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െയശയ്യാവ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ.്
്രഗന്ഥകാരെന്റ േപരിൽനിന്നാണ്
പുസ്തകത്തിന ്െ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 ്രപായമുള്ളേപ്പാഴായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിൻെറ മരണംസംഭവിച്ചത.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 740-680.
ഉസ്സിയാ രാജാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ
രചന ആരംഭിച്ചത് േയാഥാം ആഹാസ്,
ഹിസ്കിയാവ് എന്നിവരുെട കാലഘട്ടത്തിൽ
തുടരുന്നു.

സ്വീകര ്ത്താവ്
ൈദവ നിയമങ്ങെള തിരസ്കരിച്ച യഹൂദ
ജനേത്താട്ആണ്ഈ ്രപവചനങ്ങെള െയശയ്യാവ്
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
ഉേദ്ദശം
പഴയനിയമത്തിലൂെടേയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച്
ഒരുസമ്രഗമായഒരു ്രപാവചനികചി്രതംനൽകുക.
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േ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 രാജ്യത്തിന് െറ
്രപവാചകനായിആദ്യം വിളിക്കെപ്പട്ടത് െയശയ്യാവ്
ആണ്. 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 ്രപത്യാശയും ആണ് ഈ
പുസ്തകത്തിെന്റസേന്ദശം.

്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,
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ആഹാസ്, െയഹിസ്കീയാവ് എന്നിവരുെട
വാഴ്ചയുെട കാലത്ത് െയഹൂദാെയയും
െയരൂശേലമിെനയും പറ്റി ദർശിച്ച ദർശനം.
2 ആകാശേമ, േകൾക്കുക; ഭൂമിേയ,
െചവിതരുക; യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ മക്കെള േപാറ്റിവളർത്തി; അവേരാ
എേന്നാട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 കാള തെന്റ
ഉടയവെനയും കഴുത തെന്റ യജമാനെന്റ
പുൽെത്താട്ടിെയയും അറിയുന്നു; യി്രസാേയേലാ
അറിയുന്നില്ല; എെന്റ ജനം ്രഗഹിക്കുന്നതുമില്ല”.
4 അേയ്യാ പാപമുള്ള ജനത! അകൃത്യഭാരം
ചുമക്കുന്നജനം! 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
പഴുത്ത്രവണവുംമാ്രതേമഉള്ള ;അവെയെഞക്കി
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*,

* 1. 8 സീേയാൻപു്രതി െയരുശേലം പട്ടണം
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മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെല കുടിൽേപാെലയും
െവള്ളരിേത്താട്ടത്തിെല മാടംേപാെലയും
ഉപേരാധിച്ചപട്ടണംേപാെലയും േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
9 ൈസന്യങ്ങള െ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. 12 നിങ്ങൾ എെന്റ സന്നിധിയിൽ
വരുേമ്പാൾ എെന്റ ്രപാകാരങ്ങെള ചവിട്ട വാൻ
ഇതു നിങ്ങേളാടു േചാദിച്ചത് ആര?് 13 ഇനി
നിങ്ങൾവ്യർത്ഥമായുള്ളകാഴ്ച െകാണ്ടുവരരുത;്
ധൂപം എനിക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു; അമാവാസ്യയും
ശബ്ബത്തും സഭാേയാഗം കൂടുന്നതും -
നീതിേകടും ഉത്സവേയാഗവും എനിക്ക്
സഹിച്ച കൂടാ. 14നിങ്ങള െടഅമാവാസികെളയും
ഉത്സവങ്ങെളയും ഞാൻ െവറുക്കുന്നു; അവ
എനിക്ക് അസഹ്യം; ഞാൻ അവ സഹിച്ച
മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 15 നിങ്ങൾ ്രപാര ്ത്ഥനയില ്
ൈകകൾമലർത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങളിൽനിന്ന്
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എെന്റ കണ്ണ് മറച്ച 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. 17നന്മ െചയ്യ വാൻ
പഠിക്കുവിൻ; ന്യായം അേന്വഷിക്കുവിൻ;
പീഡിതെന സഹായിക്കുവിൻ†;അനാഥനു ന്യായം
നടത്തിെക്കാടുക്കുവിൻ; 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

† 1. 17 പീഡിതെന സഹായിക്കുവിൻ പീഡിതെന
സഹായിക്കുവിൻ എന്ന് എ്രബായ ൈബബിളിലും
പീഡിപ്പിക്കുന്നവെന േനർവ്വഴിക്കാക്കുവിൻ എന്ന് മറ്റ്
വിവർത്തനങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ‡ 1. 22 കീടമായും ഉരുകിയ
െവള്ളിയില് നിന്നും നീക്കം െചയ്ത മലിനവസ്തു.
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േചർന്നും ഇരിക്കുന്നു. 23 നിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ
മത്സരികൾ; കള്ളന്മാരുെട കൂട്ടാളികൾ തെന്ന;
അവർ എല്ലാവരും സമ്മാന്രപിയരും ്രപതിഫലം
കാംക്ഷിക്കുന്നവരുംആകുന്നു;അവർഅനാഥനു
ന്യായം നടത്തിെക്കാടുക്കുന്നില്ല; വിധവയുെട
വ്യവഹാരംഅവരുെടഅടുക്കൽവരുന്നതുമില്ല.

24അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയലിെന്റ ശക്തനായി,
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഹാ, ഞാൻ എെന്റ
ൈവരികേളാടു പകവീട്ടി എെന്റ ശ്രതുക്കേളാടു
്രപതികാരം നടത്തും. 25 ഞാൻ എെന്റ
ൈക നിെന്റേനെര തിരിച്ച നിെന്റ കീടം
പൂര ്ണ്ണമായി ഉരുക്കിക്കളയുകയും നിെന്റ
അശുദ്ധി എല്ലാം നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്യ ം.
26 ഞാൻ നിെന്റ ന്യായാധിപന്മാെര ആദിയിൽ
എന്നേപാെലയും നിെന്റ ഉപേദശകന്മാെര
ആരംഭത്തിൽ എന്നേപാെലയും ആക്കും;
അതിന് െ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
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േതാട്ടങ്ങൾനിമിത്തം ലജ്ജിക്കും. § 30 നിങ്ങൾ
ഇല െപാഴിഞ്ഞ കരുേവലകംേപാെലയും
െവള്ളമില്ലാത്ത േതാട്ടംേപാെലയും ഇരിക്കും.
31ബലവാൻചണനാരുേപാെലയുംഅവെന്റപണി
തീെപ്പാരിേപാെലയും ആകും; െകടുത്തുവാൻ
ആരുമില്ലാെത രണ്ടും ഒരുമിച്ച െവന്തുേപാകും.

2
1 ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാവ്
െയഹൂദാെയയും െയരൂശേലമിെനയും പറ്റി
ദർശിച്ചവചനം.

2 വരും കാലങ്ങളില ് യേഹാവയുെട
ആലയമുള്ള പർവ്വതം പർവ്വതങ്ങള െട
ശിഖരത്തിൽ സ്ഥാപിതവും കുന്നുകൾക്കുമീെത
ഉന്നതവുമായിരിക്കും; സകലജനതകള ം
അതിേലക്ക് ഒഴുകിെച്ചല്ല ം. 3അേനകവംശങ്ങള ം
െചന്ന്: “വരുവിൻ, നമുക്ക് യേഹാവയുെട
പർവ്വതത്തിേലക്ക്, യാേക്കാബിൻ ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിേലക്ക് കയറിെച്ചല്ലാം;അവൻനമുക്കു
തെന്റ വഴികെള ഉപേദശിച്ച തരുകയും നാം
അവെന്റ പാതകളിൽ നടക്കുകയും െചയ്യ ം”
എന്നു പറയും. സീേയാനിൽനിന്ന് ഉപേദശവും
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു യേഹാവയുെട വചനവും
പുറെപ്പടും. 4 അവൻ ജനതകള െട ഇടയിൽ
ന്യായം വിധിക്കുകയും ബഹുവംശങ്ങൾക്കു
വിധി കല്പിക്കുകയും െചയ്യ ം; അവർ അവരുെട
വാള കെള കലപ്പകളായും കുന്തങ്ങെള

§ 1. 29 നിങ്ങൾതാത്പര്യം വച്ചിരുന്ന കരുേവലകങ്ങെളക്കുറിച്ച
നാണിക്കും; നിങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തിരുന്ന േതാട്ടങ്ങൾനിമിത്തം
ലജ്ജിക്കും.അവര് ഒക്ക്മരങ്ങെളയും േതാട്ടങ്ങെളയുംആരാധിച്ച
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വാക്കത്തികളായും 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. 8അവരുെട
േദശത്തു വി്രഗഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
സ്വന്തംവിരൽെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ൈകപ്പണിെയ
അവർനമസ്കരിക്കുന്നു. 9മനുഷ്യൻവണങ്ങുന്നു,
പുരുഷൻ ലജ്ജിക്കെപ്പടുന്നു ജനങ്ങള ്
മാനഹീനരാകുന്നു; അതിനാൽ നീ അവേരാടു
ക്ഷമിക്കരുേത. 10 യേഹാവയുെട ഭയങ്കരത്വം
നിമിത്തവുംഅവെന്റമഹിമയുെട ്രപഭനിമിത്തവും
നീ പാറയിൽ കടന്നു മണ്ണിൽ ഒളിച്ച െകാള്ള ക.
11 മനുഷ്യരുെട നിഗളിച്ച കണ്ണ് താഴും;
പുരുഷന്മാരുെട ഉന്നതഭാവം കുനിയും; യേഹാവ
മാ്രതംആന്യായവിധി നാളിൽ ഉന്നതനായിരിക്കും.
12 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട നാൾ
അഹങ്കാരവും ഉന്നതഭാവവും ഉള്ളഎല്ലാറ്റിേന്മലും
നിഗളമുള്ള എല്ലാറ്റിേന്മലും വരും; അവ
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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. 17അേപ്പാൾ
മനുഷ്യെന്റ ഗർവ്വം† കുനിയും; പുരുഷന്മാരുെട
ഉന്നതഭാവം താഴും; യേഹാവ മാ്രതം ആ
നാളിൽ ഉന്നതനായിരിക്കും. 18 വി്രഗഹങ്ങേളാ
പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാെതയാകും. 19 യേഹാവ
ഭൂമിെയ നടുക്കുവാൻ എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ
അവർ അവെന്റ ഭയങ്കരത്വം നിമിത്തവും
അവെന്റമഹിമയുെട ്രപഭനിമിത്തവും പാറകള െട
ഇടുക്കുകളിലും മണ്ണിെല ഗുഹകളിലും
കടക്കും. 20 യേഹാവ ഭൂമിെയ നടുക്കുവാൻ
എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ ഭയങ്കരത്വം
നിമിത്തവുംഅവെന്റമഹിമയുെട ്രപഭനിമിത്തവും
പാറകള െട പിളർപ്പ കളിലും െപാട്ടിയ
പാറകള െട വിള്ളലുകളിലും കടേക്കണ്ടതിന്
21 അവർ നമസ്കരിക്കുവാൻ െവള്ളിെകാണ്ടും
െപാന്നുെകാണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ മിഥ്യാമൂർത്തികെള
മനുഷ്യർ ആ നാളിൽ തുരപ്പെനലിക്കും
നരിച്ചീറിനും എറിഞ്ഞുകളയും. 22 മൂക്കിൽ
ശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യെന വിെട്ടാഴിയുവിൻ;അവെന

* 2. 16 സകലശൃംഗാരേഗാപുരത്തിേന്മലും മേനാഹരമായസകല
കപ്പലിേന്മലും. † 2. 17 ഗർവ്വംഅഹങ്കാരം.
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എന്ത് വിലമതിക്കുവാനുള്ള ?

3
1 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ്
െയരൂശേലമിൽ നിന്നും െയഹൂദയിൽനിന്നും
ആധാരവും ആ്രശയവും, അപ്പം എന്ന
ആധാരെമാെക്കയും െവള്ളം എന്ന
ആധാരെമാെക്കയും 2 വീരൻ, േയാദ്ധാവ്,
ന്യായാധിപതി, ്രപവാചകൻ, ്രപശ്നക്കാരൻ,
മൂപ്പൻ, 3 അമ്പതുേപർക്ക് അധിപതി, മാന്യൻ,
മ്രന്തി, കൗശലപ്പണിക്കാരൻ, മ്രന്തവാദി
എന്നിവെരയും നീക്കിക്കളയും. 4 “ഞാൻ
ബാലന്മാെര അവർക്ക് ്രപഭുക്കന്മാരാക്കി
വയ്ക്കും;ശിശുക്കൾഅവെരവാഴും”. 5ഒരുത്തൻ
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. 8 യേഹാവയുെട േതജസ്സള്ള
കണ്ണിന് െവറുപ്പ േതാന്നുവാൻ തക്കവിധം
അവരുെട നാവുകള ം ്രപവൃത്തികള ം അവന്
വിേരാധമായിരിക്കുകയാൽ െയരൂശേലം
ഇടിഞ്ഞുേപാകും; െയഹൂദാ വീണുേപാകും.
9 അവരുെട മുഖഭാവം അവർക്ക് വിേരാധമായി
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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 ഫലം അവനും
അനുഭവിക്കും. 12 എെന്റ ജനേമാ, കുട്ടികൾ
അവെര പീഡിപ്പിക്കുന്നു; സ്്രതീകൾ അവെര
വാഴുന്നു; എെന്റ ജനേമ, നിെന്ന നടത്തുന്നവർ
നിെന്ന വഴി െതറ്റിക്കുന്നു; നീ നടേക്കണ്ട വഴി
അവർ നശിപ്പിക്കുന്നു. 13യേഹാവ വാദിക്കുവാൻ
എഴുേന്നറ്റ വംശങ്ങെള വിധിക്കുവാൻ
നില്ക്കുന്നു. 14 യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിെന്റ
മൂപ്പന്മാരുെടേമലും ്രപഭുക്കന്മാരുെടേമലും
ഉള്ള ന്യായവിധി അറിയിക്കും; “നിങ്ങൾ
മുന്തിരിേത്താട്ടം തിന്നുകളഞ്ഞു; എളിയവേരാടു
കവർെന്നടുത്തതു നിങ്ങള െട വീടുകളിൽ ഉണ്ട്;
15 എെന്റ ജനെത്ത തകർത്തുകളയുവാനും
എളിയവെര ദുഃഖിപ്പിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്
കാര്യം?” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

16 യേഹാവ പിെന്നയും അരുളിെച്ചയ്തത്
എെന്തന്നാൽ: സീേയാൻ പു്രതിമാർ നിഗളിച്ച
കഴുത്തു നീട്ടിയും എറികണ്ണിട്ട ംെകാണ്ടു
സഞ്ചരിക്കുകയും തത്തിത്തത്തി നടക്കുകയും
കാൽ െകാണ്ട് ചിലെമ്പാലി േകൾപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 17ഇതു നിമിത്തം യേഹാവ സീേയാൻ
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പു്രതിമാരുെട െനറുകക്കു െചാറി പിടിപ്പിക്കും;
യേഹാവ അവരുെട ഗുഹ്യ്രപേദശങ്ങെള
നഗ്നമാക്കും. 18 അന്ന് കർത്താവ് അവരുെട
കാൽച്ചിലമ്പുകള െട അലങ്കാരം, 19 അവരുെട
െനറ്റിപ്പട്ടം, ച്രന്ദക്കല, കാതില, കടകം, കവണി,
20 തലപ്പാവ്, കാൽത്തള, പട്ട കച്ച, പരിമളെപ്പട്ടി,
21ഏലസ്സ്, േമാതിരം,മൂക്കുത്തി, 22ഉത്സവവസ്്രതം,
േമലാട, ശാൽവാ, െചറുസഞ്ചി, ദർപ്പണം,
േക്ഷാമപടം, 23 കല്ലാവ,് മൂടുപടം എന്നിവ
നീക്കിക്കളയും. 24 അേപ്പാൾ സുഗന്ധത്തിനു
പകരം ദുർഗ്ഗന്ധവും അരക്കച്ചയ്ക്കു പകരം
കയറും പിന്നിയ തലമുടിക്കു പകരം കഷണ്ടിയും
വിലേയറിയ േമലങ്കിക്കു പകരം ചാക്കുശീലയും
സൗന്ദര്യത്തിനു പകരം കരിവാളിപ്പ ം ഉണ്ടാകും.
25നിെന്റപുരുഷന്മാർവാളിനാലും നിെന്റവീരന്മാർ
യുദ്ധത്തിലും വീഴും. 26 സീേയാൻപു്രതിയുെട
വാതിലുകൾ വിലപിച്ച ദുഃഖിക്കും; അവൾ
ശൂന്യമായി നിലത്തുഇരിക്കും.

4
1 അന്ന് ഏഴു സ്്രതീകൾ ഒരു പുരുഷെന
പിടിച്ച:് “ഞങ്ങൾ സ്വന്തം അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും
സ്വന്തവസ്്രതം ധരിക്കുകയും െചയ്തുെകാള്ളാം;
നിെന്റ േപര് മാ്രതം ഞങ്ങൾക്കു ഇരിക്കെട്ട;
ഞങ്ങള െട നിന്ദ നീക്കിക്കളയണേമ” എന്നു
പറയും.

2 ആ നാളിൽ യേഹാവയുെട ശാഖ ഭംഗിയും
മഹത്ത്വവും ഉള്ളതും ഭൂമിയുെട ഫലം
യി്രസാേയലിെല രക്ഷിതഗണത്തിന് മഹിമയും
അഴകും ഉള്ളതും ആയിരിക്കും. 3 കർത്താവ്
ന്യായവിധിയുെട കാറ്റ െകാണ്ടും ദഹനത്തിെന്റ
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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 രാ്രതിക്ക് അഗ്നിജ്വാലയുെട ്രപകാശവും
സൃഷ്ടിക്കും; 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. 2അവൻഅതിന്
േവലിെകട്ടി, അതിെല കല്ല് െപറുക്കിക്കളഞ്ഞു,
അതിൽ നല്ലവക മുന്തിരിവള്ളി നട്ട , നടുവിൽ
ഒരു േഗാപുരം പണിതു, ഒരു മുന്തിരിച്ചക്കും ഇട്ട ;
മുന്തിരിങ്ങകായ്ക്കുംഎന്ന്അവൻകാത്തിരുന്നു;
കായിച്ചേതാ കാട്ട മുന്തിരിങ്ങയേ്രത.
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3 “അതിനാൽ െയരൂശേലം നിവാസികള ം
െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും ആയുള്ളവേര,
എനിക്കും എെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിനും
മേദ്ധ്യ വിധിക്കുവിൻ. 4 ഞാൻ എെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ െചയ്തിട്ട ള്ളതല്ലാെത
ഇനി അതിൽ എന്ത് െചയ്യ വാനുണ്ട്? മുന്തിരിങ്ങ
കായ്ക്കുെമന്നു ഞാൻ കാത്തിരുന്നേപ്പാൾ അത്
കാട്ട മുന്തിരിങ്ങ കായിച്ചത് എന്ത?് അതിനാൽ
വരുവിൻ; 5ഞാൻ എെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടേത്താട്
എന്ത് െചയ്യ ം എന്നു നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കാം;
ഞാൻ അതിെന്റ േവലി െപാളിച്ച കളയും;
അത് തിന്നു േപാകും; ഞാൻ അതിെന്റ മതിൽ
ഇടിച്ച കളയും; അത് ചവിട്ടി െമതിച്ച േപാകും.
6ഞാൻഅതിെന ശൂന്യമാക്കും;അത് വള്ളിത്തല
മുറിക്കാെതയും കിളയ്ക്കാെതയും ഇരിക്കും;
മുൾെച്ചടിയും മുള്ള ം അതിൽ മുളയ്ക്കും;
അതിൽ മഴ െപയ്യിക്കരുെതന്നു ഞാൻ
േമഘങ്ങേളാടു കല്പിക്കും”. 7 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട മുന്തിരിേത്താട്ടം യി്രസാേയൽ
ഗൃഹവും അവെന്റ മേനാഹരമായ നടുതല
െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും ആകുന്നു; അവൻ
ന്യായത്തിനായി കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ ഇതാ,
അന്യായം! നീതിക്കായി േനാക്കിയിരുന്നു;എന്നാൽ
ഇതാ ഭീതി! 8 അവർ മാ്രതം േദശമദ്ധ്യത്തിൽ
പാർക്കത്തക്കവിധം മറ്റാർക്കും സ്ഥലം
ഇല്ലാതാകുേവാളവും വീേടാടു വീടു േചർക്കുകയും
വയേലാടു വയൽ കൂട്ട കയും െചയ്യന്നവർക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം! 9 ഞാൻ േകൾെക്ക
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തത:്
“വലിയതും നല്ലതുമായിരിക്കുന്ന പലവീടുകള ം
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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 ്രപവൃത്തിെയഅവർ േനാക്കുന്നില്ല,
അവെന്റ ൈകേവലെയ പരിഗണിക്കുന്നതുമില്ല.
13 അങ്ങെന എെന്റ ജനം അറിവില്ലായ്കയാൽ
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകുന്നു; അവരുെട
മാന്യന്മാർ പട്ടിണികിടക്കുന്നു; അവരുെട
ജനസമൂഹം ദാഹത്താൽ വരണ്ടുേപാകുന്നു.
14 അതുെകാണ്ട് 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 ം.
* 5. 10 പേത്തക്കർ ഒരു േജാഡി കാളകള ്ഒരു ദിവസംെകാണ്ട്
ഉഴുതുമറിക്കുന്നഅ്രതയും നിലത്തിനാണ് ഏക്കര ്എന്ന് എ്രബായ
കാലഘട്ടത്തില ്ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നത് † 5. 10 ഒരു ബത്തും 22 ലിറ്റര ്
‡ 5. 10 ഒരു േഹാമർ 220ലിറ്റര ് § 5. 10 ഒരുഏഫായും 22ലിറ്റര ്
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17 അേപ്പാൾ കുഞ്ഞാടുകള് പുഷ്ടിയുള്ളവരുെട
ശൂന്യ്രപേദശങ്ങളില ്േ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 മധുരെത്ത കയ്പും ആക്കുകയും
െചയ്യന്നവർക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!

21 തങ്ങൾക്കുതെന്ന ജ്ഞാനികളായും
തങ്ങൾക്കുതെന്ന വിേവകികളായും
േതാന്നുന്നവർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം!
22 വീഞ്ഞു കുടിക്കുവാൻ വീരന്മാരും
മദ്യം കലർത്തുവാൻ ശൂരന്മാരും
ആയുള്ളവർക്കും 23സമ്മാനം†നിമിത്തം ദുഷ്ടെന
നീതീകരിക്കുകയും നീതിമാെന്റ നീതിെയ
ഇല്ലാതാക്കുകയും െചയ്യന്നവർക്കും അേയ്യാ
കഷ്ടം! 24അതുെകാണ്ട്തീനാവുൈവേക്കാലിെന
തിന്നുകളയുകയും ഉണക്കപ്പ ല്ല് ജ്വാലയാൽ
ദഹിച്ച േപാകുകയും െചയ്യന്നതുേപാെല
അവരുെട േവര് ജീർണ്ണിച്ച േപാകും; അവരുെട

* 5. 17 അേപ്പാൾ കുഞ്ഞാടുകള ് പുഷ്ടിയുള്ളവരുെട
ശൂന്യ്രപേദശങ്ങളില ് േമയും അപരിചിതര ് പുഷ്ടിയുള്ളവരുെട
ശൂന്യ്രപേദശങ്ങളില ്േമയും † 5. 23 സമ്മാനംൈകക്കൂലി.
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പുഷ്പം െപാടിേപാെല പറന്നുേപാകും;
അവർ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
ന്യായ്രപമാണെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച , യി്രസാേയലിൻ
പരിശുദ്ധൈദവത്തിെന്റ വചനെത്ത
നിന്ദിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 25 അതുനിമിത്തം
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. 28 അവരുെട
അമ്പ് കൂർത്തും വില്ല് എല്ലാം കുലച്ച ം
ഇരിക്കുന്നു; അവരുെട കുതിരകള െട കുളമ്പ്
തീക്കല്ല േപാെലയും അവരുെട രഥച്രകം
ചുഴലിക്കാറ്റ േപാെലയും േതാന്നും. 29അവരുെട
ഗർജ്ജനം സിംഹത്തിേന്റതുേപാെല ഇരിക്കും;
അവർ ബാലസിംഹങ്ങെളേപ്പാെല ഗർജ്ജിക്കും;
അവർ അലറി, ഇരപിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും;
ആരും വിടുവിക്കുകയും ഇല്ല. 30 ആ നാളിൽ
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അവർ കടലിെന്റ അലർച്ചേപാെല അവരുെട
േനെര അലറും; േദശത്തു േനാക്കിയാൽ ഇതാ,
അന്ധകാരവും കഷ്ടതയും തെന്ന; അതിെന്റ
േമഘങ്ങളിൽ െവളിച്ചം ഇരുണ്ടുേപാകും‡.

6
1 ഉസ്സീയാരാജാവ് മരിച്ച വർഷം കർത്താവ,്
ഉയർന്നും െപാങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു; അവിടുെത്ത
വസ്്രതത്തിെന്റ െ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. 6 അേപ്പാൾ

‡ 5. 30 അതിെന്റ േമഘങ്ങളിൽ െവളിച്ചം ഇരുണ്ടുേപാകും
േമഘങ്ങളാൽെവളിച്ചം ഇരുണ്ടുേപാകുംഎന്നുമാകാം.
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സാറാഫുകളിൽ ഒരുത്തൻ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന്
െകാടിൽ*െകാണ്ട് ഒരു തീക്കനൽ എടുത്തു
കയ്യിൽ പിടിച്ച െകാണ്ട് എെന്റ അടുക്കൽ
പറന്നുവന്നു, 7അത്എെന്റവായ്ക്കു െതാടുവിച്ച :
“ഇതാ, ഇതു നിെന്റ അധരങ്ങെള െതാട്ടതിനാൽ
നിെന്റ അകൃത്യം നീങ്ങി നിെന്റ പാപത്തിന്
പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
8അനന്തരം “ഞാൻആെരഅയയ്േക്കണ്ടു?ആര്
നമുക്കുേവണ്ടി േപാകും?” എന്നു േചാദിക്കുന്ന
കർത്താവിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടിട്ട:് “അടിയൻ ഇതാ
അടിയെന അയയ്േക്കണേമ” എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു. 9അേപ്പാൾ അവൻ അരുളിെച്ചയ്തത:്
“നീ െചന്ന,് ഈ ജനേത്താടു പറേയണ്ടത:്
‘നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ം േകട്ടിട്ട ം തിരിച്ചറിയുകയില്ല;
നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട ം കണ്ടിട്ട ം ്രഗഹിക്കുകയുമില്ല.’
10 ഈ ജനം കണ്ണ െകാണ്ട് കാണുകേയാ
െചവിെകാണ്ട് േകൾക്കുകേയാ ഹൃദയംെകാണ്ട്
്രഗഹിക്കുകേയാ മനസ്സ തിരിഞ്ഞു സൗഖ്യം
്രപാപിക്കുകേയാ െചയ്യാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങ് അവരുെട ഹൃദയം തടിപ്പിക്കുകയും
അവരുെട െചവി മന്ദമാക്കുകയുംഅവരുെടകണ്ണ്
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

* 6. 6 െകാടിൽചവണഎന്ന് മെറ്റാരു േപര.്
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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:

* 7. 2 എ്രഫയീമിേനാടു യി്രസാേയലിെന്റവടേക്കരാജ്യം
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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.
8അരാമിനു തല‡ ദേമ്മെശക്; ദേമ്മെശക്കിനുതല
െരസീൻഅറുപത്തഞ്ചുവർഷത്തിനകംഎ്രഫയീം
ജനമായിരിക്കാത്തവിധം തകർന്നുേപാകും.
9 എ്രഫയീമിനു തല ശമര്യ; ശമര്യയ്ക്കു തല
െരമല്യാവിെന്റ മകൻ; നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം
ഇെല്ലങ്കിൽ സ്ഥിരവാസവുമില്ല”. 10 യേഹാവ
പിെന്നയുംആഹാസിേനാട:് 11 “നിെന്റൈദവമായ
യേഹാവേയാടു താെഴ പാതാളത്തിേലാ
മീെത ഉയരത്തിേലാ ഒരു അടയാളം
േചാദിച്ച െകാള്ള ക”എന്നുകല്പിച്ചതിന്ആഹാസ:്
12 “ഞാൻ േചാദിക്കുകയില്ല, യേഹാവെയ
പരീക്ഷിക്കുകയുംഇല്ല”എന്നുപറഞ്ഞു. 13അതിന്
െയശയ്യാവ് പറഞ്ഞത:് “ദാവീദ് ഗൃഹേമ,
േകൾക്കുവിൻ; മനുഷ്യെര മുഷിപ്പിക്കുന്നതു
േപാരാഞ്ഞിേട്ടാനിങ്ങൾഎെന്റൈദവെത്തക്കൂെട

† 7. 4 െകാള്ളിവിറക് കഷണം. ‡ 7. 8 തലതലസ്ഥാനംഎന്നും
ഉണ്ട്.
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മുഷിപ്പിക്കുന്നത?് 14 അതുെകാണ്ട് കർത്താവ്
തെന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടയാളം തരും: കന്യക
ഗർഭിണിയായി ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും;
അവന് ഇമ്മാനൂേവൽ എന്നു േപര് വിളിക്കും.
15 തിന്മ തള്ളി നന്മ തിരെഞ്ഞടുക്കുവാൻ
്രപായമാകുംവെരഅവൻൈതരും േ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 നാൾമുതൽ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു
കാലം വരുത്തും;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 ം 20 ആ
നാളിൽ കർത്താവ് നദിക്ക് അക്കെരനിന്നു
കൂലിക്ക് വാങ്ങിയ ക്ഷൗരക്കത്തിെകാണ്ട്,
അശ്ശ ർരാജാവിെനെക്കാണ്ടുതെന്ന, തലയും
കാലും ക്ഷൗരം െചയ്യ ം; അത് താടിയും
കൂടി നീക്കും. 21 ആ നാളിൽ ഒരുവൻ
ഒരു പശുക്കിടാവിെനയും രണ്ട് ആടിെനയും
വളർത്തും. 22 അവെയ കറന്നു കിട്ട ന്ന
പാലിെന്റ െപരുപ്പംെകാണ്ട് അവൻ ൈതരു
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തെന്ന ഭക്ഷിക്കും; േദശത്തു േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന
ഏവരുെടയും ആഹാരം ൈതരും േതനും
ആയിരിക്കും.

23 ആ നാളിൽ ആയിരം െവള്ളിക്കാശു§
വിലയുള്ള ആയിരം മുന്തിരിവള്ളി ഉണ്ടായിരുന്ന
സ്ഥലെമല്ലാം മുള്ള കള ം മുൾെച്ചടികള ം
പിടിച്ച കിടക്കും. 24 േദശെമല്ലാം മുള്ള കള ം
മുൾെച്ചടികള ം പിടിച്ച കിടക്കുന്നതിനാൽ
മനുഷ്യർഅമ്പും വില്ല ം എടുത്തുെകാണ്ട് മാ്രതേമ
അവിേടക്കു െചല്ല കയുള്ള . 25 തൂമ്പാെകാണ്ടു
കിളച്ച വന്ന എല്ലാമലകളിലും മുള്ള കള ം
മുൾെച്ചടികള ം േപടിച്ചിട്ട് ആരും േപാവുകയില്ല;
അത് കാളകെള അഴിച്ച വിടുവാനും ആടുകൾ
ചവിട്ടിക്കളയുവാനുമുള്ളഇടമാകും”.

8
1 യേഹാവ എേന്നാട് കല്പിച്ചത:് “നീ ഒരു വലിയ
പലകഎടുത്ത,്സാമാന്യഅക്ഷരത്തിൽ: മേഹർ-
ശാലാൽ *ഹാശ-്ബസ്†എന്ന് എഴുതുക. 2ഞാൻ
ഊരീയാപുേരാഹിതെനയും െയെബെരഖ്യാവിെന്റ
മകനായ െസഖര്യാെവയും എനിക്ക്
വിശ്വസ്തസാക്ഷികളാക്കി വയ്ക്കും”. 3 ഞാൻ
്രപവാചകിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു; അവൾ
ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . യേഹാവ
എേന്നാട:് “അവന് മേഹർ-ശാലാൽ ഹാശ്-ബസ്
എന്നു േപര് വിളിക്കുക; 4 ഈ കുട്ടിക്ക് ‘അപ്പാ,
അേമ്മ’ എന്നു വിളിക്കുവാൻ ്രപായമാകുംമുമ്പ്

§ 7. 23 ആയിരം െവള്ളിക്കാശു 11. 5കിേലാ്രഗാം െവള്ളി * 8.
1 മേഹർ-ശാലാൽ ക്ഷണത്തില് െകാള്ളയടിക്കുക † 8. 1
ഹാശ-്ബസ് ഇരെയ െകാള്ളയടിക്കുക
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ദേമ്മെശക്കിെല ധനവും ശമര്യയിെല
െകാള്ളയും അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ അടുക്കേലക്ക്
എടുത്തുെകാണ്ടുേപാകും” എന്നരുളിെച്ചയ്തു.
5യേഹാവ പിെന്നയും എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത്
എെന്തന്നാൽ: 6 “ഈ ജനം സാവധാനേത്താെട
ഒഴുകുന്ന ശീേലാഹാെവള്ളെത്ത
നിരസിച്ച െരസീനിലും െരമല്യാവിന് െ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 ചിറക്, 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; ഞാൻ ഈ ജനത്തിെന്റ
വഴിയിൽ നടക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് എനിക്ക്
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ഉപേദശിച്ച തന്നത് എെന്തന്നാൽ: 12 “ഈ
ജനം കൂട്ട െകട്ട് എന്നു പറയുന്നതിെനല്ലാം
കൂട്ട െകട്ട് എന്നു നിങ്ങൾ പറയരുത്;
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 െകണിയുംആയിരിക്കും. 15പലരും
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
അധിവസിക്കുന്നൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയാൽ
യി്രസാേയലിൽ അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
ആയിരിക്കുന്നു. 19 “െവളിച്ചപ്പാടന്മാേരാട്
ചിലയ്ക്കുകയും ജപിക്കുകയും െചയ്യന്നവരായ
‡ 8. 14 യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിനു രണ്ടിനും യി്രസാേയലും

െയഹൂദ്യയും § 8. 16 െപാതിഞ്ഞുെകട്ട ക ഒരു
ചുരുള ് ചുരുട്ടിയതിനു േശഷം െകട്ടി വയ്ക്കുന്ന രീതി. ഈ
ഭാഗത്ത് െയശയ്യാവിെന്റ ആദ്യകാല എഴുത്തുകളായിരിക്കാം
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
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ലക്ഷണവാദികേളാടും അരുളപ്പാട്
േചാദിക്കുവിൻ” എന്ന് അവർ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നുെവങ്കിൽ - “ജനം അവരുെട
ൈദവേത്താടല്ലേയാ േചാദിേക്കണ്ടത്?
ജീവനുള്ളവർക്കുേവണ്ടി മരിച്ചവേരാേടാ
േചാദിേക്കണ്ടത്? 20 ഉപേദശത്തിനും
സാക്ഷ്യത്തിനും വരുവിൻ!” അവർ ഈ
വാക്കുേപാെല പറയുന്നിെല്ലങ്കിൽ - അവർക്ക്
അരുേണാദയം ഉണ്ടാവുകയില്ല. 21 അവർ
ഏറ്റവും വലഞ്ഞും വിശന്നും േദശത്തുകൂടി
കടന്നുേപാകും; അവർക്ക് വിശക്കുേമ്പാൾ
അവർ േകാപാകുലരായി മുഖം േമേലാട്ട യർത്തി
അവരുെട രാജാവിെനയും അവരുെട
ൈദവെത്തയും ശപിക്കും. 22അവർ ഭൂമിയിൽ
േനാക്കുേമ്പാൾ കഷ്ടതയും അന്ധകാരവും
സങ്കടമുള്ള തിമിരവും* കാണും; കൂരിരുട്ടിേലക്ക്
അവെരതള്ളിക്കളയും.

9
1 എന്നാൽ കഷ്ടതയിൽ ഇരുന്ന
േദശത്തിന് തിമിരം* നില ്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

* 8. 22 സങ്കടമുള്ള തിമിരവും കഠിനേവദനയുെട ഇരുള ം

എന്നുമാകാം. * 9. 1 തിമിരം മങ്ങൽഎന്നുമാകാം.
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വസിച്ചവരുെട േമൽ ്രപകാശം േശാഭിച്ച .
3അവിടുന്ന് 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 നാളിെലേപ്പാെല അവിടുന്ന്
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, നിത്യപിതാവ്,
സമാധാന്രപഭു എന്നു േപര് വിളിക്കെപ്പടും.
7 അവെന്റ ആധിപത്യത്തിെന്റ വർദ്ധനയ്ക്കും
സമാധാനത്തിനും അവസാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല;
ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിലും അവെന്റ
രാജത്വത്തിലും ഇന്നുമുതൽ എെന്നേന്നക്കും
അവൻ അതിെന ന്യായേത്താടും നീതിേയാടും
കൂടി സ്ഥാപിച്ച നിലനിർത്തും; ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട തീക്ഷ്ണത അതിെന
നിവർത്തിക്കും. 8 കർത്താവ് യാേക്കാബിൽ
ഒരു വചനം അയച്ച ; അത് യി്രസാേയലിേന്മൽ
† 9. 3 ആനന്ദിക്കുന്നതു ആന്ദിക്കുന്നവെരേപാെലയും
എന്നുമാകാം.
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വീണും ഇരിക്കുന്നു. 9 “ഇഷ്ടികകൾ വീണുേപായി
എങ്കിലും ഞങ്ങൾ െവട്ട കല്ല െകാണ്ടു പണിയും;
കാട്ടത്തികെള െവട്ടിക്കളഞ്ഞു എങ്കിലും
ഞങ്ങൾ അവയ്ക്കു പകരം േദവദാരുക്കെള
നട്ട െകാള്ള ം” 10എന്നിങ്ങെനഅഹങ്കാരേത്താടും
ഹൃദയഗർവ്വേത്താടുംകൂടി പറയുന്ന എ്രഫയീമും
ശമര്യനിവാസികള മായ ജനെമല്ലാം അത്
അറിയും. 11അതുെകാണ്ട് 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. 13 എന്നിട്ട ം
ജനം അവെര അടിക്കുന്ന ൈദവത്തിങ്കേലക്ക്
തിരിയുന്നില്ല; ൈസന്യങ്ങള െട 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. 16 ഈ ജനെത്ത
നടത്തുന്നവർ അവെര െതറ്റിച്ച കളയുന്നു;
അവരാൽ നടത്തെപ്പടുന്നവർ നശിച്ച േപാകുന്നു.
17 അതുെകാണ്ട് കർത്താവ് അവരുെട
യൗവനക്കാരിൽ സേന്താഷിക്കുകയില്ല;
അവരുെട അനാഥന്മാേരാടും വിധവമാേരാടും
അവിടുേത്തക്കു കരുണ േതാന്നുകയുമില്ല;
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എല്ലാവരും വഷളന്മാരും ദുഷ്കർമ്മികള ം
ആകുന്നു; എല്ലാ വായും ബുദ്ധിേകട ്
സംസാരിക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാംെകാണ്ടും
അവിടുെത്ത േകാപം അടങ്ങാെത അവിടുെത്ത
ൈക ഇനിയും നീട്ടിയിരിക്കും. 18 ദുഷ്ടത
തീേപാെല ജ്വലിക്കുന്നു; അത് മുൾെച്ചടികള ം
മുള്ള കള ം ദഹിപ്പിക്കുന്നു; വനത്തിെല
കുറ്റിക്കാടുകളിൽകത്തുന്നു;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;
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങള െട
മാംസം തിന്നുകളയുന്നു. 21 മനെശ്ശ
എ്രഫയീമിെനയും എ്രഫയീം മനെശ്ശെയയും
തെന്ന; അവർ ഇരുവരും െയഹൂദാക്കു
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. ഇെതല്ലാംെകാണ്ടും
അവിടുെത്ത േകാപം അടങ്ങാെത അവിടുെത്ത
ൈകഇനിയും നീട്ടിയിരിക്കും.

10
1 ദരി്രദന്മാരുെട ന്യായം മറിച്ച കളയുവാനും
എെന്റ ജനത്തിെല എളിയവരുെട അവകാശം
ഇല്ലാതാക്കുവാനും വിധവമാർ അവർക്ക്
െകാള്ളയായിത്തീരുവാനും അനാഥന്മാെര
അവർക്ക് ഇരയാക്കുവാനും തക്കവിധം
2നീതിെകട്ടചട്ടംനിയമിക്കുന്നവർക്കുംഅനർത്ഥം
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എഴുതിവയ്ക്കുന്ന എഴുത്തുകാർക്കും അേയ്യാ
കഷ്ടം! 3സന്ദർശനദിവസത്തിലും ദൂരത്തുനിന്ന്
വരുന്ന വിനാശത്തിങ്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് െചയ്യ ം?
സഹായത്തിനായിട്ട നിങ്ങൾആരുെടഅടുക്കൽ
ഓടിേപ്പാകും? നിങ്ങള െട മഹത്ത്വം നിങ്ങൾ
എവിെട വച്ച െകാള്ള ം? 4അവർ ബദ്ധന്മാരുെട
കീഴിൽ കുനിയുകയും െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട
കീഴിൽ വീഴുകയും െചയ്യ കേയയുള്ള .
ഇെതല്ലാംെകാണ്ടും അവിടുെത്ത േകാപം
അടങ്ങാെത അവിടുെത്ത ൈക ഇനിയും
നീട്ടിയിരിക്കും.

5 “എെന്റ േകാപത്തിെന്റ േകാലായ അശ്ശ രിന്
അേയ്യാ കഷ്ടം! അവരുെട ൈകയിെല
വടി എെന്റ േ്രകാധം ആകുന്നു. 6 ഞാൻ
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 േരാഅങ്ങെനയല്ല നിരൂപിക്കുന്നത;് തെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങെനയല്ല വിചാരിക്കുന്നത;്
നശിപ്പിക്കുവാനും അേനകം ജനതകെള
േഛദിച്ച കളയുവാനുമാകുന്നു അവെന്റ
താത്പര്യം. 8 അവൻ പറയുന്നത:് ‘എെന്റ
്രപഭുക്കന്മാർ ഒെക്കയും രാജാക്കന്മാരല്ലേയാ?
9 കല്േനാ കർെക്കമീശിെനേപ്പാെലയല്ലേയാ?
ഹമാത്ത് അർപ്പാദിെനേപ്പാെലയല്ലേയാ?
ശമര്യ ദേമ്മെശക്കിെനേപ്പാെലയല്ലേയാ?
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10 െയരൂശേലമിലും ശമര്യയിലും ഉള്ളവെയക്കാൾ
വിേശഷമായ ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന
മിഥ്യാമൂർത്തികള െട രാജ്യങ്ങെള എെന്റ
ൈക എത്തിപ്പിടിച്ചിരിെക്ക, 11 ഞാൻ
ശമര്യേയാടും അതിെല മിഥ്യാമൂർത്തികേളാടും
െചയ്തതുേപാെല ഞാൻ െയരൂശേലമിേനാടും
അതിെലവി്രഗഹങ്ങേളാടും െചയ്യ കയില്ലേയാ?’ ”

12 അതുെകാണ്ട് 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?

* 10. 13 പരാ്രകമിെയേപ്പാെലകാളക്കൂറ്റെനേപ്പാെല
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അറുക്കുന്നവേനാട് ഈർച്ചവാൾ വലിപ്പം
കാട്ട േമാ? അേതാ, വടിപിടിക്കുന്നവെന വടി
െപാക്കുന്നതുേപാെലയും മരമല്ലാത്തവെന
േകാൽ ഉയർത്തുന്നതുേപാെലയും ആകുന്നു.
16അതുെകാണ്ട് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവ് അവെന്റ തടിച്ച െകാഴുത്തവരുെട
ഇടയിൽ ക്ഷയം അയയ്ക്കും; അവെന്റ
മഹത്ത്വത്തിൻ കീഴിൽ തീ കത്തുംേപാെല
ഒന്ന് കത്തും. 17 യി്രസാേയലിെന്റ ൈ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.
19അവെന്റകാട്ടിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവൃക്ഷങ്ങൾ
ചുരുക്കം ആയിരിക്കും; ഒരു ബാലന് അവെയ
എണ്ണി എഴുതാം. 20ആ നാളിൽ യി്രസാേയലിൽ
േശഷിച്ചവരും യാേക്കാബ് ഗൃഹത്തിെല
രക്ഷിതഗണവും അവെര അടിച്ചവെന† ഇനി
ആ്രശയിക്കാെത,യി്രസാേയലിെന്റപരിശുദ്ധനായ
യേഹാവെയ പരമാർത്ഥമായി ആ്രശയിക്കും.
21 ഒരു േശഷിപ്പ മടങ്ങിവരും (െശയാർ-
യാശൂബ)്; യാേക്കാബിെന്റ േശഷിപ്പ വീരനാം
ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് മടങ്ങിവരും. 22യി്രസാേയേല,
നിെന്റ ജനം കടല്ക്കരയിെല മണൽേപാെല
ആയിരുന്നാലും അതിൽ ഒരു േശഷിപ്പ മാ്രതം

† 10. 20 അശൂര ്രാജാവ്
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മടങ്ങിവരും; നീതി കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന സംഹാരം
നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 23 എങ്ങെന
എന്നാൽ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവ് സർവ്വഭൂമിയുെടയും മദ്ധ്യത്തിൽ
നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട സംഹാരം വരുത്തും.
24അതുെകാണ്ട് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“സീേയാനിൽ വസിക്കുന്ന എെന്റ ജനേമ,അശ്ശ ർ
വടിെകാണ്ടു നിെന്ന അടിക്കുകയും മി്രസയീമിെല
രീതിയിൽ നിെന്റേനെര ചൂരൽ ഓങ്ങുകയും
െചയ്താലും നീ അവെന ഭയെപ്പടണ്ടാ. 25 ഇനി
അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് എെന്റ േ്രകാധവും
അവരുെട സംഹാരേത്താെട എെന്റ േകാപവും
തീർന്നുേപാകും”. 26 ഓേറബ് പാറയ്ക്കരികിൽ
വച്ചള്ള മിദ്യാന ്െറ സംഹാരത്തിൽ എന്നേപാെല
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അവെന്റേനെര
ഒരു ചമ്മട്ടി െപാക്കും; അവിടുന്ന് തെന്റ
വടി സമു്രദത്തിേന്മൽ നീട്ട ം; മി്രസയീമിൽ
െചയ്തതുേപാെല അതിെന ഓങ്ങും. 27 ആ
നാളിൽ അവെന്റ ചുമട് നിെന്റ േതാളിൽനിന്നും
അവെന്റ നുകം നിെന്റ കഴുത്തിൽനിന്നും
നീങ്ങിേപ്പാകും; 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,
‡ 10. 27 അഭിേഷകൈതലം പുഷ്ടിനിമിത്തം എന്ന് മലയാളം
ൈബബിളിൽകാണുന്നു.
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്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക; അനാേഥാേത്ത, ഉത്തരം
പറയുക. 31 മദ്േമനാ പലായനം െചയ്യന്നു;
െഗബീംനിവാസികൾ രക്ഷക്കായി ഓടുന്നു.
32 ഇന്ന് അവൻ േനാബിൽ താമസിക്കും;
െയരൂശേലംഗിരിയായ സീേയാൻപു്രതിയുെട
പർവ്വതത്തിെന്റേനെരഅവൻൈകകുലുക്കുന്നു.
33 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ്
ശിഖരങ്ങെള ഭയങ്കരമായി മുറിച്ച കളയും;
െപാക്കത്തിൽ വളർന്നവെയ അവൻ
െവട്ടിയിടുകയും ഉയർന്നവെയ താഴ്ത്തുകയും
െചയ്യ ം. 34അവൻ വനത്തിെല കുറ്റിക്കാടുകെള
ഇരിമ്പായുധംെകാണ്ടു െവട്ടിക്കളയും;
െലബാേനാനും സര ്വ്വശക്തെന്റ കയ്യാൽ
വീണുേപാകും.

11
1 എന്നാൽ യിശ്ശായിയുെട കുറ്റിയിൽനിന്ന്
ഒരു മുള െപാട്ടി പുറെപ്പടും; അവെന്റ
േവരുകളിൽനിന്നുള്ള ഒരു ശിഖരം
ഫലം കായിക്കും. 2 അവെന്റേമൽ
യേഹാവയുെട ആത്മാവ് ആവസിക്കും;
ജ്ഞാനത്തിെന്റയും വിേവകത്തിെന്റയും
ആത്മാവ്, ആേലാചനയുെടയും ബലത്തിെന്റയും
ആത്മാവ്, പരിജ്ഞാനത്തിെന്റയും
യേഹാവാഭക്തിയുെടയും ആത്മാവുതെന്ന.
3 അവെന്റ ആനന്ദം യേഹാവാഭക്തിയിൽ
ആയിരിക്കും; അവൻ കണ്ണ െകാണ്ട്
കാണുന്നതുേപാെല ന്യായപാലനം െചയ്യ കയില്ല;
െചവിെകാണ്ട് േകൾക്കുന്നതുേപാെല
വിധിക്കുകയുമില്ല. 4 അവൻ ദരി്രദന്മാർക്ക്
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നീതിേയാെട ന്യായം പാലിച്ച െകാടുക്കുകയും
േദശത്തിെല സാധുക്കൾക്കു േനേരാെട വിധി
കല്പിക്കുകയും െചയ്യ ം; തെന്റ വായ് എന്ന
വടിെകാണ്ട് അവൻ ഭൂമിെയ അടിക്കും; തെന്റ
അധരങ്ങള െട ശ്വാസംെകാണ്ടു ദുഷ്ടെന
െകാല്ല ം. 5 നീതി അവെന്റ നടുെക്കട്ട ം
വിശ്വസ്തതഅവെന്റഅരക്കച്ചയുംആയിരിക്കും.
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
ൈ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
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കൂശിൽനിന്നുംഏലാമിൽനിന്നുംശിനാരിൽനിന്നും
ഹമാത്തിൽനിന്നും സമു്രദത്തിെല
ദ്വീപുകളിൽനിന്നും* വീണ്ടുെകാള്ള വാൻ രണ്ടാം
്രപാവശ്യം ൈക നീട്ട ം. 12അവൻ 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. 14അവർപടിഞ്ഞാറു
െഫലിസ്ത്യരുെട മലഞ്ചരിവിേന്മൽ ചാടും;
കിഴക്കുള്ളവെര ഒെക്കയും െകാള്ളയിടും;
ഏേദാമിേന്മലും േമാവാബിേന്മലും ൈകവയ്ക്കും;
അേമ്മാന്യർഅവെരഅനുസരിക്കും. 15യേഹാവ
ഈജിപ്റ്റ കടലിെന്റ നാവിനു† ഉന്മൂലനാശം
വരുത്തും; അവിടുന്ന് ഉഷ്ണക്കാേറ്റാടുകൂടി
നദിയുെട മീെത ൈക ഓങ്ങി അതിെന
അടിച്ച് ഏഴു ൈകവഴികളാക്കി മനുഷ്യെര
െചരിപ്പ നനയാെത കടക്കുമാറാക്കും.
16 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട നാളിൽ
യി്രസാേയലിന് ഉണ്ടായിരുന്നതുേപാെല,
അശ്ശ രിൽനിന്ന് അവിടുെത്ത ജനത്തിൽ

* 11. 11 സമു്രദത്തിെലദ്വീപുകളിൽനിന്നുംപുരാതനചരി്രതത്തില ്
സമു്രദത്തിെല ദ്വീപുകള് എന്നത് െകാണ്ട് അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത്
ദൂെരയുള്ള രാജ്യങ്ങെളയാണ് † 11. 15 ഈജിപ്റ്റ കടലിെന്റ
നാവിനുഈജിപ്തിെലകടലിടുക്ക് (ന്യ കിംഗ് െജയിംസ് േവർഷൻ).
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േ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”. 3 അതുെകാണ്ട്
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
കീർത്തനംെചയ്യ വിൻ;അവിടുന്ന് േ്രശഷ്ഠമായതു
െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇതു ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും
്രപസിദ്ധമായിവരെട്ട. 6 സീേയാൻ നിവാസികേള,
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധൈദവം നിങ്ങള െട
മദ്ധ്യത്തിൽ വലിയവനായിരിക്കുകയാൽ
േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുവിൻ”.

‡ 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 െടആരവം!ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
യുദ്ധൈസന്യെത്ത ഒന്നിച്ച കൂട്ട ന്നു. 5 േദശെത്ത
മുഴുവനും 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. 8 അവർ ്രഭമിച്ച േപാകും;
േവദനയും ദുഃഖവും അവർക്ക് പിടിെപടും;
േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീെയേപ്പാെല അവർ
േവദനെപ്പടും; അവർ അേന്യാന്യം
തുറിച്ച േനാക്കും; അവരുെട മുഖം
ജ്വലിച്ചിരിക്കും. 9 േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കുവാനും
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പാപികെള അതിൽനിന്ന് മുടിച്ച കളയുവാനും
യേഹാവയുെട ദിവസം ്രകൂരമായി
േ്രകാധേത്താടും അതിേകാപേത്താടും കൂടി
വരുന്നു. 10 ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങള ം
നക്ഷ്രതസമൂഹങ്ങള ം ്രപകാശം തരുകയില്ല;
സൂര്യൻ ഉദയത്തിങ്കൽത്തെന്ന ഇരുണ്ടുേപാകും;
ച്രന്ദൻ ്രപകാശം നല്കുകയുമില്ല. 11 ഞാൻ
ഭൂതലെത്ത േദാഷംനിമിത്തവും ദുഷ്ടന്മാെര
അവരുെട അകൃത്യംനിമിത്തവും ശിക്ഷിക്കും;
അഹങ്കാരികള െട ഗർവ്വെത്ത ഞാൻ
ഇല്ലാതാക്കും; ഉ്രഗന്മാരുെട നിഗളെത്തതാഴ്ത്തും.
12 ഞാൻ ഒരു പുരുഷെന തങ്കെത്തക്കാള ം
ഒരു മനുഷ്യെന ഓഫീർതങ്കെത്തക്കാള ം
വിരളമാക്കും. 13 അങ്ങെന ഞാൻ
ആകാശെത്ത നടുങ്ങുമാറാക്കും;
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട േ്രകാധത്തിലും
അവെന്റ 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



െയശയ്യാവ് 13:18 xl െയശയ്യാവ് 14:1

െവള്ളിെയ കാര്യമാക്കുകയില്ല; െപാന്നിൽ
അവർക്ക് താത്പര്യവുമില്ല. 18 അവരുെട
വില്ല കൾ യുവാക്കെള തകർത്തുകളയും;
ഗർഭഫലേത്താട് അവർക്ക് കരുണ
േതാന്നുകയില്ല; ൈപതങ്ങെളയും അവർ
ആദരിക്കുകയില്ല. 19 രാജ്യങ്ങള െട മഹത്ത്വവും
കൽദയരുെട ്രപശംസാലങ്കാരവുമായ ബാേബൽ,
ൈദവം െസാേദാമിെനയും െഗാേമാറെയയും
മറിച്ച കളഞ്ഞതുേപാെല, ആയിത്തീരും.
20 അതിൽ ഒരുനാള ം താമസമുണ്ടാവുകയില്ല;
തലമുറതലമുറേയാളം അതിൽ ആരും
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 ം*. 22 അവരുെട
അരമനകളിൽ െചന്നായ്ക്കള ം †അവരുെട
മേനാഹരമന്ദിരങ്ങളിൽകുറുനരികള ംഓരിയിടും;
അതിെന്റ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ
കാലം ദീർഘിച്ച േപാവുകയുമില്ല.

14
1 യേഹാവ യാേക്കാബിേനാടു മനസ്സലിഞ്ഞ്
യി്രസാേയലിെന വീണ്ടും തിരെഞ്ഞടുത്തു
സ്വേദശത്ത് അവെര പാർപ്പിക്കും;
* 13. 21 ഭൂതങ്ങൾഅവിെട നൃത്തംെചയ്യ ം കാട്ടാടുകൾഅവിെട
തുള്ളിനടക്കും എന്നുമാകാം. † 13. 22 െചന്നായ്ക്കള ം
കഴുതപ്പ ലികള ംഎന്നും മറ്റ് വിവർത്തനത്തിൽകാണാം.
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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 േകാപേത്താെട ഭരിക്കുകയും
െചയ്തവെന തെന്ന. 7 സർവ്വഭൂമിയും
വി്രശമിച്ച് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു; അവർ
ആർത്തുപാടുന്നു. 8 സരളവൃക്ഷങ്ങള ം
െലബാേനാനിെല േദവദാരുക്കള ം നിെന്നക്കുറിച്ച്
സേന്താഷിച്ച്: “നീ വീണുകിടന്നതുമുതൽ
ഒരു മരംെവട്ട കാരനും ഞങ്ങള െട േനെര
കയറിവരുന്നില്ല” എന്നു പറയുന്നു. 9 നിെന്റ
വരവിൽ നിെന്ന എതിേരല്ക്കുവാൻ
താെഴ പാതാളം നിെന്റനിമിത്തം



െയശയ്യാവ് 14:10 xlii െയശയ്യാവ് 14:17

ഇളകിയിരിക്കുന്നു; അത് നിെന്നെച്ചാല്ലി
സകലഭൂപാലന്മാരുമായ േ്രപതന്മാെര
ഉണർത്തുകയും ജനതകള െട സകല
രാജാക്കന്മാെരയും സിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്ന്
എഴുേന്നല്പിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
10അവെരല്ലാം നിേന്നാട്: “നീയുംഞങ്ങെളേപ്പാെല
ബലഹീനനാേയാ? നീയും ഞങ്ങൾക്കു
തുല്യനായിത്തീർന്നുേവാ?” എന്നു പറയും.
11 നിെന്റ ആഡംബരവും വാദ്യേഘാഷവും
പാതാളത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങിേപ്പായി; നിെന്റ കീഴിൽ
പുഴുക്കെള വിരിച്ചിരിക്കുന്നു; കൃമികൾ നിനക്ക്
പുതപ്പായിരിക്കുന്നു. 12അരുേണാദയപു്രതനായ
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 ം;
14 ഞാൻ േമേഘാന്നതങ്ങൾക്കു മീെത
കയറും; ഞാൻ അത്യ ന്നതേനാടു 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
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ഇവനല്ലേയാ”എന്നു നിരൂപിക്കും. 18ജനതകള െട
രാജാക്കന്മാർ എല്ലാവരും, അവെരല്ലാവരും
തെന്ന ഒേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ 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
നിലനില് ക്കുകയില്ല. 21അവെന്റമക്കൾഎഴുേന്നറ്റ്
ഭൂമിെയ ൈകവശമാക്കുകയും ഭൂതലത്തിെന്റ
ഉപരിഭാഗെത്ത പട്ടണങ്ങൾെകാണ്ടു
നിറയ്ക്കുകയും െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവർക്ക് അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യം
നിമിത്തം ഒരു െകാലനിലം ഒരുക്കിെക്കാള്ള വിൻ.
22 “ഞാൻ അവർക്ക് 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 അതിെന
നാശത്തിെന്റ ചൂലുെകാണ്ട് തൂത്തുവാരും”എന്നും
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ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
24 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ആണയിട്ട്
അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് “ഞാൻ വിചാരിച്ചതുേപാെല
സംഭവിക്കും; ഞാൻ നിർണ്ണയിച്ചതുേപാെല
നിവൃത്തിയാകും. 25 എെന്റ േദശത്തുവച്ച്
ഞാൻ അശ്ശ രിെന തകർക്കും; എെന്റ
പർവ്വതങ്ങളിൽവച്ച് അവെന ചവിട്ടിക്കളയും;
അങ്ങെന അവെന്റ നുകം അവരുെടേമൽനിന്നു
നീങ്ങും;അവെന്റചുമട്അവരുെട േ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 ആഹാസ ്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 െകാല്ല ം.

* 14. 29 അതിെന്റ ഫലം അവെന്റ ഫലം അെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ
സന്തതി എന്നുമാകാം. † 14. 30 എളിയവരുെട ദരി്രദരില ്
ദരി്രദരായവരുെട
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31 വാതിേല, അലറുക; പട്ടണേമ നിലവിളിക്കുക;
സകലെഫലിസ്ത്യ േദശവുമായുള്ളവേയ, നീ
അലിഞ്ഞുേപായി; വടക്കുനിന്ന് ഒരു പുകവരുന്നു;
അവെന്റ അണികളിൽ ഉഴന്നുനടക്കുന്ന‡

ഒരുത്തനും ഇല്ല. 32 ജനതകള െട ദൂതന്മാർക്ക്
കിട്ട ന്ന മറുപടി: “യേഹാവ സീേയാെന
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു; അവിെട അവെന്റ
ജനത്തിെല അരിഷ്ടന്മാർ ശരണം ്രപാപിക്കും”
എന്നേ്രത.

15
1 േമാവാബിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവാചകം:
ഒരു രാ്രതിയിൽ േമാവാബിെല ആർപട്ടണം
നശിച്ച ശൂന്യമായിേപ്പായിരിക്കുന്നു; ഒരു
രാ്രതിയിൽ േമാവാബിെല കീർപട്ടണം നശിച്ച
ശൂന്യമായിേപ്പായിരിക്കുന്നു. 2 ബയീത്തും
ദീേബാനും കരേയണ്ടതിനു പൂജാഗിരികളിൽ
കയറിേപ്പായിരിക്കുന്നു; െനേബാവിലും
െമേദബയിലും േമാവാബ് നിലവിളിക്കുന്നു;
അവരുെട തലെയല്ലാം മുണ്ഡനംെചയ്തും
താടിെയല്ലാം ക്രതിച്ച ം ഇരിക്കുന്നു. 3അവരുെട
െതരുവീഥികളിൽ അവർ രട്ട ടുത്തു നടക്കുന്നു;
അവരുെട പുരമുകളിലും വിശാലസ്ഥലങ്ങളിലും
എല്ലാവരും അലമുറയിട്ട കരയുന്നു.
4െഹശ്േബാനുംഎെലയാേലയുംനിലവിളിക്കുന്നു;
അവരുെട ഒച്ച യാഹസ് വെര േകൾക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് േമാവാബിെന്റ ആയുധധാരികൾ
അലറുന്നു; അവെന്റ ്രപാണൻ അവെന്റ

‡ 14. 31 ഉഴന്നുനടക്കുന്നഇവിെടഅര ്ത്ഥമാക്കുന്നത് ചിട്ട െതറ്റിച്ച
ഒരുത്തനും ഇല്ലഎന്നതാണ.്
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ഉള്ളിൽ നടങ്ങുന്നു. 5 എെന്റ ഹൃദയം
േമാവാബിെനക്കുറിച്ച നിലവിളിക്കുന്നു;
അതിെല അഭയാര് 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, പച്ചയായസകലവും
ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു. 7 അതിനാൽ അവർ
സ്വരൂപിച്ച സമ്പത്തും സം്രഗഹിച്ച വച്ചതും
അലരിേത്താട്ടിനക്കരയിേലക്ക്എടുത്തുെകാണ്ടുേപാകുന്നു.
8 നിലവിളി േമാവാബിെന്റ അതിർത്തികെള
ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു; അലർച്ച എഗ്ലയീംവെരയും
കൂകൽേബർ-ഏലീംവെരയുംഎത്തിയിരിക്കുന്നു.
9 ദീേമാനിെല ജലാശയങ്ങൾ രക്തംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ദീേമാെന്റേമൽ
ഇതിലധികം വരുത്തും; േമാവാബിൽനിന്നു
ചാടിേപ്പായവരുെടേമലും േദശത്തിൽ
േശഷിച്ചവരുെടേമലും ഞാൻ ഒരു സിംഹെത്ത
വരുത്തും.

16
1 നിങ്ങൾ േദശാധിപതിക്കു േവണ്ടിയുള്ള
കുഞ്ഞാടുകെള േസലയിൽനിന്നു
മരുഭൂമിവഴിയായി സീേയാൻപു്രതിയുെട
പർവ്വതത്തിേലക്കു െകാടുത്തയയ്ക്കുവിൻ.
2 േമാവാബിെന്റ പു്രതിമാർ കൂട് വിട്ടലയുന്ന
പക്ഷികെളേപ്പാെല അർേന്നാെന്റ കടവുകളിൽ
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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;” 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 േ്രകാധെത്തയും
വ്യർത്ഥ്രപശംസെയയും കുറിച്ച ം േകട്ടിട്ട ണ്ട്.
7 അതുെകാണ്ട് േ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

* 16. 7 മുന്തിരിയടകെളക്കുറിച്ച ജനങ്ങെളക്കുറിച്ച്



െയശയ്യാവ് 16:9 xlviii െയശയ്യാവ് 16:14

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. 11 അതുെകാണ്ട്
എെന്റ ഉള്ളം േമാവാബിെനക്കുറിച്ച ം എെന്റ
അന്തരംഗം കീർേഹെരശിെനക്കുറിച്ച ം
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 വർഷംേപാെലയുള്ള മൂന്ന്
വർഷത്തിനകം േമാവാബിെന്റ മഹത്ത്വം
അവെന്റ സർവ്വമഹാപുരുഷാരേത്താടുകൂടി
തുച്ഛീകരിക്കെപ്പടും;അവെന്റേശഷിപ്പ്അത്യല്പവും
ദുർബലവുംആയിരിക്കും”.
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17
1 ദേമ്മെശക്കിെനക്കുറിച്ച ള്ള
്രപവാചകം: “ഇതാ, ദേമ്മെശക്ക്
ഒരു പട്ടണമായിരിക്കാത്തവിധം
നീങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു;അത്ശൂന്യകൂമ്പാരമായിത്തീരും.
2അേരാേവർപട്ടണങ്ങൾനിർജ്ജനമായിരിക്കുന്നു;
അവ ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കായിരിക്കും;
ആരും േപടിപ്പിക്കാെത അവ അവിെട
േമഞ്ഞുകിടക്കും. 3 എ്രഫയീമിൽ േകാട്ടയും
ദേമ്മെശക്കിൽ രാജത്വവും ഇല്ലാെതയാകും;
അരാമിൽ േശഷിച്ചവർ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
മഹത്ത്വംേപാെലയാകും” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

4 “ആ നാളിൽ യാേക്കാബിെന്റ മഹത്ത്വം
ക്ഷയിക്കും; അവെന്റ േദഹപുഷ്ടി
െമലിഞ്ഞുേപാകും. 5 അത് െകായ്ത്തുകാരൻ
വിളേചർത്തു പിടിച്ച ൈ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 8 തെന്റ
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്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. 13വംശങ്ങൾ െപരുെവള്ളങ്ങള െട
ഇരച്ചിൽേപാെല ഇരയ്ക്കുന്നു; എങ്കിലും
അവിടുന്ന് അവെര ശാസിക്കും;അേപ്പാൾഅവർ
ദൂരേത്തക്ക് ഓടിേപ്പാകും; കാറ്റിനു മുമ്പിൽ
പർവ്വതങ്ങളിെല പതിർേപാെലയും െകാടുങ്കാറ്റിനു
മുമ്പിൽ ചുഴന്നുപറക്കുന്ന െപാടിേപാെലയും
പാറിേപ്പാകും. 14 സന്ധ്യാസമയത്ത് ഇതാ, ഭീതി!
്രപഭാതത്തിനു മുമ്പ് അവൻ ഇല്ലാെതയായി! ഇതു
നെമ്മെകാള്ളയിടുന്നവരുെടഓഹരിയും നേമ്മാടു
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പിടിച്ച പറിക്കുന്നവരുെട പങ്കുംആകുന്നു.

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 െചത്തിക്കളയും. 6അെതല്ലാം
മലയിെല കഴുകനും ഭൂമിയിെല മൃഗത്തിനും
ഇട്ട കളയും; കഴുകൻ അതുെകാണ്ട് േവനൽ
കഴിക്കും; ഭൂമിയിെലസകലമൃഗവുംഅതുെകാണ്ട്
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ൈശത്യകാലം കഴിക്കും. 7 ആ കാലത്ത്
ദീർഘകായന്മാരും മൃദുചർമ്മികള ം ആയ ജനം,
ആരംഭംമുതൽ ഇന്നുവെര ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന
ജനം, അളക്കുന്നതും ചവിട്ടിക്കളയുന്നതും
നദികൾ േദശെത്ത വിഭാഗിക്കുന്നതുമായ ജനത
തെന്ന,ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയുെട നാമമുള്ള
സ്ഥലമായ സീേയാൻ പർവ്വതത്തിേലക്കു
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയ്ക്കു തിരുമുല ്ക്കാഴ്ച
െകാണ്ടുവരും.

19
1 ഈജിപ്റ്റിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവാചകം:
യേഹാവ േവഗതയുള്ള ഒരു േമഘെത്ത
വാഹനമാക്കി ഈജിപ്റ്റിേലക്കു വരുന്നു;
അേപ്പാൾ ഈജിപ്റ്റിെല മിഥ്യാമൂർത്തികൾ
അവിടുെത്ത സന്നിധിയിങ്കൽ നടുങ്ങുകയും
ഈജിപ്റ്റിെന്റ ഹൃദയം അതിെന്റ ഉള്ളിൽ
ഉരുകുകയും െചയ്യ ം. 2 “ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ കാെര
ഈജിപ്റ്റ കാേരാടു കലഹിപ്പിക്കും; അവർ
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ സേഹാദരേനാടും
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കൂട്ട കാരേനാടും
പട്ടണം പട്ടണേത്താടും രാജ്യം രാജ്യേത്താടും
യുദ്ധം െചയ്യ ം. 3 ഈജിപ്റ്റിെന്റ ൈ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”
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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.
7നദിക്കരികിലും 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
ചണംെകാണ്ടുേവലെചയ്യന്നവരും െവള്ളത്തുണി
െനയ്യന്നവരും ലജ്ജിച്ച േപാകും. 10 രാജ്യത്തിെന്റ
തൂണുകളായിരിക്കുന്നവർ തകർന്നുേപാകും;
കൂലിേവലക്കാർ മേനാവ്യസനേത്താെടയിരിക്കും.
11 േസാവനിെല ്രപഭുക്കന്മാർ േകവലം
േഭാഷന്മാരേ്രത; ഫറേവാെന്റ ജ്ഞാനേമറിയ
മ്രന്തിമാരുെട ആേലാചന േഭാഷത്തമായി
തീർന്നിരിക്കുന്നു; “ഞാൻജ്ഞാനികള െട മകൻ,
പുരാതനരാജാക്കന്മാരുെട മകൻ” എന്നി്രപകാരം
നിങ്ങൾ ഫറേവാേനാട് പറയുന്നത് എങ്ങെന?
12നിെന്റജ്ഞാനികൾ എവിെട? അവർ ഇേപ്പാൾ
നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരെട്ട; ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ മി്രസയീമിെനക്കുറിച്ച നിർണ്ണയിച്ചത്
അവർ എെന്തന്ന് ്രഗഹിക്കെട്ട. 13 േസാവനിെല
്രപഭുക്കന്മാർ േഭാഷന്മാരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;

* 19. 6 ഓടപ്പ ല്ല ംനദിയരിെകവളരുന്നഒരുതരംസസ്യം.
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േനാഫിെല †്രപഭുക്കന്മാർ വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഈജിപ്റ്റിെലേഗാ്രതങ്ങള െടമൂലക്കല്ലായിരിക്കുന്നവർ
അതിെന െതറ്റിച്ച കളഞ്ഞു. 14 യേഹാവ
അതിെന്റ നടുവിൽ മേനാവി്രഭമം പകർന്നു;
ലഹരിപിടിച്ചവൻ തെന്റ ഛർദ്ദിയിൽ
േവച്ച നടക്കുന്നതുേപാെല അവർ
ഈജിപ്റ്റിെന അതിെന്റ സകല്രപവൃത്തിയിലും
െതറ്റിനടക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. 15തലയ്േക്കാ
വാലിേനാ പനമ്പട്ടയ്േക്കാ േപാട്ടപ്പ ല്ലിേനാ
ഈജിപ്റ്റിനുേവണ്ടി 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 ഹേഹെരസ്) എന്നു േപര്
വിളിക്കെപ്പടും. 19 ആ നാളിൽ ഈജിപ്റ്റിെന്റ
നടുവിൽ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠവും
അതിെന്റ അതിർത്തിയിൽ യേഹാവയ്ക്ക്
ഒരു തൂണും ഉണ്ടായിരിക്കും. 20 അത്
ഈജിപ്റ്റിൽ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയ്ക്ക്

† 19. 13 േനാഫിെല െമംഫിസിെല
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ഒരു അടയാളവും ഒരു സാക്ഷ്യവും ആയിരിക്കും;
പീഡകന്മാർ നിമിത്തം അവർ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിക്കും;അവൻഅവർക്ക് ഒരു രക്ഷകെന
അയയ്ക്കും; അവൻ െപാരുതി അവെര
വിടുവിക്കും. 21അങ്ങെന യേഹാവഈജിപ്റ്റിനു
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 ം. 23 ആ നാളിൽ ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് അശ്ശ രിേലക്ക് ഒരു ്രപധാനപാത
ഉണ്ടാകും; അശ്ശ ര്യർ ഈജിപ്റ്റിേലക്കും
ഈജിപ്റ്റ കാർ അശ്ശ രിേലക്കും െചല്ല ം;
ഈജിപ്റ്റ കാർ അശ്ശ ര്യേരാടുകൂടി ആരാധന
കഴിക്കും. 24 ആ നാളിൽ യി്രസാേയൽ
ഭൂമിയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു അനു്രഗഹമായി
ഈജിപ്റ്റിേനാടും അശ്ശ രിേനാടുംകൂടി
മൂന്നാമതായിരിക്കും. 25 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അവെര അനു്രഗഹിച്ച : “എെന്റ
ജനമായ ഈജിപ്റ്റ ം എെന്റ ൈകകള െട
്രപവൃത്തിയായ അശ്ശ രും എെന്റ അവകാശമായ
യി്രസാേയലും അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട”
എന്ന്അരുളിെച്ചയ്യ ം.
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1അശ്ശ ർരാജാവായസർേഗ്ഗാെന്റകല്പന്രപകാരം
േസനാപതി* അസ്േതാദിേലക്കു െചന്ന്
അശ്േദാദിേനാടു യുദ്ധം െചയ്ത് അതിെന
പിടിച്ച വർഷം, 2ആ കാലത്തുതെന്ന, യേഹാവ
ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാവിേനാട്: “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 െചരിപ്പിടാെതയും നടന്നതുേപാെല,
4 അശ്ശ 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. 6ഈകടല്ക്കരയിെല നിവാസികൾ
അന്ന്: ‘അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു
വിടുവിക്കെപ്പടുവാൻ സഹായത്തിനായി നാം
ഓടിെച്ചന്നിരുന്ന നമ്മുെട ്രപത്യാശ ഇങ്ങെന
ആയേല്ലാ; ഇനി നാം എങ്ങെന രക്ഷെപ്പടും’എന്നു
പറയും”.

* 20. 1 േസനാപതി തര ്ത്താന് 
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1 സമു്രദതീരെത്ത മരുഭൂമിെയക്കുറിച്ച 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. 7 ഈരണ്ടീരണ്ടായി
വരുന്ന കുതിരപ്പടേയയും കഴുതപ്പടെയയും
ഒട്ടകപ്പടെയയും കാണുേമ്പാൾ അവൻ
ബഹു്രശദ്ധേയാെട ്രശദ്ധിക്കെട്ട” എന്നു
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കല്പിച്ച . 8അവൻ ഒരു സിംഹംേപാെല അലറി:
“കർത്താേവ, ഞാൻ പകൽ ഇടവിടാെത
കാവൽനില്ക്കുന്നു; രാ്രതിമുഴുവനും ഞാൻ
കാവൽ കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 9ഇതാ, ഒരു കൂട്ടം
കുതിരപ്പടയാളികൾ;ഈരണ്ടീരണ്ടായി കുതിരപ്പട
വരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. “വീണു, ബാേബൽ
വീണു! അതിെല േദവന്മാരുെട വി്രഗഹങ്ങൾ
സകലവും നിലത്തുവീണു തകർന്നുകിടക്കുന്നു”
എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. 10 എെന്റ െമതിേയ,
എെന്റ കളത്തിെല ധാന്യേമ, യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തു ഞാൻ േകട്ടിട്ട ള്ളത് നിങ്ങേളാട്
അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 ദൂമെയക്കുറിച്ച ള്ള*
്രപവാചകം: “കാവല്ക്കാരാ, രാ്രതി എന്തായി?
കാവല്ക്കാരാ, രാ്രതി എന്തായി?” എന്ന് ഒരുവൻ
േസയീരിൽനിന്ന്† എേന്നാട് വിളിച്ച േചാദിക്കുന്നു.
12അതിന് കാവല്ക്കാരൻ: “്രപഭാതവും രാ്രതിയും
വന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്ക് േചാദിക്കണെമങ്കിൽ
േചാദിച്ച െകാള്ള വിൻ; േപായി വരുവിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു.

13 അേറബ്യെയക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവാചകം:
േദദാന്യരുെട സഞ്ചാരഗണങ്ങേള, നിങ്ങൾ
അേറബ്യയിെല കാട്ടിൽ രാ്രതി പാർക്കുവിൻ.
14 േതമാേദശനിവാസികേള, നിങ്ങൾ
ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവനുെവള്ളംെകാണ്ടുെചല്ല വിൻ;
ഓടിേപ്പാകുന്നവെര അപ്പവുമായി െചന്ന്
എതിേരല്ക്കുവിൻ. 15 അവർ വാളിെന
ഒഴിഞ്ഞ് ഓടിേപ്പാകുന്നവരാകുന്നു; ഊരിയ

* 21. 11 ദൂമെയക്കുറിച്ച ള്ളഏേദാമിെന്റമെറ്റാരു േപര് † 21. 11
േസയീരിൽനിന്ന്ഏേദാമിെന്റമെറ്റാരു േപര,്ഉല്പത്തി 32:2 േനാക്കുക
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വാളിെനയും കുലച്ച വില്ലിെനയും യുദ്ധത്തിെന്റ
െകടുതിെയയും ഒഴിഞ്ഞ് ഓടുന്നവർതെന്ന.
16കർത്താവ്ഇ്രപകാരംഎേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തു:
“കൂലിക്കാരെന്റ വർഷംേപാെലയുള്ള ഒരു
വർഷത്തിനകം േകദാരിെന്റ മഹത്ത്വം
എല്ലാം ക്ഷയിച്ച േപാകും; 17 േകദാര്യരിൽ‡

വീരന്മാരായ വില്ലാളികള െട കൂട്ടത്തിൽ
േശഷിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും;”
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയല്ലേയാ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത.്

22
1 ദർശനത്താഴ്വരെയക്കുറിച്ച ള്ള* ്രപവാചകം:
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീടുകള െട മുകളിൽ
കയേറണ്ടതിനു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഭവിച്ച ?
2 അേയ്യാ, േകാലാഹലം നിറഞ്ഞും
ആരവപൂർണ്ണമായും ഇരിക്കുന്ന പട്ടണേമ!
ഉല്ലസിതനഗരേമ! നിെന്റ െകാല്ലെപ്പട്ടവർ വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവരല്ല, യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച േപായവരും
അല്ല. 3നിെന്റഭരണാധിപന്മാർഎല്ലാവരുംഒരുമിച്ച്
ഓടിേപ്പായിരിക്കുന്നു; അവർ വില്ലില്ലാത്തവരായി
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നിന്നിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നവെരല്ലാം ദൂരത്ത് ഓടിേപ്പായിട്ട ം
ഒരുേപാെല ബദ്ധരായിരിക്കുന്നു. 4അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ പറഞ്ഞത:് “എെന്ന േനാക്കരുത;് ഞാൻ
ൈകേപ്പാെട കരയെട്ട; എെന്റ ജനത്തിെന്റ
നാശെത്തെച്ചാല്ലി എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ

‡ 21. 17 േകദാര്യരിൽഅേറബ്യന് മരുഭൂമിയിെലഒരുരാജ്യം * 22.
1 ദർശനത്താഴ്വരെയക്കുറിച്ച ള്ളെയരുശേലം
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ബദ്ധെപ്പടരുത”്. 5ൈസന്യങ്ങള െ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, 10 െയരൂശേലമിെല
വീടുകൾ എണ്ണി, മതിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വീടുകൾ
െപാളിച്ച കളഞ്ഞു. ‡ 11പഴയകുളത്തിെല െവള്ളം
സൂക്ഷിക്കുവാൻ രണ്ടു മതിലുകള െട മദ്ധ്യത്തിൽ
ഒരു ജലസംഭരണി ഉണ്ടാക്കി; എങ്കിലും അത്
വരുത്തിയവങ്കേലക്കു നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞില്ല,
പണ്ടുപേണ്ട അത് രൂപകല്പന െചയ്തവെന

† 22. 6 ആവനാഴിക അമ്പുകള ്ഇടുന്ന ഉറ. ‡ 22. 10
െയരൂശേലമിെല വീടുകൾ എണ്ണി, മതിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വീടുകൾ
െപാളിച്ച കളഞ്ഞു. നന്നാക്കിെയടുക്കുവാന ്്രപയാസമായിരുന്നതും
പുറത്തുള്ളതും അകത്തുള്ളതുമായ പട്ടണ മതിലുകള് ക്കിടയില ്
സ്ഥിതി െചയ്തിരുന്നതുമായ വീടുകള് അവര ്തകര ്ത്തുകളഞ്ഞു.
മുന് പിലുള്ളതും പിന് പിലുള്ളതുമായ മതിലുകള് വീടിെന്റ
ഭാഗമായിരുന്നു. അവര് തകര ്ക്കെപ്പട്ട വീടുകള െട അകേത്ത
മതിലിെന്റ കല്ല കള ് ഉപേയാഗിച്ച് പട്ടണത്തിെന്റ പുറത്തുള്ള
മതിലിെന്റ േകടുപാടുകള ്തീര ്ത്തു
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ബഹുമാനിച്ചതുമില്ല. 12 അന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയായ കർത്താവ് കരച്ചിലിനും
വിലാപത്തിനും മുണ്ഡനം െചയ്യന്നതിനും
13 രട്ട ടുക്കുന്നതിന്നും വിളിച്ചേപ്പാൾ എന്നാൽ
തല ്സ്ഥാനത്ത് ആനന്ദവും സേന്താഷവും കാള
അറുക്കുക, ആടറുക്കുക, ഇറച്ചിതിന്നുക,
വീഞ്ഞു കുടിക്കുക! “നാം തിന്നുക, കുടിക്കുക;
നാെള മരിക്കുമേല്ലാ” എന്നിങ്ങെന ആയിരുന്നു.
14 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എെന്റ കാതിൽ
െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നത:് “നിങ്ങൾ മരിക്കുംവെര
ഈഅകൃത്യം നിങ്ങൾക്ക് േമാചിക്കെപ്പടുകയില്ല”
എന്നുൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായകർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

15 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു: “നീ െചന്നു
ഭണ്ഡാരപതിയും§ രാജധാനിവിചാരകനുമായ
െശബ്െനെയ കണ്ടു പറേയണ്ടത്; 16 നീ
എന്താകുന്നു ഈ െചയ്യന്നത?് നിനക്ക് ഇവിെട
ആരുള്ള ? ഇവിെട നീ കല്ലറ െവട്ടിക്കുന്നത്
ആർക്ക് േവണ്ടി? ഉയർന്ന ഒരുസ്ഥലത്ത് അവൻ
തനിക്ക് ഒരു കല്ലറ െവട്ടിക്കുന്നു; പാറയിൽ
തനിക്ക് ഒരു പാർപ്പിടം െകാത്തിയുണ്ടാക്കുന്നു.
17 േഹ, ബലവാനായ മനുഷ്യാ, നിെന്ന യേഹാവ
തൂക്കിെയടുത്തു ചുഴറ്റി എറിഞ്ഞുകളയും.
18അവൻഉ്രഗതേയാെടനിശ്ചയമായും നിെന്നഒരു
പന്തുേപാെല വിശാലമാെയാരു േദശത്തിേലക്ക്
ഉരുട്ടിക്കളയും; നിെന്റ യജമാനെന്റ ഗൃഹത്തിെന്റ
ലജ്ജയായുേള്ളാേവ, അവിെട നീ മരിക്കും;

§ 22. 15 ഭണ്ഡാരപതിയും ഖജാന ്ജി.
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നിെന്റ മഹത്ത്വമുള്ള രഥങ്ങള ം അവിെടയാകും.
19 ഞാൻ നിെന്ന നിെന്റ ഉേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളയും; നിെന്റ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അവൻ
നിെന്ന തള്ളിയിടും. 20 ആ 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. 22ഞാൻ ദാവീദ്ഗൃഹത്തിെന്റ
താേക്കാൽ അവെന്റ േതാളിൽ വയ്ക്കും;
അവൻ തുറന്നാൽ ആരും അടയ്ക്കുകയില്ല;
അവൻ അടച്ചാൽ ആരും തുറക്കുകയുമില്ല.
23 ഉറപ്പ ള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ആണിേപാെല
ഞാൻ അവെന തറയ്ക്കും; അവൻ തെന്റ
പിതൃഭവനത്തിനു മഹത്ത്വമുള്ളഒരുസിംഹാസനം
ആയിരിക്കും. 24അവർ 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.്
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23
1 േസാരിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവാചകം:
തർശീശ് കപ്പലുകേള,അലമുറയിടുവിൻ;
ഒരു വീടും േശഷിക്കാത്തവിധവും

തുറമുഖം ഇല്ലാത്തവിധവും അത്
ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു;

കിത്തീംേദശത്തുവച്ച് ഇതു അവർക്ക് അറിവു
കിട്ടിയിരിക്കുന്നു.

2സമു്രദതീരനിവാസികേള,മിണ്ടാെതയിരിക്കുവിൻ;
സമു്രദസഞ്ചാരം െചയ്യന്ന സീേദാന്യവ്യാപാരികള ്

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.

7 പുരാതനമായി പേണ്ടയുള്ള നിങ്ങള െട
ഉല്ലസിതനഗരം ഇതാകുന്നുേവാ?
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സ്വന്തകാല് അതിെന ദൂരത്ത് ്രപവാസം
െചയ്യ വാൻവഹിച്ച െകാണ്ടുേപാകും.

8കിരീടംനല്കുന്നതുംവ്യാപാര്രപഭുക്കന്മാരുള്ളതും
ഭൂമിയിെല മഹാന്മാരായ കച്ചവടക്കാരുള്ളതുമായ

േസാരിെനക്കുറിച്ച്അത് നിർണ്ണയിച്ചതാര്?
9 സകല മഹത്ത്വത്തിെന്റയും അഹങ്കാരെത്ത

അശുദ്ധമാേക്കണ്ടതിനും
ഭൂമിയിെല സകലമഹാന്മാെരയും

അപമാനിേക്കണ്ടതിനും ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഅത് നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു.

10തർശീശ് പു്രതിേയ,ഇനിബന്ധനമില്ലായ്കയാൽ
നീ ൈനൽനദിേപാെല നിെന്റ േദശെത്ത
കവിെഞ്ഞാഴുകുക.

11 അവിടുന്ന് സമു്രദത്തിേന്മൽ ൈക നീട്ടി,
രാജ്യങ്ങെളനടുക്കിയിരിക്കുന്നു;

യേഹാവ കനാെനക്കുറിച്ച*് അതിെന്റ
േകാട്ടകെള നശിപ്പിക്കുവാൻ കല്പന
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

12 “ബലാല്ക്കാരം അനുഭവിച്ച കന്യകയായ
സീേദാൻപു്രതീ,ഇനി നീ ഉല്ലസിക്കുകയില്ല;

എഴുേന്നറ്റ കിത്തീമിേലക്കു കടന്നുേപാവുക;
അവിെടയും നിനക്ക് സ്വസ്ഥത
ഉണ്ടാവുകയില്ല” എന്ന് അവിടുന്ന്
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

13 ഇതാ, കൽദയരുെട† േദശം! ഈ ജനം
ഇല്ലാെതയായി; അശ്ശ ർ അതിെന

* 23. 11 കനാെനക്കുറിച്ച് േഫായ്നീക്യ † 23. 13 കൽദയരുെട
ബാബിേലാന്യരുെട
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മരുഭൂമിയിെല വന്യമൃഗങ്ങൾക്കായി
നിയമിച്ച കളഞ്ഞു;

അവർഅവരുെട കാവൽേഗാപുരങ്ങെള പണിത്
അതിെല െകാട്ടാരങ്ങെള ഇടിച്ച്, അതിെന
ശൂന്യകൂമ്പാരമാക്കിത്തീർത്തു.

14 തർശീശ് കപ്പലുകേള, അലമുറയിടുവിൻ;
നിങ്ങള െട േകാട്ടശൂന്യമായിേപ്പായേല്ലാ.

15 ആ നാളിൽ േസാർ, ഒരു രാജാവിെന്റ
കാലത്തിെനാത്ത എഴുപത് വർഷേത്തക്ക്
മറന്നുകിടക്കും; എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ്
േസാരിനു േവശ്യയുെട പാട്ട േപാെല
സംഭവിക്കും:

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 ം. 18 എന്നാൽ അതിെന്റ വ്യാപാരവും
ആദായവും യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധം
ആയിരിക്കും; അതിെന നിേക്ഷപിക്കുകേയാ
സ്വരൂപിച്ച വയ്ക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല;
അതിെന്റ വ്യാപാരം യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
വസിക്കുന്നവർക്കു മതിയായ ഭക്ഷണത്തിനും
േമാടിയുള്ളഉടുപ്പിനുമായി ഉതകും.
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24
1 യേഹാവ ഭൂമിെയ നിർജ്ജനവും ശൂന്യവും
ആക്കി കീഴ്േമൽ മറിക്കുകയും 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; ഭൂതലംക്ഷയിച്ച വാടിേപ്പാകുന്നു;
5ഭൂമിയിെലഉന്നതന്മാർക്ഷീണിച്ച േപാകുന്നു. ഭൂമി
അതിെല നിവാസികളാൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു;
അവർ ്രപമാണങ്ങെള ലംഘിച്ച ചട്ടെത്ത മറിച്ച
നിത്യനിയമത്തിനു ഭംഗം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
6അതുെകാണ്ട് 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. 9 അവർ പാട്ട
പാടിെക്കാണ്ടു വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയില്ല; മദ്യം
കുടിക്കുന്നവർക്ക് അത് കയ്പായിരിക്കും.
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10 ശൂന്യപട്ടണം ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു;
ആർക്കും കടന്നു കൂടാത്തവിധം
എല്ലാ വീടും അടഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു.
11 വീഞ്ഞില്ലായ്കയാൽ വീഥികളിൽ
നിലവിളിേകൾക്കുന്നു; സേന്താഷം ഒെക്ക
ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നു; േദശത്തിെല ആനന്ദം
െപായ്േപായിരിക്കുന്നു. 12 പട്ടണത്തിൽ ശൂന്യത
മാ്രതം േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു; വാതിൽതകർന്നു
നാശമായികിടക്കുന്നു. 13ഒലിവുതല്ല ംേ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 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
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കുലുങ്ങുന്നു. 19ഭൂമി െപാടുെപാെടെപാട്ട ന്നു; ഭൂമി
കിറുകിെറ കീറുന്നു; ഭൂമി കിടുകിട കിടുങ്ങുന്നു.
20 ഭൂമി മദ്യപെനേപ്പാെല ചാഞ്ചാടുന്നു;
കാവൽമാടംേപാെല ആടുന്നു; അതിെന്റ
അകൃത്യം അതിേന്മൽ ഭാരമായിരിക്കുന്നു; അത്
വീഴും,എഴുേന്നല്ക്കുകയുമില്ല.

21 ആ നാളിൽ യേഹാവ ഉയരത്തിൽ
ഉന്നതന്മാരുെട ൈസന്യെത്തയും ഭൂമിയിൽ
ഭൂരാജാക്കന്മാെരയും ശിക്ഷിക്കും. 22കുണ്ടറയിൽ
തടവുകാെരേപ്പാെല അവെര ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി
കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കുകയും ഏറിയനാൾ
കഴിഞ്ഞിട്ട് അവെര സന്ദർശിക്കുകയും െചയ്യ ം.
23 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ സീേയാൻ
പർവ്വതത്തിലും െയരൂശേലമിലും വാഴുകയാലും
അവന ് 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
പേണ്ടയുള്ളആേലാചനകെളവിശ്വസ്തതേയാടും
സത്യേത്താടും കൂടി അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
2 നീ ശ്രതുകള െട നഗരെത്ത കല്ക്കുന്നും
ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണെത്ത ശൂന്യവും അന്യന്മാരുെട
െകാട്ടാരങ്ങെള നഗരമല്ലാത്തവിധവും
ആക്കിത്തീർത്തു; അത് ഒരുനാള ം
പണിയുകയില്ല. 3അതുെകാണ്ട് ബലമുള്ള ജനം
നിെന്ന മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും; ഭയങ്കരജനതകള െട
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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. 8അവൻ
മരണെത്ത സദാകാലേത്തക്കും നീക്കിക്കളയും;
യേഹാവയായ കർത്താവ് സകലമുഖങ്ങളിലും
നിന്നു കണ്ണ നീർ തുടയ്ക്കുകയും തെന്റ
ജനത്തിെന്റ നിന്ദ സകലഭൂമിയിലുംനിന്നു
നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്യ ം. യേഹാവയല്ലേയാ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത.് 9 ആ നാളിൽ:
“ഇതാ, നമ്മുെട ൈദവം; അവെനയാകുന്നു
നാം കാത്തിരുന്നത;് അവൻ നെമ്മ രക്ഷിക്കും;

* 25. 6 മൃഷ്ടേഭാജനങ്ങൾസമൃദ്ധമായേഭാജനങ്ങൾ.
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അവൻ തെന്ന യേഹാവ; അവെനയേ്രത
നാം കാത്തിരുന്നത;് അവെന്റ രക്ഷയിൽ
നമുക്ക് ആനന്ദിച്ച സേന്താഷിക്കാം” എന്ന്
അവർ പറയും. 10 യേഹാവയുെട ൈ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 ഉണ്ട;് 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

* 26. 1 െകാത്തളങ്ങള ം ശ്രതുവിെന്റ വരവു
േനാക്കിക്കാണുന്നതിനും അവെര തടയുന്നതിനും േകാട്ടയുെട
മുകളില് ഉണ്ടാക്കുന്നമണ്ഡപം.
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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 ഞങ്ങൾഅങ്ങെയ
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
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ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
13 ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ,
അങ്ങല്ലാെത േവെറ കർത്താക്കന്മാർ
ഞങ്ങള െടേമൽ കർത്തൃത്വം നടത്തിയിട്ട ണ്ട്;
എന്നാൽ അങ്ങെയ മാ്രതം, അവിടുെത്ത
നാമെത്ത തെന്ന, ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു†.
14 മരിച്ചവർ ജീവിക്കുന്നില്ല; മൃതന്മാർ
എഴുേന്നല്ക്കുന്നില്ല; അതിനായിട്ടല്ലേയാ നീ
അവെര സന്ദർശിച്ച് സംഹരിക്കുകയും അവരുെട
ഓർമ്മെയ അേശഷം ഇല്ലാതാക്കുകയും
െചയ്തത്. 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. 17യേഹാേവ,
്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
† 26. 13 സ്വീകരിക്കുന്നുഏറ്റ പറയുന്നു,പുകഴ്ത്തുന്നുഎന്നും മറ്റ
വിവർത്തനങ്ങളിൽകാണാം.
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േഘാഷിക്കുവിൻ; നിെന്റ മഞ്ഞ് ്രപഭാതത്തിെല
മഞ്ഞുേപാെല ആയിരിക്കുന്നു; ഭൂമി മരിച്ചവെര
പുറംതള്ള മേല്ലാ. 20എെന്റ ജനേമ, വന്നു നിെന്റ
അറകളിൽ കടന്നു വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുക;
േ്രകാധം കടന്നുേപാകുേവാളം അല്പേനരേത്തക്ക്
ഒളിച്ചിരിക്കുക. 21 യേഹാവ ഭൂവാസികെള
അവരുെട അകൃത്യം നിമിത്തം ശിക്ഷിക്കുവാൻ
തെന്റ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇതാ വരുന്നു. ഭൂമി
താൻ കുടിച്ച രക്തം മുഴുവനും െവളിെപ്പടുത്തും;
തന്നിലുള്ളമൃതന്മാെരഇനി മൂടിവയ്ക്കുകയുമില്ല.

27
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 ഞാൻ
അതിെന സൂക്ഷിക്കും; നിമിഷം്രപതി ഞാൻ
അതിെന നനയ്ക്കും; ആരും അതിെന
നശിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ അതിെന
രാവും പകലും സൂക്ഷിക്കും. 4 േ്രകാധംഎനിക്കില്ല;
യുദ്ധത്തിൽ മുള്ള കള ം മുൾെച്ചടികള ം എനിക്ക്
വിേരാധമായിരുെന്നങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു;
ഞാൻ അവയുെട േനെര െചന്ന് അവെയ

* 27. 1 വി്രദുതസർപ്പമായകുതിച്ച പായുന്നസർപ്പമായ. † 27.
1 വ്രകസർപ്പമായവളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ് േപാകുന്നസർപ്പമായ.
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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 ം. 7യി്രസാേയലിെന
അടിച്ചവെര അടിച്ചതുേപാെലേയാ യേഹാവ
യി്രസാേയലിെന അടിച്ചത?് യി്രസാേയലിെന
െകാന്നവെര െകാന്നതുേപാെലേയാ അവര ്
െകാല്ലെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത?് 8 ൈദവേമ, അങ്ങ്
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
തിരിച്ചറിവില്ലാത്തഒരു ജനമല്ലേയാ;അതുെകാണ്ട്
‡ 27. 8 യുദ്ധത്തില ്അളന്ന്
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അവെര നിർമ്മിച്ചവന് അവേരാടു കരുണ
േതാന്നുകയില്ല;അവെര മെനഞ്ഞവൻഅവർക്ക്
കൃപ കാണിക്കുകയുമില്ല. 12ആനാളിൽയേഹാവ
നദിമുതൽഈജിപ്റ്റ േതാടുവെര കറ്റ െമതിക്കും;
യി്രസാേയൽ മക്കേള, നിങ്ങെള ഓേരാന്നായി
െപറുക്കിഎടുക്കും.

13 അന്നാളിൽ മഹാകാഹളം ഊതും; അശ്ശ ർ
േദശത്തു നഷ്ടരായവരും ഈജിപ്റ്റ േദശത്തു
പുറത്താക്കെപ്പട്ടവരും വന്നു െയരൂശേലമിെല
വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ യേഹാവെയ
നമസ്കരിക്കും.

28
1 എ്രഫയീമിെല മദ്യപന്മാരുെട
ഡംഭകിരീടത്തിനും* വീഞ്ഞു കുടിച്ച
ലഹരിപിടിച്ചവരുെട ഫലവത്തായ താഴ്വരയിെല
ശിരസ്സിേന്മൽ വാടിേപ്പാകുന്ന 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.
3എ്രഫയീമിെല മദ്യപന്മാരുെടഡംഭകിരീടംഅവൻ
കാലുെകാണ്ടു ചവിട്ടിക്കളയും. 4 ഫലവത്തായ
താഴ്വരയിെല ശിരസ്സിേന്മൽ വാടിേപ്പാകുന്ന

* 28. 1 ഡംഭകിരീടത്തിനും പുഷ്പഹാരം † 28. 2
കർത്താവിങ്കൽനിന്നു വരുന്നു കർത്താവിനുണ്ട് എന്നും
ഭാഷാന്തരങ്ങളിൽകാണാം.
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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
മടക്കിക്കളയുന്നവർക്കു വീര്യബലവും
ആയിരിക്കും.

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; ഒരു
സ്ഥലവും േശഷിക്കുന്നില്ല‡. 9 “ആർക്കാകുന്നു
ഇവൻ പരിജ്ഞാനം ഉപേദശിക്കുവാൻ
േപാകുന്നത?് ആെരയാകുന്നു അവൻ
്രപസംഗം ്രഗഹിപ്പിക്കുവാൻ േപാകുന്നത്?
പാലുകുടി മാറിയവെരേയാ? മുലകുടി
വിട്ടവെരേയാ? 10 ചട്ടത്തിേന്മൽ ചട്ടം,
ചട്ടത്തിേന്മൽ ചട്ടം; സൂ്രതത്തിേന്മൽ സൂ്രതം,
സൂ്രതത്തിേന്മൽ സൂ്രതം; ഇവിെട അല്പം,
‡ 28. 8 ഒരുസ്ഥലവും േശഷിക്കുന്നില്ലശുദ്ധമായഒരുസ്ഥലവുമില്ല
എന്നുമാകാം.
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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, സൂ്രതത്തിേന്മൽ സൂ്രതം, ഇവിെട
അല്പം അവിെട അല്പം” എന്ന് ആയിരിക്കും.
14അതുെകാണ്ട് െയരൂശേലമിെല ഈ ജനെത്ത
ഭരിക്കുന്നപരിഹാസികേള,യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുവിൻ. 15 “ഞങ്ങൾ മരണേത്താട്
സഖ്യതയും പാതാളേത്താട് ഉടമ്പടിയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു; ്രപവഹിക്കുന്ന ബാധ
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾഅത് ഞങ്ങേളാട് അടുത്തു
വരികയില്ല; ഞങ്ങൾ േഭാഷ്കിെന ശരണമാക്കി
വ്യാജത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു നിങ്ങൾ
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 16അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇതാ,
ഞാൻ സീേയാനിൽ ഉറപ്പ ള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ട
േശാധനെചയ്ത കല്ല ം വിലേയറിയ മൂലക്കല്ല ം
ആയി ഒരു അടിസ്ഥാനക്കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നു;
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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 നിലനില് ക്കുകയില്ല; ്രപവഹിക്കുന്ന ബാധ
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ തകർന്നുേപാകും.
19 അത് കടന്നുേപാകുേമ്പാെഴല്ലാം നിങ്ങെള
പിടിക്കും; അത് രാവിെലേതാറും, രാവും
പകലും, കടന്നുേപാകും;” അതിെന്റ വാർത്ത
േകൾക്കുന്ന മാ്രതയ്ക്കു നടുക്കം ഉണ്ടാകും.
20 കിടക്ക 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 ആയിരിക്കരുത;്
§ 28. 16 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇതാ, ഞാൻ സീേയാനിൽ ഉറപ്പ ള്ള
അടിസ്ഥാനമായിട്ട േശാധനെചയ്തകല്ല ംവിലേയറിയ മൂലക്കല്ല ം
ആയി ഒരു അടിസ്ഥാനക്കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നു; വിശ്വസിക്കുന്നവൻ
ഓടിേപ്പാവുകയില്ല. സങ്കീ. 118:22, 23; േറാമർ 9:33, 10:11; 1പെ്രതാ.
2:6 േനാക്കുക
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സർവ്വഭൂമിയിലും വരുവാൻ നിർണ്ണയിച്ചിട്ട ള്ള ഒരു
സംഹാരെത്തക്കുറിച്ച ഞാൻ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയായ കർത്താവിങ്കൽനിന്നു
േകട്ടിരിക്കുന്നു. 23 െചവിതന്ന് എെന്റ വാക്കു
േ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 േകാൽെകാണ്ടും തല്ലിെയടുക്കുകയേ്രത
െചയ്യന്നത.് 28 െമതിക്കയിൽ ധാന്യം
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 അതിശയവും
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ജ്ഞാനത്തിൽഉൽകൃഷ്ടതയും *ഉള്ളവനാകുന്നു.

29
1അേയ്യാ, 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 ം. 4അേപ്പാൾ
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. 7അരീേയലിെന്റ േനെരയുദ്ധം
െചയ്യന്ന സകലജനതകള െടയും കൂട്ടം അതിനും

* 28. 29 ഉൽകൃഷ്ടതയും േ്രശഷ്ടതയും. * 29. 1 അരീേയേല
ൈദവേ്രകാധം
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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;
അവർചാഞ്ചാടിനടക്കുന്നു;മദ്യപാനംെകാണ്ടല്ലതാനും.
10 യേഹാവ ഗാഢനി്രദ നിങ്ങള െടേമൽ പകർന്നു
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. 12അല്ല,
ആ പുസ്തകം അക്ഷരവിദ്യയില്ലാത്തവെന്റ
കയ്യിൽ െകാടുത്ത:് “ഇെതാന്നു വായിക്കണം”
എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ: “എനിക്ക്
അക്ഷര വിദ്യയില്ല” എന്നു പറയും. 13 “ഈ
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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. 15 സ്വന്തം
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? 18ആ നാളിൽ െചകിടന്മാർ
പുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങെള േകൾക്കുകയും

† 29. 17 ഉദ്യാനമായിഫലസമൃദ്ധമായ ഒരു വയൽഎന്നുമാകാം.
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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
നിസ്സാരകാര്യംെകാണ്ടു ബഹിഷ്കരിക്കുകയും
െചയ്യന്നവരായി നീതിേകടിന് കാത്തിരിക്കുന്ന
ഏവരും േഛദിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു. 22ആകയാൽ
അ്രബാഹാമിെന വീെണ്ടടുത്ത യേഹാവ
യാേക്കാബ് ഗൃഹെത്തക്കുറിച്ച് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യാേക്കാബ് ഇനി
ലജ്ജിച്ച േപാവുകയില്ല; അവെന്റ മുഖം ഇനി
വിളറിേപ്പാവുകയുമില്ല. 23 എന്നാൽ അവൻ,
അവെന്റ മക്കൾതെന്ന, അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ
എെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തി കാണുേമ്പാൾ
അവർ എെന്റ നാമെത്ത വിശുദ്ധീകരിക്കും;
അേത അവർ യാേക്കാബിെന്റ പരിശുദ്ധെന
വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.
24 മേനാവി്രഭമമുള്ളവർജ്ഞാനം ്രഗഹിക്കുകയും
പിറുപിറുക്കുന്നവർ ഉപേദശം പഠിക്കുകയും
െചയ്യ ം”.

30
1 “പാപേത്താടു പാപം കൂട്ട വാൻ തക്കവണ്ണം
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എെന്നകൂടാെതആേലാചനകഴിക്കുകയുംഎെന്റ
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
ഫറേവാെന്റസംരക്ഷണംനിങ്ങൾക്ക്നാണമായും
ഈജിപ്റ്റിെന്റ നിഴലിെല ശരണം ലജ്ജയായും
ഭവിക്കും. 4അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ േസാവനിൽ
ആയി അവെന്റ ദൂതന്മാർ ഹാേനസിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നു. 5അവർഎല്ലാവരുംഅവർക്ക്
ലജ്ജയും അപമാനവും അല്ലാെത ഉപകാരേമാ
സഹായേമാ ്രപേയാജനേമാ ഒന്നും വരാത്ത ഒരു
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
അതിന്: അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന സാഹസക്കാർ
എന്നു േപര് വിളിക്കുന്നു. 8 നീ
ഇേപ്പാൾ െചന്നു, വരുംകാലേത്തക്ക് ഒരു
ശാശ്വതസാക്ഷ്യമായിരിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട
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മുമ്പിൽ അതിെന ഒരു പലകയിൽ എഴുതി
ഒരു േരഖയായി കുറിച്ച െവക്കുക. 9 അവർ
മത്സരമുള്ള ഒരു ജനവും േഭാഷ്ക് പറയുന്ന
മക്കള ം യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിക്കാത്ത സന്തതിയുമല്ലേയാ.
10 അവർ ദർശകന്മാേരാട:് “ദർശിക്കരുത;്
്രപവാചകന്മാേരാട:് േനരുള്ളതു ഞങ്ങേളാടു
്രപവചിക്കരുത;് മധുരവാക്കു ഞങ്ങേളാടു
സംസാരിക്കുവിൻ; വ്യാജങ്ങൾ ്രപവചിക്കുവിൻ;
11വഴി 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
െപാട്ടൽേപാെലആയിരിക്കും. 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
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രക്ഷിക്കെപ്പടും. വി്രശമിക്കുന്നതിലും
ആ്രശയിക്കുന്നതിലും നിങ്ങള െട ബലം;
എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സാകാെത: ‘അല്ല;
16ഞങ്ങൾ കുതിരപ്പ റത്തു കയറി ഓടിേപ്പാകും’
എന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു; 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
േകൾക്കുേമ്പാൾതെന്നഅവൻഉത്തരംഅരുള ം.
20കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടത്തിെന്റ അപ്പവും
െഞരുക്കത്തിെന്റ െവള്ളവും മാ്രതം തന്നാലും
ഇനി നിെന്റ ഉപേദഷ്ടാവ് മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല;
നിെന്റ കണ്ണ് നിെന്റ ഉപേദഷ്ടാവിെന
കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കും. 21 നിങ്ങൾ വലേത്താേട്ടാ
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ഇടേത്താേട്ടാ തിരിയുേമ്പാൾ: “വഴി ഇതാകുന്നു,
ഇതിൽ നടന്നുെകാള്ള വിൻ” എെന്നാരു
വാക്ക് പിറകിൽനിന്നു േകൾക്കും. 22 െവള്ളി
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിംബങ്ങെളയും െ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; അത് പുഷ്ടിയും സമൃദ്ധിയും
ഉള്ളതായിരിക്കും; അന്ന് നിെന്റ കന്നുകാലികൾ
വിസ്താരമായ േമച്ചൽപുറങ്ങളിൽ േമയും.
24 നിലം ഉഴുന്ന കാളകള ം കഴുതകള ം,
മുറംെകാണ്ടും പല്ലിെകാണ്ടും വീശി
െവടിപ്പാക്കിയതും, ഉപ്പ് േചർത്തതുമായ
തീൻ* തിന്നും. 25 മഹാസംഹാരദിവസത്തിൽ
േഗാപുരങ്ങൾ വീഴുേമ്പാൾ, ഉയരമുള്ള
എല്ലാമലയിലും െപാക്കമുള്ള എല്ലാ കുന്നിേന്മലും
േതാടുകള ം നീെരാഴുക്കുകള ം ഉണ്ടാകും.
26യേഹാവതെന്റജനത്തിെന്റ മുറിവ് െകട്ട കയും
അവരുെട അടിപ്പിണർ െപാറുപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്ന നാളിൽ ച്രന്ദെന്റ ്രപകാശം സൂര്യെന്റ
്രപകാശം േപാെലയാകും;സൂര്യെന്റ ്രപകാശം ഏഴു
പകലിെന്റ ്രപകാശംേപാെലഏഴിരട്ടിയായിരിക്കും.

27 ഇതാ, േകാപം ജ്വലിച്ച ം കനത്ത പുക
പുറെപ്പടുവിച്ച ംെകാണ്ടു യേഹാവയുെട
നാമം ദൂരത്തുനിന്ന് വരുന്നു; അവിടുെത്ത
അധരങ്ങളിൽ ഉ്രഗേകാപം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
* 30. 24 തീൻതീറ്റി.
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അവിടുെത്ത നാവ് ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീേപാെലയും
ഇരിക്കുന്നു. 28 ജനതകെള നാശത്തിെന്റ
അരിപ്പെകാണ്ട് അരിേക്കണ്ടതിന് അവിടുെത്ത
ശ്വാസം കവിെഞ്ഞാഴുകുന്നതും കഴുേത്താളം
െവള്ളമുള്ളതും ആയ േതാടുേപാെലയും
ജനതകള െട വായിൽഅവെര െ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
ഉ്രഗേകാപേത്താടും ദഹിപ്പിക്കുന്ന
അഗ്നിജ്വാലേയാടും െകാടുങ്കാറ്റ,് 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
† 30. 30 അവതരണം ്രപഹരം.
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തീയും വിറകും ഉണ്ട്; യേഹാവയുെട ശ്വാസം ഒരു
ഗന്ധകനദിേപാെലഅതിെനകത്തിക്കും.

31
1 യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനിേലക്കു
േനാക്കുകേയാ യേഹാവെയഅേന്വഷിക്കുകേയാ
െചയ്യാെത സഹായത്തിനായി ഈജിപ്റ്റിൽ
െചന്നു കുതിരകളിൽ മനസ്സ് ഊന്നി
രഥം അനവധിയുള്ളതുെകാണ്ട് അതിലും
കുതിരപ്പടയാളികൾമഹാബലവാന്മാരായതുെകാണ്ട്
അവരിലുംആ്രശയിക്കുന്നവർക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!
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 ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു:
“സിംഹേമാ, ബാലസിംഹേമാ ഇര കണ്ടു
മുരള േമ്പാൾ ഇടയക്കൂട്ടെത്ത അതിെന്റ
േനെര വിളിച്ച കൂട്ടിയാലും അത് അവരുെട
കൂക്കുവിളിെകാണ്ടു േപടിക്കാെതയും
അവരുെട ആരവംെകാണ്ടു ചുള ങ്ങാെതയും
ഇരിക്കുന്നതുേപാെല ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
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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 കളഞ്ഞവെന്റ
അടുക്കേലക്ക് തിരിയുവിൻ. 7 ആ നാളിൽ
നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തൻ നിങ്ങള െട
ൈകകൾ നിങ്ങൾക്ക് പാപത്തിനായി
െവള്ളിയും െപാന്നുംെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ
മിഥ്യാമൂർത്തികെള ത്യജിച്ച കളയും. 8 “എന്നാൽ
അശ്ശ ർ പുരുഷേന്റതല്ലാത്ത വാളാൽ വീഴും;
മനുഷ്യേന്റതല്ലാത്ത വാളിന് ഇരയായിത്തീരും;
അവർ വാളിന് ഒഴിഞ്ഞ് ഓടിേപ്പായാൽഅവരുെട
യൗവനക്കാർ ഊഴിയേവലക്കാരായിത്തീരും*.
9ഭീതിേഹതുവായിഅവരുെടപാറ െപായ്േപാകും;
അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാർ െകാടി കണ്ടു
നടുങ്ങിേപ്പാകും” എന്നു സീേയാനിൽ തീയും
െയരൂശേലമിൽ ചൂളയും ഉള്ള യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

32
1 ഒരു രാജാവ് നീതിേയാെട വാഴും;
്രപഭുക്കന്മാർ ന്യായേത്താെട അധികാരം
നടത്തും. 2 ഓേരാരുത്തൻ കാറ്റിന് ഒരു
മറവും െകാടുങ്കാറ്റിന് ഒരു സേങ്കതവും ആയി
വരണ്ട നിലത്തു നീർേത്താടുകൾേപാെലയും

* 31. 8 ഊഴിയേവലക്കാരായിത്തീരും നിര് ബന്ധിതേവലക്കാർ.
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ക്ഷീണമുള്ള േദശത്ത് ഒരുവൻ പാറയുെട
തണൽേപാെലയും ഇരിക്കും. 3 കാണുന്നവരുെട
കണ്ണ് ഇനി മങ്ങുകയില്ല; േകൾക്കുന്നവരുെട
െചവി ്രശദ്ധിക്കും. 4അവിേവകികള െ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 വിേരാധമായിഅബദ്ധം
സംസാരിച്ച ം വിശപ്പ ള്ളവെര പട്ടിണിയിട്ട ം
ദാഹമുള്ളവർക്കു പാനം മുടക്കിയുംെകാണ്ട്
അവെന്റ ഹൃദയം നീതിേകടും ്രപവർത്തിക്കും.
7 ആഭാസെന്റ ആയുധങ്ങള ം േദാഷമുള്ളവ;
ദരി്രദൻ ന്യായമായി സംസാരിച്ചാലും എളിയവെര
വ്യാജവാക്കുെകാണ്ടു നശിപ്പിക്കുവാൻ
അവൻ ദുരുപായങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നു.
8 ഉത്തമേനാ ഉത്തമകാര്യങ്ങെള ചിന്തിക്കുന്നു;
ഉത്തമകാര്യങ്ങളിൽഅവൻഉറ്റ 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
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ഉരിഞ്ഞു നഗ്നരാകുവിൻ; അരയിൽ ചാക്ക്
െകട്ട വിൻ. 12 മേനാഹരമായ വയലുകെളയും
ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മുന്തിരിവള്ളിെയയും ഓർത്ത്
അവർ മാറത്ത് അടിക്കും. 13 എെന്റ
ജനത്തിെന്റ േദശത്ത് ഉല്ലസിതനഗരത്തിെല
സകലസേന്താഷഭവനങ്ങളിലും തെന്ന മുള്ള ം
മുൾെച്ചടിയും മുളയ്ക്കും. 14 െകാട്ടാരം
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും; ജനപുഷ്ടിയുള്ള
നഗരം നിർജ്ജനമായിത്തീരും; കുന്നും
കാവല് േഗാപുരവും സദാകാലേത്തക്കും
ഗുഹകളായി ഭവിക്കും; അവ കാട്ട കഴുതകള െട
സേന്താഷസ്ഥാനവും ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങള െട
േമച്ചിൽപുറവുംആയിരിക്കും. 15ഉയരത്തിൽനിന്ന്
ൈ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. 19 എന്നാൽ വനത്തിെന്റ
വീഴ്ചയ്ക്കു കന്മഴ െപയ്യ കയും നഗരം
അേശഷം നിലംപരിചാകുകയും െചയ്യ ം.
20 െവള്ളത്തിനരികെത്തല്ലാം വിതയ്ക്കുകയും
കാളെയയും കഴുതെയയും അഴിച്ച വിടുകയും

* 32. 15 ഉദ്യാനംഫലപുഷ്ടിയുള്ളവയൽഎന്നുമാകാം.
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െചയ്യന്നവേര,നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം!

33
1 സാഹസം അനുഭവിക്കാെത സാഹസം
െചയ്യ കയും നിേന്നാട് ആരും േ്രദാഹം
്രപവർത്തിക്കാെത േ്രദാഹം ്രപവർത്തിക്കുകയും
െചയ്യന്നവേന, നിനക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം!
നീ സാഹസം െചയ്യന്നതു നിർത്തുേമ്പാൾ
നിെന്നയും സാഹസം െചയ്യ ം; നീ േ്രദാഹം
്രപവർത്തിക്കുന്നതു മതിയാക്കുേമ്പാൾ നിേന്നാടും
േ്രദാഹം ്രപവർത്തിക്കും. 2യേഹാേവ,ഞങ്ങേളാടു
കൃപയുണ്ടാകണേമ; ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ
കാത്തിരിക്കുന്നു; രാവിെലേതാറും അങ്ങ്
അവർക്ക് ഭുജവും കഷ്ടകാലത്തു ഞങ്ങൾക്കു
രക്ഷയും ആയിരിക്കണേമ. 3 േകാലാഹലം
േഹതുവായി വംശങ്ങൾ ഓടിേപ്പായി; അങ്ങ്
എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ജനതകൾ ചിതറിേപ്പായി.
4 തുള്ളെന േശഖരിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങള െട
കവർച്ച േശഖരിക്കെപ്പടും; െവട്ട ക്കിളി
ചാടി വീഴുന്നതുേപാെല അവർ അതിേന്മൽ
ചാടിവീഴും. 5 യേഹാവ ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു;
ഉയരത്തിലല്ലേയാ അവിടുന്ന് വസിക്കുന്നത;്
അവിടുന്ന്സീേയാെനന്യായവുംനീതിയുംെകാണ്ടു
നിറച്ചിരിക്കുന്നു. 6 നിെന്റ കാലത്ത് സ്ഥിരതയും
രക്ഷാസമൃദ്ധിയും ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും
ഉണ്ടാകും;യേഹാവാഭക്തിനിങ്ങള െട*നിേക്ഷപം
ആയിരിക്കും. 7 ഇതാ അവരുെട ശൗര്യവാന്മാർ†
പുറത്തു നിലവിളിക്കുന്നു; സമാധാനത്തിെന്റ
ദൂതന്മാർ അതിദുഃഖേത്താെട കരയുന്നു.
* 33. 6 നിങ്ങള െട സീേയാെന്റ † 33. 7 ശൗര്യവാന്മാർ
വീരൻമാർ.
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8 ്രപധാനപാതകൾ ശൂന്യമായിക്കിടക്കുന്നു;
വഴിേപാക്കർ ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു; അവൻ
ഉടമ്പടി ലംഘിച്ച , പട്ടണങ്ങെള ‡നിന്ദിച്ച : ഒരു
മനുഷ്യെനയുംഅവിടുന്ന്ആദരിക്കുന്നില്ല. 9േദശം
ദുഃഖിച്ച ക്ഷയിക്കുന്നു; െലബാേനാൻ ലജ്ജിച്ച
വാടിേപ്പാകുന്നു; ശാേരാൻ മരുഭൂമിേപാെല
ആയിരിക്കുന്നു; ബാശാനും കർേമ്മലും
ഇലെപാഴിക്കുന്നു. 10 “ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
എഴുേന്നല്ക്കും; ഇേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന
ഉയർത്തും; ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ഉന്നതനായിരിക്കും”
എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 11 “നിങ്ങൾ
കച്ചിെയ 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. 14സീേയാനിെല
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
‡ 33. 8 പട്ടണങ്ങെളസാക്ഷികെള
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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 ധ്യാനിക്കും. 19നീതിരിച്ചറിയാത്ത
്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 ം ഇളകിേപ്പാകാത്തതും കയറ് ഒന്നും
െപാട്ടിേപ്പാകാത്തതുമായ കൂടാരമായും കാണും.
21അവിെട മഹിമയുള്ളവനായ യേഹാവ നമുക്കു
വീതിയുള്ള നദികൾക്കും േതാടുകൾക്കും
പകരമായിരിക്കും; തുഴവച്ച പടക് അതിൽ
േപാവുകയില്ല; ്രപതാപമുള്ള കപ്പൽ അതിൽകൂടി
കടന്നുേപാവുകയുമില്ല. 22 യേഹാവ നമ്മുെട
ന്യായാധിപൻ; യേഹാവ നമ്മുെട ന്യായദാതാവ;്
യേഹാവ നമ്മുെട രാജാവ്; അവിടുന്ന് നെമ്മ
രക്ഷിക്കും. 23നിെന്റ കയറ് അഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു;
അതിനാൽ പാമരെത്ത ചുവട്ടിൽ ഉറപ്പിച്ച കൂടാ;



െയശയ്യാവ് 33:24 xcvi െയശയ്യാവ് 34:6

പായ് നിവിർത്തുകൂടാ. പിടിച്ച പറിച്ച വലിയ
െകാള്ള അന്ന് വിഭാഗിക്കെപ്പടും; മുടന്തരും
െകാള്ളയിടും. 24 “ഞാൻ േരാഗിയാണ”്
എന്നു യാെതാരു നിവാസിയും പറയുകയില്ല;
അതിൽ വസിക്കുന്ന ജനത്തിെന്റ അകൃത്യം
േമാചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.

34
1 ജനതകേള, അടുത്തുവന്നു േകൾക്കുവിൻ;
വംശങ്ങേള, ്രശദ്ധതരുവിൻ; ഭൂമിയും അതിെന്റ
നിറവും ഭൂതലവും അതിൽ മുളയ്ക്കുന്ന
സകലവും േകൾക്കെട്ട. 2 യേഹാവയ്ക്കു
സകലജനതകേളാടും േകാപവും അവരുെട
സർവ്വൈസന്യേത്താടും േ്രകാധവും ഉണ്ട്;
അവൻ അവെര ശപഥാർപ്പിതമായി െകാലയ്ക്ക്
ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 3അവരുെട െ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. 6യേഹാവയുെട
വാൾ രക്തം പുരണ്ടും െകാഴുപ്പ െപാതിഞ്ഞും
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ഇരിക്കുന്നു; കുഞ്ഞാടുകള െടയും
േകാലാടുകള െടയും രക്തംെകാണ്ടും
ആട്ട െകാറ്റന്മാരുെട വൃക്കകള െട
െകാഴുപ്പ ംെകാണ്ടും തെന്ന; യേഹാവയ്ക്കു
െബാ്രസ പട്ടണത്തില് ഒരു യാഗവും
ഏേദാംേദശത്ത് ഒരു മഹാസംഹാരവും
ഉണ്ട്. 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 ം 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

* 34. 8 സീേയാെന്റ വ്യവഹാരത്തിൽ പകരംവീട്ട ന്ന
സീേയാനുേവണ്ടി പകരംവീട്ട ന്ന എന്നുമാകാം. † 34. 12
കുലീനന്മാർ ഉന്നതകുലജാതന്മാർ.



െയശയ്യാവ് 34:14 xcviii െയശയ്യാവ് 35:2

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.
16 യേഹാവയുെട പുസ്തകത്തിൽ അേന്വഷിച്ച
വായിച്ച േനാക്കുവിൻ; അവയിൽ ഒന്നും
കാണാതിരിക്കുകയില്ല; ഒന്നിനും ഇണ
ഇല്ലാതിരിക്കുകയുമില്ല; അവിടുെത്ത വായല്ലേയാ
കല്പിച്ചത്; അവിടുെത്ത ആത്മാവേ്രത അവെയ
കൂട്ടിവരുത്തിയത.് 17 അവിടുന്ന് അവക്കായി
ചീട്ടിട്ട , അവിടുെത്ത ൈക അതിെന അവയ്ക്കു
ചരടുെകാണ്ടു വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തു; അവ
സദാകാലേത്തക്കും അതിെന ൈകവശമാക്കി
തലമുറതലമുറയായിഅതിൽവസിക്കും.

35
1 മരുഭൂമിയും വരണ്ടനിലവും
ആനന്ദിക്കും; നിർജ്ജന്രപേദശം ഉല്ലസിച്ച
പനിനീർപുഷ്പംേപാെല പൂക്കും. 2 അത്
മേനാഹരമായി പൂത്ത് ഉല്ലാസേത്താടും
േഘാഷേത്താടുംകൂടി ഉല്ലസിക്കും; െലബാേനാെന്റ
മഹത്ത്വവും കർേമ്മലിെന്റയും ശാേരാെന്റയും

‡ 34. 14 േവതാളം നത്ത്എന്ന്എ്രബായൈബബിളിൽ.
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േ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. 8 അവിെട ഒരു ്രപധാനവീഥിയും
പാതയും ഉണ്ടാകും; അതിന് വിശുദ്ധവഴി എന്നു
േപരാകും; ഒരു അശുദ്ധനും അതിൽകൂടി
കടന്നുേപാവുകയില്ല; അവൻ അവേരാടുകൂടി
ഇരിക്കും; വഴിേപാക്കർ, േഭാഷന്മാർേപാലും,
വഴിെതറ്റിേപ്പാവുകയില്ല. 9ഒരുസിംഹവുംഅവിെട
ഉണ്ടാവുകയില്ല;ഒരു ദുഷ്ടമൃഗവുംഅവിെടകയറി
വരുകയില്ല; ആ വകെയ അവിെട കാണുകയില്ല;
വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർ അവിെട നടക്കും.

* 35. 7 ഓടനദിയരിെകവളരുന്നഒരുതരംസസ്യം.
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10അങ്ങെന യേഹാവയാൽ വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർ
മടങ്ങി ഉല്ലാസേഘാഷേത്താെട സീേയാനിേലക്കു
വരും; നിത്യാനന്ദം അവരുെട തലേമൽ
ഉണ്ടായിരിക്കും;അവർആനന്ദവും സേന്താഷവും
്രപാപിക്കും; ദുഃഖവും െനടുവീർപ്പ ംഓടിേപ്പാകും.

36
1 ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ പതിനാലാം വർഷം,
അശ്ശ ർ രാജാവായ സൻേഹരീബ് െയഹൂദയിെല
ഉറപ്പ ള്ള എല്ലാപട്ടണങ്ങള േടയും േനെര
പുറെപ്പട്ട വന്ന് അവെയ പിടിച്ച . 2 അന്ന്
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 രബ്-ശാേക്ക
അവേരാട് പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “നിങ്ങൾ
ഹിസ്കീയാേവാടു പറേയണ്ടത്: ‘അശ്ശ ർ
രാജാവായ മഹാരാജാവ് ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു:
നീ ആ്രശയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആ്രശയം എന്ത?്
5യുദ്ധത്തിനു േവണ്ടുന്നആേലാചനയും ബലവും
ഉണ്ട് എന്നുള്ള െവറും വാക്ക് അേ്രത എന്നു
ഞാൻ പറയുന്നു; ആെര ആ്രശയിച്ചിട്ടാകുന്നു
* 36. 2 േസനാധിപതി രബ്ശാേക്ക
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നീ എേന്നാട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നത?് 6 ചതഞ്ഞ
ഓടേക്കാലായ ഈജിപ്റ്റിൽ അല്ലേയാ നീ
ആ്രശയിച്ചിരിക്കുന്നത;് അത് ഒരുത്തൻ
ഊന്നിയാൽ, അവെന്റ ഉള്ളംൈകയിൽ
തറച്ച കയറും; ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ ഫറേവാൻ
തന്നിൽ ആ്രശയിക്കുന്ന ഏവർക്കും അങ്ങെന
തെന്നയാകുന്നു. 7 അല്ല നീ എേന്നാട:്
“ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയിൽ ഞങ്ങൾ
ആ്രശയിക്കുന്നു” എന്നു പറയുന്നുെവങ്കിൽ
അവെന്റ പൂജാഗിരികള ം യാഗപീഠങ്ങള ം
ഹിസ്കീയാവ് നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടല്ലേയാ
െയഹൂദേയാടും െയരൂശേലമ്യേരാടും: “നിങ്ങൾ
ഈയാഗപീഠത്തിെന്റമുമ്പിൽനമസ്കരിക്കുവിൻ”
എന്നു കല്പിച്ചത?് 8ആകെട്ട;എെന്റയജമാനനായ
അശ്ശ ർരാജാവുമായി പന്തയംവയ്ക്കുക: തക്ക
കുതിരപ്പടയാളികെള കയറ്റ വാൻ നിനക്ക്
കഴിയുെമങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരം കുതിരെയ
നിനക്ക് തരാം. 9 നീ പിെന്ന എങ്ങെന
എെന്റ യജമാനെന്റ എളിയ ദാസന്മാരിൽ
ഒരു പടനായകെനെയങ്കിലും മടക്കും?
രഥങ്ങൾക്കായിട്ട ം കുതിരേച്ചവകർക്കായിട്ട ം
നീ ഈജിപ്റ്റിൽആ്രശയിക്കുന്നുവേല്ലാ. 10ഞാൻ
ഇേപ്പാൾഈേദശം നശിപ്പിക്കുവാൻയേഹാവെയ
കൂടാെതേയാ അതിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ട
വന്നിരിക്കുന്നത?് യേഹാവ എേന്നാട്: “ഈ
േദശത്തിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ട െചന്ന് അതിെന
നശിപ്പിക്കുക” എന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു’ ”.
11 അേപ്പാൾ എല്യാക്കീമും െശബ്നയും
േയാവാഹും രബ-്ശാേക്കേയാട്: “അടിയങ്ങേളാട്
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അരാംഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണേമ; അത്
ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം; മതിലിേന്മലുള്ള ജനം
േകൾെക്ക ഞങ്ങേളാടു െയഹൂദാഭാഷയിൽ†
സംസാരിക്കരുേത” എന്നു പറഞ്ഞു. 12അതിന്
രബ്-ശാേക്ക: “നിെന്റ യജമാനേനാടും നിേന്നാടും
ഈ വാക്ക് പറയുവാേനാ എെന്റ യജമാനൻ
എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നത?് നിങ്ങേളാടുകൂടി
സ്വന്തമലം തിന്നുകയും സ്വന്തമൂ്രതം
കുടിക്കുകയും െചയ്യ വാൻ മതിലിേന്മൽ
ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുെട അടുക്കൽ
അല്ലേയാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 13അങ്ങെന രബ്-
ശാേക്ക നിന്നുെകാണ്ടു െയഹൂദാഭാഷയിൽ‡
ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞത്: “മഹാരാജാവായ
അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുവിൻ.
14 രാജാവ് ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു: ‘ഹിസ്കീയാവ്
നിങ്ങെള ചതിക്കരുത;് അവനു നിങ്ങെള
വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. 15 “യേഹാവ
നെമ്മ നിശ്ചയമായി വിടുവിക്കും; ഈ നഗരം
അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുകയില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു ഹിസ്കീയാവ് നിങ്ങെള
യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുമാറാക്കുകയും
അരുത.്’ 16 ഹിസ്കീയാവിനു നിങ്ങൾ
െചവിെകാടുക്കരുത;് അശ്ശ ർ രാജാവ്
ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു: ‘നിങ്ങൾ എേന്നാട്
സന്ധിെചയ്ത്§ എെന്റ അടുക്കൽ പുറത്തു
വരുവിൻ; നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
മുന്തിരിവള്ളിയുെടയും അത്തിവൃക്ഷത്തിെന്റയും

† 36. 11 െയഹൂദാഭാഷയിൽ എ്രബായഭാഷ ‡ 36. 13
െയഹൂദാഭാഷയിൽ എ്രബായഭാഷ § 36. 16 സന്ധിെചയ്ത്
സമാധാന ഉടമ്പടി െചയ്ത.്
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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? 20 ഈ േ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. 22 ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകൻ
എല്യാക്കീം എന്ന രാജധാനിവിചാരകനും
രായസക്കാരൻ െശബ്നയും ആസാഫിെന്റ
മകൻ േയാവാഹ് എന്ന മ്രന്തിയും വസ്്രതം
കീറി ഹിസ്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു രബ്-
ശാേക്കയുെട വാക്ക്അവേനാട്അറിയിച്ച .
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37
1 ഹിസ്കീയാരാജാവ് അത് േകട്ടേപ്പാൾ
വസ്്രതം കീറി ചാക്കുടുത്തുെകാണ്ടു
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െചന്നു.
2 പിെന്ന അവൻ രാജധാനിവിചാരകൻ
എല്യാക്കീമിെനയും രായസക്കാരൻ
െശബ്നെയയും പുേരാഹിതന്മാരിൽ
മൂപ്പന്മാെരയുംചാക്കുടുത്തവരായിആേമാസിെന്റ
മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ച . 3 അവർ അവേനാട് പറഞ്ഞത:്
“ഹിസ്കീയാവ് ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: ‘ഇതു
കഷ്ടവും ശാസനയും നിന്ദയും ഉള്ള ദിവസമേ്രത;
കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കാറായിരിക്കുന്നു;
്രപസവിക്കുവാേനാ ശക്തിയില്ല. 4 ജീവനുള്ള
ൈദവെത്ത നിന്ദിക്കുവാൻ രബ-്ശാേക്കെയ
അവെന്റ യജമാനനായ 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 പറഞ്ഞത:്
6 “നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട യജമാനേനാടു
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
എെന്ന നിന്ദിച്ചതായി നീ േകട്ടിരിക്കുന്ന
വാക്കുനിമിത്തം ഭയെപ്പടണ്ടാ. 7ഞാൻ അവന്
ഒരു മേനാവി്രഭമം വരുത്തും; അവൻ ഒരു
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്രശുതി* േകട്ടിട്ട് സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകും;
ഞാൻ അവെന അവെന്റ സ്വന്തേദശത്തുവച്ച
വാൾെകാണ്ടു വീഴുമാറാക്കും’ ”. 8 രബ്-ശാേക്ക
മടങ്ങിെച്ചന്ന് അശ്ശ 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 ഹിസ്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ
ദൂതന്മാെര അയച്ച കല്പിച്ചത്: 10 “നിങ്ങൾ
െയഹൂദാ രാജാവായ ഹിസ്കീയാേവാടു
പറേയണ്ടത്: ‘ “െയരൂശേലം അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച കളയുകയില്ല” എന്നു നീ
ആ്രശയിക്കുന്ന നിെന്റ ൈദവം നിെന്ന
ചതിക്കരുത.് 11 അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാർ
സകലേദശങ്ങേളാടും െചയ്തതും അവയ്ക്ക്
ഉന്മൂലനാശം വരുത്തിയതും നീ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ;
നീ വിടുവിക്കെപ്പടുേമാ? 12 േഗാസാൻ,
ഹാരാൻ, േരെസഫ, െതലസ്സാരിെല ഏേദന്യർ
എന്നിങ്ങെന എെന്റ പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാർ
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞ ജനതകള െട േദവന്മാർ
അവെര വിടുവിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 13ഹമാത്ത് രാജാവും
അർപ്പാദ് രാജാവും െസഫർവ്വയീംപട്ടണം, േഹന,
ഇവ്വ എന്നിവയ്ക്കു രാജാവായിരുന്നവനും
എവിെട?’ ” 14 ഹിസ്കീയാവ് ദൂതന്മാരുെട
ൈകയിൽനിന്ന് എഴുത്തു വാങ്ങി വായിച്ച ;
ഹിസ്കീയാവ് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ

* 37. 7 ്രശുതി കിംവദന്തിഎന്നുമാകാം.
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െ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 ൈദവെത്ത നിന്ദിക്കുവാൻ
ആളയച്ചിരിക്കുന്ന സൻേഹരീബിെന്റ
വാക്കുകൾ േകൾക്കണേമ. 18 യേഹാേവ,
അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാർ സർവ്വജനതകെളയും
അവരുെട േദശെത്തയും ശൂന്യമാക്കി,
19അവരുെട േദവന്മാെര തീയിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞതു
സത്യം തെന്ന; അവ േദവന്മാരല്ല, മനുഷ്യരുെട
ൈകപ്പണിയായ മരവും കല്ല ം മാ്രതം
ആയിരുന്നുവേല്ലാ; അതിനാൽ അവർ
അവെയ നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 20 ഇേപ്പാൾ
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങ്
ഒരുവൻ മാ്രതം യേഹാവ എന്നു ഭൂമിയിെല
സകലരാജ്യങ്ങള ം അറിേയണ്ടതിന് ഞങ്ങെള
അവെന്റ ൈകയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കണേമ”.
21 ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാവ്
ഹിസ്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചത്
എെന്തന്നാൽ: “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘നീ അശ്ശ ർ രാജാവായ സൻേഹരീബ്
നിമിത്തം എേന്നാട് ്രപാർത്ഥിച്ചതുെകാണ്ട,്
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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 െചയ്തത്? 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 ം; 25ഞാൻ െവള്ളം കുഴിെച്ചടുത്തു
കുടിക്കും; എെന്റ കാലടികളാൽ ഈജിപ്റ്റിെല
സകലനദികെളയും വറ്റിക്കും’ എന്നു പറഞ്ഞു.
26 ഞാൻ പണ്ടുപേണ്ട അതിെന ഉണ്ടാക്കി;
പൂർവ്വകാലത്തുതെന്നഅതിെന നിർമ്മിച്ച എന്നു
നീ േകട്ടിട്ടില്ലേയാ? നീ ഉറപ്പ ള്ളപട്ടണങ്ങെള മുടിച്ച
ശൂന്യകൂമ്പാരങ്ങളാക്കുവാൻ ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
സംഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 27അതുെകാണ്ട്
അവയിെല നിവാസികൾ ദുർബ്ബലന്മാരായി
വിരണ്ട് അമ്പരന്നുേപായി; അവർ വയലിെല
പുല്ല ം പച്ചെച്ചടിയും പുരപ്പ റങ്ങളിെല പുല്ല ം
വളരുംമുമ്പ് കരിഞ്ഞുേപായ ധാന്യവുംേപാെല
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ആയിത്തീർന്നു. 28എന്നാൽനിെന്റഇരിപ്പ ം 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
നിെന്റഅധരങ്ങളിലും ഇട്ട നീ വന്നവഴിക്കുതെന്ന
നിെന്ന മടക്കി െകാണ്ടുേപാകും”. 30 എന്നാൽ
ഇതു നിനക്ക് അടയാളമാകും: നിങ്ങൾ ഈ
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;”
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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 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;
അവെന്റ മകനായ ഏെസർ-ഹേദ്ദാൻ അവനു
പകരം രാജാവായി.

38
1അക്കാലത്ത് ഹിസ്കീയാവിനു മരിക്കത്തക്ക
േരാഗം പിടിച്ച ; ആേമാസിെന്റ മകനായ
െയശയ്യാ്രപവാചകൻ അവെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
അവേനാട്: “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
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തിരുമുമ്പിൽ നടന്നു നിനക്ക് ്രപസാദമായുള്ളതു
െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കണേമ” എന്നു
പറഞ്ഞു; ഹിസ്കീയാവ് ഏറ്റവും കരഞ്ഞു.
4 എന്നാൽ െയശയ്യാവിനു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 5 “നീ െചന്നു
ഹിസ്കീയാേവാടുപറേയണ്ടത്: ‘നിെന്റപിതാവായ
ദാവീദിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ നിെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ട
നിെന്റ കണ്ണ നീർ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിെന്റ
ആയുസ്സിേനാടു പതിനഞ്ചുവർഷംകൂട്ട ം. 6ഞാൻ
നിെന്നയുംഈനഗരെത്തയുംഅശ്ശ ർരാജാവിെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിക്കും; ഈ നഗരെത്ത
ഞാൻകാത്തുരക്ഷിക്കും’ ”. 7യേഹാവ,അവിടുന്ന്
അരുളിെച്ചയ്ത ഈ കാര്യം നിവർത്തിക്കും
എന്നുള്ളതിനു യേഹാവയുെട പക്കൽനിന്ന് ഇതു
നിനക്ക് ഒരു അടയാളം ആകും. 8 “ആഹാസിെന്റ
ഘടികാരത്തിൽ സൂര്യഗതി അനുസരിച്ച്
ഇറങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്ന നിഴലിെന ഞാൻ പത്തു
പടി പിേന്നാക്കം തിരിയുമാറാക്കും;” ഇങ്ങെന
സൂര്യൻ ഘടികാരത്തിൽ ഇറങ്ങിേപ്പായിരുന്ന
പത്തു പടി തിരിഞ്ഞുേപാന്നു. 9 െയഹൂദാ
രാജാവായ ഹിസ്കീയാവിന്നു േരാഗം ബാധിച്ചിട്ട
അത് മാറിസുഖമായ േശഷംഅവൻഎഴുതിയത:്
10 “എെന്റ ആയുസ്സിൻ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ ഞാൻ

പാതാളവാതിലകം പൂേകണ്ടിവരുന്നു;
എെന്റ വർഷങ്ങള െട േശഷിപ്പ ം എനിക്കില്ലാെത

േപായി”എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.
11 “ഞാൻ യേഹാവെയ, ജീവനുള്ളവരുെട

േദശത്തുവച്ച യേഹാവെയകാണുകയില്ല;
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ഞാൻ ഭൂവാസികള െട ഇടയിൽവച്ച് ഇനി
മനുഷ്യെന കാണുകയില്ല” എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

12 “എെന്റ ജീവിതകാലയളവു *നീങ്ങി ഒരു
ഇടയക്കൂടാരം േപാെല എെന്നവിട്ട
േപായിരിക്കുന്നു;

െനയ്ത്തുകാരൻ തുണി ചുരുട്ട ംേപാെല ഞാൻ
എെന്റജീവെനചുരുട്ടിവയ്ക്കുന്നു;

അങ്ങ് എെന്ന തറിയിൽനിന്ന†്
അറുത്തുകളയുന്നു;

ഒരുരാപകൽകഴിയുംമുമ്പ്അങ്ങ്എനിക്ക്അന്തം
വരുത്തുന്നു.

13 ്രപഭാതംവെര ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന
അടക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു;

അവേനാ സിംഹംേപാെല എെന്റ അസ്ഥികെള
എല്ലാം തകർത്തുകളയുന്നു;

ഒരു രാപകൽ കഴിയുംമുമ്പ് നീ എനിക്ക് അന്തം
വരുത്തുന്നു.

14 മീവൽപക്ഷിേയാ െകാേക്കാ എന്നേപാെല
ഞാൻചിലച്ച ‡;

ഞാൻ ്രപാവുേപാെല കുറുകി എെന്റ
കണ്ണ് ഉയരത്തിേലക്കു േനാക്കി
ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു;

യേഹാേവ ഞാൻ െഞരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; അങ്ങ്
എനിക്ക് ഇട നില ്ക്കണേമ.

15ഞാൻ എന്ത് പറേയണ്ടു? അവിടുന്ന് എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തു, അവിടുന്ന് തെന്ന
നിവർത്തിച്ച ംഇരിക്കുന്നു;

* 38. 12 ജീവിതകാലയളവു വാസം † 38. 12 തറി
െനയ് ത്തുപകരണം. ‡ 38. 14 ചിലച്ച നിലവിളിച്ച .



െയശയ്യാവ് 38:16 cxii െയശയ്യാവ് 38:22

എെന്റ മേനാവ്യസനം േഹതുവായി ഞാൻ എെന്റ
കാലെമല്ലാംസാവധാനേത്താെട നടക്കും.

16കർത്താേവ,അതിനാൽമനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നു;
എെന്റജീവനും േകവലംഅതിലേ്രത;
അങ്ങെന അങ്ങ് എെന്ന സൗഖ്യമാക്കി എെന്റ

ജീവെന രക്ഷിക്കും.
17 സമാധാനത്തിനായി എനിക്ക് അത്യന്തം

ൈകപ്പായതു ഭവിച്ച ;
എങ്കിലും അങ്ങ് എെന്റ സകലപാപങ്ങെളയും

അങ്ങയുെടപുറകിൽഎറിഞ്ഞുകളഞ്ഞതുെകാണ്ട്
എെന്റ ്രപാണെന നാശകുഴിയിൽനിന്നു

സ്േനഹേത്താെട രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
18 പാതാളം അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നില്ല; മരണം

അങ്ങെയവാഴ്ത്തുന്നില്ല;
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ അങ്ങയുെട

വിശ്വസ്തതെയ ്രപത്യാശിക്കുന്നതുമില്ല.
19ഞാൻഇന്ന് െചയ്യന്നതുേപാെല ജീവനുള്ളവൻ,

ജീവനുള്ളവൻ മാ്രതം അങ്ങെയ
സ്തുതിക്കും;

അപ്പൻ മക്കേളാടു അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതെയ
അറിയിക്കും.

20 യേഹാവ എെന്ന രക്ഷിക്കുവാൻ
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു;

അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവപര്യന്തം
യേഹാവയുെടആലയത്തിൽ

ത്രന്തിനാദേത്താെടഎെന്റഗീതങ്ങെളപാടും”.
21 എന്നാൽ അവനു സൗഖ്യം വേരണ്ടതിന്
അത്തിപ്പഴക്കട്ട െകാണ്ടുവന്നു പരുവിേന്മൽ
പുരട്ട വാൻ െയശയ്യാവ് പറഞ്ഞിരുന്നു. 22 “ഞാൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കയറിെച്ചല്ല ം
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എന്നതിന്അടയാളംഎന്ത?്”എന്നുഹിസ്കീയാവ്
േചാദിച്ചിരുന്നു. §

39
1 അക്കാലത്ത് ബലദാെന്റ മകനായ
െമേരാദക-്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 തെന്റ ആധിപത്യത്തിൽ
െപട്ട സകലത്തിലും ഹിസ്കീയാവ്
അവെര കാണിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവും
ഇല്ലായിരുന്നു. 3അേപ്പാൾ െയശയ്യാ്രപവാചകൻ
ഹിസ്കീയാരാജാവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
അവേനാട്: “ഈ പുരുഷന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞു?
അവർ എവിെടനിന്ന് നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു”
എന്നു േചാദിച്ചതിന് ഹിസ്കീയാവ:് “അവർ
ഒരു ദൂരേദശത്തുനിന്നു, ബാേബലിൽനിന്നു
തെന്ന; എെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 “അവർ നിെന്റ രാജധാനിയിൽ
എെന്തല്ലാം കണ്ടു” എന്നു േചാദിച്ചതിന്

§ 38. 22 “ഞാൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കയറിെച്ചല്ല ം
എന്നതിന് അടയാളം എന്ത്?” എന്നു ഹിസ്കീയാവ് േചാദിച്ചിരുന്നു.
ഈഅധ്യായയത്തിെല 21, 22 വാക്യങ്ങള ്6, 7 വാക്യങ്ങള ്ക്കിടയില ്
വായിേക്കണ്ടതാണ്
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ഹിസ്കീയാവ:് “എെന്റ രാജധാനിയിൽ ഉള്ള
സകലവും അവർ കണ്ടു; എെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽ
ഞാൻ അവെര കാണിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവും
ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു”. 5 അേപ്പാൾ
െ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; അവർ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ രാജധാനിയിൽ
ഷണ്ഡന്മാരായിരിക്കും’ എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു”. 8 അതിന് ഹിസ്കീയാവ്
െയശയ്യാേവാട്: “നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
യേഹാവയുെട വചനം നല്ലത”് എന്നു പറഞ്ഞു;
“എങ്കിലും എെന്റ ജീവകാലത്തു സമാധാനവും
സത്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുമേല്ലാ” എന്നും അവൻ
പറഞ്ഞു.

40
1 എെന്റ ജനെത്ത ആശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ,
ആശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ എന്നു നിങ്ങള െട ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 2 െയരൂശേലമിേനാട്
ആദരേവാെടസംസാരിച്ച :അവള െട യുദ്ധേസവ
കഴിഞ്ഞും അവള െട അകൃത്യം േമാചിക്കെപ്പട്ട ം
അവൾ തെന്റ സകലപാപങ്ങൾക്കും പകരം
യേഹാവയുെട ൈകയിൽനിന്ന് ഇരട്ടിയായി
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്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
ഒരുേപാെല അതിെന കാണും; യേഹാവയുെട
വായല്ലേയാഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത”്. 6േകേട്ടാ,
“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 േനെരയായും എന്നും 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 േചർത്തു
വഹിക്കുകയുംതള്ളകെളപതുെക്കനടത്തുകയും
െ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 ന്യായത്തിെന്റ
പാതെയ പഠിപ്പിക്കുകയും യേഹാവെയ
പരിജ്ഞാനം പഠിപ്പിച്ച 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.
17 സകലജനതകള ം യാേഹാവയ്ക്ക്
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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;
അവിടുന്ന് ആകാശെത്ത ഒരു തിരശ്ശീലേപാെല
നിവർത്തുകയും 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
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ൈവേക്കാൽകുറ്റിേപാെല പാറിേപ്പാവുകയും
െചയ്യന്നു. 25 “അതിനാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന
ആേരാട് സദൃശമാക്കും? ഞാൻ ആേരാട്
തുല്യനാകും” എന്നു പരിശുദ്ധനായവൻ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 26 നിങ്ങൾ കണ്ണ്
േമേലാട്ട് ഉയർത്തി േനാക്കുവിൻ; ഇവെയ
സൃഷ്ടിച്ചതാര്? അവൻഅവയുെട ൈസന്യെത്ത
സംഖ്യാ്രകമത്തിൽ പുറെപ്പടുവിക്കുകയും
അവെയ എല്ലാം േപർെചാല്ലി വിളിക്കുകയും
െചയ്യന്നു; അവെന്റ വീര്യമാഹാത്മ്യംനിമിത്തവും
അവെന്റ ശക്തിയുെട ആധിക്യംനിമിത്തവും
അവയിൽ ഒന്നും കുറഞ്ഞു കാണുകയില്ല.
27 എന്നാൽ “എെന്റ വഴി യേഹാവയ്ക്കു
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എെന്റ ന്യായം എെന്റ
ൈദവം കാണാെത കടന്നുേപായിരിക്കുന്നു”
എന്ന്, യാേക്കാേബ, നീ പറയുകയും
യി്രസാേയേല, നീ സംസാരിക്കുകയും
െചയ്യന്നെതന്ത?് 28നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടാേയാ? നീ
േകട്ടിട്ടില്ലേയാ? യേഹാവ നിത്യൈദവം; ഭൂമിയുെട
അറുതികെള സൃഷ്ടിച്ചവൻ തെന്ന; അവൻ
ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല, തളർന്നുേപാകുന്നതുമില്ല;
അവെന്റ ബുദ്ധി അ്രപേമയമേ്രത. 29 അവൻ
ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവനു ശക്തി നല്കുന്നു;
ബലമില്ലാത്തവനു ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
30 ബാല്യക്കാർ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നുേപാകും;
യൗവനക്കാരും ഇടറിവീഴും. 31 എങ്കിലും
യേഹാവെയ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിെയ
പുതുക്കും; അവർ കഴുകന്മാെരേപ്പാെല
ചിറകടിച്ച കയറും; അവർ തളർന്നുേപാകാെത
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ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ച േപാകാെത നടക്കുകയും
െചയ്യ ം.

41
1 “ദ്വീപുകേള, എെന്റ മുമ്പിൽ മിണ്ടാെത
ഇരിക്കുവിൻ; ജനതകൾ ശക്തിെയ പുതുക്കെട്ട;
അവർ അടുത്തുവന്നു സംസാരിക്കെട്ട;
നാം തമ്മിൽ ന്യായവാദം െചയ്യന്നതിന്
അടുത്തുവരുക. 2 െചല്ല െന്നടെത്തല്ലാം
നീതി എതിേരല്ക്കുന്നവെന* കിഴക്കുനിന്ന്
ഉണർത്തിയതാര?് 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 വച്ചല്ലഅവൻ
േപാകുന്നത.് 4ആര് അത് ്രപവർത്തിക്കുകയും
അനുഷ്ഠിക്കുകയും െചയ്തു? ആദിമുതൽ
തലമുറകെള വിളിച്ചവൻ; യേഹാവയായ ഞാൻ
ആദ്യനും അന്ത്യന്മാേരാടുകൂടി അനന്യനും
ആകുന്നു”. 5 ദ്വീപുകൾകണ്ടു ഭയെപ്പട്ട ; ഭൂമിയുെട
അറുതികൾ വിറച്ച ; അവർ ഒന്നിച്ച കൂടി
അടുത്തുവന്നു; 6അവർഅേന്യാന്യം സഹായിച്ച ;
ഒരുത്തൻ മേറ്റവേനാട:് “ൈധര്യമായിരിക്കുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 7അങ്ങെനആശാരി തട്ടാെനയും

* 41. 2 നീതി എതിേരല്ക്കുന്നവെന േകാെരശ് എന്ന് േപരുള്ള
േപര ്സിയച്രകവര ്ത്തി. െയശയ്യാവ് 45:1 േനാക്കുക
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െകാല്ലൻ കൂടം തല്ല ന്നവെനയും ൈധര്യെപ്പടുത്തി
“കൂട്ടിവിളക്കുന്നതിനു അത് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞ,് ഇളകാെതയിരിേക്കണ്ടതിനു
അവൻഅതിെനആണിെകാണ്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നു.

8 “നീേയാ, എെന്റ ദാസനായ യി്രസാേയേല,
ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത യാേക്കാേബ,
എെന്റ സ്േനഹിതനായ അ്രബാഹാമിെന്റ
സന്തതിേയ, ‘നീ എെന്റ ദാസൻ, 9ഞാൻ നിെന്ന
നിരസിച്ച കളയാെത തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു’
എന്നു പറഞ്ഞ് െകാണ്ട് ഭൂമിയുെട
അറ്റങ്ങളിൽനിന്ന് എടുക്കുകയും അതിെന്റ
മൂലകളിൽനിന്നു വിളിച്ച േചർക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നവനായുള്ളവേന, നീ
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; 10 ഞാൻ 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 നീ അേന്വഷിക്കും;
കാണുകയില്ലതാനും; നിേന്നാട് യുദ്ധം
െചയ്യന്നവർ നാസ്തിത്വവും ഇല്ലായ്മയുംേപാെല
ആകും. 13 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന
ഞാൻ നിെന്റ വലംൈക പിടിച്ച നിേന്നാട:്
‘ഭയെപ്പേടണ്ടാ, ഞാൻ നിെന്ന സഹായിക്കും’
എന്നു പറയുന്നു”. 14 “പുഴുവായ യാേക്കാേബ,
† 41. 11 വിവാദിക്കുന്നവർതര ്ക്കം,വാദ്രപതിവാദം.
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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 ം. 16 നീ അവെയ പാറ്റ ം;
കാറ്റ് അവെയ പറപ്പിച്ച െകാണ്ടുേപാകും;
ചുഴലിക്കാറ്റ് അവെയ ചിതറിച്ച കളയും;
നീേയാ യേഹാവയിൽ േഘാഷിച്ച ല്ലസിച്ച
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനിൽ പുകഴും.
17 എളിയവരും ദരി്രദന്മാരുമായവർ െവള്ളം
തിരഞ്ഞുനടക്കുന്നു; ഒട്ട ം കിട്ടായ്കയാൽ
അവരുെടനാവ് ദാഹംെകാണ്ടുവരണ്ടുേപാകുന്നു.
യേഹാവയായ ഞാൻ അവർക്ക് ഉത്തരം
അരുള ം; യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ഞാൻ അവെര ൈകവിടുകയില്ല. 18 ഞാൻ
പാഴ്മലകളിൽ നദികെളയും താഴ്വരകള െട
നടുവിൽ ഉറവുകെളയും തുറക്കും; മരുഭൂമിെയ
ഞാൻ നീർെപായ്കയും വരണ്ട നിലെത്ത
നീരുറവുകള ം ആക്കും. 19ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ
േദവദാരു, ഖദിരമരം, െകാഴുന്തു, ഒലിവുവൃക്ഷം
എന്നിവ നടും; ഞാൻ നിർജ്ജന്രപേദശത്തു
സരളവൃക്ഷവും പയിൻമരവും പുന്നയും
വച്ച പിടിപ്പിക്കും. 20 യേഹാവയുെട ൈക
അത് െചയ്തു എന്നും യി്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധൻ അത് സൃഷ്ടിച്ച എന്നും
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അവെരല്ലാവരും കണ്ട് അറിഞ്ഞ് വിചാരിച്ച
്രഗഹിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന”. 21 “നിങ്ങള െട
വ്യവഹാരം െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്നു യേഹാവ
കല്പിക്കുന്നു; “നിങ്ങള െട ന്യായങ്ങെള
കാണിക്കുവിൻ” എന്നു യാേക്കാബിെന്റ
രാജാവ് കല്പിക്കുന്നു. 22 സംഭവിക്കുവാനുള്ളത്
അവർ കാണിച്ച നേമ്മാടു ്രപസ്താവിക്കെട്ട;
നാം വിചാരിച്ച് അതിെന്റ അവസാനം
അറിേയണ്ടതിന് ആദ്യകാര്യങ്ങൾ
ഇന്നിന്നവെയന്ന് അവർ ്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 ം. 26 ഞങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന്
ആദിമുതലും ‘അവൻ നീതിമാൻ’ എന്നു
ഞങ്ങൾ പറേയണ്ടതിന് പേണ്ടയും ആര്
്രപസ്താവിച്ചിട്ട ള്ള ? ്രപസ്താവിക്കുവാേനാ
കാണിച്ച തരുവാേനാ നിങ്ങള െട വാക്കു
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േകൾക്കുവാേനാആരുംഇല്ല. 27ഞാൻആദ്യനായി
സീേയാേനാട:് ‘ഇതാ, ഇതാ, അവർ വരുന്നു’
എന്നു പറയുന്നു; െയരൂശേലമിനു ഞാൻ ഒരു
സുവാർത്താദൂതെന െകാടുക്കുന്നു. 28 ഞാൻ
േനാക്കിയേപ്പാൾ: ഒരുത്തനുമില്ല; ഞാൻ
േചാദിച്ചേപ്പാൾ; ഉത്തരം പറയുവാൻ അവരിൽ
ഒരുആേലാചനക്കാരനും ഇല്ല. 29അവെരല്ലാവരും
വ്യാജമാകുന്നു; അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ
നാസ്തിയേ്രത; അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾ കാറ്റ ം
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”. 5 ആകാശെത്ത
സൃഷ്ടിച്ച വിരിക്കുകയും ഭൂമിെയയും
അതിെല ഉല്പന്നങ്ങെളയും പരത്തുകയും

* 42. 1 വൃതൻ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവൻ എന്ന് മറ്റ്
ഭാഷാന്തരത്തിൽകാണാം.
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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. 8 ഞാൻ
യേഹാവ; അത് തെന്ന എെന്റ നാമം; ഞാൻ
എെന്റ മഹത്ത്വം മെറ്റാരുത്തനും എെന്റ സ്തുതി
വി്രഗഹങ്ങൾക്കും വിട്ട െകാടുക്കുകയില്ല. 9പണ്ടു
്രപസ്താവിച്ചത് ഇതാ, സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
പുതിയത്അറിയിക്കുന്നു;അത് ഉത്ഭവിക്കും മുമ്പ്
ഞാൻനിങ്ങെള േകൾപ്പിക്കുന്നു”.

10 സമു്രദത്തിൽ 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. 13യേഹാവ ഒരു വീരെനേപ്പാെല
പുറെപ്പടും; ഒരു േയാദ്ധാവിെനേപ്പാെലതീക്ഷ്ണത
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ജ്വലിപ്പിക്കും; അവൻ ആർത്തുവിളിക്കും;
അവൻ ഉച്ചത്തിൽ ആർക്കും; തെന്റ
ശ്രതുക്കേളാടു വീര്യം ്രപവർത്തിക്കും. 14ഞാൻ
ബഹുകാലം മിണ്ടാെതയിരുന്നു; ഞാൻ
മൗനമായി അടങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ
േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീെയേപ്പാെല ഞാൻ ഞരങ്ങി
െ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; ഞാൻ അവരുെട മുമ്പിൽ
ഇരുട്ടിെന െവളിച്ചവും ദുർഘടങ്ങെള സമഭൂമിയും
ആക്കും;ഞാൻഈവചനങ്ങെള വിട്ട കളയാെത
നിവർത്തിക്കും†. 17 വി്രഗഹങ്ങളിൽ
ആ്രശയിച്ച ബിംബങ്ങേളാട്: ‘നിങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട േദവന്മാർ’ എന്നു പറയുന്നവർ
പിന്തിരിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ച േപാകും.
18 “െചകിടന്മാേര, േകൾക്കുവിൻ; കുരുടന്മാേര,
േനാക്കിക്കാണുവിൻ! 19 എെന്റ ദാസനല്ലാെത
കുരുടൻ ആര?് ഞാൻ അയയ്ക്കുന്ന
ദൂതെനേപ്പാെല െചകിടൻ ആര?് എെന്റ
്രപിയെനേപ്പാെല കുരുടനും യേഹാവയുെട
ദാസെനേപ്പാെല അന്ധനുമായവൻ ആര്?

† 42. 16 ഞാൻഈവചനങ്ങെള വിട്ട കളയാെത നിവർത്തിക്കും
ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവർക്കുേവണ്ടി െചയ്യ ം; അവെര
ഉേപക്ഷിക്കുകയുമില്ല.എന്നുമാകാം.
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20 പലതും കണ്ടിട്ട ം നീ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല‡;
െചവി തുറന്നിരുന്നിട്ട ം അവൻ േകൾക്കുന്നില്ല”.
21 യേഹാവ തെന്റ നീതിനിമിത്തം ഉപേദശെത്ത
േ്രശഷ്ഠമാക്കി മഹത്ത്വീകരിക്കുവാൻ
്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. 22എന്നാൽഇതു േ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?
24യാേക്കാബിെനെകാള്ളയായുംയി്രസാേയലിെന
കവർച്ചക്കാർക്കും ഏല്പിച്ച െകാടുത്തവൻ ആര്?
യേഹാവ തെന്നയേല്ലാ; അവേനാട് നാം പാപം
െചയ്തുേപായി അവെന്റ വഴികളിൽ നടക്കുവാൻ
അവർക്ക് മനസ്സില്ലായിരുന്നു; അവെന്റ
ന്യായ്രപമാണം അവർ അനുസരിച്ചിട്ട മില്ല.
25 അതുെകാണ്ട് അവൻ തെന്റ ഉ്രഗേകാപവും
യുദ്ധകാഠിന്യവുംഅവരുെട േമൽ പകർന്നു;അത്
അവരുെട ചുറ്റ ം ജ്വലിച്ചിട്ട ം അവർ അറിഞ്ഞില്ല;
അത്അവെര ദഹിപ്പിച്ചിട്ട ംഅവർകൂട്ടാക്കിയില്ല.

43
1 ഇേപ്പാേഴാ യാേക്കാേബ, നിെന്ന
സൃഷ്ടിച്ചവനും, യി്രസാേയേല, നിെന്ന
നിർമ്മിച്ചവനുമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
‡ 42. 20 സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് മറ്റ്
ഭാഷന്തരത്തിൽകാണാം.
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അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഭയെപ്പേടണ്ടാ, ഞാൻ
നിെന്ന വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
നിെന്ന േപര് െചാല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ
എനിക്കുള്ളവൻ തെന്ന. 2 നീ െവള്ളത്തിൽകൂടി
കടക്കുേമ്പാൾഞാൻനിേന്നാടുകൂെടഇരിക്കും;നീ
നദികളിൽകൂടി കടക്കുേമ്പാൾ അവ നിെന്റമീെത
കവിയുകയില്ല; നീ തീയിൽകൂടി നടന്നാൽ
െവന്തു േപാവുകയില്ല; അഗ്നിജ്വാല നിെന്ന
ദഹിപ്പിക്കുകയുമില്ല. 3 നിെന്റ ൈദവവും
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനുമായ യേഹാവഎന്ന
ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷകൻ; നിെന്റ മറുവിലയായി
ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെനയും നിനക്ക് പകരമായി
കൂശിെനയും െസബെയയും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
4 നീ എനിക്ക് വിലേയറിയവനും മാന്യനും
ആയി ഞാൻ നിെന്ന സ്േനഹിച്ചിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻ നിനക്ക് പകരം മനുഷ്യെരയും നിെന്റ
ജീവന് പകരം ജനതകെളയും െകാടുക്കുന്നു.
5 ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട്;
നിെന്റ സന്തതിെയ ഞാൻ കിഴക്കുനിന്ന്
വരുത്തുകയും പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് നിെന്ന
േശഖരിക്കുകയും െചയ്യ ം. 6 ഞാൻ
വടക്കിേനാട്: ‘തരുക’ എന്നും െതക്കിേനാട:്
‘തടുത്തുവയ്ക്കരുത’് എന്നും കല്പിക്കും;
ദൂരത്തുനിന്ന് എെന്റ പു്രതന്മാെരയും ഭൂമിയുെട
അറ്റത്തുനിന്ന് എെന്റ പു്രതിമാെരയും 7 എെന്റ
നാമത്തിൽ വിളിച്ച ം എെന്റ മഹത്ത്വത്തിനായി
സൃഷ്ടിച്ച നിർമ്മിച്ച ഉണ്ടാക്കിയും ഇരിക്കുന്ന
ഏവെരയും െകാണ്ടുവരുക എന്നു ഞാൻ
കല്പിക്കും”. 8 കണ്ണണ്ടായിട്ട ം കുരുടന്മാരായും
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െചവിയുണ്ടായിട്ട ം െചകിടന്മാരായും ഇരിക്കുന്ന
ജനെത്ത പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവരുവിൻ.
9 സകലജനതകള ം ഒന്നിച്ച കൂടെട്ട, വംശങ്ങൾ
േചർന്നുവരെട്ട; അവരിൽ ആര് ഇതു
്രപസ്താവിക്കുകയും, പണ്ടു ്രപസ്താവിച്ചതു
േകൾപ്പിച്ച തരുകയും െചയ്യന്നു? അവർ
നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് സാക്ഷികെള
െകാണ്ടുവരെട്ട; അവർ േകട്ടിട്ട് “സത്യം തെന്ന”
എന്നു പറയെട്ട. 10 “നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് 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,ഞാൻതെന്ന ്രപസ്താവിക്കുകയും
രക്ഷിക്കുകയും േകൾപ്പിക്കുകയും െചയ്തത്;
അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ എെന്റ സാക്ഷികൾ”
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “ഞാൻ
ൈദവം തെന്ന. 13 ഇന്നും ഞാൻ അനന്യൻ
തെന്ന;എെന്റൈകയിൽനിന്നു വിടുവിക്കുന്നവൻ
ആരുമില്ല; ഞാൻ ്രപവർത്തിക്കും; ആര് അത്
തടുക്കും?” 14 നിങ്ങള െട വീെണ്ടടുപ്പ കാരനും
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനുമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട
നിമിത്തം ഞാൻ ബാേബലിേലക്ക് ആളയച്ച്,
അവെര എല്ലാവെരയും, കൽദയെര
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തെന്ന, ഓടിേപ്പാകുന്നവരായി അവർ
േഘാഷിച്ച ല്ലസിച്ചിരുന്ന കപ്പലുകളിൽ
താേഴാട്ട് ഓടുമാറാക്കും. 15 ഞാൻ
നിങ്ങള െട പരിശുദ്ധനായ യേഹാവയും
യി്രസാേയലിെന്റ ്രസഷ്ടാവും നിങ്ങള െട
രാജാവും ആകുന്നു”. 16 സമു്രദത്തിൽ വഴിയും
െപരുെവള്ളത്തിൽ പാതയും ഉണ്ടാക്കുകയും
17 രഥം, കുതിര, ൈസന്യം, ബലം എന്നിവെയ
പുറെപ്പടുവിക്കുകയും െചയ്യന്ന യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അവർ
ഒരുേപാെല കിടക്കുന്നു, എഴുേന്നല്ക്കുകയില്ല;
അവർ െകട്ട േപാകുന്നു; വിളക്കുതിരിേപാെല
െകട്ട േപാകുന്നു. 18 മുമ്പുള്ളവെയ നിങ്ങൾ
ഓർക്കണ്ടാ; പണ്ടുള്ളവെയ നിരൂപിക്കുകയും
േവണ്ടാ. 19 ഇതാ, 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 ം
എെന്നബഹുമാനിക്കും. 21ഞാൻഎനിക്കുേവണ്ടി
നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജനം എെന്റ സ്തുതിെയ
വിവരിക്കും. 22 എന്നാൽ യാേക്കാേബ, നീ
എെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല; യി്രസാേയേല,
നീ എെന്റ നിമിത്തം അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ട മില്ല.
23 നിെന്റ േഹാമയാഗങ്ങള െട കുഞ്ഞാടുകെള
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നീ എനിക്ക് െകാണ്ടുവന്നിട്ടില്ല; നിെന്റ
ഹനനയാഗങ്ങളാൽ നീ എെന്ന ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല;
േഭാജനയാഗങ്ങളാൽ ഞാൻ നിെന്ന
ഭാരെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല; ധൂപനം*െകാണ്ട് ഞാൻ
നിെന്നബദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ട മില്ല. 24നീ എനിക്കായി
വയമ്പു വാങ്ങിയിട്ടില്ല; നിെന്റ ഹനനയാഗങ്ങള െട
േമദസ്സ െകാണ്ട്എനിക്ക്തൃപ്തിവരുത്തിയിട്ട മില്ല;
നിെന്റ പാപങ്ങൾെകാണ്ടു നീ എെന്ന
ഭാരെപ്പടുത്തുകയും നിെന്റഅകൃത്യങ്ങൾെകാണ്ട്
എെന്ന മടുപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 25 എെന്റ
നിമിത്തം ഞാൻ, ഞാൻ തെന്ന, നിെന്റ
അതി്രകമങ്ങെള മായിച്ച കളയുന്നു; നിെന്റ
പാപങ്ങെള ഞാൻ ഓർക്കുകയുമില്ല. 26 എെന്ന
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, യി്രസാേയലിെന നിന്ദയ്ക്കും
ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”.

44
1 “ഇേപ്പാൾ, എെന്റ ദാസനായ യാേക്കാേബ,
ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത യി്രസാേയേല,
േകൾക്കുക. 2 നിെന്ന ഉരുവാക്കിയവനും
ഗർഭത്തിൽ നിെന്ന നിർമ്മിച്ചവനും നിെന്ന

* 43. 23 ധൂപനംസുഗന്ധ്രദവ്യം. † 43. 27 ആദ്യപിതാവ്
യാേക്കാബ്.ആവര ്ത്തനം 26:5 േഹാേശയ 12:2-4, 12
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സഹായിച്ചവനുമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:എെന്റദാസനായയാേക്കാേബ,
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
ജനെത്തസ്ഥാപിച്ചതുമുതൽഞാൻഎന്നേപാെല
വിളിച്ച പറയുകയും ്രപസ്താവിക്കുകയും
എനിക്കുേവണ്ടി ഒരുക്കിവയ്ക്കുകയും
െചയ്യന്നവൻ ആര്? സംഭവിക്കുന്നതും
സംഭവിക്കുവാനുള്ളതും അവർ ്രപസ്താവിക്കെട്ട.
8 നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടണ്ടാ; േപടിക്കുകയും േവണ്ടാ;
പണ്ടുതെന്ന ഞാൻ നിേന്നാട് ്രപസ്താവിച്ച
േകൾപ്പിച്ചിട്ടില്ലേയാ? നിങ്ങൾ എെന്റ സാക്ഷികൾ
ആകുന്നു; പാറെയേപ്പാെല ശക്തനായ മെറ്റാരു

* 44. 2 െയശുരൂേനയി്രസാേയേല



െയശയ്യാവ് 44:9 cxxxii െയശയ്യാവ് 44:14

ൈ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
ആര?് 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 േവലെചയ്തു
ചുറ്റികെകാണ്ട് അടിച്ച രൂപമാക്കി
ബലമുള്ള ഭുജംെകാണ്ടു പണിതീർക്കുന്നു;
അവൻ വിശന്നു ക്ഷീണിക്കുന്നു; െവള്ളം
കുടിക്കാെത തളർന്നുേപാകുന്നു. 13 ആശാരി
േതാതുപിടിച്ച് ഈയേക്കാൽെകാണ്ട്
അടയാളമിട്ട ചീകുളിെകാണ്ടു രൂപമാക്കുകയും
വൃത്തയ്രന്തംെകാണ്ടു വരയ്ക്കുകയും
െചയ്യന്നു; ഇങ്ങെന അവൻ അതിെന
മനുഷ്യാകൃതിയിലും പുരുഷേകാമളത്വത്തിലും
തീർത്തു േക്ഷ്രതത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.
14 ഒരുവൻ േദവദാരുക്കെള െവട്ട കയും
േതക്കും കരിേവലവും എടുക്കുകയും കാട്ടിെല
വൃക്ഷങ്ങളിൽഅവെയകണ്ട് ഉറപ്പിക്കുകയും ഒരു
അേശാകം നട്ട പിടിപ്പിക്കുകയും, മഴ അതിെന
† 44. 8 പാറെയേപ്പാെല ശക്തനായ മെറ്റാരു ൈദവവും ഇല്ല
സങ്കീര ്ത്തനം 18:2 േനാക്കുക
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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 തീർത്ത് അതിെന്റ മുമ്പിൽ
സാഷ്ടാംഗം വീഴുകയും െചയ്യന്നു. 16അതിൽ
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.
18 അവർ 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 െകാണ്ടു ഞാൻ ഒരു
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കുേമാ? ഒരു മരമുട്ടിയുെട
മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുേമാ!” എന്നിങ്ങെന
പറയുവാൻ തക്കവിധം ഒരുത്തനും അറിവും
ഇല്ല, േബാധവുമില്ല. 20അവൻ ചാരം തിന്നുന്നു;
വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട അവെന്റ ഹൃദയം അവെന
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െ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.
22 ഞാൻ 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? 25 ഞാൻ
ജല്പകന്മാരുെട ശകുനങ്ങെള വ്യർത്ഥമാക്കുകയും
്രപശ്നക്കാെര ്രഭാന്തന്മാരാക്കുകയും
ജ്ഞാനികെള മടക്കി അവരുെട ജ്ഞാനെത്ത
േഭാഷത്തമാക്കുകയും െചയ്യന്നു. 26 ഞാൻ
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എെന്റ ദാസെന്റ വചനം നിവർത്തിച്ച് എെന്റ
ദൂതന്മാരുെട ആേലാചന അനുഷ്ഠിക്കുന്നു;
െയരൂശേലമിൽ നിവാസികൾ ഉണ്ടാകുെമന്നും
െയഹൂദാനഗരങ്ങൾ പണിയെപ്പടും, ഞാൻ
അവയുെട ഇടിവുകെള നന്നാക്കും എന്നും
കല്പിക്കുന്നു. 27 ഞാൻ ആഴിേയാട്
‘ഉണങ്ങിേപ്പാവുക; നിെന്റ നദികെള ഞാൻ
വറ്റിച്ച കളയും’ എന്നു കല്പിക്കുന്നു. 28 േകാെരശ്
എെന്റ ഇടയൻ; അവൻ എെന്റ ഹിതെമല്ലാം
നിവർത്തിക്കും എന്നും െയരൂശേലം
പണിയെപ്പടും, മന്ദിരത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടും
എന്നുംഞാൻകല്പിക്കുന്നു”.

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
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എെന്റ വൃതനായ* യി്രസാേയൽനിമിത്തവും
ഞാൻ നിെന്ന േപര് െചാല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീ എെന്ന അറിയാതിരിെക്ക ഞാൻ നിെന്ന
ഓമനേപ്പര് െ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; അത് നീതിെയ മുളപ്പിക്കെട്ട;
യേഹാവയായഞാൻഅത്സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

9 “നിലത്തിെല കലനുറുക്കുകള െട†
ഇടയിൽ ഒരു കലനുറുക്കായിരിെക്ക, തെന്ന
നിർമ്മിച്ചവേനാടു തർക്കിക്കുന്നവന് അേയ്യാ
കഷ്ടം; െമനയുന്നവേനാടു കളിമണ്ണ:് ‘നീ
എന്തുണ്ടാക്കുന്നു’ എന്നും ൈകപ്പണി: ‘അവനു
ൈക ഇല്ല’ എന്നും പറയുേമാ? 10അപ്പേനാട്: ‘നീ
ജനിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത?്’ എന്നും സ്്രതീേയാട:് ‘നീ

* 45. 4 വൃതനായതിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവൻ. † 45. 9
കലനുറുക്കുകള െട ഉടഞ്ഞമൺകലത്തിെന്റഒരു ഭാഗം.
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്രപസവിക്കുന്നത് എന്ത?്’ എന്നും പറയുന്നവനു
അേയ്യാ കഷ്ടം!” 11യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനും
അവെന നിർമ്മിച്ചവനുമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “വരുവാനുള്ളതിെനക്കുറിച്ച,്
എെന്റ മക്കെളക്കുറിച്ച് നീ എെന്ന േചാദ്യം
െചയ്യ േമാ? എന്ത് െചയ്യണെമന്ന് എെന്റ
ൈകകള െട ്രപവൃത്തിെയക്കുറിച്ച് നീ
എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരുേമാ? 12 ഞാൻ
ഭൂമിെയ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ മനുഷ്യെനയും
സൃഷ്ടിച്ച ; എെന്റ ൈക തെന്ന ആകാശെത്ത
വിരിച്ച് അതിെല സകലൈസന്യെത്തയും
ഞാൻ കല്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നു. 13 ഞാൻ
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”. 15 യി്രസാേയലിെന്റ

‡ 45. 14 ദീർഘകായന്മാരായ െപാക്കേമറിയശരീരമുള്ളവർ.
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ൈദവവും രക്ഷിതാവും ആയുള്ള യേഹാേവ,
നീ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ൈദവം ആകുന്നു സത്യം.
16അവർഎല്ലാവരും ലജ്ജിച്ച് അമ്പരന്നുേപാകും;
വി്രഗഹങ്ങെള ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഒരുേപാെല
അമ്പരപ്പിൽ ആകും. 17 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ
യേഹാവയാൽ നിത്യരക്ഷയായി രക്ഷിക്കെപ്പടും;
നിങ്ങൾ ഒരുനാള ം ലജ്ജിക്കുകയില്ല,
അമ്പരന്നുേപാകുകയും ഇല്ല.

18ആകാശെത്തസൃഷ്ടിച്ച യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു - അവൻ തെന്ന ൈദവം;
അവൻ ഭൂമിെയ നിർമ്മിച്ച ണ്ടാക്കി; അവൻ
അതിെന ഉറപ്പിച്ച ; വ്യർത്ഥമായിട്ടല്ല അവൻ
അതിെന സൃഷ്ടിച്ചത;് 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.
20 നിങ്ങൾ 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
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അല്ലാെതേവെറാരുൈദവംഇല്ല;ഞാൻഅല്ലാെത
നീതിമാനാെയാരു ൈദവവും രക്ഷിതാവും
ഇല്ല. 22 സകലഭൂസീമാവാസികള മായുള്ളവേര,
എങ്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞു രക്ഷെപ്പടുവിൻ;
ഞാനല്ലാെത േവെറാരു ൈദവവും ഇല്ലേല്ലാ.
23 എന്നാണ, 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.

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 ഒഴിക്കുവാൻ
കഴിയാെത അവ തെന്ന ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപായിരിക്കുന്നു.

3 “ഗർഭംമുതൽ വഹിക്കെപ്പട്ടവരും ഉദരംമുതൽ
ചുമക്കെപ്പട്ടവരുമായി യാേക്കാബ് ഗൃഹവും

* 46. 1 േബല ് വണങ്ങുന്നു േബല ് അെല്ലങ്കില ് മാര ്ദൂക്
ബാബിേലാണിന് െറ ്രപധാനൈദവങ്ങളിെലാന്നാണ.് മാര ്ദൂക്കിെന്റ
പു്രതനായ െനേബാആണ് മെറ്റാന്ന്.
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യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന
എല്ലാവരുമായുള്ളവേര, എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുവിൻ. 4 നിങ്ങള െട വാർദ്ധക്യംവെര
ഞാൻഅനന്യൻതെന്ന;നിങ്ങൾനരയ്ക്കുേവാളം
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 മാറാെതനില്ക്കുന്നു;അതിേനാട്
നിലവിളിച്ചാൽ അത് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല;
കഷ്ടത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല.

8 ഇത് ഓർത്ത് സ്ഥിരത കാണിക്കുവിൻ;
അതി്രകമികെള, ഇതു മനസ്സിലാക്കുവിൻ.
9പണ്ടുള്ളപൂർവ്വകാര്യങ്ങെളഓർത്തുെകാള്ള വിൻ;
ഞാനല്ലാെത േവെറാരു ൈദവമില്ല;
ഞാൻ തെന്ന ൈദവം, എെന്നേപ്പാെല
ഒരുത്തനുമില്ല. 10 ആരംഭത്തിൽതെന്ന
അവസാനവും പൂർവ്വകാലത്തുതെന്ന േമലാൽ
സംഭവിക്കുവാനുള്ളതുംഞാൻ ്രപസ്താവിക്കുന്നു;
‘എെന്റ ആേലാചന നിവൃത്തിയാകും; ഞാൻ
എെന്റ താത്പര്യെമല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കും’ എന്നു
ഞാൻ പറയുന്നു. 11 ഞാൻ കിഴക്കുനിന്ന് ഒരു



െയശയ്യാവ് 46:12 cxli െയശയ്യാവ് 47:5

റാഞ്ചൻപക്ഷിെയ, ദൂരേദശത്തുനിന്ന,് എെന്റ
ആേലാചനെയ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പുരുഷെന
തെന്നവിളിക്കുന്നു;ഞാൻ ്രപസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻനിവർത്തിക്കും;ഞാൻനിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കും. 12 നീതിേയാട്
അകന്നിരിക്കുന്ന കഠിനഹൃദയന്മാേര, എെന്റ
വാക്കു േകൾക്കുവിൻ. 13 ഞാൻ എെന്റ
നീതിെയ അടുത്തുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു;
അത് വിദൂരമായിരിക്കുന്നില്ല; എെന്റ രക്ഷ
താമസിക്കുകയുമില്ല; ഞാൻ സീേയാനിൽ
രക്ഷയും യി്രസാേയലിന് എെന്റ മഹത്ത്വവും
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
അനാവൃതമാകും;നിെന്റനാണിടം കാണും;ഞാൻ
ഒരു മനുഷ്യെനയും ആദരിക്കാെത ്രപതികാരം
നടത്തും”. 4 ഞങ്ങള െട വീെണ്ടടുപ്പ കാരേനാ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ, യി്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധൻ എന്നാകുന്നു അവെന്റ നാമം.
5 “കൽദയപു്രതീ, മിണ്ടാെതയിരിക്കുക;
* 47. 1 തന്വംഗി കൃശാംഗി (സുന്ദരി). മറ്റ് ഭാഷാന്തരത്തിൽ മൃദുല
എന്നുംകാണാം.
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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 ക്ഷു്രദ്രപേയാഗങ്ങൾ എ്രത
െപരുകിയിരുന്നാലും നിെന്റ ആഭിചാരങ്ങൾ
എ്രത അധികമായിരുന്നാലും അവ നിനക്ക്
നിറപടിയായി ഭവിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. 10 നീ
നിെന്റ ദുഷ്ടതയിൽ ആ്രശയിച്ച , ‘ആരും
എെന്ന കാണുന്നില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ;
നിെന്റ ജ്ഞാനവും നിെന്റ അറിവും നിെന്ന
െതറ്റിച്ച കളഞ്ഞു; ‘ഞാൻ മാ്രതം; എനിക്ക്
തുല്യമായി മറ്റാരും ഇല്ല’ എന്നു നീ നിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു. 11 അതുെകാണ്ട്
മ്രന്തവാദത്താൽ നീക്കുവാൻ കഴിയാത്ത
അനർത്ഥം നിെന്റേമൽ വരും; നിന്നാൽ
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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. 14 ഇതാ,
അവർ ൈവേക്കാൽകുറ്റിേപാെല ആയി തീയ്ക്ക്
ഇരയാകും; അവർ അഗ്നിജ്വാലയിൽനിന്ന്
അവെരത്തെന്ന വിടുവിക്കുകയില്ല; അത്
കുളിർ മാറ്റ വാൻ തക്ക കനലും കായുവാൻ
തക്ക തീയും അല്ല. 15 ഇങ്ങെനയാകും
നീ അദ്ധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നതു; നിെന്റ
ബാല്യംമുതൽ നിേന്നാടുകൂെട വ്യാപാരം
െചയ്തവർ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
ദിക്കിേലക്കു അലഞ്ഞുേപാകും; ആരും നിെന്ന
രക്ഷിക്കുകയില്ല”.

48
1 യി്രസാേയൽ എന്ന േപര് വിളിക്കെപ്പട്ടവരും
െയഹൂദയുെട െവള്ളത്തിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നവരും യേഹാവയുെട

† 47. 13 നിനക്ക് വരുവാനുള്ള മാസാന്തരം അറിയിക്കുന്നവരും
മാസംേതാറുമ്മുള്ളഭാവി ്രപവചിക്കുന്നവരുംഎന്നുംഎഴുതാം.
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നാമത്തിൽ സത്യം െചയ്യന്നവരും സത്യേത്താടും
നീതിേയാടും കൂടിയെല്ലങ്കിലും യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവെത്ത കീർത്തിക്കുന്നവരും ആയ
യാേക്കാബ് ഗൃഹേമ, ഇതു േകട്ട െകാള്ള വിൻ.
2 അവർ അവെരത്തെന്ന വിശുദ്ധനഗരം
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 ; അവസംഭവിച്ച 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 ‘ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞുവേല്ലാ’ എന്നു നീ
പറയാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന് അത് പണ്ടല്ല,
ഇേപ്പാൾതെന്ന സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഇേന്നദിവസത്തിനു മുമ്പ് നീ അതിെനക്കുറിച്ച്
ഒന്നും േകട്ടിട്ടില്ല. 8 നീ േകൾക്കുകേയാ
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അറിയുകേയാ നിെന്റ െചവി അന്ന്
തുറക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല. നീ വളെര
േ്രദാഹംെചയ്തു,ഗർഭംമുതൽവിശ്വാസവഞ്ചകൻ
എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ
അറിഞ്ഞ.് 9 എെന്റ നാമംനിമിത്തം ഞാൻ
എെന്റ േകാപെത്ത താമസിപ്പിക്കുന്നു; നിെന്ന
സംഹരിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ സ്തുതി നിമിത്തം
ഞാൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 10 ഇതാ, ഞാൻ
നിെന്നഊതിക്കഴിച്ചിരിക്കുന്നു, െവള്ളിെയേപ്പാെല
അല്ലതാനും; ഞാൻ നിെന്ന കഷ്ടതയുെട
ചൂളയിൽ ആകുന്നു േശാധന കഴിച്ചത്. 11എെന്റ
നിമിത്തം, എെന്റ നിമിത്തംതെന്ന, ഞാൻ അത്
െചയ്യ ം; എെന്റ നാമം അശുദ്ധമായിത്തീരുന്നത്
എങ്ങെന?ഞാൻഎെന്റമഹത്ത്വംമെറ്റാരുത്തനും
െകാടുക്കുകയില്ല. 12 യാേക്കാേബ, ഞാൻ
വിളിച്ചിരിക്കുന്ന യി്രസാേയേല, എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുക; ഞാൻ അനന്യൻ; ഞാൻ ആദ്യനും
ഞാൻ അന്ത്യനും ആകുന്നു. 13 എെന്റ ൈ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. 16 നിങ്ങൾ
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അടുത്തുവന്ന് ഇതുേകൾക്കുവിൻ; ഞാൻ
ആദിമുതൽ രഹസ്യത്തിലല്ല ്രപസ്താവിച്ചിട്ട ള്ളത്;
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 നിെന്റൈദവമായ
യേഹാവ ഞാൻ തെന്ന. 18 അേയ്യാ, നീ
എെന്റ 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

* 48. 16 എെന്നയും ഇവിെട ്രപവാചകൻ നിഴലായും
േയശു്രകിസ്തു െപാരുളായും കാണുവാൻസാധിക്കും.
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ശൂന്യ്രപേദശങ്ങളിൽകൂടി നടത്തിയേപ്പാൾ
അവർക്ക് ദാഹിച്ചില്ല;അവിടുന്ന്അവർക്കുേവണ്ടി
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

† 48. 21 ചാടി പുറെപ്പട്ട ്രപവഹിച്ച എന്നുംആകാം. * 49. 2
പൂണിആവനാഴിഅെല്ലങ്കിൽഅമ്പ് ഇടുന്ന ഉറ.
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തനിക്കുേവണ്ടി േശഖരിക്കുവാനും
(ഞാൻ യേഹാവയ്ക്കു മാന്യനും എെന്റ
ൈദവം എെന്റ ബലവും ആകുന്നു)
എെന്ന ഗർഭത്തിൽ തെന്റ ദാസനായി
നിർമ്മിച്ചിട്ട ള്ള യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
6 “നീ യാേക്കാബിെന്റ േഗാ്രതങ്ങെള
എഴുേന്നല്പിേക്കണ്ടതിനും യി്രസാേയലിൽ
സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടവെര 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 ഞാൻ നിെന്ന
സഹായിച്ച ; േദശെത്ത ഉയർത്തുവാനും
ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന അവകാശങ്ങെള
ൈകവശമാക്കിെക്കാടുക്കുവാനും
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവേരാട:് ‘ഇറങ്ങി
െപയ്െക്കാള്ള വിൻ’ എന്നും അന്ധകാരത്തിൽ
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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 പടിഞ്ഞാറുനിന്നും ഇവർ അസ്വാന ്
†േദശത്തുനിന്നും വരുന്നു”. 13 ആകാശേമ,
േ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. 16 ഇതാ ഞാൻ
നിെന്ന എെന്റ ഉള്ളംൈകയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ മതിലുകൾഎല്ലായ്േപാഴും എെന്റ മുമ്പിൽ
ഇരിക്കുന്നു. 17 നിെന്റ മക്കൾ‡ തിടുക്കേത്താെട

† 49. 12 അസ്വാന ്സിനിം ‡ 49. 17 നിെന്റ മക്കൾ നിെന്ന
പണിയുന്നവര ്
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വരുന്നു;നിെന്നനശിപ്പിച്ചവരുംശൂന്യമാക്കിയവരും
നിെന്ന വിട്ട േപാകുന്നു. 18 തലെപാക്കി 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 ം ആയിരിക്കുേമ്പാൾ ആര് ഇവെര
്രപസവിച്ച വളർത്തിത്തന്നിരിക്കുന്നു? ഞാൻ
ഏകാകിയായിരുന്നുവേല്ലാ; ഇവർ എവിെട
ആയിരുന്നു’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



െയശയ്യാവ് 49:24 cli െയശയ്യാവ് 50:2

വണങ്ങി, നിെന്റ കാലിെല െപാടിനക്കും;
ഞാൻ യേഹാവ എന്നും എനിക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല
എന്നും നീ അറിയും”. 24 ബലവാേനാട്
അവെന്റ കവർച്ച എടുത്തുകളയാേമാ?
അല്ല, േസ്വച്ഛാധിപതിയിൽനിന്ന§് ബദ്ധന്മാെര
വിടുവിക്കാേമാ? 25 എന്നാൽ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ബലവാേനാടു
ബദ്ധന്മാെര എടുത്തുകളയാം; നിഷ്കണ്ടകെന്റ
കവർച്ചെയയും വിടുവിക്കാം; നിേന്നാട്
േപാരാടുന്നവേനാടു ഞാൻ േപാരാടുകയും നിെന്റ
മക്കെള രക്ഷിക്കുകയും െചയ്യ ം. 26 നിെന്ന
െഞരുക്കുന്നവെരഞാൻഅവരുെടസ്വന്തമാംസം
തീറ്റ ം; വീഞ്ഞുേപാെല സ്വന്തരക്തം കുടിച്ച്
അവർക്ക് ലഹരിപിടിക്കും; യേഹാവയായ ഞാൻ
നിെന്റ രക്ഷിതാവും യാേക്കാബിെന്റ വീരൻ
നിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരനും ആകുന്നു എന്നു
സകലമനുഷ്യരുംഅറിയും”.

50
1യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “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. 2ഞാൻവന്നേപ്പാൾ

§ 49. 24 േസ്വച്ഛാധിപതി നിഷ്കണ്ടകൻഎന്നുംകാണാം.
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ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുവാനും ഞാൻ വിളിച്ചേപ്പാൾ
ആരും ഉത്തരം പറയാതിരിക്കുവാനും കാരണം
എന്ത?് വീെണ്ടടുക്കുവാൻകഴിയാത്തവിധംഎെന്റ
ൈക വാസ്തവമായി കുറുകിയിരിക്കുന്നുേവാ?
അല്ല, വിടുവിക്കുവാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ലേയാ?
ഇതാ, എെന്റ ശാസനെകാണ്ടു ഞാൻ
സമു്രദെത്ത വറ്റിച്ച കളയുന്നു; നദികെള
മരുഭൂമികളാക്കുന്നു; െവള്ളം ഇല്ലായ്കയാൽ
അവയിെല മത്സ്യം ദാഹംെകാണ്ടു ചത്തുനാറുന്നു.
3 ഞാൻ ആകാശെത്ത ഇരുട്ട് 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. 6അടിക്കുന്നവർക്ക,് ഞാൻ
എെന്റ മുതുകും േരാമം പറിക്കുന്നവർക്ക,്
എെന്റ കവിള ം കാണിച്ച െകാടുത്തു; എെന്റ
മുഖം നിന്ദയ്ക്കും തുപ്പലിനും മറച്ചിട്ട മില്ല.
7യേഹാവയായകർത്താവ് എെന്നസഹായിക്കും;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അമ്പരന്നുേപാകുകയില്ല;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ എെന്റ മുഖം
തീക്കല്ല *േപാെല ആക്കിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
ലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ലഎന്നുഞാൻഅറിയുന്നു.

* 50. 7 തീക്കല്ല ഒരുതരം ഉറപ്പ ള്ളകല്ല.്



െയശയ്യാവ് 50:8 cliii െയശയ്യാവ് 51:2

8എെന്ന നീതീകരിക്കുന്ന ൈദവം സമീപത്തുണ്ട്;
എേന്നാട് വാദിക്കുന്നവൻആര?് നമുക്കു തമ്മിൽ
ഒന്ന് േനാക്കാം; എെന്റ ്രപതിേയാഗി ആര്?
അവൻ ഇങ്ങുവരെട്ട. 9 ഇതാ, യേഹാവയായ
കർത്താവ് എെന്ന സഹായിക്കുന്നു; എെന്ന
കുറ്റം വിധിക്കുന്നവൻ ആര?് അവെരല്ലാവരും
വസ്്രതംേപാെല പഴകിേപ്പാകും? പുഴു
അവെര തിന്നുകളയും. 10 നിങ്ങളിൽ
യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുകയും അവെന്റ
ദാസെന്റ വാക്കുേകട്ട് അനുസരിക്കുകയും
െചയ്യന്നവൻ ആര?് തനിക്കു ്രപകാശം
ഇല്ലാെത അന്ധകാരത്തിൽ നടന്നാലും അവൻ
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ആ്രശയിച്ച് തെന്റ
ൈദവത്തിേന്മൽ ചാരിെക്കാള്ളെട്ട. 11 ഹാ, തീ
കത്തിച്ച തീയമ്പുകൾ അരയ്ക്ക് െകട്ട ന്നവേര,
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങള െട തീയുെട
െവളിച്ചത്തിലും നിങ്ങൾ െകാളത്തിയിരിക്കുന്ന
തീയമ്പുകള െട 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
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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;എന്നാൽഎെന്റ രക്ഷഎേന്നക്കും
ഇരിക്കും; എെന്റ നീതിക്കു നീക്കം വരുകയുമില്ല.
7 നീതിെയ അറിയുന്നവരും ഹൃദയത്തിൽ എെന്റ
ന്യായ്രപമാണംഉള്ളജനവുംആയുള്ളവേര,എെന്റ
വാക്കു േകൾക്കുവിൻ; നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുെട
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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?†
10 സമു്രദെത്ത, വലിയ ആഴിയിെല
െവള്ളങ്ങെള തെന്ന, വറ്റിച്ച കളയുകയും
വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർ കടന്നുേപാേകണ്ടതിനു
സമു്രദത്തിെന്റ ആഴെത്ത വഴിയാക്കുകയും
െചയ്തതു നീയല്ലേയാ? 11 യേഹാവയുെട
വിമുക്തന്മാർ‡ ഉല്ലാസേഘാഷേത്താെട
സീേയാനിേലക്കു മടങ്ങിവരും; നിത്യാനന്ദം
അവരുെട തലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും; അവർ
ആനന്ദവും സേന്താഷവും ്രപാപിക്കും; ദുഃഖവും
ഞരക്കവും ഓടിേപ്പാകും. 12 “ഞാൻ, ഞാൻ
തെന്ന, നിങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ;
എന്നാൽ മരിച്ച േപാകുന്ന മർത്യെനയും

* 51. 7 ദൂഷണങ്ങെളദുഷിച്ച പറയല ്, േദാഷം ആേരാപിക്കല് ,
അപവാദം. † 51. 9 രഹബിെന െവട്ടി മഹാസർപ്പെത്ത
കുത്തിക്കളഞ്ഞതു അവിടുന്നല്ലേയാ? കനാന്യ പുരാണത്തില ്
സൃഷ്ടിപ്പിെന്റ ്രകമം വിട്ട കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിേലക്ക്
തിരെക വരുവാന ് ഭീഷണി കാട്ട ന്ന െപരുെവള്ളം. അത് കടലും
ലിവ്യാഥാനുമായിബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. െയശയ്യാവ് 27:1 േനാക്കുക.

‡ 51. 11 വിമുക്തന്മാർവീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർഎന്നുംആകാം.
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പുല്ല േപാെല ആയിത്തീരുന്ന മനുഷ്യെനയും
ഭയെപ്പടുവാൻ നീ ആര?് 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; അവൻ തടവറയിൽ§
മരിക്കുകയില്ല; അവെന്റ ആഹാരത്തിന്
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:് ‘നീഎെന്റജനം’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. 18 അവൾ
്രപസവിച്ച സകലപു്രതന്മാരിലും അവെള

§ 51. 14 തടവറയിൽ കുഴി എന്നും പാതാളം എന്നും
ഭാഷാന്തരങ്ങളിൽകാണുന്നു.
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വഴിനടത്തുന്നതിന് ഒരുത്തനും ഇല്ല; അവൾ
വളർത്തിയ എല്ലാമക്കളിലും അവെള ൈകക്കു
പിടിച്ച കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നതിന് ആരുമില്ല.
19ഇതു 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; അവർ
യേഹാവയുെട േ്രകാധവും നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ശാസനയുംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
21 അതുെകാണ്ട് പീഢ അനുഭവിക്കുന്നവള ം
വീഞ്ഞു കുടിക്കാെത ലഹരിപിടിച്ചവള ം
ആയവേള, ഇതു േകട്ട െകാള്ള ക. 22 നിെന്റ
കർത്താവായ യേഹാവയും അവിടുെത്ത
ജനത്തിെന്റ വ്യവഹാരം നടത്തുന്ന നിെന്റ
ൈദവവുംആയവൻഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“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 ഞാൻഈ
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പാനപാ്രതം െകാടുക്കും”.

52
1 സീേയാേന, ഉണരുക, ഉണരുക, നിെന്റ
ബലം ധരിച്ച െകാള്ള ക; വിശുദ്ധനഗരമായ
െയരൂശേലേമ, നിെന്റ അലങ്കാരവസ്്രതം
ധരിച്ച െകാള്ള ക; ഇനിേമലിൽ അ്രഗചർമ്മിയും
അശുദ്ധനും നിന്നിേലക്കു വരുകയില്ല.
2 െപാടി കുടഞ്ഞുകളയുക; െയരൂശേലേമ,
എഴുേന്നറ്റ് ഇരിക്കുക; ബദ്ധയായ സീേയാൻ
പു്രതീ, നിെന്റ കഴുത്തിെല ബന്ധനങ്ങൾ
അഴിച്ച കളയുക. 3 യേഹാവ 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 . 5ഇേപ്പാൾ എെന്റ ജനെത്ത െവറുെത
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായിരിക്കുകെകാണ്ടു ഞാൻ
ഇവിെട എന്ത് െചേയ്യണ്ടു” എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “അവരുെട അധിപതിമാർ
പരിഹസിക്കുന്നു*; എെന്റ നാമം ഇടവിടാെത
എല്ലായ്േപാഴും ദുഷിക്കെപ്പടുന്നു” എന്നും
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 6 “അതുെകാണ്ട്
എെന്റ ജനം എെന്റ നാമെത്ത അറിയും;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ, ഞാൻ തെന്നയാകുന്നു

* 52. 5 പരിഹസിക്കുന്നുസങ്കടേത്താെടഅലമുറയിടുന്നു
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്രപസ്താവിക്കുന്നവൻ എന്ന് അവർ അന്ന്
അറിയും”.

7 സമാധാനെത്ത േഘാഷിച്ച നന്മെയ
സുവിേശഷിക്കുകയും രക്ഷെയ
്രപസിദ്ധമാക്കുകയും സീേയാേനാട:് “നിെന്റ
ൈദവം വാഴുന്നു” എന്നു പറയുകയും െചയ്യന്ന
സുവാർത്താദൂതെന്റ കാൽ പർവ്വതങ്ങളിേന്മൽ
എ്രത മേനാഹരം! 8 നിെന്റ കാവൽക്കാരുെട
ശബ്ദം േകട്ട േവാ? അവർ ശബ്ദം ഉയർത്തി
ഒരുേപാെല ഉല്ലസിച്ച േഘാഷിക്കുന്നു; യേഹാവ
സീേയാനിേലക്കു മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ അവർ
അഭിമുഖമായി കാണും. 9 െയരൂശേലമിെന്റ
ശൂന്യ്രപേദശങ്ങേള,െപാട്ടിആർത്തുെകാള്ള 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; യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവം
നിങ്ങൾക്ക് പിൻപടആയിരിക്കും.
† 52. 10 വിശുദ്ധഭുജെത്ത െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു
നഗ്നമാക്കിയിരിക്കുന്നുഎന്നുംആകാം.
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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;അവർഒരിക്കലുംഅറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതു
കാണുകയും ഒരിക്കലും േകട്ടിട്ടില്ലാത്തതു
്രഗഹിക്കുകയും െചയ്യ ം.

53
1 ഞങ്ങൾ േകൾപ്പിച്ചത് ആര്
വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു? യേഹാവയുെട ഭുജം
ആർക്ക് െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു? 2 അവൻ
ഇളയ ൈതേപാെലയും വരണ്ട നിലത്തുനിന്നു
േവര് മുളയ്ക്കുന്നതുേപാെലയും അവിടുെത്ത
മുമ്പാെക വളരും; അവനു രൂപഗുണം ഇല്ല,
േകാമളത്വം ഇല്ല; കണ്ടാൽ ആ്രഗഹിക്കത്തക്ക
സൗന്ദര്യവുമില്ല. 3 അവൻ മനുഷ്യരാൽ
നിന്ദിക്കെപ്പട്ട ം ത്യജിക്കെപ്പട്ട ം വ്യസനപാ്രതമായും
േരാഗം ശീലിച്ചവനായും ഇരുന്നു; അവെന
കാണുന്നവർ മുഖം മറച്ച കളയത്തക്കവിധം
അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു; നാം അവെന
ആദരിച്ചതുമില്ല. 4 സാക്ഷാൽ നമ്മുെട
േരാഗങ്ങെളഅവൻവഹിച്ച ;നമ്മുെടേവദനകെള
‡ 52. 15 കുതിച്ച ചാടുമാറാക്കും ചില വിവർത്തനത്തിൽ
പരി്രഭാന്തരാക്കുംഎന്ന് കാണാം.
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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 എല്ലാവരുെടയും അകൃത്യം
അവെന്റേമൽ ചുമത്തി. 7 തെന്നത്താൻ
താഴ്ത്തി 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

* 53. 5 അടിപ്പിണരുകളാൽ മറ്റ് വിവർത്തനങ്ങളിൽ മുറിവുകൾ,
ക്ഷതംഎന്നുംകാണാം.
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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. 12 അതുെകാണ്ട് 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
ഭർത്താവുള്ളവള െട മക്കേളക്കാൾ അധികം”
എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 2 നിെന്റ
കൂടാരത്തിെന്റ സ്ഥലെത്ത വിശാലമാക്കുക;
നിെന്റ നിവാസങ്ങള െട തിരശ്ശീലകെള
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അവർ നിവർക്കെട്ട; തടുത്തുകളയരുത;്
നിെന്റ കയറുകെള നീട്ട ക; നിെന്റ കുറ്റികെള
ഉറപ്പിക്കുക. 3 നീ ഇടേത്താട്ട ം വലേത്താട്ട ം
പരക്കും; നിെന്റ സന്തതി ജനതകള െട േദശം
ൈകവശമാക്കുകയും ശൂന്യനഗരങ്ങളിൽ
നിവാസികെള 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 ഭർത്താവ്;
ൈ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 നിെന്റ ൈദവം അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
7 “അല്പേനരേത്തക്ക് മാ്രതം ഞാൻ നിെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച ; എങ്കിലും മഹാകരുണേയാെട ഞാൻ
നിെന്ന േചർത്തുെകാള്ള ം. 8 േ്രകാധാധിക്യത്തിൽ
ഞാൻ ക്ഷണേനരേത്തക്ക് എെന്റ മുഖം
നിനക്ക് മറച്ച ; എങ്കിലും നിത്യദയേയാെട
ഞാൻ നിേന്നാട് കരുണ കാണിക്കും” എന്നു
നിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരനായ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 9 “ഇത് എനിക്ക് േനാഹയുെട
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െവള്ളങ്ങൾേപാെലയാകുന്നു; േനാഹയുെട
െവള്ളങ്ങൾ ഇനി ഭൂമിെയ മുക്കിക്കളയുകയില്ല
എന്നു ഞാൻ സത്യം െചയ്തതുേപാെല
ഞാൻ നിേന്നാട് േകാപിക്കുകേയാ നിെന്ന
ശാസിക്കുകേയാ ഇല്ല എന്നു ഞാൻ സത്യം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 10 പർവ്വതങ്ങൾ മാറിേപ്പാകും,
കുന്നുകൾ നീങ്ങിേപ്പാകും; എങ്കിലും എെന്റ ദയ
നിെന്ന വിട്ട മാറുകയില്ല; എെന്റ സമാധാനനിയമം
നീങ്ങിേപ്പാവുകയുമില്ല” എന്നു നിേന്നാട്
കരുണയുള്ള യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
11 “പീഢ അനുഭവിക്കുന്നവള ം െകാടുങ്കാറ്റിനാൽ
അടിക്കെപ്പട്ട് ആശ്വാസമറ്റവള ം ആയുള്ളവേള,
ഞാൻനിെന്റകല്ല്അഞ്ജനത്തിൽ*പതിക്കുകയും
നീലക്കല്ല െകാണ്ടു† നിെന്റ അടിസ്ഥാനം
ഇടുകയും െചയ്യ ം. 12 ഞാൻ നിെന്റ
താഴികക്കുടങ്ങെള‡ 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

* 54. 11 അഞ്ജനത്തിൽ രത്നം. † 54. 11
നീലക്കല്ല െകാണ്ടു ഇ്രന്ദനീലക്കല്ല ് എന്നും ആകാം. ‡ 54.
12 താഴികക്കുടങ്ങെള ഒരലങ്കാരപ്പണി. േക്ഷ്രതങ്ങള െടയും
മറ്റ ം മുകളില് െചയ്യന്നത് (ഒരു താഴികയും അതിനുമുകളില ്
ഒരു കുടവും കമഴ്ത്തിവച്ചതുേപാെലയാണ് ഇതിന ്െറ
ആകൃതി, കുടത്തിനുമുകളില ് കൂര ്ത്ത ഒരു സ്തൂപമുള്ള
താഴികക്കുടങ്ങള മുണ്ട)്
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നീ അകന്നിരിക്കും; അത് നിേന്നാട്
അടുത്തുവരുകയില്ല. 15 ഒരുത്തൻ നിേന്നാട്
കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് എെന്റ
ഹിത്രപകാരമല്ല; ആെരങ്കിലും നിേന്നാട് കലഹം
ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവൻ നിെന്റനിമിത്തം വീഴും.
16തീക്കനൽഊതി പണിെചയ്ത് ഓേരാആയുധം
തീർക്കുന്ന െ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”എന്നുയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

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 െചലവിടുന്നെതന്തിന്?
എെന്റ വാക്കു ്രശദ്ധിച്ച േകട്ട നന്മ
അനുഭവിക്കുവിൻ; വിശിഷ്ടആഹാരം കഴിച്ച
ആനന്ദിച്ച െകാള്ള വിൻ. 3നിങ്ങൾ െചവിചായിച്ച്
എെന്റ അടുക്കൽ വരുവിൻ; നിങ്ങൾക്ക്
ജീവനുണ്ടാേകണ്ടതിനു േകട്ട െകാള്ള വിൻ;
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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

* 55. 3 മാറ്റമില്ലാത്തകൃപകൾ ദാവീദിേനാടുള്ള മാറ്റം വരാത്ത
കൃപകൾ.
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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 പകരം െകാഴുന്തു† മുളയ്ക്കും;
അത് യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു കീർത്തിയായും
േഛദിക്കെപ്പടാത്ത ശാശ്വതമായ ഒരു
അടയാളമായും 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 മുറുെക പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനും
ഭാഗ്യവാൻ”. 3 യേഹാവേയാടു േചർന്നിട്ട ള്ള
അന്യജാതിക്കാരൻ; “യേഹാവ എെന്ന തെന്റ

† 55. 13 െകാഴുന്തു ഒരുസുഗന്ധെച്ചടി.
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ജനത്തിൽനിന്ന് അേശഷം േവർെപടുത്തും”
എന്നു പറയരുത;് ഷണ്ഡനും: “ഞാൻ ഒരു
ഉണങ്ങിയ വൃക്ഷം” എന്നു പറയരുത്. 4 “എെന്റ
ശബ്ബത്ത്ആചരിക്കുകയുംഎനിക്ക്ഇഷ്ടമുള്ളതു
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 അവേരാട്,
അവരുെട േശഖരിക്കെപ്പട്ടവേരാടുതെന്ന,
‘ഇനി മറ്റ ള്ളവെരയും കൂട്ടിേച്ചർക്കും’ ” എന്നു

* 56. 5 സ്ഥലവുംജ്ഞാപകവും,സ്മാരകവുംഎന്നുമാകാം.
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യി്രസാേയലിെന്റ പുറത്താക്കെപ്പട്ടവെര
േശഖരിക്കുന്ന ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 9 വയലിെല സകലമൃഗങ്ങള ം
കാട്ടിെല സകലമൃഗങ്ങള ം ആയുേള്ളാവേയ,
വന്ന് തിന്നുെകാള്ള വിൻ. 10 അവെന്റ
കാവല്ക്കാർ കുരുടന്മാർ; അവെരല്ലാവരും
പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ, അവെരല്ലാവരും
കുരയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഊമനായ്ക്കൾ
തെന്ന;അവർ നി്രദാ്രപിയന്മാരായി സ്വപ്നം കണ്ടു
കിടന്നുറങ്ങുന്നു. 11ഈ 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
സമൃദ്ധിയിൽതെന്ന”എന്ന്അവർപറയുന്നു.

57
1 നീതിമാൻ നശിക്കുന്നു; ആരും
അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല; ഭക്തന്മാരും
കഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു; നീതിമാൻ അനർത്ഥത്തിനു
മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു എന്ന് ആരും
്രഗഹിക്കുന്നില്ല. 2അവൻ സമാധാനത്തിേലക്കു
്രപേവശിക്കുന്നു; േനരായി നടക്കുന്നവെരല്ലാം
അവനവെന്റ കിടക്കയിൽ വി്രശാമം
്രപാപിക്കുന്നു. 3 “ക്ഷു്രദക്കാരത്തിയുെട
† 56. 11 സൂക്ഷിക്കുവാൻ അറിയാത്തവർ തിരിച്ചറിയുവാൻ
കഴിയാത്തവർഎന്നുമാകാം.
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മക്കേള, വ്യഭിചാരിയുെടയും േവശ്യയുെടയും
സന്തതിേയ; ഇേങ്ങാട്ട് അടുത്തുവരുവിൻ.
4 നിങ്ങൾ ആെരയാകുന്നു കളിയാക്കുന്നത?്
ആരുെടേനെരയാകുന്നു നിങ്ങൾ വായ്
പിളർന്നു നാക്കു നീട്ട ന്നത?് 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

* 57. 9 േമാേലക്ക്എന്ന് േപരുള്ളവി്രഗഹത്തിെന്റേമാേലക്ക്എന്ന
രാജാവിെന്റഅടുക്കല് 
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ദൂരംെകാണ്ടു നീ തളർന്നുേപായിട്ട ം ‘അത്
നിഷ്ഫലം’എന്നു നീ പറഞ്ഞില്ല; നിെന്റൈകവശം
നീ ജീവശക്തി കണ്ടതുെകാണ്ട് നിനക്ക് ക്ഷീണം
േതാന്നിയില്ല. 11 കപടം കാണിക്കുവാനും
എെന്ന ഓർക്കുകേയാ കൂട്ടാക്കുകേയാ
െചയ്യാതിരിക്കുവാനുംനീആെരയാകുന്നുശങ്കിച്ച
ഭയെപ്പട്ടത്? ഞാൻ ബഹുകാലം മിണ്ടാെത
ഇരുന്നിട്ടല്ലേയാനീഎെന്നഭയെപ്പടാതിരിക്കുന്നത?്
12 നിെന്റ നീതി ഞാൻ െവളിച്ചത്താക്കും; നിെന്റ
്രപവൃത്തികേളാ നിനക്ക് ്രപേയാജനമാകുകയില്ല.
13 നീ നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ നിെന്റ വി്രഗഹസമൂഹം
നിെന്ന രക്ഷിക്കെട്ട;എന്നാൽഅവെയ 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;
താഴ്മയുള്ളവരുെടമനസ്സിനുംമനസ്താപമുള്ളവരുെട
ഹൃദയത്തിനും ൈചതന്യം† വരുത്തുവാൻ
മനസ്താപവും മേനാവിനയവുമുള്ളവേരാടു
കൂടിയും വസിക്കുന്നു. 16 ഞാൻ

† 57. 15 ൈചതന്യം നവീകരണംഎന്നുമാകാം.
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എേന്നക്കും വാദിക്കുകയില്ല; എല്ലായ്േപാഴും
േകാപിക്കുകയുമില്ല; അെല്ലങ്കിൽ അവരുെട
ആത്മാവും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട ള്ള േദഹികള ം
എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു ക്ഷയിച്ച േപാകുമേല്ലാ.
17 അവരുെട അത്യാ്രഗഹത്തിെന്റ അകൃത്യം
നിമിത്തം ഞാൻ േകാപിച്ച് അവെര അടിച്ച ;
ഞാൻ േകാപിച്ച മുഖം മറച്ച ; എന്നാൽ അവർ
തിരിഞ്ഞ് അവർക്ക് േതാന്നിയ വഴിയിൽ നടന്നു.
18 ഞാൻ അവരുെട വഴികെള കണ്ടിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ അവെര സൗഖ്യമാക്കും; ഞാൻ അവെര
നടത്തി അവർക്ക്, അവരുെട ദുഃഖിതന്മാർക്കു
തെന്ന, വീണ്ടും ആശ്വാസം വരുത്തും. 19ഞാൻ
അധരങ്ങള െട ഫലം സൃഷ്ടിക്കും; ദൂരസ്ഥനും
സമീപസ്ഥനും സമാധാനം, സമാധാനം” എന്നും
“ഞാൻ അവെര സൗഖ്യമാക്കും” എന്നും
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 20 ദുഷ്ടന്മാേരാ,
കലങ്ങിമറിയുന്ന കടൽേപാെലയാകുന്നു;അതിന്
അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല; അതിെല
െവള്ളം േചറും െചളിയും േമേലാട്ട തള്ളന്നു.
21 “ദുഷ്ടന്മാർക്കു സമാധാനമില്ല” എന്ന് എെന്റ
ൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

58
1 ഉറെക്ക വിളിക്കുക; അടങ്ങിയിരിക്കരുത;്
കാഹളംേപാെല നിെന്റ ശബ്ദം ഉയർത്തി,
എെന്റ ജനത്തിന് അവരുെട ലംഘനെത്തയും
യാേക്കാബ് ഗൃഹത്തിന്അവരുെട പാപങ്ങെളയും
അറിയിക്കുക. 2 എങ്കിലും അവർ
എെന്ന ദിനം്രപതി അേന്വഷിച്ച് എെന്റ
വഴികെള അറിയുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു; നീതി
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്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 ്രപാർത്ഥനഉയരത്തിൽേകൾക്കുവാൻ
തക്കവിധമല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് േനാമ്പു
േനാല്ക്കുന്നത.് 5 എനിക്ക് 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

* 58. 5 േവഴെത്തേപ്പാെല ഒരുതരം വലിയപുല്ല.്



െയശയ്യാവ് 58:7 clxxiv െയശയ്യാവ് 58:12

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. 9അേപ്പാൾ നീ വിളിക്കും; യേഹാവ
ഉത്തരം അരുള ം; നീ നിലവിളിക്കും, ‘ഞാൻ
വരുന്നു’ എന്ന് അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്യ ം;
നുകവും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതും വഷളത്തം
സംസാരിക്കുന്നതും നീ നിെന്റ നടുവിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളയുകയും 10 വിശപ്പ ള്ളവേനാടു
നീ താത്പര്യം കാണിക്കുകയും കഷ്ടത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവന് തൃപ്തി വരുത്തുകയും
െചയ്യ െമങ്കിൽ നിെന്റ ്രപകാശം ഇരുളിൽ
ഉദിക്കും;നിെന്റഅന്ധകാരംനട്ട 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

† 58. 8 െപാറുതിവരുംസൗഖ്യം വരും.
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പണിയും; തലമുറതലമുറയായി
കിടക്കുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങെള നീ
െകട്ടിെപ്പാക്കും; േകടുതീർക്കുന്നവെനന്നും
പാർക്കുവാൻ തക്കവിധം പാതകെള
യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്നവെനന്നും നിനക്ക് േപര്
പറയും. 13നീ എെന്റ വിശുദ്ധദിവസത്തിൽ നിെന്റ
കാര്യാദികൾ േനാക്കാെത ശബ്ബത്തിൽ നിെന്റ
കാൽഅടക്കിവച്ച ,ശബ്ബത്തിെന ഒരു സേന്താഷം
എന്നും യേഹാവയുെട വിശുദ്ധദിവസെത്ത
ബഹുമാനേയാഗ്യം എന്നും പറയുകയും നിെന്റ
േവലയ്ക്കു േപാവുകേയാ നിെന്റ കാര്യാദികെള
േനാക്കുകേയാ വ്യർത്ഥസംസാരത്തിൽ
േനരം േപാക്കുകേയാ െചയ്യാെത അതിെന
ബഹുമാനിക്കുകയും െചയ്യ െമങ്കിൽ, നീ
യേഹാവയിൽ ്രപേമാദിക്കും‡; 14 ഞാൻ നിെന്ന
േദശത്തിെല ഉന്നതങ്ങളിൽ വാഹനേമറി
ഓടുമാറാക്കുകയും നിെന്റ പിതാവായ
യാേക്കാബിെന്റ അവകാശംെകാണ്ടു നിെന്ന
േപാഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം;” യേഹാവയുെട
വായല്ലേയാഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത.്

59
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

‡ 58. 13 ്രപേമാദിക്കുംആനന്ദിക്കും.
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മുഖെത്ത നിങ്ങൾക്ക് മറയ്ക്കുമാറാക്കിയത.്
3 നിങ്ങള െട ൈകകൾ രക്തംെകാണ്ടും
നിങ്ങള െട വിരലുകൾ അകൃത്യംെകാണ്ടും
മലിനമായിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട അധരങ്ങൾ
േഭാഷ്ക് സംസാരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട നാവ്
നീതിേകട് ജപിക്കുന്നു*. 4ഒരുത്തനും നീതിേയാെട
വ്യവഹരിക്കുന്നില്ല; ഒരുത്തനും സത്യേത്താെട
്രപതിവാദിക്കുന്നില്ല; അവർ വ്യാജത്തിൽ
ആ്രശയിച്ച േഭാഷ്ക് സംസാരിക്കുന്നു;
അവർ തിന്മെയ ഗർഭംധരിച്ച നീതിേകടിെന
്രപസവിക്കുന്നു. 5 അവർ അണലിമുട്ടയ്ക്ക്
അടയിരിക്കുകയും ചിലന്തിവല െനയ്യ കയും
െചയ്യന്നു; ആ മുട്ട തിന്നുന്നവൻ മരിക്കും;
െപാട്ടിച്ചാൽ അണലി പുറത്തുവരുന്നു. 6അവർ
െനയ്തതു വസ്്രതത്തിനു െകാള്ള കയില്ല;
അവരുെട പണി അവർക്ക് പുതപ്പാവുകയും
ഇല്ല; അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ നീതിെകട്ട
്രപവൃത്തികൾ; അ്രകമ്രപവൃത്തികൾ അവരുെട
ൈകക്കൽ ഉണ്ട്. 7 അവരുെട കാൽ
േദാഷത്തിനായി ഓടുന്നു; കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം
ചിന്തുവാൻ അവർ തിടുക്കെപ്പടുന്നു; അവരുെട
നിരൂപണങ്ങൾ അന്യായനിരൂപണങ്ങൾ
ആകുന്നു; ശൂന്യവും നാശവും അവരുെട
പാതകളിൽ ഉണ്ട.് 8 സമാധാനത്തിെന്റ വഴി
അവർ അറിയുന്നില്ല; അവരുെട നടപ്പിൽ
ന്യായവും ഇല്ല; അവർ അവർക്കായി
വളഞ്ഞ പാതകെള ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവയിൽ നടക്കുന്നവെനാരുത്തനും സമാധാനം

* 59. 3 ജപിക്കുന്നു ആവര് ത്തിച്ച െചാല്ല ക, പിറുപിറുക്കുക,
പതുെക്കപറയുകഎന്നുംഅർത്ഥം ഉണ്ട്.
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അറിയുകയില്ല.
9 അതുെകാണ്ട് 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. 11 ഞങ്ങൾ
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. 13 അതി്രകമം െചയ്തു
യേഹാവെയ നിേഷധിക്കുക, ഞങ്ങള െട
ൈദവെത്ത വിട്ട മാറുക, പീഡനവും മത്സരവും
സംസാരിക്കുക, വ്യാജവാക്കുകെള ഗർഭംധരിച്ച
† 59. 10 ശക്തരയവരുെട ശൂന്യമാക്കെപ്പട്ടവരുെട ‡ 59. 12
ഞങ്ങൾക്കു േബാദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നുഞങ്ങേളാെടാപ്പമുണ്ട.്
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ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് ഉച്ചരിക്കുക എന്നിവ
തെന്ന. 14 അങ്ങെന ന്യായം പിന്മാറി നീതി
അകന്നുനില്ക്കുന്നു; സത്യം വീഥിയിൽ ഇടറുന്നു;
േനരിനു കടക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുമില്ല. 15സത്യം
കാണാെതയായി; േദാഷം വിട്ടകലുന്നവൻ
കവർച്ചയായി ഭവിക്കുന്നു; യേഹാവഅത് കണ്ടിട്ട്
ന്യായം ഇല്ലായ്കനിമിത്തം അവിടുേത്തക്കു
അനിഷ്ടം േതാന്നുന്നു. 16 ആരും ഇെല്ലന്ന്
അവിടുന്ന് കണ്ടു പക്ഷവാദം െചയ്യ വാൻ ആരും
ഇല്ലായ്കയാൽ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ; അതുെകാണ്ട്
അവിടുെത്ത ഭുജം തെന്ന അവിടുേത്തക്കു
രക്ഷവരുത്തി, അവെന്റ നീതി അവെന താങ്ങി.
17 അവൻ നീതി ഒരു കവചംേപാെല ധരിച്ച
രക്ഷ എന്ന പടെത്താപ്പി തലയിൽ ഇട്ട ; അവൻ
്രപതികാരവസ്്രതങ്ങൾ ഉടുത്തു, തീക്ഷ്ണത
ഒരു േമലങ്കിേപാെല പുതച്ച . 18 അവരുെട
്രപവൃത്തികൾക്കു തക്കവിധം അവിടുന്ന് പകരം
െചയ്യ ം; അവിടുെത്ത ൈവരികൾക്കു േ്രകാധവും
അവിടുെത്ത ശ്രതുക്കൾക്കു ്രപതികാരവും
തെന്ന; ദ്വീപുവാസികേളാട് അവൻ പകരംവീട്ട ം.
19 അങ്ങെന അവർ പടിഞ്ഞാറ് യേഹാവയുെട
നാമെത്തയും കിഴക്ക് അവിടുെത്ത
മഹത്ത്വെത്തയും ഭയെപ്പടും; െകട്ടിനിന്നതും
യേഹാവയുെട ശ്വാസം അവര ്െക്കതിെര ഒരു
െകാടി ഉയര ്ത്തും§. 20 എന്നാൽ “സീേയാനും
യാേക്കാബിൽഅതി്രകമംവിട്ട തിരിയുന്നവർക്കും
അവൻ വീെണ്ടടുപ്പ കാരനായി വരും” എന്നു

§ 59. 19 അവര് െക്കതിെര ഒരു െകാടി ഉയര ്ത്തും
തള്ളിപ്പായിക്കുന്നതുമായ ഒരു നദിേപാെലഅവിടുന്ന് വരും
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യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 21 “ഞാൻഅവേരാടു
െചയ്തിരിക്കുന്ന നിയമം ഇതാകുന്നു” എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിെന്റേമലുള്ള
എെന്റ ആത്മാവും നിെന്റ വായിൽ ഞാൻ തന്ന
എെന്റ വചനങ്ങള ം നിെന്റ വായിൽനിന്നും
നിെന്റ സന്തതിയുെട വായിൽനിന്നും നിെന്റ
സന്തതിയുെട സന്തതിയുെട വായിൽനിന്നും
ഇന്നുമുതൽ ഒരുനാള ം വിട്ട േപാകുകയില്ല”എന്നു
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

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
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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 ്രപസാദമുള്ള
യാഗമായി എെന്റ പീഠത്തിേന്മൽ വരും;അങ്ങെന
ഞാൻ എെന്റ മഹത്ത്വമുള്ള ആലയെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും 8 േമഘംേപാെലയും
അവരുെട കിളിവാതിലുകളിേലക്കു†
്രപാവുകെളേപ്പാെലയും പറന്നുവരുന്ന ഇവർ
ആര?് 9 ദൂരത്തുനിന്ന് നിെന്റ മക്കെള അവരുെട
െപാന്നും െവള്ളിയുമായി നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമത്തിനും അവിടുന്ന്
നിെന്ന മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുകെകാണ്ടു
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധ ൈദവത്തിനും
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിനു ദ്വീപുവാസികള ം
തർശീശ് കപ്പലുകൾ ഒന്നാമതായും എനിക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നു. 10 അന്യജാതിക്കാർ നിെന്റ
മതിലുകെള പണിയും; അവരുെട രാജാക്കന്മാർ
നിനക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്യ ം; എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ
ഞാൻ നിെന്ന അടിച്ച ; എങ്കിലും എെന്റ
്രപീതിയിൽ എനിക്ക് നിേന്നാട് കരുണ േതാന്നും.
11 ജാതികള െട സമ്പത്തും യാ്രതാസംഘത്തിൽ
അവരുെട രാജാക്കന്മാെരയും നിെന്റ അടുക്കൽ

* 60. 6 ചിെറ്റാട്ടകങ്ങള ം ഒട്ടകങ്ങള െട വർഗ്ഗത്തിെല െചറിയ
തരം ഒട്ടകങ്ങൾ. † 60. 8 കിളിവാതിലുകളിേലക്കു
വീടിന് െറ ഭിത്തിയില ്കുെറ ഉയരത്തില് വയ്ക്കുന്ന െചറുവാതില ്
(കിളികള ്ക്കുമാ്രതംകടക്കത്തക്കവിധത്തിലുള്ള) െചറു ജനല് .
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െകാണ്ടുവേരണ്ടതിനു നിെന്റ വാതിലുകൾ
രാവും പകലും അടക്കെപ്പടാെത എല്ലായ്േപാഴും
തുറന്നിരിക്കും. 12 നിെന്ന േസവിക്കാത്ത
ജനതയും രാജ്യവും നശിച്ച േപാകും; ആ
ജനതകൾ അേശഷം ശൂന്യമായിേപ്പാകും.
13 എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരമുള്ള സ്ഥലത്തിനു
ഭംഗിവരുത്തുവാനായി െലബാേനാെന്റ
മഹത്ത്വവും സരളവൃക്ഷവും പയിനും
പുന്നയും ഒരുേപാെല നിെന്റ അടുക്കൽ വരും;
അങ്ങെന ഞാൻ എെന്റ പാദസ്ഥാനെത്ത
മഹത്ത്വീകരിക്കും. 14 നിെന്ന േ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 േദ്വഷവിഷയവും ആയിരുന്നതിനു
പകരം ഞാൻ നിെന്ന നിത്യമാഹാത്മ്യവും
തലമുറതലമുറയായുള്ള ആനന്ദവും
ആക്കിത്തീർക്കും. 16 നീ ജാതികള െട പാല്
കുടിക്കും; രാജാക്കന്മാരുെട മുല കുടിക്കും;
യേഹാവയായ ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷകൻ എന്നും
യാേക്കാബിെന്റവല്ലഭൻനിെന്റവീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ
എന്നും നീഅറിയും. 17ഞാൻതാ്രമത്തിനു പകരം
സ്വർണ്ണം വരുത്തും; ഇരിമ്പിനു പകരം െവള്ളിയും
മരത്തിനു പകരം താ്രമവും കല്ലിനു പകരം
ഇരിമ്പുംവരുത്തും;ഞാൻസമാധാനെത്തനിനക്ക്
നായകന്മാരും നീതിെയ നിനക്ക് അധിപതിമാരും
ആക്കും. 18 ഇനി നിെന്റ േദശത്തു അ്രകമവും
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നിെന്റ അതിരിനകത്തു ശൂന്യവും നാശവും
േകൾക്കുകയില്ല; നിെന്റ മതിലുകൾക്കു രക്ഷ
എന്നും നിെന്റ വാതിലുകൾക്കു സ്തുതി എന്നും
നീ േപര് പറയും. 19 ഇനി 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. 21നിെന്റ ജനെമല്ലാം
നീതിമാന്മാരാകും; ഞാൻ മഹത്ത്വെപ്പേടണ്ടതിനു
എെന്റ നടുതലയുെട‡ മുളയും എെന്റ
ൈകകള െട ്രപവൃത്തിയും ആയിട്ട് അവർ
േദശെത്ത സദാകാലേത്തക്കും ൈകവശമാക്കും.
22 കുറഞ്ഞവൻ ആയിരവും െചറിയവൻ
മഹാജനതയും ആയിത്തീരും; യേഹാവയായ
ഞാൻ തക്കസമയത്ത് അതിെന േ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
‡ 60. 21 നടുതലയുെട വള്ളിതല മുറിച്ച നടുേമ്പാൾ ചുവടും
മണ്ടയും എടുക്കാറില്ല നടുഭാഗമാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അതാണ്
നടുതല.
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2 യേഹാവയുെട ്രപസാദവർഷവും നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ ്രപതികാരദിവസവും
്രപസിദ്ധമാക്കുവാനും ദുഃഖിതന്മാെരെയല്ലാം
ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും 3 സീേയാനിെല
ദുഃഖിതന്മാർക്കു ചാരത്തിനു പകരം
അലങ്കാരമാലയും ദുഃഖത്തിനു പകരം
ആനന്ദൈതലവും വിഷാദമനസ്സിനു പകരം
സ്തുതി എന്ന േമലാടയും െകാടുക്കുവാനും
അവൻ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ
മഹത്ത്വീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് അവർക്ക്
നീതിവൃക്ഷങ്ങൾ എന്നും യേഹാവയുെട
നടുതല എന്നും േപരാകും. 4 അവർ
പുരാതനശൂന്യങ്ങെള പണിയുകയും
പൂർവ്വന്മാരുെട നിർജ്ജനസ്ഥലങ്ങെള
നന്നാക്കുകയും തലമുറതലമുറയായി
നിർജ്ജനമായിരുന്ന ശൂന്യനഗരങ്ങെള േകട്
േപാക്കുകയും െചയ്യ ം. 5 അന്യജാതിക്കാർ
നിന്നു നിങ്ങള െട ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങെള േമയ്ക്കും;
പരേദശക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ഉഴവുകാരും
മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാരും*ആയിരിക്കും. 6നിങ്ങേളാ
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 കിട്ട ം; ലജ്ജയ്ക്കു പകരം
അവർ അവരുെട ഓഹരിയിൽ സേന്താഷിക്കും;
* 61. 5 മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാരും മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ
പണിെയടുക്കുന്നവർ.
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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”. 10ഞാൻ
യേഹാവയിൽ ഏറ്റവും ആനന്ദിക്കും; എെന്റ
ഉള്ളം എെന്റ ൈദവത്തിൽ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും;
മണവാളൻ തലപ്പാവ് അണിയുന്നതുേപാെലയും
മണവാട്ടി ആഭരണങ്ങളാൽ സ്വയം
അലങ്കരിക്കുന്നതുേപാെലയും അവൻ എെന്ന
രക്ഷാവസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച നീതി എന്ന അങ്കി
ഇടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 ഭൂമി ൈതകെള
മുളപ്പിക്കുന്നതുേപാെലയും േതാട്ടം അതിൽ
വിതച്ച വിത്തിെന കിളിർപ്പിക്കുന്നതുേപാെലയും
യേഹാവയായ കർത്താവ് സകലജനതകള ം
കാൺെക നീതിെയയും സ്തുതിെയയും
മുളപ്പിക്കും.

62
1 സീേയാെന്രപതി ഞാൻ മിണ്ടാെത
ഇരിക്കുകയില്ല, െയരൂശേലമിെന്രപതി ഞാൻ
† 61. 8 അകൃത്യെത്തയും െകാള്ളയടിക്കെപ്പട്ട
വസ്തുക്കള ്െക്കാണ്ട്അര ്പ്പിച്ച ദഹനയാഗം
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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.
3യേഹാവയുെട കയ്യിൽ നീ ഭംഗിയുള്ള കിരീടവും
നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ കയ്യിൽ രാജമുടിയും*
ആയിരിക്കും. 4 നിെന്ന ഇനി അസൂബാ എന്നു
വിളിക്കുകയില്ല; നിെന്റ േദശെത്തെശമാമാ എന്നു
പറയുകയുമില്ല; നിനക്ക് െഹഫ്സീബാ† എന്നും
നിെന്റേദശത്തിന് െബയൂലാ‡എന്നുംേപര്ആകും;
യേഹാവയ്ക്കു നിേന്നാട് ്രപിയമുണ്ടേല്ലാ; നിെന്റ
േദശത്തിന് വിവാഹം കഴിയും. 5യൗവനക്കാരൻ
കന്യകെയ വിവാഹം െചയ്യന്നതുേപാെല നിെന്റ
പു്രതന്മാർ§ നിെന്ന വിവാഹം െചയ്യ ം; മണവാളൻ
മണവാട്ടിയിൽ സേന്താഷിക്കുന്നതുേപാെല
നിെന്റ ൈദവം നിന്നിൽ സേന്താഷിക്കും.
6 െയരൂശേലേമ, ഞാൻ നിെന്റ മതിലുകളിേന്മൽ
കാവല്ക്കാെരആക്കിയിരിക്കുന്നു;അവർരാേവാ
പകേലാ ഒരിക്കലും മിണ്ടാെതയിരിക്കുകയില്ല;
യേഹാവെയ ഓർമിപ്പിക്കുന്നവേര, നിങ്ങൾ
സ്വസ്ഥമായിരിക്കരുത.് 7 അവിടുന്ന്
െയരൂശേലമിെന യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുേവാളവും
ഭൂമിയിൽഅതിെന ്രപശംസാവിഷയമാക്കുേവാളവും

* 62. 3 രാജമുടിയും രാജകീയമകുടവും. † 62. 4 െഹഫ്സീബാ
എെന്റ സേന്താഷം അവളില് ‡ 62. 4 െബയൂലാ നീ വിവാഹിത
§ 62. 5 പു്രതന്മാർനിെന്റസൃഷ്ടികള ്
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അവിടുേത്തക്കു സ്വസ്ഥത െകാടുക്കുകയുമരുത.്
8 “ഇനിഞാൻനിെന്റധാന്യം നിെന്റശ്രതുക്കൾക്കു
ആഹാരമായി െകാടുക്കുകയില്ല; നീ
അദ്ധ്വാനിച്ച ണ്ടാക്കിയ വീഞ്ഞ് അന്യജാതിക്കാർ
കുടിച്ച കളയുകയുമില്ല” എന്നു യേഹാവ
തെന്റ വലംൈകയും തെന്റ ബലമുള്ള
ഭുജവും െതാട്ട സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
9 “അതിെന േശഖരിച്ചവർതെന്ന അത് ഭക്ഷിച്ച
യേഹാവെയസ്തുതിക്കും;അതിെനസംഭരിച്ചവർ
തെന്ന എെന്റ വിശുദ്ധ്രപാകാരങ്ങളിൽവച്ച്
അത് പാനംെചയ്യ ം”. 10 കടക്കുവിൻ;
വാതിലുകളിൽകൂടി കടക്കുവിൻ; ജനത്തിനു
വഴി ഒരുക്കുവിൻ; നികത്തുവിൻ; ്രപധാനപാത
നികത്തുവിൻ; കല്ല് െപറുക്കിക്കളയുവിൻ;
ജനതകൾക്കായിട്ട് ഒരു െകാടി ഉയർത്തുവിൻ.
11 “ ‘ഇതാ, നിെന്റ രക്ഷ വരുന്നു; കൂലി
അവെന്റ പക്കലും ്രപതിഫലം അവെന്റ
ൈകയിലും ഉണ്ട്’ എന്നു സീേയാൻ പു്രതിേയാട്
പറയുവിൻ” എന്നിങ്ങെന യേഹാവ ഭൂമിയുെട
അറുതിേയാളം േഘാഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
12 അവർ അവെര വിശുദ്ധജനെമന്നും
യേഹാവയുെട വിമുക്തന്മാ*ആെരന്നും വിളിക്കും;
നിനേക്കാ അേന്വഷിക്കെപ്പട്ടവൾ† എന്നും
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടാത്തനഗരംഎന്നും േപര്ആകും.

63
1 ഏേദാമിൽ നിന്നു, രക്താംബരം

* 62. 12 വിമുക്തന്മാവീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർ എന്നും ചില
വിവർത്തനങ്ങളിൽ കാണാം. † 62. 12 അേന്വഷിക്കെപ്പട്ടവൾ
വളെരയധികംസ്േനഹിക്കെപ്പട്ടവള ്
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ധരിച്ച െകാണ്ടു െബാ്രസയിൽനിന്നു
വരുേന്നാരിവൻ ആര്? വസ്്രതാലംകൃതനായി
തെന്റ ശക്തിയുെട മാഹാത്മ്യത്തിൽ
നടെകാള്ള േന്നാരിവൻ ആര?് “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. 4ഞാൻ
ഒരു ്രപതികാരദിവസം കരുതിയിരുന്നു; എെന്റ
വിമുക്തന്മാരുെട* സംവത്സരം വന്നിരുന്നു.
5 ഞാൻ േ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”. 7 യേഹാവ
നമുക്കു നല്കിയതുേപാെല ഒെക്കയും

* 63. 4 വിമുക്തന്മാരുെട വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവരുെടഎന്നുമാകാം.
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ഞാൻ യേഹാവയുെട ്രപീതിവാത്സല്യെത്തയും
യേഹാവയുെട സ്തുതിെയയും അവിടുെത്ത
കരുണയ്ക്കും മഹാദയയ്ക്കും ഒത്തവണ്ണം
അവിടുന്ന് യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിനു
കാണിച്ച വലിയ നന്മെയയും കീർത്തിക്കും.
8 “അവർ എെന്റ ജനം, കപടം കാണിക്കാത്ത
മക്കൾതെന്ന” എന്നു പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന്
അവർക്ക് രക്ഷിതാവായിത്തീർന്നു. 9അവരുെട
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.
11 അേപ്പാൾ അവെന്റ‡ ജനം േമാെശയുെട
കാലമായ പുരാതന കാലം ഓർത്തു പറഞ്ഞത§്:
അവെര തെന്റ ആടുകള െട ഇടയേനാടുകൂടി
സമു്രദത്തിൽനിന്നു കേരറുമാറാക്കിയവൻ
എവിെട? അവരുെട ഉള്ളിൽ തെന്റ
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന െകാടുത്തവൻ എവിെട?
12 തെന്റ മഹത്ത്വമുള്ള ഭുജംെകാണ്ട്
േമാെശയുെട വലംൈകയാൽ അവെര
നടത്തിയവൻ തനിക്കു ഒരു ശാശ്വതനാമം
† 63. 9 സന്മുഖദൂതൻൈദവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ദൂതൻ.

‡ 63. 11 അവെന്റ അവന് അെല്ലങ്കില് ൈദവം § 63. 11
പുരാതന കാലം ഓർത്തു പറഞ്ഞത് പുരാതന കാലം മുതല ്േക്ക
ഞങ്ങള് അങ്ങയുെടതാണ്
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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
പിതാവ്; 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

* 63. 16 തിരിച്ചറിയുന്നതുമില്ല അംഗീകരിക്കുന്നതുമില്ല എന്നും
ഉണ്ട്.
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വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത ഞങ്ങള െട ൈവരികൾ
ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. 19 ഞങ്ങൾ ഇതാ, നീ
ഒരിക്കലും ഭരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും നിെന്റ നാമം
വിളിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തവരും എന്നേപാെല
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. †

64
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! 3ഞങ്ങൾവിചാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
ഭയങ്കരകാര്യങ്ങൾ നീ ്രപവർത്തിച്ചേപ്പാൾ
നീ ഇറങ്ങിവരുകയും മലകൾ തിരുമുമ്പിൽ
ഉരുകിേപ്പാകുകയും െചയ്തുവേല്ലാ. 4നീയല്ലാെത
ഒരു ൈദവം തെന്ന കാത്തിരിക്കുന്നവനുേവണ്ടി
്രപവർത്തിക്കുന്നതു പണ്ടുമുതൽ ആരും
േകട്ടിട്ടില്ല, ്രഗഹിച്ചിട്ടില്ല, കണ്ണ െകാണ്ട് കണ്ടിട്ട മില്ല.
5 സേന്താഷിച്ച നീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര നീ
എതിേരല്ക്കുന്നു;അവർനിെന്റവഴികളിൽനിെന്ന
ഓർക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ പാപംെചയ്തതുെകാണ്ട്
നീ േകാപിച്ച ; ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ബഹുകാലം
കഴിച്ച ; ഞങ്ങൾക്കു രക്ഷ ഉണ്ടാകുേമാ?
6 ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അശുദ്ധെനേപ്പാെല

† 63. 19 ഞങ്ങൾ ഇതാ, നീ ഒരിക്കലും ഭരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും
നിെന്റ നാമം വിളിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തവരും എന്നേപാെല
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പുരാതന കാലം മുതല ്േക്ക
നിെന്റതാണ്
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ആയിത്തീർന്നു; ഞങ്ങള െട നീതി്രപവൃത്തികൾ
സകലവും കറപുരണ്ട തുണിേപാെല; ഞങ്ങൾ
എല്ലാവരും ഇലേപാെല വാടിേപ്പാകുന്നു;
ഞങ്ങള െടഅകൃത്യങ്ങൾഞങ്ങെളകാറ്റ േ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;
ഞങ്ങൾഎല്ലാവരും നിെന്റ ജനമല്ലേയാ. 10നിെന്റ
വിശുദ്ധനഗരങ്ങൾ ഒരു മരുഭൂമിയായിരിക്കുന്നു;
സീേയാൻ മരുഭൂമിയും െയരൂശേലം
നിർജ്ജന്രപേദശവും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
11 ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ നിെന്ന
സ്തുതിച്ച േപാന്നിരുന്നതായി വിശുദ്ധിയും
ഭംഗിയും ഉള്ള ഞങ്ങള െട ആലയം
തീയ്ക്ക് ഇരയായിത്തീർന്നു; ഞങ്ങൾക്കു
മേനാഹരമായിരുന്ന സകലവും ശൂന്യമായി
കിടക്കുന്നു. 12 യേഹാേവ, നീ ഇതു കണ്ടു
അടങ്ങിയിരിക്കുേമാ? നീ മിണ്ടാെതയിരുന്നു
ഞങ്ങെളഅതികഠിനമായി േക്ലശിപ്പിക്കുേമാ?
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65
1 “എെന്ന ആ്രഗഹിക്കാത്തവർ എെന്ന
അേന്വഷിക്കുവാൻ ഇടയായി; എെന്ന
അേന്വഷിക്കാത്തവർക്ക് എെന്നകെണ്ടത്തുവാൻ
സംഗതിവന്നു;എെന്റനാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാത്ത
ജനതേയാട്: ‘ഇതാ ഞാൻ, ഇതാ ഞാൻ’
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. 2 സ്വന്ത വിചാരങ്ങെള
അനുസരിച്ച് ആകാത്ത വഴിയിൽ നടക്കുന്ന
മത്സരമുള്ള ജനത്തിങ്കേലക്ക് ഞാൻ ഇടവിടാെത
ൈക നീട്ട ന്നു. 3അവർ എെന്റ മുഖത്തു േനാക്കി
എല്ലായ്േപാഴും 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
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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
െയഹൂദയിൽനിന്ന് എെന്റ പർവ്വതങ്ങൾക്ക്
ഒരു അവകാശിെയയും ഉത്ഭവിപ്പിക്കും; എെന്റ
വൃതന്മാർഅതിെനൈകവശമാക്കുകയും എെന്റ
ദാസന്മാർ അവിെട വസിക്കുകയും െചയ്യ ം.
10എെന്നഅേന്വഷിച്ചിട്ട ള്ള എെന്റ ജനത്തിനായി
ശാേരാൻ ആടുകൾക്കു േമച്ചിൽപുറവും
ആേഖാർ താഴ് 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;
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എെന്റ ദാസന്മാർ പാനംെചയ്യ ം; നിങ്ങേളാ
ദാഹിച്ചിരിക്കും;എെന്റ ദാസന്മാർസേന്താഷിക്കും;
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;
മുമ്പിലേത്തവ ആരും 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
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മാ്രതംജീവിക്കുന്നകുട്ടിയുംആയുസ്സ തികയാത്ത
വൃദ്ധനും അവിെട ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല; ബാലൻ
നൂറു വയസ്സ ്രപായമുള്ളവനായി മരിക്കും;
പാപിേയാ നൂറു വയസ്സള്ളവനായിരുന്നാലും
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻഎേന്നവരൂ. 21അവർവീടുകെള
പണിതു വസിക്കും; അവർ മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങെള
ഉണ്ടാക്കി അവയിെല ഫലം അനുഭവിക്കും.
22 അവർ പണിയുക, മെറ്റാരുത്തൻ വസിക്കുക
എന്നു വരുകയില്ല; അവർ നടുക, മെറ്റാരുത്തൻ
തിന്നുക എന്നും വരുകയില്ല; എെന്റ ജനത്തിെന്റ
ആയുസ്സ വൃക്ഷത്തിെന്റ ആയുസ്സ േപാെല
ആകും; എെന്റ വൃതന്മാർതെന്ന അവരുെട
അദ്ധ്വാനഫലം അനുഭവിക്കും. 23 അവർ
െവറുെത അദ്ധ്വാനിക്കുകയില്ല; ആപത്തിനായിട്ട
്രപസവിക്കുകയുമില്ല; അവർ യേഹാവയാൽ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവരുെട സന്തതിയല്ലേയാ;
അവരുെട സന്താനം അവേരാടുകൂടി
ഇരിക്കും. 24 അവർ വിളിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
ഞാൻ ഉത്തരം അരുള ം; അവർ
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന ഞാൻ
േകൾക്കും. 25 െചന്നായും കുഞ്ഞാടും ഒരുമിച്ച
േമയും; സിംഹം കാള എന്നേപാെല വയ്േക്കാൽ
തിന്നും;സർപ്പത്തിനു െപാടിആഹാരമായിരിക്കും;
എെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ എങ്ങും ഒരു
േദാഷേമാ നാശേമാ ആരും െചയ്യ കയില്ല” എന്നു
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

66
1 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“സ്വർഗ്ഗം എെന്റ സിംഹാസനവും ഭൂമി എെന്റ
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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
കാണിക്കുകയുംമിഥ്യാമൂർത്തിെയവാഴ്ത്തുകയും
െചയ്യന്നവൻ, ഇവർ സ്വന്തവഴികെള
തിരെഞ്ഞടുക്കുകയും അവരുെട മനസ്സ്
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങളിൽ ഇഷ്ടെപ്പടുകയും
െചയ്യന്നതുേപാെല ഞാനും അവെര
ഉപ്രദവിക്കുന്നതു തിരെഞ്ഞടുത്ത് 4 അവർ
ഭയെപ്പടുന്നത് അവർക്കും വരുത്തും; ഞാൻ
വിളിച്ചേപ്പാൾആരുംഉത്തരംപറയാെതയുംഞാൻ
അരുളിെച്ചയ്തേപ്പാൾ േകൾക്കാെതയും അവർ
എനിക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയ്ത് എനിക്ക്
്രപസാദമല്ലാത്തതു തിരെഞ്ഞടുത്തതുെകാണ്ട്
തെന്ന”. 5 യേഹാവയുെട വചനത്തിങ്കൽ
വിറയ്ക്കുന്നവേര, അവെന്റ വചനം
േകട്ട െകാള്ള വിൻ; “നിങ്ങെള പകച്ച്, എെന്റ
നാമംനിമിത്തം നിങ്ങെള പുറത്താക്കിക്കളയുന്ന
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർ: ‘ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട
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സേന്താഷം കണ്ടു രസിേക്കണ്ടതിനു യേഹാവ
സ്വയം മഹത്ത്വീകരിക്കെട്ട’എന്നുപറയുന്നുവേല്ലാ;
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 . 8ഈ വക ആര്
േകട്ടിട്ട ള്ള ? ഇങ്ങെനയുള്ളതുആര് 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 അവള െട
േതജസ്സിൻ കുചാ്രഗങ്ങെള* നുകർന്നു
രമിക്കുകയും െചയ്യ വിൻ. 12 യേഹാവ

* 66. 11 കുചാ്രഗങ്ങെള മുലക്കണ്ണ.്
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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. 15 യേഹാവ
തെന്റ േകാപെത്ത ഉ്രഗതേയാടും തെന്റ
ശാസനെയ 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

† 66. 16 യേഹാവയാൽ വധിക്കെപ്പട്ടവർ യേഹാവയാൽ
വധിക്കെപ്പട്ടവർ എന്നുമാകാം. ‡ 66. 17 നടുവിലുള്ളവെന
വി്രഗഹം.
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ഒരുേപാെല മുടിഞ്ഞുേപാകും” എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 18 “ഞാൻ അവരുെട
്രപവൃത്തികെളയും വിചാരങ്ങെളയും അറിയുന്നു;
ഞാൻ സകലജനതകെളയും ഭാഷക്കാെരയും
ഒന്നിച്ച കൂട്ട ന്ന കാലം വരുന്നു; അവർ വന്ന്
എെന്റ മഹത്ത്വം കാണും. 19ഞാൻ അവരുെട
ഇടയിൽ ഒരു അടയാളം ്രപവർത്തിക്കും;
അവരിൽ രക്ഷിക്കെപ്പട്ട ചിലെര ഞാൻ
തർശീശ,് വില്ലാളികളായ പൂൽ, ലൂദ് എന്നിവരും
തൂബാൽ യാവാൻ എന്നിവരുമായ ജനതകള െട
അടുക്കേലക്കും എെന്റ കീർത്തി േകൾക്കുകയും
എെന്റ മഹത്ത്വം കാണുകയും െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത
ദൂരദ്വീപുകളിേലക്കും അയയ്ക്കും; അവർ
എെന്റ മഹത്ത്വെത്ത ജാതികള െട ഇടയിൽ
്രപസ്താവിക്കും; 20 യി്രസാേയൽ മക്കൾ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു െവടിപ്പ ള്ള
പാ്രതങ്ങളിൽ വഴിപാട് െ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
ചിലെര ഞാൻ പുേരാഹിതന്മാരായും
േലവ്യരായും എടുക്കും” എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 22 “ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന
പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും
എെന്റ മുമ്പാെക നിലനില് ക്കുന്നതുേപാെല
നിങ്ങള െട സന്തതിയും നിങ്ങള െട േപരും
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നിലനില്ക്കും” എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 23 “പിെന്ന അമാവാസി§േതാറും
ശബ്ബത്തുേതാറും സകലജഡവും എെന്റ
സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിക്കുവാൻ വരും”
എന്നു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 24 “അവർ
പുറെപ്പട്ട െചന്ന്, എേന്നാട് അതി്രകമം െചയ്ത
മനുഷ്യരുെട ശവങ്ങെള േനാക്കും;അവരുെട പുഴു
ചാവുകയില്ല; അവരുെട തീ െകട്ട േപാകുകയില്ല;
അവർസകലജഡത്തിനുംഅറപ്പായിരിക്കും”.

§ 66. 23 അമാവാസികറുത്തവാവ.്
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