എല്ലാവരും
നിെന്ന വിട്ട് ഓടി: “നീെനേവ ശൂന്യമായിക്കിടക്കുന്നു; ആർക്ക് അവേളാടു
സഹതാപം േതാന്നും; ഞാൻ എവിെടനിന്ന് നിനക്ക് ആശ്വാസകന്മാെര
കെണ്ടത്തും” എന്ന് പറയും. 8 നദികള െട ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നതും ചുറ്റ ം
െവള്ളം ഉള്ളതും സമു്രദം േകാട്ടയും മതിലും ആയിരിക്കുന്നതുമായ േനാ-
അേമ്മാെനക്കാൾ* നീ ഉത്തമ ആകുന്നുേവാ? 9 കൂശും ഈജിപ്റ്റ ം

* 3. 8 േനാ-അേമ്മാെനക്കാൾഈജിപ്റ്റിെന്റതലസ്ഥാനം
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അവള െട ബലമായിരുന്നു; അത് അതിരില്ലാത്തതായിരുന്നു; പൂത്യരും
ലൂബ്യരും നിെന്റ സഹായകന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
10 എങ്കിലും അവൾ ബദ്ധയായി ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവന്നു;
അവള െട ൈപതങ്ങെള അവർ സകലവീഥികള െടയും തലയ്ക്കൽവച്ച
തകർത്തുകളഞ്ഞു; അവള െട മാന്യന്മാർക്കു അവർ ചീട്ടിട്ട ; അവള െട
സകലമഹാന്മാെരയും ചങ്ങലെകാണ്ടു ബന്ധിച്ച കളഞ്ഞു. 11 അങ്ങെന
നീയും ലഹരിപിടിച്ച് േബാധംെകട്ട വീഴും; നീയും ശ്രതുനിമിത്തം ഒരു
അഭയസ്ഥാനം അേന്വഷിക്കും. 12 നിെന്റ േകാട്ടകൾ എല്ലാം വിളഞ്ഞ
ആദ്യഫലമുള്ള അത്തിവൃക്ഷങ്ങൾേപാെലയാകും; കുലുക്കിയാൽ അവ
തിന്നുന്നവെന്റ വായിൽതെന്ന വീഴും. 13 നിെന്റ ജനം നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ
സ്്രതീകെളേപ്പാെല ആകുന്നു; നിെന്റ േദശത്തിെന്റ വാതിലുകൾ നിെന്റ
ശ്രതുക്കൾക്ക് വിസ്താരമായി തുറന്നുകിടക്കുന്നു; നിെന്റ ഓടാമ്പലുകൾ
അഗ്നിക്ക് ഇരയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 14 ഉപേരാധത്തിനു േവണ്ടി െവള്ളം
േകാരിെക്കാള്ള ക; നിെന്റ െകാത്തളങ്ങെള ഉറപ്പിക്കുക; െചളിയിൽ
െചന്ന് കളിമണ്ണ ചവിട്ട ക; ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കുക! 15 അവിെട തീ
നിെന്ന ദഹിപ്പിച്ച കളയും; വാൾ നിെന്ന േഛദിച്ച് വിട്ടിൽ എന്നേപാെല
നിെന്ന തിന്നുകളയും; വിട്ടിലിെനേപ്പാെലയും െവട്ട ക്കിളിെയേപ്പാെലയും
നീ നിെന്നത്തെന്ന വർദ്ധിപ്പിക്കുക. 16 നിെന്റ വ്യാപാരികെള നീ
ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങെളക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച വേല്ലാ; വിട്ടിൽ നാശം
വിതച്ച് പറന്നുേപാകുന്നു. 17നിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ െവട്ട ക്കിളികൾേപാെലയും
നിെന്റ േസനാധിപതിമാർ ശീതമുള്ള ദിവസത്തിൽ മതിലുകളിേന്മൽ
പറ്റ ന്ന വിട്ടിൽക്കൂട്ടംേപാെലയും ആകുന്നു; സൂര്യൻ ഉദിക്കുേമ്പാൾ അവ
പറന്നുേപാകുന്നു; അവ െചന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആരും അറിയുന്നില്ല.
18 അശ്ശ ർരാജാേവ, നിെന്റ ഇടയന്മാർ ഉറങ്ങുന്നു; നിെന്റ കുലീനന്മാർ
വി്രശമിച്ച കിടക്കുന്നു; നിെന്റ ജനം പർവ്വതങ്ങളിൽ ചിതറിയിരിക്കുന്നു;
അവെര കൂട്ടിേച്ചർക്കുവാൻ ആരുമില്ല. 19 നിെന്റ പരുക്കിന് ശമനമില്ല;
നിെന്റ മുറിവ് മാരകമാകുന്നു; നിെന്റ വർത്തമാനം േകൾക്കുന്ന എല്ലാവരും
നിെന്നക്കുറിച്ച് ൈകെകാട്ട ം; കാരണം, നിെന്റ ഇടവിടാെതയുള്ള ദുഷ്ടത
അനുഭവിക്കാത്തവരായിആരുണ്ട?്
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ഹബക്കൂക്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ഹബക്കൂക്ക് ്രപവാചകന് രചന നിര ്വ്വഹിച്ച 1:1 അേദ്ദഹത്തിൻെറ
പശ്ചാത്തലം തികച്ച ം അജ്ഞാതമാണ് വാസ്തവത്തിൽ
“ഹബക്കൂക്ക്്രപവാചകൻ എന്ന നിലയില ് ്രപസിദ്ധനായിരുന്നുെവന്നും
അതുെകാണ്ട് ്രപേത്യകിച്ച് ഒരു വിേശഷണം നല്കിയില്ല എന്നും
കണക്കുകൂട്ടാം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 612-605.
െതക്കൻ രാജ്യമായ യഹൂദ പതനത്തിന് െതാട്ട മുൻപ് ആയിരിക്കാം ഈ
്രപവചനത്തിെന്റരചനനടന്നിരിക്കുക.

സ്വീകര് ത്താവ്
െതേക്ക രാജ്യമായ െയഹുദയിെല ജനത്തിന.് എല്ലായിടത്തുമുള്ള
ൈദവജനത്തിന് െപാതുവായസേന്ദശം.
ഉേദ്ദശം
എന്തുെകാണ്ടാണ്ൈദവത്തിൻെറെതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടജനംശ്രതുവിെന
ൈകകളിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന സേന്ദഹമാണ് ്രപവാചകൻ
്രപകടിപ്പിക്കുന്നത.് ൈദവം ആ േചാദ്യത്തിന് മറുപടി അയച്ച ്രപവാചകെന്റ
വിശ്വാസെത്ത ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഈപുസ്തകത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം യേഹാവയാണ്
തൻെറ ജനത്തിെന്റ പരിപാലകന് അവനില് ആ്രശയിക്കുന്നവെന
അവൻ നിലനിർത്തുന്നു യഹൂദയുെട പരമാധികാരിയായ യേഹാവ
ബാബിേലാണിെന്റ അനീതിക്കു ന്യായവിധിക്കും എന്നു ഓര്മെപ്പടുത്തുക.
നിഗളികള ്താഴ്ത്തെപ്പടും എന്നാൽ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും.
(2:4).
്രപേമയം
പരമാധികാരിയായൈദവത്തിൽആ്രശയിക്കുക
സംേക്ഷപം
1.ഹബക്കൂക്കിെന്റപരാതി — 1:1-2:20
2.ഹബക്കൂക്കിെന്റ ്രപാർത്ഥന — 3:1-19

1 ഹബക്കൂക്ക്്രപവാചകൻ ദർശിച്ച ്രപവാചകം. 2 “യേഹാേവ,
എ്രതേത്താളം സഹായത്തിനായി ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുകയും അങ്ങ്
േകൾക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ം? സാഹസംനിമിത്തംഞാൻഎ്രതേത്താളം
അങ്ങേയാട് നിലവിളിക്കുകയും അങ്ങ് രക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ം?
3 അങ്ങ് എെന്ന നീതിേകട് കാണുമാറാക്കുന്നതും പീഢനം െവറുെത
േനാക്കുന്നതും എന്തിന?് കവർച്ചയും സാഹസവും എെന്റ മുമ്പിൽ ഉണ്ട;്
കലഹവും മത്സരവുംസാധാരണംആകുന്നു. 4അതുെകാണ്ട് ന്യായ്രപമാണം
ദുർബലമായിരിക്കുന്നു; ന്യായം ഒരുനാള ം െവളിെപ്പട്ട വരുന്നതുമില്ല;
ദുഷ്ടൻ നീതിമാെന വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് ന്യായം വ്രകതയായി
െവളിെപ്പട്ട വരുന്നു. 5 ജനതകെള ്രശദ്ധിച്ച് േനാക്കുവിൻ! ആശ്ചര്യെപ്പട്ട്
വിസ്മയിക്കുവിൻ! ഞാൻ നിങ്ങള െട കാലത്ത് ഒരു ്രപവൃത്തി െചയ്യ ം;
അത് വിവരിച്ച േകട്ടാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. 6 ഞാൻ



ഹബക്കൂക് 1:7 1415 ഹബക്കൂക് 2:3

്രകൂരതയും േവഗതയുമുള്ള ജനതയായ കല്ദയെര* ഉണർത്തും;
അവർ തങ്ങള േടതല്ലാത്ത വാസസ്ഥലങ്ങൾ ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്
ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിക്കുന്നു. 7 അവർ േഘാരത്വവും
ഭയങ്കരത്വവുമുള്ളവർ; അവരുെട ന്യായവും േ്രശഷ്ഠതയും അവരിൽനിന്ന്
തെന്ന പുറെപ്പടുന്നു. 8 അവരുെട കുതിരകൾ പുള്ളിപ്പ ലികെളക്കാൾ
േവഗതയും ൈവകുേന്നരെത്ത െചന്നായ്ക്കെളക്കാൾ ്രകൂരതയുമുള്ളവ;
അവരുെട കുതിരേച്ചവകർ ഗർേവ്വാെട ഓടിക്കുന്നു; അവരുെട
കുതിരേച്ചവകർ ദൂരത്തുനിന്ന് വരുന്നു; ഇരെയ പിടിക്കുവാൻ ബദ്ധെപ്പടുന്ന
കഴുകെനേപ്പാെല അവർ പറന്നുവരുന്നു. 9 അവർ എല്ലാവരും
സംഹാരത്തിനായി വരുന്നു; അവരുെട മുഖം മുേമ്പാട്ട് ബദ്ധെപ്പടുന്നു;
മണൽേപാെല അവർ ബദ്ധന്മാെര പിടിച്ച േചർക്കുന്നു. 10 അവർ
രാജാക്കന്മാെര പരിഹസിക്കുന്നു; ്രപഭുക്കന്മാെര അവർഅവേഹളിക്കുന്നു;
അവർഏത് േകാട്ടെയയും നിസ്സാരമായി കണ്ട് ചിരിക്കുന്നു;അവർ മൺതിട്ട
ഉയർത്തി അതിെന പിടിക്കും. 11 അന്ന് അവൻ കാറ്റ േപാെല വീശി
കടന്നുേപാകുന്നു. അവൻ അതി്രകമിച്ച് കുറ്റക്കാരനായിത്തീരും; കാരണം
സ്വന്തശക്തിയേല്ലാഅവന്ൈദവം. 12എെന്റൈദവമായ യേഹാേവ,അങ്ങ്
പുരാതനേമ എെന്റ പരിശുദ്ധ ൈദവമല്ലേയാ? ഞങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല;
യേഹാേവ അങ്ങ് അവെന ന്യായവിധിക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു;
പാറയായുേള്ളാേവ, ശിക്ഷയ്ക്കായി അങ്ങ് അവെന നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
13 നിർമ്മലമായ അങ്ങയുെട കണ്ണ കളാൽ േദാഷം കാണുവാൻ
സാധ്യമല്ല. അങ്ങയ്ക്ക് പീഢനം സഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല. േ്രദാഹം
്രപവർത്തിക്കുന്നവെര അങ്ങ് െവറുെത േനാക്കുന്നത് എന്തിന?് ദുഷ്ടൻ
തന്നിലും നീതിമാനായവെന വിഴുങ്ങുേമ്പാൾ 14അങ്ങ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും
മനുഷ്യെര സമു്രദത്തിെല മത്സ്യങ്ങെളേപ്പാെലയും അധിപതിയില്ലാത്ത
ഇഴജാതികെളേപ്പാെലയും ആക്കുന്നതും എന്തിന?് 15 അവർ അവെയ
എല്ലാം †ചൂണ്ട െകാണ്ട് പിടിെച്ചടുക്കുന്നു; അവർ വലെകാണ്ട് അവെയ
വലിെച്ചടുക്കുന്നു; േകാരുവലയിൽ അവെയ േശഖരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട്
അവർ സേന്താഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നു. 16അതുകാരണം അവൻ തങ്ങള െട
വലയ്ക്ക് ബലികഴിക്കുന്നു; േകാരുവലയ്ക്ക് ധൂപം കാട്ട ന്നു; കാരണം
അവയാൽ അല്ലേയാ അവരുെട ഓഹരി പുഷ്ടിയുള്ളതും അവരുെട
ആഹാരം പൂര ്ത്തിയുള്ളതുമായി തീരുന്നത.് 17അതുനിമിത്തംഅവർതെന്റ
വല കുടഞ്ഞ് ശൂന്യമാക്കി, ജനതകെള ആദരിക്കാെത നിത്യം െകാല്ല വാൻ
േപാകുേമാ?

2
1 ഞാൻ എെന്റ കാവൽേഗാപുരത്തിൽ നിലയുറപ്പിക്കും. യേഹാവ
എേന്നാട് എന്ത് അരുളിെച്ചയ്യ ം എന്നും എെന്റ ആവലാതിെയക്കുറിച്ച്
അവിടുന്ന് എന്ത് ഉത്തരം നൽകുെമന്നും അറിയുവാൻ ഞാൻ
കാത്തിരിക്കുന്നു. 2 യേഹാവ എേന്നാട് ഉത്തരം അരുളിയത:് “നീ
ദർശനം എഴുതുക; േവഗത്തിൽ വായിക്കുവാൻ തക്കവിധം അത്
പലകയിൽ വ്യക്തമായി എഴുതുക”. 3ഈ ദർശനത്തിനായി ഒരു സമയം
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;ആസമയംഅടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. സമയം
െതറ്റ കയുമില്ല. അത് ൈവകിയാലും അതിനായി കാത്തിരിക്കുക; അത്

* 1. 6 കല്ദയെര ബാബിേലാന്യെര † 1. 15 ചൂണ്ട - മീൻ പിടിക്കുവാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന
േലാഹെക്കാളത്ത്
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വരും നിശ്ചയം; താമസിക്കുകയുമില്ല. 4 അവെന്റ മനസ്സ് അവനിൽ
അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു; അത് േനരുള്ളതല്ല; നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ
ജീവിച്ചിരിക്കും. 5 സമ്പത്ത്* വഞ്ചന നിറഞ്ഞതാണ്; അഹങ്കാരിയായ
മനുഷ്യൻ നിലനിൽക്കുയില്ല; അവൻ പാതാളംേപാെല വിസ്താരമായി
വായ് പിളർക്കുന്നു; മരണംേപാെല തൃപ്തിെപ്പടാെതയുമിരിക്കുന്നു; അവൻ
സകലജനതകെളയും തെന്റ അടുക്കൽ കൂട്ടി, സകലവംശങ്ങെളയും
തെന്റ അടുക്കൽ േചർക്കുന്നു. 6അവർ അവെനക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപമയും
പരിഹസിച്ച് പഴെഞ്ചാല്ലായി, “തേന്റതല്ലാത്തത്എ്രതേത്താളം വർദ്ധിപ്പിക്കും?
പണയവസ്തു വാങ്ങി കൂട്ടിവയ്ക്കുന്നവന് അേയ്യാ കഷ്ടം!” എന്ന്
പറയുകയില്ലേയാ? 7നിെന്റ കടക്കാർ െപെട്ടന്ന് എഴുേന്നൽക്കുകയും നിെന്ന
ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവർആ്രകമിക്കുകയും നീഅവർക്ക് ഇരയായിത്തീരുകയും
ഇല്ലേയാ? 8 നീ പല ജനതകെളയും കവർച്ച െചയ്തതുെകാണ്ട് അവരിൽ
േശഷിച്ചവർ മനുഷ്യരുെട രക്തംനിമിത്തവും നീ േദശേത്താടും നഗരേത്താടും
അതിെന്റസകലനിവാസികേളാടും െചയ്തസാഹസംനിമിത്തവുംനിേന്നാടും
കവർച്ച െചയ്യ ം. 9 അനർത്ഥം േനരിടാത്ത വിധം ഉയരത്തിൽ തെന്റ
കൂട് െവേക്കണ്ടതിന് തെന്റ വീടിനുേവണ്ടി ദുരാദായം ആ്രഗഹിക്കുന്നവന്
അേയ്യാ കഷ്ടം! 10 പല ജനതകെളയും േഛദിച്ച കളഞ്ഞ് നീ നിെന്റ
വീടിന് ലജ്ജ നിരൂപിച്ച് നിെന്റ സ്വന്ത്രപാണേനാട് പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
11 ചുവരിൽനിന്ന് കല്ല് നിലവിളിക്കുകയും േമൽക്കൂരയിൽനിന്ന്
†കഴുേക്കാൽ ഉത്തരം പറയുകയും െചയ്യ മേല്ലാ. 12 രക്തപാതകംെകാണ്ട്
പട്ടണം പണിയുകയും നീതിേകടുെകാണ്ട് നഗരം സ്ഥാപിക്കുകയും
െചയ്യന്നവന് അേയ്യാ കഷ്ടം! 13 ജനതകൾ തീയ്ക്ക് ഇരയാകുവാൻ
അദ്ധ്വാനിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ െവറുെത തളർന്നുേപാകുന്നതും
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ഹിതത്താൽ അല്ലേയാ? 14 െവള്ളം
സമു്രദത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല ഭൂമി യേഹാവയുെട
മഹത്വത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനത്താൽ പൂർണ്ണമാകും. 15 കൂട്ട കാരുെട
നഗ്നത കാേണണ്ടതിന് അവർക്ക് കുടിക്കുവാൻ െകാടുക്കുകയും നഞ്ചു
കൂട്ടിക്കലർത്തി ലഹരിപിടിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നവന് അേയ്യാ കഷ്ടം!
16 നിനക്ക് മഹത്വംെകാണ്ടല്ല, ലജ്ജെകാണ്ട് പൂർത്തിവന്നിരിക്കുന്നു;
നീയും കുടിക്കുക; നിെന്റ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുക; യേഹാവയുെട
വലങ്കയ്യിെല പാനപാ്രതം നിെന്റ അടുക്കൽ വരും; മഹത്വത്തിന് പകരം
നിനക്ക് അപമാനം ഭവിക്കും. 17 മനുഷ്യരുെട രക്തവും, േദശേത്താടും
നഗരേത്താടും അതിെന്റ സകലനിവാസികേളാടും െചയ്ത സാഹസവും
നിമിത്തം െലബാേനാേനാട് െചയ്ത േ്രദാഹവും മൃഗങ്ങെള േപടിപ്പിച്ച
സംഹാരവും നിെന്ന പിടികൂടും. 18ഊമ മിഥ്യാമൂത്തൎ ികെള ഉണ്ടാക്കുന്നവന്
എന്ത് ലാഭം? ശില്പി ഒരു ബിംബെത്ത െകാത്തിയുണ്ടാക്കിയാേലാ, ഒരു
േലാഹബിംബം വാർത്തുണ്ടാക്കിയാേലാ എന്ത് ്രപേയാജനം - അവ
വ്യാജ ഉപേദഷ്ടാക്കൾ അല്ലേയാ 19 മരവി്രഗഹേത്താട:് “ഉണരുക”
എന്നും ഊമവി്രഗഹേത്താട:് “എഴുേന്നൽക്കുക” എന്നും പറയുന്നവന്
അേയ്യാ കഷ്ടം! അത് ഉപേദശിക്കുേമാ? അത് െപാന്നും െവള്ളിയും
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;അതിെന്റ ഉള്ളിൽ ശ്വാസം ഒട്ട ം ഇല്ലേല്ലാ. 20എന്നാൽ
യേഹാവ തെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ട്; സർവ്വഭൂമിയും അവെന്റ

* 2. 5 സമ്പത്ത്വീര്യമുള്ളവീഞ്ഞ് † 2. 11 കഴുേക്കാൽ - േമൽക്കൂരയുെടതാങ്ങ്
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സന്നിധിയിൽ മൗനമായിരിക്കെട്ട.

3
1വി്രഭമരാഗത്തിൽഹബക്കൂക്ക് ്രപവാചകെന്റഒരു ്രപാർത്ഥനാഗീതം.

2യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങെയക്കുറിച്ച് േകട്ട് ഭയെപ്പട്ട േപായി;
യേഹാേവ, വർഷങ്ങൾ കഴിയുംമുമ്പ് അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തിെയ

ജീവിപ്പിക്കണേമ;
ഈനാള കളിൽഅതിെന െവളിെപ്പടുത്തണേമ;
േ്രകാധത്തിൽകരുണഓർക്കണേമ.
3ൈദവം േതമാനിൽ*നിന്നും
പരിശുദ്ധൻപാരൻ†പർവ്വതത്തിൽനിന്നും വരുന്നു.

േസലാ.
ൈദവത്തിെന്റ ്രപഭആകാശെത്തമൂടുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റസ്തുതിയാൽ ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4സൂര്യ്രപകാശംേപാെല ഒരു േശാഭ ഉളവായിവരുന്നു;
കിരണങ്ങൾൈദവത്തിെന്റഅടുത്തുനിന്ന് പുറെപ്പടുന്നു;
അവിെടൈദവത്തിെന്റവല്ലഭത്വം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
5മഹാവ്യാധിൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽനടക്കുന്നു;
പകർച്ചവ്യാധിൈദവത്തിെന്റപിന്നാെല െചല്ല ന്നു.
6ൈദവം ഭൂമിെയകുലുക്കുന്നു‡;
ൈദവം േനാക്കി ജാതികെളചിതറിക്കുന്നു;
ശാശ്വതപർവ്വതങ്ങൾപിളർന്നുേപാകുന്നു;
പുരാതനഗിരികൾവണങ്ങിവീഴുന്നു;
ൈദവം പുരാതനപാതകളിൽനടക്കുന്നു.
7ഞാൻകൂശാെന്റകൂടാരങ്ങെളഅനർത്ഥത്തിൽകാണുന്നു;
മിദ്യാൻേദശത്തിെലതിരശ്ശീലകൾവിറയ്ക്കുന്നു.
8യേഹാവനദികേളാട് നീരസെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുേവാ?
അങ്ങയുെട േകാപം നദികള െട േനെരവരുന്നുേവാ?
അങ്ങ്കുതിരപ്പ റത്തും ജയരഥത്തിലും കയറിയിരിക്കുകയാൽ
അങ്ങയുെട േ്രകാധംസമു്രദത്തിെന്റ േനെര ഉള്ളേതാ?
9അവിടുന്ന് വില്ല് പുറെത്തടുത്ത്ഞാണിൽഅമ്പ് െതാടുത്തിരിക്കുന്നു.
വചനത്തിെന്റ ദണ്ഡനങ്ങൾആണകേളാടുകൂടിയിരിക്കുന്നു.

േസലാ.
അങ്ങ് ഭൂമിെയനദികളാൽപിളർക്കുന്നു.
10പർവ്വതങ്ങൾഅങ്ങെയകണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നു;
െവള്ളത്തിെന്റ ്രപവാഹംകടന്നുേപാകുന്നു;
ആഴിശബ്ദം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു;
ഉയരത്തിേലക്ക് തിര ഉയർത്തുന്നു§.
11അങ്ങയുെടഅസ്്രതങ്ങൾപായുന്ന ്രപകാശത്തിലും
മിന്നി്രപകാശിക്കുന്നകുന്തത്തിെന്റ േശാഭയിലും
സൂര്യനും ച്രന്ദനുംസ്വഗൃഹത്തിൽനില്ക്കുന്നു.
12 േ്രകാധേത്താെടഅങ്ങ് ഭൂമിയിൽചവിട്ട ന്നു;
* 3. 3 േതമാനിൽെയഹൂദക്ക് െതക്കായിസ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നഏേദാം രാജ്യത്തിെലഒരു ജില്ല † 3.
3 പാരൻസീനായിയുെടഅതിര ്ത്തിേയാട് േചര് ന്നുകിടന്നിരുന്നഊഷര ്രപേദശം ‡ 3. 6 കുലുക്കുന്നു
അളക്കുന്നു § 3. 10 ഉയരത്തിേലക്ക് തിര ഉയർത്തുന്നു ഉയരത്തിേലക്ക്ൈകഉയർത്തുന്നു
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േകാപേത്താെട ജനതകെള െമതിക്കുന്നു.
13അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റയും
അങ്ങയുെടഅഭിഷിക്തെന്റയും രക്ഷക്കായിട്ട്അങ്ങ് പുറെപ്പടുന്നു;
അങ്ങ് ദുഷ്ടെന്റവീടിെന്റ മുകൾഭാഗം തകർത്ത,്
അടിസ്ഥാനം മുഴുവനുംഅനാവൃതമാക്കി.

േസലാ.
14 അങ്ങ് അവെന്റ കുന്തങ്ങൾെകാണ്ട് അവെന്റ േയാദ്ധാക്കള െട

നായകന്മാരുെട തല*കുത്തിത്തുളക്കുന്നു;
എെന്നചിതറിേക്കണ്ടതിന്അവർചുഴലിക്കാറ്റ േപാെലവരുന്നു;
എളിയവെന മറവിൽവച്ച് വിഴുങ്ങുവാൻ േപാകുന്നതുേപാെല അവർ

ഉല്ലസിക്കുന്നു.
15അങ്ങയുെടകുതിരകേളാടുകൂടിഅങ്ങ്സമു്രദത്തിൽ,
െപരുെവള്ളക്കൂട്ടത്തിൽതെന്ന,നടെകാള്ളന്നു.
16ഞാൻ േകട്ട എെന്റഉദരംകുലുങ്ങിേപ്പായി,
ആശബ്ദം കാരണംഎെന്റഅധരംവിറച്ച ;
അവൻജനെത്തആ്രകമിക്കുവാൻപുറെപ്പടുേമ്പാൾ
കഷ്ടദിവസത്തിൽഞാൻവി്രശമിച്ചിരിേക്കണ്ടതുെകാണ്ട്
എെന്റഅസ്ഥികൾഉരുകി,
ഞാൻനിന്നനിലയിൽവിറച്ച േപായി.
17അത്തിവൃക്ഷംതളിർക്കുകയില്ല;
മുന്തിരിവള്ളിയിൽഅനുഭവം ഉണ്ടാകുകയില്ല;
ഒലിവുമരത്തിെന്റ ്രപയത്നംനിഷ്ഫലമായിേപ്പാകും;
നിലങ്ങൾആഹാരം വിളയിക്കുകയില്ല;
ആട്ടിൻകൂട്ടം െതാഴുത്തിൽനിന്ന് നശിച്ച േപാകും;
േഗാശാലകളിൽകന്നുകാലി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
18എങ്കിലുംഞാൻയേഹാവയിൽആനന്ദിക്കും;
എെന്റരക്ഷയുെടൈദവത്തിൽ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും.
19യേഹാവയായകർത്താവ്എെന്റബലംആകുന്നു;
കർത്താവ്എെന്റകാൽ േപടമാൻകാലുേപാെലആക്കുന്നു;
ഉന്നതികളിേന്മൽഎെന്നനടക്കുമാറാക്കുന്നു.
സംഗീത്രപമാണിക്ക് ത്രന്തിനാദേത്താെട.

* 3. 14 നായകന്മാരുെട തലഅവെന്റതല
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െസഫന്യാവ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ഹിസ്കീയാവിന ്െറ മകനായ അമര്യാവിെന്റ മകനായ ഗദല്യാവിെന്റ
മകനായ കൂശിയുെട മകന് െസഫന്യാവു എന്നാണ് എഴുത്തുകാരന്
സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തുന്നത.് െസഫന്യാവു എന്നാല് ൈദവത്താല ്
്രപതിേരാധിക്കെപ്പട്ട എന്നാണ് അര ്ത്ഥം യിെരമ്യാവില ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
പുേരാഹിതന് (21:1; 29:25, 29; 37:3; 52:24). െസഫന്യാവിെന്റ പൂർവികർ
രാജകുടുംബവുമായി ബന്ധമുള്ളവരാെണന്ന് െപാതുെവ പറയെപ്പടുന്നു.
െയശയ്യാവിെന്റയും മീഖയുെടയും കാലഘട്ടം മുതൽ െസഫന്യാവ് ആണ്
ആദ്യമായി യഹൂദെയക്കുറിച്ച് ്രപവചനംഎഴുതുന്നത്.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 640-607.
യഹൂദ രാജാവായ േയാശീയാവിെന്റ കാലത്താണ് െസഫന്യാവിെന്റ
ശു്രശൂഷ.
സ്വീകര് ത്താവ്
െതേക്ക രാജ്യമായ െയഹുദയിെല ജനത്തിന്. എല്ലായിടത്തുമുള്ള
ൈദവജനത്തിന് െപാതുവായസേന്ദശം.
ഉേദ്ദശം
ന്യായവിധിെയകുറിച്ച ള്ള ്രപധാനമായും മൂന്ന് ഉപേദശങ്ങൾ ഈ
രചനയിൽ കാണുന്നു ൈദവമാണ് രാജ്യങ്ങൾക്കും പരമാധികാരി,
ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ ദുഷ്ടൻ ശിക്ഷിക്കെപ്പടുകയും നീതിമാൻ
ആദരിക്കെപ്പടുകക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം, മാനസാന്തരെപ്പടുകയും തന്നില ്
ആ്രശയംവയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നവെരൈദവംഅനു്രഗഹിക്കുന്നു.
്രപേമയം
ൈദവത്തിൻെറ മഹാദിവസം
സംേക്ഷപം
1.ൈദവത്തിൻെറ മഹാസംഹാര ദിനത്തിൻെറആഗമനം — 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,്
ഹിസ്കീയാവിെന്റമകനായഅമര്യാവിെന്റമകനായെഗദല്യാവിെന്റമകനായ
കൂശിയുെട മകനായ െസഫന്യാവിനുണ്ടായ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
2 “ഞാൻ ഭൂതലത്തിൽനിന്ന് സകലെത്തയും സംഹരിച്ച കളയും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 3 “ഞാൻ മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും
സംഹരിക്കും; ഞാൻ ആകാശത്തിെല പറവജാതികെളയും സമു്രദത്തിെല
മത്സ്യങ്ങെളയും ദുഷ്ടന്മാേരാടുകൂടി ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങെളയും
നശിപ്പിക്കും; ഞാൻ ഭൂതലത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യെന േഛദിച്ച കളയും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 4 “ഞാൻ െയഹൂദയുെടേമലും
െയരൂശേലമിെല സകലനിവാസികള െട േമലും ൈക നീട്ട ം; ഞാൻ
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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.
7 യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽ മൗനമായിരിക്കുക;
യേഹാവയുെട ന്യായവിധി ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു; യേഹാവ ഒരു
യാഗസദ്യ ഒരുക്കി താൻ ക്ഷണിച്ചവെര വിശുദ്ധീകരിച്ച മിരിക്കുന്നു.
8 എന്നാൽ യേഹാവയുെട യാഗസദ്യയുള്ള ദിവസത്തിൽ ഞാൻ
്രപഭുക്കന്മാെരയും രാജകുമാരന്മാെരയുംഅന്യേദശവസ്്രതം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന
എല്ലാവെരയും 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”എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 11 മേക്തശ്
നിവാസികേള, 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 ം. 13അങ്ങെനഅവരുെട സമ്പത്ത്
കവർച്ച െചയ്യെപ്പടുകയും അവരുെട വീടുകൾ ശൂന്യമായിത്തീരുകയും
െചയ്യ ം; അവർ വീടു പണിയും, പേക്ഷ താമസിക്കുകയില്ല; അവർ
മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കും, വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയില്ല. 14 യേഹാവയുെട
മഹാദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു; അത് അതിേവഗം അടുത്ത് വരുന്നു;
േകേട്ടാ യേഹാവയുെട ദിവസം! വീരൻഅവിെടകഠിനമായി 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 കഴിയുകയില്ല; സർവ്വഭൂമിയും
അവെന്റ േ്രകാധത്തിെന്റ തീക്ഷ്ണമായ അഗ്നിക്ക് ഇരയായ്തീരും;
സകലഭൂവാസികൾക്കുംഅവൻശീ്രഘസംഹാരം വരുത്തും.

2
1 ലജ്ജയില്ലാത്ത ജനതേയ, വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ,്
ദിവസം പതിർേപാെല പാറിേപ്പാകുന്നതിന് മുമ്പ്, യേഹാവയുെട
ഉ്രഗേകാപം നിങ്ങള െടേമൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ,് 2 യേഹാവയുെട

* 1. 5 മൽക്കാംഅേമ്മാന്യരുെടൈദവം
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േകാപദിവസം നിങ്ങള െടേമൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, 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 നിവാസികൾആരും ഇല്ലാെതയാകുംവിധം
ഞാൻ നിെന്ന നശിപ്പിക്കും. 6 സമു്രദതീരം ഇടയന്മാർക്ക് കുടിലുകള ം
ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്ക് െ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. * 9 അതുെകാണ്ട്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: എന്നാണ, േമാവാബ് െസാേദാമിെനേപ്പാെലയും
അേമ്മാന്യർ െഗാേമാറെയേപ്പാെലയും† മുൾപ്പടർപ്പ കള ം ഉപ്പ കുഴികള ം
േപാെല ശാശ്വതശൂന്യം ആയിത്തീരും; എെന്റ ജനത്തിൽ േശഷിച്ചവർ
അവെരകവർച്ചെചയ്യ ം;എെന്റജനത്തിൽേശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർഅവരുെട
േദശെത്ത അവകാശമാക്കും. 10 ഇത് അവരുെട അഹങ്കാരംനിമിത്തം
അവർക്ക് ഭവിക്കും; അവർ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ജനേത്താട്
നിന്ദയും വമ്പും കാട്ടിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 11അേപ്പാൾ അവർ യേഹാവെയ
ഭയെപ്പടും;കാരണംഅവൻ ഭൂമിയിെലസകലേദവന്മാെരയുംക്ഷയിപ്പിക്കും;
ജനതകള െട സകലദ്വീപുകള ം അതത് സ്ഥലത്തുനിന്ന് അവെന
നമസ്കരിക്കും; 12 നിങ്ങേളാ കൂശ്യേര, എെന്റ വാളിനിരയാകും! 13അവൻ
വടേക്കാട്ട് ൈക നീട്ടി അശ്ശ രിെന നശിപ്പിക്കും; നീെനേവെയ ശൂന്യവും
മരുഭൂമിേപാെല വരണ്ടനിലവും ആക്കും. 14അതിെന്റ നടുവിൽ ആട്ടിൻ
കൂട്ടങ്ങള ം നാനാജാതി മൃഗങ്ങള ം കിടക്കും; അതിെന്റ മകുടങ്ങള െട
ഇടയിൽ േവഴാമ്പലും മുള്ളനും രാപാർക്കും; കിളിവാതിൽക്കൽ
പാട്ട പാടുന്നതു േകേട്ടാ! േദവദാരുപ്പണി പറിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കയാൽ
ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ ശൂന്യതയുണ്ടു. 15ഞാേനയുള്ള ; ഞാനല്ലാെത മറ്റാരുമില്ല
എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞ് നിർഭയം വസിച്ചിരുന്ന ഉല്ലസിതനഗരം
ഇതുതെന്ന; അത് ശൂന്യവും മൃഗങ്ങൾക്കു പാർക്കുവാനുള്ള ഇടവും
ആയിത്തീർന്നെതങ്ങെന; അതിനരികിലൂെട േപാകുന്നവർ ചൂളമടിച്ച്

* 2. 8 േമാവാബിെന്റ ധിക്കാരവും അേമ്മാന്യർ എെന്റ ജനെത്ത നിന്ദിച്ച് അവരുെട
േദശത്തിന് വിേരാധമായി പറഞ്ഞ ശകാരങ്ങള ം ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. െയഹൂദ്യയുെട കിഴക്ക്
േയാര ്ദാനക്കെരയായി പാര് ത്തിരുന്നവരാണ് േമാവാബ്യരും അേമ്മാന്യരും. അവര ്അ്രബാഹാമിെന്റ
സേഹാദരപു്രതനായ േലാത്തിെന്റ പിന് ഗാമികളായ േശമ്യരായിരുന്നു, ഉല്പത്തി 19. 30-38. യി്രസാേയല ്
ജനവുമായിഅവര് ശ്രതുതയിലായിരുന്നു. † 2. 9 എന്നാണ, േമാവാബ് െസാേദാമിെനേപ്പാെലയും
അേമ്മാന്യർ െഗാേമാറെയേപ്പാെലയും ഉല്പത്തി 19:23 - 19:29വെര േനാക്കുക
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പരിഹസിക്കുകയുംൈകവീശുകയും െചയ്യ ം.

3
1 മത്സരവും മലിനതയും നിറഞ്ഞതും പീഡിപ്പിക്കുന്നതും ആയ
നഗരത്തിന*് അേയ്യാ കഷ്ടം! 2 അവൾ യേഹാവയുെട വാക്ക്
േകട്ടനുസരിച്ചിട്ടില്ല; ്രപേബാധനം ൈകെക്കാണ്ടിട്ടില്ല; യേഹാവയിൽ
ആ്രശയിച്ചിട്ടില്ല; തെന്റ ൈദവേത്താട് അടുത്തുവന്നിട്ട മില്ല. 3അതിനകത്ത്
അതിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ ഗർജ്ജിക്കുന്ന സിംഹങ്ങൾ; അതിെന്റ
ന്യായാധിപതിമാർ ൈവകുേന്നരെത്ത െചന്നായ്ക്കൾ; അവർ
്രപഭാതകാലേത്തക്ക് ഒന്നും േശഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. 4അതിെന്റ ്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 ;
എന്നാൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതുേപാെല അവള െട ഭവനത്തിൽ നിന്ന്
േഛദിക്കെപ്പടുകയില്ലായിരുന്നു; പേക്ഷ അവർ ജാ്രഗതേയാെട തങ്ങള െട
ദുഷ്്രപവൃത്തികൾ െചയ്തുേപാന്നു. 8അതുെകാണ്ട് “ഞാൻ സാക്ഷിയായി
എഴുേന്നല്ക്കുന്ന ദിവസംവെര എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുക” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് എെന്റ േ്രകാധവും എെന്റ ഉ്രഗേകാപവും
പകേരണ്ടതിന് ജനതകെള േചർക്കുവാനും രാജ്യങ്ങെള കൂട്ട വാനും
ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു; സർവ്വഭൂമിയും എെന്റ തീക്ഷ്ണതാഗ്നിക്ക്
ഇരയായിത്തീരും. 9അേപ്പാൾ 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‡, േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുക;

* 3. 1 നഗരത്തിന് െയരുശേലംനഗരത്തിനു † 3. 11 അവരുെടമദ്ധ്യത്തില ്നിെന്റമദ്ധ്യത്തില ് ‡ 3.
14 സീേയാൻപു്രതിേയയി്രസാേയല ്മക്കേള
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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.
16അന്ന് അവർ െയരൂശേലമിേനാട:് “ഭയെപ്പടരുത്” എന്നും സീേയാേനാട:്
“അൈധര്യെപ്പടരുത്” എന്നും പറയും. 17 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
രക്ഷിക്കുന്ന വീരനായി നിെന്റ മേദ്ധ്യ ഇരിക്കുന്നു; അവൻ നിന്നിൽ
അത്യന്തംസേന്താഷിക്കും; തെന്റസ്േനഹത്താൽഅവൻപുതുതാക്കുന്നു*;
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 ം. 20ആകാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങെള
വരുത്തുകയും, ഞാൻ നിങ്ങെള േശഖരിക്കുകയും െചയ്യ ം; നിങ്ങള െട
കൺമുൻപിൽ ഞാൻ നിങ്ങള െട ്രപവാസികെള മടക്കിവരുത്തുേമ്പാൾ
ഞാൻ നിങ്ങെള ഭൂമിയിെല സകലജനതകള െടയും ഇടയിൽ കീർത്തിയും
്രപശംസയുംആക്കിത്തീർക്കുെമന്ന് യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

§ 3. 14 െയരൂശേലം പു്രതിേയ െയരുശേലം ജനങ്ങേള * 3. 17 പുതുതാക്കുന്നു മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു



ഹഗ്ഗായി 1:1 1424 ഹഗ്ഗായി 1:5

ഹഗ്ഗായി
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ഹഗ്ഗായി ്രപവാചകൻ ആണ് ഇതിൻെറ എഴുത്തുകാരൻ
യഹൂദ ജനത്തിനുള്ള നാല് സേന്ദശങ്ങളാണ് ്രപവാചകന്
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.് ഹഗ്ഗാ. 2:3 ്രപകാരം ്രപവാചകൻ
വിശാലമായ െയരുശേലം ൈദവാലയം അതിെന്റ നാശത്തിനു മുൻപ്
കണ്ടതാണ.് ്രപവാസത്തിലിരിക്കുേമ്പാള ് വൃദ്ധനായ താൻ േദശത്തിെന്റ
പഴയ മഹത്വെത്ത ഓർക്കുകയും തെന്റ ജനം ചാരങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന്
ഉയർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും േദശം പഴയ മഹത്വത്തിേലക്ക്
മടങ്ങിവരുകയും െചയ്യ െമന്ന് ്രപത്യാശിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 520.
ബാബിേലാണി ്രപവാസത്തിനു േശഷംഎഴുതെപ്പട്ട പുസ്തകമാണ.്
സ്വീകര് ത്താവ്
്രപവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നവരും െയരുശേലമിൽ പാർക്കുന്നവരും
ആയയഹൂദജനം.
ഉേദ്ദശം
ഈ പുസ്തകത്തിെല ്രപധാന ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ, ്രപവാസത്തിൽ നിന്നും
മടങ്ങിവന്ന ജനെത്ത െയരുശേലം ൈദവാലയത്തിെന്റ പുനർനിർമ്മാണം
രാജ്യത്തിന ്െറ ഒരു ്രപധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിെലാന്നാണ് എന്നും അത്
അവരുെട വിശ്വാസത്തിെന്റ ്രപകടമായ ഒരു ഉദ്യമം ആയിരിക്കുെമന്നും,
അതുമൂലം യേഹാവ തങ്ങെള ഉയര് ത്തുകയും ആലയവും ആരാധനയും
പുനസ്ഥാപിക്കുക വഴി അനു്രഗഹം േദശത്തിേന്മല് വരുെമന്നു ജനെത്ത
ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക.
്രപേമയം
ൈദവാലയപുനര ്നിർമ്മാണം
സംേക്ഷപം
1.ൈദവാലയം നിർമ്മിക്കാനുള്ളആഹ്വാനം — 1:1-15
2. കർത്താവിൽൈധര്യെപ്പടുക — 2:1-9
3. ജീവിതവിശുദ്ധിക്കുള്ളആഹ്വാനം — 2:10-19
4. ഭാവിെയക്കുറിച്ച ള്ളആത്മവിശ്വാസം — 2:20-23
1 ദാര്യാേവശ് രാജാവ് ഭരണം തുടങ്ങിയതിെന്റ രണ്ടാം വർഷം
ആറാം മാസം, ഒന്നാം തീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഹഗ്ഗായി
്രപവാചകൻമുഖാന്തരം െയഹൂദാേദശാധിപതിയായ െശയല്ത്തീേയലിെന്റ
മകനായ െസരുബ്ബാേബലിനും മഹാപുേരാഹിതനായ െയേഹാസാദാക്കിെന്റ
മകനായ േയാശുവക്കും ഉണ്ടായത്: 2 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: യേഹാവയുെട ആലയം പണിയുവാനുള്ള കാലം
വന്നിട്ടിെല്ലന്ന് ഈ ജനം പറയുന്നുവേല്ലാ”. 3ഹഗ്ഗായി്രപവാചകൻമുഖാന്തരം
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാടുണ്ടായത:് 4 “ഈആലയംശൂന്യമായിരിക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ തട്ടിട്ട വീടുകളിൽ പാർക്കുവാൻ കാലമാേയാ?” 5 ആകയാൽ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട
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വഴികെള വിചാരിച്ച േനാക്കുവിൻ. 6 നിങ്ങൾ വളെര വിതച്ചിട്ട ം അല്പേമ
െകാണ്ടുവരുന്നുള്ള ; നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ട ം തൃപ്തരാകുന്നില്ല; പാനം
െചയ്തിട്ട ം തൃപ്തി വരുന്നില്ല. വസ്്രതം ധരിച്ചിട്ട ം ആർക്കും കുളിർ
മാറുന്നില്ല; കൂലിക്കാരൻ ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇടുവാൻ കൂലിവാങ്ങുന്നു”.
7 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട
വഴികെള വിചാരിച്ച േനാക്കുവിൻ. 8 നിങ്ങൾ മലയിൽ െചന്ന് മരം
െകാണ്ടുവന്ന് ആലയം പണിയുവിൻ; ഞാൻ അതിൽ ്രപസാദിച്ച്
മഹത്വെപ്പടും”എന്ന് യേഹാവ കല്പിക്കുന്നു. 9 “നിങ്ങൾഅധികം കിട്ട െമന്ന്
കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ അത് അല്പമായ്തീർന്നു; നിങ്ങൾ അത് വീട്ടിൽ
െകാണ്ടുവന്നു; ഞാേനാ അത് ഊതിക്കളഞ്ഞു; അെതന്തുെകാണ്ട?് എെന്റ
ആലയം ശൂന്യമായ്ക്കിടക്കുകയും നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ
വീട്ടിേലക്ക് ഓടുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് തെന്ന” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 10അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ കാരണം ആകാശം
മഞ്ഞുെപയ്യാെത അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഭൂമി വിളവ് നൽകുന്നുമില്ല. 11ഞാൻ
േദശത്തിലും മലകളിലും ധാന്യത്തിലും വീഞ്ഞിലും എണ്ണയിലും നിലെത്ത
വിളവിലുംമനുഷ്യരിലുംമൃഗങ്ങളിലുംമനുഷ്യരുെടഎല്ലാ ്രപവർത്തനങ്ങളിലും
വരൾച്ചവരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

12 അങ്ങെന െശയല്ത്തീേയലിെന്റ മകനായ െസരുബ്ബാേബലും,
മഹാപുേരാഹിതനായ െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയാശുവയും,
യി്രസാേയല ് ജനത്തിൽ േശഷിച്ചവരും* അവരുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്കും, അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നിേയാഗ്രപകാരം അയച്ച ഹഗ്ഗായി ്രപവാചകെന്റ വചനങ്ങള ം
േകട്ടനുസരിച്ച ; ജനം യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുകയും െചയ്തു. 13അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട ദൂതനായ ഹഗ്ഗായി യേഹാവയുെട ദൂത് ജനേത്താട്
ഇ്രപകാരം അറിയിച്ച : “ഞാൻ നിങ്ങേളാട് കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 14യേഹാവ െയഹൂദാേദശാധിപതിയായ
െശയല്ത്തീേയലിെന്റ മകനായ െസരുബ്ബാേബലിെന്റ മനസ്സ ം
മഹാപുേരാഹിതനായ െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയാശുവയുെട
മനസ്സ ം ജനത്തിൽ േശഷിച്ചവരുെട മനസ്സ ം ഉണർത്തി; അവർ വന്ന്
അവരുെട ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
േവലെചയ്തു. 15ദാര്യാേവശ് രാജാവ് ഭരണംതുടങ്ങിയതിെന്റരണ്ടാംവർഷം
ആറാം മാസം,ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിആയിരുന്നുഅത്.

2
1 ദാര്യേവശിെന്റ വാഴ്ചയുെട രണ്ടാം വര ്ഷം ഏഴാം മാസം
ഇരുപെത്താന്നാം തീയതി ഹഗ്ഗായി ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ: 2 “നീ െയഹൂദാേദശാധിപതിയായ
െശയല്ത്തീേയലിNTE മകനായ െസരുബ്ബാേബലിേനാടും
മഹാപുേരാഹിതനായ െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയാശുവേയാടും
ജനത്തിൽ അവേശഷിച്ചവേരാടും പറേയണ്ടത:് 3 നിങ്ങളിൽ ഈ
ആലയെത്ത അതിെന്റ ആദ്യമഹത്ത്വേത്താെട കണ്ടിട്ട ള്ള ആെരങ്കിലും
അവേശഷിച്ചിരിക്കുന്നുേണ്ടാ? ഇേപ്പാൾ അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്

* 1. 12 യി്രസാേയല ്ജനത്തിൽ േശഷിച്ചവരുംബാബിേലാന ്്രപവാസത്തില ്നിന്ന് മടങ്ങി വന്നവര ്
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േതാന്നുന്നു? നിസ്സാരമായി േതാന്നുന്നില്ലേയാ?” 4ഇേപ്പാേഴാെസരുബ്ബാേബേല,
“ൈധര്യെപ്പടുക” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “മഹാപുേരാഹിതനായ
െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയാശുേവ, ൈധര്യെപ്പടുക; േദശത്തിെല
സകലജനങ്ങള േമ, ൈധര്യെപ്പട്ട് േവല െചയ്യ വിൻ” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് “ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂടി ഉണ്ടേല്ലാ” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 5 നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് െചയ്ത ഉടമ്പടിയിൽ ഉള്ള വാഗ്ദാനങ്ങെള ഓർക്കുവിൻ;
എെന്റആത്മാവ് നിങ്ങള െട ഇടയിൽ വസിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഭയെപ്പേടണ്ടാ.
6 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇനി ഏെറ
താമസിക്കാെത ഞാൻ ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും കടലിേനയും
കരെയയും ഇളക്കും. 7 ഞാൻ സകലജനതകെളയും ഇളക്കും;
അങ്ങെന സകലജനതകള ം അവരുെട അമൂല്യനിധി എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുകയും െചയ്യ ം;ഞാൻഈആലയെത്തമഹത്ത്വപൂർണ്ണമാക്കും”
എന്ന്ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു. 8 “െവള്ളിഎനിക്കുള്ളത,്
െപാന്നും എനിക്കുള്ളത”്എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
9 “ഈആലയത്തിെന്റപിന്നെത്തമഹത്ത്വംമുമ്പുള്ളതിലുംവലുതായിരിക്കും”
എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “ഈസ്ഥലത്ത് ഞാൻ
സമാധാനം നല്കും” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
10 ദാര്യാേവശിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ രണ്ടാം വർഷത്തിെന്റ, ഒമ്പതാം മാസം,
ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഹഗ്ഗായി ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി: 11 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ പുേരാഹിതന്മാേരാട് ന്യായ്രപമാണെത്തക്കുറിച്ച്
ഇ്രപകാരം േചാദിക്കണം: 12 “ഒരാൾ തെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ േകാണിൽ
വിശുദ്ധമാംസം വയ്ക്കുകയും, ആ േകാണുെകാണ്ട് അപ്പേമാ പായസേമാ
വീേഞ്ഞാ എണ്ണേയാ ഏെതങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണസാധനേമാ െതാട്ടാൽ
അത് വിശുദ്ധമാകുേമാ?” അതിന് പുേരാഹിതന്മാർ “ഇല്ല” എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു. 13എന്നാൽ ഹഗ്ഗായി: “ശവ ശരീരത്തിൽ െതാട്ട് അശുദ്ധനായ
ഒരാൾ അവയിൽ ഒന്ന് െതാടുന്നുെവങ്കിൽ അത് അശുദ്ധമാകുേമാ?”
എന്ന് േചാദിച്ചതിന്: “അത് അശുദ്ധമാകും”എന്ന് പുേരാഹിതന്മാർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 14അതിന് ഹഗ്ഗായി ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ: “അങ്ങെന
തേന്ന ഈ ജനവും അങ്ങെന തേന്ന ഈ ജനതയും എെന്റ സന്നിധിയിൽ
ആകുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് അവരുെട ൈകകള െട
്രപവൃത്തിെയാെക്കയും അങ്ങെന തെന്ന;അവർഅവിെട അർപ്പിക്കുന്നതും
അശുദ്ധം ആകുന്നു. 15ആകയാൽ നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിൽ
കല്ലിേന്മൽ കല്ല് വച്ചതിന് മുമ്പുള്ളകാലെത്തപ്പറ്റി വിചാരിച്ച െകാള്ള വിൻ.
16 ആ കാലത്ത് ഒരാൾ ഇരുപത് പറ* ധാന്യം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നിടത്ത്
െചല്ല േമ്പാൾ പത്ത്† മാ്രതേമ കാണുകയുള്ള ; ഒരാൾ അമ്പത് പാ്രതം
േകാരുവാൻ ‡ചക്കാലയിൽ െചല്ല േമ്പാൾ ഇരുപത് മാ്രതേമ കാണുകയുള്ള .
17 “െവൺകതിരും വിഷമഞ്ഞും കൽമഴയുംെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങെളയും
നിങ്ങള െട ൈകകള െട സകല്രപവൃത്തികെളയും ദണ്ഡിപ്പിച്ച ; എങ്കിലും
നിങ്ങൾ എന്നിേലക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
18 “നിങ്ങൾ ഇന്നുമുതൽ മുേമ്പാട്ട് ദൃഷ്ടിവക്കുവിൻ; ഒമ്പതാം മാസം,

* 2. 16 ഇരുപത് പറ 200കിേലാ്രഗാം † 2. 16 പത്ത് 100കിേലാ്രഗാം ‡ 2. 16 ചക്കാല -വീഞ്ഞ്
സൂക്ഷിക്കുന്നസ്ഥലം
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ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിമുതൽ, യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിന് അടിസ്ഥാനം
ഇട്ട ദിവസം തുടങ്ങിയുള്ള കാലത്തിൽ തെന്ന ദൃഷ്ടിവക്കുവിൻ. 19 വിത്ത്
ഇനിയും കളപ്പ രയിൽ കിടക്കുന്നുേവാ? മുന്തിരിവള്ളിയും അത്തിവൃക്ഷവും
മാതളവും ഒലിവുമരവും കായ്ക്കുന്നില്ലേയാ? ഇന്നുമുതൽ ഞാൻ
നിങ്ങെള അനു്രഗഹിക്കും”. 20 അേന്ന ദിവസം തെന്ന ഇരുപത്തിനാലാം
തീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് രണ്ടാം ്രപാവശ്യം ഹഗ്ഗായിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 21 “നീ െയഹൂദാേദശാധിപതിയായ െസരുബ്ബാേബലിേനാട്
പറേയണ്ടത:് ഞാൻ ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും ഇളക്കും. 22 ഞാൻ
രാജ്യങ്ങള െട സിംഹാസനം മറിച്ചിടും; ജനതകള െട രാജ്യങ്ങള െട ബലം
നശിപ്പിച്ച കളയും; ഞാൻ രഥെത്തയും അതിൽ കയറി ഓടിക്കുന്നവെരയും
മറിച്ച കളയും; കുതിരകള ം അതിെന്റ പുറത്ത് കയറി ഓടിക്കുന്നവരും
ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ സേഹാദരെന്റ വാളിനാൽ വീഴും. 23 ആ
നാളിൽ - ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് - എെന്റ ദാസനായ
െശയല്ത്തീേയലിെന്റ മകനായ െസരുബ്ബാേബേല, ഞാൻ നിെന്ന എടുത്ത്
മു്രദേമാതിരമാക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “ഞാൻ നിെന്ന
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്
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െസഖര്യാവ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
െസഖ: 1:1 ല ്യിേദ്ദായുെട മകനായ െബെരഖ്യാവിെന്റ മകന ്െസഖര്യാവ്
ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ എഴുത്തുകാരൻ. ്രപവാസത്തിൽ നിന്നും
മടങ്ങിവന്നപൗേരാഹിത്യകുടുംബങ്ങളിെലാന്നിെന്റതലവനായിരുന്നുയിേദ്ദാ.
(െനഹ്മ്യ. 12:4, 16). െയരുശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ ്രപവാചകൻ
ഒരു ബാലൻ ആയിരുന്നിരിക്കാം കുടുംബ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് താൻ
ഒരു പുേരാഹിതനും ്രപവാചകനും കൂടിയായിരുന്നു അതുെകാണ്ടുതെന്ന
യഹൂദരുെട ആരാധനാസ്രമ്പദായങ്ങെള കുറിച്ച് അേദ്ദഹത്തിന് ദൃഡമായ
പരിചിതത്വം ഉണ്ട് എന്നാൽ താൻ ഒരിക്കലും പൂർത്തീകരിക്കെപ്പട്ട
ൈദവാലയത്തിൽ ്രപവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 520-480.
ബാബിേലാൺ ്രപവാസത്തിൽനിന്ന് മടങ്ങി വന്നതിനുേശഷം
എഴുതെപ്പട്ട . 1 - 8 വെരയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങൾ ൈദവാലയത്തിെന്റ പണി
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളവയും 9 - 14 വെരയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ
പണി പൂർത്തീകരിക്കെപ്പട്ടേശഷം ഉള്ളതുമാണ.്
സ്വീകര് ത്താവ്
്രപവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നവരും െയരുശേലമിൽ പാർക്കുന്നവരും
ആയയഹൂദജനം.
ഉേദ്ദശം
വരുവാനിരിക്കുന്ന മശിഹയായ ്രകിസ്തുവിെന്റ വരവിെന്റ ്രപതീക്ഷയിൽ
ഉറ്റിരിപ്പാൻ യി്രസാേയലിെന്റ േശഷിപ്പിനു ്രപത്യാശ നൽകുക ജനെത്ത
പഠിപ്പിക്കുവാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനും അവെര ്രകമെപ്പടുത്താനും
ൈദവം തെന്റ ്രപവാചകന്മാെര ഉപേയാഗിച്ചിട്ട ണ്ട് എന്ന് ്രപവാചകൻ
ഉറപ്പിക്കുന്നു ഉറപ്പിച്ച പറയുന്നു ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ജനം അവെര നിരസിച്ച
പാപത്താൽ ൈദവ ശിക്ഷ അവരുെട േമൽ വന്നു ്രപവചനത്തിൽ േപാലും
വ്യാജം കടന്നു വരാംഎന്ന്ഈപുസ്തകം െതളിവ് നൽകുന്നു.
്രപേമയം
ൈദവത്തിന് വിടുതൽ
സംേക്ഷപം
1.അനുതാപത്തിനായുള്ളആഹ്വാനം — 1:1-6
2. െസഖര്യാവിെന്റ ദർശനങ്ങൾ — 1:7-6:15
3. ഉപവാസെത്തസംബന്ധിച്ച ള്ളേചാദ്യങ്ങൾ — 7:1-8:23
4. ഭാവിെയക്കുറിച്ച ള്ളേക്ലശം — 9:1-14:21

1 ദാര്യാേവശിെന്റ* രണ്ടാം വർഷം എട്ടാം മാസത്തിൽ ഇേദ്ദാ്രപവാചകെന്റ
മകനായ െബെരഖ്യാവിെന്റ മകനായ െസഖര്യാവിനു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 “യേഹാവ നിങ്ങള െട പൂര ്വ
പിതാക്കന്മാേരാട്അത്യന്തം േകാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 3ആകയാൽനീഅവേരാടു

* 1. 1 ദാര്യാേവശിെന്റ ദാര്യേവശ് ൈഹസ്ടസ്െപസ് രാജാവ് ബി സി 522 മുതല ്486 വെര േപര ്സിയ
ഭരിച്ചിരുന്നു
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പറേയണ്ടത:് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘എന്നിേലക്കു തിരിയുവിൻ’ എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് ‘എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കേലക്കും തിരിയും’
എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 4 നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
പൂര ്വ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല ആയിത്തീരരുത;് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നിങ്ങള െട ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങെളയും
ദുഷ്്രപവൃത്തികെളയും വിട്ട തിരിയുവിൻ’ എന്നിങ്ങെന പണ്ടെത്ത
്രപവാചകന്മാർ അവേരാടു ്രപസംഗിച്ചിട്ട ം അവർ േകൾക്കുകേയാ
എനിക്ക് െചവി തരുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
5 നിങ്ങള െട പൂര ്വ പിതാക്കന്മാർ എവിെട? ്രപവാചകന്മാർ സദാകാലം
ജീവിച്ചിരിക്കുേമാ? 6എന്നാൽഞാൻഎെന്റദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാേരാട്
കല്പിച്ച വചനങ്ങള ം ചട്ടങ്ങള ം നിങ്ങള െട പൂര് വ പിതാക്കന്മാെര
തുടർന്നുപിടിച്ചില്ലേയാ? ‘ഞങ്ങള െട വഴികൾക്കും ്രപവൃത്തികൾക്കും
തക്കവിധം ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഞങ്ങേളാടു െചയ് വാൻ
നിരൂപിച്ചതുേപാെല തെന്ന അവിടുന്ന് ഞങ്ങേളാടു െചയ്തിരിക്കുന്നു’
എന്ന് അവർ മനംതിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേയാ?” 7 ദാര്യാേവശിെന്റ
രണ്ടാം വർഷത്തിൽ െശബാത്ത് മാസമായ പതിെനാന്നാം മാസം,
ഇരുപത്തുനാലാംതീയതി,ഇേദ്ദാവിെന്റമകനായെബെരഖ്യാവിെന്റമകനായ
െസഖര്യാ്രപവാചകന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
8 ഞാൻ രാ്രതിയിൽ ചുവന്ന കുതിരപ്പ റത്തു കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു
പുരുഷെന കണ്ടു; അവൻ േചാലയിെല† െകാഴുന്തുെചടികള െട ഇടയിൽ
നിന്നു; അവെന്റ പിമ്പിൽ ചുവപ്പ ം തവിട്ട നിറവും െവണ്മയും ഉള്ള
കുതിരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 9 “യജമാനേന, ഇവർ ആരാകുന്നു?”
എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചതിന് എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ: “ഇവർ
ആെരന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ച തരാം” എന്ന് എേന്നാട് പറഞ്ഞു.
10എന്നാൽ െകാഴുന്തുെചടികള െട ഇടയിൽ നില്ക്കുന്ന പുരുഷൻ: “ഇവർ
ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിേക്കണ്ടതിനു യേഹാവ അയച്ചിരിക്കുന്നവർ
തെന്ന” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 11 അവർ െകാഴുന്തുെചടികള െട
ഇടയിൽ നില്ക്കുന്ന യേഹാവയുെട ദൂതേനാട:് “ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ
ഊടാടി സഞ്ചരിച്ച , സർവ്വഭൂമിയും സ്വസ്ഥമായി വി്രശമിച്ചിരിക്കുന്നതു
കണ്ടു” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12 എന്നാൽ യേഹാവയുെട ദൂതൻ:
“ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാേവ,ഈഎഴുപത് വർഷംഅങ്ങ് േകാപിച്ചിരിക്കുന്ന
െയരൂശേലമിേനാടും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങേളാടും അങ്ങ് എ്രതേത്താളം
കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കും?” എന്നു േചാദിച്ച . 13 അതിന് യേഹാവ
എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന ദൂതേനാട് നല്ല വാക്കും ആശ്വാസകരമായ
വാക്കും അരുളിെച്ചയ്തു. 14 എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ എേന്നാട്
പറഞ്ഞത:് “നീ ്രപസംഗിച്ച പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ െയരൂശേലമിനും സീേയാനും
േവണ്ടി മഹാതീക്ഷ്ണതേയാെട എരിയുന്നു. 15 ഞാൻ അല്പം മാ്രതം
േകാപിച്ചിരിെക്ക അവർ അനർത്ഥത്തിനായി സഹായിച്ചതുെകാണ്ടു
ൈസ്വരമായിരിക്കുന്ന ജനതകേളാടു ഞാൻ അത്യന്തം േകാപിക്കുന്നു.’
16 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ
കരുണേയാെട െയരൂശേലമിങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എെന്റ ആലയം

† 1. 8 േചാലയിെല മലയിടുക്കിെലഎന്നുംഅർത്ഥംആകാം.
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അതിൽ പണിയും; െയരൂശേലമിേന്മൽ അളവുനൂൽ പിടിക്കും’ എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 17 നീ ഇനിയും ്രപസംഗിച്ച
പറേയണ്ടത:്ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘എെന്റ
പട്ടണങ്ങൾഇനിയുംഅഭിവൃദ്ധിേഹതുവായി വിശാലത ്രപാപിക്കും;യേഹാവ
ഇനിയും സീേയാെന ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഇനിയും െയരൂശേലമിെന
തിരെഞ്ഞടുക്കുകയും െചയ്യ ം’ ”. 18ഞാൻ തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ
നാല് െകാമ്പ് കണ്ടു. 19 എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന ദൂതേനാട:് “ഇവ
എന്താകുന്നു?” എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചതിന് അവൻ എേന്നാട:് “ഇവ
െയഹൂദെയയുംയി്രസാേയലിെനയും െയരൂശേലമിെനയും ചിതറിച്ച കളഞ്ഞ
െകാമ്പുകൾ” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 യേഹാവ എനിക്ക് നാല്
െകാല്ലന്മാെര‡ കാണിച്ച തന്നു. 21 “ഇവർ എന്തുെചയ്യ വാൻ വന്നിരിക്കുന്നു?”
എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചതിന് അവൻ: “ആരും തല ഉയർത്താത്തവിധം
െയഹൂദെയ ചിതറിച്ച കളഞ്ഞ െകാമ്പുകളാകുന്നു അവ; െകാല്ലന്മാേരാ
െയഹൂദാ േദശെത്ത ചിതറിച്ച കളേയണ്ടതിനു െകാമ്പുയർത്തിയ
ജനതകള െട െകാമ്പുകെള തള്ളിയിട്ട് ജനതകെള േപടിപ്പിക്കുവാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

2
1ഞാൻ പിെന്നയും തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ, കയ്യിൽ അളവുനൂൽ
പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷെന കണ്ടു. 2 “നീ എവിേടക്ക് േപാകുന്നു?” എന്നു
ഞാൻ േചാദിച്ചതിന് അവൻ: “ഞാൻ െയരൂശേലമിെന അളന്ന് അതിെന്റ
വീതിഎെന്തന്നും നീളംഎെന്തന്നും േനാക്കുവാൻ േപാകുന്നു”എന്ന്എേന്നാട്
പറഞ്ഞു. 3 എന്നാൽ എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ പുറത്തു വന്നു;
അവെന എതിേരല്ക്കുവാൻ മെറ്റാരു ദൂതനും പുറത്തു വന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞത്: 4 “നീ േവഗം െചന്ന് ഈ യൗവനക്കാരേനാടു സംസാരിച്ച്:
‘െയരൂശേലംഅതിെല മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയും ബഹുത്വം നിമിത്തം
മതിലില്ലാെത തുറന്നുകിടക്കും’ എന്നു പറയുക. 5 ‘എന്നാൽ ഞാൻ അതിന്
ചുറ്റ ം തീമതിലായിരിക്കും;ഞാൻഅതിെന്റനടുവിൽ മഹത്ത്വമായിരിക്കും’ ”
എന്ന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 6 “േഹ, േഹ, വടെക്ക േദശം വിേട്ടാടുവിൻ!”
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “ഞാൻ നിങ്ങെള ആകാശത്തിെന്റ
നാല് കാറ്റ േപാെല ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 7 “േഹ, ബാേബൽപു്രതിയുെട അടുക്കൽ പാർക്കുന്ന
സീേയാേന, ചാടിേപ്പാകുക”. 8 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങേളാടു കവർച്ച െചയ്ത ജനതകള െട അടുക്കൽ
അവൻ എെന്ന മഹത്വത്തിനായി അയച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങെള െതാടുന്നവന ്
എെന്റ കണ്മണിെയ െതാടുന്നു* 9ഞാൻഅവരുെട േനെര ൈക കുലുക്കും;
അവർ അവരുെട ദാസന്മാർക്ക് കവർച്ചയായ്തീരും; ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുകയും െചയ്യ ം.
10 “സീേയാൻപു്രതിേയ, േഘാഷിച്ച ല്ലസിച്ച സേന്താഷിക്ക; ഇതാ, ഞാൻ
വരുന്നു; ഞാൻ നിെന്റ മേദ്ധ്യ വസിക്കും”എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
11 ആ നാളിൽ പല ജനതകള ം യേഹാവേയാടു േചർന്ന് എനിക്ക്
ജനമായിത്തീരും; ഞാൻ നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ വസിക്കും; ൈസന്യങ്ങള െട

‡ 1. 20 െകാല്ലന്മാെര േലാഹപ്പണിക്കാെര. * 2. 8 നിങ്ങെള െതാടുന്നവന് എെന്റ കണ്മണിെയ
െതാടുന്നു നിങ്ങെള െതാടുന്നവന ്അവെന്റകണ്മണിെയ െതാടുന്നു
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യേഹാവഎെന്നനിെന്റഅടുക്കൽഅയച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നുനീഅറിയുകയും
െചയ്യ ം. 12 യേഹാവ വിശുദ്ധേദശത്തു െയഹൂദെയ തെന്റ ഓഹരിയായി
ൈകവശമാക്കുകയും െയരൂശേലമിെന വീണ്ടും തിരെഞ്ഞടുക്കുകയും
െചയ്യ ം. 13 സകലജഡവുമായുേള്ളാേര, യേഹാവയുെട മുമ്പിൽ
മിണ്ടാതിരിക്കുവിൻ; അവൻ തെന്റ വിശുദ്ധനിവാസത്തിൽനിന്ന്
എഴുന്നരുളിയിരിക്കുന്നു.

3
1 അനന്തരം അവൻ എനിക്ക് മഹാപുേരാഹിതനായ േയാശുവ,
യേഹാവയുെട ദൂതെന്റ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നതും സാത്താൻ അവെന കുറ്റം
ചുമത്തുവാൻ അവെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു നില്ക്കുന്നതും കാണിച്ച തന്നു.
2 യേഹാവയുെട ദൂതന് * സാത്താേനാട്: “സാത്താേന, യേഹാവ നിെന്ന
ഭത്സിക്കുന്നു; െയരൂശേലമിെന തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന യേഹാവ
തെന്ന നിെന്ന ഭർത്സിക്കുന്നു; ഇവൻ തീയിൽനിന്നു വലിെച്ചടുക്കെപ്പട്ട
െകാള്ളിയല്ലേയാ?” എന്നു കല്പിച്ച . 3 എന്നാൽ േയാശുവ മുഷിഞ്ഞ
വസ്്രതം ധരിച്ച ദൂതെന്റ മുമ്പിൽ നിൽക്കയായിരുന്നു. 4 യേഹാവ
തെന്റ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവേരാട:് “മുഷിഞ്ഞ വസ്്രതം അവങ്കൽനിന്നു
നീക്കിക്കളവിൻ”എന്നുകല്പിച്ച ; പിെന്നഅവേനാട:് “ഞാൻനിെന്റഅകൃത്യം
നിന്നിൽനിന്നു നീക്കിയിരിക്കുന്നു; നിെന്ന ഉത്സവവസ്്രതം ധരിപ്പിക്കും”എന്നു
അരുളിെച്ചയ്തു. 5 “അവെന്റ തലയിൽ െവടിപ്പ ള്ള ഒരു തലപ്പാവ് െവക്കെട്ട”
എന്ന് ഞാന് † കല്പിച്ച ;അങ്ങെനഅവർഅവെന്റ തലയിൽ െവടിപ്പ േള്ളാരു
തലപ്പാവ് വച്ച . അവെന വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച യേഹാവയുെട ദൂതൻ
അടുക്കൽ നിൽക്കയായിരുന്നു. 6 യേഹാവയുെട ദൂതൻ േയാശുവേയാടു
സാക്ഷീകരിച്ചത് എെന്തന്നാൽ: 7 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നീ എെന്റ വഴികളിൽ നടക്കുകയും എെന്റ കാര്യം
േനാക്കുകയും െചയ്താൽനീഎെന്റആലയെത്തപരിപാലിക്കുകയുംഎെന്റ
്രപാകാരങ്ങെള സൂക്ഷിക്കുകയും ഞാൻ നിനക്ക് ഈ നില ്ക്കുന്നവരുെട
ഇടയിൽ ആഗമനം അനുവദിക്കുകയും െചയ്യ ം. 8 മഹാപുേരാഹിതനായ
േയാശുേവ, നീയും നിെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നിെന്റ കൂട്ട കാരും
േകട്ട െകാള്ള വിൻ! അവർ അത്ഭുതലക്ഷണപുരുഷന്മാരല്ലെയാ; ഞാൻ
എെന്റ ദാസനായ മുള എന്നവെന വരുത്തും. 9 ഞാൻ േയാശുവയുെട
മുമ്പിൽവച്ചിരിക്കുന്നകല്ലണ്ടേല്ലാ;ഒേരകല്ലിേന്മൽഏഴുകണ്ണ ംഉണ്ട്;ഞാൻ
അതിെന്റ െകാത്തുപണി െകാത്തും; ഒരു ദിവസത്തിൽഞാൻ േദശത്തിെന്റ
അകൃത്യം നീക്കും’ എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട”്.
10 “ആ നാളിൽ നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കൂട്ട കാരെന
മുന്തിരിവള്ളിയുെട കീഴിേലക്കും അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ കീഴിേലക്കും
ക്ഷണിക്കും”എന്നുൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

4
1 എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ പിെന്നയും വന്ന്, ഉറക്കത്തിൽനിന്ന്
ഉണർത്തുന്നതുേപാെല എെന്ന ഉണർത്തി: 2 “നീ എന്ത് കാണുന്നു?”
എന്ന് എേന്നാട് േചാദിച്ചതിന് ഞാൻ: “മുഴുവനും െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള
ഒരു വിളക്കുതണ്ടും അതിെന്റ തലയ്ക്കൽ ഒരു കുടവും അതിേന്മൽ

* 3. 2 യേഹാവയുെട ദൂതന് യൂദാ1:9 േനാക്കുക † 3. 5 ഞാന് അവന ്
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ഏഴു വിളക്കും അതിെന്റ തലയ്ക്കലുള്ള ഏഴു വിളക്കിന് ഏഴു കുഴലും
3അതിനരികിൽകുടത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് ഒന്നും ഇടത്തുഭാഗത്ത് ഒന്നും
ഇങ്ങെന രണ്ട് ഒലിവുമരവും ഞാൻ കാണുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 4എേന്നാട്
സംസാരിക്കുന്ന ദൂതേനാട് ഞാൻ: “യജമാനേന, ഇത് എന്താകുന്നു?”
എന്നു േചാദിച്ച . 5 എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ എേന്നാട:് “ഇത്
എന്താകുന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നില്ലേയാ?” എന്നു േചാദിച്ചതിന്: “ഇല്ല,
യജമാനേന,”എന്നുഞാൻ പറഞ്ഞു. 6അവൻഎേന്നാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്
എെന്തന്നാൽ: “െസരുബ്ബാേബലിേനാടുള്ള യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
ഇതാകുന്നു: ‘ൈസന്യത്താലല്ല, ശക്തിയാലുമല്ല, എെന്റആത്മാവിനാലേ്രത’
എന്നുൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു”. 7 “െസരുബ്ബാേബലിെന്റ
മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതേമ, നീ ആര്? നീ സമഭൂമിയായ്തീരും; അതിന്
‘മേനാഹരം, മേനാഹരം’ എന്ന ആർേപ്പാടുകൂടി അവൻ ആണിക്കല്ല
കയറ്റ ം”. 8 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
9 “െസരുബ്ബാേബലിെന്റ ൈകഈആലയത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ ൈക തെന്ന അത് തീർക്കും; ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എെന്ന
നിെന്റഅടുക്കൽഅയച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നുനീഅറിയും. 10അല്പകാര്യങ്ങള െട
ദിവസെത്ത ആര് നിസ്സാരമാക്കുന്നു? സർവ്വഭൂമിയിലും ഊടാടിെച്ചല്ല ന്ന
യേഹാവയുെട ഈ ഏഴു കണ്ണ് െസരുബ്ബാേബലിെന്റ കയ്യിലുള്ള തുക്കുകട്ട
കണ്ടു സേന്താഷിക്കുന്നു”. 11അതിന് ഞാൻ അവേനാട:് “വിളക്കുതണ്ടിന്
ഇടത്തുഭാഗത്തും വലത്തുഭാഗത്തും ഉള്ള രണ്ട് ഒലിവു മരം എന്താകുന്നു?”
എന്നു േചാദിച്ച . 12ഞാൻ രണ്ടാം ്രപാവശ്യംഅവേനാട:് “െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള
രണ്ടു നാളത്തിനരികിൽ* െപാൻനിറമായ എണ്ണ ഒഴുക്കുന്ന രണ്ട്
ഒലിവുശിഖരം എന്ത?്” എന്നു േചാദിച്ച . 13 അവൻ എേന്നാട:് “ഇത്
എന്താകുന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നില്ലേയാ?” എന്നു േചാദിച്ചതിന്: “ഇല്ല,
യജമാനേന,” എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. 14 അതിന് അവൻ: “ഇവർ
സർവ്വഭൂമിയുെടയും കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന രണ്ട്
അഭിഷിക്തന്മാർ”എന്നുപറഞ്ഞു.

5
1ഞാൻവീണ്ടും തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ,പാറിേപ്പാകുന്നഒരു ചുരുൾ
കണ്ടു. 2അവൻ എേന്നാട:് “നീ എന്ത് കാണുന്നു?” എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
“പാറിേപ്പാകുന്ന ഒരു ചുരുൾ ഞാൻ കാണുന്നു; അതിന് ഇരുപതു മുഴം
നീളവും പത്തുമുഴം വീതിയും ഉണ്ട്” എന്നു ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
3അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത:് “ഇതു സർവ്വേദശത്തിേലക്കും പുറെപ്പടുന്ന
ശാപമാകുന്നു; േമാഷ്ടിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അതുേപാെല ഇവിെടനിന്ന്
പാറിേപ്പാകും; സത്യം െചയ്യന്നവൻ എല്ലാം അതുേപാെല ഇവിെടനിന്ന്
പാറിേപ്പാകും. 4 ‘ഞാൻ ആ ശാപെത്ത പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ട് അത് കള്ളെന്റ
വീട്ടിേലക്കും എെന്റ നാമത്തിൽ കള്ളസ്സത്യം െചയ്യന്നവെന്റ വീട്ടിേലക്കും
െചല്ല ം; അത് അവെന്റ വീട്ടിനകത്തു താമസിച്ച്, വീടിെന തടിേയാടും
കേല്ലാടുംകൂടി നശിപ്പിച്ച കളയും’ എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട”്.

5 അനന്തരം എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ പുറത്തുവന്ന് എേന്നാട:്
“നീ തലെപാക്കി ഈ പുറെപ്പടുന്നത് എന്താകുന്നു എന്നു േനാക്കുക” എന്നു

* 4. 12 നാളത്തിനരികിൽകുഴൽഎന്നുമാകാം.
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പറഞ്ഞു. 6 “അെതന്ത്”എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചതിന്: “പുറെപ്പടുന്നതായ ഒരു
ഏഫാ” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു; “അത് സർവ്വേദശത്തിലും ഉള്ള അവരുെട
അകൃത്യം*” എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. 7 പിെന്ന ഞാൻ വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു
ഈയ്യപ്പലകെപാങ്ങിേപ്പാകുന്നതുംഅവിെടഏഫായുെട നടുവിൽഒരുസ്്രതീ
ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 8 “ഇതു ദുഷ്ടതയാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ് ദൂതൻ
അവെള ഏഫായുെട അകത്താക്കി ഈയ്യപ്പലകെകാണ്ട് അടച്ച . 9ഞാൻ
പിെന്നയുംതലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ,രണ്ടുസ്്രതീകൾപുറത്തുവരുന്നത്
കണ്ടു;അവരുെട ചിറകിൽകാറ്റണ്ടായിരുന്നു;അവർക്ക് െപരുഞ്ഞാറയുെട
ചിറകുേപാെല ചിറകുണ്ടായിരുന്നു; അവർ ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും
മദ്ധ്യത്തിൽഏഫാെയെപാക്കിെക്കാണ്ടുേപായി. 10എേന്നാട്സംസാരിക്കുന്ന
ദൂതേനാട:് “അവർഏഫാെയഎവിേടക്ക് െകാണ്ടുേപാകുന്നു?”എന്നുഞാൻ
േചാദിച്ച . 11അതിന് അവൻ: “ശിനാർേദശത്ത് അവർ അവൾക്ക് ഒരു
വീടു പണിയുവാൻ േപാകുന്നു; അത് തീർന്നാൽ അവെള സ്വസ്ഥാനത്തു
പാർപ്പിക്കും”എന്ന്എേന്നാട് പറഞ്ഞു.

6
1 ഞാൻ വീണ്ടും തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ രണ്ടു പർവ്വതങ്ങള െട
ഇടയിൽനിന്ന് നാല് രഥം പുറെപ്പടുന്നതു കണ്ടു; ആ പർവ്വതങ്ങേളാ
താ്രമപർവ്വതങ്ങൾ ആയിരുന്നു. 2 ഒന്നാമെത്ത രഥത്തിനു ചുവന്ന
കുതിരകെളയും രണ്ടാമെത്ത രഥത്തിനു കറുത്ത കുതിരകെളയും
3മൂന്നാമെത്തരഥത്തിനു െവളത്തകുതിരകെളയും നാലാമെത്തരഥത്തിനു
പുള്ളിയും തവിട്ട നിറവും ഉള്ള കുതിരകെളയും പൂട്ടിയിരുന്നു. 4 എേന്നാട്
സംസാരിക്കുന്ന ദൂതേനാട്: “യജമാനേന, ഇത് എന്താകുന്നു?” എന്നുഞാൻ
േചാദിച്ച . 5 ദൂതൻ എേന്നാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് “ഇതു സർവ്വഭൂമിയുെടയും
കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽ നിന്നിട്ട പുറെപ്പടുന്ന ആകാശത്തിെല നാല്
കാറ്റ*്ആകുന്നു. 6 കറുത്ത കുതിരകൾ ഉള്ളത് വടെക്ക േദശത്തിേലക്കു
പുറെപ്പട്ട ; െവളത്തവ പടിഞ്ഞാെറ േദശേത്തക്ക†് പുറെപ്പട്ട ; പുള്ളിയുള്ളവ
െതേക്ക േദശേത്തക്ക് പുറെപ്പട്ട . 7 തവിട്ട നിറമുള്ളവ പുറെപ്പട്ട ഭൂമിയിൽ
ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുവാൻ േനാക്കി: ‘നിങ്ങൾ േപായി ഭൂമിയിൽ ഊടാടി
സഞ്ചരിക്കുവിൻ’ എന്ന് അവൻ കല്പിച്ച ; അങ്ങെന അവ ഭൂമിയിൽ
ഊടാടി സഞ്ചരിച്ച ”. 8 അവൻ എേന്നാട് ഉറെക്ക വിളിച്ച ; “വടെക്ക
േദശേത്തക്ക് പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവ വടെക്ക േദശത്തിൽ എെന്റ േകാപെത്ത
ശമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

9 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 10 “നീ
െഹല്ദായി, േതാബീയാവ,് െയദായാവ് എന്നീ ്രപവാസികേളാടു വാങ്ങുക;
അവർ ബാേബലിൽനിന്നു വെന്നത്തിയിരിക്കുന്ന െസഫന്യാവിെന്റ മകനായ
േയാശീയാവിെന്റ വീട്ടിൽ നീ അന്ന് തെന്ന െചല്ലണം. 11 അവേരാടു നീ
െവള്ളിയും െപാന്നും‡ വാങ്ങി കിരീടം ഉണ്ടാക്കി മഹാപുേരാഹിതനായ
െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയാശുവയുെട തലയിൽ വച്ച് അവേനാട്
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: 12 ‘ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “മുളഎന്നു േപരുള്ളഒരു പുരുഷനുണ്ടേല്ലാ;അവൻതെന്റ
നിലയിൽനിന്നു മുളച്ച വന്നു യേഹാവയുെട മന്ദിരം പണിയും. 13അവൻ

* 5. 6 അകൃത്യംകണ്ണ കള ് * 6. 5 നാല് കാറ്റ് നാല്ആത്മാക്കള് † 6. 6 െവളത്തവപടിഞ്ഞാെറ
േദശേത്തക്ക് െവളത്തവഅവയുെട പിന്നാെല ‡ 6. 11 െപാന്നും ഉപഹാരവും
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തെന്ന യേഹാവയുെട മന്ദിരം പണിയും; അവൻ ബഹുമാനഭൂഷണം
ധരിച്ച സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു വാഴും; അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ
പുേരാഹിതനുമായിരിക്കും; ഇരുവർക്കും തമ്മിൽ സമാധാനമ്രന്തണം§
ഉണ്ടാകും. 14 ആ കിരീടം, േഹെലം, േതാബീയാവ,് െയദായാവ്,
െസഫന്യാവിെന്റ മകനായ േയാശീയാവ്* എന്നിവരുെട ഓർമ്മയ്ക്കായി
യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 15 എന്നാൽ ദൂരസ്ഥന്മാർ
വന്നു യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിങ്കൽ പണിയും; ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
എെന്ന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും;
നിങ്ങൾ ്രശദ്ധേയാെട നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു
േകട്ടനുസരിക്കുെമങ്കിൽഅത്സംഭവിക്കും.

7
1 ദാര്യാേവശ ്രാജാവിെന്റ നാലാം വർഷത്തിൽ, കിസ്േളവ് എന്ന ഒമ്പതാം
മാസം, നാലാം തീയതി, െസഖര്യാവിന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി.
2 േബേഥലുകാർ യേഹാവെയ ്രപസാദിപ്പിേക്കണ്ടതിന് സേരസരിെനയും
േരെഗം-േമെലക്കിെനയും അവരുെട ആള കെളയും അയച്ച ,
3 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല പുേരാഹിതന്മാേരാടും
്രപവാചകന്മാേരാടും: “ഞങ്ങൾ ഇ്രത വർഷമായി െചയ്തുവന്നതുേപാെല
അഞ്ചാം മാസത്തിൽ കരഞ്ഞുംെകാണ്ട് ഉപവസിക്കണേമാ?” എന്നു
േചാദിപ്പിച്ച . 4 അേപ്പാൾ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്ക് ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 5 “നീ േദശത്തിെല സകലജനേത്താടും
പുേരാഹിതന്മാേരാടും പറേയണ്ടത:് ‘നിങ്ങൾ ഈ എഴുപത് വർഷമായി
അഞ്ചാം മാസത്തിലും ഏഴാം മാസത്തിലും ഉപവസിച്ച വിലപിക്കുകയിൽ
നിങ്ങൾ എനിക്കുേവണ്ടി തെന്നേയാ ഉപവസിച്ചത?് 6 നിങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പാനം െചയ്യ േമ്പാഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
തെന്നയല്ലേയാ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം െചയ്യ കയും െചയ്യന്നത?്
7 െയരൂശേലമിനും അതിെന്റ ചുറ്റ ം അതിെന്റ ഉപനഗരങ്ങൾക്കും
നിവാസികള ം സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടായിരുന്നേപ്പാഴും െതെക്ക േദശത്തിനും*
താഴ്വീതിക്കും† നിവാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നേപ്പാഴും യേഹാവ പണ്ടെത്ത
്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം ്രപസംഗിപ്പിച്ച വചനങ്ങെള നിങ്ങൾ
േകട്ടനുസരിേക്കണ്ടതല്ലേയാ?’ ”.

8 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് െസഖര്യാവിനുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
9 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘േനേരാെട
ന്യായം പാലിക്കുകയുംഓേരാരുത്തൻഅവനവെന്റസേഹാദരേനാട് ദയയും
കരുണയും കാണിക്കുകയും െചയ്യ വിൻ. 10 വിധവെയയും അനാഥെനയും
പരേദശിെയയും ദരി്രദെനയും പീഡിപ്പിക്കരുത്; നിങ്ങളിൽ ആരും തെന്റ
സേഹാദരെന്റ േനെര ഹൃദയത്തിൽ േദാഷം നിരൂപിക്കുകയും അരുത.്’
11 എന്നാൽ െചവിെകാടുക്കുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ലായിരുന്നു; അവർ
ദുശ്ശാഠ്യം കാണിക്കുകയും േകൾക്കാത്തവിധം െചവി െപാത്തിക്കളയുകയും
െചയ്തു. 12 അവർ ന്യായ്രപമാണവും ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ തെന്റ
ആത്മാവിനാൽ പണ്ടെത്ത ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അയച്ച വചനങ്ങള ം

§ 6. 13 മ്രന്തണംഉപേദശം,രഹസ്യമായിെകാടുക്കുന്നആേലാചന,കൂടിയാേലാചന (കൂടിയാേലാചിച്ച്
ഉണ്ടാക്കുന്ന തീരുമാനം). * 6. 14 േയാശീയാവ് േഹൻ * 7. 7 െതെക്ക േദശത്തിനും വടേക്ക
േദശത്തുള്ളപട്ടണങ്ങള ്ക്കും † 7. 7 താഴ്വീതിക്കും വടേക്കപട്ടണത്തിെന്റതാഴ്വരക്കും
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േകട്ടനുസരിക്കാത്തവിധം ഹൃദയങ്ങെള വ്രജംേപാെല കടുപ്പമാക്കി;
അങ്ങെന ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു ഒരു മഹാേകാപം വന്നു.
13 ‘ആകയാൽഞാൻ വിളിച്ചിട്ട ം അവർ േകൾക്കാതിരുന്നതുേപാെല തെന്ന
അവർ നിലവിളിക്കും; ഞാൻ േകൾക്കുകയുമില്ല’ എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 14 ‘ഞാൻ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ െകാണ്ട് അവെര
അവർ അറിയാത്ത സകലജനതകള െടയും ഇടയിൽ പാറ്റിക്കളഞ്ഞു;
േദശംആൾസഞ്ചാരമില്ലാത്തവിധംഅവരുെട പിമ്പിൽശൂന്യമായിത്തീർന്നു;
അങ്ങെനഅവർമേനാഹരേദശെത്തശൂന്യമാക്കിക്കളഞ്ഞു’ ”.

8
1ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട്എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:

2 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
മഹാതീക്ഷ്ണതേയാെട സീേയാനുേവണ്ടി എരിയുന്നു; ഞാൻ
അതിനുേവണ്ടി മഹാേ്രകാധേത്താെട എരിയുന്നു”. 3 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ സീേയാനിേലക്കു മടങ്ങിവന്നു െയരൂശേലമിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽവസിക്കും; െയരൂശേലമിനുസത്യനഗരംഎന്നുംൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട പർവ്വതത്തിനു വിശുദ്ധപർവ്വതം എന്നും േപർ പറയും”.
4 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇനിയും
െയരൂശേലമിെന്റ വീഥികളിൽ വൃദ്ധന്മാരും വൃദ്ധമാരും ഇരിക്കും;
വാർദ്ധക്യം നിമിത്തം ഓേരാ വ്യക്തിയും കയ്യിൽ വടി പിടിക്കും.
5 നഗരത്തിെന്റ വീഥികൾ ആൺകുട്ടികെളയും െപൺകുട്ടികെളയുംെകാണ്ട്
നിറഞ്ഞിരിക്കും; അവർ അതിെന്റ വീഥികളിൽ കളിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും”.
6 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അത്
ഈ കാലത്തിൽ ഈ ജനത്തിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവർക്ക് അതിശയമായി
േതാന്നുന്നു എങ്കിൽ എനിക്കും അതിശയമായി േതാന്നുേമാ?” എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 7 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ എെന്റ ജനെത്ത
ഉദയേദശത്തുനിന്നും അസ്തമയേദശത്തുനിന്നും രക്ഷിക്കും. 8 ഞാൻ
അവെര െകാണ്ടുവരും; അവർ െയരൂശേലമിൽ പാർക്കും; സത്യത്തിലും
നീതിയിലും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവമായും
ഇരിക്കും”. 9 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ആലയമായ മന്ദിരം പണിേയണ്ടതിന്
അടിസ്ഥാനം ഇട്ട നാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ്രപവാചകന്മാരുെട വായിൽനിന്ന്
ഈ വചനങ്ങെളഈ കാലത്ത് േകൾക്കുന്നവേര,ൈധര്യെപ്പടുവിൻ. 10ഈ
കാലത്തിന് മുമ്പ് മനുഷ്യന് കൂലിയില്ല, മൃഗത്തിനു കൂലിയില്ല; വരുകയും
േപാകുകയും െചയ്യന്നവർക്ക് ശ്രതുനിമിത്തം സമാധാനവുമില്ല; ഞാൻ
സകലമനുഷ്യെരയും തമ്മിൽതമ്മിൽ വിേരാധമാക്കിയിരുന്നു. 11ഇേപ്പാേഴാ
ഞാൻ ഈ ജനത്തിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവേരാടു മുമ്പിലെത്ത കാലത്ത്
എന്നേപാെല െപരുമാറുകയില്ല” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 12 “വിത സമാധാനേത്താെട ആയിരിക്കും; മുന്തിരിവള്ളി
ഫലം കായ്ക്കും; ഭൂമി അനുഭവം നല്കും; ആകാശം മഞ്ഞു െപയ്യിക്കും;
ഈ ജനത്തിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവർക്കു ഞാൻ ഇവെയല്ലാം അവകാശമായി
െകാടുക്കും. 13 െയഹൂദാഗൃഹവും യി്രസാേയൽഗൃഹവുമായുള്ളവേര,
നിങ്ങൾ ജനതകള െട ഇടയിൽ ശാപമായിരുന്നതുേപാെല ഞാൻ
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നിങ്ങെള രക്ഷിച്ചിട്ട നിങ്ങൾ അനു്രഗഹമായിത്തീരും; നിങ്ങൾ
ഭയെപ്പടാെത ൈധര്യമായിരിക്കുവിൻ”. 14 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട പൂര ്വ പിതാക്കന്മാർ എെന്ന
േകാപിപ്പിച്ചേപ്പാൾഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിന്മ വരുത്തുവാൻ വിചാരിക്കുകയും
അനുതപിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്തതുേപാെല 15 ഞാൻ ഈ കാലത്ത്
െയരൂശേലമിനും െയഹൂദാഗൃഹത്തിനും വീണ്ടും നന്മ വരുത്തുവാൻ
വിചാരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടണ്ടാ” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 16 “നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയാകുന്നു:
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കൂട്ട കാരേനാട് സത്യം പറവിൻ; നിങ്ങള െട
േഗാപുരങ്ങളിൽ േനേരാടും സമാധാനേത്താടുംകൂെട ന്യായപാലനം
െചയ്യ വിൻ. 17നിങ്ങളിൽആരും തെന്റ കൂട്ട കാരെന്റ േനെര ഹൃദയത്തിൽ
േദാഷം നിരൂപിക്കരുത;് കള്ളസ്സത്യത്തിൽ ഇഷ്ടം േതാന്നുകയും അരുത;്
ഇെതല്ലാംഞാൻ െവറുക്കുന്നതല്ലേയാ”എന്നുയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

18ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട്എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
19 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നാലാം
മാസെത്തഉപവാസവുംഅഞ്ചാം മാസെത്തഉപവാസവും ഏഴാം മാസെത്ത
ഉപവാസവും പത്താം മാസെത്ത ഉപവാസവും െയഹൂദാഗൃഹത്തിന്
ആനന്ദവും സേന്താഷവും ്രപേമാദമായുള്ള ഉത്സവങ്ങള ം ആയിരിക്കണം;
അതുെകാണ്ട്സത്യവുംസമാധാനവുംഇഷ്ടെപ്പടുവിൻ’ ”. 20ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇനി ജനതകള ം അേനക
പട്ടണങ്ങളിെല നിവാസികള ം വരുവാൻ ഇടയാകും. 21 ഒരു
പട്ടണത്തിെല നിവാസികൾ മെറ്റാന്നിേലക്ക് െചന്ന:് ‘വരുവിൻ, നമുക്കു
യേഹാവെയ ്രപസാദിപ്പിേക്കണ്ടതിനും ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവെയ
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിനും േപാകാം; ഞാനും േപാരുന്നു’ എന്നു പറയും.
22 അങ്ങെന അേനകജനതകള ം ബഹുവംശങ്ങള ം െയരൂശേലമിൽ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുവാനും യേഹാവെയ
്രപസാദിപ്പിക്കുവാനും വരും”. 23 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ആ കാലത്ത് ജനതകള െട സകലഭാഷകളിലുംനിന്ന്
പത്തുേപർ ഒരു െയഹൂദെന്റ വസ്്രതാ്രഗം പിടിച്ച : ‘ൈദവം നിങ്ങേളാടുകൂടി
ഉെണ്ടന്ന് ഞങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടുകൂടി േപാരുന്നു’
എന്നുപറയും”.

9
1 ്രപവാചകം. യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഹ്രദാക്ക്േദശത്തിനു
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ദേമ്മെശക്കിേന്മൽ അത് വന്നമരും; യേഹാവ,
മനുഷ്യരിലും യി്രസാേയലിെന്റ സകല േഗാ്രതങ്ങളിലും ദൃഷ്ടിവക്കുന്നു.
2 ദേമ്മെശക്കിേനാടു േചർന്നുകിടക്കുന്ന ഹമാത്തിനും ജ്ഞാനം ഏറിയ
േസാരിനും സീേദാനും അങ്ങെന തെന്ന. 3 േസാർ തനിക്ക് ഒരു േകാട്ട
പണിത,് െപാടിേപാെല െവള്ളിയും വീഥികളിെല െചളിേപാെല തങ്കവും
കൂട്ടിവച്ച . 4എന്നാൽകർത്താവ് അവെള ഇറക്കും*,അവള െട െകാത്തളം†
കടലിൽ ഇട്ട കളയും; അവൾ തീക്ക് ഇരയായ്തീരുകയും െചയ്യ ം.
5അസ്കേലാൻഅത് കണ്ടു ഭയെപ്പടും; ഗസ്സയും എേ്രകാനും കണ്ട് ഏറ്റവും
വിറയ്ക്കും; അവള െട ്രപത്യാശക്കു ഭംഗം വരുമേല്ലാ; ഗസ്സയിൽനിന്ന്

* 9. 4 ഇറക്കും പുറത്താക്കും എന്ന് മറ്റ് ഭാഷാന്തരത്തിൽ കാണാം. † 9. 4 െകാത്തളം മറ്റ്
ഭാഷാന്തരത്തിൽധനംഎന്നുംകാണാം.
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രാജാവ് നശിച്ച േപാകും; അസ്കേലാനു നിവാസികൾ ഇല്ലാെതയാകും.
6അസ്േതാദിൽ ജാരസന്തതികൾ പാർക്കും; െഫലിസ്ത്യരുെട അഹങ്കാരം
ഞാൻ േഛദിച്ച കളയും. 7ഞാൻഅവെന്റ രക്തംഅവെന്റ വായിൽനിന്നും
അവെന്റ െവറുപ്പ കൾ അവെന്റ പല്ലിനിടയിൽനിന്നും നീക്കിക്കളയും;
എന്നാൽ അവനും നമ്മുെട ൈദവത്തിന് ഒരു േശഷിപ്പായിത്തീരും;
അവൻ െയഹൂദയിൽ ഒരു േമധാവിെയേപ്പാെലയും എേ്രകാൻ ഒരു
െയബൂസ്യെനേപ്പാെലയും ആകും. 8 ആരും വരുകയും േപാകുകയും
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ ഒരു പട്ടാളമായി എെന്റആലയത്തിന് ചുറ്റ ം
പാളയമിറങ്ങും;ഇനി ഒരു പീഡകനുംഅവരുെടഇടയിൽകൂടി കടക്കുകയില്ല;
ഇേപ്പാൾഞാൻസ്വന്തകണ്ണ െകാണ്ടുകണ്ടുവേല്ലാ.

9 സീേയാൻപു്രതിേയ, ഉച്ചത്തിൽ േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുക; െയരൂശേലം
പു്രതിേയ, ആർപ്പിടുക! ഇതാ, നിെന്റ രാജാവ് നിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നു;
അവൻ നീതിമാനും ജയശാലിയും താഴ്മയുള്ളവനും ആയി കഴുതപ്പ റത്തും
െപൺകഴുതയുെടകുട്ടിയായ െചറുകഴുതപ്പ റത്തുംകയറിവരുന്നു. 10ഞാൻ
എ്രഫയീമിൽനിന്നു രഥെത്തയും െയരൂശേലമിൽ നിന്നു കുതിരെയയും
േഛദിച്ച കളയും; പടവില്ല ം‡ ഒടിഞ്ഞുേപാകും; അവൻ ജനതകേളാടു
സമാധാനം കല്പിക്കും;അവെന്റആധിപത്യം സമു്രദംമുതൽസമു്രദംവെരയും
നദിമുതൽ ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങേളാളവും ആയിരിക്കും. 11 നീേയാ - നിെന്റ
നിയമരക്തം േഹതുവായി ഞാൻ നിെന്റ ബദ്ധന്മാെര§ െവള്ളമില്ലാത്ത
കുഴിയിൽനിന്നു വിട്ടയക്കും. 12 ്രപത്യാശയുള്ള ബദ്ധന്മാേര, േകാട്ടയിേലക്ക്
മടങ്ങിവരുവിൻ; ഞാൻ നിനക്ക് ഇരട്ടിയായി പകരം നല്കും എന്നു
ഞാൻ ഇന്നുതെന്ന ്രപസ്താവിക്കുന്നു. 13 ഞാൻ എനിക്ക് െയഹൂദെയ
വില്ലായി കുലച്ച ം എ്രഫയീമിെന നിെറച്ച മിരിക്കുന്നു; സീേയാേന, ഞാൻ
നിെന്റ പു്രതന്മാെര യവനേദശേമ, നിെന്റ പു്രതന്മാരുെട േനെര ഉണർത്തി
നിെന്ന ഒരു വീരെന്റ വാൾേപാെലയാക്കും. 14 യേഹാവ അവർക്ക്
മീെത ്രപത്യക്ഷനാകും; അവെന്റ അസ്്രതം മിന്നൽേപാെല പുറെപ്പടും;
യേഹാവയായ കർത്താവ് കാഹളം ഊതി െതക്കൻ ചുഴലിക്കാറ്റ കളിൽ
വരും. 15 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അവെര പരിചെകാണ്ട് മറയ്ക്കും;
അവർ മാംസം തിന്നു കവിണക്കല്ല ചവിട്ടിക്കളയുകയും രക്തം കുടിച്ച
വീഞ്ഞുെകാെണ്ടന്നേപാെല േഘാഷിക്കുകയും യാഗകലശങ്ങൾേപാെലയും
യാഗപീഠത്തിെന്റ േകാണുകൾേപാെലയും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയും െചയ്യ ം.
16ആ നാളിൽ അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ അവെര തെന്റ ജനമായ
ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെല രക്ഷിക്കും; അവർ അവെന്റ േദശത്ത് ഒരു
കിരീടത്തിെന്റ രത്നംേപാെല െപാങ്ങി േശാഭിക്കും. 17അതിെന്റ േ്രശഷ്ഠതയും
സൗന്ദര്യവും എ്രത വലുതായിരിക്കും! ധാന്യം യുവാക്കെളയും വീഞ്ഞ്
യുവതികെളയും പുഷ്ടീകരിക്കുന്നു.

10
1 പിന്മഴയുെട കാലത്ത് യേഹാവേയാടു മഴയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുവിൻ;
യേഹാവ മിന്നൽപിണർ ഉണ്ടാക്കുന്നുവേല്ലാ; അവൻ അവർക്ക്
വയലിെല ഏതു സസ്യത്തിനുംേവണ്ടി മാരി െപയ്യിച്ച െകാടുക്കും.
2 ഗൃഹബിംബങ്ങൾ മിഥ്യാത്വം* സംസാരിക്കുകയും ലക്ഷണം പറയുന്നവർ

‡ 9. 10 പടവില്ല ംയുദ്ധത്തിനുഉപേയാഗിക്കുന്നവില്ല.് § 9. 11 ബദ്ധന്മാെരബന്ദികെള,തടവുകാെര
എന്നുംആകാം. * 10. 2 മിഥ്യ മായ,യഥാര് ഥമല്ലാത്തത,്ഇല്ലാത്തത,്വ്യാജം.
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വ്യാജം ദർശിച്ച വ്യർത്ഥസ്വപ്നം ്രപസ്താവിച്ച് വൃഥാ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നു; അതുെകാണ്ട് അവർ ആടുകെളേപ്പാെല പുറെപ്പട്ട്
ഇടയൻ ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് വലഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 3 “എെന്റ േകാപം
ഇടയന്മാരുെട േനെര ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നായകന്മാെര† ശിക്ഷിക്കും;
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ െയഹൂദാഗൃഹമായ തെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത
സന്ദർശിച്ച് അവെര യുദ്ധത്തിൽ തെന്റ രാജകീയകുതിരകെള
േപാെലയാക്കും. 4 അവെന്റ പക്കൽനിന്ന് മൂലക്കല്ല ം അവെന്റ
പക്കൽനിന്ന് ആണിയും അവെന്റ പക്കൽനിന്ന് പടവില്ല ം അവെന്റ
പക്കൽനിന്ന് ഏതു അധിപതിയും വരും. 5അവർ യുദ്ധത്തിൽ ശ്രതുക്കെള
വീഥികളിെല േചറ്റിൽ ചവിട്ടിക്കളയുന്ന വീരന്മാെരേപ്പാെലയാകും;
യേഹാവ അവേരാടുകൂടിയുള്ളതുെകാണ്ട് അവർ കുതിരപ്പടയാളികൾ
ലജ്ജിച്ച േപാകുവാൻ തക്കവണ്ണം െപാരുതും. 6ഞാൻ െയഹൂദാഗൃഹെത്ത
ബലെപ്പടുത്തുകയും േയാേസഫ്ഗൃഹെത്ത രക്ഷിക്കുകയും എനിക്ക്
അവേരാടു കരുണയുള്ളതുെകാണ്ട് അവെര മടക്കിവരുത്തുകയും
െചയ്യ ം; ഞാൻ അവെര തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുേപാെലയിരിക്കും;
ഞാൻ അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവയേല്ലാ; ഞാൻ അവർക്ക്
ഉത്തരമരുള ം. 7 എ്രഫയീമ്യർ വീരെനേപ്പാെലയാകും; അവരുെട ഹൃദയം
വീഞ്ഞുെകാെണ്ടന്നേപാെല സേന്താഷിക്കും; അവരുെട പു്രതന്മാർ
അത് കണ്ട് സേന്താഷിക്കും; അവരുെട ഹൃദയം യേഹാവയിൽ
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും. 8ഞാൻഅവെര വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുകയാൽഅവെര
ചൂളമടിച്ച േശഖരിക്കും‡; അവർ െപരുകിയിരുന്നതുേപാെല െപരുകും.
9ഞാൻഅവെരജനതകള െടഇടയിൽവിതറും; ദൂരേദശങ്ങളിൽവച്ച്അവർ
എെന്ന ഓർക്കും; അവർ മക്കേളാടുകൂടി ജീവിച്ച മടങ്ങിവരും. 10ഞാൻ
അവെര മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു മടക്കിവരുത്തും;അശ്ശ രിൽനിന്ന് അവെര
േശഖരിക്കും; ഗിെലയാദ ്േദശത്തിേലക്കും െലബാേനാനിേലക്കും അവെര
െകാണ്ടുവരും; അവർക്ക് ഇടം േപാരാെതവരും. 11അവൻ കഷ്ടതയുെട
സമു്രദത്തിലൂെടകടന്നു,സമു്രദത്തിെലഓളങ്ങെളഅടിക്കും;നീലനദിയുെട§
ആഴങ്ങെളല്ലാം വറ്റിേപ്പാകുകയും അശ്ശ രിെന്റ അഹങ്കാരം താഴുകയും
മി്രസയീമിെന്റ െചേങ്കാൽ നീങ്ങിേപ്പാകുകയും െചയ്യ ം. 12ഞാൻ അവെര
യേഹാവയിൽ ബലെപ്പടുത്തും; അവർ അവെന്റ നാമത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും”
എന്നുയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

11
1 െലബാേനാേന, നിെന്റ േദവദാരുക്കൾ തീക്ക് ഇരയായിത്തീേരണ്ടതിനു
വാതിൽ തുറന്നുവക്കുക. 2 േദവദാരു വീണും മഹത്തായ മരങ്ങൾ* നശിച്ച ം
ഇരിക്കയാൽസരളവൃക്ഷേമ,വിലപിക്കുക; േഘാരവനം വീണിരിക്കുകയാൽ
ബാശാനിെല കരുേവലങ്ങേള, വിലപിക്കുവിൻ! 3 ഇടയന്മാരുെട മഹത്വം
നശിച്ചിട്ട് അവർ മുറയിടുന്നതു േകട്ട േവാ? േയാർദ്ദാെന്റ മുറ്റ കാട് നശിച്ചിട്ട്
ബാലസിംഹങ്ങള െട ഗർജ്ജനം േകട്ട േവാ? 4എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അറുക്കുവാനുള്ള ആടുകെള േമയ്ക്ക.
5അവെയ വാങ്ങുന്നവർ കുറ്റം എന്ന് കരുതാെത അവെയ അറുക്കുന്നു;
അവെയ വില് ക്കുന്നവേരാ: ‘ഞാൻ ധനവാനായിത്തീർന്നതുെകാണ്ടു
† 10. 3 നായകന്മാെര േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാെര ‡ 10. 8 േശഖരിക്കും വിളിച്ച കൂട്ട ം എന്നുമാകാം.
§ 10. 11 നീലനദിയുെടൈനൽനദി. * 11. 2 മഹത്തായമരങ്ങൾമഹത്തായമരങ്ങൾ.
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യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതം’എന്നുപറയുന്നു;അവയുെടഇടയന്മാർഅവെയ
ആദരിക്കുന്നില്ല”. 6 “ഞാൻഇനി േദശനിവാസികെളആദരിക്കുകയില്ല”എന്നു
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട;് “ഞാൻമനുഷ്യെരഓേരാരുത്തെനഅവനവെന്റ
കൂട്ട കാരെന്റൈകയിലും അവനവെന്റ രാജാവിെന്റ ൈകയിലും ഏല്പിക്കും;
അവർ േദശെത്ത തകർത്തുകളയും; അവരുെട ൈകയിൽനിന്നു ഞാൻ
അവെര രക്ഷിക്കുകയുമില്ല. 7 അങ്ങെന അറുക്കുവാനുള്ള ആടുകെള,
കൂട്ടത്തിൽ അരിഷ്ടത ഏറിയവെയ തെന്ന, േമയിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ രണ്ടു േകാൽ എടുത്ത് ഒന്നിന് ഇമ്പം എന്നും മേറ്റതിന് ഒരുമ
എന്നും േപരിട്ട ; അങ്ങെന ഞാൻ ആടുകെള േമയിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
8 എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു മാസത്തിൽ മൂന്ന് ഇടയന്മാെര േഛദിച്ച കളഞ്ഞു;
എനിക്ക് അവേരാടു െവറുപ്പ േതാന്നി, അവർക്ക് എേന്നാടും നീരസം
േതാന്നിയിരുന്നു. 9ഞാൻ നിങ്ങെള േമയ്ക്കുകയില്ല; മരിക്കുന്നത് മരിക്കെട്ട,
കാണാെതേപാകുന്നത് കാണാെത േപാകെട്ട; േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവ ഒന്ന്
ഒന്നിെന്റമാംസംതിന്നുകളയെട്ട”എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു. 10അനന്തരംഞാൻ
ഇമ്പം എന്ന േകാൽ എടുത്തു: ഞാൻ സകലജനതകേളാടും െചയ്തിരുന്ന
എെന്റ നിയമെത്ത മുറിേക്കണ്ടതിന് േകാലിെന മുറിച്ച കളഞ്ഞു.
11 അത് ആ ദിവസത്തിൽ തെന്ന മുറിഞ്ഞുേപായി; അങ്ങെന,
എെന്ന േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അരിഷ്ടതേയറിയവ അത്
ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാട് എന്നു ്രഗഹിച്ച . 12 ഞാൻ അവേരാട:്
“നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ എെന്റ കൂലിതരുവിൻ; ഇെല്ലന്നുവരുകിൽ
തേരണ്ടാ” എന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങെന അവർ എെന്റ കൂലിയായി
മുപ്പതു െവള്ളിക്കാശ് തൂക്കിത്തന്നു. 13 എന്നാൽ യേഹാവ എേന്നാട:്
“അത് ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ട കളയുക; അവർ എെന്ന മതിച്ചിരിക്കുന്ന†

മേനാഹരമാെയാരു വില തെന്ന” എന്നു കല്പിച്ച ; അങ്ങെന ഞാൻ ആ
മുപ്പത് െവള്ളിക്കാശു‡വാങ്ങിയേഹാവയുെടആലയത്തിെലഭണ്ഡാരത്തിൽ
ഇട്ട കളഞ്ഞു. 14 അനന്തരം ഞാൻ, െയഹൂദയും യി്രസാേയലും
തമ്മിലുള്ള സേഹാദരത്വം ഭിന്നിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ഒരുമ എന്ന മേറ്റ േകാൽ
മുറിച്ച കളഞ്ഞു. 15എന്നാൽ യേഹാവ എേന്നാട് കല്പിച്ചത:് “നീ ഇനി ഒരു
ബുദ്ധിശൂന്യനായ ഇടയെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ എടുത്തുെകാള്ള ക. 16ഞാൻ
േദശത്തിൽ ഒരു ഇടയെന എഴുേന്നല്പിക്കും; അവൻ കാണാെതേപായവെയ
േനാക്കുകേയാ ചിതറിേപ്പായവെയ അേന്വഷിക്കുകേയാ മുറിേവറ്റവെയ
സുഖെപ്പടുത്തുകേയാ ദീനമില്ലാത്തവെയ േപാറ്റ കേയാ െചയ്യാെത
തടിച്ചവയുെട മാംസം തിന്നുകയും കുളമ്പുകെള കീറിക്കളയുകയും െചയ്യ ം.
17ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച കളയുന്ന വിലെകട്ട ഇടയന് അേയ്യാ കഷ്ടം!
അവെന്റ ഭുജത്തിനും വലംകണ്ണിനും േനെര വാൾ! അവെന്റ ഭുജംഅേശഷം
വരണ്ടും വലംകണ്ണ്അേശഷംഇരുണ്ടും േപാകെട്ട”.

12
1 ്രപവാചകം. യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ച ള്ള യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;്
ആകാശം വിരിക്കുകയും ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും മനുഷ്യെന്റ
ആത്മാവിെന അവെന്റ ഉള്ളിൽ നിർമ്മിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്ന
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 2 “ഞാൻ െയരൂശേലമിെന ചുറ്റ മുള്ള
† 11. 13 മതിച്ചിരിക്കുന്ന വിലനിശ്ചയിക്കല ്, വിലവയ്ക്കല് . ‡ 11. 13 മുപ്പത് െവള്ളിക്കാശു
്രഗാമത്തിെല ഒരു മാസെത്തശമ്പളം
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സകലജനതകൾക്കും ഒരു പരി്രഭമപാ്രതമാക്കും; െയരൂശേലമിെന്റ
ഉപേരാധത്തിങ്കൽ അത് െയഹൂദയ്ക്കും എതിരായിരിക്കും. 3ആ നാളിൽ
ഞാൻ െയരൂശേലമിെന സകലജനതകൾക്കും ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി
വയ്ക്കും; അതിെന ചുമക്കുന്നവെരല്ലാം കഠിനമായി മുറിേവല്ക്കും;
ഭൂമിയിെല സകലജനതകള ം അതിന് വിേരാധമായി കൂടിവരും.
4 അന്നാളിൽ ഞാൻ ഏതു കുതിരെയയും സ്തംഭനംെകാണ്ടും പുറത്തു
കയറിയവെന ്രഭാന്തുെകാണ്ടും ബാധിക്കും; െയഹൂദാഗൃഹത്തിേന്മൽ
ഞാൻ കണ്ണ് തുറക്കുകയും ജനതകള െട ഏതു കുതിരെയയും
അന്ധതപിടിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
5 “അേപ്പാൾ െയഹൂദാേമധാവികൾ: ‘െയരൂശേലം നിവാസികൾ
അവരുെട ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ നിമിത്തം നമുക്ക്
ബലമായിരിക്കുന്നു’ എന്നു ഹൃദയത്തിൽ പറയും. 6ആ നാളിൽ ഞാൻ
െയഹൂദാേമധാവികെള വിറകിെന്റ ഇടയിൽ തീച്ചട്ടിേപാെലയും കറ്റയുെട
ഇടയിൽ തീപ്പന്തംേപാെലയും ആക്കും; അവർ വലത്തുഭാഗത്തും
ഇടത്തുഭാഗത്തും ചുറ്റ മുള്ള സകലജനതകെളയും തിന്നുകളയും;
െയരൂശേലമിനുസ്വസ്ഥാനത്ത,്െയരൂശേലമിൽതെന്ന,വീണ്ടുംനിവാസികൾ
ഉണ്ടാകും. 7 ദാവീദുഗൃഹത്തിെന്റ ്രപശംസയും െയരൂശേലംനിവാസികള െട
്രപശംസയും െയഹൂദയുെട േനേര ഏറിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിനു യേഹാവ
െയഹൂദാകൂടാരങ്ങെള ആദ്യം രക്ഷിക്കും. 8 ആ നാളിൽ യേഹാവ
െയരൂശേലം നിവാസികെള പരിചെകാണ്ട് മറയ്ക്കും; അവരുെട ഇടയിൽ
ഇടറിനടക്കുന്നവൻ അന്നാളിൽ ദാവീദിെനേപ്പാെല ആയിരിക്കും;
ദാവീദുഗൃഹം ൈദവെത്തേപ്പാെലയും അവരുെട മുമ്പിലുള്ള യേഹാവയുെട
ദൂതെനേപ്പാെലയും ആയിരിക്കും. 9ആ നാളിൽ ഞാൻ െയരൂശേലമിെന്റ
േനെര വരുന്ന സകലജനതകെളയും നശിപ്പിക്കുവാൻ േനാക്കും. 10ഞാൻ
ദാവീദുഗൃഹത്തിേന്മലും െയരൂശേലംനിവാസികള െടേമലും കൃപയുെടയും
യാചനകള െടയുംആത്മാവിെനപകരും;തങ്ങൾകുത്തിയിട്ട ള്ളവനിേലക്കു
അവർ േനാക്കും; ഏകജാതെനക്കുറിച്ച വിലപിക്കുന്നതുേപാെല
അവർ അവെനക്കുറിച്ച വിലപിക്കും; ആദ്യജാതെനക്കുറിച്ച
വ്യസനിക്കുന്നതുേപാെല അവർ അവെനക്കുറിച്ച വ്യസനിക്കും. 11 ആ
നാളിൽ െമഗിേദ്ദാതാഴ്വരയിലുള്ള ഹദദ്-രിേമ്മാനിെല വിലാപംേപാെല
െയരൂശേലമിൽ ഒരു മഹാവിലാപം ഉണ്ടാകും. 12 േദശം കുലംകുലമായി*
െവേവ്വെറ വിലപിക്കും; ദാവീദുഗൃഹത്തിെന്റ കുലം ്രപേത്യകവും അവരുെട
സ്്രതീജനം ്രപേത്യകവും;നാഥാൻഗൃഹത്തിെന്റകുലം ്രപേത്യകവുംഅവരുെട
സ്്രതീജനം ്രപേത്യകവും; 13 േലവിഗൃഹത്തിെന്റകുലം ്രപേത്യകവുംഅവരുെട
സ്്രതീജനം ്രപേത്യകവും; ശിെമയി കുലം ്രപേത്യകവും;അവരുെട സ്്രതീജനം
്രപേത്യകവും; 14 േശഷിച്ചിരിക്കുന്നകുലങ്ങെളല്ലാംഅതത് കുലം ്രപേത്യകവും
അവരുെടസ്്രതീജനം ്രപേത്യകവും വിലപിക്കും”.

13
1 “ആ നാളിൽ ദാവീദുഗൃഹത്തിനും െയരൂശേലം നിവാസികൾക്കും
പാപത്തിെന്റയും മാലിന്യത്തിെന്റയും പരിഹാരത്തിനായി ഒരു ഉറവ
തുറന്നിരിക്കും. 2ആ നാളിൽ ഞാൻ േദശത്തുനിന്ന് വി്രഗഹങ്ങള െട േപര്
ഇല്ലാതാക്കും; ഇനി അവെയ ഓർക്കുകയുമില്ല; ഞാൻ ്രപവാചകന്മാെരയും

* 12. 12 കുലംകുലമായി കുടുംബംകുടുംബമായിഎന്നുമാകാം.
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മലിനാത്മാവിെനയും േദശത്തുനിന്ന് നീക്കിക്കളയും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 3 ആെരങ്കിലും ഇനി ്രപവചിക്കുേമ്പാൾ അവെന ജനിപ്പിച്ച
അപ്പനും അമ്മയും അവേനാട:് “യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ േഭാഷ്ക്കു
സംസാരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു നീ ജീവേനാടിരിക്കുകയില്ല” എന്നു പറയുകയും
അവെന ജനിപ്പിച്ച അപ്പനും അമ്മയും അവൻ ്രപവചിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന
അവെന കുത്തിക്കളയുകയും െചയ്യ ം. 4 “ആ നാളിൽ ്രപവാചകന്മാർ
്രപവചിക്കുേമ്പാൾ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ദർശനെത്തക്കുറിച്ച്
ലജ്ജിക്കും; വഞ്ചിക്കാനായി അവർ േരാമമുള്ള േമലങ്കി ധരിക്കുകയുമില്ല.
5 ‘ഞാൻ ്രപവാചകനല്ല,കൃഷിക്കാരനേ്രത;എെന്റബാല്യത്തിൽതെന്നഒരാൾ
എെന്ന വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു’ * എന്ന് അവൻ പറയും”. എന്നാൽ
അവേനാട:് 6 “നിെന്റ കയ്യിൽ കാണുന്ന ഈ മുറിവുകൾ എന്ത?്” എന്നു
േചാദിക്കുന്നതിന്അവൻ: “എെന്നസ്േനഹിക്കുന്നവരുെട വീട്ടിൽവച്ച്ഞാൻ
അടിെകാണ്ടതാകുന്നു”എന്ന് ഉത്തരം പറയും.

7 “വാേള, എെന്റ ഇടയെന്റ േനെരയും എെന്റ കൂട്ടാളിയായ പുരുഷെന്റ
േനെരയും ഉണരുക” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;്
“ആടുകൾ ചിതറിേപ്പാേകണ്ടതിന് ഇടയെന െവട്ട ക; ഞാൻ െചറിയവരുെട
േനെര ൈക തിരിക്കും. 8എന്നാൽ സർവ്വേദശത്തിലും മൂന്നിൽ രണ്ടംശം
േഛദിക്കെപ്പട്ട ്രപാണെന വിടും; മൂന്നിൽ ഒരംശം േശഷിച്ചിരിക്കും” എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 9 “മൂന്നിൽ ഒരംശം ഞാൻ തീയിൽകൂടി കടത്തി
െവള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുന്നതുേപാെല അവെര ഊതിക്കഴിക്കും; െപാന്നു
േശാധന കഴിക്കുന്നതുേപാെല അവെര േശാധനകഴിക്കും; അവർ എെന്റ
നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുകയും ഞാൻ അവർക്ക് ഉത്തരം അരുള കയും
െചയ്യ ം; ‘അവർഎെന്റജനം’എന്നുഞാൻപറയും; ‘യേഹാവഎെന്റൈദവം’
എന്ന്അവരും പറയും”.

14
1 അവർ നിെന്റ നടുവിൽവച്ച നിെന്റ െകാള്ള വിഭാഗിക്കുവാനുള്ള
യേഹാവയുെട ഒരു ന്യായവിധി ദിവസം വരുന്നു. 2 ഞാൻ
സകലജനതകെളയും െയരൂശേലമിേനാടു യുദ്ധത്തിനായി
കൂട്ടിവരുത്തും; നഗരം പിടിക്കെപ്പടുകയും വീടുകൾ െകാള്ളയിടുകയും
സ്്രതീകെള വഷളാക്കുകയും നഗരത്തിെന്റ പാതി ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാകുകയും െചയ്യ ം; ജനത്തിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവർ നഗരത്തിൽനിന്നു
േഛദിക്കെപ്പടുകയില്ല. 3 എന്നാൽ യേഹാവ പുറെപ്പട്ട , താൻ
യുദ്ധദിവസത്തിൽ െപാരുതിയതുേപാെല ആ ജനതകേളാടു െപാരുതും.
4 ആ നാളിൽ അവെന്റ കാൽ െയരൂശേലമിെനതിെര കിഴക്കുള്ള
ഒലിവുമലയിൽ നില്ക്കും; ഒലിവുമല കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായി നടുേവ
പിളർന്നുേപാകും; ഏറ്റവും വലിെയാരു താഴ്വര ഉളവായി വരും; മലയുെട
ഒരു പകുതി വടേക്കാട്ട ം മേറ്റ പകുതി െതേക്കാട്ട ം നീങ്ങിേപ്പാകും.
5എന്നാൽ മലകള െട താഴ്വര ആസൽവെര എത്തുന്നതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
യേഹാവയുെട* മലകള െട താഴ്വരയിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകും; െയഹൂദാ
രാജാവായ ഉസ്സീയാവിെന്റ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഭൂകമ്പം േഹതുവായി
ഓടിേപ്പായതുേപാെലനിങ്ങൾഓടിേപ്പാകും;എെന്റൈദവമായയേഹാവയും

* 13. 5 എെന്റബാല്യത്തിൽതെന്നഒരാൾഎെന്നവിലയ്ക്കുവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു’എെന്റബാല്യത്തിൽ
തെന്ന ഒരാൾ കന്നുകാലികെള പരിപാലിക്കുവാൻ എെന്ന പഠിപ്പിച്ച എന്നുമാകാം. * 14. 5
യേഹാവയുെട
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തേന്നാടുകൂെട സകലവിശുദ്ധന്മാരും വരും. 6 ആ നാളിൽ െവളിച്ചം
ഉണ്ടാകയില്ല; േജ്യാതിർേഗ്ഗാളങ്ങൾ മറഞ്ഞുേപാകും. 7 യേഹാവ
മാ്രതം അറിയുന്ന ഒരു ദിവസം വരും; അത് പകലല്ല, രാ്രതിയുമല്ല.
സന്ധ്യാസമയേത്താ െവളിച്ചമാകും. 8 ആ നാളിൽ ജീവനുള്ള െവള്ളം
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട പകുതി കിഴേക്ക കടലിേലക്കും
പകുതി പടിഞ്ഞാേറ കടലിേലക്കും ഒഴുകും; അത് ഉഷ്ണകാലത്തും
ശീതകാലത്തും ഉണ്ടാകും; 9 യേഹാവ സർവ്വഭൂമിക്കും രാജാവാകും;
ആ നാളിൽ യേഹാവ ഏകനും അവെന്റ നാമം ഏകവും ആയിരിക്കും.
10 േദശം മുഴവനും മാറി ഗിബമുതൽ െയരൂശേലമിനു െതക്ക് രിേമ്മാൻവെര
സമഭൂമിയായിത്തീരും; െയരൂശേലേമാ, ഉന്നതമായി സ്വസ്ഥാനത്തു
െബന്യാമീൻേഗാപുരം മുതൽ പണ്ടെത്ത േഗാപുരത്തിെന്റ സ്ഥാനംവെര,
േകാൺേഗാപുരംവെര തെന്ന, ഹനേനൽേഗാപുരംമുതൽ രാജാവിെന്റ
മുന്തിരിച്ചക്കുകൾവെരയും നിവാസികൾ ഉള്ളതാകും. 11അവർ അതിൽ
പാർക്കും; ഇനിയും സംഹാരത്തിനായുള്ള ശപഥം ഉണ്ടാകുകയില്ല;
െയരൂശേലം നിർഭയം വസിക്കും. 12 െയരൂശേലമിേനാടു യുദ്ധം
െചയ്ത സകലജനതകെളയും യേഹാവ ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള ശിക്ഷ
ഇതാകുന്നു: അവർ നിവിർന്നുനില ്ക്കുേമ്പാൾ തെന്ന അവരുെട
മാംസം ചീഞ്ഞഴുകിേപ്പാകും; അവരുെട കണ്ണ് തടത്തിൽ തെന്ന
ചീഞ്ഞഴുകിേപ്പാകും; അവരുെട നാവ് വായിൽതെന്ന ചീഞ്ഞഴുകിേപ്പാകും.
13 ആ നാളിൽ യേഹാവയാൽ ഒരു മഹാപരി്രഭമം അവരുെട ഇടയിൽ
ഉണ്ടാകും; അവർ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കൂട്ട കാരെന്റ
ൈക കടന്നുപിടിക്കും; ഒരുവെന്റ ൈക മറ്റവെന്റ േനെര െപാങ്ങും.
14 െയഹൂദയും െയരൂശേലമിൽവച്ച യുദ്ധം െചയ്യ ം; ചുറ്റ മുള്ള
സകലജനതകള െടയും ധനമായ െപാന്നും െവള്ളിയും വസ്്രതവും
അനവധിയായി േശഖരിക്കെപ്പടും. 15 അങ്ങെന ഈ പാളയങ്ങളിലുള്ള
കുതിര, േകാവർകഴുത, ഒട്ടകം, കഴുത എന്നീ സകലമൃഗങ്ങൾക്കും
ഈ ബാധേപാെലയുള്ള ഒരു ബാധയുണ്ടാകും. 16 എന്നാൽ
െയരൂശേലമിനു േനെര വന്ന സകലജനതകളിലും േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന
ഏവനും ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ രാജാവിെന നമസ്കരിക്കുവാനും
കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ ആചരിക്കുവാനും വർഷംേതാറും വരും. 17 ഭൂമിയിെല
സകലവംശങ്ങളിലും ആെരങ്കിലും ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
രാജാവിെന നമസ്കരിക്കുവാൻ െയരൂശേലമിേലക്കു വരാതിരുന്നാൽ
അവർക്ക് മഴയുണ്ടാകയില്ല. 18 മി്രസയീംവംശം വരാതിരുന്നാൽഅവർക്കും
മഴ ഉണ്ടാകയില്ല; കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ ആചരിേക്കണ്ടതിനു വരാതിരിക്കുന്ന
ജനതകെള യേഹാവ ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള ശിക്ഷതെന്ന അവർക്കുണ്ടാകും.
19 കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ ആചരിേക്കണ്ടതിന് വരാതിരിക്കുന്ന മി്രസയീമിനുള്ള
പാപശിക്ഷയും സകലജനതകൾക്കും ഉള്ള പാപശിക്ഷയും ഇതുതെന്ന.
20ആനാളിൽകുതിരകള െട മണികളിേന്മൽയേഹാവയ്ക്കുവിശുദ്ധംഎന്ന്
എഴുതിയിരിക്കും;യേഹാവയുെടആലയത്തിെലകലങ്ങള ംയാഗപീഠത്തിൻ
മുമ്പിലുള്ള കലശങ്ങൾേപാെല ആയിരിക്കും. 21 െയരൂശേലമിലും
െയഹൂദയിലും ഉള്ള കലെമാെക്കയും ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയ്ക്കു
വിശുദ്ധമായിരിക്കും; യാഗം കഴിക്കുന്നവെരല്ലാം വന്നു വാങ്ങി അവയിൽ
േവവിക്കും; അന്നുമുതൽ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
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ഒരു കനാന്യനും† ഉണ്ടാകുകയില്ല.

† 14. 21 കനാന്യനും കച്ചവടക്കാരനും
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മലാഖി
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്

1:1 ്രപകാരം മലാഖി ്രപവാചകനാണ് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ
്രഗന്ഥകർത്താവ് എ്രബായ ഭാഷയിൽ ഈ േപരിന് “സേന്ദശവാഹകൻ”
എന്നർത്ഥമുണ്ട് അതായത് ൈദവ തെന്റ ജനേത്താട് സേന്ദശം
അറിയിക്കുവാൻ ്രപവാചകെന തിരെഞ്ഞടുത്തു മലാഖി ്രപവാചകൻ
എന്ന ദൂതന് സേന്ദശം നമുക്ക് നൽകി അതുേപാെല ഭാവിയിൽ ൈദവം
മെറ്റാരു ദൂതെന അയക്കും മഹാനായ ഏലിയാ ്രപവാചകന ്കര ്ത്താവിെന്റ
ദിവസത്തിനു മുന് പ് െവളിെപ്പടും.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 430ല് .
ബാബിേലാൺ ്രപവാസത്തിനു മടങ്ങിവന്നതിനു േശഷമാണ് ഈ
പുസ്തകംഎഴുതെപ്പട്ടത.്

സ്വീകര് ത്താവ്
യഹൂദ ജനത, എല്ലായിടത്തുമുള്ള ൈദവജനത്തിന് െപാതുവായുള്ള
സേന്ദശം.
ഉേദ്ദശം
ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത അനു്രഗഹിക്കും. എന്നാൽ അവൻ
അവരുെട ദുഷ്ടതെയ കണക്കിട്ട് ന്യായവിധി നാളിൽ കുറ്റം വിധിക്കും
ആയതിനാൽ ൈദവത്തിെന്റ ഉടമ്പടി പുനസ്ഥാപിക്കെപ്പേടണ്ടതിനു
അവരുെട ദുർമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനം തിരിയുവാൻ ജനെത്ത
ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം. തന്നിേലക്ക്
മടങ്ങിവരുവാൻ മലാഖി ്രപവാചകനിലൂെട ൈദവം തൻെറ ജനത്തിന്
മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പഴയനിയമത്തിെലഅവസാനെത്തഈപുസ്തകം
ൈദവനീതിയുെട ആധികാരികമായ ്രപഖ്യാപനവും മശിഹായിലൂെട
വരുവാന ് േപാകുന്ന നേവാദ്ധാനത്തിന് െറ മണിനാദങ്ങൾ ഇ്രസാേയലിെല
കർണപുടങ്ങളിൽധ്വനിപ്പിച്ച െകാണ്ട് മലാഖി ്രപവചനംഅവസാനിക്കുന്നു.
്രപേമയം
രീതി വാദം ശാസിക്കെപടുന്നു
സംേക്ഷപം
1. കര ്ത്താവിെനആദരിക്കുവാൻ പുേരാഹിതന്മാെര ്രപേചാദിപ്പിക്കുന്നു —
1:1-2:9

2. വിശ്വസ്തതയുള്ള വരായിരിക്കുവാൻ യഹൂദജനതെയ
്രപേചാദിപ്പിക്കുന്നു — 2:10-3:6

3. കർത്താവിങ്കേലക്ക് മടങ്ങിവരുവാൻ യഹൂദെയ ്രപേചാദിപ്പിക്കുന്നു —
3:7-4:6

1 ്രപവാചകം; മലാഖിമുഖാന്തരം യി്രസാേയലിേനാടുള്ള യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 2 “ഞാൻ നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നു” എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ: “നീ ഞങ്ങെള ഏതിനാൽ
സ്േനഹിക്കുന്നു?” എന്നു േചാദിക്കുന്നു. “ഏശാവ് യാേക്കാബിെന്റ
സേഹാദരനല്ലേയാ;എങ്കിലുംഞാൻയാേക്കാബിെനസ്േനഹിക്കുന്നു”എന്നു
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യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 3 “എന്നാൽ ഏശാവിെന ഞാൻ െവറുത്തു*
അവെന്റപർവ്വതങ്ങെളശൂന്യമാക്കിഅവെന്റഅവകാശെത്തമരുഭൂമിയിെല
കുറുനരികൾക്കു െകാടുത്തിരിക്കുന്നു”. 4 “ഞങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
എങ്കിലുംഞങ്ങൾശൂന്യസ്ഥലങ്ങെളവീണ്ടും പണിയും”എന്നുഏേദാമ്യജനം†
പറയുന്നു എങ്കിൽ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“അവർ പണിയെട്ട ഞാൻ ഇടിച്ച കളയും; അവർക്ക് ദുഷ്ട്രപേദശം എന്നും
യേഹാവ സദാകാലം േകാപിക്കുന്ന ജനം എന്നും േപര് പറയും. 5 നിങ്ങൾ
സ്വന്ത കണ്ണ െകാണ്ട് അത് കാണുകയും ‘യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ
അതിരിന്അപ്പ റേത്താളം വലിയവൻ’എന്നുപറയുകയും െചയ്യ ം”.

6 “മകൻഅപ്പെനയും ദാസൻയജമാനെനയുംബഹുമാനിേക്കണ്ടതല്ലെയാ.
ഞാൻഅപ്പൻഎങ്കിൽഎേന്നാടുള്ളബഹുമാനംഎവിെട?ഞാൻയജമാനൻ
എങ്കിൽ എേന്നാടുള്ള ഭക്തി എവിെട?” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ,
അവിടുെത്ത നാമെത്ത നിന്ദിക്കുന്ന‡ പുേരാഹിതന്മാേര, നിങ്ങേളാടു
േചാദിക്കുന്നു; “അതിന് നിങ്ങൾ: ‘ഏതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്റ നാമെത്ത
നിന്ദിക്കുന്നു’ എന്നു േചാദിക്കുന്നു”. 7 “നിങ്ങൾ എെന്റ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
മലിനേഭാജനം അർപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ: ‘ഏതിനാൽ ഞങ്ങൾ
നിെന്ന മലിനമാക്കുന്നു’ എന്നു േചാദിക്കുന്നു. ‘യേഹാവയുെട േമശ നിന്ദ്യം’
എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനാൽ തെന്ന. 8 നിങ്ങൾ കണ്ണ് െപാട്ടിയതിെന
യാഗം കഴിക്കുവാൻ െകാണ്ടുവന്നാൽ അത് േദാഷമല്ല; നിങ്ങൾ മുടന്തും
ദീനവുമുള്ളതിെന അർപ്പിച്ചാൽ അതും േദാഷമല്ല; അതിെന നിെന്റ
േദശാധിപതിക്കു കാഴ്ച െവക്കുക; അവൻ ്രപസാദിക്കുേമാ? നിേന്നാട്
കൃപ േതാന്നുേമാ?” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
9ആകയാൽ ൈദവം നേമ്മാടു കൃപ കാണിക്കുവാൻ തക്കവിധം അവെന
്രപസാദിപ്പിച്ച െകാള്ള വിൻ. നിങ്ങൾ ഇെതാെക്കയും െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അവനു നിങ്ങേളാടു കൃപ േതാന്നുേമാ? എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 10 “നിങ്ങൾ എെന്റ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
െവറുെത തീ കത്തിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും
വാതിൽ അടച്ച കളഞ്ഞാൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു; എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ
്രപസാദമില്ല”എന്നുൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു; “നിങ്ങള െട
ൈകയിൽനിന്ന് ഞാൻ വഴിപാട് ൈകെക്കാൾകയുമില്ല. 11 സൂര്യെന്റ
ഉദയംമുതൽ അസ്തമയംവെര എെന്റ നാമം ജാതികള െട ഇടയിൽ
വലിയതാകുന്നു; എല്ലായിടത്തും എെന്റ നാമത്തിന് ധൂപവും നിർമ്മലമായ
വഴിപാടും അർപ്പിച്ച വരുന്നു; എെന്റ നാമം ജനതകള െട ഇടയിൽ
വലുതാകുന്നുവേല്ലാ” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
12 “നിങ്ങേളാ: ‘യേഹാവയുെട േമശ മലിനമായിരിക്കുന്നു; അവെന്റ
േഭാജനമായഅതിെന്റഅനുഭവം നിന്ദ്യംആകുന്നു’എന്നു പറയുന്നതിനാൽ
നിങ്ങൾഎെന്റനാമെത്തഅശുദ്ധമാക്കുന്നു. 13 ‘എെന്താരു ്രപയാസം’എന്നു
പറഞ്ഞുനിങ്ങൾഅതിേനാട് ചീറുന്നു;എന്നാൽകടിച്ച കീറിേപ്പായതിെനയും
മുടന്തും ദീനവുമുള്ളതിെനയും നിങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്ന് അങ്ങെന
കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
“അതിെന ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈകയിൽനിന്ന് അംഗീകരിക്കുേമാ?” എന്നു

* 1. 3 ഏശാവിെനഞാൻ െവറുത്തു ഏശാവിെനഞാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു † 1. 4 ഏേദാമ്യജനം
ഏശാവിെന്റപിന് ഗാമികള് ‡ 1. 6 നിന്ദിക്കുന്നനിസ്സാരമാക്കുകഎന്നുംഅർത്ഥം ഉണ്ട.്
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യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 14 “എന്നാൽ തെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ ഒരു
ആൺ ഉണ്ടായിരിെക്ക, കർത്താവിന് േനർന്നിട്ട് ഊനമുള്ളതിെന§ യാഗം
കഴിക്കുന്ന വഞ്ചകൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ഞാൻ മഹാരാജാവല്ലെയാ; എെന്റ
നാമം ജനതകള െട ഇടയിൽ ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്നു”എന്നുൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

2
1 “ഇേപ്പാേഴാ പുേരാഹിതന്മാേര, ഈ കല്പന നിങ്ങേളാട് ആകുന്നു.

2നിങ്ങൾേകട്ടനുസരിക്കുകയുംഎെന്റനാമത്തിന് മഹത്ത്വംെകാടുക്കുവാൻ
തക്കവിധം മനസ്സ വയ്ക്കുകയും െചയ്യാതിരുന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ
ശാപം അയച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള അനു്രഗഹങ്ങെളയും ശപിക്കും” എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “അേത, നിങ്ങൾ മനസ്സ
െവക്കായ്കെകാണ്ടു ഞാൻ അവെയ ശപിച്ച മിരിക്കുന്നു. 3 ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കുള്ള സന്തതിെയ ശാസിക്കുകയും ചാണകം, നിങ്ങള െട
ഉത്സവങ്ങളിെല ചാണകം തെന്ന, നിങ്ങള െട മുഖത്തു വിതറുകയും
അവർ നിങ്ങെള അതിേനാടുകൂടി െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യ ം.
4 േലവിേയാടുള്ള*എെന്റ നിയമം നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവിധം ഞാൻഈ
കല്പന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും”
എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 5 “അവേനാടുള്ള
എെന്റ നിയമം ജീവനും സമാധാനവുമായിരുന്നു; അവൻ ഭയെപ്പേടണ്ടതിനു
ഞാൻ അവന് അവെയ െകാടുത്തു; അവൻ എെന്ന ഭയെപ്പട്ട് എെന്റ
നാമംനിമിത്തം വിറയ്ക്കുകയും െചയ്തു. 6 േനരുള്ള ഉപേദശം
അവെന്റ വായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; നീതിേകട് അവെന്റ അധരങ്ങളിൽ
കണ്ടതുമില്ല; സമാധാനമായും പരമാർത്ഥമായും അവൻ എേന്നാടുകൂടി
നടന്ന് പലെരയും അകൃത്യം വിട്ട തിരിയുമാറാക്കി; 7 പുേരാഹിതൻ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ദൂതനാകയാൽ അവെന്റ അധരങ്ങൾ
പരിജ്ഞാനം സൂക്ഷിച്ച െവേക്കണ്ടതും ജനം ഉപേദശം അവേനാട്
േചാദിച്ച പഠിേക്കണ്ടതും അല്ലെയാ. 8 നിങ്ങേളാ വഴി വിട്ട മാറി പലെരയും
ഉപേദശത്താൽ ഇടറുമാറാക്കി േലവിയുെട നിയമം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 9 “അങ്ങെന
നിങ്ങൾ എെന്റ വഴികെള ്രപമാണിക്കാെത ന്യായപാലനത്തിൽ പക്ഷേഭദം
കാണിച്ചതുെകാണ്ട് ഞാനും നിങ്ങെള സകലജനത്തിനും നിന്ദിതരും
നീചരുമാക്കിയിരിക്കുന്നു”.

10 നമുെക്കല്ലാവർക്കും ഒരു പിതാവല്ലെയാ ഉള്ളത്; ഒരു ൈദവം
തേന്നയല്ലെയാ നെമ്മ സൃഷ്ടിച്ചത;് നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട നിയമെത്ത
അശുദ്ധമാേക്കണ്ടതിനു നാം അേന്യാന്യം േ്രദാഹം െചയ്യന്നെതന്തിന?്
11 െയഹൂദാ േ്രദാഹം െചയ്തു; യി്രസാേയലിലും െയരൂശേലമിലും
േമ്ലച്ഛത സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു; യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായുള്ള അവെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത െയഹൂദാ അശുദ്ധമാക്കി ഒരു അന്യേദവെന്റ മകെള
വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 േബാധവാനായിരുന്നിട്ട ം ഇങ്ങെന െചയ്യന്ന
മനുഷ്യെന, ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാട് അർപ്പിക്കുന്നവെന
തെന്ന യേഹാവ യാേക്കാബിെന്റ കൂടാരങ്ങളിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയും.

§ 1. 14 ഊനമുള്ളതിെനതള്ളെയഎന്ന് മറ്റ് ഭാഷാന്തരത്തിൽകാണുന്നില്ല. * 2. 4 േലവിേയാടുള്ള
േലവിയുെട പിന് ഗാമികള ്അവര് പുേരാഹിതന്മാരുംആയിരുന്നു
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13 രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന െചയ്യന്നു: യേഹാവ ഇനി വഴിപാട്
കടാക്ഷിക്കുകേയാ നിങ്ങള െട ൈകയിൽനിന്ന് ്രപസാദമുള്ളതു
ൈകെക്കാള്ള കേയാ െചയ്യാത്തവിധം നിങ്ങൾ അവെന്റ യാഗപീഠെത്ത
കണ്ണ നീർെകാണ്ടും കരച്ചിൽെകാണ്ടും ഞരക്കംെകാണ്ടും മൂടിക്കളയുന്നു.
14 എന്നാൽ നിങ്ങൾ: “അത് എന്തുെകാണ്ട”് എന്നു േചാദിക്കുന്നു.
യേഹാവ നിനക്കും നീ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിെന്റ
യൗവനത്തിെല ഭാര്യക്കും മദ്ധ്യത്തിൽ സാക്ഷിയായിരുന്നതുെകാണ്ടുതെന്ന;
അവൾ നിെന്റ കൂട്ടാളിയും നിെന്റ ഉഭയസമ്മതത്തിെന്റ പത്നിയുമേല്ലാ†.
15 േലശംേപാലും സുേബാധം േശഷിച്ചിരുന്ന ഒരുത്തൻ ഒരിക്കലും
അങ്ങെന െചയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആ ഒരുത്തൻ എന്ത് െചയ്തു? ൈദവം
വാഗ്ദാനം െചയ്ത സന്തതിെയ അവൻ അേന്വഷിച്ച . നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. ഏകശരീരവും ഏകാത്മാവുമായിട്ടല്ലെയാ
ൈദവം നിങ്ങെള സൃഷ്ടിച്ചത.് ൈദവഭക്തരായ സന്തതികെള അല്ലാെത
എന്താണ് ൈദവം ആ്രഗഹിക്കുന്നത?് അതുെകാണ്ട് യൗവനത്തിെല
ഭാര്യേയാട് അവിശ്വസ്തത കാണിക്കാതിരിക്കാൻ ്രശദ്ധിക്കുവിൻ. 16 “ഞാൻ
ഉേപക്ഷണം െവറുക്കുന്നു” എന്നു യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അത് െചയ്യന്നവൻ തെന്റ വസ്്രതം സാഹസംെകാണ്ടു
മൂടുന്നു” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. ആകയാൽ
നിങ്ങൾ അവിശ്വസ്തത കാണിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.

17 നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട വാക്കുകളാൽ യേഹാവെയ മുഷിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നാൽ നിങ്ങൾ: “ഏതിനാൽ ഞങ്ങൾ അവെന മുഷിപ്പിക്കുന്നു”
എന്നു േചാദിക്കുന്നു. “േദാഷം ്രപവർത്തിക്കുന്ന ഏവനും യേഹാവയ്ക്ക്
ഇഷ്ടമുള്ളവൻ ആകുന്നു; അങ്ങെനയുള്ളവരിൽ അവൻ ്രപസാദിക്കുന്നു;
അെല്ലങ്കിൽ ന്യായവിധിയുെട ൈദവം എവിെട?” എന്നിങ്ങിെന നിങ്ങൾ
പറയുന്നതിനാൽതെന്ന.

3
1 “എനിക്ക് മുമ്പായി വഴി നിരേത്തണ്ടതിനു ഞാൻ എെന്റ ദൂതെന
അയയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്ന കർത്താവും നിങ്ങൾ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന നിയമദൂതനുമായവൻ െപെട്ടന്ന് തെന്റ മന്ദിരത്തിേലക്കു
വരും; ഇതാ, അവൻ വരുന്നു” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 2 എന്നാൽ അവൻ വരുന്ന ദിവസെത്ത ആർക്ക്
സഹിക്കാം? അവൻ ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ ആര് നിലനില്ക്കും*?
അവൻ ഊതിക്കഴിക്കുന്നവെന്റ തീേപാെലയും അലക്കുന്നവരുെട
കാരംേപാെലയുംആയിരിക്കും. 3അവൻഊതിക്കഴിക്കുന്നവെനേപ്പാെലയും
െവള്ളി ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവെനേപ്പാെലയും ഇരുന്നുെകാണ്ട്
േലവിപു്രതന്മാെര ശുദ്ധീകരിച്ച് െപാന്നുേപാെലയും െവള്ളിേപാെലയും
നിർമ്മലീകരിക്കും; അങ്ങെന അവർ നീതിയുെട വഴിപാട് യേഹാവയ്ക്കു
അർപ്പിക്കും. 4 അന്ന് െയഹൂദയുെടയും െയരൂശേലമിെന്റയും വഴിപാട്
പുരാതനകാലെത്തന്നേപാെലയും പണ്ടെത്ത വർഷങ്ങളിെലന്നേപാെലയും
യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദകരമായിരിക്കും. 5 “ഞാൻ ന്യായവിധിക്കായി

† 2. 14 ഉഭയസമ്മതത്തിെന്റ പത്നിയുമേല്ലാ ധർമ്മപത്നിയുമേല്ലാ എന്നും ആകാം. * 3. 2
നിലനില്ക്കും നില്ക്കുംഎന്ന് മറ്റ് ഭാഷാന്തരത്തിൽകാണുന്നു.



മലാഖി 3:6 1448 മലാഖി 3:18

നിങ്ങേളാട് അടുത്തുവരും; ഞാൻ ക്ഷു്രദക്കാർക്കും വ്യഭിചാരികൾക്കും
കള്ളസ്സത്യം െചയ്യന്നവർക്കും കൂലിയുെട കാര്യത്തിൽ കൂലിക്കാരെനയും
വിധവെയയും അനാഥെനയും പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്കും എെന്ന
ഭയെപ്പടാെത പരേദശിയുെട ന്യായം മറിച്ച കളയുന്നവർക്കും വിേരാധമായി
ഒരു ശീ്രഘസാക്ഷിയായിരിക്കും” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 6 “യേഹാവയായ ഞാൻ മാറാത്തവൻ; അതുെകാണ്ട്
യാേക്കാബിെന്റപു്രതന്മാേര,നിങ്ങൾമുടിഞ്ഞുേപകാതിരിക്കുന്നു.

7 “നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട കാലം മുതൽ നിങ്ങൾ എെന്റ
ചട്ടങ്ങെള ്രപമാണിക്കാെത െതറ്റിനടന്നിരിക്കുന്നു; എെന്റ അടുക്കേലക്ക്
മടങ്ങിവരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കേലക്കും മടങ്ങിവരും” എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. “എന്നാൽ നിങ്ങൾ: ‘ഏതിൽ
ഞങ്ങൾ മടങ്ങിവേരണ്ടു?’ എന്നു േചാദിക്കുന്നു”. 8 “മനുഷ്യന് ൈദവെത്ത
േതാല്പ്പിക്കാേമാ? എങ്കിലും നിങ്ങൾ എെന്ന േതാൽപിക്കുന്നു. എന്നാൽ
നിങ്ങൾ: ‘ഏതിൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന േതാൽപിക്കുന്നു’ എന്നു േചാദിക്കുന്നു”.
“ദശാംശത്തിലും വഴിപാടിലും തെന്ന. 9നിങ്ങൾ,ഈജനതമുഴുവനും തെന്ന,
എെന്ന േതാൽപിക്കുന്നതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾശാപ്രഗസ്തരാകുന്നു. 10എെന്റ
ആലയത്തിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ദശാംശം മുഴുവനും
ഭണ്ഡാരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവരുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്ആകാശത്തിെന്റ
കിളിവാതിലുകെള തുറന്നു, സ്ഥലം േപാരാെതവരുേവാളം നിങ്ങള െടേമൽ
അനു്രഗഹം പകരുകയില്ലേയാ? എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ എെന്ന
പരീക്ഷിക്കുവിൻ” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
11 “ഞാൻ െവട്ട ക്കിളിെയ ശാസിക്കും; അത് നിങ്ങള െട നിലത്തിെല
അനുഭവം നശിപ്പിച്ച കളയുകയില്ല; പറമ്പിെല മുന്തിരിവള്ളിയുെട ഫലം
പാകമാകാെത െകാഴിഞ്ഞുേപാകയുമില്ല” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 12 “നിങ്ങൾ മേനാഹരമാെയാരു േദശം
ആയിരിക്കയാൽ സകലജാതികള ം നിങ്ങെള ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നു പറയും”
എന്നുൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

13 “നിങ്ങള െടവാക്കുകൾഎെന്റേനെരഅതികഠിനമായിരിക്കുന്നു”എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. “എന്നാൽ നിങ്ങൾ: ‘ഞങ്ങൾ നിെന്റേനെര
എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു?’ എന്നു േചാദിക്കുന്നു. 14 ‘യേഹാവയ്ക്കു ശു്രശൂഷ
െചയ്യന്നതു വ്യർത്ഥം; ഞങ്ങൾ അവെന്റ കാര്യം േനാക്കുന്നതിനാലും
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട മുമ്പാെക കറുപ്പ ടുത്തു നടന്നതിനാലും
എന്ത് ്രപേയാജനമുള്ള ? 15 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ അഹങ്കാരികെള
ഭാഗ്യവാന്മാർഎന്നു പറയുന്നു; ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർഅഭിവൃദ്ധി ്രപാപിക്കുന്നു;
ൈദവെത്ത പരീക്ഷിക്കുന്നവർ ശിക്ഷ ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു’ എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു”. 16 യേഹാവാഭക്തന്മാർ അന്ന് തമ്മിൽതമ്മിൽ സംസാരിച്ച ;
യേഹാവ ്രശദ്ധവച്ച േകട്ട ; യേഹാവാഭക്തന്മാർക്കും അവെന്റ നാമെത്ത
സ്മരിക്കുന്നവർക്കും േവണ്ടിഅവെന്റസന്നിധിയിൽഒരുസ്മരണപുസ്തകം
എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നു. 17 “ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ അവർ
എനിക്ക് ഒരു നിേക്ഷപം ആയിരിക്കും” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്കു ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന മകെന
ആദരിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ അവെര ആദരിക്കും. 18 അേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ നീതിമാനും ദുഷ്ടനും തമ്മിലും ൈദവെത്ത േസവിക്കുന്നവനും
േസവിക്കാത്തവനും തമ്മിലും ഉള്ളവ്യത്യാസം വീണ്ടും കാണും”.
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4
1 ചൂളേപാെല കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും; അേപ്പാൾ
അഹങ്കാരികെളല്ലാവരും സകലദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരും താളടിയാകും;
വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം േവരും ശിഖരവും േശഷിപ്പിക്കാെത അവെര
ദഹിപ്പിച്ച കളയും എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
2 എെന്റ നാമെത്ത ഭയെപ്പടുന്ന നിങ്ങൾേക്കാ നീതിസൂര്യൻ തെന്റ
ചിറകുകളിൽ േരാേഗാപശാന്തിേയാടുകൂടി ഉദിക്കും; നിങ്ങള ം പുറെപ്പട്ട്
െതാഴുത്തിൽനിന്നു വരുന്ന പശുക്കിടാക്കെളേപ്പാെല തുള്ളിച്ചാടും.
3 ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാർ നിങ്ങള െട
കാലിൻ കീഴിൽ ചാരം ആയിരിക്കുകെകാണ്ടു നിങ്ങൾ അവെര
ചവിട്ടിക്കളയും എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
4ഞാൻ േഹാേരബിൽവച്ച് എല്ലാ യി്രസാേയലിനുംേവണ്ടി എെന്റ ദാസനായ
േമാെശേയാടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായ്രപമാണവും ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
ഓർത്തുെകാള്ള വിൻ. 5 യേഹാവയുെട വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ
വരുന്നതിനു മുേമ്പ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലീയാ്രപവാചകെന അയക്കും.
6 ഞാൻ വന്നു ഭൂമിെയ ശാപംെകാണ്ടു ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവൻഅപ്പന്മാരുെടഹൃദയം മക്കേളാടും മക്കള െടഹൃദയംഅപ്പന്മാേരാടും
നിരപ്പിക്കും.
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മത്തായി
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
കരം പിരിക്കുന്ന ഉേദ്യാഗം ഉേപക്ഷിച്ച് കർത്താവിെന പിന്തുടർന്ന്
ശിഷ്യനായി തീർന്ന മത്തായിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ എഴുത്തുകാരൻ.
(9:9-13). മർേക്കാസും ലൂേക്കാസും േലവി എന്ന േപരിലാണ് ഇേദ്ദഹെത്ത
പരാമർശിച്ചിട്ട ള്ളത്. “ൈദവത്തിന് ദാനം” േലവിഎന്നേപരിെന്റഅർത്ഥം.
പ്രന്തണ്ട് അേപ്പാസ്തലന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്ന മത്തായിയുെട
്രഗന്ഥകർതൃത്വം സഭാപിതാക്കന്മാർ ഐക്യകണ്േഠന അംഗീകരിച്ച
വസ്തുതയാണ.് േയശുവിെന്റ ഐഹിക ശു്രശൂഷയുെട ദൃക്സാക്ഷിയാണ്
മത്തായി. മത്തായി എഴുതിയ സുവിേശഷം മറ്റ സുവിേശഷങ്ങള ം ആയി
താരതമ്യംെചയ്യ േമ്പാൾഒേരനിലകളില് തെന്നയാണ്ഏവരും ്രകിസ്തുവിെന
െവളിെപ്പടുത്തുന്നത.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം. 50-70.
ഈ സുവിേശഷത്തിെന്റ യൂദ സ്വഭാവം പരിഗണിച്ചാൽ പലസ്തീനിൽ
വേച്ചാ സിറിയയിൽ വേച്ചാ ആയിരിക്കാം എഴുതെപ്പട്ടത.് അെന്ത്യാക്യയിൽ
െവച്ച്എഴുതെപ്പട്ട െവന്നും വാദമുണ്ട്.

സ്വീകര് ത്താവ്
ഈ സുവിേശഷം യവനഭാഷയിൽ എഴുതെപ്പട്ടതിനാൽ ഇത് യവനഭാഷ
സംസാരിക്കുന്ന യഹൂദ സമൂഹത്തിനു േവണ്ടി ഉള്ളതാെണന്ന് കരുതാം
യഹൂദർക്ക് േവണ്ടിയുള്ളതാെണന്നതിനു െതളിവുകള് . പഴയനിയമത്തിെന്റ
നിവൃത്തി എന്ന നിലയിൽ േയശു്രകിസ്തു അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതി
(1:1; 17); യഹൂദ ൈശലിയിലുള്ള ്രപേയാഗങ്ങൾ ഉദാ: ൈദവരാജ്യം,
ൈദവനാമം ഉച്ചരിക്കാനുള്ള യഹൂദരുെട ൈവമനസ്യം, േയശു ദാവീദിെന്റ
സന്തതിയാെണന്നുമുള്ള (1:1; 9:27; 12:23; 15:22; 20:30; 31; 21:9,
15; 22:41; 45). പരാമർശങ്ങൾ ഇവെയാെക്ക െകാണ്ട് യഹൂദ
സമൂഹത്തിനുേവണ്ടിയാണ്എഴുതെപ്പട്ടത്എന്ന്അനുമാനിക്കാം.
ഉേദ്ദശം
േയശു്രകിസ്തുവാണ് യഥാർത്ഥമശിഹാഎന്നവസ്തുതയഹൂദജനതെയ
േബാധ്യെപ്പടുത്തുക. ൈദവരാജ്യം മനുഷ്യകുലത്തിന് നൽകെപ്പടുന്നതാണ്
ഇതിൻെറ േക്രന്ദവിഷയം. പഴയ നിയമത്തിെല ്രപവചനങ്ങെളയും
്രപതീക്ഷകെളയും നിവൃത്തിച്ച േയശു്രകിസ്തു രാജാവാകുന്നുെവന്ന്
മത്തായിസ്പഷ്ടമാക്കുന്നു (മത്താ 1:1; 16:16; 20:28).
്രപേമയം
േയശു്രകിസ്തു യഹൂദന്മാരുെട രാജാവ്
സംേക്ഷപം
1. േയശുവിെനജനനം — 1:1-2:23
2. ഗലീലയിെല േയശുവിന ്െറശു്രശൂഷ — 3:1-18:35
3. െയഹൂദയിെല േയശുവിന ്െറശു്രശൂഷ — 19:1-20:34
4. തൻെറഅവസാന ദിനങ്ങൾയഹൂദ്യയിൽ — 21:1-27:66
5. മറ്റ അനുബന്ധസംഭവങ്ങൾ — 28:1-20
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േയശു്രകിസ്തുവിെന്റവംശാവലി
1 അ്രബാഹാമിന ്െറയും ദാവീദിെന്റയും പു്രതനായി ജനിച്ച
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ വംശാവലി: 2 അ്രബാഹാം യിസ്ഹാക്കിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
യാേക്കാബ് െയഹൂദയുേടയും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരുെടയും
പിതാവായിരുന്നു; 3 െയഹൂദാ പാെരസിെനയും സാരഹിേനയും താമാറിൽ
ജനിപ്പിച്ച ;പാെരസ് െഹേ്രസാെന്റപിതാവായിരുന്നു;െഹേ്രസാൻആരാമിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; 4 ആരാം അമ്മീനാദാബിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
അമ്മീനാദാബ് നഹേശാെന ജനിപ്പിച്ച ; നഹേശാൻ ശല്േമാെന ജനിപ്പിച്ച ;
5 ശല്േമാൻ രാഹാബിൽ േബാവസിെന ജനിപ്പിച്ച ; േബാവസ് രൂത്തിൽ
ഓേബദിെന ജനിപ്പിച്ച ; ഓേബദ് യിശ്ശായിയുെട പിതാവായിരുന്നു;
6 യിശ്ശായി ദാവീദ് രാജാവിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; ദാവീദ് ഊരിയാവിെന്റ
ഭാര്യയായിരുന്നവളിൽ ശേലാേമാെന ജനിപ്പിച്ച ; 7 ശേലാേമാൻ
െരഹബ്യാമിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; െരഹബ്യാം അബീയാവിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; അബീയാവ് ആസായുെട പിതാവായിരുന്നു; 8 ആസാ
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; െയേഹാശാഫാത്ത് േയാരാമിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; േയാരാം ഉസ്സീയാവിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; 9 ഉസ്സീയാവ്
േയാഥാമിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; േയാഥാം ആഹാസിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
ആഹാസ്ഹിസ്കീയാവിെന്റപിതാവായിരുന്നു; 10ഹിസ്കീയാവ് മനെശ്ശയുെട
പിതാവായിരുന്നു; മനെശ്ശ ആേമാസിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; ആേമാസ്
േയാശിയാവിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; 11 േയാശീയാവ് െയെഖാന്യാെവയും
അവെന്റസേഹാദരന്മാെരയുംബാേബൽ്രപവാസകാലത്ത് ജനിപ്പിച്ച .

12 ബാേബൽ്രപവാസത്തിനുേശഷം െയെഖാന്യാവ് െശയല്തീേയലിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; െശയല്തീേയൽ െസരുബ്ബാേബലിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
13 െസരുബ്ബാേബൽ അബീഹൂദിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; അബീഹൂദ്
എല്യാക്കീമിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; എല്യാക്കീം ആേസാരിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു. 14ആേസാർസാേദാക്കിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;സാേദാക്ക്
ആഖീമിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; ആഖീം എലീഹൂദിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
15 എലീഹൂദ് എലീയാസരിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; എലീയാസർ മത്ഥാെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; മത്ഥാൻയാേക്കാബിെന്റപിതാവായിരുന്നു. 16യാേക്കാബ്
മറിയയുെട ഭർത്താവായ േയാസഫിെന്റ പിതാവായിരുന്നു. മറിയയിൽ നിന്നു
്രകിസ്തുഎന്നു േപരുള്ള േയശു ജനിച്ച .

17 ഇങ്ങെന തലമുറകൾ ആെക അ്രബാഹാം മുതൽ ദാവീദ ്വെര
പതിനാലും ദാവീദുമുതൽബാേബൽ്രപവാസേത്താളംപതിനാലുംബാേബൽ
്രപവാസം മുതൽ ്രകിസ്തുവിേനാളം പതിനാലുംആകുന്നു.
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റജനനം

18എന്നാൽേയശു്രകിസ്തുവിെന്റജനനംഇ്രപകാരംആയിരുന്നു.അവെന്റ
അമ്മയായമറിയ േയാസഫിന് വിവാഹംനിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടേശഷംഅവർകൂടി
േയാജിക്കുംമുെമ്പപരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽഗർഭംധരിച്ച എന്നു മനസ്സിലാക്കി.
19അവള െടഭർത്താവായേയാസഫ്നീതിമാനായിരുന്നതുെകാണ്ടുംഅവെള
പരസ്യമായി കളങ്കെപ്പടുത്തുവാൻ അവന് മനസ്സില്ലാത്തതു െകാണ്ടും
അവള മായുള്ള വിവഹനിശ്ചയം രഹസ്യമായി അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ
തീരുമാനിച്ച . 20 ഇങ്ങെന ചിന്തിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ
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അവന് സ്വപ്നത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി: “ദാവീദിെന്റ മകനായ േയാസേഫ,
മറിയെയഭാര്യയായിസ്വീകരിക്കുന്നകാര്യത്തിൽനീ ഭയെപ്പേടണ്ടാ;അവളിൽ
ഉല്പാദിതമായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആകുന്നു. 21അവൾ ഒരു മകെന
്രപസവിക്കും; അവൻ തെന്റ ജനെത്ത അവരുെട പാപങ്ങളിൽ നിന്നു
രക്ഷിക്കുവാനായി വന്നിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നീ അവെന്റ േപര് േയശു എന്നു
വിളിക്കണംഎന്നുപറഞ്ഞു”.
22 “കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും; അവന് ൈദവം

നേമ്മാടുകൂെടഎന്നർത്ഥമുള്ളഇമ്മാനുേവൽഎന്നു േപർവിളിക്കും”
23കർത്താവ് ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇ്രപകാരം
നിവർത്തിയായി.

24 േയാസഫ് ഉറക്കം ഉണർന്നു. കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ കല്പിച്ചതുേപാെല
െചയ്തു, തെന്റ ഭാര്യയായി അവെള സ്വീകരിച്ച . 25എന്നിരുന്നാലും, മകെന
്രപസവിക്കുംവെര അവൻ അവള മായി ശാരീരികമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.
മകന്അവൻ േയശുഎന്നു േപർവിളിച്ച .

2
കിഴക്കുനിന്ന് വന്നജ്ഞാനികൾെയരുശേലമിൽ

1 െഹേരാദാരാജാവിെന്റ കാലത്ത് േയശു െയഹൂദ്യയിെല േബത്ത-്
േലേഹമിൽ ജനിച്ചേശഷം, കിഴക്കുനിന്ന് വിദ്വാന്മാർ െയരൂശേലമിൽഎത്തി:
2 െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിെട? ഞങ്ങൾ അവെന്റ
നക്ഷ്രതം കിഴക്ക് കണ്ട് അവെന നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 3െഹേരാദാരാജാവ്അത് േകട്ടിട്ട് അവനും െയരൂശേലം ഒെക്കയും
്രഭമിച്ച േപായി, 4 െഹേരാദാരാജാവ് ജനത്തിെന്റ മഹാപുേരാഹിതന്മാെരയും
ശാസ്്രതിമാെരയും എല്ലാം കൂട്ടിവരുത്തി: ്രകിസ്തു എവിെട ആകുന്നു
ജനിക്കുന്നെതന്ന് അവേരാട് േചാദിച്ച . 5അവർ അവേനാട:് ്രപവാചകൻ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ ്രപകാരം െയഹൂദ്യയിെല േബത്ത്-േലേഹമിൽതേന്ന.
6 “െയഹൂദ്യയിെല േബത്ത-്േലേഹേമ, െയഹൂദ്യാ ്രപഭുക്കന്മാരിൽ നീ ഒട്ട ം

െചറുതല്ല; എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന േമയ്ക്കുവാനുള്ള
തലവൻനിന്നിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട വരും”

എന്നുപറഞ്ഞു.
7 ഉടെന െഹേരാദാവ് വിദ്വാന്മാെര രഹസ്യമായി വിളിച്ച , നക്ഷ്രതം
്രപത്യക്ഷമായ സമയം അവേരാട് കൃത്യമായി േചാദിച്ചറിഞ്ഞു. 8അവെര
േബത്ത-്േലേഹമിേലക്കു അയച്ച : നിങ്ങൾ െചന്ന് ശിശുവിെനക്കുറിച്ച്
്രശദ്ധേയാെട അേന്വഷിക്കുവിൻ; കെണ്ടത്തിയാൽ ആ വാർത്ത
എെന്ന അറിയിക്കുവിൻ ഞാനും വന്നു അവെന നമസ്കരിക്കെട്ട,
9 രാജാവ് പറഞ്ഞത് േകട്ട് അവർ പുറെപ്പട്ട ; അവർ കിഴക്ക് കണ്ട
നക്ഷ്രതം ശിശു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് മീെത വന്നുനില്ക്കുന്നതുവെര
അവർക്ക് മുമ്പായി െപായ്െക്കാണ്ടിരുന്നു. 10 നക്ഷ്രതം കണ്ടേപ്പാൾ
അവർ അത്യന്തം സേന്താഷിച്ച ; 11 ആ വീട്ടിൽെചന്ന,് ശിശുവിെന
അമ്മയായ മറിയേയാടുകൂെട കണ്ട്, കുമ്പിട്ട് അവെന നമസ്കരിച്ച ;
നിേക്ഷപപാ്രതങ്ങെള തുറന്നു അവന് െപാന്നും കുന്തുരുക്കവും മൂരും
അർപ്പിച്ച . 12 െഹേരാദാവിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിേപ്പാകരുത് എന്നു
സ്വപ്നത്തിൽൈദവംഅവേരാട് അരുളിെച്ചയ്തിട്ട് അവർ േവെറ വഴിയായി
സ്വേദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.
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മി്രസയീമിേലക്ക്ഓടിേപ്പാകുന്നു
13അവർ േപായേശഷം കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ േയാസഫിന് സ്വപ്നത്തിൽ
്രപത്യക്ഷനായി: നീ ‘‘എഴുേന്നറ്റ് ശിശുവിെനയും അമ്മെയയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
മി്രസയീമിേലക്ക് ഓടിേപ്പാക, ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുംവെര അവിെട
പാർക്കുക; െഹേരാദാവ് ശിശുവിെന നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു അവെന
അേന്വഷിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 14 ആ രാ്രതിയിൽ േയാസഫ്
എഴുേന്നറ്റ് ശിശുവിെനയും അമ്മെയയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് മി്രസയീമിേലക്ക്
പുറെപ്പട്ട . 15 െഹേരാദാവിെന്റ മരണേത്താളം അവൻ അവിെട പാർത്തു:
“മി്രസയീമിൽനിന്നുഞാൻഎെന്റമകെനവിളിച്ച വരുത്തി”എന്നുകർത്താവ്
്രപവാചകൻമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത ്രപവചനം നിവൃത്തിയാകുവാൻ
ഇടവന്നു.

െഹേരാദാവിെന്റ േകാപം
16കിഴക്കുനിന്നുംവന്നജ്ഞാനികൾതെന്നകളിയാക്കിഎന്നു െഹേരാദാവ്
കണ്ട് വളെര േകാപിച്ച , അവേരാട് േചാദിച്ചറിഞ്ഞ കാലത്തിന് ഒത്തവണ്ണം
രണ്ടുവയസ്സ ംഅതിൽതാെഴയുമുള്ളആൺകുട്ടികെള ഒെക്കയും േബത്ത-്
േലേഹമിലുംഅതിെന്റഎല്ലാഅതിരുകളിലുംആളയച്ച് െകാല്ലിച്ച .
17 “റാമയിൽ ഒരു ശബ്ദം േകട്ട,് കരച്ചിലും വലിയ നിലവിളിയും തേന്ന;

റാേഹൽ മക്കെളെച്ചാല്ലി കരഞ്ഞു;അവർഇല്ലായ്കയാൽആശ്വാസം
ൈകെക്കാൾവാൻ മനസ്സില്ലാതിരുന്നു”

18 യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത ്രപവചനം അന്ന്
നിവൃത്തിയായി.

നസെറത്തിേലക്ക് മടക്കിവരുത്തുന്നു
19 എന്നാൽ െഹേരാദാവ് മരിച്ച കഴിഞ്ഞേശഷം കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ
മി്രസയീമിൽ െവച്ച് േയാസഫിന് സ്വപ്നത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി: 20ശിശുവിന്
്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കിയവർ മരിച്ച േപായതുെകാണ്ട്
നീ എഴുേന്നറ്റ് ശിശുവിെനയും അമ്മെയയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
യി്രസാേയൽേദശേത്തക്കു േപാക എന്നു പറഞ്ഞു. 21 േയാസഫ് എഴുേന്നറ്റ്
ശിശുവിെനയും അമ്മെയയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് യി്രസാേയൽേദശത്തു
വന്നു. 22 എന്നാൽ െയഹൂദ്യയിൽ അർെക്കലെയാസ് തെന്റ അപ്പനായ
െഹേരാദാവിന് പകരം വാഴുന്നുഎന്നു േകട്ടതുെകാണ്ട്അവിെട േപാകുവാൻ
ഭയെപ്പട്ട , സ്വപ്നത്തിൽ അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് ഗലീല്രപേദശങ്ങളിേലക്ക്
മാറിേപ്പായി. 23 അവൻ നസറായൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും എന്നു
്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ
തക്കവണ്ണംനസെറത്ത്എന്ന ്രഗാമത്തിൽെചന്ന് പാർത്തു.

3
സ്നാപകേയാഹന്നാെന്റ ്രപസംഗം

1ആകാലങ്ങളിൽ േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻവന്നു, െയഹൂദ്യമരുഭൂമിയിൽ
്രപസംഗിച്ച : 2സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ മാനസാന്തരെപ്പടുവിൻ
എന്നുപറഞ്ഞു.
3 “മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ച പറയുന്നവെന്റ വാക്കുകൾ: കർത്താവിെന്റ വഴി

ഒരുക്കിഅവെന്റപാതനിരപ്പാക്കുവിൻ”
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എന്നിങ്ങെനെയശയ്യാ്രപവാചകൻപറഞ്ഞവൻഇവൻതേന്ന. 4േയാഹന്നാന്
ഒട്ടകേരാമംെകാണ്ടുള്ള ഉടുപ്പ ം േതാലുെകാണ്ടുള്ള അരപ്പട്ടയും
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ ആഹാരേമാ െവട്ട ക്കിളിയും കാട്ട േതനും
ആയിരുന്നു. 5 അന്ന് െയരൂശേലമ്യരും െയഹൂദ്യേദശക്കാെരാക്കയും
േയാർദ്ദാെന്റ ഇരുകരയുമുള്ള എല്ലാ നാട്ട കാരും പുറെപ്പട്ട അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് 6തങ്ങള െട പാപങ്ങെളഏറ്റ പറഞ്ഞുെകാണ്ട് േയാർദ്ദാൻ
നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനം ഏറ്റ . 7 സ്നാനേമൽക്കുന്നതിനായി
പരീശരിലും സദൂക്യരിലും ഉള്ള പലരും തെന്റ അരികിൽ വരുന്നത്
കണ്ടേപ്പാൾ േയാഹന്നാൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത:് സർപ്പസന്തതികേള,
വരുവാനുള്ളേകാപെത്തഒഴിഞ്ഞുഓടിേപ്പാകുവാൻനിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
തന്നതുആർ?

മാനസാന്തരത്തിനു േയാഗ്യമായഫലംകായ്പിൻ
8 മാനസാന്തരത്തിന് േയാഗ്യമായ ഫലം കായ്പിൻ. 9 അ്രബാഹാം
ഞങ്ങൾക്കു പിതാവായുണ്ട് എന്നു നിങ്ങള െട ഇടയിൽ പറയുവാൻ
ചിന്തിക്കരുത;്ഈകല്ല കളിൽനിന്നുഅ്രബാഹാമിന് മക്കെളഉളവാക്കുവാൻ
ൈദവത്തിന് കഴിയും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 10 ഇേപ്പാൾ
തേന്ന വൃക്ഷങ്ങള െട ചുവട്ടിന് േകാടാലി െവച്ചിരിക്കുന്നു; നല്ലഫലം
കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷം എല്ലാം െവട്ടി തീയിൽ ഇട്ട കളയുന്നു. 11 ഞാൻ
നിങ്ങെള മാനസാന്തരത്തിനായി െവള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു;
എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നവേനാഎേന്നക്കാൾബലവാൻആകുന്നു;അവെന്റ
െചരിപ്പ ചുമപ്പാൻഞാൻമതിയായവനല്ല;അവൻനിങ്ങെളപരിശുദ്ധാത്മാവ്
െകാണ്ടും തീെകാണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും. 12പാറ്റ വാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന
വീശൂമുറംഅവെന്റകയ്യിൽഉണ്ട്;അവൻെമതിക്കളെത്തമുറ്റ ം െവടിപ്പാക്കി
േകാതമ്പ് കളപ്പ രയിൽ കൂട്ടിവയ്ക്കുകയും പതിർ ഒരിക്കലും െകടാത്ത
തീയിൽഇട്ട് ചുട്ട കളകയും െചയ്യ ം.

േയശുസ്നാനംഏൽക്കുന്നു
13അനന്തരം േയശു േയാഹന്നാനാൽ സ്നാനം ഏല്ക്കുവാൻ ഗലീലയിൽ
നിന്നു േയാർദ്ദാൻ നദിയിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 14 േയാഹന്നാൻ
അവെന വിലക്കി: നിന്നാൽ സ്നാനം ഏല്ക്കുവാൻ എനിക്ക് ആവശ്യം;
പിെന്ന നീ എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നുേവാ എന്നു പറഞ്ഞു. 15 േയശു
്രപത്യ ത്തരമായി േയാഹന്നാൻ സ്നാപകേനാട്: “ഇേപ്പാൾ സമ്മതിക്ക;
ഇങ്ങെന സകലനീതിയും നിവർത്തിയ്ക്കുന്നത് നമുക്കു ഉചിതം” എന്നു
പറഞ്ഞു; ഉടെന േയാഹന്നാൻ േയശുവിെനഅനുവദിച്ച .

ഇവൻഎെന്റ ്രപിയപു്രതൻ;ഇവനിൽഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു
16േയശുസ്നാനംഏറ്റ ഉടെന െവള്ളത്തിൽനിന്ന് കയറി;അേപ്പാൾസ്വർഗ്ഗം
അവനായി തുറന്നു ൈദവാത്മാവ് ്രപാെവന്നതുേപാെല ഇറങ്ങുന്നതും
തെന്റേമൽ ്രപകടമാകുന്നതും അവൻ കണ്ട്; 17 ്രശദ്ധിക്കുക, ഇവൻ എെന്റ
്രപിയപു്രതൻ;ഇവനിൽഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നുസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു
ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.

4
േയശു മരുഭൂമിയിൽപരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു
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1അനന്തരം പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പടുവാൻ േയശുവിെന ആത്മാവ്
മരുഭൂമിയിേലക്ക് നടത്തി. 2 അവൻ നാല്പതുപകലും നാല്പതുരാവും
ഉപവസിച്ചേശഷം അവന് വിശന്നു. 3അേപ്പാൾ പരീക്ഷകൻ അടുത്തുവന്ന്
പറഞ്ഞു: “നീ ൈദവപു്രതൻ എങ്കിൽ ഈ കല്ല് അപ്പമായിത്തീരുവാൻ
കല്പിക്ക” 4എന്നാൽ അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: “മനുഷ്യൻ അപ്പംെകാണ്ട്
മാ്രതമല്ല, ൈദവത്തിെന്റ വായിൽനിന്നും വരുന്ന സകല വചനംെകാണ്ടും
ജീവിക്കുന്നു” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു 5 പിെന്ന പിശാച് അവെന
വിശുദ്ധനഗരത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി ൈദവാലയത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന
ഭാഗത്ത് നിർത്തിഅവേനാട:് 6 “നീൈദവപു്രതൻഎങ്കിൽതാേഴാട്ട ചാടുക;”
“നിെന്നക്കുറിച്ച് അവൻ തെന്റ ദൂതന്മാേരാട് കല്പിക്കും;അവൻ നിെന്റ കാൽ

കല്ലിേനാട് തട്ടാതവണ്ണംനിെന്നകയ്യിൽതാങ്ങിെക്കാള്ള ം”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 7 േയശു അവേനാട:്
“നിെന്റ ൈദവമായ കർത്താവിെന പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നും കൂെട
എഴുതിയിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 8 പിെന്ന പിശാച് അവെന ഏറ്റവും
ഉയർെന്നാരു മലമുകളിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി േലാകത്തിലുള്ള സകല
രാജ്യങ്ങെളയും അവയുെട മഹത്വെത്തയും കാണിച്ച : 9 വണങ്ങി എെന്ന
നമസ്കരിച്ചാൽ ഇെതാെക്കയും നിനക്ക് നൽകാം എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 10 േയശു അവേനാട് പറഞ്ഞു: “സാത്താേന ഇവിടം വിട്ട്
േപാക നിെന്റ ൈദവമായ കർത്താവിെന നമസ്കരിച്ച അവെന മാ്രതേമ
ആരാധിക്കാവൂ എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”. 11 അേപ്പാൾ പിശാച്
അവെനവിട്ട േപായി; ദൂതന്മാർഅടുത്തുവന്ന്അവെനശു്രശൂഷിച്ച .

േയശുതെന്റ ദൗത്യംആരംഭിക്കുന്നു
12 േയാഹന്നാെന തടവിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ േയശു
ഗലീലയിേലക്ക് പിൻ വാങ്ങുകയും, 13 നസെറത്ത് വിട്ട െസബൂലൂെന്റയും
നഫ്താലിയുെടയും അതിരുകളിൽ കടല്ക്കെരയുള്ള കഫർന്നഹൂമിൽ
െചന്ന് താമസിക്കുകയും െചയ്തു;
14 “െസബൂലൂൻ േദശത്തും നഫ്താലിേദശത്തും കടല്ക്കരയിലും

േയാർദ്ദാനക്കെരയുള്ളനാടുകളിലും ജാതികള െട ഗലീലയിലും
15ഇങ്ങെനഇരുട്ടിൽഇരുന്നതായജനം മഹത്താെയാരു െവളിച്ചം കണ്ട്;
മരണത്തിെന്റ േദശത്തിലും നിഴലിലുംആയിരുന്നവർക്ക് ്രപകാശം ഉദിച്ച ”
16 എന്നു െയശയ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തത്
നിവൃത്തിയാകുവാൻകാരണമായി.

17 അന്നുമുതൽ േയശു: സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ
മാനസാന്തരെപ്പടുവിൻഎന്നു ്രപസംഗിച്ച തുടങ്ങി.

ആദ്യം തിരെഞ്ഞടുത്തനാല് ശിഷ്യന്മാർ
18 േയശു ഗലീലക്കടല്പ റത്ത് നടക്കുേമ്പാൾ പെ്രതാസ് എന്നു േപരുള്ള
ശിേമാൻ അവെന്റ സേഹാദരനായ അെ്രന്തയാസ,് എന്നിങ്ങെന
മീൻപിടിക്കുന്നവരായ രണ്ടു സേഹാദരന്മാർ കടലിൽ വല വീശുന്നത്
കണ്ട്: 19 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞു. എെന്റ പിന്നാെല വരുവിൻ;
ഞാൻ നിങ്ങെള മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവരാക്കും 20 ഉടെന അവർ വല
വിട്ട കളഞ്ഞ് േയശുവിെന അനുഗമിച്ച . 21 അവിെടനിന്നു മുേമ്പാട്ട
േപായേപ്പാൾ െസെബദിയുെട മകൻ യാേക്കാബും അവെന്റ സേഹാദരൻ
േയാഹന്നാനും എന്ന േവെറ രണ്ടു സേഹാദരന്മാർ പടകിൽ ഇരുന്നു
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അപ്പനായ െസെബദിയുമായി വലനന്നാക്കുന്നത് കണ്ട്അവെരയും വിളിച്ച .
22 അവരും ഉടൻ തെന്ന പടകിെനയും അപ്പെനയും വിട്ട േയശുവിെന
അനുഗമിച്ച .

രാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുകയും, േരാഗികെള
സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്യന്നു

23 പിെന്ന േയശു ഗലീലയിൽ ഒെക്കയും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച െകാണ്ട്
അവരുെട പള്ളികളിൽ ഉപേദശിക്കുകയും രാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കുകയും ജനങ്ങളിലുള്ള സകലദീനെത്തയും വ്യാധിെയയും
െസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തു. 24അവെന പറ്റിയുള്ള ്രശുതി സിറിയയിൽ
ഒെക്കയും പരന്നു. നാനാവ്യാധികളാലും ബാധകളാലും വലഞ്ഞവർ,
ഭൂത്രഗസ്തർ, അപസ്മാരേരാഗികൾ, പക്ഷവാതക്കാർ ഇങ്ങെന
സകലവിധ ദീനക്കാെരയും അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 25അവൻ
അവെര െസൗഖ്യമാക്കി; ഗലീല, െദക്കെപ്പാലി, െയരൂശേലം, െയഹൂദ്യ,
േയാർദ്ദാനക്കെര എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു വളെര പുരുഷാരം അവെന
പിന്തുടർന്നു.

5
സുവിേശഷസൗഭാഗ്യങ്ങൾ

1 േയശു പുരുഷാരെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ മലയിൽ കയറി; അവിെട അവൻ
ഇരുന്നേശഷം ശിഷ്യന്മാർഅടുക്കൽ വന്നു. 2അവൻതിരുവായ്െമാഴിഞ്ഞു
അവെര ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങിയത:്
3ആത്മാവിൽ ദരി്രദരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
സ്വർഗ്ഗരാജ്യംഅവർക്കുള്ളത.്
4ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവർക്ക്ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
5െസൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവർഭൂമിെയഅവകാശമാക്കും.
6നീതിക്കുേവണ്ടിവിശന്നു ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവർസംതൃപ്തർആകും.
7കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവർക്ക്കരുണലഭിക്കും.
8ഹൃദയനിർമ്മലതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവർൈദവെത്തകാണും.
9സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവർൈദവത്തിെന്റപു്രതന്മാർഎന്നുവിളിക്കെപ്പടും
10നീതിനിമിത്തം ഉപ്രദവിക്കെപ്പടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
സ്വർഗ്ഗരാജ്യംഅവർക്കുള്ളത.്

11 എെന്റ നിമിത്തം നിങ്ങെള അപമാനിക്കുകയും ഉപ്രദവിക്കുകയും
നിങ്ങെളെക്കാണ്ട്എല്ലാതിന്മയുംകളവായി പറകയും െചയ്യ േമ്പാൾനിങ്ങൾ
ഭാഗ്യവാന്മാർ. 12സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങള െട ്രപതിഫലം മഹത്തരമാകെകാണ്ട്
സേന്താഷിച്ച ല്ലസിപ്പിൻ;നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പജീവിച്ചിരുന്ന ്രപവാചകന്മാെരയും
അവർഅങ്ങെനതെന്നഉപ്രദവിച്ച വേല്ലാ.
ഉപ്പ ം ്രപകാശവും
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13 നിങ്ങൾ ഭൂമിയുെട ഉപ്പാകുന്നു; ഉപ്പ് സ്വാദ് ഇല്ലാെത േപായാൽ അതിന്
എങ്ങെനസ്വാദ് വരുത്താം? പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യർ ചവിട്ട വാനല്ലാെത
മെറ്റാന്നിനും പിെന്ന െകാള്ളന്നതല്ല. 14 നിങ്ങൾ േലാകത്തിെന്റ െവളിച്ചം
ആകുന്നു; മലേമൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ പാടില്ല.
15 വിളക്കു കത്തിച്ച് കൂടയ്ക്ക് കീഴിലല്ല, ്രപത്യ ത തണ്ടിേന്മലേ്രത
െവയ്ക്കുന്നത;് അേപ്പാൾ വിളക്ക് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ്രപകാശം
െകാടുക്കുന്നു. 16അങ്ങെന തേന്ന മനുഷ്യർ നിങ്ങള െട നല്ല ്രപവൃത്തികെള
കണ്ട്, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട പിതാവിെന മഹത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതിന്
നിങ്ങള െട െവളിച്ചംഅവരുെട മുമ്പിൽ ്രപകാശിക്കെട്ട.
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റപൂർത്തീകരണം

17 ഞാൻ ന്യായ്രപമാണെത്തേയാ ്രപവാചകന്മാെരേയാ
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു വന്നു എന്നു ചിന്തിക്കരുത;് നശിപ്പിക്കുവാനല്ല
പൂർത്തിയാക്കുവാനേ്രത ഞാൻ വന്നത്. 18സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു: ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപാകുംവെര സകലവും
പൂർത്തിയാകുേവാളം ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്ന് ഒരു വള്ളി എങ്കിലും പുള്ളി
എങ്കിലും ഒരുനാള ം ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല. 19 ആകയാൽ ഈ ഏറ്റവും
െചറിയ കല്പനകളിൽ ഒന്ന് വ്യത്യാസെപ്പടുത്തുകയും മനുഷ്യെര അങ്ങെന
പഠിപ്പിക്കയും െചയ്യന്നവൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും െചറിയവൻ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും;അവെയഅനുസരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കയും െചയ്യന്നവേനാ
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും. 20 നിങ്ങള െട നീതി
ശാസ്്രതിമാരുെടയും പരീശന്മാരുെടയും നീതിെയ കവിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.
െകാലപാതകംഅരുത്

21 െകാല െചയ്യരുത് എന്നും ആെരങ്കിലും െകാല െചയ്താൽ
ന്യായവിധിയ്ക്ക് േയാഗ്യനാകും എന്നും പൂർവ്വപിതാക്കൻമാേരാട് ആ
കാലങ്ങളിൽ അരുളിെച്ചയ്തത് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 22 ഞാേനാ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത:് സേഹാദരേനാട് േകാപിക്കുന്നവൻ എല്ലാം
ന്യായവിധിയ്ക്ക് േയാഗ്യനാകും; സേഹാദരേനാട് വിലയില്ലാത്തവൻ എന്നു
പറഞ്ഞാേലാ ന്യായാധിപസഭയുെട മുമ്പിൽനിൽേക്കണ്ടിവരും; മൂഢാഎന്നു
പറഞ്ഞാേലാഅഗ്നിനരകത്തിന് േയാഗ്യനാകും.
വഴിപാട്അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ

23അതുെകാണ്ട് നിെന്റ വഴിപാട് യാഗപീഠത്തിങ്കൽ െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ
സേഹാദരന് നിനക്ക് എതിരായി വല്ലവിേരാധവും ഉെണ്ടന്ന് അവിെടവച്ച്
ഓർമ്മവന്നാൽ 24 നിെന്റ വഴിപാട് അവിെട യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
െവച്ചിട്ട്, ഒന്നാമത് െചന്ന് സേഹാദരേനാട് നിരന്നുെകാൾക; പിെന്ന
വന്നു നിെന്റ വഴിപാട് കഴിക്ക. 25 നിെന്റ ്രപതിേയാഗിേയാടുകൂെട
ന്യായസ്ഥലേത്തക്കുള്ള വഴിയിൽ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന േവഗത്തിൽ
അവേനാട് ഇണങ്ങിെക്കാൾക; അല്ലാഞ്ഞാൽ ്രപതിേയാഗി നിെന്ന
ന്യായാധിപനും ന്യായാധിപൻ നിെന്നകാവൽക്കാരെന്റ പക്കലുംഏല്പിച്ചിട്ട് നീ
തടവിലായ്േപാകും. 26 ഒടുവിലെത്ത കാശുേപാലും െകാടുത്തുതീരുേവാളം
നീ അവിെടനിന്ന് പുറത്തു വരികയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിേന്നാട്
പറയുന്നു.
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വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത്
27 വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത് എന്നു അരുളിെച്ചയ്തത് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.

28ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത:് സ്്രതീെയ േമാഹിേക്കണ്ടതിന് അവെള
േനാക്കുന്നവൻഎല്ലാംഹൃദയംെകാണ്ട്അവേളാട്വ്യഭിചാരംെചയ്തുേപായി.
29 എന്നാൽ വലങ്കണ്ണ് നിനക്ക് വീഴ്ച വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ അതിെന
ചൂഴ്െന്നടുത്ത് എറിഞ്ഞുകളക; നിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിൽ
വീഴുന്നതിേനക്കാൾ നിെന്റ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്ന് നശിക്കുന്നത് നിനക്ക്
്രപേയാജനമേ്രത. 30 വലൈങ്ക നിനക്ക് വീഴ്ച വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ
അതിെന െവട്ടി എറിഞ്ഞുകളക; നിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിൽ
േപാകുന്നതിേനക്കാൾ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്ന് നശിക്കുന്നത് നിനക്ക്
്രപേയാജനമേ്രത.
ഉേപക്ഷണംഅരുത്

31 ആെരങ്കിലും ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ചാൽ അവൾക്ക് ഉേപക്ഷണപ്രതം
െകാടുക്കെട്ട എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 32 ഞാേനാ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത:് വ്യഭിചാരം േഹതുവായിട്ടല്ലാെത ഭാര്യെയ
ഉേപക്ഷിക്കുന്നവെനല്ലാം അവെള വ്യഭിചാരിണിയാക്കുന്നു; ഉേപക്ഷിച്ചവെള
ആെരങ്കിലും വിവാഹംകഴിച്ചാൽവ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു.
കള്ളസത്യം െചയ്യരുത.്

33 കള്ളസത്യം െചയ്യരുത് എന്നും സത്യം െചയ്തതു കർത്താവിന്
നിവർത്തിേക്കണം എന്നും പൂർവ്വന്മാേരാട് ആ കാലങ്ങളിൽ
അരുളിെച്ചയ്തത് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 34 ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നത:് ഒരിക്കലുംസത്യംെചയ്യരുത;്സ്വർഗ്ഗെത്തെക്കാണ്ട്അരുത,്അത്
ൈദവത്തിെന്റ സിംഹാസനം; 35 ഭൂമിെയെക്കാണ്ട് അരുത,് അത് അവെന്റ
പാദപീഠം; െയരൂശേലമിെനെക്കാണ്ട്അരുത,്അത് മഹാരാജാവിെന്റ നഗരം
36നിെന്റതലെയെക്കാണ്ടുംസത്യം െചയ്യരുത;് ഒരു േരാമവും െവള പ്പിപ്പാേനാ
കറുപ്പിക്കുവാേനാ നിനക്ക് കഴിയുകയില്ലേല്ലാ. 37 നിങ്ങള െട വാക്ക് അെത
അെത, എന്നും ഇല്ല, ഇല്ല എന്നും ആയിരിക്കെട്ട; ഇതിൽ അധികമായത്
ദുഷ്ടനിൽനിന്ന് വരുന്നു.
്രപതികാരംഅരുത,്ആവശ്യക്കാരെനഅവഗണിക്കരുത്

38 കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ ം പല്ലിന് പകരം പല്ല ം എന്നു അരുളിെച്ചയ്തത്
നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 39ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത:് ദുഷ്ടേനാട്
എതിർക്കരുത;് നിെന്ന വലെത്തകരണത്ത്അടിക്കുന്നവന് മേറ്റ കരണവും
തിരിച്ച കാണിക്ക. 40 നിേന്നാട് വ്യവഹരിച്ച് നിെന്റ വസ്്രതം എടുക്കുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവന്നിെന്റേമൽകുപ്പായവുംവിട്ട െകാടുക്കുക. 41ഒരുവൻനിെന്ന
ഒരു ൈമൽ*ദൂരം േപാകുവാൻ നിർബ്ബന്ധിച്ചാൽ രണ്ടു അവേനാടുകൂെട
േപാക. 42 നിേന്നാട് യാചിക്കുന്നവനു െകാടുക്ക; വായ്പവാങ്ങുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവെനഒഴിഞ്ഞുകളയരുത.്
ശ്രതുക്കെളസ്േനഹിക്കുക

43 അയൽക്കാരെന സ്േനഹിക്ക എന്നും ശ്രതുവിെന പകക്ക
എന്നും അരുളിെച്ചയ്തത് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 44 ഞാേനാ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത:് നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കെള സ്േനഹിപ്പിൻ; നിങ്ങെള

* 5. 41 ഒരുൈമൽഎന്നാൽ 1. 6കി. മീ.
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ഉപ്രദവിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ; 45 സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ
നിങ്ങള െട പിതാവിന് പു്രതന്മാരായി തീേരണ്ടതിന് തേന്ന; അവൻ
ദുഷ്ടന്മാരുെടേമലും നല്ലവരുെടേമലും തെന്റ സൂര്യെന ഉദിപ്പിക്കുകയും
നീതിമാന്മാരുെടേമലും നീതിെകട്ടവരുെട േമലും മഴ െപയ്യിക്കയും
െചയ്യന്നുവേല്ലാ.

സൽഗുണപൂർണ്ണരാകുവിൻ
46 നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നവെര സ്േനഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക്
എന്ത് ്രപതിഫലം? ചുങ്കക്കാരും അങ്ങെന തെന്ന െചയ്യന്നില്ലേയാ?
47 സേഹാദരന്മാെര മാ്രതം വന്ദനം െചയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വിേശഷം
െചയ്യന്നു? ജാതികള ം അങ്ങെന തെന്ന െചയ്യന്നില്ലേയാ? 48ആകയാൽ
നിങ്ങള െട സ്വർഗ്ഗീയപിതാവ് സൽഗുണപൂർണ്ണൻ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല
നിങ്ങള ംസൽഗുണപൂർണ്ണരായിരിേക്കണം.

6
നമ്മുെട നന്മ ്രപവർത്തികൾ

1 മനുഷ്യർ കാേണണ്ടതിനായി നിങ്ങള െട നീതി്രപവൃത്തികൾ അവരുെട
മുമ്പിൽ െചയ്യാതിരിപ്പാൻ ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിപ്പിൻ; അല്ലാെയങ്കിൽ
സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ പക്കൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക്
്രപതിഫലം ലഭിക്കുകയില്ല.

2 ആകയാൽ ഭിക്ഷ െകാടുക്കുേമ്പാൾ മനുഷ്യരാൽ
്രപശംസിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് പള്ളികളിലും വീഥികളിലും കപടഭക്തിക്കാർ
െചയ്യന്നതുേപാെല നിെന്റ മുമ്പിൽ കാഹളം ഊതിക്കരുത;് അവർക്ക്
്രപതിഫലംകിട്ടിയിരിക്കുന്നുഎന്നുഞാൻസത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
3 നീേയാ ദാനം െചയ്യ േമ്പാൾ നിെന്റ ദാനം രഹസ്യത്തിലായിരിേക്കണ്ടതിന്
വലതു ൈക െചയ്യന്നതു എന്ത് എന്നു ഇടതുൈക അറിയരുത.്
4രഹസ്യത്തിൽകാണുന്നനിെന്റപിതാവ് നിനക്ക് ്രപതിഫലംതരും.

്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ
5 നിങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ കപടഭക്തിക്കാെരേപ്പാെല ആകരുത;്
അവർ മനുഷ്യർ കാേണണ്ടതിന് പള്ളികളിലും െതരുേക്കാണുകളിലും
നിന്നുെകാണ്ടു ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു; അവർക്ക് ്രപതിഫലം
കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
6 നീേയാ ്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ സ്വകാര്യമുറിയിൽ കടന്നു വാതിൽ അടച്ച
രഹസ്യത്തിലുള്ള നിെന്റ പിതാവിേനാട് ്രപാർത്ഥിക്കുക; രഹസ്യത്തിൽ
കാണുന്ന നിെന്റ പിതാവ് നിനക്ക് ്രപതിഫലം തരും. 7 ്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾജാതികെളേപ്പാെലവ്യർത്ഥവാക്കുകൾആവർത്തിക്കരുത;്അധികം
സംസാരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഉത്തരം കിട്ട ം എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത.്
8 അവേരാട് തുല്യരാകരുത;് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്നെതന്ന്
നിങ്ങൾ യാചിക്കും മുെമ്പ നിങ്ങള െട പിതാവ് അറിയുന്നുവേല്ലാ. 9നിങ്ങൾ
ഇ്രപകാരം ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ: സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാേവ, അങ്ങയുെട
നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണേമ; 10 അങ്ങയുെട രാജ്യം വേരണേമ;
അങ്ങയുെട ഹിതം സ്വർഗ്ഗത്തിെലേപ്പാെല ഭൂമിയിലും ആേകണേമ;
11 ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തേരണേമ; 12 ഞങ്ങള െട
കടക്കാേരാട്ഞങ്ങൾക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെലഞങ്ങള െടകടങ്ങെളയും
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ഞങ്ങേളാടു ക്ഷമിേക്കണേമ; 13 പരീക്ഷകളിൽ ഞങ്ങൾ അകെപ്പടാെത,
ദുഷ്ടനായവനിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള വിടുവിേക്കണേമ. രാജ്യവും ശക്തിയും
മഹത്വവുംഎന്നുംഅങ്ങയ്ക്കുള്ളതേല്ലാ. 14നിങ്ങൾമനുഷ്യേരാടുഅവരുെട
പിഴകെള ക്ഷമിച്ചാൽ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട പിതാവ് നിങ്ങേളാടും
ക്ഷമിയ്ക്കും. 15 നിങ്ങൾ മനുഷ്യേരാടു പിഴകെള ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാേലാ
നിങ്ങള െട പിതാവ് നിങ്ങേളാടും പിഴകെളക്ഷമിക്കയില്ല.
ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ

16 വിേശഷിച്ച ം നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ കപടഭക്തിക്കാർ
െചയ്യന്നതുേപാെല വിഷാദമായ മുഖം കാണിക്കരുത;് എെന്തന്നാൽ
അവർ ഉപവസിക്കുന്നു എന്നു മനുഷ്യെര കാണിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട
മുഖെത്ത വിരൂപമാക്കുന്നു; അവർക്ക് ്രപതിഫലം കിട്ടിേപ്പായി എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 17എന്നാൽ നീേയാ ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ
തലയിൽഎണ്ണ േതച്ച് മുഖം കഴുകുകഎങ്കിൽ നിെന്റ ഉപവാസം മനുഷ്യരല്ല.
18 രഹസ്യത്തിലുള്ള നിെന്റ പിതാവ് കാണുകയും നിനക്ക് ്രപതിഫലം
നല്കുകയും െചയ്യ ം.
നിേക്ഷപംസ്വരൂപിേക്കണ്ടത്എവിെട?

19 പുഴുവും തുരുമ്പും തിന്നു തീർക്കുന്നതും കള്ളന്മാർ തുരന്നു
േമാഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെന്ന നിേക്ഷപം
സ്വരൂപിക്കരുതു. 20 പുഴുവും തുരുമ്പും തിന്നു തീർക്കാത്തതും കള്ളന്മാർ
തുരന്നു േമാഷ്ടിക്കാെതയുമിരിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽതെന്ന നിങ്ങൾക്ക്
നിേക്ഷപം സ്വരൂപിച്ച െകാൾവിൻ. 21 നിെന്റ നിേക്ഷപം ഉള്ളിടത്ത് നിെന്റ
ഹൃദയവും ഇരിക്കും.
കണ്ണ്ശരീരത്തിെന്റവിളക്ക്

22 കണ്ണ് ശരീരത്തിെന്റ വിളക്കു ആകുന്നു; അതുെകാണ്ട് കണ്ണ്
െചാവ്വ ള്ളെതങ്കിൽ നിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും ്രപകാശത്താൽ
നിറഞ്ഞിരിക്കും. 23 കണ്ണ് േദാഷമുള്ളെതങ്കിേലാ നിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും
ഇരുട്ടായിരിക്കും; അതുെകാണ്ട് നിന്നിലുള്ള െവളിച്ചം ഇരുട്ടായാൽ ഇരുട്ട്
എ്രതവലിയത്!
ൈദവേമാ മാേമാെനാ?

24 രണ്ടു യജമാനന്മാെര േസവിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല;
അങ്ങെന െചയ്താൽ ഒരുവെന പകച്ച് മറ്റവെന സ്േനഹിക്കും;അെല്ലങ്കിൽ
ഒരുവേനാട് പറ്റിേച്ചർന്നു മറ്റവെന നിരസിക്കും; നിങ്ങൾക്ക് ൈദവെത്തയും
ധനെത്തയും*േസവിക്കുവാൻകഴിയുകയില്ല.
വിചാരെപ്പടരുത്

25 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത:് എന്ത് തിന്നും,
എന്ത് കുടിക്കും എന്നു നിങ്ങള െട ജീവനായിെക്കാണ്ടും എന്ത് ഉടുക്കും
എന്നു ശരീരത്തിനായിെക്കാണ്ടും ആകുലെപ്പടരുത;് ആഹാരേത്തക്കാൾ
ജീവനും ഉടുപ്പിേനക്കാൾ ശരീരവും വലുതല്ലേയാ? 26 ആകാശത്തിെല
പറവകെള േനാക്കുവിൻ; അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല, െകായ്യന്നില്ല,
കളപ്പ രയിൽ കൂട്ടിവയ്ക്കുന്നതുമില്ല എങ്കിലും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട

* 6. 24 മൂലഭാഷയിൽ മേമാെനയും എന്നത് തിന്മയാേയാ, അധാർമ്മികമായി സമ്പാദിച്ച് ധനം
എന്നാണ്.
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പിതാവ് അവെയ പുലർത്തുന്നു; അവെയക്കാൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും
വിേശഷതയുള്ളവരല്ലേയാ? 27 ആകുലെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട് തെന്റ
ജീവിതകാലയളവിേനാട് ഒരു മുഴം കൂട്ട വാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് കഴിയും?
28ഉടുപ്പിെനക്കുറിച്ച്ആകുലെപ്പടുന്നത് എന്തിന?് വയലിെലതാമരഎങ്ങെന
വളരുന്നു എന്നു നിരൂപിപ്പിൻ; അവ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നില്ല, നൂല്ക്കുന്നതുമില്ല.
29 എന്നാൽ ശേലാേമാൻ േപാലും തെന്റ സർവ്വമഹത്വത്തിലും ഇവയിൽ
ഒന്നിേനാളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
30ഇന്നുള്ളതും നാെള അടുപ്പിൽ ഇടുന്നതുമായ വയലിെല പുല്ലിെന ൈദവം
ഇങ്ങെന ചമയിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അല്പവിശ്വാസികേള, നിങ്ങെള എ്രത
അധികം. 31ആകയാൽ നാം എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും
എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾ ആകുലെപ്പടരുത.് 32ഈ വക ഒെക്കയും ജാതികൾ
അേന്വഷിക്കുന്നു; സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട പിതാവ് ഇെതാെക്കയും
നിങ്ങൾക്ക്ആവശ്യം എന്നുഅറിയുന്നുവേല്ലാ. 33 മുെമ്പഅവെന്റ രാജ്യവും
നീതിയും അേന്വഷിക്കുവിൻ; അേതാടുകൂെട ഇെതാെക്കയും നിങ്ങൾക്ക്
കിട്ട ം. 34അതുെകാണ്ട് നാെളയ്ക്കായിആകുലെപ്പടരുത;്നാളെത്തദിവസം
തനിക്കായിആകുലെപ്പടുമേല്ലാ;അതത് ദിവസത്തിന്അന്നന്നെത്തേദാഷം
മതി.

7
സ്വയേശാധനയുെടഅനിവാര്യത

1 നിങ്ങൾ വിധിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന് വിധിക്കരുത.് 2 നിങ്ങൾ
വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ നിങ്ങള ം വിധിക്കെപ്പടും; നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന
അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നുകിട്ട ം. 3 എന്നാൽ സ്വന്തകണ്ണിൽ
തടിക്കഷണം ഇരിക്കുന്നത് േനാക്കാെത സേഹാദരെന്റ കണ്ണിെല െചറിയ
ൈവേക്കാൽകരട് േനാക്കുന്നത്എന്ത്? 4അല്ല,സ്വന്തകണ്ണിൽതടിക്കഷണം
ഇരിെക്ക നീ സേഹാദരേനാട:് നിെന്റ കണ്ണിൽ നിന്നു ൈവേക്കാൽ കരട്
എടുത്തുകളയെട്ടഎന്നു പറയുന്നത് എങ്ങെന? 5കപടഭക്തിക്കാരാ,ആദ്യം
സ്വന്തകണ്ണിൽ നിന്ന് തടിക്കഷണം എടുത്തുകളയുക; പിെന്ന സേഹാദരെന്റ
കണ്ണിൽനിന്ന് കരട് എടുത്തുകളയുവാൻവ്യക്തമായി കാണും.

അർഹമായത്അർഹിക്കുന്നവർക്ക്
6 വിശുദ്ധമായത് നായ്ക്കൾക്ക് െകാടുക്കരുത;് നിങ്ങള െട മുത്തുകെള
പന്നികള െട മുമ്പിൽ ഇടുകയുമരുത;് അവ കാൽ െകാണ്ട് അവെയ
ചവിട്ട കയും തിരിഞ്ഞുനിങ്ങെളചീന്തിക്കളകയും െചയ് വാൻഇടവരും.

്രപാർത്ഥനയുെടശക്തി
7 യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ട ം; അേന്വഷിക്കുവിൻ എന്നാൽ
നിങ്ങൾ കെണ്ടത്തും; മുട്ട വിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കും.
8 യാചിക്കുന്ന ഏവർക്കും ലഭിക്കുന്നു; അേന്വഷിക്കുന്നവർ കെണ്ടത്തുന്നു;
മുട്ട ന്നവനു തുറക്കെപ്പടും. 9 മകൻ അപ്പം േചാദിച്ചാൽ അവന് കല്ല്
െകാടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങളിൽ ആരുള്ള ? 10 മീൻ േചാദിച്ചാൽ
അവന് പാമ്പിെന െകാടുക്കുേമാ? 11 അങ്ങെന േദാഷികളായ നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട മക്കൾക്കു നല്ല ദാനങ്ങെള െകാടുക്കുവാൻഅറിയുന്നു എങ്കിൽ
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായനിങ്ങള െട പിതാവ് തേന്നാട് യാചിക്കുന്നവർക്കു നന്മഎ്രത
അധികം െകാടുക്കും!
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ന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകന്മാരും
12മനുഷ്യർനിങ്ങൾക്ക്െചേയ്യണംഎന്നുനിങ്ങൾഇച്ഛിക്കുന്നെതാെക്കയും
നിങ്ങൾ അവർക്കും െചയ് വിൻ; ന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകന്മാരും ഇതു
തേന്ന.
ജീവനിേലക്കുള്ളവാതിൽ

13ഇടുക്കുവാതിലിലൂെടഅകത്ത്കടക്കുവിൻ;നാശത്തിേലക്കു േപാകുന്ന
വാതിൽ വീതിയുള്ളതും വഴി വിശാലവും അതിൽകൂടി കടക്കുന്നവർ
അേനകരും ആകുന്നു. 14 ജീവങ്കേലക്ക് േപാകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്കവും
വഴി െഞരുക്കവുമുള്ളത;്അത്കെണ്ടത്തുന്നവർചുരുക്കമേ്രത.
ഫലങ്ങളാൽതിരിച്ചറിയൂ

15 കള്ള്രപവാചകന്മാെര സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; അവർ ആടുകള െട
േവഷം ധരിച്ച നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുന്നു; അകെമേയാ കടിച്ച കീറുന്ന
െചന്നായ്ക്കൾ ആകുന്നു. 16 അവരുെട ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അവെര
അറിയും; മുൾപ്പടർപ്പിൽ നിന്നു മുന്തിരിപ്പഴവും െഞരിഞ്ഞിലുകളിൽനിന്ന്
അത്തിപ്പഴവും ആെരങ്കിലും പറിക്കാറുേണ്ടാ? 17അതുേപാെല നല്ല വൃക്ഷം
ഒെക്കയും നല്ലഫലം കായ്ക്കുന്നു; ചീത്തയായ വൃക്ഷേമാ ചീത്തഫലം
കായ്ക്കുന്നു. 18 നല്ല വൃക്ഷത്തിന് ചീത്ത ഫലവും ചീത്ത വൃക്ഷത്തിന് നല്ല
ഫലവും കായ്പാൻ കഴിയില്ല. 19 നല്ലഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷം ഒെക്കയും
െവട്ടി തീയിൽ ഇടുന്നു. 20ആകയാൽ അവരുെട ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ
അവെരതിരിച്ചറിയും.
പിതാവിെന്റഇഷ്ടം െചയ്യന്നവൻസ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ

21 എേന്നാട് കർത്താേവ, കർത്താേവ, എന്നു പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല,
്രപത്യ ത സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യന്നവൻ അേ്രത
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്നത.് 22 കർത്താേവ, കർത്താേവ,
നിെന്റ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ്രപവചിക്കയും നിെന്റ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുകയും നിെന്റ നാമത്തിൽ വളെര വീര്യ്രപവൃത്തികൾ
്രപവർത്തിക്കയുംെചയ്തില്ലേയാഎന്നുപലരുംആനാളിൽഎേന്നാട് പറയും.
23അന്ന് ഞാൻ പരസ്യമായി അവേരാട് ്രപഖ്യാപിക്കും: “ഞാൻ ഒരുനാള ം
നിങ്ങെള അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; അധർമ്മം ്രപവർത്തിക്കുന്നവേര, എെന്നവിട്ട
േപാകുവിൻ”.
വചനം േകട്ട് െചയ്യന്നവൻ

24 ആകയാൽ എെന്റ ഈ വചനങ്ങെള േകൾക്കുകയും
അനുസരിക്കുകയും െചയ്യന്നവർ ഒെക്കയും പാറേമൽ വീട് പണിത
ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യേനാടു തുല്യനാകുന്നു. 25 വന്മഴ െചാരിഞ്ഞു,
നദികൾ െപാങ്ങി, കാറ്റ് അടിച്ച , ആ വീടിേന്മൽ അടിച്ച ; എന്നാൽ
അത് പാറേമൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാകയാൽ വീണില്ല. 26 എെന്റ ഈ
വചനങ്ങെള േകൾക്കുകയും എന്നാൽ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നവെരാെക്കയും മണലിേന്മൽ വീടുപണിത മനുഷ്യേനാടു
തുല്യനാകുന്നു. 27 വന്മഴ െചാരിഞ്ഞു നദികൾ െപാങ്ങി കാറ്റ് അടിച്ച ആ
വീടിേന്മൽഅടിച്ച ,അത് വീണു;അതിെന്റവീഴ്ച വലിയതായിരുന്നു.

28ഈ വചനങ്ങെള േയശു പറഞ്ഞു തീർന്നേപ്പാൾ പുരുഷാരം അവെന്റ
ഉപേദശത്തിൽ വിസ്മയിച്ച ; 29 അവരുെട ശാസ്്രതിമാെരേപ്പാെല അല്ല,
അധികാരമുള്ളവനായിട്ടേ്രതഅവൻഅവേരാട് ഉപേദശിച്ചത.്
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8
കുഷ്ഠേരാഗിെയസൗഖ്യമാക്കുന്നു

1 േയശു മലയിൽനിന്നു ഇറങ്ങി വന്നേപ്പാൾ വളെര പുരുഷാരം അവെന
പിന്തുടർന്നു. 2അേപ്പാൾ ഒരു കുഷ്ഠേരാഗി വന്നു അവെന നമസ്കരിച്ച ,
കർത്താേവ, നിനക്ക് മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ എെന്ന ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും
എന്നു പറഞ്ഞു. 3 േയശു ൈക നീട്ടി അവെന െതാട്ട :എനിക്ക് മനസ്സണ്ട;്
നീ ശുദ്ധമാക എന്നു പറഞ്ഞു; ഉടെന കുഷ്ഠം മാറി അവൻ ശുദ്ധനായി.
4 േയശു അവേനാട:് േനാക്കു, ഇത് നീ ആേരാടും പറയരുത;് എന്നാൽ
പുേരാഹിതന്മാർക്കു സാക്ഷ്യത്തിനായി നീ െചന്ന് നിെന്നത്തെന്നഅവർക്ക്
കാണിച്ച , േമാെശകല്പിച്ചവഴിപാട് കഴിക്കഎന്നുപറഞ്ഞു.

ശതാധിപെന്റവലിയവിശ്വാസം
5 േയശു കഫർന്നഹൂമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഒരു ശതാധിപൻ വന്നു
അവേനാട:് 6 കർത്താേവ, എെന്റ േവലക്കാരൻ തളർവാതം പിടിച്ച്
കഠിനമായി േവദനെപ്പട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നു എന്നു അേപക്ഷിച്ച പറഞ്ഞു.
7 േയശുഅവേനാട:് ഞാൻ വന്നുഅവെന െസൗഖ്യമാക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
8 അതിന് ശതാധിപൻ: കർത്താേവ, നീ എെന്റ വീടിനകത്ത് വരുവാൻ
ഞാൻ േയാഗ്യനല്ല; ഒരു വാക്കുമാ്രതം കല്പിച്ചാൽ എെന്റ േവലക്കാരന്
െസൗഖ്യംവരും. 9 ഞാനും അധികാരത്തിൻകീഴുള്ള മനുഷ്യൻ ആകുന്നു.
എെന്റ കീഴിൽ പടയാളികൾ ഉണ്ട;് ഞാൻ ഒരുവേനാട്: േപാക എന്നു
പറഞ്ഞാൽ േപാകുന്നു; മെറ്റാരുത്തേനാട:് വരിക എന്നു പറഞ്ഞാൽ
വരുന്നു; എെന്റ ദാസേനാട്: ഇതു െചയ്ക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ
െചയ്യന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10അത് േകട്ടിട്ട് േയശു അതിശയിച്ച ,
തെന്നഅനുഗമിക്കുന്നവേരാട് പറഞ്ഞത:് യി്രസാേയലിൽകൂെട ഇ്രതവലിയ
വിശ്വാസമുള്ള ഒരുവെന കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 11 കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും അേനകർ വന്നു
അ്രബാഹാമിേനാടും യിസ്ഹാക്കിേനാടും യാേക്കാബിേനാടും കൂെട
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പന്തിയിലിരിക്കും. 12 രാജ്യത്തിെന്റ പു്രതന്മാെരേയാ
ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുളിേലക്ക് തള്ളിക്കളയും; അവിെട കരച്ചിലും
പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും എന്നുഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 13പിെന്ന േയശു
ശതാധിപേനാട:് േപാക, നീ വിശ്വസിച്ചതുേപാെല നിനക്ക് ഭവിക്കെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു.ആസമയംതേന്നഅവെന്റ േവലക്കാരന് െസൗഖ്യംവന്നു.

പെ്രതാസിെന്റവീട്ടിൽ
14 േയശു പെ്രതാസിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ അവെന്റ അമ്മാവിയമ്മ
പനിപിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കണ്ട.് 15അവൻ അവള െട കയ്യിൽ െതാട്ട പനി
അവെളവിട്ട മാറി;അവൾഎഴുേന്നറ്റ്അവർക്ക്ശു്രശൂഷെചയ്തു.

സകലദീനക്കാർക്കുംസൗഖ്യം
16 ൈവകുേന്നരം ആയേപ്പാൾ പല ഭൂത്രഗസ്തെരയും അവെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ വാക്കുെകാണ്ടു ദുരാത്മാക്കെള
പുറത്താക്കി സകലദീനക്കാർക്കും െസൗഖ്യം വരുത്തി. 17അവൻ നമ്മുെട
ബലഹീനതകെള എടുത്തു വ്യാധികെള ചുമന്നു എന്നു െയശയ്യാ്രപവാചകൻ
പറഞ്ഞത് ഇ്രപകാരം നിവൃത്തിയാകുവാൻഇടയായി.

േയശുവിെനഅനുഗമിക്കുവാൻഎത്തിയശാസ്്രതി
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18 എന്നാൽ േയശു തെന്റ ചുറ്റ ം വളെര പുരുഷാരെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ
ഗലീലാകടലിെന്റ അക്കരയ്ക്ക് േപാകുവാൻ കല്പിച്ച . 19 അേപ്പാൾ ഒരു
ശാസ്്രതി അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: ഗുേരാ, നീ എവിെട േപായാലും
ഞാൻ നിെന്ന അനുഗമിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 20 േയശു അവേനാട:്
കുറുനരികൾക്ക് കുഴികള ം ആകാശത്തിെല പറവകൾക്ക് കൂടുകള ം ഉണ്ട;്
മനുഷ്യപു്രതേനാ തലചായിപ്പാൻ ഇടം ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 21ശിഷ്യന്മാരിൽ
മെറ്റാരുവൻ അവേനാട:് കർത്താേവ,ഞാൻ മുേമ്പേപായി എെന്റ അപ്പെന
അടക്കം െചയ ്വാൻ അനുവാദം തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 22 േയശു
അവേനാട:് “നീ എെന്ന അനുഗമിക്ക, മരിച്ചവർ തങ്ങള െട മരിച്ചവെര
അടക്കം െചയ്യ വാനായിഅവെരവിട്ടയയ്ക്ക”എന്നുപറഞ്ഞു.

കടലിെനശാന്തമാക്കുന്നു
23പിെന്ന േയശു പടകിൽ കയറിയേപ്പാൾഅവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട്
കൂെട െചന്ന.് 24അേപ്പാൾകടലിൽവലിയഓളം ഉണ്ടായിട്ട് പടക് തിരകളാൽ
മുങ്ങുമാറായി; േയശുേവാ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. 25അവർഅടുത്തുെചന്നു:
കർത്താേവ, രക്ഷിേക്കണേമ;ഞങ്ങൾഇേപ്പാൾതെന്നമരിച്ച േപാകുംഎന്നു
പറഞ്ഞു അവെന ഉണർത്തി. 26 േയശു അവേരാട:് അല്പവിശ്വാസികേള,
നിങ്ങൾ ഭീരുക്കൾ ആകുവാൻ എന്ത് എന്നു പറഞ്ഞേശഷം എഴുേന്നറ്റ്
കാറ്റിേനയും കടലിേനയും ശാസിച്ച വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി. 27അേപ്പാൾ
ആ മനുഷ്യർ ആശ്ചര്യെപ്പട്ടിട്ട:് ഇവൻ എങ്ങെനയുള്ളവൻ? കാറ്റ ം കടലും
കൂെട ഇവെനഅനുസരിക്കുന്നുവേല്ലാഎന്നു പറഞ്ഞു.

ഗദരേദശെത്തഭൂത്രഗസ്തർ
28 അവൻ അക്കെര ഗദേരന്യരുെട േദശത്തു എത്തിയേപ്പാൾ രണ്ടു
ഭൂത്രഗസ്തർ ശവക്കല്ലറകളിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട അവന് എതിെര
വന്നു; അവർ അ്രകമാസക്തർ ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് ആർക്കും ആ
വഴി നടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 29 അവർ അവേനാട് നിലവിളിച്ച :
ൈദവപു്രതാ, ഞങ്ങൾക്ക് നിനക്കുമായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? നിശ്ചയിച്ച
സമയത്തിനു മുെമ്പ ഞങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിപ്പാൻ ഇവിെട വന്നുേവാ എന്നു
നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞു. 30 അവിെട അല്പം ദൂരത്തായി ഒരു വലിയ
പന്നിക്കൂട്ടം േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 31 ഭൂതങ്ങൾ അവേനാട:് നീ ഞങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ പന്നിക്കൂട്ടത്തിേലക്ക് അയയ്േക്കണം
എന്നു അേപക്ഷിച്ച . 32 െപായ്െക്കാൾവിൻ എന്നു അവൻ അവേരാട്
പറഞ്ഞു; അവർ പുറെപ്പട്ട പന്നികളിേലക്ക് െചന്ന്; ആ കൂട്ടം എല്ലാം
കുത്തെനയുള്ള മലയിറങ്ങി കടലിേലക്ക് പാഞ്ഞു െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങി
ചത്തു. 33 േമയ്ക്കുന്നവർ ഓടി പട്ടണത്തിൽ െചന്ന് ഭൂത്രഗസ്തർക്ക്
സംഭവിച്ചത് ഒെക്കയും അറിയിച്ച . 34 ഉടെന പട്ടണത്തിലുള്ളവെരല്ലാം
പുറെപ്പട്ട േയശുവിെന കാണുവാൻ െചന്ന്;അവെനകണ്ടേപ്പാൾ തങ്ങള െട
്രപേദശം വിട്ട േപാകണെമന്ന്അേപക്ഷിച്ച .

9
തളർവാതക്കാരെന്റസൗഖ്യം

1 അവൻ പടകിൽ കയറി ഇക്കരയ്ക്ക് കടന്നു സ്വന്തപട്ടണത്തിൽ
എത്തി. 2അവിെട ചിലർ കിടക്കേമൽ കിടക്കുന്ന ഒരു തളർവാതക്കാരെന
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; േയശു അവരുെട വിശ്വാസം കണ്ട്
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തളർവാതക്കാരേനാട:് മകേന, സേന്താഷവാനായിരിക്ക, നിെന്റ പാപങ്ങൾ
േമാചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 3 എന്നാൽ ശാസ്്രതിമാരിൽ
ചിലർ: ഇവൻ ൈദവദൂഷണം പറയുന്നു എന്നു പരസ്പരം പറഞ്ഞു.
4 േയശുേവാ അവരുെട നിരൂപണം ്രഗഹിച്ച : നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ
േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നത് എന്ത്? നിെന്റ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു
5എന്നു പറയുന്നേതാ, എഴുേന്നറ്റ് നടക്ക എന്നു പറയുന്നേതാ, ഏതാകുന്നു
എള പ്പം എന്നു േചാദിച്ച . 6എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങെള േമാചിക്കുവാൻ
മനുഷ്യപു്രതന് അധികാരം ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന് അവൻ
പക്ഷവാതക്കാരേനാട:് “എഴുേന്നൽക്ക, കിടക്ക എടുത്തു വീട്ടിൽ േപാക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 7ആമനുഷ്യൻഎഴുേന്നറ്റ് വീട്ടിൽേപായി. 8പുരുഷാരം ഇതു
കണ്ടേപ്പാൾ ഭയെപ്പട്ട മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങെനയുള്ള അധികാരം െകാടുത്ത
ൈദവെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തി.
മത്തായി േയശുവിെനഅനുഗമിക്കുന്നു

9 േയശു അവിെടനിന്ന് േപാകുേമ്പാൾ മത്തായി എന്നു േപരുള്ള ഒരു
മനുഷ്യൻ നികുതി പിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്: എെന്ന
അനുഗമിക്ക എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു; അവൻ എഴുേന്നറ്റ് അവെന
അനുഗമിച്ച .
േയശു നികുതി പിരിവുകാേരാടും പാപികേളാടും കൂെട.

10 അവൻ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുേമ്പാൾ വളെര നികുതി
പിരിവുകാരും പാപികള ം വന്നു േയശുവിേനാടും അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടും
കൂെട പന്തിയിൽഇരുന്നു. 11പരീശന്മാർഅത്കണ്ട്അവെന്റശിഷ്യന്മാേരാട:്
നിങ്ങള െട ഗുരു നികുതി പിരിവുകാേരാടും പാപികേളാടും കൂെട
ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 12 േയശു അത് േകട്ടേപ്പാൾ:
േരാഗികൾക്കല്ലാെത െസൗഖ്യമുള്ളവർക്ക് ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യമില്ല;
13 യാഗത്തിലല്ല കരുണയിൽ അേ്രത ഞാൻ ്രപസാദിക്കുന്നു എന്നത്
എന്താണ്അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നു േപായി പഠിപ്പിൻ;ഞാൻ നീതിമാന്മാെര
അല്ലപാപികെള മാനസാന്തരത്തിനായി വിളിക്കുവാൻഅേ്രതവന്നത് എന്നു
പറഞ്ഞു.
ഉപവാസം

14 പിന്നീട് േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു:
ഞങ്ങള ം പരീശന്മാരും വളെര ഉപവസിക്കുന്നു; നിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
ഉപവസിക്കാത്തത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 15 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
മണവാളൻ കൂെടയുള്ളേപ്പാൾ വിവാഹ പരിചാരകർക്ക് ദുഃഖിപ്പാൻ
കഴിയുേമാ?; മണവാളൻ അവരിൽനിന്ന് പിരിഞ്ഞുേപാേകണ്ടുന്ന നാൾ
വരും; അന്ന് അവർ ഉപവസിക്കും. 16 പുതിയ തുണി കഷണം ആരും
പഴയ വസ്്രതത്തിൽ േചർത്ത് തുന്നാറില്ല; തുന്നിേച്ചർത്താൽ അതുെകാണ്ട്
വസ്്രതം കീറും; കീറൽഏറ്റവും വല്ലാെതയായി തീരും. 17പുതുവീഞ്ഞ് പഴയ
തുരുത്തിയിൽപകരുേമാ, ഒരിക്കലുമില്ല;പകർന്നാൽതുരുത്തി*െപാളിഞ്ഞു
വീഞ്ഞ് ഒഴുകിേപ്പാകും; തുരുത്തിയും നശിച്ച േപാകും. പുതുവീഞ്ഞ്
പുതിയ തുരുത്തിയിേല പകർന്നു െവയ്ക്കുകയുള്ള ; അങ്ങെന രണ്ടും
സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.
്രപമാണിയുെടയും രക്ത്രസവക്കാരിയുെടയും വിശ്വാസം

* 9. 17 മൃഗേത്താലുെകാണ്ടുള്ളജാർ.
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18 േയശു ഇങ്ങെന അവേരാട് സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു
്രപമാണി വന്നു അവെന നമസ്കരിച്ച : എെന്റ മകൾ ഇേപ്പാൾ തേന്ന
മരിച്ച േപായി; എങ്കിലും നീ വന്നു അവള െടേമൽ ൈക െവച്ചാൽ അവൾ
ജീവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 19 േയശു എഴുേന്നറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുമായി അവെന്റ
കൂെട െചന്ന.് 20ആസമയത്ത് പ്രന്തണ്ട് വർഷമായിട്ട് രക്ത്രസവമുള്ള ഒരു
സ്്രതീ: 21അവെന്റ വസ്്രതം മാ്രതം ഒന്ന് െതാട്ടാൽ എനിക്ക് െസൗഖ്യംവരും
എന്നു ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു, പിറകിൽ വന്നു അവെന്റ വസ്്രതത്തിൽ െതാട്ട .
22 േയശു തിരിഞ്ഞു അവെള കണ്ടേപ്പാൾ: മകെള, ൈധര്യെപ്പടുക; നിെന്റ
വിശ്വാസം നിെന്ന സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; ക്ഷണത്തിൽ
ആ സ്്രതീക്ക് െസൗഖ്യംവന്നു. 23 പിെന്ന േയശു ്രപമാണിയുെട വീട്ടിൽ
എത്തിേച്ചർന്നു; കുഴലൂതുന്നവരും ജനക്കൂട്ടവും അധികം ഒച്ചപ്പാടും,
ബഹളവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട:് 24 മാറിേപ്പാകുവിൻ; ബാലിക,
മരിച്ചില്ല ഉറങ്ങുകയേ്രത എന്നു പറഞ്ഞു; അവേരാ അവെന േനാക്കി
പരിഹാസേത്താെട ചിരിച്ച . 25 അവൻ പുരുഷാരെത്ത പുറത്താക്കി
അകത്ത്കടന്ന്ബാലികയുെടൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച,്ബാലികഎഴുേന്നറ്റ.് 26ഈ
വർത്തമാനംആേദശത്തു ഒെക്കയും പരന്നു.

രണ്ടുകുരുടന്മാർകാഴ്ച ്രപാപിക്കുന്നു
27 േയശു അവിെടനിന്ന് േപാകുേമ്പാൾ രണ്ടു കുരുടന്മാർ: ദാവീദ് പു്രതാ,
ഞങ്ങേളാടു കരുണ േതാേന്നണേമ എന്നു നിലവിളിച്ച െകാണ്ട് പിന്തുടർന്നു.
28അവൻ വീട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ കുരുടന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
ഇതു െചയ് വാൻഎനിക്ക്കഴിയുംഎന്നുനിങ്ങൾവിശ്വസിക്കുന്നുേവാഎന്നു
േയശു േചാദിച്ചതിന്:അെത,കർത്താേവഎന്നുഅവർ പറഞ്ഞു. 29അവൻ
അവരുെട കണ്ണ കളിൽ െതാട്ട :നിങ്ങള െട വിശ്വാസംേപാെല നിങ്ങൾക്ക്
ഭവിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു; ഉടെന അവരുെട കണ്ണ് തുറന്നു. 30 പിെന്ന
േയശു: ഇത്ആരുംഅറിയാതിരിക്കുവാൻ േനാക്കുവിൻഎന്ന് കർശനമായി
കല്പിച്ച . 31അവേരാ പുറെപ്പട്ട ആ േദശത്തിെലാെക്കയും ഈ വാർത്തെയ
പരസ്യമാക്കി.

ഊമൻസംസാരിക്കുന്നു
32സൗഖ്യം ്രപാപിച്ചവർേപാകുേമ്പാൾചിലർഭൂത്രഗസ്തനാെയാരുഊമെന
േയശുവിെന്റഅടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 33അവൻ ഭൂതെത്തപുറത്താക്കിയ
േശഷംഊമൻസംസാരിച്ച ; “യി്രസാേയലിൽ ഇങ്ങെന ഒരുനാള ം കണ്ടിട്ടില്ല”
എന്നു പുരുഷാരം അതിശയിച്ച . 34 പരീശന്മാേരാ: ഇവൻ ഭൂതങ്ങള െട
തലവെനെക്കാണ്ട് ഭൂതങ്ങെളപുറത്താക്കുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

ഇടയനില്ലാത്തവെരകണ്ട് മനസ്സലിയുന്ന േയശു
35 േയശു പട്ടണങ്ങളിലും ്രഗാമങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുകയും
അവരുെട പള്ളികളിൽ ഉപേദശിക്കുകയും രാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കുകയും സകലവിധദീനവും വ്യാധിയും െസൗഖ്യമാക്കുകയും
െചയ്തുേപാന്നു. 36 അവൻ പുരുഷാരെത്ത ഇടയനില്ലാത്ത
ആടുകെളേപ്പാെല അസ്വസ്ഥരും ആകുലരുമായി കണ്ടിട്ട് അവെരക്കുറിച്ച്
മനസ്സലിഞ്ഞ്, തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്: 37 െകായ്ത്ത് വളെരയുണ്ട് സത്യം,
േവലക്കാേരാ ചുരുക്കം; 38 ആകയാൽ െകായ്ത്തിെന്റ യജമാനേനാടു
െകായ്ത്തിേലക്ക് േവലക്കാെര അയയ്േക്കണ്ടതിന് അടിയന്തിരമായി
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്നുപറഞ്ഞു.
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10
അെപ്പാസ്തലന്മാർഅധികാരേത്താെട

1അതിനുേശഷം േയശു തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാെരയും ഒരുമിച്ച വിളിച്ച ,
അശുദ്ധാത്മാക്കെള പുറത്താക്കുവാനും സകലവിധ വ്യാധികേളയും
േരാഗങ്ങെളയുംസൗഖ്യമാക്കുവാൻഅവർക്ക്അധികാരം െകാടുത്തു.

2 പ്രന്തണ്ട് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട േപരുകൾ: ഒന്നാമൻ പെ്രതാസ് എന്നു
േപരുള്ള ശിേമാൻ, അവെന്റ സേഹാദരൻ അെ്രന്തയാസ്, െസെബദിയുെട
മകൻ യാേക്കാബ്, 3 അവെന്റ സേഹാദരൻ േയാഹന്നാൻ, ഫിലിെപ്പാസ്,
ബർെത്താെലാമായി, േതാമസ,് ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി, അൽഫായിയുെട
മകൻ യാേക്കാബ്, 4 തദ്ദായി, എരുവുകാരനായ ശിേമാൻ, േയശുവിെന
കാണിച്ച െകാടുത്തഈസ്കേര്യാത്തായൂദാ.

അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ദൗത്യം
5 ഈ പ്രന്തണ്ടുേപെരയും േയശു അയയ്ക്കുേമ്പാൾ അവേരാട്
നിർേദ്ദശിച്ചെതെന്തന്നാൽ: ജാതികള െട അടുക്കൽ േപാകാെതയും
ശമര്യരുെട പട്ടണത്തിൽ കടക്കാെതയും 6 യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെല
കാണാെതേപായ ആടുകള െട അടുക്കൽ തേന്ന െചല്ല വിൻ. 7 നിങ്ങൾ
േപാകുേമ്പാൾ: സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ്രപസംഗിച്ച
പറയുവിൻ. 8 േരാഗികെള െസൗഖ്യമാക്കുവിൻ; മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുവിൻ;
കുഷ്ഠേരാഗികെള ശുദ്ധരാക്കുവിൻ; ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുവിൻ;
െസൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച , െസൗജന്യമായി െകാടുക്കുവിൻ.
9െപാന്നും,െവള്ളിയും,െചമ്പും,പണസഞ്ചിയും, 10വഴിക്ക്യാ്രതാസഞ്ചിേയാ
രണ്ടു ഉടുേപ്പാ െചരിേപ്പാ വടിേയാ ഒന്നും കരുതരുത;് േവലക്കാരൻ തെന്റ
ആഹാരത്തിന് േയാഗ്യനെ്രത. 11 ഏത് പട്ടണത്തിേലാ ്രഗാമത്തിേലാ
്രപേവശിക്കുേമ്പാൾഅവിെട േയാഗ്യനായവൻആെരന്ന് അേന്വഷിക്കുവിൻ;
അവിെടനിന്നും പുറെപ്പട്ട േപാകുേവാളം അവെന്റ അടുക്കൽത്തെന്ന
പാർപ്പിൻ. 12 ആ വീട്ടിൽ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ അതിന് വന്ദനം പറവിൻ.
13 വീടിന് േയാഗ്യതയുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങള െട സമാധാനം അതിേന്മൽ വരെട്ട;
േയാഗ്യതയില്ല എന്നു വരികിൽ സമാധാനം നിങ്ങളിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാരെട്ട;
14ആെരങ്കിലും നിങ്ങെള ൈകെക്കാള്ളാെതയും നിങ്ങള െട വചനങ്ങെള
േകൾക്കാെതയുമിരുന്നാൽ ആ വീേടാ പട്ടണേമാ വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ
നിങ്ങള െടകാലിെല െപാടി കുടഞ്ഞുകളയുവിൻ. 15ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
ആ പട്ടണേത്തക്കാൾ െസാേദാമ്യരുേടയും െഗാേമാര്യരുെടയും േദശത്തിന്
സഹിക്കുവാൻകഴിയുംഎന്നുഞാൻസത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

മനുഷ്യെരസൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ
16 ്രശദ്ധിക്കുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങെള െചന്നായ്ക്കള െട നടുവിൽ
െചമ്മരിയാടിെനേപ്പാെല അയയ്ക്കുന്നു. ആകയാൽ പാമ്പിെനേപ്പാെല
ബുദ്ധിയുള്ളവരും ്രപാവിേനേപ്പാെല നിരുപ്രദവകാരികള ം ആയിരിപ്പിൻ.
17മനുഷ്യരുെട മുൻപാെകനിങ്ങൾനിങ്ങെളതെന്നസൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ;
കാരണം അവർ നിങ്ങെള ന്യായാധിപസഭകളിൽ ഏല്പിക്കുകയും
തങ്ങള െട പള്ളികളിൽെവച്ച് ചാട്ടെകാണ്ട് അടിക്കുകയും െചയ്യ ം
18 എെന്റ നിമിത്തം നാടുവാഴികള േടയും, രാജാക്കന്മാരുേടയും മുമ്പാെക
െകാണ്ടുേപാകും; അത് അവർക്കും ജാതികൾക്കും ഒരു സാക്ഷ്യം
ആയിരിക്കും. 19 എന്നാൽ, നിങ്ങെള ഏല്പിക്കുേമ്പാൾ എങ്ങെനേയാ
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എേന്താ പറേയണ്ടു എന്നു വിചാരെപ്പേടണ്ടാ; പറയുവാനുള്ളത് ആ
സമയത്തുതെന്ന നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. 20 പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അല്ല,
നിങ്ങളിൽ ഉള്ള നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവേ്രത പറയുന്നത.്
21 സേഹാദരൻ തെന്റ സേഹാദരെനയും അപ്പൻ തെന്റ മകെനയും
മരണത്തിന് ഏല്പിക്കും; അമ്മയപ്പന്മാർക്ക് എതിരായി മക്കൾ എഴുേന്നറ്റ്
അവെര മരണത്തിേനല്പിക്കും. 22എെന്റനാമംനിമിത്തംഎല്ലാവരും നിങ്ങെള
പകയ്ക്കും; എന്നാൽ അവസാനേത്താളം സഹിച്ച നില്ക്കുന്നവേനാ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും. 23 ഈ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങെള ഉപ്രദവിച്ചാൽ
മെറ്റാന്നിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകുവിൻ. മനുഷ്യപു്രതൻ വരുേവാളം നിങ്ങൾ
യി്രസാേയൽ പട്ടണങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച തീരുകയില്ല എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
ശിഷ്യൻഗുരുവിെനേപ്പാെല

24 ശിഷ്യൻ ഗുരുവിേനക്കാൾ വലിയവനല്ല; ദാസൻ യജമാനന്
മീെതയുമല്ല; 25 ഗുരുവിെനേപ്പാെലയാകുന്നത് ശിഷ്യനു മതി;
യജമാനെനേപ്പാെലയാകുന്നതു ദാസനും മതി. അവർ വീട്ട ടയവെന
െബെയെത്സബൂൽ എന്നു വിളിച്ച എങ്കിൽ വീട്ട കാെര എ്രത
അധികം? 26അതുെകാണ്ട് അവെര ഭയെപ്പേടണ്ടാ; മറച്ച വച്ചത് ഒന്നും
െവളിെപ്പടാെതയും ഗൂഢമായത് ഒന്നും അറിയെപ്പടാെതയും ഇരിക്കയില്ല.
27ഞാൻഇരുട്ടത്ത് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത് െവളിച്ചത്തുപറവിൻ; െചവിയിൽ
മൃദുസ്വരത്തിൽപറഞ്ഞുേകൾക്കുന്നത് പുരമുകളിൽനിന്ന് േഘാഷിപ്പിൻ.
ആെര ഭയെപ്പടണം

28 ആത്മാവിെന െകാല്ല വാൻ കഴിയാെത ശരീരെത്ത െകാല്ല ന്നവെര
ഭയെപ്പേടണ്ട; മറിച്ച് ആത്മാവിെനയും ശരീരെത്തയും നരകത്തിൽ
നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നവെന തേന്ന ഭയെപ്പടുവിൻ. 29 െചറിയ നാണയത്തിന്
രണ്ടു കുരികിലുകെള വില്ക്കുന്നില്ലേയാ? അവയിൽ ഒന്നുേപാലും
നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ അറിവില്ലാെത നിലത്തു വീഴുകയില്ല. 30എന്നാൽ
നിങ്ങള െട തലയിെല േരാമവും എല്ലാം എണ്ണെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 31ആകയാൽ
ഭയെപ്പേടണ്ടാ;അേനകംകുരികിലുകേളക്കാൾനിങ്ങൾവിലയുള്ളവരേല്ലാ.
്രകിസ്തുവിെനഏറ്റ പറയുക

32 അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽ എെന്ന ഏറ്റ പറയുന്ന
ഏെതാരുവെനയും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവിെന്റ മുമ്പിൽ ഞാനും
ഏറ്റ പറയും. 33മനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽഎെന്നതള്ളിപ്പറയുന്നവെനേയാഎെന്റ
പിതാവിെന്റ മുമ്പിൽഞാനും തള്ളിപ്പറയും.
്രകിസ്തുവിെന്റപക്ഷം േചരുക

34 ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം െകാണ്ടുവരുവാൻ വന്നു എന്നു
നിരൂപിക്കരുത;് സമാധാനം അല്ല, വാൾ അേ്രത വരുത്തുവാൻ ഞാൻ
വന്നത്. 35 മനുഷ്യെന തെന്റ അപ്പേനാടും മകെള തെന്റ അമ്മേയാടും
മരുമകെള തെന്റ അമ്മാവിയമ്മേയാടും എതിരാക്കുവാനേ്രത ഞാൻ
വന്നത്. 36 മനുഷ്യെന്റ ശ്രതുക്കൾ അവെന്റ വീട്ട കാർ തേന്നആയിരിക്കും.
37 എേന്നക്കാൾ അധികം അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ ്രപിയെപ്പടുന്നവൻ
എനിക്ക് േയാഗ്യനല്ല; എേന്നക്കാൾ അധികം മകെനേയാ മകെളേയാ
്രപിയെപ്പടുന്നവൻ എനിക്ക് േയാഗ്യനല്ല. 38 തെന്റ ്രകൂശ് എടുത്തു
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എെന്ന അനുഗമിക്കാത്തവൻ എനിക്ക് േയാഗ്യനല്ല. 39 തെന്റ ജീവെന
കെണ്ടത്തിയവൻ അതിെന കളയും; എെന്റ നിമിത്തം തെന്റ ജീവെന
കളഞ്ഞവൻഅതിെനകെണ്ടത്തും.

ൈകെക്കാള്ളന്നവന് ലഭിക്കുന്ന ്രപതിഫലം
40 നിങ്ങെള ൈകെക്കാള്ളന്നവൻ എെന്ന ൈകെക്കാള്ളന്നു; എെന്ന
ൈകെക്കാള്ളന്നവൻ എെന്ന അയച്ചവെനയും ൈകെക്കാള്ളന്നു.
41 ്രപവാചകൻ എന്നുവച്ച് ്രപവാചകെന ൈകെക്കാള്ളന്നവന് ്രപവാചകെന്റ
്രപതിഫലം ലഭിക്കും; നീതിമാൻ എന്നുവച്ച് നീതിമാെനൈകെക്കാള്ളന്നവന്
നീതിമാെന്റ ്രപതിഫലം ലഭിക്കും. 42ശിഷ്യൻഎന്നു െവച്ച്ഈ െചറിയവരിൽ
ഒരുവന് ഒരു പാനപാ്രതം തണ്ണീർ മാ്രതം കുടിക്കുവാൻ െകാടുക്കുന്നവന്
്രപതിഫലം കിട്ടാെത േപാകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.

11
1 േയശു തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാേരാടും നിർേദ്ദശിച്ച തീർന്നേശഷം
അവരുെട പട്ടണങ്ങളിൽ ഉപേദശിക്കുവാനും ്രപസംഗിക്കുവാനും
അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ട േപായി.

േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ േചാദ്യവും, േയശുവിെന്റ മറുപടിയും
2 േയാഹന്നാൻ കാരാഗൃഹത്തിൽവച്ച് ്രകിസ്തുവിെന്റ
്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച േകട്ടിട്ട് തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര അയച്ച :
3 വരുവാനുള്ളവൻ നീേയാ, അേതാ ഞങ്ങൾ മെറ്റാരുവെന
കാത്തിരിക്കണേമാ എന്നുഅവർ മുഖാന്തരംഅവേനാട് േചാദിച്ച . 4 േയശു
അവേരാട:് കുരുടർ കാണുന്നു; മുടന്തർ നടക്കുന്നു; കുഷ്ഠേരാഗികൾ
ശുദ്ധരായ് തീരുന്നു; െചകിടർ േകൾക്കുന്നു; മരിച്ചവർ ജീവനിേലക്ക്
ഉയിർക്കുന്നു; ദരി്രദേരാട് സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നു 5 എന്നിങ്ങെന
നിങ്ങൾ കാണുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്യന്നതു േയാഹന്നാെന െചന്ന്
അറിയിക്കുവിൻ. 6 എന്നാൽ എന്നിൽ ഇടറിേപ്പാകുവാൻ ഒരവസരവും
ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നവെനല്ലാം ഭാഗ്യവാൻ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.

സ്്രതീകളിൽ നിന്നു ജനിച്ചവരിൽ വലിയവനും, സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ
ഏറ്റവും െചറിയവനും

7 അവർ േപായേശഷം േയശു േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ച് പുരുഷാരേത്താട്
പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത:് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണ്മാൻ മരുഭൂമിയിേലക്ക്
േപായി? കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന ഞാങ്ങണേയാ? 8അല്ല, എന്തുകാണ്മാൻ
േപായി? മൃദുവായവസ്്രതം ധരിച്ച മനുഷ്യെനേയാ? വാസ്തവത്തിൽ
മൃദുവായവസ്്രതം ധരിക്കുന്നവർ രാജഗൃഹങ്ങളിലേല്ലാ. 9 അല്ല, എന്ത്
കാണുവാൻ േപായി? ഒരു ്രപവാചകെനേയാ? അെത, ്രപവാചകനിലും
മികച്ചവെനതേന്നഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
10 “ഞാൻ എെന്റ ദൂതെന നിനക്ക് മുമ്പായി അയയ്ക്കുന്നു; അവൻ നിെന്റ

മുമ്പിൽനിനക്ക് വഴി ഒരുക്കും”
എന്നു എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവൻ ഇവൻ തേന്ന. 11 സ്്രതീകളിൽ നിന്നു
ജനിച്ചവരിൽ േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെനക്കാൾ വലിയവൻ ആരും
എഴുേന്നറ്റിട്ടില്ല; എങ്കിലും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും െചറിയവേനാ
അവനിലും വലിയവൻ എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
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12 േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ നാള കൾമുതൽ ഇന്നുവെര സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
ബലാൽക്കാരം േനരിടുന്നു; ബലാൽക്കാരികൾ അതിെന ബലേത്താെട
പിടിെച്ചടുക്കുന്നു. 13സകല ്രപവാചകന്മാരും ന്യായ്രപമാണവും േയാഹന്നാൻ
വെര ്രപവചിച്ച . 14 നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ
വരുവാനുള്ള ഏലിയാവ് അവൻ തേന്ന. 15 േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ
േകൾക്കെട്ട.

ഈതലമുറെയഏതിേനാട് ഉപമിേക്കണ്ടു?
16 ഈ തലമുറെയ ഏതിേനാട് ഉപമിേക്കണ്ടു? ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ
ഇരുന്നു 17ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കുഴലൂതി, നിങ്ങൾ നൃത്തംെചയ്തില്ല;
ഞങ്ങൾ വിലാപം പാടി, നിങ്ങൾ മാറത്തടിച്ചില്ല; എന്നു വിളിച്ച പറയുന്ന
കുട്ടികേളാട് തുല്യം. 18 േയാഹന്നാൻ അപ്പം തിന്നുകയും വീഞ്ഞ്
കുടിക്കുകയും െചയ്യാത്തവനായി വന്നു; അവന് ഭൂതമുെണ്ടന്ന് അവർ
പറയുന്നു. 19 മനുഷ്യപു്രതൻ തിന്നും കുടിച്ച ംെകാണ്ടു വന്നു; അവർ
പറയുന്നു േനാക്കു അവൻ ഭക്ഷണ്രപിയനും കുടിയനുമായ മനുഷ്യൻ;
നികുതിപിരിവുകാരുെടയും പാപികള െടയും സ്േനഹിതൻ, എന്നാൽ
ജ്ഞാനംതെന്റ ്രപവൃത്തികളാൽനീതീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു”.

മാനസാന്തരെപ്പടാത്തപട്ടണങ്ങെളശാസിക്കുന്നു
20 പിെന്ന അവൻ തെന്റ വീര്യ്രപവൃത്തികൾ മിക്കതും നടന്ന പട്ടണങ്ങൾ
മാനസാന്തരെപ്പടാഞ്ഞതിനാൽഅവെയ ശാസിച്ച തുടങ്ങി: 21 േകാരസീേന,
നിനക്ക് ഹാ കഷ്ടം; േബത്ത്സയിേദ, നിനക്ക് ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങളിൽ
നടന്ന വീര്യ്രപവൃത്തികൾ േസാരിലും സീേദാനിലും നടന്നിരുന്നു
എങ്കിൽ അവർ പണ്ടുതെന്ന ചാക്ക്ശീലയുടുത്തും ചാരത്തിലിരുന്നും
മാനസാന്തരെപ്പടുമായിരുന്നു. 22 എന്നാൽ ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
നിങ്ങേളക്കാൾ േസാരിനും സീേദാനും സഹിക്കാവതാകും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 23 നീേയാ കഫർന്നഹൂേമ, സ്വർഗ്ഗേത്താളം
ഉയർന്നിരിക്കും എന്നുചിന്തിക്കുന്നുേവാ? നീ പാതാളംവെര താണുേപാകും;
നിന്നിൽ നടന്ന വീര്യ്രപവൃത്തികൾ െസാേദാമിൽ നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അത്
ഇന്നുവെര നിലനില്ക്കുമായിരുന്നു. 24 എന്നാൽ ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
നിേന്നക്കാൾ െസാേദാമ്യരുെട നാട്ടിന് സഹിക്കാവുന്നതാകും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
ആ്രശയിക്കുന്നവർക്ക്ആശ്വാസം

25 ആ സമയത്തു തേന്ന േയശു ഉത്തരമായി പറഞ്ഞത:്
പിതാേവ, സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും കർത്താവായുേള്ളാേവ, നീ ഇതു
ജ്ഞാനികൾക്കും വിേവകികൾക്കും മറച്ച് പഠിപ്പില്ലാത്തവരായി,
ശിശുക്കെളേപ്പാെലയുള്ളവർക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ട് ഞാൻ
നിെന്ന വാഴ്ത്തൂന്നു. 26അേത, പിതാേവ, ഇങ്ങെനയേല്ലാ നിനക്ക് ്രപസാദം
േതാന്നിയത.് 27 എെന്റ പിതാവ് സകലവും എങ്കൽ ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
പിതാവല്ലാെത ആരും പു്രതെന അറിയുന്നില്ല; പു്രതനും പു്രതൻ
െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനും അല്ലാെത ആരും
പിതാവിെന അറിയുന്നതുമില്ല. 28 അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം
ചുമക്കുന്നവരും ആയുേള്ളാേര, എല്ലാവരും എെന്റ അടുക്കൽ വരുവിൻ;
ഞാൻനിങ്ങൾക്ക് വി്രശമം നൽകാം. 29ഞാൻ െസൗമ്യതയും ഹൃദയത്തിൽ
താഴ്മയും ഉള്ളവൻ ആകയാൽ എെന്റ നുകം ഏറ്റ െകാണ്ട് എേന്നാട്
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പഠിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങള െട ആത്മാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ വി്രശമം
കെണ്ടത്തും. 30എെന്റനുകംമൃദുവുംഎെന്റചുമട് ലഘുവുംആകുന്നുവേല്ലാ.

12
മനുഷ്യപു്രതൻശബ്ബത്തിന് കർത്താവാകുന്നു

1 ആ കാലത്ത് േയശു ശബ്ബത്തിൽ വിളഭൂമിയിൽകൂടി കടന്നുേപായി;
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ വിശന്നിട്ട് ധാന്യത്തിെന്റ കതിർ പറിച്ച തിന്നുതുടങ്ങി
2 പരീശന്മാർ അത് കണ്ടിട്ട:് േനാക്കു, ശബ്ബത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായത്
നിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ െചയ്യന്നു എന്നു േയശുവിേനാടു പറഞ്ഞു. 3 എന്നാൽ
േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത്: ദാവീദ് തനിക്കും കൂെടയുള്ളവർക്കും
4 വിശന്നേപ്പാൾ െചയ്തത് എന്ത് എന്നു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന,് പുേരാഹിതന്മാർക്കു മാ്രതമല്ലാെത
തനിക്കും കൂെടയുള്ളവർക്കും തിന്മാൻ വിഹിതമല്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം
തിന്നു 5 അല്ല, ശബ്ബത്തിൽ പുേരാഹിതന്മാർ ൈദവാലയത്തിൽ െവച്ച്
ശബ്ബത്തിെന ലംഘിക്കുന്നു എങ്കിലും കുറ്റമില്ലാെത ഇരിക്കുന്നു എന്നു
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 6എന്നാൽ ൈദവാലയേത്തക്കാൾ
വലിയവൻഇവിെട ഉണ്ട്എന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 7യാഗത്തിലല്ല
കരുണയിൽഅേ്രത,ഞാൻ ്രപസാദിക്കുന്നുഎന്നുള്ളത്എന്ത്എന്നുനിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവെര കുറ്റം വിധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
8മനുഷ്യപു്രതേനാശബ്ബത്തിന് കർത്താവാകുന്നു.

ശബ്ബത്തിൽെസൗഖ്യം
9അവൻഅവിടം വിട്ട അവരുെട പള്ളിയിൽ െചന്നേപ്പാൾ, ൈക വരണ്ട
ഒരു മനുഷ്യെന കണ്ട.് 10 അവർ അവനിൽ കുറ്റം ചുമേത്തണ്ടതിന്
ശബ്ബത്തിൽ െസൗഖ്യമാക്കുന്നത് വിഹിതേമാ എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ച .
11അവൻഅവേരാട:് നിങ്ങളിൽഒരുവന്ഒേരെയാരുആടുണ്ട്എന്നിരിക്കെട്ട;
അത് ശബ്ബത്തിൽ ആഴമുള്ളകുഴിയിൽ വീണാൽ അവൻ അതിെന
പിടിച്ച് കയറ്റ കയില്ലേയാ? 12 എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ആടിേനക്കാൾ
എ്രത വിേശഷതയുള്ളവൻ. ആകയാൽ ശബ്ബത്തിൽ നന്മ െചയ്യന്നതു
നിയമാനുസൃതം തേന്നഎന്നു പറഞ്ഞു. 13പിെന്ന േയശുആ മനുഷ്യേനാടു:
ൈക നീട്ട ക എന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ നീട്ടി, അത് മേറ്റ ൈകേപാെല
െസൗഖ്യമായി. 14 പരീശന്മാേരാ പുറെപ്പട്ട അവെന എങ്ങെന െകാല്ല വാൻ
കഴിയും എന്ന് അേന്വഷിച്ച് അവന് വിേരാധമായി ഉപായം ചമച്ച . 15 േയശു
അത് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടം വിട്ട േപായി, വളെര േപർ അവെന്റ പിന്നാെല
െചന്ന;് അവൻഅവെര ഒെക്കയും െസൗഖ്യമാക്കി, 16തെന്ന മറ്റള്ളവരുെട
മുൻപിൽ ്രപസിദ്ധമാക്കരുത്എന്നുഅവേരാട്ആജ്ഞാപിച്ച .
17 “ഇതാ,ഞാൻതിരെഞ്ഞടുത്തഎെന്റദാസൻ,എെന്റഉള്ളം ്രപസാദിക്കുന്ന

എെന്റ ്രപിയൻ; ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന അവെന്റേമൽ
െവയ്ക്കും;അവൻജാതികൾക്ക് ന്യായവിധിഅറിയിക്കും. 18അവൻ
മത്സരിക്കുകയില്ല, നിലവിളിക്കുകയില്ല; ആരും െതരുവീഥികളിൽ
അവെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുകയുമില്ല. 19ചതഞ്ഞഞാങ്ങണഅവൻ
ഒടിച്ച കളയുകയില്ല; പുകയുന്ന തിരി െകടുത്തുകളകയില്ല; അവൻ
ന്യായവിധി ജയേത്താളം നടത്തും. 20അവെന്റ നാമത്തിൽ ജാതികൾ
്രപത്യാശെവയ്ക്കും”
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21 എന്നിങ്ങെന െയശയ്യാ്രപവാചകന്മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തത്
നിവൃത്തിയായി.

ൈദവാത്മാവിനാൽ ഭൂതങ്ങെളപുറത്താക്കുന്നു
22 അതിനുേശഷം കുരുടനും ഊമനുമാെയാരു ഭൂത്രഗസ്തെന ചിലർ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; ഊമൻ സംസാരിക്കുകയും
കാണുകയും െചയ് വാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ അവെന െസൗഖ്യമാക്കി.
23 പുരുഷാരം ഒെക്കയും വിസ്മയിച്ച : ഇവൻ ദാവീദുപു്രതൻ തെന്നേയാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 24അത് േകട്ടിട്ട് പരീശന്മാർ: ഇവൻ ഭൂതങ്ങള െട ്രപഭുവായ
െബെയെത്സബൂലിെനെക്കാണ്ടല്ലാെത ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 25 േയശു അവരുെട നിരൂപണം അറിഞ്ഞ് അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
തന്നിൽ തെന്ന ഭിന്നിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യവും ശൂന്യമാകും; 26 ഒരു പട്ടണേമാ
ഗൃഹേമാ തന്നിൽതേന്ന ഭിന്നിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിലനില്ക്കയില്ല. സാത്താൻ
സാത്താെന പുറത്താക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ തന്നിൽതേന്ന ഭിന്നിച്ച
േപായേല്ലാ; പിെന്ന അവെന്റ രാജ്യം എങ്ങെന നിലനില്ക്കും? 27 ഞാൻ
െബെയെത്സബൂലിെനെക്കാണ്ടു ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ,
നിങ്ങള െടഅനുഗാമികൾആെരെക്കാണ്ട് പുറത്താക്കുന്നു? അതുെകാണ്ട്
അവർ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായാധിപന്മാർ ആകും. 28 ൈദവാത്മാവിനാൽ
ഞാൻ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിേലാ ൈദവരാജ്യം നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു. 29 ബലവാെന്റ വീട്ടിൽ കടന്നു
അവെന്റ വസ്തുവകകൾ കവർെന്നടുക്കുവാൻ, ആദ്യം ബലവാെന പിടിച്ച്
െകട്ടീട്ടല്ലാെത എങ്ങെന കഴിയും? പിടിച്ച െകട്ടിയാൽ പിെന്ന അവെന്റ വീട്
കവർച്ച െചയ്യാം. 30എനിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തവൻ എനിക്ക് ്രപതികൂലം
ആകുന്നു;എേന്നാെടാപ്പം േചർക്കാത്തവൻചിതറിേപ്പാകുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന് േനെരയുള്ളദൂഷണേമാക്ഷമിക്കയില്ല
31 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത:് സകലപാപവും
ദൂഷണവും മനുഷ്യേരാടു ക്ഷമിയ്ക്കും; ആത്മാവിന് എതിെരയുള്ള
ദൂഷണേമാ ക്ഷമിക്കയില്ല. 32ആെരങ്കിലും മനുഷ്യപു്രതന് എതിെര ഒരു
വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് അവേനാട് ക്ഷമിയ്ക്കും; പരിശുദ്ധാത്മാവിന്
എതിെര പറഞ്ഞാേലാ ഈ േലാകത്തിലും വരുവാനുള്ളതിലും
അവേനാട് ക്ഷമിക്കയില്ല. 33 ഒന്നുകിൽ വൃക്ഷം നല്ലത,് ഫലവും
നല്ലത് എന്നു വയ്ക്കുവിൻ; അെല്ലങ്കിൽ വൃക്ഷം ഗുണമല്ല, ഫലവും
ഗുണകരമല്ല എന്നു വയ്ക്കുവിൻ; ഫലം െകാണ്ടേല്ലാ വൃക്ഷെത്ത
അറിയുന്നത.് 34 സർപ്പസന്തതികേള, നിങ്ങൾ ദുഷ്ടരായിരിെക്ക നല്ലത്
സംസാരിപ്പാൻ എങ്ങെന കഴിയും? ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതിൽ
നിന്നേല്ലാ വായ് സംസാരിക്കുന്നത.് 35 നല്ലമനുഷ്യൻ തെന്റ
ഹൃദയത്തിെല നല്ല നിേക്ഷപത്തിൽനിന്ന് നല്ലത് പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടമനുഷ്യൻ തെന്റ ഹൃദയത്തിെല ദുഷ്ടതയിൽനിന്ന് ദുഷ്ടതയായത്
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു. 36എന്നാൽ മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഏത് നിസ്സാരവാക്കിനും
ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ കണക്ക് േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 37നിെന്റ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കെപ്പടുകയും
നിെന്റവാക്കുകളാൽകുറ്റം വിധിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.

അടയാളംഅേന്വഷിക്കുന്നവർ
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38അേപ്പാൾ ശാസ്്രതിമാരിലും പരീശന്മാരിലും ചിലർ അവേനാട:് ഗുേരാ,
നീ ഒരു അടയാളം െചയ്തുകാണ്മാൻഞങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
അവൻഅവേരാട് ഉത്തരംപറഞ്ഞത:് 39േദാഷവുംവ്യഭിചാരവുമുള്ളതലമുറ
അടയാളം തിരയുന്നു; േയാനാ്രപവാചകെന്റ അടയാളമല്ലാെത അതിന്
അടയാളം ലഭിക്കുകയില്ല. 40 േയാനാ വലിയ മത്സ്യത്തിെന്റ വയറ്റിൽ മൂന്നു
രാവും മൂന്നു പകലും ഇരുന്നതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതൻ മൂന്നു രാവും മൂന്നു
പകലും ഭൂമിയുെട ഉള്ളിൽ ഇരിക്കും. 41 നിനേവക്കാർ ന്യായവിധിയിൽ
ഈ തലമുറേയാട് ഒന്നിച്ച് എഴുേന്നറ്റ് അതിെന കുറ്റം വിധിക്കും; അവർ
േയാനയുെട ്രപസംഗം േകട്ട് മാനസാന്തരെപ്പട്ട വേല്ലാ; ഇതാ, ഇവിെട
േയാനയിലും വലിയവൻ. 42 െതെക്ക രാജ്ഞി ന്യായവിധിയിൽ ഈ
തലമുറേയാട് ഒന്നിച്ച് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ് അതിെന കുറ്റം വിധിക്കും;അവൾ
ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനം േകൾക്കുവാൻ ഭൂമിയുെട അറുതികളിൽനിന്നു
വന്നുവേല്ലാ;ഇവിെട ഇതാ,ശേലാേമാനിലും വലിയവൻ.

മടങ്ങിവരുന്നഅശുദ്ധാത്മാവ്
43 അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യെന വിട്ട പുറെപ്പട്ടേശഷം വരണ്ട
സ്ഥലങ്ങളിൽക്കൂടി വി്രശമം അേന്വഷിച്ച െകാണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു;
കെണ്ടത്തുന്നില്ലതാനും. 44 അേപ്പാൾ ഞാൻ പുറെപ്പട്ട േപാന്ന എെന്റ
വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിെച്ചല്ല ം എന്ന് അവൻ പറയുന്നു; മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ,
അത് ഒഴിഞ്ഞതും അടിച്ച വാരി അലങ്കരിച്ചതുമായി കണ്ട്. 45 പിെന്ന
അത് പുറെപ്പട്ട , തന്നിലും ദുഷ്ടതേയറിയ േവെറ ഏഴ് ആത്മാക്കെള
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുന്നു;അവരുംഅവിെട കയറി പാർക്കുന്നു;ആമനുഷ്യെന്റ
ഒടുവിലെത്ത സ്ഥിതി ആദ്യേത്തതിലും ദുരിതപൂർണ്ണം ആകും; ഈ
ദുഷ്ടതലമുറയ്ക്കുംഅങ്ങെന ഭവിക്കും.
എെന്റഅമ്മയുംഎെന്റസേഹാദരന്മാരും

46 േയശു പുരുഷാരേത്താട് സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ
അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും അവേനാട് സംസാരിപ്പാൻ ആ്രഗഹിച്ച
പുറത്തുനിന്നു. 47 ഒരുവൻ അവേനാട:് നിെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും
നിേന്നാട് സംസാരിപ്പാൻ ആ്രഗഹിച്ച പുറത്തു നില്ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
48അത് പറഞ്ഞവേനാട് ഉത്തരമായി അവൻ: എെന്റ അമ്മ ആർ എെന്റ
സേഹാദരന്മാർ ആർ എന്നു േചാദിച്ച . 49എന്നിട്ട് അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട
േനെര ൈക നീട്ടി: ഇതാ, എെന്റ അമ്മയും എെന്റ സേഹാദരന്മാരും.
50സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായഎെന്റ പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യന്നവൻഏവനും എെന്റ
സേഹാദരനുംസേഹാദരിയുംഅമ്മയുംആകുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

13
വിത്തുവിതക്കുന്നവെന്റഉപമ

1ആ ദിവസം േയശു വീട്ടിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട കടലരിെക ഇരുന്നു. 2വളെര
പുരുഷാരം അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടിയതുെകാണ്ട് അവൻ പടകിൽ
കയറി ഇരുന്നു; പുരുഷാരം എല്ലാം കരയിൽ നിന്നു. 3അവൻ അവേരാട്
പലതും ഉപമകളിലൂെട ്രപസ്താവിച്ചെതെന്തന്നാൽ: ഇതാ വിതയ്ക്കുന്ന
ഒരുവൻ വിതയ്ക്കുവാൻ പുറെപ്പട്ട . 4വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ ചിലത് വഴിയരിെക
വീണു; പറവകൾ വന്നുഅത് തിന്നുകളഞ്ഞു. 5ചിലത് പാറസ്ഥലത്ത് ഏെറ
മണ്ണില്ലാത്ത ഇടത്ത് വീണു; മണ്ണിന് താഴ്ചയില്ലായ്കയാൽ ക്ഷണത്തിൽ
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മുളച്ച വന്നു. 6എന്നാൽസൂര്യൻ ഉദിച്ചേപ്പാൾ ചൂടുതട്ടി, േവര് ഇല്ലായ്കയാൽ
അത് ഉണങ്ങിേപ്പായി. 7 മറ്റ ചിലത് മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ വീണു;
മുൾെച്ചടി മുളച്ച വളർന്ന് അതിെന െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു. 8 മറ്റ ചിലത്
നല്ല നിലത്തുവീണു, നൂറും അറുപതും മുപ്പതും േമനിയായി വിളവ് നൽകി.
9 േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

ഉപമകൾഎന്തിന?്
10 പിെന്ന ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന:് പുരുഷാരേത്താട്
ഉപമകളായി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുെകാണ്ട് എന്നു േചാദിച്ച . 11അവൻ
അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിെന്റ മർമ്മങ്ങെള
അറിയുവാനുള്ള പദവി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇവർേക്കാ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
12ആകയാൽ ഉള്ളവന് അധികം െകാടുക്കും; അവന് സമൃദ്ധിയുണ്ടാകും;
ഇല്ലാത്തവേനാേടാഅവനുള്ളതും കൂെടഎടുത്തുകളയും. 13അതുെകാണ്ട്
അവർ കാണുന്നു എങ്കിലും ഉള്ളതുേപാെല കാണാെതയും േകൾക്കുന്നു
എങ്കിലും ഉള്ളതുേപാെല േകൾക്കാെതയും ഉള്ളതുേപാെല ്രഗഹിക്കാെതയും
ഇരിക്കയാൽഞാൻഉപമകളായിഅവേരാട് സംസാരിക്കുന്നു.
14 “നിങ്ങൾ േകട്ട െകാേണ്ടയിരിക്കും, എന്നാൽ ഒരുവിധത്തിലും

്രഗഹിക്കയില്ലതാനും;
കണ്ടുെകാേണ്ടയിരിക്കും,എന്നാൽഒരുവിധത്തിലുംമനസ്സിലാക്കുകയില്ലതാനും;
ഈജനത്തിെന്റഹൃദയം മങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
അവരുെട െചവി േകൾവിനിമിത്തം ഭാരമായിരിക്കുന്നു;
അവരുെടകണ്ണ്അവർഅടച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ കണ്ണ് കാണാെതയും െചവി േകൾക്കാെതയും ഹൃദയംെകാണ്ട്

്രഗഹിക്കാെതയും
ഞാൻ അവെര രൂപാന്തരെപ്പടുത്താെതയും സൗഖ്യമാക്കാെതയും

ഇരിേക്കണ്ടതിനുതെന്ന”
15 എന്നിങ്ങെന െയശയ്യാവു പറഞ്ഞ ്രപവചനത്തിന് അവരിൽ
നിവൃത്തിവരുന്നു. 16 എന്നാൽ നിങ്ങള െട കണ്ണ് കാണുന്നതുെകാണ്ടും
നിങ്ങള െട െചവി േകൾക്കുന്നതുെകാണ്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവ. 17 ഏറിയ
്രപവാചകന്മാരും നീതിമാന്മാരും നിങ്ങൾകാണുന്നത് കാണ്മാൻആ്രഗഹിച്ചിട്ട്
കണ്ടില്ല;നിങ്ങൾേകൾക്കുന്നത് േകൾക്കുവാൻആ്രഗഹിച്ചിട്ട ം േകട്ടില്ലഎന്നു
ഞാൻസത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

ഉപമയുെട െപാരുൾ
18 എന്നാൽ വിതയ്ക്കുന്നവെന്റ ഉപമ േകട്ട െകാൾവിൻ. 19 ഒരുവൻ
രാജ്യത്തിെന്റ വചനം േകട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാെത ഇരുന്നാൽ ദുഷ്ടൻ വന്നു
അവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ടത് റാഞ്ചിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നു;
ഇതെ്രതവഴിയരിെകവിതയ്ക്കെപ്പട്ടത.് 20പാറസ്ഥലത്ത്വിതയ്ക്കെപ്പട്ടേതാ,
ഒരുവൻ വചനം േകട്ടിട്ട് ഉടെന സേന്താഷേത്താെട ൈകെക്കാള്ളന്നു
എങ്കിലും തന്നിൽ തെന്ന േവരില്ലാതിരിക്കയാൽ അവെന്റ നിലനില്പ്
ക്ഷണികമേ്രത. 21 വചനംനിമിത്തം െഞരുക്കേമാ ഉപ്രദവേമാ േനരിട്ടാൽ
അവൻ ക്ഷണത്തിൽ ഇടറിേപ്പാകുന്നു. 22 മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ
വിതയ്ക്കെപ്പട്ടേതാ, ഒരുവൻ വചനം േകൾക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ
േലാകത്തിെന്റ ചിന്തയും ധനത്തിെന്റ വഞ്ചനയും വചനെത്ത െഞരുക്കീട്ട്
ഫലമില്ലാത്തവനായി തീരുന്നതാകുന്നു. 23നല്ല നിലത്തു വിതയ്ക്കെപ്പട്ടേതാ
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ഒരുവൻ വചനം േകട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആകുന്നു;അവൻ വാസ്തവമായി
ഫലം നൽകുന്നവനും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനും ആകുന്നു; ചിലർ നൂറുേമനിയും
അതിലധികവും, മറ്റ ചിലർഅറുപതും മുപ്പതും േമനിയും വിളയിപ്പിക്കുന്നു.
േഗാതമ്പും കളയും

24അവൻമെറ്റാരു ഉപമഅവർക്ക് പറഞ്ഞു െകാടുത്തു:സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഒരു
മനുഷ്യൻ തെന്റ കൃഷിസ്ഥലത്ത് നല്ലവിത്ത് വിതച്ചതിേനാട് സദൃശമാകുന്നു.
25 മനുഷ്യർ ഉറങ്ങുേമ്പാൾ അവെന്റ ശ്രതു വന്നു, േഗാതമ്പിെന്റ ഇടയിൽ
കള വിതച്ച് െപായ്ക്കളഞ്ഞു. 26ഞാറ് വളർന്ന് കതിരായേപ്പാൾ കളയും
ദൃശ്യമായ് വന്നു. 27അേപ്പാൾ ഭൂവുടയവെന്റ ദാസന്മാർഅവെന്റഅടുക്കൽ
െചന്ന:് യജമാനേന, അങ്ങ് വയലിൽ നല്ലവിത്തല്ലേയാ വിതച്ചത്? പിെന്ന
കള എവിെടനിന്ന് വന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 28ഇതു ശ്രതു െചയ്തതാകുന്നു
എന്നുഅവൻഅവേരാട് പറഞ്ഞു.ഞങ്ങൾേപായിഅത്പറിച്ച കളയുവാൻ
സമ്മതമുേണ്ടാ എന്നു ദാസന്മാർ അവേനാട് േചാദിച്ച . 29അതിന് ഭൂവുടമ
അരുത,് ഒരുപേക്ഷ കള പറിക്കുേമ്പാൾ േഗാതമ്പും കൂെട പിഴുതുേപാകും.
30 രണ്ടുംകൂെട െകായ്ത്തുവെര വളരെട്ട; െകായ്ത്ത് കാലത്ത് ഞാൻ
െകായ്യന്നവേരാട് മുെമ്പ കള പറിച്ച കൂട്ടി ചുട്ട കളേയണ്ടതിന് െകട്ട കളായി
െകട്ട വാനും േഗാതമ്പു എെന്റ കളപ്പ രയിൽ കൂട്ടിവയ്ക്കുവാനും കല്പിക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു.
കടുകുമണിയുെട ഉപമ

31മെറ്റാരു ഉപമഅവൻഅവർക്ക് പറഞ്ഞു െകാടുത്തു:സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഒരു
മനുഷ്യൻ എടുത്തു തെന്റ വയലിൽ വിതച്ച കടുകുമണിേയാട് സദൃശം;
32 ഈ വിത്ത് അത് എല്ലാവിത്തിലും െചറിയെതങ്കിലും വളർന്നേപ്പാൾ
സസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതായി, ആകാശത്തിെല പറവകൾ വന്നു
അതിെന്റ െകാമ്പുകളിൽകൂട് കൂട്ട വാൻതക്കവണ്ണംവൃക്ഷമായി തീരുന്നു.

പുളിച്ച മാവിേനാടുസദൃശം
33അവൻ മെറ്റാരു ഉപമ അവേരാട് പറഞ്ഞത്; “സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഒരു സ്്രതീ
മൂന്നുപറ *മാവ് എടുത്ത് എല്ലാം പുളിച്ച വരുേവാളം േചർത്തുവയ്ക്കുന്ന
അല്പം പുളിച്ച മാവിേനാടു സദൃശം” 34 ഇതു ഒെക്കയും േയശു
പുരുഷാരേത്താട് ഉപമകളായി പറഞ്ഞു; ഉപമ കൂടാെത അവേരാട് ഒന്നും
പറഞ്ഞില്ല
35 “ഞാൻ ഉപമ ്രപസ്താവിപ്പാൻ വായ് തുറക്കും; േലാകസ്ഥാപനം

മുതൽ ഗൂഢമായത് ഉച്ചരിക്കും” എന്നു ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞത്
നിവൃത്തിയാകുവാൻസംഗതിവന്നു.
വയലിെലകളയുെട ഉപമയുെട വിവരണം

36 അനന്തരം േയശു പുരുഷാരെത്ത പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു,
ശിഷ്യന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന:് വയലിെല കളയുെട ഉപമ
വിവരിച്ച തരണം എന്നു അേപക്ഷിച്ച . അതിന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
37നല്ലവിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവൻ മനുഷ്യപു്രതൻ; 38വയൽ േലാകം; നല്ലവിത്ത്
രാജ്യത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ; 39 കള ദുഷ്ടെന്റ പു്രതന്മാർ; അത് വിതച്ച
ശ്രതു പിശാച;് െകായ്ത്ത് േലാകാവസാനം; െകായ്യന്നവർ ദൂതന്മാർ.
40അതുെകാണ്ട് കള കൂട്ടി തീയിൽ ഇട്ട് ചുടുംേപാെല േലാകാവസാനത്തിൽ

* 13. 33 ഏകേദശം 27കിേലാ്രഗാം തൂക്കം
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സംഭവിക്കും. 41 മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ ദൂതന്മാെര അയയ്ക്കും; അവർ
അവെന്റ രാജ്യത്തിൽനിന്നു പാപെത്ത ഉളവാക്കുന്ന സകലേത്തയും
അധർമ്മം ്രപവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും കൂട്ടിേച്ചർത്തു 42 തീച്ച ളയിൽ
ഇട്ട കളയും; അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും. 43 അന്ന്
നീതിമാന്മാർ തങ്ങള െട പിതാവിെന്റ രാജ്യത്തിൽ സൂര്യെനേപ്പാെല
്രപകാശിക്കും. േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

വയലിൽഒളിച്ച വച്ചനിധി
44 സ്വർഗ്ഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ച വച്ച നിധിേയാട് സദൃശം. അത്
ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ട് മറച്ചിട്ട,് തെന്റ സേന്താഷത്താൽ െചന്ന്
തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും വിറ്റ്ആവയൽവാങ്ങി.

മുത്ത്അേന്വഷിക്കുന്നവ്യാപാരി
45പിെന്നയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നല്ല മുത്ത്അേന്വഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിേയാട്
സദൃശം. 46 അവൻ വിലേയറിയ ഒരു മുത്ത് കെണ്ടത്തിയാെറ െചന്ന്
തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും വിറ്റ്അത് വാങ്ങി.

എല്ലാവകമീൻപിടിക്കുന്നവല
47 പിെന്നയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം കടലിൽ ഇടുന്നതും എല്ലാവക ജീവികേളയും
പിടിക്കുന്നതുമാെയാരു വലേയാടു സദൃശം. 48 അത് നിറഞ്ഞേപ്പാൾ
മീൻ പിടുത്തക്കാർ അത് വലിച്ച കരയ്ക്ക് കയറ്റി, ഇരുന്നുെകാണ്ട് നല്ലത്
പാ്രതങ്ങളിൽകൂട്ടിവച്ച ,ചീത്തയായവഎറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.

േലാകാവസാനത്തിൽസംഭവിക്കുന്നത്
49ഇങ്ങെനതേന്ന േലാകാവസാനത്തിൽസംഭവിക്കും; ദൂതന്മാർ പുറെപ്പട്ട
നീതിമാന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്ന് ദുഷ്ടന്മാെര േവർതിരിക്കും. 50 അവർ
അവെര തീച്ച ളയിൽ ഇട്ട കളയും; അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും
ഉണ്ടാകും.

51ഇെതല്ലാം ്രഗഹിച്ച േവാ? എന്നതിന് ശിഷ്യന്മാർ അെത എന്നു പറഞ്ഞു.
52 പിെന്ന േയശു അവേരാട:് അതുെകാണ്ട് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന് ശിഷ്യനായ്
തീർന്നഏത്ശാസ്്രതിയുംതെന്റനിേക്ഷപത്തിൽനിന്നുപുതിയതുംപഴയതും
പുറെത്തടുക്കുന്നഒരു വീട്ട ടയവേനാട് സദൃശനാകുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

പിതൃനഗരത്തിൽതിരസ്കരണം
53 േയശുഈഉപമകെള പറഞ്ഞുതീർന്നേശഷംഅവിെടനിന്നും പുറെപ്പട്ട .

54അതിനുേശഷം തെന്റ സ്വന്ത ്രപേദശങ്ങളിൽ ്രപേവശിച്ച അവിെടയുള്ള
ജനങ്ങെളഅവരുെട പള്ളിയിൽഉപേദശിച്ച .അേപ്പാൾഅവർ േയശുവിെന്റ
ഉപേദശത്തിൽ വിസ്മയിച്ച : ഇവന് ഈ ജ്ഞാനവും വീര്യ്രപവൃത്തികള ം
എവിെട നിന്നുലഭിച്ച ? 55 ഇവൻ തച്ചെന്റ മകൻ അല്ലേയാ? ഇവെന്റ
അമ്മ മറിയ അല്ലേയാ? ഇവെന്റ സേഹാദരന്മാർ യാേക്കാബ്, േയാെസ,
ശിേമാൻ, യൂദാ എന്നവർ അല്ലേയാ? 56 ഇവെന്റ സേഹാദരികള ം എല്ലാം
നേമ്മാടുകൂെടയില്ലേയാ? ഇവന് ഇതു ഒെക്കയുംഎവിെട നിന്നുലഭിച്ച എന്നു
പറഞ്ഞുഅവങ്കൽഇടറിേപ്പായി. 57േയശുഅവേരാട:് ഒരു ്രപവാചകൻതെന്റ
പിതൃനഗരത്തിലും സ്വന്തഭവനത്തിലും അല്ലാെത ബഹുമാനമില്ലാത്തവൻ
അല്ലഎന്നു പറഞ്ഞു. 58അവരുെടഅവിശ്വാസം നിമിത്തംഅവൻഅവിെട
വളെരവീര്യ്രപവൃത്തികെള െചയ്തില്ല.
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14
േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റശിരേച്ഛദം

1 ആ കാലത്ത് ഇട്രപഭുവായ* െഹേരാദാവ് േയശുവിെന്റ ്രശുതി
േകട്ടിട്ട:് 2 ഇവൻ േയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ; അവൻ മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽനിന്നും ഉയിർത്തു;അതുെകാണ്ടാകുന്നുഈശക്തികൾഅവനിൽ
വ്യാപരിക്കുന്നത് എന്നു തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞു. 3 െഹേരാദാവ് തെന്റ
സേഹാദരനായ ഫിലിെപ്പാസിെന്റ ഭാര്യ െഹേരാദ്യ നിമിത്തം,അവൾ നിനക്ക്
ഭാര്യയായിരിക്കുന്നതു നിയമാനുസൃതമല്ല എന്നു 4 േയാഹന്നാൻ അവേനാട്
പറഞ്ഞതുെകാണ്ട,് അവെന പിടിച്ച് െകട്ടി തടവിൽ ആക്കിയിരുന്നു.
5അവെന െകാല്ലണെമന്നുണ്ടായിരുന്നിട്ട ം പുരുഷാരം അവെന ്രപവാചകൻ
എന്നു എണ്ണ കയാൽ അവെര ഭയെപ്പട്ട . 6 എന്നാൽ െഹേരാദാവിെന്റ
ജന്മദിവസംആയേപ്പാൾ െഹേരാദ്യയുെട മകൾ സഭാമേദ്ധ്യ നൃത്തംെചയ്തു
െഹേരാദാവിെന ്രപസാദിപ്പിച്ച . 7 അതുമുഖാന്തരം എന്ത് േചാദിച്ചാലും
െകാടുക്കും എന്നു അവൻ സത്യംെചയ്തു അവൾക്ക് വാക്ക് െകാടുത്തു.
8അവൾ അമ്മയുെട നിർേദ്ദശ്രപകാരം: േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ തല
ഒരു താലത്തിൽഇവിെട തേരണംഎന്നു പറഞ്ഞു. 9ഇതു നിമിത്തം രാജാവ്
സ്തബ്ധനായിേപാെയങ്കിലും െചയ്ത സത്യെത്തയും വിരുന്നുകാെരയും
വിചാരിച്ച അത് െകാടുക്കുവാൻ കല്പിച്ച ; 10 അവൻ ആളയച്ച് തടവിൽ
േയാഹന്നാെന ശിരേച്ഛദം െചയ്യിച്ച . 11 അവെന്റ തല ഒരു താലത്തിൽ
െകാണ്ടുവന്നു മകൾക്ക് െകാടുത്തു; അവൾ അമ്മയ്ക്ക് െകാണ്ടുേപായി
െകാടുത്തു. 12അവെന്റശിഷ്യന്മാർ െചന്ന് ഉടൽഎടുത്തുഅടക്കം െചയ്തു;
പിെന്നെചന്ന് േയശുവിെനഅറിയിച്ച .

അഞ്ചപ്പംെകാണ്ട്അയ്യായിരംേപെര േപാഷിപ്പിക്കുന്നു
13 അത് േകട്ടിട്ട് േയശു അവിെടനിന്നും പിൻവാങ്ങി പടകിൽ കയറി
നിർജ്ജനമാെയാരു സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് േവറിട്ട േപായി; പുരുഷാരം
അത് േകട്ട് പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നു കാൽനടയായി അവെന്റ പിന്നാെല
െചന്ന.് 14 അവൻ അവരുെട മുൻപാെക വന്നു വലിയ പുരുഷാരെത്ത
കണ്ട് അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരുെട േരാഗികെള െസൗഖ്യമാക്കി.
15 ൈവകുേന്നരമായേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്
പറഞ്ഞു: ഈ സ്ഥലം വിജനമേല്ലാ, പകലും കഴിഞ്ഞേല്ലാ; പുരുഷാരം
്രഗാമങ്ങളിൽ േപായി ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വാേങ്ങണ്ടതിന് അവെര
പിരിച്ച വിേടണം എന്നു പറഞ്ഞു. 16 എന്നാൽ േയശു അവേരാട്: അവർ
േപാകുവാൻആവശ്യമില്ല;നിങ്ങൾഅവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻെകാടുക്കുവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അവർ അവേനാട:് അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ടുമീനും
അല്ലാെത ഞങ്ങൾക്കു ഇവിെട ഒന്നും ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അത്
എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 19 പിെന്ന
പുരുഷാരം പുല്ലിേന്മൽ ഇരിക്കുവാൻ കല്പിച്ച ; ആ അഞ്ച് അപ്പവും
രണ്ടുമീനും എടുത്തു, സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക് േനാക്കി വാഴ്ത്തി, അപ്പം നുറുക്കി,
ശിഷ്യന്മാർക്കും, ശിഷ്യന്മാർ പുരുഷാരത്തിനും െകാടുത്തു. 20 എല്ലാവരും
തിന്നു തൃപ്തരായി; േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ പ്രന്തണ്ട് െകാട്ട നിറെച്ചടുത്തു.

* 14. 1 ഇട്രപഭു േറാമാ സാ്രമാജ്യത്തിലുൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിെന്റേയാ ്രപവിശ്യയുെടേയാ
നാലിൽ ഒരു ഭാഗത്തിെന്റഅധികാരി.
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21 തിന്നവേരാ സ്്രതീകെളയും ൈപതങ്ങെളയും കൂടാെത ഏകേദശം
അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർആയിരുന്നു.
േയശുകടലിേന്മൽനടക്കുന്നു

22 ഉടെന േയശു താൻ പുരുഷാരെത്ത പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനിടയിൽ
ശിഷ്യന്മാർ പടകിൽ കയറി, തനിക്കുമുമ്പായി അക്കരയ്ക്ക് േപാകുവാൻ
അവെര നിര് ബ്ബന്ധിച്ച . 23 അവൻ പുരുഷാരെത്ത പറഞ്ഞയച്ചിട്ട്
്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ തനിെയ മലയിൽ കയറിേപ്പായി; ൈവകുേന്നരം
ആയേപ്പാൾ ഏകനായി അവിെട ഇരുന്നു. 24 പടേകാ കരവിട്ട്
കടലിന് നടുവിലും, കാറ്റ് ്രപതികൂലമാകയാൽ തിരകൾ നിമിത്തം
നിയ്രന്തണാതീതവുമായി. 25 രാ്രതിയിെല നാലാം യാമത്തിൽ അവൻ
കടലിേന്മൽ നടന്നു അവരുെട അടുക്കൽ വന്നു. 26അവൻ കടലിേന്മൽ
നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഭയെപ്പട്ട അത് ഒരു ഭൂതം എന്നു പറഞ്ഞു
േപടിച്ച നിലവിളിച്ച . 27 ഉടെന േയശു അവേരാട്:ൈധര്യെപ്പടുവിൻ; ഞാൻ
ആകുന്നു; േപടിേക്കണ്ടാഎന്നുപറഞ്ഞു.
പെ്രതാസ് െവള്ളത്തിന്മീെതനടക്കുന്നു

28 അതിന് പെ്രതാസ:് കർത്താേവ, നീ ആകുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ
െവള്ളത്തിന്മീെത നിെന്റ അടുക്കൽ വേരണ്ടതിന് കല്പിക്കണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 29വരികഎന്നുഅവൻപറഞ്ഞു. പെ്രതാസ്പടകിൽനിന്നുഇറങ്ങി,
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െചല്ല വാൻ െവള്ളത്തിേന്മൽ നടന്നു. 30എന്നാൽ
അവൻ കാറ്റ് കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട മുങ്ങിത്തുടങ്ങുകയാൽ: കർത്താേവ, എെന്ന
രക്ഷിേക്കണേമ എന്നു നിലവിളിച്ച . 31 േയശു ഉടെന ൈക നീട്ടി അവെന
പിടിച്ച:് അല്പവിശ്വാസിേയ, നീ എന്തിന് സംശയിച്ച എന്നു പറഞ്ഞു.
32 േയശുവും പെ്രതാസും പടകിൽ കയറിയേപ്പാൾ കാറ്റ് അടിക്കുന്നത് നിന്നു.
33പടകിലുള്ളശിഷ്യന്മാർ: നീൈദവപു്രതൻസത്യം എന്നു പറഞ്ഞുഅവെന
നമസ്കരിച്ച .
െഗേന്നസരത്ത് േദശത്തുസൗഖ്യം

34 അവർ അക്കെരെയത്തി, െഗേന്നസരത്ത് േദശത്തു െചന്ന്.
35 അവിടുെത്ത ജനങ്ങൾ അവൻ ആെരന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ചുറ്റ മുള്ള
നാട്ടിൽ എല്ലാം ആളയച്ച് ദീനക്കാെര ഒെക്കയും അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 36അവെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ വക്കിൽ മാ്രതം െതാടുവാൻ
അനുവാദം േചാദിച്ച , െതാട്ടവർക്ക് ഒെക്കയും െസൗഖ്യംവന്നു.

15
ൈദവകൽപ്പനേയാ മാനുഷികസ്രമ്പദായേമാ?

1 അതിനുേശഷം െയരൂശേലമിൽ നിന്നു പരീശന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും
േയശുവിെന്റഅടുക്കൽവന്നു: 2നിെന്റശിഷ്യന്മാർപൂർവ്വികരുെടസ്രമ്പദായം
ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത?് അവർ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ ൈക കഴുകുന്നില്ലേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു 3 അവൻ അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:നിങ്ങള െട
സ്രമ്പദായംെകാണ്ടു നിങ്ങൾ ൈദവകല്പന ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത്?
4 അപ്പെനയും അമ്മെയയും ബഹുമാനിയ്ക്ക എന്നും അപ്പെനേയാ
അമ്മെയേയാ ദുഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കണം എന്നും ൈദവം കല്പിച്ച വേല്ലാ.
5 എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആെരങ്കിലും അപ്പേനാേടാ, അമ്മേയാേടാ:
നിനക്ക് എന്നിൽ നിന്നും ലഭിേക്കണ്ടിയിരുന്ന സഹായം എല്ലാം
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ൈദവത്തിന് വഴിപാടായി അർപ്പിച്ച എന്നു പറഞ്ഞാൽ 6അവൻ അപ്പെന
ബഹുമാനിേക്കണ്ടതായആവശ്യമില്ലാെയന്ന് പറയുന്നു;ഇങ്ങെനനിങ്ങള െട
സ്രമ്പദായം നിമിത്തം ൈദവവചനെത്ത ദുർബ്ബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
7കപടഭക്തിക്കാേര,നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് െയശയ്യാവു:
8 “ഈജനംഅധരം െകാണ്ട് എെന്നബഹുമാനിക്കുന്നു;എങ്കിലുംഅവരുെട

ഹൃദയം എെന്നവിട്ട അകന്നിരിക്കുന്നു. 9 മാനുഷകല്പനകെള
അവരുെട ഉപേദശങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ട് അവർ എെന്ന
വ്യർത്ഥമായി ആരാധിക്കുന്നു” എന്നിങ്ങെന ്രപവചിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഒത്തിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യന്അശുദ്ധി വരുത്തുന്നത്
10പിെന്നഅവൻ പുരുഷാരെത്തഅരിെക വിളിച്ച അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
േകട്ട് ്രഗഹിച്ച െകാൾവിൻ. 11 വായ്ക്കകത്തു ്രപേവശിക്കുന്നത് മനുഷ്യെന
അശുദ്ധനാക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്നതേ്രത; മനുഷ്യെന
അശുദ്ധനാക്കുന്നത.് 12അേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർഅടുെക്ക വന്നു: പരീശന്മാർ
ഈ ്രപസ്താവന േകട്ട് ഇടറിേപ്പായി എന്നു അറിയുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ച .
13 അതിന് അവൻ: സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവ് നട്ടിട്ടില്ലാത്ത ൈത
ഒെക്കയും േവേരാെട പറിഞ്ഞുേപാകും. 14 അവെര വിടുവിൻ; അവർ
കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികൾ അേ്രത; കുരുടൻ കുരുടെന വഴിനടത്തിയാൽ
ഇരുവരും കുഴിയിൽ വീഴും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15 പെ്രതാസ്
അവേനാട:് ആ ഉപമ ഞങ്ങൾക്കു വിശദീകരിച്ച് തരണം എന്നു പറഞ്ഞു.
16അതിന് അവൻ പറഞ്ഞത:് നിങ്ങള ം ഇന്നുവെര േബാധമില്ലാത്തവേരാ?
17 വായ്ക്കകത്തു കടക്കുന്നത് എല്ലാം വയറ്റിൽ െചന്നിട്ട് മറപ്പ രയിൽ
േപാകുന്നു എന്നു ്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ? 18 വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്നേതാ
ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് വരുന്നു; അത് മനുഷ്യെന അശുദ്ധമാക്കുന്നു.
19 എങ്ങെനെയന്നാൽ ദുശ്ചിന്ത, െകാലപാതകം, വ്യഭിചാരം, പരസംഗം,
േമാഷണം, കള്ളസാക്ഷ്യം, ദൂഷണം എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു
പുറെപ്പട്ട വരുന്നു. 20 മനുഷ്യെന അശുദ്ധമാക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളേ്രത;
കഴുകാത്തൈകെകാണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നേതാ മനുഷ്യെനഅശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല.

കനാന്യസ്്രതീയുെട വലിയവിശ്വാസം
21 േയശു അവിടം വിട്ട , േസാർ സീേദാൻ എന്ന ്രപേദശങ്ങളിേലക്ക്
പിൻവാങ്ങിേപ്പായി. 22 ആ േദശത്തുനിന്ന് ഒരു കനാന്യസ്്രതീ വന്നു,
അവേനാട:് കർത്താേവ, ദാവീദ് പു്രതാ, എേന്നാട് കരുണ േതാേന്നണേമ;
എെന്റ മകൾക്കു ഭൂേതാപ്രദവം കഠിനമായിരിക്കുന്നു എന്നു ഉറെക്ക
നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 23അവൻഅവേളാട് ഒരു വാക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല;
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അടുെക്ക, വന്നു: അവൾ നമ്മുെട പിന്നാെല
ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച െകാണ്ട് വരുന്നു; അവെള പറഞ്ഞയേക്കണേമ എന്നു
അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 24അതിന് അവൻ: യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെല
കാണാെതേപായ ആടുകള െട അടുക്കേലക്കല്ലാെത എെന്ന അയച്ചിട്ടില്ല
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 25എന്നാൽ അവൾ വന്നു: കർത്താേവ, എെന്ന
സഹായിക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു അവെന നമസ്കരിച്ച . 26അവേനാ:
മക്കള െട അപ്പം എടുത്തു നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് എറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നത്
നന്നല്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 27അതിന് അവൾ: അേത, കർത്താേവ,
നായ്ക്കുട്ടികള ം ഉടയവരുെട േമശയിൽ നിന്നു വീഴുന്ന ചില നുറുക്കുകൾ
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തിന്നുന്നുണ്ടേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 28 േയശു അവേളാട:് സ്്രതീേയ, നിെന്റ
വിശ്വാസം വലിയത;് നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല നിനക്ക് ഭവിക്കെട്ട എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.ആനാഴികയിൽത്തെന്നഅവള െട മകൾക്കു െസൗഖ്യംവന്നു.
േയശുഅേനകെരസൗഖ്യമാക്കുന്നു

29 േയശു അവിെടനിന്നു യാ്രതയായി ഗലീലക്കടലരിെക െചന്ന് മലയിൽ
കയറി അവിെട ഇരുന്നു. 30 വളെര പുരുഷാരം അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു; അവർ മുടന്തർ, കുരുടർ, ഊമർ, കൂനർ മുതലായവെരയും മറ്റ
പലേരാഗികേളയും അവെന്റ അടുക്കൽ, അവെന്റ പാദപീഠത്തിൽതെന്ന
െകാണ്ടുവന്നു;അവൻഅവെരെസൗഖ്യമാക്കി. 31ഊമർസംസാരിക്കുന്നതും
കൂനർ െസൗഖ്യമാകുന്നതും മുടന്തർ നടക്കുന്നതും കുരുടർ കാണുന്നതും
പുരുഷാരം കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യെപ്പട്ട , യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തി.
േയശു നാലായിരംേപെര േപാഷിപ്പിക്കുന്നു

32എന്നാൽ േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര അടുെക്ക വിളിച്ച ;ഈപുരുഷാരം
ഇേപ്പാൾ മൂന്നു നാള കളായി എേന്നാടുകൂെട പാർക്കുന്നു; അവർക്ക്
ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് അവെരക്കുറിച്ച് എനിക്ക്
മനസ്സലിവു േതാന്നുന്നു; അവെര പട്ടിണിയായി വിട്ടയപ്പാൻ മനസ്സ മില്ല;
അവർ വഴിയിൽെവച്ച തളർന്നുേപാേയക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 33ശിഷ്യന്മാർ
അവേനാട:് ഇ്രതവലിയ പുരുഷാരത്തിന് തൃപ്തിവരുത്തുവാൻആവശ്യമായ
അപ്പം ഈ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് നമുക്കു എവിെട നിന്നു എന്നു േചാദിച്ച .
34 േയശു അവേരാട് നിങ്ങള െട പക്കൽ എ്രത അപ്പം ഉണ്ട് എന്നു
േചാദിച്ചതിന്, ഏഴ് അപ്പവും, കുെറ െചറുമീനുകള ം ഉണ്ട് എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 35 അവൻ പുരുഷാരേത്താട് നിലത്തു ഇരിക്കുവാൻ കല്പിച്ച ,
36 ആ ഏഴ് അപ്പവും മീനും എടുത്തു വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാരുെട
പക്കലും ശിഷ്യന്മാർ പുരുഷാരത്തിനും െകാടുത്തു. 37 എല്ലാവരും തിന്നു
തൃപ്തരായി; േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ അവർ ഏഴ് െകാട്ട നിറെച്ചടുത്തു.
38 തിന്നവേരാ സ്്രതീകെളയും ൈപതങ്ങെളയും കൂടാെത നാലായിരം
പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു. 39 പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരെത്ത പറഞ്ഞയച്ചിട്ട്
പടകിൽകയറി മഗദാ േദശത്തുഎത്തി.

16
കാലലക്ഷണങ്ങെളവിേവചിക്കുവിൻ

1 പരീശന്മാരും സദൂക്യരും അടുക്കൽ വന്നു: ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു
അടയാളം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച തരണെമന്ന് അവെന പരീക്ഷിച്ച് േചാദിച്ച .
2 അവേരാട് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്സന്ധ്യാസമയത്ത് ആകാശം
ചുവന്നുകണ്ടാൽ നല്ല െതളിവായ കാലാവസ്ഥഎന്നും 3 രാവിെലആകാശം
ചുവന്ന് േമഘാവൃതമായി കണ്ടാൽ ഇന്ന് മഴേക്കാൾ ഉണ്ടാകും എന്നും
നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ആകാശത്തിെന്റ ഭാവങ്ങെള വ്യാഖ്യാനിപ്പാൻ
നിങ്ങൾ അറിയുന്നു; എന്നാൽ കാലലക്ഷണങ്ങെള വ്യാഖാനിപ്പാൻ
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല 4 ദുഷ്ടതയും വ്യഭിചാരവുമുള്ള തലമുറ അടയാളം
അേന്വഷിക്കുന്നു; എന്നാൽ േയാനയുെട അടയാളമല്ലാെത അതിന്
അടയാളം ലഭിക്കുകയില്ല;പിെന്നഅവൻഅവെരവിട്ട േപായി.
പരീശന്മാരുെടയുംസദൂക്യരുെടയും ഉപേദശങ്ങൾ
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5 ശിഷ്യന്മാർ തടാകത്തിെന്റ മറുവശത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ അവർ
അപ്പം എടുക്കുന്ന കാര്യം മറന്നുേപായിരുന്നു. 6 േയശു അവേരാട:്
പരീശന്മാരുെടയും സദൂക്യരുെടയും പുളിച്ച മാവു കരുതിയും സൂക്ഷിച്ച ം
െകാൾവിൻഎന്നുപറഞ്ഞു. 7അപ്പംെകാണ്ടുേപാരായ്കയാൽആയിരിക്കും
എന്നുഅവർതമ്മിൽതമ്മിൽപറഞ്ഞു. 8േയശുഅത്അറിഞ്ഞിട്ട്പറഞ്ഞത്:
അല്പവിശ്വാസികേള, അപ്പം െകാണ്ടുവരായ്കയാൽ ആയിരിക്കും എന്ന്
തമ്മിൽതമ്മിൽപറയുന്നത്എന്ത?് 9ഇേപ്പാഴുംനിങ്ങൾതിരിച്ചറിയുന്നില്ലേയാ?
അയ്യായിരംേപർക്ക് അഞ്ച് അപ്പം െകാടുത്തിട്ട് എ്രത െകാട്ട എടുത്തു
എന്നും 10 നാലായിരംേപർക്ക് ഏഴ് അപ്പം െകാടുത്തിട്ട് എ്രത െകാട്ട
എടുത്തു എന്നും ഓർക്കുന്നില്ലേയാ? 11 അപ്പെത്തക്കുറിച്ചല്ല എന്നു
തിരിച്ചറിയാത്തത് എന്ത?് പരീശന്മാരുെടയും സദൂക്യരുെടയും പുളിച്ച മാവു
സൂക്ഷിച്ച െകാേള്ളണം എന്നേ്രത പറഞ്ഞത് 12 അങ്ങെന അപ്പത്തിെന്റ
പുളിച്ച മാവല്ല, പരീശന്മാരുെടയും സദൂക്യരുെടയും ഉപേദശമേ്രത
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വാൻഅവൻപറഞ്ഞത്എന്നുഅവർ ്രഗഹിച്ച .

മനുഷ്യപു്രതെനആർഎന്നുപറയുന്നു
13 േയശു ഫിലിപ്പിെന്റ ൈകസര്യയുെട ്രപേദശത്ത് എത്തിയേശഷം
തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്: ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപു്രതൻ ആർ ആകുന്നു എന്നു
പറയുന്നുെവന്ന് േചാദിച്ച . 14 ചിലർ േയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്നും
മറ്റ ചിലർ ഏലിയാെവന്നും േവെറ ചിലർ യിെരമ്യാേവാ ്രപവാചകന്മാരിൽ
ഒരുവേനാ എന്നും പറയുന്നു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 15എന്നാൽ ഞാൻ
ആർ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു െവന്ന് േയശു േചാദിച്ച ?
16 അതിനുത്തരമായി ശിേമാൻ പെ്രതാസ:് നീ ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
പു്രതനായ ്രകിസ്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 17 േയശു അവേനാട:് ബർേയാനാ
ശിേമാെന, നീ ഭാഗ്യവാൻ; ജഡരക്തങ്ങൾ അല്ല, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ
പിതാവെ്രതനിനക്ക് ഇതു െവളിെപ്പടുത്തിയത്.

18നീ പെ്രതാസ്ആകുന്നു;ഈപാറേമൽഞാൻഎെന്റസഭെയ പണിയും;
പാതാളേഗാപുരങ്ങൾ അതിെന ജയിക്കയില്ല എന്നും ഞാൻ നിേന്നാട്
പറയുന്നു. 19 സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിെന്റ താേക്കാൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരും;
നീ ഭൂമിയിൽ െകട്ട ന്നത് ഒെക്കയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും; നീ
ഭൂമിയിൽഅഴിക്കുന്നെതാെക്കയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽഅഴിയെപ്പട്ടിരിക്കും എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 പിെന്ന താൻ ്രകിസ്തു ആകുന്നു എന്നു ആേരാടും
പറയാതിരിപ്പാൻ േയശുശിഷ്യന്മാേരാട് കല്പിച്ച .

േയശു,തെന്റപീഢാനുഭവങ്ങൾശിഷ്യന്മാേരാട് ്രപസ്താവിക്കുന്നു
21അന്നുമുതൽ േയശു,താൻ െയരൂശേലമിൽ േപാകണെമന്നും, മൂപ്പന്മാർ,
മഹാപുേരാഹിതന്മാർ, ശാസ്്രതിമാർ എന്നിവരാൽ പലതും സഹിച്ച
െകാല്ലെപ്പടുകയും മൂന്നാം നാൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും േവണംഎന്നു
ശിഷ്യന്മാേരാട് ്രപസ്താവിച്ച തുടങ്ങി. 22 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ് അവെന
േവറിട്ട െകാണ്ടുേപായി: കർത്താേവ, അത് നിന്നിൽനിന്നു മാറിേപ്പാകെട്ട;
നിനക്ക്അങ്ങെന ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുേതഎന്നു ശാസിച്ച . 23അവേനാ
തിരിഞ്ഞുപെ്രതാസിേനാട;്എെന്നവിട്ട മാറിേപ്പാകൂ,സാത്താെന;നീഎനിക്ക്
ഇടർച്ചയാകുന്നു; നീൈദവത്തിെന്റകാര്യങ്ങളല്ല, മനുഷ്യരുെട കാര്യങ്ങളേ്രത
കരുതുന്നത്എന്നു പറഞ്ഞു.
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തെന്റ ്രകൂശ്എടുത്തുഎെന്നഅനുഗമിക്കെട്ട
24 പിെന്ന േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത:് ഒരുവൻ എെന്ന
അനുഗമിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തെന്നത്താൻ ത്യജിച്ച,് തെന്റ ്രകൂശ് എടുത്തു
എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട. 25ആെരങ്കിലും തെന്റ ജീവെന രക്ഷിക്കാൻ
ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിെന നഷ്ടമാക്കും; എെന്റ നിമിത്തം ആെരങ്കിലും തെന്റ
ജീവെന നഷ്ടമാക്കിയാൽ അതിെന കെണ്ടത്തും. 26 ഒരു മനുഷ്യൻ
തെന്റ ജീവെന നഷ്ടെപ്പടുത്തിയിട്ട് സർവ്വേലാകവും േനടിയത് െകാണ്ട്
അവന് എന്ത് ്രപേയാജനം? അല്ല, തെന്റ ജീവന് പകരമായി മനുഷ്യൻ എന്ത്
െകാടുക്കുവാൻകഴിയും? 27മനുഷ്യപു്രതൻതെന്റപിതാവിെന്റമഹത്വത്തിൽ
തെന്റദൂതന്മാരുമായിവരും;അേപ്പാൾഅവൻഓേരാരുത്തനുംഅവനവെന്റ
്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം പകരം നല്കും. 28 മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ
രാജ്യത്തിൽ വരുന്നത് കാണുേവാളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ
ഈനില്ക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ട്എന്നുഞാൻസത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

17
േയശു മലേമൽരൂപാന്തരെപ്പടുന്നു

1 ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം േയശു പെ്രതാസിെനയും
യാേക്കാബിെനയും അവെന്റ സേഹാദരനായ േയാഹന്നാേനാടും
കൂെട ഒരു ഉയർന്ന മലയിേലക്ക് േപായി, 2 അവരുെട മുമ്പാെക
രൂപാന്തരെപ്പട്ട ,അവെന്റമുഖംസൂര്യെനേപ്പാെല േശാഭിച്ച അവെന്റവസ്്രതം
െവളിച്ചംേപാെല തിളങ്ങുന്നതായി തീർന്നു. 3ഇതാ േമാെശയും ഏലിയാവും
്രപത്യക്ഷമായി അവേനാട് സംസാരിക്കുന്നതും അവർ കണ്ട്. 4അേപ്പാൾ
പെ്രതാസ് േയശുവിേനാടു: കർത്താേവ, നാം ഇവിെട ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത;്
നിനക്ക് സമ്മതെമങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിെട മൂന്നു കുടിൽ ഉണ്ടാക്കാം; ഒന്ന്
നിനക്കും ഒന്ന് േമാെശക്കും ഒന്ന്ഏലിയാവിനുംഎന്നു പറഞ്ഞു.
ഇവൻഎെന്റ ്രപിയപു്രതൻ

5അവൻ പറയുേമ്പാൾ തേന്ന ്രപകാശമുെള്ളാരു േമഘം അവരുെട േമൽ
നിഴലിട്ട ; േമഘത്തിൽനിന്നു, ഇവൻ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ
്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇവെന ്രശദ്ധിപ്പിൻ എന്നു ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.
6 ശിഷ്യന്മാർ അത് േകട്ടിട്ട് ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട കവിണ്ണ വീണു. 7 േയശു
അടുത്തുെചന്ന് അവെര െതാട്ട : എഴുേന്നല്പിൻ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 8അവർ തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ േയശുവിെന അല്ലാെത
മറ്റാെരയും കണ്ടില്ല.

ഏലിയാവായി വന്ന േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ
9അവർ മലയിൽനിന്നു ഇറങ്ങുേമ്പാൾ േയശു അവേരാട:് മനുഷ്യപു്രതൻ
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുംവെര ഈ ദർശനം
ആേരാടും പറയരുത് എന്നു കല്പിച്ച . 10 ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട:് എന്നാൽ
ഏലിയാവെ്രതമുെമ്പവേരണ്ടത്എന്നുശാസ്്രതിമാർപറയുന്നത്എന്ത്എന്നു
േചാദിച്ച . 11അതിന് അവൻ: ഏലിയാവ് നിശ്ചയമായും വന്നു സകലവും
യഥാസ്ഥാനത്താക്കും. 12 എന്നാൽ ഏലിയാവ് വന്നുകഴിഞ്ഞു എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു; എങ്കിലും അവർ അവെന തിരിച്ചറിയാെത
തങ്ങൾക്കു േബാധിച്ചതുേപാെല എല്ലാം അവേനാട് െചയ്തു. അ്രപകാരം
മനുഷ്യപു്രതനും അവരുെട കരങ്ങളാൽ കഷ്ടെപ്പടുവാനുണ്ട് എന്നു ഉത്തരം
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പറഞ്ഞു. 13അവൻ േയാഹന്നാൻസ്നാപകെനക്കുറിച്ച തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞു
എന്നുശിഷ്യന്മാർ ്രഗഹിച്ച .

അപസ്മാര േരാഗിയായബാലെനസൗഖ്യമാക്കുന്നു
14 അവർ പുരുഷാരത്തിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ
വന്നു അവെന്റ മുമ്പാെക മുട്ട കുത്തി: 15 കർത്താേവ, എെന്റ മകേനാടു
കരുണയുണ്ടാേകണേമ; അവന് അപസ്മാരേരാഗം ബാധിച്ചതു
െകാണ്ട് പലേപ്പാഴും തീയിലും െവള്ളത്തിലും വീണു കഠിനമായ
കഷ്ടത്തിലായ്േപാകുന്നു. 16 ഞാൻ അവെന നിെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; എന്നാൽ െസൗഖ്യമാക്കുവാൻ അവർക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അതിന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞത്
അവിശ്വാസവും ദുഷിച്ചതുമായ തലമുറേയ, എ്രതേത്താളം ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കും? എ്രതേത്താളം നിങ്ങെള സഹിക്കും? അവെന
ഇവിെട എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
18േയശുഭൂതെത്തശാസിച്ച ,അത്അവെനവിട്ട േപായി,ബാലന്ആസമയം
മുതൽ െസൗഖ്യംവന്നു. 19 പിെന്ന ശിഷ്യന്മാർ സ്വകാര്യമായി േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു: ഞങ്ങൾക്കു അതിെന പുറത്താക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത്
എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 20അവൻ അവേരാട്: നിങ്ങള െട അല്പവിശ്വാസം
നിമിത്തമേ്രത; 21 നിങ്ങൾക്ക് കടുകുമണിേയാളം വിശ്വാസമുെണ്ടങ്കിൽ
ഈ മലേയാട:് നീ ഇവിെട നിന്നു അവിേടക്ക് നീങ്ങുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ
അത് നീങ്ങും; നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അസാദ്ധ്യമാകയുമില്ല. (എങ്കിലും
്രപാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലുമല്ലാെത ഈ ജാതി നീങ്ങിേപ്പാകുന്നില്ല)
എന്നുഞാൻസത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

േയശുതെന്റമരണെത്തക്കുറിച്ച് പറയുന്നു
22അവർ ഗലീലയിൽ പാർക്കുേമ്പാൾ േയശു അവേരാട്: മനുഷ്യപു്രതൻ
മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടുകയും. 23അവർഅവെന െകാല്ല കയും
മൂന്നാം നാൾഅവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്യ ം എന്നു പറഞ്ഞു;
അവേരാഏറ്റവും ദുഃഖിച്ച .

കരം െകാടുക്കുവാനുള്ളപണം മീനിെന്റവായിൽനിന്ന്
24 അവർ കഫർന്നഹൂമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ കരം പിരിക്കുന്നവർ
പെ്രതാസിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: നിങ്ങള െട ഗുരു കരം (ദ്വി്രദഹ്മപ്പണം)
*െകാടുക്കുന്നില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചതിന:് ഉണ്ട് എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
25പെ്രതാസ് വീട്ടിൽവന്നേപ്പാൾ േയശുആദ്യംഅവേനാട:് ശിേമാേന,നിനക്ക്
എന്ത് േതാന്നുന്നു? ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ ്രപതിഫലേമാ കരേമാആേരാട്
വാങ്ങുന്നു? രാജ്യത്തിെല അംഗങ്ങേളാേടാ അേതാ പുറത്തുള്ളവേരാേടാ
എന്നു േചാദിച്ചതിന:് പുറത്തുള്ളവേരാട് എന്നു പെ്രതാസ് പറഞ്ഞു.
26 േയശു അവേനാട:് എന്നാൽ രാജ്യത്തിെല അംഗങ്ങൾ ഒഴിവുള്ളവരേല്ലാ.
27എങ്കിലും നാം കരം പിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്
നീ കടലിേലക്ക് െചന്ന് ചൂണ്ട ഇട്ട് ആദ്യം കിട്ട ന്ന മീനിെന എടുക്ക;അതിെന്റ
വായ്തുറക്കുേമ്പാൾഒരുചതുർ്രദഹ്മപ്പണംകാണും;അത്എടുത്ത്എനിക്കും
നിനക്കും േവണ്ടി െകാടുക്കഎന്നുപറഞ്ഞു.

* 17. 24 ദ്വി്രദഹ്മപ്പണം അര േശെക്കൽ െവള്ളി എന്നാൽ 8 ്രഗാം അതായത് 5 േഡാളറിനും 332
രൂപയ്ക്കും തുല്യം.
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18
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽഏറ്റവും വലിയവൻ

1 ആ സമയത്തുതെന്ന ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും മഹാനായവൻ ആർ എന്നു േചാദിച്ച .
2അവൻ ഒരു ശിശുവിെന അടുെക്ക വിളിച്ച അവരുെട നടുവിൽ നിർത്തി:
3 നിങ്ങൾ മാനസാന്തരെപ്പട്ട് ശിശുക്കെളേപ്പാെല ആയിത്തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽഒരുവിധത്തിലും കടക്കുകയില്ലഎന്നുഞാൻസത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 4ആകയാൽഈശിശുവിെനേപ്പാെല തെന്നത്താൻ
താഴ്ത്തുന്നവൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആകും.
5 ഇങ്ങെനയുള്ള ശിശുവിെന എെന്റ നാമത്തിൽ ൈകെക്കാള്ളന്നവൻ
എെന്നൈകെക്കാള്ളന്നു.

ഇടർച്ചവരുത്തുന്നവന്
6 എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ െചറിയവരിൽ ഒരുവെന ആെരങ്കിലും
പാപത്തിേലക്ക് നടത്തിയാേലാ അവെന്റ കഴുത്തിൽ വലിെയാരു തിരികല്ല്
െകട്ടി അവെന സമു്രദത്തിെന്റ ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തിക്കളയുന്നത് അവന്
നല്ലത.് 7 കാരണം; ഇടർച്ച േഹതുവായി േലാകത്തിനു അേയ്യാ കഷ്ടം!
അങ്ങെനയുള്ളസമയങ്ങൾവേരണ്ടത് തേന്ന;എങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന
മനുഷ്യന് അേയ്യാ കഷ്ടം. 8 നിെന്റ കേയ്യാ കാേലാ നിനക്ക് ഇടർച്ച
ആയാൽ അതിെന െവട്ടി എറിഞ്ഞുകളക; രണ്ടു കയ്യ ം രണ്ടു കാലും
ഉള്ളവനായി നിത്യാഗ്നിയിൽ വീഴുന്നതിേനക്കാൾ അംഗഹീനനായിേട്ടാ
മുടന്തനായിേട്ടാ ജീവനിൽ കടക്കുന്നത് നിനക്ക് നല്ലത.് 9 നിെന്റ കണ്ണ്
നിനക്ക് ഇടർച്ച ആയാൽ അതിെന പിഴുെതടുത്തു എറിഞ്ഞുകളക; രണ്ടു
കണ്ണള്ളവനായി അഗ്നിനരകത്തിൽ വീഴുന്നതിേനക്കാൾ ഒറ്റക്കണ്ണനായി
ജീവനിൽകടക്കുന്നത് നിനക്ക് നന്ന.്

ഈെചറിയവരിൽ ഒരുവൻേപാലും നശിക്കരുത്
10 ഈ െചറിയവരിൽ ഒരുവേനേപ്പാലും തുച്ഛീകരിക്കാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 11 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവരുെട ദൂതന്മാർ
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവിെന്റ മുഖം എേപ്പാഴും കാണുന്നു എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 12 നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് േതാന്നുന്നു? ഒരു
മനുഷ്യന് നൂറുആട് ഉണ്ട്എന്നിരിക്കെട്ട;അവയിൽഒന്ന്വഴിെതറ്റിഅലഞ്ഞു
േപായാൽ െതാണ്ണ െറ്റാമ്പതിെനയും വിട്ടിട്ട് െതററിേപ്പായതിെന മലകളിൽ
െചന്ന് തിരയുകയില്ലേയാ? 13അതിെന കണ്ടുകിട്ടിയാൽ െതറ്റിേപ്പാകാത്ത
െതാണ്ണ െറ്റാമ്പതിലും അധികം അതിെനക്കുറിച്ച് സേന്താഷിക്കും എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 14 അങ്ങെന തെന്ന ഈ
െചറിയവരിൽ ഒരുവൻ നശിച്ച േപാകുന്നത് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട
പിതാവിന് ഇഷ്ടമല്ല.

സേഹാദരൻനിേന്നാട് പിഴച്ചാൽ.
15 നിെന്റ സേഹാദരൻ നിേന്നാട് പാപം െചയ്താൽ നീ െചന്ന് നീയും
അവനും മാ്രതം ഉള്ളേപ്പാൾ കുറ്റം അവന് േബാധ്യം വരുത്തുക; അവൻ
നിെന്റ വാക്ക് േകട്ടാൽ നീ സേഹാദരെന േനടി. 16 േകൾക്കാഞ്ഞാേലാ രണ്ടു
മൂന്നു സാക്ഷികള െട വാെമാഴിയാൽ സകല കാര്യവും ഉറപ്പാേകണ്ടതിന്
ഒന്ന് രണ്ടുേപെര കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചല്ല ക. 17അവെര കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ
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സഭേയാട് അറിയിക്ക; സഭേയയും കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ അവൻ നിനക്ക്
പുറജാതിക്കാരനും ചുങ്കക്കാരനും എന്നേപാെല ഇരിക്കെട്ട. 18 നിങ്ങൾ
ഭൂമിയിൽ െകട്ട ന്നെതല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിലും െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും; നിങ്ങൾ
ഭൂമിയിൽഅഴിക്കുന്നെതല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിലുംഅഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നുഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 19 ഭൂമിയിൽെവച്ച നിങ്ങളിൽ രണ്ടുേപർ
ഒരുമനെപ്പട്ട് യാചിക്കുന്ന ഏത് കാര്യമാെണങ്കിലും അത് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ
എെന്റപിതാവിങ്കൽനിന്നുഅവർക്ക്ലഭിക്കും; 20രേണ്ടാമൂേന്നാ േപർഎെന്റ
നാമത്തിൽ കൂടിവരുന്നിടെത്താെക്കയും ഞാൻ അവരുെട നടുവിൽ ഉണ്ട്
എന്നുംഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
ക്ഷമഎ്രതതവണ

21 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ് അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: കർത്താേവ,
സേഹാദരൻ എ്രതവട്ടം എനിെക്കതിരായി പാപം െചയ്താൽ ഞാൻ
ക്ഷമിേക്കണം? 22 ഏഴുവട്ടം മതിേയാ എന്നു േചാദിച്ച . േയശു
അവേനാട:് ഏഴുവട്ടമല്ല, ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട്
പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 23 സ്വർഗ്ഗരാജ്യം തെന്റ ദാസന്മാരുമായി
കണക്ക് തീർപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിേനാടു സദൃശം. 24 അവൻ
കണക്ക് േനാക്കിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പതിനായിരം താലന്ത് *കടെമ്പട്ട
ഒരുവെന അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 25 അവന് വീട്ട വാൻ
വകയില്ലാത്തതിനാൽ അവെന്റ യജമാനൻ അവെനയും ഭാര്യെയയും
മക്കെളയും അവനുള്ളെതാെക്കയും വിറ്റ് കടം തീർപ്പാൻ കല്പിച്ച .
26അതുെകാണ്ട് ആ ദാസൻ വീണു അവെന നമസ്കരിച്ച : യജമാനേന
എേന്നാട് ക്ഷമ േതാേന്നണേമ; ഞാൻ സകലവും തന്നു തീർക്കാം എന്നു
പറഞ്ഞു. 27അേപ്പാൾ ആ ദാസെന്റ യജമാനൻ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവെന
വിട്ടയച്ച കടവും ഇളച്ച െകാടുത്തു. 28ആ ദാസൻ േപാകുേമ്പാൾ തനിക്കു
നൂറു െവള്ളിക്കാശ് †കടെമ്പട്ട ഒരു കൂട്ട ദാസെന കണ്ട് െതാണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച്
െഞക്കി: നിെന്റ കടം തീർക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. 29അവെന്റ കൂട്ട ദാസൻ:
നിലത്തുവീണു എേന്നാട് ക്ഷമ േതാേന്നണേമ; ഞാൻ തന്നു തീർക്കാം
എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 30എന്നാൽ അവൻ മനസ്സില്ലാെത ഉടെന
െചന്ന് കടം വീട്ട േവാളം അവെന തടവിൽ ആക്കിച്ച . 31ഈ സംഭവിച്ചത്
അവെന്റ കൂട്ട ദാസന്മാർ കണ്ടിട്ട് വളെര ദുഃഖിച്ച , െചന്ന് സംഭവിച്ചത്
ഒെക്കയും യജമാനെന േബാധിപ്പിച്ച . 32 യജമാനൻ അവെന വിളിച്ച :
ദുഷ്ടദാസേന,നീഎേന്നാട്അേപക്ഷിക്കുകയാൽഞാൻആകടംഒെക്കയും
ഇളച്ച തന്നുവേല്ലാ. 33 എനിക്ക് നിേന്നാട് കരുണ േതാന്നിയതുേപാെല
നിനക്കും കൂട്ട ദാസേനാട് കരുണ േതാേന്നണ്ടതല്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു
34അങ്ങെന യജമാനൻ േകാപിച്ച ,അവൻകടെമാെക്കയും തീർക്കുേവാളം
അവെന ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച 35 നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ
സേഹാദരേനാട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ
പിതാവ്അങ്ങെനതെന്നനിങ്ങേളാടും െചയ്യ ം.

19
1ഈവചനങ്ങെളപറഞ്ഞുതീർന്നിട്ട് േയശുഗലീലവിട്ട , 2േയാർദ്ദാനക്കെര
െയഹൂദ്യേദശത്തിെന്റ അതിേരാളം െചന്ന,് വളെര പുരുഷാരം അവെന

* 18. 24 താലന്ത്ഒരുതാലന്ത് 15വർഷെത്തേവതനത്തിന്തുല്യമാണ് † 18. 28 നൂറു െവള്ളിക്കാശ്
20യുഎസ് േഡാളർഅതായത് 1300 രൂപ (ഏകേദശകണക്ക)്
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പിൻെചന്നു:അവൻഅവിെടവച്ച്അവെര െസൗഖ്യമാക്കി.
ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നത് വിഹിതേമാ

3 പരീശന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: ഏത് കാരണം െചാല്ലിയും
ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നത് വിഹിതേമാ എന്നു അവെന പരീക്ഷിപ്പാനായി
േചാദിച്ച . 4അതിന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞത:് സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദിയിൽ
അവെര ആണും െപണ്ണ മായി സൃഷ്ടിച്ച എന്നും 5 അത് നിമിത്തം
മനുഷ്യൻ അപ്പെനയും അമ്മെയയും വിട്ട ഭാര്യേയാടു പറ്റിേച്ചരും;
ഇരുവരും ഒരു േദഹമായി തീരും എന്നു അരുളിെച്ചയ്തു എന്നും നിങ്ങൾ
വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 6അതുെകാണ്ട് അവർ േമലാൽ രണ്ടല്ല, ഒരു േദഹമേ്രത;
ആകയാൽ ൈദവം േയാജിപ്പിച്ചതിെന മനുഷ്യൻ േവർപിരിക്കരുത് എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 7 അവർ അവേനാട:് എന്നാൽ വിവാഹേമാചന
സാക്ഷ്യപ്രതം െകാടുത്തിട്ട് അവെള ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ േമാെശ കല്പിച്ചത്
എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 8അവൻ അവേരാട:് നിങ്ങള െട ഹൃദയകാഠിന്യം
നിമിത്തമേ്രത ഭാര്യമാെര ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ േമാെശ അനുവദിച്ചത;്
ആദിമുതൽ അങ്ങെനയല്ലായിരുന്നു. 9ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത:്
ദുർന്നടപ്പ നിമിത്തമല്ലാെത ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ച് മെറ്റാരുത്തിെയ വിവാഹം
കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു; ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവെള വിവാഹം
കഴിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു.
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നിമിത്തംഷണ്ഡന്മാരായവർ

10 ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട:് സ്്രതീെയ സംബന്ധിച്ച് പുരുഷെന്റ അവസ്ഥ
ഇങ്ങെനഎങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നന്നല്ലഎന്നു പറഞ്ഞു. 11അവൻ
അവേരാട:്അനുവാദം ലഭിച്ചവർ അല്ലാെത എല്ലാവരും ഈ വചനം
്രഗഹിക്കുന്നില്ല.

12അമ്മയുെട ഗർഭത്തിൽനിന്ന് തെന്ന ഷണ്ഡന്മാരായി ജനിച്ചവർ ഉണ്ട;്
മനുഷ്യർ ഷണ്ഡന്മാരാക്കിയ ഷണ്ഡന്മാരും ഉണ്ട്; സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നിമിത്തം
തങ്ങെളത്തെന്ന ഷണ്ഡന്മാരാക്കിയ ഷണ്ഡന്മാരും ഉണ്ട;് ്രഗഹിപ്പാൻ
്രപാപ്തരായവർ ്രഗഹിക്കെട്ടഎന്നുപറഞ്ഞു.
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ശിശുതുല്യരായവരുേടത്

13 പിന്നീട് അവൻ ൈകവച്ച ്രപാർത്ഥിേക്കണ്ടതിന് ചിലർ ശിശുക്കെള
അവെന്റഅടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;ശിഷ്യന്മാർഅവെര ശാസിച്ച . 14 േയശു
പറഞ്ഞു: ശിശുക്കെള എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ അനുവദിക്ക; അവെര
തടയരുത;് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഇങ്ങെനയുള്ളവരുേടതേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
15 അങ്ങെന അവൻ അവരുെട േമൽ ൈകവച്ച ; പിെന്ന അവിെടനിന്നു
യാ്രതയായി.
നിത്യജീവെന ്രപാപിക്കുവാൻവന്നധനികയുവാവ്

16 അനന്തരം ഒരുവൻ വന്നു അവേനാട:് ഗുേരാ, നിത്യജീവെന
്രപാപിക്കുവാൻഞാൻഎന്ത് നല്ലകാര്യങ്ങൾ െചേയ്യണംഎന്നു േചാദിച്ചതിന്
17 അവൻ: എേന്നാട് നല്ല കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് േചാദിക്കുന്നത് എന്ത്?
നല്ലവൻ ഒരുവേന ഉള്ള . ജീവനിൽ കടക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ
കല്പനകെള ്രപമാണിക്ക എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 18ഏത് കല്പന എന്നു
അവൻ േചാദിച്ചതിന് േയശു: െകാല െചയ്യരുത,് വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത,്
േമാഷ്ടിക്കരുത,് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത;് 19 അപ്പെനയും അമ്മെയയും
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ബഹുമാനിയ്ക്ക; കൂട്ട കാരെന നിെന്നേപ്പാെല തേന്ന സ്േനഹിക്ക എന്നിവ
തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 20 യൗവനക്കാരൻ അവേനാട:് ഈ കൽപ്പനകൾ
ഒെക്കയും ഞാൻ അനുസരിച്ച േപാരുന്നു; ഇനി കുറവുള്ളത് എന്ത് എന്നു
േചാദിച്ച . 21േയശുഅവേനാട:്സൽഗുണപൂർണ്ണൻആകുവാൻഇച്ഛിക്കുന്നു
എങ്കിൽ നീ െചന്ന് നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്ക; എന്നാൽ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിനക്ക്നിേക്ഷപംഉണ്ടാകും;പിെന്നവന്നുഎെന്നഅനുഗമിക്ക
എന്നു പറഞ്ഞു. 22 യൗവനക്കാരൻ വളെര സമ്പത്തുള്ളവനാകയാൽ ഈ
വചനം േകട്ടിട്ട് ദുഃഖിച്ച െപായ്ക്കളഞ്ഞു.
ധനവാൻസ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽകടക്കുന്നത് ്രപയാസം

23 േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്: ധനവാൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത്
്രപയാസംതേന്നഎന്നുഞാൻസത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടുപറയുന്നു. 24ധനവാൻ
ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിേനക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂെട
കടക്കുന്നത് എള പ്പം എന്നും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 25 അത് േകട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഏറ്റവും വിസ്മയിച്ച : എന്നാൽ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാൻആർക്ക് കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 26 േയശു അവെര
േനാക്കി: അത് മനുഷ്യർക്ക് അസാദ്ധ്യം എങ്കിലും ൈദവത്തിന് സകലവും
സാദ്ധ്യംഎന്നു പറഞ്ഞു.
സകലവും വിട്ട് േയശുവിെനഅനുഗമിക്കുന്നവർക്ക്എന്ത് ലഭിക്കും?

27 പെ്രതാസ് അവേനാട:് ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട നിെന്ന
അനുഗമിച്ച വേല്ലാ; ഞങ്ങൾക്കു എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നു േചാദിച്ച .
28 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത്: എെന്ന അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ
പുതുജനനത്തിൽ മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങള ം പ്രന്തണ്ട് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതം പ്രന്തണ്ടിേനയും ന്യായംവിധിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
എെന്റനാമംനിമിത്തംവിട്ട കളഞ്ഞവന് നൂറുമടങ്ങ്

29 എെന്റ നാമംനിമിത്തം വീടുകെളേയാ സേഹാദരന്മാെരേയാ
സേഹാദരികെളേയാ അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ മക്കെളേയാ
നിലങ്ങെളേയാ വിട്ട കളഞ്ഞവന് എല്ലാം നൂറുമടങ്ങ് ലഭിക്കും; അവൻ
നിത്യജീവെനയും അവകാശമാക്കും. 30 എങ്കിലും മുമ്പന്മാർ പലരും
പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരുംആകും.

20
ന്യായമായത് െചയ്യന്നവീട്ട ടയവെന്റ ഉപമ

1 സ്വർഗ്ഗരാജ്യം തെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ േവലക്കാെര
വിളിച്ചാേക്കണ്ടതിന് അതിരാവിെല പുറെപ്പട്ട ഭൂവുടമേയാട് സദൃശം.
2 േവലക്കാേരാട് അവൻ ദിവസേത്തക്ക് ഓേരാ െവള്ളിക്കാശ്
*പറെഞ്ഞാത്തിട്ട്, അവെര മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ അയച്ച . 3 അവൻ
മൂന്നാംമണി േനരത്തും †പുറെപ്പട്ട , മറ്റ ചിലർ ചന്തയിൽ മിനെക്കട്ട
നില്ക്കുന്നതു കണ്ട്: 4 നിങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ േപാകുവിൻ;
ന്യായമായത് തരാം എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു; അങ്ങെന അവർ
* 20. 2 െവള്ളിക്കാശ് േറാമൻ ദിനാറി. ഒരു ദിവസെത്ത േവതനം. † 20. 3 മൂന്നാംമണി
േനരത്തുംരാവിെല 9 മണി.
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േജാലിയ്ക്കുേപായി. 5 അവൻ ആറാം മണി േനരത്തും ഒമ്പതാംമണി
േനരത്തും െചന്ന് അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു. 6 പതിെനാന്നാം മണി
േനരത്തും െചന്ന്, മറ്റ ചിലർ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട;് നിങ്ങൾ ഇവിെട പകൽ
മുഴുവൻ മിനെക്കട്ട നില്ക്കുന്നതു എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 7 ഞങ്ങെള
ആരും കൂലിക്ക് വിളിക്കായ്കെകാണ്ടേ്രത എന്നു അവർ പറഞ്ഞേപ്പാൾ:
നിങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിേലക്കു െചല്ല വിൻ എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
8സന്ധ്യയായേപ്പാൾ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടയവൻതെന്റകാര്യസ്ഥേനാട:്
േവലക്കാെര വിളിച്ച,് പിമ്പന്മാർ തുടങ്ങി മുമ്പന്മാർ വെര അവർക്ക് കൂലി
െകാടുക്കഎന്നു പറഞ്ഞു. 9അങ്ങെനപതിെനാന്നാം മണിേനരത്ത് വന്നവർ
െചന്ന് ഓേരാ െവള്ളിക്കാശ് വാങ്ങി. 10 മുമ്പന്മാർ വന്നേപ്പാൾ തങ്ങൾക്കു
അധികം കിട്ട ം എന്നു നിരൂപിച്ച ; അവർക്കും ഓേരാ െവള്ളിക്കാശ് കിട്ടി.
11 അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ ഭൂവുടമയുെട േനെര പരാതിെപ്പട്ട . 12 ഈ
പിമ്പന്മാർ ഒരു മണിേനരം മാ്രതം േവല െചയ്തിട്ട ം നീ അവെര പകലെത്ത
ഭാരവും ചുട്ട െപാള്ളന്ന ചൂടും സഹിച്ച ഞങ്ങേളാടു സമമാക്കിയേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 എന്നാൽ ഭൂവുടമ അവരിൽ ഒരുവേനാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത്: സ്േനഹിതാ, ഞാൻ നിേന്നാട് അന്യായം െചയ്യന്നില്ല; നീ
എേന്നാട് ഒരു െവള്ളിക്കാശ് പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചില്ലേയാ? 14 നിേന്റത്
വാങ്ങി െപായ്െക്കാൾക; നിനക്ക് തന്നതുേപാെല ഈ ഒടുവിൽ വന്നവനും
െകാടുക്കുക എന്നത് എെന്റ ഇഷ്ടമാണ.് 15 എനിക്കുള്ളതിെനെക്കാണ്ട്
മനസ്സ േപാെല െചയ ്വാൻ എനിക്ക് ന്യായമില്ലേയാ? ഞാൻ നല്ലവൻ
ആകെകാണ്ട് നിെന്റ കണ്ണ് കടിക്കുന്നുേവാ? 16 ഇങ്ങെന പിമ്പന്മാർ
മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാർപിമ്പന്മാരുംആകും.

മനുഷ്യപു്രതൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും
17 േയശു െയരൂശേലമിേലക്ക് യാ്രത െചയ്യ േമ്പാൾ പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാെരയും േവറിട്ട കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വഴിയിൽെവച്ച അവേരാട്
പറഞ്ഞത്: 18 കാണ്മീൻ, നാം െയരൂശേലമിേലക്ക് േപാകുന്നുവേല്ലാ;
അവിെട മനുഷ്യപു്രതൻ മഹാപുേരാഹിതന്മാർക്കും ശാസ്്രതിമാർക്കും
ഏല്പിക്കെപ്പടും; 19അവർ അവന് മരണശിക്ഷ കല്പിച്ച,് പരിഹസിപ്പാനും
തല്ല വാനും ്രകൂശിപ്പാനുംഅവെനജാതികൾക്ക്ഏല്പിക്കും;എന്നാൽമൂന്നാം
നാൾഅവൻഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും.

െസെബദിപു്രതന്മാരുെടഅമ്മയുെടഅഭിലാഷം
20 പിന്നീട് െസെബദിപു്രതന്മാരുെട അമ്മ അവള െട പു്രതന്മാരുമായി
േയശുവിെന്റ അടുെക്ക വന്നു നമസ്കരിച്ച അവേനാട് ഒരു അേപക്ഷ
കഴിച്ച . 21നിനക്ക് എന്ത് േവണം എന്നു േയശുഅവേളാട് േചാദിച്ച . അവൾ
അവേനാട:് ഈ എെന്റ പു്രതന്മാർ ഇരുവരും നിെന്റ രാജ്യത്തിൽ ഒരുവൻ
നിെന്റ വലത്തും ഒരുവൻ ഇടത്തും ഇരിക്കുവാൻ കല്പിക്കണേമ എന്നു
പറഞ്ഞു. 22അതിന് ഉത്തരമായി േയശു: നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നതു ഇന്നത്
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; ഞാൻ കുടിക്കുവാനിരിക്കുന്ന പാനപാ്രതം
കുടിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുേമാ എന്നു േചാദിച്ച . ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 23അവൻഅവേരാട്: എെന്റ പാനപാ്രതം നിങ്ങൾ
കുടിക്കും നിശ്ചയം; എങ്കിലും എെന്റ വലത്തും ഇടത്തും ഇരിക്കുവാൻ വരം
നല്കുന്നത് എേന്റതല്ല; എെന്റ പിതാവ് ആർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുേവാ
അത്അവർക്കുള്ളതാണ്എന്നു പറഞ്ഞു.
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ഒന്നാമൻആേകണ്ടവൻദാസൻആകണം
24 േശഷം പത്തു ശിഷ്യന്മാർ അത് േകട്ടിട്ട് ആ രണ്ടു സേഹാദരന്മാേരാട്
വളെരനീരസെപ്പട്ട . 25 േയശുേവാഅവെരഅടുക്കൽവിളിച്ച : ജാതികള െട
അധിപന്മാർ അവരിൽ കർത്തൃത്വം െചയ്യന്നു എന്നും മഹത്തുക്കൾ
അവരുെട േമൽ അധികാരം നടത്തുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നു.
26 എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങെന അരുത:് നിങ്ങളിൽ മഹാൻ ആകുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവെനല്ലാം നിങ്ങള െട ദാസൻ ആകണം. 27 നിങ്ങളിൽ
ഒന്നാമൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവെനല്ലാം നിങ്ങള െട ദാസൻ ആകണം.
28മനുഷ്യപു്രതൻശു്രശൂഷിക്കെപ്പടുവാനല്ലശു്രശൂഷിക്കുവാനുംഅേനകർക്ക്
േവണ്ടിതെന്റജീവെനമറുവിലയായിെകാടുക്കുവാനുംവന്നതുേപാെലതേന്ന
എന്നുപറഞ്ഞു.

കാഴ്ച ്രപാപിച്ചകുരുടർ േയശുവിെനഅനുഗമിക്കുന്നു
29അവർ െയരിേഹാവിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ വലിെയാരു പുരുഷാരം
അവെനഅനുഗമിച്ച . 30അേപ്പാൾവഴിയരിെകഇരിക്കുന്നരണ്ടുകുരുടന്മാർ
േയശു കടന്നുേപാകുന്നത് േകട്ട:് കർത്താേവ, ദാവീദ് പു്രതാ, ഞങ്ങേളാടു
കരുണേതാേന്നണേമഎന്നുഉറെക്കവിളിച്ച പറഞ്ഞു 31മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ
പുരുഷാരം അവെര ശാസിച്ചേപ്പാൾ അവർ: കർത്താേവ, ദാവീദ് പു്രതാ,
ഞങ്ങേളാടു കരുണ േതാേന്നണേമ എന്നു അധികം ഉറെക്ക വിളിച്ച .
32 േയശു നിന്നു അവെര വിളിച്ച : ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് െചേയ്യണെമന്ന്
നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 33 കർത്താേവ, ഞങ്ങൾക്കു കണ്ണ്
തുറന്നുകിേട്ടണം എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 34 േയശു മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരുെട
കണ്ണ് െതാട്ട ; ഉടെനഅവർകാഴ്ച ്രപാപിച്ച ,അവെനഅനുഗമിച്ച .

21
േയശുവിെന്റ രാജകീയനഗര ്രപേവശനം

1 അനന്തരം േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും െയരൂശേലമിനു സമീപം
ഒലിവുമലയരിെക േബത്ത്ഫഗയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ, േയശു രണ്ടു
ശിഷ്യന്മാെര അയച്ച : 2 നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ്രഗാമത്തിൽ െചല്ല വിൻ;
ഉടെന അവിെട െകട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു െപൺകഴുതെയയും അതിെന്റ
കുട്ടിെയയും നിങ്ങൾ കാണും; അവെയ അഴിച്ച് എെന്റ അടുത്തു
െകാണ്ടുവരുവിൻ. 3 നിങ്ങേളാടു ആെരങ്കിലും അതിെനക്കുറിച്ച്
എെന്തങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ കർത്താവിന് ഇവെയെക്കാണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ട്
എന്നുപറവിൻ;തൽക്ഷണംഅവൻഅവെയനിങ്ങള െടകൂെടഅയയ്ക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു.
4 “സീേയാൻപു്രതിേയാട:്ഇതാ,നിെന്റരാജാവ്െസൗമ്യനായികഴുതപ്പ റത്തും

വാഹനമൃഗത്തിെന്റ കുട്ടിയുെട പുറത്തും കയറി നിെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്നുഎന്നു പറവിൻ”

5 എന്നിങ്ങെന ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തതിന്
നിവൃത്തിവരുവാൻ ഇതു സംഭവിച്ച . 6 ശിഷ്യന്മാർ പുറെപ്പട്ട േയശു
നിർേദ്ദശിച്ചതുേപാെല െചയ്തു, 7കഴുതെയയും കുട്ടിെയയും െകാണ്ടുവന്നു
തങ്ങള െട വസ്്രതം അവയുെടേമൽ ഇട്ട്; േയശു കയറി ഇരുന്നു.
8പുരുഷാരത്തിൽ പലരും തങ്ങള െട വസ്്രതം വഴിയിൽ വിരിച്ച : മറ്റള്ളവർ
വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്നുെകാമ്പുകൾെവട്ടിവഴിയിൽവിതറി. 9മുമ്പിലുംപിമ്പിലും
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നടന്നിരുന്ന പുരുഷാരം: ദാവീദ് പു്രതന് േഹാശന്നാ; * കർത്താവിെന്റ
നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ; അത്യ ന്നതങ്ങളിൽ
േഹാശന്നാ എന്നു ആർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 10 അവൻ െയരൂശേലമിൽ
്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ നഗരം മുഴുവനും ഇളകി: ഇവൻ ആർ എന്നു പറഞ്ഞു.
11ഇവൻ ഗലീലയിെല നസെറത്തിൽനിന്നുള്ള ്രപവാചകനായ േയശു എന്നു
പുരുഷാരം പറഞ്ഞു.
ൈദവാലയശുദ്ധീകരണം

12 പിന്നീട് േയശു ൈദവലായത്തിൽ ്രപേവശിച്ച,് ൈദവാലയത്തിൽ
വില്ക്കുന്നവെരയും വാങ്ങുന്നവെരയും എല്ലാം പുറത്താക്കി,
നാണയവിനിമയക്കാരുെട േമശകെളയും ്രപാവുകെള വില്ക്കുന്നവരുെട
പീഠങ്ങെളയും മറിച്ച കളഞ്ഞു 13 അവൻ അവേരാട്: എെന്റ ആലയം
്രപാർത്ഥനാലയം എന്നു വിളിക്കെപ്പടും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങേളാ
അതിെന കള്ളന്മാരുെട ഗുഹയാക്കിത്തീർക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
14കുരുടന്മാരും മുടന്തന്മാരും ൈദവാലയത്തിൽഅവെന്റഅടുക്കൽ വന്നു;
അവൻ അവെര െസൗഖ്യമാക്കി. 15 എന്നാൽ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ശാസ്്രതിമാരും അവൻ െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങെളയും ദാവീദ് പു്രതന്
േഹാശന്നാ എന്നു ൈദവാലയത്തിൽ ആർക്കുന്ന ബാലന്മാെരയും
കണ്ടതിനാൽ അമർഷം േതാന്നി; 16 ഇവർ പറയുന്നത് േകൾക്കുന്നുേവാ
എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ച . േയശു അവേരാട് “ഉവ്വ!് ശിശുക്കള െടയും
മുലകുടിക്കുന്നവരുെടയും വായിൽനിന്നു നീ പുകഴ്ച ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു
എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ച . 17പിെന്ന
അവെര വിട്ട നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട േബഥാന്യയിൽ െചന്ന് അവിെട
രാ്രതിപാർത്തു.
േയശുവുംഫലമില്ലാത്തഅത്തിവൃക്ഷവും

18 രാവിെല നഗരത്തിേലയ്ക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുന്ന സമയം അവന് വിശന്നു.
19 വഴിയരിെക ഒരു അത്തിവൃക്ഷം കണ്ട്; അടുക്കൽ െചന്ന,് അതിൽ
ഇലയല്ലാെത ഒന്നും കാണായ്കയാൽ: ഇനി നിന്നിൽ ഒരുനാള ം ഫലം
ഉണ്ടാകാെത േപാകെട്ട എന്നു അതിേനാട് പറഞ്ഞു; ക്ഷണത്തിൽ ആ
അത്തിവൃക്ഷംഉണങ്ങിേപ്പായി. 20ശിഷ്യന്മാർഅത്കണ്ടേപ്പാൾ:അത്തിഇ്രത
ക്ഷണത്തിൽ ഉണങ്ങിേപ്പായത് എങ്ങെന എന്നു പറഞ്ഞു ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
21അതിന് േയശു: നിങ്ങൾ സംശയിക്കാെത വിശ്വാസം ഉള്ളവരായാൽഈ
അത്തിേയാട് െചയ്തതു നിങ്ങള ം െചയ്യ ം; എന്നു മാ്രതമല്ല, ഈ മലേയാട:്
നീങ്ങികടലിേലക്ക്ചാടിേപ്പാകഎന്നുപറഞ്ഞാൽഅതുംസംഭവിക്കുംഎന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 22 നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച െകാണ്ട്
്രപാർത്ഥനയിൽ എന്ത് യാചിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.
േയശുവിെന്റഅധികാരം േചാദ്യംെചയ്യെപ്പടുന്നു

23 അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന് ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരും അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: നീ എന്ത് അധികാരംെകാണ്ട് ഇവ െചയ്യന്നു? ഈ അധികാരം
നിനക്ക് തന്നതു ആർ എന്നു േചാദിച്ച . 24 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത്: ഞാനും നിങ്ങേളാടു ഒരു േചാദ്യം േചാദിക്കും; അത് നിങ്ങൾ

* 21. 9 ൈദവംവാഴ്ത്തെപ്പടുമാറകെട്ട.
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എേന്നാട് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അധികാരംെകാണ്ട് ഞാൻ ഇതു െചയ്യന്നു
എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങേളാടു പറയും. 25 േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം
എവിെട നിന്നു? സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിേന്നാ മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ? അവർ തമ്മിൽ
ആേലാചിച്ച : സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് എന്നു പറഞ്ഞാൽ, പിെന്ന നിങ്ങൾ
അവെന വിശ്വസിക്കാഞ്ഞത് എന്ത് എന്നു അവൻ നേമ്മാടു േചാദിക്കും;
26 മനുഷ്യരിൽ നിന്നു എന്നു പറഞ്ഞാേലാ, നാം പുരുഷാരെത്ത ഭയെപ്പടുന്നു;
എല്ലാവരും േയാഹന്നാെന ്രപവാചകൻ എന്നേല്ലാ കാണുന്നത് എന്നു
പറഞ്ഞു. 27എന്നിട്ട് അവർ േയശുവിേനാടു: ഞങ്ങൾക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവനും അവേരാട് പറഞ്ഞത്: എന്നാൽ ഞാൻ
ഇതു എന്ത് അധികാരംെകാണ്ട് െചയ്യന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നില്ല.

പിതാവിെന്റഇഷ്ടം െചയ്യന്നമകെന്റഉപമ
28 എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് േതാന്നുന്നു? ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ടു
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ ഒന്നാമത്തവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്:
മകേന ഇന്ന് എെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ േപായി േവല െചയ്ക എന്നു
പറഞ്ഞു. 29എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു; എങ്കിലും
പിന്നേത്തതിൽ അനുതപിച്ച് അവൻ േപായി. 30 രണ്ടാമത്തവെന്റ
അടുക്കൽഅവൻ െചന്ന്അങ്ങെനതെന്ന പറഞ്ഞേപ്പാൾ: ഞാൻ േപാകാം
യജമാനേന എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു; എന്നാൽ േപായില്ലതാനും.
31 ഈ രണ്ടുേപരിൽ ആർ ആകുന്നു അപ്പെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്തതു?
ഒന്നാമത്തവൻ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
ചുങ്കക്കാരും േവശ്യമാരും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കും
എന്നു സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 32 േയാഹന്നാൻ
നീതിമാർഗ്ഗത്തിലൂെട നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നു: നിങ്ങൾ അവെന
വിശ്വസിച്ചില്ല; എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും േവശ്യമാരും അവെന വിശ്വസിച്ച ;
അത് കണ്ടിട്ട ം നിങ്ങൾഅവെന വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നേത്തതിൽ
അനുതപിച്ചില്ല.

ഗൃഹസ്ഥനാെയാരു മനുഷ്യെന്റ ഉപമ
33 മെറ്റാരു ഉപമ േകൾക്കുവിൻ ധാരാളം ഭൂ്രപേദശമുള്ള ഒരു
മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ട ണ്ടാക്കി, അതിന്
േവലിെകട്ടി, അതിൽ ചക്ക് കുഴിച്ചിട്ട്, േഗാപുരവും പണിതു; പിെന്ന
മുന്തിരി കൃഷിക്കാർക്ക് പാട്ടത്തിന് ഏല്പിച്ചിട്ട് മെറ്റാരു േദശത്തുേപായി.
34 മുന്തിരിവിളവ് എടുക്കുന്ന കാലം സമീപിച്ചേപ്പാൾ തനിക്കുള്ള വിളവ്
വാങ്ങുവാനായി അവൻ ദാസന്മാെര മുന്തിരി കൃഷിക്കാരുെട അടുക്കൽ
അയച്ച . 35മുന്തിരി കൃഷിക്കാർഅവെന്റ ദാസന്മാെര പിടിച്ച,് ഒരുവെനതല്ലി,
ഒരുവെന െകാന്നു, മെറ്റാരുവെന കെല്ലറിഞ്ഞു. 36അവൻ പിെന്നയും
മുമ്പിലേത്തതിലും അധികം ദാസന്മാെര അയച്ച ; അവേരാടും അവർ
അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു. 37 ഒടുവിൽ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടമ:
എെന്റ മകെന അവർ ബഹുമാനിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു, സ്വന്തമകെന
അവരുെട അടുക്കൽ അയച്ച . 38 മകെന കണ്ടിട്ട് മുന്തിരി കൃഷിക്കാർ:
ഇവനാണ് അവകാശി; വരുവിൻ, നാം അവെന െകാന്നു അവെന്റ
അവകാശം ൈകവശമാക്കുക എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു, 39 അവെന
പിടിച്ച് േതാട്ടത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി െകാന്നുകളഞ്ഞു. 40 ആകയാൽ
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മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടയവൻ വരുേമ്പാൾ മുന്തിരി കൃഷിക്കാെര
എന്ത് െചയ്യ ം? 41 മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടമ ആ േമാശമായ ്രപവൃത്തി
െചയ്തവെര അതി്രകൂരമായി നി്രഗഹിച്ച് തക്കസമയത്ത് അനുഭവം
െകാടുക്കുന്ന േവെറ മുന്തിരി കൃഷിക്കാെര േതാട്ടം ഏല്പിക്കും എന്നു അവർ
അവേനാട് പറഞ്ഞു. 42 േയശുഅവേരാട്:
“വീടുപണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു;

ഇതു കർത്താവിനാൽ സംഭവിച്ച നമ്മുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
ആശ്ചര്യവുമായിരിക്കുന്നു”

എന്നു നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകളിൽ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
43അതുെകാണ്ട് ൈദവരാജ്യം നിങ്ങള െട പക്കൽനിന്ന് എടുത്തു അതിെന്റ
ഫലം െകാടുക്കുന്ന ജാതികള് ക്ക് െകാടുക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 44ഈ കല്ലിേന്മൽ വീഴുന്നവൻ കഷണങ്ങളായി ചിതറിേപ്പാകും;
ഇത് ആരുെടേമൽ എങ്കിലും വീണാൽ അവെന ധൂളിപ്പിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 45 അവെന്റ ഉപമകെള മഹാപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും
േകട്ടിട്ട്, തങ്ങെളക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞ്, 46 അവെന
പിടിപ്പാൻ അേന്വഷിച്ച ; എന്നാൽ പുരുഷാരം അവെന ്രപവാചകൻ എന്നു
കരുതുകയാൽഅവെര ഭയെപ്പട്ട .

22
വിവാഹവിരുന്നിെന്റ ഉപമ

1 േയശു പിെന്നയും ഉപമകളിലൂെട അവേരാട് ്രപസ്താവിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
2 സ്വർഗ്ഗരാജ്യം തെന്റ പു്രതന് േവണ്ടി കല്യാണസദ്യ ഒരുക്കിയ ഒരു
രാജാവിേനാടു സദൃശം. 3 അവൻ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചവെര
വിളിേക്കണ്ടതിന് ദാസന്മാെര പറഞ്ഞയച്ച ; അവർേക്കാ വരുവാൻ
മനസ്സായില്ല. 4 പിെന്നയും അവൻ മറ്റ ദാസന്മാെര അയച്ച : എെന്റ
വിരുന്ന് ഒരുക്കിത്തീർന്നു, എെന്റ കാളകെളയും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങെളയും
അറുത്തു, എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; കല്യാണവിരുന്നിന് വരുവിൻ എന്നു
ക്ഷണിച്ചവേരാട് പറയിച്ച . 5എന്നാൽഅവർഅവെന്റക്ഷണം ഗൗരവമായി
കൂട്ടാക്കിയില്ല ചിലർ തങ്ങള െട നിലങ്ങളിേലക്കും മറ്റ ചിലർ തങ്ങള െട
വ്യാപാരസ്ഥലങ്ങളിേലയ്ക്കും െപായ്ക്കളഞ്ഞു. 6 േശഷമുള്ളവർ അവെന്റ
ദാസന്മാെര പിടിച്ച് അപമാനിച്ച െകാന്നുകളഞ്ഞു. 7 രാജാവ് േകാപിച്ച
ൈസന്യങ്ങെള അയച്ച് ആ കുലപാതകന്മാെര മുടിച്ച അവരുെട പട്ടണം
ചുട്ട കളഞ്ഞു. 8പിെന്നഅവൻദാസന്മാേരാട്:കല്യാണംഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവേരാ േയാഗ്യരായില്ല. 9ആകയാൽ െപരുവഴികൾ േചരുന്ന
ഇടങ്ങളിൽ െചന്ന് കാണുന്നവെര ഒെക്കയും കല്യാണത്തിന് വിളിപ്പിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 ആ ദാസന്മാർ െപരുവഴികളിൽ േപായി, കണ്ട
ദുഷ്ടന്മാെരയും നല്ലവെരയും എല്ലാം കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു; കല്യാണശാല
വിരുന്നുകാെരെക്കാണ്ടു നിറഞ്ഞു. 11വിരുന്നുകാെര േനാക്കുവാൻ രാജാവ്
അകത്തുവന്നേപ്പാൾകല്യാണവസ്്രതം ധരിക്കാത്തഒരു മനുഷ്യെനഅവിെട
കണ്ട്: 12സ്േനഹിതാ,നീകല്യാണവസ്്രതംഇല്ലാെതഇവിെടഅകത്തുവന്നത്
എങ്ങെനഎന്നു േചാദിച്ച . എന്നാൽഅവന് ഉത്തരം മുട്ടിേപ്പായി. 13രാജാവ്
തെന്റ ദാസന്മാേരാട:് ഇവെന കയ്യ ം കാലും െകട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള
ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളവിൻ; അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും
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എന്നു പറഞ്ഞു. 14 വിളിക്കെപ്പട്ടവർ അേനകർ; തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവേരാ
ചുരുക്കം.

കരം െകാടുക്കുന്നത് വിഹിതേമാ?
15അനന്തരം പരീശന്മാർ െചന്ന് േയശുവിെന അവെന്റ തെന്ന വാക്കിൽ
കുടുേക്കണ്ടതിന് ആേലാചിച്ച െകാണ്ട് 16 അവരുെട ശിഷ്യന്മാെര
െഹേരാദ്യേരാടുകൂെട അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച . “ഗുേരാ,
നീ സത്യവാനും, ൈദവത്തിെന്റ വഴി േനരായി പഠിപ്പിക്കുന്നവനും,
മനുഷ്യരുെട മുഖം േനാക്കാത്തവനും, ആരുെടയും അഭി്രപായത്തിന്
വിേധയനാകാത്തവനും, ആണ് എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. 17 നിനക്ക്
എന്ത് േതാന്നുന്നു?ൈകസർക്ക്കരം െകാടുക്കുന്നത് വിഹിതേമാഅല്ലേയാ”
എന്നു പറഞ്ഞുതേരണം. 18 േയശു അവരുെട ദുഷ്ടത അറിഞ്ഞിട്ട:്
കപടഭക്തിക്കാേര, എെന്ന പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത?് 19 കരത്തിനുള്ള
നാണയം കാണിക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു;അവർഅവെന്റഅടുക്കൽ ഒരു
െവള്ളിക്കാശ് െകാണ്ടുവന്നു. 20അവൻഅവേരാട്: ഇതിലുള്ള ്രപതിച്ഛായയും
േമെലഴുത്തും ആരുേടത് എന്നു േചാദിച്ചതിന് ൈകസരുേടത് എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 21എന്നാൽൈകസർക്കുള്ളത്ൈകസർക്കുംൈദവത്തിനുള്ളത്
ൈദവത്തിനും െകാടുക്കുവിൻഎന്നുഅവൻഅവേരാട് പറഞ്ഞു. 22അവർ
ഇത് േകട്ട്ആശ്ചര്യെപ്പട്ട അവെനവിട്ട െപായ്ക്കളഞ്ഞു.

പുനരുത്ഥാനാന്തരജീവിതം
23 ആ ദിവസം പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന ചില സദൂക്യരും
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: 24 ഗുേരാ, ഒരുവൻ മക്കൾ ഇല്ലാെത
മരിച്ചാൽ അവെന്റ സേഹാദരൻ വിധവയായ സേഹാദരഭാര്യെയ
വിവാഹംകഴിച്ച് തെന്റ സേഹാദരന് േവണ്ടി സന്തതിെയ ജനിപ്പിേക്കണം
എന്നു േമാെശ കല്പിച്ച വേല്ലാ. 25 എന്നാൽ ഒരിടത്ത് ഏഴ് സേഹാദരന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഒന്നാമത്തവൻ വിവാഹം െചയ്തേശഷം
മരിച്ച , സന്തതി ഇല്ലായ്കയാൽ തെന്റ ഭാര്യ സേഹാദരേന്റതായിത്തീർന്നു.
26 രണ്ടാമത്തവനും മൂന്നാമത്തവനും ഏഴാമത്തവൻ വെരയും അങ്ങെന
തെന്ന െചയ്തു. 27 എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിൽ സ്്രതീയും
മരിച്ച . 28 എന്നാൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൾ എഴുവരിൽ
ആർക്ക് ഭാര്യയാകും? എല്ലാവർക്കും അവൾ ഭാര്യ ആയിരുന്നുവേല്ലാ
എന്നു േചാദിച്ച . 29 അതിന് േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് നിങ്ങൾ
തിരുെവഴുത്തുകെളയും ൈദവശക്തിെയയും അറിയാത്തതുെകാണ്ട്
െതറ്റിേപ്പാകുന്നു. 30 പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല,
വിവാഹത്തിന് െകാടുക്കെപ്പടുന്നതുമില്ല; സ്വർഗ്ഗത്തിെല ദൂതന്മാെരേപ്പാെല
അേ്രത ആകുന്നത.് 31 മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിേച്ചാ
ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 32 ഞാൻ
അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ
ൈദവവും ആകുന്നു എന്നു അവൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; എന്നാൽ അവൻ
മരിച്ചവരുെട ൈദവമല്ല, മറിച്ച് ജീവനുള്ളവരുെട ൈദവമേ്രത. 33പുരുഷാരം
ഇതു േകട്ടിട്ട്അവെന്റഉപേദശത്തിൽവിസ്മയിച്ച .

ഏറ്റവും വലിയകൽപ്പന
34സദൂക്യെരഅവൻനിശബ്ദരാക്കിെയന്ന് േകട്ടിട്ട് പരീശന്മാർഒന്നിച്ച്കൂടി,

35അവരിൽ നിയമപണ്ഡിതനായ ഒരുവൻ: 36 ഗുേരാ, ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
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ഏറ്റവും മഹത്തരമായ കല്പന ഏത് എന്നു േയശുവിെന പരീക്ഷിച്ച്
േചാദിച്ച . 37 േയശു അവേനാട:് നിെന്റ ൈദവമായ കർത്താവിെന നീ
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണാത്മാേവാടും പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂെട
സ്േനഹിേക്കണം. 38 ഇത് മഹത്തരവും, ഒന്നാമേത്തതുമായ കല്പന
39 രണ്ടാമേത്തതും അതിേനാട് സമം: കൂട്ട കാരെന നിെന്നേപ്പാെല തേന്ന
സ്േനഹിേക്കണം. 40 ഈ രണ്ടു കല്പനകളിൽ സകല ന്യായ്രപമാണവും
്രപവാചകന്മാരുംഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

ദാവീദ് വിളിച്ചകർത്താവ്
41 പരീശന്മാർ ഒരുമിച്ച കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ േയശു അവേരാട:്

42 ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് േതാന്നുന്നു? അവൻ ആരുെട
പു്രതൻ എന്നു േചാദിച്ച ; ദാവീദിെന്റ പു്രതൻ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
43അവൻ അവേരാട്: എന്നാൽ ദാവീദ് ആത്മാവിൽ അവെന കർത്താവ്
എന്നുവിളിക്കുന്നത്എങ്ങെന?
44 “ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ പാദപീഠം ആക്കുേവാളം എെന്റ

വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്ക എന്നു കർത്താവ് എെന്റ കർത്താവിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തു എന്നു അവൻ പറയുന്നുവേല്ലാ. 45 ദാവീദ് അവെന
കർത്താവ് എന്നു പറയുന്നുെവങ്കിൽ അവെന്റ പു്രതൻ ആകുന്നത്
എങ്ങെനഎന്നു േചാദിച്ച . 46അവേനാട് ഉത്തരം പറവാൻആർക്കും
കഴിഞ്ഞില്ല; അന്നുമുതൽ ആരും അവേനാട് ഒന്നും േചാദിപ്പാൻ
ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല.

23
േയശുശാസ്്രതിമാരുെടയും പരീശന്മാരുെടയും കാപട്യം തുറന്നുകാട്ട ന്നു

1 അനന്തരം േയശു പുരുഷാരേത്താടും തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടും
പറഞ്ഞത്: 2 ശാസ്്രതിമാരും പരീശന്മാരും േമാെശയുെട സ്ഥാനത്ത്
ഇരിക്കുന്നു. 3 ആകയാൽ അവർ നിങ്ങേളാടു കല്പിക്കുന്നവ ഒെക്കയും
അനുസരിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും െചയ് വിൻ; അവരുെട
്രപവർത്തികെള അനുകരിക്കരുതുതാനും. അവർ കാര്യങ്ങൾ
പറയുന്നതല്ലാെത അവെയ െചയ്യന്നില്ലേല്ലാ. 4 അെത അവർ
ചുമക്കുവാൻ വഹിയാത്ത ഘനമുള്ള ഭാരങ്ങെള െകട്ടി മനുഷ്യരുെട
േതാളിൽ െവയ്ക്കുന്നു; എങ്കിലും ഒരു വിരൽ െകാണ്ടുേപാലും അവെയ
വഹിക്കുവാൻഅവർക്ക് മനസ്സില്ല. 5അവർതങ്ങള െട ്രപവൃത്തികൾഎല്ലാം
മനുഷ്യർ കാേണണ്ടതിനേ്രത െചയ്യന്നതു; തങ്ങള െട മ്രന്തപ്പട്ടവീതിയാക്കി
വസ്്രതത്തിെന്റഅരികുകൾ വലുതാക്കുന്നു. 6വിരുന്നു സൽക്കാരങ്ങളിൽ
്രപധാനസ്ഥലവും പള്ളിയിൽ ്രപധാന ഇരിപ്പിടങ്ങള ം 7 അങ്ങാടിയിൽ
വന്ദനവും മനുഷ്യർ റബ്ബീ എന്നു വിളിക്കുന്നതും അവർക്ക് ്രപിയമാകുന്നു.
8 നിങ്ങേളാ റബ്ബീ എന്നു േപർ എടുക്കരുത.് ഒരുവൻ അേ്രത നിങ്ങള െട
ഗുരു; നിങ്ങേളാ എല്ലാവരും സേഹാദരന്മാർ. 9 ഭൂമിയിൽആെരയും പിതാവ്
എന്നുവിളിക്കരുത;്ഒരുവൻഅേ്രതനിങ്ങള െടപിതാവ,്സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായവൻ
തേന്ന. 10നിങ്ങൾഗുരുഎന്നും േപർഎടുക്കരുത;്ഒരുവൻഅേ്രതനിങ്ങള െട
ഗുരുനാഥൻ, ്രകിസ്തു തെന്ന. 11 നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ നിങ്ങള െട
ശു്രശൂഷക്കാരൻ ആകണം. 12 തെന്നത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം
താഴ്ത്തെപ്പടും;തെന്നത്താൻതാഴ്ത്തുന്നവൻഎല്ലാം ഉയർത്തെപ്പടും.
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13 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്്രതിമാരും പരീശരുമായുള്ളവേര, നിങ്ങൾ
മനുഷ്യർക്ക്സ്വർഗ്ഗരാജ്യംഅടച്ച കളയുന്നു;നിങ്ങൾതെന്നകടക്കുന്നതുമില്ല,
കടക്കുന്നവെര കടക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല. കപടഭക്തിക്കാരായ
ശാസ്്രതിമാരും പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ
വിധവമാരുെട വീടുകെള വിഴുങ്ങുകയും*ഉപായരൂേപണ ദീർഘമായി
്രപാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്യന്നു; ഇതു േഹതുവായി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും
വലിയ ശിക്ഷാവിധി വരും. 14 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്്രതിമാരും
പരീശരുമായുള്ളവേര,നിങ്ങൾക്ക്ഹാകഷ്ടം;നിങ്ങൾഒരുവെനനിങ്ങള െട
മതത്തിൽ േചർക്കുവാൻ കടലും കരയും ചുറ്റി നടക്കുന്നു; 15 നിങ്ങള െട
മതത്തിൽ േചർന്നേശഷം അവെന നിങ്ങേളക്കാൾ ഇരട്ടി നരകേയാഗ്യൻ
ആക്കിത്തീർക്കുന്നു.
സത്യം െചയ്യന്നത്

16 കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികേള, നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം; ആെരങ്കിലും
മന്ദിരെത്തെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്താൽ അത് ഏതുമില്ല എന്നും
മന്ദിരത്തിെല സ്വർണ്ണെത്തെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്യന്നവേനാ െചയ്ത
സത്യത്തിന് ബാധ്യസ്ഥൻ എന്നും പറയുന്നു. 17 കുരുടരായ മൂഢന്മാേര,
ഏത് വലിയത്? സ്വർണ്ണേമാ സ്വർണ്ണെത്ത വിശുദ്ധീകരിച്ച മന്ദിരേമാ?
18യാഗപീഠെത്തെക്കാണ്ട്സത്യം െചയ്താൽഅത്ഏതുമില്ല;അതിേന്മലുള്ള
വഴിപാടിനാൽ സത്യം െചയ്യന്നവേനാ െചയ്ത സത്യത്തിനു ബാധ്യസ്ഥൻ
എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു. 19 കുരുടന്മാരായുേള്ളാേര, ഏത് വലിയത?്
വഴിപാേടാ വഴിപാടിെന വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യാഗപീഠേമാ? 20ആകയാൽ
യാഗപീഠെത്തെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്യന്നവൻ അതിെനയും അതിേന്മലുള്ള
സകലവഴിപാടിനാലും സത്യം െചയ്യന്നു. 21 മന്ദിരെത്തെക്കാണ്ട് സത്യം
െചയ്യന്നവൻ അതിെനയും അതിൽ വസിക്കുന്നവെനയും ഓർത്ത് സത്യം
െചയ്യന്നു. 22 സ്വർഗ്ഗെത്തെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്യന്നവൻ, ൈദവത്തിെന്റ
സിംഹാസനെത്തയും അതിൽ ഇരിക്കുന്നവെനയും ഓർത്ത് സത്യം
െചയ്യന്നു.

ദശാംശെത്തക്കുറിച്ച്
23 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്്രതിമാരും പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ കർപ്പ രതുളസി, അയേമാദകം, ജീരകം
എന്നിവയ്ക്ക് ദശാംശം െകാടുക്കുകയും ന്യായം, കരുണ, വിശ്വാസം
ഇങ്ങെന ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഘനേമറിയവ ത്യജിച്ച കളകയും െചയ്യന്നു.
ഇവ െചയ്കയും അവ ത്യജിക്കാതിരിക്കയും േവണം. 24 കുരുടന്മാരായ
വഴികാട്ടികേള, നിങ്ങൾ െകാതുകിെന അരിെച്ചടുക്കുകയും ഒട്ടകെത്ത
വിഴുങ്ങിക്കളകയും െചയ്യന്നു.
അകേമഎങ്ങെന

25 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്്രതിമാരും പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ പാനപാ്രത താലങ്ങള െട
പുറം െവടിപ്പാക്കുന്നു; അകേമേയാ കവർച്ചയും അതി്രകമവും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 26കുരുടനായപരീശേന, മുെമ്പപാനപാ്രതതാലങ്ങള െട
അകംെവടിപ്പാക്കുക;അതിനാൽഅവയുെടപുറവും െവടിപ്പായിെക്കാള്ള ം.

* 23. 13 മറ്റ വിവർത്തനങ്ങളിൽഈ ഭാഗം േചർത്തിട്ടില്ല. വിഴുങ്ങുക എന്നാൽ ഭക്തിയുെട േവഷം
ധരിച്ച് സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനായി ചൂഷണം െചയ്യന്നു



മത്തായി 23:27 1496 മത്തായി 24:2

27 ശാസ്്രതിമാരും പരീശന്മാരും കപടഭക്തിക്കാരുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം; െവള്ള േതച്ച ശവക്കല്ലറകേളാട് നിങ്ങൾ
ഒത്തിരിക്കുന്നു; അവ പുറെമ മേനാഹരമായി കാണുെന്നങ്കിലും അകേമ
ചത്തവരുെട അസ്ഥികള ം സകലവിധ അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
28 അങ്ങെന തെന്ന പുറെമ നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ എന്നു മനുഷ്യർക്ക്
േതാന്നുന്നു;അകേമേയാകപടഭക്തിയുംഅതി്രകമവും നിറഞ്ഞവരേ്രത.

നരകവിധിഎങ്ങെനഒഴിഞ്ഞുേപാകും
29 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്്രതിമാരും പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ ്രപവാചകന്മാരുെട കല്ലറകെള
പണിതും നീതിമാന്മാരുെട കല്ലറകെള അലങ്കരിച്ച ംെകാണ്ട:് 30 ഞങ്ങൾ
പിതാക്കന്മാരുെട കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ്രപവാചകന്മാരുെട രക്തം
െചാരിയിക്കുന്നതിൽ അവേരാട് കൂെട പങ്കാളികൾ ആകയില്ലായിരുന്നു
എന്നു പറയുന്നു. 31 അങ്ങെന നിങ്ങൾ ്രപവാചകന്മാെര െകാന്നവരുെട
മക്കൾഎന്നു നിങ്ങൾതേന്നസാക്ഷ്യം പറയുന്നുവേല്ലാ. 32പിതാക്കന്മാരുെട
പാപത്തിെന്റ അളവ് നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച െകാൾവിൻ. 33 സർപ്പങ്ങേള,
അണലിസന്തതികേള,നിങ്ങൾനരകന്യായവിധിഎങ്ങെനഒഴിഞ്ഞുേപാകും?

34 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ്രപവാചകന്മാെരയും ജ്ഞാനികെളയും
ശാസ്്രതിമാെരയും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയയ്ക്കുന്നു; അവരിൽ
ചിലെര നിങ്ങൾ ്രകൂശിച്ച െകാല്ല കയും ചിലെര നിങ്ങള െട പള്ളികളിൽ
ചാട്ടവാറു െകാണ്ട് അടിക്കുകയും പട്ടണത്തിൽനിന്നു പട്ടണത്തിേലക്ക്
ഓടിക്കയും െചയ്യ ം. 35 ഇതിെന്റ ഫലേമാ നീതിമാനായ ഹാെബലിെന്റ
രക്തംമുതൽ നിങ്ങൾ മന്ദിരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും നടുവിൽവച്ച്
െകാന്നവനായ െബെരഖ്യാവിെന്റ മകനായ െസഖര്യാവിെന്റ രക്തംവെര
ഭൂമിയിൽ െചാരിഞ്ഞിട്ട ള്ളനീതിയുള്ള രക്തംഎല്ലാം നിങ്ങള െടേമൽവരും.
36ഇെതാെക്കയും ഈ തലമുറേമൽ സംഭവിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

െയരുശേലമിെന്റ ഭാവിെയഓർത്ത് േയശു വിലപിക്കുന്നു
37 െയരൂശേലേമ, െയരൂശേലേമ, ്രപവാചകന്മാെര െകാല്ല കയും
നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവെര കെല്ലറിയുകയും െചയ്യന്നവേള,
േകാഴി തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള ചിറകിൻ കീഴിൽ േചർക്കുംേപാെല
നിെന്റ മക്കെള േചർത്തുെകാൾവാൻ ഞാൻ എ്രതവട്ടം ആ്രഗഹിച്ച ;
നിങ്ങൾേക്കാ സമ്മതമായില്ല. 38 കാണ്മീൻ, നിങ്ങള െട ഭവനം നിങ്ങെള
ഉേപക്ഷിച്ച് ശൂന്യമായ്തീരും. 39 കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുേവാളം നിങ്ങൾ ഇനി എെന്ന
കാണുകയില്ലഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

24
ൈദവാലയനാശവുംഅന്ത്യകാലസംഭവങ്ങള ം

1 േയശു ൈദവാലയം വിട്ട പുറത്തു േപാകുേമ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ
അവന് ൈദവാലയത്തിെന്റ പണികൾ കാണിേക്കണ്ടതിന് അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. 2 അവൻ അവേരാട് മറുപടി പറഞ്ഞത്: ഇെതല്ലാം
നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേയാ? ഇടിഞ്ഞുേപാകാെത കല്ലിേന്മൽ കല്ല് ഇവിെട
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േശഷിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

മുൻവരുന്നവിപത്തുകൾ
3 അവൻ ഒലിവുമലയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു: ഇവെയല്ലാം എേപ്പാൾ സംഭവിക്കും എന്നും നിെന്റ
വരവിനും േലാകാവസാനത്തിനുംഅടയാളംഎന്ത്എന്നും പറഞ്ഞുതേരണം
എന്നു അേപക്ഷിച്ച . 4 അതിന് േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് ആരും
നിങ്ങെള വഴി െതറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 5 ഞാൻ
്രകിസ്തു എന്നു പറഞ്ഞു അേനകർ എെന്റ േപർ എടുത്തു വന്നു
പലെരയും െതറ്റിക്കും. 6 നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങെളയും യുദ്ധവിവരങ്ങെളയും
കുറിച്ച േകൾക്കും; ചഞ്ചലെപ്പടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ;
അത് സംഭവിേക്കണ്ടത് തേന്ന; എന്നാൽ അത് അവസാനമല്ല; 7 ജാതി
ജാതിേയാടും രാജ്യം രാജ്യേത്താടും എതിർക്കും; ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും
അവിടവിെട ഉണ്ടാകും. 8 എങ്കിലും ഇതു ഒെക്കയും ്രപസവേവദനയുെട
ആരംഭമേ്രത. 9അന്ന് അവർ നിങ്ങെള ഉപ്രദവത്തിന് ഏല്പിക്കുകയും
െകാല്ല കയും െചയ്യ ം; എെന്റ നാമംനിമിത്തം സകലജാതികള ം നിങ്ങെള
പകയ്ക്കും. 10 പലരും ഇടറുകയും അേന്യാന്യം തള്ളിപ്പറകയും അേന്യാന്യം
െവറുക്കുകയും െചയ്യ ം 11 കള്ള്രപവാചകന്മാർ പലരും എഴുേന്നറ്റ്
അേനകെര െതറ്റിക്കും. 12അതി്രകമം െപരുകുന്നതുെകാണ്ട് അേനകരുെട
സ്േനഹം തണുത്തുേപാകും. 13 എന്നാൽ അവസാനേത്താളം സഹിച്ച
നില്ക്കുന്നവൻ, ആേരാ അവൻ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും. 14 രാജ്യത്തിെന്റ ഈ
സുവിേശഷം സകലജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂേലാകത്തിൽ ഒെക്കയും
്രപസംഗിക്കെപ്പടും;അേപ്പാൾഅവസാനം വരും.

മഹാകഷ്ടകാലം
15 അതുെകാണ്ട് ദാനീേയൽ ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല ശൂന്യമാക്കുന്ന േമ്ലച്ഛത വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത്
നില്ക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ - വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ച െകാള്ളെട്ട
- 16 അന്ന് െയഹൂദ്യയിലുള്ളവർ മലകളിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകെട്ട. 17 വീടിന്
മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വീടിനുള്ളിലുള്ളത് ഒന്നുംതെന്ന എടുേക്കണ്ടതിന്
ഇറങ്ങരുത;് 18 വയലിലുള്ളവൻ വസ്്രതം എടുക്കുവാൻ മടങ്ങിേപ്പാകരുത.്
19 ആ കാലത്ത് ഗർഭിണികൾക്കും മുല കുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അേയ്യാ
കഷ്ടം! 20എന്നാൽ നിങ്ങള െട ഓടിേപ്പാക്ക് ശീതകാലേത്താ ശബ്ബത്തിേലാ
സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ. 21 േലാകാരംഭം മുതൽ
ഇന്നുവെരയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി േമൽ സംഭവിക്കാത്തതും
ആയ വലിയ പീഢനം അന്ന് ഉണ്ടാകും. 22 ആ നാള കള െട
എണ്ണം കുറയാതിരുന്നാൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുകയില്ല;
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർ നിമിത്തേമാ ആ നാള കള െട എണ്ണം കുറയും.
23 അന്ന് ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു: ഇതാ, ്രകിസ്തു ഇവിെട, അല്ല
അവിെട എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുത.് 24 കള്ള ്രകിസ്തുക്കള ം
കള്ള്രപവാചകന്മാരും വന്ന് കഴിയുെമങ്കിൽ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവെരയും
െതറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം കാണിയ്ക്കും.
25 ജാ്രഗതയായിരിപ്പീൻ; ഞാൻ മുമ്പുകൂട്ടി നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
26ആകയാൽനിങ്ങേളാടു:അതാ, ്രകിസ്തു മരുഭൂമിയിൽഎന്നു പറഞ്ഞാൽ
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മരുഭൂമിയിേലക്ക്പുറെപ്പടരുത;്ഇതാ,അവൻഅറകളിൽഎന്നുപറഞ്ഞാൽ
വിശ്വസിക്കരുത.് 27 മിന്നൽ കിഴക്ക് നിന്നു പുറെപ്പട്ട പടിഞ്ഞാേറാളം
തിളങ്ങുംേപാെല മനുഷ്യപു്രതെന്റ വരവ് ആകും. 28 എവിെടെയാെക്ക
മൃഗങ്ങള െടശവങ്ങൾഉേണ്ടാഅവിെടകഴുകന്മാർകൂടും.

്രകിസ്തുവിെന്റ മടങ്ങിവരവ്
29 ആ കാലത്തിെല വലിയ പീഢനം കഴിഞ്ഞ ഉടെന സൂര്യൻ
ഇരുണ്ടുേപാകും; ച്രന്ദൻ അതിെന്റ ്രപകാശം െകാടുക്കാതിരിക്കും;
നക്ഷ്രതങ്ങൾ ആകാശത്തുനിന്ന് വീഴും; ആകാശത്തിെല ശക്തികൾ
ഇളകും. 30 അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതെന്റ അടയാളം ആകാശത്ത്
്രപകടമാകും; അന്ന് ഭൂമിയിെല സകലേഗാ്രതങ്ങള ം മാറത്തടിച്ച ം
െകാണ്ട,് മനുഷ്യപു്രതൻ ആകാശത്തിെല േമഘങ്ങളിേന്മൽ ശക്തിേയാടും
മഹാേതജേസ്സാടും കൂെട വരുന്നത് കാണും. 31 അവൻ തെന്റ
ദൂതന്മാെര മഹാ കാഹളധ്വനിേയാടുംകൂെട അയയ്ക്കും; അവർ അവെന്റ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവെരആകാശത്തിെന്റഒരറ്റംമുതൽമെറ്റഅറ്റംവെരയും
നാല് ദിക്കിൽനിന്നും കൂട്ടിേച്ചർക്കും.
അത്തിയിൽനിന്നു പഠിപ്പിൻ

32അത്തിെയ േനാക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പിൻ; അതിെന്റ െകാമ്പ് ഇളതായി
ഇല തളിർക്കുേമ്പാൾ േവനൽ അടുത്തു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
33 അങ്ങെന നിങ്ങൾ ഇതു ഒെക്കയും കാണുേമ്പാൾ അവൻ അടുെക്ക
്രപേവശനകവാടത്തിൽതേന്നആയിരിക്കുന്നുഎന്നുഅറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ.
34 ഇവെയാെക്കയും സംഭവിക്കുേവാളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 35ആകാശവും ഭൂമിയും
ഒഴിഞ്ഞുേപാകും;എെന്റവചനങ്ങേളാ ഒരുനാള ം ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല.

്രകിസ്തുവിെന്റവരവിെന്റസമയംആരുംഅറിയുന്നില്ല
36ആ ദിവസേമാ സമയേമാ സംബന്ധിച്ച് എെന്റ പിതാവ് മാ്രതമല്ലാെത
ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിെല ദൂതന്മാരും പു്രതനും കൂെട അറിയുന്നില്ല.
37േനാഹയുെടകാലംേപാെലതേന്നആയിരിക്കുംമനുഷ്യപു്രതെന്റവരവിലും.
38 ജല്രപളയത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് േനാഹ െപട്ടകത്തിൽ കയറിയ
നാൾവെര അവർ തിന്നും കുടിച്ച ം വിവാഹം കഴിച്ച ം വിവാഹത്തിന്
െകാടുത്തുംേപാന്നു; 39ജല്രപളയംവന്നുഎല്ലാവെരയുംനീക്കിക്കളയുേവാളം
അവർ ഒന്നും അറിഞ്ഞതുമില്ല; മനുഷ്യപു്രതെന്റ വരവും അങ്ങെന
തെന്ന ആകും. 40 അന്ന് രണ്ടുേപർ വയലിൽ ആയിരിക്കും; ഒരുവെന
ൈകെക്കാള്ള ം, മറ്റവെന തള്ളികളയും. 41 രണ്ടു സ്്രതീകൾ ഒരു
തിരികല്ലിൽ െപാടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും; ഒരുവെള ൈകെക്കാള്ള ം, മറ്റവെള
തള്ളിക്കളയും. 42അതുെകാണ്ട് നിങ്ങെള തെന്ന സൂക്ഷിപ്പിൻ, കാരണം
നിങ്ങള െട കർത്താവ് ഏത് ദിവസം വരും എന്നു നിങ്ങൾഅറിയുന്നില്ലേല്ലാ
43 കള്ളൻ വരുന്നസമയം എേപ്പാൾ എന്നു വീട്ട ടയവൻ അറിഞ്ഞ് എങ്കിൽ
അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുകയും തെന്റ വീട് മുറിച്ച കടക്കാതിരിക്കുവാൻ
സമ്മതിക്കാതിരിക്കയും െചയ്യ ം എന്നു അറിയുന്നുവേല്ലാ. 44 അങ്ങെന
നിങ്ങൾ ്രപതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് മനുഷ്യപു്രതൻ വരുന്നതുെകാണ്ടു
നിങ്ങള ം ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.

വിശ്വസ്തനുംഅവിശ്വസ്തനുംആയദാസന്മാർ
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45 എന്നാൽ യജമാനൻ തെന്റ വീട്ട കാർക്ക് തത്സമയത്ത് ഭക്ഷണം
െകാടുക്കണ്ടതിന് അവരുെട േമൽആക്കിെവച്ച വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനും
ആയദാസൻആർ? 46യജമാനൻവരുേമ്പാൾഅങ്ങെനെചയ്തു കാണുന്ന
ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ. 47 അവൻ അവെന തനിക്കുള്ള സകലത്തിേന്മലും
യജമാനൻ ആക്കിെവക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 48 എന്നാൽ അവൻ ഒരു ദുഷ്ടദാസനായി: യജമാനൻ
വരുവാൻ താമസിക്കുന്നു എന്നു ഹൃദയംെകാണ്ട് പറഞ്ഞു, 49 കൂട്ട്
ദാസന്മാെര അടിക്കുവാനും കുടിയന്മാേരാടുകൂടി തിന്നുകുടിപ്പാനും
തുടങ്ങിയാൽ 50 ആ ദാസൻ ്രപതീക്ഷിക്കാത്ത നാളിലും അറിയാത്ത
നാഴികയിലും യജമാനൻവന്നു 51അവെന ദണ്ഡിപ്പിച്ച്അവെന്റഅവസാനം
കപടഭക്തിക്കാരുേടതുേപാെല ആക്കും; അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും
ഉണ്ടാകും.

25
വിളക്കിൽഎണ്ണകരുതിയബുദ്ധിയുള്ളകന്യകമാർ

1സ്വർഗ്ഗരാജ്യം വിളക്കുഎടുത്തുെകാണ്ട് മണവാളെനഎതിേരൽക്കുവാൻ
പുറെപ്പട്ടപത്തുകന്യകമാേരാട് തുല്യംആയിരിക്കും. 2അവരിൽഅഞ്ചുേപർ
ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും അഞ്ചുേപർ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ആയിരുന്നു.
3ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാർ വിളക്ക് എടുത്തേപ്പാൾ എണ്ണയും എടുത്തില്ല.
4 ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാേരാ വിളക്കിേനാെടാപ്പം എണ്ണയുള്ള പാ്രതങ്ങള ം
എടുത്തു. 5 അേപ്പാൾ മണവാളൻ വരുവാൻ താമസിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എല്ലാവരും മയക്കംപിടിച്ച് ഉറങ്ങി. 6 അർദ്ധരാ്രതിേക്കാ മണവാളൻ
വരുന്നു; അവെന എതിേരൽക്കുവാൻ പുറെപ്പടുവിൻ എന്നു ആർപ്പ വിളി
ഉണ്ടായി. 7അേപ്പാൾകന്യകമാർഎല്ലാവരുംഎഴുേന്നറ്റ് വിളക്കു െതളിയിച്ച .
8 എന്നാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവേരാട:് ഞങ്ങള െട വിളക്കു
െകട്ട േപാകുന്നതു െകാണ്ട് നിങ്ങള െട എണ്ണയിൽ കുെറ ഞങ്ങൾക്കു
തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 9ബുദ്ധിയുള്ളവർ: ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും
തികയാെത വരാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ വില്ക്കുന്നവരുെട അടുക്കൽ
േപായി വാങ്ങിെക്കാൾവിൻ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10 ബുദ്ധിയില്ലാത്ത
കന്യകമാർ വാങ്ങുവാൻ േപായേപ്പാൾ മണവാളൻവന്നു; ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ
അവേനാടുകൂെട കല്യാണസദ്യയ്ക്ക് െചന്ന;് വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും
െചയ്തു. 11 അതിന ്െറേശഷം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാരും വന്നു:
യജമാനെന, യജമാനെന ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വാതിൽ തുറേക്കണേമ
എന്നു പറഞ്ഞു. 12 അതിന് അവൻ മറുപടിയായി: ഞാൻ നിങ്ങെള
അറിയുന്നില്ല എന്നു സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
13 ആകയാൽ നാള ം സമയവും നിങ്ങൾ അറിയായ്കെകാണ്ട് ജാ്രഗത
ഉള്ളവരായിരിക്കുവിൻ.
താലന്തുകള െട ഉപമ

14 ഒരു മനുഷ്യൻ വിേദശത്തു േപാകുേമ്പാൾ തെന്റ ദാസന്മാെര വിളിച്ച
തെന്റ സമ്പത്ത് അവെര ഭരേമല്പിച്ച . 15 അവരിൽ ഒരുവന് അഞ്ച്
താലന്ത,് ഒരുവന് രണ്ടു, ഒരുവന് ഒന്ന് ഇങ്ങെനഓേരാരുത്തന് അവനവെന്റ
്രപാപ്തിേപാെല െകാടുത്തതിനു േശഷം യാ്രത പുറെപ്പട്ട . 16അഞ്ച് താലന്ത്
ലഭിച്ചവൻ ഉടെന െചന്ന് വ്യാപാരം െചയ്തു േവെറ അഞ്ച് താലന്ത് കൂെട
സമ്പാദിച്ച . 17അങ്ങെനതെന്ന രണ്ടു താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ േവെറ രണ്ടു കൂെട
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േനടി. 18 ഒന്ന് ലഭിച്ചവേനാ േപായി നിലത്തു ഒരു കുഴി കുഴിച്ച് യജമാനെന്റ
പണം മറച്ച വച്ച . 19 വളെര കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം ആ ദാസന്മാരുെട
യജമാനൻ വന്നു അവരുമായി കണക്ക് തീർത്തു. 20 അഞ്ച് താലന്ത്
ലഭിച്ചവൻ അടുക്കൽ വന്നു േവെറ അഞ്ച് താലന്ത് കൂെട െകാണ്ടുവന്നു:
യജമാനേന, അഞ്ച് താലന്തേല്ലാ എെന്ന ഏല്പിച്ചത;് ഞാൻ അഞ്ച്
താലന്തുകൂെട േനടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 21അവെന്റ യജമാനൻ:
അവെന അനുേമാദിച്ച െകാണ്ട,് നന്ന് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ
ദാസേന, നീ അല്പകാര്യങ്ങളിൽ േപാലും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു; ഞാൻ
നിെന്ന അേനക കാര്യങ്ങൾക്ക് വിചാരകനാക്കും; നിെന്റ യജമാനെന്റ
ആനന്ദത്തിേലക്ക് ്രപേവശിക്കഎന്നുഅവേനാട് പറഞ്ഞു. 22 രണ്ടു താലന്ത്
ലഭിച്ചവനും അടുക്കൽ വന്നു: യജമാനേന, രണ്ടു താലന്തേല്ലാ എെന്ന
ഏല്പിച്ചത;് ഞാൻ രണ്ടു താലന്തുകൂെട േനടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
23 അതിന് യജമാനൻ: അവെന അനുേമാദിച്ച െകാണ്ട,് നന്ന് നല്ലവനും
വിശ്വസ്തനുമായ ദാസേന, നീ അല്പകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു;
ഞാൻ നിെന്ന അധിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വിചാരകനാക്കും; നിെന്റ
യജമാനെന്റ ആനന്ദത്തിേലക്ക് ്രപേവശിക്ക എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു.
24 പിന്നീട് ഒരു താലന്ത് ലഭിച്ചവനും അടുക്കൽ വന്നു: യജമാനേന,
നീ വിതയ്ക്കാത്തിടത്തുനിന്ന് െകായ്യ കയും വിതറാത്തിടത്തുനിന്ന്
േചർക്കുകയും െചയ്യന്ന കർശനക്കാരനായ മനുഷ്യൻ എന്നു ഞാൻ
അറിഞ്ഞ് 25ഞാൻ ഭയെപ്പട്ട് നീ എനിക്ക് തന്ന താലന്ത് നിലത്തു മറച്ച വച്ച ;
ഇതാ, നിനക്ക് അവകാശെപ്പട്ടത് എടുത്തുെകാൾക എന്നു പറഞ്ഞു.
26അതിന്യജമാനൻഉത്തരംപറഞ്ഞത്: ദുഷ്ടനും മടിയനുംആയദാസേന,
ഞാൻ വിതയ്ക്കാത്തിടത്ത് നിന്നു െകായ്യ കയും വിതറാത്തിടത്തുനിന്ന്
േചർക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ എന്നു നീ അറിഞ്ഞുവേല്ലാ. 27 നീ എെന്റ
പണം െപാൻവാണിഭക്കാെര ഏല്പിേക്കണ്ടിയിരുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ വന്നു
എെന്റ പണം പലിശേയാടുകൂെട വാങ്ങിെക്കാള്ള മായിരുന്നു. 28ആകയാൽ
ആ താലന്ത് അവെന്റ പക്കൽനിന്ന് എടുത്തു പത്തു താലന്ത് ഉള്ളവന്
െകാടുക്കുവിൻ. 29അങ്ങെനഉള്ളവന്ഏവനുംലഭിക്കും;അവന്സമൃദ്ധിയും
ഉണ്ടാകും; ഇല്ലാത്തവേനാേടാ ഉള്ളതുംകൂെട എടുത്തുകളയും. 30എന്നാൽ
ഈ ്രപേയാജനമില്ലാത്ത ദാസെന ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിേലക്ക്
എറിഞ്ഞുകളയുവിൻ;അവിെടകരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.

മനുഷ്യപു്രതൻ േതജസ്സിെന്റസിംഹാസനത്തിൽ
31 മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ േതജേസ്സാെട സകല ദൂതന്മാരുമായി
വരുേമ്പാൾ അവൻ തെന്റ േതജസ്സിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും.
32 സകല ജാതികേളയും അവെന്റ മുമ്പിൽ കൂട്ട ം; അവൻ അവെര
ഓേരാരുത്തരായി ഇടയൻ െചമ്മരിയാടുകെളയും േകാലാടുകെളയും
തമ്മിൽ േവർതിരിക്കുന്നതുേപാെല േവർതിരിക്കും, 33 െചമ്മരിയാടുകെള
തെന്റ വലത്തും േകാലാടുകെള ഇടത്തും നിർത്തും. 34 രാജാവ്
തെന്റ വലത്തുള്ളവേരാട് അരുളിെച്ചയ്യ ം: എെന്റ പിതാവിനാൽ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവേര, വരുവിൻ; േലാകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിെക്കാൾവിൻ. 35 എനിക്ക്
വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം തന്നു; എനിക്ക് ദാഹിച്ച നിങ്ങൾ
കുടിക്കുവാൻ തന്നു; ഞാൻ അപരിചിതനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന
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േചർത്തുെകാണ്ടു; 36 ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന ധരിപ്പിച്ച ;
ഞാൻേരാഗിയായിരുന്നു,നിങ്ങൾഎെന്നസംരക്ഷിച്ച ;തടവിൽആയിരുന്നു,
നിങ്ങൾ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 37 അതിന് നീതിമാന്മാർ അവേനാട:്
കർത്താേവ,ഞങ്ങൾഎേപ്പാൾനിെന്നവിശന്നുകണ്ടിട്ട് ഭക്ഷണംതരികേയാ
ദാഹിച്ച കണ്ടിട്ട് കുടിക്കുവാൻ തരികേയാ െചയ്തു? 38ഞങ്ങൾ എേപ്പാൾ
നിെന്ന അതിഥിയായി കണ്ടിട്ട് േചർത്തുെകാൾകേയാ നഗ്നനായി കണ്ടിട്ട്
ഉടുപ്പിക്കേയാ െചയ്തു? 39 നിെന്ന േരാഗിയായിേട്ടാ തടവിേലാ എേപ്പാൾ
കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നിെന്റഅടുക്കൽ വന്നു എന്നു ഉത്തരം പറയും. 40 രാജാവ്
അവേരാട:് എെന്റ ഈ ഏറ്റവും െചറിയ സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരുവന്
നിങ്ങൾ െചയ്േതടേത്താളം എല്ലാം എനിക്ക് െചയ്തു എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു അരുളിെച്ചയ്യ ം. 41 പിെന്ന
അവൻ ഇടത്തുള്ളവേരാട:് ശപിക്കെപ്പട്ടവെര, എെന്നവിട്ട പിശാചിനും
അവെന്റ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിേലക്ക് േപാകുവിൻ.
42 എനിക്ക് വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുവാൻ തന്നില്ല; ദാഹിച്ച , നിങ്ങൾ
കുടിക്കുവാൻ തന്നില്ല. 43 അപരിചിതനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന
േചർത്തുെകാണ്ടില്ല; നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന ധരിപ്പിച്ചില്ല;
േരാഗിയും തടവിലും ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന കാണ്മാൻ വന്നില്ല
എന്നു അരുളിെച്ചയ്യ ം. 44അതിന് അവർ: കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ നിെന്ന
വിശക്കുന്നവേനാ ദാഹിക്കുന്നവേനാ അപരിചിതേനാ നഗ്നേനാ േരാഗിേയാ
തടവിേലാ ആയി എേപ്പാൾ കണ്ട് നിനക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്യാതിരുന്നു എന്നു
ഉത്തരം പറയും. അവൻ അവേരാട:് 45ഈഏറ്റവും െചറിവരിൽ ഒരുവന്
നിങ്ങൾ െചയ്യാതിരുന്നെതല്ലാം എനിക്ക് ആകുന്നു െചയ്യാഞ്ഞത് എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറയും. 46ഇവർ
നിത്യശിക്ഷാവിധിയിേലക്കും നീതിമാന്മാർ നിത്യജീവനിേലക്കും േപാകും.

26
േയശുവിെന ഉപായത്താൽപിടിച്ച് െകാല്ല വാൻആേലാചിക്കുന്നു

1 േയശുഈവചനങ്ങൾമുഴുവനും പറഞ്ഞുതീർന്നേശഷം ശിഷ്യന്മാേരാട:്
2രണ്ടുദിവസംകഴിഞ്ഞിട്ട് െപസഹവരുന്നുഎന്നുനിങ്ങൾഅറിയുന്നുവേല്ലാ;
അന്ന് മനുഷ്യപു്രതെന ്രകൂശിക്കുവാൻ ഏല്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 3അന്ന്
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരും മഹാപുേരാഹിതനായ
കയ്യഫാവിെന്റ മണ്ഡപത്തിൽ വന്നുകൂടി, 4 േയശുവിെന ഉപായത്താൽ
പിടിച്ച് ഗൂഢമായി െകാല്ല വാൻ ആേലാചിച്ച ; 5 എങ്കിലും ജനത്തിൽ
കലഹമുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ െപരുന്നാളിൽ ആകരുത് എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു.

ശീേമാെന്റ ഭവനത്തിൽ േയശു
6 േയശു േബഥാന്യയിൽ കുഷ്ഠേരാഗിയായിരുന്ന ശിേമാെന്റ വീട്ടിൽ
േമശയ്ക്കഭിമുഖമായി ചാരി ഇരിക്കുേമ്പാൾ 7 ഒരു സ്്രതീ വിലേയറിയ
പരിമളൈതലം നിറഞ്ഞ, െവൺകല്ലിൽ തീർത്ത ഭരണിയുമായി
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു, പരിമളൈതലം അവെന്റ തലയിൽ
ഒഴിച്ച . 8 ശിഷ്യന്മാർ അത് കണ്ടിട്ട് േകാപേത്താെട: ഈ െവറും
െചലവിെന്റ കാരണം എന്താണ്? 9 ഇതു വളെര വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് ദരി്രദർക്ക്
െകാടുക്കാമായിരുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 10 േയശു അത് അറിഞ്ഞ്
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അവേരാട:് സ്്രതീെയ അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നത് എന്ത?് അവൾ എങ്കൽ
മേനാഹരമായ ്രപവർത്തിയേല്ലാ െചയ്തതു. 11 ദരി്രദർ എല്ലായ്േപാഴും
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ ഉണ്ടേല്ലാ; ഞാേനാ എല്ലായ്േപാഴും നിങ്ങേളാെടാപ്പം
ഇല്ലേല്ലാ? 12അവൾ ഈ ൈതലം എെന്റ േദഹത്തിേന്മൽ ഒഴിച്ചത് എെന്റ
ശവസംസ്കാരത്തിനായി െചയ്തതാകുന്നു. 13 േലാകത്തിൽ എങ്ങും, ഈ
സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുന്നിടെത്തല്ലാം, അവൾ െചയ്തതും അവള െട
ഓർമ്മയ്ക്കായി ്രപസ്താവിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

14 അന്ന് പന്തിരുവരിൽ ഒരുവനായ യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്താവ്
മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്ന്: 15 ഞാൻ േയശുവിെന
നിങ്ങൾക്ക്ഏൽപ്പിച്ച തന്നാൽ,നിങ്ങൾഎനിക്ക്എന്ത്തരുവാൻമനസ്സണ്ട്
എന്നു േചാദിച്ച ? അവർ യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്താവിന് മുപ്പത് െവള്ളിക്കാശ്
തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 16അന്നുമുതൽ േയശുവിെന കാണിച്ച െകാടുക്കുവാൻ
അവൻഅവസരംഅേന്വഷിച്ച േപാന്നു.

േയശുശിഷ്യന്മാരുമായി െപസഹകഴിക്കുന്നു
17 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ ഒന്നാം നാളിൽ ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്നു: നീ െപസഹകഴിക്കുവാൻഞങ്ങൾഒരുേക്കണ്ടത്എവിെട
എന്നു േചാദിച്ച . 18 അതിന് അവൻ പറഞ്ഞത:് നിങ്ങൾ നഗരത്തിൽ
ഒരുവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന:് എെന്റ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
എെന്റ ശിഷ്യരുമായി നിെന്റ അടുക്കൽ െപസഹ കഴിക്കും എന്നു ഗുരു
പറയുന്നു എന്നു പറയുവിൻ. 19 ശിഷ്യന്മാർ േയശു നിർേദ്ദശിച്ചത് േപാെല
െചയ്തു െപസഹ തയ്യാറാക്കി. 20 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ േയശു പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഇരുന്നു. 21അവർ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
േയശു: നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എെന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കും എന്നു “ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 22അേപ്പാൾ അവർ
അത്യന്തം ദുഃഖിച്ച : തീർച്ചയായും ഞാനല്ലേല്ലാ കർത്താേവ, ഞാനല്ലേല്ലാ
കർത്താേവ, എന്നു ഓേരാരുത്തൻ േചാദിച്ച തുടങ്ങി. 23അവൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞത്: എേന്നാടുകൂെട ൈക താലത്തിൽ മുക്കുന്നവൻ തേന്ന എെന്ന
കാണിച്ച െകാടുക്കും. 24 തെന്നക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
മനുഷ്യപു്രതൻേപാകും; മനുഷ്യപു്രതെനകാണിച്ച െകാടുക്കുന്നമനുഷ്യേനാ
ഹാ കഷ്ടം;ആമനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നു എങ്കിൽഅവന് നന്നായിരുന്നു.
25അവെനകാണിച്ച െകാടുക്കുന്നയൂദാ:ഞാേനാ,റബ്ബീ,എന്നുപറഞ്ഞതിന:്
നീ സ്വയം പറഞ്ഞുവേല്ലാഎന്ന്അവൻപറഞ്ഞു. 26അവർ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
േയശു അപ്പം എടുത്തു അനു്രഗഹിച്ച നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്ക് െകാടുത്തു:
വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ; ഇതു എെന്റ ശരീരം എന്നു പറഞ്ഞു. 27 പിെന്ന
പാനപാ്രതം എടുത്തു സ്േതാ്രതം അർപ്പിച്ച് അവർക്ക് െകാടുത്തു: ഇതിൽ
നിന്നു എല്ലാവരും കുടിക്കുവിൻ. 28ഇതു എെന്റ രക്തം ഉടമ്പടിക്കായുള്ളത്
അേനകർക്കുേവണ്ടി പാപേമാചനത്തിനായി െചാരിയുന്നു; 29 എെന്റ
പിതാവിെന്റ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങേളാടുകൂെട പുതുതായി കുടിക്കുംനാൾവെര
ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയുെട ഫലത്തിെന്റ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്നു ഇനി
കുടിക്കുകയില്ലഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

30 പിെന്ന അവർ സ്േതാ്രതാലാപനത്തിന് േശഷം ഒലിവുമലയ്ക്ക്
പുറെപ്പട്ട േപായി.
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േയശുസംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നകാര്യങ്ങെളശിഷ്യെരഅറിയിക്കുന്നു
31 േയശു അവേരാട:് ഈ രാ്രതിയിൽ ഞാൻ നിമിത്തം നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും വീണുേപാകും; ഞാൻ ഇടയെന െവട്ട ം; ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾ
എല്ലാം ചിതറിേപ്പാകും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 32 എന്നാൽ
ഞാൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ഗലീലയ്ക്കു് േപാകും.
33അതിന് പെ്രതാസ്: എല്ലാവരും അങ്ങ് നിമിത്തം വീണുേപായാലും ഞാൻ
ഒരുനാള ം വീഴുകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 34 േയശു അവേനാട:്
ഈ രാ്രതിയിൽ േകാഴി കൂകുംമുെമ്പ നീ മൂന്നുവട്ടം എെന്ന തള്ളിപ്പറയും
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിേന്നാട് പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 35 നിേന്നാട്
കൂെട മരിേക്കണ്ടിവന്നാലും ഞാൻ നിെന്ന തള്ളിപ്പറകയില്ല എന്നു പെ്രതാസ്
അവേനാട് പറഞ്ഞു.അതുേപാെലതെന്നശിഷ്യന്മാർഎല്ലാവരും പറഞ്ഞു.

െഗത്ത്ശമനയിൽ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു
36 അനന്തരം േയശു അവരുമായി െഗത്ത്ശമന എന്നറിയെപ്പടുന്ന
േതാട്ടത്തിൽ വന്നു ശിഷ്യന്മാേരാട്: ഞാൻ അവിെട േപായി ്രപാർത്ഥിച്ച
വരുേവാളം ഇവിെട ഇരിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു, 37 തേന്നാെടാപ്പം
പെ്രതാസിേനയും െസെബദിപു്രതന്മാർ ഇരുവെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചന്ന്
ദുഃഖിച്ച ം വ്യാകുലെപ്പട്ട ം തുടങ്ങി: 38 എെന്റ ഉള്ളം മരണേവദനേപാെല
അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു; ഇവിെട എേന്നാെടാപ്പം ഉണർന്നിരിപ്പിൻ
എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു. 39 പിെന്ന അവൻ അല്പം മുേമ്പാട്ട െചന്നു
കവിണ്ണ വീണു: പിതാേവ, കഴിയും എങ്കിൽ ഈ പാനപാ്രതം എങ്കൽ
നിന്നു നീങ്ങിേപ്പാേകണേമ; എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുംേപാെല അല്ല,
നീ ഇച്ഛിക്കുംേപാെല ആകെട്ട എന്നു ്രപാർത്ഥിച്ച . 40 പിെന്ന അവൻ
ശിഷ്യന്മാരുെടഅടുക്കൽവന്നു,അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട്, പെ്രതാസിേനാട:്
എേന്നാട് കൂെട ഒരു നാഴികേപാലും ഉണർന്നിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ലേയാ? 41 പരീക്ഷയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ ഉണർന്നിരുന്നു
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ; ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളത,് ജഡേമാ ബലഹീനമേ്രത
എന്നു പറഞ്ഞു 42 രണ്ടാമതും േപായി: പിതാേവ, ഞാൻ കുടിക്കാെത
അത് നീങ്ങിക്കൂടാ എങ്കിൽ, നിെന്റ ഇഷ്ടം ആകെട്ട എന്നു ്രപാർത്ഥിച്ച .
43അനന്തരം അവൻ വന്നു, അവർ കണ്ണിന് ഭാരം ഏറുകയാൽ പിെന്നയും
ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട.് 44 അവെര വിട്ട മൂന്നാമതും േപായി ആ വചനം
തേന്ന െചാല്ലി ്രപാർത്ഥിച്ച . 45 പിെന്ന ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ വന്നു:
ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി ആശ്വസിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നുേവാ? സമയം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; മനുഷ്യപു്രതൻ പാപികള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടുന്നു;
46എഴുേന്നല്പിൻ,നമുക്കു േപാകാം;ഇതാ,എെന്നകാണിച്ച െകാടുക്കുന്നവൻ
അടുെത്തത്തിയിരിക്കുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

47 അവൻ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന പന്തിരുവരിൽ
ഒരുവനായ യൂദയും അവേനാട് കൂെട മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ജനത്തിെന്റ
മൂപ്പന്മാരും അയച്ച വലിെയാരു പുരുഷാരവും വാള കള ം വടികള മായി
വന്നു. 48 േയശുവിെന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നവൻഅവർക്ക് ഒരു അടയാളം
െകാടുത്തിരുന്നു; ഞാൻ ആെര ചുംബിക്കുേമാ അവൻ തേന്ന ആകുന്നു,
അവെന പിടിച്ച െകാൾവിൻഎന്നു പറഞ്ഞു. 49 ഉടെനഅവൻ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്നു: വന്ദനം റബ്ബീ,എന്നുപറഞ്ഞുഅവെനചുംബിച്ച . 50 േയശു
അവേനാട:് സ്േനഹിതാ, നീ വന്നകാര്യം എന്ത് എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾഅവർ
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അടുത്തുവന്ന് േയശുവിേന്മൽ ൈക െവച്ച് അവെന പിടിച്ച.് 51അേപ്പാൾ
േയശുവിേനാടു കൂെടയുള്ളവരിൽ ഒരുവൻ ൈക നീട്ടി വാൾ ഊരി,
മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി അവെന്റ കാത് അറുത്തു. 52 േയശു
അവേനാട:് വാൾ ഉറയിൽ ഇടുക; വാൾ എടുക്കുന്നവർ ഒെക്കയും വാളാൽ
തെന്ന നശിച്ച േപാകും. 53എെന്റ പിതാവിേനാട് ഇേപ്പാൾ തേന്ന പ്രന്തണ്ട്
െലേഗ്യാനിലും*അധികം ദൂതന്മാെര എെന്റ അരിെക നിർേത്തണ്ടതിന്
എനിക്ക് വിളിച്ച കൂടാ എന്നു േതാന്നുന്നുേവാ? 54 എന്നാൽ ഇങ്ങെന
സംഭവിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തുകൾക്ക് പിെന്ന എങ്ങെന
നിവൃത്തിവരും എന്നുപറഞ്ഞു. 55ആനാഴികയിൽ േയശു പുരുഷാരേത്താട:്
ഒരു െകാള്ളക്കാരെന്റ േനെര എന്നേപാെല നിങ്ങൾ എെന്ന പിടിപ്പാൻ
വാള ം വടിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ദിവേസന ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട്
ൈദവാലയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്ന ബന്ധിച്ചില്ല. 56 എന്നാൽ
ഇതു ഒെക്കയും ്രപവാചകന്മാരുെട എഴുത്തുകൾ നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്
സംഭവിച്ച എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും അവെന വിട്ട
ഓടിേപ്പായി.
േയശു ന്യായവിസ്താരത്തിനായ്

57 േയശുവിെന പിടിച്ചവേരാഅവെന മഹാപുേരാഹിതനായ കയ്യഫായുെട
അടുക്കൽ ശാസ്്രതിമാരും മൂപ്പന്മാരും ഒന്നിച്ച കൂടിയിരുന്നിടേത്തക്ക്
െകാണ്ടുേപായി. 58 എന്നാൽ പെ്രതാസ് ദൂരത്ത് നിന്നും പിൻതുടർന്നു
മഹാപുേരാഹിതെന്റ അരമനേയാളം െചന്ന,് അകത്ത് കടന്ന്
അവസാനം എന്താകും എന്ന് കാണ്മാൻ േസവകന്മാേരാടുകൂടി
ഇരുന്നു 59 മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ന്യായാധിപസംഘം ഒെക്കയും
േയശുവിെന െകാല്ല വാനായി അവെന്റേനെര കള്ളസാക്ഷ്യം അേന്വഷിച്ച ;
60 കള്ളസാക്ഷികൾ പലരും വന്നിട്ട ം ഒത്തുവന്നില്ല. 61 ഒടുവിൽ രണ്ടുേപർ
വന്നു: ൈദവമന്ദിരം െപാളിച്ച് മൂന്നു ദിവസംെകാണ്ട് വീണ്ടും പണിവാൻ
എനിക്ക് കഴിയും എന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്നു അവെര ധരിപ്പിച്ച .
62 മഹാപുേരാഹിതൻ എഴുേന്നറ്റ് അവേനാട:് നിനക്ക് ഒരു ഉത്തരവും
പറയുവാനിേല്ല? ഇവർ നിെന്റേനെര സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് എന്ത് എന്നു
േചാദിച്ച . 63 േയശുേവാ നിശബ്ദനായിരുന്നു. മഹാപുേരാഹിതൻ പിെന്നയും
അവേനാട:് നീ ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തുതെന്നേയാ? പറക എന്നു
ഞാൻ ജീവനുള്ള ൈദവെത്തെക്കാണ്ട് നിേന്നാട് ആണയിട്ട് കൽപ്പിക്കുന്നു.
64 േയശു അവേനാട:് നീ നിേന്നാട് തെന്ന അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഇനി
മനുഷ്യപു്രതൻ സർവ്വാധികാരത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും
ആകാശേമഘങ്ങെള വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്നു
ഞാൻ പറയുന്നു. 65 ഉടെന മഹാപുേരാഹിതൻ വസ്്രതം കീറി: ഇവൻ
ൈദവദൂഷണം പറഞ്ഞു; ഇനി സാക്ഷികെളെക്കാണ്ട് നമുക്കു എന്ത്
ആവശ്യം? നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ൈദവദൂഷണം േകട്ട വേല്ലാ; 66 നിങ്ങൾക്ക്
എന്ത് േതാന്നുന്നുഎന്നു േചാദിച്ചതിന:്അവൻമരണേയാഗ്യൻഎന്നുഅവർ
ഉത്തരംപറഞ്ഞു. 67അേപ്പാൾഅവർഅവെന്റമുഖത്തുതുപ്പി,കന്നത്തടിച്ച ,
ചിലർഅവെന മുഷ്ടിചുരുട്ടി കുത്തി, 68 ്രകിസ്തുേവ, നിെന്ന തല്ലിയത് ആർ
എന്നുഞങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കഎന്നുപറഞ്ഞു.
പെ്രതാസ് േയശുവിെനതള്ളിപ്പറയുന്നു

* 26. 53 െലേഗ്യാനിലും 3000 മുതൽ6000വെരആള കളള്ളേസനാവിഭാഗം
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69എന്നാൽപെ്രതാസ് പുറത്തു മുറ്റത്ത് ഇരുന്നു. അവെന്റഅടുക്കൽ ഒരു
േവലക്കാരി െപൺകുട്ടി വന്നു: നീയും ഗലീലക്കാരനായ േയശുവിേനാടുകൂെട
ആയിരുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 70അതിന് അവൻ: നീ പറയുന്നത് എന്ത്
എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു എല്ലാവരും േകൾെക്ക തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.
71 പിെന്ന അവൻ പടിപ്പ രയിേലക്ക് പുറെപ്പടുേമ്പാൾ മെറ്റാരു േവലക്കാരി
െപൺകുട്ടി അവെന കണ്ട് അവിെടയുള്ളവേരാട:് ഇവനും നസറായനായ
േയശുവിേനാടു കൂെടയായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു 72ആ മനുഷ്യെന ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല എന്നു അവൻ രണ്ടാമതും ആണേയാെട തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.
73അല്പേനരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിെട നിന്നവർഅടുത്തുവന്നു പെ്രതാസിേനാട:്
നീയും അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവൻ സത്യം; നിെന്റ ഉച്ചാരണവും അത്
വ്യക്തമാക്കുന്നുവേല്ലാഎന്നു പറഞ്ഞു. 74അേപ്പാൾഅവൻ:ആമനുഷ്യെന
ഞാൻഅറിയുന്നില്ലഎന്നുശപിക്കുവാനുംആണയിടുവാനുംതുടങ്ങി; ഉടെന
േകാഴികൂകി. 75േകാഴികൂകുംമുേമ്പനീമൂന്നുവട്ടംഎെന്നതള്ളിപ്പറയുംഎന്നു
േയശുപറഞ്ഞവാക്ക്പെ്രതാസ്ഓർത്ത്പുറത്തുേപായിഅതിദുഃഖേത്താെട
കരഞ്ഞു.

27
േയശു പീലാേത്താസിെന്റ മുൻപാെക

1 ്രപഭാതം ആയേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരും
എല്ലാം േയശുവിെനെകാല്ല വാൻഗൂഢാേലാചനകഴിച്ച , 2അവെനബന്ധിച്ച
െകാണ്ടുേപായി നാടുവാഴിയായപീലാെത്താസിെനഏല്പിച്ച .

3അവെന ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച എന്നുഅവെന കാണിച്ച െകാടുത്തയൂദാ
കണ്ട് അനുതപിച്ച ,ആ മുപ്പത് െവള്ളിക്കാശ് മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും
മൂപ്പന്മാരുെടയും അടുക്കൽ മടക്കി െകാണ്ടുവന്നു: 4ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത
രക്തെത്ത കാണിച്ച െകാടുത്തതിനാൽ പാപംെചയ്തു എന്നു പറഞ്ഞു.
അത് ഞങ്ങൾക്കു എന്ത?് നീ തേന്ന േനാക്കിെക്കാൾക എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 5 അവൻ ആ െവള്ളിക്കാശ് മന്ദിരത്തിേലക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട്,
േവറിട്ട െചന്ന് െകട്ടിഞാന്നു ചത്തുകളഞ്ഞു. 6 മഹാപുേരാഹിതന്മാർ
ആ െവള്ളിക്കാശ് എടുത്തു: ഇതു രക്തവിലയാകയാൽ ഖജനാവിൽ
ഇടുന്നത് വിഹിതമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു കൂടി ആേലാചിച്ച , 7 പരേദശികെള
കുഴിച്ചിടുവാൻ അതുെകാണ്ട് കുശവെന്റ നിലം വാങ്ങി. 8ആകയാൽ ആ
നിലത്തിന് ഇന്നുവെര രക്തനിലംഎന്നു േപർപറയുന്നു.
9 “യി്രസാേയൽ മക്കൾ വിലമതിച്ചവെന്റ വിലയായ മുപ്പത് െവള്ളിക്കാശ്

അവർ എടുത്തു, 10 കർത്താവ് എേന്നാട് നിർേദ്ദശിച്ചതുേപാെല
കുശവെന്റനിലത്തിന് േവണ്ടി െകാടുത്തു”

എന്നു യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തതിന് അന്ന്
നിവൃത്തിവന്നു.

11എന്നാൽ േയശു നാടുവാഴിയുെട മുമ്പാെക നിന്നു; നീ െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാേവാ എന്നു നാടുവാഴി േചാദിച്ച ; ഞാൻ ആകുന്നു എന്നു േയശു
അവേനാട് പറഞ്ഞു 12 മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും കുറ്റം
ചുമത്തുകയിൽ അവൻ ഒന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. 13 പീലാേത്താസ്
അവേനാട:് ഇവർ നിനക്ക് വിേരാധമായി എെന്തല്ലാം കുറ്റാേരാപണം
പറയുന്നു എന്നു നീ േകൾക്കുന്നില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ച . 14അവൻ ഒരു
വാക്കിനും ഉത്തരം പറയായ്കയാൽ നാടുവാഴി അത്യന്തം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
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15 എന്നാൽ ഉത്സവസമയത്ത് പുരുഷാരം തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരു
തടവുകാരെന നാടുവാഴി വിട്ടയയ്ക്ക പതിവായിരുന്നു. 16അന്ന് ബറബ്ബാസ്
എന്നകു്രപസിദ്ധനാെയാരു തടവുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 17അവർ ഒരുമിച്ച
കൂടിവന്നേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് അവേരാട്: ബറബ്ബാസിെനേയാ, ്രകിസ്തു
എന്നു പറയുന്ന േയശുവിെനേയാ, ആെര നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട തരണം എന്നു
േചാദിച്ച . 18 അവർ അസൂയെകാണ്ടാകുന്നു അവെന ഏല്പിച്ചത് എന്നു
അവൻ ്രഗഹിച്ചിരുന്നു. 19 അവൻ ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
അവെന്റ ഭാര്യആളയച്ച:്ആനീതിമാെന്റ കാര്യത്തിൽ ഇടെപടരുത;്അവൻ
നിമിത്തംഞാൻഇന്ന്സ്വപ്നത്തിൽവളെരകഷ്ടംസഹിച്ച എന്നു പറയിച്ച .
20 എന്നാൽ ബറബ്ബാസിെന േചാദിപ്പാനും േയശുവിെന നശിപ്പിപ്പാനും
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരുംപുരുഷാരെത്തവശീകരിച്ച . 21നാടുവാഴി
അവേരാട:് ഈ ഇരുവരിൽ ആെര വിട്ട തരണെമന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു
എന്നു േചാദിച്ചതിന് ബറബ്ബാസിെനഎന്നുഅവർ പറഞ്ഞു. 22പീലാേത്താസ്
അവേരാട:് എന്നാൽ ്രകിസ്തു എന്ന േയശുവിെന എന്ത് െചേയ്യണ്ടു എന്നു
േചാദിച്ചതിന്:അവെന ്രകൂശിേക്കണംഎന്നുഎല്ലാവരും പറഞ്ഞു. 23അവൻ
െചയ്തഅതി്രകമം എന്ത് എന്നുഅവൻ േചാദിച്ച . അവെന ്രകൂശിേക്കണം
എന്നുഅവർഏറ്റവുംഅധികം നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

24 ലഹള അധികമാകുന്നതല്ലാെത ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു
പീലാേത്താസ് കണ്ടിട്ട് െവള്ളം എടുത്തു പുരുഷാരത്തിന് മുൻപാെക ൈക
കഴുകി: ഈ കളങ്കമില്ലാത്തവെന്റ രക്തത്തിൽ ഞാൻ കളങ്കരഹിതൻ;
നിങ്ങൾ തേന്ന േനാക്കിെക്കാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അവെന്റ
രക്തം ഞങ്ങള െടേമലും ഞങ്ങള െട മക്കള െടേമലും വരെട്ട എന്നു ജനം
ഒെക്കയും ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 26അങ്ങെനഅവൻബറബ്ബാസിെനഅവർക്ക്
വിട്ട െകാടുത്തു, േയശുവിെന ചമ്മട്ടി െകാണ്ടടിപ്പിച്ച് ്രകൂശിേക്കണ്ടതിന്
ഏല്പിച്ച .

പടയാളികൾ േയശുവിെനപരിഹസിക്കുന്നു
27 അനന്തരം നാടുവാഴിയുെട പടയാളികൾ േയശുവിെന
നടുത്തളത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി പട്ടാളെത്ത എല്ലാം അവെന്റേനെര
വരുത്തി, 28 അവെന്റ വസ്്രതം അഴിച്ച് ഒരു ചുവന്ന േമലങ്കി ധരിപ്പിച്ച ,
29മുള്ള െകാണ്ട് ഒരുകിരീടം െമടഞ്ഞുഅവെന്റതലയിൽെവച്ച്,വലങ്കയ്യിൽ
ഒരു േകാലും െകാടുത്തു അവെന്റ മുമ്പിൽ മുട്ട കുത്തി: െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാേവ, ജയജയ എന്നു പരിഹസിച്ച പറഞ്ഞു. 30 പിെന്ന അവെന്റേമൽ
തുപ്പി, േകാൽ എടുത്തു അവെന്റ തലയിൽ അടിച്ച . 31 അവെന
പരിഹസിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ േമലങ്കി നീക്കി അവെന്റ സ്വന്തവസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച്,
്രകൂശിപ്പാൻ െകാണ്ടുേപായി.

െഗാല്േഗാഥായിൽ േയശു ്രകൂശിതനാകുന്നു
32അവർ േപാകുേമ്പാൾ ശിേമാൻഎന്നു േപരുള്ള കുേറനക്കാരെന കണ്ട്,
അവെന്റ ്രകൂശ് ചുമപ്പാൻ നിര ്ബ്ബന്ധിച്ച . 33 തലേയാടിടം എന്നർത്ഥമുള്ള
െഗാല്േഗാഥാ എന്നസ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ അവന് കയ്പ് കലർത്തിയ
വീഞ്ഞ് കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തു; 34അത് രുചിേനാക്കിയേപ്പാൾ അവന്
കുടിക്കുവാൻ മനസ്സായില്ല. 35അവെന ്രകൂശിൽ തറച്ചേശഷം അവെന്റ
വസ്്രതം പകുെത്തടുക്കുവാനായി പടയാളികൾ ചീട്ടിട്ട , 36 അവിെട
ഇരുന്നുെകാണ്ട് അവെന നിരീക്ഷിച്ച . 37 െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവായ
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േയശുഎന്നുഅവെന്റകുറ്റസംഗതിഎഴുതിഅവെന്റതലയ്ക്കുമീെതെവച്ച.്
38വലത്തുംഇടത്തുമായി രണ്ടുകള്ളന്മാെരയുംഅവേനാട് കൂെട ്രകൂശിച്ച .

39 കടന്നു േപാകുന്നവർ തലകുലുക്കി അവെന നിന്ദിച്ച : 40 മന്ദിരം
െപാളിച്ച് മൂന്നുനാൾെകാണ്ടു പണിയുന്നവേന, നിെന്നത്തെന്ന രക്ഷിയ്ക്ക;
ൈദവപു്രതൻ എങ്കിൽ ്രകൂശിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവാ എന്നു പറഞ്ഞു.
41 അങ്ങെന തെന്ന മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും മൂപ്പന്മാരും
പരിഹസിച്ച : 42 ഇവൻ മറ്റള്ളവെര രക്ഷിച്ച , തെന്നത്താൻ രക്ഷിക്കാൻ
കഴിയുകയില്ലേയാ; ഇവൻ യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവ് ആകുന്നു എങ്കിൽ
ഇേപ്പാൾ ്രകൂശിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരെട്ട; അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഇവനിൽ
വിശ്വസിക്കാം. 43 ഇവൻ ൈദവത്തിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു; ൈദവത്തിന്
ഇവനിൽ ്രപസാദമുെണ്ടങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ വിടുവിക്കെട്ട; ഞാൻ ൈദവപു്രതൻ
എന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 44 അങ്ങെന തെന്ന
അവേനാടുകൂെട ്രകൂശിച്ചിരുന്നകള്ളന്മാരുംഅവെനനിന്ദിച്ച .

േയശു ്രപാണെനവിടുന്നു
45ആറാംമണി േനരംമുതൽ ഒമ്പതാംമണി േനരംവെര* േദശത്തു എല്ലാം
ഇരുട്ട ണ്ടായി. 46 ഏകേദശം ഒമ്പതാംമണി† േനരത്ത് േയശു: ഏലീ,
ഏലീ, ലമ്മാ ശബക്താനി എന്നു ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച ; എെന്റ ൈദവേമ,
എെന്റ ൈദവേമ, നീ എെന്ന ൈകവിട്ടത് എന്ത് എന്നർത്ഥം. 47അവിെട
നിന്നിരുന്നവരിൽ ചിലർ അത് േകട്ടിട്ട;് അവൻ ഏലിയാെവ വിളിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 48 ഉടെനഅവരിൽ ഒരുവൻ ഓടി ഒരു സ്േപാങ്ങ് എടുത്തു
പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറച്ച് ഓടത്തണ്ടിേന്മൽ ആക്കി അവന് കുടിക്കുവാൻ
െകാടുത്തു. 49 േശഷമുള്ളവർ: അവെന തനിെയ വിടുക; ഏലിയാവ്
അവെന രക്ഷിക്കാൻ വരുേമാ എന്നു േനാക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. 50 േയശു
പിെന്നയും അത്യ ച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച ്രപാണെന വിട്ട . 51 അേപ്പാൾ
മന്ദിരത്തിെല തിരശ്ശീല േമൽെതാട്ട് അടിേയാളവും രണ്ടായി ചീന്തിേപ്പായി;
52 ഭൂമി കുലുങ്ങി, പാറകൾ പിളർന്നു, കല്ലറകൾ തുറന്നു, നി്രദ്രപാപിച്ച
വിശുദ്ധന്മാരുെട ശരീരങ്ങൾ പലതും ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ് 53 അവെന്റ
പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റേശഷം കല്ലറകെള വിട്ട , വിശുദ്ധനഗരത്തിൽ െചന്ന്
പലർക്കും ്രപത്യക്ഷമായി. 54 ശതാധിപനും അവേനാടുകൂെട േയശുവിെന
കാത്തുനിന്നവരും ഭൂകമ്പം മുതലായവ സംഭവിച്ചത് കണ്ടിട്ട:് അവൻ
ൈദവപു്രതൻ ആയിരുന്നു സത്യം എന്നു പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട .
55 ഗലീലയിൽ നിന്നു േയശുവിെന ശു്രശൂഷിച്ച െകാണ്ട് അനുഗമിച്ച വന്ന
പല സ്്രതീകള ം ദൂരത്തുനിന്ന് േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 56 അവരിൽ
മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും യാേക്കാബ് േയാസഫ് എന്നിവരുെട അമ്മയായ
മറിയയും െസെബദിപു്രതന്മാരുെടഅമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

അരിമത്ഥ്യക്കാരനായ േയാസഫ് േയശുവിെന്റശരീരംഅടക്കം െചയ്യന്നു
57സന്ധ്യയായേപ്പാൾ േയശുവിെന്റശിഷ്യനായിരുന്നഅരിമത്ഥ്യക്കാരനായ
േയാസഫ് എന്ന േപരുള്ള ധനവാൻ വന്നു, 58 പീലാേത്താസിെന സമീപിച്ച
േയശുവിെന്റശരീരം േചാദിച്ച ; പീലാേത്താസ്അത് െകാടുക്കുവാൻകല്പിച്ച .
59 േയാസഫ് ശരീരം എടുത്തു വൃത്തിയുള്ള ചണശീലയിൽ െപാതിഞ്ഞു,
60താൻ പാറയിൽ െവട്ടിച്ചിരുന്ന തെന്റ സ്വന്തമായ പുതിയ കല്ലറയിൽ െവച്ച്

* 27. 45 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽൈവകിട്ട് 4 മണിവെര. † 27. 46 ൈവകിട്ട് 4മണി.



മത്തായി 27:61 1508 മത്തായി 28:14

കല്ലറയുെട വാതിൽക്കൽഒരു വലിയകല്ല് ഉരുട്ടിവച്ചിട്ട േപായി. 61കല്ലറയ്ക്ക്
എതിെര മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും മെറ്റ മറിയയും ഇരുന്നിരുന്നു.

62 ഒരുക്കനാളിെന്റ പിെറ്റ ദിവസം മഹാപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും
പീലാെത്താസിേനാെടാപ്പം വന്നുകൂടി: 63 യജമാനേന, ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു
ആ ചതിയൻ ജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾ: മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞത.് 64 അതുെകാണ്ട് അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ െചന്ന് അവെന േമാഷ്ടിച്ചിട്ട,് അവൻ മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ
നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ എന്നു ജനേത്താടു പറകയും ഒടുവിലെത്തചതിവ്
മുമ്പിലേത്തതിലും വിഷമമായിത്തീരുകയും െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് മൂന്നാം
നാൾവെര കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുവാൻ കല്പിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 65പീലാേത്താസ്
അവേരാട:്കാവൽക്കൂട്ടെത്തതരാം; േപായിനിങ്ങളാൽകഴിയുന്നിടേത്താളം
ഉറപ്പ വരുത്തുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 66അവർ െചന്ന് കല്ലിന് മു്രദെവച്ച
കാവൽക്കൂട്ടെത്തനിർത്തികല്ലറ ഉറപ്പാക്കി.

28
േയശുവിെന്റപുനരുത്ഥാനം

1ശബ്ബത്തിനു േശഷംആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം ദിവസം ്രപഭാതംആകുന്ന
സമയം മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും അെത േപരുള്ള മെറ്റാരു മറിയയും
േയശുവിെനഅടക്കം െചയ്തകല്ലറകാണ്മാൻവന്നു. 2െപെട്ടന്ന് വലിെയാരു
ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി; കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന,്
കല്ല് ഉരുട്ടിനീക്കിയതിനുേശഷം അതിേന്മൽ ഇരുന്നിരുന്നു. 3അവെന്റ രൂപം
മിന്നലിന് സമവും അവെന്റ ഉടുപ്പ് ഹിമംേപാെല െവളത്തതും ആയിരുന്നു.
4 കാവൽക്കാർ അവെന കണ്ട് േപടിച്ച വിറച്ച് മരിച്ചവെരേപാെല ആയി.
5 ദൂതൻ സ്്രതീകേളാട:് ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട േയശുവിെന നിങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; 6 േയശു ഇവിെട ഇല്ല; താൻ
പറഞ്ഞതുേപാെലഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ ;അവൻകിടന്നസ്ഥലംവന്നുകാണ്മിൻ
7അവൻമരിച്ചവരുെടഇടയിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ എന്നു േവഗം െചന്ന്
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
േപാെല അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ ഗലീലയ്ക്കു് േപാകുന്നു; അവിെട
നിങ്ങൾ അവെന കാണും; 8അങ്ങെന അവർ േവഗത്തിൽ ഭയേത്താടും
മഹാസേന്താഷേത്താടും, കൂടി കല്ലറ വിട്ട അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്
അറിയിക്കുവാൻ ഓടിേപ്പായി. എന്നാൽ േയശു അവെര എതിേരറ്റ :
9 നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ അടുത്തുെചന്ന് അവെന്റ
കാൽപിടിച്ച് അവെന നമസ്കരിച്ച . 10 േയശു അവേരാട്: ഭയെപ്പേടണ്ട;
നിങ്ങൾ േപായി എെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട് ഗലീലയ്ക്കു് േപാകുവാൻ
പറവിൻ;അവിെടഅവർഎെന്നകാണും എന്നു പറഞ്ഞു.

11 അവർ േപാകുേമ്പാൾ കാവൽക്കാരിൽ ചിലർ നഗരത്തിൽ െചന്ന്
സംഭവിച്ചത് എല്ലാം മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാട് അറിയിച്ച . 12 അവർ
ഒന്നിച്ച കൂടി മൂപ്പന്മാരുമായി ആേലാചനകഴിച്ചിട്ട് പടയാളികൾക്ക്
േവണ്ടുേവാളംപണംെകാടുത്തു; 13അവെന്റശിഷ്യന്മാർരാ്രതിയിൽഞങ്ങൾ
ഉറങ്ങുേമ്പാൾ വന്നു േയശുവിെന്റ ശരീരം േമാഷ്ടിച്ച െകാണ്ടുേപായി എന്നു
പറയുവിൻ. 14വസ്തുതനാടുവാഴിയുെടസന്നിധാനത്തിൽഎത്തിഎങ്കിേലാ
ഞങ്ങൾ അവെന സമ്മതിപ്പിച്ച് നിങ്ങെള എല്ലാ ആകുലങ്ങളിൽ നിന്നും
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വിടുവിച്ച െകാള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. 15അവർ പണം വാങ്ങി അവരുെട
നിർേദ്ദശ്രപകാരം െചയ്തു; ഈ കഥ ഇന്നുവെര െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിൽ
പരെക്കനടപ്പായിരിക്കുന്നു.
മഹാനിേയാഗആഹ്വാനം

16 എന്നാൽ പതിെനാന്നു ശിഷ്യന്മാർ ഗലീലയിൽ േയശു അവേരാട്
നിർേദ്ദശിച്ചിരുന്ന മലയിേലക്ക് േപായി. 17 അവെന കണ്ടേപ്പാൾ
അവർ നമസ്കരിച്ച ; ചിലേരാ സംശയിച്ച . 18 േയശു അടുത്തുെചന്നു:
സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുംസകലഅധികാരവുംഎനിക്ക്നൽകിയിരിക്കുന്നു.
19അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ േപായി, സകലജാതികെളയും ശിഷ്യരാക്കുകയും,
അവെര പിതാവിെന്റയും പു്രതെന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ വിൻ. 20 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കല്പിച്ചത്
ഒെക്കയും അനുസരിേക്കണ്ടതിനായി ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യ വിൻ;
േനാക്കു, ഞാൻ േലാകാവസാനേത്താളം എല്ലാനാള ം നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ട്എന്നുഅരുളിെച്ചയ്തു.
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മർെക്കാസ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
േയാഹന്നാൻ മർേക്കാസ് എഴുതിെയന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ
ഐക്യകണ്േഠന അംഗീകരിക്കുന്നു. േയാഹന്നാന് മർേക്കാസിെനക്കുറിച്ച്
പുതിയനിയമത്തില ്പത്തിടത്ത് പരാമർശങ്ങളണ്ട്. ്രപവ 12:12, 25; 13:5,
13; 15:37, 39; െകാേലാസ്സ 4:10; 2 തിേമാ 4:11; ഫിേല. 24; 1 പേ്രതാ. 5:13.
മർേക്കാസ് ബർണബാസിെന്റ അനന്തിരവനാണ.് (െകാേലാസ്സ . 4:10).
േമരി എന്നായിരുന്നു മര് േക്കാസിെന്റ അമ്മയുെട േപര് െയരുശേലമിെല
ധനികയായ േമരി. അവരുെട ഭവനം ആദിമ ്രകിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു
്രപാർത്ഥനാ േക്രന്ദമായിരുന്നു. (്രപവൃത്തികൾ. 12:12). മര് േക്കാസ്
പൗേലാസിേനാടും ബർണബാസിേനാടും കൂെട ഒന്നാമെത്ത മിഷനറി
യാ്രതയിൽ പെങ്കടുത്തിട്ട ണ്ട്. (അ. ്രപവ. 12:25; 13:5). മര് േക്കാസ്
പേ്രതാസുമായിഅടുത്തബന്ധംപുലർത്തിയിരുന്നതായിസഭാപിതാക്കന്മാർ
േവദപുസ്തകത്തിെല ചില െതളിവുകള െട അടിസ്ഥാനത്തില ്
അഭി്രപായെപ്പട്ടിട്ട ണ്ട് ഉണ്ട്. (1 പേ്രതാ 5:13). അേദ്ദഹം പേ്രതാസിെന്റ
്രപസംഗങ്ങൾ പരിഭാഷെപ്പടുത്തുകയും ശു്രശൂഷകൾക്ക് സാക്ഷ്യം
വഹിക്കുകയും െചയ്ത അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നാണ് സുവിേശഷത്തിന്
ആധാരമായവസ്തുതകൾ േശഖരിച്ചത്.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം. 50-60.
സഭാപിതാക്കന്മാരുെട (ഐേറനിയസ,് അലക്സാ്രന്തിയായിെല െക്ലമന്ത)്
അഭി്രപായത്തിൽ മർേക്കാസ് എഴുതി എന്നതാണ.് ആദിമ സഭയിൽ
നിന്നുള്ള േരഖകളിൽ പേ്രതാസിെന്റ മരണേശഷമാണ് ഈ സുവിേശഷം
എഴുതെപ്പട്ടത.്

സ്വീകര് ത്താവ്
ചില െതളിവുകള െട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാതീയരായവെര ്രപേത്യകിച്ച്
േറാമാക്കാരായ വായനക്കാെര ഉേദ്ദശിച്ച െകാണ്ടാണ് മർേക്കാസ്
സുവിേശഷം എഴുതുന്നത് ജാതീയ േലാകത്തിന് എഴുതിയതിനാൽ ആവാം
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ വംശാവലി േപാലുള്ള വസ്തുതകൾ മർേക്കാസ്
ഉേപക്ഷിച്ചത്.
ഉേദ്ദശം
േറാമാ ്രകിസ്ത്യാനികളാണ് ്രപധാന വായനക്കാർ, നീേറാ
ച്രകവർത്തിയുെട കാലത്ത് നടന്ന മതപീഡനത്തിൽ അേനക ൈ്രകസ്തവ
വിശ്വാസികൾ പീഡിപ്പിക്കെപ്പടുകയും െകാല്ലെപ്പടുകയും െചയ്ത
സാഹചര്യത്തിൽ പീഡാനുഭവം ഏറ്റ വാങ്ങിയഅനുസരണമുള്ള ദാസനായ
്രകിസ്തുവിെനേപ്പാെല പീഢനത്തിലൂെട കടന്നുേപാകുന്ന ൈദവജനം
വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ മര് േക്കാസ് ഈ സുവിേശഷത്തിലൂെട
ആഹ്വാനം െചയ്യന്നു.
്രപേമയം
പീഡിതനായ ദാസൻ
സംേക്ഷപം
1. മരുഭൂമിയിൽശു്രശൂഷയ്ക്ക് േവണ്ടി േയശുതയ്യാെറടുക്കുന്നു — 1:1-13
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2. ഗലീലയിെലയും പരിസര്രപേദശങ്ങളിെലയും േയശുവിന ്െറ ശു്രശൂഷ —
1:14-8:30

3. േയശുവിന ്െറ ദൗത്യം: പീഡയും മരണവും — 8:31-10:52
4. േയശുവിെന്റ െയരുശേലമിെലശു്രശൂഷ — 11:1-13:37
5. ്രകൂശീകരണംവിവരിക്കുന്നു — 14:1-15:47
6. േയശുവിന ്െറ ഉയർെത്തഴുേന്നൽപ്പ ം ്രപത്യക്ഷതയും — 16:1-20

സ്നാപകേയാഹന്നാൻവഴിെയാരുക്കുന്നു.
1 ൈദവപു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷം ഇവിെട
ആരംഭിക്കുന്നു:
2 “ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി എെന്റ ദൂതെന അയയ്ക്കുന്നു; അവൻ നിെന്റ

വഴി ഒരുക്കും. 3 കർത്താവിെന്റ വഴി ഒരുക്കുവിൻ, അവെന്റ പാത
നിരപ്പാക്കുവിൻഎന്നു മരുഭൂമിയിൽവിളിച്ച പറയുന്നവെന്റശബ്ദം”

എന്നിങ്ങെന െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല 4 േയാഹന്നാൻ വന്നു മരുഭൂമിയിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച ം പാപേമാചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തരസ്നാനം
്രപസംഗിച്ച ംെകാണ്ടിരുന്നു. 5അവെന്റഅടുക്കൽ െയഹൂദ്യേദശം ഒെക്കയും
െയരൂശേലമ്യർ എല്ലാവരും വന്നു തങ്ങള െട പാപങ്ങെള ഏറ്റ പറഞ്ഞ്
േയാർദ്ദാൻ നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനം ഏറ്റ . 6 േയാഹന്നാേനാ
ഒട്ടകേരാമംെകാണ്ടുള്ള ഉടുപ്പ ം അരയിൽ േതാൽ വാറും ധരിച്ച ം
െവട്ട ക്കിളിയും കാട്ട േതനും ഭക്ഷിച്ച ം േപാന്നു. 7 “എന്നിലും ബലേമറിയവൻ
എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നു; അവെന്റ െചരിപ്പിെന്റ വാറ് കുനിഞ്ഞഴിക്കുവാൻ
ഞാൻ േയാഗ്യനല്ല. 8ഞാൻ നിങ്ങെള െവള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു;
അവേനാ നിങ്ങെളപരിശുദ്ധാത്മാവിൽസ്നാനം കഴിപ്പിക്കും”എന്നുഅവൻ
്രപസംഗിച്ച .

േയശുവിെന്റസ്നാനവും പരീക്ഷയും.
9 ആ കാലത്ത് േയശു ഗലീലയിെല നസെറത്തിൽ നിന്നു വന്നു
േയാഹന്നാനാൽ േയാർദ്ദാനിൽ സ്നാനം ഏറ്റ . 10 െവള്ളത്തിൽ നിന്നു
കയറിയ ഉടെന ആകാശം പിളരുന്നതും ആത്മാവ് ്രപാവുേപാെല
തെന്റേമൽ വരുന്നതും കണ്ട.് 11 നീ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ; നിന്നിൽ ഞാൻ
്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നുസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.

12ആത്മാവ് ഉടെനഅവെന മരുഭൂമിയിേലക്ക് േപാകുവാൻ നിര് ബ്ബന്ധിച്ച .
13 അവിെട അവൻ സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ട , നാല്പതു ദിവസം
മരുഭൂമിയിൽ കാട്ട മൃഗങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നു; ദൂതന്മാർ അവെന
ശു്രശൂഷിച്ച േപാന്നു.

േയശുവിെന്റശു്രശൂഷയുെടആരംഭം.
14എന്നാൽ േയാഹന്നാൻ തടവിൽആയേശഷം േയശു ഗലീലയിൽ െചന്ന്
ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ച : 15 “കാലം തികഞ്ഞു,ൈദവരാജ്യം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; മാനസാന്തരെപ്പട്ട് സുവിേശഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ”
എന്നുപറഞ്ഞു.
േയശുശിഷ്യന്മാെരവിളിക്കുന്നു.

16 അവൻ ഗലീലക്കടല്പ റത്ത് നടക്കുേമ്പാൾ ശിേമാനും അവെന്റ
സേഹാദരനായഅെ്രന്തയാസും കടലിൽ വല വീശുന്നത് കണ്ട്;അവർ മീൻ
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പിടിക്കുന്നവർആയിരുന്നു. 17 േയശുഅവേരാട:് “എെന്നഅനുഗമിക്കുവിൻ;
ഞാൻ നിങ്ങെള മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവരാക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 18 ഉടെന
അവർ വല വിട്ട അവെന അനുഗമിച്ച . 19 േയശു അവിെടനിന്നു അല്പം
മുേന്നാട്ട െചന്നേപ്പാൾ െസെബദിയുെട മകനായ യാേക്കാബും അവെന്റ
സേഹാദരനായ േയാഹന്നാനും പടകിൽ ഇരുന്നു വല നന്നാക്കുന്നത് കണ്ട്.
20 അവൻ ഉടെന അവെരയും വിളിച്ച ; അവർ തങ്ങള െട അപ്പനായ
െസെബദിെയകൂലിക്കാേരാടുകൂെട പടകിൽവിട്ട അവെനഅനുഗമിച്ച .

അശുദ്ധാത്മാവിെനപുറത്താക്കുന്നു.
21 അവർ കഫർന്നഹൂമിേലക്ക് േപായി; ശബ്ബത്ത് ദിവസത്തിൽ
അവൻ പള്ളിയിൽ െചന്ന് ഉപേദശിച്ച . 22 അവെന്റ ഉപേദശത്തിങ്കൽ
അവർ വിസ്മയിച്ച ; അവൻ ശാസ്്രതിമാെരേപ്പാെലയല്ല,
അധികാരമുള്ളവനായിട്ടേ്രത അവെര ഉപേദശിച്ചത.് 23 അവരുെട
പള്ളിയിൽ അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
നിലവിളിച്ച്: 24 “നസറായനായ േയശുേവ, ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും
തമ്മിൽ എന്ത?് ഞങ്ങെള നശിപ്പിപ്പാൻ വന്നുേവാ? നീ ആർ
എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധൻ തേന്ന” എന്നു
പറഞ്ഞു. 25 േയശു അതിെന ശാസിച്ച : മിണ്ടരുത;് അവെന വിട്ട േപാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അേപ്പാൾ അശുദ്ധാത്മാവ് അവെന തള്ളിയിട്ട്
ഇഴച്ച്, ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച അവെന വിട്ട േപായി. 27 എല്ലാവരും
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട്: “ഇെതന്ത?് അധികാരേത്താെടയുള്ള ഒരു പുതിയ
ഉപേദശം! അവൻ അശുദ്ധാത്മാക്കേളാടുേപാലും കല്പിക്കുന്നു; അവ
അവെന അനുസരിക്കുകയും െചയ്യന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു തമ്മിൽ
വാദിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 28അവെന്റ ്രശുതി േവഗത്തിൽ ഗലീല നാെടങ്ങും
പരന്നു.
േയശുഅേനകെരസൗഖ്യമാക്കുന്നു.

29 അവർ പള്ളിയിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിയ ഉടെന യാേക്കാബും
േയാഹന്നാനുമായി ശിേമാെന്റയും അെ്രന്തയാസിെന്റയും വീട്ടിൽ വന്നു.
30അവിെട ശിേമാെന്റഅമ്മാവിയമ്മപനിപിടിച്ച് കിടന്നിരുന്നു;അവർ ഉടെന
അവെളക്കുറിച്ച് അവേനാട് പറഞ്ഞു. 31അവൻ അടുത്തുെചന്ന് അവെള
ൈകക്കു പിടിച്ച് എഴുേന്നല്പിച്ച ; പനി അവെള വിട്ട മാറി, അവൾ അവെര
ശു്രശൂഷിച്ച .

32 ൈവകുേന്നരം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചേശഷം അവർ സകലവിധ
ദീനക്കാെരയും ഭൂത്രഗസ്തെരയും അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
33 പട്ടണം ഒെക്കയും വാതിൽക്കൽ വന്നു കൂടിയിരുന്നു.
34 നാനാവ്യാധികളാൽ വലഞ്ഞിരുന്ന അേനകെര അവൻ െസൗഖ്യമാക്കി,
അേനകം ഭൂതങ്ങെളയും പുറത്താക്കി; ഭൂതങ്ങൾ അവെന
അറിയുകെകാണ്ട്അവെയസംസാരിപ്പാൻഅവൻസമ്മതിച്ചില്ല.

േയശുതനിച്ച േപായി ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
35 അവൻ അതികാലത്ത,് ഇരുട്ട ള്ളേപ്പാൾതെന്ന എഴുേന്നറ്റ് പുറെപ്പട്ട
ഒരു നിർജ്ജനസ്ഥലത്ത് െചന്ന് ്രപാർത്ഥിച്ച . 36ശിേമാനും കൂെടയുള്ളവരും
അവെന അേന്വഷിച്ച െചന്ന,് 37അവെന കണ്ടേപ്പാൾ: “എല്ലാവരും നിെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 38അവൻഅവേരാട്: “ഞാൻ ചുറ്റ മുള്ള
്രഗാമങ്ങളിലും ്രപസംഗിേക്കണ്ടതിന് നാംഅവിേടക്ക് േപാക;ഇതിനായിട്ടേല്ലാ
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ഞാൻ പുറെപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നത”് എന്നു പറഞ്ഞു. 39അങ്ങെന അവൻ
ഗലീലയിൽ ഒെക്കയും അവരുെട പള്ളികളിൽ െചന്ന് ്രപസംഗിക്കുകയും
ഭൂതങ്ങെളപുറത്താക്കുകയും െചയ്തു.

േയശുകുഷ്ഠേരാഗിെയസൗഖ്യമാക്കുന്നു.
40 ഒരു കുഷ്ഠേരാഗി അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു മുട്ട കുത്തി: “നിനക്ക്
മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ എെന്ന ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും” എന്നു അേപക്ഷിച്ച .
41 േയശു മനസ്സലിഞ്ഞ് ൈക നീട്ടി അവെന െതാട്ട : 42 “മനസ്സണ്ട,്
ശുദ്ധമാക” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന കുഷ്ഠം അവെന വിട്ട മാറി അവന്
ശുദ്ധിവന്നു. 43 േയശുഅവെനകർശനമായി താക്കീത് െചയ്തു: 44 “േനാക്കൂ,
ആേരാടും ഒന്നും പറയരുത;് എന്നാൽ െചന്ന് പുേരാഹിതന് നിെന്നത്തെന്ന
കാണിച്ച , നിെന്റ ശുദ്ധീകരണത്തിന് േവണ്ടി േമാെശ കല്പിച്ചത് അവർക്ക്
സാക്ഷ്യത്തിനായി അർപ്പിക്ക” എന്നു പറഞ്ഞു അവെന വിട്ടയച്ച .
45അവേനാ പുറെപ്പട്ട ഈ കാര്യം അേനകേരാട് േഘാഷിക്കുവാനും വളെര
്രപചരിപ്പിക്കുവാനും തുടങ്ങി; തന്മൂലം േയശുവിനു പരസ്യമായി പട്ടണത്തിൽ
കടക്കുവാൻ കഴിയായ്കെകാണ്ട് അവൻ പുറത്തു നിർജ്ജനസ്ഥലങ്ങളിൽ
പാർത്തു;എല്ലായിടത്തുനിന്നുംആള കൾഅവെന്റഅടുക്കൽവന്നുകൂടി.

2
േയശു പക്ഷവാതക്കാരെനസൗഖ്യമാക്കുന്നു.

1ചില ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷംഅവൻപിെന്നയും കഫർന്നഹൂമിൽ െചന്ന്;
അവൻ വീട്ടിൽ ഉെണ്ടന്ന് ്രശുതിയായി. 2 ഉടെന വാതിൽക്കൽേപാലും
ഇടമില്ലാത്തവണ്ണം പലരും വന്നുകൂടി, അവൻ അവേരാട് ൈദവവചനം
്രപസ്താവിച്ച . 3 അേപ്പാൾ ചിലർ ഒരു പക്ഷവാതക്കാരെനയുംെകാണ്ട്
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; നാല് ആള കൾ അവെന ചുമന്നിരുന്നു.
4ജനക്കൂട്ടം നിമിത്തംസമീപിച്ച കൂടായ്കയാൽ േയശുഇരുന്നസ്ഥലത്തിെന്റ
േമൽക്കൂര െപാളിച്ച് തുറന്നു, ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷവാതക്കാരെന
കിടക്കേയാെട താേഴാട്ടിറക്കി െവച്ച.് 5 േയശു അവരുെട വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട്
പക്ഷവാതക്കാരേനാട:് “മകേന, നിെന്റ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 6അവിെട ചില ശാസ്്രതിമാർ ഇരുന്നിരുന്നു: “ഈമനുഷ്യന്
എങ്ങെന ഇ്രപകാരം പറയുവാൻ കഴിയും? ഇവൻൈദവദൂഷണം പറയുന്നു!
7ൈദവംഒരുവൻഅല്ലാെതപാപങ്ങെളേമാചിക്കുവാൻകഴിയുന്നവൻആർ”
എന്നു ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 8 ഇങ്ങെന അവർ ഉള്ളിൽ
ചിന്തിക്കുന്നത് േയശു ഉടെന ആത്മാവിൽ ്രഗഹിച്ച അവേരാട:് “നിങ്ങൾ
ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങെന ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത്? 9 പക്ഷവാതക്കാരേനാട്
‘നിെന്റ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നേതാ, എഴുേന്നറ്റ്
കിടക്ക എടുത്തു നടക്ക’ എന്നു പറയുന്നേതാ, ഏതാകുന്നു എള പ്പം”
എന്നു േചാദിച്ച . 10 “എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങെള േമാചിക്കുവാൻ
മനുഷ്യപു്രതന് അധികാരം ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന”് അവൻ
പക്ഷവാതക്കാരേനാട:് 11 “എഴുേന്നറ്റ് കിടക്ക എടുത്തു വീട്ടിേലക്ക് േപാക
എന്നുഞാൻനിേന്നാട്പറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു. 12ഉടെനഅവൻഎഴുേന്നറ്റ്
കിടക്കഎടുത്തുഎല്ലാവരും കാൺെകപുറെപ്പട്ട ;അതുെകാണ്ട് എല്ലാവരും
വിസ്മയിച്ച : ഞങ്ങൾ ഇതുേപാെല ഒരുനാള ം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു
ൈദവെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തി.
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േലവിെയവിളിക്കുന്നു.
13അവൻ പിെന്നയും കടല്ക്കെര െചന്ന്; പുരുഷാരം ഒെക്കയും അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു; അവൻ അവെര ഉപേദശിച്ച . 14 പിെന്ന അവൻ
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അല്ഫായിയുെട മകനായ േലവി ചുങ്കസ്ഥലത്ത്
ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്: “എെന്ന അനുഗമിക്ക” എന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ
എഴുേന്നറ്റ് േയശുവിെനഅനുഗമിച്ച .

15 േയശു േലവിയുെട വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
പല ചുങ്കക്കാരും പാപികള ം േയശുവിേനാടും അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടും
കൂടി പന്തിയിൽ ഇരുന്നു; അവെന അനുഗമിച്ച വന്നവർ അേനകർ
ആയിരുന്നു. 16അവൻ ചുങ്കക്കാേരാടും പാപികേളാടും കൂെട തിന്നുകയും
കുടിക്കുകയും െചയ്യന്നതു പരീശന്മാരുെട കൂട്ടത്തിലുള്ള ശാസ്്രതിമാർ
കണ്ടിട്ട് അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട:് അവൻ ചുങ്കക്കാേരാടും പാപികേളാടും
കൂെട തിന്നു കുടിക്കുന്നെതന്ത?് എന്നു േചാദിച്ച . 17 േയശു അത് േകട്ട്
അവേരാട:് േരാഗികൾക്കല്ലാെതആേരാഗ്യമുള്ളവർക്ക് ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട്
ആവശ്യമില്ല; ഞാൻ നീതിമാന്മാെര അല്ല, പാപികെള അേ്രത വിളിക്കുവാൻ
വന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു.

ഉപവാസെത്തപ്പറ്റിയുള്ളതർക്കം.
18 േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാരും പരീശന്മാരും ഉപവസിക്കുക
പതിവായിരുന്നു; അവർ വന്നു അവേനാട:് േയാഹന്നാെന്റയും
പരീശന്മാരുെടയും ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നുവേല്ലാ; നിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
ഉപവസിക്കാത്തെതന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 19 േയശു അവേരാട്
പറഞ്ഞത്:മണവാളൻ കൂെട ഉള്ളേപ്പാൾ േതാഴ്മക്കാർക്ക് ഉപവസിക്കുവാൻ
കഴിയുേമാ? മണവാളൻ കൂെട ഇരിക്കുംകാലേത്താളം അവർക്ക്
ഉപവസിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. 20 എന്നാൽ മണവാളൻ അവെര
വിട്ട പിരിേയണ്ടുന്ന കാലം വരും; ആ നാള കളിൽ അവർ ഉപവസിക്കും.
21പഴയവസ്്രതത്തിൽപുതിയതുണിക്കഷണംആരും േചർത്ത്തുന്നുമാറില്ല;
തുന്നിയാൽ േചർത്ത പുതിയ കഷണം പഴയതിൽ നിന്നു വലിഞ്ഞിട്ട് കീറൽ
ഏറ്റവും വല്ലാെത ആകും. 22ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിയിൽ
പകർന്നു െവയ്ക്കുമാറില്ല; െവച്ചാൽ പുതുവീഞ്ഞ് തുരുത്തിെയ െപാളിക്കും;
വീഞ്ഞ് ഒഴുകിേപ്പാകും; തുരുത്തി നശിച്ച േപാകും; പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ
തുരുത്തിയിലേ്രതപകർന്നു െവയ്േക്കണ്ടത”്.

മനുഷ്യപു്രതൻശബത്തിനും കർത്താവ്.
23 േയശു ശബ്ബത്തിൽ ഒരു വയലിൽകൂടി കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ വഴി നടക്കയിൽ കതിർ പറിച്ച തിന്നുതുടങ്ങി. 24 പരീശന്മാർ
അവേനാട:് േനാക്കൂ, ഇവർ ശബ്ബത്തിൽ വിഹിതമല്ലാത്തത് െചയ്യന്നെതന്ത്
എന്നു പറഞ്ഞു. 25അവൻഅവേരാട:് ദാവീദ,്തനിക്കും കൂെടയുള്ളവർക്കും
മുട്ട ണ്ടാകുകയും വിശക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ െചയ്തതു എന്ത്?
26 അവൻ അബ്യാഥാർമഹാപുേരാഹിതെന്റ കാലത്ത് ൈദവാലയത്തിൽ
െചന്ന,് പുേരാഹിതന്മാർക്കല്ലാെത ആർക്കും തിന്മാൻ വിഹിതമല്ലാത്ത
കാഴ്ചയപ്പം തിന്നു, കൂെടയുള്ളവർക്കും െകാടുത്തു എന്നു നിങ്ങൾ
ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ച . 27 പിെന്ന േയശു അവേരാട:്
മനുഷ്യൻശബ്ബത്ത്നിമിത്തമല്ല;ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യൻനിമിത്തമേ്രത ഉണ്ടായത്;
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28അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യപു്രതൻ ശബ്ബത്തിനും കർത്താവ് ആകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

3
േയശുശബത്തിൽസൗഖ്യമാക്കുന്നു.

1 േയശു പിെന്നയും പള്ളിയിൽ െചന്ന:് അവിെട വരണ്ട കയ്യള്ള ഒരു
മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അവർ അവെന കുറ്റം ചുമേത്തണ്ടതിനുള്ള
ഒരു കാരണത്തിനുേവണ്ടി ശബ്ബത്തിൽ അവെന െസൗഖ്യമാക്കുേമാ എന്നു
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 3വരണ്ടകയ്യള്ള മനുഷ്യേനാടു അവൻ: എഴുേന്നറ്റ്
നടുവിൽ നില്ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 4 പിെന്ന അവേരാട്: “ശബ്ബത്തിൽ നന്മ
െചയ്കേയാ, തിന്മെചയ്കേയാ, ജീവെന രക്ഷിയ്ക്കുകേയാ, െകാല്ല കേയാ,
ഏത് വിഹിതം?” എന്നു േചാദിച്ച . അവേരാ മിണ്ടാതിരുന്നു. 5അവരുെട
ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തം അവൻ ദുഃഖിച്ച െകാണ്ട് േകാപേത്താെട അവെര
ചുറ്റ ം േനാക്കി, ആ മനുഷ്യേനാടു: “ൈക നീട്ട ക” എന്നു പറഞ്ഞു:
അവൻ നീട്ടി, അവെന്റ ൈക സൗഖ്യമായി. 6 ഉടെന പരീശന്മാർ പുറെപ്പട്ട ,
െഹേരാദ്യരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി, അവെന െകാേല്ലണ്ടതിന് അവന്
വിേരാധമായിആേലാചനകഴിച്ച .
േയശുഅേനകെരസൗഖ്യമാക്കുന്നു.

7 േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി കടൽത്തീരേത്തക്ക് േപായി; ഗലീലയിൽനിന്ന്
വലിെയാരു പുരുഷാരം അവെന അനുഗമിച്ച ; 8 െയഹൂദ്യയിൽ നിന്നും
െയരൂശേലമിൽ നിന്നും ഏേദാമിൽ നിന്നും േയാർദ്ദാനക്കെരനിന്നും
േസാരിെന്റയും സീേദാെന്റയും ചുറ്റ പാടിൽനിന്നും വലിെയാരു കൂട്ടം അവൻ
െചയ്തതു ഒെക്കയും േകട്ടിട്ട്അവെന്റഅടുക്കൽവന്നു. 9പുരുഷാരം തെന്ന
െഞരുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട നിമിത്തം ഒരു പടക് തനിക്കുേവണ്ടി
ഒരുക്കി നിർത്തുവാൻ അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞു. 10 അവൻ
അേനകെര െസൗഖ്യമാക്കുകയാൽ ബാധകൾ ഉള്ളവർ ഒെക്കയും അവെന
െതാേടണ്ടതിന് തിക്കിത്തിരക്കി വന്നു. 11 അശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവെന
കാണുേമ്പാൾ ഒെക്കയുംഅവെന്റ മുമ്പിൽവീണു; “നീൈദവപു്രതൻ”എന്നു
നിലവിളിച്ച പറയുകയും െചയ്തു. 12തെന്ന ്രപസിദ്ധമാക്കരുെതന്ന് അവൻ
അവേരാട് കർശനമായി കല്പിച്ച േപാന്നു.

പ്രന്തണ്ടുേപെരതിരെഞ്ഞടുക്കുന്നു.
13 പിെന്ന അവൻ മലയിൽ കയറി തനിക്കു േബാധിച്ചവെര അടുക്കൽ
വിളിച്ച ; അവർ അവെന്റ അരിെക വന്നു. 14 അവൻ പ്രന്തണ്ടുേപെര
നിയമിച്ച് അവർക്ക്അെപ്പാസ്തലന്മാർഎന്നു േപരു നൽകി,തേന്നാടുകൂെട
ഇരിപ്പാനും ്രപസംഗിേക്കണ്ടതിന് അയക്കുവാനും 15 ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താേക്കണ്ടതിന് അധികാരം ഉണ്ടാകുവാനും അവെര നിയമിച്ച ;
16 ശിേമാന് പെ്രതാസ് എന്നു േപരിട്ട ; 17 െസെബദിയുെട മക്കളായ
യാേക്കാബ,്അവെന്റസേഹാദരനായേയാഹന്നാൻഎന്നിവർക്ക്ഇടിമക്കൾ
എന്നർത്ഥമുള്ള െബാവേനർഗ്ഗസ് എന്നു േപരിട്ട — 18 അെ്രന്തയാസ്,
ഫിലിെപ്പാസ,് ബർെത്താെലാമായി, മത്തായി, േതാമസ,് അൽഫായിയുെട
മകനായ യാേക്കാബ്, തദ്ദായി, എരുവുകാരനായ ശിേമാൻ, 19 തെന്ന
കാണിച്ച െകാടുത്തഈസ്കേര്യാത്ത് യൂദാഎന്നിവെരതേന്ന.
േയശുവും െബെയെത്സബൂലും
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20പിന്നീട് അവൻ വീട്ടിൽ വന്നു;അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻേപാലും
കഴിയാതവണ്ണം പുരുഷാരം പിെന്നയും തിങ്ങി കൂടിവന്നു. 21 അവെന്റ
കുടുംബക്കാർഅത്േകട്ട,് “അവന്ബുദ്ധി്രഭമംഉണ്ട”്എന്നുപറഞ്ഞുഅവെന
പിടിപ്പാൻ വന്നു. 22 െയരൂശേലമിൽ നിന്നു വന്ന ശാസ്്രതിമാരും: അവന്
െബെയെത്സബൂൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു, ഭൂതങ്ങള െട തലവെനെകാണ്ട്
അവൻ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 23അവൻ അവെര
അടുെക്ക വിളിച്ച ഉപമകളാൽ അവേരാട് പറഞ്ഞത:് “സാത്താന്
സാത്താെന എങ്ങെന പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയും? 24 ഒരു രാജ്യം
തന്നിൽതേന്നഛി്രദിച്ച എങ്കിൽആരാജ്യത്തിനു നിലനില്പാൻകഴിയുകയില്ല.
25 ഒരു വീട് തന്നിൽതേന്ന ഛി്രദിച്ച എങ്കിൽ ആ വീടിന് നിലനില്പാൻ
കഴിയുകയില്ല. 26സാത്താൻ തേന്നാടുതെന്ന എതിർത്ത് ഛി്രദിച്ച എങ്കിൽ
അവന് നിലനില്പാൻ കഴിവില്ല; അവെന്റ അവസാനം വന്നു. 27 ഒരു
ബലവാെന പിടിച്ച െകട്ടീട്ടല്ലാെത അവെന്റ വീട്ടിൽ കടന്നു വസ്തുവകകൾ
കവർെന്നടുക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല; പിടിച്ച് െകട്ടിയാൽ പിെന്ന
അവെന്റ വീട് കവർച്ച െചയ്യാം. 28 മനുഷ്യേരാടു സകലപാപങ്ങള ം
അവർ ദുഷിച്ച പറയുന്ന സകല ദൂഷണങ്ങള ം ക്ഷമിയ്ക്കും; 29എന്നാൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ േനെര ദൂഷണം പറയുന്നവേനാ ഒരുനാള ം ക്ഷമ
കിട്ടാെത നിത്യശിക്ഷയ്ക്ക് േയാഗ്യനാകും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”. 30തനിക്ക് ഒരു അശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നു അവർ
പറഞ്ഞിരുന്നതിനാലാണ് േയശു ഇങ്ങെനപറഞ്ഞത.്

േയശുവിെന്റഅമ്മയുംസേഹാദരങ്ങള ം.
31അനന്തരം അവെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും വന്നു പുറത്തുനിന്നു
അവെന വിളിക്കുവാൻ ആളയച്ച.് 32 പുരുഷാരം അവെന്റ ചുറ്റ ം
ഇരുന്നിരുന്നു; അവർ അവേനാട:് നിെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും
പുറത്തുനിന്നു നിെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 33 അവൻ
അവേരാട:് എെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും ആർ എന്നു പറഞ്ഞിട്ട്
ചുറ്റിലും ഇരിക്കുന്നവെര േനാക്കിെക്കാണ്ട്: 34 “എെന്റ അമ്മയും
സേഹാദരന്മാരും ഇതാ. 35ൈദവത്തിെന്റഇഷ്ടം െചയ്യന്നവൻതേന്നഎെന്റ
സേഹാദരനുംസേഹാദരിയുംഅമ്മയുംആകുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

4
വിത്തുവിതക്കാരെന്റ ഉപമ.

1അവൻപിെന്നയുംകടല്ക്കെരവച്ച് ഉപേദശിക്കുവാൻതുടങ്ങി.അേപ്പാൾ
ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷാരം അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു കൂടുകെകാണ്ട്
അവൻ ഒരു പടകിൽ കയറി; പടക് കടലിേലക്ക് നീക്കി അതിൽ ഇരുന്നു;
പുരുഷാരം ഒെക്കയും കടലരിെക കരയിൽ ആയിരുന്നു. 2 അവൻ
ഉപമകളാൽ അവെര പലതും ഉപേദശിച്ച , ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ അവേരാട്
പറഞ്ഞത്: 3 “േകൾക്കുവിൻ; വിതയ്ക്കുന്നവൻ വിതയ്ക്കുവാൻ പുറെപ്പട്ട .
4 വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ ചില വിത്തുകൾ വഴിയിൽ വീണു; പറവകൾ വന്നു
അത് തിന്നുകളഞ്ഞു. 5 മറ്റ ചില വിത്തുകൾ പാറസ്ഥലത്ത് ഏെറ
മണ്ണില്ലാേത്തടത്തു വീണു; മണ്ണിന് താഴ്ച ഇല്ലായ്കയാൽ ക്ഷണത്തിൽ
മുളച്ച െപാങ്ങി. 6 സൂര്യൻ ഉദിച്ചേപ്പാൾ ചൂട് തട്ടി, േവരില്ലായ്കെകാണ്ട്
ഉണങ്ങിേപ്പായി. 7 മറ്റ ചില വിത്തുകൾ മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ വീണു;
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മുൾെച്ചടി വളർന്ന് അതിെന െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു; അത് വിളഞ്ഞതുമില്ല.
8 മറ്റ ചില വിത്തുകൾ നല്ല മണ്ണിൽ വീണു മുളച്ച വളർന്ന് ഫലം െകാടുത്തു;
ആവിത്തുകളിൽ ചിലത് മുപ്പതും ചിലത് അറുപതും ചിലത് നൂറും േമനിയും
വിളഞ്ഞു. 9 േകൾക്കുവാൻ െചവി ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട” എന്നും അവൻ
പറഞ്ഞു.

10 അനന്തരം േയശു തനിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അവേനാടുകൂെടയുള്ളവർ
പന്തിരുവരുമായി ആ ഉപമകെളക്കുറിച്ച് േചാദിച്ച . 11അവേരാട് അവൻ
പറഞ്ഞത:് “ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ മർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
പുറത്തുള്ളവർേക്കാ സകലവും ഉപമകളാൽ ലഭിക്കുന്നു. 12 അവർ
മനം തിരിയാെതയും അവേരാട് ക്ഷമിക്കാെതയും ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം
അവർ കണ്ടിട്ട ം അറിയാതിരിക്കുവാനും േകട്ടിട്ട ം ്രഗഹിക്കാതിരിപ്പാനും
ഇടവരും”. 13 പിെന്ന അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത:് “ഈ ഉപമ
്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ? പിെന്ന മെറ്റ ഉപമകൾ ഒെക്കയും എങ്ങെന ്രഗഹിക്കും?
14വിതയ്ക്കുന്നവൻ വചനം വിതയ്ക്കുന്നു. 15വചനം വിതച്ചിട്ട് വഴിയരിെക
വീണത,് േകട്ട ഉടെന സാത്താൻ വന്നു ഹൃദയങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ട
വചനം എടുത്തുകളയുന്നതാകുന്നു. 16 പാറസ്ഥലത്ത് വിതച്ചത;് വചനം
േകട്ട ഉടെന സേന്താഷേത്താെട ൈകെക്കാള്ളന്നവർ; 17എങ്കിലും അവർ
ഉള്ളിൽ േവരില്ലാത്തതിനാൽ അല്പസമയേത്തക്ക് മാ്രതം നിലനിൽക്കുന്നു.
പിന്നീട് വചനംനിമിത്തം ഉപ്രദവേമാ പീഢേയാ ഉണ്ടായാൽ ക്ഷണത്തിൽ
ഇടറിേപ്പാകുന്നവരാകുന്നു. 18 മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ടേതാ; വചനം
േകട്ടിട്ട് 19 ഇഹേലാകത്തിെന്റ ചിന്തകള ം ധനത്തിെന്റ വഞ്ചനയും മറ്റ
വസ്തുക്കൾക്കായുള്ളേമാഹങ്ങള ംഅകത്ത്കടന്ന്,വചനെത്തെഞരുക്കി
നിഷ്ഫലമാക്കി തീർക്കുന്നതാകുന്നു. 20 നല്ല മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ടേതാ
വചനം േകൾക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും െചയ്യന്നവർ തേന്ന; അവർ
മുപ്പതുംഅറുപതും നൂറും േമനി വിളഞ്ഞു”.
െവളിച്ചം മറച്ച െവക്കുവാനുള്ളതല്ല.

21 പിെന്ന അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത്: “നിങ്ങൾ വീട്ടിേലക്ക് വിളക്കു
െകാണ്ടുവരുന്നത് പറയിൻ കീഴിേലാ കട്ടില്ക്കീഴിേലാ െവയ്ക്കുവാനാേണാ?
നിങ്ങൾ അത് െകാണ്ടുവന്ന് വിളക്കുതണ്ടിേന്മലേല്ല െവയ്ക്കുന്നത?്
22 െവളിെപ്പടുവാനുള്ളതല്ലാെത ഗൂഢമായത് ഒന്നും ഇല്ല; െവളിച്ചത്തു
വരുവാനുള്ളതല്ലാെത മറവായതു ഒന്നും ഇല്ല. 23 േകൾക്കുവാൻ
െചവി ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട. 24 നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നെതന്ത് എന്നു
സൂക്ഷിച്ച് െകാൾവിൻ; നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്കും
അളന്നുകിട്ട ം; അധികമായും കിട്ട ം. 25 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഉള്ളവന്
െകാടുക്കും; ഇല്ലാത്തവേനാേടാ ഉള്ളതുംകൂെട എടുത്തുകളയും” എന്നും
അവൻഅവേരാട് പറഞ്ഞു.
വിത്ത് വളരുന്ന ഉപമ.

26 പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞത:് ൈദവരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ
വിത്ത് എറിഞ്ഞേശഷം 27 രാവും പകലും ഉറങ്ങിയും എഴുേന്നറ്റ ം
ഇരിെക്ക, എങ്ങെനെയന്ന് അവൻ അറിയുന്നിെല്ലങ്കിലും വിത്ത് മുളച്ച
വളരുന്നതുേപാെല ആകുന്നു. 28 ഭൂമി സ്വയമായി മുെമ്പ ഞാറും പിെന്ന
കതിരും പിെന്ന കതിരിൽ നിറഞ്ഞ മണിയും ഇങ്ങെന വിളയുന്നു. 29ധാന്യം
വിളയുേമ്പാൾ െകായ്ത്തുകാലമായതുെകാണ്ട് അവൻ ഉടെന അരിവാൾ
െവയ്ക്കുന്നു.
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കടുകുമണിയുെട ഉപമ.
30 പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞത്: “ൈദവരാജ്യെത്ത എന്തിേനാട് ഉപമിക്കും?
ഏത് ഉപമയാൽഅതിെന വിശദീകരിക്കും? 31അത് ഒരു കടുകുമണിേയാട്
സദൃശം; അതിെന വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ മണ്ണിെല എല്ലാവിത്തിലും
െചറിയത.് 32 എങ്കിലും വിതച്ചേശഷം വളർന്ന,് സകല സസ്യങ്ങളിലും
വലുതായിത്തീർന്നു, ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ അതിെന്റ തണലിൽ
കൂടുകൂട്ട വാൻതക്കവണ്ണംവലുതായ െകാമ്പുകെളപുറെപ്പടുവിക്കുന്നു”.

33അവൻഇങ്ങെനപലഉപമകളാൽഅവർക്ക് ്രഗഹിപ്പാൻകഴിയുംേപാെല
അവേരാട് വചനം പറഞ്ഞുേപാന്നു. 34 ഉപമ കൂടാെത അവേരാട് ഒന്നും
പറഞ്ഞതുമില്ല;തനിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾഅവൻതെന്റശിഷ്യന്മാേരാട്സകലവും
വ്യാഖ്യാനിക്കും.

േയശുകാറ്റിേനയും കടലിേനയും ശാന്തമാക്കുന്നു.
35അന്ന് സന്ധ്യയായേപ്പാൾ: നാം അക്കരയ്ക്ക് േപാക എന്നു അവൻ
അവേരാട് പറഞ്ഞു. 36 അവർ പുരുഷാരെത്ത വിട്ട , േയശു പടകിൽ
തേന്നയായിരുന്നു, ശിഷ്യന്മാർ അവെന കൂെട െകാണ്ടുേപായി; മറ്റ
െചറുപടകുകള ം കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; 37 അേപ്പാൾ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ്
ഉണ്ടായി: പടകിൽതിരതള്ളിക്കയറുകെകാണ്ട്അത് മുങ്ങാറായി. 38അവൻ
അമരത്ത് തലയണെവച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു;അവർഅവെന ഉണർത്തി:
“ഗുേരാ,ഞങ്ങൾനശിച്ച േപാകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരം ഇല്ലേയാ?” എന്നു
പറഞ്ഞു. 39അവൻഎഴുേന്നറ്റ് കാറ്റിെന ശാസിച്ച ,കടലിേനാട:് “ശാന്തമാക,
അടങ്ങുക”എന്നു പറഞ്ഞു;കാറ്റ് നിന്നു, വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടായി. 40പിെന്ന
അവൻ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന ഭയെപ്പടുന്നെതന്ത?് നിങ്ങൾക്ക്
ഇേപ്പാഴും വിശ്വാസമില്ലേയാ?” എന്നു പറഞ്ഞു. 41അവർ വളെര ഭയെപ്പട്ട :
“കാറ്റ ം കടലും കൂെട ഇവെനഅനുസരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ഇവൻആർ?” എന്നു
തമ്മിൽപറഞ്ഞു.

5
േയശു െലേഗ്യാെനപുറത്താക്കുന്നു.

1അവർകടലിെന്റഅക്കെര ഗദരേദശത്ത് എത്തി. 2 േയശു പടകിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിയ ഉടെന അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കല്ലറകളിൽ
നിന്നു വന്നു അവെന എതിേരറ്റ . 3 അവെന്റ താമസം കല്ലറകളിൽ
ആയിരുന്നു; ആർക്കും അവെന ചങ്ങലെകാണ്ടുേപാലും ബന്ധിച്ചിടുവാൻ
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 4 പലേപ്പാഴും അവെന വിലങ്ങും ചങ്ങലയുംെകാണ്ട്
ബന്ധിച്ചിട്ട ം അവൻ ചങ്ങല വലിച്ച െപാട്ടിച്ച ം വിലങ്ങുകൾ തകർത്തും
കളഞ്ഞു; ആർക്കും അവെന നിയ്രന്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 5 അവൻ
രാവും പകലും കല്ലറകളിലും മലകളിലും ഇടവിടാെത നിലവിളിച്ച ം
കല്ല െകാണ്ട് തെന്നത്താൻ മുറിേവൽപ്പിച്ച ം േപാന്നു. 6അവൻ േയശുവിെന
ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓടിെച്ചന്നു അവെന നമസ്കരിച്ച . 7അവൻ ഉറെക്ക
നിലവിളിച്ച : “േയശുേവ, മേഹാന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ പു്രതാ, എനിക്കും
നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത?് ൈദവത്താണ, എെന്ന ദണ്ഡിപ്പിക്കരുേത” എന്നു
അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 8 “അശുദ്ധാത്മാേവ, ഈ മനുഷ്യെന
വിട്ട പുറെപ്പട്ട േപാക” എന്നു േയശു കല്പിച്ചിരുന്നു. 9 “നിെന്റ േപെരന്ത?്”
എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ചതിന്: “എെന്റ േപർ െലേഗ്യാൻ; ഞങ്ങൾ
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പലർ ആകുന്നു” എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു; 10ആ നാട്ടിൽ നിന്നു
തങ്ങെള അയച്ച കളയാതിരിക്കുവാൻ അവൻ പലവട്ടം അേപക്ഷിച്ച .
11 അവിെട മലയരിെക ഒരു വലിയ പന്നിക്കൂട്ടം േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.
12 “ആ പന്നികളിൽ കടേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങെള അയയ്േക്കണം” എന്നു
അവർ അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 13 അവൻ അനുവാദം െകാടുത്തു;
അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്തുവന്ന് പന്നികളിൽ കടന്നിട്ട് അവ കൂട്ടമായി
മലഞ്ചരിവിലൂെട കടലിേലക്ക് പാഞ്ഞുെചന്ന് മുങ്ങി ചത്തു.അവഏകേദശം
രണ്ടായിരം പന്നികൾആയിരുന്നു. 14പന്നികെള േമയ്ക്കുന്നവർഓടിെച്ചന്നു
പട്ടണത്തിലും നാട്ടിലും അറിയിച്ച ; സംഭവിച്ചത് കാണ്മാൻ പലരും പുറെപ്പട്ട
െചന്ന.് 15അവർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു, െലേഗ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന
ഭൂത്രഗസ്തൻ വസ്്രതം ധരിച്ച ം സുേബാധം പൂണ്ടും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്
ഭയെപ്പട്ട . 16 കണ്ടവർ ഭൂത്രഗസ്തന് സംഭവിച്ചതും പന്നികള െട കാര്യവും
വരുന്നവേരാട് അറിയിച്ച . 17അേപ്പാൾ അവർ േയശുവിേനാടു തങ്ങള െട
്രപേദശം വിട്ട േപാകുവാൻ അേപക്ഷിച്ച തുടങ്ങി. 18 അവൻ പടക്
കയറി േപാകുവാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ ഭൂത്രഗസ്തനായിരുന്നവൻ താനും
കൂെട േപാരെട്ട എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 19 േയശു അവെന
അനുവദിക്കാെത: “നിെന്റ വീട്ടിൽ നിനക്കുള്ളവരുെട അടുക്കൽ െചന്ന്,
കർത്താവ് നിനക്ക് െചയ്തതു ഒെക്കയും നിേന്നാട് കരുണ കാണിച്ചതും
്രപസ്താവിക്ക”എന്നുഅവേനാട് പറഞ്ഞു. 20അവൻേപായി േയശുതനിക്കു
െചയ്തെതാെക്കയും െദക്കെപ്പാലിനാട്ടിൽ േഘാഷിച്ച തുടങ്ങി; എല്ലാവരും
ആശ്ചര്യെപ്പടുകയും െചയ്തു.

21 േയശു വീണ്ടും പടകിൽ കയറി ഇക്കെര കടന്നു കടലരിെക
നിൽക്കുേമ്പാൾ വലിയ പുരുഷാരം അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി.
22 പള്ളി ്രപമാണികളിൽ യായിേറാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ
വന്നു, േയശുവിെന കണ്ട് കാല്ക്കൽ വീണു: 23 എെന്റ കുഞ്ഞുമകൾ
അത്യാസന്നമായി ഇരിക്കുന്നു; അവൾ രക്ഷെപട്ട് ജീവിേക്കണ്ടതിന് നീ
വന്നു അവള െടേമൽ ൈക െവയ്േക്കണേമ എന്നു വളെര അേപക്ഷിച്ച .
24 അവൻ അവേനാടുകൂെട േപായി, വലിയ പുരുഷാരവും പിൻെചന്നു
അവെനതിക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

രക്ത്രസവമുള്ളസ്്രതീെയസൗഖ്യമാക്കുന്നു.
25 പ്രന്തണ്ട് സംവത്സരമായിട്ട് രക്ത്രസവമുള്ള ഒരു സ്്രതീ അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 26 അവൾ പല ൈവദ്യന്മാരാലുള്ള ചികിത്സെകാണ്ട്
വളെരയധികം സഹിച്ച തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും െചലവഴിച്ചിട്ട ം
ഒട്ട ം േഭദം വരാെത ഏറ്റവും പരവശയായി തീർന്നിരുന്നു. 27 അവൾ
േയശുവിെനകുറിച്ച ള്ള വർത്തമാനം േകട്ട:് 28 “അവെന്റ വസ്്രതം എങ്കിലും
െതാട്ടാൽഞാൻസുഖെപ്പടും”എന്നുപറഞ്ഞു;അവൻപുരുഷാരത്തിൽകൂടി
നടക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ പുറകിൽ വന്നു അവെന്റ വസ്്രതം െതാട്ട .
29ക്ഷണത്തിൽഅവള െടരക്ത്രസവംനിന്നു;ബാധമാറിതാൻസ്വസ്ഥയായി
എന്നുഅവൾ തെന്റ ശരീരത്തിൽഅറിഞ്ഞ്. 30 ഉടെന േയശു തന്നിൽനിന്ന്
ശക്തി പുറെപ്പട്ട എന്നു ഉള്ളിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് പുരുഷാരത്തിൽ തിരിഞ്ഞു:
“എെന്റ വസ്്രതം െതാട്ടത് ആർ”എന്നു േചാദിച്ച . 31ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട:്
പുരുഷാരം നിെന്ന ചുറ്റ ം തിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട ം “എെന്ന െതാട്ടത് ആർ”
എന്നു നീ േചാദിക്കുന്നുേവാ എന്നു പറഞ്ഞു. 32അവേനാ അത് െചയ്തത്
ആരാെണന്ന് കാണ്മാൻ ചുറ്റ ം േനാക്കി. 33 സ്്രതീ തനിക്കു സംഭവിച്ചത്
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അറിഞ്ഞിട്ട് ഭയെപ്പട്ട ം വിറച്ച ംെകാണ്ടു വന്നു അവെന്റ മുമ്പിൽ വീണു
വസ്തുത ഒെക്കയും അവേനാട് പറഞ്ഞു. 34അവൻ അവേളാട:് “മകേള,
നിെന്റവിശ്വാസം നിെന്നസുഖമാക്കിയിരിക്കുന്നു;സമാധാനേത്താെട േപാക,
ബാധഒഴിഞ്ഞുആേരാഗ്യേത്താടിരിക്ക”എന്നുപറഞ്ഞു.
യായിേറാസിെന്റ മകെള ഉയിർപ്പിക്കുന്നു.

35 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന പള്ളി്രപമാണിയുെട
വീട്ടിൽനിന്നു ആൾ വന്നു: “നിെന്റ മകൾ മരിച്ച േപായി; ഗുരുവിെന
ഇനി അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നത് എന്തിന?്” എന്നു പറഞ്ഞു. 36 േയശു ആ
വാക്ക് േകട്ട് പള്ളി്രപമാണിേയാട:് “ഭയെപ്പേടണ്ടാ, വിശ്വസിക്ക മാ്രതം
െചയ്ക” എന്നു പറഞ്ഞു. 37 പെ്രതാസും യാേക്കാബും യാേക്കാബിെന്റ
സേഹാദരനായേയാഹന്നാനുംഅല്ലാെതമറ്റാരുംതേന്നാടുകൂെട െചല്ല വാൻ
അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല. 38അവർ പള്ളി്രപമാണിയുെട വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ,
ആരവാരെത്തയും വളെര കരഞ്ഞു വിലപിക്കുന്നവെരയും േയശു കണ്ട്;
39അകത്ത് കടന്നു: “നിങ്ങള െട ആരവാരവും കരച്ചിലും എന്തിന?് കുട്ടി
മരിച്ചിട്ടില്ല, ഉറങ്ങുകയേ്രത” എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു; അവേരാ അവെന
പരിഹസിച്ച . 40 അവൻ അവെരല്ലാവെരയും പുറത്താക്കി കുട്ടിയുെട
അപ്പെനയും അമ്മെയയും തേന്നാടുകൂെടയുള്ളവെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
കുട്ടി കിടക്കുന്ന ഇടത്തുെചന്ന് കുട്ടിയുെട ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച:് 41 “ബാേല,
എഴുേന്നല്ക്കഎന്നു നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നു”എന്നഅർത്ഥേത്താെട “തലീഥാ
കൂമി” എന്നു അവേളാട് പറഞ്ഞു. 42 ബാല ഉടെന എഴുേന്നറ്റ് നടന്നു;
അവൾക്ക് പ്രന്തണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു; അവർ അത്യന്തം വിസ്മയിച്ച .
43 “ഇതുആരുംഅറിയരുത”്എന്നുഅവൻഅവേരാട് കർശനമായി കല്പിച്ച .
“അവൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ െകാടുക്കണം”എന്നും പറഞ്ഞു.

6
േയശുസ്വന്തേദശത്ത്അവഗണിയ്ക്കെപ്പടുന്നു.

1 അവൻ അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ട , തെന്റ സ്വേദശത്തിൽ വന്നു;
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവെന അനുഗമിച്ച . 2 ശബ്ബത്തായേപ്പാൾ അവൻ
പള്ളിയിൽ വച്ച് ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി; പലരും േകട്ട് വിസ്മയിച്ച : “ഇവന്
ഈ ഉപേദശങ്ങൾ എവിെടനിന്ന്? ഇവന് കിട്ടിയ ജ്ഞാനവും ഇവെന്റ
കയ്യാൽ നടക്കുന്ന വീര്യ്രപവൃത്തികള ം എന്ത?് 3ഇവൻ മറിയയുെട മകനും
യാേക്കാബ്, േയാെസ, യൂദാ, ശിേമാൻ എന്നവരുെട സേഹാദരനുമായ
തച്ചനല്ലേയാ? ഇവെന്റ സേഹാദരികള ം ഇവിെട നേമ്മാടുകൂെട ഇല്ലേയാ?”
എന്നുപറഞ്ഞുഅവങ്കൽഇടറിേപ്പായി. 4േയശുഅവേരാട്: ഒരു ്രപവാചകൻ
തെന്റ ജന്മേദശത്തും ബന്ധുക്കള െട ഇടയിലും സ്വന്തഭവനത്തിലും
അല്ലാെത ബഹുമാനമില്ലാത്തവൻ അല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 5 ഏതാനും
ചില േരാഗികള െടേമൽ ൈക െവച്ച് െസൗഖ്യം വരുത്തിയത് അല്ലാെത
അവിെട വീര്യ്രപവൃത്തി ഒന്നും െചയ് വാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. 6അവരുെട
അവിശ്വാസം േഹതുവായിഅവൻആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
അവൻചുറ്റ മുള്ളഊരുകളിൽ ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട്സഞ്ചരിച്ച േപാന്നു.

േയശുശിഷ്യന്മാെരഅയയ്ക്കുന്നു.
7അനന്തരംഅവൻപന്തിരുവെരഅടുെക്കവിളിച്ച ,അവെരഈരണ്ടായി
അയച്ച തുടങ്ങി, അവർക്ക് അശുദ്ധാത്മാക്കള െട േമൽ അധികാരം



മർെക്കാസ് 6:8 1521 മർെക്കാസ് 6:27

െകാടുത്തു. 8 അവർ വഴിക്ക് വടി അല്ലാെത ഒന്നും എടുക്കരുത;്
അപ്പവും യാ്രതാസഞ്ചിയും അരപ്പട്ടയിൽ കാശും അരുത;് െചരിപ്പ
ഇട്ട െകാള്ളാം; 9 രണ്ടു വസ്്രതം ധരിക്കരുതഎ്ന്നിങ്ങെന അവേരാട്
കല്പിച്ച . 10 “നിങ്ങൾ എവിെടെയങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ െചന്നാൽ അവിടം
വിട്ട പുറെപ്പടുേവാളം അതിൽ തേന്ന താമസിക്കുവിൻ. 11ആെരങ്കിലും
നിങ്ങെള ൈകെക്കാള്ളാെതയും നിങ്ങള െട വാക്ക് േകൾക്കാെതയും
ഇരുന്നാൽ അവിടം വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട കാലിെല െപാടി
അവർെക്കതിെരയുള്ള സാക്ഷ്യത്തിനായി കുടഞ്ഞുകളയുവിൻ” എന്നും
അവേരാട് പറഞ്ഞു. 12അങ്ങെന അവർ പുറെപ്പട്ട മാനസാന്തരെപ്പടണം
എന്നു ്രപസംഗിച്ച ; 13 വളെര ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും അേനകം
േരാഗികൾക്കുഎണ്ണേതച്ച് െസൗഖ്യം വരുത്തുകയും െചയ്തു.

സ്നാപകേയാഹന്നാെന്റശിരേച്ഛദം.
14 ഇങ്ങെന േയശുവിെന്റ േപര് വളെര ്രപസിദ്ധമായി, അത്
െഹേരാദാരാജാവ് േകട്ട്. േയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ
നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു;അതുെകാണ്ട്ഈശക്തികൾഅവനിൽ
വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നു ചിലർ പറഞ്ഞു. 15അവൻ ഏലിയാവാകുന്നു എന്നു
മറ്റ ചിലർ പറഞ്ഞു. േവെറ ചിലർ: അവൻ ആദ്യകാല ്രപവാചകന്മാരിൽ
ഒരുവെനേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 16അത് െഹേരാദാവ്
േകട്ടേപ്പാൾ “ഞാൻ ശിരേച്ഛദം െചയ്ത േയാഹന്നാൻ ആകുന്നു അവൻ;
അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 17 െഹേരാദാ
തെന്റ സേഹാദരനായ ഫിലിെപ്പാസിന ്െറ ഭാര്യ െഹേരാദ്യെയ വിവാഹം
െചയ്തതുെകാണ്ടു അവൾ നിമിത്തം ആളയച്ച,് േയാഹന്നാെന പിടിച്ച്
തടവിൽ ആക്കിയിരുന്നു. 18 “സേഹാദരെന്റ ഭാര്യെയ സ്വന്തമാക്കുന്നത്
നിനക്ക് വിഹിതമല്ല” എന്നു േയാഹന്നാൻ െഹേരാദാേവാട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
19 െഹേരാദ്യേയാ അവെന്റേനെര പകവച്ച് അവെന െകാല്ല വാനും
ഇച്ഛിച്ച ; സാധിച്ചില്ല താനും. 20 േയാഹന്നാൻ നീതിയും വിശുദ്ധിയുമുള്ള
പുരുഷൻ എന്നു െഹേരാദാവ് അറിഞ്ഞ് അവെന ഭയെപ്പടുകയും
അവെന സംരക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു; അവെന്റ വചനം േകട്ടിട്ട് വളെര
കലങ്ങിെയങ്കിലും സേന്താഷേത്താെട േകട്ട േപാന്നു. 21 എന്നാൽ
െഹേരാദാവ് തെന്റ ജനേനാത്സവത്തിൽ തെന്റ മഹത്തുക്കൾക്കും
സഹ്രസാധിപന്മാർക്കുംഗലീലയിെല ്രപമാണികൾക്കുംവിരുന്നുകഴിച്ചേപ്പാൾ
െഹേരാദ്യയ്ക്ക് ഒരു അവസരം ലഭിച്ച . 22 െഹേരാദ്യയുെട മകൾ അകത്ത്
െചന്ന് നൃത്തംെചയ്തു െഹേരാദാവിെനയും വിരുന്നുകാെരയും ്രപസാദിപ്പിച്ച
സമയം: “മനസ്സള്ളത് എെന്തങ്കിലും എേന്നാട് േചാദിച്ച െകാൾക; നിനക്ക്
തരാം” എന്നു രാജാവ് ബാലേയാടു പറഞ്ഞു. 23 എന്ത് േചാദിച്ചാലും,
രാജ്യത്തിൽ പകുതിേയാളംആയാലും നിനക്ക് തരാം എന്നു സത്യംെചയ്തു.
24അവൾ പുറത്തിറങ്ങി അമ്മേയാട്: “ഞാൻ എന്ത് േചാദിേക്കണം” എന്നു
േചാദിച്ചതിന:് “േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ തല” എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു.
25 ഉടെന അവൾ ബദ്ധെപ്പട്ട രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന:് “ഇേപ്പാൾ
തേന്ന േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ തല ഒരു തളികയിൽ തേരണം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 26 രാജാവ് അതിദുഃഖിതനായി എങ്കിലും തെന്റ ശപഥെത്തയും
തെന്റ വിരുന്നുകാെരയും വിചാരിച്ച അവന് അവേളാട് നിേഷധിപ്പാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. 27 ഉടെന രാജാവ് ഒരു അകമ്പടിെയ അയച്ച്, അവെന്റ തല
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െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച . 28അവൻ േപായി തടവിൽ അവെന ശിരേച്ഛദം
െചയ്തു; അവെന്റ തല ഒരു തളികയിൽ െകാണ്ടുവന്നു ബാലയ്ക്കു്
െകാടുത്തു; ബാല അമ്മയ്ക്ക് െകാടുത്തു. 29അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അത്
േകട്ടിട്ട് വന്നുഅവെന്റമൃതശരീരംഎടുത്തു ഒരു കല്ലറയിൽ െവച്ച.്

അയ്യായിരംേപെര േപാഷിപ്പിക്കുന്നു
30 അെപ്പാസ്തലന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ ഒരുമിച്ച കൂടി തങ്ങൾ
െചയ്തതും ഉപേദശിച്ചതുംഎല്ലാംഅറിയിച്ച . 31വരുന്നവരും േപാകുന്നവരും
വളെര ആയിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് വി്രശമിപ്പാൻ സമയം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല,
ഭക്ഷിക്കുവാൻ േപാലും സമയം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് അവൻ അവേരാട:്
“നിങ്ങൾഒരുഏകാന്തസ്ഥലത്ത് േവറിട്ട വന്ന്അല്പംആശ്വസിച്ച െകാൾവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 32 അങ്ങെന അവർ പടകിൽ കയറി ഒരു ഏകാന്ത
സ്ഥലത്ത് േവറിട്ട േപായി. 33അവർ േപാകുന്നത് പലരും കണ്ട്, അറിഞ്ഞ്,
എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും കാൽനടയായി അവിേടക്ക് ഓടി, അവർക്ക്
മുെമ്പ അവിെട എത്തി. 34അവൻ പടകിൽ നിന്നു കരയ്ക്കിറങ്ങിയേപ്പാൾ
വലിയ പുരുഷാരെത്ത കണ്ട്, അവർ ഇടയൻ ഇല്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല
ആകെകാണ്ട്അവരിൽമനസ്സലിഞ്ഞ്പലതും ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി. 35പിെന്ന
േനരം നേന്ന ൈവകിയേപ്പാൾ, ശിഷ്യന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
“ഇതു നിർജ്ജന്രപേദശം അേല്ലാ; 36 േനരവും നേന്ന ൈവകി; അവർ
ചുറ്റ മുള്ള നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും ്രഗാമങ്ങളിലും െചന്ന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ വല്ലതും
വാേങ്ങണ്ടതിന് അവെര പറഞ്ഞയക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു. 37 എന്നാൽ
അവൻ അവേരാട:് “നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ െകാടുക്കുവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞതിന:് ഞങ്ങൾ േപായി ഇരുനൂറ് െവള്ളിക്കാശിന് അപ്പം
െകാണ്ടവന് അവർക്ക് തിന്മാൻ െകാടുക്കുകേയാ?” എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 38അവൻ അവേരാട:് “നിങ്ങള െട പക്കൽ എ്രത അപ്പം ഉണ്ട്?
െചന്ന് േനാക്കുവിൻ”എന്നു പറഞ്ഞു;അവർ േനാക്കിയിട്ട്: “അഞ്ച്അപ്പവും
രണ്ടുമീനും ഉണ്ട”് എന്നു പറഞ്ഞു. 39 പിെന്ന അവൻ എല്ലാവേരാടും
പച്ചപ്പ ല്ലിേന്മൽ പന്തിപന്തിയായി ഇരിക്കുവാൻ കല്പിച്ച . 40 അവർ
നൂറും അമ്പതും വീതം പന്തിപന്തിയായി ഇരുന്നു. 41അവൻ ആ അഞ്ച്
അപ്പവും രണ്ടുമീനും എടുത്തു സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക് േനാക്കി വാഴ്ത്തി, അപ്പം
നുറുക്കി, അവർക്ക് വിളമ്പുവാൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാർക്ക് െകാടുത്തു; ആ
രണ്ടുമീനും എല്ലാവർക്കും വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തു. 42 അവർ എല്ലാവരും
തൃപ്തരാകുന്നതുവെരകഴിച്ച . 43അവർഅപ്പക്കഷണങ്ങള ം മീൻനുറുക്കും
പ്രന്തണ്ട് െകാട്ട നിറെച്ചടുത്തു. 44അപ്പംതിന്നവേരാഅയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ
ആയിരുന്നു.
േയശു െവള്ളത്തിനുമീെതനടക്കുന്നു.

45 താൻ പുരുഷാരെത്ത പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനിടയിൽ തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര
ഉടെന പടക് കയറി തനിക്കുമുേമ്പ അക്കെര േബത്ത്സയിെദക്കു േനെര
േപാകുവാൻ നിര് ബ്ബന്ധിച്ച . 46 അവെര പറഞ്ഞയച്ചേശഷം താൻ
്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ മലയിേലക്ക് േപായി. 47 ൈവകുേന്നരം ആയേപ്പാൾ
പടക് കടലിെന്റ നടുവിലും താൻ ഏകനായി കരയിലും ആയിരുന്നു.
48കാറ്റ് ്രപതികൂലം ആകെകാണ്ട് അവർ തണ്ടുവലിച്ച് വലയുന്നതു അവൻ
കണ്ട് ഏകേദശം രാ്രതി നാലാം യാമത്തിൽ കടലിേന്മൽ നടന്ന് അവരുെട
അടുക്കൽ െചന്ന് അവെര കടന്നുേപാകുവാൻ ഭാവിച്ച . 49 അവൻ
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കടലിേന്മൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭൂതം എന്നുഅവർ നിരൂപിച്ച നിലവിളിച്ച .
50 എല്ലാവരും അവെന കണ്ട് ്രഭമിച്ചിരുന്നു. ഉടെന അവൻ അവേരാട്
സംസാരിച്ച : ൈധര്യെപ്പടുവിൻ; ഞാൻ തേന്ന ആകുന്നു; ഭയെപ്പേടണ്ടാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 51 പിെന്ന അവൻ അവരുെട അടുക്കൽ െചന്ന് പടകിൽ
കയറി, കാറ്റ് നിന്നു;അവർ ഉള്ളിൽഅത്യന്തം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 52അവരുെട
ഹൃദയം മന്ദീഭവിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട്അപ്പെത്തക്കുറിച്ച്അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല.

െഗേന്നസരത്തിൽഅേനകർസൗഖ്യമാകുന്നു.
53 അവർ അക്കെര െഗേന്നസരത്ത് എത്തി പടക് കരയ്ക്കടുപ്പിച്ച .

54 അവർ പടകിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടെന ജനങ്ങൾ േയശുവിെന
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 55ആജനങ്ങൾനാട്ടിൽഒെക്കയുംഓടിനടന്ന,്അവൻവരുന്നു
എന്നു േകൾക്കുന്ന ഇടേത്തക്ക് ദീനക്കാെര കിടക്കയിൽ എടുത്തുംെകാണ്ട്
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു തുടങ്ങി. 56 ഊരുകളിേലാ പട്ടണങ്ങളിേലാ
കുടികളിേലാഅവൻെചന്നിടെത്താെക്കയുംഅവർചന്തകളിൽേരാഗികെള
െകാണ്ടുവന്നു െവച്ച്, അവെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ െതാങ്ങൽ എങ്കിലും
െതാേടണ്ടതിന് അേപക്ഷിക്കുകയും അവെന െതാട്ടവർക്ക് ഒെക്കയും
െസൗഖ്യം വരികയും െചയ്തു.

7
ശുദ്ധിയുംഅശുദ്ധിയും.

1 പരീശന്മാരും െയരൂശേലമിൽ നിന്നു വന്ന ചില ശാസ്്രതിമാരും
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി. 2 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ
ശുദ്ധിയില്ലാത്ത എന്നുവച്ചാൽ, കഴുകാത്ത, ൈകെകാണ്ട് ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നത് അവർ കണ്ട്. 3 പരീശന്മാരും െയഹൂദന്മാർ ഒെക്കയും
പൂർവ്വന്മാരുെട സ്രമ്പദായം ്രപമാണിച്ച ൈക നന്നായി കഴുകിയിട്ടല്ലാെത
ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല. 4 ചന്തയിൽ നിന്നു വരുേമ്പാഴും കുളിച്ചിട്ടല്ലാെത
ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല. പാനപാ്രതം, ഭരണി, െചമ്പു എന്നിവ കഴുകുക,
കിടക്കേപാലും തുടയ്ക്കുക മുതലായ പലതും ്രപമാണിക്കുന്നത് അവർക്ക്
ചട്ടമായിരുന്നു. 5 പരീശന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും: “നിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
പൂർവ്വന്മാരുെട സ്രമ്പദായം അനുസരിച്ച നടക്കാെത ശുദ്ധിയില്ലാത്ത
ൈകെകാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്ത്?” എന്നു അവേനാട്
േചാദിച്ച . 6അവൻ അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് “കപടഭക്തിക്കാരായ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് െയശയ്യാവു ്രപവചിച്ചതുശരി:
“ഈജനം അധരം െകാണ്ട് എെന്ന ബഹുമാനിക്കുന്നു; എങ്കിലും അവരുെട

ഹൃദയംഎങ്കൽനിന്ന് ദൂരത്ത്അകന്നിരിക്കുന്നു. 7മാനുഷനിയമങ്ങെള
അവരുെട ഉപേദശങ്ങളായി ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട്എനിക്ക്വ്യർത്ഥമായ
ആരാധനകഴിക്കുന്നു”എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതേന്ന.

8 നിങ്ങൾ ൈദവകല്പന വിട്ട കളഞ്ഞ് മനുഷ്യരുെട സ്രമ്പദായം
മുറുെകപ്പിടിക്കുന്നു; 9 പിെന്ന അവേരാട് പറഞ്ഞത:് നിങ്ങള െട സ്രമ്പദായം
്രപമാണിക്കുവാൻ േവണ്ടി സൗകര്യ്രപകാരം നിങ്ങൾ ൈദവകല്പന
തള്ളിക്കളയുന്നു. 10 നിെന്റ അപ്പെനയും അമ്മെയയും ബഹുമാനിയ്ക്ക
എന്നും അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ ദുഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കണം എന്ന്
േമാെശ പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 11 നിങ്ങേളാ ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ അപ്പേനാേടാ
അമ്മേയാേടാ: നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽനിന്ന് സഹായമായി ലഭിക്കാനുള്ളത്
‘െകാർബ്ബാൻ’ (‘ൈദവത്തിനുള്ള വഴിപാട’് എന്നർത്ഥം) എന്നു പറഞ്ഞാൽ
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മതി എന്നു പറയുന്നു; 12 തെന്റ അപ്പേനാ അമ്മയ്േക്കാ േമലാൽ ഒന്നും
െചയ് വാൻഅവെനസമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല. 13ഇങ്ങെനനിങ്ങൾൈകമാറുന്ന
സ്രമ്പദായത്താൽ ൈദവകല്പന ദുർബ്ബലമാക്കുന്നു; ഇതുേപാെല പലതും
നിങ്ങൾ െചയ്യന്നു”. 14 പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരെത്ത അരിെക വിളിച്ച
അവേരാട:് “എല്ലാവരും േകട്ട് ്രഗഹിച്ച െകാൾവിൻ. 15 പുറത്തുനിന്ന്
മനുഷ്യെന്റഅകത്ത് െചല്ല ന്നയാെതാന്നിനുംഅവെനഅശുദ്ധമാക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല; അവനിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുന്നതേ്രത മനുഷ്യെന
അശുദ്ധമാക്കുന്നത് 16 േകൾക്കുവാൻ െചവി ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അവൻ പുരുഷാരെത്ത വിട്ട വീട്ടിൽ െചന്നേശഷം
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ ആ ഉപമെയക്കുറിച്ച് അവേനാട് േചാദിച്ച . 18അവൻ
അവേരാട:് “ഇങ്ങെന നിങ്ങള ം േബാധമില്ലാത്തവേരാ? പുറത്തുനിന്നു
മനുഷ്യെന്റഅകത്ത് െചല്ല ന്നയാെതാന്നിനുംഅവെനഅശുദ്ധമാക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല എന്നു തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേയാ? 19അത്അവെന്റഹൃദയത്തിൽ
അല്ല വയറ്റിലേ്രത െചല്ല ന്നത;് പിെന്ന മറപ്പ രയിേലക്കു േപാകുന്നു; ഈ
്രപസ്താവനെകാണ്ട് േയശു സകലേഭാജ്യങ്ങള ം ശുദ്ധമാെണന്ന് വരുത്തി.
20 മനുഷ്യനിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്നതേ്രത മനുഷ്യെന അശുദ്ധനാക്കുന്നത;്
21 അകത്തുനിന്ന,് മനുഷ്യരുെട ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് തേന്ന, ദുശ്ചിന്ത,
വ്യഭിചാരം, പരസംഗം, 22 കുലപാതകം, േമാഷണം, അത്യാ്രഗഹം, ദുഷ്ടത,
ചതി, ദുഷ്കാമം, വിടക്കുകണ്ണ,് ദൂഷണം, അഹങ്കാരം, മൂഢത എന്നിവ
പുറെപ്പടുന്നു. 23ഈേദാഷങ്ങൾഎല്ലാംഅകത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട മനുഷ്യെന
അശുദ്ധനാക്കുന്നു”എന്നുംഅവൻപറഞ്ഞു.
യവനസ്്രതീയുെട വിശ്വാസം.

24 അവൻ അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ട സീേദാെന്റയും േസാരിെന്റയും
അതിർനാട്ടിൽ െചന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ കടന്നു;ആരുംഅറിയരുത് എന്നു ഇച്ഛിച്ച
എങ്കിലും മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ സാധിച്ചില്ല. 25 ഉടെന അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച
െചറിയ മകൾ ഉെള്ളാരു സ്്രതീ അവെന്റ വസ്തുത േകട്ടിട്ട് വന്നു അവെന്റ
കാല്ക്കൽ വീണു. 26 അവൾ സുെറാെഫായ്നീക്യ ജാതിയിലുള്ള ഒരു
യവനസ്്രതീആയിരുന്നു;തെന്റ മകളിൽ നിന്നു ഭൂതെത്തപുറത്താക്കുവാൻ
അവൾ അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 27 േയശു അവേളാട:് “മുെമ്പ മക്കൾ
ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തി വരെട്ട; മക്കള െട അപ്പം എടുത്തു വളർത്തുനായ്ക്കൾക്ക്
ഇട്ട െകാടുക്കുന്നത് നന്നല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അവൾ അവേനാട:്
“അേത, കർത്താേവ, നായ്ക്കള ം േമെശയ്ക്ക് കീെഴ കുട്ടികള െട
അപ്പനുറുക്കുകെള തിന്നുന്നുവേല്ലാ” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 29അവൻ
അവേളാട:് “ഈ വാക്കുനിമിത്തം െപായ്െക്കാൾക: ഭൂതം നിെന്റ മകെള
വിട്ട േപായിരിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 30അവൾവീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ, മകൾ
കിടക്കേമൽകിടക്കുന്നതും ഭൂതം വിട്ട േപായതും കണ്ട്.
െചകിടെനസൗഖ്യമാക്കുന്നു.

31 അവൻ വീണ്ടും േസാരിെന്റ അതിർ വിട്ട സീേദാൻ വഴിയായി
െദക്കെപ്പാലിേദശത്തിെന്റ നടുവിൽകൂടി ഗലീലക്കടല്പ റത്ത് വന്നു.
32 അവിെട അവർ വിക്കനാെയാരു െചകിടെന അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു, അവെന്റേമൽ ൈക െവയ്േക്കണം എന്നു അേപക്ഷിച്ച .
33 അവൻ അവെന പുരുഷാരത്തിൽനിന്ന് േവറിട്ട കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
അവെന്റ െചവിയിൽ വിരൽ ഇട്ട്, തുപ്പി അവെന്റ നാവിെന െതാട്ട ,
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34സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക് േനാക്കി െനടുവീർപ്പിട്ട അവേനാട:് തുറന്നുവരിക എന്നു
അർത്ഥമുള്ള എഫഥാ എന്നു പറഞ്ഞു. 35 ഉടെന അവെന്റ െചവി തുറന്നു;
അവൻ േകൾക്കുകയും നാവിെന്റ െകട്ട് അഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ശരിയായി
സംസാരിക്കുകയും െചയ്തു. 36ഇതുആേരാടും പറയരുത് എന്നുഅവേരാട്
കല്പിച്ച എങ്കിലുംഅവൻഎ്രതകല്പിച്ച േവാഅ്രതയുംഅവർ ്രപസിദ്ധമാക്കി:
37 “അവൻ സകലവും നന്നായി െചയ്തു; െചകിടെര േകൾക്കുമാറാക്കുന്നു;
ഊമെരസംസാരിക്കുമാറാക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞുഅത്യന്തംവിസ്മയിച്ച .

8
ഏഴ്അപ്പം നാലായിരംേപർക്ക്.

1 ആ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും വലിയ പുരുഷാരം കൂടിവന്നു, അവർക്ക്
ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് േയശു ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽ
വിളിച്ച അവേരാട:് 2 “ഈ പുരുഷാരം ഇേപ്പാൾ മൂന്നു നാളായി
എേന്നാടുകൂെടയുണ്ട;് അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട്
എനിക്ക് അവേരാട് അലിവ് േതാന്നുന്നു; 3 ഞാൻ അവെര പട്ടിണിയായി
വീട്ടിേലക്ക് അയച്ചാൽ അവർ വഴിയിൽെവച്ച് തളർന്നുേപാകും; അവരിൽ
ചിലർ ദൂരത്തുനിന്നുവന്നവരേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അതിന് അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ: “ഇവർക്ക് തൃപ്തിവരുത്തുവാൻ മതിയായ അപ്പം ഈ
മരുഭൂമിയിൽ എവിെടനിന്ന് നമുക്കു ലഭിക്കും?” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
5 അവൻ അവേരാട:് “നിങ്ങള െട പക്കൽ എ്രത അപ്പം ഉണ്ട?്” എന്നു
േചാദിച്ച . ഏഴ് എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 6 അവൻ പുരുഷാരേത്താട്
നിലത്തു ഇരിക്കുവാൻ കല്പിച്ച ; പിെന്നആഏഴ് അപ്പം എടുത്തു സ്േതാ്രതം
െചയ്തു നുറുക്കി, ശിഷ്യന്മാരുെട പക്കൽ വിളമ്പുവാൻ െകാടുത്തു; അവർ
പുരുഷാരത്തിന് വിളമ്പി. 7 െചറിയ മീനും കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു; അതും
അവൻഅനു്രഗഹിച്ചിട്ട,് വിളമ്പുവാൻ പറഞ്ഞു. 8അവർതിന്നു തൃപ്തരായി;
േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ ഏഴ് വട്ടി നിറെച്ചടുത്തു. 9 അവർ ഏകേദശം
നാലായിരം പുരുഷന്മാർആയിരുന്നു. 10അവൻഅവെരപറഞ്ഞയച്ചഉടെന
ശിഷ്യന്മാേരാട് കൂെട പടക് കയറി ദല്മനൂഥ േദശങ്ങളിൽഎത്തി.

11 അനന്തരം പരീശന്മാർ വന്നു അവെന പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്
ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു അടയാളം അേന്വഷിച്ച് അവനുമായി തർക്കിച്ച
തുടങ്ങി. 12 അവൻ ആത്മാവിൽ ഞരങ്ങി: “ഈ തലമുറ അടയാളം
അേന്വഷിക്കുന്നെതന്ത?് ഈതലമുറയ്ക്ക് അടയാളം ലഭിക്കുകയില്ല എന്നു
ഞാൻസത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു, 13പിെന്നഅവെര
വിട്ട വീണ്ടും പടക് കയറിഅക്കരയ്ക്ക് കടന്നു.

14 ശിഷ്യന്മാർ അപ്പം എടുത്തുെകാണ്ടുേപാരുവാൻ മറന്നുേപായിരുന്നു;
പടകിൽ അവരുെട പക്കൽ ഒരു അപ്പം മാ്രതേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള .
15അവൻ അവേരാട:് േനാക്കുവിൻ, പരീശരുെടയും െഹേരാദാവിെന്റയും
പുളിപ്പിെനക്കുറിച്ച് ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ എന്നു മുന്നറിയിപ്പ്
നൽകി. 16 നമുക്കു അപ്പം ഇല്ലായ്കയാൽ ആയിരിക്കും എന്നു അവർ
തമ്മിൽതമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 17അത് േയശു അറിഞ്ഞ് അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
“അപ്പം ഇല്ലാത്തതിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയുന്നത് എന്ത?്
ഇേപ്പാഴും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേയാ? ്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ? നിങ്ങള െട
ഹൃദയം കടുത്തിരിക്കുന്നുേവാ? 18 കണ്ണ് ഉണ്ടായിട്ട ം കാണുന്നില്ലേയാ?
െചവി ഉണ്ടായിട്ട ം േകൾക്കുന്നില്ലേയാ? ഓർക്കുന്നതുമില്ലേയാ?
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19അയ്യായിരംേപർക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് അപ്പം നുറുക്കിയേപ്പാൾ കഷണങ്ങൾ
എ്രത െകാട്ട നിറെച്ചടുത്തു? പ്രന്തണ്ട് എന്നു അവർ അവേനാട് പറഞ്ഞു.
20 നാലായിരംേപർക്ക് ഏഴപ്പം നുറുക്കിയേപ്പാൾ കഷണങ്ങൾ എ്രത വട്ടി
നിറെച്ചടുത്തു? “ഏഴ്”എന്നുഅവർഅവേനാട് പറഞ്ഞു. 21പിെന്നഅവൻ
അവേരാട:് “ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ ്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ”എന്നുപറഞ്ഞു.
േബത്ത്സയിദയിൽ ഒരു കുരുടെനസൗഖ്യമാക്കുന്നു.

22അവർ േബത്ത്സയിദയിൽഎത്തിയേപ്പാൾഅവിടുെത്തജനങ്ങൾഒരു
കുരുടെന േയശുവിെന്റഅടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു അവെന െതാേടണെമന്ന്
അേപക്ഷിച്ച . 23അവൻ കുരുടെന്റ ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച് അവെന ്രഗാമത്തിന്
പുറത്തു െകാണ്ടുേപായി അവെന്റ കണ്ണിൽ തുപ്പി അവെന്റേമൽ ൈക
െവച്ച:് നീ വല്ലതും കാണുന്നുേണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ച . 24അവൻ േമേല്പാട്ട
േനാക്കി: ഞാൻ മനുഷ്യെര കാണുന്നു; മരങ്ങൾ നടക്കുന്നതുേപാെലയേ്രത
ഞാൻ അവെര കാണുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു. 25 വീണ്ടും േയശു അവെന്റ
കണ്ണിേന്മൽൈകെവച്ചേപ്പാൾഅവൻകാഴ്ച ്രപാപിച്ച മിഴിച്ച േനാക്കിഎല്ലാം
സ്പഷ്ടമായി കണ്ട്. 26 “നീ ്രഗാമത്തിൽ കടക്കുകേപാലും അരുത”് എന്നു
പറഞ്ഞ്അവൻഅവെനവീട്ടിേലക്ക്അയച്ച .
പെ്രതാസ് േയശുവിെന ്രകിസ്തുഎന്നുഏറ്റ പറയുന്നു.

27 അനന്തരം േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി ഫിലിപ്പിെന്റ ൈകസര്യയിെല
്രഗാമങ്ങളിേലക്ക് േപായി; വഴിയിൽെവച്ച ശിഷ്യന്മാേരാട്: “ജനങ്ങൾഎെന്ന
ആർ എന്നു പറയുന്നു” എന്നു േചാദിച്ച . 28 “േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെനന്ന്
ചിലർ, ഏലിയാെവന്ന് ചിലർ, ്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരുവൻ എന്നു മറ്റ ചിലർ”
എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 29അവൻഅവേരാട:് “എന്നാൽ നിങ്ങൾ
എെന്നആർഎന്നു പറയുന്നു”എന്നു േചാദിച്ചതിന:് “നീ ്രകിസ്തുആകുന്നു”
എന്നു പെ്രതാസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 30 പിെന്ന തെന്നക്കുറിച്ച് ആേരാടും
പറയരുെതന്ന്അവൻഅവേരാട് ഖണ്ഡിതമായിപറഞ്ഞു. 31 “മനുഷ്യപു്രതൻ
പലതും സഹിക്കുകയും മൂപ്പന്മാരും മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും
അവെന തള്ളിക്കളഞ്ഞു െകാല്ല കയും മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും േവണം” എന്നു അവെര ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി.
32 അവൻ ഇതു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ പെ്രതാസ് അവെന
േവറിട്ട െകാണ്ടുേപായി ശാസിച്ച തുടങ്ങി. 33അവേനാ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി
ശിഷ്യന്മാെര കണ്ടിട്ട് പെ്രതാസിെന ശാസിച്ച : “സാത്താേന, എെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് േപാ; നീ ൈദവത്തിേന്റതല്ല മനുഷ്യരുേടതേ്രത കരുതുന്നത”്
എന്നുപറഞ്ഞു.
തെന്റ ്രകൂെശടുത്ത്അനുഗമിക്കുക.

34 പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരെത്തയും തെന്റ ശിഷ്യന്മാെരയും
ഒരുമിച്ച വിളിച്ച് അവേരാട് പറഞ്ഞത:് “ഒരുവൻ എെന്നഅനുഗമിക്കുവാൻ
ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തെന്നത്താൻ ത്യജിച്ച് തെന്റ ്രകൂശ് എടുത്തുെകാണ്ട്
എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട. 35 ആെരങ്കിലും തെന്റ ജീവെന
രക്ഷിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിെന കളയും; ആെരങ്കിലും എെന്റയും
സുവിേശഷത്തിെന്റയും നിമിത്തം തെന്റ ജീവെന കളഞ്ഞാൽ അതിെന
രക്ഷിക്കും. 36 ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വേലാകവും േനടുകയും തെന്റ ജീവെന
കളയുകയും െചയ്താൽഅവന് എന്ത് ്രപേയാജനം? 37അല്ല, തെന്റ ജീവന്
േവണ്ടി മനുഷ്യൻഎന്ത് മറുവില െകാടുക്കും?; 38വ്യഭിചാരവും പാപവും ഉള്ള
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ഈ തലമുറയിൽ ആെരങ്കിലും എെന്നയും എെന്റ വചനങ്ങെളയും കുറിച്ച്
നാണിച്ചാൽഅവെനക്കുറിച്ച് മനുഷ്യപു്രതനുംതെന്റപിതാവിെന്റേതജസ്സിൽ
വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുേമ്പാൾനാണിക്കും;”.

9
1 പിെന്ന േയശു അവേരാട്: “ൈദവരാജ്യം ശക്തിേയാെട വരുന്നത്
കാണുേവാളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നില്ക്കുന്നവരിൽ
ഉണ്ട്എന്നുഞാൻസത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
േയശു രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു.

2 ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം േയശു പെ്രതാസിെനയും
യാേക്കാബിെനയും േയാഹന്നാെനയും കൂട്ടി ഒരു ഉയർന്ന മലയിേലക്ക്
തനിച്ച െകാണ്ടുേപായി അവരുെട മുമ്പാെക രൂപാന്തരെപ്പട്ട . 3 ഭൂമിയിൽ
ഒരു അലക്കുകാരനും െവള പ്പിപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം അവെന്റ വസ്്രതം
അത്യന്തം െവള്ളയായി തിളങ്ങി. 4 അേപ്പാൾ ഏലിയാവും േമാെശയും
അവർക്ക് ്രപത്യക്ഷമായി േയശുവിേനാടു സംഭാഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
5 പെ്രതാസ് േയശുവിേനാടു: “റബ്ബീ, നാം ഇവിെട ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത്;
ഞങ്ങൾ മൂന്നു കുടിൽ ഉണ്ടാക്കെട്ട; ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന് േമാെശക്കും ഒന്ന്
ഏലിയാവിനും” എന്നു പറഞ്ഞു. 6 താൻ എന്ത് പറേയണ്ടു എന്നു അവൻ
അറിഞ്ഞില്ല; ആ ശിഷ്യന്മാെരല്ലാവരും ഭയപരവശരായിരുന്നു. 7 പിെന്ന
ഒരു േമഘം വന്നു അവരുെട േമൽ നിഴലിട്ട : “ഇവൻ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ;
ഇവന് െചവിെകാടുപ്പിൻ”എന്നു േമഘത്തിൽനിന്നു ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.
8 െപെട്ടന്ന് അവർ ചുറ്റ ം േനാക്കിയേപ്പാൾ തങ്ങേളാടുകൂെട േയശുവിെന
മാ്രതംഅല്ലാെതആെരയും കണ്ടില്ല.

9അവർമലയിൽനിന്നുഇറങ്ങുേമ്പാൾ: “മനുഷ്യപു്രതൻമരിച്ചവരിൽനിന്നു
ഉയിർത്തിട്ടല്ലാെത ഈ കണ്ടത് ആേരാടും അറിയിക്കരുത”് എന്നു അവൻ
അവേരാട് കല്പിച്ച . 10 ‘മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർക്കുക’ എന്നത് എന്ത് എന്നു
അവർ തമ്മിൽ ചർച്ചെചയ്തുംെകാണ്ട് ആ വാക്ക് ഉള്ളിൽ സം്രഗഹിച്ച .
11 “ഏലിയാവ് മുെമ്പ വേരണ്ടത് എന്നു ശാസ്്രതിമാർ പറയുന്നത് എന്ത?്”
എന്നുഅവർേചാദിച്ച . 12അതിന് േയശു: “ഏലിയാവ്മുെമ്പവന്നുസകലവും
യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്നു സത്യം; എന്നാൽ മനുഷ്യപു്രതെനക്കുറിച്ച:്
അവൻ വളെര കഷ്ടെപ്പടുകയും ധിക്കരിക്കെപ്പടുകയും െചേയ്യണ്ടിവരും
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങെന? 13 എന്നാൽ ഏലിയാവ് വന്നു;
അവെനക്കുറിച്ച് തിരുെവഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല അവർ
തങ്ങൾക്കു േതാന്നിയത് എല്ലാം അവേനാട് െചയ്തു എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
ദുരാത്മാവ്ബാധിച്ചബാലെനസൗഖ്യമാക്കുന്നു.

14 അവർ മറ്റ ശിഷ്യന്മാരുെട അടുെക്ക മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ വലിയ
പുരുഷാരം അവെര ചുറ്റി നില്ക്കുന്നതും ശാസ്്രതിമാർ അവേരാട്
തർക്കിക്കുന്നതും കണ്ട്. 15 പുരുഷാരം േയശുവിെന കണ്ട ഉടെന
്രഭമിച്ച ; ഓടിവന്നു അവെന വന്ദിച്ച . 16 അവൻ അവേരാട:് “നിങ്ങൾ
എന്തിെനക്കുറിച്ചാണ് അവരുമായി തർക്കിക്കുന്നത?്” എന്നു േചാദിച്ച .
17 അതിന് പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുവൻ: “ഗുേരാ, എെന്റ മകെന ഞാൻ
നിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവെന ഊമനായ ഒരു ആത്മാവ്
ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. 18 അത് അവെന എവിെടവച്ച് പിടിച്ചാലും അവെന
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തള്ളിയിടുന്നു; പിെന്ന അവൻ നുരച്ച് പല്ല കടിച്ച വരണ്ടുേപാകുന്നു.
അതിെന പുറത്താേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞിട്ട്
അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 19 അവൻ അവേരാട:്
“അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറേയ, എ്രതേത്താളം ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കൂെടയിരിക്കും? എ്രതേത്താളം നിങ്ങെള സഹിക്കും? അവെന എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 അവർ
അവെന അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. േയശുവിെന കണ്ട
ഉടെന ആത്മാവ് അവെന ഇഴച്ച ; അവൻ നിലത്തുവീണു, വായിൽനിന്ന്
നുരച്ച വന്നു. 21 “ഇതു അവന് സംഭവിച്ചിട്ട് എ്രത കാലമായി?” എന്നു
അവെന്റ അപ്പേനാട് േചാദിച്ചതിന് അവൻ: “െചറുപ്പംമുതൽ തേന്ന,
22അത് അവെന നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു പലേപ്പാഴും തീയിലും െവള്ളത്തിലും
തള്ളിയിട്ടിട്ട ണ്ട;് നിന്നാൽ വല്ലതും കഴിയും എങ്കിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് ഞങ്ങെള
സഹായിക്കണേമ”എന്നു പറഞ്ഞു. 23 േയശുഅവേനാട:് “നിന്നാൽകഴിയും
എങ്കിൽ എേന്നാ? വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയും” എന്നു പറഞ്ഞു.
24ബാലെന്റഅപ്പൻഉടെനനിലവിളിച്ച : “കർത്താേവ,ഞാൻവിശ്വസിക്കുന്നു;
എെന്റ അവിശ്വാസെത്ത പരിഹരിക്കണേമ”എന്നു പറഞ്ഞു. 25 പുരുഷാരം
ഓടിക്കൂടുന്നതു കണ്ടിട്ട് േയശു അശുദ്ധാത്മാവിെന ശാസിച്ച : “ഊമനും
െചകിടനുമായ ആത്മാേവ, ഇവെന വിട്ട േപാ; ഇനി അവനിൽ കടക്കരുത്
എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 26അേപ്പാൾ അത്
നിലവിളിച്ച് അവെന വളെര ഇഴച്ച പുറെപ്പട്ട േപായി. ‘മരിച്ച േപായി’ എന്നു
പലരും പറവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ മരിച്ചേപാെല ആയി. 27 േയശു
അവെന ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച് നിവർത്തി,അവൻ എഴുേന്നറ്റ് നിന്നു. 28 േയശു
വീട്ടിൽ വന്നേശഷം ശിഷ്യന്മാർ സ്വകാര്യമായി അവേനാട:് “ഞങ്ങൾക്കു
അതിെന പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എന്ത?്” എന്നു േചാദിച്ച .
29 “്രപാർത്ഥനയാൽ അല്ലാെതഈ ജാതി ഒന്നിനാലും പുറെപ്പട്ട േപാകയില്ല”
എന്നുഅവൻപറഞ്ഞു.

30 അവർ അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ട ഗലീലയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച ;
അവർ എവിെടയാെണന്ന് ആരും അറിയരുെതന്ന് അവൻ ഇച്ഛിച്ച .
31 കാരണം അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ
അവേരാട:് “മനുഷ്യപു്രതൻ മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും; അവർ
അവെന െകാല്ല ം; െകാന്നിട്ട് മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 32 ആ വാക്കുകൾ അവർ
്രഗഹിച്ചില്ല;അവേനാട് േചാദിപ്പാേനാ ഭയെപ്പട്ട .

വലിയവൻആകുവാൻആ്രഗഹിക്കുന്നവൻ.
33 അവൻ കഫർന്നഹൂമിൽ വന്നു വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ: “നിങ്ങൾ
വഴിയിൽെവച്ച തമ്മിൽ വാദിച്ചെതന്ത?്” എന്നു ശിഷ്യന്മാേരാട് േചാദിച്ച .
34അവേരാ തങ്ങള െട ഇടയിൽ വലിയവൻ ആർ എന്നു വഴിയിൽെവച്ച
വാദിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു മിണ്ടാതിരുന്നു. 35അവൻഇരുന്നിട്ട് പന്തിരുവെരയും
ഒരുമിച്ച വിളിച്ച : “ഒരുവൻ മുമ്പൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ
എല്ലാവരിലും ഒടുവിലത്തവനും എല്ലാവർക്കും ശു്രശൂഷകനും ആകണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 36 അവൻ ഒരു ശിശുവിെന എടുത്തു അവരുെട
നടുവിൽ നിർത്തി. ആ ശിശുവിെന തെന്റ കരങ്ങളിൽ എടുത്തുംെകാണ്ട്
അവേരാട:് 37 “ഇങ്ങെനയുള്ള ശിശുക്കളിൽ ഒന്നിെന എെന്റ നാമത്തിൽ
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സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നു; എെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നവേനാ
എെന്നയല്ലഎെന്നഅയച്ചവെനസ്വീകരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

ഇടർച്ചവരുത്താതിരിക്കുക.
38േയാഹന്നാൻഅവേനാട:് “ഗുേരാ,ഒരുവൻനിെന്റനാമത്തിൽഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ട്; അവൻ നെമ്മ അനുഗമിക്കായ്കയാൽ
ഞങ്ങൾ അവെന വിേരാധിച്ച ” എന്നു പറഞ്ഞു. 39 അതിന് േയശു
പറഞ്ഞത:് “അവെനവിേരാധിക്കരുത;്എെന്റനാമത്തിൽഒരുവീര്യ്രപവൃത്തി
െചയ്തിട്ട് േവഗത്തിൽ എെന്ന ദുഷിച്ച പറവാൻ കഴിയുന്നവൻ ആരും
ഇല്ല. 40 നമുക്കു ്രപതികൂലമല്ലാത്തവൻ നമുക്കുള്ളവനേല്ലാ. 41 നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിനുള്ളവരാകെകാണ്ട് ആെരങ്കിലും ഒരു പാനപാ്രതം െവള്ളം
നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കുവാൻ തന്നാൽ അവന് ്രപതിഫലം കിട്ടാതിരിക്കുകയില്ല
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 42എങ്കൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
ഈ െചറിയവരിൽ ഒരുവന് ഇടർച്ചവരുത്തുന്നവെന്റ കഴുത്തിൽ
വലിെയാരു തിരികല്ല് െകട്ടി അവെന കടലിൽ ഇട്ട കളയുന്നത് അവന്
ഏെറ നല്ലത്. 43 നിെന്റ ൈക നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ അതിെന
െവട്ടിക്കളക: 44അംഗൈവകല്യമുള്ളവനായി ജീവനിൽ കടക്കുന്നത് രണ്ടു
കയ്യ മുള്ളവൻആയിെകടാത്തതീയായനരകത്തിൽേപാകുന്നതിേനക്കാൾ
നിനക്ക് നല്ലത്. 45 നിെന്റ കാൽ നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ
അതിെന െവട്ടിക്കളക: 46 മുടന്തനായി ജീവനിൽ കടക്കുന്നത് രണ്ടു
കാലുമുള്ളവൻ ആയി നരകത്തിൽ എറിയെപ്പടുന്നതിേനക്കാൾ നിനക്ക്
നല്ലത.് 47 നിെന്റ കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ അതിെന
ചൂഴ്ന്നുകളയുക; 48 രണ്ടു കണ്ണള്ളവനായി ചാകാത്ത പുഴുവും െകടാത്ത
തീയുമുള്ള അഗ്നിനരകത്തിൽ എറിയെപ്പടുന്നതിേനക്കാൾ ഒറ്റക്കണ്ണനായി
ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് നിനക്ക് നല്ലത്. 49എല്ലാവേരയും തീെകാണ്ട്
ഉപ്പിടും. 50ഉപ്പ് നല്ലത് തെന്ന; ഉപ്പ് കാരമില്ലാെത േപായാേലാഎെന്താന്നിനാൽ
അതിന് വീണ്ടും രസം വരുത്തും? നിങ്ങളിൽതെന്ന ഉപ്പ ള്ളവരുംഅേന്യാന്യം
സമാധാനമുള്ളവരുംആയിരിപ്പിൻ”.

10
വിവാഹേമാചനെത്തകുറിച്ച.്

1 േയശു അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ട േയാർദ്ദാനക്കെര െയഹൂദ്യേദശത്തിെന്റ
അതിേരാളം െചന്ന;് പുരുഷാരം പിെന്നയും അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി,
പതിവുേപാെലഅവൻഅവെരവീണ്ടും ഉപേദശിച്ച . 2അേപ്പാൾപരീശന്മാർ
അടുെക്കവന്നു: “ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നത് പുരുഷന് നിയമാനുസൃതേമാ?”
എന്നു അവെന പരീക്ഷിച്ച െകാണ്ട് അവേനാട് േചാദിച്ച . 3 അവൻ
അവേരാട:് “േമാെശ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കല്പന തന്നു?” എന്നു േചാദിച്ച .
4 “ഉേപക്ഷണപ്രതം എഴുതിെക്കാടുത്തു അവെള ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ
േമാെശ അനുവദിച്ച ” എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 5 േയശു അവേരാട:്
“നിങ്ങള െട ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തമേ്രത അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കല്പന
എഴുതിത്തന്നത്. 6സൃഷ്ടിയുെടആരംഭത്തിങ്കേലാൈദവംഅവെരആണും
െപണ്ണ മായിസൃഷ്ടിച്ച . 7അതുെകാണ്ട്പുരുഷൻഅപ്പെനയുംഅമ്മെയയും
വിട്ട ഭാര്യേയാടു പറ്റിേച്ചരും; 8 ഇരുവരും ഒരു േദഹമായിത്തീരും; അങ്ങെന
അവർപിെന്നരണ്ടല്ലഒരു േദഹമേ്രത. 9ആകയാൽൈദവംേയാജിപ്പിച്ചതിെന
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മനുഷ്യൻ േവർപിരിക്കരുത”് എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10 വീട്ടിൽവച്ച്
ശിഷ്യന്മാർ പിെന്നയും അതിെനക്കുറിച്ച് അവേനാട് േചാദിച്ച . 11അവൻ
അവേരാട:് “ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ച് മെറ്റാരുത്തിെയ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ
അവൾക്ക് വിേരാധമായി വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു. 12സ്്രതീയും ഭർത്താവിെന
ഉേപക്ഷിച്ച് മെറ്റാരുത്തനുമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

ൈദവരാജ്യം ശിശുക്കെളേപ്പാെലയുള്ളവർക്ക.്
13അവൻെതാേടണ്ടതിന് ചിലർതങ്ങള െടകുട്ടികെളഅവെന്റഅടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; ശിഷ്യന്മാേരാഅവെര ശാസിച്ച . 14 േയശുഅത് കണ്ടേപ്പാൾ
േകാപേത്താെട അവേരാട:് “ശിശുക്കെള എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ
വിടുവിൻ; അവെര തടുക്കരുത;് ൈദവരാജ്യം ഇങ്ങെനയുള്ളവരുേടതേല്ലാ.
15 ൈദവരാജ്യെത്ത ശിശു എന്നേപാെല ൈകെക്കാള്ളാത്തവൻ ആരും
ഒരിക്കലും അതിൽ ്രപേവശിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 16പിെന്നഅവൻകുട്ടികെള എടുത്ത് അവരുെട
േമൽൈകെവച്ച,്അവെരഅനു്രഗഹിച്ച .

സമ്പത്തുള്ളവനുംൈദവരാജ്യവും.
17അവൻ പുറെപ്പട്ട യാ്രത െചയ്യ േമ്പാൾ ഒരുവൻ ഓടിവന്നു അവെന്റ
മുമ്പിൽ മുട്ട കുത്തി: “നല്ല ഗുേരാ, നിത്യജീവെന അവകാശം ആക്കുവാൻ
ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണം?” എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ച . 18 അതിന്
േയശു: “എെന്ന നല്ലവൻ എന്നു പറയുന്നത് എന്ത?് ൈദവം ഒരുവൻ
അല്ലാെത നല്ലവൻ ആരുമില്ല. 19 െകാല െചയ്യരുത,് വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത,്
േമാഷ്ടിക്കരുത,് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത,് ചതിക്കരുത,് നിെന്റഅപ്പെനയും
അമ്മെയയും ബഹുമാനിയ്ക്ക എന്നീ കല്പനകെള നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അവൻ അവേനാട:് “ഗുേരാ, ഇതു ഒെക്കയും
ഞാൻ െചറുപ്പംമുതൽ ്രപമാണിച്ച േപാരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 21 േയശു
അവെന േനാക്കി അവെന സ്േനഹിച്ച : “ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട;് നീ
േപായി നിനക്കുള്ളത് എല്ലാം വിറ്റ് ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്ക; എന്നാൽ നിനക്ക്
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിേക്ഷപം ഉണ്ടാകും; പിെന്ന വന്നു എെന്ന അനുഗമിക്ക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 22അവൻ വളെര സമ്പത്തുള്ളവൻ ആകെകാണ്ട് ഈ
വചനത്തിങ്കൽവിഷാദിച്ച ദുഃഖിതനായി െപായ്ക്കളഞ്ഞു.

23 േയശു ചുറ്റ ം േനാക്കി തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട:് “സമ്പത്തുള്ളവർ
ൈദവരാജ്യത്തിൽകടക്കുന്നത്എ്രത ്രപയാസം!”എന്നുപറഞ്ഞു. 24അവെന്റ
ഈ വാക്കിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയിച്ച ; എന്നാൽ േയശു പിെന്നയും:
“മക്കേള, ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എ്രത ്രപയാസം! 25 ധനവാൻ
ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിേനക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂെട
കടക്കുന്നത് എള പ്പം” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 26 അവർ ഏറ്റവും
വിസ്മയിച്ച : “എന്നാൽ രക്ഷ ്രപാപിക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും?” എന്നു
തമ്മിൽതമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 27 േയശു അവെര േനാക്കി; “മനുഷ്യരാൽ
അസാദ്ധ്യം തേന്ന, ൈദവത്താൽ അല്ലതാനും; ൈദവത്താൽ സകലവും
സാദ്ധ്യമേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

28 പെ്രതാസ് അവേനാട:് “ഇതാ, ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട നിെന്ന
അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അതിന് േയശു: “എെന്റ
നിമിത്തവും സുവിേശഷം നിമിത്തവും വീേടാ സേഹാദരന്മാെരേയാ
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സേഹാദരികെളേയാ അമ്മെയേയാ അപ്പെനേയാ മക്കെളേയാ
നിലങ്ങെളേയാ വിട്ടാൽ, 30ഈേലാകത്തിൽതേന്ന, ഉപ്രദവങ്ങേളാടുംകൂെട,
നൂറുമടങ്ങ് വീടുകെളയും സേഹാദരന്മാെരയും സേഹാദരികെളയും
അമ്മമാെരയും മക്കെളയും നിലങ്ങെളയും വരുവാനുള്ള േലാകത്തിൽ
നിത്യജീവെനയും ്രപാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 31എങ്കിലും മുമ്പന്മാർ പലരും പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ
മുമ്പന്മാരുംആകും”എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
േയശു വീണ്ടും തെന്റപുനരുത്ഥാനെത്തകുറിച്ച് ്രപസ്താവിക്കുന്നു.

32അവർ െയരൂശേലമിേലക്കുള്ളവഴിയിലൂെട യാ്രത െചയ്യ കയായിരുന്നു;
േയശു അവർക്ക് മുമ്പായി നടന്നു; ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയിച്ച ;
അനുഗമിക്കുന്നവേരാ ഭയെപ്പട്ട . അവൻ വീണ്ടും പ്രന്തണ്ടുേപെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് അവേരാട:് 33 “ഇതാ, നാം െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകുന്നു;
അവിെട മനുഷ്യപു്രതൻ മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും ശാസ്്രതിമാരുെടയും
കയ്യിൽഏല്പിക്കെപ്പടും;അവർഅവെന മരണത്തിനു വിധിച്ച ജാതികൾക്ക്
ഏല്പിക്കും. 34 അവർ അവെന പരിഹസിക്കുകയും തുപ്പ കയും
തല്ല കയും െകാല്ല കയും െചയ്യ ം. എന്നാൽ മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട്
അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും” എന്നിങ്ങെന തനിക്കു േവഗത്തിൽ
സംഭവിക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.
െസെബദിമക്കള െടഅഭ്യർത്ഥന.

35 െസെബദിയുെട മക്കളായ യാേക്കാബും േയാഹന്നാനും അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു അവേനാട്: “ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ നിേന്നാട് യാചിക്കുവാൻ
േപാകുന്നത് ഞങ്ങൾക്കു െചയ്തുതരുവാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 36അവൻഅവേരാട്:ഞാൻനിങ്ങൾക്ക്എന്ത് െചയ്തുതരുവാൻ
നിങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു?” എന്നു േചാദിച്ച . 37 “നിെന്റ മഹത്വത്തിൽ
ഞങ്ങളിൽ ഒരുവൻ നിെന്റ വലത്തും ഒരുവൻ ഇടത്തും ഇരിക്കുവാൻ
വരം നല്േകണം” എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 38 േയശു അവേരാട്: “നിങ്ങൾ
ആവശ്യെപ്പടുന്നത് എന്താെണന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; ഞാൻ കുടിക്കുന്ന
പാനപാ്രതം കുടിക്കുവാനും ഞാൻ ഏല്ക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽക്കുവാനും
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുേമാ?” എന്നു േചാദിച്ചതിന് “കഴിയും” എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 39 േയശു അവേരാട്: “ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാ്രതം നിങ്ങൾ
കുടിക്കുകയും ഞാൻ ഏല്ക്കുന്ന സ്നാനം നിങ്ങൾ ഏല്ക്കുകയും
െചയ്യ ം. 40 എന്നാൽ എെന്റ വലത്തും ഇടത്തും ഇരിക്കുവാൻ വരം
നല്കുന്നേതാഎേന്റതല്ല;ആർക്ക്ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുേവാഅവർക്ക്കിട്ട ം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 41അത് േശഷം പത്തു ശിഷ്യന്മാരും േകട്ടിട്ട,് അവർക്ക്
യാേക്കാബിേനാടും േയാഹന്നാേനാടുംഅമർഷം േതാന്നിത്തുടങ്ങി. 42 േയശു
അവെര അടുെക്ക വിളിച്ച അവേരാട്: “ജാതികള െട അധിപതികളായവർ
അവരുെട േമൽ കർത്തൃത്വം െചയ്യന്നുെവന്നും; അവരുെട ്രപമാണികൾ
അവരുെട േമൽ അധികാരം നടത്തുന്നു എന്നും നിങ്ങൾഅറിയുന്നുവേല്ലാ.
43 എന്നാൽ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ അങ്ങെന അരുത;് നിങ്ങളിൽ മഹാൻ
ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാം നിങ്ങള െട ശു്രശൂഷക്കാരൻആകണം;
44 നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും
ദാസനാേകണം. 45 മനുഷ്യപു്രതൻ ശു്രശൂഷ െചയ്യിപ്പാനല്ല, ശു്രശൂഷിപ്പാനും
അേനകർക്കുേവണ്ടിതെന്റജീവെനമറുവിലയായി െകാടുക്കുവാനുംഅേ്രത
വന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.
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ബർത്തിമായിയ്ക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു.
46 അവർ െയരിേഹാവിൽ എത്തി; പിെന്ന അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാടും
വലിയ പുരുഷാരേത്താടും കൂെട െയരിേഹാവിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുേമ്പാൾ
തിമായിയുെട മകനായ ബർത്തിമായി എന്ന കുരുടനായ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ
വഴിയരിെക ഇരുന്നിരുന്നു. 47നസറായനായ േയശു ആ വഴി വരുന്നു എന്നു
േകട്ടിട്ട് അവൻ: “ദാവീദുപു്രതാ, േയശുേവ,എേന്നാട് കരുണ േതാേന്നണേമ”
എന്നു നിലവിളിച്ച തുടങ്ങി. 48 മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ പലരും അവെന
ശാസിച്ചിട്ട ം: “ദാവീദുപു്രതാ,എേന്നാട് കരുണ േതാേന്നണേമ”എന്നുഅവൻ
ഏറ്റവുംഅധികം നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 49അേപ്പാൾ േയശു നിന്നു: “അവെന
വിളിപ്പിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. “ൈധര്യെപ്പടുക, എഴുേന്നല്ക്ക, അവൻ നിെന്ന
വിളിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ കുരുടെന വിളിച്ച . 50അവൻ തെന്റ
പുതപ്പ് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു ചാടിെയഴുേന്നറ്റ് േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
51 േയശു അവേനാട:് “ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് െചയ്തുതേരണെമന്ന് നീ
ഇച്ഛിക്കുന്നു?” എന്നു േചാദിച്ചതിന്: “റബ്ബ നി,എനിക്ക് കാഴ്ച ്രപാപിക്കണം”
എന്നു കുരുടൻ അവേനാട് പറഞ്ഞു. 52 േയശു അവേനാട:് “േപാക; നിെന്റ
വിശ്വാസം നിെന്നസൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെനഅവൻ
കാഴ്ച ്രപാപിച്ച യാ്രതയിൽഅവെനഅനുഗമിച്ച .

11
േയശുവിെന്റ െയരൂശേലമിേലക്കുള്ളരാജകീയ്രപേവശനം.

1 അവർ െയരൂശേലമിേനാട് അടുത്ത,് ഒലിവുമലയരിെക
േബത്ത്ഫഗേയാടു േബഥാന്യേയാടും സമീപിച്ചേപ്പാൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരിൽ
രണ്ടുേപെര അയച്ച് അവേരാട:് 2 “നിങ്ങൾക്ക് എതിെരയുള്ള ്രഗാമത്തിൽ
െചല്ല വിൻ; അതിൽ കടന്നാൽ ഉടെന ആരും ഒരിക്കലും സവാരി
െചയ്തിട്ടില്ലാത്തഒരു കഴുതക്കുട്ടിെയ െകട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണും;അതിെന
അഴിച്ച് െകാണ്ടുവരുവിൻ. 3 “ഇതു െചയ്യന്നതു എന്ത?്” എന്നുആെരങ്കിലും
നിങ്ങേളാടു േചാദിച്ചാൽ “കർത്താവിന് ഇതിെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യം
ഉണ്ട്” എന്നു പറവിൻ; ക്ഷണത്തിൽ അതിെന ഇേങ്ങാട്ട് അയയ്ക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അവർ േപായി െതരുവിൽ പുറത്തു വാതിൽക്കൽ
കഴുതക്കുട്ടിെയ െകട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അതിെന അഴിച്ച.് 5 അവിെട
നിന്നവരിൽ ചിലർ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ കഴുതക്കുട്ടിെയ അഴിക്കുന്നത്
എന്ത?്” എന്നു േചാദിച്ച . 6 േയശു കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ അവേരാട്
പറഞ്ഞു;അവർഅവെര വിട്ടയച്ച . 7അവർ കഴുതക്കുട്ടിെയ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു തങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങൾ അതിേന്മൽ ഇട്ട്;
അങ്ങെന അവൻ അതിേന്മൽ കയറി ഇരുന്നു. 8അേനകർ തങ്ങള െട
വസ്്രതങ്ങൾവഴിയിൽ വിരിച്ച ; മറ്റ ചിലർ പറമ്പുകളിൽ നിന്നു ചില്ലിെക്കാമ്പ്
െവട്ടി വഴിയിൽ വിതറി. 9 മുമ്പും പിമ്പും നടക്കുന്നവർ: “േഹാശന്നാ,
കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ; 10 നമ്മുെട
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ വരുന്നതായ രാജ്യം വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട;
അത്യ ന്നതങ്ങളിൽ േഹാശന്നാ”എന്നുആർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു.

11 അവൻ െയരൂശേലമിൽ ൈദവാലയത്തിേലക്ക് െചന്ന് സകലവും
ചുറ്റ ം േനാക്കിയ േശഷം േനരം ൈവകിയതുെകാണ്ട് പന്തിരുവേരാടും കൂെട
േബഥാന്യയിേലക്കു േപായി.

അത്തിവൃക്ഷെത്തശപിക്കുന്നു.
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12 പിെറ്റന്നാൾ അവർ േബഥാന്യ വിട്ട േപാരുേമ്പാൾ അവന് വിശന്നു;
13അവൻഇലയുെള്ളാരുഅത്തിവൃക്ഷം ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ട്,അതിൽഫലം
വല്ലതും കണ്ടുകിട്ട േമാ എന്നു െവച്ച് െചന്ന്, അതിനരിെക എത്തിയേപ്പാൾ
ഇലഅല്ലാെതഒന്നുംകണ്ടില്ല;അത്അത്തിപ്പഴത്തിെന്റകാലംആയിരുന്നില്ല.
14 അവൻ അതിേനാട്; “ഇനി നിങ്കൽനിന്ന് ആരും ഒരിക്കലും ഫലം
തിന്നാതിരിക്കെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞു;അത്ശിഷ്യന്മാർ േകട്ട.്
ൈദവാലയെത്തശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. -

15 അവർ െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ
കടന്നു, ൈദവാലയത്തിൽ വില്ക്കുന്നവെരയും വാങ്ങുന്നവെരയും
പുറത്താക്കിത്തുടങ്ങി; നാണയമാറ്റക്കാരുെട േമശകെളയും
്രപാക്കെള വില്ക്കുന്നവരുെട ഇരിപ്പിടങ്ങെളയും മറിച്ചിട്ട കളഞ്ഞു;
16 ആരും ൈദവാലയത്തിൽകൂടി വില്പനയ്ക്കുള്ള ഒരു വസ്തുവും
െകാണ്ടുേപാകുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. 17 പിെന്ന അവെര ഉപേദശിച്ച :
“എെന്റ ആലയം സകലജാതികൾക്കും ്രപാർത്ഥനാലയം എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേയാ? നിങ്ങേളാ അതിെന
കള്ളന്മാരുെട ഗുഹയാക്കിത്തീർത്തു” എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അത് േകട്ടിട്ട്
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും അവെന െകാല്ല വാനായി
അവസരം അേന്വഷിച്ച . പുരുഷാരം എല്ലാം അവെന്റ ഉപേദശത്തിൽ
അതിശയിക്കുകയാൽഅവർഅവെന ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു.

19സന്ധ്യയാകുേമ്പാൾഅവൻനഗരം വിട്ട േപാകും.
സംശയിക്കാെതവിശ്വസിക്കുക.

20 രാവിെല അവർ കടന്നുേപാരുേമ്പാൾ അത്തിവൃക്ഷം േവേരാെട
ഉണങ്ങിേപ്പായത് കണ്ട.് 21അേപ്പാൾ പെ്രതാസിന് ഓർമ്മ വന്നു: “റബ്ബീ,
േനാക്കൂ, നീ ശപിച്ച അത്തി ഉണങ്ങിേപ്പായി” എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു.
22 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: “ൈദവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ
ആയിരിപ്പിൻ. 23 ആെരങ്കിലും തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാെത
താൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കും എന്നു വിശ്വസിച്ച െകാണ്ട് ഈ മലേയാട:്
ൈദവം നിെന്നെയടുത്ത് കടലിൽ എറിയെട്ട എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ
പറഞ്ഞതുേപാെല സംഭവിക്കും, ൈദവം അങ്ങെന തെന്ന െചയ്യ ം എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 24 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ യാചിക്കുന്നെതാെക്കയും ലഭിച്ച എന്നു വിശ്വസിപ്പിൻ;
എന്നാൽഅത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും”എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
25 നിങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ നില്ക്കുേമ്പാൾ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട
പിതാവ് നിങ്ങള െട ലംഘനങ്ങെളയും ക്ഷമിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക്
ആേരാെടങ്കിലും വിേരാധമായി വല്ലതും ഉെണ്ടങ്കിൽ അവേനാട് ക്ഷമിപ്പിൻ.
26 നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാേലാ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട പിതാവ്
നിങ്ങള െട ലംഘനങ്ങെളയുംക്ഷമിക്കയില്ല.

േയശുവിെന്റഅധികാരം േചാദ്യംെചയ്യെപ്പടുന്നു.
27അവർ പിെന്നയും െയരൂശേലമിൽ െചന്ന.് അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ
നടക്കുേമ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും മൂപ്പന്മാരും അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു; 28 “നീ എന്ത് അധികാരംെകാണ്ട് ഇതു െചയ്യന്നു”
എന്നും “ഇതു െചയ് വാനുള്ള അധികാരം നിനക്ക് തന്നതു ആർ?” എന്നും
അവേനാട് േചാദിച്ച . 29 േയശു അവേരാട:് “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ഒരു വാക്ക്
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േചാദിക്കും; അതിന് ഉത്തരം പറവിൻ; എന്നാൽ ഇന്ന അധികാരംെകാണ്ട്
ഇതു െചയ്യന്നു എന്നു ഞാനും നിങ്ങേളാടു പറയും. 30 േയാഹന്നാെന്റ
സ്നാനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിേന്നാ മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ ഉണ്ടായത്? എേന്നാട്
ഉത്തരം പറവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. 31 അവർ തമ്മിൽ ചർച്ചെചയ്തു:
“സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു എന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ, പിെന്ന നിങ്ങൾ അവെന
വിശ്വസിക്കാഞ്ഞത് എന്ത് എന്നു അവൻ പറയും. 32 മനുഷ്യരിൽ നിന്നു
എന്നു പറഞ്ഞാേലാ” — എല്ലാവരും േയാഹന്നാെന സാക്ഷാൽ ്രപവാചകൻ
എന്നു എണ്ണ കെകാണ്ട് അവർ ജനെത്ത ഭയെപ്പട്ട . 33അങ്ങെന അവർ
േയശുവിേനാടു: “ഞങ്ങൾക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
“എന്നാൽ ഞാനും ഇതു ഇന്ന അധികാരംെകാണ്ട് െചയ്യന്നു എന്നു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ല”എന്നു േയശുഅവേരാട് പറഞ്ഞു.

12
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉപമ.

1 പിെന്ന അവൻ ഉപമകളാൽ അവേരാട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത:് ഒരു
മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ട ണ്ടാക്കി ചുറ്റ ം േവലിെകട്ടി മുന്തിരിച്ചക്കും
കുഴിച്ച നാട്ടി േഗാപുരവും പണിതു അത് പാട്ടത്തിന് കൃഷിക്കാെര ഏല്പിച്ചിട്ട്
ദൂരേദശേത്തക്ക് േപായി. 2 കാലം ആയേപ്പാൾ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ
ഫലത്തിൽനിന്ന് ചിലത് െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് അവൻ ഒരു ദാസെന
ആ കൃഷിക്കാരുെട അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ച . 3അവർ അവെന പിടിച്ച്
തല്ലി െവറുെത അയച്ച കളഞ്ഞു. 4 പിെന്ന മെറ്റാരു ദാസെന അവരുെട
അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ച ; അവെന അവർ തലയിൽ മുറിേവല്പിക്കയും
അപമാനിക്കുകയുംെചയ്തു. 5അവൻമെറ്റാരുവെനപറഞ്ഞയച്ച ;അവെന
അവർ െകാന്നു; മറ്റ പലെരയും അവർ അതുേപാെല തെന്ന, ചിലെര
അടിക്കുകയും ചിലെര െകാല്ല കയും െചയ്തു. 6അവന് ഇനി ഒരുവൻ,
ഒരു ്രപിയമകൻ, ഉണ്ടായിരുന്നു. “എെന്റ മകെനഅവർആദരിക്കും”എന്നു
പറഞ്ഞു ഒടുക്കം അവെന അവരുെട അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ച . 7 ആ
പാട്ടക്കൃഷിക്കാേരാ: “ഇവൻ അവകാശി ആകുന്നു; വരുവിൻ; നാം ഇവെന
െകാല്ല ക; എന്നാൽ അവകാശം നമുക്കാകും” എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
8അവർ അവെന പിടിച്ച് െകാന്നു േതാട്ടത്തിൽ നിന്നു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
9 എന്നാൽ േതാട്ടത്തിെന്റ ഉടയവൻ എന്ത് െചയ്യ ം? അവൻ വന്നു ആ
പാട്ടക്കൃഷിക്കാെരനി്രഗഹിച്ച് േതാട്ടം മറ്റ ള്ളവെരഏല്പിക്കും.
10 “വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

11 ഇതു കർത്താവിനാൽ സംഭവിച്ച , നമ്മുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
ആശ്ചര്യവുമായിരിക്കുന്നു”

എന്നതിരുെവഴുത്ത് നിങ്ങൾവായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 12ഈഉപമതങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ആകുന്നുപറഞ്ഞത്എന്നു ്രഗഹിച്ചിട്ട്അവർഅവെനപിടിപ്പാൻഅേന്വഷിച്ച ;
എന്നാൽപുരുഷാരെത്തഭയെപ്പട്ട അവെനവിട്ട േപായി.

ൈകസർക്കുള്ളനികുതി.
13 അനന്തരം അവെന വാക്കിൽ കുടുക്കുവാൻ േവണ്ടി അവർ
പരീശന്മാരിലും െഹേരാദ്യരിലും ചിലെര അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച .
14അവർ വന്നു: “ഗുേരാ, നീ മനുഷ്യരുെട മുഖം േനാക്കാെത ൈദവത്തിെന്റ
വഴി േനരായി പഠിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നീ സത്യവാനും ആെരയും
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ഗണ്യമാക്കാത്തവനും എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു; ൈകസർക്ക് കരം
െകാടുക്കുന്നത് വിഹിതേമാ അല്ലേയാ? ഞങ്ങൾ െകാടുക്കുകേയാ
െകാടുക്കാതിരിക്കേയാ േവണ്ടത്?” എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ച . 15അവൻ
അവരുെട കപടം അറിഞ്ഞ:് “നിങ്ങൾഎെന്ന പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത?് ഒരു
െവള്ളിക്കാശ് െകാണ്ടുവരുവിൻ;ഞാൻകാണെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞു. 16അവർ
അത് െകാണ്ടുവന്നു. അവൻ “ഈ സ്വരൂപവും േമെലഴുത്തും ആരുേടത?്”
എന്നു അവേരാട് േചാദിച്ചതിന്: “ൈകസരുേടത”് എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
17 േയശു അവേരാട:് “ൈകസർക്കുള്ളത് ൈകസർക്കും ൈദവത്തിനുള്ളത്
ൈദവത്തിനും െകാടുക്കുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ അവങ്കൽ വളെര
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച ള്ളവിവാദം.
18പുനരുത്ഥാനം ഇല്ലഎന്നു പറയുന്നസദൂക്യർഅവെന്റഅടുക്കൽവന്നു
േചാദിച്ചെതെന്തന്നാൽ: 19 “ഗുേരാ, ഒരുവെന്റ സേഹാദരൻ മക്കളില്ലാെത
മരിച്ച ഭാര്യ േശഷിച്ചാൽ ആ ഭാര്യെയ അവെന്റ സേഹാദരൻ പരി്രഗഹിച്ച്
തെന്റ സേഹാദരനുേവണ്ടി സന്തതിെയ ജനിപ്പിേക്കണം എന്നു േമാെശ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 20 എന്നാൽ ഏഴ് സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവരിൽ മൂത്തവൻ ഒരു സ്്രതീെയ വിവാഹംകഴിച്ച് സന്തതിയില്ലാെത
മരിച്ച േപായി. 21 രണ്ടാമത്തവൻ അവെള പരി്രഗഹിച്ച് സന്തതിയില്ലാെത
മരിച്ച ; മൂന്നാമത്തവനും അങ്ങെന തെന്ന. 22ഏഴ് േപരും സന്തതിയില്ലാെത
മരിച്ച ; എല്ലാവർക്കും ഒടുവിൽ സ്്രതീയും മരിച്ച . 23 പുനരുത്ഥാനത്തിൽ
അവർ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ അവൾ അവരിൽ ആർക്ക്
ഭാര്യയാകും? ഏഴ് േപർക്കും ഭാര്യ ആയിരുന്നുവേല്ലാ?” 24 േയശു അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകെളയും ൈദവശക്തിെയയും
അറിയായ്കെകാണ്ടല്ലേയാ െതറ്റിേപ്പാകുന്നത?് 25 മരിച്ചവരിൽ നിന്നു
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ വിവാഹം കഴിക്കുകയില്ല, വിവാഹത്തിന്
െകാടുക്കെപ്പടുകയുമില്ല; അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിെല ദൂതന്മാെരേപ്പാെല ആകും.
26എന്നാൽ മരിച്ചവർ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ച് േമാെശയുെട
പുസ്തകത്തിൽ മുൾപ്പടർപ്പ ഭാഗത്ത് ൈദവം അവേനാട:് ‘ഞാൻ
അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ
ൈദവവും’ എന്നു അരുളിെച്ചയ്ത ്രപകാരം വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 27അവൻ
മരിച്ചവരുെട ൈദവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുെട ൈദവമേ്രത; നിങ്ങൾ വളെര
െതറ്റിേപ്പാകുന്നു”.

്രപധാനകല്പനകൾ
28ശാസ്്രതിമാരിൽഒരുവൻഅടുത്തുവന്ന്അവർതമ്മിൽതർക്കിക്കുന്നത്
േകട്ട:് േയശു അവേരാട് നല്ലവണ്ണം ഉത്തരം പറഞ്ഞത് കണ്ട് േബാധിച്ചിട്ട്:
“എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യകല്പന ഏത?്” എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ച . അതിന്
േയശു: 29 “എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യകല്പനേയാ: “യി്രസാേയേല, േകൾക്കുക; നമ്മുെട
ൈദവമായകർത്താവ് ഏകകർത്താവ്. 30നിെന്റൈദവമായകർത്താവിെന
നീ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണാത്മാേവാടും പൂർണ്ണമനേസ്സാടും പൂർണ്ണ
ശക്തിേയാടുംകൂെടസ്േനഹിേക്കണം”എന്നുആകുന്നു. 31രണ്ടാമേത്തേതാ:
“നിെന്റഅയൽക്കാരെന നിെന്നേപ്പാെല തേന്നസ്േനഹിേക്കണം”എന്നേ്രത;
ഇവയിൽ വലുതായിട്ട് മെറ്റാരു കല്പനയും ഇല്ല” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
32 ശാസ്്രതി അവേനാട:് “നല്ലത,് ഗുേരാ, നീ പറഞ്ഞത് സത്യംതേന്ന;
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ൈദവം ഏകേനയുള്ള ; അവനല്ലാെത മെറ്റാരുത്തനുമില്ല. 33 അവെന
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണമനേസ്സാടും പൂർണ്ണശക്തിേയാടുംകൂെട
സ്േനഹിക്കുന്നതും തെന്നേപ്പാെല കൂട്ട കാരെന സ്േനഹിക്കുന്നതും
സകല സർവ്വാംഗേഹാമങ്ങെളക്കാള ം യാഗങ്ങേളക്കാള ം സാരേമറിയത്
തേന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു. 34അവൻ ബുദ്ധിേയാെട ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നു
േയശു കണ്ടിട്ട:് “നീ ൈദവരാജ്യേത്താട് അകന്നവനല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
അതിന ്െറേശഷംഅവേനാട്ആരും ഒന്നും േചാദിപ്പാൻതുനിഞ്ഞില്ല.

്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റപു്രതനാകുന്നെതങ്ങെന?
35 േയശു ൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത:്

“്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റപു്രതൻഎന്നുശാസ്്രതിമാർ പറയുന്നത്എങ്ങെന?
36 “കർത്താവ് എെന്റ കർത്താവിേനാട:് ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ

പാദപീഠം ആക്കുേവാളം എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക എന്നു
അരുളിെച്ചയ്തു” എന്നു ദാവീദ് താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിലായി
പറയുന്നു. 37 ദാവീദ് തേന്ന ്രകിസ്തുവിെന കർത്താവ് എന്നു
പറയുന്നുവേല്ലാ; പിെന്ന അവെന്റ പു്രതൻ ആകുന്നത് എങ്ങെന?”
വലിയപുരുഷാരംഅവെന്റവാക്ക്സേന്താഷേത്താെട േകട്ട േപാന്നു.

ശാസ്്രതിമാെരസൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
38 അവൻ തെന്റ ഉപേദശത്തിൽ അവേരാട:് “നീണ്ട അങ്കികേളാെട
നടക്കുന്നതും അങ്ങാടിയിൽ 39 വന്ദനവും പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും
അത്താഴത്തിൽ ്രപധാനസ്ഥലവും ഇച്ഛിക്കുന്ന ശാസ്്രതിമാെര
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 40അവർ വിധവമാരുെട വീടുകെള വിഴുങ്ങുകയും
മനുഷ്യർ കാേണണ്ടതിന് നീണ്ട ്രപാർത്ഥന കഴിക്കുകയും െചയ്യന്നു;
അവർക്ക്ഏറ്റവും വലിയശിക്ഷാവിധി വരും”എന്നുപറഞ്ഞു.

വിധവയുെട നാണയം.
41 പിെന്ന േയശു ൈദവാലയത്തിെല ്രശീഭണ്ഡാരത്തിന് േനെര
ഇരിക്കുേമ്പാൾ പുരുഷാരം ഭണ്ഡാരത്തിൽ പണം ഇടുന്നത്
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു;ധനവാന്മാർ പലരും വളെരയധികം ഇട്ട്. 42അേപ്പാൾ
ദരി്രദയായ ഒരു വിധവ വന്നു ഒരു ൈപസയ്ക്ക് തുല്യമായ രണ്ടു കാശ്
ഇട്ട്. 43 അവൻ ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽ വിളിച്ച : “ഭണ്ഡാരത്തിൽ
ഇട്ട എല്ലാവേരക്കാള ം ഈ ദരി്രദയായ വിധവ അധികം ഇട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 44 എല്ലാവരും
തങ്ങള െട സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നു ഇട്ട;് ഇവേളാ തെന്റ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നു,
തനിക്കുള്ളെതല്ലാം തെന്റ ഉപജീവനത്തിനുള്ളത് മുഴുവനും ഇട്ട്” എന്നു
അവേരാട് പറഞ്ഞു.

13
ൈദവാലയംതകർക്കെപ്പടുെമന്ന് ്രപവചിക്കുന്നു.

1 േയശു ൈദവാലയെത്ത വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ:
“ഗുേരാ, േനാക്കൂ, എ്രത വിസ്മയകരമായ കല്ല കള ം പണികള ം!”
എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 2 േയശു അവേനാട:് “നീ ഈ വലിയ
പണി കാണുന്നുേവാ? ഇെതല്ലാം കല്ലിേന്മൽ കല്ല് േശഷിക്കാതവണ്ണം
തകർക്കെപ്പടും”എന്നുപറഞ്ഞു.



മർെക്കാസ് 13:3 1537 മർെക്കാസ് 13:23

അന്ത്യകാലെത്തഅടയാളങ്ങൾ.
3പിെന്നഅവൻ ഒലിവുമലയിൽൈദവാലയത്തിന് േനെര ഇരിക്കുേമ്പാൾ
പെ്രതാസും യാേക്കാബും േയാഹന്നാനും അെ്രന്തയാസും സ്വകാര്യമായി
അവേനാട:് 4 “അത് എേപ്പാൾ സംഭവിക്കും? ഇെതല്ലാം സംഭവിപ്പാൻ
േപാകുന്നതിനുള്ള ലക്ഷണം എന്ത് എന്നു ഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞാലും”എന്നു
േചാദിച്ച . 5 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത:് “ആരും നിങ്ങെള
വഴി െതറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 6 ഞാൻ ആകുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അേനകർ എെന്റ േപെരടുത്തു വന്നു പലെരയും
വഴിെതറ്റിക്കും. 7 നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങെളയും യുദ്ധ്രശുതികെളയും കുറിച്ച്
േകൾക്കുേമ്പാൾ ്രഭമിച്ച േപാകരുതു. അത് സംഭവിേക്കണ്ടത് തേന്ന;
എന്നാൽ അേപ്പാഴും അവസാനമായിട്ടില്ല. 8 ജാതി ജാതിേയാടും രാജ്യം
രാജ്യേത്താടുംഎതിർക്കും;പലയിടങ്ങളിലും ഭൂകമ്പവുംക്ഷാമവും ഉണ്ടാകും;
ഇെതല്ലാംഈറ്റ േനാവിെന്റആരംഭമേ്രത.

9 എന്നാൽ നിങ്ങെളത്തേന്ന സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; അവർ നിങ്ങെള
ന്യായാധിപസംഘങ്ങളിൽ ഏല്പിക്കുകയും പള്ളികളിൽെവച്ച് തല്ല കയും
എെന്റനിമിത്തംനാടുവാഴികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും മുമ്പാെകഅവർക്ക്
സാക്ഷ്യത്തിനായി നിർത്തുകയും െചയ്യ ം. 10എന്നാൽ സുവിേശഷം മുെമ്പ
സകലജാതികേളാടും ്രപസംഗിേക്കണ്ടതാകുന്നു. 11 അവർ നിങ്ങെള
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി ഏല്പിക്കുേമ്പാൾ എന്ത് പറേയണ്ടു എന്നു മുൻകൂട്ടി
വിചാരെപ്പടരുത.് ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതു തേന്ന
പറവിൻ; പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവേ്രത. 12സേഹാദരൻ
സേഹാദരെനയും അപ്പൻ മകെനയും മരണത്തിന് ഏല്പിക്കും; മക്കള ം
അവരുെട മാതാപിതാക്കള െട േനെര എഴുേന്നറ്റ് അവെര െകാല്ലിക്കും.
13 എെന്റ നാമംനിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങെള െവറുക്കും; എന്നാൽ
അവസാനേത്താളംസഹിച്ച നില്ക്കുന്നവൻരക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും.

14 എന്നാൽ ശൂന്യമാക്കുന്ന േമ്ലച്ഛത നില്ക്കരുതാത്ത സ്ഥലത്ത്
നില്ക്കുന്നതുനിങ്ങൾകാണുേമ്പാൾ, --വായിക്കുന്നവൻചിന്തിച്ച െകാള്ളെട്ട
-- അന്ന് െയഹൂദ്യേദശത്ത് ഉള്ളവർ മലകളിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകെട്ട.
15 പുരമുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ അകേത്തക്ക് ഇറങ്ങിേപ്പാകേയാ
വീട്ടിൽനിന്നു വല്ലതും എടുക്കുവാൻ കടക്കുകേയാ അരുത.് 16 വയലിൽ
ഇരിക്കുന്നവൻ തെന്റ വസ്്രതം എടുക്കുവാൻ മടങ്ങിേപ്പാകരുത.് 17ആ
കാലത്ത് ഗർഭിണികൾക്കും മുല കുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അേയ്യാ കഷ്ടം!
18 എന്നാൽ അത് ശീതകാലത്ത് സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ.
19 ആ നാള കൾ ൈദവം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭംമുതൽ
ഇന്നുവെര സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി േമൽ സംഭവിക്കാത്തതും ആയ
മഹാ കഷ്ടകാലം ആകും. 20 കർത്താവ് ആ നാള കെള ചുരുക്കീട്ടില്ല
എങ്കിൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുകയില്ല. താൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത
വൃതന്മാർനിമിത്തേമാ അവൻ ആ നാള കെള ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
21അന്ന് ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു: ഇതാ ്രകിസ്തു ഇവിെട എേന്നാ അതാ
അവിെട എേന്നാ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുത.് 22 കള്ള ്രകിസ്തുക്കള ം
കള്ള്രപവാചകന്മാരും എഴുേന്നറ്റ,് കഴിയുെമങ്കിൽ വൃതന്മാെരയും
െതറ്റിപ്പാനായി അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം കാണിയ്ക്കും. 23നിങ്ങേളാ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ;ഞാൻഎല്ലാം നിങ്ങേളാടു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
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24 എങ്കിേലാ ആ കാലെത്ത കഷ്ടം കഴിഞ്ഞേശഷം സൂര്യൻ
ഇരുണ്ടുേപാകുകയും ച്രന്ദൻ ്രപകാശം െകാടുക്കാതിരിക്കുകയും
25ആകാശത്തുനിന്ന് നക്ഷ്രതങ്ങൾ വീഴുകയുംആകാശത്തിെല ശക്തികൾ
ഇളകിേപ്പാകുകയും െചയ്യ ം. 26 അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ വലിയ
ശക്തിേയാടും േതജേസ്സാടുംകൂെട േമഘങ്ങളിൽ വരുന്നത് അവർ കാണും.
27അന്ന് അവൻ തെന്റ ദൂതന്മാെര അയച്ച്, തെന്റ വൃതന്മാെര ഭൂമിയുെട
അറുതിമുതൽ ആകാശത്തിെന്റ അറുതിവെരയും നാല് ദിക്കിൽനിന്നും
കൂട്ടിേച്ചർക്കും.
മനുഷ്യപു്രതെന്റവരവിനായി ജാ്രഗതേയാെട ഇരിക്കുക

28 അത്തിെയ േനാക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പിൻ; അതിെന്റ െകാമ്പ്
ഇളതായി ഇല തളിർക്കുേമ്പാൾ േവനൽ അടുത്തു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 29 അങ്ങെന നിങ്ങള ം ഇതു സംഭവിക്കുന്നത്
കാണുേമ്പാൾ അവൻ അടുെക്ക വാതിൽക്കൽ തേന്ന ആയിരിക്കുന്നു
എന്നു അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 30 ഇതു ഒെക്കയും സംഭവിക്കുേവാളം ഈ
തലമുറഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ലഎന്നുഞാൻസത്യമായിട്ട്നിങ്ങേളാടുപറയുന്നു.
31ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപാകും; എെന്റ വചനങ്ങേളാ ഒരിക്കലും
ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല. 32ആനാള ം നാഴികയും സംബന്ധിേച്ചാ പിതാവല്ലാെത
ആരും, സ്വർഗ്ഗത്തിെല ദൂതന്മാരും, പു്രതനും കൂെട അറിയുന്നില്ല. 33ആ
സമയം എേപ്പാഴാെണന്ന് നിങ്ങൾ അറിയായ്കെകാണ്ട് ജാ്രഗതേയാെട
ഉണർന്നും ്രപാർത്ഥിച്ച ംെകാണ്ടിരിക്കുവിൻ. 34ഇതു ഒരു മനുഷ്യൻ വീടുവിട്ട്
പരേദശത്തുേപാകുേമ്പാൾ തെന്റ ദാസന്മാർക്ക് ആ വീടിെന്റ ചുമതലയും
അവനവന് അതത് േവലയും െകാടുത്തിട്ട് വാതിൽ കാവൽക്കാരേനാട്
ഉണർന്നിരിപ്പാൻ കല്പിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 35 യജമാനൻ സന്ധ്യയ്േക്കാ
അർദ്ധരാ്രതിേക്കാ േകാഴികൂകുന്ന േനരേത്താ രാവിെലേയാ എേപ്പാൾ വരും
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയായ്കെകാണ്ട,് 36അവൻ െപെട്ടന്ന് വന്നു നിങ്ങെള
ഉറങ്ങുന്നവരായി കെണ്ടത്താതിരിേക്കണ്ടതിന് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ. 37ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത്എല്ലാവേരാടും പറയുന്നു: ഉണർന്നിരിപ്പിൻ.

14
1 രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് െപസഹയുെടയും പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റയും ഉത്സവം ആയിരുന്നു. അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ശാസ്്രതിമാരും േയശുവിെന ഉപായത്താൽ പിടിച്ച് െകാേല്ലണ്ടത് എങ്ങെന
എന്നു അേന്വഷിച്ച . 2 ജനത്തിൽ കലഹം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ
ഉത്സവത്തിൽഅരുത്എന്ന്അവർപറഞ്ഞു.
േബഥാന്യയിെലൈതലാഭിേഷകം.

3 േയശു േബഥാന്യയിൽ കുഷ്ഠേരാഗിയായ ശിേമാെന്റ വീട്ടിൽ പന്തിയിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു സ്്രതീ ഒരു െവങ്കൽഭരണിയിൽ വളെര വിലേയറിയതും
ശുദ്ധവുമായ സ്വച്ഛജടാമാംസി* ൈതലവുമായി വന്നു ഭരണി െപാട്ടിച്ച്
അവെന്റതലയിൽ ഒഴിച്ച . 4അവിെട ചിലർ േദഷ്യേത്താെട: “ൈതലത്തിെന്റ
ഈ െവറും െചലവ് എന്തിന?് 5 ഇതു മുന്നൂറിൽ അധികം െവള്ളിക്കാശിന്
വിറ്റ് ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവേല്ലാ” എന്നിങ്ങെന
തമ്മിൽപറഞ്ഞു,അവെളശാസിച്ച . 6എന്നാൽ േയശു: “അവെളവിടുവിൻ;
* 14. 3 ഹിമാലയത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ‘നാർദിൻ’ എന്ന െചടിയുെട േവരിൽനിെന്നടുക്കുന്ന
സുഗന്ധ്രദവ്യം.
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അവെള അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നത് എന്ത?് അവൾ എനിക്ക് ഒരു നല്ലകാര്യം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 7 ദരി്രദർ എല്ലായ്േപാഴും നിങ്ങള െട അടുെക്ക ഉണ്ടേല്ലാ;
ഇച്ഛിക്കുേമ്പാൾ അവർക്ക് നന്മെചയ ്വാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും; ഞാേനാ
എല്ലായ്േപാഴും നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 8 അവളാൽ
കഴിയുന്നത് അവൾ െചയ്തു; എെന്റ സംസ്ക്കാരത്തിനുേവണ്ടി അവൾ
മുമ്പുകൂട്ടി എെന്റ േദഹത്തിന് ൈതലാഭിേഷകം െചയ്തു. 9 സുവിേശഷം
േലാകത്തിൽ ്രപസംഗിക്കുന്നിടെത്തല്ലാം അവൾ െചയ്തതു അവള െട
ഓർമ്മയ്ക്കായി ്രപസ്താവിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു”.
യൂദാസിെന്റവഞ്ചന.

10പിെന്ന പന്തിരുവരിൽ ഒരുവനായഈസ്കേര്യാത്താ യൂദാ േയശുവിെന
മഹാപുേരാഹിതൻമാർക്ക്ഏല്പിച്ച െകാടുേക്കണ്ടതിന്അവരുെടഅടുക്കൽ
െചന്ന.് 11 അവർ അത് േകട്ട് സേന്താഷിച്ച് അവന് പണം െകാടുക്കാം
എന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്തു; അവൻ േയശുവിെന എങ്ങെന അവർക്ക്
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കാംഎന്നുതക്കംഅേന്വഷിച്ച േപാന്നു.

െപസഹാ ഭക്ഷണത്തിനായി ഒരുക്കുന്നു.
12 െപസഹ കുഞ്ഞാടിെന അറുക്കുന്നതായ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ
ഒന്നാം നാളിൽ ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട:് നീ െപസഹ കഴിക്കുവാൻ
ഞങ്ങൾ എവിെട ഒരുക്കണം എന്നു േചാദിച്ച . 13അവൻ ശിഷ്യന്മാരിൽ
രണ്ടുേപെര അയച്ച ; നഗരത്തിൽ െചല്ല വിൻ; അവിെട ഒരു കുടം െവള്ളം
ചുമന്നുെകാണ്ടുവരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങെള കണ്ടുമുട്ട ം. 14അവെന്റ
പിന്നാെല െചല്ല ക അവൻ കടക്കുന്ന വീട്ടിൽെചന്ന് ആ വിട്ട ടയവേനാടു:
ഞാൻ എെന്റ ശിഷ്യന്മാരുമായി െപസഹ കഴിക്കുവാനുള്ള ശാല എവിെട
എന്നു ഗുരു േചാദിക്കുന്നു എന്നു പറവിൻ. 15അവൻ വിരിെച്ചാരുക്കിയ
ഒരു വന്മാളിക കാണിച്ച തരും; അവിെട നമുക്കു ഒരുക്കുവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 16 ശിഷ്യന്മാർ പുറെപ്പട്ട നഗരത്തിൽ െചന്ന് അവൻ തങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞതുേപാെലകണ്ട് െപസഹഒരുക്കി.

17 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ അവൻ പന്തിരുവേരാടും കൂെട വന്നു. 18അവർ
ഇരുന്നു ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ േയശു: “നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ, എേന്നാടുകൂെട
ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ തേന്ന, എെന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കും എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 19അവർ ദുഃഖിച്ച :
ഓേരാരുത്തരും: “തീർച്ചയായും അത് ഞാനല്ലേല്ലാ” എന്നു അവേനാട്
േചാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. 20 അവൻ അവേരാട്: “പന്തിരുവരിൽ ഒരുവൻ,
എേന്നാടുകൂെട പാ്രതത്തിൽ ൈകമുക്കുന്നവൻ തേന്ന. 21 മനുഷ്യപു്രതൻ
േപാകുന്നത് തെന്നക്കുറിച്ച് തിരുെവഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
തെന്ന; എന്നാൽ മനുഷ്യപു്രതെന ഒറ്റിെകാടുക്കുന്ന മനുഷ്യേനാ അേയ്യാ
കഷ്ടം;ആമനുഷ്യൻജനിക്കാതിരുന്നുഎങ്കിൽഅവന് െകാള്ളാമായിരുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.
േയശുവിെന്റശരീരവും രക്തവും.

22 അവർ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ അവൻ അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി നുറുക്കി
അവർക്ക് െകാടുത്തു: “വാങ്ങുവിൻ; ഇതു എെന്റ ശരീരം” എന്നു പറഞ്ഞു.
23 പിെന്ന പാനപാ്രതം എടുത്തു സ്േതാ്രതംെചാല്ലി അവർക്ക് െകാടുത്തു;
അവർ എല്ലാവരും അതിൽനിന്ന് കുടിച്ച : 24 “ഇതു അേനകർക്ക് േവണ്ടി
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െചാരിയുന്നതായ ഉടമ്പടിക്കുള്ള എെന്റ രക്തം. 25 മുന്തിരിവള്ളിയുെട
അനുഭവംൈദവരാജ്യത്തിൽപുതുതായികുടിക്കുന്നനാൾവെരഞാൻഅത്
ഇനി അനുഭവിക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”
എന്നുഅവേരാട് പറഞ്ഞു.

26പിെന്നഅവർസ്േതാ്രതം പാടിയേശഷം ഒലിവ് മലയ്ക്ക് േപായി.
27 േയശു അവേരാട:് “എെന്റ നിമിത്തം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
ഇടറിേപ്പാകും; “ഞാൻ ഇടയെന െവട്ട ം, ആടുകൾ ചിതറിേപ്പാകും” എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28 എന്നാൽ ഞാൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം
നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ ഗലീലയ്ക്കു് േപാകും” എന്നു പറഞ്ഞു. 29 പെ്രതാസ്
അവേനാട:് “എല്ലാവരും ഇടറിയാലും ഞാൻ ഇടറുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
30 േയശു അവേനാട:് “ഇന്ന്, ഈ രാ്രതിയിൽ തേന്ന, േകാഴി രണ്ടുവട്ടം
കൂകുംമുെമ്പ നീ മൂന്നുവട്ടം എെന്ന തള്ളിപ്പറയും എന്നു ഞാൻ സത്യമായി
നിേന്നാട് പറയുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 31എന്നാൽപെ്രതാസ:് “നിേന്നാടുകൂെട
മരിേക്കണ്ടിവന്നാലും ഞാൻ നിെന്ന തള്ളിപ്പറകയില്ല” എന്നു അധികമായി
പറഞ്ഞു;അങ്ങെനതെന്നഎല്ലാവരും പറഞ്ഞു.

േയശു െഗത്സമനയിൽ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
32 അവർ െഗത്ത്ശമന എന്നു േപരുള്ള സ്ഥലത്തുവന്നേപ്പാൾ അവൻ
ശിഷ്യന്മാേരാട്: “ഞാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച തീരുേവാളം ഇവിെട ഇരിപ്പിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 33 പിെന്ന അവൻ പെ്രതാസിെനയും യാേക്കാബിെനയും
േയാഹന്നാെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ്രഭമിക്കുവാനും വ്യാകുലെപ്പടുവാനും
തുടങ്ങി: 34 “എെന്റ ഉള്ളം മരണേവദനേപാെല അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു;
ഇവിെട പാർത്തു ഉണർന്നിരിപ്പിൻ” എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു. 35 പിെന്ന
അല്പം മുേമ്പാട്ട െചന്ന് നിലത്തുവീണു, കഴിയും എങ്കിൽ ആ നാഴിക
നീങ്ങിേപ്പാേകണം എന്നു ്രപാർത്ഥിച്ച : 36 “അബ്ബാ, പിതാേവ, നിനക്ക് എല്ലാം
കഴിയും; ഈ പാനപാ്രതം എങ്കൽ നിന്നു നീേക്കണേമ; എങ്കിലും എെന്റ
ഹിതമല്ല അങ്ങയുെട ഹിതം തേന്ന” ആകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 37 പിെന്ന
അവൻ വന്നു അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് പെ്രതാസിേനാട:് “ശിേമാേന, നീ
ഉറങ്ങുന്നുേവാ? ഒരു നാഴിക ഉണർന്നിരിപ്പാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേയാ?
38 പരീക്ഷയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ ഉണർന്നിരുന്നു ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ;
ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളത,് ജഡേമാ ബലഹീനമേ്രത” എന്നു പറഞ്ഞു.
39 അവൻ പിെന്നയും േപായി ആ വചനം തേന്ന െചാല്ലി ്രപാർത്ഥിച്ച .
40 മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ അവരുെട കണ്ണ കൾക്ക് ഭാരേമറിയിരുന്നതുെകാണ്ടു
അവർഉറങ്ങുന്നത്കണ്ട്;അവർഅവേനാട്എന്ത് ഉത്തരംപറേയണംഎന്നു
അറിഞ്ഞില്ല. 41അവൻ മൂന്നാമതു വന്നു അവേരാട:് “ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ
ഉറങ്ങി വി്രശമിക്കുകയാേണാ? മതി,ആനാഴിക വന്നു;ഇതാ, മനുഷ്യപു്രതൻ
പാപികള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടുന്നു. 42എഴുേന്നല്പിൻ; നാം േപാക; ഇതാ,
എെന്നഒറ്റിെകാടുക്കുന്നവൻഅടുത്തിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

യൂദാസ് ഒറ്റിെകാടുക്കുന്നു.
43ഉടെന,അവൻസംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾതേന്ന,പന്തിരുവരിൽ
ഒരുവനായ യൂദയും അവേനാടുകൂെട മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ, ശാസ്്രതിമാർ,
മൂപ്പന്മാർ എന്നവർ അയച്ച ഒരു പുരുഷാരവും വാള ം വടിയുമായി വന്നു.
44അവെന ഒറ്റിെകാടുക്കുന്നവൻ: “ഞാൻ ആെര ചുംബിക്കുേമാ അവൻ
തേന്ന ആകുന്നു; അവെന പിടിച്ച് സുരക്ഷിതമായി െകാണ്ടുേപാകുവിൻ”
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എന്നു അവർക്ക് ഒരു അടയാളം പറഞ്ഞുെകാടുത്തിരുന്നു. 45 യൂദാ വന്ന
ഉടെന േയശുവിെന്റ അടുത്തുെചന്ന:് “റബ്ബീ,” എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
ചുംബിച്ച . 46അവർഅവെന്റേമൽൈകവച്ച് അവെന പിടിച്ച.് 47അരിെക
നില്ക്കുന്നവരിൽ ഒരുവൻ വാൾ ഊരി മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി
കാത് അറുത്തു. 48 േയശു അവേരാട:് “ഒരു കള്ളെന്റ േനെര എന്നേപാെല
നിങ്ങൾഎെന്നപിടിപ്പാൻവാള ം വടിയുമായി പുറെപ്പട്ട വന്നുേവാ? 49ഞാൻ
ദിവേസനൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നു;
നിങ്ങൾ എെന്ന പിടിച്ചില്ല; എങ്കിലും തിരുെവഴുത്തുകൾക്ക് നിവൃത്തി
വേരണ്ടതിന് ഇങ്ങെന സംഭവിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 50 അേപ്പാൾ
േയശുവിെന്റകൂെടയുണ്ടായിരുന്നഎല്ലാവരുംഅവെനവിട്ട ഓടിേപ്പായി.

51 ഒരു ബാല്യക്കാരൻ തെന്റ ശരീരത്തിേന്മൽ പുതപ്പ് മാ്രതം
പുതച്ച ംെകാണ്ട്അവെനഅനുഗമിച്ച ;അവർഅവെനപിടിച്ച.് 52അവേനാ
ആപുതപ്പ്അവിെട വിട്ട നഗ്നനായിഓടിേപ്പായി.

േയശു പുേരാഹിതസംഘത്തിെന്റമുമ്പിൽ.
53അവർ േയശുവിെന മഹാപുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി.
അവെന്റ അടുക്കൽ എല്ലാ മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും
ശാസ്്രതിമാരും വന്നു കൂടിയിരുന്നു. 54 പെ്രതാസ് മഹാപുേരാഹിതെന്റ
അരമനയുെട മുറ്റംവെര അവെന അല്പം ദൂെരയായി അനുഗമിച്ച ,
ഭൃത്യന്മാേരാടു േചർന്ന് തീ കാഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 55 മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും
ന്യായാധിപസംഘം ഒെക്കയും േയശുവിെന െകാേല്ലണ്ടതിന് അവെനതിെര
സാക്ഷ്യം അേന്വഷിച്ച , കണ്ടില്ലതാനും. 56 അേനകർ അവെന്റേനെര
കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു;എന്നാൽഅവരുെട സാക്ഷ്യംേപാലും ഒത്തുവന്നില്ല.
57 ചിലർ എഴുേന്നറ്റ് അവെന്റേനെര: 58 “ഞാൻ ൈകപ്പണിയായഈ മന്ദിരം
െപാളിച്ച് മൂന്നു ദിവസംെകാണ്ട് ൈകപ്പണിയല്ലാത്ത മെറ്റാന്നു പണിയും
എന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ േകട്ട്” എന്നു കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു.
59 എന്നിട്ട ം അവരുെട സാക്ഷ്യം ഒത്തുവന്നില്ല. 60 മഹാപുേരാഹിതൻ
നടുവിൽനിന്നുെകാണ്ടു േയശുവിേനാടു: “നീ ഒന്നും ഉത്തരംപറയുന്നില്ലേയാ?
ഇവർനിെന്റേനെരസാക്ഷ്യംപറയുന്നത്എന്ത?്”എന്നുേചാദിച്ച . 61അവേനാ
മിണ്ടാെതയും ഉത്തരംപറയാെതയുംഇരുന്നു. മഹാപുേരാഹിതൻപിെന്നയും
അവേനാട:് “നീ വന്ദ്യനായവെന്റ പു്രതനായ ്രകിസ്തുേവാ?” എന്നു േചാദിച്ച .
62 “ഞാൻ ആകുന്നു; മനുഷ്യപു്രതൻ സർവ്വശക്തെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരിക്കുന്നതുംആകാശേമഘങ്ങേളാെട വരുന്നതും നിങ്ങൾകാണും”എന്നു
േയശു പറഞ്ഞു. 63അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതൻ വസ്്രതം കീറി: 64 “ഇനി
സാക്ഷികെളെക്കാണ്ട് നമുക്കു എന്ത് ആവശ്യം? ൈദവദൂഷണം നിങ്ങൾ
േകട്ട വേല്ലാ; എന്താണ് നിങ്ങള െട തീരുമാനം?” എന്നു േചാദിച്ച . “അവൻ
മരണേയാഗ്യൻ” എന്നു എല്ലാവരും വിധിച്ച . 65 ചിലർ അവെന തുപ്പ കയും
അവെന്റ മുഖം മൂടി അവെന മുഷ്ടിചുരുട്ടി കുത്തുകയും ‘്രപവചിക്ക’എന്നു
അവേനാട് പറകയും െചയ്തു തുടങ്ങി; േചവകർ അവെന ഏറ്റ വാങ്ങി
അടിച്ച .

പെ്രതാസ് േയശുവിെനതള്ളിപ്പറയുന്നു.
66 പെ്രതാസ് താെഴ നടുമുറ്റത്ത് ഇരിക്കുേമ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതെന്റ
േവലക്കാരത്തികളിൽ ഒരുവൾ വന്നു, 67 പെ്രതാസ് തീ കായുന്നത് കണ്ട്
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അവെനസൂക്ഷിച്ച േനാക്കി: “നീയുംആനസറായനായേയശുവിേനാടുകൂെട
ആയിരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 68 “നീ പറയുന്നത് എെന്തന്ന് ഞാൻ
അറിയുന്നുമില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതുമില്ല” എന്നിങ്ങെന അവൻ
തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. പിെന്ന അവൻ പുറത്തു പടിപ്പ രയിേലക്ക് േപായേപ്പാൾ
േകാഴി കൂകി. 69ആ േവലക്കാരത്തി അവെന പിെന്നയും കണ്ട് സമീപത്ത്
നില്ക്കുന്നവേരാട:് “ഇവൻ ആ കൂട്ടരിൽ ഉള്ളവൻ തേന്ന” എന്നു
പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. അവൻ പിെന്നയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 70 കുറച്ച േനരം
കഴിഞ്ഞേശഷം അരിെക നിന്നവർ പെ്രതാസിേനാട്: “നിശ്ചയമായും നീ
ആ കൂട്ടരിൽ ഉള്ളവൻ തെന്ന; നീയും ഗലീലക്കാരനേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
71 “നിങ്ങൾപറയുന്നമനുഷ്യെനഞാൻഅറിയുന്നില്ല”എന്നുപറഞ്ഞ്അവൻ
്രപാകുവാനുംആണയിടുവാനും തുടങ്ങി. 72 ഉടെന േകാഴി രണ്ടാമതും കൂകി;
േകാഴി രണ്ടുവട്ടം കൂകുംമുെമ്പ നീ മൂന്നുവട്ടം എെന്ന തള്ളിപ്പറയും എന്നു
േയശുതേന്നാട് പറഞ്ഞവാക്ക്ഓർത്ത് പെ്രതാസ് െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു.

15
പീലാേത്താസ് േയശുവിെനവിചാരണെചയ്യന്നു.

1അതികാലത്ത് മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ശാസ്്രതിമാരുമായി
ന്യായാധിപസംഘം ഒെക്കയുംകൂടിആേലാചിച്ച . പിെന്നഅവർേയശുവിെന
ബന്ധിച്ച െകാണ്ടുേപായി പീലാെത്താസിെന ഏല്പിച്ച . 2 പീലാേത്താസ്
അവേനാട:് “നീ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവാ?” എന്നു േചാദിച്ചതിന:് “നീ
അങ്ങെനപറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു. 3മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർഅവെനതിെര
അേനകം കുറ്റങ്ങൾ ആേരാപിച്ച . 4 പീലാേത്താസ് പിെന്നയും അവേനാട്
േചാദിച്ച : “നീ ഒരു ഉത്തരവും പറയുന്നില്ലേയാ? ഇതാ,അവർനിനെക്കതിെര
എെന്തല്ലാം കുറ്റങ്ങൾആേരാപിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 5 േയശു പിെന്നയും
ഉത്തരം ഒന്നും പറയായ്കയാൽപീലാേത്താസ്ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

6 അവൻ ഉത്സവംേതാറും അവർ േചാദിക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരെന
അവർക്ക് വിട്ട െകാടുക്കുക പതിവായിരുന്നു. 7എന്നാൽ ഒരു വിപ്ലവത്തിൽ
െകാല െചയ്തവരായ വിപ്ലവക്കാേരാടുകൂെട ബന്ധിച്ചിരുന്ന ബറബ്ബാസ്
എന്നു േപരുള്ള ഒരുവൻ തടവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 8 പുരുഷാരം
പീലാേത്താസിെന്റ അടുക്കൽവന്ന,് പതിവുേപാെല െചേയ്യണം
എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച തുടങ്ങി. 9 മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ
അസൂയെകാണ്ടാണ് േയശുവിെന ഏല്പിച്ചത് എന്നു പീലാേത്താസ്
അറിഞ്ഞതുെകാണ്ട്അവേരാട്: 10 “െയഹൂദന്മാരുെടരാജാവിെനനിങ്ങൾക്ക്
വിട്ട തരണം എന്നു ഇച്ഛിക്കുന്നുേവാ?” എന്നു േചാദിച്ച . 11 എന്നാൽ
ബറബ്ബാസിെന വിട്ട െകാടുേക്കണ്ടതിന് േചാദിപ്പാൻ മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ
പുരുഷാരെത്ത ഉത്സാഹിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 12 പീലാേത്താസ് പിെന്നയും
അവേരാട:് “എന്നാൽ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ”് എന്ന് നിങ്ങൾ
വിളിക്കുന്നവെന ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണം?” എന്നു േചാദിച്ച . 13 “അവെന
്രകൂശിയ്ക്ക”എന്നുഅവർ വീണ്ടും നിലവിളിച്ച . 14പീലാേത്താസ്അവേരാട:്
“അവൻ എന്ത് േദാഷം െചയ്തു?” എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ, “അവെന
്രകൂശിയ്ക്ക” എന്നു അവർ അധികമായി നിലവിളിച്ച . 15 പീലാേത്താസ്
പുരുഷാരത്തിന് തൃപ്തിവരുത്തുവാൻ ഇച്ഛിച്ച ബറബ്ബാസിെന അവർക്ക്
വിട്ട െകാടുത്തു, േയശുവിെനചമ്മട്ടിെകാണ്ട്അടിപ്പിച്ച് ്രകൂശിപ്പാൻഏല്പിച്ച .
േയശുവിെന രക്താംബരവും മുൾക്കിരീടവും ധരിപ്പിക്കുന്നു.
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16 പടയാളികൾ അവെന അവരുെട ആസ്ഥാനമായ മണ്ഡപത്തിനകത്തു
െകാണ്ടുേപായി പട്ടാളെത്ത എല്ലാം വിളിച്ച കൂട്ടി. 17അവെന രക്താംബരം
ധരിപ്പിച്ച്, മുള്ള െകാണ്ട് ഒരു കിരീടം െമടഞ്ഞു അവെന ചൂടിച്ച :
18 “െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവ, ജയജയ” എന്നു പറഞ്ഞു വന്ദിച്ച ;
19 േകാൽെകാണ്ട് അവെന്റ തലയിൽ അടിച്ച , അവെന തുപ്പി, മുട്ട കുത്തി
അവെന നമസ്കരിച്ച . 20 അങ്ങെന അവെന പരിഹസിച്ച േശഷം
അവർ രക്താംബരം നീക്കി സ്വന്തവസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച് അവെന ്രകൂശിപ്പാൻ
െകാണ്ടുേപായി.

േയശുവിെന ്രകൂശിക്കുന്നു.
21അെലക്സന്തരിെന്റയും രൂെഫാസിെന്റയും അപ്പനായ കുേറനക്കാരൻ
ശിേമാൻ നാട്ടിൻപുറത്തുനിന്ന് വന്നു അതുവഴി േപാവുകയായിരുന്നു.
േയശുവിെന്റ ്രകൂശ് ചുമപ്പാൻഅവർഅവെന നിര ്ബ്ബന്ധിച്ച . 22തലേയാടിടം
എന്നർത്ഥമുള്ള െഗാല്േഗാഥാ എന്ന സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് അവർ േയശുവിെന
െകാണ്ടുേപായി; 23 കുന്തുരുക്കം കലർത്തിയ വീഞ്ഞ് അവന് െകാടുത്തു;
അവൻഅത് കുടിച്ചില്ല. 24അവെന ്രകൂശിച്ചേശഷം അവെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തരും വിഭാഗിച്ച് എടുേക്കണ്ടതിന് അവർ ചീട്ടിട്ട . 25 അവെന
്രകൂശിച്ചേപ്പാൾ മൂന്നാംമണി േനരമായിരുന്നു. 26 ‘െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ്’
എന്നിങ്ങെന അവെന്റേമൽ ചുമത്തിയ കുറ്റം മീെത എഴുതിവച്ചിരുന്നു.
27 അവർ രണ്ടു കള്ളന്മാെര ഒരുവെന വലത്തും ഒരുവെന ഇടത്തുമായി
അവേനാടുകൂെട ്രകൂശിച്ച . 28അധർമ്മികള െട കൂട്ടത്തിൽഅവെന എണ്ണി
എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്ത് നിവൃത്തിയായി. 29അതുവഴി കടന്നു േപാകുന്നവർ
തല കുലുക്കിെക്കാണ്ട:് “ഹാ, ഹാ, മന്ദിരം െപാളിച്ച് മൂന്നു നാള െകാണ്ട്
പണിയുന്നവേന, 30നിെന്നത്തെന്നരക്ഷിച്ച ്രകൂശിൽനിന്നുഇറങ്ങിവാ”എന്നു
പറഞ്ഞു അവെന ദുഷിച്ച . 31അങ്ങെന തെന്ന മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
മൂപ്പന്മാരും അവെന പരിഹസിച്ച : “ഇവൻ മറ്റള്ളവെര രക്ഷിച്ച , എന്നാൽ
തെന്നത്താൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇവന് കഴിയുന്നില്ല” എന്നു പരസ്പരം പറഞ്ഞു.
32 “നമ്മൾ കണ്ട് വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് ്രകിസ്തു എന്ന യി്രസാേയൽ രാജാവ്
ഇേപ്പാൾ ്രകൂശിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവരെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. അവേനാടുകൂെട
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടവരുംഅവെനപരിഹസിച്ച .

േയശുവിെന്റ മരണം.
33 ആറാം മണിേനരം മുതൽ ഒമ്പതാംമണി േനരേത്താളം േദശത്തു
എല്ലായിടത്തും ഇരുട്ട് ഉണ്ടായി. 34 ഒമ്പതാംമണി േനരത്ത് േയശു:
“എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, നീ എെന്ന ൈകവിട്ടത് എന്ത?്”
എന്നു അർത്ഥമുള്ള “എേലാഹീ, എേലാഹീ ലമ്മാ ശബ്ബക്താനീ” എന്നു
അത്യ ച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച . 35 അരിെക നിന്നവരിൽ ചിലർ േകട്ടിട്ട്:
“േനാക്കൂ അവൻ ഏലിയാെവ വിളിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 36 ഒരുവൻ
ഓടി ഒരു സ്േപാങ്ങിൽ പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറച്ച് ഒരു ഓടേക്കാലിേന്മലാക്കി:
“ഏലിയാവ് അവെന ഇറക്കുവാൻ വരുേമാ എന്നു നമുക്കു കാണാം”
എന്നു പറഞ്ഞു അവന് കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തു. 37 അേപ്പാൾ േയശു
ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച ്രപാണെന വിട്ട . 38 ഉടെന മന്ദിരത്തിെല തിരശ്ശീല
േമൽെതാട്ട് അടിേയാളവും രണ്ടായി ചീന്തിേപ്പായി. 39 അവന് എതിെര
നിന്നിരുന്ന ശതാധിപൻ അവൻ ഇങ്ങെന ്രപാണെന വിട്ടതു കണ്ടിട്ട:് “ഈ
മനുഷ്യൻൈദവപു്രതൻആയിരുന്നു സത്യം”എന്നു പറഞ്ഞു. 40സ്്രതീകള ം



മർെക്കാസ് 15:41 1544 മർെക്കാസ് 16:10

ദൂരത്തുനിന്ന് േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു;അവരിൽ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും
ഇളയ യാേക്കാബിെന്റയും േയാെസയുെടയും അമ്മ മറിയയും ശേലാമയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 41 അവൻ ഗലീലയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവർ അവെന
അനുഗമിച്ച ം ശു്രശൂഷിച്ച ം േപാന്നു; അവേനാടുകൂെട െയരൂശേലമിേലക്കു
വന്നമറ്റ സ്്രതീകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.

േയശുവിെനസംസ്കരിക്കുന്നു.
42 ൈവകുേന്നരമായേപ്പാൾ ശബ്ബത്തിെന്റ തേലദിവസമായ ഒരുക്കനാൾ
ആകെകാണ്ട് 43 ആേലാചനാസമിതിയിെല ബഹുമാന്യനായ ഒരംഗവും,
ൈദവരാജ്യെത്ത കാത്തിരുന്നവനുമായ അരിമത്ഥ്യയിെല േയാസഫ്
ൈധര്യേത്താെട പീലാേത്താസിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് േയശുവിെന്റ
ശരീരം േചാദിച്ച . 44 അവൻ മരിച്ച കഴിഞ്ഞുേവാ എന്നു പീലാേത്താസ്
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ശതാധിപെന വിളിച്ച : േയശു മരിച്ച േവാ എന്നുഅേന്വഷിച്ച .
45 ശതാധിപനിൽനിന്ന് വസ്തുത അറിഞ്ഞേശഷം അവൻ േയശുവിെന്റ
ശരീരം േയാസഫിന് വിട്ട െകാടുത്തു. 46അവൻ ഒരു ശീല വാങ്ങി അവെന
കുരിശിൽനിന്ന് താെഴയിറക്കി ശീലയിൽ ചുറ്റിെപ്പാതിഞ്ഞു, പാറയിൽ
െവട്ടിയിട്ട ള്ള ഒരു കല്ലറയിൽ െവച്ച്,കല്ലറവാതില്ക്കൽ ഒരു കല്ല് ഉരുട്ടിവച്ച ;
47 അവെന സംസ്കരിച്ച ഇടം മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും േയാെസയുെട
അമ്മമറിയയും േനാക്കിക്കണ്ടു.

16
േയശുവിെന്റപുനരുത്ഥാനം.

1 ശബ്ബത്തുനാൾ കഴിഞ്ഞേശഷം മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും
യാേക്കാബിെന്റ അമ്മ മറിയയും ശേലാമയും െചന്ന് േയശുവിെന്റ ശരീരം
അഭിേഷകം െചേയ്യണ്ടതിന് സുഗന്ധവർഗ്ഗം വാങ്ങി. 2ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ
ഒന്നാം നാൾഅതികാലത്ത്സൂര്യൻ ഉദിച്ചേപ്പാൾതേന്നഅവർകല്ലറയ്ക്കൽ
െചന്ന:് 3 കല്ലറയുെട വാതിൽക്കൽ നിന്നു നമുക്കുേവണ്ടി ആർ കല്ല്
ഉരുട്ടിക്കളയും എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 4 അവർ േനാക്കിയേപ്പാൾ
കല്ല് ഉരുട്ടിമാറ്റിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ട്; അത് ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നു.
5 അവർ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് കടന്നേപ്പാൾ െവള്ളനിലയങ്കി ധരിച്ച ഒരു
ബാല്യക്കാരൻ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ്രഭമിച്ച . 6 അവൻ
അവേരാട:് “ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട നസറായനായ േയശുവിെന
നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നു; അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ ; അവൻ ഇവിെട
ഇല്ല, േനാക്കൂ അവെന െവച്ച സ്ഥലം ഇതാ. 7 എന്നാൽ നിങ്ങൾ േപായി
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടും പെ്രതാസിേനാടും: അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ
ഗലീലയ്ക്കു് േപാകുന്നു;അവൻനിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞതുേപാെലഅവിെടവച്ച്
നിങ്ങൾ അവെന കാണും എന്നു പറവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. 8അവർക്ക്
വിറയലും ്രഭമവും പിടിച്ച് അവർ കല്ലറ വിട്ട ഓടിേപ്പായി; അവർ വളെര
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട്ആേരാടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.

9 അവൻ ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം നാൾ രാവിെല
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതിനുേശഷം താൻ ഏഴ് ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കിയിരുന്ന
മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയ്ക്ക് ആദ്യം ്രപത്യക്ഷനായി. 10 അവൾ െചന്ന്
അവേനാടുകൂെട ഇരുന്നവരായി ദുഃഖിച്ച ം കരഞ്ഞുംെകാണ്ടിരുന്നവേരാട്
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അറിയിച്ച . 11അവൻ ജീവേനാടിരിക്കുന്നു എന്നും അവൾ അവെന കണ്ട്
എന്നുംഅവർ േകട്ടേപ്പാൾവിശ്വസിച്ചില്ല.
ശിഷ്യർക്ക് ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു

12പിെന്നഅവരിൽ രണ്ടുേപർ നാട്ടിേലക്ക് േപാകുേമ്പാൾഅവൻ മെറ്റാരു
രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി. 13 അവർ േപായി േശഷമുള്ള
ശിഷ്യന്മാേരാട്അറിയിച്ച ;അവരുെട വാക്കുംഅവർവിശ്വസിച്ചില്ല.

14 പിന്നീട് ആ പതിെനാന്നുേപർ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുേമ്പാൾ േയശു
അവർക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി, ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതിനുേശഷം തെന്ന
കണ്ടവരുെട വാക്ക് വിശ്വസിക്കായ്കയാൽഅവരുെടഅവിശ്വാസെത്തയും
ഹൃദയകാഠിന്യെത്തയും ശാസിച്ച . 15 പിെന്ന അവൻ അവേരാട:്
“നിങ്ങൾ ഭൂേലാകത്തിൽ ഒെക്കയും േപായി സകല സൃഷ്ടിേയാടും
സുവിേശഷം ്രപസംഗിപ്പിൻ. 16 വിശ്വസിക്കയും സ്നാനം ഏല്ക്കുകയും
െചയ്യന്നവൻ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും; വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ
അകെപ്പടും. 17 വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽഈഅടയാളങ്ങൾ നടക്കും: എെന്റ
നാമത്തിൽ അവർ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കും, അവർ പുതുഭാഷകളിൽ
സംസാരിക്കും, 18അവരുെടൈകകളാൽഅവർസർപ്പങ്ങെളപിടിെച്ചടുക്കും;
മരണകരമായ യാെതാന്നു കുടിച്ചാലും അവർക്ക് ഹാനി വരികയില്ല;അവർ
േരാഗികള െടേമൽൈകവച്ചാൽഅവർക്ക്സൗഖ്യം വരും”എന്നുപറഞ്ഞു.

19 ഇങ്ങെന കർത്താവായ േയശു അവേരാട് അരുളിെച്ചയ്തേശഷം
സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് എടുക്കെപ്പട്ട , ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുന്നു.
20അവർ പുറെപ്പട്ട എല്ലായിടത്തും ്രപസംഗിച്ച ; കർത്താവ്അവേരാടുകൂെട
്രപവർത്തിച്ച ം അവരാൽ നടന്ന അത്ഭുതകരമായ അടയാളങ്ങളാൽ
വചനെത്തഉറപ്പിച്ച ം േപാന്നു.
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ലൂേക്കാസ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
പുരാതന എഴുത്തുകാരുെട അഭി്രപായത്തിൽ ലൂേക്കാസ് ആണ്
ഈ സുവിേശഷം എഴുതിയത് താെനാരു ൈവദ്യനും രണ്ടാം തലമുറ
്രകിസ്തുവിശ്വാസിയും ആയിരുന്നു. ലൂേക്കാസ് ഒരു ജാതീയ
പശ്ചാത്തലമുള്ള സുവിേശഷകനാണ് അേപ്പാസ്തല ്രപവർത്തികൾ
പുസ്തകവും താൻ തെന്നയാണ് അേദ്ദഹത്തിൻെറ രചനയാണ്
പൗേലാസിെന ഒപ്പം ശു്രശൂഷകളിൽ പെങ്കടുത്തിട്ട ണ്ട്. (െകാേലാ. 4:14; 2
തിേമാ 4:11;ഫിലി. 24).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 60-80.
ൈകസര്യയില് രചന ആരംഭിെച്ചങ്കിലും േറാമിൽ വച്ചാണ്
അവസാനിപ്പിച്ചത.് െബത്ലേഹം, ഗലീല, യഹൂദിയാ, െയരുശേലം
എന്നിവയാണ് ്രപധാനസ്ഥലങ്ങൾ.
സ്വീകര് ത്താവ്
െതേയാഫിേലാസിനു സമർപ്പിച്ച െകാണ്ടാണ് പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത്
അർത്ഥം” ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവൻ” യഥാർത്ഥത്തിൽ
്രകിസ്ത്യാനിയായിരുേന്നാ എന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമല്ല. ലൂേക്കാസ് “്രശീമാനായ”
(ലുേക്കാ 1:3) എന്നു അഭി സംേബാധനെചയ്യന്നതിനാല് ഒരുപെക്ഷ
െതേയാഫിേലാസ് ഒരു േറാമന് ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്നിരിക്കാം. ഈ
സുവിേശഷത്തിെല പലവസ്തുതകള ം ജാതിയാരായ വായനക്കാെര
ഉേദ്ദശിച്ച ള്ളതാെണന്നു കാണാം ്രപേത്യകിച്ച് മനുഷ്യപു്രതന ് ൈദവരാജ്യം
തുടങ്ങിയ ്രപേയാഗങ്ങള ്ക്കു നല്കിയിട്ട ള്ള ്രപാധാന്യം. (ലൂേക്കാ 5:24, 19:10,
17:20-21, 13:18).
ഉേദ്ദശം.
േയശുവിെന ലൂേക്കാസ് മനുഷ്യ പു്രതനായി െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. “നിനക്ക്
ഉപേദശംലഭിച്ചിരിക്കുന്നവാര ്ത്തയുെടനിശ്ചയംനീഅറിയണം”. ലൂേക്കാസ്
എഴുതുന്നു. (ലൂേക്കാ. 1:4). ്രകിസ്തുവിെന പിന്തുടരുന്നതില ്യാെതാരു
അട്ടിമറിേയാ കപടതേയാ ഇല്ലഎന്ന് ലൂേക്കാസ് ൈ്രകസ്തവ വിശ്വാസെത്ത
സമര് ത്ഥിച്ച െകാണ്ട്എഴുതുന്നു.
്രപേമയം
പൂര ്ണ്ണമനുഷ്യന്
സംേക്ഷപം
1. ജനനവുംആദ്യകാലജീവിതവും — 1:5-2:52
2. േയശുവിെന്റശു്രശൂഷയുെടആരംഭം — 3:1 – 4:13
3. േയശു രക്ഷയുെടകാരണക്കാരന് — 4:14-9:50
4. േയശുവിെന്റകുരിശിേലക്കുള്ള ്രപയാണം — 9:51-19:27
5. േയശുവിെന്റെയരുശേലം ്രപേവശനം, ്രകൂശീകരണം,ഉയിര് െത്തഴുേന്നല്പ്

— 19:28-24:53
1 ബഹുമാന്യനായ െതേയാഫിേലാേസ, നമ്മുെട ഇടയിൽ നിറേവറിയ
കാര്യങ്ങെള വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചരി്രതം എഴുതാൻ പലരും ്രശമിച്ച വരുന്നു.
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2 ആദിമുതലുള്ള ദൃക് സാക്ഷികള ം വചനത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകരുമായവർ
ഇതു നെമ്മ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 അതുെകാണ്ട് നിനക്ക് ഉപേദശം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള െട യാഥാർത്ഥ്യം നീ അറിേയണ്ടതിന,് 4 അത്
്രകമമായി എഴുതുന്നത് നല്ലതാെണന്ന്ആദിമുതൽസകലവും സൂക്ഷ്മമായി
പരിേശാധിച്ചിട്ട് എനിക്കും േതാന്നിയിരിക്കുന്നു.

5 െയഹൂദ്യരാജാവായ െഹേരാദാവിെന്റ ഭരണകാലത്ത് അബീയാവിെന്റ
പൗേരാഹിത്യ ഗണത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്ന െസഖര്യാവ് എന്നു േപരുേള്ളാരു
പുേരാഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; * അവെന്റ ഭാര്യ അഹേരാെന്റ പു്രതിമാരിൽ
ഒരുവൾ ആയിരുന്നു; അവൾക്ക് എലിസെബത്ത് എന്നു േപർ. 6 ഇരുവരും
ൈദവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരും കർത്താവിെന്റ സകല കല്പനകള ം
ന്യായങ്ങള ം അനുസരിക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു. 7 എലിസെബത്ത്
വന്ധ്യയായിരുന്നതു െകാണ്ട് അവർക്ക് മക്കൾ ഇല്ലായിരുന്നു; ഇരുവരും
വൃദ്ധരുംആയിരുന്നു.

8 െസഖര്യാവ് തെന്റ ഗണത്തിെന്റ ്രകമം അനുസരിച്ച്
ൈദവസന്നിധിയിൽ പുേരാഹിതനായി ശു്രശൂഷ െചയ്തുവരുേമ്പാൾ:
9 പൗേരാഹിത്യമര്യാദ്രപകാരം കർത്താവിെന്റ മന്ദിരത്തിൽ െചന്ന്
ധൂപം കാട്ട വാൻ അവെന നറുെക്കടുപ്പിലൂെട െതരെഞ്ഞടുത്തു.
10 അവൻ ധൂപം കാട്ട ന്ന സമയത്ത് ജനസമൂഹം ഒെക്കയും പുറത്തു
്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 11 അേപ്പാൾ കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ
ധൂപപീഠത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് നില്ക്കുന്നവനായിട്ട് അവന്
്രപത്യക്ഷനായി. 12 െസഖര്യാവ് അവെന കണ്ട് പരി്രഭമിച്ച . 13 ദൂതൻ
അവേനാട് പറഞ്ഞത:് െസഖര്യാേവ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നിെന്റ ്രപാർത്ഥനയ്ക്ക്
ഉത്തരം ലഭിച്ച : നിെന്റ ഭാര്യ എലിസെബത്ത് നിനക്ക് ഒരു മകെന
്രപസവിക്കും; അവന് േയാഹന്നാൻ എന്നു േപർ ഇേടണം. 14 നിനക്ക്
സേന്താഷവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാകും;അവെന്റജനനം പലർക്കും സേന്താഷം
ഉളവാക്കും. 15അവൻ കർത്താവിന് േവണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യ ം;
വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കുകയില്ല; അമ്മയുെട ഗർഭത്തിൽവച്ച് തേന്ന
പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടു നിറയും. 16 അവൻ യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ
പലെരയും അവരുെട ൈദവമായ കർത്താവിേലക്ക് മടക്കിവരുത്തും.
17 അവൻ കർത്താവിന് മുമ്പായി ഏലിയാവിെന്റ ആത്മാേവാടും
ശക്തിേയാടുംകൂെട നടക്കും;അവൻ മാതാപിതാക്കള ം മക്കള ം തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം പുന:സ്ഥാപിക്കും; അവൻഅനുസരിക്കാത്തവെര നീതിമാന്മാരുെട
വിേവകത്തിേലക്ക് തിരിച്ച െകാണ്ടുവരും; അങ്ങെന ഒരുക്കമുള്ള ഒരു
ജനെത്ത കർത്താവിനുേവണ്ടി തയ്യാറാക്കും. 18 െസഖര്യാവ് ദൂതേനാട്;
ഇവ സംഭവിക്കും എന്നു ഞാൻ എങ്ങെന അറിയും? ഞാൻ വൃദ്ധനും
എെന്റ ഭാര്യ വയസ്സ െചന്നവള മേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 19 ദൂതൻ അവേനാട:്
ഞാൻ ൈദവസന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന ഗ്രബിേയൽ ആകുന്നു; നിേന്നാട്
സംസാരിപ്പാനും ഈ സദ്വർത്തമാനം നിേന്നാട് അറിയിക്കുവാനും
എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു. 20 തക്കസമയത്ത് സംഭവിപ്പാനുള്ള എെന്റ
ഈ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാഞ്ഞതുെകാണ്ട് അത് സംഭവിക്കും വെര നീ
സംസാരിപ്പാൻ കഴിയാെത മൗനമായിരിക്കും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
21 ജനം െസഖര്യാവിനായി കാത്തിരുന്നു, അവൻ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നു
* 1. 5 1 ദിന 24: 10 ദാവീദ് പുേരാഹിതന്മാെര 24 ഗണങ്ങളാക്കി തിരിച്ചതിൽ ഒരു ഗണത്തിെന്റ
പിതാവാണ്അബീയാവ്
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പുറത്തുവരാൻ താമസിച്ചതിനാൽ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 22 അവൻ പുറത്തു
വന്നേപ്പാൾ അവേരാട് സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അതിനാൽ അവൻ
മന്ദിരത്തിൽ ഒരു ദർശനം കണ്ട് എന്നു അവർ അറിഞ്ഞ്; അവൻ
അവേരാട് ആം ഗ്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച ഊമനായി പാർത്തു. 23അവെന്റ
ശു്രശൂഷാകാലം പൂർത്തിയായേപ്പാൾഅവൻവീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

24ആ നാള കൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവെന്റ ഭാര്യ എലിസെബത്ത് ഗർഭംധരിച്ച :
25മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽഎനിക്കുണ്ടായിരുന്നനിന്ദ നീക്കുവാൻകർത്താവിന്
എേന്നാട് ദയ േതാന്നിയ നാളിൽ ഇങ്ങെന എനിക്ക് െചയ്തുതന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞുഅഞ്ച് മാസം ഒളിച്ച പാർത്തു.

26 എലിസെബത്ത് ഗർഭിണിയായി ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ൈദവം
ഗ്രബിേയൽദൂതെനഗലീലയിെലനസെറത്ത്എന്നപട്ടണത്തിേലക്ക്അയച്ച .
27അവിെട ദാവീദിെന്റ പിന്തുടർച്ചക്കാരനായ േയാസഫ് എെന്നാരു പുരുഷന്
വിവാഹംനിശ്ചയിച്ചിരുന്നകന്യകയുെടഅടുക്കൽഅയച്ച ;ആകന്യകയുെട
േപർ മറിയ എന്ന് ആയിരുന്നു. 28 ദൂതൻ അവള െട അടുക്കൽ അകത്ത്
െചന്ന:് കൃപ ലഭിച്ചവേള, നിനക്ക് വന്ദനം; കർത്താവ് നിേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അവൾ ആ വാക്ക് േകട്ട് ഭയപരവശയായി.
ഇതു എന്തിനാണ് തേന്നാട് പറയുന്നത് എന്നു വിചാരിച്ച . 30 ദൂതൻ
അവേളാട:് മറിയേയ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നിനക്ക് ൈദവത്തിെന്റ കൃപ ലഭിച്ച .
31 നീ ഗർഭംധരിച്ച ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും; അവന് േയശു എന്നു േപർ
വിളിക്കണം. 32അവൻ വലിയവൻആകും; അത്യ ന്നതെന്റ പു്രതൻ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും; കർത്താവായ ൈദവം അവെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ
സിംഹാസനം അവന് െകാടുക്കും 33 അവൻ യാേക്കാബിെന്റ സന്തതി
പരമ്പരകൾക്ക് എേന്നക്കും രാജാവായിരിക്കും; അവെന്റ രാജ്യത്തിന്
അവസാനം ഉണ്ടാകയില്ലഎന്നു പറഞ്ഞു. 34മറിയ ദൂതേനാട്:ഞാൻകന്യക
ആയതിനാൽഇതുഎങ്ങെനസംഭവിക്കുംഎന്നുപറഞ്ഞു. 35അതിന് ദൂതൻ:
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിെന്റേമൽ വരും; അത്യ ന്നതെന്റ ശക്തിയാൽ അത്
സംഭവിക്കും; ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധശിശു ൈദവപു്രതൻ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും. 36 നിെന്റ ബന്ധുവായ എലിസെബത്ത് വൃദ്ധയായിരുന്നിട്ട ം
ഒരു മകെന ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; വന്ധ്യ എന്നു പറഞ്ഞുവന്നവൾക്ക്
ഇതു ആറാം മാസം. 37ൈദവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാദ്ധ്യമല്ല എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 38അതിന് മറിയ: ഇതാ, ഞാൻ കർത്താവിെന്റ ദാസി;
അതുെകാണ്ട്നീ പറഞ്ഞകാര്യങ്ങൾഎനിക്ക്സംഭവിക്കെട്ടഎന്നുപറഞ്ഞു;
ദൂതൻഅവെളവിട്ട േപായി.

39 കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് േശഷം മറിയ വളെര േവഗം മലനാട്ടിൽ ഒരു
െയഹൂദ്യപട്ടണത്തിൽ െചന്ന,് 40അവിെട െസഖര്യാവിെന്റ വീട്ടിൽ എത്തി
എലിസെബത്തിെന വന്ദനം െചയ്തു. 41 മറിയയുെട വന്ദനം എലിസെബത്ത്
േകട്ടേപ്പാൾ ശിശു അവള െട ഗർഭത്തിൽ തുള്ളി; എലിസെബത്ത്
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു, 42 ഇ്രപകാരം ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞു:
സകല സ്്രതീകളിലും നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവളാണ;് നിെന്റ ഗർഭത്തിലുള്ള
ശിശുവുംഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടതാണ.് 43എെന്റകർത്താവിെന്റമാതാവ്എെന്റ
അടുക്കൽ വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിെട നിന്നു ഉണ്ടായി. 44 നിെന്റ
വന്ദനസ്വരം ഞാൻ േകട്ടേപ്പാൾ ശിശു എെന്റ ഗർഭത്തിൽ ആനന്ദംെകാണ്ട്
തുള്ളി. 45കർത്താവ്തേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തകാര്യങ്ങൾസംഭവിക്കുംഎന്നു
വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി.
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46അേപ്പാൾ മറിയപറഞ്ഞത്:
“എെന്റഉള്ളംകർത്താവിെന മഹിമെപ്പടുത്തുന്നു;
47എെന്റആത്മാവ്എെന്റരക്ഷിതാവായൈദവത്തിൽസേന്താഷിക്കുന്നു.
48അവൻതെന്റ ദാസിയുെട താഴ്ചെയഅംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു;ഇന്നുമുതൽ

എല്ലാതലമുറകള ംഎെന്നഭാഗ്യവതിഎന്നുവാഴ്ത്തും.
49സർവ്വശക്തൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ െചയ്തിരിക്കുന്നു; അവെന്റ

നാമം പരിശുദ്ധംആകുന്നു.
50 അവെന ഭയെപ്പടുന്നവർക്ക് അവെന്റ കരുണ തലമുറതലമുറേയാളം

ലഭിക്കുന്നു.
51 അവൻ തെന്റ കയ്യാൽ ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾ െചയ്തു. തങ്ങള െട

ചിന്തകളിൽഅഹങ്കരിക്കുന്നവെരചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു.
52 ്രപഭുക്കന്മാെര അവരുെട സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്നു ഇറക്കി വിനീതെര

ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
53 വിശന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം നൽകി, സമ്പന്നന്മാെര

െവറുെതഅയച്ച .
54 നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല അ്രബാഹാമിനും

അവെന്റസന്തതിയ്ക്കുംഎേന്നക്കുംകരുണലഭിേക്കണ്ടതിനു,
55തെന്റ ദാസനായയി്രസാേയലിെനസഹായിച്ചിരിക്കുന്നു”.

56 മറിയ ഏകേദശം മൂന്നുമാസം എലിസെബത്തിേനാട് കൂെട താമസിച്ചിട്ട്
വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

57 എലിസെബത്തിന് ്രപസവിപ്പാനുള്ള സമയം തികഞ്ഞേപ്പാൾ അവൾ
ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ; 58 കർത്താവ് അവൾക്ക് വലിയ കരുണ കാണിച്ച
എന്നു അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കള ം േകട്ടിട്ട് അവേളാടുകൂെട സേന്താഷിച്ച .
59 എട്ടാം നാളിൽ അവർ ൈപതലിെന പരിേച്ഛദന െചയ് വാൻ െകാണ്ട്
വന്നു; െയഹൂദന്മാരുെട പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച അപ്പെന്റ േപർേപാെല
അവന് െസഖര്യാവ് എന്നു േപർ വിളിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച . 60അവെന്റ
അമ്മേയാ: അല്ല,അവന് േയാഹന്നാൻ എന്നു േപരിേടണം എന്നു പറഞ്ഞു.
61അവർ അവേളാട:് നിെന്റ ബന്ധുക്കൾക്ക് ആർക്കും ആ േപര് ഇല്ലേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 62 പിെന്ന അവന് എന്ത് േപരിടാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നു
അപ്പേനാട്ആംഗ്യം കാട്ടി േചാദിച്ച . 63അവൻഒരുഎഴുത്തു പലക േചാദിച്ച :
അവെന്റ േപർ േയാഹന്നാൻ എന്നു എഴുതി; എല്ലാവരും ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
64 ഉടെന അവെന്റ സംസാരേശഷി തിരിെക ലഭിച്ച , അവൻ സംസാരിച്ച
ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച . 65 അയൽക്കാർെക്കല്ലാം ൈദവത്തിെന്റ
ശക്തിെയക്കുറിച്ച് ഭയവും ആശ്ചര്യവും ഉണ്ടായി; െയഹൂദ്യമലനാട്ടിൽ
എങ്ങുംഈവാർത്തഒെക്കയും ്രപസിദ്ധമായി 66േകട്ടവർഎല്ലാവരുംഅവിെട
സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച : ഈ ൈപതൽ ആരാകും എന്നു
പറഞ്ഞു;കർത്താവിെന്റശക്തിഅവേനാട് കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.

67 അവെന്റ പിതാവായ െസഖര്യാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ്
ഇ്രപകാരം ്രപവചിച്ച :
68 “യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായകർത്താവ്അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ. അവൻ

തെന്റജനെത്തസന്ദർശിച്ച അവെരസ്വത്രന്തരാക്കും.
69ആദിമുതൽതെന്റവിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാരിലൂെടഅരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
70 അവൻ ശക്തനായ രക്ഷകെന തെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന്റ സന്തതി

പരമ്പരകളിൽനിന്നു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു.
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71അവൻ നെമ്മ നമ്മുെട ശ്രതുക്കളിൽ നിന്നും, നെമ്മ െവറുക്കുന്നവരുെട
കയ്യിൽനിന്നും, രക്ഷിക്കുംഎന്നുവാഗ്ദത്തം െചയ്തിരിക്കുന്നു.

72അങ്ങെന നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാട് കരുണകാണിക്കുകയും,അവേരാട്
െചയ്തവിശുദ്ധ ഉടമ്പടി നിറേവറ്റ കയും െചയ്തു.

73 നമ്മുെട പൂർവ്വപിതാവായ അ്രബാഹാമിേനാട് സത്യം െചയ്തതാണു ഈ
ഉടമ്പടി.

74 നെമ്മ ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്നും വിടുവിക്കുവാനും നമ്മുെട
ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവനും ഭയംകൂടാെതതിരുമുമ്പിൽ

75വിശുദ്ധിേയാടുംനീതിേയാടുംകൂെടഅവെനേസവിക്കുവാൻനമുക്കുകൃപ
നൽകുംഎന്നായിരുന്നുആഉടമ്പടി.

76 നീേയാ ൈപതേല, അത്യ ന്നതെന്റ ്രപവാചകൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽകർത്താവിെന്റവഴി ഒരുക്കുവാനും

77 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആർ്രദകരുണയാൽ അവെന്റ ജനത്തിന്
പാപേമാചനം ലഭിക്കുെമന്ന് അറിയിക്കാനുമായി നീ അവന് മുമ്പായി
നടക്കും.

78 സത്യം അറിയാതിരിക്കുന്നവരുെടയും മരണത്തിെന്റ
ഭീതിയിൽ കഴിയുന്നവരുെടയും േമൽ ്രപകാശിച്ച,് അവെര
സമാധാനമാർഗ്ഗത്തിൽനടേത്തണ്ടതിന്

79 ആ ആർ്രദകരുണയാൽ ഉദയസൂര്യെന േപാെലയുള്ള രക്ഷകൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു നെമ്മസന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു”.

80 ൈപതൽ വളർന്ന് ആത്മാവിൽ ബലെപ്പട്ട ; അവൻ യി്രസാേയൽ
ജനങ്ങള െട മുൻപിൽ തെന്റ പരസ്യശു്രശൂഷ തുടങ്ങുന്ന നാൾവെരയും
മരുഭൂമിയിൽആയിരുന്നു.

2
1 ആ കാലത്ത,് േറാമാസാ്രമാജ്യത്തിൽ ഒെക്കയും ജനസംഖ്യ കണക്ക്
എടുക്കണം എന്ന് ഔഗുസ്െതാസ് ൈകസർ ഒരു ആജ്ഞ െകാടുത്തു.
2 കുേറെന്യാസ്, സിറിയയിെല ഗവർണ്ണർ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ ആകുന്നു
ഈ ഒന്നാമെത്ത കണെക്കടുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 3അതുെകാണ്ട് എല്ലാവരും
ജനസംഖ്യ േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് അവരവരുെട പട്ടണങ്ങളിേലക്ക്
യാ്രതയായി. 4 അങ്ങെന േയാസഫും ദാവീദിെന്റ കുടുംബത്തിലും
വംശത്തിലും ഉൾെപ്പട്ടവൻ ആയിരുന്നതുെകാണ്ട,് തനിക്കു വിവാഹം
നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മറിയ എന്ന ഗർഭിണിയായ ഭാര്യേയാടും കൂെട േപരു
േചർേക്കണ്ടതിന് ഗലീലയിെല നസെറത്ത് പട്ടണം വിട്ട , 5 െയഹൂദ്യയിൽ
േബത്ത്േലെഹം എന്ന ദാവീദിെന്റ പട്ടണത്തിേലക്ക് േപായി. 6 അവർ
അവിെട ആയിരുന്നേപ്പാൾ അവൾക്ക് ്രപസവത്തിനുള്ള സമയം ആയി
7അവൾആദ്യജാതനായ മകെന ്രപസവിച്ച . വഴിയമ്പലത്തിൽ അവർക്ക്
സ്ഥലം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ പുതപ്പ് െകാണ്ട് നല്ലവണ്ണം െപാതിഞ്ഞു
പശുെത്താട്ടിയിൽ *കിടത്തി.

8 അന്ന,് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് ഇരുൾ വ്യാപിച്ചേപ്പാൾ, ആ
്രപേദശത്ത് ഇടയന്മാർ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് കാവലായി െവളിയിൽ
താമസിച്ചിരുന്നു. 9 െപെട്ടന്ന് കർത്താവിെന്റ ഒരു ദൂതൻ അവരുെട
അരിെക വന്നു, കർത്താവിെന്റ േതജസ്സ് അവെര ചുറ്റിമിന്നി, അവർ

* 2. 7 പശുക്കൾക്കുള്ളആഹാരം േശഖരിച്ച വയ്ക്കുന്നഒരു വലിയപാ്രതം
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ഭയപരവശരായിത്തീർന്നു. 10 ദൂതൻ അവേരാട്: ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസേന്താഷം ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
സുവിേശഷിക്കുന്നു. 11 കർത്താവായ ്രകിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന്
ദാവീദിെന്റ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. 12നിങ്ങൾക്ക്
അടയാളേമാ; പുതപ്പിനാൽ നല്ലവണ്ണം െപാതിയെപ്പട്ട് പശുെത്താട്ടിയിൽ
കിടക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിെന നിങ്ങൾ കാണും എന്നു പറഞ്ഞു. 13 െപെട്ടന്ന്
സ്വർഗ്ഗീയ ൈസന്യത്തിെന്റ ഒരു സംഘം ദൂതേനാട് േചർന്ന് ൈദവെത്ത
പുകഴ്ത്തി.
14 “അത്യ ന്നതങ്ങളിൽ ൈദവത്തിന് മഹത്വം; ഭൂമിയിൽ ൈദവ്രപസാദമുള്ള

മനുഷ്യർക്ക്സമാധാനം”
എന്നുപറഞ്ഞു.

15 ദൂതന്മാർ അവെര വിട്ട സ്വർഗ്ഗത്തിൽ േപായേശഷം ഇടയന്മാർ:
ഇേപ്പാൾ നാം േബത്ത-്േലേഹമിൽ െചന്ന് കർത്താവ് നേമ്മാടു അറിയിച്ച
ഈ സംഭവം കാണണം എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 16അവർ േവഗത്തിൽ
െചന്ന,് മറിയെയയും േയാസഫിെനയും പശുെത്താട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന
ശിശുവിെനയും കണ്ട്. 17ഈ കുഞ്ഞിെനക്കുറിച്ച് മാലാഖമാർ തങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞവാക്ക് മറ്റ ള്ളവെരെയല്ലാം അറിയിച്ച . 18 ഇടയന്മാർ പറഞ്ഞത്
േകട്ടവർ എല്ലാം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 19 മറിയ ഈ വാർത്ത ഒെക്കയും വില
ഉള്ളെതന്ന് കരുതി ഹൃദയത്തിൽ സം്രഗഹിച്ച് ധ്യാനിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
20 തങ്ങേളാട് അറിയിച്ചതുേപാെല ഇടയന്മാർ കണ്ട്. അവർ േകട്ടതും
കണ്ടതുമായ എല്ലാറ്റിെനയും കുറിച്ച് ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തിയും
പുകഴ്ത്തിയുംെകാണ്ട് മടങ്ങിേപ്പായി.

21 ശിശുവിെന പരിേച്ഛദന െചേയ്യണ്ട എട്ടാം ദിവസം, അവൻ ഗർഭത്തിൽ
ഉല്പാദിക്കുന്നതിനു മുെമ്പ ദൂതൻ പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല, അവന് േയശു
എന്നു േപർവിളിച്ച .

22 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച ള്ള അവള െട
ശുദ്ധീകരണകാലം പൂർത്തിയായേപ്പാൾ 23കടിഞ്ഞൂലായ†ആെണാെക്കയും
കർത്താവിന് വിശുദ്ധം ആയിരിക്കണം എന്നു കർത്താവിെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നത് േപാെല 24അവെന കർത്താവിന്
അർപ്പിക്കുവാനും, ഒരു ഇണ‡കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ടു ്രപാക്കുഞ്ഞിെനേയാ
കർത്താവിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽകല്പിച്ചതുേപാെല യാഗം കഴിക്കുവാനും
അവർ അവെന െയരൂശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 25 െയരൂശേലമിൽ
ശിേമ്യാൻ എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഈ മനുഷ്യൻ
നീതിമാനും യി്രസാേയലിെന്റ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവനും
ആയിരുന്നു; പരിശുദ്ധാത്മാവും അവെന്റേമൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
26 കർത്താവിെന്റ ്രകിസ്തുവിെന കാണുംമുെമ്പ മരിക്കുകയില്ല എന്നു
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന് അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. 27 അവൻ
ആത്മാവ് നയിച്ചതനുസരിച്ച് ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന.് േയശു എന്ന
ൈപതലിന് േവണ്ടി ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച ള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
െചയ് വാൻ അമ്മയും അപ്പനും അവെന അകത്ത് െകാണ്ടുെചന്നേപ്പാൾ
28ശിേമ്യാൻഅവെനകയ്യിൽഎടുത്തുൈദവെത്തപുകഴ്ത്തി:
29 “ഇേപ്പാൾ നാഥാ തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നതുേപാെല നീ അടിയെന

സമാധാനേത്താെടവിട്ടയയ്േക്കണേമ.
† 2. 23 ആദ്യജാതനായ ‡ 2. 24 ഒരു ഇണഎന്നാൽരണ്ട്അെല്ലങ്കിൽഒരു േജാടി
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30 ജാതികൾക്ക് െവളിെപ്പടുവാനുള്ള ്രപകാശവും നിെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന്റ മഹത്വവുമായി

31നീസകലജാതികള െടയും മുമ്പിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നനിെന്റ രക്ഷെയ
32എെന്റകണ്ണ്കണ്ടുവേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 33 ഇങ്ങെന േയശു ൈപതലിെനക്കുറിച്ച പറഞ്ഞത്
െകാണ്ട് അവെന്റ അപ്പനും അമ്മയും ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 34 പിെന്ന
ശിേമ്യാൻ അവെര അനു്രഗഹിച്ച് അവെന്റ അമ്മയായ മറിയേയാടു:
ഇവൻ യി്രസാേയലിൽ പലേരയും ൈദവത്തിൽ നിന്നു അകലുന്നവരും
അടുക്കുന്നവരും ആക്കിത്തീർക്കും. അേനകരുെട ഹൃദയങ്ങളിെല
വിചാരം െവളിെപ്പടുത്തും. എതിർക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഒരു അടയാളം
ആയിരിക്കും. 35 നിെന്റ സ്വന്ത്രപാണനിൽക്കൂടി ഒരു വാൾ കടക്കുന്നത്
േപാെല നിനക്ക് വലിയ ്രപയാസം ഉണ്ടാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 36ആേശർ
േഗാ്രതത്തിൽ ഫനൂേവലിെന്റ മകളായ ഹന്നാ എെന്നാരു ്രപവാചകി
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ വിവാഹ േശഷം ഭർത്താവിേനാടുകൂെട ഏഴ്
സംവത്സരം ജീവിച്ച . എൺപത്തിനാല് സംവത്സരം വിധവയായി ജീവിച്ച .
ഇേപ്പാൾ വളെര വയസ്സ െചന്ന.് 37 ൈദവാലയം വിട്ട പിരിയാെത
ഉപവാസേത്താടും ്രപാർത്ഥനേയാടും കൂെട രാവും പകലും ആരാധന
െചയ്തുവരുന്നു. 38ആ സമയത്ത് അവള ം അടുത്തുനിന്ന് ൈദവെത്ത
സ്തുതിച്ച,് െയരൂശേലമിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പിനായി കാത്തിരുന്ന എല്ലാവേരാടും
അവെനക്കുറിച്ച് ്രപസ്താവിച്ച . 39 കർത്താവിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നെതാെക്കയും നിവർത്തിച്ചേശഷം മറിയയും േജാസഫും
ഗലീലയിൽതങ്ങള െട പട്ടണമായനസെറത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

40ൈപതൽ വളർന്ന്ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു,ആത്മാവിൽ ബലെപ്പട്ട േപാന്നു;
ൈദവകൃപയുംഅവേന്മൽഉണ്ടായിരുന്നു.

41 അവെന്റ അമ്മയപ്പന്മാർ എല്ലാ വർഷവും െപസഹ െപരുന്നാളിന്
െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകും. 42 അവന് പ്രന്തണ്ട് വയസ്സായേപ്പാൾ
അവർ പതിവുേപാെല െപരുന്നാളിന് േപായി. 43 െപരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞു
മടങ്ങിേപ്പാരുേമ്പാൾ ബാലനായ േയശു െയരൂശേലമിൽ താമസിച്ച ;
അമ്മയപ്പന്മാേരാ അറിഞ്ഞില്ല. 44അവേരാെടാപ്പം യാ്രത െചയ്യന്നവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നു അവർ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസെത്ത
യാ്രതെചയ്തു; പിെന്ന അവെന ബന്ധുക്കള െടയും പരിചയക്കാരുെടയും
ഇടയിൽ അേന്വഷിച്ച . 45 അവെന കണ്ടില്ല അതുെകാണ്ട് അവർ
അവെന അേന്വഷിച്ച െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. 46 മൂന്നുദിവസം
കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ ഗുരുക്കന്മാരുെട ഇടയിൽ
ഇരിക്കുന്നതും അവരുെട ഉപേദശം േകൾക്കുകയും അവേരാട് േചാദ്യങ്ങൾ
േചാദിക്കുന്നതുംകണ്ട്. 47അവെന്റവാക്ക് േകട്ടവർെക്കല്ലാവർക്കുംഅവെന്റ
വിേവകത്തിലും ഉത്തരങ്ങളിലും വിസ്മയം േതാന്നി. അവെന കണ്ടിട്ട്
അവർ അതിശയിച്ച ; 48അമ്മ അവേനാട:് മകേന, ഞങ്ങേളാടു ഇങ്ങെന
െചയ്തതു എന്ത്? നിെന്റ അപ്പനും ഞാനും വ്യസനിച്ച െകാണ്ട് നിെന്ന
കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളെര വിഷമിച്ച എന്നു പറഞ്ഞു. 49അവൻ അവേരാട:്
എെന്നഎന്തിനാണ് അേന്വഷിച്ചത?് എെന്റ പിതാവിെന്റ ഭവനത്തിൽഞാൻ
ഇരിേക്കണം എന്നു നിങ്ങൾഅറിയുന്നില്ലേയാ. എന്നു പറഞ്ഞു. 50അവൻ
തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞവാക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. 51 പിെന്ന അവൻ
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അവേരാടുകൂെട നസെറത്തിൽ വന്നു മാതാപിതാക്കെള അനുസരിച്ച
ജീവിച്ച .ഈകാര്യങ്ങൾഎല്ലാംഅവെന്റഅമ്മഹൃദയത്തിൽസം്രഗഹിച്ച .

52 േയശുേവാ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ൈദവത്തിെന്റയും
മനുഷ്യരുെടയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നു.

3
1 തിബര്യാസ് ൈകസരുെട ഭരണത്തിെന്റ പതിനഞ്ചാം വർഷത്തിൽ,
െപാന്തിെയാസ് പീലാേത്താസ് െയഹൂദ്യയിെല ഗവർണ്ണർ ആയിരുന്നു.
െഹേരാദാവ് ഗലീലയിലും, അവെന്റ സേഹാദരനായ ഫിലിെപ്പാസ് ഇതുര്യ,
്രതേഖാനിത്തിേദശങ്ങളിലും,ലുസാന്യാസ്അബിേലനയിലുംഇട്രപഭുക്കന്മാർ
ആയിരുന്നു. 2 അന്നെത്ത മഹാപുേരാഹിതന്മാരായ ഹന്നാവിേന്റയും
കയ്യഫാവിേന്റയും കാലത്തായിരുന്നു െസഖര്യാവിെന്റ മകനായ േയാഹന്നാന്
മരുഭൂമിയിൽവച്ച് ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായത്. 3 അവൻ
േയാർദ്ദാനരിെകയുള്ള നാട്ടിൽ ഒെക്കയും െചന്ന് പാപേമാചനത്തിനായുള്ള
മാനസാന്തരസ്നാനം ്രപസംഗിച്ച .
4 “മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ച പറയുന്നവെന്റ ശബ്ദമാണിത്: കർത്താവിെന്റ വഴി

ഒരുക്കുവിൻ;അവെന്റപാതനിരപ്പാക്കുവിൻ.
5 എല്ലാ താഴ ്വരകള ം നികന്നുവരും; എല്ലാ മലയും കുന്നും താഴുകയും

നിരപ്പാവുകയുംെചയ്യ ം;വളഞ്ഞതുേനെരയാവുകയുംദുർഘടമായത്
നിരന്നവഴിയായും തീരും;

6സകലമനുഷ്യരുംൈദവത്തിെന്റരക്ഷെയകാണും”
എന്നിങ്ങെന െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
േപാെലസംഭവിച്ച .

7 തന്നിൽ നിന്നു സ്നാനം ഏൽക്കുവാൻ വന്ന പുരുഷാരേത്താട്
േയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞത:് വിഷമുള്ള പാമ്പുകെള േപാെല ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിക്കുന്നവരാണു നിങ്ങൾ. വരുവാനുള്ള േകാപത്തിൽ നിന്നു
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. 8 മാനസാന്തരത്തിന്
േയാഗ്യമായ ഫലം കായ്പിൻ. അ്രബാഹാം ഞങ്ങൾക്കു പിതാവായിട്ട ണ്ട്
എന്നു അഭിമാനിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഈ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്നു
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുവാൻ സാധ്യമല്ല; കാരണം അ്രബാഹാമിന് ഈ കല്ല കളിൽ
നിന്നു മക്കെള ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ൈദവത്തിന് കഴിയും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 9 വൃക്ഷങ്ങള െട ചുവട്ടിന് േകാടാലി െവച്ചിരിക്കുന്ന
ഒരു മനുഷ്യെന േപാെലയാകുന്നു ൈദവം; നല്ലഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷം
എല്ലാം െവട്ടി തീയിൽ ഇട്ട കളയുന്നു. 10എന്നാൽഞങ്ങൾഎന്ത് െചേയ്യണം
എന്നു പുരുഷാരം അവേനാട് േചാദിച്ച . 11അതിന് ഉത്തരമായി അവൻ:
രണ്ടു വസ്്രതമുള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് െകാടുക്കെട്ട; ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
ഉള്ളവനും തെന്ന െചയ്യെട്ട എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12 ചുങ്കക്കാരും
സ്നാനം ഏൽക്കുവാൻ വന്നു: ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ എന്തുെചയ്യണം എന്നു
അവേനാട് േചാദിച്ച . 13 നിങ്ങേളാടു േറാമാ ഭരണകൂടം കല്പിച്ചതിൽ
അധികം ഒന്നും പിരിക്കരുത് എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 14 പടയാളികൾ
അവേനാട:് ഞങ്ങെളക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു? ഞങ്ങൾഎന്ത് െചേയ്യണം
എന്നു േചാദിച്ചതിന്: ആെരയും നിര് ബ്ബന്ധിച്ച പണം വാങ്ങരുത.് ആരുെട
കയ്യിൽനിന്നും ചതിവായി ഒന്നും വാങ്ങരുത.് നിങ്ങള െട ശമ്പളം െകാണ്ട്
തൃപ്തിെപ്പടുകഎന്നുഅവേരാട് പറഞ്ഞു.
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15 എന്നാൽ ജനെമല്ലാം ്രകിസ്തു വരുെമന്നു ്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്നു;
അതുെകാണ്ട് അവൻ ്രകിസ്തുേവാ എന്നു എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ
േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ച് വിചാരിച്ച . 16 േയാഹന്നാൻ എല്ലാവേരാടും ഉത്തരം
പറഞ്ഞത്: ഞാൻ നിങ്ങെള െവള്ളംെകാണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു;
എന്നാൽ എന്നിലും ബലവാനായവൻ വരുന്നു; അവെന്റ െചരിപ്പിെന്റ
വാറ് അഴിക്കുവാൻ േപാലും എനിക്ക് േയാഗ്യതയില്ല; അവൻ നിങ്ങെള
പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടും തീെകാണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും. 17അവെന്റ
കയ്യിൽ വീശുമുറം* ഉണ്ട;് അവൻ കളെത്ത† മുഴുവനും വൃത്തിയാക്കി
േഗാതമ്പു കളപ്പ രയിൽ േശഖരിച്ച െവക്കുകയും പതിർ െകടാത്ത തീയിൽ
ഇട്ട് ചുട്ട കളകയും െചയ്യ ം.

18ഇതുേപാെല മറ്റ പല ഉപേദശങ്ങളാൽഅവൻജനേത്താടുസുവിേശഷം
അറിയിച്ച . 19 എന്നാൽ ഇട്രപഭുവായ െഹേരാദാവ് സേഹാദരെന്റ
ഭാര്യ െഹേരാദ്യെയ വിവാഹം െചയ്തതിനാലും മറ്റ പല േദാഷങ്ങൾ
െചയ്തതിനാലും േയാഹന്നാൻ അവെന കുറ്റെപ്പടുത്തി. 20 അതിനാൽ
െഹേരാദാവ്അവെനതടവിൽആക്കി.

21 അങ്ങെന േയാഹന്നാേനാെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ജനം എല്ലാം
സ്നാനം ഏറ്റ െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ േയശുവും സ്നാനം ഏറ്റ . േയശു
്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു, 22 പരിശുദ്ധാത്മാവ് ്രപാവിെന്റ
രൂപത്തിൽ അവെന്റേമൽ ഇറങ്ങിവന്നു. നീ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ; നിന്നിൽ
ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഒരു ശബ്ദവും
ഉണ്ടായി.

23 േയശു തെന്റ ശു്രശൂഷ ആരംഭിക്കുേമ്പാൾ ഏകേദശം മുപ്പത്
വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ േയാസഫിെന്റ മകൻ എന്നു ജനം വിചാരിച്ച ;
24 േയാസഫ് േഹലിയുെട മകൻ, േഹലി മത്ഥാത്തിെന്റ മകൻ, മത്ഥാത്ത്
േലവിയുെട മകൻ, േലവി െമല്ക്കിയുെട മകൻ, െമല്ക്കി യന്നായിയുെട
മകൻ, യന്നായി 25 േയാസഫിെന്റ മകൻ, േയാസഫ് മത്തെഥ്യാസിെന്റ മകൻ,
മത്തെഥ്യാസ് ആേമാസിെന്റ മകൻ, ആേമാസ് നാഹൂമിെന്റ മകൻ, നാഹൂം
എസ്ളിയുെട മകൻ, എസ്ളി നഗ്ഗായിയുെട മകൻ, 26 നഗ്ഗായി മയാത്തിെന്റ
മകൻ, മയാത്ത് മത്തെഥ്യാസിെന്റ മകൻ, മത്തെഥ്യാസ് െശമയിയുെട
മകൻ, െശമയി േയാസഫിെന്റ മകൻ, േയാസഫ് േയാദയുെട മകൻ,
27 േയാദാ േയാഹന്നാെന്റ മകൻ, േയാഹന്നാൻ േരസയുെട മകൻ, േരസ
െസരുബ്ബാേബലിെന്റ മകൻ, െസാെരാബാേബൽെശയല്തീേയലിെന്റ മകൻ,
െശയല്തീേയൽ േനരിയുെട മകൻ, 28 േനരി െമൽക്കിയുെട മകൻ, െമൽക്കി
അദ്ദിയുെട മകൻ, അദ്ദി േകാസാമിെന്റ മകൻ, േകാസാം എല്മാദാമിെന്റ
മകൻ, എല്മാദാം ഏരിെന്റ മകൻ, 29 ഏർ േയാശുവിെന്റ മകൻ, േയാശു
എലീേയസരിെന്റ മകൻ, എലീേയസർ േയാരീമിെന്റ മകൻ, േയാരീം
മത്ഥാത്തിെന്റ മകൻ, മത്ഥാത്ത് േലവിയുെട മകൻ, 30 േലവി ശിേമ്യാെന്റ
മകൻ, ശിേമ്യാൻ െയഹൂദയുെട മകൻ, െയഹൂദാ േയാസഫിെന്റ മകൻ,
േയാസഫ് േയാനാമിെന്റമകൻ, േയാനാംഎല്യാക്കീമിെന്റമകൻ, 31എല്യാക്കീം
െമല്യാവിെന്റ മകൻ, െമല്യാവു െമന്നയുെട മകൻ, െമന്നാ മത്തഥയുെട
മകൻ, മത്തഥാ നാഥാെന്റ മകൻ, നാഥാൻ ദാവീദിെന്റ മകൻ, 32 ദാവീദ്

* 3. 17 വീശുമുറം എന്നാൽ േഗാതമ്പിെനയും, പതിരിെനയും തമ്മിൽ േവർതിരിക്കാനായി
ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഒരു മുറം. † 3. 17 കളം എന്നാൽ േഗാതമ്പ് േവർതിരിക്കാനായി െകാണ്ടിടുന്ന
സ്ഥലം.
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യിശ്ശായിയുെട മകൻ, യിശ്ശായി ഓേബദിെന്റ മകൻ, ഓേബദ് േബാവസിെന്റ
മകൻ, േബാവസ് സല്േമാെന്റ മകൻ, സല്േമാൻ നഹേശാെന്റ മകൻ,
33നഹേശാൻഅമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ,അമ്മീനാദാബ് അരാമിെന്റ മകൻ,
അരാം െഹേ്രസാെന്റ മകൻ, െഹേ്രസാൻ പാെരസിെന്റ മകൻ, പാെരസ്
െയഹൂദയുെട മകൻ, 34 െയഹൂദാ യാേക്കാബിെന്റ മകൻ, യാേക്കാബ്
യിസ്ഹാക്കിെന്റ മകൻ, യിസ്ഹാക്ക് അ്രബാഹാമിെന്റ മകൻ, അ്രബാഹാം
േതരഹിെന്റ മകൻ, 35 േതരഹ് നാേഹാരിെന്റ മകൻ, നാേഹാർ െസരൂഗിെന്റ
മകൻ, െസരൂഗ് െരഗുവിെന്റ മകൻ, െരഗു ഫാെലഗിെന്റ മകൻ, ഫാെലഗ്
ഏെബരിെന്റ മകൻ, ഏെബർ ശലാമിെന്റ മകൻ, ശലാം കയിനാെന്റ മകൻ,
36കയിനാൻഅർഫക്സാദിെന്റ മകൻ,അർഫക്സാദ് േശമിെന്റ മകൻ, േശം
േനാഹയുെട മകൻ, േനാഹ ലാേമക്കിെന്റ മകൻ, 37ലാേമക്ക് െമഥൂശലയുെട
മകൻ, െമഥൂശലാ ഹാേനാക്കിെന്റ മകൻ, ഹാേനാക്ക് യാെരദിെന്റ മകൻ,
യാെരദ് മെലേല്യലിെന്റ മകൻ, മെലേല്യൽ കയിനാെന്റ മകൻ, 38കയിനാൻ
എേനാശിെന്റമകൻ,എേനാശ് േശത്തിെന്റമകൻ, േശത്ത്ആദാമിെന്റമകൻ,
ആദാംൈദവത്തിെന്റ മകൻ.

4
1 േയശുവിെന്റ സ്നാനത്തിന് േശഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി
േയാർദ്ദാൻ വിട്ട മടങ്ങി; ആത്മാവ് അവെന മരുഭൂമിയിേലക്ക് നടത്തി;
എന്നാൽ പിശാച് അവെന നാല്പതു ദിവസം പരീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
2 ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചില്ല; അവ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവന് വിശന്നു. 3 അേപ്പാൾ പിശാച് അവേനാട:് നീ ൈദവപു്രതൻ
എങ്കിൽ ഈ കല്ലിേനാട് അപ്പമായിത്തീരുവാൻ കല്പിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
4 േയശു അവേനാട:് മനുഷ്യൻഅപ്പംെകാണ്ട് മാ്രതമല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്നു
തിരുവചനത്തിൽ*എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 5 പിെന്ന
പിശാച് അവെന ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
േലാകത്തിെല സകല രാജ്യങ്ങെളയും ഒരു നിമിഷം െകാണ്ട് അവെന
കാണിച്ച : 6ഈഅധികാരം ഒെക്കയുംഅതിെന്റ മഹത്വവും നിനക്ക് തരാം;
അത് എെന്ന ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; എനിക്ക് താത്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ
ഇതു െകാടുക്കുന്നു. 7 നീ എെന്ന നമസ്കരിച്ച് †ആരാധിച്ചാൽ അെതല്ലാം
നിനക്ക് തരാം എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 8 േയശു അവേനാട:് നിെന്റ
ൈദവമായ കർത്താവിെന നമസ്കരിച്ച അവെന മാ്രതേമ ആരാധിക്കാവൂ
എന്നു തിരുവചനത്തിൽ‡എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
9 പിെന്ന അവൻ േയശുവിെന െയരൂശേലമിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപായി
ൈദവാലയത്തിെന്റ മുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തി
അവേനാട:് നീൈദവപു്രതൻഎങ്കിൽഇവിെട നിന്നു താേഴാട്ട ചാടുക.
10 “നിെന്ന സംരക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ തെന്റ ദൂതന്മാേരാട് നിെന്നക്കുറിച്ച്

കല്പിക്കുകയും
11 നിെന്റ കാൽ കല്ലിേനാട് തട്ടാെത അവർ നിെന്ന കയ്യിൽ

താങ്ങിെക്കാള്ള കയും െചയ്യ ം”
എന്ന്തിരുവചനത്തിൽ§എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാഎന്നു പറഞ്ഞു.

* 4. 4 ആവർത്തനം 8: 3 † 4. 7 വണങ്ങുക,വന്ദിക്കുക ‡ 4. 8 ആവർത്തനം 6: 13 § 4. 11
സങ്കീർത്തനം 91: 11, 12
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12 േയശു അവേനാട:് നിെന്റ ൈദവമായ കർത്താവിെന പരീക്ഷിക്കരുത്
എന്നുംതിരുെവഴുത്തിൽ*എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാഎന്നുഉത്തരംപറഞ്ഞു.

13അങ്ങെന പിശാച് സകല പരീക്ഷയും പൂർത്തിയാക്കിയ േശഷം കുെറ
സമയേത്തക്ക്അവെനവിട്ട മാറി.

14 േയശു ആത്മാവിെന്റ ശക്തിേയാെട ഗലീലയ്ക്കു് തിരിെക േപായി;
അവെനക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത ചുറ്റ മുള്ള നാട്ടിൽ ഒെക്കയും ്രപസിദ്ധമായി.
15 അവൻ അവരുെട പള്ളികളിൽ ഉപേദശിച്ച ; എല്ലാവരും അവെന
്രപശംസിച്ച .

16അങ്ങെന അവൻ വളർന്ന നസെറത്തിൽ വന്നു: ശബ്ബത്തിൽ തെന്റ
പതിവുേപാെല പള്ളിയിൽ െചന്ന് വായിക്കുവാൻ എഴുേന്നറ്റ നിന്നു.
17 െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകംഅവന് െകാടുത്തു;അവൻപുസ്തകം
തുറന്നു:
18 “ദരി്രദേരാട് സുവിേശഷംഅറിയിക്കുവാൻകർത്താവ് എെന്നഅഭിേഷകം

െചയ്തിരിക്കയാൽ അവെന്റ ആത്മാവ് എെന്റ േമൽ ഉണ്ട;്
തടവുകാ ർക്ക് വിടുതലും, അന്ധർക്ക് കാഴ്ചയും നൽകുെമന്ന്
്രപസംഗിക്കുവാനും, മർദ്ദിതെരവിടുവിച്ചയയ്ക്കുവാനും,

19 ജനങ്ങേളാട് കാരുണ്യം കാട്ട വാൻ കർത്താവിെന്റ വർഷം
എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു ്രപസംഗിക്കുവാനും എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നു”

എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നസ്ഥലം കണ്ട്. 20പിെന്നഅവൻപുസ്തകം മടക്കി
ശു്രശൂഷക്കാരന് തിരിെക െകാടുത്തിട്ട് ഇരുന്നു; പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരും
േയശുവിെന ്രശദ്ധിച്ച േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 21അവൻ അവേരാട്: ഇന്ന്
നിങ്ങൾ എെന്റ വചനം േകൾക്കുന്നത് െകാണ്ട് ഈ തിരുെവഴുത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് േപാെല സംഭവിച്ച എന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.
22 എല്ലാവരും അവെന പുകഴ്ത്തി, അവെന്റ വായിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട
ലാവണ്യ വാക്കുകൾനിമിത്തം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ; ഇവൻ േയാസഫിെന്റ മകൻ
അല്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 23 േയശു അവേരാട:് ൈവദ്യാ, നിെന്നത്തെന്ന
െസൗഖ്യമാക്കുക എന്നുള്ള പഴെഞ്ചാല്ല് േപാെല കഫർന്നഹൂമിൽ െചയ്തത്
എല്ലാം ഈ നിെന്റ പിതാവിെന്റ നഗരത്തിലും െചയ്ക എന്നും നിങ്ങൾ
എേന്നാട് പറയും നിശ്ചയം. 24 ഒരു ്രപവാചകെനയും തെന്റ പിതാവിെന്റ
നഗരം സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 25ഏലിയാവിെന്റ കാലത്ത് മൂന്നു ആണ്ടും ആറ് മാസവും
മഴയില്ലാെത േദശത്തു എങ്ങും മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടായേപ്പാൾ യി്രസാേയലിൽ
പല വിധവമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഞാൻ യഥാർത്ഥമായി നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 26എന്നാൽ സീേദാനിെല സെരപ്തയിൽ ഉള്ള ഒരു വിധവയുെട
അടുക്കേലക്കല്ലാെത അവരിൽ ആരുെടയും അടുക്കേലക്ക് ഏലിയാവിെന
അയച്ചില്ല. 27അതുേപാെല എലീശാ്രപവാചകെന്റ കാലത്ത് യി്രസാേയലിൽ
പലകുഷ്ഠേരാഗികൾഉണ്ടായിരുന്നു.സിറിയക്കാരനായനയമാൻഅല്ലാെത
േവെറ ആരും ശുദ്ധമായില്ല എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. 28 പള്ളിയിലുള്ളവർ
ഇതു േകട്ടിട്ട് എല്ലാവരും േകാപിച്ച് എഴുേന്നറ്റ് 29അവെന പട്ടണത്തിൽനിന്നു
െവളിയിലാക്കി അവരുെട പട്ടണം പണിതിരുന്ന മലയുെട അറ്റത്ത്
െകാണ്ടുേപായി തലകീഴായി തള്ളിയിടാം എന്നു വിചാരിച്ച . 30 േയശുേവാ
അവരുെട നടുവിൽകൂടി കടന്നുേപായി.
* 4. 12 ആവർത്തനം 6: 16
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31 പിന്നീട് അവൻ ഗലീലയിെല ഒരു പട്ടണമായ കഫർന്നഹൂമിൽ െചന്ന.്
ഒരു ശബ്ബത്തിൽ അവെര ഉപേദശിക്കുകയായിരുന്നു. 32അവൻ വചനം
അധികാരേത്താെട ഉപേദശിക്കുകയാൽ അവർ വിസ്മയിച്ച . 33അവിെട
പള്ളിയിൽ അശുദ്ധഭൂതം ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 34അവൻ
നസറായനായ േയശുേവ, നീ ഞങ്ങള െട കാര്യത്തിൽ ഇടെപടുന്നത്
എന്തിനാണ?് ഞങ്ങെള നശിപ്പിക്കുവാനാേണാ നീ വന്നിരിക്കുന്നത!് നീ
ആർ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധൻ തേന്ന എന്നു
ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച . 35 മിണ്ടരുത;് അവെന വിട്ട േപാക എന്നു േയശു
അതിെനശാസിച്ചേപ്പാൾ ഭൂതംഅവെന നടുവിൽതള്ളിയിട്ട് ഒരു ഉപ്രദവവും
വരുത്താെത വിട്ട േപായി. 36 എല്ലാവരും ആശ്ചര്യെപ്പട്ട്: ഈ വചനങ്ങൾ
എ്രതഅത്ഭുതകരംആണ്.അവൻഅധികാരേത്താടും ശക്തിേയാടുംകൂെട
അശുദ്ധാത്മാക്കേളാട് കല്പിക്കുന്നു; അവ ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നു എന്നു തമ്മിൽ
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 37അവെനക്കുറിച്ച ള്ളവാർത്തനാെടങ്ങും പരന്നു.

38അവൻ പള്ളിയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി ശിേമാെന്റ വീട്ടിൽെചന്ന.് ശിേമാെന്റ
അമ്മാവിയമ്മ† കഠിനമായ പനി െകാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുകആയിരുന്നു.
അവർ അവെള സഹായിക്കണം എന്നു േയശുവിേനാടു അേപക്ഷിച്ച .
39അവൻഅവെള കുനിഞ്ഞുേനാക്കി, പനി വിട്ട േപാകാൻആജ്ഞാപിച്ച ;
അത്അവെളവിട്ട മാറി;അവൾഉടെനഎഴുേന്നറ്റ്അവന് ശു്രശൂഷെചയ്തു.

40 സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ പലതരം അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നവെര
എല്ലാം അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ അവരുെട േമൽ
ൈകവച്ച അവെര െസൗഖ്യമാക്കി. 41 പലരിൽനിന്നും ഭൂതങ്ങൾ; നീ
ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തു എന്നു നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ഇറങ്ങി
േപായി; താൻ ്രകിസ്തു എന്നു അവ അറിയുകെകാണ്ട് മിണ്ടുവാൻ അവൻ
സമ്മതിക്കാെതഅവെയശാസിച്ച .

42 ്രപഭാതമായേപ്പാൾഅവൻആരുംഇല്ലാത്തഒരുസ്ഥലേത്തയ്ക്ക് േപായി.
പുരുഷാരം അവെന അേന്വഷിച്ച് അവെന്റ അരികത്തുവന്ന് തങ്ങെള വിട്ട
േപാകാതിരിക്കുവാൻ അവെന തടഞ്ഞു. 43 േയശു അവേരാട:് ഞാൻ
മറ്റള്ള പട്ടണങ്ങളിലും ൈദവരാജ്യം സുവിേശഷിേക്കണ്ടതാകുന്നു; ഇതിനു
േവണ്ടിയാണ്എെന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നത്എന്നു പറഞ്ഞു.

44അങ്ങെനഅവൻഗലീലയിെലപള്ളികളിൽ ്രപസംഗിച്ച .

5
1 ഒരു ദിവസം അവൻ ഗേന്നസരത്ത് തടാകത്തിെന്റ കരയിൽ
നില്ക്കുേമ്പാൾ, പുരുഷാരം ൈദവവചനം േകൾക്കുന്നതിന് േവണ്ടി
അവെന്റ ചുറ്റ ം കൂടി. 2 രണ്ടു പടക് കരയുെട അടുത്തു നില്ക്കുന്നതു
അവൻ കണ്ട്; അവയിൽ നിന്നു മീൻ പിടിക്കുന്നവർ ഇറങ്ങി വല
കഴുകുകയായിരുന്നു. 3 അതിൽ ശിേമാെന്റ പടകിൽ അവൻ കയറി.
കരയിൽ നിന്നു െവള്ളത്തിേലക്ക് അല്പം നീേക്കണം എന്നു അവേനാട്
അേപക്ഷിച്ച ; അവൻ പടകിൽ ഇരുന്നു പുരുഷാരെത്ത ഉപേദശിച്ച .
4പുരുഷാരെത്ത ഉപേദശിച്ച തീർന്നേപ്പാൾഅവൻ ശിേമാേനാട:് ആഴമുള്ള
സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് നീക്കി മീൻപിടിക്കാനായി വല ഇറക്കുവിൻഎന്നു പറഞ്ഞു.
5 അതിന് ശിേമാൻ: ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ രാ്രതിമുഴുവനും അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ട ം
ഒന്നും കിട്ടിയില്ല; എങ്കിലും നീ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ വല ഇറക്കാം
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 6അവർ അങ്ങെന െചയ്തേപ്പാൾ വളെര ഏെറ

† 4. 38 ഭാര്യയുെടഅമ്മ
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മീൻകൂട്ടംഅവർക്ക് ലഭിച്ച .അവരുെട വലകീറി േപാകാറായി. 7അവർമെറ്റ
പടകിലുള്ള കൂട്ട കാെര ആംഗ്യം കാണിച്ച് സഹായത്തിന് വിളിച്ച . അവർ
വന്നു രണ്ടുപടകും മുങ്ങുമാറാകുേവാള ംനിറച്ച . 8ശിേമാൻപെ്രതാസ്അത്
കണ്ടിട്ട് േയശുവിെന്റകാല്ക്കൽമുട്ട കുത്തി: കർത്താേവ,ഞാൻപാപിയായ
മനുഷ്യൻ ആകുന്നതുെകാണ്ട് എെന്ന വിട്ട േപാേകണേമ എന്നു പറഞ്ഞു.
9 അന്നെത്ത മീൻപിടുത്തത്തിൽ അവനും അവേനാട് കൂെടയുള്ളവരും
ആശ്ചര്യെപ്പട്ടിരുന്നു. 10അതുേപാെല ശിേമാെന്റ കൂട്ട കാരായ യാേക്കാബ്,
േയാഹന്നാൻ എന്ന െസെബദിമക്കള ം ആശ്ചര്യെപ്പട്ടിരുന്നു. േയശു
ശിേമാേനാട്: ഭയെപ്പേടണ്ടാ, ഇന്ന് മുതൽ നീ മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവൻ
ആകുംഎന്നുപറഞ്ഞു. 11പിെന്നഅവർപടകുകെളകരയുെടഅടുേത്തക്ക്
അടുപ്പിച്ചിട്ട സകലവും വിട്ട അവെനഅനുഗമിച്ച .

12ഒരു ദിവസം,അവൻഒരു പട്ടണത്തിൽഇരിക്കുേമ്പാൾകുഷ്ഠം നിറഞ്ഞ
ഒരു മനുഷ്യൻ േയശുവിെന കണ്ട് കവിണ്ണ വീണു: കർത്താേവ, നിനക്ക്
മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ എെന്ന ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നു അവേനാട്
അേപക്ഷിച്ച . 13 േയശു ൈക നീട്ടി അവെന െതാട്ട : എനിക്ക് മനസ്സണ്ട;്
ശുദ്ധമാക എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന കുഷ്ഠം അവെന വിട്ട മാറി. 14 േയശു
അവേനാട:് ഇതു ആേരാടും പറയരുത;് എന്നാൽ േപായി നിെന്നത്തെന്ന
പുേരാഹിതന് കാണിച്ച െകാടുക്കുക, അവർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി
േമാെശ കല്പിച്ചതുേപാെല നിെന്റ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള വഴിപാട് അർപ്പിക്ക
എന്നു അവേനാട് കല്പിച്ച . 15 എന്നാൽ േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത
ധാരാളം ആള കൾ അറിയുവാൻ തുടങ്ങി. വളെര പുരുഷാരം വചനം
േകൾേക്കണ്ടതിനും, തങ്ങള െട േരാഗങ്ങൾക്കു െസൗഖ്യം കിേട്ടണ്ടതിനും
അവെന്റഅടുക്കൽ വന്നു. 16അവേനാ ഏകാന്തമായസ്ഥലങ്ങളിേലയ്ക്ക്
പിൻവാങ്ങിേപ്പായി ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

17 ഒരു ദിവസം അവൻ ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ, ഗലീലയിലും
െയഹൂദ്യയിലുമുള്ള സകല്രഗാമത്തിൽനിന്നും, െയരൂശേലമിൽ നിന്നും
വന്ന പരീശന്മാരും ന്യായശാസ്്രതിമാരും അവിെട ഇരുന്നിരുന്നു.
െസൗഖ്യമാക്കുവാൻകർത്താവിെന്റശക്തിഅവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
18അേപ്പാൾ ചിലആള കൾ പക്ഷവാതം പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യെന കിടക്കയിൽ
എടുത്തുെകാണ്ടുവന്നു; അവെന അകത്ത് െകാണ്ടുെചന്ന് അവെന്റ
മുമ്പിൽ കിടത്തുവാൻ ്രശമിച്ച . 19 പുരുഷാരം കാരണം അവെന അകത്ത്
െകാണ്ടുെചല്ല വാൻ വഴി കണ്ടില്ല. അതുെകാണ്ട് അവർ വീടിെന്റ
മുകളിൽ കയറി ഓടു നീക്കി അവെന കിടക്കേയാെട േയശുവിെന്റ മുമ്പിൽ
ഇറക്കിവച്ച . 20 േയശു അവരുെട വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട:് മനുഷ്യാ, നിെന്റ
പാപങ്ങൾ േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 21 ശാസ്്രതികള ം
പരീശരും: ഇവൻ ൈദവദൂഷണം പറയുന്നു, ൈദവത്തിന് അല്ലാെത
പാപങ്ങെള േമാചിക്കുവാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച തുടങ്ങി.
22 േയശുഅവരുെട ചിന്തകെളഅറിഞ്ഞ്അവേരാട:് നിങ്ങൾഹൃദയത്തിൽ
ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത?് 23 നിെന്റ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു പറയുന്നേതാ, എഴുേന്നറ്റ് നടക്ക എന്നു പറയുന്നേതാ ഏതാകുന്നു
എള പ്പം എന്നു േചാദിച്ച . 24എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങെള േമാചിക്കുവാൻ
മനുഷ്യപു്രതന് അധികാരം ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന് അവൻ
പക്ഷവാതക്കാരേനാട്: എഴുേന്നറ്റ് നിെന്റ കിടക്ക എടുത്തു വീട്ടിേലക്ക്
േപാക എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 25 ഉടെന
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എല്ലാവരുംകാൺെകഅവൻഎഴുേന്നറ്റ,്താൻകിടന്നിരുന്നകിടക്കഎടുത്തു
ൈദവെത്ത മഹത്വീകരിച്ച ംെകാണ്ട് വീട്ടിേലക്ക് േപായി. 26 എല്ലാവരും
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ,ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി. അവർ ഭയം നിറഞ്ഞവരായി,
“ഇന്ന് നാംഅപൂർവകാര്യങ്ങൾകണ്ട് “എന്നുപറഞ്ഞു.

27ഈസംഭവങ്ങൾക്ക് േശഷം േയശുഅവിെടനിന്നു േപാകുേമ്പാൾ, േലവി
എന്നു േപരുള്ള ഒരു നികുതി പിരിവുകാരൻ ചുങ്കസ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നത്
കണ്ട്; എെന്ന അനുഗമിക്ക എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 28 അവൻ
സകലവും വിട്ട എഴുേന്നറ്റ് അവെന അനുഗമിച്ച . 29 േലവി തെന്റ വീട്ടിൽ
അവന് ഒരു വലിയ വിരുന്നു ഒരുക്കി; അവിെട നികുതി പിരിവുകാരും
വലിെയാരു പുരുഷാരവും അവേരാടുകൂെട ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ
ഇരുന്നു. 30 പരീശരും അവരുെട ശാസ്്രതികള ം അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട:്
നിങ്ങൾ ചുങ്കക്കാേരാടും പാപികേളാടും കൂെട തിന്നുകുടിക്കുന്നത്
എന്ത് എന്നു പരാതി പറഞ്ഞു 31 േയശു അവേരാട്: ദീനക്കാർക്കല്ലാെത
െസൗഖ്യമുള്ളവർക്ക് ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യമില്ല; 32 ഞാൻ
നീതിമാന്മാെര അല്ല, പാപികെളയാണ് മാനസാന്തരത്തിന് വിളിക്കുവാൻ
വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 33 അവർ അവേനാട:്
േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാർ ഇടയ്ക്കിെട ഉപവസിച്ച ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു;
പരീശന്മാരുെടശിഷ്യന്മാരുംഅങ്ങെനതെന്നെചയ്യന്നു;നിെന്റശിഷ്യന്മാേരാ
തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്യന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 34 േയശു അവേരാട:്
മണവാളൻ േതാഴ്മക്കാേരാടുകൂെട ഉള്ളേപ്പാൾ അവെര ഉപവാസം
െചയ്യിപ്പാൻ കഴിയുേമാ? 35 മണവാളൻ അവെര വിട്ട പിരിയുന്ന കാലം
വരും; അന്ന,് ആ കാലത്ത,് അവർ ഉപവസിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 36 ഒരു
ഉപമയും അവേരാട് പറഞ്ഞു: ആരും പുതിയവസ്്രതം കീറിെയടുത്ത്
പഴയവസ്്രതേത്താട് േചർത്ത് തുന്നുമാറില്ല. തുന്നിയാേലാ പുതിയത്
കീറുകയും പുതിയ കഷണം പഴയതിേനാട് േചരാതിരിക്കയും െചയ്യ ം.
37ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകരുമാറില്ല, പകർന്നാൽ
പുതിയ വീഞ്ഞ് തുരുത്തിെയ െപാളിച്ച് ഒഴുകിേപ്പാകും; തുരുത്തിയും
നശിച്ച േപാകും; 38 പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിൽ അേ്രത
പകർന്നുവയ്േക്കണ്ടത.് 39പിെന്ന പഴയത് കുടിച്ചിട്ട് ആരും പുതിയത് ഉടെന
ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല;പഴയത്ഏെറനല്ലത്എന്നു പറയും.

6
1 ഒരു ശബ്ബത്തിൽ േയശു വിളഭൂമിയിൽ* കൂടി കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ കതിർ† പറിച്ച ൈകെകാണ്ട് തിരുമ്മിത്തിന്നു.
2 പരീശരിൽ ചിലർ “ശബ്ബത്തിൽ അനുവദിക്കാത്തത് എന്തിനാണ്
നിങ്ങൾ െചയ്തത്?” എന്നു േചാദിച്ച . 3 േയശു അവേരാട:് ദാവീദ്
തനിക്കും കൂെടയുള്ളവർക്കും വിശന്നേപ്പാൾ എന്താണ് െചയ്തത?്
അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന് 4 പുേരാഹിതന്മാർ മാ്രതമല്ലാെത
ആരും തിന്നരുതാത്ത കാഴ്ചയപ്പം വാങ്ങി തിന്നുകയും കൂെടയുള്ളവർക്ക്
െകാടുക്കുകയും െചയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 5 മനുഷ്യപു്രതൻ ശബ്ബത്തിനും കർത്താവ് ആകുന്നു
എന്നുംഅവേരാട് പറഞ്ഞു.

* 6. 1 േഗാതമ്പ് പാകിയിരിക്കുന്ന വലിയ കൃഷിസ്ഥലം † 6. 1 േഗാതമ്പ് െചടിയുെട േഗാതമ്പ്
ഉണ്ടാകുന്നഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗം.
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6 മെറ്റാരു ശബ്ബത്തിൽ അവൻ പള്ളിയിൽ െചന്ന് ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ
വലൈങ്ക േശാഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻഅവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 7ശാസ്്രതികള ം
പരീശരും അവനിൽ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ എെന്തങ്കിലും കാരണം
അേന്വഷിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ ശബ്ബത്തിൽ ആ മനുഷ്യെന
െസൗഖ്യമാക്കുേമാ എന്നു ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 8 അവരുെട വിചാരം
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവൻ േശാഷിച്ച കയ്യള്ള മനുഷ്യേനാടു: എഴുേന്നറ്റ്
നടുവിൽ നില്ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു; 9അവൻ എഴുേന്നറ്റ് നിന്നു. േയശു
അവേരാട:് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ഒന്ന് േചാദിക്കെട്ട: ശബ്ബത്തിൽ നന്മ
െചയ്കേയാ തിന്മെചയ്കേയാ ജീവെന രക്ഷിയ്ക്കുകേയാ നശിപ്പിക്കേയാ
െചയ്യന്നത് നിയമാനുസൃതേമാ? എന്നു േചാദിച്ച . 10അവെര എല്ലാം ചുറ്റ ം
േനാക്കീട്ട്ആമനുഷ്യേനാടു:ൈകനീട്ട കഎന്നുപറഞ്ഞു.അവൻഅങ്ങെന
െചയ്തു,അവെന്റൈകസുഖമായി. 11അവർക്ക്കഠിനമായേദഷ്യം േതാന്നി.
േയശുവിെനഎന്ത് െചേയ്യണംഎന്നുതമ്മിൽതമ്മിൽആേലാചിച്ച .

12 മെറ്റാരു ദിവസം അവൻ ്രപാർത്ഥിക്കുവാനായി ഒരു മലയിൽ
െചന്ന.് അവൻ ൈദവേത്താട് രാ്രതി മുഴുവൻ ്രപാർത്ഥിച്ച . 13 രാവിെല
അവൻ ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽ വിളിച്ച , അവരിൽ പ്രന്തണ്ടുേപെര
െതരെഞ്ഞടുത്തു, അവർക്ക് അെപ്പാസ്തലന്മാർ എന്നും േപർവിളിച്ച .
14അവരുെട േപരുകൾ: പെ്രതാസ് എന്നു അവൻ േപർവിളിച്ച ശിേമാൻ,
അവെന്റ സേഹാദരനായ അെ്രന്തയാസ്, യാേക്കാബ,് േയാഹന്നാൻ,
ഫിലിെപ്പാസ്,ബർെത്താെലാമായി, 15 മത്തായി, േതാമസ്,അൽഫായിയുെട
മകനായ യാേക്കാബ്, എരിവുകാരനായ ശിേമാൻ, 16 യാേക്കാബിെന്റ
സേഹാദരനായയൂദാ, േ്രദാഹിയായ്തീർന്നഈസ്കേര്യാത്ത് യൂദാ എന്നിവർ
തേന്ന. 17 അവൻ അവേരാട് കൂെട മലയിൽനിന്നു താെഴ ഇറങ്ങി
സമഭൂമിയിൽ നിന്നു; അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട കൂട്ടവും, െയഹൂദ്യയിൽ
എല്ലായിടത്തുനിന്നും, െയരൂശേലമിൽ നിന്നും േസാർ, സീേദാൻ എന്ന
സമു്രദതീരങ്ങളിൽ നിന്നും, അവെന്റ വചനം േകൾക്കുവാനും േരാഗശാന്തി
കിട്ട വാനും വന്നബഹു പുരുഷാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 18അശുദ്ധാത്മാക്കൾ
ബാധിച്ചവരും െസൗഖ്യം ്രപാപിച്ച . 19അവനിൽ നിന്നു ശക്തി പുറെപ്പട്ട
എല്ലാവെരയും െസൗഖ്യമാക്കുകെകാണ്ട് പുരുഷാരം ഒെക്കയും അവെന
െതാടുവാൻ ്രശമിച്ച .

20 അനന്തരം അവൻ ശിഷ്യന്മാെര േനാക്കി പറഞ്ഞത്: ദരി്രദന്മാരായ
നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ; ൈദവരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളത.് 21 ഇേപ്പാൾ
വിശക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ; നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിവരും; ഇേപ്പാൾ
കരയുന്നവരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ; നിങ്ങൾചിരിക്കും. 22മനുഷ്യപു്രതൻ
നിമിത്തം മനുഷ്യർ നിങ്ങെള േദ്വഷിച്ച് കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് പുറന്തള്ള കയും
നിന്ദിക്കുകയും നിങ്ങൾ ദുഷ്ടർ എന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങെള തള്ള കയും
െചയ്യ േമ്പാൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. 23ആ നാളിൽ സേന്താഷിക്കുവിൻ;
നിങ്ങള െട ്രപതിഫലം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വലിയത്; അവരുെട പിതാക്കന്മാർ
്രപവാചകന്മാേരാട് അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തുവേല്ലാ. 24 എന്നാൽ
സമ്പന്നരായ നിങ്ങൾക്ക്അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങള െടആശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക്
േനരേത്ത ലഭിച്ച േപായേല്ലാ. 25 ഇേപ്പാൾ തൃപ്തന്മാരായ നിങ്ങൾക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കും. ഇേപ്പാൾ ചിരിക്കുന്നവരായ
നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ച കരയും. 26സകലമനുഷ്യരും
നിങ്ങെള പുകഴ്ത്തിപ്പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; അവരുെട
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പിതാക്കന്മാർകള്ള്രപവാചകന്മാെരഅങ്ങെനെചയ്തുവേല്ലാ.
27എന്നാൽേകൾക്കുന്നവരായനിങ്ങേളാടുഞാൻപറയുന്നത:് നിങ്ങള െട
ശ്രതുക്കെള സ്േനഹിപ്പിൻ; നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കാതിരിക്കുന്നവർക്കു
ഗുണം െചയ് വിൻ. 28 നിങ്ങെള ശപിക്കുന്നവെര അനു്രഗഹിക്കുവിൻ;
നിങ്ങെള ദുഷിക്കുന്നവർക്ക് േവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ. 29 നിെന്ന ഒരു
കവിളിൽ അടിക്കുന്നവന് മേറ്റതും കാണിച്ച െകാടുക്കുക; നിെന്റ പുതപ്പ്
എടുത്തുകളയുന്നവന് നിെന്റ ഉടുപ്പ ം എടുത്തുകളയുവാൻഅനുവദിക്കുക.
30നിേന്നാട് േചാദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും െകാടുക്ക; നിനക്ക് അവകാശമുള്ള
എെന്തങ്കിലും എടുത്തുകളയുന്നവേനാട് മടക്കി േചാദിക്കരുത.് 31 മനുഷ്യർ
നിങ്ങൾക്ക് െചേയ്യണം എന്നു നിങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന
അവർക്കും െചയ് വിൻ. 32 നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നവെര സ്േനഹിച്ചാൽ
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലാഭം കിട്ട ം? പാപികള ം തങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നവെര
സ്േനഹിക്കുന്നുവേല്ലാ. 33നിങ്ങൾക്ക് നന്മെചയ്യന്നവർക്ക് നന്മ െചയ്താൽ
നിങ്ങൾക്ക്എന്ത്ലാഭംകിട്ട ം? പാപികള ംഅങ്ങെനതെന്നെചയ്യന്നുവേല്ലാ.
34 നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച നൽകും എന്നു ്രപതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കടം
െകാടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ട ം? പാപികള ം കുറയാെത
മടക്കിവാേങ്ങണ്ടതിന് പാപികൾക്ക് കടം െകാടുക്കുന്നുവേല്ലാ. 35നിങ്ങേളാ
ശ്രതുക്കെള സ്േനഹിപ്പിൻ; അവർക്ക് നന്മ െചയ് വിൻ; ഒന്നും പകരം
ആ്രഗഹിക്കാെത കടം െകാടുക്കുവിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളെര
്രപതിഫലം ലഭിക്കും; നിങ്ങൾ അത്യ ന്നതെന്റ മക്കൾ ആകും; അവൻ
നന്ദിെകട്ടവേരാടും ദുഷ്ടന്മാേരാടും ദയ കാണിക്കുന്നു. 36 അങ്ങെന
നിങ്ങള െട പിതാവ് കരുണയുള്ളവൻ ആകുന്നതുേപാെല നിങ്ങള ം
കരുണയുള്ളവർആകുവിൻ. 37ആെരയും വിധിക്കരുത;്എന്നാൽനിങ്ങള ം
വിധിക്കെപ്പടുകയില്ല;ആർക്കും ശിക്ഷ വിധിക്കരുത;്എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും
ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകയില്ല; എല്ലാവേരാടും ക്ഷമിക്കുവിൻ; എന്നാൽ ൈദവം
നിങ്ങേളാടും ക്ഷമിയ്ക്കും. 38 െകാടുക്കുവിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ട ം;
അമർത്തി കുലുക്കി നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന നല്ല അളവ് നിങ്ങള െട മടിയിൽ
തരും;നിങ്ങൾഅളക്കുന്നഅേതഅളവിനാൽനിങ്ങൾക്കുംഅളന്നുകിട്ട ം.

39 അവൻ ഒരുപമയും അവേരാട് പറഞ്ഞു: ഒരു കുരുടന് മെറ്റാരു
കുരുടെന വഴി കാണിച്ച െകാടുക്കുവാൻ കഴിയുേമാ? രണ്ടുേപരും
കുഴിയിൽ വീഴും. ശിഷ്യൻ ഗുരുവിേനക്കാൾ വലിയവനല്ല, 40 എന്നാൽ
അഭ്യസനം പൂർത്തിയാക്കിയവൻ എല്ലാം ഗുരുവിെനേപ്പാെല ആകും.
41എന്നാൽ നീ സേഹാദരെന്റ കണ്ണിെല കരട് കാണുകയും സ്വന്തകണ്ണിെല
േകാൽ ്രശദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നതു എന്ത്? 42 അെല്ലങ്കിൽ,
സ്വന്തകണ്ണിെല േകാൽ േനാക്കാെത: സേഹാദരാ, നിൽക്ക; നിെന്റ
കണ്ണിെല കരട് എടുത്തുകളയെട്ട എന്നു സേഹാദരേനാട് പറയുവാൻ
നിനക്ക് എങ്ങെന കഴിയും? കപടഭക്തിക്കാരാ, ആദ്യം സ്വന്തകണ്ണിെല
േകാൽ എടുത്തുകളയുക; എന്നാൽ സേഹാദരെന്റ കണ്ണിെല കരട്
എടുത്തുകളയുവാൻ വ്യക്തമായി കാണുമേല്ലാ. 43ചീത്തഫലം കായ്ക്കുന്ന
നല്ല വൃക്ഷമില്ല; നല്ലഫലം കായ്ക്കുന്ന ചീത്ത വൃക്ഷവുമില്ല. 44 ഏത്
വൃക്ഷെത്തയുംഫലംെകാണ്ട്അറിയാം.ആർക്കുംമുള്ളിൽനിന്ന്അത്തിപ്പഴം
േശഖരിക്കുവാനും െഞരിഞ്ഞിലിൽ നിന്നു മുന്തിരിങ്ങ പറിക്കുവാനും
സാധിക്കുകയില്ല. 45നല്ലമനുഷ്യൻതെന്റഹൃദയത്തിെല നല്ലനിേക്ഷപത്തിൽ
നിന്നു നല്ലത് പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു; ദുഷ്ടൻ േദാഷമായതിൽ നിന്നു േദാഷം
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പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽനിന്നു നിറഞ്ഞുകവിയുന്നതാണേല്ലാ നാം
സംസാരിക്കുന്നത.്

46 നിങ്ങൾ എെന്ന കർത്താേവ, കർത്താേവ എന്നു വിളിക്കുകയും ഞാൻ
പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നതു എന്ത?് 47 എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു എെന്റ വചനം േകട്ട് അനുസരിക്കുന്നവൻ എല്ലാം
ആേരാടാണ് തുല്യൻ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 48ആഴത്തിൽക്കുഴിച്ച്
പാറേമൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ട് വീട് പണിയുന്ന മനുഷ്യേനാടു അവൻ തുല്യൻ.
െവള്ളെപ്പാക്കം ഉണ്ടായിട്ട് ഒഴുക്ക് വീടിേനാട് അടിച്ച ; എന്നാൽ അത്
നല്ലവണ്ണം പണിതിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഇളകിേപ്പായില്ല. 49 എെന്റ വചനം
േകട്ടിട്ട് അനുസരിക്കാത്തവേനാ അടിസ്ഥാനം കൂടാെത മണ്ണിേന്മൽ വീട്
പണിത മനുഷ്യേനാടു തുല്യൻ. ഒഴുക്ക് അടിച്ച ഉടെന അത് വീണു; ആ
വീടിെന്റവീഴ്ച പൂർണ്ണവുമായിരുന്നു.

7
1 തെന്റ വചനങ്ങെള ജനങ്ങേളാട് അറിയിച്ച തീർന്നേശഷം േയശു
കഫർന്നഹൂമിൽ െചന്ന.്

2 അവിെടയുള്ള ശതാധിപെന്റ ്രപിയനായ ഒരു ദാസൻ അസുഖം
പിടിച്ച് മരിക്കാറായിരുന്നു. 3 ശതാധിപൻ േയശുവിെനക്കുറിച്ച് േകട്ടിട്ട,്
േയശു വന്നു തെന്റ ദാസെന രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അേപക്ഷിക്കുവാൻ,
െയഹൂദന്മാരുെട മൂപ്പന്മാെര അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച . 4 അവർ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു അവേനാട് താല്പര്യമായി അേപക്ഷിച്ച : നീ
അത് െചയ്തുെകാടുപ്പാൻ അവൻ േയാഗ്യൻ; 5അവൻ നമ്മുെട ജനെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നു;ഞങ്ങൾക്കു ഒരു പള്ളിയും പണിതു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 േയശു അവേരാടുകൂെട േപായി, വീടിേനാട് അടുക്കാറായേപ്പാൾ
ശതാധിപൻ സ്േനഹിതന്മാെര അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച : കർത്താേവ,
്രപയാസെപ്പേടണ്ടാ; നീ എെന്റ വീട്ടിൽ വരുവാനുള്ള േയാഗ്യത എനിക്കില്ല;
7 നിെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞാൻ േയാഗ്യൻ എന്നു എനിക്ക്
േതാന്നീട്ട മില്ല; ഒരു വാക്ക് കല്പിച്ചാൽ എെന്റ ദാസന് െസൗഖ്യംവരും.
8 ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള മനുഷ്യൻ ആണ്; എെന്റ കീഴിലും
പടയാളികൾഉണ്ട;് ഒരുവേനാട് േപാകഎന്നുപറഞ്ഞാൽഅവൻേപാകുന്നു;
മെറ്റാരുവേനാട് വരികഎന്നുപറഞ്ഞാൽഅവൻവരുന്നു;എെന്റദാസേനാട:്
ഇതു െചയ്കഎന്നു പറഞ്ഞാൽഅവൻെചയ്യന്നുഎന്നു പറയിച്ച . 9 േയശു
അത് േകട്ടിട്ട് ആശ്ചര്യെപ്പട്ട തിരിഞ്ഞുേനാക്കി, തെന്ന അനുഗമിക്കുന്ന
കൂട്ടേത്താട:്യി്രസാേയലിൽകൂെടഇങ്ങെനയുള്ളവിശ്വാസംഞാൻകണ്ടിട്ടില്ല
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; 10 ശതാധിപൻ
പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നവർ വീട്ടിൽ മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ ദാസെന െസൗഖ്യേത്താെട
കണ്ട്.

11 പിെറ്റന്നാൾ അവൻ നയിൻ എന്ന പട്ടണത്തിേലക്ക് േപാകുേമ്പാൾ
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരും വളെര പുരുഷാരവും കൂെട േപായി. 12 അവൻ
പട്ടണത്തിെന്റ വാതിേലാടു അടുത്തേപ്പാൾ മരിച്ച േപായ ഒരാെള പുറത്തു
െകാണ്ടുവരുന്നു;അവൻഅമ്മയ്ക്ക്ഏകജാതനായമകൻ;അവേളാവിധവ
ആയിരുന്നു. പട്ടണത്തിെല ഒരു വലിയ പുരുഷാരവും അവേളാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 അവെള കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞ് അവേളാട:്
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കരയണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അടുത്തുെചന്ന് ശവമഞ്ചം* െതാട്ട ;
അേപ്പാൾ അത് ചുമക്കുന്നവർ നിന്നു. 14 ബാല്യക്കാരാ, എഴുേന്നല്ക്ക
എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 15 മരിച്ചവൻ
എഴുേന്നറ്റിരുന്ന് സംസാരിപ്പാൻ തുടങ്ങി; േയശു അവെന അമ്മയ്ക്ക്
ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു. 16എല്ലാവരും പരി്രഭാന്തരായി: ഒരു വലിയ ്രപവാചകെന
നമ്മുെട ഇടയിൽനിന്നും എഴുേന്നല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത
സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ൈദവെത്ത മഹത്വീകരിച്ച .
17 അവെനക്കുറിച്ച ള്ള ഈ ്രശുതി െയഹൂദ്യയിൽ ഒെക്കയും ചുറ്റ മുള്ള
നാെടങ്ങും ്രപസിദ്ധമായി.

18 ഇതു ഒെക്കയും േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട് അറിയിച്ച .
19 അേപ്പാൾ േയാഹന്നാൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര
വിളിച്ച , വരുവാനുള്ളവൻ നീേയാ? അല്ല, ഞങ്ങൾ മെറ്റാരുത്തെന
കാത്തിരിേക്കണേമാ എന്നു കർത്താവിേനാട് േചാദിക്കാൻ അവെര
പറഞ്ഞയച്ച . 20 ആ പുരുഷന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: വരുവാനുള്ളവൻ നീേയാ? അല്ല, ഞങ്ങൾ മെറ്റാരുത്തെന
കാത്തിരിേക്കണേമാ എന്നു േചാദിപ്പാൻ, േയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ
ഞങ്ങെള നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 21 ആ
സമയത്ത് േയശു വ്യാധികള ം ദണ്ഡങ്ങള ം ദുരാത്മാക്കള ം പിടിച്ച
പലെരയും െസൗഖ്യമാക്കുകയും പല കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച നല്കുകയും
െചയ്തിട്ട് അവേരാട:് 22 കുരുടർ കാണുന്നു; മുടന്തർ നടക്കുന്നു;
കുഷ്ഠേരാഗികൾ ശുദ്ധരായ് തീരുന്നു; െചകിടർ േകൾക്കുന്നു; മരിച്ചവർ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുന്നു; ദിര്രദന്മാേരാട് സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നു
എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾ കാണുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്യന്നതു
േയാഹന്നാെന െചന്ന് അറിയിക്കുവിൻ. 23 എന്നാൽ എെന്റ ്രപവർത്തനം
മൂലംഎെന്നഅവിശ്വസിക്കാത്തവൻഭാഗ്യവാൻഎന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

24 േയാഹന്നാെന്റ ദൂതന്മാർ േപായേശഷം അവൻ പുരുഷാരേത്താട്
േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത:് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണാനാണ്
മരുഭൂമിയിേലക്ക് േപായത?് കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന ഓടേയാ?† 25അല്ല,എന്ത്
കാണ്മാൻ േപായി? മാർദ്ദവവസ്്രതം‡ധരിച്ച മനുഷ്യെനേയാ? േമാടിയുള്ള
വസ്്രതം ധരിച്ച ആഡംബരമായി ജീവിക്കുന്നവർ രാജെകാട്ടരത്തിലാണ്
ഉള്ളത.് 26അല്ല, എന്ത് കാണ്മാൻ േപായി? ഒരു ്രപവാചകെനേയാ? അേത,
്രപവാചകനിലും മികച്ചവെനതേന്നഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
27 “ഞാൻ എെന്റ ദൂതെന നിനക്ക് മുമ്പായി അയയ്ക്കുന്നു; അവൻ നിെന്റ

മുമ്പിൽനിനക്ക് വഴി ഒരുക്കും”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവെനക്കുറിച്ചാകുന്നു. 28സ്്രതീകളിൽ നിന്നു
ജനിച്ചവരിൽ േയാഹന്നാേനക്കാൾവലിയവൻആരുമില്ല;ൈദവരാജ്യത്തിൽ
ഏറ്റവും െചറിയവേനാ അവനിലും വലിയവൻ എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. -- 29എന്നാൽജനം ഒെക്കയും,ചുങ്കക്കാരും േകട്ടിട്ട് േയാഹന്നാെന്റ
സ്നാനം ഏറ്റതിനാൽ ൈദവെത്ത നീതീകരിച്ച . 30 എങ്കിലും പരീശരും
ന്യായശാസ്്രതികള ം അവനാൽസ്നാനം ഏല്ക്കാെത, തങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള
ൈദവത്തിെന്റ ആേലാചന ത്യജിച്ച് കളഞ്ഞു. --- 31 ഈ തലമുറയിെല

* 7. 13 മരിച്ചവ്യക്തിയുെടശവം െകാണ്ട് േപാകുന്നകിടക്ക † 7. 24 ഓടഎന്നത് ചതുപ്പ്സ്ഥലത്ത്
വളരുന്ന െചടിയാണ.് കാറ്റ് അടിക്കുേമ്പാൾ വളഞ്ഞു േപാകത്തക്കവണ്ണം ദുർബ്ബലംആണത.് ‡ 7.
25 ഇങ്ങെനയുള്ളവസ്്രതം വളെരവിലകൂടിയതാണ്
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മനുഷ്യെര ഞാൻ ഏതിേനാട് ഉപമിക്കണം? അവർ ഏതിേനാട് തുല്യം?
32ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കുഴലൂതി, നിങ്ങൾ നൃത്തംെചയ്തില്ല; ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കായി വിലാപം പാടി, നിങ്ങൾ കരഞ്ഞില്ല എന്നു ചന്തസ്ഥലത്ത്
ഇരുന്നു അേന്യാന്യം വിളിച്ച പറയുന്ന കുട്ടികേളാട് അവർ തുല്യർ.
33 േയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അപ്പം തിന്നാെതയും വീഞ്ഞ് കുടിക്കാെതയും
വന്നിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് അവന് ഭൂതം ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു.
34 മനുഷ്യപു്രതൻ തിന്നും കുടിച്ച ംെകാണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു; ഭക്ഷണ്രപിയനും
മദ്യപാനിയുമായമനുഷ്യൻ;ചുങ്കക്കാരുെടയുംപാപികള െടയുംസ്േനഹിതൻ
എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു. 35 ജ്ഞാനേമാ തെന്റ എല്ലാ മക്കളാലും
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

36 പരീശരിൽ ഒരാൾ തേന്നാടുകൂെട ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ അവെന
ക്ഷണിച്ച ; അവൻ പരീശെന്റ വീട്ടിൽെചന്ന് ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു.
37 ആ പട്ടണത്തിൽ പാപിയായ ഒരു സ്്രതീ, അവൻ പരീശെന്റ വീട്ടിൽ
ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നതു അറിഞ്ഞ് ഒരു െവങ്കൽഭരണി പരിമളൈതലം
െകാണ്ടുവന്നു, 38 പുറകിൽ അവെന്റ കാല്ക്കൽ കരഞ്ഞുെകാണ്ട് നിന്നു
കണ്ണ നീർെകാണ്ട് അവെന്റ കാൽ നനച്ച തുടങ്ങി; തലമുടിെകാണ്ട് തുടച്ച്
കാൽ ചുംബിച്ച ൈതലം പൂശി. 39 അവെന ക്ഷണിച്ച പരീശൻ അത്
കണ്ടിട്ട:് ഇവൻ ്രപവാചകൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, തെന്ന െതാടുന്ന
സ്്രതീ ആെരന്നും എങ്ങെനയുള്ളവൾ എന്നും അറിയുമായിരുന്നു;
അവൾ പാപിയേല്ലാ എന്നു ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു 40 േയശു പരീശേനാട്
“ശിേമാേന, നിേന്നാട് ഒന്ന് പറവാനുണ്ട”്എന്നു േയശു പറഞ്ഞതിന:് ഗുേരാ,
പറഞ്ഞാലും എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 41 കടം െകാടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്
രണ്ടു കടക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് െവള്ളിക്കാശും മറ്റവൻ
അമ്പത് െവള്ളിക്കാശും െകാടുക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു. 42 കടം വീട്ട വാൻ
അവർക്ക് വക ഇല്ലായ്കയാൽ അവൻ രണ്ടുേപർക്കും ഇളച്ച െകാടുത്തു;
എന്നാൽ അവരിൽ ആർ അവെന അധികം സ്േനഹിക്കും? 43അധികം
ഇളച്ച കിട്ടിയവൻ എന്നു ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു എന്നു ശിേമാൻ പറഞ്ഞു.
അവൻ അവേനാട:് നീ വിധിച്ചതു ശരി എന്നു പറഞ്ഞു. 44 സ്്രതീയുെട
േനെര തിരിഞ്ഞു ശിേമാേനാട് പറഞ്ഞത:് ഈ സ്്രതീെയ കാണുന്നുേവാ?
ഞാൻ നിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നു, നീ എെന്റ കാൽ കഴുകുവാൻ െവള്ളം തന്നില്ല;
ഇവേളാ കണ്ണ നീർെകാണ്ട് എെന്റ കാൽ നനച്ച് തലമുടിെകാണ്ട് തുടച്ച്.
45 നീ എെന്ന ചുംബനം െചയ്തു സ്വീകരിച്ചില്ല; ഇവേളാ ഞാൻ അകത്ത്
വന്നതുമുതൽ ഇടവിടാെത എെന്റ കാൽ ചുംബിച്ച . 46 നീ എെന്റ തലയിൽ
ൈതലം പൂശിയില്ല; ഇവേളാ പരിമള ൈതലംെകാണ്ട് എെന്റ കാൽ പൂശി.§
47ആകയാൽ ഇവള െട അേനകമായ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു; അവൾ വളെര സ്േനഹിച്ച വേല്ലാ; അല്പം
േമാചിച്ച കിട്ടിയവൻ അല്പം സ്േനഹിക്കുന്നു. 48 പിെന്ന അവൻ അവേളാട:്
നിെന്റ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 49അവേനാട്
കൂെട ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നവർ: പാപേമാചനവും െകാടുക്കുന്നഇവൻആർ
എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 50അവേനാ സ്്രതീേയാട:് നിെന്റ വിശ്വാസം
നിെന്നരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;സമാധാനേത്താെട േപാകഎന്നുപറഞ്ഞു.

§ 7. 46 ആലിംഗനം െചയ്യ ക, കാൽ കഴുകുക, തലയിൽ ൈതലം പൂശുക എന്നിവ ഒരു അതിഥി
വരുേമ്പാൾ െചേയ്യണ്ടആചാരങ്ങൾആകുന്നു.
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8
1 അതിനുേശഷം േയശു ്രഗാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും കൂടി
സഞ്ചരിച്ച . അവിെട ൈദവരാജ്യം ്രപസംഗിക്കുകയും സുവിേശഷം
അറിയിക്കുകയും െചയ്തു. 2 അവേനാടുകൂെട പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും,
അവൻ ദുരാത്മാക്കെളയും വ്യാധികേളയും നീക്കി െസൗഖ്യം വരുത്തിയ
ചില സ്്രതീകള ം, ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ വിട്ട േപായ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും
3 െഹേരാദാവിെന്റ കാര്യവിചാരകനായ കൂസയുെട ഭാര്യ േയാഹന്നയും,
ശൂശന്നയും തങ്ങള െട വസ്തുവകെകാണ്ടു അവർക്ക് ശു്രശൂഷെചയ്തു
േപാന്നമറ്റ പലസ്്രതീകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.

4 പിെന്ന വലിെയാരു പുരുഷാരവും, ഓേരാ പട്ടണത്തിൽനിന്നു അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നവരും, ഒരുമിച്ച കൂടിയേപ്പാൾ അവൻ അവേരാട് ഒരു
ഉപമ പറഞ്ഞു: ഒരു കൃഷിക്കാരൻ വിത്ത് വിതയ്ക്കുവാൻ പുറെപ്പട്ട .
5 വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ ചിലത് വഴിയരികിൽ വീണു. ചിലത് മനുഷ്യർ
ചവിട്ട കയും, ചിലത് ആകാശത്തിെല പറവജാതി തിന്നുകളകയും െചയ്തു.
6 മറ്റ ചിലത് പാറേമൽ വീണു മുളച്ച , നനവില്ലായ്കയാൽ ഉണങ്ങിേപ്പായി.
7മറ്റ ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽവീണു; മുള്ള ംഅതിേനാെടാപ്പം മുളച്ച അതിെന
െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു. 8 മറ്റ ചിലത് നല്ലനിലത്ത് വീണു. അത് മുളച്ച
നൂറുേമനിഫലം െകാടുത്തു. ഇതുപറഞ്ഞിട്ട:് േകൾക്കുവാൻെചവി ഉള്ളവൻ
േകൾക്കെട്ടഎന്നുവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

9 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട് ഈ ഉപമയുെട അർത്ഥം
എന്താണ?് എന്നു േചാദിച്ച . അതിന് അവൻ മറുപടിയായി പറഞ്ഞത്:
10 ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ രഹസ്യങ്ങെള അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്
വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; മറ്റള്ളവർ കാണുന്നു എങ്കിലും അവർക്ക്
ഒന്നും മനസ്സിലാകാതിരിക്കുവാനും, േകൾക്കുന്നു എങ്കിലും ഒന്നും
്രഗഹിക്കാതിരിപ്പാനും ഉപമകളിലൂെട ആണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത.്
11 ഉപമയുെട അർത്ഥം ഇതാകുന്നു: വിത്ത് ൈദവവചനം ആണ്;
12 വഴിയരിെകയുള്ളവർ േകൾക്കുന്നവർ എങ്കിലും അവർ വിശ്വസിച്ച
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടാതിരിക്കുവാൻപിശാച് വന്നുഅവരുെടഹൃദയത്തിൽനിന്നു
വചനം എടുത്തുകളയുന്നു. 13 പാറേമലുള്ളവേരാ േകൾക്കുേമ്പാൾ വചനം
സേന്താഷേത്താെട ൈകെക്കാള്ളന്നവർ എങ്കിലും അവർക്ക് േവരില്ല;
അവർ തല്ക്കാലം വിശ്വസിക്കയും പരീക്ഷാസമയത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ
നിന്നു മാറി േപാവുകയും െചയ്യന്നു. 14 മുള്ളിനിടയിൽ വീണേതാ,
വചനം േകൾക്കുന്നവർ എങ്കിലും, വിവിധ ചിന്തകളാലും, ധനത്താലും,
ഈ േലാകത്തിെല സേന്താഷങ്ങളാലും െഞരുങ്ങി പൂർണ്ണമായി ഫലം
െകാടുക്കാത്തവരേ്രത. 15നല്ല മണ്ണിലുള്ളേതാ വചനം േകട്ടിട്ട,് ഹൃദയത്തിൽ
സം്രഗഹിക്കുകയും, ക്ഷമേയാെട ഗുണമുള്ള നല്ലഫലം െകാടുക്കുകയും
െചയ്യന്നവർതേന്ന.

16 വിളക്കു കത്തിച്ചിട്ട് ആരും അതിെന പാ്രതംെകാണ്ട് മൂടുകേയാ
കട്ടിലിെന്റ കീഴിൽ െവയ്ക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല. അകത്ത് വരുന്നവർക്ക്
െവളിച്ചം കാേണണ്ടതിന് തണ്ടിേന്മൽ*ആണ് െവയ്ക്കുന്നത.്
17 െവളിെപ്പടാെത രഹസ്യമായിരിക്കുന്നതു ഒന്നുമില്ല; െവളിച്ചത്തു വരാെത
മറവായിരിക്കുന്നതും ഒന്നുമില്ല. 18 ആകയാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങെന

* 8. 16 വിളക്കുകാൽ എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും െവളിച്ചം കാണുന്നതിനായി വിളക്ക് തൂക്കിയിടുന്ന
സ്ഥലം.
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േകൾക്കുന്നു എന്നു സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ, കാരണം ൈദവവചനം േകട്ടിട്ട്
മനസ്സിലാകുന്നവനു കൂടുതൽ കിട്ട ം; ഇല്ലാത്തവേനാേടാ ഉണ്ട് എന്നു
േതാന്നുന്നതും കൂെടഎടുത്തുകളയും.

19 അവെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും 20 അവെന കാണുവാനായി
അടുക്കൽ വന്നു. എന്നാൽ പുരുഷാരം കാരണം അവെന്റ അടുക്കേലക്ക്
വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നിെന്റഅമ്മയും സേഹാദരന്മാരും നിെന്ന കാണ്മാൻ
ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട്പുറത്തുനില്ക്കുന്നുഎന്നുചിലർഅവേനാട്അറിയിച്ച .
21അവേരാട്അവൻ:ൈദവവചനം േകട്ട്അനുസരിക്കുന്നവർഎല്ലാംഎെന്റ
അമ്മയുംസേഹാദരന്മാരുംആകുന്നുഎന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

22 ഒരു ദിവസം അവൻ ശിഷ്യന്മാരുമായി പടകിൽ കയറി; നാം
തടാകത്തിെന്റ അക്കെര േപാക എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു. 23 അവർ
തുഴഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ േയശു ഉറങ്ങിേപ്പായി 24 തടാകത്തിൽ ഒരു
ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടായി. പടകിൽ െവള്ളം നിറഞ്ഞു. അവർ േപടിച്ച
േയശുവിെന്റഅടുെക്കെചന്ന:് നാഥാ,നാഥാ,ഞങ്ങൾമരിക്കാൻ േപാകുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു അവെന ഉണർത്തി; അവൻ എഴുേന്നറ്റ് കാറ്റിേനയും
രൂക്ഷമായ തിരമാലകേളയും ശാസിച്ച ; അവ അമർന്നു ശാന്തത ഉണ്ടായി.
പിെന്നഅവേരാട:് 25നിങ്ങള െടവിശ്വാസംഎവിെടഎന്നുപറഞ്ഞു;അവേരാ
ഭയെപ്പട്ട : ഇവൻആർ?അവൻകാറ്റിേനാടും െവള്ളേത്താടും കല്പിക്കുകയും
അവഅനുസരിക്കുകയും െചയ്യന്നുഎന്നുതമ്മിൽപറഞ്ഞുആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

26 േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഗലീലയ്ക്ക് എതിെരയുള്ള െഗരേസന്യേദശത്ത്
എത്തി. 27അവൻ കരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ വളെര കാലമായി ഭൂതങ്ങൾ
ബാധിെച്ചാരു മനുഷ്യൻ പട്ടണത്തിൽനിന്നു അവർക്ക് എതിെര വന്നു.
അവൻവളെരക്കാലമായി വസ്്രതം ധരിക്കാെതയും വീട്ടിൽ പാർക്കാെതയും
ശവക്കല്ലറകളിൽ ആയിരുന്നു താമസിച്ചത്. 28 അവൻ േയശുവിെന
കണ്ടിട്ട് നിലവിളിച്ച അവെന നമസ്കരിച്ച : േയശുേവ, മേഹാന്നതനായ
ൈദവത്തിെന്റ പു്രതാ, നീ എെന്റ കാര്യത്തിൽ ഇടെപടുന്നത് എന്തിന?്
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കരുേത എന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു ഉറെക്ക
പറഞ്ഞു. 29അവൻഅശുദ്ധാത്മാവിേനാട്ആ മനുഷ്യെന വിട്ട േപാകുവാൻ
കല്പിച്ചിരുന്നു. അത് വളെരക്കാലമായി അവെന ബാധിച്ചിരുന്നു; അവെന
ചങ്ങലയുംവിലങ്ങുംഇട്ട്ബന്ധിച്ച സൂക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ട ംഅവൻബന്ധനങ്ങെള
തകർക്കുകയും ഭൂതം അവെന കാടുകളിേലക്ക് ഓടിക്കയും െചയ്യ ം.
30 േയശു അവേനാട:് നിെന്റ േപർ എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . അേനകം
ഭൂതങ്ങൾ അവെന ബാധിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട;് െലേഗ്യാൻ എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 31 പാതാളത്തിേലക്ക് േപാകുവാൻ കല്പിക്കരുത് എന്നു അവ
അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 32 അവിെട മലയിൽ വലിെയാരു പന്നിക്കൂട്ടം
േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. അവയിൽ ്രപേവശിക്കുവാൻ അനുവാദം തേരണം
എന്നുഅവേനാട്അേപക്ഷിച്ച ;അവൻഅനുവാദം െകാടുത്തു. 33ഭൂതങ്ങൾ
ആ മനുഷ്യെന വിട്ട പന്നികളിൽ കടന്നേപ്പാൾ പന്നിക്കൂട്ടം വളെര േവഗം
തടാകത്തിേലക്ക് പാഞ്ഞു വീർപ്പ മുട്ടി ചത്തു. 34 ഈ സംഭവിച്ചത്
പന്നിെയ േമയ്ക്കുന്നവർ കണ്ടിട്ട് ഓടിേപ്പായി പട്ടണത്തിലും നാട്ടിലും
അറിയിച്ച . 35അവിെടസംഭവിച്ചത് കാണ്മാൻഅവർപുറെപ്പട്ട േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു, ഭൂതങ്ങൾ വിട്ട േപായ മനുഷ്യൻ വസ്്രതം ധരിച്ച ം നല്ല
േബാധേത്താെടയും േയശുവിെന്റ കാല്ക്കൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട .
36 ഭൂതം ബാധിച്ചവനു െസൗഖ്യംവന്നത് എങ്ങെനഎന്നു കണ്ടവർഅവേരാട്
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അറിയിച്ച . 37 െഗരേസന്യേദശത്തിെല ജനസമൂഹംഎല്ലാം ഭയപരവശരായി
തങ്ങെള വിട്ട േപാേകണം എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച ; അങ്ങെന
അവൻ പടകുകയറി മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 38 ഭൂതങ്ങൾ വിട്ട േപായ ആൾ
അവേനാടുകൂെട േപാകുവാൻ അനുവാദം േചാദിച്ച . 39അതിന് അവൻ:
നീ വീട്ടിൽ മടങ്ങിെച്ചന്നു ൈദവം നിനക്ക് െചയ്തതു ഒെക്കയും അറിയിക്ക
എന്നുപറഞ്ഞുഅവെനഅയച്ച .അവൻേപായി േയശുതനിക്കുെചയ്തതു
ഒെക്കയും പട്ടണത്തിൽഎല്ലാടവുംഅറിയിച്ച .

40 േയശു മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ പുരുഷാരം അവെന സേന്താഷേത്താെട
സ്വീകരിച്ച ; അവർ എല്ലാവരും േയശുവിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
41 അേപ്പാൾ പള്ളി്രപമാണിയായ യായിേറാസ് എന്നു േപരുേള്ളാരു
മനുഷ്യൻ വന്നു േയശുവിെന്റ കാല്ക്കൽ വീണു. 42 അവന് ഏകേദശം
പ്രന്തണ്ട് വയസ്സള്ള ഏകജാതയാെയാരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൾ മരിക്കാറായതു െകാണ്ട് തെന്റ വീട്ടിൽ വേരണം എന്നു
അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച ; അവൻ േപാകുേമ്പാൾ പുരുഷാരം അവെന
െഞരുക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

43അന്ന് പ്രന്തണ്ട് വർഷമായി രക്ത്രസവമുള്ള ഒരു സ്്രതീ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവൾ തെന്റ പണം എല്ലാം ൈവദ്യന്മാർക്ക് െകാടുത്തിട്ട ം ആർക്കും
െസൗഖ്യം വരുത്തുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല 44അവൾ േയശുവിെന്റ പുറകിൽ
അടുത്തുെചന്ന് അവെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റഅറ്റത്ത് െതാട്ട ഉടെനഅവള െട
രക്ത്രസവം നിന്നു. 45 എെന്ന െതാട്ടത് ആർ എന്നു േയശു േചാദിച്ച .
എല്ലാവരും ഞാനല്ല, ഞാനല്ല എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ: ഗുേരാ, പുരുഷാരം
നിെന്ന തിക്കിത്തിരക്കുന്നു എന്നു പെ്രതാസും കൂെടയുള്ളവരും പറഞ്ഞു.
46 േയശുേവാ: ഒരാൾഎെന്നെതാട്ട ;എന്നിൽനിന്ന് ശക്തി പുറെപ്പട്ടത്ഞാൻ
അറിഞ്ഞ് എന്നു പറഞ്ഞു. 47താൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല എന്നു സ്്രതീ കണ്ട്
വിറച്ച ംെകാണ്ടു വന്നുഅവെന്റ മുമ്പിൽവീണു,അവെന െതാട്ടസംഗതിയും
തൽക്ഷണം െസൗഖ്യമായതും സകലജനവും േകൾെക്ക അറിയിച്ച .
48അവൻ അവേളാട:് മകേള, നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
സമാധാനേത്താെട േപാകഎന്നുപറഞ്ഞു.

49അവൻ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന പള്ളി്രപമാണിയുെട
വീട്ടിൽനിന്നു ഒരാൾ വന്നു: നിെന്റ മകൾ മരിച്ച േപായി; ഗുരുവിെന
്രപയാസെപ്പടുേത്തണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു. 50 േയശു അതുേകട്ടേപ്പാൾ:
ഭയെപ്പേടണ്ടാ, വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ അവൾ രക്ഷെപടും എന്നു
അവേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 51 വീട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ പെ്രതാസ്,
േയാഹന്നാൻ, യാേക്കാബ് എന്നിവെരയും കുട്ടിയുെട അപ്പെനയും
അമ്മെയയും അല്ലാെത ആെരയും അവൻ തേന്നാടുകൂെട അകത്ത്
വരുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. 52 എല്ലാവരും അവെള ഓർത്തു കരയുകയും,
ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ: കരയണ്ട, അവൾ മരിച്ചില്ല,
ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 53അവേരാ അവൾ മരിച്ച േപായി
എന്നു അറിയുന്നതുെകാണ്ട് അവെന പരിഹസിച്ച . 54 എന്നാൽ േയശു
അവള െടൈകയ്ക്ക്പിടിച്ച്;ബാേല,എഴുേന്നല്ക്കഎന്നുഅവേളാട് ഉറെക്ക
പറഞ്ഞു. 55അവള െട ആത്മാവ് തിരിച്ച വന്നു, അവൾ ഉടെന എഴുേന്നറ്റ;്
അവൾക്ക് ഭക്ഷണം െകാടുക്കുവിൻ എന്നു അവൻ കല്പിച്ച . 56അവള െട
അമ്മയപ്പന്മാർവിസ്മയിച്ച .സംഭവിച്ചത്ആേരാടുംപറയരുത്എന്നുഅവൻ
അവേരാട് കല്പിച്ച .
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9
1 അവൻ തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യെരയും അടുക്കൽ വിളിച്ച , സകല
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുവാനും േരാഗങ്ങൾ സുഖമാക്കുവാനും അവർക്ക്
ശക്തിയും അധികാരവും െകാടുത്തു; 2 ൈദവരാജ്യം ്രപസംഗിക്കുവാനും
േരാഗികെള സുഖെപ്പടുത്തുവാനും അവെര അയച്ച . അവേരാട് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: 3 നിങ്ങൾ യാ്രത െചയ്യ േമ്പാൾ വടിയും പണസഞ്ചിയും അപ്പവും
പണവും ഒന്നും എടുക്കരുത;് രണ്ടു ഉടുപ്പ ം എടുക്കരുത.് 4 നിങ്ങൾ
ഏത് വീട്ടിൽ െചന്നാലും അവിടം വിട്ട േപാകുന്നതുവെര അവിെട മാ്രതം
താമസിക്കുക. 5 ആെരങ്കിലും നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ ആ
പട്ടണം വിട്ട അവരുെട േനെര സാക്ഷ്യത്തിനായി നിങ്ങള െട കാലിൽനിന്ന്
െപാടി തട്ടിക്കളവിൻ. 6അവർ പുറെപ്പട്ട എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും സുവിേശഷം
അറിയിച്ച ം േരാഗികെള സുഖമാക്കിയുംെകാണ്ടു ്രഗാമങ്ങളിലൂെട
സഞ്ചരിച്ച .

7ഈസംഭവിച്ചത് എല്ലാം ഇട്രപഭുവായ െഹേരാദാവ് േകട്ട.് േയാഹന്നാൻ
മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ എന്നു ചിലരും, 8 ഏലിയാവ്
്രപത്യക്ഷനായി എന്നു ചിലരും, പണ്ടെത്ത ്രപവാചകരിൽ ഒരാൾ
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ എന്നു മറ്റ ചിലരും പറയുന്നതുെകാണ്ട് 9 െഹേരാദാവ്
അസ്വസ്ഥനായി. ഞാൻ േയാഹന്നാെന്റ തലെവട്ടിക്കളഞ്ഞു; എന്നാൽ
ഞാൻ ഇങ്ങെന േകൾക്കുന്നത് ആെര പറ്റി ആണ് എന്നു പറഞ്ഞുഅവെന
കാണ്മാൻ ്രശമിച്ച .

10 അെപ്പാസ്തലന്മാർ തിരിച്ച വന്നിട്ട് അവർ െചയ്തതു ഒെക്കയും
േയശുവിേനാടു അറിയിച്ച . േയശുവും ശിഷ്യരും േബത്ത്സയിദ
എന്ന പട്ടണത്തിേലക്ക് േപായി. 11 എന്നാൽ അത് പുരുഷാരം
അറിഞ്ഞ് അവെന പിന്തുടർന്നു. അവൻ അവെര സ്വീകരിച്ച
ൈദവരാജ്യെത്തക്കുറിച്ച് അവേരാട് സംസാരിക്കുകയും േരാഗശാന്തി
േവണ്ടവെര െസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തു. 12സന്ധ്യയായേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ
അടുത്തുവന്ന് അവേനാട:് ഇവിെട നാം മരുഭൂമിയിൽ ആകുന്നതുെകാണ്ട്
പുരുഷാരം ചുറ്റ മുള്ള ്രഗാമങ്ങളിൽ േപായി രാ്രതി പാർക്കുവാനുംആഹാരം
വാങ്ങുവാനും േവണ്ടിഅവെര പറഞ്ഞയക്കണംഎന്നു പറഞ്ഞു. 13അവൻ
അവേരാട:് നിങ്ങൾ തേന്ന അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ െകാടുക്കുക
എന്നു പറഞ്ഞതിന്: അഞ്ചപ്പവും രണ്ടുമീനും മാ്രതേമ ഞങ്ങള െട
ൈകവശം ഉള്ള ; ഞങ്ങൾ േപായി ഈ എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി ഭക്ഷണം
വാങ്ങേണാ എന്നുഅവർ േചാദിച്ച . 14ഏകേദശംഅയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. പിെന്നഅവൻതെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്: അവെരഅമ്പതുേപർ
വീതം വരിയായി ഇരുത്തുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 15 അവർ അങ്ങെന
എല്ലാവെരയും ഇരുത്തി. 16 അവൻ ആ അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ടുമീനും
എടുത്തുെകാണ്ട് സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക് േനാക്കി, അവെയ അനു്രഗഹിച്ച ,
മുറിച്ച് പുരുഷാരത്തിന് വിളമ്പുവാൻ ശിഷ്യന്മാരുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തു.
17 എല്ലാവരും തിന്നു തൃപ്തരായി, അധികം വന്ന കഷണം പ്രന്തണ്ട്
െകാട്ട േശഖരിച്ച . 18അവൻ തനിെയ ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ അവേരാട്: പുരുഷാരം എെന്ന
ആെരന്ന് പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 19 േയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്നും,
ചിലർ ഏലിയാവ് എന്നും, മറ്റ ചിലർ പുരാതന ്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരാൾ
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ എന്നും പറയുന്നു എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
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20 േയശു അവേരാട്: എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന ആെരന്ന് പറയുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചതിന:് ൈദവത്തിെന്റ ്രകിസ്തു എന്നു പെ്രതാസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
21ഇതുആേരാടും പറയരുെതന്ന്അവൻഅവേരാട്അമർച്ചയായിട്ട് കല്പിച്ച .
22 മനുഷ്യപു്രതൻ പലതും സഹിക്കുകയും, മൂപ്പന്മാർ മഹാപുേരാഹിതർ
ശാസ്്രതികൾ എന്നിവർ അവെന തള്ളിക്കളഞ്ഞു െകാല്ല കയും അവൻ
മൂന്നാംദിവസം ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും േവണം എന്നു പറഞ്ഞു.
23 പിെന്ന അവൻ എല്ലാവേരാടും പറഞ്ഞത:് എെന്ന അനുഗമിക്കുവാൻ
ഒരാൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ സ്വന്ത ആ്രഗഹങ്ങൾ ത്യജിച്ച്
ഓേരാ ദിവസവും തെന്റ ്രകൂശ് എടുത്തുംെകാണ്ട് എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട.
24 ആെരങ്കിലും തെന്റ ജീവെന രക്ഷിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ചാൽ അതിെന
കളയും; എെന്റ നിമിത്തം ആെരങ്കിലും തെന്റ ജീവെന കളഞ്ഞാേലാ
അതിെന രക്ഷിക്കും. 25ഒരു മനുഷ്യൻസർവ്വേലാകവും േനടീട്ട് തെന്നത്താൻ
നഷ്ടമാക്കിക്കളകേയാ േചതം വരുത്തുകേയാ െചയ്താൽ അവന് എന്ത്
്രപേയാജനം? 26ആെരങ്കിലും എെന്നയും എെന്റ വചനങ്ങെളയും കുറിച്ച്
നാണിച്ചാൽ അവെനക്കുറിച്ച് മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റയും പിതാവിെന്റയും
വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുെടയും മഹത്വത്തിൽ വരുേമ്പാൾ നാണിക്കും.
27എന്നാൽ ൈദവരാജ്യം കാണുന്നത് വെര മരിക്കാത്തവർ ചിലർ ഇവിെട
നില്ക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ട്സത്യംഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

28 ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഏകേദശം എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവൻ പെ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും യാേക്കാബിെനയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ മലയിൽ കയറിേപ്പായി. 29 അവൻ
്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ മുഖത്തിെന്റ ഭാവം മാറി, ഉടുപ്പ് തിളങ്ങുന്ന
െവള്ളയായും തീർന്നു. 30 രണ്ടു പുരുഷന്മാർ അവേനാട് സംസാരിച്ച ;
േമാെശയും ഏലിയാവും തേന്ന. 31 അവർ േതജസ്സിൽ ്രപത്യക്ഷരായി
െയരൂശേലമിൽവച്ച സംഭവിപ്പാനുള്ള േയശുവിെന്റ മരണെത്തക്കുറിച്ച
സംസാരിച്ച . 32 പെ്രതാസും കൂെടയുള്ളവരും ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു;
ഉണർന്നേശഷം അവെന്റ േതജസ്സിെനയും അവേനാട് കൂെട നില്ക്കുന്ന
രണ്ടു പുരുഷന്മാെരയും കണ്ട്. 33 അവർ അവെന വിട്ട പിരിയുേമ്പാൾ
പെ്രതാസ് േയശുവിേനാടു: ഗുേരാ, നാം ഇവിെട ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത്;
ഞങ്ങൾ മൂന്നു കുടിൽ ഉണ്ടാക്കെട്ട, ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന് േമാെശക്കും
ഒന്ന് ഏലിയാവിനും എന്നു താൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് അറിയാെത
പറഞ്ഞു. 34ഇതു പറയുേമ്പാൾ ഒരു േമഘം വന്നുഅവരുെട േമൽ നിഴലിട്ട .
അവർ േമഘത്തിൽ ആയേപ്പാൾ േപടിച്ച . 35 േമഘത്തിൽനിന്നു: ഇവൻ
എെന്റതിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവൻ;ഇവന് െചവിെകാടുപ്പിൻഎന്നു ഒരു ശബ്ദം
ഉണ്ടായി. 36 ശബ്ദം ഉണ്ടായ േനരത്ത് േയശുവിെന തനിേയ കണ്ട്; അവർ
കണ്ടത് ഒന്നുംആനാള കളിൽആേരാടുംഅറിയിക്കാെത മൗനമായിരുന്നു.

37പിെറ്റന്നാൾഅവർ മലയിൽനിന്നു ഇറങ്ങി വന്നേപ്പാൾബഹുപുരുഷാരം
അവെന എതിേരറ്റ . 38ആൾക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരാൾ നിലവിളിച്ച : ഗുേരാ,
എെന്റ മകെന ഒന്ന് േനാേക്കണേമ;അവൻഎനിക്ക് ഏകമകൻആകുന്നു.
39ഒരു ദുരാത്മാവ്അവെനബാധിക്കുന്നു.അവൻെപെട്ടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു;
പിെന്ന അത് അവെന െഞരിക്കുകയും അവെന്റ വായിൽനിന്നും നുരയും
പതയും ഉണ്ടാകുകയും െചയ്യന്നു, പിെന്ന വിട്ട മാറുന്നു. 40 അതിെന
പുറത്താക്കുവാൻ നിെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് അേപക്ഷിച്ച എങ്കിലും അവർക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ലഎന്നു പറഞ്ഞു. 41അതിന് േയശു:അവിശ്വാസവും കുറവുമുള്ള
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തലമുറേയ, എ്രതേത്താളം ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നു നിങ്ങെള
സഹിക്കും? നിെന്റ മകെന ഇവിെട െകാണ്ടുവരിക എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു; 42 അവൻ വരുേമ്പാൾ തേന്ന ഭൂതം അവെന തള്ളിയിടുകയും
വിറപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. േയശു അശുദ്ധാത്മാവിെന ശാസിച്ച
ബാലെന െസൗഖ്യമാക്കി അപ്പെന ഏല്പിച്ച . 43 എല്ലാവരും ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്വകരമായശക്തിയിൽവിസ്മയിച്ച .
േയശു െചയ്യന്നതിൽ ഒെക്കയും എല്ലാവരുംആശ്ചര്യെപ്പടുേമ്പാൾഅവൻ
തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്: 44 നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് ്രശദ്ധിച്ച േകട്ട െകാൾവിൻ:
മനുഷ്യപു്രതൻ മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടുവാൻ േപാകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 45ആ വാക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല; അത് മനസ്സിലാകാൻ
സാധിക്കത്തവിധം അതിെന്റ അർത്ഥം അവർക്ക് മറഞ്ഞിരുന്നു; ആ
പറഞ്ഞത്എന്താണ്എന്നു േചാദിപ്പാൻഅവർ ഭയന്നു.

46അവരിൽ ആരാണ് വലിയവൻ എന്നു ഒരു വാദം അവരുെട ഇടയിൽ
നടന്നു. 47 േയശു അവരുെട ഹൃദയത്തിെല വിചാരം മനസ്സിലാക്കി ഒരു
ശിശുവിെന എടുത്തു അരിെക നിർത്തി: 48 ഈ ശിശുവിെന എെന്റ
നാമത്തിൽ ആെരങ്കിലും സ്വീകരിച്ചാൽ എെന്നയും സ്വീകരിക്കുന്നു; എെന്ന
സ്വീകരിക്കുന്നവേനാ എെന്ന അയച്ചവെന സ്വീകരിക്കുന്നു; നിങ്ങളിൽ
െചറിയവൻആരാേണാ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻആകുന്നത് എന്നു
അവേരാട് പറഞ്ഞു.

49നാഥാ, ഒരാൾ നിെന്റ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നത്ഞങ്ങൾ
കണ്ട്;ഞങ്ങേളാടുകൂെട നിെന്നഅനുഗമിക്കായ്കയാൽഅവെന തടഞ്ഞു
എന്ന് േയാഹന്നാൻപറഞ്ഞതിന് 50േയശുഅവേനാട:് തടയരുത്;നിങ്ങൾക്ക്
എതിരല്ലാത്തവൻനിങ്ങൾക്ക്അനുകൂലമേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.

51 േയശുവിനു സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് േപാകുവാൻ ഉള്ള സമയമായേപ്പാൾ
അവൻ െയരൂശേലമിേലക്കു യാ്രതയാകുവാൻ തീരുമാനിച്ച ,
തനിക്കുമുമ്പായി ദൂതന്മാെര അയച്ച . 52 അവർ േപായി അവനായി
ഒരുക്കങ്ങൾ െചയ്യാനായി ശമര്യക്കാരുെട ഒരു ്രഗാമത്തിൽ
െചന്ന.് 53 എന്നാൽ അവൻ െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകുവാൻ
തീരുമാനിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർ അവെന സ്വീകരിച്ചില്ല. 54അത് അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാരായ യാേക്കാബും േയാഹന്നാനും കണ്ടിട്ട:് കർത്താേവ,ഏലിയാവ്
െചയ്തതുേപാെല ആകാശത്തുനിന്ന് തീ ഇറങ്ങി അവെര നശിപ്പിപ്പാൻ
ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിനക്ക് സമ്മതേമാ എന്നു േചാദിച്ച . 55 അവൻ
തിരിഞ്ഞു അവെര ശാസിച്ച : “നിങ്ങൾ ഏത് ആത്മാവിന് അധീനർ
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; 56 മനുഷ്യപു്രതൻ മനുഷ്യരുെട ജീവെന
നശിപ്പിപ്പാനല്ല രക്ഷിയ്ക്കുവാനേ്രത വന്നത”് എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ
േവെറാരു ്രഗാമത്തിേലക്ക് േപായി.

57അവർ േപാകുേമ്പാൾ ഒരുവൻ േയശുവിേനാട:് നീ എവിെട േപായാലും
ഞാൻ നിെന്ന അനുഗമിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. 58 േയശു അവേനാട:്
കുറുനരികൾക്ക് താമസിക്കുവാനായി കുഴിയും ആകാശത്തിെല
പക്ഷികൾക്ക് താമസിക്കുവാനായി കൂടും ഉണ്ട്; എന്നാൽ മനുഷ്യപു്രതേനാ
തലചായിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 59 േവെറാരുവേനാട:് എെന്ന
അനുഗമിക്ക എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ: ഞാൻ മുെമ്പ േപായി എെന്റ
അപ്പെന അടക്കുവാൻ അനുവാദം തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 60 േയശു
അവേനാട:് മരിച്ചവർ തങ്ങള െട മരിച്ചവെര അടക്കെട്ട; നീേയാ േപായി
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ൈദവരാജ്യംഅറിയിക്കഎന്നുപറഞ്ഞു. 61മെറ്റാരുവൻ:കർത്താേവ,ഞാൻ
നിെന്ന അനുഗമിക്കാം; ആദ്യം എെന്റ വീട്ടിലുള്ളവേരാട് യാ്രത പറവാൻ
അനുവാദംതേരണംഎന്നുപറഞ്ഞു. 62േയശുഅവേനാട:്കലപ്പയ്ക്ക്*ൈക
െവച്ച േശഷം പുറേകാട്ട േനാക്കുന്നവൻ ആരും ൈദവരാജ്യത്തിന്
െകാള്ളാകുന്നവനല്ലഎന്നുപറഞ്ഞു.

10
1 അതിന് േശഷം കർത്താവ് േവെറ എഴുപത് േപെര നിയമിച്ച , താൻ
െചല്ല വാനുള്ള ഓേരാ പട്ടണത്തിേലക്കും സ്ഥലത്തിേലക്കും അവെര
തനിക്കുമുമ്പായി രണ്ടുേപർ വീതം അയച്ച , 2 അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
െകായ്ത്ത് വളെര ഉണ്ട് സത്യം; േവലക്കാേരാ ചുരുക്കം; ആകയാൽ
െകായ്ത്തിെന്റ യജമാനേനാടു തെന്റ െകായ്ത്തിന് േവലക്കാെര
അയേക്കണ്ടതിന് അേപക്ഷിക്കുവിൻ. 3 േപാകുവിൻ; െചന്നായ്ക്കള െട
നടുവിൽ കുഞ്ഞാടുകൾ എന്നേപാെല ഞാൻ നിങ്ങെള അയയ്ക്കുന്നു.
4 നിങ്ങൾ പണസഞ്ചിയും െപാക്കണവും*െചരിപ്പ ം എടുക്കരുത;്
വഴിയിൽെവച്ച് ആെരയും വന്ദനം െചയ്യ വാനായി നിങ്ങള െട സമയം
കളയരുത;് 5 ഏത് വീട്ടിൽ ്രപേവശിക്കുേമ്പാഴും: ഈ വീടിന് സമാധാനം
എന്നുആദ്യം പറയുക. 6അവിെട സമാധാനം ്രപിയെപ്പടുന്നവർ ഉെണ്ടങ്കിൽ
നിങ്ങള െടസമാധാനംഅവരുെട േമൽവസിക്കും;ഇെല്ലങ്കിൽനിങ്ങളിേലക്ക്
മടങ്ങിവരും. 7അവർ തരുന്നത് തിന്നും കുടിച്ച ംെകാണ്ടു ആ വീട്ടിൽ
തേന്ന താമസിക്കുക; േവലക്കാരൻ തെന്റ കൂലിക്ക് േയാഗ്യനാണേല്ലാ; ഒരു
വീട്ടിൽനിന്ന് മെറ്റാരു വീട്ടിേലക്ക് മാറിേപ്പാകരുതു. 8 ഏത് പട്ടണത്തിൽ
െചന്നാലും അവർ നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ
െവയ്ക്കുന്നത് ഭക്ഷിക്കുക. 9ആ പട്ടണത്തിെല േരാഗികെള സുഖമാക്കി,
ൈദവരാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അവേരാട് പറയുക.
10 ഏെതങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ അവർ നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
അതിെന്റ െതരുവുകളിൽ േപായി: 11 നിങ്ങള െട പട്ടണത്തിൽനിന്നു
ഞങ്ങള െട കാലിന് പറ്റിയ െപാടിയും ഞങ്ങൾ കുടഞ്ഞിട്ട േപാകുന്നു;
എന്നാൽ ൈദവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ
എന്നുപറയുക. 12ന്യായവിധി നാളിൽ െസാേദാമ്യർക്ക്ആപട്ടണേത്തക്കാൾ
സഹിക്കാൻസാധിക്കുംഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 13 േകാരസീേന,
നിനക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; േബത്ത്സയിേദ, നിനക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം;
നിങ്ങളിൽ നടന്ന അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ േസാരിലും സീേദാനിലും
നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ പണ്ടുതെന്ന രട്ടിലും†െവണ്ണീറിലും‡ഇരുന്നു
മാനസാന്തരെപ്പടുമായിരുന്നു. 14എന്നാൽ ന്യായവിധിയിൽ നിങ്ങേളക്കാൾ
േസാരിനും സീേദാനും സഹിക്കുവാൻസാധിക്കും. 15നീേയാ കഫർന്നഹൂേമ,
സ്വർഗ്ഗേത്താളം ഉയർന്നിരിക്കുേമാ? നീ പാതാളേത്താളം താണുേപാകും.
16 േയശു വീണ്ടും ആ എഴുപത് േപേരാടു പറഞ്ഞത:് നിങ്ങള െട വാക്ക്
േകൾക്കുന്നവൻഎെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുന്നു; നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കാത്തവൻ
എെന്നസ്വീകരിക്കുകയില്ല;എെന്നസ്വീകരിക്കാത്തവൻഎെന്നഅയച്ചവെന
സ്വീകരിക്കുകയില്ല.

* 9. 62 നിലംഉഴുന്നതിനുള്ളഉപകരണം * 10. 4 യാ്രതെചയ്യന്നവർഉപേയാഗിക്കുന്നബാഗ് † 10.
13 രട്ട് -ചാക്കുതുണി ‡ 10. 13 െവണ്ണീർ -ചാരം
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17ആഎഴുപതുേപർസേന്താഷേത്താെട മടങ്ങിവന്നു: കർത്താേവ, നിെന്റ
നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങള ംഞങ്ങൾക്കുകീഴടങ്ങുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു; 18അവൻ
അവേരാട:് സാത്താൻ മിന്നൽേപാെല ആകാശത്തുനിന്ന് വീഴുന്നത് ഞാൻ
കണ്ട്. 19 പാമ്പുകെളയും േതള കെളയും ശ്രതുവിെന്റ സകല ബലെത്തയും
ചവിട്ട വാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു; എന്നാൽ അവ ഒന്നും
നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും േദാഷം വരുത്തുകയും ഇല്ല. 20എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല നിങ്ങൾ സേന്താഷിേക്കണ്ടത.് നിങ്ങള െട
േപർസ്വർഗ്ഗത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽസേന്താഷിക്കുക.

21 ആ സമയത്ത് േയശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ച പറഞ്ഞത:്
പിതാേവ, സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും കർത്താവായുേള്ളാേവ, നീ
ഇവ ജ്ഞാനികൾക്കും വിേവകികൾക്കും മറച്ച വച്ച് ശിശുക്കൾക്ക്
െവളിെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്ന വാഴ്ത്തുന്നു. അേത,
പിതാേവ, ഇങ്ങെനയേല്ലാ നിനക്ക് ്രപസാദം േതാന്നിയത.് 22 എെന്റ
പിതാവ് സകലവും എന്നിൽ ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പു്രതൻ ആെരന്ന്
പിതാവല്ലാെത ആരും അറിയുന്നില്ല; പിതാവ് ആെരന്ന് പു്രതനും പു്രതൻ
െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവനും അല്ലാെത ആരും
അറിയുന്നതുമില്ല. 23പിെന്ന േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട്: നിങ്ങൾ കാണുന്നതിെന
കാണുന്ന കണ്ണ് ഭാഗ്യമുള്ളതു. 24 നിങ്ങൾ കാണുന്നതിെന കാണ്മാൻ
അേനകം ്രപവാചകന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ആ്രഗഹിച്ചിട്ട ം കണ്ടില്ല; നിങ്ങൾ
േകൾക്കുന്നതിെന േകൾക്കുവാൻ ആ്രഗഹിച്ചിട്ട ം േകട്ടില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നുഎന്നു ്രപേത്യകം പറഞ്ഞു.

25 അതിനുേശഷം ഒരു ന്യായശാസ്്രതി എഴുേന്നറ്റ:് ഗുേരാ, ഞാൻ
നിത്യജീവന്അവകാശിആയിത്തീരുവാൻഎന്ത് െചേയ്യണംഎന്നുഅവെന
പരീക്ഷിച്ച് േചാദിച്ച . 26അവൻ അവേനാട:് ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എന്ത്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു; നീ എങ്ങെന വായിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്
27 അവൻ: നിെന്റ ൈദവമായ കർത്താവിെന നീ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണാത്മാേവാടും പൂർണ്ണശക്തിേയാടും പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂെട
സ്േനഹിേക്കണം എന്നും കൂട്ട കാരെന നിെന്നേപ്പാെലതെന്ന
സ്േനഹിേക്കണം എന്നും തെന്ന എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 28 അവൻ
അവേനാട:് നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി; അങ്ങെന െചയ്ക; എന്നാൽ
നീ ജീവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അവൻ സ്വയം ന്യായീകരിക്കുവാൻ
ആ്രഗഹിച്ചിട്ട് േയശുവിേനാടു: എെന്റ കൂട്ട കാരൻആർ എന്നു േചാദിച്ചതിന്
30 േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് ഒരു മനുഷ്യൻ െയരൂശേലമിൽ നിന്നു
െയരിേഹാവിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ കള്ളന്മാർഅവെനആ്രകമിച്ച . അവർ
അവെന വസ്്രതം അഴിച്ച്, മുറിേവല്പിച്ച , അർദ്ധ്രപാണനായി വിേട്ടച്ച
േപായി. 31 ആ വഴിയായി യാദൃശ്ചികമായി ഒരു പുേരാഹിതൻ വന്നു
അവെന കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നുേപായി. 32അതുേപാെല ഒരു േലവ്യനും ആ
സ്ഥലത്തിൽ എത്തി അവെന കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നുേപായി. 33എന്നാൽ ഒരു
ശമര്യക്കാരൻഅതുവഴി േപാകയിൽഅവെന്റഅടുക്കൽഎത്തി. അവെന
കണ്ടിട്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് അരിെക െചന്ന.് 34 എണ്ണയും§വീഞ്ഞും*പകർന്നു
അവെന്റ മുറിവുകെള െകട്ടി അവെന തെന്റ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി
വഴിയമ്പലത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി രക്ഷിച്ച . 35 പിെറ്റ ദിവസം അവൻ

§ 10. 34 മുറിവിെനമയെപ്പടുത്തിസുഖെപ്പടുത്തുവാൻസഹായിക്കുന്നു * 10. 34 മുറിവ് കഴുകാൻ
ഉപേയാഗിക്കുന്നു
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പുറെപ്പടുേമ്പാൾ രണ്ടു െവള്ളിക്കാശ് എടുത്തു വഴിയമ്പലക്കാരന്
െകാടുത്തു: ഇവന് ആവശ്യമുള്ള ശു്രശൂഷ െചേയ്യണം; അധികം വല്ലതും
െചലവായാൽ ഞാൻ മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ തന്നു െകാള്ളാം എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 36കള്ളന്മാരുെട കയ്യിൽ അകെപ്പട്ടവന് ഈ മൂന്നുേപരിൽആർ
കൂട്ട കാരനായിത്തീർന്നു എന്നു നിനക്ക് േതാന്നുന്നു? 37അവേനാട് കരുണ
കാണിച്ചവൻ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. േയശു അവേനാട് നീയും േപായി
അങ്ങെനതെന്നെചയ്കഎന്നുപറഞ്ഞു.

38 പിെന്നഅവർ യാ്രതെചയ്ത് ഒരു ്രഗാമത്തിൽ എത്തി; മാർത്താ എന്നു
േപരുള്ള ഒരു സ്്രതീ അവെന വീട്ടിൽ സ്വീകരിച്ച . 39അവൾക്ക് മറിയ എന്ന
ഒരു സേഹാദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾകർത്താവിെന്റ കാൽക്കൽഇരുന്നു
അവെന്റ വചനം േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. 40 മാർത്തേയാ േജാലി െചയ്തു
തളർന്നിട്ട് അടുെക്ക വന്നു: കർത്താേവ,എെന്റസേഹാദരി വീട്ട േജാലികൾ
െചയ്യ വാൻ എെന്ന തനിച്ച വിട്ടിരിക്കുന്നതിന് അങ്ങയ്ക്ക് വിചാരമില്ലേയാ?
എെന്ന സഹായിക്കുവാൻ അവേളാട് കല്പിച്ചാലും എന്നു പറഞ്ഞു.
41കർത്താവ് അവേളാട്: മാർത്തേയ, മാർത്തേയ, നീ പലകാര്യങ്ങെള പറ്റി
ചിന്തിച്ച് നിെന്റ മനസ്സ്അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു. 42എന്നാൽഅല്പേമ േവണ്ടൂ;
അല്ല, ഒന്ന് മതി. മറിയ നല്ലഅംശം തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു;അത്ആരും
അവേളാട്അപഹരിക്കുകയുമില്ല.

11
1 ഒരിക്കൽ േയശു ഒരു സ്ഥലത്ത് ്രപാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു; ്രപാർത്ഥന
തീർന്നേശഷം ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ അവേനാട:് കർത്താേവ, േയാഹന്നാൻ
തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര പഠിപ്പിച്ചതുേപാെല ഞങ്ങെളയും ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ
പഠിപ്പിേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 2അവൻഅവേരാട് പറഞ്ഞത:് നിങ്ങൾ
ഇ്രപകാരം ്രപാർത്ഥിക്കുക: സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങള െട പിതാേവ, നിെന്റ
നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണേമ; നിെന്റ രാജ്യം വേരണേമ; നിെന്റ ഇഷ്ടം
സ്വർഗ്ഗത്തിെലേപ്പാെല ഭൂമിയിലുംആേകണേമ; 3ഞങ്ങൾക്കുആവശ്യമുള്ള
ആഹാരം ഓേരാ ദിവസവും തേരണേമ. 4 ഞങ്ങേളാട് പാപം െചയ്ത
എല്ലാവേരാടും ഞങ്ങള ം ക്ഷമിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങള െട പാപങ്ങെള
ഞങ്ങേളാടു ക്ഷമിേക്കണേമ; ഞങ്ങെള പരീക്ഷയിേലക്ക് നയിക്കരുേത;
ദുഷ്ടങ്കൽനിന്ന്ഞങ്ങെളവിടുവിേക്കണേമ.

5 പിെന്ന അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത്: നിങ്ങളിൽ ആർെക്കങ്കിലും
ഒരു സ്േനഹതിൻ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെട്ട; അവൻ അർദ്ധരാ്രതിക്ക് അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന:് സ്േനഹിതാ, എനിക്ക് മൂന്ന് അപ്പം കടം തേരണം;
6 എെന്റ ഒരു സ്േനഹിതൻ തെന്റ യാ്രതാമേദ്ധ്യ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
അവന് െകാടുക്കുവാൻ എെന്റ പക്കൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക: 7അേപ്പാൾ സ്േനഹിതൻ അകത്തുനിന്ന,്
എെന്ന ്രപയാസെപ്പടുത്തരുത;് കതക് അടച്ചിരിക്കുന്നു; ൈപതങ്ങള ം
എെന്റ കൂെട കിടക്കുന്നു; എഴുേന്നറ്റ് തരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല
എന്നു അകത്തുനിന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നു കരുതുക 8 അവൻ
സ്േനഹിതനാകയാൽ എഴുേന്നറ്റ് അവന് െകാടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്
ഉെണ്ടങ്കിലും, അവൻ ലജ്ജകൂടാെത വീണ്ടുംവീണ്ടും േചാദിക്കുന്നത്
െകാണ്ട് എഴുേന്നറ്റ് അവന് ആവശ്യം ഉള്ളത് െകാടുക്കും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 9 യാചിപ്പിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ട ം;
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അേന്വഷിക്കുവിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ കെണ്ടത്തും; മുട്ട വിൻ എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും. 10യാചിക്കുന്നവനു ലഭിക്കുന്നു;അേന്വഷിക്കുന്നവൻ
കെണ്ടത്തുന്നു; മുട്ട ന്നവനു തുറക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 11എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു അപ്പേനാട് മകൻഅപ്പം േചാദിച്ചാൽ
അവന് കല്ല് െകാടുക്കുേമാ? അല്ല, മീൻ േചാദിച്ചാൽ മീനിനു പകരം
പാമ്പിെന െകാടുക്കുേമാ? 12 മുട്ട േചാദിച്ചാൽ േതളിെന െകാടുക്കുേമാ?
13അങ്ങെന േദാഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട മക്കൾക്കു നല്ല ദാനങ്ങെള
െകാടുക്കുവാൻ അറിയുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് തേന്നാട്
യാചിക്കുന്നവർക്കുപരിശുദ്ധാത്മാവിെനഎ്രതഅധികം െകാടുക്കും.

14 ഒരിക്കൽ േയശു ഊമനായ ഒരാളിൽ നിന്നു ഭൂതെത്ത
പുറത്താക്കി. ഭൂതം വിട്ട േപായേശഷം ഊമൻ സംസാരിച്ച , പുരുഷാരം
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 15 അവരിൽ ചിലേരാ: ഭൂതങ്ങള െട തലവനായ
െബെയെത്സബൂെലെക്കാണ്ടാകുന്നു അവൻ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നത്
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 േവെറ ചിലർ അവെന പരീക്ഷിക്കാനായി
ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു അടയാളം അവേനാട് േചാദിച്ച . 17 പേക്ഷ
േയശുവിന് അവരുെട ചിന്തകൾഅറിയാമായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്അവൻ
അവേരാട് പറഞ്ഞത:് തന്നിൽതേന്നഛി്രദിച്ച*രാജ്യംഎല്ലാം നശിച്ച േപാകും;
കുടുംബങ്ങള ം നശിക്കും. 18സാത്താനും തേന്നാട് തേന്നഛി്രദിച്ച എങ്കിൽ,
അവെന്റ രാജ്യം എങ്ങെന നിലനില്ക്കും? െബെയെത്സബൂെലെക്കാണ്ടു
ഞാൻ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നുവേല്ലാ.
19 ഞാൻ െബെയെത്സബൂെലെക്കാണ്ടു ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു
എങ്കിൽ നിങ്ങള െട മക്കൾആെരെക്കാണ്ട് പുറത്താക്കുന്നു;അതുെകാണ്ട്
അവർ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായാധിപതികൾ ആകും. 20എന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ
ശക്തിെകാണ്ട് ഞാൻ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവരാജ്യം
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം. 21 ബലവാൻ ആയുധം
ധരിച്ച താൻ താമസിക്കുന്ന വീട് കാക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ വസ്തുവക
ഉറേപ്പാെട ഇരിക്കുന്നു. 22 അവനിലും ബലവാനായവൻ വന്നു അവെന
ജയിച്ച എങ്കിേലാ അവൻ ആ്രശയിച്ചിരുന്ന രക്ഷാകവചം പിടിച്ച പറിച്ച
അവെന്റ െകാള്ള മുഴുവനും എടുക്കും. 23എനിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തവൻ
എനിക്ക് ്രപതികൂലം ആകുന്നു; എേന്നാടുകൂെട േചർക്കാത്തവൻ
ചിതറിക്കുന്നു. 24അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യെന വിട്ട േപായിട്ട് െവള്ളം
ഇല്ലാത്ത ്രപേദശങ്ങളിൽതണുപ്പ് തിരഞ്ഞുനടക്കുന്നു. കാണാതാകുേമ്പാൾ:
ഞാൻ വിട്ട േപാന്ന വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകും എന്നു പറഞ്ഞു െചല്ല ം.
25അേപ്പാൾ അത് അടിച്ച വാരിയും അലങ്കരിച്ച ം കാണുന്നു. 26അേപ്പാൾ
അവൻ േപായി തന്നിലും ദുഷ്ടത ഏറിയ ഏഴ് ആത്മാക്കെള കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
വരുന്നു; അവയും അതിൽ കടന്നു താമസിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യെന്റ പിന്നെത്ത
സ്ഥിതിആദ്യേത്തതിേനക്കാൾ േമാശമാകും.

27ഇതു പറയുേമ്പാൾ പുരുഷാരത്തിൽ ഒരു സ്്രതീ ഉച്ചത്തിൽ അവേനാട:്
നിെന്ന ചുമന്ന ഉദരവും നീ കുടിച്ച മുലയും ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്നു പറഞ്ഞു.
28അതിന് അവൻ: അല്ല, ൈദവത്തിെന്റ വചനം േകട്ട് ്രപമാണിക്കുന്നവർ
അേ്രത ഭാഗ്യവാന്മാർഎന്നു പറഞ്ഞു.

29 പുരുഷാരം വർദ്ധിച്ച വന്നേപ്പാൾ അവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത:് ഈ
തലമുറ േദാഷമുള്ള തലമുറയാകുന്നു; അത് അടയാളം അേന്വഷിക്കുന്നു;

* 11. 17 ഛി്രദിക്കുകഎന്നാൽകലഹിക്കുക, േവർെപടുക.
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േയാനയുെട അടയാളമല്ലാെതഅതിന് ഒരു അടയാളവും െകാടുക്കുകയില്ല.
30 േയാനാ നിനേവക്കാർക്ക് അടയാളം ആയതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതൻ
ഈ തലമുറയ്ക്കും ആകും. 31 െതെക്ക രാജ്ഞി ന്യായവിധിയിൽ
ഈ തലമുറയിെല ആള കേളാട് ഒന്നിച്ച് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ് അവെര
കുറ്റം വിധിക്കും; അവൾ ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനം േകൾക്കുവാൻ
ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്ന് വന്നുവേല്ലാ. ഇവിെട ഇതാ, ശേലാേമാനിലും
വലിയവൻ. 32 നിനേവക്കാർ ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറേയാട് ഒന്നിച്ച്
എഴുേന്നറ്റ് അതിെന കുറ്റം വിധിക്കും; അവർ േയാനയുെട ്രപസംഗം േകട്ട്
മാനസാന്തരെപ്പട്ട വേല്ലാ. ഇവിെട ഇതാ, േയാനയിലും വലിയവൻ.

33 വിളക്കു െകാളത്തീട്ട് ആരും നിലവറയിേലാ†പറയിൻ‡കീഴിേലാ
െവയ്ക്കാറില്ല. അകത്ത് വരുന്നവർക്ക് െവളിച്ചം കാേണണ്ടതിന്
വിളക്കുകാലിേന്മൽ അേ്രത െവയ്ക്കുന്നത.് 34 ശരീരത്തിെന്റ
വിളക്കു കണ്ണാകുന്നു; കണ്ണ് നല്ലതാെണങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവനും
്രപകാശിതമായിരിക്കും; േദാഷമുള്ളതാകിേലാ ശരീരവും ഇരുട്ട ള്ളതു തേന്ന.
35ആകയാൽനിന്നിലുള്ളെവളിച്ചംഇരുളാകാതിരിപ്പാൻ േനാക്കുക. 36നിെന്റ
ശരീരം അന്ധകാരം ഒട്ട മില്ലാെത മുഴുവനും ്രപകാശിതമായിരുന്നാൽ,
വിളക്കുഅതിെന്റതിളക്കംെകാണ്ട് നിെന്ന ്രപകാശിപ്പിക്കുംേപാെലശരീരവും
്രപകാശമുള്ളത്ആയിരിക്കും.

37 അവൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന ഒരു പരീശൻ തേന്നാടുകൂെട
ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ അവെന ക്ഷണിച്ച ; അവനും അകത്ത്
കടന്ന് ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു. 38 എന്നാൽ േയശു ആഹാരത്തിനു മുമ്പ്
ൈകകാലുകൾ കഴുകിയില്ല എന്നു കണ്ടിട്ട് പരീശൻ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
39 കർത്താവ് അവേനാട:് പരീശന്മാരായ നിങ്ങൾ പാ്രതങ്ങള െട
പുറം വൃത്തിയാക്കുന്നു; നിങ്ങള െട ഉള്ളിേലാ കവർച്ചയും ദുഷ്ടതയും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 40 മൂഢന്മാേര, പുറം ഉണ്ടാക്കിയവൻ തെന്ന ആണ്
അകവും ഉണ്ടാക്കിയത?് 41അകത്തുള്ളത് ഭിക്ഷയായി െകാടുക്കുവിൻ;
എന്നാൽസകലവും നിങ്ങൾക്ക്ശുദ്ധംആകുംഎന്നു പറഞ്ഞു.

42 പരീശരായ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ തുളസിയിലും
അരൂതയിലും§എല്ലാ ഇല െചടികളിലും ദശാംശം െകാടുക്കുകയും
ന്യായവും ൈദവസ്േനഹവും വിട്ട കളയുകയും െചയ്യന്നു; നിങ്ങൾ
ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുകയും ന്യായം െചയ്കയും അേതാെടാപ്പം തെന്ന
മറ്റ് കാര്യങ്ങള ം െചയ്യണം. 43 പരീശരായ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം;
നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ ്രപധാന സ്ഥാനവും െപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ദനവും
്രപിയമാകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; 44 നിങ്ങൾ േവർതിരിച്ചറിയാൻ
കഴിയാത്തകല്ലറകെളേപ്പാെലആകുന്നു;അവഇന്നവെയന്നറിയാെത മീെത
നടക്കുന്നവെരേപ്പാെലയാകുന്നു നിങ്ങൾ.

45 ന്യായശാസ്്രതിമാരിൽ ഒരുവൻ അവേനാട:് ഗുേരാ, പരീശെര
പറ്റി ഇങ്ങെന പറയുന്നതിനാൽ നീ ഞങ്ങെളയും അപമാനിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 46 അതിന് അവൻ പറഞ്ഞത്: ന്യായശാസ്്രതിമാരായ
നിങ്ങൾക്കും അേയ്യാ കഷ്ടം; എടുക്കുവാൻ ്രപയാസമുള്ള ചുമടുകെള
നിങ്ങൾ മനുഷ്യെരെക്കാണ്ട് എടുപ്പിക്കുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു

† 11. 33 നിലവറ എന്നാൽ തറ നിരപ്പിന് താഴയുള്ളസംഭരണമുറി. ‡ 11. 33 പറ എന്നാൽ ഒരു
വലിയഅളവ് പാ്രതം. § 11. 42 ഭക്ഷണത്തിന് രുചിയും മണവും നൽകുന്നഇലെചടികൾ
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വിരൽ െകാണ്ടുേപാലും ആ ചുമടുകെള െതാടുന്നില്ല. 47 നിങ്ങൾക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ ്രപവാചകന്മാരുെട കല്ലറകെള പണിയുന്നു;
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ അവെര െകാന്നു. 48 അതിനാൽ നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾക്കു നിങ്ങൾ സാക്ഷികളായിരിക്കയും
സമ്മതിക്കുകയും െചയ്യന്നു; അവർ അവെര െകാന്നു; നിങ്ങൾ അവരുെട
കല്ലറകെള പണിയുന്നു. 49 അതുെകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ ജ്ഞാനവും
പറയുന്നത:് ഞാൻ ്രപവാചകന്മാെരയുംഅെപ്പാസ്തലന്മാെരയുംഅവരുെട
അടുക്കൽ അയയ്ക്കുന്നു; അവരിൽ ചിലെര അവർ െകാല്ല കയും
ഉപ്രദവിക്കുകയും െചയ്യ ം. 50ഹാെബലിെന്റ രക്തംതുടങ്ങിയാഗപീഠത്തിനും
ആലയത്തിനും നടുവിൽവച്ച് െകാല്ലെപ്പട്ട െസഖര്യാവിെന്റ*രക്തംവെര
51േലാകസ്ഥാപനംമുതൽെചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്നസകല്രപവാചകന്മാരുെടയും
രക്തം ഈ തലമുറേയാട് േചാദിപ്പാൻ ഇടവേരണ്ടതിനുതെന്ന. അേത,
ഈ തലമുറേയാട് അത് േചാദിക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 52 ന്യായശാസ്്രതിമാരായ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ
ൈദവികജ്ഞാനം മറ്റള്ളവർ അറിയാതിരിക്കാൻ ്രശമിച്ച . അത് ഒരു
ഭവനത്തിെന്റ താ േക്കാൽ മറച്ച വയ്ക്കുന്നതിനു തുല്യം ആണ;് നിങ്ങൾ
അതിൽകടന്നില്ല;കടക്കുന്നവെരതടയുകയും െചയ്തു.

53 അവൻ അവിടംവിട്ട് േപാകുേമ്പാൾ ശാസ്്രതിമാരും പരീശന്മാരും
54അവേനാട് എതിർക്കുവാനും തർക്കിക്കുവാനും തുടങ്ങി. േയശു പറയുന്ന
ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്നു അവെന കുടുക്കുവാനായി പല കുടുക്കുേചാദ്യം
േചാദിപ്പാനും തുടങ്ങി.

12
1 അതിനിെട ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ േയശുവിന് ചുറ്റ ം
തിങ്ങി കൂടി. പരസ്പരം ചവിേട്ടൽക്കത്തക്ക നിലയിൽ പുരുഷാരം
തിക്കിത്തിരക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ ആദ്യം ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞു
തുടങ്ങിയത:് പരീശരുെടപുളിച്ചമാവായകപടഭക്തിസൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
2 മറച്ച െവച്ചത് ഒന്നും െവളിച്ചത്തു വരാെതയും ഗൂഢമായത് ഒന്നും
അറിയാെതയും ഇരിക്കയില്ല. 3ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടത്ത് പറഞ്ഞത്
എല്ലാം െവളിച്ചത്തു േകൾക്കും; മുറികളിൽ െവച്ച് രഹസ്യമായി പറഞ്ഞത്
പുരമുകളിൽ േഘാഷിക്കും. 4 എന്നാൽ എെന്റ സ്േനഹിതന്മാരായ
നിങ്ങേളാടു ഞാൻ പറയുന്നത:് ശരീരെത്ത െകാന്നിട്ട് പിെന്ന േവെറ ഒന്നും
െചയ് വാൻ കഴിയാത്തവെര ഭയെപ്പേടണ്ടാ. 5ആെര ഭയെപ്പേടണം എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച തരാം. െകാന്നിട്ട് നരകത്തിൽ തള്ളിക്കളവാൻ
അധികാരമുള്ളവെന ഭയെപ്പടുവിൻ: അേത, അവെന ഭയെപ്പടുവിൻ
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 6 അഞ്ച് കുരികിലിെന*രണ്ടു
കാശിനേല്ല വില്ക്കുന്നത.് എങ്കിലും അവയിൽ ഒന്നിേനേപ്പാലും
ൈദവം മറന്നുേപാകുന്നില്ല. 7 നിങ്ങള െട തലയിെല മുടിേപാലും
എല്ലാം എണ്ണിയിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് ഭയെപ്പേടണ്ടാ; അേനകം
കുരികിലിെനക്കാള ം നിങ്ങൾ വിേശഷതയുള്ളവർ. 8 മനുഷ്യരുെട
മുമ്പിൽ ആെരങ്കിലും എെന്ന ഏറ്റ പറഞ്ഞാൽ അവെന മനുഷ്യപു്രതനും
ൈദവദൂതന്മാരുെട മുമ്പാെക ഏറ്റ പറയും. 9 മനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽ

* 11. 50 2 ദിനവൃത്താന്തം 24: 22 േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ പിതാവല്ല. * 12. 6 കുരികിൽ
എന്നാൽെചറിയപക്ഷി
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എെന്ന തള്ളിപ്പറയുന്നവെന ൈദവദൂതന്മാരുെട മുമ്പിൽ തള്ളിപ്പറയും.
10 മനുഷ്യപു്രതന് എതിെര ഒരു വാക്ക് പറയുന്ന ഏവേനാടും ക്ഷമിയ്ക്കും;
എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ േനെര ൈദവദൂഷണം പറയുന്നവേനാേടാ
ക്ഷമിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 11എന്നാൽ നിങ്ങെള
പള്ളികൾക്കും ഭരണകർത്താകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ
െകാണ്ട് േപാകുേമ്പാൾ എങ്ങെനയാേണാ മറുപടി പറേയണ്ടതു എന്നും,
എന്താേണാ പറേയണ്ടതു എന്നും വിചാരെപ്പേടണ്ടാ; 12 നിങ്ങൾക്ക്
പറേയണ്ടതു പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൽസമയംതേന്നനിങ്ങെളപഠിപ്പിക്കും.

13 പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുവൻ അവേനാട:് ഗുേരാ, എെന്റ സേഹാദരേനാട്
പിതൃസ്വത്ത് പകുത്ത്നൽകുവാൻകല്പിച്ചാലുംഎന്നുപറഞ്ഞു. 14അവേനാട്
േയശു: മനുഷ്യാ, എെന്ന നിങ്ങൾക്ക് ന്യായകർത്താേവാ പങ്കിടുന്നവേനാ
ആക്കിയത് ആർ എന്നു േചാദിച്ച . 15 പിെന്ന അവേരാട്: സകല
അത്യാ്രഗഹങ്ങളിൽ നിന്നും സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിഞ്ഞുെകാൾവിൻ; അവന്
സമൃദ്ധി ഉണ്ടായാലും അവെന്റ വസ്തുവക അല്ല അവെന്റ ജീവന്
അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു. 16 ഒരുപമയും അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് ധനവാനാെയാരുമനുഷ്യെന്റഭൂമിനന്നായിവിളഞ്ഞു. 17അേപ്പാൾ
അവൻ: ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണ്ടു? എെന്റ വിളവ് സൂക്ഷിച്ച് െവയ്ക്കുവാൻ
സ്ഥലം േപാരാ എന്നു ഉള്ളിൽ വിചാരിച്ച . 18 പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞത്:
ഞാൻ ഇതു െചയ്യ ം; എെന്റ കളപ്പ രകെള െപാളിച്ച് അധികം വലിയവ
പണിതു എെന്റ വിളവും വസ്തുവകയും എല്ലാം അതിൽ കൂട്ടിവയ്ക്കും.
19 എന്നിട്ട് എേന്നാടുതെന്ന; നിനക്ക് അേനക വർഷങ്ങൾക്കു മതിയായ
അനവധി വസ്തുവക സ്വരൂപിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നു; ആശ്വസിക്ക, തിന്നുക,
കുടിക്ക,ആനന്ദിക്ക എന്നു പറയും. ൈദവേമാ അവേനാട:് 20 മൂഢാ,ഈ
രാ്രതിയിൽനിെന്റ ്രപാണെനനിേന്നാട് േചാദിക്കും. പിെന്നനീ ഒരുക്കിെവച്ചത്
ആർക്കാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 21ൈദവവിഷയമായി സമ്പന്നൻആകാെത,
വിലേയറിയകാര്യങ്ങെളതനിക്കു തേന്നസൂക്ഷിച്ച് െവയ്ക്കുന്നവെന്റകാര്യം
ഇങ്ങെനആകുന്നു.

22 അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത:് അതുെകാണ്ട് എന്ത്
തിന്നും എന്നു ജീവെന പറ്റിയും എന്ത് ഉടുക്കും എന്നു ശരീരെത്ത
പറ്റിയും ഓർത്ത് െവറുെത വിഷമിക്കണ്ട എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 23 ആഹാരേത്തക്കാൾ ജീവനും ഉടുപ്പിേനക്കാൾ ശരീരവും
വലുതേല്ലാ. 24കാക്കെയ േനാക്കുവിൻ;അത് വിതയ്ക്കുന്നില്ല, െകായ്യന്നില്ല,
അതിന് പാണ്ടികശാലയും†കളപ്പ രയും‡ഇല്ല; എങ്കിലും ൈദവം അതിെന
സംരക്ഷിക്കുന്നു. പറവജാതിേയക്കാൾ നിങ്ങൾ എ്രത വിേശഷമുള്ളവർ!
25 പിെന്ന ഇങ്ങെന ആകുലെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട് തെന്റ നീളത്തിൽ ഒരു
മുഴം§കൂട്ട വാൻനിങ്ങളിൽആർക്ക്കഴിയും? 26ഏറ്റവും െചറിയകാര്യങ്ങൾ
െചയ്യ വാൻ േപാലും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എങ്കിൽ ബാക്കി
ഉള്ളതിെനക്കുറിച്ച് ആകുലെപ്പടുന്നത് എന്തിനാണ?് 27 താമര എങ്ങെന
വളരുന്നുഎന്നുചിന്തിക്കുക;അവഅദ്ധ്വാനിക്കുന്നില്ല,നൂൽഉണ്ടാക്കുന്നതും
ഇല്ല; എന്നാൽ ശേലാേമാൻ േപാലും തെന്റ സകല മഹത്വത്തിലും ഇവയിൽ
ഒന്നിേനാളം ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 28ഇന്ന്
കാണുന്നതും നാെള അടുപ്പിൽ ഇടുന്നതുമായ വയലിെല പുല്ലിെന ൈദവം

† 12. 24 ചരക്കുകൾ േശഖരിച്ച വയ്ക്കുന്നസ്ഥലം ‡ 12. 24 ധാന്യങ്ങൾ േശഖരിച്ച വയ്ക്കുന്ന
സ്ഥലം § 12. 25 ൈകമുട്ട് മുതൽവിരൽവെര ഉള്ളഅളവ്
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ഇങ്ങെന ഉടുപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അല്പവിശ്വാസികേള, നിങ്ങെള എ്രത
അധികം? 29 എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച
ചഞ്ചലെപ്പടരുത.് 30ഈവക ഒെക്കയും േലാകജാതികൾഅേന്വഷിക്കുന്നു;
നിങ്ങള െട പിതാേവാ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നു അറിയുന്നു.
31അവെന്റ രാജ്യം അേന്വഷിക്കുവിൻ; അേതാടുകൂെട നിങ്ങൾക്ക് ഇതും
കിട്ട ം. 32 െചറിയആട്ടിൻ കൂട്ടേമ, ഭയെപ്പടരുതു; നിങ്ങള െട പിതാവ് രാജ്യം
നിങ്ങൾക്ക് നല്കുവാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. 33നിങ്ങൾക്കുള്ളത് വിറ്റ് ഭിക്ഷ
െകാടുക്കുവിൻ; കള്ളൻ എടുക്കുകേയാ, പുഴു തിന്നു നശിപ്പിക്കുകേയാ
െചയ്യാത്ത സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, പഴയതായി േപാകാത്ത പണസഞ്ചികള ം,
തീർന്നുേപാകാത്ത നിേക്ഷപവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിെക്കാൾവിൻ.
34നിങ്ങള െട നിേക്ഷപം ഉള്ളിടത്ത് നിങ്ങള െടഹൃദയവും ഇരിക്കും.

35 നിങ്ങൾ അരെകട്ടി എേപ്പാഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ. നിങ്ങള െട വിളക്ക്
എേപ്പാഴും കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കെട്ട 36 യജമാനൻ കല്യാണത്തിന് േപായിട്ട്
തിരിച്ച് വന്നാൽ ഉടെന വാതിൽ തുറന്നുെകാടുേക്കണ്ടതിന് അവൻ
എേപ്പാൾ മടങ്ങിവരും വന്നു കാത്തുനില്ക്കുന്ന ആള കേളാട് നിങ്ങൾ
തുല്യരായിരിപ്പിൻ. 37 യജമാനൻ വരുേമ്പാൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ദാസന്മാർ
ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവൻ അരെകട്ടി*അവെര ഭക്ഷണത്തിനിരുത്തുകയും
വന്നു അവർക്ക് ശു്രശൂഷിക്കുകയും െചയ്യ ം എന്നു ഞാൻ സത്യമായി
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 38 അവൻ രണ്ടാം യാമത്തിൽ†വന്നാലും മൂന്നാം
യാമത്തിൽ‡വന്നാലും അങ്ങെന കണ്ട് എങ്കിൽ അവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
39കള്ളൻഏത്സമയത്ത്വരുന്നുഎന്നുവീടിെന്റഉടമസ്ഥൻഅറിഞ്ഞിരുന്നു
എങ്കിൽ അവൻ ഉണർന്നിരുന്നു തെന്റ വീട് െപാളിയ്ക്കുവാൻ
സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്നറിയുവിൻ. 40അങ്ങെന അറിയാത്ത സമയത്ത്
മനുഷ്യപു്രതൻവരുന്നതുെകാണ്ടു നിങ്ങള ം ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.

41കർത്താേവ,ഈഉപമപറയുന്നത്ഞങ്ങേളാേടാഅേതാഎല്ലാവേരാടും
കൂെടേയാ എന്നു പെ്രതാസ് േചാദിച്ചതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത:് 42 കൃത്യ
സമയത്ത് ആഹാരം െകാടുക്കണ്ടതിന് യജമാനൻ തെന്റ േവലക്കാരുെട
േമൽവിശ്വസ്തനുംബുദ്ധിമാനുമായഗൃഹവിചാരകെനആക്കി 43യജമാനൻ
വരുേമ്പാൾഅങ്ങെന െചയ്തു കാണുന്ന ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ. 44യജമാനൻ
തനിക്കുള്ളസകലവും േനാക്കിനടത്താൻഅവെനവിചാരകനാക്കിെവക്കും
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 45 എന്നാൽ ദാസൻ:
യജമാനൻ താമസിേച്ച വരികയുള്ള എന്നു ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു
ബാല്യക്കാെരയും ബാല്യക്കാരത്തികെളയും തല്ല വാനും തിന്നുകുടിച്ച്
അഹങ്കരിക്കുവാനും തുടങ്ങിയാൽ, 46 അവൻ ്രപതീക്ഷിക്കാത്ത
നാളിലും അറിയാത്ത സമയത്തും ആ ദാസെന്റ യജമാനൻ വന്നു
അവെന മുറിേവൽപ്പിക്കുകയും അവന് അവിശ്വാസികേളാടുകൂെട പങ്ക്
കല്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 47യജമാനെന്റ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുങ്ങാെതയും
അവെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യാെതയുമിരിക്കുന്ന ദാസന് വളെര അടിെകാള്ള ം.
48എന്നാൽ ഇെതാന്നും അറിയാെത അടിക്ക് േയാഗ്യമായതു െചയ്തവേനാ
കുറച്ച് അടിെകാള്ള ം; വളെര ലഭിച്ചവേനാട് വളെരആവശ്യെപ്പടും;അധികം
ഏറ്റ വാങ്ങിയവേനാട്അധികം േചാദിക്കും.

* 12. 37 ശരീരത്തിൽഅയഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വസ്്രതങ്ങൾ മുറുക്കിെക്കട്ടി തയ്യാറാവുക. † 12.
38 രണ്ടാം യാമം എന്നാൽ അർദ്ധരാ്രതി (9:30 നു േശഷം) ‡ 12. 38 മൂന്നാം യാമം എന്നാൽ
അതിരാവിെല മൂന്നുമണിക്കു േശഷം
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49 ഭൂമിയിൽ തീ ഇടുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു; അത് ഇേപ്പാേഴ
കത്തിെയങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു എന്നല്ലാെത ഞാൻ മെറ്റന്താണ്
ആ്രഗഹിേക്കണ്ടത?് 50എങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു സ്നാനം ഏൽക്കുവാൻ ഉണ്ട്;
അത് കഴിയുന്നത് വെരഞാൻഎ്രത െഞരുങ്ങുന്നു. 51ഭൂമിയിൽസമാധാനം
നല്കുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു േതാന്നുന്നുേവാ? അല്ലല്ല, ഭിന്നത
വരുത്തുവാൻ അേ്രത എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 52 ഇനി േമൽ
ഒരു വീട്ടിൽ ഇരുവേരാട് മൂവരും മൂവേരാടു ഇരുവരും ഇങ്ങെനഅഞ്ചുേപർ
തമ്മിൽ ഭിന്നിച്ചിരിക്കും. 53അപ്പൻ മകേനാടും മകൻ അപ്പേനാടും അമ്മ
മകേളാടും മകൾ അമ്മേയാടും അമ്മാവിയമ്മ മരുമകേളാടും മരുമകൾ
അമ്മാവിയമ്മേയാടും ഭിന്നിച്ചിരിക്കും.

54 പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരേത്താട് പറഞ്ഞത:് പടിഞ്ഞാറുനിന്ന്
േമഘം െപാങ്ങുന്നത് കാണുേമ്പാൾ വലിയമഴ വരുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ ഉടെന പറയുന്നു; അങ്ങെന സംഭവിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
55 െതക്കൻ കാറ്റ് ഊതുന്നത് കണ്ടാേലാ അത്യ ഷ്ണം ഉണ്ടാകും എന്നു
പറയുന്നു; അത് സംഭവിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 56 കപടഭക്തിക്കാേര,
ഭൂമിയുെടയും ആകാശത്തിെന്റയും ഭാവെത്ത തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക്
കഴിയും; 57 എന്നാൽ ഈ കാലെത്ത തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്
എന്തുെകാണ്ടാണ?് ന്യായമായത് എെന്തന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയമായി
വിധിക്കാത്തതും എന്ത്? 58 എതിരാളിേയാടുകൂെട അധികാരിയുെട
അടുക്കൽ േപാകുേമ്പാൾ വഴിയിൽെവച്ച അവേനാട് നിരന്നുെകാള്ള വാൻ
്രശമിക്കുക; അല്ലാഞ്ഞാൽ അവൻ നിെന്ന ന്യായാധിപെന്റ മുമ്പിൽ
ഇഴച്ച െകാണ്ട് േപാകയും ന്യായാധിപൻ നിെന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ പക്കൽ
ഏല്പിക്കും. ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ നിെന്ന തടവിലും ആക്കും. 59അവസാനെത്ത
കാശുേപാലും െകാടുത്തുതീരുേവാളം നീഅവിെടനിന്നു പുറത്തു വരികയില്ല
എന്നുഞാൻനിേന്നാട് പറയുന്നു.

13
1 ചില ഗലീലക്കാർ യാഗം കഴിച്ച് െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ പീലാേത്താസ്
അവെര െകാല്ലിച്ചതായും, അവരുെട രക്തം അവരുെട യാഗത്തിൽ
കലർന്നതായും ഉള്ള വിവരം, ആ സമയത്ത് അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലർ
േയശുവിേനാടു അറിയിച്ച . 2അതിന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് അവർ
എല്ലാ ഗലീലക്കാരിലും പാപികൾ ആയിരുന്നത് െകാണ്ടാേണാ അവർക്ക്
അങ്ങെന സംഭവിച്ചത് എന്നു നിങ്ങൾക്ക് േതാന്നുന്നുേവാ? 3 അല്ല,
ഒരിയ്ക്കലും അല്ല, മാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
അങ്ങെന തെന്ന നശിച്ച േപാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
4 അതുേപാെല ശിേലാഹാമിെല േഗാപുരം വീണു മരിച്ച േപായ ആ
പതിെനട്ട േപർ െയരൂശേലമിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യേരക്കാള ം
കുറ്റക്കാർ ആയിരുന്നു എന്നു േതാന്നുന്നുേവാ? 5 അല്ല, ഒരിയ്ക്കലും
അല്ല, മാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങെന തെന്ന
നശിച്ച േപാകുംഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

6അവൻ ഒരു ഉപമ അവേരാട് പറഞ്ഞു: ഒരാൾക്ക് ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം
ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ അതിൽ ഒരു അത്തിവൃക്ഷം നട്ടിരുന്നു; അവൻ
അതിൽഫലമുേണ്ടാഎന്ന്അേന്വഷിച്ച . എന്നാൽ ഒന്നും കണ്ടില്ല. 7അവൻ
േതാട്ടക്കാരേനാട:് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ മൂന്നു വർഷമായി ഈ അത്തിയിൽ
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ഫലം അേന്വഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവെര കണ്ടില്ല; അത് നിലെത്ത
നിഷ്ഫലമാക്കുന്നതിനാൽ അതിെന െവട്ടിക്കളയുക എന്നു പറഞ്ഞു.
8അതിന് അവൻ: കർത്താേവ, ഒരു വർഷം കൂെട നിൽക്കെട്ട. ഞാൻ
അതിന്ചുറ്റ ംകിളച്ച്വളംഇടാം. 9അടുത്തവർഷംഅതിൽഫലംഇെല്ലങ്കിൽ
െവട്ടിക്കളയാംഎന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

10 ഒരു ശബ്ബത്തിൽ അവൻ ഒരു പള്ളിയിൽ ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
11അവിെട പതിെനട്ട് വർഷമായി ഒരു േരാഗാത്മാവു ബാധിച്ച്, കൂനിയായ
ഒരു സ്്രതീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്ക് ഒരിയ്ക്കലും നിവർന്നു നിൽക്കുവാൻ
സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. 12 േയശു അവെള കണ്ട് അടുെക്ക വിളിച്ച :
“സ്്രതീേയ, നിെന്റ േരാഗത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞുഅവള െടേമൽൈകവച്ച . 13അവൾഉടെന നിവർന്നുൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തി. 14 േയശു ശബ്ബത്തിൽ സുഖെപ്പടുത്തിയത് െകാണ്ട്
പള്ളി്രപമാണി േകാപിച്ച . അയാൾ പുരുഷാരേത്താട:് േവലെചയ ്വാൻ
ആറുദിവസമുണ്ട;്അതിനകം വന്നു െസൗഖ്യമാക്കിെക്കാള്ള ക;ശബ്ബത്തിൽ
ഇതുസാധ്യമല്ലഎന്നുപറഞ്ഞു. 15കർത്താവ്അവേനാട്: കപടഭക്തിക്കാേര,
നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ശബ്ബത്തിൽ തെന്റ കാളെയേയാ കഴുതെയേയാ
െതാഴുത്തിൽനിന്നു അഴിച്ച് െകാണ്ടുേപായി െവള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നില്ലേയാ?
16എന്നാൽസാത്താൻപതിെനട്ട് വർഷമായിബന്ധിച്ചിരുന്നഅ്രബാഹാമിെന്റ
മകളായ ഇവെള ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഈ ബന്ധനം അഴിച്ച് വിേടണ്ടതല്ലേയാ
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 17 അവൻ ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവെന്റ
എതിരാളികൾഎല്ലാവരും നാണിച്ച ;അവൻെചയ്യന്നഎല്ലാ മഹത്വകരമായ
്രപവർത്തികളാലും പുരുഷാരം ഒെക്കയുംസേന്താഷിച്ച .

18 പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞത:് ൈദവരാജ്യം ഏതിേനാട് സദൃശം?
ഏതിേനാട് അതിെന ഉപമിക്കണം? 19 ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ േതാട്ടത്തിൽ
എറിഞ്ഞ കടുകുമണിേയാട് അത് സദൃശം; അത് വളർന്ന് വൃക്ഷമായി,
ആകാശത്തിെല പക്ഷികള ം വന്നു അതിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ താമസിച്ച .
20 പിെന്നയും അവൻ: ൈദവരാജ്യെത്ത ഏതിേനാട് ഉപമിക്കണം? 21അത്
പുളിച്ചമാവിേനാട്*തുല്യം; അത് ഒരു സ്്രതീ എടുത്തു മൂന്നുപറ†മാവിൽ
േചർത്ത്എല്ലാം പുളിച്ച വരുന്നതു വെരവച്ച എന്നുപറഞ്ഞു.

22 അവൻ പട്ടണങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം സഞ്ചരിച്ച െയരൂശേലമിേലക്കു
യാ്രതെചയ്തു. 23 അേപ്പാൾ ഒരാൾ അവേനാട:് കർത്താേവ, കുറച്ച്
േപർ മാ്രതേമ രക്ഷെപടുകയുേള്ളാ എന്നു േചാദിച്ചതിന് അവേനാട്
പറഞ്ഞത്: 24 ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂെട അകത്ത് ്രപേവശിക്കുവാൻ
പരി്രശമിക്കുവിൻ. പലരും ്രപേവശിക്കുവാൻ ്രശമിക്കും. എന്നാൽ
കഴിയുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 25 വീട്ട ടയവൻ
എഴുേന്നറ്റ് കതക് അടച്ചേശഷം നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന:് കർത്താേവ,
തുറന്നു തേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് കതകിന് മുട്ടിത്തുടങ്ങുേമ്പാൾ:
നിങ്ങൾ എവിെട നിന്നു വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു അവൻ
ഉത്തരം പറയും. 26അേന്നരം നിങ്ങൾ: നിെന്റ മുമ്പിൽഞങ്ങൾതിന്നുകയും
കുടിക്കുകയും ഞങ്ങള െട െതരുവുകളിൽ നീ പഠിപ്പിക്കയും െചയ്തുവേല്ലാ
എന്നു പറയും. 27അവേനാ: നിങ്ങൾ എവിെട നിന്നു വരുന്നു എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല;അനീതി ്രപവൃത്തിക്കുന്നവെര,എെന്നവിട്ട േപാകുവിൻഎന്നു

* 13. 21 പുളിച്ച മ ◌ാവുഎന്നാൽയീസ്റ്റ് † 13. 21 ഏകേദശം 25കിേലാ്രഗാം
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പറയും. 28 അവിെട അ്രബാഹാമും യിസ്ഹാക്കും യാേക്കാബും സകല
്രപവാചകന്മാരുംൈദവരാജ്യത്തിൽഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾകാണും.എന്നാൽ
നിങ്ങെള പുറത്തു തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നു നിങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ, അവിെട
കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും. 29 കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും
െതക്കുനിന്നും വടക്കുനിന്നും അേനകർ വന്നു ൈദവരാജ്യത്തിൽ
അത്താഴത്തിന് ഇരിക്കും. 30 ചിലേപ്പാൾ ആദ്യസ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതു
അവസാനം വരുന്നവർക്കും ഒടുവിലെത്ത സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതു ആദ്യം
വന്നവർക്കുംആയിരിക്കും.

31 ആ സമയത്തു തേന്ന ചില പരീശന്മാർ അടുത്തുവന്ന് േയശുവിെന
ഉപേദശിച്ച : ഇവിടംവിട്ട െപായ്െക്കാൾക; െഹേരാദാവ് നിെന്നെകാല്ല വാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 32 അവൻ അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് നിങ്ങൾ േപായി ആ കുറുക്കേനാട:് ഞാൻ ഇന്നും നാെളയും
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും േരാഗശാന്തി നൽകുകയുംെചയ്യ ം; എന്നാൽ
മൂന്നാംദിവസം എെന്റ ്രപവൃത്തി ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കുകയും െചയ്യ ം.
33എങ്കിലും ഇന്നും നാെളയും മെറ്റന്നാള ം ഞാൻ സഞ്ചരിേക്കണ്ടതാകുന്നു;
െയരൂശേലമിനു പുറത്തുവച്ച് ഒരു ്രപവാചകൻ നശിച്ച േപാകാറില്ല എന്നു
പറവിൻ. 34 െയരൂശേലേമ, െയരൂശേലേമ, ്രപവാചകന്മാെര െകാല്ല കയും
നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവെര കെല്ലറിയുകയും െചയ്യന്നവേള,
േകാഴി തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള ചിറകിൻ കീഴിൽ േചർക്കുംേപാെല നിെന്റ
മക്കെള എ്രത ്രപാവശ്യം േചർക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സായിരുന്നു;
നിങ്ങൾേക്കാ മനസ്സായില്ല. 35 നിങ്ങള െട ഭവനം ശൂന്യമായ്തീരും;
കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു
നിങ്ങൾ പറയുേവാളം നിങ്ങൾ എെന്ന കാണുകയില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

14
1 പരീശ്രപമാണികളിൽ ഒരാളിെന്റ വീട്ടിൽ അവൻ ഭക്ഷണം
കഴിക്കുവാൻ ശബ്ബത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ അവർ േയശുവിെന സൂക്ഷിച്ച്
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 2അവെന്റ മുമ്പിൽ മേഹാദരം* എന്ന അസുഖം
ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 േയശു ന്യായശാസ്്രതികേളാടും
പരീശേരാടും: ശബ്ബത്തിൽ െസൗഖ്യമാക്കുന്നത് ശരിേയാ അല്ലേയാ എന്നു
േചാദിച്ച .അവേരാ മിണ്ടാതിരുന്നു. 4 േയശുഅവെന െതാട്ട െസൗഖ്യമാക്കി
വിട്ടയച്ച . 5 പിെന്ന അവേരാട:് നിങ്ങളിൽ ഒരാള െട മകേനാ കാളേയാ
ശബ്ബത്ത് നാളിൽ കിണറ്റിൽ വീണാൽ നിങ്ങൾ െപെട്ടന്ന് തെന്ന അതിെന
6വലിെച്ചടുക്കുകയില്ലേയാ? എന്നു േചാദിച്ച . അതിന് ഉത്തരം പറയുവാൻ
അവർക്ക്കഴിഞ്ഞില്ല.

7എന്നാൽക്ഷണിച്ചവർമുഖ്യസ്ഥാനംതിരെഞ്ഞടുക്കുന്നത്കണ്ടിട്ട്അവൻ
അവേരാട് ഒരുപമ പറഞ്ഞു: 8 ഒരാൾ നിങ്ങെള കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ
മുഖ്യസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കരുത;് ഒരുപേക്ഷനിന്നിലും മാനേമറിയവെനഅവൻ
വിളിച്ചിരിക്കാം. 9 പിെന്ന നിെന്നയും അവെനയും ക്ഷണിച്ചവൻ വന്നു:
ഇവന് സ്ഥലം െകാടുക്ക എന്നു നിേന്നാട് പറയുേമ്പാൾ നീ നാണേത്താെട
അവസാനം േപായി ഇരിേക്കണ്ടിവരും. 10നിെന്നആെരങ്കിലുംക്ഷണിച്ചാൽ
െചന്ന് ഒടുവിലെത്തസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്ക; നിെന്ന ക്ഷണിച്ചവൻ വരുേമ്പാൾ

* 14. 2 ശരീരത്തിെന്റവിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനീരു വരുന്നഒരുതരംഅസുഖം
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നിേന്നാട്: സ്േനഹിതാ, മുേമ്പാട്ട വന്നു ഇരിക്ക എന്നു പറവാൻ ഇടവരെട്ട;
അേപ്പാൾ വിരുന്നിന് നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുന്നവരുെട മുമ്പിൽ നിനക്ക്
മാനം ഉണ്ടാകും. 11 തെന്നത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം താഴ്ത്തെപ്പടും;
തെന്നത്താൻതാഴ്ത്തുന്നവൻഉയർത്തെപ്പടും.

12 തെന്ന ക്ഷണിച്ചവേനാട് അവൻ പറഞ്ഞത:് നീ ഒരു
മുത്താഴേമാ†അത്താഴേമാ‡കഴിക്കുേമ്പാൾ സ്േനഹിതന്മാെരയും
സേഹാദരന്മാെരയും ബന്ധുക്കേളയും സമ്പത്തുള്ള അയൽക്കാെരയും
വിളിക്കരുത;് അവർ നിെന്ന അേങ്ങാട്ട ം വിളിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ്രപത്യ പകാരം
െചയ്യ ം. 13 അതുെകാണ്ട് നീ വിരുന്നു കഴിക്കുേമ്പാൾ ദരി്രദന്മാർ,
അംഗഹീനന്മാർ, മുടന്തന്മാർ,കുരുടന്മാർഎന്നിവെരക്ഷണിക്ക; 14എന്നാൽ
നീ ഭാഗ്യവാനാകും; നിനക്ക് ്രപത്യ പകാരം െചയ ്വാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല;
അതുെകാണ്ട് നീതിമാന്മാരുെട പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിനക്ക് ്രപത്യ പകാരം
ഉണ്ടാകും.

15 അവേനാട് കൂെട വിരുന്നിലിരുന്നവരിൽ ഒരുവൻ ഇതു േകട്ടിട്ട:്
ൈദവരാജ്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു; 16 അവേനാട് അവൻ പറഞ്ഞത:് ഒരു മനുഷ്യൻ വലിെയാരു
അത്താഴം ഒരുക്കി പലെരയും ക്ഷണിച്ച . 17അത്താഴസമയത്ത് അവൻ
തെന്റ ദാസെന അയച്ച് ആക്ഷണിച്ചവേരാട:് എല്ലാം തയ്യാറായി; വരുവിൻ
എന്നു പറയിച്ച . 18 എല്ലാവരും ഒരുേപാെല ഒഴികഴിവ് പറഞ്ഞുതുടങ്ങി;
ഒന്നാമത്തവൻ അവേനാട:് ഞാൻ ഒരു നിലം വാങ്ങിയതിനാൽ അത്
െചന്ന് കാേണണ്ടുന്നആവശ്യം ഉണ്ട്; എേന്നാട് ക്ഷമിച്ച െകാേള്ളണം എന്നു
ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 19 മെറ്റാരുത്തൻ: ഞാൻ അഞ്ച്
േജാടി കാളെയ വാങ്ങിച്ചിട്ട ണ്ട;് എനിക്ക് അവെയ േനാക്കാൻ േപാകണം;
എേന്നാട് ക്ഷമിച്ച െകാേള്ളണം എന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 20 േവെറാരുത്തൻ: ഞാൻ ഇേപ്പാൾ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു;
എനിക്ക് വരുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 21ആ ദാസൻ മടങ്ങിവന്നു
യജമാനേനാടു അറിയിച്ച . അേപ്പാൾ വീട്ട ടയവൻ േകാപിച്ച ദാസേനാട:്
നീ േവഗം പട്ടണത്തിെല വീഥികളിലും െതരുവുകളിലും െചന്ന് ദരി്രദന്മാർ,
അംഗഹീനന്മാർ, കുരുടന്മാർ, മുടന്തന്മാർ, എന്നിവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക
എന്നു കല്പിച്ച . 22 പിെന്ന ദാസൻ: യജമാനേന, കല്പിച്ചത് ഞാൻ
െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇനിയും സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു. 23 യജമാനൻ
ദാസേനാട്: നീ പട്ടണത്തിന് െവളിയിേലക്ക് േപായിഎല്ലാ ്രപധാനവഴികളിലും
േപായി, എെന്റ വീടുനിറേയണ്ടതിന് കാണുന്നവെര അകത്തുവരുവാൻ
നിർബ്ബന്ധിക്ക. 24 ആദ്യം ക്ഷണിക്കെപ്പട്ട പുരുഷന്മാർ ആരും എെന്റ
അത്താഴം ആസ്വദിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

25 ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവേനാടുകൂെട േപാകുേമ്പാൾ അവൻ
തിരിഞ്ഞു അവേരാട് പറഞ്ഞത്: 26 എെന്റ അടുക്കൽ വരികയും
അപ്പെനയും അമ്മെയയും ഭാര്യെയയും മക്കെളയും സേഹാദരന്മാെരയും
സേഹാദരികെളയും സ്വന്തജീവെനയും കൂെട സ്േനഹിക്കാതിരിക്കയും
െചയ്യന്നവന് എെന്റ ശിഷ്യനാകുവാൻ സാധിക്കും 27 തെന്റ ്രകൂശ്
എടുത്തുെകാണ്ട് എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നവൻ എെന്റ ശിഷ്യനാകും.
28 നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും ഒരു േഗാപുരം പണിയുവാൻ ആ്രഗഹിച്ചാൽ
ആദ്യംഅത്തീർക്കുവാൻആ വശ്യമായപണംഉേണ്ടാഎന്നുആേലാചിക്കും.
† 14. 12 ഉച്ചേനരത്തുള്ളഭക്ഷണം ‡ 14. 12 രാ്രതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം



ലൂേക്കാസ് 14:29 1583 ലൂേക്കാസ് 15:14

29 അെല്ലങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടേശഷം തീർക്കുവാൻ പണം ഇല്ല എന്നു
വേന്നക്കാം; 30 കാണുന്നവർ എല്ലാം; ഈ മനുഷ്യൻ പണിവാൻ തുടങ്ങി,
പേക്ഷ തീർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു പരിഹസിക്കുമേല്ലാ. 31അല്ല,
ഒരു രാജാവ് മെറ്റാരു രാജാവിേനാടു യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പടുന്നതിന് മുമ്പ്
ഇരുന്നു, ഇരുപതിനായിരവുമായി വരുന്നവേനാട് താൻ പതിനായിരവുമായി
എതിർത്താൽ മതിേയാ എന്നു ആേലാചിക്കും. 32അത് സാധ്യമെല്ലങ്കിൽ
അവൻദൂരത്തിരിക്കുേമ്പാൾതേന്നദൂതന്മാെരഅയച്ച സമാധാനത്തിനായി
അേപക്ഷിക്കുന്നു. 33അങ്ങെനതെന്നനിങ്ങളിൽആെരങ്കിലുംതനിക്കുള്ളത്
ഒെക്കയും വിട്ട പിരിയുന്നു എങ്കിൽ അവന് എെന്റ ശിഷ്യനായിരിപ്പാൻ
കഴിയും. 34 ഉപ്പ് നല്ലത് തെന്ന; എന്നാൽ ഉപ്പിെന്റ രസം ഇല്ലാെത േപായാൽ
വീണ്ടുംഅതിന്എങ്ങെനരസംവരുത്തും? 35പിെന്നനിലത്തിനുംവളത്തിനും
െകാള്ളന്നതല്ല;അതിെന പുറത്തു കളയും. േകൾക്കുവാൻ െചവി ഉള്ളവൻ
േകൾക്കെട്ട.

15
1 ചുങ്കക്കാരും പാപികള ം എല്ലാം അവെന്റ വചനം േകൾക്കുവാൻ
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 2 ഇവൻ പാപികെള സ്വീകരിക്കുകയും
അവേരാടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും െചയ്യന്നു എന്നു പരീശരും
ശാസ്്രതികള ം പിറുപിറുത്തു. 3 അവേരാട് അവൻ ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു:
4 നിങ്ങളിൽ ഒരു ആൾക്ക് നൂറു ആട് ഉണ്ട് എന്നു വിചാരിക്കുക. അതിൽ
ഒന്ന് കാണാെത േപായാൽ അവൻ െതാണ്ണ െറ്റാമ്പതിെനയും മരുഭൂമിയിൽ
വിേട്ടച്ച , ആ കാണാെതേപായ ആടിെന കെണ്ടത്തുന്നതുവെര േനാക്കി
നടക്കാതിരിക്കുേമാ? 5കണ്ട് കിട്ടിയാൽ സേന്താഷിച്ച് ചുമലിൽ എടുത്തു
വീട്ടിൽ വന്നു സ്േനഹിതന്മാെരയും അയൽക്കാെരയും വിളിച്ച കൂട്ടി:
6കാണാെതേപായ എെന്റആടിെന കണ്ടുകിട്ടിയതുെകാണ്ട് എേന്നാട് കൂെട
സേന്താഷിപ്പിൻ എന്നുഅവേരാട് പറയും. 7അങ്ങെന തെന്ന മാനസാന്തരം
ആവശ്യമില്ലാത്ത െതാണ്ണ െറ്റാമ്പത് നീതിമാന്മാെരക്കുറിച്ച ള്ളതിേനക്കാൾ
മാനസാന്തരെപ്പടുന്ന ഒരു പാപിെയ കുറിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അധികം
സേന്താഷം ഉണ്ടാകുംഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

8അല്ല, ഒരു സ്്രതീക്ക് പത്തു ്രദഹ്മ*ഉണ്ട് എന്നു വിചാരിക്കുക; ഒരു ്രദഹ്മ
കാണാെത േപായാൽ അവൾ വിളക്കു കത്തിച്ച് വീട് തൂത്തുവാരി അത്
കണ്ടുകിട്ട ന്നതുവെര സൂക്ഷ്മേത്താെട അേന്വഷിക്കും? 9കണ്ടുകിട്ടിയാൽ
സ്േനഹിതമാെരയുംഅയൽക്കാരികെളയും വിളിച്ച കൂട്ടി: കാണാെതേപായ
്രദഹ്മ കണ്ട് കിട്ടിയതുെകാണ്ട് എേന്നാടുകൂെട സേന്താഷിപ്പിൻ എന്നു
പറയും. 10അങ്ങെന തെന്ന മാനസാന്തരെപ്പടുന്ന ഒരു പാപിെയക്കുറിച്ച
ൈദവദൂതന്മാരുെട മേദ്ധ്യ സേന്താഷം ഉണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.

11 പിെന്നയും അവൻ പറഞ്ഞത:് ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ടു പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 12അവരിൽ ഇളയവൻ അപ്പേനാട്: അപ്പാ, വസ്തുവിൽ
എനിക്കുള്ള പങ്ക് തേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ അവർക്ക് വസ്തു
പകുത്തുെകാടുത്തു. 13അധികനാൾ കഴിയുന്നതിന് മുെമ്പ ഇളയമകൻ
സകലവും േശഖരിച്ച ദൂരേദശേത്തക്ക് യാ്രതയായി. അവിെട തനിക്കു
ഉള്ള പണം മുഴുവൻ ആവശ്യമില്ലാെത െചലവഴിച്ച ജീവിച്ച . 14 എല്ലാം

* 15. 8 ഒരുതരം െവള്ളി നാണയം
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െചലവഴിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ േദശത്തു കഠിനക്ഷാമം ഉണ്ടായി. അവന്
പണത്തിന്ആവശ്യംവന്നുതുടങ്ങി. 15അവൻആേദശത്തിെലപൗരന്മാരിൽ
ഒരാൾക്ക് േവണ്ടി േജാലി െചയ്യാൻ േപായി.അവൻഅവെനതെന്റവയലിൽ
പന്നികൾക്ക് തീറ്റ െകാടുക്കുന്ന േജാലി െകാടുത്തു. 16 പന്നി തിന്നുന്ന
വാളവര†െകാണ്ട് വയറു നിറപ്പാൻ അവൻ ആ്രഗഹിച്ച എങ്കിലും ആരും
അവന് െകാടുത്തില്ല. 17 അേപ്പാൾ സുേബാധം വന്നിട്ട് അവൻ: എെന്റ
അപ്പെന്റ എ്രത കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട ം അധികം വരുന്നു;
എന്നാൽ ഞാേനാ വിശപ്പ െകാണ്ട് നശിച്ച േപാകുന്നു. 18ഞാൻ എഴുേന്നറ്റ്
അപ്പെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട:് അപ്പാ, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗേത്താടും
നിേന്നാടും പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 19 ഇനി നിെന്റ “മകൻ”‡എന്ന
േപരിന് ഞാൻ േയാഗ്യനല്ല; നിെന്റ േജാലിക്കാരിൽ ഒരാെളേപ്പാെല എെന്ന
ആേക്കണേമഎന്നുപറയുംഎന്നുപറഞ്ഞു. 20അങ്ങെനഅവൻഎഴുേന്നറ്റ്
അപ്പെന്റ അടുക്കൽ േപായി. ദൂരത്ത് നിന്നു തേന്ന അപ്പൻ അവെന
കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് ഓടിെച്ചന്നു അവെന െകട്ടിപ്പിടിച്ച് അവെന ചുംബിച്ച .
21 മകൻ അവേനാട:് അപ്പാ, ഞാൻ ൈദവേത്താടും നിേന്നാടും പാപം
െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇനി നിെന്റ മകൻ എന്നു വിളിക്കുവാൻ േയാഗ്യനല്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 22അപ്പൻ തെന്റ ദാസന്മാേരാട:് നിങ്ങൾ േവഗം േപായി
േമന്മയുള്ള വസ്്രതങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്നു ഇവെന ധരിപ്പിക്കുക; ഇവെന്റ
കയ്യിൽ േമാതിരവും കാലിൽ െചരിപ്പ ം ഇടുവിക്കുക. 23 ഒരു തടിപ്പിച്ച
കാളക്കുട്ടിെയ െകാണ്ടുവന്നു അറുത്ത് അതിെന പാകം െചയ്യ ക; നമുക്കു
തിന്നു ആനന്ദിക്കാം. 24 ഈ എെന്റ മകൻ മരിച്ചതുേപാെലയായിരുന്നു;
എന്നാൽ വീണ്ടും ജീവിച്ച ; കാണാെത േപായിരുന്നു; കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങെന അവർ ആനന്ദിച്ച തുടങ്ങി. 25 അവെന്റ
മൂത്തമകൻ വയലിൽആയിരുന്നു;അവൻ വന്നു വീടിേനാട് അടുത്തേപ്പാൾ
നൃത്തത്തിെന്റയും സംഗീത ഉപകരണങ്ങള െടയും ശബ്ദം േകട്ട,്
26 ബാല്യക്കാരിൽ ഒരാെള വിളിച്ച : ഇവിെട എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത?്
എന്നു േചാദിച്ച . 27 അവൻ അവേനാട:് നിെന്റ സേഹാദരൻ വന്നു;
നിെന്റ അപ്പൻ അവെന െസൗഖ്യേത്താെട കിട്ടിയതുെകാണ്ട് തടിപ്പിച്ച
കാളക്കുട്ടിെയ അറുത്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 28അേപ്പാൾ അവൻ േകാപിച്ച ,
അകത്ത് കടക്കുവാൻ താത്പര്യം ഇല്ലാെത നിന്നു; അപ്പൻ പുറത്തു വന്നു
അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 29അവൻ അവേനാട:് ഇ്രത കാലമായി ഞാൻ
നിെന്ന േസവിക്കുന്നു; നിെന്റ കല്പന ഒരിക്കലും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല; എന്നാൽ
എെന്റ ചങ്ങാതികള മായി ആനന്ദിേക്കണ്ടതിന് നീ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒരു
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ തന്നിട്ടില്ല. 30 േവശ്യമാേരാടുകൂടി നിെന്റ മുതൽ നശിപ്പിച്ച
ഈ നിെന്റ മകൻ വന്നേപ്പാേഴേക്കാ തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിെയ അവനുേവണ്ടി
അറുത്തുവേല്ലാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 31അതിന് അവൻ അവേനാട:്
മകേന, നീ എേപ്പാഴും എേന്നാട് കൂെട ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ; എനിക്കുള്ളത്
എല്ലാം നിേന്റത്ആകുന്നു. 32നിെന്റഈസേഹാദരേനാ മരിച്ചവനായിരുന്നു;
വീണ്ടും ജീവിച്ച ; കാണാെത േപായിരുന്നു; കണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ട് ആനന്ദിച്ച സേന്താഷിേക്കണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

† 15. 16 പന്നികള െടആഹാരം (ഒരുതരംപയറിെന്റെതാലി) ‡ 15. 19 നിയമപരമായി പിതാവിെന്റ
സ്വത്തിെന്റഒരു ഭാഗത്തിന്അവകാശി
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16
1 പിെന്ന അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത്: ധനവാനാെയാരു മനുഷ്യന്
ഒരു കാര്യവിചാരകൻ*ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ അവെന്റ വസ്തുവക
അനാവശ്യമായി െചലവാക്കുന്നു എന്നു ചിലർ അവെന കുറ്റം പറഞ്ഞു.
2അവൻ അവെന വിളിച്ച : നിെന്നക്കുറിച്ച് ഈ േകൾക്കുന്നത് എന്താണ?്
നീ നിെന്റ കാര്യവിചാരകത്തിെന്റ കണക്ക് ഏല്പിച്ച തരിക; നീ ഇനി എെന്റ
കാര്യവിചാരകൻ ആയിരിക്കണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അത് േകട്ടേപ്പാൾ
കാര്യവിചാരകൻ: ഞാൻ എന്ത് െചയ്യ ം? യജമാനൻ എെന്റ േജാലിയിൽ
നിന്നും എെന്ന നീക്കുവാൻ േപാകുന്നു; കിളയ്ക്കുവാൻ ഉള്ള ശക്തി
എനിക്കില്ല; മറ്റള്ളവേരാടു യാചിക്കുവാൻ ഞാൻ നാണിക്കുന്നു. 4എെന്ന
കാര്യവിചാരത്തിൽനിന്ന് നീക്കിയാൽ, ആള കൾ എെന്ന അവരുെട
വീടുകളിൽ സ്വീകരിക്കണം. അതിനുേവണ്ടി എന്ത് െചേയ്യണം എന്നു
എനിക്ക് അറിയാം എന്നു ഉള്ള െകാണ്ട് പറഞ്ഞു. 5 പിെന്ന അവൻ
യജമാനെന്റ കടക്കാരിൽ ഓേരാരുത്തെര വരുത്തി. ഒന്നാമെത്ത
ആളിേനാട് നീ യജമാനേനാട് കടം വാങ്ങിയിട്ട ള്ളത് എന്താണ് എന്നു
േചാദിച്ച . 6 നൂറു കുടം†എണ്ണ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. കാര്യവിചാരകൻ
അവേനാട:് നിെന്റ ൈകച്ചീട്ട് വാങ്ങി േവഗം അത് അമ്പത് എന്ന് എഴുതുക
എന്നു പറഞ്ഞു. 7അതിന് െറേശഷം മെറ്റാരു ആളിേനാട:് നീ എന്താണ്
കടം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നു േചാദിച്ച . നൂറു പറ‡േഗാതമ്പു എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു; അവേനാട:് നിെന്റ ൈകച്ചീട്ട് വാങ്ങി എൺപത് എന്നു
എഴുതുക എന്നു പറഞ്ഞു. 8 ഈ അനീതിയുള്ള കാര്യവിചാരകൻ
ബുദ്ധിേയാെട ്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട് യജമാനൻ അവെന പുകഴ്ത്തി;
െവളിച്ചത്തിെന്റ മക്കേളക്കാൾ ഈ േലാകത്തിെന്റ മക്കൾ തങ്ങള െട
തലമുറയിൽ ബുദ്ധിേയറിയവരാണ് 9 അനീതിയുള്ള ധനംെകാണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് സ്േനഹിതന്മാെര ഉണ്ടാക്കിെക്കാൾവിൻ എന്നു േയശു
അവേരാട് പറഞ്ഞു. അത് ഇല്ലാെതയാകുേമ്പാൾ അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കും. 10 െചറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായവൻ
വലിയ കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസ്തൻ ആയിരിക്കും; െചറിയ കാര്യങ്ങളിൽ
നീതി കാണിക്കാത്തവർ വലിയ കാര്യങ്ങളിലും നീതി കാണിക്കാത്തവർ
ആയിരിക്കും. 11അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ, നീതി ഇല്ലാത്തഈ േലാകത്തിെല
ധനത്തിൽ വിശ്വസ്തരായില്ല എങ്കിൽ സത്യമായ ധനം നിങ്ങെള ആരും
ഏല്പിക്കുകയില്ല? 12 നിങ്ങെള ഏൽപ്പിച്ച മറ്റള്ളവരുെട കാര്യങ്ങളിൽ
നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായത് ആരും
ഏൽപ്പിച്ച തരികയില്ല. 13 രണ്ടു യജമാനന്മാെര േസവിക്കുവാൻ ഒരു
ദാസനും കഴിയുകയില്ല; അവൻ ഒരാെള െവറുക്കുകയും മെറ്റ ആളിെന
സ്േനഹിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ ഒരാേളാട് ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുകയും മെറ്റ
ആളിെന നിന്ദിക്കുകയും െചയ്യ ം. നിങ്ങൾക്ക് ൈദവെത്തയും ധനെത്തയും
േസവിക്കുവാൻകഴിയുകയില്ല.

14 ഇെതാെക്കയും അമിതമായി ധനം ആ്രഗഹിക്കുന്ന പരീശർ േകട്ട്
അവെന പരിഹസിച്ച . 15 േയശുഅവേരാട് പറഞ്ഞത:് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുെട
മുൻപിൽ സ്വയം നീതീകരിക്കുന്നവർ ആകുന്നു; എന്നാൽ ൈദവം
നിങ്ങള െടഹൃദയംഅറിയുന്നു;നല്ലെതന്ന് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നകാര്യങ്ങൾ

* 16. 1 വീട്ട കാര്യങ്ങൾ േനാക്കിനടത്തുന്നആൾ † 16. 6 ഏകേദശം 3400 ലിറ്റർഎണ്ണ ‡ 16. 7
ഏകേദശം 22000 ഉണങ്ങിയധാന്യം
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ൈദവം െവറുക്കുന്നു 16 ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റയും ്രപവാചകന്മാരുെടയും
കാലം േയാഹന്നാൻ വെര ആയിരുന്നു; അന്നുമുതൽ ൈദവരാജ്യെത്ത
സുവിേശഷിച്ച വരുന്നു; എല്ലാവരും ൈദവരാജ്യത്തിൽ കയറുവാൻ
േവണ്ടി പരി്രശമിക്കുന്നു. 17 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഒരു െചറിയ അക്ഷരം
മാറുന്നതിേനക്കൾ എള പ്പം ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നത്
ആയിരിക്കും. 18 ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ച് മറ്റാെരെയങ്കിലും വിവാഹം
കഴിക്കുന്നവൻ എല്ലാം വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു; ഭർത്താവ് ഉേപക്ഷിച്ചവെള
വിവാഹംകഴിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു.

19 ഒരിടത്ത് ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
ധൂ്രമവസ്്രതവും പട്ട ം§ധരിച്ച ദിന്രമ്പതി ആഡംബരേത്താെട ജീവിച്ചിരുന്നു.
20 ലാസർ എന്നു േപരുള്ള ഒരു ദരി്രദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവെന്റ ശരീരം
മുഴുവൻ ്രവണങ്ങൾ*നിറഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ ധനവാെന്റ പടിപ്പ രയ്ക്കൽ
ആയിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് 21 ധനവാെന്റ േമശയിൽ നിന്നു വീഴുന്നത് തിന്നു
വിശപ്പടക്കുവാൻ ആ്രഗഹിച്ച ; നായ്ക്കള ം വന്നു അവെന്റ ്രവണം നക്കും.
22ആദരി്രദൻമരിച്ചേപ്പാൾദൂതന്മാർഅവെനഅ്രബാഹാമിെന്റമടിയിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 23ധനവാനും മരിച്ച അടക്കെപ്പട്ട ; പാതാളത്തിൽ കഷ്ടത
അനുഭവിക്കുേമ്പാൾ േമേലാട്ട േനാക്കി ദൂരത്ത് നിന്നു അ്രബാഹാമിെനയും
അവെന്റ മടിയിൽ ലാസറിെനയും കണ്ട്: 24അ്രബാഹാംപിതാേവ, എേന്നാട്
കനിവുണ്ടാേകണേമ; ലാസർ വിരലിെന്റ അറ്റം െവള്ളത്തിൽ മുക്കി എെന്റ
നാവിെന തണുപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവെന അയയ്േക്കണേമ; ഞാൻ ഈ
ജ്വാലയിൽ കിടന്ന് േവദന അനുഭവിക്കുന്നു എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
25അ്രബാഹാം: മകേന, നിെന്റ ആയുസ്സിൽ നീ നന്മയും ലാസർ തിന്മയും
്രപാപിച്ച എന്നു ഓർക്ക; ഇേപ്പാൾഅവൻ ഇവിെട ആശ്വസിക്കുന്നു: നീേയാ
േവദന അനുഭവിക്കുന്നു. 26 അ്രതയുമല്ല ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും
നടുെവ വലിെയാരു പിളർപ്പ ണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവിെട നിന്നു നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ കടന്നുവരുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല;
അവിെടനിന്ന് ഞങ്ങള െട അടുക്കൽ കടന്നു വരുവാനും സാധ്യമല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 27 അതിന് അവൻ: എന്നാൽ പിതാേവ, അവെന എെന്റ
പിതാവിെന്റവീട്ടിൽഅയയ്ക്കണെമന്ന്ഞാൻഅേപക്ഷിക്കുന്നു; 28എനിക്ക്
അഞ്ച്സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ട;്അവരുംഈയാതനാസ്ഥലത്തുവരാതിരിപ്പാൻ
അവൻ അവേരാട് സാക്ഷ്യം പറയെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അ്രബാഹാം
അവേനാട:് അവർക്ക് േമാെശയും ്രപവാചകന്മാരും ഉണ്ടേല്ലാ; അവരുെട
വാക്ക് അവർ േകൾക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 30അതിന് അവൻ: അങ്ങെന
അല്ല,അ്രബാഹാംപിതാേവ, മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഒരുവൻഎഴുേന്നറ്റ്അവരുെട
അടുക്കൽ െചന്ന് എങ്കിൽ അവർ മാനസാന്തരെപ്പടും എന്നു പറഞ്ഞു.
31 അവൻ അവേനാട:് അവർ േമാെശയുെടയും ്രപവാചകന്മാരുെടയും
വാക്ക് േകൾക്കാഞ്ഞാൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഒരുവൻഎഴുേന്നറ്റ് െചന്നാലും
വിശ്വസിക്കയില്ലഎന്നുപറഞ്ഞു.

17
1 േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത:് പാപത്തിെന്റ ്രപേലാഭനങ്ങൾ
നിശ്ചയമായും വരും; എന്നാൽ അവ വരുത്തുന്നവർക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം.

§ 16. 19 വിലകൂടിയവസ്്രതങ്ങൾ * 16. 20 മുറിവ്
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2 അവൻ ഈ െചറിയവരിൽ ഒരാെള ്രപേലാഭിപ്പിക്കുന്നതിേനക്കാൾ
നല്ലത് ഒരു വലിയ കല്ല് അവെന്റ കഴുത്തിൽ െകട്ടി അവെന
കടലിൽ എറിഞ്ഞുകളയുന്നത് ആകുന്നു. 3 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; നിെന്റ സേഹാദരൻ പാപം െചയ്താൽ അവെന
ശാസിക്ക; അവൻ മാനസാന്തരെപ്പട്ടാൽ അവേനാട് ക്ഷമിയ്ക്ക. 4 ഒരു
ദിവസത്തിൽ ഏഴു ്രപാവശ്യം നിേന്നാട് പാപംെചയ്യ കയും ഏഴു്രപാവശ്യവും
നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: ഞാൻ മാനസാന്തരെപ്പടുന്നു എന്നു പറകയും
െചയ്താൽഅവേനാട്ക്ഷമിയ്ക്ക.

5 അെപ്പാസ്തലന്മാർ കർത്താവിേനാട:് ഞങ്ങള െട വിശ്വാസം
വർദ്ധിപ്പിച്ച തേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 6അതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്:
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു െചറിയ കടുകുമണിേയാളം വിശ്വാസം ഉെണ്ടങ്കിൽ ഈ
കാട്ടത്തിേയാട:് േവേരാെട പറിഞ്ഞു കടലിൽ േപായി വളരുക എന്നു
പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങെള അനുസരിക്കും. 7 നിങ്ങളിൽ ആർെക്കങ്കിലും
നിലം ഉഴുകേയാ ആടിെന േമയ്ക്കുകേയാ െചയ്യന്ന ഒരു ദാസൻ
ഉെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. അവൻ വയലിൽനിന്നു േജാലി കഴിഞ്ഞു വരുേമ്പാൾ:
നീ െപെട്ടന്ന് തെന്ന വന്നു ഊണിനിരിക്ക എന്നു അവേനാട് പറയുകയില്ല:
8ആദ്യംഎനിക്ക്അത്താഴം ഒരുക്കുക;ഞാൻതിന്നുകുടിച്ച തീരുന്നത് വെര
അരെകട്ടി*എനിക്ക് ശു്രശൂഷെചയ്ക; പിെന്ന നീയും തിന്നു കുടിച്ച െകാൾക
എന്ന് പറയുകയിേല്ല? 9 തേന്നാട് കല്പിച്ചത് ദാസൻ െചയ്തതുെകാണ്ടു നീ
അവേനാട് ഒരിയ്ക്കലും നന്ദി പറയുകയില്ല. 10അതുേപാെല നിങ്ങേളാടു
കല്പിച്ചത് ഒെക്കയും െചയ്തേശഷം: ഞങ്ങൾ ്രപേയാജനം ഇല്ലാത്ത
ദാസന്മാർ; െചേയ്യണ്ടേതെചയ്തിട്ട ള്ള എന്നുനിങ്ങള ം പറവിൻ.

11 ഒരിയ്ക്കൽ േയശു െയരൂശേലമിേലക്കുള്ള യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ
ശമര്യക്കും ഗലീലയ്ക്കും നടുവിൽകൂടി കടന്നുേപാകുകയായിരുന്നു.
12 അവിെട ഒരു ്രഗാമത്തിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ പത്തു കുഷ്ഠേരാഗികൾ
അവന് എതിെര വന്നു. 13 അവർ ദൂരത്ത് നിന്നുെകാണ്ടു: േയശുേവ,
നായക, ഞങ്ങേളാടു കരുണയുണ്ടാേകണേമ എന്നു ഉറെക്ക പറഞ്ഞു.
14 േയശു അവെര കണ്ടിട്ട്: നിങ്ങൾ േപായിപുേരാഹിതന്മാർക്കു†നിങ്ങെള
തേന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു;അങ്ങെനഅവർ േപാകുന്ന
സമയത്തുതെന്ന അവർ ശുദ്ധരായ്തീർന്നു. 15അവരിൽ ഒരാൾ തനിക്കു
െസൗഖ്യംവന്നത് കണ്ട് ഉറെക്ക ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട്
തിരിച്ച വന്നു അവെന്റ കാൽക്കൽ കവിണ്ണ വീണു അവന് നന്ദി പറഞ്ഞു;
16അവൻ ഒരു ശമര്യക്കാരൻ ആയിരുന്നു 17അേപ്പാൾ േയശു അവേനാട്
ഉത്തരംപറഞ്ഞത്: കുഷ്ഠേരാഗത്തിൽനിന്നുപത്തുേപർശുദ്ധരായ്തീർന്നു,
എന്നാൽ ബാക്കി ഒമ്പതുേപർ എവിെട? 18 ഈ അന്യജാതിക്കാരൻ
മാ്രതമാണ്ൈദവത്തിന് മഹത്വം െകാടുക്കുവാൻമടങ്ങിവന്നത;് 19എഴുേന്നറ്റ്
െപായ്െക്കാൾക;നിെന്റവിശ്വാസം നിെന്നരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

20ഒരിയ്ക്കൽപരീശന്മാർൈദവരാജ്യംഎേപ്പാൾവരുംഎന്നുേചാദിച്ചതിന്:
ൈദവരാജ്യം കാണത്തക്കവണ്ണമല്ലവരുന്നത;് 21ഇതാ ഇവിെടഎന്നുംഅതാ
അവിെടഎന്നുംപറകയില്ല;ൈദവരാജ്യംനിങ്ങള െടഇടയിൽതേന്നഉണ്ടേല്ലാ
എന്നുഅവൻഉത്തരംപറഞ്ഞു.

* 17. 8 യജമാനെനഅനുസരിക്കുന്നതിെന്റഅടയാളം, േജാലി െചയ്യന്നതിന് തടസ്സമായിഅയഞ്ഞു
കിടക്കുന്ന വസ്്രതം െകട്ടിവയ്ക്കുക † 17. 14 ഒര ◌ാൾ കുഷ്ഠേരാഗി ആേണാ അല്ലേയാ എന്നു
പരിേശാധിച്ച സാക്ഷിേക്കണ്ടതുപുേരാഹിതൻആണ.്
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22 പിെന്ന അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത:് നിങ്ങൾ
മനുഷ്യപു്രതെന്റ ഒരു ദിവസം കാണ്മാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന കാലം വരും;
23എന്നാൽ കാണുകയില്ലതാനും. അന്ന് നിങ്ങേളാടു: ഇതാ ഇവിെട എന്നും
അതാഅവിെട എന്നും പറയും; നിങ്ങൾ േപാകരുത,് പിൻ െചല്ല കയുമരുത.്
24 മിന്നൽ ആകാശത്തിെന്റ കീെഴ ദിേക്കാടുദിെക്കല്ലാം തിളങ്ങി
മിന്നുന്നതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ ദിവസത്തിൽആകും. 25എന്നാൽ
ആദ്യം അവൻ വളെര കഷ്ടം അനുഭവിക്കയും ഈ തലമുറ അവെന
തള്ളിക്കളകയും േവണം. 26 േനാഹയുെട സമയത്തു സംഭവിച്ചതുേപാെല
മനുഷ്യപു്രതെന്റ നാളിലും ഉണ്ടാകും. 27 േനാഹ െപട്ടകത്തിൽ കടന്ന
നാൾവെര അവർ തിന്നും കുടിച്ച ം വിവാഹം കഴിച്ച ം വിവാഹത്തിന്
െകാടുത്തും േപാന്നു; ജല്രപളയം വന്നു, അവെര എല്ലാവെരയും
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 28 േലാത്തിെന്റ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുേപാെലയും
തേന്ന; അവർ തിന്നും കുടിച്ച ംെകാണ്ടും വിറ്റ ം നട്ട ം പണിതും േപാന്നു.
29 എന്നാൽ േലാത്ത് െസാേദാം വിട്ട നാളിൽ ആകാശത്തുനിന്ന് തീയും
ഗന്ധകവും െപയ്ത് എല്ലാവെരയും നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 30 മനുഷ്യപു്രതൻ
െവളിെപ്പടുന്ന നാളിലും അതുേപാെല തെന്ന സംഭവിക്കും. 31 അന്ന്
വീടിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വീടിനകത്തുള്ള സാധനം എടുക്കുവാൻ
ഇറങ്ങിേപ്പാകരുത;് അതുേപാെല വയലിൽ ഇരിക്കുന്നവനും വീട്ടിേലക്ക്
േപാകരുത.് 32 േലാത്തിെന്റ ഭാര്യെയഓർത്തുെകാൾവിൻ. 33തെന്റ ജീവെന
രക്ഷിക്കുവാൻ േനാക്കുന്നവെനല്ലാം അതിെന കളയും; എന്നാൽ എനിക്ക്
േവണ്ടി തെന്റ ജീവെന കളയുന്നവെനല്ലാം അതിെന രക്ഷിക്കും. 34ആ
രാ്രതിയിൽ രണ്ടുേപർ ഒരു കിടക്കേമൽആയിരിക്കും; ഒരാെള സ്വീകരിക്കും;
മറ്റവെനഉേപക്ഷിക്കും. 35രണ്ടുേപർഒന്നിച്ച് ധാന്യം െപാടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും;
ഒരുവെള ൈകെക്കാള്ള ം; 36 മറ്റവെള ഉേപക്ഷിക്കും രണ്ടുേപർ വയലിൽ
ഇരിക്കും; ഒരുവെന ൈകെക്കാള്ള ം; മറ്റവെന ഉേപക്ഷിക്കും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 37അവർ അവേനാട:് കർത്താേവ, എവിെടയാണ്
ഇതുസംഭവിക്കുന്നത്എന്നു േചാദിച്ചതിന്: മൃതശരീരം ഉള്ളിടത്ത്ആണെല്ലാ
കഴുകന്മാർകൂടുന്നത്എന്നുഅവൻപറഞ്ഞു.

18
1 മടുത്തുേപാകാെത എേപ്പാഴും ്രപാർത്ഥിക്കണം എന്നതിന് േയശു
അവേരാട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത്: 2 ൈദവെത്ത ഭയവും മനുഷ്യെന
ബഹുമാനവുമില്ലാത്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
3ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധവയും*ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ന്യായാധിപെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന:് എെന്റ എതിരാളിയിൽനിന്ന് നീതി ലഭിക്കുവാൻ എെന്ന
സഹായിക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അവന് കുെറ സമയേത്തക്ക്
അവെള സഹായിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു; പിെന്ന അവൻ: എനിക്ക്
ൈദവെത്ത ഭയവും മനുഷ്യെന േപടിയുമില്ല 5 എങ്കിലും വിധവ എെന്ന
അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നതുെകാണ്ട് അവൾക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും;
അെല്ലങ്കിൽ അവൾ വീണ്ടും വന്നു എെന്ന ശല്യെപ്പടുത്തും എന്നു
ഉള്ള െകാണ്ട് പറഞ്ഞു. 6അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ പറഞ്ഞത് എെന്തന്ന്
്രശദ്ധിക്കുക. 7ആകയാൽൈദവം രാവും പകലും തേന്നാട് നിലവിളിക്കുന്ന
തെന്റ െതെരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജനങ്ങേളാട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുകയും

* 18. 3 ഭർത്താവ് മരിച്ച േപായിസ്്രതീ
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നീതി നടത്തി െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ം; 8ൈദവം അവർക്ക് േവഗത്തിൽ
നീതി നടത്തി െകാടുക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. എന്നാൽ
മനുഷ്യപു്രതൻ വരുേമ്പാൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കെണ്ടത്തുേമാ
എന്നുകർത്താവ് പറഞ്ഞു.

9 തങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ എന്നു വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റ ള്ളവെര
നിന്ദിക്കുകയും െചയ്യന്ന ചിലെരക്കുറിച്ച് അവൻ ഇ്രപകാരം ഒരു ഉപമ
പറഞ്ഞു: 10 രണ്ടു മനുഷ്യർ ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ ൈദവാലയത്തിൽ േപായി;
ഒരാൾപരീശൻ, മെറ്റയാൾചുങ്കക്കാരൻ. 11പരീശൻനിന്നുെകാണ്ടുതേന്നാട്
തെന്ന: ൈദവേമ, പിടിച്ച പറിക്കാർ, നീതിെകട്ടവർ, വ്യഭിചാരികൾ തുടങ്ങിയ
മറ്റ് മനുഷ്യെരേപ്പാെലേയാ ഈ ചുങ്കക്കാരെനേപ്പാെലേയാ ഞാൻ അല്ല.
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്ന വാഴ്ത്തുന്നു. 12ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു്രപാവശ്യം
ഉപവസിക്കുന്നു; ലഭിക്കുന്നതിൽ ഒെക്കയും ദശാംശം†െകാടുത്തുവരുന്നു;
എന്നിങ്ങെന ്രപാർത്ഥിച്ച . 13 ചുങ്കക്കാരേനാ ദൂരത്ത് നിന്നുെകാണ്ടു
സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക് േനാക്കുവാൻേപാലും ്രശമിക്കാെത മാറത്തടിച്ച : ൈദവേമ,
പാപിയായ എേന്നാട് കരുണയുണ്ടാേകണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 14അവൻ
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടവനായി വീട്ടിേലക്ക് േപായി; മറ്റവൻ അങ്ങെനയല്ല.
തെന്നത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം താഴ്ത്തെപ്പടും; തെന്നത്താൻ
താഴ്ത്തുന്നവൻഎല്ലാം ഉയർത്തെപ്പടുംഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

15 ഒരിയ്ക്കൽ ചിലർ േയശു െതാട്ട് അനു്രഗഹിക്കുന്നതിനായി ശിശുക്കെള
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; ശിഷ്യന്മാർ അത് കണ്ട് അവെര
ശാസിച്ച . 16 എന്നാൽ േയശു ശിശുക്കെള തെന്റ അരികത്ത് വിളിച്ച :
ൈപതങ്ങെളഎെന്റഅടുക്കൽവരുവാൻഅനുവദിക്ക;അവെരതടയരുത്;
ൈദവരാജ്യം ഇങ്ങെനയുള്ളവരുേടത് ആകുന്നു. 17 ൈദവരാജ്യെത്ത
ശിശു എന്നേപാെല ൈകെക്കാള്ളാത്തവൻ ആരും ഒരുനാള ം അതിൽ
്രപേവശിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

18 ഒരു ്രപമാണി അവേനാട:് നല്ല ഗുേരാ, നിത്യജീവൻ ലഭിേക്കണ്ടതിനു
ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ച . 19 അതിന് േയശു: എെന്ന
നല്ലവൻ എന്നു പറയുന്നത് എന്ത?് ൈദവം അല്ലാെത നല്ലവൻ മറ്റാരും ഇല്ല.
വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത;് 20 െകാല െചയ്യരുത;് േമാഷ്ടിക്കരുത;് കള്ളസാക്ഷ്യം
പറയരുത;് നിെന്റ അപ്പെനയും അമ്മെയയും ബഹുമാനിയ്ക്ക എന്നീ
കല്പനകെള നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 21 ഇവ ഒെക്കയും
ഞാൻ െചറുപ്പംമുതൽ പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 22 ഇതു
േകട്ടിട്ട് േയശു: ഇനി ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട;് നിനക്കുള്ളെതാെക്കയും വിറ്റ്
ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്ക; എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിനക്ക് നിേക്ഷപം ഉണ്ടാകും;
പിന്നീട് വന്നു എെന്ന അനുഗമിക്കഎന്നു പറഞ്ഞു. 23 എന്നാൽ അവൻ
ധനവാനായത് െകാണ്ട് ഇതു േകട്ടിട്ട് അതിദുഃഖിതനായിത്തീർന്നു. 24 േയശു
അവെന കണ്ടിട്ട്: സമ്പത്തുള്ളവർ ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എ്രത
്രപയാസം! 25 ധനവാൻ ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിേനക്കാൾ ഒട്ടകം
സൂചിക്കുഴയിലൂെട‡കടക്കുന്നത് എള പ്പം എന്നു പറഞ്ഞു. 26ഇതു േകട്ടവർ:
എന്നാൽ രക്ഷെപടുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 27അതിന്
അവൻ: മനുഷ്യരാൽഅസാദ്ധ്യമായത്ൈദവത്താൽസാദ്ധ്യമാകുന്നുഎന്നു
പറഞ്ഞു. 28ഇതാ,ഞങ്ങൾസ്വന്തമായത് വിട്ട നിെന്നഅനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു

† 18. 12 പത്തിൽഒരംശം ‡ 18. 25 സൂചിയിലൂെട നൂൽ േകാർക്കുന്നെചറിയ ദ്വാരം
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എന്നു പെ്രതാസ് പറഞ്ഞു. 29 േയശു അവേരാട:് ൈദവരാജ്യം നിമിത്തം
വീേടാ ഭാര്യെയേയാസേഹാദരന്മാെരേയാഅമ്മയപ്പന്മാെരേയാ മക്കെളേയാ
വിട്ട കളയുന്നവർക്ക് 30ഈകാലത്തിൽതേന്നപലമടങ്ങായും,വരുവാനുള്ള
േലാകത്തിൽ നിത്യജീവെനയും ്രപാപിക്കാത്തവൻആരും ഇല്ല എന്നുഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

31 അനന്തരം അവൻ തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
അവേരാട:് ഇതാ നാം െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകുന്നു;
മനുഷ്യപു്രതെനക്കുറിച്ച് ്രപവാചകന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം
നിവൃത്തിയാകും. 32 അവെന ജാതികൾക്ക് ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും
അവർ അവെന പരിഹസിച്ച അപമാനിച്ച തുപ്പി തല്ലീട്ട് െകാല്ല കയും
33 മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്യ ം എന്നു
പറഞ്ഞു. 34അവർക്ക് ഇതു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല;ഈപറഞ്ഞത്അവർക്ക്
വ്യക്തമാകാതിരിക്കാനായിൈദവംഅവർക്ക്അത് മറച്ച് െവച്ചിരുന്നു.

35അവൻെയരിേഹാവിന്അടുത്തേപ്പാൾവഴിയരിെക ഒരു കുരുടൻ ഭിക്ഷ
യാചിച്ച െകാണ്ട് ഇരുന്നിരുന്നു. 36 പുരുഷാരം കടന്നുേപാകുന്ന ശബ്ദം
േകട്ട:് ഇെതന്താണ് എന്നു അവൻ േചാദിച്ച . 37 നസറായനായ േയശു
കടന്നുേപാകുന്നുഎന്നുഅവർഅവേനാട് അറിയിച്ച . 38അേപ്പാൾഅവൻ:
േയശുേവ, ദാവീദുപു്രതാ,എേന്നാട് കരുണേതാേന്നണേമഎന്നുനിലവിളിച്ച .
39ആൾക്കൂട്ടത്തിെന്റ മുന്നിൽ നടക്കുന്നവർ അവെന മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ
ശാസിച്ച ; അവേനാ: ദാവീദുപു്രതാ, എേന്നാട് കരുണ േതാേന്നണേമ എന്നു
കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച . 40 േയശു അവിെടനിന്നു, അവെന
തെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച . 41 അവൻ അടുെക്ക
വന്നേപ്പാൾ: ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ച . കർത്താേവ,
എനിക്ക് കാഴ്ച കിേട്ടണം എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 42 േയശു അവേനാട:്
കാഴ്ച ്രപാപിക്ക; നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 43 െപെട്ടന്ന് തെന്ന അവൻ കാഴ്ച ്രപാപിച്ച ൈദവെത്ത
മഹത്വീകരിച്ച ംെകാണ്ട് അവെന അനുഗമിച്ച ; ജനം എല്ലാം ഇതു കണ്ടിട്ട്
ൈദവത്തിന് പുകഴ്ച െകാടുത്തു.

19
1 അവൻ െയരിേഹാവിൽ ്രപേവശിച്ച് അതിൽകൂടി കടന്നു
േപാവുകയായിരുന്നു. 2അവിെട ചുങ്കക്കാരിൽ ്രപമാണിയും ധനവാനുമായ
സക്കായി എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 േയശു ആരാണ്
എന്നു കാണ്മാൻ ്രശമിച്ച എങ്കിലും അവന് ഉയരം കുറവായിരുന്നത് െകാണ്ട്
പുരുഷാരം നിമിത്തം കഴിഞ്ഞില്ല. 4അതുെകാണ്ട് അവൻ മുേമ്പാട്ട ഓടി,
അവെന കാേണണ്ടതിന് ഒരു കാട്ടത്തിേമൽ കയറി. േയശു ആ വഴിയായി
വരികയായിരുന്നു. 5 േയശു ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ മുകളിേലക്കു
േനാക്കി: സക്കായിേയ, േവഗം ഇറങ്ങിവാ; ഇന്ന് ഞാൻ നിെന്റ വീട്ടിൽ
താമസിക്കാൻ വരുന്നു എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 6അവൻ ബദ്ധെപ്പട്ട്
ഇറങ്ങിസേന്താഷേത്താെട േയശുവിെനസ്വീകരിച്ച . 7അത്കണ്ടവർഎല്ലാം:
അവൻപാപിയായ ഒരു മനുഷ്യേനാടു കൂെട താമസിക്കുവാൻ േപായി എന്നു
പറഞ്ഞു പിറുപിറുത്തു. 8സക്കായി കർത്താവിേനാട:് കർത്താേവ, എെന്റ
വസ്തുവകയിൽ പകുതി ഞാൻ ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്കുന്നു; എെന്തങ്കിലും
മറ്റ ള്ളവെരചതിച്ച്വാങ്ങിയിട്ട െണ്ടങ്കിൽനാലുമടങ്ങ്തിരിച്ച െക്കാടുക്കുന്നു
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എന്നു പറഞ്ഞു. 9 േയശു അവേനാട:് ഇവനും അ്രബാഹാമിെന്റ മകൻ
ആകയാൽ ഇന്ന് ഈ വീടിന് രക്ഷ വന്നു. 10 കാണാെതേപായതിെന
കണ്ടുപിടിച്ച രക്ഷിക്കാനാണ് മനുഷ്യപു്രതൻവന്നത്എന്നു പറഞ്ഞു.

11 പുരുഷാരം ഇതു േകട്ട െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ േയശു െയരൂശേലമിന്
അടുത്ത് എത്തി. ൈദവരാജ്യം ഉടെന ്രപത്യക്ഷമാകും എന്നു അവർ
ചിന്തിച്ച .അതുെകാണ്ട് േയശുഅവേരാട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു: 12രാജാവായി
മടങ്ങിവേരണം എന്നു വിചാരിച്ച ഒരു ്രപഭു ദൂരേദശേത്തക്ക് യാ്രതേപായി.
13 അവൻ പത്തു ദാസന്മാെര വിളിച്ച അവർക്ക് പത്തുറാത്തൽ
െവള്ളി*െകാടുത്തു ഞാൻ വരുന്നതുവെര അവയുമായി വ്യാപാരം
െചയ്യ ക എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു. 14അവെന്റ ്രപജകൾക്ക് അവേനാട്
താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് അവെന്റ പിന്നാെല ്രപതിനിധികെള
അയച്ചിട്ട് അവൻ ഞങ്ങൾക്കു രാജാവായിരിക്കുന്നതു ഞങ്ങൾക്കു
സമ്മതമല്ല എന്നു അറിയിപ്പിച്ച . 15അവൻ രാജാവായി തിരിച്ച വന്നേപ്പാൾ
താൻപണം െകാടുത്തിരുന്ന ദാസന്മാർവ്യാപാരം െചയ്തുഎന്ത് േനടിഎന്നു
അറിേയണ്ടതിന് അവെര വിളിക്കുവാൻ കല്പിച്ച . 16 ഒന്നാമെത്ത ആൾ
അടുത്തുവന്നു; കർത്താേവ, നീ തന്ന റാത്തൽെകാണ്ടു പത്തുറാത്തൽ
സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 17അവൻഅവേനാട:് വളെര നല്ലത.്
നീ ഒരു നല്ല ദാസൻ ആകുന്നു. െചറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നീ വിശ്വസ്തൻ
ആയതുെകാണ്ട് പത്തു പട്ടണത്തിന് അധികാരമുള്ളവൻ ആയിരിക്ക
എന്നു കല്പിച്ച . 18 രണ്ടാമെത്ത ആൾ വന്നു: കർത്താേവ, നീ തന്ന
റാത്തൽെകാണ്ടു അഞ്ച് റാത്തൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
19 നീയും അഞ്ച് പട്ടണത്തിന് അധികാരമുള്ളവൻ ആയിരിക്ക എന്നു
അവൻ അവേനാട് കല്പിച്ച . 20 മെറ്റാരാൾ വന്നു: കർത്താേവ, ഇതാ
നിെന്റ റാത്തൽ; ഞാൻ അത് ഒരു തൂവാലയിൽ െപാതിഞ്ഞു െവച്ചിരുന്നു.
21 നീ െവയ്ക്കാത്തത് എടുക്കുകയും വിതയ്ക്കാത്തത് െകായ്യ കയും
െചയ്യന്നകഠിനമനുഷ്യൻആകുന്നതുെകാണ്ട്ഞാൻനിെന്ന ഭയെപ്പട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 22അവൻ അവേനാട:് ദുഷ്ടനായ ദാസേന, നിെന്റ വാക്കുകൾ
െകാണ്ടുതേന്ന ഞാൻ നിെന്ന ന്യായംവിധിക്കും. ഞാൻ െവയ്ക്കാത്തത്
എടുക്കുകയും വിതയ്ക്കാത്തത് െകായ്യ കയും െചയ്യന്ന കഠിനമനുഷ്യൻ
എന്നു നീ അറിഞ്ഞുവേല്ലാ. 23ഞാൻ വന്നു എെന്റ ്രദവ്യം പലിശേയാടുകൂെട
വാങ്ങിേക്കണ്ടതിന് അത് നാണ്യപീഠത്തിൽ†ഏല്പിക്കാഞ്ഞത് എന്ത?്
24 പിെന്ന അവൻ അരിെക നില്ക്കുന്നവേരാട:് ആ റാത്തൽ അവെന്റ
പക്കൽ നിന്നു എടുത്തു പത്തു റാത്തലുള്ളവന് െകാടുക്കുവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 25 കർത്താേവ, അവന് പത്തു റാത്തൽ ഉണ്ടേല്ലാ എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 26ഉള്ളവന് പിെന്നയും െകാടുക്കും,ഇല്ലാത്തവേനാട് ഉള്ളതുംകൂെട
എടുത്തുകളയും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 27 എന്നാൽ
ഞാൻ രാജാവ് ആകുന്നതു സമ്മതമില്ലാത്ത ശ്രതുക്കളായവെര ഇവിെട
െകാണ്ടുവന്നുഎെന്റമുമ്പിൽവച്ച െകാന്നുകളയുവിൻഎന്ന്അവൻകല്പിച്ച .

28 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് േയശു െയരൂശേലമിേലക്ക് അവർക്ക് മുമ്പായി
യാ്രതെചയ്തു.

29 അവൻ ഒലിവുമലയരിെക േബത്ത്ഫഗയ്ക്കും േബഥാന്യയ്ക്കും
സമീെപ എത്തിയേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര അയച്ച : 30നിങ്ങൾക്ക്
എതിെരയുള്ള ്രഗാമത്തിൽ െചല്ല വിൻ; അവിെട എത്തുേമ്പാൾ ആരും

* 19. 13 പത്ത് വിലകൂടിയനാണയങ്ങൾ † 19. 23 ബാങ്കിൽ
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ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിെയ െകട്ടിയിരിക്കുന്നത്
കാണും; അതിെന അഴിച്ച് െകാണ്ടുവരുവിൻ. 31അതിെന അഴിക്കുന്നത്
എന്തിന് എന്നു ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു േചാദിച്ചാൽ: കർത്താവിന്
ഇതിെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നു പറവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 32 േയശു
അയച്ച ആ രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ േപായി തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞതുേപാെല കണ്ട്.
33 കഴുതക്കുട്ടിെയ അഴിക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ: കഴുതക്കുട്ടിെയ
അഴിക്കുന്നത്എന്തിന്എന്നുേചാദിച്ചതിന്: 34കർത്താവിന്ഇതിെനെക്കാണ്ട്
ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നുഅവർ പറഞ്ഞു. 35അതിെന േയശുവിെന്റഅടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു അവരുെട വസ്്രതം കഴുതക്കുട്ടിേമൽ ഇട്ട് േയശുവിെന
കയറ്റി. 36 അവൻ േപാകുേമ്പാൾ അവർ തങ്ങള െട വസ്്രതം വഴിയിൽ
വിരിച്ച . 37 േയശു ഒലിവുമലയുെട ഇറക്കത്തിന് അടുത്തേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ
എല്ലാം തങ്ങൾ കണ്ട സകല വീര്യ്രപവൃത്തികെളയും കുറിച്ച് സേന്താഷിച്ച്
അത്യ ച്ചത്തിൽ ൈദവെത്ത പുകഴ്ത്തി: 38 കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ
വരുന്ന രാജാവ് അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ; സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സമാധാനവും
അത്യ ന്നതങ്ങളിൽ മഹത്വവും എന്നു പറഞ്ഞു. 39 പുരുഷാരത്തിൽ
ചില പരീശന്മാർ അവേനാട:് ഗുേരാ, നിെന്റ ശിഷ്യന്മാെര ശാസിക്കുക
എന്നു പറഞ്ഞു. 40അതിന് അവൻ: ഇവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ കല്ല കൾ
ആർത്തുവിളിക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

41അവൻ െയരുശേലം നഗരത്തിന് സമീെപ എത്തിയേപ്പാൾ അതിെന
കണ്ട് അതിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങെള ഓർത്തു കരഞ്ഞു: 42 ഈ
ദിവസെമങ്കിലും നിനക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നതു എങ്ങെന എന്നു
നീ അറിഞ്ഞ് എങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് നിെന്റ
കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 43 നിെന്റ സന്ദർശനകാലം നിനക്ക് അറിയില്ല.
അതുെകാണ്ട് നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റ ം ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കി
നിെന്ന വളഞ്ഞു നാല് വശത്ത് നിന്നും െഞരുക്കി, 44 നിെന്നയും ഇവിെട
താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങെളയും നിലത്തു തള്ളിയിട്ട,് അങ്ങെന നിന്നിൽ
കല്ലിേന്മൽകല്ല് േശഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നകാലം നിനക്ക് വരും.

45 പിെന്ന അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന് അവിെട കച്ചവടം
നടത്തിയവെര പുറത്താക്കി: 46എെന്റ ആലയം ്രപാർത്ഥനാലയം ആകും
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങേളാ അതിെന കള്ളന്മാരുെട ഗുഹ
ആക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നുഎന്ന്അവേരാട് പറഞ്ഞു.

47അവൻ എല്ലാ ദിവസവും ൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
എന്നാൽ മഹാപുേരാഹിതരും ശാസ്്രതികള ം ജനത്തിൽ
്രപധാനികളായവരും അവെന നശിപ്പിപ്പാൻ അവസരം േനാക്കി.
48 എങ്കിലും ജനം എല്ലാം വളെര ്രശദ്ധേയാെട അവെന്റ വചനം േകട്ട്
െകാണ്ടിരിക്കുകയാൽഎന്ത് െചേയ്യണംഎന്നവർഅറിഞ്ഞില്ല.

20
1 ഒരു ദിവസം അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ ജനേത്താടു ഉപേദശിച്ച
സുവിേശഷം അറിയിക്കുേമ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതരും ശാസ്്രതികള ം
മൂപ്പന്മാരുമായി അടുത്തുവന്ന് അവേനാട:് 2 നീ എന്ത് അധികാരംെകാണ്ട്
ഇതു െചയ്യന്നു? ഈഅധികാരം നിനക്ക് തന്നതുആർ? ഞങ്ങേളാടു പറക
എന്നു പറഞ്ഞു. 3അതിന് അവൻ ഉത്തരമായി: ഞാനും നിങ്ങേളാടു ഒരു
വാക്ക് േചാദിക്കും; അത് എേന്നാട് പറവിൻ. 4 േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം
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സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിേന്നാ മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ ഉണ്ടായത് എന്നു േചാദിച്ച .
5 അവർ തമ്മിൽ ആേലാചിച്ച : സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ
പിെന്ന നിങ്ങൾഅവെന വിശ്വസിക്കാത്തത് എന്ത് എന്നു േയശു േചാദിക്കും.
6 മനുഷ്യരിൽനിന്ന് എന്നു പറഞ്ഞാൽ േയാഹന്നാൻ ഒരു ്രപവാചകൻ എന്നു
ജനം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നെമ്മ കെല്ലറിയും എന്നു പറഞ്ഞിട്ട:്
7 എവിെട നിെന്നന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
8 േയശു അവേരാട:് എന്നാൽ ഞാൻ ഇതു െചയ്യന്നതു എന്ത് അധികാരം
െകാണ്ടാകുന്നുഎന്നുള്ളത്ഞാനും നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ലഎന്നുപറഞ്ഞു.

9 പിന്നീട് അവൻ ജനേത്താടു ഉപമ പറഞ്ഞു: ഒരു
മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കി. അവൻ അത്
കുടിയാന്മാെര*പാട്ടത്തിന†്ഏല്പിച്ചിട്ട് കുേറക്കാലം അന്യേദശത്ത് േപായി
പാർത്തു. 10 സമയമായേപ്പാൾ കുടിയാന്മാേരാട് േതാട്ടത്തിെന്റ ഫലം
വാേങ്ങണ്ടതിന് അവരുെട അടുക്കൽ ഒരു ദാസെന അയച്ച ; അവെന
കുടിയാന്മാർ തല്ലി െവറുെത അയച്ച കളഞ്ഞു. 11 അവൻ മെറ്റാരു
ദാസെന പറഞ്ഞയച്ച ; അവെനയും അവർ തല്ലി അപമാനിച്ച െവറുെത
അയച്ച കളഞ്ഞു. 12അവൻ മൂന്നാമതു ഒരാെളയും കൂെട പറഞ്ഞയച്ച ;
അവർ അവെനയും മുറിേവല്പിച്ച പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു. 13 അേപ്പാൾ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ: ഞാൻ ഇനി എന്ത് െചയ്യ ം? എെന്റ
്രപിയപു്രതെന അയയ്ക്കാം; ഒരുപേക്ഷ അവർ അവേനാട് ആദരവ്
കാണിേച്ചക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 14 കുടിയാന്മാർ അവെന കണ്ടിട്ട്:
ഇവൻ അവകാശി ആകുന്നു; നമുക്കു അവെന െകാന്നുകളയാം.
അേപ്പാൾ അവകാശം നമുക്കു ലഭിക്കും എന്നു അവർ തമ്മിൽ
ആേലാചിച്ച . 15 കുടിയാന്മാർ അവെന േതാട്ടത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി
െകാന്നുകളഞ്ഞു. എന്നാൽ േതാട്ടത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ അവേരാട് എന്ത്
െചയ്യ ം? 16 അവൻ വന്നു ആ കുടിയാന്മാെര െകാല്ല കയും േതാട്ടം
മറ്റ ള്ളവർക്ക് ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ം. അത് േകട്ടിട്ട് അവർ:
ൈദവേമ, അങ്ങെന ഒരുനാള ം സംഭവിക്കരുേത! എന്നു പറഞ്ഞു.
17അവേനാഅവെര േനാക്കി: “എന്നാൽവീടുപണിയുന്നവർതള്ളിക്കളഞ്ഞ
കല്ല് മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു”‡എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നത്എന്തിനാണ?് 18ആ
കല്ലിേന്മൽവീഴുന്നഏവനും തകർന്നുേപാകും;അത്ആരുെടേമൽഎങ്കിലും
വീണാൽഅത്അവെനനശിപ്പിക്കുംഎന്നു പറഞ്ഞു.

19 ഈ ഉപമ തങ്ങെളക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നു ശാസ്്രതികള ം
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അേപ്പാൾ തേന്ന അവെന
ബന്ധിയ്ക്കുവാൻ േനാക്കി; എങ്കിലും ജനങ്ങെള ഭയെപ്പടുന്നതു െകാണ്ട്
അത് െചയ്തില്ല. 20 പിെന്ന അവർ നീതിമാന്മാർ എന്നു സ്വയം ഭാവിക്കുന്ന
ഒറ്റ കാെര§ അയച്ച . അവർ അവെന വാക്കിൽ പിടിേക്കണ്ടതിന് തക്കം
േനാക്കി. അങ്ങെന ഗവർണ്ണറുെട നിയ്രന്തണത്തിലും അധികാരത്തിലും
ഏല്പിക്കുവാൻ ്രശമിച്ച . 21അവർ അവേനാട:് ഗുേരാ, നീ േനർ പറഞ്ഞു
ഉപേദശിക്കുകയും, ആരുെടയും പക്ഷം േനാക്കാെത ൈദവത്തിെന്റ വഴി
യഥാർത്ഥമായി പഠിപ്പിക്കയും െചയ്യന്നു എന്നുഞങ്ങൾഅറിയുന്നു. 22നാം
ൈകസർക്ക് കരം െകാടുക്കുന്നത് നിയമപരമായി ശരിേയാ അല്ലേയാ

* 20. 9 ഉടമസ്ഥനുേവണ്ടി കൂലിക്ക് കൃഷി െചയ്യന്നവർ † 20. 9 ഉടമസ്ഥന് കൃഷിക്ക ◌ാരൻകരാർ
്രപക ◌ാരം െകാടുക്കുന്ന വിളവ് ‡ 20. 17 േകാണിൽസ്ഥാപിക്കുന്ന § 20. 20 രഹസ്യമായി
അേന്വഷിക്കുന്നവർ,സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിക്കുന്നവർ
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എന്നു േചാദിച്ച . 23 േയശു അവരുെട ഉപായം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവൻ
അവേരാട:് ഒരു െവള്ളിക്കാശ് കാണിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു; 24അതിലുള്ള
സ്വരൂപവും േമെലഴുത്തും ആരുേടത് എന്നു േചാദിച്ചതിന:് ൈകസരുേടത്
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 25 എന്നാൽ ൈകസർക്കുള്ളത് ൈകസർക്കും
ൈദവത്തിനുള്ളത് ൈദവത്തിനും െകാടുക്കുവിൻ എന്നു അവൻഅവേരാട്
പറഞ്ഞു. 26അങ്ങെനഅവർ ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽെവച്ച്അവെന വാക്കിൽ
പിടിപ്പാൻകഴിയാെതഅവെന്റഉത്തരത്തിൽആശ്ചര്യെപ്പട്ട മിണ്ടാതിരുന്നു.

27 പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന സദൂക്യരിൽ ചിലർ അടുത്തുവന്ന്
അവേനാട് േചാദിച്ചത:് 28 ഗുേരാ, ഒരുവെന്റ സേഹാദരൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട്
മക്കളില്ലാെത മരിച്ച േപായാൽ അവെന്റ സേഹാദരൻ അവെന്റ ഭാര്യെയ
പരി്രഗഹിച്ച് സേഹാദരന് സന്തതിെയ ജനിപ്പിേക്കണം എന്നു േമാെശ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 29 എന്നാൽ ഏഴ് സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവരിൽ ഒന്നാമത്തവൻ ഒരു സ്്രതീെയ വിവാഹംകഴിച്ച് മക്കളില്ലാെത
മരിച്ച േപായി. 30 രണ്ടാമത്തവനും മൂന്നാമത്തവനും അവെള പരി്രഗഹിച്ച.്
31 അ്രപകാരം ഏഴുേപരും െചയ്തു മക്കളില്ലാെത മരിച്ച േപായി.
32 അവസാനം സ്്രതീയും മരിച്ച . 33 എന്നാൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ
അവൾ അവരിൽ ആരുെട ഭാര്യയാകും? അവൾ ഏഴ് േപർക്കും
ഭാര്യയായിരുന്നുവേല്ലാ. 34 അതിന് േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
ഈ േലാകത്തിെന്റ മക്കൾ വിവാഹം കഴിക്കുകയും വിവാഹത്തിന്
മക്കെള െകാടുക്കുകയും െചയ്യന്നു. 35 എന്നാൽ ആ േലാകത്തിനും
മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിനും േയാഗ്യരായവർ വിവാഹം
കഴിക്കുകയുമില്ല വിവാഹത്തിന് െകാടുക്കെപ്പടുകയുമില്ല; അവർക്ക് ഇനി
മരിക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല. 36അവൻ പുനരുത്ഥാനപു്രതന്മാരാകയാൽ
ൈദവദൂതതുല്യരുംൈദവപു്രതന്മാരുംആകുന്നു. 37 േമാെശ മുൾപ്പടർപ്പിെന
കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കർത്താവിെന അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും
യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും എന്നു പറയുന്നു.
അതിനാൽ മരിച്ചവർ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുന്നു എന്ന് േമാെശയും
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 38ൈദവേമാ മരിച്ചവരുെടൈദവമല്ല,ജീവനുള്ളവരുെട
ൈദവമേ്രത; എല്ലാവരും അവന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 39അതിന് ചില
ശാസ്്രതിമാർ: ഗുേരാ, നീ പറഞ്ഞത് ശരി എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 40പിെന്ന
അവേനാട്അവർ ഒന്നും േചാദിച്ചില്ല.

41 എന്നാൽ അവൻ അവേരാട:് ്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റ പു്രതൻ എന്നു
പറയുന്നത്എങ്ങെന?
42 “കർത്താവ് എെന്റ കർത്താവിേനാട:് ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള

നിെന്റ പാദപീഠമാക്കുേവാളം എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക എന്നു
അരുളിെച്ചയ്തു”

43 എന്നു സങ്കീർത്തനപുസ്തകത്തിൽ ദാവീദ് തേന്ന പറയുന്നുവേല്ലാ.
44 ദാവീദ് അവെന കർത്താവ് എന്നു വിളിക്കുന്നു; പിെന്ന അവെന്റ പു്രതൻ
ആകുന്നത്എങ്ങെനഎന്നു േചാദിച്ച .

45 എന്നാൽ ജനം ഒെക്കയും േകൾെക്ക േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട:്
46 നിലയങ്കികേളാെട*നടക്കുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുകയും അങ്ങാടിയിൽ
വന്ദനവും പള്ളിയിലും അത്താഴത്തിലും ്രപധാനസ്ഥലവും ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന

* 20. 46 നീളം കൂടിയവസ്്രതം. തങ്ങൾ ്രപാധാന്യം ഉള്ളവരാെണന്ന് ക ◌ാണിക്കുവാൻധരിക്കുന്നു.
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ശാസ്്രതിമാെര സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 47അവർ വിധവമാരുെട വീടുകെള
നശിപ്പിക്കുകയും, ഉപായരൂേപണ ദീർഘമായി ്രപാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്യന്നു;
അവർക്ക്ഏറ്റവും വലിയശിക്ഷാവിധി ലഭിക്കും.

21
1േയശുതലെപാക്കിേനാക്കിയേപ്പാൾധനവാന്മാർഭണ്ഡാരത്തിൽവഴിപാട്
ഇടുന്നത് കണ്ട്. 2 ദരി്രദയായ ഒരു വിധവ രണ്ടു കാശ്* ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ട്
അവൻ: 3ഈദരി്രദയായ വിധവ എല്ലാവേരക്കാള ം കൂടുതൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 4 എല്ലാവരും തങ്ങള െട
സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നേല്ലാ വഴിപാട് ഇട്ടത്; ഇവേളാ തെന്റ ദാരി്രദ്യത്തിൽ നിന്നു
തെന്റ ഉപജീവനത്തിന് ഉള്ളത് മുഴുവനും ഇട്ടിരിക്കുന്നു.

5 ചിലർ ൈദവാലയെത്തക്കുറിച്ച് അത് മേനാഹരമായ കല്ല കളാലും
വഴിപാടുകളാലും അലങ്കരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ: 6ഈ
കാണുന്നത്എല്ലാം കല്ലിേന്മൽകല്ല് േശഷിക്കാെതഇടിഞ്ഞുേപാകുന്നകാലം
വരും എന്നുഅവൻ പറഞ്ഞു. 7ഗുേരാ,അത് എേപ്പാൾസംഭവിക്കും? അത്
സംഭവിക്കാറാകുേമ്പാഴുള്ള അടയാളം എന്ത് എന്നു അവർ അവേനാട്
േചാദിച്ച . 8 അതിന് അവൻ: ആരും നിങ്ങെള െതറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. ഞാൻ േയശു ആകുന്നു എന്നും, സമയം
അടുത്തിരിക്കുന്നുഎന്നും പറഞ്ഞുഅേനകർഎെന്റ േപരിൽ വരും; പേക്ഷ
അവെര അനുഗമിക്കരുത.് 9 നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങെളയും കലഹങ്ങെളയും
കുറിച്ച് േകൾക്കുേമ്പാൾ െഞട്ടിേപ്പാകരുത;് അത് ആദ്യം സംഭവിേക്കണ്ടത്
തേന്ന;എന്നാൽഅന്ത്യം ഉടെനസംഭവിക്കുകയില്ലഎന്നു പറഞ്ഞു. 10പിെന്ന
അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത്: ജാതി ജാതിേയാടും രാജ്യം രാജ്യേത്താടും
എതിർക്കും. 11 വലിയ ഭൂകമ്പവും ക്ഷാമവും പകർച്ചവ്യാധികള ം
അവിടവിെട ഉണ്ടാകും; ഭയെപ്പടുത്തുന്ന കാഴ്ചകള ം ആകാശത്തിൽ
വലിയ അടയാളങ്ങള ം ഉണ്ടാകും. 12 എന്നാൽ ഇതു സംഭവിക്കുന്നതിന്
മുെമ്പ, എെന്റ നാമംനിമിത്തം അവർ നിങ്ങെള പിടിച്ച് ബന്ധിയ്ക്കുകയും,
രാജാക്കന്മാരുേടയും നാടുവാഴികള േടയും മുമ്പിൽ െകാണ്ടുേപായി
ഉപ്രദവിക്കുകയും, പള്ളികളിലും തടവുകളിലും ഏല്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.
13 അത് നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുവാനുള്ള അവസരം ആകും.
14 ആകയാൽ എന്ത് ഉത്തരം നൽകും എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി േനരേത്ത
ആേലാചിേക്കണ്ട. 15നിങ്ങെളഎതിർക്കുന്നവർക്ക്ആർക്കും െചറുപ്പാേനാ
നിേഷധിക്കാേനാ കഴിയാത്തവാക്കുംജ്ഞാനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും.
16 അമ്മയപ്പന്മാരും സേഹാദരന്മാരും ബന്ധുക്കള ം കൂട്ട കാരും നിങ്ങെള
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ചിലെര െകാല്ലിക്കുകയും െചയ്യ ം.
17 എെന്റ നാമംനിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങെള െവറുക്കും. 18 നിങ്ങള െട
തലയിെല ഒരു േരാമംേപാലും നശിച്ച േപാകയില്ലതാനും. 19 നിങ്ങൾ
സഹിഷ്ണതെകാണ്ട് നിങ്ങള െട ്രപാണെന േനടും.

20 ൈസന്യങ്ങൾ െയരൂശേലമിെന വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ
അത് നശിപ്പിക്കെപ്പടുവാൻ സമയം അടുത്തു എന്നു അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ.
21 അന്ന് െയഹൂദ്യയിലുള്ളവർ മലകളിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകെട്ട; അതിെന്റ
നടുവിലുള്ളവർ േവഗം പുറേത്തക്ക് േപാകെട്ട; നാട്ട ംപുറങ്ങളിലുള്ളവർ
അതിൽ കടക്കരുത.് 22എഴുതിയിരിക്കുന്നെതല്ലാം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്

* 21. 2 ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞനാണയം
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ആ നാള കൾ ്രപതികാരത്തിെന്റ കാലം ആകുന്നു. 23 ആ കാലത്ത്
ഗർഭിണികൾക്കും മുല കുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അേയ്യാ കഷ്ടം! േദശത്തു
വലിയ െഞരുക്കവും ഈ ജനത്തിേന്മൽ േകാപവും ഉണ്ടാകും.
24 ചിലെര അവർ വാള െകാണ്ടു െകാല്ല കയും, മറ്റ ചിലെര അവർ പല
രാജ്യങ്ങളിേലക്കും അടിമകളായി െകാണ്ടുേപാകുകയും, ജാതികള െട
കാലം കഴിയുന്നതുവെര ജാതികൾ െയരൂശേലമിൽ വസിക്കുന്നവെര
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 25 സൂര്യനിലും ച്രന്ദനിലും നക്ഷ്രതങ്ങളിലും
അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകും; കടലിെന്റയും തിരമാലകള െടയും മുഴക്കം
നിമിത്തം ഭൂമിയിെല ജാതികൾക്ക് നിരാശയും പരി്രഭമവും ഉണ്ടാകും.
26 ആകാശത്തിെന്റ ശക്തികൾ ഇളകുന്നതിനാൽ ഭൂമിയിൽ എന്ത്
സംഭവിപ്പാൻ േപാകുന്നു എന്നു േപടിച്ച ം കാത്തിരുന്നുംെകാണ്ട് മനുഷ്യരുെട
േബാധം നശിച്ച േപാകും. 27 അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ ശക്തിേയാടും
മഹാേതജേസ്സാടും കൂെട േമഘത്തിൽ വരുന്നത് അവർ കാണും.
28 ഇെതാെക്കയും സംഭവിക്കുന്നത് കാണുേമ്പാൾ, നിങ്ങള െട വീെണ്ടടുപ്പ്
അടുത്തുവരുന്നതുെകാണ്ട് നിവർന്നുതല െപാക്കുവിൻ.

29 ഒരുപമയും അവേരാട് പറഞ്ഞത:് അത്തി മുതലായ സകല
വൃക്ഷങ്ങെളയുംേനാക്കുവിൻ. 30അവതളിർക്കുന്നത്നിങ്ങൾകാണുേമ്പാൾ
േവനൽ അടുത്തു എന്നു നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ. 31 അതുേപാെല
ഇതു സംഭവിക്കുന്നത് കാണുേമ്പാൾ ൈദവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു
എന്നു മനസ്സിലാക്കുവിൻ. 32 സകലവും സംഭവിക്കുന്നത് വെര ഈ
തലമുറ മാറിേപ്പാകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
33 ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപാകും; എെന്റ വചനങ്ങേളാ
ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല.

34 നിങ്ങള െട ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും
ജീവിതത്തിെല പല ചിന്തകളാലും ഭാരെപ്പട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക്
െപെട്ടന്ന് െകണി േപാെല വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാൾവിൻ. 35അത്
സർവ്വഭൂതലത്തിലും വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വരും. 36ആകയാൽ ഈ
സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷെപടുവാനും മനുഷ്യപു്രതെന്റ
മുമ്പിൽ നില്പാനും നിങ്ങൾ ്രപാപ്തരാേകണ്ടതിന് എേപ്പാഴും ഉണർന്നും
്രപാർത്ഥിച്ച ംെകാണ്ടിരിക്കുവിൻ.

37അവൻഎല്ലാ ദിവസവും പകൽൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിച്ച േപാന്നു;
രാ്രതി ഒലിവുമലയിൽ േപായി താമസിക്കും. 38ജനംഎല്ലാംഅവെന്റവചനം
േകൾേക്കണ്ടതിന് അതികാലത്ത് ൈദവാലയത്തിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ല ം.

22
1 െപസഹ എന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾ അടുത്തു.

2 അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും ജനെത്ത
ഭയെപ്പടുന്നതിനാൽഅവെന െകാല്ല വാനുള്ളകാരണങ്ങൾഅേന്വഷിച്ച .

3 എന്നാൽ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഈസ്കേര്യാത്താ
യൂദയിൽ സാത്താൻ കടന്നു: 4അവൻ െചന്ന് മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാടും
പടനായകന്മാേരാടും അവെന അവർക്ക് കാണിച്ച െകാടുക്കുന്ന
വഴിെയക്കുറിച്ച സംസാരിച്ച . 5അവർക്ക് സേന്താഷമായി. യൂദയ്ക്ക് പണം
െകാടുക്കാം എന്നു സമ്മതിച്ച . 6അവൻ അവർക്ക് വാക്ക് െകാടുത്തു,
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പുരുഷാരം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവെന കാണിച്ച െകാടുക്കുവാൻ
അവസരംഅേന്വഷിച്ച േപാന്നു.

7 െപസഹ കുഞ്ഞാടിെന അറുേക്കണ്ടുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ
െപരുന്നാൾ ആയേപ്പാൾ 8 േയശു പെ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും
അയച്ച : നിങ്ങൾ േപായി നമുക്കു െപസഹ കഴിക്കുവാൻ ഒരുക്കുവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 9ഞങ്ങൾഎവിെട ഒരുക്കണം എന്നുഅവർ േചാദിച്ചതിന്:
10 നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ എത്തുേമ്പാൾ ഒരു കുടം െവള്ളം ചുമന്നുെകാണ്ടു
ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എതിെര വരും; അവൻ േപാകുന്ന വീട്ടിേലക്ക്
നിങ്ങള ം െചല്ല ക. വീട്ട ടയവേനാട:് 11 ഞാൻ എെന്റ ശിഷ്യന്മാരുമായി
െപസഹകഴിക്കുവാനുള്ളസ്ഥലംഎവിെടഎന്നുഗുരുനിേന്നാട് േചാദിക്കുന്നു
എന്നു പറയുക. 12അവൻ മുകളിലെത്ത നിലയിൽ വിരിെച്ചാരുക്കിയ ഒരു
വലിയമുറികാണിച്ച തരും;അവിെടഒരുക്കുവിൻഎന്നുഅവേരാട് പറഞ്ഞു.
13അവർ േപായി തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞതുേപാെലകണ്ട് െപസഹഒരുക്കി.

14 സമയം ആയേപ്പാൾ അവൻ അെപ്പാസ്തലന്മാരുമായി ഭക്ഷണത്തിന്
ഇരുന്നു. 15 അവൻ അവേരാട:് ഞാൻ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുംമുേമ്പ
ഈ െപസഹ നിങ്ങേളാടുകൂെട കഴിക്കുവാൻ വളെര ആ്രഗഹിച്ച .
16അത് ൈദവരാജ്യത്തിൽ പൂർത്തിയാകുന്നതു വെര ഞാൻ ഇനി അത്
കഴിക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
17 പിെന്ന പാനപാ്രതം എടുത്തു വാഴ്ത്തി: ഇതു വാങ്ങി പങ്കിട്ട െകാൾവിൻ.
18 ൈദവരാജ്യം വരുന്നത് വെര ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയുെട അനുഭവം
ഇന്നുമുതൽ കുടിക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 19പിെന്ന
അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്ക് െകാടുത്തു: ഇതു നിങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടി നല്കുന്ന എെന്റ ശരീരം; എെന്റ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇതു െചയ് വിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അതുേപാെല തെന്ന അത്താഴം കഴിഞ്ഞേശഷം
അവൻ പാനപാ്രതവും െകാടുത്തു: ഈ പാനപാ്രതം നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
െചാരിയുന്ന എെന്റ രക്തത്തിെല പുതിയനിയമം ആകുന്നു. 21 എന്നാൽ
എെന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നവനും എേന്നാെടാപ്പം ഈ േമശയ്ക്കരികിൽ
ഉണ്ട.് 22ൈദവിക പദ്ധതിക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യപു്രതൻ േപാകുന്നു സത്യം;
എങ്കിലും അവെന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്ന മനുഷ്യന് അേയ്യാ കഷ്ടം എന്നു
പറഞ്ഞു. 23 ഇതു െചയ ്വാൻ േപാകുന്നവൻ തങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ആർ
ആയിരിക്കുംഎന്നുശിഷ്യന്മാർതമ്മിൽതമ്മിൽ േചാദിച്ച തുടങ്ങി.

24 തങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ആെര ആകുന്നു വലിയവനായി എേണ്ണണ്ടത്
എന്നതിെനെച്ചാല്ലി ഒരു തർക്കവും അവരുെട ഇടയിൽ ഉണ്ടായി. 25 േയശു
അവേരാട് പറഞ്ഞത്: ജാതികള െട രാജാക്കന്മാർ അവരിൽ കർത്തൃത്വം
നടത്തുന്നു; അവരുെട േമൽ അധികാരം നടത്തുന്നവെര ഉപകാരികൾ
എന്നു പറയുന്നു. 26 നിങ്ങേളാ അങ്ങെനയല്ല; നിങ്ങളിൽ മൂത്തവൻ
ഇളയവെനേപ്പാെലയും നായകൻ ശു്രശൂഷിക്കുന്നവെനേപ്പാെലയും
ആകെട്ട. 27 ആരാകുന്നു വലിയവൻ? ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നവേനാ
ശു്രശൂഷിക്കുന്നവേനാ? ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നവൻ ആണ് വലിയവൻ.
ഞാേനാ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ശു്രശൂഷിക്കുന്നവെനേപ്പാെല ആകുന്നു.
28നിങ്ങൾആകുന്നുഎെന്റപരീക്ഷകളിൽഎേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നവർ.
29 എെന്റ പിതാവ് രാജ്യത്തിെന്റ അധികാരം നൽകി എെന്ന
നിയമിച്ച തന്നതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങെളയും നിയമിക്കുന്നു. 30 നിങ്ങൾ
എെന്റ രാജ്യത്തിൽ എേന്നാെടാപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം െചയ്യ കയും
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സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു യി്രസാേയൽ േഗാ്രതം പ്രന്തണ്ടിേനയും
ന്യായം വിധിക്കുകയും െചയ്യ ം. 31 ശിേമാേന, ശിേമാെന, സാത്താൻ
നിങ്ങെള േഗാതമ്പുേപാെല പാേറ്റണ്ടതിന് കല്പന േചാദിച്ച . 32 ഞാേനാ
നിെന്റ വിശ്വാസം േപാകാതിരിക്കുവാൻ നിനക്ക് േവണ്ടി അേപക്ഷിച്ച ;
എന്നാൽ നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്നേശഷം നിെന്റ സേഹാദരന്മാെര
ഉറപ്പിച്ച െകാൾക. 33 പെ്രതാസ് അവേനാട:് കർത്താേവ, ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെട തടവിലാകുവാനും മരിക്കുവാനും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 34അതിന് അവൻ: പെ്രതാേസ, നീ ഇന്ന് േകാഴി കൂകുന്നതിനു
മുെമ്പ എെന്ന അറിയുന്നില്ല എന്നു മൂന്നുവട്ടം തള്ളിപ്പറയും എന്നു ഞാൻ
നിേന്നാട് പറയുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

35 പിെന്ന അവൻ അവേരാട:് ഞാൻ നിങ്ങെള പണസഞ്ചിയും
െപാക്കണവും െചരിപ്പ ം കൂടാെത അയച്ചേപ്പാൾ വല്ല കുറവുമുണ്ടാേയാ
എന്നു േചാദിച്ചതിന്: ഒരു കുറവുമുണ്ടായില്ല എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
36 അവൻ അവേരാട:് എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ മടിശ്ശീലയുള്ളവൻ അത്
എടുക്കെട്ട; അതുേപാെല തെന്ന െപാക്കണമുള്ളവനും; ഇല്ലാത്തവേനാ
തെന്റവസ്്രതംവിറ്റ് വാൾവാങ്ങിെക്കാള്ളെട്ട. 37അവെനനിയമലംഘകരുെട
കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണി എന്നു എെന്നക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് നിവൃത്തി
വേരണ്ടതാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 38കർത്താേവ, ഇവിെട രണ്ടു വാൾ ഉണ്ട്
എന്നുഅവർപറഞ്ഞതിന:് ഇതു മതിഎന്നുഅവൻഅവേരാട് പറഞ്ഞു.

39 പിെന്ന അവൻ പതിവുേപാെല ഒലിവുമലയ്ക്ക് പുറെപ്പട്ട േപായി;
ശിഷ്യന്മാരും അവെന അനുഗമിച്ച . 40 ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ
അവൻ അവേരാട:് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 41 േയശു അവെര വിട്ട ഒരു
കേല്ലറുദൂരേത്താളം ദൂെരേപ്പായി മുട്ട കുത്തി; 42 പിതാേവ, നിനക്ക്
മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽകഷ്ടതയുെടഈപാനപാ്രതംഎന്നിൽനിന്നുനീേക്കണേമ;
എങ്കിലും എെന്റ ഇഷ്ടമല്ല നിെന്റ ഇഷ്ടം തെന്ന ആകെട്ട എന്നു
്രപാർത്ഥിച്ച . 43 അവെന ശക്തിെപ്പടുത്തുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഒരു
ദൂതൻ അവന് ്രപത്യക്ഷനായി. 44 പിെന്ന അവൻ ്രപാണേവദനയിലായി
അതി്രശദ്ധേയാെട ്രപാർത്ഥിച്ച ; അവെന്റ വിയർപ്പ് നിലത്തു വീഴുന്ന
വലിയ േചാരത്തുള്ളിേപാെല ആയി. 45 അവൻ ്രപാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു
എഴുേന്നറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്ന,് അവർ വിഷാദത്താൽ
ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് അവേരാട്: 46 നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് എന്ത്? പരീക്ഷയിൽ
അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻഎഴുേന്നറ്റ് ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻഎന്നുപറഞ്ഞു.

47അവൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന പുരുഷാരം അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു; പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യരിൽ ഒരുവനായ യൂദാ അവർക്ക് മുന്നിൽ നടന്നു
േയശുവിെന ചുംബിപ്പാൻ അടുത്തുവന്നു. 48 േയശു അവേനാട:് യൂദേയ,
മനുഷ്യപു്രതെന ചുംബനംെകാേണ്ടാ കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നത് എന്നു
പറഞ്ഞു. 49 അവിെട സംഭവിപ്പാൻ േപാകുന്നത് എന്താണ് എന്നു
അവെന്റ കൂെടയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി: കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ അവെര
വാൾെകാണ്ടു െവേട്ടണേമാ എന്നു േചാദിച്ച . 50 അവരിൽ ഒരുവൻ
മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി അവെന്റ വലെത്ത െചവി അറുത്തു.
51 അേപ്പാൾ േയശു; ഇ്രതയും െചയ്തത് മതി അവെന വിടുവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു അവെന്റ െചവി െതാട്ട െസൗഖ്യമാക്കി. 52 േയശു തെന്റ േനെര
വന്ന മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാടും ൈദവാലയത്തിെല പടനായകന്മാേരാടും
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മൂപ്പന്മാേരാടും: ഒരു കള്ളെന്റ േനെര എന്നേപാെല നിങ്ങൾ വാള ം
വടിയുമായി എെന്റ േനെര വരുന്നത് എന്തിനാണ?് 53 ഞാൻ ദിവേസന
ൈദവാലയത്തിൽ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നിട്ട ം എെന്റ േനെര ൈക
ഓങ്ങിയില്ല;എന്നാൽ ഇതു നിങ്ങള െട നാഴികയും ഇരുളിെന്റഅധികാരവും
ആകുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

54അവർേയശുവിെനപിടിച്ച് മഹാപുേരാഹിതെന്റവീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപായി;
പെ്രതാസും കുറച്ച്അകലം വിട്ട അവെരഅനുഗമിച്ച . 55അവർഎല്ലാവരും
നടുമുറ്റത്തിെന്റ* മേദ്ധ്യ തീ കത്തിച്ച് െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ പെ്രതാസും
അവരുെട ഇടയിൽ ഇരുന്നു. 56 അവൻ തീയുെട െവളിച്ചത്തിനരിെക
ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ബാല്യക്കാരത്തി കണ്ട് അവെന സൂക്ഷിച്ച േനാക്കി:
ഇവനും േയശുവിേനാടുകൂെട ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 57അവേനാ;
സ്്രതീേയ, ഞാൻ അവെന അറിയുന്നില്ല എന്നു തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 58 കുറച്ച്
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മെറ്റാരുവൻ അവെന കണ്ട:് നീയും അവരുെട
കൂട്ടത്തിലുള്ളവൻ എന്നു പറഞ്ഞു; പെ്രതാേസാ: മനുഷ്യാ, ഞാൻ അല്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 59 ഏകേദശം ഒരു മണിക്കൂർ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
േവെറാരുവൻ: ഇവനും അവേനാടുകൂെട ആയിരുന്നു സത്യം; ഇവൻ
ഗലീലക്കാരനേല്ലാ എന്നു ഉറപ്പിച്ച പറഞ്ഞു. 60 മനുഷ്യാ, നീ പറയുന്നത്
എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നു പെ്രതാസ് പറഞ്ഞു. അവൻ
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന െപെട്ടന്ന് േകാഴി കൂകി. 61അേപ്പാൾ കർത്താവ്
തിരിഞ്ഞു പെ്രതാസിെന ഒന്ന് േനാക്കി: ഇന്ന് േകാഴി കൂകുംമുെമ്പ നീ
മൂന്നുവട്ടം എെന്ന തള്ളിപ്പറയും എന്നു കർത്താവ് തേന്നാട് പറഞ്ഞവാക്ക്
പെ്രതാസ്ഓർത്തു 62പുറത്തിറങ്ങിഅതിദുഃഖേത്താെടകരഞ്ഞു.

63 േയശുവിെന പിടിച്ചവർ അവെന പരിഹസിച്ച കണ്ണ െകട്ടി തല്ലി:
64 ്രപവചിക്ക; നിെന്നഅടിച്ചവൻആർഎന്നു േചാദിച്ച 65അവർൈദവെത്ത
നിന്ദിച്ച് േയശുവിെനതിരായി മറ്റ പലകാര്യങ്ങള ം പറഞ്ഞു.

66 രാവിെല ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരായ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ശാസ്്രതിമാരും വന്നുകൂടി അവെന ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ വരുത്തി: നീ
്രകിസ്തു എങ്കിൽഞങ്ങേളാടു പറക എന്നു പറഞ്ഞു. 67അവൻഅവേരാട:്
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കയില്ല; 68 ഞാൻ
േചാദിച്ചാൽഉത്തരംപറയുകയുമില്ല. 69എന്നാൽഇന്നുമുതൽമനുഷ്യപു്രതൻ
ൈദവശക്തിയുെടവലത്തുഭാഗത്ത്ഇരിക്കുംഎന്നുപറഞ്ഞു. 70എന്നാൽനീ
ൈദവപു്രതൻ തെന്നആകുേന്നാ എന്നു എല്ലാവരും േചാദിച്ചതിന്: നിങ്ങൾ
പറയുന്നത് ശരി; ഞാൻ ആകുന്നു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 71അേപ്പാൾ
അവർ ഇനി സാക്ഷ്യംെകാണ്ട് നമുക്കു എന്ത്ആവശ്യം? അവൻ പറയുന്നത്
തേന്നനമ്മൾേകട്ട വേല്ലാഎന്നു പറഞ്ഞു.

23
1 പിന്നീട് അവർ എല്ലാവരുംകൂടി അവെന പീലാേത്താസിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപായി: 2ഇവൻ ഞങ്ങള െട ജാതിെയ വഴി െതറ്റിക്കുകയും, താൻ
്രകിസ്തു എന്ന രാജാവാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ൈകസർക്ക് കരം
െകാടുക്കുന്നത് തടയുകയും െചയ്യന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ട് എന്നു കുറ്റം
ചുമത്തിത്തുടങ്ങി. 3 പീലാേത്താസ് േയശുവിേനാടു: നീ െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാേവാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്: ഞാൻ ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

* 22. 55 നടുമുറ്റംഎന്നാൽ േമൽക്കൂരയില്ലാെത മതിലുകളാൽചുറ്റെപ്പട്ടസ്ഥലം



ലൂേക്കാസ് 23:4 1600 ലൂേക്കാസ് 23:26

4 പീലാേത്താസ് മഹാപുേരാഹിതേരാടും പുരുഷാരേത്താടും: ഞാൻ
ഈ മനുഷ്യനിൽ കുറ്റം ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അതിന്
അവർ: അവൻ ഗലീല മുതൽ െയഹൂദ്യയിൽ ഇവിെട വെര പഠിപ്പിച്ച്
ജനെത്ത കലഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നു ഉറപ്പിച്ച പറഞ്ഞു. 6 ഇതു േകട്ടിട്ട് ഈ
മനുഷ്യൻ ഗലീലക്കാരനാേണാ എന്നു പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച ; 7 േയശു
െഹേരാദാവിെന്റ അധികാരത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടവൻ ആകുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട,്
അന്ന് െയരൂശേലമിൽ വന്നുപാർക്കുന്ന െഹേരാദാവിെന്റ അടുക്കൽ
അവെനഅയച്ച .

8 െഹേരാദാവ് േയശുവിെന കണ്ടിട്ട് വളെര അധികം സേന്താഷിച്ച;്
അവെനക്കുറിച്ച് േകട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട്അവെനകാണ്മാൻവളെരക്കാലമായി
ആ്രഗഹിച്ച , അവൻ വല്ല അടയാളവും െചയ്യന്നതു കാണാം എന്നു
ആശിച്ചിരുന്നു. 9 എന്നാൽ െഹേരാദാവ് േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിച്ചിട്ട ം
അവൻ അവേനാട് ഉത്തരം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. 10 മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ശാസ്്രതിമാരും കഠിനമായി അവെന കുറ്റം ചുമത്തിെക്കാണ്ട് നിന്നു.
11 െഹേരാദാവ് തെന്റ പടയാളികള മായി അവെന പരിഹസിച്ച
നിസ്സാരനാക്കി െവളത്ത വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച് പീലാേത്താസിെന്റ അടുക്കൽ
മടക്കി അയച്ച . 12 അന്ന് െഹേരാദാവും പീലാേത്താസും തമ്മിൽ
സ്േനഹിതന്മാരായിത്തീർന്നു; മുെമ്പ അവർ തമ്മിൽ എതിരാളികൾ
ആയിരുന്നു.

13 പീലാേത്താസ് മഹാപുേരാഹിതന്മാെരയും ്രപമാണികെളയും
ജനെത്തയും വിളിച്ച കൂട്ടി. 14 അവേരാട്: ഈ മനുഷ്യൻ ജനങ്ങെള
വഴി െതറ്റിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവെന എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ;ഞാേനാ നിങ്ങള െട മുമ്പാെക വിസ്തരിച്ചിട്ട ം നിങ്ങൾ
ചുമത്തിയ കുറ്റം ഒന്നും ഇവനിൽ കണ്ടില്ല; 15 െഹേരാദാവും കണ്ടില്ല;
െഹേരാദാവ് േയശുവിെന നമ്മുെടഅടുക്കൽ മടക്കിഅയച്ച വേല്ലാ; ഇവൻ
മരണേയാഗ്യമായത് ഒന്നും ്രപവർത്തിച്ചിട്ടില്ലഎന്ന് ഉറപ്പാണ;് 16അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ അവെന ശിക്ഷ െകാടുത്ത് വിട്ടയയ്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 17 പേക്ഷ
ജനങ്ങൾ ഇവെന നീക്കിക്കളക; ബറബ്ബാസിെന വിട്ട തരിക എന്നു
നിലവിളിച്ച . 18 ഉത്സവസമയത്ത് ഒരു തടവുകാരെന േമാചിപ്പിക്കുന്ന
പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു 19 ബറബ്ബാസ് നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വഴക്കും
െകാലപാതകവും കാരണം തടവിലായവൻആയിരുന്നു. 20പീലാേത്താസിന്
േയശുവിെന േമാചിപ്പിക്കുവാൻ ആ്രഗഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
പിെന്നയും അവേരാട് സംസാരിച്ച . 21 അവേരാ: അവെന ്രകൂശിയ്ക്ക,
്രകൂശിയ്ക്ക എന്നു എതിെര നിലവിളിച്ച . 22അവൻ മൂന്നാമതും അവേരാട:്
അവൻ െചയ്ത േദാഷം എന്ത്? മരണേയാഗ്യമായത് ഒന്നും അവനിൽ
കണ്ടില്ല; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവെന ശിക്ഷ െകാടുത്തു വിട്ടയയ്ക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു. 23അവേരാ അവെന ്രകൂശിേക്കണ്ടതിന് തുടർച്ചയായി
നിലവിളിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; അവരുെട നിലവിളി ഫലിച്ച ; 24 അവരുെട
അേപക്ഷേപാെല ആകെട്ട എന്നു പീലാേത്താസ് വിധിച്ച , 25 വഴക്കും
െകാലപാതകവും കാരണം തടവിലായവെന അവരുെട അേപക്ഷേപാെല
വിട്ട െകാടുക്കുകയും േയശുവിെന അവരുെട ഇഷ്ടത്തിന് ഏല്പിക്കുകയും
െചയ്തു.

26 േയശുവിെന ്രകൂശിക്കാനായി െകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ വയലിൽനിന്നു
വരുന്നശിേമാൻഎന്നഒരുകുേറനക്കാരെനകണ്ട്.അവെനെകാണ്ട്അവർ
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്രകൂശ് ചുമപ്പിച്ച .അവൻേയശുവിെന്റപിന്നാെലനടന്നു.
27ഒരു വലിയ ജനസമൂഹവുംഅവെനെച്ചാല്ലി ദുഖിച്ച കരയുന്നഅേനകം
സ്്രതീകള ം അവെന്റ പിന്നാെല െചന്ന.് 28 േയശു തിരിഞ്ഞു അവെര
േനാക്കി: െയരൂശേലം പു്രതിമാേര, എെന്നെച്ചാല്ലി കരയണ്ട, നിങ്ങെളയും
നിങ്ങള െട മക്കെളയും െചാല്ലി കരയുവിൻ. 29 ്രപസവിക്കാത്ത ഉദരങ്ങള ം
കുടിപ്പിക്കാത്ത മുലകള ം ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്നു പറയുന്ന കാലം വരുന്നു.
30 അന്ന് മലകേളാട്: ഞങ്ങള െടേമൽ വീഴുവിൻ എന്നും കുന്നുകേളാട:്
ഞങ്ങെള മൂടുവിൻ എന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. 31 പച്ചമരേത്താട് ഇങ്ങെന
അവർ െചയ്യ െന്നങ്കിൽ ഉണങ്ങിയതിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നു
പറഞ്ഞു.

32 കുറ്റവാളികളായ േവെറ രണ്ടുേപെരയും അവേനാടുകൂെട
െകാേല്ലണ്ടതിന് െകാണ്ടുേപായി.

33 തലേയാടിടം എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ അവർ അവിെട
അവെനയും കുറ്റവാളികളായ, ഒരുവെന വലത്തും ഒരുവെന ഇടത്തുമായി,
്രകൂശിച്ച . 34അേപ്പാൾ േയശു: പിതാേവ, ഇവർ െചയ്യന്നതു എന്താെണന്ന്
അറിയാത്തതുെകാണ്ട് ഇവേരാട് ക്ഷമിേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നീട്
അവർ അവെന്റ വസ്്രതം പങ്കിടാനായി ചീട്ടിട്ട . 35 ജനം േനാക്കിെക്കാണ്ട്
നിന്നു. ഇവൻ മറ്റള്ളവെര രക്ഷിച്ച വേല്ലാ;ൈദവം തിരെഞ്ഞടുത്ത ്രകിസ്തു
എങ്കിൽ സ്വയം രക്ഷിയ്ക്കെട്ട എന്നു ഭരണകർത്താക്കള ം പരിഹസിച്ച
പറഞ്ഞു. 36 പടയാളികള ം അവെന പരിഹസിച്ച അടുത്തുവന്ന് അവന്
പുളിച്ച വീഞ്ഞ് കാണിച്ച . 37 നീ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ് എങ്കിൽ
നിെന്നത്തെന്ന രക്ഷിയ്ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 38 ഇവൻ െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാവ്എന്നു ഒരു തലെക്കട്ട്അവെന്റമീെത ഉണ്ടായിരുന്നു.

39 അവേനാെടാപ്പം തൂക്കിയ കുറ്റക്കാരിൽ ഒരുവൻ: നീ ്രകിസ്തു
അല്ലേയാ? നിെന്നയും ഞങ്ങെളയും രക്ഷിയ്ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
കളിയാക്കി. 40 മറ്റവേനാ അവെന ശാസിച്ച : തുല്യശിക്ഷയ്ക്ക് വിേധയൻ
ആയിട്ട ം നീ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നില്ലേയാ? 41നാേമാ ന്യായമായിട്ട് ശിക്ഷ
അനുഭവിക്കുന്നു; നാം ്രപവർത്തിച്ചതിന് േയാഗ്യമായതേല്ലാ കിട്ട ന്നത്;
പേക്ഷ ഇവേനാ െതറ്റ് ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 42 പിെന്ന
അവൻ: േയശുേവ, നിെന്റ രാജ്യത്തിൽ നീ രാജാവായി വരുേമ്പാൾ എെന്ന
ഓർത്തുെകാേള്ളണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 43 േയശു അവേനാട:് ഇന്ന് നീ
എേന്നാടുകൂെട പറുദീസയിൽ ഇരിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിേന്നാട്
പറയുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

44 ഏകേദശം ആറാംമണി* േനരമായേപ്പാൾ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുേപായിട്ട്
ഒമ്പതാം മണിവെര† േദശത്തു ഒെക്കയും അന്ധകാരം ഉണ്ടായി.
45 ൈദവമന്ദിരത്തിെല തിരശ്ശീല നടുെവ കീറിേപ്പായി. 46 േയശു
അത്യ ച്ചത്തിൽ പിതാേവ, ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന തൃക്കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കുന്നു എന്നു നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു; ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് ്രപാണെന വിട്ട .
47 ഈ സംഭവിച്ചത് ശതാധിപൻ കണ്ടിട്ട:് ഈ മനുഷ്യൻ വാസ്തവമായി
നീതിമാൻ ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി.
48 കാണ്മാൻ കൂടിവന്ന പുരുഷാരം ഒെക്കയും സംഭവിച്ചത് കണ്ടിട്ട്
മാറത്തടിച്ച െകാണ്ടു മടങ്ങിേപ്പായി. 49അവെന്റ പരിചയക്കാർ എല്ലാവരും

* 23. 44 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി † 23. 44 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി
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ഗലീലയിൽ നിന്നു അവെന അനുഗമിച്ച സ്്രതീകള ം ഇതു േനാക്കിെക്കാണ്ട്
ദൂരത്ത് നിന്നു.

50അരിമത്ഥ്യ എെന്നാരു െയഹൂദ്യപട്ടണക്കാരനായി നല്ലവനും നീതിമാനും
ൈദവരാജ്യെത്ത കാത്തിരുന്നവനുമായ േയാസഫ് എെന്നാരു മ്രന്തി
ഉണ്ടായിരുന്നു. 51 അവൻ അവരുെട ആേലാചനയ്ക്കും ്രപവൃത്തിക്കും
അനുകൂലമല്ലായിരുന്നു. 52അവൻ പീലാേത്താസിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്
േയശുവിെന്റശരീരം േചാദിച്ച , 53അത്ഇറക്കി ഒരു തുണിയിൽെപാതിഞ്ഞു,
പാറയിൽ െവട്ടിയിരുന്നതും, ആെരയും ഒരിക്കലും െവച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ
കല്ലറയിൽ െവച്ച.് 54 അന്ന് െയഹൂദന്മാരുെട ഒരുക്കനാൾ ആയിരുന്നു,
ശബ്ബത്തും ആരംഭിച്ച . 55 ഗലീലയിൽ നിന്നു അവേനാടുകൂെട അനുഗമിച്ച
സ്്രതീകള ം െചന്ന് കല്ലറയും അവെന്റ ശരീരം െവച്ച വിധവും കണ്ടിട്ട്
56 മടങ്ങിേപ്പായി സുഗന്ധവർഗ്ഗവും പരിമളൈതലവും ഒരുക്കി; കല്പന
അനുസരിച്ച ശബ്ബത്തിൽസ്വസ്ഥമായിരിന്നു.

24
1അവർ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗ്ഗം എടുത്തുെകാണ്ട് ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ
ഒന്നാം ദിവസം*അതികാലത്ത്കല്ലറയ്ക്കൽഎത്തി, 2കല്ലറയിൽനിന്നുകല്ല്
ഉരുട്ടിമാറ്റിയതായികണ്ട.് 3അകത്ത്കടന്നേപ്പാൾകർത്താവായേയശുവിെന്റ
ശരീരം കണ്ടില്ല. 4 അതിെനക്കുറിച്ച് അവർ അമ്പരന്നിരിക്കുേമ്പാൾ
മിന്നുന്ന വസ്്രതം ധരിച്ച രണ്ടു പുരുഷന്മാർ അരിെക നില്ക്കുന്നതു കണ്ട്.
5അവർ ഭയെപ്പട്ട മുഖം കുനിച്ച് നില്ക്കുേമ്പാൾ പുരുഷന്മാർ അവേരാട:്
നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ അേന്വഷിക്കുന്നത് എന്ത്?
6 അവൻ ഇവിെട ഇല്ല, ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു; 7 മുെമ്പ അവൻ
ഗലീലയിൽആയിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്നഅവൻനിങ്ങേളാടു: മനുഷ്യപു്രതെന
പാപികളായമനുഷ്യരുെടകയ്യിൽഏല്പിച്ച ്രകൂശിക്കയുംഅവൻമൂന്നാംനാൾ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും േവണംഎന്നു പറഞ്ഞത്ഓർത്തുെകാൾവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു 8അേപ്പാൾ അവർ അവെന്റ വാക്ക് ഓർത്തു, 9കല്ലറ വിട്ട
മടങ്ങിേപ്പായി പതിെനാന്നു ശിഷ്യർ മുതലായഎല്ലാവേരാടും ഇതു ഒെക്കയും
അറിയിച്ച . 10 മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ, േയാഹന്നാ, യാേക്കാബിെന്റ
അമ്മ മറിയ, അവേരാടുകൂെടയുള്ള മറ്റ സ്്രതീകൾ എന്നിവരാണ് അത്
അെപ്പാസ്തലന്മാേരാട് പറഞ്ഞത്. 11 ഈ വാക്ക് അവർക്ക് െവറും
കഥേപാെല േതാന്നി; അതുെകാണ്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല. 12 എന്നാൽ
പെ്രതാസ് എഴുേന്നറ്റ് കല്ലറയ്ക്കൽ ഓടിെച്ചന്നു കുനിഞ്ഞുേനാക്കി, തുണി
മാ്രതംകണ്ട്,സംഭവിച്ചെതെന്തന്ന്ആശ്ചര്യെപ്പട്ട മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

13അന്നുതെന്നഅവരിൽ രണ്ടുേപർ െയരൂശേലമിൽ നിന്നു ഏഴ് നാഴിക†

ദൂരമുള്ള എമ്മവുസ്സ് എന്ന ്രഗാമത്തിേലക്ക് േപാകുന്ന വഴിയിൽ 14 ഈ
സംഭവിച്ചതിെനക്കുറിച്ച് ഒെക്കയും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
15സംസാരിച്ച ം േചാദിച്ച ം െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ േയശുവും അടുത്തുെചന്ന്
അവേരാട് േചർന്നുനടന്നു. 16 േയശുവിെന തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനായി
അവരുെട കണ്ണ് മറച്ചിരുന്നു. 17അവൻ അവേരാട്: നിങ്ങൾ വഴിനടന്നു
തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്ന ഈ കാര്യം എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച ; അവർ വാടിയ
മുഖേത്താെട നിന്നു. 18 അവരിൽ െക്ലേയാപ്പാവ് എന്നു േപരുള്ളവൻ;
െയരൂശേലം നിവാസികളിൽ ഈ നാള കളിൽ അവിെട സംഭവിച്ച കാര്യം

* 24. 1 ഞായറ ◌ാഴ്ച † 24. 13 11കിേലാമീറ്റർ
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അറിയാതിരിക്കുന്നത് നീ മാ്രതം ആകുന്നു പറഞ്ഞു. 19 ഏത് കാര്യം
എന്നു അവൻ അവേരാട് േചാദിച്ചതിന് അവർ അവേനാട് പറഞ്ഞത്:
ൈദവത്തിനും സകലജനത്തിനും മുമ്പാെക ്രപവൃത്തിയിലും വാക്കിലും
ശക്തിയുള്ള ്രപവാചകനായിരുന്നനസറായനായ േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ളതു
തേന്ന. 20 നമ്മുെട മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ്രപമാണികള ം അവെന
മരണവിധിക്കു ഏല്പിച്ച ്രകൂശിച്ച . 21ഞങ്ങേളാ അവൻ യി്രസാേയലിെന
വീെണ്ടടുപ്പാനുള്ളവൻ എന്നു ആശിച്ചിരുന്നു; അ്രതയുമല്ല, ഇതു സംഭവിച്ചിട്ട്
ഇന്ന് മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞു. 22 ഞങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ചില സ്്രതീകൾ
രാവിെല കല്ലറയ്ക്കൽ േപായി 23 പേക്ഷ അവെന്റ ശരീരം കാണാെത
മടങ്ങിവന്നു. അവൻജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞദൂതന്മാരുെട ദർശനം
കണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു. 24ഞങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ കല്ലറയ്ക്കൽ െചന്ന്
സ്്രതീകൾ പറഞ്ഞതുേപാെല തേന്ന േയശുവിെന കണ്ടില്ലതാനും. 25അവൻ
അവേരാട:് “അേയ്യാ, ബുദ്ധിഹീനേര, ്രപവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
എല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികേള, 26 ്രകിസ്തു ഇങ്ങെന കഷ്ടം
അനുഭവിച്ചിട്ട് തെന്റ മഹത്വത്തിൽ ്രപേവശിേക്കണ്ടതല്ലേയാ” എന്നു
പറഞ്ഞു, 27 േമാെശ തുടങ്ങി എല്ലാ ്രപവാചകന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാ
തിരുെവഴുത്തുകളിലും തെന്നക്കുറിച്ച ള്ളത് േയശു അവർക്ക് വ്യക്തമാക്കി
െകാടുത്തു. 28അവർക്ക് േപാേകണ്ടിയിരുന്ന ്രഗാമേത്താട് അടുത്തേപ്പാൾ
േയശു മുേമ്പാട്ട േപാകുന്ന ഭാവം കാണിച്ച . 29അവേരാ: ഞങ്ങേളാടുകൂെട
താമസിക്കുക; േനരം ൈവകി അസ്തമിക്കാറായേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു
അവെന നിര ്ബ്ബന്ധിച്ച ; അവൻ അവേരാടുകൂെട താമസിക്കുവാൻ
െചന്ന.് 30 അവരുമായി ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുേമ്പാൾ േയശു അപ്പം
എടുത്തു അനു്രഗഹിച്ച നുറുക്കി അവർക്ക് െകാടുത്തു. 31 ഉടെന
അവരുെട കണ്ണ് തുറന്നു അവർ േയശുവിെന തിരിച്ചറിഞ്ഞു; അവൻ
അവർക്ക് അ്രപത്യക്ഷനായി 32 അവൻ വഴിയിൽ നേമ്മാടു സംസാരിച്ച
തിരുെവഴുത്തുകെള വ്യക്തമാക്കുേമ്പാൾ നമ്മുെട ഹൃദയം നമ്മുെട
ഉള്ളിൽ കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നില്ലേയാ എന്നു അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
33അേപ്പാൾ തേന്ന അവർ എഴുേന്നറ്റ് െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
34 കർത്താവ് നിശ്ചയമായി ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ ശിേമാന് ്രപത്യക്ഷനായി
എന്നുകൂടിയിരുന്നുപറയുന്നപതിെനാന്നുശിഷ്യെരയുംകൂെടയുള്ളവെരയും
കണ്ട്. 35 വഴിയിൽവച്ച് സംഭവിച്ചതും അവൻ അപ്പം നുറുക്കിയേപ്പാൾ
തങ്ങൾക്കു േയശുവിെന മനസ്സിലായതുംഅവർവിവരിച്ച പറഞ്ഞു.

36 ഇങ്ങെന അവർ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ േയശു അവരുെട
നടുവിൽനിന്നു: നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്നു പറഞ്ഞു. 37 അവർ
െഞട്ടി ഭയെപ്പട്ട ; ഒരു ഭൂതെത്ത കാണുന്നു എന്നു അവർക്ക് േതാന്നി.
38 അവൻ അവേരാട:് നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നതു എന്തിനാണ?് നിങ്ങൾ
സംശയിക്കുന്നത് എന്താണ?് 39 ഞാൻ തെന്ന ആകുന്നു എന്നു എെന്റ
കയ്യ ം കാലും േനാക്കി മനസ്സിലാക്കുവിൻ; എെന്ന െതാട്ട േനാക്കുവിൻ;
എന്നിൽ കാണുന്നതുേപാെല ഭൂതത്തിന് മാംസവും അസ്ഥിയും ഇല്ലേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 40 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കയ്യ ം കാലും അവെര
കാണിച്ച . 41 അവർ സേന്താഷത്താൽ വിശ്വസിക്കാെത അതിശയിച്ച
നില്ക്കുേമ്പാൾഅവേരാട:് ഇവിെട നിങ്ങള െട പക്കൽ തിന്നുവാൻ വല്ലതും
ഉേണ്ടാഎന്നു േചാദിച്ച . 42അവർ ഒരു കഷണം വറുത്ത മീനും േതൻകട്ടയും
അവന് െകാടുത്തു. 43 േയശുഅത് വാങ്ങിഅവർകാൺെകതിന്നു.
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44പിെന്നഅവൻഅവേരാട:് ഇതാകുന്നുനിങ്ങേളാടുകൂെടഇരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിലും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എെന്നക്കുറിച്ച്
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒെക്കയും നിവൃത്തിയാേകണം എന്നുള്ളത് തേന്ന
എന്നു പറഞ്ഞു 45 തിരുെവഴുത്തുകെള തിരിച്ചറിേയണ്ടതിന് അവരുെട
ബുദ്ധിെയ തുറന്നു. 46 ്രകിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കയും മൂന്നാം
നാൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും 47 അവെന്റ
നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും പാപേമാചനവും െയരൂശേലമിൽ
തുടങ്ങി സകലജാതികളിലും ്രപസംഗിക്കുകയും േവണം എന്നിങ്ങെന
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 48 ഇതിനു നിങ്ങൾ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. 49എെന്റ
പിതാവ് വാഗ്ദത്തം െചയ്തതിെന ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ അയയ്ക്കും.
നിങ്ങേളാഉയരത്തിൽനിന്ന്ശക്തിലഭിക്കുന്നതുവെരനഗരത്തിൽപാർപ്പിൻ
എന്നുംഅവേരാട് പറഞ്ഞു.

50അതുകഴിഞ്ഞ് അവൻ അവെര േബഥാന്യ വെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
ൈക ഉയർത്തി അവെര അനു്രഗഹിച്ച . 51അവെര അനു്രഗഹിക്കയിൽ
അവൻ അവെര വിട്ട പിരിഞ്ഞു സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം െചയ്തു. 52 അവർ
അവെന നമസ്കരിച്ച മഹാസേന്താഷേത്താെട െയരൂശേലമിേലക്കു
മടങ്ങിെച്ചന്നു 53 എല്ലായ്േപാഴും ൈദവാലയത്തിൽ ഇരുന്നു ൈദവെത്ത
വാഴ്ത്തിേപ്പാന്നു.
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േയാഹന്നാന് 
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
െസബദിയുെട പു്രതനായ േയാഹന്നാൻ ആണ് ഈ സുവിേശഷം
എഴുതിയത.് “േയശു താൻ സ്േനഹിച്ച ശിഷ്യൻ” എന്നാണ്
േയാഹന്നാൻ തെന്നക്കുറിച്ച് സുവിേശഷത്തിൽ വിേശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
േയാഹന്നാെനയും സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെനയും “ഇടിമക്കൾ” എന്ന
േപരിലാണ് വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത് േയശുവിെന്റ ശു്രശൂഷയിൽ പല ്രപധാന
സംഭവങ്ങൾക്കുംസാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻഅവസരം ലഭിച്ചവരാണ.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 50-90.
എഫേസാസില് വച്ചാണ് േയാഹന്നാൻ സുവിേശഷം എഴുതുന്നത്
യഹൂദയുെട പരിസര്രപേദശങ്ങള ം ശമരിയ ഗലീല, േബഥാന്യ, െയരുശേലം
എന്നിവയാണ് പുസ്തകത്തിെല ്രപധാനസ്ഥലങ്ങൾ.
സ്വീകര് ത്താവ്
യഹൂദന്മാർക്ക് േവണ്ടിയാണ് ഈ സുവിേശഷം എഴുതെപ്പട്ടത്. േയശു
ആണ് മിശിഹഎന്നസത്യം യഹൂദ ജനത്തിനു െതളിയിക്കുകയാണ.് േയശു
്രകിസ്തുവിെന്റ മശിഹയായി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ മുഖാന്തരം
നിത്യജീവൻലഭിക്കുംഎന്ന് േയാഹന്നാൻെവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
ഉേദ്ദശം
്രകിസ്ത്യാനികെള വചനത്തില ് ഉറപ്പിക്കുവാന ്. േയാഹ 20:31” േയശു
ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തുഎന്നുനിങ്ങൾവിശ്വസിേക്കണ്ടതിനുംവിശ്വസിച്ചിട്ട്
അവൻെറ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവന് ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് ഇത്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു” േയശു്രകിസ്തുവാണ് (േയാഹ 1. 1)സകലത്തിെന്റയും
്രസഷ്ടാവ് എന്ന് േയാഹന്നാൻ വ്യക്തമായി ്രപസ്താവിക്കുന്നു (േയാഹന്നാന ്
1. 3). േയശുേലാകത്തിന് െറെവളിച്ചം (േയാഹ 1. 4, 8. 12)നിത്യജീവന് (േയാഹ
1. 4, 5. 26, 14. 6). േയശു്രകിസ്തുൈദവപു്രതനാെണന്ന് െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ
ആണ് േയാഹന്നാൻഈസുവിേശഷംഎഴുതിയത.്
്രപേമയം
ൈദവപു്രതൻ
സംേക്ഷപം
1. േയശു ജീവിതെത്തനിയ്രന്തിക്കുന്നത് — 1:1-18
2.ആദ്യശിഷ്യന്മാെരവിളിക്കുന്നസന്ദർഭം — 1:19-51
3. േയശുവിന ്െറ െപാതുശു്രശൂഷ — 2:1-16:33
4. ശിഷ്യന്മാരുെടശു്രശൂഷ — 9:51-19:27
5. മഹാപുേരാഹിതതുല്യമായ ്രപാർത്ഥന — 17:1-26
6. ്രകൂശീകരണം, ഉയർെത്തഴുേന്നൽപ്പ.് (18:1; 20:10)
7. പുനരുത്ഥാന േശഷമുള്ളശു്രശൂഷ — 20:11-21:25

ആദിയിെലവചനം.
1 ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു; വചനം ൈദവേത്താടുകൂെട
ആയിരുന്നു; വചനംൈദവംആയിരുന്നു. 2അവൻ,ഈവചനം,ആദിയിൽ
ൈദവേത്താടുകൂെടആയിരുന്നു. 3സകലവുംഅവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി;
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ഉളവായെതാന്നും അവെന കൂടാെത ഉളവായതല്ല. 4 അവനിൽ ജീവൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ആ ജീവൻ മനുഷ്യരുെട െവളിച്ചമായിരുന്നു. 5 െവളിച്ചം
ഇരുളിൽ ്രപകാശിക്കുന്നു; ഇരുേളാ അതിെന പിടിച്ചടക്കിയില്ല. 6ൈദവം
അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു; അവെന്റ േപരു േയാഹന്നാൻ. 7 താൻ
മുഖാന്തരം എല്ലാവരും വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് െവളിച്ചെത്തക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം
പറവാൻ തേന്ന അവൻ വന്നു. 8 േയാഹന്നാൻ െവളിച്ചം ആയിരുന്നില്ല;
െവളിച്ചെത്തക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറേയണ്ടുന്നവനായിട്ടേ്രത അവൻ വന്നത്.
9 എല്ലാവെരയും ്രപകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യെവളിച്ചം േലാകത്തിേലക്കു
വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. 10 അവൻ േലാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; േലാകം
അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി; േലാകേമാ അവെന അറിഞ്ഞില്ല. 11അവൻ
തെന്റ സ്വന്തമായതിേലക്ക് വന്നു; സ്വന്തജനങ്ങേളാ അവെന സ്വീകരിച്ചില്ല.
12അവെന ൈകെക്കാണ്ട് അവെന്റ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും
ൈദവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം െകാടുത്തു. 13 അവർ
രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല, ജഡിക ഇഷ്ടത്താലല്ല, പുരുഷെന്റ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല,
ൈദവത്തിൽ നിന്നേ്രത ജനിച്ചത.് 14 വചനം ജഡമായി തീർന്നു, കൃപയും
സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുെട ഇടയിൽ പാർത്തു. ഞങ്ങൾ അവെന്റ
േതജസ്സ് പിതാവിൽ നിന്നു വന്ന ഏകജാതനായവെന്റ േതജസ്സായി
കണ്ട്. 15 േയാഹന്നാൻ അവെനക്കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ച : എെന്റ
പിന്നാെല വരുന്നവൻ എനിക്ക് മുമ്പനായി തീർന്നു; അവൻ എനിക്ക്
മുെമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തേന്ന എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 16 അവെന്റ നിറവിൽ നിന്നു നമുക്കു എല്ലാവർക്കും
കൃപേമൽകൃപലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 17ന്യായ്രപമാണം േമാെശമുഖാന്തരം ലഭിച്ച ;
കൃപയും സത്യവും േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം വന്നു. 18ൈദവെത്തആരും
ഒരുനാള ം കണ്ടിട്ടില്ല; പിതാവിെന്റ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന, ഏകജാതനായ
പു്രതൻഅവെന െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

സ്നാപകേയാഹന്നാെന്റസാക്ഷ്യം.
19 നീ ആർ എന്നു േയാഹന്നാേനാടു േചാദിേക്കണ്ടതിന് െയഹൂദന്മാർ
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും അവെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചേപ്പാൾ അവെന്റ സാക്ഷ്യം എെന്തന്നാൽ 20 അവൻ
മറുപടി പറയാൻ വിസമ്മതിക്കാെത, ‘ഞാൻ ്രകിസ്തു അല്ല’ എന്ന്
വ്യക്തമായി ഏറ്റ പറഞ്ഞു. 21 അവർ അവേനാട് േചാദിച്ച , എങ്കിൽ
പിെന്ന ആരാണ് നീ? നീ ഏലിയാേവാ എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ചതിന്:
അല്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. നീ ആ ്രപവാചകേനാ? എന്നതിന:് അല്ല
എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 22 അേപ്പാൾ അവർ അവേനാട:് നീ
ആരാകുന്നു? ഞങ്ങെള അയച്ചവേരാട് ഉത്തരം പറേയണ്ടതിന് നീ
നിെന്നക്കുറിച്ച് തേന്ന എന്ത് പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 23 അതിന്
അവൻ: െയശയ്യാ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞതുേപാെല: കർത്താവിെന്റ വഴി
േനെര ആക്കുവിൻ എന്നു മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ച പറയുന്നവെന്റ ശബ്ദം
ആകുന്നുഞാൻഎന്നുപറഞ്ഞു. 24അവിെടപരീശന്മാരുെടകൂട്ടത്തിൽനിന്ന്
അയച്ചവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 25 അവർ അവേനാട് നീ ്രകിസ്തുവല്ല,
ഏലിയാവല്ല, ആ ്രപവാചകനും അല്ല എന്നു വരികിൽ നീ സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 26അതിന് േയാഹന്നാൻ: ഞാൻ
െവള്ളംെകാണ്ട് സ്നാനെപ്പടുത്തുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്ത
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ഒരുവൻനിങ്ങള െട ഇടയിൽ നില്ക്കുന്നുണ്ട;് 27എെന്റപിന്നാെല വരുന്നവൻ
തേന്ന; അവെന്റ െചരിപ്പിെന്റ വാറ് അഴിക്കുവാൻ ഞാൻ േയാഗ്യൻ അല്ല
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 28 ഇവ േയാർദ്ദാനക്കെര േയാഹന്നാൻ സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന െബഥാന്യയിൽസംഭവിച്ച .
േയശുൈദവത്തിെന്റകുഞ്ഞാട്.

29 പിെറ്റന്നാൾ േയശു തെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നത് േയാഹന്നാൻ കണ്ടിട്ട്:
ഇതാ, േലാകത്തിെന്റ പാപം ചുമന്നു നീക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ കുഞ്ഞാട.്
30 എെന്റ പിന്നാെല ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു; അവൻ എനിക്ക് മുെമ്പ
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പനായി തീർന്നു എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തേന്ന. 31ഞാേനാ അവെന തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല; എങ്കിലും
അവൻ യി്രസാേയലിന് െവളിെപ്പേടണ്ടതിന് ഞാൻ െവള്ളംെകാണ്ട് സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 32 േയാഹന്നാൻ പിെന്നയും
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത:് ആത്മാവ് ഒരു ്രപാവുേപാെല സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്; അത് അവെന്റേമൽ വസിച്ച . 33ഞാേനാ
അവെന അറിഞ്ഞില്ല; എങ്കിലും െവള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ
എെന്ന അയച്ചവൻ എേന്നാട:് ആരുെടേമൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നതും
വസിക്കുന്നതും നീ കാണുേമാ അവൻ തെന്നയാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 34 അങ്ങെന ഞാൻ അത്
കാണുകയും ഇവൻ തേന്ന ൈദവപു്രതൻ എന്നു സാക്ഷ്യം പറകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.
േയശുവിെന്റആദ്യശിഷ്യന്മാർ.

35 പിെറ്റന്നാൾ േയാഹന്നാൻ പിെന്നയും തെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ
രണ്ടുേപരുമായി അവിെട നില്ക്കുേമ്പാൾ 36 േയശു നടന്നുേപാകുന്നത്
കണ്ടിട്ട;് ഇതാ, ൈദവത്തിെന്റ കുഞ്ഞാട് എന്നു പറഞ്ഞു. 37 അവൻ
പറഞ്ഞത് ആ രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ േകട്ട് േയശുവിെന അനുഗമിച്ച . 38 േയശു
തിരിഞ്ഞുഅവർ പിന്നാെല വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവേരാട്: നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്
േവണം എന്നു േചാദിച്ച ; അവർ: റബ്ബീ*, നീ എവിെട താമസിക്കുന്നു എന്നു
േചാദിച്ച . 39അവൻഅവേരാട്: വന്നുകാണ്മിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവൻവസിക്കുന്നഇടംഅവർ വന്നുകണ്ടു;അേപ്പാൾഏകേദശം പത്താം†
മണിേനരം ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് അന്ന് അവേനാടുകൂെട താമസിച്ച .
40 േയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് േകട്ട് േയശുവിെന അനുഗമിച്ച രണ്ടുേപരിൽ
ഒരുവൻശിേമാൻപെ്രതാസിെന്റസേഹാദരനായഅെ്രന്തയാസ്ആയിരുന്നു.
41അവൻആദ്യംതെന്റസേഹാദരനായശിേമാെനകണ്ട്അവേനാട:്ഞങ്ങൾ
മശീഹെയ എന്നുവച്ചാൽ ്രകിസ്തുവിെന കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 42അവൻഅവെന േയശുവിെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവന്നു; േയശു
അവെന േനാക്കിയിട്ട;് നീ േയാഹന്നാെന്റ പു്രതനായ ശിേമാൻആകുന്നു; നീ
േകഫാഎന്നുവിളിക്കെപ്പടും, അതിെന്റഅർത്ഥംപെ്രതാസ്എന്നാകുന്നു.
ഫിലിേപ്പാസും നഥനേയലും.

43 പിെറ്റന്നാൾ േയശു ഗലീലയ്ക്കു് പുറെപ്പടുവാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ
ഫിലിെപ്പാസിെന കണ്ട്: എെന്ന അനുഗമിക്ക എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 44 ഫിലിെപ്പാേസാ അെ്രന്തയാസിെന്റയും പെ്രതാസിെന്റയും

* 1. 38 റബ്ബീ എന്നു െവച്ചാൽ ഗുരു എന്നർത്ഥം † 1. 39 ൈവകിട്ട് 4 മണി മുതൽ ൈവകിട്ട് 5
മണിവെര
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പട്ടണമായ േബത്ത്സയിദയിൽ നിന്നുള്ളവൻ ആയിരുന്നു. 45ഫിലിെപ്പാസ്
നഥനേയലിെന കണ്ട് അവേനാട:് ന്യായ്രപമാണത്തിൽ േമാെശയും
്രപവാചകന്മാരും എഴുതിയിരിക്കുന്നവെന കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു; അവൻ
േയാസഫിെന്റ പു്രതനായ േയശു എന്ന നസെറത്ത്കാരൻ തേന്ന എന്നു
പറഞ്ഞു. 46 നഥനേയൽ അവേനാട:് നസെറത്തിൽനിന്ന് വല്ല നന്മയും
വരുേമാ? എന്നു പറഞ്ഞു. ഫിലിെപ്പാസ് അവേനാട:് വന്നു കാൺക എന്നു
പറഞ്ഞു. 47നഥനേയൽതെന്റഅടുക്കൽവരുന്നത്കണ്ടിട്ട്അവെനക്കുറിച്ച്
േയശു: ഇതാ, സാക്ഷാൽ യി്രസാേയല്യൻ; ഇവനിൽ കപടം ഇല്ല എന്നു
അവെനക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 48നഥനേയൽഅവേനാട:് നീ എെന്ന എങ്ങെന
അറിയും എന്നു േചാദിച്ചതിന്: ഫിലിെപ്പാസ് നിെന്ന വിളിക്കുംമുെമ്പ നീ
അത്തിയുെട കീഴിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്ന കണ്ട് എന്നു േയശു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 49 നഥനേയൽ അവേനാട:് റബ്ബീ, നീ ൈദവപു്രതൻ
ആകുന്നു, നീ യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവ് ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
50 േയശു അവേനാട:് ഞാൻ നിെന്ന അത്തിയുെട കീഴിൽ കണ്ട് എന്നു
നിേന്നാട് പറകെകാണ്ട് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ? നീ ഇതിെനക്കാൾ
വലിയത് കാണും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 51 സത്യം സത്യമായി ഞാൻ
നിേന്നാട് പറയുന്നു: സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപു്രതെന്റേമൽ
ൈദവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും െചയ്യന്നതും നീ കാണും എന്നും
അവേനാട് പറഞ്ഞു.

2
അടയാളങ്ങള െടആരംഭം.

1 മൂന്നാം നാൾ ഗലീലയിെല കാനയിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായി;
േയശുവിെന്റ അമ്മ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 േയശുവിേനയും
ശിഷ്യന്മാെരയും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. 3 വീഞ്ഞ്
തീർന്നുേപായേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ അമ്മ അവേനാട:് അവർക്ക് വീഞ്ഞ്
ഇല്ലഎന്നുപറഞ്ഞു. 4അതിന് േയശു:സ്്രതീേയ,അതിന്ഞാനുമായിട്ട്എന്ത്
കാര്യം?എെന്റനാഴികഇതുവെരവന്നിട്ടില്ല എന്നുപറഞ്ഞു. 5അവെന്റഅമ്മ
േവലക്കാേരാട്: അവൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ െചയ്യ വിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 6അവിെട െയഹൂദന്മാരുെട ശുദ്ധീകരണ ആചാരം അനുസരിച്ച്
രേണ്ടാ മൂേന്നാ പറ *വീതം െകാള്ളന്ന ആറ് കല്പാ്രതം ഉണ്ടായിരുന്നു.
7 േയശു അവേരാട:് ഈകല്പാ്രതങ്ങളിൽ െവള്ളം നിറപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു;
അവർ അവെയ വേക്കാളവും നിറച്ച . 8 ഇേപ്പാൾ കുറച്ച് േകാരിെയടുത്ത്
കലവറക്കാരന് െകാണ്ടുേപായി െകാടുക്കുവിൻ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു;
അവർഅ്രപകാരം െചയ്തു. 9അത് എവിെടനിന്ന് എന്നു െവള്ളം േകാരിയ
ശു്രശൂഷക്കാരല്ലാെത കലവറക്കാരൻ അറിഞ്ഞില്ല. വീഞ്ഞായിത്തീർന്ന
െവള്ളം കലവറക്കാരൻ രുചിേനാക്കിയതിനുേശഷം മണവാളെന വിളിച്ച :
10 എല്ലാവരും ആദ്യം നല്ല വീഞ്ഞും ലഹരി പിടിച്ചേശഷം ഇളപ്പമായതും
െകാടുക്കാറുണ്ട;്നീ നല്ലവീഞ്ഞ്ഇതുവെരയുംസൂക്ഷിച്ച െവച്ച വേല്ലാഎന്നു
അവേനാട് പറഞ്ഞു. 11 േയശു ഇതിെന അടയാളങ്ങള െട ആരംഭമായി
ഗലീലയിെല കാനയിൽവച്ച് െചയ്തു തെന്റ മഹത്വം െവളിെപ്പടുത്തി;
അവെന്റശിഷ്യന്മാർഅവനിൽവിശ്വസിച്ച .

* 2. 6 80ലി. മുതൽ 120ലി. വെര. ഒരു പറഎന്നാൽ 40ലി.
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12അനന്തരം അവനും അവെന്റഅമ്മയും സേഹാദരന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും
കഫർന്നഹൂമിേലക്ക് േപായി;അവിെടഅവർചുരുക്കംനാൾതാമസിച്ച .
േയശുൈദവാലയംശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.

13 െയഹൂദന്മാരുെട െപസഹ സമീപിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു േയശു
െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി. 14 ൈദവാലയത്തിൽ കാളകൾ,
ആടുകൾ, ്രപാവുകൾ എന്നിവെയ വില്ക്കുന്നതും, നാണയമാറ്റക്കാർ
അവിെട ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ട് 15 കയറുെകാണ്ട് ഒരു ചമ്മട്ടി
ഉണ്ടാക്കി അവെരല്ലാവെരയും, ആടുകെളയും കാളകെളയുംകൂെട
ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി; നാണയമാറ്റക്കാരുെട നാണയങ്ങൾ
ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു; േമശകെള മറിച്ചിട്ട ; 16 ്രപാവുകെള വില്ക്കുന്നവേരാട:്
ഇതു ഇവിെടനിന്ന് െകാണ്ടുേപാകുവിൻ; എെന്റ പിതാവിെന്റ ആലയെത്ത
കച്ചവടസ്ഥലം ആക്കുന്നത് നിർത്തുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അേപ്പാൾ
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ: നിെന്റ ആലയെത്തക്കുറിച്ച ള്ള തീഷ്ണത എെന്ന
തിന്നുകളയുന്നു എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓർത്തു. 18 എന്നാൽ
െയഹൂദന്മാർ അവേനാട:് നിനക്ക് ഇങ്ങെന െചയ്യാം എന്നതിന് നീ എന്ത്
അടയാളം കാണിച്ച തരും എന്നു േചാദിച്ച . 19 േയശുഅവേരാട:് ഈമന്ദിരം
തകർക്കുവിൻ; മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ഞാൻ അതിെന ഉദ്ധരിക്കും എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 െയഹൂദ അധികാരികൾ അവേനാട:് ഈ മന്ദിരം
നാല്പത്താറ് വർഷങ്ങൾെകാണ്ട് പണിതിരിക്കുന്നു; നീ മൂന്നു ദിവസത്തിനകം
അതിെന ഉദ്ധരിപ്പിക്കുേമാ എന്നു േചാദിച്ച . 21എന്നാൽ അവേനാ തെന്റ
ശരീരം എന്ന മന്ദിരെത്തക്കുറിച്ചേ്രത പറഞ്ഞത്. 22അവൻ ഇതു പറഞ്ഞു
എന്നു അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം ശിഷ്യന്മാർ
ഓർത്തുതിരുെവഴുത്തും േയശു പറഞ്ഞവചനവും വിശ്വസിച്ച .

23െപസഹെപരുന്നാളിൽെയരൂശേലമിൽഇരിക്കുേമ്പാൾഅവൻെചയ്ത
അത്ഭുതകരമായ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പലരും അവെന്റ നാമത്തിൽ
വിശ്വസിച്ച . 24 േയശുേവാ അവെര എല്ലാവെരയും അറിയുകെകാണ്ട്
തെന്നത്താൻ അവരിൽ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചില്ല. 25 മനുഷ്യനിലുള്ളത്
എന്ത് എന്നു സ്വതേവ അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ തനിക്കു മനുഷ്യെനക്കുറിച്ച്
യാെതാരുത്തെന്റയുംസാക്ഷ്യംആവശ്യമായിരുന്നില്ല.

3
േയശുവും നിേക്കാെദേമാസും

1 നിേക്കാെദേമാസ് എന്നു േപരുേള്ളാരു പരീശനുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ
െയഹൂദന്മാരുെട ന്യായാധിപസംഘത്തിെല അംഗമായിരുന്നു. 2 അവൻ
രാ്രതിയിൽ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു അവേനാട:് റബ്ബീ, നീ
ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ നിന്നു ഉപേദഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു; ൈദവം തേന്നാടുകൂെട ഇെല്ലങ്കിൽ നീ െചയ്യന്ന
ഈ അടയാളങ്ങെള െചയ് വാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
3 േയശു അവേനാട:് ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു;
ഒരുവൻ പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവന് ൈദവരാജ്യം കാണ്മാൻ
കഴിയുകയില്ലഎന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 4 നിേക്കാെദേമാസ് അവേനാട:്
ഒരു മനുഷ്യൻ വൃദ്ധനായേശഷം ജനിക്കുന്നത് എങ്ങെന? അവന്
രണ്ടാമതും അമ്മയുെട ഉദരത്തിൽ കടന്നു ജനിക്കാൻ കഴിയുേമാ
എന്നു േചാദിച്ച . 5അതിന് േയശു: ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിേന്നാട്
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പറയുന്നു: ഒരുവൻ െവള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ
ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. 6 ജഡത്താൽ ജനിച്ചത്
ജഡം ആകുന്നു; ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവ് ആകുന്നു. 7 നിങ്ങൾ
പുതുതായി ജനിേക്കണം എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നതുെകാണ്ട്
ആശ്ചര്യെപ്പടരുത.് 8 കാറ്റ് ഇഷ്ടമുേള്ളടത്ത് ഊതുന്നു; അതിെന്റ
ശബ്ദം നീ േകൾക്കുന്നു; എങ്കിലും അത് എവിെടനിന്ന് വരുന്നു എന്നും
എവിേടക്ക് േപാകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല; ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവൻ
എല്ലാം അതുേപാെല ആകുന്നു. 9 നിേക്കാെദേമാസ് അവേനാട:്
ഇതു എങ്ങെന സംഭവിക്കും എന്നു േചാദിച്ച . 10 േയശു അവേനാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്നീ യി്രസാേയലിെന്റ ഉപേദഷ്ടാവായിരുന്നിട്ട ം ഈ
കാര്യങ്ങെളാന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലേയാ? 11 ആേമൻ, ആേമൻ,
ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു: ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ്രപസ്താവിക്കുകയും
കണ്ടത് സാക്ഷീകരിക്കയും െചയ്യന്നു; എന്നിട്ട ം ഞങ്ങള െട സാക്ഷ്യം
നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 12 ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങെള കുറിച്ച് ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള
കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങെന വിശ്വസിക്കും?
13 സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നവനായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ
മനുഷ്യപു്രതൻ അല്ലാെത ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല. 14 േമാെശ
മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പെത്ത ഉയർത്തിയതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതെനയും
ഉയർേത്തണ്ടതാകുന്നു. 15അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ
്രപാപിേക്കണ്ടതിന്തേന്ന. 16തെന്റഏകജാതനായപു്രതനിൽവിശ്വസിക്കുന്ന
ഏവനും നശിച്ച േപാകാെതനിത്യജീവൻ ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്ൈദവംഅവെന
നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം േലാകെത്ത സ്േനഹിച്ച . 17 ൈദവം തെന്റ
പു്രതെന േലാകത്തിൽ അയച്ചത് േലാകെത്ത വിധിപ്പാനല്ല േലാകം അവൻ
മുഖാന്തരം രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാനേ്രത. 18 അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്
ന്യായവിധി ഇല്ല; വിശ്വസിക്കാത്തവന് ൈദവത്തിെന്റ ഏകജാതനായ
പു്രതെന്റ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായ്കയാൽ ന്യായവിധി വന്നുകഴിഞ്ഞു.
19ന്യായവിധിയ്ക്ക് കാരണേമാ, െവളിച്ചം േലാകത്തിൽവന്നിട്ട ം മനുഷ്യരുെട
്രപവൃത്തി േദാഷമുള്ളത് ആകയാൽ അവർ െവളിച്ചേത്തക്കാൾ ഇരുളിെന
സ്േനഹിച്ചത് തെന്നയാകുന്നു. 20 തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നവൻ എല്ലാം
െവളിച്ചെത്ത െവറുക്കുന്നു; തെന്റ ്രപവൃത്തി െവളിെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
െവളിച്ചത്തിങ്കേലക്ക് വരുന്നതുമില്ല. 21സത്യം ്രപവർത്തിക്കുന്നവേനാ, തെന്റ
്രപവൃത്തി ൈദവേത്താടുള്ള അനുസരണത്തിൽ െചയ്തിരിക്കയാൽ അത്
െവളിെപ്പേടണ്ടതിന് െവളിച്ചത്തിങ്കേലക്ക് വരുന്നു.

സ്നാപകേയാഹന്നാൻ േയശുവിെനസാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു.
22 അതിന ്െറേശഷം േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി െയഹൂദ്യേദശത്ത്
വന്നു അവേരാടുകൂെട താമസിക്കുകയും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. 23 േയാഹന്നാനും ശേലമിന് അരികത്ത് ഐേനാനിൽ സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; അവിെട വളെര െവള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
ആള കൾഅവെന്റഅടുക്കൽവന്നുസ്നാനംഏറ്റ . 24അന്ന് േയാഹന്നാെന
തടവിൽ ആക്കിയിരുന്നില്ല. 25 േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർക്കു ഒരു
െയഹൂദനുമായി ശുദ്ധീകരണെത്തക്കുറിച്ച് തർക്കമുണ്ടായി; 26 അവർ
േയാഹന്നാെന്റ അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട:് റബ്ബീ, േയാർദ്ദാനക്കെര
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നിേന്നാടുകൂെട ഇരുന്നവൻ, നീ സാക്ഷീകരിച്ച ട്ട ള്ളവൻ തേന്ന, ഇതാ,
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു; എല്ലാവരും അവെന്റ അടുക്കൽ െചല്ല ന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 27അതിന് േയാഹന്നാൻ: സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു െകാടുത്തിട്ടല്ലാെത
മനുഷ്യന് ഒന്നും ലഭിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. 28ഞാൻ ്രകിസ്തു അല്ല, അവന്
മുമ്പായി അയയ്ക്കെപ്പട്ടവനേ്രത എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾ
തേന്ന എനിക്ക് സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. 29 മണവാട്ടി ഉള്ളവൻ മണവാളൻ
ആകുന്നു; മണവാളെന്റ സ്േനഹിതേനാ നിന്നു മണവാളെന്റ സ്വരം േകട്ടിട്ട്
അത്യന്തംസേന്താഷിക്കുന്നു;ഈഎെന്റസേന്താഷംപൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു.
30അവൻവളരണം,ഞാേനാകുറേയണംഎന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

31 ഉയരത്തിൽനിന്ന് വരുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും മീെതയുള്ളവനാകുന്നു.
ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഭൗമികൻ ആകുന്നു; ഭൗമികമായതു
സംസാരിക്കുന്നു; സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് വരുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും
മീെതയുള്ളവനായി താൻ കാണുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്തതു
സാക്ഷീകരിക്കുന്നു; 32എങ്കിലുംഅവെന്റസാക്ഷ്യംആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
33 അവെന്റ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ൈദവം സത്യവാൻ
എന്നുള്ളതിന് മു്രദയിടുന്നു. 34 ൈദവം അയച്ചവൻ ൈദവത്തിെന്റ
വചനം ്രപസ്താവിക്കുന്നു; അവൻ ആത്മാവിെന അളവുകൂടാെതയേല്ലാ
െകാടുക്കുന്നത.് 35 പിതാവ് പു്രതെന സ്േനഹിക്കുന്നു; സകലവും അവെന്റ
കയ്യിൽെകാടുത്തുമിരിക്കുന്നു. 36പു്രതനിൽവിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ
ഉണ്ട;് എന്നാൽ പു്രതെന അനുസരിക്കാത്തവേനാ ജീവെന കാണുകയില്ല;
ൈദവേ്രകാധംഅവെന്റേമൽവസിക്കുന്നു.

4
േയശുവും ശമര്യക്കാരിയും

1 േയശു േയാഹന്നാേനക്കാൾ അധികം ആള കെള ശിഷ്യന്മാരാക്കി
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാർ േകട്ട് എന്നു കർത്താവ്
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ 2 ശിഷ്യന്മാർ അല്ലാെത േയശു തേന്ന സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലതാനും 3 അവൻ െയഹൂദ്യേദശം വിട്ട ഗലീലയ്ക്കു്
യാ്രതയായി. 4അവൻശമര്യയിൽകൂടി കടന്നുേപാേകണ്ടിവന്നു. 5അങ്ങെന
അവൻ സുഖാർ എെന്നാരു ശമര്യ പട്ടണത്തിൽ യാേക്കാബ് തെന്റ
പു്രതനായ േയാസഫിന് െകാടുത്ത നിലത്തിനരിെക എത്തി. 6 അവിെട
യാേക്കാബിെന്റ കിണറുണ്ടായിരുന്നു. േയശു യാ്രതെചയ്തു ക്ഷീണിച്ചിട്ട്
ആ കിണറിനരിെക ഇരുന്നു; അേപ്പാൾ ഏകേദശം ആറാം മണിേനരം*
ആയിരുന്നു. 7ഒരു ശമര്യസ്്രതീ െവള്ളംേകാരുവാൻവന്നു; േയശുഅവേളാട:്
എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ കുറച്ച് െവള്ളം തരിക എന്നു പറഞ്ഞു. 8അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണം വാങ്ങുവാൻ പട്ടണത്തിൽ േപായിരുന്നു. 9ശമര്യസ്്രതീ
അവേനാട:് നീ െയഹൂദൻ ആയിരിെക്ക ശമര്യക്കാരത്തിയായ എേന്നാട്
കുടിക്കുവാൻ േചാദിക്കുന്നത് എങ്ങെന? െയഹൂദന്മാർക്കും ശമര്യർക്കും
തമ്മിൽ സമ്പർക്കമില്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അതിന് േയശു: നീ
ൈദവത്തിെന്റ ദാനവും, നിേന്നാട് കുടിക്കുവാൻ തരിക എന്നു പറഞ്ഞവൻ
ആെരന്നും അറിഞ്ഞ് എങ്കിൽ നീ അവേനാട് േചാദിക്കയും അവൻ
ജീവനുള്ള െവള്ളം നിനക്ക് തരികയും െചയ്യ മായിരുന്നു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 11സ്്രതീ അവേനാട:് യജമാനേന, നിനക്ക് േകാരുവാൻ പാ്രതം
* 4. 6 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി
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ഇല്ലേല്ലാ; കിണറ് ആഴമുള്ളതാകുന്നു; പിെന്ന ജീവനുള്ള െവള്ളം നിനക്ക്
എവിെട നിന്നു ലഭിക്കും? 12 നമ്മുെട പിതാവായ യാേക്കാബിേനക്കാൾ
നീ വലിയവേനാ? അവൻ ആകുന്നു ഈ കിണറ് ഞങ്ങൾക്കു തന്നതു;
അവനും അവെന്റ മക്കള ം മൃഗങ്ങള ം ഇതിെല െവള്ളം കുടിച്ച േപാന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 േയശു അവേളാട:് ഈ െവള്ളം കുടിക്കുന്നവെനല്ലാം
പിെന്നയും ദാഹിക്കും. 14ഞാൻ െകാടുക്കുന്ന െവള്ളം കുടിക്കുന്നവേനാ
ഒരുനാള ം ദാഹിക്കയില്ല, മറിച്ച് ഞാൻ െകാടുക്കുന്ന െവള്ളം അവനിൽ
നിത്യജീവങ്കേലക്ക് െപാങ്ങിവരുന്ന നീരുറവായി തീരും എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 15 സ്്രതീ അവേനാട:് യജമാനേന, എനിക്ക് ദാഹിക്കാെതയും
ഞാൻ െവള്ളംേകാരുവാൻ ഇവിേടക്ക് വരാെതയുമിരിേക്കണ്ടതിന് ആ
െവള്ളം എനിക്ക് തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 16 േയശു അവേളാട:് േപായി
നിെന്റ ഭർത്താവിെന വിളിച്ച െകാണ്ടുവരിക എന്നു പറഞ്ഞു. 17 എനിക്ക്
ഭർത്താവ് ഇല്ല എന്നു സ്്രതീ അവേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന:് എനിക്ക്
ഭർത്താവ് ഇല്ല എന്നു നീ പറഞ്ഞത് ശരി. 18അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ നിനക്ക്
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഉള്ളവേനാ നിെന്റ ഭർത്താവല്ല; നീ പറഞ്ഞത് ശരി
തേന്ന എന്നു േയശു പറഞ്ഞു. 19സ്്രതീ അവേനാട:് യജമാനേന, നീ ഒരു
്രപവാചകൻ എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 20ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
ഈ മലയിൽ ആരാധിച്ച വന്നു; എന്നാൽ ആരാധിേക്കണ്ടുന്ന സ്ഥലം
െയരൂശേലമിൽ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
21 േയശു അവേളാട് പറഞ്ഞത്: സ്്രതീേയ, എെന്ന വിശ്വസിക്ക; നിങ്ങൾ
പിതാവിെന ആരാധിക്കുന്നത് ഈ മലയിലും അല്ല െയരൂശേലമിലും അല്ല
എന്നുള്ള സമയം വരുന്നു. 22 നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിെന ആരാധിക്കുന്നു.
ഞങ്ങേളാഅറിയുന്നതിെനആരാധിക്കുന്നു;രക്ഷെയഹൂദന്മാരുെടഇടയിൽ
നിന്നേല്ലാ വരുന്നത.് 23 സത്യനമസ്ക്കാരികൾ പിതാവിെന ആത്മാവിലും
സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു; ഇേപ്പാൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു.
തെന്ന ആരാധിക്കുന്നവർ ഇങ്ങെനയുള്ളവർ ആയിരിക്കണം എന്നു
പിതാവ് ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 24 ൈദവം ആത്മാവ് ആകുന്നു; അവെന
ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം. 25സ്്രതീ
അവേനാട:് മശീഹഎന്നുവച്ചാൽ ്രകിസ്തുവരുന്നുഎന്നുഞാൻഅറിയുന്നു;
അവൻ വരുേമ്പാൾ സകലവും അറിയിച്ച തരും എന്നു പറഞ്ഞു. 26 േയശു
അവേളാട:് നിേന്നാട് സംസാരിക്കുന്നഞാൻതേന്നമശീഹ എന്നുപറഞ്ഞു.

27 ഇതിനിടയിൽ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ വന്നു അവൻ സ്്രതീേയാട്
സംസാരിക്കുകയാൽ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട എങ്കിലും: നീ എന്ത് േചാദിക്കുന്നു?
അവേളാട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നു ആരും േചാദിച്ചില്ല. 28അനന്തരം
സ്്രതീ പാ്രതം െവച്ചിട്ട് പട്ടണത്തിൽ െചന്ന് ജനങ്ങേളാട:് 29ഞാൻ െചയ്തതു
ഒെക്കയും എേന്നാട് പറഞ്ഞഒരു മനുഷ്യെന വന്നുകാണ്മിൻ;അവൻപേക്ഷ
്രകിസ്തു ആയിരിക്കുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു. 30അവർ പട്ടണത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ട അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 31 അേതസമയം ശിഷ്യന്മാർ
അവേനാട:് റബ്ബീ, ഭക്ഷിച്ചാലും എന്നു അേപക്ഷിച്ച . 32അതിന് അവൻ:
നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്നു
അവേരാട് പറഞ്ഞു. 33ആകയാൽ ആെരങ്കിലും അവന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ
െകാണ്ടുവന്നുേവാ എന്നു ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 34 േയശു
അവേരാട് പറഞ്ഞത്: എെന്ന അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്തു അവെന്റ
്രപവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തേന്ന എെന്റ ആഹാരം. 35 ഇനി നാല് മാസം
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കഴിഞ്ഞിട്ട് െകായ്ത്ത് വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേയാ? നിങ്ങൾ
തലെപാക്കി േനാക്കിയാൽ വയലുകൾ ഇേപ്പാൾ തേന്ന െകായ്ത്തിന്
വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കാണും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
36വിതയ്ക്കുന്നവനും െകായ്യന്നവനും ഒരുമിച്ച സേന്താഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
െകായ്യന്നവൻ കൂലി വാങ്ങി നിത്യജീവങ്കേലക്ക് വിളവ് കൂട്ടിവയ്ക്കുന്നു.
37 വിതയ്ക്കുന്നത് ഒരുവൻ, െകായ്യന്നത് മെറ്റാരുത്തൻ എന്നുള്ള െചാല്ല്
ഇതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. 38 നിങ്ങൾ അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തത്
െകായ്യ വാൻ ഞാൻ നിങ്ങെള അയച്ചിരിക്കുന്നു; മറ്റള്ളവർ അദ്ധ്വാനിച്ച ;
അവരുെടഅദ്ധ്വാനഫലത്തിേലക്ക് നിങ്ങൾ ്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നു.

39ഞാൻ െചയ്തതു ഒെക്കയും അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞു എന്നു സ്്രതീ
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതുനിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിെല അേനകം ശമര്യക്കാർ
അവനിൽ വിശ്വസിച്ച . 40അങ്ങെന ശമര്യർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
തങ്ങേളാടുകൂെട പാർേക്കണം എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച ; അവൻ
രണ്ടുനാൾ അവിെട താമസിച്ച . 41ഏറ്റവും അധികംേപർ അവെന്റ വചനം
േകട്ട് വിശ്വസിച്ച : 42ഇനി നിെന്റവാക്കുെകാണ്ടല്ലഞങ്ങൾവിശ്വസിക്കുന്നത;്
ഞങ്ങൾതേന്ന േകൾക്കുകയുംഅവൻസാക്ഷാൽ േലാകരക്ഷിതാവ് എന്നു
അറിയുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നുഎന്ന്അവർസ്്രതീേയാട് പറഞ്ഞു.

രാജഭൃത്യെന്റപു്രതെനസുഖെപ്പടുത്തുന്നു
43 ആ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടംവിട്ട് ഗലീലയ്ക്കു്
േപായി. 44 ്രപവാചകന് തെന്റ സ്വേദശത്ത് ബഹുമാനം ഇല്ല എന്ന് േയശു
തേന്ന സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. 45 അവൻ ഗലീലയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
ഗലീലക്കാർ അവെന സ്വീകരിച്ച . തങ്ങൾ െപരുന്നാളിന് െയരൂശേലമിൽ
േപായിരുന്നതുെകാണ്ട,് അവൻ െപരുന്നാളിൽ െചയ്തതു ഒെക്കയും
കണ്ടിരുന്നു.

46 അവൻ പിെന്നയും താൻ െവള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ ഗലീലയിെല
കാനയിൽ വന്നു. അന്ന് മകൻ േരാഗിയായിരുെന്നാരു രാജഭൃത്യൻ
കഫർന്നഹൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 47 േയശു െയഹൂദ്യേദശത്തുനിന്നു
ഗലീലയിൽ വന്നു എന്നു അവൻ േകട്ട് അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്,
തെന്റ മകൻ മരിക്കാറായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് അവൻ വന്നു അവെന
െസൗഖ്യമാേക്കണം എന്നു അേപക്ഷിച്ച . 48 േയശു അവേനാട:് നിങ്ങൾ
അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം കണ്ടിട്ടല്ലാെത വിശ്വസിക്കയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 49രാജഭൃത്യൻഅവേനാട:് കർത്താേവ,ൈപതൽ മരിക്കുംമുേമ്പ
വേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 50 േയശു അവേനാട:് െപായ്െക്കാൾക; നിെന്റ
മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. േയശു പറഞ്ഞവാക്ക് വിശ്വസിച്ച
ആ മനുഷ്യൻ േപായി. 51അവൻ േപാകയിൽഅവെന്റ ദാസന്മാർ അവെന
എതിേരറ്റ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 52അവന് േഭദം വന്ന
സമയം അവേരാട് േചാദിച്ചതിന് അവർ അവേനാട:് ഇന്നെല ഉച്ചയ്ക്ക്
ഒരുമണിയ്ക്ക് പനി വിട്ട മാറി എന്നു പറഞ്ഞു. 53 ആകയാൽ നിെന്റ
മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു േയശു പറഞ്ഞ ആ സമയത്തുതെന്ന
എന്നു അപ്പൻ ്രഗഹിച്ച താനും കുടുംബം ഒെക്കയും വിശ്വസിച്ച .
54 േയശു െയഹൂദ്യയിൽനിന്നു ഗലീലയിൽ വന്നേപ്പാൾ ഇതു രണ്ടാമെത്ത
അടയാളമായിട്ട് െചയ്തു.
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5
േബെഥസ്ദായിെല േരാഗസൗഖ്യം

1അതിനുേശഷം െയഹൂദന്മാരുെട ഒരു ഉത്സവം ആയതുെകാണ്ട് േയശു
െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി.

2 െയരൂശേലമിൽ ആട്ട വാതില്ക്കൽ േബെഥസ്ദാ എന്നു
എ്രബായേപരുള്ളഒരുകുളംഉണ്ട്;അതിന്അഞ്ച്മണ്ഡപംഉണ്ട്. 3അവയിൽ
വ്യാധിക്കാർ, കുരുടർ, മുടന്തർ,ക്ഷയേരാഗികൾ ഇങ്ങെന വലിെയാരു കൂട്ടം
െവള്ളത്തിെന്റ ഇളക്കം കാത്തുെകാണ്ട് കിടന്നിരുന്നു. 4അതത് സമയത്ത്
ഒരു ദൂതൻ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങി െവള്ളം കലക്കും; െവള്ളം കലങ്ങിയ
േശഷം ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നവൻ ഏത് വ്യാധിപിടിച്ചവനായിരുന്നാലും അവന്
െസൗഖ്യംവരും. 5എന്നാൽമുപ്പെത്തട്ട വർഷമായി േരാഗംപിടിച്ച് കിടെന്നാരു
മനുഷ്യൻ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 6അവൻ കിടക്കുന്നത് േയശു കണ്ട്,
ഇങ്ങെനഅവൻഅവിെട വളെര കാലമായിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ:് നിനക്ക്
െസൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സ േണ്ടാ എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ച . 7 േരാഗി
അവേനാട:് യജമാനേന, െവള്ളം കലങ്ങുേമ്പാൾ എെന്ന കുളത്തിൽ
ആക്കുവാൻഎനിക്ക്ആരും ഇല്ല;ഞാൻതേന്നെചല്ല േമ്പാൾ മെറ്റാരുത്തൻ
എനിക്ക് മുമ്പായി ഇറങ്ങുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 8 േയശു അവേനാട:്
എഴുേന്നറ്റ് നിെന്റ കിടക്ക എടുത്തു നടക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ഉടെന ആ
മനുഷ്യൻ െസൗഖ്യമായി തെന്റകിടക്കഎടുത്തുനടന്നു.

10 എന്നാൽ അന്ന് ശബ്ബത്ത് ആയിരുന്നു. ആകയാൽ െയഹൂദന്മാർ
െസൗഖ്യം ്രപാപിച്ചവേനാട:് ഇന്ന് ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു; കിടക്ക ചുമക്കുവാൻ
നിനക്ക് അനുവാദമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 11 അവൻ അവേരാട്: എെന്ന
െസൗഖ്യമാക്കിയവൻ കിടക്ക എടുത്ത നടക്ക എന്നു എേന്നാട് പറഞ്ഞു
എന്നുഉത്തരംപറഞ്ഞു. 12അവർഅവേനാട്:കിടക്കഎടുത്തുനടക്കഎന്നു
നിേന്നാട് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ആർ എന്നു േചാദിച്ച . 13എന്നാൽ അവിെട
പുരുഷാരം ഉണ്ടായിരിക്കയാൽ േയശു മാറിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ടു അവൻ
ആെരന്ന് െസൗഖ്യം ്രപാപിച്ചവൻഅറിഞ്ഞില്ല. 14അനന്തരം േയശുഅവെന
ൈദവാലയത്തിൽവച്ച്കണ്ട്അവേനാട:് േനാക്കു,നിനക്ക് െസൗഖ്യമായേല്ലാ;
അധികം തിന്മയായത് ഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഇനി പാപം െചയ്യരുത്
എന്നു പറഞ്ഞു. 15 ആ മനുഷ്യൻ േപായി തെന്ന െസൗഖ്യമാക്കിയത്
േയശു ആെണന്ന് െയഹൂദന്മാേരാട് അറിയിച്ച . 16 േയശു ശബ്ബത്തിൽ
അത് െചയ്തതുെകാണ്ടു െയഹൂദന്മാർ അവെന ഉപ്രദവിച്ച . 17 േയശു
അവേരാട:് എെന്റ പിതാവ് ഇന്നുവെരയും ്രപവർത്തിക്കുന്നു; ഞാനും
്രപവർത്തിക്കുന്നു എന്നുഉത്തരംപറഞ്ഞു. 18അങ്ങെനഅവൻശബ്ബത്തിെന
ലംഘിച്ചതുെകാണ്ടു മാ്രതമല്ല, ൈദവം സ്വന്തപിതാവ് എന്നു പറഞ്ഞു
തെന്നത്താൻ ൈദവേത്താടു സമമാക്കിയതുെകാണ്ടും െയഹൂദന്മാർ
അവെന െകാല്ല വാൻഅധികമായി ്രശമിച്ച േപാന്നു.

പു്രതെന്റഅധികാരം
19 ആകയാൽ േയശു അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: പിതാവ് െചയ്തു കാണുന്നത്
അല്ലാെത പു്രതന് സ്വയമായി ഒന്നും െചയ ്വാൻ കഴിയുകയില്ല; അവൻ
െചയ്യന്നതു എല്ലാം പു്രതനും അ്രപകാരം തേന്ന െചയ്യന്നു. 20 പിതാവ്
പു്രതെന സ്േനഹിക്കയും താൻ െചയ്യന്നതു ഒെക്കയും അവന്
കാണിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്യന്നു; നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യെപ്പടത്തക്കവിധം
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ഇവയിൽ വലിയ ്രപവൃത്തികള ം അവന് കാണിച്ച െകാടുക്കും.
21 പിതാവ് മരിച്ചവെര ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച് അവർക്ക് ജീവൻ
നൽകുന്നതുേപാെലതെന്ന പു്രതനും താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് ജീവൻ
നൽകുന്നു. 22 എല്ലാവരും പിതാവിെന ബഹുമാനിക്കുന്നതുേപാെല
പു്രതെനയും ബഹുമാനിേക്കണ്ടതിന് പിതാവ് ആെരയും ന്യായം
വിധിക്കാെത ന്യായവിധി എല്ലാം പു്രതന് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
23 പു്രതെന ബഹുമാനിയ്ക്കാത്തവൻ അവെന അയച്ച പിതാവിെനയും
ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. 24ആേമൻ,ആേമൻ,ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
എെന്റ വചനം േകട്ട് എെന്ന അയച്ചവെന വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ
ഉണ്ട;് അവൻ ന്യായവിധിയിൽ ആകാെത മരണത്തിൽനിന്നു ജീവങ്കേലക്ക്
കടന്നിരിക്കുന്നു. 25ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
മരിച്ചവർ ൈദവപു്രതെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുകയും േകൾക്കുന്നവർ
ജീവിക്കയും െചയ്യന്ന നാഴിക വരുന്നു; ഇേപ്പാൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു.
26 പിതാവിന് തന്നിൽതേന്ന ജീവനുള്ളതുേപാെല, പു്രതനും തന്നിൽതേന്ന
ജീവനുണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ അങ്ങെന നല്കിയിരിക്കുന്നു.
27 അവൻ മനുഷ്യപു്രതൻ ആകയാൽ ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ പിതാവ്
അവന് അധികാരവും നല്കിയിരിക്കുന്നു. 28ഇതിങ്കൽആശ്ചര്യെപ്പടരുത;്
കല്ലറകളിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അവെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുവാനുള്ള
സമയം വരുന്നു, 29 നന്മ െചയ്തിട്ട ള്ളവർ ജീവെന്റ ഉയിർപ്പിനായും തിന്മ
െചയ്തിട്ട ള്ളവർശിക്ഷാവിധിയ്ക്കുള്ളഉയിർപ്പിനായും പുറത്തുവരും.

േയശുവിെന്റസാക്ഷ്യം
30 എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നും െചയ് വാൻ കഴിയുന്നതല്ല; ഞാൻ
േകൾക്കുന്നതുേപാെല ന്യായം വിധിക്കുന്നു; ഞാൻ എെന്റ ഇഷ്ടം അല്ല,
എെന്ന അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടമേ്രത െചയ് വാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്റ വിധി നീതിയുള്ളത് ആകുന്നു. 31ഞാൻ എെന്നക്കുറിച്ച് തേന്ന
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽഎെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല. 32എെന്നക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം
പറയുന്നത് മെറ്റാരുത്തൻ ആകുന്നു; അവൻ എെന്നക്കുറിച്ച് പറയുന്ന
സാക്ഷ്യം സത്യം എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. 33 നിങ്ങൾ േയാഹന്നാെന്റ
അടുക്കൽ ആളയച്ച;് അവൻ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
34 ഞാൻ മനുഷ്യരുെട സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും നിങ്ങൾ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാനേ്രത ഞാൻ ഇതു പറയുന്നത.് 35 േയാഹന്നാൻ
ജ്വലിച്ച ്രപകാശിക്കുന്ന വിളക്കു ആയിരുന്നു; നിങ്ങൾ അല്പകാലേത്തക്ക്
അവെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ച . 36എനിേക്കാ അവെന്റ
സാക്ഷ്യത്തിലും വലിയ സാക്ഷ്യം ഉണ്ട്; പിതാവ് എനിക്ക് അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ
തന്നിരിക്കുന്ന ്രപവൃത്തികൾ,ഞാൻ െചയ്യന്ന ്രപവൃത്തികൾ തേന്ന, പിതാവ്
എെന്ന അയച്ച എന്ന് എെന്നക്കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. 37 എെന്ന
അയച്ച പിതാവുതെന്നഎെന്നക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
അവെന്റ ശബ്ദം ഒരുനാള ം േകട്ടിട്ട മില്ല, അവെന്റ രൂപം കണ്ടിട്ട മില്ല;
38 അവൻ അയച്ചവെന നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തതുെകാണ്ട് അവെന്റ
വചനം നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നില്ല. 39നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകെള
പരിേശാധിക്കുന്നു;അവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ
നിരൂപിക്കുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ അേത തിരുെവഴുത്തുകൾ എെന്നക്കുറിച്ച്
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 40 എങ്കിലും ജീവൻ ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ
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അടുക്കൽ വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല. 41ഞാൻ മനുഷ്യരിൽനിന്ന്
ബഹുമാനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. 42 എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ൈദവസ്േനഹം
ഇല്ല എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 43ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെന്റ
നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു; എെന്ന നിങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളന്നില്ല;
മെറ്റാരുത്തൻസ്വന്തനാമത്തിൽവന്നാൽഅവെന നിങ്ങൾൈകെക്കാള്ള ം.
44തമ്മിൽതമ്മിൽ ബഹുമാനം വാങ്ങിെക്കാണ്ട് ഏകൈദവത്തിെന്റ പക്കൽ
നിന്നുള്ളബഹുമാനംഅേന്വഷിക്കാത്തനിങ്ങൾക്ക് എങ്ങെന വിശ്വസിപ്പാൻ
കഴിയും? 45ഞാൻ പിതാവിെന്റ മുമ്പിൽ നിങ്ങെള കുറ്റം ചുമത്തും എന്നു
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത.് നിങ്ങെള കുറ്റം ചുമത്തുന്നവൻ ഉണ്ട;് നിങ്ങൾ
്രപത്യാശ െവച്ചിരിക്കുന്ന േമാെശ തേന്ന. 46നിങ്ങൾ േമാെശെയ വിശ്വസിച്ച
എങ്കിൽ എെന്നയും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു; അവൻ എെന്നക്കുറിച്ച്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 47അവെന്റ എഴുത്തുകൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല
എങ്കിൽഎെന്റവാക്കുകൾനിങ്ങൾഎങ്ങെനവിശ്വസിക്കും?

6
അഞ്ചപ്പവും രണ്ടുമീനുംഅയ്യായിരംേപർക്ക്

1 അനന്തരം േയശു തിബര്യാസ് കടൽ എന്നുകൂടി വിളിക്കെപ്പടുന്ന
ഗലീലക്കടലിെന്റ അക്കരയ്ക്ക് േപായി. 2അവൻ േരാഗികളിൽ െചയ്യന്ന
അടയാളങ്ങെള കണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവെന്റ പിന്നാെല
െചന്ന.് 3 േയശു മലയിൽ കയറി ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട അവിെട ഇരുന്നു.
4െയഹൂദന്മാരുെടെപസഹാെപ്പരുന്നാൾസമീപിച്ചിരുന്നു. 5േയശുവലിെയാരു
പുരുഷാരം തെന്റഅടുക്കൽവരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഫിലിെപ്പാസിേനാട:് ഇവർക്ക്
തിന്നുവാൻ നാം എവിെട നിന്നു അപ്പം വാങ്ങും എന്നു േചാദിച്ച . 6 ഇതു
അവെന പരീക്ഷിപ്പാനേ്രത േചാദിച്ചത;് താൻ എന്ത് െചയ ്വാൻ േപാകുന്നു
എന്നു താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. 7 ഫിലിെപ്പാസ് അവേനാട:് ഓേരാരുത്തന്
അല്പമല്പം ലഭിേക്കണ്ടതിന് ഇരുനൂറ് പണത്തിന് അപ്പം മതിയാകയില്ല എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 8 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനും ശിേമാൻ പെ്രതാസിെന്റ
സേഹാദരനുമായ അെ്രന്തയാസ് അവേനാട:് 9 ഇവിെട ഒരു ബാലകൻ
ഉണ്ട്; അവെന്റ പക്കൽ അഞ്ച് യവത്തപ്പവും രണ്ടുമീനും ഉണ്ട;് എങ്കിലും
ഇ്രതേപർക്ക് അത് എന്തുള്ള എന്നു പറഞ്ഞു. 10ആള കെള ഇരുത്തുവിൻ
എന്നു േയശു പറഞ്ഞു. ആ സ്ഥലത്ത് വളെര പുല്ല ണ്ടായിരുന്നു;
അയ്യായിരേത്താളം പുരുഷന്മാർ ഇരുന്നു. 11 പിെന്ന േയശു അപ്പം എടുത്തു
വാഴ്ത്തി ഇരുന്നവർക്ക് പങ്കിട്ട െകാടുത്തു; അങ്ങെന തെന്ന മീനും
േവണ്ടുന്നിടേത്താളം െകാടുത്തു. 12അവർക്ക് തൃപ്തിയായേശഷം അവൻ
ശിഷ്യന്മാേരാട്: േശഷിച്ചകഷണംഒന്നുംനഷ്ടമാക്കാെതേശഖരിപ്പിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 അഞ്ച് യവത്തപ്പത്തിൽ തിന്നു േശഷിച്ച കഷണം അവർ
േശഖരിച്ച പ്രന്തണ്ട് െകാട്ട നിറെച്ചടുത്തു. 14അവൻ െചയ്ത അടയാളം
ആള കൾ കണ്ടിട്ട്: േലാകത്തിേലക്കു വരുവാനുള്ള ്രപവാചകൻ ഇവൻ
ആകുന്നുസത്യംഎന്നു പറഞ്ഞു.

േയശുകടലിന്മീെതനടന്നു വരുന്നു
15അവർ വന്നു തെന്ന ബലമായി പിടിച്ച് രാജാവാക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു
എന്നു േയശു അറിഞ്ഞിട്ട് പിെന്നയും തനിച്ച മലമുകളിേലക്കു േപായി.
16 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ കടല്പ റേത്തക്ക് ഇറങ്ങി. 17 അവർ
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ഒരു പടകിൽ കയറി കടലിനക്കെര കഫർന്നഹൂമിേലക്ക് യാ്രതയായി;
ഇരുട്ടായേശഷവും േയശു അവരുെട അടുക്കൽ വന്നിരുന്നില്ല. 18 ആ
സമയത്ത് ശക്തമായ കാറ്റ് അടിച്ച , കടൽ േക്ഷാഭിച്ച . 19 അവർ
ഇരുപത്തഞ്ച-്മുപ്പത് നാഴിക* ദൂരേത്താളം വലിച്ചേശഷം േയശുകടലിേന്മൽ
നടന്നു പടകിേനാട് സമീപിക്കുന്നത് കണ്ട് േപടിച്ച . 20അവൻ അവേരാട:്
ഞാൻആകുന്നു; േപടിേക്കണ്ടാഎന്നുപറഞ്ഞു. 21അേപ്പാൾഅവർഅവെന
പടകിേലക്ക്കയറ്റ വാൻതയ്യാറായി; ഉടെനപടക്അവർേപാകുന്നേദശത്തു
എത്തിേപ്പായി.

22 പിെറ്റന്നാൾ കടലിനക്കെര നിന്നിരുന്ന പുരുഷാരം, ഒരു പടകല്ലാെത
അവിെട േവെറ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും േയശു ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
പടകിൽ കയറാെത ശിഷ്യന്മാർ മാ്രതം േപായിരുന്നു എന്നും ്രഗഹിച്ച .
23എന്നാൽ കർത്താവ് വാഴ്ത്തിയിട്ട് അവർഅപ്പം തിന്നസ്ഥലത്തിന്നരിെക
തിബര്യാസിൽനിന്ന് ചില പടകുകൾ എത്തിയിരുന്നു. 24 േയശു അവിെട
ഇല്ല ശിഷ്യന്മാരും ഇല്ല എന്നു പുരുഷാരം കണ്ടേപ്പാൾ തങ്ങള ം പടക് കയറി
േയശുവിെനതിരഞ്ഞുകഫർന്നഹൂമിൽഎത്തി.
േയശു ജീവെന്റഅപ്പം

25 കടലിനക്കെര അവെന കെണ്ടത്തിയേപ്പാൾ: റബ്ബീ, നീ എേപ്പാൾ
ഇവിെട വന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 26അതിന് േയശു: ആേമൻ, ആേമൻ,
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ അടയാളം കണ്ടതുെകാണ്ടല്ല,
അപ്പം തിന്നു തൃപ്തരായതുെകാണ്ടേ്രത എെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നത.്
27 നശിച്ച േപാകുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ടല്ല, നിത്യജീവങ്കേലക്ക്
നിലനില്ക്കുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ട തെന്ന ്രപവർത്തിപ്പിൻ; അത്
മനുഷ്യപു്രതൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. അവെന പിതാവായ ൈദവം
മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുഉത്തരംപറഞ്ഞു. 28അവർഅവേനാട:്ൈദവെത്ത
്രപസാദിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ്രപവൃത്തികെള െചേയ്യണം എന്നു
േചാദിച്ച . 29 േയശു അവേരാട:് ൈദവത്തിന് ്രപസാദമുള്ള ്രപവൃത്തി
അവൻ അയച്ചവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതേ്രത എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 30അവർഅവേനാട:് ഞങ്ങൾകണ്ട് നിെന്ന വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്
നീ എന്ത് അടയാളം െചയ്യന്നു? എന്ത് ്രപവർത്തിക്കുന്നു? 31 നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽവച്ച് മന്ന തിന്നു; അവർക്ക് തിന്നുവാൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു അപ്പം െകാടുത്തു എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 32 േയശുഅവേരാട:്ആേമൻ,ആേമൻ,ഞാൻനിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു: സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള അപ്പം േമാെശയല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നതു,
എെന്റ പിതാവെ്രത സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള സാക്ഷാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക്
തരുന്നത.് 33ൈദവത്തിെന്റ അപ്പേമാ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു
േലാകത്തിനു ജീവെന െകാടുക്കുന്നത് ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
34 അവർ അവേനാട:് കർത്താേവ, ഈ അപ്പം എേപ്പാഴും ഞങ്ങൾക്കു
തേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 35 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത:് ഞാൻ
ജീവെന്റ അപ്പം ആകുന്നു; എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നവന് വിശക്കയില്ല;
എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഒരുനാള ം ദാഹിക്കയുമില്ല. 36 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ എെന്ന കണ്ടിട്ട ം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 37പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നത് ഒെക്കയും എെന്റഅടുക്കൽ

* 6. 19 ഒരു നാഴികഎന്നാൽ 185 മീറ്റർ, 5-6കിേലാമീറ്റർ
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വരും; എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നവെന ഞാൻ ഒരുനാള ം തള്ളിക്കളകയില്ല.
38 ഞാൻ എെന്റ ഇഷ്ടമല്ല, എെന്ന അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടമേ്രത െചയ ്വാൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നത.് 39അവൻഎനിക്ക് തന്നവരിൽ
ഒരുവേനേപ്പാലും ഞാൻ കളയാെത എല്ലാവെരയും അവസാന നാളിൽ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിക്കണം എന്നാകുന്നു എെന്ന അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടം.
40പു്രതെന േനാക്കിെക്കാണ്ട്അവനിൽവിശ്വസിക്കുന്നഏവനും നിത്യജീവൻ
ഉണ്ടാകണെമന്നാകുന്നു എെന്റ പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം; ഞാൻ അവെന
അവസാനനാളിൽ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിക്കും.

41 ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞതിനാൽ െയഹൂദന്മാർ അവെനക്കുറിച്ച് പിറുപിറുത്തു: 42 ഇവൻ
േയാസഫിെന്റ പു്രതനായ േയശു അല്ലേയാ? അവെന്റ അപ്പെനയും
അമ്മെയയും നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ; പിെന്ന ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവന്നു എന്നു അവൻ പറയുന്നത് എങ്ങെന എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 43 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: നിങ്ങൾ തമ്മിൽ
പിറുപിറുേക്കണ്ടാ; 44 എെന്ന അയച്ച പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാെത
ആർക്കും എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല; ഞാൻ അവസാന
നാളിൽ അവെന ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിക്കും. 45എല്ലാവരും ൈദവത്താൽ
ഉപേദശിക്കെപ്പട്ടവർ ആകും എന്നു ്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പിതാവിൽനിന്ന് േകട്ട പഠിച്ചവൻ എല്ലാം എെന്റ
അടുക്കൽ വരും. 46 പിതാവിെന ആെരങ്കിലും കണ്ടിട്ട ണ്ട് എന്നല്ല,
ൈദവത്തിെന്റഅടുക്കൽ നിന്നു വന്നവൻ മാ്രതേമ പിതാവിെന കണ്ടിട്ട ള്ള.
47ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: വിശ്വസിക്കുന്നവന്
നിത്യജീവൻ ഉണ്ട.് 48ഞാൻ ജീവെന്റ അപ്പം ആകുന്നു. 49 നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽവച്ച് മന്ന തിന്നിട്ട ം മരിച്ച വേല്ലാ. 50 ഇതു
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം ആകുന്നു, ഇതു തിന്നുന്നവൻ
മരിക്കുകയില്ല. 51സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാൻ
ആകുന്നു;ആെരങ്കിലുംഈഅപ്പംതിന്നാൽ,അവൻഎേന്നക്കും ജീവിക്കും;
േലാകത്തിെന്റ ജീവനുേവണ്ടിഞാൻ െകാടുക്കാനിരിക്കുന്നഅപ്പേമാ എെന്റ
മാംസംആകുന്നു.

52 ആകയാൽ െയഹൂദന്മാർ േദഷ്യേത്താെട: ഇവെന്റ മാംസം നമുക്കു
തിേന്നണ്ടതിന് തരുവാൻ ഇവന് എങ്ങെന കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു തമ്മിൽ
വാദിച്ച . 53 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത:് ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ മനുഷ്യപു്രതെന്റ മാംസം തിന്നാെതയും
അവെന്റ രക്തം കുടിക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ജീവൻ
ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 54 എെന്റ മാംസം തിന്നുകയും എെന്റ രക്തം
കുടിക്കുകയും െചയ്യന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്; അവസാന നാളിൽ ഞാൻ
അവെന ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിക്കും. 55എെന്റ മാംസം യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണവും
എെന്റ രക്തം യഥാർത്ഥ പാനീയവും ആകുന്നു. 56 എെന്റ മാംസം
തിന്നുകയും എെന്റ രക്തം കുടിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ
അവനിലും വസിക്കുന്നു. 57 ജീവനുള്ള പിതാവ് എെന്ന അയച്ചിട്ട്
ഞാൻ പിതാവിൻമൂലം ജീവിക്കുന്നതുേപാെല എെന്നതിന്നുന്നവൻഎന്മൂലം
ജീവിക്കും. 58 സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം ഇതു ആകുന്നു;
പിതാക്കന്മാർ തിന്നുകയും മരിക്കയും െചയ്തതുേപാെല അല്ല; ഈഅപ്പം
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തിന്നുന്നവൻ എേന്നക്കും ജീവിക്കും. 59 അവൻ കഫർന്നഹൂമിെല
പള്ളിയിൽെവച്ച് ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾഈകാര്യങ്ങൾപറഞ്ഞു.

ശിഷ്യന്മാരിൽപലരും േയശുവിെനവിട്ട േപാകുന്നു
60അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ പലരും അത് േകട്ടിട്ട്: ഇതു കഠിനമായ ഉപേദശം,
ഇതു ആർക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 61ശിഷ്യന്മാർ
അതിെനെച്ചാല്ലി പിറുപിറുക്കുന്നത് േയശു തന്നിൽതേന്ന അറിഞ്ഞ്
അവേരാട:് ഇതുനിങ്ങൾക്ക്ഇടർച്ചആകുന്നുേവാ? 62മനുഷ്യപു്രതൻമുെമ്പ
ഇരുന്നിടേത്തക്ക്കയറിേപ്പാകുന്നത് നിങ്ങൾകണ്ടാേലാ? 63ജീവിപ്പിക്കുന്നത്
ആത്മാവ് ആകുന്നു; മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല; ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനും ആകുന്നു. 64 എങ്കിലും
വിശ്വസിക്കാത്തവർ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു, കാരണം
അവർ ആെരന്നും തെന്ന ഒറ്റിെകാടുക്കുന്നവൻ ആെരന്നും േയശു
ആദിമുതൽ അറിഞ്ഞിരുന്നു. 65 ഇതുെകാണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു:
പിതാവ് കൃപ നല്കീട്ടല്ലാെത ആർക്കും എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ
കഴിയുകയില്ലഎന്നുപറഞ്ഞത്എന്നുംഅവൻപറഞ്ഞു.

66 ഇതിനുേശഷം അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പിൻമാറിേപ്പായി,
പിന്നീെടാരിക്കലും അവേനാടുകൂെട സഞ്ചരിച്ചില്ല. 67ആകയാൽ േയശു
പന്തിരുവേരാട:് നിങ്ങള ം വിട്ട േപാകുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നുേവാ? എന്നു
േചാദിച്ച . 68ശിേമാൻ പെ്രതാസ്അവേനാട:് കർത്താേവ,ഞങ്ങൾആരുെട
അടുക്കൽ േപാകും? നിത്യജീവെന്റ വചനങ്ങൾ നിെന്റ പക്കൽ ഉണ്ട.്
69 നീ ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധൻ എന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച ം അറിഞ്ഞും
ഇരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 70 േയശു അവേരാട്: നിങ്ങെള
പ്രന്തണ്ടുേപെരഞാൻതിരെഞ്ഞടുത്തില്ലേയാ?എങ്കിലുംനിങ്ങളിൽഒരുവൻ
ഒരു പിശാച് ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇതു അവൻ ശിേമാൻ
ഈസ്കേര്യാത്താവിെന്റ മകനായ യൂദെയക്കുറിച്ച പറഞ്ഞു. 71 ഇവൻ
പന്തിരുവരിൽ ഒരുവൻഎങ്കിലുംഅവെന കാണിച്ച െകാടുക്കുവാനുള്ളവൻ
ആയിരുന്നു.

7
േയശുകൂടാരെപ്പരുന്നാളിനുേപാകുന്നു.

1 അതിന് െറേശഷം േയശു ഗലീലയിൽ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച ; െയഹൂദന്മാർ
അവെന െകാല്ല വാൻ അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ട് െയഹൂദ്യയിൽ സഞ്ചരിപ്പാൻ
അവന് മനസ്സില്ലായിരുന്നു. 2എന്നാൽ െയഹൂദന്മാരുെട കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ
അടുത്തിരുന്നു. 3 അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ അവേനാട:് നീ െചയ്യന്ന
്രപവൃത്തികെള നിെന്റ ശിഷ്യന്മാരും കാേണണ്ടതിന് ഇവിടം വിട്ട
െയഹൂദ്യയിേലക്കു േപാക. 4 ്രപസിദ്ധൻ ആകുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവൻ
ആരും രഹസ്യത്തിൽ ഒന്നും െചയ്യന്നില്ലേല്ലാ; നീ ഇതു െചയ്യന്നു എങ്കിൽ
േലാകത്തിനു നിെന്നത്തെന്ന െവളിെപ്പടുത്തുക എന്നു പറഞ്ഞു. 5അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരുംഅവനിൽവിശ്വസിച്ചില്ല. 6േയശുഅവേരാട്:എെന്റസമയം
ഇതുവെരവന്നിട്ടില്ല;നിങ്ങൾേക്കാഎല്ലായ്േപാഴുംസമയംതേന്ന. 7നിങ്ങെള
െവറുക്കാൻ േലാകത്തിനു കഴിയുന്നതല്ല; എന്നാൽഅതിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ
േദാഷമുള്ളവ എന്നു ഞാൻ അതിെനക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നതുെകാണ്ട്
അത് എെന്ന െവറുക്കുന്നു. 8 നിങ്ങൾ െപരുന്നാളിന് േപാകുവിൻ; ഞാൻ



േയാഹന്നാന് 7:9 1620 േയാഹന്നാന് 7:28

ഈ െപരുന്നാളിന് േപാകുന്നില്ല; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ എെന്റ നാഴിക
ഇതുവെരയും വന്നിട്ടില്ല. 9ഇങ്ങെനഅവേരാട് പറഞ്ഞിട്ട് ഗലീലയിൽതേന്ന
പാർത്തു.

10എന്നിരുന്നാലും അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ െപരുന്നാളിന് േപായേശഷം
അവനും പരസ്യമായിട്ടല്ല രഹസ്യമായി തേന്ന േപായി. 11 എന്നാൽ
െയഹൂദന്മാർ െപരുന്നാളിൽ: അവൻ എവിെട എന്നു േചാദിച്ച
അവെന അേന്വഷിച്ച . 12 പുരുഷാരത്തിൽ അവെനക്കുറിച്ച് വളെര
വാദ്രപതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി: അവൻ നല്ലവൻ എന്നു ചിലരും അല്ല,
അവൻ പുരുഷാരെത്ത വഞ്ചിക്കുന്നു എന്നു മറ്റ ചിലരും പറഞ്ഞു.
13എങ്കിലും െയഹൂദന്മാെര േപടിച്ചിട്ട് ആരും ്രപസിദ്ധമായി അവെനക്കുറിച്ച്
സംസാരിച്ചില്ല.

േയശു െപരുന്നാൾ ദിനത്തിൽഉപേദശിക്കുന്നു.
14 െപരുന്നാൾ പകുതി കഴിഞ്ഞേശഷം േയശു ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന്
ഉപേദശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 15 വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യാത്ത ഇവൻ ഇ്രതയധികം
അറിയുന്നത് എങ്ങെന എന്നു െയഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
16 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് എെന്റ ഉപേദശം എേന്റതല്ല,
എെന്ന അയച്ചവേന്റതേ്രത. 17ആെരങ്കിലും അവെന്റ ഇഷ്ടം െചയ ്വാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നുേവാ അവൻ ഈ ഉപേദശം ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളേതാ ഞാൻ
സ്വയമായി ്രപസ്താവിക്കുന്നേതാ എന്നു അറിയും. 18 സ്വയമായി
്രപസ്താവിക്കുന്നവെനല്ലാം സ്വന്തമഹത്വം അേന്വഷിക്കുന്നു; എന്നാൽ
തെന്ന അയച്ചവെന്റ മഹത്വം അേന്വഷിക്കുന്നവേനാ സത്യവാൻ ആകുന്നു;
നീതിേകട് അവനിൽ ഇല്ല. 19 േമാെശ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായ്രപമാണം
തന്നിട്ടില്ലേയാ? എങ്കിലും നിങ്ങളിൽആരും ന്യായ്രപമാണംആചരിക്കുന്നില്ല.
നിങ്ങൾ എെന്ന െകാല്ല വാൻ അേന്വഷിക്കുന്നത് എന്ത?് 20 അതിന്
പുരുഷാരം: നിനക്ക് ഒരു ഭൂതം ഉണ്ട്; ആരാണ് നിെന്ന െകാല്ല വാൻ
അേന്വഷിക്കുന്നത് എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 21 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത്: ഞാൻ ഒരു ്രപവൃത്തി െചയ്തു; അതിങ്കൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നു. 22 േമാെശ നിങ്ങൾക്ക് പരിേച്ഛദന നിയമിച്ചിരിക്കയാൽ
അത് േമാെശയുെട കാലത്തല്ല പിതാക്കന്മാരുെട കാലത്തേ്രത തുടങ്ങിയത,്
നിങ്ങൾ ശബ്ബത്തിൽ മനുഷ്യെന പരിേച്ഛദന കഴിക്കുന്നു. 23 േമാെശയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിന്നീക്കംവരാതിരിപ്പാൻശബ്ബത്തിലുംമനുഷ്യൻപരിേച്ഛദന
ഏല്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ശബ്ബത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യെന പൂർണ്ണമായി
െസൗഖ്യമാക്കിയതിനാൽ എേന്നാട് ഈർഷ്യെപ്പടുന്നുേവാ? 24 പുറേമയുള്ള
കാഴ്ച്രപകാരം വിധിക്കരുത;്നീതിേയാെട വിധിപ്പിൻ.

ഇവൻ ്രകിസ്തുആകുന്നു.
25 െയരൂശേലമിൽനിന്നുള്ള ചിലർ: അവർ െകാല്ല വാൻ
അേന്വഷിക്കുന്നവൻ ഇവൻ അല്ലേയാ? 26 അവൻ പരസ്യമായി
സംസാരിക്കുന്നുവേല്ലാ;അവർഅവേനാട് ഒന്നുംപറയുന്നില്ല;ഇവൻ്രകിസ്തു
ആകുന്നു എന്നുഅധികാരികൾ യഥാർത്ഥമായി ്രഗഹിച്ച േവാ? 27എങ്കിലും
ഈ മനുഷ്യൻ എവിെടനിന്ന് വരുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു; ്രകിസ്തു
വരുേമ്പാേഴാ അവൻ എവിെടനിന്ന് വരുന്നു എന്നു ആരും അറിയുകയില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 28 േയശു ൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ: നിങ്ങൾ
എെന്ന അറിയുന്നു; ഞാൻ എവിെടനിെന്നന്നും അറിയുന്നു. എന്നാൽ
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ഞാൻ സ്വയമായിട്ട് വന്നവനല്ല, എെന്ന അയച്ചവൻ സത്യവാൻ ആകുന്നു;
അവെന നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. 29ഞാൻ അവെന്റ അടുക്കൽ നിന്നു
വന്നതുെകാണ്ടും അവൻ എെന്ന അയച്ചതുെകാണ്ടും ഞാൻ അവെന
അറിയുന്നു എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 30 അവർ അവെന പിടിപ്പാൻ
അേന്വഷിച്ച എങ്കിലും അവെന്റ നാഴിക വന്നിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ട് ആരും
അവെന്റേമൽ ൈക െവച്ചില്ല. 31 പുരുഷാരത്തിൽ പലരും: ്രകിസ്തു
വരുേമ്പാൾ ഇവൻ െചയ്തതിൽ അധികം അടയാളങ്ങൾ െചയ്യ േമാ എന്നു
പറഞ്ഞു അവനിൽ വിശ്വസിച്ച . 32 പുരുഷാരം അവെനക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെന
പിറുപിറുക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാർ േകട്ടേപ്പാൾ അവെന പിടിേക്കണ്ടതിന്
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും പടയാളികെള അയച്ച . 33അേപ്പാൾ
േയശു: ഞാൻ ഇനി കുറച്ച േനരം നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുന്നു; പിെന്ന
എെന്ന അയച്ചവെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നു. 34 നിങ്ങൾ എെന്ന
അേന്വഷിക്കും എന്നാൽ കെണ്ടത്തുകയില്ല; ഞാൻ േപാകുന്നിടേത്തക്ക്
വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 35അത് േകട്ടിട്ട്
െയഹൂദന്മാർ: നാം കെണ്ടത്താതവണ്ണം ഇവൻ എവിേടക്ക് േപാകുവാൻ
ഭാവിക്കുന്നു? യവനന്മാരുെട ഇടയിൽ ചിതറിപ്പാർക്കുന്നവരുെട അടുക്കൽ
േപായി യവനെര ഉപേദശിക്കുവാൻ ഭാവേമാ? 36 നിങ്ങൾ എെന്ന
അേന്വഷിക്കും, എെന്ന കെണ്ടത്തുകയില്ലതാനും; ഞാൻ േപാകുന്നിടത്ത്
വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയുമില്ല എന്നു ഈ പറഞ്ഞവാക്ക് എന്ത്
എന്നുതമ്മിൽതമ്മിൽപറഞ്ഞു.
ജീവജലത്തിെന്റനീരുറവകൾ.

37 ഉത്സവത്തിെന്റ മഹാദിനമായ ഒടുവിലെത്ത നാളിൽ േയശു
നിന്നുെകാണ്ട:് ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
കുടിക്കെട്ട. 38 എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവെന്റ ഉള്ളിൽനിന്ന്
തിരുെവഴുത്ത് പറയുന്നതുേപാെല ജീവജലത്തിെന്റ നദികൾ ഒഴുകും
എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 39അവൻ ഇതു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്
ലഭിപ്പാനുള്ള ആത്മാവിെനക്കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത്; അതുവെര
ആത്മാവിെന നൽകെപട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ േയശു അന്ന്
േതജസ്കരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു.

അധികാരികള െടഅവിശ്വാസം.
40 പുരുഷാരത്തിൽ പലരും ആ വാക്ക് േകട്ടിട്ട്: ഇതു തീർച്ചയായും ആ
്രപവാചകൻ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 41 മറ്റ ചിലർ: ഇവൻ ്രകിസ്തു
ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു എന്നാൽ േവെറ ചിലർ: ഗലീലയിൽ നിന്നാേണാ
്രകിസ്തു വരുന്നത?് എന്നു പറഞ്ഞു. 42 ദാവീദിെന്റ സന്തതിയിൽ നിന്നും
ദാവീദ് പാർത്ത ്രഗാമമായ േബത്ത-്േലേഹമിൽനിന്നും ്രകിസ്തു വരുന്നു
എന്നു തിരുെവഴുത്ത് പറയുന്നില്ലേയാ എന്നും പറഞ്ഞു. 43 അങ്ങെന
പുരുഷാരത്തിൽ അവെനെച്ചാല്ലി ഭിന്നത ഉണ്ടായി. 44 അവരിൽ ചിലർ
അവെനപിടിപ്പാൻ ഭാവിച്ച എങ്കിലുംആരുംഅവെന്റേമൽൈകെവച്ചില്ല.

45 േചവകർ മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും പരീശന്മാരുെടയും അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾഅവർഅവേരാട്: നിങ്ങൾഅവെന െകാണ്ടുവരാഞ്ഞത്
എന്ത്എന്നുേചാദിച്ചതിന്: 46ഈമനുഷ്യൻസംസാരിക്കുന്നതുേപാെലആരും
ഒരുനാള ം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നു േചവകർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 47പരീശന്മാർ
അവേരാട:് നിങ്ങെളയും വഴിെതറ്റിച്ച േവാ? 48അധികാരികളിൽ ആകെട്ട
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പരീശന്മാരിൽ ആകെട്ട ആെരങ്കിലും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
49 ന്യായ്രപമാണം അറിയാത്ത ഈ പുരുഷാരേമാ ശപിക്കെപ്പട്ടവരാകുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 50 മുെമ്പാരിക്കൽ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നിരുന്നവനും പരീശന്മാരിൽ ഒരുവനുമായ നിേക്കാെദേമാസ് അവേരാട:്
51 ഒരു മനുഷ്യെന്റ വാെമാഴി ആദ്യം േകട്ട,് അവൻ െചയ്യന്നതു ഇന്നത്
എന്നു അറിഞ്ഞിട്ടല്ലാെത നമ്മുെട ന്യായ്രപമാണം അവെന വിധിക്കുന്നുേവാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 52 അവർ അവേനാട:് നീയും ഗലീലക്കാരേനാ?
പരിേശാധിച്ച േനാക്കുക; ഒരു ്രപവാചകനും ഗലീലയിൽ നിന്നു വരുന്നില്ലേല്ലാ
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

53അങ്ങെനഓേരാരുത്തൻതാന്താെന്റവീട്ടിൽേപായി.

8
വ്യഭിചാരത്തിൽപിടിക്കെപ്പട്ടസ്്രതീ

1 േയശു ഒലിവുമലയിേലക്ക് േപായി. 2അതികാലത്ത് അവൻ പിെന്നയും
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന;് ജനം ഒെക്കയും അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
അവൻ ഇരുന്നു അവെര ഉപേദശിച്ച . 3 അേപ്പാൾ ശാസ്്രതിമാരും
പരീശന്മാരും വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്്രതീെയ െകാണ്ടുവന്നു
അവരുെട നടുവിൽ നിർത്തി അവേനാട:് 4 ഗുേരാ, ഈ സ്്രതീെയ
വ്യഭിചാരകർമ്മത്തിൽ തേന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 ഇങ്ങെനയുള്ളവെര
കെല്ലറിയണം എന്നു േമാെശ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഞങ്ങേളാടു
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ ഇവെളക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ച .
6 ഇതു അവെന കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ എെന്തങ്കിലും കാരണം കിേട്ടണ്ടതിന്
അവെന പരീക്ഷിച്ച് േചാദിച്ചതായിരുന്നു. േയശുേവാ കുനിഞ്ഞു
വിരൽെകാണ്ട് നിലത്തു എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 7 അവർ അവേനാട്
ആവർത്തിച്ച േചാദിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അവൻ നിവർന്നു: ‘നിങ്ങളിൽ
പാപമില്ലാത്തവൻആകെട്ട ആദ്യം അവെള ഒരു കല്ല് എറിയുന്നവൻ’എന്നു
അവേരാട് പറഞ്ഞു. 8 വീണ്ടും അവൻ കുനിഞ്ഞു വിരൽെകാണ്ട് നിലത്തു
എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 9അവർ ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ മുതിർന്നവർ തുടങ്ങി
ഓേരാരുത്തനായി വിട്ട േപായി; േയശു മാ്രതവും അവരുെട നടുവിൽ
നിന്നിരുന്ന സ്്രതീയും േശഷിച്ച . 10 േയശു നിവർന്നു അവേളാട:് സ്്രതീേയ,
നിെന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയവർ എവിെട? നിനക്ക് ആരും ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലേയാ
എന്നു േചാദിച്ചതിന്: 11ഇല്ല കർത്താേവ, എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. ഞാനും
നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല: േപാക, ഇനി േമൽ പാപം െചയ്യരുത് എന്നു
േയശു പറഞ്ഞു.

േയശു േലാകത്തിെന്റ െവളിച്ചം
12 േയശു പിെന്നയും അവേരാട് സംസാരിച്ച : ഞാൻ േലാകത്തിെന്റ
െവളിച്ചം ആകുന്നു; എെന്ന അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാെത
ജീവെന്റെവളിച്ചമുള്ളവൻആകും എന്നുപറഞ്ഞു. 13പരീശന്മാർഅവേനാട:്
നീ നിെന്നക്കുറിച്ച് തേന്നസാക്ഷ്യം പറയുന്നു;നിെന്റസാക്ഷ്യംസത്യമല്ലഎന്നു
പറഞ്ഞു. 14 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് ഞാൻ എെന്നക്കുറിച്ച്
തേന്ന സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലും എെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യം ആകുന്നു; ഞാൻ
എവിെടനിന്ന് വന്നുഎന്നുംഎവിേടക്ക് േപാകുന്നുഎന്നുംഞാൻഅറിയുന്നു;
നിങ്ങേളാ, ഞാൻ എവിെടനിന്ന് വന്നു എന്നും എവിേടക്ക് േപാകുന്നു
എന്നും അറിയുന്നില്ല. 15 നിങ്ങൾ മാനുഷിക നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
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വിധിക്കുന്നു;ഞാൻആെരയും വിധിക്കുന്നില്ല. 16ഞാൻവിധിച്ചാലുംഞാൻ
ഏകനല്ല, ഞാനും എെന്ന അയച്ച പിതാവും കൂെടയാകയാൽ എെന്റ വിധി
സത്യമാകുന്നു. 17 രണ്ടു മനുഷ്യരുെട സാക്ഷ്യം സത്യം എന്നു നിങ്ങള െട
ന്യായ്രപമാണത്തിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 18ഞാൻ എെന്നക്കുറിച്ച്
തേന്നസാക്ഷ്യം പറയുന്നു;എെന്നഅയച്ചപിതാവുംഎെന്നക്കുറിച്ച്സാക്ഷ്യം
പറയുന്നു. 19അവർഅവേനാട:് നിെന്റ പിതാവ് എവിെടഎന്നു േചാദിച്ചതിന്
േയശു: നിങ്ങൾഎെന്നആകെട്ട എെന്റ പിതാവിെനആകെട്ടഅറിയുന്നില്ല;
എെന്ന അറിഞ്ഞ് എങ്കിൽ എെന്റ പിതാവിെനയും അറിയുമായിരുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20അവൻൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ
ഭണ്ഡാരസ്ഥലത്തിനരിെകെവച്ച് ഈ വചനം പറഞ്ഞു; അവെന്റ നാഴിക
അതുവെരയും വന്നിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ട്ആരുംഅവെനപിടിച്ചില്ല.

േയശുഈേലാകത്തിൽനിന്നുള്ളവനല്ല
21 അവൻ പിെന്നയും അവേരാട:് ഞാൻ േപാകുന്നു; നിങ്ങൾ എെന്ന
അേന്വഷിക്കും; നിങ്ങള െട പാപത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും;ഞാൻ േപാകുന്ന
ഇടേത്തക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 22ഞാൻ
േപാകുന്ന ഇടേത്തക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞത;്അവൻ തെന്നത്താൻ െകാല്ല െമന്നാേണാ? എന്നു െയഹൂദന്മാർ
പറഞ്ഞു. 23 അവൻ അവേരാട:് നിങ്ങൾ താെഴനിന്നുള്ളവർ, ഞാൻ
േമലിൽനിന്നുള്ളവൻ; നിങ്ങൾ ഈ േലാകത്തിൽനിന്നുള്ളവർ, ഞാൻ ഈ
േലാകത്തിൽ നിന്നുള്ളവനല്ല. 24ആകയാൽ നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ
നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു; ‘ഞാൻ ആകുന്നു’
എന്നു വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അവർ അവേനാട:് നീ ആർ ആകുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചതിന് േയശു: ആദിമുതൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരുന്നത്
തേന്ന. 26 നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് വളെര സംസാരിപ്പാനും വിധിപ്പാനും എനിക്ക്
ഉണ്ട;് എങ്കിലും എെന്ന അയച്ചവൻ സത്യവാൻ ആകുന്നു; അവനിൽനിന്ന്
േകട്ടതായ ഈ കാര്യങ്ങൾ തേന്ന ഞാൻ േലാകേത്താടു സംസാരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 27 പിതാവിെനക്കുറിച്ച് ആകുന്നു അവൻ തങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞത് എന്നു അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല. 28 ആകയാൽ േയശു: നിങ്ങൾ
മനുഷ്യപു്രതെന ഉയർത്തിയേശഷം ‘ഞാൻആകുന്നു’അവൻഎന്നുംഞാൻ
സ്വയമായിട്ട് ഒന്നും െചയ്യാെത പിതാവ് എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തന്നതുേപാെല
ഇതു സംസാരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയും. 29എെന്ന അയച്ചവൻ
എേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട;് ഞാൻ എല്ലായ്േപാഴും അവന് ്രപസാദമുള്ളതു
െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് അവൻ എെന്ന ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
30 അവൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അേനകർ
അവനിൽവിശ്വസിച്ച .

സത്യം നിങ്ങെളസ്വത്രന്തരാക്കും
31 തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച െയഹൂദന്മാേരാട് േയശു: എെന്റ വചനത്തിൽ
നിലനില്ക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി എെന്റ ശിഷ്യന്മാരായി
32സത്യംഅറിയുകയുംസത്യം നിങ്ങെളസ്വത്രന്തരാക്കുകയും െചയ്യ ം എന്നു
പറഞ്ഞു. 33 അവർ അവേനാട:് ഞങ്ങൾ അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതി;
ആർക്കും ഒരുനാള ം ദാസന്മാരായിരുന്നിട്ടില്ല; നിങ്ങൾസ്വത്രന്തന്മാർആകും
എന്നു നീ പറയുന്നത് എങ്ങെന എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 34അതിന് േയശു:
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ആേമൻ,ആേമൻ,ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: പാപം െചയ്യന്നവൻഎല്ലാം
പാപത്തിെന്റദാസൻആകുന്നു. 35അടിമഎേന്നക്കുംവീട്ടിൽവസിക്കുന്നില്ല;
പു്രതേനാ എേന്നക്കും വസിക്കുന്നു. 36അതുെകാണ്ട് പു്രതൻ നിങ്ങൾക്ക്
സ്വാത്രന്ത്യം വരുത്തിയാൽനിങ്ങൾസാക്ഷാൽസ്വത്രന്തർആകും.

അ്രബാഹാമിെന്റസന്തതികേളാ? പിശാചിെന്റസന്തതികേളാ?
37നിങ്ങൾഅ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതി എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; എങ്കിലും
എെന്റ വചനത്തിന് നിങ്ങളിൽ ഇടം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ എെന്ന
െകാല്ല വാൻ േനാക്കുന്നു. 38 പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ കണ്ടിട്ട ള്ളത്
ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട പിതാവിേനാട് േകട്ടിട്ട ള്ളത് നിങ്ങൾ
െചയ്യന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 39അവർ അവേനാട:് അ്രബാഹാം
ആകുന്നു ഞങ്ങള െട പിതാവ് എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് േയശു
അവേരാട:് നിങ്ങൾ അ്രബാഹാമിെന്റ മക്കൾ എങ്കിൽ അ്രബാഹാമിെന്റ
്രപവൃത്തികെള െചയ്യ മായിരുന്നു. 40എന്നാൽ ൈദവേത്താടു േകട്ടിട്ട ള്ള
സത്യം നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനായ എെന്ന നിങ്ങൾ
െകാല്ല വാൻ േനാക്കുന്നു; അങ്ങെന അ്രബാഹാം െചയ്തില്ലേല്ലാ.
41 നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ ്രപവൃത്തികെള നിങ്ങൾ െചയ്യന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. അവർ അവേനാട:് ഞങ്ങൾ പരസംഗത്താൽ ജനിച്ചവരല്ല;
ഞങ്ങൾക്കു ഒരു പിതാേവയുള്ള ;ൈദവം തേന്നഎന്നു പറഞ്ഞു. 42 േയശു
അവേരാട് പറഞ്ഞത:് ൈദവം നിങ്ങള െട പിതാവ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ
എെന്ന സ്േനഹിക്കുമായിരുന്നു; ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
വന്നിരിക്കുന്നു;ഞാൻസ്വയമായിവന്നതല്ല,അവൻഎെന്നഅയച്ചതാകുന്നു.
43 എെന്റ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ്രഗഹിക്കാത്തത് എന്ത?് എെന്റ വചനം
േകൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലാത്തതുെകാണ്ടേ്രത. 44 നിങ്ങൾ
പിശാെചന്ന പിതാവിെന്റ മക്കൾ; നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ േമാഹങ്ങെള
െചയ് വാനുംഇച്ഛിക്കുന്നു.അവൻആദിമുതൽെകാലപാതകൻആയിരുന്നു;
അവനിൽ സത്യം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് സത്യത്തിൽ നില്ക്കുന്നതുമില്ല.
അവൻ േഭാഷ്ക് പറയുേമ്പാൾ സ്വന്ത സ്വഭാവത്തിൽനിന്ന് എടുത്തു
പറയുന്നു;എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽഅവൻ േഭാഷ്ക് പറയുന്നവനും അതിെന്റ
അപ്പനും ആകുന്നു. 45ഞാേനാ സത്യം സംസാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ
എെന്ന വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 46 നിങ്ങളിൽ ആർ എെന്ന പാപെത്തക്കുറിച്ച്
േബാധം വരുത്തുന്നു? ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്ന
വിശ്വസിക്കാത്തത് എന്ത്? 47 ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവർ ൈദവവചനം
േകൾക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ൈദവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരല്ലായ്കെകാണ്ട് അവ
േകൾക്കുന്നില്ല. 48 െയഹൂദന്മാർ അവേനാട:് നീ ഒരു ശമര്യൻ; നിനക്ക് ഭൂതം
ഉണ്ട് എന്നു ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 49അതിന്
േയശു:എനിക്ക് ഭൂതമില്ല;ഞാൻഎെന്റപിതാവിെനബഹുമാനിയ്ക്കഅേ്രത
െചയ്യന്നതു; നിങ്ങേളാ എെന്നഅപമാനിക്കുന്നു. 50ഞാൻ എെന്റ മഹത്വം
അേന്വഷിക്കുന്നില്ല;അങ്ങെനഅേന്വഷിക്കുകയും വിധിക്കുകയും െചയ്യന്ന
ഒരുവൻ ഉണ്ട.്
അ്രബാഹാമിനുമുമ്പ്ഞാനുണ്ട് (േയശു).

51 ആേമൻ, ആേമൻ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: എെന്റ വചനം
്രപമാണിക്കുന്നവൻഒരുനാള ം മരണംകാൺകയില്ല എന്നുഉത്തരംപറഞ്ഞു.
52െയഹൂദന്മാർഅവേനാട:് നിനക്ക് ഭൂതം ഉണ്ട് എന്നു ഇേപ്പാൾഞങ്ങൾക്കു
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മനസ്സിലായി; അ്രബാഹാമും ്രപവാചകന്മാരും മരിച്ച ; നീേയാ എെന്റ വചനം
്രപമാണിക്കുന്നവൻ ഒരുനാള ം മരണം ആസ്വദിക്കയില്ല എന്നു പറയുന്നു.
53ഞങ്ങള െട പിതാവായഅ്രബാഹാമിെനക്കാൾ നീ വലിയവേനാ? അവൻ
മരിച്ച , ്രപവാചകന്മാരും മരിച്ച ; നിെന്നത്തെന്ന നീ ആർ ആക്കുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചതിന് 54 േയശു: ഞാൻഎെന്നത്തെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തിയാൽഎെന്റ
മഹത്വം ഏതുമില്ല; എെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തുന്നത് എെന്റ പിതാവ് ആകുന്നു;
അവെന നിങ്ങള െടൈദവംഎന്നു നിങ്ങൾപറയുന്നു. 55നിങ്ങൾഅവെന
അറിയുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ അവെന അറിയുന്നു; അവെന അറിയുന്നില്ല
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങെളേപ്പാെല േഭാഷ്കുപറയുന്നവൻ ആകും;
എന്നാൽ ഞാൻ അവെന അറിയുന്നു; അവെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കയും
െചയ്യന്നു. 56 നിങ്ങള െട പിതാവായ അ്രബാഹാം എെന്റ ദിവസം കാണും
എന്നുള്ളതുെകാണ്ട് ഉല്ലസിച്ച ;അവൻകണ്ട്സേന്താഷിച്ച മിരിക്കുന്നു എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 57 െയഹൂദന്മാർ അവേനാട:് നിനക്ക് അമ്പത് വയസ്സ്
ആയിട്ടില്ല; നീ അ്രബാഹാമിെന കണ്ടിട്ട േണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ച . 58 േയശു
അവേരാട:് ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: അ്രബാഹാം
ജനിച്ചതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു. 59അേപ്പാൾഅവർഅവെന
എറിയുവാൻകല്ല്എടുത്തു; േയശുേവാ മറഞ്ഞുൈദവാലയംവിട്ട േപായി.

9
കുരുടന് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു

1 േയശു കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ജന്മനാ കുരുടനാെയാരു മനുഷ്യെന
കണ്ട്. 2 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട:് റബ്ബീ, ഇവൻ കുരുടനായി
പിറക്കത്തക്കവണ്ണം ആർ പാപംെചയ്തു? ഇവേനാ ഇവെന്റ
മാതാപിതാക്കേളാ? എന്നു േചാദിച്ച . 3 അതിന് േയശു: അവേനാ
അവെന്റ മാതാപിതാക്കേളാ പാപം െചയ്തിട്ടല്ല,ൈദവ്രപവർത്തിഅവനിൽ
െവളിെപ്പേടണ്ടതിനേ്രത. 4 എെന്ന അയച്ചവെന്റ ്രപവൃത്തി പകൽ
ഉള്ളിടേത്താളം നാം െചേയ്യണ്ടതാകുന്നു; ആർക്കും ്രപവർത്തിക്കുവാൻ
കഴിയാത്ത രാ്രതി വരുന്നു. 5ഞാൻ േലാകത്തിൽ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ
േലാകത്തിെന്റ െവളിച്ചം ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 6 ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിലത്തു തുപ്പി തുപ്പൽെകാണ്ട് േചറുണ്ടാക്കി േചറ്
അവെന്റ കണ്ണിേന്മൽ േതച്ച : 7നീ െചന്ന് ശിേലാഹാം കുളത്തിൽ കഴുകുക
എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു; ശിേലാഹാം എന്നതിന് അയയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ
എന്നർത്ഥം. അവൻ േപായി കഴുകി, കണ്ണ് കാണുന്നവനായി മടങ്ങിവന്നു.
8 അവെന്റ അയൽക്കാരും അവെന മുെമ്പ യാചകനായി കണ്ടവരും:
ഇവനല്ലേയാഅവിെട ഇരുന്നു ഭിക്ഷ യാചിച്ചവൻഎന്നു പറഞ്ഞു. 9അവൻ
തേന്ന എന്നു ചിലരും അല്ല, അവെനേപ്പാെലയുള്ളവൻ എന്നു മറ്റ ചിലരും
പറഞ്ഞു; എന്നാൽ അത് ഞാൻ തേന്ന എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 10അവർ
അവേനാട:് നിെന്റ കണ്ണ് തുറന്നത് എങ്ങെന എന്നു േചാദിച്ചതിന് അവൻ:
11 േയശു എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ േചറുണ്ടാക്കി എെന്റ കണ്ണിേന്മൽ
േതച്ച:് ശിേലാഹാം കുളത്തിൽ േപായി കഴുകുക എന്നു എേന്നാട് പറഞ്ഞു;
ഞാൻ േപായി കഴുകി കാഴ്ച ്രപാപിച്ച എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12അവൻ
എവിെട എന്നു അവർ അവേനാട് േചാദിച്ചതിന്: എനിക്കറിയില്ല എന്നു
അവൻപറഞ്ഞു.
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13 കുരുടനായിരുന്നവെന അവർ പരീശന്മാരുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപായി. 14 േയശു േചറുണ്ടാക്കി അവെന്റ കണ്ണ് തുറന്നത് ശബ്ബത്ത്
നാളിൽ ആയിരുന്നു. 15 അവൻ കാഴ്ച ്രപാപിച്ചത് എങ്ങെന എന്നു
പരീശന്മാരും അവേനാട് േചാദിച്ച . അവൻ അവേരാട്: അവൻ എെന്റ
കണ്ണിേന്മൽ േചറ് േതച്ച് ഞാൻ കഴുകി; ഇേപ്പാൾ എനിക്ക് കാണ്മാൻ
കഴിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 16 പരീശന്മാരിൽ ചിലർ: ഈ മനുഷ്യൻ
ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് വന്നവനല്ല; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവൻ
ശബ്ബത്ത് ്രപമാണിക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. മറ്റ ചിലർ: പാപിയാെയാരു
മനുഷ്യന്ഇങ്ങെനയുള്ളഅടയാളങ്ങൾെചയ ്വാൻഎങ്ങെനകഴിയുംഎന്നു
പറഞ്ഞു; അങ്ങെന അവരുെട ഇടയിൽ ഒരു ഭിന്നത ഉണ്ടായി. 17അവർ
പിെന്നയും കുരുടേനാട:് നിെന്റ കണ്ണ് തുറന്നതുെകാണ്ട് നീ അവെനക്കുറിച്ച്
എന്ത് പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്: അവൻ ഒരു ്രപവാചകൻ ആകുന്നു
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 18കാഴ്ച ്രപാപിച്ചവെന്റ മാതാപിതാക്കെള വിളിച്ച
േചാദിക്കുേവാളം അവൻ കുരുടനായിരുന്നു എന്നും കാഴ്ച ്രപാപിച്ച എന്നും
െയഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചില്ല. 19കുരുടനായി ജനിച്ച എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന
നിങ്ങള െട മകൻ ഇവൻ തെന്നേയാ? എന്നാൽ അവന് ഇേപ്പാൾ കണ്ണ്
കാണുന്നത് എങ്ങെന എന്നു അവർ അവേരാട് േചാദിച്ച . 20 അതിന്
അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ: ഇവൻ ഞങ്ങള െട മകൻ എന്നും കുരുടനായി
ജനിച്ചവൻഎന്നുംഞങ്ങൾക്കുഅറിയാം. 21എന്നാൽഅവന്ഇേപ്പാൾകണ്ണ്
കാണുന്നത് എങ്ങെനഎന്നുംഅവെന്റകണ്ണ്ആർ തുറന്നു എന്നുംഞങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ല;അവേനാട് േചാദിപ്പിൻ;അവന് ്രപായം ഉണ്ടേല്ലാ;അവൻതേന്ന
പറയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 22 െയഹൂദന്മാെര ഭയെപ്പടുകെകാണ്ടേ്രത
അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞത്; േയശുവിെന ്രകിസ്തു
എന്നു ഏറ്റ പറയുന്നവെര പള്ളിയിൽനിന്ന് പുറത്താേക്കണം എന്നു
െയഹൂദന്മാർ തമ്മിൽ പറെഞ്ഞാത്തിരുന്നു 23അതുെകാണ്ടാണ് അവെന്റ
മാതാപിതാക്കൾ അവന് ്രപായം ഉണ്ടേല്ലാ; അവേനാട് േചാദിപ്പിൻ എന്നു
പറഞ്ഞത്. 24 കുരുടനായിരുന്ന മനുഷ്യെന അവർ രണ്ടാമതും വിളിച്ച
അവേനാട:് ൈദവത്തിന് മഹത്വം െകാടുക്ക; ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പാപി
എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 25അതിന് അവൻ: അവൻ
പാപിേയാ അല്ലേയാ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; ഒന്ന് അറിയുന്നു; ഞാൻ
കുരുടനായിരുന്നു, ഇേപ്പാൾ കണ്ണ് കാണുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
26 അവർ അവേനാട:് അവൻ നിനക്ക് എന്ത് െചയ്തു? നിെന്റ കണ്ണ്
എങ്ങെന തുറന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 27അതിന് അവൻ: ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞുവേല്ലാ; നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിച്ചില്ല; വീണ്ടും േകൾക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത്
എന്ത?് നിങ്ങൾക്കും അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ ആകുവാൻ ആ്രഗഹമുേണ്ടാ
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 28അേപ്പാൾ അവർ അവെന ശകാരിച്ച : നീ
അവെന്റ ശിഷ്യൻ; ഞങ്ങൾ േമാെശയുെട ശിഷ്യന്മാർ. 29 േമാെശേയാടു
ൈദവം സംസാരിച്ച എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു; എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ
എവിെടനിന്ന് എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 30 ആ
മനുഷ്യൻ അവേരാട:് എെന്റ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട ം അവൻ എവിെടനിന്ന്
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് ആശ്ചര്യമായ കാര്യമാണ.് 31 പാപികള െട
്രപാർത്ഥന ൈദവം േകൾക്കുന്നില്ല എന്നും ൈദവഭക്തനായിരുന്നു അവെന്റ
ഇഷ്ടം െചയ്യന്നവെന്റ ്രപാർത്ഥന േകൾക്കുന്നു എന്നും നാം അറിയുന്നു.
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32 കുരുടനായി പിറന്നവെന്റ കണ്ണ് ആെരങ്കിലും തുറന്ന്രപകാരം േലാകം
ഉണ്ടായതുമുതൽ േകട്ടിട്ടില്ല. 33ഈമനുഷ്യൻൈദവത്തിെന്റഅടുക്കൽനിന്ന്
വന്നവൻഅെല്ലങ്കിൽഅവന് ഒന്നും െചയ് വാൻകഴിയുകയില്ലഎന്നുഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 34അവർ അവേനാട:് നീ മുഴുവനും പാപത്തിൽ പിറന്നവൻ;
ഇേപ്പാൾ നീ ഞങ്ങെള ഉപേദശിക്കുന്നുേവാ എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
പള്ളിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു.

35അവെന പള്ളിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നു േയശു േകട്ട;് അവെന
കണ്ടേപ്പാൾ: നീ ൈദവപു്രതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ച .
36അതിന് അവൻ: യജമാനേന, അവൻ ആരാകുന്നു? ഞാൻ അവനിൽ
വിശ്വസിക്കാം എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 37 േയശു അവേനാട:് നീ അവെന
കണ്ടിരിക്കുന്നു;നിേന്നാട്സംസാരിക്കുന്നവൻതേന്നഅവൻഎന്നുപറഞ്ഞു.
38അേപ്പാൾ അവൻ: ‘കർത്താേവ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു
അവെന നമസ്കരിച്ച . 39കാണാത്തവർ കാണ്മാനും കാണുന്നവർ കുരുടർ
ആകുവാനും ഇങ്ങെന ന്യായവിധിയ്ക്കായി ഞാൻ ഇഹേലാകത്തിൽ വന്നു
എന്നു േയശു പറഞ്ഞു. 40അവേനാടുകൂെടയുള്ള ചില പരീശന്മാർ ഇതു
േകട്ടിട്ട:് ഞങ്ങള ം കുരുടേരാ എന്നു േചാദിച്ച . 41 േയശുഅവേരാട:് നിങ്ങൾ
കുരുടർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല;
എന്നാൽ:ഞങ്ങൾകാണുന്നുഎന്നുനിങ്ങൾപറയുന്നതുെകാണ്ട്നിങ്ങള െട
പാപം നിലനില്ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

10
നല്ലഇടയനുംഅവെന്റആടുകള ം

1 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
ആട്ടിൻെതാഴുത്തിേലക്ക് വാതിലിലൂെട കടക്കാെത മറ്റ വഴിയായി
കയറുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനും ആകുന്നു. 2 വാതിലിലൂെട
കടക്കുന്നവേനാ ആടുകള െട ഇടയൻ ആകുന്നു. 3 അവന്
വാതിൽകാവല്ക്കാരൻ തുറന്നുെകാടുക്കുന്നു; ആടുകൾ അവെന്റ ശബ്ദം
േകൾക്കുന്നു; തെന്റ ആടുകെള അവൻ േപർെചാല്ലി വിളിച്ച പുറത്തു
െകാണ്ടുേപാകുന്നു. 4 തനിക്കുള്ളവെയ ഒെക്കയും പുറത്തു െകാണ്ട്
േപായേശഷം അവൻ അവയ്ക്ക് മുമ്പായി നടക്കുന്നു; ആടുകൾ അവെന്റ
ശബ്ദം അറിയുന്നതുെകാണ്ട് അവെന അനുഗമിക്കുന്നു. 5അന്യന്മാരുെട
ശബ്ദംഅറിയായ്കെകാണ്ട്അവ ഒരുഅപരിചിതെനഅനുഗമിക്കുകയില്ല
മറിച്ച് അവെന വിട്ട ഓടിേപ്പാകും. 6ഈഉപമ േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞു;
എന്നാൽതങ്ങേളാട് പറഞ്ഞഈകാര്യങ്ങൾഎെന്തന്ന്അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല.

7 േയശു പിെന്നയും അവേരാട് പറഞ്ഞത:് ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ആടുകള െട വാതിൽഞാൻആകുന്നു. 8എനിക്ക്
മുെമ്പ വന്നവർ ഒെക്കയും കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരും അേ്രത; എന്നാൽ
ആടുകൾ അവെര െചവിെക്കാണ്ടില്ല. 9 ഞാൻ വാതിൽ ആകുന്നു;
ആെരങ്കിലും എന്നിലൂെട അകത്ത് കടന്നാൽ അവൻ രക്ഷെപടും; അവൻ
അകത്ത് വരികയും പുറത്തു േപാകയും േമച്ചൽസ്ഥലം കെണ്ടത്തുകയും
െചയ്യ ം. 10 േമാഷ്ടിപ്പാനും െകാല്ല വാനും നശിപ്പിക്കുവാനും അല്ലാെത
കള്ളൻ വരുന്നില്ല; അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ട
ഉണ്ടാകുവാനും അേ്രത ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത.് 11 ഞാൻ നല്ല
ഇടയൻ ആകുന്നു; നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് േവണ്ടി തെന്റ ജീവെന
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െകാടുക്കുന്നു. 12ഇടയനും ആടുകള െട ഉടമസ്ഥനുമല്ലാത്ത കൂലിക്കാരൻ
െചന്നായ് വരുന്നത് കണ്ട് ആടുകെള ഉേപക്ഷിച്ച് ഓടിക്കളയുന്നു;
െചന്നായ് അവെയ പിടിക്കയും ചിന്നിച്ച കളകയും െചയ്യന്നു. 13അവൻ
കൂലിക്കാരനും ആടുകെളക്കുറിച്ച് വിചാരമില്ലാത്തവനുമായതുെകാണ്ട്
അവൻ ഓടിേപാകുന്നു. 14 ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ; പിതാവ് എെന്ന
അറിയുകയും ഞാൻ പിതാവിെന അറിയുകയും െചയ്യന്നതുേപാെല ഞാൻ
എനിക്കുള്ളവെയ അറിയുകയും എനിക്കുള്ളവ എെന്ന അറിയുകയും
െചയ്യന്നു. 15ആടുകൾക്ക് േവണ്ടി ഞാൻ എെന്റ ജീവെന െകാടുക്കുന്നു.
16 ഈ െതാഴുത്തിൽ ഉൾെപ്പടാത്ത േവെറ ആടുകൾ എനിക്ക് ഉണ്ട;്
അവെയയും ഞാൻ െകാണ്ടുവേരണ്ടതാകുന്നു; അവ എെന്റ ശബ്ദം
േകൾക്കും; അങ്ങെന ഒരാട്ടിൻ കൂട്ടവും ഒരിടയനും ആകും. 17 എെന്റ
ജീവെനവീണ്ടും ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻഅതിെന െകാടുക്കുന്നതുെകാണ്ട്
പിതാവ് എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു. 18 ആരും അതിെന എന്നിൽനിന്ന്
എടുത്തുകളയുന്നില്ല; ഞാൻ തേന്ന അതിെന െകാടുക്കുന്നു; അതിെന
െകാടുക്കുവാൻ എനിക്ക് അധികാരം ഉണ്ട്; വീണ്ടും എടുക്കുവാനും
എനിക്ക് അധികാരം ഉണ്ട്; ഈ കല്പന എെന്റ പിതാവിങ്കൽ നിന്നു എനിക്ക്
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

19 ഈ വചനംനിമിത്തം െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിൽ പിെന്നയും ഭിന്നത
ഉണ്ടായി. 20അവരിൽപലരും;അവന് ഭൂതം ഉണ്ട്;അവൻ ്രഭാന്തൻആകുന്നു;
അവെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുന്നത് എന്തിന് എന്നു പറഞ്ഞു. 21 മറ്റ ചിലർ:
ഇതു ഭൂത്രഗസ്തെന്റ വാക്കല്ല; ഭൂതത്തിന് കുരുടന്മാരുെട കണ്ണ് തുറപ്പാൻ
കഴിയുേമാഎന്നു പറഞ്ഞു.

െയഹൂദന്മാർ േയശുവിെനഅവിശ്വസിക്കുന്നു
22 അനന്തരം െയരൂശേലമിൽ ്രപതിഷ്േഠാത്സവം വന്നു; അന്ന്
ശീതകാലമായിരുന്നു. 23 േയശു ൈദവാലയത്തിൽ ശേലാേമാെന്റ
മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. 24അേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ അവെന
വളഞ്ഞു: നീഎ്രതേത്താളംഞങ്ങെളആശിപ്പിക്കുന്നു? നീ ്രകിസ്തുഎങ്കിൽ
വ്യക്തമായി ഞങ്ങേളാടു പറക എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 25 േയശു
അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിട്ട ണ്ട;് എങ്കിലും
നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല; എെന്റ പിതാവിെന്റ നാമത്തിൽഞാൻ െചയ്യന്ന
്രപവൃത്തികൾ എെന്നക്കുറിച്ച ള്ള സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. 26 എന്നിട്ട ം
നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എെന്റആടുകളല്ല. 27എെന്റ
ആടുകൾഎെന്റശബ്ദം േകൾക്കുന്നു;ഞാൻഅവെയഅറിയുകയുംഅവ
എെന്ന അനുഗമിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 28ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ
െകാടുക്കുന്നു; അവ ഒരുനാള ം നശിച്ച േപാകയില്ല; ആരും അവെയ
എെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു പിടിച്ച പറിക്കയും ഇല്ല. 29അവെയ തന്നിരിക്കുന്ന
എെന്റ പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ; പിതാവിെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു
അവെയ പിടിച്ച പറിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല 30ഞാനും പിതാവും
ഒന്നാകുന്നു. 31അേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ അവെന എറിയുവാൻ പിെന്നയും
കല്ല് എടുത്തു. 32 േയശു അവേരാട്: പിതാവിൽനിന്ന് ഞാൻ പല നല്ല
്രപവൃത്തികൾ നിങ്ങെള കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; അവയിൽ ഏത് ്രപവൃത്തി
നിമിത്തം നിങ്ങൾ എെന്ന കെല്ലറിയുന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 33 െയഹൂദന്മാർ
അവേനാട:് ഒരു നല്ല്രപവൃത്തി നിമിത്തവുമല്ല, ൈദവദൂഷണം നിമിത്തവും
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നീ മനുഷ്യനായിരിെക്ക നിെന്നത്തെന്ന ൈദവം ആക്കുന്നതുെകാണ്ടുമേ്രത
ഞങ്ങൾനിെന്നകെല്ലറിയുന്നത്എന്നുഉത്തരംപറഞ്ഞു. 34േയശുഅവേരാട:്
‘നിങ്ങൾ േദവന്മാർ ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു’ എന്നു നിങ്ങള െട
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേയാ? 35 ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായിട്ട ള്ളവെര േദവന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞു എങ്കിൽ-
തിരുെവഴുത്തിന് നീക്കം വരികയില്ലേല്ലാ - 36 ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ
പു്രതൻ എന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ട:് നീ ൈദവദൂഷണം പറയുന്നു
എന്നു പിതാവ് വിശുദ്ധീകരിച്ച േലാകത്തിൽ അയച്ചവേനാട് നിങ്ങൾ
പറയുന്നുേവാ? 37ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെന്റ ്രപവൃത്തി െചയ്യന്നിെല്ലങ്കിൽ
എെന്ന വിശ്വസിക്കണ്ട; 38 ഞാൻ അവ െചയ്യന്നു എങ്കിേലാ എെന്ന
വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാലും പിതാവ് എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും എന്നു
നിങ്ങൾ ്രഗഹിച്ച അറിേയണ്ടതിന് ്രപവൃത്തിെയ വിശ്വസിപ്പിൻ. 39അവർ
അവെന പിെന്നയും പിടിപ്പാൻ േനാക്കി; അവേനാ അവരുെട കയ്യിൽ നിന്നു
ഒഴിഞ്ഞുേപായി.

40 അവൻ േയാർദ്ദാനക്കെര േയാഹന്നാൻ ആദ്യം സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പിെന്നയും െചന്ന് അവിെട പാർത്തു.
41അേനകർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: േയാഹന്നാൻ അടയാളം ഒന്നും
െചയ്തിട്ടില്ല; എന്നാൽ ഇവെനക്കുറിച്ച് േയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ
ഒെക്കയും സത്യമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 42 അവിെട അേനകർ
േയശുവിൽവിശ്വസിച്ച .

11
ലാസറിെന്റ മരണം

1 എന്നാൽ ലാസർ എന്നു േപരുള്ള ഒരുവൻ ദീനമായ്ക്കിടന്നിരുന്നു.
ഇവൻ മറിയയുെടയും അവള െട സേഹാദരിയായ മാർത്തയുെടയും
്രഗാമമായ േബഥാന്യയിൽ നിന്നുള്ളവനായിരുന്നു. 2ഈ മറിയ ആയിരുന്നു
കർത്താവിെന പരിമളൈതലം പൂശി തെന്റ തലമുടിെകാണ്ട്അവെന്റ കാൽ
തുടച്ചത.് അവള െടസേഹാദരനായ ലാസർആയിരുന്നു ദീനമായ്ക്കിടന്നത.്
3 ആ സേഹാദരിമാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച:് കർത്താേവ,
നിനക്ക് ്രപിയനായവൻ ദീനമായ്ക്കിടക്കുന്നു എന്നു പറയിച്ച . 4 േയശു
അത് േകട്ടിട്ട്: ഈ ദീനം മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുവാനായിട്ടല്ല,
മറിച്ച് ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വത്തിനും അത് മുഖാന്തരം ൈദവപു്രതൻ
മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിനുമായിട്ടേ്രത എന്നു പറഞ്ഞു. 5 േയശു മാർത്തെയയും
അവള െട സേഹാദരിെയയും ലാസറിെനയും സ്േനഹിച്ച . 6 അവൻ
ദീനമായ്ക്കിടക്കുന്നു എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ താൻ ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടു
ദിവസംകൂടി പാർത്തു. 7അതിന ്െറേശഷം അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാട്: നാം
വീണ്ടും െയഹൂദ്യയിേലക്കു േപാക എന്നു പറഞ്ഞു. 8ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട:്
റബ്ബീ, െയഹൂദന്മാർ ഇേപ്പാൾ തേന്ന നിെന്ന കെല്ലറിയുവാൻ ഭാവിച്ച വേല്ലാ;
നീ പിെന്നയും അവിെട േപാകുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ച . 9 അതിന്
േയശു: ഒരു ദിവസത്തിൽ പ്രന്തണ്ട് മണിക്കൂർ െവളിച്ചം ഇല്ലേയാ? പകൽ
സമയത്ത് നടക്കുന്നവൻ പകൽെവളിച്ചം കാണുന്നതുെകാണ്ട് ഇടറുന്നില്ല.
10 രാ്രതിയിൽ നടക്കുന്നവേനാ അവന് െവളിച്ചം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട്
ഇടറുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 11 ഇതു പറഞ്ഞതിനുേശഷം അവൻ:
നമ്മുെട സ്േനഹിതനായ ലാസർ നി്രദെകാള്ളന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ
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അവെന ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണർത്തുവാൻ േപാകുന്നു എന്നു അവേരാട്
പറഞ്ഞു. 12ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട:് കർത്താേവ, അവൻ നി്രദെകാള്ളന്നു
എങ്കിൽ അവന് െസൗഖ്യംവരും എന്നു പറഞ്ഞു. 13 േയശു അവെന്റ
മരണെത്തക്കുറിച്ച ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്; എന്നാൽ വി്രശമിക്കുന്ന
ഉറക്കെത്തക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞെതന്ന് അവർ വിചാരിച്ച . 14 അേപ്പാൾ
േയശു സ്പഷ്ടമായി അവേരാട:് ലാസർ മരിച്ച േപായി; 15ഞാൻ അവിെട
ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട് നിങ്ങെള വിചാരിച്ച സേന്താഷിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
വിശ്വസിപ്പാൻ ഇടയാകുമേല്ലാ; നാം അവെന്റ അടുക്കൽ േപാക എന്നു
പറഞ്ഞു. 16 ദിദിെമാസ് എന്നു േപരുള്ള േതാമസ് സഹശിഷ്യന്മാേരാട്:
അവേനാടുകൂെട മരിേക്കണ്ടതിന് നാമും േപാകഎന്നുപറഞ്ഞു.

ലാസറിെന ഉയിർപ്പിക്കുന്നു.
17 േയശു അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ അവെന കല്ലറയിൽ െവച്ചിട്ട്
നാലുദിവസമായി എന്നു അറിഞ്ഞ്. 18 േബഥാന്യ െയരൂശേലമിനരിെക
ഏകേദശം പതിനഞ്ച് നാഴിക* ദൂരത്തായിരുന്നു. 19 അേനകം
െയഹൂദന്മാർമാർത്തെയയും മറിയെയയുംഅവരുെടസേഹാദരെനക്കുറിച്ച്
ആശ്വസിപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു. 20 േയശു
വരുന്നുെണ്ടന്നു േകട്ടേപ്പാൾ മാർത്ത െചന്ന് അവെന കണ്ട്; എന്നാൽ
മറിയേയാ വീട്ടിൽത്തെന്നഇരുന്നു. 21 മാർത്ത േയശുവിേനാടു: കർത്താേവ,
നീ ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിൽഎെന്റസേഹാദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു.
22ഇേപ്പാഴും നീ ൈദവേത്താട് എന്ത് അേപക്ഷിച്ചാലും ൈദവം നിനക്ക് തരും
എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 23 േയശു അവേളാട്: നിെന്റ
സേഹാദരൻഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുംഎന്നുപറഞ്ഞു. 24മാർത്തഅവേനാട:്
ഒടുവിലെത്തനാളിെല പുനരുത്ഥാനത്തിൽഅവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും
എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 25 േയശു അവേളാട്: ഞാൻ
തേന്ന പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു; എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ
മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. 26 ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ
ആരും ഒരുനാള ം മരിക്കയില്ല; ഇതു നീ വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 27 അവൾ അവേനാട:് ഉവ്വ,് കർത്താേവ, േലാകത്തിൽ
വരുവാനുള്ള ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തു നീ തേന്ന എന്നു ഞാൻ
വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് 28 േപായി തെന്റ സേഹാദരിയായ
മറിയെയസ്വകാര്യമായി വിളിച്ച : ഗുരു വന്നിട്ട ണ്ട്; നിെന്നവിളിക്കുന്നുഎന്നു
പറഞ്ഞു. 29അവൾ േകട്ട ഉടെന എഴുേന്നറ്റ് അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്.
30 േയശു അതുവെര ്രഗാമത്തിൽ കടക്കാെത മാർത്ത അവെന എതിേരറ്റ
സ്ഥലത്ത് തേന്നആയിരുന്നു. 31വീട്ടിൽ മറിയേയാടുകൂെട ഇരുന്നു അവെള
ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്ന െയഹൂദന്മാർ, മറിയ േവഗം എഴുേന്നറ്റ് േപാകുന്നത്
കണ്ടിട്ട് അവൾ കല്ലറയ്ക്കൽ കരയുവാൻ േപാകുന്നു എന്നു വിചാരിച്ച
അവെള പിൻെചന്നു. 32 േയശു ഇരിക്കുന്നിടത്ത് മറിയ എത്തി അവെന
കണ്ടേപ്പാൾ കാല്ക്കൽ വീണു: കർത്താേവ, നീ ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു
എങ്കിൽഎെന്റസേഹാദരൻമരിക്കയില്ലായിരുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞു. 33അവൾ
കരയുന്നതും അവേളാടുകൂെട വന്ന െയഹൂദന്മാർ കരയുന്നതും േയശു
കണ്ടിട്ട്ആത്മാവിൽഞരങ്ങി,അസ്വസ്ഥനായി: 34അവെന െവച്ചത്എവിെട
എന്നു േചാദിച്ച . കർത്താേവ, വന്നു കാണുക എന്നു അവർ അവേനാട്

* 11. 18 ഏകേദശം മൂന്നുകി. മി. ഒരു നാഴികഎന്നാൽ 185 മീ.
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പറഞ്ഞു. 35 േയശു കണ്ണ നീർ വാർത്തു. 36 അേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ:
കേണ്ടാ ഇവൻ ലാസറിെന എ്രത സ്േനഹിച്ചിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
37ചിലേരാ: കുരുടെന്റ കണ്ണ് തുറന്ന ഇവന് ഇവെനയും മരിക്കാതാക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞില്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 38 േയശു പിെന്നയും ഉള്ളം െനാന്ത്
കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തി; അത് ഒരു ഗുഹആയിരുന്നു; ഒരു കല്ല ം അതിേന്മൽ
െവച്ചിരുന്നു. 39 “ആ കല്ല് എടുത്തുമാറ്റ വിൻ” എന്നു േയശു പറഞ്ഞു.
മരിച്ചവെന്റ സേഹാദരിയായ മാർത്ത: കർത്താേവ, ഇേപ്പാൾ ശരീരം
ജീർണ്ണിച്ചിരിക്കും; അവൻ മരിച്ചിട്ട് നാലുദിവസമായേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
40 േയശു അവേളാട:് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വം കാണും
എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് പറഞ്ഞില്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 41അവർ ആ കല്ല്
എടുത്തുമാറ്റി. േയശു േമേലാട്ട േനാക്കി: പിതാേവ, നീ എെന്റ അേപക്ഷ
േകട്ടതിനാൽഞാൻനിനക്ക്നന്ദിപറയുന്നു. 42നീഎേപ്പാഴുംഎെന്റഅേപക്ഷ
േകൾക്കുന്നുഎന്നുഞാൻഅറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;എങ്കിലും നീഎെന്നഅയച്ച
എന്നുചുറ്റ ംനില്ക്കുന്നപുരുഷാരംവിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്അവരുെടനിമിത്തം
ഞാൻ പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 43ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ: “ലാസേറ,
പുറത്തു വരിക” എന്നു ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 44 മരിച്ചവൻ പുറത്തു
വന്നു;അവെന്റകാലും കയ്യ ം ശീലെകാണ്ടു െകട്ടിയും മുഖം റൂമാൽെകാണ്ടു
മൂടിയുമിരുന്നു.അവെന്റെകട്ട്അഴിക്കുവിൻ;അവൻേപാകെട്ടഎന്നു േയശു
അവേരാട് പറഞ്ഞു.

45മറിയയുെടഅടുക്കൽവന്നെയഹൂദന്മാരിൽപലരുംഅവൻെചയ്തതു
കണ്ടിട്ട് അവനിൽ വിശ്വസിച്ച . 46എന്നാൽചിലർ പരീശന്മാരുെടഅടുക്കൽ
േപായി േയശു െചയ്തതുഅവേരാട്അറിയിച്ച .

േയശുവിെന െകാല്ല വാൻആേലാചിക്കുന്നു
47 മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും േചർന്ന് ആേലാചനാസംഘം
വിളിച്ച കൂട്ടി: നാം എന്ത് െചേയ്യണ്ടു? ഈ മനുഷ്യൻ വളെര അടയാളങ്ങൾ
െചയ്യന്നുവേല്ലാ. 48അവെന ഇങ്ങെന വിട്ടയച്ചാൽ എല്ലാവരും അവനിൽ
വിശ്വസിക്കും; േറാമക്കാരും വന്നു നമ്മുെട സ്ഥലെത്തയും ജനെത്തയും
എടുത്തുകളയും എന്നു പറഞ്ഞു. 49അവരിൽ ഒരുവൻ, ആ വർഷെത്ത
മഹാപുേരാഹിതനായ കയ്യഫാവ് തേന്ന, അവേരാട്: നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും
അറിഞ്ഞുകൂടാ; 50 ജാതി മുഴുവനും നശിച്ച േപാകുന്നതിേനക്കാൾ ഒരു
മനുഷ്യൻ ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മരിക്കുന്നതു നല്ലത് എന്നു നിങ്ങൾ
കണക്കാക്കുന്നതുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 51 അവൻ ഇതു സ്വയമായി
പറഞ്ഞതല്ല, താൻ ആ വർഷെത്ത മഹാപുേരാഹിതൻ ആകയാൽ
രാജ്യത്തിന് േവണ്ടി േയശു മരിക്കണം എന്നു ്രപവചിച്ചതേ്രത. 52 രാജ്യത്തിന്
േവണ്ടി മാ്രതമല്ല, പലസ്ഥലങ്ങളിലായി ചിതറിയിരിക്കുന്ന ൈദവമക്കെള
ഒന്നായിട്ട് േചർേക്കണ്ടതിനും തേന്ന. 53അന്നുമുതൽ അവർ േയശുവിെന
െകാല്ല വാൻആേലാചിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

54 അതുെകാണ്ട് േയശു െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിൽ പിെന്ന പരസ്യമായി
നടക്കാെതഅവിടം വിട്ട മരുഭൂമിക്കരിെകഎ്രഫയീം എന്ന പട്ടണത്തിേലക്ക്
േപായി ശിഷ്യന്മാരുമായി അവിെട പാർത്തു. 55 െയഹൂദന്മാരുെട െപസഹ
അടുത്തിരിക്കുകയാൽ പലരും തങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധിവരുത്തുവാൻ
െപസഹയ്ക്ക് മുെമ്പ നാട്ടിൽനിന്ന് െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി. 56അവർ
േയശുവിെന അേന്വഷിച്ച ൈദവാലയത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടു: എന്ത്
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േതാന്നുന്നു? അവൻ െപരുന്നാൾക്ക് വരികയില്ലേയാ എന്നു തമ്മിൽ
പറഞ്ഞു. 57 എന്നാൽ മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും േയശുവിെന
പിടിേക്കണ്ടതിന് അവൻ എവിെടയാെണന്ന് ആെരങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ
അറിവു തേരണെമന്ന് കല്പന െകാടുത്തിരുന്നു.

12
1 േയശു മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച ലാസർ പാർത്ത േബഥാന്യയിേലക്കു
െപസഹയ്ക്ക് ആറ് ദിവസം മുെമ്പ േയശു വന്നു. 2 അവിെട
അവർ അവന് ഒരു അത്താഴം ഒരുക്കി; ലാസർ േയശുവിേനാടുകൂെട
പന്തിയിൽ ഇരുന്നവരിൽ ഒരുവൻ ആയിരുന്നു, മാർത്ത വിളമ്പി
െകാടുക്കുകയായിരുന്നു. 3 അേപ്പാൾ മറിയ വിലേയറിയ
സ്വച്ഛജടാമാംസിൈതലം ഒരു റാത്തൽഎടുത്തു േയശുവിെന്റ കാലിൽ പൂശി
തെന്റ തലമുടിെകാണ്ട് കാൽ തുവർത്തി;ൈതലത്തിെന്റ െസൗരഭ്യംെകാണ്ട്
വീട് നിറഞ്ഞു. 4 എന്നാൽ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായി അവെന
കാണിച്ച െകാടുക്കുവാനുള്ള യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്താവ:് 5 ഈ ൈതലം
മുന്നൂറു െവള്ളിക്കാശിന് വിറ്റ് ദരി്രദന്മാർക്ക് െകാടുക്കാഞ്ഞത് എന്ത്
എന്നു പറഞ്ഞു. 6 ഇതു ദരി്രദന്മാെരക്കുറിച്ച് വിചാരം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അവൻ
കള്ളൻ ആകെകാണ്ടും പണസഞ്ചി തെന്റ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കയാൽ
അതിൽ ഉള്ളതിൽനിന്ന് അവൻ എടുത്തിരുന്നതുെകാണ്ടും അേ്രത
പറഞ്ഞത്. 7േയശു:അവെളഅസഹ്യെപ്പടുേത്തണ്ട;എെന്റശവസംസ്ക്കാര
ദിവസത്തിനായി അവൾ ഇതു സൂക്ഷിച്ച എന്നിരിക്കെട്ട. 8 ദരി്രദന്മാർ
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്േപാഴും അടുെക്ക ഉണ്ടേല്ലാ; ഞാൻ എല്ലായ്േപാഴും
അടുെക്കഇല്ലതാനുംഎന്നു പറഞ്ഞു.

9 അവൻ അവിെട ഉെണ്ടന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് െയഹൂദന്മാരുെട ഒരു വലിയ
പുരുഷാരം േയശുവിെന്റ നിമിത്തം മാ്രതമല്ല, അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർപ്പിച്ച ലാസെറ കാണ്മാനായിട്ട ംകൂെട വന്നു. 10 അവൻ നിമിത്തം
അേനകം െയഹൂദന്മാർ െചന്ന് 11 േയശുവിൽ വിശ്വസിക്കയാൽ
ലാസറിേനയും െകാേല്ലണംഎന്നു മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർആേലാചിച്ച .

േയശുവിെന്റ രാജകീയ്രപേവശനം
12 അടുത്ത ദിവസം െപരുന്നാൾക്ക് വലിയ പുരുഷാരം വന്നു. േയശു
െയരൂശേലമിേലക്കു വരുന്നു എന്നു അവർ േകട്ടേപ്പാൾ 13ഈന്തപ്പനയുെട
ചില്ലകൾ എടുത്തുംെകാണ്ട് അവെന എതിേരൽക്കുവാൻ െചന്ന:്
േഹാശന്നാ, യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവായി കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ
വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ എന്നു ആർത്തു. 14 േയശു ഒരു
കഴുതക്കുട്ടിെയ കണ്ടിട്ട് അതിേന്മൽ കയറി ഇരുന്നു. 15 “സീേയാൻപു്രതി,
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഇതാ നിെന്റ രാജാവ് കഴുതക്കുട്ടിപ്പ റത്ത് കയറിവരുന്നു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന. 16 ഇതു അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ ആദിയിൽ ്രഗഹിച്ചില്ല; എന്നാൽ േയശുവിന് േതജസ്കരണം
വന്നേശഷം അവെനക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെന എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നും
അവർ അവന് ഇങ്ങെന െചയ്തു എന്നും അവർക്ക് ഓർമ്മ വന്നു.
17 അവൻ ലാസെറ കല്ലറയിൽനിന്ന് വിളിച്ച മരിച്ചവരിൽ നിന്നു
എഴുേന്നല്പിച്ചേപ്പാൾ അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷാരം
മറ്റ ള്ളവേരാടു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. 18 അവൻ ഈ അടയാളം െചയ്തു
എന്നു േകട്ടതുെകാണ്ടുകൂടിയാണ് പുരുഷാരം അവെന എതിേരറ്റ െചന്നത.്
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19 ആകയാൽ പരീശന്മാർ തമ്മിൽതമ്മിൽ: േനാക്കു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും
െചയ്യ വാൻസാധിക്കുന്നില്ല; ഇതാ േലാകംഅവെന്റ പിന്നാെലആയിേപ്പായി
എന്നു പറഞ്ഞു.

20െപരുന്നാളിൽആരാധിപ്പാൻവന്നവരിൽചിലയവനന്മാർഉണ്ടായിരുന്നു.
21ഇവർ ഗലീലയിെല േബത്ത്സയിദക്കാരനായഫിലിെപ്പാസിെന്റഅടുക്കൽ
െചന്ന് അവേനാട:് യജമാനേന, ഞങ്ങൾക്കു േയശുവിെന കാണ്മാൻ
താല്പര്യമുണ്ട്എന്നുഅേപക്ഷിച്ച . 22ഫിലിെപ്പാസ് െചന്ന്അെ്രന്തയാസിേനാട്
പറഞ്ഞു. അെ്രന്തയാസും ഫിലിെപ്പാസും കൂെട െചന്ന് േയശുവിേനാടു
പറഞ്ഞു. 23 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: മനുഷ്യപു്രതൻ
േതജസ്കരിക്കെപ്പടുവാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു. 24ആേമൻ,ആേമൻ,
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: േകാതമ്പുമണി നിലത്തുവീണു ചാകുന്നില്ല
എങ്കിൽ അത് തനിേയ ഇരിക്കും; ചത്തു എങ്കിേലാ അത് വളെര ഫലം
പുറെപ്പടുവിക്കും. 25 തെന്റ ജീവെന സ്േനഹിക്കുന്നവൻ അതിെന
കളയും; എന്നാൽ ഇഹേലാകത്തിൽ തെന്റ ജീവെന െവറുക്കുന്നവൻ
അതിെന നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും. 26എനിക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നവൻ
എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട; ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എെന്റ ശു്രശൂഷക്കാരനും
ഇരിക്കും; എനിക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നവെന പിതാവ് മാനിയ്ക്കും.
27 ഇേപ്പാൾ എെന്റ ഉള്ളം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എന്ത് പറേയണ്ടു?
പിതാേവ, ഈ നാഴികയിൽനിന്ന് എെന്ന രക്ഷിേക്കണേമ; എങ്കിലും ഇതു
നിമിത്തം ഞാൻ ഈ നാഴികയിേലക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. 28 പിതാേവ, നിെന്റ
നാമെത്ത മഹത്വെപ്പടുേത്തണേമ. അേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്: “ഞാൻ
മഹത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; ഇനിയും മഹത്വെപ്പടുത്തും” എെന്നാരു
ശബ്ദം ഉണ്ടായി. 29 അത് േകട്ടിട്ട് അരിെക നില്ക്കുന്ന പുരുഷാരം:
ഇടി ഉണ്ടായി എന്നു പറഞ്ഞു; മറ്റ ചിലർ: ഒരു ൈദവദൂതൻ അവേനാട്
സംസാരിച്ച എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അതിന് േയശു: ഈ ശബ്ദം എെന്റ
നിമിത്തമല്ല, നിങ്ങള െട നിമിത്തം അേ്രത ഉണ്ടായത്. 31 ഇേപ്പാൾ ഈ
േലാകത്തിെന്റന്യായവിധിആകുന്നു;ഇേപ്പാൾഈേലാകത്തിെന്റ ്രപഭുവിെന
പുറത്തു തള്ളിക്കളയും. 32 ഞാേനാ ഭൂമിയിൽനിന്നു ഉയർത്തെപ്പട്ടാൽ
എല്ലാവെരയും എങ്കേലക്ക് ആകർഷിക്കും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
33 ഇതു താൻ മരിക്കുവാനുള്ള മരണവിധം സൂചിപ്പിച്ച പറഞ്ഞതേ്രത.
34 പുരുഷാരം അവേനാട:് ്രകിസ്തു എേന്നക്കും ഇരിക്കും എന്നു ഞങ്ങൾ
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ വായിച്ച േകട്ടിരിക്കുന്നു; പിെന്ന മനുഷ്യപു്രതൻ
ഉയർത്തെപ്പേടണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു നീ പറയുന്നത് എങ്ങെന? ഈ
മനുഷ്യപു്രതൻ ആർ എന്നു േചാദിച്ച . 35അതിന് േയശു അവേരാട്: ഇനി
കുറച്ച കാലം മാ്രതം െവളിച്ചം നിങ്ങള െടഇടയിൽഇരിക്കും;ഇരുൾനിങ്ങെള
പിടിക്കാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് െവളിച്ചം ഉള്ളിടേത്താളം നടന്നുെകാൾവിൻ.
ഇരുളിൽ നടക്കുന്നവൻ താൻ എവിെട േപാകുന്നു എന്നു അറിയുന്നില്ലേല്ലാ.
36 നിങ്ങൾ െവളിച്ചത്തിെന്റ മക്കൾ ആേകണ്ടതിന് െവളിച്ചം ഉള്ളിടേത്താളം
െവളിച്ചത്തിൽവിശ്വസിപ്പിൻഎന്നുപറഞ്ഞു.

37ഇതു സംസാരിച്ചിട്ട് േയശുഅവെര വിട്ട മാറിേപ്പായി. അവർകാൺെക
അവൻ ഇ്രത വളെര അടയാളങ്ങെള െചയ്തിട്ട ം അവർ അവനിൽ
വിശ്വസിച്ചില്ല.
38 “കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ േകൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു?

കർത്താവിെന്റ ഭുജംആർക്ക് െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?”
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എന്നു െയശയ്യാ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞ വചനം നിവൃത്തിയാവാൻ ഇടവന്നു.
39 അവർക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അതിെന്റ കാരണം െയശയ്യാവു
വീണ്ടും പറയുന്നത:്
40 “അവർ കണ്ണ െകാണ്ട് കാണുകേയാ ഹൃദയംെകാണ്ട് ്രഗഹിക്കേയാ

മനം തിരികേയാ താൻ അവെര െസൗഖ്യമാക്കുകേയാ
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട കണ്ണ് അവൻ കുരുടാക്കി ഹൃദയം
തടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”.

41 െയശയ്യാവു േയശുവിെന്റ േതജസ്സ് കണ്ട്അവെനക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്
െകാണ്ടാകുന്നു ഇതു പറഞ്ഞത.് 42 എന്നിട്ട ം അധികാരികളിൽേപ്പാലും
അേനകർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ച ; എന്നാൽ പള്ളിയിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കെപ്പടാതിരിപ്പാൻ പരീശന്മാർ നിമിത്തം ഏറ്റ പറഞ്ഞില്ലതാനും.
43 അവർ ൈദവത്താലുള്ള മാനേത്തക്കാൾ മനുഷ്യരാലുള്ള മാനെത്ത
അധികംസ്േനഹിച്ച .

44 േയശു ഉറെക്കവിളിച്ച പറഞ്ഞത:്എന്നിൽവിശ്വസിക്കുന്നവൻഎന്നിൽ
മാ്രതമല്ല എെന്ന അയച്ചവനിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. 45എെന്ന കാണുന്നവൻ
എെന്ന അയച്ചവെന കാണുന്നു. 46 എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും
ഇരുളിൽ വസിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ െവളിച്ചമായി േലാകത്തിൽ
വന്നിരിക്കുന്നു. 47 എെന്റ വചനം േകട്ട് ്രപമാണിക്കാത്തവെന ഞാൻ
വിധിക്കുന്നില്ല; േലാകെത്ത വിധിപ്പാനല്ല, േലാകെത്ത രക്ഷിയ്ക്കുവാനേ്രത
ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത.് 48എെന്റ വചനങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളാെത എെന്ന
തള്ളിക്കളയുന്നവെന ന്യായം വിധിക്കുന്നവൻ ഉണ്ട്; ഞാൻ സംസാരിച്ച
വചനങ്ങൾ തേന്നഅവസാന നാളിൽഅവെന ന്യായംവിധിക്കും. 49ഞാൻ
സ്വയമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല; എെന്ന അയച്ച പിതാവ് തേന്ന ഞാൻ ഇന്നത്
പറേയണംഎന്നും എങ്ങെനസംസാരിക്കണംഎന്നും കല്പന തന്നിരിക്കുന്നു.
50 അവെന്റ കല്പന നിത്യജീവൻ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; ആകയാൽ
ഞാൻസംസാരിക്കുന്നത് പിതാവ്എേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെലതേന്ന
അവേരാട് സംസാരിക്കുന്നു.

13
േയശുശിഷ്യന്മാരുെട കാൽകഴുകുന്നു

1താൻഈ േലാകം വിട്ട പിതാവിെന്റഅടുക്കൽ േപാകുവാനുള്ള നാഴിക
വന്നുഎന്നുെപസഹാെപരുന്നാളിന് മുെമ്പേയശുഅറിഞ്ഞിട്ട,് േലാകത്തിൽ
തനിക്കു സ്വന്തമായവെര സ്േനഹിച്ച ; അവസാനേത്താളം അവെര
സ്േനഹിച്ച . 2അത്താഴം ആയേപ്പാൾ പിശാച,് ശിേമാെന്റ മകനായ യൂദാ
ഈസ്കേര്യാത്താവിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ േയശുവിെന ഒറ്റിെകാടുക്കുവാൻ
േതാന്നിച്ചിരുന്നു; 3 പിതാവ് സകലവും തെന്റ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും
താൻ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് വന്നു ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ
േപാകുന്നു എന്നും േയശുഅറിഞ്ഞിരുന്നു. 4അവൻഅത്താഴത്തിൽ നിന്നു
എഴുേന്നറ്റ് േമൽവസ്്രതം ഊരിവച്ച് ഒരു തുവർത്ത് എടുത്തുഅരയിൽ ചുറ്റി
5 ഒരു പാ്രതത്തിൽ െവള്ളം പകർന്നു ശിഷ്യന്മാരുെട കാൽ കഴുകുവാനും
അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തുണിെകാണ്ട് തുവർത്തുവാനും തുടങ്ങി. 6അവൻ
ശിേമാൻ പെ്രതാസിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ അവൻ അവേനാട:്
കർത്താേവ, നീ എെന്റ കാൽ കഴുകുന്നുേവാ എന്നു പറഞ്ഞു. 7 േയശു
അവേനാട:് ഞാൻ െചയ്യന്നെതെന്തന്ന് നീ ഇേപ്പാൾഅറിയുന്നില്ല;എന്നാൽ
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പിന്നീട് അറിയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 8 നീ ഒരുനാള ം എെന്റ കാൽ
കഴുകുകയില്ല എന്നു പെ്രതാസ് പറഞ്ഞു. അതിന് േയശു: ഞാൻ നിെന്ന
കഴുകാഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എേന്നാടുകൂെട പങ്കില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ ശിേമാൻ പെ്രതാസ്: 9 കർത്താേവ, എെന്റ കാൽ മാ്രതമല്ല
കയ്യ ം തലയും കൂെട കഴുേകണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 10 േയശു അവേനാട:്
കുളിച്ചിരിക്കുന്നവന് കാൽ അല്ലാെത കഴുകുവാൻ ആവശ്യം ഇല്ല; അവൻ
മുഴുവനും ശുദ്ധിയുള്ളവൻ; നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ആകുന്നു; എല്ലാവരും
അല്ലതാനും എന്നു പറഞ്ഞു. 11 തെന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നവൻ
ആരാെണന്ന് േയശു അറിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ലഎന്നുപറഞ്ഞത്.

12അവൻ അവരുെട കാൽ കഴുകിയിട്ട് വസ്്രതം ധരിച്ച വീണ്ടും ഇരുന്ന്
അവേരാട് പറഞ്ഞത്: ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് െചയ്തതു എന്താെണന്ന്
നിങ്ങൾഅറിയുന്നുേവാ? 13 നിങ്ങൾ എെന്ന ഗുരുെവന്നും കർത്താെവന്നും
വിളിക്കുന്നു; ഞാൻ അങ്ങെന ആകെകാണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി.
14 കർത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങള െട കാൽ കഴുകി എങ്കിൽ
നിങ്ങള ം തമ്മിൽതമ്മിൽ കാൽ കഴുേകണ്ടതാകുന്നു. 15ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
െചയ്തതുേപാെല നിങ്ങള ം െചേയ്യണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃക
തന്നിരിക്കുന്നു. 16 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
ദാസൻ യജമാനേനക്കാൾ വലിയവൻ അല്ല; അയയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ തെന്ന
അയച്ചവെനക്കാൾ വലിയവനുമല്ല. 17 ഇതു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എങ്കിൽ
അവെയെചയ്താൽഭാഗ്യവാന്മാർ. 18ഞാൻനിങ്ങെളഎല്ലാവെരയുംകുറിച്ച്
പറയുന്നില്ല; ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തവെര ഞാൻ അറിയുന്നു; എന്നാൽ
“എെന്റഅപ്പംതിന്നുന്നവൻഎെന്റേനെരകുതികാൽഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു”
എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തിന് നിവൃത്തി വേരണ്ടതിനാകുന്നു ഞാൻ ഇതു
പറയുന്നത.് 19അത് സംഭവിക്കുേമ്പാൾ “ഞാൻആകുന്നു” എന്നു നിങ്ങൾ
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അത് സംഭവിക്കുംമുെമ്പ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 20ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ഞാൻ
അയയ്ക്കുന്നവെനൈകെക്കാള്ളന്നവൻഎെന്നൈകെക്കാള്ളന്നു;എെന്ന
ൈകെക്കാള്ളന്നവൻഎെന്നഅയച്ചവെനൈകെക്കാള്ളന്നു.
യൂദാസ് ഒറ്റിെകാടുക്കുെമന്ന് ്രപവചിക്കുന്നു.

21 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് േയശു ഉള്ളം കലങ്ങി: ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എെന്ന ഒറ്റിെകാടുക്കും എന്നു
സാക്ഷീകരിച്ച പറഞ്ഞു. 22ഇതുആെരക്കുറിച്ച് പറയുന്നുഎന്നു ശിഷ്യന്മാർ
സംശയിച്ച തമ്മിൽതമ്മിൽ േനാക്കി. 23 ശിഷ്യന്മാരിൽ െവച്ച് േയശു
സ്േനഹിച്ച ഒരുവൻ േയശുവിെന്റ മാർവ്വിടത്തു ചാരിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
24 ശിേമാൻ പെ്രതാസ് അവേനാട് ആംഗ്യം കാട്ടി, അവൻ പറഞ്ഞത്
ആെരക്കുറിച്ച് എന്നു േചാദിപ്പാൻ പറഞ്ഞു. 25 അവൻ േയശുവിെന്റ
െനേഞ്ചാട് ചാഞ്ഞു: കർത്താേവ, അത് ആർ എന്നു േചാദിച്ച . 26ഞാൻ
അപ്പക്കഷണം മുക്കി െകാടുക്കുന്നവൻതെന്ന എന്നു േയശു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു;അപ്പക്കഷണം മുക്കി ശിേമാൻഈസ്കേര്യാത്താവിെന്റ മകനായ
യൂദയ്ക്ക് െകാടുത്തു. 27അപ്പം വാങ്ങിയതിനുേശഷം സാത്താൻഅവനിൽ
കടന്നു; േയശു അവേനാട:് നീ െചയ്യാനിരിക്കുന്നത് േവഗത്തിൽ െചയ്ക
എന്നു പറഞ്ഞു. 28 എന്നാൽ ഇതു അവേനാട് എന്തിന് പറഞ്ഞുെവന്ന്
പന്തിയിൽ ഇരുന്നവരിൽ ആരും അറിഞ്ഞില്ല. 29 പണസഞ്ചി യൂദയുെട
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പക്കൽആകയാൽ െപരുന്നാളിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതു വാങ്ങുവാേനാ
ദരി്രദർക്ക് വല്ലതും െകാടുക്കുവാേനാ േയശു അവേനാട് കല്പിക്കുന്നു എന്നു
ചിലർക്കു േതാന്നി. 30അപ്പം വാങ്ങിയ ഉടെന അവൻ എഴുേന്നറ്റ േപായി,
അേപ്പാൾ രാ്രതിആയിരുന്നു.

31 അവൻ േപായേശഷം േയശു പറഞ്ഞത്: ഇേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ
മഹത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ൈദവവും അവനിൽ മഹത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
32 ൈദവം അവനിൽ മഹത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവം അവെന
തന്നിൽതേന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തും; ക്ഷണത്തിൽ അവെന മഹത്വെപ്പടുത്തും.
33കുഞ്ഞുങ്ങെള, ഞാൻ ഇനി കുറച്ച സമയംകൂടി മാ്രതം നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കും; നിങ്ങൾ എെന്ന അേന്വഷിക്കും; ഞാൻ േപാകുന്ന ഇടത്ത്
നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നു ഞാൻ െയഹൂദന്മാേരാട്
പറഞ്ഞതുേപാെല ഇന്ന് നിങ്ങേളാടും പറയുന്നു. 34നിങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ
സ്േനഹിേക്കണം എന്നു പുതിെയാരു കല്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു;
ഞാൻ നിങ്ങെള സ്േനഹിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള ം തമ്മിൽതമ്മിൽ
സ്േനഹിേക്കണം എന്നു തേന്ന. 35 നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽതമ്മിൽ സ്േനഹം
ഉെണ്ടങ്കിൽനിങ്ങൾഎെന്റശിഷ്യന്മാർഎന്നുഎല്ലാവരുംഅറിയും.
പെ്രതാസ് തള്ളിപറയുെമന്ന് ്രപവചിക്കുന്നു

36 ശിേമാൻ പെ്രതാസ് അവേനാട:് കർത്താേവ, നീ എവിെട േപാകുന്നു
എന്നു േചാദിച്ചതിന:് ഞാൻ േപാകുന്ന ഇടേത്തക്ക് നിനക്ക് ഇേപ്പാൾ എെന്ന
അനുഗമിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല; പിന്നേത്തതിൽ നീ എെന്നഅനുഗമിക്കും
എന്നു േയശു അവേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 37 പെ്രതാസ് അവേനാട:്
കർത്താേവ, ഇേപ്പാൾ എനിക്ക് നിെന്ന അനുഗമിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത്
എന്ത?്ഞാൻഎെന്റജീവെനനിനക്ക് േവണ്ടി െവച്ച കളയുംഎന്നു പറഞ്ഞു.
38 അതിന് േയശു: നിെന്റ ജീവെന എനിക്കുേവണ്ടി െവച്ച കളയുേമാ?
ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു: നീ മൂന്നു്രപാവശ്യം എെന്ന
തള്ളിപ്പറയുേവാളം േകാഴി കൂകുകയില്ലഎന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

14
വഴിയുംസത്യവും ജീവനും േയശു

1 നിങ്ങള െട ഹൃദയം കലങ്ങിേപ്പാകരുത;് ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ,
എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ. 2 എെന്റ പിതാവിെന്റ ഭവനത്തിൽ അേനകം
വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്; ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ േപാകുന്നു.
3 ഞാൻ േപായി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന
ഇടത്ത് നിങ്ങള ം ഇരിേക്കണ്ടതിന് പിെന്നയും വന്നു നിങ്ങെള എെന്റ
അടുക്കൽ േചർത്തുെകാള്ള ം 4 ഞാൻ േപാകുന്ന ഇടേത്തക്കുള്ള വഴി
നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 5 േതാമസ് അവേനാട:് കർത്താേവ, നീ എവിെട
േപാകുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; പിെന്ന വഴി എങ്ങെന അറിയും
എന്നു േചാദിച്ച . 6 േയശു അവേനാട:് ഞാൻ തേന്ന വഴിയും സത്യവും
ജീവനുംആകുന്നു;ഞാൻമുഖാന്തരമല്ലാെതആരും പിതാവിെന്റഅടുക്കൽ
എത്തുന്നില്ല. 7 നിങ്ങൾ എെന്ന അറിഞ്ഞ് എങ്കിൽ എെന്റ പിതാവിെനയും
അറിയുമായിരുന്നു; ഇന്നുമുതൽ നിങ്ങൾ അവെന അറിയുന്നു; അവെന
കണ്ടുമിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 8ഫിലിെപ്പാസ് അവേനാട:് കർത്താേവ,
പിതാവിെന ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ച തേരണം; ഞങ്ങൾക്കു അത് മതി
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എന്നു പറഞ്ഞു. 9 േയശു അവേനാട് പറഞ്ഞത:് ഞാൻ ഇ്രതകാലം
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നിട്ട ം നീ എെന്ന അറിഞ്ഞില്ലേയാ ഫിലിെപ്പാേസ?
എെന്ന കണ്ടവൻ പിതാവിെന കണ്ടിരിക്കുന്നു; പിെന്ന പിതാവിെന
ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ച തേരണം എന്നു നീ പറയുന്നത് എങ്ങെന? 10ഞാൻ
പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും ആകുന്നു എന്നു നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേയാ?
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്ന വചനം സ്വയമായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത;്
്രപത്യ ത പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ച െകാണ്ട് തെന്റ ്രപവൃത്തി െചയ്യന്നു.
11 ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും എന്നു എെന്ന വിശ്വസിപ്പിൻ;
അെല്ലങ്കിൽ ്രപവൃത്തി നിമിത്തം എെന്ന വിശ്വസിപ്പിൻ. 12 ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു; ഞാൻ െചയ്യന്ന ്രപവൃത്തി
എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും െചയ്യ ം; ഞാൻ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ
േപാകുന്നതുെകാണ്ട് അതിൽ വലിയതും അവൻ െചയ്യ ം. 13 നിങ്ങൾ
എെന്റ നാമത്തിൽ അേപക്ഷിക്കുന്നെതാെക്കയും പിതാവ് പു്രതനിൽ
മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിന് ഞാൻ െചയ്തുതരും. 14 നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ
എെന്തങ്കിലും േചാദിച്ചാൽഞാൻഅത് െചയ്തുതരും.

പരിശുദ്ധാത്മാവിെനവാഗ്ദാനം െചയ്യന്നു
15 നിങ്ങൾ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എെന്റ കല്പനകെള
്രപമാണിക്കും. 16 എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിേനാട് േചാദിക്കും; അവൻ
സത്യത്തിെന്റ ആത്മാവ് എന്ന മെറ്റാരു കാര്യസ്ഥെന എേന്നക്കും
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും. 17ഈസത്യത്തിെന്റ
ആത്മാവിെന േലാകം കാണുകേയാ അറിയുകേയാ െചയ്യായ്കയാൽ
അതിന്അവെനലഭിപ്പാൻകഴിയുകയില്ല;എന്നാൽഅവൻനിങ്ങേളാടുകൂെട
വസിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് അവെന
നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 18ഞാൻ നിങ്ങെള അനാഥരായി വിടുകയില്ല; ഞാൻ
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ മടങ്ങിവരും. 19 കുറേഞ്ഞാന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
േലാകം എെന്ന കാണുകയില്ല; നിങ്ങേളാ എെന്ന കാണും; ഞാൻ
ജീവിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നിങ്ങള ം ജീവിക്കും. 20ഞാൻ എെന്റ പിതാവിലും
നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും എന്നു നിങ്ങൾ അന്ന് അറിയും.
21 എെന്റ കല്പനകൾ ലഭിച്ച അവെയ ്രപമാണിക്കുന്നവനാകുന്നു എെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നവൻ; എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവെന എെന്റ പിതാവ്
സ്േനഹിക്കും; ഞാനും അവെന സ്േനഹിച്ച് അവന് എെന്നത്തെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തും. 22 ഈസ്കേര്യാത്താവല്ലാത്ത യൂദാ അവേനാട:്
കർത്താേവ, എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടാകുന്നു നീ േലാകത്തിനല്ല ഞങ്ങൾക്കേ്രത
നിെന്ന െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ േപാകുന്നത് എന്നു േചാദിച്ച . 23 േയശു
അവേനാട:് എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവൻ എെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കും;
എെന്റ പിതാവ് അവെനസ്േനഹിക്കും;ഞങ്ങൾഅവെന്റഅടുക്കൽവന്നു
അവേനാടുകൂെട വാസം െചയ്യ ം. 24എെന്ന സ്േനഹിക്കാത്തവൻ എെന്റ
വചനം ്രപമാണിക്കുന്നില്ല; നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്ന വചനം എേന്റതല്ല എെന്ന
അയച്ചപിതാവിേന്റതേ്രതഎന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

25 ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട വസിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 26എങ്കിലും പിതാവ് എെന്റ നാമത്തിൽ
അയക്കുവാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക്
സകലവും ഉപേദശിച്ച തരികയും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞത് ഒെക്കയും
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നിങ്ങെള ഓർമ്മെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം. 27സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
തന്നിട്ട േപാകുന്നു; എെന്റ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു; േലാകം
തരുന്നതുേപാെല അല്ല ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത.് നിങ്ങള െട
ഹൃദയം കലങ്ങരുത,് ്രഭമിക്കുകയുംഅരുത.് 28ഞാൻ േപാകയും നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ മടങ്ങിവരികയും െചയ്യ ം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞത്
േകട്ട വേല്ലാ; നിങ്ങൾ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ പിതാവിെന്റ
അടുക്കൽ േപാകുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ സേന്താഷിക്കുമായിരുന്നു; പിതാവ്
എേന്നക്കാൾ വലിയവനേല്ലാ. 29 അത് സംഭവിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അത് സംഭവിക്കുംമുെമ്പ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 30ഞാൻ ഇനി നിങ്ങേളാടു വളെര സംസാരിക്കുകയില്ല;
ഈേലാകത്തിെന്റ ്രപഭു വരുന്നു;അവന്എെന്റ േമൽഒരുഅധികാരവുമില്ല.
31എങ്കിലും ഞാൻ പിതാവിെന സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നും പിതാവ് എേന്നാട്
കല്പിച്ചതുേപാെലഞാൻ െചയ്യന്നുഎന്നും േലാകംഅറിയെട്ട. എഴുേന്നല്പിൻ;
നമുക്ക് ഇവിെടനിന്ന് േപാകാം.

15
സാക്ഷാൽമുന്തിരിവള്ളിയും െകാമ്പുകള ം

1 ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും എെന്റ പിതാവ് േതാട്ടക്കാരനും
ആകുന്നു. 2എന്നിലുള്ളെകാമ്പുകളിൽഫലംകായ്ക്കാത്തതിെനഒെക്കയും
അവൻ നീക്കിക്കളയുന്നു; ഫലം കായ്ക്കുന്നതിെന ഒെക്കയും അധികം
ഫലം കായ്േക്കണ്ടതിന് െചത്തി െവടിപ്പാക്കുന്നു. 3ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ച വചനംനിമിത്തം നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു.
4 എന്നിൽ വസിക്കുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും; െകാമ്പിന്
മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാെത സ്വയമായി ഫലം കായ്പാൻ
കഴിയാത്തതുേപാെല എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാെത നിങ്ങൾക്കും കഴിയുകയില്ല.
5 ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ െകാമ്പുകള ം ആകുന്നു; ഒരുവൻ
എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ വളെര ഫലം
കായ്ക്കും; എെന്ന കൂടാെത നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും െചയ ്വാൻ കഴിയുകയില്ല.
6ആെരങ്കിലും എന്നിൽ വസിക്കാതിരുന്നാൽ അവെന ഒരു െകാമ്പുേപാെല
പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്നു; മനുഷ്യർ ആ െകാമ്പുകൾ
േചർത്ത് തീയിേലക്ക് എറിയുകയും; അത് െവന്തുേപാകുകയും െചയ്യന്നു.
7 നിങ്ങൾ എന്നിലും എെന്റ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ
ഇച്ഛിക്കുന്നത് എെന്തങ്കിലും അേപക്ഷിക്കുവിൻ; അത് നിങ്ങൾക്ക്
ലഭിക്കും. 8അങ്ങെന നിങ്ങൾ എെന്റ ശിഷ്യന്മാരാകും; നിങ്ങൾ വളെര
ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ എെന്റ പിതാവ് മഹത്വെപ്പടുന്നു;. 9 പിതാവ്
എെന്ന സ്േനഹിച്ചതുേപാെല ഞാനും നിങ്ങെള സ്േനഹിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ സ്േനഹത്തിൽ വസിക്കുവിൻ. 10 ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെന്റ
കല്പനകൾ ്രപമാണിച്ച അവെന്റ സ്േനഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതുേപാെല
നിങ്ങൾ എെന്റ കല്പനകൾ ്രപമാണിച്ചാൽ എെന്റ സ്േനഹത്തിൽ
വസിക്കും. 11 എെന്റ സേന്താഷം നിങ്ങളിൽ ഇരിപ്പാനും നിങ്ങള െട
സേന്താഷം പൂർണ്ണമാകുവാനും ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 12ഞാൻ നിങ്ങെള സ്േനഹിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള ം
തമ്മിൽതമ്മിൽ സ്േനഹിേക്കണം എന്നാകുന്നു എെന്റ കല്പന. 13 തെന്റ
സ്േനഹിതന്മാർക്കുേവണ്ടി ജീവെന െകാടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള
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സ്േനഹം ആർക്കും ഇല്ല. 14ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കല്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങൾ െചയ്യന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ തേന്ന
15 യജമാനൻ െചയ്യന്നതു ദാസൻ അറിയായ്കെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങെള
ദാസന്മാർഎന്നുഇനി വിളിക്കുകയില്ല;ഞാൻഎെന്റപിതാവിൽനിന്ന് േകട്ടത്
എല്ലാം നിങ്ങേളാട് അറിയിച്ചതുെകാണ്ട് നിങ്ങെള സ്േനഹിതന്മാർ എന്നു
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 16 നിങ്ങൾ എെന്ന തിരെഞ്ഞടുത്തു എന്നല്ല, ഞാൻ
നിങ്ങെള തിരെഞ്ഞടുത്തു, നിങ്ങൾ േപായി ഫലം കായ്േക്കണ്ടതിനും
നിങ്ങള െട ഫലം നിലനിൽേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങെള നിേയാഗിച്ച മിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ പിതാവിേനാട് അേപക്ഷിക്കുന്നെതാെക്കയും
അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനായിട്ട തേന്ന. 17 നിങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ
സ്േനഹിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻഈകാര്യങ്ങൾനിങ്ങേളാടു കല്പിക്കുന്നു.

േലാകം നിങ്ങെള െവറുക്കും
18 േലാകം നിങ്ങെള െവറുക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ
എെന്ന െവറുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അറിയുവിൻ. 19 നിങ്ങൾ േലാകക്കാർ
ആയിരുന്നു എങ്കിൽ േലാകം തനിക്കു സ്വന്തെമന്നേപാെല നിങ്ങെള
സ്േനഹിക്കുമായിരുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ േലാകക്കാരല്ലാത്തതുെകാണ്ടും,
ഞാൻ നിങ്ങെള േലാകത്തിൽ നിന്നു തിരെഞ്ഞടുത്തതുെകാണ്ടും േലാകം
നിങ്ങെള െവറുക്കുന്നു. 20 ഒരു ദാസൻ അവെന്റ യജമാനേനക്കാൾ
വലിയവനല്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞവാക്ക് ഓർക്കുവിൻ;
അവർ എെന്ന ഉപ്രദവിച്ച എങ്കിൽ നിങ്ങെളയും ഉപ്രദവിക്കും; എെന്റ
വചനം ്രപമാണിച്ച എങ്കിൽ നിങ്ങള േടതും ്രപമാണിക്കും. 21 എങ്കിലും
എെന്ന അയച്ചവെന അവർ അറിയാത്തതുെകാണ്ട് എെന്റ നാമംനിമിത്തം
ഇതു ഒെക്കയും നിങ്ങേളാടു െചയ്യ ം. 22 ഞാൻ വന്നു അവേരാട്
സംസാരിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ അവർക്ക് പാപം ഇല്ലായിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ
അവരുെട പാപത്തിന് ഒഴികഴിവില്ല. 23 എെന്ന െവറുക്കുന്നവൻ എെന്റ
പിതാവിെനയും െവറുക്കുന്നു. 24 മറ്റാരും െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത ്രപവൃത്തികെള
ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽ െചയ്തിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് പാപം
ഇല്ലായിരുന്നു; എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ അവർ കാണുകയും എെന്നയും എെന്റ
പിതാവിെനയും െവറുക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. 25 “അവർ ഒരു
കാരണവുമില്ലാെതഎെന്നെവറുത്തു”എന്നുഅവരുെടന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് തേന്ന. 26 ഞാൻ
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുവാനുള്ള കാര്യസ്ഥനായി
പിതാവിെന്റഅടുക്കൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്നസത്യാത്മാവ് വരുേമ്പാൾഅവൻ
എെന്നക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയും. 27 നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ എേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കെകാണ്ട് നിങ്ങള ംസാക്ഷ്യം പറയും.

16
1 നിങ്ങൾ ഇടറിേപ്പാകാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 തീർച്ചയായും അവർ നിങ്ങെള പള്ളിയിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കും; നിങ്ങെള െകാല്ല ന്നവൻ എല്ലാം ൈദവത്തിനുേവണ്ടി
നല്ല്രപവൃത്തി െചയ്യന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു. 3അവർ
പിതാവിെനേയാ എെന്നേയാ അറിയാത്തതുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന െചയ്യ ം.
4 അത് സംഭവിക്കുന്ന നാഴിക വരുേമ്പാൾ ഞാൻ അത് നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞിട്ട െണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ ഓർേക്കണ്ടതിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
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സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; ആരംഭത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് നിങ്ങേളാടു
പറയാതിരുന്നത്ഞാൻനിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടേ്രത.

പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ്രപവർത്തനം
5ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ എെന്നഅയച്ചവെന്റഅടുക്കൽ േപാകുന്നു: എന്നിട്ട ം
നീ എവിെട േപാകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ ആരും എേന്നാട് േചാദിക്കുന്നില്ല.
6എങ്കിലുംഞാൻഈകാര്യങ്ങൾനിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട
ഹൃദയത്തിൽദുഃഖംനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7എന്നാൽഞാൻനിങ്ങേളാടുസത്യം
പറയുന്നു;ഞാൻ േപാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത;്ഞാൻ േപാകുന്നിെല്ലങ്കിൽ
കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങള െടഅടുക്കൽവരികയില്ല;ഞാൻ േപായാേലാഅവെന
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയയ്ക്കും. 8അവൻ വന്നു പാപെത്തക്കുറിച്ച ം
നീതിെയക്കുറിച്ച ം ന്യായവിധിെയക്കുറിച്ച ം േലാകത്തിനു േബാധം
വരുത്തും; 9അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായ്കെകാണ്ട് പാപെത്തക്കുറിച്ച ം
10 ഞാൻ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ േപാകയും നിങ്ങൾ ഇനി എെന്ന
കാണാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് നീതിെയക്കുറിച്ച ം 11 ഈ
േലാകത്തിെന്റ ്രപഭു വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കെകാണ്ട് ന്യായവിധിെയക്കുറിച്ച ം
േലാകത്തിനു േബാധ്യം വരുത്തും. 12എനിക്ക് വളെര കാര്യങ്ങൾനിങ്ങേളാടു
പറവാൻ ഉണ്ട;് എന്നാൽ അവെയ നിങ്ങൾക്ക് ഇേപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ
കഴിയില്ല. 13 സത്യത്തിെന്റ ആത്മാവ് വരുേമ്പാേഴാ അവൻ നിങ്ങെള
സകല സത്യത്തിലും വഴിനടത്തും; അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാെത
താൻ േകൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളതു നിങ്ങൾക്ക്
അറിയിച്ച തരികയും െചയ്യ ം. 14അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽനിന്ന് എടുത്തു
നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ച തരുന്നതുെകാണ്ട് എെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തും.
15 പിതാവിനുള്ളത് ഒെക്കയും എനിക്കുള്ളത;് അതുെകാണ്ടേ്രത അവൻ
എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നു എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക്അറിയിച്ച തരും എന്നുഞാൻ
പറഞ്ഞത്.

നിങ്ങള െട ദുഃഖംസേന്താഷമായി മാറും
16 കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എെന്ന കാണുകയില്ല; പിെന്നയും
കുറച്ച സമയംകഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾഎെന്നകാണും. 17അവെന്റശിഷ്യന്മാരിൽ
ചിലർ: കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾഎെന്ന കാണുകയില്ല; പിെന്നയും
കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എെന്ന കാണും എന്നും പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ
േപാകുന്നു എന്നും അവൻ നേമ്മാടു ഈ പറയുന്നത് എന്ത് എന്നു തമ്മിൽ
േചാദിച്ച . 18 ‘കുറച്ച സമയംകഴിഞ്ഞിട്ട്’എന്നുഈപറയുന്നത്എന്താകുന്നു?
അവൻ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നില്ല എന്നും അവർ
പറഞ്ഞു. 19 അവർ തേന്നാട് േചാദിപ്പാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നു
അറിഞ്ഞ് േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത:് കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എെന്ന
കാണുകയില്ല; പിെന്നയും കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എെന്ന കാണും എന്നു
ഞാൻ പറകയാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ േചാദിക്കുന്നുേവാ? 20ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു വിലപിക്കും;
എന്നാൽ േലാകം സേന്താഷിക്കും; നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും; എന്നാൽ നിങ്ങള െട
ദുഃഖം സേന്താഷമായിത്തീരും. 21 ഒരു സ്്രതീക്ക് ്രപസവേവദന വരുേമ്പാൾ
തെന്റ ്രപസവസമയം വന്നതുെകാണ്ട് അവൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ട;് എന്നാൽ
കുഞ്ഞിെന ്രപസവിച്ചേശഷേമാ ഒരു കുഞ്ഞ് േലാകത്തിേലക്കു പിറന്നതിെന്റ
സേന്താഷംനിമിത്തംഅവൾതെന്റേവദനപിെന്നഓർക്കുന്നില്ല. 22അങ്ങെന
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നിങ്ങൾക്കും ഇേപ്പാൾ ദുഃഖം ഉണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ പിെന്നയും നിങ്ങെള
കാണും; നിങ്ങള െട ഹൃദയം സേന്താഷിക്കും; നിങ്ങള െട സേന്താഷംആരും
നിങ്ങളിൽനിന്ന് എടുത്തുകളയുകയുമില്ല. 23അന്ന് നിങ്ങൾ എേന്നാട് ഒരു
േചാദ്യവും േചാദിക്കയില്ല. ആേമൻ,ആേമൻ,ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
നിങ്ങൾ പിതാവിേനാട് അേപക്ഷിക്കുന്നെതാെക്കയും അവൻ എെന്റ
നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും. 24 ഇന്നുവെര നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ
ഒന്നും അേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല; അേപക്ഷിക്കുവിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും
അങ്ങെനനിങ്ങള െടസേന്താഷം പൂർണ്ണമാകും.

ൈധര്യെപ്പടുവിൻഞാൻ േലാകെത്തജയിച്ചിരിക്കുന്നു
25 ഇതു ഞാൻ സദൃശമായി നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും ഞാൻ ഇനി സദൃശമായി നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കാെത
പിതാവിെന സംബന്ധിച്ച് സ്പഷ്ടമായി നിങ്ങേളാടു അറിയിക്കുന്ന നാഴിക
വരുന്നു. 26 അന്ന് നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ അേപക്ഷിക്കും; ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പിതാവിേനാട് അേപക്ഷിക്കും എന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല.
27 നിങ്ങൾ എെന്ന സ്േനഹിച്ച,് ഞാൻ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു വിശ്വസിച്ചിരിക്കെകാണ്ട് പിതാവുതാനും നിങ്ങെള
സ്േനഹിക്കുന്നു. 28 ഞാൻ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട
േലാകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു; പിെന്നയും േലാകെത്ത വിട്ട പിതാവിെന്റ
അടുക്കൽേപാകുന്നു. 29അതിന്അവെന്റശിഷ്യന്മാർ: ഇേപ്പാൾനീസദൃശം
ഒന്നുംപറയാെതസ്പഷ്ടമായിസംസാരിക്കുന്നു. 30നീസകലവുംഅറിയുന്നു
എന്നുംആരും നിേന്നാട് േചാദിപ്പാൻ നിനക്ക്ആവശ്യം ഇല്ല എന്നും ഞങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നു; ഇതിനാൽ നീ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 31 േയശു
അവേരാട:്ഇേപ്പാൾനിങ്ങൾവിശ്വസിക്കുന്നുേവാ? 32നിങ്ങൾഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റസ്വന്തത്തിേലക്ക് ചിതറിേപ്പാകയും എെന്നഏകനായി വിടുകയും
െചയ്യന്ന നാഴിക വരുന്നു; വന്നുമിരിക്കുന്നു; പിതാവ് എേന്നാടുകൂെട
ഉള്ളതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഏകനല്ലതാനും. 33 നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു;
േലാകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട;് എങ്കിലും ൈധര്യെപ്പടുവിൻ;
ഞാൻ േലാകെത്തജയിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

17
േയശുവിെന്റ ്രപാർത്ഥന

1ഇതുസംസാരിച്ചിട്ട് േയശുസ്വർഗ്ഗേത്തക്ക് േനാക്കിപറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
പിതാേവ, നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു; നിെന്റ പു്രതൻ നിെന്ന
മഹത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് പു്രതെന മഹത്വെപ്പടുേത്തണേമ. 2 നീ
അവന് നല്കീട്ട ള്ളവർെക്കല്ലാവർക്കും അവൻ നിത്യജീവെന
െകാടുക്കണ്ടതിന് നീ സകലജഡത്തിേന്മലും അവന് അധികാരം
നല്കിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 3 ഏകസത്യൈദവമായ നിെന്നയും നീ
അയച്ചിരിക്കുന്ന േയശു്രകിസ്തുവിെനയും അറിയുന്നതുതെന്ന നിത്യജീവൻ
ആകുന്നു. 4നീ എനിക്ക് െചയ് വാൻ തന്ന ്രപവൃത്തി തികച്ച െകാണ്ട് ഞാൻ
ഭൂമിയിൽ നിെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 5ഇേപ്പാൾ പിതാേവ, േലാകം
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ഉണ്ടാകുംമുെമ്പ എനിക്ക് നിെന്റ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ
എെന്നനിേന്നാടുകൂെട മഹത്വെപ്പടുേത്തണേമ.

േയശുശിഷ്യൻമാർക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു
6 നീ േലാകത്തിൽനിന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ട ള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ നിെന്റ
നാമം െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവർ നിനക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നു; നീ
അവെര എനിക്ക് തന്നു;അവർ നിെന്റ വചനം ്രപമാണിച്ച മിരിക്കുന്നു. 7നീ
എനിക്ക് തന്നതു എല്ലാം നിെന്റ പക്കൽ നിന്നു ആകുന്നു എന്നു അവർ
ഇേപ്പാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 8 നീ എനിക്ക് തന്ന വചനം ഞാൻ അവർക്ക്
െകാടുത്തു; അവർ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു സത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞും നീ എെന്ന അയച്ച എന്നു
വിശ്വസിച്ച മിരിക്കുന്നു. 9 ഞാൻ അവർക്ക് േവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു;
േലാകത്തിനു േവണ്ടി അല്ല; നീ എനിക്ക് തന്നിട്ട ള്ളവർ നിനക്കുള്ളവർ
ആകെകാണ്ട്അവർക്ക് േവണ്ടിയേ്രതഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നത.് 10എേന്റത്
എല്ലാം നിേന്റതും നിേന്റത് എേന്റതും ആകുന്നു; ഞാൻ അവരിൽ
മഹത്വെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു. 11 ഇനി ഞാൻ േലാകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല;
ഇവേരാ േലാകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നു.
പരിശുദ്ധപിതാേവ, അവർ നെമ്മേപ്പാെല ഒന്നാേകണ്ടതിന് നീ എനിക്ക്
തന്നിരിക്കുന്ന നിെന്റ നാമത്തിൽ അവെര കാത്തുെകാേള്ളണേമ.
12അവേരാടുകൂെട ഇരുന്നേപ്പാൾഞാൻഅവെര നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന
നിെന്റ നാമത്തിൽ കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു; ഞാൻ അവെര സൂക്ഷിച്ച;്
തിരുെവഴുത്തിന് നിവൃത്തി വേരണ്ടതിന് ആ നാശത്തിെന്റ പു്രതനല്ലാെത
അവരിൽആരും നശിച്ച േപായിട്ടില്ല. 13ഇേപ്പാേഴാഞാൻ നിെന്റഅടുക്കൽ
വരുന്നു; എെന്റ സേന്താഷം അവർക്ക് ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമാേകണ്ടതിന്
ഞാൻ ഇതു േലാകത്തിൽെവച്ച സംസാരിക്കുന്നു. 14 ഞാൻ അവർക്ക്
നിെന്റ വചനം െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുേപാെല
അവരും ലൗകികന്മാരല്ലാത്തതുെകാണ്ട് േലാകം അവെര െവറുത്തു.
15 അവെര േലാകത്തിൽ നിന്നു എടുക്കണം എന്നല്ല, ദുഷ്ടെന്റ കയ്യിൽ
അകെപ്പടാതവണ്ണം അവെര കാത്തുെകാേള്ളണം എന്നേ്രത ഞാൻ
്രപാർത്ഥിക്കുന്നത.് 16 ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുേപാെല അവരും
ലൗകികന്മാരല്ല. 17 സത്യത്താൽ അവെര വിശുദ്ധീകരിേക്കണേമ, നിെന്റ
വചനം സത്യം ആകുന്നു. 18 നീ എെന്ന േലാകത്തിേലക്കു അയച്ച ; ഞാൻ
അവെരയും േലാകത്തിേലക്കു അയച്ചിരിക്കുന്നു. 19അവരും സത്യത്താൽ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് അവർക്ക് േവണ്ടി ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.

േയശുഎല്ലാവിശ്വാസികൾക്കുേവണ്ടിയും ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു
20 ഇവർക്ക് േവണ്ടി മാ്രതമല്ല, ഇവരുെട വചനത്താൽ എന്നിൽ
വിശ്വസിപ്പാനിരിക്കുന്നവർക്കു േവണ്ടിയുംഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു. 21അവർ
എല്ലാവരും ഒന്നാേകണ്ടതിന,് പിതാേവ, നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും
ആകുന്നതുേപാെല അവരും നമ്മിൽ ആേകണ്ടതിനും, നീ എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു േലാകം വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനും ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
22 നീ എനിക്ക് തന്നിട്ട ള്ള മഹത്വം ഞാൻ അവർക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു:
23നീ എെന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നീ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെല
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അവെരയും സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നും േലാകം അറിയുവാൻ, നാം
ഒന്നായിരിക്കുന്നതുേപാെല അവരും ഒന്നാേകണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിലും നീ
എന്നിലുമായി അവർഐക്യത്തിൽ തികഞ്ഞവരായിരിേക്കണ്ടതിന് തെന്ന.
24പിതാേവ,നീ േലാകസ്ഥാപനത്തിന് മുെമ്പഎെന്നസ്േനഹിച്ചരിക്കെകാണ്ട്
എനിക്ക് നല്കിയ മഹത്വം നീ എനിക്ക് തന്നിട്ട ള്ളവർ കാേണണ്ടതിന്
ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് അവരും എേന്നാട് കൂെട ഇരിേക്കണം എന്നു
ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. 25 നീതിയുള്ള പിതാേവ, േലാകം നിെന്ന അറിഞ്ഞിട്ടില്ല;
ഞാേനാ നിെന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നീ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു ഇവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 26 ഞാൻ നിെന്റ നാമം അവർക്ക്
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; നീ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്ന സ്േനഹം
അവരിൽ ആകുവാനും ഞാൻ അവരിൽ ആകുവാനുമായി ഇനിയും അത്
െവളിെപ്പടുത്തും.

18
യൂദാസ് േയശുവിെന ഒറ്റിെകാടുക്കുന്നു

1 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാരുമായി കിേ്രദാൻ താഴ്വരയുെട
അക്കരയ്ക്ക് േപായി.അവിെട ഒരു േതാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു;അതിൽഅവനും
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരും കടന്നു. 2 േയശു പലേപ്പാഴും ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
അവിെട േപായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവെന ഒറ്റിെകാടുക്കാനുള്ളവനായ
യൂദയും ആസ്ഥലം അറിഞ്ഞിരുന്നു. 3അങ്ങെന യൂദാ പടയാളികെളയും
മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരിൽനിന്നും പരീശന്മാരിൽനിന്നും വന്ന േചവകെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വിളക്കുകള ം പന്തങ്ങള ം ആയുധങ്ങള മായി അവിെട വന്നു.
4തനിക്കു േനരിടുവാനുള്ളത് എല്ലാംഅറിഞ്ഞിരുന്ന േയശു മുേമ്പാട്ട െചന്ന്:
നിങ്ങൾ ആെര തിരയുന്നു എന്നു അവേരാട് േചാദിച്ച . 5 “നസറായനായ
േയശുവിെന” എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. േയശു അവേരാട:് “ഞാൻ
ആകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു; അവെന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്ന യൂദയും
അവേരാടുകൂെട നിന്നിരുന്നു. 6 “ഞാൻ ആകുന്നു” എന്നു അവേരാട്
പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ പിൻവാങ്ങി നിലത്തുവീണു. 7 നിങ്ങൾ ആെര
തിരയുന്നുഎന്നുഅവൻപിെന്നയുംഅവേരാട് േചാദിച്ചതിന്അവർവീണ്ടും:
“നസറായനായ േയശുവിെന”എന്നു പറഞ്ഞു. 8 “അവൻഞാൻആകുന്നു”
എന്നു നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞുവേല്ലാ; എെന്ന ആകുന്നു തിരയുന്നെതങ്കിൽ
ഇവർ െപായ്െക്കാള്ളെട്ട എന്നു േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 9 ‘നീ എനിക്ക്
തന്നവരിൽ ആരും നഷ്ടമായിേപ്പായിട്ടില്ല’ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞവാക്ക്
നിവൃത്തിയാകുവാൻ േവണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. 10 അേപ്പാൾ ശിേമാൻ
പെ്രതാസ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന വാൾ ഊരി മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന
െവട്ടി അവെന്റ വലതുകാത് അറുത്തുകളഞ്ഞു; ആ ദാസന് മല്െക്കാസ്
എന്നു േപർ. 11 േയശു പെ്രതാസിേനാട്: വാൾ തിരിെക ഉറയിൽ ഇടുക;
പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന പാനപാ്രതം ഞാൻ കുടിേക്കണ്ടതല്ലേയാ എന്ന്
േചാദിച്ച .

12 പടയാളികള ം സഹ്രസാധിപനും െയഹൂദന്മാരുെട േചവകരും
േയശുവിെന പിടിച്ച െകട്ടി 13 അവർ അവെന ആദ്യം ഹന്നാവിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി; അവൻആ വർഷെത്ത മഹാപുേരാഹിതനായ
കയ്യഫാവിെന്റ അമ്മാവിയപ്പൻ ആയിരുന്നു. 14 കയ്യഫാേവാ:
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ജനത്തിനുേവണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതുനല്ലത്എന്നു െയഹൂദന്മാേരാട്
ആേലാചനപറഞ്ഞവൻതേന്ന.
പെ്രതാസ് േയശുവിെനതള്ളിപ്പറയുന്നു

15 ശിേമാൻ പെ്രതാസും മെറ്റാരു ശിഷ്യനും േയശുവിെന്റ പിന്നാെല
െചന്ന;് ആ ശിഷ്യൻ മഹാപുേരാഹിതന് പരിചയമുള്ളവൻ ആകയാൽ
േയശുവിേനാടുകൂെട മഹാപുേരാഹിതെന്റ നടുമുറ്റത്ത് കടന്നു. 16എന്നാൽ
പെ്രതാസ് വാതില്ക്കൽ പുറത്തുതെന്ന നില്ക്കുകയായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട് മഹാപുേരാഹിതന് പരിചയമുള്ളമെറ്റശിഷ്യൻപുറത്തുവന്നു
വാതില്കാവല്ക്കാരത്തിേയാടു പറഞ്ഞു പെ്രതാസിെന അകത്ത് കയറ്റി.
17അേപ്പാൾവാതിൽകാക്കുന്നബാല്യക്കാരത്തിപെ്രതാസിേനാട:് നീയുംഈ
മനുഷ്യെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവേനാ എന്നു േചാദിച്ച ; അല്ല എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 18അന്ന് തണുപ്പായിരുന്നതിനാൽ ദാസന്മാരും േചവകരും കനൽ
കൂട്ടിഅവിെടനിന്നുതീകായുകയായിരുന്നു;പെ്രതാസുംഅവേരാടുകൂെടതീ
കാഞ്ഞുെകാണ്ട് നിന്നു.

19 മഹാപുേരാഹിതൻ േയശുവിേനാടു അവെന്റ ശിഷ്യന്മാെരയും
ഉപേദശെത്തയും കുറിച്ച് േചാദിച്ച . 20അതിന് േയശു:ഞാൻ േലാകേത്താടു
പരസ്യമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; പള്ളികളിലും എല്ലാ െയഹൂദന്മാരും
കൂടുന്ന ൈദവാലയത്തിലും ഞാൻ എേപ്പാഴും ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
ഞാൻ രഹസ്യമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. 21 നീ എേന്നാട് േചാദിക്കുന്നത്
എന്ത?് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് എെന്തന്ന് േകട്ടവേരാട് േചാദിക്ക;
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
22അവൻ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞേപ്പാൾ േചവകരിൽ അരിെക നിന്ന ഒരുവൻ:
മഹാപുേരാഹിതേനാട് ഇങ്ങെനേയാ ഉത്തരം പറയുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു
തെന്റ ൈകെകാണ്ട് േയശുവിെന അടിച്ച . 23 േയശു അവേനാട:് ഞാൻ
േമാശമായി സംസാരിച്ച എങ്കിൽ െതളിവ് െകാടുക്ക;അല്ലഞാൻശരിയായി
സംസാരിച്ച എങ്കിൽഎെന്നതല്ല ന്നത് എന്ത് എന്നു പറഞ്ഞു. 24അേപ്പാൾ
ഹന്നാവ്അവെനബന്ധിച്ച് മഹാപുേരാഹിതനായകയ്യഫാവിെന്റഅടുക്കൽ
അയച്ച .

25 ശിേമാൻ പെ്രതാസ് തീ കാഞ്ഞുനില്ക്കുേമ്പാൾ: നീയും അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനല്ലേയാ എന്നു ചിലർഅവേനാട് േചാദിച്ച ;അല്ലഎന്നു
അവൻ തള്ളിപറഞ്ഞു. 26 മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസന്മാരിൽ ഒരുവനും
പെ്രതാസ് കാതറുത്തവെന്റ ചാർച്ചക്കാരനുമായ ഒരുവൻ: ഞാൻ നിെന്ന
അവേനാടുകൂെട േതാട്ടത്തിൽ കണ്ടില്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 27 പെ്രതാസ്
പിെന്നയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു; ഉടെന േകാഴി കൂകി.

േയശു പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പിൽ
28 പുലർച്ചയ്ക്ക് അവർ േയശുവിെന കയ്യഫാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
ആസ്ഥാനത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി; അവർക്ക് അശുദ്ധരാകാെത
െപസഹ ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിനാൽ അവർ ആസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നില്ല.
29 പീലാേത്താസ് അവരുെട അടുക്കൽ പുറത്തു വന്നു: ഈ മനുഷ്യെന്റ
േനെര എന്ത് കുറ്റം േബാധിപ്പിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 30 ഇവൻ
തിന്മ്രപവൃത്തിക്കുന്നവൻ അല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവെന നിെന്റ
പക്കൽ ഏല്പിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്നു അവർ അവേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
31 പീലാേത്താസ് അവേരാട്: നിങ്ങൾ അവെന െകാണ്ടുേപായി നിങ്ങള െട
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ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം വിധിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞതിന് െയഹൂദന്മാർ
അവേനാട:് ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ആെരയും മരണശിക്ഷയ്ക്ക്
ഏൽപ്പിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 32അവർ
ഇതു പറഞ്ഞതിനാൽ േയശു താൻ മരിക്കുവാനുള്ള മരണവിധം സൂചിപ്പിച്ച
പറഞ്ഞവാക്കിന് നിവൃത്തിവന്നു.

33പീലാേത്താസ് പിെന്നയുംആസ്ഥാനത്തിൽ െചന്ന് േയശുവിെന വിളിച്ച :
നീ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവാ എന്നു േചാദിച്ച . 34അതിന് ഉത്തരമായി
േയശു: ഇതുനീസ്വയമായി പറയുന്നേതാ മറ്റള്ളവർഎെന്നക്കുറിച്ച് നിേന്നാട്
പറഞ്ഞിേട്ടാ എന്നു േചാദിച്ച . 35പീലാേത്താസ് അതിന് ഉത്തരമായി: ഞാൻ
െയഹൂദനല്ലേല്ലാ? നിെന്റ ജനവും മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരുമാണ് നിെന്ന
എെന്റ പക്കൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നത;് നീ എന്ത് െചയ്തു എന്നു േചാദിച്ച .
36അതിന് േയശു: എെന്റ രാജ്യം ഐഹികമല്ല; എെന്റ രാജ്യം ഐഹികം
ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എെന്ന െയഹൂദന്മാരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കാതവണ്ണം
എെന്റ േചവകർ േപാരാടുമായിരുന്നു; എന്നാൽ എെന്റ രാജ്യം ഐഹികമല്ല
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 37 പീലാേത്താസ് അവേനാട:് അേപ്പാൾ നീ
രാജാവ് തേന്നയാേണാ? എന്നു േചാദിച്ചതിന് േയശു: നീ പറഞ്ഞതുേപാെല
ഞാൻ രാജാവ് തേന്ന; സത്യത്തിന് സാക്ഷിനില്േക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ജനിച്ച
അതിനായിേലാകത്തിൽവന്നുമിരിക്കുന്നു;സത്യത്തിനുള്ളവർഎല്ലാംഎെന്റ
സ്വരം േകൾക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 38 പീലാേത്താസ് അവേനാട്
േചാദിച്ച :എന്താണ്സത്യം? ഇതുപറഞ്ഞിട്ട്അവൻവീണ്ടുംെയഹൂദന്മാരുെട
അടുക്കൽ പുറത്തുെചന്ന് അവേരാട്: ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും
കാണുന്നില്ല. 39 എന്നാൽ െപസഹയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവെന
വിട്ട തരിക പതിവുണ്ടേല്ലാ; അതിനാൽ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവിെന
നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട തരെട്ട? എന്നു േചാദിച്ചതിന് അവർ പിെന്നയും: 40ഇവെന
േവണ്ട; ബറബ്ബാസിെന മതി എന്നു നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു; ബറബ്ബാേസാ ഒരു
കവർച്ചക്കാരൻആയിരുന്നു.

19
േയശു ഉപ്രദവേമൽക്കുന്നു

1 അനന്തരം പീലാേത്താസ് േയശുവിെന െകാണ്ടുേപായി ചാട്ടെകാണ്ട്
അടിപ്പിച്ച . 2 പടയാളികൾ മുള്ള െകാണ്ട് ഒരു കിരീടം െമടഞ്ഞു അവെന്റ
തലയിൽ െവച്ച് ധൂ്രമവസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച . 3 അവർ അവെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന:് െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവ, ജയജയ എന്നു പറഞ്ഞ് അവരുെട
ൈകകൾെകാണ്ട് അവെന അടിച്ച . 4 പീലാേത്താസ് പിെന്നയും പുറത്തു
വന്നു: ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്നു നിങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിന് അവെന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ ഇതാ, പുറത്തു
െകാണ്ടുവരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അങ്ങെന േയശു മുൾക്കിരീടവും
ധൂ്രമവസ്്രതവും ധരിച്ച പുറത്തു വന്നു. പീലാേത്താസ് അവേരാട്: ആ
മനുഷ്യൻ ഇതാ എന്നു പറഞ്ഞു. 6 മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും േചവകരും
അവെന കണ്ടേപ്പാൾ: അവെന ്രകൂശിയ്ക്ക, അവെന ്രകൂശിയ്ക്ക!
എന്നു ആർത്തുവിളിച്ച . പീലാേത്താസ് അവേരാട്: നിങ്ങൾ അവെന
െകാണ്ടുേപായി ്രകൂശിപ്പിൻ: ഞാേനാ അവനിൽ കുറ്റം കാണുന്നില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 െയഹൂദന്മാർ അവേനാട:് ഞങ്ങൾക്കു ഒരു ന്യായ്രപമാണം
ഉണ്ട;് അവൻ തെന്നത്താൻ ൈദവപു്രതൻ ആക്കിയതുെകാണ്ട് ആ
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ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം അവൻ മരിക്കണ്ടതാകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
8ഈ ്രപസ്താവന േകട്ടേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട , 9അവൻ
പിെന്നയും ആസ്ഥാനത്തിൽ െചന്ന;് ‘നീ എവിെട നിന്നു ആകുന്നു’ എന്നു
േയശുവിേനാടു േചാദിച്ച . േയശു അവേനാട് മറുപടിെയാന്നും പറഞ്ഞില്ല.
10അേപ്പാൾ പീലാേത്താസ്അവേനാട:് നീ എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്നില്ലേയാ?
എനിക്ക് നിെന്ന ്രകൂശിപ്പാൻ അധികാരമുെണ്ടന്നും, നിെന്ന വിട്ടയപ്പാൻ
അധികാരമുെണ്ടന്നും നീ അറിയുന്നില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചതിന് 11 േയശു
അവേനാട:് ഉയരത്തിൽനിന്ന് നൽകെപ്പട്ടില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ എെന്റ േമൽ
നിനക്ക് ഒരധികാരവും ഉണ്ടാകയില്ലായിരുന്നു; അതുെകാണ്ട് എെന്ന
നിെന്റ പക്കൽ ഏല്പിച്ചവന് അധികം പാപം ഉണ്ട് എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
12 ഈ വാക്കുനിമിത്തം പീലാേത്താസ് അവെന വിട്ടയപ്പാൻ ്രശമിച്ച .
െയഹൂദന്മാേരാ: നീ ഇവെന വിട്ടയച്ചാൽ ൈകസരുെട സ്േനഹിതൻ അല്ല;
തെന്നത്താൻ രാജാവാക്കുന്നവൻഎല്ലാംൈകസേരാട് മത്സരിക്കുന്നുവേല്ലാ
എന്നുആർത്തുപറഞ്ഞു.

േയശുവിെന ്രകൂശിേക്കണ്ടതിന്ഏൽപ്പിക്കുന്നു
13 ഈ വാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് േയശുവിെന പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്നു, ‘കല്ത്തളെമന്നും’ എ്രബായ ഭാഷയിൽ ‘ഗബ്ബഥാ’ എന്നും
വിളിക്കെപ്പടുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നു. 14 അേപ്പാൾ
െപസഹയുെട ഒരുക്കനാൾ ഏകേദശം ആറാം മണിേനരം ആയിരുന്നു.
അവൻ െയഹൂദന്മാേരാട:് “ഇതാ, നിങ്ങള െട രാജാവ”് എന്നു പറഞ്ഞു.
15അവേരാ: അവെന െകാണ്ടുേപാക, അവെന െകാണ്ടുേപാക; അവെന
്രകൂശിയ്ക്ക! എന്നു നിലവിളിച്ച . നിങ്ങള െട രാജാവിെന ഞാൻ
്രകൂശിേക്കണേമാ എന്നു പീലാേത്താസ് അവേരാട് േചാദിച്ച ; അതിന്
മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ: ഞങ്ങൾക്കു ൈകസരല്ലാെത മെറ്റാരു രാജാവില്ല
എന്നുഉത്തരംപറഞ്ഞു. 16അേപ്പാൾഅവൻേയശുവിെന ്രകൂശിേക്കണ്ടതിന്
അവർക്ക്ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.

േയശുവിെന ്രകൂശിേലറ്റ ന്നു
17 അവർ േയശുവിെന ഏറ്റ വാങ്ങി; അവൻ തന്നത്താൻ ്രകൂശിെന
ചുമന്നുെകാണ്ടു, എ്രബായ ഭാഷയിൽ െഗാല്േഗാഥാ എന്നു േപരുള്ള
തലേയാടിടം എന്ന സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് േപായി. 18 അവിെട അവർ
അവെനയും അവേനാടുകൂെട േവെറ രണ്ടു ആള കെളയും ഒരുവെന
അപ്പ റത്തും ഒരുവെന ഇപ്പ റത്തും േയശുവിെന നടുവിലുമായി ്രകൂശിച്ച .
19പീലാേത്താസ് ഒരു േമെലഴുത്തുംഎഴുതി ്രകൂശിേന്മൽപതിപ്പിച്ച ;അതിൽ:
“നസറായനായ േയശു െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ്” എന്നു എഴുതിയിരുന്നു.
20 േയശുവിെന ്രകൂശിച്ച സ്ഥലം നഗരത്തിന് സമീപം ആകയാൽ അേനകം
െയഹൂദന്മാർ ഈ േമെലഴുത്ത് വായിച്ച . അത് എ്രബായ, േറാമ,
യവന ഭാഷകളിൽ എഴുതിയിരുന്നു. 21 ആകയാൽ െയഹൂദന്മാരുെട
മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ പീലാേത്താസിേനാട:് െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ്
എന്നല്ല,ഞാൻ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ് എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു എന്നേ്രത
എഴുേതണ്ടത് എന്നു പറഞ്ഞു. 22അതിന് പീലാേത്താസ:്ഞാൻഎഴുതിയത്
എഴുതിഎന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

േയശുവിെന്റവസ്്രതങ്ങൾപങ്കിെട്ടടുക്കുന്നു
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23 പടയാളികൾ േയശുവിെന ്രകൂശിച്ചേശഷം അവെന്റ വസ്്രതം എടുത്തു
ഓേരാ പടയാളിക്ക് ഓേരാ പങ്കായിട്ട് നാല് പങ്കാക്കി; അങ്കിയും എടുത്തു;
അങ്കിേയാ തുന്നൽ ഇല്ലാെത േമൽെതാട്ട് മുഴുവനും െനയ്തതായിരുന്നു.
24 ഇതു കീറരുത;് ആർക്ക് വരും എന്നു ചീട്ടിടുക എന്നു അവർ തമ്മിൽ
പറഞ്ഞു. “എെന്റ വസ്്രതം അവർ പകുെത്തടുത്തു എെന്റ അങ്കിക്കായി
ചീട്ടിട്ട ”എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തിന് ഇതിനാൽ നിവൃത്തിവന്നു. പടയാളികൾ
ഇങ്ങെനഒെക്കയും െചയ്തു.

േയാഹന്നാനും േയശുവിെന്റഅമ്മയും
25 േയശുവിെന്റ ്രകൂശിനരിെക അവെന്റ അമ്മയും അമ്മയുെട
സേഹാദരിയും െക്ലേയാപ്പാവിെന്റ ഭാര്യ മറിയയും മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും
നിന്നിരുന്നു. 26 േയശു തെന്റ അമ്മയും താൻ സ്േനഹിച്ച ശിഷ്യനും
നില്ക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട:് സ്്രതീേയ, ഇതാ നിെന്റ മകൻ എന്നു അമ്മേയാട്
പറഞ്ഞു. 27 പിെന്ന ശിഷ്യേനാട:് ഇതാ നിെന്റ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു. ആ
നാഴികമുതൽആശിഷ്യൻഅവെളതെന്റവീട്ടിൽൈകെക്കാണ്ട.്

േയശുവിെന്റ മരണം
28 അതിന ്െറേശഷം സകലവും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു േയശു
അറിഞ്ഞിട്ട് തിരുെവഴുത്തുകൾ നിവൃത്തിയാകുംവണ്ണം: “എനിക്ക്
ദാഹിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 29അവിെട പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറെഞ്ഞാരു
പാ്രതം െവച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്നു; അവർ ഒരു സ്േപാങ്ങ് പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറച്ച്
ഈേസാപ്പ തണ്ടിേന്മൽ ആക്കി അവെന്റ വാേയാട് അടുപ്പിച്ച . 30 േയശു
പുളിച്ചവീഞ്ഞ്കുടിച്ചേശഷം: “ഇത്നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു
തലചായ് ച്ച്ആത്മാവിെനഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.

31 അന്ന് ഒരുക്കനാള ം ആ ശബ്ബത്ത് നാൾ വലിയതും ആകെകാണ്ട്
ശരീരങ്ങൾ ശബ്ബത്തിൽ ്രകൂശിേന്മൽ ഇരിക്കരുത് എന്നുവച്ച് അവരുെട
കാലുകൾ ഒടിച്ച് ശരീരങ്ങൾ താെഴയിറേക്കണം എന്നു െയഹൂദന്മാർ
പീലാേത്താസിേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 32 ആകയാൽ പടയാളികൾ വന്നു
ഒന്നാമത്തവെന്റയും േയശുവിേനാടുകൂെട ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട മറ്റവെന്റയും
കാലുകൾ ഒടിച്ച . 33അവർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ, അവൻ
മരിച്ച കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു കാൺകയാൽ അവെന്റ കാലുകൾ ഒടിച്ചില്ല.
34എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ കുന്തംെകാണ്ട് അവെന്റ വിലാപ്പ റത്ത്
കുത്തി; ഉടെന രക്തവും െവള്ളവും പുറെപ്പട്ട . 35 ഇതു കണ്ടവൻ
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യം ആകുന്നു; നിങ്ങള ം
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് താൻ സത്യം പറയുന്നു എന്നു അവൻ അറിയുന്നു.
36 “അവെന്റ ഒരു അസ്ഥിയും ഒടിഞ്ഞുേപാകയില്ല” എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്ത്
നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് ഇതു സംഭവിച്ച . 37 “അവർ കുത്തിയവങ്കേലക്ക്
േനാക്കും”എന്നു മെറ്റാരു തിരുെവഴുത്തും പറയുന്നു.

േയശുവിെനസംസ്കരിക്കുന്നു
38 അനന്തരം, െയഹൂദന്മാെര േപടിച്ചിട്ട് രഹസ്യത്തിൽ േയശുവിെന്റ
ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്ന അരിമത്ഥ്യയിെല േയാസഫ് േയശുവിെന്റ ശരീരം
എടുത്തു െകാണ്ടുേപാകുവാൻ പീലാേത്താസിേനാട് അനുവാദം േചാദിച്ച .
പീലാേത്താസ് അനുവദിച്ചേപ്പാൾ അവൻ വന്നു അവെന്റ ശരീരം എടുത്തു.
39 േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ ആദ്യം രാ്രതിയിൽ വന്ന നിേക്കാെദേമാസും
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ഏകേദശം നൂറു റാത്തൽ മൂറും അകിലും െകാണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട്
െകാണ്ടുവന്നു. 40 അവർ േയശുവിെന്റ ശരീരം എടുത്തു െയഹൂദന്മാർ
ശവം അടക്കുന്ന മര്യാദ്രപകാരം അതിെന സുഗന്ധവർഗ്ഗേത്താടുകൂെട
ശീലെപാതിഞ്ഞു െകട്ടി. 41അവെന ്രകൂശിച്ചസ്ഥലത്തുതെന്നഒരു േതാട്ടവും
ആ േതാട്ടത്തിൽ മുെമ്പ ആെരയും െവച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിെയാരു കല്ലറയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 42 െയഹൂദന്മാരുെട ഒരുക്കനാൾആയിരുന്നതുെകാണ്ടുംആ
കല്ലറസമീപംആയിരുന്നതുെകാണ്ടുംഅവർ േയശുവിെനഅതിൽെവച്ച.്

20
േയശുവിെന്റപുനരുത്ഥാനം

1 ആഴ്ചയുെട ഒന്നാം നാൾ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ രാവിെല,
ഇരുട്ട ള്ളേപ്പാൾ തേന്ന കല്ലറയ്ക്കൽ െചന്ന് കല്ലറവായ്ക്കൽ നിന്ന് കല്ല്
നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട്. 2അവൾഓടി ശിേമാൻ പെ്രതാസിെന്റയും േയശു
സ്േനഹിച്ച മെറ്റ ശിഷ്യെന്റയും അടുക്കൽ വന്നു: അവർ കർത്താവിെന
കല്ലറയിൽനിന്ന് എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി; അവെന എവിെട െവച്ച് എന്നു
ഞങ്ങൾഅറിയുന്നില്ല എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു. 3അേപ്പാൾ പെ്രതാസും
മെറ്റ ശിഷ്യനും പുറെപ്പട്ട കല്ലറയ്ക്കൽ െചന്ന.് 4 ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് ഓടി;
മെറ്റ ശിഷ്യൻ പെ്രതാസിേനക്കാൾ േവഗത്തിൽ ഓടി ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കൽ
എത്തി; 5 കുനിഞ്ഞുേനാക്കി ശീലകൾ അവിെട കിടക്കുന്നത് കണ്ട്;
എന്നാൽ അകത്ത് കടന്നില്ലതാനും. 6 പിന്നീട് അവെന്റ പിന്നാെല വന്ന
ശിേമാൻ പെ്രതാസ് കല്ലറയിൽ കടന്നു 7 ശീലകൾ അവിെട കിടക്കുന്നതും,
അവെന്റ തലയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന റൂമാൽ ശീലകേളാടുകൂെട കിടക്കാെത
േവറിട്ട ഒരിടത്ത് ചുരുട്ടിെവച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ട്. 8ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കൽ
എത്തിയ മെറ്റ ശിഷ്യനും അേപ്പാൾ അകത്ത് െചന്ന് കണ്ട് വിശ്വസിച്ച .
9അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നൽേക്കണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ള
തിരുെവഴുത്ത് അവർ അതുവെര അറിഞ്ഞില്ല. 10അങ്ങെന ശിഷ്യന്മാർ
വീണ്ടും തങ്ങള െടവീടുകളിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

േയശു മറിയയ്ക്ക് ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
11 എന്നാൽ മറിയ കല്ലറയ്ക്ക് പുറത്തു കരഞ്ഞുെകാണ്ട്
നിൽക്കുകയായിരുന്നു; കരയുന്നതിനിടയിൽ അവൾ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിേലക്ക്
കുനിഞ്ഞുേനാക്കി. 12 േയശുവിെന്റശരീരം കിടന്നിരുന്നിടത്ത് െവള്ളവസ്്രതം
ധരിച്ച രണ്ടു ദൂതന്മാർ ഒരുവൻ തലയ്ക്കലും ഒരുവൻ കാൽക്കലും
ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്. 13അവർ അവേളാട:് സ്്രതീേയ, നീ കരയുന്നത് എന്ത്
എന്നു േചാദിച്ച . അവർ എെന്റ കർത്താവിെന എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി;
അവെന എവിെട െവച്ച് എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു അവൾ
അവേരാട് പറഞ്ഞു. 14ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പുറേകാട്ട് തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ
േയശു അവിെട നില്ക്കുന്നതു കണ്ട്; എന്നാൽ അത് േയശു എന്നു
അറിഞ്ഞില്ലതാനും. 15 േയശു അവേളാട:് സ്്രതീേയ, നീ കരയുന്നത് എന്ത്?
നീ ആെര അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ച . അത് േതാട്ടക്കാരനാകുന്നു
എന്നു നിരൂപിച്ചിട്ട് അവൾ: യജമാനേന, നീ അവെന എടുത്തുെകാണ്ട്
േപായി എങ്കിൽ അവെന എവിെട െവച്ച് എന്നു പറഞ്ഞുതരിക; ഞാൻ
അവെന എടുത്തു െകാണ്ടുെപായ്െക്കാള്ളാം എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു.
16 േയശു അവേളാട്: മറിയേയ, എന്നു പറഞ്ഞു. അവൾ തിരിഞ്ഞു
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എ്രബായ ഭാഷയിൽ: ‘റബ്ബ നി’ എന്നു പറഞ്ഞു; അതിന് ഗുരു എന്നർത്ഥം.
17 േയശു അവേളാട:് എെന്ന െതാടരുത;് ഞാൻ ഇതുവെര പിതാവിെന്റ
അടുക്കൽ കയറിേപ്പായില്ല; എങ്കിലും നീ എെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
അടുക്കൽ െചന്ന:് എെന്റ പിതാവും നിങ്ങള െട പിതാവും എെന്റൈദവവും
നിങ്ങള െട ൈദവവുമായവെന്റ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറിേപ്പാകുന്നു എന്നു
അവേരാട് പറകഎന്നു പറഞ്ഞു. 18 മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ വന്നു: “ഞാൻ
കർത്താവിെന കണ്ട്” എന്നും അവൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ തേന്നാട് പറഞ്ഞു
എന്നുംശിഷ്യന്മാേരാട്അറിയിച്ച .

േയശുശിഷ്യൻമാർക്ക് ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
19 ആഴ്ചയുെട ഒന്നാംനാളായ ആ ദിവസം, േനരം ൈവകിയേപ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്നസ്ഥലത്ത് െയഹൂദന്മാെര േപടിച്ച വാതിൽഅടച്ചിരിെക്ക
േയശു വന്നു അവരുെട നടുവിൽ നിന്നുെകാണ്ടു: “നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം”
എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു. 20ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കയ്യ ം വിലാപ്പ റവും
അവെര കാണിച്ച ; അേപ്പാൾ കർത്താവിെന കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ
സേന്താഷിച്ച . 21 േയശു പിെന്നയും അവേരാട:് “നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം;”
പിതാവ് എെന്ന അയച്ചതുേപാെല ഞാനും നിങ്ങെള അയയ്ക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 22 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞേശഷം അവൻ അവരുെട േമൽ ഊതി
അവേരാട:് പരിശുദ്ധാത്മാവിെന സ്വീകരിക്കുവിൻ. 23ആരുെട പാപങ്ങൾ
നിങ്ങൾ േമാചിക്കുന്നേവാ അവർക്ക് േമാചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ആരുെട
പാപങ്ങൾനിർത്തുന്നുേവാഅവർക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

24എന്നാൽ േയശു വന്നേപ്പാൾ പന്തിരുവരിൽ ഒരുവനായ ദിദിെമാസ് എന്ന
േതാമസ് അവേരാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 25 പിന്നീട് മറ്റ ള്ള ശിഷ്യന്മാർ
അവേനാട:് “ഞങ്ങൾ കർത്താവിെന കണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ: ഞാൻ
അവെന്റ ൈകകളിൽ ആണിപ്പഴുത് കാണുകയും ആണിപ്പഴുതിൽ വിരൽ
ഇടുകയും അവെന്റ വിലാപ്പ റത്ത് ൈക ഇടുകയും െചയ്തിട്ടല്ലാെത
വിശ്വസിക്കയില്ലഎന്നുഅവൻഅവേരാട് പറഞ്ഞു.

26 എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ പിെന്നയും അകത്ത്
കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ േതാമസും ഉണ്ടായിരുന്നു. വാതിൽ അടച്ചിരിെക്ക
േയശു വന്നു അവരുെട നടുവിൽ നിന്നുെകാണ്ടു: “നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 27 പിെന്ന േതാമസിേനാട്: നിെന്റ വിരൽ ഇേങ്ങാട്ട് നീട്ടി
എെന്റ ൈകകെള കാണുക; നിെന്റ ൈക നീട്ടി എെന്റ വിലാപ്പ റത്ത് ഇടുക;
അവിശ്വാസി ആകാെത വിശ്വാസിയായിരിക്കഎന്നു പറഞ്ഞു. 28 േതാമസ്
അവേനാട:് എെന്റ കർത്താവും എെന്റ ൈദവവും ആയുേള്ളാേവ എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 29 േയശു അവേനാട:് നീ എെന്ന കണ്ടതുെകാണ്ട്
വിശ്വസിച്ച ;കാണാെതവിശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർഎന്നു പറഞ്ഞു.

30 ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാെത മറ്റ അേനകം
അടയാളങ്ങള ം േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ
െചയ്തു. 31 എന്നാൽ േയശു ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തു എന്നു നിങ്ങൾ
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ
ഉണ്ടാേകണ്ടതിനും ഇതുഎഴുതിയിരിക്കുന്നു.

21
േയശുതിബര്യാസ് കടല്ക്കരയിൽവച്ച് ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.
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1 അതിന് െറേശഷം േയശു പിെന്നയും തിബര്യാസ് കടല്ക്കരയിൽവച്ച്
ശിഷ്യന്മാർക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി; ്രപത്യക്ഷനായത് ഈ വിധം ആയിരുന്നു:
2ശിേമാൻപെ്രതാസും ദിദിെമാസ്എന്നേതാമസുംഗലീലയിലുള്ളകാനയിെല
നഥനേയലും െസെബദിമക്കള ം േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ േവെറ
രണ്ടുേപരും ഒരുമിച്ച കൂടിയിരുന്നു. 3 ശിേമാൻ പെ്രതാസ് അവേരാട:്
ഞാൻ മീൻ പിടിപ്പാൻ േപാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; ഞങ്ങള ം േപാരുന്നു
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. അവർ പുറെപ്പട്ട പടക് കയറി േപായി; എന്നാൽ
ആ രാ്രതിയിൽ അവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. 4 പുലർച്ച ആയേപ്പാൾ േയശു
കരയിൽ നിന്നിരുന്നു; േയശു ആകുന്നു എന്നു ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല.
5 േയശു അവേരാട:് കുഞ്ഞുങ്ങെള, നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുവാൻ വല്ലതും
ഉേണ്ടാഎന്നു േചാദിച്ച ; ഇല്ല എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 6 പടകിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്ത് വല വീശുവിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ട ംഎന്നു അവൻ
അവേരാട് പറഞ്ഞു; അവർ വീശി, മീനിെന്റ െപരുപ്പം േഹതുവായി അത്
വലിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 7 േയശു സ്േനഹിച്ച ശിഷ്യൻ പെ്രതാസിേനാട:്
അത് കർത്താവ് ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; കർത്താവ് ആകുന്നു
എന്നു ശിേമാൻ പെ്രതാസ് േകട്ടേപ്പാൾ, താൻ അല്പം വസ്്രതം മാ്രതം
ധരിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട;്തെന്റപുറംവസ്്രതെമടുത്ത്അരയിൽചുറ്റി കടലിൽ
ചാടി. 8 മറ്റള്ള ശിഷ്യന്മാർ കരയിൽ നിന്നു ഏകേദശം ഇരുനൂറ് മുഴത്തിൽ
അധികം ദൂരത്തല്ലായ്കയാൽ മീൻ നിറഞ്ഞ വല ഇഴച്ച ംെകാണ്ട് പടകിൽ
വന്നു. 9 കരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ അവർ തീക്കനലും അതിേന്മൽ മീൻ
െവച്ചിരിക്കുന്നതും അപ്പവും കണ്ട്. 10 േയശു അവേരാട:് ഇേപ്പാൾ പിടിച്ച
മീൻ ചിലത് െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 11 ശിേമാൻ പെ്രതാസ്
കയറി നൂറ്റമ്പത്തി മൂന്ന് വലിയ മീൻ നിറഞ്ഞ വല കരയ്ക്ക് വലിച്ച കയറ്റി;
അ്രതയധികം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം വല കീറിയില്ല. 12 േയശു അവേരാട്: വന്നു
്രപാതൽ കഴിച്ച െകാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു; ഇതു കർത്താവാകുന്നു
എന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനും: നീ ആർ എന്നു
അവേനാട് േചാദിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. 13 േയശു വന്നു അപ്പം എടുത്തു
അവർക്ക് െകാടുത്തു; മീനുംഅങ്ങെന തെന്ന. 14 േയശു മരിച്ചവരിൽ നിന്നു
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷംഇതുമൂന്നാമെത്ത്രപാവശ്യമായിരുന്നുതന്നത്താൻ
ശിഷ്യന്മാർക്ക് ്രപത്യക്ഷനായത.്

15 അവർ ്രപാതൽ കഴിച്ചേശഷം േയശു ശിേമാൻ പെ്രതാസിേനാട:്
േയാഹന്നാെന്റ മകനായ ശിേമാേന, നീ ഇവയിൽ അധികമായി എെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ച . അതിന് അവൻ: ഉവ്വ്, കർത്താേവ;
ഞാൻ നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
എെന്റ കുഞ്ഞാടുകെള േമയ്ക്കഎന്നു അവൻ അവേനാട് പറഞ്ഞു.
16 രണ്ടാമതും അവേനാട:് േയാഹന്നാെന്റ മകനായ ശിേമാേന, നീ എെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ച . അതിന് അവൻ ഉവ്വ് കർത്താേവ,
ഞാൻ നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
എെന്റ ആടുകെള പാലിയ്ക്ക എന്നു അവൻ അവേനാട് പറഞ്ഞു.
17 മൂന്നാമതും അവേനാട:് േയാഹന്നാെന്റ മകനായ ശിേമാേന, നീ എെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നുേവാഎന്നു േചാദിച്ച . എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നുേവാ എന്നു
മൂന്നാമതും േചാദിക്കയാൽ പെ്രതാസ് ദുഃഖിച്ച : കർത്താേവ, നീ സകലവും
അറിയുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നും നീ അറിയുന്നു എന്നു
അവേനാട് പറഞ്ഞു. േയശു അവേനാട:് എെന്റ ആടുകെള േമയ്ക്ക.
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18 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു: നീ യൗവനക്കാരൻ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ നീ തേന്ന അരെകട്ടി നിനക്ക് ഇഷ്ടമുേള്ളടത്ത് നടന്നു;
വയസ്സനായേശഷേമാ നീ ൈക നീട്ട കയും മെറ്റാരുത്തൻ നിെന്റ അരെകട്ടി
നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇടേത്തക്ക് നിെന്ന െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യ ം
എന്നുപറഞ്ഞു. 19േയശുഇതു പറഞ്ഞത്,ഏത്വിധത്തിലുള്ളമരണത്താൽ
പെ്രതാസ് ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തും എന്നു സൂചിപ്പിക്കാനാണ.് ഇതു
പറഞ്ഞതിനുേശഷം: “എെന്ന അനുഗമിക്ക” എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു.
20പെ്രതാസ് തിരിഞ്ഞു േയശു സ്േനഹിച്ച ശിഷ്യൻഅവെര പിൻെചല്ല ന്നത്
കണ്ട്; അത്താഴത്തിൽ അവെന്റ െനേഞ്ചാട് ചാഞ്ഞുെകാണ്ട:് കർത്താേവ,
നിെന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നവൻ ആർ എന്നു േചാദിച്ചത് ഇവൻ തേന്ന.
21അവെന പെ്രതാസ് കണ്ടിട്ട:് കർത്താേവ, ഈ മനുഷ്യന് എന്ത് ഭവിക്കും
എന്നു േയശുവിേനാടു േചാദിച്ച . 22 േയശു അവേനാട:് ഞാൻ വരുേവാളം
ഇവൻ കാത്തിരിേക്കണെമന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഉെണ്ടങ്കിൽ അത് നിനക്ക്
എന്ത?് നീ എെന്ന അനുഗമിക്കഎന്നു പറഞ്ഞു. 23 ആകയാൽ ആ
ശിഷ്യൻ മരിക്കയില്ല എെന്നാരു ്രശുതി സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ പരന്നു.
േയശുേവാ: അവൻ മരിക്കയില്ല എന്നല്ല, ഞാൻ വരുേവാളം ഇവൻ
കാത്തിരിേക്കണം എന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ അത് നിനക്ക് എന്ത്
എന്നേ്രതഅവേനാട് പറഞ്ഞത.്

24 ഈ ശിഷ്യൻ ഇതിെനക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവനും ഇതു
എഴുതിയവനുംആകുന്നു;അവെന്റസാക്ഷ്യംസത്യമാകുന്നുഎന്നുഞങ്ങൾ
അറിയുന്നു.

25 േയശു െചയ്തതു മറ്റ പലതും ഉണ്ട്; അത് ഓേരാന്നായി എഴുതിയാൽ
എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ േലാകത്തിൽ തെന്നയും ഒതുങ്ങുകയില്ല എന്നു
ഞാൻനിരൂപിക്കുന്നു.
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അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ൈവദ്യനായ ലൂേക്കാസ് ആണ് ്രഗന്ഥകാരൻ “ഞങ്ങൾ” എന്ന്രപേയാഗം
പലയിടങ്ങളിലും ലൂേക്കാസ് ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനാൽ അേപ്പാസ്തല
്രപവർത്തികളിെല പല സംഭവങ്ങള െടയും ദൃക്സാക്ഷിയാണ് താന ്
ലൂേക്കാസ് യവനപശ്ചാത്തലമുള്ളഒരുസുവിേശഷകനാണ.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 60-63.
െയരുശേലം, ശമരിയ, ലുദ്ധ, േയാപ്പ, അേന്ത്യാക്യ, ഇെക്കാന്യ, ലുസ്്രത,
െദര് ബ, ഫിലിപ്പിയ, െതസ്സേലാനീക്ക െബേരാവ, ആഥന ്സ്, െകാരിന്ത്,
എേഫേസാസ,്ൈകസര്യ, മാള ്ട, േറാംഎന്നിവയാണ് ്രപധാനസ്ഥലങ്ങള് .
സ്വീകര് ത്താവ്
െതേയാഫിേലാസിന് ആണ് ഇെതഴുതുന്നത് ആരാണ്
െതേയാഫിേലാസ് എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ െതളിവുകെളാന്നുമില്ല
ഒരുപേക്ഷ ലൂേക്കാസിന് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങള ് നല്കുന്ന
ഒരാളായിരുന്നിരിക്കാം െതേയാഫിേലാസ് “ൈദവ സ്േനഹി”
എന്നർത്ഥത്തിൽ േലാകത്താകമാനമുള്ള ൈ്രകസ്തവ ജനെത്ത
ഉേദ്ദശിച്ചാണ്എന്നുംഅഭി്രപായങ്ങളണ്ട.്
ഉേദ്ദശം
സഭയുെട ഉത്ഭവവും വളർച്ചയുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ
ഇതിവൃത്തം അതുേപാെല േയാഹന്നാൻ സ്നാപകനില ് തുടങ്ങി
േയശു്രകിസ്തു, അേപ്പാസ്തലന്മാരിലൂെട പറയെപ്പട്ട സുവിേശഷത്തിെന്റ
ൈജ്രതയാ്രതയാണിത് െപന്തേക്കാസ്ത് നാളിൽ സഭയുെടേമൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നതിനു േശഷമുള്ള സഭയുെട ത്വരിതഗതിയിലുള്ള
വളര് ച്ചയും മറ്റിടങ്ങളിേലക്ക് വ്യാപിച്ചതിെന്റചരി്രതം കൂടിയാണിത്.
്രപേമയം
സുവിേശഷത്തിെന്റപരക്കല് 
സംേക്ഷപം
1. െപന്തേക്കാസ്ത:്ആത്മപകർച്ച — 2:1-13
2. പേ്രതാസിെന്റശു്രശൂഷയിലൂെടസഭവളരുന്നു — 2:1-2:25
3. പൗേലാസിലൂെടയുള്ളസഭയുെട വളർച്ച — 13:1-28:31
4. േലാകത്തിെലനാനാഭാഗങ്ങളിേലക്ക്സുവിേശഷംവ്യാപിക്കുന്നു — 13:1-
28:31

ആമുഖം
1 െതേയാഫിേലാേസ, ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയിരുന്നത:് േയശു
ശു്രശൂഷിപ്പാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും ആരംഭിച്ചതുമുതൽ അവൻ
എടുക്കെപ്പട്ട നാള കൾവെര െചയ്തതും, 2 അതിനുേശഷം, അവൻ
തിരെഞ്ഞടുത്ത അെപ്പാസ്തലന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂെട നല്കിയ
കല്പനകെളക്കുറിച്ച ം, 3 േയശു തെന്റ കഷ്ടാനുഭവത്തിനുേശഷം
വീഴ്ചകൂടാത്ത െതളിവുകളിലൂെട താൻ അവർക്ക് തെന്നത്താൻ
െവളിെപ്പട്ടതും, നാല്പത് നാള കൾ അവർക്ക് കാണെപ്പട്ടതും ൈദവരാജ്യ
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സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി അവേരാട് സംസാരിച്ചിരുന്നതുമായ
സംഗതികെളക്കുറിച്ച ംആയിരുന്നുവേല്ലാ.

4അങ്ങെന േയശു അവരുമായി കൂടിയിരുന്നേപ്പാൾ അവേരാട് കല്പിച്ചത;്
“നിങ്ങൾ െയരൂശേലം വിട്ട് േപാകാെത, എന്നില ്നിന്നും േകട്ടതുേപാെല
പിതാവിെന്റ വാഗ്ദത്തത്തിനായി കാത്തിരിേക്കണം, 5 േയാഹന്നാൻ
െവള്ളംെകാണ്ട്സ്നാനംകഴിപ്പിച്ച ,എന്നാല ്ഇനികുറച്ച നാള കൾക്കുള്ളിൽ
നിങ്ങൾപരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ട്സ്നാനം െചയ്യെപ്പടും”.

6 ഒരുമിച്ച കൂടിയിരുന്നേപ്പാൾ അവർ അവേനാട:് “കർത്താേവ, നീ
യി്രസാേയലിന്ഈകാലത്തിേലാ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുന്നത?്” എന്ന്
േചാദിച്ച . 7അവൻ അവേരാട:് “പിതാവ് തെന്റ സ്വന്ത അധികാരത്തിൽ
നിര് ണയിച്ചിട്ട ള്ള കാലങ്ങെളേയാ സമയങ്ങെളേയാ അറിയുന്നത്
നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. 8 എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളില ് വരുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് െയരൂശേലമിലും െയഹൂദ്യയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശമര്യയിലും ഭൂമിയുെടഅറ്റേത്താളവുംഎെന്റസാക്ഷികൾആകും”.
േയശുസ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക്എടുക്കെപ്പടുന്നു

9 കര ്ത്താവായ േയശു ഇത് പറഞ്ഞേശഷം അവർ കാൺെക
ആേരാഹണം െചയ്തു; ഒരു േമഘം അവെന മൂടിയിട്ട് അവൻ അവരുെട
കാഴ്ചയ്ക്ക് മറഞ്ഞു. 10അവൻ േപാകുേന്നരം അവർആകാശത്തിേലക്ക്
്രശദ്ധേയാെട േനാക്കുേമ്പാൾ െവള്ളവസ്്രതം ധരിച്ച രണ്ട് പുരുഷന്മാർ
അവരുെട അടുക്കൽനിന്ന:് 11 “അല്ലേയാ ഗലീലാപുരുഷന്മാേര,
നിങ്ങൾ ആകാശത്തിേലക്ക് േനാക്കിനില്ക്കുന്നത് എന്ത്? നിങ്ങെള
വിട്ട് സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം െചയ്ത ഈ േയശുവിെന സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക്
േപാകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുേപാെലതെന്ന അവൻ വീണ്ടും വരും”
എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഒരുമനെപ്പട്ട് മാളികമുറിയിൽ

12 അവർ െയരൂശേലമിന് സമീപത്ത് ഒരു ശബ്ബത്ത് ദിവസെത്ത
വഴിദൂരമുള്ള* ഒലിവുമലവിട്ട് െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
13അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ അവർ പാർത്തുെകാണ്ടിരുന്ന മാളികമുറിയിൽ
കയറിേപ്പായി, പെ്രതാസ്, േയാഹന്നാൻ, യാേക്കാബ്, അെ്രന്തയാസ്,
ഫിലിെപ്പാസ,് േതാമസ്, ബർെത്താെലാമായി, മത്തായി, അൽഫായുെട
മകനായ യാേക്കാബ,് എരിവുകാരനായ ശിേമാൻ, യാേക്കാബിെന്റ
മകനായ യൂദാ ഇവർഎല്ലാവരും 14സ്്രതീകേളാടും േയശുവിെന്റഅമ്മയായ
മറിയേയാടുംഅവെന്റസേഹാദരന്മാേരാടും കൂെട ഒരുമനെപ്പട്ട് ്രശദ്ധേയാെട
്രപാർത്ഥനകഴിച്ച േപാന്നു.
മത്ഥിയാസിെന െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നു

15 ആ കാലത്ത് ഏകേദശം നൂറ്റിരുപത് േപരുള്ള ഒരു സംഘം
കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ പെ്രതാസ് അവരുെട നടുവിൽ എഴുേന്നറ്റ നിന്ന്
പറഞ്ഞത:് 16 “സേഹാദരന്മാേര, † േയശുവിെന പിടിച്ചവർക്ക്
വഴികാട്ടിയായിത്തീർന്ന യൂദെയക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദാവീദ്
മുഖാന്തരം മുൻപറഞ്ഞ തിരുെവഴുത്ത് നിവൃത്തിയാേകണ്ടത്
ആവശ്യമായിരുന്നു. 17അവൻ ഞങ്ങളിെലാരുവനായി ഈ ശു്രശൂഷയിൽ

* 1. 12 ഏകേദശംഒരുകിേലാമീറ്റർദൂരം. † 1. 16 മൂലഭാഷയിൽസേഹാദരന്മാരുംസേഹാദരിമാരും
ഉൾെപ്പടുന്നു.
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പങ്ക് ലഭിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ”. 18 -- അവൻ അനീതിയുെട കൂലിെകാണ്ട് ഒരു
നിലം വാങ്ങി, തലകീഴായി വീണ് ശരീരം പിളർന്ന് അവെന്റ കുടെലല്ലാം
പുറത്തുചാടി. 19 ഈ വിവരം െയരൂശേലമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവരും
അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ആ നിലത്തിന് അവരുെട ഭാഷയിൽ രക്തനിലം
എന്നർത്ഥമുള്ള അക്കല്ദാമാ എന്ന് േപര് വിളിച്ച . 20 “അവെന്റ
വാസസ്ഥലം ശുന്യമായിേപ്പാകെട്ട; അതിൽ ആരും പാർക്കാതിരിക്കെട്ട”
എന്നും “അവെന്റ അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം മെറ്റാരുത്തന് ലഭിക്കെട്ട” എന്നും
സങ്കീർത്തനപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 21 ആകയാൽ
കര ്ത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിന് സാക്ഷിയായി
ഒരുവൻ നേമ്മാടുകൂെട ഇരിേക്കണം അവൻ 22 േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം
മുതൽ കർത്താവ് നെമ്മ വിട്ട് ആേരാഹണം െചയ്ത നാൾവെര നമ്മുെട
ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരുവനുമായിരിേക്കണം. 23 അങ്ങെന
അവർ യുസ്െതാസ് എന്ന് മറുേപരുള്ള ബർശബാസ് എന്ന േയാസഫ,്
മത്ഥിയാസ്എന്നിവരുെട േപരുകൾനിർേദ്ദശിച്ച : 24 “സകലഹൃദയങ്ങെളയും
അറിയുന്ന കർത്താേവ, തെന്റ സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് േപാേകണ്ടതിന് യൂദാ
ഒഴിഞ്ഞുേപായഈശു്രശൂഷയുെടയുംഅെപ്പാസ്തലത്വത്തിെന്റയുംസ്ഥാനം
ലഭിേക്കണ്ടതിന് 25 ഈ ഇരുവരിൽ ആെര നീ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു
എന്ന് കാണിച്ച തേരണേമ” എന്ന് ്രപാർത്ഥിച്ച് അവരുെട േപർക്ക്
നറുക്കിട്ട . 26 നറുക്ക് മത്ഥിയാസിനു വീഴുകയും അവെന പതിെനാന്ന്
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെടകൂട്ടത്തിൽഎണ്ണ കയും െചയ്തു.

2
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റആഗമനം

1െപെന്തെക്കാസ്ത*്ദിനത്തിൽഅവർഎല്ലാവരുംഒരുസ്ഥലത്ത്ഒരുമിച്ച
കൂടിയിരുന്നു. 2 െപെട്ടന്ന് െകാടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നതുേപാെല ആകാശത്തുനിന്ന്
ഒരു മുഴക്കം ഉണ്ടായി, അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവനും നിറച്ച .
3അഗ്നിജ്വാലേപാലുള്ളപിളർന്നിരിക്കുന്നനാവുകൾഅവർക്ക് ്രപത്യക്ഷമായി
അവരിൽ ഓേരാരുത്തരുെടയും േമൽ പതിഞ്ഞു. അവർ എല്ലാവരും
4 പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ
നല്കിയതുേപാെലഅന്യഭാഷകളിൽ†സംസാരിച്ച തുടങ്ങി.

5 അന്ന് ആകാശത്തിൻ കീഴിലുള്ള സകലരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും
െയരൂശേലമിൽ വന്നുപാർക്കുന്ന െയഹൂദന്മാരായ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 ഈ മുഴക്കം ഉണ്ടായേപ്പാൾ പുരുഷാരം
വന്നുകൂടി, തങ്ങേളാേരാരുത്തരുെടയും ഭാഷയിൽ അെപ്പാസ്തലന്മാർ
സംസാരിക്കുന്നത് േകട്ട്അമ്പരന്നുേപായി. 7എല്ലാവരും ്രഭമിച്ച്ആശ്ചര്യെപ്പട്ട
പറഞ്ഞത്: “ഈ സംസാരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ഗലീലക്കാർ അല്ലേയാ?
8 പിെന്ന നാം ഓേരാരുത്തൻ നമ്മുെട മാതൃഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിച്ച
േകൾക്കുന്നത്എങ്ങെന?

9പർത്ഥരും േമദ്യരും ഏലാമ്യരും െമെസാെപ്പാത്താമ്യയിലും െയഹൂദ്യയിലും
കപ്പേദാക്യയിലും 10 െപാെന്താസിലും ആസ്യയിലും ്രഫുഗ്യയയിലും
പംഫുല്യയിലും മി്രസയീമിലും കുേറനയ്ക്ക് േചർന്ന ലിബ്യാ്രപേദശങ്ങളിലും
പാർക്കുന്നവരും േറാമയിൽ നിന്ന് വന്ന് പാർക്കുന്നവരും െയഹൂദന്മാരും

* 2. 1 െപെന്തെക്കാസ്ത്അമ്പതാം ദിവസം † 2. 4 മറ്റ ഭാഷകളിൽ
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െയഹൂദമതാനുസാരികള ം േ്രകത്യരും അരാബിക്കാരുമായ നാം 11 ഈ
നമ്മുെട ഭാഷകളിൽ അവർ ൈദവത്തിെന്റ വലിയ ്രപവൃത്തികെള
്രപസ്താവിക്കുന്നത് േകൾക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 എല്ലാവരും
പരി്രഭമിച്ച്, ചഞ്ചലിച്ച െകാണ്ട്; “ഇത് എന്തായിരിക്കും”എന്ന് തമ്മിൽതമ്മിൽ
പറഞ്ഞു. 13 “ഇവർ പുതുവീഞ്ഞ് കുടിച്ച് ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു മറ്റ്
ചിലർ പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞു.

പെ്രതാസിെന്റ ്രപഭാഷണം
14 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ് മറ്റ് പതിെനാന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാേരാടുകൂെട
നിന്നുെകാണ്ട് ഉറെക്ക പറഞ്ഞത്: “െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും െയരൂശേലമിൽ
പാർക്കുന്ന എല്ലാവരുമായുേള്ളാേര, എെന്റ വാക്ക് ്രശദ്ധിച്ച െകാൾവിൻ,
ഇതു നിങ്ങൾഅറിഞ്ഞിരിക്കെട്ട;. 15നിങ്ങൾവിചാരിക്കുന്നതുേപാെലഇവർ
ലഹരി പിടിച്ചവരല്ല; പകൽ മൂന്നാംമണിേനരേമ ‡ആയിട്ട ള്ള വേല്ലാ. 16ഇത്
േയാേവൽ ്രപവാചകൻമുഖാന്തരംഅരുളിെച്ചയ്തതേ്രത;അെതെന്തന്നാൽ:
17 ‘അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകലജഡത്തിേന്മലും എെന്റ ആത്മാവിെന

പകരും; നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ്രപവചിക്കും;
നിങ്ങള െട യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും; നിങ്ങള െട
വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. 18 എെന്റ ദാസന്മാരുെടേമലും
ദാസിമാരുെടേമലും കൂെട ഞാൻ ആ നാള കളിൽ എെന്റ
ആത്മാവിെന പകരും; അവരും ്രപവചിക്കും. 19 ഞാൻ
മീെത ആകാശത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങള ം താെഴ ഭൂമിയിൽ
അടയാളങ്ങള ം കാണിയ്ക്കും; രക്തവും തീയും പുകയാവിയും
തേന്ന. 20 കർത്താവിെന്റ വലുതും ്രപസിദ്ധവുമായ നാൾ
വരുംമുെമ്പ സൂര്യൻ ഇരുളായും ച്രന്ദൻ രക്തമായും മാറിേപ്പാകും.
21എന്നാൽ കർത്താവിെന്റ നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവൻ ഏവനും
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും’എന്നുൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

22 യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാേര, ഈ വചനം േകട്ട് െകാൾവിൻ. നിങ്ങൾ
തേന്ന അറിയുംേപാെല ൈദവം േയശു മുഖാന്തരം നിങ്ങള െട നടുവിൽ
െചയ്യിച്ച മഹത്തായ ്രപവർത്തികള ം അത്ഭുതങ്ങള ം അടയാളങ്ങള ം
െകാണ്ട് 23അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച തന്ന പുരുഷനായി നസറായനായ
േയശുവിെന അവൻ മുന്നേമ അറിഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ചതുേപാെല നിങ്ങൾക്ക്
ഏല്പിച്ച , നിങ്ങൾ അവെന അധർമ്മികള െട കയ്യാൽ ്രകൂശിൽ തറപ്പിച്ച
െകാന്നു; 24 എന്നാൽ ൈദവേമാ മരണപാശങ്ങെള അഴിച്ചിട്ട് അവെന
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച . എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ മരണം അവെന അടക്കി
െവയ്ക്കുന്നത്അസാദ്ധ്യമായിരുന്നു.
25എന്നാൽ ദാവീദ് േയശുവിെന കുറിച്ച;് ‘ഞാൻ കർത്താവിെന എേപ്പാഴും

എെന്റ മുമ്പിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവൻ എെന്റ വലഭാഗത്ത്
ഇരിക്കയാൽ ഞാൻ കുലുങ്ങിേപ്പാകയില്ല. 26 എെന്റ ഹൃദയം
സേന്താഷിക്കുകയും എെന്റ നാവ് ആനന്ദിക്കുകയും എെന്റ ജഡവും
ൈധര്യേത്താെട വസിക്കുകയും െചയ്യ ം. 27 നീ എെന്റ ്രപാണെന
പാതാളത്തിൽ വിട്ട കളയുകയില്ല; നിെന്റ പരിശുദ്ധെന ്രദവത്വം
കാണ്മാൻ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല. 28നീ ജീവെന്റ മാർഗ്ഗങ്ങെള എനിക്ക്

‡ 2. 15 പകൽഒമ്പത് മണി
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െവളിെപ്പടുത്തി; നിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യംെകാണ്ട് എെന്ന സേന്താഷ
പൂർണ്ണനാക്കും’

എന്നു പറയുന്നുവേല്ലാ. 29 സേഹാദരന്മാേര, േഗാ്രതപിതാവായ
ദാവീദിെനക്കുറിച്ച് അവൻ മരിച്ച അടക്കെപ്പട്ട എന്നു എനിക്ക് നിങ്ങേളാടു
ൈധര്യമായി പറയാം;അവെന്റകല്ലറ ഇന്നുവെര നമ്മുെട ഇടയിൽ ഉണ്ടേല്ലാ.
30 എന്നാൽ ദാവീദ,് ്രപവാചകൻ ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് ൈദവം അവെന്റ
കടി്രപേദശത്തിെന്റ ഫലത്തിൽനിന്ന് ഒരുവെനഅവെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുത്തും എന്നു തേന്നാട് സത്യംെചയ്തു ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. 31അത് മുൻകൂട്ടി
അറിഞ്ഞതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച:് അവെന
പാതാളത്തിൽ വിട്ട കളഞ്ഞില്ല: അവെന്റ ജഡം ്രദവത്വം കണ്ടതുമില്ല എന്ന്
്രപസ്താവിച്ച . 32ഈ േയശുവിെന ൈദവം ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച ; അതിന്
ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. 33 അവൻ ൈദവത്തിെന്റ
വലഭാഗേത്തക്ക് ഉയർത്തെപ്പട്ട , പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാഗ്ദത്തം
പിതാവിേനാട് വാങ്ങി,നിങ്ങൾഈകാണുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്യന്നത്
പകർന്നുതന്നു. 34ദാവീദ് സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം െചയ്തില്ല,എങ്കിലുംഅവൻ:
‘ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ പാദപീഠം ആക്കുേവാളം 35 നീ എെന്റ

വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്ക എന്ന് കർത്താവ് എെന്റ കർത്താവിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തു’

എന്ന് പറയുന്നു. 36ആകയാൽ നിങ്ങൾ ്രകൂശിൽ തറച്ച ഈ േയശുവിെന
തേന്നൈദവം കർത്താവും ്രകിസ്തുവുമാക്കിവച്ച എന്ന് യി്രസാേയൽഗൃഹം
ഒെക്കയും നിശ്ചയമായിഅറിഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട”.

മൂവായിരംേപർസഭേയാട് േചർക്കെപ്പടുന്നു
37 ഇത് േകട്ടിട്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുെകാണ്ട് പെ്രതാസിേനാടും
േശഷം അെപ്പാസ്തലന്മാേരാടും: “സേഹാദരന്മാരായ പുരുഷന്മാേര,
ഞങ്ങൾ എന്ത് െചേയ്യണ്ടു?” എന്ന് േചാദിച്ച . 38 പെ്രതാസ് അവേരാട:്
“നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട പാപസ്വഭാവങ്ങെള വിട്ട മാറി േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമത്തിൽ സ്നാനേമൽപ്പിൻ; എന്നാൽ ൈദവം നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ
ക്ഷമിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം നൽകുകയുംെചയ്യ ം. 39ഈ
വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട മക്കൾക്കും നമ്മുെട ൈദവമായ
കർത്താവ്വിളിച്ച വരുത്തുന്നദൂരസ്ഥന്മാരായഏവർക്കുംഉള്ളതേല്ലാ”എന്ന്
പറഞ്ഞു. 40 മറ്റ് പല വാക്കുകളാലും പെ്രതാസ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് അവെര
്രപേബാധിപ്പിച്ച : “ഈവ്രകതയുള്ളതലമുറയിൽനിന്ന് രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവിൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 41അവെന്റ വാക്ക് ൈകെക്കാണ്ടവർ സ്നാനം ഏറ്റ ;അന്ന്
മൂവായിരേത്താളം േപർ അവേരാട് േചർന്നു. 42 അവർ തുടർച്ചയായി
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ഉപേദശം േകട്ടനുസരിച്ച ം കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ച ം
അപ്പം നുറുക്കിയും ്രപാർത്ഥനകഴിച്ച ം േപാന്നു.

43 അെപ്പാസ്തലന്മാരാൽ ഏറിയ അത്ഭുതങ്ങള ം അടയാളങ്ങള ം
നടന്നതുെകാണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയമായി. 44 വിശ്വസിച്ചവർ എല്ലാവരും
ഒരുസമൂഹമായിരുന്ന് തങ്ങൾക്കുള്ളെതല്ലാം െപാതുവകഎന്ന്എണ്ണ കയും
45തങ്ങള െട വസ്തുവകകള ംൈകവശമുള്ളവയും വിറ്റ് ഓേരാരുത്തർക്കും
ആവശ്യമുള്ളതുേപാെല എല്ലാം പങ്കിടുകയും, 46 ഒരുമനെപ്പട്ട് ദിനം്രപതി
ൈദവാലയത്തിൽ കൂടിവരികയും വീടുകളിൽ അപ്പം നുറുക്കിെക്കാണ്ട്
ഉല്ലാസേത്താടും ഹൃദയപരമാർത്ഥതേയാടും കൂെട ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും
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47 ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുകയും സകലജനത്തിെന്റയും ്രപീതി
അനുഭവിക്കയും െചയ്തു. കർത്താവ് രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുന്നവെര ദിനം്രപതി
സഭേയാട് േചർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു.

3
മുടന്തൻസൗഖ്യമാകുന്നു

1 ഒരിക്കൽ പെ്രതാസും േയാഹന്നാനും ്രപാർത്ഥനാസമയത്ത്
ഒമ്പതാംമണി േനരം* ൈദവാലയത്തിേലക്ക് േപാകുേമ്പാൾ 2 അമ്മയുെട
ഗർഭംമുതൽ മുടന്തനായ ഒരാെള ചിലർ ചുമന്നുെകാണ്ടു വന്നു; അവെന
ൈദവാലയത്തിൽ െചല്ല ന്നവേരാട് ഭിക്ഷ യാചിക്കുവാൻ ദിനം്രപതി
ൈദവാലയത്തിെന്റ സുന്ദരം എന്ന േഗാപുരത്തിനരിെക ഇരുത്തുക
പതിവായിരുന്നു. 3അവൻ പെ്രതാസും േയാഹന്നാനും ൈദവാലയത്തിൽ
്രപേവശിക്കുവാൻ േപാകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭിക്ഷ േചാദിച്ച . 4 പെ്രതാസ്
േയാഹന്നാേനാടുകൂെട അവെന ഉറ്റ േനാക്കി: “ഞങ്ങെള േനാക്കൂ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 5 അവൻ തനിക്ക് വല്ലതും കിട്ട ം എന്ന് കരുതി അവെര
്രശദ്ധിച്ച േനാക്കി. 6 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ്: “നിനക്ക് നല്കാനായി
െവളളിയും െപാന്നും എെന്റ പക്കൽ ഇല്ല; എന്നാൽ എെന്റ പക്കൽ
ഉള്ളത് നിനക്കുതരുന്നു: നസറായനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ
നടക്ക” എന്ന് പറഞ്ഞ് 7 അവെന വലൈങ്കയ്ക്ക് പിടിച്ച് എഴുേന്നല്പിച്ച ;
ക്ഷണത്തിൽഅവെന്റ പാദങ്ങള ം കണങ്കാലുകള ം ഉറച്ചിട്ട് ചാടി എഴുേന്നറ്റ;്
8 നടന്നും തുള്ളിയും ൈദവെത്ത പുകഴ്ത്തിയുംെകാണ്ട് അവേരാടുകൂെട
ൈദവാലയത്തിൽ ്രപേവശിച്ച . 9 അവൻ നടക്കുന്നതും ൈദവെത്ത
പുകഴ്ത്തുന്നതും ജനം ഒെക്കയും കണ്ട്, 10 ഇവൻ സുന്ദരം എന്ന
ൈദവാലയേഗാപുരത്തിങ്കൽ ഭിക്ഷ യാചിച്ച െകാണ്ട് ഇരുന്നവൻ എന്ന്
അറിഞ്ഞ് അവന് സംഭവിച്ചതിെനക്കുറിച്ച് വിസ്മയവും ആശ്ചര്യവും
നിറഞ്ഞവരായി തീർന്നു.

11അവൻ പെ്രതാസിേനാടും േയാഹന്നാേനാടും േചർന്ന് നില്ക്കുേമ്പാൾ
ജനം എല്ലാം അത്ഭുതെപ്പട്ട് ശേലാേമാെന്റ േപരിൽ അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന
മണ്ഡപത്തിൽ,അവരുെടഅടുേത്തക്ക് ഒ ◌ാടിെയത്തി.
പെ്രതാസ് േയശുവിെന മഹത്വെപ്പടുത്തിസംസാരിക്കുന്നു

12അത്കണ്ടിട്ട് പെ്രതാസ്കൂടിവന്നജനങ്ങേളാട് പറഞ്ഞത:് “യി്രസാേയൽ
പുരുഷന്മാേര, ഈ സംഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നത് എന്ത?്
ഞങ്ങള െട സ്വന്ത ശക്തിയും, ഭക്തിയും നിമിത്തം ഇവൻ നടക്കുവാൻ
്രപാപ്തനായി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങെള ഉറ്റ േനാക്കുന്നതും എന്ത?്
13 അ്രബാഹാമിന ്െറയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും യാേക്കാബിെന്റയും
ൈദവമായ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം തെന്റ ദാസനായ
േയശുവിെന മഹത്വെപ്പടുത്തി; പേക്ഷ നിങ്ങൾ അവെന െകാലെചയ്യ വാൻ
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും,വിട്ടയപ്പാൻവിധിച്ചപീലാേത്താസിെന്റമുമ്പിൽവച്ച
തള്ളിപ്പറയുകയും െചയ്തു. 14 പരിശുദ്ധനും നീതിമാനുമായവെന
നിങ്ങൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു, െകാലപാതകനായവെന വിട്ട തരണം എന്ന്
ആവശ്യെപ്പട്ട , 15ൈദവം മരിച്ചവരിൽനിന്നും ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച ജീവെന്റ
അധിപെന നിങ്ങൾ െകാന്നുകളഞ്ഞു. അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ

* 3. 1 ഒമ്പതാംമണി േനരംഎന്നത് 24 മണിക്കൂർ ്രപകാരംൈവകിട്ട് 3 മണി.
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ആകുന്നു. 16അവെന്റ നാമത്തിെല വിശ്വാസത്താൽ,അവെന്റ നാമംതെന്ന
നിങ്ങൾ കാണുകയും അറിയുകയും െചയ്യന്ന ഈ മനുഷ്യന് ബലം
്രപാപിക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു; അെത, അവനിലുള്ള വിശ്വാസം
തെന്ന അവന്, നിങ്ങള െട മുന്നിൽവച്ച തെന്ന, പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം
ലഭിക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു. 17 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങള െട
അധികാരികെളേപ്പാെലനിങ്ങള ംഅറിവില്ലായ്മെകാണ്ട് ്രപവർത്തിച്ച എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു. 18ൈദവേമാ തെന്റ ്രകിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കും
എന്ന് സകല ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം മുന്നറിയിച്ചത് ഇങ്ങെന
നിവർത്തിച്ച . 19ആകയാൽ നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞുകിേട്ടണ്ടതിന്
മാനസാന്തരെപ്പട്ട് തിരിഞ്ഞുെകാൾവിൻ; എന്നാൽ കർത്താവിെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്നും 20 ഉേന്മഷകാലങ്ങൾ വരികയും നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
മുൻനിയമിക്കെപ്പട്ട ്രകിസ്തുവായ േയശുവിെന ൈദവം അയക്കുകയും
െചയ്യ ം. 21 ൈദവം േലാകാരംഭം മുതൽ തെന്റ വിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാർ
മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തത് ഒെക്കയും യഥാസ്ഥാനത്താകുന്ന കാലം
വരുേവാളംസ്വർഗ്ഗംഅവെനൈകെക്കാേള്ളണ്ടതാകുന്നു.
22 ‘ൈദവമായകർത്താവ് നിങ്ങള െടസേഹാദരന്മാരിൽനിന്ന്എെന്നേപ്പാെല

ഒരു ്രപവാചകെന നിങ്ങൾക്ക്എഴുേന്നല്പിച്ച തരും;അവൻനിങ്ങേളാട്
സംസാരിക്കുന്നസകലത്തിലുംനിങ്ങൾഅവെന്റവാക്ക് േകൾക്കണം.
23 ആ ്രപവാചകെന്റ വാക്ക് േകൾക്കാത്ത ഏവനും ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽനിന്ന് േഛദിക്കെപ്പടും’

എന്ന് േമാെശ പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 24അ്രതയുമല്ല ശമൂേവൽ മുതൽസംസാരിച്ച
്രപവാചകന്മാർഒെക്കയുംഈകാലെത്തക്കുറിച്ച് ്രപസ്താവിച്ച . 25 ‘ഭൂമിയിെല
സകലവംശങ്ങള ംനിെന്റസന്തതിയിൽഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടും’
എന്ന് ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാട് അരുളി നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാട്
െചയ്ത ഉടമ്പടിയുേടയും ്രപവാചകന്മാരുെടയും മക്കൾതെന്ന നിങ്ങൾ.
26 ൈദവം തെന്റ പു്രതനായ േയശുവിെന ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച,്
ഓേരാരുത്തെന അനു്രഗഹിക്കുവാനും അവനവെന്റ അകൃത്യങ്ങളിൽ
നിന്ന് പിൻതിരിക്കുവാനുമായി ആദ്യേമ നിങ്ങൾക്കായി അവെന
അയച്ചിരിക്കുന്നു”.

4
പെ്രതാസും േയാഹന്നാനും തടവിലാക്കെപ്പടുന്നു

1പെ്രതാസുംേയാഹന്നാനുംജനേത്താടുസംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
പുേരാഹിതന്മാരും ൈദവാലയത്തിെല പടനായകനും സദൂക്യരും
പെ്രതാസിെന്റയും േയാഹന്നാെന്റയും േനെര വന്നു, 2 േയശുവിേനയും
മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള തെന്റ പുനരുത്ഥാനെത്തയും കുറിച്ച് പെ്രതാസും
േയാഹന്നാനുംജനെത്തഉപേദശിക്കുകയാൽഅവർനീരസെപ്പട്ട . 3അവെര
പിടിച്ച് ൈവകുേന്നരം ആകെകാണ്ട് പിെറ്റന്നാൾവെര തടവിലാക്കി.
4 എന്നാൽ വചനം േകട്ടവരിൽ പലരും വിശ്വസിച്ച ; പുരുഷന്മാരുെട
*എണ്ണംതെന്നഅയ്യായിരേത്താളമായി.

5 പിെറ്റന്നാൾ അവരുെട ഭരണാധികാരികള ം, മൂപ്പന്മാരും, ശാസ്്രതിമാരും
െയരൂശേലമിൽഒന്നിച്ച കൂടി; 6മഹാപുേരാഹിതനായഹന്നാവും കയ്യഫാവും

* 4. 4 ആകാലഘട്ടങ്ങളിൽസ്്രതീകെളയും കുട്ടികെളയുംഎണ്ണങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.
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േയാഹന്നാനും അെലക്സന്തരും മഹാപുേരാഹിതവംശത്തിലുള്ളവർ
ഒെക്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 7അവർ പെ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും
നടുവിൽ നിർത്തി: “എന്ത് അധികാരത്താലും ആരുെട നാമത്തിലും
ആകുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് െചയ്തത?്” എന്ന് േചാദിച്ച . 8 പെ്രതാസ്
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി അവേരാട് പറഞ്ഞത:് “ജനത്തിെന്റ
്രപമാണികള ം മൂപ്പന്മാരും ആയുേള്ളാേര, 9 ഈ േരാഗിയായ മനുഷ്യന്
െചയ്ത നല്ല്രപവൃത്തി നിമിത്തം ഇന്ന് ഞങ്ങെള വിസ്തരിക്കുന്നു എങ്കിൽ,
ഈമനുഷ്യൻസൗഖ്യം ്രപാപിച്ചത്എങ്ങെന? 10നിങ്ങൾ്രകൂശിച്ചവനുംൈദവം
മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർപ്പിച്ചവനുമായ നസറായനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമത്തിൽത്തെന്ന ഇവൻ സൗഖ്യമുള്ളവനായി നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ
നില്ക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യി്രസാേയൽജനം ഒെക്കയും
അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 11 വീടുപണിയുന്നവരായ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ
കല്ല് വീടിെന്റമൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നആകല്ല് ഇവൻതേന്ന. 12മെറ്റാരുവനിലും
രക്ഷ ഇല്ല; നാം രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുെട
ഇടയിൽനല്കെപ്പട്ട േവെറാരു നാമവും ഇല്ല”.

ഭീഷണിെപ്പടുത്തിവിട്ടയയ്ക്കുന്നു
13അവർ പെ്രതാസിെന്റയും േയാഹന്നാെന്റയും ൈധര്യം കാൺകയാലും
ഇവർ പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാമാന്യരുമായ മനുഷ്യരും മുൻപ്
േയശുവിേനാടുകൂെട ആയിരുന്നവർ എന്നു ്രഗഹിക്കയാലും അവർ
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ; 14സൗഖ്യം ്രപാപിച്ച മനുഷ്യൻഅവേരാടുകൂെട നില്ക്കുന്നതു
കണ്ടതുെകാണ്ട് അവർക്ക് എതിർ പറവാൻ വകയില്ലായിരുന്നു.
15അെപ്പാസ്തലന്മാർ ന്യായാധിപസംഘത്തിൽനിന്നു പുറത്തു േപാകുവാൻ
കല്പിച്ചിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ആേലാചിച്ച : 16 “ഈ മനുഷ്യെര എന്ത്
െചേയ്യണ്ടു? അസാധാരണവും ്രപത്യക്ഷവുമാെയാരു അത്ഭുതം അവർ
െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് െയരൂശേലമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും
്രപസിദ്ധമേല്ലാ; നിേഷധിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. 17 എങ്കിലും അത്
ജനത്തിൽ അധികം പരക്കാതിരിപ്പാൻ അവർ യാെതാരു മനുഷ്യേനാടും
ഈ നാമത്തിൽ ഇനി സംസാരിക്കരുെതന്ന് നാം അവെര താക്കീത്
െചേയ്യണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 പിെന്ന അവെര വിളിച്ചിട്ട:് േയശുവിെന്റ
നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുകേയാ ഉപേദശിക്കുകേയാ അരുത് എന്ന് കല്പിച്ച .
19 അതിന് പെ്രതാസും േയാഹന്നാനും: “ൈദവേത്തക്കാൾ അധികം
നിങ്ങെള അനുസരിക്കുന്നത് ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക ന്യായേമാ എന്ന്
നിങ്ങൾ വിധിപ്പിൻ. 20ഞങ്ങൾേക്കാ ഞങ്ങൾ കണ്ടും േകട്ട മിരിക്കുന്നത്
്രപസ്താവിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
21 എന്നാൽ ഈ സംഭവിച്ച കാര്യം െകാണ്ട് എല്ലാവരും ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തുകയാൽ അവെര ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് ജനം നിമിത്തം വഴി
ഒന്നും കാണായ്കെകാണ്ട് അവർ പിെന്നയും തർജ്ജനം െചയ്ത് അവെര
വിട്ടയച്ച . 22ഈ അത്ഭുതത്താൽ സൗഖ്യം ്രപാപിച്ച മനുഷ്യൻ നാല്പതിൽ
അധികം വയസ്സള്ളവനായിരുന്നു.

്രപതിസന്ധികളിൽ ്രപാർത്ഥനേയാെട മുേന്നറുന്നു
23 വിട്ടയച്ച േശഷം അവർ തങ്ങള െട കൂട്ടാളികള െട അടുക്കൽ െചന്ന്
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞത്എല്ലാംഅറിയിച്ച .
24അത് േകട്ടിട്ട് അവർ ഒരുമനെപ്പട്ട് ൈദവേത്താട് നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞത്:
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“ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദവും അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കിയ
നാഥേന,
25 ‘ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾവ്യർത്ഥമായത് നിരൂപിക്കുന്നതും

എന്ത്? 26 ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ അണിനിരക്കുകയും
അധിപതികൾ കർത്താവിന് വിേരാധമായും അവെന്റ അഭിഷിക്തന്
വിേരാധമായും ഒന്നിച്ച കൂടുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു’

എന്ന് നിെന്റ ദാസനായ ദാവീദ് മുഖാന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
അരുളിെച്ചയ്തവേന, 27 നീ അഭിേഷകം െചയ്ത േയശു എന്ന
നിെന്റ പരിശുദ്ധദാസന് വിേരാധമായി െഹേരാദാവും െപാന്തിെയാസ്
പീലാേത്താസും ജാതികള ം യി്രസാേയൽ ജനവുമായി ഈ നഗരത്തിൽ
ഒന്നിച്ച കൂടി, 28 സംഭവിക്കണം എന്ന് നിെന്റ കയ്യ ം നിെന്റ ആേലാചനയും
മുന്നിയമിച്ചത് ഒെക്കയും നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യം. 29 ഇേപ്പാേഴാ
കർത്താേവ,അവരുെട ഭീഷണികെള േനാേക്കണേമ. 30സൗഖ്യമാക്കുവാൻ
നിെന്റ ൈക നീട്ട ന്നതിനാലും നിെന്റ പരിശുദ്ധദാസനായ േയശുവിെന്റ
നാമത്താൽ അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം ഉണ്ടാകുന്നതിനാലും നിെന്റ
വചനം പൂർണ്ണൈധര്യേത്താടുകൂെട ്രപസ്താവിപ്പാൻ നിെന്റ ദാസന്മാർക്ക്
കൃപ നല്േകണേമ”. 31 ഇങ്ങെന ്രപാർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ അവർ കൂടിയിരുന്ന
സ്ഥലംകുലുങ്ങി;എല്ലാവരുംപരിശുദ്ധാത്മാവ്നിറഞ്ഞവരായിൈദവവചനം
ൈധര്യേത്താെട ്രപസ്താവിച്ച .

വിശ്വസിച്ചവർ ്രകിസ്തുവിെന്റസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു
32 വിശ്വസിച്ചവരുെട വലിയ കൂട്ടം ഏകഹൃദയവും ഏകമനസ്സ ം
ഉള്ളവരായിരുന്നു; തനിക്കുള്ളത് ഒന്നും സ്വന്തം എന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല;
33 സകലവും അവർക്ക് െപാതുവായിരുന്നു. അെപ്പാസ്തലന്മാർ
മഹാശക്തിേയാെട കർത്താവായ േയശുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിന്
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുവന്നു; എല്ലാവർക്കും ധാരാളം കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു.
34 കുറവ് ഉളളവരായി ആരും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; നിലങ്ങള െടയും
വീടുകള െടയും ഉടമകൾ അവ ഒെക്കയും വിറ്റ് വില െകാണ്ടുവന്ന്
35അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കാൽക്കൽ െവയ്ക്കും; പിെന്ന ഓേരാരുത്തനും
അവനവെന്റആവശ്യംേപാെലവിഭാഗിച്ച െകാടുക്കും.

36 ്രപേബാധനപു്രതൻ എന്ന് അർത്ഥമുള്ള ബർന്നബാസ് എന്ന്
അെപ്പാസ്തലന്മാർ മറുേപർ വിളിച്ച ൈസ്രപസ് ദ്വീപുകാരനായ േയാസഫ്
37എെന്നാരു േലവ്യൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിലം വിറ്റ് പണം െകാണ്ടുവന്ന്
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെടകാൽക്കൽെവച്ച്.

5
അനന്യാസുംസഫീറയും

1 എന്നാൽ അനന്യാസ് എന്ന് േപരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ ഭാര്യയായ
സഫീറേയാടുകൂടി ഒരു നിലം വിറ്റ.് 2 നിലം വിറ്റ കിട്ടിയ വിലയിൽനിന്ന്
ഭാര്യയുെട അറിേവാെട ഒരു ഭാഗം എടുത്തുവച്ചേശഷം ബാക്കിയുള്ളത്
െകാണ്ടുവന്നു അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കാല്ക്കൽ െവച്ച്. 3 അേപ്പാൾ
പെ്രതാസ:് “അനന്യാേസ, പരിശുദ്ധാത്മാവിേനാട് വ്യാജം കാണിക്കുവാനും
നിലത്തിെന്റ വിലയിൽ ഒരു ഭാഗം എടുത്തുവയ്ക്കുവാനും സാത്താൻ
നിെന്റ ഹൃദയം ൈകവശം ആക്കുവാൻ നീ അനുവദിച്ചത് എന്ത്? 4അത്
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വില്ക്കുന്നതിന് മുെമ്പ നിേന്റതായിരുന്നില്ലേയാ? വിറ്റേശഷവും നിെന്റ
ൈകവശം ആയിരുന്നേല്ലാ? പിെന്ന എന്തിന് നീ ഈ കാര്യത്തിന്
മനസ്സ െവച്ച ? മനുഷ്യേരാടല്ല ൈദവേത്താടേ്രത നീ വ്യാജം കാണിച്ചത”്
എന്ന് പറഞ്ഞു. 5ഈവാക്ക് േകട്ട ഉടെനഅനന്യാസ് താെഴ വീണ് ്രപാണെന
വിട്ട ; ഇതു േകട്ടവർ എല്ലാവർക്കും വളെര ഭയം ഉണ്ടായി. 6 യൗവനക്കാർ
മുേന്നാട്ട് വന്ന് അവെന ശീലെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞ് പുറത്തുെകാണ്ടുേപായി
കുഴിച്ചിട്ട .

7ഏകേദശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവെന്റ ഭാര്യ സഫീറ ഈ
സംഭവിച്ചത് ഒന്നുംഅറിയാെതഅകത്തുവന്നു. 8പെ്രതാസ്അവേളാട്: “ഈ
തുകയ്ക്ക് തെന്നേയാ നിങ്ങൾനിലം വിറ്റത?് പറക”എന്ന് പറഞ്ഞു; “അേത,
ഈ തുകയ്ക്ക് തെന്ന” എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. 9 പെ്രതാസ് അവേളാട:്
“കർത്താവിെന്റആത്മാവിെനപരീക്ഷിപ്പാൻനിങ്ങൾതമ്മിൽഒത്തത്എന്ത?്
ഇതാ, നിെന്റ ഭർത്താവിെന കുഴിച്ചിട്ടവരുെട കാൽ വാതിൽക്കൽ ഉണ്ട്;
അവർ വന്ന് നിെന്നയും പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകും”എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 ഉടെന
അവൾ പെ്രതാസിെന്റ കാൽക്കൽ വീണ് ്രപാണെന വിട്ട ; യൗവനക്കാർ
അകത്ത് വന്ന് അവൾ മരിച്ച എന്ന് കണ്ട് പുറത്തു െകാണ്ടുേപായി
ഭർത്താവിെന്റഅരിെകകുഴിച്ചിട്ട . 11ഈസംഭവത്തിൽസഭയ്ക്ക് മുഴുവനും
ഇത് േകട്ടവർക്ക്എല്ലാവർക്കും മഹാഭയം ഉണ്ടായി.
അെപ്പാസ്തലന്മാർഅേനകെരസൗഖ്യമാക്കുന്നു

12 അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ൈകകളാൽ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
പല അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം നടന്നു; അവർ എല്ലാവരും
ഏകമനേസ്സാെട ശേലാേമാെന്റ മണ്ഡപത്തിൽ കൂടിവരിക പതിവായിരുന്നു.
13 മറ്റള്ളവർ ആരുംതെന്ന അവേരാട് േചരുവാൻ ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല; എങ്കിലും
ജനങ്ങൾ അവെര അധികമായി ബഹുമാനിച്ച േപാന്നു 14 അനവധി
പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച , അവെരല്ലാവരും
വിശ്വാസികള െട കൂട്ടേത്താട് േചർന്നുവന്നു. 15 േരാഗികെള പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്നു, പെ്രതാസ് കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അവെന്റ നിഴൽ
എങ്കിലും അവരിൽ വല്ലവരുെടയുംേമൽ വീേഴണ്ടതിന് വീഥികളിൽ
വിരിപ്പിേന്മലും കിടക്കേമലും കിടത്തും,. 16അതുകൂടാെത െയരൂശേലമിന്
ചുറ്റ പാടുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും ജനങ്ങൾ വന്നുകൂടി േരാഗികെളയും
അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ചവെരെയാെക്കയും െകാണ്ടുവന്നു; അവർ
എല്ലാവരുംസൗഖ്യം ്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു.
അെപ്പാസ്തലന്മാർകാരാഗൃഹത്തിലാക്കെപ്പടുന്നു.

17എന്നാൽമഹാപുേരാഹിതൻഎഴുേന്നറ്റ,്അവേനാട് കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന
സദൂക്യരും േചർന്നു 18അസൂയനിറഞ്ഞ്അെപ്പാസ്തലന്മാെര പിടിച്ച് െപാതു
കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി. 19എന്നാൽ രാ്രതിയിൽ കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ
കാരാഗൃഹവാതിൽ തുറന്ന് അവെര പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നിട്ട് അവേരാട്
20 “നിങ്ങൾൈദവാലയത്തിൽെചന്ന്ഈജീവെന്റവചനംഎല്ലാജനേത്താടും
്രപസ്താവിപ്പിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 21 അവർ അത് േകട്ട് പുലർച്ചയ്ക്ക്
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന് ഉപേദശിച്ച . എന്നാൽ മഹാപുേരാഹിതനും
കൂെടയുള്ളവരും വന്ന് ന്യായാധിപസംഘെത്തയും യി്രസാേയൽ
മക്കള െട മൂപ്പന്മാെരയും എല്ലാം വിളിച്ച കൂട്ടി, അെപ്പാസ്തലന്മാെര
െകാണ്ടുവരുവാനായി കാരാഗൃഹത്തിേലക്ക് ആളയച്ച.് 22 േചവകർ
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െചന്നേപ്പാൾ അവെര കാരാഗൃഹത്തിൽ കണ്ടില്ല അവർ മടങ്ങിവന്നിട്ട്
പറഞ്ഞത്: “കാരാഗൃഹം നല്ല സൂക്ഷ്മേത്താെട പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതും
കാവല്ക്കാർ വാതിൽക്കൽ നില്ക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ കണ്ട;് 23 എന്നാൽ
തുറന്നേപ്പാേഴാ അകത്ത് ആെരയും കണ്ടില്ല”. 24 ഈ വാക്ക് േകട്ടിട്ട്
ൈദവാലയത്തിെല പടനായകനും മഹാപുേരാഹിതന്മാരും അവെരക്കുറിച്ച്
ഇത് എന്തായിത്തീരും എന്ന് വിചാരിച്ച് ചഞ്ചലിച്ച് െകാണ്ടിരുന്നു
25അേപ്പാൾ ഒരാൾ വന്ന:് “നിങ്ങൾ കാരാഗൃഹത്തിലാക്കിയ പുരുഷന്മാർ
ൈദവാലയത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ട് ജനെത്ത ഉപേദശിക്കുന്നു” എന്ന്
അറിയിച്ച . 26 അതുേകട്ട് പടനായകൻ േചവകരുമായി െചന്ന,്
ജനം തങ്ങെള കെല്ലറിയും എന്ന് ഭയെപ്പടുകയാൽ, ബലാൽക്കാരം
െചയ്യാെത അവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. 27 അങ്ങെന അവെര
െകാണ്ടുവന്ന് ന്യായാധിപസംഘത്തിന്മുമ്പാെക നിർത്തി; മഹാപുേരാഹിതൻ
അവെര േചാദ്യംെചയ്തു 28 “േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ ഉപേദശിക്കരുത്
എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട് അമർച്ചയായി കല്പിച്ച വേല്ലാ; നിങ്ങേളാ
െയരൂശേലമിെല ജനങ്ങെള മുഴുവൻ നിങ്ങള െട ഉപേദശംെകാണ്ട്
നിറച്ചിരിക്കുന്നു; ആ േയശുവിെന്റ രക്തത്തിെന്റ കുറ്റം ഞങ്ങള െടേമൽ
വരുത്തുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 29 അതിന് പെ്രതാസും
േശഷം അെപ്പാസ്തലന്മാരും പറഞ്ഞത:് “മനുഷ്യേരക്കാൾ ൈദവെത്ത
അനുസരിേക്കണ്ടതാകുന്നു. 30നിങ്ങൾ ്രകൂശിൽതറച്ച െകാന്ന േയശുവിെന
തെന്ന നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം ഉയിർപ്പിച്ച ; 31 യി്രസാേയലിന്
മാനസാന്തരവും പാപേമാചനവും നല്കുവാൻ,ൈദവംഅവെന ്രപഭുവായും
രക്ഷിതാവായും തെന്റ വലതു ഭാഗേത്തക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. 32ഈ
സംഭവങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങള ം,ൈദവം തെന്നഅനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നല്കിയ
പരിശുദ്ധാത്മാവുംസാക്ഷികൾആകുന്നു”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

ഗമാലിേയൽഇടെപടുന്നു
33 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ േകാപപരവശരായി അെപ്പാസ്തലന്മാെര
െകാന്നുകളയുവാൻഭാവിച്ച . 34അേപ്പാൾഎല്ലാജനങ്ങള ംബഹുമാനിക്കുന്ന
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ഉപേദഷ്ടാവായ ഗമാലിേയൽ എെന്നാരു
പരീശൻ ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ എഴുേന്നറ്റ,് അെപ്പാസ്തലന്മാെര
കുറച്ച േനരേത്തക്ക് പുറത്താക്കുവാൻ കല്പിച്ച . 35 അവെര
പുറത്താക്കിയതിന് േശഷംഅവൻഅവേരാട്: “യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാേര,
ഈ മനുഷ്യരുെട കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് െചയ് വാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു
എന്ന് സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 36 കുറച്ച കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ത്യ ദാസ്
എെന്നാരുവൻ എഴുേന്നറ്റ് താൻ മഹാൻ എന്ന് നടിച്ച്; ഏകേദശം നാനൂറ്
പുരുഷന്മാർ അവേനാടുകൂെട േചർന്നു എങ്കിലും അവൻ െകാല്ലെപ്പടുകയും
അവെനഅനുഗമിച്ചവർഎല്ലാവരും ചിതറി ഒന്നുമില്ലാതാകുകയും െചയ്തു.
37അവെന്റ േശഷം ഗലീലക്കാരനായ യൂദാ ജനസംഖ്യ കണെക്കടുപ്പിെന്റ
കാലത്ത്എഴുേന്നറ്റ്ജനെത്തതെന്റപക്ഷംേചരുവാൻവശീകരിച്ച ;അവനും
നശിച്ച ,അവെന അനുസരിച്ചവർ ഒെക്കയും ചിതറിേപ്പായി. 38ആകയാൽ
ഈമനുഷ്യെര വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞുെകാൾവിൻഎന്ന്ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു;
ഇത് മാനുഷികമായ ആേലാചനേയാ ്രപവൃത്തിേയാ ആെണങ്കിൽ അത്
നശിച്ച േപാകും; 39 ൈദവികം എങ്കിേലാ നിങ്ങൾക്ക് അത് നശിപ്പിപ്പാൻ
കഴിയുകയില്ല; നിങ്ങൾ ൈദവേത്താട് േപാരാടുന്നു എന്ന് വരരുതേല്ലാ”
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എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക്അത് േബാധിച്ച . 40അവർഅെപ്പാസ്തലന്മാെര
അകത്ത്വരുത്തിഅടിപ്പിച്ച,്ഇനി േയശുവിെന്റനാമത്തിൽസംസാരിക്കരുത്
എന്ന് കല്പിച്ച് അവെര വിട്ടയച്ച . 41 തിരുനാമത്തിനുേവണ്ടി അപമാനം
സഹിപ്പാൻ േയാഗ്യരായി എണ്ണെപ്പടുകയാൽ അവർ സേന്താഷിച്ച ംെകാണ്ട്
ന്യായാധിപസംഘത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട േപായി. 42 പിന്നീട് അവർ
ദിനം്രപതി ൈദവാലയത്തിലും വീടുേതാറും െചന്ന് േയശു തെന്ന ്രകിസ്തു
എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ്രപസംഗിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.

6
ശിഷ്യന്മാരുെട വർദ്ധനയും,ശു്രശൂഷകൾക്കായുള്ളതിരെഞ്ഞടുപ്പ ം

1 ആ കാലങ്ങളിൽ ശിഷ്യന്മാർ വർദ്ധിച്ച് വരുന്നതിനാൽ തങ്ങള െട
വിധവമാെര ദിനം്രപതിയുള്ള ഭക്ഷണ വിതരണത്തിൽ അവഗണിക്കുന്നു
എന്ന് കരുതി യവനഭാഷക്കാരായ വിശ്വാസികൾ എ്രബായഭാഷക്കാരായ
വിശ്വാസികള െട േനെര പിറുപിറുത്തു. 2 പ്രന്തണ്ട് േപരടങ്ങുന്ന
അെപ്പാസ്തലന്മാർ വലിയ കൂട്ടമായി തീർന്ന ശിഷ്യസമൂഹെത്ത
വിളിച്ച വരുത്തി: “ഞങ്ങൾ ൈദവവചനം ഉേപക്ഷിച്ച് േമശകളിൽ ശു്രശൂഷ
െചയ്യന്നത് േയാഗ്യമല്ല. 3 ആകയാൽ സേഹാദരന്മാേര, ആത്മാവും
ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ് നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഏഴ് പുരുഷന്മാെര നിങ്ങളിൽ
തേന്ന തിരഞ്ഞുെകാൾവിൻ; അവെര േമശകളിൽ ശു്രശൂഷിക്കുവാൻ
നിയമിക്കാം. 4ഞങ്ങേളാ ്രപാർത്ഥനയിലും വചനശു്രശൂഷയിലും ഉറ്റിരിക്കും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 ഈ വാക്ക് കൂട്ടത്തിന് ഒെക്കയും ്രപസാദമായി;
വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞ പുരുഷനായ സ്െതഫാെനാസ,്
ഫിലിെപ്പാസ,് െ്രപാെഖാെരാസ,് നിക്കാേനാർ, തിേമാൻ, പർെമ്മനാസ്,
െയഹൂദമതാനുസാരിയായ അേന്ത്യാക്യക്കാരൻ നിെക്കാലാെവാസ്
എന്നിവെര തിരെഞ്ഞടുത്തു, 6 വിശ്വാസികൾ ഈ പുരുഷന്മാെര
െകാണ്ടുവന്ന്അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട മുമ്പാെക നിർത്തി;അവർ ്രപാർത്ഥിച്ച്
അവരുെട േമൽൈകവച്ച .

7 ൈദവവചനം പരന്നു, െയരൂശേലമിൽ ശിഷ്യന്മാരുെട എണ്ണം ഏറ്റവും
െപരുകി, പുേരാഹിതന്മാരിലും വലിെയാരു കൂട്ടം വിശ്വാസത്തിന്
അധീനരായിത്തീർന്നു.
കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായസ്െതഫാെനാസ്

8 അനന്തരം സ്െതഫാെനാസ് കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായി
ജനത്തിൽവലിയഅത്ഭുതങ്ങള ംഅടയാളങ്ങള ംെചയ്തു. 9ലിബർത്തീനർ
എന്ന് അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന യഹൂദരിൽ അെലക്സ്രന്തിയ, കിലിക്യ, ആസ്യ
എന്നീ േദശക്കാരിൽ നിന്നും ചിലർ എഴുേന്നറ്റ് സ്െതഫാെനാസിേനാട്
തർക്കിച്ച . 10എന്നാൽഅവൻസംസാരിച്ചജ്ഞാനേത്താടുംആത്മാേവാടും
എതിർത്തുനില്ക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 11 അേപ്പാൾ അവർ
ചില പുരുഷന്മാെര രഹസ്യമായി നിര് ബ്ബന്ധിച്ച : “ഇവൻ േമാെശക്കും
ൈദവത്തിനും വിേരാധമായി ദൂഷണം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ േകട്ട”് എന്ന്
പറയിച്ച , 12 അവർ ജനെത്തയും മൂപ്പന്മാെരയും ശാസ്്രതിമാെരയും
േ്രപരിപ്പിച്ച,് അവെന്റേനെര െചന്ന് അവെന പിടിച്ച് ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ
െകാണ്ടുേപായി 13 കള്ള സാക്ഷികെള നിർത്തി: “ഈ മനുഷ്യൻ
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനും ന്യായ്രപമാണത്തിനും വിേരാധമായി ഇടവിടാെത
സംസാരിച്ച വരുന്നു; 14 ആ നസറായനായ േയശു ഈ സ്ഥലം നശിപ്പിച്ച്
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േമാെശ നമുക്ക് ഏല്പിച്ച മര്യാദകെള മാറ്റിക്കളയും എന്ന് ഇവൻ പറയുന്നത്
ഞങ്ങൾ േകട്ട”് എന്ന് പറയിച്ച . 15 ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ ഇരുന്നവർ
എല്ലാവരും അവെന ഉറ്റ േനാക്കി; അവെന്റ മുഖം ഒരു ൈദവദൂതെന്റ
മുഖംേപാെലകണ്ട്.

7
സ്െതഫാെനാസിെന്റ ്രപസംഗം

1 “ഈ കാര്യങ്ങൾ സത്യം തെന്നേയാ” എന്ന് മഹാപുേരാഹിതൻ
േചാദിച്ചതിന് സ്െതഫാെനാസ് പറഞ്ഞത:് 2 “സേഹാദരന്മാരും
പിതാക്കന്മാരുമായ പുരുഷന്മാേര, േകൾക്കുവിൻ. നമ്മുെട പിതാവായ
അ്രബാഹാം ഹാരാനിേലക്ക് േപായി താമസിക്കുന്നതിന് മുെമ്പ,
െമെസാെപ്പാത്താമ്യയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന, േതേജാമയനായ ൈദവം
അവന് ്രപത്യക്ഷനായി: 3 ‘നിെന്റ േദശെത്തയും നിെന്റ സ്വന്ത ജനേത്തയും
വിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ച തരുന്ന േദശത്തിേലക്ക് െചല്ല ക’ എന്ന്
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അ്രബാഹാം കല്ദായരുെട േദശംവിട്ട് ഹാരാനിൽ
വന്ന് പാർത്തു. 4 അ്രബാഹാമിെന്റ പിതാവ് മരിച്ചേശഷം ൈദവം
അവെന അവിെടനിന്ന് നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ പാർക്കുന്ന ഈ േദശത്തിൽ
െകാണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ച . 5 ആ സമയത്ത് ൈദവം അവന് അതിൽ
കാലുകുത്തുവാൻ ഒരടി നിലംേപാലും അവകാശമായി െകാടുത്തില്ല;
എന്നാൽ അവന് സന്തതിയില്ലാതിരിെക്ക അവനും അവെന്റ േശഷം
അവെന്റസന്തതിയ്ക്കുംആ േദശം ൈകവശമായി നല്കുെമന്ന് അവേനാട്
വാഗ്ദത്തം െചയ്തു. 6അവെന്റ സന്തതി അന്യേദശത്ത് െചന്ന് പാർക്കും;
ആേദശക്കാർഅവെരഅടിമകളാക്കിനാനൂറ്സംവത്സരംകഷ്ടെപ്പടുത്തും
എന്നിങ്ങെന ൈദവം അവേനാട് പറഞ്ഞു. 7 ‘അവെര അടിമകളാക്കിയ
ജാതിെയ ഞാൻ ന്യായംവിധിക്കും;അതിന് െറേശഷം അവർ പുറെപ്പട്ട വന്ന്
ഈ സ്ഥലത്ത് എെന്ന ആരാധിക്കും’ എന്ന് ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തു.
8 പിെന്ന ൈദവം അ്രബാഹാമിന് പരിേച്ഛദനെയന്ന ഉടമ്പടി െകാടുത്തു;
അ്രബാഹാമിൽനിന്ന് യിസ്ഹാക്ക് ജനിച്ച ,എട്ടാം നാൾഅവെന പരിേച്ഛദന
െചയ്തു. യിസ്ഹാക്കിൽനിന്ന് യാേക്കാബും യാേക്കാബിൽനിന്ന്
പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതപിതാക്കന്മാരും ജനിച്ച . 9 േഗാ്രതപിതാക്കന്മാർക്ക്
േയാസഫിേനാടുള്ള അസൂയനിമിത്തം അവർ അവെന മി്രസയീമിേലക്ക്
വിറ്റ കളഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ ൈദവം അവേനാടുകൂെട ഇരുന്ന് അവെന്റ
സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും അവെന വിടുവിച്ച് മി്രസയീംരാജാവായ
ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെകഅവന് കൃപയുംജ്ഞാനവും െകാടുത്തു: ഫറേവാൻ
അവെന മി്രസയീമിനും തെന്റ സർവ്വഗൃഹത്തിനും അധിപതിയാക്കി
വച്ച . 11 എന്നാൽ മി്രസയീംേദശത്തിലും കനാനിലുെമല്ലാം ക്ഷാമവും
മഹാകഷ്ടവും വന്നസമയത്ത് നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർക്ക് ആഹാരം
കിട്ടാെതയായി. 12അേപ്പാൾമി്രസയീമിൽധാന്യം ഉെണ്ടന്ന് േകട്ടിട്ട് യാേക്കാബ്
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാെരആദ്യമായി അേങ്ങാട്ട് അയച്ച . 13 രണ്ടാം ്രപാവശ്യം
േയാസഫ് തെന്റ സേഹാദരന്മാർക്ക് തെന്നത്തെന്ന െവളിെപ്പടുത്തി;
േയാസഫിെന്റ കുടുംബം ഫറേവാനും അറിവായ് വന്നു. 14 േയാസഫ്
സേഹാദരന്മാെര തിരിച്ചയച്ച് തെന്റ പിതാവായ യാേക്കാബിേനാട് തെന്റ
കുടുംബെത്തഒെക്കയും മി്രസയീമിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവാൻ പറഞ്ഞു.
അവർആെകഎഴുപത്തഞ്ചുേപരായിരുന്നു. 15യാേക്കാബ് മി്രസയീമിേലക്ക്
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േപായി; അവനും നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരും മരിച്ച , 16അവെര േശേഖമിൽ
െകാണ്ടുവന്ന് അവിെട എേമ്മാരിെന്റ മക്കേളാട് അ്രബാഹാം വിലെകാടുത്ത്
വാങ്ങിയ കല്ലറയിൽ അടക്കം െചയ്തു. 17 ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്ത വാഗ്ദത്തകാലം അടുത്തേപ്പാൾ ജനം മി്രസയീമിൽ
െപരുകിയിരുന്നു. 18 ഒടുവിൽ േയാസഫിെന അറിയാത്ത േവെറാരു
രാജാവ് മി്രസയീമിൽ വാണു. 19 ആ രാജാവ് നമ്മുെട വംശേത്താട്
ഉപായം ്രപേയാഗിച്ച് നമ്മുെട പിതാക്കന്മാെര കഷ്ടെപ്പടുത്തുകയും,
അവരുെട ശിശുക്കൾ ജീവേനാടിരിക്കാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവെര
ഉേപക്ഷിക്കുവാനും നിര് ബ്ബന്ധിച്ച . 20 ആ കാലത്ത് േമാെശ ജനിച്ച ;
അവൻ ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക അതിസുന്ദരനായിരുന്നു, അവെന
മൂന്ന് മാസം തെന്റ അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ േപാറ്റിവളർത്തി. 21 പിെന്ന അവെന
പുറത്തുകളഞ്ഞേപ്പാൾ ഫറേവാെന്റ മകൾ അവെന എടുത്ത് തെന്റ
സ്വന്തം മകനായി വളർത്തി. 22 േമാെശ മി്രസയീമ്യരുെട സകലജ്ഞാനവും
അഭ്യസിച്ച , വാക്കിലും ്രപവൃത്തിയിലും സമർത്ഥനായിത്തീർന്നു. 23അവന്
നാല്പത് വയസ്സ് തികയാറായേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കളായ തെന്റ
സേഹാദരന്മാെര െചന്ന് കാണണെമന്ന് മനസ്സിൽ േതാന്നി. 24 അവൻ
യി്രസാേയല്യനായഒരുവൻഉപ്രദവിക്കെപ്പടുന്നത്കണ്ടിട്ട്അവെനപിന്തുണച്ച്
മി്രസയീമ്യെന അടിച്ച െകാന്നു, ഉപ്രദവിക്കെപ്പട്ടവനുേവണ്ടി ്രപതികാരം
െചയ്തു. 25 താൻ മുഖാന്തരം ൈദവം അവർക്ക് രക്ഷ നൽകുെമന്ന്
സേഹാദരന്മാർ ്രഗഹിക്കും എന്ന് േമാെശ വിചാരിച്ച ; എങ്കിലും അവർ
്രഗഹിച്ചില്ല. 26പിെറ്റന്നാൾചിലയി്രസാേയല്യർകലഹിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
അവൻ അവരുെട അടുക്കൽവന്ന് അവെര സമാധാനെപ്പടുത്തുവാൻ
്രശമിച്ച െകാണ്ട് അവേരാട;് ‘പുരുഷന്മാെര, നിങ്ങൾ സേഹാദരന്മാരേല്ലാ;
തമ്മിൽ അന്യായം െചയ്യന്നത് എന്ത്?’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 27 എന്നാൽ
കൂട്ട കാരേനാട് അന്യായം െചയ്യന്നവൻ അവെന ഉന്തിക്കളഞ്ഞു:
‘നിെന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരിയും ന്യായകർത്താവും ആക്കിയത് ആർ?
28 ഇന്നെല മി്രസയീമ്യെന െകാന്നതുേപാെല എെന്നയും െകാല്ല വാൻ
ഭാവിക്കുന്നുേവാ?’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 29ഈവാക്ക് േകട്ടിട്ട് േമാെശഓടിേപ്പായി
മിദ്യാൻേദശത്ത് െചന്ന് അവിെട പരേദശിയായി പാർത്തു, അവിെടവച്ച്
അവന് രണ്ടു പു്രതന്മാർ ജനിച്ച . 30 നാല്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
സീനായ് മലയുെട മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ൈദവദൂതൻ മുൾപ്പടർപ്പിെല
അഗ്നിജ്വാലയിൽ അവന് ്രപത്യക്ഷനായി. 31 േമാെശ ആ കാഴ്ച കണ്ട്
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട , സൂക്ഷിച്ച േനാക്കുവാനായി അടുത്തുെചല്ല േമ്പാൾ:
32 ‘ഞാൻ നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമാകുന്നു; അ്രബാഹാമിന ്െറയും,
യിസ്ഹാക്കിെന്റയും, യാേക്കാബിെന്റയും ൈദവം’ എന്ന കർത്താവിെന്റ
ശബ്ദം േകട്ട.് േമാെശഭയന്ന്വിറച്ചിട്ട്അേങ്ങാട്ട് േനാക്കുവാൻൈധര്യെപ്പട്ടില്ല.
33 കർത്താവ് അവേനാട:് ‘നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധഭൂമിയാകയാൽ
കാലിൽനിന്ന് െചരിപ്പ ഊരിക്കളക. 34 മി്രസയീമിൽ എെന്റ ജനത്തിെന്റ
കഷ്ടത ഞാൻ നിശ്ചയമായിട്ട ം കണ്ട്, അവരുെട ഞരക്കവും േകട്ട,്
അവെര േമാചിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ വരിക;
ഞാൻ നിെന്ന മി്രസയീമിേലക്ക് അയയ്ക്കും’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 35 ‘നിെന്ന
അധികാരിയും ന്യായകർത്താവും ആക്കിയതാർ?’ എന്നിങ്ങെന അവർ
തള്ളിപ്പറഞ്ഞഈ േമാെശെയ തെന്ന ൈദവം മുൾപ്പടർപ്പിൽ ്രപത്യക്ഷനായ
ദൂതൻ മുഖാന്തരം അധികാരിയും വീെണ്ടടുപ്പ കാരനും ആക്കി അയച്ച .
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36അവൻ മി്രസയീമിലും െചങ്കടലിലും നാല്പതു സംവത്സരം മരുഭൂമിയിലും
അത്ഭുതങ്ങള ം അടയാളങ്ങള ം െചയ്ത് അവെര നയിച്ച െകാണ്ടുവന്നു.
37 ‘ൈദവം നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരിൽനിന്ന് എെന്നേപ്പാെല ഒരു
്രപവാചകെനനിങ്ങൾക്ക്എഴുേന്നല്പിച്ച തരും’എന്ന് യി്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറഞ്ഞ േമാെശ ഇവൻ തേന്ന. 38സീനായ് മലയിൽ തേന്നാട് സംസാരിച്ച
ദൂതേനാടും നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാടും കൂെട മരുഭൂമിയിെല സഭയിൽ
ഇരുന്നവനും നമുക്കു തരുവാൻ ജീവനുള്ള അരുളപ്പാട് ലഭിച്ചവനും ഇവൻ
തേന്ന. 39നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർഅവെനഅനുസരിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാെത
തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഹൃദയംെകാണ്ട് മി്രസയീമിേലക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു, 40അവർ
അഹേരാേനാട്; ‘ഞങ്ങെള നയിപ്പാൻ ൈദവങ്ങെള ഉണ്ടാക്കിത്തരിക,
ഞങ്ങെള മി്രസയീമിൽനിന്ന് നയിച്ച െകാണ്ടുവന്ന ആ േമാെശക്ക് എന്ത്
സംഭവിച്ച എന്ന്ഞങ്ങൾഅറിയുന്നില്ലേല്ലാ’എന്ന്പറഞ്ഞു. 41അതുെകാണ്ട്
അവർഒരുകാളക്കുട്ടിെയഉണ്ടാക്കി,ആബിംബത്തിന്ബലികഴിച്ച്തങ്ങള െട
ൈകപ്പണിയിൽ ഉല്ലസിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 42 ൈദവവും പിന്തിരിഞ്ഞു.
ആകാശത്തിെലൈസന്യെത്തേസവിപ്പാൻഅവെരഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.
‘യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ എനിക്ക് നാല്പത് സംവത്സരം

ഹനനയാഗങ്ങള ം േഭാജനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച േവാ? 43 നിങ്ങൾ
നമസ്കരിപ്പാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വരൂപങ്ങളായ െമാേലാക്കിെന്റ
കൂടാരവും േരഫാൻേദവെന്റ നക്ഷ്രതവും നിങ്ങൾ എടുത്തു
നടന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങെള ബാബിേലാണിനപ്പ റം
നാടുകടത്തും’

എന്നു ്രപവാചകന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
44നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർക്ക് മരുഭൂമിയിൽ സാക്ഷ്യകൂടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു,
ൈദവം േമാെശേയാട് സംസാരിച്ചേപ്പാൾ; അവൻ കണ്ട മാതൃകേപാെല
തെന്ന അതിെന നിർമ്മിക്കണം എന്ന് അവേനാട് കല്പിച്ചിരുന്നു. 45 നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാർ, േയാശുവേയാടുകൂെടയുള്ള അവരുെട തിരിച്ച വരവിൽ
േദശത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്നത് ഈ കൂടാരമായിരുന്നു. ൈദവം
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികള െട
അവകാശത്തിേലക്ക് അവർ ്രപേവശിച്ചേപ്പാഴാണ് ഇങ്ങെന സംഭവിച്ചത്.
ഇത് ദാവീദിെന്റ കാലം വെര അങ്ങെനതെന്നയായിരുന്നു, 46 അവന്
ൈദവത്തിെന്റമുമ്പാെകകൃപലഭിച്ചിരുന്നു,യാേക്കാബിെന്റൈദവത്തിന്ഒരു
കൂടാരംഉണ്ടാക്കുവാൻഅവൻആ്രഗഹിച്ച . 47എന്നാൽശേലാേമാൻഅവന്
ഒരു ആലയം പണിതു. 48അത്യ ന്നതൻ ൈകപ്പണിയായ ആലയത്തിൽ
വസിക്കുന്നില്ലതാനും
49 ‘സ്വർഗ്ഗം എനിക്ക് സിംഹാസനവും ഭൂമി എെന്റ പാദപീഠവും ആകുന്നു.

നിങ്ങൾ എനിക്ക് പണിയുന്ന ആലയം ഏതുവിധം? എെന്റ
വി്രശമസ്ഥലവും ഏത?് 50 ഇെതാെക്കയും എെന്റ ൈക അല്ലേയാ
ഉണ്ടാക്കിയത്എന്ന് കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു’

എന്നു ്രപവാചകൻ പറയുന്നുവേല്ലാ. 51 ദുശ്ശാഠ്യക്കാരും,
ഹൃദയത്തിനും െചവിയ്ക്കും പരിേച്ഛദന ഇല്ലാത്തവരുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല തെന്ന നിങ്ങള ം എല്ലായ്േപാഴും
പരിശുദ്ധാത്മാവിേനാട്എതിർത്ത് നില്ക്കുന്നു. 52 ്രപവാചകന്മാരിൽഏവെന
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ ഉപ്രദവിക്കാതിരുന്നിട്ട ള്ള ? നീതിമാനായവെന്റ
വരവിെനക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചവെര അവർ െകാന്നുകളഞ്ഞു;
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53 അവെരേപ്പാെല നിങ്ങള ം ഇേപ്പാൾ വഞ്ചകരും െകാലപാതകരും
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ൈദവദൂതന്മാരുെട നിേയാഗങ്ങളായി
ന്യായ്രപമാണം ്രപാപിച്ച എങ്കിലുംഅത് ്രപമാണിച്ചിട്ടില്ല”.
സ്െതഫാെനാസിെന െകാല്ല ന്നു

54 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ന്യായാധിപസംഘത്തിലുള്ളവർ േകാപപരവശരായി
അവെന്റേനെര പല്ല കടിച്ച . 55അവേനാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി
സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് ഉറ്റ േനാക്കി, ൈദവമഹത്വവും ൈദവത്തിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്ത് േയശു നില്ക്കുന്നതും കണ്ട്: 56 “ഇതാ, സ്വർഗ്ഗം
തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപു്രതൻ ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
നില്ക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 57 ഇത് േകട്ടേപ്പാൾ
അവർ ഉറെക്കനിലവിളിച്ച , െചവി െപാത്തിെക്കാണ്ട് ഒന്നിച്ച്അവെന്റേനെര
പാഞ്ഞുെചന്നു, 58 അവെന വലിച്ചിഴച്ച ം െകാണ്ട് നഗരത്തിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കി കെല്ലറിഞ്ഞു. സാക്ഷികൾ തങ്ങള െട പുറംചട്ടകൾ ഊരി
െശൗല ്എന്ന് േപരുള്ള ഒരു ബാല്യക്കാരെന്റ കാൽക്കൽ െവച്ച.് 59അവർ
അവെന കെല്ലറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കയിൽ “കർത്താവായ േയശുേവ,
എെന്റ ആത്മാവിെന ൈകെക്കാേള്ളണേമ” എന്ന് സ്െതഫാെനാസ്
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച . 60അവൻ മുട്ട കുത്തി: “കർത്താേവ, അവേരാട് ഈ
പാപംകണക്കിടരുേത”എന്ന് ഉച്ചത്തിൽനിലവിളിച്ച . ഇതുപറഞ്ഞിട്ട്അവൻ
നി്രദ്രപാപിച്ച .

8
െയരുശേലംസഭപീഢനത്തിലൂെട മുേന്നറുന്നു.

1സ്െതഫാെനാസിെന െകാലെചയ്തത് െശൗലിന് സമ്മതമായിരുന്നു.
അന്ന് െയരൂശേലമിെല സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പീഢനം േനരിട്ട ;
അെപ്പാസ്തലന്മാർ ഒഴിെക എല്ലാവരും െയഹൂദ്യ ശമര്യ േദശങ്ങളിൽ
ചിതറിേപ്പായി. 2ൈദവഭക്തരായപുരുഷന്മാർസ്െതഫാെനാസിെനഅടക്കം
െചയ്തു,അവെനക്കുറിച്ച് വലിെയാരു വിലാപം കഴിച്ച . 3എന്നാൽ െശൗല് 
വീടുേതാറും െചന്ന് പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും വലിച്ചിഴച്ച തടവിൽ
ഏല്പിച്ച െകാണ്ട്സഭയ്ക്ക്ഹാനി വരുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
ഫിലിേപ്പാസ് ശമര്യയിേലക്ക്.

4 ചിതറിേപ്പായവർ വചനം ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട് അവിടവിെട സഞ്ചരിച്ച .
5 ഫിലിെപ്പാസ് ശമര്യ പട്ടണത്തിൽ െചന്ന് അവിെടയുള്ളവേരാട്
്രകിസ്തുവിെന ്രപസംഗിച്ച . 6 ഫിലിെപ്പാസ് െചയ്ത അടയാളങ്ങൾ
ജനങ്ങൾ േകൾക്കുകയും കാൺകയും െചയ്കയാൽ അവൻ പറയുന്നത്
ഏകമനേസ്സാെട ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 7 അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ച
പലരിൽനിന്നും അവ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച െകാണ്ട് പുറെപ്പട്ട ; അേനകം
പക്ഷവാതക്കാരും മുടന്തരുംസൗഖ്യം ്രപാപിച്ച . 8അങ്ങെനആപട്ടണത്തിൽ
വളെരസേന്താഷം ഉണ്ടായി.
ശിേമാൻഎന്നആഭിചാരകൻ.

9 എന്നാൽ ശിേമാൻ എന്ന് േപരുേള്ളാരു പുരുഷൻ ആ പട്ടണത്തിൽ
ആഭിചാരം െചയ്ത്, താൻ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശമര്യ ജാതിെയ
്രഭമിപ്പിച്ച േപാന്നു. 10 “മഹാൻ എന്ന് വിളിക്കെപ്പടുന്ന ൈദവശക്തി ഈ
മനുഷ്യനാകുന്നു”എന്ന്പറഞ്ഞ്ശമര്യയിലുള്ളെചറിയവർമുതൽവലിയവർ
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വെര അവെന ്രശദ്ധിച്ച വന്നു. 11 ഇവൻ ആഭിചാരംെകാണ്ട് ഏറിയകാലം
അവെര ്രഭമിപ്പിക്കുകയാൽ അേ്രത അവർ അവെന ്രശദ്ധിച്ചത് 12എന്നാൽ
ൈദവരാജ്യെത്തയും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമെത്തയും കുറിച്ച ള്ള
സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്ന ഫിലിെപ്പാസിെന അവർ വിശ്വസിച്ചേപ്പാൾ
പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം സ്നാനം ഏറ്റ . 13 ശിേമാൻ താനും വിശ്വസിച്ച്
സ്നാനം ഏറ്റ , ഫിലിെപ്പാസിേനാട് േചർന്നുനിന്നു; വലിയ അടയാളങ്ങള ം
വീര്യ്രപവൃത്തികള ം നടക്കുന്നത് കണ്ടേപ്പാൾഅവൻആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

14 അനന്തരം െയരൂശേലമിലുള്ള അെപ്പാസ്തലന്മാർ, ശമര്യർ
ൈദവവചനം ൈകെക്കാണ്ടു എന്നു േകട്ടിട്ട് പെ്രതാസിെനയും
േയാഹന്നാെനയും അവരുെട അടുക്കൽ അയച്ച . 15 അവർ അവിെട
എത്തിയിട്ട,് െചന്ന,്അവർക്ക്പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിേക്കണ്ടതിന് ്രപാർത്ഥിച്ച .
16 അന്നുവെര അവരിൽ ആരുെടേമലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിരുന്നില്ല;
അവർകർത്താവായേയശുവിെന്റനാമത്തിൽസ്നാനംഏറ്റിരുന്നേതയുള്ള .
17അവർ അവരുെട േമൽ ൈക െവച്ചേപ്പാൾ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ലഭിച്ച .
18 അെപ്പാസ്തലന്മാർ ൈക െവച്ചതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചത്
ശിേമാൻ കണ്ടതിനാൽ അവൻ അവർക്ക് െകാടുക്കുവാൻ പണം
െകാണ്ടുവന്നു: 19 “ഞാൻ ഒരുവെന്റ േമൽ ൈക െവച്ചാൽ അവന്
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഈ അധികാരം എനിക്കും
തേരണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 പെ്രതാസ് അവേനാട:് “ൈദവത്തിെന്റ
ദാനം പണം െകാടുത്ത് വാങ്ങിെക്കാള്ളാം എന്ന് നീ നിരൂപിക്കെകാണ്ട്
നിെന്റ പണം നിേന്നാടുകൂെട നശിച്ച േപാകെട്ട. 21 നിെന്റ ഹൃദയം
ൈദവസന്നിധിയിൽ േനരുള്ളതല്ലായ്കെകാണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക്
പങ്കും ഓഹരിയുമില്ല. 22 നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല ഈ വഷളത്വം വിട്ട്
മാനസാന്തരെപ്പട്ട് കർത്താവിേനാട് ്രപാർത്ഥിക്കുക; ഒരുപേക്ഷ നിെന്റ
ഹൃദയത്തിെല നിരൂപണം ക്ഷമിച്ച കിട്ട മായിരിക്കും. 23 നീ കടുത്ത
അസൂയയിലും പാപത്തിെന്റ ബന്ധനത്തിലും അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഞാൻ കാണുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 24അതിന് ശിേമാൻ: “നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്
ഒന്നും എനിക്ക് ഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ കർത്താവിേനാട് എനിക്കുേവണ്ടി
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

25 അവർ കർത്താവിെന്റ വചനം സാക്ഷീകരിച്ച ്രപസംഗിച്ചേശഷം
ശമര്യക്കാരുെട അേനക ്രഗാമങ്ങളിൽ സുവിേശഷം അറിയിച്ച െകാണ്ട്
െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

ഫിലിേപ്പാസ് ഗസയ്ക്കുള്ളനിർജജന്രപേദശേത്തക്ക.്
26 അനന്തരം കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ ഫിലിെപ്പാസിേനാട്: “നീ
എഴുേന്നറ്റ് െതേക്കാട്ട് െയരൂശേലമിൽനിന്ന് ഗസയ്ക്കുള്ള നിർജ്ജനമായ
വഴിയിേലക്കു േപാക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 27 അവൻ പുറെപ്പട്ട
െചന്നേപ്പാൾ കന്ദക്ക എന്ന എേത്യാപ്യാരാജ്ഞിയുെട ഒരു ഷണ്ഡനും
മഹാനും അവള െട സകലഭണ്ഡാരത്തിനും േമൽവിചാരകനുമായ
ഒരു എേത്യാപ്യെന കണ്ട.് അവൻ െയരൂശേലമിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ
വന്നിട്ട് മടങ്ങിേപ്പാരുേമ്പാൾ 28 േതരിൽ ഇരുന്ന് െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ
പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു. 29ആത്മാവ് ഫിലിെപ്പാസിേനാട്: “നീ
അടുത്തുെചന്നു േതരിേനാട് േചർന്നുനടക്ക”എന്നു പറഞ്ഞു. 30ഫിലിെപ്പാസ്
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ഓടിെച്ചല്ല േമ്പാൾെയശയ്യാ്രപവാചകെന്റപുസ്തകംഅവൻവായിക്കുന്നതു
േകട്ട:് “നീ വായിക്കുന്നത് ്രഗഹിക്കുന്നുേവാ?” എന്ന് േചാദിച്ചതിന്:
31 “ഒരുവൻ ശരിയായി വിവരിച്ച തരാഞ്ഞാൽ എങ്ങെന ്രഗഹിക്കും”
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു, ഫിലിെപ്പാസ് കയറി തേന്നാടുകൂെട ഇരിേക്കണം
എന്ന് അേപക്ഷിച്ച . 32 തിരുെവഴുത്തിൽ ഈ ഭാഗം ആയിരുന്നു അവൻ
വായിച്ചിരുന്നത്
“അറുക്കുവാനുള്ള ആടിേനേപ്പാെല അവെന െകാണ്ടുേപായി; േരാമം

ക്രതിക്കുന്നവെന്റ മുമ്പാെക മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിെനേപ്പാെല
അവൻ വായ് തുറക്കാതിരുന്നു. 33 അവെന്റ താഴ്ചയിൽ അവന്
ന്യായം കിട്ടാെത േപായി; അവെന്റ തലമുറെയ ആർ വിവരിക്കും?
ഭൂമിയിൽനിന്നുഅവെന്റജീവെനഎടുത്തുകളയുന്നുവേല്ലാ”.

34 ഷണ്ഡൻ ഫിലിെപ്പാസിേനാട:് “ഇത് ്രപവാചകൻ ആെരക്കുറിച്ച്
പറയുന്നു? തെന്നക്കുറിേച്ചാ മെറ്റാരുത്തെനക്കുറിേച്ചാ എന്ന്
പറഞ്ഞുതേരണം”എന്നു അേപക്ഷിച്ച . 35ഫിലിെപ്പാസ് ഈ തിരുെവഴുത്ത്
ആധാരമാക്കി അവേനാട് േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള സുവിേശഷം
അറിയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 36 അവർ ഇങ്ങെന വഴിേപാകയിൽ
െവള്ളമുെള്ളാരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ ഷണ്ഡൻ: “ഇതാ െവള്ളം;
ഞാൻ സ്നാനം ഏല്ക്കുന്നതിൽനിന്ന് എന്ത് എെന്ന തടസ്സെപ്പടുത്തുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 37 അതിന് ഫിലിെപ്പാസ്: “നീ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട
വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആകാം” എന്നു പറഞ്ഞു. “േയശു്രകിസ്തു
ൈദവപു്രതൻ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു” എന്ന് അവൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 38അങ്ങെനഅവൻ േതർ നിർത്തുവാൻ കല്പിച്ച : ഫിലിെപ്പാസും
ഷണ്ഡനും ഇരുവരും െവള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി, അവൻ അവെന സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച . 39 അവർ െവള്ളത്തിൽനിന്ന് കയറിയേപ്പാൾ കർത്താവിെന്റ
ആത്മാവ് ഫിലിെപ്പാസിെന എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി; ഷണ്ഡൻ അവെന
പിെന്ന കണ്ടില്ല; അവൻ സേന്താഷിച്ച െകാണ്ട് തെന്റ വഴിക്കുേപായി.
40 ഫിലിെപ്പാസിെന പിെന്ന അസ്േതാദിൽ കണ്ട്; അവൻ േദശത്തൂെടല്ലാം
സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും സുവിേശഷം അറിയിച്ച െകാണ്ട്
ൈകസര്യയിൽഎത്തി.

9
െശൗലിെന്റ മാനസാന്തരം.

1 ആ കാലത്ത് െശൗല് േകാപേത്താെട കർത്താവിെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട
േനെര വധഭീഷണി മുഴക്കിെക്കാണ്ട് മഹാപുേരാഹിതെന്റഅടുക്കൽ െചന്ന്,
2 ദമസ്െകാസിൽ േയശുവിെന്റ മാർഗ്ഗക്കാരായ വല്ല പുരുഷന്മാെരേയാ
സ്്രതീകെളേയാ കണ്ടാൽ അവെര പിടിച്ച െകട്ടി െയരൂശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുവരുവാൻതക്കവണ്ണം അവിടുെത്ത പള്ളികളിേലക്കുള്ള
അധികാരപ്രതം മഹാപുേരാഹിതേനാട് വാങ്ങി. 3അവൻ ്രപയാണം െചയ്ത്
ദമസ്െകാസിന് സമീപിച്ചേപ്പാൾ െപെട്ടന്ന് ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു െവളിച്ചം
അവെന്റചുറ്റ ംമിന്നി; 4അവൻനിലത്തുവീണു; “െശൗേല,െശൗേല,നീഎെന്ന
ഉപ്രദവിക്കുന്നത്എന്ത്?”എന്ന്തേന്നാട് പറയുന്നഒരുശബ്ദം േകട്ട.് 5അതിന്
െശൗല ്; “നീ ആരാകുന്നു, കർത്താേവ?” എന്ന് േചാദിച്ചതിന് അവേനാട;്
“നീ ഉപ്രദവിക്കുന്ന േയശു ആകുന്നു ഞാൻ. 6 നീ എഴുേന്നറ്റ് പട്ടണത്തിൽ
െചല്ല ക; നീ െചേയ്യണ്ടുന്നത് അവിെടവച്ച് നിേന്നാട് പറയും”എന്ന് പറഞ്ഞു.
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7അവേനാടുകൂെട ്രപയാണം െചയ്ത പുരുഷന്മാർ ശബ്ദം േകട്ട് എങ്കിലും
ആെരയും കാണാെത സ്തംഭിച്ച നിന്നു. 8 െശൗല ്നിലത്തുനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ്
കണ്ണ് തുറന്നേപ്പാൾ ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അതുെകാണ്ട് അവർ
അവെന ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച് ദമസ്െകാസിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി;
9അവൻ മൂന്നുദിവസം കണ്ണ് കാണാെതയും തിന്നുകേയാ കുടിയ്ക്കുകേയാ
െചയ്യാെതയും ഇരുന്നു.
അനന്യാസിെന്റ ദർശനവും െശൗലിെന്റസ്നാനവും

10എന്നാൽഅനന്യാസ്എെന്നാരുശിഷ്യൻ ദമസ്െകാസിൽഉണ്ടായിരുന്നു;
അവേനാട് കർത്താവ് ഒരു ദർശനത്തിൽ; “അനന്യാേസ” എന്നു വിളിച്ച .
“കർത്താേവ, അടിയൻ ഇതാ” എന്ന് അവൻ വിളിേകട്ട . 11 കർത്താവ്
അവേനാട:് “നീ എഴുേന്നറ്റ് േനർവ്വീഥി എന്ന െതരുവിൽ, യൂദയുെട
വീട്ടിൽെചന്ന്, തർെസാസുകാരനായ െശൗല് എന്നു േപരുള്ളവെന
അേന്വഷിക്ക; അവൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു; 12 അനന്യാസ് എെന്നാരു
പുരുഷൻ അകത്തുവന്ന് താൻ കാഴ്ച ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് തെന്റേമൽ
ൈക വയ്ക്കുന്നത് അവൻ ദർശനത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു കല്പിച്ച .
13 അതിന് അനന്യാസ;് “കർത്താേവ, ആ മനുഷ്യൻ െയരൂശേലമിൽ
നിെന്റ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എ്രത േദാഷം െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു പലരും
പറഞ്ഞു ഞാൻ േകട്ടിട്ട ണ്ട്. 14 ഇവിെടയും അങ്ങയുെട നാമെത്ത
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവെര ഒെക്കയും പിടിച്ച െകട്ട വാൻ അവന്
മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട അധികാരപ്രതം ഉണ്ട”് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
15കർത്താവ് അവേനാട:് “നീ േപാക; അവൻ എെന്റ നാമം ജാതികൾക്കും
രാജാക്കന്മാർക്കും യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിക്കുവാൻ ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുെന്നാരുപാ്രതംആകുന്നു. 16എെന്റനാമത്തിനുേവണ്ടി
അവൻ എെന്തല്ലാം കഷ്ടം അനുഭവിേക്കണെമന്ന് ഞാൻ അവെന
കാണിയ്ക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 17അങ്ങെന അനന്യാസ് ആ വീട്ടിൽെചന്ന്
അവെന്റേമൽൈകെവച്ച:് “െശൗേല,സേഹാദരാ,നീകാഴ്ച ്രപാപിക്കുകയും
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയെപ്പടുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് നീ വന്ന വഴിയിൽ
നിനക്ക് ്രപത്യക്ഷനായ േയശു എന്ന കർത്താവ് എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 ഉടെനഅവെന്റകണ്ണിൽ നിന്ന് െചതുമ്പൽേപാെല വീണു;
അവന് കാഴ്ച ലഭിച്ച .അവൻഎഴുേന്നറ്റ്സ്നാനംഏൽക്കുകയുംആഹാരം
കഴിച്ച്ബലം ്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു.
െശൗല് േയശുവിെന ്രപസംഗിക്കുന്നു.

19 അവൻ ദമസ്െകാസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാേരാട് കൂെട കുേറനാൾ
പാർത്തു, 20 േയശു തേന്ന ൈദവപു്രതൻ എന്നു പള്ളികളിൽ
്രപസംഗിച്ച . 21 േകട്ടവർ എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ച : “െയരൂശേലമിൽ ഈ
നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നാശം െചയ്തവൻ ഇവനല്ലേയാ?
ഇവിെടയും അവെര പിടിച്ച െകട്ടി മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപാകുവാനേല്ലാ വന്നത”് എന്നു പറഞ്ഞു. 22 െശൗലാകെട്ട
അധികം ശക്തി്രപാപിച്ച , േയശു തെന്ന ്രകിസ്തു എന്നു ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട്
ദമസ്െകാസിൽ പാർക്കുന്ന െയഹൂദന്മാർക്ക് എതിർ പറവാൻ
കഴിയാതാക്കി.

23 കുേറനാൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ അവെന െകാല്ല വാൻ
കൂടിയാേലാചിച്ച . 24അവെന െകാല്ല വാൻ അവർ രാവും പകലും നഗര
േഗാപുരങ്ങളിൽകാവൽെവച്ച.്എന്നാൽെശൗലിന്അവരുെടകൂട്ട െകട്ടിെന
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കുറിച്ച് അറിവ് കിട്ടി. 25അതുെകാണ്ട് അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ രാ്രതിയിൽ
അവെനഒരു െകാട്ടയിലാക്കി മതിൽവഴിയായി ഇറക്കിവിട്ട .

26 അവൻ െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാേരാട് േചരുവാൻ
്രശമിച്ച ; എന്നാൽ അവൻ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്നു വിശ്വസിക്കാെത എല്ലാവരും
അവെന േപടിച്ച . 27 എന്നാൽ ബർന്നബാേസാ അവെന കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്നു; അവൻ വഴിയിൽെവച്ച്
കർത്താവിെന കണ്ടതും കർത്താവ് അവേനാട് സംസാരിച്ചതും
ദമസ്െകാസിൽ അവൻ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട
്രപസംഗിച്ചതും എല്ലാം അവേരാട് വിവരിച്ച പറഞ്ഞു. 28 പിെന്ന അവൻ
െയരൂശേലമിൽ പാർക്കുകയും ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട എല്ലായിടത്തും
സഞ്ചരിച്ച് കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട ്രപസംഗിക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 29 യവനഭാഷക്കാരായ െയഹൂദന്മാേരാടും
അവൻ സംഭാഷിച്ച തർക്കിച്ച ; അവേരാ അവെന െകാല്ല വാൻ തക്കം
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 30 സേഹാദരന്മാർ അത് അറിഞ്ഞ് അവെന
ൈകസര്യയിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി, അവിെടനിന്ന് തർേസാസിേലക്ക്
അയച്ച .

31 അങ്ങെന െയഹൂദ്യയിൽ എല്ലായിടത്തും, ഗലീല, ശമര്യ എന്നീ
േദശങ്ങളിൽ ഒെക്കയും സഭയ്ക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായി. സഭ
ആത്മികവർദ്ധന ്രപാപിച്ച ം കർത്താവിേനാടുള്ള ഭക്തിയിലും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റസാന്ത്വനത്തിലും വളർന്ന് െപരുകിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

ഐെനയാസിെന്റസൗഖ്യം.
32 പെ്രതാസ് എല്ലായിടവും സഞ്ചരിച്ച് ലുദ്ദയിൽ പാർക്കുന്ന
വിശുദ്ധന്മാരുെട അടുക്കലും െചന്ന,് 33അവിെട പക്ഷവാതം പിടിച്ച് എട്ട്
സംവത്സരമായി കിടപ്പിൽ ആയിരുന്ന ഐെനയാസ് എന്ന് േപരുേള്ളാരു
മനുഷ്യെന കണ്ട്. 34പെ്രതാസ് അവേനാട:് “ഐെനയാേസ, േയശു്രകിസ്തു
നിെന്ന െസൗഖ്യമാക്കുന്നു; എഴുേന്നറ്റ് നീ തെന്ന കിടക്ക വിരിച്ച െകാൾക”
എന്നു പറഞ്ഞു; ഉടെന അവൻ എഴുേന്നറ്റ.് 35 ലുദ്ദയിലും ശാേരാനിലും
പാർക്കുന്നവർ എല്ലാവരും സൗഖ്യമായ അവെന കണ്ട് കർത്താവിങ്കേലക്ക്
തിരിഞ്ഞു.

തബീഥെയപെ്രതാസ് ഉയിർപ്പിക്കുന്നു.
36 േയാപ്പയിൽ “േപടമാൻ” എന്നർത്ഥമുള്ള തബീഥ എന്നു േപരുേള്ളാരു
ശിഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ വളെര സൽ്രപവൃത്തികള ം ധർമ്മങ്ങള ം
െചയ്തുേപാന്നവളായിരുന്നു. 37 ആ കാലത്ത് അവൾ ദീനംപിടിച്ച
മരിച്ച ; അവർ അവെള കുളിപ്പിച്ച് ഒരു മാളികമുറിയിൽ കിടത്തി. 38 ലുദ്ദ
േയാപ്പയ്ക്ക് സമീപമാകയാൽ പെ്രതാസ് അവിെട ഉെണ്ടന്ന് ശിഷ്യന്മാർ
േകട്ട:് “നീ താമസിയാെത ഞങ്ങള െട അടുക്കേലാളം വേരണം” എന്ന്
അേപക്ഷിക്കുവാൻ രണ്ടുേപെരഅവെന്റഅടുക്കൽഅയച്ച . 39പെ്രതാസ്
എഴുേന്നറ്റ് അവേരാടുകൂെട െചന്ന.് അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ അവർ
അവെന മാളികമുറിയിൽ െകാണ്ടുേപായി; അവിെട വിധവമാർ എല്ലാവരും
കരഞ്ഞുെകാണ്ടും തബീഥ തങ്ങേളാടുകൂെട ഉള്ളേപ്പാൾ ഉണ്ടാക്കിയ
കുപ്പായങ്ങള ം ഉടുപ്പ കള ം കാണിച്ച െകാണ്ടും അവെന്റ ചുറ്റ ം നിന്നു.
40 പെ്രതാസ് അവെര ഒെക്കയും പുറത്തിറക്കി മുട്ട കുത്തി ്രപാർത്ഥിച്ച
മൃതശരീരത്തിനു േനെര തിരിഞ്ഞു: “തബീഥേയ, എഴുേന്നൽക്ക” എന്നു
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പറഞ്ഞു; അവൾ കണ്ണ തുറന്നു പെ്രതാസിെന കണ്ട് എഴുേന്നറ്റ് ഇരുന്നു.
41 അവൻ അവെള ൈക പിടിച്ച് എഴുേന്നല്പിച്ച,് വിശുദ്ധന്മാെരയും
വിധവമാെരയും വിളിച്ച് അവെള ജീവനുള്ളവളായി അവരുെട മുമ്പിൽ
നിർത്തി. 42ഇത് േയാപ്പയിൽഎങ്ങും ്രപസിദ്ധമായി,അേനകർകർത്താവിൽ
വിശ്വസിച്ച . 43 പിെന്ന പെ്രതാസ് തുകൽ പണിക്കാരനായ ശിേമാൻ എന്ന
ഒരുവേനാടുകൂെട വളെരനാൾ േയാപ്പയിൽപാർത്തു.

10
െകാർെന്നാേല്യാസ്എന്നൈദവഭക്തൻ.

1ൈകസര്യയിൽഇത്താലികഎന്നപട്ടാളവിഭാഗത്തിൽെകാർെന്നാേല്യാസ്
എന്നു േപരുേള്ളാരു ശതാധിപൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അവൻ ഭക്തനും
തെന്റ കുടുംബാംഗങ്ങേളാടുകൂെട ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നവനുമായി
െയഹൂദാ ജനത്തിന് വളെര ദാനം െകാടുത്തും എേപ്പാഴും ്രപാർത്ഥിച്ച ം
േപാന്നു. 3അവൻപകൽഏകേദശം ഒമ്പതാംമണി േനരത്ത്* ദർശനത്തിൽ
ഒരു ൈദവദൂതൻ തെന്റ അടുക്കൽ അകത്തുവരുന്നത് സ്പഷ്ടമായി
കണ്ട്: “െകാർെന്നാേല്യാേസ!” എന്ന് തേന്നാട് പറയുന്നതും േകട്ട്.
4 അവൻ ൈദവദൂതെന ഉറ്റ േനാക്കി ഭയപരവശനായി: “എന്താകുന്നു
കർത്താേവ” എന്നു േചാദിച്ച . അവൻ അവേനാട:് “നിെന്റ ്രപാർത്ഥനയും
എളിയവേരാടുളള നിെന്റ ദാനവും ൈദവത്തിന് സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്നു.
5ഇേപ്പാൾതെന്ന േയാപ്പയിേലക്ക്ആളയച്ച,് പെ്രതാസ് എന്ന് അറിയെപ്പടുന്ന
ശിേമാെന വരുത്തുക. 6 അവൻ േതാൽപ്പണി െചയ്യന്ന ശിേമാൻ
എെന്നാരുവേനാടുകൂെട പാർക്കുന്നു. അവെന്റ വീട് കടല്പ റത്ത് ആകുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു. 7അവേനാട് സംസാരിച്ച ദൂതൻ േപായേശഷംഅവൻതെന്റ
േവലക്കാരിൽ രണ്ടുേപെരയും അംഗരക്ഷകരിൽ ൈദവഭക്തനാെയാരു
പടയാളിേയയും 8 വിളിച്ച് സകലവും വിവരിച്ച പറഞ്ഞ് േയാപ്പയിേലക്ക്
അയച്ച .

പെ്രതാസിന്ആത്മവിവശതയിൽലഭിച്ച ദർശനം.
9 പിെറ്റന്നാൾ െകാർന്നേല്യാസ് അയച്ചവർ യാ്രതെചയ്തു പട്ടണേത്താട്
സമീപിക്കുേമ്പാൾ പെ്രതാസ് ആറാം മണിേനരത്ത് ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ
മാളികമുറിയിൽ കയറി. 10 അവൻ വളെര വിശന്നിട്ട് ഭക്ഷിക്കുവാൻ
ആ്രഗഹിച്ച ; അവർ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുേമ്പാേഴക്കും അവന് ഒരു വിവശത
ഉണ്ടായി. 11 ആകാശം തുറന്നിരിക്കുന്നതും നാല് േകാണും െകട്ടീട്ട ള്ള
വലിെയാരു വിരിപ്പ് ഭൂമിയിേലക്കു ഇറക്കിവിെട്ടാരു പാ്രതംേപാെല വരുന്നതും
അവൻ കണ്ട്. 12 അതിൽ ഭൂമിയിെല സകലവിധ നാൽക്കാലികള ം
ഇഴജാതികള ം ആകാശത്തിെല പറവകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 “പെ്രതാേസ,
എഴുേന്നറ്റ് െകാന്നു തിന്നുക” എന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി. 14 അതിന്
പെ്രതാസ:് “ഒരിക്കലും പാടില്ല, കർത്താേവ; മലിനേമാ അശുദ്ധേമാ
ആയെതാന്നും ഞാൻ ഒരുനാള ം തിന്നിട്ടില്ലേല്ലാ”. 15 ആ ശബ്ദം
രണ്ടാം ്രപാവശ്യം അവേനാട:് “ൈദവം ശുദ്ധീകരിച്ചത് നീ മലിനെമന്നു
വിചാരിക്കരുത”്എന്നുപറഞ്ഞു. 16ഇങ്ങെനമൂന്നു്രപാവശ്യം ഉണ്ടായി; ഉടെന
പാ്രതം തിരിെകആകാശത്തിേലക്ക് വലിെച്ചടുക്കെപ്പട്ട .

* 10. 3 ൈവകിട്ട് 3 മണി (പതിവായുള്ളെയഹൂദെന്റ ്രപാർത്ഥനാസമയം).
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17 ഈ കണ്ട ദർശനം എന്തായിരിക്കും എന്നു പെ്രതാസ് ഉള്ളിൽ
ആശങ്കെപ്പട്ട െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ െകാർെന്നാേല്യാസ് അയച്ച പുരുഷന്മാർ
ശിേമാെന്റവീട് േചാദിച്ച െകാണ്ട് പടിവാതിൽക്കൽവന്നു: 18പെ്രതാസ് എന്ന്
അറിയെപ്പടുന്ന ശിേമാൻ ഇവിെട പാർക്കുന്നുേണ്ടാ എന്നു വിളിച്ച േചാദിച്ച .
19 പെ്രതാസ് ദർശനെത്തക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവേനാട:് “മൂന്നു പുരുഷന്മാർ നിെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നു;
20 നീ എഴുേന്നറ്റ് ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക; ഞാൻ അവെര അയച്ചിരിക്കുന്നു, ഒന്നും
സംശയിക്കാെതഅവേരാടുകൂെട േപാക”എന്നു പറഞ്ഞു. 21പെ്രതാസ്ആ
പുരുഷന്മാരുെട അടുക്കൽ ഇറങ്ങിെച്ചന്ന:് “നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നവൻ
ഞാൻതെന്ന;നിങ്ങൾവന്നകാര്യംഎന്ത”്എന്നുേചാദിച്ച . 22അതിന്അവർ:
“നീതിമാനും ൈദവഭക്തനും െയഹൂദന്മാരുെട സകലജാതിയാലും നല്ല
സാക്ഷ്യംെകാണ്ടവനും ആയ െകാർെന്നാേല്യാസ് എന്ന ശതാധിപന് നിെന്ന
വീട്ടിൽ വരുത്തി നിെന്റ സേന്ദശം േകൾക്കണം എന്ന് ഒരു വിശുദ്ധദൂതനാൽ
അരുളപ്പാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 23അവൻഅവെരഅകത്ത്
വിളിച്ച പാർപ്പിച്ച ; പിെറ്റന്നാൾ എഴുേന്നറ്റ് അവേരാടുകൂെട പുറെപ്പട്ട ;
േയാപ്പയിെലസേഹാദരന്മാർചിലരുംഅവേനാടുകൂെട േപായി.

പെ്രതാസ് െകാർന്നേല്യാസിെന്റ ഭവനത്തിേലക്ക.്
24 പിെറ്റന്നാൾ ൈകസര്യയിൽ എത്തി; അവിെട െകാർെന്നാേല്യാസ്
ബന്ധുക്കേളയും അടുത്ത സ്േനഹിതന്മാെരയും കൂട്ടിവരുത്തി,
അവർക്കായി കാത്തിരുന്നു. 25 പെ്രതാസ് അകത്ത് ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ
െകാർെന്നാേല്യാസ് അവെന എതിേരറ്റ് കാൽക്കൽ വീണു വണങ്ങി.
26 പെ്രതാസ് അവേനാട് “എഴുേന്നല്ക്കു, ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനെ്രത”
എന്നു പറഞ്ഞ് അവെന എഴുേന്നല്പിച്ച , 27അവേനാട് സംസാരിച്ച ംെകാണ്ട്
അകത്ത് െചന്ന,് അേനകർ വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവേനാട:്
28 “അന്യജാതിക്കാരെന്റ അടുക്കൽ െചല്ല ന്നതും അവനുമായി
സഹകരിക്കുന്നതും െയഹൂദനു നിഷിദ്ധം എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
എങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യെനയും മലിനേനാ അശുദ്ധേനാ എന്നു പറയരുെതന്ന്
ൈദവം എനിക്ക് കാണിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു. 29അതുെകാണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾ
ആളയച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ എതിർ പറയാെത വന്നത്; എന്നാൽ എെന്ന
വിളിപ്പിച്ചത് എന്തിന് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ െകാള്ളാം” എന്നു പറഞ്ഞു.
30അതിന്െകാർെന്നാേല്യാസ:് “നാലുനാൾമുൻപ്ഈേനരത്ത്ഞാൻവീട്ടിൽ
ഒമ്പതാംമണി േനരത്തുളള ്രപാർത്ഥനയിൽആയിരിക്കുേമ്പാൾ േതജസ്സള്ള
വസ്്രതം ധരിെച്ചാരു പുരുഷൻഎെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു: 31 ‘െകാർെന്നാേല്യാേസ
ൈദവം നിെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ട,് എളിയവേരാടുളള നിെന്റ ദാനധർമ്മം
ഓർത്തിരിക്കുന്നു. 32 േയാപ്പയിേലക്ക് ആളയച്ച് പെ്രതാസ് എന്നു േപരുള്ള
ശിേമാെന വിളിപ്പിക്കുക; അവൻ കടല്പ റത്ത് േതാൽപ്പണി െചയ്യന്ന
ശീേമാെന്റ വീട്ടിൽ പാർക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു. 33 ഉടൻ തെന്ന ഞാൻ
നിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച;് നീ ദയേതാന്നി വന്നത് ഉപകാരം. കർത്താവ്
നിേന്നാട് കല്പിച്ചെതാെക്കയും േകൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിെട
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെകസന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

പെ്രതാസിെന്റ ്രപഭാഷണം
34 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ് വായ് തുറന്ന് പറഞ്ഞത്: “ൈദവത്തിന്
മുഖപക്ഷമില്ല എന്നും 35 ഏത് ജാതിയിലും ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട് നീതി
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്രപവർത്തിക്കുന്നവെര അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നും ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
യഥാർത്ഥമായി ്രഗഹിക്കുന്നു. 36 യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് ൈദവം
അയച്ചവചനം, എല്ലാവരുെടയും കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു ്രപസംഗിച്ച
സമാധാനം, 37 േയാഹന്നാൻ ്രപസംഗിച്ച സ്നാനത്തിന് േശഷം ഗലീലയിൽ
തുടങ്ങി െയഹൂദ്യയിൽ ഒെക്കയും ്രപസിദ്ധമായ ആ വചനം തെന്ന
നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 38ൈദവം അവേനാടുകൂെട ഇരുന്നതുെകാണ്ട്
നസറായനായ േയശുവിെന ൈദവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും
എങ്ങെന അഭിേഷകം െചയ്തതു എന്നും അവൻ നന്മെചയ്തതും
പിശാചിനാൽ പീഢിപ്പിക്കെപ്പട്ടവെര ഒെക്കയും എങ്ങെന സൗഖ്യമാക്കി
എന്നതും നിങ്ങൾതെന്ന അറിയുന്നുവേല്ലാ. 39 അവർ െകാന്ന്
മരത്തിൽ തൂക്കിയ അവൻ െയഹൂദ്യേദശത്തിലും െയരൂശേലമിലും
െചയ്ത സകലത്തിനും ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. 40 ൈദവം
അവെന മൂന്നാം നാൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച , 41 സകല ജനത്തിനുമല്ല,
ൈദവം മുമ്പുകൂട്ടി നിയമിച്ച സാക്ഷികളായി, അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം അവേനാടുകൂെട തിന്നുകുടിച്ചവരായ
ഞങ്ങൾക്കുതെന്ന െവളിവാകുകയും, 42 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവേരയും
മരിച്ചവേരയും ന്യായം വിധിേക്കണ്ടതിന് ൈദവത്താൽ നിയമിക്കെപ്പട്ടവൻ
അവൻതെന്നഎന്ന് ജനേത്താടു ്രപസംഗിക്കുവാനും സാക്ഷീകരിക്കുവാനും
അവൻ തെന്ന ഞങ്ങേളാടു കല്പിക്കുകയും െചയ്തു. 43 അവനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും അവെന്റ നാമം മൂലം പാപേമാചനം ലഭിക്കും എന്ന്
ഇവെനക്കുറിച്ച് സകല ്രപവാചകന്മാരുംസാക്ഷ്യം പറയുന്നു”.
വചനം േകട്ടവരിൽപരിശുദ്ധാത്മാവ്ആവസിക്കുന്നു.

44ഈ വാക്കുകെള പെ്രതാസ് ്രപസ്താവിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന വചനം േകട്ട
എല്ലാവരുെട േമലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. 45അവർ അന്യഭാഷകളിൽ
സംസാരിക്കുന്നതും ൈദവെത്ത മഹത്വീകരിക്കുന്നതും േകൾക്കുകയാൽ
46 പെ്രതാസിേനാടുകൂെട വന്ന പരിേച്ഛദനക്കാരായ വിശ്വാസികൾ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ജാതികള െട േമലും പകർന്നത് കണ്ട്
വിസ്മയിച്ച . 47 “നെമ്മേപ്പാെല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ച ഇവെര െവള്ളത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച കൂടാതവണ്ണം വിലക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 48 പെ്രതാസ് അവെര േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ കല്പിച്ച . അവൻ ചില ദിവസം കൂെട അവിെട
താമസിേക്കണംഎന്ന്അവർഅേപക്ഷിച്ച .

11
പെ്രതാസ് തനിക്കുസംഭവിച്ചവസ്തുതകൾവിവരിക്കുന്നു

1 ൈദവവചനം ജാതികള ം സ്വീകരിച്ച എന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാരും
െയഹൂദ്യയിലുള്ള സേഹാദരന്മാരും േകട്ടതുെകാണ്ട് 2 പെ്രതാസ്
െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ പരിേച്ഛദനക്കാരായവർ* അവേനാട്
വാദിച്ച : 3 “നീ അ്രഗചർമികള െട അടുക്കൽ െചന്ന് അവേരാടുകൂെട
ഭക്ഷിച്ച ” എന്നു പറഞ്ഞു. 4 പെ്രതാസ് ആദിമുതൽ സംഭവിച്ചെതല്ലാം
്രകമമായി അവേരാട് വിവരിച്ച പറഞ്ഞു: 5 “ഞാൻ േയാപ്പാ പട്ടണത്തിൽ
്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ വിവശതയിൽ ഒരു ദർശനം കണ്ട:്
* 11. 2 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ്രകിസ്തു ശിഷ്യെരല്ലാം പരിേച്ഛദന ഏൽക്കണം എന്ന്
പഠിപ്പിച്ചിരുന്നവിഭാഗം.
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ആകാശത്തിൽനിന്ന് നാല് േകാണും െകട്ടിയിട്ട ള്ള വലിയ ഒരു
വിരിപ്പ് ഒരു പാ്രതംേപാെല എെന്റ അടുക്കേലാളം വന്നു. 6 അതിൽ
ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾ ഭൂമിയിെല നാൽക്കാലികെളയും
കാട്ട മൃഗങ്ങെളയും ഇഴജാതികെളയും ആകാശത്തിെല പറവകെളയും
കണ്ട്: 7 ‘പെ്രതാേസ, എഴുേന്നറ്റ് െകാന്നു തിന്നുക’ എന്ന് എേന്നാട്
പറയുെന്നാരു ശബ്ദവും േകട്ട്. 8 അതിന് ഞാൻ: ‘ഒരിക്കലും പാടില്ല,
കർത്താേവ; മലിനേമാ അശുദ്ധേമാ ആയെതാന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും
തിന്നിട്ടില്ലേല്ലാ’എന്നുപറഞ്ഞു. 9ആശബ്ദംപിെന്നയുംആകാശത്തിൽനിന്ന:്
‘ൈദവം ശുദ്ധീകരിച്ചത് നീ മലിനം എന്നു വിചാരിക്കരുത’് എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 10 ഇത് മൂന്നു്രപാവശ്യം ഉണ്ടായി; പിെന്ന എല്ലാം തിരിെക
ആകാശത്തിേലക്ക് എടുക്കെപ്പട്ട . 11അേപ്പാൾ തേന്നൈകസര്യയിൽനിന്ന്
എെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരുന്ന മൂന്നു പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങൾ പാർത്ത
വീടിെന്റ മുമ്പിൽ നിന്നിരുന്നു; 12 ഒന്നും സംശയിക്കാെത അവേരാടുകൂെട
േപാകുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എേന്നാട് കല്പിച്ച .ഈആറ് സേഹാദരന്മാരും
എേന്നാടുകൂെട േപാന്നു; ഞങ്ങൾ ആ പുരുഷെന്റ വീട്ടിൽെചന്ന.്
13 അവൻ തെന്റ വീട്ടിൽ ഒരു ദൂതൻ നില്ക്കുന്നതു കണ്ട് എന്നും ‘നീ
േയാപ്പയിേലക്ക് ആളയച്ച് പെ്രതാസ് എന്ന് അറിയെപ്പടുന്ന ശിേമാെന
വരുത്തുക; 14 നീയും നിെന്റ ഗൃഹം മുഴുവനും രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാനുള്ള
വാക്കുകെള അവൻ നിേന്നാട് സംസാരിക്കും’ എന്നു ദൂതൻ പറഞ്ഞു
എന്നും ഞങ്ങേളാട് അറിയിച്ച . 15 ഞാൻ സംസാരിച്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആദിയിൽ നമ്മുെടേമൽ വന്നതുേപാെല അവരുെടേമലും
വന്നു. 16 അേപ്പാൾ ഞാൻ: ‘േയാഹന്നാൻ െവള്ളംെകാണ്ട് സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച ; നിങ്ങൾേക്കാ പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടു സ്നാനം ലഭിക്കും’
എന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞവാക്ക് ഓർത്തു. 17ആകയാൽ കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരായ നമുക്കു ലഭിച്ചതുേപാെല അേത
ദാനെത്തഅവർക്കും ൈദവം െകാടുത്തു എങ്കിൽൈദവെത്തതടയുവാൻ
തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആർ?” 18 അവർ ഇത് േകട്ടേപ്പാൾ മിണ്ടാതിരുന്നു:
“അങ്ങെന ൈദവം ജാതികൾക്കും തങ്ങള െട പാപവഴികളിൽനിന്നും
മാനസാന്തരെപ്പടുന്നതിനാൽ നിത്യജീവൻ ്രപാപിക്കാൻ കഴിയുമേല്ലാ”എന്നു
പറഞ്ഞ്ൈദവെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തി.

അെന്ത്യാക്യയിൽസഭആരംഭിക്കുന്നു
19 സ്െതഫാെനാസ് നിമിത്തം ഉണ്ടായ ഉപ്രദവത്താൽ ചിതറിേപ്പായവർ
െയഹൂദന്മാേരാടല്ലാെത മറ്റാേരാടും വചനം സംസാരിക്കാെത െഫായ്നിക്യാ,
കുെ്രപാസ്, അെന്ത്യാക്യ എന്നീ ്രപേദശങ്ങേളാളം സഞ്ചരിച്ച . 20അവരിൽ
ചിലർ കുെ്രപാസ്കാരും കുേറനക്കാരും ആയിരുന്നു; അവർ
അെന്ത്യാക്യയിൽ എത്തിയേശഷം യവനന്മാേരാടും കർത്താവായ
േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള സുവിേശഷം അറിയിച്ച . 21 കർത്താവിെന്റ
ൈക അവേരാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; വലിെയാരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ച കർത്താവിങ്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞു. 22 അവെരക്കുറിച്ച ള്ള ഈ
സേന്ദശം െയരൂശേലമിെല സഭ േകട്ടേപ്പാൾ അവർ ബർന്നബാസിെന
അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക് പറഞ്ഞയച്ച . 23അവൻ െചന്ന്, ൈദവകൃപ കണ്ട്
സേന്താഷിച്ച . എല്ലാവരും പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട കർത്താവിേനാട്
േചർന്നുനില്പാന്തക്കവണ്ണം ്രപേബാധിപ്പിച്ച . 24 ബർന്നബാസ് നല്ല
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മനുഷ്യനും പരിശുദ്ധാത്മാവും വിശ്വാസവും നിറഞ്ഞവനും ആയിരുന്നു;
അേനകർ കർത്താവിേനാട് േചർന്നു. 25 ബർന്നബാസ് െശൗലിെന
അേന്വഷിച്ച് തർേസാസിേലക്ക് േപായി, അവെന കെണ്ടത്തിയേപ്പാൾ
അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. 26അവർ ഒരു വർഷം മുഴുവനും
സഭാേയാഗങ്ങളിൽകൂടുകയും ബഹുജനെത്തഉപേദശിക്കുകയും െചയ്തു;
അങ്ങെനഅെന്ത്യാക്യയിൽവച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ്രകിസ്ത്യാനികൾഎന്നു േപര്
ലഭിച്ച .

അഗെബാസിെന്റ ്രപവചനം
27ആകാലത്ത് െയരൂശേലമിൽനിന്ന് ്രപവാചകന്മാർഅെന്ത്യാക്യയിേലക്ക്
വന്നു. 28 അവരിൽ അഗെബാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരുവൻ
എഴുേന്നറ്റ് േലാകത്തിൽ ഒെക്കയും മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടാകും എന്ന്
ൈദവാത്മാവിനാൽ ്രപവചിച്ച ; അത് െക്ലൗെദ്യാസിെന്റ കാലത്ത്
സംഭവിച്ച . 29 അേപ്പാൾ െയഹൂദ്യയിൽ പാർക്കുന്ന സേഹാദരന്മാരുെട
സഹായത്തിനായി ശിഷ്യന്മാരിൽ ഓേരാരുത്തൻ ്രപാപ്തിേപാെല
ധനേശഖരം െകാടുത്തയയ്ക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ച . 30 അവർ അങ്ങെന
െചയ്തു, ബർന്നബാസിെന്റയും െശൗലിെന്റയും കയ്യിൽ മൂപ്പന്മാർക്ക്
െകാടുത്തയച്ച .

12
യാേക്കാബ് െകാല്ലെപ്പടുന്നു,പെ്രതാസിെനതടവിൽആക്കുന്നു.

1 ആ കാലത്ത് െഹേരാദാരാജാവ് സഭയിൽ ചിലെര
അപായെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് പദ്ധതിയിട്ട . 2 േയാഹന്നാെന്റ സേഹാദരനായ
യാേക്കാബിെന അവൻ വാൾെകാണ്ട് െകാന്നു. 3അത് െയഹൂദന്മാർക്ക്
ഇഷ്ടമായിഎന്നുതിരിച്ചറിഞ്ഞെഹേരാദാവ്പെ്രതാസിെനയുംപിടിക്കുവാൻ
നിർേദ്ദശിച്ച .അേപ്പാൾപുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പത്തിെന്റെപരുന്നാൾആയിരുന്നു.
4 അവെന പിടിച്ചേശഷം െപസഹ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
നിർത്തുവാൻ ഭാവിച്ച് തടവിലാക്കി, കാക്കുവാൻ നാല് േപരടങ്ങുന്ന
പടയാളികൾ ഉളള നാല് കൂട്ടത്തിെന ഏല്പിച്ച . 5 ഇങ്ങെന പെ്രതാസിെന
തടവിൽ സൂക്ഷിച്ച വരുേമ്പാൾ സഭ ്രശദ്ധേയാെട അവനുേവണ്ടി
ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

കാരാഗൃഹത്തിൽൈദവ്രപവർത്തി െവളിെപ്പടുന്നു
6 െഹേരാദാവ് അവെന ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നിർത്തുവാൻ
തീരുമാനിച്ചതിെന്റ തേലരാ്രതിയിൽ പെ്രതാസ് രണ്ടു ചങ്ങലയാൽ
ബന്ധിയ്ക്കെപ്പട്ടവനായി രണ്ട് പടയാളികള െട നടുവിൽ
ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു; വാതിലിെന്റ മുമ്പിൽ കാവല്ക്കാർ കാരാഗൃഹം
കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 7 ക്ഷണത്തിൽ കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ അവിെട
്രപത്യക്ഷനായി, അറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു െവളിച്ചം ്രപകാശിച്ച . അവൻ
പെ്രതാസിെന്റ വശത്ത് തട്ടി: “േവഗം എഴുേന്നൽക്ക” എന്നു പറഞ്ഞ്
അവെന ഉണർത്തി; ഉടെന അവെന്റ ചങ്ങല ൈകേമൽനിന്ന് അഴിഞ്ഞു
വീണു. 8 ദൂതൻ അവേനാട:് “അരെകട്ടി െചരിപ്പിട്ട് മുറുക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. അവൻ അങ്ങെന െചയ്തു; “നിെന്റ വസ്്രതം പുതച്ച് എെന്റ
പിന്നാെല വരിക” എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അവൻ പിന്നാെല െചന്ന,് ദൂതൻ
മുഖാന്തരം സംഭവിച്ചത് വാസ്തവം എന്ന് അറിയാെത താൻ ഒരു ദർശനം
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കാണുന്നു എന്നു നിരൂപിച്ച . 10അവർ ഒന്നാം കാവലും രണ്ടാമേത്തതും
കടന്നു പട്ടണത്തിൽ െചല്ല ന്ന ഇരുമ്പുവാതിൽക്കൽ എത്തി. അത്
അവർക്ക് തനിെയ തുറന്നു; അവർ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു െതരുവ് കടന്നു,
ഉടെന ദൂതൻ അവെന വിട്ട േപായി. 11 പെ്രതാസിന് സുേബാധം വന്നിട്ട്:
“കർത്താവ് തെന്റ ദൂതെന അയച്ച് െഹേരാദാവിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
െയഹൂദജനത്തിെന്റ സകല ്രപതീക്ഷയിൽനിന്നും എെന്ന വിടുവിച്ച
എന്ന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ വാസ്തവമായി അറിയുന്നു” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. 12ഈ വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ േശഷം അവൻ മർെക്കാസ്
എന്നു വിളിക്കുന്ന േയാഹന്നാെന്റ അമ്മ മറിയയുെട വീട്ടിൽെചന്ന.്
അവിെട അേനകർ ഒരുമിച്ച കൂടി ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 13 അവൻ
പടിപ്പ രവാതിൽക്കൽ മുട്ടിയേപ്പാൾ േരാദാ എെന്നാരു ബാല്യക്കാരത്തി
വിളിേകൾപ്പാൻ അടുത്തുവന്നു. 14 പെ്രതാസിെന്റ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു,
സേന്താഷത്താൽ പടിവാതിൽ തുറക്കാെത അകേത്തക്ക് ഓടി, “പെ്രതാസ്
പടിപ്പ രയ്ക്കൽനില്ക്കുന്നു”എന്ന്അറിയിച്ച . 15അവർഅവേളാട:് “നിനക്ക്
ബുദ്ധി്രഭമം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു;അവേളാ:അല്ല, ഉള്ളതുതെന്ന
എന്ന് ഉറപ്പിച്ച പറയുേമ്പാൾ “അവെന്റ ദൂതൻ ആകുന്നു” എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു. 16 പെ്രതാസ് മുട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു; അവർ തുറന്നേപ്പാൾ അവെന
കണ്ട് വിസ്മയിച്ച . 17അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ അവൻ ആംഗ്യം കാട്ടി,
കർത്താവ് തെന്ന തടവിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച വിവരം പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ച ;
“ഇത് യാേക്കാബിേനാടും േശഷം സേഹാദരന്മാേരാടും അറിയിക്കുവിൻ”
എന്നു പറഞ്ഞു; പിെന്നഅവൻപുറെപ്പട്ട് േവെറാരുസ്ഥലേത്തയ്ക്ക് േപായി.
18 േനരം െവളത്തേപ്പാൾ പെ്രതാസ് എവിെട േപായി എന്ന് പടയാളികൾക്ക്
അല്പമല്ലാത്ത പരി്രഭമം ഉണ്ടായി. 19 െഹേരാദാവ് അവെന അേന്വഷിച്ചിട്ട്
കാണായ്കയാൽകാവൽക്കാെരവിസ്തരിച്ച്അവെര െകാല്ല വാൻകല്പിച്ച ;
പിെന്ന അവൻ െയഹൂദ്യയിൽ നിന്നും ൈകസര്യയിേലക്ക് േപായി അവിെട
പാർത്തു.

െഹേരാദാവിെന്റഅന്ത്യം
20 െഹേരാദാരാജാവ് േസാര്യരുെടയും സീേദാന്യരുെടയും േനെര
േകാപാകുലനായിരിക്കെവ ആ േദശത്തുനിന്ന് തങ്ങൾക്ക് ആഹാരം
കിട്ടിവരികയാൽ അവർ ഏകമനേസ്സാെട അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്,
െഹേരാദാവിെന്റ വിശ്വസ്തേസവകനായ ബ്ലസ്െതാസിെന വശത്താക്കി
സന്ധിയ്ക്കായി അേപക്ഷിച്ച . 21 നിശ്ചയിച്ച ദിവസത്തിൽ െഹേരാദാവ്
രാജവസ്്രതം ധരിച്ച് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് അവേരാട് ്രപസംഗിച്ച .
22 “ഇത് മനുഷ്യെന്റ ശബ്ദമല്ല ഒരു േദവെന്റ ശബ്ദം അേ്രത” എന്ന്
ജനം ആർത്തു. 23 അവൻ അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിന് മഹത്വം
െകാടുക്കായ്കയാൽകർത്താവിെന്റദൂതൻഉടെനഅവെനഅടിച്ച ,അവൻ
കൃമിയ്ക്ക് ഇരയായി ്രപാണെനവിട്ട .

24എന്നാൽൈദവവചനം േമല്ക്കുേമൽവ്യാപിച്ച ംവിശ്വാസികള െടഎണ്ണം
െപരുകിയും െകാണ്ടിരുന്നു.

25 ബർന്നബാസും െശൗലും ശു്രശൂഷ നിവർത്തിച്ചേശഷം മർെക്കാസ്
എന്ന് മറുേപരുള്ള േയാഹന്നാെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െയരൂശേലം വിട്ട്
മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
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13
അെന്ത്യാക്യയിൽനിന്നുംആദ്യെത്തദൗത്യ ്രപചാരയാ്രതആരംഭിക്കുന്നു.

1 അെന്ത്യാക്യയിെല സഭയിൽ ്രപവാചകന്മാരും ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരും
ആയ ബർന്നബാസ,് നീഗർ എന്നു േപരുള്ള ശിേമാൻ, കുേറനക്കാരനായ
ലൂെക്യാസ്, ഇട്രപഭുവായ െഹേരാദാേവാടുകൂെട വളർന്ന മനാേയൻ,
െശൗല് എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അവർ കർത്താവിെന ആരാധിച്ച ം
ഉപവസിച്ച ംെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ: “ഞാൻ ബർന്നബാസിെനയും
പൗേലാസിേനയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന േവലയ്ക്കായിട്ട് േവർതിരിപ്പിൻ” എന്ന്
പരിശുദ്ധാത്മാവ് അരുളിെച്ചയ്തു. 3 അങ്ങെന അവർ ഉപവസിച്ച ം
്രപാർത്ഥിച്ച ംഅവരുെട േമൽൈകവച്ച്അവെരപറഞ്ഞയച്ച .

4 പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബർന്നബാസിെനയും െശൗലിെനയും പറഞ്ഞയച്ചിട്ട്
അവർ െസലൂക്യയിേലക്ക് െചന്ന;് അവിെടനിന്ന് കപ്പൽ കയറി
കുെ്രപാസ് ദ്വീപിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട , 5 സലമീസിൽ െചന്ന് െയഹൂദന്മാരുെട
പള്ളിയിൽ ൈദവവചനം അറിയിച്ച . േയാഹന്നാൻ അവർക്ക്
സഹായി ആയിട്ട ണ്ടായിരുന്നു. 6 അവർ മൂവരും ദ്വീപിൽകൂടി
പാെഫാസ് വെര െചന്നേപ്പാൾ ബർേയശു എന്ന് േപരുള്ള െയഹൂദനായ
കള്ള്രപവാചകനാെയാരു വിദ്വാെന കണ്ട്. 7 അവൻ ബുദ്ധിമാനായ
െസർെഗ്ഗ ാസ് പൗെലാസ് എന്ന േദശാധിപതിേയാട് കൂെട ആയിരുന്നു.
െസർെഗ്ഗ ാസ് പൗെലാസ് ബർന്നബാസിെനയും െശൗലിെനയും വരുത്തി
ൈദവവചനം േകൾക്കുവാൻ ആ്രഗഹിച്ച . 8 എന്നാൽ എലീമാസ് എന്ന
ആഭിചാരകൻ (അവെന്റ േപരിെന്റ അർത്ഥം ഇതാണ്) അവേരാട്
എതിർത്തുനിന്ന് േദശാധിപതിയുെട വിശ്വാസം തടുത്തുകളവാൻ ്രശമിച്ച .
9അേപ്പാൾ പൗെലാസ് എന്നും േപരുള്ള െശൗല് പരിശുദ്ധാത്മപൂർണ്ണനായി
അവെന ഉറ്റ േനാക്കി: 10 “േഹ സകലകപടവും സകല ദുഷ്ടതയും
നിറഞ്ഞവേന, പിശാചിെന്റ മകേന, സർവ്വനീതിയുെടയും ശ്രതുേവ,
കർത്താവിെന്റ േനർവഴികെള മറിച്ച കളയുന്നതിനുള്ള ്രശമം നീ
മതിയാക്കുകയില്ലേയാ? 11ഇേപ്പാൾ കർത്താവിെന്റ കരം നിന്നിൽ പതിക്കും;
നീ ഒരു സമയേത്തക്ക് സൂര്യെന കാണാെത കുരുടനായിരിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു. ഉടൻ തെന്ന ഒരു തിമിരവും ഇരുട്ട ം അവെന്റേമൽ വീണു; ൈക
പിടിച്ച് നടത്തുന്നവെര തിരഞ്ഞുെകാണ്ട് അവൻ തപ്പിനടന്നു. 12 ഈ
ഉണ്ടായത് േദശാധിപതി കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യെപ്പടുകയും കർത്താവിെന്റ
ഉപേദശത്തിൽവിസ്മയിക്കുകയും,വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്തു.

അെന്ത്യാക്യയിെലപിസിദ്യയിൽപൗെലാസിെന്റ ്രപഭാഷണം
13 പൗെലാസും കൂെടയുള്ളവരും പാെഫാസിൽനിന്ന് കപ്പൽ നീക്കി,
പംഫുല്യാേദശത്തിെല െപർഗ്ഗയ്ക്ക് െചന്ന.് അവിെടവച്ച് േയാഹന്നാൻ
അവെര വിട്ട പിരിഞ്ഞ് െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. 14 അവേരാ
െപർഗ്ഗയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് പിസിദ്യാേദശത്തിെല അെന്ത്യാക്യയിൽ
എത്തി ശബ്ബത്ത് നാളിൽ യഹൂദന്മാരുെട പള്ളിയിൽ െചന്ന് ഇരുന്നു.
15 ന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകപുസ്തകങ്ങള ം വായിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ
പള്ളി്രപമാണികൾ അവരുെട അടുക്കൽ ആളയച്ച:് “സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങൾക്ക് ജനേത്താട് സേന്ദശം വല്ലതും ്രപേബാധിപ്പാൻ ഉെണ്ടങ്കിൽ
അറിയിക്കാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 പൗെലാസ് എഴുേന്നറ്റ് ആംഗ്യം



അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾ 13:17 1679 അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾ 13:34

കാട്ടി നിർേദ്ദശിച്ചത:് “യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാരും ൈദവഭക്തന്മാരും
ആയുേള്ളാേര, ്രശദ്ധിപ്പിൻ.

17 “യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റ ൈദവം നമ്മുെട പിതാക്കന്മാെര
തിരെഞ്ഞടുത്തു, മി്രസയീംേദശത്തിെല ്രപവാസകാലത്ത് ജനെത്ത
വർദ്ധിപ്പിച്ച,് തെന്റ കയ്യാൽ വീര്യം ്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ട് അവിെടനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച , 18 മരുഭൂമിയിൽ നാല്പത് സംവത്സരകാലേത്താളം
അവരുെട ദുശ്ശാഠ്യം ഉളള സ്വഭാവം സഹിച്ച , 19 കനാൻേദശത്തിെല ഏഴ്
ജാതികെള ഒടുക്കി,അവരുെട േദശം അവർക്ക് അവകാശമായി വിഭാഗിച്ച
െകാടുത്തു. അങ്ങെന ഏകേദശം നാനൂറ്റമ്പത് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞു.
20 അതിന് െറേശഷം ൈദവം അവർക്ക് ശമൂേവൽ ്രപവാചകൻ വെര
ന്യായാധിപതിമാെര െകാടുത്തു, 21 അനന്തരം യി്രസേയൽ ജനം ഒരു
രാജാവിെന േചാദിച്ച ; ൈദവം അവർക്ക് െബന്യാമിൻ േഗാ്രതക്കാരനായ
കീശിെന്റ മകൻ െശൗലിെന നാല്പതാേണ്ടക്ക് നൽകി. 22 അവെന
തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ദാവീദിെന അവർക്ക് രാജാവായി വാഴിച്ച : ‘ഞാൻ
യിശ്ശായിയുെട മകനായ ദാവീദിെന എനിക്ക് േബാധിച്ച പുരുഷനായി കണ്ട്;
അവൻ എെന്റ ഹിതം എല്ലാം നിവർത്തിയ്ക്കും’ എന്ന് അവെനക്കുറിച്ച്
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. 23 ദാവീദിെന്റ സന്തതിയിൽനിന്ന് ൈദവം വാഗ്ദത്തം
െചയ്തതുേപാെല യി്രസാേയൽ ജനത്തിന് േയശു എന്ന രക്ഷിതാവിെന
െകാടുത്തു. 24 അവെന്റ വരവിന് മുെമ്പ േയാഹന്നാൻ യി്രസാേയൽ
ജനത്തിന് ഇടയിൽ ഒെക്കയും മാനസാന്തരത്തിെന്റ സ്നാനം ്രപസംഗിച്ച .
25 േയാഹന്നാൻ തെന്റ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാറായേപ്പാൾ: ‘നിങ്ങൾ
എെന്ന ആർ എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നു? ഞാൻ മശീഹയല്ല; അവൻ എെന്റ
പിന്നാെല വരുന്നു; അവെന്റ കാലിെല െചരിപ്പ അഴിക്കുവാൻ ഞാൻ
േയാഗ്യനല്ല’ എന്നു പറഞ്ഞു. 26 സേഹാദരന്മാേര, അ്രബാഹാമിെന്റ
വംശത്തിെല മക്കള ം അവേരാട് േചർന്ന ൈദവഭക്തന്മാരുമായുേള്ളാേര,
നമുക്കായിട്ടാകുന്നു ഈ രക്ഷാവചനം അയച്ച തന്നിരിക്കുന്നത.്
27 െയരൂശേലം നിവാസികള ം അവരുെട ്രപമാണികള ം രക്ഷിതാവായ
്രകിസ്തുവിെനേയാ ശബ്ബത്തുേതാറും വായിച്ച വരുന്ന ്രപവാചകന്മാരുെട
വചനങ്ങെളേയാ തിരിച്ചറിയാെത അവെന ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയാൽ
അവെന പറ്റിയുള്ള തിരുെവഴുത്തുകൾ നിവൃത്തിവരുത്തുവാൻ ഇടയായി.
28 മരണത്തിനായുള്ള ഒരു കാരണവും അവനിൽ കാണാഞ്ഞിട്ട ം
അവെന െകാേല്ലണം എന്ന് അവർ പീലാേത്താസിേനാട് അേപക്ഷിച്ച .
29അവെനക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒെക്കയും നിവർത്തിയായേശഷം
അവർ അവെന മരത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കി ഒരു കല്ലറയിൽ െവച്ച.്
30ൈദവേമാ അവെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച ; 31അവൻ
തേന്നാടുകൂെട ഗലീലയിൽനിന്ന് െയരൂശേലമിേലക്ക് വന്നവർക്ക്
ഏറിയ ദിവസം ്രപത്യക്ഷനായി; അവർ ഇേപ്പാൾ ജനത്തിെന്റ മുമ്പാെക
അവെന്റ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. 32 ൈദവം പിതാക്കന്മാേരാട് െചയ്ത
വാഗ്ദത്തം േയശുവിെന ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ചതിനാൽ മക്കൾക്ക്
നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു സുവിേശഷിക്കുന്നു.
33 ‘നീ എെന്റ പു്രതൻ; ഇന്ന് ഞാൻ നിെന്ന ജനിപ്പിച്ച ’ എന്നു രണ്ടാം
സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 34 ഇനി ്രദവത്വത്തിേലക്ക്
തിരിയാതവണ്ണംൈദവംഅവെനമരിച്ചവരിനിന്ന്എഴുേന്നല്പിച്ചതിെനക്കുറിച്ച്
സങ്കീർത്തനക്കാരൻ: ‘ദാവീദിെന്റസ്ഥിരമായുള്ള വിശുദ്ധ കൃപകെള ഞാൻ
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നിങ്ങൾക്ക്നല്കും’എന്ന്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 35മെറ്റാരുസങ്കീർത്തനത്തിലും:
‘നിെന്റ പരിശുദ്ധെന ്രദവത്വം കാണ്മാൻ നീ അനുവദിക്കുകയില്ല’ എന്നും
പറയുന്നു. 36 ദാവീദ് തെന്റ തലമുറയിൽ ൈദവത്തിെന്റ ആേലാചനയ്ക്ക്
ശു്രശൂഷ െചയ്തേശഷം നി്രദ്രപാപിച്ച തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്ന്
്രദവത്വം കണ്ട്. 37 ൈദവം ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ചവേനാ ്രദവത്വം കണ്ടില്ല.
ആകയാൽ സേഹാദരന്മാേര, 38 ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ചവൻമൂലം നിങ്ങേളാട്
പാപേമാചനം അറിയിക്കുന്നു എന്നും 39 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്താൽ
നിങ്ങൾക്ക് നീതീകരണം ്രപാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സകലത്തിൽ നിന്നും
വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ്രകിസ്തുവിനാൽ നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു എന്നും
നിങ്ങൾഅറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 40ആകയാൽ:
‘േഹ പരിഹസിക്കുന്നവേര, േനാക്കുവിൻആശ്ചര്യെപ്പട്ട നശിച്ച േപാകുവിൻ.

നിങ്ങള െട കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു ്രപവൃത്തി െചയ്യന്നു; നിങ്ങേളാടു
വിവരിച്ചാൽനിങ്ങൾവിശ്വസിക്കാത്ത ്രപവൃത്തിതേന്ന’

41എന്ന് ്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽ അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്
സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻസൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ”.

42 അവർ പള്ളിവിട്ട േപാകുേമ്പാൾ പിെറ്റ ശബ്ബത്തിൽ ഈ വചനം
തങ്ങേളാട് പറേയണം എന്ന് അവർഅേപക്ഷിച്ച . 43പള്ളി പിരിഞ്ഞേശഷം
െയഹൂദന്മാരിലും ഭക്തിയുള്ള െയഹൂദമതാനുസാരികളിലും പലർ
പൗെലാസിെനയും ബർന്നബാസിെനയും അനുഗമിച്ച ; അവർ അവേരാട്
സംസാരിച്ച ൈദവകൃപയിൽനിലനിൽേക്കണ്ടതിന്അവെര ഉത്സാഹിപ്പിച്ച .
പൗേലാസ് ജാതികളിേലക്ക് തിരിയുന്നു.

44 പിെറ്റ ശബ്ബത്തിൽ ഏകേദശം പട്ടണം മുഴുവനും ൈദവവചനം
േകൾക്കുവാൻ വന്നുകൂടി. 45 െയഹൂദന്മാേരാ പുരുഷാരെത്ത കണ്ട്
അസൂയ നിറഞ്ഞവരായി നിന്ദിച്ച െകാണ്ട് പൗെലാസ് സംസാരിക്കുന്നതിന്
എതിർ പറഞ്ഞു. 46 അേപ്പാൾ പൗെലാസും ബർന്നബാസും തികഞ്ഞ
ൈധര്യേത്താെട: “ൈദവവചനം ആദ്യം നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത്
ആവശ്യമായിരുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിെന തള്ളി നിങ്ങെളത്തെന്ന
നിത്യജീവന് അേയാഗ്യർ എന്ന് വിധിച്ച കളയുന്നതിനാൽ ഇതാ, ഞങ്ങൾ
ജാതികളിേലക്ക് തിരിയുന്നു. 47 ‘നീ ഭൂമിയുെട അറ്റേത്താളവും രക്ഷ
ആേകണ്ടതിന്ഞാൻനിെന്നജാതികള െട െവളിച്ചമാക്കി െവച്ചിരിക്കുന്നു’
എന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങേളാടു കല്പിച്ചിട്ട ണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞു. 48 ജാതികൾ
ഇതുേകട്ട് സേന്താഷിച്ച് ൈദവവചനെത്ത പുകഴ്ത്തി, നിത്യജീവനായി
നിയമിക്കെപ്പട്ടവർ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ച . 49 കർത്താവിെന്റ വചനം ആ
നാട്ടിൽഎങ്ങുംവ്യാപിച്ച . 50െയഹൂദന്മാേരാഭക്തിയുള്ളമാന്യസ്്രതീകെളയും
പട്ടണത്തിെല ്രപധാനികെളയും സ്വാധീനിച്ച് പൗെലാസിെന്റയും
ബർന്നബാസിെന്റയും േനെര ഉപ്രദവമുണ്ടാക്കി അവെര തങ്ങള െട
അതിരുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു. 51എന്നാൽഅവർ തങ്ങള െട
കാലിെല െപാടി അവരുെട േനെര തട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഇേക്കാന്യയിേലക്ക് േപായി.
52ശിഷ്യന്മാർസേന്താഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞവരായിത്തീർന്നു.

14
അംഗീകരണവും തിരസ്കാരവും.

1പൗേലാസുംബർന്നബാസും ഇേക്കാന്യയിൽ െയഹൂദന്മാരുെട പള്ളിയിൽ
െചന്ന് െയഹൂദ്യരും യവനന്മാരും ആയ ജനമദ്ധ്യത്തിൽ വിശ്വാസം
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ഉളവാകത്തക്കവണ്ണം സംസാരിച്ച . 2 വിശ്വസിക്കാത്ത െയഹൂദന്മാേരാ
ജാതികള െട മനസ്സിൽ സേഹാദരന്മാരുെട േനെര പകയും വിേദ്വഷവും
ഉളവാക്കി. 3 എന്നാൽ അവർ വളെരക്കാലം അവിെട പാർത്ത്
കർത്താവിൽ ആ്രശയിച്ച,് ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
കർത്താേവാ തെന്റ കൃപയുെട വചനത്തിന് സാക്ഷിനിന്ന്, അവരുെട
കയ്യാൽ അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം ഉണ്ടാകുവാൻ വരം നല്കി.
4 എന്നാൽ പട്ടണത്തിെല ഭൂരിഭാഗം ജനസമൂഹങ്ങളിലും ഭിന്നത ഉണ്ടായി
ചിലർ െയഹൂദന്മാരുെട പക്ഷത്തിലും ചിലർ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
പക്ഷത്തിലും ആയി. 5 പൗേലാസിെനയും, ബർന്നബാസിെനയും
പരിഹസിപ്പാനും കെല്ലറിയുവാനുമായി ജാതികള ം െയഹൂദന്മാരും
അവിടുെത്ത ്രപമാണികേളാടുകൂടി ഒരു ആ്രകമണം ഭാവിച്ചേപ്പാൾ അവർ
അത് ്രഗഹിച്ച് ലുസ്്രത, 6 െദർബ്ബ എന്ന ലുക്കേവാന്യ പട്ടണങ്ങളിേലക്കും
ചുറ്റ മുള്ള േദശത്തിേലക്കും 7 ഓടിേപ്പായി അവിെട സുവിേശഷം
അറിയിച്ച േപാന്നു.

8 ലുസ്്രതയിൽ അമ്മയുെട ഗർഭംമുതൽ മുടന്തനായി ഒരിക്കലും
നടന്നിട്ടില്ലാെതയും കാലിന് ശക്തിയില്ലാെതയും ഉെള്ളാരു പുരുഷൻ
ഇരുന്നിരുന്നു. 9 അവൻ പൗെലാസ് സംസാരിക്കുന്നത് േകട്ട;് പൗേലാസ്
അവെന ഉറ്റ േനാക്കി, സൗഖ്യം ്രപാപിക്കുവാൻ അവനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്
എന്നു കണ്ടിട്ട:് 10 ഉച്ചത്തിൽ “നീ എഴുേന്നറ്റ് കാലൂന്നി നിവർന്നുനിൽക്ക”
എന്ന് പറഞ്ഞു; അവൻ കുതിെച്ചഴുേന്നറ്റ് നടന്നു. 11 പൗെലാസ് െചയ്തത്
പുരുഷാരം കണ്ടിട്ട:് ലുക്കേവാന്യഭാഷയിൽ “േദവന്മാർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ
നമ്മുെട അടുക്കൽ ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു”എന്ന് ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
12 ബർന്നബാസിന് ഇ്രന്ദൻ എന്നും പൗെലാസ് മുഖ്യ്രപസംഗിയാകയാൽ
അവന് ബുധൻ എന്നും േപർവിളിച്ച . 13 പട്ടണത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള
ഇ്രന്ദേക്ഷ്രതത്തിെല പുേരാഹിതൻ കാളകെളയും പൂമാലകെളയും
്രപേവശനകവാടത്തിൽ െകാണ്ടുവന്ന് പുരുഷാരേത്താടുകൂെട യാഗം
കഴിക്കുവാൻ ഭാവിച്ച . 14 ഇത് അെപ്പാസ്തലന്മാരായ ബർന്നബാസും
പൗെലാസും േകട്ടിട്ട് വസ്്രതം കീറിെക്കാണ്ട് പുരുഷാരത്തിെന്റ ഇടയിേലക്ക്
ഓടിെച്ചന്ന്നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞത:് 15 “പുരുഷന്മാേര,നിങ്ങൾഈെചയ്യന്നത്
എന്ത?് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളേപ്പാെല സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യർ അേ്രത;
നിങ്ങൾ ഈ വ്യർത്ഥകാര്യങ്ങെള വിട്ട്, ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദവും
അവയിലുള്ള സകലേത്തയും ഉളവാക്കിയ ജീവനുള്ള ൈദവത്തിങ്കേലക്ക്
തിരിേയണം എന്നുള്ള സുവിേശഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുന്നു.
16 കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവൻ സകലജാതികെളയും തങ്ങള െട
വഴികളിൽ നടപ്പാൻ അനുവദിച്ച . 17 എങ്കിലും അവൻ നന്മെചയ്കയും
ആകാശത്തുനിന്ന് മഴയും ഫലപുഷ്ടിയുള്ള കാലങ്ങള ം നിങ്ങൾക്ക്
തരികയും ആഹാരവും സേന്താഷവും നല്കി നിങ്ങെള തൃപ്തരാക്കുകയും
െചയ്തുേപാന്നതിനാൽതെന്നക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം തരാതിരുന്നിട്ടില്ല”. 18അവർ
ഇങ്ങെന ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് തങ്ങൾക്ക് യാഗം കഴിക്കാതിരിക്കുവാനായി
പുരുഷാരെത്ത ്രപയാസേത്താെടതടുത്തു.

19എന്നാൽഅെന്ത്യാക്യയിൽ നിന്നും ഇേക്കാന്യയിൽ നിന്നും െയഹൂദന്മാർ
ലുസ്്രതയിൽ വന്നുകൂടി പുരുഷാരെത്ത വശത്താക്കി പൗെലാസിെന
കെല്ലറിഞ്ഞു; അവൻ മരിച്ച എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവെന പട്ടണത്തിന്
പുറേത്തക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് െകാണ്ടുേപായി. 20 എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ
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അവെന ചുറ്റിനിൽക്കയിൽ അവൻ എഴുേന്നറ്റ് പട്ടണത്തിൽ െചന്ന;്
പിെറ്റന്നാൾ ബർന്നബാസിേനാടുകൂെട െദർബ്ബയ്ക്ക് േപായി. 21 ആ
പട്ടണങ്ങളിലും സുവിേശഷം അറിയിച്ച് പലെരയും ശിഷ്യരാക്കിയേശഷം
അവർ ലുസ്്രത, ഇേക്കാന്യ, അെന്ത്യാക്യ എന്ന പട്ടണങ്ങളിേലക്ക്
മടങ്ങിെച്ചന്നു, 22ശിഷ്യന്മാരുെട മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുകയും, വിശ്വാസത്തിൽ നില
നിൽേക്കണം എന്നും നാം അേനകം കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ൈദവരാജ്യത്തിൽ
കടേക്കണ്ടതാകുന്നു എന്നും ്രപേബാധിപ്പിച്ച േപാന്നു. 23 സഭേതാറും
അവർക്ക് മൂപ്പന്മാെര നിയമിക്കയും ഉപവസിച്ച ം ്രപാർത്ഥിച്ച ംെകാണ്ട്
തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച കർത്താവിങ്കൽ അവെര ഭരേമല്പിക്കുകയും െചയ്തു.
24അവർ പിസിദ്യയിൽകൂടി കടന്നു പംഫുല്യയിൽ എത്തി, 25 െപർഗ്ഗയിൽ
വചനം ്രപസംഗിച്ചേശഷം അത്തല്യയ്ക്ക് േപായി. 26അവിെടനിന്ന് കപ്പൽ
കയറി തങ്ങൾ നിവർത്തിച്ച േവലയ്ക്കായി ൈദവകൃപയിൽ അവെര
ഭരേമല്പിച്ചയച്ച ഇടമായ അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക് േപായി;. 27 അവിെട
എത്തിയേശഷം സഭെയ ഒരുമിച്ച കൂട്ടി, ൈദവം തങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരുന്ന് െചയ്തെതാെക്കയും ജാതികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിെന്റ വാതിൽ
തുറന്നുെകാടുത്തതും അറിയിച്ച . 28 പിെന്ന അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
കുേറക്കാലംഅവിെട പാർത്തു.

15
െയരുശേലമിെലആേലാചനാസമിതി

1 ചിലർ െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് വന്നു: “നിങ്ങൾ േമാെശ കല്പിച്ച ആചാരം
അനുസരിച്ച പരിേച്ഛദന ഏൽക്കാഞ്ഞാൽ രക്ഷ ്രപാപിക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല” എന്ന് സേഹാദരന്മാെര ഉപേദശിച്ച . 2 പൗെലാസിനും
ബർന്നബാസിനും അവേരാട് ശക്തമായ വാദവും തർക്കവും
ഉണ്ടായിട്ട് പൗെലാസും ബർന്നബാസും അവരിൽ മറ്റ ചിലരും ഈ
തർക്കസംഗതിെയപ്പറ്റി െയരൂശേലമിൽ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെടയും
മൂപ്പന്മാരുെടയും അടുക്കൽ േപാേകണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച . 3 സഭ
അവെര യാ്രത അയച്ചിട്ട് അവർ െഫായ്നിക്ക്യയിലും ശമര്യയിലും കൂടി
കടന്ന് ജാതികള െട മാനസാന്തരവിവരം അറിയിച്ച് സേഹാദരന്മാർക്കു
മഹാസേന്താഷം ഉളവാക്കി. 4 അവർ െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
സഭയും അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അവെര ൈകെക്കാണ്ടു; ൈദവം
തങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്ന് െചയ്തെതാെക്കയും പൗേലാസും ബർന്നബാസും
അവെര അറിയിച്ച . 5 എന്നാൽ പരീശപക്ഷത്തിൽനിന്ന് വിശ്വസിച്ചവർ
ചിലർ എഴുേന്നറ്റ് “അവെര പരിേച്ഛദന കഴിപ്പിക്കുകയും േമാെശയുെട
ന്യായ്രപമാണംആചരിപ്പാൻകല്പിക്കുകയും േവണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 ഈ വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പാനായി അെപ്പാസ്തലന്മാരും
മൂപ്പന്മാരും വന്നുകൂടി. 7 വളെര വാഗ്വാദം ഉണ്ടായേശഷം പെ്രതാസ്
എഴുേന്നറ്റ് അവേരാട് പറഞ്ഞത്: “സേഹാദരന്മാേര, കുെറനാൾ
മുെമ്പ ൈദവം നിങ്ങള െട നടുവിൽവച്ച് ഞാൻ മുഖാന്തരം ജാതികൾ
സുവിേശഷവചനം േകട്ട് വിശ്വസിക്കണം എന്നു ൈദവം നിശ്ചയിച്ചത്
നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 8 ഹൃദയങ്ങെള അറിയുന്ന ൈദവം നമ്മിൽ
പകർന്നതുേപാെല വിശ്വാസത്താൽ അവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
െകാടുത്തുെകാണ്ട് സാക്ഷിനിന്ന് 9 അവരുെട ഹൃദയങ്ങെളയും
ശുദ്ധീകരിച്ചതിനാൽ നമുക്കും അവർക്കും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും
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െവച്ചിട്ടില്ല എന്ന് െതളിയിച്ച വേല്ലാ. 10 ആകയാൽ നാേമാ നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാേരാ വഹിേക്കണ്ടിയിരുന്നിട്ടില്ലാത്ത നുകം ശിഷ്യന്മാരുെട
കഴുത്തിൽ വയ്ക്കുവാൻ ഇേപ്പാൾ ൈദവെത്ത പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത?്
11 കർത്താവായ േയശുവിെന്റ കൃപയാൽ രക്ഷ്രപാപിക്കും എന്ന് നാം
വിശ്വസിക്കുന്നതുേപാെലഅവരും വിശ്വസിക്കുന്നു”.

12 ജനസമൂഹം എല്ലാം മിണ്ടാെത ബർന്നബാസും പൗെലാസും ൈദവം
തങ്ങെളെക്കാണ്ട് ജാതികള െട ഇടയിൽ െചയ്യിച്ച അടയാളങ്ങള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം എല്ലാം വിവരിക്കുന്നത് േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. 13 അവർ
പറഞ്ഞു നിർത്തിയേശഷം യാേക്കാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത്
“സേഹാദരന്മാേര,എെന്റവാക്ക് ്രശദ്ധിച്ച െകാൾവിൻ; 14 “ൈദവംകൃപയാൽ
ജാതികളിൽനിന്ന് തെന്റ നാമത്തിനായി ഒരു ജനെത്തഎടുത്തുെകാൾവാൻ
ആദ്യമായി കടാക്ഷിച്ചത് ശിേമാൻ വിവരിച്ച വേല്ലാ. 15 ഇതിേനാട്
്രപവാചകന്മാരുെട വാക്യങ്ങള ം ഒക്കുന്നു:
16 ‘അതിനുേശഷംഞാൻ,
ദാവീദിെന്റവീണുേപായകൂടാരെത്തവീണ്ടും പണിയും;
അതിെന്റ ശൂന്യമായ േശഷിപ്പ കളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പണിത് അതിെന

നിവർത്തും;
17മനുഷ്യരിൽഅവേശഷിക്കുന്നവരുംഎെന്റനാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന
സകലജാതികള ംകർത്താവിെനഅേന്വഷിക്കുംഎന്ന്
18 പൂർവ്വകാലം മുതൽേക്ക കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു’ എന്ന്

എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
19ആകയാൽ ജാതികളിൽനിന്ന് ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് തിരിയുന്നവെര നാം
അസഹ്യെപ്പടുത്താെത 20അവർ വി്രഗഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ചതും, പരസംഗം,
ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തത,് രക്തേത്താട് കൂെടയുള്ളവയും വർജ്ജിച്ചിരിപ്പാൻ നാം
അവർക്ക് എഴുേതണം എന്ന് ഞാൻ അഭി്രപായെപ്പടുന്നു. 21 േമാെശയുെട
ന്യായ്രപമാണം ശബ്ബത്തുേതാറും പള്ളികളിൽ വായിച്ച വരുന്നതിനാൽ
പൂർവ്വകാലം മുതൽപട്ടണം േതാറുംഅത് ്രപസംഗിക്കുന്നവർ ഉണ്ടേല്ലാ.

ജാതികളിൽനിന്നു േചർന്നു വന്നസേഹാദരങ്ങൾക്കുള്ളകത്ത.്
22 അേപ്പാൾ തങ്ങളിൽ ചില പുരുഷന്മാെര തിരെഞ്ഞടുത്ത്
പൗെലാസിേനാടും ബർന്നബാസിേനാടുംകൂെട അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക്
അയയ്േക്കണം എന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും സർവ്വസഭയും
നിർണ്ണയിച്ച , േനതൃത്വ നിരയിൽ നിന്നും ബർശബാസ് എന്ന യൂദെയയും
ശീലാസിെനയും നിേയാഗിച്ച . 23 അവരുെട ൈകവശം എഴുതി
അയച്ചെതെന്തന്നാൽ: അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരുംആയവരും,അെന്ത്യാക്യയിലുംസിറിയയിലുംകിലിക്യയിലും
ജാതികളിൽനിന്ന് േചർന്നുവന്നിട്ട ള്ളവരും ആയ സേഹാദരന്മാർക്ക്
വന്ദനം. 24ഞങ്ങൾ കല്പന െകാടുക്കാെത ചിലർ ഞങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് നിങ്ങെള വാക്കുകളാൽ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങെള കലക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നും േകട്ടതുെകാണ്ട് 25 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിനുേവണ്ടി ്രപാണത്യാഗം
െചയ്തവരായ ചില പുരുഷന്മാെര ഞങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്ത് അവെര
നമ്മുെട 26 ്രപിയ ബർന്നബാേസാടും പൗെലാേസാടും കൂെട നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ അയയ്േക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമനെപ്പട്ട് നിശ്ചയിച്ച .
27 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ യൂദെയയും ശീലാസിെനയും അയച്ചിരിക്കുന്നു;



അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾ 15:28-29 1684 അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾ 16:5

അവർ വാെമാഴിയായും ഇതുതെന്ന അറിയിക്കും. 28-29 വി്രഗഹങ്ങൾക്ക്
അർപ്പിച്ചതും,പരസംഗം,ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തത,്രക്തേത്താട്കൂെടയുള്ളവയും
വർജ്ജിക്കുന്നത് ആവശ്യം എന്നല്ലാെത അധികമായ ഭാരം ഒന്നും
നിങ്ങള െടേമൽ ചുമത്തരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും
േതാന്നിയിരിക്കുന്നു. ഇവവിട്ട മാറിസൂക്ഷിച്ചാൽനന്ന;്ശുഭമായിരിപ്പിൻ.

30അങ്ങെനഅവർ വിടവാങ്ങി അെന്ത്യാക്യയിൽ െചന്ന് ജനസമൂഹെത്ത
കൂട്ടിവരുത്തി േലഖനം െകാടുത്തു. 31 അവർ അത് വായിച്ചേപ്പാൾ,
അതിനാലുള്ള േ്രപാൽസാഹനം നിമിത്തം സേന്താഷിച്ച . 32 യൂദയും
ശീലാസും ്രപവാചകന്മാർ ആകെകാണ്ട് പല വചനങ്ങളാലും
സേഹാദരന്മാെര ്രപേബാധിപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച . 33 കുേറനാൾ താമസിച്ചേശഷം
സേഹാദരന്മാർ അവെര അയച്ചവരുെട അടുക്കേലക്ക് സമാധാനേത്താെട
പറഞ്ഞയച്ച . 34-35എന്നാൽ പൗെലാസും ബർന്നബാസും അെന്ത്യാക്യയിൽ
പാർത്ത് മറ്റ പലേരാടുംകൂടി കർത്താവിെന്റ വചനം ഉപേദശിച്ച ം
സുവിേശഷിച്ച ം െകാണ്ടിരുന്നു.

രണ്ടാം ദൗത്യ ്രപചരണയാ്രതആരംഭിക്കുന്നു.
36 കുേറനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗെലാസ് ബർന്നബാസിേനാട:് “നാം
കർത്താവിെന്റ വചനം അറിയിച്ച പട്ടണം േതാറും പിെന്നയും െചന്ന്
സേഹാദരന്മാർ ്രകിസ്തുവിൽ എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേന്വഷിക്കുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 37 മർെക്കാസ് എന്ന േയാഹന്നാെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
േപാകുവാൻ ബർന്നബാസ് ഇച്ഛിച്ച . 38 പൗെലാേസാ പംഫുല്യയിൽനിന്ന്
തങ്ങെള വിട്ട് ്രപവർത്തനങ്ങളിൽ തുടരാെത േപായവെന കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
േപാകുന്നത് േയാഗ്യമല്ല എന്ന് നിരൂപിച്ച . 39 അങ്ങെന അവർ തമ്മിൽ
ഉ്രഗവാദമുണ്ടായിട്ട് േവർപിരിഞ്ഞു, ബർന്നബാസ് മർെക്കാസിെന കൂട്ടി
കപ്പൽ കയറി കുെ്രപാസ് ദ്വീപിേലക്ക് േപായി. 40 പൗെലാേസാ ശീലാസിെന
തിരെഞ്ഞടുത്ത് സേഹാദരന്മാരുെട ്രപാർത്ഥനയാൽ കർത്താവിെന്റ
കൃപയിൽ ഭരേമല്പിക്കെപ്പട്ടിട്ട് 41 യാ്രത പുറെപ്പട്ട് സുറിയാ കിലിക്യ
േദശങ്ങളിൽക്കൂടിസഞ്ചരിച്ച് സഭകെള ഉറപ്പിച്ച േപാന്നു.

16
ലുസ്്രതയിൽനിന്നും തിെമാെഥെയാസ് പൗെലാസിേനാെടാപ്പം.

1 പൗേലാസ് െദർബ്ബയിലും ലുസ്്രതയിലും െചന്ന.് അവിെട കർത്താവിൽ
വിശ്വാസമുെള്ളാരു െയഹൂദസ്്രതീയുെട മകനായ തിെമാെഥെയാസ് എന്നു
േപരുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ പിതാവ് യവനനായിരുന്നു.
2 അവൻ ലുസ്്രതയിലും ഇേക്കാന്യയിലുമുള്ള സേഹാദരന്മാരാൽ നല്ല
സാക്ഷ്യം ്രപാപിച്ചവൻ ആയിരുന്നു. 3 തിെമാെഥെയാസ് തേന്നാടുകൂെട
േപാേരണം എന്ന് പൗെലാസ് ഇച്ഛിച്ച ; അവെന്റ പിതാവ് യവനൻ എന്ന്
ആ ്രപേദശങ്ങളിലുള്ള െയഹൂദന്മാർ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ
അവെര വിചാരിച്ച് അവെന പരിേച്ഛദന കഴിപ്പിച്ച . 4അവർ പട്ടണം േതാറും
െചന്ന് െയരൂശേലമിെല അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും മുൻ നിർണ്ണയിച്ച
്രപേബാധനങ്ങൾ അനുസരിേക്കണ്ടതിന് അവർക്ക് ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.
5 അങ്ങെന സഭകൾ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിെപ്പടുകയും ദിവേസന
എണ്ണത്തിൽെപരുകുകയും െചയ്തു.

േ്രതാവാസിെല മെക്കേദാന്യ ദർശനം.
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6 അവർ ആസ്യയിൽ വചനം ്രപസംഗിക്കരുെതന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ്
വിലക്കുകയാൽ ്രഫുഗ്യയിലും ഗലാത്യേദശത്തിലും കൂടി സഞ്ചരിച്ച,്
7 മുസ്യയിൽ എത്തി ബിഥുന്യയ്ക്ക് േപാകുവാൻ ്രശമിച്ച ; അവിെടയും
േയശുവിെന്റ ആത്മാവ് അവെര സമ്മതിച്ചില്ല. 8 അവർ മുസ്യ
കടന്ന് േ്രതാവാസിൽ എത്തി. 9 അവിെടവച്ച് പൗെലാസ് രാ്രതിയിൽ
മെക്കേദാന്യക്കാരനാെയാരു പുരുഷൻ അരിെക നിന്ന്: “നീ
മെക്കേദാെന്യയിേലക്ക് കടന്നുവന്ന് ഞങ്ങെള സഹായിക്ക” എന്നു തേന്നാട്
അേപക്ഷിക്കുന്നതായി ഒരു ദർശനംകണ്ട്. 10ഈദർശനംകണ്ടിട്ട്അവേരാട്
സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാൻ ൈദവം ഞങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
നിശ്ചയിച്ച,്ഞങ്ങൾഉടെന മെക്കേദാന്യയ്ക്ക് പുറെപ്പട്ട .

ലുദിയായും കുടുംബവുംസ്നാനംഏൽക്കുന്നു.
11 അങ്ങെന ഞങ്ങൾ േ്രതാവാസിൽനിന്ന് കപ്പൽ നീക്കി േനെര
സെമാെ്രതാക്കയിേലക്കും പിെറ്റന്നാൾ നവെപാലിക്കും അവിെടനിന്ന്
ഫിലിപ്പിയിേലക്കും െചന്ന.് 12 േറാമക്കാർ കുടിേയറിപ്പാർത്തിരുന്ന ഫിലിപ്പിയ
എന്ന മെക്കേദാന്യയുെട ്രപധാനപട്ടണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചില ദിവസങ്ങൾ
പാർത്തു. 13 ശബ്ബത്തുനാളിൽ ്രപാർത്ഥനാസ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന്
വിചാരിച്ച ഞങ്ങൾ പട്ടണവാതിലിന് പുറേത്തക്ക് േപായി അവിെട
പുഴവക്കത്ത് ഇരുന്നു, അവിെട കൂടിവന്ന സ്്രതീകേളാട് സംസാരിച്ച .
14 തുയൈഥരാ പട്ടണക്കാരത്തിയും രക്താംബരം വില്ക്കുന്നവള മായി
ലുദിയ എന്ന് േപരുള്ള ൈദവ ഭക്തയാെയാരു സ്്രതീ ഞങ്ങള െട വാക്ക്
േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. പൗെലാസ് സംസാരിച്ചത് ്രശദ്ധിേക്കണ്ടതിന് കർത്താവ്
അവള െട ഹൃദയം തുറന്നു. 15അവള ം കുടുംബവും സ്നാനം ഏറ്റ േശഷം:
“നിങ്ങൾ എെന്ന കർത്താവിൽ വിശ്വസ്ത എന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
എെന്റവീട്ടിൽവന്നു പാർപ്പിൻ”എന്ന്അേപക്ഷിച്ച്ഞങ്ങെളനിർബ്ബന്ധിച്ച .

പൗെലാസ് െവളിച്ചപ്പാടത്തിയിലുള്ളഭൂതെത്തശാസിക്കുന്നു
16ഞങ്ങൾ്രപാർത്ഥനാസ്ഥലേത്തക്ക്െചല്ല േമ്പാൾെവളിച്ചപ്പാടത്തിയായി
ലക്ഷണം പറഞ്ഞ് യജമാനന്മാർക്ക് വളെര ലാഭം വരുത്തുന്ന ഒരു
ബാല്യക്കാരത്തി ഞങ്ങെള എതിേരറ്റ . 17 അവൾ പൗെലാസിെന്റയും
ഞങ്ങള െടയും പിന്നാെല വന്ന:് “ഈ മനുഷ്യർ അത്യ ന്നതനായ
ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാർ, രക്ഷാമാർഗ്ഗം നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുന്നവർ”
എന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 18ഇങ്ങെനഅവൾ ചില ദിവസങ്ങൾ െചയ്തുവന്നു.
പൗെലാസ് വളെരനീരസെപ്പട്ടിട്ട് തിരിഞ്ഞുേനാക്കിഅവളിലുള്ളഭൂതേത്താട്:
“അവെള വിട്ട േപാകുവാൻ ഞാൻ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ
നിേന്നാട്കല്പിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.ആനാഴികയിൽതേന്നഭൂതംഅവെള
വിട്ട േപായി.

കാരാഗൃഹ ്രപമാണിയും കുടുംബവുംസ്നാനംഏൽക്കുന്നു.
19അവള െട യജമാനന്മാർ തങ്ങള െട ലാഭ്രപതീക്ഷ നഷ്ടെപ്പട്ടത് കണ്ടിട്ട്
പൗെലാസിെനയും ശീലാസിെനയും പിടിച്ച,് ചന്തസ്ഥലത്ത് ്രപമാണികള െട
അടുക്കേലക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് െകാണ്ടുേപായി 20 അധിപതികള െട മുമ്പിൽ
നിർത്തി; “െയഹൂദന്മാരായ ഈ മനുഷ്യർ നമ്മുെട പട്ടണത്തിൽ
കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നു, 21 േറാമാക്കാരായ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കുവാനും
അനുസരിക്കുവാനും ന്യായമല്ലാത്ത ആചാരങ്ങെള ്രപസംഗിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 22 പുരുഷാരവും അവരുെട േനെര ഇളകി; അധിപതികൾ
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അവരുെട വസ്്രതം പറിച്ച രിഞ്ഞ് േകാൽെകാണ്ട് അവെര അടിക്കുവാൻ
കല്പിച്ച . 23 അവെര വളെര അടിപ്പിച്ചേശഷം തടവിൽ ആക്കി
കാരാഗൃഹ്രപമാണിേയാട് അവെര സൂക്ഷ്മേത്താെട കാക്കുവാൻ കല്പിച്ച .
24അവൻ ഇങ്ങെനയുള്ള കല്പന കിട്ട കയാൽഅവെര അകെത്ത തടവിൽ
ആക്കി അവരുെട കാൽ തടികൾെകാണ്ടുള്ള ആമത്തിൽ ഇട്ട് പൂട്ടി.
25 അർദ്ധരാ്രതിക്ക് പൗെലാസും ശീലാസും ്രപാർത്ഥിച്ച് ൈദവെത്ത പാടി
സ്തുതിച്ച ; തടവുകാർ ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 26 െപെട്ടന്ന് വലിെയാരു
ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി, കാരാഗൃഹത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം കുലുങ്ങി വാതിൽ
ഒെക്കയും തുറന്നുേപായി, എല്ലാവരുെടയും ചങ്ങല അഴിഞ്ഞു വീണു.
27 കാരാഗൃഹ്രപമാണി ഉറക്കം ഉണർന്ന് കാരാഗൃഹത്തിെന്റ വാതിലുകൾ
തുറന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തടവുകാർ രക്ഷെപട്ടിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച്
വാള രി തെന്നത്താൻ െകാല്ല വാൻ ഭാവിച്ച . 28 അേപ്പാൾ പൗെലാസ:്
“നിനക്ക് ഒരു േദാഷവും െചയ്യരുത,് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിെട ഉണ്ടേല്ലാ”
എന്ന് ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 29അവൻ െവളിച്ചം േചാദിച്ച് അകേത്തക്ക്
ചാടി വിറച്ച െകാണ്ട് പൗെലാസിെന്റയും ശീലാസിെന്റയും മുമ്പിൽ വീണു.
30അവെര പുറത്ത് െകാണ്ടുവന്ന്: “യജമാനന്മാേര, രക്ഷ ്രപാപിക്കുവാൻ
ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണം?” എന്നു േചാദിച്ച . 31 “കർത്താവായ േയശുവിൽ
വിശ്വസിക്ക; എന്നാൽ നീയും നിെന്റ കുടുംബവും രക്ഷ്രപാപിക്കും” എന്ന്
അവർ പറഞ്ഞു. 32 പിെന്ന അവർ കർത്താവിെന്റ വചനം അവേനാടും
അവെന്റ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവേരാടും ്രപസംഗിച്ച . 33അവൻ രാ്രതിയിൽ,ആ
നാഴികയിൽത്തെന്ന,അവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി അവരുെട മുറിവുകെള
കഴുകി; താനും തനിക്കുള്ളവെരല്ലാവരും േവഗത്തിൽ സ്നാനം ഏറ്റ .
34 പിെന്ന അവെര വീട്ടിൽ ൈകെക്കാണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം െകാടുത്തു,
ൈദവത്തിൽവിശ്വസിച്ചതിൽവീടടക്കംആനന്ദിച്ച .

35 േനരം പുലർന്നേപ്പാൾ അധിപതികൾ ഭടന്മാെര അയച്ച : “ആ
മനുഷ്യെര വിട്ടയയ്ക്കണം” എന്ന് പറയിച്ച . 36 കാരാഗൃഹ്രപമാണി ഈ
വാക്ക് പൗെലാസിേനാട് അറിയിച്ച : “നിങ്ങെള വിട്ടയപ്പാൻ അധിപതികൾ
ആളയച്ചിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ സമാധാനേത്താെട േപാകുവിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 37 പൗെലാസ് അവേരാട:് “േറാമാപൗരന്മാരായ ഞങ്ങെള അവർ
വിസ്താരം കൂടാെത പരസ്യമായി അടിപ്പിച്ച് തടവിലാക്കിയേല്ലാ; ഇേപ്പാൾ
രഹസ്യമായിഞങ്ങെളപുറത്താക്കുന്നുേവാ?അങ്ങെനഅല്ല;അവർതെന്ന
വന്ന്ഞങ്ങെള പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകെട്ട”എന്നു പറഞ്ഞു. 38കാവൽക്കാർ
ആ വാക്ക് അധിപതികേളാട് േബാധിപ്പിച്ചേപ്പാൾ അവർ േറാമ പൗരന്മാർ
എന്നു േകട്ട് അധിപതികൾ ഭയെപ്പട്ട് െചന്ന് അവേരാട് നല്ലവാക്ക് പറഞ്ഞു.
39 അവെര പുറത്ത് െകാണ്ടുവന്നതിനു േശഷം പട്ടണം വിട്ട േപാേകണം
എന്ന് അേപക്ഷിച്ച . 40 അവർ തടവ് വിട്ട ലുദിയയുെട വീട്ടിൽെചന്ന്
സേഹാദരന്മാെരകണ്ട്ൈധര്യെപ്പടുത്തി പുറെപ്പട്ട േപായി.

17
പൗേലാസും ശീലാസും െതസ്സേലാനിക്യയിൽ

1 പൗേലാസും ശീലാസും അംഫിെപാലിസിലും അെപ്പാേലാന്യയിലുംകൂടി
യാ്രതെചയ്ത് െതസ്സേലാനിക്യയിൽ എത്തി; അവിെട െയഹൂദന്മാരുെട ഒരു
പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 പൗെലാസ് താൻ പതിവായി െചയ്യാറുള്ളതുേപാെല
അവരുെട അടുക്കൽ െചന്ന് മൂന്നു ശബ്ബത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ
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തിരുെവഴുത്തുകെളആധാരമാക്കി േയശു തെന്ന ്രകിസ്തു എന്ന് അവേരാട്
സംവാദിച്ച . 3 ്രകിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കയും മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും േവണം എന്നും, ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
അറിയിക്കുന്ന ഈ േയശു തെന്ന ്രകിസ്തു എന്നും െതളിയിച്ച ം വിവരിച്ച ം
െകാണ്ടിരുന്നു. 4 േകൾവിക്കാരിൽ ചിലരും ഭക്തിയുള്ള യവനന്മാരിൽ ഒരു
വലിയ കൂട്ടവും മാന്യസ്്രതീകളിൽഅേനകരും വസ്തുതകൾ േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടിട്ട്
വിശ്വസിച്ച് പൗെലാസിേനാടും ശീലാസിേനാടും േചർന്നു. 5 െയഹൂദന്മാേരാ
അസൂയപൂണ്ട,് ചന്തസ്ഥലത്ത് മിനെക്കട്ട നടക്കുന്ന ചില ദുഷ്ടന്മാെര
േചർത്ത്പുരുഷാരെത്തഇളക്കിപട്ടണത്തിൽകലഹംഉണ്ടാക്കിയാേസാെന്റ
വീട് വളഞ്ഞ് അവെര ജനസമൂഹത്തിൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ ്രശമിച്ച .
6 പൗെലാസിെനയും ശീലാസിെനയും കാണാഞ്ഞിട്ട് യാേസാെനയും
ചില സേഹാദരന്മാെരയും നഗരാധിപന്മാരുെട അടുക്കേലക്ക് വലിച്ച്
ഇഴച്ച െകാണ്ട:് “ഭൂേലാകെത്ത കലഹിപ്പിച്ചവർ ഇവിെടയും എത്തി;
7യാേസാൻഅവെരസ്വീകരിച്ച ംഇരിക്കുന്നു;അവർഒെക്കയും േയശുഎന്ന
മെറ്റാരുവൻ രാജാവ് എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ൈകസരുെട നിയമങ്ങൾക്ക്
്രപതികൂലമായി ്രപവർത്തിക്കുന്നു” എന്ന് നിലവിളിച്ച . 8 ഇത് േകട്ടിട്ട്
പുരുഷാരവും നഗരാധിപന്മാരും അസ്വസ്ഥരായി. 9 പിന്നീട് യാേസാൻ
മുതലായവേരാട് ജാമ്യം വാങ്ങിഅവെരവിട്ടയച്ച .

പൗെലാസും ശീലാസും െബേരാവയിൽ.
10 സേഹാദരന്മാർ ഉടെന, രാ്രതിയിൽ തെന്ന, പൗെലാസിെനയും
ശീലാസിെനയും െബേരാവയ്ക്ക് പറഞ്ഞയച്ച . അവിെട
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ െയഹൂദന്മാരുെട പള്ളിയിൽ േപായി. 11 അവർ
െതസ്സേലാനിക്യയിലുള്ളവേരക്കാൾഉന്നതചിന്താശീലംഉള്ളവർആയിരുന്നു.
അവർ ്രശദ്ധിക്കുന്ന വചനം പൂർണ്ണജാ്രഗതേയാെട സ്വീകരിക്കുക മാ്രതമല്ല
അത് അങ്ങെന തെന്നേയാ എന്ന് ദിനം്രപതി തിരുെവഴുത്തുകെള
പരിേശാധിച്ച േപാന്നു. 12 സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം ഉള്ള ചില മാന്യരായ
യവനസ്്രതീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും അേനകരും വിശ്വസിച്ച . 13പൗെലാസ്
െബേരാവയിലും ൈദവവചനം അറിയിച്ചത് െതസ്സേലാനിക്യയിെല
െയഹൂദന്മാർ അറിഞ്ഞ് അവിെടയും വന്ന് പുരുഷാരത്തിനിടയിൽ
ഭിന്നത ഉളവാക്കി ്രഭമിപ്പിച്ച . 14 ഉടെന സേഹാദരന്മാർ പൗെലാസിെന
സമു്രദതീരേത്തക്ക് പറഞ്ഞയച്ച ; ശീലാസും തിെമാെഥേയാസും
അവിെടത്തെന്ന താമസിച്ച . 15 പൗെലാസിേനാടുകൂെട വഴികാട്ട വാനായി
േപായവർ അവെന അേഥനേയാളം െകാണ്ടുേപായി; ശീലാസും
തിെമാെഥേയാസും കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ തെന്റ അടുക്കൽ വേരണം
എന്നുള്ളകല്പനപൗെലാസിൽനിന്നും വാങ്ങി മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

അേഥനയിെല ്രപഭാഷണം.
16 പൗെലാസ് അേഥനയിൽ അവെര കാത്തിരിക്കെവ നഗരത്തിൽ
ബിംബങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ആത്മാവിൽ അവൻ
കലങ്ങിേപ്പായി. 17 അതുെകാണ്ട,് അവൻ പള്ളിയിൽെവച്ച്
െയഹൂദന്മാേരാടും ൈദവഭക്തന്മാേരാടും ചന്തസ്ഥലത്ത് ദിവേസന
കണ്ടവേരാടും തർക്കിച്ച േപാന്നു. 18 എപ്പിക്കൂര്യരും സ്േതായിക്കരും
ആയ തത്വജ്ഞാനികളിൽ ചിലർ അവേനാട് വാദിച്ച : “ഈ വായാടി
എന്ത് പറവാൻ േപാകുന്നു?” എന്ന് ചിലരും അവൻ േയശുവിെനയും
പുനരുത്ഥാനെത്തയും ്രപസംഗിക്കെകാണ്ട:് “ഇവൻ അന്യേദവതകെള
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േഘാഷിക്കുന്നവൻ എന്ന് േതാന്നുന്നു” എന്നു മറ്റ ചിലരും പറഞ്ഞു.
19 പിെന്ന അവെന പിടിച്ച് അരേയാപഗക്കുന്നിേന്മൽ െകാണ്ടുെചന്ന:്
“നീ ്രപസ്താവിക്കുന്ന ഈ നവീേനാപേദശം ഇന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക്
അറിവുള്ളേതാ? 20 നീ അപൂർവങ്ങളായ ചില കാര്യങ്ങെള ഞങ്ങള െട
െചവിയിൽ കടത്തുന്നുവേല്ലാ; അത് എന്ത് എന്ന് അറിവാൻ ഞങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 21 (എന്നാൽ അേഥനരും അവിെട
വന്നുപാർക്കുന്ന പരേദശികള ം, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും പറയുകേയാ
േകൾക്കുകേയാ െചയ്യന്നതിനല്ലാെത മെറ്റാന്നിനും അവരുെട സമയം
ചിലവഴിച്ചിരുന്നില്ല).

അരേയാപഗമേദ്ധ്യ പൗെലാസിെന്റ ്രപഭാഷണം.
22 പൗെലാസ് അരേയാപഗമേദ്ധ്യ നിന്നുെകാണ്ട് പറഞ്ഞത,്

“അേഥനപുരുഷന്മാേര, നിങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും അതിഭക്തന്മാർ എന്ന്
ഞാൻ കാണുന്നു. 23 ഞാൻ ചുറ്റിനടന്ന് നിങ്ങള െട പൂജാസ്ഥാനങ്ങെള
േനാക്കുേമ്പാൾ ‘അജ്ഞാതേദവന’്എന്ന് എഴുത്തുള്ള ഒരു ബലിപീഠം കണ്ട്;
എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാെത പൂജിക്കുന്നതുതെന്ന ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
അറിയിക്കുന്നു. 24 േലാകവും അതിലുള്ളത് ഒെക്കയും ഉണ്ടാക്കിയ
ൈദവം സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനാകെകാണ്ട് ൈകപ്പണിയായ
േക്ഷ്രതങ്ങളിൽ വാസം െചയ്യന്നില്ല. 25 താൻ എല്ലാവർക്കും ജീവനും
ശ്വാസവും മറ്റാവശ്യമായ സകലവും െകാടുക്കുന്നവൻ ആകയാൽ
വല്ലതിനും മുട്ട ള്ളവൻ എന്നേപാെല മാനുഷൈകകളാൽ ശു്രശൂഷ
ആവശ്യെപ്പടുന്നില്ല. 26 ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വസിക്കുവാനായി
അവൻ ഒരുവനിൽനിന്ന് മനുഷ്യജാതിെയ ഒെക്കയും ഉളവാക്കി,
അവരുെട നിവാസത്തിന് അതിരുകള ം കാലങ്ങള ം നിശ്ചയിച്ച .
27 തങ്ങൾക്ക് ൈദവെത്ത ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
ൈദവെത്ത അേന്വഷിേക്കണ്ടതിനുതെന്ന. അവൻ നമ്മിൽ ആർക്കും
അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ലതാനും. 28അവനിലേല്ലാ നാം ജീവിക്കയും ചരിക്കയും
നിലനിൽക്കുകയും െചയ്യന്നത.് അങ്ങെന നിങ്ങള െട കവിവരന്മാരിലും
ചിലർ: ‘നാം അവെന്റ സന്താനമേല്ലാ’ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 29 നാം
ൈദവത്തിെന്റസന്താനംഎന്ന് വരികയാൽൈദവം മനുഷ്യെന്റശില്പവിദ്യയും
സങ്കല്പവുംെകാണ്ട് െകാത്തിത്തീർക്കാവുന്ന െപാന്ന്, െവള്ളി, കല്ല്
എന്നിവേയാട് സദൃശെപ്പടുത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന് നിരൂപിേക്കണ്ടതില്ല.
30എന്നാൽ അറിയായ്മയുെട കാലങ്ങെള ൈദവം അവഗണിച്ചിട്ട് ഇേപ്പാൾ
എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരെപ്പടണെമന്ന് മനുഷ്യേരാടു
കല്പിക്കുന്നു. 31 േലാകെത്ത നീതിയിൽ ന്യായം വിധിപ്പാനായി നിയമിച്ച
പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ൈദവം ഒരു ദിവസെത്ത നിശ്ചയിച്ച ; അവെന
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതിെന്റ
ഉറപ്പ് നല്കിയുമിരിക്കുന്നു”.

32 മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച് േകട്ടിട്ട് ചിലർ
പരിഹസിക്കുകയും; മറ്റ ചിലർ: “ഞങ്ങൾ ഇതിെനപ്പറ്റി പിെന്നയും നിെന്റ
്രപസംഗം േകൾക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 33അങ്ങെന പൗെലാസ് അവരുെട
നടുവിൽനിന്ന് േപായി. 34ചില പുരുഷന്മാർ അവേനാട് േചർന്ന് വിശ്വസിച്ച ;
അവരിൽ അരേയാപഗസ്ഥാനിയായ ദിെയാനുേസ്യാസും ദമരീസ് എന്നു
േപരുേള്ളാരുസ്്രതീയും മറ്റ് ചിലരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
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18
പൗെലാസ് െകാരിന്തിൽ.

1അതിനുേശഷം പൗെലാസ് അേഥന വിട്ട് െകാരിന്തിൽ െചന്ന.് 2അവിെട
അവൻ െപാെന്താസിൽ ജനിച്ചവനും െയഹൂദന്മാർ എല്ലാവരും േറാമാനഗരം
വിട്ട േപാകണം എന്ന് െക്ലൗെദ്യാസ് കല്പന െകാടുത്തതുെകാണ്ട് ആ
ഇടയ്ക്ക് ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് വന്നവനുമായ അക്വിലാസ് എന്നു േപരുേള്ളാരു
െയഹൂദെനയും അവെന്റ ഭാര്യ ്രപിസ്കില്ലെയയും കണ്ട് അവരുെട
അടുക്കൽ െചന്ന.് 3 പൗേലാസിെന്റയും അവരുെടയും െതാഴിൽ
ഒന്നാകെകാണ്ട് അവൻ അവേരാടുകൂെട പാർത്ത് േവല െചയ്തുേപാന്നു;
െതാഴിേലാ കൂടാരപ്പണിയായിരുന്നു. 4 എന്നാൽ ശബ്ബത്ത്േതാറും അവൻ
പള്ളിയിൽെച്ചന്ന് െയഹൂദന്മാേരാടും യവനന്മാേരാടും േയശുവിെന കുറിച്ച്
കാര്യകാരണസഹിതം പറഞ്ഞ്അവെരസമ്മതിപ്പിച്ച .

5 എന്നാൽ ശീലാസും തിെമാെഥെയാസും മെക്കേദാന്യയിൽനിന്ന്
വന്നേപ്പാൾ പൗെലാസ് ആത്മാവിനാൽ േ്രപരിതനായി തീഷ്ണതേയാെട
േയശു തെന്ന ്രകിസ്തു എന്ന് െയഹൂദന്മാേരാട് സാക്ഷീകരിച്ച . 6അവർ
പൗേലാസിേനാട് എതിർ പറയുകയും ദുഷിക്കയും െചയ്തേപ്പാൾ അവൻ
വസ്്രതം കുടഞ്ഞു: “നിങ്ങള െട നാശത്തിന് നിങ്ങൾതെന്ന ഉത്തരവാദികൾ;
ഞാൻ നിർമ്മലൻ; ഇനി േമൽ ഞാൻ ജാതികള െട അടുക്കൽ േപാകും”
എന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞു. 7അവൻഅവിടംവിട്ട,് തീെത്താസ് യുസ്െതാസ്
എന്ന ഒരു ൈദവഭക്തെന്റ വീട്ടിൽെചന്ന്; അവെന്റ വീട് പള്ളിയുെട
അടുത്തായിരുന്നു. 8 പള്ളി്രപമാണിയായ ്രകിസ്െപാസ് തെന്റ സകല
കുടുംബേത്താടുംകൂെട കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച ; െകാരിന്ത്യരിൽ മറ്റ്
അേനകരും പൗേലാസിൽനിന്ന് വചനം േകട്ട് േയശുവിൽ വിശ്വസിച്ച
സ്നാനം ഏറ്റ . 9രാ്രതിയിൽ കർത്താവ് ദർശനത്തിൽ പൗെലാസിേനാട:് “നീ
ഭയെപ്പടാെത ്രപസംഗിക്കുക; മിണ്ടാതിരിക്കരുത;് 10ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ട;് ആരും നിെന്ന അപായെപ്പടുത്തുകയില്ല; ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക്
വളെര ജനമുണ്ട”് എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 11 അങ്ങെന അവൻ ഒരു
വർഷവുംആറുമാസവുംഅവരുെടഇടയിൽൈദവവചനംപഠിപ്പിച്ച െകാണ്ട്
താമസിച്ച .

12 ഗല്ലിേയാൻ അഖായയിൽ ഭരണാധികാരിയായി വാഴുേമ്പാൾ
െയഹൂദന്മാർ പൗെലാസിെന്റ േനെര ഒരുമനെപ്പട്ട് എഴുേന്നറ്റ,് അവെന
ന്യായാസനത്തിെന്റമുമ്പാെകെകാണ്ടുെചന്ന:് 13 “ഇവൻന്യായ്രപമാണത്തിന്
വിേരാധമായി ൈദവെത്ത ആരാധിക്കുവാൻ മനുഷ്യെര സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 പൗെലാസ് സംസാരിക്കാൻ ഭാവിക്കുേമ്പാൾ
ഗല്ലിേയാൻ െയഹൂദന്മാേരാട:് “െയഹൂദന്മാേര, വല്ല അന്യായേമാ
കുറ്റകൃത്യേമാ ആയിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമേയാെട നിങ്ങള െട സങ്കടം
േകൾക്കുമായിരുന്നു. 15 എന്നാൽ വചനെത്തയും നാമങ്ങെളയും
നിങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണെത്തയും സംബന്ധിച്ച ള്ള തർക്കസംഗതികൾ
ആെണങ്കിൽ നിങ്ങൾതെന്ന േനാക്കിെക്കാൾവിൻ; ഈ വകയ്ക്ക്
ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞ് 16 അവെര
ന്യായാസനത്തിങ്കൽനിന്ന് പുറത്താക്കി. 17എല്ലാവരും പള്ളി്രപമാണിയായ
േസാസ്ഥേനസിെന പിടിച്ച് ന്യായാസനത്തിെന്റ മുമ്പിൽവച്ച് അടിച്ച ; ഇതു
ഒന്നും ഗല്ലിേയാൻകാര്യമാക്കിയില്ല.
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18 പൗെലാസ് പിെന്നയും കുേറനാൾ െകാരിന്തിൽ പാർത്തേശഷം
സേഹാദരന്മാേരാട് യാ്രത പറഞ്ഞിട്ട,് താൻ ഒരു േനർച്ച െചയ്തതിനാൽ
െകം്രകയയിൽവച്ച് തല ക്ഷൗരം െചയ്യിച്ചിട്ട് ്രപിസ്കില്ലേയാടും
അക്വിലാസിേനാടും കൂെട കപ്പൽ കയറി സിറിയയിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട ,
19 എെഫെസാസിൽ എത്തി അവെര അവിെട വിട്ടിട്ട്; അവൻ പള്ളിയിൽ
െചന്ന് െയഹൂദന്മാേരാട് േയശുവിെന കുറിച്ച് സംഭാഷിച്ച . 20 കുെറ
കൂെട താമസിേക്കണം എന്ന് െയഹൂദന്മാർ അേപക്ഷിച്ചിട്ട ം അവൻ
സമ്മതിക്കാെത: 21 “ൈദവഹിതമുെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവരും” എന്നു പറഞ്ഞു വിടവാങ്ങി എെഫെസാസിൽനിന്ന് കപ്പൽ
കയറി, 22ൈകസര്യയിൽ വന്നിറങ്ങി, െയരൂശേലമിേലക്കു െചന്ന,് സഭെയ
വന്ദനം െചയ്തിട്ട് അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക് േപായി. 23 അവിെട കുേറനാൾ
താമസിച്ചേശഷം പുറെപ്പട്ട,് ഗലാത്യേദശത്തിലൂെടയും ്രഫുഗ്യയിലൂെടയും
സഞ്ചരിച്ച് ശിഷ്യന്മാെര ഒെക്കയും േ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ച .

അെപ്പാേല്ലാസ്എെഫെസാസിൽഎത്തുന്നു.
24 ആ സമയത്ത് തിരുെവഴുത്തുകളിൽ സാമർത്ഥ്യവും
വാൈഗ്വഭവവുമുള്ളഅെപ്പാേല്ലാസ്എന്ന്േപരുള്ളഅെലക്സ്രന്തിയക്കാരനായ
ഒരു െയഹൂദൻ എെഫെസാസിൽ എത്തി. 25 അവന് കർത്താവിെന്റ
മാർഗ്ഗെത്ത കുറിച്ച് ഉപേദശം ലഭിച്ചിരുന്നു; അവൻ ആത്മാവിൽ
എരിവുള്ളവനാകയാൽ േയശുവിെന കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഉപേദശിച്ചിരുന്നു
എങ്കിലും അവൻ േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനെത്തക്കുറിച്ച് മാ്രതേമ
അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ള . 26അവൻ പള്ളിയിൽ ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട ്രപസംഗിച്ച
തുടങ്ങി; എന്നാൽ അക്വിലാസും ്രപിസ്കില്ലയും അവെന്റ ്രപസംഗം
േകട്ടേപ്പാൾ താല ്പ്പര്യേത്താെട അവെന േചർത്തുെകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ
മാർഗ്ഗം അധികം സ്പഷ്ടമായി അവന് െതളിയിച്ച െകാടുത്തു. 27അവൻ
അഖായയിേലക്ക് േപാകുവാൻ ഇച്ഛിച്ചേപ്പാൾ സേഹാദരന്മാർ അവെന
ഉത്സാഹിപ്പിക്കയും അവെന സ്വീകരിേക്കണ്ടതിന് അഖായയിെല
ശിഷ്യന്മാർക്ക് എഴുതുകയും െചയ്തു; അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ
അവൻ ൈദവകൃപയാൽ േയശുവിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്ക് വളെര
്രപേയാജനമായിത്തീർന്നു. 28 അവൻ തിരുെവഴുത്തുകളാൽ േയശു
തെന്ന ്രകിസ്തു എന്ന് ശക്തമായി െതളിയിച്ച് െയഹൂദന്മാെര പരസ്യമായി
ഖണ്ഡിച്ച കളഞ്ഞു.

19
പൗേലാസ്എെഫെസാസിൽ.

1 അെപ്പാേല്ലാസ് െകാരിന്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ പൗേലാസ്
ഉൾ്രപേദശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് എെഫെസാസിൽ എത്തി ചില
ശിഷ്യന്മാെര കണ്ട്: 2 “നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
്രപാപിച്ച േവാ?” എന്ന് അവേരാട് േചാദിച്ചതിന്: “പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ഉെണ്ടന്നുേപാലും ഞങ്ങൾ േകട്ടിട്ടില്ല” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 3 “എന്നാൽ
ഏതായിരുന്നു നിങ്ങള െടസ്നാനം?” എന്ന്അവൻഅവേരാട് േചാദിച്ചതിന്:
“േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 4അതിന് പൗെലാസ:്
“േയാഹന്നാൻ മനസാന്തരസ്നാനമേ്രത കഴിപ്പിച്ചത,് തെന്റ പിന്നാെല
വരുന്നവനായ േയശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ജനേത്താടു പറഞ്ഞു”
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എന്നു പറഞ്ഞു. 5 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏറ്റ . 6 പൗെലാസ് അവരുെട േമൽ ൈകവച്ചേപ്പാൾ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുെട േമൽ വന്നു, അവർ അന്യഭാഷകളിൽ
സംസാരിക്കുകയും ്രപവചിക്കയും െചയ്തു. 7ആ പുരുഷന്മാർ എല്ലാംകൂടി
പ്രന്തേണ്ടാളംആയിരുന്നു.

8 പിെന്ന അവൻ പള്ളിയിൽ െചന്ന് മൂന്നു മാസേത്താളം
ൈദവരാജ്യെത്തക്കുറിച്ച് ൈധര്യേത്താെട സംവാദിക്കുകയും
സ്വാധീനിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് ്രപസംഗിച്ച േപാന്നു. 9എന്നാൽ ചില
യഹൂദന്മാർ കഠിനെപ്പട്ട് അനുസരിക്കാെത ജനങ്ങള െട മുമ്പാെക ഈ
മാർഗ്ഗെത്ത ദുഷിച്ച പറഞ്ഞേപ്പാൾ പൗേലാസ് അവെര വിട്ട ശിഷ്യന്മാെര
അവരിൽനിന്ന് േവർതിരിച്ച,്തുറെന്നാസിെന്റപാഠശാലയിൽെകാണ്ടുേപായി
അവിെട ദിനം്രപതി വചനംസംവാദിച്ച േപാന്നു. 10അത് രണ്ടു വർഷേത്താളം
നടക്കയാൽ ആസ്യയിൽ പാർക്കുന്ന െയഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും എല്ലാം
കർത്താവിെന്റ വചനം േകൾക്കുവാൻ ഇടയായി. 11 ൈദവം പൗെലാസ്
മുഖാന്തരം അസാധാരണമായ വീര്യ്രപവൃത്തികെള െചയ്യിക്കയാൽ
12 അവെന്റ ശരീരത്തിൽ ധരിച്ച വന്ന റൂമാലും േമൽവസ്്രതവും
േരാഗികള െടേമൽ െകാണ്ടുവന്നിടുേമ്പാൾ അവർ സൗഖ്യമാകുകയും
ദുരാത്മാക്കൾഅവെരവിട്ട മാറുകയും െചയ്തു.

13 എന്നാൽ സഞ്ചാരികളായി നടക്കുന്ന മ്രന്തവാദികളായ ചില
െയഹൂദന്മാർ ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ചവേരാട്: “പൗെലാസ് ്രപസംഗിക്കുന്ന
േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞ്
േയശുവിെന്റ നാമം െചാല്ല വാൻ തുനിഞ്ഞു. 14 ഇങ്ങെന െചയ്തവർ
മഹാപുേരാഹിതനായ സ്േകവാ എന്ന ഒരു െയഹൂദെന്റ ഏഴ് പു്രതന്മാർ
ആയിരുന്നു. 15 ദുരാത്മാവ് അവേരാട:് “േയശുവിെന ഞാൻ അറിയുന്നു;
പൗെലാസിെനയും പരിചയമുണ്ട്;എന്നാൽനിങ്ങൾആർ?” എന്നു േചാദിച്ച .
16 പിെന്ന ദുരാത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ അവരുെട േമൽ ചാടിവീണ് അവെര
േതാല്പിച്ച് കീഴടക്കി; അവർ നഗ്നരും മുറിേവറ്റവരുമായി ആ വീട്ടിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പായി. 17 ഇത് എെഫെസാസിൽ പാർക്കുന്ന സകലെയഹൂദന്മാരും
യവനന്മാരും അറിഞ്ഞ;് അവർക്ക് ഒെക്കയും ഭയം തട്ടി, കർത്താവായ
േയശുവിെന്റ നാമം മഹിമെപ്പട്ട . 18 വിശ്വസിച്ചവരിൽ അേനകരും വന്ന്
തങ്ങള െട െതറ്റ കെള അംഗീകരിച്ച് ഏറ്റ പറഞ്ഞു. 19 ക്ഷു്രദ്രപേയാഗം
െചയ്തിരുന്ന പലരും തങ്ങള െട പുസ്തകങ്ങെള െകാണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരും
കാൺെക ചുട്ട കളഞ്ഞു; അവയുെട വില കണക്കുകൂട്ടിയേപ്പാൾ
അമ്പതിനായിരം െവള്ളിക്കാശ് എന്നു കണ്ട്. 20 ഇങ്ങെന കർത്താവിെന്റ
വചനംശക്തിേയാെട പരന്നുഅേനകർ േയശുവിൽവിശ്വസിച്ച .

21അങ്ങെനഎെഫെസാസിെല ശു്രശൂഷ കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം പൗെലാസ്
മെക്കേദാന്യയിലും അഖായയിലും കൂടി കടന്ന് െയരൂശേലമിേലക്ക്
േപാേകണം എന്ന് മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ച : “അവിെട എത്തിയതിനുേശഷം
േറാമിലും േപാേകണം” എന്നു പറഞ്ഞു. 22 തെന്റ ശിഷ്യന്മാരായി
തെന്ന സഹായിച്ചിരുന്നവരിൽ തിെമാെഥെയാസ,് എരസ്െതാസ് എന്ന
രണ്ടുേപെര മെക്കേദാന്യയിേലക്ക്അയച്ചിട്ട് താൻകുേറക്കാലംആസ്യയുെട
്രപവിശ്യയിലുള്ളഎെഫെസാസിൽതാമസിച്ച .

എെഫെസാസിെലകലഹം.
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23 ആ കാലത്ത് ്രകിസ്തുമാർഗ്ഗെത്തെച്ചാല്ലി വലിയ കലഹം ഉണ്ടായി.
24 െവള്ളിെകാണ്ട്അർെത്തമിസ് േദവിയുെട േക്ഷ്രതരൂപങ്ങെള ഉണ്ടാക്കുന്ന
െദേമ്രതിെയാസ് എന്ന തട്ടാൻ ഈ വക െതാഴിൽക്കാർക്ക് വളെര
ലാഭം വരുത്തി വന്നു. 25 അവൻ അവെരയും ആ വകയിൽ ഉൾെപ്പട്ട
േവലക്കാെരയും കൂട്ടിവരുത്തി: “പുരുഷന്മാേര, നമ്മുെട സമ്പാദ്യം ഈ
െതാഴിൽെകാണ്ട് ആകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമേല്ലാ. 26എന്നാൽ
ഈ പൗെലാസ് എന്നവൻ കയ്യാൽ തീർത്തത് േദവന്മാർ അല്ല എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് എെഫെസാസിൽ മാ്രതമല്ല, മിക്കവാറും ആസ്യയിൽ
ഒെക്കയും വളെര ജനങ്ങെള സമ്മതിപ്പിച്ച് പിൻതിരിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു എന്ന്
നിങ്ങൾ കണ്ടും േകട്ട ം ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 27 അതുമൂലം നമ്മുെട
ഈ െതാഴിൽ ആവശ്യമില്ലാെതയാകും എന്ന അപായംമാ്രതമല്ലാെത
അർെത്തമിസ് മഹാേദവിയുെട േക്ഷ്രതം ഏതുമില്ല എന്ന് വരികയും
ആസ്യമുഴുവനും ഭൂതലവും ഭജിച്ച േപാരുന്നവള െട മാഹാത്മ്യം
ഏതുമില്ലാെതയായിേപാകുകയും െചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അവർ
ഇതുേകട്ട് േ്രകാധം നിറഞ്ഞവരായി: “എെഫസ്യരുെട അർെത്തമിസ്
മഹാേദവി”എന്ന്ആർത്തു. 29പട്ടണം മുഴുവനും കലഹംെകാണ്ട് നിറഞ്ഞു,
അവർ പൗെലാസിെന്റ കൂട്ട യാ്രതക്കാരായ ഗാെയാസ് അരിസ്തർെഹാസ്
എന്ന മെക്കേദാന്യെര പിടിച്ച െകാണ്ട് െപാതുമണ്ഡപത്തിേലക്ക്
ഒരുമനെപ്പട്ട് പാഞ്ഞുെചന്നു. 30 പൗെലാസ് ജനസമൂഹത്തിൽ െചല്ല വാൻ
ഭാവിച്ചേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ അവെന വിട്ടില്ല. 31ആസ്യാധിപന്മാരിൽ ചിലർ
പൗെലാസിെന്റസ്േനഹിതന്മാർആയതുെകാണ്ട്: െപാതുമണ്ഡപത്തിേലക്ക്
െചന്നുേപാകരുത് എന്ന് അവരും അവെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച്
അേപക്ഷിച്ച . 32ജനസംഘംആശയക്കുഴപ്പത്തിലായതുെകാണ്ട് മിക്കേപരും
തങ്ങൾ വന്നുകൂടിയ സംഗതി എെന്തന്നുേപാലും അറിയായ്കയാൽ
ചിലർ ഇങ്ങെനയും ചിലർ അങ്ങെനയും ആർത്തു. 33 െയഹൂദന്മാർ
മുേമ്പാട്ട െകാണ്ടുവന്ന അെലക്സന്തരിെന പുരുഷാരത്തിൽ ചിലർ
സംസാരിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച ; അെലക്സന്തർ ആംഗ്യം കാട്ടി
ജനസമൂഹേത്താട് ്രപതിവാദിക്കുവാൻ ഭാവിച്ച . 34 എന്നാൽ അവൻ
െയഹൂദൻ എന്ന് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ: “എെഫസ്യരുെട അർെത്തമിസ്
മഹാേദവി”എന്ന്എല്ലാവരുംകൂടി രണ്ടു മണിക്കൂേറാളം ഏകശബ്ദേത്താെട
ആർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 35 പിെന്ന നഗരാധികാരി പുരുഷാരെത്ത
ശാന്തമാക്കി പറഞ്ഞത്: “എെഫസ്യപുരുഷന്മാേര, എെഫെസാസ് പട്ടണം
അർെത്തമിസ് മഹാേദവിക്കും, േദവേലാകത്തുനിന്ന് വീണ അവള െട
ബിംബത്തിനും േക്ഷ്രതപാലിക എന്ന് അറിയാത്ത മനുഷ്യൻ ആരുള്ള ?
36 ഇത് എതിർെമാഴിയില്ലാത്തതാകയാൽ നിങ്ങൾ തിടുക്കമായി ഒന്നും
െചയ്യാെത അടങ്ങിപ്പാർേക്കണ്ടതാകുന്നു. 37ഈ പുരുഷന്മാെര നിങ്ങൾ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ; അവർ േക്ഷ്രതം കവർച്ച െചയ്യന്നവരല്ല,
നമ്മുെട േദവിെയ ദുഷിക്കുന്നവരുമല്ല. 38 എന്നാൽ െദേമ്രതിെയാസിനും
കൂെടയുള്ള െതാഴിൽക്കാർക്കും വല്ലവെന്റയും േനെര ഒരു സംഗതി
ഉെണ്ടങ്കിൽ വിസ്താരദിവസങ്ങൾ െവച്ചിട്ട ണ്ട;് േദശാധിപതികള ം ഉണ്ട;്
തമ്മിൽ വ്യവഹരിക്കെട്ട. 39 േവെറ കാര്യം െചാല്ലി ആകുന്നു വാദം
എങ്കിൽ ധർമ്മസഭയിൽ തീർക്കാമേല്ലാ. 40 ഇന്നെത്ത കലഹത്തിന്
കാരണമില്ലായ്കയാൽഅതുനിമിത്തംനമ്മുെട േപരിൽകുറ്റംചുമത്തുവാൻ
ഇടയുണ്ട് സ്പഷ്ടം; ഈആൾക്കൂട്ടത്തിന് ഉത്തരം പറവാൻ നമുക്ക് വക
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ഒന്നുമില്ലേല്ലാ”. 41ഇങ്ങെനപറഞ്ഞ്അവൻസഭെയപിരിച്ച വിട്ട .

20
പൗെലാസ് മെക്കേദാെന്യക്കും യവനേദശേത്തക്കും േപാകുന്നു.

1 കലഹം ശമിച്ചേശഷം പൗെലാസ് ശിഷ്യന്മാെര കൂട്ടിവരുത്തി
്രപേബാധിപ്പിച്ച പിന്നീട് അവേരാട് യാ്രതപറഞ്ഞ് മെക്കേദാെന്യക്കു
പുറെപ്പട്ട േപായി. 2ആ ്രപേദശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് അവിെടയുള്ളവെര
ൈധര്യെപ്പടുത്തുവാൻ വളെരയധികം ്രപേബാധിപ്പിച്ചതിനുേശഷം
യവനേദശേത്തക്ക് േപായി. 3അവിെട മൂന്ന് മാസം കഴിച്ചിട്ട് സിറിയയ്ക്ക്
കപ്പൽ കയറിേപ്പാകുവാൻ ഭാവിക്കുേമ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ അവന്
വിേരാധമായി കൂട്ട െകട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാൽ വീണ്ടും മെക്കേദാന്യ വഴിയായി
മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ നിശ്ചയിച്ച . 4 െബേരാവയിെല പുെറാസിെന്റ
മകൻ േസാപെ്രതാസും, െതസ്സേലാനിക്യരായ അരിസ്തർെഹാസും
െസക്കുെന്താസും, െദർബ്ബക്കാരനായ ഗാെയാസും, തിെമാെഥെയാസും,
ആസ്യക്കാരായ തിഹിെക്കാസും െ്രതാഫിെമാസും ആസ്യവെര
അവേനാെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 എന്നാൽ അവർ മുെമ്പ േപായി
േ്രതാവാസിൽ ഞങ്ങൾക്കായി കാത്തിരുന്നു. 6 ഞങ്ങേളാ പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റെപരുന്നാൾകഴിഞ്ഞിട്ട്ഫിലിപ്പിയിൽനിന്ന്കപ്പൽകയറിഅഞ്ച്
ദിവസംെകാണ്ട് േ്രതാവാസിൽ അവരുെട അടുക്കൽ എത്തി, ഏഴ് ദിവസം
അവിെട പാർത്തു.

യൂത്തിെക്കാസിെന ഉയിർപ്പിക്കുന്നു.
7ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പം നുറുക്കുവാൻ
കൂടിവന്നേപ്പാൾ പൗെലാസ് പിെറ്റന്നാൾ പുറെപ്പടുവാൻ ഭാവിച്ചതുെകാണ്ട്
അവേരാട് പാതിരവെരയും സംഭാഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 8 ഞങ്ങൾ
കൂടിയിരുന്ന മാളികയിൽ വളെര വിളക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിെട
യൂത്തിെക്കാസ്എന്നയൗവനക്കാരൻകിളിവാതിൽക്കൽഇരുന്ന് ഗാഢനി്രദ
പിടിച്ച,് 9പൗെലാസ് വളെര േനരം സംഭാഷിക്കയാൽ നി്രദാവശനായി മൂന്നാം
തട്ടിൽ നിന്ന് താെഴ വീണു; അവെന മരിച്ചവനായി എടുത്തുെകാണ്ട്
വന്നു. 10 പൗെലാസ് താെഴ ഇറങ്ങി അവെന്റേനെര െചന്ന് അവെന
വാരിപുണർന്നു; എന്നിട്ട് “്രഭമിക്കണ്ട; അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 പിെന്ന പൗെലാസ് മുകളിേലക്ക് കയറിെച്ചന്ന് അപ്പം
നുറുക്കി തിന്ന് പുലരുേവാളം സംഭാഷിച്ച് പുറെപ്പട്ട േപായി. 12അവർ ആ
യൗവനക്കാരെനജീവനുള്ളവനായി െകാണ്ടുവന്ന്അത്യന്തംആശ്വസിച്ച .

13 ഞങ്ങൾ പൗെലാസിന് മുമ്പായി കപ്പൽ കയറി അെസ്സാസിേലക്ക്
േപായി എന്നാൽ അവൻ അവിടംവെര കരയിലൂെട സഞ്ചരിച്ചതിനുേശഷം
ഞങ്ങള െടകൂെട കപ്പൽ കയറുെമന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 14 അവൻ
അെസ്സാസിൽ ഞങ്ങേളാടു േചർന്നേപ്പാൾ അവെന കപ്പലിൽ കയറ്റി
മിതുേലനയിേലക്ക് േപായി; 15 അവിെടനിന്ന് നീക്കി, പിെറ്റന്നാൾ
ഖിെയാസ്ദ്വീപിെന്റ എതിർവശെത്തത്തി, മറുനാൾ സാെമാസ്ദ്വീപിൽ
അണഞ്ഞു,പിേറ്റന്ന് മിേലെത്താസ് പട്ടണത്തിൽഎത്തി. 16കഴിയുംഎങ്കിൽ
െപെന്തെക്കാസ്തുനാേളക്ക് െയരൂശേലമിൽ എേത്തണ്ടതിന് പൗെലാസ്
ബദ്ധെപ്പടുകയാൽആസ്യയിൽ ഒട്ട ം സമയം െചലവഴിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
എെഫെസാസിൽഅടുക്കാെതഓേടണംഎന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.
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എെഫെസാസിെല മൂപ്പന്മാേരാട് പൗെലാസിെന്റയാ്രതാെമാഴി.
17 അതുെകാണ്ട് മിേലെത്താസിൽനിന്ന് അവൻ എെഫെസാസിേലക്ക്
ആളയച്ച് സഭയിെല മൂപ്പന്മാെര വരുത്തി. 18അവർ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾഅവൻഅവേരാട് പറഞ്ഞത:് “ഞാൻആസ്യയിൽ വന്ന ഒന്നാം
നാൾമുതൽ എല്ലായ്േപാഴും നിങ്ങേളാടുകൂെട എങ്ങെനയിരുന്നു എന്നും,
19 വളെര താഴ്മേയാടും കണ്ണ നീേരാടും, എനിെക്കതിെര െയഹൂദന്മാരുെട
കൂട്ട െകട്ട കളാൽ ഉണ്ടായ കഷ്ടങ്ങേളാടും കൂെട കർത്താവിെന
േസവിച്ച വന്നു എന്നും, 20 ്രപാേയാജനമുള്ളത് ഒന്നും മറച്ച െവക്കാെത
പരസ്യമായും വീടുേതാറും നിങ്ങേളാടു അറിയിക്കുകയും ഉപേദശിക്കുകയും
െചയ്തു എന്നും, 21 ൈദവത്തിങ്കേലക്കുള്ള മാനസാന്തരവും നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസവും െയഹൂദന്മാർക്കും
യവനന്മാർക്കും ഉപേദശിച്ച എന്നും നിങ്ങൾഅറിയുന്നുവേല്ലാ. 22ഇേപ്പാൾ
ഇതാ, ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിർബ്ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവനായി
െയരൂശേലമിേലക്ക് േപാകുന്നു. 23 എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ബന്ധനങ്ങള ം
കഷ്ടങ്ങള ം എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷ്യം
പറയുന്നതല്ലാെത അവിെട എനിക്ക് േനരിടുവാനുള്ളത് ഒന്നും ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല. 24 എങ്കിലും ഞാൻ എെന്റ ്രപാണെന വിലേയറിയതായി
എണ്ണന്നില്ല; എെന്റ ഓട്ടവും ൈദവകൃപയുെട സുവിേശഷത്തിന് സാക്ഷ്യം
പറേയണ്ടതിന് കർത്താവായ േയശു തന്ന ശു്രശൂഷയും തികയ്േക്കണം
എേന്ന എനിക്കുള്ള . 25 എന്നാൽ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ൈദവരാജ്യം
്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടു നടന്നവനായ എെന്റ മുഖം നിങ്ങൾ ആരും ഇനി
കാൺകയില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. 26 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങളിൽ
ആെരങ്കിലും നശിച്ച േപായാൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് ഞാൻ ഇേന്ന
ദിവസം നിങ്ങേളാടു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 27 ൈദവത്തിെന്റ ആേലാചന
ഒട്ട ം മറച്ച െവക്കാെത ഞാൻ മുഴുവനും അറിയിച്ച തന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
28 ൈദവം തെന്റ സ്വന്തരക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ
സഭെയ േമയ്ക്കുവാൻ, നിങ്ങെളത്തെന്നയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങെള
അദ്ധ്യക്ഷരാക്കിവച്ച ആട്ടിൻകൂട്ടം മുഴുവെനയും സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
29 ഞാൻ േപായേശഷം ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത ആദരിക്കാത്ത ദുഷ്ടത
നിറഞ്ഞ െചന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ കടക്കും എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു. 30 ശിഷ്യന്മാെര തങ്ങള െട പിന്നാെല വലിച്ച കളയുവാനായി
വിപരീേതാപേദശം ്രപസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽനിന്നും എഴുേന്നല്ക്കും. 31അതുെകാണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ; ഞാൻ
മൂന്ന് വർഷക്കാലം രാപ്പകൽ ഇടവിടാെത കണ്ണ നീർ വാർത്തുംെകാണ്ട്
ഓേരാരുത്തന് നിർേദ്ദശിച്ച തന്നത് ഓർത്തുെകാൾവിൻ. 32 നിങ്ങൾക്ക്
ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുവാനും സകല വിശുദ്ധന്മാേരാടുംകൂെട
അവകാശം തരുവാനും കഴിയുന്ന ൈദവത്തിലും അവെന്റ കൃപയുെട
വചനത്തിലും ഞാൻ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങെള ഭരേമല്പിക്കുന്നു. 33ആരുെടയും
െവള്ളിേയാ െപാേന്നാ വസ്്രതേമാ ഞാൻ േമാഹിച്ചിട്ടില്ല. 34 എെന്റ
ആവശ്യങ്ങൾക്കും എേന്നാടുകൂെടയുള്ളവർക്കും േവണ്ടി ഞാൻ ഈ
ൈകകളാൽ അദ്ധ്വാനിച്ച എന്ന് നിങ്ങൾതെന്ന അറിയുന്നുവേല്ലാ.
35 ഇങ്ങെന ്രപയത്നം െചയ്ത് ്രപാപ്തിയില്ലാത്തവെര സഹായിക്കുകയും,
‘വാങ്ങുന്നതിേനക്കാൾ െകാടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യം’ എന്ന് കർത്താവായ
േയശു താൻ പറഞ്ഞവാക്ക് ഓർത്തുെകാൾകയും േവണം എന്ന് ഞാൻ
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എല്ലാംെകാണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തംകാണിച്ചിരിക്കുന്നു”.
36 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ മുട്ട കുത്തി അവെരല്ലാവേരാടും കൂെട
്രപാർത്ഥിച്ച . 37 എല്ലാവരും വളെര കരഞ്ഞു. 38 ഇനി േമൽ അവെന്റ
മുഖം കാണുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞ വാക്കിനാൽ അവർ ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ച
പൗെലാസിെന്റ കഴുത്തിൽ െകട്ടിപ്പിടിച്ച് അവെന ചുംബിച്ച കപ്പേലാളം
അവേനാടുകൂെട വന്ന്അവെനയാ്രതയയച്ച .

21
1 അവെര വിട്ട പിരിഞ്ഞ് നീക്കിയേശഷം ഞങ്ങൾ േനെര സഞ്ചരിച്ച്
േകാസ് പട്ടണത്തിലും പിെറ്റന്നാൾ െരാെദാസിലും അവിടംവിട്ട് പത്തരയിലും
എത്തി. 2 െഫായ്നിക്ക്യയിേലക്ക് േപാകുന്ന ഒരു കപ്പൽ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ
അതിൽ കയറി ഓടി. 3 ഇടതുഭാഗത്ത് കുേ്രപാസ് ദ്വീപ് കണ്ട്, അവിടംവിട്ട്
സിറിയയിേലക്ക് ഓടി േസാരിൽ വന്നിറങ്ങി; കപ്പൽ അവിെട ചരക്ക്
ഇറക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നു; 4ഞങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാെര കെണ്ടത്തി ഏഴുനാൾ
അവിെട പാർത്തു; അവർ പൗെലാസിേനാടു െയരൂശേലമിൽ േപാകരുത്
എന്ന്ആത്മാവിനാൽപറഞ്ഞു. 5അവിടുെത്തതാമസംകഴിഞ്ഞിട്ട്ഞങ്ങൾ
വിട്ട േപാകുേമ്പാൾഅവർഎല്ലാവരും തങ്ങള െട ഭാര്യമാരും കുട്ടികള മായി
പട്ടണത്തിന് പുറേത്താളം ഞങ്ങേളാടുകൂെട വന്നു 6 കടൽക്കരയിൽ
മുട്ട കുത്തി ്രപാർത്ഥിച്ച , തമ്മിൽ യാ്രത പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കപ്പൽ കയറി;
അവർവീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

7 ഞങ്ങൾ േസാരിൽനിന്ന് യാ്രതതിരിച്ച് പ്െതാെലമായിസിൽ എത്തി,
അവിെട സേഹാദരന്മാെര വന്ദനം െചയ്ത് ഒരു ദിവസം അവേരാടുകൂെട
പാർത്തു. 8 പിെറ്റന്നാൾ ഞങ്ങൾ പുറെപ്പട്ട് ൈകസര്യയിൽ എത്തി,
െയരുശേലമിൽ െവച്ച് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഏഴുേപരിൽ ഒരുവനായ
ഫിലിെപ്പാസ് എന്ന സുവിേശഷകെന്റ വീട്ടിൽെചന്ന് അവേനാടുകൂെട
പാർത്തു. 9 അവന് കന്യകമാരും ്രപവചിക്കുന്നവരുമായ നാല്
പു്രതിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 ഞങ്ങൾ അവിെട ചില ദിവസങ്ങൾ
താമസിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അഗെബാസ് എന്ന ഒരു ്രപവാചകൻ
െയഹൂദ്യയിൽനിന്നു വന്നു. 11 അവൻ ഞങ്ങള െട അടുക്കൽവന്ന്
പൗെലാസിെന്റ അരക്കച്ച എടുത്ത് തെന്റ സ്വന്തം ൈകകാലുകെള െകട്ടി:
“ ‘ഈഅരക്കച്ചയുെട ഉടമസ്ഥെന െയഹൂദന്മാർ െയരൂശേലമിൽ ഇങ്ങെന
െകട്ടി ജാതികള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും’ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 12 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ െയരൂശേലമിൽ േപാകരുത് എന്ന്
പൗേലാസിേനാട് ഞങ്ങള ം അവിടത്തുകാരും അേപക്ഷിച്ച . 13 അതിന്
പൗെലാസ:് “നിങ്ങൾകരഞ്ഞ്എെന്റഹൃദയംഇങ്ങെനതകർക്കുന്നത്എന്ത?്
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിനുേവണ്ടി ബന്ധിയ്ക്കെപ്പടുവാൻ
മാ്രതമല്ല െയരൂശേലമിൽ മരിക്കുവാനും ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 14 അവെന സമ്മതിപ്പിക്കാൻ കഴിയാെതവന്നേപ്പാൾ:
“കർത്താവിെന്റഇഷ്ടം നടക്കെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞ്ഞങ്ങൾമിണ്ടാതിരുന്നു.

15 അവിടുെത്ത താമസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ യാ്രതയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി
െയരൂശേലമിേലക്ക് േപായി. 16 ൈകസര്യയിെല ശിഷ്യന്മാരിൽ
ചിലരും ഞങ്ങേളാടുകൂെട േപാന്നു, ഞങ്ങൾ താമസിേക്കണ്ടിയിരുന്നത്
കുെ്രപാസ്കാരനായ മ്നാേസാൻ എന്ന ഒരു ആദ്യകാല
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ശിഷ്യേനാടുകൂെടയായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് അവർ അവെനയും
കൂെടെക്കാണ്ടു േപാന്നു.

പൗേലാസ് െയരുശേലമിൽഎത്തുന്നു.
17 െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ സേഹാദരന്മാർ ഞങ്ങെള
സേന്താഷേത്താെട സ്വീകരിച്ച . 18 പിെറ്റന്ന് പൗെലാസും ഞങ്ങള ം
യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽ േപായി; മൂപ്പന്മാരും എല്ലാം അവിെട വന്നുകൂടി.
19 പൗേലാസ് അവെര വന്ദനം െചയ്തു, തെന്റ ശു്രശൂഷയാൽ ൈദവം
ജാതികള െട ഇടയിൽ െചയ്യിച്ചത് ഓേരാന്നായി വിവരിച്ച പറഞ്ഞു.
20അവർ േകട്ട് ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി. പിെന്നഅവേനാട് പറഞ്ഞത:്
“സേഹാദരാ, െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവർ എ്രത
ആയിരം ഉണ്ട് എന്ന് നീ കാണുന്നുവേല്ലാ;അവർ എല്ലാവരും ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. 21എന്നാൽ മക്കെള
പരിേച്ഛദന െചയ്യരുത് എന്നും നമ്മുെട പഴയ ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച
നടക്കരുത് എന്നും നീ ജാതികള െട ഇടയിലുള്ള സകല െയഹൂദന്മാേരാടും
പറഞ്ഞ് േമാെശെയ ഉേപക്ഷിച്ച കളയുവാൻ ഉപേദശിക്കുന്നുഎന്നുംഅവർ
നിെന്നക്കുറിച്ച് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. 22 ആകയാൽ എന്താകുന്നു േവണ്ടത്?
നീ വന്നിട്ട ണ്ട് എന്ന് അവർ േകൾക്കും നിശ്ചയം. 23 ഞങ്ങൾ നിേന്നാട്
ഈ പറയുന്നത് െചയ്ക; േനർച്ചയുള്ള നാല് പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഉണ്ട്. 24അവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി അവേരാടുകൂെട നീയും
നിെന്നത്തെന്ന ശുദ്ധിവരുത്തി അവരുെട തല ക്ഷൗരം െചേയ്യണ്ടതിനുള്ള
െചലവ് നീ െചയ്ക; എന്നാൽ നിെന്നക്കുറിച്ച് േകട്ടത് വാസ്തവമല്ല
എന്നും നീയും ന്യായ്രപമാണെത്ത ആചരിച്ച് ്രകമമായി നടക്കുന്നവൻ
എന്നും എല്ലാവരും അറിയും. 25 വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന യഹൂദരല്ലാത്തവെര
സംബന്ധിേച്ചാ, അവർ വി്രഗഹാർപ്പിതവും രക്തവും ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തതും
പരസംഗവും മാ്രതം ഒഴിഞ്ഞിരിേക്കണം എന്ന് നിർേദ്ദശിച്ച് എഴുതി
അയച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ”. 26അങ്ങെനപൗെലാസ്ആപുരുഷന്മാെര കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
പിെറ്റന്നാൾ അവേരാടുകൂെട തെന്നയും ശുദ്ധിവരുത്തി; ൈദവാലയത്തിൽ
െചന്ന് അവരിൽ ഓേരാരുത്തനുേവണ്ടി വഴിപാട് കഴിക്കുവാനുള്ള
ശുദ്ധീകരണകാലംതികഞ്ഞുഎന്നു േബാധിപ്പിച്ച .

പൗെലാസ്ൈദവാലായത്തിൽവച്ച് ഉപ്രദവിക്കെപ്പടുന്നു.
27ആഏഴ് ദിവസം തീരാറായേപ്പാൾആസ്യയിൽനിന്ന് വന്ന െയഹൂദന്മാർ
അവെനൈദവാലയത്തിൽകണ്ടിട്ട് പുരുഷാരെത്തഒെക്കയും ്രപേകാപിപ്പിച്ച്
അവെന പിടിച്ച്: 28 “യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാേര, സഹായിക്കുവാൻ;
ഇവൻ ആകുന്നു ജനത്തിനും ന്യായ്രപമാണത്തിനും ഈ സ്ഥലത്തിനും
വിേരാധമായി എല്ലായിടത്തും എല്ലാവെരയും ഉപേദശിക്കുന്നവൻ; മാ്രതമല്ല
അവൻ യവനന്മാെരയും ൈദവാലയത്തിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന് ഈ
വിശുദ്ധസ്ഥലം മലിനമാക്കി” എന്ന് ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 29 അവർ
മുെമ്പ എെഫസ്യനായ െ്രതാഫിെമാസിെന അവേനാടുകൂെട നഗരത്തിൽ
കണ്ടതിനാൽ പൗെലാസ് അവെന ൈദവാലയത്തിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു
എന്നു വിചാരിച്ച . 30 നഗരത്തിലുള്ള ജനങ്ങെളല്ലാം ്രപേകാപിതരായി
ഓടിക്കൂടി പൗെലാസിെന പിടിച്ച് ൈദവാലയത്തിന് പുറേത്തക്ക്
വലിച്ചിഴച്ച് െകാണ്ടുേപായി; ഉടെന വാതിലുകൾ അടച്ച കളഞ്ഞു.
31 അവർ അവെന െകാല്ല വാൻ ്രശമിക്കുേമ്പാൾ െയരൂശേലം ഒെക്കയും
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കലഹത്തിൽ ആയി എന്ന് പട്ടാളത്തിെന്റ സഹ്രസാധിപന് വർത്തമാനം
എത്തി. 32 അവൻ ക്ഷണത്തിൽ പടയാളികെളയും ശതാധിപന്മാെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് അവരുെട േനെര പാഞ്ഞുവന്നു;അവർസഹ്രസാധിപെനയും
പടയാളികെളയും കണ്ടേപ്പാൾ പൗെലാസിെന അടിക്കുന്നത് നിർത്തി.
33 സഹ്രസാധിപൻ അടുത്തുവന്ന് പൗേലാസിെന പിടിച്ച് അവെന രണ്ടു
ചങ്ങലെകാണ്ട് ബന്ധിയ്ക്കുവാൻ കല്പിച്ച ; അവൻ ആർ എന്നും എന്ത്
െചയ്തു എന്നും േചാദിച്ച . 34 പുരുഷാരത്തിൽ ചിലർ ഇങ്ങെനയും
ചിലർ അങ്ങെനയും വിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു; അങ്ങെന അവരുെട
ബഹളം നിമിത്തം നിശ്ചയമായി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായ്കയാൽ അവെന
േകാട്ടയിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകുവാൻകല്പിച്ച . 35േകാട്ടയുെട പടിെക്കട്ടിേന്മൽ
ആയേപ്പാൾ: പുരുഷാരത്തിെന്റ ഉപ്രദവം േപടിച്ചിട്ട് പടയാളികൾ അവെന
എടുേക്കണ്ടിവന്നു. 36 “അവെന െകാന്നുകളക” എന്നു ആർത്തുെകാണ്ട്
ജനസമൂഹം പിൻെചന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.

പൗേലാസ് െയരുശേലമിെലജനസമൂഹേത്താട് ്രപസംഗിക്കുന്നു.
37 േകാട്ടയിൽ കടക്കാറായേപ്പാൾ പൗെലാസ് സഹ്രസാധിപേനാട്
യവനഭാഷയിൽ: “എനിക്ക് നിേന്നാട് ഒരു വാക്ക് പറയാേമാ?” എന്നു
േചാദിച്ച . അതിന്അവൻ: “നിനക്ക് യവനഭാഷഅറിയാേമാ? 38കുേറനാൾ
മുെമ്പ കലഹം ഉണ്ടാക്കി നാലായിരം െകാലയാളികെള മരുഭൂമിയിേലക്ക്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായ മി്രസയീമ്യൻനീഅല്ലേയാ?”എന്നു േചാദിച്ച . 39അതിന്
പൗെലാസ:് “ഞാൻ കിലിക്യയിൽ തർെസാസ് എന്ന ്രപസിദ്ധ നഗരത്തിെല
പൗരനാെയാരു െയഹൂദൻ ആകുന്നു. ജനേത്താട് സംസാരിപ്പാൻ
അനുവദിേക്കണം എന്ന് അേപക്ഷിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 40 അവൻ
അനുവദിച്ചേപ്പാൾ പൗെലാസ് പടിെക്കട്ടിേന്മൽ നിന്നുെകാണ്ട് ജനേത്താട്
ആംഗ്യം കാട്ടി, അവർ പൂർണ്ണ നിശബ്ദരായ േശഷം എ്രബായഭാഷയിൽ
ഇ്രപകാരം വിളിച്ച പറഞ്ഞു.

22
1 “സേഹാദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരുമായുേള്ളാേര, എനിക്ക് ഇന്ന്
നിങ്ങേളാടുള്ള ്രപതിവാദം േകട്ട െകാൾവിൻ”.

2 എന്നാൽ പൗേലാസ് എ്രബായഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് േകട്ടിട്ട്
അവർഅധികം മൗനമായി നിന്നു. അവൻപറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 3 “ഞാൻ
കിലിക്യയിെല തർേസാസിൽ ജനിച്ച െയഹൂദനും ഈ നഗരത്തിൽ വളർന്ന്
ഗമാലിേയലിെന്റ കാല്ക്കൽ ഇരുന്ന് പിതാക്കന്മാരുെട ന്യായ്രപമാണം
സൂക്ഷ്മതേയാെട അഭ്യസിച്ചവനുമാകയാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന്
ഇരിക്കുന്നതുേപാെല ൈദവേസവയിൽ തീഷ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു.
4ഞാൻഈ മാർഗ്ഗക്കാരായ പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും പിടിച്ച െകട്ടി
തടവിൽ ഏല്പിച്ച ം െകാല്ല വാനും മടിക്കാെത ഉപ്രദവിച്ച ം വന്നു. 5അതിന്
മഹാപുേരാഹിതനും മൂപ്പന്മാരുെട സംഘം ഒെക്കയും എനിക്ക് സാക്ഷികൾ;
അവേരാട് സേഹാദരന്മാർക്കായി എഴുത്ത് വാങ്ങിെക്കാണ്ട് ദമസ്െകാസിൽ
പാർക്കുന്നവെരയും പിടിച്ച െകട്ടി ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായി െയരൂശേലമിേലക്ക്
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് ഞാൻ അവിേടക്ക് യാ്രതയായി. 6 അങ്ങെന
്രപയാണം െചയ്ത് ദമസ്െകാസിേനാട് അടുത്തേപ്പാൾ ഏകേദശം ഉച്ചയ്ക്ക്
െപെട്ടന്ന് ആകാശത്തുനിന്ന് വലിെയാരു െവളിച്ചം എെന്റ ചുറ്റ ം മിന്നി.
7ഞാൻ നിലത്തുവീണു: ‘െശൗേല, െശൗേല, നീ എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നത്
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എന്ത?്’ എന്നു എേന്നാട് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം േകട്ട.് 8 ‘കർത്താേവ, നീ
ആരാകുന്നു?’ എന്ന് ഞാൻ േചാദിച്ചതിന്: ‘നീ ഉപ്രദവിക്കുന്ന നസറായനായ
േയശു ആകുന്നു ഞാൻ’ എന്ന് അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞു. 9 എേന്നാട്
കൂെടയുള്ളവർ െവളിച്ചം കണ്ട് എങ്കിലും എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്നവെന്റ
ശബ്ദം േകട്ടില്ല. 10 ‘കർത്താേവ, ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണം?’ എന്നു
േചാദിച്ചതിന് കർത്താവ് എേന്നാട;് ‘എഴുേന്നറ്റ് ദമസ്െകാസിേലക്ക് േപാക;
നീ െചേയ്യണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം അവിെടവച്ച് നിേന്നാട് പറയും’ എന്നു
കല്പിച്ച . 11 ആ െവളിച്ചത്തിെന്റ േതജസ്സ് മുഖാന്തരം എനിക്ക് കണ്ണ്
കാണായ്കയാൽ കൂെടയുള്ളവർ എെന്ന ൈകയ്ക്കുപിടിച്ച നടത്തി;
അങ്ങെന ഞാൻ ദമസ്െകാസിൽ എത്തി. 12അവിെട പാർക്കുന്ന സകല
െയഹൂദന്മാരാലും നല്ല സാക്ഷ്യം െകാണ്ടവനായി, ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
ഭക്തിയുള്ള പുരുഷനായ അനന്യാസ് എെന്നാരുവൻ എെന്റ അടുക്കൽ
വന്നുനിന്നു: 13 ‘സേഹാദരനായ െശൗേല, കാഴ്ച ്രപാപിക്ക’എന്നു പറഞ്ഞു;
ആനാഴികയിൽ തേന്നഞാൻ കാഴ്ച ്രപാപിച്ച് അവെന കണ്ട്. 14അേപ്പാൾ
അവൻ എേന്നാട:് ‘നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം നിെന്ന തെന്റ
ഇഷ്ടം അറിയുവാനും നീതിമാനായവെന കാണ്മാനും അവെന്റ സ്വന്ത
വായിൽനിന്നും വചനം േകൾക്കുവാനും തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു. 15 നീ
കാൺകയും േകൾക്കുകയും െചയ്തതിെനക്കുറിച്ച് സകലമനുഷ്യർക്കും
നീ അവെന്റ സാക്ഷിയായിത്തീരും. 16 ഇനി താമസിക്കുന്നത് എന്ത്?
എഴുേന്നറ്റ് സ്നാനം ഏൽക്കുക, അവെന്റ നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച്
നിെന്റ പാപങ്ങെള കഴുകിക്കളക’ എന്നു പറഞ്ഞു. 17 പിെന്ന ഞാൻ
െയരൂശേലമിൽ മടങ്ങിെച്ചന്ന് ൈദവാലയത്തിൽ ്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ ഒരു
ദർശനത്തിൽ േയശുവിെന കണ്ട്: 18 ‘നീ ബദ്ധെപ്പട്ട് േവഗം െയരൂശേലം
വിട്ട േപാക; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ നീ എെന്നക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം
അവർ ൈകെക്കാൾകയില്ല’ എന്ന് എേന്നാട് കല്പിച്ച 19 അതിന് ഞാൻ:
‘കർത്താേവ, നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവെര ഞാൻ തടവിൽ ആക്കുകയും
പള്ളിേതാറും അടിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു എന്നും 20 നിെന്റ സാക്ഷിയായ
സ്െതഫാെനാസിെന്റ രക്തം െചാരിഞ്ഞേപ്പാൾഞാനും സമ്മതിച്ച് അരിെക
നിന്ന് അവെന െകാല്ല ന്നവരുെട വസ്്രതം കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു എന്നും
അവർഅറിയുന്നുവേല്ലാ’എന്നു പറഞ്ഞു. 21എന്നാൽകർത്താവ് എേന്നാട:്
‘നീ േപാക;ഞാൻ നിെന്ന ദൂരത്ത് ജാതികള െടഅടുക്കേലക്ക് അയയ്ക്കും’
എന്നുകല്പിച്ച ”.
പൗേലാസ് ഒരു േറാമൻപൗരൻ.

22 ഇതു പറയുന്നതുവെര അവർ അവെന േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു;
പിെന്ന: “ഇങ്ങനത്തവെന െകാന്നുകളക; അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്
േയാഗ്യമല്ല” എന്ന് നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 23 അവർ ആേ്രകാശിച്ച െകാണ്ട്
തങ്ങള െട പുറംവസ്്രതം കീറിക്കളഞ്ഞും പൂഴി വാരി േമേലാട്ട്
എറിഞ്ഞും െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ 24 അവർ ഇങ്ങെന അവെന്റേനെര
ആർക്കുവാൻ കാര്യം എന്ത് എന്ന് അറിേയണ്ടതിന് അവെന േകാട്ടയിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി ചമ്മട്ടിെകാണ്ടടിച്ച് അവെന േചാദ്യം െചേയ്യണം എന്ന്
സഹ്രസാധിപൻ കല്പിച്ച . 25 തെന്ന േതാൽകയർ െകാണ്ട് െകട്ട േമ്പാൾ
പൗെലാസ് അരിെക നില്ക്കുന്ന ശതാധിപേനാട:് “േറാമാപൗരനും
വിസ്താരം കഴിയാത്തവനുമായ മനുഷ്യെന ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിക്കുന്നത്
നിയമാനുസൃതേമാ?” എന്നു േചാദിച്ച . 26 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ശതാധിപൻ
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െചന്ന് സഹ്രസാധിപേനാട:് “നീ എന്ത് െചയ് വാൻ േപാകുന്നു? ഈമനുഷ്യൻ
േറാമാപൗരൻ ആകുന്നു” എന്നു േബാധിപ്പിച്ച . 27 സഹ്രസാധിപൻ വന്ന്:
“നീ േറാമാപൗരൻ തെന്നേയാ? എേന്നാട് പറക” എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
“അെത” എന്ന് പൗേലാസ് പറഞ്ഞു. 28 “ഞാൻ ഏറിയ മുതൽ െകാടുത്ത്
ഈ പൗരത്വം സമ്പാദിച്ച ” എന്നു സഹ്രസാധിപൻ പറഞ്ഞതിന:് “ഞാേനാ
േറാമൻ പൗരനായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്ന് പൗെലാസ് പറഞ്ഞു. 29 േചാദ്യം
െചയ് വാൻ ഭാവിച്ചവർ ഉടെന അവെന വിട്ട മാറി; സഹ്രസാധിപനും അവൻ
േറാമാപൗരൻഎന്ന്അറിഞ്ഞേപ്പാൾഅവെനബന്ധിച്ചതുെകാണ്ട് ഭയെപ്പട്ട .

പൗേലാസ് ന്യായാധിപസംഘത്തിന്മുമ്പാെക.
30 പിേറ്റന്ന് െയഹൂദന്മാർ പൗെലാസിേന്മൽ ചുമത്തുന്ന കുറ്റത്തിെന്റ
സത്യാവസ്ഥ അറിവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് അവൻ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ന്യായാധിപസംഘം ഒെക്കയും കൂടിവരുവാൻ കല്പിച്ച , പൗേലാസിെന
െകട്ടഴിച്ച് താെഴ െകാണ്ടുെചന്ന്അവരുെട മുമ്പിൽനിർത്തി.

23
ന്യായാധിപസംഘത്തിെന്റമുമ്പാെകപൗെലാസിെന്റ ്രപതിവാദം.

1 പൗെലാസ് ന്യായാധിപസംഘെത്ത ഉറ്റ േനാക്കി: “സേഹാദരന്മാേര,
ഞാൻ ഈ ദിവസംവെര നിശ്ചയമായും നല്ല മനസ്സാക്ഷിേയാടുകൂെട
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക നടന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 2 അേപ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതനായ അനന്യാസ് അരിെക നില്ക്കുന്നവേരാട് അവെന്റ
വായ്ക്ക്അടിയ്ക്കുവിൻഎന്ന് കല്പിച്ച . 3പൗെലാസ് മഹാപുേരാഹിതേനാട്:
“െവള്ള േതച്ച ചുവേര; ൈദവം നിെന്ന അടിക്കും, നീ ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
എെന്ന വിസ്തരിപ്പാൻ ഇരിക്കുകയും ന്യായ്രപമാണത്തിന് വിേരാധമായി
എെന്ന അടിക്കുവാൻ കല്പിക്കുകയും െചയ്യന്നുേവാ?” എന്നു പറഞ്ഞു.
4 അരിെക നിന്നിരുന്നവർ: “നീ ൈദവത്തിെന്റ മഹാപുേരാഹിതെന
ശകാരിക്കുന്നുേവാ?” എന്നു േചാദിച്ച . 5അതിനുത്തരമായി പൗെലാസ്:
“സേഹാദരന്മാേര, മഹാപുേരാഹിതൻ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല; ‘നിെന്റ
ജനത്തിെന്റ അധിപതിെയ ദുഷിക്കരുത’് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 6എന്നാൽ ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ ഒരു ഭാഗം സദൂക്യരും
മറുഭാഗം പരീശന്മാരും ആകുന്നു എന്ന് പൗെലാസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട്
“സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ ഒരു പരീശനും, പരീശെന്റ മകനും ആകുന്നു;
മരിച്ചവരുെട ്രപത്യാശെയയും പുനരുത്ഥാനെത്തയും കുറിച്ച് ഞാൻ
വിസ്താരത്തിലായിരിക്കുന്നു” എന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 7 അവൻ ഇതു
പറഞ്ഞേപ്പാൾ പരീശന്മാരും സദൂക്യരും തമ്മിൽ വാഗ്വാദം ഉണ്ടായിട്ട് സംഘം
ഭിന്നിച്ച . 8 പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല, ദൂതനും ആത്മാവും ഇല്ല എന്ന് സദൂക്യർ
പറയുന്നു; പരീശന്മാേരാ രണ്ടും ഉെണ്ടന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 9 അങ്ങെന
വലിെയാരു ലഹള ഉണ്ടായി; പരീശ പക്ഷത്തിെല ശാസ്്രതിമാരിൽ ചിലർ
എഴുേന്നറ്റ് വാദിച്ച : “ഈ മനുഷ്യനിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല;
ആത്മാേവാ ദൂതേനാ അവേനാട് സംസാരിച്ചിരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
10 അങ്ങെന അ്രകമാസക്തമായ വലിയ ലഹള ആയതുെകാണ്ട് അവർ
പൗെലാസിെന ചീന്തിക്കളയുംഎന്ന് സഹ്രസാധിപൻ ഭയെപ്പട്ട , പടയാളികൾ
ഇറങ്ങിവന്ന് അവെന അവരുെട നടുവിൽനിന്ന് പിടിെച്ചടുത്ത് േകാട്ടയിൽ
െകാണ്ടുേപാകുവാൻകല്പിച്ച .
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11 രാ്രതിയിൽ കർത്താവ് അവെന്റ അടുക്കൽനിന്ന:് “ൈധര്യമായിരിക്ക;
നീ എെന്നക്കുറിച്ച് െയരൂശേലമിൽ സാക്ഷിയായതുേപാെല േറാമയിലും
സാക്ഷിയാേകണ്ടതാകുന്നു”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

പൗെലാസിെന െകാല്ല വാൻപദ്ധതിയിടുന്നു
12 ്രപഭാതമായേപ്പാൾ ചില െയഹൂദന്മാർ തമ്മിൽ േയാജിച്ച് പൗെലാസിെന
െകാന്നുകളയുന്നതുവെരഒന്നുംതിന്നുകേയാകുടിയ്ക്കുകേയാെചയ്കയില്ല
എന്ന് ശപഥം െചയ്തു. 13 ഇങ്ങെന ശപഥം െചയ്തവർ നാല്പതിൽ
അധികംേപർ ആയിരുന്നു. 14 അവർ മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും
മൂപ്പന്മാരുെടയും അടുക്കൽ െചന്ന:് “ഞങ്ങൾ പൗെലാസിെന
െകാന്നുകളയുേവാളം ഒന്നും ഭക്ഷിക്കുകയില്ല എെന്നാരു കഠിനശപഥം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 15 ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവെന്റ കാര്യം അധികം
സൂക്ഷ്മതേയാെട പരിേശാധിേക്കണം എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അവെന
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ താെഴ െകാണ്ടുവരുവാൻ ന്യായാധിപസംഘവുമായി
സഹ്രസാധിപേനാട് അേപക്ഷിക്കുവിൻ; എന്നാൽ അവൻ ഇവിെട
എത്തുംമുെമ്പ ഞങ്ങൾഅവെന െകാന്നുകളയുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 16ഈപതിയിരിപ്പിെനക്കുറിച്ച് പൗെലാസിെന്റ െപങ്ങള െട
മകൻ േകട്ടിട്ട് െചന്ന് േകാട്ടയിൽ കടന്ന് പൗെലാസിേനാട് വസ്തുതകൾ
അറിയിച്ച . 17 പൗെലാസ് ശതാധിപന്മാരിൽ ഒരുവെന വിളിച്ച:് “ഈ
യൗവനക്കാരന്സഹ്രസാധിപേനാട് ഒരുകാര്യംഅറിയിക്കുവാനുള്ളതിനാൽ
അവെനഅേങ്ങാട്ട് െകാണ്ടുേപാകണം”എന്നപറഞ്ഞു. 18ശതാധിപന്മാരിൽ
ഒരുവൻയൗവനക്കാരെനകൂട്ടിസഹ്രസാധിപെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുെചന്ന:്
“തടവുകാരനായ പൗെലാസ് എെന്ന വിളിച്ച,് നിേന്നാട് ഒരു കാര്യം
പറവാനുള്ള ഈ യൗവനക്കാരെന നിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ
എേന്നാട് അേപക്ഷിച്ച ” എന്നു പറഞ്ഞു. 19 സഹ്രസാധിപൻ അവെന
ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച് സ്വകാര്യസ്ഥലേത്തക്ക് മാറിനിന്ന:് “എേന്നാട്
േബാധിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് എന്ത?്” എന്ന് രഹസ്യമായി േചാദിച്ച .
20 അതിന് അവൻ: “െയഹൂദന്മാർ പൗെലാസിെനക്കുറിച്ച് അധികം
സൂക്ഷ്മേത്താെട വിസ്താരം കഴിക്കണെമന്നുള്ള വ്യാജഭാവത്തിൽ വന്ന്
നാെളഅവെന ന്യായാധിപസംഘത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് നിേന്നാട്
അേപക്ഷിക്കുവാൻ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നു. 21 നീ അവെര വിശ്വസിച്ച്
പൗെലാസിെന വിട്ട െകാടുക്കരുത;് അവരിൽ നാല്പതിൽ അധികംേപർ
അവെന െകാന്നുകളയുേവാളം ഒന്നും തിന്നുകേയാ കുടിയ്ക്കുകേയാ
െചയ്കയില്ല എന്ന് ശപഥംെചയ്ത് അവനായി പതിയിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
സമ്മതം കിട്ട ം എന്ന് ആശിച്ച് അവർ ഇേപ്പാൾ ഒരുങ്ങി നില്ക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 22 “നീ ഇത് എേന്നാട് അറിയിച്ച എന്ന് ആേരാടും പറയരുത”്
എന്നു സഹ്രസാധിപൻ കല്പിച്ച , യൗവനക്കാരെന പറഞ്ഞയച്ച . 23 പിെന്ന
അവൻ ശതാധിപന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര വരുത്തി: “ഈ രാ്രതിയിൽ മൂന്നാം
മണിേനരത്ത് ൈകസര്യയ്ക്ക് േപാകുവാൻ ഇരുനൂറ് പടയാളികെളയും
എഴുപത് കുതിരേച്ചവകെരയും ഇരുനൂറ് കുന്തക്കാെരയും ഒരുക്കുവിൻ.
24 പൗെലാസിെന കയറ്റി േദശാധിപതിയായ േഫലിക്സിെന്റ അടുക്കൽ
േക്ഷമേത്താെട എത്തിക്കുവാൻ മൃഗവാഹനങ്ങെളയും സജ്ജീകരിപ്പിൻ”
എന്നുകല്പിച്ച . 25താെഴ പറയുന്നവിധത്തിൽഒരുഎഴുത്തുംഎഴുതി.

െഫലിക്സിനുള്ളകത്ത്.
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26 “േ്രശഷ്ഠനായ രാജ്രശീ േഫലിക്സ് േദശാധിപതിക്ക് െക്ലൗെദ്യാസ്
ലുസിയാസ് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു. 27 ഈ പുരുഷെന െയഹൂദന്മാർ
പിടിച്ച് െകാല്ല വാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ േറാമാപൗരൻ എന്ന് അറിഞ്ഞ്
ഞാൻ പട്ടാളേത്താടുകൂെട േനരിട്ട െചന്ന് അവെന വിടുവിച്ച .
28അവെന്റേമൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന സംഗതി ്രഗഹിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് അവരുെട
ന്യായാധിപസംഘത്തിേലക്ക് അവെന െകാണ്ടുെചന്നു. 29 എന്നാൽ
അവരുെട ന്യായ്രപമാണം സംബന്ധിച്ച ള്ള തർക്കങ്ങെളക്കുറിച്ച് കുറ്റം
ചുമത്തുന്നതല്ലാെത മരണത്തിേനാ തടവുശിക്ഷേക്കാ േയാഗ്യമായത് ഒന്നും
ഇല്ല എന്ന് കണ്ട.് 30അനന്തരം ഈ പുരുഷെന്റ േനെര അവർ കൂട്ട െകട്ട്
ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഗൂഢാേലാചനെയപ്പറ്റി അറിവ് കിട്ടിയേപ്പാൾ
ഞാൻ തൽക്ഷണം അവെന നിെന്റ അടുക്കേലക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ േനെരയുള്ള അന്യായം േദശാധിപതിയുെട സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ
േബാധിപ്പിക്കുവാൻവാദികേളാട് കല്പിച്ച മിരിക്കുന്നു;ശുഭമായിരിക്കെട്ട”.

31 പടയാളികൾ അവരുെട കല്പനകൾ അനുസരിച്ച പൗെലാസിെന
കൂട്ടി രാ്രതിയിൽ അന്തിപ്രതിേസാളം െകാണ്ടുെചന്നു, 32 പിെറ്റന്നാൾ
കുതിരേച്ചവകെര അവേനാടുകൂെട അയച്ച് പടയാളികൾ േകാട്ടയിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 33 മറ്റവർ ൈകസര്യയിൽ എത്തി േദശാധിപതിക്ക് കത്ത്
െകാടുത്ത് പൗെലാസിെനയും അവെന്റ മുമ്പിൽ നിർത്തി. 34അവൻ കത്ത്
വായിച്ചിട്ട് ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരൻ എന്നു േചാദിച്ച . കിലിക്യക്കാരൻ
എന്നു േകട്ടാെറ: 35 “വാദികള ം കൂെട വന്നുേചരുേമ്പാൾ നിെന്ന
വിസ്തരിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞ് െഹേരാദാവിെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽ അവെന
കാത്തുെകാൾവാൻകല്പിച്ച .

24
ന്യായാധിപസംഘം െഫലിക്സിെന്റ മുമ്പാെക.

1 അഞ്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞേശഷം മഹാപുേരാഹിതനായ അനന്യാസ്
മൂപ്പന്മാേരാടും െതർത്തുെല്ലാസ് എന്ന വാക്ചാതുര്യം ഉള്ള ഒരുവേനാടും
കൂടിവന്നു, പൗെലാസിെന്റ േനെരയുള്ള അന്യായം േദശാധിപതിയുെട
മുമ്പാെക േബാധിപ്പിച്ച . 2 പൗെലാസിെന വിളിച്ച വരുത്തിയതിന്
േശഷം െതർത്തുെല്ലാസ് അന്യായം വിവരിച്ച പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
3 “േ്രശഷ്ഠനായ ്രശീ േഫലിക്േസ, നിെന്റ പരിപാലനത്താൽ ഈ
ജാതിയ്ക്ക് ഏറിയ ഗുണങ്ങൾ സാധിച്ചിരിക്കുന്നതും വളെര
സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ എേപ്പാഴും എല്ലായിടത്തും
പൂർണ്ണനന്ദിേയാടുംകൂെട അംഗീകരിക്കുന്നു. 4 എങ്കിലും നിെന്ന അധികം
അസഹ്യെപ്പടുത്തരുത് എന്നുവച്ച്ക്ഷമേയാെടസംക്ഷിപ്തമായിഞങ്ങള െട
അന്യായം േകൾക്കണം എന്ന് അേപക്ഷിക്കുന്നു. 5 ഈ പുരുഷൻ
ഒരു ഉപ്രദവകാരിയും േലാകത്തിലുള്ള സകല െയഹൂദന്മാരുെടയും
ഇടയിൽ കലഹമുണ്ടാക്കുവാൻ േ്രപരിപ്പിക്കുന്നവനും നസറായമതത്തിന്
തലവനും എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. 6 അവൻ ൈദവാലയം
അശുദ്ധമാക്കുവാൻ ്രശമിച്ചതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ അവെന പിടിച്ച്
ഞങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം വിസ്തരിപ്പാൻ വിചാരിച്ച . 7 എങ്കിലും
സഹ്രസാധിപനായ ലുസിയാസ് വന്ന് ഞങ്ങള െട കയ്യിൽനിന്ന് വളെര
ബലേത്താടുകൂെട അവെന പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി, 8 അവനുേവണ്ടി
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വാദിക്കുന്നവർ നിെന്റ മുമ്പാെക വരുവാൻ കല്പിച്ച നീ തേന്ന അവെന
വിസ്തരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അന്യായം േബാധിപ്പിക്കുന്ന ഈ സകല
സംഗതികള ം സത്യം എന്ന് അറിഞ്ഞുെകാൾവാൻ ഇടയാകും”. 9 അത്
അങ്ങെനതെന്നഎന്ന് െയഹൂദന്മാരും േയാജിച്ച പറഞ്ഞു.

െഫലിക്സിെന്റ മുമ്പിൽപൗെലാസിെന്റ ്രപതിവാദം
10 സംസാരിക്കാം എന്ന് േദശാധിപതി ആംഗ്യം കാട്ടിയേപ്പാൾ പൗെലാസ്
ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: “ഈ യഹൂദജാതികൾക്ക് നീ അേനകസംവത്സരമായി
ന്യായാധിപതി ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുകെകാണ്ട് എെന്റ കാര്യത്തിൽ
ഞാൻ ൈധര്യേത്താെട ്രപതിവാദം െചയ്യന്നു. 11ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ
ആരാധിപ്പാൻ േപായിട്ട് പ്രന്തണ്ട് നാളിൽ അധികമായില്ല എന്ന് നിനക്ക്
അറിയാകുന്നുവേല്ലാ. 12 െയരൂശേലം ൈദവാലയത്തിേലാ യഹൂദന്മാരുെട
പള്ളികളിേലാ നഗരങ്ങളിേലാ വച്ച് ആേരാെടങ്കിലും വാദിക്കുകേയാ
പുരുഷാരത്തിൽ കലഹം ഉണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യന്നവനായി അവർ
ആെരങ്കിലും എെന്ന കണ്ടിട്ട േണ്ടാ? 13ഇന്ന് എെന്റ േനെര േബാധിപ്പിക്കുന്ന
അന്യായം നിെന്റ മുമ്പാെക െതളിയിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നതുമല്ല.
14 എന്നാൽ ഒന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു: മതേഭദം എന്ന് ഇവർ
വിേശഷിപ്പിക്കുന്നഈ മാർഗ്ഗ്രപകാരം ഞാൻ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവെത്ത
ആരാധിക്കുകയും ന്യായ്രപമാണത്തിലും ്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിലും
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒെക്കയും വിശ്വസിക്കയും െചയ്യന്നു.
15 നീതിമാന്മാരുെടയും നീതിെകട്ടവരുെടയും പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകും
എന്ന് ഇവർ കാത്തിരിക്കുന്നതുേപാെല ഞാനും ൈദവത്തിങ്കൽ ആശവച്ച്
ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. 16അതുെകാണ്ട് എനിക്ക് ൈദവേത്താടും മനുഷ്യേരാടും
കുറ്റമില്ലാത്ത മനസ്സാക്ഷി എല്ലായ്േപാഴും ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ
പരി്രശമിക്കുന്നു. 17 പലസംവത്സരം കൂടീട്ട് ഞാൻ എെന്റ ജാതിക്കാർക്ക്
സാമ്പത്തിക സഹായം െകാണ്ടുവരുവാനും വഴിപാട് കഴിക്കുവാനും വന്നു.
18 അത് അനുഷ്ഠിക്കുേമ്പാൾ അവർ എെന്ന ൈദവാലയത്തിൽവച്ച്
ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞവനായി കണ്ട്; പുരുഷാരേത്താേടാ കലഹേത്താേടാ
കൂടിയല്ല. 19 എന്നാൽ ആസ്യക്കാരായ ചില െയഹൂദന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവർക്ക് എെന്റ േനെര അന്യായം ഉെണ്ടങ്കിൽ നിെന്റ മുമ്പിൽ വന്ന്
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. 20അല്ല, ഞാൻ ന്യായാധിപസംഘത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ ‘മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച് ഇന്ന്
നിങ്ങൾ എെന്ന വിസ്തരിക്കുന്നു’ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച പറെഞ്ഞാരു
വാക്കല്ലാെത 21അവിെടവച്ച് എെന്റ പക്കൽവല്ല കുറ്റവും കണ്ടിട്ട െണ്ടങ്കിൽ
ഇവർതെന്നപറയെട്ട”.

െഫലിക്സിെന്റ മറുപടി.
22 േഫലിക്സിന് ഈ മാർഗ്ഗം സംബന്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മമായ അറിവ്
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം: “ലുസിയാസ് സഹ്രസാധിപൻ വരുേമ്പാൾ
ഞാൻ നിങ്ങള െട കാര്യം തീർച്ചെപ്പടുത്തും” എന്നു പറഞ്ഞ്
അവധിവച്ച്, 23 ശതാധിപേനാട് അവെന തടവിൽത്തെന്ന സൂക്ഷിച്ച്
ദയകാണിപ്പാനും അവെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ അവന് ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നത്
വിേരാധിക്കാതിരിപ്പാനും കല്പിച്ച .

പൗെലാസിെനവരുത്തി ്രപസംഗം േകൾക്കുന്നു.
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24 കുേറനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് േഫലിക്സ് െയഹൂദ സ്്രതീയായ തെന്റ ഭാര്യ
്രദുസില്ലയുമായി വന്ന,് പൗെലാസിേനാട് സംസാരിേക്കണ്ടതിനായി അവെന
വരുത്തി ്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശ്വസിേക്കണ്ടതിെനക്കുറിച്ച ള്ള അവെന്റ
വാക്കുകൾ േകട്ട.് 25 എന്നാൽ അവൻ നീതി, ഇ്രന്ദിയജയം, വരുവാനുള്ള
ന്യായവിധി എന്നിവെയക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുേമ്പാൾ േഫലിക്സ്
ഭയപരവശനായി: “തൽക്കാലം േപാകാം; അവസരം ഉള്ളേപ്പാൾ വീണ്ടും
നിെന്ന വിളിപ്പിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 26 പൗെലാസ് തനിക്ക് പണം തരും
എന്ന്ആശിച്ച പലേപ്പാഴുംഅവെനവരുത്തിഅവേനാട്സംഭാഷിച്ച േപാന്നു.
27 രണ്ടാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് േഫലിക്സിനുേശഷം െപാർെക്ക്യാസ് െഫസ്െതാസ്
വന്നേപ്പാൾ േഫലിക്സ് െയഹൂദന്മാരുെട ്രപീതി സമ്പാദിേക്കണ്ടതിനായി
പൗെലാസിെനസ്വത്രന്തനാക്കാെതതടവുകാരനായി വിേട്ടച്ച േപായി.

25
സംസ്ഥാനാധിപനായ െഫസ്െതാസ്.

1 െഫസ്െതാസ് സംസ്ഥാനാധിപനായി ചുമതലേയറ്റിട്ട് മൂന്നുനാൾ
കഴിഞ്ഞേശഷം ൈകസര്യയിൽനിന്ന് െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി.
2 അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും െയഹൂദന്മാരിൽ ്രപമുഖരും
ആയവർ െഫസ്േതാസിെന്റ മുമ്പാെക പൗേലാസിെനതിെര അന്യായം
േബാധിപ്പിച്ച . 3 പൗേലാസിെന വഴിയിൽവച്ച് പതിയിരുപ്പ കാെര
നിർത്തി െകാന്നുകളയണം എന്ന് ആേലാചിച്ച െകാണ്ട,് 4 അവെന
െയരുശേലമിേലക്കു വരുത്തുവാൻ ദയവുണ്ടാേകണം എന്ന് അവർ
പൗേലാസിന് ്രപതികൂലമായി ഉപായബുദ്ധിേയാെട െഫസ്േതാസിേനാട്
അേപക്ഷിച്ച . അതിന് െഫസ്െതാസ്: “പൗെലാസിെന ൈകസര്യയിൽ
തടവുകാരനായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ േവഗം അവിേടക്ക്
േപാകുന്നുണ്ട;് 5 നിങ്ങളിൽ ്രപാപ്തിയുള്ളവർ കൂെട വന്ന് ആ മനുഷ്യെന്റ
േനെരഅന്യായം ഉെണ്ടങ്കിൽ േബാധിപ്പിക്കെട്ട”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
പൗെലാസ് െഫസ്േതാസിെന്റ മുൻപാെക.

6 അവൻ ഏകേദശം എട്ട് പത്തു ദിവസം െയരുശേലമിൽ അവരുെട
ഇടയിൽ താമസിച്ചേശഷം ൈകസര്യയ്ക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി; പിെറ്റന്ന്
ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് പൗെലാസിെന വരുത്തുവാൻ കല്പിച്ച .
7 അവൻ വന്നതിനുേശഷം െയരൂശേലമിൽനിന്ന് വന്ന െയഹൂദന്മാർ
ചുറ്റ ം നിന്ന് പൗെലാസിന് േനെര കഠിനമായ കുറ്റങ്ങൾ പലതും
േബാധിപ്പിച്ച . 8പൗെലാേസാ: “െയഹൂദന്മാരുെട ന്യായ്രപമാണേത്താടാകെട്ട
ൈദവാലയേത്താടാകെട്ട ൈകസേരാടാകെട്ട ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും
െചയ്തിട്ടില്ല”എന്ന് ്രപതിവാദിച്ചാെറആകുറ്റങ്ങെള െതളിയിപ്പാൻഅവർക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല. 9എന്നാൽ െഫസ്െതാസ് െയഹൂദന്മാരുെട ്രപീതി സമ്പാദിപ്പാൻ
ആ്രഗഹിച്ച് പൗെലാസിേനാട:് “െയരൂശേലമിേലക്ക് െചന്ന് അവിെട
എെന്റ മുമ്പിൽവച്ച് ഈ സംഗതികെളക്കുറിച്ച് വിസ്താരം നടത്തുവാൻ
നിനക്ക് സമ്മതമുേണ്ടാ?” എന്നു േചാദിച്ചതിന് പൗെലാസ്: “ഞാൻ
ൈകസരുെട ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാെക നില്ക്കുന്നു; 10അവിടുന്ന് എെന്ന
വിസ്തരിേക്കണ്ടതാകുന്നു; നീയും നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല
െയഹൂദന്മാേരാട് ഞാൻ ഒരു അന്യായവും െചയ്തിട്ടില്ല; 11 ഞാൻ
അന്യായം െചയ്ത് മരണേയാഗ്യമായത് വല്ലതും ്രപവൃത്തിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ
മരണശിക്ഷ ഏല്ക്കുന്നതിന് എനിക്ക് വിേരാധമില്ല. ഇവർ എെന്റ
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േനെര േബാധിപ്പിക്കുന്ന അന്യായം േനരല്ല എന്നു വരികിേലാ എെന്ന
അവർക്ക് ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നതല്ല; 12 ഞാൻ
ൈകസെര അഭയംെചാല്ല ന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ െഫസ്െതാസ്
തെന്റ ആേലാചനാസഭേയാട് സംസാരിച്ചിട്ട്: “ൈകസെര നീ അഭയം
െചാല്ലിയിരിക്കുന്നു;ൈകസരുെട അടുക്കേലക്ക് നീ േപാകും”എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

അ്രഗിപ്പാരാജാവും െബർന്നീക്കയുംൈകസര്യയിൽ.
13 ചില ദിവസങ്ങൾക്കുേശഷം അ്രഗിപ്പാരാജാവും െബർന്നീക്കയും
െഫസ്െതാസിെന വന്ദനം െചയ് വാൻൈകസര്യയിൽഎത്തി. 14കുെറനാൾ
അവിെട പാർക്കുേമ്പാൾ െഫസ്െതാസ് പൗെലാസിെന്റ സംഗതി
രാജാവിേനാടു വിവരിച്ച പറഞ്ഞത:് “േഫലിക്സ് വിേട്ടച്ച േപാെയാരു
തടവുകാരൻ ഉണ്ട.് 15ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ െചന്നേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാരുെട
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരുംഎെന്റഅടുക്കൽവന്ന് പൗെലാസ്എന്നു
േപരുള്ള അവെന്റേനെര അന്യായം േബാധിപ്പിച്ച്. വിധിക്ക് അേപക്ഷിച്ച .
16 എന്നാൽ ്രപതിവാദികെള അഭിമുഖമായി കണ്ട് അന്യായെത്തക്കുറിച്ച്
്രപതിവാദിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ട ം മുെമ്പ യാെതാരു മനുഷ്യെനയും
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുന്നത് േറാമർക്ക് മര്യാദയല്ല എന്ന് ഞാൻ അവേരാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 17ആകയാൽ അവർ ഇവിെട വന്നതിന് േശഷം ഞാൻ
ഒട്ട ം താമസിയാെത പിെറ്റന്ന് തെന്ന ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നു; തുടർന്ന്
ആ പുരുഷെന െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച . 18 വാദികൾ അവെന്റ ചുറ്റ ം
നിന്ന് അന്യായം േബാധിപ്പിക്കയിൽ ഞാൻ നിരൂപിച്ചിരുന്ന ഗൗരവതരമായ
കുറ്റം 19 ഒന്നും േബാധിപ്പിക്കാെത സ്വന്തമതെത്തക്കുറിച്ച ം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് പൗെലാസ് പറയുന്ന മരിച്ച േപായ േയശു എെന്നാരുവെനക്കുറിച്ച ം
ചില തർക്കസംഗതികെള െകാണ്ടുവന്നേതയുള്ള . 20 ഇങ്ങെനയുള്ള
വിഷയങ്ങളിൽ വിചാരണ നടേത്തണ്ടത് എങ്ങെനെയന്ന് ഞാൻ
അറിയായ്കയാൽ: നിനക്ക് െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി അവിെട ഈ
സംഗതികെളക്കുറിച്ച് വിസ്താരം നടപ്പാൻ സമ്മതമുേണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ച .
21 എന്നാൽ പൗെലാസ് ച്രകവർത്തിതിരുമനസ്സിെല വിധിക്കായി തെന്ന
സൂക്ഷിേക്കണം എന്ന് അഭയം െചാല്ല കയാൽ ൈകസരുെട അടുക്കൽ
അയയ്ക്കുേവാളം അവെന സൂക്ഷിക്കുവാൻ കല്പിച്ച ”. 22 “ആ മനുഷ്യെന്റ
്രപസംഗം േകൾക്കുവാൻ എനിക്കും ആ്രഗഹമുണ്ടായിരുന്നു” എന്ന്
അ്രഗിപ്പാവ് െഫസ്െതാസിേനാടു പറഞ്ഞതിന:് “നാെള േകൾക്കാം” എന്നു
അവൻപറഞ്ഞു.

പൗെലാസ്അ്രഗിപ്പാവിെന്റ മുമ്പാെക.
23 അടുത്ത ദിവസം അ്രഗിപ്പാവ് െബർന്നീക്കയുമായി വളെര
്രപൗഡിേയാെട സഹ്രസാധിപതികേളാടും നഗരത്തിെല ്രപധാനികേളാടും
കൂെട വിചാരണമണ്ഡപത്തിൽ വരികയും തുടർന്ന് െഫസ്െതാസിെന്റ
കല്പനയാൽ പൗെലാസിെന െകാണ്ടുവരികയും െചയ്തു. 24 അേപ്പാൾ
െഫസ്െതാസ് പറഞ്ഞത്: “അ്രഗിപ്പാരാജാവും, സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന
സകല പുരുഷന്മാരുമായുേള്ളാേര, െയഹൂദന്മാരുെട സമൂഹം എല്ലാം
െയരൂശേലമിലും ഇവിെടയും വച്ച് എേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുകയും അവെന
ജീവേനാെട െവേച്ചക്കരുത് എന്ന് നിലവിളിക്കുകയും െചയ്തഈമനുഷ്യെന
നിങ്ങൾകാണുന്നുവേല്ലാ. 25അവൻമരണേയാഗ്യമായത് ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല
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എന്ന് ഞാൻ ്രഗഹിച്ച ; അവൻ തെന്നയും ച്രകവർത്തിതിരുമനസ്സിെല
അഭയം െചാല്ല കയാൽ അവെന അയയ്േക്കണം എന്ന് ഞാൻ
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 26അവെനക്കുറിച്ച് തിരുമനസ്സിേലക്ക് എഴുതുവാൻ
ശരിയായി ഒന്നുംതെന്ന എെന്റ പക്കലില്ല; അതുെകാണ്ട് വിസ്താരം
കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുവാൻ വല്ലതും ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് അവെന താങ്കള െട
മുമ്പിലും, വിേശഷാൽ അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, അങ്ങയുെട മുമ്പിലും തെന്ന
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 27 തടവുകാരെന അയയ്ക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ
േപരിലുള്ള കുറ്റം േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താതിരിക്കുന്നത് യുക്തമല്ല എന്ന് എനിക്ക്
േതാന്നുന്നു”.

26
പൗേലാസിെന്റ ്രപതിവാദം.

1അ്രഗിപ്പാവ്പൗെലാസിേനാട:് “നിെന്റകാര്യംപറയുവാൻഅനുവാദംഉണ്ട്”
എന്നുപറഞ്ഞേപ്പാൾപൗെലാസ്ൈകനീട്ടി* ്രപതിവാദിച്ചെതെന്തന്നാൽ.

2 “അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, െയഹൂദന്മാർ എെന്റ േമൽ ചുമത്തുന്ന
എല്ലാ കുറ്റങ്ങെളയും കുറിച്ച് ഇന്ന് തിരുമുമ്പാെക ്രപതിവാദിക്കുവാൻ
ഇടവന്നതുെകാണ്ട,് 3 വിേശഷാൽ നീ െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിെല
ആചാരങ്ങള ം ്രപശ്നങ്ങള ം സംബന്ധിച്ച് നിനക്ക് നന്നായി അറിയാെമന്ന്
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട ള്ളതിനാൽ ഞാൻ സേന്താഷിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട്
എെന്റ ്രപതിവാദം ക്ഷമേയാെട േകൾക്കണെമന്ന് ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു.
4 എെന്റ സ്വന്തം ജനങ്ങള െട ഇടയിലും െയരൂശേലമിലും ഞാൻ
ബാല്യംമുതൽ ജീവിച്ചെതങ്ങെനെയന്ന് െയഹൂദന്മാർ എല്ലാവർക്കും
അറിയാം. 5ഞാൻ നമ്മുെട മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഏറ്റവും കർക്കശമായി
്രപമാണിക്കുന്ന പരീശവിഭാഗത്തിൽ ഒരുവനായി ജീവിച്ച എന്ന് അവർ
ആദിമുതൽ അറിയുന്നു; അത് അവർ അംഗീകരിേക്കണ്ടതുമാകുന്നു.
6എന്നാൽഞാൻഇേപ്പാൾവിസ്താരത്തിൽആയിരിക്കുന്നത്ൈദവത്താൽ
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർക്ക് ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തത്തിൽ ്രപത്യാശ െവച്ചത്
െകാണ്ടേ്രത. 7 നമ്മുെട പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങള ം രാപ്പകൽ ്രശദ്ധേയാെട
ൈദവെത്ത േസവിച്ച ംെകാണ്ട,് എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ആശിക്കുന്നതായ
അേത വാഗ്ദത്തത്തിലുള്ള ്രപത്യാശെയെച്ചാല്ലി ആകുന്നു, രാജാേവ,
െയഹൂദന്മാർ എെന്റ േമൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത്. 8 ൈദവം മരിച്ചവെര
ഉയിർപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന്
നിങ്ങൾക്ക് േതാന്നുന്നത് എന്ത്? 9 നസറായനായ േയശുവിെന്റ
നാമത്തിന് വിേരാധമായി പലതും ്രപവർത്തിേക്കണം എന്ന് ഞാനും
ഒരുസമയത്ത് വിചാരിച്ചിരുന്നു സത്യം. 10 അത് ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ
െചയ്തിട്ട മുണ്ട്; മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാട് അധികാരപ്രതം വാങ്ങി
വിശുദ്ധന്മാരിൽ പലെരയും തടവിൽ ആക്കി അടച്ച ; അവെര
െകാല്ല ന്ന സമയത്ത് ഞാനും സമ്മതം െകാടുത്തു. 11 ഞാൻ എല്ലാ
പള്ളികളിലും അവെര പലേപ്പാഴും ദണ്ഡിപ്പിച്ച ംെകാണ്ട് േയശുവിെന
ദുഷിച്ച പറവാൻനിര് ബ്ബന്ധിക്കയുംഅവരുെട േനെരഅത്യന്തം ്രഭാന്തുപിടിച്ച്
അന്യപട്ടണങ്ങേളാളവും െചന്ന് അവെര ഉപ്രദവിക്കുകയും െചയ്തു.
12 ഇങ്ങെന െചയ്തുവരികയിൽ ഞാൻ മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട

* 26. 1 ബഹുമാനസൂചകമായി
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അധികാരേത്താടും ആജ്ഞേയാടും കൂെട ദമസ്െകാസിേലക്ക്
യാ്രതേപാകുേമ്പാൾ, 13രാജാേവ,നട്ട ച്ചയ്ക്ക്ഞാൻവഴിയിൽവച്ച് സൂര്യെന്റ
്രപകാശെത്ത കവിെഞ്ഞാരു െവളിച്ചം ആകാശത്തിൽനിന്ന് എെന്നയും
എേന്നാടുകൂെട യാ്രതെചയ്യന്നവെരയും ചുറ്റി ്രപകാശിക്കുന്നത് കണ്ട്.
14 ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിലത്തുവീണേപ്പാൾ: ‘െശൗേല, െശൗേല, നീ
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നത് എന്ത?് മുള്ളിെന്റ േനെര എതിരിടുന്നത് നിനക്ക്
്രപയാസം ആകുന്നു’ എന്ന് എ്രബായഭാഷയിൽ എേന്നാട് പറയുെന്നാരു
ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ട.് 15 ‘നീ ആരാകുന്നു കർത്താേവ?’ എന്നു ഞാൻ
േചാദിച്ചതിന് കർത്താവ:് ‘നീ ഉപ്രദവിക്കുന്ന േയശുതെന്നഞാൻ; 16എങ്കിലും
എഴുേന്നറ്റ് നിവിർന്നുനിൽക്ക; ഇേപ്പാൾ നീ എെന്ന കണ്ടതിനും ഇനി
ഞാൻ നിനക്ക് കാണിക്കുവാനിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾക്കും നിെന്ന
ശു്രശൂഷകനും സാക്ഷിയുമായി നിയമിപ്പാൻ തെന്ന ഞാൻ നിനക്ക്
്രപത്യക്ഷനായി. 17 യഹൂദാജനത്തിെന്റയും ജാതികള െടയും കയ്യിൽനിന്ന്
ഞാൻ നിെന്ന രക്ഷിക്കും. 18 അവരുെട കണ്ണ് തുറപ്പാനും അവെര
ഇരുളിൽനിന്ന് െവളിച്ചത്തിേലക്കും സാത്താെന്റ അധികാരത്തിൽനിന്ന്
ൈദവത്തിങ്കേലക്കും തിരിപ്പാനും അങ്ങെന അവർക്ക് പാപേമാചനവും
എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവരുെട ഇടയിൽ
അവകാശവുംലഭിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻഇേപ്പാൾനിെന്നഅവരുെടഅടുക്കൽ
അയയ്ക്കുന്നു’ എന്നു കല്പിച്ച . 19 അതുെകാണ്ട് അ്രഗിപ്പാരാജാേവ,
ഞാൻ സ്വർഗ്ഗീയദർശനത്തിന് അനുസരണേക്കട് കാണിക്കാെത 20ആദ്യം
ദമസ്െകാസിലും െയരൂശേലമിലും െയഹൂദ്യേദശെത്തങ്ങും ഉള്ളവേരാടും
പിെന്ന ജാതികേളാടും മാനസാന്തരെപ്പട്ട് ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞ്
മാനസാന്തരത്തിന് േയാഗ്യമായ ്രപവൃത്തികൾ െചേയ്യണം എന്ന് ്രപസംഗിച്ച .
21 ഇത് നിമിത്തം െയഹൂദന്മാർ ൈദവാലയത്തിൽവച്ച് എെന്ന പിടിച്ച്
െകാല്ല വാൻ ്രശമിച്ച . 22എന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ സഹായം ലഭിക്കയാൽ
ഞാൻ ഇന്നുവെര നിൽക്കയും െചറിയവേരാടും വലിയവേരാടും സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞ് േപാരുകയും െചയ്യന്നു. 23 ്രകിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കയും
മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ആദ്യനായി, യഹൂദജനേത്താടും
ജാതികേളാടും െവളിച്ചം അറിയിക്കുകയും െചയ്യ ം എന്ന് ്രപവാചകന്മാരും
േമാെശയും ഭാവികാലെത്തക്കുറിച്ച് ്രപസ്താവിച്ചെതാഴിെക േവെറെയാന്നും
ഞാൻപറയുന്നില്ല”.

24 പൗേലാസ് ഇങ്ങെന ്രപതിവാദിച്ചേപ്പാൾ െഫസ്െതാസ:് “പൗെലാേസ,
നിനക്ക് ്രഭാന്തുണ്ട;് വിദ്യാബഹുത്വത്താൽ നിനക്ക് ്രഭാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് ഉറെക്ക പറഞ്ഞു. 25 അതിന് പൗെലാസ:് “അതിവിശിഷ്ടനായ
െഫസ്െതാേസ, എനിക്ക് ്രഭാന്തില്ല; ഞാൻ സത്യവും സുേബാധവുമായ
വാക്കേ്രത സംസാരിക്കുന്നത.് 26 രാജാവിന് ഇതിെനക്കുറിച്ച്
അറിവുള്ളതുെകാണ്ട്അവേനാട്ഞാൻ ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെടസംസാരിക്കുന്നു;
അവന് ഇത് ഒന്നും മറവായിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട;്
കാരണം അത് രഹസ്യമായി നടന്നതല്ല. 27 അ്രഗിപ്പാരാജാേവ,
്രപവാചകന്മാെര വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ? വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ
അറിയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അ്രഗിപ്പാ പൗെലാസിേനാട:് “ഞാൻ
്രകിസ്ത്യാനിയായിത്തീരുവാൻ നീ എെന്ന അല്പസമയംെകാണ്ട്
സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 29അതിന് പൗെലാസ:് “നീ മാ്രതമല്ല,
ഇന്ന് എെന്റ ്രപസംഗം േകൾക്കുന്നവർ എല്ലാവരും അല്പം െകാണ്ടാകെട്ട
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അധികം െകാണ്ടാകെട്ടഈ ചങ്ങല ഒഴിെക എെന്നേപ്പാെലആകണം എന്ന്
ഞാൻൈദവേത്താട്അേപക്ഷിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

30അേപ്പാൾ രാജാവും േദശാധിപതിയും െബർന്നീക്കയുംഅവേരാടുകൂെട
ഇരുന്നവരും എഴുേന്നറ്റ് മാറിനിന്നു. 31അവർ ആ മുറിവിട്ട് േപാകുേമ്പാൾ:
“ഈ മനുഷ്യൻ മരണത്തിേനാ ചങ്ങലയ്േക്കാ േയാഗ്യമായത് ഒന്നും
െചയ്തിട്ടില്ല” എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 32 “ൈകസെര അഭയം
െചാല്ലിയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവെന വിട്ടയപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നു” എന്ന്
അ്രഗിപ്പാവ് െഫസ്െതാസിേനാടു പറഞ്ഞു.

27
പൗേലാസിെന്റ േറാമിേലക്കുള്ളകപ്പൽയാ്രത

1ഞങ്ങൾകപ്പൽകയറി ഇതല്യയ്ക്ക് േപാേകണംഎന്ന് കല്പനയായേപ്പാൾ
പൗെലാസിെനയും മറ്റ് ചില തടവുകാെരയും ഔഗുസ്ത്യപട്ടാളത്തിെല
ശതാധിപനായ യൂലിെയാസിെന ഏല്പിച്ച . 2 അങ്ങെന ഞങ്ങൾ
ആസ്യക്കര പറ്റി ഓടുവാനുള്ള ഒരു അ്രദമുത്ത്യകപ്പലിൽ കയറി നീക്കി;
െതസ്സേലാനിക്യയിൽനിന്നുള്ളമെക്കേദാന്യക്കാരനായഅരിസ്തർെഹാസും
ഞങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 പിേറ്റന്ന് ഞങ്ങൾ സീേദാനിൽ
എത്തി; യൂലിെയാസ് പൗെലാസിേനാട് ദയ കാണിച്ച , സ്േനഹിതന്മാരുെട
അടുക്കൽ േപായി സൽക്കാരം ൈകെക്കാൾവാൻ അനുവദിച്ച .
4അവിെടനിന്ന് ഞങ്ങൾ കപ്പൽ നീക്കി, കാറ്റ് ്രപതികൂലമാകയാൽ കാറ്റിെന്റ
മറയുള്ള കുെ്രപാസ് ദ്വീപിെന്റ അരികത്തുകൂടി ഓടി; 5 കിലിക്യ പംഫുല്യ
കടൽവഴിയായി െചന്ന് ലുക്കിയയിെല മുറാപ്പട്ടണത്തിൽഎത്തി. 6അവിെട
ശതാധിപൻ ഇതല്യയ്ക്ക് േപാകുന്ന ഒരു അെലക്സ്രന്തിയക്കപ്പൽ കണ്ട്
ഞങ്ങെളഅതിൽ കയറ്റി. 7പിെന്നഞങ്ങൾ വളെരദിവസം പതുെക്കഓടി,
ക്നീെദാസിന്സമീപത്ത് ്രപയാസേത്താെടഎത്തി,കാറ്റ് ്രപതികൂലമാകയാൽ
േ്രകത്തദ്വീപിെന്റ മറപറ്റി ശല്േമാനയ്ക്ക് എതിെര ഓടി, 8 ്രപയാസേത്താെട
കരപറ്റി ലസയ്യപട്ടണത്തിെന്റ സമീപത്ത് ശുഭതുറമുഖം എന്നു േപരുള്ള
സ്ഥലത്ത് എത്തി. 9 ഇങ്ങെന വളെരനാൾ െചന്നേശഷം യഹൂദന്മാരുെട
േനാമ്പുകാലവും കഴിഞ്ഞിരിെക്ക കപ്പേലാട്ടം അപകടകരമാകെകാണ്ട്
പൗെലാസ:് 10 “പുരുഷന്മാേര,ഈയാ്രതയിൽചരക്കിനുംകപ്പലിനും മാ്രതമല്ല
നമ്മുെട ്രപാണങ്ങൾക്കും ഏറിയ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വരും എന്നു ഞാൻ
കാണുന്നു”എന്ന്അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 11ശതാധിപേനാ പൗെലാസ്
പറഞ്ഞതിേനക്കാൾകപ്പിത്താെന്റയുംകപ്പലുടമസ്ഥെന്റയും വാക്ക്അധികം
വിശ്വസിച്ച . 12ആതുറമുഖം ശീതകാലം കഴിക്കുവാൻ നല്ലതല്ലായ്കയാൽ
അവിെടനിന്ന് നീക്കി െതക്കുപടിഞ്ഞാറായും വടക്കുപടിഞ്ഞാറായും
തുറന്നുകിടക്കുന്ന െഫായ്നീക്യ എന്ന േ്രകത്തതുറമുഖത്ത് കഴിയുെമങ്കിൽ
െചന്ന് ശീതകാലം കഴിക്കണം എന്ന് മിക്കേപരും ആേലാചന പറഞ്ഞു.
13െതക്കൻകാറ്റ് മന്ദമായിഊതുകയാൽ,വിചാരിച്ചതുേപാെലയാ്രതെചയ്യാം
എന്ന് േതാന്നി, അവർ അവിെടനിന്ന് നങ്കൂരം എടുത്ത് േ്രകത്തദ്വീപിെന്റ
തീരംേചർന്ന് ഓടി. 14 എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതിനുേനേര
ദ്വീപിൽനിന്ന് വടക്കുകിഴക്കൻ എന്ന െകാടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.
15 കപ്പലിന് കാറ്റിെന്റ േനെര നില്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം കുടുങ്ങുകയാൽ
ഞങ്ങൾ കാറ്റിന് വഴങ്ങി അതിെന്റ വഴിക്കുതെന്ന േപായി. 16 െക്ലൗദ എന്ന
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െചറിയ ദ്വീപിെന്റ മറപറ്റി ഓടീട്ട് ്രപയാസേത്താെട േതാണി ൈകവശമാക്കി.
17അത്വലിച്ച കയറ്റിയിട്ട്അവർകപ്പലിെന്റവശേത്താട് ചുറ്റിെക്കട്ടിയും മറ്റ ം
ഉറപ്പ വരുത്തി; പിെന്ന മണൽത്തിട്ടേമൽ അകെപ്പടും എന്നു േപടിച്ച പായ്
ഇറക്കി,അങ്ങെനകാറ്റിെന്റ ദിശയ്ക്ക് നീക്കി. 18ഞങ്ങൾെകാടുങ്കാറ്റിനാൽ
അത്യന്തം അലയുകെകാണ്ട് പിേറ്റന്ന് അവർ ചരക്ക് പുറത്തുകളഞ്ഞു.
19മൂന്നാം നാൾഅവർസ്വന്തകയ്യാൽകപ്പൽേകാപ്പ ം കടലിൽഇട്ട കളഞ്ഞു.
20 വളെര നാളായിട്ട് സൂര്യെനേയാ നക്ഷ്രതങ്ങെളേയാ കാണാെതയും
വല്ലാത്ത െകാടുങ്കാറ്റ് അടിച്ച െകാണ്ടും ഇരിക്കയാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷെപടും
എന്നുള്ള ആശ ഒെക്കയും അറ്റ േപായി. 21 അവർ വളെര പട്ടിണി
കിടന്നേശഷം പൗേലാസ് അവരുെട നടുവിൽ നിന്നുെകാണ്ടു പറഞ്ഞത:്
“പുരുഷന്മാേര,എെന്റവാക്ക്അനുസരിച്ച േ്രകത്തയിൽനിന്ന് നീക്കാെതയും
ഈ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാെതയും ഇരിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. 22എങ്കിലും
ഇേപ്പാൾ ൈധര്യേത്താടിരിപ്പാൻ ഞാൻ നിങ്ങേളാട് അേപക്ഷിക്കുന്നു;
കപ്പലിന് അല്ലാെത നിങ്ങളിൽ ആരുെടയും ്രപാണന് ഹാനി വരികയില്ല.
23എെന്റ ഉടയവനും ഞാൻ േസവിച്ച വരുന്നവനുമായൈദവത്തിെന്റ ദൂതൻ
കഴിഞ്ഞ രാ്രതിയിൽ എെന്റഅടുക്കൽനിന്ന:് 24 ‘പൗെലാേസ, ഭയെപ്പടരുത;്
നീ ൈകസരുെട മുമ്പിൽ നിൽേക്കണ്ടതാകുന്നു; നിേന്നാടുകൂെട
യാ്രതെചയ്യന്നവെര ഒെക്കയും ൈദവം നിനക്ക് ദാനം െചയ്തിരിക്കുന്നു’
എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അതുെകാണ്ട് പുരുഷന്മാേര, ൈധര്യേത്താടിരിപ്പിൻ;
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല തെന്ന സംഭവിക്കും എന്നു ഞാൻ
ൈദവെത്ത വിശ്വസിക്കുന്നു. 26 എങ്കിലും നാം ഒരു ദ്വീപിേന്മൽ മുട്ടി
വീേഴണ്ടതാകുന്നു”.
കപ്പൽതകരുന്നു

27പതിനാലാം രാ്രതിയായേപ്പാൾഞങ്ങൾഅ്രദിയക്കടലിൽഅലയുേന്നരം
അർദ്ധരാ്രതിയിൽ ഒരു കരയ്ക്ക് സമീപിക്കുന്നു എന്ന് കപ്പൽക്കാർക്ക്
േതാന്നി. 28അവർ ഈയം ഇട്ട് ഇരുപത് മാെറന്ന*് കണ്ട്; കുറച്ച് അപ്പ റം
േപായിട്ട് വീണ്ടുംഈയംഇട്ട് പതിനഞ്ച് മാെറന്ന†്കണ്ട്. 29പാറസ്ഥലങ്ങളിൽ
ഇടിക്കുേമാ എന്നു േപടിച്ച് അവർ അമരത്തുനിന്ന് നാല് നങ്കൂരം ഇട്ട്, േവഗം
േനരം െവള പ്പാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 30 എന്നാൽ കപ്പൽക്കാർ
കപ്പൽ വിട്ട് ഓടിേപ്പാകുവാൻ വിചാരിച്ച് അണിയത്തുനിന്ന് നങ്കൂരം
ഇടുവാൻ േപാകുന്നു എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ േതാണി കടലിൽ ഇറക്കി.
31അേപ്പാൾപൗെലാസ് ശതാധിപേനാടും പടയാളികേളാടും: “ഇവർകപ്പലിൽ
താമസിച്ചല്ലാെതനിങ്ങൾക്ക് രക്ഷെപടുവാൻകഴിയുന്നതല്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.
32പടയാളികൾേതാണിയുെടകയറ്അറുത്ത്അത്വീഴിച്ച കളഞ്ഞു. 33േനരം
െവള ക്കാറായേപ്പാൾ പൗെലാസ് എല്ലാവേരാടും ഭക്ഷണം കഴിേക്കണ്ടതിന്
അേപക്ഷിച്ച : “നിങ്ങൾ ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാെത കാത്തുെകാണ്ട് പട്ടിണി
കിടക്കുന്നത് ഇന്ന് പതിനാലാം ദിവസം ആകുന്നുവേല്ലാ. 34അതുെകാണ്ട്
ആഹാരം കഴിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാട് അേപക്ഷിക്കുന്നു; അത്
നിങ്ങള െട രക്ഷയ്ക്കുള്ളതേല്ലാ; നിങ്ങളിൽ ഒരുവെന്റയും തലയിെല ഒരു
േരാമംേപാലും നഷ്ടമാകയില്ല നിശ്ചയം” എന്നു പറഞ്ഞു. 35 ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എടുത്ത് എല്ലാവരും കാൺെക ൈദവെത്ത വാഴ്ത്തിയിട്ട്
നുറുക്കി തിന്നുതുടങ്ങി. 36 അേപ്പാൾ എല്ലാവരും ൈധര്യെപ്പട്ട് ഭക്ഷണം

* 27. 28 40 മീറ്റർ (ഒരു മാറ് എന്നാൽആറ്അടിഅതായത് 72ഇഞ്ച)്. † 27. 28 30മീറ്റർ
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കഴിച്ച . 37 കപ്പലിൽ ഞങ്ങൾ ആകപ്പാെട ഇരുനൂെറ്റഴുപത്താറ് ആൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 38അവർ തിന്ന് തൃപ്തിവന്നേശഷം ധാന്യം കടലിൽ കളഞ്ഞ്
കപ്പലിെന്റ ഭാരം കുറച്ച്. 39 െവളിച്ചമായേപ്പാൾ ഇന്ന േദശം എന്ന് അവർ
അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും കരയുെള്ളാരു തുറ കണ്ട്, കഴിയും എങ്കിൽ കപ്പൽ
അതിേലക്ക് ഓടിേക്കണം എന്നു ഭാവിച്ച . 40 നങ്കൂരം അറുത്ത് കടലിൽ
വിട്ട് ചുക്കാെന്റ െകട്ട ം അഴിച്ച് െപരുമ്പായ് കാറ്റ മുഖമായി ഉയർത്തിെക്കട്ടി
കരയ്ക്ക് േനെര ഓടി. 41 ഇരുകടൽ കൂടിെയാരു സ്ഥലത്തിേന്മൽ െചന്ന്
കയറുകയാൽ കപ്പൽ അടിഞ്ഞ,് അണിയം ഉറച്ച് ഇളക്കമില്ലാെതയായി;
അമരം തിരയുെട ശക്തിയാൽ ഉടഞ്ഞുേപായി. 42 തടവുകാരിൽ ആരും
നീന്തി ഓടിേപ്പാകാതിരിപ്പാൻ അവെര െകാേല്ലണം എന്ന് പടയാളികൾ
ആേലാചിച്ച . 43 ശതാധിപേനാ പൗെലാസിെന രക്ഷിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ചിട്ട്
അവരുെട ആേലാചനെയ തടുത്തു, നീന്തുവാൻ കഴിയുന്നവർ ആദ്യം
ചാടി കരയ്ക്ക് പറ്റ വാനും 44 േശഷമുള്ളവർ പലകേമലും കപ്പലിെന്റ
ഖണ്ഡങ്ങള െട േമലുമായി എത്തുവാനും കല്പിച്ച ; ഇങ്ങെന എല്ലാവരും
സുരക്ഷിതരായി കരയിൽഎത്തി.

28
പൗേലാസ് െമലിത്തദ്വീപിൽ

1 രക്ഷെപട്ടേശഷം ദ്വീപിെന്റ േപർ െമലിത്ത എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി.
2അവിടുെത്തസ്ഥലവാസികൾ ഞങ്ങൾക്ക് അസാധാരണ ദയ കാണിച്ച ,
മഴയും തണുപ്പ മായിരുന്നതുെകാണ്ട് തീ കൂട്ടി ഞങ്ങെള ഒെക്കയും
സ്വീകരിച്ച . 3 പൗെലാസ് കുെറ വിറക് െപറുക്കി തീയിൽ ഇട്ടേപ്പാൾ ഒരു
അണലി, ചൂടുനിമിത്തം പുറെപ്പട്ട് അവെന്റ ൈകയ്ക്ക് ചുറ്റി. 4അണലി
അവെന്റ ൈകേമൽ തൂങ്ങുന്നത് ആ സ്ഥലവാസികൾ കണ്ടേപ്പാൾ: “ഈ
മനുഷ്യൻ ഒരു െകാലപാതകൻ സംശയമില്ല; കടലിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ടിട്ട ം
നീതിേദവി അവെന ജീവിച്ചിരിപ്പാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല” എന്ന് തമ്മിൽ
പറഞ്ഞു. 5അവേനാ അതിെന തീയിൽ കുടഞ്ഞ് കളഞ്ഞു,അവന് േദാഷം
ഒന്നും പറ്റിയതുമില്ല. 6അവൻ വീർക്കുകേയാ െപെട്ടന്ന് ചത്തു വീഴുകേയാ
െചയ്യ ംഎന്ന് വിചാരിച്ച്അവർകാത്തുനിന്നു;വളെര േനരം കാത്തുനിന്നിട്ട ം
അവന് ആപത്ത് ഒന്നും ഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട് മനസ്സ് മാറി അവൻ ഒരു
േദവൻഎന്നുപറഞ്ഞു.

പുബ്ലിേയാസിെന്റപിതാവിെന്റസൗഖ്യം
7 ആ സ്ഥലത്തിെന്റ സമീപത്ത് പുബ്ലിെയാസ് എന്ന് േപരുള്ള ആ
ദ്വീപു്രപമാണിയ്ക്ക് ഒരു ജന്മഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു;അവൻഞങ്ങെളസ്വീകരിച്ച്
മൂന്ന് ദിവസം ആദരേവാെട ഞങ്ങെള സൽക്കരിക്കുകയും െചയ്തു.
8 പുബ്ലിെയാസിെന്റ അപ്പൻ പനിയും അതിസാരവും പിടിച്ച് കിടപ്പായിരുന്നു.
പൗെലാസ് അവെന്റഅടുക്കൽഅകത്ത് െചന്ന് ്രപാർത്ഥിച്ച് അവെന്റേമൽ
ൈകവച്ച് സുഖെപ്പടുത്തി. 9 ഇത് സംഭവിച്ചേശഷം ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ്
േരാഗികള ം വന്ന് സൗഖ്യം ്രപാപിച്ച . 10 അവരും ഏറിയ സമ്മാനങ്ങൾ
തന്ന് ഞങ്ങെള മാനിച്ച ; ഞങ്ങൾ കപ്പൽയാ്രതയ്ക്കായ് ഒരുങ്ങുേമ്പാൾ
ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളെതല്ലാം െകാണ്ടുവന്ന് തന്നു.

പൗേലാസ് േറാമിൽ.
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11 മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞേശഷംആ ദ്വീപിൽ ശീതകാലം കഴിച്ച് കിടന്നിരുന്ന
സിയുസ് േദവെന്റഇരട്ടമക്കള െടചിഹ്നമുേള്ളാരുഅെലക്സ്രന്തിയകപ്പലിൽ
ഞങ്ങൾ കയറി പുറെപ്പട്ട , 12 സുറക്കൂസ് പട്ടണത്തിെന്റ കരയ്ക്കിറിങ്ങി
അവിെട മൂന്നുനാൾ പാർത്തു; അവിെടനിന്ന് ഓടി േരെഗ്യായും എന്ന
പട്ടണത്തിൽ എത്തി. 13 ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് െതക്കൻ കാറ്റ്
അടിച്ചതിനാൽ രണ്ടാംദിവസം ഞങ്ങൾ പുെത്യാലി പട്ടണത്തിൽ എത്തി.
14 അവിെട ചില സേഹാദരന്മാെര കണ്ട്, തങ്ങേളാടുകൂെട ഏഴ് നാൾ
താമസിേക്കണം എന്ന് അവർ അേപക്ഷിച്ച ; പിെന്ന ഞങ്ങൾ േറാമിൽ
എത്തി. 15അവിടുെത്ത സേഹാദരന്മാർ ഞങ്ങള െട വർത്തമാനം േകട്ടിട്ട്
അപ്യപുരവും ്രതിമണ്ഡപവും* വെര ഞങ്ങെള എതിേരറ്റ വന്നു; അവെര
കണ്ടിട്ട് പൗെലാസ് ൈദവെത്ത വാഴ്ത്തുകയും ൈധര്യം ്രപാപിക്കുകയും
െചയ്തു.

16 േറാമയിൽ എത്തിയേശഷം തനിക്ക് കാവലായ പടയാളിേയാടുകൂെട
േവറിട്ട് പാർപ്പാൻപൗെലാസിന്അനുവാദം കിട്ടി.
േറാമിെലയഹൂദന്മാേരാട് പൗെലാസ്സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.

17 മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ െയഹൂദന്മാരിൽ ്രപധാനികളായവെര
വിളിപ്പിച്ച . അവർ വന്നുകൂടിയേപ്പാൾ അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
“സേഹാദരന്മാേര,ഞാൻജനത്തിേനാ പിതാക്കന്മാരുെടആചാരങ്ങൾേക്കാ
വിേരാധം ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ലാതിരിെക്ക എെന്ന െയരൂശേലമിൽനിന്ന്
ബദ്ധനായി േറാമക്കാരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച . 18അവർ വിസ്തരിച്ചേപ്പാൾ
മരണേയാഗ്യമായത് ഒന്നും എന്നിൽ കാണാത്തതുെകാണ്ട് എെന്ന
വിട്ടയപ്പാൻഅവർആ്രഗഹിച്ചിരുന്നു. 19എന്നാൽഅവരുെടആ്രഗഹത്തിന്
െയഹൂദന്മാർ എതിർപറഞ്ഞതുെകാണ്ട;് എെന്റ ജാതിെക്കതിെര
അന്യായം േബാധിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് യാെതാന്നും ഇെല്ലങ്കിലും ഞാൻ
ൈകസെര അഭയം െചാേല്ലണ്ടിവന്നു. 20 ഇതു മുഖാന്തരം നിങ്ങെള
കണ്ട് സംസാരിക്കണം എന്നു വിചാരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങെള വിളിപ്പിച്ച .
യി്രസാേയലിെന്റ ദൃഢവിശ്വാസത്തിനുേവണ്ടിയാകുന്നു ഞാൻ ഈ
ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത”്. 21അവർ അവേനാട:് “നിെന്റ
സംഗതിയ്ക്ക് െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുത്തു വരികേയാ
സേഹാദരന്മാരിൽ ആരും വന്ന് നിെന്നക്കുറിച്ച് യാെതാരു േദാഷവും
പറകേയാെചയ്തിട്ടില്ല. 22എങ്കിലുംഎല്ലായിടത്തുംഈവിഭാഗംജനങ്ങൾക്ക്
വിേരാധമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾഅറിയുന്നതുെകാണ്ട് നിെന്റ
വിശ്വാസം ഇന്നത് എന്ന് നീ തെന്ന പറഞ്ഞുേകൾപ്പാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

23 ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അേനകർ അവെന്റ പാർപ്പിടത്തിൽഅവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു; അവൻഅവേരാട് ൈദവരാജ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു,
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകപുസ്തകങ്ങള ം ആധാരമാക്കി
േയശുവിെനക്കുറിച്ച് അവർ വിശ്വസിക്കാൻ തക്കവണ്ണം രാവിെല തുടങ്ങി
സന്ധ്യവെര വിവരിച്ച . 24അവൻ പറഞ്ഞത് ചിലർ സമ്മതിച്ച ; മറ്റള്ളവർ
വിശ്വസിച്ചില്ല. 25അവർ തമ്മിൽ േയാജിക്കാെത പിരിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ
പൗെലാസ്അവേരാട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
26 “ ‘നിങ്ങൾെചവിെകാണ്ട് േകട്ടിട്ട ം ്രഗഹിക്കാതിരിക്കും;
* 28. 15 അപ്യപുരവും ്രതിമണ്ഡപവുംഅപ്യപുരം, േറാമിൽനിന്നും 64കി. മീ. ദൂെരയും ്രതിമണ്ഡപം 45
കി. മീ. ദൂെരയുംആയിരുന്നു.
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കണ്ണ െകാണ്ട് കണ്ടിട്ട ം കാണാതിരിക്കും;
കണ്ണ െകാണ്ട് കാണാെതയും െചവിെകാണ്ട് േകൾക്കാെതയും

ഹൃദയംെകാണ്ട് ്രഗഹിച്ച് മനന്തിരിയാെതയും.
27ഞാൻ അവെര സൗഖ്യമാക്കാെതയും ഇരിേക്കണ്ടതിന് ഈ ജനത്തിെന്റ

ഹൃദയംതടിച്ചിരിക്കുന്നു.
അവരുെട െചവി േകൾക്കുവാൻ മന്ദമായിരിക്കുന്നു;
അവരുെട കണ്ണ് അടച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ജനത്തിെന്റഅടുക്കൽ േപായി

പറക’
എന്നിങ്ങെന പരിശുദ്ധാത്മാവ് െയശയ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം നിങ്ങള െട

പിതാക്കന്മാേരാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിതെന്ന.”
28-29ആകയാൽൈദവം തെന്റഈ രക്ഷജാതികൾക്ക്അയച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ േകൾക്കുംഎന്നുനിങ്ങൾഅറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ.

30അവൻ സ്വന്തമായി വാടകയ്െക്കടുത്ത വീട്ടിൽ രണ്ട് വർഷം മുഴുവൻ
താമസിച്ച,് തെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നവെര ഒെക്കയും സ്വീകരിച്ച . 31 പൂർണ്ണ
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട യാെതാരു വിഘ്നവും കൂടാെതൈദവരാജ്യം ്രപസംഗിച്ച ം
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച് ഉപേദശിച്ച ം േപാന്നു.
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േറാമർ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
േറാമ. 1:1 സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അേപ്പാസ്തലനായ പൗേലാസാണ്
എഴുത്തുകാരൻ. 16 - മെത്തവയസ്സില് നീേറാ േറാമിെന്റ ച്രകവർത്തിയായി
അവേരാധിക്കെപ്പട്ടതിനു മൂന്നു വർഷത്തിനു േശഷമാണ് യവന പട്ടണമായ
െകാരിന്തിൽ വച്ച് പൗേലാസ് ഈ േലഖനം എഴുതുന്നത.് ൈലംഗിക
അധാർമികതകയിലും വി്രഗഹാരാധനയിലും മുഴുകി ജീവിച്ചിരുന്ന
േപരുേകട്ട ഒരു യവന നഗരം ൈദവകൃപയുെട ശക്തി മനുഷ്യെന്റ
പാപ സ്വഭാവത്തിൽ െവളിെപ്പടുേമ്പാൾ അവിെട പരിപൂർണമായ ഒരു
മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത,് അത് പൗേലാസിെന്റ സാക്ഷ്യംകൂടിയാണ്
സുവിേശഷത്തിെന്റ അന്തസത്തയുെട ഒരു സംേക്ഷപവും അതിൻെറ
്രപസക്ത ഭാഗങ്ങള ം ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധി, മനുഷ്യെന്റ പാപം,
േയശു്രകിസ്തുവിെല രക്ഷണൃപദ്ധതി.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 57.
േറാംആണ് ്രപധാനെപ്പട്ടസ്ഥലം.
സ്വീകര് ത്താവ്
ൈദവത്തിെന്റ ജനമായി വിളിക്കെപ്പട്ട സഭയുെട അംഗങ്ങളായ േറാമിെല
ൈ്രകസ്തവസമൂഹം.
ഉേദ്ദശം
ൈ്രകസ്തവ ഉപേദശങ്ങള െട ചിട്ടയായഅവതരണമാണ് േറാമാ േലഖനം
മാനവരാശിയുെട പാപം മുതല് പൗേലാസ് സംവദിക്കുന്നു ൈദവേത്താട്
മത്സരിച്ചത് മുഖാന്തരം എല്ലാവരും പാപത്തിെന്റ അടിമകളായി. എന്നാൽ
ൈദവം തൻെറ കൃപയാൽ വിശ്വാസംമൂലം േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം രക്ഷ
വാഗ്ദാനം െചയ്യന്നു. ൈദവത്താൽ നാം നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നതു നിമിത്തം
വീെണ്ടടുപ്പ് ്രപാപിക്കുന്നു േയശുവിൻ രക്തം നമ്മുെട പാപെത്ത മറക്കുന്നു.
പാപത്തിെന്റ ശിക്ഷയായ മരണത്തില് നിന്നും ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങെന
രക്ഷ്രപാപിക്കാം എന്ന് പൂർണ്ണവും യുക്തിെക്കാത്ത നിലയിലും പൗേലാസ്
അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
്രപേമയം
ൈദവനീതി
സംേക്ഷപം
1. പാപത്തിെന്റശിക്ഷയും,നീതിയുെടആവശ്യകതയും — 1:18-3:20
2. നീതിയായി കണക്കിടുക.,നീതീകരണം. — 3:21-5:21
3. നീതിയുെട പകർച്ച,വിശുദ്ധീകരണം — 6:1-8:39
4. ഇ്രസാേയലിേനാടുള്ള ദിവ്യമായകരുതൽ — 9:1-11:36
5. നീതീ കരണത്തിെന്റ ്രപാേയാഗികത — 12:1-15:13
6. വ്യക്തിപരമായസേന്ദശം — 15:14-16:27
1ൈദവത്തിെന്റപു്രതനുംനമ്മുെടകർത്താവായേയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം, 2 ൈദവം തെന്റ ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം
എഴുതെപ്പട്ട വിശുദ്ധേരഖകളിൽ മുമ്പുകൂട്ടി വാഗ്ദത്തം െചയ്തിട്ട ള്ളതാണ്.
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3 ഈ സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുന്നതിനായി വിളിച്ച് േവർതിരിക്കെപ്പട്ട
അെപ്പാസ്തലനും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനുമായ പൗേലാസ് േറാമയിൽ
ൈദവത്തിന് ്രപിയമുള്ളവരും വിശുദ്ധന്മാരായി വിളിക്കെപ്പട്ട എല്ലാവർക്കും
എഴുതുന്നത.്

4 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകെട്ട. 5 മനുഷ്യെനന്ന നിലയിൽ ദാവീദിെന്റ വംശാവലിയിൽ
ജനിക്കുകയും മരിച്ചിട്ട് ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കയാൽ വിശുദ്ധിയുെട
ആത്മാവിനാൽ ൈദവപു്രതൻ എന്ന് ശക്തിേയാെട ്രപഖ്യാപിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നവനാലേല്ലാ ഞങ്ങൾ 6 അവെന്റ നാമത്തിനായി
സകലജാതികള െടയും ഇടയിൽ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം
വരുേത്തണ്ടതിന് കൃപയും അെപ്പാസ്തലത്വവും ്രപാപിച്ചത.് 7 അവരിൽ
േയശു്രകിസ്തുവിനുള്ളവരായി വിളിക്കെപ്പട്ട നിങ്ങള ം ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

8 നിങ്ങള െട വിശ്വാസം േലാകം മുഴുവനും ്രപസിദ്ധമായിരിക്കുന്നതിനാൽ
ഞാൻ ആദ്യം തെന്ന നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കും േവണ്ടി എെന്റ ൈദവത്തിന്
േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു. 9 ഞാൻ ഇടവിടാെത
നിങ്ങെള ഓർത്തുെകാണ്ട് ൈദേവഷ്ടത്താൽ എേപ്പാൾ എങ്കിലും
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാൻ സാധിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ ്രപാർത്ഥനയിൽ
എേപ്പാഴും യാചിക്കുന്നു 10 എന്നുള്ളതിന് അവെന്റ പു്രതെനക്കുറിച്ച ള്ള
സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിൽ േസവിക്കുന്ന
ൈദവം എനിക്ക് സാക്ഷി. 11 നിങ്ങെള ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിനായി ചില
ആത്മികവരം നിങ്ങൾക്ക് നല്േകണ്ടതിന,് 12 അതായത് നിങ്ങൾക്കും
എനിക്കുമുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങേളാടുകൂെട എനിക്കും ഒരുമിച്ച്
േ്രപാത്സാഹനം ലഭിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻനിങ്ങെളകാണുവാൻവാഞ്ചിക്കുന്നു.
13 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, എനിക്ക് മറ്റ ള്ള ജാതികള െടയിടയിൽ
ഉള്ളതുേപാെല നിങ്ങള െടയിടയിലും ചില ഫലം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാൻ പലേപ്പാഴും ഭാവിച്ച എങ്കിലും
ഇതുവെര മുടക്കം വന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്നു
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 14 പരിഷ്കൃതർക്കും അപരിഷ്കൃതർക്കും,
ജ്ഞാനികൾക്കും ബുദ്ധിഹീനർക്കും ഞാൻ കടക്കാരൻ ആകുന്നു.
15 അങ്ങെന േറാമയിലുള്ള നിങ്ങേളാടും സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാൻ
എന്നാൽആേവാളംഞാൻഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 16സുവിേശഷെത്തക്കുറിച്ച
എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല; വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും, ആദ്യം െയഹൂദനും പിെന്ന
യവനനും അത് രക്ഷക്കായി ൈദവശക്തിയാകുന്നുവേല്ലാ. 17 അതിൽ
ൈദവത്തിെന്റ നീതി വിശ്വാസം േഹതുവായും വിശ്വാസത്തിനായിെക്കാണ്ടും
െവളിെപ്പടുന്നു. “നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും” എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

18 അനീതിെകാണ്ട് സത്യെത്ത തടഞ്ഞുെവയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യരുെട
സകല അഭക്തിക്കും അനീതിക്കും എതിെര ൈദവത്തിെന്റ േകാപം
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. 19 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
ൈദവെത്തക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നിടേത്താളം അവർക്ക്
െവളിവായിരിക്കുന്നു; ൈദവം അവർക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയേല്ലാ.
20 ൈദവത്തിെന്റ നിത്യശക്തിയും ദിവ്യസ്വഭാവവും ്രപപഞ്ചസൃഷ്ടിമുതൽ
സൃഷ്ടികളിൽക്കൂടി െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് അവർക്ക്
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ഒഴിവുകഴിെവാന്നും പറയാനാകില്ല. 21 അവർ ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞിട്ട ം
അവെന ൈദവമായി മഹത്വെപ്പടുത്തുകേയാ നന്ദി കേരറ്റ കേയാ
െചയ്യാെത തങ്ങള െട നിരൂപണങ്ങളിൽ മൂഢരായിത്തീർന്നു, അവരുെട
വിേവകമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഇരുണ്ടുേപായി. 22 ജ്ഞാനികൾ എന്നു
അവകാശെപ്പട്ട െകാണ്ട് അവർ മൂഢരായിേപ്പായി; 23 അക്ഷയനായ
ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സിെന അവർ ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ, പക്ഷി,
നാൽക്കാലി,ഇഴജാതിഎന്നിവയുെട രൂപസാദൃശ്യങ്ങളായി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു.

24 അതുെകാണ്ട് ൈദവം അവെര തങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിെല
േമാഹങ്ങളിൽ സ്വന്തശരീരങ്ങെള തമ്മിൽതമ്മിൽ അപമാനിേക്കണ്ടതിന്
അശുദ്ധിയിൽ ഏല്പിച്ച . 25 ൈദവത്തിെന്റ സത്യം അവർ വ്യാജമാക്കി
മാറ്റിക്കളഞ്ഞു, സൃഷ്ടാവിന് പകരം സൃഷ്ടിെയ ആരാധിക്കുകയും
േസവിക്കുകയും െചയ്തു എന്നാൽ ൈദവം എേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.
ആേമൻ.

26 അതുെകാണ്ട് ൈദവം അവെര അപമാനരാഗങ്ങളിൽ
ഏല്പിച്ച ; അവരുെട സ്്രതീകൾ തങ്ങള െട സ്വാഭാവികേഭാഗെത്ത
്രപകൃതിവിരുദ്ധമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. 27അതുേപാെല തെന്ന പുരുഷന്മാരും
സ്വാഭാവികസ്്രതീേഭാഗം വിട്ട അേന്യാന്യം കാമം ജ്വലിച്ച ആേണാട് ആൺ
അവലക്ഷണമായത് ്രപവർത്തിച്ച . ഇങ്ങെന അവർക്ക് തങ്ങള െട
വ്രകതയ്ക്കു േയാഗ്യമായശിക്ഷതങ്ങളിൽതേന്നലഭിച്ച .

28ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ളപരിജ്ഞാനംഅവർഅംഗീകരിക്കാത്തതുെകാണ്ട;്
അവൻ അവെര ്രകമമല്ലാത്തത് െചയ് വാൻ നികൃഷ്ടബുദ്ധിയിൽ
ഏല്പിച്ച . 29 അവർ സകല അനീതിയും ദുഷ്ടതയും അത്യാ്രഗഹവും
ദുർബ്ബ ദ്ധിയും നിറഞ്ഞവർ; അസൂയ, െകാല, പിണക്കം, വഞ്ചന,
ദുശ്ശീലം എന്നിവയിൽ മുഴുകിയവർ, 30 അപവാദികൾ, ഏഷണിക്കാർ,
ൈദവേദ്വഷികൾ, നിഷ്ഠൂരന്മാർ, ഗർവ്വിഷ്ഠന്മാർ, ആത്മ്രപശംസക്കാർ,
പുതുേദാഷംസങ്കല്പിക്കുന്നവർ, മാതാപിതാക്കന്മാെരഅനുസരിക്കാത്തവർ,
31ബുദ്ധിഹീനർ,അവിശ്വസ്തർ,വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ,കരുണയില്ലാത്തവർ.
32 ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ്രപവൃത്തിക്കുന്നവർ മരണേയാഗ്യർ എന്നുള്ള
ൈദവന്യായംഅവർഅറിഞ്ഞിട്ട ംഅവ ്രപവർത്തിക്കുക മാ്രതമല്ലഅവെയ
്രപവർത്തിക്കുന്നവെരഅംഗീകരിക്കുകയുംകൂെട െചയ്യന്നു.

2
1 അതുെകാണ്ട് വിധിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനുമായുേള്ളാേവ, നിനക്ക്
ഒഴിവുകഴിവില്ല; അന്യെന വിധിക്കുന്നതിൽ നീ നിെന്നത്തെന്ന കുറ്റം
വിധിക്കുന്നു; കാരണം വിധിക്കുന്ന നീ അതുതെന്ന ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
2 എന്നാൽ ആ വക ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെട േനെര ൈദവത്തിെന്റ
വിധി സത്യാനുസരണമായിരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു. 3 ആ
വക ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര വിധിക്കുകയും എന്നാൽ, അതുതെന്ന
്രപവർത്തിക്കയും െചയ്യന്ന മനുഷ്യാ, നീ ൈദവത്തിെന്റ വിധിയിൽനിന്നു
െതറ്റി ഒഴിയും എന്നുചിന്തിക്കുന്നുേവാ? 4അല്ല, ൈദവത്തിെന്റ ദയ നിെന്ന
മാനസാന്തരത്തിേലക്കു നടത്തുന്നു എന്നു അറിയാെത നീ അവെന്റ
ദയ, ക്ഷമ, ദീർഘക്ഷാന്തി എന്നിവ നിസ്സാരമാക്കി ചിന്തിക്കുന്നുേവാ?
5 എന്നാൽ നിെന്റ കാഠിന്യത്താലും അനുതാപമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താലും
നീ ൈദവത്തിെന്റ നീതിയുള്ള വിധി െവളിെപ്പടുന്ന േകാപദിവസേത്തക്ക്
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നിനക്കുതെന്ന േകാപം സംഭരിച്ച െവക്കുന്നു. 6 അവൻ ഓേരാരുത്തന്
അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു തക്ക അളവിൽ പകരം െകാടുക്കും.
7 നല്ല ്രപവൃത്തിക്കു േവണ്ടുന്ന സ്ഥിരതേയാെട േതജസ്സ ം മാനവും
അക്ഷയതയുംഅേന്വഷിക്കുന്നവർക്ക്നിത്യജീവനും, 8സ്വാർത്ഥരായിസത്യം
അനുസരിക്കാെത അനീതി അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് േകാപവും േ്രകാധവും
െകാടുക്കും. 9 തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യാത്മാവിനും ദുരിതവും
തീ്രവദുഃഖവും ആദ്യം െയഹൂദനും പിെന്ന യവനനും വരും. 10 എന്നാൽ
നല്ലത് ്രപവർത്തിക്കുന്ന ഏവനും മഹത്വവും മാനവും സമാധാനവും
ആദ്യം െയഹൂദനും പിെന്ന യവനനും ലഭിക്കും. 11 ൈദവത്തിെന്റ
പക്കൽ മുഖപക്ഷം ഇല്ലേല്ലാ. 12 ന്യായ്രപമാണം ഇല്ലാെത പാപം
െചയ്തവർ ഒെക്കയും ന്യായ്രപമാണം കൂടാെത നശിച്ച േപാകും;
ന്യായ്രപമാണം ഉണ്ടായിട്ട് പാപം െചയ്തവർ ഒെക്കയും ന്യായ്രപമാണത്താൽ
വിധിക്കെപ്പടും. 13 ന്യായ്രപമാണം േകൾക്കുന്നവരല്ല ൈദവസന്നിധിയിൽ
നീതിമാന്മാർ; ന്യായ്രപമാണം ആചരിക്കുന്നവരേ്രത നീതികരിക്കെപ്പടുന്നത.്
14 ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്ത ജാതികൾ ന്യായ്രപമാണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ
സ്വാഭാവികമായി െചയ്യ േമ്പാൾ ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്ത അവർ തങ്ങൾക്കു
തേന്ന ഒരു ന്യായ്രപമാണം ആകുന്നു. 15 ഇതിനാൽ, അവരുെട
മനസ്സാക്ഷി അവേരാടുകൂെട സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞും അവരുെട വിചാരങ്ങൾ
തമ്മിൽ കുറ്റം ചുമത്തുകേയാ ്രപതിവാദിയ്ക്കുകേയാ െചയ്തുംെകാണ്ട്
അവർ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തി തങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു; 16 ൈദവം േയശു്രകിസ്തു
മുഖാന്തരം മനുഷ്യരുെട രഹസ്യങ്ങെള എെന്റ സുവിേശഷ്രപകാരം
ന്യായംവിധിക്കുന്നനാളിൽതേന്ന.

17 നീേയാ, െയഹൂദൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ട ം, ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ആ്രശയിച്ച ം 18 ൈദവത്തിൽ ്രപശംസിച്ച ം, ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
നിന്നു പഠിക്കയാൽ ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞും ഉത്തമമായത്
തിരെഞ്ഞടുത്തും 19 ജ്ഞാനത്തിെന്റയും സത്യത്തിെന്റയും സാരാംശം
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ നിന്നു നിനക്ക് ലഭിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ടു
നീ കുരുടർക്ക് വഴി കാട്ട ന്നവൻ, 20 ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്ക് െവളിച്ചം,
മൂഢെര പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ, ശിശുക്കൾക്ക് ഉപേദഷ്ടാവ് എന്നു
ഉറച്ച മിരിക്കുെന്നങ്കിൽ, 21 അന്യെന ഉപേദശിക്കുന്ന നീ, നിെന്നത്തെന്ന
ഉപേദശിക്കാത്തത് എന്ത?് േമാഷ്ടിക്കരുത് എന്നു ്രപസംഗിക്കുന്ന
നീ േമാഷ്ടിക്കുന്നുേവാ? 22 വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത് എന്നു പറയുന്ന നീ
വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നുേവാ? വി്രഗഹങ്ങെള െവറുക്കുന്ന നീ േക്ഷ്രതം
കവർച്ച െചയ്യന്നുേവാ? 23 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ്രപശംസിക്കുന്ന നീ
ന്യായ്രപമാണലംഘനത്താൽൈദവെത്തഅപമാനിക്കുന്നുേവാ?
24 “നിങ്ങൾ നിമിത്തം ൈദവത്തിെന്റ നാമം ജാതികള െട ഇടയിൽ

ദുഷിക്കെപ്പടുന്നു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 25 നീ ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിച്ചാൽ പരിേച്ഛദന ്രപേയാജനമുള്ളതു സത്യം; എന്നാൽ
ന്യായ്രപമാണലംഘിയായാേലാ നിെന്റ പരിേച്ഛദനഅ്രഗചർമമായിത്തീരുന്നു.
26 അങ്ങെനെയങ്കിൽ, അ്രഗചർമി ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ നിയമങ്ങെള
്രപമാണിച്ചാൽ അവെന്റ അ്രഗചർമം പരിേച്ഛദന എന്നു എണ്ണ കയില്ലേയാ?
27 സ്വാഭാവികമായി അ്രഗചർമിയായവൻ ന്യായ്രപമാണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു
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എങ്കിൽ തിരുെവഴുത്തും പരിേച്ഛദനയുമുള്ള ന്യായ്രപമാണലംഘിയായ
നിെന്ന അവൻ വിധിക്കുകയില്ലേയാ? 28 പുറെമ മാ്രതം െയഹൂദനായവൻ
െയഹൂദനല്ല; പുറെമ മാ്രതം ജഡത്തിലുള്ളത് പരിേച്ഛദനയുമല്ല; 29അകേമ
െയഹൂദനായവനേ്രത െയഹൂദൻ; അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള
ഹൃദയപരിേച്ഛദനയേ്രത പരിേച്ഛദന; അങ്ങെനയുള്ളവന് മനുഷ്യരാലല്ല
ൈദവത്താൽതേന്നപുകഴ്ച ലഭിക്കും.

3
1എന്നാൽ െയഹൂദന് എന്ത് വിേശഷതയാണുള്ളത?് പരിേച്ഛദനെകാണ്ട്
എന്ത് ്രപേയാജനമാണുള്ളത?് 2 സകലവിധത്തിലും വളെര ഉണ്ട;്
ഒന്നാമത് ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുകൾ അവരുെട പക്കൽ
വിശ്വസിേച്ചൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു തേന്ന. 3ചില യഹൂദർ വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്കിൽ
എന്ത,് അവരുെട അവിശ്വാസത്താൽ ൈദവത്തിെന്റ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക്
നീക്കംവരുേമാ? 4ഒരുനാള ം ഇല്ല.
“നിെന്റ വാക്കുകളിൽ നീ നീതീകരിക്കെപ്പടുവാനും നിെന്റ

ന്യായവിസ്താരത്തിൽജയിപ്പാനും”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല സകലമനുഷ്യരും േഭാഷ്ക്
പറയുന്നവരായാലും ൈദവം സത്യവാൻ എന്നു െതളിയും. 5 എന്നാൽ
നമ്മുെട അനീതി ൈദവത്തിെന്റ നീതിെയ ്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം
എന്ത് പറയും? ശിക്ഷ നടത്തുന്ന ൈദവം നീതിയില്ലാത്തവൻ എേന്നാ?
— ഞാൻ മാനുഷരീതിയിൽ പറയുന്നു — ഒരുനാള മല്ല; 6 അെല്ലങ്കിൽ
ൈദവം േലാകെത്ത എങ്ങെന വിധിക്കും? 7 ൈദവത്തിെന്റ സത്യം
്രപകാശിതമാകുകയും അവെന്റ മഹത്വം വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യന്നതിന്
എെന്റഅസത്യം ഉപകരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ,എെന്നപാപിഎന്നുവിധിക്കുന്നതു
എന്തിന?് 8നല്ലത് വേരണ്ടതിന് തിന്മ െചയ്ക എന്നു പറയരുേതാ? ഞങ്ങൾ
അങ്ങെന പറയുന്നു എന്നു ചിലർ ഞങ്ങെള ദുഷിച്ച പറയുന്നുവേല്ലാ.
ഇവർക്ക് വരുന്നശിക്ഷാവിധി നീതിയുള്ളത് തെന്ന.

9 ആകയാൽ എന്ത്? നമുക്കു ഒഴിവുകഴിവുേണ്ടാ? ഒരിക്കലുമില്ല;
െയഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും ഒരുേപാെല പാപത്തിൻ കീഴാകുന്നു എന്നു
നാം മുെമ്പആേരാപിച്ച വേല്ലാ.
10 “നീതിമാൻ ആരുമില്ല. ഒരുവൻ േപാലുമില്ല. 11 ്രഗഹിക്കുന്നവൻ

ഇല്ല, ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കുന്നവനും ഇല്ല. 12 എല്ലാവരും
വഴിെതറ്റി ഒരുേപാെല െകാള്ളരുതാത്തവരായിത്തീർന്നു; നന്മ
െചയ്യന്നവനില്ല, ഒരുവൻേപാലും ഇല്ല. 13അവരുെട െതാണ്ട തുറന്ന
ശവക്കുഴി: നാവുെകാണ്ട്അവർ ചതിക്കുന്നു;സർപ്പവിഷംഅവരുെട
അധരങ്ങൾക്ക് കീെഴ ഉണ്ട്. 14അവരുെട വായിൽ ശാപവും കയ്പും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 15 അവരുെട കാൽ രക്തം െചാരിയുവാൻ
ബദ്ധെപ്പടുന്നു. 16 നാശവും കഷ്ടതയും അവരുെട വഴികളിൽ ഉണ്ട്.
17സമാധാനമാർഗ്ഗം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 18അവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
ൈദവഭയംഇല്ല”

എന്നിങ്ങെനഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
19 ന്യായ്രപമാണം പറയുന്നെതല്ലാം ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവേരാട്
്രപസ്താവിക്കുന്നുഎന്നു നാംഅറിയുന്നു.അങ്ങെനഏത് വായുംഅടഞ്ഞു
സർവ്വേലാകവും ൈദവസന്നിധിയിൽ ശിക്ഷാേയാഗ്യമായിത്തീേരണ്ടതേ്രത.
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20 അതുെകാണ്ട് ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും
അവെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതീകരിക്കെപ്പടുകയില്ല; ന്യായ്രപമാണത്താൽ
പാപത്തിെന്റപരിജ്ഞാനമെ്രതവരുന്നത.് 21ഇേപ്പാേഴാൈദവത്തിെന്റനീതി,
വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, േയശു്രകിസ്തുവിങ്കെല വിശ്വാസത്താലുള്ള
ൈദവനീതിതെന്ന, ന്യായ്രപമാണം കൂടാെത െവളിെപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നു.
22 അതിന് ന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.
23 ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല; എല്ലാവരും പാപംെചയ്തു ൈദവേതജസ്സ്
ഇല്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു, 24 അവെന്റ കൃപയാൽ ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കെല
വീെണ്ടടുപ്പ മൂലം സൗജന്യമായേ്രത നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നത.്
25വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്അവൻ തെന്റ രക്തംമൂലം ്രപായശ്ചിത്തമാകുവാൻ
ൈദവം അവെന പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ൈദവം തെന്റ
ദീർഘക്ഷമയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിെല പാപങ്ങെള ശിക്ഷിക്കാെത
വിടുകനിമിത്തം തെന്റ നീതിെയ ്രപദർശിപ്പിക്കുവാൻ, 26 താൻ നീതിമാനും
േയശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവെന നീതീകരിക്കുന്നവനും ആേകണ്ടതിന്
ഇക്കാലത്ത് തെന്റ നീതിെയ ്രപദർശിപ്പിക്കുവാൻതെന്ന അങ്ങെന
െചയ്തത.് 27 ആകയാൽ ്രപശംസ എവിെട? അത് െപായ്േപായി.
ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ? ്രപവൃത്തിയാേലാ? അല്ല, വിശ്വാസത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലെ്രത. 28അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യൻ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികൂടാെത വിശ്വാസത്താൽ തെന്ന നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു
എന്നു നാം അനുമാനിക്കുന്നു. 29 അല്ല, ൈദവം െയഹൂദന്മാരുെട
ൈദവം മാ്രതേമാ? ജാതികള െടയും ൈദവമല്ലേയാ? അേത,
ജാതികള െടയും ൈദവം ആകുന്നു. 30ൈദവം ഏകനേല്ലാ; വിശ്വാസംമൂലം
പരിേച്ഛദനക്കാെരയും വിശ്വാസത്താൽ അ്രഗചർമികെളയും അവൻ
നീതീകരിക്കുന്നു. 31ആകയാൽ നാം വിശ്വാസത്താൽ ന്യായ്രപമാണെത്ത
ദുർബ്ബലമാക്കുന്നുേവാ? ഒരുനാള ം ഇല്ല; നാം ന്യായ്രപമാണെത്ത
ഉറപ്പിക്കുകയേ്രത െചയ്യന്നത.്

4
1 എന്നാൽ നമ്മുെട പൂർവ്വപിതാവായ അ്രബാഹാം ജഡ്രപകാരം എന്ത്
്രപാപിച്ച എന്നു പറേയണ്ടു? 2അ്രബാഹാം ്രപവൃത്തിയാൽനീതീകരിക്കെപ്പട്ട
എങ്കിൽ അവന് ്രപശംസിക്കുവാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു; എന്നാൽ
ൈദവസന്നിധിയിൽ ഇല്ലതാനും, 3 തിരുെവഴുത്ത് എന്ത് പറയുന്നു?
“അ്രബാഹാം ൈദവെത്തവിശ്വസിച്ച ;അത്അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ട ”
എന്നു തേന്ന. 4എന്നാൽ ്രപവർത്തിക്കുന്നവന് ്രപതിഫലം കണക്കിടുന്നത്
കൃപയായിട്ടല്ല കടമായിട്ടേ്രത. 5എന്നാൽ ്രപവർത്തിക്കാത്തവൻ എങ്കിലും
അഭക്തെന നിതീകരിക്കുന്നവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവെന്റ
വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കിടുന്നു. 6 ൈദവം ്രപവൃത്തികൂടാെത
നീതികണക്കിടുന്ന മനുഷ്യെന്റ ഭാഗ്യം ദാവീദും വർണ്ണിക്കുന്നത:്
7 “അധർമ്മം േമാചിച്ച ം പാപം മറച്ച ംകിട്ടിയവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
8കർത്താവ് പാപംകണക്കിടാത്തമനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ”.
9 ഈ ഭാഗ്യവർണ്ണനം പരിേച്ഛദന െചയ്തവർക്ക് മാ്രതേമാ? അേതാ
െചയ്യാത്തവർക്കും കൂെടേയാ? തെന്റ വിശ്വാസം അ്രബാഹാമിന്
നീതിയായി കണക്കിടെപ്പട്ട എന്നേല്ലാ നാം പറയുന്നത.് 10 എേപ്പാഴാണ്
കണക്കിടെപ്പട്ടത?് പരിേച്ഛദനാകർമ്മത്തിന് മുേമ്പാ പിേമ്പാ?
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തീർച്ചയായും പരിേച്ഛദനയ്ക്കു മുൻപു തേന്ന. 11 പരിേച്ഛദനക്കുമുേമ്പ
അ്രബാഹാമിനുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസനീതിക്ക് മു്രദയായിട്ടാണ്
പരിേച്ഛദന എന്ന അടയാളം അവന് ലഭിച്ചത;് പരിേച്ഛദനയില്ലാെത
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും കൂെട നീതി കണക്കിടെപ്പടുവാന്തക്കവണ്ണം
താൻ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പിതാവായിരിേക്കണ്ടതിനും,
12 പരിേച്ഛദന മാ്രതമുള്ളവരല്ല നമ്മുെട പിതാവായ അ്രബാഹാമിന്
പരിേച്ഛദനക്കുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസെത്ത അനുഗമിക്കുന്നവരുമായ
പരിേച്ഛദനക്കാർക്ക് പിതാവായിരിേക്കണ്ടതിനും തെന്ന. 13 േലാകത്തിെന്റ
അവകാശി ആകും എന്നുള്ള വാഗ്ദത്തം അ്രബാഹാമിേനാ അവെന്റ
സന്തതിയ്േക്കാന്യായ്രപമാണത്താലല്ലവിശ്വാസത്തിെന്റനീതിയിലൂെടയാണ്
ലഭിച്ചത.് 14 എന്നാൽ ന്യായ്രപമാണമുള്ളവരാണ് അവകാശികൾ
എങ്കിൽ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥവും വാഗ്ദത്തം ദുർബ്ബലവും എന്നു വരും.
15 ന്യായ്രപമാണേമാ േകാപത്തിന് േഹതുവാകുന്നു; ന്യായ്രപമാണം
ഇല്ലാത്തിടത്ത് ലംഘനവുമില്ല. 16 അതുെകാണ്ട് ഇതു കൃപയാൽ എന്നു
വേരണ്ടതിന് വിശ്വാസത്താലേ്രത അവകാശികൾ ആകുന്നത;് വാഗ്ദത്തം
സകലസന്തതിക്കും, ന്യായ്രപമാണമുള്ളവർക്ക് മാ്രതമല്ല, അ്രബാഹാമിെന്റ
വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും കൂെട ഉറപ്പാേകണ്ടതിനുതെന്ന.
17 മരിച്ചവെര ജീവിപ്പിക്കയും ഇല്ലാത്തതിെന ഉള്ളതിെനേപ്പാെല
വിളിക്കുകയും െചയ്യന്നവനായി താൻ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച ൈദവത്തിെന്റ
സന്നിധിയിൽ അവൻ നമുെക്കല്ലാവർക്കും പിതാവാേകണ്ടതിന്
തേന്ന. “ഞാൻ നിെന്ന ബഹുജാതികൾക്കു പിതാവാക്കിെവച്ച ” എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 18 “നിെന്റ സന്തതി ഇ്രപകാരം ആകും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നതുേപാെല താൻ ബഹുജാതികൾക്കു പിതാവാകും
എന്ന് സഹചര്യങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി അവൻ ഉറേപ്പാെട ൈദവത്തിൽ
വിശ്വസിച്ച . 19അവൻഏകേദശംനൂറുവയസ്സള്ളവനാകയാൽതെന്റശരീരം
നിർജ്ജീവമായിേപ്പായതും, സാറായുെട ഗർഭപാ്രതത്തിെന്റ നിർജ്ജീവത്വം
്രഗഹിച്ചിട്ട ം വിശ്വാസത്തിൽക്ഷീണിച്ചില്ല. 20ൈദവത്തിെന്റ വാഗ്ദത്തെത്ത
അവിശ്വാസത്താൽ സംശയിക്കാെത വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിെപ്പട്ട
ൈദവത്തിന് മഹത്വം െകാടുത്തു, 21 ൈദവം വാഗ്ദത്തം െചയ്തതു
്രപവർത്തിപ്പാനുംശക്തൻഎന്നുഅവന്പൂർണ്ണമായി േബാധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.
22 അതുെകാണ്ട് അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ട . 23 അവന്
കണക്കിട്ട എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവെന വിചാരിച്ച മാ്രതം അല്ല,
24 നെമ്മ വിചാരിച്ച ംകൂെട ആകുന്നു. നമ്മുെട അതി്രകമങ്ങൾ നിമിത്തം
മരണത്തിന് ഏല്പിച്ച ം നമ്മുെട നീതീകരണത്തിനായി ഉയിർപ്പിച്ച മിരിക്കുന്ന
25 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചവനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നനമുക്കും കണക്കിടുവാനുള്ളതാകയാൽതേന്ന.

5
1 വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ട് നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്കു ൈദവേത്താടു സമാധാനം ഉണ്ട.് 2 നാം
നില്ക്കുന്നഈ കൃപയിേലക്ക് നമുക്കു അവൻ മുഖാന്തരം വിശ്വാസത്താൽ
്രപേവശനവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; നാം ൈദവേതജസ്സിെന്റ ്രപത്യാശയിൽ
ആനന്ദിക്കുന്നു. 3 അത് മാ്രതമല്ല, കഷ്ടത സഹിഷ്ണതെയയും
സഹിഷ്ണത സിദ്ധതെയയും, സിദ്ധത ്രപത്യാശെയയും ഉളവാക്കുന്നു
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എന്ന് അറിഞ്ഞ് 4 നാം കഷ്ടങ്ങളിലും ആനന്ദിക്കുന്നു. 5 ഈ ്രപത്യാശ
നെമ്മ നിരാശെപ്പടുത്തുകയില്ല; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ
സ്േനഹംനമുക്കുനല്കെപ്പട്ടപരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽനമ്മുെടഹൃദയങ്ങളിൽ
പകർന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 നാം ബലഹീനർ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
്രകിസ്തു തക്കസമയത്ത് അഭക്തർക്കുേവണ്ടി മരിച്ച . 7 നീതിമാനുേവണ്ടി
ആെരങ്കിലും മരിക്കുന്നതു ദുർല്ലഭം; ഗുണവാനുേവണ്ടി ഒരുപേക്ഷ
മരിക്കുവാൻ തുനിയുമായിരിക്കും. 8 ്രകിസ്തുേവാ, നാം പാപികൾ
ആയിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന നമുക്കുേവണ്ടി മരിച്ച . അങ്ങെന ൈദവം
നേമ്മാടുള്ള അവെന്റ സ്േനഹെത്ത ്രപദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 9 അവെന്റ
രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടേശഷേമാ നാം അവനാൽ എ്രത
അധികമായി ൈദവേകാപത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും. 10 നാം
ശ്രതുക്കളായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്നനമുക്ക്അവെന്റപു്രതെന്റമരണത്താൽ
ൈദവേത്താടു നിരപ്പ വന്നുഎങ്കിൽ നിരന്നേശഷം നാംഅവെന്റ ജീവനാൽ
എ്രത അധികമായി രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും. 11അതുമാ്രതമല്ല, നമുക്കു ഇേപ്പാൾ
നിരപ്പ ലഭിച്ചതിന് കാരണമായ നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു
മുഖാന്തരം നാംൈദവത്തിൽആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

12 അതുെകാണ്ട് ഏകമനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും
േലാകത്തിൽ ്രപേവശിച്ച,് ഇങ്ങെന എല്ലാവരും പാപം െചയ്കയാൽ
മരണം സകലമനുഷ്യരിലും വ്യാപിച്ച . 13 പാപേമാ ന്യായ്രപമാണംവെര
േലാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; എന്നാൽ ന്യായ്രപമാണം ഇല്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ
പാപെത്ത കണക്കിടുന്നില്ല. 14എങ്കിലും വരുവാനുള്ളവെന്റ ്രപതിരൂപമായ
ആദാമിെന്റ ലംഘനത്തിന് തുല്യമായ പാപം െചയ്യാത്തവരിലും മരണം
ആദാം മുതൽ േമാെശവെര വാണിരുന്നു. 15 എന്നാൽ കൃപാദാനം
അതി്രകമം േപാെലയല്ല; ഏകെന്റ ലംഘനത്താൽ അേനകർ മരിച്ച ,
എന്നാൽ ൈദവകൃപയും ഏകമനുഷ്യനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കൃപയാലുള്ള ദാനവും അേനകർക്കുേവണ്ടി ഏറ്റവും അധികമായി
കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 16 ഏകൻ പാപം െചയ്തതിെന്റ ഫലം േപാെലയല്ല
ഈ ദാനം; ഒരു ഭാഗത്ത് ഏകെന്റ ലംഘനം ശിക്ഷാവിധി കല്പിക്കുവാൻ
േഹതുവായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് ഈ കൃപാദാനം അേനക
ലംഘനങ്ങെള േമാചിക്കുന്ന നീതീകരണ വിധിക്കു േഹതുവായിത്തീർന്നു.
17 ഏകെന്റ ലംഘനത്താൽ മരണം ആ ഏകൻ നിമിത്തം വാണു എങ്കിൽ
കൃപയുെടയും നീതിദാനത്തിെന്റയും സമൃദ്ധിലഭിക്കുന്നവർ േയശു്രകിസ്തു
എന്നഏകൻനിമിത്തംഏറ്റവുംഅധികമായി ജീവനിൽ വാഴും. 18അങ്ങെന
ഏകലംഘനത്താൽ സകലമനുഷ്യർക്കും ശിക്ഷാവിധിവന്നതുേപാെല
ഏകനീതി്രപവൃത്തിയാൽ സകലമനുഷ്യർക്കും ജീവകാരണമായ
നീതീകരണവും വന്നു. 19 ഏകമനുഷ്യെന്റ ലംഘനത്താൽ അേനകർ
പാപികളായിത്തീർന്നതുേപാെല ഏകെന്റ അനുസരണത്താൽ അേനകർ
നീതിമാന്മാരായിത്തീരും. 20 എന്നാൽ ലംഘനം െപരുേകണ്ടതിന്
ന്യായ്രപമാണവും ഇടയിൽ േചർന്നുവന്നു; എങ്കിലും പാപം െപരുകിയിടത്ത്
കൃപ അതിേലെറ വർദ്ധിച്ച . 21 പാപം മരണത്തിൽകൂെട വാണതുേപാെല
കൃപയും നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നീതിയാൽ
നിത്യജീവനായി വാേഴണ്ടതിന് തേന്ന.



േറാമർ 6:1 1720 േറാമർ 6:19

6
1 ആകയാൽ നാം എന്ത് പറേയണ്ടു? കൃപ െപരുേകണ്ടതിന്
പാപത്തിൽതെന്ന തുടരുക എേന്നാ? ഒരുനാള ം അരുത.്
2 പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത്
എങ്ങെന? 3 അല്ല, ്രകിസ്തുേയശുവിേനാടു േചരുവാൻ സ്നാനം
ഏറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവെന്റ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ
സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? 4 അങ്ങെന
നാം അവെന്റ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്ന സ്നാനത്താൽ
അവേനാടുകൂെട അടക്കെപ്പട്ട ; ്രകിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിെന്റ
മഹിമയാൽ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതുേപാെല നാമും ജീവെന്റ പുതുക്കത്തിൽ
നടേക്കണ്ടതിന് തേന്ന. 5 അവെന്റ മരണത്തിെന്റ സാദൃശ്യേത്താട് നാം
ഏകീഭവിച്ചവരാെയങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനേത്താടും ഏകീഭവിക്കും. 6നാം ഇനി
പാപത്തിന് അടിമെപ്പടാതവണ്ണം പാപശരീരം നശിേക്കണ്ടതിന് നമ്മുെട
പഴയ മനുഷ്യൻ അവേനാടുകൂെട ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട എന്നു നാം അറിയുന്നു.
7 അങ്ങെന മരിച്ചവൻ പാപേത്താടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നീതിമാനായി
്രപാഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 8 നാം ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട മരിച്ച എങ്കിൽ
അവേനാടുകൂെട ജീവിക്കും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. 9 ്രകിസ്തു മരിച്ചിട്ട്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കയാൽഇനി മരിക്കയില്ല; മരണത്തിന്അവെന്റേമൽ
ഇനി കർത്തൃത്വമില്ല എന്നു നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ. 10 അവൻ മരിച്ചതു
പാപസംബന്ധമായി എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി ഒരിക്കലായിട്ട് മരിച്ച ; അവൻ
ജീവിക്കുന്നേതാ ൈദവത്തിനുേവണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. 11 അതുേപാെല
തെന്ന നിങ്ങള ം; ഒരു വശത്ത് പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവർ എന്നും,
മറുവശത്ത് ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ൈദവത്തിനായി ജീവിക്കുന്നവർ എന്നും
നിങ്ങെളത്തെന്നഎണ്ണ വിൻ.

12ആകയാൽപാപംനിങ്ങള െടമർത്യശരീരത്തിൽഅതിെന്റേമാഹങ്ങെള
അനുസരിക്കുംവിധം ഇനി വാഴരുത,് 13 നിങ്ങള െട അവയവങ്ങെള
അനീതിയുെട ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കയും അരുത.്
നിങ്ങെളത്തേന്ന മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായും നിങ്ങള െട അവയവങ്ങെള
നീതിയുെട ആയുധങ്ങളായും ൈദവത്തിന് സമർപ്പിച്ച െകാൾവിൻ.
14 നിങ്ങൾ ന്യായ്രപമാണത്തിനല്ല, കൃപയ്ക്കേ്രത അധീനരാകയാൽ പാപം
നിങ്ങള െടേമൽകർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ല.

15എന്നാൽഎന്ത?് ന്യായ്രപമാണത്തിനല്ലകൃപയ്ക്കേ്രതഅധീനരാകയാൽ
നാം പാപം െചയ്ക എേന്നാ? ഒരുനാള ം അരുത.് 16നിങ്ങൾ ദാസന്മാരായി
അനുസരിക്കുവാൻ നിങ്ങെളത്തേന്ന സമർപ്പിക്കയും നിങ്ങൾഅനുസരിച്ച
േപാരുകയും െചയ്യന്നവന് നിങ്ങൾ ദാസന്മാർ ആകുന്നു എന്നു
അറിയുന്നില്ലേയാ? ഒന്നുകിൽ മരണത്തിനായി പാപത്തിെന്റ ദാസന്മാർ,
അെല്ലങ്കിൽ നീതിയ്ക്കായി അനുസരണത്തിെന്റ ദാസന്മാർ തേന്ന.
17എന്നാൽനിങ്ങൾപാപത്തിെന്റ ദാസന്മാർആയിരുന്നുെവങ്കിലും നിങ്ങെള
പഠിപ്പിച്ച ഉപേദശരൂപെത്ത ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ച,് 18 പാപത്തിൽനിന്ന്
സ്വാത്രന്ത്യം ലഭിച്ച നീതിയ്ക്ക് ദാസന്മാരായിത്തീർന്നതുെകാണ്ട്
ൈദവത്തിന് നന്ദി. 19 നിങ്ങള െട ജഡത്തിെന്റ ബലഹീനതനിമിത്തം ഞാൻ
മാനുഷരീതിയിൽപറയുന്നു. നിങ്ങള െടഅവയവങ്ങെളഅധർമ്മത്തിനായി
അശുദ്ധിക്കും അധർമ്മത്തിനും അടിമകളാക്കി സമർപ്പിച്ചതുേപാെല
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട അവയവങ്ങെള വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി നീതിയ്ക്ക്
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അടിമകളാക്കിസമർപ്പിപ്പിൻ 20നിങ്ങൾപാപത്തിന് ദാസന്മാരായിരുന്നേപ്പാൾ
നീതിെയ സംബന്ധിച്ച് സ്വത്രന്തരായിരുന്നുവേല്ലാ. 21 നിങ്ങൾക്ക് അന്ന്
എെന്താരു ഫലം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ േതാന്നുന്നതു
തേന്ന. അതിെന്റ അനന്തരഫലം മരണമാകുന്നു. 22 എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
പാപത്തിൽനിന്ന്സ്വാത്രന്ത്യം ്രപാപിച്ച ൈദവത്തിന് ദാസന്മാരായിരിക്കയാൽ
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലം വിശുദ്ധീകരണവും അതിെന്റ അനന്തരഫലം
നിത്യജീവനുംആകുന്നു. 23പാപത്തിെന്റശമ്പളം മരണമേ്രത;ൈദവത്തിെന്റ
കൃപാവരേമാ നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നിത്യജീവൻ
തെന്ന.

7
1 സേഹാദരന്മാേര, ന്യായ്രപമാണം അറിയുന്നവേരാടേല്ലാ ഞാൻ
സംസാരിക്കുന്നത:് മനുഷ്യൻ ജീവേനാടിരിക്കും കാലെത്താെക്കയും
ന്യായ്രപമാണത്തിന് അവെന്റേമൽ അധികാരം ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ലേയാ? 2 വിവാഹിതയായ സ്്രതീ, ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
കാലേത്താളം അവേനാട് നിയമത്താൽ ബന്ധിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ അവൾ വിവാഹനിയമത്തിൽനിന്ന്
ഒഴിവുള്ളവളായി. 3 ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അവൾ മെറ്റാരു
പുരുഷേനാടുകൂെട ജീവിച്ചാൽ വ്യഭിചാരിണി എന്നു വിളിക്കെപ്പടും;
ഭർത്താവ് മരിച്ച എങ്കിേലാ അവൾ മെറ്റാരു പുരുഷേനാടുകൂെട
ജീവിച്ചാൽ വ്യഭിചാരിണി എന്നു വരാതവണ്ണം അവൾ നിയമത്തിൽനിന്ന്
സ്വത്രന്തയാകുന്നു. 4 അതുെകാണ്ട് സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങള ം
മരിച്ചിട്ട് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവനായ മെറ്റാരുവേനാട് േചർന്ന് നാം
ൈദവത്തിന് ഫലം പുറെപ്പടുവിേക്കണ്ടതിന്, ്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരം
മുഖാന്തരം ന്യായ്രപമാണസംബന്ധമായി മരിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 നാം
ജഡത്തിലായിരുന്നേപ്പാൾ ന്യായ്രപമാണത്താൽ ഉളവായ പാപവികാരങ്ങൾ
മരണത്തിന് ഫലം കായ്ക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുെട അവയവങ്ങളിൽ
്രപവൃത്തിച്ച േപാന്നു. 6ഇേപ്പാേഴാ, നെമ്മ പിടിച്ചടക്കിയിരുന്ന ന്യായ്രപമാണം
സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചിരിക്കെകാണ്ട് അക്ഷരത്തിെന്റ പഴക്കത്തിലല്ല
ആത്മാവിെന്റ പുതുക്കത്തിൽത്തെന്ന േസവിേക്കണ്ടതിന് നാം
ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരായിരിക്കുന്നു.

7ആകയാൽ നാം എന്ത് പറേയണ്ടു? ന്യായ്രപമാണം പാപം എേന്നാ?
ഒരുനാള ംഅല്ല.എങ്കിലും ന്യായ്രപമാണത്താൽഅല്ലാെതഞാൻപാപെത്ത
അറിഞ്ഞില്ല; “നീ േമാഹിക്കരുത”്എന്നുന്യായ്രപമാണം പറയാതിരുെന്നങ്കിൽ
ഞാൻ േമാഹെത്ത അറിയുകയില്ലായിരുന്നു. 8 പാപേമാ കല്പനയിലൂെട
അവസരെമടുത്തിട്ട് എന്നിൽ സകലവിധ േമാഹെത്തയും ജനിപ്പിച്ച ;
ന്യായ്രപമാണം കൂടാെത പാപം നിർജ്ജീവമാകുന്നു. 9ഞാൻ ഒരുകാലത്ത്
ന്യായ്രപമാണം കൂടാെത ജീവിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ കല്പന വന്നേപ്പാൾ
പാപം വീണ്ടും ജീവിക്കയും ഞാൻ മരിക്കയും െചയ്തു. 10 ഇങ്ങെന
ജീവൻ െകാണ്ടുവേരണ്ടിയിരുന്ന കല്പന മരണത്തിനായിത്തീർന്നു എന്നു
ഞാൻ കണ്ട്. 11 പാപത്തിന് കല്പനയിലൂെട അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് എെന്ന
ചതിക്കയും, അത് കൽപ്പനയിലൂെട എെന്ന െകാല്ല കയും െചയ്തു.
12ആകയാൽന്യായ്രപമാണംവിശുദ്ധം;കല്പനവിശുദ്ധവും ന്യായവും നല്ലതും
തേന്ന. 13എന്നാൽ നന്മയായുള്ളത് എനിക്ക് മരണകാരണമായിത്തീർന്നു
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എേന്നാ? ഒരുനാള ം അല്ല, പാപമേ്രത മരണമായിത്തീർന്നത്; അത്
നന്മയായുള്ളതിെനെക്കാണ്ട് എനിക്ക് മരണം ഉളവാക്കുന്നതിനാൽ പാപം
എന്നു െതളിേയണ്ടതിനും,കല്പനയാൽഅത്യന്തം പാപമായിത്തീേരണ്ടതിനും
തെന്ന. 14 ന്യായ്രപമാണം ആത്മികം എന്നു നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ;
ഞാേനാ ജഡത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ, പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കെപ്പട്ടവൻ
തെന്ന. 15 ഞാൻ ്രപവർത്തിക്കുന്നെതെന്തന്ന് യഥാർത്ഥമായി
എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല; കാരണം ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിെന അല്ല,
െവറുക്കുന്നതിെന അേ്രത െചയ്യന്നതു. 16 ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിെന
െചയ്യന്നു എങ്കിേലാ ന്യായ്രപമാണം നല്ലത് എന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു.
17ആകയാൽ അതിെന ്രപവർത്തിക്കുന്നതു ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന
പാപമേ്രത. 18എന്നിൽഎന്നുവച്ചാൽഎെന്റ ജഡത്തിൽ നന്മവസിക്കുന്നില്ല
എന്നുഞാൻഅറിയുന്നു;നന്മെചയ ്വാനുള്ളതാല്പര്യംഎനിക്കുണ്ട;്എന്നാൽ
അത് ്രപവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. 19 ഞാൻ െചയ്യ വാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന
നന്മ െചയ്യന്നില്ല; ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയെ്രത ്രപവർത്തിക്കുന്നത.് 20ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കാത്തതിെന െചയ്യന്നു എങ്കിേലാ അതിെന ്രപവർത്തിക്കുന്നതു
ഞാനല്ല, എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമേ്രത. 21അങ്ങെന നന്മ െചയ്യ വാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നഞാൻതിന്മഎെന്റപക്കൽഉണ്ട്എെന്നാരു ്രപമാണം കാണുന്നു.
22 ഉള്ളംെകാണ്ട് ഞാൻൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽആനന്ദിക്കുന്നു.
23 എങ്കിലും എെന്റ മനസ്സിെന്റ ്രപമാണേത്താടു േപാരാടുന്ന േവെറാരു
്രപമാണം ഞാൻ എെന്റ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു; അത് എെന്റ
അവയവങ്ങളിലുള്ള പാപ്രപമാണത്തിന് എെന്ന ബദ്ധനാക്കിക്കളയുന്നു.
24 അേയ്യാ, ഞാൻ അരിഷ്ടമനുഷ്യൻ! ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ
ശരീരത്തിൽനിന്ന് എെന്ന ആർ വിടുവിക്കും? 25 എന്നാൽ നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരംൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം. ഇങ്ങെന
ഒരു വശത്ത്ഞാൻഎെന്റ മനസ്സ െകാണ്ടുൈദവത്തിെന്റ ്രപമാണെത്തയും
മറുവശത്ത് ജഡംെകാണ്ട് പാപത്തിെന്റ ്രപമാണെത്തയും േസവിക്കുന്നു.

8
1 അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു
ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല. 2 ജീവെന്റ ആത്മാവിെന്റ ്രപമാണം എനിക്ക്
പാപത്തിെന്റയുംമരണത്തിെന്റയും ്രപമാണത്തിൽനിന്ന് ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
സ്വാത്രന്ത്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 3 ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനതനിമിത്തം
ന്യായ്രപമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിെന (സാധിപ്പാൻ) ൈദവം തെന്റ
സ്വന്തപു്രതെന പാപജഡത്തിെന്റ സാദൃശ്യത്തിൽ, പാപത്തിന് ഒരു
യാഗമാേകണ്ടതിന് അയച്ച , പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ച .
4 ഇതു ജഡെത്തഅനുസരിച്ചല്ലാെത ആത്മാവിെന അനുസരിച്ച നടക്കുന്ന
നമ്മിൽ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ നീതി നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് തെന്ന.
5 ജഡെത്ത അനുസരിച്ച നടക്കുന്നവർ ജഡത്തിനുള്ളതും, ആത്മാവിെന
അനുസരിച്ച നടക്കുന്നവർആത്മാവിനുള്ളതുംചിന്തിക്കുന്നു. 6ജഡത്തിെന്റ
ചിന്ത മരണം; ആത്മാവിെന്റ ചിന്തേയാ ജീവനും സമാധാനവും തേന്ന.
7ജഡത്തിെന്റചിന്തൈദവേത്താടുശ്രതുത്വംആകുന്നു;അത്ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിന്കീഴ ്െപടുന്നില്ല,കീഴ ്െപടുവാൻഅതിന് കഴിയുന്നതുമല്ല.
8 ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.
9 നിങ്ങേളാ, യഥാർത്ഥമായി ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ
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വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവരേ്രത.
എന്നാൽ ്രകിസ്തുവിെന്റ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല.
10 ്രകിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉെണ്ടങ്കിേലാ ഒരു വശത്ത് ശരീരം പാപംനിമിത്തം
മരിേക്കണ്ടെതങ്കിലും മറുവശത്ത് ആത്മാവ് നീതിനിമിത്തം ജീവനാകുന്നു.
11 േയശുവിെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചവെന്റ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ
വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന മരണത്തിൽനിന്നു
ഉയിർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തെന്റ ആത്മാവിെനെക്കാണ്ട്
നിങ്ങള െട മർത്യശരീരങ്ങെളയും ജീവിപ്പിക്കും.

12 ആകയാൽ സേഹാദരന്മാേര, നാം ജഡെത്ത അനുസരിച്ച
ജീവിേക്കണ്ടതിന് ജഡത്തിനല്ല കടെപ്പട്ടവർ. 13 നിങ്ങൾ ജഡെത്ത
അനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ മരിക്കും നിശ്ചയം; ആത്മാവിനാൽ
ശരീരത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികെള മരിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിേലാ നിങ്ങൾ
ജീവിക്കും. 14ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കെപ്പട്ടവർ ഏല്ലാവരും
ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾആകുന്നു. 15നിങ്ങൾ പിെന്നയും ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്നു
അടിമത്തത്തിെന്റ ആത്മാവിെന അല്ല; നാം അബ്ബാ പിതാേവ, എന്നു
വിളിക്കുന്ന പു്രതത്വത്തിൻ ആത്മാവിെന അേ്രത ്രപാപിച്ചത്. 16 നാം
ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾഎന്നുആത്മാവുതാനും നമ്മുെടആത്മാേവാടുകൂെട
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 17 നാം മക്കൾ എങ്കിേലാ അവകാശികള ം
ആകുന്നു; ഒരു വശത്ത് ൈദവത്തിെന്റ അവകാശികള ം, മറുവശത്ത്
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട കൂട്ടവകാശികള ം തേന്ന; നാം അവേനാടുകൂെട
കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ;അവേനാടുകൂെട േതജസ്കരിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യ ം.

18 നമ്മിൽ െവളിെപ്പടുവാനുള്ള േതജസ്സിേനാട;് ഈ കാലത്തിെല
കഷ്ടങ്ങെള താരതമ്യം െചയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.
19 സൃഷ്ടി ൈദവപു്രതന്മാരുെട െവളിെപ്പടുത്തലിെന ആകാംക്ഷേയാെട
കാത്തിരിക്കുന്നു. 20 സൃഷ്ടി ്രദവത്വത്തിേലക്കുള്ള ദാസ്യത്തിൽനിന്ന്
വിടുതലും ൈദവമക്കള െട േതജസ്സാകുന്ന സ്വാത്രന്ത്യവും ്രപാപിക്കും
എന്നുള്ള ആശേയാെട വ്യർത്ഥതയ്ക്കു് കീഴ്െപട്ടിരിക്കുന്നു;
21 മനഃപൂർവ്വമായിട്ടല്ല, അതിെന കീഴ്െപടുത്തിയവെന്റ കല്പന
നിമിത്തമേ്രത. 22 സർവ്വസൃഷ്ടിയും ഇന്നുവെര ഒരുേപാെല
ഞരങ്ങി ്രപസവേവദനേയാടിരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ.
23അതുമാ്രതമല്ല,ആത്മാെവന്നആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമും നമ്മുെട
ശരീരത്തിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പായ പു്രതത്വത്തിന് കാത്തുെകാണ്ട് ഉള്ളിൽ
ഞരങ്ങുന്നു. 24 ്രപത്യാശയാലേല്ലാ നാം രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നത.്
കാണുന്ന ്രപത്യാശേയാ ്രപത്യാശയല്ല; ഒരുവൻ ഇേപ്പാൾ കാണുന്നതിനായി
ഇനി ്രപത്യാശിക്കുന്നത് എന്തിന്? 25 നാം കാണാത്തതിനായി
്രപത്യാശിയ്ക്കുന്നുഎങ്കിേലാഅതിനായിക്ഷമേയാെടകാത്തിരിക്കുന്നു.

26 അതുേപാെല തെന്ന ആത്മാവ് നമ്മുെട ബലഹീനതയിൽ
സഹായിക്കുന്നു. േവണ്ടുംേപാെല ്രപാർത്ഥിേക്കണ്ടത് എങ്ങെനെയന്ന് നാം
അറിയുന്നില്ലേല്ലാ. ആത്മാവ് തേന്ന ഉച്ചരിച്ച കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ
നമുക്കുേവണ്ടി പക്ഷവാദം െചയ്യന്നു. 27എന്നാൽ ആത്മാവ് വിശുദ്ധർക്ക്
േവണ്ടി ൈദവഹിത്രപകാരം പക്ഷവാദം െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് ആത്മാവിെന്റ
ചിന്ത ഇന്നെതന്ന് ഹൃദയങ്ങെള പരിേശാധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു.
28 എന്നാൽ ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക,് നിർണ്ണയ്രപകാരം
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വിളിക്കെപ്പട്ടവർക്കു തേന്ന, സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു
എന്നു നാംഅറിയുന്നു. 29അവൻമുന്നറിഞ്ഞവെരതെന്റപു്രതൻഅേനകം
സേഹാദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ ആേകണ്ടതിന് അവെന്റ സ്വരൂപേത്താട്
അനുരൂപരാകുവാൻ മുന്നിയമിച്ച മിരിക്കുന്നു. 30 മുന്നിയമിച്ചവെര വിളിച്ച ം
വിളിച്ചവെരനീതീകരിച്ച ം നീതീകരിച്ചവെര േതജസ്കരിച്ച മിരിക്കുന്നു.

31ഇതു സംബന്ധിച്ച് നാം എന്ത് പറേയണ്ടു? ൈദവം നമുക്കു അനുകൂലം
എങ്കിൽ നമുക്കു ്രപതികൂലം ആർ? 32 സ്വന്തപു്രതെന ആദരിക്കാെത
നമുക്കു എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി ഏല്പിച്ച തന്നവൻ അവേനാടുകൂെട
സകലവും നമുക്കു ദാനമായി നല്കാതിരിക്കുേമാ? 33 ൈദവം
തിരെഞ്ഞടുത്തവെര ആർ കുറ്റം ചുമത്തും? നീതീകരിക്കുന്നവൻ
ൈദവം. 34 ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ? ്രകിസ്തുേയശു മരിച്ചവൻ;
അതിേനക്കാള പരിയായി മരിച്ചിട്ട് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവൻ തെന്ന; അവൻ
ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കയും നമുക്കുേവണ്ടി പക്ഷവാദം
കഴിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 35 ്രകിസ്തുവിെന്റ സ്േനഹത്തിൽനിന്ന് നെമ്മ
േവർപിരിക്കുന്നതാർ? കഷ്ടതേയാ സങ്കടേമാ ഉപ്രദവേമാ പട്ടിണിേയാ
നഗ്നതേയാആപേത്താവാേളാ?
36 “നിെന്റനിമിത്തം ഞങ്ങെള ഇടവിടാെത െകാല്ല ന്നു; അറുക്കുവാനുള്ള

ആടുകെളേപ്പാെലഞങ്ങെളഎണ്ണന്നു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 37 നാേമാ നെമ്മ സ്േനഹിച്ചവൻ
മുഖാന്തരം ഇതിൽ ഒെക്കയും പൂർണ്ണജയം ്രപാപിക്കുന്നു. 38 മരണത്തിേനാ
ജീവേനാ ദൂതന്മാർേക്കാ വാഴ്ചകൾേക്കാ അധികാരങ്ങൾേക്കാ
ഇേപ്പാഴുള്ളതിേനാ വരുവാനുള്ളതിേനാ ഉയരത്തിേനാ ആഴത്തിേനാ മറ്റ
യാെതാരു സൃഷ്ടിേക്കാ 39 നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
ൈദവസ്േനഹത്തിൽ നിന്നു നെമ്മ േവർപിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നു
ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.

9
1ഞാൻ ്രകിസ്തുവിൽ സത്യം പറയുന്നു; ഞാൻ പറയുന്നത് േഭാഷ്കല്ല;

2എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ ഇടവിടാെത േനാവും ഉണ്ട് എന്നു
എെന്റ മനസ്സാക്ഷി എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു.
3 ജഡ്രപകാരം എെന്റ വംശക്കാരായ എെന്റ സേഹാദരന്മാർക്കുേവണ്ടി
ഞാൻ തേന്ന ്രകിസ്തുവിേനാട് േവർെപട്ട് ശാപ്രഗസ്തനാവാൻ ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കാമായിരുന്നു. 4അവർ യി്രസാേയല്യർ; പു്രതത്വവും േതജസ്സ ം
ഉടമ്പടികള ം ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ദാനവും ൈദവത്തിെന്റ ആരാധനയും
വാഗ്ദത്തങ്ങള ം അവർക്കുണ്ട;് 5 പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ
തെന്ന; ജഡ്രപകാരം ്രകിസ്തുവും അവരിൽനിന്നേല്ലാ ഉത്ഭവിച്ചത;് അവൻ
സർവ്വത്തിനും മീെത ൈദവമായി എെന്നേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.
ആേമൻ. 6 ൈദവത്തിെന്റ വാഗ്ദത്തം വൃഥാവായിേപ്പായി എന്നല്ല;
യി്രസാേയലിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവർ എല്ലാം യഥാർത്ഥമായി യി്രസാേയല്യർ
എന്നും 7അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിയാകയാൽ എല്ലാവരും യഥാർത്ഥമായി
അവെന്റമക്കൾഎന്നും വരികയില്ല;
“യിസ്ഹാക്കിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നവർനിെന്റസന്തതിഎന്നുവിളിക്കെപ്പടും”
എേന്നയുള്ള . 8അതായത്: ജഡ്രപകാരം ജനിച്ച മക്കൾഅല്ലൈദവത്തിെന്റ
മക്കൾ;വാഗ്ദത്ത്രപകാരം ജനിച്ച മക്കെളയേ്രതസന്തതിഎന്നുഎണ്ണന്നത.്
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9 “ഈ സമയേത്തക്ക് ഞാൻ വരും; അേപ്പാൾ സാറായ്ക്കു ഒരു മകൻ
ഉണ്ടാകും”

എന്നേല്ലാ വാഗ്ദത്തവചനം. 10 അതുമാ്രതമല്ല, റിെബക്കായും നമ്മുെട
പിതാവായ യിസ്ഹാക്ക് എന്ന ഏകനാൽ ഗർഭംധരിച്ച , 11 കുട്ടികൾ
ജനിക്കേയാ ഗുണമാകെട്ട േദാഷമാകെട്ട ഒന്നും ്രപവർത്തിക്കേയാ
െചയ്യ ംമുേമ്പ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൻ ്രപകാരമുള്ളൈദവനിർണ്ണയം ്രപവൃത്തികൾ
നിമിത്തമല്ലവിളിച്ചവെന്റഇഷ്ടം നിമിത്തംതെന്നഎന്നുവേരണ്ടതിന്:
12 “മൂത്തവൻഇളയവെന േസവിക്കും”
എന്നുഅവേളാട്അരുളിെച്ചയ്തു.
13 “ഞാൻയാേക്കാബിെനസ്േനഹിച്ച്ഏശാവിെന േദ്വഷിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.

14ആകയാൽ നാം എന്ത് പറേയണ്ടു? ൈദവത്തിെന്റ പക്കൽ അനീതി
ഉേണ്ടാ? ഒരുനാള ം ഇല്ല.
15 “എനിക്ക് കരുണയുള്ളവേനാട് കരുണ േതാന്നുകയും എനിക്ക്

കനിവുള്ളവേനാട് കനിവ് േതാന്നുകയും െചയ്യ ം”
എന്നു അവൻ േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 16 അതുെകാണ്ട്
ഇച്ഛിക്കുന്നവനാലുമല്ല, ഓടുന്നവനാലുമല്ല, കരുണ േതാന്നുന്ന
ൈദവത്താലെ്രത.
17 “ഇതിനായിട്ട് തേന്നഞാൻ നിെന്ന നിർത്തിയിരിക്കുന്നത;് നിന്നിൽ എെന്റ

ശക്തി െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടതിനും എെന്റ നാമം സർവ്വഭൂമിയിലും
്രപസ്താവിക്കെപ്പേടണ്ടതിനും തേന്ന”

എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ ഫറേവാേനാട് അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 18 അങ്ങെന
തനിക്കു മനസ്സള്ളവേനാട് അവന് കരുണ േതാന്നുന്നു; തനിക്കു
മനസ്സള്ളവെരഅവൻകഠിനരാക്കുന്നു.

19ആകയാൽ അവൻ പിെന്ന കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ത?് ആർ
അവെന്റ ഇഷ്ടേത്താട് എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു? എന്നു നീ എേന്നാട്
േചാദിക്കും. 20അേയ്യാ, മനുഷ്യാ, ൈദവേത്താട് ്രപത്യ ത്തരം പറയുന്ന നീ
ആർ? മനഞ്ഞിരിക്കുന്നതു മനഞ്ഞവേനാടു: നീ എെന്ന ഇങ്ങെന ചമച്ചത്
എന്ത് എന്നു േചാദിക്കുേമാ? 21അല്ല, കുശവന് ഒേര പിണ്ഡത്തിൽനിന്ന്
ഒരു പാ്രതം വിേശഷ ഉപേയാഗത്തിനും മെറ്റാരു പാ്രതം ദിവേസനയുള്ള
ഉപേയാഗത്തിനും ഉണ്ടാക്കുവാൻ കളിമണ്ണിേന്മൽ അധികാരം
ഇല്ലേയാ? 22 എന്നാൽ ൈദവം തെന്റ േകാപം കാണിക്കുവാനും ശക്തി
െവളിെപ്പടുത്തുവാനുംെയഹൂദന്മാരിൽനിന്നുമാ്രതമല്ല, 23ജാതികളിൽനിന്നും
വിളിച്ച േതജസ്സിനായി മുെന്നാരുക്കിയ കരുണാപാ്രതങ്ങളായ നമ്മിൽ
24തെന്റ േതജസ്സിെന്റ ധനം െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് നാശേയാഗ്യമായ
േകാപപാ്രതങ്ങെളവളെര ദീർഘക്ഷമേയാെടസഹിച്ച എങ്കിൽഎന്ത?്
25 “എെന്റ ജനമല്ലാത്തവെര എെന്റ ജനം എന്നും, ്രപിയെപ്പട്ടവളല്ലാത്തവെള

്രപിയെപ്പട്ടവൾ എന്നും ഞാൻ വിളിക്കും. 26 നിങ്ങൾ എെന്റ ജനമല്ല
എന്നുഅവേരാട് പറഞ്ഞഇടത്തിൽഅവർജീവനുള്ളൈദവത്തിെന്റ
മക്കൾഎന്നുവിളിക്കെപ്പടും”

എന്നു േഹാേശയാപുസ്തകത്തിലും അരുളിെച്ചയ്യന്നുവേല്ലാ.
27െയശയ്യാേവായി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ച:്
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“യി്രസാേയൽ മക്കള െട എണ്ണം കടൽക്കരയിെല മണൽേപാെല
ആയിരുന്നാലും േശഷിപ്പേ്രതരക്ഷിയ്ക്കെപ്പടൂ. 28കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ
തെന്റവചനം നിവർത്തിച്ച ക്ഷണത്തിൽതീർക്കും”

എന്നുവിളിച്ച പറയുന്നു.
29 “ൈസന്യങ്ങള െട കർത്താവ് നമുക്കു സന്തതിെയ േശഷിപ്പിച്ചിെല്ലങ്കിൽ

നാം െസാേദാെമേപ്പാെല ആകുമായിരുന്നു, െഗാേമാറയ്ക്ക്
സദൃശമാകുമായിരുന്നു”

എന്നു െയശയ്യാവ് മുമ്പുകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
30ആകയാൽ നാം എന്ത് പറേയണ്ടു? നീതിെയ പിന്തുടരാത്ത ജാതികൾ
നീതി്രപാപിച്ച , വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതി തേന്ന. 31 നീതിയുെട ്രപമാണം
പിന്തുടർന്ന യി്രസാേയേലാ അതിങ്കൽ എത്തിയില്ല. 32അെതന്തുെകാണ്ട്?
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവർ വിശ്വാസത്താലല്ല, ്രപവൃത്തികളാൽ
അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ടുതെന്നഅവർഇടർച്ചക്കല്ലിേന്മൽതട്ടി ഇടറി:
33 “ഇതാ,ഞാൻസീേയാനിൽ ഇടർച്ചക്കല്ല ം തടങ്ങൽപാറയും െവയ്ക്കുന്നു;

അവനിൽവിശ്വസിക്കുന്നവൻലജ്ജിച്ച േപാകയില്ല”
എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

10
1 സേഹാദരന്മാേര, അവർ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടണം എന്നുതെന്ന എെന്റ
ഹൃദയവാഞ്ഛയും അവർക്കുേവണ്ടി ൈദവേത്താടുള്ള യാചനയും
ആകുന്നു. 2അവർ പരിജ്ഞാന്രപകാരം അെല്ലങ്കിലും ൈദവത്തിനുേവണ്ടി
എരിവുള്ളവർ എന്നു ഞാൻ അവർക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 3 അവർ
ൈദവത്തിെന്റ നീതി അറിയാെത സ്വന്ത നീതി സ്ഥാപിക്കുവാൻ
അേന്വഷിച്ച െകാണ്ട്ൈദവത്തിെന്റനീതിയ്ക്ക് കീഴ്െപട്ടില്ല. 4വിശ്വസിക്കുന്ന
ഏവനും നീതികരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് ്രകിസ്തു ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
പൂർത്തീകരണംആകുന്നു. 5ന്യായ്രപമാണത്താലുള്ളനീതിസംബന്ധിച്ച്:
“ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റനീതി െചയ്ത മനുഷ്യൻഅതിനാൽജീവിക്കും”
എന്നു േമാെശ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിേയാ
ഇ്രപകാരം പറയുന്നു:
“്രകിസ്തുവിെന ഇറക്കണം എന്നു വിചാരിച്ച ആർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറും

എേന്നാ,
7 ്രകിസ്തുവിെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു കയറ്റണം എന്നു വിചാരിച്ച

ആർപാതാളത്തിൽഇറങ്ങുംഎേന്നാനിെന്റഹൃദയത്തിൽപറയരുത”്.
8എന്നാൽഅത്എന്ത് പറയുന്നു?
“വചനം നിനക്ക് സമീപമായി, നിെന്റ വായിലും നിെന്റ ഹൃദയത്തിലും

ഇരിക്കുന്നു;”
അത് ഞങ്ങൾ ്രപസ്താവിക്കുന്ന വിശ്വാസ വചനം തേന്ന. 9 േയശുവിെന
കർത്താവ് എന്നു വായ്െകാണ്ട് ഏറ്റ പറയുകയും ൈദവം അവെന
മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച എന്നു ഹൃദയംെകാണ്ട്
വിശ്വസിക്കയും െചയ്താൽ നീ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും. 10 ഹൃദയംെകാണ്ട്
നീതിയ്ക്കായി വിശ്വസിക്കയും വായ്െകാണ്ട് രക്ഷക്കായി ഏറ്റ പറയുകയും
െചയ്യന്നു.
11 “അവനിൽവിശ്വസിക്കുന്നവൻഒരുവനും ലജ്ജിച്ച േപാകയില്ല”
എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ അരുളിെച്ചയ്യന്നുവേല്ലാ. 12 െയഹൂദൻ എന്നും
യവനൻ എന്നും വ്യത്യാസമില്ല; എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് ഒരുവൻ തേന്ന;
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അവൻ തെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകുവാന്തക്കവണ്ണം
സമ്പന്നൻആകുന്നു.
13 “കർത്താവിെന്റ നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും

രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും”
എന്നുണ്ടേല്ലാ. 14 എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തവെന എങ്ങെന
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും? അവർ േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങെന വിശ്വസിക്കും?
്രപസംഗിക്കുന്നവൻ ഇല്ലാെത എങ്ങെന അവർ േകൾക്കും? 15 അവർ
അയയ്ക്കെപ്പടാെതഎങ്ങെന ്രപസംഗിക്കും?
“നന്മസുവിേശഷിക്കുന്നവരുെടകാൽഎ്രത മേനാഹരം”
എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

16എങ്കിലുംഅവർഎല്ലാവരുംസുവിേശഷംഅനുസരിച്ചിട്ടില്ല:
“കർത്താേവ,ഞങ്ങള െടസേന്ദശംആർവിശ്വസിച്ച ?”
എന്നു െയശയ്യാവു പറയുന്നുവേല്ലാ. 17ആകയാൽവിശ്വാസം േകൾവിയാലും
േകൾവി ്രകിസ്തുവിെന്റ വചനത്താലും വരുന്നു. 18 എന്നാൽ അവർ
േകട്ടില്ലേയാഎന്നുഞാൻ േചാദിക്കുന്നു. േകട്ടിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം:
“അവരുെട ശബ്ദം സർവ്വഭൂമിയിലും അവരുെട വചനം േലാകത്തിെന്റ

അറ്റേത്താളവും പരന്നു”.
19എന്നാൽയി്രസാേയൽ ്രഗഹിച്ചില്ലേയാഎന്നുഞാൻ േചാദിക്കുന്നു.
“ജനമല്ലാത്തവെരെക്കാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എരിവുവരുത്തും;

മൂഢജാതിെയെക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് േകാപം ജനിപ്പിക്കും”
എന്നു ഒന്നാമത് േമാെശപറയുന്നു. 20െയശയ്യാേവാ:
“എെന്ന അേന്വഷിക്കാത്തവർ എെന്ന കെണ്ടത്തി; എെന്ന

േചാദിക്കാത്തവർക്ക്ഞാൻ ്രപത്യക്ഷനായി”
എന്നുൈധര്യേത്താെട പറയുന്നു. 21യി്രസാേയലിേനക്കുറിേച്ചാ:
“അനുസരിക്കാത്തതും മറുത്തുപറയുന്നതുമായ ജനത്തിങ്കേലക്ക് ഞാൻ

ഇടവിടാെതൈകനീട്ടി”
എന്നുഅവൻപറയുന്നു.

11
1 എന്നാൽ ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത തള്ളിക്കളഞ്ഞുേവാ എന്നു
ഞാൻ േചാദിക്കുന്നു. ഒരുനാള ം ഇല്ല; ഞാനും ഒരു യി്രസാേയല്യനേല്ലാ;
അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിയിൽ െബന്യാമിൻ േഗാ്രതത്തിൽ ജനിച്ചവൻ
തേന്ന. 2 ൈദവം മുന്നറിഞ്ഞിട്ട ള്ള തെന്റ ജനെത്ത തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഏലിയാവിെനകുറിച്ച് തിരുെവഴുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾഅറിയുന്നില്ലേയാ?
3അവൻയി്രസാേയലിന് വിേരാധമായി:
“കർത്താേവ,അവർനിെന്റ ്രപവാചകന്മാെര െകാന്നു നിെന്റയാഗപീഠങ്ങെള

ഇടിച്ച കളഞ്ഞു; ഞാൻ ഒരുവൻ മാ്രതം േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ
എനിക്കും ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു”

4എന്നുൈദവേത്താടു വാദിക്കുേമ്പാൾഅവന്അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായത്എന്ത?്
“ബാലിന് മുട്ട മടക്കാത്ത ഏഴായിരംേപെര ഞാൻ എനിക്കായി

േശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു തേന്ന. 5അങ്ങെനഈകാലത്തിലും കൃപയാലുള്ള തിരെഞ്ഞടുപ്പിൻ
്രപകാരം ഒരു േശഷിപ്പ ണ്ട്. 6 കൃപയാൽ എങ്കിൽ ്രപവൃത്തിയാലല്ല;
അെല്ലങ്കിൽ കൃപ ഒരിക്കലും കൃപയാകുകയില്ല. 7 ആകയാൽ എന്ത?്
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യി്രസാേയൽ അേന്വഷിച്ചത് ്രപാപിച്ചില്ല; തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർ അത്
്രപാപിച്ച : േശഷമുള്ളവേരാകഠിനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
8 “ൈദവം അവർക്ക് ഇന്നുവെര ഉദാസീനതയുെട ആത്മാവും കാണാത്ത

കണ്ണ ം േകൾക്കാത്തെചവിയും െകാടുത്തു”
എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.
9 “അവരുെട േമശ അവർക്ക് കണിയും കുടുക്കും ഇടർച്ചക്കല്ല ം

്രപതികാരവുമായിത്തീരെട്ട;
10അവരുെട കണ്ണ് കാണാതവണ്ണം ഇരുണ്ടുേപാകെട്ട; അവരുെട മുതുകു

എല്ലായ്േപാഴും കുനിയിേക്കണേമ”
എന്നുദാവീദുംപറയുന്നു. 11എന്നാൽഅവർവീേഴണ്ടതിേനാഇടറിയത്എന്നു
ഞാൻ േചാദിക്കുന്നു. ഒരുനാള ം അല്ല; അവർക്ക് എരിവു വരുത്തുവാൻ,
അവരുെട പരാജയം നിമിത്തം ജാതികൾക്ക് രക്ഷ വന്നു എേന്നയുള്ള .
12എന്നാൽ അവരുെട പരാജയം േലാകത്തിനു ധനവും അവരുെട നഷ്ടം
ജാതികൾക്ക് സമ്പത്തും വരുവാൻ കാരണമായി എങ്കിൽ അവരുെട
പൂർത്തീകരണംഎ്രതഅധികമായിരിക്കും?

13 എന്നാൽ ജാതികളായ നിങ്ങേളാടു ഞാൻ പറയുന്നത:് ജാതികള െട
അെപ്പാസ്തലനായിരിക്കയാൽ ഞാൻ എെന്റ ശു്രശൂഷയിൽ
്രപശംസിക്കുന്നു; 14അത് ഒരുപേക്ഷഞാൻ എെന്റ സ്വജാതിയിലുള്ളവരിൽ
എരിവ് ഉളവാക്കി,അവരിൽ ചിലെരെയങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ ഇടയാകുമേല്ലാ.
15അവരുെട തിരസ്കരണം േലാകത്തിെന്റ നിരപ്പിന് േഹതുവായി എങ്കിൽ
അവരുെട അംഗീകരണം മരിച്ചവരുെട ഉയിർെപ്പന്നല്ലാെത എന്താകും?
16 കുഴച്ചമാവിൽനിന്ന് ആദ്യഫലം വിശുദ്ധം എങ്കിൽ അത് മുഴുവനും
അങ്ങെന തെന്ന; േവർ വിശുദ്ധം എങ്കിൽ െകാമ്പുകള ം അങ്ങെന
തെന്ന. 17 െകാമ്പുകളിൽ ചിലത് ഒടിച്ചിട്ട് കാെട്ടാലിവായ നിെന്ന അവയുെട
ഇടയിൽ ഒട്ടിച്ച േചർത്ത് ഒലിവുമരത്തിെന്റ ഫല്രപദമായ േവരിന്
പങ്കാളിയായിത്തീർന്നുഎങ്കിേലാ, 18െകാമ്പുകള െട േനെര ്രപശംസിക്കരുത;്
്രപശംസിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, നീ േവരിെനഅല്ല താങ്ങുന്നത് േവർ നിെന്നയേ്രത
താങ്ങുന്നത.് 19 എന്നാൽ എെന്ന ഒട്ടിേക്കണ്ടതിന് െകാമ്പുകെള
ഒടിച്ച കളഞ്ഞു എന്നു നീ പറയും. 20 ശരി; അവിശ്വാസത്താൽ അവ
ഒടിഞ്ഞുേപായി; നിെന്റ വിശ്വാസത്താൽ നീ നില്ക്കുന്നു; അഹങ്കരിക്കാെത
ഭയെപ്പടുക. 21 സ്വാഭാവികെകാമ്പുകെള ൈദവം ആദരിക്കാെത
േപാെയങ്കിൽ നിെന്നയും ആദരിക്കാെത വേന്നക്കും. 22 ആകയാൽ
ൈദവത്തിെന്റ ദയയും കാഠിന്യവും കാൺക; ഒരു വശത്ത് വീണുേപായ
യഹൂദരിൽ ൈദവത്തിെന്റ കാഠിന്യവും; മറുവശത്ത് നീ ൈദവത്തിെന്റ
ദയയിൽ നിലനിന്നാൽ നിന്നിൽഅവെന്റ ദയയും തേന്ന;അെല്ലങ്കിൽ നീയും
േഛദിക്കെപ്പടും. 23 എങ്കിലും അവർ അവരുെട അവിശ്വാസത്തിൽതെന്ന
തുടരാതിരുന്നാൽ അവെരയുംകൂെട തിരിെക ഒട്ടിച്ച േചർക്കും; അവെര
വീണ്ടും ഒട്ടിക്കുവാൻൈദവം ശക്തനേല്ലാ. 24സ്വഭാവത്താൽകാെട്ടാലിവായ
മരത്തിൽനിന്നു നിെന്ന മുറിെച്ചടുത്തു സ്വഭാവത്തിന് വിേരാധമായി നല്ല
ഒലിവുമരത്തിൽ ഒട്ടിച്ച എങ്കിൽ, സ്വാഭാവികെകാമ്പുകളായ ഈ യഹൂദെര
അവരുെടസ്വന്തമായഒലിവുമരത്തിൽഎ്രതഅധികമായിതിരിെകഒട്ടിക്കും.

25 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാെരന്നു നിങ്ങൾക്ക്
തേന്ന േതാന്നാതിരിപ്പാൻ ഈ രഹസ്യം അറിയാതിരിക്കരുത് എന്നു
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു: അതായത് യി്രസാേയലിൽ ഒരു ഭാഗം
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മാ്രതേമ കാഠിന്യമായിരിക്കുന്നുള്ള . അതും ജാതികൾ പൂർണ്ണമായി
േചരുന്നതുവെരമാ്രതം 26 അങ്ങെന യി്രസാേയൽ മുഴുവനും
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും.
“വിടുവിക്കുന്നവൻ സീേയാനിൽനിന്നു വരും; അവൻ യാേക്കാബിൽ നിന്നു

അഭക്തിെയ മാറ്റ ം. 27 ഞാൻ അവരുെട പാപങ്ങെള എടുത്തു
നീക്കുേമ്പാൾഇതുഞാൻഅവേരാട് െചയ്യന്നഉടമ്പടി”

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന. 28 ഒരു വശത്ത് സുവിേശഷം
സംബന്ധിച്ച് അവർ നിങ്ങൾ നിമിത്തം െവറുക്കെപ്പട്ട ;എന്നാൽ മറുവശത്ത്
ൈദവത്തിെന്റ തിരെഞ്ഞടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് പിതാക്കന്മാർനിമിത്തം അവർ
്രപിയെപ്പട്ടവർ. 29 എെന്തന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ കൃപാവരങ്ങള ം വിളിയും
മാറ്റമില്ലാത്തവയേല്ലാ. 30നിങ്ങൾമുെമ്പൈദവെത്തഅനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ട്
അവരുെട അനുസരണേക്കടിനാൽ ഇേപ്പാൾ കരുണ ലഭിച്ചതുേപാെല,
31നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കരുണയാൽഈയഹൂദർക്കു കരുണലഭിേക്കണ്ടതിന്,
അവരും ഇേപ്പാൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നു. 32 ൈദവം എല്ലാവേരാടും
കരുണ കാണിേക്കണ്ടതിന് എല്ലാവെരയും അനുസരണേക്കടിൽ
അടച്ച കളഞ്ഞു.

33 ഹാ, ൈദവത്തിെന്റ ധനം, ജ്ഞാനം, അറിവു എന്നിവയുെട ആഴേമ!
അവെന്റ ന്യായവിധികൾ എ്രത അ്രപേമയവും അവെന്റ വഴികൾ എ്രത
അേഗാചരവും ആകുന്നു. 34 കർത്താവിെന്റ മനസ്സ് അറിഞ്ഞവൻ ആർ?
അവന് മ്രന്തിയായിരുന്നവൻ ആർ? 35അവന് വല്ലതും മുെമ്പ െകാടുത്തിട്ട്
്രപതിഫലം വാങ്ങുന്നവൻആർ? 36സകലവുംഅവനിൽ നിന്നുംഅവനാലും
അവങ്കേലക്കുംആകുന്നുവേല്ലാ;അവന്എേന്നക്കും മഹത്വം.ആേമൻ.

12
1 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ മനസ്സലിവു ഓർമ്മിപ്പിച്ച
നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത:് നിങ്ങള െട ശരീരങ്ങെള വിശുദ്ധിയും
ൈദവത്തിന് സ്വീകാര്യവുമായ ജീവനുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ; ഇതേല്ലാ
നിങ്ങള െട ആത്മിക ആരാധന. 2ഈ േലാകത്തിനു അനുരൂപമാകാെത
നല്ലതും സ്വീകാര്യവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ൈദവഹിതം ഇന്നെതന്ന്
തിരിച്ചറിേയണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരെപ്പടുവിൻ.

3 ഭാവിേക്കണ്ടതിന് മീെത ഭാവിച്ച യരാെത ൈദവം അവനവന്
വിശ്വാസത്തിെന്റ അളവ് പങ്കിട്ടതുേപാെല സുേബാധമാകുംവണ്ണം
ഭാവിക്കണെമന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തേനാടും പറയുന്നു. 4 ഒരു ശരീരത്തിൽ നമുക്കു പല
അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടേല്ലാ; എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ്രപവൃത്തി
ഒന്നല്ലതാനും; 5 അതുേപാെല പലരായ നാം ്രകിസ്തുവിൽ ഒരു
ശരീരവും എല്ലാവരും തമ്മിൽ അവയവങ്ങള ം ആകുന്നു. 6ആകയാൽ
നമുക്കു നൽകെപ്പട്ടിട്ട ള്ള കൃപക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ വരങ്ങള ം
നമുക്കുണ്ട.് ഒരുവന് ്രപവചനവരമാെണങ്കിൽ അത് അവെന്റ
വിശ്വാസത്തിന് ഒത്തവണ്ണം െചയ്യെട്ട, 7 ശു്രശൂഷിപ്പാനുള്ള വരമാെണങ്കിൽ
അവൻ ശു്രശൂഷിക്കെട്ട, ഉപേദശിക്കുവാനുള്ള വരമാെണങ്കിൽ
അവൻ ഉപേദശിക്കെട്ട, 8 േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള വരമാെണങ്കിൽ
അവൻ േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കെട്ട; െകാടുക്കുവാനുള്ള വരമാെണങ്കിൽ
അവൻ അത് ഉദാരമായും, നയിക്കുവാനുള്ള വരമാെണങ്കിൽ അത്
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കരുതേലാെടയും, കരുണകാണിക്കുവാനുള്ള വരമാെണങ്കിൽ അത്
്രപസന്നതേയാെടയും െചയ്യെട്ട. 9 സ്േനഹം കപടമില്ലാത്തതായിരിക്കെട്ട;
തിന്മയായതിെന െവറുത്തു നല്ലതിെന മുറുെകപ്പിടിക്കുവിൻ.
10 സേഹാദരസ്േനഹെത്തക്കുറിച്ച;് അേന്യാന്യം വാത്സല്യേത്താെടയും,
ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ; അേന്യാന്യം ആദരിക്കുകയും െചയ് വിൻ.
11 ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാെത; ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി;
കർത്താവിെന േസവിപ്പിൻ; 12ആശയിൽ സേന്താഷിപ്പിൻ; 13 കഷ്ടതയിൽ
സഹിഷ്ണത കാണിക്കുവിൻ; ്രപാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുവിൻ;
വിശുദ്ധന്മാരുെട ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുകയും
അതിഥിസൽക്കാരം ആചരിക്കുകയും െചയ ്വിൻ. 14 നിങ്ങെള
ഉപ്രദവിക്കുന്നവെര അനു്രഗഹിക്കുവിൻ; ശപിക്കാെത അനു്രഗഹിക്കുവിൻ.
15സേന്താഷിക്കുന്നവേരാടുകൂെട സേന്താഷിക്കയും കരയുന്നവേരാടുകൂെട
കരയുകയും െചയ് വിൻ. 16 തമ്മിൽ ഐകമത്യമുള്ളവരായിരിപ്പിൻ.
വലിപ്പം ഭാവിക്കാെത എളിയവെര ൈകെക്കാള്ള വിൻ; നിങ്ങെളത്തേന്ന
ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്നു വിചാരിക്കരുത.് 17 ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം
തിന്മ െചയ്യാെത സകലമനുഷ്യരുെടയും മുമ്പിൽ നന്മ ്രപവൃത്തിപ്പിൻ.
18 കഴിയുെമങ്കിൽ നിങ്ങളാൽ ആേവാളം സകലമനുഷ്യേരാടും
സമാധാനമായിരിപ്പിൻ. 19 ്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങൾ തേന്ന ്രപതികാരം
െചയ്യാെത ൈദവേകാപത്തിന് ഇടംെകാടുപ്പിൻ; ്രപതികാരം എനിക്കുള്ളത;്
ഞാൻപകരം െചയ്യ ംഎന്നുകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.എന്നാൽ
20 “നിെന്റ ശ്രതുവിന് വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന് തിന്മാൻ െകാടുക്ക;

ദാഹിക്കുന്നുഎങ്കിൽകുടിക്കുവാൻ െകാടുക്ക;അങ്ങെനെചയ്താൽ
നീഅവെന്റതലേമൽതീക്കനൽകൂനകൂട്ട ം”

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 തിന്മേയാട് േതാല്ക്കാെത നന്മയാൽ
തിന്മെയജയിക്കുക.

13
1 ഏത് മനുഷ്യനും േമലാധികാരികെള അനുസരിക്കെട്ട, ൈദവത്തിൽ
നിന്നല്ലാെത ഒരധികാരവുമില്ലേല്ലാ; നിലവിലുള്ള അധികാരങ്ങേളാ
ൈദവത്താൽ നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 2ആകയാൽ ആഅധികാരെത്ത
എതിർക്കുന്നവൻ ൈദവകൽപ്പനെയ ധിക്കരിക്കുന്നു; ധിക്കരിക്കുന്നവർ
തങ്ങള െടേമൽ ശിക്ഷാവിധി ്രപാപിക്കും. 3 ഭരണാധികാരികൾ
സൽ്രപവൃത്തിക്കല്ല ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കേ്രത ഭയങ്കരം. നിങ്ങൾ
അധികാരസ്ഥെന ഭയെപ്പടാതിരിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുേവാ? നന്മെചയ്ക;
എന്നാൽ അതിൽ നിന്നു പുകഴ്ച ലഭിക്കും. 4 നിെന്റ നന്മയ്ക്കായിട്ടേല്ലാ
അവൻ ൈദവശു്രശൂഷക്കാരൻ ആയിരിക്കുന്നത.് നീ തിന്മ
െചയ്തു എങ്കിേലാ ഭയെപ്പടുക; െവറുെത അല്ല അവൻ വാൾ
വഹിക്കുന്നതു; അവൻ േദാഷം ്രപവർത്തിക്കുന്നവെന്റ ശിക്ഷയ്ക്കായി
്രപതികാരിയായ ൈദവശു്രശൂഷക്കാരൻ തേന്ന. 5 അതുെകാണ്ട്
ശിക്ഷെയ മാ്രതമല്ല മനസ്സാക്ഷിെയയും വിചാരിച്ച കീഴടങ്ങുക ആവശ്യം.
6 അധികാരികൾ ൈദവശു്രശൂഷകന്മാരും ആ കാര്യം നിരന്തരമായി
േനാക്കുന്നവരുമാകുന്നതുെകാണ്ടു തെന്ന നിങ്ങൾ നികുതിയും
െകാടുക്കുന്നു. 7 എല്ലാവർക്കും കടമായുള്ളത് െകാടുക്കുവിൻ; നികുതി



േറാമർ 13:8 1731 േറാമർ 14:10

െകാടുക്കണ്ടവന് നികുതി; ചുങ്കം െകാടുക്കണ്ടവന് ചുങ്കം; ഭയം
കാണിേക്കണ്ടവന് ഭയം;ബഹുമാനംകാണിേക്കണ്ടവന്ബഹുമാനം.

8 അേന്യാന്യം സ്േനഹിക്കുന്നത് അല്ലാെത ആേരാടും ഒന്നും
കടെമ്പട്ടിരിക്കരുത;് അയൽക്കാരെന സ്േനഹിക്കുന്നവൻ ന്യായ്രപമാണം
നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 9 വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത,് െകാല
െചയ്യരുത,് േമാഷ്ടിക്കരുത,് േമാഹിക്കരുത,് എന്നുള്ളതും മറ്റ ഏത്
കല്പനയും “നിെന്റ അയൽക്കാരെന നിെന്നേപ്പാെല സ്േനഹിക്ക” എന്ന
വാക്യത്തിൽ സംേക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നു. 10സ്േനഹം അയൽക്കാരന് േദാഷം
്രപവർത്തിക്കുന്നില്ല;അതുെകാണ്ട്സ്േനഹംന്യായ്രപമാണത്തിെന്റനിവൃത്തി
തേന്ന.

11ഇതുെചേയ്യണ്ടത്,ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണരുവാൻനാഴികവന്നിരിക്കുന്നു
എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾ സമയെത്ത അറിയുകയാൽ തേന്ന; നാം
ആദ്യം വിശ്വസിച്ച സമയേത്തക്കാൾ രക്ഷ ഇേപ്പാൾ നമുക്കു അധികം
അടുത്തിരിക്കുന്നു. 12 രാ്രതി കഴിയാറായി, പകൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് നമുക്ക് ഇരുട്ടിെന്റ ്രപവൃത്തികെള മാറ്റിെവച്ച്, െവളിച്ചത്തിെന്റ
ആയുധവർഗ്ഗംധരിക്കാം. 13പകൽസമയത്ത്എന്നേപാെലനാം മര്യാദയായി
നടക്ക; െവറിക്കൂത്തുകളിലും മദ്യപാനങ്ങളിലുമല്ല, ശയനേമാഹങ്ങളിലും
ദുഷ്കാമങ്ങളിലുമല്ല, പിണക്കത്തിലും അസൂയയിലുമല്ല. 14 കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെനത്തെന്ന ധരിച്ച െകാൾവിൻ. ജഡത്തിേനാ, അതിെന്റ
േമാഹങ്ങൾക്ക്അവസരം െകാടുക്കരുത.്

14
1 വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനനായവെന സ്വീകരിക്കുവിൻ; എങ്കിലും
ഇങ്ങെനയുള്ള അഭി്രപായവ്യത്യാസങ്ങെള വിധിക്കരുത.് 2 ഒരു
വശത്ത,് ഒരുവന് എല്ലാം തിന്നാെമന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്; മറുവശത്ത്
ബലഹീനനായവൻ സസ്യാദികെള മാ്രതം തിന്നുന്നു. 3 എല്ലാം
തിന്നുന്നവൻ എല്ലാം തിന്നാത്തവെന ധിക്കരിക്കരുത;് എല്ലാം
തിന്നാത്തവൻ എല്ലാം തിന്നുന്നവെന വിധിക്കുകയുമരുത;് ൈദവം
അവെന ൈകെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 4 മെറ്റാരുത്തെന്റ ദാസെന
വിധിപ്പാൻ നീ ആർ? അവൻ നില്ക്കുന്നേതാ വീഴുന്നേതാ അവെന്റ
സ്വന്തയജമാനെന്റ മുമ്പിലേ്രത; അവെന നിർത്തുവാൻ കർത്താവ്
ശക്തനായതുെകാണ്ട് അവൻ നില്ക്കുവാൻ ്രപാപ്തനായി. 5 ഒരുവൻ ഒരു
ദിവസേത്തക്കാൾ മെറ്റാരു ദിവസെത്ത വിലമതിക്കുന്നു; േവെറാരുവൻ
സകലദിവസങ്ങെളയും ഒരുേപാെല വിലമതിക്കുന്നു; ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ മനസ്സിൽ ഉറച്ചിരിക്കെട്ട. 6 ദിവസെത്ത ആദരിക്കുന്നവൻ
കർത്താവിനായി ആദരിക്കുന്നു; തിന്നുന്നവൻ കർത്താവിനായി തിന്നുന്നു;
അവൻൈദവെത്തസ്തുതിക്കുന്നുവേല്ലാ; തിന്നാത്തവൻ കർത്താവിനായി
തിന്നാതിരിക്കുന്നു; അവനും ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുന്നു. 7 നമ്മിൽ
ആരും തനിക്കായി തേന്ന ജീവിക്കുന്നില്ല. ആരും തനിക്കായി തേന്ന
മരിക്കുന്നതുമില്ല. 8 ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി
ജീവിക്കുന്നു;മരിക്കുന്നുഎങ്കിൽകർത്താവിനായിമരിക്കുന്നു;അതുെകാണ്ട്
ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും മരിക്കുന്നു എങ്കിലും നാം കർത്താവിനുള്ളവർ തേന്ന.
9 മരിച്ചവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും കർത്താവ് ആേകണ്ടതിനേല്ലാ
്രകിസ്തു മരിക്കുകയും ഉയിർക്കുകയും െചയ്തതു. 10എന്നാൽ നീ നിെന്റ
സേഹാദരെന വിധിക്കുന്നതു എന്ത?് അല്ല, നീ നിെന്റ സേഹാദരെന
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ധിക്കരിക്കുന്നത് എന്ത?് നാം എല്ലാവരും ൈദവത്തിെന്റ ന്യായാസനത്തിന്
മുമ്പാെകനിൽേക്കണ്ടിവരും.
11 “ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട,് എെന്റ മുമ്പിൽ എല്ലാമുഴങ്കാലും

മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കും എന്നു കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു”

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 12ആകയാൽ നമ്മിൽ ഓേരാരുത്തൻ
ൈദവേത്താടു തങ്ങള െടകണക്ക് േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും.

13 അതുെകാണ്ട് നാം ഇനി അേന്യാന്യം വിധിക്കരുത;്
സേഹാദരന് ഇടർച്ചക്കേല്ലാ െകണിേയാ െവയ്ക്കാതിരിപ്പാൻ മാ്രതം
തീരുമാനിച്ച െകാൾവിൻ. 14 യാെതാന്നും സ്വതേവ മലിനമല്ല എന്നു ഞാൻ
കർത്താവായ േയശുവിൽ അറിഞ്ഞും ഉറച്ച മിരിക്കുന്നു. വല്ലതും മലിനം
എന്നു എണ്ണന്നവനുമാ്രതം അത് മലിനം ആകുന്നു. 15 ഭക്ഷണം നിമിത്തം
നിെന്റ സേഹാദരെന വ്യസനിപ്പിച്ചാൽ, നീ സ്േനഹ്രപകാരം നടക്കുന്നില്ല.
ആർക്കുേവണ്ടി ്രകിസ്തു മരിച്ച േവാ അവെന നിെന്റ ഭക്ഷണംെകാണ്ടു
നശിപ്പിക്കരുത.് 16 നിങ്ങള െട നല്ല ്രപവർത്തനങ്ങൾ മറ്റള്ളവർക്ക്
അവെര പരിഹസിക്കുന്നതിന് കാരണമാകരുത.് 17 ൈദവരാജ്യം
ഭക്ഷണെത്തയും പാനീയെത്തയും കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് നീതിെയയും
സമാധാനെത്തയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സേന്താഷെത്തയും കുറിച്ചേ്രത.
18 അതിൽ ്രകിസ്തുവിെന േസവിക്കുന്നവൻ ൈദവത്തിന് സ്വീകാര്യനും
മനുഷ്യരാൽ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടവനും ആകുന്നു. 19 ആകയാൽ നാം
സമാധാനത്തിനും അേന്യാന്യം ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കും ഉള്ളതിന്
്രശമിച്ച െകാൾക. 20 ഭക്ഷണം നിമിത്തം ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിെയ
അഴിക്കരുത.് എല്ലാ വസ്തുക്കള ം ശുദ്ധം തെന്ന; എങ്കിലും ഇടർച്ചക്ക്
കാരണമാകത്തക്കവിധം തിന്നുന്ന മനുഷ്യന് അത് േദാഷമേ്രത. 21 മാംസം
തിന്നാെതയും വീഞ്ഞ് കുടിക്കാെതയും, സേഹാദരന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന
യാെതാന്നും െചയ്യാെതയും ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത്. 22 നിനക്കുള്ള ഈ
്രപേത്യകമായവിശ്വാസെത്തനിനക്കുംൈദവത്തിനുംഇടയിൽസൂക്ഷിക്കുക.
താൻ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ തെന്നത്താൻ വിധിക്കാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ.
23 എന്നാൽ സംശയിക്കുന്നവൻ തിന്നുന്നു എങ്കിൽ അത് വിശ്വാസത്തിൽ
നിന്നല്ലായ്കെകാണ്ട് അവൻ വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു
ഉത്ഭവിക്കാത്തെതാെക്കയും പാപമേ്രത.

15
1എന്നാൽശക്തരായനാംഅശക്തരുെടബലഹീനതകെള ചുമക്കുകയും
നമ്മിൽ തേന്ന ്രപസാദിക്കാതിരിക്കയും േവണം. 2 നമ്മിൽ ഓേരാരുത്തൻ
തെന്റ അയൽക്കാരെന്റ നന്മയ്ക്കായി, ആത്മികമായ വളർച്ചയ്ക്കായി
അവെന ്രപസാദിപ്പിക്കണം.
3 “നിെന്നനിന്ദിക്കുന്നവരുെട നിന്ദഎെന്റ േമൽവീണു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ്രകിസ്തുവും തന്നിൽതേന്ന
്രപസാദിച്ചില്ല. 4 എന്നാൽ മുെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നതു ഒെക്കയും
നമ്മുെട ഉപേദശത്തിനായിട്ട,് നമുക്കു തിരുെവഴുത്തുകളാൽ
ഉളവാകുന്ന സഹനത്താലും േ്രപാത്സാഹനത്താലും ്രപത്യാശ
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് തേന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 5 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ഐകമത്യെപ്പട്ട്, നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ പിതാവായ
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ൈദവെത്ത ഏകമനേസ്സാെട ഒരു വായിനാൽ മഹത്വീകരിേക്കണ്ടതിന്
6 സഹനത്തിെന്റയും േ്രപാത്സാഹനത്തിെന്റയും ൈദവം തെന്ന നിങ്ങൾക്ക്
്രകിസ്തുേയശുവിന് അനുരൂപമായി തമ്മിൽ ഒേര മനേസ്സാടിരിക്കുവാൻ
കൃപ നല്കുമാറാകെട്ട. 7 അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തു ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്വത്തിനായി നിങ്ങെള ൈകെക്കാണ്ടതുേപാെല നിങ്ങള ം അേന്യാന്യം
ൈകെക്കാൾവിൻ. 8 പിതാക്കന്മാർക്കു നൽകിയ വാഗ്ദത്തങ്ങെള
ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിന് 9 ്രകിസ്തുൈദവത്തിെന്റസത്യംനിമിത്തം പരിേച്ഛദനയ്ക്ക്
ശു്രശൂഷക്കാരനായിത്തീർന്നു എന്നും ജാതികൾ ൈദവെത്ത അവെന്റ
കരുണനിമിത്തം മഹത്വീകരിേക്കണംഎന്നുംഞാൻപറയുന്നു.
10 “അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ജാതികള െട ഇടയിൽ നിെന്ന വാഴ്ത്തി, നിെന്റ

നാമത്തിന്സ്തുതിപാടും”
എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 11വീണ്ടും:
“ജാതികേള,അവെന്റജനേത്താടു ഒന്നിച്ച്ആനന്ദിപ്പിൻ”
എന്നുപറയുന്നു.
“സകല ജാതികള മായുേള്ളാേര, കർത്താവിെന സ്തുതിപ്പിൻ,

സകലജനങ്ങള ംഅവെനസ്തുതിക്കെട്ട”
എന്നും പറയുന്നു.
12 “യിശ്ശായിയുെടേവരുംജാതികെളഭരിക്കുവാൻഎഴുേന്നല്ക്കുന്നവനുമായവൻ

ഉണ്ടാകും;അവനിൽജാതികൾ ്രപത്യാശെവയ്ക്കും”
എന്നു െയശയ്യാവു പറയുന്നു. 13 എന്നാൽ ്രപത്യാശയുെട
ൈദവം പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ ്രപത്യാശയിൽ
സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി വിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള സകല സേന്താഷവും
സമാധാനവും െകാണ്ട് നിങ്ങെളനിറയ്ക്കുമാറാകെട്ട.

14 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ തേന്ന ദയാപൂർണ്ണരും സകല
ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞവരും അേന്യാന്യം ്രപേബാധിപ്പിക്കുവാൻ
്രപാപ്തരും ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.
15 എങ്കിലും ജാതികള െട വഴിപാട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട വസ്തുവായി സ്വീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന,് ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം പുേരാഹിതനായി അർപ്പിച്ച െകാണ്ട്
ജാതികളിേലക്ക് അയയ്ക്കെപ്പട്ടവനായി ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
ശു്രശൂഷകനായിരിേക്കണ്ടതിന് 16 ൈദവം എനിക്ക് നല്കിയ കൃപ
നിമിത്തം നിങ്ങെള വീണ്ടും ഓർമ്മെപ്പടുത്തുവാനായി ചില കാര്യങ്ങൾ
അതിൈധര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 17 അതുെകാണ്ട്
്രകിസ്തുേയശുവിൽ എനിക്ക് ൈദവസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ
്രപശംസ ഉണ്ട്. 18 ജാതികള െട അനുസരണത്തിനായിട്ട് വചനത്താലും
്രപവൃത്തിയാലും അടയാളങ്ങള െടയും അത്ഭുതങ്ങള െടയും
ശക്തിെകാണ്ടും, പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ശക്തിെകാണ്ടും ്രകിസ്തു
എന്നിലൂെട ്രപവർത്തിച്ചത് അല്ലാെത മെറ്റാന്നും പറയുവാൻ ഞാൻ
തുനിയുകയില്ല. 19അങ്ങെനഞാൻെയരൂശേലംമുതൽഇല്ല ര്യേദശേത്താളം
ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച ്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷം പൂർത്തീകരിക്കുവാനിടയായി.
20 ഞാൻ മെറ്റാരുവെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ പണിയാതിരിേക്കണ്ടതിന്
്രകിസ്തുവിെന്റനാമംഅറിഞ്ഞിട്ട ള്ളഇടത്തിലല്ല,
21 “അവെനക്കുറിച്ച് അറിവു കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർ കാണും; േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ

്രഗഹിക്കും”
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എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല അേ്രത, സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാൻ
ഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നത.്

22 അതുെകാണ്ടുതെന്ന ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുന്നതിന്
പലേപ്പാഴും തടസ്സം വന്നു. 23 ഇേപ്പാേഴാ എനിക്ക് ഈ ദിക്കുകളിൽ
ഇനി സ്ഥലമില്ലായ്കയാലും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാൻ
അേനകസംവത്സരമായി വാഞ്ചിക്കുകയാലും, 24ഞാൻ സ്െപയിനിേലക്ക്
യാ്രത െചയ്യ േമ്പാെഴാെക്കയും, േപാകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങെള കാണ്മാനും
നിങ്ങെളകണ്ട്സേന്താഷിച്ചേശഷംനിങ്ങളാൽയാ്രതഅയയ്ക്കെപ്പടുവാനും
ആശിക്കുന്നു. 25 ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ ്വാൻ
െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകുന്നു. 26 െയരൂശേലമിെല വിശുദ്ധന്മാരിൽ
ദരി്രദരായവർക്ക് ഏതാനും ചില സംഭാവന നൽകുവാൻ മെക്കേദാന്യയിലും
അഖായയിലും ഉള്ളവർക്ക് വളെര സേന്താഷം േതാന്നി. 27 അവർക്ക്
വളെര സേന്താഷം േതാന്നി എന്നു മാ്രതമല്ല, അത് അവർക്ക് കടപ്പാടും
ആകുന്നു; ജാതികൾ അവരുെട ആത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂട്ടാളികൾ
ആെയങ്കിൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ ്വാൻ
കടെമ്പട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28ഞാൻഅത് നിവർത്തിച്ച ഈഫലംഅവർക്ക്
ഏല്പിച്ച േബാദ്ധ്യംവരുത്തിയ േശഷംനിങ്ങള െടവഴിയായിസ്െപയിനിേലക്ക്
േപാകും. 29 ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുേമ്പാൾ, ്രകിസ്തുവിെന്റ
അനു്രഗഹനിറവിൽവരുംഎന്നുഞാൻഅറിയുന്നു.

30 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, െയഹൂദ്യയിെല അവിശ്വാസികള െട
കയ്യിൽനിന്ന് എെന്ന രക്ഷിേക്കണ്ടതിനും െയരൂശേലമിെല എെന്റ
ശു്രശൂഷ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് 31 സ്വീകാര്യമായിത്തീേരണ്ടതിനും, അങ്ങെന
ഞാൻ ൈദവഹിതത്താൽ സേന്താഷേത്താെട നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വന്നു നിങ്ങേളാടുകൂെട ആശ്വസിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ എനിക്ക്
േവണ്ടി ൈദവേത്താടുള്ള ്രപാർത്ഥനയിൽ എേന്നാടുകൂെട േപാരാടണം
32 എന്നു നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെനയും ആത്മാവിെന്റ
സ്േനഹെത്തയും ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഞാൻ നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
33സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവം നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
ആേമൻ.

16
1 നമ്മുെട സേഹാദരിയും െകം്രകയസഭയിെല ശു്രശൂഷക്കാരത്തിയുമായ
േഫബെയ 2 നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് േയാഗ്യമാംവണ്ണം കർത്താവിെന്റ
നാമത്തിൽൈകെക്കാണ്ട്,അവൾക്ക് നിങ്ങള െട സഹായം േവണ്ടുന്നഏത്
കാര്യത്തിലുംസഹായിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻനിങ്ങെള ഭരേമല്പിക്കുന്നു.അവൾ
പലർക്കും വിേശഷാൽഎനിക്കുംസഹായംആയിത്തീർന്നിട്ട ണ്ട്.

3 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ എെന്റ കൂട്ട േവലക്കാരായ ്രപിസ്കെയയും
അക്വിലാെവയും വന്ദനം െചയ് വിൻ. 4 അവർ എെന്റ ്രപാണന് േവണ്ടി
തങ്ങള െട സ്വന്ത ജീവൻ െവച്ച െകാടുത്തവരാകുന്നു; അവർക്ക്
ഞാൻ മാ്രതമല്ല, ജാതികള െട സകലസഭകള ം കൂെട നന്ദിപറയുന്നു.
5 അവരുെട വീട്ടിെല സഭെയയും വന്ദനം െചയ് വിൻ; ആസ്യയിൽ
്രകിസ്തുവിന് ആദ്യഫലമായി എനിക്ക് ്രപിയനായ എൈപ്പനെത്താസിന്
വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. 6 നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി കഠിനാദ്ധ്വാനം െചയ്തവളായ
മറിയയ്ക്ക് വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. 7എെന്റ ചാർച്ചക്കാരും സഹബദ്ധന്മാരായ
അെ്രന്താനിെക്കാസിനും യൂനിയാവിനും വന്ദനം െചാല്ല വിൻ; അവർ
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അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ഇടയിൽ ്രപധാനെപ്പട്ടവരും എനിക്ക് മുെമ്പ
്രകിസ്തുവിൽവിശ്വസിച്ചവരുംആകുന്നു. 8കർത്താവിൽഎനിക്ക് ്രപിയനായ
അംപ്ലിയാെത്താസിന് വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. 9 ്രകിസ്തുവിൽ ഞങ്ങള െട
കൂട്ട േവലക്കാരനായഉർബ്ബാെനാസിനുംഎനിക്ക് ്രപിയനായസ്താക്കുവിനും
വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. 10 ്രകിസ്തുവിൽ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടവനായ
അെപ്പേലസിന് വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. അരിസ്െതാബൂെലാസിെന്റ
ഭവനക്കാർക്കു വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. 11 എെന്റ ചാർച്ചക്കാരനായ
െഹേരാദിേയാന് വന്ദനം െചാല്ല വിൻ; നർക്കിെസ്സാസിെന്റ ഭവനക്കാരിൽ
കർത്താവിലുള്ളവർക്ക് വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. 12 കർത്താവിൽ
അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരായ ്രതുൈഫനയ്ക്കും ്രതുേഫാസയ്ക്കും വന്ദനം
െചാല്ല വിൻ. കർത്താവിൽ വളെര അദ്ധ്വാനിച്ചവളായ ്രപിയ െപർസിസിന്
വന്ദനംെചാല്ല വിൻ. 13കർത്താവിൽതിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടരൂെഫാസിെനയും,
എനിക്കും അമ്മയായ അവെന്റ അമ്മെയയും വന്ദനം െചയ്യ വിൻ.
14 അസും്രകിെതാസിനും െപ്ലേഗാനും െഹർേമ്മാസിനും പെ്രതാബാസിനും
െഹർമ്മാസിനും അവരുെട കൂെടയുള്ള സേഹാദരന്മാർക്കും വന്ദനം
െചാല്ല വിൻ. 15 ഫിെലാെലാെഗാസിനും യൂലിയയ്ക്കും െനെരയുസിനും
അവെന്റ സേഹാദരിക്കും ഒലുമ്പാസിനും അവേരാടുകൂെടയുള്ള
സകലവിശുദ്ധന്മാർക്കും വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. 16 വിശുദ്ധചുംബനംെകാണ്ട്
അേന്യാന്യം വന്ദനം െചയ് വിൻ. ്രകിസ്തുവിെന്റ സകലസഭകള ം നിങ്ങെള
വന്ദനം െചയ്യന്നു.

17 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപേദശത്തിനുമപ്പ റമായി
വിഭാഗീയതകള ംഇടർച്ചകള ംഉണ്ടാക്കുന്നവെരസൂക്ഷിച്ച െകാേള്ളണെമന്ന്
ഞാൻ നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. അവരിൽനിന്ന് അകന്നു മാറുവിൻ.
18 അങ്ങെനയുള്ളവർ നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുവിെന അല്ല,
തങ്ങള െട തെന്ന വയറിെനയേ്രത േസവിക്കുന്നത.് ചക്കരവാക്കും
മുഖസ്തുതിയും പറഞ്ഞു അവർ നിഷ്കളങ്കരായവരുെട ഹൃദയങ്ങെള
വഞ്ചിച്ച കളയുന്നു. 19നിങ്ങള െട മാതൃകയുള്ളഅനുസരണംഎല്ലാവർക്കും
്രപസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിമിത്തം
സേന്താഷിക്കുന്നു; എങ്കിലും നിങ്ങൾ നന്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനികള ം തിന്മയ്ക്ക്
നിഷ്കളങ്കരും ആകണം എന്നു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. 20സമാധാനത്തിെന്റ
ൈദവേമാ േവഗത്തിൽസാത്താെന നിങ്ങള െട കാൽക്കീെഴ ചതച്ച കളയും.
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.

21എെന്റകൂട്ട േവലക്കാരനായതിെമാെഥെയാസുംഎെന്റചാർച്ചക്കാരായ
ലൂെക്യാസും യാേസാനും േസാസിപെ്രതാസും നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യന്നു.
22 ഈ േലഖനം എഴുതിെയടുത്ത െതർെതാസ് എന്ന ഞാൻ നിങ്ങെള
കർത്താവിൽ വന്ദനം െചയ്യന്നു. 23 എനിക്കും സർവ്വസഭയ്ക്കും
അതിഥിസൽക്കാരം െചയ്യന്ന ഗാെയാസ് നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യന്നു.
പട്ടണത്തിെന്റ ഭണ്ഡാരവിചാരകനായ എരസ്െതാസും സേഹാദരനായ
ക്വർെത്താസുംകൂെട നിങ്ങെളവന്ദനം െചയ്യന്നു.

24-25 വളെര കാലങ്ങളായി രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചതും,
നിത്യൈദവത്തിെന്റ കല്പന്രപകാരം സകലജാതികൾക്കും
വിശ്വാസത്തിെന്റ അനുസരണത്തിനായി ്രപവാചകന്മാരുെട
എഴുത്തുകളാൽ 26 െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ മർമ്മത്തിെന്റ
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െവളിപാടിന് അനുസരിച്ച ള്ള എെന്റ സുവിേശഷത്തിനും
േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപസംഗത്തിനും ഒത്തവണ്ണം 27 നിങ്ങെള
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഏകജ്ഞാനിയായ ൈദവത്തിന്
േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.
ആേമൻ.
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1 െകാരിന്ത്യർ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
പൗേലാസ് ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ രചയിതാവ് (1:1-2;

16:21) പൗേലാസിെന്റ േലഖനം എന്നും അറിയെപ്പടുന്നു. പൗേലാസ്
എേഫേസാസിൽ വച്ച് െകാരിന്ത് സഭയ്ക്ക് ഒരു േലഖനം എഴുതിയിരുന്നു
അത് ഒന്നാമെത്ത േലഖനം എന്നറിയെപ്പട്ട (1 െകാരി 5:10-11)
െകാരിന്ത്സഭയുെട െതറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അത് നഷ്ടെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്
“മുൻ േലഖനം” തികച്ച ം അജ്ഞാതമാണ,് എന്നാൽ 1 െകാരിന്ത്യർ
എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഈ പുസ്തകം ആദ്യെത്ത േലഖനത്തിന് െറ
അടിസ്ഥാനത്തിൽലഭിച്ച ഒരു കത്തിന് മറുപടിയായിഎഴുതിയതാണ.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 55 - 56.
എഫേസാസിൽവച്ചാണ്ഈേലഖനംഎഴുതെപ്പടുന്നത.് 16:8.
സ്വീകര് ത്താവ്
്രപധാനമായിട്ട ം െകാരിന്തിെല സഭയ്ക്കാണ് ഈ േലഖനം എഴുതുന്നത്
എന്നാൽ ്രകിസ്തുവിെന നാമത്താൽ വിളിക്കെപ്പട്ട ഏവർക്കും േവണ്ടിയാണ്
എന്ന് പൗേലാസ് കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നു.
ഉേദ്ദശം
െകാരിന്ത്സഭയിെല അടിയന്തിര സാഹചര്യെത്തക്കുറിച്ച് പല ഇടങ്ങളിൽ
നിന്നും പൗേലാസിന് അറിവു ലഭിച്ചിരുന്നു. സഭയിെല ഭിന്നിപ്പിെന പൗേലാസ്
ശാസിക്കുന്നു (1 െകാരി. 1:10-4:21) അതുേപാെല പുനരുത്ഥാനെത്ത
കുറിച്ച് ്രപചരിച്ചിരുന്ന െതറ്റായ ഉപേദശെത്ത തിരുത്തുന്നു. (1 െകാരി.
15) പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും സഭെയ പുേരാഗതിയിേലക്ക് ഉയര ്ത്തി
െകാണ്ട് വരുവാനാണ് പൗേലാസ് ഇവിെട ്രശമിക്കുന്നത് അധാർമികത
(15), കർത്തൃേമശ സംബന്ധിച്ച ള്ള െതറ്റിദ്ധാരണകൾ. (1 െകാരി. 11:17-
34). കൃപാവര ്രപാപ്തയായിരുന്നു (1:4-7) െകാരിന്ത്സഭ അേതസമയം
അപക്വമതിയും അനാത്മികയും (3:1-4), ആയിരുന്നു ഈ ്രപശ്നങ്ങെള
പരിഹരിക്കുവാൻ പൗേലാസ് നെല്ലാരു മാതൃകയാണ് ഇവിെട നല്കുന്നത.്
അധാർമികതയും ഭിന്നിപ്പ ം സഭയുെടേമൽ വീഴ്ത്തിയ കരിനിഴലുകൾ
കണ്ടിെല്ലന്ന് നടിക്കാെത അതിെന പരിഹരിച്ച് പരിഹാരം കാണുവാൻ
ജനെത്ത ്രപാപ്തരാക്കുന്നു.
്രപേമയം
വിശ്വാസികള െട െപരുമാറ്റം
സംേക്ഷപം
1.ആമുഖം — 1:1-9
2. െകാരിന്ത്സഭയിെല ഭിന്നത — 1:10-4:21
3. ധാർമികവുംസദാചാരപരവുമായവിഷയങ്ങൾ — 5:1-6:20
4. വിവാഹെത്തക്കുറിച്ച ള്ളഉപേദശം — 7:1-40
5.ആരാധനയുെട നിർേദ്ദശങ്ങൾ — 11:2-34
6. ്രപധാന ഉേദ്ദശം പുനരുത്ഥാന ഉപേദശങ്ങൾ — 15:1-16:24

പൗേലാസിെന്റഅഭിവാദ്യം
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1 ൈദവഹിത്രപകാരം ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായി
വിളിക്കെപ്പട്ട പൗെലാസും സേഹാദരനായ േസാസ്ഥേനസും, െകാരിന്തിലുള്ള
ൈദവസഭയ്ക്ക്, 2 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവർക്ക,്
എല്ലായിടത്തും നമ്മുെടയും അവരുെടയും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവേരാടുംകൂെട
വിളിക്കെപ്പട്ട, വിശുദ്ധന്മാരുമായവർക്ക് തെന്ന, എഴുതുന്നത്; 3 നമ്മുെട
പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ നിന്നും
നിങ്ങൾക്ക്കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

പൗേലാസിെന്റനന്ദിവാക്കുകൾ
4 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ൈദവകൃപനിമിത്തം ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി എെന്റ ൈദവത്തിന് എേപ്പാഴും സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു.
5 ്രകിസ്തുവിെന്റ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നതുേപാെല
6 അവനിൽ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും, സകല വചനത്തിലും, സകല
പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരായിത്തീർന്നു. 7 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ
ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി, നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റവരവിനായികാത്തിരിക്കുന്നു. 8നമ്മുെടകർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാളിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിേക്കണ്ടതിന് അവൻ
നിങ്ങെള അവസാനേത്താളം ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 9 തെന്റ പു്രതനും
നമ്മുെട കർത്താവും ആയ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൂട്ടായ്മയിേലക്ക്
നിങ്ങെളവിളിച്ചിരിക്കുന്നൈദവംവിശ്വസ്തൻ.

സഭയിെല ഭിന്നത
10സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തെന്ന സംസാരിക്കുകയും,
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഭിന്നതയില്ലാെത, ഏകമനസ്സിലും ഏകാഭി്രപായത്തിലും
പൂർണ്ണമായി േയാജിച്ചിരിക്കുകയും േവണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങെള നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമം െചാല്ലി ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
11 എെന്തന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങള െട ഇടയിൽ തർക്കം
ഉെണ്ടന്ന് േക്ലാവയുെട ആള കൾ എനിക്ക് അറിവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു.
12 നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തരും: ഞാൻ പൗെലാസിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ,ഞാൻ
അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ, ഞാൻ േകഫാവിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ,
ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ എന്നിങ്ങെന പറയുന്നതിനാൽ തെന്ന
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ഇത് പറയുന്നു. 13 ്രകിസ്തു വിഭാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുേവാ?
പൗെലാസ് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട േവാ? അല്ല, പൗെലാസിെന്റ
നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനം ഏറ്റ േവാ? 14 എെന്റ നാമത്തിൽ
ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച എന്ന് ആരും പറയാതിരിക്കുവാനായി
15 ്രകിസ്െപാസിെനയും ഗാെയാസിെനയും ഒഴിെക നിങ്ങളിൽ ആെരയും
ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ ഞാൻ ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം
െചയ്യന്നു. 16സ്െതഫാനാസിെന്റഭവനക്കാെരയുംഞാൻസ്നാനംകഴിപ്പിച്ച ;
അതല്ലാെത മറ്റ് ആെരെയങ്കിലും സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച േവാ എന്ന് ഞാൻ
ഓർക്കുന്നില്ല. 17എെന്തന്നാൽ,സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻഅല്ല,സുവിേശഷം
അറിയിക്കുവാനേ്രത ്രകിസ്തു എെന്ന അയച്ചത;് എന്നാൽ, ്രകിസ്തുവിെന്റ
്രകൂശ് നിഷ്ഫലമാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് ജ്ഞാനത്തിെന്റ വാക്കുകേളാെട
അല്ലതാനും.
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ൈദവത്തിെന്റജ്ഞാനം
18എെന്തന്നാൽ, ്രകൂശിെന്റ വചനം നശിച്ച േപാകുന്നവർക്ക് േഭാഷത്തവും
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുന്നനമുേക്കാൈദവശക്തിയുംആകുന്നു.
19 “ജ്ഞാനികള െട ജ്ഞാനം ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയും ബുദ്ധിമാന്മാരുെട

ബുദ്ധി വിഫലമാക്കുകയും െചയ്യ ം”
എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 20ജ്ഞാനി എവിെട? ശാസ്്രതി എവിെട?
ഈ േലാകത്തിെല താർക്കികൻ എവിെട? ഈ േലാകത്തിെന്റ ജ്ഞാനം
ൈദവം േഭാഷത്തം ആക്കിയില്ലേയാ? 21 ൈദവത്തിെന്റ ജ്ഞാനത്തിൽ,
േലാകം അതിെന്റ ജ്ഞാനത്താൽ, ൈദവെത്ത അറിയായ്കെകാണ്ട്
ഞങ്ങള െട ്രപസംഗത്തിെന്റ േഭാഷത്തത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്നവെര
രക്ഷിക്കുവാൻൈദവത്തിന് ്രപസാദം േതാന്നി. 22എെന്തന്നാൽ,െയഹൂദന്മാർ
അടയാളം േചാദിക്കുകയും യവനന്മാർ ജ്ഞാനം അേന്വഷിക്കുകയും
െചയ്യന്നു; 23 ഞങ്ങേളാ ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട ്രകിസ്തുവിെന ്രപസംഗിക്കുന്നു;
െയഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയും, 24 ജാതികൾക്ക് േഭാഷത്തവുെമങ്കിലും,
െയഹൂദന്മാരാകെട്ട യവനന്മാരാകെട്ട വിളിക്കെപ്പട്ട ഏവർക്കും ്രകിസ്തു
ൈദവശക്തിയുംൈദവജ്ഞാനവും തെന്ന. 25എെന്തന്നാൽ,ൈദവത്തിെന്റ
േഭാഷത്തം മനുഷ്യേരക്കാൾജ്ഞാനേമറിയതും ൈദവത്തിെന്റ ബലഹീനത
മനുഷ്യേരക്കാൾബലേമറിയതുംആകുന്നു.

26 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങള െട വിളിെയ േനാക്കുവിൻ: േലാകത്തിെന്റ
മാനദണ്ഡ്രപകാരം നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനികൾ ഏെറയില്ല; ബലവാന്മാർ
ഏെറയില്ല, കുലീനന്മാരും ഏെറയില്ല. 27 എന്നാൽ ജ്ഞാനികെള
ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ൈദവം േലാകത്തിെന്റ േഭാഷത്തമായതു
തിരെഞ്ഞടുത്തു;ബലമുള്ളതിെന ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻൈദവം േലാകത്തിെന്റ
ബലഹീനമായത് തിരെഞ്ഞടുത്തു. 28 ഉള്ളതിെന ഇല്ലാതാക്കുവാൻ
ൈദവം േലാകത്തിൽ നികൃഷ്ടവും നിസ്സാരവുമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും
തിരെഞ്ഞടുത്തു; 29ൈദവസന്നിധിയിൽആരും ്രപശംസിക്കാതിരിക്കുവാൻ
തെന്ന. 30 നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ അവനാൽ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു.
അവൻനമുക്ക്ൈദവത്തിങ്കൽനിന്ന്ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും
വീെണ്ടടുപ്പ മായിത്തീർന്നു.
31 “്രപശംസിക്കുന്നവൻകർത്താവിൽ ്രപശംസിക്കെട്ട”
എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.

2
1 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
്രപസംഗത്തിെന്റേയാ ജ്ഞാനത്തിെന്റേയാ ൈവഭവം കൂടാെതയേ്രത
ൈദവത്തിെന്റ സാക്ഷ്യം നിങ്ങേളാട് ്രപസ്താവിക്കുവാൻ വന്നത.്
2 എെന്തന്നാൽ ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടവനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന അല്ലാെത
മെറ്റാന്നും അറിയാത്തവനായി നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇരിേക്കണം
എന്ന് ഞാൻ ആ്രഗഹിച്ച . 3 ഞാൻ ബലഹീനതേയാടും ഭയേത്താടും
വളെര വിറയേലാടുംകൂെട നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇരുന്നു. 4 നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിന് മനുഷ്യരുെട ജ്ഞാനമല്ല, ൈദവത്തിെന്റ ശക്തി
തെന്ന ആധാരമായിരിേക്കണ്ടതിന,് 5 എെന്റ വചനവും എെന്റ
്രപസംഗവും മാനുഷികജ്ഞാനത്തിെന്റ വശീകരണവാക്കുകളാൽ അല്ല,
ആത്മാവിെന്റയും ശക്തിയുെടയും ്രപദർശനത്താലേ്രതആയിരുന്നത.്
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ആത്മാവിൽനിന്നുള്ളജ്ഞാനം
6 എന്നിരുന്നാലും, പക്വത ്രപാപിച്ചവരുെട ഇടയിൽ, ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനം
സംസാരിക്കുന്നു; ഈ കാലത്തിെന്റേയാ, മാറ്റെപ്പടുന്നവരായ ഈ
കാലഘട്ടത്തിെല ഭരണാധിപന്മാരുെടേയാ ജ്ഞാനമല്ല, 7 ൈദവം
േലാകസൃഷ്ടിക്ക് മുെമ്പ നമ്മുെട േതജസ്സിനായി മുന്നിയമിച്ചതും ഇതുവെര
മറഞ്ഞിരുന്നതുമായ ൈദവത്തിെന്റ ജ്ഞാനമേ്രത മർമ്മമായി ഞങ്ങൾ
്രപസ്താവിക്കുന്നു. 8 അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിെല ഭരണാധികാരികൾ
ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ േതജസ്സിെന്റ
കർത്താവിെന ്രകൂശിക്കുമായിരുന്നില്ല.
9 “ൈദവം തെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ട ള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല

െചവി േകട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യെന്റയുംഹൃദയത്തിൽ േതാന്നിയിട്ട മില്ല”
എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന. 10 നമുേക്കാ ൈദവം അത്
തെന്റ ആത്മാവിനാൽ െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; എെന്തന്നാൽ,
ആത്മാവ് സകലെത്തയും, ൈദവത്തിെന്റ ആഴങ്ങെളേപ്പാലും
ആരായുന്നു. 11 മനുഷ്യനിലുള്ളത് അവനിെല മാനുഷാത്മാവല്ലാെത
മനുഷ്യരിൽ ആർ അറിയും? അതുേപാെല തെന്ന ൈദവത്തിലുള്ളത്
ൈദവാത്മാവല്ലാെത ആരും ്രഗഹിച്ചിട്ടില്ല. 12 നാേമാ േലാകത്തിെന്റ
ആത്മാവിെന അല്ല, ൈദവം നമുക്ക് ദാനമായി നല്കിയിരിക്കുന്നത്
അറിയുവാനായി ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള ആത്മാവിെന അേ്രത
്രപാപിച്ചത.് 13 അത് ഞങ്ങൾ മാനുഷികജ്ഞാനത്താൽ ഉപേദശിക്കുന്ന
വചനങ്ങളാൽ അല്ല, ആത്മാവ് ഉപേദശിക്കുന്ന വചനങ്ങളാൽ തെന്ന
്രപസ്താവിച്ച െകാണ്ട് ആത്മികന്മാർക്ക് ആത്മികമായത് െതളിയിക്കുന്നു.
14 എന്നാൽ അനാത്മികമനുഷ്യൻ ൈദവാത്മാവിെന്റ ഉപേദശം
ൈകെക്കാള്ളന്നില്ല; അത് അവന് േഭാഷത്തം ആകുന്നു; ആത്മികമായി
വിേവചിേക്കണ്ടതാകയാൽ അത് അവന് ്രഗഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല.
15 ആത്മികേനാ സകലെത്തയും വിേവചിക്കുന്നു; താൻ ആരാലും
വിേവചിക്കെപ്പടുന്നതുമില്ല. 16എെന്തന്നാൽ,കർത്താവിെന്റമനസ്സ്അറിഞ്ഞ്
അവെന ഉപേദശിക്കുന്നവൻ ആർ? നാേമാ ്രകിസ്തുവിെന്റ മനസ്സള്ളവർ
ആകുന്നു.

3
ഞങ്ങൾൈദവത്തിെന്റശു്രശൂഷക്കാർ

1 എന്നാൽ, സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങേളാട് എനിക്ക് ആത്മികേരാട്
എന്നേപാെലഅല്ല, ജഡികേരാട് എന്നേപാെല, ്രകിസ്തുവിൽ ശിശുക്കേളാട്
എന്നേപാെല, അേ്രത സംസാരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത.് 2 കട്ടിയായ
ആഹാരമല്ല, പാൽ അേ്രത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്; എെന്തന്നാൽ,
ഭക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു; ഇേപ്പാഴും കഴിവായിട്ടില്ല;
ഇന്നും നിങ്ങൾ ജഡികരേല്ലാ. 3 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ അസൂയയും
പിണക്കവും ഇരിെക്ക, നിങ്ങൾ ജഡികരും േശഷം മനുഷ്യേരേപ്പാെല
നടക്കുന്നവരുമല്ലേയാ? 4 എെന്തന്നാൽ, ഒരാൾ: ഞാൻ പൗെലാസിെന്റ
പക്ഷക്കാരൻ എന്നും മെറ്റാരാൾ: ഞാൻ അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ
എന്നും പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ സാധാരണമനുഷ്യരല്ലേയാ? 5അെപ്പാേല്ലാസ്
ആർ? പൗെലാസ് ആർ? കർത്താവ് അവർക്ക് നൽകിയതുേപാെല,
നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ കാരണമായിത്തീർന്ന, ശു്രശൂഷകരേ്രത.
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6 ഞാൻ നട്ട , അെപ്പാേല്ലാസ് നനച്ച , ൈദവമേ്രത വളരുമാറാക്കിയത.്
7ആകയാൽ വളരുമാറാക്കുന്ന ൈദവത്തിനാണ് ്രപാധാന്യം; നടുന്നവേനാ
നനക്കുന്നവേനാ ഏതുമില്ല. 8 നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഒരുേപാെല;
ഓേരാരുത്തർക്കും അവരുെട അദ്ധ്വാനത്തിനുള്ള കൂലി കിട്ട ം.
9 എെന്തന്നാൽ, ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ കൂട്ട േവലക്കാർ; നിങ്ങൾ
ൈദവത്തിെന്റകൃഷിേത്താട്ടം,ൈദവത്തിെന്റഗൃഹനിർമ്മാണം.

10ൈദവം എനിക്ക് നൽകിയ കൃപയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ വിദഗ്ദ്ധനായ
ഒരു ്രപധാനശില്പിയായി അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു; മെറ്റാരാൾ അതിന്
മീെത പണിയുന്നു; എന്നാൽ, താൻ എങ്ങെന പണിയുന്നു എന്ന്
ഓേരാരുത്തനും േനാക്കിെക്കാള്ളെട്ട. 11 എെന്തന്നാൽ, േയശു്രകിസ്തു
എന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാെത മെറ്റാരു അടിസ്ഥാനം ഇടുവാൻ ആർക്കും
കഴിയുകയില്ല. 12ആഅടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽആെരങ്കിലും െപാന്ന്, െവള്ളി,
വിലേയറിയ രത്നങ്ങൾ, മരം,പുല്ല,്ൈവേക്കാൽഎന്നിവെകാണ്ട് പണിയുന്നു
എങ്കിൽ അവരുെട ്രപവൃത്തി െവളിെപ്പട്ട വരും; 13ആ ദിവസം അതിെന
െതളിവാക്കും; അത് തീയാൽ െവളിെപ്പട്ട വരും; ഓേരാരുത്തരുെടയും
്രപവൃത്തിഏതു വിധത്തിലുള്ളെതന്ന് തീ തെന്ന േശാധന െചയ്യ ം. 14ഒരുവൻ
പണിത ്രപവൃത്തി നിലനില്ക്കും എങ്കിൽ അവന് ്രപതിഫലം കിട്ട ം.
15 ഒരുവെന്റ ്രപവൃത്തി െവന്തുേപാെയങ്കിൽ അവൻ നഷ്ടം അനുഭവിക്കും;
താേനാ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും;എന്നാൽതീയിൽകൂടിഎന്നേപാെലഅേ്രത.

16 നിങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ മന്ദിരം ആെണന്നും ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ്
നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലേയാ? 17ൈദവത്തിെന്റ മന്ദിരം
നശിപ്പിക്കുന്നവെന ൈദവം നശിപ്പിക്കും; എെന്തന്നാൽ, ൈദവത്തിെന്റ
മന്ദിരം വിശുദ്ധമേല്ലാ;നിങ്ങളാകുന്നുവേല്ലാആആലയം.

18 ആരും സ്വയം വഞ്ചിക്കരുത;് നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും ഈ
കാലഘട്ടത്തിൽ ജ്ഞാനി എന്ന് കരുതുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ
ജ്ഞാനിയാേകണ്ടതിന് േഭാഷനായിത്തീരെട്ട. 19 എെന്തന്നാൽ ഈ
േലാകത്തിെന്റജ്ഞാനംൈദവസന്നിധിയിൽ േഭാഷത്തമേ്രത.
“അവൻജ്ഞാനികെളഅവരുെടകൗശലത്തിൽകുടുക്കുന്നു”
എന്നും
20 “കർത്താവ്ജ്ഞാനികള െട ചിന്തകൾവ്യർത്ഥംഎന്നറിയുന്നു”
എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21ആകയാൽആരും മനുഷ്യെരക്കുറിച്ച്
്രപശംസിക്കരുത;് സകലവും നിങ്ങൾക്കുള്ളതേല്ലാ. 22 പൗെലാേസാ,
അെപ്പാേല്ലാേസാ, േകഫാേവാ, േലാകേമാ, ജീവേനാ, മരണേമാ,
ഇേപ്പാഴുള്ളേതാ,വരുവാനുള്ളേതാസകലവുംനിങ്ങൾക്കുള്ളത.് 23നിങ്ങേളാ
്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ; ്രകിസ്തുൈദവത്തിനുള്ളവൻ.

4
്രകിസ്തുവിെന്റഅെപ്പാസ്തലന്മാർ

1 ഞങ്ങെള, ്രകിസ്തുവിെന്റ ശു്രശൂഷക്കാരും ൈദവികമർമ്മങ്ങള െട
ഗൃഹവിചാരകന്മാരും ആയി ഓേരാരുത്തൻ കരുതെട്ട.
2 ഗൃഹവിചാരകന്മാരിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നേതാ, അവർ
വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നേ്രത. 3 എന്നാൽ, നിങ്ങേളാ,
മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ േകാടതികേളാ, എെന്ന വിധിക്കുന്നത് എനിക്ക്
വളെര െചറിയ കാര്യമാണ;് ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന വിധിക്കുന്നതുമില്ല.
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4 എെന്തന്നാൽ എെന്റ യാെതാരു കുറ്റെത്തക്കുറിച്ച ം എനിക്ക്
േബാധ്യമിെല്ലങ്കിലും, ഞാൻ കുറ്റവിമുക്തൻ എന്നു വരികയില്ല; എെന്ന
വിധിക്കുന്നത് കർത്താവ് ആകുന്നു. 5 ആകയാൽ കർത്താവ്
വരുേവാളം സമയത്തിനു മുെമ്പ ഒന്നും വിധിക്കരുത്; അവൻ ഇരുട്ടിൽ
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് െവളിച്ചത്താക്കുകയും ഹൃദയങ്ങള െട ആേലാചനകെള
െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം;അന്ന് ഓേരാരുത്തർക്കും ൈദവത്തിൽനിന്ന്
പുകഴ്ച ലഭിക്കും.

6 സേഹാദരന്മാേര, ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിമിത്തം എെന്നയും
അെപ്പാേല്ലാസിെനയും ഉേദ്ദശിച്ച് പറഞ്ഞതാകുന്നു: എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്
അപ്പ റം ഭാവിക്കാതിരിക്കുക എന്നതിന് ഞങ്ങള െട ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടു
പഠിേക്കണ്ടതിനും, ആരും ഒരുവന് േനെര മെറ്റാരുവെന അനുകൂലിച്ച്
നിഗളിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും തെന്ന. 7 എെന്തന്നാൽ, നിങ്ങെള
റ്വിേശഷതയുള്ളവരാക്കുന്നതാരാണ?് ലഭിച്ചതല്ലാെതനിങ്ങൾക്ക്എന്തുള്ള ?
ലഭിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിേലാ, ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുേപാെല ്രപശംസിക്കുന്നത്
എന്ത?് ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ തൃപ്തരാണ്, 8 ഇേപ്പാൾ സമ്പന്നരുമാണ;്
ഞങ്ങെള കൂടാെത രാജാക്കന്മാരായി. തീർച്ചയായും, നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഞങ്ങള ം വാേഴണ്ടതിന് നിങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു എങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു. 9എെന്തന്നാൽ ഞങ്ങൾ േലാകത്തിന്, ദൂതന്മാർക്കും
മനുഷ്യർക്കും തെന്ന, കാഴ്ചവസ്തുവായി തീർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ,
ൈദവം അെപ്പാസ്തലന്മാരായ ഞങ്ങെള അവസാനം നിൽക്കുന്നവരായി,
മരണവിധിയിൽ ഉൾെപ്പട്ടവെരേപ്പാെല, ്രപദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
എനിക്ക് േതാന്നുന്നു. 10ഞങ്ങൾ ്രകിസ്തുനിമിത്തം േഭാഷന്മാർ; നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിൽ വിേവകികൾ; ഞങ്ങൾ ബലഹീനർ, നിങ്ങൾ ബലവാന്മാർ;
നിങ്ങൾ ബഹുമാനിതർ, ഞങ്ങൾ മാനഹീനർ അേ്രത. 11ഈസമയംവെര
ഞങ്ങൾ വിശന്നും, ദാഹിച്ച ം, േവണ്ടുംവണ്ണം വസ്്രതം ധരിക്കുവാൻ
ഇല്ലാെതയും, മൃഗീയമായി മർദ്ദിക്കെപ്പട്ട ം, ഭവനരഹിതരായും ഇരിക്കുന്നു.
12സ്വന്തകയ്യാൽ േവലെചയ്ത്,കഠിനമായിഅദ്ധ്വാനിക്കുന്നു;ശകാരം േകട്ടിട്ട്
അനു്രഗഹിക്കുന്നു; ഉപ്രദവം ഏറ്റിട്ട് സഹിക്കുന്നു; ദൂഷണം േകട്ടിട്ട് നല്ലവാക്ക്
പറയുന്നു. 13ഞങ്ങൾ േലാകത്തിെല പാഴ് വസ്തുക്കളായും ഇന്നുവെരയും
സകലത്തിെന്റയുംഅഴുക്കായും തീർന്നിരിക്കുന്നു.

14 ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത് നിങ്ങെള നാണിപ്പിക്കുവാനല്ല, എെന്റ
്രപിയമക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങെള ബുദ്ധി ഉപേദശിക്കുന്നതിനു
േവണ്ടിയാണ.് 15 എെന്തന്നാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ്രകിസ്തുവിൽ പതിനായിരം
അദ്ധ്യാപകർ ഉെണ്ടങ്കിലും പിതാക്കന്മാർ ഏെറയില്ല; ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ഞാനേല്ലാ നിങ്ങെള സുവിേശഷത്താൽ ജനിപ്പിച്ചത്. 16ആകയാൽ എെന്റ
അനുകാരികൾ ആകുവിൻ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
17 ഇതുനിമിത്തമാകുന്നു കർത്താവിൽ ്രപിയനും വിശ്വസ്തനുമായ എെന്റ
മകൻ തിെമാെഥേയാസിെന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നത.്
ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഏതു സഭയിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല
്രകിസ്തുവിലുള്ള എെന്റ വഴികൾ അവൻ നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിക്കും.
18 എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരികയില്ല എന്നുവച്ച് ചിലർ
അഹങ്കരിക്കുന്നു. 19എന്നാൽ കർത്താവിന് ഇഷ്ടം എങ്കിൽ ഞാൻ േവഗം
നിങ്ങള െടഅടുക്കൽ വരും. അേപ്പാൾഞാൻഅഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നവരുെട
വാക്കല്ല ശക്തി തെന്ന കണ്ടറിയും. 20 എെന്തന്നാൽ, ൈദവരാജ്യം
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വചനത്തിലല്ലശക്തിയിലേ്രതആകുന്നു. 21നിങ്ങൾക്ക്ഏത് േവണം?ഞാൻ
വടിേയാടുകൂെടേയാ സ്േനഹത്തിലും സൗമ്യാത്മാവിലുേമാ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽവേരണ്ടത?്

5
സഭയിെല ദുർന്നടപ്പ്

1 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ദുർന്നടപ്പ് ഉെണ്ടന്ന് േകൾക്കുന്നു. ഒരാൾ
തെന്റ പിതാവിെന്റ ഭാര്യയുമായി അവിഹിതബന്ധം പുലർത്തുന്നു;
അത് ജാതികളിൽേപാലും ഇല്ലാത്ത ദുർന്നടപ്പ് തെന്ന. 2 എന്നിട്ട ം
നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കുന്നു; ഈ ദുഷ്കർമ്മം െചയ്തവെന നിങ്ങള െട
ഇടയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചിട്ട മില്ല.
3 ഞാേനാ ശരീരംെകാണ്ട് ദൂരസ്ഥൻ ആെണങ്കിലും ആത്മാവുെകാണ്ട്
കൂെടയുള്ളവൻ ആയി ഞാൻ നിങ്ങള െട മേദ്ധ്യ ഇരിക്കുന്നു എന്നേപാെല
ഈ ദുഷ്കർമ്മം െചയ്തവെനക്കുറിച്ച,് നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ 4 നിങ്ങള ം, എെന്റ ആത്മാവും നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ ശക്തിേയാെട ഒന്നിച്ച കൂടിയിരുന്ന,് അവെന്റ
5ആത്മാവ് കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാളിൽ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടതിന്,
അവെന ജഡത്തിെന്റ നാശത്തിനായി സാത്താെന ഏല്പിക്കണം എന്ന്
വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 നിങ്ങള െട ്രപശംസ നല്ലതല്ല; അല്പം പുളിമാവ്
മാവിെന മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലേയാ? 7 നിങ്ങൾ
വാസ്തവമായും പുളിപ്പില്ലാത്തവരായതിനാൽ, പുതിയ മാവ് ആേകണ്ടതിന്
പഴയ പുളിമാവിെന നീക്കിക്കളയുവിൻ. എെന്തന്നാൽ, നമ്മുെട
െപസഹ കുഞ്ഞാടും അറുക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു: അത് ്രകിസ്തു തെന്ന.
8 അതുെകാണ്ട് നാം പഴയ പുളിമാവുെകാണ്ടല്ല, തിന്മയും ദുഷ്ടതയും
ആയ പുളിമാവുെകാണ്ടുമല്ല, നിർമ്മലവും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പംെകാണ്ട് തെന്നഉത്സവംആചരിക്കുക.

9 ദുർന്നടപ്പ കാേരാട് സംസർഗ്ഗം അരുത് എന്ന് ഞാൻ എെന്റ
േലഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 10അത് ഈ േലാകത്തിെല
ദുർന്നടപ്പ കാേരാേടാ, അത്യാ്രഗഹികള ം വഞ്ചകരും ആയവേരാേടാ,
വി്രഗഹാരാധികേളാേടാ അരുത് എന്നല്ല; അങ്ങെന എങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ഈ േലാകം വിട്ട് േപാേകണ്ടിവരും. 11 എന്നാൽ സേഹാദരൻ എന്നു
േപരുള്ള ഒരാൾ ദുർന്നടപ്പ കാരേനാ അത്യാ്രഗഹിേയാ, വി്രഗഹാരാധിേയാ,
അസഭ്യം പറയുന്നവേനാ, മദ്യപേനാ, വഞ്ചകേനാ ആകുന്നു എങ്കിൽ
അവേനാട് സംസർഗ്ഗം അരുത;് അങ്ങെനയുള്ളവേനാടുകൂെട ഭക്ഷണം
കഴിക്കുകേപാലും അരുത് എന്നേ്രത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത.്
12 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, പുറത്തുള്ളവെര വിധിക്കുവാൻ എനിക്ക് എന്ത്
കാര്യം? നിങ്ങൾ അകത്തുള്ളവെര അല്ലേയാ വിധിക്കുന്നത;് എന്നാൽ
പുറത്തുള്ളവെര ൈദവം വിധിക്കുന്നു. 13 ആ ദുഷ്ടെന നിങ്ങള െട
ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുവിൻ.

6
വ്യവഹാരങ്ങൾവിശ്വാസികള െടഇടയിൽ

1 നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് മെറ്റാരാേളാട് ഒരു അന്യായം ഉെണ്ടങ്കിൽ
വിശുദ്ധന്മാരുെട മുമ്പാെക പരിഹാരത്തിന് േപാകാെത അഭക്തന്മാരുെട
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മുൻപിൽ േപാകുവാൻ തുനിയുന്നുേവാ? 2 വിശുദ്ധന്മാർ േലാകെത്ത
വിധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? േലാകെത്ത നിങ്ങൾ
വിധിക്കുെമങ്കിൽ ഏറ്റവും െചറിയ സംഗതികെളയും വിധിക്കുവാൻ
നിങ്ങൾക്ക്സാധിക്കുകയില്ലേയാ? 3നാം ദൂതന്മാെരവിധിക്കുംഎന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ലേയാ? എന്നാൽ ഈ ജീവിതെത്ത സംബന്ധിക്കുന്നവെയ
എ്രത അധികം? 4 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജീവിതെത്ത
സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അന്യായം ഉെണ്ടങ്കിൽ വിധിക്കുവാൻ സഭ
ഗണ്യമാക്കാത്തവെര നിയമിക്കുന്നുേവാ? 5 നിങ്ങള െട ലജ്ജയ്ക്കായി
ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു. സേഹാദരന്മാർക്കു മേദ്ധ്യ കാര്യം തീർപ്പാക്കുവാൻ
്രപാപ്തിയുെള്ളാരുജ്ഞാനിയും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇല്ലേയാ? 6എന്നാൽ,
ഒരു വിശ്വാസി മെറ്റാരു വിശ്വാസിേയാടു വ്യവഹരിക്കുന്നു; അതും
അവിശ്വാസികള െട മുമ്പിൽ തെന്ന. 7 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ അന്യായം
ഉണ്ടാകുന്നത് തെന്ന േകവലം േപാരായ്മയാകുന്നു;അതിന് പകരം നിങ്ങൾ
അന്യായം സഹിച്ച െകാള്ളാത്തത് എന്ത?് നഷ്ടം ഏറ്റ െകാള്ളാത്തത്
എന്ത?് 8പേക്ഷ, നിങ്ങൾതെന്നസേഹാദരന്മാർക്കുഅന്യായം െചയ്യ കയും,
നഷ്ടം വരുത്തുകയും െചയ്യന്നു; 9 അനീതി െചയ്യന്നവർ ൈദവരാജ്യം
അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് അറിയുന്നില്ലേയാ? നിങ്ങെളത്തെന്ന
വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുവിൻ; ദുർന്നടപ്പ കാേരാ, വി്രഗഹാരാധികേളാ,
വ്യഭിചാരികേളാ, സ്വയേഭാഗികേളാ, പുരുഷകാമികേളാ, 10 കള്ളന്മാേരാ,
അത്യാ്രഗഹികേളാ, മദ്യപന്മാേരാ, അസഭ്യം പറയുന്നവേരാ, വഞ്ചകന്മാേരാ
ൈദവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല. 11 നിങ്ങള ം ചിലർ ഈ
വകക്കാരായിരുന്നു; എങ്കിലും നിങ്ങൾ കഴുകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമത്തിലും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവിനാലും നിങ്ങൾ
നീതീകരണവും ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ദുർന്നടപ്പ്
12 എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ് എങ്കിലും സകലവും
്രപേയാജനമുള്ളതല്ല; എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ് എങ്കിലും
ഞാൻ യാെതാന്നിനും അടിമെപ്പടുകയില്ല. 13ആഹാരം വയറിനും വയറ്
ആഹാരങ്ങൾക്കും ഉള്ളത്; എന്നാൽ ൈദവം ഇതിെനയും അതിെനയും
ഇല്ലാെതയാക്കും. ശരീരേമാ ദുർന്നടപ്പിനല്ല, കർത്താവിനേ്രത; കർത്താവ്
ശരീരത്തിനും. 14 എന്നാൽ ൈദവം കർത്താവിെന ഉയിർപ്പിച്ചതുേപാെല
നെമ്മയും തെന്റ ശക്തിയാൽ ഉയിർപ്പിക്കും. 15 നിങ്ങള െട ശരീരങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിെന്റ അവയവങ്ങൾ ആകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലേയാ?
്രകിസ്തുവിെന്റഅവയവങ്ങെളഞാൻഎടുത്ത് േവശ്യയുെടഅവയവങ്ങൾ
ആക്കുേമാ? ഒരുനാള ം അരുത.് 16 േവശ്യേയാട് പറ്റിേച്ചരുന്നവൻ
അവള മായി ഏകശരീരമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ?
ഇരുവരും ഒരു േദഹമായിത്തീരുംഎന്നുണ്ടേല്ലാ. 17എന്നാൽകർത്താവിേനാട്
പറ്റിേച്ചരുന്നവേനാ അവനുമായി ഏകാത്മാവ് ആകുന്നു. 18 ദുർന്നടപ്പ്
വിട്ട് ഓടുവിൻ. മനുഷ്യൻ െചയ്യന്ന ഏത് പാപവും ശരീരത്തിന്
പുറത്താകുന്നു. ദുർന്നടപ്പ കാരേനാ സ്വന്തശരീരത്തിന് വിേരാധമായി
പാപം െചയ്യന്നു. 19 ൈദവത്തിെന്റ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങള െട ശരീരം എന്നും നിങ്ങെള
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വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല
എന്നും അറിയുന്നില്ലേയാ? 20 ആകയാൽ നിങ്ങള െട ശരീരംെകാണ്ട്
ൈദവെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തുവിൻ.

7
വിവാഹം

1 ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതി അയച്ച സംഗതികെളക്കുറിച്ച് എെന്റ അഭി്രപായം
എെന്തന്നാൽ: സ്്രതീെയ െതാടാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് നല്ലത.് 2എങ്കിലും
ദുർന്നടപ്പ് നിമിത്തം ഓേരാ പുരുഷനും സ്വന്തഭാര്യയും, ഓേരാ സ്്രതീക്കും
സ്വന്തഭർത്താവും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. 3 ഭർത്താവ് ഭാര്യേയാടും, ഭാര്യ
ഭർത്താവിേനാടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കണം. 4 ഭാര്യയുെട
ശരീരത്തിേന്മൽ അവൾക്കല്ല ഭർത്താവിനേ്രത അധികാരമുള്ളത;്
അങ്ങെന ഭർത്താവിെന്റ ശരീരത്തിേന്മൽ അവനല്ല ഭാര്യക്കേ്രത
അധികാരം. 5 ്രപാർത്ഥനയ്ക്കു നിങ്ങെളത്തെന്ന സമർപ്പിക്കുവാനല്ലാെത,
അല്പസമയേത്തക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പര സമ്മതമില്ലാ െത
േവർപിരിഞ്ഞിരിക്കരുത.് എന്നാൽ നിങ്ങള െട ആത്മസംയമനമില്ലായ്മ
നിമിത്തം, സാത്താൻ നിങ്ങെള പരീക്ഷിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് വീണ്ടും
േചർന്നിരിക്കുക. 6 ഞാൻ ഇത് കല്പനയായിട്ടല്ല അനുവാദമായിട്ടേ്രത
പറയുന്നത.് 7സകലമനുഷ്യരും എെന്നേപ്പാെലആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഒരുവന് ഇങ്ങെനയും ഒരുവന് അങ്ങെനയും വരം
ൈദവം നല്കിയിരിക്കുന്നു.

8 വിവാഹം കഴിയാത്തവേരാടും വിധവമാേരാടും: എെന്നേപ്പാെല
താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക് െകാള്ളാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു.
9 എന്നാൽ, ആത്മസംയമനം ഇെല്ലങ്കിൽ അവർ വിവാഹം െചയ്യെട്ട;
വികാരാസക്തിെകാണ്ട് എരിയുന്നതിേനക്കാൾ വിവാഹം െചയ്യന്നത്
നല്ലത.് 10 വിവാഹം കഴിഞ്ഞവേരാേടാ ഞാൻ-ഞാനല്ല കർത്താവ് തെന്ന
- കല്പിക്കുന്നത:് 11 ഭാര്യ ഭർത്താവിെന േവർപിരിയരുത;് പിരിഞ്ഞു എന്നു
വരികിേലാ വിവാഹം കൂടാെത പാർേക്കണം; അെല്ലങ്കിൽ ഭർത്താവിേനാട്
േയാജിപ്പിെലത്തണം; ഭർത്താവ് ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുകയുമരുത.്
12 എന്നാൽ മറ്റള്ളവേരാട് കർത്താവല്ല ഞാൻ തെന്ന പറയുന്നത:്
ഒരു സേഹാദരന് അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവൾ
അവേനാടുകൂെട പാർക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുകയും െചയ്താൽ അവെള
ഉേപക്ഷിക്കരുത.് 13അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവുള്ള ഒരു സ്്രതീയും,അവൻ
അവേളാടുകൂെട പാർക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഭർത്താവിെന
ഉേപക്ഷിക്കരുത.് 14 എെന്തന്നാൽ, അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യ
മുഖാന്തരം വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട ം, അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ സേഹാദരൻ
മുഖാന്തരം വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങള െട
മക്കൾഅശുദ്ധർ എന്ന് വരുമേല്ലാ; ഇേപ്പാേഴാ അവർ വിശുദ്ധർ ആകുന്നു.
15 എങ്കിലും അവിശ്വാസി േവർപിരിയുന്നു എങ്കിൽ പിരിയെട്ട; ഈ വക
കാ ര്യങ്ങളിൽ സേഹാദരേനാ സേഹാദരിേയാ ബദ്ധരായിരിക്കുന്നില്ല;
എന്നാൽ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ൈദവം നെമ്മ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു.
16 ഭാര്യേയ, നീ ഭർത്താവിന് രക്ഷ വരുത്തും എന്ന് നിനക്ക് എങ്ങെന
അറിയാം? ഭർത്താേവ, നീ ഭാര്യയ്ക്ക് രക്ഷ വരുത്തും എന്ന് നിനക്ക്
എങ്ങെന അറിയാം? 17 എന്നാൽ ഓേരാരുത്തന് കർത്താവ് വിഭാഗിച്ച്
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െകാടുത്തതു േപാെലയും ഓേരാരുത്തെന ൈദവം വിളിച്ചതുേപാെലയും
അവനവൻ നടക്കെട്ട; ഇങ്ങെന ആകുന്നു ഞാൻ സകലസഭകളിലും
ആജ്ഞാപിക്കുന്നത.് 18 ഒരുവൻ പരിേച്ഛദനേയാെട വിളിക്കെപ്പട്ട േവാ?
അ്രഗചർമം വരുത്തരുത;് ഒരുവൻ അ്രഗചർമേത്താെട വിളിക്കെപ്പട്ട േവാ?
പരിേച്ഛദന ഏൽക്കരുത.് 19 പരിേച്ഛദന ഒന്നുമില്ല, അ്രഗചർമവും ഒന്നുമില്ല,
ൈദവകല്പന ്രപമാണിക്കുന്നതേ്രത കാര്യം. 20ഓേരാരുത്തൻ വിളിക്കെപ്പട്ട
സ്ഥിതിയിൽ തെന്ന നിലനിൽക്കെട്ട. 21 നീ ദാസനായിരിക്കുേമ്പാൾ
വിളിക്കെപ്പട്ട േവാ? വ്യസനിക്കരുത.് സ്വത്രന്തൻആകുവാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ
അതിൽത്തെന്ന ഇരുന്നുെകാള്ള ക. 22 എെന്തന്നാൽ ദാസനായി
കർത്താവിൽ വിളിക്കെപ്പട്ടവൻ കർത്താവിെന്റ സ്വത്രന്തൻ ആകുന്നു.
അങ്ങെന തെന്ന സ്വത്രന്തനായി വിളിക്കെപ്പട്ടവൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ
ദാസനാകുന്നു. 23 നിങ്ങെള വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു; മനുഷ്യർക്ക്
ദാസന്മാരാകരുത.് 24സേഹാദരന്മാേര, ഓേരാരുത്തൻ വിളിക്കെപ്പട്ട അേത
സ്ഥിതിയിൽതെന്നൈദവസന്നിധിയിൽവസിക്കെട്ട.

25 കന്യകമാെരക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കർത്താവിെന്റ കല്പനയില്ല; എങ്കിലും
കർത്താവ് തെന്റ കരുണയിൽ വിശ്വസ്തൻ ആക്കിയ ഞാൻ
അഭി്രപായം പറയുന്നു. 26 ഇേപ്പാഴെത്ത കഷ്ടത നിമിത്തം, മനുഷ്യൻ
ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന നിൽക്കുന്നത് അവന് നന്ന് എന്ന് എനിക്ക്
േതാന്നുന്നു. 27 നീ ഭാര്യേയാടു ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുേവാ? േവർപാട്
അേന്വഷിക്കരുത.് നീ ഭാര്യ ഇല്ലാത്തവേനാ? ഭാര്യെയ അേന്വഷിക്കരുത.്
28എന്നാൽനീ വിവാഹം െചയ്താൽപാപം െചയ്യന്നില്ല;കന്യകയും വിവാഹം
െചയ്താൽപാപംെചയ്യന്നില്ല;എങ്കിലുംവിവാഹിതർക്ക്ജഡത്തിൽകഷ്ടത
ഉണ്ടാകും; അത് നിങ്ങൾക്ക് വരരുത് എന്ന് എെന്റ ആ്രഗഹം. 29എന്നാൽ
സേഹാദരന്മാേര, ഒന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു: സമയം വളെര ചുരുക്കമാകുന്നു;
30 ആകയാൽ ഇനി ഭാര്യമാരുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവെരേപ്പാെലയും,
കരയുന്നവർ കരയാത്തവെരേപ്പാെലയും, സേന്താഷിക്കുന്നവർ
സേന്താഷിക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നവർ
ൈകവശമാക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും 31 േലാകെത്ത അനുഭവിക്കുന്നവർ
അതിെനഅനുഭവിക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും ആയിരിക്കണം. എെന്തന്നാൽ
ഈേലാകത്തിെന്റരൂപം ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നുവേല്ലാ. 32നിങ്ങൾആകുലചിന്ത
ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കണംഎന്ന്ഞാൻഇച്ഛിക്കുന്നു. വിവാഹംെചയ്യാത്തവൻ
കർത്താവിെന എങ്ങെന ്രപസാദിപ്പിക്കും എന്നുവച്ച് കർത്താവിെന്റ
കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു; 33 വിവാഹം െചയ്തവൻ ഭാര്യെയ
എങ്ങെന ്രപസാദിപ്പിക്കും എന്നുവച്ച് േലാകത്തിെന്റ കാ ര്യങ്ങെളപ്പറ്റി
ചിന്തിക്കുന്നു. 34 അവെന്റ താല്പര്യങ്ങൾ വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
വിവാഹം കഴിയാ ത്തവേളാ കന്യകേയാ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും
വിശുദ്ധയാേകണ്ടതിന് കർത്താവിെന്റ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു;
വിവാഹം കഴിഞ്ഞവൾ ഭർത്താവിെന എങ്ങെന ്രപസാദിപ്പിക്കും എന്നുവച്ച്
േലാകത്തിെന്റ കാര്യെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. 35ഞാൻ ഇത് നിങ്ങള െടേമൽ
നിയ്രന്തണം ഇടുവാനല്ല, എന്നാൽ ഉചിതമായത് െചയ്യ വാനും, നിങ്ങൾ
ഏകാ്രഗതേയാെട കർത്താവിെന േസവിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങള െട
ഉപകാരത്തിനായിട്ടേ്രത പറയുന്നത.് 36എന്നാൽ ഒരാൾ തെന്റകന്യകയ്ക്ക*്

* 7. 36 കന്യകഎന്നാൽവിവാഹ്രപായമായയുവതി.
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്രപായം കടന്നു എന്നതിനാൽ, താൻ െചയ്യന്നത് അനുചിതം എന്ന്
വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങെന േവണ്ടിവന്നാൽ ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്യെട്ട;
അവൻ പാപം െചയ്യന്നില്ല; അവർ വിവാഹം െചയ്യെട്ട. 37 എങ്കിലും
നിർബ്ബന്ധമില്ലാെത തെന്റ ഇഷ്ടം നടത്തുവാൻ അധികാരമുള്ളവനും
ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവനുമായ ഒരുവൻ തെന്റ കന്യകെയ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വാൻ സ്വന്തഹൃദയത്തിൽ തീരുമാനിച്ച എങ്കിൽ അവൻ
െചയ്യന്നത് നന്ന.് 38 അങ്ങെന ഒരുവൻ തെന്റ കന്യകെയ വിവാഹം
കഴിപ്പിക്കുന്നത് നന്ന;് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഏെറ നന്ന.്
39 ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നകാലേത്താളം ഭാര്യ ബന്ധിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഭർത്താവ് മരിച്ച േപായാൽ തനിക്ക് മനസ്സള്ളവനുമായി വിവാഹം
കഴിക്കുവാൻ സ്വാത്രന്ത്യം ഉണ്ട്; കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനുമായി
മാ്രതേമ ആകാവൂ. 40എന്നാൽ അവൾ അങ്ങെന തെന്ന ആയിരുന്നാൽ
ഭാഗ്യേമറിയവൾ എന്ന് എെന്റ അഭി്രപായം; ൈദവാത്മാവ് എനിക്കും ഉണ്ട്
എന്ന് േതാന്നുന്നു.

8
വി്രഗഹാർപ്പിതം

1 വി്രഗഹാർപ്പിതങ്ങള െട* കാര്യെത്തക്കുറിച്ച് നമുെക്കല്ലാവർക്കും
അറിവുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അറിവ് ഒരാെള അഹങ്കാരി ആക്കുന്നു;
എന്നാൽ സ്േനഹേമാ ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുന്നു. 2 താൻ വല്ലതും
അറിയുന്നു എന്ന് ഒരുവൻ വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അറിേയണ്ടതുേപാെല
അവൻ ഇന്നുവെര ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 3 ഒരുവൻ ൈദവെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നു എങ്കിേലാ അവെന ൈദവം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4 അതുെകാണ്ട് വി്രഗഹാർപ്പിതങ്ങെള തിന്നുന്നതിെനക്കുറിേച്ചാ,
േലാകത്തിൽ വി്രഗഹം ഏതുമില്ല എന്നും, ഏകൈദവമല്ലാെത ൈദവമില്ല
എന്നും നാം അറിയുന്നു. 5എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിേലാ ഭൂമിയിേലാ േദവന്മാർ
എന്ന് േപരുള്ളവർ ഉെണ്ടങ്കിലും പല േദവന്മാരും പല കർത്താക്കന്മാരും
ഉള്ളതുേപാെല - 6 പിതാവായ ഏക ൈദവേമ നമുക്കുള്ള ; അവനിലാണ്
സകലവും, നാം അവനായിട്ട ം ആകുന്നു. േയശു്രകിസ്തു എന്ന ഏക
കർത്താവും നമുക്ക് ഉണ്ട്; സകലവും അവനിലാണ്, അവൻ മുഖാന്തരം
നാമുംആകുന്നു. 7എന്നാൽഎല്ലാവരിലുംഈഅറിവില്ല. ചിലർ ഇന്നുവെര
വി്രഗഹപരിചയം േഹതുവായി വി്രഗഹാർപ്പിതം എന്നുവച്ച് തിന്നുന്നു;
8അവരുെട മനസ്സാക്ഷിബലഹീനമാകയാൽമലിനമായിത്തീരുന്നു.എന്നാൽ
ആഹാരം നെമ്മ ൈദവേത്താട് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല; തിന്നാതിരുന്നാൽ നമുക്ക്
നഷ്ടമില്ല; തിന്നാൽആദായവുമില്ല. 9എന്നാൽ നിങ്ങള െടഈസ്വാത്രന്ത്യം
ബലഹീനന്മാർക്ക് യാെതാരു വിധത്തിലും തടസ്സം ആകാതിരിക്കുവാൻ
േനാക്കുവിൻ. 10 എെന്തന്നാൽ അറിവുള്ളവനായ നീ േക്ഷ്രതത്തിൽ
ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നത് ഒരുവൻ കണ്ടാൽ, ബലഹീനെനങ്കിൽ അവെന്റ
മനസ്സാക്ഷി വി്രഗഹാർപ്പിതങ്ങെള തിന്നുവാൻ തക്കവണ്ണം അവെന
േ്രപരിപ്പിക്കുകയില്ലേയാ? 11 ആർക്കുേവണ്ടി ്രകിസ്തു മരിച്ച േവാ, ആ
ബലഹീന സേഹാദരൻ ഇങ്ങെന നിെന്റ അറിവിനാൽ നശിച്ച േപാകുന്നു.
12 ഇങ്ങെന സേഹാദരന്മാരുെട േനെര പാപംെചയ്യ കയും, അവരുെട

* 8. 1 വി്രഗഹങ്ങൾക്ക്അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ.
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ബലഹീന മനസ്സാക്ഷിെയ മുറിേവൽപ്പിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിേനാട് പാപം െചയ്യന്നു. 13 ആകയാൽ ആഹാരം എെന്റ
സേഹാദരന് ഇടർച്ചയായിത്തീരും എങ്കിൽ എെന്റ സേഹാദരന് ഇടർച്ച
വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻഒരുനാള ം മാംസംതിന്നുകയില്ല.

9
അെപ്പാസ്തലെന്റഅവകാശം

1 ഞാൻ സ്വത്രന്തൻ അല്ലേയാ? ഞാൻ അെപ്പാസ്തലൻ അല്ലേയാ?
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേയാ? കർത്താവിൽ
ഞാൻ െചയ്ത ്രപവൃത്തിയുെട ഫലം നിങ്ങൾ അല്ലേയാ? 2 മറ്റള്ളവർക്ക്
ഞാൻ അെപ്പാസ്തലൻ അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾെക്കങ്കിലും ആകുന്നു;
എെന്തന്നാൽ കർത്താവിൽ എെന്റ അെപ്പാസ്തലത്വത്തിെന്റ മു്രദ*
നിങ്ങളേല്ലാ. 3എെന്നവിധിക്കുന്നവേരാട്എനിക്കുള്ള്രപതിവാദംഇതാകുന്നു.
4 തിന്നുവാനും കുടിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലേയാ? 5 മറ്റ്
അെപ്പാസ്തലന്മാരും, കർത്താവിെന്റ സേഹാദരന്മാരും, േകഫാവും
െചയ്യന്നതുേപാെല വിശ്വാസിനിയായ ഭാര്യേയാടുകൂെട സഞ്ചരിക്കുവാൻ
ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലേയാ? 6 അല്ല, േവല െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ
എനിക്കും ബർന്നബാസിനും മാ്രതം അധികാരമില്ല എന്നുേണ്ടാ? 7 സ്വന്ത
െചലവിേന്മൽ യുദ്ധേസവ െചയ്യന്നവൻ ആർ? മുന്തിരിേത്താട്ടം
ഉണ്ടാക്കുകയും അതിെന്റ ഫലം തിന്നാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ ആർ?
ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേമയിക്കുകയും കൂട്ടത്തിെന്റപാൽകുടിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നവൻആർ? 8ഞാൻഇത് മനുഷ്യരുെട മര്യാദ്രപകാരേമാപറയുന്നത?്
ന്യായ്രപമാണവും ഇങ്ങെനപറയുന്നില്ലേയാ?
9 “െമതിക്കുന്ന†കാളയ്ക്ക് മുഖെക്കാട്ട‡ െകട്ടരുത്”
എന്ന് േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
ൈദവം കാളയ്ക്ക് േവണ്ടിേയാ ചിന്തിക്കുന്നത?് 10 അല്ല, േകവലം
നമുക്ക് േവണ്ടി പറയുന്നേതാ? അേത, ഉഴുന്നവൻ§ ആശേയാെട
ഉഴുകയും, െമതിക്കുന്നവൻ െകായ്ത്തുവീതം കിട്ട ം എന്നുള്ളആശേയാെട
െമതിക്കുകയും േവണ്ടതാകയാൽനമുക്ക് േവണ്ടിഎഴുതിയിരിക്കുന്നതെ്രത.
11ഞങ്ങൾ ആത്മികമായത് നിങ്ങൾക്ക് വിതക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങള െട
ഭൗതികമായത് െകായ്യന്നത് വലിയ കാര്യേമാ? 12 മറ്റള്ളവർക്ക്
നിങ്ങള െടേമൽ ഈ അധികാരം ഉെണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എ്രത അധികം?
എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ അധികാരം ്രപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല; ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷത്തിന് യാെതാരു തടസ്സവും വരുത്താതിരിക്കുവാൻ
സകലവും സഹിക്കുന്നു. 13 ൈദവാലയകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ
ൈദവാലയത്തിെല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നും യാഗപീഠത്തിങ്കൽ
ശു്രശൂഷെചയ്യന്നവർ യാഗപീഠത്തിെല വഴിപാടുകളിൽ ഓഹരിക്കാർ
ആകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾഅറിയുന്നില്ലേയാ? 14അതുേപാെല കർത്താവും
സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിേശഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണം എന്ന്
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

* 9. 2 മു്രദ എന്നാൽഅടയാളം. † 9. 9 െമതിക്കുകഎന്നാൽധാന്യം േവർതിരിക്കുക. ‡ 9. 9
മുഖെക്കാട്ട എന്നാൽ മൃഗങ്ങള െട വായും മൂക്കും െകട്ടാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഉപകരണം. § 9. 10
ഉഴുകഎന്നാൽകൃഷിസ്ഥലംഇളക്കിമറിക്കുക.
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15 എങ്കിലും എനിക്ക് അർഹതെപ്പട്ടത് ഒന്നും ഞാൻ അവകാശെപ്പട്ടില്ല;
ഇങ്ങെന എനിക്ക് കിേട്ടണം എന്നുവച്ച് ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നതും അല്ല;
എെന്തന്നാൽ ആെരങ്കിലും എെന്റ ്രപശംസ നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നതിേനക്കാൾ
മരിക്കുന്നത് തെന്ന എനിക്ക് നല്ലത.് 16ഞാൻ സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നു
എങ്കിൽ എനിക്ക് ്രപശംസിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല. നിർബ്ബന്ധം എെന്റ േമൽ
കിടക്കുന്നു. ഞാൻ സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം! 17 ഞാൻ അത് മനഃപൂർവ്വം നടത്തുന്നു എങ്കിൽ
എനിക്ക് ്രപതിഫലം ഉണ്ട്; മനഃപൂർവ്വമെല്ലങ്കിലും, ഉത്തരവാദിത്തം
എന്നിൽ ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 18 എന്നാൽ എെന്റ ്രപതിഫലം എന്ത?്
സുവിേശഷം അറിയിക്കുേമ്പാൾ സുവിേശഷേഘാഷണത്തിലുള്ള
അധികാരം മുഴുവനും ഉപേയാഗിക്കാെത ഞാൻ സുവിേശഷേഘാഷണം
െചലവുകൂടാെത നടത്തുന്നത് തെന്ന. 19 ഇങ്ങെന ഞാൻ
േകവലം സ്വത്രന്തൻ എങ്കിലും അധികംേപെര േനേടണ്ടതിന് ഞാൻ
എെന്നത്തെന്ന എല്ലാവർക്കും ദാസനാക്കി. 20 െയഹൂദന്മാെര
േനേടണ്ടതിന് ഞാൻ െയഹൂദന്മാർക്ക് െയഹൂദെനേപ്പാെല ആയി;
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവെര േനേടണ്ടതിന് ഞാൻ ന്യായ്രപമാണത്തിൻ
കീഴുള്ളവൻ അല്ല എങ്കിലും ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവർക്ക്
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവെനേപ്പാെല ആയി. 21 ൈദവത്തിന്
ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവൻആകാെത ്രകിസ്തുവിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
കീഴുള്ളവനായിരിെക്ക, ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവെര േനേടണ്ടതിന്
ഞാൻ ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവർക്ക് ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവെനേപ്പാെല
ആയി. 22 ബലഹീനന്മാെര േനേടണ്ടതിന് ഞാൻ ബലഹീനർക്ക്
ബലഹീനനായി; ഏതുവിധത്തിലും ചിലെര രക്ഷിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായിത്തീർന്നു. 23 സുവിേശഷത്തിൽ ഒരു
പങ്കാളിയാേകണ്ടതിന് ഞാൻ സകലവും സുവിേശഷം നിമിത്തം െചയ്യന്നു.
24 ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ എല്ലാവരും ഓടുന്നു എങ്കിലും ഒരുവേന
്രപതിഫലം ലഭിക്കുകയുള്ള എന്ന് അറിയുന്നില്ലേയാ? നിങ്ങള ം
്രപതിഫലം ലഭിക്കുവാനായി ഓടുവിൻ. 25 ഓട്ടത്തിൽ പെങ്കടുക്കുന്നവർ
എല്ലാവരും സകലത്തിലും സ്വയം നിയ്രന്തണം പാലിക്കുന്നു. അത്, അവർ
വാടുന്ന കിരീടം ്രപാപിേക്കണ്ടതിനും, നാേമാ വാടാത്ത കിരീടത്തിനും
േവണ്ടിത്തെന്ന. 26ആകയാൽ ഞാൻ ലക്ഷ്യമില്ലാത്തവണ്ണമല്ല ഓടുന്നത;്
വായുവിൽ ൈക ചുരുട്ടി ഇടിക്കുന്നതുേപാെലയല്ല ഞാൻ മല്ലയുദ്ധം
െചയ്യന്നത.് 27 എന്നാൽ മറ്റള്ളവേരാട് ്രപസംഗിച്ചേശഷം ഞാൻ തെന്ന
െകാള്ളരുതാത്തവനായി േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ ശരീരെത്ത
നിയ്രന്തിച്ച്അടിമയാക്കുകയേ്രത െചയ്യന്നത.്

10
യി്രസാേയലിെന്റചരി്രതത്തിൽനിന്നുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

1സേഹാദരന്മാേര, നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും േമഘത്തിൻകീഴിൽ
ആയിരുന്നു എന്നും; 2 എല്ലാവരും സമു്രദത്തിൽ കൂടി കടന്ന് എല്ലാവരും
േമഘത്തിലും സമു്രദത്തിലും സ്നാനം ഏറ്റ് 3 േമാെശേയാടുകൂെട
േചർന്നു എന്നും എല്ലാവരും 4 ഒേര ആത്മികാഹാരം തിന്നുകയും ഒേര
ആത്മികപാനീയം കുടിക്കുകയും െചയ്തു – അവെര അനുഗമിച്ച
ആത്മികപാറയിൽനിന്നേല്ലാഅവർകുടിച്ചത്;ആപാറ ്രകിസ്തുആയിരുന്നു.
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5 എങ്കിലും അവരിൽ മിക്കേപരിലും ൈദവം ്രപസാദിച്ചില്ല, അവെര
മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ട കളഞ്ഞു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന്
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 6 അവർ േമാഹിച്ചതുേപാെല നാമും തിന്മ
േമാഹിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായിസംഭവിച്ച ;
7 “ജനംതിന്നുവാനും കുടിക്കുവാനും ഇരുന്നു,കളിക്കുവാൻഎഴുേന്നറ്റ ”
എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം അവരിൽ ചിലെരേപ്പാെല നിങ്ങൾ
വി്രഗഹാരാധികൾ ആകരുത.് 8 അവരിൽ ചിലർ ദുർന്നടപ്പിൽ മുഴുകി,
ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂവായിരംേപർ മരിച്ച േപായതുേപാെല
നാമും ദുർന്നടപ്പ കാർ ആകരുത.് 9 അവരിൽ ചിലർ കർത്താവിെന
പരീക്ഷിച്ച് സർപ്പങ്ങളാൽ നശിച്ച േപായതുേപാെല നാമും കർത്താവിെന
പരീക്ഷിക്കരുത.് 10 അവരിൽ ചിലർ പിറുപിറുത്ത*് സംഹാരകനാൽ
നശിച്ച േപായതുേപാെല നിങ്ങൾ പിറുപിറുക്കരുത.് 11 ഇത് ഒരു
ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായി അവർക്ക് സംഭവിക്കുകയും േലാകാവസാനം
വെന്നത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുെട ഗുണേദാഷത്തിനായി എഴുതിയുമിരിക്കുന്നു.
12അതുെകാണ്ട് താൻ നില്ക്കുന്നു എന്ന് േതാന്നുന്നവൻ വീഴാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളെട്ട. 13 മനുഷ്യർക്ക് സാധാരണമല്ലാത്ത പരീക്ഷ
നിങ്ങൾക്ക് േനരിട്ടിട്ടില്ല;ൈദവം വിശ്വസ്തൻആകുന്നു; നിങ്ങള െട കഴിവിന്
മീെത പരീക്ഷിക്കെപ്പടുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക്
സഹിക്കുവാൻകഴിേയണ്ടതിന്പരീക്ഷേയാടുകൂെടരക്ഷയ്ക്കുള്ളമാർഗ്ഗവും
അവൻനൽകും.
ഭൂതങ്ങള െടവിരുന്ന്

14 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ്രപിയേര, വി്രഗഹാരാധന വിേട്ടാടുവിൻ.
15 നിങ്ങൾ വിേവകികൾ എന്നുവച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു; ഞാൻ പറയുന്നത്
വിലയിരുത്തുവിൻ. 16 നാം അനു്രഗഹിക്കുന്ന അനു്രഗഹപാ്രതം
്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്തിെന്റ കൂട്ടായ്മ അല്ലേയാ? നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പം
്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരത്തിെന്റ കൂട്ടായ്മഅല്ലേയാ? 17അപ്പം ഒന്നാകെകാണ്ട്
പലരായ നാം ഒരു ശരീരം ആകുന്നു; നാം എല്ലാവരും ആ ഒേര അപ്പത്തിൽ
പങ്കാളികൾ ആകുന്നുവേല്ലാ. 18 ജഡ്രപകാരമുള്ള യി്രസാേയലിെന
േനാക്കുവിൻ; യാഗങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ യാഗപീഠത്തിെന്റ കൂട്ടാളികൾ
അല്ലേയാ? 19 വി്രഗഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ചതിന് ്രപാധാന്യം ഉെണ്ടേന്നാ
അെല്ലങ്കിൽ വി്രഗഹത്തിന് ്രപാധാന്യം വല്ലതും ഉെണ്ടേന്നാ ആേണാ ഞാൻ
പറയുന്നത?് 20 അല്ല, ജാതികൾ ബലി കഴിക്കുന്നത് ൈദവത്തിനല്ല
ഭൂതങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുന്നു എന്നേ്രത; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങള െട
കൂട്ടാളികൾ ആകുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല. 21 നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിെന്റ
പാനപാ്രതത്തിൽ നിന്നും ഭൂതങ്ങള െട പാനപാ്രതത്തിൽ നിന്നും
കുടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല; നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിെന്റ േമശയിലും
ഭൂതങ്ങള െടേമശയിലുംപങ്കാളികൾആകുവാനുംസാ ധിക്കുകയില്ല. 22അല്ല,
നാംകർത്താവിന് േകാപംജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ ്രശമിക്കുന്നുേവാ?അവേനക്കാൾ
നാംബലവാന്മാേരാ?
ൈദവെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തുവാൻജീവിക്കുക

23 എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ,് എങ്കിലും സകലവും
്രപേയാജനമുള്ളതല്ല; എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ,് എങ്കിലും

* 10. 10 പിറുപിറുക്കുകഎന്നാൽെവറുപ്പ് ്രപകടിപ്പിക്കാനായി താണശബ്ദത്തിൽസംസാരിക്കുക



1 െകാരിന്ത്യർ 10:24 1751 1 െകാരിന്ത്യർ 11:11

സകലവും ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുന്നില്ല. 24 ഓേരാരുത്തൻ
സ്വന്തം ഗുണമല്ല, മറ്റള്ളവെന്റ ഗുണം അേന്വഷിക്കെട്ട. 25 കടയിൽ
വിൽക്കുന്നത് എല്ലാം മനസ്സാക്ഷി നിമിത്തം ഒന്നും അേന്വഷിക്കാെത
കഴിക്കുവിൻ. 26 ഭൂമിയും അതിെന്റ പൂർണ്ണതയും കർത്താവിനുള്ളതേല്ലാ.
27 അവിശ്വാസികളിൽ ഒരുവൻ നിങ്ങെള ക്ഷണിക്കുകയും, നിങ്ങൾക്ക്
േപാകുവാൻ മനസ്സ മുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ വിളമ്പുന്നത്
എന്തായാലും മനസ്സാക്ഷി നിമിത്തം ഒന്നും അേന്വഷിക്കാെത ഭക്ഷിക്കുവിൻ.
28എങ്കിലും ഒരുവൻ: ഇത് വി്രഗഹാർപ്പിതംഎന്നുനിങ്ങേളാട് പറഞ്ഞാൽആ
അറിയിച്ചവൻനിമിത്തവും മനസ്സാക്ഷിനിമിത്തവുംതിന്നരുത.് 29മനസ്സാക്ഷി
എന്നുഞാൻപറയുന്നത്നിങ്ങള േടതല്ല,അത്മറ്റവേന്റതേ്രത.എെന്തന്നാൽ,
എെന്റ സ്വാത്രന്ത്യം മെറ്റാരുവെന്റ മനസ്സാക്ഷിയാൽ വിധിക്കെപ്പടുന്നത്
എന്തിന?് 30 സ്േതാ്രതേത്താെട ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുെവങ്കിൽ,
സ്േതാ്രതംെചയ്ത ഭക്ഷണം നിമിത്തം ഞാൻ ദുഷിക്കെപ്പടുന്നത് എന്തിന?്
31 ആകയാൽ, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാലും കുടിച്ചാലും എന്തുെചയ്താലും
എല്ലാം ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വത്തിനായി െചയ്യ വിൻ. 32 െയഹൂദന്മാർേക്കാ
യവനന്മാർേക്കാ ൈദവസഭയ്േക്കാ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുവിൻ.
33 ഞാനും എെന്റ ഗുണമല്ല, പലർ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടതിന് അവരുെട
ഗുണംതെന്ന അേന്വഷിച്ച െകാണ്ട് എല്ലാവെരയും എല്ലാംെകാണ്ടും
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നുവേല്ലാ.

11
1 ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന അനുകരിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങള ം എെന്ന
അനുകരിക്കുവിൻ.
മൂടുപടം ഇടുക

2 നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എെന്ന ഓർക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങെള ഏല്പിച്ച
നടപടി്രകമങ്ങൾ അ്രപകാരം തെന്ന ്രപമാണിക്കുകയും െചയ്യ കയാൽ
നിങ്ങെള പുകഴ്ത്തുന്നു. 3 എന്നാൽ ഏതു പുരുഷെന്റയും തല
്രകിസ്തു, സ്്രതീയുെട തല പുരുഷൻ, ്രകിസ്തുവിെന്റ തല ൈദവം
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 4 മൂടുപടം*
ഇട്ട് ്രപാർത്ഥിക്കുകേയാ ്രപവചിക്കുകേയാ െചയ്യന്ന ഏത് പുരുഷനും
തെന്റ തലെയ അപമാനിക്കുന്നു. 5 എന്നാൽ മൂടുപടമില്ലാെത
്രപാർത്ഥിക്കുകേയാ ്രപവചിക്കുകേയാ െചയ്യന്ന ഏത് സ്്രതീയും തെന്റ
തലെയഅപമാനിക്കുന്നു;അത്അവൾക്ഷൗരം† െചയ്യിച്ചതു േപാെലയേല്ലാ.
6 സ്്രതീ മൂടുപടമിടുന്നിെല്ലങ്കിൽ മുടി മുറിച്ച കളയെട്ട. മുറിക്കുന്നേതാ
ക്ഷൗരം െചയ്യിക്കുന്നേതാ സ്്രതീക്ക് ലജ്ജെയങ്കിൽ മൂടുപടം ഇട്ട െകാള്ളെട്ട.
7 പുരുഷൻ ൈദവത്തിെന്റ ്രപതിമയും േതജസ്സ ം ആകയാൽ മൂടുപടം
ഇേടണ്ടതല്ല. എന്നാൽ സ്്രതീ പുരുഷെന്റ േതജസ്സ് ആകുന്നു. 8 പുരുഷൻ
സ്്രതീയിൽ നിന്നല്ലേല്ലാ സ്്രതീ പുരുഷനിൽ നിന്നേ്രത ഉണ്ടായത്.
9 പുരുഷൻ സ്്രതീക്കായിട്ടല്ല സ്്രതീ പുരുഷനായിട്ടേല്ലാ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടത.്
10 അതുെകാണ്ട് ദൂതന്മാർ നിമിത്തം അധികാരത്തിെന്റ ‡്രപതീകമായ
മൂടുപടം സ്്രതീക്ക് ഉണ്ടായിരിേക്കണം. 11 എന്നാൽ കർത്താവിൽ

* 11. 4 മൂടുപടം എന്നാൽ തല മൂടുന്നതിനുള്ള തുണി. † 11. 5 ക്ഷൗരം െചയ്യ കഎന്നാൽ മുടി
മുറിച്ച കളയുക, മുടി വടിച്ച കളയുക. ‡ 11. 10 അധികാരത്തിെന്റ പുരുഷെന്റഅധികാരമാണ;്
സ്്രതീയുെടയല്ല
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പുരുഷെന കൂടാെത സ്്രതീയുമില്ല സ്്രതീെയ കൂടാെത പുരുഷനുമില്ല.
12എെന്തന്നാൽസ്്രതീപുരുഷനിൽനിന്ന് ഉണ്ടായതുേപാെലപുരുഷനുംസ്്രതീ
മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നു; എന്നാൽ സകലവും ൈദവത്തിൽ നിന്നാകുന്നു.
13 നിങ്ങൾതെന്ന വിധിക്കുവിൻ; സ്്രതീ മൂടുപടം ഇടാെത ൈദവേത്താട്
്രപാർത്ഥിക്കുന്നത് േയാഗ്യേമാ? 14 പുരുഷൻ മുടി നീട്ടിയാൽ അത്
അവന് അപമാനം എന്നും 15 സ്്രതീ മുടി നീട്ടിയാേലാ, അത് മൂടുപടമായി
നല്കിയിരിക്കുകെകാണ്ട്അവൾക്ക് മാനംആകുന്നുഎന്നും ്രപകൃതി തെന്ന
നിങ്ങെള പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേയാ? 16 ഒരുവൻ തർക്കിക്കുവാൻ ഭാവിച്ചാൽ
ഇതല്ലാെതയുള്ള ഒരു മര്യാദ ഞങ്ങൾക്കില്ല, ൈദവസഭകൾക്കുമില്ല എന്ന്
ഓർക്കെട്ട.

കർത്താവിെന്റ േമശ
17 ഇനിയും നിർേദ്ദശിക്കുവാൻ േപാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങെള
്രപശംസിക്കുന്നില്ല; കാരണം നിങ്ങൾ കൂടിവരുന്നത് നല്ലതിനായല്ല,
േദാഷത്തിനായിട്ടേ്രത. 18 ഒന്നാമത,് നിങ്ങൾ സഭയായി ഒന്നിച്ച കൂടുേമ്പാൾ
നിങ്ങള െടഇടയിൽഭിന്നതഉെണ്ടന്ന്ഞാൻേകൾക്കുന്നു;അത് ഭാഗികമായി
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 19 നിങ്ങളിൽ േയാഗ്യരായവെര
തിരിച്ചറിേയണ്ടതിന് നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാേകണ്ടത് ആവശ്യം.
20 നിങ്ങൾ കൂടിവരുേമ്പാൾ കർത്താവിെന്റ അത്താഴം ഭക്ഷിക്കുവാനല്ല
വരുന്നത.് 21 എെന്തന്നാൽ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുേമ്പാൾ ഓേരാരുത്തരും
അവരവരുെട അത്താഴം ആദ്യം കഴിക്കുന്നു. അങ്ങെന ഒരുവൻ
വിശന്നും മെറ്റാരുവൻ ലഹരിപിടിച്ച ം ഇരിക്കുന്നു. 22 തിന്നുവാനും
കുടിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ ഇല്ലേയാ? അല്ല, ൈദവത്തിെന്റ
സഭെയ നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കുകയും, ഇല്ലാത്തവെര ലജ്ജിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നുേവാ? നിങ്ങേളാട് എന്ത് പറേയണ്ടു? നിങ്ങെള പുകഴ്ത്തുകേയാ?
ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങെള പുകഴ്ത്തുന്നില്ല. 23 ഞാൻ കർത്താവിൽ
നിന്നു ്രപാപിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഏല്പിക്കുന്നത് എെന്തന്നാൽ: കർത്താവായ
േയശുവിെന കാണിച്ച െകാടുത്ത രാ്രതിയിൽ അവൻ അപ്പം എടുത്ത്
സ്േതാ്രതംെചാല്ലി നുറുക്കി: 24ഇത് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ളഎെന്റ ശരീരം;
എെന്റ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് െചയ്യ വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. 25അതുേപാെല
തെന്ന അത്താഴം കഴിഞ്ഞേശഷം, അവൻ പാനപാ്രതവും എടുത്തു;
ഈ പാനപാ്രതം എെന്റ രക്തത്തിൽ പുതിയനിയമം ആകുന്നു; ഇത്
കുടിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും എെന്റ ഓർമ്മയ്ക്കായി െചയ്യ വിൻ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 26അങ്ങെന നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും ഈ പാനപാ്രതം
കുടിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാെഴാെക്കയും കർത്താവ് വരുേവാളം അവെന്റ
മരണെത്ത ്രപസ്താവിക്കുന്നു. 27അതുെകാണ്ട് അേയാഗ്യമായ രീതിയിൽ
അപ്പം തിന്നുകേയാ കർത്താവിെന്റ പാനപാ്രതം കുടിയ്ക്കുകേയാ
െചയ്യന്നവൻ എല്ലാം കർത്താവിെന്റ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച്
കുറ്റക്കാരൻ ആകും. 28 മനുഷ്യൻ തെന്നത്താൻ പരിേശാധിച്ചിട്ട േവണം
ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുടിക്കുകയും െചയ്യ വാൻ.
29അതുെകാണ്ട,് ശരീരെത്ത വിേവചിക്കാെത§ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും
െചയ്യന്നവൻ തനിക്കുതെന്ന ശിക്ഷാവിധി ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും

§ 11. 29 ശരീരെത്ത വിേവചിക്കാെത ശരീരം എന്നത് കർത്താവിെന്റ ശരീരമാണ് ചില
കെയ്യഴുത്തു്രപതികളിൽഇങ്ങെനവ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്
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െചയ്യന്നു. 30അത് കാരണം നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും േരാഗികള ം
ആകുന്നു; അേനകരും നി്രദെകാള്ളന്നു. 31 നാം നെമ്മത്തെന്ന വിധിച്ചാൽ
വിധിക്കെപ്പടുകയില്ല. 32 എന്നാൽ നാം വിധിക്കെപ്പടുന്നു എങ്കിേലാ
േലാകേത്താടുകൂെട ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
കർത്താവ് നമുക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുകയാകുന്നു. 33 ആകയാൽ
സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ കൂടുേമ്പാൾ അേന്യാന്യം
കാത്തിരിക്കുവിൻ. 34 വല്ലവനും വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്
കൂടുന്നത് ന്യായവിധിയ്ക്ക് കാരണം ആകാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവൻ
വീട്ടിൽവച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കെട്ട. േശഷം കാര്യങ്ങെള ഞാൻ വന്നിട്ട്
്രകമെപ്പടുത്തും.

12
ആത്മികവരങ്ങൾ

1 സേഹാദരന്മാേര, ആത്മികവരങ്ങെളക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്
അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നു. 2 നിങ്ങൾ ജാതികൾ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ നിങ്ങെള വഴിെതറ്റിച്ച കളഞ്ഞ ഊമവി്രഗഹങ്ങളാൽ
നടത്തെപ്പട്ടിരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നുവേല്ലാ. 3ആകയാൽ ൈദവാത്മാവിൽ
സംസാരിക്കുന്നവൻ ആരും േയശു ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്ന് പറയുകയില്ല;
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അല്ലാെത േയശു കർത്താവ് എന്ന് പറയുവാൻ
ആർക്കുംകഴിയുകയുമില്ലഎന്ന്ഞാൻനിങ്ങെള ്രഗഹിപ്പിക്കുന്നു.

4 എന്നാൽ കൃപാവരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട;് എങ്കിലും ആത്മാവ്
ഒന്നേ്രത. 5 ശു്രശൂഷകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്; എങ്കിലും കർത്താവ്
ഒരുവൻ. 6 ്രപവൃത്തികളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട;് എങ്കിലും എല്ലാവരിലും എല്ലാം
്രപവർത്തിക്കുന്ന ൈദവം ഒരുവൻ തെന്ന. 7എന്നാൽ ഓേരാരുത്തർക്കും
ആത്മാവിെന്റ ്രപകാശനം െപാതു്രപേയാജനത്തിനായി നല്കെപ്പടുന്നു.
8 ഒരാൾക്ക് ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിെന്റ വചനവും മെറ്റാരാൾക്ക്
അേത ആത്മാവിനാൽ പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ വചനവും നല്കെപ്പടുന്നു;
9 േവെറാരാൾക്ക് അേത ആത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം, മെറ്റാരാൾക്ക്
അേത ആത്മാവിനാൽ േരാഗശാന്തികള െട വരങ്ങൾ; 10 ഒരാൾക്ക്
വീര്യ്രപവൃത്തികൾ; മെറ്റാരാൾക്ക് ്രപവചനം; മെറ്റാരുവന് ആത്മാക്കള െട
വിേവചനം; േവെറാരുവന് പലവിധ ഭാഷകൾ; മെറ്റാരാൾക്ക് ഭാഷകള െട
വ്യാഖ്യാനം. 11 എന്നാൽ ഇത് എല്ലാം ്രപവർത്തിക്കുന്നത് താൻ
ഇച്ഛിക്കുംേപാെല അവനവന് അതത് വരം പകുത്തുെകാടുക്കുന്ന ഒേര
ആത്മാവ് തെന്ന. 12 ശരീരം ഒന്നാെണങ്കിലും അതിന് പല അവയവങ്ങൾ
ഉണ്ടേല്ലാ. ശരീരത്തിെന്റ അവയവങ്ങൾ പലതായിരിെക്ക അവ എല്ലാം
േചർന്ന് ഒരു ശരീരം ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല ആകുന്നു ്രകിസ്തുവും.
13 െയഹൂദന്മാേരാ യവനന്മാേരാ ദാസേനാ സ്വത്രന്തേനാ നാം എല്ലാവരും
ഏകശരീരമാകുമാറ് ഒേര ആത്മാവിൽ സ്നാനം ഏറ്റ ം എല്ലാവരും ഒേര
ആത്മാവിെന പാനംെചയ്തുമിരിക്കുന്നു. 14 ശരീരം ഒരു അവയവമല്ല
പലതേ്രത. 15ഞാൻ ൈക അല്ലായ്കെകാണ്ട് ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന്
കാൽ പറയുന്നു എങ്കിൽ അതിനാൽ അത് ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന്
വരികയില്ല. 16ഞാൻ കണ്ണ് അല്ലായ്കെകാണ്ട് ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന്
െചവി പറയുന്നു എങ്കിൽ അതിനാൽ അത് ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്നും
വരികയില്ല. 17 ശരീരം മുഴുവൻ കണ്ണായാൽ േകൾവി എവിെട? മുഴുവൻ
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്രശവണം ആയാൽ ്രഘാണം* എവിെട? 18ൈദവേമാ തെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം
അവയവങ്ങെള ശരീരത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. 19 എല്ലാം ഒരു അവയവം
എങ്കിൽ ശരീരം എവിെട? 20എന്നാൽഅവയവങ്ങൾ പലെതങ്കിലും ശരീരം
ഒന്ന് തെന്ന. 21 കണ്ണ് കേയ്യാട:് നിെന്നെക്കാണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല
എന്നും തല കാലുകേളാട:് നിങ്ങെളെക്കാണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നും
പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. 22 േനെര മറിച്ച,് ശരീരത്തിൽ ബലം കുറഞ്ഞവ
എന്നു േതാന്നുന്ന അവയവങ്ങൾ തെന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവയാകുന്നു.
23 ശരീരത്തിൽ മാനം കുറഞ്ഞവ എന്നു േതാന്നുന്നവയ്ക്ക് നാം അധികം
മാനം അണിയിക്കുന്നു; നമ്മിൽ അഴക് കുറഞ്ഞവയ്ക്ക് അധികം
അഴക് വരുത്തുന്നു; 24 നമ്മിൽ അഴകുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് അത്
ആവശ്യമില്ലേല്ലാ. 25എന്നാൽ, ശരീരത്തിൽ ഭിന്നത വരാെതഅവയവങ്ങൾ
അേന്യാന്യം ഒരുേപാെല കരുേതണ്ടതിനായി കുറവുള്ളതിന് അധികം
മാനം െകാടുത്തുെകാണ്ട് ശരീരെത്ത ൈദവം കൂട്ടിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നു.
26 അതിനാൽ ഒരു അവയവം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ
അവയവങ്ങൾ ഒെക്കയും അതിേനാടുകൂെട കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു; ഒരു
അവയവത്തിന് മാനം വന്നാൽഅവയവങ്ങൾ ഒെക്കയുംഅതിേനാടുകൂെട
സേന്താഷിക്കുന്നു. 27 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരവും
ഓേരാരുത്തൻ െവേവ്വെറയായി അവയവങ്ങള ം ആകുന്നു. 28 ൈദവം
സഭയിൽ ഒന്നാമത്അെപ്പാസ്തലന്മാർ, രണ്ടാമത് ്രപവാചകന്മാർ, മൂന്നാമത്
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ, ഇങ്ങെന ഓേരാരുത്തെര നിയമിക്കുകയും, പിെന്ന
വീര്യ്രപവൃത്തികൾ, േരാഗശാന്തികള െട വരങ്ങൾ,സഹായം െചയ്യ വാനുള്ള
വരം, പരിപാലനവരം, വിവിധഭാഷാവരം എന്നിവ നല്കുകയും െചയ്തു.
29എല്ലാവരുംഅെപ്പാസ്തലന്മാരല്ല.എല്ലാവരും ്രപവാചകന്മാരല്ല.എല്ലാവരും
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരല്ല. എല്ലാവരും വീര്യ്രപവൃത്തികൾ െചയ്യന്നവരല്ല.
30എല്ലാവർക്കും േരാഗശാന്തിക്കുള്ളവരംഇല്ല.എല്ലാവരുംഅന്യഭാഷകളിൽ
സംസാരിക്കുന്നില്ല. 31 എല്ലാവരും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല. േ്രശഷ്ഠവരങ്ങെള
വാഞ്ചിക്കുക; ഇനി അതിേ്രശഷ്ഠമാെയാരു മാർഗ്ഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
കാണിച്ച തരാം.

13
സ്േനഹത്തിെന്റ േ്രശഷ്ഠത

1ഞാൻ മനുഷ്യരുെടയും ദൂതന്മാരുെടയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നു
എങ്കിലും എനിക്ക് സ്േനഹം ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന െചേമ്പാ
ചിലമ്പുന്ന ൈകത്താളേമാ* അേ്രത. 2 എനിക്ക് ്രപവചനവരം ഉണ്ടായിട്ട്
സകല മർമ്മങ്ങള ം സകല ജ്ഞാനവും ്രഗഹിച്ചാലും, മലകെള
നീക്കുവാൻതക്ക വിശ്വാസം ഉണ്ടായാലും സ്േനഹമില്ല എങ്കിൽ
ഞാൻ ഏതുമില്ല. 3 എനിക്കുള്ളെതല്ലാം ദരി്രദെര േപാറ്റ വാൻ ദാനം
െചയ്താലും, എെന്റ ശരീരം ചുടുവാൻ ഏല്പിച്ചാലും, സ്േനഹം ഇല്ല
എങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ്രപേയാജനവും ഇല്ല. 4 സ്േനഹം ദീർഘമായി
ക്ഷമിക്കുന്നു; ദയ കാണിക്കുന്നു; സ്േനഹം അസൂയെപ്പടുന്നില്ല,
5ആത്മ്രപശംസനടത്തുന്നില്ല,സ്േനഹംഅഹങ്കരിക്കുന്നില്ല,അേയാഗ്യമായി
നടക്കുന്നില്ല, സ്വാർത്ഥം അേന്വഷിക്കുന്നില്ല, േദ്വഷ്യെപ്പടുന്നില്ല, േദാഷം

* 12. 17 ്രഘാണംഎന്നാൽമണം * 13. 1 ൈകത്താളംഎന്നാൽഒരു വാേദ്യാപകരണം.



1 െകാരിന്ത്യർ 13:6 1755 1 െകാരിന്ത്യർ 14:11

കണക്കിടുന്നില്ല; 6 അനീതിയിൽ സേന്താഷിക്കാെത സത്യത്തിൽ
സേന്താഷിക്കുന്നു; 7 എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നു, എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു,
എല്ലാം ്രപത്യാശിയ്ക്കുന്നു, എല്ലാം സഹിക്കുന്നു. 8 സ്േനഹം ഒരുനാള ം
അവസാനിക്കുന്നില്ല. ്രപവചനവരേമാ,അത് നീങ്ങിേപ്പാകും; ഭാഷാവരേമാ,
അത് നിന്നുേപാകും; ജ്ഞാനേമാ, അത് നീങ്ങിേപ്പാകും. 9 എെന്തന്നാൽ,
ഭാഗികമായി മാ്രതം നാം അറിയുന്നു; ഭാഗികമായി മാ്രതം ്രപവചിക്കുന്നു;
10 പൂർണ്ണമായത് വരുേമ്പാേഴാ ഭാഗികമായത് നീങ്ങിേപ്പാകും. 11 ഞാൻ
ശിശുവായിരുന്നേപ്പാൾശിശുവിെനേപ്പാെലസംസാരിച്ച ,ശിശുവിെനേപ്പാെല
ചിന്തിച്ച , ശിശുവിെനേപ്പാെല നിരൂപിച്ച ; പുരുഷനായ േശഷേമാ ഞാൻ
ശിശുവിനുള്ളത് ത്യജിച്ച കളഞ്ഞു. 12 എെന്തന്നാൽ ഇേപ്പാൾ നാം
കണ്ണാടിയിൽഅവ്യക്തമായി കാണുന്നു;അേപ്പാൾ മുഖാമുഖമായി കാണും;
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ഭാഗികമായി അറിയുന്നു; അേപ്പാേഴാ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി
അറിയെപ്പട്ടതുേപാെല ഞാൻ പൂർണ്ണമായി തെന്നഅറിയും. 13ആകയാൽ
വിശ്വാസം, ്രപത്യാശ, സ്േനഹം ഈ മൂന്നും നിലനില്ക്കുന്നു; ഇവയിൽ
വലിയേതാസ്േനഹംതെന്ന.

14
്രപവചനവരവും ഭാഷാവരവും

1 സ്േനഹം ആചരിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുവിൻ! ആത്മികവരങ്ങള ം
വിേശഷാൽ ്രപവചനവരവും വാഞ്ഛിക്കുവിൻ. 2 എെന്തന്നാൽ
അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യേരാടല്ല ൈദവേത്താടേ്രത
സംസാരിക്കുന്നു; ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേല്ലാ; എങ്കിലും അവൻ
ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. 3 ്രപവചിക്കുന്നവൻ
ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കും ്രപേബാധനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനുമായി
മനുഷ്യേരാട് സംസാരിക്കുന്നു. 4 അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ
തനിക്കുതെന്ന ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുന്നു; എന്നാൽ ്രപവചിക്കുന്നവൻ
സഭയ്ക്ക് ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുന്നു. 5 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കണം എന്നും കൂടുതലായി ്രപവചിക്കണം
എന്നും ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ
സഭയ്ക്ക് ആത്മികവർദ്ധന ലഭിേക്കണ്ടതിന,് താൻ സംസാരിച്ചത്
വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ്രപവചിക്കുന്നവൻ അവേനക്കാൾ വലിയവൻ.
6 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ െവളിപ്പാടായിേട്ടാ ജ്ഞാനമായിേട്ടാ
്രപവചനമായിേട്ടാ ഉപേദശമായിേട്ടാ നിങ്ങേളാട് സംസാരിക്കാെത
അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നാൽ
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ്രപേയാജനം? 7 കുഴൽ, വീണ എന്നിങ്ങെന ശബ്ദം
ഉണ്ടാക്കുന്ന നിർജ്ജീവസാധനങ്ങൾ തെന്നയും ശബ്ദവ്യത്യാസം
കാണിക്കാതിരുന്നാൽ ഊതിയേതാ മീട്ടിയേതാ എതാെണന്ന് എങ്ങെന
അറിയും? 8 കാഹളം ഊതുേമ്പാൾ അതിെന്റ ശബ്ദം വ്യക്തമായി
പുറെപ്പടുവിച്ചിെല്ലങ്കിൽ യുദ്ധത്തിനു ആർ ഒരുങ്ങും? 9 അതുേപാെല
നിങ്ങള ം നാവുെകാണ്ട് വ്യക്തമായ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാതിരുന്നാൽ
സംസാരിക്കുന്നത് എെന്തന്ന് എങ്ങെന അറിയും? നിങ്ങൾ കാറ്റിേനാട്
സംസാരിക്കുന്നവെര േപാെല ആകുമേല്ലാ. 10 േലാകത്തിൽ വിവിധ
ഭാഷകൾഅനവധി ഉണ്ട്;അവയിൽ ഒന്നും അർത്ഥമില്ലാത്തതല്ല. 11ഞാൻ
ഭാഷയുെട അർത്ഥം അറിയാതിരുന്നാൽ സംസാരിക്കുന്നവന് ഞാൻ
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ബർബ്ബരൻ* ആയിരിക്കും; സംസാരിക്കുന്നവൻ എനിക്കും ബർബ്ബരൻ
ആയിരിക്കും. 12 അതുേപാെല നിങ്ങള ം ആത്മവരങ്ങെളക്കുറിച്ച്
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാകയാൽ സഭയുെട ആത്മിക വർദ്ധനയ്ക്കായി,
േ്രശഷ്ഠമായതിനു േവണ്ടി പരി്രശമിക്കുവിൻ. 13 അതുെകാണ്ട്
അന്യഭാഷയിൽസംസാരിക്കുന്നവൻവ്യാഖ്യാനവരത്തിനായി ്രപാർത്ഥിക്കെട്ട.
14 എെന്തന്നാൽ ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിൽ എെന്റ
ആത്മാവ് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു;എെന്റബുദ്ധിേയാ ഫലമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്നു.
15 അേപ്പാൾ ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണം? ഞാൻ ആത്മാവുെകാണ്ട്
്രപാർത്ഥിക്കും; ബുദ്ധിെകാണ്ടും ്രപാർത്ഥിക്കും; ആത്മാവുെകാണ്ട്
പാടും; ബുദ്ധിെകാണ്ടും പാടും. 16 അല്ല, നീ ആത്മാവുെകാണ്ട്
സ്േതാ്രതം െചാല്ലിയാൽ ആത്മവരമില്ലാത്തവന് നീ പറയുന്നത്
മനസ്സിലാകാത്തതുെകാണ്ട് നിെന്റ സ്േതാ്രതത്തിന് എങ്ങെന ആേമൻ
പറയും? 17 നീ നന്നായി സ്േതാ്രതം െചാല്ല ന്നു സത്യം; എങ്കിലും
േകൾക്കുന്നവന് ആത്മികവർദ്ധന വരുന്നില്ലതാനും. 18 നിങ്ങെളല്ലാവരിലും
അധികം ഞാൻ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ
ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുന്നു. 19 എങ്കിലും സഭയിൽ പതിനായിരം വാക്ക്
അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ അധികം, മറ്റള്ളവെരയും
പഠിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ബുദ്ധിെകാണ്ട് അഞ്ചുവാക്ക് പറയുവാൻ ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു.

20 സേഹാദരന്മാേര, ബുദ്ധിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആകരുത;്
എങ്കിലും, തിന്മയ്ക്ക് ശിശുക്കൾ ആയിരിക്കുവിൻ; ബുദ്ധിയിേലാ
മുതിർന്നവരാകുവിൻ.
21 “അന്യഭാഷകളാലുംഅന്യന്മാരുെടഅധരങ്ങളാലുംഞാൻഈജനേത്താട്

സംസാരിക്കും എങ്കിലും അവർ എെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുകയില്ല എന്ന്
കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു”

എന്ന് ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 22 അതുെകാണ്ട്
അന്യഭാഷകൾ അടയാളമായിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്കല്ല,
അവിശ്വാസികൾക്കേ്രത; ്രപവചനേമാ അവിശ്വാസികൾക്കല്ല,
വിശ്വാസികൾക്ക് തെന്ന. 23 സഭ ഒെക്കയും ഒരുമിച്ച കൂടി എല്ലാവരും
അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മവരമില്ലാത്തവേരാ
അവിശ്വാസികേളാ അകത്ത് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ്രഭാന്തുണ്ട് എന്ന്
പറയുകയില്ലേയാ? 24എല്ലാവരും ്രപവചിക്കുന്നു എങ്കിേലാഅവിശ്വാസിേയാ
ആത്മവരമില്ലാത്തവേനാ അകത്തുവന്നാൽ എല്ലാവരുെട വാക്കിനാലും
അവന് പാപേബാധം വരും; അവൻ എല്ലാവരാലും വിലയിരുത്തെപ്പടും.
25 അവെന്റ ഹൃദയരഹസ്യങ്ങള ം െവളിെപ്പട്ട വരും; അങ്ങെന അവൻ
കവിണ്ണ വീണ്, ൈദവം വാസ്തവമായി നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന്
ഏറ്റ പറഞ്ഞ്ൈദവെത്തനമസ്കരിക്കും.
്രകമ്രപകാരമുള്ളആരാധന

26 ആകയാൽ എന്ത?് സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ കൂടിവരുേമ്പാൾ
ഓേരാരുത്തന് സങ്കീർത്തനം ഉണ്ട്, ഉപേദശം ഉണ്ട്, െവളിപ്പാട് ഉണ്ട,്
അന്യഭാഷ ഉണ്ട്, വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ട്,സകലവും ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കുേവണ്ടി
െചയ്യെട്ട. 27 അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടുേപേരാ
ഏറിയാൽ മൂന്നുേപേരാ ആകെട്ട; അവർ ഓേരാരുത്തനായി

* 14. 11 ബർബ്ബരൻഎന്നാൽഅപരിഷ്കൃതർ
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സംസാരിക്കുകയും ഒരുവൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും െചയ്യെട്ട. 28 എന്നാൽ,
വ്യാഖ്യാനി ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അന്യഭാഷക്കാരൻ സഭയിൽ മിണ്ടാെത,
തേന്നാടും ൈദവേത്താടും സംസാരിക്കെട്ട. 29 ്രപവാചകന്മാർ രണ്ട്
മൂന്ന് േപർ സംസാരിക്കുകയും മറ്റ ള്ളവർ വിലയിരുത്തുകയും െചയ്യെട്ട.
30എന്നാൽ സഭയിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ മെറ്റാരുവന് െവളിപ്പാടുണ്ടായാേലാ
ഒന്നാമത്തവൻമിണ്ടാതിരിക്കെട്ട. 31എെന്തന്നാൽഎല്ലാവരും പഠിക്കുവാനും
എല്ലാവർക്കും ്രപേബാധനം ലഭിക്കുവാനുമായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും
ഓേരാരുത്തനായി ്രപവചിക്കാമേല്ലാ. 32 ്രപവാചകന്മാരുെട ആത്മാക്കൾ
്രപവാചകന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 33 ൈദവം കലക്കത്തിെന്റ
ൈദവമല്ല, മറിച്ച് സമാധാനത്തിെന്റൈദവമേ്രത.

34 വിശുദ്ധന്മാരുെട സർവ്വസഭകളിലും എന്നേപാെല സ്്രതീകൾ
സഭാേയാഗങ്ങളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കെട്ട; എെന്തന്നാൽ ന്യായ്രപമാണവും
പറയുന്നതുേപാെല കീഴടങ്ങിയിരിക്കുവാനല്ലാെത സംസാരിക്കുവാൻ
അവർക്ക് അനുവാദമില്ല. 35 അവർ വല്ലതും പഠിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു
എങ്കിൽ വീട്ടിൽവച്ച് ഭർത്താക്കന്മാേരാടു േചാദിച്ച െകാള്ളെട്ട; സ്്രതീ
സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അനുചിതമേല്ലാ. 36ൈദവവചനം നിങ്ങള െട
ഇടയിൽനിേന്നാ പുറെപ്പട്ടത്?അല്ല,നിങ്ങൾക്ക് മാ്രതേമാ വന്നത്?

37 താൻ ്രപവാചകൻ എേന്നാ ആത്മികൻ എേന്നാ ഒരാൾക്ക് േതാന്നുന്നു
എങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് കർത്താവിെന്റ കല്പന ആകുന്നു
എന്ന്അവൻഅറിഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. 38ഒരുവൻഅറിയുന്നിെല്ലങ്കിൽഅവൻ
അറിയാതിരിക്കെട്ട.

39 അതുെകാണ്ട് സേഹാദരന്മാേര, ്രപവചനവരം വാഞ്ചിക്കുവിൻ;
അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കുകയുമരുത.് 40 എന്നാൽ,
സകലവും ഉചിതമായും ്രകമമായും നടക്കെട്ട.

15
്രകിസ്തുവിെന്റപുനരുത്ഥാനം

1 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ്രപസംഗിച്ചതും നിങ്ങൾ
സ്വീകരിച്ചതും, നിങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്നതും 2 നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കെപ്പട്ടതുമായ
സുവിേശഷം നിങ്ങൾ മുറുെകപ്പിടിക്കുക. അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചത്
െവറുെത ആയിേപ്പാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
3 ്രകിസ്തു നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടി തിരുെവഴുത്തുകളിൻ്രപകാരം
മരിച്ച് 4 അടക്കെപ്പട്ട തിരുെവഴുത്തുകളിൻ്രപകാരം മൂന്നാംദിവസം
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ . 5 േകഫാവിനും* പിെന്ന പ്രന്തണ്ട് േപർക്കും
്രപത്യക്ഷനായി എന്നിങ്ങെന ഏറ്റവും ്രപധാനമായി ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കിയതുതെന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏല്പിച്ച തന്നുവേല്ലാ. 6 അതിന്
േശഷം അവൻ അഞ്ഞൂറിൽ അധികം സേഹാദരന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ച്
്രപത്യക്ഷനായി; അവർ മിക്കേപരും ഇന്നുവെര ജീവേനാടിരിക്കുന്നു;
ചിലേരാ നി്രദ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 പിന്നീട് അവൻ യാേക്കാബിനും േശഷം,
അെപ്പാസ്തലന്മാർ എല്ലാവർക്കും ്രപത്യക്ഷനായി. 8 എല്ലാവർക്കും
ഒടുവിൽ, സമയം െതറ്റി ജനിച്ച എനിക്കും ്രപത്യക്ഷനായി; 9 എെന്തന്നാൽ
ഞാൻ അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ ഏറ്റവും െചറിയവനേല്ലാ; ൈദവസഭെയ

* 15. 5 പെ്രതാസിെന്റ മെറ്റാരു േപരാണ് േകഫാവ്
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ഉപ്രദവിച്ചതിനാൽ അെപ്പാസ്തലൻ എന്ന േപരിന് േയാഗ്യനുമല്ല.
10 എങ്കിലും ഞാൻ ആകുന്നത് ൈദവകൃപയാൽ ആകുന്നു; എേന്നാടുള്ള
അവെന്റ കൃപ വ്യർത്ഥമായതുമില്ല; അവെരല്ലാവെരക്കാള ം ഞാൻ
കൂടുതൽ അദ്ധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാനല്ല എേന്നാടുകൂെടയുള്ള
ൈദവകൃപയേ്രത. 11 ഞാനാകെട്ട അവരാകെട്ട ഇ്രപകാരം ഞങ്ങൾ
്രപസംഗിക്കുന്നു;അത് നിങ്ങൾവിശ്വസിച്ച മിരിക്കുന്നു.

മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം
12 ്രകിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ എന്ന് ്രപസംഗിക്കെപ്പടുന്നുഎങ്കിൽ,
മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നത്
എങ്ങെന? 13എന്നാൽമരിച്ചവരുെടപുനരുത്ഥാനംഇല്ലഎങ്കിൽ ്രകിസ്തുവും
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിട്ടില്ല. 14 ്രകിസ്തു ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിട്ടിെല്ലങ്കിൽ
ഞങ്ങള െട ്രപസംഗം വ്യർത്ഥമാണ;് നിങ്ങള െട വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥമാണ.്
15 മരിച്ചവർ ഉയിർക്കെപ്പടുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽൈദവം ഉയിർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
്രകിസ്തുവിെനഅവൻഉയിർപ്പിച്ച എന്ന്ൈദവത്തിന്വിേരാധമായിസാക്ഷ്യം
പറയുകയാൽ ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിന് കള്ളസാക്ഷികൾ എന്നറിയെപ്പടും.
16 എെന്തന്നാൽ മരിച്ചവർ ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നില്ല എങ്കിൽ ്രകിസ്തുവും
ഉയിർത്തിട്ടില്ല. 17 ്രകിസ്തു ഉയിർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങള െട വിശ്വാസം
വ്യർത്ഥമേ്രത; നിങ്ങൾ ഇന്നും നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു.
18അേപ്പാൾ ്രകിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരും നശിച്ച േപായി. 19ഈആയുസ്സിൽ
മാ്രതം ്രകിസ്തുവിൽ ്രപത്യാശവച്ചിരിക്കുന്നുഎങ്കിൽനാംസകലമനുഷ്യരിലും
ദയനീയരേ്രത.

20 എന്നാൽ ്രകിസ്തു നി്രദെകാണ്ടവരുെട ആദ്യഫലമായി മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് ഉയിർത്തിരിക്കുന്നു. 21 എെന്തന്നാൽ മനുഷ്യൻ മൂലം
മരണം ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം
ഉണ്ടായി. 22 ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുേപാെല ്രകിസ്തുവിൽ
എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കെപ്പടും. 23 എന്നാൽ ഓേരാരുത്തരും അവനവെന്റ
്രകമത്തിൽആയിരിക്കും; ആദ്യഫലം ്രകിസ്തു; പിെന്ന ്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ
അവെന്റ വരവിങ്കൽ; 24 പിെന്ന അവസാനം; അന്ന് അവൻ എല്ലാ
വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട്
രാജ്യം പിതാവായ ൈദവെത്ത ഏല്പിക്കും. 25 എെന്തന്നാൽ അവൻ
സകലശ്രതുക്കെളയും തെന്റ കാൽക്കീഴാക്കുേവാളം വാേഴണ്ടതാകുന്നു.
26അവസാനെത്ത ശ്രതുവായിട്ട് മരണം നീങ്ങിേപ്പാകും. 27സകലെത്തയും
അവെന്റ കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടേല്ലാ; എന്നാൽ സകലവും
അവന് കീഴ്െപട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ, സകലെത്തയും
കീഴാക്കിെക്കാടുത്തവൻ ഒഴിെകയേ്രത എന്ന് സ്പഷ്ടം. 28 എന്നാൽ
അവന് സകലവും കീഴ്െപട്ട വന്നേശഷം ൈദവം സകലത്തിലും സകലവും
ആേകണ്ടതിന,് പു്രതൻ താനും സകലവും തനിക്ക് കീഴാക്കിെക്കാടുത്തവന്
കീഴ്െപട്ടിരിക്കും.

29 അല്ല, മരിച്ചവർക്കുേവണ്ടി സ്നാനം ഏല്ക്കുന്നവർ എന്ത് െചയ്യ ം?
മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവർക്കുേവണ്ടി സ്നാനം ഏല്ക്കുന്നത്
എന്തിന?് 30ഞങ്ങള ം ഓേരാ മണിക്കൂറും ്രപാണഭയത്തിൽ കഴിയുന്നത്
എന്തിന?് 31സേഹാദരന്മാേര, നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽ
എനിക്ക് നിങ്ങളിലുള്ള ്രപശംസയാണഞാൻ ദിവേസന മരിക്കുന്നു. 32ഞാൻ
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എെഫെസാസിൽവച്ച് വന്യമൃഗങ്ങേളാട് യുദ്ധം െചയ്തത് െവറും മാനുഷികം
എന്നുവരികിൽഎനിക്ക്എന്ത് ്രപേയാജനം? മരിച്ചവർഉയിർക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
നാം തിന്നുക, കുടിക്കുക, നാെള ചാകുമേല്ലാ. 33വഞ്ചിക്കെപ്പടരുത,് “ദുഷിച്ച
കൂട്ട െകട്ട് സദാചാരം നശിപ്പിക്കുന്നു”. 34സുേബാധമുള്ളവരായി ഉണരുവിൻ;
പാപം െചയ്യാതിരിക്കുവിൻ; എെന്തന്നാൽ ചിലർക്ക് ൈദവെത്തക്കുറിച്ച്
പരിജ്ഞാനമില്ല;ഞാൻനിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയ്ക്കായി പറയുന്നു.

ശരീരത്തിെന്റപുനരുത്ഥാനം
35 പേക്ഷ ചിലർ േചാദിേച്ചക്കാം; “മരിച്ചവർ എങ്ങെന ഉയിർക്കുന്നു?”

“ഏതുവിധം ശരീരേത്താെട അവർ വരും?” 36 മൂഢാ, നീ വിതയ്ക്കുന്നത്
ചത്തില്ല എങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല. 37 നീ വിതയ്ക്കുന്നേതാ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള
ശരീരമല്ല, േഗാതമ്പിെന്റേയാ മറ്റ വല്ലതിെന്റേയാ െവറും മണിയേ്രത
വിതയ്ക്കുന്നത;് 38ൈദവേമാ തെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല അതിന് ഒരു ശരീരവും,
ഓേരാ വിത്തിന് അതതിെന്റ ശരീരവും െകാടുക്കുന്നു. 39സകല മാംസവും
ഒരുേപാെലയുള്ള മാംസമല്ല; മനുഷ്യരുെട മാംസം േവെറ, മൃഗങ്ങള െട
മാംസം േവെറ, പക്ഷികള െട മാംസം േവെറ, മത്സ്യങ്ങള െട മാംസവും
േവെറ. 40 സ്വർഗ്ഗീയ ശരീരങ്ങള ം ഭൗമശരീരങ്ങള ം ഉണ്ട്; എന്നാൽ,
സ്വർഗ്ഗീയശരീരങ്ങള െട േതജസ്സ് േവെറ, ഭൗമ ശരീരങ്ങള െട േതജസ്സ് േവെറ.
41 സൂര്യെന്റ േതജസ്സ് േവെറ, ച്രന്ദെന്റ േതജസ്സ് േവെറ, നക്ഷ്രതങ്ങള െട
േതജസ്സ് േവെറ; നക്ഷ്രതവും നക്ഷ്രതവും തമ്മിൽ േതജസ്സ െകാണ്ട്
വ്യത്യാസം ഉണ്ടേല്ലാ. 42 മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനവും അ്രപകാരം തെന്ന.
നശ്വരമായതിൽ വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, അനശ്വരമായതിൽ ഉയിർക്കുന്നു;
43 അപമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, േതജസ്സിൽ ഉയിർക്കുന്നു;
ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, ശക്തിയിൽ ഉയിർക്കുന്നു;
44 ഭൗമികശരീരം വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, ആത്മികശരീരം ഉയിർക്കുന്നു;
ഭൗമികശരീരം ഉെണ്ടങ്കിൽആത്മിക ശരീരവും ഉണ്ട്. 45 ഒന്നാം മനുഷ്യനായ
ആദാം ജീവനുള്ള േദഹിയായിത്തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയുമിരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
ഒടുവിലെത്ത ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി. 46 എന്നാൽ
ആത്മികമല്ല ്രപാകൃതമേ്രത ഒന്നാമേത്തത്; ആത്മികം പിന്നേത്തതിൽ
വരുന്നു. 47 ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽനിന്ന് മണ്ണ െകാണ്ടുള്ളവൻ; രണ്ടാം
മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ. 48 മണ്ണ െകാണ്ടുള്ളവെനേപ്പാെല
മണ്ണ െകാണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗ്ഗീയെനേപ്പാെല സ്വർഗ്ഗീയന്മാരും ആകുന്നു;
49 നാം മണ്ണ െകാണ്ടുള്ളവെന്റ ്രപതിമ ധരിച്ചതുേപാെല സ്വർഗ്ഗീയെന്റ
്രപതിമയും ധരിക്കും.

50 സേഹാദരന്മാേര, മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ൈദവരാജ്യെത്ത
അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, നശ്വരമായത് അനശ്വരമായതിെന
അവകാശമാക്കുകയുമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. 51 ഞാൻ ഒരു
മർമ്മം നിങ്ങേളാട് പറയാം: നാം എല്ലാവരും നി്രദെകാള്ള കയില്ല;
52 എന്നാൽ അവസാനെത്ത കാഹളം ധ്വനിക്കുേമ്പാൾ െപെട്ടന്ന്
കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരെപ്പടും. എെന്തന്നാൽ,
കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർക്കുകയും നാം
രൂപാന്തരെപ്പടുകയും െചയ്യ ം. 53ഈനശ്വരമായത് അനശ്വരമായതിെനയും
ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വെത്തയും ധരിേക്കണ്ടതല്ലേയാ. 54 ഈ
്രദവത്വമുള്ളത് അ്രദവത്വെത്തയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വെത്തയും
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ധരിക്കുേമ്പാൾ “മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് എഴുതിയ
വചനം നിവൃത്തിയാകും. 55 േഹ മരണേമ, നിെന്റ ജയം എവിെട? േഹ
മരണേമ, നിെന്റ വിഷമുള്ള് എവിെട? 56 മരണത്തിെന്റ വിഷമുള്ള് പാപം;
പാപത്തിെന്റശക്തിേയാ ന്യായ്രപമാണം. 57എന്നാൽനമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നല്കുന്നൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം.
58 ആകയാൽ എെന്റ ്രപിയ സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ ഉറപ്പ ള്ളവരും
കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങള െട ്രപയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല
എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ കർത്താവിെന്റ േവലയിൽ എേപ്പാഴും
വർദ്ധിച്ച വരുന്നവരുംആകുവിൻ.

16
ൈദവജനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ളധർമ്മേശഖരം

1 വിശുദ്ധന്മാർക്ക് േവണ്ടിയുള്ള ധനേശഖരണത്തിെന്റ കാര്യത്തിേലാ
ഞാൻ ഗലാത്യസഭകേളാട് ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള ം െചയ്യ വിൻ.
2ഞാൻവരുേമ്പാൾേശഖരണംനടത്താതിരിേക്കണ്ടതിന,്എല്ലാആഴ്ചയുെട
ഒന്നാം ദിവസംേതാറും നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തൻ തെന്റ കഴിവിനനുസരിച്ച്
മാറ്റി വച്ച സൂക്ഷിക്കണം. 3 ഞാൻ എത്തിയേശഷം നിങ്ങള െട ദാ നം
െയരൂശേലമിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകുവാൻ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നവെര
ഞാൻ എഴുേത്താടുകൂെട അയയ്ക്കും. 4 ഞാനും േപാകണെമന്നത്
േയാഗ്യമായിരുന്നാൽഅവർക്ക്എേന്നാടുകൂെട േപാരാം.

വ്യക്തിപരമായഅേപക്ഷകൾ
5 മെക്കേദാന്യയിൽകൂടി കടന്നേശഷം ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വരും; മെക്കേദാന്യയിൽകൂടി ആകുന്നു ഞാൻ വരുന്നത.് 6 ഞാൻ
േപാകുന്നിടേത്തക്ക് നിങ്ങൾ എെന്ന യാ്രത അയക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
ഒരുപേക്ഷ നിങ്ങേളാടുകൂെട പാർക്കും; തണുപ്പ കാലംകൂെട
കഴിക്കുമായിരിക്കും. 7 കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ കുേറക്കാലം
നിങ്ങേളാടുകൂെട പാർക്കുവാൻ ആശിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഈ
്രപാവശ്യംകടന്നുേപാകുംവഴിയിൽഅല്ലനിങ്ങെളകാണുവാൻഇച്ഛിക്കുന്നത.്
8 എന്നാൽ എെഫെസാസിൽ ഞാൻ െപെന്തെക്കാസ്ത് വെര പാർക്കും.
9 എെന്തന്നാൽ എനിക്ക് വലിയതും സഫലവുമാെയാരു വാതിൽ
തുറന്നിരിക്കുന്നു;എതിരാളികള ം പലർ ഉണ്ട്.

10 തിെമാെഥെയാസ് വന്നാൽ അവൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
നിർഭയനായിരിക്കുവാൻ േനാക്കുവിൻ; എെന്നേപ്പാെല തെന്ന അവൻ
കർത്താവിെന്റ േവല െചയ്യന്നുവേല്ലാ. 11 അതുെകാണ്ട,് ആരും
അവെന തുച്ഛീകരിക്കരുത;് ഞാൻ സേഹാദരന്മാരുമായി അവെന
കാത്തിരിക്കുകെകാണ്ട് എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ അവെന
സമാധാനേത്താെട യാ്രത അയക്കുവിൻ. 12 സേഹാദരനായ
അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ കാര്യേമാ, അവൻ സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട നിങ്ങള െട
അടുക്കൽവേരണംഎന്ന് ഞാൻഅവേനാട് വളെരഅേപക്ഷിച്ച എങ്കിലും
ഇേപ്പാൾ വരുവാൻ അവന് ഒട്ട ം താല്പര്യമില്ല; അവസരം കിട്ടിയാൽ അവൻ
വരും.

13 ഉണർന്നിരിക്കുവിൻ; വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവിൻ; പുരുഷത്വം
കാണിക്കുവിൻ; ശക്തിെപ്പടുവിൻ. 14 നിങ്ങൾ െചയ്യന്നെതല്ലാം
സ്േനഹത്തിൽെചയ്യ വിൻ.
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15 സേഹാദരന്മാേര, സ്െതഫാനാസിെന്റ കുടുംബം അഖായയിെല
ആദ്യഫലം എന്നും അവർ വിശുദ്ധന്മാരുെട ശു്രശൂഷയ്ക്ക്
തങ്ങെളത്തെന്ന ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
16 ഇങ്ങെനയുള്ളവർക്കും അവേരാടുകൂെട ്രപവർത്തിക്കുകയും
അദ്ധ്വാനിക്കുകയും െചയ്യന്ന ഏവനും നിങ്ങള ം കീഴ്െപട്ടിരിക്കണം
എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 17 സ്െതഫാനാസും
െഫാർത്തുനാെതാസുംഅഖായിെക്കാസും വന്നത്എനിക്ക്സേന്താഷമായി.
നിങ്ങള െട ഭാഗത്ത് കുറവായിരുന്നത് അവർ നികത്തിയിരിക്കുന്നു.
18 എെന്തന്നാൽ അവർ എെന്റ മനസ്സിലും നിങ്ങള െട മനസ്സിലും ഉേന്മഷം
പകർന്നതുെകാണ്ട് ഇങ്ങെനയുള്ളവെര മാനിച്ച െകാള്ള വിൻ.
അന്ത്യാഭിവാദനങ്ങൾ

19 ആസ്യയിെല സഭകൾ നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യന്നു; അക്വിലാവും
്രപിസ്കയുംഅവരുെട ഭവനത്തിെലസഭേയാടുകൂെടകർത്താവിൽനിങ്ങെള
ഹൃദ്യമായി വന്ദനം െചയ്യന്നു. 20സകലസേഹാദരന്മാരും നിങ്ങെള വന്ദനം
െചയ്യന്നു;വിശുദ്ധചുംബനത്താൽഅേന്യാന്യം വന്ദനം െചയ്യ വിൻ.

21 പൗെലാസ് എന്ന ഞാൻ എെന്റ സ്വന്തകയ്യാൽ വന്ദനം െചയ്യന്നു.
22 കർത്താവിെന സ്േനഹിക്കാത്തവൻ ഏവനും ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ!
നമ്മുെട കർത്താവ് വരുന്നു. 23 കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ
നിങ്ങേളാടുകൂെടഇരിക്കുമാറാകെട്ട. 24 ്രകിസ്തുേയശുവിൽഎെന്റസ്േനഹം
നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.
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2 െകാരിന്ത്യർ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
തെന്റജീവിതത്തിെലഒരുവിഷമസന്ധിയിലാണ്പൗേലാസ് െകാരിന്ത്യർക്ക്
ഈ േലഖനംഎഴുതുന്നത.് െകാരിന്തിെലസഭ ഒരു ്രപതിസന്ധിഘട്ടത്തിലൂെട
കടന്നുേപാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൗേലാസ് സഭയിെല ഐക്യം
സംരക്ഷിക്കുവാൻ ്രശമിക്കുന്നു. ഈ േലഖനെമഴുതുേമ്പാൾ തീ്രവമായ
മാനസിക വ്യഥയിലായിരുന്നു പൗേലാസ് കാരണം താൻ െകാരിന്തു സഭെയ
അ്രതമാ്രതം സ്േനഹിച്ചിരുന്നു. മേനാദുഃഖം തെന്ന തളർത്തിെയങ്കിലും
ൈദവം “എെന്റകൃപ നിനക്ക് മതി എെന്റശക്തിബലഹീനതയിൽതികഞ്ഞ്
വരുന്നു”എന്ന വചനത്താല് പൗേലാസിെന ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നു. 2. െകാരി.
12:7-10. ഈ പുസ്തകത്തിൽ തെന്റ ശു്രശൂഷെയയും അേപ്പാസ്തലിക
അധികാരെത്തയും കുറിച്ച് പൗേലാസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു താൻൈദവത്താൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട അേപ്പാസ്തലൻ ആെണന്ന് സത്യം ഇതിലൂെട
െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. 2 െകാരി. 1:1. ൈ്രകസ്തവ വിശ്വാസെത്ത കുറിച്ച്
ധാരാളം കാര്യങ്ങൾപൗേലാസ് ഇതിൽ ്രപതിപാദിക്കുന്നുണ്ട.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം. 55 - 56.
മാസിേഡാണിയയില് വച്ചാണ് താൻഈപുസ്തകംഎഴുതുന്നത.്
സ്വീകര് ത്താവ്
േറാമൻ ്രപവിശ്യയായ അഖായയുെട തലസ്ഥാനമായിരുന്ന െകാരിന്തിെല
ൈദവസഭക്കാണ്ആണ്പൗേലാസ്ഈേലഖനംഎഴുതുന്നത.് (2െകാരി 1:1).
ഉേദ്ദശം
ഈ േലഖനത്തിെന്റ രചനക്ക് പിന്നിൽ പൗേലാസിന് പല ലക്ഷ്യങ്ങള ം
ഉള്ളതായി കാണാം ്രപധാനമായും തൻെറ ആദ്യെത്ത കത്തിേനാട്
െകാരിന്ത്സഭ കാണിച്ച ആദരവിൽ തനിക്കുള്ള സേന്താഷെത്ത
അറിയിക്കുന്നു, മാ്രതമല്ല ഏഷ്യയിൽ വച്ച് തനിക്ക് േനരിട്ട
്രപതിസന്ധികെളക്കുറിച്ച ം അറിയിക്കുക. തൻെറ ശാസനയിൽ ദുഃഖിച്ച
വ്യക്തിേയാട് ക്ഷമാപണം നടത്തുക ൈ്രകസ്തവ ശു്രശൂഷയുെട
മഹത്വെത്തയും വിലെയക്കുറിച്ച ം വിവരിക്കുക, െയരുശേലമില ് കഷ്ടം
അനുഭവിക്കുന്ന ജനെത്ത സഹായിക്കുന്ന ധന സമാഹരണത്തിേലക്ക്
ൈകയയച്ച്സഹായം െചയ്യ വാന ്ജനെത്തഉത്സാഹിപ്പിക്കുക.
്രപേമയം
പൗേലാസിെനഅേപ്പാസ്ഥലത്തിൻെറ ്രപതിേരാധം
സംേക്ഷപം
1. ശു്രശൂഷെയകുറിച്ച് പൗേലാസിെന്റവിശദീകരണം — 1:1-7:16
2. ജനത്തിനുള്ളധനേശഖരണം — 8:1-9:15
3.അധികാരെത്തക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു — 10:1-13:10
4.ആശീർവാദം — 13:11-14

അഭിവാദനം
1 ൈദവഹിതത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായ
പൗെലാസും, സേഹാദരനായ തിെമാെഥെയാസും െകാരിന്തിെല
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ൈദവസഭയ്ക്കും അഖായയിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലുമുള്ളതായ
സകലവിശുദ്ധന്മാർക്കും കൂെട എഴുതുന്നത:് 2 നമ്മുെട പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും
നിങ്ങൾക്ക്കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
സകലആശ്വാസങ്ങള െടയുംൈദവം

3 കരുണ നിറഞ്ഞ പിതാവും സർവ്വ ആശ്വാസത്തിെന്റ ൈദവവുമായ
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പിതാവായ ൈദവം
വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട. 4 ൈദവം നെമ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
ആശ്വാസത്താൽ ഏെതങ്കിലും കഷ്ടങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവെര
ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരായിത്തീരത്തക്കവണ്ണം നമ്മുെട
കഷ്ടങ്ങളിൽ ഒെക്കയും അവൻ നെമ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
5എെന്തന്നാൽ ്രകിസ്തുവിെന്റകഷ്ടങ്ങൾഞങ്ങളിൽെപരുകുന്നതുേപാെല
തെന്ന ്രകിസ്തുവിനാൽ ഞങ്ങള െട ആശ്വാസവും െപരുകുന്നു.
6 ഞങ്ങൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് നിങ്ങള െട
ആശ്വാസത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും ആകുന്നു; ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം
വരുന്നു എങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ തെന്ന നിങ്ങള ം
സഹിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങള െട ആശ്വാസത്തിനായി ഫലിക്കുന്നു. 7 നിങ്ങൾ
കഷ്ടങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാളികൾ ആകുന്നതുേപാെല ആശ്വാസത്തിനും
കൂട്ടാളികൾ എന്നറിയുകയാൽ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ഞങ്ങള െട ്രപത്യാശ
നിശ്ചയമുള്ളത് തെന്ന. 8 സേഹാദരന്മാേര, ആസ്യയിൽ ഞങ്ങൾക്ക്
ഉണ്ടായ കഷ്ടങ്ങെളക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കുവാൻ
ഞങ്ങൾആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല; ജീവേനാടിരിക്കുേമാ എന്ന് നിരാശ േതാന്നുമാറ്,
ഞങ്ങള െട ശക്തിക്കുമീെത അത്യന്തം ഭാരെപ്പട്ട . 9 വാസ്തവമായും
വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കെപ്പട്ടവെരന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് േതാന്നിയതുെകാണ്ട,്
ഞങ്ങളിൽ തെന്ന അല്ല, മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്ന ൈദവത്തിൽ തെന്ന
ആ്രശയം വച്ച . 10 ഇ്രത ഭയങ്കരമായ മരണവിപത്തിൽ നിന്ന് ൈദവം
ഞങ്ങെളവിടുവിച്ച ;വിടുവിക്കുകയും െചയ്യ ം;അവൻേമലാലുംവിടുവിക്കും
എന്ന് ഞങ്ങൾ അവനിൽ ഉറച്ച മിരിക്കുന്നു. 11 അതിന് നിങ്ങള ം
ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള ്രപാർത്ഥനയാൽ തുണയാകുന്നു; അങ്ങെന
പലരുെട ്രപാർത്ഥന മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കൃപയ്ക്ക് േവണ്ടി
പലരാലുംഞങ്ങൾനിമിത്തംൈദവത്തിന് നന്ദി കേരറ്റ വാൻഇടവരും.
പൗേലാസിെന്റപദ്ധതിയുെട മാറ്റം

12 േലാകത്തിൽ ഞങ്ങള െട െപരുമാറ്റം, വിേശഷാൽ നിങ്ങേളാട,്
മാനുഷികജ്ഞാനത്തിൽ അല്ല, ൈദവകൃപയിൽ തെന്ന, നിർമ്മലതയിലും
ൈദവിക പരമാർത്ഥതയിലും ആയിരുന്നു എന്ന ഞങ്ങള െട
മനസ്സാക്ഷിയുെട സാക്ഷ്യമാണ് ഞങ്ങള െട അഭിമാനകരമായ ്രപശംസ.
13 നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുവാനും ്രഗഹിക്കുവാനും കഴിയാത്തെതാന്നും
ഞങ്ങൾ എഴുതുന്നില്ല; 14 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാളിൽ
നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്ക്എന്നേപാെലഞങ്ങൾനിങ്ങൾക്കും ്രപശംസആകുന്നു
എന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള ഭാഗികമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതുേപാെല,
പൂർണ്ണമായി ്രഗഹിക്കുംഎന്ന്ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.

15 അതുെകാണ്ട് ഈ ഉറപ്പിൽ രണ്ട് അനു്രഗഹം നിങ്ങൾക്ക്
ഉണ്ടാേകണ്ടതിനായി, 16 മുെമ്പ നിങ്ങള െടഅടുക്കൽവരുവാനും അങ്ങെന
ആവഴിയായി മെക്കേദാന്യയ്ക്കു േപായി പിെന്നയും മെക്കേദാന്യയിൽനിന്ന്
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നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാനും നിങ്ങളാൽ െയഹൂദ്യയിേലക്ക്
യാ്രത അയയ്ക്കെപ്പടുവാനും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. 17 ഇങ്ങെന
വിചാരിച്ചതിൽ ഞാൻ ചാഞ്ചാടുകയായിരുന്നുേവാ? അെല്ലങ്കിൽ എെന്റ
വാക്ക് ഉവ്വ്, ഉവ്വ് എന്നും; ഇല്ല, ഇല്ല എന്നും ആേകണ്ടതിന് എെന്റ ഉേദ്ദശ്യം
മാനുഷികമായിരുന്നുേവാ? 18ൈദവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നതുേപാെല,
നിങ്ങേളാടുള്ള ഞങ്ങള െട വചനം ഒരിക്കൽ ഉവ്വ് എന്നും മെറ്റാരിക്കൽ
ഇല്ല എന്നും ആയിരുന്നില്ല. 19 എെന്തന്നാൽ, ഞാനും സില്വാെനാസും
തിെമാെഥേയാസും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ്രപസംഗിച്ച ൈദവപു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തു ഒരിക്കൽ ഉവ്വ് എന്നും മെറ്റാരിക്കൽ ഇല്ല എന്നും
ആയിരുന്നില്ല; അവനിൽ ഉവ്വ് എന്ന് മാ്രതേമയുള്ള . 20 ൈദവത്തിെന്റ
എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങള ം ്രകിസ്തുവിൽ ഉവ്വ് എന്നേ്രത; അതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങൾനിമിത്തംൈദവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകുമാറ് ്രകിസ്തുവിൽആേമൻ
എന്നും തെന്ന. 21ഞങ്ങെള നിങ്ങേളാടുകൂെട ്രകിസ്തുവിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതും
നെമ്മ നിേയാഗിച്ചതും ൈദവമേല്ലാ. 22അവൻ നെമ്മ മു്രദയിട്ട ം നമ്മുെട
ഉറപ്പിനായിആത്മാവിെനനമ്മുെടഹൃദയങ്ങളിൽതന്നുമിരിക്കുന്നു.

23 പേക്ഷ എന്നാണ, നിങ്ങെള ആദരിച്ചിട്ടേ്രത ഞാൻ പിെന്നയും
െകാരിന്തിൽ വരാതിരുന്നത് എന്നതിന് ൈദവം സാക്ഷി. 24 നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിേന്മൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല, നിങ്ങള െട
സേന്താഷത്തിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടുകൂെട ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നേ്രത;
എെന്തന്നാൽ,നിങ്ങള െടവിശ്വാസത്തിൽനിങ്ങൾഉറച്ച നില്ക്കുന്നുവേല്ലാ.

2
1എന്നാൽഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുന്നത് ദുഃഖേത്താെട
ആകരുത്എന്ന്ഞാൻസ്വയംതീരുമാനിച്ച . 2ഞാൻനിങ്ങെള ദുഃഖിപ്പിച്ചാൽ,
എെന്ന സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ മൂലം ദുഃഖിതനായവൻ അല്ലാെത
ആരുള്ള ? 3 ഞാൻ ഇത് എഴുതിയതിന് കാരണം ഞാൻ വന്നാൽ
എെന്ന സേന്താഷിപ്പിേക്കണ്ടിയവരാൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാകരുത് എന്നും, എെന്റ
സേന്താഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സേന്താഷം ആയിരിക്കും എന്ന്
നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും കുറിച്ച് ഉറപ്പ ള്ളതുെകാണ്ടും ആകുന്നു. 4 വളെര
കഷ്ടവും മേനാവ്യസനവും ഉണ്ടായിട്ട ം വളെര കണ്ണ നീേരാടുകൂെട
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ദുഃഖിേക്കണ്ടതിനല്ല, എനിക്ക്
നിങ്ങേളാടുള്ളവലിയസ്േനഹം നിങ്ങൾഅറിേയണ്ടതിനേ്രത.
ദുഃഖമുളവാക്കിയവേനാട്ക്ഷമിക്കുക

5 ഒരുവൻ എെന്റ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായി എങ്കിൽ അവൻ എെന്നയല്ല
ഒരളവിൽ (ഞാൻപരുഷമായിഏെറപറയരുതേല്ലാ)നിങ്ങെളഎല്ലാവേരയും
ദുഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 ഭൂരിപക്ഷത്താൽ ഉണ്ടായ ഈ ശിക്ഷ അവന് മതി.
7 മറിച്ച,് അവൻ അതിദുഃഖത്തിൽ മുങ്ങിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ
അവേനാട്ക്ഷമിക്കുകയുംഅവെനആശ്വസിപ്പിക്കുകയുംഅേ്രത േവണ്ടത്.
8 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട സ്േനഹം അവന് ഉറപ്പിച്ച െകാടുക്കുവാൻ
ഞാൻ നിങ്ങെള ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ സകലത്തിലും
അനുസരണമുള്ളവേരാ എന്ന് പരീക്ഷിച്ചറിേയണ്ടതിനായിരുന്നു ഞാൻ
എഴുതിയത.് 10നിങ്ങൾ വല്ലതും ക്ഷമിക്കുന്നവേനാട് ഞാനും ക്ഷമിക്കുന്നു;
എന്നാൽ ഞാൻ വല്ലതും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിമിത്തം
്രകിസ്തുവിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. 11സാത്താൻ നമ്മിൽ
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നിന്ന് േനട്ടം ഉണ്ടാക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന; എെന്തന്നാൽ, അവെന്റ
ത്രന്തങ്ങെളപറ്റി നാംഅറിവില്ലാത്തവരല്ലേല്ലാ.

പുതിയനിയമത്തിെന്റശു്രശൂഷകന്മാർ
12 എന്നാൽ ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാൻ
േ്രതാവാസിൽ വരികയും, കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു വാതിൽ
തുറന്നുതരികയും െചയ്തേപ്പാൾ, 13എെന്റസേഹാദരനായ തീെത്താസിെന
കാണാതിരുന്നതിനാൽ മനസ്സിൽ സമാധാനമില്ലാെത ഞാൻ അവേരാട്
യാ്രതപറഞ്ഞ് മെക്കേദാെന്യയിേലക്ക് മടങ്ങി. 14 എന്നാൽ ്രകിസ്തുവിൽ
ഞങ്ങെള എല്ലായ്േപാഴും ജേയാത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലാ
ഇടങ്ങളിലും ഞങ്ങളിലൂെട തെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ വാസന
െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യന്ന ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം. 15എെന്തന്നാൽ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുന്നവരുെട ഇടയിലും നശിക്കുന്നവരുെട ഇടയിലും
ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിന് ്രകിസ്തുവിെന്റ സൗരഭ്യവാസന ആകുന്നു;
16 ഇവർക്ക് മരണത്തിൽനിന്ന് മരണത്തിേലക്കുള്ള വാസന, അവർേക്കാ
ജീവനിൽനിന്ന് ജീവനിേലക്കുള്ള വാസന തെന്ന. എന്നാൽ ഇതിന് ആർ
േയാഗ്യൻ? 17 ഞങ്ങൾ ആദായത്തിനായി ൈദവവചനം വിൽക്കുന്ന
അേനകെരേപ്പാെല അല്ല, പകരം പരമാർത്ഥതേയാടും ൈദവത്താൽ
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടവെരേപ്പാെലയും ൈദവസന്നിധിയിൽ ്രകിസ്തുവിൽ
സംസാരിക്കുന്നു.

3
പുതിയ ഉടമ്പടിയുെടശു്രശൂഷകന്മാർ

1 ഞങ്ങൾ പിെന്നയും ഞങ്ങെളത്തെന്ന ്രപശംസിക്കുവാൻ
തുടങ്ങുന്നുേവാ? അല്ല, ചിലർ െചയ്യന്നതുേപാെല നിങ്ങൾക്ക്
ശുപാർശക്കത്ത് തരുവാേനാ നിങ്ങളിൽനിന്നു വാങ്ങുവാേനാ ഞങ്ങൾക്ക്
ആവശ്യേമാ? 2ഞങ്ങള െടഹൃദയങ്ങളിൽഎഴുതിയതായി,സകലമനുഷ്യരും
അറിയുന്നതും വായിക്കുന്നതുമായ ഞങ്ങള െട കത്ത് നിങ്ങൾതെന്ന.
3 ഞങ്ങള െട ശു്രശൂഷയാൽ ഉണ്ടായ ്രകിസ്തുവിെന്റ കത്തായി
നിങ്ങൾ െവളിെപ്പടുന്നുവേല്ലാ. അത് മഷിെകാണ്ടല്ല, ജീവനുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവിനാൽ അേ്രത. കല്പലകയിൽ അല്ല, ഹൃദയെമന്ന
മാംസപ്പലകയിൽ തെന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 4 ഇ്രപകാരം ഉള്ള ഉറപ്പ്
ഞങ്ങൾക്ക് ൈദവത്തിൽ ്രകിസ്തുവിലൂെട ഉണ്ട് 5 ഞങ്ങളിൽനിന്ന്
തെന്ന വരുന്നതുേപാെല സ്വയമായി വല്ലതും അവകാശെപ്പടാൻ ഞങ്ങൾ
്രപാപ്തർ എന്നല്ല; എന്നാൽ ഞങ്ങള െട ്രപാപ്തി ൈദവത്തിെന്റ
ദാനമേ്രത. 6 അവൻ ഞങ്ങെള പുതിയ ഉടമ്പടിയുെട ശു്രശൂഷകന്മാർ
ആകുവാൻ ്രപാപ്തരാക്കി; അക്ഷരത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരല്ല,
ആത്മാവിെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരെ്രത; എെന്തന്നാൽ, അക്ഷരം െകാല്ല ന്നു,
ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നു. 7 എന്നാൽ കല്ലിൽ അക്ഷരമായി
െകാത്തിയിരുന്നമരണത്തിെന്റശു്രശൂഷ,മങ്ങിേപ്പാകുന്നതായേമാെശയുെട
മുഖേതജസ്സ നിമിത്തം യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് അവെന്റ മുഖത്ത്
േനാക്കിക്കൂടാതവണ്ണം 8 േതജസ്സള്ളതാെയങ്കിൽ ആത്മാവിെന്റ ശു്രശൂഷ
അധികം േതജസ്സള്ളതാകയില്ലേയാ? 9 ശിക്ഷാവിധിയുെട ശു്രശൂഷ
േതജസ്സാകുന്നു എങ്കിൽ നീതിയുെട ശു്രശൂഷ േതജേസ്സറിയതായിരിക്കും.
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10 അേത, േതജേസ്സാടുകൂടിയത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ അതിമഹത്തായ
േതജസ്സ നിമിത്തം ഒട്ട ം േതജസ്സില്ലാത്തതായി. 11 മങ്ങിേപ്പാകുന്നത്
േതജസ്സള്ളതായിരുെന്നങ്കിൽ, നിലനില്ക്കുന്നത് എ്രത അധികം
േതജസ്സള്ളതായിരിക്കും!

12 ഇങ്ങെനയുള്ള ്രപത്യാശ ഞങ്ങൾക്കുള്ളതുെകാണ്ട് വളെര
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട സംസാരിക്കുന്നു. 13 മങ്ങിേപ്പാകുന്നതിെന്റ അന്തം
യി്രസാേയൽ മക്കൾ േനാക്കാതിരിക്കുവാൻ േവണ്ടി തെന്റ മുഖത്ത്
മൂടുപടം ഇട്ട േമാെശെയേപ്പാെല അല്ല. 14 എന്നാൽ അവരുെട മനസ്സ്
കഠിനെപ്പട്ട േപായി. പഴയനിയമം വായിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും ആ മൂടുപടം
നീങ്ങാെത ഇന്നുവെര ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ;അത് ്രകിസ്തുവിൽ നീങ്ങിേപ്പായി.
15 േമാെശയുെട പുസ്തകം വായിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും മൂടുപടം
ഇന്നേയാളം അവരുെട ഹൃദയത്തിേന്മൽ കിടക്കുന്നു. 16എന്നാൽ, ഒരുവൻ
കർത്താവിേലക്ക് തിരിയുേമ്പാൾ മൂടുപടം നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു. 17 കർത്താവ്
ആത്മാവാകുന്നു; കർത്താവിെന്റ ആത്മാവുേള്ളടത്ത് സ്വാത്രന്ത്യം
ഉണ്ട്. 18 എന്നാൽ നാം എല്ലാവരും, മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖേത്താടുകൂെട
കണ്ണാടിയിെലന്നേപാെലകർത്താവിെന്റേതജസ്സ് ്രപതിബിംബിക്കുന്നവരായി,
ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിൽനിെന്നന്നേപാെല, േതജസ്സിൽ നിന്ന്
േതജസ്സിേലക്ക്അേത ്രപതിബിംബമായി രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു.

4
സുവിേശഷത്തിെന്റെവളിച്ചം

1അതുെകാണ്ട്ഞങ്ങൾക്ക് കരുണലഭിച്ചിട്ട്ഈശു്രശൂഷ ലഭിക്കുകയാൽ
ഞങ്ങൾ അൈധര്യെപ്പടാെത 2 ലജ്ജാകരമായ രഹസ്യങ്ങെള ത്യജിച്ച്
ഉപായേത്താെടേയാ, ൈദവവചനത്തിൽ കൂട്ട് േചർക്കുകേയാ
െചയ്യാെത, സത്യം െവളിെപ്പടുത്തുന്നതിനാൽ ൈദവസന്നിധിയിൽ
സകലമനുഷ്യരുെടയും മനസ്സാക്ഷിക്ക് ഞങ്ങെളത്തെന്ന േബാദ്ധ്യമാക്കുന്നു.
3 എന്നാൽ ഞങ്ങള െട സുവിേശഷം മറയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ
നശിച്ച േപാകുന്നവർക്കേ്രത മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത.് 4 ൈദവ്രപതിച്ഛായ
ആയ ്രകിസ്തുവിെന്റ േതജസ്സള്ള സുവിേശഷത്തിെന്റ ്രപകാശം
േശാഭിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഈ േലാകത്തിെന്റ ൈദവം അവിശ്വാസികള െട
മനസ്സ്കുരുടാക്കി. 5ഞങ്ങെളത്തെന്നഅല്ല, ്രകിസ്തുേയശുവിെനകർത്താവ്
എന്നും ഞങ്ങെളേയാ േയശു നിമിത്തം നിങ്ങള െട ദാസന്മാർ എന്നും
അേ്രത ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിക്കുന്നത.് 6 എെന്തന്നാൽ, ഇരുളിൽ നിന്നും
െവളിച്ചം ്രപകാശിക്കണംഎന്ന്അരുളിെച്ചയ്തൈദവം േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
മുഖത്തുള്ളൈദവേതജസ്സിെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ െവളിച്ചം തേരണ്ടതിന,്
ഞങ്ങള െടഹൃദയങ്ങളിൽ ്രപകാശിച്ചിരിക്കുന്നു.

മൺപാ്രതങ്ങളിെലനിേക്ഷപം
7 എങ്കിലും ഈ അത്യന്തശക്തി ഞങ്ങള െട സ്വന്തം എന്നല്ല,
ൈദവത്തിേന്റതേ്രത എന്നു വേരണ്ടതിന,് ഈ നിേക്ഷപം ഞങ്ങൾക്കു
മൺപാ്രതങ്ങളിൽആകുന്നു ഉള്ളത്. 8ഞങ്ങൾസകലവിധത്തിലും കഷ്ടം
സഹിക്കുന്നവർ എങ്കിലും െഞരുങ്ങിേപ്പാകുന്നില്ല; കുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നവർ
എങ്കിലും നിരാശെപ്പടുന്നില്ല; 9 ഉപ്രദവം അനുഭവിക്കുന്നവർ എങ്കിലും
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുന്നില്ല; അടിേയറ്റ് വീണവർ എങ്കിലും നശിച്ച േപാകുന്നില്ല;
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10 േയശുവിെന്റ ജീവൻ ഞങ്ങള െട ശരീരത്തിൽ െവളിെപ്പേടണ്ടതിന്
േയശുവിെന്റ മരണം ശരീരത്തിൽ എേപ്പാഴും വഹിക്കുന്നു. 11ഞങ്ങള െട
മർത്യശരീരത്തിൽ േയശുവിെന്റ ജീവൻ െവളിെപ്പേടണ്ടതിന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾ എല്ലായ്േപാഴും േയശു നിമിത്തം മരണത്തിന് ഏല്പിക്കെപ്പടുന്നു.
12അങ്ങെനഞങ്ങളിൽമരണവും നിങ്ങളിൽജീവനും ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
13അതുെകാണ്ട് വിശ്വാസത്തിെന്റഅേതആത്മാവ്ഞങ്ങൾക്കുള്ളതിനാൽ

“ഞാൻ വിശ്വസിച്ച അതുെകാണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച ” എന്ന്
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല

ഞങ്ങള ം വിശ്വസിക്കുന്നു;അതുെകാണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. 14കർത്താവായ
േയശുവിെന ഉയിർപ്പിച്ചവൻ ഞങ്ങെളയും േയശുവിേനാടുകൂെട ഉയിർപ്പിച്ച്
നിങ്ങേളാടുകൂെട തിരുസന്നിധിയിൽ നിർത്തും എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.
15 കൃപ അേനകരിേലക്ക് വ്യാപിച്ച്, ൈദവത്തിെന്റ മഹിമയ്ക്കായി
സ്േതാ്രതാർപ്പണം വർദ്ധിപ്പിേക്കണ്ടതിന് സകലവും നിങ്ങൾ നിമിത്തമേല്ലാ
ആകുന്നത.്

16അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ അൈധര്യെപ്പടാെത, ഞങ്ങള െട പുറേമയുള്ള
മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ച േപ്പാകുന്നു എങ്കിലും, ഞങ്ങള െട അകേമയുള്ളവൻ
നാൾക്കുനാൾ പുതുക്കം ്രപാപിക്കുന്നു. 17 െനാടിേനരേത്തക്കുള്ള
ഞങ്ങള െട ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായ േതജസ്സിെന്റ
നിത്യഘനത്തിനുേവണ്ടി ഞങ്ങെള ഒരുക്കുന്നു. 18 കാണുന്നതിെന അല്ല,
കാണാത്തതിെനഅേ്രതഞങ്ങൾേനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു;എെന്തന്നാൽ,
കാണുന്നത് താൽക്കാലികം,കാണാത്തേതാനിത്യം.

5
സ്വർഗീയവാസസ്ഥലം

1 കൂടാരെമന്ന നമ്മുെട ഭൗമഭവനം നശിച്ച േപായാൽ ൈകകളാൽ
പണിതിട്ടില്ലാത്തൈദവത്തിെന്റഒരു ഭവനംനമുക്ക് നിത്യമായി,സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
ഉെണ്ടന്ന് നാം അറിയുന്നു. 2 ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞരങ്ങിെക്കാണ്ട്
സ്വർഗ്ഗീയമായ ഭവനം ധരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ വാഞ്ചിക്കുന്നു. 3അങ്ങെന
ധരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ നഗ്നരായി കാണെപ്പടുകയില്ലേല്ലാ. 4 ഈ
കൂടാരത്തിൽഇരിക്കുന്നഞങ്ങൾഭാരെപ്പട്ട്ഞരങ്ങുന്നു; മർത്യത ജീവനാൽ
നീങ്ങിേപ്പാേകണ്ടതിന,് നാം നഗ്നരായിത്തീരും എന്നുള്ളതുെകാണ്ടല്ല,
പിെന്നേയാ വസ്്രതം ധരിക്കെപ്പടുംഎന്നുള്ളതുെകാണ്ട് തെന്ന. 5അതിനായി
ഞങ്ങെള ഒരുക്കിയത,് നമ്മുെട ഉറപ്പിനായിആത്മാവിെന നമുക്ക് നൽകിയ
ൈദവം തെന്ന. 6 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്േപാഴും ൈധര്യെപ്പട്ട ം
ശരീരമാകുന്ന ഭവനത്തിൽ വസിക്കുേമ്പാൾ കർത്താവിൽനിന്ന്
അകന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു. 7 എെന്തന്നാൽ,
കാഴ്ചയാൽ അല്ല, വിശ്വാസത്താലേ്രത ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത.് 8 ഇങ്ങെന
ഞങ്ങൾ ൈധര്യെപ്പട്ട് ശരീരത്തിൽനിന്നകന്ന് കർത്താവിേനാടുകൂെട
ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ അധികം ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. 9 അതുെകാണ്ട്
ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരത്തിൽ നിന്നകന്നാലും ഞങ്ങൾ അവെന
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. 10 എെന്തന്നാൽ, അവനവൻ
ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ െചയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും
അതിന് തക്കവണ്ണം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ്രകിസ്തുവിെന്റ
ന്യായാസനത്തിെന്റമുമ്പാെക െവളിെപ്പേടണ്ടതാകുന്നു.
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നിരപ്പിെന്റശു്രശൂഷ
11ആകയാൽ കർത്താവിെന ഭയെപ്പേടണം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ
മനുഷ്യെര േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു; എന്നാൽ ൈദവത്തിനു ഞങ്ങൾ
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട മനസ്സാക്ഷികളിലും െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എന്ന് ഞാൻ ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 12ഞങ്ങൾ പിെന്നയും ഞങ്ങെളത്തെന്ന
നിങ്ങേളാട് ്രപശംസിക്കുകയല്ല, ഹൃദയം േനാക്കിയിട്ടല്ലാെത, മുഖം
േനാക്കിയിട്ട് ്രപശംസിക്കുന്നവേരാട് ഉത്തരം പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വക
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് ഞങ്ങെളക്കുറിച്ച് ്രപശംസിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണം
തരികയേ്രത െചയ്യന്നത.് 13 ഞങ്ങൾ സുേബാധമില്ലാത്തവർ എന്നു
വരികിൽ ൈദവത്തിനും, സുേബാധമുള്ളവർ എന്നു വരികിൽ നിങ്ങൾക്കും
ആകുന്നു. 14 ്രകിസ്തുവിെന്റ സ്േനഹം ഞങ്ങെള നിയ്രന്തിക്കുന്നു;
എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിെക്ക എല്ലാവരും മരിച്ച എന്നും
15 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല, തങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
മരിച്ച് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവനായിട്ട തെന്ന ജീവിേക്കണ്ടതിന് അവൻ
എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി മരിച്ച എന്നുംഞങ്ങൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. 16ആകയാൽ
ഞങ്ങൾ ഇന്നുമുതൽ ആെരയും മാനുഷികനിലയിൽ കണക്കാക്കുന്നില്ല;
്രകിസ്തുവിെനയും മാനുഷികനിലയിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഇനിയും
തുടർന്ന്അങ്ങെനഅറിയുന്നില്ല.

17 അതുെകാണ്ട് ഒരുവൻ ്രകിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ
സൃഷ്ടി ആകുന്നു; പഴയത് നീങ്ങിേപ്പായി, ഇതാ, എല്ലാം
പുതുതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 18ഇെതാെക്കയുംൈദവത്തിൽനിന്നാകുന്നു;
അവൻ നെമ്മ ്രകിസ്തുമൂലം തേന്നാട് നിരപ്പിക്കുകയും, നിരപ്പിെന്റ ശു്രശൂഷ
ഞങ്ങൾക്ക് തരികയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. 19 അതായത്, അവരുെട
ലംഘനങ്ങെള അവേരാട് കണക്കിടാെത േലാകെത്ത തന്നിൽ തെന്ന
നിരപ്പിക്കുവാൻൈദവം ്രകിസ്തുവിലായി. ഈനിരപ്പിെന്റ വചനം ഞങ്ങെള
ഭരേമല്പിച്ച മിരിക്കുന്നു.

20 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിന് േവണ്ടി സ്ഥാനാപതികളായി
ൈദവേത്താട് നിരന്നുെകാള്ള വിൻ എന്ന് ്രകിസ്തുവിന്
േവണ്ടി അേപക്ഷിക്കുന്നു; അത് ൈദവം ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല ആകുന്നു. 21 പാപം അറിയാത്തവെന, നാം
അവനിൽ ൈദവത്തിെന്റ നീതി ആേകണ്ടതിന,് അവൻ നമുക്ക് േവണ്ടി
പാപംആക്കി.

6
1അതുെകാണ്ട്സഹ്രപവർത്തകരായഞങ്ങൾനിങ്ങൾക്ക്ൈദവത്തിെന്റ
കൃപ ലഭിച്ചത് വ്യർത്ഥമായിത്തീരരുത്എന്ന്അേപക്ഷിക്കുന്നു.
2 “്രപസാദകാലത്ത്ഞാൻനിങ്ങെള േകട്ട ; രക്ഷാദിവസത്തിൽഞാൻനിെന്ന

സഹായിച്ച ”
എന്ന് അവൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നുവേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ ആകുന്നു ്രപസാദകാലം;
ഇേപ്പാൾആകുന്നു രക്ഷാദിവസം.

പൗേലാസിെന്റകഷ്ടതകൾ
3 ശു്രശൂഷയ്ക്ക് ആേക്ഷപം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ
ഒന്നിലും ഇടർച്ചക്ക് കാരണം ആകാെത, 4 സകലത്തിലും
ഞങ്ങെളത്തെന്ന ൈദവത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു;
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ബഹുസഹിഷ്ണുതയിലും, കഷ്ടതയിലും, ബുദ്ധിമുട്ടിലും,
സങ്കടത്തിലും, തല്ലിലും, 5 തടവിലും, കലഹത്തിലും, അദ്ധ്വാനത്തിലും,
ഉറക്കിളപ്പിലും, പട്ടിണിയിലും, നിർമ്മലതയാലും, പരിജ്ഞാനത്താലും,
6 ദീർഘക്ഷമയാലും, ദയയാലും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും,
നിർവ്യാജസ്േനഹത്താലും, 7 സത്യവചനത്താലും, ൈദവശക്തിയാലും
ഇടത്തും വലത്തും നീതിയുെട ആയുധങ്ങളാലും, 8 മാനാപമാനങ്ങളാലും
ദുഷ്കീർത്തിസൽക്കീർത്തികളാലും സത്യവാന്മാർ എങ്കിലും
ചതിയന്മാരായി, 9 എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവർ എങ്കിലും
ആരും അറിയാത്തവരായി, ഇതാ, ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നവെരങ്കിലും
മരിക്കുന്നവരായി, െകാല്ലെപ്പടാത്തവർ എങ്കിലും ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ടവരായി,
10 സേന്താഷിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ദുഃഖിതരായി, പലെരയും സമ്പന്നർ
ആക്കുന്നവർഎങ്കിലും ദരി്രദരായി,എല്ലാംൈകവശമുള്ളവെരങ്കിലും ഒന്നും
ഇല്ലാത്തവർആയിത്തെന്ന.

11അല്ലേയാ െകാരിന്ത്യേര,ഞങ്ങള െട വായി നിങ്ങേളാട് തുറന്നിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട ഹൃദയം വിശാലമായിരിക്കുന്നു. 12 ഞങ്ങളാൽ
നിങ്ങൾ വിലക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ
വിലക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 13 ഇതിന് േയാഗ്യമായ ്രപതിഫലമായി നിങ്ങള ം
വിശാലതയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ എന്ന് ഞാൻ മക്കേളാട് എന്നേപാെല
നിങ്ങേളാട് പറയുന്നു.
അവിശ്വാസികെളക്കുറിച്ച ള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

14 നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികള മായി േചർച്ചയില്ലാത്തവിധം
കൂടിേയാജിക്കരുത;് എെന്തന്നാൽ, നീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും തമ്മിൽ
എന്ത് പങ്കാളിത്തം ആണുള്ളത?് അല്ല, െവളിച്ചത്തിന് ഇരുളിേനാട് എന്ത്
കൂട്ടായ്മയാണുള്ളത?് 15 ്രകിസ്തുവിന് െബലീയാലിേനാട*്എന്ത് േയാജിപ്പ്?
അല്ല,വിശ്വാസിക്ക്അവിശ്വാസിയുമായിഎന്ത്ഓഹരി? 16ൈദവാലയത്തിന്
വി്രഗഹങ്ങേളാട് എന്ത് ഉടമ്പടി? നാം ജീവനുള്ളൈദവത്തിെന്റആലയമേല്ലാ,
“ഞാൻഅവരിൽ വസിക്കുകയുംഅവരുെട ഇടയിൽ നടക്കുകയും െചയ്യ ം;

ഞാൻഅവർക്ക്ൈദവവുംഅവർഎെന്റജനവുംആകും”
എന്ന്ൈദവംഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 17അതുെകാണ്ട,്
“അവരുെട നടുവിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് േവർെപട്ടിരിക്കുവിൻ എന്ന് കർത്താവ്

അരുളിെച്ചയ്യന്നു;അശുദ്ധമായത് ഒന്നും െതാടരുത്;എന്നാൽഞാൻ
നിങ്ങെള ൈകെക്കാണ്ട് 18 നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക്
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരുംആയിരിക്കും”

എന്ന്സർവ്വശക്തനായകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

7
1 ്രപിയമുള്ളവേര, ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്കുള്ളതുെകാണ്ട്
ജഡത്തിേലയും ആത്മാവിെലയും സകല അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും
നെമ്മത്തെന്നെവടിപ്പാക്കിൈദവഭയത്തിൽവിശുദ്ധിെയപൂർണ്ണമാക്കുക.

പൗേലാസിെന്റസേന്താഷം
2 ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ ഇടം തരുവിൻ; ഞങ്ങൾ
ആേരാെടങ്കിലും അന്യായം െചയ്യ കേയാ, ആെര എങ്കിലും

* 6. 15 െബലീയാലിേനാട് സത്താേനാട്
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വഴിെതറ്റിക്കുകേയാ, ആേരാടും ഒന്നും വഞ്ചിെച്ചടുക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല.
3 കുറ്റം വിധിക്കുവാനല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത;് ഒരുമിച്ച് മരിക്കുവാനും
ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാനും നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു
എന്ന് ഞാൻ മുമ്പുതെന്ന പറഞ്ഞിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 4 നിങ്ങളിൽ എനിക്കുള്ള
ആത്മവിശ്വാസം മഹത്തരം; നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് എെന്റ ്രപശംസ വലിയത്.
ഞാൻ ആശ്വാസത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങള െട സകല
കഷ്ടതയിലുംസേന്താഷംഎന്നിൽകവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

5 ഞങ്ങൾ മെക്കേദാന്യയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഞങ്ങള െട ശരീരത്തിന്
ഒട്ട ം വി്രശമമില്ലായിരുന്നു, പകരം എല്ലാവിധത്തിലും കഷ്ടമേ്രത ഉണ്ടായത്;
പുറത്ത് േപാരാട്ടങ്ങൾ, അകത്ത് ഭയം. 6 എങ്കിലും നിരാശിതെര
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ൈദവം തീെത്താസിന് െറ വരവിനാൽ ഞങ്ങെള
ആശ്വസിപ്പിച്ച . 7അവെന്റ വരവിനാൽ മാ്രതമല്ല,അവന് നിങ്ങളിൽനിന്നും
ലഭിച്ച ആശ്വാസത്തിനാലുംകൂെട; നിങ്ങള െട വാഞ്ഛ, നിങ്ങള െട
വിലാപം, എനിക്കായുള്ള നിങ്ങള െട തീക്ഷ്ണത എന്നിവ ഞങ്ങേളാട്
അറിയിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട്ഞാൻഅധികമായിസേന്താഷിച്ച .

8 ഞാൻ എെന്റ കത്തിനാൽ നിങ്ങെള ദുഃഖിപ്പിച്ച എങ്കിലും ഞാൻ
അനുതപിക്കുന്നില്ല; ആ കത്ത് നിങ്ങെള അല്പേനരേത്തെക്കങ്കിലും
ദുഃഖിപ്പിച്ച എന്ന് കാണുന്നതുെകാണ്ട് മുമ്പ് അനുതപിച്ച ; എങ്കിലും
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ സേന്താഷിക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചതിനാലല്ല,
മാനസാന്തരത്തിനായി ദുഃഖിച്ചതിനാൽ അേ്രത. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളാൽ
ഒന്നിലും നഷ്ടം വരാതവണ്ണം ൈദവഹിത്രപകാരമേല്ലാ നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചത്.
10എെന്തന്നാൽ,ൈദവഹിത്രപകാരമുള്ള ദുഃഖം രക്ഷയിേലക്കു നയിക്കുന്ന
മാനസാന്തരെത്ത ഉളവാക്കുന്നു;അതിൽ േഖദിേക്കണ്ടതില്ല; േലാകത്തിെന്റ
ദുഃഖേമാ മരണെത്തഉളവാക്കുന്നു. 11ൈദവഹിത്രപകാരം നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ച
എന്നുള്ള ഇേത കാര്യം നിങ്ങളിൽ എ്രത ഉത്സാഹം, എ്രത ്രപതിവാദം,
എ്രത ധാർമ്മിക *േരാഷം, എ്രത ഭയം, എ്രത വാഞ്ഛ, എ്രത തീക്ഷ്ണത,
എ്രത ്രപതികാരം നിങ്ങളിൽ ഉളവാക്കി! ഈ കാര്യത്തിെലല്ലാം നിങ്ങൾ
കുറ്റമില്ലാത്തവർ എന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത് അന്യായം െചയ്തവൻ നിമിത്തേമാ, അന്യായം
അനുഭവിച്ചവൻ നിമിത്തേമാ അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് േവണ്ടിയുള്ള നിങ്ങള െട
ഉത്സാഹം ൈദവത്തിനു മുമ്പാെക നിങ്ങൾക്ക് െവളിെപ്പേടണ്ടതിന്
തെന്ന. 13 അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ ആശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള െട
ആശ്വാസം കൂടാെത, തീെത്താസിന ്െറ മനസ്സിന് നിങ്ങെളല്ലാവരാലും
ഉേന്മഷം വന്നതുെകാണ്ട,് അവനുണ്ടായ സേന്താഷംനിമിത്തം ഞങ്ങൾ
എ്രതയും അധികം സേന്താഷിച്ച . 14അവേനാട് നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് വല്ലതും
്രപശംസിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ ലജ്ജിച്ച േപായിട്ടില്ല; എന്നാൽ, ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാട് സകലവും സത്യമായി പറഞ്ഞതുേപാെല തീെത്താസിേനാട്
ഞങ്ങൾ ്രപശംസിച്ചതും സത്യമായി െതളിഞ്ഞു. 15അവെന ഭയേത്താടും
വിറയേലാടും ൈകെക്കാണ്ടതിൽ നിങ്ങെളല്ലാവരും കാണിച്ച അനുസരണം
അവൻ ഓർക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങേളാടുള്ള അവെന്റ വാത്സല്യം അത്യന്തം
വർദ്ധിക്കുന്നു. 16നിങ്ങെളസംബന്ധിച്ച് എല്ലാകാര്യത്തിലുംആത്മവിശ്വാസം
ഉള്ളതിനാൽഞാൻസേന്താഷിക്കുന്നു.

* 7. 11 ഒരാൾനേമ്മാട് െതറ്റായ രീതിയിൽ ്രപവർത്തിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന േകാപം.
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8
ഔദാര്യദാനം

1സേഹാദരന്മാേര, മെക്കേദാന്യ സഭകൾക്ക് ലഭിച്ചൈദവകൃപെയക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 2 കഷ്ടതയുെട
കഠിന േശാധനയിലും അവരുെട സേന്താഷബഹുത്വവും മഹാദാരി്രദ്യവും
ഔദാര്യതയുെടസമൃദ്ധിയിൽകവിെഞ്ഞാഴുകി. 3അവർ ്രപാപ്തിേപാെലയും
്രപാപ്തിക്കു മീെതയും സ്വമനസ്സാെല െകാടുത്തു എന്നതിന് ഞാൻ സാക്ഷി.
4വിശുദ്ധന്മാരുെട ശു്രശൂഷാസഹായത്തിനായുള്ളകൂട്ടായ്മയിൽഅവസരം
ലഭിേക്കണ്ടതിന് അവർ വളെര താല്പര്യേത്താെട ഞങ്ങേളാട് അേപക്ഷിച്ച .
5അതുംഞങ്ങൾ ്രപതീക്ഷിച്ചതുേപാെലയല്ല;അവർ മുെമ്പതങ്ങെളത്തെന്ന
കർത്താവിനും പിെന്ന ൈദവഹിതത്തിെനാത്തവണ്ണം ഞങ്ങൾക്കും
ഏല്പിച്ച . 6 അങ്ങെന തീെത്താസ് ആരംഭിച്ചതുേപാെല, നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഈ കൃപയുെട ്രപവൃത്തി നിവർത്തിേക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ
അവെന േ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ച . 7 എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലും, വാക്കിലും,
അറിവിലും, സകല ഉത്സാഹത്തിലും, ഞങ്ങേളാടുള്ള സ്േനഹത്തിലും
ഇങ്ങെന എല്ലാറ്റിലും നിങ്ങൾ േ്രശഷ്ഠരായിരിക്കുന്നതുേപാെല ഈ
കൃപയുെട ്രപവൃത്തിയിലും േ്രശഷ്ഠരാകുവിൻ. 8ഞാൻ ഇത് കല്പനയായിട്ടല്ല,
നിങ്ങള െട സ്േനഹത്തിെന്റ പരമാർത്ഥത, മറ്റള്ളവരുെട ഉത്സാഹത്താൽ
െതളിയിക്കെപ്പേടണ്ടതിനേ്രത പറയുന്നത.് 9 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു സമ്പന്നൻആയിരുന്നിട്ട ം, അവെന്റ ദാരി്രദ്യത്താൽ നിങ്ങൾ
സമ്പന്നർ ആേകണ്ടതിന,് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരി്രദനായിത്തീർന്ന കൃപ
നിങ്ങൾഅറിയുന്നുവേല്ലാ. 10ഞാൻ ഇതിൽ എെന്റഅഭി്രപായം പറയുന്നു;
്രപവർത്തിക്കുവാൻ മാ്രതമല്ല, താൽപ്പര്യെപ്പടുവാനും കൂെട ഒരു വർഷം
മുെമ്പ തെന്ന ആദ്യമായി തുടങ്ങിയ നിങ്ങൾക്ക് അത് ്രപേയാജനകരം.
11 എന്നാൽ താല ്പര്യെപ്പടുവാൻ മനെസ്സാരുക്കം ഉണ്ടായതുേപാെല
നിങ്ങള െട ്രപാപ്തിക്കു ഒത്തവണ്ണം പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്
ഇേപ്പാൾ ഇത് ്രപവൃത്തിക്കുവിൻ. 12 ഒരുവന് മനെസ്സാരുക്കം ഉെണ്ടങ്കിൽ
തനിക്ക് ഇല്ലാത്തതനുസരിച്ചല്ല, തനിക്കുള്ളതനുസരിച്ച് െകാടുത്താൽഅത്
്രപസാദകരംആയിരിക്കും.

13 മറ്റള്ളവർ ആശ്വസിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ ഭാരെപ്പേടണ്ടതിനും അല്ല,
തുല്യതക്കു േവണ്ടിയേ്രത. 14തുല്യത ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം, അവരുെട
സമൃദ്ധി നിങ്ങള െട ഇല്ലായ്മക്ക് ഉതേകണ്ടതിന,് ഇക്കാലത്തുള്ള നിങ്ങള െട
സമൃദ്ധിഅവരുെട ഇല്ലായ്മക്ക് ഉതകെട്ട.
15 “ഏെറ െപറുക്കിയവന്ഏെറയുംകുറച്ച െപറുക്കിയവന് കുറവും കണ്ടില്ല”
എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.

തീേത്താസിെന െകാരിന്തിേലക്ക്അയയ്ക്കുന്നു
16 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി തീെത്താസിന് െറ ഹൃദയത്തിലും ഇേത ഉത്സാഹം
നല്കിയ ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം. 17 എെന്തന്നാൽ, അവൻ അേപക്ഷ
ൈകെക്കാണ്ടു എന്ന് മാ്രതമല്ല, അത്യ ത്സാഹിയാകയാൽ സ്വമനസ്സാെല
നിങ്ങള െട അടുക്കേലക്ക് പുറെപ്പട്ട . 18 ഞങ്ങൾ അവേനാടുകൂെട
ഒരു സേഹാദരെനയും അയച്ചിരിക്കുന്നു; സുവിേശഷസംബന്ധമായുള്ള
അവെന്റ പുകഴ്ച സകലസഭകളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, 19അതുമാ്രതമല്ല,
കർത്താവിെന്റ മഹത്വത്തിനായും നമ്മുെട മനെസ്സാരുക്കം
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കാണിക്കുവാനായും ഞങ്ങള െട ശു്രശൂഷയാൽ നടക്കുന്ന ഈ കൃപയുെട
്രപവൃത്തിയിൽ അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ട യാ്രതക്കാരനായി സഭകളാൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവനും ആകുന്നു. 20 ഞങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ഈ
ഉദാരമായ സംഭാവനയുെട കാര്യത്തിൽ, ആരും ഞങ്ങെള അപവാദം
പറയാതിരിക്കുവാൻ, 21 ഞങ്ങൾ കർത്താവിെന്റ മുമ്പാെക മാ്രതമല്ല
മനുഷ്യരുെട മുമ്പാെകയും േയാഗ്യമായത് മുൻകരുതുന്നു. 22 ഞങ്ങൾ
പലേപ്പാഴും േശാധനെചയ്ത്, പലതിലും ഉത്സാഹിയായി കണ്ടും,
ഇേപ്പാേഴാ തനിക്ക് നിങ്ങളിലുള്ള വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നിമിത്തം
അത്യ ത്സാഹിയായുമിരിക്കുന്ന നമ്മുെട സേഹാദരെനയും അവേരാടുകൂെട
അയച്ചിരിക്കുന്നു. 23 തീെത്താസ് എനിക്ക് കൂട്ടാളിയും നിങ്ങൾക്ക്
കൂട്ട േവലക്കാരനും ആകുന്നു; നമ്മുെട സേഹാദരന്മാർ സഭകള െട
ദൂതന്മാരും ്രകിസ്തുവിന് മഹത്വവും തെന്ന. 24 ആകയാൽ നിങ്ങള െട
സ്േനഹത്തിനും, നിങ്ങെളെച്ചാല്ലി ഞങ്ങള െട ്രപശംസയ്ക്കും ഉള്ള െതളിവ്
സഭകൾകാൺെകഅവർക്ക്കാണിച്ച െകാടുക്കുവിൻ.

9
വിശുദ്ധന്മാർക്കുേവണ്ടിയുള്ള ്രദവ്യേശഖരം

1 വിശുദ്ധന്മാർക്കുേവണ്ടി നടത്തുന്ന ശു്രശൂഷെയക്കുറിച്ച് ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ ആവശ്യമില്ലേല്ലാ? 2 എെന്തന്നാൽ,
അഖായയിലുള്ളവർ* ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന്
മെക്കേദാന്യേരാട് നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഞാൻ ്രപശംസിച്ച വരുന്ന നിങ്ങള െട
മനെസ്സാരുക്കംഞാൻഅറിയുകയും,നിങ്ങള െടതീക്ഷ്ണതമിക്കേപർക്കും
്രപേചാദനമായിരിക്കുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് തെന്ന. 3 എന്നാൽ,
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ളഞങ്ങള െട ്രപശംസഈകാര്യത്തിൽവ്യർത്ഥമാകാെത
ഞാൻ പറഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിേക്കണ്ടതിനേ്രത
ഞാൻ സേഹാദരന്മാെര അയച്ചത.് 4 അെല്ലങ്കിൽ ചില മെക്കേദാന്യർ
എേന്നാടുകൂെട വരികയും നിങ്ങെള ഒരുങ്ങാത്തവരായി കാണുകയും
െചയ്താൽ - നിങ്ങൾ എന്നല്ല ഞങ്ങള ം നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള ഈ
ആത്മവിശ്വാസം നിമിത്തം ലജ്ജിച്ച േപാേകണ്ടിവരുമേല്ലാ. 5ആകയാൽ
സേഹാദരന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി വരികയും, നിർബ്ബന്ധത്താലല്ല
ഉദാരമായിട്ട് തെന്ന നിങ്ങൾ മുെമ്പ വാഗ്ദത്തം െചയ്ത അനു്രഗഹം
കരുതിയിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മുമ്പുകൂട്ടി ഒരുക്കിവയ്ക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടതിന് സേഹാദരന്മാെര ഉത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യം എന്ന്
എനിക്ക് േതാന്നി.

ഔദാര്യമായി വിതയ്ക്കുക
6എന്നാൽഅല്പമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻഅല്പമായി െകായ്യ ം; ധാരാളമായി
വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളമായി െകായ്യ ം എന്ന് ഓർത്തുെകാള്ള വിൻ.
7 അവനവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുേപാെല െകാടുക്കെട്ട.
സങ്കടേത്താെട അരുത;് നിർബ്ബന്ധത്താലുമരുത;് എെന്തന്നാൽ,
സേന്താഷേത്താെട െകാടുക്കുന്നവെന ൈദവം സ്േനഹിക്കുന്നു.
8 നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എേപ്പാഴും പൂർണ്ണതൃപ്തിയുള്ളവരായി സകല

* 9. 2 െകാരിന്ത് തലസ്ഥാനമായുള്ള ്രഗീസിെല ഒരു ്രപവിശ്യയാണ്അഖായ.
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സൽ്രപവൃത്തിയിലും വർദ്ധിച്ച വരുമാറ് നിങ്ങളിൽ സകലകൃപയും
വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻൈദവംശക്തൻആകുന്നു.
9 “അവൻ വാരിവിതറി ദരി്രദന്മാർക്ക് െകാടുക്കുന്നു; അവെന്റ നീതി

എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു”
എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 10 എന്നാൽ വിതയ്ക്കുന്നവന് വിത്തും,
ഭക്ഷിക്കുവാൻ അപ്പവും നല്കുന്നവൻ, വിതയ്ക്കാനുള്ള നിങ്ങള െട
വിത്ത് നൽകി പലമടങ്ങാക്കുകയും, നിങ്ങള െട നീതിയുെട വിളവ്
വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.

11 ഇങ്ങെന ൈദവത്തിന് ഞങ്ങളാൽ സ്േതാ്രതം വരുവാൻ
കാരണമായിരിക്കുന്ന ഔദാര്യം ഒെക്കയും കാണിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ
സകലത്തിലും സമ്പന്നർ ആകും. 12 ഈ നടത്തുന്ന ശു്രശൂഷാേസവനം
വിശുദ്ധന്മാരുെട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്നതു മാ്രതമല്ലാെത, ൈദവത്തിന്
അനവധിസ്േതാ്രതം വരുവാൻകാരണവുംആകുന്നു. 13ഈശു്രശൂഷയുെട
അംഗീകാരം േഹതുവായി ്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച
അനുസരണംനിമിത്തവുംഅവേരാടുംഎല്ലാവേരാടുംനിങ്ങൾകാണിക്കുന്ന
ഔദാര്യകൂട്ടായ്മ നിമിത്തവും അവർ ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തും.
14 നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അതിമഹത്തായ ൈദവകൃപനിമിത്തം അവർ
നിങ്ങെള കാണുവാൻ വാഞ്ഛിച്ച് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
15പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻപറ്റാത്തദാനം നിമിത്തംൈദവത്തിന്സ്േതാ്രതം.

10
പൗേലാസിെന്റശു്രശൂഷയുെട വിവരണം

1 നിങ്ങള െട സമീെപ എളിയവനും നിങ്ങള െട അസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ
നിങ്ങേളാട് ൈധര്യെപ്പടുന്നവനുമായ പൗെലാസ് എന്നഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ
സൗമ്യതയാലും ശാന്തതയാലും നിങ്ങേളാട് അേപക്ഷിക്കുന്നു. 2ഞങ്ങൾ
ജഡെത്ത അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കുന്ന ചിലേരാട് ധീരത
കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ ഭാവിക്കുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വരുേമ്പാൾ അങ്ങെന ആത്മവിശ്വാസേത്താെട ൈധര്യം കാണിക്കുവാൻ
ഇടവരരുത്എന്നുംഅേപക്ഷിക്കുന്നു.

3 ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ജഡ്രപകാരം
േപാരാടുന്നില്ല. 4എെന്തന്നാൽ, ഞങ്ങള െട യുദ്ധത്തിെന്റ ആയുധങ്ങേളാ
ജഡികങ്ങൾ അല്ല, എന്നാൽ േകാട്ടകെള * തകർക്കുവാൻ തക്ക
ൈദവിക ശക്തിയുള്ളവ തെന്ന. 5 അവയാൽ ൈദവത്തിെന്റ
പരിജ്ഞാനത്തിന് വിേരാധമായി െപാങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉയർന്ന വാദങ്ങേളയും
തകർത്തുകളയുകയും, ഏത് വിചാരെത്തയും ്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള
അനുസരണത്തിനായിട്ട് പിടിച്ചടക്കുകയും െചയ്യന്നു. 6ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട
അനുസരണം തികഞ്ഞുവരുേമ്പാൾ എല്ലാ അനുസരണേക്കടിനും
ശിക്ഷിക്കുവാനും തയ്യാറാവുന്നു. നിങ്ങൾപുറെമയുള്ളതു േനാക്കുന്നു.

7 താൻ ്രകിസ്തുവിനുള്ളവൻ എന്ന് ഒരുവന് േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ താൻ ്രകിസ്തുവിനുള്ളവൻ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞങ്ങള ം ്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ എന്ന് അവൻ പിെന്നയും തെന്നത്താൻ
ഓർത്തുെകാള്ളെട്ട. 8 നിങ്ങെള ഇടിച്ച കളയുവാനല്ല പണിയുവാനായിട്ട,്
കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അധികാരെത്തക്കുറിച്ച് ഏെറക്കുെറ

* 10. 4 എങ്ങുംഎത്തിക്കുവാൻകഴിയാത്തവഴിെതറ്റിക്കുന്നവാദങ്ങൾ
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്രപശംസിച്ചാലും ഞാൻ ലജ്ജിച്ച േപാകയില്ല. 9 ഞാൻ കത്തുകളാൽ
നിങ്ങെള ഭയെപ്പടുത്തുന്നു എന്ന് േതാന്നരുത.് 10 എെന്തന്നാൽ
അവെന്റ കത്തുകൾ ഗൗരവവും ശക്തിയുള്ളതും തെന്ന; എന്നാൽ
ശാരീരികസാന്നിദ്ധ്യേമാ ബലഹീനവും സംസാരം നിന്ദ്യവുമെ്രത എന്നു ചിലർ
പറയുന്നുവേല്ലാ. 11അകെലയിരിക്കുേമ്പാൾഞങ്ങൾകത്തുകളിലൂെടയുള്ള
വാക്കിൽ എങ്ങെനയുള്ളവേരാ, അരികത്തിരിക്കുേമ്പാൾ ്രപവൃത്തിയിലും
അങ്ങെനയുള്ളവർ തെന്ന എന്ന് അവർ നിരൂപിക്കെട്ട. 12തങ്ങെളത്തെന്ന
്രപശംസിക്കുന്ന ചിലരിൽനിന്ന് ഞങ്ങെളത്തെന്ന േവർതിരിക്കുവാേനാ,
താരതമ്യെപ്പടുത്തുവാേനാ തുനിയുന്നില്ല; എന്നാൽ, അവർ തങ്ങളാൽ
തെന്ന തങ്ങെള അളക്കുകയും തങ്ങേളാട് തെന്ന തങ്ങെള
താരതമ്യെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് തിരിച്ചറിവുള്ളവരല്ല.
13 ഞങ്ങേളാ അളവില്ലാത്തവണ്ണമല്ല, നിങ്ങള െട അടുക്കേലാളം
എത്തുംവിധം ൈദവം ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച തന്ന അതിരിെന്റ
അളവിന് ഒത്തവണ്ണമേ്രത ്രപശംസിക്കുന്നത.് 14 ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട
അടുക്കേലാളം എത്താെത ഞങ്ങെളത്തെന്ന അതിർ കടത്തുന്നില്ല;
എെന്തന്നാൽ ്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട് ഞങ്ങൾ
നിങ്ങള െട അടുക്കേലാളം വന്നിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 15 ഞങ്ങൾ മറ്റള്ളവരുെട
്രപയത്നത്തിൽ അളവില്ലാെത ്രപശംസിക്കുന്നു എന്നുമില്ല. നിങ്ങള െട
വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചാൽ, ഞങ്ങള െട അതിരിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങള െട
ഇടയിൽഞങ്ങള െട ്രപവർത്തനേമഖല വിസ്തൃതമാക്കി, 16 മെറ്റാരുത്തെന്റ
അതിരിനകത്ത് േനടിയതിൽ ്രപശംസിക്കാെത, നിങ്ങള െട ദിക്കുകൾക്കും
അപ്പ റത്ത് സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുവാൻ ആശിക്കുകയേ്രത െചയ്യന്നു.
17 എന്നാൽ, ്രപശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ ്രപശംസിക്കെട്ട.
18 തെന്നത്താൻ ്രപശംസിക്കുന്നവനല്ല, കർത്താവ് ്രപശംസിക്കുന്നവനേ്രത
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടവൻ.

11
പൗേലാസും കള്ളഅെപ്പാസ്തലന്മാരും

1 നിങ്ങൾ എന്നിലുള്ള അല്പം ബുദ്ധിശൂന്യത സഹിക്കുെമങ്കിൽ
നന്നായിരുന്നു; അേത, നിങ്ങൾ എെന്ന സഹിച്ച െകാള്ളന്നുവേല്ലാ.
2 ഞാൻ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ൈദവികതീക്ഷ്ണതേയാെട
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു; എെന്തന്നാൽ, ഞാൻ ്രകിസ്തു
എന്ന ഏകഭർത്താവിന് നിങ്ങെള നിർമ്മലകന്യകയായി ഏല്പിക്കുവാൻ
വിവാഹനിശ്ചയം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 3 എന്നാൽ സർപ്പം ഹവ്വാെയ
ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള െട മനസ്സ് ്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള
പരമാർത്ഥതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഴിെതറ്റിേപ്പാകുേമാ എന്ന് ഞാൻ
ഭയെപ്പടുന്നു. 4ഒരുവൻവന്ന്ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിക്കാത്തമെറ്റാരു േയശുവിെന
്രപസംഗിക്കുകേയാ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത േവെറാരു ആത്മാെവങ്കിലും,
നിങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളാത്ത േവെറാരു സുവിേശഷെമങ്കിലും
സ്വീകരിക്കുകേയാ െചയ്യ േമ്പാൾ,നിങ്ങൾസഹിക്കുന്നത്ആശ്ചര്യം. 5ഞാൻ
അതിേ്രശഷ്ഠതയുള്ള അെപ്പാസ്തലന്മാെരക്കാൾ ഒട്ട ം കുറഞ്ഞവനല്ല
എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. 6ഞാൻ ്രപസംഗത്തിൽ ്രപാവീണ്യം ഇല്ലാത്തവെനങ്കിലും
പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവനല്ല; ഞങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്േപാഴും
എല്ലാവിധത്തിലും െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 7അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
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ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട,്
നിങ്ങൾ ഉയേരണ്ടതിന്, എെന്നത്തെന്ന താഴ്ത്തുകയാൽ പാപം
െചയ്തുേവാ? 8 നിങ്ങൾക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ ഞാൻ മറ്റ
സഭകളിൽ നിന്ന് െചലവിന് വാങ്ങി അവെര കവർന്നു. 9 ഞാൻ
നിങ്ങേളാെടാപ്പം ഇരിക്കുകയും ആവശ്യം വരികയും െചയ്തേപ്പാൾ
ആെരയും ഭാരെപ്പടുത്തിയില്ല. മെക്കേദാന്യയിൽനിന്ന് വന്ന സേഹാദരന്മാർ
അേ്രത എെന്റ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായമായത.് ഞാൻ എല്ലാവിധത്തിലും
നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായിത്തീരാതവണ്ണം എെന്നത്തെന്ന സൂക്ഷിച്ച ; േമലാലും
അങ്ങെന തെന്ന െചയ്യ ം. 10 ്രകിസ്തുവിെന്റ സത്യം എന്നിൽ ഉള്ളതിനാൽ
അഖായ്രപേദശങ്ങളിൽ ആരും എെന്റ ഈ ്രപശംസ ഇല്ലാതാക്കുകയില്ല.
11 അത് എന്തുെകാണ്ട?് ഞാൻ നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കായ്കെകാേണ്ടാ?
ൈദവം അറിയുന്നു. 12 അവർ ്രപശംസിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങള ം
തുല്യരായി പരിഗണിക്കെപ്പടുവാൻ അവസരം അേന്വഷിക്കുന്നവരുെട
അവസരം ഇല്ലാതാേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ െചയ്യന്നത് േമലാലും
െചയ്യ ം. 13 എെന്തന്നാൽ, ഇങ്ങെനയുള്ളവർ കള്ളയെപ്പാസ്തലന്മാർ,
കപടേവലക്കാർ, ്രകിസ്തുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട േവഷം
ധരിക്കുന്നവരേ്രത; 14 അത് ആശ്ചര്യവുമല്ല; സാത്താൻ താനും
െവളിച്ചദൂതെന്റ േവഷം ധരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 15 ആകയാൽ സാത്താെന്റ
ശു്രശൂഷക്കാർനീതിയുെടശു്രശൂഷക്കാരുെടേവഷംധരിച്ചാൽഅതിശയമല്ല;
അവരുെടഅവസാനംഅവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്ക് ഒത്തതായിരിക്കും.

പൗേലാസിെന്റകഷ്ടങ്ങളിെല ്രപശംസ
16 ഞാൻ പിെന്നയും പറയുന്നു; ആരും എെന്ന ബുദ്ധിഹീനൻ എന്ന്
വിചാരിക്കരുത;് വിചാരിച്ചാേലാ, ഞാനും അല്പം ്രപശംസിേക്കണ്ടതിന് ഒരു
ബുദ്ധിഹീനെനേപ്പാെലെയങ്കിലും എെന്ന ൈകെക്കാള്ള വിൻ. 17 ഞാൻ
സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവിെന്റ ഹിതേത്താെട അല്ല, ്രപശംസിക്കുന്നഈ
അതിൈധര്യേത്താെടബുദ്ധിഹീനെനേപ്പാെലഅേ്രത. 18പലരുംജഡ്രപകാരം
്രപശംസിക്കുകയാൽ ഞാനും ്രപശംസിക്കുന്നു. 19 നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാർ
ആകയാൽ ബുദ്ധിഹീനെര സേന്താഷേത്താെട സഹിക്കുന്നുവേല്ലാ.
20എെന്തന്നാൽ,നിങ്ങെള ഒരുവൻഅടിമെപ്പടുത്തിയാലും ഒരുവൻനിങ്ങെള
ഇരയാക്കിയാലും, ഒരുവൻ നിങ്ങെളെക്കാണ്ട് േനട്ടം ഉണ്ടാക്കിയാലും,
ഒരുവൻ െവറുെത ്രപശംസിച്ചാലും, ഒരുവൻ നിങ്ങള െട മുഖത്ത്അടിച്ചാലും
നിങ്ങൾസഹിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21അതിൽഞങ്ങൾബലഹീനരായിരുന്നുഎന്ന്
ഞാൻഅപമാനേത്താെട പറയുന്നു. എന്നാൽആെരങ്കിലും ൈധര്യെപ്പടുന്ന
കാര്യത്തിൽ-ഞാൻ ബുദ്ധിഹീനനായി പറയുന്നു-ഞാനും ൈധര്യെപ്പടുന്നു.
22അവർഎ്രബായേരാ? ഞാനും അേത;അവർ യി്രസാേയല്യേരാ? ഞാനും
അേത; അവർ അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിേയാ? ഞാനും അേത; 23അവർ
്രകിസ്തുവിെന്റ ശു്രശൂഷക്കാേരാ? -ഞാൻബുദ്ധി്രഭമമായി സംസാരിക്കുന്നു
- ഞാൻ അധികം; ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം അദ്ധ്വാനിച്ച , അധികം
്രപാവശ്യം തടവിലായി, അനവധി അടിെകാണ്ടു, പലേപ്പാഴും മരണകരമായ
അപകടത്തിൽഅകെപ്പട്ട ; 24െയഹൂദരാൽഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് നാല്പത്അടി
അഞ്ചുതവണെകാണ്ട;് 25മൂന്നുതവണവടിെകാണ്ടുള്ളഅടിേയറ്റ ;ഒരിക്കൽ
കേല്ലറ് െകാണ്ട,് മൂന്നുതവണ കപ്പൽനാശത്തിൽഅകെപ്പട്ട , ഒരു രാപ്പകൽ
െവള്ളത്തിൽ കഴിച്ച . 26കൂെടക്കൂെട യാ്രതെചയ്തു; നദികളിെലആപത്ത്,
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കള്ളന്മാരാലുള്ള ആപത്ത,് സ്വജനത്താലുള്ള ആപത്ത്, ജാതികളാലുള്ള
ആപത്ത,് പട്ടണത്തിെല ആപത്ത,് നിർജ്ജന്രപേദശെത്ത ആപത്ത,്
കടലിെല ആപത്ത്, കപടസേഹാദരന്മാരാലുള്ള ആപത്ത്; 27അദ്ധ്വാനവും
കഷ്ടപ്പാടും, ഉറക്കം നഷ്ടെപ്പട്ട പല രാ്രതികൾ, ദാഹവും വിശപ്പ ം,
പലതവണ പട്ടിണി, ശീതം, നഗ്നത 28എന്നീ സംഗതികൾ കൂടാെത, എനിക്ക്
ദിവേസന സർവ്വസഭകെളയും കുറിച്ച ള്ള ചിന്താഭാരം എന്ന സമ്മർദവും
ഉണ്ട്. 29ആർ ബലഹീനനായിട്ട് ഞാൻ ബലഹീനനാകാെത ഇരിക്കുന്നു?
ആർ പാപത്തിേലക്ക് നയിക്കെപ്പട്ടിട്ട് ഞാൻ േകാപത്താൽ തിളക്കാെത
ഇരിക്കുന്നു? 30 ്രപശംസിക്കണെമങ്കിൽ എെന്റ ബലഹീനത സംബന്ധിച്ച്
ഞാൻ ്രപശംസിക്കും. 31 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ൈദവവും പിതാവുമായി എേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ ഞാൻ േഭാഷ്കല്ല
പറയുന്നത് എന്നറിയുന്നു. 32 ദമസ്െകാസിെല അേരതാരാജാവിെന്റ
നാടുവാഴി എെന്ന പിടിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ച്, തെന്റ പട്ടണെത്ത കാവൽ വച്ച
കാത്തു. 33എന്നാൽഅവർഎെന്നമതിലിലുള്ളഒരുകിളിവാതിൽവഴിയായി
ഒരു െകാട്ടയിൽ ഇറക്കിവിട്ട ; അങ്ങെന ഞാൻ അവെന്റ ൈകയിൽനിന്നും
രക്ഷെപട്ട .

12
പൗെലാസിെന്റ ദർശനവും മുള്ള ം

1 ്രപശംസിക്കുന്നതിനാൽ ്രപേയാജനമില്ല എങ്കിലും അത്
ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കർത്താവിെന്റ ദർശനങ്ങെളയും
െവളിപ്പാടുകെളയും കുറിച്ച് പറയുവാൻ േപാകുന്നു. 2 ്രകിസ്തുവിലുള്ള
ഒരു മനുഷ്യെന ഞാൻ അറിയുന്നു: അവൻ പതിനാല് വർഷം മുെമ്പ
മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗേത്താളം എടുക്കെപ്പട്ട ; ശരീരേത്താെടേയാ എന്ന്
ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, ശരീരം കൂടാെതേയാ എന്നുമറിയുന്നില്ല; ൈദവം
അറിയുന്നു. 3 ആ മനുഷ്യൻ പറുദീസേയാളം എടുക്കെപ്പട്ട എന്നും -
ശരീരേത്താെടേയാ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; ശരീരം കൂടാെതേയാ
എന്നും അറിയുന്നില്ല; ൈദവം അറിയുന്നു. 4 മനുഷ്യന് ഉച്ചരിക്കുവാൻ
പാടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞുകൂടാത്തതുമായ വാക്കുകെള അവൻ േകട്ട
എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു. 5 അങ്ങെനയുള്ള ഒരുവെനക്കുറിച്ച് ഞാൻ
്രപശംസിക്കും;എെന്നക്കുറിേച്ചാ എെന്റബലഹീനതകളിൽഅല്ലാെതഞാൻ
്രപശംസിക്കുകയില്ല. 6ഞാൻ ്രപശംസിക്കുവാൻആശിച്ചാലും മൂഢനാകയില്ല;
എെന്തന്നാൽ ഞാൻ സത്യം പറയും; എങ്കിലും എെന്ന കാണുന്നതിനും
എന്നിൽനിന്ന് േകൾക്കുന്നതിനും ഉപരി ആരും എെന്നക്കുറിച്ച്
ചിന്തിക്കരുത് എന്നുവച്ച് ഞാൻ അതിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്നു.
7 െവളിപ്പാടുകള െട ആധിക്യം നിമിത്തം ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന അതിയായി
ഉയർത്താതിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ജഡത്തിൽ ഒരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന അതിയായി ഉയർത്താതിരിേക്കണ്ടതിന് എെന്ന
കുത്തുവാൻസാത്താെന്റദൂതെനതെന്ന. 8അത്എെന്നവിട്ട നീേങ്ങണ്ടതിന്
ഞാൻ മൂന്നു്രപാവശ്യം കർത്താവിേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 9 അവൻ
എേന്നാട:് എെന്റ കൃപ നിനക്ക് മതി; എെന്റ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ
തികഞ്ഞുവരുന്നുവേല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആകയാൽ ്രകിസ്തുവിെന്റ
ശക്തി എെന്റ േമൽ ആവസിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അതിസേന്താഷേത്താെട
എെന്റ ബലഹീനതകളിൽ ്രപശംസിക്കും. 10 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
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്രകിസ്തുവിനുേവണ്ടി ബലഹീനത, അപമാനം, ദുരിതം, ഉപ്രദവം, ബുദ്ധിമുട്ട്
എന്നിവ സഹിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു;
എെന്തന്നാൽ,ബലഹീനനായിരിക്കുേമ്പാൾതെന്നഞാൻശക്തനാകുന്നു.

െകാരിന്ത്യയിലുള്ളവെരപ്പറ്റിയുള്ളപൗെലാസിെന്റകരുതൽ
11 ഞാൻ മൂഢനായിേപ്പായി; നിങ്ങൾ എെന്ന നിർബ്ബന്ധിച്ച ; നിങ്ങൾ
എെന്ന ്രപശംസിേക്കണ്ടതായിരുന്നു; എെന്തന്നാൽ, ഞാൻ ഒന്നുമല്ല
എങ്കിലും,അതിേ്രശഷ്ഠതയുള്ളഅെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ ഒട്ട ം കുറഞ്ഞവനല്ല.
12 യഥാർത്ഥ അെപ്പാസ്തലെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണ സഹിഷ്ണുതയിലും
അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും വീര്യ്രപവൃത്തികളാലും നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ െവളിെപ്പട്ട . 13 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായിത്തീർന്നില്ല
എന്നുള്ളതല്ലാെത േശഷം സഭകേളക്കാൾ നിങ്ങെള ഏതുകാര്യത്തിൽ
കുറവുള്ളവരാക്കി?ഈഅന്യായംക്ഷമിച്ച െകാള്ള വിൻ.

14 ഈ മൂന്നാം ്രപാവശ്യവും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞാൻ
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായിത്തീരുകയുമില്ല;
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, നിങ്ങൾക്കുള്ളതിെനയല്ല നിങ്ങെളത്തെന്ന
ഞാൻ അേന്വഷിക്കുന്നു; മക്കൾ അമ്മയപ്പന്മാർക്കല്ല അമ്മയപ്പന്മാർ
മക്കൾക്കായിട്ടേല്ലാ സമ്പാദിച്ച വയ്േക്കണ്ടത.് 15 ഞാൻ
അതിസേന്താഷേത്താെട നിങ്ങള െട ജീവനുേവണ്ടി െചലവിടുകയും
െചലവായിേപ്പാകയും െചയ്യ ം. ഞാൻനിങ്ങെളഅധികമായി സ്േനഹിച്ചാൽ
നിങ്ങൾ എെന്ന അല്പമായി സ്േനഹിക്കുന്നുേവാ? 16 എന്നാൽ, ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായിത്തീർന്നില്ല എങ്കിലും കൗശലക്കാരനാകയാൽ
വഞ്ചനെകാണ്ട് നിങ്ങെളൈകവശമാക്കി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും.
17 ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചവരിൽ ആെരെയങ്കിലുംെകാണ്ട്
നിങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്െതടുത്തുേവാ? 18 ഞാൻ തീെത്താസിെന
ഉത്സാഹിപ്പിച്ച,് ആ സേഹാദരെനയും അവെന്റ കൂെട അയച്ചിരുന്നു;
തീെത്താസ് നിങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്തുേവാ? ഞങ്ങൾ നടന്നത് അേത
ആത്മാവിൽഅല്ലേയാ?അേതകാൽച്ച വടുകളിൽഅല്ലേയാ?

19 ഇ്രതേനരം ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട് ്രപതിവാദിക്കുന്നു എന്ന്
നിങ്ങൾക്ക് േതാന്നുന്നുേവാ? ൈദവത്തിന്മുമ്പാെക ്രകിസ്തുവിൽ
ആകുന്നു ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത;് ്രപിയമുള്ളവേര, സകലവും
നിങ്ങള െട ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കായിട്ടേ്രത. 20 ഞാൻ വരുേമ്പാൾ
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നിങ്ങെള കാണുകയും നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കാത്ത വിധത്തിൽ എെന്ന കാണുകയും െചയ്യ േമാ എന്നും,
പിണക്കം, അസൂയ, േകാപം, പക, ഏഷണി, പരദൂഷണം, നിഗളം, കലഹം
എന്നിവ ഉണ്ടാകുേമാ എന്നും ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു. 21 ഞാൻ വീണ്ടും
വരുേമ്പാൾ എെന്റ ൈദവം എെന്ന നിങ്ങള െട ഇടയിൽ താഴ്ത്തുവാനും,
മുമ്പ് പാപംെചയ്യ കയുംതങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ചഅശുദ്ധി, ദുർന്നടപ്പ,് ദുഷ്കാമം
എന്നിവെയക്കുറിച്ച് മാനസാന്തരെപ്പടുകയും െചയ്യാത്ത പലെരയും െചാല്ലി
വിലപിക്കുവാനും ഇടയാകുേമാഎന്നുംഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.

13
െകാരിന്ത്യേരാടുള്ളഅന്ത്യശാസനം

1ഇത് മൂന്നാം ്രപാവശ്യംആണ്ഞാൻനിങ്ങള െടഅടുക്കൽവരുന്നത്
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“രേണ്ടാ മൂേന്നാ സാക്ഷികള െട സാക്ഷ്യത്താൽ ഏത് കാര്യവും
ഉറപ്പാക്കെപ്പടും”

2 ഞാൻ രണ്ടാം ്രപാവശ്യം നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇരുന്നേപ്പാൾ: ഞാൻ
വീണ്ടും വന്നാൽ ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുേപാെല ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ ദൂരത്തിരുന്നുെകാണ്ട,് മുമ്പു പാപം െചയ്തവേരാടും
മെറ്റല്ലാവേരാടും മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. 3 ്രകിസ്തു എന്നിൽ സംസാരിക്കുന്നു
എന്നതിന് നിങ്ങൾ െതളിവ് അേന്വഷിക്കുന്നുവേല്ലാ. നിങ്ങേളാടുള്ള
ബന്ധത്തിൽ അവൻ ബലഹീനനല്ല, നിങ്ങളിൽ ശക്തൻ തെന്ന.
4 ബലഹീനതയിൽ അവൻ ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിട്ട ം ൈദവശക്തിയാൽ
ജീവിക്കുന്നു; ഞങ്ങള ം അവനിൽ ബലഹീനർ എങ്കിലും അവേനാട്
കൂെട ൈദവശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കായി ജീവിക്കുന്നു. 5 നിങ്ങൾ
വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുേവാ എന്ന് നിങ്ങെളത്തെന്ന പരീക്ഷിക്കുവിൻ;
നിങ്ങെളത്തെന്ന പരിേശാധിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ അേയാഗ്യരായി
െതളിയുന്നില്ല എന്നു വരികിൽ, േയശു്രകിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന്
നിങ്ങൾ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേയാ? 6 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ
അേയാഗ്യരായി െതളിഞ്ഞില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും എന്ന് ഞാൻ
വിശ്വസിക്കുന്നു. 7 നിങ്ങൾ ഒരു േദാഷവും െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ഞങ്ങൾ ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ േയാഗ്യരായി
േതാേന്നണ്ടതിനല്ല, ഞങ്ങൾ അേയാഗ്യർ എന്നേപാെല ഇരുന്നാലും,
നിങ്ങൾ നന്മ െചേയ്യണ്ടതിനേ്രത. 8 സത്യത്തിന് അനുകൂലമല്ലാെത
സത്യത്തിന് ്രപതികൂലമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും െചയ്യ വാൻ കഴിവില്ലേല്ലാ.
9 ഞങ്ങൾ ബലഹീനരും നിങ്ങൾ ശക്തരും ആയിരിക്കുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ
സേന്താഷിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരാേകണ്ടതിന് തെന്ന ഞങ്ങൾ
്രപാർത്ഥിക്കുന്നു. 10അതുനിമിത്തംഞാൻ വരുേമ്പാൾ ഇടിച്ച കളയുവാനല്ല,
പണിയുവാനായിത്തെന്ന കർത്താവ് തന്ന അധികാരത്തിന് ഒത്തവണ്ണം,
പരുഷമായി െപരുമാറാതിരിേക്കണ്ടതിന് ദൂരത്തുനിന്ന് ഇത്എഴുതുന്നു.
അന്ത്യാഭിവാദനം

11 ഒടുവിൽ സേഹാദരന്മാേര, സേന്താഷിക്കുവിൻ; യഥാസ്ഥാനെപ്പടുവിൻ;
ആശ്വസിച്ച െകാള്ള വിൻ; ഏകമനസ്സള്ളവരാകുവിൻ; സമാധാനേത്താെട
ഇരിക്കുവിൻ; സ്േനഹത്തിെന്റയും സമാധാനത്തിെന്റയും ൈദവം
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കും. 12വിശുദ്ധചുംബനംെകാണ്ട്അേന്യാന്യം വന്ദനം
െചയ്യ വിൻ.

13വിശുദ്ധന്മാർഎല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.
14 കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപയും ൈദവത്തിെന്റ
സ്േനഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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ഗലാത്യർ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ആദിമ സഭ ഒന്നടങ്കം പൗേലാസിെന്റ ്രഗന്ഥകർതൃത്വം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
ഏഷ്യാൈമനറിേലക്കുള്ള തെന്റ ഒന്നാമെത്ത മിഷനറി യാ്രതയിൽ ഗലാത്യ
്രപവിശ്യയുെട െതക്കൻ ്രപേദശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച സഭകള ്ക്കാണ് ഈ
േലഖനം എഴുതിയത.് ഗലാത്യ െകാരിന്ത്, േറാം േപാെലയുള്ള നഗരം
ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു ധാരാളം സഭകൾ ഉള്ളതായ പല നഗരങ്ങള ്ഉള ്െപ്പട്ടിരുന്ന
ഒരു േറാമന ് ്രപവിശ്യയായിരുന്ന ഗലാത്യ. പൗേലാസിെന ശു്രശൂഷ നിമിത്തം
ൈ്രകസ്തവവിശ്വാസത്തിേലക്ക് വന്നവരാണ് ഗലാത്യർ.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 48ന്അടുത്ത.്
ഒരുപേക്ഷ പൗേലാസ് തെന്റ ്രപവർത്തനങ്ങള െട േക്രന്ദമായതിനാൽ
അെന്ത്യാക്യയിൽ െവച്ച്ആയിരിക്കാംഈപുസ്തകംഎഴുതിയത.്

സ്വീകര് ത്താവ്
സഭയിെല ഗലാത്യ സഭകളിെല ൈ്രകസ്തവ വിശ്വാസികൾക്കാണ് താൻ
ഈകെത്തഴുതുന്നത് (1:1-2).
ഉേദ്ദശം
പരിേച്ഛദന കൂടാെത രക്ഷാപൂർത്തി ൈക വരിെല്ലന്ന് പഠിപ്പിച്ച
യഹൂദ്രകിസ്ത്യാനികള െട ദുരുപേദശം തുറന്നുകാണിക്കുകയും, ഗലാത്യ
സഭ ശരിയായ ആത്മരക്ഷയുെട അനുഭവത്തിൽ ആണ് എന്നും അവെര
ഓർമെപ്പടുത്തുക. തനിക്കുള്ള അേപ്പാസ്തലിക അധികാരത്തിൽ നിന്നു
െകാണ്ടാണ് സ്ഥാപിച്ചത് സഭ അതുെകാണ്ട് തെന്ന തൻെറ സുവിേശഷവും
ആധികാരികമാണ.് കൃപയാൽ വിശ്വാസത്താലാണ് രക്ഷാ ൈകവരുന്നത്
അതിന് വിശ്വാസം മാ്രതമാണ് ആധാരം, അങ്ങെനയുള്ളവർ ആത്മാവിൽ
സ്വാത്രന്ത്യംഅനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും.
്രപേമയം
്രകിസ്തുവിൽസ്വാത്രന്ത്യം
സംേക്ഷപം
1.ആമുഖം — 1:1-10
2.സുവിേശഷെത്തആധികാരികമാക്കി ഉറപ്പിക്കുന്നു — 1:11-2:21
3. വിശ്വാസത്താലുള്ളനീതീകരണം — 3:1-4:31
4. വിശ്വാസത്തിലും സ്വാത്രന്ത്യത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ്രപാേയാഗിക
ജീവിതം — 5:1-6:18

1 (മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല മനുഷ്യനാലുമല്ല; എന്നാൽ േയശു്രകിസ്തുവിനാലും
അവെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചവനായ പിതാവായ
ൈദവത്താലുമേ്രത)അെപ്പാസ്തലനായപൗെലാസും 2എേന്നാട് കൂെടയുള്ള
സകല സഹ വിശ്വാസികള ം ഗലാത്യസഭകൾക്ക് എഴുതുന്നത:് 3 നമ്മുെട
പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ
നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട. 4നമ്മുെട ൈദവവും
പിതാവുമായവെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം ഇേപ്പാഴെത്ത ദുഷ്കാലത്തിൽനിന്ന്
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നെമ്മ വിടുവിേക്കണ്ടതിന് നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്കായി അവൻ തെന്നത്താൻ
ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു. 5അവന്എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം.ആേമൻ.

6 ്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപയിേലക്ക് നിങ്ങെള വിളിച്ചവനിൽ നിന്ന്
മാറിേപ്പായി ഇ്രതേവഗത്തിൽ മെറ്റാരു സുവിേശഷത്തിേലക്ക്
നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞതുെകാണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നു. 7 മെറ്റാരു
സുവിേശഷം എെന്നാന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും ്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷം
വളെച്ചാടിക്കുന്നവരും നിങ്ങെള കലക്കുന്നവരുമായ ചില മനുഷ്യർ
ഉണ്ട്. 8 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട് അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായി
ഞങ്ങൾ ആകെട്ട സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു ദൂതനാകെട്ട നിങ്ങേളാടു
സുവിേശഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 9 ഞങ്ങൾ
മുൻപറഞ്ഞതുേപാെല ഞാൻ ഇേപ്പാൾ പിെന്നയും പറയുന്നു: നിങ്ങൾ
ൈകെക്കാണ്ട സുവിേശഷത്തിന് വിപരീതമായി ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു
സുവിേശഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 10 ഇേപ്പാൾ എനിക്ക്
മനുഷ്യെന്റേയാ അേതാ ൈദവത്തിെന്റേയാ അംഗീകാരം േവണ്ടത?് അല്ല,
ഞാൻ മനുഷ്യെര ്രപസാദിപ്പിക്കുവാൻ േനാക്കുന്നുേവാ? ഇന്നും ഞാൻ
മനുഷ്യെര ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നുഎങ്കിൽഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനല്ല.

11സേഹാദരന്മാേര,ഞാൻഅറിയിച്ചസുവിേശഷം േകവലം മാനുഷികമല്ല
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണെമന്ന് ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 12 അത്
ഞാൻ മനുഷ്യരിൽനിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട മില്ല, ്രപത്യ ത
എേന്നാടുള്ളേയശു്രകിസ്തുവിെന്റെവളിപാടിനാൽഅേ്രതഞാൻ്രപാപിച്ചത്.
13 െയഹൂദമതത്തിെല എെന്റ മുമ്പെത്ത ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ
േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ സഭെയ അത്യന്തം ഉപ്രദവിക്കുകയും
അതിെന മുടിക്കുകയും 14 എെന്റ പിതൃപാരമ്പര്യെത്തക്കുറിച്ച് എനിക്ക്
അത്യന്തം എരിേവറി, ഞാൻ എെന്റ സമ്രപായക്കാരായ െയഹൂദന്മാരിൽ
പലേരക്കാള ം െയഹൂദമതത്തിൽഅധികം മുേന്നറുകയും െചയ്തുേപാന്നു.
15 എങ്കിലും എെന്റ അമ്മയുെട ഉദരത്തിൽവച്ച തെന്ന എെന്ന
േവർതിരിച്ച് തെന്റ കൃപയാൽ എെന്ന വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവം 16 ഞാൻ
ജാതികള െട ഇടയിൽ അവെന ്രപസംഗിേക്കണ്ടതിന് പു്രതെന എന്നിൽ
െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ ്രപസാദിച്ചേപ്പാൾ മനുഷ്യേരാട് ആേലാചിക്കുകേയാ
17 എനിക്ക് മുെമ്പ അെപ്പാസ്തലന്മാരായവരുെട അടുക്കൽ
െയരൂശേലമിേലക്ക് േപാകേയാ െചയ്യാെത അേറബ്യരാജ്യത്തിേലക്ക്
േപാകുകയും പിെന്ന ദമസ്െകാസ് പട്ടണത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാരുകയും
െചയ്തു.

18 പിെന്ന മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് േകഫാവുമായി
*മുഖപരിചയമാേകണ്ടതിന് ഞാൻ െയരൂശേലമിേലക്ക് േപായി
പതിനഞ്ചുദിവസം ഞാൻ അവേനാടുകൂെട പാർത്തു. 19 എന്നാൽ
കർത്താവിെന്റ സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെന അല്ലാെത
അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ േവെറാരുവെനയും ഞാൻ കണ്ടില്ല. 20ൈദവമുമ്പിൽ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് േഭാഷ്കല്ല. 21 പിെന്ന ഞാൻ സിറിയ,
കിലിക്യ ഭൂ്രപേദശങ്ങളിേലക്കു േപായി. 22 െയഹൂദ്യ്രപേദശത്തിലുള്ള
്രകിസ്തുസഭകൾേക്കാ ഞാൻ മുഖപരിചയം ഇല്ലാത്തവൻ ആയിരുന്നു;
23മുെമ്പനെമ്മഉപ്രദവിച്ചവൻതാൻമുെമ്പതകർത്തവിശ്വാസെത്തഇേപ്പാൾ

* 1. 18 േകഫാവുമായി,പെ്രതാസിെന്റ മെറ്റാരു േപര് േകഫാവ്.
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്രപസംഗിക്കുന്നു എന്ന് മാ്രതം 24 അവർ േകട്ട് എെന്നെച്ചാല്ലി ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തി.

2
1 പിെന്ന പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബർന്നബാസുമായി
തീെത്താസിെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വീണ്ടും െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി.
2 ഞാൻ ഒരു െവളിപാട് അനുസരിച്ചേ്രത േപായത;് ഞാൻ ഓടുന്നേതാ
ഓടിയേതാ െവറുെത എന്നു വരാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ജാതികള െട
ഇടയിൽ ്രപസംഗിക്കുന്ന സുവിേശഷം അവേരാട,് എന്നാൽ ്രപേത്യകിച്ച്
മറ്റ ള്ളവെര നയിക്കുന്ന ്രപമാണികേളാട് വ്യക്തിപരമായി വിവരിച്ച .
3 എന്നാൽ എെന്റ കൂെടയുള്ള തീെത്താസ,് യവനൻ *എങ്കിലും
പരിേച്ഛദന ഏൽക്കുവാൻ നിർബ്ബന്ധിച്ചില്ല. 4 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
നമുക്കുള്ള സ്വാത്രന്ത്യം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ രഹസ്യമായി അയച്ച
കള്ള സേഹാദരന്മാർ നിമിത്തമായിരുന്നു നിർബ്ബന്ധിക്കാഞ്ഞത.്
അവർ ന്യായ്രപമാണത്തിന് നെമ്മ അടിമകളാക്കുവാൻ ആ്രഗഹിച്ച .
5 നിങ്ങേളാടുള്ള സുവിേശഷത്തിെന്റ സത്യം മാറ്റംവരാെത
നിലനിൽേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു മണിക്കൂറുേപാലും
വഴങ്ങിെക്കാടുത്തില്ല. 6എന്നാൽമറ്റള്ളവർ ്രപമാണികൾഎന്ന് പറയുന്നവർ
എനിക്ക് ഒന്നും ്രഗഹിപ്പിച്ച തന്നിട്ടില്ല. അവർ എങ്ങെനയുള്ളവർ
ആയിരുന്നാലും എനിക്ക് ഏതുമില്ല; ൈദവം മനുഷ്യെന്റ മുഖം
േനാക്കുന്നില്ല. 7 േനേരമറിച്ച് പരിേച്ഛദനക്കാരുെടഅെപ്പാസ്തലത്വത്തിനായി
പെ്രതാസിൽ വ്യാപരിച്ചവനായ ൈദവം ജാതികൾക്കായി എന്നിലും
വ്യാപരിച്ചതുെകാണ്ട് 8 പെ്രതാസിന് പരിേച്ഛദനക്കാേരാട് സുവിേശഷം
േഘാഷിേക്കണ്ടതുേപാെല എെന്ന അ്രഗചർമക്കാേരാട് സുവിേശഷം
േഘാഷിക്കുവാൻ 9 ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ കാണുകയും
എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപ അറിഞ്ഞുംെകാണ്ട് നായകരായി എണ്ണെപ്പട്ടിരുന്ന
യാേക്കാബും േകഫാവും †േയാഹന്നാനും, ഞങ്ങൾ ജാതികേളാടും ‡അവർ
പരിേച്ഛദനക്കാേരാടും സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാൻ േപാേകണ്ടതിന്
എനിക്കും ബർന്നബാസിനും കൂട്ടായ്മയുെട വലൈങ്ക തന്നു. 10 ദരി്രദെര
ഞങ്ങൾ ഓർത്തുെകാേള്ളണം എന്നും അവർ പറഞ്ഞു; അങ്ങെന
െചയ് വാൻഞാൻഉത്സാഹിച്ച മിരിക്കുന്നു.

11 േകഫാവ് അെന്ത്യാക്യപട്ടണത്തില ് വന്നേപ്പാൾ അവനിൽ കുറ്റം
കാണുകയാൽ ഞാൻ അഭിമുഖമായി അവേനാട് എതിർത്തുനിന്നു.
12 യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് ചിലർ വരുംമുെമ്പ േകഫാവ്
ജാതികേളാടുകൂെട തിന്നു േപാന്നു; എന്നാൽ അവർ വന്നേപ്പാേഴാ
അവൻ പരിേച്ഛദനക്കാെര ഭയെപ്പട്ട ജാതികളിൽ നിന്നു പിൻവാങ്ങി
പിരിഞ്ഞു നിന്നു. 13 േശഷം െയഹൂദസേഹാദരന്മാരും േകഫാവിേനാടുകൂെട
ഈ കപടം കാണിച്ച . അതുെകാണ്ട് ബർന്നബാസും അവരുെട
കപടത്താൽ െതറ്റിേപ്പാവാൻ ഇടവന്നു. 14 എന്നാൽ, അവർ
സുവിേശഷത്തിെന്റ സത്യം പിന്തുടരുന്നില്ല എന്നു കണ്ടിട്ട് ഞാൻ
എല്ലാവരുെടയും മുമ്പിൽവച്ച് േകഫാവിേനാട് പറഞ്ഞത:് െയഹൂദനായ നീ
െയഹൂദമര്യാദ്രപകാരമല്ല ജാതികള െട മര്യാദ്രപകാരം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ

* 2. 3 യവനൻഎന്നാൽ െയഹൂദനല്ലാത്തവൻ. † 2. 9 േകഫാവും പെ്രതാസിെന്റ മെറ്റാരു േപര്
േകഫാവ.് ‡ 2. 9 ജാതികേളാടും,ജാതികൾഎന്നാൽെയഹൂദരല്ലാത്തവർ.
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നീ ജാതികെള െയഹൂദമര്യാദ അനുസരിക്കുവാൻ നിര് ബ്ബന്ധിക്കുന്നത്
എങ്ങെന? 15 നാം ജാതികളായ പാപികളല്ല, ജനനംെകാണ്ട്
െയഹൂദന്മാരെ്രത; 16 േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലല്ലാെത
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികളാൽആരും നീതികരിക്കെപ്പടുന്നില്ലഎന്ന്
അറിഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട് നാമും ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികളാലല്ല
്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ തെന്ന നാം നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
്രകിസ്തുേയശുവിൽവിശ്വസിച്ച ;ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികളാൽഒരു
ജഡവും നീതീകരിക്കെപ്പടുകയില്ലേല്ലാ. 17 എന്നാൽ ്രകിസ്തുവിൽ നമ്മൾ
ൈദവത്താലുള്ള നീതീകരണം അേന്വഷിക്കയിൽ നാമും പാപികൾ എന്നു
വരുന്നു എങ്കിൽ ്രകിസ്തു പാപത്തിെന്റ ദാസൻ എേന്നാ? ഒരുനാള ം അല്ല.
18ഞാൻെപാളിച്ച മാറ്റിയന്യായ്രപമാണത്തിെലഎെന്റആ്രശയെത്തവീണ്ടും
പണിതുവന്നാൽ, ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന നിയമലംഘിയായി കാണിക്കുന്നു.
19 ഞാൻ ൈദവത്തിനായി ജീവിേക്കണ്ടതിന് ന്യായ്രപമാണത്താൽ
ന്യായ്രപമാണസംബന്ധമായി മരിച്ച . 20 ഞാൻ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ്രകിസ്തുവേ്രത
എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നേതാ
എെന്ന സ്േനഹിച്ച് എനിക്കുേവണ്ടി തെന്നത്താൻ ഏല്പിച്ച െകാടുത്ത
ൈദവപു്രതനിലുള്ള വിശ്വാസത്താലേ്രത ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത.് 21ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ കൃപ വൃഥാവാക്കുന്നില്ല; ന്യായ്രപമാണത്താൽ നീതി
നിലനിൽക്കുന്നുഎങ്കിൽ ്രകിസ്തു മരിച്ചത് െവറുെതയേല്ലാ.

3
1 ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യേര, നിങ്ങെള ക്ഷു്രദംെചയ്ത് മയക്കിയത്
ആർ? േയശു്രകിസ്തു ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടവനായി നിങ്ങള െട കണ്ണിന് മുമ്പിൽ
വരച്ച കിട്ടിയിട്ടിേല്ല? 2ഞാൻ ഇെതാന്നു മാ്രതം നിങ്ങളിൽനിന്ന് ്രഗഹിപ്പാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചത് ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
്രപവൃത്തിയാേലാ അേതാ നിങ്ങൾ േകട്ടത് വിശ്വസിച്ചതിനാേലാ?
3 നിങ്ങൾ ഇ്രത ബുദ്ധിെകട്ടവേരാ? നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട്
ഇേപ്പാൾ ജഡത്തിേലാ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത?് 4 അെതല്ലാം െവറുെത
അേ്രത എന്നു വരികിൽ ഇ്രത എല്ലാം െവറുെത അനുഭവിച്ച േവാ?
5 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന ്െറ ആത്മാവിെന നല്കി നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ വീര്യ്രപവൃത്തികെള െചയ്യന്ന ൈദവം ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
്രപവൃത്തിയാേലാവിശ്വാസത്താലുള്ളേകൾവിയാേലാഅങ്ങെനെചയ്യന്നത?്
6 അ്രബാഹാം ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ; അത് അവന് നീതിയായി
കണക്കിട്ട എന്നുണ്ടേല്ലാ. 7 അതുെകാണ്ട,് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അേ്രത
അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതികള ്എന്ന് അറിയുവിൻ. 8ൈദവം വിശ്വാസംമൂലം
ജാതികെള നീതീകരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുെവഴുത്ത് മുൻകണ്ടിട്ട:് “നിന്നിൽ
സകലജാതികള ം അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും” എന്നുള്ള സുവിേശഷം
അ്രബാഹാമിേനാട് മുമ്പുകൂട്ടി അറിയിച്ച . 9അങ്ങെന വിശ്വാസമുള്ളവർ
വിശ്വാസിയായ അ്രബാഹാമിേനാടുകൂെട അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുന്നു.
10ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിയിൽആ്രശയിക്കുന്നഏവരും ശാപത്തിൻ
കീഴാകുന്നു; ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നെതാെക്കയും
െചയ് വാൻ തക്കവണ്ണം അതിൽ നിലനിൽക്കാത്തവൻ എല്ലാം
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 11 എന്നാൽ
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ന്യായ്രപമാണത്താൽ ൈദവം ആെരയും നീതീകരിക്കുന്നില്ല എന്നത്
വ്യക്തം; “നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും” എന്നേല്ലാ ഉള്ളത.്
12 ന്യായ്രപമാണത്തിേനാ വിശ്വാസമല്ല ആധാരമായിരിക്കുന്നത;് “അത്
െചയ്യന്നവൻ അതിനാൽ ജീവിക്കും” * എന്നുണ്ടേല്ലാ. 13 ്രകിസ്തു
നമുക്കുേവണ്ടി ശാപമായിത്തീർന്നേപ്പാൾ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
ശാപത്തിൽനിന്ന്അവൻനെമ്മവീെണ്ടടുത്തു. “മരത്തിേന്മൽതൂങ്ങുന്നവൻ
എല്ലാം ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ” എന്ന് തിരുെവഴുത്തില ്എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
14 അ്രബാഹാമിേന്മലുള്ള അനു്രഗഹം ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ജാതികൾക്ക്
വേരണ്ടതിന് നാംആത്മാെവന്നവാഗ്ദത്തംവിശ്വാസത്താൽ ്രപാപിക്കുവാൻ
തെന്ന.

15 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ മാനുഷികരീതിയിൽ പറയാം: അത്
മാനുഷികമായ ഒരു ഉടമ്പടി ആയിരുന്നാലും അതിന് ഉറപ്പ വന്നാൽ ആരും
അതിെന ദുർബ്ബലമാക്കുകേയാ അതിേനാട് കൂട്ട കേയാ െചയ്യന്നില്ല.
16 എന്നാൽ അ്രബാഹാമിനും അവെന്റ സന്തതിയ്ക്കും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ
ലഭിച്ച ; സന്തതികൾക്കും എന്ന് അേനകെരക്കുറിച്ചല്ല, എന്നാൽ നിെന്റ
സന്തതിയ്ക്കും എന്ന് ഏകെനക്കുറിച്ചേ്രത പറയുന്നത;് അത് ്രകിസ്തു
തെന്ന. 17ഇേപ്പാൾഞാൻപറയുന്നതിെന്റതാല്പര്യേമാ: നാനൂറ്റിമുപ്പത് വർഷം
കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായ ന്യായ്രപമാണം വാഗ്ദത്തെത്ത നീക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
ൈദവം മുമ്പ് ഉറപ്പാക്കിയ നിയമെത്ത ദുർബ്ബലമാക്കുന്നില്ല. 18അവകാശം
ന്യായ്രപമാണം നിമിത്തം വന്നു എങ്കിൽ അത് ഇനി േമൽ വാഗ്ദത്തം
നിമിത്തമല്ല വരുന്നത;് എന്നാൽ അ്രബാഹാമിേനാ ൈദവം അവകാശം
വാഗ്ദത്തം നിമിത്തം സൗജന്യമായി നല്കി. 19 പിെന്ന ന്യായ്രപമാണം
എന്തിന?് വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ച അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിവരുേവാളം,
ന്യായ്രപമാണം ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തം കൂട്ടിേച്ചർത്തതും ദൂതന്മാർ
മുഖാന്തരം മദ്ധ്യസ്ഥെന്റകയ്യിൽഏല്പിച്ചതുമേ്രത. 20 ഒരുവൻ മാ്രതം എങ്കിൽ
മദ്ധ്യസ്ഥൻ േവണ്ടിവരികയില്ല; ൈദവേമാ ഒരുവൻ മാ്രതം. 21അതുെകാണ്ട്
ന്യായ്രപമാണം ൈദവവാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് വിേരാധേമാ? ഒരിക്കലും അല്ല;
ജീവിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുെന്നാരു ന്യായ്രപമാണം നല്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ നീതി
വാസ്തവമായി ആ ന്യായ്രപമാണത്താൽ വരുമായിരുന്നു. 22 എന്നാൽ
വിശ്വസിക്കുന്നഏവർക്കുംേയശു്രകിസ്തുവിെലവിശ്വാസത്തിെന്റവാഗ്ദാനം
നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം തിരുെവഴുത്ത് എല്ലാറ്റിെനയും പാപത്തിൻ കീഴിൽ
ആക്കിക്കളഞ്ഞു.

23 എന്നാൽ വിശ്വാസം വരുംമുെമ്പ പിന്നീട് െവളിെപ്പടുവാനിരുന്ന
വിശ്വാസത്തിനായി നെമ്മ ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴ് അടച്ച സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.
24അങ്ങെനനാം വിശ്വാസത്താൽനീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് ന്യായ്രപമാണം
്രകിസ്തുവിെന്റവരവുവെരനടത്തുവാൻനമുക്ക്ശിശുപാലകനായിതീർന്നു.
25 ആ വിശ്വാസം ഇേപ്പാൾ വന്നിരിക്കുന്നു, നാം ഇനി ശിശുപാലകെന്റ
കീഴിൽ അല്ല. 26 ്രകിസ്തുേയശുവിെല വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ ആകുന്നു. 27 ്രകിസ്തുവിേനാട് േചരുവാൻ സ്നാനം
ഏറ്റിരിക്കുന്നനിങ്ങൾഎല്ലാവരും ്രകിസ്തുവിെനധരിച്ചിരിക്കുന്നു. 28അതിൽ
െയഹൂദനും യവനനും എന്നില്ല, അടിമയും സ്വത്രന്തനും എന്നില്ല, ആണും
െപണ്ണ ം എന്നുമില്ല; നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ഒന്നേ്രത.

* 3. 12 സത്യമായി ജീവിക്കും
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29 ്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ എങ്കിേലാ നിങ്ങൾ അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിയും
വാഗ്ദത്ത്രപകാരംഅവകാശികള ംആകുന്നു.

4
1അവകാശിമുഴുവൻസ്വത്തിനുംഉടമെയങ്കിലുംശിശുവായിരിക്കുന്നിടേത്താളം
അടിമേയക്കാൾ ഒട്ട ം വിേശഷതയുള്ളവനല്ല, 2 എന്നാൽ പിതാവ്
നിശ്ചയിച്ച സമയേത്താളം സംരക്ഷകന്മാർക്കും ഗൃഹവിചാരകന്മാർക്കും
കീഴ്െപട്ടവനേ്രതഎന്നുഞാൻ പറയുന്നു. 3അതുേപാെല നാമും ശിശുക്കൾ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ ്രപപഞ്ചത്തിെന്റ ആദി പാഠങ്ങളിൽ അടിമെപ്പട്ടിരുന്നു.
4 എന്നാൽ തക്ക കാലസമ്പൂർണ്ണത വന്നേപ്പാൾ ൈദവം തെന്റ പു്രതനായ
േയശുവിെന സ്്രതീയിൽനിന്ന് ജനിച്ചവനായി ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴിൽ
ജനിച്ചവനായി അയച്ചത് 5 അവൻ ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴിലുള്ളവെര
വീെണ്ടടുത്തിട്ട് നാം ദത്തുപു്രതത്വം ്രപാപിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന. 6 നിങ്ങൾ
മക്കൾ ആകെകാണ്ട് അബ്ബാ പിതാേവ എന്നു വിളിക്കുന്ന സ്വപു്രതെന്റ
ആത്മാവിെന ൈദവം നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ അയച്ച . 7അതുെകാണ്ട്
നീ ഇനി അടിമയല്ല പു്രതനെ്രത: നീ പു്രതെനങ്കിേലാ ൈദവത്താൽ
അവകാശിയുംആകുന്നു.

8 മുമ്പ് നിങ്ങൾ ൈദവെത്ത അറിയാതിരുന്നേപ്പാൾ സ്വഭാവത്താൽ
ൈദവങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് അടിമെപ്പട്ടിരുന്നു. 9 എന്നാൽ
ഇേപ്പാേഴാ ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞും വിേശഷാൽ ൈദവം നിങ്ങെള
അറിഞ്ഞുമിരിെക്ക നിങ്ങൾ പിെന്നയും ബലഹീനവും വിലയില്ലാത്തതുമായ
ആദിപാഠങ്ങളിേലക്ക് തിരിയുന്നത് എന്തിന?് നിങ്ങൾഅവയ്ക്ക് പിെന്നയും
അടിമെപ്പടുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുേവാ? 10 നിങ്ങൾ വിേശഷദിവസങ്ങള ം
മാസങ്ങള ം കാലങ്ങള ം വർഷങ്ങള ം നിഷ്ഠയായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
11ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അദ്ധ്വാനിച്ചത് െവറുെതയായി എന്നു ഞാൻ
ഭയെപ്പടുന്നു.

12 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ നിങ്ങെളേപ്പാെല ആകയാൽ നിങ്ങള ം
എെന്നേപ്പാെല ആകുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങേളാട് അേപക്ഷിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ എേന്നാട് ഒരു അന്യായവും െചയ്തിട്ടില്ല. 13 എന്നാൽ ഞാൻ
ശരീരത്തിെല ബലഹീനതനിമിത്തം ഒന്നാമത് നിങ്ങേളാടു സുവിേശഷം
അറിയിക്കുവാന ് അവസരം ലഭിച്ച എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
14എെന്റ ശരീരസംബന്ധമായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ പരീക്ഷനിമിത്തം നിങ്ങൾ
നിന്ദിക്കുകേയാ െവറുക്കുകേയാ െചയ്യാെത, ൈദവദൂതെനേപ്പാെല,
്രകിസ്തുേയശുവിെനേപ്പാെല എെന്ന സ്വീകരിച്ച . 15 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട
സേന്താഷം എവിെട? കഴിയും എങ്കിൽ നിങ്ങള െട കണ്ണ് ചൂഴ്െന്നടുത്ത്
എനിക്ക് തരുമായിരുന്നു എന്നത് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സാക്ഷികരിക്കുന്നു.
16അങ്ങെനയിരിെക്ക നിങ്ങേളാടു സത്യം പറകെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ശ്രതുവായിേപ്പാേയാ? 17അവർ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് എരിവ് കാണിക്കുന്നത്
ഗുണത്തിനായിട്ടല്ല; നിങ്ങൾ അവെര അനുഗമിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങെള
എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളയുവാൻ ഇച്ഛിക്കയെ്രത െചയ്യന്നത.് 18ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ മാ്രതമല്ല എല്ലായ്േപാഴും നല്ല കാര്യത്തിൽ
എരിവ് കാണിക്കുന്നത് നല്ലത.് 19എെന്റകുഞ്ഞുങ്ങെള*, ്രകിസ്തു നിങ്ങളിൽ
ഉരുവാകുേവാളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പിെന്നയും ്രപസവേവദനെപ്പടുന്നു.

* 4. 19 എെന്റകുഞ്ഞുങ്ങെള ്രപിയെപ്പട്ട പുതിയവിശ്വാസികേള
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20 ഞാൻ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽഇരിക്കുവാനും എെന്റസ്വരം മാറ്റ വാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു.

21 ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴിരിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവേര, ന്യായ്രപമാണം
പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നില്ലേയാ? എേന്നാട്
പറവിൻ. 22 അ്രബാഹാമിന് രണ്ട് പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരുവൻ
ദാസിയാൽ, ഒരുവൻ സ്വത്രന്തയാൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
23 ദാസിയാലുള്ളവൻ ജഡ്രപകാരവും എന്നാൽ സ്വത്രന്തയാലുള്ളവേനാ
ൈദവ വാഗ്ദത്തത്താലും ജനിച്ചിരുന്നു. 24 ഇത് സാദൃശ്യമാകുന്നു. ഈ
സ്്രതീകൾ രണ്ടു ഉടമ്പടികൾ അേ്രത; ഒന്ന് സീനായ് മലയിൽനിന്ന് ഉണ്ടായി
അടിമകെള ്രപസവിക്കുന്നു; അത് ഹാഗർ. 25 ഇേപ്പാൾ ഹാഗർ എന്നത്
അരാബിേദശത്ത് സീനായ് മലെയക്കുറിക്കുന്നു. അത് ഇേപ്പാഴെത്ത
െയരൂശേലമിേനാട് ഒക്കുന്നു;അത് തെന്റ മക്കേളാടുകൂെടഅടിമത്തത്തിൽ
അേല്ലാ ഇരിക്കുന്നത.് 26 എന്നാൽ മീെതയുള്ള െയരൂശേലേമാ
സ്വത്രന്തയാകുന്നു.അവൾതേന്നനമ്മുെടഅമ്മ.
27 “്രപസവിക്കാത്ത മച്ചിേയ, ആനന്ദിക്ക; േനാവുകിട്ടാത്തവേള, െപാട്ടി

ആർക്കുക; ഏകാകിനിയുെട മക്കൾ ഭർത്താവുള്ളവള െട
മക്കേളക്കാൾഅധികം”

എന്ന് തിരുെവഴുത്തില ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28 സേഹാദരന്മാേര,
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള ം, യിസ്ഹാക്കിേനേപ്പാെല വാഗ്ദത്തത്തിെന്റ
മക്കൾ ആകുന്നു. 29 എന്നാൽ അന്ന് ജഡ്രപകാരം ജനിച്ചവൻ
ആത്മ്രപകാരം ജനിച്ചവെന ഉപ്രദവിച്ചതുേപാെല ഇന്നും അങ്ങെന
തെന്ന. 30 തിരുെവഴുേത്താ എന്ത് പറയുന്നു? ദാസിെയയും മകെനയും
പുറത്താക്കിക്കളക; ദാസിയുെട മകൻ സ്വത്രന്തയുെട മകേനാടുകൂെട
അവകാശി ആകയില്ല. 31 അങ്ങെന സേഹാദരന്മാേര, നാം ദാസിയുെട
മക്കളല്ലഎന്നാൽസ്വത്രന്തയുെട മക്കളേ്രത.

5
1 സ്വാത്രന്ത്യത്തിനായിട്ട് ്രകിസ്തു നെമ്മ സ്വത്രന്തരാക്കി; ആകയാൽ
അതിൽഉറച്ച നില്പിൻ;അടിമനുകത്തിൽപിെന്നയും കുടുങ്ങിേപ്പാകരുത.്

2 നിങ്ങൾ പരിേച്ഛദന ഏറ്റാൽ ്രകിസ്തുവിെനെക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
്രപേയാജനവുമില്ല എന്ന് പൗെലാസായ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
3 പരിേച്ഛദന ഏല്ക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യേനാടും: അവൻ ന്യായ്രപമാണം
മുഴുവനും ്രപമാണിക്കുവാൻ കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പിെന്നയും
സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. 4 ന്യായ്രപമാണത്താൽ നീതീകരിക്കെപ്പടും എന്നുള്ള
നിങ്ങൾക്ക് ്രകിസ്തു ഒന്നും അല്ലാതായി. നിങ്ങൾ കൃപയിൽനിന്ന്
വീണുേപായി. 5 ഞങ്ങേളാ വിശ്വാസത്താൽ നീതി ലഭിക്കും എന്നുള്ള
്രപത്യാശാനിവൃത്തിെയ ൈദവത്തിന് െറ ആത്മാവിനാൽ കാത്തിരിക്കുന്നു.
6 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ പരിേച്ഛദനയല്ല അ്രഗചർമവുമല്ല സ്േനഹത്താൽ
വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസമേ്രത കാര്യം. 7 നിങ്ങൾ നന്നായി ഓടിയിരുന്നു;
സത്യം അനുസരിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങെള ആർ തടുത്തു? 8അങ്ങെന
നിങ്ങെള േ്രപരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങെള വിളിച്ച ൈദവത്തിന ്െറ ്രപവൃത്തിയല്ല.
9അല്പം പുളിമാവ് പിണ്ഡെത്ത മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കുന്നു. 10 നിങ്ങൾക്ക്
ഭിന്നാഭി്രപായമുണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു;
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നിങ്ങെള കലക്കുന്നവൻ ആരായാലും ശിക്ഷാവിധി ചുമക്കും. 11ഞാേനാ,
സേഹാദരന്മാേര, ഇേപ്പാഴും പരിേച്ഛദന ്രപസംഗിക്കുന്നു എന്നു വരികിൽ
ഇനിയും ഉപ്രദവം സഹിക്കുന്നത് എന്ത?് അങ്ങെന എങ്കിൽ ്രകൂശിെന്റ
തടസ്സം നീങ്ങിേപ്പായേല്ലാ. 12 നിങ്ങെള വഴിെതറ്റിപ്പിക്കുന്നവർ അംഗേച്ഛദം
െചയ്തുെകാണ്ടാൽെകാള്ളാമായിരുന്നുഎന്ന്ഞാൻഇച്ഛിക്കുന്നു.

13 സേഹാദരന്മാേര, ൈദവം നിങ്ങെള സ്വാത്രന്ത്യത്തിനായി
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട സ്വാത്രന്ത്യം ജഡത്തിന് അവസരമാക്കുക
മാ്രതം െചയ്യാെത സ്േനഹത്താൽ അേന്യാന്യം േസവിപ്പിൻ.
14 “അയൽക്കാരെന നിെന്നേപ്പാെലതെന്നസ്േനഹിേക്കണം”എന്നുള്ളഏക
കല്പനയിൽന്യായ്രപമാണം മുഴുവനും നിവർത്തിയായിരിക്കുന്നു. 15എന്നാൽ
നിങ്ങൾഅേന്യാന്യംകടിക്കുകയുംതിന്നുകളകയും െചയ്താേലാഒരുവനാൽ
ഒരുവൻനശിച്ച േപ്പാകാതിരിപ്പാൻസൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.

16 പരിശുദ്ധാത്മാവിെന അനുസരിച്ച നടപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ജഡത്തിെന്റ േമാഹം നിവർത്തിയ്ക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു.
17 ജഡേമാഹങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന ്െറ
്രപവർത്തികൾ ജഡത്തിനും വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത്
െചയ്യാതവണ്ണംഅവതമ്മിൽ ്രപതികൂലമേല്ലാ. 18എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
നിങ്ങെള നയിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവരല്ല.
19 ജഡത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികേളാ ദുർന്നടപ്പ്, വ്യഭിചാരം, അശുദ്ധി,
േഭാഗാസക്തി, വി്രഗഹാരാധന, 20 ആഭിചാരം, പക, വിവാദം, മത്സരം,
ഉ്രഗേകാപം, സ്പർദ്ധ, 21 അസൂയ, ഹത്യ, മദ്യപാനം, െവറിക്കൂത്ത്
മുതലായവഎന്ന്െവളിവാകുന്നു;ഈവക്രപവർത്തിക്കുന്നവർൈദവരാജ്യം
അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുെമ്പ പറഞ്ഞതുേപാെല ഇേപ്പാഴും
നിങ്ങേളാടു മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. 22 എന്നാൽ ആത്മാവിെന്റ ഫലേമാ*:
സ്േനഹം, സേന്താഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പേരാപകാരം,
വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, 23 ഇ്രന്ദിയജയം; ഈ വകയ്ക്ക് വിേരാധമായി ഒരു
ന്യായ്രപമാണവുമില്ല. 24 ്രകിസ്തുേയശുവിനുള്ളവർ ജഡെത്ത അതിെന്റ
ആസക്തികേളാടും ദുർേമാഹങ്ങേളാടും കൂെട ്രകൂശിച്ചിരിക്കുന്നു.

25 പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
അനുസരിച്ച നടക്കുക. 26 നാം പരസ്പരം ്രപേകാപിപ്പിച്ച ം പരസ്പരം
അസൂയെപ്പട്ട ംെകാണ്ട് വൃഥാഭിമാനികൾആകരുത.്

6
1സേഹാദരന്മാേര, ഒരു മനുഷ്യൻ വല്ലെതറ്റിലും അകെപ്പട്ട േപാെയങ്കിൽ
ആത്മികരായ നിങ്ങൾ അങ്ങെനയുള്ളവെന െസൗമ്യതയുെട ആത്മാവിൽ
യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുവിൻ; നീയും പരീക്ഷയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാൾക. 2 തമ്മിൽതമ്മിൽ ഭാരങ്ങെള ചുമപ്പിൻ; ഇങ്ങെന
്രകിസ്തുവിെന്റ ന്യായ്രപമാണം നിവർത്തിപ്പിൻ. 3താൻ നിസ്സാരനായിരിെക്ക
മഹാൻ ആകുന്നു എന്ന് ഒരുവൻ നിരൂപിച്ചാൽ തെന്നത്താൻ വഞ്ചിക്കുന്നു.
4ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ്രപവൃത്തി േശാധന െചയ്യെട്ട;അേപ്പാൾഅവൻ
തെന്റ ്രപശംസ മെറ്റാരുത്തനുമായി താരതമ്യം െചയ്യാെത തന്നിൽ തെന്ന
അടക്കി െവയ്ക്കും. 5ഓേരാരുത്തൻതാന്താെന്റചുമട് ചുമക്കുമേല്ലാ.

* 5. 22 ആത്മാവിെന്റ ്രപവൃത്തിേയാ
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6 വചനം പഠിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവന് എല്ലാനന്മയിലും ഓഹരി
െകാടുക്കണം. 7 വഞ്ചിക്കെപ്പടാതിരിപ്പിൻ; ൈദവെത്ത പരിഹസിച്ച കൂടാ;
മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തെന്ന െകായ്യ ം. 8 തെന്റ ജഡത്തിൽ
വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽനിന്ന് നാശം െകായ്യ ം; എന്നാൽആത്മാവിൽ
വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽനിന്ന് നിത്യജീവെന െകായ്യ ം. 9 നന്മ
െചയ്കയിൽ നാം മടുത്തുേപാകരുത;് തളർന്നുേപാകാഞ്ഞാൽ
തക്കസമയത്ത് നാം െകായ്യ ം. 10ആകയാൽഅവസരം കിട്ട ംേപാെല നാം
എല്ലാവർക്കും,വിേശഷാൽസഹവിശ്വാസികൾക്കും നന്മെചയ്ക.

11 േനാക്കുവിൻ: എ്രത വലിയ അക്ഷരമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
സ്വന്ത ൈകപ്പടയിൽതെന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 12 ജഡത്തിൽ
്രപകടനം കാണിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ ഒെക്കയും ്രകിസ്തുവിെന്റ
്രകൂശ് നിമിത്തം ഉപ്രദവം സഹിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് മാ്രതം നിങ്ങെള
പരിേച്ഛദന ഏൽക്കുവാൻ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു. 13 പരിേച്ഛദനക്കാർ
തെന്നയും ന്യായ്രപമാണം പാലിക്കുന്നില്ലേല്ലാ; എന്നാൽ നിങ്ങള െട
ജഡത്തിൽ ്രപശംസിക്കണം എന്നുവച്ച് നിങ്ങൾ പരിേച്ഛദന ഏല്ക്കുവാൻ
അവർ ഇച്ഛിക്കുന്നേതയുള്ള . 14 എനിേക്കാ നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശിൽ അല്ലാെത ്രപശംസിക്കുവാൻ ഇടവരരുത;്
അവനാൽ േലാകംഎനിക്കുംഞാൻ േലാകത്തിനും ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
15 പരിേച്ഛദനയല്ല അ്രഗചർമവുമല്ല പുതിയ സൃഷ്ടിയേ്രത കാര്യം. 16ഈ
്രപമാണംഅനുസരിച്ച നടക്കുന്നഏവർക്കുംൈദവത്തിെന്റയി്രസാേയലിനും
സമാധാനവും കരുണയും ഉണ്ടാകെട്ട.

17 ഇനി ആരും എനിക്ക് ്രപയാസം വരുത്തരുത;് ഞാൻ േയശുവിെന്റ
ചൂടടയാളംഎെന്റശരീരത്തിൽവഹിക്കുന്നു.

18 സേഹാദരന്മാേര, നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ
നിങ്ങള െടആത്മാവിേനാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.



എെഫസ്യർ 1:1 1788 എെഫസ്യർ 1:2

എെഫസ്യർ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
എെഫ. 1:1 ്രപകാരം അേപ്പാസ്തലനായ പൗേലാസാണ് ്രഗന്ഥകാരൻ
സഭയുെട ്രപാരംഭ നാള കളിൽതെന്ന പൗേലാസ് ഈ േലഖനെമഴുതി
എന്ന് അേപ്പാസ്തലിക പിതാക്കന്മാർ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയിട്ട ണ്ട് (േറാമിെല
െക്ലമന്ത്,ഇഗ്നാത്തിേയാസ,് െഹര ്മാസ്, േപാളികാര ്പ്).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 60 േറാമിെല കാരാ്രഗഹ വാസ
കാലത്തായിരിക്കാം പൗേലാസ്ഈേലഖനംഎഴുതുന്നത.്

സ്വീകര് ത്താവ്
എെഫേസാസിെല സഭ അതുേപാെല തെന്ന ജാതികൾ ആയിട്ട ള്ള
വായനക്കാെരയും പൗേലാസ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. എെഫ. 2:11-13, ല് തെന്റ
വായനക്കാെര “്രപകൃതിയാല ്ജാതികള ്” “വാഗ്ദാനത്തിെന്റ നിയമങ്ങള് ക്ക്
അന്യരും” എന്ന് പരാമര ്ശിച്ചിരിക്കുന്നു. പൗേലാസ് ഞാൻ ജാതികളായ
നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടിതടവിലായിരുന്ന (3:1).
ഉേദ്ദശം
്രകിസ്തുവിന് സമാനമായ പക്വത ്രപാപിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവർ
ഈ േലഖനെത്ത അംഗീകരിക്കും യഥാർത്ഥ ൈദവമക്കൾ എന്ന
നിലവാരത്തിേലക്ക് ആയി തീരണെമങ്കിൽ ആത്മീയ അച്ചടക്കം കൂടിേയ
തീരൂ. ൈദവത്തിൻെറ വിളിെയ അനുസരിച്ച് ൈദവ പദ്ധതിെയ
നിവർത്തിക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിെയ ഈ േലഖനം ്രപാപ്തനാക്കുന്നു.
സഭയുെടസ്വഭാവെത്തക്കുറിച്ച ം ഭാവിെയക്കുറിച്ച ം മനസ്സിലാക്കിതങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച നിൽക്കുവാനുള്ള ്രപേബാധനം. ചില ്രപേത്യക
ൈശലിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഒരുപേക്ഷ ജാതിയ വായനക്കാർക്ക്
പഴയ മതവുമായി പരിചിതമായിരുന്നിരിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന,് ശിരസ്സ ം
ശരീരവും, നിറവ്, മര് മ്മങ്ങള ്യുഗങ്ങൾ. എന്നിവ പൗേലാസ് ഈ പദങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കുന്നതിെന്റ ലക്ഷ്യം േയശു്രകിസ്തു സകല അധികാരങ്ങള്ക്കും
സകലേദവന്മാർക്കും മീെത ഉന്നതൻഎന്ന് ്രപസ്താവിക്കുന്നു.
്രപേമയം
്രകിസ്തുവിലുള്ളഅനു്രഗഹം
സംേക്ഷപം
1. വന്ദനം — 1:1-2
2. നന്ദി്രപകടനവും ്രപാർത്ഥനയും — 1:15-23
3. ്രപാേയാഗികജീവിതവും വിശ്വാസജീവിതവും — 4-6
4. വിശ്വാസികള െടസംരക്ഷണം — 10:1-13:10
5. ഉപസംഹാരം — 6:21-24

അഭിവാദനം
1 ൈദവഹിതത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായ
പൗെലാസ് എെഫെസാസിലുള്ള വിശുദ്ധർക്കും ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും എഴുതുന്നത്: 2 നമ്മുെട പിതാവായ
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ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും
നിങ്ങൾക്ക്കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
്രകിസ്തുവിലുള്ളആത്മികാനു്രഗഹം

3 സ്വർഗ്ഗത്തിെല എല്ലാവിധ ആത്മികാനു്രഗഹങ്ങളാലും ്രകിസ്തുവിൽ
നെമ്മ അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ൈദവവും പിതാവുമായവൻവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.

4 അത്, നാം തെന്റ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും
ആകുന്നതിനുേവണ്ടി, അവൻ നെമ്മ േലാകസ്ഥാപനത്തിന് മുെമ്പ
്രകിസ്തുവിൽതിരെഞ്ഞടുത്ത്രപകാരമേ്രത.

5 തിരുഹിതത്തിെന്റ ്രപസാദ്രപകാരം, േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നെമ്മ
ദെത്തടുേക്കണ്ടതിന,് 6 അവൻ ്രപിയനായവനിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി
നല്കിയ തെന്റ കൃപാമഹത്വത്തിെന്റ പുകഴ്ചയ്ക്കായി, സ്േനഹത്തിൽ
നെമ്മ മുന്നിയമിക്കുകയും െചയ്തുവേല്ലാ; 7 അവനിൽ നമുക്ക് തെന്റ
രക്തത്താൽ അതി്രകമങ്ങള െട േമാചനെമന്ന വീെണ്ടടുപ്പ് ഉണ്ട.്
8 അത്, അവൻ നേമ്മാട് ധാരാളമായി കാണിച്ച കൃപാധന്രപകാരമേ്രത.
9 അവനിൽ താൻ മുന്നിണ്ണൎ യിച്ച തെന്റ ്രപസാദത്തിനു തക്കവണ്ണം
തെന്റ ഹിതത്തിെന്റ മർമ്മം സകലജ്ഞാനത്തിലും വിേവകത്തിലും
അവൻ നേമ്മാട് അറിയിച്ച . 10 അത് സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള
സകലവും ്രകിസ്തുവിൽ ഒന്നായിേച്ചർക്കുക എന്ന കാലസമ്പൂർണ്ണതയിെല
വ്യവസ്ഥയ്ക്കുേവണ്ടി തെന്ന. 11അവനിൽ നാം അവകാശവും ്രപാപിച്ച്,
തെന്റ ഹിതത്തിെന്റ ആേലാചനേപാെല സകലവും ്രപവർത്തിക്കുന്നവെന്റ
നിർണ്ണയ്രപകാരം ്രകിസ്തുവിൽ നാം മുൻനിയമിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.
12 അത്, ്രകിസ്തുവിൽ മുന്നേമ ആശവച്ചവരായ ഞങ്ങൾ അവെന്റ
മഹത്വത്തിെന്റ പുകഴ്ചയ്ക്കാേകണ്ടതിന് തെന്ന. 13അവനിൽ നിങ്ങള ം,
നിങ്ങള െട രക്ഷെയക്കുറിച്ച ള്ള സുവിേശഷം എന്ന സത്യവചനം േകട്ട,്
വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്തിട്ട,് 14 തെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ പുകഴ്ചയ്ക്കായി,
തെന്റ സ്വന്ത ജനത്തിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പിനായുള്ള നമ്മുെട അവകാശത്തിെന്റ
ഉറപ്പായവാഗ്ദത്തത്തിൻപരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽമു്രദയിടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
കൃതജ്ഞതയും ്രപാർത്ഥനയും

15 അതുനിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവായ േയശുവിലുള്ള
വിശ്വാസെത്തയും, സകലവിശുദ്ധന്മാേരാടുമുള്ള സ്േനഹെത്തയും കുറിച്ച്
ഞാൻ േകട്ടിട്ട്, 16 എെന്റ ്രപാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങെള ഓർത്ത്, നിങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടി ഇടവിടാെത സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു. 17 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ൈദവവും മഹത്വമുള്ള പിതാവുമായവൻ
തെന്നക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ, ജ്ഞാനത്തിെന്റയും
െവളിപാടിെന്റയും ആത്മാവിെന നിങ്ങൾക്ക് തരുമാറാകെട്ട. 18 നിങ്ങള െട
ഹൃദയദൃഷ്ടി ്രപകാശിപ്പിച്ചിട്ട,് അവെന്റ വിളിയാലുള്ള ആശ എെന്തന്നും,
വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവെന്റ അവകാശത്തിെന്റ മഹിമാധനം എെന്തന്നും,
19 വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്കുേവണ്ടിയുള്ള അവെന്റ ശക്തിയുെട അളവറ്റ
വലിപ്പം എെന്തന്നും നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിനും ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
അവെന്റ ബലത്തിൻ വല്ലഭത്വത്താൽ ്രപവർത്തിക്കുന്ന ആ ശക്തി തെന്ന
20 ്രകിസ്തുവിലും ്രപവർത്തിച്ച് അവെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
ഉയിർപ്പിക്കുകയും, 21 എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും
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കർത്തൃത്വത്തിനും, ഈ േലാകത്തിൽ മാ്രതമല്ല, വരുവാനുള്ളതിലും
വിളിക്കെപ്പടുന്ന സകലനാമത്തിനും അത്യന്തം മീെതയായി
സ്വർഗ്ഗസ്ഥലങ്ങളിൽ, തെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുത്തുകയും െചയ്തു.
22സർവ്വവും അവെന്റ കാൽക്കീഴാക്കിവയ്ക്കുകയും, 23എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം
നിറയ്ക്കുന്നവെന്റ നിറവായിരിക്കുന്ന അവെന്റ ശരീരമായ സഭയ്ക്കായി
സർവ്വത്തിനും മീെതഅവെനതലയാക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

2
്രകിസ്തുവിൽജീവിപ്പിക്കുന്നു

1അതി്രകമങ്ങള ം പാപങ്ങള ം നിമിത്തം മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങെളയും
അവൻ ഉയിർപ്പിച്ച . 2 അവയിൽ നിങ്ങൾ മുെമ്പ ഈ േലാകത്തിെന്റ
കാലഗതിക്ക് തക്കവണ്ണവും വായു മണ്ഡലത്തിെല അധികാരങ്ങൾക്കും,
അനുസരണമില്ലാത്ത തലമുറകളിൽ ഇേപ്പാൾ വ്യാപരിക്കുന്നആത്മാവിനും
അധിപതിയായവെനയും അനുസരിച്ച നടന്നു. 3 അവരുെട ഇടയിൽ
നാം എല്ലാവരും മുെമ്പ നമ്മുെട ജഡേമാഹങ്ങളിൽ നടന്നു ജഡത്തിനും
മേനാവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് െചയ്തുംെകാണ്ടു മറ്റ ള്ളവെരേപ്പാെല
സ്വഭാവത്താൽ േകാപത്തിെന്റ മക്കൾആയിരുന്നു. 4കരുണാസമ്പന്നനായ
ൈദവേമാ നെമ്മ സ്േനഹിച്ച മഹാസ്േനഹം നിമിത്തം 5അതി്രകമങ്ങളാൽ
മരിച്ചവരായിരുന്ന നെമ്മ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ജീവിപ്പിക്കുകയും —
കൃപയാലേ്രത നിങ്ങൾ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് — 6 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
നേമ്മാടുള്ള ദയയാൽ തെന്റ കൃപയുെട അത്യന്തധനെത്ത വരും
കാലങ്ങളിൽ കാണിേക്കണ്ടതിന് 7 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നെമ്മ
അവേനാടുകൂെട ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും
െചയ്തു.

8 കൃപയാലേല്ലാ നിങ്ങൾ വിശ്വാസംമൂലം രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത;്
അതിനും നിങ്ങൾകാരണക്കാരല്ല;അത്ൈദവത്തിെന്റദാനമേ്രതയാകുന്നു.
9 ആരും ്രപശംസിക്കാതിരിക്കുവാൻ ്രപവൃത്തികള ം കാരണമല്ല.
10 നാം ൈദവത്തിെന്റ ൈകേവലയായി സൽ്രപവൃത്തികൾക്കായിട്ട്
്രകിസ്തുേയശുവിൽസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവരാകുന്നു;നാം െചയ്തുേപാേരണ്ടതിന്
ൈദവംഅവമുെന്നാരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

ദൂരസ്ഥരായിരുന്നനാം ്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്താൽസമീപസ്ഥർ
11 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ മുെമ്പ സ്വഭാവത്താൽ ജാതികളായിരുന്നു;
ശരീരത്തിൽ കയ്യാലുള്ള പരിേച്ഛദന ഏറ്റ പരിേച്ഛദനക്കാർ എന്നു
േപരുള്ളവരാൽ ‘അ്രഗചർമക്കാർ’ എന്നു നിങ്ങൾ വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു;
12അക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന കൂടാെതയുള്ളവരും യി്രസാേയൽ
പൗരതേയാടു ബന്ധമില്ലാത്തവരും വാഗ്ദത്തത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾക്ക്
അന്യരും ്രപത്യാശയില്ലാത്തവരും േലാകത്തിൽ ൈദവമില്ലാത്തവരും
ആയിരുന്നു എന്നു ഓർത്തുെകാള്ള വിൻ. 13 മുെമ്പ ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന
നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ, ്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്താൽ
സമീപസ്ഥരായിത്തീർന്നു. 14 അവൻ നമ്മുെട സമാധാനം; അവൻ
ഇരുപക്ഷെത്തയും ഒന്നാക്കി, ചട്ടങ്ങള ം കല്പനകള മായ ന്യായ്രപമാണം
എന്ന ശ്രതുത്വം തെന്റ ജഡത്താൽ നീക്കി േവർപാടിെന്റ നടുച്ച വർ
ഇടിച്ച കളഞ്ഞത,് 15 സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിെക്കാണ്ട് ഇരുപക്ഷെത്തയും
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തന്നിൽ ഒേര പുതുമനുഷ്യനാക്കി സൃഷ്ടിക്കുവാനും, 16 ്രകൂശിേന്മൽവച്ച്
ശ്രതുത്വം ഇല്ലാതാക്കി അതിനാൽ ഇരുപക്ഷെത്തയും ഏകശരീരത്തിൽ
ൈദവേത്താടു നിരപ്പിക്കുവാനും തെന്ന. 17 അവൻ വന്നു ദൂരത്തും
സമീപത്തുമുള്ളവർക്കു സമാധാനം സുവിേശഷിച്ച . 18 ്രകിസ്തുേയശു
മുഖാന്തരം നമുക്കു ഇരുപക്ഷക്കാർക്കും ഏകാത്മാവിനാൽ
പിതാവിങ്കേലക്ക് ്രപേവശനം സാധ്യമായി. 19 ആകയാൽ നിങ്ങൾ
ഇനി അന്യന്മാരും പരേദശികള മല്ല വിശുദ്ധന്മാരുെട സഹപ ◌ൗരന്മാരും
ൈദവത്തിെന്റ ഭവനക്കാരുമേ്രത.

്രകിസ്തു തെന്നമൂലക്കല്ല്
20 ്രകിസ്തുേയശു തെന്ന മൂലക്കല്ലായിരിെക്ക നിങ്ങെള
അെപ്പാസ്തലന്മാരും ്രപവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ
പണിതിരിക്കുന്നു. 21അവനിൽ െകട്ടിടം മുഴുവനും യുക്തമായി േചർന്ന്
കർത്താവിനുേവണ്ടി വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി വളരുന്നു. 22 അവനിൽ
നിങ്ങെളയും ൈദവത്തിെന്റ നിവാസമാേകണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ച്
പണിതുവരുന്നു.

3
കാര്യവിചാരകനായപൗെലാസ്

1ൈദവകൃപ പൗെലാസ് എന്ന ഞാൻ ജാതികളായ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
്രകിസ്തുേയശുവിനാൽ ബന്ധിതനായിരിക്കുന്നു. 2 നിങ്ങൾക്കായി
എെന്ന ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവകൃപയുെട വ്യവസ്ഥെയക്കുറിച്ച്
3 ഞാൻ മുന്നേമ ചുരുക്കത്തിൽ എഴുതിയതുേപാെല െവളിപാടിനാൽ
എനിക്ക് ഒരു മർമ്മം അറിവായിവന്നു എന്നു നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
4 നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചാൽ ്രകിസ്തുവിെന സംബന്ധിച്ച മർമ്മെത്ത
പറ്റി എനിക്കുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ്രഗഹിക്കാം. 5 ആ
മർമ്മം ഇേപ്പാൾ അവെന്റ വിശുദ്ധ അെപ്പാസ്തലന്മാർക്കും
്രപവാചകന്മാർക്കും ആത്മാവിനാൽ െവളിെപ്പട്ടതുേപാെല മുൻ
തലമുറകളിെല മനുഷ്യർക്ക്അറിവായിവന്നിരുന്നില്ല. 6ആമർമ്മംഎന്നേതാ
ജാതികൾ സുവിേശഷത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ കൂട്ടവകാശികള ം
ഏകശരീരസ്ഥരും വാഗ്ദത്തത്തിൽ പങ്കാളികള ം ആകണം എന്നുള്ളത്
തെന്ന. 7 ആ സുവിേശഷത്തിന് ഞാൻ അവെന്റ ശക്തിയുെട
വ്യാപാര്രപകാരം എനിക്ക് ലഭിച്ച ൈദവത്തിെന്റ കൃപാദാനത്താൽ
ശു്രശൂഷക്കാരനായിത്തീർന്നു. 8 സകല വിശുദ്ധരിലും ഏറ്റവും
െചറിയവനായ എനിക്ക് ജാതികേളാട് ്രകിസ്തുവിെന്റ അതിരറ്റ
സമ്പന്നതെയക്കുറിച്ച ്രപസംഗിക്കുവാനും 9 സകലവും സൃഷ്ടിച്ച
ൈദവത്തിൽഅനാദികാലം മുതൽ മറഞ്ഞുകിടന്ന മർമ്മത്തിെന്റ വ്യവസ്ഥ
ഇന്നെതന്ന് എല്ലാവർക്കും ്രപകാശിപ്പിക്കുവാനുമായി ഈ കൃപ എനിക്ക്
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 10 അതിെന്റ ഫലമായി ഇേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ൈദവത്തിെന്റ ബഹുവിധമായ
ജ്ഞാനം, 11 ൈദവം നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട
നിവർത്തിച്ച അനാദികാലം മുതലുള്ള നിർണ്ണയ്രപകാരം സഭ മുഖാന്തരം
െവളിെപ്പട്ട വരുന്നു. 12 ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള വിശ്വാസം നിമിത്തം
അവനിൽ നമുക്കു ൈധര്യവും ൈദവത്തിങ്കേലക്കുള്ള ്രപേവശനവും
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ഉണ്ട്. 13 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സഹിക്കുന്ന
കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങള െട മഹത്വമാകയാൽ എെന്റ കഷ്ടങ്ങെള ഓർത്ത്
അൈധര്യെപ്പട്ട േപാകരുത്എന്നുഞാൻഅേപക്ഷിക്കുന്നു.

ൈദവികനിറവിേലക്ക് നയിക്കുന്ന ്രകിസ്തുവിെന്റസ്േനഹം
14 നിങ്ങൾക്കായുള്ള ഈ ൈദവിക്രപവർത്തി നിമിത്തം ഞാൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബത്തിനും 15 േപർ വരുവാൻ
കാരണമായ പിതാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ മുട്ട കുത്തുന്നു. 16 അവൻ,
തെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം നിങ്ങളിലുള്ള അവിടുെത്ത
ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങള െട അകെത്ത മനുഷ്യൻ ശക്തിേയാെട
ബലെപ്പേടണ്ടതിനും 17 ്രകിസ്തു, വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ
വസിേക്കണ്ടതിനും വരം നല്േകണം എന്നും നിങ്ങൾ സ്േനഹത്തിൽ
േവരൂന്നി അടിസ്ഥാനമുള്ളവരായി 18 ്രകിസ്തുസ്േനഹത്തിെന്റ വീതിയും
നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്ത് എന്നു സകല വിശുദ്ധന്മാേരാടുംകൂെട
്രഗഹിക്കുവാനും 19പരിജ്ഞാനെത്തകവിയുന്ന്രകിസ്തുവിെന്റസ്േനഹെത്ത
അറിയുവാൻ ്രപാപ്തരാകയും, ൈദവത്തിെന്റ എല്ലാ നിറവിേനാളം
നിറഞ്ഞുവരികയും േവണംഎന്നും ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.

20 എന്നാൽ നാം േചാദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം
പരമായി െചയ്യ വാൻ നമ്മിൽ ്രപവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന്
21 സഭയിലും ്രകിസ്തുേയശുവിലും എേന്നക്കും തലമുറതലമുറയായും
മഹത്വം ഉണ്ടാകെട്ട.ആേമൻ.

4
ആത്മാവിെന്റഐക്യംസമാധാനബന്ധത്തിൽ

1 അതുെകാണ്ട് കർത്തൃേസവനിമിത്തം ബന്ധിതനായിരിക്കുന്ന
ഞാൻ ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത:് നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്കു
േയാഗ്യമാംവണ്ണം, 2 പൂർണ്ണവിനയേത്താടും സൗമ്യതേയാടും
ദീർഘക്ഷമേയാടുംകൂെട നടക്കുകയും സ്േനഹത്തിൽ അേന്യാന്യം
സഹിഷ്ണതേയാെട െപരുമാറുകയും െചയ്യ വിൻ. 3ആത്മാവിെന്റഐക്യം
സമാധാനബന്ധത്തിൽ കാക്കുവാൻ പരമാവധി ്രശമിക്കുകയും െചയ്യ വിൻ.
4 നിങ്ങെള വിളിച്ചേപ്പാൾ ഏക്രപത്യാശയ്ക്കായി നിങ്ങെള വിളിച്ചതുേപാെല
ശരീരം ഒന്ന,് ആത്മാവ് ഒന്ന,് 5 കർത്താവ് ഒരുവൻ, വിശ്വാസം ഒന്ന,്
സ്നാനം ഒന്ന,് എല്ലാവർക്കും മീെതയുള്ളവനും 6 എല്ലാവരിലും കൂടി
വ്യാപരിക്കുന്നവനും എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നവനുമായി എല്ലാവർക്കും
ൈദവവും പിതാവുമായവൻഒരുവൻ.
്രകിസ്തുവിെന്റ ദാനമായവിവിധകൃപാവരങ്ങൾ

7 എന്നാൽ നമ്മിൽ ഓേരാരുത്തർക്കും ്രകിസ്തുവിെന്റ ദാനത്തിെന്റ
അളവിന് ഒത്തവണ്ണംവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 8അതുെകാണ്ട:്
“അവൻബദ്ധന്മാെരപിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി
ഉയരത്തിൽകയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങെള െകാടുത്തു”
എന്നു പറയുന്നു. 9 കയറി എന്നതിനാൽ അവൻ ഭൂമിയുെട
അേധാഭാഗങ്ങളിേലക്ക് ഇറങ്ങി എന്നും വരുന്നില്ലേയാ? 10 ഇറങ്ങിയവൻ
സകലെത്തയും നിറയ്േക്കണ്ടതിന് സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗത്തിന് മീെത
കയറിയവനും ആകുന്നു. 11 ്രകിസ്തു ചിലെര അെപ്പാസ്തലന്മാരായും
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ചിലെര ്രപവാചകന്മാരായും ചിലെര സുവിേശഷകന്മാരായും ചിലെര
ഇടയന്മാരായും ചിലെര ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു;
12 അത് നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ൈദവപു്രതെനക്കുറിച്ച ള്ള
പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ഐക്യതയും തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും
്രകിസ്തുവിെന്റ സമ്പൂണ്ണൎ തയായ ്രപായത്തിെന്റ അളവും ്രപാപിക്കുേവാളം.
13വിശുദ്ധന്മാരുെട യഥാസ്ഥാനത്വത്തിനായുള്ള ശു്രശൂഷയുെട േവലയ്ക്കും
്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരത്തിെന്റ ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കും ആകുന്നു.
14 അങ്ങെന നാം ഇനി മനുഷ്യരുെട ചതിയാലും ഉപായത്താലും
െതറ്റിച്ച കളയുന്ന ത്രന്തങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിേപ്പാകുവാൻ തക്കവണ്ണം
ഉപേദശത്തിെന്റ ഓേരാ കാറ്റിനാൽ ചാഞ്ചാടി ഉഴലുന്ന ശിശുക്കൾ
ആയിരിക്കാെത, 15 സ്േനഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ച െകാണ്ട് ്രകിസ്തു
എന്നതലേയാളംസകലത്തിലും വളരുവാൻഇടയാകും. 16ശരീരം മുഴുവനും
യുക്തമായി േചർന്നും ഏകീഭവിച്ച ം ഓേരാ അംഗത്തിനും അതതിെന്റ
്രപവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം സഹായം ലഭിക്കുവാനുള്ള ഓേരാ സന്ധിയാലും
സ്േനഹത്തിലുള്ളവർദ്ധനയ്ക്കായിഅവനിൽനിന്നു വളർച്ച ്രപാപിക്കുന്നു.

പുതുമനുഷ്യെനധരിച്ച ജീവിക്കുവാനുള്ളആഹ്വാനം.
17ആകയാൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത് എെന്തന്നാൽ:
ജാതികൾ തങ്ങള െട വ്യർത്ഥബുദ്ധി അനുസരിച്ച നടക്കുന്നതുേപാെല
നിങ്ങൾ ഇനി നടക്കരുത.് 18 ചിന്തകൾ ഇരുണ്ടുേപായ അവർ,
അജ്ഞാനം നിമിത്തം, ൈദവത്തിെന്റ ജീവനിൽ നിന്നു അകന്നു മനം
തഴമ്പിക്കുകയും 19 ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തം, അത്യാ്രഗഹേത്താെട
സകല അശുദ്ധിയും ്രപവർത്തിക്കുവാൻ ദുഷ്കാമത്തിന് തങ്ങെളത്തെന്ന
ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 20 നിങ്ങേളാ േയശുവിൽ സത്യം ഉള്ളതുേപാെല
അവെനക്കുറിച്ച് േകൾക്കുകയും അവെന കുറിച്ച് ഉപേദശം ലഭിക്കുകയും
െചയ്തു എങ്കിൽ 21 ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെനയല്ല പഠിച്ചത്.
22 മുമ്പിലെത്ത നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിേമാഹങ്ങളാൽ വഷളായിേപ്പാകുന്ന
പഴയമനുഷ്യെനഉേപക്ഷിച്ച്, 23നിങ്ങള െടഉള്ളിെലആത്മാവ്സംബന്ധമായി
പുതുക്കം ്രപാപിച്ച,് 24 സത്യത്തിെന്റ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും
ൈദവാനുരൂപമായിസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട പുതുമനുഷ്യെനധരിച്ച െകാള്ള വിൻ.

നാം ഉേപക്ഷിേക്കണ്ടതിന്മകൾ
25 ആകയാൽ േഭാഷ്ക് ഉേപക്ഷിച്ച് ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
കൂട്ട കാരേനാട് സത്യം സംസാരിക്കുവിൻ; നാം തമ്മിൽ ഒേര
ശരീരത്തിെന്റ അവയവങ്ങളേല്ലാ. 26 േകാപിക്കുേമ്പാൾ പാപം
െചയ്യാതിരിക്കുവിൻ. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുേവാളം നിങ്ങൾ േകാപം
വച്ച െകാണ്ടിരിക്കരുത.് 27 പിശാചിന് അവസരം െകാടുക്കരുത.്
28 േമാഷ്ടാവ് ഇനി േമാഷ്ടിക്കരുത;് ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക്
സഹായം െചയ്യ വാനുണ്ടാേകണ്ടതിന് സ്വന്ത ൈകെകാണ്ട് അദ്ധ്വാനിച്ച്
മാന്യമായ േജാലികൾ െചയ്യെട്ട. 29 േകൾക്കുന്നവര ്ക്ക്ൎ കൃപ ലഭിേക്കണ്ടതിന്
ആവശ്യംേപാെല ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കുതകുന്ന നല്ല വാക്കല്ലാെത
മലിനമാക്കുന്നത് ഒന്നും നിങ്ങള െട വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടരുത;്
പകരം േകൾവിക്കാരുെട ആവശ്യങ്ങളിൽ ്രപേയാജനെപ്പടുംവിധം
സംസാരിക്കുവിൻ. 30ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന ദുഃഖിപ്പിക്കരുത;്
അവനാലേല്ലാ നിങ്ങൾ വീെണ്ടടുപ്പ നാളിനായി മു്രദയിടെപ്പട്ടത.് 31 എല്ലാ
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കയ്പും േകാപവും േ്രകാധവും േദഷ്യേത്താെട ഉറെക്ക സംസാരിക്കുന്നതും,
ദൂഷണവുംസകലദുർഗ്ഗ ണവും നിങ്ങെളവിട്ട ഒഴിഞ്ഞുേപാകെട്ട. 32നിങ്ങൾ
തമ്മിൽതമ്മിൽ ദയയും മനസ്സലിവുമുള്ളവരായി ൈദവം ്രകിസ്തുവിൽ
നിങ്ങേളാടുക്ഷമിച്ചതുേപാെലഅേന്യാന്യം നിങ്ങള ംക്ഷമിക്കുവിൻ.

5
െവളിച്ചത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികൾെചയ്യ ക

1 അതുെകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ ്രപിയമക്കൾ എന്നേപാെല ൈദവെത്ത
അനുകരിക്കുവിൻ. 2 ്രകിസ്തുവും നിങ്ങെള സ്േനഹിച്ച് നമുക്കുേവണ്ടി
തെന്നത്താൻ ൈദവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനയായ വഴിപാടും യാഗവുമായി
അർപ്പിച്ചതുേപാെല സ്േനഹത്തിൽ നടക്കുവിൻ. 3 ദുർന്നടപ്പ ം
യാെതാരു അശുദ്ധിയും അത്യാ്രഗഹവും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ േപർ
പറകേപാലും അരുത;് അങ്ങെന ആകുന്നു വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഉചിതം.
4 ചീത്തത്തരം, െപാട്ടെച്ചാൽ, േമ്ലച്ഛസംസാരം ഇങ്ങെന േചർച്ചയല്ലാത്തവ
ഒന്നും അരുത;് സ്േതാ്രതമേ്രത േവണ്ടത.് 5 ദുർന്നടപ്പ കാരൻ,
അശുദ്ധൻ, വി്രഗഹാരാധിയായ ്രദവ്യാ്രഗഹി ഇവർക്ക് ആർക്കും
്രകിസ്തുവിെന്റയും ൈദവത്തിെന്റയും രാജ്യത്തിൽ അവകാശമില്ല എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 6 ഈ വക ്രപവൃത്തികൾ നിമിത്തമേല്ലാ
ൈദവേകാപം അനുസരണം െകട്ടവരുെട േമൽ വരുന്നത.് അതുെകാണ്ട്
വ്യർത്ഥവാക്കുകൾ വിശ്വസിപ്പിച്ച് ആരും നിങ്ങെള ചതിക്കരുത.് 7 നിങ്ങൾ
അവരുെട കൂട്ടാളികൾ ആകരുത.് 8 മുെമ്പ നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു;
ഇേപ്പാേഴാ കർത്താവിൽ െവളിച്ചം ആകുന്നു. 9അതുെകാണ്ട് കർത്താവിന്
്രപസാദമായത് എെന്തന്ന് പരിേശാധിച്ച െകാണ്ടു െവളിച്ചത്തിലുള്ളവരായി
നടന്നുെകാള്ള വിൻ. 10 സകല സൽഗുണവും നീതിയും സത്യവുമേല്ലാ
െവളിച്ചത്തിെന്റ ഫലം. 11 ഇരുട്ടിെന്റ നിഷ്ഫല്രപവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികൾ
ആകരുത;് അവെയ െവളിെപ്പടുത്തുകയേ്രത േവണ്ടത.് 12 അവർ
ഗൂഢമായി െചയ്യന്നതു പറയുവാൻ േപാലും ലജ്ജയാകുന്നു. 13സകലതും
െവളിച്ചത്താൽ െതളിവാകുന്നു, കാരണം െവളിച്ചം എല്ലാത്തിേന്മലും
്രപകാശിക്കുന്നുവേല്ലാ. 14 അതുെകാണ്ട:് “ഉറങ്ങുന്നവേന, ഉണർന്നു
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു എഴുേന്നൽക്കുക; എന്നാൽ ്രകിസ്തു
നിെന്റേമൽ ്രപകാശിക്കും”എന്നു െചാല്ല ന്നു.

15 ആകയാൽ സൂക്ഷ്മതേയാെട, അജ്ഞാനികളായിട്ടല്ല
ജ്ഞാനികളായിട്ട തെന്ന ജീവിക്കുവാൻ േനാക്കുവിൻ. 16 ഇത്
ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ച െകാള്ള വിൻ.
17 ബുദ്ധിഹീനരാകാെത കർത്താവിെന്റ ഇഷ്ടം ഇന്നെതന്ന്
്രഗഹിച്ച െകാള്ള വിൻ. 18 വീഞ്ഞ് കുടിച്ച് മത്തരാകരുത;് അത്
നിങ്ങെള നാശത്തിേലക്ക് നയിക്കും. മറിച്ച,് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി
സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും 19 സ്തുതികളാലും ആത്മികഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ
സംസാരിച്ച ം നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം
െചയ്തും 20 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ
ൈദവവുംപിതാവുമായവന്എല്ലായ്േപാഴുംഎല്ലാറ്റിനുേവണ്ടിയുംസ്േതാ്രതം
െചയ്തുെകാള്ള വിൻ. 21 ്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള ബഹുമാനെത്ത്രപതി
അേന്യാന്യം കീഴ്െപട്ടിരിക്കുവിൻ.
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ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുെടകടമകൾ
22 ഭാര്യമാേര, കർത്താവിന് എന്നേപാെല സ്വന്ത ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്
കീഴടങ്ങുവിൻ. 23 ്രകിസ്തു ശരീരത്തിെന്റ രക്ഷിതാവായി സഭയ്ക്ക്
തലയാകുന്നതുേപാെല ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്കുതലയാകുന്നു. 24എന്നാൽസഭ
്രകിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്കു
സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരിേക്കണം. 25 ഭർത്താക്കന്മാേര, ്രകിസ്തുവും
സഭെയ സ്േനഹിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള െട ഭാര്യമാെര സ്േനഹിക്കുവിൻ.
26 അവൻ അവെള വചനേത്താടുകൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ െവടിപ്പാക്കി
വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിനും 27 കറ, ചുള ക്കം മുതലായത് ഒന്നും
ഇല്ലാെത സഭെയ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്കുതെന്ന
േതജേസ്സാെട മുന്നിറുേത്തണ്ടതിനും തെന്നത്താൻ അവൾക്ക് േവണ്ടി
ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു. 28അ്രപകാരം ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങള െട ഭാര്യമാെര
സ്വന്ത ശരീരങ്ങെളേപ്പാെല സ്േനഹിേക്കണ്ടതാകുന്നു. തെന്റ ഭാര്യെയ
സ്േനഹിക്കുന്നവൻ തെന്നത്താൻ സ്േനഹിക്കുന്നു. 29 ആരും തെന്റ
ശരീരെത്തഒരുനാള ം െവറുത്തിട്ടില്ലേല്ലാ; മറിച്ച്അവൻഅതിെനസ്േനഹിച്ച്
േപാറ്റി പുലർത്തുകയേ്രത െചയ്യന്നത;് ഇതുേപാെലയാണ് ്രകിസ്തുവും
സഭെയ കരുതുന്നത.് 30 നാം അവെന്റ ശരീരത്തിെന്റ അവയവങ്ങളേല്ലാ.
31 അതുനിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പെനയും അമ്മെയയും വിട്ട
ഭാര്യേയാടു പറ്റിേച്ചരും; ഇരുവരും ഒരു േദഹമായിത്തീരും. 32ഈ മർമ്മം
വലിയത;് ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെനയും സഭെയയും ഉേദ്ദശിച്ചേ്രത പറയുന്നത.്
33 എന്നാൽ നിങ്ങള ം അങ്ങെന തെന്ന ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
ഭാര്യെയ തെന്നേപ്പാെല തെന്ന സ്േനഹിേക്കണം. ഭാര്യേയാ ഭർത്താവിെന
ബഹുമാനിേക്കണ്ടതാകുന്നു.

6
കുഞ്ഞുങ്ങള ം മാതാപിതാക്കന്മാരും

1 കുഞ്ഞുങ്ങേള, നിങ്ങള െട മാതാപിതാക്കന്മാെര കർത്താവിൽ
അനുസരിക്കുവിൻ; അത് ന്യായമേല്ലാ. 2 “നീ ശുഭമായിരിക്കുവാനും,
ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുേസ്സാടിരിക്കുവാനും 3 നിെന്റ അപ്പെനയും അമ്മെയയും
ബഹുമാനിയ്ക്കുക” എന്നത് വാഗ്ദത്തേത്താടുകൂടിയ ആദ്യകല്പന
ആകുന്നു. 4 പിതാക്കന്മാേര, നിങ്ങള െട മക്കെള േകാപിപ്പിക്കാെത
കർത്താവിെന്റശിക്ഷണത്തിലും ഉപേദശത്തിലും േപാറ്റി വളർത്തുവിൻ.

ദാസന്മാരും യജമാനന്മാരും
5 ദാസന്മാേര, നിങ്ങള െട േലാക്രപകാരമുള്ള യജമാനന്മാെര
്രകിസ്തുവിെനെയന്നേപാെല ആദരേവാടും വിറയേലാടും
ഹൃദയപരമാർത്ഥതേയാടും കൂെട അനുസരിക്കുവിൻ. 6 മനുഷ്യർ
്രശദ്ധിക്കുേമ്പാൾ മാ്രതം അവെര ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നവെരേപ്പാെല അല്ല,
്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസന്മാെരേപ്പാെല ൈദേവഷ്ടം മനേസ്സാെട െചയ്തും,
7മനുഷ്യെരയല്ല,കർത്താവിെനതെന്നസേന്താഷേത്താെടേസവിച്ച ംെകാണ്ട്
അനുസരിക്കുവിൻ. 8 ദാസേനാ സ്വത്രന്തേനാ ഓേരാരുത്തൻ െചയ്യന്ന
നന്മയ്ക്ക് കർത്താവിൽനിന്ന് ്രപതിഫലം ്രപാപിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 9 അങ്ങെന തെന്ന യജമാനന്മാേര, നിങ്ങള ം
ഇേത രീതിയിൽ തെന്ന ദാസന്മാേരാട് െപരുമാറുവിൻ. അവെര
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ഭീഷണിെപ്പടുത്തരുത.് നിങ്ങള െടയും അവരുെടയും യജമാനൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിലുെണ്ടന്നുംൈദവത്തിന് മുഖപക്ഷംഇെല്ലന്നുംഅറിയുവിൻ.
ൈദവത്തിെന്റസർവ്വായുധങ്ങൾ

10 അവസാനമായി കർത്താവിലും അവെന്റ അമിതബലത്തിലും
ശക്തിെപ്പടുവിൻ. 11 പിശാചിെന്റ ത്രന്തങ്ങേളാട് എതിർത്തുനില്ക്കുവാൻ
കഴിേയണ്ടതിന് ൈദവത്തിെന്റ സർവ്വായുധങ്ങള ം ധരിച്ച െകാള്ള വിൻ.
12നമുക്കു േപാരാട്ടം ഉള്ളത് ജഡരക്തങ്ങേളാടല്ല, വാഴ്ചകേളാടും ആത്മീയ
അധികാരങ്ങേളാടും ഈ അന്ധകാരത്തിെന്റ േലാകാധിപതികേളാടും
സ്വർേല്ലാകതലങ്ങളിെല ദുഷ്ടാത്മേസനേയാടും അേ്രത. 13അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങൾ ഈ ദുഷ്കാലങ്ങളിൽ എതിർത്തുനില്ക്കുവാനും
എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങള ം നിറേവറ്റിെക്കാണ്ട് ഉറച്ച നില്ക്കുവാനും
കഴിേയണ്ടതിന് ൈദവത്തിെന്റ സർവ്വായുധവർഗ്ഗം ധരിച്ച െകാള്ള വിൻ.
14 നിങ്ങള െട അരയ്ക്ക് സത്യം െകട്ടിയും നീതി എന്ന കവചം
ധരിച്ച ം 15 സമാധാനസുവിേശഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം കാലിന്
െചരിപ്പാക്കിയും 16 എല്ലാറ്റിനും മീെത ദുഷ്ടെന്റ തീയമ്പുകെള ഒെക്കയും
െകടുക്കുവാന്തക്കതായ വിശ്വാസം എന്ന പരിച എടുത്തുെകാണ്ടും
നിൽക്കുവിൻ. 17 രക്ഷ എന്ന ശിരസ്്രതവും ൈദവവചനം എന്ന
ആത്മാവിെന്റ വാള ം ൈകെക്കാള്ള വിൻ. 18 സകല ്രപാർത്ഥനയാലും
യാചനയാലും ഏത് േനരത്തും ആത്മാവിൽ ്രപാർത്ഥിച്ച ം, അവെന്റ
മറുപടിക്കായി ജാഗരിച്ച ംെകാണ്ട് സകലവിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും
േവണ്ടി ്രപാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിേരാത്സാഹം കാണിക്കുവിൻ. 19 എെന്റ
കാരാഗൃഹവാസത്തിൽ ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ച് സ്ഥാനാപതിയായി
േസവിക്കുന്ന സുവിേശഷത്തിെന്റ മർമ്മം ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട
അറിയിക്കുവാൻ എെന്റ വായ് തുറക്കുേമ്പാൾ എനിക്ക് വചനം
നല്കെപ്പേടണ്ടതിനും 20 ഞാൻ സംസാരിേക്കണ്ടുംവണ്ണം അതിൽ
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട സംസാരിേക്കണ്ടതിനും എനിക്ക് േവണ്ടി
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ.

21 ഞാൻ എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു എന്നു എെന്റ അവസ്ഥ നിങ്ങള ം
അറിേയണ്ടതിന് ്രപിയ സേഹാദരനും കർത്താവിൽ വിശ്വസ്ത
ശു്രശൂഷകനുമായ തിഹിെക്കാസ് നിങ്ങേളാടു സകലവും അറിയിക്കും.
22 നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട വസ്തുത അറിയുവാനും അവൻ നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനുമായി ഞാൻ അവെന നിങ്ങള െട
അടുക്കേലക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു. 23 പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും സേഹാദരന്മാർക്കു
സമാധാനവും വിശ്വാസേത്താടുകൂടിയ സ്േനഹവും ഉണ്ടാകെട്ട. 24 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന അനശ്വരമായ സ്േനഹത്താൽ
സ്േനഹിക്കുന്നഎല്ലാവേരാടുംകൂെടകൃപഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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ഫിലിപ്പ ര ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
പൗേലാസ് എഴുതി (1:1) ഈ േലഖനത്തിെന്റ ഭാഷ, ൈശലി ചരി്രതം
എല്ലാം പൗേലാസിെന്റതാണ.് ആദിമ സഭയും എഴുത്തുകാരനായി
പൗേലാസ് അംഗീകരിച്ചിട്ട ണ്ട്. േലഖനം ്രകിസ്തുവിെന്റ മേനാഭാവെത്ത
െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. (2:1-11). കാരാ്രഗഹത്തിൽ ആയിരുന്നുെവങ്കിലും
വളെരസേന്താഷേത്താെടയാണ്താന ്ഈേലഖനെമഴുതുന്നത.് കഷ്ടപ്പാടും
ദുഃഖങ്ങള െടയും നടുവിൽ ഒരു ്രകിസ്തു ഭക്തന് സേന്താഷം കെണ്ടത്താൻ
സാധിക്കും എന്ന പാഠമാണ് േലഖനം ഒരു ്രകിസ്ത്യാനിക്ക് എേപ്പാഴും
്രകിസ്തുവിലുള്ള ്രപത്യാശ ഉണ്ട്.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 61.
പൗേലാസ് േറാമിെല കാരാ്രഗഹത്തിൽ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ ഈ േലഖനം
എഴുതി. എപ്പെ്രഫാദീെത്താസ് ഫിലിപ്പിയില് നിന്നും ലഭിച്ച സാമ്പത്തിക
സഹായവുമായി േറാമിെലത്തി പൗേലാസിെന സന്ദർശിക്കുകയും. താന ്
തെന്നയാണ് ഈ േലഖനം ഫിലിപ്പിയാ സഭയിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായത്
എന്നാൽ േറാമില ്വച്ച് േരാഗിയായിത്തീർന്നഎപ്പെ്രഫാദീെത്താസിന് േലഖനം
ഫിലിപ്പിയിൽഎത്തിക്കുന്നതിൽകാലതാമസം േനരിടുകയും െചയ്തു.

സ്വീകര് ത്താവ്
ഫിലിപ്പിയയിെല ൈ്രകസ്തവസഭ, മാസിേഡാണിയയിെല ഒരു വലിയ
നഗരംആയിരുന്നുഫിലിപ്പി.
ഉേദ്ദശം
തടവറയിെല വിവരങ്ങള ം താൻ പുറത്തിറങ്ങുേമ്പാൾ െചയ്യ വാൻ
ഉേദ്ദശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി സഭെയ അറിയിക്കുന്നതിനു.
സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭിന്നതപരിഹരിക്കുവാൻ താഴ്മയില ്
പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുവാൻ വിശ്വാസികെള ഉത്സാഹിക്കുന്നു
ദുരുപേദശങ്ങെള ക്കുറിച്ച ം അതിൻെറ ഉപേദഷ്ടാക്കെളക്കുറിച്ച ം
(3:2-3.), തിേമാെഥേയാസിെന സഭയിേലക്ക് അയക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിയും,
എപ്പെ്രഫാദീെത്താസിെന്റആേരാഗ്യെത്തക്കുറിച്ച ം,കാര്യപരിപാടികെളപ്പറ്റിയും
അറിയിക്കുന്നതിനും, (2:19-30) തേന്നാട് കാണിക്കുന്ന സ്േനഹത്തിനും
സമ്മാനങ്ങള് ക്കും നന്ദി പറയുന്നതിനും. (4:10-20).
്രപേമയം
സേന്താഷനിറവുള്ളജീവിതം.
സംേക്ഷപം
1അഭിവാദനം. 1:1, 2
2. പൗെലാസിെന്റഅവസ്ഥയുംസഭക്കുള്ള ്രപേചാദനവും. — 1:3-2:30
3. ദുരുപേദശങ്ങള ്െക്കതിെരയുള്ളമുന്നറിയിപ്പ് — 3:1-4:1
4. ്രപേബാധനങ്ങള ്— 4:2-9
5. നന്ദി വാക്കുകള ്— 4:10-20
6.സമാപനഅഭിവാദനം. — 4:21-23



ഫിലിപ്പ ര് 1:1 1798 ഫിലിപ്പ ര് 1:19

1 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ദാസന്മാരായ പൗെലാസും തിെമാെഥെയാസും
ഫിലിപ്പിയിൽ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള സകലവിശുദ്ധന്മാർക്കും
അദ്ധ്യക്ഷന്മാർക്കും ശു്രശൂഷകന്മാർക്കും കൂെട എഴുതുന്നത:് 2 നമ്മുെട
പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ
നിന്നും നിങ്ങൾക്ക്കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

പൗേലാസിെന്റ ്രപാർത്ഥന
3 നിങ്ങളിൽ നല്ല ്രപവൃത്തിെയ ആരംഭിച്ചവൻ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാേളാളം അതിെന തികയ്ക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച്, 4 ഒന്നാം നാൾമുതൽ
ഇതുവെരയും സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള കൂട്ടായ്മ
നിമിത്തം, 5 നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി കഴിക്കുന്ന സകല
്രപാർത്ഥനയിലും എേപ്പാഴും സേന്താഷേത്താെട ്രപാർത്ഥിച്ച,് 6 നിങ്ങെള
ഓർക്കുേമ്പാൾ ഒെക്കയും എെന്റ ൈദവത്തിന് ഞാൻ സ്േതാ്രതം
െചയ്യന്നു. 7എെന്റബന്ധനങ്ങളിലും സുവിേശഷത്തിെന്റ ്രപതിവാദത്തിലും
സ്ഥിരീകരണത്തിലും, കൃപയിൽ എനിക്ക് കൂട്ടാളികളായ നിങ്ങെള
ഒെക്കയും ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട്
നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും കുറിച്ച് അങ്ങെന വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക്
ന്യായമേല്ലാ. 8 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ആർ്രദതേയാെട ഞാൻ നിങ്ങെള
എല്ലാവെരയും കാണുവാൻ എ്രത വാഞ്ചിക്കുന്നു എന്നതിന് ൈദവം
സാക്ഷി. 9 നിങ്ങള െട സ്േനഹം േമല്ക്കുേമൽ ജ്ഞാനത്തിലും
സകലവിേവചനത്തിലും വർദ്ധിച്ച വന്നിട്ട് 10 ്രകിസ്തുവിെന്റ നാളിേലക്ക്
നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി, നിങ്ങൾ ഉത്തമമായത്
അംഗീകരിച്ച,് 11 ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വത്തിനും പുകഴ്ചയ്ക്കുമായിട്ട്
േയശു്രകിസ്തുവിനാൽ നീതിഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞവരാകുവാൻ ഞാൻ
്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
സുവിേശഷത്തിെന്റഅഭിവൃദ്ധി

12സേഹാദരന്മാേര, എനിക്ക് ഭവിച്ചത് സുവിേശഷത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിക്ക്
കാരണമായിത്തീർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ അറിയുവാൻ ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു. 13 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ബന്ധനങ്ങൾ ്രകിസ്തു
നിമിത്തമാകുന്നു എന്ന് അകമ്പടിപട്ടാളത്തിൽ ഒെക്കയും േശഷം
എല്ലാവർക്കും െതളിവായി വരികയും 14 സേഹാദരന്മാർ മിക്കേപരും
എെന്റ ബന്ധനങ്ങളാൽ കർത്താവിൽ ൈധര്യംപൂണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ
വചനം ഭയംകൂടാെത അധികമായി ്രപസ്താവിക്കുവാൻ ൈധര്യേത്താെട
ഇരിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 15 ചിലർ ്രകിസ്തുവിെന ്രപസംഗിക്കുന്നത്
അസൂയയും പിണക്കവും നിമിത്തമാണ;് 16ചിലേരാ നല്ല മനേസ്സാെട തെന്ന.
അവർ സുവിേശഷത്തിെന്റ ്രപതിവാദത്തിനായി എെന്ന നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് സ്േനഹത്തിൽനിന്ന് െചയ്യന്നു. 17 എന്നാൽ
മറ്റവേരാ, എെന്റ ബന്ധനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ്രപയാസം വരുത്തുവാൻ
ഭാവിച്ച െകാണ്ട് നിർമ്മലതേയാെടയല്ല, സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നേ്രത
്രകിസ്തുവിെന ്രപസംഗിക്കുന്നത.് 18 പിെന്ന എന്ത?് അഭിനയമായിേട്ടാ
സത്യമായിേട്ടാ ഏതുവിധമായാലും ്രകിസ്തുവിെനഅേ്രത ്രപസംഗിക്കുന്നത.്
ഇതിൽഞാൻസേന്താഷിക്കുന്നു; ഇനിയും സേന്താഷിക്കും. 19എെന്തന്നാൽ
നിങ്ങള െട ്രപാർത്ഥനയാലും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ആത്മാവിെന്റ
സഹായത്താലും അത് എനിക്ക് വിടുതലായിത്തീരും എന്ന് ഞാൻ
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അറിയുന്നു. 20ഒന്നിലുംഞാൻലജ്ജിച്ച േപാകയില്ലഎന്നത്എെന്റദൃഢമായ
്രപതീക്ഷയും ്രപത്യാശയും ആകുന്നു. എന്നാൽ എേപ്പാഴും എന്നേപാെല
ഇേപ്പാഴും പൂർണ്ണ ൈധര്യേത്താടുകൂെട ജീവനാൽ ആകെട്ട മരണത്താൽ
ആകെട്ട ്രകിസ്തു എെന്റ ശരീരത്തിൽ മഹിമെപ്പടും. 21 എെന്തന്നാൽ
എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ്രകിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും ആകുന്നു.
22 എന്നാൽ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് ഫലകരമായ എെന്റ
േവലയ്ക്കു േവണ്ടിത്തെന്ന; എങ്കിലും ഏത് തിരെഞ്ഞടുേക്കണം എന്ന്
ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. 23എന്നാൽ ഇവ രണ്ടിനാലും ഞാൻ െഞരുങ്ങുന്നു;
വിട്ട പിരിഞ്ഞ് ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ഇരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ആ്രഗഹമുണ്ട്;
അത് അത്യ ത്തമമേല്ലാ. 24 എങ്കിലും ഞാൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്
നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഏെറ ആവശ്യം. 25 ഇതിെനക്കുറിച്ച് ഉറച്ച െകാണ്ട്
നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റഅഭിവൃദ്ധിക്കും സേന്താഷത്തിനുമായിത്തെന്ന
ഞാൻ ജീവേനാടിരിക്കും എന്നും നിങ്ങേളാട് എല്ലാവേരാടുംകൂെട
ഇരിക്കും എന്നും അറിയുന്നു. 26അങ്ങെന ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവരുന്നതിനാൽ,എന്നിലുള്ള നിങ്ങള െട ്രപശംസ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയാകും. 27 ഞാൻ നിങ്ങെള വന്ന് കണ്ടിേട്ടാ,
ദൂരത്തിരുേന്നാ, നിങ്ങൾ ഏകാത്മാവിൽ ഉറച്ച നിന്ന,് ഏകമനേസ്സാെട
സുവിേശഷത്തിെന്റ വിശ്വാസത്തിനായി ഒന്നിച്ച് േപാരാട്ടം കഴിക്കുന്നു എന്ന്
നിങ്ങേളക്കുറിച്ച് േകൾേക്കണ്ടതിന,് ്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷത്തിന്
േയാഗ്യമാംവണ്ണം മാ്രതം െപരുമാറുവിൻ. 28 നിങ്ങെള എതിർക്കുന്നവരാൽ
ഒന്നിലും ഭയെപ്പേടണ്ട; ഇത്അവരുെട നാശത്തിനും നിങ്ങള െട രക്ഷയ്ക്കും
ഒരു അടയാളമാകുന്നു; 29 അത് ൈദവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്നു.
എെന്തന്നാൽ, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ മാ്രതമല്ല, അവനുേവണ്ടി
കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാനും കൂെട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ്രകിസ്തുനിമിത്തം
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. 30അങ്ങെന നിങ്ങൾ എന്നിൽ കണ്ടതും ഇേപ്പാൾ
എെന്നക്കുറിച്ച് േകൾക്കുന്നതുമായഅേത േപാരാട്ടം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടേല്ലാ.

2
്രകിസ്തുവിെന്റതാഴ്മഅനുകരിക്കുക

1 അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തുവിൽ വല്ല ്രപേബാധനവും ഉെണ്ടങ്കിൽ,
സ്േനഹത്തിെന്റ വല്ല ആശ്വാസവും ഉെണ്ടങ്കിൽ, ആത്മാവിെന്റ
വല്ല കൂട്ടായ്മയും ഉെണ്ടങ്കിൽ, വല്ല ആർ്രദതയും മനസ്സലിവും
ഉെണ്ടങ്കിൽ, * 2 നിങ്ങൾ ഏകമനസ്സള്ളവരായി ഏകസ്േനഹം പൂണ്ട്
ആത്മാവിൽ ഐകമത്യെപ്പട്ട് ഏക ഉേദ്ദശ്യമുള്ളവരായി എെന്റ സേന്താഷം
പൂർണ്ണമാക്കുവിൻ. 3 സ്വാർത്ഥതയാേലാ ദുരഭിമാനത്താേലാ ഒന്നും
െചയ്യാെത, താഴ്മേയാെട ഓേരാരുത്തൻ മറ്റള്ളവെര തെന്നക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠൻഎന്ന്എണ്ണിെക്കാള്ള വിൻ. 4ഓേരാരുത്തൻസ്വന്തതാല്പര്യങ്ങളല്ല,
എന്നാൽമറ്റള്ളവെന്റതാല്പര്യം കൂെട േനാേക്കണം. 5 ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
മേനാഭാവം തെന്ന നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. 6അവൻൈദവരൂപത്തിൽ
ഇരിെക്ക, ൈദവേത്താടുള്ള സമത്വം മുറുെക പിടിച്ച െകാേള്ളണം എന്ന്
വിചാരിക്കാെത, 7 തെന്നത്താൻ ശൂന്യമാക്കി, ദാസരൂപം എടുത്ത,്

* 2. 1 ഉെണ്ടങ്കിൽ, ഇതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടല്ല, എല്ലാം
ഉള്ളതുെകാണ്ടാണ്സേന്താഷം പൂർണ്ണമാേക്കണ്ടത്
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മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി, േവഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി കാണെപ്പട്ട ,
8 തെന്നത്താൻ താഴ്ത്തി മരണേത്താളം ്രകൂശിെല മരണേത്താളം തെന്ന,
അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീർന്നു. 9അതുെകാണ്ട് ൈദവവും അവെന
ഏറ്റവും ഉയർത്തുകയും സകലനാമത്തിനും േമലായ നാമം നൽകുകയും
െചയ്തു; 10 അങ്ങെന േയശുവിെന്റ നാമത്തിങ്കൽ സ്വർേല്ലാകരുെടയും
ഭൂേലാകരുെടയും അേധാേലാകരുെടയും മുഴങ്കാൽ ഒെക്കയും മടങ്ങുകയും
11 എല്ലാ നാവും “േയശു്രകിസ്തു ആകുന്നു കർത്താവ”് എന്ന് പിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റമഹത്വത്തിനായിഏറ്റ പറയുകയും െചയ്യ ം.

നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെലവിളങ്ങുക
12 അതുെകാണ്ട്, ്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങൾ എല്ലായ്േപാഴും
അനുസരിച്ചതുേപാെല എെന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മാ്രതമല്ല, എെന്റ
അസാന്നിദ്ധ്യത്തിലും ഏറ്റവുംഅധികമായി ഭയേത്താടും വിറയേലാടുംകൂെട
നിങ്ങള െട രക്ഷക്കായി ്രപവർത്തിക്കുവിൻ. 13 എെന്തന്നാൽ, തെന്റ
്രപസാദത്തിനുേവണ്ടി ഇച്ഛിക്കുവാനും ്രപവർത്തിക്കുവാനുമായി നിങ്ങളിൽ
ൈദവമാണ് ്രപവർത്തിക്കുന്നത.് 14 വ്രകവും വഴിപിഴച്ചതുമായ
തലമുറയുെട നടുവിൽ, നിങ്ങൾ അനിന്ദ്യരും പരമാർത്ഥികള മായ,
ൈദവത്തിെന്റ നിഷ്കളങ്കമക്കള ം ആേകണ്ടതിന്, എല്ലാം പിറുപിറുപ്പ ം
വാദവും കൂടാെത െചയ്യ വിൻ. 15അവരുെട ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവെന്റ
വചനം മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാണ്ട് േലാകത്തിൽ േജ്യാതിസ്സ കെളേപ്പാെല
്രപകാശിക്കുന്നു. 16 അങ്ങെന ഞാൻ ഓടിയേതാ അദ്ധ്വാനിച്ചേതാ
െവറുെതയായില്ല എന്ന് ്രകിസ്തുവിെന്റ നാളിൽ എനിക്ക് ്രപശംസിക്കുവാൻ
കാരണമാകും. 17 എന്നാൽ നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ യാഗത്തിലും
ശു്രശൂഷയിലും പാനീയയാഗമായി എെന്ന ഒഴിേക്കണ്ടിവന്നാലും ഞാൻ
സേന്താഷിക്കും; നിങ്ങേളാട് എല്ലാവേരാടുംകൂെട സേന്താഷിക്കും.
18 അങ്ങെന തെന്ന നിങ്ങള ം സേന്താഷിക്കുവിൻ; എേന്നാടുകൂെട
സേന്താഷിക്കുവിൻ.

തിേമാെഥെയാസുംഎപ്പെ്രഫാദിെത്താസും
19 എന്നാൽ നിങ്ങള െട അവസ്ഥ അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ
ഉേന്മഷവാനാേകണ്ടതിന,് തിെമാെഥെയാസിെന േവഗത്തിൽ അേങ്ങാട്ട്
അയയ്ക്കാം എന്ന് കർത്താവായ േയശുവിൽ ആശിക്കുന്നു.
20എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പരമാർത്ഥമായി കരുതുവാൻ
അവെനേപ്പാെല എനിക്ക് മറ്റാരുമില്ല. 21 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കാര്യമല്ല സ്വന്ത കാര്യമേല്ലാ എല്ലാവരും േനാക്കുന്നത.് 22 എന്നാൽ
ഒരു മകൻ തെന്റ അപ്പെന ശു്രശൂഷിക്കുന്നതുേപാെല, എേന്നാടുകൂെട
സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ േസവെചയ്ത് അവൻ േയാഗ്യെനന്ന്
െതളിയിച്ചത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 23 ആകയാൽ എെന്റ കാര്യം
എങ്ങെന ആകും എന്ന് അറിയുന്ന ഉടെന ഞാൻ അവെന അയക്കുവാൻ
ആശിക്കുന്നു. 24എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ േവഗം വരും എന്ന് കർത്താവിൽ
ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. 25 എന്നാൽ എെന്റ സേഹാദരനും കൂട്ട േവലക്കാരനും
സഹഭടനും നിങ്ങള െട ദൂതനും എെന്റആവശ്യത്തിൽ ശു്രശൂഷിച്ചവനുമായ
എപ്പെ്രഫാദിെത്താസിെന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയയ്ക്കുന്നത്
അനിവാര്യം എന്ന് എനിക്ക് േതാന്നി. 26 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, അവൻ
നിങ്ങേളാട്എല്ലാവേരാടുംകൂെടഇരിക്കുവാൻവാഞ്ചിച്ച ം,താൻേരാഗിയായി
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കിടന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ േകട്ടതുെകാണ്ട് വ്യസനിച്ച മിരുന്നു. 27 അവൻ
േരാഗംപിടിച്ച് മരിക്കാറായിരുന്നു സത്യം; എങ്കിലും ൈദവം അവേനാട്
കരുണെചയ്തു; അവേനാട് മാ്രതമല്ല, എനിക്ക് ദുഃഖത്തിേന്മൽ ദുഃഖം
വരാതിരിക്കുവാൻ എേന്നാടും കരുണെചയ്തു. 28 ആകയാൽ നിങ്ങൾ
അവെന വീണ്ടും കാണുേമ്പാൾ സേന്താഷിക്കുവാനും, എനിക്ക് ദുഃഖം
കുറയുവാനും ഞാൻ അവെന അധികം താല്പര്യേത്താെട അയച്ചിരിക്കുന്നു.
29 കർത്താവിൽ അവെന പൂർണ്ണസേന്താഷേത്താെട സ്വീകരിക്കുവിൻ;
ഇങ്ങെനയുള്ളവെര ബഹുമാനിതരായി കരുതുവിൻ. 30 എെന്തന്നാൽ
എനിക്ക് േവണ്ടിയുള്ള നിങ്ങള െട ശു്രശൂഷയിലുള്ള കുറവ് തീർക്കുവാനായി
അവൻതെന്റ ്രപാണെനഅപകടത്തിലാക്കി, ്രകിസ്തുവിെന്റ േവലനിമിത്തം
മരണേത്താളംആയി.

3
യഥാർത്ഥനീതി

1 ഒടുവിൽ എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, കർത്താവിൽ സേന്താഷിക്കുവിൻ.
അേത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിെന്നയും എഴുതുന്നതിൽ എനിക്ക് മടുപ്പില്ല;
അത് നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം ആകുന്നു. 2 നായ്ക്കെള സൂക്ഷിക്കുവിൻ;
ദുഷ്ടേവലക്കാെര സൂക്ഷിക്കുവിൻ; അംഗേച്ഛദനക്കാെര സൂക്ഷിക്കുവിൻ.
3 എെന്തന്നാൽ നാമേല്ലാ സത്യപരിേച്ഛദനക്കാർ; ൈദവാത്മാവിൽ
ആരാധിക്കുകയും ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ്രപശംസിക്കുകയും ജഡത്തിൽ
ആ്രശയിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്ന നാം തെന്ന. 4 എന്നിരുന്നാലും,
എനിക്ക് ജഡത്തിലും ആ്രശയിക്കുവാൻ വകയുണ്ട്; മറ്റാർെക്കങ്കിലും
ജഡത്തിൽ ആ്രശയിക്കാം എന്ന് േതാന്നിയാൽ എനിക്ക് അധികം;
5 എട്ടാം നാളിൽ പരിേച്ഛദന ഏറ്റവൻ; യി്രസാേയൽ ജാതിക്കാരൻ;
െബന്യാമിൻ േഗാ്രതക്കാരൻ; എ്രബായരിൽനിന്ന് ജനിച്ച എ്രബായൻ;
ന്യായ്രപമാണം സംബന്ധിച്ച് പരീശൻ; 6 ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച്
സഭെയ ഉപ്രദവിച്ചവൻ; ന്യായ്രപമാണത്തിെല നീതി സംബന്ധിച്ച്
അനിന്ദ്യൻ. 7 എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നത് ഒെക്കയും ഞാൻ
്രകിസ്തുനിമിത്തം നഷ്ടം എന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു. 8അ്രതയുമല്ല, എെന്റ
കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ
േ്രശഷ്ഠതനിമിത്തം ഞാൻ ഇേപ്പാഴും എല്ലാം നഷ്ടം എന്ന് എണ്ണന്നു.
അവനുേവണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ നഷ്ടവും അനുഭവിക്കുകയും, ്രകിസ്തുവിെന
േനേടണ്ടതിനും, 9 ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നുള്ള എെന്റ സ്വന്തനീതിയല്ല,
്രപത്യ ത, ്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസംമൂലം, ൈദവം വിശ്വാസത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകുന്ന നീതി തെന്ന ലഭിച്ച,് 10 അവനിൽ
ഇരിേക്കണ്ടതിനും, അവെന്റ മരണത്തിേനാട് അനുരൂപെപ്പട്ടിട്ട്
അവെനയും അവെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ ശക്തിെയയും 11 അവെന്റ
കഷ്ടാനുഭവങ്ങള െട കൂട്ടായ്മെയയും അറിേയണ്ടതിനും, അങ്ങെന
വല്ലവിേധനയും മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം ഞാൻ
്രപാപിേക്കണ്ടതിനും തെന്ന സകലവും ചവറായി കണക്കാക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 12ഇവ ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞു എേന്നാ തികഞ്ഞവനായി എേന്നാഅല്ല,
ഞാൻ ്രകിസ്തുേയശുവിനാൽ പിടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് എനിക്കും
അത് പിടിക്കാേമാ എന്നുവച്ച് പിന്തുടരുന്നേതയുള്ള . 13 സേഹാദരന്മാേര,
ഞാൻഅത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന് നിരൂപിക്കുന്നില്ല. 14എന്നാൽഒന്ന്ഞാൻ
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െചയ്യന്നു: പിമ്പിലുള്ളത് മറന്നും മുമ്പിലുള്ളതിനായി ആഞ്ഞുംെകാണ്ട,്
്രകിസ്തുേയശുവിൽ ൈദവത്തിെന്റ പരമവിളിയുെട ്രപതിഫലത്തിനായി
ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക് ഓടുന്നു. 15 നമ്മിൽ തികഞ്ഞവർക്ക് ഒെക്കയും ഈ
മേനാഭാവം ഉണ്ടാകെട്ട; വല്ലതിലും നിങ്ങൾക്ക് േവെറ വിധമായി ചിന്തിച്ചാൽ
ൈദവം അതും നിങ്ങൾക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിത്തരും. 16എന്നിരുന്നാലും നാം
്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച തെന്നനടക്കുക.

17 സേഹാദരന്മാേര, എെന്ന അനുകരിക്കുന്നതിൽ േചരുക;
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച മാതൃക്രപകാരം നടക്കുന്നവെരയും
്രശദ്ധിച്ച െകാള്ള വിൻ. 18 എെന്തന്നാൽ, ഞാൻ പലേപ്പാഴും
നിങ്ങേളാട് പറഞ്ഞതുേപാെല അേനകർ ്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശിെന്റ
ശ്രതുക്കളായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇേപ്പാൾ കരഞ്ഞുംെകാണ്ട് പറയുന്നു.
19അവരുെടഅവസാനം നാശം;അവരുെട ൈദവം വയറ;് ലജ്ജയായതിൽ
അവർക്ക് മാനം േതാന്നുന്നു; അവരുെട മനസ്സ് ഭൂമിയിലുള്ള
കാര്യങ്ങളിലാകുന്നു. 20 നമ്മുെട പൗരത്വേമാ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആകുന്നു;
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് അവിെടനിന്നും
വരുെമന്ന് നാം താല്പര്യേത്താെട കാത്തിരിക്കുന്നു. 21 സകലവും തനിക്ക്
കീഴ്െപടുത്തുവാനും കഴിയുന്ന തെന്റ വ്യാപാരശക്തിെകാണ്ട്, നമ്മുെട
താഴ്ചയുള്ള ശരീരെത്ത, തെന്റ മഹത്വമുള്ള ശരീരേത്താടനുരൂപമായി
അവൻരൂപാന്തരെപ്പടുത്തും.

4
1 അതുെകാണ്ട,് എെന്റ ്രപിയരും ഞാൻ കാണുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവരുമായ സേഹാദരന്മാേര, എെന്റ സേന്താഷവും
കിരീടവുമായുേള്ളാേര, ഇങ്ങെന കർത്താവിൽ ഉറച്ച നിൽക്കുവിൻ,
്രപിയമുള്ളവേര.

്രപേബാധനം
2കർത്താവിൽഒേര മനേസ്സാെടയിരിക്കുവാൻഞാൻയുെവാദ്യെയേയാടും
സുന്തുകെയേയാടും ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 3സാക്ഷാൽഎെന്റവിശ്വസ്തരായ
കൂട്ട േവലക്കാേര, ആ സ്്രതീകെള സഹായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ
നിേന്നാടും അേപക്ഷിക്കുന്നു; ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപരുള്ള േക്ലമന്ത്
മുതലായ എെന്റ കൂട്ട േവലക്കാേരാെടാന്നിച്ച്, അവർ എേന്നാടുകൂെട
സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽഅദ്ധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

4കർത്താവിൽ എേപ്പാഴും സേന്താഷിക്കുവിൻ; സേന്താഷിക്കുവിൻ എന്ന്
ഞാൻ പിെന്നയും പറയുന്നു. 5 നിങ്ങള െട സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും
അറിയെട്ട; കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു. 6 ഒന്നിേനക്കുറിച്ച ം
വിചാരെപ്പടരുത;് ്രപത്യ ത, എല്ലാറ്റിലും ്രപാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും
നിങ്ങള െട അേപക്ഷകൾ സ്േതാ്രതേത്താടുകൂെട ൈദവേത്താട്
അറിയിക്കെട്ട. 7എന്നാൽസകലബുദ്ധിെയയുംകവിയുന്നൈദവസമാധാനം
നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെളയും നിനവുകെളയും ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽ
കാക്കും.

8 ഒടുവിൽ, സേഹാദരന്മാേര, സത്യമായത് ഒെക്കയും മാന്യമായത്
ഒെക്കയും നീതിയായത് ഒെക്കയും നിർമ്മലമായത് ഒെക്കയും ഹൃദ്യമായത്
ഒെക്കയും സല്ക്കീർത്തിയായത് ഒെക്കയും സൽഗുണേമാ പുകഴ്ചേയാ
അത് ഒെക്കയും ചിന്തിച്ച െകാള്ള വിൻ. 9എേന്നാട് പഠിച്ച ം ്രഗഹിച്ച ം േകട്ട ം
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കണ്ടുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുവിൻ; എന്നാൽ സമാധാനത്തിെന്റ
ൈദവം നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കും.
ദാനത്തിനുള്ളനന്ദി

10നിങ്ങൾപിെന്നയുംഎനിക്ക് േവണ്ടിവിചാരിക്കുവാൻതുടങ്ങിയതിനാൽ
ഞാൻ കർത്താവിൽ വളെര സേന്താഷിച്ച ; മുെമ്പ തെന്ന നിങ്ങൾക്ക്
വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും സഹായിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല.
11 ആവശ്യം നിമിത്തമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത;് എെന്തന്നാൽ ഏത്
സാഹചര്യത്തിലും സംതൃപ്തിേയാടിരിക്കുവാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട ണ്ട്.
12 താഴ്ചയിൽ എങ്ങെന ഇരിക്കണം എന്നും സമൃദ്ധിയിൽ എങ്ങെന
ജീവിക്കണെമന്നും എനിയ്ക്കറിയാം; തൃപ്തനായിരിക്കുന്നതിെന്റയും
വിശന്നിരിക്കുന്നതിെന്റയും സമൃദ്ധിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിെന്റയും ബുദ്ധിമുട്ട്
അനുഭവിക്കുന്നതിെന്റയും രഹസ്യം എെന്തന്ന് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും
ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. 13എെന്ന ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം എനിക്ക്
എല്ലാം െചയ്യ വാൻ കഴിയും. 14 എങ്കിലും എെന്റ കഷ്ടതയിൽ നിങ്ങൾ
കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചത് നന്നായി. 15ഫിലിപ്പ േര,സുവിേശഷേഘാഷണത്തിെന്റ
ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ മെക്കേദാന്യയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
മാ്രതമല്ലാെത ഒരു സഭയും വരവുെചലവുകാര്യത്തിൽ എേന്നാട് കൂട്ടായ്മ
കാണിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങള ം അറിയുന്നു. 16 എെന്തന്നാൽ ഞാൻ
െതസ്സേലാനിക്യയിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ േപാലും എെന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം തവണ അയച്ച തന്നുവേല്ലാ. 17 ഞാൻ ദാനം
അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നല്ല, നിങ്ങള െട കണക്കിേലക്ക് ഏറുന്ന ്രപതിഫലം
അേ്രത അേന്വഷിക്കുന്നത.് 18 എന്നാൽ എനിക്ക് േവണ്ടുന്നത്
എല്ലാം ഉണ്ട്; സമൃദ്ധിയായുമിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ അയച്ച തന്നത്
സൗരഭ്യവാസനയായി, ൈദവത്തിന് ്രപസാദമായ ഒരു സ്വീകാര്യയാഗമായി
എപ്പെ്രഫാദിെത്താസിൽനിന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിച്ച് തൃപ്തനായിരിക്കുന്നു.
19 എെന്റ ൈദവേമാ നിങ്ങള െട ആവശ്യങ്ങെളാെക്കയും തെന്റ
മഹത്വത്തിെന്റ ധനത്തിെനാത്തവണ്ണം ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നൽകിത്തരും.
20 ഇേപ്പാൾ നമ്മുെട ൈദവവും പിതാവുമായവന് എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം.
ആേമൻ.
അന്തിമവന്ദനം

21 ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള ഓേരാ വിശുദ്ധർക്കും വന്ദനം
െചയ്യ വിൻ. എേന്നാടുകൂെടയുള്ള സേഹാദരന്മാർ നിങ്ങെള വന്ദനം
െചയ്യന്നു. 22 വിശുദ്ധന്മാർ എല്ലാവരും, വിേശഷാൽ ൈകസരുെട
െകാട്ടാരത്തിലുള്ളവരും നിങ്ങെളവന്ദനം െചയ്യന്നു.

23 കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങള െട
ആത്മാവിേനാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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െകാെലാസ്സ ര ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
െകാേലാസ്സ േലഖനം പൗേലാസിെന്റ രചനയാണ.് (1:1) ആദിമ സഭ
പൗേലാസിെന ്രഗന്ഥകർതൃത്വം അംഗീകരിച്ചിട്ട ള്ള വസ്തുതയാണ്.
െകാേലാസ്സ സഭ പൗേലാസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരുന്നില്ല. പൗേലാസിെന്റ
സഹ്രപവർത്തകനായഎപ്പ്രഫാസ് ആയിരുന്നുആദ്യമായി െകാേലാസ്സ യില ്
സുവിേശഷം അറിയിച്ചത്. (4:12, 13). ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാര ് സഭയില ്
നുഴഞ്ഞുകയറുകയും െതറ്റായ ഉപേദശം പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
പാഗന ് തത്ത്വശാസ്്രതെത്തയും യഹൂദമത വിശ്വാസങ്ങള ം ൈ്രകസ്തവ
വിശ്വാസങ്ങള െടയും കൂട്ടിേച്ചർത്തുള്ള പുതിയ ഉപേദശങ്ങൾ ്രകിസ്തു
സർവ്വശക്തനാെണന്ന് വാദം െകാണ്ട് ഈ ദുരുപേദശങ്ങെള പൗേലാസ്
ഖണ്ഡിക്കുകയാണ.് പുതിയനിയമത്തിെല ്രകിസ്തുേക്രന്ദീകൃതമായേലഖനം
എന്നാണ് െകാെലാസ്സ േലഖനെത്തവിളിക്കുന്നത.് ്രകിസ്തുസകലതിെനയും
അധികാരിഎന്നു േലഖനംഅസന്നിഗ്ദമായി ്രപസ്താവിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 60.
േറാമിെലആദ്യെത്തകാരാ്രഗഹവാസത്തിനിടക്ക്ആയിരിക്കാംപൗേലാസ്
ഈേലഖനംഎഴുതിയത.്
സ്വീകര് ത്താവ്

“െകാേലാസ്സ യിെല വിശുദ്ധരും വിശ്വസ്ത സേഹാദരന്മാരുമായി” (1:1-
2), എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് എെഫേസാസില് നിന്നും
നൂറ് ൈമൽ മാറി ലിക്കസ് താഴ്വരയിലാണ് െകാേലാസ്സ യുെട സ്ഥാനം.
അേപ്പാസ്തലന്സഭ മുന് പ്സന്ദർശിച്ചിരുന്നില്ല. (1:4; 2:1).
ഉേദ്ദശം
വളർന്നുവരുന്ന ദുരുപേദശങ്ങള െട അപകടെത്തക്കുറിച്ച്
ഉപേദശിക്കുന്നു. ്രകിസ്തുവിന്സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ളസമ്പൂർണ്ണപരമാധികാരെത്ത
പൗേലാസ് എടുത്തു പറയുന്നു വായനക്കാെര ്രകിസ്തു േക്രന്ദീകൃതമായ
ജീവിതത്തിേലക്ക് നയിക്കുവാനും, സഭ ഉപേദശത്തിെന്റ ്രകമത്തിൽ
മുേന്നാട്ട േപാകുവാനും ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാരുെട വഞ്ചന മനസ്സിലാക്കി
വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പ ള്ളവരായിരിക്കുവാനും പൗേലാസ് ജനെത്ത
ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുന്നു.
്രപേമയം
്രകിസ്തു
സംേക്ഷപം
1. പൗേലാസിെന്റ ്രപാർത്ഥന. — 1:1-14
2. േയശുവിെന്റവ്യക്തിത്വെത്തക്കുറിച്ച് പൗേലാസിെന്റ ഉപേദശം. — 1:15-23
3. ൈദവത്തിൻെറ പദ്ധതിയിലും ഉേദ്ദശത്തിലും പൗേലാസിെന്റ പങ്ക.് —
1:24-2:5

4. ദുരുപേദശത്തിെനതിെരയുള്ളമുന്നറിയിപ്പ.് — 2:6-15
5. ദുരുപേദശത്തിെനതിെര പൗേലാസ് വാദിക്കുന്നു. — 2:16-3:4
6. ്രകിസ്തുവിൽപുതിയ മനുഷ്യെന്റവിവരണം. — 3:5-25
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7.സമാപനവന്ദനം. — 4:1-18

വന്ദനവുംസ്േതാ്രതാർപ്പണവും
1 ൈദവഹിതത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായിരിക്കുന്ന
പൗെലാസും നമ്മുെട സേഹാദരനായ തിെമാെഥേയാസും*
2 െകാെലാസ്സ പട്ടണത്തിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്കും ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസ്ത
സേഹാദരന്മാരായവർക്കും എഴുതുന്നത:് പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

3 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പിതാവായ ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതം െചയ്യ കയും, എേപ്പാഴും നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 4എെന്തന്നാൽ സുവിേശഷത്തിെന്റ സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ
മുമ്പ് േകട്ടതായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി സം്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്ന
്രപത്യാശ നിമിത്തം 5 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നിങ്ങള െട വിശ്വാസെത്തയും
സകലവിശുദ്ധത്മാേരാടും നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്േനഹെത്തയും കുറിച്ച്
ഞങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 6 ആ സുവിേശഷം സർവ്വേലാകത്തിലും
എന്നേപാെല നിങ്ങള െട അടുക്കലും എത്തി; നിങ്ങൾ ൈദവകൃപെയ
യഥാർത്ഥമായി േകട്ടറിഞ്ഞ നാൾമുതൽ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ എന്നേപാെല
സർവ്വേലാകത്തിലും ഫലം കായിച്ച ം വർദ്ധിച്ച ം വരുന്നു. 7ഇങ്ങെനനിങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട ്രപിയസഹഭൃത്യനായഎപ്പ്രഫാസിേനാട് പഠിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ; 8അവൻ
നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ്രകിസ്തുവിെന്റ വിശ്വസ്ത ശു്രശൂഷകനും നിങ്ങൾക്ക്
ഞങ്ങേളാടുള്ളആത്മാവിലുള്ളസ്േനഹെത്തഅറിയിച്ചവനുംആകുന്നു.
കർത്താവിന് േയാഗ്യമാകുംവണ്ണംനടേക്കണ്ടതിനായുള്ള ്രപാർത്ഥന

9അതുെകാണ്ട് ഈ സ്േനഹം നിമിത്തം ഞങ്ങൾ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് േകട്ട
നാൾമുതൽ നിങ്ങൾആത്മികമായ സകലജ്ഞാനത്തിലും വിേവകത്തിലും
അവെന്റ ഇഷ്ടത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനംെകാണ്ട് നിറഞ്ഞുവേരണം എന്ന്
നിരന്തരമായി ്രപാർത്ഥിക്കുന്നതും കൂടാെത, 10 നിങ്ങൾ കർത്താവിന്
േയാഗ്യമാകുംവണ്ണം നടന്ന് എല്ലാറ്റിലും അംഗീകാരം ്രപാപിച്ചവരായി,
സകല സൽ്രപവൃത്തിയിലും ഫലം കായ്ച് ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണെമന്നും ഞങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു. 11 സകല
സഹിഷ്ണതയ്ക്കും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കുമായി അവെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ
വല്ലഭത്വത്തിന് ഒത്തവണ്ണം പൂർണ്ണശക്തിേയാെട ബലെപ്പടണെമന്നും
12 തനിക്കുേവണ്ടി േവർതിരിക്കെപ്പട്ടവർക്ക് െവളിച്ചത്തിലുള്ള
അവകാശത്തിനായി നെമ്മ ്രപാപ്തന്മാരാക്കുകയും 13 നെമ്മ ഇരുട്ടിെന്റ
അധികാരത്തിൽ† നിന്ന് വിടുവിച്ച് തെന്റ സ്േനഹസ്വരൂപനായ
പു്രതെന്റ രാജ്യത്തിലാക്കി െവയ്ക്കുകയും െചയ്ത പിതാവായ
ൈദവത്തിനു സേന്താഷേത്താെട സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നവരാേകണം എന്നും
അേപക്ഷിക്കുന്നു.
പു്രതൻഅദൃശ്യനായൈദവത്തിെന്റസാദൃശ്യം

14 തെന്റ പു്രതനിൽ നമുക്ക് പാപേമാചനെമന്ന വീെണ്ടടുപ്പ് ഉണ്ട.്
15 പു്രതനായ ്രകിസ്തു അദൃശ്യനായ ൈദവത്തിെന്റ സാദൃശ്യവും,

* 1. 1 െപൗേലാസാണ ്ഈേലഖനം എഴുതിയത.് തിേമാെഥേയാസ് െപൗേലാസിേനാെടാപ്പം വന്ദനം
കേരറ്റ ന്നു † 1. 13 ഇരുട്ടിെന്റഅധികാരം -പിശാചിന ്െറഅധികാരം
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സർവ്വസൃഷ്ടിക്കും ആദ്യജാതനും ആകുന്നു. 16 സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളതും
ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും ആധിപത്യങ്ങൾ ആകെട്ട
കർത്തൃത്വങ്ങൾ ആകെട്ട ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ ആകെട്ട അധികാരങ്ങൾ
ആകെട്ട സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ; അവൻ
മുഖാന്തരവും അവനായിട്ട ം സകലവും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
17 അവൻ സർവ്വത്തിനും മുേമ്പയുള്ളവൻ; അവൻ സകലെത്തയും
വഹിക്കുന്നവനും ആകുന്നു. 18 അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിെന്റ
തലയും, സകല ഉത്ഭവങ്ങള െടയും അധിപതിയും, സകലത്തിലും
താൻ ്രപഥമസ്ഥാനീയനാേകണ്ടതിന,് അവൻ ആരംഭവും മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് ആദ്യനായി എഴുേന്നറ്റവനും ആകുന്നു. 19 അവനിൽ
സർവ്വസമ്പൂർണ്ണതയും വസിക്കുവാനും 20 അവൻ ്രകൂശിൽ െചാരിഞ്ഞ
രക്തംെകാണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി, ഭൂമിയിലുള്ളേതാ
സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളേതാ സകലെത്തയും അവെനെക്കാണ്ട് തേന്നാട്
നിരപ്പിപ്പാനും പിതാവിന് ്രപസാദം േതാന്നി.

വിശ്വസത്തിൽസ്ഥിരതേയാെട
21 ഒരിക്കൽ ദുഷ്്രപവൃത്തികളാൽ മനസ്സ െകാണ്ട് ൈദവത്തിൽനിന്ന്
അകന്നവരും ശ്രതുക്കള മായിരുന്ന നിങ്ങെള 22 അവെന്റ മുമ്പിൽ
വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർേത്തണ്ടതിന്
്രകിസ്തു ഇേപ്പാൾ തെന്റ ജഡശരീരത്തിൽ തെന്റ മരണത്താൽ നിരപ്പിച്ച .
23 നിങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നതായ സുവിേശഷത്തിെന്റ ്രപത്യാശയിൽനിന്ന്
ഇളകാെത അടിസ്ഥാനെപ്പട്ടവരും സ്ഥിരതയുള്ളവരുമായി വിശ്വാസത്തിൽ
നിലനിൽക്കുവാൻനിങ്ങെള ്രപാപ്തമാക്കിയസേന്ദശം,ആകാശത്തിൻകീെഴ
സകലസൃഷ്ടികള േടയും ഇടയിൽ പൗെലാസ് എന്ന ഞാൻ
്രപേഘാഷിക്കുകയും, അേത സുവിേശഷത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകനായി
തീരുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

്രകിസ്തുവിെന്റകഷ്ടങ്ങളിൽകുറവായുള്ളത്
24 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി അനുഭവിക്കുന്ന
കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ സേന്താഷിച്ച് ്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടങ്ങളിൽ
കുറവായുള്ളത് എെന്റ ജഡത്തിൽ സഭയായ അവെന്റ ശരീരത്തിന് േവണ്ടി
പൂരിപ്പിക്കുന്നു. 25 നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ൈദവ്രപവർത്തിക്ക് അനുസാരമായി
എനിക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്ന നിേയാഗ്രപകാരം ൈദവവചന്രപേഘാഷണം
നിവർത്തിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻസഭയുെടശു്രശൂഷകനായിരിക്കുന്നു.

ജാതികള െടഇടയിൽ െവളിെപ്പട്ട മർമ്മം
26 അത് യുഗങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും മറഞ്ഞുകിടന്ന സത്യം
എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ അവെന്റ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
27 അവേരാട് ജാതികള െട ഇടയിൽ ഈ മർമ്മത്തിെന്റ മഹിമാധനം
എെന്തന്ന് അറിയിക്കുവാൻ ൈദവത്തിന് ഇഷ്ടമായി; ആ മർമ്മം
മഹത്വത്തിെന്റ ്രപത്യാശയായ ്രകിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്
തെന്ന. 28 അവെന ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഏത് മനുഷ്യേനയും
്രകിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർേത്തണ്ടതിന് ഏത് മനുഷ്യേനയും
ഗുണേദാഷിക്കുകയും ഏത് മനുഷ്യേനാടും സകലജ്ഞാനേത്താടും കൂെട
ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 29അതിനായി ഞാൻ എന്നിൽ ബലേത്താെട
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വ്യാപരിച്ച് തെന്റ കർത്തവ്യം എന്നിലൂെട നിവർത്തിയ്ക്കുന്ന അവെന്റ
ശക്തിയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം േപാരാടിെക്കാണ്ട്അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു.

2
തത്വജ്ഞാനമല്ല, ്രകിസ്തുഎന്നൈദവമർമ്മത്തിെനാത്തത്

1 നിങ്ങൾക്കും, ലവുദിക്യപട്ടണത്തിലുള്ളവർക്കും ജഡത്തിൽ എെന്റ
മുഖം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി, 2അവർ പിതാവും ്രകിസ്തുവും
എന്ന ൈദവമർമ്മത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനവും വിേവകപൂർണ്ണതയുെട
സമ്പത്തും ്രപാപിക്കുവാൻേവണ്ടി സ്േനഹത്തിൽ ബന്ധിതരായി
ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വനം ലഭിക്കണം എന്നുവച്ച് ഞാൻ എ്രത വലിയ
േപാരാട്ടം കഴിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു.
3 ്രകിസ്തുവില ് ജ്ഞാനത്തിെന്റയും അറിവിേന്റയും നിേക്ഷപങ്ങൾ
ഒെക്കയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4 വശീകരണവാക്കുെകാണ്ട് ആരും നിങ്ങെള
ചതിക്കാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു. 5 ഞാൻ ശരീരംെകാണ്ട്
ദൂരസ്ഥെനങ്കിലും ആത്മാവുെകാണ്ട് നിങ്ങേളാട് കൂെടയുള്ളവനായി
നിങ്ങള െട നല്ല ്രകമങ്ങള ം ്രകിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിെന്റ
ശക്തിയും കണ്ട്സേന്താഷിക്കുന്നു.

6 ആകയാൽ കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിെന നിങ്ങൾ
ൈകെക്കാണ്ടതുേപാെല അവനിൽ നടപ്പിൻ; 7 അവനിൽ ഉറേപ്പാെട
േവരൂന്നുകയും, പണിയെപ്പടുകയും െചയ്യന്നവരായും, നിങ്ങൾക്ക്
ഉപേദശിച്ച തന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്താൽ ഉറച്ച ം, സ്േതാ്രതത്തിൽ
കവിഞ്ഞുംഇരിപ്പിൻ.

8 തത്വജ്ഞാനവും െപാള്ളയായ വഞ്ചനയുംെകാണ്ട് ആരും
നിങ്ങെള കീഴടക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിപ്പിൻ; അത് മനുഷ്യരുെട
പാരമ്പേര്യാപേദശങ്ങൾക്കും, േലാകത്തിെന്റ പാപകാരണമായ
വിശ്വാസ സ്രമ്പദായങ്ങൾക്കും ഒത്തവണ്ണം അല്ലാെത ്രകിസ്തുവിന്
ഒത്തവണ്ണമുള്ളതല്ല. 9 ്രകിസ്തുവിന ്െറ ശരീരത്തിലേല്ലാ ൈദവത്തിെന്റ
സർവ്വസമ്പൂർണ്ണതയുെട സ്വഭാവങ്ങള ം േദഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത.്
10 എല്ലാ അധികാരത്തിനും, ആധിപത്യത്തിനും തലയായ ്രകിസ്തുവിൽ
നിങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണരായിരിക്കുന്നു. 11 ്രകിസ്തുവിെന്റ പരിേച്ഛദനയാൽ
നിങ്ങൾക്കും പാപശരീരം ഉരിഞ്ഞുകളയുന്നതായ ൈകെകാണ്ടല്ലാത്ത
പരിേച്ഛദനയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട അടക്കെപ്പടുകയും അവെന മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച് ൈദവത്തിെന്റ വ്യാപാരശക്തിയിലുള്ള
വിശ്വാസത്താൽ അവേനാടുകൂെട ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും
െചയ്തു, 13 അതി്രകമങ്ങളാലും നിങ്ങള െട ജഡത്തിെന്റ അ്രഗചർമം
നിമിത്തവും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങെളയും ൈദവം ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
ജീവിപ്പിക്കയും; അതി്രകമങ്ങൾ ഒെക്കയും നേമ്മാടു ക്ഷമിക്കുകയും
െചയ്തു. 14 നമുക്ക് ്രപതികൂലവുമായിരുന്ന ചട്ടങ്ങള െട കെയ്യഴുത്ത്
മായിച്ച് ്രകൂശിൽ തറച്ച് നമ്മുെട നടുവിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു;
15അധികാരങ്ങേളയുംശക്തികേളയും പിടിച്ചടക്കി ്രകൂശിൽഅവരുെട േമൽ
ജേയാത്സവംആേഘാഷിച്ച്അവെരപരസ്യമായകാഴ്ചയാക്കിത്തീർത്തു.

മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽനിന്ന്സ്വാത്രന്ത്യം.
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16 അതുെകാണ്ട് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ, െപരുന്നാള കൾ, വാവ്,
ശബ്ബത്ത,് എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ആരും നിങ്ങെള വിധിക്കരുത.് 17 ഇവ
വരുവാനിരുന്നവയുെട നിഴലേ്രത; എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യമായേതാ
്രകിസ്തുവേ്രത. 18 വ്യാജമായ താഴ്മയിലും, ദൂതന്മാെര
ആരാധിക്കുന്നതുമൂലം കാണാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടെപടുകയും തെന്റ
ജഡമനസ്സിനാൽ അനാവശ്യമായി നിഗളിക്കുകയും െചയ്യന്ന ആരുംതെന്ന
നിങ്ങൾക്കുള്ള ്രപതിഫലം വൃഥാവാക്കരുത.് 19 ്രകിസ്തുവാകുന്ന തലെയ
മുറുെക പിടിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരുവനും നിങ്ങെള കവർന്നു കളയരുത,്
തലയായവനിൽ നിന്നേല്ലാ ശരീരം മുഴുവൻസന്ധിഞരമ്പുകെള േപാഷിപ്പിച്ച്
ഒന്നായിേച്ചർത്ത്ൈദവവർദ്ധയ്ക്കനുസാരമായി വളർച്ച ്രപാപിക്കുന്നത.്

20 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട േലാകത്തിെന്റ പാപകാരണമായ
വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച െവങ്കിൽ േലാകത്തിൽ
ജീവിക്കുന്നവെരേപ്പാെല 21 മാനുഷകല്പനകൾക്കും ഉപേദശങ്ങൾക്കും
അനുസരണമായി: പിടിക്കരുത,് രുചിക്കരുത്, െതാടരുത് എന്നുള്ള
ചട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴ്െപടുന്നത് എന്ത?് 22 ഇെതല്ലാം ഉപേയാഗത്താൽ
നശിച്ച േപാകുന്നതേ്രത. 23 ഇെതാെക്കയും സ്വന്ത ഇഷ്ടത്തിെനാത്ത
ആരാധനയിലും താഴ്മയിലും ശരീരെത്ത തൃജിക്കുന്നതിലും
രസിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ;് എന്നാൽ ജഡാഭിലാഷം നിയ്രന്തിക്കുന്നതിന്
പര്യാപ്തമല്ല.

3
ഉയരത്തിലുള്ളത്അേന്വഷിക്കുവിൻ

1 അതുെകാണ്ട് ൈദവം ്രകിസ്തുവിേനാെടാപ്പം നിങ്ങെളയും
ഉയിർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, ്രകിസ്തു ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അേന്വഷിക്കുവിൻ.
2ഭൂമിയിലുള്ളതിെനക്കുറിച്ചല്ല ഉയരത്തിലുള്ളതുതെന്നചിന്തിപ്പിൻ. 3നിങ്ങൾ
മരിച്ച , നിങ്ങള െട ജീവൻ ൈദവം ്രകിസ്തുവിൽ മറച്ചിരിക്കുന്നു. 4നമ്മുെട
ജീവനായ ്രകിസ്തു െവളിെപ്പടുേമ്പാൾനിങ്ങള ംഅവേനാടുകൂെട േതജസ്സിൽ
െവളിെപ്പടും.

പുതിയ മനുഷ്യെനധരിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ
5 ആകയാൽ വ്യഭിചാരം, അശുദ്ധി, അമിതവികാരം, ദുർേമ്മാഹം,
വി്രഗഹാരാധനയായ അത്യാ്രഗഹം ഇങ്ങെന ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങള െട
പാപാഭിലാഷങ്ങെള മരിപ്പിക്കുവീൻ. 6 ഈ വകനിമിത്തം ൈദവേകാപം
അനുസരണം െകട്ടവരുെടേമല ് വരുന്നു. 7 അവയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
കാലം നിങ്ങള ം മുെമ്പ അവയിൽ നടന്നുേപാന്നു. 8 ഇേപ്പാേഴാ നിങ്ങള ം
േകാപം, േ്രകാധം, ദുരുേദ്ദശങ്ങൾ, അപമാനങ്ങൾ, വായിൽനിന്ന് വരുന്ന
ലജ്ജാകരവും, അശ്ലീലവുമായ ദുർഭാഷണങ്ങൾ; ഇവെയാെക്കയും
വിട്ട കളയുവിൻ. 9അേന്യാന്യം േഭാഷ്ക് പറയരുത;് നിങ്ങൾപഴയമനുഷ്യെന
അവെന്റ ശീലങ്ങേളാടുകൂെട ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞ് 10 തെന്ന സൃഷ്ടിച്ചവെന്റ
സ്വരൂപ്രപകാരം പരിജ്ഞാനത്തിനായി പുതുക്കം ്രപാപിക്കുന്ന പുതിയ
മനുഷ്യെന ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 11ഈഅറിവിൽ യവനനും െയഹൂദനും
എന്നില്ല, പരിേച്ഛദനയും അ്രഗചർമവും എന്നില്ല, അപരിഷ്കൃതൻ
പരിഷ്കൃതൻ, ദാസൻ സ്വത്രന്തൻ എന്നുമില്ല; ്രകിസ്തുവേ്രത എല്ലാവരിലും
എല്ലാംആകുന്നു.
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്രകിസ്തുവിെന്റവചനം നിങ്ങളിൽവസിക്കെട്ട
12അതുെകാണ്ട് ൈദവത്താൽ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരും വിശുദ്ധന്മാരും
്രപിയരുമായി മനസ്സലിവ,് ദയ, താഴ്മ, െസൗമ്യത, ദീർഘക്ഷമ എന്നിവ
ധരിച്ച െകാണ്ട് 13 അേന്യാന്യം സഹിക്കുകയും ഒരുവേനാട് ഒരുവന്
വഴക്കുണ്ടായാൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കയും െചയ് വിൻ; കർത്താവ്
നിങ്ങേളാട് ക്ഷമിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള ം െചയ ്വിൻ. 14 എല്ലാറ്റിനും മീെത
സമ്പൂർണ്ണതയുെട ബന്ധമായ സ്േനഹം ധരിപ്പിൻ. 15 ്രകിസ്തുവിെന്റ
സമാധാനം നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴെട്ട; അതിനേല്ലാ നിങ്ങൾ
ഏകശരീരമായി വിളിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നത;് നന്ദിയുള്ളവരായും ഇരിപ്പിൻ.
16 സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മികഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ
പഠിപ്പിച്ച ം ബുദ്ധിയുപേദശിച്ച ം നന്ദിേയാെട നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ
ൈദവത്തിന് പാടിയും ഇങ്ങെന ്രകിസ്തുവിെന്റ വചനം അത്യധികമായി
സകലജ്ഞാനേത്താടും കൂെട നിങ്ങളിൽ വസിക്കെട്ട. 17 വാക്കിനാേലാ
്രകിയയാേലാ എന്ത് െചയ്താലും സകലവും കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
നാമത്തിൽ െചയ്തും അവൻ മുഖാന്തരം പിതാവായ ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതം പറഞ്ഞുംെകാണ്ടിരിപ്പിൻ.

്രകിസ്തീയബന്ധങ്ങളിെലകൂട്ട ത്തരവാദിത്വങ്ങൾ.
18 ഭാര്യമാേര, നിങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കർത്താവിന്
ഉചിതമാകുംവണ്ണം കീഴടങ്ങുവിൻ. 19 ഭർത്താക്കന്മാേര, നിങ്ങള െട
ഭാര്യമാെര സ്േനഹിപ്പിൻ; അവേരാട് കയ്പായിരിക്കയുമരുത.് 20 മക്കേള,
നിങ്ങള െട അമ്മയപ്പന്മാെര സകലത്തിലും അനുസരിക്കുവിൻ. ഇത്
കർത്താവിന് പൂർണ്ണമായും ്രപസാദകരമേല്ലാ. 21 പിതാക്കന്മാേര,
നിങ്ങള െട മക്കൾ നിരുത്സാഹെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവെര
േകാപിപ്പിക്കരുത.് 22 ദാസന്മാേര, ജഡ്രപകാരമുള്ള യജമാനന്മാെര
സകലത്തിലുംഅനുസരിക്കുവിൻ; മനുഷ്യെര ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നവെരേപ്പാെല
ദൃഷ്ടിേസവകളാലല്ല കർത്താവിെന ഭയെപ്പട്ട െകാണ്ട് ഹൃദയത്തിെന്റ
ആത്മാർത്ഥതേയാെട അേ്രത അനുസരിേക്കണ്ടത.് 23നിങ്ങൾ െചയ്യന്നത്
ഒെക്കയും മനുഷ്യർെക്കന്നല്ല കർത്താവിന് എന്നേപാെല മനേസ്സാെട
െചയ് വിൻ. 24അവകാശെമന്ന ്രപതിഫലം കർത്താവ് തരും എന്നറിഞ്ഞ്
കർത്താവായ ്രകിസ്തുവിെന േസവിപ്പിൻ. 25 അന്യായം െചയ്യന്നവൻ
താൻ െചയ്ത അന്യായത്തിന് ഒത്തത് ്രപാപിക്കും; യാെതാരു മുഖപക്ഷവും
ഇല്ലേല്ലാ.

4
കൃപനിറഞ്ഞ്രകിസ്തീയജീവിതത്തിനായുള്ളഉപേദശങ്ങൾ

1 യജമാനന്മാേര, നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു യജമാനനായ ൈദവം
ഉണ്ട്എന്നറിഞ്ഞ് ദാസന്മാർക്ക് നീതിയായതും ന്യായമായതും നൽകുവിൻ.

2 ്രപാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുവിൻ;സ്േതാ്രതേത്താെടഅതിൽ ജാഗരിപ്പിൻ.
3 എനിക്ക് ബന്ധനകാരണമായ ്രകിസ്തുവിെന്റ മർമ്മം ്രപസ്താവിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം ൈദവം ഞങ്ങൾക്ക് വചനത്തിെന്റ വാതിൽ തുറന്നുതരികയും
4 ഞാൻ സംസാരിേക്കണ്ടുംവണ്ണം അതിെന െവളിെപ്പടുത്തുകയും
െചേയ്യണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്ക് േവണ്ടിയും ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ. 5 സമയം
തക്കത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ച െകാണ്ട് അവിശ്വാസികേളാടു ജ്ഞാനേത്താെട
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െപരുമാറുവിൻ. 6 ഓേരാരുത്തേനാട് നിങ്ങൾ എങ്ങെന ഉത്തരം
പറേയണം എന്ന് അറിേയണ്ടതിന് നിങ്ങള െട സംസാരം എേപ്പാഴും
കൃപേയാടുകൂടിയതും ഉപ്പിനാൽരുചിവരുത്തിയതുംആയിരിക്കെട്ട.

7 എെന്റ അവസ്ഥ ഒെക്കയും കർത്താവിൽ ്രപിയ സേഹാദരനും
വിശ്വസ്ത ശു്രശൂഷകനും സഹഭൃത്യനുമായ തിഹിെക്കാസ് നിങ്ങേളാട്
അറിയിക്കും. 8 നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട അവസ്ഥ അറിയുവാനും അവൻ
നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുവാനുമായി 9 ഞാൻ അവെന
നിങ്ങളിൽ ഒരുവനായ ഒേനസിെമാസ് എന്ന വിശ്വസ്തനും ്രപിയനുമായ
സേഹാദരേനാടുകൂെട നിങ്ങള െട അടുക്കൽഅയച്ചിരിക്കുന്നു; ഇവിടെത്ത
അവസ്ഥഎല്ലാംഅവർനിങ്ങേളാട്അറിയിക്കും.

10 എെന്റ സഹതടവുകാരനായ അരിസ്തർെഹാസും ബർന്നബാസിെന്റ
ബന്ധുവായ മർെക്കാസും — അവെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കല്പന
കിട്ടീട്ട ണ്ടേല്ലാ; അവൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നാൽ അവെന
ൈകെക്കാൾവിൻ — 11 യുസ്െതാസ് എന്ന് പറയുന്ന േയശുവും
നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യന്നു; യഹൂദവിശ്വാസികളില ് ഇവർ മൂവരും മാ്രതം
ൈദവരാജ്യത്തിന് കൂട്ട േവലക്കാരായിട്ട് എനിക്ക് ആശ്വാസമായിത്തീർന്നു.
12 നിങ്ങളിൽ ഒരുവനായ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ദാസനായ എപ്പ്രഫാസ്
നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യന്നു; നിങ്ങൾ തികവുള്ളവരും ൈദവഹിതം
സംബന്ധിെച്ചാെക്കയും പൂർണ്ണനിശ്ചയമുള്ളവരുമായി നില്േക്കണ്ടതിന്
അവൻ ്രപാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി എേപ്പാഴും േപാരാടുന്നു.
13 നിങ്ങൾക്കും ലവുദിക്യപട്ടണത്തിലും ഹിയരെപാലിപട്ടണത്തിലുമുള്ള
വിശ്വാസികള് ക്കും േവണ്ടി അവൻ വളെര ്രപയാസെപ്പടുന്നു എന്നുള്ളതിന്
ഞാൻസാക്ഷി.
അഭിവാദനങ്ങൾ

14ൈവദ്യനായ ്രപിയ ലൂേക്കാസും േദമാസും നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യന്നു.
15 ലവുദിക്യയിെല സേഹാദരന്മാർക്കും നുംെഫയ്ക്കും അവള െട വീട്ടിെല
സഭയ്ക്കും വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. 16 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഈ േലഖനം
വായിച്ച് തീർന്നേശഷം ലവുദിക്യസഭയിൽ കൂെട വായിപ്പിക്കുകയും
ലവുദിക്യയിൽനിന്നുള്ളത് നിങ്ങള ം വായിക്കുകയും െചയ് വിൻ.
17 അർക്കിെപ്പാസിേനാട് കർത്താവിൽ ലഭിച്ച ശു്രശൂഷ നിവർത്തിപ്പാൻ
േനാേക്കണംഎന്ന് പറവിൻ.

18പൗെലാസായഎെന്റസ്വന്തകയ്യാെലഅഭിവാദനം;എെന്റബന്ധനങ്ങെള
ഓർത്തുെകാൾവിൻ. കൃപനിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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1 െതസ്സെലാനീക്യർ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
പൗേലാസിെന ഈ േലഖനത്തിെന്റ എഴുത്തുകാരനായി രണ്ടിടങ്ങളിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (1:1; 2:18). ശീലാസിേനാടും തിേമാെഥേയാസിേനാടും
േചർന്ന് തൻെറ രണ്ടാമെത്ത മിഷനറി യാ്രതയിലാണ് പൗേലാസ് ഈ സഭ
സ്ഥാപിച്ചത് (്രപവൃത്തികൾ 17:1�9), െതസ്സേലാനിക്കയില് നിന്നും േപായതിനു
ഏതാനും മാസങ്ങള് ക്കുള്ളിലാണ് ആണ് ഈ േലഖനം എഴുതെപ്പട്ടത്
െതസ്സെലാനീക്യയിെല പൗേലാസിെന ശു്രശൂഷ നിമിത്തം യഹൂദന്മാര ്
മാ്രതമല്ല ജാതികളായ വരും വിശ്വാസത്തിേലക്ക് വരുന്നതിന് ഇടയായി.
ധാരാളം വിജാതിയർ വി്രഗഹങ്ങെള ഉേപക്ഷിച്ച് സഭകളിേലക്ക് വന്നു.
എന്നാൽ യഹൂദർക്ക് അെതാരു ്രപശ്നമായിരുന്നില്ല. (1 െതസ്സേലാനിക്യർ
1:9).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 51.
െകാരിന്തില ് വച്ചാണ് പൗേലാസ് െതസ്സെലാനീക്യ സഭയ്ക്കുള്ള
ആദ്യേലഖനംഎഴുതുന്നത.്
സ്വീകര് ത്താവ്
െതസ്സേലാനിക്യയിലുള്ള സഭയ്ക്കാണ് ഈ േലഖനം എഴുതെപ്പട്ടത്
എങ്കിലും െപാതുവായി എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള ൈ്രകസ്തവ ജനതക്ക്
കൂടിയാണ.്
ഉേദ്ദശം
പുതിയ വിശ്വാസികെള ്രപതിസന്ധികളിൽ വിശ്വാസത്തിൽ
നിലനിൽക്കുവാൻ േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക, വിശുദ്ധ ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച്
നിർേദ്ദശങ്ങൾ നൽകുക, ്രകിസ്തുവിന ്െറ വരവിനു മുൻപ് മരിക്കുന്ന
ഭക്തന്മാെര സംബന്ധിച്ച ള്ള സംശയം ദുരീകരിക്കുക, ധാർമ്മികമായും
്രപാേയാഗികമായും തിരുത്തുക എന്നതാണ് പൗേലാസ് ഈ േലഖനം
എഴുതിയതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യങ്ങള ്.
്രപേമയം
സഭെയസംബന്ധിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന
സംേക്ഷപം
നന്ദി ്രപകാശനം — 1:1-10
അേപ്പാസ്തലിക ്രപവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ്രപതിേരാധം. — 2:1-3:13
െതസ്സേലാനിക്കക്കാര് ക്കുള്ള ്രപേബാധനങ്ങൾ. — 4:1-5:22
സമാപന ്രപാർത്ഥനയുംആശീർവാദവും. — 5:23-28

വന്ദനം
1 പൗെലാസും സില്വാെനാസും തിെമാെഥെയാസും പിതാവായ
ൈദവത്തിലും കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലും ഉള്ള
െതസ്സേലാനിക്യസഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത:് നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകെട്ട.
െതസ്സേലാനിക്യസഭയുെട അനുകരണീയ മാതൃകകൾക്കായുള്ള

അഭിനന്ദനം
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2 ഞങ്ങള െട ്രപാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങെള സ്മരിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിെന്റ േവലയും സ്േനഹനിർഭരമായ ്രപയത്നങ്ങള ം 3 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപത്യാശയുെട സ്ഥിരതയും
ഇടവിടാെത നമ്മുെട ൈദവവും പിതാവുമായവെന്റ സന്നിധിയിൽ
ഓർത്തു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കും േവണ്ടി എേപ്പാഴും ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു. 4ൈദവത്താൽ സ്േനഹിക്കെപ്പട്ട സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങള െട തിരെഞ്ഞടുപ്പിെന പറ്റി ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. 5 ഞങ്ങള െട
സുവിേശഷം േകവലം വാക്കുകളായിമാ്രതമല്ല, പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിേയാടും
ബഹുനിശ്ചയേത്താടും കൂെട ആയിരുന്നു നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വന്നത്; നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ എങ്ങെന
െപരുമാറിയിരുന്നുഎന്നു നിങ്ങൾഅറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6ബഹുകഷ്ടം
സഹിേക്കണ്ടിവന്നിട്ട ം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നല്കിയ സേന്താഷേത്താെട
നിങ്ങൾ വചനം ൈകെക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവിനും
അനുകാരികളായിത്തീർന്നു. 7 അങ്ങെന നിങ്ങൾ മെക്കേദാന്യയിലും
അഖായയിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിത്തീർന്നു.
8 നിങ്ങള െട അടുക്കൽ നിന്നു കർത്താവിെന്റ വചനം മുഴങ്ങിെച്ചന്നത്
മെക്കേദാന്യയിലും അഖായയിലും മാ്രതമല്ല, മറ്റ് എല്ലായിടങ്ങളിലും
ൈദവത്തിലുള്ളനിങ്ങള െടവിശ്വാസം ്രപസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു;അതുെകാണ്ട്
ഒന്നുംതെന്ന ഞങ്ങൾ പറേയണ്ട ആവശ്യമില്ല. 9ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ എങ്ങെനയുള്ള സ്വീകരണം ലഭിച്ച എന്നും ജീവനുള്ള
സത്യൈദവെത്ത േസവിക്കുവാനും 10 അവൻ മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ
നിന്നു ഉയിർപ്പിച്ച തെന്റ പു്രതനും വരുവാനുള്ള േകാപത്തിൽനിന്ന്
നെമ്മ വിടുവിക്കുന്നവനുമായ േയശു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് വരുന്നത്
കാത്തിരിക്കുവാനും നിങ്ങൾ വി്രഗഹങ്ങെള വിട്ട ൈദവത്തിങ്കേലക്ക്
എങ്ങെനതിരിഞ്ഞുവന്നുഎന്നുംഅവർതേന്നപറയുന്നു.

2
െതസ്സേലാനിക്യയിലുള്ളപൗെലാസിെന്റശു്രശൂഷ

1 സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നത്
വ്യർത്ഥമായില്ല എന്നു നിങ്ങൾ തേന്നഅറിയുന്നുവേല്ലാ. 2ഫിലിപ്പിയിൽവച്ച്
ഞങ്ങൾ കഷ്ടവും അപമാനവും സഹിേക്കണ്ടിവന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ! എങ്കിലും വലിയ എതിർപ്പിെന്റ നടുവിൽ ൈദവത്തിെന്റ
സുവിേശഷം നിങ്ങേളാടു ്രപസംഗിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട
ൈദവത്തിൽ ൈധര്യെപ്പട്ടിരുന്നു. 3 ഞങ്ങള െട ്രപേബാധനം
അബദ്ധത്തിൽനിേന്നാ അശുദ്ധിയിൽനിേന്നാ വ്യാജേത്താെടേയാ
വന്നതല്ല. 4 സുവിേശഷം ഞങ്ങെള ഭരേമല്പിേക്കണ്ടതിന് ൈദവത്തിന്
െകാള്ളാകുന്നവരായി ഞങ്ങൾ െതളിഞ്ഞതുേപാെല മനുഷ്യെര
്രപസാദിപ്പിക്കുവാനല്ല, ഞങ്ങള െട ഹൃദയം േശാധനെചയ്യന്ന
ൈദവെത്തത്തെന്ന ്രപസാദിപ്പിച്ച െകാണ്ടേ്രത ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത.്
5 നിങ്ങൾ അറിയുംേപാെല മുഖസ്തുതിേയാ ്രദവ്യാ്രഗഹത്തിെന്റ
ഉപായേമാ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ്രപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല; ൈദവം സാക്ഷി.
6 ്രകിസ്തുവിെന്റഅെപ്പാസ്തലന്മാർഎന്നപദവിയിൽവലിപ്പം ഭാവിക്കുവാൻ
കഴിയുമായിരുന്നിട്ട ം ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടാകെട്ട, മറ്റള്ളവേരാടാകെട്ട
മാനം അേന്വഷിച്ചില്ല; 7 ഒരു അമ്മ തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള േപാറ്റ ംേപാെല
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ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ആർ്രദതയുള്ളവരായിരുന്നു. 8 ഇങ്ങെന
വാത്സല്യേത്താെട ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം പങ്കുെവപ്പാൻ മാ്രതമല്ല,
നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു ്രപിയരാകയാൽ ഞങ്ങള െട ്രപാണനും കൂെട
െവച്ച തരുവാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു. 9 സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങള െട
കഠിനാദ്ധ്വാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ നിങ്ങളിൽ ആർക്കും
ഭാരമായിത്തീരരുതു എന്നു െവച്ച് ഞങ്ങൾ രാവും പകലും േവലെചയ്തു
നിങ്ങേളാടു ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ച . 10 വിശ്വസിക്കുന്ന
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ എ്രത വിശുദ്ധിേയാടും നീതിേയാടും
കുറ്റമില്ലാത്തവരായും നടന്നു എന്നതിന് നിങ്ങള ം ൈദവവും സാക്ഷി.
11 നിങ്ങൾ അറിയുന്നതുേപാെല തെന്റ രാജ്യത്തിനും മഹത്വത്തിനും
നിങ്ങെള വിളിക്കുന്ന ൈദവത്തിന് േയാഗ്യമായി നടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
12ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തെരയും അപ്പൻ മക്കെള എന്നേപാെല
്രപേബാധിപ്പിച്ച ം ഉത്സാഹിപ്പിച്ച ംസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞും േപാന്നു.

കഷ്ടങ്ങളിൽകൂട്ടാളിആകുവാനുള്ളആഹ്വാനം
13 ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിച്ച ൈദവവചനം നിങ്ങൾ േകട്ട,് മനുഷ്യെന്റ
വചനമായിട്ടല്ല സാക്ഷാൽ ആകുന്നതുേപാെല ൈദവവചനമായിട്ട് തേന്ന
ൈകെക്കാണ്ടതിനാലും വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആ ൈദവവചനം
വ്യാപരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനാലും, ഞങ്ങൾ ൈദവെത്ത ഇടവിടാെത
സ്തുതിക്കുന്നു; 14സേഹാദരന്മാേര, െയഹൂദ്യയിൽ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
ൈദവസഭകൾക്ക് നിങ്ങൾ അനുകാരികളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവർ
െയഹൂദരാൽ സഹിച്ചത് തേന്ന നിങ്ങള ം സ്വജാതിക്കാരാൽ സഹിച്ച വേല്ലാ.
15 െയഹൂദർ കർത്താവായ േയശുവിെനയും സ്വന്ത്രപവാചകന്മാെരയും
െകാന്നവരും ഞങ്ങെള ഓടിച്ച കളഞ്ഞവരും ൈദവെത്ത
്രപസാദിപ്പിക്കാത്തവരും സകലമനുഷ്യർക്കും വിേരാധികള മേല്ലാ.
16 ജാതികൾ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ അവേരാട്
്രപസംഗിക്കുന്നത് വിലക്കുന്നവരും ആകുന്നു; അങ്ങെന അവർ തങ്ങള െട
പാപങ്ങെള എേപ്പാഴും പൂരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ൈദവേ്രകാധം അവരുെട
േമൽവെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു.

െതസ്സേലാനിക്യെരകാണുവാനുള്ളഅഭിവാഞ്ച
17 സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങൾ അല്പേനരേത്തക്ക് ഹൃദയംെകാണ്ടല്ല,
ഞങ്ങള െട സാന്നിദ്ധ്യംെകാണ്ട് നിങ്ങെള വിട്ട പിരിഞ്ഞിട്ട് അതിയായ
ആ്രഗഹേത്താെട വീണ്ടും നിങ്ങള െട മുഖം കാണ്മാൻ ഏറ്റവും അധികം
്രശമിച്ച . 18 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞങ്ങൾ,
വിേശഷാൽ പൗെലാസായഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടു്രപാവശ്യം വിചാരിച്ച ,എന്നാൽ
സാത്താൻ ഞങ്ങെള തടുത്തു. 19 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
മുമ്പാെക അവെന്റ ്രപത്യക്ഷതയിൽ ഞങ്ങള െട ആശയും സേന്താഷവും
്രപശംസാകിരീടവും ആർ ആകുന്നു? മറ്റള്ളവേരാെടാപ്പം നിങ്ങള ം
അല്ലേയാ? 20ഞങ്ങള െട മഹത്വവുംസേന്താഷവും നിങ്ങൾതേന്ന.

3
്രപേബാധനത്തിനായി തിെമാെഥെയാസിെനഅയയ്ക്കുന്നു

1 അതുെകാണ്ട് ഈ േവർപിരിയൽ സഹിച്ച കൂടാഞ്ഞിട്ട്
ഞങ്ങൾ അേഥനയിൽ തനിച്ച് ഇരിേക്കണ്ടിവന്നാലും േവണ്ടതില്ല
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എന്നു വിചാരിച്ച . 2 നിങ്ങളിൽ ആരും ഈ കഷ്ടങ്ങളിൽ
കുലുങ്ങിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്, നിങ്ങെള വിശ്വാസത്തിൽ
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുവാനും ൈധര്യെപ്പടുത്തുവാനുമായി നമ്മുെട സേഹാദരനും
്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ ൈദവത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷകനുമായ തിെമാെഥെയാസിെന അയച്ച . 3 കഷ്ടം
അനുഭവിക്കുവാൻ നാം നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 4 ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നേപ്പാൾ നാം
കഷ്ടമനുഭവിേക്കണ്ടിവരും എന്നു മുമ്പുകൂട്ടി പറഞ്ഞത് േപാെല തേന്ന
സംഭവിച്ച എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 5 ഈ കാരണത്താൽ എനിക്ക്
ഒട്ട ം സഹിച്ച കൂടാഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷകൻ നിങ്ങെള പരീക്ഷിച്ച േവാ?
ഞങ്ങള െട ്രപയത്നം െവറുെതയായിേപ്പാേയാ? എന്നീ ചിന്തകളാൽ
നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ വസ്തുത അറിേയണ്ടതിന് ആളയച്ച്.
6ഇേപ്പാേഴാ,തിെമാെഥെയാസ് നിങ്ങള െടഅടുക്കൽനിന്ന് വന്നു നിങ്ങള െട
വിശ്വാസെത്തയും സ്േനഹെത്തയും പറ്റിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള കാണ്മാൻ
വാഞ്ചിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾഞങ്ങെളയും കാണ്മാൻ വാഞ്ചിച്ച െകാണ്ട്
ഞങ്ങെളക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്എേപ്പാഴും നല്ലഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്ന്ഞങ്ങേളാടു
ശുഭവാർത്ത അറിയിച്ച കാരണത്താൽ, 7 സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങള െട
സകല കഷ്ടത്തിലും സങ്കടത്തിലും ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള നിങ്ങള െട
വിശ്വാസം േഹതുവായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ആശ്വാസം ്രപാപിച്ച .
8നിങ്ങൾകർത്താവിൽ നിലനില്ക്കുന്നു എന്നുഅറിഞ്ഞ്ഞങ്ങൾഇേപ്പാൾ
വാസ്തവമായും ജീവിക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ നിമിത്തം നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ സേന്താഷിക്കുന്ന സകല സേന്താഷത്തിനും
എ്രതേത്താളം ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം കേരറ്റ വാൻ ഞങ്ങളാൽ
കഴിയും! 10 നിങ്ങള െട മുഖം കാണ്മാനും നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ
കുറവ് തീർപ്പാനുമായി ഞങ്ങൾ രാവും പകലും വളെര താല്പര്യേത്താെട
്രപാർത്ഥിച്ച േപാരുന്നു.

11നമ്മുെടൈദവവുംപിതാവുമായവനുംനമ്മുെടകർത്താവായേയശുവും
ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാൻ വഴി ഒരുക്കിത്തരുമാറാകെട്ട.
12എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങേളാടുള്ള സ്േനഹം വർദ്ധിക്കുന്നതുേപാെല
കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽതമ്മിലും മറ്റ ള്ളവേരാടുമുള്ള സ്േനഹം
വർദ്ധിപ്പിച്ച് കവിയുമാറാക്കുകയും 13ഇങ്ങെനനമ്മുെടകർത്താവായ േയശു
തെന്റസകലവിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുന്ന ്രപത്യക്ഷതയിൽനമ്മുെടൈദവവും
പിതാവുമായവെന്റ മുമ്പാെക വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അനിന്ദ്യരായി
െവളിെപ്പടുംവണ്ണം നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള സ്ഥിരെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യ മാറാകെട്ട.

4
ജീവിതംൈദവ്രപസാദത്തിനായുള്ളത്

1 ഒടുവിലായി, സേഹാദരന്മാേര, ൈദവ ്രപസാദം ലഭിപ്പാന്തക്കവണ്ണം
നിങ്ങൾ എങ്ങെന ജീവിക്കണം എന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്നു
്രഗഹിച്ചറിഞ്ഞതുേപാെല — ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന
— ഇനിയും അധികം വർദ്ധിച്ച വേരണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ കർത്താവായ
േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷിച്ച ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
2കർത്താവായ േയശുവിെന്റആജ്ഞയാൽഞങ്ങൾഈകല്പനകെള തന്നു
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എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 3ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടേമാ നിങ്ങള െട
ശുദ്ധീകരണം തേന്ന, നിങ്ങൾ ദുർന്നടപ്പ് വിെട്ടാഴിഞ്ഞ് 4 ഓേരാരുത്തൻ
ൈദവെത്ത അറിയാത്ത ജാതികെളേപ്പാെല കാമവികാരേത്താെടയല്ല,
5 ്രപത്യ ത വിശുദ്ധീകരണത്തിലും മാന്യതയിലും താന്താെന്റ ശരീരെത്ത
നിയ്രന്തിേക്കണ്ടത് എങ്ങെന എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കെട്ട. 6ഈകാര്യങ്ങളിൽ
ആരും പാപംെചയ്യ കേയാ സേഹാദരെന ചതിക്കേയാ അരുത;് ഞങ്ങൾ
മുെമ്പ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞതുേപാെലയും മുന്നറിയിപ്പ് തന്നതു േപാെലയും
ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒെക്കയും ്രപതികാരം െചയ്യന്നവൻ കർത്താവേല്ലാ.
7 ൈദവം നെമ്മ അശുദ്ധിയിേലക്കല്ല, വിശുദ്ധി ്രപാപിക്കുവാൻ അേ്രത
വിളിച്ചത.് 8 അതുെകാണ്ട് ഇത് അവഗണിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യെന അല്ല,
തെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ൈദവെത്തത്തെന്ന
അവഗണിക്കുന്നു.

9 അേന്യാന്യം സ്േനഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ൈദവത്താൽ ഉപേദശം
്രപാപിച്ചതുെകാണ്ട് സേഹാദരസ്േനഹെത്തക്കുറിച്ച നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതുവാൻ ആവശ്യമില്ല; 10 തീർച്ചയായും മെക്കേദാന്യയിൽ എങ്ങുമുള്ള
സേഹാദരന്മാേരാട് ഒെക്കയും നിങ്ങൾ അങ്ങെന തെന്ന ആചരിച്ച ം
േപാരുന്നുവേല്ലാ. എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, അതിൽ നിങ്ങൾ
അധികമായി വർദ്ധിച്ച വേരണം എന്നും 11 ്രകിസ്തുവിശ്വാസികൾ
അല്ലാത്തവേരാട് ബഹുമാനേത്താെട െപരുമാറുവാനും, ഒന്നിനും ഒരു
കുറവില്ലാത്തവരായിരിക്കുവാനും േവണ്ടി 12 ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെലശാന്തരായി ജീവിക്കുവാനും സ്വന്തകർത്തവ്യങ്ങെള
നിറേവറ്റ വാനും സ്വന്തൈകെകാണ്ടു േവല െചയ് വാനും ഉത്സാഹിക്കണം
എന്നുംകൂടി നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.

കർത്താവിെന്റ മടങ്ങിവരവ്
13 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ ്രപത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റള്ളവെരേപ്പാെല
ദുഃഖിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് നി്രദെകാള്ളന്നവെരക്കുറിച്ച്
അറിവില്ലാതിരിക്കരുത്എന്നുഞങ്ങൾആ്രഗഹിക്കുന്നു. 14േയശുമരിക്കയും
ജീവിെച്ചഴുേന്നൽക്കയും െചയ്തു എന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ
അങ്ങെന തെന്ന ്രകിസ്തുവിൽ നി്രദെകാണ്ടവെരയും ൈദവം േയശു
മുഖാന്തരം അവേനാടുകൂെട വരുത്തും. 15കർത്താവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതവെര
ജീവേനാെട േശഷിക്കുന്നവരായ നാം നി്രദെകാണ്ടവർക്ക് മുമ്പന്മാരായി
ഉയിർക്കുകയില്ല എന്നു ഞങ്ങൾ കർത്താവിെന്റ വചനംനിമിത്തം
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 16 കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദേത്താടും
്രപധാനദൂതെന്റ ശബ്ദേത്താടും ൈദവത്തിെന്റ കാഹളേത്താടുംകൂെട
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരികയും ്രകിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുെമ്പ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്യ ം. 17പിെന്നജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായനാം
മുെമ്പ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവേരാട് ഒരുമിച്ച ആകാശത്തിൽ കർത്താവിെന
എതിേരൽക്കുവാൻ േമഘങ്ങളിൽ എടുക്കെപ്പടും; ഇങ്ങെന നാം എേപ്പാഴും
കർത്താവിേനാടുകൂെട ഇരിക്കും. 18ഈവചനങ്ങെളെക്കാണ്ടു അേന്യാന്യം
ആശ്വസിപ്പിച്ച െകാൾവിൻ.

5
കർത്താവിെന്റനാളിനായുള്ളഒരുക്കം
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1 സേഹാദരന്മാേര, കാലങ്ങെളയും സമയങ്ങെളയും കുറിച്ച് നിങ്ങെള
എഴുതിയറിയിക്കുവാൻ ആവശ്യമില്ലേല്ലാ. 2 രാ്രതിയിൽ കള്ളൻ
വരുന്നതുേപാെല കർത്താവിെന്റ നാൾ വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന
നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 3 അവർ സമാധാനെമന്നും
സുരക്ഷിതത്വെമന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന ഗർഭിണിക്ക്
്രപസവേവദന വരുേമ്പാെല അവർക്ക് െപെട്ടന്ന് നാശം വന്നുഭവിക്കും;
അവർക്ക് രക്ഷെപടുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല. 4എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര,
ആ നാൾ കള്ളൻ എന്നേപാെല നിങ്ങെള കീഴ്െപടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾ
ഇരുട്ടിലുള്ളവരല്ല; 5 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും െവളിച്ചത്തിെന്റയും പകലിെന്റയും
മക്കള ം ആകുന്നു; നാം രാ്രതിക്കും ഇരുളിനുമുള്ളവരല്ല. 6 ആകയാൽ
നാം േശഷമുള്ളവെരേപ്പാെല ഉറങ്ങാെത ഉണർന്നും സുേബാധമായും
ഇരിക്ക. 7 ഉറങ്ങുന്നവർ രാ്രതിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു; മദ്യപിക്കുന്നവർ
രാ്രതിയിൽ മദ്യപിക്കുന്നു. 8 നാേമാ പകലിെന്റ മക്കളാകയാൽ വിശ്വാസം,
സ്േനഹം എന്നീ കവചവും രക്ഷയുെട ്രപത്യാശ എന്ന ശിരസ്്രതവും
ധരിച്ച െകാണ്ടു സുേബാധമായിരിക്ക. 9 ൈദവം നെമ്മ േകാപത്തിനല്ല,
10 നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും തേന്നാടുകൂെട ജീവിേക്കണ്ടതിന്
നമുക്കുേവണ്ടി മരിച്ച നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു മൂലം
രക്ഷെയ ്രപാപിക്കുവാനേ്രത നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത.് 11ആകയാൽ നിങ്ങൾ
െചയ്തുവരുന്നതുേപാെല അേന്യാന്യം ൈധര്യെപ്പടുത്തുകയും തമ്മിൽ
ആത്മികവർദ്ധനവരുത്തുകയും െചയ് വീൻ.

്രപാേയാഗിക ഉപേദശങ്ങൾ
12സേഹാദരന്മാേര,നിങ്ങള െടഇടയിൽഅദ്ധ്വാനിക്കുകയുംകർത്താവിൽ
നിങ്ങെള ഭരിക്കുകയും ്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നവെരഅംഗീകരിച്ച ം
അവരുെട േവലനിമിത്തം 13 ഏറ്റവും സ്േനഹേത്താെട പരിഗണിക്കണം
എന്നു നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷിക്കുന്നു. അേന്യാന്യം സമാധാനമായിരിപ്പിൻ.
14സേഹാദരന്മാേര,ഞങ്ങൾനിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത:് അലസന്മാെര
ബുദ്ധിയുപേദശിപ്പിൻ; ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവെര ൈധര്യെപ്പടുത്തുവിൻ;
ബലഹീനെര താങ്ങുവിൻ; എല്ലാവേരാടും ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുവിൻ.
15ആരും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ െചയ്യാതിരിപ്പാൻ േനാക്കുവിൻ; തമ്മിലും
എല്ലാവേരാടും എേപ്പാഴും നന്മ െചയ്തുെകാണ്ടിരിപ്പിൻ; 16 എേപ്പാഴും
സേന്താഷിപ്പിൻ; 17 ഇടവിടാെത ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ 18 എല്ലാറ്റിനും
സ്േതാ്രതം െചയ് വിൻ; ഇതേല്ലാ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ൈദേവഷ്ടം. 19 ആത്മാവിെന വിലക്കരുത.് 20 ്രപവചനങ്ങെള
നിസ്സാരമാക്കരുത.് 21സകലവും േശാധനെചയ്ത് നല്ലത് മുറുെക പിടിപ്പിൻ.
22സകലവിധേദാഷവും വിട്ടകലുവിൻ.

23 സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവം തേന്ന നിങ്ങെള മുഴുവനും
ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകെട്ട; നിങ്ങള െട ആത്മാവും ്രപാണനും േദഹവും
അേശഷം നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയിൽ
അനിന്ദ്യമായി െവളിെപ്പടുംവണ്ണം കാക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട. 24 നിങ്ങെള
വിളിക്കുന്നവൻവിശ്വസ്തൻആകുന്നു;അവൻഅത് നിവർത്തിയ്ക്കും.

ആശിർവാദം
25സേഹാദരന്മാേര,ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ.
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26സകലസേഹാദരന്മാെരയും വിശുദ്ധചുംബനത്താൽ വന്ദനം െചയ് വിൻ.
27 കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, സേഹാദരന്മാെര
ഒെക്കയുംഈേലഖനംവായിച്ച േകൾപ്പിക്കണം.

28 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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2 െതസ്സെലാനീക്യർ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ഒന്നാം േലഖനം േപാെലതെന്ന ഈ േലഖനത്തിലും പൗേലാസിെനാപ്പം
ശീലാസിെനയും തിേമാെഥേയാസിെനയും കാണാം. എഴുത്തുകാരൻ
താന ് എഴുതിയ ഒന്നാം േലഖനത്തിെല ൈശലിതെന്നയാണ് ഇതിലും
പിന്തുടർന്നിരിക്കുന്നത.് പൗേലാസ് തെന്നയാണ് ഇതിെന്റ ്രപധാന
എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വന്ദനം അറിയിക്കുേമ്പാള ്
ശീലാസിെനയും തിേമാെഥേയാസിെനയും ഉൾെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
(2 െതസ്സ 1:1). പലഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്ന “ഞങ്ങൾ “എന്ന്രപേയാഗം
മൂന്നുേപരും അംഗീകരിച്ച എന്നര ്ത്ഥം. എന്നാൽ കെയ്യഴുത്ത്
പൗേലാസിെന്റതല്ല അവസാനെത്ത അഭിവാദനവും ്രപാർത്ഥനയും
മാ്രതമാണ് പൗേലാസ് എഴുതിയത.് ഒരുപേക്ഷ പൗേലാസ് ഇത് മറ്റ
രണ്ടുേപെര െകാണ്ടും പറഞ്ഞുഎഴുതിപ്പിച്ചത്ആവാൻസാധ്യതയുണ്ട.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 51 - 52.
െതെസ്സേലാനിക്യര് ക്കു എഴുതിയ ഒന്നാം േലഖനം േപാെല ഇതും
െകാരിന്തിൽവച്ചാണ് പൗേലാസ്എഴുതുന്നത.്

സ്വീകര് ത്താവ്
ഈേലഖനംസഭാ വിശ്വാസികള ്ക്കു േവണ്ടിഎഴുതെപ്പട്ടതാണ.്
ഉേദ്ദശം
കർത്താവിെന്റ വരവിെന കുറിച്ച ള്ള ഉപേദശങ്ങളിെല പിശകുകൾ
തീർക്കുവാൻ വിശ്വാസികള െട ്രപത്യാശയുെട സഹിഷ്ണതെയ ക്കുറിച്ച്
അവെര േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും അതുേപാെല കർത്താവ് േവഗത്തിൽ
വരുെമന്ന് ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് സ്വന്തം ലാഭത്തിനു േവണ്ടി മറ്റ ള്ളവെര
ചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നവ്യക്തികെളശാസിക്കുവാനും.
്രപേമയം
്രപത്യാശയിൽജീവിക്കുക
സംേക്ഷപം
1.അഭിവാദനങ്ങൾ. — 1:1, 2
2. കഷ്ടതയിൽആശ്വാസം. — 1:3-12
3. കർത്താവിെന്റവരവിെനകുറിച്ച ള്ളഉപേദശം. — 2:1-12
4.അവരുെടഅവസാനെത്തകുറിച്ച ള്ളഓർമ്മെപ്പടുത്തൽ. — 2:13-17
5. ്രപാേയാഗികകാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള ്രപേബാധനം. — 3:1-15
6.സമാപനവന്ദനം. — 3:16-18
1 പൗെലാസും സില്വാെനാസും തിെമാെഥെയാസും പിതാവായ
ൈദവത്തിലും കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലുമുള്ള
െതസ്സേലാനിക്യസഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത:് 2 പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

്രപാർത്ഥനയും നന്ദികേരറ്റലും
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3 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങള െട വിശ്വാസം ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ച ം നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തർക്കും അേന്യാന്യം സ്േനഹം െപരുകിയും വരികയാൽ
ഞങ്ങൾ ഉചിതമാകുംവണ്ണം ൈദവത്തിന് എേപ്പാഴും നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
സ്േതാ്രതം െചയ് വാൻ കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 4 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
സഹിക്കുന്ന സകല ഉപ്രദവങ്ങളിലും കഷ്ടങ്ങളിലുമുള്ള നിങ്ങള െട
സഹിഷ്ണതയും വിശ്വാസവും നിമിത്തംഞങ്ങൾൈദവത്തിെന്റസഭകളിൽ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ്രപശംസിക്കുന്നു. 5 അത് നിങ്ങൾ കഷ്ടെപ്പടുവാൻ
കാരണമായിരിക്കുന്ന ൈദവരാജ്യത്തിന് നിങ്ങെള േയാഗ്യന്മാരായി
എണ്ണ ം എന്നിങ്ങെന ൈദവത്തിെന്റ നീതിയുള്ള വിധിക്കു വ്യക്തമായ
അടയാളം ആകുന്നു. 6 കർത്താവായ േയശു തെന്റ ശക്തിയുള്ള
ദൂതന്മാരുമായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു അഗ്നിജ്വാലയിൽ ്രപത്യക്ഷനായി
7 ൈദവെത്ത അറിയാത്തവർക്കും നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
സുവിേശഷം അനുസരിക്കാത്തവർക്കും ്രപതികാരം െകാടുക്കുേമ്പാൾ
8 നിങ്ങെള പീഢിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പീഢയും പീഢ അനുഭവിക്കുന്ന
നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങേളാടുകൂെട ആശ്വാസവും പകരം നല്കുന്നത്
ൈദവസന്നിധിയിൽ നീതിയേല്ലാ. 9 സുവിേശഷം അനുസരിക്കാത്തവർ
കർത്താവിെന്റ സന്നിധാനവും അവെന്റ ശക്തിയുെട മഹത്വവും വിട്ടകന്നു
നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിക്കും. 10 അവൻ വരുന്ന
നാളിൽ തെന്റ വിശുദ്ധന്മാരാൽ മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിനും ഞങ്ങള െട
സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുേപാെല വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരിലും താൻ
അതിശയവിഷയം ആേകണ്ടതിനും തേന്ന. 11 അതുെകാണ്ട് നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റയും കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും കൃപയാൽ
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമം നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ അവനിലും
മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിന് 12നമ്മുെടൈദവംനിങ്ങെളതെന്റവിളിക്കുേയാഗ്യരായി
എണ്ണി സൽഗുണത്തിലുള്ള എല്ലാ ആ്രഗഹങ്ങള ം, ശക്തിേയാെടയുള്ള
വിശ്വാസത്തിെന്റ ഓേരാ ്രപവൃത്തിയും പൂർണ്ണമാക്കിത്തേരണം എന്നു
നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടിഎേപ്പാഴുംഞങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.

2
അധർമ്മമൂർത്തി

1 ഇനി സേഹാദരന്മാേര, നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
മടങ്ങിവരവും, അവേനാടുകൂെട നാം ഒരുമിച്ച കൂടുന്നതിെനക്കുറിച്ച ം
ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷിക്കുന്നത:് 2 കർത്താവിെന്റ ദിവസം
വന്നുകഴിഞ്ഞുഎന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന വല്ലആത്മാവിനാേലാ വചനത്താേലാ,
ഞങ്ങൾ എഴുതി എന്നു അവകാശെപ്പടുന്ന േലഖനത്താേലാ നിങ്ങൾ
േവഗത്തിൽ മനസ്സിടറുകയും അസ്വസ്ഥരാകയുമരുത.് 3 ആരും
ഏതുവിേധനയും നിങ്ങെള ചതിക്കരുത;് ആദ്യേമ വിശ്വാസത്യാഗം
സംഭവിക്കുകയും നാശേയാഗ്യനായ പു്രതനായ അധർമ്മത്തിെന്റ മനുഷ്യൻ
െവളിെപ്പടുകയും േവണം. 4 അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുെകാണ്ട,്
ൈദവം എന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്നേതാ, ആരാധിക്കെപ്പടുന്നേതാ ആയ
സകലത്തിനും മീെത തെന്നത്താൻ ൈദവമായി ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി
അേ്രത. 5നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ തേന്നഞാൻ ഇതു നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞു എന്നു ഓർക്കുന്നില്ലേയാ? 6 അവൻ സമയത്തിനു മുെമ്പ
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െവളിെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഇേപ്പാൾ തടുക്കുന്നത് എന്ത് എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നു. 7 അധർമ്മത്തിെന്റ മർമ്മം ഇേപ്പാേഴ ്രപവൃത്തിക്കുന്നുണ്ട;്
ഇതുവെര തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽനിന്നു നീങ്ങിേപ്പായാൽ മാ്രതം മതി.
8 അേപ്പാൾ അധർമ്മമൂർത്തി െവളിെപ്പട്ട വരും; അവെന കർത്താവായ
േയശു തെന്റ വായിെല ശ്വാസത്താൽ സംഹരിച്ച് തെന്റ ്രപത്യക്ഷതയുെട
്രപഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കും. 9 അധർമ്മമൂർത്തി നശിച്ച േപാകുന്നവർക്ക്
െവളിെപ്പടുന്നത് സാത്താെന്റ വ്യാപാരശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം വ്യാജമായ
സകലശക്തിേയാടും അടയാളങ്ങേളാടും അത്ഭുതങ്ങേളാടും അനീതിയുെട
സകല വഞ്ചനേയാടും കൂെട ആയിരിക്കും; 10 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
അവർ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാന്തക്കവണ്ണം സത്യെത്ത സ്േനഹിച്ച്
ൈകെക്കാള്ളായ്കയാൽ തേന്ന അങ്ങെന ഭവിക്കും. 11 സത്യെത്ത
വിശ്വസിക്കാെത അനീതിയിൽ രസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ന്യായവിധി
വേരണ്ടതിന് 12 ൈദവം അവർക്ക് േഭാഷ്ക് വിശ്വസിക്കുവാനായി
വ്യാജത്തിെന്റവ്യാപാരശക്തിഅയയ്ക്കുന്നു.

സ്ഥിരതേയാെട നില്ക്കുക
13ഞങ്ങേളാ, കർത്താവിന് ്രപിയരായ സേഹാദരന്മാേര,ൈദവം നിങ്ങെള
രക്ഷയ്ക്കുള്ള ആദ്യഫലമായി ആത്മാവിെന്റ വിശുദ്ധീകരണത്തിലും
സത്യത്തിെന്റ വിശ്വാസത്തിലും തിരെഞ്ഞടുത്തതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
നിമിത്തം ൈദവെത്ത എേപ്പാഴും സ്തുതിപ്പാൻ കടെമ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
14 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ മഹത്വം ്രപാപിക്കുവാനേല്ലാ
അവൻ ഞങ്ങള െട സുവിേശഷേഘാഷണത്താൽ നിങ്ങെള രക്ഷയ്ക്ക്
വിളിച്ചത്. 15 ആകയാൽ സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങൾ വാക്കിനാേലാ
േലഖനത്താേലാ ഉപേദശിച്ച തന്ന ്രപമാണങ്ങെള മുറുെക പിടിച്ച് അതിൽ
ഉറച്ച നിന്നുെകാൾവിൻ.

16 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു തെന്നയും നെമ്മ സ്േനഹിച്ച്
നിത്യാശ്വാസവും നല്ല ്രപത്യാശയുെട ഉറപ്പ ം കൃപയാെല നല്കിയിരിക്കുന്ന
നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവവും 17 നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള എല്ലാ നല്ല
്രപവൃത്തിയിലും വാക്കാലുംആശ്വസിപ്പിച്ച്സ്ഥിരെപ്പടുത്തുമാറാകെട്ട.

3
്രപാർത്ഥനആവശ്യെപ്പടുന്നു

1 ഒടുവിൽ സേഹാദരന്മാേര, കർത്താവിെന്റ വചനം നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ എത്തിയതുേപാെല േവഗം വ്യാപിച്ച മഹത്വെപ്പടുവാനും
2 വല്ലാത്തവരും ദുഷ്ടന്മാരുമായ മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ നിന്നു ഞങ്ങൾ
വിടുവിക്കെപ്പടുവാനും ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ; വിശ്വാസം
എല്ലാവർക്കുംഇല്ലേല്ലാ. 3എന്നാൽകർത്താവ്വിശ്വസ്തൻ;അവൻനിങ്ങെള
ഉറപ്പിച്ച ദുഷ്ടെന്റ കയ്യിൽഅകെപ്പടാതവണ്ണം കാത്തുെകാള്ള ം. 4ഞങ്ങൾ
ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ െചയ്യന്നു എന്നും േമലാലും െചയ്യ ം എന്നും
ഞങ്ങൾ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് കർത്താവിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. 5കർത്താവ് താൻ
നിങ്ങള െടഹൃദയങ്ങെളൈദവത്തിെന്റസ്േനഹത്തിേലക്കും ്രകിസ്തുവിെന്റ
സഹിഷ്ണതയിേലക്കും തിരിക്കുമാറാകെട്ട.

അലസരാകാതിരിക്കുവാൻനിർേദ്ദശിക്കുന്നു
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6 സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങേളാടു ്രപാപിച്ച ്രപമാണം വിട്ട അലസമായി
നടക്കുന്ന ഏത് സേഹാദരേനാടും അകന്നുെകാേള്ളണം എന്നു
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 7 ഞങ്ങെള അനുകരിേക്കണ്ടത്
എങ്ങെന എന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന അറിയുന്നുവേല്ലാ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ അലസമായി നടന്നിട്ടില്ല, 8 ആരുെടയും ആഹാരം െവറുെത
അനുഭവിച്ചിട്ട മില്ല; നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഭാരമായിത്തീരരുതു എന്നുവച്ച്
ഞങ്ങൾഅദ്ധ്വാനേത്താടും ്രപയാസേത്താടും കൂെട രാപ്പകൽ േവലെചയ്തു
േപാന്നത് 9 അധികാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അനുകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ഞങ്ങെള മാതൃകയാക്കിത്തേരണ്ടതിനേ്രത. 10 േവലെചയ് വാൻ
മനസ്സില്ലാത്തവൻ തിന്നുകയുമരുത് എന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 11 നിങ്ങളിൽ ചിലർ
ഒട്ട ം േവല െചയ്യാെത പരകാര്യം േനാക്കി അലസരായി നടക്കുന്നു എന്നു
േകൾക്കുന്നു. 12 ഇങ്ങെനയുള്ളവേരാട:് സാവധാനേത്താെട േവലെചയ്തു
അേഹാവൃത്തി കഴിക്കണം എന്നു കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ
ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
13 നിങ്ങേളാ, സേഹാദരന്മാേര, നന്മ െചയ്യന്നതിൽ തളർന്നുേപാകരുത.്
14 ഈ േലഖനത്തിലുള്ള ഞങ്ങള െട വാക്ക് അനുസരിക്കാത്തവൻ
നാണിേക്കണ്ടതിന് അവേനാടുള്ള സംസർഗ്ഗം വിട്ട അവെന േവർതിരിപ്പിൻ.
15എങ്കിലും ശ്രതു എന്നു വിചാരിക്കാെത സേഹാദരൻ എന്നുവച്ച് അവെന
ബുദ്ധിയുപേദശിക്കയേ്രത േവണ്ടത.്

16സമാധാനത്തിെന്റ കർത്താവായവൻ താൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്േപാഴും
സകലവിധത്തിലും സമാധാനം നല്കുമാറാകെട്ട; കർത്താവ്
നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.

17 പൗെലാസായ എെന്റ കയ്യാൽ വന്ദനം; ഞാൻ എഴുതുന്ന സകല
േലഖനത്തിലും ഇതുതെന്ന അടയാളം. 18 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റകൃപനിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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1തിെമാെഥെയാസ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ഈ േലഖനത്തിെന്റ ആദ്യ വാക്യത്തില ് പൗേലാസ് പറയുന്നു

“ൈദേവഷ്ട്രപകാരം േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ അേപ്പാസ്തലൻ”. ആദിമ സഭ
ഇത് െപൗേലാസിെന്റ രചനയാെണന്ന്അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 62 - 64.
പൗേലാസ് തിേമാെഥേയാസിെന എെഫേസാസില ് വിട്ട
മാസിേഡാണിയിേലക്ക്േപായി അവിെടവച്ചാണ് േലഖനം എഴുതിയത് 1
തിേമാ. 1:3; 3:14, 15.
സ്വീകര് ത്താവ്
തെന്റ മിഷനറി യാ്രതകളിൽ സഹകാരിയായി ്രപവർത്തിച്ച
തിേമാെഥേയാസിന് അതുേപാെല സഭയും േവണ്ടിയാണ് ഈ േലഖനം
എഴുതെപ്പട്ടത.്
ഉേദ്ദശം
ൈദവത്തിൻെറ സഭെയ എ്രപകാരം നയിക്കണം എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി
തിേമാെഥേയാസിന് നൽകുന്ന നിർേദ്ദശങ്ങള ം, അവെയ എ്രപകാരം
പാലിക്കണം എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റിയും പൗേലാസ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ
േലഖനത്തിന് േമലുള്ളപൗേലാസിെന്റ ഉേദ്ദശംഈവാക്കിന് വ്യക്തമാണ.്
്രപേമയം
യുവശിഷ്യന് ഉള്ളനിർേദ്ദശങ്ങൾ
സംേക്ഷപം
1.അഭിവാദനം. — 1:1-3
2. ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാർ. — 1:4-11
3. െപാതുആരാധനയുംസ്്രതീകൾക്കുള്ളപങ്കും. (2:1-15)
4.ൈദവസഭയുെട മൂപ്പന്മാർ,ശു്രശൂഷകന്മാർ. — 3:1-12
5. വിധവകൾക്കും മൂപ്പന്മാർക്കും അടിമകൾക്കുമുള്ള ഉപേദശങ്ങൾ. —
5:1-25; 6:1-2

6.അത്യാ്രഗഹം ഉേപക്ഷിച്ച് ദിവ്യസ്വഭാവംൈകവരുത്തുക. — 6:3-21

പൗെലാസിെന്റഅഭിവാദനങ്ങൾ
1 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ് നമ്മുെട
രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റയും നമ്മുെട ്രപത്യാശയായ
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റയും കല്പന്രപകാരം, 2 വിശ്വാസത്തിൽ
യഥാർത്ഥപു്രതനായ തിെമാെഥെയാസിന് എഴുതുന്നത:് പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽനിന്നും
നിനക്ക് കൃപയും കനിവുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
ദുരുപേദശങ്ങൾെക്കതിെരയുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

3 മറ്റ യാെതാരുവിധ ഉപേദശങ്ങള ം പഠിപ്പിക്കുകേയാ വിശ്വാസത്താലുള്ള
ൈദവഹിതേത്തക്കാൾതർക്കങ്ങൾക്ക് മാ്രതം ഉതകുന്ന െകട്ട കഥകെളയും
അന്തമില്ലാത്ത വംശാവലികെളയും ്രശദ്ധിക്കുകേയാ െചയ്യരുെതന്ന്
ചിലേരാട് കല്പിേക്കണ്ടതിന്, 4 നീ എെഫെസാസിൽ താമസിേക്കണം എന്നു
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ഞാൻ മെക്കേദാെന്യക്കു േപാകുേമ്പാൾ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചതുേപാെല ഇേപ്പാഴും
ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. 5 കല്പിച്ചതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യേമാ: ശുദ്ധഹൃദയത്തിൽനിന്നും,
നല്ല മനസ്സാക്ഷിയിൽനിന്നും, നിർവ്യാജവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും
ഉളവാകുന്ന സ്േനഹം തെന്ന. 6 ചിലർ ഇവ വിട്ട മാറി അർത്ഥശൂന്യമായ
സംസാരത്തിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ,് 7 തങ്ങൾ പറയുന്നത് എെന്തേന്നാ,
സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇന്നെതേന്നാ ്രഗഹിക്കാെത, ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരായിരിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. 8 ന്യായ്രപമാണേമാ
നീതിമാനു േവണ്ടിയല്ല, ്രപത്യ ത, അധർമ്മികൾ, അനുസരണംെകട്ടവർ,
അഭക്തർ, പാപികൾ, അശുദ്ധർ, ലൗകികർ, മാതാപിതാക്കെള
െകാല്ല ന്നവർ, െകാലപാതകർ, 9 ദുർന്നടപ്പ കാർ, സ്വവർഗേഭാഗികൾ,
മനുഷ്യക്കടത്തുകാർ, േഭാഷ്കുപറയുന്നവർ, കള്ളസാക്ഷികൾ എന്നീ
വകക്കാർക്കും 10ആേരാഗ്യകരമായഉപേദശത്തിന്വിപരീതമായമേറ്റതിനും
അേ്രത വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നു ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട് ന്യായ്രപമാണെത്ത
കൃത്യമായി ആചരിച്ചാൽ ന്യായ്രപമാണം നല്ലതു തെന്ന എന്നു
നാം അറിയുന്നു. 11 എങ്കൽ ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്ന, ധന്യനായ
ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വമുള്ള സുവിേശഷത്തിന് അനുസൃതമായതാണ് ഈ
ആേരാഗ്യകരമായ ഉപേദശം.

ൈദവകൃപഓർത്തുള്ളകൃതജ്ഞത
12 എനിക്ക് ശക്തി നല്കിയ ്രകിസ്തുേയശു എന്ന നമ്മുെട കർത്താവ്
എെന്ന വിശ്വസ്തൻ എെന്നണ്ണി ശു്രശൂഷയ്ക്ക് ആക്കിയതുെകാണ്ട്
ഞാൻ അവെന സ്തുതിക്കുന്നു. 13 മുെമ്പ ഞാൻ ദൂഷകനും ഉപ്രദവിയും
ധിക്കാരിയും ആയിരുന്നു; എങ്കിലും അവിശ്വാസത്തിൽ അറിവില്ലാെത
െചയ്തതാകെകാണ്ട് എനിക്ക് കരുണ ലഭിച്ച ; 14 നമ്മുെട കർത്താവിെന്റ
കൃപ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള വിശ്വാസേത്താടും സ്േനഹേത്താടുംകൂെട
അത്യന്തം വർദ്ധിച്ച കവിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു. 15 ്രകിസ്തുേയശു
പാപികെള രക്ഷിക്കുവാൻ േലാകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും
എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുവാൻ േയാഗ്യവുമായ വചനം തെന്ന; ആ
പാപികളിൽ ഒന്നാമൻ ഞാൻ തെന്ന. 16 എന്നിട്ട ം, നിത്യജീവനായി
തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ളവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായി േയശു്രകിസ്തു
സകലദീർഘക്ഷമയും ഒന്നാമനായ എന്നിൽ കാണിേക്കണ്ടതിന് എനിക്ക്
കരുണ ലഭിച്ച . 17 നിത്യരാജാവായി അക്ഷയനും അദൃശ്യനുമായ
ഏകൈദവത്തിന്എെന്നേന്നക്കുംബഹുമാനവും മഹത്വവും.ആേമൻ.

തിെമാെഥെയാസിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ
18 മകേന, തിെമാെഥെയാേസ, നിെന്നക്കുറിച്ച് മുമ്പുണ്ടായ
്രപവചനങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ ഈ കല്പന നിെന്ന ഏല്പിക്കുന്നു;
നീ വിശ്വാസവും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയും ഉള്ളവനായി അവയാൽ നല്ല
യുദ്ധേസവ െചയ്യ ക. 19 ചിലർ ഈ വിശ്വാസവും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയും
തള്ളിക്കളഞ്ഞതു നിമിത്തം കപ്പൽേഛതം സംഭവിച്ചതുേപാെല അവരുെട
വിശ്വാസം തകർന്നുേപായി; 20 ഹുമനെയാസും അെലക്സന്തരും ഈ
കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവർആകുന്നു;അവർൈദവദുഷണം പറയാതിരിക്കുവാൻ
പഠിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻഅവെരസാത്താന്ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
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2
്രപാർത്ഥനസകലമനുഷ്യർക്കായും

1 അതുെകാണ്ട് നാം സർവ്വഭക്തിേയാടും മാന്യതേയാടും ശാന്തവും
സമാധാനപൂർണ്ണവുമായ ജീവിതം നയിേക്കണ്ടതിന്, സകലമനുഷ്യർക്കും,
വിേശഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥർക്കും േവണ്ടി
2 യാചനയും ്രപാർത്ഥനയും മദ്ധ്യസ്ഥതയും സ്േതാ്രതവും കേരറ്റണം
എന്നു ഞാൻ സകലത്തിനും മുെമ്പ ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 3അത് നമ്മുെട
രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ നല്ലതും ്രപസാദകരവും
ആകുന്നു. 4 ഈ ൈദവം സകലമനുഷ്യരും രക്ഷ ്രപാപിക്കുവാനും
സത്യത്തിെന്റപരിജ്ഞാനത്തിൽഎത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. 5എെന്തന്നാൽ,
ൈദവം ഒരുവനും, ൈദവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മദ്ധ്യസ്ഥനും ഒരുവനേ്രത
6എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി മറുവിലയായി തെന്നത്താൻ െകാടുത്ത മനുഷ്യനായ
്രകിസ്തുേയശു തെന്ന, 7 എന്നുള്ള ഈ സാക്ഷ്യം തക്കസമയത്ത്
അറിയിേക്കണ്ടതിനായി ഞാൻ ്രപസംഗിയും അെപ്പാസ്തലനുമായി -
േഭാഷ്കല്ല, പരമാർത്ഥം തെന്ന പറയുന്നു - ജാതികെള വിശ്വാസത്തിലും
സത്യത്തിലും ഉപേദശിക്കുന്നവനുമായി നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

മാതൃകാജീവിതേത്താെടയുള്ള ്രപാർത്ഥന
8ആകയാൽ പുരുഷന്മാർ എവിെടയും േകാപവും തർക്കവും കൂടാെത
വിശുദ്ധൈകകെളഉയർത്തി ്രപാർത്ഥിക്കണംഎന്നുഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നു.
9 അ്രപകാരം സ്്രതീകള ം വിനയേത്താടും സുേബാധേത്താടും കൂെട
േയാഗ്യമായ വസ്്രതം ധരിച്ച്, തങ്ങെള അലങ്കരിേക്കണം. 10 തലമുടി
പിന്നിയും, െപാേന്നാ, മുേത്താ, വിലേയറിയ വസ്്രതേമാ എന്നിവയും
െകാണ്ടല്ല, ്രപത്യ ത, ൈദവഭക്തിെയ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന സ്്രതീകൾക്ക്
ഉചിതമാകുംവണ്ണം സൽ്രപവൃത്തികെളെക്കാണ്ടേ്രത അലങ്കരിേക്കണ്ടത.്
11 സ്്രതീ മൗനമായിരുന്ന് പൂർണ്ണാനുസരണേത്താടും കൂെട പഠിക്കെട്ട.
12 മൗനമായിരിക്കുവാൻ അല്ലാെത, ഉപേദശിക്കുവാേനാ പുരുഷെന്റേമൽ
അധികാരം നടത്തുവാേനാ ഞാൻ സ്്രതീെയ അനുവദിക്കുന്നില്ല.
13എെന്തന്നാൽആദാംആദ്യം നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട ,പിെന്നഹവ്വാ; 14ആദാംഅല്ല
വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടത,് സ്്രതീ അേ്രത വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട് ലംഘനത്തിൽ അകെപ്പട്ടത്.
15 എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലും സ്േനഹത്തിലും വിശുദ്ധീകരണത്തിലും
സുേബാധേത്താെട പാർക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൾ മക്കെള ്രപസവിച്ച്
രക്ഷ്രപാപിക്കും.

3
അദ്ധ്യക്ഷനുണ്ടായിരിേക്കണ്ടേയാഗ്യതകൾ

1 ഒരുവൻ അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം കാംക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ നല്ല്രപവൃത്തി
ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസേയാഗ്യം ആകുന്നു. 2അതുെകാണ്ട്
അദ്ധ്യക്ഷൻ കുറ്റമില്ലാത്തവനും ഏകഭാര്യയുെട ഭർത്താവും സമചിത്തനും
സുേബാധശീലനും ആദരണീയനും അതിഥി്രപിയനും ഉപേദശിക്കുവാൻ
സമർത്ഥനും ആയിരിക്കണം; 3 മദ്യപാനിയും കലഹക്കാരനും അരുത;്
എന്നാൽ, ശാന്തനും സമാധാനകാംക്ഷിയും ്രദവ്യാ്രഗഹമില്ലാത്തവനും
4 സ്വന്തകുടുംബെത്ത നന്നായി നിയ്രന്തിക്കുന്നവനും, മക്കൾ
പൂർണ്ണബഹുമാനേത്താെട അനുസരിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം.
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5 സ്വന്തകുടുംബെത്ത നിയ്രന്തിക്കുവാൻ അറിയാത്തവൻ ൈദവസഭെയ
എങ്ങെന പരിപാലിക്കും? 6 നിഗളിയായി തീർന്ന,് പിശാചിന്
വന്നുഭവിച്ചതുേപാെല ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ
പുതിയ ശിഷ്യനും *അരുത.് 7 കൂടാെത, നിന്ദയിലും പിശാചിെന്റ
െകണിയിലും അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ പുറേമയുള്ളവരാൽ നല്ല
സാക്ഷ്യം ്രപാപിച്ചവനും ആയിരിക്കണം. 8 അ്രപകാരം ശു്രശൂഷകന്മാർ
ആദരണീയർ ആയിരിക്കണം; ഇരുവാക്കുകാരും മദ്യപന്മാരും
ദുർല്ലാഭേമാഹികള ം ആകരുത.് 9 അവർ വിശ്വാസത്തിെന്റ മർമ്മം
ശുദ്ധമനസ്സാക്ഷിേയാെട സൂക്ഷിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം. 10 അവരും
ആദ്യം പരിേശാധിക്കെപ്പടെട്ട; കുറ്റമില്ലാത്തവരായി െതളിഞ്ഞാൽ
അവർ ശു്രശൂഷ ഏല്ക്കെട്ട. 11അ്രപകാരം സ്്രതീകള ം† ആദരണീയരും
ഏഷണി പറയാത്തവരും എന്നാൽ സമചിത്തരും സകലത്തിലും
വിശ്വസ്തമാരുമായിരിക്കണം. 12 ശു്രശൂഷകന്മാർ ഏകഭാര്യയുള്ള
ഭർത്താക്കന്മാരും മക്കെളയും സ്വന്തകുടുംബകാര്യങ്ങെളയും നന്നായി
നിയ്രന്തിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം. 13 എെന്തന്നാൽ നന്നായി ശു്രശൂഷ
െചയ്തിട്ട ള്ളവർ തങ്ങൾക്കുതെന്ന നല്ല നിലയും ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കലുള്ള
വിശ്വാസത്തിൽവളെര ്രപാഗത്ഭ്യവുംസമ്പാദിക്കുന്നു.
സഭയിൽനടേക്കണ്ടുന്നത്

14ഞാൻ േവഗത്തിൽനിെന്റഅടുക്കൽവരുവാൻആശിക്കുന്നുഎങ്കിലും,
15 താമസിച്ച േപായാേലാ, തൂണും സത്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനവുമായി
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ സഭയാകുന്ന ൈദവാലയത്തിൽ െപരുമാേറണ്ടത്
എങ്ങെനെയന്ന് നീഅറിയുവാനായിഎഴുതുന്നു.
16അവൻജഡത്തിൽെവളിെപ്പട്ട ;
ആത്മാവിനാൽനീതീകരിക്കെപ്പട്ട ;
ദൂതന്മാർക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി;
ജാതികള െടഇടയിൽ ്രപസംഗിക്കെപ്പട്ട ;
േലാകത്തിൽവിശ്വസിക്കെപ്പട്ട ;
േതജസ്സിൽഎടുക്കെപ്പട്ട
എന്നിങ്ങെന ൈദവഭക്തിയുെട മർമ്മം വലിയതാകുന്നു എന്ന്
സമ്മതമാംവണ്ണംഅംഗീകരിക്കുന്നു.

4
കപട ഉപേദശങ്ങൾതിരിച്ചറിയുക

1 എന്നാൽ ഭാവികാലത്ത് ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളിലും ഭൂതങ്ങള െട
ഉപേദശങ്ങളിലും ്രശദ്ധ െചലുത്തി േഭാഷ്ക് പറയുന്നവരുെട കപടത്താൽ
വിശ്വാസം ത്യജിക്കും എന്ന് ആത്മാവ് െതളിവായി പറയുന്നു. 2 അവർ
സ്വന്തമനസ്സാക്ഷിയിൽ ചൂടു പിടിച്ചവരായി, 3 വിവാഹം വിലക്കുകയും,
വിശ്വസിക്കുകയും സത്യം തിരിച്ചറിയുകയും െചയ്തവർ സ്േതാ്രതേത്താെട
അനുഭവിക്കുവാൻ ൈദവം സൃഷ്ടിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കെള വർജ്ജിക്കണം
എന്നു കല്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 4 എെന്തന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ സൃഷ്ടി
എല്ലാം നല്ലത;് സ്േതാ്രതേത്താെട അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒന്നും

* 3. 6 ശിഷ്യനും പുതിയതായി ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ വന്ന വ്യക്തി † 3. 11 സ്്രതീകള ം
ശു്രശൂഷകന്മാരുെട ഭാര്യമാരുംഎന്നും വ്യാഖാനിക്കാം
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വർജ്ജിേക്കണ്ടതില്ല; 5 ൈദവവചനത്താലും ്രപാർത്ഥനയാലും അവ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നുവേല്ലാ.
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റനല്ലശു്രശൂഷകൻ

6ഇതുസേഹാദരന്മാെര ്രഗഹിപ്പിച്ചാൽ നീ പിൻപറ്റിയ വിശ്വാസത്തിെന്റയും
സദുപേദശത്തിെന്റയും വചനത്താൽ േപാഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടവനായി
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ നല്ല ശു്രശൂഷകൻ ആകും. 7 എന്നാൽ
ഭക്തിവിരുദ്ധമായതും അമ്മൂമ്മക്കഥകള ം ഒഴിവാക്കി ൈദവഭക്തിയ്ക്ക്
തക്കവണ്ണം നിെന്നത്തെന്ന പരിശീലിപ്പിക്കുക. 8 ശരീരവ്യായാമം അല്പം
്രപേയാജനമുള്ളതേ്രത; എന്നാൽ ഇേപ്പാഴുള്ളതും വരുവാനുള്ളതുമായ
ജീവെന്റ വാഗ്ദത്തമുള്ളതാകയാൽ, ൈദവഭക്തിേയാ സകലത്തിനും
്രപേയാജനകരമാകുന്നു. 9 ഇതു വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും
അംഗീകരിക്കുവാൻ േയാഗ്യവുമായവചനംതെന്ന. 10അതിനുേവണ്ടിതെന്ന,
സകലമനുഷ്യരുെടയും ്രപേത്യകാൽ വിശ്വാസികള െടയും രക്ഷിതാവായ
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശവച്ച,് നാം അദ്ധ്വാനിച്ച ം േപാരാടിയും
വരുന്നു. 11 ഇതു നീ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്ക.
12 ആരും നിെന്റ യൗവനം വിലയില്ലാതാക്കരുത;് എന്നാൽ വാക്കിലും
സ്വഭാവത്തിലും സ്േനഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നിർമ്മലതയിലും
വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കുക. 13 ഞാൻ വരുേവാളം വായന,
*്രപേബാധനം, ഉപേദശം എന്നിവയിൽ ്രശദ്ധിച്ചിരിക്കുക. 14 മൂപ്പന്മാരുെട
ൈകെവേപ്പാടുകൂെട ്രപവചനത്താൽ നിനക്ക് ലഭിച്ചതായ നിന്നിലുള്ള
കൃപാവരം 15 ഉേപക്ഷയായി വിചാരിക്കാെത, നിെന്റ പുേരാഗതി
എല്ലാവർക്കും കാേണണ്ടതിന് ഇത് ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുക; ഇതിൽ
തെന്ന ഇരുന്നുെകാള്ള ക. 16 നിെന്നത്തെന്നയും ഉപേദശെത്തയും
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക; ഇതിൽ ഉറച്ച നിൽക്കുക; അങ്ങെന െചയ്താൽ നീ
നിെന്നയും നിെന്റ ്രപസംഗം േകൾക്കുന്നവെരയും രക്ഷിക്കും.

5
വിധവമാേരാടുള്ളനിർേദ്ദശങ്ങൾ

1 ്രപായത്തിൽ മൂത്തവെന ശകാരിക്കാെത പിതാവിെനേപ്പാെലയും
ഇളയവെര സേഹാദരന്മാെരേപ്പാെലയും 2 ്രപായമായ സ്്രതീകെള
മാതാക്കെളേപ്പാെലയും ഇളയ സ്്രതീകെള പൂർണ്ണനിർമ്മലതേയാെട
സേഹാദരികെളേപ്പാെലയും ്രപേബാധിപ്പിക്കുക. 3 യഥാർത്ഥ
വിധവമാരായിരിക്കുന്നവെര മാനിയ്ക്കുക. 4 ഏെതങ്കിലും
വിധവയ്ക്ക് മക്കള ം െകാച്ച മക്കള ം ഉെണ്ടങ്കിൽ, അവർ മുെമ്പ
സ്വന്തകുടുംബത്തിൽ ഭക്തി കാണിക്കുവാനും അമ്മയപ്പന്മാർക്ക്
്രപത്യ പകാരം െചയ്യ വാനും പഠിക്കെട്ട; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഇത്
ൈദവസന്നിധിയിൽ ്രപസാദകരമാകുന്നു. 5 യഥാർത്ഥ വിധവയും
ൈകവിടെപ്പട്ടവള മായവൾ ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശവക്കുകയും
രാപ്പകൽ യാചനയിലും ്രപാർത്ഥനയിലും തുടരുകയും െചയ്യന്നു.
6 എന്നാൽ സുഖേഭാഗജീവിതം ആ്രഗഹിക്കുന്നവേളാ ജീവിച്ചിരിക്കയിൽ
തെന്ന മരിച്ചവൾ ആകുന്നു. 7 അവർ അപവാദമില്ലാത്തവർ
ആയിരിേക്കണ്ടതിന് നീ ഇത് ആജ്ഞാപിക്കുക. 8 തനിക്കുള്ളവേരാടും

* 4. 13 വായന, െപാതുവിലുള്ളവായനയാണ്സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
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്രപേത്യകിച്ച് സ്വന്ത കുടുംബേത്താടും കരുതലില്ലാത്തവൻ, റ്വിശ്വാസം
തള്ളിക്കളയുകയും അവിശ്വാസിെയക്കാൾ വഷളനായിത്തീരുകയും
െചയ്യന്നു. 9 വിധവയായി തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പേടണ്ടവേളാ, അറുപതു
വയസ്സിന് താെഴയല്ലാത്തവള ം ഏകഭർത്താവിെന്റ ഭാര്യയായിരുന്നവള ം,
10 മക്കെള വളർത്തുകേയാ അതിഥികെള സൽക്കരിക്കുകേയാ
വിശുദ്ധന്മാരുെട കാലുകെള കഴുകുകേയാ െഞരുക്കമുള്ളവർക്ക്
മുട്ട തീർക്കുകേയാ സർവ്വസൽ്രപവൃത്തിയ്ക്കും സമർപ്പിക്കെപ്പടുകേയാ
െചയ്ത് സൽ്രപവൃത്തികളാൽ അറിയെപ്പട്ടവള ം ആയിരിക്കണം. 11 ഇളയ
വിധവമാെര ഒഴിവാക്കുക; എെന്തന്നാൽ ്രകിസ്തുവിന് വിേരാധമായി
അവരുെട ശാരീരിക േമാഹങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച വരുേമ്പാൾ വിവാഹം
െചയ്യ വാൻ ഇച്ഛിക്കും. 12അവരുെട ആദ്യ ്രപതിജ്ഞതള്ളിക്കളയുകയാൽ
അവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ട.് 13അ്രതയുമല്ല അവർ വീടുേതാറും നടന്ന്
അലസരായിരിക്കുവാനും ശീലിക്കും; അലസരായിരിക്കുക മാ്രതമല്ല,
അപവാദികള ം പരകാര്യത്തിൽ ഇടെപടുന്നവരുമായി അരുതാത്തത്
സംസാരിക്കുകയും െചയ്യ ം. 14 ആകയാൽ ഇളയ വിധവമാർ
വിവാഹിതരായി, പു്രതസമ്പത്തുണ്ടാക്കി, വീട്ട കാര്യം േനാക്കി, വിേരാധിക്ക്
അപവാദത്തിന് അവസരം ഒന്നും െകാടുക്കാതിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു. 15 ഇേപ്പാൾതെന്ന ചിലർ സാത്താെന്റ പിന്നാെല േപായേല്ലാ.
16 ഏെതങ്കിലും വിശ്വാസിനിക്ക് വിധവമാർ* ഉെണ്ടങ്കിൽ, അവൾ തെന്ന
അവെര സംരക്ഷിക്കെട്ട; സഭയ്ക്ക് ഭാരം വരുത്തരുത;് യഥാർത്ഥ
വിധവമാരായവെരസംരക്ഷിക്കാമേല്ലാ!

മൂപ്പന്മാെരആദരിക്കുക
17 നന്നായി ഭരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാെര, ്രപേത്യകാൽ വചനത്തിലും
ഉപേദശത്തിലും †അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവെരതെന്ന,ഇരട്ടി മാനത്തിന് േയാഗ്യരായി
പരിഗണിക്കുക. 18 എെന്തന്നാൽ “െമതിക്കുേമ്പാൾ കാളയുെട വായ്
മൂടിെക്കട്ടരുത”് എന്നും; “േവലക്കാരൻ തെന്റ കൂലിക്ക് േയാഗ്യൻ” എന്നും
തിരുെവഴുത്ത് പറയുന്നുവേല്ലാ. 19 രണ്ടു മൂന്നു സാക്ഷികള െട െതളിവിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാെത ഒരു മൂപ്പെന്റ േനെരകുറ്റാേരാപണം ഉന്നയിക്കരുത.്
20പാപത്തിൽ തുടരുന്നവെര, േശഷമുള്ളവർക്കും ഭയത്തിനായി എല്ലാവരും
േകൾെക്ക ശാസിക്കുക. 21 നീ മുൻവിധിേയാെട പക്ഷപാതപരമായി
ഒന്നും െചയ്യാെത ഈ നിയമങ്ങെള ്രപമാണിച്ച െകാള്ളണം എന്ന്
ഞാൻ ൈദവെത്തയും ്രകിസ്തുേയശുവിെനയും തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
ദൂതന്മാെരയും സാക്ഷിയാക്കി നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നു. 22 യാെതാരുത്തെന്റ
േമലും േവഗത്തിൽ ൈക വയ്ക്കുകേയാ അന്യന്മാരുെട പാപങ്ങളിൽ
ഓഹരിക്കാരനാകുകേയാ അരുത.് നിെന്നത്തെന്ന നിർമ്മലനായി
കാത്തുെകാള്ള ക. 23 ഇനി െവള്ളം മാ്രതം കുടിക്കാെത, നിെന്റ
ദഹനക്കുറവും കൂെടക്കൂെടയുള്ള ക്ഷീണവും നിമിത്തം അല്പം വീഞ്ഞും
േസവിച്ച െകാള്ള ക. 24 ചില മനുഷ്യരുെട പാപങ്ങൾ ന്യായവിധിയ്ക്കു
മുെമ്പ തെന്ന വ്യക്തമാകുന്നു; എന്നാൽ ചിലരുെട പാപങ്ങേളാ
്രകേമണയേ്രത. 25 സൽ്രപവൃത്തികള ം അങ്ങെന തെന്ന വ്യക്തമാകുന്നു;
വ്യക്തമാകാത്തവയ്ക്കും മറഞ്ഞിരിക്കുവാൻകഴിയുകയില്ല.

* 5. 16 വിശ്വാസിനിക്ക് വിധവമാർ വിശ്വാസിനിെയ ബന്ധുവായ വിധവ † 5. 17 വചനത്തിലും
ഉപേദശത്തിലും ്രപസംഗത്തിലും ഉപേദശിക്കുന്നതിലുംഎന്നാണ്
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6
വിശ്വാസികളായയജമാനന്മാെരബഹുമാനിക്കുവിൻ

1 നുകത്തിൻകീഴിൽ അടിമകളായിരിക്കുന്നവർ ഒെക്കയും ൈദവനാമവും
ഉപേദശവും ദുഷിക്കെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ തങ്ങള െട യജമാനന്മാെര
സകലബഹുമാനത്തിനും േയാഗ്യന്മാർ എന്ന് എേണ്ണണ്ടതാകുന്നു.
2 വിശ്വാസികളായ യജമാനന്മാരുള്ളവർ, അവർ സേഹാദരന്മാർ
ആയതുെകാണ്ട് അവെര ആദരിക്കാതിരിക്കരുത;് തങ്ങെളെക്കാണ്ടുള്ള
ഉപകാരം അനുഭവിക്കുന്നവർ വിശ്വാസികള ം ്രപിയരും ആകെകാണ്ട്
അവെര നന്നായി േസവിക്കുകയേ്രത േവണ്ടത്; ഇത് നീ ഉപേദശിക്കുകയും
്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ക.

ദുരുപേദശവും ്രദവ്യാ്രഗഹവും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക
3 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ഉറപ്പ ള്ള വചനേത്താടും
ഭക്തിെക്കാത്ത ഉപേദശേത്താടും േയാജിക്കാെത ആെരങ്കിലും
വ്യത്യസ്തമായി ഉപേദശിച്ചാൽ, 4 അവൻ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാെത
അഹങ്കാരത്താൽ ചീർത്ത,് തർക്കത്തിനും വാഗ്വാദത്തിനും േവണ്ടി
അനാേരാഗ്യപരമായ ആർത്തി പിടിച്ചവനായിരിക്കുന്നു; അവയാൽ
അസൂയ, പിണക്കം, ദൂഷണം, ദുസ്സംശയം എന്നിവയും, 5 ദുർബ്ബ ദ്ധികള ം
സത്യത്യാഗികള മായ മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ തുടർമാനമായ കലഹവും
ഉളവാകുന്നു; അവർ ൈദവഭക്തി ആദായമാർഗം എന്നു വിചാരിക്കുന്നു.
6 എന്നാൽ സംതൃപ്തിേയാടുകൂടിയ ൈദവഭക്തി മഹത്തായ ആദായം
ആകുന്നുതാനും. 7 എെന്തന്നാൽ ഇഹേലാകത്തിേലക്ക് നാം ഒന്നും
െകാണ്ടുവന്നിട്ടില്ല; ഇവിെടനിന്ന് യാെതാന്നും െകാണ്ടുേപാകുവാൻ
കഴിയുന്നതുമല്ല. 8 ഉണ്ണ വാനും ഉടുക്കുവാനും ഉെണ്ടങ്കിൽ
നാം സംതൃപ്തർ ആകുന്നു. 9 എന്നാൽ ധനികന്മാരാകുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും െകണിയിലും കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യെര
സംഹാരത്തിേലക്കും നാശത്തിേലക്കും നയിക്കുന്ന ചിന്താശൂന്യവും
ഹാനികരവുമായ പല േമാഹങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരുകയും െചയ്യന്നു.
10 എെന്തന്നാൽ ്രദവ്യാ്രഗഹം സകലവിധേദാഷത്തിനും മൂലകാരണമേല്ലാ.
ചിലർ ഇത് വാഞ്ചിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വിട്ടകന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക്
അധീനരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

വിശ്വാസത്തിെന്റനല്ല േപാരാട്ടം
11 എന്നാൽ ൈദവമനുഷ്യനായ നീ, ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞുമാറി നീതി, ഭക്തി, വിശ്വാസം, സ്േനഹം, ക്ഷമ, സൗമ്യത
എന്നിവെയ പിന്തുടരുക. 12 വിശ്വാസത്തിെന്റ നല്ല േപാർ െപാരുതുക;
നിത്യജീവെന പിടിച്ച െകാള്ള ക; അതിനായി നീ വിളിക്കെപ്പട്ട് അേനകം
സാക്ഷികള െട മുമ്പാെക നല്ല സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വേല്ലാ. 13 നീ
നിഷ്കളങ്കനും യാെതാരു അപവാദവും ഏൽക്കാത്തവനായി ഈ
കല്പന നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതവെര
്രപമാണിച്ച െകാള്ളണം 14 എന്ന് സകലെത്തയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന
ൈദവെത്തയും, െപാന്തിെയാസ് പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പിൽ നല്ല
സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ്രകിസ്തുേയശുവിെനയും സാക്ഷിനിർത്തി ഞാൻ
നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നു. 15 ധന്യനും ഏകാധിപതിയും രാജാധിരാജാവും
കർത്താധികർത്താവും 16 താൻ മാ്രതം അമർത്യതയുള്ളവനും
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അടുത്തുകൂടാത്ത െവളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും മനുഷ്യർ ആരും
കാണാത്തവനും കാണുവാൻ കഴിയാത്തവനുമായവൻ തക്കസമയത്ത്
ആ ്രപത്യക്ഷത വരുത്തും. അവന് ബഹുമാനവും നിത്യബലവും ഉണ്ടാകെട്ട.
ആേമൻ.

17 ഈ േലാകത്തിെല ധനവാന്മാേരാട,് ഉന്നതഭാവം കൂടാെതേയാ
നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനത്തിൽ ആ്രശയിക്കാെതേയാ ഇരിക്കുവാനും,
നമുക്ക് സകലവും ധാരാളമായി അനുഭവിക്കുവാൻ തരുന്ന ൈദവത്തിൽ
18 ആശ വയ്ക്കുവാനും നന്മെചയ്ത് സൽ്രപവൃത്തികളിൽ സമ്പന്നരായി
ദാനശീലരും ഔദാര്യം ഉള്ളവരുമായി 19 സാക്ഷാലുള്ള ജീവെന
പിടിച്ച െകാേള്ളണ്ടതിന് വരുംകാലേത്തക്കു തങ്ങൾക്കുതെന്ന നെല്ലാരു
അടിസ്ഥാനം നിേക്ഷപിച്ച െകാള്ള വാനും ആജ്ഞാപിക്കുക. 20അല്ലേയാ
തിെമാെഥെയാേസ,നിെന്റപക്കൽഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നഉപനിധികാത്തുെകാണ്ട്
ജ്ഞാനം എന്നു വ്യാജമായി േപർ പറയുന്നതിെന്റ ഭക്തിവിരുദ്ധമായ
വാദങ്ങേളയും തർക്കങ്ങെളയും ഒഴിവാക്കുക. 21 ആ ജ്ഞാനം ചിലർ
സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസം വിട്ട െതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു. കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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2തിെമാെഥെയാസ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
േറാമിെലതടവില ്നിന്ന്പുറത്തുവന്നേശഷംപൗേലാസ്തെന്റനാലാമെത്ത
മിഷനറി യാ്രതയിൽ ഒന്നാമെത്ത േലഖനം എഴുതി അതിനുേശഷം വീണ്ടും
നീേറായുെട കാലത്ത് തടവറയിൽ അകെപ്പടുന്നു. ഈ കാലയളവിലാണ്
തിേമാെഥേയാസിന് രണ്ടാം േലഖനംഎഴുതുന്നത.് ഒന്നാം ്രപാവശ്യംഅേദ്ദഹം
ഒരു വാടകവീട്ടിൽ (അ. ്രപ 28:30), വീട്ട തടങ്കലില് കഴിയുകയായിരുന്നു
പേക്ഷ രണ്ടാം ്രപാവശ്യം ഒരു കുറ്റവാളിെയേപ്പാെല (1:16; 2:9). േറാമിെല
തടവറക്കുള്ളിൽ (4:13), ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ട . തൻെറ
്രപവർത്തനങ്ങള ്അതിെന്റ അന്ത്യത്തിേലക്ക് എത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ
പൗേലാസ് തെന്റ “നിര്യാണകാലം”അടുത്തിരിക്കുന്നുഎെന്നഴുതി. (4:6-8).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 66-67.
രണ്ടാം കാരാ്രഗഹ വാസകാലത്ത് േറാമിെല തടവറയിൽ തൻെറ
രക്തസാക്ഷിത്വവും കാത്തുെകാണ്ട് കഴിയുന്ന കാലത്താണ് ഈ േലഖനം
രചിച്ചത്.

സ്വീകര് ത്താവ്
തിേമാെഥേയാസ്ആണ് േലഖനത്തിെന്റ ്രപധാനഗുണേഭാക്താവ്എന്നാൽ
ഈേലഖനം മറ്റ സഭകൾക്കുംൈകമാറിയതായി കാണുന്നു.
ഉേദ്ദശം
തിേമാെഥേയാസില് താൻ ഭരേമൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ൈധര്യേത്താടും (1:3-

14), സഹിഷ്ണതേയാെട (3:14-17; 4:1-8). മുൻേപാട്ട െകാണ്ടുേപാകാൻ
അവസാനമായി നൽകുന്ന ്രപേബാധനമാണിത.്
്രപേമയം
വിശ്വസ്തശു്രശൂഷയുെട ഭരേമൽപ്പിക്കൽ
സംേക്ഷപം
1.ആമുഖം — 1:1-4
2. ലജ്ജിക്കുകേയാ ഭയെപ്പടുകേയാ െചയ്യരുത.് — 1:1-4
3. ്രകിസ്തുവിന് േവണ്ടികഷ്ടംസഹിക്കുക. — 2:1-19
4. കാലെത്തക്കുറിച്ച ള്ളമുന്നറിയിപ്പ.് — 3
5. തിരുെവഴുത്തുംഅധ്യാപകനും. — 3:14-4:5
6.സമാപനഅേപക്ഷയുംആശീർവാദവും. — 4:9-22

പൗേലാസിെന്റഅഭിവാദനങ്ങൾ
1 ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള ജീവെന്റ വാഗ്ദത്ത്രപകാരം ൈദേവഷ്ടത്താൽ
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ് ്രപിയമകനായ
തിെമാെഥെയാസിന് എഴുതുന്നത:് 2 പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും
നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽനിന്നും നിനക്ക് കൃപയും
കനിവുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക
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3 എെന്റ ്രപാർത്ഥനയിൽ രാവും പകലും ഇടവിടാെത നിെന്ന സ്മരിച്ച ം
നിെന്റ കണ്ണ നീർ ഓർത്ത് നിെന്ന കണ്ട് സേന്താഷപൂർണ്ണനാകുവാൻ
വാഞ്ചിച്ച ംെകാണ്ട് 4 ഞാൻ പൂർവ്വന്മാരുെട ദൃഷ്ടാന്തം അനുസരിച്ച്
നിർമ്മലമനസ്സാക്ഷിേയാെട േസവിക്കുന്ന ൈദവത്തിന് നിെന്റ
നിർവ്യാജവിശ്വാസത്തിെന്റ ഓർമ്മ നിമിത്തം സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു. 5ആ
വിശ്വാസം ആദ്യം നിെന്റ വലിയമ്മ േലാവീസിലും അമ്മ യുനീക്കയിലും
ഉണ്ടായിരുന്നു; നിന്നിലും ഉെണ്ടന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. 6അതുെകാണ്ട്
എെന്റ ൈകെവപ്പിനാൽ നിന്നിലുള്ള ൈദവത്തിെന്റ കൃപാവരം വീണ്ടും
ജ്വലിപ്പിേക്കണംഎന്നു നിെന്നഓർമ്മെപ്പടുത്തുന്നു. 7എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
ഭീരുത്വത്തിെന്റ ആത്മാവിെന അല്ല, ശക്തിയുെടയും സ്േനഹത്തിെന്റയും
സുേബാധത്തിെന്റയും ആത്മാവിെനയേ്രത ൈദവം നമുക്കു തന്നത.്
8 അതുെകാണ്ട് നമ്മുെട കർത്താവിെന്റ സാക്ഷ്യെത്തേയാ അവെന്റ
ബദ്ധനായ എെന്നേയാ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാെത സുവിേശഷത്തിനായി
ൈദവശക്തിയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം നീയും എേന്നാടുകൂെട കഷ്ടം സഹിക്കുക.
9 അവൻ നെമ്മ രക്ഷിയ്ക്കുകയും വിശുദ്ധവിളിെകാണ്ടു വിളിക്കുകയും
െചയ്തത് നമ്മുെട ്രപവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല, സകലകാലത്തിനും മുെമ്പ
്രകിസ്തുേയശുവിൽ നമുക്കു നല്കിയിരിക്കുന്നതും 10 മരണം നീക്കുകയും
സുവിേശഷം െകാണ്ട് ജീവനും അക്ഷയതയും െവളിച്ചത്തിേലക്ക്
വരുത്തുകയും െചയ്ത നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
്രപത്യക്ഷതയാൽ െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുമായ തെന്റ സ്വന്ത നിർണ്ണയത്തിനും
കൃപയ്ക്കും ഒത്തവണ്ണമേ്രത. 11 ആ സുവിേശഷത്തിന് ഞാൻ
്രപസംഗിയും അെപ്പാസ്തലനും ഉപേദഷ്ടാവുമായി നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
12 അതുനിമിത്തം തെന്ന ഞാൻ ഇെതാെക്കയും സഹിക്കുന്നു; എങ്കിലും
ലജ്ജിക്കുന്നില്ല; എെന്തന്നാൽ ഞാൻ ആെര വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നറിയുന്നു; അവൻ എെന്റ ഉപനിധി ആ ദിവസംവെര സൂക്ഷിക്കുവാൻ
ശക്തൻ എന്ന് ഉറച്ച മിരിക്കുന്നു. 13 എേന്നാട് േകട്ട ഉറപ്പ ള്ള
വചനം നീ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും സ്േനഹത്തിലും
മാതൃകയാക്കിെക്കാള്ള ക. 14 നിെന്ന ഭരേമല്പിച്ച ആ നല്ല ഉപനിധി നമ്മിൽ
അധിവസിക്കുന്നപരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽസൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക.

15 ആസ്യക്കാർ എല്ലാവരും എെന്ന വിട്ട െപായ്ക്കളഞ്ഞു എന്ന് നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ; ഫുഗെലാസും െഹർെമ്മഗേനസും ആ കൂട്ടത്തിൽ
ഉള്ളവർ ആകുന്നു. 16 പലേപ്പാഴും എനിക്ക് ഉേന്മഷം വരുത്തിയതിനാൽ
ഒേനസിെഫാെരാസിെന്റകുടുംബത്തിന്കർത്താവ്കരുണനല്കുമാറാകെട്ട.
17അവൻഎെന്റചങ്ങലെയക്കുറിച്ച്ലജ്ജിക്കാെത,എന്നാൽഞാൻേറാമിൽ
എത്തിയ ഉടെന താല്പര്യേത്താെട എെന്ന തിരയുകയും കെണ്ടത്തുകയും
െചയ്തു. 18 ആ ദിവസത്തിൽ കർത്താവിെന്റ പക്കൽ കരുണ
കെണ്ടത്തുവാൻകർത്താവ്അവെനസഹായിക്കെട്ട. എെഫെസാസിൽവച്ച്
അവൻ എനിക്ക് എെന്തല്ലാം ശു്രശൂഷെചയ്തു എന്ന് നീ നല്ലവണ്ണം
അറിയുന്നുവേല്ലാ.

2
്രകിസ്തുവിെന്റനല്ല ഭടൻ
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1 അതുെകാണ്ട് എെന്റ മകേന, ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള കൃപയിൽ
ശക്തിെപ്പടുക. 2 നീ പല സാക്ഷികള െട മുമ്പാെക എേന്നാട് േകട്ടെതല്ലാം
മറ്റ ള്ളവെര ഉപേദശിക്കുവാൻ സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്തമനുഷ്യെര
ഭരേമല്പിക്കുക. 3 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ നല്ല ഭടനായി നീയും കഷ്ടതയിൽ
പങ്കാളിയാകുക. 4 പടയിൽ േചർത്തവെന ്രപസാദിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
യാെതാരു പടയാളിയും ജീവനകാര്യങ്ങളിൽ ഇടെപടാതിരിക്കുന്നു.
5 കായികമൽസരത്തിൽ പെങ്കടുക്കുന്നവൻ നിയമ്രപകാരം
മത്സരിച്ചിെല്ലങ്കിൽകിരീടം ്രപാപിക്കുകയില്ല. 6അദ്ധ്വാനിക്കുന്നകൃഷിക്കാരൻ
ആകുന്നു ഫലത്തിെന്റ പങ്ക് ആദ്യം അനുഭവിേക്കണ്ടത.് 7 കർത്താവ്
സകലത്തിലും നിനക്ക് ബുദ്ധി നല്കുെമന്നതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നത്
ചിന്തിച്ച െകാള്ള ക. 8 ദാവീദിെന്റ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ട്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്ന േയശു്രകിസ്തുവിെന ഓർത്തുെകാള്ള ക.
9 അത് ആകുന്നു എെന്റ സുവിേശഷം. അത് നിമിത്തം ഞാൻ
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരൻ എന്നേപാെല കഷ്ടം സഹിച്ച് ബന്ധനസ്ഥൻ
േപാലും ആേകണ്ടി വരുന്നു; എന്നാൽ ൈദവവചനത്തിേനാ ബന്ധനം
ഇല്ല. 10അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള രക്ഷ നിത്യേതജേസ്സാടുകൂെട
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർക്ക് കിേട്ടണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്കായി സകലവും
സഹിക്കുന്നു. 11 നാം അവേനാടുകൂെട മരിച്ച എങ്കിൽ കൂെട ജീവിക്കും;
സഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂെട വാഴും; 12 നാം അവെന തള്ളിപ്പറയും എങ്കിൽ
അവൻ നെമ്മയും തള്ളിപ്പറയും. 13 നാം അവിശ്വസ്തരായിത്തീർന്നാലും
അവൻ വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു; എെന്തന്നാൽ തെന്റ സ്വഭാവം
ത്യജിക്കുവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ലേല്ലാ; ഈ വചനം വിശ്വാസ
േയാഗ്യമാകുന്നു.

വിശ്വസ്ത ഭൃത്യൻ
14 േകൾക്കുന്നവെര നശിപ്പിച്ച കളയുന്നതിനല്ലാെത ഒന്നിനും െകാള്ളാത്ത
വാഗ്വാദം െചയ്യാതിരിേക്കണെമന്ന് കർത്താവിെന സാക്ഷിയാക്കി
അവെര ഓർമ്മെപ്പടുത്തി ആജ്ഞാപിക്കുക. 15 സത്യവചനെത്ത
യഥാർത്ഥമായി ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട് ലജ്ജിക്കുവാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത
േവലക്കാരനായി ൈദവത്തിന് െകാള്ളാകുന്നവെനന്ന് നിെന്നത്തെന്ന
കാണിക്കുവാൻ ്രശമിക്കുക. 16 എന്നാൽ ഭക്തിവിരുദ്ധമായ
വ്യർത്ഥസംസാരങ്ങെള ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക; അങ്ങെനയുള്ളവർക്ക്
അഭക്തി അധികമധികം വർദ്ധിച്ച വരും; 17 അവരുെട വാക്ക്
അർബ്ബ ദവ്യാധിേപാെല തിന്നുെകാണ്ടിരിക്കും. 18 ഹുമനെയാസും
ഫിേലെത്താസും അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവരാകുന്നു; അവർ സത്യം
വിട്ട െതറ്റി, പുനരുത്ഥാനം കഴിഞ്ഞു എന്നു പറയുകയും ചിലരുെട
വിശ്വാസം മറിച്ച കളയുകയും െചയ്യന്നു. 19 എങ്കിലും ൈദവത്തിെന്റ
സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നിലനില്ക്കുന്നു; “കർത്താവ് തനിക്കുള്ളവെര
അറിയുന്നു” എന്നും “കർത്താവിെന്റ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവൻ എല്ലാം
അനീതി വിട്ടകന്നുെകാള്ളെട്ട” എന്നും ആകുന്നു അതിെന്റ മു്രദ.
20 എന്നാൽ ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ െപാന്നും െവള്ളിയും െകാണ്ടുള്ള
പാ്രതങ്ങൾ മാ്രതമല്ല, മരവും മണ്ണ ംെകാണ്ടുള്ളവയും ഉണ്ട്; ചിലത്
മാന്യകാര്യത്തിനും ചിലത് ഹീനകാര്യത്തിനും ഉപേയാഗിക്കുന്നു. 21 ഒരുവൻ
ഹീനകാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തെന്നത്താൻ െവടിപ്പാക്കുകയാെണങ്കിൽ,
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അവൻ വിശുദ്ധവും ഉടമസ്ഥന് ഉപേയാഗവുമായി നല്ല േവലയ്ക്ക്
ഒെക്കയും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാന്യകാര്യത്തിനുള്ള പാ്രതം ആയിരിക്കും.
22 അതുെകാണ്ട് യൗവനേമാഹങ്ങെള വിേട്ടാടുക; എന്നാൽ
ശുദ്ധഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിെന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവേരാടു
കൂെട നീതിയും വിശ്വാസവും സ്േനഹവും സമാധാനവും പിന്തുടരുക.
23 ബുദ്ധിയില്ലാത്തതും േഭാഷത്വവുമായ തർക്കം ശണ്ഠക്കിടയാക്കുന്നു
എന്നറിഞ്ഞ് അത് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക. 24 കർത്താവിെന്റ ദാസൻ
കലഹിക്കാെത എല്ലാവേരാടും ശാന്തനും ഉപേദശിക്കുവാൻ സമർത്ഥനും
േദാഷം സഹിക്കുന്നവനും ആയിരിക്കണം. 25 വിേരാധികൾക്കു ൈദവം
സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിനായി മാനസാന്തരം നല്കുേമാ എന്നും
26 പിശാചിനാൽ പിടിെപട്ട കുടുങ്ങിയവരാകയാൽ, അവർ സുേബാധം
്രപാപിച്ച്അവെന്റ െകണിയിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ്ൈദേവഷ്ടം െചയ്യ േമാഎന്നും
വച്ച്അവെരസൗമ്യതേയാെട പഠിപ്പിേക്കണ്ടതുംആകുന്നു.

3
അന്ത്യകാലെത്തഅഭക്തി

1 അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘടസമയങ്ങൾ വരും എന്നറിയുക.
2 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ മനുഷ്യർ സ്വസ്േനഹികള ം ്രദവ്യാ്രഗഹികള ം
വമ്പു പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികള ം ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാെര
അനുസരിക്കാത്തവരുംനന്ദിെകട്ടവരുംഅശുദ്ധരും 3വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും
ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷണിക്കാരും ഇ്രന്ദിയജയം ഇല്ലാത്തവരും ്രകൂരന്മാരും
4 സൽഗുണേദ്വഷികള ം േ്രദാഹികള ം വീണ്ടുവിചാ രമില്ലാത്തവരും
തേന്റടികള ം ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കാെത സുഖേമാഹികളായും
5 ഭക്തിയുെട േവഷം ധരിച്ച് അതിെന്റ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും.
ഇങ്ങെനയുള്ളവെര വിെട്ടാഴിയുക. 6 വീടുകളിൽ നുഴഞ്ഞുകടക്കുകയും
പാപങ്ങെള ചുമന്നുെകാണ്ട് പലതരം േമാഹങ്ങൾക്കും അധീനരായി,
7 എേപ്പാഴും പഠിക്കുകയും ഒരിക്കലും സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനം
്രപാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവരുമായ ബലഹീനസ്്രതീകെള
സ്വാധീനമാക്കുകയും െചയ്യന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ആകുന്നു.
8 യേന്നസും യംേ്രബസും േമാെശേയാട് എതിർത്തുനിന്നതുേപാെല തെന്ന
ഇവരും സത്യേത്താട് മറുത്തുനില് ക്കുന്നു;അവർ ദുർബ്ബ ദ്ധികള ം വിശ്വാസം
സംബന്ധിച്ച് അേയാഗ്യരുമേ്രത. 9എന്നാൽ േമല്പറഞ്ഞവരുെട ബുദ്ധിേകട്
െവളിെപ്പട്ടതുേപാെല ഇവരുെട ബുദ്ധിേകടും എല്ലാവർക്കും െവളിെപ്പടും
എന്നതിനാൽ അവർ അധികം മുേന്നാട്ട േപാകയില്ല. 10 നീേയാ എെന്റ
ഉപേദശം,സ്വഭാവം, ഉേദ്ദശം,വിശ്വാസം, ദീർഘക്ഷമ,സ്േനഹം,സഹിഷ്ണത
എന്നിവയും 11അെന്ത്യാക്യയിലും ഇേക്കാന്യയിലും ലുസ്്രതയിലും എനിക്ക്
സംഭവിച്ച ഉപ്രദവവും കഷ്ടാനുഭവവും കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
എെന്തല്ലാം ഉപ്രദവം സഹിച്ച ; അവ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും കർത്താവ്
എെന്ന വിടുവിച്ച . 12 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ഭക്തിേയാെട ജീവിക്കുവാൻ
മനസ്സള്ളവർക്ക് എല്ലാം ഉപ്രദവം ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം. 13 ദുഷ്ടമനുഷ്യരും
കപടശാലികള േമാ വഞ്ചിച്ച ം വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട ം െകാണ്ട് േമല്ക്കുേമൽ
േദാഷത്തിൽ മുതിർന്നുവരും. 14 എന്നാൽ നീേയാ ആരിൽനിന്ന്
പഠിച്ച എന്ന് അറിയുകയും ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ
നിെന്ന രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുെവഴുത്തുകെള
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ബാല്യംമുതൽ അറിയുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് 15 നീ പഠിച്ച ം നിശ്ചയം
്രപാപിച്ച മിരിക്കുന്നതിൽ നിലനിൽക്കുക. 16 എല്ലാ തിരുെവഴുത്തും
ൈദവശ്വാസീയവും, ൈദവത്തിെന്റ മനുഷ്യൻ സകലസൽ്രപവൃത്തിക്കും
ഒരുക്കെപ്പട്ട്തികഞ്ഞവൻആേകണ്ടതിന് 17ഉപേദശത്തിനുംശാസനത്തിനും
തിരുത്തലിനും നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിനും ്രപേയാജനമുള്ളതും
ആകുന്നു.

4
വചനം ്രപസംഗിക്കുക

1 ൈദവെത്തയും, ജീവിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കും ന്യായവിസ്താരം
നടത്തുവാനുള്ള ്രകിസ്തുേയശുവിെനയും സാക്ഷിനിർത്തി അവെന്റ
്രപത്യക്ഷതയും രാജ്യവും നിമിത്തം ഗൗരവപൂർവം ഞാൻ കല്പിക്കുന്നത:്
2വചനം ്രപസംഗിക്കുക;സമയത്തിലുംഅസമയത്തിലും ഒരുങ്ങിനിൽക്കുക;
സകല ദീർഘക്ഷമേയാടും ഉപേദശേത്താടുംകൂെട ശാസിക്കുക;
തർജ്ജനം െചയ്യ ക; ്രപേബാധിപ്പിക്കുക. 3 എെന്തന്നാൽ ജനങ്ങൾ
ആേരാഗ്യകരമായ ഉപേദശം സ്വീകരിക്കാെത, കർണ്ണരസത്തിനായി
സ്വന്ത േമാഹങ്ങൾെക്കാത്തവണ്ണം ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാെര തങ്ങൾക്കായി
വിളിച്ച കൂട്ട കയും 4 സത്യത്തിന് െചവിെകാടുക്കാെത, െകട്ട കഥ
േകൾക്കുവാൻതിരിയുകയും െചയ്യന്നകാലം വരും. 5നീേയാസകലത്തിലും
സമചിത്തൻ ആയിരിക്കുക; കഷ്ടം സഹിക്കുക; സുവിേശഷകെന്റ
്രപവൃത്തി െചയ്യ ക; നിെന്റ ശു്രശൂഷ നിവർത്തിക്കുക. 6 ഞാേനാ
ഇേപ്പാൾതെന്ന പാനീയയാഗമായി ഒഴിക്കെപ്പടുന്നു;എെന്റ നിര്യാണകാലവും
അടുത്തിരിക്കുന്നു. 7ഞാൻ നല്ല േപാർ െപാരുതി, ഓട്ടം തികച്ച , വിശ്വാസം
കാത്തു. 8ഇനി നീതിയുെട കിരീടം എനിക്കായി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്നു;അത്
നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക്
നല്കും;എനിക്ക് മാ്രതമല്ല,അവെന്റ ്രപത്യക്ഷത ്രപിയംവച്ചഏവർക്കുംകൂെട.

വ്യക്തിപരമായപരാമർശം
9േവഗത്തിൽഎെന്റഅടുക്കൽവരുവാൻഉത്സാഹിക്കുക. 10എെന്തന്നാൽ
േദമാസ് ഈ േലാകെത്തസ്േനഹിച്ചിട്ട് എെന്ന വിട്ട് െതസ്സേലാനിക്യയിേലക്ക്
േപായി. േ്രകസ്കസ് ഗലാത്യയ്ക്കും തീെത്താസ് ദല്മാത്യയ്ക്കും േപായി;
11 ലൂേക്കാസ് മാ്രതേമ എേന്നാടുകൂെട ഉള്ള ; മർെക്കാസ് എനിക്ക്
ശു്രശൂഷയ്ക്കായി ഉപേയാഗമുള്ളവൻ ആകയാൽ അവെന കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
വരിക. 12തിഹിെക്കാസിെനഞാൻഎെഫെസാസിേലക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു.
13 ഞാൻ േ്രതാവാസിൽ കർെപ്പാസിെന്റ പക്കൽ വച്ചിട്ട് േപാന്ന പുതപ്പ ം
പുസ്തകങ്ങള ം വിേശഷാൽ ചർമ്മലിഖിതങ്ങള ം നീ വരുേമ്പാൾ
െകാണ്ടുവരിക. 14 െചമ്പുപണിക്കാരൻ അെലക്സന്തർ എനിക്ക് വളെര
േദാഷം െചയ്തു; അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണം കർത്താവ്
അവന് പകരം െചയ്യ ം. 15 അവൻ നമ്മുെട ്രപസംഗേത്താട് അത്യന്തം
എതിർത്തുനിന്നതുെകാണ്ട് നീയും അവെന സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക. 16എെന്റ
ഒന്നാം ്രപതിവാദത്തിൽ ആരും എനിക്ക് തുണ നിന്നില്ല; എല്ലാവരും
എെന്ന ൈകവിട്ട ; അത് അവർക്ക് എതിെര കണക്കിടാതിരിക്കെട്ട.
17 എന്നാൽ കർത്താവ് എേന്നാട് കൂെട നിന്ന് ്രപസംഗം എെന്നെക്കാണ്ട്
നിവർത്തിക്കുവാനും സകലജാതികള ം േകൾക്കുവാനും എെന്ന
ശക്തീകരിച്ച ;അങ്ങെനഞാൻസിംഹത്തിെന്റവായിൽനിന്നുരക്ഷ്രപാപിച്ച .
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18 കർത്താവ് എെന്ന സകല ദുഷ്്രപവൃത്തിയിൽനിന്നും വിടുവിച്ച് തെന്റ
സ്വർഗ്ഗീയരാജ്യത്തിനായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കും; അവന് എെന്നേന്നക്കും
മഹത്വം.ആേമൻ.
ആശംസകൾ

19 ്രപിസ്െകക്കുംഅക്വിലാവിനും ഒേനസിെഫാെരാസിെന്റകുടുംബത്തിനും
വന്ദനം െചാല്ല ക. 20 എരസ്െതാസ് െകാരിന്തിൽ താമസിച്ച ; എന്നാൽ
െ്രതാഫിെമാസിെന ഞാൻ മിേലത്തിൽ േരാഗിയായി വിട്ടിട്ട േപാന്നു.
21കഴിവതും ശീതകാലത്തിന് മുെമ്പ വരുവാൻ ്രശമിക്കുക. യൂബൂെലാസും
പൂെദസും ലീെനാസും െക്ലൗദിയയും സേഹാദരന്മാർ എല്ലാവരും നിനക്ക്
വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.

22കർത്താവ്നിെന്റആത്മാേവാടുകൂെടഇരിക്കെട്ട.കൃപനിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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തീെത്താസ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
തീേത്താസിനു എഴുതെപ്പട്ടഈകത്തിൽ പൗേലാസ് സ്വയം തെന്നക്കുറിച്ച്
െവളിെപ്പടുത്തുന്നത് “ൈദവത്തിൻെറ ദാസനും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
അേപ്പാസ്തലനുമായ” എന്നാണ് (1:1). തീേത്താസുമായുള്ള
പൗേലാസിന ്െറ ബന്ധത്തിന ്െറ തുടക്കം അജ്ഞാതമാണ് പൗേലാസിന ്െറ
ശു്രശൂഷയിലൂെട ്രകിസ്തു വിശ്വാസത്തിേലക്ക് വ്യക്തിയാണ് അതുെകാണ്ട്
പൗേലാസ് “െപാതുവിശ്വാസത്തിൽ നിജ പു്രതനായ തീേത്താസ”് എന്ന്
അഭിസംേബാധന െചയ്യന്നത.് (1:4). സുവിേശഷത്തിന് സഹകാരിയും
സുഹൃത്തുമായ തിേത്താസിെന വളെര ബഹുമാനേത്താടു കൂടിയാണ്
പൗേലാസ് കണ്ടിരുന്നത് തിേത്താസിെന്റ സ്േനഹവും, അചഞ്ചലതെയയും
അേപ്പാസ്തലന ്ശ്ലാഘിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം. ്രകിസ്താബ്ദം 63 - 65.
േറാമിെലതൻെറആദ്യെത്തകാരാ്രഗഹവാസത്തിനുേശഷം പുറത്തുവന്ന
പൗേലാസ് നിേക്കാേപാളിസ് എന്ന സ്ഥലത്തു വച്ചാണ് ഈ േലഖനം
എഴുതിയത.് ശു്രശൂഷയ്ക്കായി എേഫേസാസിൽ തിേമാെഥേയാസിെന
വിട്ടിട്ട േപാരുന്ന പൗേലാസ് േ്രകത്തദ്വീപിൽ തീേത്താസിെന േചര് ത്ത്
്രപവർത്തിക്കുന്നു.
സ്വീകര് ത്താവ്
തീേത്താസ് േ്രകത്തയിെല ഒരു സഹ്രപവർത്തകനും വിശ്വാസത്താല് നിജ
പു്രതനുമാണ.്
ഉേദ്ദശം
േ്രകത്തയിെല പുതിയ സഭകളിൽ ഉള്ള ചില േപാരായ്മകൾ
നികത്തുവാനും െതറ്റായ വ്യവസ്ഥിതിയും അംഗങ്ങള െട
അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും മാറ്റ ന്നതിന് പുതിയ മൂപ്പന്മാെരനിയമിക്കുവാനും നല്ല
സാക്ഷ്യവും മാതൃകയും മുൻനിർത്തി അവെര േവലയ്ക്കു മുതൽക്കൂട്ടായി
തീർക്കുവാനും നിർേദ്ദശം നൽകുന്നു.
്രപേമയം
െപരുമാറ്റത്തിലുള്ളചട്ടങ്ങൾ
സംേക്ഷപം
1.അഭിവാദനം — 1:1-4
2. മൂപ്പന്മാരുെട നിയമനം — 1:5-16
3. വിവിധ ്രപായക്കാർക്കുള്ളനിർേദ്ദശങ്ങൾ — 2:1-3:11
4.സമാപനസേന്ദശം — 3:12-15
1 നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ കല്പന്രപകാരം എെന്ന ഭരേമല്പിച്ച
്രപസംഗത്താൽ തക്കസമയത്ത് തെന്റ വചനം െവളിെപ്പടുത്തിയ, 2 േഭാഷ്ക്
പറയാത്ത ൈദവം സകലകാലത്തിനും മുെമ്പ വാഗ്ദത്തം െചയ്ത
നിത്യജീവെന്റ ്രപത്യാശയിൽ 3താൻതിരെഞ്ഞടുത്തവരുെടവിശ്വാസത്തിനും
ഭക്തിക്കനുസാരമായസത്യത്തിെന്റപരിജ്ഞാനത്തിനുമായി,ൈദവത്തിെന്റ
ദാസനും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനുമായ പൗെലാസ,്
4 നമ്മുെട െപാതുവിശ്വാസത്തിൽ യഥാർത്ഥപു്രതനായ തീെത്താസിന്
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എഴുതുന്നത:് പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ
്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽനിന്നും നിനക്ക് കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
തീേത്താസിെന്റ േ്രകത്തയിെല ദൗത്യം

5 ഞാൻ േ്രകത്തയിൽ നിെന്ന വിട്ടിട്ട േപാന്നത്: േശഷിച്ച കാര്യങ്ങെള
്രകമത്തിലാേക്കണ്ടതിനും ഞാൻ നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെല
എല്ലാ പട്ടണത്തിലും മൂപ്പന്മാെര നിയമിേക്കണ്ടതിനും തെന്ന. 6 മൂപ്പൻ
കുറ്റമില്ലാത്തവനും ഏകഭാര്യയുള്ളവനും ദുർന്നടപ്പിെന്റ ്രശുതിേയാ
അനുസരണേക്കേടാ ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസികളായ മക്കളള്ളവനും
ആയിരിക്കണം. 7 അദ്ധ്യക്ഷൻ ൈദവത്തിെന്റ ഗൃഹവിചാരകനാകയാൽ
കുറ്റമില്ലാത്തവനായിരിേക്കണം; തന്നിഷ്ടക്കാരനും മുൻേകാപിയും
മദ്യ്രപിയനും കലഹക്കാരനും ദുർല്ലാഭേമാഹിയും അരുത.് 8 എന്നാൽ
അതിഥി്രപിയനും സൽഗുണ്രപിയനും സുേബാധശീലനും നീതിമാനും
നിർമ്മലനും ഇ്രന്ദിയജയമുള്ളവനും 9 ആേരാഗ്യകരമായ ഉപേദശത്താൽ
്രപേബാധിപ്പിക്കുവാനും വിേരാധികൾക്കു േബാധം വരുത്തുവാനും
ശക്തനാേകണ്ടതിന,് ഉപേദശ്രപകാരമുള്ള വിശ്വാസ്യവചനം
മുറുെകപ്പിടിക്കുന്നവനുംആയിരിക്കണം.

10 വൃഥാവാചാലന്മാരും, ജനങ്ങെള വഞ്ചിക്കുന്നവരുമായ
കീഴടങ്ങാത്ത പലരും ഉണ്ട്; വിേശഷാൽ പരിേച്ഛദനക്കാർ തെന്ന.
11 അവരുെട വായ് അടയ്േക്കണ്ടതാകുന്നു. അവർ ദുരാദായത്തിനു
േവണ്ടി, ഉപേദശിക്കരുതാത്തത് ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് കുടുംബങ്ങെള
മുഴുവനും മറിച്ച കളയുന്നു. 12 “േ്രകത്തർ സദാ നുണയന്മാരും,
ദുഷ്ടജന്തുക്കള ം മടിയന്മാരായ െപരുവയറന്മാരും അേ്രത”
എന്ന് അവരിൽ ഒരുവൻ, അവരുെട ഒരു ്രപവാചകൻ തെന്ന,
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 13 ഈ സാക്ഷ്യം സത്യം തെന്ന; അതുെകാണ്ട്
അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ആേരാഗ്യമുള്ളവരായിത്തീേരണ്ടതിനും
14െയഹൂദെകട്ട കഥകെളയുംസത്യംവിട്ടകലുന്നമനുഷ്യരുെടകല്പനകെളയും
്രശദ്ധിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും അവെര കഠിനമായി ശാസിക്കുക.
15 ശുദ്ധിയുള്ളവർക്കു് എല്ലാം ശുദ്ധം തെന്ന; എന്നാൽ മലിനന്മാർക്കും
അവിശ്വാസികൾക്കും ഒന്നും ശുദ്ധമല്ല;അവരുെടഹൃദയവും മനസ്സാക്ഷിയും
മലിനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 16 അവർ ൈദവെത്ത അറിയുവാൻ
്രപഖ്യാപിക്കുന്നുെവങ്കിലും ്രപവൃത്തികളാൽ അവെന നിേഷധിക്കുന്നു.
അവർ അറപ്പ ളവാക്കുന്നവരും അനുസരണംെകട്ടവരും യാെതാരു
നല്ലകാര്യത്തിനും െകാള്ളരുതാത്തവരുമാകുന്നു.

2
ആേരാഗ്യകരമായ ഉപേദശം

1 നീേയാ ആേരാഗ്യകരമായ ഉപേദശത്തിന് േയാഗ്യമായത്
്രപസ്താവിക്കുക. 2 വൃദ്ധന്മാർ സമചിത്തരും ആദരണീയരും സുേബാധം
ഉള്ളവരും വിശ്വാസത്തിലും സ്േനഹത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും
ദൃഢതയുള്ളവരും ആയിരിക്കണം എന്നും 3 വൃദ്ധമാരും അങ്ങെന
തെന്ന സ്വഭാവത്തിൽ മാന്യതയുള്ളവരും ഏഷണി പറയാത്തവേരാ
വീഞ്ഞിന് അടിമെപ്പടാത്തവേരാ ആയിരിക്കണം എന്നും 4 ൈദവവചനം
ദുഷിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന് യൗവനക്കാരത്തികെള തങ്ങള െട
ഭർത്താക്കന്മാേരയും കുട്ടികെളയുംസ്േനഹിക്കുന്നവരായും 5സുേബാധവും
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പാതി്രവത്യവുമുള്ളവരും വീട്ട കാര്യം േനാക്കുന്നവരും ദയയുള്ളവരും
തങ്ങള െട സ്വന്ത ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്െപടുന്നവരും ആയിരിക്കുവാൻ
പരിശീലിപ്പിേക്കണ്ടതിന് നന്മ ഉപേദശിക്കുന്നവരായിരിക്കണം
എന്നും ്രപേബാധിപ്പിക്കുക. 6 അ്രപകാരം യൗവനക്കാെരയും
സുേബാധമുള്ളവരായിരിക്കുവാൻ ്രപേബാധിപ്പിക്കുക. 7 വിേരാധി
നെമ്മെക്കാണ്ട് ഒരു തിന്മയും പറയുവാൻ വകയില്ലാെത ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന്
സകലത്തിലും നിെന്നത്തെന്ന സൽ്രപവൃത്തികൾക്ക് മാതൃകയാക്കി
കാണിക്കുകയും, 8 നിെന്റ ഉപേദശത്തിൽ സത്യസന്ധതയും ഗൗരവവും
വാക്കുകളിൽ ആേക്ഷപിക്കാൻ കഴിയാത്ത കൃത്യതയും േവണം.
9 ദാസന്മാർ നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ ഉപേദശെത്ത
സകലത്തിലും അലങ്കരിേക്കണ്ടതിന് യജമാനന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങി
സകലവിധത്തിലും ്രപസാദം വരുത്തുന്നവരും 10 എതിർ പറയുകേയാ
വഞ്ചിെച്ചടുക്കുകേയാ െചയ്യാെത, എന്നാൽ സകലത്തിലും നല്ല
വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. 11 സകലമനുഷ്യർക്കും
രക്ഷാകരമായൈദവകൃപ ഉദിച്ച വേല്ലാ; 12 ഭാഗ്യകരമായ ്രപത്യാശക്കായിട്ട ം
നമ്മുെട മഹാൈദവവും രക്ഷിതാവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
േതജസ്സിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ട ം നാം കാത്തുെകാണ്ട,് 13 ഭക്തിേകടും
ലൗകികേമാഹങ്ങള ം വർജ്ജിക്കുവാനും, ഈ േലാകത്തിൽ
സുേബാധേത്താടും നീതിേയാടും ൈദവഭക്തിേയാടുംകൂെട ജീവിക്കുവാനും
അത് നെമ്മ ശിക്ഷിച്ച വളർത്തുന്നു. 14 അവൻ നെമ്മ സകല
അധർമ്മത്തിൽനിന്നും വീെണ്ടടുക്കുവാനും സൽ്രപവൃത്തികളിൽ
ശുഷ്കാന്തിയുെള്ളാരു സ്വന്തജനമായി തനിക്ക് ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിനും
തെന്നത്താൻനമുക്കുേവണ്ടി െകാടുത്തു.

15 ഇത് പൂർണ്ണ അധികാരേത്താെട ്രപസംഗിക്കുകയും
്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും െചയ്ക. ആരും നിെന്ന
തുച്ഛീകരിക്കരുത.്

3
സൽ്രപവൃത്തികൾെചയ്യ ക

1 ഭരണകർത്താക്കൾക്കും അധികാരികൾക്കും കീഴടങ്ങുവാനും
അനുസരിക്കുവാനും സകലസൽ്രപവൃത്തിക്കും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവാനും
2 ആെരയും കുറിച്ച് ദൂഷണം പറയാെതയും കലഹിക്കാെതയും
ശാന്തന്മാരായി സകലമനുഷ്യേരാടും പൂർണ്ണസൗമ്യത കാണിക്കുവാനും
അവെര ഓർമ്മെപ്പടുത്തുക. 3 മുെമ്പ നാമും േഭാഷന്മാരും
അനുസരണമില്ലാത്തവരും വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടവരും നാനാേമാഹങ്ങൾക്കും
േഭാഗങ്ങൾക്കും അധീനരും വിേദ്വഷത്തിലും അസൂയയിലും
കാലം കഴിക്കുന്നവരും നിന്ദിതരും അേന്യാന്യം െവറുക്കുന്നവരും
ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 4എന്നാൽനമ്മുെട രക്ഷിതാവായൈദവത്തിെന്റദയയും
മനുഷ്യേനാടുള്ള സ്േനഹവും ഉദിച്ചേപ്പാൾ, 5അവൻ നെമ്മ നാം െചയ്ത
നീതി്രപവൃത്തികളാലല്ല, തെന്റ കാരുണ്യം െകാണ്ടും വീണ്ടും ജനനത്തിെന്റ
ശുദ്ധീകരണം െകാണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള നവീകരണം
െകാണ്ടുമേ്രത രക്ഷിച്ചത.് 6 നാം അവെന്റ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ട്
നിത്യജീവെന്റ ്രപത്യാശ്രപകാരം അവകാശികളായിത്തീേരണ്ടതിന,്
7 നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മുെടേമൽ
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അേത പരിശുദ്ധാത്മാവിെന ധാരാളമായി പകർന്നു. 8 ഈ വചനം
വിശ്വാസേയാഗ്യം; ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർ സൽ്രപവൃത്തികളിൽ
ഉത്സാഹികളായിരിക്കുവാൻ കരുേതണ്ടതിന് നീ ഇത് ഉറപ്പിച്ച പറേയണം
എന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. ഇത് ശുഭവും മനുഷ്യർക്കു് ഉപകാരവും
ആകുന്നു. 9 എന്നാൽ മൂഢതർക്കവും വംശാവലികള ം കലഹവും
ന്യായ്രപമാണെത്തക്കുറിച്ച ള്ള വാദവും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുക. ഇവ
നിഷ്്രപേയാജനവും വ്യർത്ഥവുമേല്ലാ. 10 നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത
വരുത്തുന്ന മനുഷ്യേനാട് ഒന്നുരണ്ട് വട്ടം മുന്നറിയിപ്പ് െകാടുത്തേശഷം
അവെന ഒഴിവാക്കുക; 11 ഇങ്ങെനയുള്ളവൻ വ്രകത കാണിച്ച ം പാപം
െചയ്തും തെന്നത്താൻകുറ്റം വിധിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന് നിനക്ക്അറിയാമേല്ലാ.

12 ഞാൻ അർെത്തമാസിെനേയാ തിഹിെക്കാസിേനേയാ അേങ്ങാട്ട്
അയയ്ക്കുേമ്പാൾ നിെക്കാെപ്പാലിസിൽ വന്ന് എേന്നാട് േചരുവാൻ
ആവതും ്രശമിക്കുക. എെന്തന്നാൽ അവിെട ഞാൻ ശീതകാലം
കഴിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. 13 ന്യായശാസ്്രതിയായ േസനാസിനും
അെപ്പാേല്ലാസിനും ഒന്നിനും കുറവില്ലാെതയിരിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിച്ച്
യാ്രത അയയ്ക്കുക. 14 നമുക്കുള്ളവരും ഫലമില്ലാത്തവർ ആകാെത,
അത്യാവശ്യസംഗതികളിൽ ഉപകരിേക്കണ്ടതിന് സൽ്രപവൃത്തികൾക്ക്
ഉത്സാഹികളായിരിക്കുവാൻപഠിക്കെട്ട.
സ്േനഹവന്ദനം

15 എേന്നാടുകൂെടയുള്ളവർ എല്ലാവരും നിനക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.
ഞങ്ങെളവിശ്വാസത്തിൽസ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ക.
കൃപനിങ്ങേളാെടല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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ഫിേലേമാന ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
അേപ്പാസ്തലനായ പൗേലാസാണ് ഈ േലഖനത്തിെന്റ രചന
നിർവഹിച്ചത്. (1:1). ഈ േലഖനത്തിൽ പൗേലാസ് ഫിെലേമാന ്െറ
അടുക്കേലക്ക് ഒെനസിേമാസിെന തിരിച്ചയക്കുന്ന വസ്തുത അറിയിക്കാന ്
എഴുതിയത.് െകാേലാ 4:9, തിഹിേക്കാസ് എന്ന വ്യക്തിെക്കാപ്പമാണ്
ഒെനസിേമാസിെന െകാേലാസ്സ യിേലക്ക് അയക്കുന്നത.് ഈ വിഷയം
അ്രതമാ്രതം തനിക്ക് ്രപാധാന്യമുള്ളതായതിനാൽ പൗേലാസ് ഈ കത്ത്
സ്വന്തംൈകപ്പടയിൽആണ്എഴുതിയത.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 60ല ്.
പൗേലാസ് േറാമിൽ തടവറയിൽ ആയിരുന്ന കാലത്താണ് ഈ
കെത്തഴുതുന്നത.്

സ്വീകര് ത്താവ്
ഈ കത്ത് ഫിേലേമാന് അപ്പിയ, അര ്ക്കിപ്പാസ് എന്നിവര ്ക്കുള്ളതാണ്
അർക്കിപ്പാസിെന്റ ഭവനത്തില ് ഒരു സഭാ കൂടിവരവ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഫിേലേമാനാണ്ഈകത്തിന് ്രപാഥമികഅവകാശി.
ഉേദ്ദശം
ഫിേലേമാെന്റ അടിമയായിരുന്ന ഒേനസിേമാസ് ഒരു േമാഷണം നടത്തി
ഓടിേപ്പായ വ്യക്തിയാണ്. അവെന പിഴയില്ലാെത ൈകെക്കാള്ള വാൻ
പൗേലാസ് ആവശ്യെപ്പടുന്നു. (10-12, 17). ഒരു അടിമയായല്ല സേഹാദരൻ
എന്ന നിലയില് ൈകെക്കാള്ളണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. (15-16).
അടിമയായിരുന്ന ഒേനസിേമാസ് ഫിെലേമാന ്െറ വകയാണ്. അവെന
സ്വീകരിക്കാന ് പൗേലാസ് ശാന്തമായി ആവശ്യെപ്പടുന്നു. പൗേലാസിെന്റ
സാക്ഷ്യം നിമിത്തം ഒേനസിെമാസ് ്രകിസ്തുവിെനസ്വീകരിക്കുന്നു.
്രപേമയം
മാപ്പ് നല്കുക
സംേക്ഷപം
1.അഭിവാദനം — 1:1-3
2. നന്ദി ്രപകാശനം — 1:4-7
3. ഒേനസിേമാസിന് േവണ്ടി മധ്യസ്ഥത — 1:8-22
4.സമാപനസേന്ദശം — 1:23-25
1 ്രകിസ്തുേയശുവിനുേവണ്ടി തടവുകാരനായ പൗെലാസും,
സേഹാദരനായ തിെമാെഥെയാസും, ഞങ്ങള െട ്രപിയനും
കൂട്ട േവലക്കാരനുമായ ഫിേലേമാൻ എന്ന നിനക്കും 2 സേഹാദരിയായ
അപ്പിയയ്ക്കുംഞങ്ങള െടസഹഭടനായഅർക്കിെപ്പാസിനും നിെന്റ വീട്ടിെല
സഭയ്ക്കും എഴുതുന്നത്: 3 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

ഫിേലേമാെന്റസ്േനഹവും വിശ്വാസവും
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4 കർത്താവായ േയശുവിേനാടും സകലവിശുദ്ധന്മാേരാടും നിനക്കുള്ള
സ്േനഹെത്തയും വിശ്വാസെത്തയും കുറിച്ച് ഞാൻ േകട്ടിട്ട,് 5 ്രകിസ്തുേയശു
നിമിത്തം നമ്മിലുള്ള എല്ലാ നന്മയുെടയും പരിജ്ഞാനത്താൽ
നിെന്റ വിശ്വാസത്തിെന്റ കൂട്ടായ്മ സഫലമാേകണ്ടതിന്, 6 എെന്റ
്രപാർത്ഥനയിൽ നിെന്ന ഓർത്ത് എേപ്പാഴും എെന്റ ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം
െചയ്യന്നു. 7 സേഹാദരാ, വിശുദ്ധന്മാരുെട ഹൃദയങ്ങൾക്ക് നീ ഉേന്മഷം
പകർന്നതുെകാണ്ട് നിെന്റ സ്േനഹത്തിൽ എനിക്ക് വളെര സേന്താഷവും
ആശ്വാസവും ഉണ്ടായി.

ഒേനസിെമാസിനു േവണ്ടിയുള്ളഅേപക്ഷ
8 ആകയാൽ ഉചിതമായത് നിേന്നാട് കല്പിക്കുവാൻ ്രകിസ്തുവിൽ
എനിക്ക് വളെര ൈധര്യം ഉെണ്ടങ്കിലും, 9 പൗെലാസ് എന്ന വയസ്സനും
ഇേപ്പാൾ ്രകിസ്തുേയശുവിനുേവണ്ടി തടവുകാരനുമായിരിക്കുന്ന ഈ
ഞാൻ സ്േനഹം നിമിത്തം അേപക്ഷിക്കുകയേ്രത െചയ്യന്നത.് 10 തടവിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ ജനിപ്പിച്ച എെന്റ മകനായ ഒേനസിെമാസിനു
േവണ്ടി ആകുന്നു നിേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുന്നത.് 11അവൻ മുെമ്പ നിനക്ക്
്രപേയാജനമില്ലാത്തവൻ ആയിരുന്നു; ഇേപ്പാൾ നിനക്കും എനിക്കും
്രപേയാജനമുള്ളവൻ തെന്ന. 12എനിക്ക് ്രപാണ്രപിയനായ അവെന ഞാൻ
മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നു. 13 സുവിേശഷം നിമിത്തമുള്ള തടവിൽ എെന്ന
ശു്രശൂഷിേക്കണ്ടതിന് അവെന നിനക്ക് പകരം എെന്റ അടുക്കൽ തെന്ന
നിർത്തിെക്കാൾവാൻ എനിക്ക് ആ്രഗഹമുണ്ടായിരുന്നു. 14 എങ്കിലും
നിെന്റ നന്മ നിർബ്ബന്ധത്താൽ അല്ല, മനേസ്സാെട ആേകണ്ടതിന,് നിെന്റ
സമ്മതം കൂടാെത ഒന്നും െചയ്യ വാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു.
15അവൻ അല്പകാലം േവർപിരിഞ്ഞിരുന്നത് അവെന സദാകാലേത്തക്കും
നിനക്ക് ലഭിേക്കണ്ടതിന് ആയിരിക്കാം; 16 അവൻ ഇനി ദാസനല്ല,
ദാസേനക്കാൾ ഉപരി ്രപിയ സേഹാദരൻ തെന്ന; അവൻ വിേശഷാൽ
എനിക്ക് ്രപിയൻ എങ്കിൽ നിനക്ക് ജഡ്രപകാരവും കർത്താവിലും
എ്രത അധികം? 17 ആകയാൽ നീ എെന്ന കൂട്ടാളി എന്ന് കരുതുന്നു
എങ്കിൽ അവെന എെന്നേപ്പാെല സ്വീകരിക്കുക. 18 അവൻ നിേന്നാട്
വല്ലതും അന്യായം െചയ്യ കേയാ കടെപ്പടുകേയാ െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ
അത് എെന്റ േപരിൽ കണക്കിട്ട െകാൾക. 19 പൗെലാസ് എന്ന ഞാൻ
സ്വന്തകയ്യാൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നു;ഞാൻതന്ന് തീർക്കാം. നീ നിെന്നത്തെന്ന
എനിക്ക് തരുവാൻ കടംെപട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
20അേത സേഹാദരാ, നിന്നിൽനിന്ന് കർത്താവിൽ ഒരു ഉപകാരം എനിക്ക്
ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു; ്രകിസ്തുവിൽ എെന്റ ഹൃദയത്തിന് ഉേന്മഷം
പകരുക. 21 നിെന്റ അനുസരണെത്തപ്പറ്റി എനിക്ക് നിശ്ചയം ഉണ്ട്;
ഞാൻ പറയുന്നതിലുമധികം നീ െചയ്യ ം എന്നറിഞ്ഞിട്ടാകുന്നു ഞാൻ
എഴുതുന്നത.് 22അ്രതയുമല്ല,നിങ്ങള െട ്രപാർത്ഥനയാൽഞാൻനിങ്ങൾക്ക്
നൽകെപ്പടുെമന്ന് ്രപത്യാശ ഉള്ളതുെകാണ്ട് എനിക്ക് താമസസൗകര്യം
ഒരുക്കിെക്കാള്ള ക.

23 ്രകിസ്തുേയശുവിനുേവണ്ടി എേന്നാട് കൂെട തടവിലാക്കെപ്പട്ട
എപ്പ്രഫാസും 24 എെന്റ കൂട്ട േവലക്കാരനായ മർെക്കാസും
അരിസ്തർെഹാസും േദമാസും ലൂേക്കാസും നിനക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.
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25 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങള െട
ആത്മാേവാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.
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എ്രബായർ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
എഴുത്തുകാരൻ അജ്ഞാതനാണ് പല പണ്ഡിതരും പൗേലാസാണ്
എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് അവകാശെപ്പടുന്നു. മെറ്റാരു പുസ്തകത്തിലും
ഇല്ലാത്ത ്രകിസ്തുവിെന്റ മഹാപുേരാഹിത ശു്രശൂഷ അഹേരാന്യ
പൗേരാഹിത്യെത്തക്കാൾ േ്രശഷ്ട്തയുള്ളെതന്നും, പഴയനിയമത്തിെന്റയും
്രപവചനങ്ങള െടയും നിവൃത്തിയാണ് ്രകിസ്തുെവന്നും െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
്രകിസ്തുവിെന വിശ്വാസത്തിെന്റ ഉറവിടവും പൂര് ണ്ണത വരുത്തുന്നവനും
ആയിഅവതരിപ്പിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം. ്രകിസ്താബ്ദം 64-70.
എ്രബായ േലഖനം െയരുശേലമില ് വച്ചാണ് എഴുതെപ്പട്ടത്. ഒരുപേക്ഷ
േയശുവിെന്റ സ്വർഗ്ഗാേരാഹണത്തിനുേശഷം അെല്ലങ്കിൽ െയരുശേലമിെന്റ
നാശത്തിന് മുമ്പ്എഴുതെപ്പട്ട .
സ്വീകര് ത്താവ്
യഹൂദമതത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന യഹൂദ
്രകിസ്ത്യാനികേളാട.്അതുേപാെലവിശ്വാസേത്താെടഅനുസരണംകാണിച്ച
ഒരു കൂട്ടം പുേരാഹിതന്മാേരാടു കൂടിയാണ്ഈപുസ്തകസംവാദിക്കുന്നത.്
ഉേദ്ദശം
യഹൂദരുെട ദുരൂപേദശങ്ങൾ തിരസ്കരിച്ച ്രകിസ്തുവിെന
ഉപേദശത്തിൽ നിലനിൽക്കുക, ്രകിസ്തുവിെന്റ ദൂതന്മാർക്കും,
പുേരാഹിതന്മാർക്കും പഴയനിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്കും, മതത്തിനും
േമലുള്ള പരമാധികാരെത്ത െവളിെപ്പടുത്തുക. കുരിശുമരണം ്രപാപിച്ച്
മരിച്ചവരില ്നിന്ന് ഉയിര ്െത്തഴുേന്നറ്റതിലൂെട തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്
്രകിസ്തു നിത്യജീവൻ ഉറപ്പ നൽകുന്നു. പാപത്തിന് േവണ്ടിയുള്ള
്രകിസ്തുവിെന്റ യാഗം പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ.് വിശ്വാസം ൈദവെത്ത
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നതായതിനാല ് അനുസരണത്തിലൂെട വിശ്വാസം
്രപകടിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു.
്രപേമയം
പരമാധികാരം
സംേക്ഷപം
1. േയശു്രകിസ്തു ദൂതന്മാെരക്കാള് ഉന്നതൻ. — 1:1-2:18
2. ന്യായ്രപമാണെത്തക്കാള ം ഉടമ്പടികെളക്കാള ം ഉന്നതൻ. — 3:1-10:18
3. വിശ്വസ്തരാകുന്നതിനും പരിേശാധനയിൽ നിലനിൽക്കുവാനും ഉള്ള
ആഹ്വാനം. — 10:19-12:29

4. മഹാപുേരാഹിതെന്റശു്രശൂഷ. — 8:1-10:18
5.സമാപന ്രപേബാധനങ്ങൾവന്ദനവും. — 13:1-25

്രകിസ്തുവിലുള്ളൈദവിക െവളിപാട്
1 ആദികാലങ്ങളിൽ ൈദവം മുന് തലമുറകളിലുള്ള പിതാക്കന്മാേരാട്
്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം വിവിധ വിധങ്ങളിലൂെട സംസാരിച്ചിട്ട ണ്ട്. 2ഈ
കാലത്താകെട്ട,ൈദവം തെന്റ പു്രതനിലൂെട നേമ്മാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.
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ആ പു്രതെന ൈദവം സകലത്തിനും അവകാശിയാക്കി െവയ്ക്കുകയും,
അവൻ മുഖാന്തരം േലാകെത്ത സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്തു. 3 തെന്റ
പു്രതൻ, പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സിെന്റ ്രപതിഫലനവും,
ൈദവത്തിന് െറ സത്തയുെട ്രപതിബിംബവും, സകലേത്തയും
തന ്െറ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും ആകുന്നു.
അവൻ മനുഷ്യെര അവരുെട പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച
േശഷം ഉയരത്തിൽ ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു.
4 പു്രതന ് ൈദവദൂതന്മാേരക്കാൾ അത്യ ന്നതനായിരിക്കുന്നു, താൻ
അവകാശമാക്കിയ നാമം ദൂതന്മാരുെട നാമേത്തക്കാൾ എ്രതേയാ
േ്രശഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു. 5 “നീ എെന്റ പു്രതൻ; ഞാൻ ഇന്ന് നിെന്ന
ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നും “ഞാൻ അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക്
പു്രതനും ആയിരിക്കും” എന്നും ദൂതന്മാരിൽ ആെരപ്പറ്റിെയങ്കിലും
എേപ്പാെഴങ്കിലും ൈദവം പറഞ്ഞിട്ട േണ്ടാ? 6 കൂടാെത, ആദ്യജാതെന
ഭൂമിയിേലക്ക് അയയ്ക്കുേമ്പാൾ: “ൈദവത്തിെന്റ സകലദൂതന്മാരും
അവെന നമസ്കരിേക്കണം” എന്നും താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7എന്നാൽ
ദൂതന്മാെരക്കുറിച്ച്ൈദവംപറയുന്നത:് “അവൻകാറ്റ കെളതെന്റദൂതന്മാരും
അഗ്നിജ്വാലെയ തെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരും ആയി സൃഷ്ടിച്ച ” എന്നേ്രത.
8 പിതാവായ ൈദവം പു്രതേനാേടാ: “ൈദവേമ, നിെന്റ സിംഹാസനം
എന്നും എേന്നക്കുമുള്ളത്; നിെന്റആധിപത്യത്തിെന്റ െചേങ്കാൽ നീതിയുള്ള
െചേങ്കാൽ, 9 നീ നീതിെയ ഇഷ്ടെപ്പടുകയും ദുഷ്ടതെയ െവറുക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കയാൽ ൈദവേമ, നിെന്റ ൈദവം നിെന്റ കൂട്ട കാരിൽ
അധികമായിനിെന്നആനന്ദൈതലംെകാണ്ട്അഭിേഷകംെചയ്തിരിക്കുന്നു”
എന്നും 10 “കർത്താേവ, നീ ആദികാലത്ത് ഭൂമിക്കു അടിസ്ഥാനം ഇട്ട്,
ആകാശവും നിെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തി ആകുന്നു. 11അവ നശിക്കും;
നീേയാ നിലനില്ക്കും; അവ എല്ലാം വസ്്രതംേപാെല പഴകിേപ്പാകും;
12 ഉടുപ്പ േപാെല നീ അവെയ ചുരുട്ട ം; വസ്്രതംേപാെല അവ മാറിേപ്പാകും;
നീേയാ മാറ്റമില്ലാെത നിലനിൽക്കുന്നവൻ; നിെന്റ സംവത്സരങ്ങൾ
അവസാനിക്കയുമില്ല” എന്നും പറയുന്നു. 13 “ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള
നിെന്റ പാദങ്ങൾക്ക് പീഠമാക്കുേവാളം നീ എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക”
എന്നു ദൂതന്മാരിൽ ആേരാെടങ്കിലും എേപ്പാെഴങ്കിലും കല്പിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
14 എെന്ന നമസ്കരിക്കുവാനും, രക്ഷ അവകാശമാക്കുവാനുള്ളവരുെട
സംരക്ഷണത്തിനായി അയയ്ക്കെപ്പടുന്ന േസവകാത്മാക്കളല്ലേയാ,
ദൂതന്മാർ?

2
ഇ്രതവലിയ രക്ഷനാംഅഗണ്യമാക്കുകേയാ?

1 അതുെകാണ്ട,് തീർച്ചയായും നാം െതറ്റിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
േകട്ട വചനം വളെരയധികം ്രശദ്ധേയാെട കരുതിെക്കാേള്ളണ്ടതാകുന്നു.
2 ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം നമ്മുെട മുന് തലമുറയിലുള്ള പിതാക്കന്മാേരാട്
അരുളിെച്ചയ്ത വചനം സ്ഥിരമായിരിക്കുകയും ഓേരാേരാ ലംഘനത്തിനും
അനുസരണേക്കടിനും ന്യായമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും െചയ്തു എങ്കിൽ,
3 ഇ്രതവലിയ രക്ഷ നാം അവഗണിച്ചാൽ എങ്ങെന ശിക്ഷയിൽനിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞുമാറും? രക്ഷ എന്നേതാ ആദ്യം കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്തതും
േകട്ടവർ നമുക്കു ഉറപ്പിച്ച തന്നതും, 4 ൈദവം അടയാളങ്ങളാലും
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അത്ഭുതങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യ്രപവൃത്തികളാലും, മാ്രതമല്ല തെന്റ
ഹിത്രപകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ വിവിധ ദാനങ്ങൾ െകാണ്ടും
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയതുമാണ.്

്രകിസ്തു തെന്റസേഹാദരന്മാേരാട് സകലത്തിലുംഅനുരൂപെപ്പട്ടവൻ
5 നാം ്രപസ്താവിക്കുന്ന ആ വരുവാനുള്ള േലാകെത്ത ൈദവം
ദൂതന്മാരുെട ആധിപത്യത്തിൻ കീഴിൽ അല്ല ആക്കിയിരിക്കുന്നത.്
6 പകരം, ദാവീദ*്തിരുെവഴുത്തിെല സങ്കീര ്ത്തനങ്ങളില് ഒരിക്കൽ
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയത് േപാെല “മനുഷ്യെന നീ ഓർേക്കണ്ടതിന് അവൻ
എന്ത?് മനുഷ്യപു്രതെന സംരക്ഷിേക്കണ്ടതിന് അവൻ എന്തുമാ്രതം? 7 നീ
അവെന ദൂതന്മാേരക്കാൾഅല്പം മാ്രതം താഴ്ത്തി; േതജസ്സ ം ബഹുമാനവും
അവെന അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു; നിെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾക്കു
നീ അവെന അധിപതി ആക്കി, 8 സകലവും മനുഷ്യരാശിക്ക്
അധീനമാക്കിയിരിക്കുന്നു”. സകലവും അവന് അധീനമാക്കിയതിനാൽ
ഒന്നിേനയും അധീനമാക്കാെത വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് സ്പഷ്ടം. എന്നാൽ
ഇേപ്പാൾ സകലവും അവന് അധീനമായതായി കാണുന്നില്ല. 9 എങ്കിലും
ൈദവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ
ദൂതന്മാേരക്കാൾ അല്പം താഴ്ച വന്നവനായ േയശു കഷ്ടാനുഭവങ്ങള ം
മരണവും അനുഭവിച്ചതുെകാണ്ട് മഹത്വവും ബഹുമാനവും
അണിഞ്ഞവനായി നാം അവെന കാണുന്നു. 10 അേനകം പു്രതന്മാെര
േതജസ്സിേലക്ക് നയിക്കുവാൻ അവരുെട രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായ
േയശുവിെന കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ സമ്പൂർണനാക്കുന്നത,് സകലേത്തയും
സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്ന ൈദവെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
ഉചിതമായിരുന്നു. 11 വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന േയശുവിേനയും അവനാല ്
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്ന ഏവരുെടയും പിതാവ് ൈദവം തെന്ന. അത്
േഹതുവായി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനായ ്രകിസ്തു അവെര സേഹാദരന്മാർ
എന്നു വിളിക്കുവാൻ ലജ്ജിക്കാെത: 12 അവന് ൈദവേത്താട് “ഞാൻ
നിെന്റ നാമെത്ത എെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട് കീർത്തിക്കും; സഭാമേദ്ധ്യ
ഞാൻ നിെന്ന സ്തുതിക്കും” † 13എന്നും “ഞാൻ അവനിൽ ആ്രശയിക്കും”
എന്നും “ഇതാ, ഞാനും ൈദവം എനിക്ക് തന്ന മക്കള ം‡” എന്നും പറയുന്നു.
14അതുെകാണ്ട് മാംസരക്തങ്ങേളാട് കൂടിയ മക്കെളേപ്പാെല, ്രകിസ്തുവും
മാംസരക്തങ്ങേളാട് കൂടിയവനായി മരണത്തിെന്റ അധികാരിയായ
പിശാചിെന 15 തെന്റ മരണത്താൽ നിർവീര്യനാക്കി, ജീവകാലത്തുടനീളം
മരണഭീതിയാൽഅടിമകളായിരുന്നവെര ഒെക്കയും വിടുവിച്ച . 16എങ്കിലും
തീർച്ചയായും ദൂതന്മാെരസഹായിക്കുവാനല്ലഅ്രബാഹാമിെന്റസന്തതികെള
സഹായിക്കുവാനേ്രത ്രകിസ്തു വന്നത്. 17 അതുെകാണ്ട് ജനത്തിെന്റ
പാപങ്ങൾക്ക് ്രപായശ്ചിത്തം വരുത്തുവാൻ അവൻ കരുണയുള്ളവനും
ൈദവകാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തമഹാപുേരാഹിതനും ആേകണ്ടതിന്
സകലത്തിലും തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട് അനുരൂപെപ്പേടണ്ടത്
ആവശ്യമായിരുന്നു. 18 എെന്തന്നാൽ േയശുവും പരീക്ഷിക്കെപ്പടുകയും
പീഢനങ്ങൾ സഹിക്കുകയും െചയ്തതിനാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവെര
സഹായിക്കുവാൻകഴിവുള്ളവൻആകുന്നു.

* 2. 6 സങ്കീർത്തനം 8: 4. † 2. 12 സങ്കീര ്ത്തനം 22:22 ‡ 2. 13 െയശയ്യാവ് 8:18



എ്രബായർ 3:1 1846 എ്രബായർ 3:16

3
േയശു്രകിസ്തു േമാെശേയക്കാൾഅധിക മഹത്വത്തിന് േയാഗ്യൻ

1 അതുെകാണ്ട് സ്വർഗ്ഗീയവിളിയിൽ പങ്കാളികളായ വിശുദ്ധ
സേഹാദരന്മാേര, നാം സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റ പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനും, മഹാപുേരാഹിതനുമായ േയശുവിെന
്രശദ്ധിച്ച േനാക്കുവിൻ. 2 േമാെശ ൈദവഭവനത്തിൽ *ഒെക്കയും
വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുേപാെല േയശുവും തെന്ന നിയമിച്ചാക്കിയ
ൈദവത്തിന്മുമ്പാെക വിശ്വസ്തൻ ആകുന്നു. 3 ഭവനെത്തക്കാള ം ഭവനം
നിർമ്മിച്ചവന് അധിക മഹത്വമുള്ളതുേപാെല േയശുവും േമാശേയക്കാൾ
അധികം മഹത്വത്തിന് േയാഗ്യൻ എന്ന് െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 4 ഏത്
ഭവനവും നിർമ്മിപ്പാൻ ഒരാൾ േവണം; സർവ്വവും നിർമ്മിച്ചവൻ ൈദവം
തേന്ന. 5 േമാെശ വാസ്തവമായും ൈദവഭവനത്തിൽ ഒെക്കയും വിശ്വസ്ത
ശു്രശൂഷക്കാരനായിരുന്നത,് ൈദവം ഭാവിയിൽ അരുളിെച്ചയ്യ വാനിരുന്ന
കാര്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം പറേയണ്ടതിനേ്രത. 6എന്നാൽ ്രകിസ്തുേവാ തെന്റ
ഭവനത്തിന് അധികാരം ഭരേമല്പിക്കെപ്പട്ട പു്രതനായിട്ട് തേന്ന വന്നു; നമുക്ക്
അവനിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും, നാം ്രപത്യാശിക്കുന്നതിലുള്ള അഭിമാനവും
അവസാനേത്താളം മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാണ്ടാൽ നാം തേന്ന അവെന്റ ഭവനം
ആകുന്നു.
അവിശ്വാസം നിമിത്തം

7 അതുെകാണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നതുേപാെല: “ഇന്ന്
നിങ്ങൾ അവെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നുെവങ്കിൽ 8 മരുഭൂമിയിൽവച്ച്
പരീക്ഷാസമയങ്ങളിെല മത്സരത്തിൽ, നിങ്ങള െട പൂർവികരായ
യി്രസാേയൽമക്കൾെചയ്തതുേപാെലനിങ്ങള െടഹൃദയംകഠിനമാക്കരുത.്
9അവിെടവച്ച് നിങ്ങള െടമുന ്തലമുറകളിലുള്ളപിതാക്കന്മാർൈദവേത്താട്
മത്സരിക്കുകയും നാല്പതു ആണ്ട് എെന്റ ്രപവർത്തികെള കണ്ടിട്ട ം എെന്ന
പരീക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. 10അതുെകാണ്ട് എനിക്ക് ആ തലമുറേയാട്
നീരസം ഉണ്ടായി. അവർഎേപ്പാഴും െതറ്റിേപ്പാകുന്നഹൃദയമുള്ളവർഎന്നും
എെന്റ വഴികെള അറിയാത്തവർ എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു: 11 അവർക്ക്
ഞാൻ നൽകാനിരുന്ന സ്വസ്ഥതയുള്ള േദശത്ത് അവർ ്രപേവശിക്കയില്ല
എന്നുഞാൻഎെന്റ േകാപത്തിൽസത്യംെചയ്തു”.

12 സേഹാദരന്മാേര, ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത ത്യജിച്ച കളയുന്ന
അവിശ്വാസമുള്ളദുഷ്ടഹൃദയംനിങ്ങളിൽആർക്കുംഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ
ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുക. 13 ്രപത്യ ത, നിങ്ങളിൽ ആരും പാപത്തിെന്റ
ചതിയാൽ വഞ്ചിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന് “ഇന്ന്” എന്നു പറയുന്ന
ദിവസങ്ങൾ ഉള്ളിടേത്താളം കാലം ഓേരാ ദിവസവും അേന്യാന്യം
്രപേബാധിപ്പിച്ച െകാൾവിൻ. 14 നമ്മുെട വിശ്വാസം, ആദിമുതൽ
അന്ത്യം വെര ദൃഢമായിപ്പിടിച്ച െകാണ്ടിരുന്നാൽ നാം ്രകിസ്തുവിൽ
പങ്കാളികളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

15 “ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവെന്റ ശബ്ദം ്രശദ്ധിക്കുന്നുെവങ്കിൽ,
ൈദവേത്താടുള്ള മത്സരത്തിൽ ഹൃദയങ്ങെള യി്രസേയല്യർ
കഠിനമാക്കിയതുേപാെല നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള കഠിനമാക്കരുത”്
എന്നു തിരുെവഴുത്ത് പറയുന്നതിൽ 16ആരാകുന്നു ൈദവശബ്ദം േകട്ടിട്ട്

* 3. 2 ൈദവഭവനത്തിൽൈദവജനമായയി്രസാേയല ്മക്കെളമി്രസയീമില് നിന്നുംനയിക്കുന്നദൗത്യം
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മത്സരിച്ചവർ? മി്രസയീമിൽനിന്ന് േമാെശമുഖാന്തരം വിേമാചിതരായ
എല്ലാവരുമേല്ലാ. 17 നാല്പതു ആണ്ട് ൈദവം ആേരാട് േകാപിച്ച ?
പാപം െചയ്തവേരാടല്ലേയാ? അവരുെട ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ
വീണുേപായി. 18എെന്റസ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിക്കയില്ല എന്നുആണയിട്ടത്
അനുസരണംെകട്ടവേരാടല്ലാെത പിെന്ന ആേരാടാകുന്നു? 19 ഇങ്ങെന
അവരുെട അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവർക്ക് എന് െറ സ്വസ്ഥതയില ്
്രപേവശിക്കുവാൻകഴിഞ്ഞില്ലഎന്നുനാം കാണുന്നു.

4
ൈദവജനത്തിന് േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവി്രശമം

1 അതുെകാണ്ട്, ൈദവത്തിെന്റ വി്രശമത്തിൽ ്രപേവശിക്കുവാനുള്ള
വാഗ്ദത്തം േശഷിച്ചിരിക്കയാൽ നിങ്ങളിൽ ആർെക്കങ്കിലും അത്
ലഭിക്കാെതേപായി എന്നു വരാതിരിപ്പാൻ നാം ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുക.
2 അവെരേപ്പാെല നാമും ൈദവിക വി്രശമെത്തക്കുറിച്ച ള്ള ഈ സദ്
വാർത്ത േകട്ടവർ ആകുന്നു; എങ്കിലും േകട്ടവർ വിശ്വാസേത്താെട
അംഗീകരിക്കായ്കെകാണ്ട് േകട്ട സേന്ദശം അവർക്ക് ഉപകാരമായി
തീർന്നില്ല. 3 വിശ്വസിച്ചവരായ നാമേല്ലാ വി്രശമത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്നത;്
േലാകസ്ഥാപനത്തിങ്കൽ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയായ േശഷവും:
“അവർ എെന്റ വി്രശമത്തിൽ ്രപേവശിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ എെന്റ
േകാപത്തിൽ സത്യംെചയ്തു” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
4 “ഏഴാം നാളിൽ ൈദവം തെന്റ സകല്രപവൃത്തികള ം പൂർത്തിയാക്കി
വി്രശമിച്ച ” എന്നു ഏഴാം നാളിെനക്കുറിച്ച് േവദ്രഗന്ഥത്തിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5 “എെന്റ വി്രശമത്തിൽ അവർ ്രപേവശിക്കയില്ല”
എന്നു ഇവിെട വീണ്ടും അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 6അതുെകാണ്ട് ചിലർ അതിൽ
്രപേവശിക്കുവാൻ അവസരം േശഷിച്ചിരിക്കയാലും മുമ്പ് സദ് വാർത്ത
േകട്ടവർ അനുസരണേക്കടുനിമിത്തം ്രപേവശിക്കാെത േപാകയാലും,
7 മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ചതു േപാെല വളെര കാലത്തിന് േശഷം ൈദവം ദാവീദിലൂെട,
“ഇന്ന”് എെന്നാരു ദിവസം പിെന്നയും നിശ്ചയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു എന്നു
െവളിെപ്പടുത്തുന്നു; “ഇന്ന് അവെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു എങ്കിൽ
നിങ്ങള െട ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത”് എന്ന് ദാവീദിലൂെട അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
8 േയാശുവ അവെര സ്വസ്ഥതയുള്ള േദശത്ത് ്രപേവശിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ
ൈദവം മെറ്റാരു ദിവസെത്തക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുകയില്ലായിരുന്നു.
9ആകയാൽ ൈദവജനത്തിന് ഒരു ശബ്ബത്തനുഭവം ലഭിക്കുവാനിരിക്കുന്നു.
10ൈദവം തെന്റ ്രപവൃത്തികളിൽനിന്നു വിമുക്തനായതു േപാെല അവെന്റ
വി്രശമത്തിൽ ്രപേവശിച്ച ഏെതാരുവനും തെന്റ ്രപവൃത്തികളിൽനിന്നു
വിമുക്തനായിത്തീർന്ന് വി്രശമിക്കുന്നു. 11 അതുെകാണ്ട് നാം ആരും
യി്രസാേയൽ ജനത െചയ്തതുേപാലുള്ള അനുസരണേക്കടിെന്റ അേത
അവസ്ഥയിൽ വീഴാതിരിേക്കണ്ടതിന് ആ ൈദവിക വി്രശമത്തിൽ
്രപേവശിക്കുവാൻ ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്ക. 12 ൈദവത്തിെന്റ വചനം
ജീവനുംൈചതന്യവുമുള്ളതായിഇരുവായ്ത്തലയുള്ളഏത് വാളിേനക്കാള ം
മൂർച്ചേയറിയതും േദഹിെയ ആത്മാവിൽനിന്നും, സന്ധികെള
മജ്ജകളിൽനിന്നും േവർപിരിക്കുംവെര തുളച്ച െചല്ല ന്നതും ഹൃദയത്തിെല
ചിന്തകെളയുംഉേദ്ദശങ്ങെളയുംവിേവചിച്ചറിയുന്നതുംആകുന്നു. 13അവെന്റ
ദൃഷ്ടിയ്ക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല; സകലവും അവെന്റ
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കണ്ണിന് വ്യക്തവും, മറവില്ലാത്തതുമായി കിടക്കുന്നു; അങ്ങെനയുള്ള
ൈദവത്തിെന്റമുമ്പിലാണു നാം കണക്ക് േബാദ്ധ്യെപ്പടുേത്തണ്ടത.്

14ആകയാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് ആേരാഹണം െചയ്ത ൈദവപു്രതനായ
േയശു േ്രശഷ്ഠമഹാപുേരാഹിതനായി നമുക്കു ഉള്ളതുെകാണ്ട് നാം നമ്മുെട
വിശ്വാസം മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാൾക. 15 നമുക്കുള്ള മഹാപുേരാഹിതൻ
നമ്മുെട ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവനല്ല;
പകരം സർവ്വത്തിലും നമുക്കു തുല്യനായി ്രപേലാഭിക്കെപ്പട്ടിട്ട ം പാപം
ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു. 16അതുെകാണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്ത്
സഹായത്തിനുള്ള കൃപ ്രപാപിക്കുവാനുമായി നാം ൈധര്യേത്താെട
കൃപാസനത്തിന്അടുത്തു െചല്ല ക.

5
മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരംഎേന്നക്കും മഹാപുേരാഹിതൻ

1 മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന് എടുക്കുന്ന ഏത് മഹാപുേരാഹിതനും
മനുഷ്യർക്കുേവണ്ടി പാപപരിഹാര വഴിപാടും യാഗവും
അർപ്പിക്കുവാൻ ൈദവകാര്യത്തിൽ നിയമിക്കെപ്പടുന്നു. 2 താനും
ബലഹീനതയുള്ളവനാകയാൽ അറിവില്ലാത്തവേരാടും വഴി
െതറ്റിേപ്പാകുന്നവേരാടും സഹതാപം കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനും
3ബലഹീനതനിമിത്തം ജനത്തിന് േവണ്ടി എന്നേപാെല തനിക്കുേവണ്ടിയും
പാപയാഗം അർപ്പിേക്കണ്ടിയവനും ആകുന്നു. 4 എന്നാൽ
അഹേരാെനേപ്പാെല ൈദവം വിളിക്കുന്നവനല്ലാെത ആരും
മഹാപുേരാഹിതന ്െറ സ്ഥാനം സ്വതേവ എടുക്കുന്നില്ല. 5 അതുേപാെല
്രകിസ്തുവും മഹാപുേരാഹിതൻ ആകുവാനുള്ള പദവി സ്വതേവ
എടുത്തിട്ടില്ല; “നീ എെന്റ പു്രതൻ; ഇന്ന് ഞാൻ നിെന്ന ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു അവേനാട് അരുളിെച്ചയ്ത ൈദവം അവന് െകാടുത്തതേ്രത.
6 അങ്ങെന തിരുെവഴുത്തില ് മെറ്റാരിടത്ത:് “നീ മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ
്രകമ്രപകാരം എേന്നക്കും ഒരു പുേരാഹിതൻ” എന്നു പറയുന്നു. 7 ്രകിസ്തു
ഈ േലാകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തെന്ന മരണത്തിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ൈദവേത്താട് ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളിേയാടും
കണ്ണ നീേരാടുംകൂെട ്രപാർത്ഥനയും, അഭയയാചനയും നടത്തുകയും,
ൈദവേത്താടുള്ളഭയഭക്തിനിമിത്തംഉത്തരംലഭിക്കുകയുംെചയ്തു. 8താൻ
ൈദവപു്രതൻ ആെണങ്കിലും, കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂെട അനുസരണം പഠിച്ച്
പരിപൂർണ്ണനായി, 9 തെന്ന അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുെട
കാരണവുമായിത്തീർന്നു. 10 മൽക്കീേസെദക്കിെന േപാെലയുള്ള
മഹാപുേരാഹിതൻ എന്ന് ൈദവത്താൽ നാമകരണം െചയ്യെപ്പട്ട ം
ഇരിക്കുന്നു.

ൈദവവചനെമന്നകട്ടിയായുള്ളആഹാരം
11 ഈ േയശുവിെനക്കുറിച്ച ഞങ്ങൾക്കു വളെര പറവാനുണ്ട;്
എങ്കിലും നിങ്ങൾ േകൾക്കുവാൻ ഉത്സാഹമില്ലാത്തവരാകയാൽ വിവരിച്ച്
തരുവാൻ ്രപയാസം. 12 കാലയളവ് കണക്കാക്കി േനാക്കിയാൽ
ഇേപ്പാൾ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ ആയിരിേക്കണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ, എങ്കിലും
ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുകള െട ആദ്യപാഠങ്ങെള തേന്ന നിങ്ങൾക്ക്
വീണ്ടും ഉപേദശിച്ച തേരണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു; കട്ടിയായുള്ള ആഹാരമല്ല,
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പാലേ്രത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യെമന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. 13 പാൽ
മാ്രതം കുടിക്കുന്നവൻ ശിശുവിെനേപ്പാെല നീതിയുെട വചനത്തിൽ
അനുഭവപരിചയമില്ലാത്തവനേ്രത. 14 േനേരമറിച്ച് കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം
മുതിർന്നവർക്കുള്ളതാണ;് ശരിെയ െതറ്റിൽ നിന്ന് വിേവചിച്ചറിയുവാനും
നന്മതിന്മകെള തിരിച്ചറിയുവാനുമായി അനുഭവങ്ങളാൽ അഭ്യസനം
തികഞ്ഞപക്വത ്രപാപിച്ചവർേക്കഅത് പറ്റ കയുള്ള .

6
പൂർണ്ണവളർച്ച ്രപാപിക്കുവാനുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

1 അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള ആദ്യപാഠങ്ങെള വിട്ട്
പൂർണ്ണവളർച്ച ്രപാപിക്കുവാൻ തുടർച്ചയായി നിർബ്ബന്ധപൂർവം ്രശമിക്കുക.
നിർജ്ജീവ ്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച ള്ള മാനസാന്തരം, ൈദവത്തിലുള്ള
വിശ്വാസം, 2 സ്നാനങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള അടിസ്ഥാന ഉപേദശം, ൈകെവപ്പ്,
മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം, നിത്യശിക്ഷാവിധി എന്നിങ്ങെനയുള്ള
അടിസ്ഥാനം നാം പിെന്നയും ഇേടണ്ടതില്ല. 3 ൈദവം അനുവദിക്കുന്ന
പക്ഷം നാം പൂർണ്ണ പരിജ്ഞാനം േനടും. 4 എന്നാൽ ഒരിക്കൽ
ൈദവത്തിെന്റ ്രപകാശനം ലഭിക്കുകയും സ്വർഗ്ഗീയദാനം ആസ്വദിക്കുകയും
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പങ്കാളികളാകയും 5 ൈദവത്തിെന്റ നല്ല വചനവും
വരുവാനുള്ള േലാകത്തിെന്റ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും െചയ്തവർ
6 വീണുേപാെയങ്കിൽ അവെര യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുന്നത് അസാധ്യമാണ.്
അവർ സ്വയം ൈദവപു്രതെന വീണ്ടും ്രകൂശിക്കുന്നവരും അവന്
േലാകാപവാദം വരുത്തുന്നവരും ആകെകാണ്ട് അവെര പിെന്നയും
മാനസാന്തരത്തിേലക്കു പുതുക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്. 7 പലേപ്പാഴായി
െപയ്ത മഴെവള്ളം സ്വീകരിച്ചിട്ട,് കൃഷി െചയ്യന്നവർക്ക് ഫല്രപദമായ
സസ്യാദികെള വിളയിക്കുകയാെണങ്കിൽ ഭൂമി ൈദവത്തിൽനിന്ന്
അനു്രഗഹം ്രപാപിക്കുന്നു. 8 മുള്ള ം െഞരിഞ്ഞിലും മുളപ്പിച്ചാേലാ അത്
നിഷ്്രപേയാജനവും ശാപ്രഗസ്തവുമാകുന്നു; ചുട്ട കളക അേ്രത അതിെന്റ
അവസാനം.

9എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങെന സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിലും ്രപിയമുള്ളവേര,
ഉത്തമവും രക്ഷയുെട േ്രശഷ്ഠവുമായ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളിലുെണ്ടന്ന്
വളെര ഉറപ്പ ം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട.് 10നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികള ം വിശുദ്ധന്മാെര
ശു്രശൂഷിച്ചതിനാലും ശു്രശൂഷിക്കുന്നതിനാലും ൈദവ നാമേത്താട് കാണിച്ച
സ്േനഹവും മറന്നുകളയുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ അനീതിയുള്ളവനല്ല.
11 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും ്രപത്യാശയുെട പൂർണ്ണനിശ്ചയം
്രപാപിക്കുവാൻഅവസാനേത്താളംഒരുേപാെലഉത്സാഹംകാണിക്കണെമന്ന്
ഞങ്ങൾ അതിയായി ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 12 അങ്ങെന നിങ്ങൾ ഉത്സാഹം
െകട്ടവരാകാെത, വിശ്വാസത്താലും ദീർഘക്ഷമയാലും വാഗ്ദത്തങ്ങെള
അവകാശമാക്കുന്നവരുെടഅനുകാരികളായിത്തീരുവിൻ.

ൈദവികവാഗ്ദത്തത്തിേന്മലുള്ളഉറപ്പ്
13 ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാട് വാഗ്ദത്തം െചയ്യ േമ്പാൾ തെന്നക്കാൾ
വലിയവെനെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ് വാൻ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് തെന്റ നാമത്തിൽ
തേന്ന സത്യംെചയ്തു: 14 “ഞാൻ നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കയും നിെന്ന
വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തു. 15 അങ്ങെന



എ്രബായർ 6:16 1850 എ്രബായർ 7:10

അ്രബാഹാം ക്ഷമേയാെട ദീർഘകാലം കാത്തിരുന്ന് വാഗ്ദത്ത വിഷയം*
േനടുകയും െചയ്തു. 16 തങ്ങേളക്കാൾ വലിയവെനെക്കാണ്ടേല്ലാ
മനുഷ്യർ സത്യം െചയ്യന്നത;് അങ്ങെന ഇടുന്ന ആണ അവർക്ക്
ഉറപ്പ ം തർക്കമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. 17 അതുെകാണ്ട് ൈദവം
വാഗ്ദത്തത്തിെന്റ അവകാശികൾക്ക് തെന്റ ഉേദ്ദശം മാറാത്തത് എന്ന്
അധികം സ്പഷ്ടമായി കാണിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഒരു ആണയാലും
ഉറപ്പ െകാടുത്തു. 18ൈദവം ഉറപ്പ െകാടുത്ത രണ്ടു കാര്യങ്ങളായ “ഞാൻ
നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കയും നിെന്ന വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്ന
വാഗ്ദത്തത്തിൽ ഉറച്ച നിൽക്കുകയും ൈദവത്തിൽ ശരണത്തിനായി
ഓടിവന്ന നാം മാറിേപ്പാകാത്തതും ൈദവത്തിെന്റ വാക്ക് വ്യാജമല്ല
എന്ന് െതളിയിക്കെപ്പട്ടതും ശക്തിയുള്ളതുമായ ഈ ്രപേബാധനം
്രപാപിക്കുവാൻ ഇടവരുന്നു. 19ആ ്രപത്യാശ നമുക്കു ആത്മാവിെന്റ ഒരു
നങ്കൂരം തേന്ന; അത് നിശ്ചിതവും സുസ്ഥിരവും തിരശ്ശീലക്കപ്പ റത്തുള്ള
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലേത്തയ്ക്ക് കടക്കുന്നതുമാകുന്നു. 20അവിേടക്ക് േയശു
മൽക്കീേസെദക്കിെന േപാെലഎേന്നക്കും മഹാപുേരാഹിതനായി മുമ്പുകൂട്ടി
നമുക്കുേവണ്ടി ്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നു.

7
മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ മഹത്വം

1 ശാേലം രാജാവും അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ പുേരാഹിതനുമായ
ഈ മൽക്കീേസെദക്ക,് രാജാക്കന്മാെര നി്രഗഹിച്ച് മടങ്ങിവരുന്ന
അ്രബാഹാമിെന എതിേരറ്റ െചന്ന് അനു്രഗഹിച്ച . 2 അ്രബാഹാം
മൽക്കീേസെദക്കിന് താൻ പിടിച്ചടക്കിയസകലത്തിൽ നിന്നും പത്തിെലാന്ന്
വീതം െകാടുത്തു. മൽക്കീേസെദക്ക്എന്നേപരിന് നീതിയുെട രാജാെവന്നും,
ശേലംരാജാവ് എന്നതിന് സമാധാനത്തിെന്റ രാജാവ് എന്നും അർത്ഥം
ഉണ്ട്. 3 അവന് പിതാവില്ല, മാതാവില്ല, വംശാവലിയില്ല, ജീവാരംഭവും
ജീവാവസാനവും ഇല്ല; അവൻ ൈദവപു്രതന് തുല്യനായി എേന്നക്കും
പുേരാഹിതനായിരിക്കുന്നു.

4 ഇവൻ എ്രത മഹാൻ എന്നു ്രശദ്ധിക്കുവിൻ; നമ്മുെട പൂർവ്വപിതാവായ
അ്രബാഹാംകൂെടയും യുദ്ധത്തിൽ പിടിെച്ചടുത്ത വിേശഷസാധനങ്ങളിൽ
നിന്നും പത്തിെലാന്ന് അവന് െകാടുത്തുവേല്ലാ. 5 േലവിപു്രതന്മാരിൽ
പൗേരാഹിത്യം ലഭിക്കുന്നവർക്കു ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ജനേത്താടു
ദശാംശം വാങ്ങുവാൻ കല്പന ഉണ്ട;് അത് അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതികളായി
തീർന്നയി്രസാേയല്യേരാടാകുന്നു വാങ്ങുന്നതു. 6എന്നാൽമൽക്കീേസെദക്ക്
േലവിയുെട വംശാവലിയിൽ ഉൾെപ്പടാത്തവൻ ആെണങ്കിലും
അ്രബാഹാമിേനാട് ദശാംശം വാങ്ങിയും ൈദവത്തിൽനിന്ന് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ
്രപാപിച്ചവെന അനു്രഗഹിച്ച മിരിക്കുന്നു. 7 ഉയർന്നവൻ താണവെന
അനു്രഗഹിക്കുന്നു എന്നതിന് തർക്കം ഏതുമില്ലേല്ലാ. 8 ഇവിെട മരിക്കുന്ന
പുേരാഹിതർ ദശാംശം വാങ്ങുന്നു; എന്നാൽ അവിെടേയാ അങ്ങെനയല്ല
എേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സാക്ഷ്യം ്രപാപിച്ചവൻ തേന്ന ദശാംശം
വാങ്ങുന്നു. 9 ദശാംശം വാങ്ങുന്ന േലവിയും അ്രബാഹാം മുഖാന്തരം
ദശാംശം െകാടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു ഒരു വിധത്തിൽ പറയാം. 10അവെന്റ

* 6. 15 വാഗ്ദത്ത വിഷയം-ൈദവത്തിന ്െറ വാഗ്ദത്ത്രപകാരം അ്രബാഹാമിന് തന ്െറ പു്രതന ്
യിസ്ഹാക്കിെനലഭിച്ച
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പിതാവിെന മൽക്കീേസെദക്ക്എതിേരറ്റേപ്പാൾ േലവിഅവെന്റശരീരത്തിൽ
അടങ്ങിയിരുന്നുവേല്ലാ.

േയശു മൽക്കീേസെദക്കിേനക്കാൾ േ്രശഷ്ഠൻ
11 േലവി പൗേരാഹിത്യത്താൽ ജനത്തിന് ന്യായ്രപമാണം ലഭിച്ച്
സമ്പൂർണ്ണത വെന്നങ്കിൽ, അഹേരാെന്റ ്രകമ്രപകാരം എന്നു പറയാെത
മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരം േവെറാരു പുേരാഹിതൻ വരുവാനുള്ള
ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? 12 പൗേരാഹിത്യം മാറിേപ്പാകുന്നതാെണങ്കിൽ
ന്യായ്രപമാണത്തിനും കൂെട മാറ്റം വേരണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.
13 എന്നാൽ ഇതു ആെരക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുേവാ അവൻ േവെറാരു
േഗാ്രതത്തിലുള്ളവൻ; ആ േഗാ്രതത്തിൽ ആരും യാഗപീഠത്തിങ്കൽ
പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചയ്തിട്ടില്ല. 14 െയഹൂദേഗാ്രതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുെട
കർത്താവ് ഉദയം െചയ്തു എന്നു സ്പഷ്ടമേല്ലാ; ആ േഗാ്രതെത്തപ്പറ്റി
േമാെശ പൗേരാഹിത്യം സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും കല്പിച്ചിട്ടില്ല. 15 ഈ പുതിയ
പുേരാഹിതൻ ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്ന മാനുഷിക
വംശപരമ്പരയിലല്ല, അഴിഞ്ഞുേപാകാത്ത ജീവെന്റ ശക്തിയാൽ ഉളവായ
16 മൽക്കീേസെദക്കിന് സദൃശനായി മെറ്റാരു പുേരാഹിതൻ എന്ന്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽഇത്ഏറ്റവുമധികംവ്യക്തമാകുന്നു. 17തിരുവചനം
അവെനപ്പറ്റി സാക്ഷ്യം പറയുന്നത:് “നീ മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരം
എേന്നക്കും പുേരാഹിതൻ”എന്നാണേല്ലാ. 18 മുൻ കാലങ്ങളിെല കല്പനകൾ,
അതിെന്റ ബലഹീനതയും നിഷ്്രപേയാജനവും നിമിത്തം മാറ്റമുണ്ടായി.
19 ന്യായ്രപമാണം ഒന്നിേനയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ — എന്നിരുന്നാലും
നാം ൈദവേത്താടു അടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏെറ നല്ല ്രപത്യാശയും
വന്നിരിക്കുന്നു. 20ഈനല്ല ്രപത്യാശആണേയാടുകൂെട അേ്രത സംഭവിച്ചത്,
എന്നാൽ മറ്റള്ളവേരാ ആണ കൂടാെത പുേരാഹിതന്മാരായിത്തീർന്നു.
21 എന്നാൽ ൈദവം: ഇവേനാ: “നീ എേന്നക്കും പുേരാഹിതൻ എന്നു
സത്യംെചയ്തു, അനുതപിക്കുകയുമില്ല” എന്ന് ആണേയാടുകൂെട തെന്ന
േയശുവിെനക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. 22 ഇത് െകാണ്ട് തെന്ന േയശു ഈ
േ്രശഷ്ഠ ഉടമ്പടിയുെട ഉറപ്പ മായിതീർന്നിരിക്കുന്നു. 23 വാസ്തവമായും
മരണം തടയുന്നത് നിമിത്തം പുേരാഹിതന്മാർക്ക് നിത്യമായി ശു്രശൂഷ
തുടരുവാൻ കഴിയായ്കെകാണ്ട് പുേരാഹിതന്മാർ ഓേരാരുത്തരായി
ശു്രശൂഷതുടർന്നവർ അേനകർ ആകുന്നു. 24 ഇവേനാ, എേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് എേന്നക്കും നിലനിൽക്കുന്ന പൗേരാഹിത്യം
ആകുന്നു ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നത.് 25 അതുെകാണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി
ൈദവേത്താടു അടുക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി പക്ഷവാദം െചയ് വാൻ സദാ
ജീവിക്കുന്നവനാകയാൽ അവെര പരിപൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കാൻ അവൻ
്രപാപ്തനാകുന്നു.

26 ഇങ്ങെനയുള്ള മഹാപുേരാഹിതനേല്ലാ നമുക്കു വാസ്തവമായും
േവണ്ടിയിരുന്നത:് പാപമില്ലാത്തവൻ, നിർേദ്ദാഷൻ, നിർമ്മലൻ, പാപികേളാട്
േവർെപട്ടവൻ, സ്വർഗ്ഗെത്തക്കാൾ ഉന്നതനായിത്തീർന്നവൻ; 27 മുൻപുള്ള
മഹാപുേരാഹിതന്മാെരേപ്പാെല ആദ്യം സ്വന്തപാപങ്ങൾക്കായും പിെന്ന
ജനത്തിെന്റ പാപങ്ങൾക്കായും ദിനം്രപതി യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ
ആവശ്യമില്ലാത്തവൻതെന്ന. അത് അവൻ ഒരിക്കൽ എല്ലാവർക്കുമായി
തെന്നത്താൻ യാഗം അർപ്പിച്ച െകാണ്ട് െചയ്തുതീർത്തുവേല്ലാ.
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28 ന്യായ്രപമാണം അപൂര് ണ്ണ മനുഷ്യെര മഹാപുേരാഹിതന്മാരാക്കുന്നു;
ന്യായ്രപമാണത്തിന് േശഷേമാ, ൈദവം െചയ്ത വാഗ്ദത്ത്രപകാരം
എേന്നക്കും പൂർണ്ണനായിത്തീർന്നപു്രതെന മഹാപുേരാഹിതനാക്കുന്നു.

8
്രകിസ്തു േ്രശഷ്ഠവും പുതിയതുമായ ഉടമ്പടിയുെട മദ്ധ്യസ്ഥൻ

1 നാം ഈ പറയുന്നതിെന്റ ഉേദ്ദശം എെന്തന്നാൽ: സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുന്നവനായി, 2വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റയും
ൈദവം സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിെന്റയും* ശു്രശൂഷകനായ
മഹാപുേരാഹിതൻ നമുക്കുണ്ട.് താൻ േകവലം നശ്വരനായ മനുഷ്യനല്ല.
3 ഏത് മഹാപുേരാഹിതനും വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിക്കുവാനായി
നിയമിക്കെപ്പടുന്നു;ആകയാൽഅർപ്പിക്കുവാൻഅത്യാവശ്യമായും വല്ലതും
േവണം. 4 എന്നാൽ ്രകിസ്തു ഭൂമിയിൽ ആയിരുെന്നങ്കിൽ ഒരിക്കലും
പുേരാഹിതൻ ആകയില്ലായിരുന്നു; കാരണം ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
വഴിപാട് അർപ്പിക്കുന്ന പുേരാഹിതർ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടേല്ലാ. 5 അവർ
സ്വർഗ്ഗീയമായതിെന്റ ദൃഷ്ടാന്തവും നിഴലുമായതിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നു,
“പർവ്വതത്തിൽ നിനക്ക് കാണിച്ച മാതൃക്രപകാരം നീ സകലവും
െചയ് വാൻ േനാക്കുക” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തതിനനുസാരമായി
േമാെശ കൂടാരം തീർപ്പാൻ ആരംഭിച്ച . 6 എന്നാൽ ്രകിസ്തുേവാ
വിേശഷതേയറിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളിേന്മൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട മികച്ച
ഉടമ്പടിയുെട മദ്ധ്യസ്ഥനാകയാൽ, അതിെന്റ വിേശഷതയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം
വിേശഷതേയറിയ ശു്രശൂഷയും ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 ഒന്നാമെത്ത
നിയമം കുറവില്ലാത്തതായിരുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടാമെതാന്നിനു േവണ്ടി
ഇടം അേന്വഷിക്കയില്ലായിരുന്നു. 8 എന്നാൽ ൈദവം അവരുെട
കുറവുകെള കണ്ട് അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് “ഞാൻ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താടും
െയഹൂദാഗൃഹേത്താടും പുതിെയാരു നിയമം െചയ്യന്ന കാലം വരും എന്നു
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 9 ഞാൻ അവരുെട മുന് തലമുറകളിലുള്ള
പിതാക്കന്മാെര ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച് മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
നാളിൽ ഞാൻ അവേരാട് െചയ്ത നിയമംേപാെല അല്ല; അവർ
എെന്റ നിയമത്തിൽ നിലനിന്നില്ല; ഞാൻ അവെര ആദരിച്ചതുമില്ല
എന്ന് കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 10 ഈ കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം
ഞാൻ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട് െചയ് വാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങെന
ആകുന്നു: ഞാൻ എെന്റ ന്യായ്രപമാണം അവരുെട ഉള്ളിലാക്കി അവരുെട
ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും; ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവമായും അവർ എനിക്ക്
ജനമായുംഇരിക്കും. 11ഇനിഅവരിൽആരുംതെന്റകൂട്ട കാരെനയുംതെന്റ
സേഹാദരെനയുംൈദവെത്തഅറിയുകഎന്നുപറഞ്ഞുപഠിപ്പിേക്കണ്ടതില്ല;
അവർ ആബാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും എെന്ന അറിയും. 12ഞാൻ അവരുെട
അകൃത്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് കരുണയുള്ളവൻ ആകും; അവരുെട പാപങ്ങെള
ഇനി ഓർക്കയുമില്ല എന്ന് കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട”്. 13 പുതിയത് എന്നു
പറയുന്നതിനാൽ ആദ്യ ഉടമ്പടിെയ പഴയതാക്കിയിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ
പഴയതാകുന്നതുംജീർണ്ണിക്കുന്നതുംഎല്ലാംതാമസിയാെതഇല്ലാെതയാകും.

* 8. 2 സത്യകൂടാരം-കൂടാരമാകുന്നആലയം
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9
ആദ്യ ഉടമ്പടിയിെലആരാധനാ നിയമങ്ങൾ

1 എന്നാൽ ആദ്യ ഉടമ്പടിക്കു േപാലും ഭൂമിയിൽ ആരാധനയ്ക്കായുള്ള
സ്ഥലങ്ങള ം ്രകമങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 സമാഗമനകൂടാരത്തിനുള്ളിൽ
ആദ്യഭാഗത്ത് നിലവിളക്കും േമശയും കാഴ്ചയപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്
വിശുദ്ധസ്ഥലംഎന്നു േപർ. 3രണ്ടാംതിരശ്ശീലയ്ക്ക്പിന്നിേലാഅതിവിശുദ്ധം
എന്ന ഭാഗം. 4അതിൽ െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള ധൂപപീഠവും മുഴുവനും െപാന്നു
െപാതിഞ്ഞനിയമെപട്ടകവും അതിനകത്ത് മന്ന ഇട്ട് െവച്ച െപാൻപാ്രതവും
അഹേരാെന്റ തളിർത്തവടിയും നിയമത്തിെന്റ കല്പലകകള ം 5 അതിന്
മീെത കൃപാസനെത്ത മൂടുന്ന േതജസ്സിെന്റ െകരൂബുകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അത് ഇേപ്പാൾ ഓേരാന്നായി വിവരിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. 6 ഇവ ഇങ്ങെന
തീർന്നേശഷം പുേരാഹിതന്മാർ നിത്യം മുൻകൂടാരത്തിൽ െചന്ന് ശു്രശൂഷ
കഴിക്കും. 7 രണ്ടാമേത്തതിേലാ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മഹാപുേരാഹിതൻ
മാ്രതം െചല്ല ം; രക്തം കൂടാെത അല്ല; അത് അവൻ തനിക്കുേവണ്ടിയും
ജനത്തിെന്റ മന:പൂർവ്വമല്ലാത്തെതറ്റ കൾക്കുേവണ്ടിയുംഅർപ്പിക്കും. 8ഈ
മുൻകൂടാരം നില്ക്കുേന്നടേത്താളം കാലം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കുള്ള വഴി
െവളിെപ്പട്ടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനാൽ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. 9ആ
സമാഗമനകൂടാരം ഈ കാലേത്തക്ക് ഒരു സാദൃശ്യമേ്രത. ആരാധകെന്റ
മനസ്സാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ പര്യാപ്തമല്ലാത്ത
വഴിപാടും യാഗവുമാണ് അന്ന് അർപ്പിച്ച േപാന്നത.് 10അവ ഭക്ഷണങ്ങൾ,
പാനീയങ്ങൾ, ആചാരസംബന്ധമായ ശുദ്ധീകരണങ്ങൾ, എന്നിവേയാട്
കൂടിയ ആ ബാഹ്യാചാരങ്ങൾ, ൈദവം പുതിയ വ്യവസ്ഥിതികൾ
ഏർെപ്പടുത്തുന്നത് വെരഅനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നു.

്രകിസ്തു പരിപൂർണ്ണമായയാഗം
11 ്രകിസ്തുേവാ വരുവാനുള്ള നന്മകള െട മഹാപുേരാഹിതനായി
വന്നിട്ട്, ൈകപ്പണിയല്ലാത്തതായി, എന്നുവച്ചാൽ ഈ േലാക സൃഷ്ടിയിൽ
ഉൾെപ്പടാത്തതായി മഹത്വവും പൂർണ്ണവുമായ ഒരു കൂടാരത്തിൽ
കൂടി 12 ആട്ട െകാറ്റന്മാരുെടയും പശുക്കിടാക്കള െടയും രക്തത്താലല്ല,
സ്വന്തരക്തത്താൽ തേന്ന ഒരിക്കലായിട്ട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ്രപേവശിച്ച്
എേന്നക്കുമുെള്ളാരു വീെണ്ടടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കി. 13 ആചാര്രപകാരം
ആട്ട െകാറ്റന്മാരുെടയും കാളകള െടയും രക്തവും പശുഭസ്മവും
മലിനെപ്പട്ടവരുെട േമൽ തളിക്കുന്നതു നിമിത്തം അവർക്ക് ശാരീരികശുദ്ധി
വരുത്തുന്നുഎങ്കിൽ, 14നിത്യൈദവാത്മാവിനാൽൈദവത്തിന്തെന്നത്താൻ
നിഷ്കളങ്കനായിഅർപ്പിച്ച ്രകിസ്തുവിെന്റരക്തം,നിങ്ങള െടമനസ്സാക്ഷിെയ
നിർജ്ജീവ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും േമാചിപ്പിച്ച,് ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത
ആരാധിപ്പാൻ എ്രത അധികമായി ശുദ്ധീകരിക്കും? 15 അത് നിമിത്തം
ആദ്യ ഉടമ്പടിയിൻ കീഴിലുള്ളവരുെട ലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയായ
മരണത്തിൽനിന്നുള്ളവീെണ്ടടുപ്പിനായി ഒരു മരണംഉണ്ടാകയും,അതിലൂെട
നിത്യാവകാശത്തിെന്റ വാഗ്ദത്തം ൈദവത്താൽ വിളിക്കെപ്പട്ടവർക്കു
ലഭിേക്കണ്ടതിന് ്രകിസ്തു പുതിയ നിയമത്തിെന്റ മദ്ധ്യസ്ഥൻ ആകുകയും
െചയ്തു. 16 വിൽപ്രതം ഉള്ള ഇടത്ത് അത് എഴുതിയ ആളിെന്റ മരണം
െതളിയിക്കെപ്പേടണ്ടത് ആവശ്യം. 17 വിൽപ്രതം തയ്യാറാക്കിയ ആളിെന്റ
ജീവകാലേത്താളം അതിന് ഉറപ്പില്ല; മരണേശഷമാണ് അത് ്രപാബല്യത്തിൽ
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വരുന്നത.് 18അതുെകാണ്ട്ആദ്യഉടമ്പടിയും രക്തംകൂടാെത ്രപതിഷ്ഠിച്ചതല്ല.
19 േമാെശ ന്യായ്രപമാണത്തിെല സകല കല്പനയും ജനേത്താടു ്രപസ്താവിച്ച
േശഷം പശുക്കിടാക്കള െടയും ആട്ട െകാറ്റന്മാരുെടയും രക്തെത്ത
െവള്ളവും ചുവന്ന ആട്ട േരാമവും ഈേസാപ്പ മായി എടുത്തു പുസ്തക
ചുരുള കളിേന്മലും സകല ജനത്തിേന്മലും തളിച്ച : 20 “ഇതു ൈദവം
നിങ്ങേളാടു കല്പിച്ച ഉടമ്പടിയുെട രക്തം” എന്നു പറഞ്ഞു. 21 അങ്ങെന
തെന്നഅവൻകൂടാരത്തിേന്മലുംആരാധനയ്ക്കുള്ളഉപകരണങ്ങളിേന്മലും
എല്ലാം രക്തം തളിച്ച . 22 ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ഏകേദശം സകലവും
രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നു: രക്തം െചാരിഞ്ഞിട്ടല്ലാെത
വിേമാചനമില്ല. 23ആകയാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവയുെട ്രപതിബിംബങ്ങെള
ഈവകയാൽ ശുദ്ധമാക്കുന്നത് ആവശ്യം എങ്കിൽ, സ്വർഗ്ഗീയമായവയ്േക്കാ
ഇവേയക്കാൾ നല്ല യാഗങ്ങൾആവശ്യം. 24 ്രകിസ്തു വാസ്തവമായതിെന്റ
്രപതിബിംബമായി മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിേലക്കല്ല,
ഇേപ്പാൾ നമുക്കുേവണ്ടി ൈദവസന്നിധിയിൽ ്രപത്യക്ഷനാകുവാൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്കേ്രത ്രപേവശിച്ചത.് 25 മഹാപുേരാഹിതൻ
ആണ്ടുേതാറും തേന്റതല്ലാത്ത രക്തേത്താടുകൂെട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
്രപേവശിക്കുന്നതുേപാെല, ്രകിസ്തു തെന്നത്താൻ വീണ്ടുംവീണ്ടും
അർപ്പിേക്കണ്ടിയ ആവശ്യമില്ല. 26 അങ്ങെനയായാൽ േലാകസ്ഥാപനം
മുതൽ അവൻ പലേപ്പാഴും കഷ്ടമനുഭവിേക്കണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ
അവൻ കാലസമ്പൂർണതയിൽ സ്വന്ത യാഗംെകാണ്ടു പാപപരിഹാരം
വരുത്തുവാൻ ഒരിക്കൽ മാ്രതം ്രപത്യക്ഷനായി. 27 മനുഷ്യെരല്ലാം ഒരിക്കൽ
മരിക്കയും പിെന്ന ന്യായവിധിയുണ്ടാകുകയും െചയ്യന്നു. 28 ്രകിസ്തുവും
അങ്ങെനതെന്നഅേനകരുെടപാപങ്ങെളനീക്കുവാൻഒരിക്കൽയാഗമായി
അർപ്പിക്കെപ്പട്ട . ഇനിയും വരുന്നത് പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാനല്ല,
്രപത്യ ത തനിക്കായി ക്ഷമേയാെട കാത്തുനില്ക്കുന്നവരുെട രക്ഷക്കായി
രണ്ടാമത് ്രപത്യക്ഷനാകും.

10
പാപപരിഹാരത്തിനായുള്ള ്രകിസ്തുവിെന്റഏകയാഗം

1 ന്യായ്രപമാണം വരുവാനുള്ള നന്മകള െട നിഴൽ എന്നല്ലാെത,
കാര്യങ്ങള െട യഥാർത്ഥ രൂപമല്ലാത്തതുെകാണ്ട,് ആണ്ടുേതാറും
ആവർത്തിക്കുന്ന അേത യാഗങ്ങൾ െകാണ്ട് അടുത്തുവരുന്നവർക്ക്
സൽഗുണപൂർത്തി വരുത്തുവാൻ ഒരുനാള ം കഴിവുള്ളതല്ല.
2 അല്ലാെയങ്കിൽ ആരാധനക്കാർക്ക് ഒരിക്കൽ ശുദ്ധിവന്നതിെന്റ േശഷം
പാപങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള മേനാേബാധം പിെന്ന ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ
യാഗം കഴിക്കുന്നത് നിന്നുേപാകയില്ലേയാ? 3 ഇേപ്പാേഴാ ആണ്ടുേതാറും
യാഗങ്ങളാൽ പാപങ്ങള െട ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്നു. 4 കാളകള െടയും
ആടുകള െടയും രക്തത്തിന് പാപങ്ങെള നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്
അസാധ്യമെ്രത. 5ആകയാൽ ്രകിസ്തു േലാകത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ താൻ
പറയുന്നു:
“ഹനനയാഗവും വഴിപാടും നീ ആ്രഗഹിച്ചില്ല; എന്നാൽ ഒരു ശരീരം

നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 6 സർവ്വാംഗേഹാമങ്ങളിലും
പാപപരിഹാര യാഗങ്ങളിലും നീ ്രപസാദിച്ചില്ല. 7അേപ്പാൾ ഞാൻ
പറഞ്ഞു: ഇതാ, ഞാൻ വരുന്നു; പുസ്തകച്ച രുളിൽ എെന്നക്കുറിച്ച്
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എഴുതിയിരിക്കുന്നു; ൈദവേമ, നിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ് വാൻ ഞാൻ
വരുന്നു”

എന്നു അവൻ പറയുന്നു. 8 ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം കഴിച്ച വരുന്ന
യാഗങ്ങള ം വഴിപാടുകള ം സർവ്വാംഗ േഹാമങ്ങള ം പാപപരിഹാര
യാഗങ്ങള ം നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല, അവയിൽ ്രപസാദിച്ചതുമില്ല എന്നിങ്ങെന
പറഞ്ഞേശഷം: 9 ഇതാ, നിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ ്വാൻ ഞാൻ വരുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അവൻ രണ്ടാമേത്തതിെന സ്ഥാപിക്കുവാൻ
ഒന്നാമെത്ത ആചാരങ്ങെള നീക്കിക്കളയുന്നു. 10 ആ രണ്ടാമെത്ത
അനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ, അതായത് േയശു്രകിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച
ശരീരയാഗത്താൽ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 11 വാസ്തവമായും
ഏത് പുേരാഹിതനും ദിവേസന ശു്രശൂഷിച്ചിട്ട ം ഒരുനാള ം പാപങ്ങെള
പരിഹരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത അേത യാഗങ്ങെള വീണ്ടുംവീണ്ടും അർപ്പിച്ച ം
െകാണ്ട് നില്ക്കുന്നു. 12 ്രകിസ്തുേവാ പാപങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ഒരിക്കലായി
യാഗംഅർപ്പിച്ചിട്ട് എേന്നക്കുംൈദവത്തിെന്റവലത്തുഭാഗത്ത,് 13ശ്രതുക്കൾ
തെന്റ പാദപീഠം ആകുേവാളം കാത്തിരിക്കുന്നു. 14 ഏകയാഗത്താൽ
അവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നവർക്ക് സദാകാലേത്തക്കും
സൽഗുണപൂർത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 15 അത് പരിശുദ്ധാത്മാവും
നേമ്മാട് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. 16 “ഈ കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം ഞാൻ
അവേരാട് െചയ് വാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങെനയാകുന്നു: എെന്റ
ന്യായ്രപമാണം അവരുെട ഉള്ളിലാക്കി അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും
എന്നു കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട”് എന്നു അരുളിെച്ചയ്തേശഷം:
17 “അവരുെട പാപങ്ങെളയുംഅകൃത്യങ്ങെളയുംഞാൻഇനിഓർക്കയുമില്ല”
എന്നുകൂടി അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 18 ആകയാൽ പാപങ്ങള െട േമാചനം
നടന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഇനി േമൽ പാപങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ഒരു യാഗവും
ആവശ്യമില്ല.

്രപത്യാശയുെട ഉറപ്പ് നാം മുറുെകപിടിച്ച െകാൾക
19 അതുെകാണ്ട് സേഹാദരന്മാേര, േയശുവിെന്റ രക്തത്താൽ നാം
ൈധര്യേത്താെട അതിവിശുദ്ധസ്ഥലേത്തക്ക് ്രപേവശിേക്കണ്ടതിനായി,
20 േയശു തെന്റ േദഹം എന്ന തിരശ്ശീലയിൽകൂടി നമുക്കുേവണ്ടി ജീവനുള്ള
പുതുവഴി തുറക്കുകയും െചയ്തു. 21 കൂടാെത ൈദവഭവനത്തിൽ
നമുക്ക് ഒരു മഹാപുേരാഹിതേനയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, 22 നാം
ദുർമ്മനസ്സാക്ഷി നീങ്ങിയവരായി തളിച്ച ശുദ്ധീകരിച്ച ഹൃദയേത്താെടയും
ശുദ്ധെവള്ളത്താൽ കഴുകെപ്പട്ട ശരീരേത്താെടയും വിശ്വാസത്തിെന്റ
പൂർണ്ണനിശ്ചയം പൂണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയേത്താെട അടുത്തു െചല്ല ക.
23 ്രപത്യാശയുെട ഉറപ്പ് നാം മുറുെകപിടിച്ച െകാൾക;വാഗ്ദത്തംെചയ്തവൻ
വിശ്വസ്തനേല്ലാ. 24 സ്േനഹത്തിനും സൽ്രപവൃത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം
വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ അേന്യാന്യം േ്രപാൽസാഹിപ്പിക്കുവാൻ ്രശദ്ധിക്കുക.
25 ചിലർ െചയ്യന്നതുേപാെല നമ്മുെട സഭാേയാഗങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കാെത
തമ്മിൽ ്രപേബാധിപ്പിച്ച െകാണ്ട,് കർത്താവിെന്റ നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്നു
കാണും േതാറുംഅത്അധികമധികമായി െചേയ്യണ്ടതാകുന്നു.

മനഃപൂർവ്വപാപങ്ങൾെക്കതിരായഗൗരവമായ മുന്നറിയിപ്പ്
26 സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചേശഷം നാം മനഃപൂർവ്വം
പാപം െചയ്താൽ പാപപരിഹാരത്തിന് േവണ്ടി ഇനി ഒരു യാഗവും
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അവേശഷിക്കുന്നില്ല. 27 മറിച്ച് ഭയങ്കരമായ ന്യായവിധിേയയും ൈദവെത്ത
എതിർക്കുന്നവെര ദഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള േ്രകാധാഗ്നിേയയും ആകുന്നു
േനരിേടണ്ടി വരിക. 28 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണം ലംഘിക്കുന്നവന്
കരുണ കൂടാെത രണ്ടു മൂന്നു സാക്ഷികള െട വാെമാഴിയാൽ മരണശിക്ഷ
കല്പിക്കുന്നുവേല്ലാ. 29ൈദവപു്രതെനചവിട്ടക്കളകയും തെന്നവിശുദ്ധീകരിച്ച
നിയമ രക്തെത്ത മലിനം എന്നു നിരൂപിക്കയും കൃപയുെട ആത്മാവിെന
നിന്ദിക്കയും െചയ്തവൻ എ്രത കഠിനേമറിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാ്രതമാകും
എന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച േനാക്കുവിൻ. 30 “്രപതികാരം എനിക്കുള്ളത,്ഞാൻ
പകരംവീട്ട ം”എന്നും “കർത്താവ് തെന്റ ജനെത്ത ന്യായംവിധിക്കും”എന്നും
അരുളിെച്ചയ്തവെന നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ. 31 ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
കയ്യിൽവീഴുന്നത് ഭയങ്കരം.

32 നിങ്ങൾക്ക് ്രപകാശനം ലഭിച്ചേശഷം, പരസ്യമായ നിന്ദകളാലും
പീഢകളാലും നിങ്ങൾ കഷ്ടതയനുഭവിച്ച . 33 കൂടാെത, ആ വക
കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൂട്ടാളികളായിത്തീർന്നും ഇങ്ങെന
കഷ്ടങ്ങളാൽ വളെര േപാരാട്ടം കഴിച്ച പൂർവ്വകാലം ഓർത്തുെകാൾവിൻ.
34 തടവുകാേരാട് നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ച . കൂടാെത സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
നിലനില്ക്കുന്ന ഉത്തമസമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ്
സമ്പത്തുകള െട അപഹാരവും സേന്താഷേത്താെട സഹിച്ച വേല്ലാ.
35 അതുെകാണ്ട് മഹാ ്രപതിഫലമുള്ള നിങ്ങള െട ആത്മൈധര്യം
തള്ളിക്കളയരുത.് 36 ൈദേവഷ്ടം െചയ്തു വാഗ്ദത്തം ്രപാപിക്കുവാൻ
നിങ്ങൾക്ക്സഹിഷ്ണതആവശ്യം. 37 “ഇനിഎ്രതയുംഅല്പകാലംകഴിഞ്ഞിട്ട്
വരുവാനുള്ളവൻ തീർച്ചയായും വരും, താമസിക്കയുമില്ല;” 38 എന്നാൽ
“എെന്റ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും; പിൻമാറുന്നു എങ്കിൽഞാൻ
അവനിൽ ്രപസാദിക്കയില്ല”എന്നിങ്ങെന തിരുെവഴുത്തുണ്ടേല്ലാ? 39നാേമാ
നാശത്തിേലക്കു പിന്മാറുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിലല്ല, വിശ്വസിച്ച ജീവരക്ഷ
്രപാപിക്കുന്നവരുെടകൂട്ടത്തിലേ്രതആകുന്നു.

11
്രപാേയാഗികവിശ്വാസത്തിെന്റചില മാതൃകകൾ

1എന്നാൽ വിശ്വാസം എന്നേതാ, ൈധര്യേത്താെട ചിലത് ്രപതീക്ഷിക്കുന്ന
ഒരുവെന്റ ഉറപ്പാണ.് അത് കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങള െട നിശ്ചയവും
ആകുന്നു. 2 ഇ്രപകാരമേല്ലാ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് തങ്ങള െട വിശ്വാസം
നിമിത്തംൈദവത്തിെന്റഅംഗീകാരംലഭിച്ചത.് 3ഈ്രപപഞ്ചംൈദവത്തിെന്റ
കൽപ്പനയാൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും, നാം കാണുന്ന ഈ
േലാകത്തിനു, ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം, ്രപത്യ ത ്രപപഞ്ചം ൈദവത്തിെന്റ
വചനത്താൽസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട എന്നുംനാംവിശ്വാസത്താൽമനസ്സിലാക്കുന്നു.
4 വിശ്വാസത്താൽ ഹാെബൽ ൈദവത്തിന് കയീേന്റതിലും ഉത്തമമായ
യാഗം കഴിച്ച;് അതിനാൽ അവന് നീതിമാൻ എന്ന സാക്ഷ്യം ലഭിച്ച .
ൈദവം അവെന്റ വഴിപാടിന് സാക്ഷ്യം കല്പിച്ച . മരിച്ചേശഷവും അവൻ
വിശ്വാസത്താൽ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 5 വിശ്വാസത്താൽ
ഹാേനാക്ക് മരണം കാണാെത എടുക്കെപ്പട്ട ; ൈദവം അവെന
എടുത്തുെകാണ്ടതിനാൽ കാണാെതയായി. അവൻ ൈദവെത്ത
്രപസാദിപ്പിച്ച എന്നു അവൻ എടുക്കെപ്പട്ടതിനു മുെമ്പ സാക്ഷ്യം ്രപാപിച്ച .
6 എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാെത ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കുക അസാധ്യം
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തെന്ന; ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ൈദവം വാഴുന്നു
എന്നും തെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നവർക്ക് ്രപതിഫലം െകാടുക്കുന്നു എന്നും
വിശ്വസിേക്കണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. 7വിശ്വാസത്താൽ േനാഹ അതുവെര
കാണാത്തവെയക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ ണ്ടായിട്ട് ൈദവിക ഭയേത്താെട
തെന്റ കുടുംബത്തിെന്റ രക്ഷക്കായിട്ട് ഒരു െപട്ടകം തീർത്തു; അങ്ങെന
ആ അനുസരണത്തിെന്റ ്രപവർത്തി നിമിത്തം അവൻ േലാകെത്ത കുറ്റം
വിധിക്കുകയും വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിയ്ക്ക് അവകാശിയായി തീരുകയും
െചയ്തു. 8 വിശ്വാസത്താൽ അ്രബാഹാം തനിക്കു അവകാശമായി
കിട്ട വാനിരുന്ന േദശേത്തക്ക് േപാകുവാനുള്ള വിളിേകട്ടേപ്പാൾ,
അനുസരണേത്താെട എവിേടക്ക് േപാകുന്നു എന്നറിയാെത പുറെപ്പട്ട .
9 വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാഗ്ദത്തേദശത്ത് ഒരു പരേദശി എന്നേപാെല
െചന്ന് വാഗ്ദത്തത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ യിസ്ഹാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടും കൂെട കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു. 10 ൈദവം
ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി
താൻ ദർശനേത്താെട കാത്തിരുന്നു. 11 വിശ്വാസത്താൽ അ്രബാഹാമും,
സാറായും തങ്ങൾക്ക് ഒരു മകെന നൽകും എന്നു വാഗ്ദത്തം െചയ്തവെന
വിശ്വസ്തൻ എന്നു എണ്ണ കയാൽ ്രപായം കഴിഞ്ഞിട്ട ം പുേ്രതാല്പാദനത്തിന്
ശക്തി്രപാപിച്ച . 12അതുെകാണ്ട്മൃത്രപായനായവനായഈഒരുവനിൽനിന്ന്
തെന്നയാണ്, െപരുപ്പത്തിൽ ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങൾേപാെലയും
കടല്പ റെത്തഎണ്ണിക്കൂടാത്തമണൽേപാെലയുംസന്തതികൾജനിച്ചത്.

13ഇവർ എല്ലാവരും വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തി ്രപാപിച്ചിെല്ലങ്കിലും ദൂരത്തുനിന്ന്
അത് കണ്ട് സ്വാഗതം െചയ്തും ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ അന്യരും പരേദശികള ം
എന്നു ഏറ്റ പറഞ്ഞും െകാണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ച . 14 ഇങ്ങെന
പറയുന്നവർ ഒരു പിതൃേദശം അവർക്കായി അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു
വ്യക്തമാക്കുന്നു. 15 വാസ്തവമായും അവർ വിട്ട േപാന്ന േദശെത്ത
ഓർത്തിരുന്നു എങ്കിൽ മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ.
16 പേക്ഷ അവേരാ അധികം നല്ല േദശെത്ത തെന്ന, അതായത്
സ്വർഗ്ഗീയമായതിെന തേന്ന ്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്നു; അതുെകാണ്ട് ൈദവം
അവരുെട ൈദവം എന്നു വിളിക്കെപ്പടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല; അവൻ
അവർക്കായി ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

17 വിശ്വാസത്താൽ അ്രബാഹാം താൻ പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ
യിസ്ഹാക്കിെന യാഗം അർപ്പിച്ച . അെത, വാഗ്ദത്തങ്ങെള
സേന്താഷേത്താെട ൈകെക്കാണ്ടവൻ തെന്റ ഏകജാതെന യാഗം
അർപ്പിച്ച ; 18 മുന്നേമ യിസ്ഹാക്കിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നവർ നിെന്റ
സന്തതി എന്നു വിളിക്കെപ്പടും എന്ന അരുളപ്പാട് അവന് ലഭിച്ചിരുന്നു
19 യിസ്ഹാക്കിെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കുവാൻ ൈദവം
ശക്തൻ എന്ന് അ്രബാഹാം വിശ്വസിക്കുകയും, മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
എഴുേന്നറ്റവെനേപ്പാെല അവെന തിരിെക ്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു.
20 വിശ്വാസത്താൽ യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെനയും ഏശാവിെനയും
ഭാവികാലം സംബന്ധിച്ച് അനു്രഗഹിച്ച . 21 വിശ്വാസത്താൽ യാേക്കാബ്
മരണകാലത്തിങ്കൽ േയാസഫിെന്റ മക്കെളഇരുവെരയുംഅനു്രഗഹിക്കയും
തെന്റ ഊന്നുവടിയുെട അറ്റത്തു ചാരിെക്കാണ്ട് നമസ്കരിക്കയും
െചയ്തു. 22 വിശ്വാസത്താൽ േയാസഫ് താൻ മരിക്കാറായേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽമക്കള െടപുറപ്പാടിെന്റകാര്യംഓർമ്മിപ്പിച്ച ,തെന്റഅസ്ഥികൾ
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അവേരാെടാപ്പംഎടുക്കണംഎന്ന് കല്പന െകാടുത്തു.
23 േമാെശ ജനിച്ചേപ്പാൾ ശിശു സുന്ദരൻ എന്നു അമ്മയപ്പന്മാർ കണ്ടിട്ട,്
വിശ്വാസത്താൽ രാജാവിെന്റ കല്പന ഭയെപ്പടാെത അവെന മൂന്നുമാസം
ഒളിപ്പിച്ച വച്ച . 24വിശ്വാസത്താൽ േമാെശ താൻ വളർന്നേപ്പാൾഫറേവാെന്റ
പു്രതിയുെട മകൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്നതു നിരസിക്കയും, 25 പകരം
പാപത്തിെന്റ അല്പകാലെത്ത സേന്താഷേത്തക്കാള ം ൈദവജനേത്താട്
കൂെട കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് നല്ലെതന്ന് കണ്ട് അത് തിരെഞ്ഞടുക്കുകയും
െചയ്തു. 26 ഭാവിയിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള ്രപതിഫലം േനാക്കിയതുെകാണ്ട്
മി്രസയീമിെല നിേക്ഷപങ്ങേളക്കാൾ ്രകിസ്തു നിമിത്തമുള്ള നിന്ദ
വലിയ ധനം എന്നു എണ്ണ കയും െചയ്തു. 27 വിശ്വാസത്താൽ
േമാെശ മി്രസയീം വിട്ട േപാന്നു. അവൻ കാണാനാകാത്ത ൈദവെത്ത
കണ്ടതുേപാെല ഉറച്ച നില്ക്കുകയാൽ രാജാവിെന്റ േകാപെത്ത
ഭയെപ്പട്ടില്ല. 28 വിശ്വാസത്താൽ അവൻ തങ്ങള െട കടിഞ്ഞൂലുകെള
സംഹാരകൻ െതാടാതിരിപ്പാൻ െപസഹ ആചരിക്കുകയും വാതിലുകളിൽ
രക്തംതളിക്കുകയും െചയ്തു. 29 വിശ്വാസത്താൽ അവർ ഉണങ്ങിയ
നിലത്തു കൂെട എന്നേപാെല െചങ്കടലിൽ കൂടി കടന്നു; അത് മി്രസയീമ്യർ
െചയ് വാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ െചങ്കടൽ അവെര വിഴുങ്ങികളഞ്ഞു.
30 വിശ്വാസത്താൽ അവർ ഏഴ് ദിവസം െയരിേഹാപട്ടണ മതിലിനു ചുറ്റ ം
നടന്നേപ്പാൾ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണു. 31 വിശ്വാസത്താൽ രാഹാബ് എന്ന
േവശ്യ ഒറ്റ കാെര സമാധാനേത്താെട ൈകെക്കാണ്ടതിനാൽ അനുസരണം
െകട്ടവേരാടു കൂെട നശിക്കാതിരുന്നു. 32 ഇനി ഞാൻ എന്ത് പറേയണ്ടു?
ഗിേദ്യാൻ,ബാരാക്ക,്ശിംേശാൻ,യിപ്താഹ്, ദാവീദ്എന്നവെരയുംശമൂേവൽ
മുതലായ ്രപവാചകന്മാെരയും കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം േപാരാ.
33 വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങെള കീഴടക്കി, നീതി ്രപവർത്തിച്ച ,
വാഗ്ദത്തം ്രപാപിച്ച , സിംഹങ്ങള െട വായില് നിന്നും വിടുവിക്കെപ്പട്ട ,
34 തീയുെട ബലം െകടുത്തി, വാൾമുനയിൽ നിന്നും രക്ഷ്രപാപിച്ച ,
േരാഗത്തിൽ സൗഖ്യം ്രപാപിച്ച , യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായ്തീർന്നു,
അന്യന്മാരുെട ൈസന്യങ്ങെള ഓടിച്ച . 35 സ്്രതീകൾക്ക് തങ്ങള െട
മരിച്ചവെര ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതിനാൽ തിരിെക ലഭിച്ച ; മറ്റ ചിലർ ഏറ്റവും
നെല്ലാരു ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പ് ലഭിേക്കണ്ടതിന് േമാചനം സ്വീകരിക്കാെത
പീഢനം ഏറ്റ . 36 േവെറ ചിലർ പരിഹാസം, ചാട്ടവാർ, ചങ്ങല, തടവ്
ഇവയാലുള്ള പരീക്ഷഅനുഭവിച്ച.് 37കേല്ലറ് ഏറ്റ ,ഈർച്ചവാളാൽ രണ്ടായി
അറുക്കെപ്പട്ട , പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ട , വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ട , ജടയാടുകള െടയും
േകാലാടുകള െടയും േതാൽ ധരിച്ച , ബുദ്ധിമുട്ട ം ഉപ്രദവവും കഷ്ടവും
സഹിച്ച . 38കാടുകളിലുംമലകളിലുംഗുഹകളിലും ഭൂമിയുെടപിളർപ്പ കളിലും
ഉഴന്നുവലഞ്ഞു; േലാകംഅവർക്ക്േയാഗ്യമായിരുന്നില്ല. 39അവർഎല്ലാവരും
വിശ്വാസത്താൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ട ം വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തി ്രപാപിച്ചില്ല.
40അവർനെമ്മകൂടാെതരക്ഷാപൂർത്തി ്രപാപിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്ൈദവം
നമുക്കുേവണ്ടിഏറ്റവും നല്ലെതാന്നു മുൻകരുതിയിരുന്നു.

12
പൂർണ്ണമാതൃകയായ ്രകിസ്തുവിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുക

1ആകയാൽ സാക്ഷികള െട ഇ്രത വലിെയാരു സമൂഹം നമുക്കു ചുറ്റ ം
നില്ക്കുന്നതുെകാണ്ട്നെമ്മബലഹീനമാക്കുന്നസകലഭാരങ്ങള ംഎറിഞ്ഞു
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കളഞ്ഞിട്ട,് നെമ്മ േവഗത്തിൽ മുറുെക പിടിക്കുന്ന പാപങ്ങെള വിട്ട
നമുക്കു മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന മത്സര ഓട്ടം സ്ഥിരനിശ്ചയേത്താെട
ഓടുക. 2വിശ്വാസത്തിെന്റ കാരണക്കാരനും, പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നമ്മുെട കണ്ണ കൾ ഉറപ്പിക്കുക; ്രകിസ്തു, തെന്റ
മുമ്പിൽ െവച്ചിരുന്ന സേന്താഷം ഓർത്ത് ്രകൂശിെന സഹിക്കുകയും
അതിെന്റ അപമാനം അവഗണിച്ച് ൈദവസിംഹാസനത്തിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും െചയ്തു. 3 നിങ്ങൾ മാനസികമായി
ക്ഷീണിച്ച് തളരാതിരിപ്പാൻ, പാപികൾ തനിക്കു വിേരാധമായി പറഞ്ഞ
ഹീനമായതും െവറുേപ്പാെടയുമുള്ള കുറ്റെപ്പടുത്തലുകെള സഹിച്ച
്രകിസ്തുവിെന ധ്യാനിച്ച െകാൾവിൻ. 4 പാപേത്താടുള്ള േപാരാട്ടത്തിൽ
രക്തെച്ചാരിച്ചിേലാളം നിങ്ങൾ ഇതുവെര എതിർത്ത് നിന്നിട്ടില്ലേല്ലാ.
5 മക്കേളാടു എന്നേപാെല ൈദവം നിങ്ങേളാടു അരുളിെച്ചയ്ത ്രപേബാധനം
നിങ്ങൾ മറന്നുകളഞ്ഞുേവാ? “എെന്റ മകേന, കർത്താവിെന്റ ശിക്ഷെയ
ലഘുവായി കാണരുത;് അവൻ ശാസിക്കുേമ്പാൾ ഹൃദയത്തിൽ
മടുപ്പ ണ്ടാകുകയുമരുത.് 6 കർത്താവ് താൻ സ്േനഹിക്കുന്ന ഏവെനയും
ശിക്ഷിക്കുന്നു; താൻ ൈകെക്കാള്ളന്ന ഏത് മകെനയും തല്ല ന്നു”
എന്നിങ്ങെന, 7 ശിക്ഷണത്തിെന്റ ഭാഗമായി പരീക്ഷണങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന
നിങ്ങേളാടു ൈദവം മക്കേളാടു എന്നേപാെല െപരുമാറുന്നു; അപ്പൻ
ശിക്ഷിക്കാത്ത മകൻഎവിെടയുള്ള ? 8എല്ലാവരും ്രപാപിക്കുന്ന ശിക്ഷണം
കൂടാതിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കളല്ല അപ്പൻ ഏെതന്നറിയാത്ത
സന്തതികളേ്രത. 9 നമ്മുെട ജഡസംബന്ധമായ പിതാക്കന്മാർ നെമ്മ
ശിക്ഷിച്ചേപ്പാഴും നാം അവെര ബഹുമാനിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ; എങ്കിൽ
ആത്മാക്കള െട പിതാവിന് ഏറ്റവും അധികമായി നാം കീഴടങ്ങി
ജീവിേക്കണ്ടതല്ലേയാ? 10 നിശ്ചയമായും നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ
ശിക്ഷിച്ചത് തൽക്കാലേത്തക്കും തങ്ങൾക്കു േബാധിച്ച ്രപകാരവുമേ്രത;
എന്നാൽ ൈദവേമാ, നാം അവെന്റ വിശുദ്ധി ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് നമ്മുെട
ഗുണത്തിനായി തേന്ന ശിക്ഷിക്കുന്നു. 11 ഏത് ശിക്ഷയും തൽക്കാലം
സേന്താഷകരമല്ല ദുഃഖകരമേ്രത; പിന്നേത്തതിേലാ അതിനാൽ ശിക്ഷണം
ലഭിച്ചവർക്ക് നീതിഎന്നസമാധാനഫലം ലഭിക്കും.

ഗൗരവതരമായചില നിർേദ്ദശങ്ങൾ
12 ആകയാൽ നിങ്ങള െട തളർന്നിരിക്കുന്ന കരങ്ങെള ഉയർത്തുവിൻ,
ബലഹീനമായിരിക്കുന്ന മുട്ട കെള ശക്തിെപ്പടുത്തുവിൻ. 13 നിങ്ങള െട
പാദങ്ങൾക്ക് േനരായ പാത ഒരുക്കുവിൻ; മുടന്തുള്ളത് വീണ്ടും
തളർന്നുേപാകാെതസൗഖ്യം ്രപാപിക്കെട്ട.

14 എല്ലാവേരാടും സമാധാനേത്താടും, വിശുദ്ധിേയാടും കൂെട
െപരുമാറുവിൻ;ശുദ്ധീകരണംകൂടാെതആരുംകർത്താവിെനകാണുകയില്ല.
15 ജാ്രഗതയായിരിപ്പീൻ; ആരും ൈദവകൃപ വിട്ട പിൻമാറുവാനും,
വല്ല കയ്പുമുള്ള േവരും മുളച്ച െപാങ്ങി കലക്കമുണ്ടാക്കി അേനകർ
അതിനാൽമലിനെപ്പടുവാനുംഇടയാകുമേല്ലാ, 16ആരും ദുർന്നടപ്പ കാരേനാ,
ഒരു ഊണിന് േജ്യഷ്ഠാവകാശം വിറ്റ കളഞ്ഞ ഏശാവിേനേപ്പാെല
അഭക്തേനാ ആയിത്തീരുകയും െചയ്യാതിരിപ്പാൻ കരുതിെക്കാൾവിൻ
17 അവൻ പിന്നേത്തതിൽ അനു്രഗഹം ലഭിപ്പാൻ ആ്രഗഹിച്ച എങ്കിലും,
തെന്റ പിതാവിെന്റ മുൻപാെക മാനസാന്തരത്തിനായി ഒരവസരം
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അേന്വഷിക്കാഞ്ഞതുെകാണ്ട,് കണ്ണ നീേരാടുകൂെട അേപക്ഷിച്ചിട്ട ം
തള്ളെപ്പട്ട എന്നുനിങ്ങൾഅറിയുന്നുവേല്ലാ.

18 സ്പർശിക്കാവുന്നതും തീ കത്തുന്നതുമായ പർവ്വതത്തിനും
േമഘതമസ്സ്, കൂരിരുട്ട,് െകാടുങ്കാറ്റ്, 19 കാഹളനാദം, വാക്കുകള െട
ശബ്ദം എന്നിവയ്ക്കും അടുക്കൽ അല്ലേല്ലാ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത.്
ആ ശബ്ദം േകട്ടവർ ഇനി ഒരു വചനവും തങ്ങേളാട് പറയരുേത എന്നു
അേപക്ഷിച്ച . 20 എെന്തന്നാൽ ഒരു മൃഗം േപാലും ആ പർവ്വതെത്ത
െതാട്ടാൽ അതിെന കെല്ലറിഞ്ഞു െകാേല്ലണം എന്നുള്ള ൈദവകല്പന
അവർക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. 21 ഞാൻ അത്യന്തം
േപടിച്ച വിറയ്ക്കുന്നു എന്നു േമാെശയും പറയത്തക്കവണ്ണം ആ കാഴ്ച
ഭീകരമായിരുന്നു. 22 എന്നാൽ നിങ്ങൾ സീേയാൻ പർവ്വതത്തിനും,
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ നഗരമായ സ്വർഗ്ഗീയെയരൂശേലമിനും,
അേനകായിരം ദൂതന്മാരുെട സർവ്വസംഘത്തിനും, 23 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
േപെരഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യജാതന്മാരുെട സഭയ്ക്കും എല്ലാവരുെടയും
ൈദവമായ ന്യായാധിപതിയ്ക്കും പൂർണ്ണരായ നീതിമാന്മാരുെട
ആത്മാക്കൾക്കും, 24 പുതുനിയമത്തിെന്റ മദ്ധ്യസ്ഥനായ േയശുവിനും,
ഹാെബലിെന്റ രക്തേത്തക്കാൾ േ്രശഷ്ഠമായത് വാഗ്ദാനം െചയ്യന്ന
ശുദ്ധീകരണ രക്തത്തിനുംഅടുക്കലേ്രത വന്നിരിക്കുന്നത.് 25അതുെകാണ്ട്
അരുളിെച്ചയ്യന്നവെന ഒരിക്കലും നിരസിക്കാതിരിപ്പാൻ േനാക്കുവിൻ.
ഭൂമിയിൽഅരുളിെച്ചയ്തവെനനിരസിച്ചവർ രക്ഷെപടാെത േപായിഎങ്കിൽ,
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് അരുളിെച്ചയ്യന്നവെന നാം വിട്ട മാറിയാൽ എങ്ങെന
രക്ഷ്രപാപിക്കും. 26അവെന്റ ശബ്ദം അന്ന് ഭൂമിെയ ഇളക്കി; ഇേപ്പാേഴാ
“ഞാൻഇനി ഒരിക്കൽ ഭൂമിെയ മാ്രതമല്ല,ആകാശെത്തയും ഇളക്കും”എന്നു
അവൻ ്രപതിജ്ഞ െചയ്തു. 27 “ഇനി ഒരിക്കൽ”എന്നത്, ഇളക്കമില്ലാത്തത്
നിലനിൽേക്കണ്ടതിന് നിർമ്മിതമായ ഇളക്കമുള്ളതിന് മാറ്റം വരും എന്നു
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 28ആകയാൽ ഇളകാത്ത രാജ്യം ്രപാപിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
നാംനന്ദിയുള്ളവരായിൈദവത്തിന്അംഗീകരിക്കെപ്പടുംവിധം ഭക്തിേയാടും
ഭയേത്താടുംകൂെട േസവ െചയ്ക. 29 നമ്മുെട ൈദവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന
അഗ്നിയേല്ലാ.

13
സമാപനസാന്മാർഗീക ഉപേദശങ്ങൾ

1 സേഹാദര സ്േനഹം തുടരെട്ട. 2 അപരിചിതെര സ്വീകരിക്കുന്നത്
മറക്കരുത് ഇങ്ങെന െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് ചിലർ അറിയാെത
ൈദവദൂതന്മാെരയും സൽക്കരിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 3 നിങ്ങള ം
തടവുകാർ എന്നേപാെല തടവുകാെരയും നിങ്ങള ം ശരീരത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവരാകയാൽ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവെരയും ഓർത്തുെകാൾവിൻ.
4 വിവാഹം എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിയ്ക്കെപ്പടെട്ട, വിവാഹിതരുെട
കിടക്ക നിർമ്മലവും ആയിരിക്കെട്ട; എന്നാൽ ദുർന്നടപ്പ കാെരയും
വ്യഭിചാരികെളയുംൈദവം വിധിക്കും.

5നിങ്ങള െട ജീവിതവഴികളിൽ ്രദവ്യാ്രഗഹമില്ലാതിരിക്കെട്ട; ഉള്ളതുെകാണ്ട്
സംതൃപ്തിെപ്പടുവിൻ: “ഞാൻ നിെന്ന ഒരുനാള ം ൈകവിടുകയില്ല,
ഉേപക്ഷിക്കുകയുമില്ല”എന്നുൈദവംതെന്നഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
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6ആകയാൽ “കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ; ഞാൻ േപടിക്കയില്ല; മനുഷ്യൻ
എേന്നാട് എന്ത് െചയ്യ ം” എന്നു ൈധര്യേത്താെട പറേയണ്ടതിന് നമുക്ക്
സംതൃപ്തരായിരിക്കാം.

7 നിങ്ങേളാടു ൈദവവചനം ്രപസംഗിച്ച നിങ്ങെള നടത്തിയവെര
ഓർത്തുെകാൾവിൻ; അവരുെട ജീവിതത്തിെന്റ സഫലത ഓർത്ത്
അവരുെട വിശ്വാസം അനുകരിക്കുവിൻ. 8 േയശു്രകിസ്തു ഇന്നെലയും
ഇന്നും എെന്നേന്നക്കും മാറ്റമില്ലാത്തവൻ തേന്ന. 9 വിവിധവും
അന്യവുമായ ഉപേദശങ്ങളാൽആരും നിങ്ങെള വലിച്ച െകാണ്ടുേപാകരുത;്
ആചരിച്ച േപാന്നവർക്ക് ്രപേയാജനമില്ലാത്ത ഭക്ഷണനിയമങ്ങളാലല്ല,
ൈദവകൃപയാൽ തേന്ന ആന്തരികശക്തി ്രപാപിക്കുന്നത് നല്ലത.്
10 സമാഗമനകൂടാരത്തിനുള്ളിൽ ശു്രശൂഷിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ
അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു യാഗപീഠം നമുക്കുണ്ട.് 11 മഹാപുേരാഹിതൻ
പാപപരിഹാരമായി രക്തം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്ന
മൃഗങ്ങള െട ഉടൽ പാളയത്തിന് പുറത്തുവച്ച് ചുട്ട കളയുന്നു. 12അങ്ങെന
േയശുവും സ്വന്തരക്തത്താൽ ജനെത്ത വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്
നഗരവാതിലിന് പുറത്തുവച്ച് കഷ്ടം അനുഭവിച്ച . 13 ആകയാൽ
നാം അവെന്റ നിന്ദ ചുമന്നുെകാണ്ടു പാളയത്തിന് പുറത്തു അവെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ല ക. 14 ഇവിെട നമുക്കു നിലനില്ക്കുന്ന നഗരമില്ലേല്ലാ,
വരുവാനുള്ള നഗരമേ്രത നാം അേന്വഷിക്കുന്നത.് 15അതുെകാണ്ട് അവൻ
മുഖാന്തരം നാംൈദവത്തിന്അവെന്റ നാമെത്തഏറ്റ പറയുന്നഅധരഫലം
എന്ന സ്േതാ്രതയാഗം ഇടവിടാെത അർപ്പിക്കുക. 16 നന്മെചയ ്വാനും
കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുവാനും മറക്കരുത.് ഈ വക യാഗത്തിലേല്ലാ ൈദവം
വളെര ്രപസാദിക്കുന്നത.് 17 നിങ്ങെള നടത്തുന്നവെര അനുസരിച്ച
കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ; അവർ കണക്ക് േബാധിപ്പിേക്കണ്ടുന്നവരാകയാൽ
നിങ്ങള െട ആത്മാക്കൾക്ക് േവണ്ടി ജാഗരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇതു അവർ
ദുഃഖേത്താെടയല്ല സേന്താഷേത്താെട െചയ ്വാൻ ഇടവരുത്തുവിൻ;
അല്ലാഞ്ഞാൽനിങ്ങൾക്ക് നന്നല്ല.

ആശിർവാദവുംആശംസകള ം
18 ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ. സകലത്തിലും നല്ലവരായി
നടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കെകാണ്ട് ഞങ്ങൾക്കു നല്ല മനസ്സാക്ഷി ഉെണ്ടന്ന് ഞങ്ങൾ
ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. 19 ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ േവഗത്തിൽ വീണ്ടും
വേരണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കണം എന്നു ഞാൻ വിേശഷാൽ
അേപക്ഷിക്കുന്നു.

20 നിത്യനിയമത്തിെന്റ രക്തത്താൽ ആടുകള െട വലിയ ഇടയനായ
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
മടക്കി വരുത്തിയ സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവം, 21 നിങ്ങെള അവെന്റ
ഇഷ്ടം െചയ് വാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാനന്മയിലും യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തി
തനിക്കു ്രപസാദമുള്ളതു േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ
നിവർത്തിയ്ക്കുമാറാകെട്ട;അവന്എേന്നക്കും മഹത്വം.ആേമൻ.

22 സേഹാദരന്മാേര, ഈ ചുരുങ്ങിയ ്രപേബാധനം ക്ഷമേയാെട
സ്വീകരിക്കണം എന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു; ചുരുക്കമായിട്ടേല്ലാ ഞാൻ
എഴുതിയിരിക്കുന്നത.് 23 സേഹാദരനായ തിേമാെഥേയാസ് തടവിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങി എന്നു അറിയുവിൻ. അവൻ േവഗത്തിൽ വന്നാൽ ഞാൻ
അവനുമായി നിങ്ങെളവന്നുകാണും.
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24 നിങ്ങെള നടത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സകലവിശുദ്ധന്മാർക്കും
വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. ഇതല്യക്കാർനിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.

25കൃപനിങ്ങേളാെടല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.
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യാേക്കാബ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
എഴുത്തുകാരൻ യാേക്കാബ് (1:1), െയരുശേലം സഭയിെല മൂപ്പനും
േയശുവിന ്െറ സേഹാദരനുമായിരുന്നു. യാേക്കാബ് േയശുവിന ്െറ
സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരുപേക്ഷമൂത്തവൻആയിരുന്നിരിക്കാം. (മത്താ. 13:55)
തുടക്കത്തിൽ േയശുവിെന അവിശ്വസിക്കുകയും ശു്രശൂഷെയ െതറ്റിദ്ധരിച്ച്
െവല്ല വിളിക്കുകയും െചയ്തു (േയാഹ. 7:2�5). പിന്നീട് അേദ്ദഹം സഭയിെല
്രപധാനിയായി മാറുന്നു. പുനരുത്ഥാന േശഷം േയശു ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട ചുരുക്കം
ചിലരിൽ ഒരാളായിരുന്നു യാേക്കാബ് (1 െകാരി 15:7),. സഭയുെട തൂണ്
എന്നാണ് പൗേലാസ്അേദ്ദഹെത്തവിേശഷിപ്പിച്ചത് (ഗലാ 2:9).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം. ്രകിസ്താബ്ദം 40 - 50.
്രകിസ്താബ്ദം 50 െല െയരുശേലം കൗൺസിലിനു േശഷേമാ അെല്ലങ്കില ്
ൈദവാലയംതകർക്കെപ്പടുന്നത് മുന് േപാഎഴുതെപ്പട്ട .

സ്വീകര് ത്താവ്
യഹൂദ്യയിലും ശമര്യയിലുമായി ചിതറെപ്പട്ട യഹൂദ വിശ്വാസികളാണ.്
േലഖനത്തിന ്െറ ്രപാരംഭ ഭാഗത്ത് “ചിതറെപ്പട്ട 12 േഗാ്രതങ്ങൾ “എന്ന
പരാമര ്ശം യഹൂദെര ഉേദ്ദശിച്ച െകാണ്ടാണ് എഴുതെപ്പട്ടത് എന്ന്
മനസ്സിലാക്കാം.
ഉേദ്ദശം
േലഖനം എഴുതെപ്പട്ടതിെന്റ മുഖ്യ ഉേദ്ദശ്യം. 1:2-4. സേഹാദരന്മാെര
നിങ്ങള് വിധപരീക്ഷകളില ്അകെപ്പടുേമ്പാള ് നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ
പരിേശാധനസ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു. എന്നറിഞ്ഞ് അത് സേന്താഷം
എെന്നണ്ണിെക്കാള്ളിന ്.ഈപരാമര് ശങ്ങള ്കഷ്ടതയിലിരുന്ന ജനത്തിനാണ്
ഈ േലഖനം എന്ന് കരുതാം. ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജ്ഞാനം ്രപാപിക്കുവാൻ
യാേക്കാബ് വായനക്കാെര ആഹ്വാനം െചയ്യന്നു (1:5) അതുെകാണ്ട്
കഷ്ടതയിൽ അവർ ആനന്ദിക്കുന്നു യാേക്കാബിെന്റ ചില േ്രശാതാക്കൾ
ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു വളെര ദൂെരയാണ് അങ്ങെനയുള്ളവര ്ക്ക്
േലാകേത്താടുള്ള സൗഹൃദെത്ത യാേക്കാബ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു
(4:4), വിശ്വാസികേളാട് താഴ്മ ആയിരിക്കുവാനും അങ്ങെന ഉയര ്ച്ച
്രപാപിക്കാന ് ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ൈദവസന്നിധിയിെല താഴ്മയാണ്
ജ്ഞാനത്തിേലക്കുള്ളപാതഎന്നേദ്ദഹം പഠിപ്പിക്കുന്നു.
്രപേമയം
ശുദ്ധവിശ്വാസം
സംേക്ഷപം
1.അഭിവാദനം. — 1:1
2. പരിശുദ്ധ വിശ്വാസെത്തക്കുറിച്ച് യാേക്കാബിെന്റ നിർേദ്ദശങ്ങൾ. —
1:1�-27

3. ശരിയായ വിശ്വാസം നല്ല ്രപവർത്തികളാൽ െതളിയിക്കെപ്പടുന്നു. — 2:1-
3:12

4. യഥാർത്ഥജ്ഞാനംൈദവത്തിൽനിന്നും പുറെപ്പടുന്നു. — 3:13-5:20
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1 ൈദവത്തിെന്റയും കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും ദാസനായ
യാേക്കാബ് എഴുതുന്നത:് പലയിടങ്ങളിലായി ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പ്രന്തണ്ട്
േഗാ്രതങ്ങൾക്കും വന്ദനം.

പരിേശാധനയും പരീക്ഷയും
2 എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ വിവിധ പരിേശാധനകളിൽ
അകെപ്പടുേമ്പാൾ അത് മഹാസേന്താഷം എന്ന് എണ്ണ വിൻ. 3 നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിെന്റ പരിേശാധന നിങ്ങളിൽ സഹിഷ്ണത ഉളവാക്കുന്നു എന്ന്
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 4എന്നാൽനിങ്ങൾഒന്നിലും കുറവില്ലാെതതികഞ്ഞവരും
സമ്പൂർണ്ണരും ആേകണ്ടതിന് സഹിഷ്ണത അതിെന്റ പൂർണ്ണ ്രപവൃത്തി
െചയ്യെട്ട.

5 നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നു എങ്കിൽ,
ശകാരിക്കാെതയും സേന്താഷേത്താെട എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി
െകാടുക്കുന്നവനുമായ ൈദവേത്താട് യാചിക്കെട്ട; അേപ്പാൾ അവന്
ലഭിക്കും. 6 എന്നാൽ അവൻ ഒന്നും സംശയിക്കാെത വിശ്വാസേത്താെട
യാചിക്കണം; സംശയിക്കുന്നവൻ കാറ്റടിച്ച് അലയുന്ന കടൽത്തിരയ്ക്ക്
തുല്യനാകുന്നു. 7 ഇങ്ങെനയുള്ള മനുഷ്യൻ കർത്താവിങ്കൽനിന്ന് വല്ലതും
ലഭിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത.് 8 ഇരുമനസ്സള്ള മനുഷ്യൻ തെന്റ വഴികളിൽ
ഒെക്കയുംഅസ്ഥിരൻആകുന്നു.

9 ദരി്രദസേഹാദരൻ തെന്റ ഉന്നതസ്ഥാനത്തിലും, 10 ധനവാേനാ പുല്ലിെന്റ
പൂവ് േപാെല െകാഴിഞ്ഞു േപാകുന്നവനാകയാൽ തെന്റ എളിമയിലും
്രപശംസിക്കെട്ട. 11എെന്തന്നാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ട് കടുത്ത ചൂടുെകാണ്ട് പുല്ല്
ഉണങ്ങിപൂവുതിർന്ന്അതിെന്റരൂപഭംഗി ഇല്ലാെത േപാകുന്നു.അതുേപാെല
ധനവാനും തെന്റ ്രപയത്നങ്ങളിൽവാടിേപ്പാകും.

12 പരിേശാധന സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
അവൻ പരിേശാധനകെള അതിജീവിച്ചാൽ, കർത്താവ് തെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം െചയ്ത ജീവകിരീടം ്രപാപിക്കും.
13 പരീക്ഷിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ ഞാൻ ൈദവത്താൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു
എന്ന് ആരും പറയരുത.് എെന്തന്നാൽ ൈദവെത്ത േദാഷങ്ങളാൽ
പരീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല; ൈദവം ആെരയും പരീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല.
14 എന്നാൽ സ്വന്തേമാഹത്തിൽ കുടുങ്ങി വശീകരിക്കെപ്പടുന്നതിനാൽ
ഓേരാരുത്തരും പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു. 15അങ്ങെന േമാഹം ഗർഭംധരിച്ച
പാപെത്ത ്രപസവിക്കുന്നു; പാപം പൂർണ്ണവളർച്ച ്രപാപിച്ചിട്ട് മരണെത്ത
്രപസവിക്കുന്നു. 16എെന്റ ്രപിയസേഹാദരന്മാേര,വഞ്ചിക്കെപ്പടരുത.് 17എല്ലാ
നല്ല ദാനവും പൂർണ്ണവരം ഒെക്കയും ഉയരത്തിൽനിന്ന,് െവളിച്ചങ്ങള െട
പിതാവിങ്കൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നു. അവന് ചാഞ്ചല്യേമാ, നിഴൽ
മാറുന്നതു േപാലുള്ള മാറ്റേമാ ഇല്ല. 18 നാം അവെന്റ സൃഷ്ടികളിൽ
ആദ്യഫലമാേകണ്ടതിന് അവൻ തെന്റ ഇഷ്ടത്താൽ സത്യത്തിെന്റ
വചനംെകാണ്ട് നെമ്മജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

േകൾവിയും ്രപവൃത്തിയും
19 എെന്റ ്രപിയ സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ അത് അറിയുന്നുവേല്ലാ.
എന്നാൽഏത്മനുഷ്യനും േകൾക്കുവാൻേവഗതയുംപറയുവാൻതാമസവും
േകാപത്തിന് താമസവും ഉള്ളവൻ ആയിരിക്കെട്ട; 20 എെന്തന്നാൽ
മനുഷ്യെന്റ േകാപം മൂലം ൈദവത്തിെന്റ നീതി നിർവ്വഹിക്കെപ്പടുന്നില്ല.
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21ആകയാൽ എല്ലാ അഴുക്കും ദുഷ്ടതയുെട ആധിക്യവും വിട്ട് നിങ്ങള െട
ആത്മാക്കെള രക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളതും ഉൾനട്ടതുമായ വചനം
സൗമ്യതേയാെട ൈകെക്കാൾവിൻ. 22എങ്കിലും വചനം േകൾക്കുക മാ്രതം
െചയ്ത് തങ്ങെളത്തെന്ന ചതിക്കാെത അതിെന ്രപവൃത്തിക്കുന്നവരായും
ഇരിക്കുവിൻ. 23എെന്തന്നാൽ, ഒരുവൻ വചനം േകൾക്കുന്നവൻ എങ്കിലും
്രപവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ തെന്റ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ േനാക്കുന്ന
ആേളാട് തുല്യനാകുന്നു; 24അവൻ സ്വന്തരൂപം കാണുകയും താൻ ഇന്ന
രൂപം ആയിരുന്നു എന്ന് ഉടെന മറന്നുേപാകുകയും െചയ്യന്നു. 25എന്നാൽ
സ്വാത്രന്ത്യത്തിെന്റ തികഞ്ഞ ന്യായ്രപമാണം ്രശദ്ധേയാെട േനാക്കുകയും
അതിൽ നിലനിൽക്കുകയും െചയ്യന്നവേനാ േകട്ട് മറക്കുന്നവനല്ല,
്രപവൃത്തി െചയ്യന്നവനായി താൻ െചയ്യന്നതിൽ ഭാഗ്യവാൻ ആകും.
26 നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ താൻ ഭക്തൻ എന്ന് നിരൂപിച്ച് തെന്റ നാവിന്
കടിഞ്ഞാണിടാെത ഇരുന്നാൽ തെന്റ ഹൃദയെത്ത വഞ്ചിക്കുന്നു; അവെന്റ
ഭക്തി വ്യർത്ഥം അേ്രത. 27 പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക ശുദ്ധവും
നിർമ്മലവുമായുള്ള ഭക്തിേയാ: അനാഥേരയും വിധവമാെരയും അവരുെട
കഷ്ടതയിൽ െചന്ന് കാണുന്നതും േലാകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാെത സ്വയം
കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുംആകുന്നു.

2
മുഖപക്ഷംഎന്നപാപം

1 എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, േതജസ്സള്ളവനായ നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മുഖപക്ഷം കാണിക്കരുത.്
2 നിങ്ങള െട പള്ളിയിൽ േമാടിയുള്ള വസ്്രതവും െപാേന്മാതിരവും
ധരിച്ച െകാണ്ട് ഒരുവനും, മുഷിഞ്ഞ വസ്്രതം ധരിച്ച ഒരു ദരി്രദനും
വന്നാൽ, 3 നിങ്ങൾ േമാടിയുള്ള വസ്്രതം ധരിച്ചവെന േനാക്കി: ഇവിെട
ഇരുന്നാലും എന്നും, ദരി്രദേനാട:് നീ അവിെട നിൽക്കുക; അെല്ലങ്കിൽ
എെന്റ പാദപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്നും പറയുന്നു എങ്കിൽ, 4 നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ േവർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുകയും ദുഷ്ടവിചാരേത്താെട
വിധിക്കുകയും അല്ലേയാ െചയ്യന്നത?് 5 എെന്റ ്രപിയ സേഹാദരന്മാേര,
േകൾക്കുവിൻ: ൈദവം േലാകത്തിൽ ദരി്രദരായവെര വിശ്വാസത്തിൽ
സമ്പന്നരും തെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം െചയ്ത രാജ്യത്തിെന്റ
അവകാശികള മാേകണ്ടതിന് തിരെഞ്ഞടുത്തില്ലേയാ? നിങ്ങേളാ
ദരി്രദെന അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 ധനവാന്മാർ അല്ലേയാ നിങ്ങെള
പീഢിപ്പിക്കുന്നത?് അവർ അല്ലേയാ നിങ്ങെള േകാടതികളിേലക്ക്
വലിച്ച െകാണ്ടുേപാകുന്നത?് 7 നിങ്ങള െടേമൽ വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന നല്ല
നാമെത്ത അവർ അല്ലേയാ ദുഷിക്കുന്നത?് 8എന്നാൽ “അയൽക്കാരെന
നിെന്നേപ്പാെലതെന്നസ്േനഹിേക്കണം”എന്നതിരുെവഴുത്തിൻ്രപകാരമുള്ള
രാജകീയ ന്യായ്രപമാണം നിങ്ങൾ നിവർത്തിയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ
നന്നായി െചയ്യന്നു. 9 മുഖപക്ഷം കാണിച്ചാേലാ പാപം െചയ്യന്നു; നിങ്ങൾ
ലംഘനക്കാർ എന്നു ന്യായ്രപമാണത്താൽ െതളിയുന്നു. 10 എെന്തന്നാൽ
ഒരുവൻന്യായ്രപമാണംമുഴുവനുംഅനുസരിച്ച് നടന്നിട്ട ം ഒന്നിൽെതറ്റിയാൽ
അവൻ സകലത്തിനും കുറ്റക്കാരനായിത്തീരുന്നു; 11 വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത്
എന്നു കല്പിച്ചവൻ െകാല െചയ്യരുത് എന്നും കല്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. നീ
വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നിെല്ലങ്കിലും െകാല െചയ്യന്നു എങ്കിൽ ന്യായ്രപമാണം
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ലംഘിക്കുന്നവനായിത്തീരുന്നു. 12സ്വാത്രന്ത്യത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്താൽ
വിധിക്കെപ്പടുവാനുള്ളവെരേപ്പാെല സംസാരിക്കുകയും ്രപവർത്തിക്കുകയും
െചയ് വിൻ. 13 കരുണ കാണിക്കാത്തവന് കരുണയില്ലാത്ത ന്യായവിധി
ഉണ്ടാകുംഎന്നതിനാൽതെന്ന;കരുണന്യായവിധിെയജയിക്കുന്നു!

വിശ്വാസവും ്രപവൃത്തിയും
14 എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, ഒരുവൻ തനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്ന്
പറയുകയും ്രപവൃത്തികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ എന്ത്
്രപേയാജനം? ആ വിശ്വാസത്താൽ അവന് രക്ഷ ്രപാപിക്കുവാൻ
സാധിക്കുേമാ? 15 ഒരു സേഹാദരേനാ, സേഹാദരിേയാ വസ്്രതവും
ൈദനംദിന ആഹാരവും ഇല്ലാതിരിെക്ക നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ അവേരാട:്
16 “സമാധാനേത്താെട േപായി തണുപ്പകറ്റ കയും വിശപ്പടക്കുകയും
െചയ് വിൻ” എന്ന് പറയുന്നതല്ലാെത േദഹരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്
അവർക്ക് െകാടുക്കാതിരുന്നാൽ ഉപകാരെമന്ത്? 17അങ്ങെന ്രപവൃത്തികൾ
കൂടാെതയുള്ള വിശ്വാസം സ്വതേവ നിർജ്ജീവമാകുന്നു. 18 എന്നാൽ
ഒരുവൻ: “നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട്; എനിക്ക് ്രപവൃത്തികൾ ഉണ്ട”്
എന്ന് പറയുമായിരിക്കും. നിെന്റ വിശ്വാസം ്രപവൃത്തികൾ കൂടാെത
കാണിച്ച തരിക;ഞാനുംഎെന്റവിശ്വാസം ്രപവൃത്തികളാൽകാണിച്ച തരാം.
19ൈദവം ഏകൻ എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ? െകാള്ളാം; ഭൂതങ്ങള ം
അങ്ങെന വിശ്വസിക്കുകയും വിറക്കുകയും െചയ്യന്നു. 20 വ്യർത്ഥമനുഷ്യാ,
്രപവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്ഫലെമന്ന് ്രഗഹിക്കുവാൻ നിനക്ക്
മനസ്സ േണ്ടാ? 21 നമ്മുെട പിതാവായ അ്രബാഹാം തെന്റ മകനായ
യിസ്ഹാക്കിെന യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അർപ്പിച്ചേപ്പാൾ, ്രപവൃത്തിയാൽ
അല്ലേയാ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടത.് 22അവെന്റ ്രപവൃത്തിേയാടുകൂെട വിശ്വാസം
വ്യാപരിച്ച എന്നും ്രപവൃത്തിയാൽ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി എന്നും നീ
കാണുന്നുവേല്ലാ. 23 “അ്രബാഹാം ൈദവെത്ത വിശ്വസിക്കുകയും അത്
അവന് നീതിയായി കണക്കിടുകയും െചയ്തു” എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്ത്
നിവൃത്തിയാവുകയും, അവന് ൈദവത്തിെന്റ സ്േനഹിതൻ എന്ന് േപർ
ലഭിക്കുകയും െചയ്തു. 24അങ്ങെന മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്താൽ മാ്രതമല്ല,
്രപവൃത്തികളാൽ തെന്ന നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നു.
25 അതുേപാെല രാഹാബ് എന്ന േവശ്യയും ദൂതെര ൈകെക്കാള്ള കയും
േവെറാരു വഴിയായി പറഞ്ഞയക്കുകയും െചയ്തതിൽ ്രപവൃത്തികളാൽ
അല്ലേയാ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടത്? 26 ഇങ്ങെന ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം
നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്നതു േപാെല ്രപവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസവും
നിർജ്ജീവമാകുന്നു.

3
നാവിനു കടിഞ്ഞാൺ

1 എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, അധികം ശിക്ഷാവിധി വരും
എന്നറിയുന്നതിനാൽ നിങ്ങളിൽ അേനകർ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ ആകരുത.്
2 നാം എല്ലാവരും പലതിലും െതറ്റിേപ്പാകുന്നു; ഒരുവൻ വാക്കിൽ
െതറ്റാതിരുന്നാൽ അവൻ സൽഗുണപൂർത്തിയുള്ള പുരുഷൻ ആയി,
തെന്റ ശരീരെത്ത മുഴുവനും കടിഞ്ഞാണിടുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ
ആകുന്നു. 3 കുതിരെയ അനുസരിപ്പിക്കുവാൻ വായിൽ കടിഞ്ഞാൺ
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ഇടുന്നതിനാൽ അതിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും നാം തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
4 കപ്പലും, എ്രത വലിയത് ആയാലും െകാടുങ്കാറ്റടിച്ച് ഓടുന്നതായാലും
അമരക്കാരൻ ഏറ്റവും െചറിയ ചുക്കാൻ*െകാണ്ട് താൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന
ദിക്കിേലക്ക് തിരിക്കുന്നു. 5അങ്ങെന തെന്ന നാവും െചറിയ അവയവം
എങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് വീരവാദം പറയുന്നു. തീർച്ചയായും,
ഒരു െചറിയ തീെപ്പാരി വലിയ കാട് കത്തിക്കുന്നു; 6 അെത നാവും
ഒരു തീ ആകുന്നു; അനീതിയുെട േലാകം തെന്ന. അങ്ങെന നാവും
അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നായി ശരീരെത്ത മുഴുവനും ദുഷിപ്പിക്കുകയും
്രപകൃതിച്രകെത്ത കത്തിക്കുകയും െചയ്യന്നു; നരകത്തിെല തീയാൽ
തെന്ന കത്തിക്കുന്നു. 7എല്ലാ തരം മൃഗങ്ങള ം, പക്ഷികള ം, ഇഴജാതികള ം,
ജലജന്തുക്കള ം മനുഷ്യേരാട് ഇണങ്ങുന്നു; ഇണക്കിയുമിരിക്കുന്നു.
8 എന്നാൽ നാവിെനേയാ മനുഷ്യർക്കാർക്കും െമരുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല;
അത് നിയ്രന്തിക്കുവാനാവാത്ത േദാഷം; മരണകരമായ വിഷം നിറഞ്ഞത.്
9അേത നാവിനാൽ നാം കർത്താവും പിതാവുമായവെന സ്തുതിക്കുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ സാദൃശ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യെര ശപിക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 10ഒരു വായിൽനിന്നുതെന്നസ്േതാ്രതവും ശാപവും പുറെപ്പടുന്നു.
എെന്റസേഹാദരന്മാേര, ഇങ്ങെനആയിരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല. 11 ഉറവിെന്റ†

ഒേര ദ്വാരത്തിൽനിന്ന് മധുരവും കയ്പും ഉള്ള െവള്ളം പുറെപ്പട്ട
വരുേമാ? 12 എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, അത്തിവൃക്ഷത്തിന് ഒലിവുപഴേമാ,
മുന്തിരിവള്ളിക്ക് അത്തിപ്പഴേമാ കായിക്കുവാൻ കഴിയുേമാ? അല്ല,
ഉപ്പ റവയിൽനിന്ന് മധുരമുള്ളെവള്ളംപുറെപ്പടുകയുമില്ല.
ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ളജ്ഞാനം

13 നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനിയും വിേവകിയുമായവൻ ആർ? അവൻ
ജ്ഞാനലക്ഷണമായ സൗമ്യതേയാെട, ഉത്തമസ്വഭാവത്താൽ തെന്റ
്രപവൃത്തികെള കാണിക്കെട്ട. 14 എന്നാൽ നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ
കടുത്ത അസൂയയും സ്വാർത്ഥേമാഹവും ഉെണ്ടങ്കിൽ, അഹങ്കരിക്കുകയും
സത്യത്തിന് വിേരാധമായി കള്ളംപറയുകയുമരുത.് 15ഇത് ഉയരത്തിൽനിന്ന്
വരുന്നജ്ഞാനമല്ല, ലൗകികവും ്രപാകൃതവും ൈപശാചികവും ആയതേ്രത.
16 അസൂയയും സ്വാർത്ഥേമാഹവും ഉള്ളിടത്ത് കലക്കവും സകല
ദുഷ്്രപവൃത്തിയും ഉണ്ട.് 17 ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനേമാ ഒന്നാമത്
നിർമ്മലവും പിെന്ന സമാധാനവും ശാന്തതയും കീഴടങ്ങുന്നതും കരുണയും
സൽഫലവും നിറഞ്ഞതും പക്ഷപാതവും കപടവും ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു.
18 എന്നാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ സമാധാനത്തിൽ വിതച്ച് നീതി
െകായ്യന്നു.

4
ൈദവത്തിനുകീഴ്െപടുക

1 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ കലഹവും തർക്കവും എവിെടനിന്ന് വന്നു?
അത് നിങ്ങള െട അവയവങ്ങളിൽ േപാരാടുന്ന േഭാഗതാല്പര്യങ്ങളിൽ
നിന്നല്ലേയാ? 2നിങ്ങൾആ്രഗഹിച്ചിട്ട ം ്രപാപിക്കുന്നില്ല;നിങ്ങൾെകാല്ല കയും
അസൂയെപ്പടുകയും െചയ്തിട്ട ം ഒന്നും േനടുന്നില്ല;നിങ്ങൾകലഹിക്കുകയും
ശണ്ഠയിടുകയും െചയ്തിട്ട ം യാചിക്കാത്തതുെകാണ്ട് ്രപാപിക്കുന്നില്ല.

* 3. 4 ചുക്കാൻ എന്നാൽ കപ്പലിെന നിയ്രന്തിക്കുന്ന ഉപകരണം. † 3. 11 ഉറവ് എന്നാൽ
ജലാശയങ്ങളിൽ െവള്ളം ഉത്ഭവിക്കുന്നസ്ഥലം.
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3 നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങള െട േഭാഗതാല്പര്യങ്ങൾക്കായി
െചലവിേടണ്ടതിന് െതറ്റായി യാചിക്കുകെകാണ്ട് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല.
4 വ്യഭിചാരിണികളായുേള്ളാേര, േലാകസ്േനഹം ൈദവേത്താട് ശ്രതുത്വം
ആകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? ആകയാൽ േലാകത്തിെന്റ
സ്േനഹിതൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ൈദവത്തിെന്റ ശ്രതുവായി
തന്നത്താൻ ആക്കുന്നു. 5 “അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കുമാറാക്കിയ
ആത്മാവ് അസൂയയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നു” എന്ന് തിരുെവഴുത്ത്
െവറുെത സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് േതാന്നുന്നുേവാ? 6 എന്നാൽ അവൻ
അധികം കൃപ നല്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് “ൈദവം അഹങ്കാരികേളാട്
എതിർത്തുനില്ക്കുകയും താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നല്കുകയും െചയ്യന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ൈദവത്തിന്
കീഴടങ്ങുവിൻ; പിശാചിേനാട് എതിർത്തുനിൽക്കുവിൻ; എന്നാൽ അവൻ
നിങ്ങെള വിട്ട് ഓടിേപ്പാകും. 8ൈദവേത്താട് അടുത്തു െചല്ല വിൻ;എന്നാൽ
അവൻനിങ്ങേളാട്അടുത്തുവരും. പാപികേള,ൈകകെള െവടിപ്പാക്കുവിൻ;
ഇരുമനസ്സള്ളവേര, ഹൃദയങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ; 9 വിലപിക്കുകയും
ദുഃഖിക്കുകയും കരയുകയും െചയ്യ വിൻ; നിങ്ങള െട ചിരി ദുഃഖമായും
സേന്താഷം വിഷാദമായും തീരെട്ട. 10 കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
താഴുവിൻ;എന്നാൽഅവൻനിങ്ങെള ഉയർത്തും.

11സേഹാദരന്മാേര, അേന്യാന്യം കുറ്റെപ്പടുത്തരുത;് തെന്റ സേഹാദരെന
കുറ്റെപ്പടുത്തുകേയാ വിധിക്കുകേയാ െചയ്യന്നവൻ ന്യായ്രപമാണെത്ത
കുറ്റെപ്പടുത്തുകയും വിധിക്കുകയും െചയ്യന്നു. ന്യായ്രപമാണെത്ത
വിധിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ ന്യായ്രപമാണെത്ത അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനല്ല,
വിധിക്കുന്നവനെ്രത. 12 ന്യായ്രപമാണകർത്താവും ന്യായാധിപതിയും
ഒരുവേനയുള്ള : രക്ഷിയ്ക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും കഴിവുള്ളവൻതെന്ന;
എന്നാൽഅയൽക്കാരെനവിധിക്കുവാൻനീആർ?
നാളെയക്കുറിച്ച ള്ള ്രപശംസ

13 “ഇേന്നാ നാെളേയാഞങ്ങൾഇന്നിന്നപട്ടണത്തിൽ േപായിഅവിെട ഒരു
വർഷം താമസിച്ച് വ്യാപാരം െചയ്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കും”എന്ന് പറയുന്നവേര,
േകൾക്കുവിൻ: 14നാെളഎന്ത്സംഭവിക്കുംഎന്ന് നിങ്ങൾഅറിയുന്നില്ലേല്ലാ;
നിങ്ങള െട ജീവൻ എങ്ങെനയുള്ളത?് അല്പേനരേത്തക്ക് കാണുന്നതും
പിെന്നമറഞ്ഞുേപാകുന്നതുമായമൂടൽമഞ്ഞ് േപാെലയാകുന്നു. 15 ്രപത്യ ത,
കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന് ഇന്നിന്നത് െചയ്യ ം
എന്നാണ് പറേയണ്ടത.് 16 എന്നാൽ നിങ്ങേളാ അഹങ്കാരത്താൽ
്രപശംസിക്കുന്നു; ഈ വക ്രപശംസ എല്ലാം േദാഷം ആകുന്നു. 17 നന്മ
െചയ്യ വാൻഅറിഞ്ഞിട്ട ം െചയ്യാത്തവന്അത് പാപം തെന്ന.

5
ധനവാന്മാർക്കുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

1അല്ലേയാ ധനവാന്മാേര, നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ േപാകുന്ന ്രപയാസങ്ങൾ
ഓർത്ത് അലമുറയിട്ട് കരയുവിൻ. 2 നിങ്ങള െട ധനം നശിച്ച ം, ഉടുപ്പ്
പുഴുവരിച്ച ം േപായി. 3 നിങ്ങള െട െപാന്നും െവള്ളിയും കറപിടിച്ച ;
ആ കറ നിങ്ങള െടേനെര സാക്ഷിയാകുകയും തീേപാെല നിങ്ങള െട
ശരീരെത്ത തിന്നുകളയുകയും െചയ്യ ം. അന്ത്യകാലത്ത് നിങ്ങൾ
നിേക്ഷപങ്ങെള േശഖരിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 നിങ്ങള െട നിലങ്ങൾ െകായ്ത
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േവലക്കാരുെട കൂലി നിങ്ങൾ പിടിച്ച വച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ഇതാ അത്
നിങ്ങള െട അടുക്കൽനിന്ന് നിലവിളിക്കുകയും െകായ്തവരുെട കരച്ചിൽ
ൈസന്യങ്ങള െടകർത്താവിെന്റെചവിയിൽഎത്തുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
5 നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ആഡംബരേത്താെടയും സുഖിച്ച ം ജീവിക്കുന്നു;
െകാലദിവസത്തിൽ എന്നേപാെല നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ഹൃദയെത്ത
േപാഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 6നിങ്ങൾ നീതിമാെന കുറ്റം വിധിച്ച് െകാന്നു;അവൻ
നിങ്ങേളാട് എതിർക്കുന്നതുമില്ല.

കഷ്ടതയിൽസഹനം
7 അതുെകാണ്ട് സേഹാദരന്മാേര, കർത്താവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതവെര
ക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കുവിൻ; കൃഷിക്കാരൻ ഭൂമിയുെട
വിലേയറിയ ഫലത്തിന് കാത്തുെകാണ്ട് മുന്മഴയും പിന്മഴയും അതിന്
കിട്ട േവാളം ക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 8 നിങ്ങള ം
ക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കുവിൻ; കർത്താവിെന്റ ്രപത്യക്ഷത
സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങള െട ഹൃദയം സ്ഥിരമാക്കുവിൻ;
9 സേഹാദരന്മാേര, വിധിക്കെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ ഒരുവെന്റ േനെര
ഒരുവൻ പിറുപിറുക്കരുത;് ഇതാ, ന്യായാധിപതി വാതിൽക്കൽ
നില്ക്കുന്നു. 10 സേഹാദരന്മാേര, കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ
സംസാരിച്ച ്രപവാചകന്മാെര, കഷ്ടാനുഭവത്തിനും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കും
മാതൃകയാക്കിെകാള്ള വിൻ. 11 സഹിഷ്ണത കാണിച്ചവെര നാം
ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നുവേല്ലാ. ഇേയ്യാബിെന്റ സഹിഷ്ണത
നിങ്ങൾ േകട്ട ം കർത്താവ് വരുത്തിയ അവസാനം കണ്ടുമിരിക്കുന്നു;
കർത്താവ് മഹാകരുണയും മനസ്സലിവുമുള്ളവനേല്ലാ.

12 എന്നാൽ എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള, എല്ലാറ്റിനുമുപരി, സ്വർഗ്ഗെത്തേയാ
ഭൂമിേയേയാ മറ്റ യാെതാന്നിെനയുേമാ െചാല്ലി സത്യം െചയ്യരുത;്
ശിക്ഷാവിധിയിൽഅകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻനിങ്ങൾ “ഉവ്വ”്എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
“ഉവ്വ”്എന്നും “ഇല്ല”എന്ന് പറഞ്ഞാൽ “ഇല്ല”എന്നും ഇരിക്കെട്ട.

്രപാർത്ഥനയുെടശക്തി
13 നിങ്ങളിൽ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവൻ ്രപാർത്ഥിക്കെട്ട; സുഖം
അനുഭവിക്കുന്നവൻപാട്ട പാടെട്ട. 14നിങ്ങളിൽ േരാഗിയായി കിടക്കുന്നവൻ
സഭയിെല മൂപ്പന്മാെര വരുത്തെട്ട. അവർ കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ
അവെന എണ്ണപൂശി അവന് േവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കെട്ട. 15 എന്നാൽ
വിശ്വാസേത്താടുകൂടിയ ്രപാർത്ഥന േരാഗിെയ രക്ഷിക്കും; കർത്താവ്
അവെന എഴുേന്നല്പിക്കും; അവൻ പാപം െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ അവേനാട്
ക്ഷമിയ്ക്കും. 16 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് േരാഗശാന്തി വേരണ്ടതിന്
അേന്യാന്യം പാപങ്ങെള ഏറ്റ പറഞ്ഞ് ഒരുവന് േവണ്ടി ഒരുവൻ
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ. നീതിമാെന്റ ്രശദ്ധേയാടുകൂടിയ ്രപാർത്ഥന വളെര
ഫല്രപദം ആകുന്നു. 17 ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ
ആയിരുന്നു; മഴ െപയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവൻ ്രപാർത്ഥനയിൽ
അേപക്ഷിച്ച ; മൂന്ന് വർഷവും ആറ് മാസവും േദശത്ത് മഴ െപയ്തില്ല.
18അവൻ വീണ്ടും ്രപാർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ ആകാശത്തുനിന്ന് മഴ െപയ്ത,് ഭൂമി
അതിെന്റവിളവ് തന്നു.

19എെന്റസേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻസത്യംവിട്ട് െതറ്റിേപ്പാകയും
അവെന ഒരുവൻ തിരിച്ച വരുത്തുകയും െചയ്താൽ, 20 പാപിെയ
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േനർവഴിയ്ക്ക് ആക്കുന്നവൻ അവെന്റ ്രപാണെന മരണത്തിൽനിന്ന്
രക്ഷിയ്ക്കുകയും, അവെന്റ പാപങ്ങള െട ബഹുത്വെത്ത മറയ്ക്കുകയും
െചയ്യ ംഎന്ന്അവൻഅറിഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.
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1പെ്രതാസ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ആദ്യ വാക്യത്തിൽ തെന്ന എഴുത്തുകാരനായി അേപ്പാസ്തലനായ
പേ്രതാസിെന്റ േപര് കാണാം സ്വയം “േയശു്രകിസ്തുവിെന അേപ്പാസ്തലൻ
“എന്നും വിളിക്കുന്നു. ്രകിസ്തുവിന ്െറ കഷ്ടങ്ങെള കുറിച്ച ള്ള
പരാമർശങ്ങൾ (2:21-24; 3:18; 4:1; 5:1) അവ അേപ്പാഴും പേ്രതാസിന ്െറ
മനസ്സില ്മുറിവുകളായി േശഷിച്ചിരുന്നുഎന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മർേക്കാസിെന
അേദ്ദഹം “മകേന” (5:13),എന്ന്സംേബാധനയില ്ആെചറുപ്പക്കാരേനാടുള്ള
വാൽസല്യം കാണാം. (അ. ്രപ. 12:12).ഈവസ്തുതകെളല്ലാം പേ്രതാസിെന്റ
്രഗന്ഥകർ്രതുത്വം ഉറപ്പിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവുംസ്ഥലം
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 60 – 64.
5:13ൽബാബിേലാണിെലസഭയിൽനിന്നുള്ളവന്ദനംഅറിയിക്കുന്നു.
സ്വീകര് ത്താവ്
ഏഷ്യാൈമനറിെന്റ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ചിതറെപ്പട്ട ൈ്രകസ്തവ
വിശ്വാസികൾക്കാണ് ഈ കെത്തഴുതുന്നത.് യഹൂദരും ജാതികള ം
ഉൾെപ്പടുന്നഒരുസമൂഹേത്താട്ആയിരിക്കാം പേ്രതാസ് ഇെതഴുതിയത.്
ഉേദ്ദശം
വിശ്വാസത്തിെന്റ പരിേശാധനയിലൂെട കടന്നുേപാകുന്ന ജനെത്ത
ഉറപ്പിക്കുക, ൈദവകൃപ ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് ്രകിസ്ത്യാനിത്യത്തിേലക്ക്
വേരണ്ടത് ആവശ്യകതയാണ് എന്ന് അവെര േബാധ്യെപ്പടുത്തുകയാണ്
പേ്രതാസിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം. 5:12,ല് പറയുന്നു “ഞാനിത് നിങ്ങള് ക്ക്ചുരുക്കമായി
എഴുതുന്നു ഇത് ൈദവത്തിെന്റ സത്യകൃപയാണ്”. ഇതില ്ഉറച്ച നിൽക്കുക.
പീഡനങ്ങൾ പേ്രതാസിെന്റ േ്രശാതാക്കെള ബാധിച്ചിരിക്കാം. ഈ
േലഖനം എഷ്യൈമനറിെന്റ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ പീഢ അനുഭവിക്കുന്ന
ൈ്രകസ്തവര ്ക്ക്ആണ്.
്രപേമയം
കഷ്ടതേയാടുള്ള ്രപതികരണം
സംേക്ഷപം
1.അഭിവാദനം — 1:1, 2
2. കൃപയ്ക്കായിൈദവെത്തവാഴ്ത്തുന്നു — 1:3�-12
3. ജീവിതവിശുദ്ധിക്കായുള്ള ്രപേബാധനം — 1:13-5:12
4.സമാപനവന്ദനം — 5:13, 14

പരേദശികള ം,തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവ്യതന്മാരുമായവർക്ക് വന്ദനം
1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ഒരു അെപ്പാസ്തലനായ പെ്രതാസ്,
്രപേദശങ്ങളായ െപാെന്താസിലും ഗലാത്യയിലും കപ്പേദാക്യയിലും
ആസ്യയിലും ബിഥുന്യയിലും ആകമാനം ചിതറിപ്പാർക്കുന്നവരും,
2 േയശു്രകിസ്തുവിേനാടുള്ളഅനുസരണത്തിനാലും അവെന്റ രക്തത്താൽ
തളിക്കെപ്പട്ടതിനാലും ആത്മാവിെന്റ വിശുദ്ധീകരണം ്രപാപിച്ച് പിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റ മുന്നറിവിൻ ്രപകാരം തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരുമായ
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പരേദശികളായ ൈദവജനങ്ങള ്ക്ക് എഴുതുന്നത:് നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും
സമാധാനവും വർദ്ധിച്ച് വരുമാറാകെട്ട.
ജീവനുള്ള ്രപത്യാശയ്ക്കായി,വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

3 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പിതാവായ ൈദവം
വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട. മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പുനരുത്ഥാനത്താൽ തെന്റ കരുണാധിക്യ്രപകാരം തെന്റ ജീവനുള്ള
്രപത്യാശയ്ക്കായി, അവൻ നെമ്മ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 4അതുമൂലം
അഴുകിേപ്പാകാത്തതും മാലിന്യെപ്പടാത്തതും വാടിേപ്പാകാത്തതുമായ
ഒരു അവകാശം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
5 വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷക്കായി, ൈദവശക്തിയിൽ കാത്ത്
സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അന്ത്യനാള കളിൽ െവളിെപ്പട്ട്
വരും. 6 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ അല്പേനരേത്തക്ക് വിവിധ പരീക്ഷകളാൽ
ഭാരെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് ആവശ്യെമങ്കിലും അത് മൂലം വളെര സേന്താഷിച്ച
െകാൾവിൻ. 7 നശിച്ച േപാകുന്ന െപാന്നിേനക്കാൾ വിലേയറിയതായ
നിങ്ങള െടവിശ്വാസത്തിെന്റേശാധന,തീയിനാൽപരീക്ഷിക്കെപ്പടുെമങ്കിലും,
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ രണ്ടാം വരവിന് െറ ്രപത്യക്ഷതയിൽ പുകഴ്ചയ്ക്കും
മാനത്തിനും മഹത്വത്തിനുമായി കാണ്മാൻഇടവരും.
വിശ്വാസത്തിെന്റഅന്തമായആത്മരക്ഷ

8 കണ്ടിട്ടിെല്ലങ്കിലും നിങ്ങൾ അവെന സ്േനഹിക്കുന്നു; അവെന
ഇേപ്പാൾ കാണുന്നിെല്ലങ്കിലും, നിങ്ങൾ അവെന വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ
മഹത്വേമറിയതും വിവരിക്കാനാകാത്തതുമായ സേന്താഷത്താൽ
ഉല്ലസിക്കുവിൻ. 9അങ്ങെന നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ പൂർത്തിയായ
ആത്മരക്ഷ ്രപാപിക്കുവിൻ. 10 നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന
കൃപെയക്കുറിച്ച് ്രപവചിച്ച ്രപവാചകന്മാർഈ രക്ഷെയഅേന്വഷിക്കുകയും
പരിേശാധിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. 11 അവരിലുള്ള ്രകിസ്തുവിൻ
ആത്മാവ് ്രകിസ്തുവിന് വേരണ്ടുന്ന കഷ്ടങ്ങെളയും പിൻവരുന്ന
മഹിമേയയും* മുമ്പിൽകൂട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചേപ്പാൾ സൂചിപ്പിച്ച സമയം ഏേതാ
എങ്ങെനയുള്ളേതാ എന്ന് ്രപവാചകന്മാർ ആരാഞ്ഞുേനാക്കി, 12എന്നാൽ
അവർ ശു്രശൂഷ െചയ്തത് അവർക്കായിട്ടല്ല നമുക്കുേവണ്ടിയെ്രത
എന്ന് അവർക്ക് െവളിെപ്പട്ട ; ൈദവദൂതന്മാർ േപാലും അറിയുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു അയയ്ക്കെപ്പട്ട
പരിശുദ്ധാത്മാവിേനാട് േചർന്ന് നിങ്ങേളാട് ഇേപ്പാൾ ്രപസംഗിച്ച
സുവിേശഷകരാൽഅറിയിക്കെപ്പട്ടതുതെന്ന.
എല്ലാനടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിൻ

13ആകയാൽനിങ്ങള െടമനസ്സ്ഉറപ്പിച്ച ം,ചിന്തയിൽഗൗരവമുള്ളവരായും
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയിങ്കൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനുള്ള
കൃപയിൽ പൂർണ്ണ ്രപത്യാശ െവച്ച െകാൾവിൻ. 14 പണ്ട് നിങ്ങള െട
അജ്ഞാനകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന േമാഹങ്ങെള മാതൃകയാക്കരുത്
15 എന്നാൽ വിശുദ്ധനായവൻ നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ജീവിതത്തിെല എല്ലാെപരുമാറ്റങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ.
16 “ഞാൻ വിശുദ്ധൻ ആകയാൽ നിങ്ങള ം വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ” എന്ന്

* 1. 11 പിന് വരുന്നമഹിമ-പുനരുത്ഥാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന േതജസ്കരണം
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എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 17 ഓേരാരുത്തരുെടയും ്രപവൃത്തിക്ക്
തക്കവണ്ണം നിഷ ◌്പക്ഷമായി ന്യായം വിധിക്കുന്നവെന നിങ്ങൾ
പിതാവായ ൈദവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങള െട ്രപവാസകാലം
ഭയഭക്തിേയാെട ജീവിക്കുവിൻ. 18പിതാക്കന്മാരിൽനിന്ന് പഠിച്ചവ്യർത്ഥമായ
െപരുമാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങെള വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നത,് െപാന്ന്,
െവള്ളി, മുതലായ നശിച്ച േപാകുന്ന വസ്തുക്കെളെക്കാണ്ടല്ല, 19 ്രകിസ്തു
എന്ന നിർേദ്ദാഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിെന്റ േ്രശഷ്ഠേമറിയ
രക്തംെകാണ്ടേ്രതഎന്ന് നിങ്ങൾഅറിയുന്നുവേല്ലാ.
നിങ്ങൾവീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്

20 ്രകിസ്തു േലാകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവനും
ഈ അന്ത്യകാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് െവളിെപ്പട്ടവനും ആകുന്നു. 21 അവൻ
മുഖാന്തരം ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിമിത്തം നിങ്ങള െട
വിശ്വാസവും ്രപത്യാശയും ൈദവത്തിൽ െവച്ച െകാേള്ളണ്ടതിന്
ൈദവം അവെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് എഴുേന്നല്പിച്ച ,
അവന് േതജസ്സ് െകാടുത്തുമിരിക്കുന്നു. 22 എന്നാൽ സത്യം
അനുസരിക്കുകയാൽ നിങ്ങള െട ആത്മാക്കെള നിർവ്യാജമായ
സേഹാദര്രപീതിക്കായി നിർമ്മലീകരിച്ചിരിക്കെകാണ്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം
അേന്യാന്യം ഉറ്റ സ്േനഹിക്കുവിൻ. 23 നശിച്ച േപാകുന്ന ബീജത്താലല്ല
നശിക്കാത്തതിനാൽ, ജീവനുള്ളതും നിലനില്ക്കുന്നതുമായ
ൈദവവചനത്താൽ തെന്ന നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
24 “സകലജഡവും പുല്ല േപാെലയും അതിെന്റ മഹത്വം എല്ലാം പുല്ലിെന്റ
പൂേപാെലയും ആകുന്നു; പുല്ല് വാടിയും, പൂവ് െകാഴിഞ്ഞും േപാകുന്നു;
25കർത്താവിെന്റ വചനേമാ എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു”. അത് ആകുന്നു
നിങ്ങേളാടു ്രപസംഗിച്ചസുവിേശഷം.

2
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടജാതിയും, രാജകീയപുേരാഹിതവർഗ്ഗവും

1 അതുെകാണ്ട് സകല ദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിവും വ്യാജഭാവവും
അസൂയയും അപവാദങ്ങള ം നീക്കിക്കളഞ്ഞ് 2 ഇേപ്പാൾ ജനിച്ച
ശിശുക്കെളേപ്പാെല രക്ഷയിൽ വളരുവാൻ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത
ആത്മീയ പാൽ കുടിക്കുവാൻ വാഞ്ചിപ്പിൻ. 3 തിരുെവഴുത്തില ്
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല കർത്താവ് ദയയുള്ളവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ
ആസ്വദിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 4 മനുഷ്യർ തള്ളിയെതങ്കിലും ൈദവത്താൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവനും, വിലേയറിയവനുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ
്രകിസ്തുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് 5 നിങ്ങള ം ജീവനുള്ള കല്ല കൾ
എന്നേപാെല ആത്മികഗൃഹമായി േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം
ൈദവത്തിന് ്രപസാദമുള്ള ആത്മികയാഗം അർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ
പുേരാഹിതവർഗ്ഗമാേകണ്ടതിന് പണിയെപ്പടുന്നു. 6 “ഇതാ ഞാൻ
വിലേയറിയതും തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടതുമാെയാരു മൂലക്കല്ല*് സീേയാനിൽ†

ഇടുന്നു; അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിതനാകയില്ല” എന്ന്
തിരുെവഴുത്തിൽ കാണുന്നുവേല്ലാ. 7 വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ
ആദരവുണ്ട്; “വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് തേന്ന മൂലക്കല്ല ം

* 2. 6 മൂലക്കല്ല-്്രകിസ്തു † 2. 6 സീേയാന് -െയരുശേലം
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ഇടർച്ചക്കല്ല ം തടങ്ങൽ പാറയുമായിത്തീർന്നു”. 8 തിരുെവഴുത്ത് വീണ്ടും
പറയുന്നു അവർ വചനം അനുസരിക്കായ്കയാൽ ഇടറിേപ്പാകുന്നു;
അതിന് അവെര നിയമിച്ച മിരിക്കുന്നു. 9 എന്നാൽ നിങ്ങേളാ
അന്ധകാരത്തിൽനിന്ന് തെന്റ അത്ഭുത ്രപകാശത്തിേലക്ക് നിങ്ങെള
വിളിച്ചവെന്റ സൽഗുണങ്ങെള േഘാഷിപ്പാന്തക്കവണ്ണം തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
ഒരു ജാതിയും രാജകീയപുേരാഹിതവർഗ്ഗവും വിശുദ്ധവംശവും
സ്വന്തജനവും ആകുന്നു. 10 നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ൈദവജനമല്ലാത്തവർ
ആയിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ ൈദവത്തിെന്റ ജനം; ൈദവത്തില് നിന്നും കരുണ
ലഭിക്കാത്തവർആയിരുന്നു;ഇേപ്പാേഴാ കരുണലഭിച്ചവർതേന്ന.

ജാതികള െടഇടയിൽനിങ്ങള െട െപരുമാറ്റം
11 ്രപിയമുള്ളവേര, പരേദശികള ം ്രപവാസികള മായ നിങ്ങള െട
ആത്മാവിേനാട് യുദ്ധം െചയ്യന്ന പാപാഭിലാഷങ്ങെള വിട്ടകന്ന് 12ജാതികൾ
നിങ്ങെള ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർ എന്ന് ദുഷിക്കുേന്താറും നിങ്ങള െട നല്ല
്രപവൃത്തികെള കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ്രകിസ്തു തിരിെക വരുന്ന നാളിൽൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് അവരുെട ഇടയിൽ നിങ്ങള െട െപരുമാറ്റം
നന്നായിരിേക്കണംഎന്ന്ഞാൻ ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.

എല്ലാവെരയുംബഹുമാനിക്കുവിൻ
13 സകല മാനുഷിക അധികാരങ്ങൾക്കും കർത്താവിൻ നിമിത്തം
കീഴടങ്ങുവിൻ. 14 സർവ്വാധികാരി എന്നുവച്ച് രാജാവിനും
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട ദണ്ഡനത്തിനും സൽ്രപവൃത്തിക്കാരുെട
മാനത്തിനുമായി അവനാൽ അയയ്ക്കെപ്പട്ടവർ എന്നുവച്ച്
നാടുവാഴികൾക്കും കീഴടങ്ങുവിൻ. 15 നിങ്ങൾ നന്മ െചയ്തുെകാണ്ട്
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുെട േഭാഷത്തം നിശബ്ദമാേക്കണം എന്നുള്ളത്
ൈദേവഷ്ടം ആകുന്നു. 16 സ്വത്രന്തരായും സ്വാത്രന്ത്യം ദുഷ്ടതയ്ക്ക്
മറയാക്കാെത ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരായും നടപ്പിൻ. 17 എല്ലാവെരയും
ബഹുമാനിക്കുവിൻ; സാേഹാദര സമൂഹെത്ത സ്േനഹിപ്പിൻ; ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുവിൻ; രാജാവിെനആദരിപ്പിൻ.

ൈദവത്തിങ്കേലക്കുള്ളമനസ്സാക്ഷിനിമിത്തം
18 േവലക്കാേര, പൂർണ്ണബഹുമാനേത്താെട യജമാനന്മാേരാടും,
നല്ലവേരാടും ശാന്തന്മാേരാടും മാ്രതമല്ല, കഠിനഹൃദയമുള്ളവർക്കും കൂെട
നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ. 19അന്യായമായി കഷ്ടതഅനുഭവിക്കുന്നവൻ
ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള മേനാേബാധം നിമിത്തം ആ േവദന ക്ഷമേയാെട
സഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽഅത് ്രപസാദകരമാകുന്നു. 20നിങ്ങൾകുറ്റം െചയ്തിട്ട്
പീഢനം സഹിച്ചാൽ എന്ത് ്രപശംസയുള്ള ? അല്ല, നന്മ െചയ്തിട്ട് കഷ്ടം
സഹിച്ചാൽഅത്ൈദവത്തിന് ്രപസാദംആകുന്നു.
്രകിസ്തു നെമ്മഭരേമല്പിച്ച മാതൃക

21ഇതിന് േവണ്ടിയേല്ലാ ൈദവം നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്നത.് ്രകിസ്തുവും
നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ച,് നിങ്ങൾ അവെന്റ കാൽച്ച വട്
പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക ഭരേമല്പിച്ച് േപായിരിക്കുന്നു. 22 അവൻ
പാപം െചയ്തിട്ടില്ല; അവെന്റ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
23 തെന്ന അധിേക്ഷപിച്ചിട്ട് പകരം അധിേക്ഷപിക്കാെതയും കഷ്ടം
അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭീഷണിെപ്പടുത്താെതയും ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവനിൽ
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കാര്യം ഭരേമല്പിക്കയേ്രത െചയ്തത്. 24 നാം പാപത്തിന് മരിച്ച് നീതിയ്ക്ക്
ജീവിേക്കണ്ടതിന് അവൻ തെന്റ ശരീരത്തിൽ നമ്മുെട പാപങ്ങെള
ചുമന്നുെകാണ്ട് ്രകൂശിേന്മൽ കയറി; അവെന്റ അടിേയറ്റ മുറിവുകളാൽ
നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. 25 നിങ്ങൾ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന
ആടുകെളേപ്പാെല ആയിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ നിങ്ങള െട ആത്മാക്കള െട
ഇടയനും പാലകനുമായവങ്കേലക്ക് മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു.

3
ഭാര്യമാരുെടയും ഭർത്താക്കന്മാരുെടയും കർത്തവ്യം

1 അതുേപാെല, ഭാര്യമാേര, നിങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്
കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ; അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്തപക്ഷം
ഭയേത്താടുകൂടിയനിങ്ങള െടനിർമ്മലമായെപരുമാറ്റംകണ്ടറിഞ്ഞ് 2വചനം
കൂടാെത ഭാര്യമാരുെട െപരുമാറ്റത്താൽ അവെര േനടിെയടുക്കുവാൻ
ഇടയാകും. 3 നിങ്ങള െട അലങ്കാരമാേക്കണ്ടത് തലമുടി പിന്നുന്നതും,
െപാന്നണിയുന്നതും, േമാടിയുള്ള വസ്്രതം ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങെന
പുറേമയുള്ളതല്ല, 4 മറിച്ച് സൗമ്യതയും ്രപശാന്തവുമായ മനസ്സ് എന്ന
നശിക്കാത്ത ആഭരണമായ അന്തരാത്മാവ് തേന്ന ആയിരിക്കെട്ട; അത്
ൈദവസന്നിധിയിൽ വിലേയറിയതാകുന്നു. 5 ഇങ്ങെനയേല്ലാ പണ്ട്
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശ വച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധസ്്രതീകൾ തങ്ങെളത്തെന്ന
അലങ്കരിച്ച് തങ്ങള െട സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നത.്
6 അങ്ങെന സാറാ അ്രബാഹാമിെന യജമാനൻ എന്ന് വിളിച്ച്
അനുസരിച്ചിരുന്നു; നന്മ െചയ്യ കയും, യാെതാരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ട കേളയും
ഭയെപ്പടാെതയും ഇരുന്നാൽനിങ്ങള ംഅവള െട മക്കൾആയിത്തീരുന്നു.

7 അങ്ങെന തെന്ന ഭർത്താക്കന്മാേര, ്രപാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം
വരാതിരിേക്കണ്ടതിന് വിേവകേത്താെട ഭാര്യമാേരാടുകൂെട വസിച്ച്,
സ്്രതീപങ്കാളി ബലഹീനപാ്രതം എന്നും അവർ ജീവെന്റ കൃപയ്ക്ക്
കൂട്ടവകാശികൾഎന്നുംഓർത്ത്അവർക്ക്ബഹുമാനം െകാടുക്കുവിൻ.

നന്മെചയ്യന്നതിൽശുഷ്കാന്തിയുള്ളവരായിരിപ്പിൻ
8 ഒടുവിൽ എല്ലാവേരാടും ഐകമത്യവും സഹതാപവും
സേഹാദര്രപീതിയും മനസ്സലിവും വിനയവുമുള്ളവരായിരിപ്പിൻ.
9 േദാഷത്തിന് േദാഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം െചയ്യാെത
നിങ്ങൾ അനു്രഗഹം അനുഭവിേക്കണ്ടതിന് വിളിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ട്
അനു്രഗഹിക്കുന്നവരായിരിപ്പിൻ. 10 “ജീവെന ആ്രഗഹിക്കയും ശുഭകാലം
കാണ്മാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ േദാഷം െചയ്യാെത തെന്റ
നാവിേനയും വ്യാജം പറയാെത അധരെത്തയും അടക്കിെക്കാള്ളെട്ട.
11 അവൻ േദാഷം വിട്ടകന്ന് ഗുണം െചയ്കയും സമാധാനം അേന്വഷിച്ച്
പിന്തുടരുകയും െചയ്യെട്ട. 12 കർത്താവിെന്റ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുെടേമലും
അവെന്റ െചവി അവരുെട ്രപാർത്ഥനയ്ക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ
കർത്താവിെന്റ മുഖം ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർക്ക് ്രപതികൂലമായിരിക്കുന്നു”.
13 നിങ്ങൾ നന്മ െചയ്യന്നതിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവർ ആകുന്നു എങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് േദാഷം െചയ്യന്നവൻ ആർ? 14 നീതിനിമിത്തം കഷ്ടം
സഹിേക്കണ്ടിവന്നാലും നിങ്ങൾ അനു്രഗഹീതർ. അവർ ഭയെപ്പടുന്നതിെന
ഭയെപ്പടുകയും,കലങ്ങുകയുമരുത;് 15പകരം ്രകിസ്തുവിെന കർത്താവായി
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നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ േവർതിരിപ്പിൻ. നിങ്ങൾ ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശ
െവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് േചാദിക്കുന്ന ഏവേരാടും സൗമ്യതേയാടും
ബഹുമാനേത്താടുംകൂടി മറുപടി പറയുവാൻ എേപ്പാഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.
16 ്രകിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള നല്ല ജീവിതെത്ത ദുഷിക്കുന്നവർ നിങ്ങെള
പഴിച്ച് പറയുന്നതിൽലജ്ജിേക്കണ്ടതിന് നല്ലമനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരായിരിപ്പിൻ.
17 നിങ്ങൾ കഷ്ടം സഹിക്കണം എന്ന് ൈദവം ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ
തിന്മ െചയ്തിട്ടല്ല, നന്മ െചയ്തിട്ട് സഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്ന്.
18നീതിമാനായ ്രകിസ്തുവും ഒരിക്കൽനീതിെകട്ടവരായനെമ്മൈദവേത്താട്
അടുപ്പിേക്കണ്ടതിന് നമ്മുെട പാപംനിമിത്തം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും,
ജഡത്തിൽമരണശിക്ഷഏൽക്കുകയുംആത്മാവിൽജീവിപ്പിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തു. 19 ആത്മാവിൽ അവൻ െചന്ന്, പണ്ട് േനാഹയുെട കാലത്ത്
െപട്ടകം ഒരുക്കുന്നസമയംൈദവം ദീർഘക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കുേമ്പാൾ
അനുസരിക്കാത്തവരായി തടവിലുള്ള ആത്മാക്കേളാട് ്രപസംഗിച്ച . 20ആ
െപട്ടകത്തിൽ കുറച്ച് ജനം, എന്നുവച്ചാൽ എട്ട േപർ, െവള്ളത്തിൽകൂടി
രക്ഷ്രപാപിച്ച . 21 അത് സ്നാനത്തിന് ഒരു ്രപതീകം. സ്നാനേമാ
ഇേപ്പാൾ ശരീരത്തിെന്റ അഴുക്ക് നീക്കുന്നതിനായിട്ടല്ല, ൈദവേത്താട്
നല്ല മനസ്സാക്ഷിയ്ക്കായുള്ള അേപക്ഷയെ്രത. അത് മുഖാന്തരം
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിലൂെട നാം രക്ഷ്രപാപിക്കുന്നു.
22 അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് േപായി ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരിക്കുന്നു. ദൂതന്മാരും അധികാരങ്ങള ം ശക്തികള ം അവന്
കീഴ്െപട്ട മിരിക്കുന്നു.

4
ജഡികതാല്പര്യങ്ങൾനിവർത്തിച്ച െകാണ്ട്സമയം പാഴാക്കിയത് മതി

1 അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ചതുെകാണ്ട്
നിങ്ങള ം ആ മേനാഭാവം തെന്ന ആയുധമായി ധരിപ്പിൻ. ജഡത്തിൽ
കഷ്ടമനുഭവിച്ചവൻ പാപം വിെട്ടാഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2 ജഡത്തിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുംകാലം ഇനി മനുഷ്യരുെട േമാഹങ്ങൾക്കല്ല,
ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടത്തിനേ്രത ജീവിക്കുന്നത.് 3 േഭാേഗച്ഛകളിലും,
കാമവികാരങ്ങളിലും, മദ്യപാനത്തിലും, മേദാന്മത്തതയിലും,
അറപ്പ ളവാക്കുന്ന വി്രഗഹാരാധനയിലും നടന്ന് മറ്റ് ജനതകള െട ഇഷ്ടം
്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ട് സമയം പാഴാക്കിയത് മതി. 4ഈ വക കാര്യങ്ങൾ
അവേരാെടാപ്പം േചർന്ന്നിങ്ങൾെചയ്യാത്തത്അപൂർവകാര്യംഎന്നുചിന്തിച്ച്
അവർ നിങ്ങൾക്ക് എതിെര ദൂഷണം പറയുന്നു. 5 ജീവനുള്ളവെരയും
മരിച്ചവേരയും ന്യായം വിധിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിന് അവർ
കണക്ക് േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും. 6ഈലക്ഷ്യേത്താെടയേല്ലാ മരിച്ചവേരാടും
സുവിേശഷം അറിയിച്ചത്. അവർ ജഡസംബന്ധമായി മനുഷ്യേരേപ്പാെല
വിധിക്കെപ്പടുകയും ആത്മാവ് സംബന്ധമായി ൈദവത്തിെനാത്തവണ്ണം
ജീവിക്കയും െചേയ്യണ്ടതിന് തെന്ന.

ശു്രശൂഷൈദവം േയശു്രകിസ്തു മൂലം മഹത്വെപ്പടുവാൻ
7എന്നാൽഎല്ലാറ്റിേന്റയും അവസാനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു;അതുെകാണ്ട്
്രപാർത്ഥനയ്ക്കുേവണ്ടി സുേബാധമുള്ളവരും ആത്മനിയ്രന്തണമുള്ളവരും
ആയിരിപ്പിൻ. 8 സകലത്തിനും മുെമ്പ തമ്മിൽ ഉറ്റസ്േനഹം
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ഉള്ളവരായിരിക്കുവിൻ. സ്േനഹം പാപങ്ങള െട ബഹുത്വെത്ത
മറക്കുന്നു. 9 പരാതിെപ്പടാെത പരസ്പരം അതിഥിസൽക്കാരം
ആചരിപ്പിൻ. 10ഓേരാരുത്തർക്കും വരം ലഭിച്ചതുേപാെല വിവിധമായുള്ള
ൈദവകൃപാവരങ്ങള െട നല്ല ഗൃഹവിചാരകന്മാരായി അവെയെക്കാണ്ട്
അേന്യാന്യം ശു്രശൂഷിപ്പിൻ. 11 ഒരുവൻ ്രപസംഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ
ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാട് ്രപസ്താവിക്കുന്നു എന്നേപാെലയും ഒരുവൻ
ശു്രശൂഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവം നല്കുന്ന ്രപാപ്തിയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണവും
ആകെട്ട. എല്ലാറ്റിലും ൈദവം േയശു്രകിസ്തു മൂലം മഹത്വെപ്പടുവാൻ
ഇടവരെട്ട. മഹത്വവുംബലവുംഎെന്നേന്നക്കുംഅവനുള്ളത്ആേമൻ.
്രകിസ്തുവിെന്റകഷ്ടങ്ങളിൽപങ്കാളികൾ

12 ്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന
അഗ്നിേശാധനയിങ്കൽ ഒരു അപൂർവകാര്യം സംഭവിച്ച എന്നതിനാൽ
അതിശയിച്ച േപാകരുത.് 13 ്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടങ്ങളിൽ എ്രതേത്താളം
പങ്കുള്ളവരാകുേമാ അ്രതേത്താളം സേന്താഷിച്ച െകാൾവിൻ. അങ്ങെന
നിങ്ങൾ അവെന്റ േതജസ്സിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയിൽ ഉല്ലസിച്ചാനന്ദിക്കുവാൻ
ഇടവരും. 14 ്രകിസ്തുവിെന്റ നാമം േഹതുവായി നിന്ദ സഹിേക്കണ്ടിവന്നാൽ
നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ; മഹത്വത്തിെന്റ ആത്മാവായ ൈദവാത്മാവ്
നിങ്ങള െടേമൽ ആവസിക്കുന്നുവേല്ലാ. 15 നിങ്ങളിൽ ആരും
െകാലപാതകേനാ കള്ളേനാ ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരേനാ ആയിട്ടല്ല കഷ്ടം
സഹിേക്കണ്ടത;് അനാവശ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഇടെപടുന്നവനായിട്ട മല്ല;
16 ്രകിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹേക്കണ്ടിവന്നാേലാ ലജ്ജിക്കരുത;്
ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട് ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തുകയേ്രത േവണ്ടത.്
17ന്യായവിധിആദ്യമായിൈദവഗൃഹമായഅവന് െറജനത്തിൽആരംഭിപ്പാൻ
സമയമായേല്ലാ. അത് നമ്മിൽ തുടങ്ങിയാൽ ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം
അനുസരിക്കാത്തവരുെട അവസാനം എന്താകും? 18 നീതിമാൻ
്രപയാസേത്താെടരക്ഷ്രപാപിക്കുന്നുഎങ്കിൽഅഭക്തെന്റയുംപാപിയുെടയും
ഗതി എന്തായിത്തീരും? 19 അതുെകാണ്ട് ൈദേവഷ്ട്രപകാരം കഷ്ടം
സഹിക്കുന്നവർ നന്മ െചയ്തുെകാണ്ട് തങ്ങള െട ്രപാണെന വിശ്വസ്തനായ
്രസഷ്ടാവിൽ ഭരേമല്പിക്കെട്ട.

5
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് മാതൃകകളായുള്ള േനതൃത്വം

1 നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള മൂപ്പന്മാേരാട് അവരിൽ ഒരുവനായ,
്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടാനുഭവത്തിന് സാക്ഷിയും െവളിെപ്പടുവാനുള്ള
േതജസ്സിന് കൂട്ടാളിയുമായ ഞാൻ ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത:് 2 അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങള െട വിചാരണയിലുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത
േമയിച്ച െകാൾവിൻ. നിർബ്ബന്ധത്താലല്ല, ൈദവത്തിന്
ഹിതമാംവണ്ണം മനഃപൂർവ്വമായും, അധർമ്മമായ ലാഭേമാഹംെകാണ്ടല്ല,
ഉേന്മഷേത്താെടയും 3 നിങ്ങള െട പരിപാലനത്തിൻ കീഴുള്ളവരുെട േമൽ
യജമാനെനേപ്പാെല അധികാര ്രപമത്തത കാട്ട കയല്ല, ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്
മാതൃകകളായിത്തീർന്നുെകാണ്ടെ്രത േവണ്ടത്. 4എന്നാൽ ഇടയേ്രശഷ്ഠൻ*
്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ േതജസ്സിെന്റ വാടാത്ത കിരീടം ്രപാപിക്കും.

* 5. 4 ഇടയേ്രശഷ്ഠന ്-്രകിസ്തു
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5അതുേപാെല തെന്ന ഇളയവേര, മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ. എല്ലാവരും
തമ്മിൽതമ്മിൽ കീഴടങ്ങി താഴ്മ ധരിച്ച െകാണ്ട് അേന്യാന്യം േസവിപ്പിൻ;
ൈദവം അഹങ്കാരികേളാട് എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു; താഴ്മയുള്ളവർേക്കാ
കൃപ നല്കുന്നു. 6 അതുെകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ ബലമുള്ള ൈകക്കീഴ്
താണിരിപ്പിൻ; അങ്ങെന എങ്കിൽ അവൻ തക്കസമയത്ത് നിങ്ങെള
ഉയർത്തും. 7ൈദവംനിങ്ങൾക്കായികരുതുന്നതാകയാൽനിങ്ങള െടസകല
ചിന്താകുലവുംഅവെന്റേമൽഇട്ട െകാൾവിൻ. 8ആത്മനിയ്രന്തണമുള്ളവർ
ആയിരിപ്പിൻ; ഉണർന്നിരിപ്പിൻ; നിങ്ങള െട ശ്രതുവായ പിശാച് അലറുന്ന
സിംഹം എന്നേപാെലആെര വിഴുേങ്ങണ്ടു എന്ന് തിരഞ്ഞു ചുറ്റി നടക്കുന്നു.
9 േലാകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസസേഹാദരവർഗ്ഗത്തിന് ആ വക
കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിേക്കണ്ടിവന്നു എന്നറിയുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൽ
സ്ഥിരതയുള്ളവരായി അവേനാട് എതിർത്ത് നില്പിൻ. 10 എന്നാൽ
അല്പകാലേത്തക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങെള ്രകിസ്തുവിൽ തെന്റ
നിത്യേതജസ്സിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ്വകൃപാലുവായ ൈദവം തെന്ന
പരിപൂർണ്ണരാക്കി, യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തി, ഉറപ്പിച്ച്, ശക്തീകരിക്കും.
11ആധിപത്യംഎെന്നേന്നക്കുംഅവനുള്ളത.്ആേമൻ.
ഉപസംഹാരം

12 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസ്തസേഹാദരൻ എന്നു വില മതിക്കുന്ന
സില്വാെനാസ് മുഖാന്തരം ചുരുക്കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ
ഈ നില്ക്കുന്നത് ൈദവത്തിെന്റ സത്യകൃപയിൽ ആകുന്നു എന്നു
സാക്ഷീകരിച്ച ം െകാണ്ട് ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 13 നിങ്ങേളാെടാപ്പം
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ബാബിേലാണിെല സഭയും എനിക്ക് മകനായ
മർെക്കാസും നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു. 14ൈക െകാടുത്തു തമ്മിൽ
വന്ദനം െചയ് വിൻ.
്രകിസ്തുവിലുള്ളനിങ്ങൾക്ക്എല്ലാവർക്കുംസമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട.
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2പെ്രതാസ്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
േലഖകൻ അേപ്പാസ്തലനായ പേ്രതാസ.് 1:1 താന ്
േയശുവിന ്െറ രൂപാന്തരെപ്പടലിനു സാക്ഷിയായിരുന്നു. (1:16-18),
സുവിേശഷങ്ങളില ്പറയുന്ന ്രപകാരം അവിെട േയശുവിെനാപ്പം മറുരൂപ
മലയില ് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് േപരില് ഒരാള് പേ്രതാസ് ആയിരുന്നു.
(മറ്റള്ളവര ് യാേക്കാബ്, േയാഹന്നാന)് േലഖകെന്റ നിര്യാണെത്തക്കുറിച്ച്
പരാമര ്ശിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് രക്തസാക്ഷിത്വമാകാം ഉേദ്ദശിക്കുന്നത.്
(1:14) േയാഹ 21:18-19 േയശു പേ്രതാസിെന്റ രക്തസാക്ഷിത്വെത്തപ്പറ്റി
്രപസ്താവിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 65 - 68.
ഒരുപേക്ഷ േറാമിൽവച്ച് ആയിരിക്കാം ഈ േലഖനം എഴുതിയിട്ട ള്ളത്
കാരണംതെന്റഅവസാനനാള കൾഅവിെടയാണ് ചിലവഴിച്ചത്.

സ്വീകര് ത്താവ്
ഒന്നാമെത്തേലഖനം േപാെലതെന്നവടേക്കഏഷ്യാൈമനറിൽപാര ്ക്കുന്ന
ൈ്രകസ്തവജനത്തിനാണ് ഇെതഴുതുന്നത.്
ഉേദ്ദശം
വിശ്വാസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന ്രപമാണങ്ങള ് ഓര ്മ്മെപ്പടുത്തുക (1:12-

13, 16-21) വരും തലമുറയിെല വിശ്വാസികള ്ക്കുള്ള ഉള്ള അേപ്പാസ്തലിക
പാരമ്പര്യ നിർേദ്ദശങ്ങൾ (1:15) ്രകിസ്ത്യാനികള ് േനരിടുവാന ് േപാകുന്ന
അപകടങ്ങള ് (1:13-14; 2:1-3), ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാരുെട വരവ് (2:1-22).
അവര് കര ്ത്താവിെന്റവരവിെനനിേഷധിക്കും. (3:3-4).
്രപേമയം
ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാർെക്കതിെര മുന്നറിയിപ്പ്
സംേക്ഷപം
1.അഭിവാദ്യം. — 1:1, 2
2. ്രകിസ്തീയഗുണങ്ങളിൽവളരുക. — 1:3-11
3. പേ്രതാസിെന്റസേന്ദശത്തിെന്റ ഉേദ്ദശം, — 1:12-21
4. ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാർെക്കതിെര മുന്നറിയിപ്പ.് — 2:1-22
5. ്രകിസ്തുവിന ്െറ മടങ്ങിവരവ്. — 3:1-16
6.സമാപനം — 3:17, 18
1േയശു്രകിസ്തുവിെന്റദാസനുംഅെപ്പാസ്തലനുമായശിേമാൻപെ്രതാസ്;
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റയും രക്ഷിതാവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും
നീതിയാൽ ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതുേപാെല അേത വിലേയറിയ വിശ്വാസം
ലഭിച്ചവർക്ക് എഴുതുന്നത:് 2 ൈദവത്തിെന്റയും നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശുവിെന്റയും പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും
വർദ്ധിക്കുമാറാകെട്ട. 3 തെന്റ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നെമ്മ വിളിച്ച
ൈദവത്തിന ്െറപരിജ്ഞാനത്താൽഅവെന്റദിവ്യശക്തിജീവനും ഭക്തിക്കും
േവണ്ടിയത് ഒെക്കയും നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 4 അവയാൽ
അവൻ നമുക്ക് വിലേയറിയതും അതിമഹത്വവുമായ വാഗ്ദത്തങ്ങള ം
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നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവയാൽ നിങ്ങൾ േലാകത്തിെന്റ േമാഹത്താലുള്ള
നാശം വിെട്ടാഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായിത്തീരുവാൻ
ഇടവരുന്നു. 5ഈ കാരണത്താൽ തെന്ന നിങ്ങൾ പരമാവധി ഉത്സാഹിച്ച,്
നിങ്ങള െട വിശ്വാസേത്താട് വീര്യവും വീര്യത്തിലൂെട പരിജ്ഞാനവും
6 പരിജ്ഞാനത്തിലൂെട ഇ്രന്ദിയജയവും ഇ്രന്ദിയജയത്തിലൂെട സ്ഥിരതയും
സ്ഥിരതയിലൂെട ഭക്തിയും 7 ഭക്തിയിലൂെട സേഹാദര്രപീതിയും
സേഹാദര്രപീതിയാൽസ്േനഹവും കൂട്ടിെക്കാൾവിൻ. 8ഈകാര്യങ്ങെളല്ലാം
നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യന്നു എങ്കിൽ
നിങ്ങൾ നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പരിജ്ഞാനം
സംബന്ധിച്ച് വ്യർത്ഥന്മാരും നിഷ്ഫലന്മാരും ആയിരിക്കയില്ല. 9 എന്നാൽ
അവയില്ലാത്തവേനാ കുരുടൻ അേ്രത; അവൻ ്രഹസ്വദൃഷ്ടിയുള്ളവനും
തെന്റ മുമ്പിലെത്ത പാപങ്ങള െട ശുദ്ധീകരണം മറന്നവനും തെന്ന.
10 അതുെകാണ്ട് സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങള െട വിളിയും തിരെഞ്ഞടുപ്പ ം
ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ്രശമിപ്പിൻ. 11 ഇങ്ങെന െചയ്താൽ നിങ്ങൾ
ഒരുനാള ം ഇടറിേപ്പാകുകയില്ല. അങ്ങെന നമ്മുെട കർത്താവും
രക്ഷിതാവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നിത്യരാജ്യത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശനം
ധാരാളമായി ്രപാപിക്കുകയും െചയ്യ ം.

12 അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ അവെയ അറിഞ്ഞവരും ലഭിച്ച
സത്യത്തിൽ ഉറച്ച നില്ക്കുന്നവരും എന്നു വരികിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ എേപ്പാഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കും.
13 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു എനിക്ക് അറിവു
തന്നതുേപാെല എെന്റ കൂടാരമായ ശരീരം െപാളിഞ്ഞുേപാകുവാൻ
അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ 14ഞാൻഈ കൂടാരത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നിടേത്താളം നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിച്ച ണർത്തുക യുക്തം എന്ന്
വിചാരിക്കുന്നു. 15 എെന്റ േവർപാടിെന്റ േശഷവും നിങ്ങൾ ഈ
കാര്യങ്ങൾ എേപ്പാഴും ഓർത്തുെകാള്ള വാൻ തക്കവണ്ണം േവണ്ടത്
ഞാൻ െചയ്യ ം. 16ഞങ്ങൾ നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ശക്തിയും ്രപത്യക്ഷതയാകുന്ന മടങ്ങിവരവും നിങ്ങേളാട് അറിയിച്ചത്
സമർത്ഥമായി െമനെഞ്ഞടുത്ത കഥകള െട അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല,
അവെന്റ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളായിത്തീർന്നിട്ടേ്രത. 17 “ഇവൻ എെന്റ
്രപിയപു്രതൻ; ഇവനിൽ ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നുള്ള ശബ്ദം
അതിേ്രശഷ്ഠേതജസ്സിങ്കൽനിന്ന് വന്നേപ്പാൾ പിതാവായ ൈദവത്താൽ
അവന് ബഹുമാനവും മഹത്വവും ലഭിച്ച . 18 ഞങ്ങൾ അവേനാടുകൂെട
വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ഈ ശബ്ദം
ഉണ്ടായത് േകട്ട.് 19 ്രപവാചകവാക്യം അധികം ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കുണ്ട.് േനരം
െവള ക്കുകയും നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയനക്ഷ്രതം ഉദിക്കുകയും
െചയ് േവാളം ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് ്രപകാശിക്കുന്ന വിളക്കുേപാെല അതിെന
കരുതിയാൽ നല്ലത.് 20 തിരുെവഴുത്തിെല ്രപവചനം ഒന്നുംതെന്ന
്രപവാചകെന്റസ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവായതല്ലഎന്നുആദ്യം തെന്ന
അറിഞ്ഞുെകാേള്ളണം. 21 ്രപവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യെന്റ ഇഷ്ടത്താൽ
വന്നതല്ല, ൈദവകല്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മനിേയാഗം ്രപാപിച്ചിട്ട്
സംസാരിച്ചതേ്രത.
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2
1 എന്നാൽ കള്ള്രപവാചകന്മാർ യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങെനനിങ്ങള െട ഇടയിലും ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാർ വരും;
അവർ രഹസ്യമായി നാശകരമായ ദുരുപേദശങ്ങെള െകാണ്ടുവരികയും
തങ്ങെള വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നാഥെന തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് തങ്ങൾക്കുതെന്ന
ശീ്രഘനാശം വരുത്തുകയും െചയ്യ ം. 2അവരുെട ദുഷ്കാമ്രപവൃത്തികെള
പലരും അനുകരിക്കും; അവർ നിമിത്തം സത്യമാർഗ്ഗം ദുഷിക്കെപ്പടും.
3 അവർ ്രദവ്യാ്രഗഹത്താൽ കൗശലവാക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങെള ചൂഷണം
െചയ്യ ം. അവർക്ക് പൂർവ്വകാലം മുതൽ നിശ്ചയിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന
ശിക്ഷാവിധി താമസിയാെതവരും; അവരുെട നാശം നിശ്ചയമാണ്.
4 പാപം െചയ്ത ദൂതന്മാെര ൈദവം ആദരിക്കാെത നരകത്തിലാക്കി,
അന്ധതമസ്സിൽ ചങ്ങലയിട്ട് ന്യായവിധിയ്ക്കായി കാക്കുവാൻ
ഏല്പിക്കുകയും 5പുരാതനേലാകെത്തയുംആദരിക്കാെത ഭക്തിെകട്ടവരുെട
േലാകത്തിൽ ജല്രപളയം വരുത്തിയേപ്പാൾ നീതി്രപസംഗിയും
എട്ടാമത്തവനുമായ* േനാഹെയ പാലിക്കയും 6 െസാേദാം െഗാേമാറ
എന്ന പട്ടണങ്ങെള ഭസ്മീകരിച്ച് ഉന്മൂലനാശത്താൽ ന്യായംവിധിച്ച്
േമലാൽ ഭക്തിെകട്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുെമന്നുള്ളതിന്
ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാക്കിെവക്കുകയും; 7 അധർമ്മികള െട ഇടയിൽ
വസിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ നാൾേതാറും അധർമ്മ്രപവൃത്തി കണ്ടും േകട്ട ം
തെന്റ നീതിയുള്ള മനസ്സിൽ െനാന്ത് 8അവരുെട ദുഷ്കാമ്രപവൃത്തിയാൽ
വലഞ്ഞുേപായ നീതിമാനായ േലാത്തിെന വിടുവിക്കയും െചയ്തു.
9 കർത്താവ് ഭക്തന്മാെര പരീക്ഷയിൽനിന്ന് വിടുവിയ്ക്കുവാനും
നീതിെകട്ടവെര, വിേശഷാൽ മലിനേമാഹംെകാണ്ട് ജഡെത്ത
അനുസരിച്ച നടക്കയും കർത്തൃത്വെത്ത നിന്ദിക്കയും െചയ്യന്നവെര
തേന്ന, 10 ന്യായവിധിദിവസത്തിെല ദണ്ഡനത്തിനായി കാക്കുവാനും
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 11 ബലവും ശക്തിയും ഏറിയ ദൂതന്മാർ
കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽ അവരുെട േനെര ദൂഷണവിധി
ഉച്ചരിക്കാതിരിെക്ക, ആ ധാർഷ്ട്യമുള്ള തന്നിഷ്ടക്കാർ മഹിമകളാകുന്ന
ഉന്നതശക്തികെള ദുഷിപ്പാൻ ശങ്കിക്കുന്നില്ല. 12സ്വാഭാവികമായി പിടിെപട്ട്
െകാല്ലെപ്പടുവാൻ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങെളേപ്പാെലതെന്ന,
അറിയാത്തതിെനക്കുറിച്ച് ദുഷിക്കയാൽ അവരും നശിച്ച േപാകും.
13അവരുെടഅനീതിയുെട ്രപതിഫലം തെന്നഅവർക്ക് ഹാനിയായി ഭവിച്ച .
പട്ടാപ്പകൽ തിമിർത്തുല്ലസിക്കുന്നത് അവർ ആനന്ദ്രപദമാെയണ്ണന്നു.
അവർ നിങ്ങേളാെടാത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുേമ്പാൾ കുടിച്ച് മദിച്ച െകാണ്ട്
വഞ്ചന ്രപവർത്തിക്കുന്നു. അവർ അശുദ്ധരും കളങ്കമുള്ളവരും
ആകുന്നു. 14അവർ വ്യഭിചാരിണിെയ കണ്ട് രസിക്കുകയും പാപം കണ്ട്
തൃപ്തിെപ്പടാതിരിക്കയും െചയ്യന്നകണ്ണള്ളവരുംഅസ്ഥിരരായ േദഹികെള
െതറ്റിേലക്ക് വശീകരിക്കുന്നവരും ്രദവ്യാ്രഗഹത്തിൽ അഭ്യാസം തികഞ്ഞ
ഹൃദയമുള്ളവരുമായ ശപിക്കെപ്പട്ട സന്തതികളാണ.് 15 അവർ േനർവഴി
വിട്ട മാറി അനീതിയുെട കൂലി െകാതിച്ചവനും െബേയാരിെന്റ മകനുമായ
ബിെലയാമിെന്റ മാർഗ്ഗെത്തയാണ് പിന്തുടർന്നത.് 16എന്നാൽഅവന് തെന്റ
അകൃത്യത്തിന് ശാസന കിട്ടി; സംസാരിക്കാത്ത കഴുത മനുഷ്യസ്വരത്തിൽ
സംസാരിച്ച െകാണ്ട് ്രപവാചകെന്റ ബുദ്ധി്രഭമെത്ത തടുത്തുവേല്ലാ.

* 2. 5 എട്ടാമത്തവനുമായആദാമിന് േശഷംഎട്ടാം തലമുറ.
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17ഇങ്ങെനയുള്ളമനുഷ്യർെവള്ളമില്ലാത്തകിണറുകള ംെകാടുങ്കാറ്റ െകാണ്ട്
ഓടുന്ന േമഘങ്ങള ം േപാെലയാകുന്നു; അവർക്കായി കൂരിരുട്ട് സം്രഗഹിച്ച്
െവച്ചിരിക്കുന്നു. 18 വഴിെതറ്റി നടക്കുന്നവരിൽനിന്ന് രക്ഷെപടുവാൻ
്രശമിക്കുന്നവെര ഇവർ െവറും വമ്പുപറഞ്ഞ് ദുഷ്കാമവൃത്തികളാൽ
കാമേഭാഗങ്ങളിൽ കുടുക്കുന്നു. 19 തങ്ങൾ തെന്ന നാശത്തിെന്റ
അടിമകളായിരിെക്ക അവർ മറ്റള്ളവർക്ക് സ്വാത്രന്ത്യെത്ത വാഗ്ദത്തം
െചയ്യന്നു. ഒരുവെന എന്ത് കീഴ്െപടുത്തുന്നുേവാ അതിന് അവൻ
അടിമയേ്രത. 20 കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പരിജ്ഞാനത്താൽ േലാകത്തിെന്റ മാലിന്യത്തിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ടവർ
അേത മാലിന്യത്തിേലക്കുതെന്ന വീണ്ടും തിരിച്ച േപായാൽ അവരുെട
സ്ഥിതി ആദ്യേത്തതിേനക്കാൾ അധികം വഷളായിേപ്പായി. 21 തങ്ങൾക്ക്
ഏല്പിച്ച കിട്ടിയ വിശുദ്ധകല്പനെയ നീതിയുെട വഴി അറിഞ്ഞേശഷം
വിട്ട കളയുന്നതിേനക്കാൾ അത് അറിയാതിരിക്കുന്നത് അവർക്ക്
നന്നായിരുന്നു. 22 എന്നാൽ ‘സ്വന്ത ഛർദ്ദിയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞ നായ’ എന്നും
‘കുളിച്ചിട്ട് െചളിയിൽ ഉരുള വാൻ തിരിഞ്ഞ പന്നി’ എന്നും ഉള്ള പഴെഞ്ചാല്ല്
അവെരസംബന്ധിച്ച് ശരിയാണ്.

3
1 ്രപിയമുള്ളവേര, ഞാൻ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് രണ്ടാം
േലഖനമേല്ലാ. 2വിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാർ മുൻപറഞ്ഞവചനങ്ങള ം നിങ്ങള െട
അെപ്പാസ്തലന്മാർ മുഖാന്തരം കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായവൻ തന്ന
കല്പനയും ഓർത്തുെകാേള്ളണെമന്ന് ഈ േലഖനം രണ്ടിനാലും ഞാൻ
നിങ്ങെള ഓർമ്മെപ്പടുത്തി നിങ്ങള െട പരമാർത്ഥമനസ്സ് ഉണർത്തുന്നു.
3 അവെന്റ ്രപത്യക്ഷതയാകുന്ന മടങ്ങിവരവിെന്റ വാഗ്ദത്തം എവിെട?
4 പിതാക്കന്മാർ മരിച്ചേശഷം സകലവും സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭത്തിൽ
ഇരുന്നതുേപാെല തെന്ന ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തേമാഹങ്ങെള
അനുസരിച്ച നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ പരിഹാസേത്താെട അന്ത്യകാലത്ത്
വരുെമന്ന് വിേശഷാൽ അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 5 ആകാശവും
െവള്ളത്തിൽനിന്നും െവള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമിയും പണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ
വചനത്താൽ ഉണ്ടായി എന്നും 6 അേത വചനത്താലും െവള്ളത്താലും
അന്നുണ്ടായിരുന്നേലാകംമുങ്ങിനശിച്ച എന്നും 7ഇേപ്പാഴെത്തആകാശവും
ഭൂമിയും അേത വചനത്താൽ തീയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ച ം, ഭക്തിെകട്ട
മനുഷ്യരുെട ന്യായവിധിയും നാശവും സംഭവിപ്പാനുള്ള ദിവസേത്തക്കായി
കാത്തുമിരിക്കുന്നുഎന്നുംഅവർ മനേസ്സാെട മറന്നുകളയുന്നു.

8 എന്നാൽ ്രപിയമുള്ളവേര, കർത്താവിന് ഒരു ദിവസം ആയിരം
സംവത്സരംേപാെലയും ആയിരം സംവത്സരം ഒരു ദിവസംേപാെലയും
ഇരിക്കുന്നു എന്നീ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത.് 9 ചിലർ താമസം
എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതുേപാെല കർത്താവ് തെന്റ വാഗ്ദത്തം
നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് അവൻ നിങ്ങേളാട്
ക്ഷമകാണിക്കുന്നതേ്രത. നിങ്ങൾ ആരും നശിച്ച േപാകരുെതന്ന് ഇച്ഛിച്ച,്
എല്ലാവരും മാനസാന്തരെപ്പടുവാനായി അവൻ സമയം അനുവദിച്ച
തന്നേതയുള്ള . 10 കർത്താവിെന്റ മടങ്ങിവരവിെന്റ ദിവസേമാ
കള്ളെനേപ്പാെല വരും. അന്ന് ആകാശം വലിയ ശബ്ദേത്താെട
ഒഴിഞ്ഞുേപാകും; മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിെയരിയുകയും, ഭൂമിയും
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അതിലുള്ള ്രപവർത്തികള ം വിധിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം. 11 ഇ്രപകാരം
ഇവ ഒെക്കയും നശിച്ച േപാകുവാനുള്ളതായിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾ
വിശുദ്ധജീവിതവും ഭക്തിയും സംബന്ധിച്ച് എങ്ങെനയുള്ളവർ
ആയിരിക്കണം? 12ആകാശം കത്തി എരിയുവാനും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ
െവന്തുരുകുവാനും ഉള്ള ൈദവത്തിെന്റ ആ ഭരണദിവസെത്ത
്രപതീക്ഷിക്കുകയും ബദ്ധെപ്പടുകയും െചയ്യ വിൻ. 13എന്നാൽ നാം അവൻ
വാഗ്ദത്തംെചയ്തനീതിയിൽവസിക്കുന്നപുതിയആകാശത്തിനും പുതിയ
ഭൂമിക്കുമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു.

14അതുെകാണ്ട് ്രപിയമുള്ളവേര,നിങ്ങൾഇവയ്ക്കായികാത്തിരിക്കയാൽ
അവൻ നിങ്ങെള കറയും കളങ്കവും ഇല്ലാത്തവരായും അവേനാടുകൂെട
സമാധാനമുള്ളവരായും കാണ്മാൻതക്കവണ്ണം കഴിവതും ഉത്സാഹിപ്പിൻ.
15 നമ്മുെട കർത്താവിെന്റ ദീർഘക്ഷമ രക്ഷക്കായിട്ടാണ് എന്ന്
വിചാരിപ്പിൻ. നമ്മുെട ്രപിയ സേഹാദരനായ പൗെലാസും തനിക്കു
ലഭിച്ച ജ്ഞാനത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് 16 എഴുതിയിരിക്കുന്ന സകല
േലഖനങ്ങളിലും ഇതിെനക്കുറിച്ച് അങ്ങെന തെന്ന പറഞ്ഞിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
അവയിൽ ്രഗഹിപ്പാൻ ്രപയാസമുള്ളത് ചിലതുണ്ട.് അറിവില്ലാത്തവരും
അസ്ഥിരന്മാരുമായവർ േശഷം തിരുെവഴുത്തുകെളേപ്പാെല അതും
തങ്ങള െട നാശത്തിനായി േകാട്ടിക്കളയുന്നു. 17എന്നാൽ ്രപിയമുള്ളവേര,
നിങ്ങൾമുമ്പുകൂട്ടിഈകാര്യങ്ങൾഅറിഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട്അധർമ്മികള െട
വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങി സ്വന്ത സ്ഥിരതവിട്ട് വീണുേപാകാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 18കൃപയിലുംനമ്മുെടകർത്താവുംരക്ഷിതാവുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിലും വളരുവിൻ. അവന് ഇേപ്പാഴും
എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം.ആേമൻ.
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1 േയാഹന്നാൻ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
ഈ േലഖനത്തില ്എഴുത്തുകാരെന പ്പറ്റി സൂചനകളില്ല എന്നാൽ ആദിമ
സഭ അേപ്പാസ്തലനായ േയാഹന്നാൻ എഴുതി എന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ട ണ്ട്.
മൂന്നു േലഖനങ്ങളിലും േയാഹന്നാെന്റ േപര് പരാമർശിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും
ശക്തമായ മൂന്നു െതളിവുകള െട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാം ഒന്നാമത്
ഒന്ന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിെല എഴുത്തുകാരൻ ഇത് േയാഹന്നാെന്റ
രചനയാെണന്ന് ്രപസ്താവിച്ചിട്ട ണ്ട.് രണ്ടാമത് ഇതിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന
ഭാഷാൈശലി േയാഹന്നാെന്റ സുവിേശഷത്തിെന്റതാണ.് മൂന്നാമതായി
എഴുത്തുകാരൻ േയശുവിെന മുഖാമുഖമായി കാണുകയും അവെന
സ്പർശിച്ചിട്ട ള്ളതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (1 േയാഹ 1:1�4, 4:14).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശംഎ.ഡി 85-95.
േയാഹന്നാൻഈേലഖനംഎേഫേസാസിൽ വച്ച് എഴുതിഅേപ്പാസ്തലൻ
തെന്റവാർദ്ധക്യകാലം ചിലവഴിച്ചത്അവിെടയാണ.്

സ്വീകര് ത്താവ്
ആർക്കുേവണ്ടിയാണ് േലഖനം എഴുതെപ്പട്ടെതന്ന് സ്പഷ്ടമല്ല.
എന്നിരുന്നാലും വിശ്വാസസമൂഹത്തിന് എഴുതെപ്പട്ട എന്നാണ് ഇതിെന്റ
ഉള്ളടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത.് (1 േയാഹ. 1:3�4, 2:12�-14).
വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഉള്ളവിശുദ്ധന്മാർക്ക് േവണ്ടിഎഴുതെപ്പട്ട . െപാതുവായി
പറഞ്ഞാൽഎവിെടയുമുള്ളൈ്രകസ്തവജനം.
ഉേദ്ദശം
കൂട്ടായ്മെയ പരിേപാഷിപ്പിക്കുവാനും സേന്താഷം ഉള്ളവരായി
പാപത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവു ഉള്ളവരായി രക്ഷാ നിർണ്ണയം ്രപാപിച്ച്
േയശു്രകിസ്തുവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ കൂട്ടായ്മയിൽ
നിലനില്ക്കുവാനുള്ള ്രപേബാധനം. സഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കെപ്പട്ട
ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാർ സഭയിൽ നിന്നും അേനകെര സുവിേശഷത്തിെന്റ
സത്യത്തിൽനിന്ന് െതറ്റിക്കുവാൻ ്രശമിക്കുന്നുഎന്ന ്രപശ്നെത്തൈകകാര്യം
െചയ്യന്നു.
്രപേമയം
ൈദവവുമായുള്ളകൂട്ടായ്മ
സംേക്ഷപം
1. ്രകിസ്തുവിെന്റ മനുഷ്യാവതാരത്തിെന്റയാഥാർത്ഥ്യം. — 1:1-4
2. കൂട്ടായ്മ — 1:5-2:17
3. വഞ്ചനതിരിച്ചറിയുക — 2:18-27
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1ആദിമുതലുള്ളതുംഞങ്ങൾേകട്ടതുംഞങ്ങള െടകണ്ണ െകാണ്ട്കണ്ടതും
ഞങ്ങൾ േനാക്കിയതും 2ഞങ്ങള െടൈക െതാട്ടതുംആയജീവെന്റ വചനം
സംബന്ധിച്ച് — ജീവൻ ്രപത്യക്ഷമായി,ഞങ്ങൾ കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുകയും
പിതാവിേനാടുകൂെടയിരുന്ന് ഞങ്ങൾക്കു ്രപത്യക്ഷമായ നിത്യജീവെന
നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുകയും െചയ്യന്നു — 3ഞങ്ങൾ കണ്ടും േകട്ട മുള്ളത്
നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങേളാട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് നിങ്ങേളാടും
അറിയിക്കുന്നു.ഞങ്ങള െടകൂട്ടായ്മേയാ പിതാവിേനാടുകൂെടയുംഅവെന്റ
പു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെടയും ആകുന്നു. 4 അങ്ങെന
നിങ്ങള െട സേന്താഷം പൂർണ്ണമാകുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതുന്നു.

െവളിച്ചത്തിൽനടക്കുക
5ൈദവം െവളിച്ചം ആകുന്നു; അവനിൽ ഇരുട്ട് അേശഷം ഇല്ല എന്നത്
ഞങ്ങൾ അവനിൽനിന്ന് േകട്ട,് നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുന്ന ദൂതാകുന്നു.
6അവേനാട് കൂെട കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും
െചയ്താൽ നാം േഭാഷ്ക് പറയുന്നു; സത്യം ്രപവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല.
7എന്നാൽഅവൻ െവളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുേപാെല നാം െവളിച്ചത്തിൽ
നടക്കുന്നുെവങ്കിൽ നമുക്ക് അേന്യാന്യം കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട്;അവെന്റ പു്രതനായ
േയശുവിെന്റ രക്തം സകലപാപവും േപാക്കി നെമ്മ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.
8 നമുക്ക് പാപം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ നെമ്മത്തെന്ന
വഞ്ചിക്കുന്നു;സത്യം നമ്മിൽഇല്ലാെതയായി. 9എന്നാൽനമ്മുെടപാപങ്ങെള
നമ്മൾ ഏറ്റ പറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നേമ്മാട് പാപങ്ങെള ക്ഷമിച്ച്
സകല അനീതിയും േപാക്കി നെമ്മ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു. 10 നാം പാപം െചയ്തിട്ടില്ല എന്നു
പറയുന്നുെവങ്കിൽ നമ്മൾഅവെന നുണയൻആക്കുന്നു;അവെന്റ വചനം
നമ്മിൽഇല്ലാെതയായി.

2
1 എെന്റ ്രപിയ കുഞ്ഞുങ്ങേള, നിങ്ങൾ പാപം െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ
ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. എന്നാൽ ആെരങ്കിലും പാപംെചയ്തു
എങ്കിേലാ, നീതിമാനായ േയശു്രകിസ്തു എന്ന മദ്ധ്യസ്ഥൻ നമുക്ക്
പിതാവിെന്റഅടുക്കൽഉണ്ട്. 2അവൻനമ്മുെടപാപങ്ങൾക്ക് ്രപായശ്ചിത്തം
ആകുന്നു; നമ്മുേടതിന് മാ്രതം അല്ല, സർവ്വേലാകത്തിെന്റ പാപത്തിനും
തെന്ന. 3 നാം അവെന്റ കല്പനകെള ്രപമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവെന
നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അതിനാൽ അറിയുന്നു. 4 ‘ഞാൻ
ൈദവെത്ത അറിയുന്നു’ എന്ന് പറയുകയും അവെന്റ കല്പനകെള
്രപമാണിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ നുണയൻ ആകുന്നു; സത്യം
അവനിൽ ഇല്ല. 5എന്നാൽആെരങ്കിലും അവെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കുന്നു
എങ്കിൽ സത്യമായി ൈദവസ്േനഹം അവനിൽ തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം
അവനിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ നമുക്ക് അറിയാം. 6 ‘ൈദവത്തിൽ
വസിക്കുന്നു’ എന്ന് പറയുന്നവൻ േയശു്രകിസ്തു നടന്നതുേപാെല
നടക്കുവാൻകടെപ്പട്ടവനാണ.്

7 ്രപിയമുള്ളവേര, പുതിെയാരു കല്പനയല്ല ആദിമുതൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള
പഴയകല്പനയേ്രതഞാൻനിങ്ങൾക്ക്എഴുതുന്നത.്ആപഴയകല്പനനിങ്ങൾ
േകട്ട വചനം തെന്ന. 8 ്രകിസ്തുവിലും നിങ്ങളിലും സത്യമായിരിക്കുന്ന
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പുതിെയാരു കല്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു എന്നും പറയാം;
കാരണം, ഇരുട്ട് നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു; സത്യെവളിച്ചം ഇേപ്പാൾതെന്ന
്രപകാശിക്കുന്നു. 9 െവളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും
സേഹാദരെന പകയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ ഇന്നേയാളം ഇരുട്ടിൽ
ഇരിക്കുന്നു. 10 തെന്റ സേഹാദരെന സ്േനഹിക്കുന്നവൻ െവളിച്ചത്തിൽ
വസിക്കുന്നു; ഇടർച്ചക്ക് അവനിൽ കാരണമില്ല. 11എന്നാൽ സേഹാദരെന
െവറുക്കുന്നവേനാ ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു; ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും െചയ്യന്നു.
ഇരുട്ട് അവെന്റ കണ്ണ് കുരുടാക്കുകയാൽ എവിേടക്ക് േപാകുന്നു എന്ന്
അവൻഅറിയുന്നില്ല.

12 ്രപിയ കുഞ്ഞുങ്ങേള, അവെന്റ നാമംനിമിത്തം നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ
േമാചിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. 13 പിതാക്കന്മാേര,
ആദിമുതലുള്ളവെന നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതുന്നു. യൗവനക്കാേര, നിങ്ങൾ ദുഷ്ടെന ജയിച്ചിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങേള, നിങ്ങൾ പിതാവിെന
അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
14 പിതാക്കന്മാേര, ആദിമുതലുള്ളവെന നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. യൗവനക്കാേര, നിങ്ങൾ
ശക്തരാകയാലും ൈദവവചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയാലും നിങ്ങൾ
ദുഷ്ടെനജയിച്ചിരിക്കുകയാലുംഞാൻനിങ്ങൾക്ക്എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
േലാകെത്തസ്േനഹിക്കരുത്

15 േലാകെത്തേയാ േലാകത്തിലുള്ളതിെനേയാ സ്േനഹിക്കരുത.്
ആെരങ്കിലും േലാകെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിെന്റ
സ്േനഹം ഇല്ല. 16 ജഡേമാഹം, കേണ്മാഹം, ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
നിഗളഭാവം ഇങ്ങെന േലാകത്തിലുള്ളത് *എല്ലാം പിതാവിേന്റതല്ല, എന്നാൽ
േലാകത്തിേന്റതെ്രത ആകുന്നു. 17 േലാകവും അതിെന്റ േമാഹവും
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു; എന്നാൽ ൈദേവഷ്ടം െചയ്യന്നവേനാ എേന്നക്കും
നിലനിൽക്കുന്നു.
എതിർ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

18 കുഞ്ഞുങ്ങേള, ഇത് അന്ത്യകാലമാകുന്നു; എതിർ്രകിസ്തു വരുന്നു
എന്ന് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ അേനകം എതിർ്രകിസ്തുക്കൾ
വന്നിരിക്കുകയാൽ അന്ത്യകാലമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം.
19 അവർ നമ്മുെട ഇടയിൽനിന്ന് പുറത്തുേപായി; എന്നാൽ അവർ
നമുക്കുള്ളവർ അല്ലായിരുന്നു; അവർ നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നു
എങ്കിൽ അവർ നേമ്മാടുകൂെട ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു; എന്നാൽ അവർ
പുറത്തുേപായതുെകാണ്ട് അവരാരും നമുക്കുള്ളവർ അെല്ലന്ന്
കാണിക്കുന്നു. 20എന്നാൽ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധനിൽ നിന്നുള്ള അഭിേഷകം
്രപാപിക്കുകയും എല്ലാം അറിയുകയും െചയ്യന്നു. 21 നിങ്ങൾ സത്യം
അറിയാത്തതുെകാണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ അത് അറിയുകയാലും േഭാഷ്ക്
ഒന്നും സത്യത്തിൽനിന്ന് വരായ്കയാലുമേ്രത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയിരിക്കുന്നത.് 22 േയശുവിെന ്രകിസ്തുവല്ലഎന്ന് നിേഷധിക്കുന്നവൻ
അല്ലാെത കള്ളൻആർ? പിതാവിെനയും പു്രതെനയും നിേഷധിക്കുന്നവൻ

* 2. 16 ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച ള്ള നിഗളഭാവം ഇങ്ങെന േലാകത്തിലുള്ളത് ഭൗതികസമൃദ്ധിയുെട
നിഗളംആണ് ഇവിെട ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്
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തെന്ന എതിർ്രകിസ്തു ആകുന്നു. 23 പു്രതെന നിേഷധിക്കുന്നവെനാന്നും
പിതാവില്ല; പു്രതെന സ്വീകരിക്കുന്നവന് പിതാവും ഉണ്ട്. 24 നിങ്ങൾ
ആദിമുതൽ േകട്ടത് നിങ്ങളിൽ വസിക്കെട്ട. ആദിമുതൽ േകട്ടത്
നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പു്രതനിലും പിതാവിലും
വസിക്കും. 25 ഇതാകുന്നു അവൻ നമുക്ക് തന്ന വാഗ്ദത്തം:
നിത്യജീവൻ തെന്ന. 26 നിങ്ങെള വഞ്ചിക്കുന്നവർ നിമിത്തം ഞാൻ
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 27 അവനിൽനിന്ന് സ്വീകരിച്ച
അഭിേഷകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു; ആരും നിങ്ങെള ഉപേദശിക്കുവാൻ
ആവശ്യമില്ല; എന്നാൽ അവെന്റ അഭിേഷകം തെന്ന നിങ്ങൾക്ക്
സകലെത്തക്കുറിച്ച ം ഉപേദശിച്ച തരികയാലും അത് േഭാഷ്കല്ല സത്യം
തെന്ന ആയിരിക്കുകയാലും അത് നിങ്ങെള ഉപേദശിച്ചതുേപാെല നിങ്ങൾ
അവനിൽവസിക്കുവിൻ.

ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ
28 ഇേപ്പാേഴാ ്രപിയ കുഞ്ഞുങ്ങേള, അവൻ ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ നാം
അവെന്റ മുമ്പിൽ ലജ്ജിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിനും അവെന്റ വരവിൽ
നമുക്ക് ൈധര്യം ഉണ്ടാേകണ്ടതിനും അവനിൽ വസിക്കുവിൻ. 29അവൻ
നീതിമാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എങ്കിൽ നീതി െചയ്യന്നവെരല്ലാം
അവനിൽനിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നും നിങ്ങൾഅറിയുന്നു.

3
1കാണ്മിൻ, നാം ൈദവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കെപ്പടുവാൻ പിതാവ് നമ്മിൽ
എ്രതഅധികംസ്േനഹംപകർന്നിരിക്കുന്നു;നാംഅങ്ങെനതെന്നആകുന്നു.
േലാകം അവെന അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായ്കെകാണ്ട് നെമ്മയും അറിയുന്നില്ല.
2 ്രപിയമുള്ളവേര, നാം ഇേപ്പാൾൈദവമക്കൾആകുന്നു. നാം എന്ത്ആകും
എന്ന് ഇതുവെര െവളിെപ്പട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവൻ ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ
നാം അവെനേപ്പാെല ആകും എന്ന് നാം അറിയുന്നു. എെന്തന്നാൽ,
അവൻആയിരിക്കുന്നതുേപാെല നാം അവെന കാണുമേല്ലാ. 3അവനിൽ
ഈ ്രപത്യാശയുള്ളവെരല്ലാം അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നതുേപാെല
തെന്നത്തെന്ന നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു. 4 പാപം െചയ്യന്നവൻ എല്ലാം
നിയമലംഘനവും നടത്തുന്നു; പാപം നിയമലംഘനം തെന്ന. 5 പാപങ്ങെള
നീക്കുവാൻ അവൻ െവളിെപ്പട്ട എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു; അവനിൽ
പാപം ഇല്ല. 6അവനിൽ വസിക്കുന്നവൻ ആരും പാപത്തിൽ തുടരുന്നില്ല.
പാപം െചയ്യന്നവൻ ആരും അവെന കണ്ടിട്ട മില്ല, അറിഞ്ഞിട്ട മില്ല.
7 ്രപിയ കുഞ്ഞുങ്ങേള, ആരും നിങ്ങെള വഞ്ചിക്കരുത;് അവൻ
നീതിമാനായിരിക്കുന്നതുേപാെല നീതി െചയ്യന്നവൻ നീതിമാൻ ആകുന്നു.
8 പാപം െചയ്യന്നവൻ പിശാചിൽ നിന്നുള്ളവൻ ആകുന്നു. കാരണം
പിശാച് ആദിമുതൽ പാപം െചയ്യന്നുവേല്ലാ. പിശാചിെന്റ ്രപവൃത്തികെള
ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി ൈദവപു്രതൻ െവളിെപ്പട്ട . 9 ൈദവത്തിൽനിന്ന്
ജനിച്ചവർ ആരും പാപത്തിൽ തുടരുന്നില്ല; കാരണം ൈദവത്തിെന്റ
്രപകൃതം അവനിൽ വസിക്കുന്നു; ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചതിനാൽ അവന്
പാപത്തിൽ തുടരുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല. 10 ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ
ആെരന്നും പിശാചിെന്റ മക്കൾ ആെരന്നും ഇതിനാൽ െവളിെപ്പടുന്നു;
നീതി ്രപവർത്തിക്കാത്തവേനാ സേഹാദരെന സ്േനഹിക്കാത്തവേനാ
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവനല്ല.
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അേന്യാന്യംസ്േനഹിക്കണം
11 നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ േകട്ട ദൂത് ഇതാണ:് നമ്മൾ അേന്യാന്യം
സ്േനഹിേക്കണം. 12 കയീൻ ദുഷ്ടനിൽനിന്നുള്ളവനായും സേഹാദരെന
െകാന്നതുേപാെലയും ആകരുത;് അവെന െകാല്ല വാൻ സംഗതി
എന്ത?് തെന്റ ്രപവൃത്തി േദാഷവും സേഹാദരേന്റത് നീതിയുള്ളതും
ആയിരുന്നതുെകാണ്ടേ്രത.

13 എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, േലാകം നിങ്ങെള െവറുക്കുന്നു എങ്കിൽ
ആശ്ചര്യെപ്പടരുത.് 14 നമ്മൾ മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു
എന്ന് സേഹാദരന്മാെര സ്േനഹിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് അറിയാം.
സ്േനഹിക്കാത്തവൻ മരണത്തിൽ വസിക്കുന്നു. 15 തെന്റ സേഹാദരെന
പകയ്ക്കുന്നവൻ ആരായാലും െകാലപാതകൻ ആകുന്നു. യാെതാരു
െകാലപാതകെന്റയും ഉള്ളിൽ നിത്യജീവൻ വസിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 16 ്രകിസ്തു നമുക്കുേവണ്ടി തെന്റ ്രപാണെന
വച്ച െകാടുത്തതിനാൽ നാം സ്േനഹം എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
നാമും സേഹാദരന്മാർക്കുേവണ്ടി ്രപാണെന വച്ച െകാടുേക്കണ്ടതാകുന്നു.
17 എന്നാൽ ഈ േലാകത്തിെല വസ്തുവകയുള്ളവൻ ആെരങ്കിലും
തെന്റ സേഹാദരൻ ആവശ്യക്കാരനാെണന്ന് കണ്ടിട്ട ം, അവെന്റേനെര
തെന്റ ഹൃദയം അടച്ച കളഞ്ഞാൽ ൈദവത്തിെന്റ സ്േനഹം അവനിൽ
എങ്ങെന വസിക്കും? 18 എെന്റ ്രപിയ കുഞ്ഞുങ്ങേള, നാം വാക്കിനാേലാ
നാവിനാേലാ അല്ല, ്രപവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലും തെന്ന സ്േനഹിക്കുക.
19 നാം സത്യത്തിൽനിന്നുള്ളവരാണ് എന്ന് ഇതിനാൽ നമുക്ക് അറിയാം;
20 നമ്മുെട ഹൃദയം നെമ്മ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ൈദവം നമ്മുെട
ഹൃദയെത്തക്കാൾവലിയവനും എല്ലാംഅറിയുന്നവനുംആകുന്നതുെകാണ്ട്
നമ്മുെട ഹൃദയെത്ത ൈദവസന്നിധിയിൽ ഉറപ്പിക്കാം. 21 ്രപിയമുള്ളവേര,
ഹൃദയംനെമ്മകുററംവിധിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽനമുക്ക്ൈദവേത്താടു ്രപാഗത്ഭ്യം
ഉണ്ട്. 22അവെന്റകല്പനകെള നാം ്രപമാണിക്കുകയുംഅവന് ്രപസാദമുള്ളത്
്രപവൃത്തിക്കുകയും െചയ്കെകാണ്ട് നാം എന്ത് യാചിച്ചാലും അവനിൽനിന്ന്
നമുക്ക് ലഭിക്കും. 23അവെന്റ പു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ
നാം വിശ്വസിക്കുകയും അവൻ നേമ്മാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അേന്യാന്യം
സ്േനഹിക്കുകയും േവണംഎന്നുള്ളതാണ്അവെന്റകല്പന. 24ൈദവത്തിെന്റ
കല്പനകെള ്രപമാണിക്കുന്നവൻ ൈദവത്തിലും ൈദവം അവനിലും
വസിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ നമുക്ക് തന്ന
ആത്മാവിനാൽതെന്നനാംഅറിയുന്നു.

4
1 ്രപിയമുള്ളവേര, അേനകം കള്ള്രപവാചകന്മാർ േലാകത്തിേലക്കു
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുകയാൽ ഏത് ആത്മാവിെനയും വിശ്വസിക്കാെത,
ആത്മാക്കൾ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവേയാ എന്ന് േശാധന െചയ് വിൻ.
2 ൈദവാത്മാവിെന നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനാൽ അറിയാം: േയശു്രകിസ്തു
ജഡത്തിൽ വന്നു എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാെവാെക്കയും
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളത.് 3 േയശുവിെന സ്വീകരിക്കാത്ത യാെതാരു
ആത്മാവും ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളതല്ല. അത് എതിർ്രകിസ്തുവിെന്റ
ആത്മാവ് തെന്ന; അത് വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ;
അത് ഇേപ്പാൾതെന്ന േലാകത്തിൽ ഉണ്ട.് 4 ്രപിയ കുഞ്ഞുങ്ങേള,
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നിങ്ങൾ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവർ ആകുന്നു; എതിർ്രകിസ്തുവിെന്റ
ആത്മാക്കെള ജയിച്ച മിരിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങളിലുള്ളവൻ േലാകത്തിൽ
ഉള്ളവേനക്കാൾ വലിയവനേല്ലാ. 5അവർ േലാകത്തിനുള്ളവർ ആകുന്നു,
അതുെകാണ്ട് അവർ േലാകത്തിലുള്ളത് സംസാരിക്കുന്നു; േലാകം
അവെര ്രശദ്ധിക്കുന്നു. 6 ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവരാകുന്നു;
ൈദവെത്ത അറിയുന്നവൻ ഞങ്ങള െട വാക്ക് ്രശദ്ധിക്കുന്നു.
ൈദവത്തിൽനിന്നല്ലാത്തവൻ ഞങ്ങള െട വാക്ക് ്രശദ്ധിക്കുന്നില്ല.
സത്യത്തിെന്റ ആത്മാവ് ഏത് എന്നും അസത്യത്തിെന്റ ആത്മാവ് ഏത്
എന്നും ഇതിനാൽനമുക്ക്അറിയാം.

ൈദവത്തിെന്റയും നമ്മുെടയുംസ്േനഹം
7 ്രപിയമുള്ളവേര, നാം അേന്യാന്യം സ്േനഹിക്കുക; കാരണം സ്േനഹം
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളതാണ.് സ്േനഹിക്കുന്നവെരല്ലാം ൈദവത്തിൽനിന്ന്
ജനിച്ചിരിക്കുന്നു,ൈദവെത്തഅറിയുകയും െചയ്യന്നു. 8ൈദവം സ്േനഹം
തെന്നയായതിനാൽ, സ്േനഹിക്കാത്തവൻ ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
9നാം അവനാൽ ജീവിേക്കണ്ടതിന,്ൈദവം തെന്റഏകജാതനായ പു്രതെന
േലാകത്തിേലക്ക്അയച്ച എന്നതിനാൽൈദവത്തിന് നേമ്മാടുള്ളസ്േനഹം
െവളിെപ്പട്ട . 10 നാം ൈദവെത്ത സ്േനഹിച്ച എന്നതല്ല, അവൻ നെമ്മ
സ്േനഹിക്കുകയും തെന്റ പു്രതെന നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്ക് ്രപായശ്ചിത്തം
ആകുവാൻഅയയ്ക്കുകയും െചയ്തുഎന്നത് തെന്നസാക്ഷാൽസ്േനഹം.
11 ്രപിയമുള്ളവേര, ൈദവം നെമ്മ ഇങ്ങെന സ്േനഹിച്ച എങ്കിൽ നാമും
അേന്യാന്യം സ്േനഹിേക്കണ്ടതാകുന്നു. 12 ൈദവെത്ത ആരും ഒരുനാള ം
കണ്ടിട്ടില്ല. നാം അേന്യാന്യം സ്േനഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ ൈദവം നമ്മിൽ
വസിക്കുന്നു; അവെന്റ സ്േനഹം നമ്മിൽ തികഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു. 13അവൻ
തെന്റആത്മാവിെന നമുക്ക് തന്നതിനാൽ നാംഅവനിലുംഅവൻനമ്മിലും
വസിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. 14 പിതാവ് േലാകരക്ഷിതാവായിട്ട്
പു്രതെന അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടും സാക്ഷ്യം പറയുകയും
െചയ്യന്നു. 15 േയശു ൈദവപു്രതൻ എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നവനിൽ ൈദവവും,
അവൻ ൈദവത്തിലും വസിക്കുന്നു. 16 ഇങ്ങെന ൈദവത്തിന് നേമ്മാടുള്ള
സ്േനഹെത്ത നാം അറിഞ്ഞും വിശ്വസിച്ച മിരിക്കുന്നു. ൈദവം സ്േനഹം
തെന്ന; സ്േനഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ൈദവത്തിൽ വസിക്കുന്നു;
ൈദവം അവനിലും വസിക്കുന്നു. 17 അവൻ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല
നാം ഈ േലാകത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട,് ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
നമുക്ക് ൈധര്യം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇങ്ങെന സ്േനഹം നമ്മിൽ
തികഞ്ഞുവന്നിരിക്കുന്നു. 18 സ്േനഹത്തിൽ ഭയമില്ല; ശിക്ഷയിൽ ഭയം
ഉള്ളതിനാൽതികഞ്ഞസ്േനഹംഭയെത്തപുറത്താക്കിക്കളയുന്നു;എന്നാൽ
ഭയെപ്പടുന്നവൻ സ്േനഹത്തിൽ തികഞ്ഞവനല്ല. 19ൈദവം ആദ്യം നെമ്മ
സ്േനഹിച്ചതുെകാണ്ട് നാം സ്േനഹിക്കുന്നു. 20 ഒരുവൻ, ‘ഞാൻൈദവെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നു’ എന്നു പറയുകയും, തെന്റ സേഹാദരെന െവറുക്കുകയും
െചയ്താൽ അവൻ നുണയനാകുന്നു. കാരണം, താൻ കണ്ടിട്ട ള്ള
തെന്റ സേഹാദരെന സ്േനഹിക്കാത്തവന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ൈദവെത്ത
സ്േനഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. 21ൈദവെത്തസ്േനഹിക്കുന്നവൻ തെന്റ
സേഹാദരെനയുംസ്േനഹിേക്കണംഎന്നഈകല്പനനമുക്ക്അവങ്കൽനിന്ന്
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
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5
ൈദവപു്രതനിൽ ഉള്ളവിശ്വാസം

1 േയശുവിെന ്രകിസ്തു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഏവനും
ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനിപ്പിച്ചവെനസ്േനഹിക്കുന്നവെരല്ലാം
അവനാൽ ജനിച്ചവെനയും സ്േനഹിക്കുന്നു. 2 നാം ൈദവെത്ത
സ്േനഹിക്കുകയും അവെന്റ കല്പനകെള ്രപമാണിക്കുകയും
െചയ്യന്നതിനാൽ ൈദവമക്കെള സ്േനഹിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം.
3അവെന്റ കല്പനകെള ്രപമാണിക്കുന്നതേല്ലാ ൈദവേത്താടുള്ള സ്േനഹം;
അവെന്റ കല്പനകൾ ഭാരമുള്ളവയല്ല. 4 കാരണം, ൈദവത്തിൽനിന്ന്
ജനിച്ചവെരാെക്കയും േലാകെത്ത ജയിക്കുന്നു: േലാകെത്ത ജയിച്ച
ജയേമാ നമ്മുെട വിശ്വാസം തെന്ന. 5എന്നാൽ േയശു ൈദവപു്രതൻ എന്ന്
വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അല്ലാെത ആരാകുന്നു േലാകെത്ത ജയിക്കുന്നവൻ?
6 ജലത്താലും രക്തത്താലും വന്നവൻ ഇവൻ ആകുന്നു: േയശു്രകിസ്തു
തെന്ന; ജലത്താൽ മാ്രതമല്ല, ജലത്താലും രക്തത്താലും തെന്ന. 7ആത്മാവ്
സത്യമായതിനാൽആത്മാവും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 8സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ
മൂവർ ഉണ്ട:്ആത്മാവ,്ജലം, രക്തം;ഈമൂന്നിേന്റയും സാക്ഷ്യം ഒന്ന് തെന്ന.
9 നാം മനുഷ്യരുെട സാക്ഷ്യം ൈകെക്കാള്ളന്നു എങ്കിൽ ൈദവത്തിെന്റ
സാക്ഷ്യം അതിലും വലിയതാകുന്നു. എെന്തന്നാൽ, ൈദവത്തിെന്റ
സാക്ഷ്യേമാ, അവൻ തെന്റ പു്രതെനക്കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്
തെന്ന. 10 ൈദവപു്രതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഉള്ളിൽ ആ സാക്ഷ്യം
ഉണ്ട്. ൈദവെത്ത വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ൈദവം തെന്റ പു്രതെനക്കുറിച്ച്
പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം വിശ്വസിക്കായ്കെകാണ്ട് അവെന നുണയനാക്കുന്നു.
11ആസാക്ഷ്യേമാ,ൈദവം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നു;ആജീവൻഅവെന്റ
പു്രതനിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തെന്ന. 12 പു്രതനുള്ളവന് ജീവൻ ഉണ്ട;്
ൈദവപു്രതനില്ലാത്തവന് ജീവൻഇല്ല.
ഉപസംഹാരം

13 ൈദവപു്രതെന്റ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക്
നിത്യജീവൻ ഉെണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 14 അവെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം നാം എെന്തങ്കിലും
േചാദിച്ചാൽ അവൻ നെമ്മ േകൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവനിലുള്ള
ൈധര്യമാകുന്നു. 15നമ്മൾ എന്ത് േചാദിച്ചാലും അവൻ നെമ്മ േകൾക്കുന്നു
എന്നറിയുന്നുെവങ്കിൽ അവേനാട് േചാദിച്ച അേപക്ഷകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച
എന്നും അറിയുന്നു. 16സേഹാദരൻ മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം െചയ്യന്നത്
ആെരങ്കിലും കണ്ടാൽ ്രപാർത്ഥിക്കാം;ൈദവംഅവന് ജീവെന െകാടുക്കും;
മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം െചയ്യന്നവർക്ക് തെന്ന; മരണത്തിനുള്ള പാപം
ഉണ്ട്;അവൻഅതിെനക്കുറിച്ച് അേപക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല.
17എല്ലാഅനീതിയും പാപംആകുന്നു;എന്നാൽമരണത്തിനല്ലാത്തപാപവും
ഉണ്ട്.

18 ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ആരും പാപത്തിൽ
തുടരുന്നില്ല എന്ന് നാം അറിയുന്നു; ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചവൻ
അവെന സൂക്ഷിക്കുന്നു; ദുഷ്ടൻ അവെന െതാടുന്നതുമില്ല. 19 നാം
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവർഎന്ന് നാംഅറിയുന്നു.സർവ്വേലാകവും ദുഷ്ടെന്റ
അധീനതയിൽകിടക്കുന്നു. 20ൈദവപു്രതൻ വന്നുഎന്നും സത്യൈദവെത്ത
അറിയുവാൻ നമുക്ക് വിേവകം തന്നു എന്നും നാം അറിയുന്നു;



1 േയാഹന്നാൻ 5:21 1891 1 േയാഹന്നാൻ 5:21

നാം സത്യൈദവത്തിൽ അവെന്റ പു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ
തെന്ന ആകുന്നു. അവൻ സത്യൈദവവും നിത്യജീവനും ആകുന്നു.
21കുഞ്ഞുങ്ങേള,വി്രഗഹങ്ങളിൽനിന്ന് നിങ്ങെളത്തെന്നസൂക്ഷിക്കുവിൻ.
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2 േയാഹന്നാൻ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
എഴുത്തുകാരൻ അേപ്പാസ്തലനായ േയാഹന്നാന് “മൂപ്പൻ” എന്ന്
എഴുത്തുകാരൻ തെന്നക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (1) ഈ േലഖനം
േയാഹന്നാൻ അേപ്പാസ്തലൻ എഴുതിയ മൂന്ന് േലഖനങ്ങളിൽ
രണ്ടാമേത്തതാണ്. ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാർ സഭകൾേതാറും സഞ്ചരിച്ച
ൈ്രകസ്തവരുെട ആതിഥ്യമര്യാദ ചൂഷണം െചയ്തു അവരുെട വീടുകളില ്
കയറി ജനെത്തസ്വാധീനിക്കാൻ ്രശമിക്കുകയും െചയ്തു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശംഎ.ഡി. 85-95.
എേഫേസാസിൽവച്ചായിരിക്കാം ഇത്എഴുതിയത.്

സ്വീകര് ത്താവ്
ഈ േലഖനം ഒരു സഭയിെല മാന്യ വനിതയ്ക്കും അവരുെട മക്കൾക്കും
അഭിസംേബാധന െചയ്ത്എഴുതിതിയിരിക്കുന്നു.
ഉേദ്ദശം
േയാഹന്നാന് തെന്റ രണ്ടാം േലഖനം എഴുതിയത് ഒരു മാന്യ വനിതെയയും
അവരുെട മക്കെളയും അഭിനന്ദിക്കാനും ൈദവസ്േനഹത്തിലും
്രപമാണത്തിലും സ്വയം സൂക്ഷിക്കുവാൻ അവെര ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നതിനും
േവണ്ടിയാണ.് ദുരൂപേദശെത്തക്കുറിച്ച് അവയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക,
ൈവകാെത ഉള്ള തൻെറ സന്ദർശനെത്തക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുക
േയാഹന്നാൻഅവെരസേഹാദരിഎന്നാണ് വിളിക്കുന്നത.്
്രപേമയം
വിശ്വാസികള് വിേവചിക്കണം
സംേക്ഷപം
1.അഭിവാദനം. — 1:1-3
2.സ്േനഹത്തിൽസത്യംസംസാരിക്കുക. — 1:4-11
3. മുന്നറിയിപ്പ.് — 1:5-11
4.സമാപനവന്ദനം. — 1:12, 13
1 നമ്മിൽ വസിക്കുന്നതും നേമ്മാടുകൂെട എേന്നക്കും ഇരിക്കുന്നതുമായ
സത്യംനിമിത്തം ഞാൻ മാ്രതമല്ല, 2 സത്യെത്ത അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ
എല്ലാവരും, ഞാൻ സത്യത്തിൽ സ്േനഹിക്കുന്ന തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
വനിതയ്ക്കും അവള െട മക്കൾക്കും മൂപ്പനായ ഞാൻ എഴുതുന്നത:്
3 പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും പിതാവിെന്റ പു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും സ്േനഹത്തിലും സത്യത്തിലും കൃപയും
കനിവുംസമാധാനവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

4 നമുക്ക് പിതാവിങ്കൽനിന്ന് കല്പന ലഭിച്ചതുേപാെല നിെന്റ മക്കളിൽ
ചിലർ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ട് അത്യന്തം സേന്താഷിച്ച .
5 ഇേപ്പാേഴാ വനിതേയ, നാം അേന്യാന്യം സ്േനഹിേക്കണം എന്ന് ഞാൻ
അേപക്ഷിക്കുന്നു; അത് പുതിയ കല്പനയായല്ല, എന്നാൽ ആദിമുതൽ
നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതു തെന്ന ഞാൻ നിനക്ക് എഴുതുന്നു. 6 നാം
അവെന്റ കല്പനകെള അനുസരിച്ച നടക്കുന്നതു തെന്ന സ്േനഹം
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ആകുന്നു. നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ േകട്ടതുേപാെല സ്േനഹത്തിൽ
നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കല്പന. 7 േയശു്രകിസ്തുവിെന
ജഡത്തിൽ വന്നവൻ എന്ന് സ്വീകരിക്കാത്ത വഞ്ചകന്മാർ പലരും
േലാകത്തിേലക്ക് പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. വഞ്ചകനും എതിർ്രകിസ്തുവും
ഇങ്ങെനയുള്ളവൻ ആകുന്നു. 8 ഞങ്ങള െട *്രപയത്നഫലം
നഷ്ടെപ്പടുത്താെത നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ്രപതിഫലം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങെളത്തെന്ന സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 9 ്രകിസ്തുവിെന്റ ഉപേദശത്തിൽ
നിലനിൽക്കാെതഅതിർ കടന്നുേപാകുന്നവന് ൈദവം ഇല്ല; ഉപേദശത്തിൽ
നിലനില്ക്കുന്നവേനാ പിതാവും പു്രതനും ഉണ്ട്. 10 ഈ ഉപേദശവും
െകാണ്ടല്ലാെത ആെരങ്കിലും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നാൽ അവെന
നിങ്ങള െട വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുകയും വന്ദനം െചയ്യ കയും അരുത.്
11 അവെന വന്ദനം െചയ്യന്നവൻ അവെന്റ ദുഷ്്രപവൃത്തികളിൽ
പങ്കാളിയേല്ലാ.

12 നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ പലതും ഉണ്ട്; എങ്കിലും കടലാസ്സിലും
മഷിെകാണ്ടും എഴുതുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല. എന്നാൽ നമ്മുെട
സേന്താഷംപൂർണ്ണമാേകണ്ടതിന് നിങ്ങള െടഅടുക്കൽവന്ന് മുഖാമുഖമായി
സംസാരിക്കുവാൻ ആശിക്കുന്നു. 13 നിെന്റ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
സേഹാദരിയുെട മക്കൾനിനക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.

* 1. 8 ഞങ്ങള െടചിലകെയ്യഴുത്തു്രപതികളിൽഞങ്ങള െടഎന്നതിന് പകരം നിങ്ങള െടഎന്നാണ്
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3 േയാഹന്നാൻ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
േയാഹന്നാെന്റ മൂന്നു േലഖനങ്ങള െടയും രചയിതാവ് ഒരു വ്യക്തി
തെന്നയാണ്. ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതരും േയാഹന്നാൻഅേപ്പാസ്തലൻ േപരാണ്
നിർേദ്ദശിക്കുന്നത് “മൂപ്പൻ “എന്ന് േയാഹന്നാൻ തെന്ന വിേശഷിപ്പിക്കുന്നു.
സഭയിെല തൻെറ ്രപാധാന്യവും ്രപായാധിക്യവും അതുേപാെല രണ്ടാം
േലഖനത്തിന് െറ െകട്ട ംമട്ട ം, കണക്കിെലടുത്താല ് ഇത് േയാഹന്നാെന്റ
രചനയാെണന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.

എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം. 85-95.
ഏഷ്യാൈമനറിെല എേഫേസാസിൽ വച്ച് േയാഹന്നാൻ ഈ േലഖനം
എഴുതി.

സ്വീകര് ത്താവ്
ഗാേയാസ് എന്ന വ്യക്തിക്കാണ് ഈ േലഖനം എഴുതുന്നത്.
അേപ്പാസ്തലനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു സഭയിെല ്രപധാന വ്യക്തി
ആയിരുന്നിരിക്കാം ഗേയാസ.് ഗാേയാസിെന്റആതിഥ്യം ്രപസിദ്ധമായിരുന്നു.

ഉേദ്ദശം
്രപാേദശിക സഭകളിൽ േനതൃത്വം വഹിക്കുന്നവര ് അഹങ്കരിക്കുകയും
സ്വയം ഉയർത്തുകയും െചയ്യന്ന നടപടിെയ വിമർശിക്കുകയും ്രപാപ്തിക്കു
ഒത്തവണ്ണം നല്ല േവലക്കാെര കരുതുന്ന ഗാേയാസിെന്റ ്രപവർത്തികെള
ശ്ലാഘിക്കുകയും (5-8), ദിേയാെ്രതേഫസിെന്റ ്രപവർത്തികെള കുറിച്ച്
മുന്നറിയിപ്പ് െകാടുക്കുന്നു (9), േദമി്രതിേയാസിെന്റ നല്ല സാക്ഷ്യെത്ത
േയാഹന്നാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. (12), സന്ദർശനെത്തക്കുറിച്ച് അവെര
അറിയിക്കുന്നു (14).

്രപേമയം
വിശ്വാസികള െടആതിഥ്യം
സംേക്ഷപം
1.ആമുഖം. — 1:1-4
2.സഞ്ചാരശു്രശൂഷകൻമാർക്ക് െകാടുക്കണ്ടആതിഥ്യമര്യാദ. — 1:5-8
3. തിന്മെയവിട്ട നന്മെയഅനുകരിക്കുക. — 1:9-12
4. ഉപസംഹാരം — 1:13-15

1 മൂപ്പനായ ഞാൻ സത്യത്തിൽ സ്േനഹിക്കുന്ന ്രപിയ ഗാെയാസിന്
എഴുതുന്നത.് 2 ്രപിയേന, നിെന്റ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നതുേപാെല
നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും ആേരാഗ്യവാനായും ഇരിേക്കണം എന്ന്
ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു. 3 സേഹാദരന്മാർ വന്നേപ്പാൾ നീ സത്യത്തിൽ
നടക്കുന്നു എന്നതായ നിെന്റ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയുകയാൽ ഞാൻ
അത്യന്തം സേന്താഷിച്ച . 4 എെന്റ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന്
േകൾക്കുന്നതിേനക്കാൾവലിയസേന്താഷംഎനിക്കില്ല.
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5 ്രപിയേന, നീ സേഹാദരന്മാർക്കും വിേശഷാൽ അപരിചിതർക്കും
*േവണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നു. 6 അവർ
സഭയുെട മുമ്പാെക നിെന്റ സ്േനഹത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നീ
അവെരൈദവത്തിന് േയാഗ്യമാകുംവണ്ണംയാ്രതഅയച്ചാൽനന്നായിരിക്കും.
7 തിരുനാമം നിമിത്തമേല്ലാ അവർ ജാതികളിൽനിന്ന് ഒന്നും വാങ്ങാെത
പുറെപ്പട്ടത്. 8ആകയാൽ നാം സത്യത്തിനു കൂട്ട േവലക്കാർആേകണ്ടതിന്
ഇങ്ങെനയുള്ളവർക്ക്ൈകത്താങ്ങൽെകാടുക്കണ്ടതാകുന്നു.

9 സഭയ്ക്ക് ഞാൻ ചിലെതഴുതിയിരുന്നു: എങ്കിലും അവരിൽ
ഒന്നാമനാകുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന ദിെയാെ്രതേഫസ് ഞങ്ങെള
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 10 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ വന്നാൽ അവൻ
ഞങ്ങൾക്ക് എതിെര ദുർവ്വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവേഹളിച്ച െകാണ്ട്
െചയ്യന്ന ്രപവൃത്തികൾ അവന് ഓർമ്മവരുത്തും. അവൻ ഇങ്ങെന
െചയ്യന്ന ്രപവൃത്തികളിൽ തൃപ്തനാകാെത താൻ സേഹാദരന്മാെര
ൈകെക്കാള്ളാതിരിക്കുന്നത് മാ്രതമല്ല, അതിന് മനസ്സള്ളവെര
വിേരാധിക്കുകയും സഭയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുകയും െചയ്യന്നു.
11 ്രപിയേന, നന്മയല്ലാെത തിന്മ അനുകരിക്കരുത;് നന്മ െചയ്യന്നവൻ
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ ആകുന്നു; തിന്മ െചയ്യന്നവൻ ൈദവെത്ത
കണ്ടിട്ടില്ല. 12 െദേമ്രതിെയാസിന് എല്ലാവരാലും സത്യത്താൽ തെന്നയും
സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ട ണ്ട്; ഞങ്ങള ം സാക്ഷ്യം പറയുന്നു; ഞങ്ങള െട സാക്ഷ്യം
സത്യംഎന്ന് നീഅറിയുന്നു.

13 നിനക്ക് എഴുതി അയക്കുവാൻ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും
മഷിയും തൂവലുംെകാണ്ട് എഴുതുവാൻ എനിക്ക് ആ്രഗഹമില്ല. 14എന്നാൽ
ഞാൻ േവഗത്തിൽ നിെന്ന കാണ്മാൻ ആശിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ നമുക്ക്
മുഖാമുഖമായി സംസാരിക്കാം. 15 നിനക്ക് സമാധാനം. സ്േനഹിതന്മാർ
നിനക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു. സ്േനഹിതന്മാർക്ക് േപരുേപരായി വന്ദനം
െചാല്ല ക.

* 1. 5 അപരിചിതർക്കുംഅപരിചിതെരഅതിഥികളായികരുതിആദരിക്കുന്നതിെനസൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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യൂദാ
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്
എഴുത്തുകാരൻ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനും യാേക്കാബിെന്റ
സേഹാദരനുമായ യൂദാ എന്ന് പരിചയെപ്പടുത്തുന്നു േയാഹ. 14:22
ല ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന അേപ്പാസ്തലന്മാരില ് ഒരുവനായ യൂദാ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ സേഹാദരൻ എന്ന െപാതുേവ വിശ്വസിച്ച വരുന്നു
മുൻപ് താൻ അവിശ്വാസിയായിരുന്നു (േയാഹ. 7:5), പിന്നീട് േയശുവിെന്റ
സ്വർഗ്ഗാേരാഹണത്തിനുേശഷം മാളികമുകളിൽ കൂടിയിരുന്നവരിൽ യൂദയും
ഉണ്ടായിരുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശംഎ.ഡി. 60-80.
രചനഅലക്സാ്രണ്ടിയയിെലാഅെല്ലങ്കില ്േറാമിേലാവച്ചായിരിക്കുംഎന്നു
കരുതെപ്പടുന്നു.

സ്വീകര് ത്താവ്
“ൈദവത്താല ്വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട് ്രകിസ്തുവിൽസംരക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
വിളിക്കെപ്പട്ടവര് ” എന്ന്രപേയാഗം ഇത് എല്ലാ ൈ്രകസ്തവ ജനെത്തയും
അതുേപാെല ദുരുപേദശം ്രപസംഗിക്കുന്നവർക്കുംകൂടിയുള്ളതാണിത.്
ഉേദ്ദശം
ദുരുപേദശങ്ങെള ്രപതിേരാധിക്കുവാൻസഭസദാ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം
എന്ന് ഓർമെപ്പടുത്താൻ ഉള്ള ഒരുദ്യമം കൂടിയാണ് ഈ േലഖനം
എല്ലായിടത്തുമുള്ള ൈ്രകസ്തവ ജനെത്ത ശു്രശൂഷയ്ക്കായി
ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക ദുരുപേദശത്താൽ നഷ്ടെപ്പട്ട േപായ വെര തിരിെക
െകാണ്ടുവരുവാൻ വിശ്വാസികെള ൈധര്യെപ്പടുത്തുക, അതിൻെറ
അപകടെത്തക്കുറിച്ച് േബാധ്യമുള്ളവരായി സ്വയം സൂക്ഷിക്കുവാന ്
്രപാപ്തരാക്കുക. ൈദവ വിേരാധികളായ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ, ൈ്രകസ്തവ
ജനെത്ത അവര് ഇഷ്ടമുള്ളത് ്രപവർത്തിക്കുന്നവരും ൈദവ ശിക്ഷയിൽ
ഭയമില്ലാത്തവർഎന്നും വിമർശിച്ചതിെനയൂദാഎതിര് ക്കുന്നു.
്രപേമയം
വിശ്വാസത്തിനുേവണ്ടി േപാരാടുക.
സംേക്ഷപം
1.ആമുഖം — 1:1, 2
2. ദുഷ്ടന്മാരുെട രീതികള ംഅവരുെടഅന്ത്യവും. — 1:3-16
3. ്രകിസ്തുവിശ്വാസികെളൈധര്യെപ്പടുത്തുന്നു. — 1:17-25

1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനും യാേക്കാബിെന്റ സേഹാദരനുമായ
യൂദാ, പിതാവായ ൈദവത്തിൽ സ്േനഹിക്കെപ്പട്ട ം േയശു്രകിസ്തുവിനായി
സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ട ം ഇരിക്കുന്നവരായ വിളിക്കെപ്പട്ടവർക്ക് എഴുതുന്നത:്
2നിങ്ങൾക്ക്കരുണയുംസമാധാനവുംസ്േനഹവും വർദ്ധിക്കുമാറാകെട്ട.

3 ്രപിയേര, നമ്മുെട െപാതുവിലുള്ള രക്ഷെയക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതുവാൻ സകല്രപയത്നവും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായിട്ട് ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിനുേവണ്ടി
േപാരാേടണ്ടതിന് നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിെച്ചഴുതുവാൻ ആവശ്യം
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എന്ന് എനിക്ക് േതാന്നി. 4 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ കൃപെയ
ദുഷ്കാമവൃത്തിക്ക് േഹതുവാക്കി ഏകനാഥനും നമ്മുെട കർത്താവുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന നിേഷധിക്കുന്ന അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞ്
വന്നിരിക്കുന്നു; അവരുെട ഈ ശിക്ഷാവിധി പണ്ടുതെന്ന തിരുെവഴുത്തില ്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

5 നിങ്ങൾക്ക് സകലവും അറിയാെമങ്കിലും നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ
ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നെതെന്തന്നാൽ: കർത്താവ് ജനെത്ത മി്രസയീമിൽനിന്ന്
രക്ഷിച്ചിട്ട ം വിശ്വസിക്കാത്തവെര പിന്നേത്തതിൽ നശിപ്പിച്ച . 6 തങ്ങള െട
വാഴ്ച കാത്തുെകാള്ളാെത സ്വന്തവാസസ്ഥലം വിട്ട േപായ ദൂതന്മാെര
മഹാദിവസത്തിെന്റ വിധിക്കായി എേന്നക്കുമുള്ള ചങ്ങലയിട്ട്
അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 7അതുേപാെല െസാേദാമും
െഗാേമാറയും അതിന് ചുറ്റ മുള്ള പട്ടണങ്ങള ം അവർക്ക് സമമായി
വ്യഭിചാരത്തിലും േഭാഗാസക്തിയിലും നടന്നതിനാൽ നിത്യാഗ്നിയുെട
ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിച്ച െകാണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമായി കിടക്കുന്നു. 8അങ്ങെന
തെന്ന ഇവരും സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി തങ്ങള െട ശരീരങ്ങെള
മലിനമാക്കുകയും ൈദവീകകര ്ത്തൃത്വെത്ത തിരസ്കരിക്കുകയും
ഉന്നതശക്തികെള ദുഷിച്ച പറയുകയും െചയ്യന്നു. 9 എന്നാൽ
്രപധാനദൂതനായ മീഖാേയൽ േമാെശയുെട ശവശരീരെത്തക്കുറിച്ച്
പിശാചിേനാട് തർക്കിച്ച് വാദിക്കുേമ്പാൾ ഒരു ദൂഷണവിധി ഉച്ചരിപ്പാൻ
തുനിയാെത: ‘കർത്താവ് നിെന്ന ഭത്സിക്കെട്ട’ എന്നു പറഞ്ഞേത ഉള്ള .
10ഇവേരാ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തസകലകാര്യങ്ങെളയും ദുഷിക്കുന്നു;
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങേളേപ്പാെല സ്വാഭാവികമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന
കാര്യങ്ങൾെകാണ്ട് അവർ തങ്ങെളത്തെന്ന നശിപ്പിക്കുന്നു. 11അവർക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം! അവർ കയീെന്റ വഴിയിൽ നടക്കയും കൂലി െകാതിച്ച്
ബിെലയാമിെന്റ വഞ്ചനയിൽ തങ്ങെളത്തെന്നഏല്പിക്കുകയും േകാരഹിെന്റ
മത്സരത്തിൽ നശിച്ച േപാകയും െചയ്യന്നു. 12 ഇവർ നിങ്ങള െട
സ്േനഹസദ്യകളിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാറകൾ*; നിങ്ങേളാടുകൂെട
വിരുന്നു കഴിക്കുേമ്പാൾ ഭയംകൂടാെത ഭക്ഷിക്കുന്നവർ; കാറ്റിൽ
പാറിനടക്കുന്ന േമഘങ്ങൾ; ഫലം ഉണങ്ങിേപ്പായും ഫലമില്ലാെതയും,
രണ്ടു തവണ ചത്തതും േവേരാെട പിഴുെതടുക്കെപ്പട്ടതുമായ വൃക്ഷങ്ങൾ;
13 സ്വന്തം നാണേക്കട് നുരച്ച തള്ളന്ന െകാടിയ കടൽത്തിരകൾ;
സദാകാലേത്തക്കും അന്ധതമസ്സ് സൂക്ഷിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്ന വഴിെതറ്റി
അലയുന്നനക്ഷ്രതങ്ങൾതെന്ന. 14ആദാമിൽനിന്ന്ഏഴാംതലമുറക്കാരനായ
ഹാേനാക്കുംഇവെരക്കുറിച്ച:് 15 “ഇതാകർത്താവ്എല്ലാവെരയുംവിധിപ്പാനും
അവർ അഭക്തിേയാെട െചയ്ത ഭക്തിവിരുദ്ധമായ സകല്രപവൃത്തികൾ
നിമിത്തവും, ഭക്തിെകട്ട പാപികൾ തെന്റ േനെര പറഞ്ഞ സകല
്രകൂരവാക്കുകൾ നിമിത്തവും, ഭക്തിെകട്ടവെര ഒെക്കയും േബാധം
വരുത്തുവാനും ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാേരാടുകൂെട വന്നിരിക്കുന്നു”
എന്ന് ്രപവചിച്ച . 16 അവർ പിറുപിറുപ്പ കാർ, ആവലാതി പറയുന്നവർ,
തങ്ങള െട ദുരാ്രഗഹങ്ങള െട പുറെകനടക്കുന്നവർ, വമ്പുപറയുന്നവർ,
കാര്യസാദ്ധ്യത്തിനായി മുഖസ്തുതി ്രപേയാഗിക്കുന്നവർ.

17 നിങ്ങേളാ, ്രപിയേര, നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലന്മാർ മുൻപറഞ്ഞ വാക്കുകെള ഓർക്കുവിൻ.

* 1. 12 െവള്ളത്തിനടിയിലുള്ളഅപകടകരമായപാറകൾ.
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18 അന്ത്യകാലത്ത് ഭക്തിെകട്ട േമാഹങ്ങെള അനുസരിച്ച നടക്കുന്ന
പരിഹാസികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് അവർ നിങ്ങേളാട് പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
19അവർ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, ലൗകികന്മാർ, ൈദവാത്മാവില്ലാത്തവർ.
20 നിങ്ങേളാ, ്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങള െട അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കുതെന്ന ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ
്രപാർത്ഥിച്ച ം 21 നിത്യജീവനായിട്ട് നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നുംെകാണ്ട്
ൈദവസ്േനഹത്തിൽ നിങ്ങെളത്തെന്ന സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
22 ചഞ്ചലെപ്പടുന്നവരായ ചിലേരാട് കരുണ െചയ് വിൻ; 23 ജഡത്താൽ
കറപിടിച്ച അങ്കിേപാലും െവറുത്തുെകാണ്ട് ചിലെര ഭയേത്താെട
തീയിൽനിന്നും വലിെച്ചടുത്ത് രക്ഷിപ്പിൻ.

24 വീഴാതവണ്ണം നിങ്ങെള സൂക്ഷിച്ച്, അവെന്റ മഹിമാസന്നിധിയിൽ
കളങ്കമില്ലാത്തവരായി മഹാസേന്താഷേത്താെടനിർത്തുവാൻകഴിയുന്നവന,്
25 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മുെട
രക്ഷിതാവായ ഏകൈദവത്തിനുതെന്ന,സർവ്വകാലത്തിന് മുമ്പും ഇേപ്പാഴും
സദാകാലേത്താളവും േതജസ്സ ം മഹിമയും ബലവും അധികാരവും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.
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െവളിപ്പാട്
്രഗന്ഥകര ്ത്താവ്

“കർത്താവ് ദൂതൻ മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തത് എഴുതിയ” വ്യക്തി
എന്നാണ് േയാഹന്നാൻ അേപ്പാസ്തലൻ സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തുന്നത്
സഭയുെട ആദ്യകാല എഴുത്തുകാര ് ആയിരുന്ന ജസ്റ്റിന ് മാര ്ട്ടിയര് 
ഐേറനിയസ,് ഹിേപ്പാളിടസ,് െതര ്ത്തുല്യന ് അെലക്സ്രന്തിയായിെല
െക്ലമന്ത്, കൂടാെത മൂറെറ്റാരിയന ് േരഖകള ്എല്ലാം െവളിപ്പാട് േയാഹന്നാന ്
അേപ്പാസ്തലൻ എഴുതി എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു. െവളിപ്പാട്
‘അേപ്പാകാലിപ്ടിക്’ (്രപത്യാശെയ ്രപകടിപ്പിക്കുവാന ് ്രപതീകാത്മകമായ
അലങ്കാര ്രപേയാഗങ്ങളില ് എഴുതുന്ന യഹൂദ ൈശലി) എന്ന സേങ്കത
്രപകാരമാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശംഎ.ഡി 95-96.
േയാഹന്നാന്ഈ ്രപവചനങ്ങള ്കിട്ടിയത്ഈജിയന ്കടലിലുള്ളപേത്മാസ്
ദ്വീപില ്വച്ചാണ്. (1:9).
സ്വീകര് ത്താവ്
ഏഷ്യൈമനറിെല ഏഴു സഭകള് ക്ക് േവണ്ടിയാണ് ഈ ്രപവചനങ്ങള ്
ലഭിച്ചത.്
ഉേദ്ദശം
െവളിപാട് പുസ്തകം േയശുവിന ്െറ ദിവ്യത്വെത്ത െവളിെപ്പടത്തുന്നു

(1:1), അവൻെറ വ്യക്തിത്വം, ശക്തി, ഭാവിയിൽ കാല സംഭവങ്ങള് 
എന്നിവയും എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. േലാകാവസാനവുംഅന്ത്യന്യായവിധിയും
സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്ന യാഥാര ്ത്ഥ്യങ്ങള് ആെണന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
നൽകുന്നു സ്വർഗ്ഗെത്ത കുറിച്ച ള്ള െചറിയ കാഴ്ച ഈ പുസ്തകം
നൽകുന്നു അേതാെടാപ്പം തങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധിക്കായി സൂക്ഷിച്ച്
ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന മഹത്വെത്തയും െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
മേഹാപ്രദവമുണ്ടാകും അവിശ്വാസികൾ നിത്യനരകത്തിൽ എേന്നക്കും
കഷ്ടമനുഭവിക്കും. സാത്താനും അവൻെറ ദൂതൻമാർക്കും വരുവാൻ
േപാകുന്നശിക്ഷെയക്കുറിച്ച ംഈപുസ്തകംവിവരിക്കുന്നു.
്രപേമയം
മറ നീക്കുക
സംേക്ഷപം
1. േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ െവളിപാടും േയശുവിെന്റസാക്ഷ്യവും. — 1:1-8
2. ദർശനങ്ങൾ. — 1:9-20
3.ഏഴു ്രപാേദശികസഭകൾ. — 2:1-3:22
4.സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നകാര്യങ്ങൾ. — 4:1-22:5
5. കർത്താവിെന്റ അവസാനമുന്നറിയിപ്പ ം അേപ്പാസ്തലെന്റ സമാപന
ഉപസംഹാര ്രപാർത്ഥനയും — 22:6-21

1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ െവളിപാട്: േവഗത്തിൽ സംഭവിക്കുവാനുള്ളത്
തെന്റ ദാസന്മാെര കാണിേക്കണ്ടതിന് ൈദവം അത് അവന്
െകാടുത്തു. അവൻ അത് തെന്റ ദൂതൻ മുഖാന്തരം അയച്ച് തെന്റ
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ദാസനായ േയാഹന്നാെന കാണിച്ച . 2 േയാഹന്നാൻ ൈദവവചനവും
േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള സാക്ഷ്യവുമായി താൻ കണ്ടെതല്ലാം
സാക്ഷീകരിച്ച . 3സമയംഅടുത്തിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്ഈ ്രപവചനത്തിെന്റ
വാക്കുകെള വായിക്കുന്നവനും അവെയ േകൾക്കുന്നവരും അതിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നത്അനുസരിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ.

4 േയാഹന്നാൻ ആസ്യയിെല ഏഴ് സഭകൾക്കും എഴുതുന്നത:്
ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായവങ്കൽ നിന്നും, അവെന്റ
സിംഹാസനത്തിന്മുമ്പിലുള്ള ഏഴ് ആത്മാക്കള െട അടുക്കൽനിന്നും,
5 വിശ്വസ്തസാക്ഷിയും മരിച്ചവരിൽ ആദ്യജാതനും ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാർക്കു ഭരണകർത്താവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും,
നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട. 6 നെമ്മ സ്േനഹിച്ചവനും
തെന്റ രക്തത്താൽ നമ്മുെട പാപങ്ങളിൽ നിന്നു നെമ്മ േമാചിപ്പിച്ച
തെന്റ പിതാവായ ൈദവത്തിന് നെമ്മ രാജ്യവും പുേരാഹിതന്മാരും
ആക്കിത്തീർത്തവനുമായവന് എെന്നേന്നക്കും മഹത്വവും ബലവും;
ആേമൻ. 7ഇതാ,അവൻ േമഘാരൂഢനായി വരുന്നു;ഏത് കണ്ണ ം,അവെന
കുത്തിത്തുളച്ചവരും അവെന കാണും; ഭൂമിയിെല സകലേഗാ്രതങ്ങള ം
അവെനെച്ചാല്ലി വിലപിക്കും.അെത,ആേമൻ.

8 ഞാൻ അല്ഫയും ഓേമഗയും ആകുന്നു എന്ന് ഇരിക്കുന്നവനും
ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായ സർവ്വശക്തിയുള്ള ൈദവമായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

9 നിങ്ങള െട സേഹാദരനും േയശു ്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടതയിലും
രാജ്യത്തിലും സഹനത്തിലും പങ്കാളിയുമായ േയാഹന്നാൻ എന്ന ഞാൻ,
ൈദവവചനവും േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ളസാക്ഷ്യംഅറിയിച്ചതു നിമിത്തവും
പെത്മാസ് എന്ന ദ്വീപിൽ ആയിരുന്നു. 10 കർത്തൃദിവസത്തിൽ* ഞാൻ
പരിശുദ്ധാത്മ വിവശതയിലായി: കാഹളനാദംേപാെല വലിെയാരു ശബ്ദം
എെന്റ പുറകിൽ േകട്ട;് 11 ഞാൻ അല്ഫയും ഓേമഗയും ആകുന്നു;
ആദ്യനും അന്ത്യനും തെന്ന. നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതി എെഫെസാസ,് സ്മുർന്നാ, െപർഗ്ഗെമാസ്, തുയൈഥരാ, സർദ്ദിസ്,
ഫിലെദൽഫ്യ, ലെവാദിക്ക്യാ എന്നീപട്ടണങ്ങളിലുള്ള ഏഴ് സഭകൾക്കും
അയയ്ക്കുക. 12എേന്നാട് സംസാരിച്ച ശബ്ദം ആരുേടെതന്ന് കാണുവാൻ
ഞാൻ തിരിഞ്ഞു. 13 തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ ഏഴ് െപാൻനിലവിളക്കുകെളയും
നിലവിളക്കുകള െട നടുവിൽ നിലയങ്കിയും മാറത്ത് െപാൻകച്ചയും
ധരിച്ചവനായി മനുഷ്യപു്രതെനേപ്പാെലയുള്ളവെനയും കണ്ട്. 14 അവെന്റ
തലയും തലമുടിയും െവളത്തപഞ്ഞിേപാെലഹിമേത്താളം െവള്ളയുംകണ്ണ്
അഗ്നിജ്വാലേപാെലയും 15 കാൽ ഉലയിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് േതച്ച മിനുക്കിയ
െവേള്ളാടുേപാെലയും അവെന്റ ശബ്ദം െപരുെവള്ളത്തിെന്റ
ഇരച്ചിൽേപാെലയും ആയിരുന്നു. അവെന്റ വലങ്കയ്യിൽ ഏഴ് നക്ഷ്രതം
ഉണ്ട്; 16അവെന്റ വായിൽനിന്നു മൂർച്ചയുള്ള ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാൾ
പുറെപ്പടുന്നു;അവെന്റമുഖംസൂര്യൻേശാഭേയാെട ്രപകാശിക്കുന്നതുേപാെല
ആയിരുന്നു. 17അവെന കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ മരിച്ചവെനേപ്പാെല അവെന്റ
കാല്ക്കൽ വീണു. അവൻ വലൈങ്ക എെന്റ േമൽ െവച്ചിട്ട് എേന്നാട:്
ഭയെപ്പേടണ്ടാ,ഞാൻആദ്യനും അന്ത്യനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും ആകുന്നു.

* 1. 10 കര് ത്തൃദിവസം-ആഴചവട്ടത്തിെന്റഒന്നാം ദിവസമായഞായറാഴ്ച
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18ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു; എന്നാൽ ഇതാ, എെന്നേന്നക്കും ജീവിക്കുന്നു;
ആേമൻ, മരണത്തിെന്റയും പാതാളത്തിെന്റയും താേക്കാൽഎെന്റ കയ്യിൽ
ഉണ്ട.് 19 അതുെകാണ്ട് നീ കണ്ടതും ഇേപ്പാൾ ഉള്ളതും ഇതിനുേശഷം
സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതും 20എെന്റ വലങ്കയ്യിൽ കണ്ട ഏഴ് നക്ഷ്രതത്തിെന്റ
മർമ്മവും ഏഴ് െപാൻനിലവിളക്കിെന്റ വിവരവും എഴുതുക. ഏഴ് നക്ഷ്രതം
ഏഴ് സഭകള െട ദൂതന്മാരാകുന്നു; നീ കണ്ട ഏഴ് നിലവിളക്കുകൾ ഏഴ്
സഭകൾആകുന്നു.

2
1എെഫെസാസിെലസഭയുെട ദൂതന്എഴുതുക:ഏഴ് നക്ഷ്രതംവലങ്കയ്യിൽ
പിടിച്ച ംെകാണ്ട് ഏഴ് െപാൻനിലവിളക്കുകള െട നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ
അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് 2 ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും കഠിനാദ്ധ്വാനവും
സഹനവും െകാള്ളരുതാത്തവെര നിനക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതും
അെപ്പാസ്തലന്മാരല്ലാതിരിെക്ക തങ്ങൾ അെപ്പാസ്തലന്മാർ എന്നു
പറയുന്നവെര നീ പരിേശാധിച്ച് കള്ളന്മാർ എന്നു കെണ്ടത്തിയതും
അറിയുന്നു. 3 കൂടാെത നിെന്റ സഹനശക്തിയും എെന്റ നാമംനിമിത്തം
നീഅദ്ധ്വാനിച്ചതുംക്ഷീണിച്ച േപാകാഞ്ഞതുംഞാൻഅറിയുന്നു. 4എങ്കിലും
നിെന്റആദ്യസ്േനഹംവിട്ട കളഞ്ഞുഎന്നഒരു കുറ്റംഎനിക്ക് നിെന്നക്കുറിച്ച്
പറയുവാനുണ്ട.് 5 അതുെകാണ്ട് നീ എവിെടനിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഓർത്തുമാനസാന്തരെപ്പട്ട്ആദ്യെത്ത്രപവൃത്തിെചയ്യ ക;അെല്ലങ്കിൽഞാൻ
നിെന്റ അടുക്കൽ േവഗം വരുകയും, നീ മാനസാന്തരെപ്പടാഞ്ഞതിനാൽ
നിെന്റ നിലവിളക്ക് അതിെന്റസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി കളയുകയും െചയ്യ ം.
6 എങ്കിലും നിെക്കാലാവ്യരുെട*്രപവൃത്തി നീ െവറുക്കുന്നു എെന്നാരു നന്മ
നിനക്കുണ്ട.്അത്ഞാനും െവറുക്കുന്നു. 7ആത്മാവ്സഭകേളാടു പറയുന്നത്
എെന്തന്ന് േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട. ജയിക്കുന്നവന്
ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ പറുദീസയിൽ ഉള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം
ഭക്ഷിക്കുവാൻ െകാടുക്കും.

8സ്മുർന്നയിെലസഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക: മരിച്ചവനായിരുന്നുഎങ്കിലും
വീണ്ടുംജീവിക്കയുംെചയ്തആദ്യനുംഅന്ത്യനുമായവൻഅരുളിെച്ചയ്യന്നത:്
9ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും കഷ്ടതയും ദാരി്രദ്യവും — നീ സമ്പന്നനാകുന്നു
താനും — തങ്ങൾ െയഹൂദർ എന്നു പറയുന്നുെവങ്കിലും െയഹൂദരല്ലാത്ത,
സാത്താെന അനുസരിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടരായ പള്ളിക്കാരായവരുെട
ൈദവദുഷണവുംഅറിയുന്നു. 10നീ സഹിക്കുവാനുള്ളതിെന ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
ഇതാ; നിെന്ന പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന് പിശാച് നിങ്ങളിൽ ചിലെര തടവിൽ
ആക്കുവാൻ േപാകുന്നു; പത്തു ദിവസം നിനക്ക് ഉപ്രദവം ഉണ്ടാകും;
മരണംവെര വിശ്വസ്തനായിരിക്ക; എന്നാൽ ഞാൻ ജീവകിരീടം†നിനക്ക്
തരും. 11 ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നത് എെന്തന്ന് േകൾക്കുവാൻ
െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട. ജയിക്കുന്നവന് രണ്ടാം മരണത്താൽ‡േദാഷം
വരികയില്ല.

12 െപർഗ്ഗെമാസിെല സഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക: മൂർച്ചയുള്ള
ഇരുവായ്ത്തലവാൾ ഉള്ളവൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് 13 നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും

* 2. 6 നിേക്കാലാേവാസ് എന്ന വ്യക്തിയുെട അനുയായികള ്. അവര് സഭയുെട ഉപേദശങ്ങള് ക്ക്
എതിരായിരുന്നു. വി്രഗഹങ്ങെളആരാധിച്ചിരുന്നു.അെപ്പാസ്തലന് മാര് അവരുെട ്രപവര ്ത്തികെളയും
ഉപേദശങ്ങെളയുംഎതിര ്ത്തിരുന്നു † 2. 10 ജീവകിരീടം-നിത്യജീവന ് ‡ 2. 11 ഒന്നാം
മരണം-ശാരീരിക മരണം. രണ്ടാം മരണം-നിത്യമായ മരണം
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നീ എവിെട താമസിക്കുന്നു എന്നും അത് സാത്താെന്റ സിംഹാസനം ഉള്ള
സ്ഥലം എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു; എന്നിട്ട ം നീ എെന്റ നാമം മുറുെക
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട ഇടയിൽ, സാത്താൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത്
തേന്ന,എെന്റസാക്ഷിയും വിശ്വസ്തനുമായഅന്തിപ്പാസ് െകാല െചയ്യെപ്പട്ട
കാലത്തുേപാലും നീ എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം നിേഷധിച്ചിട്ടില്ല. 14 എങ്കിലും
നിെന്നക്കുറിച്ച് അല്പം കുറ്റം പറയുവാൻ എനിക്കുണ്ട;് യി്രസാേയൽ മക്കൾ
വി്രഗഹാർപ്പിതം ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിനും ദുർന്നടപ്പ് ആചരിേക്കണ്ടതിനും
അവരുെട മുമ്പിൽ തടസ്സംെവപ്പാൻ ബാലാക്കിന്§ഉപേദശിച്ച െകാടുത്ത
ബിെലയാമിെന്റ ഉപേദശം മുറുെകപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവിെട നിനക്കുണ്ട.്
15 അതുേപാെല ഞാൻ െവറുക്കുന്ന നിെക്കാലാവ്യരുെട ഉപേദശം
മുറുെകപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിലർ നിനക്കും ഉണ്ട.് 16 അതുെകാണ്ട്
മാനസാന്തരെപ്പടുക; അല്ലാതിരുന്നാൽ ഞാൻ േവഗത്തിൽ വന്നു
എെന്റ വായിൽനിന്നു വരുന്ന വാള െകാണ്ടു അവർെക്കതിെര
യുദ്ധം െചയ്യ ം. 17 ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നത് എെന്തന്ന്
േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട. ജയിക്കുന്നവന്
ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന*തിന്മാൻ െകാടുക്കും; ഞാൻ അവന്
െവള്ളക്കല്ല ം, ലഭിക്കുന്നവനല്ലാെത മറ്റാരും അറിയാത്തതുംആ കല്ലിേന്മൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുമായപുതിയ ഒരു നാമവും െകാടുക്കും.

18 തുയൈഥരയിെല സഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക: അഗ്നിജ്വാല
േപാെല കണ്ണ ം േതച്ച മിനുക്കിയ െവേള്ളാട്ടിന് സമമായ കാലും ഉള്ള
ൈദവപു്രതൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് 19 ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും
നിെന്റ സ്േനഹം, വിശ്വാസം, ശു്രശൂഷ, സഹനശക്തി എന്നിവയും
നിെന്റ ഇേപ്പാഴുള്ള ്രപവൃത്തി ആദ്യം െചയ്തതിലും അധികെമന്നും
അറിയുന്നു. 20 എങ്കിലും, നിനെക്കതിെര ചിലത് പറയുവാനുണ്ട;് താൻ
്രപവാചകി എന്ന് സ്വയം അവകാശെപ്പടുകയും എെന്റ ദാസന്മാെര
ദുർന്നടപ്പിൽ ഏർെപ്പടുവാനും വി്രഗഹാർപ്പിതം ഭക്ഷിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം
വശീകരിക്കുകയും ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യന്ന ഈസേബൽ എന്ന
സ്്രതീെയ നീഅനുവദിക്കുന്നു. 21ഞാൻഅവൾക്ക് മാനസാന്തരെപ്പടുവാൻ
അവസരം െകാടുത്തിട്ട ം അധാർമ്മികത വിട്ട അവൾ മാനസാന്തരെപ്പട്ടില്ല.
22ജാ്രഗതയായിരിക്ക!അവൾമാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നാൽഞാൻഅവെള
േരാഗകിടക്കയിലും അവള മായി വ്യഭിചരിക്കുന്നവെര വലിയ കഷ്ടതയിലും
ആക്കിക്കളയും. 23ഞാൻഅവള െടഅനുയായികെളയും െകാന്നുകളയും;
ഞാൻ മനസ്സിേനയും ഹൃദയവിചാരങ്ങെളയും േശാധന െചയ്യന്നവൻ
എന്നു സകലസഭകള ം അറിയും; നിങ്ങള െട ്രപവർത്തികൾെക്കാത്തവിധം
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓേരാരുത്തർക്കും പകരം െചയ്യ ം. 24 എന്നാൽ
നിങ്ങേളാടും, ഈ ഉപേദശം സ്വീകരിക്കാെതയും അവർ പറയുന്നത്
േപാെല സാത്താെനക്കുറിച്ച് ആഴമായ കാര്യങ്ങൾ ്രഗഹിക്കാെതയും
ഇരിക്കുന്ന തുയൈഥരയിെല േശഷമുള്ളവേരാടും മറ്റ് വലിയ ഭാരം
ഒന്നുംതെന്ന ഞാൻ ചുമത്തുന്നില്ല. 25 എന്തുതെന്ന ആയാലും ഞാൻ
വരുംവെര നിനക്കുള്ളത് മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാൾവിൻ. 26ജയിക്കയും എെന്റ
്രപവൃത്തികെള അവസാനേത്താളം കാത്തുെകാള്ള കയും െചയ്യന്നവന്

§ 2. 14 ബാലാക്ക-്േമാവാബ ്രാജാവ്.ബിലയാം-ബാബിേലാണ്യകള്ള്രപവാചകന ്സംഖ്യ 31:16 * 2.
17 മറഞ്ഞിരിക്കുന്നമന്ന-സ്വര ്ഗത്തില് നിന്നും നല് കെപ്പടുന്നരഹസ്യ ഭക്ഷണം
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എെന്റപിതാവിൽനിന്നുംഎനിക്ക് ലഭിച്ചതുേപാെലഞാൻജാതികള െടേമൽ
അധികാരം െകാടുക്കും. 27 അവൻ ഇരുമ്പുെചേങ്കാൽെകാണ്ട് അവെര
ഭരിക്കും; മൺപാ്രതങ്ങൾേപാെല അവെര ഉടച്ച കളയും. 28ഞാൻ അവന്
ഉദയനക്ഷ്രതവും െകാടുക്കും. 29 ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നത്
എെന്തന്ന് േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

3
1 സർദ്ദിസിെല സഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക: ൈദവത്തിെന്റ ഏഴ്
ആത്മാക്കള ം ഏഴ് നക്ഷ്രതവും വഹിക്കുന്നവൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നത:്
ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തി അറിയുന്നു. ജീവനുള്ളവൻ എന്നു നിനക്ക് ഒരു
േപർ ഉണ്ട് എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. 2 ഉണരുക; മരിക്കാറായ
േശഷിപ്പ കെളശക്തീകരിക്ക;എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽഞാൻനിെന്റ ്രപവൃത്തി
ൈദവത്തിെന്റ കണ്ണിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല. 3 അതുെകാണ്ട്
നീ ്രപാപിക്കുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്തതു എന്ത് എന്നു ഓർത്ത്
കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും മാനസാന്തരെപ്പടുകയും െചയ്ക. നീ
ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കള്ളെനേപ്പാെല വരും; ഏത് സമയത്ത്
ഞാൻ നിനെക്കതിെര വരും എന്നു നീ അറിയുകയും ഇല്ല. 4 എങ്കിലും
തങ്ങള െട വസ്്രതം അഴുക്കാക്കാത്ത കുെറ േപർ സർദ്ദിസിലുണ്ട.് അവർ
േയാഗ്യതയുള്ളവരാകയാൽ െവള്ളധരിച്ച ംെകാണ്ട് എേന്നാടുകൂെട
നടക്കും. 5 ജയിക്കുന്നവൻ െവള്ളവസ്്രതം ധരിക്കും; അവെന്റ േപരു
ഞാൻ ഒരിക്കലും ജീവപുസ്തകത്തിൽനിന്ന് മായിച്ച കളയാെത എെന്റ
പിതാവിെന്റ സന്നിധിയിലും അവെന്റ ദൂതന്മാരുെട മുമ്പാെകയും ഞാൻ
ഏറ്റ പറയും. 6ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നത് എെന്തന്ന് േകൾക്കുവാൻ
െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

7ഫിലെദൽഫ്യയിെല സഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക: വിശുദ്ധനും സത്യവാനും
ദാവീദിെന്റ താേക്കാൽ കയ്യിൽ ഉള്ളവനും ആർക്കും അടച്ച കൂടാതവണ്ണം
തുറക്കുന്നവനും ആർക്കും തുറക്കാനാകാത്ത വിധം അടയ്ക്കുകയും
െചയ്യന്നവൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് 8 ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തി അറിയുന്നു.
ഇതാ, ആർക്കും അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു തുറന്ന വാതിൽ
ഞാൻനിെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു;നിനക്ക്അല്പംശക്തി*മാ്രതേമയുള്ള
എങ്കിലും നീ എെന്റ വചനം അനുസരിച്ച , എെന്റ േപർ തള്ളികളഞ്ഞിട്ട ം
ഇല്ല. 9 ജാ്രഗതയായിരിക്ക! െയഹൂദരല്ലാതിരിെക്ക യഹൂദെരന്ന് കളവായി
പറയുന്ന സാത്താെന്റ പള്ളിക്കാരായവെര ഞാൻ വരുത്തുകയും നിെന്റ
പാദത്തിൽ നമസ്കരിപ്പാനും ഞാൻ നിെന്ന സ്േനഹിച്ച എന്നു അവർ
അറിയുവാനും ഇടവരുത്തും. 10 ക്ഷമേയാടുകൂടി ഇരിപ്പാനുള്ള എെന്റ
കല്പന നീ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചതിനാൽ ഭൂമിയിൽ ഒെക്കയും ഉള്ളവെര
േശാധന െചേയ്യണ്ടതിന് േലാകത്തിൽ വരുവാനുള്ള േശാധനാകാലത്ത്
ഞാനും നിെന്ന കാത്തുസൂക്ഷിക്കും. 11 ഞാൻ േവഗം വരുന്നു; നിെന്റ
കിരീടം ആരും തട്ടിെയടുക്കാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്കുള്ളത്
മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാൾക. 12 ജയിക്കുന്നവെന ഞാൻ എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും; അവൻ ഒരിക്കലും അതിൽനിന്ന്
പുറത്തുേപാകയില്ല; എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േപരും എെന്റ ൈദവത്തിൽ
നിന്നു, സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് തേന്ന ഇറങ്ങിവരുന്ന, പുതിയ െയരൂശേലം എന്ന

* 3. 8 അല ്പംശക്തി-കുറവ്അംഗങ്ങള ്മാ്രതമുള്ളസഭ
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എെന്റ ൈദവത്തിൻ നഗരത്തിെന്റ േപരും എെന്റ പുതിയ േപരും ഞാൻ
അവെന്റേമൽ എഴുതും. 13ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നത് എെന്തന്ന്
േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

14 ലെവാദിക്ക്യയിെല സഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക: ആേമൻ എന്ന
വിശ്വസ്തനും സത്യസാക്ഷിയും ൈദവസൃഷ്ടിയുെട ആരംഭവും
ആയിരിക്കുന്നവൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് 15 ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തി
അറിയുന്നു; നീ ചൂടുള്ളവനുമല്ല; തണുപ്പ ള്ളവനുമല്ല; നീ തണുപ്പ ള്ളവേനാ
ചൂടുള്ളവേനാ†ആയിരുെന്നങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു. 16 അതുെകാണ്ട,്
നീ തണുപ്പ ം ചൂടും ഉള്ളവനാകാെത, അല്പം മാ്രതം ചൂടുള്ളവനാകയാൽ
ഞാൻ നിെന്ന എെന്റ വായിൽനിന്നു തുപ്പിക്കളയും. 17ഞാൻ ധനവാൻ;
എനിക്ക് ഭൗതിക സ്വത്തുക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒന്നുംതെന്ന
ആവശ്യം ഇല്ല എന്നു നീ പറയുന്നതുെകാണ്ടും; നീ ഏറ്റവും ദുരിതപൂർണ്ണനും
ഗതിയില്ലാത്തവനും െകട്ടവനും ദരി്രദനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്ന്
അറിയായ്കെകാണ്ടും; 18 നീ സമ്പന്നൻ ആേകണ്ടതിന് തീയിൽ
ഊതിക്കഴിച്ച െപാന്നും നിെന്റ നഗ്നത െവളിവാകാതവണ്ണം ധരിേക്കണ്ടതിന്
തിളങ്ങുന്ന ശു്രഭവസ്്രതവും, നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിേക്കണ്ടതിന് കണ്ണിൽ
പുരട്ട വാൻ േലപവും എേന്നാട് വിലയ്ക്കുവാങ്ങുക എന്ന എെന്റ ഉപേദശം
േകൾക്കുക. 19എനിക്ക് ്രപിയമുള്ളവെര ഒെക്കയും ഞാൻ ശാസിക്കുകയും
ശിക്ഷിക്കുകയും െചയ്യന്നു; അതുെകാണ്ട് നീ ജാ്രഗതയുള്ളവനായിരിക്ക;
മാനസാന്തരെപ്പടുക. 20 ഇതാ, ഞാൻ വാതില്ക്കൽ നിന്നു മുട്ട ന്നു;
ആെരങ്കിലും എെന്റ ശബ്ദം േകട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ല കയും ഞാൻ അവേനാടും അവൻ എേന്നാടും കൂെട
ആഹാരം കഴിക്കുകയും െചയ്യ ം. 21 ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എേന്നാടുകൂെട
എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ അവകാശം നല്കും; ഞാനും
ജയിച്ച എെന്റ പിതാവിേനാടുകൂെട അവെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുന്നതുേപാെല തേന്ന. 22ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നത് എെന്തന്ന്
േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

4
1 അതിനുേശഷം ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ
തുറന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട്; ആദ്യമായി ഞാൻ േകട്ടത് കാഹളനാദംേപാെല
എേന്നാട് സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന ഒരു ശബ്ദംആയിരുന്നു.അത്എേന്നാട്
പറഞ്ഞത്: ഇവിെട കയറിവരിക; ഇനിയും സംഭവിപ്പാനുള്ളത് എെന്തന്ന്
ഞാൻ നിെന്ന കാണിയ്ക്കും. 2 അേപ്പാൾ തെന്ന ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മ
വിവശതയിലായി, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം െവച്ചിരിക്കുന്നതും
അതിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ട്. 3അതിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ
കാഴ്ചയ്ക്ക് സൂര്യകാന്തേത്തയും പത്മരാഗേത്തയും േപാെല ഉള്ളവൻ;
സിംഹാസനത്തിെന്റ ചുറ്റ ം കാഴ്ചയ്ക്ക് മരതകേത്താടു തുല്യമാെയാരു
പച്ചവില്ല്; 4 സിംഹാസനത്തിെന്റ ചുറ്റിലും ഇരുപത്തിനാല് ഇരിപ്പിടം;
ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ െവള്ളവസ്്രതം ധരിച്ച ംെകാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ
ഇരുന്നിരുന്നു. 5 സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് മിന്നലും, ഇടിമുഴക്കവും,
ശബ്ദേഘാഷവും പുറെപ്പട്ടിരുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ ഏഴ് ആത്മാക്കളായ
ഏഴുവിളക്കുകൾ സിംഹാസനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു;

† 3. 15 ആത്മികമായി ജീവേനാആത്മികമായി മരണേമാ ഇല്ലാത്തതായഅവസ്ഥ
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6 സിംഹാസനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ സ്ഫടിക തുല്യമായ കണ്ണാടിക്കടൽ;
സിംഹാസനത്തിെന്റ ചുറ്റിലും, മുമ്പിലും പുറകിലും കണ്ണ കൾ നിറഞ്ഞിരുന്ന
നാല് ജീവികൾ. 7 ഒന്നാം ജീവി സിംഹെത്തേപ്പാെല; രണ്ടാം ജീവി
കാളെയേപ്പാെല മൂന്നാം ജീവി മനുഷ്യെനേപ്പാെല മുഖമുള്ളത;് നാലാം
ജീവി പറക്കുന്ന കഴുകന് സമം. 8 നാല് ജീവികൾക്കും ആറ് ചിറകുകൾ
വീതം, അവയ്ക്കുള്ളിൽ നിറെയ കണ്ണ കള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരുന്നവനും
ഇരിക്കുന്നവനും വരുന്നവനുമായ സർവ്വശക്തനായ ൈദവം പരിശുദ്ധൻ,
പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ എന്നു അവർ രാപ്പകൽ േഭദം കൂടാെത നിരന്തരം
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 9 എെന്നേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായി
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന് ആ ജീവികൾ മഹത്വവും ബഹുമാനവും
സ്േതാ്രതവും െകാടുക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും 10 സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവെന്റ മുമ്പിൽഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും വീണു,എെന്നേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെന നമസ്കരിക്കുകയും അവരുെട കിരീടങ്ങെള
സിംഹാസനത്തിൻ മുമ്പിൽ ഇട്ട െകാണ്ട്, 11 ഞങ്ങള െട കർത്താേവ,
മഹത്വവും, ബഹുമാനവും ശക്തിയും സ്വീകരിക്കുവാൻ നീ േയാഗ്യൻ.
നിെന്റ സേന്താഷത്തിനായി അവ ഉളവാകുകയും സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

5
1 പിെന്ന ഞാൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെന്റ വലങ്കയ്യിൽ
അകത്തും പുറകിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഏഴ് മു്രദയാൽ
മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ചുരുൾ കണ്ട്. 2 ആ ചുരുൾ തുറപ്പാനും
അതിെന്റ മു്രദ െപാട്ടിയ്ക്കുവാനും േയാഗ്യൻ ആർ? എന്നു അത്യ ച്ചത്തിൽ
വിളംബരം െചയ്യന്ന ശക്തനാെയാരു ദൂതെനയും ഞാൻ കണ്ട്. 3 ചുരുൾ
തുറക്കുവാേനാ അത് ഒന്ന് േനാക്കുവാൻ േപാലുേമാ സ്വർഗ്ഗത്തിലും
ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കീഴിലുംആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. 4ചുരുൾ തുറക്കുവാേനാ
അത് വായിക്കുവാേനാ േനാക്കുവാേനാ േയാഗ്യതയുള്ള ആെരയും
കെണ്ടത്തായ്കെകാണ്ട് ഞാൻ അതിദുഃഖേത്താെട കരഞ്ഞു. 5എങ്കിലും
മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത്: കരയണ്ട; േനാക്കൂ,
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെല സിംഹവും* ദാവീദിെന്റ േവരുമായവൻ ചുരുൾ
തുറക്കുവാനും അതിെന്റ ഏഴുമു്രദയും അഴിപ്പാനും തക്കവണ്ണം ജയം
്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 സിംഹസനത്തിെന്റയും നാല് ജീവികള െടയും
നടുവിലും മൂപ്പന്മാരുെട മദ്ധ്യത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞാട് അറുക്കെപ്പട്ടതുേപാെല
നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ട്: അവന് ഏഴ് െകാമ്പും ഭൂമിയിൽ
എല്ലായിടേത്തക്കും അയച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ ഏഴ് ആത്മാക്കളായ
ഏഴ് കണ്ണ ം ഉണ്ട്. 7അവൻ െചന്ന് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെന്റ
വലങ്കയ്യിൽ നിന്നു ചുരുൾ വാങ്ങി. 8 അവൻ ചുരുൾ വാങ്ങിയേപ്പാൾ
നാലുജീവികള ം ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും കുഞ്ഞാടിെന്റ മുമ്പാെക വീണു.
ഓേരാരുത്തനു വീണയും വിശുദ്ധന്മാരുെട ്രപാർത്ഥന എന്ന സുഗന്ധം
നിറഞ്ഞസ്വർണ്ണപാ്രതവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 9അവർ ഒരു പുതിയ പാട്ട് പാടി:
ചുരുൾ വാങ്ങുവാനും അതിെന്റ മു്രദ തുറക്കുവാനും നീ േയാഗ്യൻ; “നീ
അറുക്കെപ്പട്ട നിെന്റ രക്തംെകാണ്ടു സകലേഗാ്രതത്തിലും ഭാഷയിലും

* 5. 5 യഹൂദാ േഗാ്രതത്തിെല സിംഹം-യഹൂദാ േഗാ്രതത്തിെല ശക്തിയുള്ള ജയിക്കുന്നവനും
ദാവീദിന ്െറ മഹത്വമുള്ളപിന്തുടര ്ച്ചക്കാരനുമായ ്രകിസ്തു
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വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ള ജനങ്ങെള നീ ൈദവത്തിനായി
വിലയ്ക്കു വാങ്ങി; 10ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിനായി നീ ഞങ്ങെള രാജ്യവും
പുേരാഹിതന്മാരുംആക്കിെവച്ച ;അവർ ഭൂമിയിൽ വാഴും”. 11പിെന്നഞാൻ
േനാക്കിയേപ്പാൾ സിംഹാസനത്തിെന്റയും ജീവികള െടയും മൂപ്പന്മാരുെടയും
ചുറ്റിലുംഅേനകം ദൂതന്മാരുെടശബ്ദം േകട്ട;്അവരുെടഎണ്ണംപതിനായിരം
ഇരട്ടി പതിനായിരവും ആയിരം ആയിരവും ആയിരുന്നു. 12 അവർ
അത്യ ച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞത:് “അറുക്കെപ്പട്ട കുഞ്ഞാട് ശക്തിയും ധനവും
ജ്ഞാനവും ബലവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്േതാ്രതവും ലഭിപ്പാൻ
േയാഗ്യൻ”. 13 സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കീഴിലും സമു്രദത്തിലും
ഉള്ള സകല സൃഷ്ടിയും അവയിലുള്ളത് ഒെക്കയും പറയുന്നതായി ഞാൻ
േകട്ടത:് “സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനും കുഞ്ഞാടിനും സ്േതാ്രതവും
ബഹുമാനവും മഹത്വവും അധികാരവും എെന്നേന്നക്കും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട”.
14അേപ്പാൾ നാല് ജീവികള ം, “ആേമൻ!” എന്നു പറഞ്ഞു; ഇരുപത്തിനാല്
മൂപ്പന്മാരുംഎെന്നേന്നക്കും ഇരിക്കുന്നവെനവീണുആരാധിച്ച .

6
1 കുഞ്ഞാട് ഏഴ് മു്രദകളിൽ ഒന്ന് െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ കണ്ടത്:

“വരിക!” എന്നു നാല് ജീവികളിൽ ഒന്ന് ഇടിമുഴക്കത്തിെനാത്ത
ശബ്ബത്തിൽ പറയുന്നതായിരുന്നു. ഞാൻ അത് േകൾക്കുകയും െചയ്തു.
2 ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ ഇതാ ഒരു െവള്ളക്കുതിര; അതിെന്റ പുറത്ത്
ഇരിക്കുന്നവൻഒരു വില്ല് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു;അവന് ഒരു കിരീടവും െകാടുത്തു;
അവൻജയിക്കുന്നവനായും ജയാളിയായും പുറെപ്പട്ട .

3 അവൻ രണ്ടാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ: “വരിക!” എന്നു രണ്ടാം ജീവി
പറയുന്നത് ഞാൻ േകട്ട.് 4 അേപ്പാൾ തീേപാെല ചുവപ്പ നിറമുള്ള
മെറ്റാരു കുതിര പുറെപ്പട്ട ; അതിെന്റ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവന് മനുഷ്യർ
അേന്യാന്യം െകാല്ല വാൻ തക്കവണ്ണം ഭൂമിയിൽനിന്നു സമാധാനം
എടുത്തുകളേയണ്ടതിന് അധികാരം െകാടുത്തു; ഒരു വലിയ വാള ം അവന്
െകാടുത്തു.

5അവൻ മൂന്നാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ: “വരിക!” എന്നു മൂന്നാം ജീവി
പറയുന്നത് ഞാൻ േകട്ട.് അേപ്പാൾ ഞാൻ ഒരു കറുത്ത കുതിരെയ
കണ്ട്; അതിെന്റ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവൻ ഒരു ്രതാസ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു.
6 ഒരു ദിവസക്കൂലിയായ ഒരു പണത്തിന് ഒരിടങ്ങഴി േഗാതമ്പു; ഒരു
ദിവസക്കൂലിയായ ഒരു പണത്തിന് മൂന്നിടങ്ങഴി യവം;എന്നാൽഎണ്ണയ്ക്കും
വീഞ്ഞിനും േകട് വരുത്തരുത് എന്നു നാല് ജീവികള െടയും ഇടയിൽനിന്നും
ഒരു ശബ്ദവുംഞാൻ േകട്ട.്

7 അവൻ നാലാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ: “വരിക!” എന്നു നാലാം ജീവി
പറയുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ട.് 8 അേപ്പാൾ ഞാൻ ചാരനിറമുള്ള
ഒരു കുതിരെയ കണ്ട്; അതിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവന് മരണം എന്നു
േപർ; പാതാളം അവെന പിന്തുടർന്നു; അവർക്ക് വാള െകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാവ്യാധിെകാണ്ടും ഭൂമിയിെലകാട്ട മൃഗങ്ങെളെക്കാണ്ടും
െകാന്നുകളയുവാൻ ഭൂമിയുെട നാലിെലാന്നിേന്മൽഅധികാരം നൽകെപ്പട്ട .

9 അവൻ അഞ്ചാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ: ൈദവവചനം നിമിത്തവും
തങ്ങൾ ഉറേപ്പാെട കാത്തുെകാണ്ടസാക്ഷ്യം നിമിത്തവും െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട
ആത്മാക്കെള ഞാൻ യാഗപീഠത്തിെന്റ കീഴിൽ കണ്ട്; 10 വിശുദ്ധനും
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സത്യവാനുമായ കർത്താേവ, ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവേരാട് ന്യായവിധിയും
ഞങ്ങള െട രക്തത്തിനുള്ള ്രപതികാരവും നീ എ്രതേത്താളം
നടത്താെതയിരിക്കും എന്നു അവർ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച . 11 അേപ്പാൾ
അവരിൽ ഓേരാരുത്തർക്കും െവള്ളയങ്കി നൽകെപ്പട്ട ; അവർ
െകാല്ലെപ്പട്ടതുേപാെല അവരുെട സഹശു്രശുഷകന്മാരും ്രകിസ്തീയ
സേഹാദരന്മാരും െകാല്ലെപ്പടുന്നതുവെര അല്പകാലം കൂെട അവർ
കാത്തിരിക്കണംഎന്നുഅവർക്ക്അരുളപ്പാടുണ്ടായി.

12 അവൻ ആറാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ; ഞാൻ േനാക്കുകയിൽ ഒരു
വലിയ ഭൂമികുലുക്കം ഉണ്ടായി; സൂര്യൻ കരിമ്പടംേപാെല കറുത്തു;
ച്രന്ദൻ രക്തതുല്യമായിത്തീർന്നു. 13 അത്തിവൃക്ഷം െകാടുങ്കാറ്റ െകാണ്ട്
കുലുങ്ങിയിട്ട് തണുപ്പ കാലത്ത് കായ് ഉതിർക്കുേമ്പാെല ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വീണു. 14 ചുരുൾ മുകളിേലക്കു ചുരുട്ട ംേപാെല
ആകാശം ഇല്ലാതായി; എല്ലാ മലയും ദ്വീപും സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്ന്
നീങ്ങിേപ്പായി. 15 അേപ്പാൾ ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരും ്രപധാനികള ം
സഹ്രസാധിപന്മാരും ധനവാന്മാരും ബലവാന്മാരും അടിമകള ം സ്വത്രന്തരും
ഗുഹകളിലും മലകളിെല പാറകള െട ഇടയിലും ഒളിച്ച െകാണ്ട് മലകേളാടും
പാറകേളാടും; 16 “ഞങ്ങള െടേമൽ വീഴുവിൻ; സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നും കുഞ്ഞാടിെന്റ േകാപത്തിൽ നിന്നും
ഞങ്ങെള മറയ്ക്കുവിൻ. 17അവെന്റ മഹാേകാപദിവസം വന്നിരിക്കുന്നു;
ആർക്ക് നില്ക്കുവാൻകഴിയും?”എന്നുപറഞ്ഞു.

7
1ഇതിനുേശഷംഭൂമിേമലുംകടലിേന്മലുംയാെതാരുവൃക്ഷത്തിേന്മലുംനാല്
ദൂതന്മാർ ഭൂമിയിെല നാല് കാറ്റ ം പിടിച്ച െകാണ്ടു ഭൂമിയുെട നാല് ദിക്കിലും
നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ട്. 2 ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ മു്രദയുണ്ടായിരുന്ന
മെറ്റാരു ദൂതൻ, കിഴക്കുനിന്ന് മുകളിേലക്കു വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്. അവൻ
ഭൂമിക്കുംസമു്രദത്തിനും േകടുവരുത്തുവാൻഅനുവാദം െകാടുക്കെപ്പട്ടനാല്
ദൂതന്മാേരാട:് 3നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരുെട െനറ്റികളിൽ ഞങ്ങൾ
ഒരു മു്രദയിട്ട് തീരുേവാളം ഭൂമിേക്കാ, സമൂ്രദത്തിേനാ, വൃക്ഷങ്ങൾേക്കാ
േകടുവരുത്തരുത് എന്നു ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 4 മു്രദേയറ്റവരുെട
എണ്ണവും ഞാൻ േകട്ട;് യി്രസാേയൽ ജനങ്ങള െട എല്ലാ േഗാ്രതത്തിലും
നിന്നു മു്രദേയറ്റവർ 1,44,000.
5െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽനിന്നു മു്രദേയറ്റവർപ്രന്തണ്ടായിരം;
രൂേബൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം.
6ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
നഫ്താലി േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം.
7ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
േലവിേഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
8െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
േയാസഫ് േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
െബന്യാമിൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്നുമു്രദേയറ്റവർപ്രന്തണ്ടായിരവുംആയിരുന്നു.
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9ഈസംഭവങ്ങൾക്കുേശഷം ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ, എല്ലാ ജാതികളിലും
േഗാ്രതങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷകളിലുംനിന്ന് സിംഹാസനത്തിനും
കുഞ്ഞാടിനും മുമ്പാെക നില്ക്കുന്ന, ആർക്കും എണ്ണിത്തീർക്കുവാൻ
കഴിയാത്ത െവള്ളനിലയങ്കി ധരിച്ച ം ൈകകളിൽ കുരുേത്താലകൾ
പിടിച്ച ം ഉള്ള ഒരു മഹാപുരുഷാരെത്ത കണ്ട്. അവർ അത്യ ച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞത:് 10 “രക്ഷ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ
നമ്മുെട ൈദവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും ഉള്ളത”്. 11 സകലദൂതന്മാരും
സിംഹാസനത്തിെന്റയും മൂപ്പന്മാരുെടയും നാല് ജീവികള െടയുംചുറ്റ ം നിന്നു,
അവർസിംഹാസനത്തിെന്റമുമ്പിൽകവിണ്ണ വീണുൈദവെത്തആരാധിച്ച ം
െകാണ്ട് പറഞ്ഞത:് “ആേമൻ;” 12 നമ്മുെട ൈദവത്തിന് എെന്നേന്നക്കും
സ്തുതിയും മഹത്വവുംജ്ഞാനവും സ്േതാ്രതവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും
ബലവും; ആേമൻ. 13 അേപ്പാൾ മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുവൻ എേന്നാട:്
െവള്ളനിലയങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവർ ആർ? അവർ എവിെട നിന്നു വന്നു
എന്നു േചാദിച്ച . 14 യജമാനന് അറിയാമേല്ലാ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്
അവൻഎേന്നാട് പറഞ്ഞത്: ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽനിന്ന് വന്നവർ;അവർ
കുഞ്ഞാടിെന്റ രക്തത്തിൽ*അവരുെടഅങ്കിഅലക്കി െവള പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
15 അതുെകാണ്ട് അവർ ൈദവത്തിെന്റ സിംഹാസനത്തിൻ മുമ്പിലിരുന്ന്
അവെന്റ ആലയത്തിൽ രാവും പകലും അവെന ആരാധിക്കുന്നു;
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ അവേരാട് കൂെട വസിക്കും. 16 ഇനി
അവർക്ക് വിശക്കയില്ല ദാഹിക്കയും ഇല്ല; സൂര്യെവളിച്ചവും മറ്റ് ചൂടും
അവെര ബാധിക്കുകയില്ല. 17 സിംഹാസനത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ ഉള്ള കുഞ്ഞാട്
അവെര േപാറ്റ കയും അവെര ജീവജലത്തിെന്റ ഉറവുകളിേലക്ക്
നയിക്കുകയും െചയ്യ ം. ൈദവം അവരുെട കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ നീർ എല്ലാം
തുടച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം.

8
1 കുഞ്ഞാട് ഏഴാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഏകേദശം
അരമണിക്കൂേറാളം നിശബ്ദത ഉണ്ടായി. 2 അേപ്പാൾ ഞാൻ
ൈദവസന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന ഏഴ് ദൂതന്മാെര കണ്ട്, അവർക്ക് ഏഴ്
കാഹളം െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.

3 മെറ്റാരു ദൂതൻ വന്നു ഒരു സ്വർണ്ണധൂപപാ്രതം പിടിച്ച െകാണ്ടു
യാഗപീഠത്തിനരിെക നിന്നു. സിംഹാസനത്തിൻ മുമ്പിലുള്ള
സ്വർണ്ണയാഗപീഠത്തിേന്മൽ സകലവിശുദ്ധജനങ്ങള െടയും
്രപാർത്ഥനേയാടുകൂെട അത് അർപ്പിേക്കണ്ടതിന് ധാരാളം സുഗന്ധ്രദവ്യവും
അവന് െകാടുത്തു. 4 സുഗന്ധ്രദവ്യത്തിെന്റ പുക വിശുദ്ധന്മാരുെട
്രപാർത്ഥനേയാടുകൂെട ദൂതെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് ൈദവസന്നിധിയിേലക്ക്
ഉയർന്നു. 5 ദൂതൻ സുഗന്ധധൂപം എടുത്തു യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നും
കനൽ നിറച്ച് ഭൂമിയിേലക്കു എറിഞ്ഞു; അവിെട ഇടിമുഴക്കങ്ങള ം,
ശബ്ദേകാലാഹലങ്ങള ം, മിന്നലുകള ം, ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി.

6ഏഴ് കാഹളങ്ങളള്ളഏഴ് ദൂതന്മാർകാഹളംഊതുവാൻ ഒരുങ്ങിനിന്നു.
7 ഒന്നാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി; അേപ്പാൾ രക്തം കലർന്ന
കൽമഴയും തീയും ഭൂമിയിൽപതിച്ച ; ഭൂമിയിൽ മൂന്നിെലാന്നു െവന്തുേപായി;
വൃക്ഷങ്ങളിൽമൂന്നിെലാന്നു െവന്തുേപായി;എല്ലാപച്ചപ്പ ല്ല ം െവന്തുേപായി.

* 7. 14 കുഞ്ഞാടിെന്റ രക്തം-്രകിസ്തുവിന ്െറ പാപപരിഹാരയാഗം
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8 രണ്ടാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി; അേപ്പാൾ തീ കത്തുന്ന
വൻമലേപാെലെയാന്ന് സമു്രദത്തിേലക്കു വീണിട്ട് കടൽ മൂന്നിെലാന്നു
രക്തമായിത്തീർന്നു. 9 സമു്രദത്തിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്ന സൃഷ്ടികളിൽ
മൂന്നിെലാന്നു ചത്തുേപായി;കപ്പലുകളിലും മൂന്നിെലാന്നു നശിച്ച േപായി.

10 മൂന്നാമെത്ത ദൂതൻകാഹളംഊതി;അേപ്പാൾ ദീപംേപാെല ജ്വലിക്കുന്ന
ഒരു മഹാനക്ഷ്രതം ആകാശത്തുനിന്ന് നദികളിൽ മൂന്നിെലാന്നിേന്മലും
നീരുറവുകളിേന്മലും വീണു. 11 ആ നക്ഷ്രതത്തിന് കാഞ്ഞിരം എന്നു
േപർ; െവള്ളങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാന്നു വിഷമയം ആയിത്തീർന്നു. കയ്പായ
െവള്ളത്താൽമനുഷ്യരിൽപലരും മരിച്ച േപായി.

12നാലാമെത്തദൂതൻകാഹളംഊതി;അേപ്പാൾസൂര്യനിൽ മൂന്നിെലാന്നും
ച്രന്ദനിൽ മൂന്നിെലാന്നും നക്ഷ്രതങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാന്നും ബാധിക്കെപ്പട്ട ;
അതുെകാണ്ട് അവയിൽ മൂന്നിെലാന്നു ഇരുണ്ടുേപായി; മൂന്നിെലാന്നു
പകലും മൂന്നിെലാന്നു രാവും െവളിച്ചമില്ലാെതയായി.

13 ഇനിയും ഊതുവാനുള്ള മൂന്നു ദൂതന്മാരുെട കാഹളനാദം നിമിത്തം
ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കഷ്ടം, കഷ്ടം, കഷ്ടം എന്നു ഉറെക്ക
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ആകാശമേധ്യ പറന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഴുകെന
ഞാൻകാണുകയുംഅതിെന്റശബ്ദം േകൾക്കുകയും െചയ്തു.

9
1 പിെന്ന അഞ്ചാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി; അേപ്പാൾ ഒരു നക്ഷ്രതം
ആകാശത്തുനിന്ന് ഭൂമിയിൽവീഴുന്നത്ഞാൻകണ്ട്;അഗാധഗർത്തത്തിെന്റ
താേക്കാൽ അവന് െകാടുത്തു. 2 അവൻ അഗാധഗർത്തം തുറന്നു;
ഒരു വലിയ ചൂളയിൽ നിന്നുള്ള പുകേപാെല ഗർത്തത്തിൽനിന്ന്
പുകെപാങ്ങി; ഗർത്തത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന പുകയാൽ സൂര്യനും
അന്തരീക്ഷവും ഇരുണ്ടുേപായി. 3 പുകയിൽനിന്ന് െവട്ട ക്കിളികൾ
ഭൂമിേമൽ വന്നു, അവയ്ക്ക് ഭൂമിയിെല േതള കൾക്കുള്ളതുേപാെലയുള്ള
ശക്തി െകാടുക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. 4 െനറ്റിയിൽ ൈദവത്തിെന്റ
മു്രദയില്ലാത്തമനുഷ്യർക്കല്ലാെത ഭൂമിയിലുള്ളപുല്ലിനും,യാെതാരു പച്ചയായ
സസ്യത്തിനും, വൃക്ഷത്തിനും േകടുവരുത്തരുത് എന്നു അതിന് കല്പന
ലഭിച്ച . 5അവെര െകാല്ല വാനല്ല, എന്നാൽ അഞ്ചുമാസക്കാലം അവെര
ഉപ്രദവിക്കുവാനേ്രത അവയ്ക്ക് അനുവാദം നൽകിയത;് അവരുെട
േവദന, േതൾ മനുഷ്യെന കുത്തുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന േവദനേപാെല
തെന്ന. 6 ആ കാലത്ത് മനുഷ്യർ മരണം അേന്വഷിക്കും; പേക്ഷ അത്
കെണ്ടത്തുകയില്ല; അവർ മരിക്കുവാൻ ആശിക്കും; എന്നാൽ മരണം
അവരിൽ നിന്നു പറന്നുേപാകും. 7 െവട്ട ക്കിളികള െട രൂപം യുദ്ധത്തിന്
ഒരുക്കിയ കുതിരകെളേപ്പാെല; അവയുെട തലകളിൽ സ്വർണ്ണകിരീടങ്ങൾ
േപാെല എേന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയുെട മുഖങ്ങൾ മനുഷ്യരുെട
മുഖങ്ങൾ േപാെലയും ആയിരുന്നു. 8സ്്രതീകള െട മുടിേപാെല അവയ്ക്ക്
മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയുെട പല്ല കൾ സിംഹത്തിെന്റ പല്ല കൾ
േപാെല ആയിരുന്നു. 9 ഇരുമ്പുകവചംേപാെല അവയ്ക്ക് കവചങ്ങൾ
ഉണ്ട;് അവയുെട ചിറകുകള െട ശബ്ദം യുദ്ധത്തിനു ഓടുന്ന അേനകം
രഥങ്ങള ം കുതിരകള ം ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദംേപാെലയും ആയിരുന്നു.
10അവയ്ക്ക് േതള കെളേപ്പാെലവാലുകൾഉണ്ട;്അവയിൽവിഷമുള്ള കള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു; മനുഷ്യെര അഞ്ചുമാസക്കാലം ഉപ്രദവിക്കുവാനുള്ള ശക്തി
അവയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. 11അഗാധഗർത്തത്തിെന്റ ദൂതൻഅവയുെടേമൽ
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രാജാവായി ഉണ്ടായിരുന്നു;അവെന്റ േപര് എ്രബായ ഭാഷയിൽഅബേദ്ദാൻ*
എന്നാകുന്നു, എന്നാൽ ്രഗീക്ക് ഭാഷയിൽ അത് അെപ്പാല്ല േവാൻ എന്നും
ആകുന്നു.

12ആദ്യെത്തകഷ്ടം കഴിഞ്ഞുേപായി. ജാ്രഗതയായിരിക്ക! ഇനിയും രണ്ട്
കഷ്ടങ്ങൾകൂെട വരുവാനുണ്ട.്

13ആറാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി; അേപ്പാൾ ൈദവസന്നിധിയിലുള്ള
സ്വർണ്ണയാഗപീഠത്തിെല നാല് െകാമ്പുകളിൽനിന്ന് ഒരു ശബ്ദം വരുന്നത്
ഞാൻ േകട്ട.് 14ആശബ്ദം കാഹളം കയ്യിലുള്ളആറാം ദൂതേനാട് പറഞ്ഞത,്
“യൂ്രഫട്ടീസ് എന്ന മഹാനദിക്കരിെക ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ദൂതന്മാെര
അഴിച്ച വിടുക”. 15 മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിെലാന്നിെന െകാല്ല വാനായി, ഒരു
മണിക്കൂറിനും ഒരു ദിവസത്തിനും ഒരു മാസത്തിനും ഒരു വർഷത്തിനും
ഒരുക്കിയിരുന്ന നാല് ദൂതന്മാെര അഴിച്ച വിട്ട . 16 കുതിരപ്പടയുെട സംഖ്യ
ആയിരം മടങ്ങ് രണ്ടുലക്ഷം എന്നു ഞാൻ േകട്ട.് 17ഞാൻ കുതിരകെളയും
കുതിരപ്പ റത്ത് ഇരിക്കുന്നവെരയും എെന്റ ദർശനത്തിൽ കണ്ടത് എങ്ങെന
എന്നാൽ: അവരുെട മാർകവചങ്ങൾ തീെകാണ്ടുള്ളതും, ചുവന്ന
സ്ഫടികവും ഗന്ധകവും േപാെല ഉള്ളതും ആയിരുന്നു; കുതിരകള െട
തല സിംഹങ്ങള െട തലേപാെല ആയിരുന്നു; അവയുെട വായിൽനിന്നും
തീയും പുകയും ഗന്ധകവും വമിച്ച . 18അവയുെട വായിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട
തീ, പുക, ഗന്ധകം എന്നിവയാൽ മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിെലാന്നു െകാല്ലെപ്പട്ട .
19അവയുെട ശക്തി വായിലും വാലിലും ആയിരുന്നു;അവയുെട വാലുകൾ
സർപ്പങ്ങെളേപ്പാെലആയിരുന്നു; മനുഷ്യെന ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതിന്അവയ്ക്ക്
തലകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 20ഈ ബാധകളാൽ െകാല്ലെപ്പടാത്ത ബാക്കി
മനുഷ്യേരാ അവർ െചയ്തിരുന്ന ്രപവൃത്തി വിട്ട മാനസാന്തരെപ്പട്ടില്ല,
ദുർഭൂതങ്ങെളയും, കാണുവാനും േകൾക്കുവാനും നടക്കുവാനും
കഴിയാത്ത െപാന്നു, െവള്ളി, െചമ്പു, കല്ല്, മരം എന്നിവെകാണ്ടുള്ള
ബിംബങ്ങെളയും ആരാധിക്കുന്നതും അവർ നിർത്തിയില്ല. 21അവരുെട
െകാലപാതകം, മ്രന്തവാദം, ദുർന്നടപ്പ്, േമാഷണംഎന്നീ ്രപവർത്തികൾ വിട്ട
മാനസാന്തരെപ്പട്ടതുമില്ല.

10
1 അേപ്പാൾ േമഘം ധരിച്ച െകാണ്ട് ബലവാനായ മെറ്റാരു ദൂതൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്. അവെന്റ തലയ്ക്ക്
മീെത ഒരു മഴവില്ല ം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവെന്റ മുഖം സൂര്യെനേപ്പാെലയും
അവെന്റ പാദങ്ങൾ തീത്തൂണുകൾേപാെലയും ആയിരുന്നു. 2 അവൻ
കയ്യിൽ തുറന്നിരുന്ന ഒരു െചറിയ ചുരുൾ പിടിച്ചിരുന്നു. അവൻ വലെത്ത
കാൽ സമു്രദത്തിേന്മലും ഇടെത്ത കാൽ ഭൂമിേമലും െവച്ച്. 3 പിെന്ന
അവൻ സിംഹത്തിെന്റ ഗർജ്ജനം േപാെല അത്യ ച്ചത്തിൽ ആർത്തു
പറഞ്ഞു; ആർത്തേപ്പാൾ ഏഴ് ഇടികള ം നാദം മുഴക്കി. 4 ഏഴ് ഇടികള ം
നാദം മുഴക്കിയേപ്പാൾ, ഞാൻ എഴുതുവാൻ തുനിഞ്ഞു; എന്നാൽ ഏഴ്
ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞത,് ഒന്നും എഴുതാെത മു്രദയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ േകട്ട്. 5 പിെന്ന
സമു്രദത്തിേന്മലും ഭൂമിേമലും നില്ക്കുന്നവനായി ഞാൻ കണ്ട ദൂതൻ
വലെത്ത ൈക ആകാശേത്തക്ക് ഉയർത്തി: 6 ‘ഇനി കാലം ഉണ്ടാകയില്ല’

* 9. 11 അബേദ്ദാന് -നാശം,അപ്പല്ല േവാന് -നശിപ്പിക്കുന്നവന ്
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എന്ന് എെന്നേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും,ആകാശെത്തയും അതിലുള്ള
സർവ്വത്തിേനയും ഭൂമിേയയുംഅതിലുള്ളസർവ്വത്തിേനയും സമു്രദേത്തയും
അതിലുള്ള സർവ്വത്തിേനയും ്രസഷ്ടിച്ചവെന െചാല്ലി സത്യംെചയ്തു.
7 എന്നാൽ ഏഴാം ദൂതെന്റ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത,് അവൻ
കാഹളം ഊതുവാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ തെന്ന, ൈദവം തെന്റ ദാസരായ
്രപവാചകന്മാേരാട് അരുളിെച്ചയ്ത ്രപകാരം ൈദവിക മർമ്മത്തിനു
പൂർത്തിയുണ്ടാകും. 8ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു േകട്ട ശബ്ദം പിെന്നയും
എേന്നാട:് “േപാകുക, സമു്രദത്തിേന്മലും ഭൂമിേമലും നില്ക്കുന്ന ദൂതെന്റ
കയ്യിലുള്ള തുറന്നിരിക്കുന്ന െചറിയ ചുരുൾ എടുക്കുക.” എന്ന് പറഞ്ഞു.
9 പിെന്ന ഞാൻ ദൂതെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് െചറിയ ചുരുൾ എനിക്ക് തരിക
എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ എേന്നാട:് ചുരുൾ എടുത്തു തിന്നുക; അത് നിെന്റ
വയറ്റിൽ കയ്പായിരിക്കും എങ്കിലും നിെന്റ വായിൽ അത് േതൻേപാെല
മധുരിക്കുംഎന്നു പറഞ്ഞു. 10ഞാൻ ദൂതെന്റകയ്യിൽനിന്നു െചറിയ ചുരുൾ
എടുത്തു തിന്നു; അത് എെന്റ വായിൽ േതൻേപാെല മധുരമായിരുന്നു;
എന്നാൽഞാൻഅത്തിന്നഉടെനഎെന്റവയറുകയ്പായി. 11അേപ്പാൾആ
ദൂതന ്*എേന്നാട:് നീ ഇനിയും അേനകം വംശങ്ങള േടയും ജാതികള േടയും
ഭാഷകള േടയും രാജാക്കന്മാരുേടയും മുമ്പാെക ്രപവചിേക്കണം എന്നു
പറഞ്ഞു.

11
1 പിെന്ന അളവുേകാൽേപാെലയുള്ള ഒരു ദണ്ഡ് എനിക്ക് നൽകി.
ദൂതൻ നിന്നുെകാണ്ട് എേന്നാട് പറഞ്ഞത്: “എഴുേന്നറ്റ് ൈദവത്തിെന്റ
ആലയെത്തയും യാഗപീഠെത്തയും അതിൽ ആരാധിക്കുന്നവെരയും
അളക്കുക. 2 എന്നാൽ ആലയത്തിന് പുറത്തുള്ള ്രപാകാരം വിേട്ടക്കുക,
അത് അളക്കരുത;് അത് ജാതികൾക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; അവർ
വിശുദ്ധനഗരെത്ത നാല്പത്തിരണ്ട് മാസം ചവിട്ടി െമതിക്കും. 3 ചണവസ്്രതം
ധരിച്ച െകാണ്ട് ആയിരത്തിരുനൂറ്ററുപത് ദിവസം ്രപവചിക്കുവാനുള്ള
അധികാരം ഞാൻ എെന്റ രണ്ടു സാക്ഷികൾക്കു െകാടുക്കും”.
4 ഇവർ ഭൂമിയുെട കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന രണ്ടു
ഒലിവുവൃക്ഷവും രണ്ടു നിലവിളക്കും ആകുന്നു. 5ആെരങ്കിലും അവെര
ഉപ്രദവിച്ചാൽ അവരുെട വായിൽനിന്നു തീ പുറെപ്പടുകയും അവരുെട
ശ്രതുക്കെള ദഹിപ്പിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം; അവെര ഉപ്രദവിക്കുന്നവൻ
ആരായിരുന്നാലും അവൻ ഇങ്ങെന െകാല്ലെപ്പേടണ്ടിവരും. 6 അവർ
്രപവചിക്കുന്ന കാലത്ത് മഴെപയ്യാെതവണ്ണം ആകാശം അടച്ച കളയുവാൻ
അവർക്ക് അധികാരം ഉണ്ട്. അവർ ആ്രഗഹിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും
െവള്ളെത്ത രക്തമാക്കുവാനും സകലവിധബാധെകാണ്ട് ഭൂമിെയ
ദണ്ഡിപ്പിക്കുവാനുംഅവർക്ക്അധികാരം ഉണ്ട്. 7അവർഅവരുെടസാക്ഷ്യം
പൂർത്തീകരിക്കുേമ്പാൾ, അഗാധഗർത്തത്തിൽ നിന്നും കയറി വരുന്ന മൃഗം
അവർെക്കതിെര യുദ്ധം െചയ്യ കയുംഅവെര ജയിക്കുകയും െകാല്ല കയും
െചയ്യ ം. 8അവരുെട ശവശരീരങ്ങൾ നമ്മുെട കർത്താവ് ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടതും
്രപതീകാത്മകമായിെസാേദാംഎന്നുംമി്രസയീംഎന്നുംവിളിക്കപ്പടുന്നതുമായ
മഹാനഗരത്തിെന്റ െതരുവിൽ കിടക്കും. 9 മൂന്നരദിവസേത്തക്ക് എല്ലാ
വംശങ്ങളിലും േഗാ്രതങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും ജാതികളിലും ഉള്ളവർ

* 10. 11 ആദൂതന് -അവന് അെല്ലങ്കില ്ൈദവം
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അവരുെട മൃതശരീരങ്ങൾ കാണുകയും അവരുെട ശവങ്ങൾ കല്ലറയിൽ
അടക്കുവാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ം. 10ഈ ്രപവാചകന്മാർ
ഇരുവരും ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവെര ദണ്ഡിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് ഭൂവാസികൾ
അവർ നിമിത്തം സേന്താഷിക്കുകയും ആനന്ദേഘാഷം നടത്തുകയും
അേന്യാന്യം സമ്മാനങ്ങൾ െകാടുത്തയയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം. 11 എന്നാൽ
മൂന്നര ദിവസത്തിനുേശഷം ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള ജീവെന്റ ആത്മാവ്
അവരിൽ ്രപേവശിച്ച് അവർ കാൽഊന്നിനിന്നു. അവെര കണ്ടവർെക്കല്ലാം
വലിയ ഭയം ഉണ്ടായി. 12 അേപ്പാൾ “ഇവിെട കയറിവരുവിൻ!” എന്നു
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം അവേരാട് പറയുന്നത് അവർ
േകട്ട.് അവരുെട ശ്രതുക്കൾ അവെര േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന അവർ േമഘത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് കയറി. 13ആ നാഴികയിൽ
തെന്ന അവിെട വലിെയാരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി; നഗരത്തിൽ പത്തിെലാന്ന്
തകർന്നുേപായി; ഭൂകമ്പത്തിൽഏഴായിരം േപർ െകാല്ലെപ്പട്ട ; േശഷമുള്ളവർ
ഭയപരവശരാവുകയുംസ്വർഗ്ഗത്തിെലൈദവത്തിന് മഹത്വം െകാടുക്കുകയും
െചയ്തു.

14രണ്ടാമെത്തകഷ്ടം കഴിഞ്ഞു;ജാ്രഗതയായിരിക്ക! മൂന്നാമെത്തകഷ്ടം
േവഗം വരുന്നു.

15 പിെന്ന ഏഴാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി: “േലാകരാജ്യങ്ങൾ
നമ്മുെട കർത്താവിെന്റയും അവെന്റ ്രകിസ്തുവിെന്റയും രാജ്യങ്ങൾ
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു; അവൻ എെന്നേന്നക്കും വാഴും” എന്നു
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മഹാേഘാഷം ഉണ്ടായി. 16 അേപ്പാൾ ൈദവമുമ്പാെക
സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും കവിണ്ണ വീണു
ൈദവെത്ത നമസ്കരിച്ച െകാണ്ട് 17 പറഞ്ഞത്: ഇരിക്കുന്നവനും
ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായ സർവ്വശക്തനായ ൈദവേമ, നീ നിെന്റ
മഹാശക്തിേയാെട വാഴ്ച ആരംഭിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി
കേരറ്റ ന്നു. 18ജാതികൾ േകാപിച്ച :എന്നാൽനിെന്റ േ്രകാധം വന്നിരിക്കുന്നു:
മരിച്ചവെര ന്യായം വിധിപ്പാനും നിെന്റ ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാർക്കും
വിശുദ്ധന്മാർക്കും നിെന്ന ഭയെപ്പടുന്ന െചറിയവരും വലിയവരുമായ
എല്ലാവർക്കും ്രപതിഫലം െകാടുക്കുവാനുള്ള സമയവും ഭൂമിെയ
നശിപ്പിക്കുന്നവെരനശിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ളനിെന്റസമയവും വന്നിരിക്കുന്നു.

19അേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിെലൈദവാലയം തുറന്നു,അവെന്റ നിയമെപ്പട്ടകം
അവെന്റ ആലയത്തിൽ കാണെപ്പടുകയും െചയ്തു; അവിെട മിന്നലുകള ം
ശബ്ദേകാലാഹലങ്ങള ം ഇടിമുഴക്കങ്ങള ം ഭൂകമ്പവും വലിയ െകാടുങ്കാറ്റ ം
ഉണ്ടായി.

12
1 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വലിെയാരു അടയാളം കാണ്മാനായി: സൂര്യെന
അണിെഞ്ഞാരു സ്്രതീ; അവള െട കാൽക്കീഴിൽ ച്രന്ദനും അവള െട
തലയിൽ പ്രന്തണ്ട് നക്ഷ്രതംെകാണ്ടുെള്ളാരു കിരീടവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
2 അവൾ ഗർഭിണിയായി ്രപസവേവദനയാൽ േനാവുകിട്ടി നിലവിളിച്ച .
3 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മെറ്റാരു അടയാളം കൂടി കാണെപ്പട്ട : ഏഴ് തലയും
പത്തു െകാമ്പും തലയിൽ ഏഴ് കിരീടവും ഉള്ളതായി വലിയ ഒരു ചുവന്ന
മഹാസർപ്പം. 4 അതിെന്റ വാൽ ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങളിൽ
മൂന്നിെലാന്നിെന വലിച്ച കൂട്ടി ഭൂമിയിേലക്കു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
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്രപസവിപ്പാറായ സ്്രതീ ്രപസവിക്കുേമ്പാൾ അവള െട ശിശുവിെന
വിഴുങ്ങിക്കളവാൻ സർപ്പം അവള െട മുമ്പിൽനിന്നു. 5 അവൾ
സകലജാതികെളയും ഇരുമ്പുേകാൽ െകാണ്ട് ഭരിക്കുവാനുേള്ളാരു
ആൺകുട്ടിെയ ്രപസവിച്ച ; അവള െട ശിശു ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കേലക്കും അവെന്റ സിംഹാസനത്തിേലക്കും െപെട്ടന്ന് എടുക്കെപ്പട്ട .
6ആയിരത്തിരുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസംഅവെള േപാറ്റ ന്നതിനായി മരുഭൂമിയിൽ
അവൾക്കായി ൈദവം ഒരുക്കിയിരുെന്നാരു സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് സ്്രതീ
ഓടിേപ്പാകയും െചയ്തു.

7 പിെന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായി; മീഖാേയലും* അവെന്റ
ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പത്തിെനതിെര േപാരാടി; സർപ്പവും അവെന്റ
ദൂതന്മാരും തിരിച്ച് േപാരാടിെയങ്കിലും 8 ജയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല;
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവർക്ക് ഇടവും ഇല്ലാതായി. 9 േലാകെത്ത മുഴുവനും
ചതിക്കുന്ന സാത്താൻ എന്നും പിശാച് എന്നും വിളിക്കുന്ന പഴയ പാമ്പായ
വലിയ സർപ്പെത്ത ഭൂമിയിേലക്കു പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു; അവെനയും
അവെന്റ ദൂതന്മാെരയും ഭൂമിയിേലക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 10 അേപ്പാൾ
ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു മഹാശബ്ദം േകട്ടത:് ഇേപ്പാൾ രക്ഷയും
ശക്തിയും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ രാജ്യവും അവെന്റ ്രകിസ്തുവിെന്റ
അധികാരവും വന്നിരിക്കുന്നു; നമ്മുെട സേഹാദരന്മാെര രാവും പകലും
ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന അപവാദിെയ താേഴക്ക്
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 11അവർ അവെന കുഞ്ഞാടിെന്റ രക്തത്താലും
അവരുെട സാക്ഷ്യവചനത്താലും ജയിച്ച ; മരണേത്താളം അവരുെട
ജീവെന അവർ സ്േനഹിച്ചതുമില്ല. 12 ആകയാൽ സ്വർഗ്ഗവും അതിൽ
വസിക്കുന്നവരും ആയുേള്ളാേര, ആനന്ദിപ്പിൻ; എന്നാൽ, അല്പസമയം
മാ്രതേമ തനിക്കുള്ള എന്നറിഞ്ഞ് പിശാച് മഹാേകാപേത്താെട നിങ്ങള െട
അടുക്കേലക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഭൂമിയിലും സമു്രദത്തിലും
വസിക്കുന്നവേര,നിങ്ങൾക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം.

13 തെന്ന ഭൂമിയിേലക്കു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു എന്നു സർപ്പം
മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ, അവൻ ആൺകുട്ടിെയ ്രപസവിച്ച സ്്രതീെയ
പിന്തുടർന്ന് േ്രദാഹിച്ച . 14എന്നാൽ മഹാസർപ്പത്തിെന്റ പിടിയിൽെപ്പടാെത
ഒരുകാലവും കാലങ്ങള ം അരക്കാലവും സംരക്ഷിക്കെപ്പടുവാൻ
മരുഭൂമിയിൽ അവൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലേത്തയ്ക്ക്
പരന്നുേപാേകണ്ടതിന് കഴുകെന്റ വലിയ രണ്ട് ചിറകുകൾ
അവൾക്ക് െകാടുത്തു. 15 സർപ്പം സ്്രതീെയ െവള്ളെപ്പാക്കത്താൽ
ഒഴുക്കിക്കളേയണ്ടതിന് തെന്റ വായിൽനിന്നു നദിേപാെല െവള്ളം
പുറെപ്പടുവിച്ച . 16 എന്നാൽ ഭൂമി സ്്രതീെയ സഹായിച്ച ; മഹാസർപ്പം
തെന്റ വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച നദിെയ ഭൂമി വായ് തുറന്ന്
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. 17 അേപ്പാൾ സർപ്പം സ്്രതീേയാട് േകാപിക്കുകയും
ൈദവകല്പന അനുസരിക്കുന്നവരും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ സാക്ഷ്യം
ഉള്ളവരുമായ അവള െട സന്തതിയിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവേരാട് യുദ്ധം
െചയ്യ വാൻ പുറെപ്പടുകയും െചയ്തു. 18 പിെന്ന സർപ്പം കടൽപ്പ റെത്ത
മണലിേന്മൽനിന്നു.

* 12. 7 മീഖാേയല ്-ൈദവത്തിന് െറ ്രപധാന ദൂതന ്
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13
1അേപ്പാൾ പത്തു െകാമ്പുകള ം ഏഴ് തലകള ം െകാമ്പുകളിൽ പത്തു
കിരീടങ്ങള ം തലയിൽ ൈദവെത്ത നിന്ദിക്കുന്ന േപരുകള ം ഉെള്ളാരു മൃഗം
സമു്രദത്തിൽനിന്നു കയറി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്. 2ഞാൻ കണ്ട മൃഗം
പുള്ളിപ്പ ലിെയേപ്പാെലയും അതിെന്റ കാലുകൾ കരടിയുെട കാലുകൾ
േപാെലയും വായ് സിംഹത്തിെന്റ വായ്േപാെലയും ആയിരുന്നു. അതിന്
സർപ്പം തെന്റ ശക്തിയും ഇരിപ്പിടവും വലിയ അധികാരവും െകാടുത്തു.
3 മൃഗത്തിെന്റ തലകളിൽ ഒന്നിൽ മാരകമായ ഒരു മുറിവുള്ളതായി
കാണെപ്പട്ട ; എന്നാൽ മാരകമായ ആ മുറിവ് സൗഖ്യമായി; സർവ്വഭൂമിയും
മൃഗെത്ത കണ്ട് അതിശയിച്ച . 4 മൃഗത്തിന് തെന്റ അധികാരം െകാടുത്ത
മഹാസർപ്പെത്തഅവർആരാധിച്ച : മൃഗെത്തേപ്പാെല ആരുള്ള ? അതിന്
എതിെര െപാരുതുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും? എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
അവർ മൃഗെത്തയും ആരാധിച്ച . 5 അഹങ്കാരവും ൈദവനിന്ദയും
പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു വായ് അതിന് ലഭിച്ച ; നാല്പത്തിരണ്ട് മാസം
്രപവർത്തിപ്പാൻ അതിന് അധികാരം ഉണ്ടായി. 6ൈദവേത്തയും അവെന്റ
നാമേത്തയും അവെന്റ കൂടാരേത്തയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവെരയും
നിന്ദിപ്പാൻ വായ് തുറന്നു. 7 വിശുദ്ധന്മാേരാട് യുദ്ധം െചയ്യ വാനും
അവെര ജയിക്കുവാനും അതിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. സകല
വംശത്തിേന്മലും ഭാഷേമലും ജാതിേമലും കർത്തൃത്വം നടത്തുവാൻ അവന്
അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. 8 േലാകസ്ഥാപനം മുതൽ അറുക്കെപ്പട്ടതായ
കുഞ്ഞാടിെന്റ ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപർ എഴുതെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തവരായ
ഭൂവാസികൾ എല്ലാവരും അതിെന ആരാധിക്കും. 9 േകൾക്കുവാൻ
െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട. 10 അടിമത്തത്തിേലക്ക് നയിക്കുന്നവർ
അടിമത്തത്തിലായിേപ്പാകും; ആെരങ്കിലും വാൾെകാണ്ടു െകാല്ല ന്നവൻ
വാളാൽ െകാല്ലെപ്പേടണ്ടിവരും; വിശുദ്ധന്മാരുെട സഹനവും വിശ്വാസവും
ഇവിെടആവശ്യം.

11 പിെന്ന മെറ്റാരു മൃഗം ഭൂമിയിൽനിന്നു കയറി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്;
അതിന് കുഞ്ഞാടിനുള്ളതുേപാെല രണ്ടു െകാമ്പുണ്ടായിരുന്നു; അത്
മഹാസർപ്പം എന്നേപാെല സംസാരിച്ച . 12 അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
ഒന്നാമെത്ത മൃഗത്തിെന്റ അധികാരം എല്ലാം അത് ഏെറ്റടുക്കുകയും
ഭൂമിെയയും അതിൽ വസിക്കുന്നവെരയും മാരകമായ മുറിവ്
സൗഖ്യമായ ഒന്നാം മൃഗെത്ത ആരാധിപ്പാൻ ഇടയാക്കുകയും െചയ്യന്നു.
13 അത് ജനങ്ങള െട മുമ്പിൽ ആകാശത്തുനിന്ന് ഭൂമിയിേലക്കു
തീ ഇറക്കുന്നതുേപാെലയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കയും
14 ആദ്യമൃഗത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ െചയ്യ വാൻ തനിക്കു ലഭിച്ച അനുവാദം
െകാണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ച് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവെര
വഞ്ചിക്കുകയും വാളാൽ മുറിേവറ്റിട്ട ം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗത്തിെന്റ
്രപതിമ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവേരാട് പറയുകയും
െചയ്യന്നു. 15 മൃഗത്തിെന്റ ്രപതിമയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകുവാനും, ്രപതിമ
സംസാരിേക്കണ്ടതിനും മൃഗത്തിെന്റ ്രപതിമെയആരാധിക്കാത്തവെരഎല്ലാം
െകാേല്ലണ്ടതിനും അതിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. 16അത് െചറിയവരും
വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും സാധുക്കള ം സ്വത്രന്തന്മാരും അടിമകള മായ
എല്ലാവെരയും വലൈങ്കേമേലാ െനറ്റിയിേലാ ഒരു മു്രദ സ്വീകരിക്കുവാനും;
17 മു്രദേയാ, മൃഗത്തിെന്റ േപേരാ, േപരിെന്റ സംഖ്യേയാ ഇല്ലാത്ത ആർക്കും



െവളിപ്പാട് 13:18 1915 െവളിപ്പാട് 14:12

തെന്ന വാങ്ങുവാേനാ വില്ക്കുവാേനാ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 18 ഇവിെട ജ്ഞാനംെകാണ്ട് ആവശ്യം. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ
മൃഗത്തിെന്റ സംഖ്യ കണക്കുകൂട്ടെട്ട: അത് ഒരു മനുഷ്യെന്റ സംഖ്യയേ്രത.
അവെന്റസംഖ്യ 666.

14
1 ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ സീേയാൻമലയിൽ കുഞ്ഞാട് നില്ക്കുന്നതു
കണ്ട്. അവെന്റ നാമവും അവെന്റ പിതാവിെന്റ നാമവും
െനറ്റിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവരായ 1,44,000 േപർ അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 െപരുെവള്ളത്തിെന്റ ഇരച്ചിൽേപാെലയും വലിെയാരു
ഇടിമുഴക്കംേപാെലയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു േഘാഷംഞാൻ േകട്ട;്ഞാൻ
േകട്ട േഘാഷംവീണവായനക്കാർഅവരുെടവീണകൾമീട്ട ന്നതുേപാെലയും
ആയിരുന്നു. 3അവർസിംഹാസനത്തിനുംനാല്ജീവികൾക്കുംമൂപ്പന്മാർക്കും
മുമ്പാെക ഒരു പുതിയ പാട്ട പാടി; ഭൂമിയിൽനിന്നു വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവരായ
1,44,000 േപർക്കല്ലാെത ആർക്കും ആ പാട്ട പഠിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
4 അവർ സ്്രതീകളാൽ മാലിന്യെപ്പടാത്തവർ; ശുദ്ധിയുള്ളവരായി*
സൂക്ഷിച്ചവർ തെന്ന. കുഞ്ഞാട് േപാകുേന്നടെത്താെക്കയും അവർ
അവെന അനുഗമിക്കുന്നു; ൈദവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും ആദ്യഫലമായി
മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന് വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർആയിരുന്നു ഇവർ. 5കള്ളം
അവരുെട വായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;ൈദവസിംഹാസനത്തിന്മുമ്പിൽഅവർ
കുറ്റമില്ലാത്തവർതേന്ന.

6 േവെറാരു ദൂതൻ ആകാശമേധ്യ പറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്; ഭൂമിയിൽ
വസിക്കുന്ന സകലജാതിയും േഗാ്രതവും ഭാഷയും വംശവും ആയവേരാട്
അറിയിക്കുവാൻ അവെന്റ പക്കൽ നിത്യസുവിേശഷം ഉണ്ടായിരുന്നു.
7 ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട അവന് മഹത്വം െകാടുക്കുവിൻ; അവെന്റ
ന്യായവിധിയുെട നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദവും
നീരുറവകള ം ഉണ്ടാക്കിയവെനആരാധിപ്പിൻഎന്നുഅവൻഅത്യ ച്ചത്തിൽ
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.

8 േവെറാരു ദൂതൻ പിൻെചന്നു: വീണുേപായി! തെന്റ ദുർന്നടപ്പിെന്റ
േ്രകാധമദ്യം സകലജാതികെളയും കുടിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് മഹാനഗരമായ
ബാബിേലാൺവീണുേപായിഎന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.

9 മൂന്നാമതു േവെറാരു ദൂതൻഅവരുെട പിന്നാെല െചന്ന് അത്യ ച്ചത്തിൽ
പറഞ്ഞത:് മൃഗെത്തേയാഅതിെന്റ ്രപതിമേയേയാആരാധിക്കുകയുംതെന്റ
െനറ്റിയിേലാ ൈകേമേലാ അവെന്റ മു്രദ സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ
ആരായിരുന്നാലും 10 അവൻ ൈദവേകാപത്തിെന്റ പാനപാ്രതത്തിൽ
കലർപ്പില്ലാെത പകർന്നിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ േ്രകാധമദ്യം
കുടിേക്കണ്ടിവരും; അവൻ വിശുദ്ധദൂതന്മാരുേടയും കുഞ്ഞാടിെന്റയും
മുമ്പാെക തീയിലും ഗന്ധകത്തിലും ദണ്ഡിപ്പിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.
11അവരുെട ദണ്ഡനത്തിെന്റപുകഎെന്നേന്നക്കും െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കും;
മൃഗെത്തയും അതിെന്റ ്രപതിമേയയും ആരാധിക്കുന്നവർക്കും അതിെന്റ
േപരിെന്റ മു്രദ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏവർക്കും രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും
ഉണ്ടാകയില്ല. 12 ൈദവകല്പന അനുസരിക്കുന്നവരും േയശുവിങ്കലുള്ള

* 14. 4 ശുദ്ധിയുള്ളവര ്-വി്രഗഹെത്തആരാധിക്കാത്തവര് 
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വിശ്വാസവും കാത്തുെകാള്ളന്നവരുമായ വിശുദ്ധന്മാരുെട സഹനം െകാണ്ട്
ഇവിെടആവശ്യം.

13സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു ശബ്ദം എേന്നാട് പറയുന്നത്ഞാൻ േകട്ട;് “ഇതു
എഴുതുക: ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അെത,അവരുെടഅദ്ധ്വാനങ്ങളിൽ നിന്നുഅവർ വി്രശമിേക്കണ്ടതാകുന്നു;
അവരുെട ്രപവൃത്തികൾഅവെരപിന്തുടരുംഎന്നുആത്മാവ് പറയുന്നു”.

14 പിെന്ന ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ, ഇതാ ഒരു െവളത്ത േമഘം,
േമഘത്തിേന്മൽ മനുഷ്യപു്രതെനേപ്പാെല ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ
കണ്ട്. അവെന്റ തലയിൽ ഒരു സ്വർണ്ണകിരീടവും കയ്യിൽ മൂർച്ചയുെള്ളാരു
അരിവാള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 പിെന്ന മെറ്റാരു ദൂതൻ ൈദവാലത്തിൽ
നിന്നു പുറത്തു വന്നു, േമഘത്തിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവേനാട:് നിെന്റ
അരിവാൾ എടുത്തു െകായ്യ വാൻ തുടങ്ങുക; ഭൂമിയിെല വിളവ്
വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ െകായ്ത്തിന് സമയം ആയിരിക്കുന്നു എന്നു
ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 16അേപ്പാൾ േമഘത്തിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവൻ
അവെന്റഅരിവാൾഭൂമിക്കുമീെതവീശി, ഭൂമിയിെലവിളെവടുക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തു.

17 മെറ്റാരു ദൂതൻ സ്വർഗ്ഗത്തിെല ആലയത്തിൽനിന്ന് പുറത്തു വന്നു;
മൂർച്ചയുെള്ളാരുഅരിവാൾഅവനും ഉണ്ടായിരുന്നു. 18പിന്നീട് തീയുെടേമൽ
അധികാരമുള്ള േവെറാരു ദൂതൻ യാഗപീഠത്തിങ്കൽ നിന്നു പുറത്തു വന്നു,
അവൻ മൂർച്ചയുള്ള അരിവാൾ പിടിച്ചിരുന്നവേനാട:് മുന്തിരിങ്ങ നന്നായി
പഴുത്തിരിക്കയാൽ നിെന്റ മൂർച്ചയുള്ള അരിവാൾ എടുത്തു ഭൂമിയിെല
മുന്തിരിക്കുലകെള അറുെത്തടുക്കുക ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 19 ദൂതൻ
തെന്റ അരിവാൾ ഭൂമിയിേലക്കു വീശി, ഭൂമിയിെല മുന്തിരിക്കുലകൾ
േശഖരിച്ച്,ൈദവേകാപത്തിെന്റവലിയ മുന്തിരിച്ചക്കിൽഇട്ട.് 20മുന്തിരിച്ചക്ക്
നഗരത്തിന് പുറത്തുവച്ച് ചവിട്ടി;ചക്കിൽനിന്ന് രക്തംരണ്ടുമീറ്റര് ഉയരത്തില ്
മുന്നൂറ് കിേലാമീറ്റേറാളം ദൂരേത്താളം ഒഴുകി.

15
1 പിെന്ന വലുതും അത്ഭുതകരവുമായ മെറ്റാരു അടയാളം ഞാൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കണ്ട്; അവിെട അവസാനെത്ത ഏഴ് ബാധകള ള്ള ഏഴ്
ദൂതന്മാെരതെന്ന.ൈദവേ്രകാധം ഇവരിൽപൂർത്തിയായി.

2 തീ കലർന്ന പള ങ്കുകടൽ േപാെലെയാന്നും അതിനരിെക മൃഗെത്തയും
അതിെന്റ ്രപതിമേയയും മൃഗത്തിെന്റ േപരിെന്റ സംഖ്യേയയും ജയിച്ചവർ,
ൈദവം നൽകിയ വീണകൾ പിടിച്ച ംെകാണ്ട് നില്ക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ട്.
3 അവർ ൈദവത്തിെന്റ ദാസനായ േമാെശയുെട പാട്ട ം കുഞ്ഞാടിെന്റ
പാട്ട ം പാടിെക്കാണ്ടിരുന്നു: സകലെത്തയും ഭരിക്കുന്നവനായ ൈദവമായ
കർത്താേവ, നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ വലുതും അത്ഭുതങ്ങള മായവ;
സർവ്വശക്തനായ കർത്താവും വിശുദ്ധരുെട രാജാേവ, നിെന്റ വഴികൾ
നീതിയും സത്യവുമുള്ളവ. 4 കർത്താേവ, ആർ നിെന്ന ഭയെപ്പടാെതയും
നിെന്റ നാമെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്താെതയും ഇരിക്കും? എെന്തന്നാൽ നീ
മാ്രതം പരിശുദ്ധൻ; നിെന്റ ന്യായവിധികൾ െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ
സകലജാതികള ം വന്നുതിരുസന്നിധിയിൽആരാധിക്കും.

5 ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് േശഷം ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ, സ്വർഗ്ഗത്തിെല
സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിെന്റ ആലയം തുറന്നതായി കണ്ട്. 6 ഏഴ് ബാധകൾ
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കയ്യിലുള്ള ഏഴ് ദൂതന്മാരും ശുദ്ധമായ െവള്ളവസ്്രതം ധരിച്ച ം മാറത്ത്
െപാൻകച്ച െകട്ടിയുംെകാണ്ട് അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് നിന്നു പുറത്തു വന്നു.
7 നാല് ജീവികളിൽ ഒന്ന് എെന്നേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ
േ്രകാധം നിറഞ്ഞഏഴ് സ്വർണ്ണപാ്രതങ്ങൾആഏഴ് ദൂതന്മാർക്ക് െകാടുത്തു.
8 ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സിനാലും ശക്തിയാലും അതിവിശുദ്ധസ്ഥലം
പുകെകാണ്ട് നിറഞ്ഞു;ഏഴ് ദൂതന്മാരുെടബാധഏഴും പൂർത്തിയാകുേവാളം
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് ്രപേവശിക്കുവാൻആർക്കുംകഴിഞ്ഞില്ല.

16
1 നിങ്ങൾ േപായി ൈദവേ്രകാധത്തിെന്റ പാ്രതം ഏഴും ഭൂമിയിൽ
ഒഴിച്ച കളവിൻഎന്നുഏഴ് ദൂതന്മാേരാടും വിളിച്ച പറയുന്ന ഒരു മഹാശബ്ദം
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തിൽനിന്നുഞാൻ േകട്ട്.

2 ഒന്നാമെത്ത ദൂതൻ േപായി തെന്റ പാ്രതം ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ച ; മൃഗത്തിെന്റ
മു്രദയുള്ളവരും അതിെന്റ ്രപതിമെയ ആരാധിച്ചവരുമായ മനുഷ്യരുെടേമൽ
നാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നദുഷിച്ച ്രവണം ഉണ്ടായി.

3രണ്ടാമെത്തദൂതൻതെന്റപാ്രതംസമു്രദത്തിൽഒഴിച്ച ;അത് മരിച്ചവെന്റ
രക്തംേപാെല ആയിത്തീർന്നു; സമു്രദത്തിെല ജീവജന്തു ഒെക്കയും
ചത്തുേപായി.

4 മൂന്നാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം നദികളിലും നീരുറവുകളിലും
ഒഴിച്ച , അവ രക്തമായിത്തീർന്നു. 5 അേപ്പാൾ ജലത്തിനധിപനായ
ദൂതൻ പറയുന്നതായി ഞാൻ േകട്ടത്: “ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും
വരുവാനുള്ളവനുമായ കർത്താേവ, നീ ഇങ്ങെന ഈ ന്യായവിധി
നടത്തിയതുെകാണ്ട് നീ നീതിമാൻ ആകുന്നു. 6 വിശുദ്ധന്മാരുെടയും
്രപവാചകന്മാരുെടയും രക്തം അവർ ഒഴുക്കിയതുെകാണ്ട് നീ അവർക്ക്
രക്തം കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തു; അതിന് അവർ അർഹർ തെന്ന”.
7 അതുേപാെല യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നും: “അേത, സർവ്വശക്തനായ
ൈദവമായ കർത്താേവ, നിെന്റ ന്യായവിധികൾ സത്യവും നീതിയുമുള്ളവ”
എന്ന് പറയുന്നതായിഞാൻ േകട്ട.്

8 നാലാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം സൂര്യനിൽ ഒഴിച്ച ; അേപ്പാൾ
തീെകാണ്ട്മനുഷ്യെരചുട്ട െപാള്ളിക്കുവാൻഅതിന്അധികാരംെകാടുത്തു.
9മനുഷ്യർ െകാടുംചൂടിനാൽെവന്തുേപായി;എങ്കിലുംഈബാധകള െടേമൽ
അധികാരമുള്ള ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത നിന്ദിച്ചതല്ലാെത, അവന് മഹത്വം
െകാടുക്കുവാൻതക്കവണ്ണംഅവർ മാനസാന്തരെപ്പട്ടില്ല.

10 അഞ്ചാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം മൃഗത്തിെന്റ ഇരിപ്പിടത്തിേന്മൽ
ഒഴിച്ച ; അേപ്പാൾ അതിെന്റ രാജ്യം ഇരുണ്ടുേപായി. അതിേവദനയാൽ
അവർ നാവ് കടിച്ച . 11 േവദനയും ്രവണങ്ങള ം നിമിത്തം സ്വർഗ്ഗത്തിെല
ൈദവെത്തനിന്ദിച്ചതല്ലാെതഅേപ്പാഴും അവർ െചയ്തിരുന്ന ്രപവൃത്തി വിട്ട
മാനസാന്തരെപ്പട്ടില്ല.

12 ആറാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം യൂ്രഫട്ടീസ് എന്ന മഹാനദിയിൽ
ഒഴിച്ച : കിഴക്ക് നിന്നു വരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്കു വഴി ഒരുേങ്ങണ്ടതിന്
അതിെല െവള്ളം വറ്റിേപ്പായി. 13 മഹാസർപ്പത്തിെന്റയും മൃഗത്തിെന്റയും
കള്ള്രപവാചകെന്റയും* വായിൽനിന്ന് തവളകെളേപ്പാെല മൂന്നു
അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്. 14 ഇവ

* 16. 13 കള്ള്രപവാചകന ്-ഭൂമിയില് നിന്ന് കയറിവന്നരണ്ടാമെത്തമൃഗം, െവളിപ്പാട് 13:1
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ഭൂതലത്തിെലങ്ങും ഉള്ള രാജാക്കന്മാെര ഒെക്കയും സർവ്വശക്തനായ
ൈദവത്തിെന്റ മഹാദിവസത്തിെല യുദ്ധത്തിന് കൂട്ടിേച്ചർക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം അത്ഭുതങ്ങൾ െചയ്തുെകാണ്ട് അവരുെട അടുക്കേലക്ക്
െചല്ല ന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ തേന്ന. — 15 ജാ്രഗതയായിരിക്ക! ഞാൻ
കള്ളെനേപ്പാെല വരും; സൂക്ഷിച്ച് തെന്റ വസ്്രതം വൃത്തിയായി
കാത്തുെകാള്ളന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. അെല്ലങ്കിൽ, അവർ നഗ്നരായി
നടക്കുകയും മറ്റ ള്ളവർ അവരുെട ലജ്ജ കാണുകയും െചയ്യ ം. 16അവൻ
അവെര എ്രബായ ഭാഷയിൽ ഹർമ്മെഗേദ്ദാൻ† എന്നു േപരുള്ള സ്ഥലത്ത്
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വന്നു.

17 ഏഴാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം ആകാശത്തിൽ ഒഴിച്ച ; അേപ്പാൾ:
െചയ്തു തീർന്നു എന്നു പറയുന്ന ഒരു മഹാശബ്ദം സിംഹാസനത്തിൽ
നിന്നും അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് നിന്നും പുറെപ്പട്ട . 18 അേപ്പാൾ
ശബ്ദേകാലാഹലങ്ങള ം ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലുകള ം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ
ഉണ്ടായതുമുതൽ ഇേന്നാളം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുമായ വലുതാെയാരു
ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി. 19 മഹാനഗരം മൂന്ന് ഭാഗമായി പിരിഞ്ഞു;
ജാതികള െട പട്ടണങ്ങള ം വീണുേപായി; അേപ്പാൾ ൈദവേ്രകാധത്തിെന്റ
തീഷ്ണതയുള്ള മദ്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാനപാ്രതം െകാടുക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം മഹാബാബിേലാണിെന ൈദവം ഓർത്തു. 20 സകലദ്വീപും
ഓടി മറഞ്ഞു; പർവ്വതങ്ങൾ കാണ്മാനില്ലാെതയായി. 21 മനുഷ്യരുെടേമൽ
ആകാശത്ത് നിന്നും വലിയ കൽമഴ െപയ്ത.് ഓേരാ കല്ലിനും ഒരു താലന്ത‡്

ഭാരംഉണ്ടായിരുന്നു.കൽമഴയുെടബാധഏറ്റവുംകഠിനമായിരുന്നതുെകാണ്ട്
മനുഷ്യർആബാധനിമിത്തംൈദവെത്തദുഷിച്ച .
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1ഏഴ് പാ്രതമുള്ള ഏഴ് ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ വന്നു എേന്നാട് സംസാരിച്ച്
പറഞ്ഞത്: “വരിക, ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ േവശ്യാവൃത്തി െചയ്ത്,
തെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയുെട മദ്യത്താൽ 2 ഭൂവാസികെള മത്തരാക്കി
െപരുെവള്ളത്തിന്മീെത ഇരിക്കുന്ന മഹാേവശ്യയുെട ന്യായവിധി ഞാൻ
നിനക്ക് കാണിച്ച തരാം”. 3ആദൂതൻഎെന്നആത്മാവിൽ മരുഭൂമിയിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി. അേപ്പാൾ ഏഴ് തലകള ം പത്തു െകാമ്പുകള ം
ഉള്ള, ദൂഷണനാമങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കടുഞ്ചുവപ്പ െള്ളാരു മൃഗത്തിേന്മൽ
ഒരു സ്്രതീ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്. 4 ആ സ്്രതീ ധൂ്രമവർണ്ണവും
കടുഞ്ചുവപ്പ് നിറവും ഉള്ള വസ്്രതം ധരിച്ച െപാന്നും രത്നവും മുത്തും
അണിഞ്ഞവളായി,അവള െട േവശ്യാവൃത്തിയുെട േമ്ലച്ഛതയും അശുദ്ധിയും
നിറഞ്ഞ സ്വർണ്ണപാനപാ്രതം കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു. 5 മർമ്മം: മഹതിയാം
ബാബിേലാൺ; േവശ്യകള േടയും ഭൂമിയിെല േമ്ലച്ഛതകള െടയും മാതാവ്
എെന്നാരു േപർ അവള െട െനറ്റിയിൽ എഴുതീട്ട ണ്ട്. 6 വിശുദ്ധന്മാരുെട
രക്തവും േയശുവിനു േവണ്ടി സാക്ഷികളായവരുെട രക്തവും കുടിച്ച് സ്്രതീ
മത്തയായിരിക്കുന്നതുഞാൻ കണ്ട്;അവെള കണ്ടേപ്പാൾ,ഞാൻഅത്യന്തം
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 7 ദൂതൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത്: നീ ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നത്
എന്ത?് ഈ സ്്രതീയുെടയും ഏഴ് തലയും പത്തു െകാമ്പും ഉള്ള അവെള
ചുമക്കുന്ന മൃഗത്തിെന്റയും അർത്ഥം ഞാൻ നിനക്ക് വിശദീകരിച്ച
തരാം. 8 നീ കണ്ട മൃഗേമാ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാത്തതും

† 16. 16 ഹര് മ്മഗേദാന് -മഗിേദ്ദാന് -കുന്ന് ‡ 16. 21 ഒരു താലന്ത് 40കിേലാ്രഗാം.
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ഇനി അഗാധഗർത്തത്തിൽനിന്നും കയറി നാശത്തിേലക്കു േപാകുവാൻ
ഉള്ളതും ആകുന്നു; േലാകസ്ഥാപനം മുതൽ ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപർ
എഴുതെപ്പടാതിരിക്കുന്ന ഭൂവാസികൾ ഒെക്കയും, ഉണ്ടായിരുന്നതും
ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാത്തതും വരുവാനുള്ളതുമായ മൃഗെത്ത കാണുേമ്പാൾ
അതിശയിക്കും. 9ഇവിെടജ്ഞാനമുള്ള മനസ്സ് ആവശ്യം; തല ഏഴും സ്്രതീ
ഇരിക്കുന്ന ഏഴ് മലകളാകുന്നു. 10അവ ഏഴ് രാജാക്കന്മാരും ആകുന്നു;
അഞ്ചുരാജാക്കന്മാർ വീണുേപായി; ഒരുവൻ ഉണ്ട;് മെറ്റാരുവൻ ഇതുവെര
വന്നിട്ടില്ല; അവൻ വരുേമ്പാൾ, അവന് അല്പകാലം ഇരിേക്കണ്ടിവരും.
11 ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാത്തതുമായ മൃഗം എട്ടാമത്തവനും
എഴുവരിൽ ഒരുവനും നാശത്തിേലക്കു േപാകുന്നവനും ആകുന്നു.
12 നീ കണ്ട പത്തു െകാമ്പുകള ം ഇതുവെര രാജത്വം ്രപാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
പത്തു രാജാക്കന്മാർ; എന്നാൽ അവർ മൃഗേത്താടു കൂെട ഒരു നാഴിക
േനരേത്തക്ക് രാജാക്കന്മാേരേപ്പാെല അധികാരം ്രപാപിക്കും. 13ഇവർ ഒേര
മനസ്സള്ളവർ; അവർ അവരുെട ശക്തിയും അധികാരവും മൃഗത്തിന്
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കും. 14 അവർ കുഞ്ഞാടിെനതിെര യുദ്ധം െചയ്യ ം;
എന്നാൽ താൻ കർത്താധികർത്താവും രാജാധിരാജാവും ആയതുെകാണ്ട്
കുഞ്ഞാട് അവരുെട േമൽ ജയം്രപാപിക്കും. അവേനാട് കൂെടയുള്ളവർ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരും വിശ്വസ്തരും എന്ന് വിളിക്കെപ്പടും 15 ദൂതൻ
എേന്നാട് പറഞ്ഞത:് നീ കണ്ടതും േവശ്യ ഇരിക്കുന്നതുമായ െവള്ളം
വംശങ്ങള ം ജനങ്ങള ം ജാതികള ം ഭാഷകള ം അേ്രത. 16 നീ കണ്ട
മൃഗത്തിേന്മലുള്ള െകാമ്പുകള ം േവശ്യെയ െവറുക്കുകയും അവർ
അവെള നിർമ്മൂലവും നഗ്നയുമാക്കി അവള െട മാംസം തിന്നുകളയുകയും
അവെള തീെകാണ്ട് ചുട്ട കളയുകയും െചയ്യ ം. 17 ൈദവത്തിെന്റ
വചനം നിവൃത്തിയാകുേവാളം, ൈദവഹിതം നടത്തുന്നതിന,് മൃഗത്തിനു
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ൈദവം അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
ആേലാചനനൽകി. 18നീകണ്ടസ്്രതീേയാ ഭൂരാജാക്കന്മാരുെട േമൽവാഴുന്ന
മഹാനഗരംതേന്ന.

18
1 ഈ സംഭവങ്ങൾക്കുേശഷം വലിയ അധികാരമുള്ള മെറ്റാരു
ദൂതൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്; അവെന്റ
േതജസ്സിനാൽ ഭൂമി മുഴുവനും ്രപകാശിച്ച . 2 അവൻ ഉറെക്ക
വിളിച്ച പറഞ്ഞത:് “വീണുേപായി! മഹതിയാം ബാബിേലാൺ വീണുേപായി;
അവൾ ഭൂതങ്ങള െട പാർപ്പിടവും സകല അശുദ്ധാത്മാക്കള െടയും
വാസസ്ഥലവും അശുദ്ധിയും അറപ്പ മുണ്ടാക്കുന്ന സകലപക്ഷികള െടയും
താവളവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 3 അവള െടേമൽ േവശ്യാവൃത്തിയുെട
േ്രകാധമദ്യം സകലജാതികള ം കുടിച്ചിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ
അവേളാട് േവശ്യാസംഗം െചയ്തു; ഭൂമിയിെല വ്യാപാരികൾ അവള െട
അതിേമാഹത്താൽസമ്പന്നരായിത്തീർന്നു”.

4 പിെന്ന േവെറാരു ശബ്ദം സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു പറയുന്നതായി ഞാൻ
േകട്ട:് എെന്റ ജനങ്ങേള, അവള െട പാപങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാെതയും
അവള െട ബാധകൾ ഒന്നുംതെന്ന തട്ടാെതയുമിരിപ്പാൻ അവെള വിട്ട
േപാരുവിൻ. 5 അവള െട പാപം സ്വർഗ്ഗേത്താളം കൂമ്പാരമായിരിക്കുന്നു;
അവള െട ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾൈദവം ഓർത്തിട്ട മുണ്ട.് 6അവൾ നിങ്ങൾക്ക്
െചയ്തതുേപാെല നിങ്ങൾ അവൾക്കും പകരം െചയ ്വിൻ; അവള െട
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്രപവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണം അവൾക്ക് ഇരട്ടിയിരട്ടിയായി പകരം
െകാടുക്കുവിൻ; അവൾ നിറച്ച തന്ന പാനപാ്രതത്തിൽ തെന്ന അവൾക്ക്
ഇരട്ടി നിറച്ച െകാടുക്കുവിൻ; 7 അവൾ എ്രതേത്താളം തെന്നത്താൻ
പുകഴ്ത്തി േമാഹപരവശയായി ജീവിച്ച േവാ, അ്രതേത്താളം പീഢയും
ദുഃഖവും അവൾക്ക് െകാടുക്കുവിൻ. രാജ്ഞിയായി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു;
ഞാൻ വിധവയല്ല; ഞാൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖം കാണുകയില്ല എന്നു അവൾ
ഹൃദയംെകാണ്ട് പറയുന്നു. 8 അതുെകാണ്ട് മരണം, വിലാപം, ക്ഷാമം
എന്നിങ്ങെനഅവള െട ബാധകൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ തേന്ന വരും;അവെള
തീയിൽ ഇട്ട് നിേശഷം ചുട്ട കളയും;അവെള ന്യായംവിധിക്കുന്നൈദവമായ
കർത്താവ് ശക്തനേല്ലാ. 9 അവേളാട് കൂെട േവശ്യാസംഗം െചയ്ത്
േമാഹപരവശരായിരുന്ന ഭൂരാജാക്കന്മാർ അവള െട ദഹനത്തിെന്റ പുക
കണ്ട്അവെളെച്ചാല്ലി മുറയിടുകയും വിലപിക്കുകയും െചയ്യ ം. 10അവള െട
പീഢ കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട് ദൂെര നിന്നുെകാണ്ട,് മഹാനഗരമായ ബാബിേലാേണ,
ബലേമറിയ പട്ടണേമ, കഷ്ടം, കഷ്ടം!, ഒരു മണിക്കൂറുെകാണ്ടു നിെന്റ
ന്യായവിധി വന്നേല്ലാ എന്നു പറയും 11 െപാന്നു, െവള്ളി, രത്നം, മുത്ത,്
േനരിയ തുണി, ധൂ്രമവസ്്രതം, പട്ട്, കടുഞ്ചുവപ്പ്, ചന്ദനത്തരങ്ങൾ,
12 ആനെക്കാമ്പുെകാണ്ടുള്ള സകലവിധ പാ്രതങ്ങൾ, വിലേയറിയ മരം
പിച്ചള ഇരുമ്പ് മർമ്മരക്കല്ല് എന്നിവെകാണ്ടുള്ള സകല സാമാനങ്ങള ം,
13 ലവംഗം, സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ, േലപനങ്ങൾ, ധൂപവർഗ്ഗങ്ങൾ, വീഞ്ഞ,്
എണ്ണ, േനരിയ മാവു, േകാതമ്പ്, കന്നുകാലി, ആട്, കുതിര, രഥങ്ങൾ,
അടിമകൾ, മാനുഷ്രപാണൻ എന്നിങ്ങെന അവള െട ചരക്കുകൾ ഇനി
ആരും വാങ്ങായ്കയാൽ ഭൂമിയിെല വ്യാപാരികൾ അവെളെച്ചാല്ലി
കരഞ്ഞു വിലപിക്കും. 14 നിെന്റ മുഴുശക്തിേയാെട നീ ഏറ്റവും െകാതിച്ച
കായ്കനികൾനിനക്ക്നഷ്ടമായി;നിെന്റസ്വാദിഷ്ട േഭാജ്യങ്ങള ംഅവയുെട
രുചിയും ഇല്ലാെതയായി; നീ ഇനി ഒരിക്കലും അവ കാണുകയില്ല. 15ഈ
സാധനങ്ങെളെകാണ്ട്അവളാൽസമ്പന്നരായവ്യാപാരികൾഅവള െടപീഢ
കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട് കരഞ്ഞും അലമുറയിട്ട ം െകാണ്ട് ദൂരത്ത് മാറിനിൽക്കും:
16 േനരിയ തുണിയും ധൂ്രമവർണ്ണവും കടുഞ്ചുവപ്പ ം ധരിച്ച് െപാന്നും രത്നവും
മുത്തും അണിഞ്ഞ മഹാനഗരേമ, കഷ്ടം, കഷ്ടം! ഇ്രതവലിയ സമ്പത്ത്
ഒരു മണിക്കൂറുെകാണ്ടു നശിച്ച േപായേല്ലാ എന്നു അവർ പറയും. 17എല്ലാ
കപ്പിത്താന്മാരും ഓേരാ ദിക്കിേലക്കും കപ്പേലറി േപാകുന്നവരും നാവികരും
കടലിൽ വ്യാപാരം െചയ്യന്നവെരാെക്കയും 18 ദൂരത്തുനിന്ന് അവള െട
ദഹനത്തിെന്റ പുക കണ്ടേപ്പാൾ, ഈ മഹാനഗരേത്താട് തുല്യമായി മേറ്റത്
നഗരം ഉണ്ട്? എന്ന് നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 19 അവർ തലയിൽ പൂഴി
വാരിയിട്ട ംെകാണ്ട:് കടലിൽ കപ്പലുള്ളവർെക്കല്ലാം തെന്റ ധനത്താൽ
സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച മഹാനഗരേമ, കഷ്ടം, കഷ്ടം! ഒറ്റ മണിക്കൂറുെകാണ്ടു
അവൾ നശിച്ച േപായേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ വിലപിച്ച ം നിലവിളിച്ച ം
കരഞ്ഞു. 20 സ്വർഗ്ഗേമ, വിശുദ്ധ അെപ്പാസ്തലന്മാരും ്രപവാചകന്മാരുേമ,
ആനന്ദിക്ക!ൈദവംനിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിഅവേളാട് ്രപതികാരംനടത്തിയേല്ലാ.

21 പിെന്ന, ശക്തനാെയാരു ദൂതൻ തിരികല്ല് േപാെല വലിയ ഒരു കല്ല്
എടുത്തുസമു്രദത്തിൽഎറിഞ്ഞുപറഞ്ഞത:് ഇങ്ങെനബാബിേലാൺഎന്ന
മഹാനഗരെത്തശക്തിേയാെട എറിഞ്ഞുകളയും; ഇനി അതിെന ഒരിക്കലും
കാണുകയില്ല. 22 വീണ വായിക്കുന്നവരുെടയും, സംഗീതക്കാരുെടയും,
കുഴലൂത്തുകാരുെടയും,കാഹളക്കാരുെടയുംസ്വരം നിന്നിൽഇനി ഒരിക്കലും
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േകൾക്കുകയില്ല; ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കൗശലപ്പണിക്കാരും നിന്നിൽ ഇനി
കാണുകയില്ല; തിരികല്ലിെന്റ ഒച്ച ഒരിക്കലും നിന്നിൽ േകൾക്കുകയുമില്ല.
23വിളക്കിെന്റ െവളിച്ചം ഇനി നിന്നിൽ ്രപകാശിക്കുകയില്ല; മണവാളെന്റയും
മണവാട്ടിയുെടയും സ്വരം ഇനി നിന്നിൽ േകൾക്കുകയില്ല; നിെന്റ
വ്യാപാരികൾ ഭൂമിയിെല മഹത്തുക്കൾആയിരുന്നു; നിെന്റ മ്രന്തവാദത്താൽ
എല്ലാ ജാതികള ം വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 24 ്രപവാചകന്മാരുെടയും
വിശുദ്ധന്മാരുെടയും ഭൂമിയിൽെവച്ച െകാല െചയ്യെപ്പട്ട എല്ലാവരുെടയും
രക്തംഅവളിൽഅേല്ലാകണ്ടത്.

19
1ഈസംഭവങ്ങൾക്ക് േശഷംസ്വർഗ്ഗത്തിൽവലിെയാരു പുരുഷാരത്തിെന്റ
മഹാേഘാഷം ഞാൻ േകട്ട:് “ഹെല്ലലൂയ്യാ!* രക്ഷയും മഹത്വവും
ബഹുമാനവും ശക്തിയും നമ്മുെട ൈദവത്തിനുള്ളത.് 2 തെന്റ
േവശ്യാവൃത്തിെകാണ്ട് ഭൂമിെയ വഷളാക്കിയ മഹാേവശ്യെയഅവൻ ന്യായം
വിധിച്ചതുെകാണ്ട് അവെന്റ ന്യായവിധികൾ സത്യവും നീതിയുമുള്ളവ.
അവൾ െചാരിഞ്ഞ അവെന്റ ദാസന്മാരുെട രക്തത്തിന് അവൻ
്രപതികാരം െചയ്തു.” 3 അവർ രണ്ടാം ്രപാവശ്യം, ഹെല്ലലൂയ്യാ! എന്ന്
പാടി. അവളിൽ നിന്നും പുക എെന്നേന്നക്കും െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
4 ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും നാല് ജീവികള ം, ‘ആേമൻ, ഹെല്ലലൂയ്യാ!’
എന്നു പറഞ്ഞു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ൈദവെത്ത വീണു
നമസ്കരിച്ച . 5 അവെന്റ ൈദവത്തിെന്റ സകലദാസന്മാരും അവെന
ഭയെപ്പടുന്നവരുമായി െചറിയവരും വലിയവരും ആയുേള്ളാേര, അവെന
വാഴ്ത്തുവിൻ എന്നു പറയുെന്നാരു ശബ്ദം സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നു
പുറെപ്പട്ട . 6 അേപ്പാൾ വലിയ പുരുഷാരത്തിെന്റ േഘാഷംേപാെലയും
െപരുെവള്ളത്തിെന്റ ഇരച്ചിൽേപാെലയും തകർത്ത ഇടിമുഴക്കംേപാെലയും
പറയുന്നത്ഞാൻ േകട്ട;്ഹെല്ലലൂയ്യാ! പരിപൂർണ്ണാധികാരിആയൈദവമായ
കർത്താവ് വാഴുന്നു. 7 നമുക്ക് സേന്താഷിക്കാം, ആനന്ദിക്കാം അവന്
ബഹുമാനം െകാടുക്കാം. കുഞ്ഞാടിെന്റ കല്യാണം വന്നിരിക്കുന്നു.
അവെന്റ മണവാട്ടിയും തെന്നത്താൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 8 അവെള
ശുദ്ധവും ശു്രഭവുമായ വിേശഷവസ്്രതം െകാണ്ട് അലങ്കരിക്കുവാൻ
അനുവാദം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; ആ വിേശഷവസ്്രതം വിശുദ്ധന്മാരുെട
നീതി്രപവൃത്തികൾ തേന്ന. 9അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത:് ഇതു എഴുതുക,
കുഞ്ഞാടിെന്റ കല്യാണസദ്യയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; “ഇതു
ൈദവത്തിെന്റ സത്യവചനങ്ങൾ ആകുന്നു.” എന്നും അവൻ എേന്നാട്
പറഞ്ഞു. 10ഞാൻ അവെന നമസ്കരിേക്കണ്ടതിന് അവെന്റ കാല്ക്കൽ
വീണു; എന്നാൽഅവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത്: “നീ അത് െചയ്യരുത;് ഞാൻ
നിനക്കും േയശുവിെനകുറിച്ച സാക്ഷ്യം ഉള്ള നിെന്റ സേഹാദരന്മാർക്കും
കൂട്ട ദാസനേ്രത; ൈദവെത്ത ആരാധിക്ക; ്രപവചനത്തിെന്റ ആത്മാവ്
എന്നത് േയശുവിെനകുറിച്ച ള്ളസാക്ഷ്യം തേന്ന”.

11പിെന്നസ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത്ഞാൻകണ്ട്;ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
ഒരു െവള്ളക്കുതിര; അതിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവന് വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും
എന്നു േപർ, അവൻ നീതിേയാെട ന്യായം വിധിക്കുകയും േപാരാടുകയും

* 19. 1 ഹെല്ലലൂയ്യാ-ൈദവത്തിനുസ്തുതി
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െചയ്യന്നു. 12 അവെന്റ കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാലേപാെല; അവെന്റ തലയിൽ
അേനകം കിരീടങ്ങൾ; അവനല്ലാെത മറ്റാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാെത
എഴുതെപ്പട്ടിട്ട ള്ള ഒരു നാമവുംഅവനുണ്ട.് 13രക്തത്തിൽ മുക്കിയിരിക്കുന്ന
ഒരു അങ്കിയും അവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; ൈദവവചനം എന്നു അവന് േപർ
പറയുന്നു. 14സ്വർഗ്ഗത്തിെലൈസന്യംശുദ്ധവുംശു്രഭവുമായവിേശഷവസ്്രതം
ധരിച്ച് െവള്ളക്കുതിരകള െട പുറത്തു അവെനഅനുഗമിച്ച . 15ജാതികെള
െവേട്ടണ്ടതിന് അവെന്റ വായിൽനിന്നു മൂർച്ചയുള്ള ഒരു പുറെപ്പടുന്നു.
ഇരുമ്പുേകാൽ െകാണ്ട് അവൻ അവെര ഭരിക്കും; സർവ്വശക്തനായ
ൈദവത്തിെന്റ േ്രകാധവും േകാപാഗ്നിയുമായ മുന്തിരിച്ചക്ക് അവൻ
െമതിക്കുന്നു. 16 രാജാധിരാജാവും കർത്താധികർത്താവും എെന്നാരു നാമം
അവെന്റഅങ്കിേമലും തുടേമലുംഎഴുതിയിരിക്കുന്നു.

17 ഒരു ദൂതൻ സൂര്യനിൽ നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ട്; അവൻ
ആകാശത്തുകൂടി പറക്കുന്ന സകല പക്ഷികേളാടും: “ൈദവത്തിെന്റ
വലിയ അത്താഴത്തിന് വന്നുകൂടുവിൻ, 18 രാജാക്കന്മാരുെട മാംസവും
േസനാധിപന്മാരുെട മാംസവും വീരന്മാരുെട മാംസവും കുതിരകള െടയും
അതിെന്റ പുറത്തു ഇരിക്കുന്നവരുെടയും മാംസവും സ്വത്രന്തന്മാരും
അടിമകള ം െചറിയവരും വലിയവരുമായ സകലമനുഷ്യരുെടയും മാംസവും
ഭക്ഷിക്കുവിൻ”എന്നു ഉച്ചത്തിൽവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

19 കുതിരപ്പ റത്തിരിക്കുന്നവേനാടും അവെന്റ ൈസന്യേത്താടും യുദ്ധം
െചയ് വാൻ മൃഗവും ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരും അവരുെട ൈസന്യങ്ങള ം
ഒന്നിച്ച് കൂടിയത് ഞാൻ കണ്ട്. 20 മൃഗെത്തയും അതിെന്റ മുമ്പാെക താൻ
െചയ്തഅടയാളങ്ങളാൽമനുഷ്യെരചതിച്ച് മൃഗത്തിെന്റമു്രദഏല്പിക്കുകയും
അതിെന്റ ്രപതിമെയ ആരാധിപ്പിക്കുകയും െചയ്ത കള്ള്രപവാചകെനയും
പിടിച്ച് െകട്ടി. അവർ ഇരുവെരയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീെപ്പായ്കയിൽ
ജീവേനാെട തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 21 േശഷിച്ചവർ കുതിരപ്പ റത്തിരിക്കുന്നവെന്റ
വായിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട വാളിനാൽ െകാല്ലെപ്പട്ട , അവരുെട മാംസം സകല
പക്ഷികള ംതിന്ന് തൃപ്തരായി.

20
1 പിെന്ന ഒരു ദൂതൻ അഗാധഗർത്തത്തിെന്റ താേക്കാലും വലിയ ഒരു
ചങ്ങലയും പിടിച്ച െകാണ്ടു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ
കണ്ട്. 2അവൻപിശാചുംസാത്താനുംഎന്നപഴയപാമ്പായമഹാസർപ്പെത്ത
പിടിച്ച്ആയിരംവർഷേത്തക്ക്ബന്ധിച്ച . 3ആയിരംവർഷക്കാലംജാതികെള
വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ ദൂതൻ അവെന അഗാധഗർത്തത്തിേലക്ക് തള്ളിയിട്ട്
അടച്ച പൂട്ട കയും മീെത മു്രദയിടുകയും െചയ്തു. അതിന ്െറേശഷം
അല്പസമയേത്തക്ക്അവെനഅഴിച്ച വിേടണ്ടതാകുന്നു.

4 പിെന്ന ഞാൻ സിംഹാസനങ്ങെളയും അവയിൽ ഇരിക്കുന്നവെരയും
കണ്ട്; ന്യായം വിധിപ്പാനുള്ളഅധികാരംഅവർക്ക് െകാടുത്തു; േയശുവിെന്റ
സാക്ഷ്യവും ൈദവവചനവും നിമിത്തം തലയറുക്കെപ്പട്ട,് മൃഗെത്തേയാ
അതിെന്റ ്രപതിമെയേയാ ആരാധിക്കാെത െനറ്റിയിേലാ ൈകേമേലാ
അവെന്റ മു്രദ ഏൽക്കാതിരുന്നവരുെട ആത്മാക്കെളയും ഞാൻ
കണ്ട്; അവർ ജീവിച്ച ആയിരം വർഷം ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂടി വാണു.
5 േശഷം മരിച്ചവർ ആയിരം വർഷക്കാലം ജീവിച്ചില്ല. ഇതു ഒന്നാമെത്ത
പുനരുത്ഥാനം. 6 ഒന്നാമെത്തപുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും
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വിശുദ്ധനും ആകുന്നു; ഇങ്ങെനയുള്ളവരുെട േമൽ രണ്ടാം മരണത്തിന്
അധികാരം ഇല്ല;അവർൈദവത്തിനും ്രകിസ്തുവിനും പുേരാഹിതന്മാരായി
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെടആയിരം വർഷംവാഴും.

7 ആയിരം വർഷം കഴിയുേമ്പാേഴാ സാത്താെന തടവിൽ നിന്നു
േമാചിപ്പിക്കും. 8 അവൻ ഭൂമിയുെട നാല് ദിക്കിലുമുള്ള ജാതികളായി,
േഗാഗ,് മാേഗാഗ് എന്നിവെര, വഞ്ചന െചയ്തുെകാണ്ട,് യുദ്ധത്തിനായി
കൂട്ടിേച്ചർേക്കണ്ടതിന് പുറെപ്പടും. അവർ സംഖ്യയിൽ കടല്പ റെത്ത
മണൽേപാെല ആയിരുന്നു. 9 അവർ ഭൂമിയിൽ പരെക്ക െചന്ന്
വിശുദ്ധന്മാരുെട പാളയെത്തയും ്രപിയനഗരെത്തയും വളഞ്ഞു. എന്നാൽ
സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവത്തിൽനിന്ന് തീ ഇറങ്ങി അവെര ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
10 അവെര വഞ്ചിച്ച പിശാചിെന, മൃഗവും കള്ള്രപവാചകനും ഉള്ള
ഗന്ധകത്തീെപ്പായ്കയിേലക്ക് തള്ളിയിട്ട ;അവർ എെന്നേന്നക്കും രാപ്പകൽ
ദണ്ഡനംഅനുഭവിേക്കണ്ടിവരും.

11 പിെന്ന ഞാൻ വലിെയാരു െവള്ള സിംഹാസനവും അതിൽ
ഇരിക്കുന്നവെനയും കണ്ട്; അവെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് ഭൂമിയും
ആകാശവും ഓടിേപ്പായി; അവയ്ക്ക് അവിെട സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു.
12 വലിയവരും െചറിയവരുമായ മരിച്ചവർ സിംഹാസനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ട്; പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു; ജീവെന്റ പുസ്തകം
എന്ന മെറ്റാരു പുസ്തകവും തുറന്നു; പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരുന്നതിന്
ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവർ െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾക്കുള്ള ന്യായവിധി
ഉണ്ടായി. 13സമു്രദം തന്നിലുള്ള മരിച്ചവെര ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു; മരണവും
പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവെര ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു; അവർ
ഓേരാരുത്തനും അവനവൻ െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് ന്യായവിധി
ഉണ്ടായി. 14 മരണെത്തയും പാതാളെത്തയും തീെപ്പായ്കയിൽ തള്ളിയിട്ട .
ഇതു രണ്ടാമെത്ത മരണം*. 15ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപെരഴുതിക്കാണാത്ത
ഏവെനയും തീെപ്പായ്കയിൽതള്ളിയിടും.

21
1 പിെന്ന ഞാൻ പുതിയ ഒരു ആകാശവും പുതിയ ഒരു ഭൂമിയും
കണ്ട്; ഒന്നാമെത്ത ആകാശവും ഒന്നാമെത്ത ഭൂമിയും ഇല്ലാെത ആയി;
സമു്രദവും ഇനി േമൽ ഇല്ല. 2 ഭർത്താവിനായി അണിയിെച്ചാരുക്കിയ
മണവാട്ടിെയേപ്പാെല പുതിയ െയരൂശേലം എന്ന വിശുദ്ധനഗരം
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, ൈദവസന്നിധിയിൽനിന്ന് തേന്ന, ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ
കണ്ട്. 3 സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി
ഞാൻ േകട്ടത:് ഇതാ, മനുഷ്യേരാടുകൂെട ൈദവത്തിെന്റ കൂടാരം;
അവൻ അവേരാടുകൂെട വസിക്കും; അവർ അവെന്റ ജനമായിരിക്കും;
ൈദവം താൻതെന്ന അവരുെട ൈദവമായി അവേരാടുകൂെട ഇരിക്കും.
4 അവൻ അവരുെട കണ്ണിൽ നിന്നു കണ്ണ നീർ എല്ലാം തുടച്ച കളയും.
ഇനി േമൽ മരണേമാ ദുഃഖേമാ കരച്ചിേലാ േവദനേയാ ഉണ്ടാവുകയില്ല;
മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത്കഴിഞ്ഞുേപായി. 5സിംഹാസനത്തിൽഇരിക്കുന്നവൻ
എേന്നാട് പറഞ്ഞത:് ഇതാ, ഞാൻ സകലവും പുതിയതാക്കുന്നു. അവൻ
എേന്നാട് പറഞ്ഞത:് എഴുതുക; ഈ വചനം വിശ്വാസേയാഗ്യവും സത്യവും
ആകുന്നു. 6 പിെന്നയും അവൻ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് അത്

* 20. 14 രണ്ടാമെത്തമരണം-നിത്യമരണം
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സംഭവിച്ച തീർന്നു; ഞാൻ അല്ഫയും ഓേമഗയും ആദിയും അന്തവും
ആകുന്നു; ദാഹിക്കുന്നവന് ജിവനീരുറവിൽ നിന്നു സൗജന്യമായി ഞാൻ
െകാടുക്കും. 7 ജയിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അവകാശമാക്കും; ഞാൻ അവന്
ൈദവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും. 8എന്നാൽ ഭീരുക്കൾക്കും,
അവിശ്വാസികൾക്കും, അറപ്പണ്ടാക്കുന്നവർക്കും, കുലപാതകന്മാർക്കും,
ദുർന്നടപ്പ കാർക്കും, ക്ഷു്രദക്കാർക്കും, ബിംബാരാധികൾക്കും,
േഭാഷ്കുപറയുന്ന ഏവർക്കും ഉള്ള പങ്ക,് തീയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന
തീെപായ്കയിലെ്രത;ഇതു രണ്ടാമെത്തമരണം. *

9 അന്ത്യബാധകൾ ഏഴും നിറഞ്ഞ ഏഴ് പാ്രതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ്
ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു പറഞ്ഞത:് “ഇവിെട
വരിക, ഞാൻ കുഞ്ഞാടിെന്റ കാന്തയാകുവാനുള്ള മണവാട്ടിെയ
കാണിച്ച തരാം.” 10അവൻ എെന്ന ആത്മാവിൽ ഉയർന്നതും വലിയതും
ആയ ഒരു മലയിൽ െകാണ്ടുേപായി, വിശുദ്ധ െയരൂശേലെമന്ന
വലിയ നഗരം സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്, ൈദവസന്നിധിയിൽനിന്ന് തേന്ന,
ൈദവമഹത്വേത്താെട ഇറങ്ങി വരുന്നത് എനിക്ക് കാണിച്ച തന്നു.
11 അതിെന്റ േജ്യാതിസ്സ് ഏറ്റവും വിലേയറിയ രത്നത്തിന് തുല്യമായി
സ്ഫടികസ്വച്ഛമായുള്ള സൂര്യകാന്തംേപാെല ആയിരുന്നു. 12അതിന് വലിയ
ഉയരമുള്ള മതിലും പ്രന്തണ്ട് വാതിലുകള ം, വാതിലുകളിൽ പ്രന്തണ്ട്
ദൂതന്മാരും ഉണ്ട്; യി്രസാേയൽ മക്കള െട പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങള െടയും
േപരുകൾ വാതിലുകളിൽ െകാത്തീട്ട ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 കിഴക്ക് മൂന്നു
വാതിലുകൾ, വടക്കു മൂന്നു വാതിലുകൾ, െതക്ക് മൂന്നു വാതിലുകൾ
പടിഞ്ഞാറു മൂന്നു വാതിലുകൾ. 14 നഗരത്തിെന്റ മതിലിന് പ്രന്തണ്ട്
അടിസ്ഥാനങ്ങള ംഅവയിൽകുഞ്ഞാടിെന്റപ്രന്തണ്ട്അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
േപരുകള ം ഉണ്ട്. 15 എേന്നാട് സംസാരിച്ചവന് നഗരെത്തയും അതിെന്റ
വാതിലുകെളയും അതിെന്റ മതിലിെനയും അളേക്കണ്ടതിന് ഒരു
സ്വർണ്ണേകാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 നഗരം സമചതുരമായി കിടക്കുന്നു;
അതിെന്റവീതിയുംനീളവുംസമം.അളവുേകാൽെകാണ്ട്അവൻനഗരെത്ത
അളന്നു; ആയിരത്തിരുനൂറ് നാഴിക; അതിെന്റ നീളവും വീതിയും ഉയരവും
സമം തേന്ന. 17അവൻ അതിെന്റ മതിലും അളന്നു; നൂറ്റിനാല്പത്തിനാല്
മുഴം ഘനം; മനുഷ്യെന്റ അളവിന് എന്നുവച്ചാൽ ദൂതെന്റ അളവിന് തേന്ന.
18 മതിലിെന്റ പണി സൂര്യകാന്തവും നഗരം സ്വച്ഛസ്ഫടികത്തിെനാത്ത
തങ്കവും ആയിരുന്നു. 19 മതിലിെന്റ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ സകലവിധ
രത്നങ്ങള ംെകാണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു; ഒന്നാം അടിസ്ഥാനം സൂര്യകാന്തം
രണ്ടാമേത്തത് നീലരത്നം, മൂന്നാമേത്തതു മാണിക്യം, നാലാമേത്തത്
മരതകം, 20 അഞ്ചാമേത്തത് സ്ഫടികക്കല്ല,് ആറാമേത്തത് ചുവപ്പ കല്ല,്
ഏഴാമേത്തത് ച്രന്ദകാന്തം, എട്ടാമേത്തത് േഗാേമദകം, ഒമ്പതാമേത്തത്
പുഷ്യരാഗം, പത്താമേത്തത് ൈവഡൂര്യം, പതിെനാന്നാമേത്തത് പത്മരാഗം,
പ്രന്തണ്ടാമേത്തത് സുഗന്ധിരത്നം. 21 പ്രന്തണ്ട് വാതിലുകള ം പ്രന്തണ്ട്
മുത്ത;് ഓേരാ വാതിലും ഓേരാ മുത്തുെകാണ്ടുള്ളതും നഗരത്തിെന്റ
വീഥികൾ സ്വച്ഛസ്ഫടികത്തിന് തുല്യമായ തങ്കവും ആയിരുന്നു. 22 ഒരു
ആലയവും നഗരത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല; സർവ്വശക്തനായ ൈദവമായ
കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിെന്റ ആലയം ആകുന്നു. 23ൈദവേതജസ്സ്
നഗരെത്ത ്രപകാശിപ്പിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അതിൽ സൂര്യന ്െറേയാ

* 21. 8 രണ്ടാമെത്തമരണം-നിത്യമരണം
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ച്രന്ദേന്റേയാ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു; കുഞ്ഞാടും അതിെന്റ വിളക്കു
ആകുന്നു. 24 രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ട ജാതികൾ അതിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ നടക്കും;
ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ അവരുെട മഹത്വവും ബഹുമാനവും അതിേലക്ക്
െകാണ്ടുവരും. 25അതിെന്റവാതിലുകൾപകൽക്കാലത്ത്അടയ്ക്കുകയില്ല;
രാ്രതി അവിെട ഇല്ലേല്ലാ. 26അവർ ജാതികള െട മഹത്വവും ബഹുമാനവും
അതിേലക്ക് െകാണ്ടുവരും. 27 കുഞ്ഞാടിെന്റ ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപർ
എഴുതിയിരിക്കുന്നവരല്ലാെത† അശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നേതാ, ഏെതങ്കിലും
ചതിേവാ േമ്ലച്ഛതേയാ ്രപവർത്തിക്കുന്നേതാ ആയ ഒന്നുംതെന്ന അതിൽ
കടക്കുകയില്ല.

22
1പിെന്നഅവൻൈദവത്തിെന്റയും കുഞ്ഞാടിെന്റയും സിംഹാസനത്തിൽ
നിന്നും പുറെപ്പടുന്ന പള ങ്കുേപാെല നിർമ്മലമായ ജീവജലനദി എെന്ന
കാണിച്ച . 2 അതിെന്റ വിധിയുെട നടുവിൽ നദിയ്ക്ക് ഇക്കെരയും
അക്കെരയും ജീവവൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു;അത് പ്രന്തണ്ടുവിധംഫലംകായിച്ച്
മാസംേതാറും അതത് ഫലം െകാടുത്തിരുന്നു; വൃക്ഷത്തിെന്റ ഇലകൾ
ജാതികൾക്ക് േരാഗശാന്തിക്കു നൽകിയിരുന്നു. 3യാെതാരു ശാപവും ഇനി
ഉണ്ടാകയില്ല; ൈദവത്തിെന്റയും കുഞ്ഞാടിെന്റയും സിംഹാസനം അതിൽ
ഇരിക്കും; അവെന്റ ദാസന്മാർ അവെന േസവിക്കും. 4അവർ അവെന്റ
മുഖംകാണും; അവെന്റ േപർ അവരുെട െനറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. 5ഇനി
രാ്രതി അവിെട ഉണ്ടാകയില്ല; ൈദവമായ കർത്താവ് അവർക്ക് ്രപകാശം
നൽകുന്നതുെകാണ്ട് വിളക്കിെന്റ െവളിച്ചേമാ സൂര്യ്രപകാശേമാ അവർക്ക്
ആവശ്യമില്ല.അവർഎെന്നേന്നക്കും വാഴും.

6 അവൻ എേന്നാട:് ഈ വചനം വിശ്വാസേയാഗ്യവും സത്യവും
ആകുന്നു; വിശുദ്ധ ്രപവാചകന്മാരുെട കർത്താവായ ൈദവം േവഗത്തിൽ
സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തെന്റ ദാസന്മാെര കാണിേക്കണ്ടതിന് തെന്റ ദൂതെന
അയച്ച . 7 ഇതാ, ഞാൻ േവഗം വരുന്നു; ഈ പുസ്തകത്തിെല
്രപവചനത്തിെന്റവചനങ്ങെളകാത്തുെകാള്ളന്നവൻഭാഗ്യവാൻ.

8 േയാഹന്നാൻ എന്ന ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കാണുകയും
േകൾക്കുകയുംെചയ്തു.ഞാൻേകൾക്കുകയുംകാൺകയുംെചയ്തേപ്പാൾ
അത് എനിക്ക് കാണിച്ച തന്ന ദൂതെന നമസ്കരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
കാൽക്കൽ വീണു. 9 അവൻ എേന്നാട:് നീ അത് െചയ്യരുത:് ഞാൻ
നിെന്റയും നിെന്റ സേഹാദരന്മാരായ ്രപവാചകന്മാരുേടെടയും ഈ
പുസ്തകത്തിെല വചനം അനുസരിക്കുന്നവരുെടയും കൂട്ട ദാസനേ്രത;
ൈദവെത്തആരാധിക്കഎന്നുപറഞ്ഞു.

10 അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത:് സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാൽ
ഈ പുസ്തകത്തിെല ്രപവചനത്തിെന്റ വചനങ്ങെള മു്രദയിടരുതു.
11അനീതിയുള്ളവൻ ഇനിയും അനീതി െചയ്യെട്ട; േമ്ലച്ഛനായവൻ ഇനിയും
േമ്ലച്ഛനായിരിക്കെട്ട; നീതിമാൻ ഇനിയും നീതിമാനായിരിക്കെട്ട; വിശുദ്ധൻ
ഇനിയും വിശുദ്ധനായിരിക്കെട്ട. 12 ഇതാ, ഞാൻ േവഗം വരുന്നു;
ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം െകാടുക്കുവാൻ
്രപതിഫലം എെന്റ അടുക്കൽ ഉണ്ട.് 13 ഞാൻ അല്ഫയും ഓേമഗയും

† 21. 27 ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപരിെല്ലങ്കിൽ അതിൽ കടക്കുകയില്ല എന്നഅർത്ഥത്തിലാണ് ഈ
്രപേയാഗം.
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ആരംഭവും അവസാനവും ആദിയും അന്ത്യവും ആകുന്നു. 14 ജീവെന്റ
വൃക്ഷത്തിൽ പങ്ക് ലഭിേക്കണ്ടതിനും വാതിലുകളിൽകൂടി നഗരത്തിൽ
കടേക്കണ്ടതിനും അവന് െറ ്രപമാണങ്ങെള അനുസരിക്കുന്നവരായ
തങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങെള അലക്കുന്നവര ്*ഭാഗ്യവാന്മാർ. 15 നായ്ക്കള ം
ക്ഷു്രദക്കാരും ദുർന്നടപ്പ കാരും കുലപാതകന്മാരും ബിംബാരാധികള ം
വ്യാജെത്ത ഇഷ്ടെപ്പടുകയും ്രപവർത്തിക്കയും െചയ്യന്ന എല്ലാവരും
പുറത്തുതെന്ന.

16സഭകളിൽഈകാര്യങ്ങൾസാക്ഷീകരിേക്കണ്ടതിന് േയശുഎന്നഞാൻ
എെന്റദൂതെനനിെന്റഅടുക്കൽഅയച്ചിരിക്കുന്നു;ഞാൻദാവീദിെന്റേവരും
വംശവും േതജസ്സള്ളഉദയനക്ഷ്രതവുമാകുന്നു.

17 വരിക എന്നു ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു; േകൾക്കുന്നവനും
വരിക എന്നു പറയെട്ട; ദാഹിക്കുന്നവൻ വരെട്ട;ആശിക്കുന്നവൻ ജീവജലം
സൗജന്യമായി വാങ്ങെട്ട.

18 ഈ പുസ്തകത്തിെല ്രപവചനത്തിെന്റ വാക്കുകൾ േകൾക്കുന്ന
ഏവേനാടും ഞാൻ സാക്ഷീകരിക്കുന്നത:് അതിേനാട് ആെരങ്കിലും
കൂട്ടിയാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബാധകൾ ൈദവം
അവന് വരുത്തും. 19 ഈ ്രപവചന പുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങളിൽ
നിന്നു ആെരങ്കിലും എെന്തങ്കിലും നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ ജീവെന്റ
പുസ്തകത്തിേലയും വിശുദ്ധനഗരത്തിേലയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന മെറ്റല്ലാത്തിേലയും അവനുള്ള ഓഹരി ൈദവം
നീക്കിക്കളയും.

20ഈ കാര്യങ്ങെള സാക്ഷീകരിക്കുന്നവൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് അേത,
ഞാൻേവഗംവരുന്നു.ആേമൻ,അെത,കർത്താവായേയശുേവ,വേരണേമ.

21 കർത്താവായ േയശുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങേളാെടല്ലാവേരാടുംകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട;ആേമൻ.

* 22. 14 തങ്ങള െടവസ്്രതങ്ങെളഅലക്കുന്നവര ്-്രപമാണങ്ങെളഅനുസരിക്കുന്നവര ്
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