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ആേമാസിെന്റ ്രപവചനം

1 െതേക്കാവയിെല ഇടയന്മാരിൽ ഒരുവനായ
ആേമാസിെന്റ വചനങ്ങൾ. ഭൂകമ്പത്തിനു
രണ്ടുവർഷംമുമ്പ,് ഇ്രസാേയലിെനക്കുറിച്ച്
അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ച ദർശനം. അക്കാലത്ത്
ഉസ്സീയാവ് െയഹൂദയുെടയും േയാവാശിെന്റ*
മകൻ െയാേരാെബയാം ഇ്രസാേയലിെന്റയും
രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു.

2അേദ്ദഹംപറഞ്ഞു:
“യേഹാവസീേയാനിൽനിന്ന് ഗർജിക്കുന്നു,
െജറുശേലമിൽനിന്ന് ഇടിമുഴക്കുന്നു;

ഇടയന്മാരുെട േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങൾഉണങ്ങുന്നു,
കർേമൽമലയുെട മുകൾഭാഗം
വാടിേപ്പാകുന്നു.”

ഇ്രസാേയലിെന്റ അയൽരാജ്യങ്ങള െടേമൽ
ന്യായവിധി

3യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ദമസ്േകാസിെന്റ മൂേന്നാ നാേലാ

പാപങ്ങൾനിമിത്തം
ഞാൻഎെന്റ േ്രകാധം മടക്കിക്കളയുകയില്ല.

കാരണം,ഇരുമ്പുെമതിവണ്ടിെകാണ്ട്
അവർഗിെലയാദിെനെമതിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

* 1:1 യേഹാവാശ,് േയാവാശ്എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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4 ഞാൻ ഹസാേയൽഗൃഹത്തിേന്മൽ അഗ്നി
അയയ്ക്കും
അതു െബൻ-ഹദദിെന്റ േകാട്ടകെള
ദഹിപ്പിക്കും.

5 ഞാൻ ദമസ്േകാസിെന്റ കവാടങ്ങൾ
തകർത്തുകളയും;
ആെവൻ†താഴ്വരയിെല രാജാവിെനയും

െബത്ത്-ഏെദനിൽ െചേങ്കാൽ
വഹിക്കുന്നവെനയുംഞാൻനശിപ്പിക്കും.
അരാമിെലജനം ്രപവാസികളായി കീറിേലക്കു
േപാകും,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

6യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഗസ്സയുെട മൂേന്നാ നാേലാ പാപങ്ങൾനിമിത്തം
ഞാൻഎെന്റ േ്രകാധം മടക്കിക്കളയുകയില്ല.

കാരണം,ജനങ്ങെള മുഴുവനുംബന്ദികളാക്കി
അവർഏേദാമിനു വിറ്റിരിക്കുന്നു.

7 ഞാൻ ഗസ്സയുെട മതിലുകളിേന്മൽ അഗ്നി
അയയ്ക്കും
അത്അവരുെട േകാട്ടകെള ദഹിപ്പിക്കും.

8ഞാൻ,അശ്േദാദിെല നിവാസികെളയും,
അസ്കേലാനിൽ െചേങ്കാൽ
വഹിക്കുന്നവെനയും നശിപ്പിക്കും.

െഫലിസ്ത്യരിൽ അവസാനം േശഷിക്കുന്നവനും
മരിക്കുന്നതുവെര,
ഞാൻ എേ്രകാെനതിേരയും എെന്റ ൈക
തിരിക്കും,”
എന്നു കർത്താവായ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

† 1:5 ദുഷ്ടതഎന്നർഥം.
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9യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“േസാരിെന്റ മൂേന്നാ നാേലാ പാപങ്ങൾനിമിത്തം
ഞാൻഎെന്റ േ്രകാധം മടക്കിക്കളയുകയില്ല.

കാരണം,സേഹാദരസഖ്യംഅവഗണിച്ച െകാണ്ട്
ജനങ്ങെള മുഴുവനും അവർ ഏേദാമിനു
വിറ്റിരിക്കുന്നു.

10 ഞാൻ േസാരിെന്റ മതിലുകളിേന്മൽ അഗ്നി
അയയ്ക്കും,
അത്അവരുെട േകാട്ടകെള ദഹിപ്പിക്കും.”

11യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഏേദാമിെന്റ മൂേന്നാ നാേലാ പാപങ്ങൾനിമിത്തം
ഞാൻഎെന്റ േ്രകാധം മടക്കിക്കളയുകയില്ല.

കാരണം,വാള മായിഅവൻതെന്റസേഹാദരെന
പിൻതുടർന്നു,
യാെതാരനുകമ്പയും കാട്ടിയില്ല.

അവെന്റ േകാപംതുടെരജ്വലിച്ച ;
അവെന്റ േ്രകാധംകത്തിജ്വലിച്ച .

12ഞാൻ േതമാനിൽഅഗ്നിഅയയ്ക്കും
അതു െബാ്രസായുെട േകാട്ടകെള
ദഹിപ്പിക്കും.”

13യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“അേമ്മാെന്റമൂേന്നാ നാേലാ പാപങ്ങൾനിമിത്തം
ഞാൻഎെന്റ േ്രകാധം മടക്കിക്കളയുകയില്ല.

കാരണം, തെന്റ അതിരുകൾ
വിശാലമാേക്കണ്ടതിന്
അവൻ ഗിെലയാദിെല ഗർഭിണികെള
പിളർന്നുകളഞ്ഞു:

14 ഞാൻ രബ്ബയുെട മതിലുകളിേന്മൽ അഗ്നി
അയയ്ക്കും
അത്അവള െട േകാട്ടകെള ദഹിപ്പിക്കും
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യുദ്ധദിവസത്തിൽ പടയ്ക്കായുള്ള
ആർപ്പ വിളികള െട മധ്യത്തിലും
കാറ്റ ള്ള ദിവസത്തിെല ചുഴലിക്കാറ്റിെന്റ
മധ്യത്തിലുംതെന്ന.

15 അവരുെട രാജാവ‡് ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാകും;
അവനും അവെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥ്രപമുഖരും
ഒരുമിച്ച തെന്ന,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

2
1യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“േമാവാബിെന്റ മൂേന്നാ നാേലാ
പാപങ്ങൾനിമിത്തം
ഞാൻഎെന്റ േ്രകാധം മടക്കിക്കളയുകയില്ല.

കാരണം,ഏേദാംരാജാവിെന്റഅസ്ഥികെള
അവൻ കുമ്മായത്തിെനന്നേപാെല
ചുട്ട കളഞ്ഞു.

2ഞാൻ േമാവാബിെന്റേമൽഅഗ്നിഅയയ്ക്കും
അതു െകരീേയാത്തിെന്റ* േകാട്ടകെള
ദഹിപ്പിക്കും.

യുദ്ധത്തിെന്റ ആർപ്പ വിളികള െട മധ്യത്തിലും
കാഹളത്തിെന്റഒച്ചയിലും,
േമാവാബ് മഹാനാശത്തിൽഅകെപ്പടും.

3ഞാൻഅതിെന്റഭരണാധികാരിെയനശിപ്പിക്കും;
അവേനാടുകൂെട അവെന്റ സകല
ഉേദ്യാഗസ്ഥ്രപമുഖെരയും വധിക്കും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

4യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‡ 1:15 അഥവാ, േമാെലക്ക് * 2:2 അഥവാ, അവള െട
പട്ടണങ്ങെള
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“െയഹൂദയുെട മൂേന്നാ നാേലാ
പാപങ്ങൾനിമിത്തം
ഞാൻഎെന്റ േ്രകാധം മടക്കിക്കളയുകയില്ല.

കാരണം, അവർ യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം
നിരസിച്ച ;
അവിടെത്തഉത്തരവുകൾ ്രപമാണിച്ചതുമില്ല;

അവരുെട പൂർവികർപിൻതുടർന്ന േദവന്മാർ,
വ്യാജേദവന്മാർതെന്ന അവെര
വഴിെതറ്റിച്ചിരിക്കുന്നേല്ലാ,

5ഞാൻെയഹൂദയുെടേമൽഅഗ്നിഅയയ്ക്കും
അതു െജറുശേലമിെന്റ േകാട്ടകെള
ദഹിപ്പിക്കും.”

ഇ്രസാേയലിേന്മൽന്യായവിധി
6യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“ഇ്രസാേയലിെന്റ മൂേന്നാ നാേലാ
പാപങ്ങൾനിമിത്തം
ഞാൻഎെന്റ േ്രകാധം മടക്കിക്കളയുകയില്ല.

കാരണംഅവർെവള്ളിക്കുേവണ്ടിനീതിമാെനയും
ഒരു േജാടി െചരിപ്പിനു ദരി്രദെനയും
വിറ്റ കളയുന്നു.

7ഭൂമിയിെല െപാടിേമൽഎന്നേപാെല,
അവർ ദരി്രദരുെട തലേമൽെമതിക്കുന്നു,
അങ്ങെന പീഡിതർക്ക് അവർ ന്യായം
നിേഷധിക്കുന്നു.

പിതാവും മകനും ഒേര യുവതിയുെട അടുക്കൽ
െചല്ല ന്നു;
അങ്ങെന എെന്റ വിശുദ്ധനാമം
ദുഷിപ്പിക്കുന്നു.

8അവർഏതുബലിപീഠത്തിനരികിലും
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പണയമായി വാങ്ങിയ വസ്്രതങ്ങളിൽ
കിടന്നുറങ്ങുന്നു.

അവരുെട േദവെന്റആലയത്തിൽെവച്ച
പിഴയായി വാങ്ങിയ വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

9 “ഞാൻ അവരുെടമുമ്പിൽെവച്ച് അേമാര്യെര
നശിപ്പിച്ച ,
അവൻേദവദാരുേപാെല െപാക്കമുള്ളവരും
കരുേവലകംേപാെല ശക്തിയുള്ളവരും
ആയിരുന്നു.

മുകളിലുള്ളഅവരുെടഫലെത്തയും
താെഴയുള്ള േവരുകെളയുംഞാൻനശിപ്പിച്ച .

10അേമാര്യരുെട േദശം നിങ്ങൾക്കുതേരണ്ടതിനു,
ഞാൻ നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച,്
മരുഭൂമിയിൽനാൽപ്പതുവർഷം നടത്തി.

11 “നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരിൽനിന്ന്
്രപവാചകന്മാെരയും
യുവാക്കളിൽനിന്ന് ്രവതസ്ഥന്മാെരയും†
ഞാൻഎഴുേന്നൽപ്പിച്ച .

ഇ്രസാേയൽജനേമ,അതുവാസ്തവമേല്ല?”
എന്ന്യേഹാവ േചാദിക്കുന്നു.

12 “എന്നാൽ, നിങ്ങൾ ്രവതസ്ഥന്മാെര
വീഞ്ഞുകുടിപ്പിച്ച ;
്രപവാചകന്മാേരാട,് ്രപവചിക്കരുത് എന്നു
കൽപ്പിച്ച .

13 “ധാന്യം കയറ്റിയവണ്ടിഅമർത്തുന്നതുേപാെല
† 2:11 സംഖ്യ. 6:1-21കാണുക.
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ഞാൻ നിങ്ങെള നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത്
അമർത്തിക്കളയും.

14ശീ്രഘഗാമികൾരക്ഷെപ്പടുകയില്ല;
ശക്തർബലംസംഭരിക്കുകയില്ല;
വീരേയാദ്ധാക്കൾ തങ്ങള െട ്രപാണെന
രക്ഷിക്കുകയുമില്ല.

15വില്ലാളി ഉറച്ച നിൽക്കുകയില്ല;
ശീ്രഘഗാമിയായപടയാളിരക്ഷെപ്പടുകയുമില്ല,
കുതിരക്കാരൻ തെന്റ ്രപാണെന
രക്ഷിക്കുകയുമില്ല.

16ഏറ്റവും ധീരന്മാരായപടയാളികൾേപാലും
ആദിവസംനഗ്നരായിഓടിേപ്പാകും,”

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

3
ഇ്രസാേയലിെനതിേര സാക്ഷികെള

ക്ഷണിക്കുന്നു
1ഇ്രസാേയൽജനേമ, നിനെക്കതിേരയും ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന
സർവ കുടുംബത്തിെനതിേരയുമുള്ള
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാടു ്രശദ്ധിക്കുക:
2 “ഭൂമിയിെലസകലകുടുംബങ്ങളിലുംെവച്ച
ഞാൻനിെന്നമാ്രതേമെതരെഞ്ഞടുത്തിട്ട ള്ള ;

അതുെകാണ്ടു നിെന്റസകലപാപങ്ങൾക്കും
ഞാൻനിെന്നശിക്ഷിക്കും.”

3തമ്മിൽ േയാജിച്ചിട്ടല്ലാെത,
രണ്ടുേപർ ഒരുമിച്ച നടക്കുേമാ?

4ഇരയില്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ
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സിംഹംകാട്ടിൽഅലറുേമാ?
ഒന്നും പിടിക്കാതിരിക്കുേമ്പാൾ
അതു ഗുഹയിൽ മുരള േമാ?

5കുടുക്കില്ലാതിരുന്നാൽ
പക്ഷിനിലെത്തെകണിയിൽവീഴുേമാ?

എെന്തങ്കിലുംഅകെപ്പടാെത
െകണി നിലത്തുനിന്നു െപാങ്ങുേമാ?

6പട്ടണത്തിൽകാഹളം ധ്വനിക്കുേമ്പാൾ
ജനംവിറയ്ക്കുകയില്ലേയാ?

യേഹാവവരുത്തീട്ടല്ലാെത
ഒരു പട്ടണത്തിൽഅനർഥംവരുേമാ?

7തെന്റ ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാർക്കു
താൻ െചയ്യാനിരിക്കുന്നതു
െവളിെപ്പടുത്താെത
കർത്താവായയേഹാവ ഒന്നും െചയ്യ കയില്ല.

8സിംഹം ഗർജിച്ചിരിക്കുന്നു,
ആെരങ്കിലും ഭയെപ്പടാതിരിക്കുേമാ?

കർത്താവായയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു,
ആര് ്രപവചിക്കാതിരിക്കും?

9അശ്േദാദിെലയുംഈജിപ്റ്റിെലയും
േകാട്ടകളിൽവിളംബരംെചയ്യ ക:

“ശമര്യാപർവതങ്ങളിൽകൂടിവരിക;
അവള െടവലിയഅസ്വസ്ഥതയും
അവള െട ജനത്തിെന്റ പീഡയും േനരിൽ
കാണുക.

10 “തങ്ങള െട േകാട്ടകളിൽ െകാള്ളയും
അന്യായമുതലും
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േശഖരിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നഅവർക്ക്
ന്യായം ്രപവർത്തിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

11 അതുെകാണ്ടു, കർത്താവായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഒരു ശ്രതു നിങ്ങള െട േദശംകീഴടക്കും,
അവൻ നിങ്ങള െട സുരക്ഷിതസ്ഥാനങ്ങൾ
തകർക്കും
നിങ്ങള െട േകാട്ടകൾെകാള്ളയടിക്കും.”

12യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഒരു ഇടയൻ,സിംഹത്തിെന്റവായിൽനിന്ന്
രണ്ടു കാലിെന്റ എല്ല കേളാ കാതിെന്റ ഒരു
കഷണേമാ വലിെച്ചടുക്കുന്നതുേപാെല,

ശമര്യയിൽകിടക്കയുെടഅറ്റത്തും
ദമസ്േകാസിൽകട്ടിലുകളിലും
ഇരിക്കുന്ന ഇ്രസാേയൽജനം
േമാചിക്കെപ്പടും.”

13 “നിങ്ങൾ ഇതു േകട്ട് യാേക്കാബ്
ഗൃഹത്തിെനതിേര സാക്ഷ്യം പറയുക,” എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവം, യേഹാവയായ
കർത്താവുതെന്നഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
14 “ഞാൻ ഇ്രസാേയലിെന അവള െട

പാപങ്ങൾനിമിത്തംശിക്ഷിക്കുേമ്പാൾ,
ഞാൻ േബേഥലിെല ബലിപീഠങ്ങെള
നശിപ്പിക്കും;

ബലിപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകൾ േഛദിക്കെപ്പട്ട
നിലത്തുവീഴും.

15ഞാൻ േവനൽക്കാലവസതികെളയും
ൈശത്യകാല വസതികെളയും
െപാളിച്ച കളയും;
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ദന്താലംകൃത മന്ദിരങ്ങെളയുംഞാൻനശിപ്പിക്കും
ഞാൻ െകാട്ടാരങ്ങെളയും െപാളിച്ച കളയും,”

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

4
ഇ്രസാേയൽ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ

മടങ്ങിവന്നില്ല
1 എളിയവെര പീഡിപ്പിക്കുകയും ദരി്രദെര

െഞരുക്കുകയും
തങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാേരാട:്

“ഞങ്ങൾ കുടിക്കെട്ട, െകാണ്ടുവരിക” എന്നു
പറയുകയും െചയ്യന്നസ്്രതീകേള,
ശമര്യ പർവതത്തിെല ബാശാന്യ പശുക്കേള,
ഈവചനം േകൾക്കുക!

2 സർവശക്തനായ യേഹാവ, അവിടെത്ത
വിശുദ്ധിെയെച്ചാല്ലി സത്യം
െചയ്തിരിക്കുന്നു:

“നിങ്ങെള െകാളത്തുകൾെകാണ്ടും
നിങ്ങളിൽ അവസാനം േശഷിച്ചിട്ട ള്ളവെര

ചൂണ്ടൽെകാണ്ടും*
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകുന്നകാലം വരും.

3നിങ്ങൾഓേരാരുത്തരും േനേര
മതിലിെന്റവിള്ളലുകളിലൂെടപുറത്തുെചല്ല ം.

നിങ്ങെള െഹർേമാനിേലക്ക്എറിഞ്ഞുകളയും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

4 “േബേഥലിേലക്കു േപാകുക,പാപം െചയ്യ ക;
ഗിൽഗാലിേലക്കു േപാകുക, പാപം
വർധിപ്പിക്കുക.

്രപഭാതംേതാറും നിങ്ങള െടയാഗങ്ങള ം

* 4:2 അഥവാ, മീൻകുട്ടകൾെകാണ്ടും
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മൂന്നാംദിവസംേതാറും† നിങ്ങള െട
ദശാംശങ്ങള ം െകാണ്ടുവരിക.

5 പുളിച്ച മാവുെകാണ്ടുള്ള അപ്പം
സ്േതാ്രതയാഗമായിഅർപ്പിക്കുക
സ്വേമധാദാനങ്ങെളക്കുറിച്ച ്രപസിദ്ധം
െചയ്യ ക;

ഇ്രസാേയേല,അവെയക്കുറിച്ച്അഹങ്കരിക്കുക,
ഇതല്ലേയാ നിങ്ങൾ െചയ്യാൻ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നത?്”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

6 “ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും
ഒഴിഞ്ഞവയറും
എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും അപ്പമില്ലായ്മയും
നൽകി;

എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നില്ല,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

7 “െകായ്ത്തിനു മൂന്നുമാസമുള്ളേപ്പാൾ
ഞാൻനിങ്ങൾക്കു മഴ മുടക്കിക്കളഞ്ഞു.

ഞാൻഒരു പട്ടണത്തിൽമഴനൽകി,
മെറ്റാരു പട്ടണത്തിൽമഴ െപയ്യിച്ചില്ല.

ഒരു വയലിൽ മഴ െപയ്തു,
മെറ്റാരു വയലിൽ മഴ െപയ്തില്ല, അത്
ഉണങ്ങിേപ്പായി.

8 ജനം െവള്ളത്തിനായി പട്ടണംേതാറും
അലഞ്ഞുനടന്നു

† 4:4 അഥവാ,വർഷംേതാറും
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എന്നാൽ കുടിക്കാൻ മതിയാേവാളം െവള്ളം
അവർക്കുകിട്ടിയില്ല.

എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നില്ല,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

9 “ഞാൻ പലേപ്പാഴും നിങ്ങള െട േതാട്ടങ്ങള ം
മുന്തിരിേത്താപ്പ കള ം
െവൺകതിർെകാണ്ടും വിഷമഞ്ഞുെകാണ്ടും
നശിപ്പിച്ച .

െവട്ട ക്കിളി നിങ്ങള െട അത്തിവൃക്ഷങ്ങള ം
ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങള ംതിന്നുകളഞ്ഞു,
എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നില്ല,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

10 “ഞാൻഈജിപ്റ്റിൽ െചയ്തതുേപാെല,
നിങ്ങള െടഇടയിൽബാധകൾഅയച്ച .

നിങ്ങള െട യുവാക്കെള ഞാൻ വാൾെകാണ്ടു
െകാന്നുകളഞ്ഞു,
നിങ്ങൾ പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായ
കുതിരകെളയും െകാന്നു.

നിങ്ങള െട പാളയത്തിെല ദുർഗന്ധം നിങ്ങള െട
മൂക്കിൽനിറച്ച ,
എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നില്ല,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

11 “െസാേദാമിെനയും െഗാേമാറാെയയും
നശിപ്പിച്ചതുേപാെല
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ഞാൻനിങ്ങൾക്ക് ഉന്മൂലനാശംവരുത്തി.
നിങ്ങൾ കത്തുന്നഅഗ്നിയിൽനിന്ന് വലിെച്ചടുത്ത

ഒരു െകാള്ളിേപാെലആയിരുന്നു,
എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നില്ല,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

12 “അതുെകാണ്ട,് ഇ്രസാേയേല, ഞാൻ നിേന്നാട്
ഇങ്ങെന െചയ്യ ം,
ഇ്രസാേയേല, ഞാൻ നിേന്നാട് ഇങ്ങെന
െചയ്യാൻ േപാകുന്നതുെകാണ്ട,്
നിെന്റ ൈദവെത്ത എതിേരൽക്കാൻ
ഒരുങ്ങിെക്കാള്ള ക.”

13പർവതങ്ങെള രൂപെപ്പടുത്തുന്നവനും
കാറ്റ കെളസൃഷ്ടിക്കുന്നവനും
തെന്റ വിചാരങ്ങെള മനുഷ്യനു
െവളിെപ്പടുത്തുന്നവനും

്രപഭാതെത്തഅന്ധകാരമാക്കുന്നവനും
ഭൂമിയുെട ഉന്നതികളിേന്മൽ
നടക്കുന്നവനുമായ ഒരുവനുണ്ട—്
ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന്
ആകുന്നുഅവിടെത്തനാമം!

5
ഒരു വിലാപവും മാനസാന്തരത്തിനുള്ള

ആഹ്വാനവും
1ഇ്രസാേയൽഗൃഹേമ,ഈവചനം േകൾക്കുക,
ഞാൻനിെന്നക്കുറിച്ച്ഈവിലാപഗാനം പാടുന്നു:
2 “ഇ്രസാേയൽകന്യകവീണുേപായി,
ഇനിെയാരിക്കലുംഎഴുേന്നൽക്കുകയില്ല!
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സ്വേദശത്ത്അവൾൈകവിടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
അവെളഎഴുേന്നൽപ്പിക്കാൻആരുമില്ല.”

3 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രസാേയലിേനാട്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ആയിരംേപരുമായി പുറെപ്പടുന്ന നിങ്ങള െട

പട്ടണത്തിൽ
നൂറുേപർമാ്രതം േശഷിക്കും;

നൂറുേപരുമായി പുറെപ്പടുന്ന നിങ്ങള െട
പട്ടണത്തിൽ
പത്തുേപർമാ്രതം േശഷിക്കും.”

4 യേഹാവ ഇ്രസാേയലിേനാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“എെന്നഅേന്വഷിച്ച െകാണ്ടുജീവിക്കുക;

5 േബേഥലിെനഅേന്വഷിക്കരുത,്
ഗിൽഗാലിൽ േപാകരുത,്
േബർ-േശബയിേലക്കുയാ്രത െചയ്യരുത.്

കാരണം ഗിൽഗാൽ നിശ്ചയമായും
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകുകയും
േബേഥൽശൂന്യമായിത്തീരുകയും െചയ്യ ം.*”

6 നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിനു യേഹാവെയ
അേന്വഷിപ്പിൻ,
അെല്ലങ്കിൽ, യേഹാവ േയാേസഫിെന്റ
േഗാ്രതങ്ങളിലൂെട അഗ്നിേപാെല
കടന്നുേപാകും;

അതിെന ദഹിപ്പിക്കും,
േബേഥലിൽ അഗ്നിെകടുത്താൻ ആരും
ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

7ന്യായെത്തകയ ്പാക്കുകയും
* 5:5 േഹാശ. 4:15
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നീതിെയ നിലെത്തറിഞ്ഞുകളകയും
െചയ്യന്നവരുണ്ട.്

8 കാർത്തിക, മകയിരം എന്നീ നക്ഷ്രതങ്ങെള
സൃഷ്ടിക്കുകയും
അന്ധതമസ്സിെന ്രപഭാതമാക്കി മാറ്റ കയും
പകലിെനഇരുണ്ടരാ്രതിയാക്കിത്തീർക്കുകയും

സമു്രദത്തിെന്റജലെത്തവിളിച്ച കൂട്ട കയും
അതിെന ഭൂമുഖത്തിേന്മൽ വർഷിക്കുകയും
െചയ്യന്നവെനഅേന്വഷിക്കുക—
യേഹാവഎന്നാകുന്നുഅവിടെത്തനാമം!

9 അവിടന്നു സുരക്ഷിതേക്രന്ദങ്ങളിൽ നാശം
മിന്നിക്കുന്നു,
േകാട്ടകൾ െകട്ടിയുറപ്പിച്ച നഗരെത്ത
അവിടന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു.

10 േകാടതിയിൽ നീതിേയാെട വിധി
കൽപ്പിക്കുന്നവെരനിങ്ങൾെവറുക്കുകയും
സത്യം പറയുന്നവെര നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

11നിങ്ങൾദരി്രദെര ചവിട്ടിെമതിക്കുന്നു,
അവരുെട ധാന്യത്തിനുേപാലും നിങ്ങൾ
നികുതിഈടാക്കുന്നു.

നിങ്ങൾകല്ല െകാണ്ടു മാളികകൾപണിതാലും
അതിൽപാർക്കുകയില്ല;

നിങ്ങൾ മേനാഹരമായ മുന്തിരിേത്താപ്പ കൾ
നട്ട ണ്ടാക്കും;
അവയിെലവീഞ്ഞുകുടിക്കുകയില്ല.

12 നിങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾ എ്രതയധികം എന്നു
ഞാൻഅറിയുന്നു
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നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ എ്രത
വലുതായിരിക്കുന്നു!

നിങ്ങൾ നീതിമാെന പീഡിപ്പിക്കുന്നു, ൈകക്കൂലി
വാങ്ങുന്നു;
േകാടതിയിൽ ദരി്രദനു ന്യായം
നിേഷധിക്കുന്നു.

13ഇതു ദുഷ്കാലമാകുകയാൽ
വിേവകമുള്ളവർ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു.

14നിങ്ങൾജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന,്
തിന്മയല്ല,നന്മതെന്നഅേന്വഷിപ്പിൻ.

അേപ്പാൾനിങ്ങൾഅവകാശെപ്പടുന്നതുേപാെല
ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കും.

15 േദാഷെത്ത െവറുക്കുക, നന്മെയ
സ്േനഹിക്കുക;
ന്യായസ്ഥാനങ്ങളിൽനീതി പുലർത്തുക.

ഒരുപേക്ഷ,ൈസന്യങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവ
േയാേസഫിെന്റ േശഷിപ്പിേന്മൽ കരുണ
കാണിേച്ചക്കും.

16 അതുെകാണ്ട് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയായ ൈദവമായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“എല്ലാ െതരുവീഥികളിലും വിലാപവും
എല്ലാ ചത്വരങ്ങളിലും മുറവിളിയും ഉണ്ടാകും.

കൃഷിക്കാെരകരയുന്നതിനും
വിലാപക്കാെര വിലപിക്കുന്നതിനും
ക്ഷണിക്കും.

17 എല്ലാ മുന്തിരിേത്താപ്പ കളിലും വിലാപം
ഉണ്ടാകും,
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ഞാൻനിങ്ങള െടമേധ്യകടന്നുേപാകുന്നതുനിമിത്തംതെന്ന,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

യേഹാവയുെട ദിവസം
18 യേഹാവയുെട ദിവസത്തിനുേവണ്ടി

കാത്തിരിക്കുന്നവേര,
നിങ്ങൾക്കുഹാകഷ്ടം!

നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട ദിവസത്തിനായി
കാത്തിരിക്കുന്നത്എന്തിന?്
ആ ദിവസം ഇരുട്ടായിരിക്കും,
െവളിച്ചമായിരിക്കുകയില്ല.

19 അത,് ഒരുവൻ സിംഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പായി
കരടിയുെടമുമ്പിൽെചന്നുെപടുന്നതുേപാെലയും

ഒരുവൻതെന്റവീട്ടിൽകടന്നു
ഭിത്തിയിൽൈകെവച്ച ഉടെന
അവെന പാമ്പു കടിക്കുന്നതുേപാെലയും
ആയിരിക്കും.

20 യേഹാവയുെട ദിവസം െവളിച്ചമല്ല,
ഇരുൾതെന്നആയിരിക്കും;
അത് അേശഷം ്രപകാശമില്ലാത്ത
േഘാരാന്ധകാരംതെന്ന.

21 “ഞാൻ െവറുക്കുന്നു, നിങ്ങള െട ഉത്സവങ്ങെള
ഞാൻനിന്ദിക്കുന്നു;
നിങ്ങള െടസഭാേയാഗങ്ങൾേപാലുംഎനിക്കു
സഹിക്കാവുന്നതല്ല.

22 നിങ്ങൾ എനിക്കു േഹാമയാഗങ്ങള ം
േഭാജനയാഗങ്ങള ംഅർപ്പിച്ചാലും,
ഞാൻഅവെയസ്വീകരിക്കുകയില്ല.
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നിങ്ങൾ വിേശഷമായ സമാധാനയാഗങ്ങൾ
അർപ്പിച്ചാലും
ഞാൻഅതിൽ ്രപസാദിക്കുകയില്ല.

23നിങ്ങള െട പാട്ട കള െടസ്വരംഎനിക്കുേവണ്ട!
നിങ്ങള െട കിന്നരങ്ങള െട സംഗീതം ഞാൻ
േകൾക്കുകയില്ല.

24എന്നാൽന്യായം നദിേപാെല ്രപവഹിക്കെട്ട,
നീതി ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത േതാടുേപാെല
ഒഴുകെട്ട!

25 “ഇ്രസാേയൽഗൃഹേമ, മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പതു
വർഷക്കാലം
നിങ്ങൾ യാഗങ്ങള ം വഴിപാടുകള ം എനിക്കു
െകാണ്ടുവേന്നാ?

26 നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിത്തെന്ന
െമനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ
സിക്കൂത്തുരാജാവിെന്റ മൂർത്തിെയയും
നക്ഷ്രതേദവനായകിയൂെനയും
നിങ്ങൾചുമന്നുെകാണ്ടുനടന്നില്ലേയാ?

27 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങെള,
ദമസ്േകാസിനും അപ്പ റേത്തക്കു
നാടുകടത്തും,”
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു,
ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവം എന്നാകുന്നു
അവിടെത്തനാമം.

6
നിർവിചാരികൾക്കുഹാകഷ്ടം

1സീേയാനിൽനിർവിചാരികളായിരിക്കുന്നവർക്കും
ശമര്യാപർവതത്തിൽനിർഭയരായിരിക്കുന്നവർക്കും

െയഹൂേദതരരിൽ ്രപധാനികളായി
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ഇ്രസാേയൽജനം അേന്വഷിക്കുന്ന
േ്രശഷ്ഠന്മാർക്കുംഹാകഷ്ടം!

2കൽെനയിൽെച്ചന്ന്അതിെന േനാക്കുക;
അവിെടനിന്നു മഹാനഗരമായ
ഹമാത്തിേലക്കു േപാകുക;
അവിെടനിന്നു െഫലിസ്ത്യരുെട
ഗത്തിേലക്കും േപാകുക.

ഇവർ നിങ്ങള െട രണ്ടു രാജ്യങ്ങെളക്കാൾ
നന്നായിരിക്കുേന്നാ?
അവരുെട േദശം നിങ്ങള േടതിെനക്കാൾ
വിശാലേമാ?

3നിങ്ങൾദുർദിനം നീട്ടിെവക്കുന്നു,
ഭീകരവാഴ്ചെയസമീപസ്ഥമാക്കുന്നു.

4 ദന്താലംകൃതമായ കട്ടിലുകളിൽ നിങ്ങൾ
കിടക്കുന്നു
ചാരുകട്ടിലുകളിൽ ചാരിക്കിടക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

കുഞ്ഞാടുകെളയുംതടിപ്പിച്ചകാളക്കിടാങ്ങെളയും
നിങ്ങൾഭക്ഷിക്കുന്നു.

5 നിങ്ങൾ ദാവീദിെനേപ്പാെല കിന്നരങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കുന്നു;
സംഗീേതാപകരണങ്ങൾ യാെതാരു
മുെന്നാരുക്കവുമില്ലാെത മീട്ട ന്നു.

6 നിങ്ങൾ ചഷകങ്ങൾ നിറെയ വീഞ്ഞു
കുടിക്കുന്നു
വിേശഷൈതലങ്ങൾേതക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
എന്നാൽ, േയാേസഫിെന്റനഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ
നിങ്ങൾദുഃഖിക്കുന്നില്ല.

7 അതുെകാണ്ടു, നിങ്ങൾ ആദ്യം
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും;
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നിങ്ങള െട വിരുന്നും സുഖശയനവും
അവസാനിക്കും.

യേഹാവ ഇ്രസാേയലിെന്റ നിഗളെത്ത
െവറുക്കുന്നു

8 യേഹാവയായ കർത്താവു
തെന്നെക്കാണ്ടുതെന്ന ശപഥംെചയ്യന്നു;
ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
്രപഖ്യാപിക്കുന്നു:
“ഞാൻയാേക്കാബിെന്റനിഗളെത്തെവറുക്കുന്നു;
അവെന്റ േകാട്ടകളിൽഎനിക്കു ്രപിയമില്ല,

ഞാൻപട്ടണെത്തയും
അതിലുള്ള സകലെത്തയും
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കും.”

9 ഒരു വീട്ടിൽ പത്തു പുരുഷന്മാർ
േശഷിച്ചിരുന്നാൽ അവരും മരിച്ച േപാകും.
10 മൃതശരീരങ്ങെള ദഹിപ്പിേക്കണ്ടതിനു
വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകാൻ
അവരുെട ഒരു ബന്ധു വന്നു, ആ വീട്ടിൽ
ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവേനാടു “നിെന്റ അടുക്കൽ
ആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാ?” എന്നു േചാദിക്കും.
അേപ്പാൾ: “ഇല്ല, ശബ്ദിക്കരുത;് നാം
യേഹാവയുെടനാമം ഉച്ചരിക്കരുത.്”എന്ന്അവൻ
പറയും.
11യേഹാവകൽപ്പനഅയച്ച കഴിഞ്ഞു,
യേഹാവവലിയവീട് തകർത്തുകളയും
െചറിയവീട് ഛിന്നഭിന്നമാകും.

12കുതിര പാറപ്പ റത്ത്ഓടുേമാ?
അവിെടആെരങ്കിലും കാളെയപൂട്ടി ഉഴുേമാ?

എന്നാൽ,നിങ്ങൾന്യായെത്തവിഷമാക്കി;
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നീതിയിൻഫലെത്തകയ ്പാക്കിയുമിരിക്കുന്നു.
13 േലാ-േദബാരിെന* കീഴടക്കിയതിൽ

ആനന്ദിച്ച െകാണ്ട,്
“നമ്മുെട സ്വന്തശക്തിെകാണ്ടു
കർണയിമിെന† നാം പിടിച്ചടക്കിയില്ലേയാ”
എന്നുപറയുന്നവേര,

14 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
്രപഖ്യാപിക്കുന്നു:

“ഇ്രസാേയൽഗൃഹേമ, ഞാൻ നിനെക്കതിേര
ഒരു രാജ്യെത്തഉണർത്തും;

അവർ നിങ്ങെള െലേബാ-ഹമാത്തുമുതൽ
അരാബാതാഴ്വരവെര
എല്ലാനിലകളിലും പീഡിപ്പിക്കും.”

7
െവട്ട ക്കിളി,തീ,തൂക്കുകട്ട

1 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇതാണ്
എെന്ന കാണിച്ചത:് രാജാവിെന്റ ഓഹരിയായ
ആദ്യവിളവ് എടുത്തേശഷം, രണ്ടാമെത്ത
വിളവ് വളർന്നുവരുന്ന സമയം, അവിടന്നു
െവട്ട ക്കിളിക്കൂട്ടങ്ങെള ഒരുക്കുകയായിരുന്നു.
2 അവ േദശം തിന്നുെവള പ്പിച്ചേപ്പാൾ, ഞാൻ
നിലവിളിച്ച : “യേഹാവയായ കർത്താേവ,
ക്ഷമിക്കണേമ! ഇതിെന അതിജീവിക്കാൻ
യാേക്കാബിന് എങ്ങെന കഴിയും? അവൻ
െചറിയവനല്ലേയാ?”

3യേഹാവഅതുെകാണ്ടുവിധിമാറ്റി.
“ഇതുസംഭവിക്കുകയില്ല,”യേഹാവകൽപ്പിച്ച .

* 6:13 ശൂന്യം എന്നർഥം. † 6:13 െകാമ്പ് എന്നർഥം. െകാമ്പ്
ഇവിെടശക്തിയുെട ്രപതീകമാണ.്
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4 യേഹാവയായ കർത്താവ് എെന്ന
കാണിച്ചത് ഇതാണ:് “യേഹാവയായ
കർത്താവ് അഗ്നിയാലുള്ള ന്യായവിധി
കൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു; അതു വലിയ
ആഴിെയ ഉണക്കിക്കളയുകയും േദശെത്ത
വിഴുങ്ങിക്കളയുകയും െചയ്തു.” 5 അേപ്പാൾ
ഞാൻ നിലവിളിച്ച : “യേഹാവയായ കർത്താേവ,
ഇതു നിർത്തണേമ എന്നു ഞാൻ യാചിക്കുന്നു!
ഇതിെന അതിജീവിക്കാൻ യാേക്കാബിന്
എങ്ങെനകഴിയും?അവൻെചറിയവനല്ലേയാ?”

6യേഹാവഅതുെകാണ്ടുവിധിമാറ്റി.
“ഇതു സംഭവിക്കുകയില്ല,”എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്തു.

7 അവിടന്ന് എെന്ന കാണിച്ചത് ഇതാണ:്
തൂക്കുകട്ട* ഉപേയാഗിച്ച െകട്ടിെപ്പാക്കിയ ഒരു
ഭിത്തിക്കു സമീപം, ഒരു തൂക്കുകട്ട ൈകയിൽ
പിടിച്ച െകാണ്ട് കർത്താവ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
8 യേഹാവ എേന്നാടു േചാദിച്ച : “ആേമാേസ, നീ
എന്തുകാണുന്നു?”

“ഒരു തൂക്കുകട്ട,”എന്നുഞാൻമറുപടി പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്തു:

“േനാക്കുക, എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിേന്മൽ
ഞാൻ ഒരു തൂക്കുകട്ട പിടിക്കുന്നു; ഇനി ഞാൻ
അവെരശിക്ഷിക്കാെതവിടുകയില്ല.
9 “യിസ്ഹാക്കിെന്റേക്ഷ്രതങ്ങൾനശിപ്പിക്കെപ്പടും,
ഇ്രസാേയലിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരങ്ങൾ
ശൂന്യമായിത്തീരും;

* 7:7 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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െയാേരാെബയാമിെന്റ ഗൃഹത്തിനു
വിേരാധമായി ഞാൻ എെന്റ വാള മായി
എഴുേന്നൽക്കും.”

ആേമാസുംഅമസ്യാവും
10 േബേഥലിെല പുേരാഹിതനായ
അമസ്യാവ,് ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
െയാേരാെബയാമിന് ഒരു സേന്ദശം
െകാടുത്തയച്ച . “ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ
മേധ്യ ആേമാസ,് രാജാവിനു വിേരാധമായി
ഗൂഢാേലാചന നടത്തുന്നു. േദശത്തിന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകൾ വഹിക്കാൻ
കഴിയുന്നതല്ല. 11ആേമാസ് പറയുന്നത് ഇതാണ:്
“ ‘െയാേരാെബയാം വാൾെകാണ്ടു െകാല്ലെപ്പടും,
ഇ്രസാേയൽനിശ്ചയമായുംസ്വന്തം േദശംവിട്ട്
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും.’ ”

12 അേപ്പാൾ അമസ്യാവ് ആേമാസിേനാടു
പറഞ്ഞു: “ദർശകാ, പുറത്തുേപാകൂ!
െയഹൂദാേദശത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുക.
അവിെട ്രപവചിച്ച് ഉപജീവനം കഴിക്കുക.
13 േബേഥലിൽ ഇനി ്രപവചിക്കരുത്, അതു
രാജാവിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരവും രാജ്യത്തിെന്റ
രാജധാനിയുമാണ.്”

14 ആേമാസ് അമസ്യാവിേനാടു പറഞ്ഞു:
“ഞാൻ ഒരു ്രപവാചകേനാ ്രപവാചകെന്റ
പു്രതേനാ അല്ല; ഞാൻ ഇടയനും കാട്ടത്തിപ്പഴം
െപറുക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു. 15 എന്നാൽ
ആടുകെള േമയിക്കുന്നവരിൽനിന്ന് യേഹാവ
എെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്തു: ‘േപായി, എെന്റ
ജനമായ ഇ്രസാേയലിേനാടു ്രപവചിക്കുക’ എന്നു
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കൽപ്പിച്ച . 16 ഇേപ്പാൾ യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുക:
“ ‘ഇ്രസാേയലിനു വിേരാധമായി ്രപവചിക്കരുത,്
യിസ്ഹാക്കുഗൃഹത്തിനു വിേരാധമായി
്രപസംഗിക്കുന്നതു നിർത്തുക,’ എന്നു
താങ്കൾപറയുന്നു.

17 “അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘നിെന്റ ഭാര്യ നഗരത്തിൽ േവശ്യയാകും,
നിെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും വാളിനാൽ
വീഴും.

നിെന്റ േദശംഅളന്നുവിഭജിക്കെപ്പടും
നീ െയഹൂേദതരരുെട† േദശത്തുെവച്ച
മരിക്കും.

ഇ്രസാേയൽനിശ്ചയമായിസ്വന്തം േദശംവിട്ട
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും.’ ”

8
ഒരു കുട്ട നിറെയപാകമായപഴം

1 യേഹാവയായ കർത്താവ് എെന്ന കാണിച്ചത്
ഇതാണ്: ഒരു കുട്ട നിറെയ പാകമായ പഴം:
2 “ആേമാേസ, നീ എന്തു കാണുന്നു?” എന്ന്
യേഹാവ േചാദിച്ച .

“ഒരു കുട്ട നിറെയ പാകമായ പഴം കാണുന്നു,”
എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തു:

“എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന്റ സമയം
പാകമായിരിക്കുന്നു; ഇനി ഞാൻ അവെര
ശിക്ഷിക്കാെതവിടുകയില്ല.”
† 7:17 മൂ.ഭാ.അശുദ്ധ
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3 യേഹാവയായ കർത്താവു ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു:
“ആ ദിവസത്തിൽ ആലയത്തിെല ഗാനങ്ങൾ
വിലാപമായിത്തീരും. നിരവധി, നിരവധി
ശരീരങ്ങൾ എറിയെപ്പട്ട കിടക്കുന്നു!
നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കുക!”
4ദരി്രദെര ചവിട്ടിെമതിക്കുന്നവേര,
േദശത്തിെലസാധുക്കെളഓടിച്ച കളയുന്നവേര,
ഇതു േകൾക്കുക:

5അവർപറയുന്നു,
“ധാന്യം വിൽേക്കണ്ടതിന്
അമാവാസിഎേപ്പാൾകഴിയും?

േഗാതമ്പുവിൽേക്കണ്ടതിന്
ശബ്ബത്ത്എേപ്പാൾ ഒഴിഞ്ഞുേപാകും?”

അവർഅളവുപാ്രതം െചറുതാക്കുന്നു,
വിലവർധിപ്പിക്കുന്നു
കള്ളത്തുലാസുെകാണ്ടുവഞ്ചിക്കുന്നു,

6ദരി്രദെര െവള്ളിക്കുപകരമായും
എളിയവെരഒരുേജാടിെചരിപ്പിനുപകരമായും
വാങ്ങുന്നു,
േഗാതമ്പിെന്റ പതിരുേപാലും അവർ
വിൽക്കുന്നു.

7 യേഹാവ യാേക്കാബിെന്റ നിഗളെത്തെച്ചാല്ലി
ശപഥംെചയ്തു: “അവർ െചയ്തെതാന്നും ഞാൻ
ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല.
8 “േദശം ഇതുനിമിത്തംനടുങ്ങുകയില്ലേയാ?
അതിൽപാർക്കുന്നവർവിലപിക്കുകയില്ലേയാ?

േദശംമുഴുവനുംൈനൽനദിേപാെല ഉയരും;
ഈജിപ്റ്റിെല നദിേപാെല
അതു െപാങ്ങുകയും താഴുകയും െചയ്യ ം.

9 “യേഹാവയായകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
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“ആ ദിവസത്തിൽ, സൂര്യെന ഞാൻ നട്ട ച്ചയ്ക്ക്
അസ്തമിപ്പിക്കും
മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഇരുട്ട
പരത്തും.

10 നിങ്ങള െട ഉത്സവങ്ങെള ഞാൻ
വിലാപങ്ങളാക്കിത്തീർക്കും
നിങ്ങള െടസംഗീതംകരച്ചിലായിത്തീരും.

നിങ്ങെളഎല്ലാവെരയും ചാക്കുശീല ഉടുപ്പിക്കും
നിങ്ങള െടതലക്ഷൗരംെചയ്യിക്കും.

ആ സമയം, ഏകപു്രതെന്റ വിേയാഗത്തിൽ
വിലപിക്കുന്നതുേപാെലആക്കും
അതിെന്റ അവസാനം അത്യന്തം
കയ ്പുമായിരിക്കും.”

11യേഹാവയായകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ േദശത്തു ക്ഷാമം അയയ്ക്കുന്ന
ദിവസങ്ങൾവരുന്നു.

അത് അപ്പത്തിനായുള്ള ക്ഷാമേമാ
െവള്ളത്തിനായുള്ളദാഹേമാഅല്ല;
പിെന്നേയാ, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കാനുള്ളമഹാക്ഷാമംതെന്ന.

12 അന്ന് അവർ സമു്രദംമുതൽ സമു്രദംവെര
അലയും
വടക്കുമുതൽ കിഴക്കുവെര
അലഞ്ഞുനടക്കും.

അവർയേഹാവയുെട വചനംഅേന്വഷിക്കും,
എന്നാൽകെണ്ടത്തുകയുമില്ല.

13 “ആദിവസത്തിൽ,
“സൗന്ദര്യമുള്ള യുവതികള ം ശക്തരായ

യുവാക്കന്മാരും
ദാഹംെകാണ്ടുതളർന്നുേപാകും.
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14 ശമര്യയുെട പാപെത്തെച്ചാല്ലി
ശപഥംെചയ്യന്നവരും,

‘ദാേന,നിെന്റൈദവത്താെണ’എേന്നാ
‘േബർ-േശബയിെല േദവനാെണ’ എേന്നാ
ശപഥംെചയ്യന്നവരും വീണുേപാകും:
പിന്നീെടാരിക്കലുംഅവർഎഴുേന്നൽക്കുകയില്ല.”

9
ഇ്രസാേയൽനശിപ്പിക്കെപ്പടും

1 കർത്താവ് യാഗപീഠത്തിനുസമീപം
നിൽക്കുന്നതുഞാൻകണ്ടു;അവിടന്ന് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു:
“പടിവാതിലുകൾകുലുങ്ങത്തക്കവണ്ണം
േഗാപുരങ്ങള െടശിരസ്സിൽഅടിക്കുക.

സകലജനത്തിെന്റയും ശിരസ്സിൽ അവെയ
തള്ളിയിടുക;
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും ഞാൻ
വാൾെകാണ്ടു െകാല്ല ം.

ആരും രക്ഷെപ്പടുകയില്ല,
ഓടിേപ്പാകുകയുമില്ല.

2അവർപാതാളത്തിേലക്ക് കുഴിച്ചിറങ്ങിയാലും
എെന്റൈകഅവിെടഅവെരപിടിക്കും.

അവർസ്വർഗംവെരകയറിയാലും
ഞാൻഅവെരതാെഴയിറക്കും.

3അവർകർേമലിെന്റ െനറുകയിൽഒളിച്ചാലും
ഞാൻഅവെര േവട്ടയാടിപ്പിടിക്കും.

അവർ എെന്ന വിട്ട് ഓടി സമു്രദത്തിെന്റ
അടിത്തട്ടിൽഒളിച്ചാലും,
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അവിെട, അവെര കടിക്കാൻ സർപ്പേത്താടു
ഞാൻകൽപ്പിക്കും.

4 അവരുെട ശ്രതുക്കൾനിമിത്തം അവർ
്രപവാസത്തിേലക്കു േപായാലും
അവിെട അവെര െകാല്ല ന്നതിനു ഞാൻ
വാളിേനാടു കൽപ്പിക്കും.

“ഞാൻ അവരുെടേമൽ നന്മയ്ക്കല്ല,
തിന്മയ്ക്കുതെന്ന
എെന്റദൃഷ്ടി പതിക്കും.”

5ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയായകർത്താവ്
ഭൂമിെയ െതാടുന്നു,അത് ഉരുകിേപ്പാകുന്നു;
ഭൂവാസികെളാെക്കയും വിലപിക്കുന്നു.

േദശംമുഴുവനുംൈനൽനദിേപാെല ഉയരുന്നു,
ഈജിപ്റ്റിെല നദിേപാെല അതു താഴുകയും
െചയ്യന്നു;

6 അവിടന്നു തെന്റ െകാട്ടാരം സ്വർഗത്തിൽ
പണിയുന്നു,
അതിെന്റഅടിസ്ഥാനം* ഭൂമിയിൽഇടുന്നു;

സമു്രദത്തിെലെവള്ളെത്തഅവിടന്നുവിളിക്കുന്നു
ഭൂമുഖേത്തക്ക്ആെവള്ളംവർഷിക്കുന്നു—
യേഹാവഎന്നാകുന്നുഅവിടെത്തനാമം.

7 “നിങ്ങൾഇ്രസാേയല്യർ
എനിക്കുകൂശ്യെരേപ്പാെലയേല്ല?”

യേഹാവ േചാദിക്കുന്നു.
“ഇ്രസാേയലിെനഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും
െഫലിസ്ത്യെരകഫ്േതാരിൽനിന്നും

* 9:6 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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അരാമ്യെര കീറിൽനിന്നും ഞാനല്ലേയാ
െകാണ്ടുവന്നത?്

8 “കർത്താവായയേഹാവയുെടകണ്ണ കൾ
പാപംനിറഞ്ഞരാജ്യത്തിേന്മൽഉണ്ട.്

ഞാൻഅതിെനനശിപ്പിക്കും
ഭൂമുഖത്തുനിന്നുതെന്ന.

എങ്കിലുംഞാൻയാേക്കാബുഗൃഹെത്ത
ഉന്മൂലനാശം െചയ്യ കയില്ല,”

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
9 “ഞാൻകൽപ്പനെകാടുക്കും,
ധാന്യം മുറത്തിൽപാറ്റിെയടുക്കുന്നതുേപാെല
ഞാൻസകലരാഷ്്രടങ്ങള െടയും മധ്യത്തിൽ

ഇ്രസാേയൽഗൃഹെത്തപാറ്റ ം,
ഒരു ചരൽക്കല്ല േപാലും നഷ്ടെപ്പടുകയില്ല.

10 എെന്റ ജനത്തിെന്റ മധ്യത്തിലുള്ള
സകലപാപികള ം,

‘നമുക്ക്അത്യാഹിതെമാന്നും വരികയില്ല,
ഒന്നുംസംഭവിക്കുകയുമില്ല,’
എന്നുപറയുന്നവരും വാളിനാൽ മരിക്കും.
ഇ്രസാേയലിെന്റപുനഃസ്ഥാപനം

11 “ആദിവസത്തിൽ,
“ദാവീദിെന്റ വീണുേപായ കൂടാരെത്ത ഞാൻ

പുനഃസ്ഥാപിക്കും—
അതിെന്റ ഇടിഞ്ഞ മതിലുകൾ ഞാൻ
ശരിയാക്കും
അതിെന്റനാശങ്ങെളപരിഹരിച്ച്
അതിെനയഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തും.

12അങ്ങെനഅവർഏേദാമിൽ േശഷിച്ചവെരയും
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എെന്റ നാമം വഹിക്കുന്ന എല്ലാ
രാജ്യങ്ങെളയുംൈകവശമാക്കും,”
എന്ന് ഇതു െചയ്യന്ന യേഹാവതെന്ന
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

13യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഉഴുന്നവർ െകായ്ത്തുകാരുെട

മുന്നിെലത്തുകയും
മുന്തിരിച്ചക്കു ചവിട്ട ന്നവർ മുന്തിരിക്കൃഷി
െചയ്യന്നവരുെട മുന്നിെലത്തുകയും
െചയ്യ ം.

പർവതങ്ങളിൽനിന്ന് പുതുവീഞ്ഞു
വർഷിക്കുകയും
എല്ലാ കുന്നുകളിൽനിന്നും അതു
്രപവഹിക്കുകയും െചയ്യന്ന ദിവസങ്ങൾ
വരുന്നു!

14 ്രപവാസത്തിേലക്കുേപായ എെന്റ
ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന ഞാൻ
മടക്കിെക്കാണ്ടുവരും.

“നശിപ്പിക്കെപ്പട്ട പട്ടണങ്ങെള അവർ വീണ്ടും
പണിത്അവിെട പാർക്കും.
അവർ മുന്തിരിേത്താപ്പ കൾ നട്ട ണ്ടാക്കി,
അവയിെലവീഞ്ഞുകുടിക്കും;
അവർ േതാട്ടങ്ങൾ നട്ട ണ്ടാക്കുകയും
അതിെലപഴം തിന്നുകയും െചയ്യ ം.

15 ഞാൻ ഇ്രസാേയലിെന അവരുെട സ്വന്തം
േദശത്തുനടും,
ഞാൻഅവർക്കു െകാടുത്തേദശത്തുനിന്ന്
ഇനിെയാരിക്കലുംഅവർപറിച്ച കളയെപ്പടുകയില്ല,”

എന്നു നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
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