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മീഖാ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
മീഖാ ്രപവാചകനാണ ്എഴുത്തുകാരന.്
്രഗാമീണനായഈ ്രപവാചകൻ,അധാർമികതയും
വി്രഗഹാരാധനയും െകാടികുത്തിവാഴുന്ന
സമൂഹത്തിെന്റ േമല ്വരുന്നൈദവേകാപത്തിെന്റ
ന്യായവിധിെയക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവചനവുമായി
നഗരത്തിേലക്ക് അയക്കെപ്പടുന്നു. കർഷകരുെട
ഇടയിൽനിന്നും വന്നതായ ്രപവാചകൻ
രാജ്യത്തിന് െറ അപരിഷ്കൃതമായ ഇടങ്ങളിലുള്ള
ജീവിത രീതിെയ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവുള്ള
താന ് സമൂഹത്തിൽ തിരസ്കൃതരായവരുെട
്രപശ്നങ്ങെളപ്പറ്റി ്രശദ്ധാലുവയിരുന്നു.
േയശു്രകിസ്തുവിെന ജനനെത്തക്കുറിച്ച് വളെര
്രപാധാന്യേത്താെടയുള്ള പരാമര് ശങ്ങളില ്
അവൻെറ ജനനം േബതലേഹമിൽ
ആയിരിക്കുെമന്ന് ഏതാണ്ട് 700 വർഷം മുമ്പ് മീഖ
്രപവചിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശംകി. മു. 730-650.
വടക്കൻ ഇ്രസാേയലിെന്റ പതനത്തിന്
മുൻപാണ് മീഖാ ഈ ്രപവചനത്തിെന്റ
പലഭാഗങ്ങള ം എഴുതിയിട്ട ള്ളത.് മറ്റ
ഭാഗങ്ങൾ ബാബിേലാണിയൻ ്രപവാസ
കാലേത്താ അെല്ലങ്കിൽ ്രപവാസത്തിനുേശഷേമാ
എഴുതെപ്പട്ടതായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു.

സ്വീകര ്ത്താവ്
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യി്രസാേയലിെനയും െയഹൂദെയയും
പരാമർശിച്ച െകാണ്ടാണ് മീഖയുെട
്രപവചനങ്ങൾ.
ഉേദ്ദശം
രണ്ടു ്രപാധാന ്രപവചനങ്ങൾ ഈ
പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇ്രസാേയലിെന്റയും
യഹൂദയുെടയും ന്യായവിധി മെറ്റാന്ന്
സഹ്രസാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ ൈദവജനെത്ത
പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതും. ൈദവം തെന്റ
്രപവർത്തിെയ ജനത്തിന് േബാധ്യെപ്പടുത്തി
െകാടുക്കുന്നു. അവർ അവെന മറന്നുെവങ്കിലും
ൈദവംൈകവിടുന്നില്ല.
്രപേമയം
ദിവ്യ ന്യായവിധി.

സംേക്ഷപം
1. ന്യായവിധിക്കായിൈദവംവരുന്നു — 1:1-2:13
2നാശത്തിെന്റസേന്ദശം — 3:1-5:15
3. ശിക്ഷയുെടസേന്ദശം — 6:1-7:10
4. ഉപസംഹാരം — 7:11-20
1 േയാഥാം, ആഹാസ,് െയഹിസ്കീയാവ്
എന്നീ െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട കാലത്ത്
േമാരസ്ത്യനായ മീഖക്കു ഉണ്ടായതും
അവൻ ശമര്യെയയും െയരൂശേലമിെനയും
കുറിച്ച് ദർശിച്ചതുമായ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 2 സകലജാതികള മായുള്ളവേര,
േകൾക്കുവിൻ; ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകല
നിവാസികള മായുള്ളവേര, െചവിെക്കാള്ള വിൻ;
യേഹാവയായ കർത്താവ,് തെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്ന് കർത്താവ് തെന്ന,
നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട.
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3 യേഹാവ തെന്റ സ്ഥലത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
ഇറങ്ങി ഭൂമിയുെട ഉന്നതികളിേന്മൽ
നടെകാള്ളന്നു. 4 തീയുെട മുമ്പിൽ
െമഴുകുേപാെലയും മലഞ്ചരുവിൽ ചാടുന്ന
െവള്ളംേപാെലയുംപർവ്വതങ്ങൾഅവെന്റകീഴിൽ
ഉരുകുകയും താഴ്വരകൾ പിളർന്നുേപാകുകയും
െചയ്യന്നു. 5 ഇെതാെക്കയും യാേക്കാബിെന്റ
അതി്രകമംനിമിത്തവുംയി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ
പാപങ്ങൾനിമിത്തവുമാകുന്നു. യാേക്കാബിെന്റ
അതി്രകമം എന്ത?് ശമര്യയല്ലേയാ?
െയഹൂദയുെട പൂജാഗിരികൾ ഏവ?
6 െയരൂശേലം അല്ലേയാ? അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
ശമര്യെയ വയലിെല കല്ക്കുന്നു േപാെലയും,
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെല നടുതലേപാെലയും
ആക്കും; ഞാൻ അതിെന്റ കല്ല് താഴ്വരയിേലക്ക്
തള്ളിയിടുകയും അതിെന്റ അടിസ്ഥാനങ്ങെള
തുറക്കുമാറാക്കുകയും െചയ്യ ം. 7 അതിെല
സകലവി്രഗഹങ്ങള ം തകർന്നുേപാകും;
അതിെന്റ സകലേവശ്യാസമ്മാനങ്ങള ം
തീ പിടിച്ച െവന്തുേപാകും; അതിെല
സകലബിംബങ്ങെളയും ഞാൻ ശൂന്യമാക്കും;
േവശ്യാസമ്മാനംെകാണ്ടല്ലേയാ അവൾ
അത് സ്വരൂപിച്ചത;് അവ വീണ്ടും
േവശ്യാസമ്മാനമായിത്തീരും. 8 അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ വിലപിച്ച മുറയിടും; ഞാൻ
െചരുപ്പില്ലാത്തവനും നഗ്നനുമായി നടക്കും;
ഞാൻ കുറുനരികെളേപ്പാെല വിലപിച്ച,്
ഒട്ടകപ്പക്ഷികെളേപ്പാെല കരയും. 9 അവള െട
മുറിവ് സുഖെപ്പടാത്തതല്ലേയാ; അത്
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െയഹൂദേയാളം വന്ന,് എെന്റ ജനത്തിെന്റ
േഗാപുരമായ െയരൂശേലമിേനാളം
എത്തിയിരിക്കുന്നു. 10 അത് ഗത്തിൽ
്രപസ്താവിക്കരുത;് ഒട്ട ം കരയരുത;്
േബത്ത-്അ്രഫയിൽ (െപാടിവീട)് ഞാൻ
െപാടിയിൽ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നു. 11 ശാഫീർ
(അലങ്കാര) നഗരനിവാസികേള, ലജ്ജയും
നഗ്നതയും പൂണ്ട് കടന്നുേപാകുവിൻ;
സയനാൻ (പുറപ്പാട്) നിവാസികൾ
പുറെപ്പടുവാൻ തുനിയുന്നില്ല; േബത്ത-്
ഏെസലിെന്റ വിലാപം നിങ്ങൾക്ക് അവിെട
താമസിക്കുവാൻ മുടക്കമാകും. 12യേഹാവയുെട
പക്കൽനിന്ന് െയരൂശേലംേഗാപുരത്തിങ്കൽ
തിന്മ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ മാേരാത്ത്
(കയ്പ്) നിവാസികൾ നന്മയ്ക്കായി കാത്ത്
വിങ്ങിെപ്പാട്ട ന്നു. 13 ലാക്കീശ് (ത്വരിത)
നഗരനിവാസികേള, കുതിരകെള രഥത്തിനു
െകട്ട വിൻ; അവർ സീേയാൻപു്രതിക്ക്
പാപകാരണമായ്ത്തീർന്നു; യി്രസാേയലിെന്റ
അതി്രകമങ്ങൾ നിന്നിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു.
14 അതുെകാണ്ട് നീ േമാേരെശത്ത-്ഗത്തിന്
ഉേപക്ഷണസമ്മാനം െകാടുേക്കണ്ടിവരും;
േബത്ത-്അക്സീബിെല (വ്യാജഗൃഹം) വീടുകൾ
യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാെര നിരാശരാക്കും.
15 മാേരശാ (ൈകവശം) നിവാസികേള,
ൈകവശമാക്കുന്ന ഒരുവെന ഞാൻ
നിങ്ങള െടേനെര വരുത്തും; യി്രസാേയലിെന്റ
നായകന്മാര ്* അദുല്ലാം വെര േപാേകണ്ടിവരും.
16 നിെന്റ ഓമനക്കുഞ്ഞുങ്ങൾനിമിത്തം

* 1. 15 നായകന്മാര ്മഹത്തുക്കൾ
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നിെന്നത്തെന്ന ക്ഷൗരം െചയ്ത് െമാട്ടയാക്കുക;
കഴുകെനേപ്പാെല നിെന്റ കഷണ്ടിെയ
വിസ്താരമാക്കുക; അവർ നിെന്ന വിട്ട്
്രപവാസത്തിേലക്ക് േപായേല്ലാ.

2
1 കിടക്കയിൽ നീതിേകട് നിരൂപിച്ച് തിന്മ
്രപവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം!
അവർക്ക് ്രപാപ്തിയുള്ളതുെകാണ്ട് പുലരുേമ്പാൾ
തെന്ന അവർ അത് നടത്തുന്നു. 2 അവർ
നിലങ്ങൾ േമാഹിച്ച് അതി്രകമത്താൽ അവ
ൈകവശെപ്പടുത്തുന്നു; അവർ വീടുകൾ
േമാഹിച്ച് അവെയ പിടിെച്ചടുക്കുന്നു; അങ്ങെന
അവർ പുരുഷെനയും അവെന്റ ഭവനെത്തയും,
മനുഷ്യെനയും അവെന്റ അവകാശെത്തയും
പീഡിപ്പിക്കുന്നു. 3 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
ഈ ജനത്തിെന്റ േനെര അനർത്ഥം
നിരൂപിക്കുന്നു; അതിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
കഴുത്തുകെള വിടുവിക്കുകയില്ല, നിഗളേത്താെട
നടക്കുകയുമില്ല; ഇത് ദുഷ്ക്കാലമല്ലേയാ”. 4ആ
നാളിൽ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഒരു പരിഹാസവാക്യം
െചാല്ല കയും ഒരു വിലാപം വിലപിക്കുകയും
െചയ്തു: “നാം നശിച്ച്, നമുക്ക് പൂർണ്ണ സംഹാരം
ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു; അവിടുന്ന് എെന്റ ജനത്തിെന്റ
ഓഹരി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു; അവിടുന്ന് അത് എെന്റ
പക്കൽനിന്ന് എങ്ങെന നീക്കിക്കളയുന്നു!
വിശ്വാസത്യാഗികൾക്ക് അവൻ നമ്മുെട
വയലുകെള വിഭാഗിച്ച െകാടുക്കുന്നു” എന്ന്
പറയും; 5അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട സഭയിൽ
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ഓഹരിേമൽ അളവുനൂൽ പിടിക്കുവാൻ നിനക്ക്
ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല. 6 “്രപവചിക്കരുത്”
എന്ന് അവർ ്രപവാചകന്മാേരാട് പറയുന്നു;
ഇവെയക്കുറിച്ച് അവർ ്രപവചിേക്കണ്ടതല്ല;
അവരുെട ആേക്ഷപങ്ങൾ ഒരിക്കലും
തീരുകയില്ല. 7 “യാേക്കാബ് ഗൃഹേമ,ഇെതെന്താരു
വാക്കാകുന്നു? യേഹാവ മുൻേകാപിേയാ?
അങ്ങെനേയാ അവിടുെത്ത ്രപവൃത്തികൾ?
േനരായി നടക്കുന്നവന് എെന്റ വചനങ്ങൾ
ഗുണകരമല്ലേയാ? 8 ഒടുവിൽ ഇതാ, എെന്റ
ജനം ശ്രതുവായി എഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു;
യുദ്ധവിമുഖന്മാരായി നിർഭയന്മാരായി കടന്നു
േപാകുന്നവരുെട വസ്്രതത്തിേന്മൽനിന്ന് നിങ്ങൾ
പുതപ്പ് വലിെച്ചടുക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ എെന്റ
ജനത്തിെന്റ സ്്രതീകെള അവരുെട സുഖകരമായ
വീടുകളിൽനിന്ന് ഇറക്കിക്കളയുന്നു; അവരുെട
ൈപതങ്ങേളാട് നിങ്ങൾ എെന്റ മഹത്വം
സദാകാലേത്തക്കും അപഹരിച്ച കളയുന്നു”.
10 “പുറെപ്പട്ട േപാകുവിൻ; നാശത്തിന,്
കഠിനനാശത്തിനു കാരണമായിരിക്കുന്ന
മാലിന്യംനിമിത്തം ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
വി്രശാമസ്ഥലമല്ല”. 11 വ്യാജാത്മാവിൽ
നടക്കുന്ന ഒരുവൻ: “ഞാൻ വീഞ്ഞിെനക്കുറിച്ച ം
മദ്യപാനെത്തക്കുറിച്ച ം നിേന്നാട് ്രപവചിക്കും”
എന്നിങ്ങെന വ്യാജം പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഈ
ജനത്തിന് ഒരു ്രപസംഗിയായിരിക്കും.

12 “യാേക്കാേബ, ഞാൻ നിനക്കുള്ളവെര
എല്ലാം േചർത്തുെകാള്ള ം; യി്രസാേയലിൽ
േശഷിപ്പ ള്ളവെര ഞാൻ േശഖരിക്കും;
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െതാഴുത്തിെല ആടുകെളേപ്പാെല,
േമച്ചൽപ്പ റെത്ത ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെല
ഞാൻ അവെര ഒരുമിച്ച കൂട്ട ം; ആൾെപരുപ്പം
േഹതുവായി അവിെട വലിയ മുഴക്കം
ഉണ്ടാകും. 13 തകർക്കുന്നവൻ അവർക്ക്
മുമ്പായി പുറെപ്പടുന്നു; അവർ തകർത്ത്
േഗാപുരത്തിൽകൂടി കടക്കുകയും പുറെപ്പടുകയും
െചയ്യ ം; അവരുെട രാജാവ് അവർക്ക് മുമ്പായും
യേഹാവഅവരുെട നായകനായും നടക്കും”.

3
1എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത:് “യാേക്കാബിെന്റ
തലവന്മാരും യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ
അധിപന്മാരുമായുള്ളവേര, േകൾക്കുവിൻ!
ന്യായം അറിയുന്നത് നിങ്ങള െട കടമയല്ലേയാ?
2 നിങ്ങൾ നന്മെയ േദ്വഷിച്ച് തിന്മെയ ഇച്ഛിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ ത്വക്കു അവരുെട ശരീരത്തുനിന്നും
മാംസം അവരുെട അസ്ഥികളിൽനിന്നും
പറിച്ച കളയുന്നു. 3 നിങ്ങൾ എെന്റ
ജനത്തിെന്റ മാംസം തിന്ന് അവരുെട
ത്വക്ക് അവരിൽനിന്ന് ഉരിെഞ്ഞടുക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ അവരുെട അസ്ഥികൾ ഒടിച്ച്,
കലത്തിൽ ഇടുവാൻ എന്നേപാെലയും
കുട്ടകത്തിനകെത്ത മാംസംേപാെലയും
മുറിച്ച കളയുന്നു. 4അന്ന്അവർ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിക്കും; എന്നാൽ അവിടുന്ന് അവർക്ക്
ഉത്തരം അരുള കയില്ല; അവർ െചയ്ത
ദുഷ്്രപവൃത്തികൾക്ക് തക്കവിധം അവിടുന്ന് ആ
കാലത്ത് തെന്റ മുഖം അവർക്ക് മറയ്ക്കും”.
5 എെന്റ ജനെത്ത െതറ്റിച്ച കളയുകയും
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ഭക്ഷിക്കുവാൻ എെന്തങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ
‘സമാധാനം’ ്രപസംഗിക്കുകയും അവർക്ക്
ഭക്ഷണം ഒന്നും നൽകാത്തവെന്റ േനെര
വിശുദ്ധയുദ്ധം േഘാഷിക്കുകയും െചയ്യന്ന
്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 6 “അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
ദർശനമില്ലാത്ത രാ്രതിയും ലക്ഷണം
പറയുവാൻ കഴിയാത്ത ഇരുട്ട ം ഉണ്ടാകും.
്രപവാചകന്മാർക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയും
പകൽ ഇരുണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യ ം. 7അേപ്പാൾ
ദർശകന്മാർ ലജ്ജിക്കും; ലക്ഷണം പറയുന്നവർ
നാണിക്കും; ൈദവത്തിൽനിന്ന് മറുപടി
ലഭിക്കായ്കെകാണ്ട് അവർ എല്ലാവരും വായ്
െപാത്തും”. 8 എങ്കിലും യാേക്കാബിേനാട്
അവെന്റ അതി്രകമവും യി്രസാേയലിേനാട്
അവെന്റ പാപവും ്രപസ്താവിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ യേഹാവയുെട ആത്മാവിനാൽ
ശക്തിയും ന്യായവും വീര്യവും െകാണ്ട്
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 9 ന്യായം െവറുക്കുകയും
നീതിയായുള്ളത് ഒെക്കയും വളച്ച കളയുകയും
െചയ്യന്ന യാേക്കാബ് ഗൃഹത്തിെന്റ
തലവന്മാരും യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ
അധിപന്മാരുമായുള്ളവേര, ഇത് േകൾക്കുവിൻ.
10 അവർ സീേയാെന രക്തപാതകംെകാണ്ടും
െയരൂശേലമിെന േ്രദാഹംെകാണ്ടും പണിയുന്നു.
11 അതിെല തലവന്മാർ സമ്മാനം വാങ്ങി
ന്യായം വിധിക്കുന്നു; അതിെല പുേരാഹിതന്മാർ
കൂലി വാങ്ങി ഉപേദശിക്കുന്നു; അതിെല
്രപവാചകന്മാർ പണം വാങ്ങി ലക്ഷണം
പറയുന്നു; എന്നിട്ട ം അവർ യേഹാവയിൽ
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ആ്രശയിച്ച:് “യേഹാവ നമ്മുെട ഇടയിൽ
ഇല്ലേയാ? അനർത്ഥം നമുക്കു വരുകയില്ല”എന്ന്
പറയുന്നു. 12അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട നിമിത്തം
സീേയാെന വയൽേപാെല ഉഴും; െയരൂശേലം
കല്ക്കുന്നുകള ം ആലയത്തിെന്റ പർവ്വതം
കാട്ടിെല േമടുകൾേപാെലയുംആകും.

4
1 വരും കാലങ്ങളില ് യേഹാവയുെട
ആലയം ഉള്ള പർവ്വതം പർവ്വതങ്ങള െട
ശിഖരത്തിൽ സ്ഥാപിതവും കുന്നുകൾക്കുമീെത
ഉന്നതവുമായിരിക്കും; ജനതകൾ അവിേടക്ക്
ഒഴുകിെച്ചല്ല ം. 2 അേനകം വംശങ്ങള ം
െചന്ന്: “വരുവിൻ, നമുക്ക് യേഹാവയുെട
പർവ്വതത്തിേലക്കുംയാേക്കാബിൻൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിേലക്കും കയറിെച്ചല്ലാം; അവിടുന്ന്
നമുക്ക് തെന്റ വഴികെള ഉപേദശിച്ച തരുകയും
നാം അവെന്റ പാതകളിൽ നടക്കുകയും
െചയ്യ ം” എന്ന് പറയും. സീേയാനിൽനിന്ന്
ഉപേദശവും െയരൂശേലമിൽനിന്ന് യേഹാവയുെട
വചനവും പുറെപ്പടും. 3 അവിടുന്ന് അേനകം
ജനതകള െട ഇടയിൽ ന്യായം വിധിക്കുകയും
ബഹുവംശങ്ങൾക്ക് ദൂരേത്താളം വിധി
കല്പിക്കുകയും െചയ്യ ം; അവർ തങ്ങള െട
വാള കെള കലപ്പകളായും കുന്തങ്ങെള
വാക്കത്തികളായും അടിച്ച തീർക്കും; ജനത
ജനതക്കു േനെര വാൾ ഓങ്ങുകയില്ല; അവർ
ഇനി യുദ്ധം അഭ്യസിക്കുകയുമില്ല. 4 അവർ
ഓേരാരുത്തൻ സ്വന്തം മുന്തിരിവള്ളിയുെട
കീഴിലും അത്തിവൃക്ഷത്തിെന്റ കീഴിലും



മീഖാ 4:5 x മീഖാ 4:11

പാർക്കും; ആരും അവെര ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല;
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട വായ് അത്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 5 സകലജനതകള ം
തങ്ങള െട േദവന്മാരുെട നാമത്തിൽ
നടക്കുന്നുവേല്ലാ; നാമും നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
എന്നും എേന്നക്കും നടക്കും. 6 “ആ
നാളിൽ മുടന്തിനടക്കുന്നതിെന ഞാൻ
േചർത്തുെകാള്ള കയും ചിതറിേപ്പായതിെനയും
ഞാൻ േക്ലശിപ്പിച്ചതിെനയും േശഖരിക്കുകയും
7 മുടന്തിനടക്കുന്നതിെന േശഷിപ്പിക്കുകയും
അകന്നുേപായതിെന മഹാജനതയാക്കുകയും
യേഹാവ സീേയാൻ പർവ്വതത്തിൽ
ഇന്നുമുതൽ എെന്നേന്നക്കും അവർക്ക്
രാജാവായിരിക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 8 “നീേയാ, ഏെദർ
േഗാപുരേമ, സീേയാൻപു്രതിയുെട ഗിരിേയ
നിനക്ക്, പൂർവ്വാധിപത്യം, െയരൂശേലംപു്രതിയുെട
രാജത്വം തെന്ന, നിനക്ക് വരും”. 9 നീ
ഇേപ്പാൾ ഇ്രത ഉറെക്ക നിലവിളിക്കുന്നത്
എന്തിന?് നിെന്റ അകത്ത് രാജാവില്ലേയാ?
നിെന്റ മ്രന്തി നശിച്ച േപാേയാ? ഈറ്റ േനാവു
കിട്ടിയവെളേപ്പാെല നിനക്ക് േവദനപിടിക്കുന്നത്
എന്ത?് 10 സീേയാൻപു്രതിേയ, ഈറ്റ േനാവു
കിട്ടിയവെളേപ്പാെല േവദനെപ്പട്ട് ്രപസവിക്കുക;
ഇേപ്പാൾ നീ നഗരം വിട്ട് വയലിൽ പാർത്ത്
ബാേബലിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും; അവിെടവച്ച്
നീ വിടുവിക്കെപ്പടും; അവിെടവച്ച് യേഹാവ
നിെന്ന ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന് ഉദ്ധരിക്കും.
11 ‘ഞങ്ങള െട കണ്ണ് സീേയാെന കണ്ടു
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രസിേക്കണ്ടതിന് അവൾ മലിനയായിത്തീരെട്ട’
എന്നു പറയുന്ന അേനകജനതകൾ ഇേപ്പാൾ
നിനക്ക് വിേരാധമായി കൂടിയിരിക്കുന്നു.
12 എന്നാൽ അവർ യേഹാവയുെട വിചാരങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ല; അവിടുെത്ത ആേലാചന
്രഗഹിക്കുന്നതുമില്ല; കറ്റകൾ േപാെല
അവിടുന്ന് അവെര കളത്തിൽ കൂട്ട മേല്ലാ.
13 “സീേയാൻപു്രതിേയ, എഴുേന്നറ്റ് െമതിക്കുക;
ഞാൻ നിെന്റ െകാമ്പിെന ഇരിമ്പും നിെന്റ
കുളമ്പുകെള താ്രമവും ആക്കും; നീ
അേനകജനതകെള തകർത്തുകളയുകയും
അവരുെട ലാഭം യേഹാവയ്ക്കും അവരുെട
സമ്പത്ത് സർവ്വഭൂമിയുെടയും കർത്താവിനും
നിേവദിക്കുകയും െചയ്യ ം”.

5
1 ഇേപ്പാൾ പടക്കൂട്ടങ്ങള െട മകേള,
പടക്കൂട്ടമായി കൂടുക; അവൻ നമ്മുെടേനെര
അണിനിരത്തുന്നു; യി്രസാേയലിെന്റ
ന്യായാധിപതിെയ അവർ വടിെകാണ്ട് െചകിട്ടത്ത്
അടിക്കുന്നു. 2 നീേയാ, േബത്ത-്േലേഹം
എ്രഫാേത്ത, നീ െയഹൂദാസഹ്രസങ്ങളിൽ
െചറുതായിരുന്നാലും യി്രസാേയലിന്
അധിപതിയായിരിേക്കണ്ടുന്നവൻ എനിക്ക്
നിന്നിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച വരും; അവെന്റ
ഉത്ഭവം പേണ്ടയുള്ളതും പുരാതനമായതും
തെന്ന. 3 അതുെകാണ്ട് ്രപസവിക്കാനുള്ളവൾ
്രപസവിക്കുേവാളം അവിടുന്ന് അവെര
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കും; അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ
േശഷിപ്പ ള്ളവർ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
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അടുക്കൽ മടങ്ങിവരും. 4 എന്നാൽ അവിടുന്ന്
യേഹാവയുെട ശക്തിേയാടും തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമത്തിെന്റ മഹിമേയാടുംകൂടി
നിന്ന് തെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത േമയിക്കും;
അവർ നിർഭയം വസിക്കും; അവിടുന്ന് അന്ന്
ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങേളാളം മഹാനാകുമേല്ലാ.
5 അവിടുന്ന് സമാധാനമാകും; അശ്ശ ർ
നമ്മുെട േദശത്തുവന്ന് നമ്മുെട അരമനകളിൽ
ചവിട്ട േമ്പാൾ നാം അവരുെട േനെര ഏഴ്
ഇടയന്മാെരയും എട്ട് ജന്രപഭുക്കന്മാെരയും
നിർത്തും. 6 അവർ അശ്ശ ർേദശെത്തയും
അതിെന്റ ്രപേവശനങ്ങളിൽവച്ച് നിേ്രമാദ്
േദശെത്തയും വാൾെകാണ്ട് നശിപ്പിക്കും;അശ്ശ ർ
നമ്മുെട േദശത്തുവന്ന് നമ്മുെട അതിരുകളിൽ
ചവിട്ട േമ്പാൾ അവിടുന്ന് നെമ്മ അവരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും. 7 യാേക്കാബിൽ
േശഷിപ്പ ള്ളവർ പലജാതികള െടയും ഇടയിൽ
യേഹാവയിങ്കൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞുേപാെലയും,
മനുഷ്യനായി കാത്തുനിൽക്കുകേയാ
മനുഷ്യപു്രതന്മാർക്കായി കാത്തിരിക്കുകേയാ
െചയ്യാെത പുല്ലിേന്മൽ െപയ്യന്ന മാരിേപാെലയും
ആകും. 8 യാേക്കാബിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവർ
ജനതകള െട ഇടയിൽ, അേനകവംശങ്ങള െട
ഇടയിൽ തെന്ന, കാട്ട മൃഗങ്ങളിൽ ഒരു
സിംഹംേപാെലയും ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളിൽ ഒരു
ബാലസിംഹംേപാെലയും ആകും; അത്
അകത്തുകടന്നാൽ ചവിട്ടി കടിച്ച കീറിക്കളയും;
വിടുവിക്കുവാൻആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല. 9 നിെന്റ
ൈകനിെന്റൈവരികൾക്കുമീെതഉയർന്നിരിക്കും;
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നിെന്റസകലശ്രതുക്കള ം േഛദിക്കെപ്പടും.
10 “ആനാളിൽഞാൻനിെന്റകുതിരകെളനിെന്റ
നടുവിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയും; നിെന്റ രഥങ്ങെള
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 11 ഞാൻ നിെന്റ േദശത്തിെല
പട്ടണങ്ങെള നശിപ്പിക്കുകയും നിെന്റ േകാട്ടകെള
എല്ലാം ഇടിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം. 12 ഞാൻ
ക്ഷു്രദ്രപേയാഗങ്ങെള നിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയും; ശകുനവാദികൾ നിനക്ക് ഇനി
ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. 13 ഞാൻ വി്രഗഹങ്ങെളയും
സ്തംഭ്രപതിഷ്ഠകെളയും നിെന്റ നടുവിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയും; നീ ഇനി നിെന്റ ൈകപ്പണിെയ
നമസ്കരിക്കുകയുമില്ല. 14 ഞാൻ നിെന്റ
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകെള നിെന്റ നടുവിൽനിന്ന്
പറിച്ച കളയുകയും നിെന്റ പട്ടണങ്ങെള
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 15ഞാൻ ജനതകേളാട്
അവർ േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവിധം േകാപേത്താടും
േ്രകാധേത്താടുംകൂടി ്രപതികാരംെചയ്യ ം.

6
1 യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നത് േകൾക്കുവിൻ;

“നീ എഴുേന്നറ്റ് പർവ്വതങ്ങള െട മുമ്പിൽ
വ്യവഹരിക്കുക; കുന്നുകൾ നിെന്റ വാക്ക്
േകൾക്കെട്ട;” 2 പർവ്വതങ്ങള ം ഭൂമിയുെട
സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനങ്ങള മായുേള്ളാേവ,
യേഹാവയുെട വ്യവഹാരം േകൾക്കുവിൻ!
യേഹാവയ്ക്ക് തെന്റ ജനേത്താട് ഒരു
വ്യവഹാരം ഉണ്ട;് അവിടുന്ന് യി്രസാേയലിേനാട്
വാദിക്കും. 3 “എെന്റ ജനേമ, ഞാൻ
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നിേന്നാട് എന്ത് െചയ്തു? എന്തിനാൽ ഞാൻ
നിെന്ന മുഷിപ്പിച്ച ? എനിക്ക് വിേരാധമായി
സാക്ഷീകരിക്കുക. 4ഞാൻ നിെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച,് അടിമവീട്ടിൽനിന്ന് നിെന്ന
വീെണ്ടടുത്ത,് േമാെശെയയും അഹേരാെനയും
മിര്യാമിെനയും നിെന്റ മുമ്പിൽ അയച്ച .
5 എെന്റ ജനേമ, നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
നീതി്രപവൃത്തികെള അറിേയണ്ടതിന്,
േമാവാബ ്രാജാവായ ബാലാക്ക് ആേലാചിച്ചതും,
െബേയാരിെന്റ മകനായ ബിെലയാം ഉത്തരം
പറഞ്ഞതും, ശിത്തീം*മുതൽ ഗില്ഗാൽ†വെര
സംഭവിച്ചതും ഓർക്കുക”. 6 യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ െചന്ന്, അത്യ ന്നതൈദവത്തിെന്റ
മുമ്പാെക കുമ്പിേടണ്ടതിന് ഞാൻ
എന്താണ് െകാണ്ടുവേരണ്ടത?് ഞാൻ
േഹാമയാഗങ്ങേളാടും ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
കാളക്കിടാക്കേളാടും കൂടി അവിടുെത്ത
സന്നിധിയിൽ െചല്ലണേമാ? 7 ആയിരം
ആയിരം ആട്ട െകാറ്റനിലും പതിനായിരം
പതിനായിരം ൈതലനദിയിലും യേഹാവ
്രപസാദിക്കുേമാ? എെന്റ അതി്രകമത്തിനു
േവണ്ടി ഞാൻ എെന്റ ആദ്യജാതെനയും
ഞാൻ െചയ്ത പാപത്തിന് േവണ്ടി എെന്റ
ഉദരഫലെത്തയും െകാടുക്കണേമാ?
8 മനുഷ്യാ, നല്ലത് എെന്തന്ന് അവിടുന്ന്
നിനക്ക് കാണിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു: ന്യായം

* 6. 5 ശിത്തീം ശിത്തീം േയാര് ദ്ദാെന്റ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള
അവസാനെത്ത യി്രസാേയല്യ പാളയമായിരുന്നു.
† 6. 5 ഗില്ഗാൽ ഗില്ഗാല ് വാഗ്ദത്തേദശത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തുള്ളആദ്യെത്തയി്രസാേയല്യപാളയമായിരുന്നു.



മീഖാ 6:9 xv മീഖാ 6:16

്രപവർത്തിക്കുവാനും ദയാതല്പരനായിരിക്കുവാനും
നിെന്റൈദവത്തിെന്റസന്നിധിയിൽ താഴ്മേയാെട
നടക്കുവാനും അല്ലാെത എന്താകുന്നു യേഹാവ
നിേന്നാട് േചാദിക്കുന്നത?്

9 േകേട്ടാ യേഹാവ പട്ടണേത്താട് വിളിച്ച
പറയുന്നത;് അങ്ങയുെട നാമെത്ത
ഭയെപ്പടുന്നത് ജ്ഞാനം ആകുന്നു; “വടിെയയും
അതിെന നിയമിച്ചവെനയും ്രശദ്ധിക്കുവിൻ”.
10 ദുഷ്ടെന്റ വീട്ടിൽ ഇനിയും അനീതിയുള്ള
നിേക്ഷപങ്ങള ം ശാപകരമായ കള്ളയളവും
ഉേണ്ടാ? 11 കള്ളത്തുലാസ്സ ം കള്ളപ്പടികൾ
ഇട്ട സഞ്ചിയുമുള്ളവെന ഞാൻ നിർമ്മലനായി
എണ്ണ േമാ? 12 അതിെല ധനവാന്മാർ
അ്രകമികൾ ആകുന്നു; അതിെന്റ നിവാസികൾ
വ്യാജം സംസാരിക്കുന്നു; അവരുെട നാവ്
ചതിവുള്ളതു തേന്ന; 13 “ആകയാൽ ഞാൻ
നിെന്ന കഠിനമായി പീഡിപ്പിക്കും; നിെന്റ
പാപങ്ങൾ നിമിത്തം നിെന്ന ശൂന്യമാക്കും‡.
14 നീ ഭക്ഷിക്കും; തൃപ്തി വരുകയില്ല, വിശപ്പ്
അടങ്ങുകയുമില്ല; നീ നീക്കിവക്കും; ഒന്നും
സ്വരൂപിക്കുകയില്ലതാനും; നീ സ്വരൂപിക്കുന്നത്
ഞാൻ വാളിന് ഏല്പിച്ച െകാടുക്കും. 15 നീ
വിതയ്ക്കും, െകായ്യ കയില്ല; നീ ഒലിവുകായ്
ചവിട്ട ം, എണ്ണ പൂശുകയില്ല; മുന്തിരിപ്പഴം
ചവിട്ട ം, വീഞ്ഞ് കുടിക്കുകയില്ലതാനും.
16ഞാൻ നിെന്ന ശൂന്യവും നിെന്റ നിവാസികെള
പരിഹാസവിഷയവും ആേക്കണ്ടതിനും, നിങ്ങൾ
എെന്റ ജനത്തിെന്റ നിന്ദവഹിേക്കണ്ടതിനും,

‡ 6. 13 ശൂന്യമാക്കും േരാഗിയാക്കും
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ഒ്രമിയുെട ചട്ടങ്ങള ം ആഹാബ് ഗൃഹത്തിെന്റ
സകല്രപവൃത്തികള ം ്രപമാണമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവരുെട ആേലാചനകെള നിങ്ങൾ
അനുസരിച്ച നടക്കുന്നു”.

7
1 എനിക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; പഴം പറിച്ച
േശഷെമന്നേപാെലയും മുന്തിരിപ്പഴം പറിച്ചേശഷം
കാലാ െപറുക്കുന്നതുേപാെലയും ഞാൻ
ആയേല്ലാ! തിന്നുവാൻ ഒരു മുന്തിരിക്കുലയും
ഇല്ല; ഞാൻ െകാതിക്കുന്ന അത്തിയുെട
ആദ്യഫലവുമില്ല. 2 ഭക്തിമാൻ ഭൂമിയിൽനിന്ന്
നശിച്ച േപായി,മനുഷ്യരുെടഇടയിൽേനരുള്ളവൻ
ആരുമില്ല; അവെരല്ലാം രക്തത്തിനായി
പതിയിരിക്കുന്നു; ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
സേഹാദരെന വലവച്ച പിടിക്കുവാൻ േനാക്കുന്നു.
3 ജാ്രഗതേയാെട േദാഷം ്രപവർത്തിേക്കണ്ടതിന്
അവരുെട ൈക അതിേലക്ക് നീണ്ടിരിക്കുന്നു;
്രപഭു ്രപതിഫലം േചാദിക്കുന്നു; ന്യായാധിപതി
േകാഴ വാങ്ങി ന്യായം വിധിക്കുന്നു; മഹാൻ
തെന്റ മനസ്സിെല ദുരാ്രഗഹം ്രപസ്താവിക്കുന്നു;
ഇങ്ങെന അവർ ആേലാചന കഴിക്കുന്നു.
4 അവരിൽ ഉത്തമൻ മുൾപടർപ്പ േപാെല;
േനരുള്ളവൻ മുൾേവലിെയക്കാൾ ഭയങ്കരൻ;
നിെന്റ ദർശകന്മാർ പറഞ്ഞ ദിവസം,
നിെന്റ സന്ദർശനദിവസം തെന്ന, വരുന്നു;
ഇേപ്പാൾ അവരുെട പരി്രഭമം വന്നുഭവിക്കും.
5 കൂട്ട കാരെന വിശ്വസിക്കരുത;് സ്േനഹിതനിൽ
ആ്രശയിക്കരുത;് നിെന്റ മാർവ്വിടത്ത്
ശയിക്കുന്നവേളാട് പറയാത്തവിധം നിെന്റ
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വായുെട കതക് കാത്തുെകാള്ള ക.
6 മകൻ അപ്പെന നിന്ദിക്കുന്നു; മകൾ
അമ്മേയാടും മരുമകൾ അമ്മാവിയമ്മേയാടും
എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു; മനുഷ്യെന്റ ശ്രതുക്കൾ
അവെന്റവീട്ട കാർതേന്ന.

7 ഞാേനാ യേഹാവയിങ്കേലക്കു േനാക്കും;
എെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവത്തിനായി
കാത്തിരിക്കും; എെന്റ ൈദവം എെന്റ ്രപാർത്ഥന
േകൾക്കും. 8 എെന്റ ശ്രതുവായവേള,
എെന്നെച്ചാല്ലി സേന്താഷിക്കരുത;് വീണു
എങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും എഴുേന്നല്ക്കും;
ഞാൻ ഇരുട്ടിൽ ഇരുന്നാലും യേഹാവ
എനിക്ക് െവളിച്ചമായിരിക്കുന്നു. 9 യേഹാവ
എെന്റ വ്യവഹാരം നടത്തി എനിക്ക് ന്യായം
പാലിച്ച തരുേവാളം ഞാൻ അവിടുെത്ത
േ്രകാധം വഹിക്കും*; ഞാൻ അവിടുേത്താട്
പാപം െചയ്തുവേല്ലാ; അവിടുന്ന് എെന്ന
െവളിച്ചത്തിേലക്ക് പുറെപ്പടുവിക്കുകയും ഞാൻ
അവിടുെത്ത നീതി കണ്ട് സേന്താഷിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 10എെന്റ ശ്രതു അത് കാണും; “നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ എവിെട” എന്ന് എേന്നാട്
പറഞ്ഞവെള ലജ്ജ മൂടും; എെന്റ കണ്ണ് അവെള
കണ്ടു രസിക്കും; അന്ന് അവെള വീഥികളിെല
െചളിേപാെലചവിട്ടിക്കളയും. 11നിെന്റമതിലുകൾ
പണിയുവാനുള്ള നാൾ വരുന്നു: ആ നാളിൽ
നിെന്റ അതിരുകൾ വിശാലമാകും. 12 ആ
നാളിൽ അശ്ശ രിൽനിന്നും ഈജിപ്റ്റിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും ഈജിപ്റ്റ് മുതൽ

* 7. 9 േ്രകാധം വഹിക്കും േ്രകാധം ചുമക്കും



മീഖാ 7:13 xviii മീഖാ 7:19

നദിവെരയും സമു്രദംമുതൽ സമു്രദംവെരയും
പർവ്വതംമുതൽ പർവ്വതംവെരയും അവർ
നിെന്റ അടുക്കൽ വരും. 13 എന്നാൽ
ഭൂമി നിവാസികൾനിമിത്തവും അവരുെട
്രപവൃത്തികള െട ഫലം േഹതുവായും
ശൂന്യമായ്തീരും. 14 കർേമ്മലിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ
കാട്ടിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങയുെട
അവകാശവുമായി, അങ്ങയുെട ജനമായ
ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത അങ്ങയുെട േകാൽെകാണ്ട്
േമയിക്കണേമ; പുരാതനകാലത്ത് എന്നേപാെല
അവർ ബാശാനിലും ഗിെലയാദിലും
േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കെട്ട. 15 “നീഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട കാലെത്തന്നേപാെല ഞാൻ അവെര
അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കും”. 16 രാജ്യങ്ങൾ
കണ്ടിട്ട് തങ്ങള െടസകലവീര്യത്തിലും ലജ്ജിക്കും;
അവർ വായ്േമൽ ൈക വയ്ക്കുകയും
െചകിടരായിത്തീരുകയും െചയ്യ ം. 17 അവർ
പാമ്പിെനേപ്പാെല െപാടിനക്കും; നിലെത്ത
ഇഴജാതിേപാെല തങ്ങള െട ഗുഹകളിൽനിന്ന്
വിറച്ച െകാണ്ടു വരും; അവർ േപടിച്ച ംെകാണ്ട്
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട അടുക്കൽ
വരികയും, നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഭയെപ്പടുകയും
െചയ്യ ം. 18 അകൃത്യം ക്ഷമിക്കുകയും തെന്റ
അവകാശത്തിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവേരാട് അതി്രകമം
േമാചിക്കുകയും െചയ്യന്ന അങ്ങേയാട് സമനായ
ൈദവം ആരുള്ള ? അവിടുന്ന് എേന്നക്കും
േകാപം വച്ച െകാള്ളന്നില്ല; ദയയിൽ അല്ലേയാ
അവിടുേത്തക്ക് ്രപസാദമുള്ളത.് 19 അവിടുന്ന്
നേമ്മാട് വീണ്ടും കരുണ കാണിക്കും; നമ്മുെട
അകൃത്യങ്ങെള ചവിട്ടിക്കളയും; അവരുെട
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പാപങ്ങൾ എല്ലാം അവിടുന്ന് സമു്രദത്തിെന്റ
ആഴത്തിൽഇട്ട കളയും. 20പുരാതനകാലംമുതൽ
അവിടുന്ന് ഞങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാേരാട്
സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നഅവിടുെത്തവിശ്വസ്തത
അവിടുന്ന് യാേക്കാബിേനാടും അവിടുെത്ത ദയ
അ്രബാഹാമിേനാടും കാണിക്കും.
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