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ആേമാസ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ആേമാസ്്രപവാചകനാണ് ഈ
പുസ്തകത്തിെന്റ എഴുത്തുകാരൻ.
െതേക്കാവയിൽ ഒരു കൂട്ടം ഇടയന്മാരുെട
മധ്യത്തിലാണ് ആേമാസ് പാർത്തിരുന്നത.്
താെനാരു ്രപവാചക കുടുംബത്തിൽ
നിന്നല്ല വന്നിട്ട ള്ളെതന്നും സ്വയം ഒരു
്രപവാചകനായി കരുതുന്നില്ല എന്നും ആേമാസ്
വ്യക്തമാക്കിയിട്ട ണ്ട് ൈദവം െവട്ട ക്കിളി
െകാണ്ടുംതീെകാണ്ടും േദശെത്തന്യായംവിധിക്കും
എന്ന അരുളി െചയ്തേപ്പാൾ ആേമാസ്
്രപവാചകെന്റ ്രപാർത്ഥനയാൽ യി്രസാേയൽ
ജനെത്തഅത് വിട്ട മാറുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി മു. 760-750.
വടേക്ക രാജ്യെത്ത െബേതലിലും
ശമര്യയിലുമാണ്ആേമാസ് ശു്രശൂഷിച്ചത.്

സ്വീകര ്ത്താവ്
വടേക്ക രാജ്യത്തിെല നിവാസികൾ ആണ്
ഇതിെല ്രപധാന േ്രശാതാക്കൾഅതുേപാെല മറ്റ
വായനക്കാർ.
ഉേദ്ദശം
നിഗളം ൈദവം െവറുക്കുന്നു. സ്വയം
്രപാപ്തരായി എന്ന മിഥ്യാധാരണ തങ്ങൾക്ക്
എല്ലാം നൽകിയ ൈദവെത്ത ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ
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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 ഈ സേന്ദശം
അറിയിക്കുന്നത.്
്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 ആേമാസ്, െയഹൂദാ രാജാവായ
ഉസ്സീയാവിെന്റയും യി്രസാേയൽ രാജാവായ
േയാവാശിെന്റ മകൻ െയാേരാെബയാമിെന്റയും
കാലത്ത്, ഭൂകമ്പത്തിന് രണ്ട് സംവത്സരം മുമ്പ്
യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ച് ദർശിച്ച വചനങ്ങൾ.
2അവൻ പറഞ്ഞത:് “യേഹാവസീേയാനിൽനിന്ന്
ഗർജ്ജിക്കും; െയരൂശേലമിൽനിന്ന്
തെന്റ നാദം േകൾപ്പിക്കും. അേപ്പാൾ
ഇടയന്മാരുെട േമച്ചല്പ റങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും;
കർേമ്മലിെന്റ െകാടുമുടി വാടിേപ്പാകും”.
3 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
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“ദമാസ്െകാസിെന്റ മൂേന്നാ നാേലാ
അതി്രകമംനിമിത്തം, അവർ ഗിെലയാദിെന
ഇരിമ്പുെമതിവണ്ടിെകാണ്ട് െമതിച്ചിരിക്കുകയാൽ
തെന്ന, ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളയുകയില്ല.
4 ഞാൻ ഹസാേയൽഗൃഹത്തിൽ ഒരു
തീ അയയ്ക്കും; അത് െബൻ-ഹദദിെന്റ
അരമനകെള ദഹിപ്പിച്ച കളയും. 5 ഞാൻ
ദമാസ്െകാസിെന്റ ഓടാമ്പൽ തകർത്ത,്
ആെവൻതാഴ്വരയിൽനിന്ന് നിവാസിെയയും*
ഏെദൻഗൃഹത്തിൽനിന്ന് െചേങ്കാൽ
പിടിക്കുന്നവെനയും േഛദിച്ച കളയും; അരാമ്യർ
ബദ്ധന്മാരായി കീരിേലക്ക് േപാേകണ്ടിവരും”
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 6 യേഹാവ
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. 8ഞാൻ 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

* 1. 5 നിവാസിെയയും രാജാവിെനയും
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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:
“ഏേദാമിെന്റമൂേന്നാനാേലാഅതി്രകമംനിമിത്തം,
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.
15 അവരുെട രാജാവ് ്രപവാസത്തിേലക്ക്
േപാേകണ്ടിവരും; അവനും അവെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരും ഒരുേപാെലതെന്ന”എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
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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,്
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. 5 ഞാൻ െയഹൂദയിൽ
ഒരു തീ അയയ്ക്കും; അത് െയരൂശേലമിെല
അരമനകൾദഹിപ്പിച്ച കളയും”.

6 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“യി്രസാേയലിെന്റ മൂേന്നാ നാേലാ
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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.
8അവർ 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. 10 ഞാൻ നിങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച്, അേമാര്യെന്റ
േദശം ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങെള
നാല്പത് സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി നടത്തി.
11 ഞാൻ നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരിൽ ചിലെര
്രപവാചകന്മാരായും നിങ്ങള െട യൗവനക്കാരിൽ
ചിലെര ്രവതസ്ഥന്മാരായും എഴുേന്നല്പിച്ച ;
അങ്ങെന തെന്ന അല്ലേയാ, യി്രസാേയൽ
മക്കേള,” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
12 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ്രവതസ്ഥന്മാർക്കു
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വീഞ്ഞു കുടിക്കുവാൻ െകാടുക്കുകയും
്രപവാചകന്മാേരാട:് ‘്രപവചിക്കരുത്’ എന്നു
കല്പിക്കുകയും െചയ്തു. 13 കറ്റ കയറ്റിയ വണ്ടി
അമർത്തുന്നതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങെള നിങ്ങൾ
ഇരിക്കുന്നിടത്ത്അമർത്തിക്കളയും. 14അങ്ങെന
േവഗത്തിൽ ഓടുന്നവർക്ക് ശരണം നശിക്കും;
ബലവാെന്റ ശക്തി നിലനില് ക്കുകയില്ല; വീരൻ
തെന്റ ജീവെന രക്ഷിക്കുകയില്ല; 15 വില്ലാളി
ഉറച്ച നിൽക്കുകയില്ല; േവഗത്തിൽ ഓടുന്നവൻ
സ്വയം വിടുവിക്കുകയില്ല, കുതിര കയറി
ഓടുന്നവൻ തെന്റ ജീവെന രക്ഷിക്കുകയുമില്ല.
16 വീരന്മാരിൽ ൈധര്യേമറിയവൻ അന്നാളിൽ
നഗ്നനായി ഓടിേപ്പാകും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

3
1 യി്രസാേയൽ മക്കേള, നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ം
ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച
സർവ്വവംശെത്തക്കുറിച്ച ം യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വചനം
േകൾക്കുവിൻ! 2 ഭൂമിയിെല
സകലവംശങ്ങളിലുംവച്ച് ഞാൻ നിങ്ങെള
മാ്രതം തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ നിങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തം
നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കും. 3 രണ്ടുേപർ
തമ്മിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാെത ഒരുമിച്ച് നടക്കുേമാ?
ഇരയില്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ സിംഹം കാട്ടിൽ
അലറുേമാ? 4 ഒന്നിെനയും പിടിച്ചിട്ടല്ലാെത
ബാലസിംഹം ഗുഹയിൽനിന്ന് മുരൾച്ച
പുറെപ്പടുവിക്കുേമാ? 5 കുടുക്കില്ലാതിരുന്നാൽ
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പക്ഷി നിലെത്ത െകണിയിൽ അകെപ്പടുേമാ?
ഒന്നും അകെപ്പടാെത െകണി നിലത്തുനിന്ന്
െപാങ്ങുേമാ? 6നഗരത്തിൽകാഹളംഊതുേമ്പാൾ
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
അസ്േതാദിെലയും ഈജിപ്റ്റിെലയും
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; നിെന്റ
അരമനകൾ െകാള്ളയായിത്തീരും”. 12 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഒരു ഇടയൻ
രണ്ട് കാേലാ ഒരു കാേതാ സിംഹത്തിെന്റ
വായിൽനിന്ന് വലിെച്ചടുക്കുന്നതുേപാെല
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ശമര്യയിൽ കിടക്കയുെട േകാണിലും
പട്ട െമത്തേമലും ഇരിക്കുന്ന യി്രസാേയൽ
മക്കൾ വിടുവിക്കെപ്പടും. * 13 നിങ്ങൾ േകട്ട്
യാേക്കാബ് ഗൃഹേത്താട് സാക്ഷീകരിക്കുവിൻ”
എന്ന്ൈസന്യങ്ങള െടൈദവമായ യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 14 “ഞാൻ
യി്രസാേയലിെന്റ അതി്രകമങ്ങൾനിമിത്തം
അവെന സന്ദർശിക്കുന്ന നാളിൽ
ബലിപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകൾ മുറിഞ്ഞ്
നിലത്ത് വീഴത്തക്കവിധം ഞാൻ േബേഥലിെല
ബലിപീഠങ്ങെളയും സന്ദർശിക്കും. 15 ഞാൻ
േവനൽക്കാലവസതിയുംൈശത്യകാലവസതിയും
ഒരുേപാെല തകർത്തുകളയും; ദന്തഭവനങ്ങൾ
നശിച്ച േപാകും; പലവീടുകള ം മുടിഞ്ഞുേപാകും”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

4
1 എളിയവെര പീഡിപ്പിക്കുകയും ദരി്രദന്മാെര
െഞരുക്കുകയും സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാേരാട:്
“െകാണ്ടുവരുവിൻ; ഞങ്ങൾ കുടിക്കെട്ട” എന്ന്
പറയുകയും െചയ്യന്ന ശമര്യാപർവ്വതത്തിെല
ബാശാന്യ*പശുക്കേള,ഈവചനം േകൾക്കുവിൻ.
* 3. 12 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഒരു ഇടയൻ
രണ്ട് കാേലാ ഒരു കാേതാ സിംഹത്തിെന്റ വായിൽനിന്ന്
വലിെച്ചടുക്കുന്നതുേപാെല ശമര്യയിൽ കിടക്കയുെട
േകാണിലും പട്ട െമത്തേമലും ഇരിക്കുന്ന യി്രസാേയൽ മക്കൾ
വിടുവിക്കെപ്പടും. ഒരു മൃഗം വന്യമൃഗങ്ങളാല് െകാല്ലെപ്പട്ടാല ്
അതിെന്റ അവശിഷ്ടം െകാണ്ടുവന്ന് ഉടമെയ കാണിേക്കണ്ടതും
അത് എങ്ങെന െകാല്ലെപ്പട്ട എന്ന് വിവരിേക്കണ്ടതും ഇടയെന്റ
ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു ഇടയനുഅതിന് കഴിയുന്നിെല്ലങ്കില ്ആ
മൃഗത്തിെന്റ വിലക്ക് തുല്യമായ പണം ഉടമക്ക് നല ്േകണ്ടതുമാണ ്
* 4. 1 ബാശാന്യഊര ്വ്വര ഭൂമി
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2 “ഞാൻ നിങ്ങെള െകാളത്തുെകാണ്ടും
നിങ്ങള െട സന്തതിെയ ചൂണ്ടൽെകാണ്ടും
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകുന്ന കാലം നിങ്ങൾക്ക്
വരും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ് തെന്റ
വിശുദ്ധിെയെച്ചാല്ലി സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
3 “അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും
േനെര മുേമ്പാട്ട് മതിൽ പിളർപ്പ കളിൽകൂടി
പുറത്തുെചല്ല കയും നിങ്ങെള െഹർേമ്മാന ്†
പര് വ്വതത്തിേലക്കു എറിഞ്ഞുകളയുകയും
െചയ്യ ം” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
4 േബേഥലിൽ െചന്ന് അതി്രകമം െചയ്യ വിൻ;
ഗില്ഗാലിൽ െചന്ന് അതി്രകമം വർദ്ധിപ്പിക്കുവിൻ;
രാവിെലേതാറും നിങ്ങള െട ഹനനയാഗങ്ങള ം
മൂന്നാംനാൾേതാറും നിങ്ങള െ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

† 4. 3 െഹർേമ്മാന ്ജീര ്ണ്ണാവശിഷ്ടങ്ങള െടസ്ഥലം
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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 നിങ്ങെള
െവൺകതിർെകാണ്ടും വിഷമഞ്ഞുെകാണ്ടും
ശിക്ഷിച്ച ; 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 െട
പാളയങ്ങളിെല നാറ്റം ഞാൻ നിങ്ങള െട മൂക്കിൽ
കയറുമാറാക്കി;എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾഎന്നിേലയ്ക്കു
തിരിഞ്ഞില്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
11 “ൈദവം െസാേദാമിെനയും െഗാേമാരെയയും
ഉന്മൂലനാശം െചയ്തതുേപാെലഞാൻനിങ്ങള െ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
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േ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 ൈദവമായ
യേഹാവഎന്നാകുന്നുഅവിടുെത്തനാമം.

5
1 യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള
ഈ വിലാപവചനം േകൾക്കുവിൻ!
2 യി്രസാേയൽകന്യക വീണിരിക്കുന്നു; ഇനി
എഴുേന്നൽക്കുകയും ഇല്ല; അവൾ നിലേത്താട്
പറ്റിക്കിടക്കുന്നു; അവെള എഴുേന്നൽപ്പിക്കുവാൻ
ആരുമില്ല. 3യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ
ആയിരംേപരുമായി പുറെപ്പട്ട പട്ടണത്തിൽ
നൂറുേപർ മാ്രതം േശഷിക്കും; നൂറ് േപരുമായി
പുറെപ്പട്ടതിൽ പത്തുേപർ മാ്രതം േശഷിക്കും”.
4 യേഹാവ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്
എെന്ന അേന്വഷിക്കുവിൻ. 5 േബേഥലിെന
അേന്വഷിക്കരുത;് ഗില്ഗാലിേലയ്ക്ക്
േപാകരുത;് േബർ-േശബയിേലയ്ക്ക്
കടക്കുകയുമരുത;് ഗില്ഗാൽ ്രപവാസത്തിേലക്ക്
േപാേകണ്ടിവരും; െബേഥൽ ശൂന്യമായിത്തീരും.
6 നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കുവിൻ; അെല്ലങ്കിൽ അവിടുന്ന്
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േബേഥലിൽആർക്കുംെകടുത്തുവാൻകഴിയാത്ത
ഒരു തീേപാെല േയാേസഫ്ഗൃഹത്തിൽ കടന്ന്
അതിെന ദഹിപ്പിച്ച കളയും. 7 ന്യായെത്ത
കാഞ്ഞിരം ആക്കിത്തീർക്കുകയും നീതിെയ
നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട കളയുകയും െചയ്യന്നവേര,
8 കാർത്തികെയയും മകയിരെത്തയും
സൃഷ്ടിക്കുകയും അന്ധതമസ്സിെന ്രപഭാതമാക്കി
മാറ്റ കയും പകലിെന രാ്രതിയാക്കി തീർക്കുകയും
സമു്രദത്തിെല െവള്ളെത്ത വിളിച്ച് ഭൂതലത്തിൽ
പകരുകയും െചയ്യന്നവെന അേന്വഷിക്കുവിൻ;
യേഹാവ എന്നാകുന്നു അവിടുെത്ത നാമം.
9 അവിടുന്ന് േകാട്ടയ്ക്കു നാശം വരുവാൻ
തക്കവിധംബലവാെന്റേമൽനാശം െ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;
12നീതിമാെന പീഡിപ്പിച്ച് ൈകക്കൂലി വാങ്ങുകയും
േഗാപുരത്തിങ്കൽ ദരി്രദന്മാരുെട ന്യായം
മറിച്ച കളയുകയും െചയ്യന്നവേര, നിങ്ങള െട
അതി്രകമങ്ങൾ അനവധിയും നിങ്ങള െട
പാപങ്ങൾ കഠിനവും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു.
13 അതുെകാണ്ട് ബുദ്ധിമാൻ ഈ കാലത്ത്
മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു; ഇത് ദുഷ്ക്കാലമേല്ലാ;
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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. 16 അതുെകാണ്ട് ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു; സകല വീഥികളിലും വിലാപം
ഉണ്ടാകും; എല്ലാ െതരുക്കളിലും അവർ:
‘അേയ്യാ, അേയ്യാ’ എന്ന് പറയും; അവർ
കൃഷിക്കാെര ദുഃഖിക്കുവാനും വിലാപക്കാെര
വിലപിക്കുവാനും വിളിക്കും. 17 ഞാൻ നിെന്റ
നടുവിൽകൂടി കടന്നുേപാകുന്നതുെകാണ്ട് എല്ലാ
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിലും വിലാപമുണ്ടാകും” എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

18 യേഹാവയുെട ന്യായവിധി ദിവസത്തിനായി
കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം!
യേഹാവയുെട ദിവസംെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്
ഗുണം! അത് െവളിച്ചമല്ല ഇരുട്ടേ്രത. 19അത്
ഒരുവൻ സിംഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായി
കരടിയുെട മുമ്പിൽ െപടുന്നതുേപാെലയും
വീട്ടിൽെചന്ന് ചുമരിൽ ൈക ചാരുേമ്പാൾ സർപ്പം
അവെന കടിക്കുന്നതുേപാെലയും ആകുന്നു.
20 യേഹാവയുെട ദിവസം െവളിച്ചമല്ല, ഇരുൾ
തെന്നയേല്ലാ; ഒട്ട ം ്രപകാശമില്ലാെത അന്ധകാരം
തെന്ന. 21നിങ്ങള െടഉത്സവങ്ങെളഞാൻേദ്വഷിച്ച്
നിരസിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട സഭാേയാഗങ്ങളിൽ
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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 ഉണ്ടാക്കിയ
വി്രഗഹങ്ങളായ നക്ഷ്രതേദവൻ കീയൂെനയും
നിങ്ങള െട രാജാവ് സിക്കൂത്തിെനയും
നിങ്ങൾ ചുമന്നുെകാണ്ട് േപാേകണ്ടിവരും.
27 ഞാൻ നിങ്ങെള ദമാസ്െകാസിന് അപ്പ റം
്രപവാസത്തിേലയ്ക്ക് േപാകുമാറാക്കും” എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവംഎന്നാകുന്നുഅവിടുെത്തനാമം.

6
1 സീേയാനിൽ ൈസ്വരമായിരിക്കുന്നവരും
ശമര്യാപർവ്വതത്തിൽ നിർഭയരായിരിക്കുന്നവരും
ജനതകളിൽ ്രപധാനികളായ േ്രശഷ്ഠന്മാരും,
യി്രസാേയൽഗൃഹംസമീപിക്കുന്നവരുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം. 2 നിങ്ങൾ
കല്െനയിൽ െചന്നു േനാക്കുവിൻ; അവിെടനിന്ന്
മഹാനഗരമായ ഹമാത്തിേലക്ക് േപാകുവിൻ;
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െ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 കഷ്ടതെയക്കുറിച്ച്
വ്യസനിക്കുന്നില്ലതാനും. 7 അതുെകാണ്ട്
അവർ ഇേപ്പാൾ ്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”;
9ഒരുവീട്ടിൽപത്ത്പുരുഷന്മാർേശഷിച്ചിരുന്നാലും
അവർ മരിക്കും; 10 ഒരു മനുഷ്യെന്റ ബന്ധു,
അവെന ദഹിപ്പിേക്കണ്ടുന്നവൻ തെന്ന, അവെന്റ



ആേമാസ് 6:11 xvii ആേമാസ് 7:2

അസ്ഥികെള വീട്ടിൽനിന്ന് നീേക്കണ്ടതിന്
അവെന ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ അവൻ
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. 12കുതിര പാറേമൽ
ഓടുേമാ? അവിെട കാളെയ പൂട്ടി ഉഴുേമാ?
എന്നാൽ നിങ്ങൾ ന്യായെത്ത വിഷമായും
നീതിഫലെത്ത കാഞ്ഞിരമായും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
13 േലാേദബാര് പിടിച്ചടക്കിയതില ് നിങ്ങൾ
സേന്താഷിച്ച െകാണ്ട:് “സ്വന്തശക്തിയാൽ
ഞങ്ങൾ കര് 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
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േദശത്തിെല സസ്യം തിന്നുതീർന്നേപ്പാൾ ഞാൻ:
“യേഹാവയായ കർത്താേവ, ക്ഷമിക്കണേമ;
യാേക്കാബിന് എങ്ങെന നിലനിൽക്കാൻ
കഴിയും? അവൻ െചറിയവനേല്ലാ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 3 യേഹാവ അതിെനക്കുറിച്ച്
അനുതപിച്ച ; “അത് സംഭവിക്കുകയില്ല” എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു. 4 യേഹാവയായ
കർത്താവ് എനിക്ക് കാണിച്ച തന്നെതെന്തന്നാൽ:
യേഹാവയായ കർത്താവ് തീയാൽ
വ്യവഹരിക്കുവാൻ അതിെന വിളിച്ച ; അത്
വലിയ ആഴിെയ വറ്റിച്ച കളഞ്ഞു; യേഹാവയുെട
ഓഹരിെയയുംതിന്നുകളഞ്ഞു. 5അേപ്പാൾഞാൻ:
“യേഹാവയായ കർത്താേവ, മതിയാക്കണേമ;
യാേക്കാബിന്എങ്ങെനനിലനിൽക്കാൻകഴിയും?
അവൻ െചറിയവനേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
6 യേഹാവ അതിെനക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ച ;
“അത് സംഭവിക്കുകയില്ല” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്തു. 7 അവിടുന്ന്
എനിക്ക് കാണിച്ച തന്നെതെന്തന്നാൽ: തൂക്കുകട്ട
ഉപേയാഗിച്ച് പണിത ഒരു മതിലിേന്മൽ കർത്താവ്
കയ്യിൽ തൂക്കുകട്ട പിടിച്ച െകാണ്ട് നിന്നു.
8 യേഹാവ എേന്നാട:് “ആേമാേസ, നീ എന്ത്
കാണുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ചതിന് “ഒരു തൂക്കുകട്ട”
എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് കർത്താവ:്
“ഞാൻഎെന്റജനമായയി്രസാേയലിെന്റനടുവിൽ
ഒരു തൂക്കുകട്ട പിടിക്കും; ഞാൻ ഇനി അവെര
ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകയില്ല; 9 യിസ്ഹാക്കിെന്റ
പൂജാഗിരികൾ പാഴും യി്രസാേയലിെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരങ്ങൾ ശൂന്യവുമായിത്തീരും;
ഞാൻ െയാേരാെബയാംഗൃഹത്തിനു
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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; 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. 14 അതിന് ആേമാസ്
അമസ്യാവിേനാട്: “ഞാൻ ്രപവാചകനല്ല,
്രപവാചക ഗണത്തിെലാരുവനുമല്ല, ഇടയനും
കാട്ടത്തിപ്പഴം െപറുക്കുന്നവനും †അേ്രത. 15ഞാൻ
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
* 7. 13 രാജധാനിയുമേല്ലാആലയം † 7. 14 െപറുക്കുന്നവനും
കാക്കുന്നവനും
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്രപവചിക്കരുത;് യിസ ്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
ൈദവെത്ത അറിയാത്ത ഒരു േദശത്തുവച്ച‡്
മരിക്കും; യി്രസാേയൽ സ്വേദശം വിട്ട
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും”.

8
1 യേഹാവയായ കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു
െകാട്ട പഴുത്ത േവനല ്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 ്രപവർത്തിച്ച്,
എളിയവെര പണത്തിനും, ദരി്രദന്മാെര ഒരു
‡ 7. 17 ൈദവെത്ത അറിയാത്ത ഒരു േദശത്തുവച്ച് അശുദ്ധ

േദശത്തുവച്ച് * 8. 1 േവനല് ക്കാലപ്പഴംഅത്തിപ്പഴം
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േ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 ം.
9 അന്നാളിൽ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കു സൂര്യെന
അസ്തമിപ്പിക്കുകയും 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
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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.
13 ആ നാളിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള കന്യകമാരും
യൗവനക്കാരും ദാഹംെകാണ്ട് േബാധംെകട്ട
വീഴും. 14 ‘ദാേന, നിെന്റ ൈദവത്താണ, േ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 സന്തതിെയ
ഞാൻ വാൾെകാണ്ട് െകാല്ല ം; അവരിൽ
ആരും ഓടിേപ്പാകുകയില്ല. അവരിൽ ആരും
വഴുതിേപ്പാകുകയുമില്ല. 2അവർ പാതാളത്തിൽ
തുരന്നുകടന്നാലും അവിെടനിന്ന് എെന്റ ൈക
അവെര പിടിക്കും; അവർ ആകാശത്തിേലക്ക്
കയറിേപ്പായാലും അവിെടനിന്ന് ഞാൻ അവെര

† 8. 14 േബർ-േശബാമാർഗ്ഗത്താണവി്രഗഹരധനയാണ
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ഇറക്കും. 3അവർ കർേമ്മലിെന്റ െകാടുമുടിയിൽ
ഒളിച്ചിരുന്നാലും ഞാൻ അവെര തിരഞ്ഞ്
അവിെടനിന്ന് പിടിച്ച െകാണ്ടുവരും; അവർ
എെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന് സമു്രദത്തിെന്റഅടിയിൽ
മറഞ്ഞിരുന്നാലും ഞാൻ അവിെട സർപ്പേത്താടു
കല്പിച്ചിട്ട് അത് അവെര കടിക്കും. 4 അവർ
ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽ ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപായാലും ഞാൻ അവിെട വാളിേനാടു കല്പിച്ചിട്ട്
അത് അവെര െകാല്ല ം. നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ല
തിന്മയ്ക്കായിട്ട തെന്ന ഞാൻ അവരുെട
േമൽ ദൃഷ്ടിവക്കും”. 5 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയായ കർത്താവ് േദശെത്ത െതാടുന്നു;
അത് ഉരുകിേപ്പാകുന്നു; അതിൽ പാർക്കുന്നവർ
എല്ലാവരും വിലപിക്കും; അത് മുഴുവനും
നീലനദിേപാെല െപാങ്ങുകയും ഈജിപ്റ്റിെല
നദിേപാെല താഴുകയും െചയ്യ ം. 6 അവിടുന്ന്
ആകാശത്തിൽ തെന്റ മാളികമുറികെള
പണിയുകയും ഭൂമിയിൽ തെന്റ മണ്ഡപത്തിന്
അടിസ്ഥാനം 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 “യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ ദൃഷ്ടി പാപമുള്ള രാജ്യത്തിേന്മൽ
ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ അതിെന ഭൂതലത്തിൽനിന്ന്
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നശിപ്പിക്കും; എങ്കിലും ഞാൻ യാേക്കാബ്
ഗൃഹെത്ത മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുകയില്ല”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
9 “അരിപ്പെകാണ്ട് അരിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ
യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത സകലജനതകള െടയും
ഇടയിൽ അരിക്കുവാൻ കല്പിക്കും; ഒരു
മണിേപാലും നിലത്തു വീഴുകയില്ല.
10 ‘അനർത്ഥം ഞങ്ങെള 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 ം”
എന്നാകുന്നു ഇത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 13 “ഉഴുന്നവൻ
െകായ്യന്നവെന്റയും മുന്തിരിപ്പഴം ചവിട്ട ന്നവൻ
വിതയ്ക്കുന്നവെന്റയും മുമ്പിെലത്തുകയും
പർവ്വതങ്ങൾ പുതുവീഞ്ഞ് െപാഴിക്കുകയും
എല്ലാ കുന്നുകള ം ഉരുകിേപ്പാകുകയും െചയ്യന്ന
നാള കൾ വരും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 14 “അേപ്പാൾഞാൻ എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന്റ ്രപവാസികെള മടക്കിവരുത്തും;
ശൂന്യമായിേപ്പായിരുന്ന പട്ടണങ്ങെള അവർ
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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 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
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