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േഹാേശയ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ഈ പുസ്തകത്തിെല മിക്ക സംഗതികള ം
േഹാേശയ ്രപവാചകെന്റ സേന്ദശങ്ങളാണ്. 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. തെന്റജീവിതമായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേന്ദശവും.

എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 750-710.
്രപവാചകെന്റ സേന്ദശങ്ങൾ േശഖരിച്ച
പകർത്തിഎഴുതെപ്പട്ടവയാണ് പുസ്തകത്തിന ്െറ
സമാഹരണം എേപ്പാൾ സംഭവിച്ച എന്നുള്ളത്
വ്യക്തമല്ല എങ്കിലും ഒരു െയരുശേലമിെന്റ
നാശത്തിന് മുൻപ് സംഭവിച്ച എന്നുള്ളത്
മനസ്സിലാക്കാം.

സ്വീകര ്ത്താവ്



ii

ഇതിൻെറ യഥാർത്ഥേ്രശാതാക്കൾ വടേക്ക
യി്രസാേയൽ രാജ്യെത്ത ജനങ്ങളാണ്.
ന്യായവിധിെയകുറിച്ച ള്ള മുന്നറിയിപ്പ ം
മാനസാന്തരെപ്പടുവാൻ ഉള്ള ആഹ്വാനവും,
പുനസ്ഥാപനെത്തക്കുറിച്ച ള്ള വാഗ്ദാനവുമാണ്
്രപവാചകന ്െറവാക്കുകൾ.
ഉേദ്ദശം
ൈദവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തതയുെട
്രപധാന്യെത്തയാണ് ്രപവാചകൻ യി്രസാേയൽ
ജനെത്തയുംവായനക്കാെരയുംഓർമിപ്പിക്കുന്നത്
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
പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ക്ഷമിക്കുന്ന ൈദവ
സ്േനഹത്തിെന്റ ്രപസക്തി.
്രപേമയം
അവിശ്വസ്തത
സംേക്ഷപം
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1. േഹാേശയയുെട അവിശ്വസ്തയായ ഭാര്യ —
1:1-11

2. യി്രസാേയൽ ജനത്തിേന്മല ്ൈദവത്തിൻെറ
േകാപവും ന്യായവിധിയും — 2:1-23

3. ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത വീെണ്ടടുക്കുന്നു —
3:1-5

4. ഇ്രസാേയലിെന്റ അവിശ്വസ്തത
ഇ്രസാേയലിേനാടുള്ള — 4:1-10:15

5. ൈദവത്തിൻെറ സ്േനഹവും
പുനഃസ്ഥാപനവും — 11:1-14:9

1 ഉസ്സീയാവ,് േയാഥാം,ആഹാസ,് ഹിസ്കീയാവ്
എന്നീ െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട കാലത്തും
യി്രസാേയൽ രാജാവായ േയാവാശിെന്റ മകൻ
െയാേരാെബയാമിെന്റ കാലത്തും െബേയരിയുെട
മകനായ േഹാേശെയക്ക് ഉണ്ടായ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 2 യേഹാവ േഹാേശയ മുഖാന്തരം
സംസാരിച്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, യേഹാവ
േഹാേശയേയാട:് “നീ െചന്ന് പരസംഗം
െചയ്യന്ന ഒരു ഭാര്യെയയും പരസംഗത്തിൽ
ജനിച്ച മക്കെളയും എടുക്കുക; േദശം
യേഹാവെയ വിട്ട മാറി കഠിന പരസംഗം
െചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്ന് കല്പിച്ച .
3അങ്ങെനഅവൻ െചന്ന് ദിബ്ലയീമിെന്റ മകളായ
േഗാമരിെന പരി്രഗഹിച്ച ; അവൾ ഗർഭംധരിച്ച്
അവന് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . 4 യേഹാവ
അവേനാട്: “അവന് യി്രസാേയൽ* എന്ന് േപര്

* 1. 4 യി്രസാേയൽഈ യി്രസേയല് പട്ടണത്തില ് െവച്ചാണ്
േയഹു യി്രസാേയല് രാജാവിേനയും രാജകുടുംബാംഗങ്ങേളയും
െകാലെപ്പടുത്തിയതും പുതിയ ഭരണത്തിെന്റ ്രപഥമ രാജാവായി
അധികാരേമറ്റതും. 2 രാജാക്കന്മാര് 9, 10അധ്യായങ്ങള ്േനാക്കുക
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വിളിക്കണം; ഇനി കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ രക്തപാതകങ്ങൾ
േയഹൂഗൃഹെത്ത സന്ദർശിച്ച് യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിെന്റ രാജത്വം അവസാനിപ്പിക്കും;
5അന്നാളിൽഞാൻയി്രസാേയൽതാഴ്വരയിൽവച്ച്
യി്രസാേയലിെന്റ വില്ല് ഒടിച്ച കളയും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 6അവൾപിെന്നയും ഗർഭംധരിച്ച്
ഒരു മകെള ്രപസവിച്ച . യേഹാവ അവേനാട്:
“അവൾക്കു േലാരൂഹമാ†എന്ന് േപര് വിളിക്കണം;
ഞാൻ ഇനി യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട്
ക്ഷമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവേരാട് ഒട്ട ം
കരുണ കാണിക്കുകയില്ല. 7 എന്നാൽ
െയഹൂദാഗൃഹേത്താട് ഞാൻ കരുണ കാണിച്ച്,
അവെര വില്ല െകാേണ്ടാ വാൾെകാേണ്ടാ
യുദ്ധംെകാേണ്ടാ കുതിരകെളെക്കാേണ്ടാ
കുതിരപ്പടയാളികെളെക്കാേണ്ടാ രക്ഷിക്കാെത
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയെക്കാണ്ട്
അവെര രക്ഷിക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
8അവൾ േലാരൂഹമെയ മുലകുടി മാറ്റിയേശഷം
വീണ്ടും ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച .
9 അേപ്പാൾ യേഹാവ: “അവന് േലാ-അമ്മീ‡
എന്ന് േപര് വിളിക്കണം; നിങ്ങൾ എെന്റ ജനമല്ല,
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ൈദവമായിരിക്കുകയുമില്ല”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 10 എങ്കിലും
യി്രസാേയൽ മക്കള െട എണ്ണം അളക്കുവാനും
എണ്ണ വാനും കഴിയാത്ത കടല്ക്കരയിെല മണൽ
േപാെലയായിരിക്കും; ‘നിങ്ങൾ എെന്റ ജനമല്ല’

† 1. 6 േലാരൂഹമാ കരുണലഭിക്കാത്തവൾ ‡ 1. 9 േലാ-അമ്മീ
എെന്റജനമല്ല
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എന്ന് അവേരാട് അരുളിെച്ചയ്തതിന് പകരം
‘നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ’
എന്ന് അവേരാട് പറയും. 11 െയഹൂദാമക്കള ം
യി്രസാേയൽമക്കള ം ഒന്നിച്ച കൂടി തങ്ങൾക്കു
ഒരു തലവെന നിയമിച്ച് േദശത്തുനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട േപാകും; യി്രസാേയലിെന്റ നാൾ
വലുതായിരിക്കുമേല്ലാ§.

2
1 നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർക്ക് അമ്മീ*
എന്നും നിങ്ങള െട സേഹാദരിമാർക്ക്
രൂഹമാ† എന്നും േപര് വിളിക്കുവിൻ.
2 വ്യവഹരിക്കുവിൻ; നിങ്ങള െട അമ്മേയാട്
വ്യവഹരിക്കുവിൻ; അവൾ എെന്റ ഭാര്യയല്ല,
ഞാൻ അവള െട ഭർത്താവുമല്ല; അവൾ
പരസംഗം മുഖത്തുനിന്നും വ്യഭിചാരം മാറിടത്തിൽ
നിന്നും നീക്കിക്കളയെട്ട. 3 അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
അവെള വസ്്രതം അഴിച്ച് നഗ്നയാക്കി, ജനിച്ച
ദിവസത്തിെലന്നേപാെല നിർത്തുകയും അവെള
മരുഭൂമിയും വരണ്ടനിലവും േപാെല ആക്കി,
ദാഹംെകാണ്ട് മരിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 4ഞാൻ
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

§ 1. 11 യി്രസാേയലിെന്റ നാൾ വലുതായിരിക്കുമേല്ലാ ൈദവം
തെന്റജനെത്തവീണ്ടും നടും * 2. 1 അമ്മീഎെന്റജനം † 2.
1 രൂഹമാകരുണലഭിച്ചവൾ
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ജാരന്മാരുെട പിന്നാെല ഞാൻ േപാകും” എന്ന്
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 6അതുെകാണ്ട്ഞാൻഅവള െട
വഴി മുള്ള െകാണ്ട് േവലിെകട്ടി അടയ്ക്കും;
അവൾ തെന്റ പാതകൾ കെണ്ടത്താത്ത വിധം
ഞാൻ ഒരു മതിൽ ഉണ്ടാക്കും. 7 അവൾ
ജാരന്മാെര പിന്തുടരും; എങ്കിലും അവേരാട് ഒപ്പം
എത്തുകയില്ല; അവൾ അവെര അേന്വഷിക്കും,
കെണ്ടത്തുകയില്ലതാനും; അേപ്പാൾ അവൾ:
“ഞാൻ എെന്റ ആദ്യെത്ത ഭർത്താവിെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിേപ്പാകും; ഇന്നേത്തക്കാൾ
അന്ന് എനിക്ക് ഏെറ നന്നായിരുന്നുവേല്ലാ”
എന്ന് പറയും. 8അവൾക്ക് ധാന്യവും വീഞ്ഞും
എണ്ണയും നല്കിയതും ബാലിനു േവണ്ടി
ഉപേയാഗിച്ച അവള െട െവള്ളിയും െപാന്നും
വർദ്ധിപ്പിച്ചതും ഞാനായിരുന്നു എന്ന് അവൾ
അറിഞ്ഞില്ല. 9 അതുെകാണ്ട് 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 ം
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അത്തിവൃക്ഷങ്ങള ംഞാൻ നശിപ്പിച്ച് വനമാക്കും;
വന്യമൃഗങ്ങൾ അവ തിന്നുകളയും. 13 അവൾ
ബാല ് വി്രഗഹങ്ങൾക്ക് ധൂപം കാണിച്ച്
കുണുക്കും ആഭരണങ്ങള ംെകാണ്ട് സ്വയം
അലങ്കരിച്ച് തെന്റ ജാരന്മാെര പിന്തുടർന്ന് എെന്ന
മറന്നുകളഞ്ഞ നാള കൾ ഞാൻ അവേളാട്
സന്ദർശിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
14 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവെള വശീകരിച്ച്
മരുഭൂമിയിൽ െകാണ്ടുെചന്ന് അവേളാട്
ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കും. 15 അവിെട ഞാൻ
അവൾക്ക് മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം ്രപത്യാശയുെട
വാതിലായി ആേഖാർ താഴ് വരയും െകാടുക്കും;
അവൾഅവിെടയൗവനകാലെത്തന്നേപാെലയും
ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട വന്ന
നാളിെലേപ്പാെലയും പാട്ട് പാടും‡. 16 “അന്നാളിൽ
നീഎെന്നബാലീ§എന്നല്ലഈശീ*എന്ന്വിളിക്കും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 17 ഞാൻ
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 ം യുദ്ധവും ഭൂമിയിൽനിന്ന്
നീക്കി, അവെര നിർഭയം വസിക്കുമാറാക്കും.
19 ഞാൻ നിെന്ന സദാകാലേത്തക്കും എനിക്ക്
വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കും;അെത,നീതിേയാടും
ന്യായേത്താടും ദയേയാടും കരുണേയാടുംകൂടി

‡ 2. 15 പാട്ട് പാടും ഉത്തരം പറയും § 2. 16 ബാലീ ഉടയവേന
* 2. 16 ഈശീ ഭർത്താേവ
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നിെന്ന എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കും.
20 ഞാൻ വിശ്വസ്തതേയാെട നിെന്ന എനിക്ക്
വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കും; നീ യേഹാവെയ
അറിയുകയും െചയ്യ ം. 21 “ആ കാലത്ത്
ഞാൻ ഉത്തരം നല്കും” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻആകാശത്തിന് ഉത്തരം
നല്കും; ആകാശം ഭൂമിക്ക് ഉത്തരം നല്കും;
22 ഭൂമി ധാന്യത്തിനും വീഞ്ഞിനും എണ്ണയ്ക്കും
ഉത്തരം നല്കും; അവ യി്രസേയലിനും ഉത്തരം
നല്കും. 23ഞാൻഅതിെനഎനിക്കായി േദശത്ത്
വിതയ്ക്കും; കരുണ ലഭിക്കാത്തവേളാട് ഞാൻ
കരുണ കാണിക്കും. എെന്റ ജനമല്ലാത്തവേരാട:്
“നീ എെന്റ ജനം” എന്ന് ഞാൻ പറയും; “അങ്ങ്
എെന്റൈദവം”എന്ന്അവരും പറയും.

3
1അനന്തരം യേഹാവ എേന്നാട:് “യി്രസാേയൽ
മക്കൾ അന്യേദവന്മാേരാട് േചർന്ന്
മുന്തിരിയടകൾ* ഇഷ്ടെപ്പടുന്നുെവങ്കിലും
യേഹാവ അവെര സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെല, നീ
വീണ്ടും െചന്ന് ഒരു ജാരനാൽസ്േനഹിക്കെപ്പടുന്ന
വ്യഭിചാരിണിയായ സ്്രതീെയ സ്േനഹിക്കുക”
എന്ന് കല്പിച്ച . 2 അങ്ങെന ഞാൻ അവെള
പതിനഞ്ച് െവള്ളിക്കാശും† ഒന്നര േഹാെമർ‡
യവവും വിലെകാടുത്ത് വാങ്ങി അവേളാട:് 3 “നീ
* 3. 1 മുന്തിരിയടകൾ പുരാതന മധ്യപൂര് വ േദശത്ത് ജനങ്ങള ്
ഉണങ്ങിയമുന്തിരിയില് നിന്ന്അടകളണ്ടാക്കിഅന്യൈദവങ്ങള ്ക്ക്
സമര് പ്പിക്കുമായിരുന്നു.അങ്ങെനെചയ്യന്നതിലൂെട വലിയവിളവു
ലഭിക്കുെമന്ന് അവര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു † 3. 2 പതിനഞ്ച്
െവള്ളിക്കാശും 170 ്രഗാം െവള്ളി ‡ 3. 2 ഒന്നര േഹാെമർ
ഏകേദശം 150കിേലാ്രഗാം യവം
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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 യേഹാവയിേലക്കുംഅവിടുെത്ത
നന്മയിേലക്കും വരും.

4
1 യി്രസാേയൽ മക്കേള, യേഹാവയുെട
വചനം േകൾക്കുവിൻ; യേഹാവയ്ക്ക്
േദശനിവാസികേളാട് ഒരു വ്യവഹാരം
ഉണ്ട്; േദശത്ത് സത്യവും ദയയും ഇല്ല,
ൈദവപരിജ്ഞാനവുമില്ല. 2അവർആണയിടുന്നു;
േഭാഷ്ക് പറയുന്നു; െകാല െചയ്യന്നു;
േമാഷ്ടിക്കുന്നു; വ്യഭിചരിക്കുന്നു; എല്ലാ
അതിരുകള ം ലംഘിക്കുന്നു; രക്തപാതകേത്താട്
രക്തപാതകം കൂട്ട ന്നു. 3അതുെകാണ്ട് േദശം
ദുഃഖിക്കുന്നു; അതിെല സകലനിവാസികള ം
വയലിെല മൃഗങ്ങള ം ആകാശത്തിെല
പറവകള ം തളർന്നുേപാകുന്നു; സമു്രദത്തിൽ
മത്സ്യങ്ങള ം ഇല്ലാെതയാകുന്നു. 4 എങ്കിലും
ആരും തർക്കിക്കരുത;് ആരും മെറ്റാരുവെന
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ശാസിക്കുകയും അരുത;് നിെന്റ ജനേമാ,
പുേരാഹിതേനാട് തർക്കിക്കുന്നവെരേപ്പാെല
ഇരിക്കുന്നു. 5അതുെകാണ്ട് നീ പകൽസമയത്ത്
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 മഹത്ത്വെത്ത ലജ്ജയായി
മാറ്റ ം. 8അവർഎെന്റ ജനത്തിെന്റ പാപംെകാണ്ട്
ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നു; ജനം അകൃത്യത്തിനായിട്ട്
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 9 ആകയാൽ ജനത്തിന്
എ്രപകാരേമാ, പുേരാഹിതനും അ്രപകാരം
തെന്ന ഭവിക്കും. ഞാൻ അവരുെട െതറ്റായ
വഴികൾ നിമിത്തംഅവെരസന്ദർശിച്ച് 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
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ഊന്നുവടി അവേരാട് ലക്ഷണം പറയുന്നു;
പരസംഗേമാഹം അവെര വഴി െതറ്റിക്കുന്നു;
അവർ തങ്ങള െട ൈദവെത്ത വിട്ട് പരസംഗം
െചയ്യന്നു. 13 അവർ പർവ്വതശിഖരങ്ങളിൽ
ബലികഴിക്കുന്നു; കുന്നുകളിൽ അവർ
നല്ല തണലുള്ള കരുേവലകത്തിെന്റയും
പുന്നയുെടയും ആലിെന്റയും കീഴിൽ ധൂപം
കാട്ട 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’ എന്ന് സത്യം
* 4. 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. ഈ ജനം കനാന്യവി്രഗഹാരാധന
സ്ഥലങ്ങളില ് ആയിരിക്കുകയും സമൃദ്ധി ്രപദാനം െചയ്യ െമന്ന്
അന്ധമായി കരുതുന്ന അന്യേദവന്മാെര ആരാധിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു. കനാന്യസ്തീകള മായി അവിഹിതബന്ധം
പുലര ്ത്തിയാല് അവരുെട നിലങ്ങള ്ക്കും കന്നുകാലികള ്ക്കും
സമൃദ്ധിയുണ്ടാകുെമന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.



േഹാേശയ 4:16 xii േഹാേശയ 5:5

െചയ്യ കയുമരുത.് 16 യി്രസാേയൽ ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള
പശുക്കിടാവിെനേപ്പാെല ദുശ്ശാഠ്യം കാണിച്ചാൽ
യേഹാവ അവെര ഒരു വിശാലസ്ഥലത്ത്
കുഞ്ഞാടിെനേപ്പാെല േമയിക്കുേമാ? 17എ്രഫയീം
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 െടബലികൾനിമിത്തംലജ്ജിച്ച േപാകും.

5
1 പുേരാഹിതന്മാേര, േകൾക്കുവിൻ;
യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, െചവിെക്കാള്ള വിൻ;
രാജഗൃഹേമ, െചവിതരുവിൻ; നിങ്ങൾ
മിസ്പയ്ക്ക് ഒരു െകണിയും താേബാരിേന്മൽ
വിരിച്ച വലയും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുകെകാണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് ന്യായവിധി വരുന്നു. 2 മത്സരികൾ
വഷളത്വത്തിൽ ആണ്ടുേപായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
അവർ എല്ലാവെരയും ശാസിക്കും. 3 ഞാൻ
എ്രഫയീമിെന അറിയുന്നു; യി്രസാേയൽ എനിക്ക്
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമില്ല; എ്രഫയീേമ, നീ ഇേപ്പാൾ
പരസംഗം െചയ്തിരിക്കുന്നു; യി്രസാേയൽ
മലിനമായിരിക്കുന്നു. 4 അവർ തങ്ങള െട
ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കേലക്ക് മടങ്ങിവരുവാൻ
അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല;
പരസംഗേമാഹം അവരുെട ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്;
അവർ യേഹാവെയ അറിയുന്നതുമില്ല.
5 യി്രസാേയലിെന്റ മുഖം അവെന്റ അഹംഭാവം
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സാക്ഷീകരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയലും
എ്രഫയീമും തങ്ങള െട അകൃത്യത്താൽ
ഇടറിവീഴും; െയഹൂദയും അവേരാടുകൂടി
ഇടറിവീഴും. 6 അവർ ആടുമാടുകേളാടുകൂടി
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കും; എങ്കിലും
അവർ അവെന കെണ്ടത്തുകയില്ല;
അവൻ അവെര വിട്ട മാറിയിരിക്കുന്നു.
7 അവർ ജാരസന്തതികൾക്കു ജൻമം
നൽകിയിരിക്കുകയാൽ യേഹാവേയാട്
വിശ്വാസവഞ്ചന െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ
ഒരു അമാവാസി അവെര അവരുെട
അവകാശേത്താടുകൂടി തിന്നുകളയും.
8 ഗിെബയയിൽ ആട്ടിൻെകാമ്പും രാമയിൽ
കാഹളവും ഊതുവിൻ; േബത്ത്-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. 13 എ്രഫയീം തെന്റ
വ്യാധിയും െയഹൂദാ തെന്റ മുറിവും കണ്ടേപ്പാൾ
എ്രഫയീം അശ്ശ രിൽ യുദ്ധതല്പരനായ
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രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച്;
എങ്കിലും നിങ്ങെള സൗഖ്യമാക്കുവാനും
നിങ്ങള െട മുറിവ് ഉണക്കുവാനും അവന്
കഴിഞ്ഞില്ല. 14 ഞാൻ എ്രഫയീമിന് ഒരു
സിംഹംേപാെലയും െയഹൂദാഗൃഹത്തിന് ഒരു
ബാലസിംഹംേപാെലയും ആയിരിക്കും; ഞാൻ
തെന്ന കടിച്ച കീറി കടന്നുേപാകും; ഞാൻ പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപാകും; ആരും എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
വിടുവിക്കുകയുമില്ല. 15അവർകുറ്റം ഏറ്റ പറഞ്ഞ്
എെന്റ മുഖം അേന്വഷിക്കുേവാളം ഞാൻ
മടങ്ങിേപ്പായി എെന്റ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കും;
കഷ്ടതയിൽ അവർ എെന്ന ജാ്രഗതേയാെട
അേന്വഷിക്കും.

6
1 വരുവിൻ നാം യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്ക്
െചല്ല ക. അവിടുന്ന് നെമ്മ കടിച്ച
കീറിയിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും അവിടുന്ന്
സൗഖ്യമാക്കും;അവിടുന്ന്നെമ്മഅടിച്ചിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും അവിടുന്ന് മുറിവ് െകട്ട ം. 2 രണ്ടു
ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കും;
മൂന്നാംദിവസം അവിടുന്ന് നെമ്മ എഴുേന്നല്പിക്കും;
നാം അവിടുെത്ത മുമ്പാെക ജീവിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 3 നാം അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക;
യേഹാവെയ അറിയുവാൻ നാം ഉത്സാഹിക്കുക;
അവിടുെത്ത ഉദയം ്രപഭാതം േപാെല
നിശ്ചയമുള്ളത;് അവിടുന്ന് മഴേപാെല, ഭൂമിെയ
നനയ്ക്കുന്ന പിൻമഴേപാെല തെന്ന, നമ്മുെട
അടുക്കൽ വരും. 4 എ്രഫയീേമ, ഞാൻ
നിനക്കുേവണ്ടി എന്ത് െചയ്യണം? െയഹൂദേയ,
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ഞാൻ നിനക്കുേവണ്ടി എന്ത് െചയ്യണം?
നിങ്ങള െട സ്േനഹം ്രപഭാതേമഘംേപാെലയും
പുലർച്ചയിൽ നീങ്ങിേപ്പാകുന്ന മഞ്ഞുേപാെലയും
ഇരിക്കുന്നു. 5 അതുെകാണ്ട് 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. 8 ഗിെലയാദ്
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; യി്രസാേയൽ
മലിനമായിരിക്കുന്നു. 11െയഹൂദേയ,ഞാൻഎെന്റ
ജനത്തിെന്റ സ്ഥിതി മാറ്റ േമ്പാൾ, നിനക്കും ഒരു
െകായ്ത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു.

7
1ഞാൻ യി്രസാേയലിെന ചികിത്സിക്കുേമ്പാൾ,
എ്രഫയീമിെന്റ അകൃത്യവും ശമര്യയുെട
ദുഷ്ടതയും െവളിെപ്പട്ട വരുന്നു; അവർ
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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. 3 അവർ
ദുഷ്ടതെകാണ്ട് രാജാവിെനയും േഭാഷ്കുെകാണ്ട്
്രപഭുക്കന്മാെരയും സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു.
4 അവർ എല്ലാവരും വ്യഭിചാരികൾ ആകുന്നു;
അപ്പക്കാരൻ ചൂടാക്കുന്ന അപ്പക്കൂടുേപാെല
അവർ ഇരിക്കുന്നു; മാവു കുഴച്ചതുമുതൽ
അത് പുളിക്കുേവാളം അപ്പക്കാരൻ തീ
കത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതുേപാെല. 5 നമ്മുെട
രാജാവിെന്റ ദിവസത്തിൽ ്രപഭുക്കന്മാർക്ക്
വീഞ്ഞിെന്റലഹരിയാൽദീനംപിടിക്കുന്നു;അവൻ
പരിഹാസികേളാടുകൂടി ൈക നീട്ട ന്നു. 6അവർ
പതിയിരിക്കുന്നസമയത്ത്തങ്ങള െടഹൃദയെത്ത
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
േദാശ ആകുന്നു. 9അന്യജനത അവെന്റ ബലം
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തിന്നുകളെഞ്ഞങ്കിലും അവൻ അറിയുന്നില്ല;
അവെന്റ തല അവിടവിെട നരച്ചിരിക്കുന്നു
എങ്കിലും അവൻ അത് അറിയുന്നില്ല.
10 യി്രസാേയലിെന്റ അഹംഭാവം അവെന്റ
മുഖത്ത് ്രപകടമായിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ
അവർ തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നിട്ടില്ല; ഈ കാര്യങ്ങളിൽ
അവെന അേന്വഷിച്ചിട്ട ം ഇല്ല. 11 എ്രഫയീം
ബുദ്ധിെകട്ട െപാട്ട്രപാവുേപാെലആകുന്നു;അവർ
ഈജിപ്റ്റിെന വിളിക്കുകയും അശ്ശ രിേലക്ക്
േപാകുകയും െചയ്യന്നു. 12അവർ േപാകുേമ്പാൾ
ഞാൻഎെന്റ വലഅവരുെട േമൽ വീശും;ഞാൻ
അവെര ആകാശത്തിെല പറവകെളേപ്പാെല
താെഴ വരുത്തും; അവരുെട സഭയിൽ
േകൾപ്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻഅവെര ശിക്ഷിക്കും.
13 അവർ എെന്ന വിട്ട് ഓടിേപ്പായതുെകാണ്ട്
അവർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; അവർ എേന്നാട്
അതി്രകമം െചയ്തതുെകാണ്ട് അവർക്ക്
നാശം; ഞാൻ അവെര വീെണ്ടടുക്കുവാൻ
വിചാരിച്ചിട്ട ം അവർ എേന്നാട് േഭാഷ്ക്
സംസാരിക്കുന്നു. 14 അവർ ഹൃദയപൂർവ്വം
എേന്നാട് നിലവിളിക്കാെത കിടക്കയിൽവച്ച്
അലമുറയിടുന്നു; അവർ ധാന്യവും വീഞ്ഞും
നിമിത്തം ഒന്നിച്ച കൂടുന്നു; അവർ എേന്നാട്
മത്സരിക്കുന്നു. 15ഞാൻ അവെര അഭ്യസിപ്പിച്ച്
അവരുെട ഭുജങ്ങെളബലെപ്പടുത്തിയിട്ട ം,അവർ
എെന്റ േനെര േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നു. 16അവർ
മടങ്ങിവരുന്നു, അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കേലക്ക് അല്ലതാനും; അവർ വഞ്ചനയുള്ള
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വില്ല േപാെല ആകുന്നു; അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാർ
നാവിെന്റ േ്രകാധം നിമിത്തം വാള െകാണ്ട്
വീഴും; അത് ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത് അവർക്ക്
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. 4അവർ രാജാക്കന്മാെര വാഴിച്ച ,
ഞാൻമുഖാന്തരംഅല്ലതാനും;ഞാൻഅറിയാെത
്രപഭുക്കന്മാെര അവർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ േഛദിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് െവള്ളിെകാണ്ടും
െപാന്നുെകാണ്ടും തങ്ങൾക്ക് വി്രഗഹങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി. 5 ശമര്യേയ, നിെന്റ പശുക്കിടാവിെന
അവൻ െവറുക്കുന്നു; എെന്റ േകാപം അവരുെട
േനെര ജ്വലിക്കുന്നു; അവർക്ക് നിഷ്ക്കളങ്കത
എ്രതേത്താളം അ്രപാപ്യമായിരിക്കും? 6 ഇത്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈകപ്പണി തെന്ന; ഒരു
കൗശലപ്പണിക്കാരൻ അത് ഉണ്ടാക്കി,
അത് ൈദവമല്ല; ശമര്യയുെട പശുക്കിടാവ്
പല കഷണങ്ങളായി നുറുങ്ങിേപ്പാകും.
7 അവർ കാറ്റ് വിതച്ച,് ചുഴലിക്കാറ്റ് െകായ്യ ം;
െചടികളിൽ തണ്ടില്ല, അവ ധാന്യമാവ്
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നല്കുകയുമില്ല; നല്കിയാലും അന്യർ അത്
തിന്നുകളയും. 8 യി്രസാേയൽ വിഴുങ്ങെപ്പട്ട ;
അവർ ഇേപ്പാൾ ജനതയുെട ഇടയിൽ
ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പാ്രതംേപാെല
ആയിരിക്കുന്നു. 9അവർ കൂട്ടം വിട്ട് നടക്കുന്ന
കാട്ട കഴുതെയേപാെല അശ്ശ രിേലക്കു
േപായി; എ്രഫയീം ജാരന്മാെര കൂലിക്ക്
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 10 അവർ ജനതയുെട
ഇടയിൽനിന്ന് ജാരന്മാെര കൂലിക്ക് വാങ്ങിയാലും
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അവെര ഒന്നിച്ച് കൂട്ട ം; അവർ
്രപഭുക്കന്മാരുെട രാജാവിെന്റ ചുമടിൻകീഴിൽ
അല്പം േവദന അനുഭവിക്കും. 11 എ്രഫയീം
പാപപരിഹാരത്തിനായി അേനകം യാഗപീഠങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കിയതുെകാണ്ട,് യാഗപീഠങ്ങൾ അവന്
പാപേഹതുവായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. 12 ഞാൻ
എെന്റ ന്യായ്രപമാണം അവന് പതിനായിരം
കല്പനയായി എഴുതിെക്കാടുത്താലും അവ
അപൂർവ്വകാര്യമായി എണ്ണെപ്പടുന്നു. 13 അവർ
എെന്റ അർപ്പണയാഗങ്ങൾക്കുള്ള മൃഗങ്ങെള
അറുത്ത് മാംസം തിന്നുന്നു; എന്നാൽ യേഹാവ
അവയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നില്ല; ഇേപ്പാൾ അവൻ
അവരുെട അകൃത്യം ഓർത്ത് അവരുെട
പാപം സന്ദർശിക്കും; അവർ ഈജിപ്റ്റിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാേകണ്ടിവരും. 14യി്രസാേയൽഅവെര
ഉണ്ടാക്കിയ ൈദവെത്ത മറന്ന് മന്ദിരങ്ങൾ
പണിതിരിക്കുന്നു; െയഹൂദാ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങൾ
വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ അവെന്റ
പട്ടണങ്ങളിൽ തീ അയയ്ക്കും; ആ തീ
അവയിലുള്ളഅരമനകൾദഹിപ്പിച്ച കളയും.
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9
1 യി്രസാേയേല, നീ നിെന്റ ൈദവെത്ത
വിട്ട് പരസംഗം െചയ്തു നടക്കുകയും
ധാന്യക്കളങ്ങളിൽ എല്ലാം േവശ്യയുെട കൂലി
ആ്രഗഹിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുകയാൽ നീ
േശഷം ജനതെയേപ്പാെല സേന്താഷിക്കരുത.്
2 കളവും ചക്കും അവെര േപാഷിപ്പിക്കുകയില്ല,
പുതുവീഞ്ഞ് അതിൽ ഇല്ലാെതയാകും. 3അവർ
യേഹാവയുെട േദശത്ത് വസിക്കുകയില്ല;
എ്രഫയീം ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുകയും
അശ്ശ രിൽവച്ച് മലിനമായത*് തിന്നുകയും
െചയ്യ ം. 4 അവർ 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

* 9. 3 മലിനമായത് േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
ചില ഭക്ഷണവസ്തുക്കള ് അശുദ്ധമായതിനാല ് ഭക്ഷിക്കുവാന ്
പാടുള്ളതല്ല.
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കൂടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. 7 ശിക്ഷയുെട
ദിനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു; ്രപതികാരദിവസം
അടുത്തിരിക്കുന്നു; നിെന്റ അകൃത്യബാഹുല്യവും
വിേദ്വഷവും നിമിത്തം ്രപവാചകൻ േഭാഷനും
ആത്മപൂർണ്ണൻ ്രഭാന്തനും എന്ന് യി്രസാേയൽ
അറിയും. 8 എ്രഫയീം എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
േനെര പതിയിരിക്കുന്നു; ്രപവാചകൻ തെന്റ
എല്ലാ വഴികളിലും േവട്ടക്കാരെന്റ െകണിയും
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ പകയും േനരിടും.
9 ഗിെബയയുെട കാലത്ത് എന്നേപാെല
അവർ വഷളത്വത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു;
അവൻ അവരുെട അകൃത്യം ഓർത്ത്
അവരുെട പാപത്തിന് ശിക്ഷ നൽകും.
10 മരുഭൂമിയിൽ മുന്തിരിപ്പഴംേപാെല ഞാൻ
യി്രസാേയലിെനകണ്ടിരുന്നു;അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ
ആദ്യം ഉണ്ടായ തലക്കനിേപാെല ഞാൻ
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര കണ്ടിരുന്നു;
ബാൽ-െപേയാരിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവർ
തങ്ങെളത്തെന്ന ലജ്ജയായതിന് ഏല്പിച്ച ;
അവരുെട ഇഷ്ടേദവെനേപ്പാെല അവരും
േമ്ലച്ഛതയുള്ളവരായി. 11 ്രപസവേമാ
ഗർഭേമാ ഗർഭധാരണേമാ ഒന്നും ഇല്ലാെത
എ്രഫയീമിെന്റ മഹത്വം ഒരു പക്ഷിെയേപ്പാെല
പറന്നുേപാകും. 12അവർമക്കെളവളർത്തിയാലും
ഞാൻ അവെര ഒരുത്തനും േശഷിക്കാെത
മക്കളില്ലാത്തവരാക്കും; ഞാൻ അവെര
വിട്ട മാറിേപ്പാകുേമ്പാൾ അവർക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം! 13ഞാൻ എ്രഫയീമിെന േനാക്കുേമ്പാൾ
േസാർവെര അത് മേനാഹരസ്ഥലെത്ത നടുതല



േഹാേശയ 9:14 xxii േഹാേശയ 10:2

േപാെല ഇരിക്കുന്നു; എങ്കിലും എ്രഫയീം തെന്റ
മക്കെള ഘാതകെന്റ അടുക്കൽ പുറത്ത്
െകാണ്ടുെചേല്ലണ്ടിവരും. 14യേഹാേവ,അവർക്ക്
െകാടുക്കണേമ; നീ അവർക്ക് എന്തുെകാടുക്കും?
അലസിേപ്പാകുന്ന ഗർഭവും വരണ്ട സ്തനങ്ങള ം
അവർക്ക് െകാടുക്കണേമ. 15 അവരുെട
ദുഷ്ടതെയല്ലാം ഗില്ഗാലിൽവച്ച് സംഭവിച്ച ;
അവിെടവച്ച് ഞാൻ 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; അവർ ്രപസവിച്ചാലും
ഞാൻ അവരുെട ഇഷ്ടസന്തതികെള
െകാന്നുകളയും. 17 അവർ എെന്റ ൈദവെത്ത
അനുസരിക്കായ്കെകാണ്ട് യേഹാവ അവെര
തള്ളിക്കളയും;അവർജനതയുെടഇടയിൽഉഴന്നു
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; ഇേപ്പാൾ
അവർ കുറ്റക്കാരായിത്തീരും; അവൻ അവരുെട
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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;അവിടുെത്തജനംഅതിെനക്കുറിച്ച്
ദുഃഖിക്കുന്നു; അവരുെട പൂജാരികൾ
മഹത്വം അതിെന വിട്ട േപായതുെകാണ്ട്
അതിെനക്കുറിച്ച് ഭയെപ്പട്ട് വിറയ്ക്കുന്നു.
6 ആ വി്രഗഹെത്തയും യുദ്ധതല്പരനായ
രാജാവിന് സമ്മാനമായി അശ്ശ രിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപാകും; എ്രഫയീം ലജ്ജിക്കും;
യി്രസാേയൽ സ്വന്തം തടി വി്രഗഹങ്ങെള
കുറിച്ച*് ലജ്ജിക്കും. 7 ശമര്യയുെട 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
മുതൽനീ പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു;അവർഇന്നും

* 10. 6 സ്വന്തംതടി വി്രഗഹങ്ങെളകുറിച്ച്ആേലാചനെയക്കുറിച്ച്
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അേത അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു; ഗിെബയയിൽ
നീതിെകട്ടവേരാടുള്ള േപാരാട്ടം അവെര
കീഴടക്കിയില്ല; 10ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുേമ്പാൾ അവെര
ശിക്ഷിക്കും; അവരുെട രണ്ട് അകൃത്യങ്ങൾ
നിമിത്തം ഞാൻ അവെര ശിക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
ജനത അവർെക്കതിെര കൂടിവരും. 11എ്രഫയീം
െ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 െടേമൽ നീതി വർഷിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
അവെന അേന്വഷിക്കുവാനുള്ള കാലം
ഇതാകുന്നു. 13നിങ്ങൾ ദുഷ്ടത ഉഴുത,് നീതിേകട്
െകായ്ത,് േഭാഷ്കിെന്റ ഫലം തിന്നിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾസ്വന്തവഴിയിലും നിങ്ങള െട വീരന്മാരുെട
സംഖ്യാബലത്തിലും ആ്രശയിച്ചിരിക്കുന്നു.
14അതുെകാണ്ട് 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.
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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 ചരടുകൾെകാണ്ട,്
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. 6അവരുെട ആേലാചനനിമിത്തം
വാൾ അവെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ വീണ് അവെന്റ
ഓടാമ്പലുകൾ നശിപ്പിച്ച് ഒടുക്കിക്കളയും.
7 എെന്റ ജനം എെന്ന വിട്ട് പിന്തിരിയുവാൻ
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; അവർ അത്യ ന്നതേനാട്
നിലവിളിച്ചാലുംഅവൻഅവെര ഉയർത്തുകയില്ല.
8 എ്രഫയീേമ, ഞാൻ നിെന്ന എങ്ങെന
വിട്ട െകാടുക്കും? യി്രസാേയേല, ഞാൻ നിെന്ന
എങ്ങെന ഏല്പിച്ച െകാടുക്കും? ഞാൻ നിെന്ന
എങ്ങെന ആദ്മമെയേപ്പാെല ആക്കും? ഞാൻ
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നിെന്ന എങ്ങെന െസേബായിമിെനേപ്പാെല
ആക്കിത്തീർക്കും? എെന്റ ഹൃദയം എെന്ന
അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല; എനിക്ക് നിങ്ങേളാട്
അേയ്യാഭാവം േതാന്നുന്നു. 9 എെന്റ ഉ്രഗേകാപം
ഞാൻ െചാരിയുകയില്ല; ഞാൻ എ്രഫയീമിെന
വീണ്ടും നശിപ്പിക്കുകയുമില്ല; ഞാൻ മനുഷ്യനല്ല
ൈദവം അേ്രത. നിെന്റ നടുവിൽ പരിശുദ്ധൻ
തെന്ന; ഞാൻ േ്രകാധേത്താെട വരുകയുമില്ല*.
10 സിംഹംേപാെല ഗർജ്ജിക്കുന്ന യേഹാവയുെട
പിന്നാെല അവർ നടക്കും; യേഹാവ
ഗർജ്ജിക്കുേമ്പാൾ പടിഞ്ഞാറുനിന്ന്അവിടുെത്ത
മക്കൾ വിറച്ച െകാണ്ട് വരും. 11 അവർ
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
അസ്ഥിരതകാണിക്കുന്നു.

12
1 എ്രഫയീം കാറ്റിെന സ്േനഹിച്ച,് കിഴക്കൻ
കാറ്റിെന പിന്തുടരുന്നു; അവൻ ഇടവിടാെത
േഭാഷ്കും ശൂന്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; അവർ
അശ്ശ ര്യേരാട് ഉടമ്പടി െചയ്യന്നു; ഈജിപ്റ്റിേലക്ക്

* 11. 9 ഞാൻ േ്രകാധേത്താെട വരുകയുമില്ല ഞാൻ എെന്റ
േകാപത്തില ്പട്ടണത്തിെനതിെരവരികയില്ല
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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. * 4അവൻ ദൂതേനാട്
െപാരുതി ജയിച്ച ; അവൻ യേഹാവേയാട്
കരഞ്ഞേപക്ഷിച്ച ; അവൻ േബേഥലിൽവച്ച്
ൈദവെത്ത കെണ്ടത്തി, അവിെടവച്ച് യേഹാവ
അവേനാട്† സംസാരിച്ച . 5 യേഹാവ
ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമാകുന്നു; ‘യേഹാവ’
എന്നാകുന്നു അവിടുെത്ത നാമം. 6അതുെകാണ്ട്
നീ നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ സഹായത്താൽ
യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്ക് മടങ്ങിവരുക;
ദയയും ന്യായവും ്രപമാണിച്ച,് ഇടവിടാെത
ൈദവത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. 7യി്രസാേയൽ
ഒരു കനാന്യനാകുന്നു; കള്ളത്തുലാസ് അവെന്റ
കയ്യിൽ ഉണ്ട;് 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

* 12. 3 അവൻഗർഭത്തിൽവച്ച് തെന്റസേഹാദരെന്റകുതികാൽ
പിടിച്ച ; തെന്റ പുരുഷ്രപായത്തിൽ ൈദവേത്താടു െപാരുതി.
ഉല്പത്തി 25:26-32:24-26 വെര േനാക്കുക † 12. 4 അവേനാട്
നേമ്മാടു
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ൈദവമായ യേഹാവയാകുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന
ഉത്സവദിവസങ്ങളിെലന്നേപാെല ഇനിയും
കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കുമാറാക്കും. 10 ഞാൻ
്രപവാചകന്മാേരാട് സംസാരിച്ച് ദർശനങ്ങൾ
വർദ്ധിപ്പിച്ച ; ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം
സദൃശവാക്യങ്ങള ം നൽകിയിരിക്കുന്നു.
11 ഗിെലയാദ്യർ നീതിെകട്ടവർ എങ്കിൽ അവർ
വ്യർത്ഥരായിത്തീരും; അവർ ഗില്ഗാലിൽ
കാളകെള ബലികഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവരുെട
ബലിപീഠങ്ങൾ വയലിെല ഉഴവുചാലുകളിൽ ഉള്ള
കൽകൂമ്പാരങ്ങൾേപാെലആകും. 12യാേക്കാബ്
അരാം േദശേത്തക്ക് ഓടിേപ്പായി; യി്രസാേയൽ
ഒരു ഭാര്യയ്ക്കുേവണ്ടി േസവ െചയ്തു, ഒരു
ഭാര്യയ്ക്കുേവണ്ടിആടുകെളപാലിച്ച . 13യേഹാവ
ഒരു ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം യി്രസാേയലിെന
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നു, ഒരു
്രപവാചകനാൽ അവൻ സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ട .
14 എ്രഫയീം അവെന ഏറ്റവും ൈകേപ്പാടുകൂടി
്രപേകാപിപ്പിച്ച ; ആകയാൽ അവെന്റ കർത്താവ്
അവെന്റ രക്തപാതകം അവെന്റേമൽ
ചുമത്തുകയും അവൻ നിന്ദിച്ചതിന് തക്കവണ്ണം
അവന് പകരം െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ം.

13
1എ്രഫയീംസംസാരിച്ചേപ്പാൾവിറയൽഉണ്ടായി;
അവൻ യി്രസാേയലിൽ ഉന്നതനായിരുന്നു;
എന്നാൽ ബാല ് മുഖാന്തരം കുറ്റം െചയ്തേപ്പാൾ
അവൻ മരിച്ച േപായി. 2 ഇേപ്പാേഴാ, അവർ
അധികമധികം പാപം െചയ്യന്നു; അവർ
െവള്ളിെകാണ്ട്ബിംബങ്ങള ം േബാധിച്ചതുേപാെല
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വി്രഗഹങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി; ഇവെയല്ലാം
കൗശലപ്പണിക്കാരുെടപണിയാകുന്നു;അവേയാട്
അവർ സംസാരിക്കുന്നു; ബലികഴിക്കുന്ന
മനുഷ്യർ കാളക്കിടാക്കെള ചുംബിക്കുന്നു.
3അതുെകാണ്ട് അവർ ്രപഭാതേമഘംേപാെലയും
പുലർച്ചയിൽ നീങ്ങിേപ്പാകുന്ന മഞ്ഞുേപാെലയും
കളത്തിൽനിന്ന് കാറ്റ് പറപ്പിക്കുന്ന
പതിർേപാെലയും പുകക്കുഴലിൽനിന്നു
െപാങ്ങുന്ന പുകേപാെലയും ആയിരിക്കും.
4 ഞാേനാ 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 ; അതുെകാണ്ട് അവർ എെന്ന
മറന്നുകളഞ്ഞു. 7ആകയാൽ ഞാൻ അവർക്ക്
ഒരു സിംഹെത്തേപ്പാെല ഇരിക്കും; വഴിയരിെക
ഒരു പുള്ളിപ്പ ലിെയേപ്പാെല ഞാൻ അവർക്കായി
പതിയിരിക്കും; 8 കുട്ടികൾ നഷ്ടെപ്പട്ട
കരടിെയേപ്പാെല ഞാൻ അവെര എതിരിട്ട്
അവരുെട മാറിടം കീറിക്കളയും; അവിെടവച്ച്
ഞാൻ അവെര ഒരു സിംഹെത്തേപ്പാെല
തിന്നുകളയും; കാട്ട മൃഗം അവെര കടിച്ച കീറും.
9 യി്രസാേയേല, നിെന്ന ആര് സഹായിക്കും†

* 13. 6 അവർക്ക് സമൃദ്ധിയായി േമച്ചൽ ലഭിച്ച അളവിന്
അനുസരിച്ച് ഞാന് അവെര േപാഷിപ്പിച്ച † 13. 9 നിെന്നആര്
സഹായിക്കും നിെന്റസഹായംഎന്നില് നിന്ന് മാ്രതംആന്ന്
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എേന്നാട് നീ മത്സരിയ്ക്കുന്നത് നിെന്റ
നാശത്തിനാകുന്നു. 10 നിെന്റ എല്ലാ
പട്ടണങ്ങളിലും നിെന്ന രക്ഷിക്കുവാൻ നിെന്റ
രാജാവ് ഇേപ്പാൾ എവിെട? ‘ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു
രാജാവിെനയും ്രപഭുക്കന്മാെരയുംതേരണം’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; അവൻ
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മകൻ; സമയമാകുേമ്പാൾ
അവൻ ഗർഭദ്വാരത്തിൽ എത്തുന്നില്ല. 14ഞാൻ
അവെര പാതാളത്തിെന്റ അധികാരത്തിൽനിന്ന്
വീെണ്ടടുക്കും; മരണത്തിൽനിന്നു ഞാൻ
അവെര വിടുവിക്കും; മരണേമ, നിെന്റ ബാധകൾ
എവിെട? പാതാളേമ, നിെന്റ സംഹാരം
എവിെട? എനിക്ക് സഹതാപം േതാന്നുകയില്ല.
15 അവൻ തെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ
ഫലപുഷ്ടിയുള്ളവനായിരുന്നാലും ഒരു
കിഴക്കൻകാറ്റ വരും; അവെന്റ ഉറവു വറ്റി
കിണർ ഉണങ്ങിേപ്പാകുവാൻ തക്കവണ്ണം
യേഹാവയുെട കാറ്റ് മരുഭൂമിയിൽനിന്നു വരും;
അവൻ സകലമേനാഹരവസ്തുക്കള െടയും
നിേക്ഷപം കവർന്നുെകാണ്ടുേപാകും. 16 ശമര്യ
തെന്റ ൈദവേത്താട് മത്സരിച്ചതുെകാണ്ട്
അവൾ തെന്റ അകൃത്യം വഹിേക്കണ്ടിവരും;
അവർ വാൾെകാണ്ടു വീഴും; അവരുെട
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ശിശുക്കെളഅവർ 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;
എെന്റേകാപംഅവെനവിട്ട മാറിയിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻ അവെര ഔദാര്യമായി സ്േനഹിക്കും.
5ഞാൻ യി്രസാേയലിന് മഞ്ഞുേപാെലയിരിക്കും;
അവൻ താമരേപാെല പൂത്ത് െലബാേനാൻ
വനം േപാെല േവരൂന്നും. 6 അവെന്റ
െകാമ്പുകൾ പടരും; അവെന്റ ഭംഗി
ഒലിവുവൃക്ഷത്തിെന്റ ഭംഗിേപാെലയും
അവെന്റ സൗരഭ്യം െലബാേനാൻ േപാെലയും

* 14. 2 ഞങ്ങള െട അധരഫലങ്ങെള അർപ്പിക്കും ഞങ്ങള െട
അധരാർപ്പണമായകാളകെളഅർപ്പിക്കും
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ആയിരിക്കും. 7 ജനം അവെന്റ നിഴലിൽ
വീണ്ടും പാര ്ക്കും†. പാർക്കുന്നവർ വീണ്ടും
ധാന്യം വിളയിക്കുകയും മുന്തിരിവള്ളിേപാെല
തളിർക്കുകയും െചയ്യ ം; അതിെന്റ കീർത്തി
െലബാേനാനിെല വീഞ്ഞുേപാെല ആയിരിക്കും.
8 എ്രഫയീേമ, 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 ആര?് ഇത് അറിയുവാൻ
തക്ക വിേവകി ആര?് യേഹാവയുെട വഴികൾ
െചാവ്വ ള്ളവയേല്ലാ; നീതിമാന്മാർ അവയിൽ
നടക്കും;അതി്രകമക്കാേരാഅവയിൽഇടറിവീഴും.

† 14. 7 ജനം അവെന്റ നിഴലിൽ വീണ്ടും പാര് ക്കും അവര ്
െയേഹാവയുെട നിഴലില് വീണ്ടും പാര ്ക്കും
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