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െസഖര്യാവ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
െസഖ: 1:1 ല ് യിേദ്ദായുെട മകനായ
െബെരഖ്യാവിെന്റ മകന് െസഖര്യാവ് ആണ്
ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ എഴുത്തുകാരൻ.
്രപവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങിവന്ന
പൗേരാഹിത്യ കുടുംബങ്ങളിെലാന്നിെന്റ
തലവനായിരുന്നു യിേദ്ദാ. (െനഹ്മ്യ. 12:4,
16). െയരുശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ
്രപവാചകൻ ഒരു ബാലൻ ആയിരുന്നിരിക്കാം
കുടുംബ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് താൻ
ഒരു പുേരാഹിതനും ്രപവാചകനും
കൂടിയായിരുന്നു അതുെകാണ്ടുതെന്ന
യഹൂദരുെട ആരാധനാസ്രമ്പദായങ്ങെള കുറിച്ച്
അേദ്ദഹത്തിന് ദൃഡമായ പരിചിതത്വം ഉണ്ട്
എന്നാൽ താൻ ഒരിക്കലും പൂർത്തീകരിക്കെപ്പട്ട
ൈദവാലയത്തിൽ ്രപവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 520-480.
ബാബിേലാൺ ്രപവാസത്തിൽനിന്ന് മടങ്ങി
വന്നതിനുേശഷം എഴുതെപ്പട്ട . 1 - 8 വെരയുള്ള
അദ്ധ്യായങ്ങൾ ൈദവാലയത്തിെന്റ പണി
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളവയും
9 - 14 വെരയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പണി
പൂർത്തീകരിക്കെപ്പട്ടേശഷം ഉള്ളതുമാണ്.

സ്വീകര ്ത്താവ്
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്രപവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നവരും
െയരുശേലമിൽ പാർക്കുന്നവരും ആയ
യഹൂദജനം.
ഉേദ്ദശം
വരുവാനിരിക്കുന്ന മശിഹയായ ്രകിസ്തുവിെന്റ
വരവിെന്റ ്രപതീക്ഷയിൽ ഉറ്റിരിപ്പാൻ
യി്രസാേയലിെന്റ േശഷിപ്പിനു ്രപത്യാശ നൽകുക
ജനെത്ത പഠിപ്പിക്കുവാനും മുന്നറിയിപ്പ്
നൽകുന്നതിനും അവെര ്രകമെപ്പടുത്താനും
ൈദവം തെന്റ ്രപവാചകന്മാെര ഉപേയാഗിച്ചിട്ട ണ്ട്
എന്ന് ്രപവാചകൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഉറപ്പിച്ച പറയുന്നു
ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ജനം അവെര നിരസിച്ച
പാപത്താൽൈദവ ശിക്ഷഅവരുെട േമൽ വന്നു
്രപവചനത്തിൽേപാലുംവ്യാജംകടന്നുവരാംഎന്ന്
ഈപുസ്തകം െതളിവ് നൽകുന്നു.
്രപേമയം
ൈദവത്തിന് വിടുതൽ

സംേക്ഷപം
1.അനുതാപത്തിനായുള്ളആഹ്വാനം — 1:1-6
2. െസഖര്യാവിെന്റ ദർശനങ്ങൾ — 1:7-6:15
3. ഉപവാസെത്തസംബന്ധിച്ച ള്ളേചാദ്യങ്ങൾ —
7:1-8:23

4. ഭാവിെയക്കുറിച്ച ള്ളേക്ലശം — 9:1-14:21

1 ദാര്യാേവശിെന്റ* രണ്ടാം വർഷം എട്ടാം
മാസത്തിൽ ഇേദ്ദാ്രപവാചകെന്റ മകനായ
െബെരഖ്യാവിെന്റ മകനായ െസഖര്യാവിനു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:

* 1. 1 ദാര്യാേവശിെന്റ ദാര്യേവശ് ൈഹസ്ടസ്െപസ് രാജാവ് ബി
സി 522 മുതല് 486വെര േപര് സിയ ഭരിച്ചിരുന്നു
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2 “യേഹാവ നിങ്ങള െട പൂര് വ പിതാക്കന്മാേരാട്
അത്യന്തം േകാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 ആകയാൽ
നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത:് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘എന്നിേലക്കുതിരിയുവിൻ’എന്നുൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് ‘എന്നാൽ
ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കേലക്കും
തിരിയും’ എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 4 നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട പൂര ്വ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
ആയിത്തീരരുത;് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നിങ്ങള െട
ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങെളയും ദുഷ്്രപവൃത്തികെളയും
വിട്ട തിരിയുവിൻ’ എന്നിങ്ങെന പണ്ടെത്ത
്രപവാചകന്മാർ അവേരാടു ്രപസംഗിച്ചിട്ട ം അവർ
േകൾക്കുകേയാ എനിക്ക് െചവി തരുകേയാ
െചയ്തിട്ടില്ല എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
5 നിങ്ങള െട പൂര ്വ പിതാക്കന്മാർ എവിെട?
്രപവാചകന്മാർ സദാകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുേമാ?
6 എന്നാൽ ഞാൻ എെന്റ ദാസന്മാരായ
്രപവാചകന്മാേരാട് കല്പിച്ച വചനങ്ങള ം
ചട്ടങ്ങള ം നിങ്ങള െട പൂര ്വ പിതാക്കന്മാെര
തുടർന്നുപിടിച്ചില്ലേയാ? ‘ഞങ്ങള െട
വഴികൾക്കും ്രപവൃത്തികൾക്കും തക്കവിധം
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഞങ്ങേളാടു
െചയ് വാൻ നിരൂപിച്ചതുേപാെല തെന്നഅവിടുന്ന്
ഞങ്ങേളാടു െചയ്തിരിക്കുന്നു’ എന്ന് അവർ
മനംതിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേയാ?” 7 ദാര്യാേവശിെന്റ
രണ്ടാം വർഷത്തിൽ െശബാത്ത് മാസമായ
പതിെനാന്നാം മാസം, ഇരുപത്തുനാലാം തീയതി,
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ഇേദ്ദാവിെന്റ മകനായ െബെരഖ്യാവിെന്റ മകനായ
െസഖര്യാ്രപവാചകന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 8 ഞാൻ രാ്രതിയിൽ
ചുവന്ന കുതിരപ്പ റത്തു കയറിയിരിക്കുന്ന
ഒരു പുരുഷെന കണ്ടു; അവൻ േചാലയിെല†
െകാഴുന്തുെചടികള െട ഇടയിൽ നിന്നു; അവെന്റ
പിമ്പിൽ ചുവപ്പ ം തവിട്ട നിറവും െവണ്മയും
ഉള്ള കുതിരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 9 “യജമാനേന,
ഇവർ ആരാകുന്നു?” എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചതിന്
എേന്നാട്സംസാരിക്കുന്നദൂതൻ: “ഇവർആെരന്ന്
ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ച തരാം” എന്ന് എേന്നാട്
പറഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ െകാഴുന്തുെചടികള െട
ഇടയിൽ നില്ക്കുന്ന പുരുഷൻ: “ഇവർ
ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിേക്കണ്ടതിനു യേഹാവ
അയച്ചിരിക്കുന്നവർ തെന്ന” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 11 അവർ െകാഴുന്തുെചടികള െട
ഇടയിൽ നില്ക്കുന്ന യേഹാവയുെട ദൂതേനാട്:
“ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ച ,
സർവ്വഭൂമിയും സ്വസ്ഥമായി വി്രശമിച്ചിരിക്കുന്നതു
കണ്ടു” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12 എന്നാൽ
യേഹാവയുെട ദൂതൻ: “ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാേവ, ഈ എഴുപത് വർഷം അങ്ങ്
േകാപിച്ചിരിക്കുന്ന െയരൂശേലമിേനാടും
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങേളാടും അങ്ങ് എ്രതേത്താളം
കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കും?” എന്നു േചാദിച്ച .
13 അതിന് യേഹാവ എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന
ദൂതേനാട് നല്ലവാക്കുംആശ്വാസകരമായവാക്കും
അരുളിെച്ചയ്തു. 14 എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന
ദൂതൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത:് “നീ ്രപസംഗിച്ച
† 1. 8 േചാലയിെല മലയിടുക്കിെലഎന്നുംഅർത്ഥംആകാം.
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പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഞാൻ െയരൂശേലമിനും സീേയാനും േവണ്ടി
മഹാതീക്ഷ്ണതേയാെട എരിയുന്നു. 15 ഞാൻ
അല്പം മാ്രതം േകാപിച്ചിരിെക്ക അവർ
അനർത്ഥത്തിനായി സഹായിച്ചതുെകാണ്ടു
ൈസ്വരമായിരിക്കുന്ന ജനതകേളാടു ഞാൻ
അത്യന്തം േകാപിക്കുന്നു.’ 16 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഞാൻ കരുണേയാെട െയരൂശേലമിങ്കേലക്കു
തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എെന്റ ആലയം അതിൽ
പണിയും; െയരൂശേലമിേന്മൽ അളവുനൂൽ
പിടിക്കും’ എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 17 നീ ഇനിയും ്രപസംഗിച്ച
പറേയണ്ടത്: ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘എെന്റ പട്ടണങ്ങൾ
ഇനിയും അഭിവൃദ്ധിേഹതുവായി വിശാലത
്രപാപിക്കും; യേഹാവ ഇനിയും സീേയാെന
ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഇനിയും െയരൂശേലമിെന
തിരെഞ്ഞടുക്കുകയും െചയ്യ ം’ ”. 18 ഞാൻ
തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ നാല് െകാമ്പ്
കണ്ടു. 19 എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന ദൂതേനാട്:
“ഇവ എന്താകുന്നു?” എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചതിന്
അവൻ എേന്നാട:് “ഇവ െയഹൂദെയയും
യി്രസാേയലിെനയും െയരൂശേലമിെനയും
ചിതറിച്ച കളഞ്ഞ െകാമ്പുകൾ” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 20 യേഹാവ എനിക്ക് നാല്
െകാല്ലന്മാെര‡ കാണിച്ച തന്നു. 21 “ഇവർ
എന്തുെചയ്യ വാൻ വന്നിരിക്കുന്നു?” എന്നു
‡ 1. 20 െകാല്ലന്മാെര േലാഹപ്പണിക്കാെര.
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ഞാൻ േചാദിച്ചതിന് അവൻ: “ആരും
തല ഉയർത്താത്തവിധം െയഹൂദെയ
ചിതറിച്ച കളഞ്ഞ െകാമ്പുകളാകുന്നു
അവ; െകാല്ലന്മാേരാ െയഹൂദാ േദശെത്ത
ചിതറിച്ച കളേയണ്ടതിനു െകാമ്പുയർത്തിയ
ജനതകള െട െകാമ്പുകെള തള്ളിയിട്ട് ജനതകെള
േപടിപ്പിക്കുവാൻവന്നിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

2
1 ഞാൻ പിെന്നയും തലെപാക്കി
േനാക്കിയേപ്പാൾ, കയ്യിൽ അളവുനൂൽ
പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷെന കണ്ടു. 2 “നീ
എവിേടക്ക് േപാകുന്നു?” എന്നു ഞാൻ
േചാദിച്ചതിന് അവൻ: “ഞാൻ െയരൂശേലമിെന
അളന്ന് അതിെന്റ വീതി എെന്തന്നും നീളം
എെന്തന്നും േനാക്കുവാൻ േപാകുന്നു” എന്ന്
എേന്നാട് പറഞ്ഞു. 3 എന്നാൽ എേന്നാട്
സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ പുറത്തു വന്നു; അവെന
എതിേരല്ക്കുവാൻ മെറ്റാരു ദൂതനും പുറത്തു
വന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞത:് 4 “നീ േവഗം
െചന്ന് ഈ യൗവനക്കാരേനാടു സംസാരിച്ച:്
‘െയരൂശേലം അതിെല മനുഷ്യരുെടയും
മൃഗങ്ങള െടയുംബഹുത്വം നിമിത്തം മതിലില്ലാെത
തുറന്നുകിടക്കും’ എന്നു പറയുക. 5 ‘എന്നാൽ
ഞാൻ അതിന് ചുറ്റ ം തീമതിലായിരിക്കും; ഞാൻ
അതിെന്റ നടുവിൽ മഹത്ത്വമായിരിക്കും’ ” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 6 “േഹ, േഹ, വടെക്ക
േദശം വിേട്ടാടുവിൻ!” എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് “ഞാൻ നിങ്ങെള ആകാശത്തിെന്റ
നാല് കാറ്റ േപാെല ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”
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എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 7 “േഹ,
ബാേബൽപു്രതിയുെട അടുക്കൽ പാർക്കുന്ന
സീേയാേന, ചാടിേപ്പാകുക”. 8 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
നിങ്ങേളാടു കവർച്ച െചയ്ത ജനതകള െട
അടുക്കൽ അവൻ എെന്ന മഹത്വത്തിനായി
അയച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങെള െതാടുന്നവന് എെന്റ
കണ്മണിെയെതാടുന്നു* 9ഞാൻഅവരുെട േനെര
ൈക കുലുക്കും; അവർ അവരുെട ദാസന്മാർക്ക്
കവർച്ചയായ്തീരും; ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുകയും െചയ്യ ം. 10 “സീേയാൻപു്രതിേയ,
േഘാഷിച്ച ല്ലസിച്ച സേന്താഷിക്ക; ഇതാ, ഞാൻ
വരുന്നു; ഞാൻ നിെന്റ മേദ്ധ്യ വസിക്കും”
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 11 ആ
നാളിൽ പല ജനതകള ം യേഹാവേയാടു
േചർന്ന് എനിക്ക് ജനമായിത്തീരും; ഞാൻ
നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ വസിക്കും; ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ എെന്ന നിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നു നീഅറിയുകയും െചയ്യ ം.
12 യേഹാവ വിശുദ്ധേദശത്തു െയഹൂദെയ
തെന്റ ഓഹരിയായി ൈകവശമാക്കുകയും
െയരൂശേലമിെന വീണ്ടും തിരെഞ്ഞടുക്കുകയും
െചയ്യ ം. 13 സകലജഡവുമായുേള്ളാേര,
യേഹാവയുെട മുമ്പിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുവിൻ;
അവൻ തെന്റ വിശുദ്ധനിവാസത്തിൽനിന്ന്
എഴുന്നരുളിയിരിക്കുന്നു.

* 2. 8 നിങ്ങെള െതാടുന്നവന് എെന്റ കണ്മണിെയ െതാടുന്നു
നിങ്ങെള െതാടുന്നവന് അവെന്റകണ്മണിെയ െതാടുന്നു
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3
1 അനന്തരം അവൻ എനിക്ക്
മഹാപുേരാഹിതനായ േയാശുവ, യേഹാവയുെട
ദൂതെന്റ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നതും സാത്താൻ
അവെന കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ അവെന്റ
വലത്തുഭാഗത്തു നില്ക്കുന്നതും കാണിച്ച തന്നു.
2 യേഹാവയുെട ദൂതന ്* സാത്താേനാട്:
“സാത്താേന, യേഹാവ നിെന്ന ഭത്സിക്കുന്നു;
െയരൂശേലമിെന തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന
യേഹാവ തെന്ന നിെന്ന ഭർത്സിക്കുന്നു;
ഇവൻ തീയിൽനിന്നു വലിെച്ചടുക്കെപ്പട്ട
െകാള്ളിയല്ലേയാ?” എന്നു കല്പിച്ച . 3 എന്നാൽ
േയാശുവ മുഷിഞ്ഞ വസ്്രതം ധരിച്ച ദൂതെന്റ
മുമ്പിൽ നിൽക്കയായിരുന്നു. 4 യേഹാവ
തെന്റ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവേരാട്: “മുഷിഞ്ഞ
വസ്്രതം അവങ്കൽനിന്നു നീക്കിക്കളവിൻ” എന്നു
കല്പിച്ച ; പിെന്ന അവേനാട്: “ഞാൻ നിെന്റ
അകൃത്യം നിന്നിൽനിന്നു നീക്കിയിരിക്കുന്നു;
നിെന്ന ഉത്സവവസ്്രതം ധരിപ്പിക്കും” എന്നു
അരുളിെച്ചയ്തു. 5 “അവെന്റ തലയിൽ
െവടിപ്പ ള്ള ഒരു തലപ്പാവ് െവക്കെട്ട” എന്ന്
ഞാന് † കല്പിച്ച ; അങ്ങെന അവർ അവെന്റ
തലയിൽ െവടിപ്പ േള്ളാരു തലപ്പാവ് വച്ച .
അവെന വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച യേഹാവയുെട
ദൂതൻ അടുക്കൽ നിൽക്കയായിരുന്നു.
6 യേഹാവയുെട ദൂതൻ േയാശുവേയാടു
സാക്ഷീകരിച്ചത്എെന്തന്നാൽ: 7 “ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നീ
* 3. 2 യേഹാവയുെട ദൂതന് യൂദാ1:9 േനാക്കുക † 3. 5 ഞാന ്
അവന് 
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എെന്റ വഴികളിൽ നടക്കുകയും എെന്റ
കാര്യം േനാക്കുകയും െചയ്താൽ നീ
എെന്റ ആലയെത്ത പരിപാലിക്കുകയും
എെന്റ ്രപാകാരങ്ങെള സൂക്ഷിക്കുകയും
ഞാൻ നിനക്ക് ഈ നില് ക്കുന്നവരുെട
ഇടയിൽ ആഗമനം അനുവദിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 8 മഹാപുേരാഹിതനായ േയാശുേവ,
നീയും നിെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നിെന്റ
കൂട്ട കാരും േകട്ട െകാള്ള വിൻ! അവർ
അത്ഭുതലക്ഷണപുരുഷന്മാരല്ലെയാ; ഞാൻ
എെന്റ ദാസനായ മുള എന്നവെന വരുത്തും.
9 ഞാൻ േയാശുവയുെട മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന
കല്ലണ്ടേല്ലാ; ഒേര കല്ലിേന്മൽ ഏഴു കണ്ണ ം ഉണ്ട്;
ഞാൻ അതിെന്റ െകാത്തുപണി െകാത്തും;
ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞാൻ േദശത്തിെന്റ
അകൃത്യം നീക്കും’ എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട”്. 10 “ആ നാളിൽ
നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
കൂട്ട കാരെന മുന്തിരിവള്ളിയുെട കീഴിേലക്കും
അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ കീഴിേലക്കും ക്ഷണിക്കും”
എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

4
1 എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ പിെന്നയും
വന്ന്, ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണർത്തുന്നതുേപാെല
എെന്ന ഉണർത്തി: 2 “നീ എന്ത് കാണുന്നു?”
എന്ന് എേന്നാട് േചാദിച്ചതിന് ഞാൻ: “മുഴുവനും
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ളഒരു വിളക്കുതണ്ടുംഅതിെന്റ
തലയ്ക്കൽ ഒരു കുടവും അതിേന്മൽ ഏഴു
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വിളക്കുംഅതിെന്റതലയ്ക്കലുള്ളഏഴുവിളക്കിന്
ഏഴു കുഴലും 3 അതിനരികിൽ കുടത്തിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്ത് ഒന്നും ഇടത്തുഭാഗത്ത്
ഒന്നും ഇങ്ങെന രണ്ട് ഒലിവുമരവും ഞാൻ
കാണുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 4 എേന്നാട്
സംസാരിക്കുന്ന ദൂതേനാട് ഞാൻ: “യജമാനേന,
ഇത് എന്താകുന്നു?” എന്നു േചാദിച്ച . 5എേന്നാട്
സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ എേന്നാട:് “ഇത്
എന്താകുന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നില്ലേയാ?”
എന്നു േചാദിച്ചതിന്: “ഇല്ല, യജമാനേന,”
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. 6 അവൻ
എേന്നാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ:
“െസരുബ്ബാേബലിേനാടുള്ള യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് ഇതാകുന്നു: ‘ൈസന്യത്താലല്ല,
ശക്തിയാലുമല്ല, എെന്റ ആത്മാവിനാലേ്രത’
എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു”. 7 “െസരുബ്ബാേബലിെന്റ
മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതേമ, നീ ആര?് നീ
സമഭൂമിയായ്തീരും; അതിന് ‘മേനാഹരം,
മേനാഹരം’ എന്ന ആർേപ്പാടുകൂടി അവൻ
ആണിക്കല്ല കയറ്റ ം”. 8 യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
9 “െസരുബ്ബാേബലിെന്റ ൈക ഈ ആലയത്തിന്
അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു;അവെന്റൈകതെന്ന
അത് തീർക്കും;ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഎെന്ന
നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നീ
അറിയും. 10 അല്പകാര്യങ്ങള െട ദിവസെത്ത
ആര് നിസ്സാരമാക്കുന്നു? സർവ്വഭൂമിയിലും
ഊടാടിെച്ചല്ല ന്ന യേഹാവയുെട ഈ ഏഴു കണ്ണ്
െസരുബ്ബാേബലിെന്റ കയ്യിലുള്ള തുക്കുകട്ട
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കണ്ടു സേന്താഷിക്കുന്നു”. 11 അതിന് ഞാൻ
അവേനാട്: “വിളക്കുതണ്ടിന് ഇടത്തുഭാഗത്തും
വലത്തുഭാഗത്തും ഉള്ള രണ്ട് ഒലിവു മരം
എന്താകുന്നു?” എന്നു േചാദിച്ച . 12 ഞാൻ
രണ്ടാം ്രപാവശ്യംഅവേനാട:് “െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള
രണ്ടു നാളത്തിനരികിൽ* െപാൻനിറമായ എണ്ണ
ഒഴുക്കുന്ന രണ്ട് ഒലിവുശിഖരം എന്ത?്” എന്നു
േചാദിച്ച . 13അവൻഎേന്നാട:് “ഇത് എന്താകുന്നു
എന്നു നീഅറിയുന്നില്ലേയാ?” എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
“ഇല്ല, യജമാനേന,” എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
14 അതിന് അവൻ: “ഇവർ സർവ്വഭൂമിയുെടയും
കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന രണ്ട്
അഭിഷിക്തന്മാർ”എന്നുപറഞ്ഞു.

5
1ഞാൻ വീണ്ടും തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ,
പാറിേപ്പാകുന്ന ഒരു ചുരുൾ കണ്ടു. 2 അവൻ
എേന്നാട:് “നീ എന്ത് കാണുന്നു?” എന്നു
േചാദിച്ചതിന്: “പാറിേപ്പാകുന്ന ഒരു ചുരുൾ
ഞാൻ കാണുന്നു; അതിന് ഇരുപതു മുഴം
നീളവും പത്തുമുഴം വീതിയും ഉണ്ട്” എന്നു ഞാൻ
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 3അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത:്
“ഇതു സർവ്വേദശത്തിേലക്കും പുറെപ്പടുന്ന
ശാപമാകുന്നു; േമാഷ്ടിക്കുന്നവൻ എല്ലാം
അതുേപാെല ഇവിെടനിന്ന് പാറിേപ്പാകും; സത്യം
െചയ്യന്നവൻ എല്ലാം അതുേപാെല ഇവിെടനിന്ന്
പാറിേപ്പാകും. 4 ‘ഞാൻ ആ ശാപെത്ത
പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ട് അത് കള്ളെന്റ വീട്ടിേലക്കും

* 4. 12 നാളത്തിനരികിൽകുഴൽഎന്നുമാകാം.
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എെന്റ നാമത്തിൽ കള്ളസ്സത്യം െചയ്യന്നവെന്റ
വീട്ടിേലക്കും െചല്ല ം;അത്അവെന്റ വീട്ടിനകത്തു
താമസിച്ച്, വീടിെന തടിേയാടും കേല്ലാടുംകൂടി
നശിപ്പിച്ച കളയും’ എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട”്.

5അനന്തരം എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ
പുറത്തുവന്ന് എേന്നാട:് “നീ തലെപാക്കി ഈ
പുറെപ്പടുന്നത് എന്താകുന്നു എന്നു േനാക്കുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 6 “അെതന്ത്” എന്നു ഞാൻ
േചാദിച്ചതിന്: “പുറെപ്പടുന്നതായ ഒരു ഏഫാ”
എന്ന്അവൻ പറഞ്ഞു; “അത് സർവ്വേദശത്തിലും
ഉള്ള അവരുെട അകൃത്യം*” എന്നും അവൻ
പറഞ്ഞു. 7 പിെന്ന ഞാൻ വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു
ഈയ്യപ്പലക െപാങ്ങിേപ്പാകുന്നതും അവിെട
ഏഫായുെട നടുവിൽ ഒരു സ്്രതീ ഇരിക്കുന്നതും
കണ്ടു. 8 “ഇതു ദുഷ്ടതയാകുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞ്
ദൂതൻ അവെള ഏഫായുെട അകത്താക്കി
ഈയ്യപ്പലകെകാണ്ട് അടച്ച . 9ഞാൻ പിെന്നയും
തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ, രണ്ടു സ്്രതീകൾ
പുറത്തു വരുന്നത് കണ്ടു; അവരുെട ചിറകിൽ
കാറ്റണ്ടായിരുന്നു; അവർക്ക് െപരുഞ്ഞാറയുെട
ചിറകുേപാെല ചിറകുണ്ടായിരുന്നു; അവർ
ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും മദ്ധ്യത്തിൽ ഏഫാെയ
െപാക്കിെക്കാണ്ടുേപായി. 10 എേന്നാട്
സംസാരിക്കുന്ന ദൂതേനാട്: “അവർ ഏഫാെയ
എവിേടക്ക് െകാണ്ടുേപാകുന്നു?” എന്നു ഞാൻ
േചാദിച്ച . 11അതിന് അവൻ: “ശിനാർേദശത്ത്
അവർ അവൾക്ക് ഒരു വീടു പണിയുവാൻ
േപാകുന്നു; അത് തീർന്നാൽ അവെള

* 5. 6 അകൃത്യം കണ്ണ കള ്
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സ്വസ്ഥാനത്തു പാർപ്പിക്കും” എന്ന് എേന്നാട്
പറഞ്ഞു.

6
1ഞാൻ വീണ്ടും തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ
രണ്ടു പർവ്വതങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് നാല് രഥം
പുറെപ്പടുന്നതു കണ്ടു; ആ പർവ്വതങ്ങേളാ
താ്രമപർവ്വതങ്ങൾ ആയിരുന്നു. 2 ഒന്നാമെത്ത
രഥത്തിനു ചുവന്ന കുതിരകെളയും രണ്ടാമെത്ത
രഥത്തിനു കറുത്ത കുതിരകെളയും
3 മൂന്നാമെത്ത രഥത്തിനു െവളത്ത
കുതിരകെളയും നാലാമെത്ത രഥത്തിനു
പുള്ളിയും തവിട്ട നിറവും ഉള്ള കുതിരകെളയും
പൂട്ടിയിരുന്നു. 4 എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന
ദൂതേനാട്: “യജമാനേന, ഇത് എന്താകുന്നു?”
എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ച . 5 ദൂതൻ എേന്നാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് “ഇതു സർവ്വഭൂമിയുെടയും
കർത്താവിെന്റസന്നിധിയിൽനിന്നിട്ട പുറെപ്പടുന്ന
ആകാശത്തിെല നാല് കാറ്റ*്ആകുന്നു. 6കറുത്ത
കുതിരകൾ ഉള്ളത് വടെക്ക േദശത്തിേലക്കു
പുറെപ്പട്ട ; െവളത്തവപടിഞ്ഞാെറ േദശേത്തക്ക†്

പുറെപ്പട്ട ; പുള്ളിയുള്ളവ െതേക്ക േദശേത്തക്ക്
പുറെപ്പട്ട . 7തവിട്ട നിറമുള്ളവപുറെപ്പട്ട ഭൂമിയിൽ
ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുവാൻ േനാക്കി: ‘നിങ്ങൾ
േപായി ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുവിൻ’ എന്ന്
അവൻകല്പിച്ച ;അങ്ങെനഅവഭൂമിയിൽഊടാടി
സഞ്ചരിച്ച ”. 8അവൻ എേന്നാട് ഉറെക്ക വിളിച്ച ;
“വടെക്ക േദശേത്തക്ക് പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവ

* 6. 5 നാല് കാറ്റ് നാല് ആത്മാക്കള ് † 6. 6 െവളത്തവ
പടിഞ്ഞാെറ േദശേത്തക്ക് െവളത്തവഅവയുെട പിന്നാെല
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വടെക്ക േദശത്തിൽ എെന്റ േകാപെത്ത
ശമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

9 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 10 “നീ
െഹല്ദായി, േതാബീയാവ്, െയദായാവ്
എന്നീ ്രപവാസികേളാടു വാങ്ങുക; അവർ
ബാേബലിൽനിന്നു വെന്നത്തിയിരിക്കുന്ന
െസഫന്യാവിെന്റ മകനായ േയാശീയാവിെന്റ
വീട്ടിൽ നീ അന്ന് തെന്ന െചല്ലണം. 11അവേരാടു
നീ െവള്ളിയും െപാന്നും‡ വാങ്ങി കിരീടം ഉണ്ടാക്കി
മഹാപുേരാഹിതനായ െയേഹാസാദാക്കിെന്റ
മകനായേയാശുവയുെടതലയിൽവച്ച്അവേനാട്
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: 12 ‘ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “മുള
എന്നു േപരുള്ള ഒരു പുരുഷനുണ്ടേല്ലാ; അവൻ
തെന്റനിലയിൽനിന്നു മുളച്ച വന്നു യേഹാവയുെട
മന്ദിരം പണിയും. 13അവൻതെന്നയേഹാവയുെട
മന്ദിരം പണിയും; അവൻ ബഹുമാനഭൂഷണം
ധരിച്ച സിംഹാസനത്തിൽഇരുന്നുവാഴും;അവൻ
സിംഹാസനത്തിൽ പുേരാഹിതനുമായിരിക്കും;
ഇരുവർക്കും തമ്മിൽ സമാധാനമ്രന്തണം§
ഉണ്ടാകും. 14ആകിരീടം, േഹെലം, േതാബീയാവ്,
െയദായാവ,് െസഫന്യാവിെന്റ മകനായ
േയാശീയാവ്* എന്നിവരുെട ഓർമ്മയ്ക്കായി
യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
15 എന്നാൽ ദൂരസ്ഥന്മാർ വന്നു യേഹാവയുെട
മന്ദിരത്തിങ്കൽ പണിയും; ൈസന്യങ്ങള െട

‡ 6. 11 െപാന്നും ഉപഹാരവും § 6. 13 മ്രന്തണം
ഉപേദശം, രഹസ്യമായിെകാടുക്കുന്നആേലാചന, കൂടിയാേലാചന
(കൂടിയാേലാചിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതീരുമാനം). * 6. 14 േയാശീയാവ്
േഹൻ
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യേഹാവ എെന്ന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും;
നിങ്ങൾ ്രശദ്ധേയാെട നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്കു േകട്ടനുസരിക്കുെമങ്കിൽ
അത്സംഭവിക്കും.

7
1 ദാര്യാേവശ ്രാജാവിെന്റ നാലാം വർഷത്തിൽ,
കിസ്േളവ് എന്ന ഒമ്പതാം മാസം, നാലാം
തീയതി, െസഖര്യാവിന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 2 േബേഥലുകാർ യേഹാവെയ
്രപസാദിപ്പിേക്കണ്ടതിന് സേരസരിെനയും േരെഗം-
േമെലക്കിെനയും അവരുെട ആള കെളയും
അയച്ച , 3 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല പുേരാഹിതന്മാേരാടും
്രപവാചകന്മാേരാടും: “ഞങ്ങൾ ഇ്രത വർഷമായി
െചയ്തുവന്നതുേപാെല അഞ്ചാം മാസത്തിൽ
കരഞ്ഞുംെകാണ്ട് ഉപവസിക്കണേമാ?” എന്നു
േചാദിപ്പിച്ച . 4 അേപ്പാൾ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്ക്
ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 5 “നീ േദശത്തിെല
സകലജനേത്താടും പുേരാഹിതന്മാേരാടും
പറേയണ്ടത്: ‘നിങ്ങൾ ഈ എഴുപത് വർഷമായി
അഞ്ചാം മാസത്തിലും ഏഴാം മാസത്തിലും
ഉപവസിച്ച വിലപിക്കുകയിൽ നിങ്ങൾ
എനിക്കുേവണ്ടി തെന്നേയാ ഉപവസിച്ചത്?
6 നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാഴും പാനം െചയ്യ േമ്പാഴും
നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി തെന്നയല്ലേയാ
ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം െചയ്യ കയും െചയ്യന്നത?്
7 െയരൂശേലമിനും അതിെന്റ ചുറ്റ ം അതിെന്റ
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ഉപനഗരങ്ങൾക്കും നിവാസികള ം സ്വസ്ഥതയും
ഉണ്ടായിരുന്നേപ്പാഴും െതെക്ക േദശത്തിനും*
താഴ്വീതിക്കും† നിവാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നേപ്പാഴും
യേഹാവ പണ്ടെത്ത ്രപവാചകന്മാർ
മുഖാന്തരം ്രപസംഗിപ്പിച്ച വചനങ്ങെള നിങ്ങൾ
േകട്ടനുസരിേക്കണ്ടതല്ലേയാ?’ ”.

8 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
െസഖര്യാവിനുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
9 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘േനേരാെട ന്യായം
പാലിക്കുകയും ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
സേഹാദരേനാട് ദയയും കരുണയും
കാണിക്കുകയും െചയ്യ വിൻ. 10 വിധവെയയും
അനാഥെനയും പരേദശിെയയും ദരി്രദെനയും
പീഡിപ്പിക്കരുത;് നിങ്ങളിൽ ആരും തെന്റ
സേഹാദരെന്റ േനെര ഹൃദയത്തിൽ
േദാഷം നിരൂപിക്കുകയും അരുത.്’
11 എന്നാൽ െചവിെകാടുക്കുവാൻ അവർക്ക്
മനസ്സില്ലായിരുന്നു; അവർ ദുശ്ശാഠ്യം
കാണിക്കുകയും േകൾക്കാത്തവിധം
െചവി െപാത്തിക്കളയുകയും െചയ്തു.
12 അവർ ന്യായ്രപമാണവും ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ തെന്റ ആത്മാവിനാൽ പണ്ടെത്ത
്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അയച്ച വചനങ്ങള ം
േകട്ടനുസരിക്കാത്തവിധം ഹൃദയങ്ങെള
വ്രജംേപാെല കടുപ്പമാക്കി; അങ്ങെന
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയിങ്കൽനിന്നു ഒരു

* 7. 7 െതെക്കേദശത്തിനുംവടേക്കേദശത്തുള്ളപട്ടണങ്ങള ്ക്കും
† 7. 7 താഴ്വീതിക്കും വടേക്കപട്ടണത്തിെന്റതാഴ്വരക്കും
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മഹാേകാപം വന്നു. 13 ‘ആകയാൽ ഞാൻ
വിളിച്ചിട്ട ം അവർ േകൾക്കാതിരുന്നതുേപാെല
തെന്ന അവർ നിലവിളിക്കും; ഞാൻ
േകൾക്കുകയുമില്ല’ എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 14 ‘ഞാൻ ഒരു
ചുഴലിക്കാറ്റ െകാണ്ട്അവെരഅവർഅറിയാത്ത
സകലജനതകള െടയും ഇടയിൽ പാറ്റിക്കളഞ്ഞു;
േദശം ആൾ സഞ്ചാരമില്ലാത്തവിധം അവരുെട
പിമ്പിൽ ശൂന്യമായിത്തീർന്നു; അങ്ങെന അവർ
മേനാഹരേദശെത്തശൂന്യമാക്കിക്കളഞ്ഞു’ ”.

8
1 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
മഹാതീക്ഷ്ണതേയാെട സീേയാനുേവണ്ടി
എരിയുന്നു; ഞാൻ അതിനുേവണ്ടി
മഹാേ്രകാധേത്താെട എരിയുന്നു”. 3 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
സീേയാനിേലക്കു മടങ്ങിവന്നു െയരൂശേലമിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ വസിക്കും; െയരൂശേലമിനു
സത്യനഗരം എന്നും ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട പർവ്വതത്തിനു വിശുദ്ധപർവ്വതം
എന്നും േപർ പറയും”. 4 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇനിയും െയരൂശേലമിെന്റ വീഥികളിൽ
വൃദ്ധന്മാരും വൃദ്ധമാരും ഇരിക്കും; വാർദ്ധക്യം
നിമിത്തം ഓേരാ വ്യക്തിയും കയ്യിൽ വടി
പിടിക്കും. 5 നഗരത്തിെന്റ വീഥികൾ
ആൺകുട്ടികെളയും െപൺകുട്ടികെളയുംെകാണ്ട്
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നിറഞ്ഞിരിക്കും; അവർ അതിെന്റ വീഥികളിൽ
കളിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും”. 6 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“അത് ഈ കാലത്തിൽ ഈ ജനത്തിൽ
േശഷിപ്പ ള്ളവർക്ക് അതിശയമായി േതാന്നുന്നു
എങ്കിൽ എനിക്കും അതിശയമായി േതാന്നുേമാ?”
എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 7 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
എെന്റ ജനെത്ത ഉദയേദശത്തുനിന്നും
അസ്തമയേദശത്തുനിന്നും രക്ഷിക്കും. 8ഞാൻ
അവെര െകാണ്ടുവരും; അവർ െയരൂശേലമിൽ
പാർക്കും; സത്യത്തിലും നീതിയിലും അവർ
എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ അവർക്ക്
ൈദവമായും ഇരിക്കും”. 9 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ആലയമായ
മന്ദിരം പണിേയണ്ടതിന് അടിസ്ഥാനം ഇട്ട
നാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ്രപവാചകന്മാരുെട
വായിൽനിന്ന് ഈ വചനങ്ങെള ഈ കാലത്ത്
േകൾക്കുന്നവേര, ൈധര്യെപ്പടുവിൻ. 10 ഈ
കാലത്തിന് മുമ്പ് മനുഷ്യന് കൂലിയില്ല,
മൃഗത്തിനു കൂലിയില്ല; വരുകയും േപാകുകയും
െചയ്യന്നവർക്ക് ശ്രതുനിമിത്തം സമാധാനവുമില്ല;
ഞാൻ സകലമനുഷ്യെരയും തമ്മിൽതമ്മിൽ
വിേരാധമാക്കിയിരുന്നു. 11 ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ
ഈ ജനത്തിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവേരാടു മുമ്പിലെത്ത
കാലത്ത് എന്നേപാെല െപരുമാറുകയില്ല” എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
12 “വിത സമാധാനേത്താെട ആയിരിക്കും;
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മുന്തിരിവള്ളി ഫലം കായ്ക്കും; ഭൂമി അനുഭവം
നല്കും; ആകാശം മഞ്ഞു െപയ്യിക്കും; ഈ
ജനത്തിൽേശഷിപ്പ ള്ളവർക്കുഞാൻഇവെയല്ലാം
അവകാശമായി െകാടുക്കും. 13െയഹൂദാഗൃഹവും
യി്രസാേയൽഗൃഹവുമായുള്ളവേര, നിങ്ങൾ
ജനതകള െട ഇടയിൽ ശാപമായിരുന്നതുേപാെല
ഞാൻ നിങ്ങെള രക്ഷിച്ചിട്ട നിങ്ങൾ
അനു്രഗഹമായിത്തീരും; നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടാെത
ൈധര്യമായിരിക്കുവിൻ”. 14 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങള െട പൂര ്വ പിതാക്കന്മാർ എെന്ന
േകാപിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
തിന്മ വരുത്തുവാൻ വിചാരിക്കുകയും
അനുതപിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്തതുേപാെല
15 ഞാൻ ഈ കാലത്ത് െയരൂശേലമിനും
െയഹൂദാഗൃഹത്തിനും വീണ്ടും നന്മ
വരുത്തുവാൻ വിചാരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
ഭയെപ്പടണ്ടാ” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 16 “നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടുന്ന
കാര്യങ്ങൾ ഇവയാകുന്നു: ഓേരാരുത്തൻ
അവനവെന്റ കൂട്ട കാരേനാട് സത്യം പറവിൻ;
നിങ്ങള െട േഗാപുരങ്ങളിൽ േനേരാടും
സമാധാനേത്താടുംകൂെട ന്യായപാലനം
െചയ്യ വിൻ. 17 നിങ്ങളിൽ ആരും തെന്റ
കൂട്ട കാരെന്റ േനെര ഹൃദയത്തിൽ േദാഷം
നിരൂപിക്കരുത;് കള്ളസ്സത്യത്തിൽ ഇഷ്ടം
േതാന്നുകയും അരുത;് ഇെതല്ലാം ഞാൻ
െവറുക്കുന്നതല്ലേയാ” എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

18 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
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അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
19 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നാലാം മാസെത്ത
ഉപവാസവും അഞ്ചാം മാസെത്ത ഉപവാസവും
ഏഴാം മാസെത്ത ഉപവാസവും പത്താം
മാസെത്ത ഉപവാസവും െയഹൂദാഗൃഹത്തിന്
ആനന്ദവും സേന്താഷവും ്രപേമാദമായുള്ള
ഉത്സവങ്ങള ം ആയിരിക്കണം; അതുെകാണ്ട്
സത്യവും സമാധാനവും ഇഷ്ടെപ്പടുവിൻ’ ”.
20 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇനി ജനതകള ം
അേനക പട്ടണങ്ങളിെല നിവാസികള ം
വരുവാൻ ഇടയാകും. 21 ഒരു പട്ടണത്തിെല
നിവാസികൾ മെറ്റാന്നിേലക്ക് െചന്ന്:
‘വരുവിൻ, നമുക്കു യേഹാവെയ
്രപസാദിപ്പിേക്കണ്ടതിനും ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവെയ അേന്വഷിേക്കണ്ടതിനും േപാകാം;
ഞാനും േപാരുന്നു’ എന്നു പറയും. 22അങ്ങെന
അേനകജനതകള ം ബഹുവംശങ്ങള ം
െയരൂശേലമിൽ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കുവാനും യേഹാവെയ
്രപസാദിപ്പിക്കുവാനും വരും”. 23ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ആ
കാലത്ത് ജനതകള െട സകലഭാഷകളിലുംനിന്ന്
പത്തുേപർ ഒരു െയഹൂദെന്റ വസ്്രതാ്രഗം പിടിച്ച :
‘ൈദവം നിങ്ങേളാടുകൂടി ഉെണ്ടന്ന് ഞങ്ങൾ
േകട്ടിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടുകൂടി
േപാരുന്നു’എന്നുപറയും”.

9
1 ്രപവാചകം. യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
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ഹ്രദാക്ക്േദശത്തിനു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു;
ദേമ്മെശക്കിേന്മൽ അത് വന്നമരും;
യേഹാവ, മനുഷ്യരിലും യി്രസാേയലിെന്റ
സകല േഗാ്രതങ്ങളിലും ദൃഷ്ടിവക്കുന്നു.
2 ദേമ്മെശക്കിേനാടു േചർന്നുകിടക്കുന്ന
ഹമാത്തിനും ജ്ഞാനം ഏറിയ േസാരിനും
സീേദാനും അങ്ങെന തെന്ന. 3 േസാർ തനിക്ക്
ഒരു േകാട്ട പണിത,് െപാടിേപാെല െവള്ളിയും
വീഥികളിെല െചളിേപാെല തങ്കവും കൂട്ടിവച്ച .
4 എന്നാൽ കർത്താവ് അവെള ഇറക്കും*,
അവള െട െകാത്തളം† കടലിൽ ഇട്ട കളയും;
അവൾ തീക്ക് ഇരയായ്തീരുകയും െചയ്യ ം.
5 അസ്കേലാൻ അത് കണ്ടു ഭയെപ്പടും;
ഗസ്സയും എേ്രകാനും കണ്ട് ഏറ്റവും വിറയ്ക്കും;
അവള െട ്രപത്യാശക്കു ഭംഗം വരുമേല്ലാ;
ഗസ്സയിൽനിന്ന് രാജാവ് നശിച്ച േപാകും;
അസ്കേലാനു നിവാസികൾ ഇല്ലാെതയാകും.
6 അസ്േതാദിൽ ജാരസന്തതികൾ പാർക്കും;
െഫലിസ്ത്യരുെട അഹങ്കാരം ഞാൻ
േഛദിച്ച കളയും. 7 ഞാൻ അവെന്റ രക്തം
അവെന്റ വായിൽനിന്നും അവെന്റ െവറുപ്പ കൾ
അവെന്റ പല്ലിനിടയിൽനിന്നും നീക്കിക്കളയും;
എന്നാൽ അവനും നമ്മുെട ൈദവത്തിന് ഒരു
േശഷിപ്പായിത്തീരും; അവൻ െയഹൂദയിൽ
ഒരു േമധാവിെയേപ്പാെലയും എേ്രകാൻ ഒരു
െയബൂസ്യെനേപ്പാെലയും ആകും. 8 ആരും
വരുകയും േപാകുകയും െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിനു

* 9. 4 ഇറക്കുംപുറത്താക്കുംഎന്ന് മറ്റ് ഭാഷാന്തരത്തിൽകാണാം.
† 9. 4 െകാത്തളം മറ്റ് ഭാഷാന്തരത്തിൽധനംഎന്നുംകാണാം.
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ഞാൻഒരുപട്ടാളമായിഎെന്റആലയത്തിന് ചുറ്റ ം
പാളയമിറങ്ങും; ഇനി ഒരു പീഡകനും അവരുെട
ഇടയിൽകൂടി കടക്കുകയില്ല; ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
സ്വന്തകണ്ണ െകാണ്ടുകണ്ടുവേല്ലാ.

9 സീേയാൻപു്രതിേയ, ഉച്ചത്തിൽ
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുക; െയരൂശേലം പു്രതിേയ,
ആർപ്പിടുക! ഇതാ, നിെന്റ രാജാവ് നിെന്റ
അടുക്കൽ വരുന്നു; അവൻ നീതിമാനും
ജയശാലിയും താഴ്മയുള്ളവനും ആയി
കഴുതപ്പ റത്തും െപൺകഴുതയുെട കുട്ടിയായ
െചറുകഴുതപ്പ റത്തും കയറിവരുന്നു. 10 ഞാൻ
എ്രഫയീമിൽനിന്നു രഥെത്തയും െയരൂശേലമിൽ
നിന്നു കുതിരെയയും േഛദിച്ച കളയും; പടവില്ല ം‡
ഒടിഞ്ഞുേപാകും; അവൻ ജനതകേളാടു
സമാധാനം കല്പിക്കും; അവെന്റ ആധിപത്യം
സമു്രദംമുതൽ സമു്രദംവെരയും നദിമുതൽ
ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങേളാളവും ആയിരിക്കും.
11 നീേയാ - നിെന്റ നിയമരക്തം േഹതുവായി
ഞാൻ നിെന്റ ബദ്ധന്മാെര§ െവള്ളമില്ലാത്ത
കുഴിയിൽനിന്നു വിട്ടയക്കും. 12 ്രപത്യാശയുള്ള
ബദ്ധന്മാേര, േകാട്ടയിേലക്ക് മടങ്ങിവരുവിൻ;
ഞാൻ നിനക്ക് ഇരട്ടിയായി പകരം നല്കും
എന്നു ഞാൻ ഇന്നുതെന്ന ്രപസ്താവിക്കുന്നു.
13ഞാൻ എനിക്ക് െയഹൂദെയ വില്ലായി കുലച്ച ം
എ്രഫയീമിെന നിെറച്ച മിരിക്കുന്നു; സീേയാേന,
ഞാൻ നിെന്റ പു്രതന്മാെര യവനേദശേമ,
നിെന്റ പു്രതന്മാരുെട േനെര ഉണർത്തി

‡ 9. 10 പടവില്ല ം യുദ്ധത്തിനു ഉപേയാഗിക്കുന്നവില്ല.് § 9. 11
ബദ്ധന്മാെരബന്ദികെള,തടവുകാെരഎന്നുംആകാം.
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നിെന്ന ഒരു വീരെന്റ വാൾേപാെലയാക്കും.
14 യേഹാവ അവർക്ക് മീെത ്രപത്യക്ഷനാകും;
അവെന്റ അസ്്രതം മിന്നൽേപാെല പുറെപ്പടും;
യേഹാവയായ കർത്താവ് കാഹളം ഊതി
െതക്കൻ ചുഴലിക്കാറ്റ കളിൽ വരും.
15 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അവെര
പരിചെകാണ്ട് മറയ്ക്കും; അവർ മാംസം
തിന്നു കവിണക്കല്ല ചവിട്ടിക്കളയുകയും
രക്തം കുടിച്ച വീഞ്ഞുെകാെണ്ടന്നേപാെല
േഘാഷിക്കുകയും യാഗകലശങ്ങൾേപാെലയും
യാഗപീഠത്തിെന്റ േകാണുകൾേപാെലയും
നിറഞ്ഞിരിക്കുകയും െചയ്യ ം. 16 ആ നാളിൽ
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ അവെര
തെന്റ ജനമായ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെല
രക്ഷിക്കും; അവർ അവെന്റ േദശത്ത് ഒരു
കിരീടത്തിെന്റ രത്നംേപാെല െപാങ്ങി േശാഭിക്കും.
17 അതിെന്റ േ്രശഷ്ഠതയും സൗന്ദര്യവും എ്രത
വലുതായിരിക്കും! ധാന്യം യുവാക്കെളയും വീഞ്ഞ്
യുവതികെളയും പുഷ്ടീകരിക്കുന്നു.

10
1പിന്മഴയുെട കാലത്ത് യേഹാവേയാടു മഴയ്ക്ക്
അേപക്ഷിക്കുവിൻ; യേഹാവ മിന്നൽപിണർ
ഉണ്ടാക്കുന്നുവേല്ലാ; അവൻ അവർക്ക്
വയലിെല ഏതു സസ്യത്തിനുംേവണ്ടി മാരി
െപയ്യിച്ച െകാടുക്കും. 2 ഗൃഹബിംബങ്ങൾ
മിഥ്യാത്വം* സംസാരിക്കുകയും ലക്ഷണം
പറയുന്നവർ വ്യാജം ദർശിച്ച വ്യർത്ഥസ്വപ്നം
്രപസ്താവിച്ച് വൃഥാ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും

* 10. 2 മിഥ്യ മായ,യഥാര ്ഥമല്ലാത്തത്,ഇല്ലാത്തത്,വ്യാജം.
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െചയ്യന്നു; അതുെകാണ്ട് അവർ
ആടുകെളേപ്പാെല പുറെപ്പട്ട് ഇടയൻ
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് വലഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 3 “എെന്റ
േകാപം ഇടയന്മാരുെട േനെര ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ നായകന്മാെര† ശിക്ഷിക്കും;
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ െയഹൂദാഗൃഹമായ
തെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത സന്ദർശിച്ച് അവെര
യുദ്ധത്തിൽ തെന്റ രാജകീയകുതിരകെള
േപാെലയാക്കും. 4 അവെന്റ പക്കൽനിന്ന്
മൂലക്കല്ല ം അവെന്റ പക്കൽനിന്ന് ആണിയും
അവെന്റ പക്കൽനിന്ന് പടവില്ല ം അവെന്റ
പക്കൽനിന്ന് ഏതു അധിപതിയും വരും. 5അവർ
യുദ്ധത്തിൽ ശ്രതുക്കെള വീഥികളിെല േചറ്റിൽ
ചവിട്ടിക്കളയുന്ന വീരന്മാെരേപ്പാെലയാകും;
യേഹാവഅവേരാടുകൂടിയുള്ളതുെകാണ്ട് അവർ
കുതിരപ്പടയാളികൾ ലജ്ജിച്ച േപാകുവാൻ
തക്കവണ്ണം െപാരുതും. 6 ഞാൻ
െയഹൂദാഗൃഹെത്ത ബലെപ്പടുത്തുകയും
േയാേസഫ്ഗൃഹെത്ത രക്ഷിക്കുകയും എനിക്ക്
അവേരാടു കരുണയുള്ളതുെകാണ്ട് അവെര
മടക്കിവരുത്തുകയും െചയ്യ ം; ഞാൻ അവെര
തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുേപാെലയിരിക്കും;
ഞാൻ അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവയേല്ലാ;
ഞാൻ അവർക്ക് ഉത്തരമരുള ം. 7 എ്രഫയീമ്യർ
വീരെനേപ്പാെലയാകും; അവരുെട ഹൃദയം
വീഞ്ഞുെകാെണ്ടന്നേപാെല സേന്താഷിക്കും;
അവരുെട പു്രതന്മാർ അത് കണ്ട്
സേന്താഷിക്കും;അവരുെടഹൃദയംയേഹാവയിൽ

† 10. 3 നായകന്മാെര േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാെര
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േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും. 8 ഞാൻ അവെര
വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുകയാൽ അവെര ചൂളമടിച്ച
േശഖരിക്കും‡; അവർ െപരുകിയിരുന്നതുേപാെല
െപരുകും. 9 ഞാൻ അവെര ജനതകള െട
ഇടയിൽ വിതറും; ദൂരേദശങ്ങളിൽവച്ച് അവർ
എെന്ന ഓർക്കും; അവർ മക്കേളാടുകൂടി
ജീവിച്ച മടങ്ങിവരും. 10 ഞാൻ അവെര
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു മടക്കിവരുത്തും;
അശ്ശ രിൽനിന്ന് അവെര േശഖരിക്കും;
ഗിെലയാദ ്േദശത്തിേലക്കുംെലബാേനാനിേലക്കും
അവെര െകാണ്ടുവരും; അവർക്ക് ഇടം
േപാരാെതവരും. 11 അവൻ കഷ്ടതയുെട
സമു്രദത്തിലൂെടകടന്നു,സമു്രദത്തിെലഓളങ്ങെള
അടിക്കും; നീലനദിയുെട§ ആഴങ്ങെളല്ലാം
വറ്റിേപ്പാകുകയും അശ്ശ രിെന്റ അഹങ്കാരം
താഴുകയും മി്രസയീമിെന്റ െചേങ്കാൽ
നീങ്ങിേപ്പാകുകയും െചയ്യ ം. 12ഞാൻ അവെര
യേഹാവയിൽ ബലെപ്പടുത്തും; അവർ അവെന്റ
നാമത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും” എന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

11
1 െലബാേനാേന, നിെന്റ േദവദാരുക്കൾ
തീക്ക് ഇരയായിത്തീേരണ്ടതിനു വാതിൽ
തുറന്നുവക്കുക. 2 േദവദാരു വീണും മഹത്തായ
മരങ്ങൾ* നശിച്ച ം ഇരിക്കയാൽ സരളവൃക്ഷേമ,
വിലപിക്കുക; േഘാരവനം വീണിരിക്കുകയാൽ
ബാശാനിെല കരുേവലങ്ങേള, വിലപിക്കുവിൻ!
‡ 10. 8 േശഖരിക്കും വിളിച്ച കൂട്ട ം എന്നുമാകാം. § 10.
11 നീലനദിയുെട ൈനൽ നദി. * 11. 2 മഹത്തായ
മരങ്ങൾമഹത്തായമരങ്ങൾ.
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3 ഇടയന്മാരുെട മഹത്വം നശിച്ചിട്ട് അവർ
മുറയിടുന്നതു േകട്ട േവാ? േയാർദ്ദാെന്റ
മുറ്റ കാട് നശിച്ചിട്ട് ബാലസിംഹങ്ങള െട
ഗർജ്ജനം േകട്ട േവാ? 4 എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“അറുക്കുവാനുള്ളആടുകെളേമയ്ക്ക. 5അവെയ
വാങ്ങുന്നവർ കുറ്റം എന്ന് കരുതാെത അവെയ
അറുക്കുന്നു; അവെയ വില ്ക്കുന്നവേരാ: ‘ഞാൻ
ധനവാനായിത്തീർന്നതുെകാണ്ടു യേഹാവയ്ക്കു
സ്േതാ്രതം’ എന്നു പറയുന്നു; അവയുെട
ഇടയന്മാർ അവെയ ആദരിക്കുന്നില്ല”. 6 “ഞാൻ
ഇനി േദശനിവാസികെളആദരിക്കുകയില്ല”എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “ഞാൻ മനുഷ്യെര
ഓേരാരുത്തെന അവനവെന്റ കൂട്ട കാരെന്റ
ൈകയിലുംഅവനവെന്റ രാജാവിെന്റൈകയിലും
ഏല്പിക്കും; അവർ േദശെത്ത തകർത്തുകളയും;
അവരുെട ൈകയിൽനിന്നു ഞാൻ അവെര
രക്ഷിക്കുകയുമില്ല. 7അങ്ങെനഅറുക്കുവാനുള്ള
ആടുകെള, കൂട്ടത്തിൽ അരിഷ്ടത ഏറിയവെയ
തെന്ന, േമയിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
രണ്ടു േകാൽ എടുത്ത് ഒന്നിന് ഇമ്പം എന്നും
മേറ്റതിന് ഒരുമ എന്നും േപരിട്ട ; അങ്ങെന
ഞാൻ ആടുകെള േമയിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
8 എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു മാസത്തിൽ മൂന്ന്
ഇടയന്മാെര േഛദിച്ച കളഞ്ഞു; എനിക്ക്
അവേരാടു െവറുപ്പ േതാന്നി,അവർക്ക്എേന്നാടും
നീരസം േതാന്നിയിരുന്നു. 9 ഞാൻ നിങ്ങെള
േമയ്ക്കുകയില്ല; മരിക്കുന്നത് മരിക്കെട്ട,
കാണാെതേപാകുന്നത് കാണാെത േപാകെട്ട;
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േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവ ഒന്ന് ഒന്നിെന്റ മാംസം
തിന്നുകളയെട്ട” എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
10 അനന്തരം ഞാൻ ഇമ്പം എന്ന േകാൽ
എടുത്തു: ഞാൻ സകലജനതകേളാടും
െചയ്തിരുന്നഎെന്റ നിയമെത്ത മുറിേക്കണ്ടതിന്
േകാലിെന മുറിച്ച കളഞ്ഞു. 11 അത് ആ
ദിവസത്തിൽ തെന്ന മുറിഞ്ഞുേപായി;അങ്ങെന,
എെന്ന േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ
അരിഷ്ടതേയറിയവ അത് ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാട് എന്നു ്രഗഹിച്ച . 12 ഞാൻ
അവേരാട്: “നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ
എെന്റ കൂലിതരുവിൻ; ഇെല്ലന്നുവരുകിൽ
തേരണ്ടാ” എന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങെന അവർ
എെന്റ കൂലിയായി മുപ്പതു െവള്ളിക്കാശ്
തൂക്കിത്തന്നു. 13 എന്നാൽ യേഹാവ എേന്നാട:്
“അത് ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ട കളയുക; അവർ
എെന്ന മതിച്ചിരിക്കുന്ന† മേനാഹരമാെയാരു വില
തെന്ന” എന്നു കല്പിച്ച ; അങ്ങെന ഞാൻ ആ
മുപ്പത് െവള്ളിക്കാശു‡ വാങ്ങി യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു.
14അനന്തരം ഞാൻ, െയഹൂദയും യി്രസാേയലും
തമ്മിലുള്ള സേഹാദരത്വം ഭിന്നിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
ഒരുമ എന്ന മേറ്റ േകാൽ മുറിച്ച കളഞ്ഞു.
15 എന്നാൽ യേഹാവ എേന്നാട് കല്പിച്ചത:്
“നീ ഇനി ഒരു ബുദ്ധിശൂന്യനായ ഇടയെന്റ
ഉപകരണങ്ങൾ എടുത്തുെകാള്ള ക. 16 ഞാൻ
േദശത്തിൽ ഒരു ഇടയെന എഴുേന്നല്പിക്കും;

† 11. 13 മതിച്ചിരിക്കുന്നവിലനിശ്ചയിക്കല് ,വിലവയ്ക്കല് . ‡ 11.
13 മുപ്പത് െവള്ളിക്കാശു ്രഗാമത്തിെല ഒരു മാസെത്തശമ്പളം
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അവൻ കാണാെതേപായവെയ േനാക്കുകേയാ
ചിതറിേപ്പായവെയ അേന്വഷിക്കുകേയാ
മുറിേവറ്റവെയ സുഖെപ്പടുത്തുകേയാ
ദീനമില്ലാത്തവെയ േപാറ്റ കേയാ െചയ്യാെത
തടിച്ചവയുെട മാംസം തിന്നുകയും കുളമ്പുകെള
കീറിക്കളയുകയും െചയ്യ ം. 17ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ച കളയുന്ന വിലെകട്ട ഇടയന് അേയ്യാ
കഷ്ടം! അവെന്റ ഭുജത്തിനും വലംകണ്ണിനും
േനെര വാൾ! അവെന്റ ഭുജം അേശഷം വരണ്ടും
വലംകണ്ണ്അേശഷംഇരുണ്ടും േപാകെട്ട”.

12
1 ്രപവാചകം. യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ച ള്ള
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് ആകാശം
വിരിക്കുകയും ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും
മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവിെന അവെന്റ ഉള്ളിൽ
നിർമ്മിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നയേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 2 “ഞാൻ െയരൂശേലമിെന ചുറ്റ മുള്ള
സകലജനതകൾക്കും ഒരു പരി്രഭമപാ്രതമാക്കും;
െയരൂശേലമിെന്റ ഉപേരാധത്തിങ്കൽ അത്
െയഹൂദയ്ക്കും എതിരായിരിക്കും. 3ആ നാളിൽ
ഞാൻ െയരൂശേലമിെന സകലജനതകൾക്കും
ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വയ്ക്കും; അതിെന
ചുമക്കുന്നവെരല്ലാം കഠിനമായി മുറിേവല്ക്കും;
ഭൂമിയിെല സകലജനതകള ം അതിന്
വിേരാധമായി കൂടിവരും. 4 അന്നാളിൽ ഞാൻ
ഏതു കുതിരെയയും സ്തംഭനംെകാണ്ടും
പുറത്തു കയറിയവെന ്രഭാന്തുെകാണ്ടും
ബാധിക്കും; െയഹൂദാഗൃഹത്തിേന്മൽ ഞാൻ
കണ്ണ് തുറക്കുകയും ജനതകള െട ഏതു
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കുതിരെയയും അന്ധതപിടിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം”
എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 5 “അേപ്പാൾ
െയഹൂദാേമധാവികൾ: ‘െയരൂശേലംനിവാസികൾ
അവരുെട ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ നിമിത്തം നമുക്ക് ബലമായിരിക്കുന്നു’
എന്നു ഹൃദയത്തിൽ പറയും. 6 ആ നാളിൽ
ഞാൻ െയഹൂദാേമധാവികെള വിറകിെന്റ
ഇടയിൽ തീച്ചട്ടിേപാെലയും കറ്റയുെട
ഇടയിൽ തീപ്പന്തംേപാെലയും ആക്കും;
അവർ വലത്തുഭാഗത്തും ഇടത്തുഭാഗത്തും
ചുറ്റ മുള്ള സകലജനതകെളയും
തിന്നുകളയും; െയരൂശേലമിനു സ്വസ്ഥാനത്ത,്
െയരൂശേലമിൽ തെന്ന, വീണ്ടും നിവാസികൾ
ഉണ്ടാകും. 7 ദാവീദുഗൃഹത്തിെന്റ
്രപശംസയും െയരൂശേലംനിവാസികള െട
്രപശംസയും െയഹൂദയുെട േനേര
ഏറിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിനു യേഹാവ
െയഹൂദാകൂടാരങ്ങെള ആദ്യം രക്ഷിക്കും. 8ആ
നാളിൽ യേഹാവ െയരൂശേലം നിവാസികെള
പരിചെകാണ്ട് മറയ്ക്കും; അവരുെട
ഇടയിൽ ഇടറിനടക്കുന്നവൻ അന്നാളിൽ
ദാവീദിെനേപ്പാെല ആയിരിക്കും; ദാവീദുഗൃഹം
ൈദവെത്തേപ്പാെലയും അവരുെട മുമ്പിലുള്ള
യേഹാവയുെട ദൂതെനേപ്പാെലയും ആയിരിക്കും.
9 ആ നാളിൽ ഞാൻ െയരൂശേലമിെന്റ േനെര
വരുന്ന സകലജനതകെളയും നശിപ്പിക്കുവാൻ
േനാക്കും. 10 ഞാൻ ദാവീദുഗൃഹത്തിേന്മലും
െയരൂശേലംനിവാസികള െടേമലും കൃപയുെടയും
യാചനകള െടയുംആത്മാവിെന പകരും; തങ്ങൾ
കുത്തിയിട്ട ള്ളവനിേലക്കു അവർ േനാക്കും;
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ഏകജാതെനക്കുറിച്ച വിലപിക്കുന്നതുേപാെല
അവർ അവെനക്കുറിച്ച വിലപിക്കും;
ആദ്യജാതെനക്കുറിച്ച വ്യസനിക്കുന്നതുേപാെല
അവർ അവെനക്കുറിച്ച വ്യസനിക്കും. 11 ആ
നാളിൽ െമഗിേദ്ദാതാഴ്വരയിലുള്ള ഹദദ്-
രിേമ്മാനിെല വിലാപംേപാെല െയരൂശേലമിൽ
ഒരു മഹാവിലാപം ഉണ്ടാകും. 12 േദശം
കുലംകുലമായി* െവേവ്വെറ വിലപിക്കും;
ദാവീദുഗൃഹത്തിെന്റകുലം ്രപേത്യകവുംഅവരുെട
സ്്രതീജനം ്രപേത്യകവും; നാഥാൻഗൃഹത്തിെന്റ
കുലം ്രപേത്യകവും അവരുെട സ്്രതീജനം
്രപേത്യകവും; 13 േലവിഗൃഹത്തിെന്റ കുലം
്രപേത്യകവും അവരുെട സ്്രതീജനം ്രപേത്യകവും;
ശിെമയികുലം ്രപേത്യകവും;അവരുെടസ്്രതീജനം
്രപേത്യകവും; 14 േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന കുലങ്ങെളല്ലാം
അതത് കുലം ്രപേത്യകവും അവരുെട സ്്രതീജനം
്രപേത്യകവും വിലപിക്കും”.

13
1 “ആ നാളിൽ ദാവീദുഗൃഹത്തിനും
െയരൂശേലം നിവാസികൾക്കും പാപത്തിെന്റയും
മാലിന്യത്തിെന്റയും പരിഹാരത്തിനായി ഒരു
ഉറവ തുറന്നിരിക്കും. 2 ആ നാളിൽ ഞാൻ
േദശത്തുനിന്ന്വി്രഗഹങ്ങള െടേപര്ഇല്ലാതാക്കും;
ഇനി അവെയ ഓർക്കുകയുമില്ല; ഞാൻ
്രപവാചകന്മാെരയും മലിനാത്മാവിെനയും
േദശത്തുനിന്ന് നീക്കിക്കളയും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 3 ആെരങ്കിലും

* 12. 12 കുലംകുലമായി കുടുംബംകുടുംബമായിഎന്നുമാകാം.
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ഇനി ്രപവചിക്കുേമ്പാൾ അവെന ജനിപ്പിച്ച
അപ്പനും അമ്മയും അവേനാട:് “യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽേഭാഷ്ക്കുസംസാരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു
നീ ജീവേനാടിരിക്കുകയില്ല” എന്നു പറയുകയും
അവെന ജനിപ്പിച്ച അപ്പനും അമ്മയും
അവൻ ്രപവചിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന അവെന
കുത്തിക്കളയുകയും െചയ്യ ം. 4 “ആ നാളിൽ
്രപവാചകന്മാർ ്രപവചിക്കുേമ്പാൾ ഓേരാരുത്തൻ
അവനവെന്റ ദർശനെത്തക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കും;
വഞ്ചിക്കാനായി അവർ േരാമമുള്ള േമലങ്കി
ധരിക്കുകയുമില്ല. 5 ‘ഞാൻ ്രപവാചകനല്ല,
കൃഷിക്കാരനേ്രത; എെന്റ ബാല്യത്തിൽ തെന്ന
ഒരാൾ എെന്ന വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു’ *
എന്ന് അവൻ പറയും”. എന്നാൽ അവേനാട്:
6 “നിെന്റ കയ്യിൽ കാണുന്ന ഈ മുറിവുകൾ
എന്ത?്” എന്നു േചാദിക്കുന്നതിന് അവൻ:
“എെന്നസ്േനഹിക്കുന്നവരുെട വീട്ടിൽവച്ച് ഞാൻ
അടിെകാണ്ടതാകുന്നു”എന്ന് ഉത്തരം പറയും.

7 “വാേള, എെന്റ ഇടയെന്റ േനെരയും
എെന്റ കൂട്ടാളിയായ പുരുഷെന്റ േനെരയും
ഉണരുക” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് “ആടുകൾ ചിതറിേപ്പാേകണ്ടതിന്
ഇടയെന െവട്ട ക; ഞാൻ െചറിയവരുെട
േനെര ൈക തിരിക്കും. 8 എന്നാൽ
സർവ്വേദശത്തിലും മൂന്നിൽ രണ്ടംശം
േഛദിക്കെപ്പട്ട ്രപാണെന വിടും; മൂന്നിൽ
ഒരംശം േശഷിച്ചിരിക്കും” എന്നു യേഹാവയുെട
* 13. 5 എെന്റ ബാല്യത്തിൽ തെന്ന ഒരാൾ എെന്ന വിലയ്ക്കു
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു’ എെന്റ ബാല്യത്തിൽ തെന്ന ഒരാൾ
കന്നുകാലികെളപരിപാലിക്കുവാൻഎെന്നപഠിപ്പിച്ച എന്നുമാകാം.
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അരുളപ്പാട.് 9 “മൂന്നിൽഒരംശംഞാൻതീയിൽകൂടി
കടത്തി െവള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുന്നതുേപാെല
അവെര ഊതിക്കഴിക്കും; െപാന്നു േശാധന
കഴിക്കുന്നതുേപാെല അവെര േശാധനകഴിക്കും;
അവർ എെന്റ നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുകയും
ഞാൻ അവർക്ക് ഉത്തരം അരുള കയും െചയ്യ ം;
‘അവർ എെന്റ ജനം’ എന്നു ഞാൻ പറയും;
‘യേഹാവഎെന്റൈദവം’എന്ന്അവരും പറയും”.

14
1 അവർ നിെന്റ നടുവിൽവച്ച നിെന്റ
െകാള്ള വിഭാഗിക്കുവാനുള്ള യേഹാവയുെട
ഒരു ന്യായവിധി ദിവസം വരുന്നു. 2 ഞാൻ
സകലജനതകെളയും െയരൂശേലമിേനാടു
യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടിവരുത്തും; നഗരം
പിടിക്കെപ്പടുകയും വീടുകൾ െകാള്ളയിടുകയും
സ്്രതീകെള വഷളാക്കുകയും നഗരത്തിെന്റ
പാതി ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകുകയും െചയ്യ ം;
ജനത്തിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവർ നഗരത്തിൽനിന്നു
േഛദിക്കെപ്പടുകയില്ല. 3 എന്നാൽ യേഹാവ
പുറെപ്പട്ട , താൻ യുദ്ധദിവസത്തിൽ
െപാരുതിയതുേപാെല ആ ജനതകേളാടു
െപാരുതും. 4 ആ നാളിൽ അവെന്റ കാൽ
െയരൂശേലമിെനതിെരകിഴക്കുള്ളഒലിവുമലയിൽ
നില്ക്കും; ഒലിവുമല കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായി
നടുേവ പിളർന്നുേപാകും; ഏറ്റവും വലിെയാരു
താഴ്വര ഉളവായി വരും; മലയുെട ഒരു പകുതി
വടേക്കാട്ട ം മേറ്റ പകുതി െതേക്കാട്ട ം
നീങ്ങിേപ്പാകും. 5 എന്നാൽ മലകള െട താഴ്വര
ആസൽവെര എത്തുന്നതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
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യേഹാവയുെട* മലകള െട താഴ്വരയിേലക്ക്
ഓടിേപ്പാകും; െയഹൂദാ രാജാവായ ഉസ്സീയാവിെന്റ
കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഭൂകമ്പം േഹതുവായി
ഓടിേപ്പായതുേപാെല നിങ്ങൾ ഓടിേപ്പാകും;
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയും തേന്നാടുകൂെട
സകലവിശുദ്ധന്മാരും വരും. 6 ആ നാളിൽ
െവളിച്ചം ഉണ്ടാകയില്ല; േജ്യാതിർേഗ്ഗാളങ്ങൾ
മറഞ്ഞുേപാകും. 7 യേഹാവ മാ്രതം അറിയുന്ന
ഒരു ദിവസം വരും; അത് പകലല്ല, രാ്രതിയുമല്ല.
സന്ധ്യാസമയേത്താ െവളിച്ചമാകും. 8 ആ
നാളിൽ ജീവനുള്ള െവള്ളം െയരൂശേലമിൽ
നിന്നു പുറെപ്പട്ട പകുതി കിഴേക്ക കടലിേലക്കും
പകുതി പടിഞ്ഞാേറ കടലിേലക്കും ഒഴുകും;
അത് ഉഷ്ണകാലത്തും ശീതകാലത്തും
ഉണ്ടാകും; 9 യേഹാവ സർവ്വഭൂമിക്കും
രാജാവാകും; ആ നാളിൽ യേഹാവ ഏകനും
അവെന്റ നാമം ഏകവും ആയിരിക്കും.
10 േദശം മുഴവനും മാറി ഗിബമുതൽ
െയരൂശേലമിനു െതക്ക് രിേമ്മാൻവെര
സമഭൂമിയായിത്തീരും; െയരൂശേലേമാ,
ഉന്നതമായി സ്വസ്ഥാനത്തു െബന്യാമീൻേഗാപുരം
മുതൽ പണ്ടെത്ത േഗാപുരത്തിെന്റ
സ്ഥാനംവെര, േകാൺേഗാപുരംവെര തെന്ന,
ഹനേനൽേഗാപുരംമുതൽ രാജാവിെന്റ
മുന്തിരിച്ചക്കുകൾവെരയും നിവാസികൾ
ഉള്ളതാകും. 11 അവർ അതിൽ പാർക്കും;
ഇനിയും സംഹാരത്തിനായുള്ള ശപഥം
ഉണ്ടാകുകയില്ല; െയരൂശേലം നിർഭയം
വസിക്കും. 12 െയരൂശേലമിേനാടു യുദ്ധം

* 14. 5 യേഹാവയുെട
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െചയ്ത സകലജനതകെളയും യേഹാവ
ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള ശിക്ഷ ഇതാകുന്നു: അവർ
നിവിർന്നുനില ്ക്കുേമ്പാൾ തെന്ന അവരുെട
മാംസം ചീഞ്ഞഴുകിേപ്പാകും; അവരുെട കണ്ണ്
തടത്തിൽ തെന്ന ചീഞ്ഞഴുകിേപ്പാകും;അവരുെട
നാവ് വായിൽതെന്ന ചീഞ്ഞഴുകിേപ്പാകും. 13ആ
നാളിൽ യേഹാവയാൽ ഒരു മഹാപരി്രഭമം
അവരുെട ഇടയിൽ ഉണ്ടാകും; അവർ
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കൂട്ട കാരെന്റ ൈക
കടന്നുപിടിക്കും; ഒരുവെന്റ ൈക മറ്റവെന്റ േനെര
െപാങ്ങും. 14 െയഹൂദയും െയരൂശേലമിൽവച്ച
യുദ്ധം െചയ്യ ം;ചുറ്റ മുള്ളസകലജനതകള െടയും
ധനമായ െപാന്നും െവള്ളിയും വസ്്രതവും
അനവധിയായി േശഖരിക്കെപ്പടും. 15അങ്ങെന
ഈ പാളയങ്ങളിലുള്ള കുതിര, േകാവർകഴുത,
ഒട്ടകം, കഴുത എന്നീ സകലമൃഗങ്ങൾക്കും
ഈ ബാധേപാെലയുള്ള ഒരു ബാധയുണ്ടാകും.
16 എന്നാൽ െയരൂശേലമിനു േനെര വന്ന
സകലജനതകളിലും േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏവനും
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ രാജാവിെന
നമസ്കരിക്കുവാനും കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ
ആചരിക്കുവാനും വർഷംേതാറും വരും.
17 ഭൂമിയിെല സകലവംശങ്ങളിലും ആെരങ്കിലും
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ രാജാവിെന
നമസ്കരിക്കുവാൻ െയരൂശേലമിേലക്കു
വരാതിരുന്നാൽ അവർക്ക് മഴയുണ്ടാകയില്ല.
18 മി്രസയീംവംശം വരാതിരുന്നാൽ അവർക്കും
മഴ ഉണ്ടാകയില്ല; കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ
ആചരിേക്കണ്ടതിനു വരാതിരിക്കുന്ന
ജനതകെള യേഹാവ ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള
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ശിക്ഷതെന്ന അവർക്കുണ്ടാകും.
19 കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ ആചരിേക്കണ്ടതിന്
വരാതിരിക്കുന്ന മി്രസയീമിനുള്ള പാപശിക്ഷയും
സകലജനതകൾക്കും ഉള്ള പാപശിക്ഷയും
ഇതുതെന്ന. 20 ആ നാളിൽ കുതിരകള െട
മണികളിേന്മൽ യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധം
എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും; യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല കലങ്ങള ം യാഗപീഠത്തിൻ
മുമ്പിലുള്ള കലശങ്ങൾേപാെല ആയിരിക്കും.
21 െയരൂശേലമിലും െയഹൂദയിലും ഉള്ള
കലെമാെക്കയുംൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയ്ക്കു
വിശുദ്ധമായിരിക്കും; യാഗം കഴിക്കുന്നവെരല്ലാം
വന്നു വാങ്ങിഅവയിൽ േവവിക്കും;അന്നുമുതൽ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ഒരു കനാന്യനും† ഉണ്ടാകുകയില്ല.

† 14. 21 കനാന്യനും കച്ചവടക്കാരനും
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