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െയെഹസ്േകലിെന്റ ്രപവചനം

നാലു ജീവികള െട ദർശനം
1 മുപ്പതാംവർഷം നാലാംമാസംഅഞ്ചാംതീയതി
ഞാൻേകബാർനദീതീരത്ത് ്രപവാസികള െട മേധ്യ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ സ്വർഗം തുറക്കെപ്പട്ട ; ഞാൻ
ൈദവികദർശനങ്ങൾകണ്ടു.

2െയേഹായാഖീൻ രാജാവിെന്റ ്രപവാസത്തിെന്റ
അഞ്ചാംവർഷം നാലാംമാസം അഞ്ചാംതീയതി,
3 ബാേബലിെല* േകബാർ നദീതീരത്തുെവച്ച്
ബൂസിയുെട മകനായ െയെഹസ്േകൽ
പുേരാഹിതന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി.
അവിെടെവച്ച് യേഹാവയുെട ൈക
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽവന്നു.

4 ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ, വടക്കുനിന്ന്
ഒരു െകാടുങ്കാറ്റ് വരുന്നതു കണ്ടു—
ജ്വലിക്കുന്ന മിന്നൽപ്പിണരുകേളാടുകൂടിയതും
ഉജ്ജ്വല്രപകാശത്താൽ വലയംെചയ്തതുമായ
ഒരു വലിയ േമഘംേപാെലയായിരുന്നു ആ
െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ വരവ്. അതിെന്റ മധ്യഭാഗം
െവട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന േലാഹംേപാെല കാണെപ്പട്ട .
5 അതിനുള്ളിൽ നാലു ജീവികൾക്കു തുല്യമായ
രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യസാദൃശ്യമുള്ള
ഒരു രൂപമായിരുന്നു അവയ്ക്ക.് 6 അവ
ഓേരാന്നിനും നാലുമുഖവും നാലുചിറകും
ഉണ്ടായിരുന്നു 7 അവയുെട കാലുകൾ
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ഋജുവും പാദങ്ങൾ കാളക്കിടാവിെന്റ
കുളമ്പുേപാെലയും ആയിരുന്നു. അവ
മിനുക്കിയ െവങ്കലംേപാെല തിളങ്ങിയിരുന്നു.
8 അവയുെട നാലുചിറകുകൾക്കും കീഴിൽ
മനുഷ്യേന്റതുേപാെലയുള്ള ൈകകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. നാലു ജീവികൾക്കും
നാലുമുഖങ്ങള ംനാലുചിറകുകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
9 ഓേരാന്നിെന്റ ചിറകുകള ം മെറ്റാന്നിെന്റ
ചിറകുകേളാടു െതാട്ടിരുന്നു. അവ മുേന്നാട്ട
േപാകുേമ്പാൾ വശങ്ങളിേലെക്കാന്നും
തിരിയാെത ഓേരാന്നും േനേര മുേമ്പാട്ട തെന്ന
െപായ്െക്കാണ്ടിരുന്നു.

10 അവയുെട മുഖത്തിെന്റ ആകൃതി
ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: നാലു ജീവികൾക്കും
മുൻഭാഗത്തു മനുഷ്യമുഖമുണ്ടായിരുന്നു,
വലതുഭാഗത്ത് സിംഹമുഖവും ഇടതുഭാഗത്ത്
കാളയുെട മുഖവും നാലിെന്റയും പിൻവശത്തു
കഴുകെന്റ മുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
11 ഇ്രപകാരമായിരുന്നു അവയുെട മുഖങ്ങൾ.
അവയുെട ചിറകുകളിൽ രെണ്ടണ്ണം േമേലാട്ട
വിരിച്ചിരുന്നു. ഓേരാന്നിെന്റയും ഈരണ്ടു
ചിറകുകൾ പരസ്പരം സ്പർശിച്ച ം ഈരണ്ടു
ചിറകുകൾ ശരീരെത്ത മറച്ച മിരുന്നു,
12 ഓേരാന്നും േനേര മുേമ്പാട്ട േപാകും;
േപാകുേമ്പാൾ അവ തിരിയാെത ആത്മാവിനു
േപാേകണ്ടയിടേത്തക്കു െപായ്െക്കാണ്ടിരുന്നു.
13ഈ നാലു ജീവികള െട മധ്യത്തിൽ കത്തുന്ന
തീക്കനൽേപാെലേയാ അവയ്ക്കിടയിൽത്തെന്ന
മുേന്നാട്ട ം പിേന്നാട്ട ം ചലിക്കുന്ന
പന്തംേപാെലേയാ ഉള്ളഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു.
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ആ തീ ഉജ്ജ്വലമായിരുന്നു, അതിൽനിന്നു
മിന്നൽപ്പിണരുകൾ പുറെപ്പട്ട െകാണ്ടിരുന്നു.
14 ജീവികൾ മിന്നൽപ്പിണരുകൾേപാെല
അേങ്ങാട്ട ം ഇേങ്ങാട്ട ംഓടിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

15ഞാൻ ജീവികെള േനാക്കിയേപ്പാൾ നിലത്ത്
ഓേരാന്നിെന്റയും അടുത്ത് ഓേരാ ച്രകം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 16ച്രകങ്ങള െട രൂപവും പണിയും
തിളങ്ങുന്ന പുഷ്യരാഗംേപാെല ആയിരുന്നു,
നാലിനും ഒേര ആകൃതിയായിരുന്നു. അവയുെട
രൂപവും പണിയും ഒരു ച്രകത്തിനുള്ളിൽ
മെറ്റാരു ച്രകം ഉള്ളതുേപാെല ആയിരുന്നു.
17 അവ േപാകുേമ്പാെഴല്ലാം ജീവികൾ
അഭിമുഖമായി നിന്നിരുന്ന നാലു ദിക്കുകളിൽ
ഏെതങ്കിലും ദിക്കിേലക്ക് അവയ്ക്കു
േപാകാം; തിരിേയണ്ട ആവശ്യമില്ല. 18 നാലു
ച്രകങ്ങള െടയും ചുറ്റ വളയങ്ങൾ വളെര
ഉയരമുള്ളതും ഭയാനകവും ആയിരുന്നു.
നാലിെന്റയും ചുറ്റ വളയങ്ങള െട ചുറ്റ ം കണ്ണ കൾ
നിറഞ്ഞിരുന്നു.

19 ജീവികൾ േപാകുേമ്പാെഴല്ലാം ച്രകങ്ങള ം
അവേയാെടാപ്പം െപായ്െക്കാണ്ടിരുന്നു.
ജീവികൾ ഭൂമിയിൽനിന്നു പറന്നുയരുേമ്പാൾ
ച്രകങ്ങള ം ഉയർന്നിരുന്നു. 20ആത്മാവിന് ഏതു
ദിക്കിേലക്കു േപാകണേമാ ആ ദിക്കിേലക്ക്
അവ െപായ്െക്കാണ്ടിരുന്നു. ജീവികള െട
ആത്മാവ് ച്രകങ്ങളിലായിരുന്നതുെകാണ്ട്
ച്രകങ്ങള ം അവേയാെടാപ്പം ഉയർന്നിരുന്നു.
21 അവ േപാകുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങള ം േപാകും;
അവ നിൽക്കുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങള ം നിൽക്കും.
ജീവികൾ ഭൂമിയിൽനിന്നുയരുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങള ം
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അവേയാെടാപ്പം ഉയരും, കാരണം ജീവികള െട
ആത്മാവ് ച്രകങ്ങളിലായിരുന്നു.

22 ജീവികള െട തലയ്ക്കുമീേത പള ങ്കുേപാെല
െവട്ടിത്തിളങ്ങുന്നഅത്ഭുതകരമായ ഒരു വിതാനം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 23വിതാനത്തിനുകീേഴ അവയുെട
ചിറകുകൾ േനർക്കുേനേര വിരിച്ചിരുന്നു; ഓേരാ
ജീവിക്കും അവയുെട ശരീരത്തിെന്റ ഇരുവശവും
മറയ്ക്കുന്ന ഈരണ്ടു ചിറകുകള ണ്ടായിരുന്നു.
24അവസഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾഅവയുെട ചിറകിെന്റ
ഒച്ച െപരുെവള്ളത്തിെന്റ ഒച്ചേപാെലയും
സർവശക്തെന്റ നാദംേപാെലയും ഒരു
ൈസന്യത്തിെന്റആരവംേപാെലയുംഞാൻ േകട്ട .
അവ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുേമ്പാൾ ചിറകുകൾ
താഴ്ത്തുമായിരുന്നു.

25 ജീവികൾ ചിറകുകൾ താഴ്ത്തിയിട്ട
നിൽക്കുേമ്പാൾഅവയുെട തലയ്ക്കുമീേതയുള്ള
വിതാനത്തിനു മുകളിൽനിന്നും ഒരു
ശബ്ദം പുറെപ്പട്ട . 26 അവയുെട
തലയ്ക്കുമീേതയുള്ള വിതാനത്തിനുേമൽ,
കാഴ്ചയിൽ ഇ്രന്ദനീലക്കല്ലിനു തുല്യമായി ഒരു
സിംഹാസനത്തിെന്റ രൂപവും അതിേന്മൽ
മനുഷ്യസാദൃശ്യമുള്ള ഒരു രൂപവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
27 അവിടെത്ത അരെക്കട്ട മുതൽ േമേലാട്ട ള്ള
ഭാഗം അഗ്നിെകാണ്ടു നിറഞ്ഞ് െവട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന
േലാഹംേപാെല കാണെപ്പട്ട . അവിടെത്ത
അരെക്കട്ട മുതൽ താേഴാട്ട ള്ള ഭാഗം
അഗ്നിേപാെല ജ്വലിച്ചിരുന്നു; അവിടേത്തക്ക്
ചുറ്റ ം ഉജ്ജ്വല്രപകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു.
28 ചുറ്റ മുള്ള േശാഭ, മഴയുള്ള ദിവസം
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േമഘത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന മഴവില്ലിെന്റ
േശാഭേപാെലയായിരുന്നു.
യേഹാവയുെട മഹത്ത്വത്തിെന്റ സാദൃശ്യം ഈ
വിധത്തിലായിരുന്നു. അതു കണ്ടമാ്രതയിൽ
ഞാൻ കമിഴ്ന്നുവീണു; അേപ്പാൾത്തെന്ന ഒരാൾ
സംസാരിക്കുന്നഒരു ശബ്ദവുംഞാൻ േകട്ട .

2
െയെഹസ്േകൽ ്രപവാചകനായി

നിേയാഗിക്കെപ്പടുന്നു
1 അതിനുേശഷം അവിടന്ന് എേന്നാട:്

“മനുഷ്യപു്രതാ,* ഞാൻ നിേന്നാടു
സംസാരിേക്കണ്ടതിന് എഴുേന്നറ്റ നിെന്റ
കാലിൽ നിവർന്നുനിൽക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
2 അവിടന്ന് എേന്നാടു സംസാരിച്ചേപ്പാൾ
ആത്മാവ് എന്നിൽ വന്ന് എെന്ന എഴുേന്നൽപ്പിച്ച
കാലിൽ നിൽക്കുമാറാക്കി, അവിടന്ന് എേന്നാടു
സംസാരിക്കുന്നതുംഞാൻ േകട്ട .

3 അവിടന്ന് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു:
“മനുഷ്യപു്രതാ,എേന്നാടു മത്സരിച്ച മത്സരികളായ
ഇ്രസാേയൽജനതയുെട അടുക്കേലക്ക്
ഞാൻ നിെന്ന അയയ്ക്കുന്നു; അവരും
അവരുെട പിതാക്കന്മാരും ഇന്നുവെരയും
എേന്നാട് അതി്രകമം ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.
4 കഠിനഹൃദയരും ദുശ്ശാഠ്യക്കാരുമായ

* 2:1 മൂ.ഭാ. െബൻ-ആദം എന്ന വാക്കിന് മനുഷ്യൻ എന്നർഥം.
പുതിയനിയമത്തിൽ േയശുവിനു നൽകെപ്പട്ട മനുഷ്യപു്രതൻ,
എന്ന േപര് ഈ വാക്യെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി ആയിരിക്കാം.
അതുെകാണ്ടാണ് മനുഷ്യപു്രതൻ എന്ന ്രപേയാഗം ഇവിെട
നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത.്
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ആ ജനതയുെട അടുക്കേലക്കു ഞാൻ
നിെന്ന അയയ്ക്കുന്നു. ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു,’
എന്നു നീ അവേരാടു പറയണം. 5 അവർ
േകൾക്കുകേയാ േകൾക്കാതിരിക്കുകേയാ
െചയ്യെട്ട, അവർ മത്സരികളായ ഒരു
ജനതയാണേല്ലാ. തങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു
്രപവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എെന്നങ്കിലും അവർ
അറിയും. 6 നീേയാ മനുഷ്യപു്രതാ, അവെരേയാ
അവരുെട വാക്കുകേളാ ഭയെപ്പടരുത.്
മുള്ള കള ം മുൾെച്ചടികള ം നിനക്കുചുറ്റ ം
ഉണ്ടായിരുന്നാലും േതള കള െട മേധ്യ നിനക്കു
വസിേക്കണ്ടിവന്നാലും ഭയെപ്പടരുത.് അവർ
മത്സരഗൃഹമേല്ലാ; അവരുെട വാക്കുകൾ
േകട്ട ്രഭമിക്കുകയും െചയ്യരുത.് 7 അവർ
േകട്ടാലും ഇെല്ലങ്കിലും എെന്റ വചനങ്ങൾ
നീ അവേരാടു സംസാരിക്കണം, കാരണം
അവർ മത്സരഗൃഹമാണേല്ലാ! 8 നീേയാ
മനുഷ്യപു്രതാ,ഞാൻനിേന്നാടുസംസാരിക്കുന്നതു
േകട്ട െകാൾക. മത്സരമുള്ളആജനെത്തേപ്പാെല
നീ മത്സരിയായിരിക്കരുത.് ഞാൻ നിനക്കു
തരുന്നത് നീ വായ് തുറന്നു ഭക്ഷിക്കുക.”

9 അേപ്പാൾ ഞാൻ േനാക്കി; ഒരു ൈക
എങ്കേലക്കു നീട്ടിയിരുന്നു; അതിൽ ഒരു
പുസ്തകച്ച രുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 അവിടന്ന്
അത് എെന്റമുമ്പിൽ വിടർത്തി. അതിൽ
ഇരുപുറവും വിലാപവും സങ്കടവും കഷ്ടതയും
എഴുതിയിരുന്നു.
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3
1 പിന്നീട് അവിടന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ കാണുന്നതു ഭക്ഷിക്കുക. ഈ
ചുരുൾ ഭക്ഷിച്ചതിനുേശഷം േപായി
ഇ്രസാേയൽജനേത്താടു സംസാരിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 2 അങ്ങെന ഞാൻ വായ് തുറന്നു;
അവിടന്ന്ആചുരുൾഎനിക്കു ഭക്ഷിക്കാൻതന്നു.

3 അവിടന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ
നിനക്കു തരുന്ന ഈ ചുരുൾ നീ ഭക്ഷിച്ച് ഉദരം
നിറയ്ക്കുക” എന്നു കൽപ്പിച്ച . അങ്ങെന
ഞാൻ അതു ഭക്ഷിച്ച , അത് എെന്റ വായിൽ
േതൻേപാെല മധുരമായിരുന്നു.

4അതിനുേശഷംഅവിടന്ന്എേന്നാടുകൽപ്പിച്ച :
“മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ
അടുക്കൽെച്ചന്ന് എെന്റ വചനങ്ങൾ അവേരാടു
സംസാരിക്കുക. 5 അജ്ഞാതഭാഷണവും
അപരിചിതഭാഷയുമുള്ള ഒരു ജനത്തിെന്റ
അടുക്കേലക്കല്ല, ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ
അടുേത്തക്കാണ് ഞാൻ നിെന്ന അയയ്ക്കുന്നത.്
6അജ്ഞാതഭാഷണവുംഅപരിചിതഭാഷയുമുള്ള
അേനകം ജനതകള െട അടുക്കേലക്കല്ല
ഞാൻ നിെന്ന അയയ്ക്കുന്നത.് അവരുെട
അടുക്കേലക്കു നിെന്ന അയച്ചിരുെന്നങ്കിൽ
അവർ തീർച്ചയായും നിെന്റ വാക്കുകൾ
േകൾക്കുമായിരുന്നു. 7 എന്നാൽ
ഇ്രസാേയൽജനേമാ, നിെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുകയില്ല; കാരണം എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കാൻ അവർക്കു മനസ്സില്ലായിരുന്നു.
തീർച്ചയായും ഇ്രസാേയൽഗൃഹം മുഴുവനും
ദുശ്ശാഠ്യക്കാരും കഠിനഹൃദയരുമാണേല്ലാ.
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8-9 ഇതാ, ഞാൻ നിെന്റ മുഖെത്ത
അവരുെട മുഖത്തിനുേനേര കഠിനവും
നിെന്റ െനറ്റിെയ അവരുെട െനറ്റിക്കുേനേര
കടുപ്പവുമാക്കും; അേത, ഞാൻ നിെന്റ
െനറ്റിെയ തീക്കല്ലിെനക്കാൾ കടുപ്പമുള്ള
വ്രജംേപാെലയാക്കും. അവർ മത്സരിക്കുന്ന
ജനതെയങ്കിലും അവെര ഭയെപ്പടരുത;്
അവരുെടമുമ്പിൽ ്രഭമിച്ച േപാകുകയുമരുത.്”

10 അവിടന്ന് വീണ്ടും എേന്നാടു കൽപ്പിച്ച :
“മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ നിേന്നാടു കൽപ്പിക്കുന്ന
സകലവചനങ്ങള ം ്രശദ്ധേയാെട േകട്ട്
ഹൃദയത്തിൽ സം്രഗഹിക്കുക. 11 പിന്നീട്
്രപവാസികളായ നിെന്റ ജനത്തിെന്റ
അടുക്കൽെച്ചന്ന് അവർ ്രശദ്ധിച്ചാലും
ഇെല്ലങ്കിലും ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു,’എന്ന്അവേരാടു പറയുക.”

12അേപ്പാൾആത്മാവ്എെന്നഎടുത്തുയർത്തി,
യേഹാവയുെട േതജസ്സ് സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്ന്
ഉയർത്തെപ്പട്ടേപ്പാൾ വലിയ മുഴക്കേത്താെടയുള്ള
ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ എെന്റ പിന്നിൽ േകട്ട .
13 ജീവികള െട ചിറകുകൾതമ്മിൽ തട്ട ന്ന
ഒച്ചയും അവയുെട അരികിലുള്ള ച്രകങ്ങള െട
ഒച്ചയുമായി ഒരു വലിയ മുഴക്കമായിരുന്നു
ഞാൻ േകട്ടത്. 14അങ്ങെന ആത്മാവ് എെന്ന
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. എെന്റ ആത്മാവ്
കയ ്പും േകാപവുംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു;
യേഹാവയുെട ൈക ശക്തിേയാെട എെന്റേമൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 പിെന്ന ഞാൻ േകബാർനദിക്കു
സമീപമുള്ള െടൽ-അവീവിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
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്രപവാസികള െട അടുക്കൽ എത്തി. അവർ
താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏഴുദിവസം
അതിദുഃഖിതനായിഞാൻഇരുന്നു.
െയെഹസ്േകലിന് കാവൽക്കാരൻ എന്ന

ദൗത്യം
16 ആ ഏഴുദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി.
അവിടന്ന് എേന്നാട:് 17 “മനുഷ്യപു്രതാ,
ഞാൻ നിെന്ന ഇ്രസാേയൽജനത്തിന് ഒരു
കാവൽക്കാരനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതിനാൽ ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്യന്ന വചനം
േകട്ട് അവർക്ക് എെന്റ നാമത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ
നൽകുക. 18 ദുഷ്ടേരാട,് ‘നീ തീർച്ചയായും
മരിക്കും’ എന്നു ഞാൻ കൽപ്പിക്കുേമ്പാൾ നീ
അവേരാടു സംസാരിക്കുകേയാ അവരുെട
ജീവൻ രക്ഷിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട
ദുഷ്ടജീവിതരീതിയിൽനിന്ന് അവെര
പിന്തിരിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്യാതിരുന്നാൽ,
ദുഷ്ടർ തങ്ങള െട പാപംനിമിത്തം മരിക്കും;
അവരുെട രക്തത്തിന് ഉത്തരവാദി നീ
ആയിരിക്കും. 19 എങ്കിലും നീ ദുഷ്ടർക്കു
മുന്നറിയിപ്പ നൽകുകയും അവർ തങ്ങള െട
ദുഷ്ടതയിൽനിേന്നാ തിന്മനിറഞ്ഞ
ജീവിതരീതിയിൽനിേന്നാ പിന്തിരിയാതിരുന്നാൽ
അവർ തങ്ങള െട പാപത്തിൽ മരിക്കും;എന്നാൽ
നീ നിെന്റ ്രപാണെന രക്ഷിച്ചിരിക്കും.

20 “മാ്രതമല്ല, നീതിനിഷ്ഠർ തങ്ങള െട
നീതിയിൽനിന്നു വിട്ട മാറി തിന്മ
്രപവർത്തിക്കുേമ്പാൾ, അവരുെടമുമ്പിൽ
ഞാൻ ഒരു ്രപതിബന്ധം െവക്കും, അവർ
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മരിക്കും; നീ അവർക്കു താക്കീതു
നൽകാതിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ അവരുെട
പാപത്തിൽ മരിക്കും; അവർ െചയ്ത
നീതി്രപവൃത്തികൾ കണക്കിെലടുക്കുകയില്ല.
എന്നാൽ അവരുെട രക്തത്തിനുത്തരവാദി
നീ ആയിരിക്കും. 21 എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠർ
പാപം െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് നീ അവർക്കു
മുന്നറിയിപ്പ നൽകുകയും അവർ പാപം
െചയ്യാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ, അവർ ഈ
മുന്നറിയിപ്പ സ്വീകരിച്ചതുമൂലം ജീവിക്കും. നീയും
നിെന്നത്തെന്നസംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.”

22 അവിെടെവച്ച് പിെന്നയും യേഹാവയുെട
ൈക എെന്റേമൽ വന്നു. അവിടന്ന് എേന്നാട,്
“നീ എഴുേന്നറ്റ് സമഭൂമിയിേലക്കു േപാകുക,
അവിെടെവച്ച ഞാൻ നിേന്നാടു സംസാരിക്കും”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 23 അങ്ങെന ഞാൻ
എഴുേന്നറ്റ സമഭൂമിയിേലക്കു േപായി; ഞാൻ
േകബാർ നദീതീരത്തുെവച്ച കണ്ടതുേപാെല
യേഹാവയുെട മഹത്ത്വം അവിെട നിൽക്കുന്നതു
കണ്ടു.അേപ്പാൾഞാൻകമിഴ്ന്നുവീണു.

24 ആത്മാവ് എെന്റേമൽ വന്നു; എനിക്ക്
എഴുേന്നറ്റ നിൽക്കാനുള്ള കഴിവു ലഭിച്ച .
അവിടന്ന് എേന്നാട് ഇ്രപകാരം കൽപ്പിച്ച : “നീ
േപായി നിെന്റ വീട്ടിൽക്കടന്നു കതകടയ്ക്കുക.
25എന്നാൽമനുഷ്യപു്രതാ,അവരുെടഇടയിേലക്കു
േപാകാൻ നിനക്കു കഴിയാത്തവിധത്തിൽ
അവർ നിെന്ന കയറുെകാണ്ടു െകട്ട ം. 26 നീ
ഊമയായിത്തീരത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിെന്റ
നാവിെന അണ്ണാക്കിേനാടു പറ്റിേച്ചരുമാറാക്കും;
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അങ്ങെന അവെര ശാസിക്കാൻ നിനക്കു
കഴിവില്ലാതാകും; അവർ മത്സരഗൃഹമേല്ലാ.
27എങ്കിലും ഞാൻ നിേന്നാടു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ നിെന്റ വായ് തുറക്കും; അേപ്പാൾ
‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു,’ എന്നു നീ അവേരാടു
പറയും; േകൾക്കുന്നവർ േകൾക്കെട്ട;
തിരസ്കരിക്കുന്നവർ തിരസ്കരിക്കെട്ട. അവർ
മത്സരഗൃഹമേല്ലാ.

4
െജറുശേലമിെന്റ ഉപേരാധം

്രപതീകാത്മകമായി
1 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ കളിമണ്ണിെന്റ ഒരു
വലിയ കട്ട എടുത്തു മുമ്പിൽെവച്ച് അതിേന്മൽ
െജറുശേലം നഗരം വരയ്ക്കുക. 2 പിന്നീട്
അതിെന വളഞ്ഞ് ഉപേരാധേക്കാട്ട പണിത്
ചുറ്റ ം ചരിഞ്ഞ പാത പണിത്, അതിെനതിേര
പാളയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചുറ്റിലും
േകാട്ടകെള തകർക്കുന്ന യ്രന്തമുട്ടികൾ
സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്യ ക. 3 പിന്നീട് ഒരു
ഇരുമ്പുചട്ടി എടുത്ത് നിനക്കും നഗരത്തിനും
മേധ്യ ഇരുമ്പുേകാട്ടയായി നിർത്തുക. തുടർന്ന്
നിെന്റ മുഖം അതിന് അഭിമുഖമായി തിരിക്കുക.
അത് ഉപേരാധിക്കെപ്പടും, നീ അതിന് ഉപേരാധം
ഏർെപ്പടുത്തണം. ഇത് ഇ്രസാേയൽജനത്തിനുള്ള
ഒരു ചിഹ്നംആയിരിക്കും.

4 “അതിനുേശഷം നീ ഇടതുവശം
ചരിഞ്ഞുകിടന്ന് ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ
അതി്രകമം നിെന്റേമൽ ചുമത്തുക. നീ
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ആ വശം കിടക്കുന്ന ദിവസേത്താളം
അവരുെട പാപം വഹിക്കണം. 5 അവരുെട
പാപത്തിെന്റ വർഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ
നിനക്കു ദിവസങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.
മുന്നൂറ്റിെത്താണ്ണ റു ദിവസങ്ങൾ നീ
ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റപാപം ചുമക്കണം.

6 “ഈദിവസങ്ങൾതികച്ചേശഷംനീവലതുവശം
ചരിഞ്ഞുകിടന്ന് െയഹൂദാജനത്തിെന്റ
പാപം വഹിക്കണം. വർഷത്തിന് ഒരു
ദിവസംവീതം നാൽപ്പതുദിവസം ഞാൻ ആ
വിധത്തിൽ നിനക്കു നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.
7ഉപേരാധിക്കെപ്പട്ട െജറുശേലമിന്അഭിമുഖമായി
നീ നിെന്റ മുഖംതിരിച്ച് നഗ്നമായ ഭുജേത്താെട
അവൾെക്കതിേര ്രപവചിക്കണം. 8 നിെന്റ
ഉപേരാധകാലം തികയുന്നതുവെര നീ
ഒരു വശത്തുനിന്നു മറുവശേത്തക്കു
തിരിയാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്ന
കയറുെകാണ്ടു െകട്ട ം.

9 “നീ േഗാതമ്പും യവവും* അമരയും
പയറും തിനയും േചാളവും എടുത്ത് ഒരു
പാ്രതത്തിലിട്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുക. നീ ഒരു
വശം ചരിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ദിവസങ്ങള െട
എണ്ണമനുസരിച്ച് മുന്നൂറ്റിെത്താണ്ണ റു ദിവസം
അതു ഭക്ഷിക്കണം. 10 നീ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം
ദിനം്രപതി ഇരുപതുേശേക്കൽ† ആയിരിക്കണം;
നിർദിഷ്ട സമയങ്ങളിൽത്തെന്ന നീ അതു
കഴിക്കണം. 11 ഒരു ഹീനിെന്റ ആറിെലാരു
ഭാഗം‡ െവള്ളം നീ ദിവസവും കുടിക്കണം.
* 4:9 ബാർലിഅഥവാ,ബാർലരി † 4:10 ഏക. 230 ്രഗാം. ‡ 4:11
ഏക. 0.6ലി.
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അതും കൃത്യസമയങ്ങളിലായിരിക്കണം.
12 യവംെകാണ്ടുള്ള§ അടേപാെല അതുണ്ടാക്കി
ഭക്ഷിക്കണം. അവർ കാൺെക മനുഷ്യമലം
കത്തിച്ച് അതു ചുടണം. 13 ഞാൻ
ഇ്രസാേയൽമക്കെള നാടുകടത്തുന്ന
ജനതകള െട മധ്യത്തിൽ ഈ വിധം
മലിനതേയാെട അവർ തങ്ങള െട ആഹാരം
ഭക്ഷിക്കും,”എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തു.

14 അേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു: “അേയ്യാ!
യേഹാവയായ കർത്താേവ, ഞാൻ
ഒരിക്കലും എെന്നത്തെന്ന മലിനമാക്കിയിട്ടില്ല;
െചറുപ്പംമുതൽഇന്നുവെരയുംതനിേയചത്തേതാ
വന്യമൃഗങ്ങൾകടിച്ച കീറിയേതാഞാൻതിന്നിട്ടില്ല.
അശുദ്ധമായ ഒരു മാംസവും എെന്റ വായിൽ
െചന്നിട്ടില്ല.”

15 അേപ്പാൾ അവിടന്ന്: “ഇതാ,
മനുഷ്യവിസർജ്യത്തിനു പകരം പശുവിൻചാണകം
കത്തിച്ച് നിെന്റ അപ്പം ചുടുന്നതിനു ഞാൻ
അനുവാദം തരുന്നു”എന്നുകൽപ്പിച്ച .

16 അവിടന്ന് എേന്നാട് ഇതുംകൂടി
അരുളിെച്ചയ്തു: “മനുഷ്യപു്രതാ, ഇതാ
ഞാൻ െജറുശേലമിൽ അപ്പെമന്ന േകാൽ
ഒടിച്ച കളയുന്നു. അവർ പരിമിതമായ
അളവിൽ വ്യാകുലതേയാെടയും അപ്പം
തിന്നും; ക്ലിപ്തമായ അളവിൽ നിരാശേയാെട
െവള്ളം കുടിക്കും. 17 അപ്പവും െവള്ളവും
ദുർല്ലഭമായിരിക്കും. ഓേരാരുത്തരും പരസ്പരം

§ 4:12 ബാർലിഅഥവാ,ബാർലരി
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േനാക്കി സ്തബ്ധരായിത്തീരും. തങ്ങള െട
പാപംനിമിത്തംഅവർക്ഷയിച്ച േപാകും.

5
ൈദവത്തിെന്റന്യായവിധിയുെട ചിഹ്നം

1 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഇേപ്പാൾത്തെന്ന മൂർച്ചയുള്ള
ഒരു വാൾ എടുത്ത് ക്ഷൗരക്കത്തിയായി
ഉപേയാഗിച്ച് നിെന്റ തലയും താടിയും
ക്ഷൗരംെചയ്യ ക. പിന്നീട് ്രതാസ് എടുത്ത് േരാമം
തൂക്കി വിഭജിക്കുക. 2അതിൽ മൂന്നിെലാരംശം
നിെന്റ ഉപേരാധകാലം തികയുേമ്പാൾ
നഗരത്തിെന്റ നടുവിൽെവച്ച് ദഹിപ്പിക്കുക.
മൂന്നിെലാെന്നടുത്ത് പട്ടണത്തിനുചുറ്റ ം
വാൾെകാണ്ടുെവട്ട ക. േശഷിച്ചമൂന്നിെലാരുഭാഗം
കാറ്റിൽ പറത്തിക്കളയുക.ഊരിപ്പിടിച്ച വാള മായി
ഞാൻ അവയ്ക്കു പിന്നാെല െചല്ല ം. 3എന്നാൽ
അവയിൽനിന്ന് അൽപ്പം എടുത്ത് നിെന്റ
വസ്്രതത്തിെന്റ അറ്റത്തു െകട്ടണം. 4അവയിൽ
കുറച്ച് വീണ്ടും എടുത്ത് തീയിലിട്ട ചുട്ട കളയണം.
അതിൽനിന്ന് ഇ്രസാേയലിൽ എല്ലായിടേത്തക്കും
ഒരു തീ പടർന്നുപിടിക്കും.

5 “യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇതു െജറുശേലം
ആകുന്നു. ഞാൻ അവെള ജനതകള െട മേധ്യ
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൾക്കുചുറ്റ ം രാജ്യങ്ങൾ
ഉണ്ട്. 6എന്നാൽഅവൾഅവള െട ദുഷ്ടതയിൽ
ആ ജനതകെളക്കാള ം അവൾക്കുചുറ്റ മുള്ള
രാജ്യങ്ങെളക്കാള ം അധികം എെന്റ
നിയമങ്ങൾക്കും ഉത്തരവുകൾക്കും എതിേര
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മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം അവൾ എെന്റ
നിയമങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു, എെന്റ
ഉത്തരവുകൾപാലിച്ചിട്ട മില്ല.

7 “അതിനാൽ യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ചുറ്റ മുള്ള രാഷ്്രടങ്ങെളക്കാൾ അധികം
െമരുക്കമില്ലാത്തവരായി നിങ്ങൾ
തീർന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എെന്റ
ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കുകേയാ നിയമങ്ങൾ
അനുസരിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കു
ചുറ്റ മുള്ള രാഷ്്രടങ്ങളിെല മാനദണ്ഡങ്ങൾ
അനുവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിൽേപാലും നിങ്ങൾ
ജീവിച്ചിട്ടില്ല.

8 “ഈകാരണത്താൽയേഹാവയായകർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇതാ ഞാൻ,
ഞാൻതെന്ന നിങ്ങൾക്ക് എതിരായിരിക്കുന്നു.
അയൽരാഷ്്രടങ്ങൾ കാണുംവിധം ഞാൻ
നിങ്ങള െടേമൽ ന്യായവിധി നടപ്പാക്കും.
9 നിങ്ങള െട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങൾനിമിത്തം
മുമ്പു െചയ്തിട്ടില്ലാത്തതും േമലാൽ
െചയ്യാത്തതുമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
െചയ്യ ം. 10 അതിനാൽ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങള െട മക്കെള ഭക്ഷിക്കും;
മക്കൾ അവരുെട മാതാപിതാക്കെളയും
ഭക്ഷിക്കും. അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ
ന്യായവിധി വരുത്തും;അതിജീവിച്ചവെര മുഴുവൻ
എല്ലാ കാറ്റ കളിേലക്കും ചിതറിക്കും. 11 നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങൾെകാണ്ടും മെറ്റല്ലാ
ഹീനകൃത്യങ്ങളാലും എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത
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അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാൽ, ഞാൻതെന്ന
നിങ്ങെള ക്ഷൗരംെചയ്യ ം; എെന്റ കണ്ണ കൾ
ഒരിക്കലും നിങ്ങേളാടു ദയകാട്ട കയില്ല, ഞാൻ
നിങ്ങെള ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകയുമില്ല എന്ന്
ജീവനുള്ള ഞാൻ ശപഥംെചയ്യന്നു, എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
12 നിങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാരംശം മഹാമാരിയാേലാ
ക്ഷാമത്താേലാ നശിക്കും; മൂന്നിെലാരുഭാഗം
നഗരത്തിെന്റ മതിലിനു പുറത്തുെവച്ച
വാൾെകാണ്ടുവീഴും; മൂന്നിെലാരുഭാഗെത്തഞാൻ
കാറ്റ കളിേലക്കു ചിതറിച്ച,്ഊരിപ്പിടിച്ച വാള മായി
അവെരപിൻതുടരും.

13 “അങ്ങെന എെന്റ േകാപം ശമിക്കും;
അവർെക്കതിേരയുള്ള എെന്റ േ്രകാധം
അവരുെടേമൽ തീർത്ത് ഞാൻ തൃപ്തനാകും.
അവരുെടേമൽ ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം
അഴിച്ച വിട്ട കഴിയുേമ്പാൾ യേഹാവയായ
ഞാൻതെന്നയാണ് എെന്റ തീക്ഷ്ണതയിൽ
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്എന്ന്അവർഅറിയും.

14 “നിങ്ങൾക്കുചുറ്റ മുള്ളരാഷ്്രടങ്ങള െട മേധ്യ,
വഴിേപാകുന്ന എല്ലാവരും കാൺെകത്തെന്ന
ഞാൻ നിങ്ങെള നിന്ദ്യമായ ഒരു തകർച്ചയായി
മാറ്റ ം. 15 അതിനാൽ േകാപത്തിലും
േ്രകാധത്തിലും കഠിനശാസനയിലും ഞാൻ
നിങ്ങൾെക്കതിരായി ന്യായവിധി നടത്തുേമ്പാൾ
നിങ്ങള െട ചുറ്റ മുള്ള രാഷ്്രടങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ
ഒരു നിന്ദാവിഷയവും ആേക്ഷപവും താക്കീതും
ഭയത്തിനു കാരണവുമായിത്തീരും, എന്ന്
യേഹാവയായ ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.
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16നിങ്ങള െടേമൽമാരകവുംവിനാശകാരിയുമായ
ക്ഷാമത്തിെന്റ അസ്്രതങ്ങൾ അയയ്ക്കുേമ്പാൾ,
നിങ്ങെള നശിപ്പിക്കാൻതെന്നയാണ് ഞാൻ
എയ്യന്നത.് നിങ്ങള െടേമലുള്ള ക്ഷാമം ഞാൻ
കഠിനമാക്കുകയും ഭക്ഷണം എത്തുന്ന മാർഗം
ഞാൻ അടച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം. 17 മാ്രതമല്ല,
ഞാൻ ക്ഷാമെത്തയും ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെളയും
നിങ്ങള െട ഇടയിേലക്ക് അയയ്ക്കും. അവ
നിങ്ങെള മക്കളില്ലാത്തവരാക്കും. മഹാമാരിയും
രക്തെച്ചാരിച്ചിലും ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ
വരുത്തും. അങ്ങെന ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ
വാൾ അയയ്ക്കും, എന്ന് യേഹാവയായ ഞാൻ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.”

6
ഇ്രസാേയൽപർവതങ്ങള െടവിനാശം

1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്ക്
ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
ഇ്രസാേയൽപർവതങ്ങൾക്ക്അഭിമുഖമായിനിന്ന്
അവയ്െക്കതിേര ്രപവചിക്കുക: 3 ഇ്രസാേയൽ
പർവതങ്ങേള, യേഹാവയായ ൈദവത്തിെന്റ
വചനം േകൾക്കുക. യേഹാവയായ
കർത്താവ് പർവതങ്ങേളാടും മലകേളാടും
നീെരാഴുക്കുകേളാടും താഴ്വരകേളാടും
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇതാ, ഞാൻ
നിങ്ങൾെക്കതിേര ഒരു വാൾ അയയ്ക്കാൻ
േപാകുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങള െട േക്ഷ്രതങ്ങൾ
നശിപ്പിക്കും. 4 നിങ്ങള െട ബലിപീഠങ്ങൾ
നശിപ്പിക്കും; നിങ്ങള െട ധൂപപീഠങ്ങൾ
തകർക്കും. നിങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങൾക്കു
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മുമ്പിൽ നിങ്ങള െട ജനെത്ത ഞാൻ
അരിഞ്ഞുവീഴ്ത്തും. 5അവരുെടവി്രഗഹങ്ങൾക്കു
മുമ്പിൽ ഇ്രസാേയൽമക്കള െട ശവങ്ങൾ
ഞാൻ വീഴിക്കും. നിങ്ങള െട അസ്ഥികൾ
നിങ്ങള െട ബലിപീഠങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ ഞാൻ
ചിതറിക്കും. 6 നിങ്ങൾ എവിെടപ്പാർത്താലും
ആ പട്ടണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കെപ്പടുകയും
േക്ഷ്രതങ്ങൾ തകർക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.
അങ്ങെന നിങ്ങള െട ബലിപീഠങ്ങൾ
നശിപ്പിക്കെപ്പട്ട് ഉപേയാഗശൂന്യമായിത്തീരുകയും
നിങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങൾ തകർത്ത്
തരിപ്പണമാക്കെപ്പടുകയും നിങ്ങള െട
ധൂപപീഠങ്ങൾ ഉടയ്ക്കെപ്പടുകയും നിങ്ങൾ
നിർമിച്ചെതാെക്കയും തുടച്ച നീക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യ ം. 7നിങ്ങള െട ജനം നിങ്ങള െട മേധ്യതെന്ന
വധിക്കെപ്പടും, അങ്ങെന നിങ്ങൾ, ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നുഎന്ന്അറിയും.

8 “ ‘എങ്കിലും േലാകത്തിെല വിവിധ
േദശങ്ങളിേലക്കും ജനതകളിേലക്കും
നിങ്ങൾ ചിതറിേപ്പാകുേമ്പാൾ, വാളിെന്റ
വായ്ത്തലയിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പട്ട ചിലെര ഞാൻ
അവേശഷിപ്പിക്കും. 9 അേപ്പാൾ അവർ
തങ്ങെള ബന്ധിതരായി െകാണ്ടുേപായിരിക്കുന്ന
േദശങ്ങളിൽെവച്ച് രക്ഷെപ്പട്ടവരായ ജനം
എെന്നവിട്ട പിന്മാറിേപ്പായി വ്യഭിചാരംെചയ്യന്ന
അവരുെട ഹൃദയങ്ങൾെകാണ്ടും
തങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങെള കണ്ണ കളാൽ
േമാഹിച്ചതുെകാണ്ടുംഅവർഎെന്നഎ്രതയധികം
ദുഃഖിതനാക്കിെയന്നും ഓർക്കും. തങ്ങൾെചയ്ത
തിന്മകേളാർത്തും തങ്ങള െട േമ്ലച്ഛതകൾ
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ചിന്തിച്ച ം അവർ തങ്ങെളത്തെന്ന െവറുക്കും.
10 അേപ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു
എന്ന് അവർ അറിയും; ഈ അനർഥം
അവരുെടേമൽ വരുത്തുെമന്നു ഞാൻ
െവറുേതയല്ലഅരുളിെച്ചയ്തിട്ട ള്ളത്.

11 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ
സകലദുഷ്ടതയും അറപ്പ ളവാക്കുന്ന
്രപവൃത്തികള ംനിമിത്തം നിങ്ങള െട
ൈകകളടിച്ച ം കാൽകൾ ചവിട്ടിയും “അേയ്യാ,
കഷ്ടം!” എന്നു പറയുക. അവർ വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും
വീഴും. 12 ദൂരത്തുള്ളവർ മഹാമാരിയാൽ
മരിക്കും സമീപത്തുള്ളവൻ വാളാൽ വീഴും;
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവരും രക്ഷെപ്പട്ടവരും
ക്ഷാമംെകാണ്ടു മരിക്കും. അങ്ങെന ഞാൻ
എെന്റ േ്രകാധം അവരുെടേമൽ െചാരിയും.
13 എല്ലാ ഉയർന്ന കുന്നുകളിലും എല്ലാ
പർവതശിഖരങ്ങളിലും എല്ലാ ഇലതൂർന്ന
മരത്തിൻകീഴിലും തഴച്ച വളരുന്ന എല്ലാ
കരുേവലകത്തിൻകീഴിലും അവർ തങ്ങള െട
സകലവി്രഗഹങ്ങൾക്കും സുഗന്ധധൂപം
അർപ്പിച്ചേല്ലാ. അവിെട അവരുെട
വി്രഗഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ബലിപീഠങ്ങൾക്കു
ചുറ്റ മായി അവരുെട ജനം വധിക്കെപ്പട്ട
കിടക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു
എന്ന് അവർ അറിയും. 14 അവരുെട എല്ലാ
വാസസ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ അവർെക്കതിരായി
ൈകനീട്ടി േദശെത്ത ദിബ്ലാ* മരുഭൂമിെയക്കാൾ

* 6:14 ചി.ൈക.്രപ. രിബ്ല
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നിർജനവും ശൂന്യവുമാക്കും; അേപ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നുഎന്ന്അവർഅറിയും.’ ”

7
അന്ത്യം വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു

1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഇ്രപകാരം
എനിക്കുണ്ടായി: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
ഇ്രസാേയൽേദശേത്താട് കർത്താവായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘ഇതാ അവസാനം! േദശത്തിെന്റ നാലു

േകാണുകളിലും
അവസാനം വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു!

3 ഇേപ്പാൾ അവസാനം നിെന്റേമൽ
വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു,
ഞാൻ എെന്റ േകാപം നിനെക്കതിേര
അഴിച്ച വിടും.

നിെന്റ െപരുമാറ്റത്തിന് അനുസൃതമായി ഞാൻ
നിെന്നന്യായംവിധിക്കും
അറപ്പ ളവാക്കുന്നനിെന്റസകല്രപവൃത്തികൾക്കും
നിേന്നാടു പകരംവീട്ട ം.

4 എെന്റ കണ്ണ് യാെതാരനുകമ്പയും നിേന്നാടു
കാണിക്കുകയില്ല;
ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും നിനക്കു ലഭിക്കുകയില്ല.

നിെന്റ െപരുമാറ്റരീതിക്ക് ഒത്തവണ്ണം
നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിേന്നാടു
പകരംെചയ്യ ം,
നിെന്റ േമ്ലച്ഛമായ ്രപവൃത്തികളാൽത്തെന്ന.

അങ്ങെന ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾഅറിയും.’
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5 “യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘അനർഥം!അനർഥത്തിനു പിറെകഅനർഥം!
ഇതാഅതുവരുന്നു!

6അവസാനംവെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു!
അവസാനംവെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു!

അതുനിെന്റേനേര ഉണർന്നുവരുന്നു.
ഇതാ,അതുവന്നിരിക്കുന്നു!

7വിനാശം നിേന്മൽവെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു,
ഈേദശത്തുവസിക്കുന്നനിേന്മൽത്തെന്ന.

സമയം വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു! ആ ദിവസം
സമീപമായി!
പർവതങ്ങളിൽ ആർപ്പ വിളി േകൾക്കുന്നു;
ആനന്ദത്തിെന്റഅല്ലതാനും.

8 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം
നിെന്റേമൽെചാരിയും;
നിേന്നാടുള്ളഎെന്റേകാപംഞാൻനിറേവറ്റ ം;

നിെന്റ െപരുമാറ്റത്തിന് അനുസൃതമായിത്തെന്ന
ഞാൻനിെന്നന്യായംവിധിക്കുകയും
നിെന്റ േമ്ലച്ഛതകൾെക്കല്ലാം നിേന്നാടു
പകരംവീട്ട കയും െചയ്യ ം.

9 എെന്റ കണ്ണ് യാെതാരനുകമ്പയും നിേന്നാടു
കാണിക്കുകയില്ല;
യാെതാരു ദാക്ഷിണ്യവും നിനക്കു
ലഭിക്കുകയില്ല.

നിെന്റ െപരുമാറ്റരീതിെക്കാത്തവണ്ണം ഞാൻ
നിേന്നാടു പകരംെചയ്യ ം,
നിെന്റ േമ്ലച്ഛമായ ്രപവൃത്തികളാൽത്തെന്ന.

അേപ്പാൾ യേഹാവയാണ് നിെന്ന
ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നെതന്നുനീഅറിയും.
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10 “ ‘ഇതാ,ആദിവസം!
ഇതാ,അതുവരുന്നു!

നിെന്റനാശം പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
വടി പൂത്തിരിക്കുന്നു,
അഹങ്കാരംതളിർത്തിരിക്കുന്നു!

11അ്രകമംഎഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു,
ദുഷ്ടെര ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു
വടിയായിത്തെന്ന.

ആജനത്തിൽആരുംതെന്ന,
ആജനസമൂഹത്തിേലാ

അവരുെട ധനത്തിേലാ
മൂല്യവത്തായഒന്നുംഅവേശഷിക്കുകയില്ല.

12സമയംവെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു!
ആദിവസംഎത്തിേച്ചർന്നു!

വാങ്ങുന്നവർസേന്താഷിക്കുകേയാ
വിൽക്കുന്നവർ വിലപിക്കേയാ
െചയ്യാതിരിക്കെട്ട;
കാരണം, എെന്റ േ്രകാധം ആ മുഴുവൻ
ജനസമൂഹത്തിേന്മലും വന്നിരിക്കുന്നു.

13 വാങ്ങുന്നവരും വിൽക്കുന്നവരും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടേത്താളം
വിറ്റവന് താൻവിറ്റതു
തിരിച്ച കിട്ട കയില്ല.

അവരുെടഎല്ലാ പുരുഷാരെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള
ദർശനം മറിച്ചാകുകയില്ല.

അവരുെട പാപംനിമിത്തം
ഒരാള െടയുംജീവൻസംരക്ഷിക്കെപ്പടുകയില്ല.

14 “ ‘അവർകാഹളമൂതി
സകലതുംസജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
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എന്നാൽ ആരുംതെന്ന യുദ്ധത്തിനു
പുറെപ്പടുന്നില്ല,
കാരണം എെന്റ േ്രകാധം ആ സമൂഹം
മുഴുവെന്റയുംേമൽഇരിക്കുന്നു.

15പട്ടണത്തിനുപുറത്ത് വാൾ;
അകത്ത്പകർച്ചവ്യാധിയുംക്ഷാമവും.

വയലിൽഇരിക്കുന്നവർ
വാളാൽ മരിക്കും.

ക്ഷാമവും പകർച്ചവ്യാധിയും
നഗരത്തിലുള്ളവെരനശിപ്പിച്ച കളയും.

16അവരിൽപലായിതർ രക്ഷെപ്പട്ടാൽത്തെന്നയും
പർവതങ്ങളിേലക്ക്ഓടിേപ്പാകും.

താഴ്വരകളിെല ്രപാവുകെളേപ്പാെല
അവർഎല്ലാവരും വിലപിക്കും,
ഓേരാരുത്തരുെടയും പാപങ്ങൾമൂലംതെന്ന.

17എല്ലാൈകകള ംതളരും;
എല്ലാകാലുകള ം മൂ്രതത്താൽനനയും.

18അവർചാക്കുശീല ധരിക്കും,
നടുക്കംഅവെരകീഴടക്കും.

എല്ലാ മുഖങ്ങളിലും ലജ്ജഉണ്ടായിരിക്കും,
എല്ലാതലയുംക്ഷൗരം െചയ്യെപ്പടും.

19 “ ‘അവർ തങ്ങള െട െവള്ളി െതരുവിൽ
എറിഞ്ഞുകളയും,
അവരുെട സ്വർണം മലിനമായ
വസ്തുേപാെലപരിഗണിക്കെപ്പടും.

യേഹാവയുെട േ്രകാധദിവസത്തിൽ
അവരുെട െവള്ളിേക്കാസ്വർണത്തിേനാ
അവെര േമാചിപ്പിക്കാൻകഴിയുകയില്ല.

വിശപ്പടക്കുന്നതിേനാ വയറുനിറയ്ക്കുന്നതിേനാ
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അവർക്കത് ഉപകരിക്കുകയില്ല.
അത് അവെര പാപത്തിേലക്കു വീഴാൻ
കാരണമാക്കിയേല്ലാ.

20തങ്ങള െട മേനാഹരങ്ങളായആഭരണങ്ങളിൽ
അവർഅഹങ്കരിച്ച .
േമ്ലച്ഛവും നിന്ദ്യവുമായ വി്രഗഹങ്ങൾ
നിർമിക്കുന്നതിനായി അവർ അത്
ഉപേയാഗിച്ച .

അതിനാൽഅതുഞാൻഅവർക്ക്
ഒരുഹീനവസ്തുവാക്കിത്തീർക്കും.

21 അതു ഞാൻ വിേദശികള െട ൈകയിൽ
െകാള്ളയായും
ഭൂമിയിെല ദുഷ്ടർക്കു കവർച്ചയായും
െകാടുക്കും,
അവർഅതിെനഅശുദ്ധമാക്കും.

22 ആ ജനത്തിൽനിന്നു ഞാൻ മുഖം
തിരിച്ച കളയും,
എനിക്കു വിലെപ്പട്ടസ്ഥലെത്ത െകാള്ളക്കാർ
അശുദ്ധമാക്കും.

അവർഅതിൽ ്രപേവശിക്കുകയും
അതിെന മലിനമാക്കുകയും െചയ്യ ം.

23 “ ‘േദശം രക്തപാതകംെകാണ്ടും
പട്ടണംഅ്രകമംെകാണ്ടുംനിറഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
നീ ഒരു ചങ്ങലഉണ്ടാക്കുക!

24അവരുെട വീടുകൾൈകവശമാക്കുന്നതിന്
ഞാൻജനതകളിൽഅതിദുഷ്ടന്മാരായവെര
വരുത്തും.

ബലിഷ്ഠരുെട അഹങ്കാരം ഞാൻ
അവസാനിപ്പിക്കും,
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അവരുെട വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങൾ
മലിനമായിത്തീരും.

25 ഉൾഭയം വരുേമ്പാൾ അവർ സമാധാനം
അേന്വഷിക്കും;
എന്നാൽഅവർഅതുകെണ്ടത്തുകയില്ല.

26നാശത്തിനുമീേതനാശവും
കിംവദന്തിക്കുമീേതകിംവദന്തിയും ഉണ്ടാകും.

അവർ ്രപവാചകനിൽനിന്ന് ഒരു ദർശനം
അേന്വഷിക്കും
ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നും പുേരാഹിതൻ
നൽകുന്നഉപേദശം നിലയ്ക്കും,
േഗാ്രതത്തലവന്മാരുെട ആേലാചനയും
അവസാനിക്കും.

27രാജാവു വിലപിക്കും,
്രപഭുൈനരാശ്യത്താൽമൂടെപ്പടും,
േദശത്തിെല ജനങ്ങള െട ൈകകൾ
വിറയ്ക്കും.

അവരുെട െപരുമാറ്റത്തിന് അനുസൃതമായി
ഞാൻഅവേരാട് ഇടെപടും,
അവരുെട മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക്
അനുസൃതമായി ഞാൻ അവെര
ന്യായംവിധിക്കും.

അേപ്പാൾ,ഞാൻയേഹാവആകുന്നുഎന്ന്അവർ
അറിയും.’ ”

8
വി്രഗഹാരാധനൈദവാലയത്തിൽ

1ആറാംവർഷം ആറാംമാസം അഞ്ചാംതീയതി
ഞാൻ എെന്റ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ എെന്റമുമ്പിൽ
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ഇരുന്നിരുന്നു. അേപ്പാൾ യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ ൈക എെന്റേമൽ വന്നു. 2ഞാൻ
േനാക്കിയേപ്പാൾ മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലുള്ള* ഒരു
രൂപെത്ത കണ്ടു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അരയും
അരമുതൽ താേഴാട്ട ള്ള ഭാഗവും തീേപാെലയും
അരമുതൽ മുകളിേലക്കുള്ള ഭാഗം തിളങ്ങുന്ന
േലാഹത്തിെന്റ േശാഭയുള്ളതും ആയിരുന്നു.
3 അവിടന്നു തെന്റ ൈകേപാെല ഒന്നു നീട്ടി
എെന്റ തലമുടി പിടിച്ച . ആത്മാവ് എെന്ന
ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും മേധ്യ ഉയർത്തി
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള ദർശനത്തിൽ എെന്ന
െജറുശേലമിൽ അകെത്ത അങ്കണത്തിെന്റ
വടേക്കകവാടത്തിെന്റ ്രപേവശനത്തിൽ
െകാണ്ടുവന്നു. അവിെട വളെരയധികം
അസൂയ ഉേത്തജിപ്പിക്കുന്ന വലിെയാരു വി്രഗഹം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്ത്വം സമഭൂമിയിൽെവച്ച ഞാൻ കണ്ട
ദർശനംേപാെലഅവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.

5അേപ്പാൾഅവിടന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ,
കണ്ണ കൾ ഉയർത്തി വടേക്കാട്ട േനാക്കുക”എന്നു
കൽപ്പിച്ച . അങ്ങെന ഞാൻ കണ്ണ യർത്തി
വടേക്കാട്ട േനാക്കി. യാഗപീഠത്തിെന്റ
കവാടത്തിന് വടക്കായി ്രപേവശനത്തിങ്കൽ
അസൂയാവി്രഗഹം ഉണ്ടായിരുന്നു.

6 അവിടന്ന് എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
“മനുഷ്യപു്രതാ, അവർ െചയ്യന്നതു നീ
കാണുന്നുേണ്ടാ?എെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്ന്
എെന്ന ആട്ടിപ്പായിക്കുംവിധം ഇ്രസാേയൽഗൃഹം

* 8:2 അഥവാ,അഗ്നിസമാനമായ
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െചയ്യന്ന ഏറ്റവും അറപ്പ ളവാക്കുന്ന
്രപവൃത്തികൾ നീ കാണുന്നുേണ്ടാ? ഇതിലും
നീചമായതു നീ ഇനിയും കാണും.”

7 അതിനുേശഷം അവിടന്ന് എെന്ന
അങ്കണത്തിെന്റ ്രപേവശനകവാടത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു. ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ ചുമരിൽ
ഒരു ദ്വാരം കണ്ടു. 8 “മനുഷ്യപു്രതാ, ചുമർ
തുരക്കുക,”എന്ന്അവിടന്ന് എേന്നാടു കൽപ്പിച്ച ,
ഞാൻ ചുമർ കുത്തിത്തുരന്നേപ്പാൾ ഒരു വാതിൽ
കണ്ടു.

9 അവിടന്ന് എേന്നാട:് “അകത്തുേപായി
അവർ അവിെട െചയ്യന്ന ദുഷ്ടതയും
അറപ്പ ളവാക്കുന്ന ്രപവൃത്തികള ം േനാക്കുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 10ഞാൻ ഉള്ളിൽകടന്നുേനാക്കി.
എല്ലാത്തരംഇഴജാതികെളയുംഅറപ്പ ളവാക്കുന്ന
മൃഗങ്ങെളയും ഇ്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ
എല്ലാ വി്രഗഹങ്ങെളയും ചുമരിൽ
വരച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
11 അവയുെടമുമ്പിൽ ഇ്രസാേയലിെല എഴുപതു
േനതാക്കന്മാർ നിന്നിരുന്നു. ശാഫാെന്റ മകനായ
യയസന്യാവും അവരുെട മേധ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഓേരാരുത്തനും ധൂപകലശം ൈകയിൽ
പിടിച്ചിരുന്നു. േമഘതുല്യമായ ധൂപത്തിെന്റ
സൗരഭ്യംഅവിടമാെകവ്യാപിച്ചിരുന്നു.

12 അവിടന്ന് എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
“മനുഷ്യപു്രതാ, ഇ്രസാേയലിെല
േഗാ്രതത്തലവന്മാർ ഇരുട്ടിൽ, ഓേരാരുത്തനും
താന്താങ്ങള െട ബിംബങ്ങള െട അറകളിൽ,
എന്താണു െചയ്യന്നെതന്നു നീ കാണുേന്നാ?
‘യേഹാവനെമ്മകാണുന്നില്ല;യേഹാവ േദശെത്ത
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ൈകവിട്ടിരിക്കുന്നു’ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത.്
13 ഇനിയും ഇതിലും വലിയ േമ്ലച്ഛതകൾ അവർ
െചയ്യന്നതായി നീ കാണും, എന്നും അവിടന്ന്
എേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തു.”

14 പിന്നീട് യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
വടേക്കാട്ട ള്ളകവാടത്തിെന്റ ്രപേവശനത്തിേലക്ക്
അവിടന്ന് എെന്ന െകാണ്ടുവന്നു. അവിെട
സ്്രതീകൾ തമ്മൂസുേദവനുേവണ്ടി
കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 15 അവിടന്ന് എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “മനുഷ്യപു്രതാ, ഇതു നീ
കാണുേന്നാ? ഇതിലും വലിയ േമ്ലച്ഛതകൾ ഞാൻ
നിനക്കുകാണിച്ച തരും.”

16 പിന്നീട് അവിടന്ന് എെന്ന യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല അകെത്ത അങ്കണത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു. അവിെട ആലയത്തിെന്റ
്രപേവശനത്തിങ്കൽ മണ്ഡപത്തിനും
യാഗപീഠത്തിനും മേധ്യ ഏകേദശം
ഇരുപത്തിയഞ്ചു പുരുഷന്മാർ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിനുേനേര തങ്ങള െട
പുറംകാട്ടിെക്കാണ്ടും കിഴേക്കാട്ട മുഖം തിരിച്ച ം
നിന്നിരുന്നു. അവർ കിഴേക്കാട്ട േനാക്കി സൂര്യെന
നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു.

17 അവിടന്ന് എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
“മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഇതു കാണുേന്നാ?
െയഹൂദാഗൃഹത്തിന് ഇവിെട െചയ്യന്ന
ഈ േമ്ലച്ഛതകൾ തീെര നിസ്സാരെമന്നു
േതാന്നിയിേട്ടാഅവർ േദശെത്തഅ്രകമംെകാണ്ടു
നിറയ്ക്കുകയും എെന്ന വീണ്ടും വീണ്ടും
്രപേകാപിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നത?് േനാക്കൂ,
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അവർ മരച്ചില്ല മൂക്കിൽ െതാടുവിക്കുന്നത.്†
18 അതിനാൽ ഞാൻ േ്രകാധേത്താെട
്രപവർത്തിക്കും. എെന്റ കണ്ണ കൾ അവേരാട്
അനുകമ്പ കാട്ട കേയാ ഞാൻ വിട്ട വീഴ്ച
കാണിക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല. അവർ എെന്ന
േനാക്കി നിലവിളിച്ചാലും ഞാൻ അവരുെട
നിലവിളി േകൾക്കുകയില്ല.”

9
വി്രഗഹാരാധകെരവധിക്കുന്നു

1അതിനുേശഷം ഞാൻ േകൾെക്ക അവിടന്ന്
ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച:് “നഗരത്തിൽ ശിക്ഷ
നടപ്പാക്കുന്നവേര, നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും
വിനാശം വിതയ്ക്കുന്ന ആയുധങ്ങള ം
ൈകയിേലന്തി അടുത്തുവരിക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 2 അേപ്പാൾ ആറു പുരുഷന്മാർ
വടേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള മുകളിലെത്ത
കവാടത്തിൽനിന്ന് ൈകയിൽ മാരകായുധങ്ങൾ
ഏന്തിെക്കാണ്ടുവന്നു. അവേരാെടാപ്പം
ചണവസ്്രതം ധരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനുമുണ്ടായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റൈകവശംഎഴുത്തുസാമ്രഗികൾ
നിറച്ച ഒരു സഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ
അകത്തുവന്ന് െവങ്കലയാഗപീഠത്തിെന്റ
അടുക്കൽനിന്നു.

3 അേപ്പാൾ ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്ത്വം അത് അധിവസിച്ചിരുന്ന

† 8:17 മരച്ചില്ല മൂക്കിൽ െതാടുവിക്കുന്നത,് വിവക്ഷിക്കുന്നത്
അതിതീ്രവമായ നിലയിൽ ൈദവെത്ത അധിേക്ഷപിക്കുന്ന ഒരു
്രപവൃത്തി.
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െകരൂബിൽനിന്ന*് പുറെപ്പട്ട് ആലയത്തിെന്റ
്രപേവശനകവാടത്തിൽ വന്നു. ചണവസ്്രതം
ധരിച്ച് അരയിൽ എഴുത്തുസാമ്രഗികള മായി
വന്ന മനുഷ്യെന യേഹാവ വിളിച്ച . 4 യേഹാവ
അവേനാട്, “െജറുശേലം പട്ടണത്തിൽക്കൂടി
നടന്ന് അതിൽ നടമാടുന്ന എല്ലാ േമ്ലച്ഛതകെളയും
ഓർത്ത് െനടുവീർപ്പിട്ട കരയുന്നവരുെട
െനറ്റിയിൽ ഒരു ചിഹ്നംഇടുക”എന്നുകൽപ്പിച്ച .

5 എന്നാൽ മറ്റള്ളവേരാട് ഞാൻ േകൾെക്ക
അവിടന്ന് കൽപ്പിച്ചത:് “അവെന്റ പിന്നാെല
നഗരത്തിലൂെടെച്ചന്ന് വധിക്കുക; ദയേയാ
അനുകമ്പേയാ കാണിക്കരുത.് 6 വൃദ്ധന്മാെരയും
യുവാക്കെളയുംയുവതികെളയും മാതാക്കെളയും
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും നിേശ്ശഷം െകാന്നുകളവിൻ,
എന്നാൽ അടയാളമുള്ള ഒരുവെനയും
െതാടരുത.് എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു
തുടങ്ങുവിൻ.” അങ്ങെനഅവർആലയത്തിെന്റ
മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന േനതാക്കന്മാരുെട
ഇടയിൽനിന്നുതെന്നആരംഭിച്ച .

7 അവിടന്ന് അവേരാട:് “േപാകുക!
ആലയെത്ത അശുദ്ധമാക്കി, അങ്കണം
വധിക്കെപ്പട്ടവെരെക്കാണ്ടു നിറയ്ക്കുക”
എന്നു കൽപ്പിച്ച . അങ്ങെന അവർ
പുറെപ്പട്ട് നഗരത്തിലുടനീളം ജനെത്ത
െവട്ടിവീഴ്ത്താൻ ആരംഭിച്ച . 8അവർ ഇങ്ങെന
വധിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, ഞാൻമാ്രതം

* 9:3 െകരൂബുകൾ െപാതുേവ ൈദവദൂതന്മാർക്കു സമം എന്നു
കരുതെപ്പടുെന്നങ്കിലും,ഏെതന്നുവ്യക്തമായിപറയാൻകഴിയാത്ത
ചിറകുകള ള്ള ജീവികളാണ.് മൃഗത്തിെന്റേയാ മനുഷ്യെന്റേയാ
ശരീരഭാഗം ഇതിനുള്ളതായും കരുതെപ്പടുന്നു.
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േശഷിച്ച . അേപ്പാൾ ഞാൻ കമിഴ്ന്നുവീണ്
ഇ്രപകാരം നിലവിളിച്ച : “അേയ്യാ! യേഹാവയായ
കർത്താേവ, അവിടന്ന് െജറുശേലമിൽ
അവിടെത്ത േ്രകാധം പകർന്ന് ഇ്രസാേയലിെല
േശഷിപ്പിെന മുഴുവൻസംഹരിക്കുകയാേണാ?”

9 അേപ്പാൾ അവിടന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു:
“ഇ്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റയും െയഹൂദയുെടയും
അകൃത്യം വളെര വലുതാണ.് േദശം
രക്തപാതകംെകാണ്ടും നഗരം
അതി്രകമംെകാണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
‘യേഹാവ േദശെത്തൈകവിട്ടിരിക്കുന്നു;യേഹാവ
കാണുന്നില്ല,’ എന്ന് അവർ പറയുന്നുവേല്ലാ.
10 അതുെകാണ്ട് എെന്റ കണ്ണ കൾ അവേരാട്
അനുകമ്പ കാട്ട കേയാ ഞാൻ വിട്ട വീഴ്ച
കാണിക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല. അവരുെട
്രപവൃത്തികൾക്ക് അനുസൃതമായി ഞാൻ
അവരുെടതലേമൽപകരംവീട്ട ം.”

11അേപ്പാൾഅരയിൽഎഴുത്തുസാമ്രഗികേളന്തിയ
ചണവസ്്രതധാരിയായ പുരുഷൻ: “എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ െചയ്തിരിക്കുന്നു”
എന്നു േബാധിപ്പിച്ച .

10
ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സ് ആലയം

വിട്ട േപാകുന്നു
1 പിെന്ന ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
െകരൂബുകള െട തലകൾക്കുമുകളിലുള്ള
വിതാനത്തിെന്റമീേത സിംഹാസനത്തിെന്റ
സാദൃശ്യത്തിൽനീല രത്നംേപാെലയുള്ള ഒരു രൂപം
കാണെപ്പട്ട . 2 ചണവസ്്രതം ധരിച്ച പുരുഷേനാട്
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അവിടന്ന് സംസാരിച്ച : “െകരൂബുകൾക്കുതാേഴ
തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ച്രകങ്ങൾക്കിടയിൽ
െചന്ന് െകരൂബുകള െട ഇടയിൽനിന്ന്
നിെന്റ ൈകനിറെയ തീക്കനൽ എടുത്ത്
നഗരത്തിേന്മൽ വിതറുക” എന്നു കൽപ്പിച്ച .
ഞാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക അേദ്ദഹം
അവിേടക്കു െചന്നു.

3 അേദ്ദഹം െചല്ല േമ്പാൾ െകരൂബുകൾ
ആലയത്തിെന്റ െതക്കുവശത്തു നിന്നിരുന്നു.
േമഘം അകെത്ത അങ്കണെത്ത നിറച്ചിരുന്നു.
4 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട മഹത്ത്വം
െകരൂബുകളിൽനിന്നുയർന്ന് ആലയത്തിെന്റ
്രപേവശനകവാടത്തിൽ നിന്നു. ആലയം
േമഘംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞു. അങ്കണവും
യേഹാവയുെട മഹത്ത്വത്തിെന്റ േശാഭയാൽ
നിറഞ്ഞിരുന്നു. 5 െകരൂബുകള െട
ചിറകുകള െട ഒച്ച സർവശക്തനായ ൈദവം*
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ എന്നേപാെല പുറെത്ത
അങ്കണംവെര േകട്ടിരുന്നു.

6 ചണവസ്്രതം ധരിച്ച പുരുഷേനാട് യേഹാവ
ഇ്രപകാരം കൽപ്പിച്ച , “െകരൂബുകള െട
മേധ്യ തിരിയുന്ന ച്രകങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്നു
തീക്കനൽ എടുക്കുക” അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
െചന്ന് ച്രകങ്ങൾക്കു സമീപം നിന്നു.
7 അേപ്പാൾ ഒരു െകരൂബ് െകരൂബുകള െട
ഇടയിൽനിന്ന് െകരൂബുകള െട മധ്യത്തിലുള്ള
തീയിേലക്കു ൈകനീട്ടി കുെറ കനൽ എടുത്ത്
ചണവസ്്രതം ധരിച്ചവെന്റ ൈകയിൽ െകാടുത്തു.

* 10:5 മൂ.ഭാ.സർവശക്തനായൈദവം;എൽ-ഷദ്ദായി.
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അേദ്ദഹം അതു വാങ്ങി പുറേത്തക്കുേപായി.
8 (െകരൂബുകള െട ചിറകുകൾക്കുകീേഴ
മനുഷ്യെന്റൈകേപാെല ഒന്ന് കാണെപ്പട്ടിരുന്നു.)

9ഞാൻേനാക്കിയേപ്പാൾെകരൂബുകൾക്കുകീേഴ
നാലു ച്രകം, ഓേരാ െകരൂബിനും താെഴയായി
ഓേരാന്ന് കാണെപ്പട്ട . ച്രകങ്ങള െട േശാഭ
പുഷ്യരാഗരത്നംേപാെലആയിരുന്നു. 10അവയുെട
കാഴ്ച ഒരു ച്രകത്തിനുള്ളിൽ മെറ്റാരു ച്രകം
ഉള്ളതുേപാെലയും നാലും ഒേര രീതിയിലും
ആയിരുന്നു. 11 അവ ചലിക്കുേമ്പാൾ
െകരൂബുകൾ അഭിമുഖമായി നിന്നിരുന്ന
നാലു ദിക്കുകളിൽ എേങ്ങാട്ട േവണെമങ്കിലും
അവയ്ക്കു േപാകാം; അവ േപാകുേമ്പാൾ
അതിെല ച്രകങ്ങൾക്കു തിരിേയണ്ട
ആവശ്യമില്ല. െകരൂബുകള െട തല
അഭിമുഖമായിരുന്ന വശേത്തക്ക് അവ
സഞ്ചരിച്ച , അവയ്ക്ക് ഇടംവലം തിരിേയണ്ട
ആവശ്യമില്ല. 12 അവയുെട മുഴുവൻ
ശരീരവും പിൻഭാഗവും ൈകകള ം ചിറകുകള ം
കണ്ണ കൾെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
നാലു ച്രകങ്ങൾക്കു ചുറ്റ ം എല്ലായിടത്തും
കണ്ണ കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 ച്രകങ്ങൾക്കു
ഞാൻ േകൾെക്ക, “ചുഴലിച്ച്രകങ്ങൾ” എന്നു
േപരുവിളിച്ച . 14 നാലു െകരൂബുകൾക്കും നാലു
മുഖംവീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമെത്ത മുഖം
െകരൂബിേന്റതും രണ്ടാമേത്തതു മനുഷ്യേന്റതും
മൂന്നാമേത്തതു സിംഹത്തിേന്റതും നാലാമേത്തത്
കഴുകേന്റതുംആയിരുന്നു.

15 അേപ്പാൾ െകരൂബുകൾ േമേലാട്ട യർന്നു.
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അവ ഞാൻ േകബാർനദീതീരത്തു കണ്ട
നാലു ജീവികൾതെന്ന. 16 െകരൂബുകൾ
േപാകുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങള ം അവേയാെടാപ്പം
േപാകും. ഭൂമിയിൽനിന്നുയരാൻ െകരൂബുകൾ
ചിറകുവിടർത്തുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങൾ അവയുെട
പാർശ്വംവിട്ട മാറുകയില്ല. 17 െകരൂബുകൾ
നിശ്ചലമായി നിൽക്കുേമ്പാൾ, ച്രകങ്ങള ം
നിൽക്കും;െകരൂബുകൾഉയരുേമ്പാൾച്രകങ്ങള ം
അവേയാെടാത്തുയരും; കാരണം ജീവികള െട
ആത്മാവ് ച്രകങ്ങളിൽആയിരുന്നു.

18 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട മഹത്ത്വം
ആലയത്തിെന്റ ്രപേവശനകവാടത്തിൽനിന്നു
മാറി െകരൂബുകൾക്കു മീേത
നിന്നു. 19 അേപ്പാൾ ഞാൻ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്കത്തെന്ന െകരൂബുകൾ
ചിറകുവിരിച്ച് ഭൂമിയിൽനിന്നുയർന്നു.
അവ പുറെപ്പട്ട േപായേപ്പാൾ ച്രകങ്ങള ം
അവയുെട പാർശ്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
എല്ലാവരും യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
കിഴേക്കകവാടത്തിൽ നിന്നു, ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ മഹത്ത്വവും അവർക്കുമീേത
നിന്നു.

20 ഇവ േകബാർ നദീതീരത്തുെവച്ച്
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിനുകീേഴ ഞാൻ കണ്ട
ജീവികളായിരുന്നു.അങ്ങെനഅവെകരൂബുകൾ
എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. 21 ഓേരാന്നിനും
നന്നാലു മുഖവും നന്നാലു ചിറകും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവയുെട ചിറകുകൾക്കുകീേഴ മനുഷ്യെന്റ
ൈകേപാെല ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. 22 അവയുെട
മുഖസാദൃശ്യം ഞാൻ േകബാർനദീതീരത്തു
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കണ്ടവിധംതെന്നആയിരുന്നു. ഓേരാന്നും േനേര
മുേമ്പാട്ട തെന്നസഞ്ചരിച്ച .

11
െജറുശേലമിെന്റപതനം

1 അതിനുേശഷം ആത്മാവ് എെന്ന
എടുത്ത് യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
കിഴേക്കാട്ട മുഖമുള്ള കിഴേക്കകവാടത്തിൽ
െകാണ്ടുവന്നു. അവിെട ൈദവാലയത്തിെന്റ
്രപേവശനകവാടത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു
പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ
ജനത്തിെന്റ േനതാക്കളായഅസ്സ രിെന്റ മകനായ
യയസന്യാവിെനയും െബനായാവിെന്റ മകനായ
െപലത്യാവിെനയും ഞാൻ കണ്ടു. 2 യേഹാവ
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തു: “മനുഷ്യപു്രതാ, ഈ
പട്ടണത്തിൽ ദുഷ്ടതനിറഞ്ഞ നിർേദശങ്ങൾ
നൽകിെക്കാണ്ട് ഗൂഢാേലാചന നടത്തുന്ന
പുരുഷന്മാരാണ് ഇവർ. 3 ‘നമ്മുെട വീടുകൾ
അടുത്തിെടയേല്ല പുതുക്കിപ്പണിതത?് ഈ
പട്ടണം ഒരു കുട്ടകവും നാം അതിനുള്ളിെല
മാംസവും ആണേല്ലാ,’ എന്ന് അവർ പറയുന്നു.
4അതുെകാണ്ട്അവർെക്കതിരായി ്രപവചിക്കുക;
മനുഷ്യപു്രതാ, ്രപവചിക്കുക.”

5 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
എെന്റേമൽ വന്നു. അവിടന്ന് എേന്നാട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: “നീ ഇ്രപകാരം
പറയുക: യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഇ്രസാേയലിെല േനതാക്കന്മാേര, നിങ്ങൾ
ഇങ്ങെന ചിന്തിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട ചിന്തകൾ
ഞാൻ അറിയുന്നു. 6ഈപട്ടണത്തിെല നിരവധി
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ആള കെള നിങ്ങൾ വധിച്ച ; അവെരെക്കാണ്ട്
അതിെന്റ െതരുവീഥികൾനിറച്ചിരിക്കുന്നു.

7 “അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഈ പട്ടണത്തിെന്റ
നടുവിൽ നിങ്ങൾ വീഴ്ത്തിയ നിഹതന്മാർ
മാംസവും ഈ പട്ടണം കുട്ടകവുമാകുന്നു.
ഞാേനാ, നിങ്ങെള അതിൽനിന്ന്
പുറത്തുവരുത്തും. 8 നിങ്ങൾ വാളിെന
ഭയെപ്പട്ട ; അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ
വാൾ അയയ്ക്കുെമന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 9ഞാൻ നിങ്ങെള
നഗരമധ്യത്തിൽനിന്നു പുറത്തുെകാണ്ടുവരും.
ഞാൻ നിങ്ങെള വിേദശികള െട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച് നിങ്ങള െടേമൽ ന്യായവിധി വരുത്തും.
10 നിങ്ങൾ വാളാൽ വീഴും; ഇ്രസാേയലിെന്റ
അതിർത്തിയിൽെവച്ച് ഞാൻ നിങ്ങെള
ന്യായംവിധിക്കും. അങ്ങെന ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നുഎന്നു നിങ്ങൾഅറിയും. 11ഈപട്ടണം
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടകം ആയിരിക്കുകയില്ല;
നിങ്ങൾ അതിനുള്ളിെല മാംസവും ആകുകയില്ല.
എന്നാൽ ഇ്രസാേയലിെന്റഅതിർത്തിയിൽെവച്ച
ഞാൻ നിങ്ങെള ന്യായംവിധിക്കും. 12അങ്ങെന
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും; കാരണം നിങ്ങൾ എെന്റ
ഉത്തരവുകൾപാലിക്കുകേയാഎെന്റനിയമങ്ങൾ
അനുസരിക്കുകേയാ െചയ്യാെത നിങ്ങൾക്കു
ചുറ്റ മുള്ള രാഷ്്രടങ്ങള െട ആദർശങ്ങൾ
അനുവർത്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾെചയ്തത്.”

13 ഞാൻ ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരിെക്ക
െബനായാവിെന്റ മകനായ െപലത്യാവു മരിച്ച .
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അേപ്പാൾ ഞാൻ കമിഴ്ന്നുവീണ് ഉച്ചത്തിൽ,
“അേയ്യാ! യേഹാവയായ കർത്താേവ, അങ്ങ്
ഇ്രസാേയലിെന്റ േശഷിപ്പിെന നിേശ്ശഷം
നശിപ്പിക്കുേമാ”എന്നുനിലവിളിച്ച .

ഇ്രസാേയലിെന്റ മടങ്ങിവരവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
വാഗ്ദാനം

14 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 15 “മനുഷ്യപു്രതാ,
െജറുശേലംനിവാസികൾ നിെന്റ
സഹ്രപവാസികെളയും ഇ്രസാേയൽജനം
മുഴുവെനയുംകുറിച്ച് ഇങ്ങെന പറയുന്നു: ‘അവർ
യേഹാവയിൽനിന്നു ദൂെര േപായിരിക്കുന്നു,
ഈ േദശം നമുക്ക് ഒരവകാശമായി
നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.’

16 “അതിനാൽ നീ പറേയണ്ടത്: ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ
അവെര ദൂരത്ത് ജനതകള െട ഇടയിേലക്കു
നീക്കിക്കളഞ്ഞുെവങ്കിലും രാജ്യങ്ങള െട മേധ്യ
അവെര ചിതറിെച്ചങ്കിലും, അവർ േപായിട്ട ള്ള
േദശങ്ങളിൽ ഞാൻ അൽപ്പേനരേത്തക്ക്
അവർെക്കാരു വിശുദ്ധമന്ദിരമായിരുന്നു.’

17 “അതിനാൽ നീ പറയുക: ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഞാൻ നിങ്ങെള ജനതകള െട മേധ്യനിന്നു
േശഖരിക്കുകയും നിങ്ങൾ ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് നിങ്ങെള കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും
െചയ്യ ം. ഇ്രസാേയൽേദശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
തിരിെകത്തരും.’

18 “അവർ അവിേടക്കു മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ
അവരുെട എല്ലാ േമ്ലച്ഛരൂപങ്ങള ം നിന്ദ്യമായ
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വി്രഗഹങ്ങള ം അവർ അതിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളയും. 19-20 അവർ എെന്റ
ഉത്തരവുകൾ പാലിച്ച്, എെന്റ നിയമങ്ങൾ
അനുസരിച്ച ജീവിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
അവർക്ക് ഏകാ്രഗമായ ഒരു ഹൃദയം നൽകും.
ഞാൻ പുതിെയാരാത്മാവിെന അവരുെട
ഉള്ളിലാക്കും; കല്ലായ ഹൃദയം അവരിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞ് മാംസളമാെയാരു ഹൃദയം
ഞാൻ അവർക്കു നൽകും. അങ്ങെന
അവർ എെന്റ ജനമായിത്തീരുകയും
ഞാൻ അവർക്കു ൈദവമായിരിക്കുകയും
െചയ്യ ം 21 എന്നാൽ തങ്ങള െട ഹൃദയം
എല്ലാ േമ്ലച്ഛരൂപങ്ങളിേലക്കും നിന്ദ്യമായ
വി്രഗഹങ്ങളിേലക്കും അർപ്പിക്കുന്നവരുെട
്രപവൃത്തികൾ അവരുെട തലേമൽതെന്ന ഞാൻ
വരുത്തും എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

22 പിന്നീട് െകരൂബുകൾ ചിറകുകൾ
വിടർത്തി; ച്രകങ്ങള ം അവയ്ക്കരികിൽത്തെന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇ്രസാേയലിൻൈദവത്തിെന്റ
മഹത്ത്വം അവയ്ക്കുമീേത ഉണ്ടായിരുന്നു.
23 യേഹാവയുെട മഹത്ത്വം പട്ടണത്തിെന്റ
മേധ്യനിന്ന് ഉയർന്ന,് നഗരത്തിനു കിഴക്കുള്ള
പർവതത്തിേന്മൽ നിന്നു. 24 ആത്മാവ്
ഒരു ദർശനത്തിൽ എെന്ന ഉയർത്തി
ൈദവാത്മാവിനാൽത്തെന്ന ബാേബൽേദശത്തു*
്രപവാസികള െടഅടുക്കേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു.
പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ട ദർശനം എെന്റ
കാഴ്ചയ്ക്കു മറഞ്ഞു; 25 അങ്ങെന യേഹാവ

* 11:24 അഥവാ,കൽദയ
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എനിക്കുകാണിച്ച തന്നസകലകാര്യങ്ങള ംഞാൻ
്രപവാസികേളാടു പറഞ്ഞു.

12
്രപവാസം ്രപതീകാത്മകമായി

1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കു വീണ്ടും
ഉണ്ടായി: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ, കണ്ണണ്ടായിട്ട ം
കാണാെതയും െചവിയുണ്ടായിട്ട ം
േകൾക്കാെതയുമിരിക്കുന്ന മത്സരമുള്ള
ജനത്തിെന്റ മധ്യത്തിലാണ് നീ പാർക്കുന്നത.്
കാരണംഅവർ മത്സരമുള്ളഒരു ജനതതെന്ന.

3 “അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യപു്രതാ, യാ്രതയ്ക്കുള്ള
ഭാണ്ഡം ഒരുക്കി ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാകുന്നതിനുതയ്യാെറടുക്കുക;പകൽസമയത്ത്
അവർ കാൺെക നിെന്റസ്ഥലത്തുനിന്നു മെറ്റാരു
സ്ഥലേത്തക്കു പുറെപ്പടുക. മത്സരമുള്ള ഒരു
ജനതെയങ്കിലും, ഒരുപേക്ഷ, അവർ കാര്യം
മനസ്സിലാക്കിെയന്നുവരാം. 4 പകൽസമയത്ത്
അവർ കാൺെക ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാകുന്നതിനു തയ്യാറാക്കിെവച്ച നിെന്റ ഭാണ്ഡം
പുറത്തുെകാണ്ടുവരിക. പിന്നീട് ൈവകുേന്നരത്ത്
അവർ േനാക്കിനിൽക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
്രപവാസത്തിേലെക്കന്നേപാെല പുറെപ്പടുക.
5അവർ കാൺെക മതിൽ കുത്തിത്തുരന്ന് ഒരു
ദ്വാരമുണ്ടാക്കി അതിലൂെട നിെന്റ ഭാണ്ഡവുമായി
പുറെപ്പടുക. 6 അവർ കാൺെക ഭാണ്ഡം
നിെന്റ ചുമലിേലറ്റി ഇരുട്ടത്ത് യാ്രതപുറെപ്പടുക.
നിലം കാണാത്തവിധം നിെന്റ മുഖം മൂടുക.
ഞാൻ നിെന്ന ഇ്രസാേയൽഗൃഹത്തിന് ഒരു
ചിഹ്നമാക്കിയിരിക്കുന്നു.”
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7 എേന്നാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ
െചയ്തു. പകൽസമയത്ത് ഒരു ്രപവാസിയുെട
ഭാണ്ഡെമന്നേപാെല ഞാൻ എെന്റ ഭാണ്ഡം
പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നു. ൈവകുേന്നരത്ത്
ഞാൻതെന്ന മതിൽ കുത്തിത്തുരന്നു. ഇരുട്ടത്ത്
ഞാൻ പുറെപ്പട്ട് അവർ കാൺെകഎെന്റ ഭാണ്ഡം
േതാളിൽചുമന്നു.

8 രാവിെല യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്ക്
ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി: 9 “മനുഷ്യപു്രതാ, മത്സരമുള്ള
ജനതയായ ഇ്രസാേയൽജനം ‘നീ എന്താണു
െചയ്യന്നത?്’എന്നുനിേന്നാടു േചാദിച്ചിേല്ല?

10 “അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറയുക:
‘യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഈ
അരുളപ്പാട് െജറുശേലമിെല ്രപഭുക്കന്മാർക്കും
അതിലുള്ള ഇ്രസാേയൽജനം മുഴുവനും
ഉള്ളതാണ്. 11ഞാൻനിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിഹ്നമാണ്,’
എന്ന്അവേരാടു പറയുക.

“ഞാൻ െചയ്തതുേപാെല അവർക്കു
സംഭവിക്കും; അവർ ്രപവാസത്തിേലക്ക,്
അടിമകളായി േപാേകണ്ടിവരും.

12 “അവരുെട ഇടയിലുള്ള ്രപഭു ഇരുട്ടിൽ
തെന്റ ഭാണ്ഡം ചുമലിേലറ്റി പുറെപ്പടും; അതു
പുറത്തുെകാണ്ടുവരാൻ അവൻ മതിൽ
കുത്തിത്തുരന്ന് ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കും; നിലം
സ്വന്തം കണ്ണ െകാണ്ടു കാണാത്തവിധം അയാൾ
തെന്റ മുഖം മറയ്ക്കും. 13 മാ്രതമല്ല, ഞാൻ
എെന്റ വല അയാള െടേമൽ വിരിക്കും;
എെന്റ െകണിയിൽ അയാൾ പിടിക്കെപ്പടും;
ഞാൻ അയാെള കൽദയരുെട േദശമായ
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുവരും. എങ്കിലും
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ഇെതാന്നും അയാൾ സ്വന്തം കണ്ണ കളാൽ
കാണുകയില്ല. അവിെടെവച്ച് അയാൾ
മരിക്കും.* 14അയാൾക്കു ചുറ്റ മുള്ള അയാള െട
സഹായികെളയും മുഴുവൻ ൈസന്യെത്തയും
ഞാൻ കാറ്റിൽ ചിതറിക്കും. അവരുെട പിന്നാെല
ഞാൻഊരിപ്പിടിച്ച വാള മായി പിൻതുടരും.

15 “ഞാൻ അവെര ജനതകൾക്കുമേധ്യ
ചിതറിച്ച് രാജ്യങ്ങളിലൂെട ഛിന്നിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്ന് അവർ
അറിയും. 16 എന്നാൽ അവർ േപാകുന്ന
േദശങ്ങളിൽ തങ്ങള െട എല്ലാ േമ്ലച്ഛതകള ം
വിളിച്ചറിയിേക്കണ്ടതിന് അവരിൽ ചിലെര
ഞാൻ വാളിൽനിന്നും ക്ഷാമത്തിൽനിന്നും
മഹാമാരിയിൽനിന്നും വിടുവിക്കും. അങ്ങെന
ഞാൻയേഹാവആകുന്നുഎന്ന്അവർഅറിയും.”

17 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 18 “മനുഷ്യപു്രതാ,
വിറയേലാെട നിെന്റ അപ്പം തിന്നുകയും
നടുക്കേത്താടും ഭീതിേയാടുംകൂെട നിെന്റ െവള്ളം
കുടിക്കുകയുംെചയ്യ ക. 19േദശെത്തജനങ്ങേളാട്
ഇ്രപകാരം പറയുക: ‘ഇ്രസാേയൽേദശത്തുള്ള
െജറുശേലംനിവാസികെളപ്പറ്റി യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
അവരുെട േദശം അതിൽ വസിക്കുന്നവരുെട
അതി്രകമം നിമിത്തം അതിലുള്ള ഒരു
വസ്തുവും അവേശഷിപ്പിക്കാെത സകലതും
െകാള്ളെചയ്യെപ്പടും. അതുെകാണ്ട് അവർ
ഭീതിേയാെട അപ്പം തിന്നുകയും അമ്പരേപ്പാെട

* 12:13 2 രാജാ. 25:7കാണുക.
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െവള്ളംകുടിക്കുകയുംെചയ്യ ം. 20നിവാസികള ള്ള
പട്ടണങ്ങൾ ശൂന്യമായും േദശം നിർജനമായും
തീരും;അങ്ങെനഞാൻയേഹാവആകുന്നുഎന്നു
നിങ്ങൾഅറിയും.’ ”

കാലവിളംബംസംഭവിക്കുകയില്ല
21 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് വീണ്ടും
എനിക്കുണ്ടായി: 22 “മനുഷ്യപു്രതാ, ‘ദിവസങ്ങൾ
നീണ്ടുേപാകുന്നു, ദർശനങ്ങെളാന്നും
നിവൃത്തിയാകുന്നതുമില്ല,’ എന്നിങ്ങെന
ഇ്രസാേയൽേദശെത്തപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കുള്ള
പഴെമാഴിക്ക് ഇനിഎന്തുസാംഗത്യം? 23അവേരാട്
ഇങ്ങെന പറയുക: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇ്രസാേയലിൽ
േമലാൽ ഇെതാരു പഴെഞ്ചാല്ലായിത്തീരാതവണ്ണം
ഞാൻ ഈ പഴെഞ്ചാല്ലിെന നിർത്തലാക്കും.
എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ അടുത്തുവരുന്നു
എന്നും ദർശനങ്ങെളല്ലാം നിറേവറ്റെപ്പടുെമന്നും
അവേരാടു പറയുക. 24 കാരണം
ഇ്രസാേയൽജനത്തിൽ ഇനിെയാരിക്കലും
കപടദർശനേമാ മുഖസ്തുതി പറയുന്ന
േദവ്രപശ്നേമാ ഉണ്ടാകുകയില്ല. 25യേഹാവയായ
ഞാൻതെന്ന സംസാരിക്കും; ഞാൻ
സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ എല്ലാം
നിറേവറുകയും െചയ്യ ം; അതിനു കാലതാമസം
ഉണ്ടാക്കുകയില്ല; കാരണം, േഹ, മത്സരമുള്ള
ജനതേയ, നിങ്ങള െടകാലത്ത് ഞാൻ
അരുളിെച്ചയ്യ കയുംഅതുനിറേവറ്റ കയുംെചയ്യ ം
എന്നുകർത്താവായയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്’ ”
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26 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഇ്രപകാരം
എനിക്കുണ്ടായി: 27 “മനുഷ്യപു്രതാ, ‘അയാൾക്കു
ലഭിക്കുന്ന ദർശനം ബഹുകാലത്തിനുേശഷം
സംഭവിക്കാനുള്ളതാണ,് അതിവിദൂരഭാവിയിെല
കാര്യമാണ്അയാൾ ്രപവചിക്കുന്നത’്എന്നിങ്ങെന
ഇ്രസാേയൽജനതപറയുന്നു.

28 “അതുെകാണ്ട് അവേരാട് ഇ്രപകാരം
പറയുക: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: എെന്റ വചനങ്ങെളാന്നും ഇനി
താമസിക്കുകയില്ല;ഞാൻഅരുളിെച്ചയ്യന്നഏതു
വചനവും നിറേവറ്റെപ്പടും, എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.’ ”

13
വ്യാജ്രപവാചകന്മാർക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!

1 അതിനുേശഷം യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
ഇ്രപകാരം എനിക്കുണ്ടായി: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
ഇ്രസാേയലിൽ ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്ന
്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച് നീ ഇ്രപകാരം
്രപവചിക്കുക. സ്വന്തം ഹൃദയങ്ങളിൽ
നിന്നു ്രപവചിക്കുന്നവേരാട് ഇ്രപകാരം
പറയുക: ‘യേഹാവയുെട വചനം
േകൾപ്പിൻ! 3 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: സ്വന്തം
സങ്കൽപ്പം പിൻതുടരുകയും യാെതാന്നും
കാണാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നബുദ്ധിഹീനരായ*
്രപവാചകന്മാർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം!
4 ഇ്രസാേയേല, നിെന്റ ്രപവാചകന്മാർ

* 13:3 അഥവാ, ദുഷ്ടരായ
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നാശകൂമ്പാരങ്ങൾക്കിടയിെല കുറുക്കന്മാർക്കു
സമം. 5 യേഹാവയുെട ദിവസത്തിെല
യുദ്ധത്തിൽ മതിലുകൾ ഉറച്ച നിൽേക്കണ്ടതിന,്
അതിൽ പിളർപ്പ ണ്ടായ ഭാഗങ്ങൾ
ഇ്രസാേയൽജനത്തിനുേവണ്ടി െകട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ
നിങ്ങൾ േപായിട്ടില്ല. 6 യേഹാവ
തങ്ങെള അയച്ചിട്ടില്ലാതിരിെക്ക, “യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്നു പറയുന്നവരുെട
ദർശനങ്ങൾ വ്യാജവും േദവ്രപശ്നം
കബളിപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു. എന്നിട്ട ം
തങ്ങള െട വചനം നിറേവറുെമന്ന് അവർ
്രപത്യാശിക്കുന്നു. 7 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
സംസാരിക്കാതിരിെക്ക, “യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ ഒരു വ്യാജദർശനം കാണുകയും
കബളിപ്പിക്കുന്ന േദവ്രപശ്നം പറയുകയുമേല്ല
െചയ്തത്?

8 “ ‘അതിനാൽ യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങള െട
വ്യാജസംസാരവും കബളിപ്പിക്കുന്ന
ദർശനവുംമൂലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
എതിരായിരിക്കുന്നു എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 9 വ്യാജദർശനങ്ങൾ
കാണുകയും കബളിപ്പിക്കുന്ന േദവ്രപശ്നം
അറിയിക്കുകയും െചയ്യന്ന ്രപവാചകന്മാർക്ക്
എെന്റ ഭുജം എതിരായിരിക്കും. എെന്റ
ജനത്തിെന്റ ആേലാചനാസഭയിൽ
അവർക്കു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കുകേയാ
ഇ്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ േപരുവിവരപ്പട്ടികയിൽ
അവരുെട േപര് എഴുതെപ്പടുകേയാ അവർ
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ഇ്രസാേയൽേദശത്തു കടക്കുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല. അങ്ങെന, ഞാൻ യേഹാവയായ
കർത്താവ്ആകുന്നുഎന്നുനിങ്ങൾഅറിയും.

10 “ ‘സമാധാനം ഇല്ലാതിരിെക്ക “സമാധാനം,”
എന്ന് ഉദ്േഘാഷിച്ച് അവർ എെന്റ ജനെത്ത
വഴിെതറ്റിച്ച കളയുകയാലും ബലമില്ലാത്ത
ഒരു മതിൽ പണിത് അവർ അതിനു
െവള്ളപൂശുകയാലുമാണ് ഇ്രപകാരം
സംഭവിക്കുന്നത.് 11 അതുെകാണ്ട,്
െവള്ളപൂശുന്നവേരാട് ആ മതിൽ
േവഗം ഇടിഞ്ഞുവീഴും എന്നു പറയുക.
മലെവള്ളപ്പാച്ചിൽേപാെല മഴെപയ്യ ം;
മഞ്ഞുകട്ടക ൾ വർഷിക്കും; െകാടുങ്കാറ്റ്
ചീറിയടിക്കും. 12 അങ്ങെന മതിൽ
നിലംെപാത്തുേമ്പാൾ “നിങ്ങൾ പൂശിയ
കുമ്മായം എവിെട എന്ന് നിങ്ങേളാട് ആള കൾ
േചാദിക്കുകയിേല്ല?”

13 “ ‘അതിനാൽ യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:എെന്റേ്രകാധത്തിൽ
ഞാൻ ഒരു െകാടുങ്കാറ്റ് അഴിച്ച വിടും; എെന്റ
േകാപത്തിൽ മഞ്ഞുകട്ടകള ം മഴെവള്ളപ്പാച്ചിലും
വിനാശകാരിയായ രൗ്രദേത്താെട പതിക്കും.
14 നിങ്ങൾ െവള്ളപൂശിയ മതിൽ, അതിെന്റ
അടിത്തറ െതളിഞ്ഞുകാണുന്നവിധം ഞാൻ
ഇടിച്ച കളയും. അതു† വീഴുേമ്പാൾ അതിെന്റ
നടുവിൽ നിങ്ങൾ നാശമടയും; ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുകയും
െചയ്യ ം. 15 അങ്ങെന ആ മതിലിേന്മലും
അതിനു െവള്ളപൂശിയവരുെടേമലും എെന്റ

† 13:14 അഥവാ,നഗരം
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േ്രകാധം ഞാൻ നിറേവറ്റ ം; “മതിലും അതിനു
െവള്ളപൂശിയവരും നീങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു,
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള അറിയിക്കും.
16 െജറുശേലമിേനാടു ്രപവചിക്കുകയും
സമാധാനമില്ലാതിരിെക്ക അതിനു സമാധാനം
ദർശിക്കുകയും െചയ്യന്ന ഇ്രസാേയലിെല
്രപവാചകന്മാരും ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു എന്നു
കർത്താവായയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്” ’

17 “ഇേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതാ, സ്വന്തം
ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച ്രപവചിക്കുന്ന
അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റ പു്രതിമാരുെട
േനേര മുഖം തിരിക്കുക. അവർെക്കതിേര
്രപവചിച്ച് 18 പറയുക: ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ജനെത്ത െകണിയിൽെപ്പടുത്തുന്നതിന്
എല്ലാ ൈകത്തണ്ടകളിലും െകട്ട ന്നതിനുള്ള
മാ്രന്തികച്ചരടു െനയ്യ കയും പലഅളവുകളിലുള്ള
ശിേരാവസ്്രതം നിർമിക്കുകയും െചയ്യന്ന
സ്്രതീകൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! നിങ്ങൾ
എെന്റ ജനത്തിെന്റ ജീവൻ െകണിയിൽ
അകെപ്പടുത്തുകയും നിങ്ങള െടസ്വന്തംജനെത്ത
സംരക്ഷിക്കുകയും െചയ്യ െമേന്നാ? 19 എെന്റ
ജനത്തിെന്റ മധ്യത്തിൽ ഒരുപിടി യവത്തിനും‡
ഏതാനും അപ്പക്കഷണങ്ങൾക്കുംേവണ്ടി
നിങ്ങൾ എെന്ന അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
വ്യാജം ്രശദ്ധിക്കുന്നവരായ എെന്റ ജനേത്താടു
നിങ്ങൾ വ്യാജം പറഞ്ഞുെകാണ്ട,് വധിക്കെപ്പടാൻ
പാടില്ലാത്തവെര വധിക്കുകയും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ

‡ 13:19 ബാർലിഅഥവാ,ബാർലരി
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പാടില്ലാത്തവെര ജീവേനാെട േശഷിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു.

20 “ ‘അതിനാൽ യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
പക്ഷികെളെയന്നേപാെല ആള കെള
െകണിയിൽെപ്പടുത്തുന്ന നിങ്ങള െട
മാ്രന്തികച്ചരടുകേളാടുഞാൻഎതിർത്തുനിൽക്കുന്നു.
നിങ്ങള െട ൈകകളിൽനിന്ന് ഞാൻ അവെയ
ചീന്തിക്കളയും; പക്ഷികെളെയന്നേപാെല
നിങ്ങൾ േവട്ടയാടിയ ജീവിതങ്ങെള ഞാൻ
വിടുവിക്കും. 21 നിങ്ങള െട മൂടുപടങ്ങെളയും
ഞാൻ ചീന്തിക്കളഞ്ഞ് എെന്റ ജനെത്ത
നിങ്ങള െട ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിക്കും.
േമലാൽ േവട്ടയാടെപ്പേടണ്ടതിന് അവർ
നിങ്ങൾക്ക് അധീനരായിരിക്കുകയില്ല; അങ്ങെന,
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും. 22 നീതിനിഷ്ഠർക്കു ഞാൻ ദുഃഖം
വരുത്താതിരിെക്ക, നിങ്ങൾ വ്യാജംപറഞ്ഞ്
അവെര ദുഃഖിപ്പിക്കും. ദുഷ്ടർ തങ്ങള െട
ദുഷ്ടത വിട്ട തിരിയാതവണ്ണം അവരുെട ജീവൻ
നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതുെകാണ്ട,് 23 നിങ്ങൾ
േമലാൽ വ്യാജദർശനങ്ങൾ കാണുകേയാ
േദവ്രപശ്നംെവക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല; എെന്റ
ജനെത്ത ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈകയിൽനിന്നു
വിടുവിക്കും.അങ്ങെനഞാൻയേഹാവആകുന്നു
എന്നുനിങ്ങൾഅറിയും.’ ”

14
വി്രഗഹാരാധകർകുറ്റംചുമത്തെപ്പടുന്നു
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1 ഇ്രസാേയലിെല ചില േഗാ്രതത്തലവന്മാർ
വന്ന് എെന്റമുമ്പിൽ ഇരുന്നു. 2 അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്ക് ഇ്രപകാരം
ഉണ്ടായി: 3 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഈ പുരുഷന്മാർ
വി്രഗഹങ്ങെള തങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ
്രപതിഷ്ഠിച്ച,് ദുഷ്ടതനിറഞ്ഞ ്രപതിബന്ധം
അവരുെടമുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ
എേന്നാട്ആേലാചനേചാദിക്കാൻഞാൻഅവെര
അനുവദിക്കണേമാ? 4അതിനാൽ നീ അവേരാടു
സംസാരിക്കുക. അവേരാടു പറേയണ്ടത:്
‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: വി്രഗഹങ്ങെള തങ്ങള െട
ഹൃദയത്തിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ച് ദുഷ്ടതേയറിയ
്രപതിബന്ധം തങ്ങള െട മുന്നിൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന
ഏെതാരു ഇ്രസാേയല്യനും ്രപവാചകെന്റഅടുത്ത്
േപാകുേമ്പാൾ, യേഹാവയായ ഞാൻതെന്ന
അവരുെട വി്രഗഹാരാധനയുെട ബാഹുല്യം
അനുസരിച്ച തെന്ന അവേരാട് ഉത്തരം പറയും.
5വി്രഗഹങ്ങൾനിമിത്തംഎന്നിൽനിന്നകന്നുേപായ
ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ ഹൃദയങ്ങെള വീണ്ടും
പിടിെച്ചടുക്കാൻേവണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങെന
െചയ്യന്നത.്’

6 “അതിനാൽ നീ ഇ്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു
പറയുക: യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അനുതപിക്കുക! നിങ്ങള െട
വി്രഗഹങ്ങളിൽനിന്നു പിന്തിരിയുക! നിങ്ങള െട
എല്ലാ േമ്ലച്ഛതകള ം ഉേപക്ഷിക്കുക!

7 “ ‘എെന്നവിട്ട സ്വയം പിന്മാറി വി്രഗഹങ്ങെള
അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ച്
ദുഷ്ടതേയറിയ ്രപതിബന്ധം തങ്ങളിൽ



െയെഹസ്േകൽ 14:8 xlix െയെഹസ്േകൽ 14:13

െവച്ച െകാണ്ട് തങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ആേലാചന
േചാദിക്കാൻ ്രപവാചകെന്റ അടുക്കൽ വരുന്ന
ഏെതങ്കിലും ഇ്രസാേയല്യനാകെട്ട, ഇ്രസാേയലിൽ
വസിക്കുന്ന വിേദശിയാകെട്ട, യേഹാവയായ
ഞാൻതെന്ന അവർക്ക് ഉത്തരമരുള ം. 8ഞാൻ
എെന്റ മുഖം അവർെക്കതിേര തിരിച്ച് അവെര
ഒരുനിദർശനവുംപഴെഞ്ചാല്ല ംആക്കിത്തീർക്കും.
എെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന് ഞാൻഅവെര
േഛദിച്ച കളയും. അങ്ങെന ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നുഎന്നുനിങ്ങൾഅറിയും.

9 “ ‘എന്നാൽആ ്രപവാചകൻവശീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ട്
ഒരു ്രപവചനംഅറിയിച്ചാൽയേഹാവയായഞാൻ
ആണ് ആ ്രപവാചകെന വശീകരിച്ചിരിക്കുന്നത.്
ഞാൻ അവെന്റേനേര ൈകനീട്ടി അവെന എെന്റ
ജനമായ ഇ്രസാേയലിൽനിന്ന് സംഹരിച്ച കളയും.
10 അവരുെട അനീതിയുെട ശിക്ഷ അവർ
വഹിക്കും—അരുളപ്പാടു േചാദിക്കുന്നവരുെട
അകൃത്യവും ്രപവാചകെന്റ അകൃത്യവും
ഒരുേപാെലതെന്നആയിരിക്കും. 11അതുെകാണ്ട്
ഇ്രസാേയൽജനം ഇനിെയാരിക്കലും എെന്ന
വിട്ടകന്നുേപാകുകേയാ തങ്ങള െട പാപങ്ങളാൽ
തങ്ങെളത്തെന്ന അശുദ്ധരാക്കുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല. അങ്ങെന അവർ എെന്റ ജനവും
ഞാൻ അവർക്കു ൈദവവും ആയിരിക്കും എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.’ ”

െജറുശേലമിനു ന്യായവിധിഅനിവാര്യം
12 പിന്നീട് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായത:് 13 “മനുഷ്യപു്രതാ,
ഒരു രാഷ്്രടം എേന്നാടു പാപംെചയ്ത്
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അവിശ്വസ്തരായിത്തീർന്നാൽ ഞാൻ
അതിെന്റേനേര എെന്റ ൈകനീട്ടി അവർക്കുള്ള
ആഹാരലഭ്യത മുടക്കിക്കളയുകയും
അതിേന്മൽ ക്ഷാമം വരുത്തി മനുഷ്യെരയും
മൃഗങ്ങെളയുംഅതിൽനിന്ന് സംഹരിച്ച കളകയും
െചയ്യ ം. 14 േനാഹ, ദാനീേയൽ,* ഇേയ്യാബ്
എന്നീ മൂന്നുപുരുഷന്മാർ അതിെന്റമേധ്യ
ഉണ്ടായിരുന്നാലും,അവരുെടനീതിെകാണ്ട്അവർ
താന്താങ്ങെളമാ്രതേമ വിടുവിക്കുകയുള്ള എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

15 “അഥവാ, ഞാൻ ആ രാഷ്്രടത്തിൽ
വന്യമൃഗങ്ങെള അയയ്ക്കുകയും അവ ആ
രാഷ്്രടെത്തമക്കളില്ലാത്തവരാക്കിത്തീർക്കുകയും
ആ വന്യമൃഗങ്ങൾനിമിത്തം അവിടം
ആരും കടന്നുേപാകാതവണ്ണം അതിെന
നിർജനമാക്കിത്തീർക്കുകയും െചയ്യന്നപക്ഷം,
16 ഈ മൂന്നുപുരുഷന്മാർ അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നാലും അവർക്ക് തങ്ങള െട
പു്രതന്മാെരേയാ പു്രതിമാെരേയാ
രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, എന്നു
ജീവനുള്ള ഞാൻ ശപഥംെചയ്യന്നു:
അവർമാ്രതം വിടുവിക്കെപ്പടുകയും േദശം
നിർജനമായിത്തീരുകയും െചയ്യ ം എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

17 “അഥവാ, ഞാൻ ആ രാഷ്്രടത്തിൽ വാൾ
വരുത്തിയിട്ട,് ‘ആ വാൾ േദശത്തുകൂടിക്കടന്ന,്’
അതിെല മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും
സംഹരിക്കെട്ട എന്നു കൽപ്പിച്ചാൽ, 18 ജീവനുള്ള

* 14:14 അഥവാ, ദാെനൽ, പുരാതന എഴുത്തുകളിൽ
്രപസിദ്ധിേനടിയ ഒരാൾ. വാ. 20കാണുക.
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ഞാൻ ശപഥംെചയ്യന്നു, ഈ മൂന്നുപുരുഷന്മാർ
അതിെന്റ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും
അവർമാ്രതം രക്ഷെപ്പടുന്നതല്ലാെത അവർക്ക്
സ്വന്തം പു്രതന്മാെരേയാ പു്രതിമാെരേയാ
രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

19 “അതുമെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ആ േദശത്തു
മഹാമാരി അയച്ചിട്ട് അതിൽനിന്ന് മനുഷ്യെരയും
മൃഗങ്ങെളയും സംഹരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം
എെന്റ േ്രകാധം രക്തെച്ചാരിച്ചിലിലൂെട
അതിേന്മൽ െചാരിഞ്ഞാൽ, 20 ജീവനുള്ള ഞാൻ
ശപഥംെചയ്യന്നു, േനാഹ, ദാനീേയൽ, ഇേയ്യാബ്
എന്നീ പുരുഷന്മാർ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നാലും
അവരുെട നീതിെകാണ്ട് തങ്ങെളത്തെന്ന
രക്ഷിക്കുന്നതല്ലാെത സ്വന്തം പു്രതന്മാെരേയാ
പു്രതിമാെരേയാ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

21 “യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ മനുഷ്യെരയും
മൃഗങ്ങെളയും സംഹരിേക്കണ്ടതിന് വാൾ,
ക്ഷാമം, വന്യമൃഗങ്ങൾ, മഹാമാരി എന്നീ നാലു
കഠിന ന്യായവിധികൾ െജറുശേലമിേന്മൽ
അയച്ചാൽ അത് എ്രത ഭയാനകമായിരിക്കും?
22 എന്നാലും ഇവെയല്ലാം അതിജീവിച്ച,
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും അടങ്ങിയ ഒരുകൂട്ടം
അതിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട േപാരുന്നതിനായി
േശഷിച്ചിരിക്കും. അവർ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽവരും. നിങ്ങൾ അവരുെട
ജീവിതരീതിയും ്രപവൃത്തികള ം കണ്ട് ഞാൻ
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െജറുശേലമിനു വരുത്തിയ അനർഥെത്തക്കുറിച്ച്
ആശ്വസിക്കും—ഞാൻ അതിേന്മൽ വരുത്തിയ
സകലവിപത്തുകെളക്കുറിച്ച ംതെന്ന.
23 അവരുെട ജീവിതരീതിയും ്രപവൃത്തികള ം
നിങ്ങൾകാണുേമ്പാൾഅവനിങ്ങൾെക്കാരാശ്വാസമായിരിക്കും.
കാരണം, ഞാൻ അതിേനാടു െചയ്തെതല്ലാം
െവറുേതയല്ല എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും, എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

15
െജറുശേലം ്രപേയാജനമില്ലാത്ത ഒരു

മുന്തിരിവള്ളി
1 അതിനുേശഷം യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
ഇ്രപകാരം എനിക്കുണ്ടായി: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
കാട്ടിെല മരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഏെതങ്കിലും
ഒന്നിെന്റ ശാഖെയക്കാൾ ഒരു മുന്തിരിയുെട
തണ്ടിന് എന്തു വിേശഷതയാണുള്ളത?്
3 ്രപേയാജനമുള്ള എെന്തങ്കിലും നിർമിക്കാനുള്ള
തടി അതിൽനിന്ന് എേപ്പാെഴങ്കിലും
എടുക്കാൻ കഴിയുേമാ? ഏെതങ്കിലും
പാ്രതം തൂക്കിയിേടണ്ടതിന് അതിൽനിന്ന്
ഒരാണിെയങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുേമാ?
4 അതു വിറകായി തീയിൽ ഇടുകയും തീ
അതിെന്റ രണ്ട് അ്രഗവും കത്തിക്കുകയും
അതിെന്റ നടുമുറിയും െവന്തുേപാകുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി അതുെകാണ്ടു
വല്ല ്രപേയാജനവും ഉണ്ടാകുേമാ? 5 അതു
മുഴുവനായിരുന്നേപ്പാൾതെന്ന അതുെകാണ്ട്
ഉപേയാഗെമാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തീ അതിെന
ദഹിപ്പിക്കുകയും അതു കരിഞ്ഞുേപാകുകയും
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െചയ്തേശഷം എന്തിെനങ്കിലും അത്
ഉപകരിക്കുേമാ?

6 “അതിനാൽ യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
കാട്ടിെല മരങ്ങൾക്കിടയിൽ അഗ്നിക്ക്
ഇന്ധനമായി മുന്തിരിവള്ളിെയ
ഞാൻ ഉപേയാഗിച്ചതുേപാെലതെന്ന
െജറുശേലംനിവാസികേളാടും ഇടെപടും.
7 ഞാൻ അവർെക്കതിേര മുഖം തിരിക്കും;
തീയിൽനിന്ന് പുറത്തുവെന്നങ്കിലും അവർ ആ
അഗ്നിക്കുതെന്ന ഇരയായിത്തീരും. എെന്റ മുഖം
അവർെക്കതിരായി തിരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും.
8 അവർ അവിശ്വസ്തരായിത്തീർന്നതുെകാണ്ട്
ഞാൻ േദശം ശൂന്യമാക്കിത്തീർക്കുെമന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

16
െജറുശേലം—വ്യഭിചാരിണിയായ ഒരു ഭാര്യ

1 അതിനുേശഷം യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കു ലഭിച്ചത്: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
െജറുശേലമിേനാട് അവള െട േമ്ലച്ഛതകൾ
വിളിച്ചറിയിച്ച െകാണ്ട് 3 ഇ്രപകാരം
്രപസ്താവിക്കുക: ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് െജറുശേലമിേനാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിെന്റ ഉത്ഭവവും
ജനനവും കനാന്യേദശത്തുനിന്നാണ.് നിെന്റ
പിതാവ് ഒരു അേമാര്യനും മാതാവ് ഒരു
ഹിത്യസ്്രതീയുമേ്രത. 4 നിെന്റ ജനനെത്ത
സംബന്ധിച്ചാകെട്ട, നീ ജനിച്ചനാളിൽ നിെന്റ
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െപാക്കിൾെക്കാടി മുറിച്ചിരുന്നില്ല. നിെന്റ
മാലിന്യം നീക്കുന്നതിനു െവള്ളത്തിൽ
കുളിപ്പിച്ചതുമില്ല. ഉപ്പ െകാണ്ടു നിെന്ന
ശുദ്ധീകരിച്ചില്ല; ശീലെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞതുമില്ല.
5 നിനക്കുേവണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും
െചയ്യന്നതിന് സഹതാപം കാണിക്കുകേയാ
ഒരു കണ്ണ ം അനുകമ്പേയാെട നിെന്ന
േനാക്കുകേയാ െചയ്തില്ല. പിെന്നേയാ, നീ
ജനിച്ചനാളിൽ െവറുക്കെപ്പട്ടവളായിരുന്നതിനാൽ
തുറസ്സായസ്ഥലേത്തക്കു നിെന്ന
എറിഞ്ഞുകളകയാണ് ഉണ്ടായത.്

6 “ ‘ഞാൻ കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ രക്തത്തിൽ
കുളിച്ച,് ൈകകാലിട്ടടിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന
നിെന്നക്കണ്ട്, “ജീവിച്ച െകാള്ള ക” എന്നു
നിേന്നാടു പറഞ്ഞു. നീ രക്തത്തിൽ കിടെക്ക
“ജീവിച്ച െകാള്ള ക” എന്നും നിേന്നാടു പറഞ്ഞു.*
7 വയലിെല സസ്യെത്തേപ്പാെല ഞാൻ നിെന്ന
വളർത്തി. നീ വളർന്ന് വികസിച്ച് ഋതുമതിയായി.
നിെന്റസ്തനങ്ങൾവളരുകയുംദീർഘമായേകശം
ഉണ്ടാകുകയും െചയ്തു; എന്നിട്ട ം നീ പൂർണ
നഗ്നയായിരുന്നു.

8 “ ‘പിന്നീട് നിെന്റ സമീപത്തുകൂടി േപായേപ്പാൾ
നിെന്നക്കണ്ട് നിനക്കു േ്രപമത്തിനുള്ള
്രപായമാെയന്നു ഞാൻ ്രഗഹിച്ച . ഞാൻ എെന്റ
വസ്്രതാ്രഗം നിെന്റേമൽവിരിച്ച് നിെന്റനഗ്നശരീരം
മറച്ച . ഞാൻ നിേന്നാടു ശപഥംെചയ്യ കയും
ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഏർെപ്പടുകയും െചയ്തു;

* 16:6 ചി.ൈക.്രപ. നീ രക്തത്തിൽകിടെക്ക “ജീവിക്കുക!” എന്നു
ഞാൻനിേന്നാടു പറഞ്ഞു,എന്നവാക്യഭാഗംആവർത്തിക്കുന്നു.
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അങ്ങെന നീ എനിക്കുള്ളവൾ ആയിത്തീർന്നു
എന്ന്യേഹാവയായകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

9 “ ‘ഞാൻ നിെന്ന െവള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ച ;
നിെന്റേമലുള്ള രക്തം കഴുകിക്കളയുകയും
ൈതലം പുരട്ട കയും െചയ്തു. 10 ഞാൻ
നിെന്ന ചി്രതത്തയ്യലുള്ള വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച ;
വിേശഷെപ്പട്ടതുകൽെച്ചരിപ്പ നിെന്നഅണിയിച്ച .
േനർമേയറിയ ചണവസ്്രതം നിെന്റേമൽ
ചുറ്റ കയും പട്ട് അണിയിക്കുകയും െചയ്തു.
11 ഞാൻ നിെന്ന ആഭരണമണിയിച്ച , നിെന്റ
ൈകകളിൽ വളയും കഴുത്തിൽ മാലയും
ഇട്ട . 12 ഞാൻ നിെന്റ മൂക്കിൽ മൂക്കുത്തിയും
കാതിൽ കമ്മലും ശിരസ്സിൽ മേനാഹരകിരീടവും
ധരിപ്പിച്ച . 13അങ്ങെന നീ സ്വർണവും െവള്ളിയും
അണിഞ്ഞു. േനർമേയറിയ ചണവസ്്രതവും
വിലപിടിപ്പ ള്ള തുണിേമൽ ചി്രതത്തയ്യൽെചയ്ത
വസ്്രതവുമായിരുന്നു നിെന്റ ഉടയാട. േതനും
ഒലിെവണ്ണയും േനർത്ത മാവുംആയിരുന്നു നിെന്റ
ഭക്ഷണം. നീ അത്യന്തം സുന്ദരിയാകുകയും
രാജ്ഞിപദത്തിേലക്ക് ഉയർത്തെപ്പടുകയും
െചയ്തു. 14 നിെന്റ സൗന്ദര്യം നിമിത്തം നിെന്റ
കീർത്തി രാജ്യങ്ങളിലുടനീളം വ്യാപിച്ച . ഞാൻ
നിെന്റേമൽ അർപ്പിച്ച േതജസ്സ നിമിത്തം
അതു പൂർണതയുള്ളതായിത്തീർന്നു എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

15 “ ‘എന്നാൽ നീ നിെന്റ സൗന്ദര്യത്തിൽ
ആ്രശയിച്ച . നിെന്റകീർത്തി ഉപേയാഗിച്ച െകാണ്ട്
നീ ഒരു േവശ്യയായിത്തീർന്നു. വഴിേപാക്കരായ
എല്ലാവരുെടേമലും നീ നിെന്റ ആനുകൂല്യങ്ങൾ
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വാരിെച്ചാരിഞ്ഞു. അങ്ങെന നിെന്റ സൗന്ദര്യം
അവരുേടതായിത്തീർന്നു. 16 നീ നിെന്റ
വസ്്രതങ്ങളിൽ ചിലതുെകാണ്ട് വർണാഭങ്ങളായ
േക്ഷ്രതങ്ങൾ നിർമിച്ച . അവിെടെവച്ച
നീ വ്യഭിചാരത്തിേലർെപ്പട്ട . നീ അവരുെട
അടുേത്തക്കുെചന്നു; അവർ നിെന്റ സൗന്ദര്യം
കവർെന്നടുത്തു.† 17 ഞാൻ നിനക്കുതന്ന
േമന്മേയറിയ സ്വർണത്തിലും െവള്ളിയിലുമുള്ള
ആഭരണങ്ങൾനീഎടുത്ത്നിനക്കുേവശ്യാവൃത്തി
െചയ്യാനുള്ള പുരുഷവി്രഗഹങ്ങൾ നിർമിച്ച .
18 നിെന്റ ചി്രതത്തയ്യലുള്ള വസ്്രതങ്ങൾ
നീ എടുത്ത് അവെയ ആവരണംെചയ്തു.
എെന്റ ൈതലവും സുഗന്ധവർഗവും നീ
അവയുെടമുമ്പിൽ അർപ്പിച്ച . 19 ഞാൻ
നിനക്കുതന്ന ആഹാരം; നിെന്ന േപാഷിപ്പിക്കാൻ
തന്ന േനരിയമാവ,് ഒലിെവണ്ണ, േതൻ എന്നിവ നീ
അവയുെടമുമ്പിൽ സുഗന്ധധൂപമായി അർപ്പിച്ച .
സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

20 “ ‘ഇതിനുംപുറേമ, നീ എനിക്കു ്രപസവിച്ച
നിെന്റ പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും നീ ആ
വി്രഗഹങ്ങൾക്കു േഭാജനമായി അർപ്പിച്ച . നിെന്റ
േവശ്യാവൃത്തി നിനക്കു മതിയായിേല്ല? 21 നീ
എെന്റ മക്കെള നി്രഗഹിച്ച് ആ വി്രഗഹങ്ങൾക്കു
ബലിയായി അർപ്പിച്ച . 22 നിെന്റ എല്ലാ
േമ്ലച്ഛതകളിലും േവശ്യാവൃത്തിയിലും നീ നഗ്നയും
അനാവൃതയുമായി രക്തത്തിൽ ൈകകാലിട്ടടിച്ച

† 16:16 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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കിടന്നിരുന്നനിെന്റയൗവനകാലം നീഓർത്തില്ല.
23 “ ‘കഷ്ടം! നിനക്കു കഷ്ടം, എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
നിെന്റ എല്ലാ ദുഷ്ടതയും കൂടാെത,
24 നിെന്റ ഓേരാ ചത്വരങ്ങളിലും കുന്നുകൾ
ഉയർത്തി അവയിൽ വലിയ േക്ഷ്രതങ്ങൾ
പണിതു. 25 എല്ലാ െതരുേക്കാണുകളിലും
നിനക്കായി വലിയ േക്ഷ്രതങ്ങൾ നിർമിച്ച്
നിെന്റ സൗന്ദര്യത്തിന് അവമതിപ്പ ണ്ടാക്കി.
വഴിേപാക്കരായ ഏെതാരുവെന്റ മുന്നിലും
നീ കാലുകൾ അകറ്റി നിെന്റ വഷളത്തം
വർധിപ്പിച്ച . 26 വലിയ ജനേന്രന്ദിയമുള്ള നിെന്റ
അയൽക്കാരായ ഈജിപ്റ്റ നിവാസികേളാടും
നീ േവശ്യാവൃത്തിയിേലർെപ്പട്ട . നിെന്റ
വഷളത്തംെകാണ്ട് എെന്റ േകാപം നീ
ജ്വലിപ്പിച്ച . 27 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
നിെന്റേനേര എെന്റ ൈകനീട്ടി നിെന്റ ഭൂ്രപേദശം
കുറച്ച ; നിെന്ന െവറുക്കുകയും നിെന്റ
ദുർമാർഗെത്തക്കുറിച്ച ലജ്ജിക്കുകയും
െചയ്യന്ന െഫലിസ്ത്യപു്രതിമാരുെട ഇഷ്ടത്തിനു
നിെന്ന ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു. 28 നിെന്റ
ൈലംഗികാസക്തിക്കു ശമനം വരാത്തതിനാൽ
അശ്ശ ര്യരുമായും നീ വ്യഭിചരിച്ച . അവരുമായി
പരസംഗംെചയ്തിട്ട ംനിനക്കുതൃപ്തിയുണ്ടായില്ല.
29 നിെന്റ വഷളത്തം വ്യാപാരികള െട
േദശമായ ബാേബൽവെര‡ വിപുലീകരിച്ചിട്ട ം,
അതുെകാെണ്ടാന്നും നിനക്കുതൃപ്തിവന്നില്ല.

30 “ ‘ലജ്ജയറ്റ ഒരു േവശ്യെയേപ്പാെല
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ഇങ്ങെനെയല്ലാം നീ ്രപവർത്തിക്കുേമ്പാൾ,
നിനെക്കതിേരഞാൻേ്രകാധാകുലനായിരിക്കുന്നു,
എന്ന്യേഹാവയായകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
31 ഓേരാ വഴിത്തലയ്ക്കലും നീ കുന്നുകൾ
പണിത്ഓേരാചത്വരത്തിലുംവലിയ േക്ഷ്രതങ്ങൾ
നിർമിക്കുകയുംെചയ്യ േമ്പാൾ നിന്ദയുെട
്രപതിഫലം െവറുക്കുന്നതുെകാണ്ട് നീ ഒരു
േവശ്യയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തയായിരിക്കുന്നു.

32 “ ‘വ്യഭിചാരിണിേയ! സ്വന്തം
ഭർത്താവിെനക്കാള ം പരപുരുഷന്മാേരാടാണേല്ലാ
നിനക്കു ്രപിയം! 33 പുരുഷന്മാർ എല്ലാ
േവശ്യമാർക്കും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നു.
നീേയാ നിെന്റ കാമുകന്മാർക്ക്, അവർ
എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും നിെന്റ അടുക്കൽ
വേരണ്ടതിനു, ദാനങ്ങൾ നൽകുകയാണ്
െചയ്യന്നത.് 34 നീ ്രദവ്യം െകാടുക്കുകയും
നിനക്കു ്രദവ്യം നൽകെപ്പടാതിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നതിനാൽ, നീ െചയ്യന്നതുേപാെലയുള്ള
േവശ്യാവൃത്തി മറ്റാരുംതെന്ന െചയ്യന്നില്ല.
മറ്റ േവശ്യാസ്്രതീകളിൽനിന്ന് ഇങ്ങെന നീ
വ്യത്യസ്തയായിരിക്കുന്നു.

35 “ ‘അതുെകാണ്ട,് േഹ േവശ്യയായവേള,
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുക!
36 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: കാമുകന്മാരുെമാത്തുള്ള
നിെന്റ വഷളത്തത്തിൽ നിെന്റ ആസക്തി
േകാരിെച്ചാരിയുകയും നിെന്റ നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കുകയും െചയ്യ കയാൽ,
നിെന്റ എല്ലാ േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങൾ നിമിത്തവും
നീ അവർക്കു നിേവദിച്ച നിെന്റ മക്കള െട
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രക്തംനിമിത്തവും 37 നീ രമിച്ച എല്ലാ
ജാരന്മാെരയും നീ സ്േനഹിച്ച എല്ലാവെരയും
നീ പകച്ച എല്ലാവെരയും ഞാൻ ഒരുമിച്ച കൂട്ട ം.
നിനെക്കതിരായി അവെരെയല്ലാം ഞാൻ
ഒരുമിച്ച വരുത്തി, അവർ പൂർണമായും
കാണത്തക്കവണ്ണം അവരുെടമുമ്പിൽ നിെന്റ
നഗ്നത അനാവൃതമാക്കും. 38 വ്യഭിചാരം
െചയ്യ കയും രക്തം െചാരിയുകയും
െചയ്യന്ന സ്്രതീകൾക്കുള്ള ന്യായവിധി
ഞാൻ നിനക്കു നൽകി, േ്രകാധത്തിെന്റയും
അവിശ്വസ്തതയുെടയും ്രപതികാരമായി
നിെന്റ രക്തവും ഞാൻ െചാരിയും. 39 നിെന്റ
കാമുകന്മാരുെട ൈകയിൽ ഞാൻ നിെന്ന
ഏൽപ്പിക്കും; അവർ നിെന്റ കുന്നുകൾ
ഇടിച്ച് വലിയ േക്ഷ്രതങ്ങൾ തകർത്തുകളയും.
നിെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ ഉരിയുകയും നിെന്റ
മേനാഹരങ്ങളായ ആഭരണങ്ങൾ
നീക്കിക്കളയുകയും നിെന്ന പൂർണനഗ്നയായി
ഉേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്യ ം. 40 അവർ ഒരു
ജനസമൂഹെത്ത നിെന്റേനേര ഇളക്കിവിടും;
അവർ നിെന്ന കെല്ലറിയുകയും തങ്ങള െട
വാള കളാൽ െവട്ടിനുറുക്കിക്കളയുകയും
െചയ്യ ം. 41 നിെന്റ വീടുകൾ അവർ തീെവച്ച്
ചുട്ട കളയും,അേനകംസ്്രതീകള െടമുമ്പിൽെവച്ച്
നിെന്റേനേരയുള്ള ന്യായവിധി നടപ്പാക്കും.
അേപ്പാൾ ഞാൻ നിെന്റ േവശ്യാവൃത്തി
നിർത്തലാക്കും. ഇനിെയാരിക്കലും നീ നിെന്റ
കാമുകന്മാർക്കു ്രദവ്യം െകാടുക്കുകയില്ല.
42 അങ്ങെന നിനെക്കതിേരയുള്ള എെന്റ
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േ്രകാധം ശാന്തമാകും; എെന്റ തീക്ഷ്ണത
നിെന്ന വിട്ട മാറും. ഞാൻ ശാന്തനാകും;
ഇനിെയാരിക്കലും േകാപിക്കുകയുമില്ല.

43 “ ‘നിെന്റ യൗവനകാലം നീ ഓർക്കാെത
ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾെകാണ്ടും എെന്ന
്രപേകാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാൽ, ഇതാ, നിെന്റ
്രപവൃത്തി ഞാൻ നിെന്റ തലേമൽത്തെന്ന
വരുത്തും എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു. നിെന്റ
മെറ്റല്ലാ േമ്ലച്ഛതകേളാടുംകൂെട ഇത്തരം
വിഷയലമ്പടത്തവും നീ കൂട്ടിേച്ചർത്തിേല്ല?

44 “ ‘പഴെഞ്ചാല്ല കൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നവെരല്ലാം
നിനെക്കതിേര, “യഥാമാതാ തഥാസുതാ”
എന്ന പഴെഞ്ചാല്ല് ഉദ്ധരിക്കും. 45 സ്വന്തം
ഭർത്താവിെനയും മക്കെളയും െവറുത്ത നിെന്റ
മാതാവിെന്റ പു്രതിതെന്നയാണു നീ. തങ്ങള െട
ഭർത്താക്കന്മാെരയും മക്കെളയും നിന്ദിച്ച നിെന്റ
സേഹാദരിമാരുെട സേഹാദരിയാണു നീ. നിെന്റ
മാതാവ് ഒരു ഹിത്യസ്്രതീയും പിതാവ് ഒരു
അേമാര്യനുമേ്രത. 46 നിെന്റ േജ്യഷ്ഠസേഹാദരി
തെന്റ പു്രതിമാേരാെടാപ്പം വടക്കുഭാഗത്തു
താമസിക്കുന്ന ശമര്യയേ്രത; നിെന്റ ഇളയ
സേഹാദരി സ്വന്തം പു്രതിമാേരാെടാത്ത്
െതക്കുഭാഗത്തുവസിക്കുന്നെസാേദാംആകുന്നു.
47 നീ അവരുെട വഴികളിൽ നടക്കുകയും
അവരുെട േമ്ലച്ഛതകൾക്കനുസരിച്ച മാ്രതം
്രപവർത്തിക്കുകയുംമാ്രതമല്ല െചയ്തിരിക്കുന്നത.്
പിെന്നേയാ, നിെന്റ എല്ലാ നടപ്പ കളിലും
അവെരക്കാൾ അത്യന്തം ദുഷിച്ചവിധത്തിൽ
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ജീവിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. 48 ജീവനുള്ള
ഞാൻ ശപഥംെചയ്തു പറയുന്നു: നീയും
നിെന്റ പു്രതിമാരും െചയ്തതുേപാെല നിെന്റ
സേഹാദരിയായ െസാേദാമും അവള െട
പു്രതിമാരും െചയ്തിട്ടില്ല എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

49 “ ‘നിെന്റ സേഹാദരിയായ െസാേദാമിെന്റ
കുറ്റം ഇതായിരുന്നു: അവള ം പു്രതിമാരും
നിഗളികളായിരുന്നു, ഭക്ഷിച്ച തിമിർത്ത്
അനവധാനതേയാെട ആയിരുന്നു അവർ
ജീവിച്ചത;് ദരി്രദെരയും അനാഥെരയും
അവർ സഹായിച്ചതുമില്ല. 50 അവർ
അഹങ്കരിച്ച് എെന്റമുമ്പാെക േമ്ലച്ഛതകൾ
്രപവർത്തിച്ച ; അതുകണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവെര
ഇല്ലാതാക്കിക്കളഞ്ഞു. 51 മാ്രതമല്ല, നിെന്റ
സേഹാദരിയായ ശമര്യ നീ െചയ്തതിെന്റ പകുതി
പാപംേപാലും ്രപവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. അവെരക്കാൾ
അധികമായി നീ നിെന്റ േമ്ലച്ഛതകെള വർധിപ്പിച്ച .
അങ്ങെനനീ െചയ്തഎല്ലാ േമ്ലച്ഛതകള ംനിമിത്തം
നിെന്റ സേഹാദരിമാർ നീതിയുള്ളവെരന്നു
േതാന്നിക്കാൻ നീ ഇടയാക്കുകയാണു
െചയ്തത്. 52 നീ അവെരക്കാൾ േമ്ലച്ഛതേയാെട
പാപം െചയ്യ കമൂലം അവർ നിെന്നക്കാൾ
നീതിയുള്ളവരായി കാണെപ്പടുന്നു. അതിനാൽ
നിെന്റ സേഹാദരിമാർക്കു കൂടുതൽ
അനുകൂലമായ ന്യായവിധി നീ േനടിെക്കാടുത്തു.
അേത, നിെന്റ സേഹാദരിമാെര കൂടുതൽ
നീതിയുള്ളവരാക്കി ്രപദർശിപ്പിച്ചതിൽ
ലജ്ജിതയായി നീ നിെന്റ അപമാനഭാരം
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വഹിച്ച െകാൾക.
53-54 “ ‘നീ അവർക്ക് ആശ്വാസദായകയായി
തീർന്നതിലുള്ള നിെന്റ അപമാനം വഹിച്ച്
ലജ്ജിതയായി തീേരണ്ടതിനുേവണ്ടി,
ഞാൻ െസാേദാമിെന്റയും അവള െട
പു്രതിമാരുെടയും ശമര്യയുെടയും അവള െട
പു്രതിമാരുെടയും ്രപവാസത്തിൽനിന്ന് അവെര
തിരിെകവരുത്തും. അേതാെടാപ്പം ഞാൻ നിെന്റ
്രപവാസികെളയുംപുനരുദ്ധരിക്കും. 55െസാേദാമും
അവള െട പു്രതിമാരും ശമര്യയും അവരുെട
പു്രതിമാരുമായ നിെന്റ സേഹാദരിമാരും
അവരുെട പൂർവാവസ്ഥയിേലക്കു മടങ്ങിവരും.
നീയും നിെന്റ പു്രതിമാേരാെടാപ്പം നിെന്റ
പൂർവസ്ഥിതിയിേലക്കു മടങ്ങിവരും.
56 നീ അഭിമാനിച്ചിരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ,
നിെന്റ ദുഷ്ടത െവളിെപ്പടുന്നതിനുമുേമ്പ,
നിെന്റ സേഹാദരിയായ െസാേദാമിെന്റ
േപര് നീ ഉച്ചരിക്കുകേപാലും െചയ്തിട്ടില്ല.
57അതുേപാെല ഇേപ്പാൾ നിെന്റ സേഹാദരിയായ
ഏേദാമിെന്റയും§ അവൾക്കുചുറ്റ മുള്ള
െഫലിസ്ത്യപു്രതിമാരുെടയും നിെന്ന
നിന്ദിക്കുന്ന എല്ലാവരുെടയും മുമ്പിൽ നീയും
നിന്ദാപാ്രതമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, 58 നിെന്റ
വിഷയലമ്പടത്തത്തിെന്റയും േമ്ലച്ഛതകള െടയും
ശിക്ഷാഭാരം നീ ഏറ്റ വാങ്ങും എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

59 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഉടമ്പടിലംഘനംമൂലം ഞാൻ
§ 16:57 ചി.ൈക.്രപ.അരാം
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നിേന്നാടുെചയ്ത ശപഥത്തിനു നീ അപമാനം
വരുത്തിയതുേപാെലതെന്ന ഞാൻ നിേന്നാടും
െചയ്യ ം. 60 എങ്കിലും നിെന്റ യൗവനകാലത്ത്
ഞാൻ നിേന്നാടുെചയ്ത ഉടമ്പടി ഞാൻ ഓർക്കും;
നീയുമായി ഞാൻ ഒരു ശാശ്വതമായ ഉടമ്പടി
സ്ഥാപിക്കും. 61നിെന്റ േജ്യഷ്ഠസേഹാദരിെയയും
ഇളയസേഹാദരിെയയും നീ കണ്ടുമുട്ട േമ്പാൾ, നീ
നിെന്റ വഴികൾ ഓർത്ത് ലജ്ജിതയായിത്തീരും.
ഞാൻ അവെര നിനക്കു പു്രതിമാരായി തരും;
ഞാൻ നിേന്നാടുെചയ്ത ഉടമ്പടി്രപകാരം
അല്ലതാനും. 62 അങ്ങെന ഞാൻ നിേന്നാടുള്ള
എെന്റ ഉടമ്പടി പുനഃസ്ഥാപിക്കും, ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു എന്നു നീ അറിയും. 63 നീ
െചയ്തതിെനാെക്കയും ഞാൻ പരിഹാരം
വരുത്തുേമ്പാൾ, നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങള ം ഓർത്ത്
ലജ്ജിതയാകുകയും നിെന്റ അപമാനംനിമിത്തം
ഇനിെയാരിക്കലും വായ് തുറക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യ ം, എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.’ ”

17
ഒരു മുന്തിരിെച്ചടിയും രണ്ടുകഴുകന്മാരും

1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത:്
2 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഒരു കടങ്കഥ അവതരിപ്പിച്ച്
ഒരു സാദൃശ്യകഥയായി ഇ്രസാേയൽജനേത്താടു
പറയുക. 3ഈസേന്ദശം അവെര അറിയിക്കുക,
‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ശക്തമായ ചിറകുകള ം
നീണ്ട തൂവലുകള ം പല നിറമുള്ള സമൃദ്ധമായ
പപ്പ മുള്ള ഒരു വലിയ കഴുകൻ െലബാേനാനിൽ
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വന്ന് ഒരു േദവദാരുവൃക്ഷത്തിെന്റ അ്രഗഭാഗം
ഒടിെച്ചടുത്തുെകാണ്ടുേപായി; 4അവൻഅതിെന്റ
ഇളംചില്ലകള െട അ്രഗഭാഗംതെന്ന മുറിച്ച
വാണിജ്യ ്രപധാനമായഒരു േദശത്തുെകാണ്ടുവന്ന്
കച്ചവടക്കാരുെട ഒരു നഗരത്തിൽഅതിെനനട്ട .

5 “ ‘അവൻ ആ േദശെത്ത ഒരു വിത്ത്
എടുത്ത് ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണിൽ സമൃദ്ധമായ
ജലാശയത്തിനരിെക അലരിവൃക്ഷംേപാെല
നട്ട . 6 അതു മുളച്ച് െപാക്കമില്ലാെത പടരുന്ന
ഒരു മുന്തിരിവള്ളിയായി. അതിെന്റ ശാഖകൾ
അവെന്റേനേര നീണ്ടു, എന്നാൽ േവരുകൾ
അതിെന്റ അടിയിലായിരുന്നു. അങ്ങെന
അെതാരു മുന്തിരിവള്ളിെച്ചടിയായി; ചില്ലകൾ
പുറെപ്പടുവിക്കയും ഇലനിറഞ്ഞ ശാഖകൾ
നീട്ട കയും െചയ്തു.

7 “ ‘എന്നാൽ വലിയ ചിറകും ധാരാളം പപ്പ മുള്ള
മെറ്റാരുകഴുകൻഉണ്ടായിരുന്നു.ഈമുന്തിരിെച്ചടി
നട്ടിരുന്ന തടത്തിൽനിന്ന് േവരുകൾ അവെന്റ
അടുേത്തക്കുതിരിച്ച െവള്ളത്തിനായി ശാഖകൾ
അവെന്റേനേര നീട്ടി. 8 ശാഖകൾ വീശി ഫലം
കായ്ക്കുന്നതിനും ഒരു വിശിഷ്ട മുന്തിരിവള്ളി
ആയിത്തീരുന്നതിനുംേവണ്ടി സമൃദ്ധമായ
ജലാശയത്തിനരിെക നല്ല മണ്ണിലാണ് അതിെന
നട്ടിരുന്നത.്’

9 “അവേരാടു പറയുക, ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു. അതു
വളരുേമാ? അതു വാടിേപ്പാകത്തക്കവണ്ണം
അവൻ അതിെന്റ േവരുകൾ പിഴുെതടുക്കുകയും
കായ്കൾ പറിച്ച കളകയും െചയ്യ കയിേല്ല?
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അതിെന്റ തളിർത്ത ഇലകെളല്ലാം
വാടിേപ്പാകുകയിേല്ല? അതിെന്റ േവരുകൾ
പിഴുെതടുേക്കണ്ടതിന് വലിയ ബലേമാ വളെര
ആള കേളാ ആവശ്യമില്ലേല്ലാ. 10ഇതാ,അതിെന
നട്ടിരിക്കുകയാെണങ്കിൽത്തെന്നയും ഇനിയും
അതു തഴയ്ക്കുേമാ? കിഴക്കൻകാറ്റ് അതിേന്മൽ
അടിക്കുേമ്പാൾ േവഗത്തിൽ, അതുവളർന്നുവന്ന
തടത്തിൽെവച്ച തെന്നവാടിേപ്പാകുകയിേല്ല?’ ”

11 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് വീണ്ടും
എനിക്ക് ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി: 12 “ ‘ഈ
കാര്യങ്ങള െട അർഥെമന്ത്,’ എന്ന് മത്സരമുള്ള
ജനതേയാട് നീ േചാദിച്ചിട്ട്, അവേരാടു പറയുക:
‘ബാേബൽരാജാവ് െജറുശേലമിേലക്കുവന്ന്
അതിെന്റ രാജാവിെനയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും
പിടിച്ച് തേന്നാെടാപ്പം ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു. 13 രാജകുടുംബാംഗങ്ങളിൽ
ഒരുവെന െതരെഞ്ഞടുത്ത് അവനുമായി
അേദ്ദഹം ഒരു കരാറിൽ ഏർെപ്പട്ട .
രാജ്യം തെന്നത്താൻ ഉയർത്താെത
അേദ്ദഹത്തിനു കീഴടങ്ങിയിരുന്ന് തെന്റ
ശപഥം പാലിച്ച മുേന്നാട്ട േപാേകണ്ടതിനു
രാജ്യെത്ത ്രപബലന്മാെരെയല്ലാം അേദ്ദഹം
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായിരുന്നു. 14അതിനാൽ ഒരു
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പ് സാധ്യമല്ലാത്തവിധത്തിൽ
രാജ്യം അധഃപതിക്കുകയും അേദ്ദഹവുമായി
ഏർെപ്പട്ട കരാർ അനുസരിച്ച മാ്രതം കഷ്ടിച്ച
മുേന്നാട്ട േപാകും എന്ന സ്ഥിതിയിൽ
എത്തിേച്ചരുകയും െചയ്തു. 15 എന്നാൽ ആ
രാജാവ് അേദ്ദഹേത്താട് മത്സരിച്ച് തനിക്ക്
കുതിരകെളയും ധാരാളം ൈസന്യങ്ങെളയും
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നൽേകണ്ടതിന് ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
സ്ഥാനപതികെള അയച്ച . ഇതിൽ അവൻ
വിജയിക്കുേമാ? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ
െചയ്യന്നവൻ െതറ്റി ഒഴിയുേമാ? വാസ്തവമായും
അവന് ആ കരാർ ലംഘിച്ചേശഷം രക്ഷെപ്പടാൻ
കഴിയുേമാ?

16 “ ‘ജീവനുള്ള ഞാൻ ശപഥംെചയ്യന്നു,
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അവൻ ബാേബലിൽെവച്ച്
അവെന രാജാവാക്കിയ രാജാവിെന്റ
രാജ്യത്തുെവച്ച തെന്ന വധിക്കെപ്പടും,
നിശ്ചയം; ആ രാജാവുമായി െചയ്ത
ശപഥം അവഗണിക്കുകയും തെന്റ കരാർ
ലംഘിക്കുകയുമാണേല്ലാ അവൻ െചയ്തത്.
17 അസംഖ്യംേപെര നശിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി
അവൻ ഉപേരാധേക്കാട്ട പണിത് ചുറ്റ ം
മൺകൂനകൾ ഉയർത്തെപ്പടുേമ്പാൾ, ഫറേവാന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപബലൈസന്യവും വലിയ
കവർച്ചക്കൂട്ടവുംെകാണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഒരു
്രപേയാജനവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. 18അയാൾ ആ
ശപഥം അവഗണിച്ച് ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു.
അയാൾ ഹസ്തദാനംെചയ്തു കരാറിൽ
ഏർെപ്പട്ടിട്ട ം ഇെതല്ലാം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
അതിനാൽഅയാൾരക്ഷെപ്പടുകയില്ല.

19 “ ‘അതിനാൽ യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ജീവനുള്ള
ഞാൻ ശപഥംെചയ്യന്നു, അയാൾ അവഗണിച്ച
എേന്നാടുള്ള ശപഥവും അയാൾ ലംഘിച്ച
എെന്റ ഉടമ്പടിയും ഞാൻ അയാള െട
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തലേമൽത്തെന്നവരുത്തും. 20എെന്റ വലഞാൻ
അയാള െടേമൽ വിരിക്കും. എെന്റ െകണിയിൽ
അയാൾ പിടിക്കെപ്പടും. എനിെക്കതിരായി
അയാൾ െചയ്ത വിശ്വാസവഞ്ചനമൂലം
ഞാൻ അയാെള ബാേബലിേലക്കു
വരുത്തുകയും അവിെടെവച്ച് അയാേളാടു
ഞാൻ ന്യായവിധി നടപ്പാക്കുകയും െചയ്യ ം.
21 അയാള െട എല്ലാ ൈസന്യങ്ങളിലുമുൾെപ്പട്ട
േ്രശഷ്ഠേയാദ്ധാക്കെളല്ലാം വാൾെകാണ്ടു
വീഴും; േശഷിക്കുന്നവർ നാലുദിക്കിേലക്കും
ചിതറിേപ്പാകും.അേപ്പാൾ യേഹാവയായ ഞാൻ
ഇത് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും.

22 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഒരു േദവദാരുവിൽനിന്ന്
അതിെന്റ അ്രഗത്തിലുള്ള ഒരു ചിനപ്പ് എടുത്ത്
ഞാൻ നടും; അതിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന
ശിഖരത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഇളംചില്ല ഞാൻ ഒടിച്ച്
അതു വളെര ഉയരമുള്ളഒരു പർവതത്തിൽനടും.
23അത് ശാഖകൾ വീശി ഫലം കായ്േക്കണ്ടതിന്
ഇ്രസാേയലിെന്റ ഉന്നതഗിരിയിൽ ഞാൻ
അതിെന നടും. അതു മേനാഹരമായ ഒരു
േദവദാരുവായിത്തീരും. എല്ലാത്തരം പക്ഷികള ം
അതിൽ കൂടുെവക്കും; അതിെന്റ ശാഖകള െട
തണലിൽ അവ പാർക്കും. 24 യേഹാവയായ
ഞാൻ ഉയരമുള്ള വൃക്ഷെത്ത താഴ്ത്തുകയും
താഴ്ന്നതിെന ഉയർത്തുകയും പച്ചയായതിെന
ഉണക്കുകയും ഉണങ്ങിയതിെന തഴപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നു എന്നു വയലിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള ം
അറിയും.
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“ ‘യേഹാവയായഞാനാണ് ്രപഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത;്
അതുഞാൻനിറേവറ്റ കതെന്നെചയ്യ ം.’ ”

18
പാപം െചയ്യന്നവർ മരിക്കും

1 അതിനുേശഷം യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്ക് ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി:
2 “ ‘മാതാപിതാക്കൾപച്ചമുന്തിരിങ്ങാതിന്നു;
മക്കള െട പല്ല പുളിച്ച ,’

എന്നിങ്ങെന ഇ്രസാേയൽേദശെത്ത സംബന്ധിച്ച്
നിങ്ങൾ പറയുന്ന പഴെഞ്ചാല്ലിെന്റ അർഥം
എന്താണ?്

3 “ജീവനുള്ള ഞാൻ ശപഥംെചയ്യന്നു,
ഇ്രസാേയലിൽ ഇനിെയാരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ
പഴെഞ്ചാല്ല പറയാൻ ഇടവരികയില്ല, എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
4 മാതാപിതാക്കേളാ മക്കേളാ എല്ലാവരും
എനിക്കുള്ളവർതെന്ന—ഇരുകൂട്ടരും ഒരുേപാെല
എനിക്കുള്ളവരാണ.് പാപംെചയ്യന്ന
വ്യക്തിതെന്നയായിരിക്കും മരിക്കുന്നത.്
5 “ഒരു മനുഷ്യൻനീതിനിഷ്ഠനായിരിക്കുകയും
നീതിയും ന്യായവും ്രപവർത്തിക്കുകയും
െചയ്യ െമങ്കിൽ,

6 പർവതങ്ങളിെല േക്ഷ്രതങ്ങളിൽെവച്ച്
ൈനേവദ്യം ഭക്ഷിക്കുകേയാ
ഇ്രസാേയൽഗൃഹത്തിെല വി്രഗഹങ്ങെള
േനാക്കി നമസ്കരിക്കുകേയാ

തെന്റ അയൽവാസിയുെട ഭാര്യെയ
വഷളാക്കുകേയാ
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ഋതുമതിയായ സ്്രതീയുമായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പടുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല.

7അയാൾആെരയും പീഡിപ്പിക്കുകയില്ല,
എന്നാൽ, കടം േമടിച്ചവർക്ക് അവരുെട
പണയം മടക്കിെക്കാടുക്കും.

അയാൾകവർച്ച െചയ്യ കയില്ല,
എന്നാൽ, വിശപ്പ ള്ളവർക്ക് അയാൾ തെന്റ
ആഹാരം െകാടുക്കുകയും
നഗ്നരായവർക്ക് വസ്്രതം നൽകുകയും
െചയ്യ ം.

8 അയാൾ തെന്റ പണം പലിശയ്ക്കു
െകാടുക്കുകേയാ
െകാള്ളലാഭമുണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.

അയാൾ തെന്റ കരം നീതിേകടിൽനിന്ന്
പിന്തിരിക്കുകയും
മനുഷ്യർതമ്മിലുള്ള വ്യവഹാരത്തിൽ
േനേരാെട ന്യായപാലനം നടത്തുകയും
െചയ്യ ം.

9അയാൾഎെന്റഉത്തരവുകൾപാലിക്കുകയും
വിശ്വസ്തതേയാെട എെന്റ നിയമങ്ങൾ
്രപമാണിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

ഇങ്ങെനയുള്ളവർനീതിനിഷ്ഠരാകുന്നു;
അവർനിശ്ചയമായും ജീവിക്കും,

എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

10 “എന്നാൽ അയാൾക്ക് രക്തം
െചാരിയുകേയാ േമൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ
ഏെതങ്കിലും ഒന്നു ്രപവർത്തിക്കുകേയാ െചയ്യന്ന
ഒരു അ്രകമകാരിയായ മകൻ ഉണ്ട് എന്നു
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കരുതുക 11 (എന്നാൽ പിതാവ് ഇെതാന്നും
്രപവർത്തിച്ചിട്ടില്ല):
“പർവതങ്ങളിെല േക്ഷ്രതങ്ങളിൽെവച്ച

ഭക്ഷിക്കുക,
തെന്റഅയൽവാസിയുെട ഭാര്യെയവഷളാക്കുക,
12 ദരി്രദേരാടും െഞരുക്കമനുഭവിക്കുന്നവേരാടും

അതി്രകമം ്രപവർത്തിക്കുക,
പിടിച്ച പറിക്കുക,
പണയം മടക്കി െകാടുക്കാതിരിക്കുക,
വി്രഗഹങ്ങെളവണങ്ങുക,
േമ്ലച്ഛത ്രപവർത്തിക്കുക.
13 തെന്റ ്രദവ്യം പലിശയ്ക്കു െകാടുത്ത്

െകാള്ളലാഭമുണ്ടാക്കുക,
ഇ്രപകാരം ്രപവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
ജീവിക്കുേമാ? ഒരിക്കലുമില്ല! അയാൾ ഈ
േമ്ലച്ഛതകൾ എല്ലാം െചയ്തിരിക്കുകയാൽ
അയാെള മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കണം;
അയാള െട രക്തം അയാള െട തലേമൽതെന്ന
ഇരിക്കും.

14 “എന്നാൽ അയാൾക്ക് ഒരു മകൻ
ജനിച്ചിട്ട് അയാൾ തെന്റ പിതാവുെചയ്ത
ഈ പാപങ്ങെളല്ലാം കണ്ടിട്ട് അതുേപാെല
െചയ്യാതിരിക്കുന്നുഎന്നുചിന്തിക്കുക:
15 “അയാൾപർവതങ്ങളിെലേക്ഷ്രതങ്ങളിൽെവച്ച്

ൈനേവദ്യം ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുകേയാ
ഇ്രസാേയലിെല വി്രഗഹങ്ങെള
വണങ്ങാതിരിക്കുകേയാ

തെന്റ അയൽവാസിയുെട ഭാര്യെയ
വഷളാക്കാതിരിക്കുകേയാ

16ആെരെയങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കാതിരിക്കുകേയാ
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പണയം മടക്കി െകാടുക്കാതിരിക്കേയാ
പിടിച്ച പറിക്കാതിരിക്കുകേയാ െചയ്യാെത,
വിശപ്പ ള്ളവർക്കു തെന്റ ആഹാരം
നൽകുകയും
നഗ്നരായവർക്ക്വസ്്രതംനൽകുകയുംെചയ്യന്നു.

17 ദരി്രദെര അപായെപ്പടുത്തുന്നതിൽനിന്നും
അയാൾതെന്റൈകസൂക്ഷിക്കുന്നു,
അവരിൽനിന്നു പലിശ വാങ്ങുകേയാ
െകാള്ളലാഭമുണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല.

അയാൾ എെന്റ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും
ഉത്തരവുകൾ നിവർത്തിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

അങ്ങെനയുള്ള വ്യക്തി തെന്റ പിതാവിെന്റ
പാപംമൂലം മരിക്കുകയില്ല; അയാൾ
നിശ്ചയമായും ജീവിക്കും. 18എന്നാൽഅയാള െട
പിതാവ്അ്രകമംകാട്ട കയും തെന്റസേഹാദരെന്റ
മുതൽകവർച്ചെചയ്യ കയും ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
അനീതി ്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്യ കനിമിത്തം
അയാൾതെന്റപാപംനിമിത്തം മരിക്കും.

19 “എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾേചാദിക്കുന്നു, ‘പിതാവിെന്റ
അകൃത്യം പു്രതൻ വഹിേക്കണ്ടതല്ലേയാ?’ ആ
പു്രതൻ ന്യായവും നീതിയും ്രപവർത്തിക്കുകയും
എെന്റ എല്ലാ ഉത്തരവുകള ം അനുസരിക്കുകയും
െചയ്യ കയാൽ അവൻ തീർച്ചയായും ജീവിക്കും.
20 പാപംെചയ്യന്ന വ്യക്തിയാണ് മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണ്ടത.് മക്കൾ മാതാപിതാക്കള െട
അകൃത്യത്തിെന്റ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകേയാ
മാതാപിതാക്കൾ മക്കള െട പാപഫലം
അനുഭവിക്കുകേയാ ഇല്ല. നീതിനിഷ്ഠരുെട



െയെഹസ്േകൽ 18:21 lxxii െയെഹസ്േകൽ 18:25

നീതി അവരുെടേമൽതെന്ന കണക്കാക്കുകയും
ദുഷ്ടരുെട ദുഷ്ടത അവർെക്കതിേരതെന്ന
നിറയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം.

21 “എന്നാൽ ദുഷ്ടർ തങ്ങള െട എല്ലാ
പാപങ്ങള ം വിട്ട തിരിഞ്ഞ് എെന്റ ഉത്തരവുകൾ
്രപമാണിക്കയും നീതിയും ന്യായവും അനുസരിച്ച
ജീവിക്കുകയും െചയ്താൽ അവർ തീർച്ചയായും
ജീവിക്കും; അങ്ങെനയുള്ളവർ മരിക്കുകയില്ല.
22 അവർ െചയ്തുേപായ അകൃത്യങ്ങെളാന്നും
അവർെക്കതിേര ഓർക്കെപ്പടുകയില്ല.
തങ്ങൾെചയ്ത നീതി്രപവൃത്തികൾ നിമിത്തം
അവർ ജീവിക്കും. 23 ദുഷ്ടരുെട മരണം എെന്ന
സന്തുഷ്ടനാക്കുന്നുേണ്ടാ? അവർ തെന്റ
വഴികൾ വിട്ട തിരിഞ്ഞു ജീവിക്കണെമന്നേല്ല
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നത?് എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

24 “എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠർ അവരുെട നീതി
വിട്ട മാറി അധർമം ്രപവർത്തിക്കുകയും ദുഷ്ടർ
െചയ്യന്നസകലേമ്ലച്ഛതകള ം ്രപവർത്തിക്കുകയും
െചയ്താൽ അവർ ജീവിക്കുേമാ? അവർ
െചയ്ത വഞ്ചനയുംഅധർമവും നിമിത്തംഅവർ
മുമ്പുെചയ്തിട്ട ള്ള നീതി്രപവൃത്തികെളാന്നും
സ്മരിക്കെപ്പടുകയില്ല. അവരുെട പാപംനിമിത്തം
അവർ മരിക്കും.

25 “എങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയുന്നു:
‘കർത്താവിെന്റ വഴി നീതിയുക്തമല്ല.’
ഇ്രസാേയൽജനേമ, േകട്ട െകാൾവിൻ.
എെന്റ വഴി നീതിയുക്തമല്ലാത്തേതാ?
നിങ്ങള െട വഴികളേല്ല നീതിയുക്തമല്ലാത്തത?്
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26 നീതിനിഷ്ഠർ തങ്ങള െട നീതിനിഷ്ഠ വിട്ട മാറി
പാപംെചയ്യ െന്നങ്കിൽ അവൻ അതുനിമിത്തം
മരിക്കും; തങ്ങൾെചയ്ത പാപംനിമിത്തംതെന്ന
അവർ മരിക്കും. 27 ദുഷ്ടർ തങ്ങൾെചയ്ത
ദുഷ്ടത വിട്ട തിരിഞ്ഞ് ന്യായവും നീതിയും
്രപവർത്തിക്കുെന്നങ്കിൽ,അവർതങ്ങള െടജീവൻ
രക്ഷിക്കുകയാണ് െചയ്യന്നത.് 28തങ്ങൾെചയ്ത
എല്ലാ അകൃത്യങ്ങെളയുംകുറിച്ച് പരിതപിച്ച്
അവ ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാൽ അവർ
ജീവിക്കും, നിശ്ചയം; അവർ മരിക്കുകയില്ല.
29 എന്നിട്ട ം ഇ്രസാേയൽജനം ‘കർത്താവിെന്റ
വഴി നീതിയുക്തമല്ല,’ എന്നു പറയുന്നു.
ഇ്രസാേയൽജനേമ, എെന്റ വഴികൾ
നീതിയുക്തമല്ലാത്തേതാ? നിങ്ങള െട വഴികളേല്ല
നീതിയുക്തമല്ലാത്തത?്

30 “അതിനാൽ ഇ്രസാേയൽജനേമ,
നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തെരയും താന്താങ്ങള െട
നടപ്പനുസരിച്ച് ഞാൻ ന്യായം വിധിക്കുെമന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
അനുതപിക്കുക! പാപം നിങ്ങള െട തകർച്ചയ്ക്ക്
കാരണമായിത്തീരാതിരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങള െട
എല്ലാ അകൃത്യങ്ങളിൽനിന്നും പിന്തിരിയുക.
31 നിങ്ങൾ െചയ്ത എല്ലാ അതി്രകമങ്ങള ം
ഉേപക്ഷിച്ച കളയുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
പുതിയ ഹൃദയവും പുതിയ ആത്മാവും
േനടിെക്കാൾക. ഇ്രസാേയൽജനേമ, നിങ്ങൾ
എന്തിനു മരിക്കുന്നു? 32 കാരണം ആരുെടയും
മരണത്തിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനല്ല, എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട;്
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അതിനാൽമാനസാന്തരെപ്പട്ട് ജീവിച്ച െകാൾക.

19
ഇ്രസാേയലിെല ്രപഭുക്കന്മാെരക്കുറിച്ച് ഒരു

വിലാപഗാനം
1 “നീ ഇ്രസാേയലിെല ്രപഭുക്കന്മാെരക്കുറിച്ച്
ഇ്രപകാരം ഒരു വിലാപഗാനംആലപിക്കുക:
2 “ ‘സിംഹങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ എെന്താരു

സിംഹിയായിരുന്നു
നിെന്റ മാതാവ്ആരായിരുന്നു!

അവൾസിംഹക്കുട്ടികള െടഇടയിൽക്കിടന്ന,്
അവള െടകുട്ടികെളവളർത്തിെക്കാണ്ടുവന്നു.

3 തെന്റ കുട്ടികളിൽ ഒന്നിെന അവൾ
വളർത്തിെക്കാണ്ടുവന്നു;
അവൻഒരുശക്തനായസിംഹമായിത്തീർന്നു.

ഇരകെളകടിച്ച ചീന്തുന്നതിന്അവൻശീലിച്ച .
മനുഷ്യെരഅവൻവിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു.

4രാഷ്്രടങ്ങൾഅവെനപ്പറ്റി േകട്ട ,
അവർ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ അവൻ
പിടിക്കെപ്പട്ട .

അവർഅവെനചങ്ങലയ്ക്കിട്ട്
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തു െകാണ്ടുവന്നു.

5 “ ‘അവൾതെന്റആ്രഗഹത്തിനു
ഭംഗംസംഭവിച്ചതുകണ്ട്

തെന്റസിംഹക്കുട്ടികളിൽ മെറ്റാന്നിെനവളർത്തി
ശക്തനായഒരുസിംഹമാക്കിമാറ്റി.

6അവൻസിംഹങ്ങൾക്കിടയിൽസഞ്ചരിച്ച,്
ഇേപ്പാൾ ശക്തനായ ഒരു
സിംഹമായിത്തീർന്നു.
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ഇരെയകടിച്ച ചീന്തുവാൻഅവൻശീലിച്ച ;
അവനും മനുഷ്യെരവിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു.

7 അവരുെട ബലേമറിയ ശക്തിേക്രന്ദങ്ങൾ
അവൻതകർത്തു;
അവരുെട നഗരങ്ങെളഅവൻശൂന്യമാക്കി.

അവെന്റഗർജനം േകട്ട്
േദശവും അതിെല സകലനിവാസികള ം
നടുങ്ങി.

8രാഷ്്രടങ്ങൾതങ്ങള െട ്രപവിശ്യകളിലുള്ള
എല്ലാ ദിക്കുകളിൽനിന്നും അവെന്റേനേര
ആ്രകമിച്ച .

അവർഅവനായി വലവിരിച്ച ;
അവർ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ അവൻ
പിടിക്കെപ്പട്ട .

9അവർഅവെനചങ്ങലയിട്ട് ഒരു കൂട്ടിലാക്കി;
അവെന ബാേബൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു.

ഇ്രസാേയൽപർവതങ്ങളിൽ
അവെന്റഗർജനംഇനിേകൾക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവർഅവെനകാരാഗൃഹത്തിൽഅടച്ച .

10 “ ‘നിെന്റഅമ്മനിെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിൽ
െവള്ളങ്ങൾക്കരിെക നട്ട ഒരു
മുന്തിരിവള്ളിേപാെലആയിരുന്നു;

ജലസമൃദ്ധിനിമിത്തംഅത്ഫലഭൂയിഷ്ഠവും
ശാഖകൾനിറഞ്ഞതുംആയിരുന്നു.

11 രാജാക്കന്മാർക്കു െചേങ്കാൽ നിർമിക്കാൻ
പറ്റിയ
കടുപ്പമുള്ളശാഖകൾഅതിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.

തിങ്ങിനിറഞ്ഞപച്ചിലച്ചാർത്തിനുമീേത
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അത് ഉയർന്നുനിന്നിരുന്നു.
അതിെന്റ ഉയരംെകാണ്ടും അനവധി

ശാഖകൾെകാണ്ടും
അതുസുവ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു.

12 എന്നാൽ േകാപേത്താെട അതിെന
പിഴുെതടുത്തു;
അതിെനനിലത്തുതള്ളിയിട്ട ;

കിഴക്കൻകാറ്റ്അതിെന ഉണക്കിക്കളഞ്ഞു,
അതിെലകായ്കൾ ഉതിർന്നുേപായി.

അതിെന്റ ബലേമറിയ െകാമ്പുകൾ
ഉണങ്ങിേപ്പായി,
അഗ്നിഅതിെന ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

13ഇേപ്പാൾഅതിെന മരുഭൂമിയിൽ,
ഉണങ്ങിവരണ്ടനിലത്തുനട്ടിരിക്കുന്നു.

14 ്രപധാനശാഖയിൽനിന്ന്അഗ്നി പടർന്ന്
അതിെന്റഫലങ്ങൾചുെട്ടരിക്കെപ്പട്ട .

അധിപതിയുെട ഒരു െചേങ്കാലിന് ഉപയുക്തമായ
ഒരു ശാഖയുംഅതിൽഅവേശഷിച്ചില്ല.’

ഇത് ഒരു വിലാപം; ഒരു വിലാപഗീതമായി
ഉപേയാഗിക്കെപ്പേടണ്ടതുമാണ.്”

20
മത്സരിയായഇ്രസാേയൽശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നു

1 ഏഴാംവർഷം അഞ്ചാംമാസം പത്താംതീയതി
ഇ്രസാേയലിെല േഗാ്രതത്തലവന്മാരിൽ ചിലർ
യേഹാവേയാട് അരുളപ്പാടു േചാദിക്കുന്നതിനായി
വന്ന്എെന്റമുമ്പിൽഇരുന്നു.

2 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്ക് ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി: 3 “മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതത്തലവന്മാേരാട്
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സംസാരിക്കുക, ‘നിങ്ങൾ എേന്നാട് അരുളപ്പാടു
േചാദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുേന്നാ? നിങ്ങൾ
േചാദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുകയില്ല
എന്ന് ജീവനുള്ള ഞാൻ ശപഥംെചയ്യന്നു, എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു’
എന്നുപറയുക.

4 “നീ അവെര ന്യായംവിധിക്കുേമാ?
മനുഷ്യപു്രതാ, നീ അവെര ന്യായംവിധിക്കുേമാ?
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട േമ്ലച്ഛതകൾ
നീ അവെര അറിയിക്കുക. 5 എന്നിട്ട്
അവേരാടു പറയുക: ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഞാൻ ഇ്രസാേയലിെന െതരെഞ്ഞടുത്ത
ദിവസംതെന്ന, യാേക്കാബ് ഗൃഹത്തിെല
സന്തതികേളാടു ൈകയുയർത്തി ശപഥംെചയ്ത്
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുെവച്ച് എെന്നത്തെന്ന
അവർക്കു െവളിെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. “ഞാൻ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു,”
എന്ന്ൈകയുയർത്തിഅവേരാട്അരുളിെച്ചയ്തു.
6ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്ന് അവെര പുറെപ്പടുവിച്ച്
ഞാൻ അവർക്കുേവണ്ടി െതരെഞ്ഞടുത്തതും
പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന േദശേത്തക്കും, എല്ലാ
േദശങ്ങളിലുംെവച്ച് മേനാഹരമായിരിക്കുന്ന
േദശത്തിേലക്ക് അവെര െകാണ്ടുവരുെമന്ന്
അന്നു ഞാൻ അവേരാടു ശപഥംെചയ്തു.
7ഞാൻ അവേരാട്: “നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തനും
താന്താങ്ങള െട കണ്ണിൽ മലിനമായിരിക്കുന്ന
വി്രഗഹങ്ങെള എറിഞ്ഞുകളയുക. ഈജിപ്റ്റിെല
വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ട് നിങ്ങെളത്തെന്ന
അശുദ്ധരാക്കരുത;്ഞാൻനിങ്ങള െടൈദവമായ
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യേഹാവആകുന്നു,എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.”
8 “ ‘എന്നാൽ അവർ എനിെക്കതിേര
മത്സരിച്ച . എെന്ന അനുസരിക്കാൻ
അവർക്കു മനസ്സണ്ടായില്ല. അവർ
ദൃഷ്ടിെവച്ചിരുന്ന നിന്ദ്യമായ വി്രഗഹങ്ങെള
അവർ നീക്കിക്കളയുകേയാ ഈജിപ്റ്റിെല
ബിംബങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല.
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെന്റ
നടുവിൽെവച്ച് എെന്റ േ്രകാധം അവരുെടേമൽ
െചാരിഞ്ഞ് എെന്റ േകാപം അവരുെടേമൽ
െചലവഴിക്കും എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 9എന്നാൽ
എെന്റ നാമംനിമിത്തം ഞാൻ അവെര
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്നു.
അവരുെട നിവാസസ്ഥാനത്തിനുചുറ്റ ം
അധിവസിച്ച വന്ന ഇതര രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിലും
അവർ കാൺെകത്തെന്ന എെന്നത്തെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തിയതുമായ ജനത്തിെന്റ മധ്യത്തിൽ
എെന്റ നാമം അശുദ്ധമാകാതിരിേക്കണ്ടതിനും
ഞാൻ അ്രപകാരംെചയ്തു. 10അങ്ങെന ഞാൻ
അവെര ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച്
മരുഭൂമിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു. 11 അവർക്കു
ഞാൻ എെന്റ ഉത്തരവുകൾ നൽകുകയും
എെന്റ നിയമങ്ങൾ അവെര അറിയിക്കുകയും
െചയ്തു. അവെയ ്രപമാണിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
അവയാൽ ജീവിക്കും. 12 മാ്രതമല്ല, എനിക്കും
അവർക്കും മേധ്യ ഒരു ചിഹ്നമായിരിേക്കണ്ടതിനും
ഞാൻ അവെര ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവ
ആകുന്നു എന്ന് അവർ അറിയുന്നതിനുംേവണ്ടി
ഞാൻ എെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ അവർക്കു
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കൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.

13 “ ‘എന്നാൽ ഇ്രസാേയൽജനം
മരുഭൂമിയിൽെവച്ച് എേന്നാടു മത്സരിച്ച ;
അവർ എെന്റ ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കാെത
എെന്റ നിയമങ്ങൾ നിരസിച്ച —അവെയ
്രപമാണിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവയാൽ
ജീവിക്കും—എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള അവർ
അത്യന്തം അശുദ്ധമാക്കി. അേപ്പാൾ അവെര
സംഹരിേക്കണ്ടതിന് മരുഭൂമിയിൽെവച്ച് എെന്റ
േ്രകാധം അവരുെടേമൽ െചാരിയാൻ ഞാൻ
നിശ്ചയിച്ച . 14ഞാൻഅവെരഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ചതുകണ്ടരാഷ്്രടങ്ങള െടദൃഷ്ടിയിൽ
എെന്റ നാമം മലിനമാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
അതിനുേവണ്ടി ്രപവർത്തിച്ച . 15-16 അവരുെട
ഹൃദയം നിരന്തരം അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾക്കു
സമർപ്പിതമായിരുന്നതുമൂലം അവർ എെന്റ
നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും
ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയും എെന്റ
ശബ്ബത്തുകൾ അശുദ്ധമാക്കുകയും െചയ്തു.
അതുെകാണ്ട്ഞാൻഅവർക്കു നൽകിയ,പാലും
േതനും ഒഴുകുന്നതും സകലേദശങ്ങളിലുംെവച്ച്
ഏറ്റവും മേനാഹരവുമായ േദശേത്തക്ക് അവെര
െകാണ്ടുവരികയില്ല എന്ന് മരുഭൂമിയിൽെവച്ച്
ഞാൻ അവേരാടു ൈകയുയർത്തി
ശപഥംെചയ്തു. 17എങ്കിലും എനിക്ക് അവേരാടു
സഹതാപം േതാന്നിയതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവെര
നശിപ്പിക്കുകയും മരുഭൂമിയിൽെവച്ച് അവെര
നാമാവേശഷമാക്കുകയും െചയ്യാതിരുന്നു.
18 മരുഭൂമിയിൽെവച്ച് ഞാൻ അവരുെട
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സന്താനങ്ങേളാട:് “നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
നിയമവ്യവസ്ഥകൾ അനുവർത്തിക്കുകേയാ
അവരുെട നിയമങ്ങൾ ്രപമാണിക്കേയാ
അവരുെട വി്രഗഹങ്ങളാൽ നിങ്ങെളത്തെന്ന
അശുദ്ധമാക്കുകേയാെചയ്യരുത.് 19 ഞാൻ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു;
നിങ്ങൾ എെന്റ ഉത്തരവുകളിൽ പാലിക്കുകയും
എെന്റ നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കയും െചയ്യ ക.
20എെന്റശബ്ബത്തുകെള വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ;ഞാൻ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന് അവ എനിക്കും
നിങ്ങൾക്കും മേധ്യ ഒരു ചിഹ്നമായിരിക്കെട്ട എന്നു
കൽപ്പിച്ച .”

21 “ ‘എന്നാൽഅവരുെടമക്കള ംഎനിെക്കതിേര
മത്സരിച്ച ; അവർ എെന്റ ഉത്തരവുകൾ
പാലിക്കുകേയാ, “അവെയ ്രപമാണിക്കുന്ന
മനുഷ്യൻ അവയാൽ ജീവിക്കും,” എന്നു
ഞാൻ ്രപഖ്യാപനംെചയ്തിരുന്ന എെന്റ
നിയമങ്ങൾ ്രപമാണിക്കാൻ മനസ്സ െവക്കുകേയാ
െചയ്തില്ല. അവർ എെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ
അശുദ്ധമാക്കി. അതിനാൽ മരുഭൂമിയിൽെവച്ച്
അവർെക്കതിേര എെന്റ േ്രകാധം അവരുെടേമൽ
െചാരിയണെമന്നും എെന്റ േകാപം
അവരുെടേമൽ നിവർത്തിക്കണെമന്നും
അരുളിെച്ചയ്തു. 22 എന്നാൽ ഞാൻ
അവെര പുറെപ്പടുവിച്ചതു കണ്ടതായ
രാഷ്്രടങ്ങള െടമുമ്പിൽ എെന്റ നാമം
അശുദ്ധമാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എെന്റ കരം
പിൻവലിച്ച . 23-24 അവർ എെന്റ നിയമങ്ങൾ
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അനുസരിക്കാെത എെന്റ ഉത്തരവുകൾ
നിരസിച്ച കളകയും എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള
അശുദ്ധമാക്കുകയും അവരുെട ദൃഷ്ടികൾ
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട വി്രഗഹങ്ങള െടേമൽ
ഇരിക്കുകയും െചയ്തതിനാൽ ഞാൻ അവെര
ഈ ജനതകൾക്കിടയിൽ ചിതറിക്കുകയും
രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഛിന്നഭിന്നമാക്കുകയും
െചയ്യ െമന്നു മരുഭൂമിയിൽെവച്ച് ഞാൻ
ൈകയുയർത്തി അവേരാടു ശപഥംെചയ്തു.
25 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവർക്കു
നന്മയല്ലാത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകള ം ജീവിക്കാൻ
ഉപകരിക്കാത്ത നിയമങ്ങള ം നൽകി;
26 അവർ തങ്ങള െട ആദ്യജാതന്മാെരെയല്ലാം
അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിച്ചതുെകാണ്ട്
അവരിൽ ഭീതി നിറയ്ക്കാനായി തങ്ങള െട
വഴിപാടുകളാൽത്തെന്ന ഞാൻ അവെര
അശുദ്ധരാക്കി; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്ന്
അവർഅറിേയണ്ടതിനുതെന്ന.’

27 “അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
ഇ്രസാേയൽജനേത്താട,് ‘ഇതാകുന്നു
യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നത:്
ഇക്കാര്യത്തിലും നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
എനിെക്കതിേര അവിശ്വസ്തരായി
തീർന്നതിനാൽ എെന്ന നിന്ദിക്കുകയാണ്
െചയ്തിട്ട ള്ളത.് 28 ഞാൻ അവർക്കു
െകാടുക്കുെമന്നു ൈകയുയർത്തി
ശപഥംെചയ്ത േദശേത്തക്ക് ഞാൻ അവെര
െകാണ്ടുവന്നേശഷം അവിെടയുള്ള എല്ലാ
ഉയർന്ന മലകള ം തഴച്ച വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങള ം
അവർ െതരെഞ്ഞടുത്ത് അവിെടെയല്ലാം
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യാഗമർപ്പിക്കുകയും എെന്റ േകാപം
ജ്വലിപ്പിക്കുംവിധം ബലിയർപ്പിക്കുകയും
സുഗന്ധധൂപം നിേവദിക്കുകയും പാനീയബലികൾ
പകരുകയും െചയ്തു. 29 അേപ്പാൾ ഞാൻ
അവേരാട്, നിങ്ങൾ േപാകുന്ന േക്ഷ്രതം ഏത?്’ ”
എന്നു േചാദിച്ച . അതിനാൽ ഇ്രപകാരമുള്ള
േക്ഷ്രതങ്ങൾ ഇന്നുവെരയും ബാമാ* എന്നു
വിളിക്കെപ്പടുന്നു.

മത്സരമുള്ള ഇ്രസാേയൽജനം
പുനരുദ്ധരിക്കെപ്പടുന്നു

30 “അതിനാൽ ഇ്രസാേയൽജനേത്താടു
പറയുക: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ
പിതാക്കന്മാരുെട പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്
നിങ്ങെളത്തെന്നഅശുദ്ധരാക്കുകയും അവരുെട
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള േമാഹിക്കുകയും െചയ്യ േമാ?
31 നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട വഴിപാട് അർപ്പിച്ച്—
നിങ്ങള െട മക്കെള അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിച്ച്—
നിങ്ങൾ ഇന്നുവെരയും നിങ്ങള െട എല്ലാ
വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ടും നിങ്ങെളത്തെന്ന
അശുദ്ധരാക്കുകയാണു െചയ്യന്നത.്
അങ്ങെനയിരിെക്ക, ഇ്രസാേയൽജനേമ,
നിങ്ങൾ എേന്നാട് അരുളപ്പാടു േചാദിക്കാൻ
ഞാൻ അനുവദിക്കണേമാ? ജീവനുള്ള ഞാൻ
ശപഥംെചയ്യന്നു, നിങ്ങൾ േചാദിച്ചാൽ ഞാൻ
ഉത്തരം നൽകുകയില്ല എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

* 20:29 പൂജാഗിരിഅഥവാ, േക്ഷ്രതംഎന്നർഥം.
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32 “ ‘ “മരെത്തയും കല്ലിെനയും േസവിക്കുന്ന
രാഷ്്രടങ്ങെളേപ്പാെലയും േലാകത്തിെല
ജനതകെളേപ്പാെലയും ഞങ്ങൾക്ക് ആകണം,”
എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങള െട
മനസ്സിെല സങ്കൽപ്പം ഒരിക്കലും നടക്കുകയില്ല.
33 ജീവനുള്ള ഞാൻ ശപഥംെചയ്യന്നു,
ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും
േ്രകാധവർഷംെകാണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങെള
ഭരിക്കും, എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 34ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ
ഭുജംെകാണ്ടും േ്രകാധവർഷംെകാണ്ടും ഞാൻ
നിങ്ങെള ജനതകൾക്കിടയിൽനിന്നു തിരിെയ
വരുത്തുകയും നിങ്ങൾ ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു േശഖരിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 35 ഞാൻ നിങ്ങെള ജനതകള െട
മരുഭൂമിയിേലക്കു െകാണ്ടുവന്ന് അവിെടെവച്ച്
അഭിമുഖമായി നിങ്ങള െട ന്യായവിധി
നടപ്പിലാക്കും. 36 ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെല
മരുഭൂമിയിൽെവച്ച് ഞാൻ നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെര ന്യായംവിധിച്ചതുേപാെല
ഞാൻ നിങ്ങെളയും ന്യായംവിധിക്കും, എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
37 ഞാൻ നിങ്ങെള എെന്റ വടിക്കുകീഴിൽ
നടത്തുകയും ഉടമ്പടിയുെട ബന്ധനത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവരികയും െചയ്യ ം. 38എേന്നാട് മത്സരിച്ച്
എനിെക്കതിേര അ്രകമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര
ഞാൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും;
അവർ െചന്നുപാർക്കുന്ന േദശത്തുനിന്നു ഞാൻ
അവെര പുറെപ്പടുവിക്കും; എങ്കിലും അവർ
ഇ്രസാേയൽേദശത്തു ്രപേവശിക്കുകയില്ല.
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അങ്ങെന ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾഅറിയും.

39 “ ‘ഇ്രസാേയൽജനേമ, നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും
േപായി അവരവരുെട വി്രഗഹങ്ങെള
േസവിച്ച െകാൾക; എന്നാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ
എെന്റ വാക്കു ്രശദ്ധിക്കും; നിങ്ങള െട
വഴിപാടുകള ം വി്രഗഹങ്ങള ംെകാണ്ട്
പിെന്നെയാരിക്കലും എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത
നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല. 40 എെന്റ
വിശുദ്ധപർവതത്തിൽ, ഇ്രസാേയലിെന്റ
ഉന്നതഗിരിയിൽത്തെന്ന എല്ലാ
ഇ്രസാേയൽഗൃഹവും, ഒെന്നാഴിയാെത സ്വന്ത
േദശത്തുെവച്ച് എെന്ന േസവിക്കുെമന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
അവിെട ഞാൻ അവെര ൈകെക്കാള്ള ം.
അവിെട നിങ്ങള െട വിശിഷ്ടദാനങ്ങളായ†
വഴിപാടുകെളയും നിങ്ങള െടയാഗങ്ങേളാടുകൂെട
ഞാൻ ആവശ്യെപ്പടും. 41 ഞാൻ
നിങ്ങെള ജനതകളിൽനിന്നു തിരിെക
വരുത്തുകയും നിങ്ങൾ ചിതറിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു േശഖരിക്കുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ സുഗന്ധധൂപമായി നിങ്ങെള
ൈകെക്കാള്ള ം. രാഷ്്രടങ്ങൾ കാൺെക
ഞാൻ നിങ്ങളിലൂെട പരിശുദ്ധൻ എന്നു
െതളിയിക്കെപ്പടും. 42 നിങ്ങള െട
പൂർവികർക്കു െകാടുക്കുെമന്നു ഞാൻ
ൈകയുയർത്തി ശപഥംെചയ്ത േദശമായ
† 20:40 അഥവാ,ആദ്യദാനങ്ങളായ
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ഇ്രസാേയൽേദശേത്തക്കു ഞാൻ നിങ്ങെള
െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ, ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. 43 അവിെടെവച്ച
നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന അശുദ്ധരാക്കിയ
നിങ്ങള െട െപരുമാറ്റവും നിങ്ങള െട എല്ലാ
്രപവൃത്തികള ം ഓർക്കും. നിങ്ങൾ െചയ്ത
എല്ലാ ദുഷ്ടതകള ംനിമിത്തം നിങ്ങൾക്കു
നിങ്ങേളാടുതെന്ന െവറുപ്പ േതാന്നും.
44ഇ്രസാേയൽജനേമ, നിങ്ങള െട ദുഷ്ടവഴികേളാ
നിങ്ങള െട ദുഷിച്ച ്രപവൃത്തികേളാഅനുസരിച്ചല്ല,
എെന്റ നാമം നിമിത്തംതെന്ന ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
ഇടെപടുേമ്പാൾ,ഞാൻയേഹാവആകുന്നുഎന്നു
നിങ്ങൾഅറിയുംഎന്ന്യേഹാവയായകർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.’ ”

െതേക്കേദശത്തിന്എതിേരയുള്ള ്രപവചനം
45 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്ക്
ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി: 46 “മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ െതേക്കാട്ട നിെന്റ മുഖംതിരിച്ച്
െതേക്കദിക്കിെനതിരായി, െതേക്കദിക്കിലുള്ള
വനത്തിെനതിരായിത്തെന്ന ്രപവചിക്കുക.
47 െതേക്കദിക്കിെല കാടുകേളാട് ഇ്രപകാരം
പറയുക: ‘യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുക, യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇതാ,
ഞാൻ നിങ്ങെള അഗ്നിക്കിരയാക്കാൻ
േപാകുന്നു. അത് നിങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ
പച്ചമരെത്തയും ഉണങ്ങിയമരെത്തയും
ദഹിപ്പിച്ച കളയും. കത്തിയാള ന്ന ആ തീജ്വാല
അണയ്ക്കെപ്പടുകയില്ല; െതക്കുമുതൽ
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വടക്കുവെരയുള്ള സകലമുഖങ്ങള ം അതിനാൽ
കരിഞ്ഞുേപാകും. 48 യേഹാവയായ ഞാൻ
അതു ജ്വലിപ്പിെച്ചന്ന് സകലരും കാണും; അത്
അണഞ്ഞുേപാകുകയില്ല.’ ”

49 അേപ്പാൾ ഞാൻ: “യേഹാവയായ
കർത്താേവ, അവൻ എെന്നക്കുറിച്ച,് ‘അവൻ
സാദൃശ്യകഥകളാണേല്ലാ സംസാരിക്കുന്നത,്’
എന്നുപറയുന്നുവേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

21
ബാേബൽൈദവികന്യായവിധിയുെട വാൾ

1 അതിനുേശഷം യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്ക് ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ;
നിെന്റ മുഖം െജറുശേലമിെനതിേര
തിരിച്ച് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെനതിേര
്രപസംഗിക്കുക. ഇ്രസാേയൽേദശത്തിനു
വിേരാധമായി ്രപവചിക്കുക. 3 അവേളാട്
ഇ്രപകാരം പറയുക: ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
എതിരായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എെന്റ വാൾ
ഉറയിൽനിന്നൂരി നീതിനിഷ്ഠെരയും ദുഷ്ടെരയും
നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയും.
4 ഞാൻ നീതിനിഷ്ഠെരയും ദുഷ്ടെരയും
േഛദിച്ച കളയാൻ േപാകുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്റ വാൾ െതക്കുമുതൽ വടക്കുവെര
എല്ലാവർക്കുെമതിേര ഉറയിൽനിന്നു പുറെപ്പടും.
5യേഹാവയായഞാൻഎെന്റവാൾഉറയിൽനിന്നു
ഊരിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേപ്പാൾ എല്ലാവരും
അറിയും.അതുഇനി മടങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല.’
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6 “നീേയാ മനുഷ്യപു്രതാ, തകർന്ന
ഹൃദയേത്താടും കഠിനവ്യസനേത്താടും കൂെട
അവർ കാൺെക െനടുവീർപ്പിടുക! 7 ‘നീ
എന്തിനു െനടുവീർപ്പിടുന്നു?’ എന്ന് അവർ
േചാദിക്കുേമ്പാൾ, ‘ഒരു വാർത്ത നിമിത്തംതെന്ന;
അതു സംഭവിക്കുേമ്പാൾ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങള ം
ഉരുകിേപ്പാകും, എല്ലാ ൈകകള ം തളരും, എല്ലാ
മനസ്സ കള ം കലങ്ങിേപ്പാകും, എല്ലാ കാലുകള ം
മൂ്രതത്താൽ നനയും.’ ഇതാ, അതു വരുന്നു!
അതുസംഭവിക്കും,നിശ്ചയംഎന്നുകർത്താവായ
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

8 പിെന്നയും യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്ക് ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി: 9 “മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ ്രപവചിച്ച പറേയണ്ടത,് ‘കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘ഒരു വാൾ, ഒരു വാൾ
അതിനു മൂർച്ചകൂട്ടി മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു.

10െകാലനടത്താൻമൂർച്ചകൂട്ടിയും
മിന്നൽേപാെല തിളേങ്ങണ്ടതിനു
മിനുക്കിയുമിരിക്കുന്നു!

“ ‘എെന്റ രാജകീയ പു്രതെന്റ െചേങ്കാലിൽ
നമുക്കു ആനന്ദിക്കാേമാ? ആ വാൾ
ഇ്രപകാരമുള്ളഎല്ലാ േകാലിെനയും നിന്ദിക്കുന്നു.
11 “ ‘ൈകയിൽവഹിക്കാൻകഴിയുംവിധം
അതിെന മിനുക്കാൻ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;

െകാലയാളിയുെടൈകയിൽെകാടുക്കാൻേവണ്ടി
അതിെന മൂർച്ചകൂട്ടി മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു.

12മനുഷ്യപു്രതാ,നിലവിളിക്കുക,വിലപിക്കുക,
അത്എെന്റജനത്തിേന്മൽ,
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ഇ്രസാേയലിെല എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാരുെടേമലും
വരും.

അവർഎെന്റജനേത്താടുകൂെട
വാളിന് ഏൽപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

അതിനാൽനീ മാറത്തടിച്ച വിലപിക്കുക.
13 “ ‘പരീക്ഷ അതു നിശ്ചയമായും വരും.
എങ്കിലും വാളിനാൽ നിന്ദിക്കെപ്പടുന്ന
െചേങ്കാൽതെന്ന തുടരാെതേപായാൽ
എന്താകും? എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.്’
14 “നീേയാ മനുഷ്യപു്രതാ, ്രപവചിക്കുക,
നിെന്റൈകകൾകൂട്ടിയടിക്കുക.

വാൾ,നിഹതന്മാരുെട വാൾതെന്ന,
രണ്ടു്രപാവശ്യം െവട്ടെട്ട,

അല്ലാ മൂന്നു്രപാവശ്യംതെന്ന.
അതുസംഹാരത്തിെന്റവാൾ—
മഹാസംഹാരത്തിനുള്ള വാൾതെന്ന
നാലുവശത്തുനിന്നും അവെര
വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

15 അവരുെട ഹൃദയം ഭയത്താൽ
ഉരുകിേപ്പാേകണ്ടതിനും
അവരുെട വാതിൽക്കൽ ധാരാളംേപർ
വീേഴണ്ടതിനും

ഞാൻതിളങ്ങുന്നവാൾനൽകിയിരിക്കുന്നു,*
അവരുെടഎല്ലാകവാടങ്ങളിലും.

േനാക്കൂ! മിന്നൽേപാെല പതിക്കാൻ അതു
നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതു െകാലയ്ക്കായി കൂർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

16വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ

* 21:15 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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എവിേടക്കു നിെന്റ വായ്ത്തല
തിരിച്ചിരിക്കുേന്നാ
അവിേടക്കുതെന്നപുറെപ്പടുക.

17ഞാനുംൈകെകാട്ടി
എെന്റ േ്രകാധംശമിപ്പിക്കും;

യേഹാവയായഞാൻഅത്അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.”
18 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്ക്
ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി: 19 “മനുഷ്യപു്രതാ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ വാൾ വേരണ്ടതിന്
രണ്ടുവഴികൾ അടയാളെപ്പടുത്തുക; അവ
രണ്ടും ഒരു രാജ്യത്തുനിന്നുതെന്ന പുറെപ്പടും.
ഒരു ചൂണ്ടുപലക ഉണ്ടാക്കി നഗരത്തിേലക്കുള്ള
വഴിയുെട തലയ്ക്കൽ നാട്ട ക. 20അേമ്മാന്യരുെട
രബ്ബയിേലക്ക് ആ വാൾ വേരണ്ടതിന്
ഒരു വഴിയും െയഹൂദ്യയിൽ േകാട്ടെകട്ടി
ഉറപ്പിച്ചിട്ട ള്ള െജറുശേലമിേലക്ക് വേരണ്ടതിന്
മെറ്റാരു വഴിയും അടയാളെപ്പടുത്തുക.
21 കാരണം, ബാേബൽരാജാവ് വഴിത്തിരിവിങ്കൽ
രണ്ടുവഴികൾ പിരിയുന്നിടത്ത് ്രപശ്നംേനാക്കാൻ
നിൽക്കുന്നു. അയാൾ അമ്പുകൾ കുലുക്കി
തെന്റ കുലേദവന്മാേരാടു േചാദിക്കുകയും
ലക്ഷണമറിയാൻ യാഗമർപ്പിച്ച മൃഗത്തിെന്റ
കരൾ േനാക്കുകയും െചയ്യന്നു. 22യ്രന്തമുട്ടികൾ
സ്ഥാപിക്കാനും സംഹരിക്കുന്നതിനു കൽപ്പന
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നതിനും യുദ്ധാരവം
മുഴക്കുന്നതിനും കവാടങ്ങൾക്കുേനേര
യ്രന്തമുട്ടികൾ െവക്കാനും ഉപേരാധേക്കാട്ട
പണിത് ചുറ്റ ം ചരിഞ്ഞ പാത
പണിതുയർത്തുന്നതിനും െജറുശേലമിലുള്ള
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നറുക്ക് അയാള െട വലൈങ്കയിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നു. 23 അത് അവേനാടുള്ള
വിേധയത്വം ശപഥംെചയ്തവർക്ക് അത്
ഒരു വ്യാജലക്ഷണമായിേത്താന്നുന്നു.
എന്നാൽ അയാൾ അവരുെട അകൃത്യം
അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും അടിമകളായി അവെര
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യ ം.

24 “അതിനാൽ യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങള െട
ജനങ്ങൾ തങ്ങള െട തുറന്ന മത്സരംമൂലം
നിങ്ങള െട എല്ലാ അകൃത്യങ്ങള ം എെന്ന
ഓർമെപ്പടുത്തുന്നു. അവരുെട എല്ലാ
്രപവൃത്തികളിലും പാപം ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.
നിങ്ങൾ ഇതു െചയ്തിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ
അടിമകളായി പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകെപ്പടും.

25 “ ‘വഷളനും ദുഷ്ടനുമായ ഇ്രസാേയൽ
്രപഭുേവ, നിെന്റ നാൾ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു;
ശിക്ഷാവിധിയുെട നാൾ അതിെന്റ
പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു.
26 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിെന്റ തലപ്പാവും കിരീടവും
എടുത്തുമാറ്റ ക; കാര്യങ്ങൾക്കു മാറ്റം
സംഭവിക്കണം. താണത് ഉയർത്തെപ്പടുകയും
ഉയർന്നത് താഴ്ത്തെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.
27 ഉന്മൂലനാശം! ഉന്മൂലനാശം!
ഞാൻ അതിന് ഉന്മൂലനാശമാക്കും!
അവകാശമുള്ളവൻ വരുേവാളം കിരീടം
പുനഃസ്ഥാപിക്കെപ്പടാതിരിക്കും; അവനു ഞാൻ
അതുനൽകുകയും െചയ്യ ം.’

28 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഇ്രപകാരം ്രപവചിച്ച
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പറയുക: അേമ്മാന്യെരപ്പറ്റിയും അവരുെട
പരിഹാസെത്തപ്പറ്റിയും യേഹാവയായകർത്താവ്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘സംഹാരത്തിനായി
ഒരു വാൾ, ഒരു വാൾഊരിയിരിക്കുന്നു,

മിന്നൽേപാെലവിളേങ്ങണ്ടതിന്
അതു േതച്ച മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു!

29 നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് വ്യാജദർശനങ്ങൾ
ദർശിക്കുകയും
വ്യാജേദവ്രപശ്നങ്ങൾ ്രപസ്താവിക്കുകയും
െചയ്യന്ന

ദുഷ്ടരായവധിക്കെപ്പടാനുള്ളവരുെട
കഴുത്തിൽഅതു ്രപേയാഗിക്കും.

അവരുെട ദിവസംവന്നിരിക്കുന്നു,
ശിക്ഷാവിധിയുെട നാൾ അതിെന്റ
പരമകാഷ്ഠയിൽഎത്തിയിരിക്കുന്നു.

30 “ ‘ആവാൾഉറയിൽഇടുക;
നീസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടസ്ഥലത്തുതെന്ന,

നിെന്റജന്മേദശത്തുതെന്ന
ഞാൻനിെന്നന്യായംവിധിക്കും.

31ഞാൻഎെന്റ േ്രകാധം നിെന്റേമൽെചാരിയും;
എെന്റ േ്രകാധാഗ്നിെയനിെന്റേമൽഊതും;

സംഹരിക്കുന്നതിൽൈവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള
്രകൂരന്മാരുെട ൈകയിൽ ഞാൻ നിെന്ന
ഏൽപ്പിക്കും.

32നീഅഗ്നിക്ക് ഇന്ധനമായിത്തീരും;
നിെന്റ രക്തം നിെന്റ േദശത്തുതെന്ന
െചാരിയെപ്പടും.
ആരും ഇനി നിെന്നഓർക്കുകയില്ല;
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യേഹാവയായഞാൻഅതു ്രപസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.’ ”

22
െജറുശേലമിെന്റപാപത്തിനുള്ളന്യായവിധി

1 പിന്നീട് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്ക്
ഇ്രപകാരം ലഭിച്ച :

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ അവെള
ന്യായംവിധിക്കുേമാ? രക്തപാതകമുള്ള
നഗരെത്ത നീ ന്യായംവിധിക്കുേമാ? എങ്കിൽ
അവള െട എല്ലാ േമ്ലച്ഛതകള ം അവെള
അറിയിക്കുക. 3 നീ ഇ്രപകാരം പറയണം:
‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിെന്റ നടുവിൽ രക്തം
െചാരിഞ്ഞും വി്രഗഹങ്ങളണ്ടാക്കി നിെന്നത്തെന്ന
േമ്ലച്ഛയാക്കി സ്വന്തം വിനാശം നിെന്റേമൽ സ്വയം
ക്ഷണിച്ച വരുത്തുന്ന നഗരേമ, 4 നീ െചാരിഞ്ഞ
രക്തം മുേഖന നീ കുറ്റവാളിയായിരിക്കുന്നു;
നീ നിർമിച്ച വി്രഗഹങ്ങൾനിമിത്തം നീ
േമ്ലച്ഛയായിരിക്കുന്നു. അങ്ങെന നിെന്റ ദിവസം
നീ സമീപസ്ഥമാക്കി; നിെന്റ അന്തിമവർഷങ്ങൾ
വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം ഞാൻ
നിെന്ന ജനതകൾക്കു നിന്ദാവിഷയവും എല്ലാ
രാജ്യങ്ങൾക്കും പരിഹാസവുമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
5 കു്രപസിദ്ധവും േക്ഷാഭംനിറഞ്ഞതുമായ
പട്ടണേമ, നിെന്റ അടുത്തും അകെലയുമുള്ളവർ
നിെന്നപരിഹസിക്കും.

6 “ ‘േനാക്കൂ, നിന്നിൽ വസിക്കുന്ന
ഇ്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാർ രക്തെച്ചാരിച്ചിലിനായി
അവരുെട ശക്തി ഉപേയാഗിക്കുന്നത്
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കാണുക. 7 അവർ നിന്നിൽ വസിച്ച െകാണ്ട്
മാതാപിതാക്കെള നിന്ദിക്കുന്നു; വിേദശികെള
പീഡിപ്പിക്കുന്നു; അനാഥെരയും വിധവമാെരയും
േ്രദാഹിക്കുന്നു. 8 നിങ്ങൾ എെന്റ
വിശുദ്ധവസ്തുക്കെള നിന്ദിക്കുകയും
എെന്റ ശബ്ബത്തിെന അശുദ്ധമാക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 9 രക്തം െചാരിേയണ്ടതിന് ഏഷണി
പറയുന്നവർ നിന്നിലുണ്ട;് പർവതങ്ങളിെല
േക്ഷ്രതങ്ങളിൽെവച്ച് ൈനേവദ്യം ഭക്ഷിക്കുകയും
ദുഷ്കർമം ്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്യന്നവർ
നിെന്റ മേധ്യയുണ്ട.് 10 നിന്നിൽെവച്ച്
അവർ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കുന്നു; നിന്നിൽെവച്ച് അവർ
ഋതുമാലിന്യത്താൽ ആചാരപരമായി
അശുദ്ധയായി കഴിയുന്ന സ്്രതീയുെട അടുക്കൽ
െചല്ല ന്നു. 11 ഒരുത്തൻ തെന്റ അയൽക്കാരെന്റ
ഭാര്യേയാടു േമ്ലച്ഛത ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
മെറ്റാരുവൻ തെന്റ മരുമകള മായി ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിച്ച് അവെള മലിനയാക്കുന്നു.
േവെറാരുവൻ തെന്റ പിതാവിെന്റ
മകളായ സേഹാദരിെയ അപമാനിക്കുന്നു.
12 നിന്നിൽെവച്ച് അവർ രക്തപാതകത്തിനായി
ൈകക്കൂലി വാങ്ങുന്നു; നീ ദരി്രദരിൽനിന്നു
പലിശയും െകാള്ളലാഭവും വാങ്ങുന്നു. നീ
അയൽവാസിേയാട് അനീതിേയാെട െപരുമാറി
ആദായമുണ്ടാക്കുകയും എെന്ന മറന്നുകളകയും
െചയ്യന്നു എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.്

13 “ ‘നീ അസത്യമാർഗത്തിലൂെട േനടിയ
ലാഭത്തിെന്റയും നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള



െയെഹസ്േകൽ 22:14 xciv െയെഹസ്േകൽ 22:21

രക്തപാതകത്തിെന്റയും േനേര ഞാൻ
ൈകെകാട്ട ന്നു. 14ഞാൻ നിേന്നാട് ഇടെപടുന്ന
ദിവസം നിെന്റ ൈധര്യം നിലനിൽക്കുേമാ? നിെന്റ
ൈകകൾ ബലെപ്പട്ടിരിക്കുേമാ? യേഹാവയായ
ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ
അതു നിവർത്തിക്കും. 15 ഞാൻ നിെന്ന
ജനതകൾക്കിടയിൽ ചിതറിക്കും; ഞാൻ
നിെന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഛിന്നഭിന്നമാക്കും;
നിങ്ങള െട അശുദ്ധി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും.
16 രാഷ്്രടങ്ങള െടമുമ്പിൽ നീ നിെന്നത്തെന്ന
അശുദ്ധമാക്കുേമ്പാൾ,ഞാൻയേഹാവആകുന്നു
എന്നുനീഅറിയും.’ ”

17 അതിനുേശഷം യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് എനിക്ക് ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി:
18 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഇ്രസാേയൽഗൃഹം എനിക്കു
േലാഹക്കിട്ടമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു; അവർ
എല്ലാവരും ഉലയിൽ െചമ്പും െവളത്തീയവും
ഇരുമ്പും കറുത്തീയവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
അവർ െവള്ളിയുെട െവറും കിട്ടമായി
മാറിയിരിക്കുന്നു. 19 അതിനാൽ
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു; ‘നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
േലാഹക്കിട്ടമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാൽ,
ഞാൻ നിങ്ങെള െജറുശേലമിെന്റ നടുവിൽ
കൂട്ട ം. 20അവർ െവള്ളിയും െചമ്പും ഇരുമ്പും
കറുത്തീയവും െവളത്തീയവും ഉലയുെട
മേധ്യ ഊതി ഉരുക്കുന്നതുേപാെല, ഞാൻ
നിങ്ങെള ഒരുമിച്ച കൂട്ടി എെന്റ േകാപത്തിലും
േ്രകാധത്തിലും ഉരുക്കും. 21 ഞാൻ നിങ്ങെള
ഒരുമിച്ച കൂട്ടി നിങ്ങള െടേമൽ എെന്റ
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േ്രകാധാഗ്നി ഊതും; നിങ്ങൾ അതിെന്റ
നടുവിൽ ഉരുകിേപ്പാകും. 22 െവള്ളി
ഉലയിൽ ഉരുകിേപ്പാകുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ
അതിെന്റമേധ്യ ഉരുകിേപ്പാകും. യേഹാവയായ
ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം നിങ്ങള െടേമൽ
െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുഎന്നുനിങ്ങൾഅറിയും.’ ”

23 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്ക്
വീണ്ടും ഉണ്ടായി: 24 “മനുഷ്യപു്രതാ, ‘നിങ്ങൾ
േ്രകാധദിവസത്തിൽ ശുദ്ധി്രപാപിക്കാത്തതും
മഴേയൽക്കാത്തതുമായ ഒരു േദശമാകുന്നു’എന്ന്
അവേളാടു പറയുക. 25 അവള െട നടുവിൽ
്രപവാചകന്മാരുെട* ഒരു ഗൂഢാേലാചനയുണ്ട.്
അലറി ഇര കടിച്ച കീറുന്ന സിംഹംേപാെല
അവർ ജനെത്ത വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവർ നിേക്ഷപങ്ങള ം വിലേയറിയ
വസ്തുക്കള ം അപഹരിച്ച െകാണ്ട്
അവള െട മേധ്യ നിരവധി വിധവകെള
വർധിപ്പിക്കുന്നു. 26അവള െട പുേരാഹിതന്മാർ
എെന്റ ന്യായ്രപമാണേത്താട് അതി്രകമം
്രപവർത്തിച്ച് എെന്റ വിശുദ്ധവസ്തുക്കെള
മലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധമായതും
അശുദ്ധമായതുംതമ്മിൽ ഒരു വിേവചനം അവർ
െവച്ചിട്ടില്ല. ആചാരപരമായി മലിനമായവയും
നിർമലമായവയുംതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
എെന്തന്ന് അവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ
അവരുെട മേധ്യ അശുദ്ധനായിത്തീരുമാറ്
അവർ എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള േനാക്കാെത
കണ്ണ മറച്ച കളയുന്നു. 27 അവള െട

* 22:25 അഥവാ, ്രപഭുക്കന്മാരുെട
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മേധ്യയുള്ള ്രപഭുക്കന്മാർ െകാള്ളലാഭം
ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിന് ഇരെയ കടിച്ച ചീന്തുന്ന
െചന്നായ്ക്കെളേപ്പാെല രക്തം െചാരിയുകയും
ആള കെള െകാല്ല കയും െചയ്യന്നു. 28യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യാതിരിെക്ക, ‘കർത്താവായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു’
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു വ്യാജദർശനങ്ങള ം
കള്ളേദവ്രപശ്നങ്ങള ം അറിയിക്കുന്ന
അവള െട ്രപവാചകന്മാർ അവർക്കുേവണ്ടി
െവള്ളപൂശുന്നവരാകുന്നു. 29 േദശെത്ത
ജനങ്ങൾ ധനാപഹരണംനടത്തുകയും
െകാള്ളയിടുകയും െചയ്യന്നു. അവർ
ദരി്രദെരയും െഞരുക്കമനുഭവിക്കുന്നവെരയും
പീഡിപ്പിക്കുകയും നീതി നിേഷധിച്ച െകാണ്ട്
വിേദശിെയചൂഷണംെചയ്യ കയും െചയ്യന്നു.

30 “ഞാൻ േദശെത്ത നശിപ്പിക്കാതവണ്ണം
അതിനു മതിൽെകട്ടിഎെന്റമുമ്പാെകഅതിലുള്ള
വിടവിൽ നിൽേക്കണ്ടതിന് ഒരു മനുഷ്യെന
ഞാൻ അവരുെട മേധ്യ അേന്വഷിച്ച ; ആെരയും
കെണ്ടത്തിയില്ല. 31 അതിനാൽ ഞാൻ എെന്റ
േ്രകാധം അവരുെടേമൽ പകർന്നു, എെന്റ
േകാപാഗ്നിയിൽ ഞാൻ അവെര നശിപ്പിച്ച .
അവരുെട അ്രകമെത്ത ഞാൻ അവരുെട
തലേമൽത്തെന്ന വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

23
വ്യഭിചാരിണികളായ രണ്ടുസേഹാദരിമാർ

1 വീണ്ടും യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്ക് ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
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ഒരമ്മയുെട പു്രതിമാരായ രണ്ടു സ്്രതീകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; 3 അവർ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച
േവശ്യകളായിത്തീർന്നു. അവർ തങ്ങള െട
യൗവനത്തിൽ േവശ്യകളായി ജീവിച്ച .
അവിെടെവച്ച് അവരുെട മാറിടം ലാളിക്കെപ്പട്ട .
അവരുെട കന്യാസ്തനങ്ങൾ തേലാടെപ്പട്ട .
4 അവരിൽ മൂത്തവൾക്ക് ഒെഹാലാ എന്നും
ഇളയസേഹാദരിക്ക് ഒെഹാലീബാ എന്നും
േപരായിരുന്നു. അവർ എനിക്കുള്ളവരായിരുന്നു,
അവർ പു്രതീപു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ച . ഒെഹാലാ
എന്നതു ശമര്യയും ഒെഹാലീബാ എന്നത്
െജറുശേലമുംആകുന്നു.

5 “ഒെഹാലാ എനിക്കുള്ളവളായിരിെക്കത്തെന്ന
േവശ്യാവൃത്തിയിൽ ജീവിച്ച . അവൾ
സ്േനഹിച്ചിരുന്ന അശ്ശ ര്യരിൽ ആസക്തയായി,
അവരുെട േയാദ്ധാക്കൾ 6 നീലവസ്്രതം
ധരിച്ചവരായിരുന്നു,അവരിെലേദശാധിപതിമാരും
ൈസന്യാധിപന്മാരും സുമുഖരായ യുവാക്കള ം
കുതിരപ്പ റത്തു സഞ്ചരിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു.
7 അവൾ അശ്ശ രിെല േ്രശഷ്ഠപുരുഷന്മാരുമായി
േവശ്യാവൃത്തിയിൽ ഏർെപ്പട്ട . അവൾഅവരിൽ
കാമസക്തയായി തെന്ന േമാഹിച്ചവരുെട എല്ലാ
വി്രഗഹങ്ങളാലും തെന്നത്താൻ മലിനയാക്കി.
8 ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച അവൾ ശീലിച്ച തെന്റ
േവശ്യാസ്വഭാവം അവൾ ഉേപക്ഷിച്ചില്ല;
അവള െട യൗവനത്തിൽ പുരുഷന്മാർ
അവേളാെടാപ്പം കിടക്കപങ്കിട്ട . അവർ
അവള െട കന്യാസ്തനങ്ങൾ തേലാടി; തങ്ങള െട
കാമാസക്തിക്ക്അവെള ഉപകരണമാക്കി.

9 “അതിനാൽ അവൾ േമാഹിച്ച അവള െട
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ജാരന്മാരായ അശ്ശ ര്യരുെട ൈകയിൽത്തെന്ന
ഞാൻ അവെള ഏൽപ്പിച്ച . 10 അവർ
അവള െട നഗ്നത അനാവരണംെചയ്തു.
അവള െട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകുകയും അവെള
വാൾെകാണ്ടു െകാല്ല കയും െചയ്തു.
അങ്ങെന അവൾ സ്്രതീകൾക്കിടയിൽ
സംസാരവിഷയമാകുകയും അവർ
അവള െടേമൽ ന്യായവിധി നടത്തുകയും
െചയ്തു.

11 “അവള െട സേഹാദരി ഒെഹാലീബാ ഇതു
കെണ്ടങ്കിലും അവൾ കാമാസക്തിയിൽ തെന്റ
സേഹാദരിെയക്കാൾഅധഃപതിച്ചവളായിത്തീർന്നു.
അവള െട േവശ്യാവൃത്തി തെന്റ
സേഹാദരിയുേടതിെനക്കാൾ അധികമായിരുന്നു.
12അശ്ശ ര്യ േദശാധിപതിമാർ, ൈസന്യാധിപന്മാർ,
േമാടിയിൽ വസ്്രതംധരിച്ചവർ, േയാദ്ധാക്കൾ,
കുതിരസവാരിക്കാർ, സുമുഖരായ
യുവാക്കൾ എന്നിവേരാടായിരുന്നു അവള െട
കാമാസക്തിജ്വലിച്ചത.് 13അവൾ തെന്നത്താൻ
മലിനയാക്കിയതായി ഞാൻ കണ്ടു; അവർ
ഇരുവരും ഒേരവഴിയിൽത്തെന്നജീവിച്ച .

14 “അവൾ തെന്റ േവശ്യാവൃത്തി
വളെരയധികമായി തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
ചുമരിേന്മൽ െചമപ്പ നിറംെകാണ്ടു വരച്ചിരിക്കുന്ന
കൽദയരുെട* ്രപതിച്ഛായ അവൾ കണ്ടു.
15 ചി്രതത്തിൽ വരച്ചിരുന്ന ആ പുരുഷന്മാർ,
കൽദയരായ ബാേബൽ സാരഥികെളേപ്പാെല

* 23:14 അഥവാ,ബാേബല്യരുെട
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അരപ്പട്ട† െകട്ടിയവരും കാറ്റിൽ ഒഴുകുന്ന
തലപ്പാവു ധരിച്ചവരുമായിരുന്നു. 16 അവെര
കണ്ടേപ്പാൾ അവൾ അവരിൽ ആസക്തരായി
കൽദയേദശേത്തക്ക് അവർക്കായി
സേന്ദശവാഹകെര അയച്ച . 17 അങ്ങെന
ബാേബല്യർ േ്രപമശയനത്തിനായി അവള െട
അടുക്കൽവന്ന,് തങ്ങള െട കാമാസക്തിയാൽ
അവർ അവെള മലിനയാക്കി. അവരാൽ
മലിനയായിത്തീർന്നേപ്പാൾഅവൾക്ക്അവേരാടു
െവറുപ്പ േതാന്നി. 18 ഇങ്ങെന അവൾ തെന്റ
േവശ്യാവൃത്തി പരസ്യമായിത്തെന്ന തുടരുകയും
തെന്റ നഗ്നത അനാവരണം െചയ്യ കയും
െചയ്തേപ്പാൾ, മുമ്പ് അവള െട സേഹാദരിേയാട്
എനിക്ക് െവറുപ്പ േതാന്നിയിരുന്നതുേപാെല
അവേളാടും എനിക്കു െവറുപ്പ േതാന്നി.
19 എന്നിട്ട ം ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുെവച്ച്
തെന്റ യൗവനകാലത്തു േവശ്യയായിരുന്നത്
ഓർത്തുെകാണ്ട് അവൾ വളെരയധികം
വഷളത്തം നിറഞ്ഞവളായിത്തീർന്നു.
20 കഴുതകള േടതുേപാെല ലിംഗവും
കുതിരകള േടതുേപാെല ബീജ്രസവണവുമുള്ള
കാമുകന്മാെര അവൾ െകാതിച്ച .
21 അങ്ങെന ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് നിെന്റ മാറിടം
േ്രപമപൂർവം താേലാലിക്കെപ്പടുകയും നിെന്റ
യൗവനസ്തനങ്ങൾ തേലാടെപ്പടുകയുംെചയ്ത
യൗവനകാലെത്ത വിഷയലമ്പടത്തം നീ
െകാതിച്ച .

22 “അതുെകാണ്ട് ഒെഹാലീബാേയ,
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
† 23:15 അതായത്, െബൽറ്റ്
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അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിനക്കു െവറുപ്പ േതാന്നി
നീ ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞ നിെന്റ കാമുകന്മാെര
ഞാൻ ഉണർത്തി, എല്ലാവശത്തുനിന്നും ഞാൻ
അവെര നിെന്റേനേര വരുത്തും— 23ബാേബല്യരും
കൽദയർ എല്ലാവരും െപേക്കാദ്യർ, േശാവ്യർ,
േകാവ്യർ, അവേരാെടാപ്പമുള്ള അശ്ശ ര്യർ
എല്ലാവരും സുമുഖരായ യുവാക്കൾ,
േദശാധിപതികൾ, ൈസന്യാധിപർ,
കുതിരേച്ചവകർ, ഉന്നതസ്ഥാനീയർ,
കുതിരസവാരിക്കാർ ഇങ്ങെനയുള്ള
എല്ലാവെരയുംതെന്ന. 24അവർ ആയുധങ്ങള ം‡
രഥങ്ങള ം പല്ലക്കുകള ം പടക്കൂട്ടവുമായി
നിെന്റേനേര വരും. പരിചയും െചറുപരിചയും
ശിേരാകവചവും ധരിച്ച് എല്ലാവശത്തുനിന്നും
അവർ നിനെക്കതിേര അണിനിരക്കും. ഞാൻ
നിനക്കുള്ള ന്യായവിധി അവെര ഏൽപ്പിക്കും;
അവർ തങ്ങള െട ന്യായമനുസരിച്ച് നിെന്ന
ന്യായംവിധിക്കും. 25 ഞാൻ നിനക്കുേനേര
എെന്റ തീക്ഷ്ണത ജ്വലിപ്പിക്കും, അവർ
േ്രകാധേത്താെട നിേന്നാട് ഇടെപടും, അവർ
നിെന്റ മൂക്കും െചവിയും െചത്തിക്കളയും,
നിന്നിൽ അവേശഷിക്കുന്നവർ വാളിനാൽ
വീഴും. നിെന്റ പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
അവർ പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും. ഇവെയല്ലാം
അതിജീവിച്ചവർ തീയാൽ ദഹിപ്പിക്കെപ്പടും.
26 അവർ നിെന്റ വസ്്രതം നീക്കി നിെന്ന
നഗ്നയാക്കി നിെന്റ രമണീയമായ ആഭരണങ്ങൾ
എടുത്തുെകാണ്ടുേപാകും. 27 അങ്ങെന

‡ 23:24 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ
വിഷയലമ്പടത്തവും േവശ്യാവൃത്തിയും ഞാൻ
നിർത്തലാക്കും. നീ േമലാൽ കണ്ണ യർത്തി
അവെര േനാക്കുകേയാ ഈജിപ്റ്റിെന
ഓർക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.

28 “യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നീ പകയ്ക്കുന്നവരും
നിനക്കു െവറുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുമായവരുെട
ൈകയിൽ ഞാൻ നിെന്ന ഏൽപ്പിക്കും.
29അവർ നിന്ദേയാെട നിേന്നാടു ഇടെപട്ട നിെന്റ
സമ്പെത്താെക്കയും അപഹരിക്കും. അവർ
നിെന്ന പരിപൂർണ നഗ്നയാക്കി ഉേപക്ഷിക്കും.
നിെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയുെട അപമാനവും
നിെന്റ വിഷയലമ്പടത്തവും വഷളത്തവും
െവളിെപ്പട്ട വരും. 30 നീ ജനതകേളാെടാത്ത്
പരസംഗം െചയ്യ കയാലും അവരുെട
വി്രഗഹങ്ങളാൽനിെന്നത്തെന്നമലിനമാക്കുകയും
െചയ്തതിനാലും ഇെതല്ലാം നീ തെന്ന നിെന്റേമൽ
വരുത്തും. 31 നിെന്റ സേഹാദരിയുെട വഴിയിൽ
നീ നടന്നതുമൂലം അവള െട പാനപാ്രതം ഞാൻ
നിെന്റൈകയിൽതരും.

32 “യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിെന്റ സേഹാദരിയുെട പാ്രതത്തിൽനിന്ന് നീ

കുടിക്കും,
ആഴവും വിസ്താരവുമുള്ള
പാനപാ്രതത്തിൽനിന്നുതെന്ന;

നീ പരിഹാസത്തിനും നിന്ദയ്ക്കും
വിഷയമായിത്തീരും,
കാരണംഅതിൽവളെര െകാള്ള മേല്ലാ.
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33നീ ലഹരിയും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞവളായിത്തീരും,
വിനാശത്തിെന്റയും ഏകാന്തതയുെടയും
പാ്രതം,
നിെന്റ സേഹാദരി ശമര്യയുെട
പാനപാ്രതംതെന്ന.

34നീഅതുകുടിച്ച വറ്റിക്കും;
അതിെന്റ ഉടഞ്ഞകഷണങ്ങെളനീ നക്കും;
അങ്ങെന നീ നിെന്റ സ്തനങ്ങൾ
ചീന്തിക്കളയും.

ഞാൻ അതു ്രപസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

35 “അതിനാൽ യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നീ എെന്ന
മറന്ന് നിെന്റ പിന്നിൽ എറിഞ്ഞുകളകയാൽ
നിെന്റ വിഷയലമ്പടത്തദുഷ്ടതയുെടയും
േവശ്യാവൃത്തിയുെടയും ശിക്ഷ നീ ഇേപ്പാൾ
ഏറ്റ െകാള്ള ക.”

36 പിെന്നയും യേഹാവ എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “മനുഷ്യപു്രതാ, ഒെഹാലെയയും
ഒെഹാലീബാെയയും നീ ന്യായംവിധിക്കുേമാ?
എങ്കിൽ അവരുെട േമ്ലച്ഛതകൾ അവെര
അറിയിക്കുക. 37 അവർ വ്യഭിചാരംെചയ്തു;
അവരുെട ൈകകളിൽ രക്തമുണ്ട.് അങ്ങെന
അവർ തങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങേളാടു
വ്യഭിചാരംെചയ്തു; അവർ എനിക്കു
്രപസവിച്ച തങ്ങള െട മക്കെളത്തെന്നയും
അവയ്ക്കു േഭാജനബലിയായി അർപ്പിച്ച .
38ഇതുംകൂെടഅവർഎേന്നാടു െചയ്തിരിക്കുന്നു:
അന്നുതെന്ന അവർ എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത
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മലിനമാക്കുകയും എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള
അശുദ്ധമാക്കുകയും െചയ്തു. 39 അവർ
തങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങൾക്കായി സ്വന്തം
മക്കെള ബലിയർപ്പിച്ച ആ ദിവസംതെന്ന
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ്രപേവശിച്ച്
അതിെന അശുദ്ധമാക്കി. ഈ കാര്യം
എെന്റ ആലയത്തിനുള്ളിൽത്തെന്ന അവർ
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

40 “മാ്രതവുമല്ല, ദൂരത്തുള്ള ആള കെള
വരുത്താൻ അവർ സേന്ദശവാഹകെര അയച്ച ;
അവർ വന്നേപ്പാൾ നീ കുളിച്ച കെണ്ണഴുതി
ആഭരണങ്ങൾഅണിഞ്ഞുസ്വയം േമാടിവരുത്തി.
41 നീ മേനാഹരമായ ഒരു കട്ടിലിേന്മൽ ഇരുന്ന്
മുമ്പിൽ ഒരു േമശയിട്ട് അതിേന്മൽ എെന്റ
ധൂപവർഗവും ഒലിെവണ്ണയും െവച്ച .

42 “ഉല്ലാസഭരിതരായ ജനക്കൂട്ടത്തിെന്റ
േഘാഷം അവേളാെടാപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
സാധാരണക്കാരായ ആള കേളാെടാപ്പം
മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് മദ്യപന്മാെരയും
േകാലാഹലക്കാെരയും വരുത്തി. അവർ
അവള െടയും അവള െട സേഹാദരിയുെടയും
ൈകകളിൽ വളയിടുകയും തലയിൽ
മേനാഹരമായ കിരീടങ്ങൾ െവക്കുകയും
െചയ്തു. 43 അേപ്പാൾ വ്യഭിചാരംെകാണ്ട്
അവശയായവെളക്കുറിച്ച ഞാൻ: ‘ഇേപ്പാൾ
അവർ അവേളാടും അവൾ അവേരാടും
േവശ്യാവൃത്തി നടത്തുേമാ?’ എന്നു
േചാദിച്ച . 44 എന്നിട്ട ം അവർ അവെള
്രപാപിച്ച . പുരുഷന്മാർ ഒരു േവശ്യയുമായി
േവഴ്ചയിേലർെപ്പടുന്നതുേപാെല അവർ
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വിഷയലമ്പടകളായ ഒെഹാലയുമായും
ഒെഹാലീബായുമായും േവഴ്ചനടത്തി.
45 എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠരായ ന്യായാധിപർ
വ്യഭിചാരിണികൾക്കും രക്തം െചാരിയുന്ന
സ്്രതീകൾക്കുമുള്ള ന്യായ്രപകാരം അവെര
ന്യായംവിധിക്കും; കാരണം അവർ
വ്യഭിചാരിണികളേല്ലാ; അവരുെട ൈകകളിൽ
രക്തവുമുണ്ട.്

46 “യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അവർെക്കതിേര ഒരു
ജനസമൂഹെത്ത വരുത്തി അവെര ഭീതിക്കും
െകാള്ളയ്ക്കും ഇരയാക്കുക. 47ആജനസമൂഹം
അവെര കെല്ലറികയും വാൾെകാണ്ട് അവെര
െവട്ടിവീഴ്ത്തുകയും െചയ്യ ം. അവരുെട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും അവർ
െകാല്ല കയും അവരുെട വീടുകൾ തീെവച്ച
ചുട്ട കളകയും െചയ്യ ം.

48 “അേപ്പാൾ ഞാൻ േദശത്തുനിന്ന്
വിഷയലമ്പടത്തെത്ത നീക്കിക്കളയും;
സകലസ്്രതീകള ം ഇതിലൂെട ഒരു പാഠം
പഠിക്കുകയും നികൃഷ്ടമായ ജീവിതത്തിൽനിന്ന്
പിന്തിരിയുകയും െചയ്യ ം. 49അങ്ങെന നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട വിഷയലമ്പടത്തത്തിനു ശിക്ഷ
സഹിേക്കണ്ടിവരും. നിങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങെള
ആരാധിച്ചതിെന്റ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും;
അങ്ങെന ഞാൻ യേഹാവയായ കർത്താവ്
ആകുന്നുഎന്നുനിങ്ങൾഅറിയും.”

24
തിളയ്ക്കുന്നകുട്ടകം
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1 ഒൻപതാംവർഷം പത്താംമാസം
പത്താംതീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായി. 2 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഈ തീയതി,
ഈ തീയതിതെന്ന, േരഖെപ്പടുത്തുക. കാരണം
ബാേബൽരാജാവ് ഈ ദിവസത്തിൽത്തെന്ന
െജറുശേലമിെനതിേര ഉപേരാധം
തീർത്തിരിക്കുന്നു. 3 ഈ മത്സരഗൃഹേത്താട്
ഒരു സാദൃശ്യകഥ ഇ്രപകാരം ്രപസ്താവിക്കുക:
‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘നീ ഒരു കുട്ടകംഅടുപ്പത്തുെവച്ച,്
അതിൽെവള്ളം ഒഴിക്കുക.

4 അതിൽ ഇറച്ചിക്കഷണങ്ങൾ, ഏറ്റവും നല്ല
കഷണങ്ങൾ—
തുട, ൈകക്കുറക് എന്നിവെയല്ലാം
അതിേലക്കിടുക.

ഏറ്റവും നല്ലഅസ്ഥിക്കഷണങ്ങൾെകാണ്ട് അതു
നിറയ്ക്കുക.

5 ആട്ടിൻപറ്റത്തിെല ഏറ്റവും നല്ല മൃഗെത്ത
എടുത്ത്

അതിനടിയിൽവിറകടുക്കിഅത് തിളപ്പിക്കുക.
അസ്ഥികൾഅതിൽക്കിടന്ന്
െവന്തു പാകമാകെട്ട.

6 കാരണം യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘ക്ലാവുപിടിച്ചതും
ക്ലാവു നീങ്ങിേപ്പാകാത്തതുമായ
കുട്ടകംേപാെല
രക്തപാതക േദാഷമുള്ള ഈ നഗരത്തിന്
അേയ്യാ,കഷ്ടം!

അതിന് നറുക്കിടാെതതെന്ന
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അതിെന ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായി
പുറെത്തടുക്കുക.

7 “ ‘അവൾ െചാരിഞ്ഞ രക്തം അവള െട
മേധ്യയുണ്ട:്
െവറും പാറേമലാണ് അവൾ അതു
െചാരിഞ്ഞത;്

മണ്ണ്അതിെന മൂടിക്കളയുമാറ് നിലത്തല്ല
അവൾഅതു െചാരിഞ്ഞത്.

8 േ്രകാധം ജ്വലിപ്പിക്കാനും ്രപതികാരം
നടത്തുന്നതിനുംേവണ്ടി
ഞാൻ അതു െവറും പാറേമൽത്തെന്ന
നിർത്തിയിരിക്കുന്നു,
അതിനാൽഅതു മൂടിേപ്പാകുകയില്ല.

9അതിനാൽയേഹാവയായകർത്താവ്ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘രക്തപാതകമുള്ളനഗരത്തിന്അേയ്യാ,കഷ്ടം!
വിറകുകൂമ്പാരംഞാനും ഉയരമുള്ളതാക്കും.

10അങ്ങെനവിറകു കൂമ്പാരമായി കൂട്ടി
തീ കത്തിക്കുക.

ചാറു കുറുകുമാറ്
മാംസം നല്ലവണ്ണം േവവിക്കുക;
അങ്ങെനഅസ്ഥികൾെവന്തുേപാകെട്ട.

11 അതിനുേശഷം അതിെന്റ െചമ്പ് കാഞ്ഞ്
ജ്വലിക്കുന്നതിനും
ക്ലാവ് ഉരുേകണ്ടതിനും

അതിെന്റ േശഖരംഎരിഞ്ഞുേപാകുന്നതിനുമായി
ആ കുട്ടകം ഒഴിെച്ചടുത്ത് കനലിേന്മൽ
െവക്കുക.

12 എല്ലാ ്രപയത്നങ്ങെളയും അതു
നിഷ്ഫലമാക്കിയിരിക്കുന്നു;



െയെഹസ്േകൽ 24:13 cvii െയെഹസ്േകൽ 24:17

അതിെല കനത്ത ക്ലാവുേശഖരം
വിട്ട േപായിട്ടില്ല;
അതുതീയിൽേപാലും നീങ്ങിേപ്പായില്ല.

13 “ ‘ഇേപ്പാൾ, നിങ്ങള െട അശുദ്ധി
വിഷയലമ്പടത്തമാണ്. ഞാൻ നിെന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ്രശമിച്ചിട്ട ം നിെന്റ
മാലിന്യത്തിൽനിന്നു ശുദ്ധീകരിക്കാൻ
കഴിയാത്തതിനാൽ നിേന്നാടുള്ള എെന്റ
േ്രകാധം അസ്തമിക്കുന്നതുവെരയും നീ ഇനി
ശുദ്ധയാകുകയില്ല.

14 “ ‘യേഹാവയായഞാൻഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.
എനിക്കു ്രപവർത്തിക്കാനുള്ള സമയം
വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ പിന്മാറുകയില്ല. എനിക്കു
സഹതാപം േതാന്നുകയില്ല, എെന്റ മനസ്സ്
അലിയുകയുമില്ല. നിെന്റ െപരുമാറ്റരീതിയും
്രപവൃത്തിയും അനുസരിച്ച് നീ ന്യായം
വിധിക്കെപ്പടും എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.’ ”

െയെഹസ്േകലിെന്റ ഭാര്യയുെട മരണം
15 പിന്നീട് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായി: 16 “മനുഷ്യപു്രതാ, നിെന്റ കണ്ണിന്
ആനന്ദമായവെള ഒെരാറ്റ അടിെകാണ്ട് ഞാൻ
നിങ്കൽനിന്ന് എടുത്തുകളയാൻ േപാകുകയാണ.്
എങ്കിലും നീ വിലപിക്കേയാ കരയുകേയാ
കണ്ണ നീർ െചാരിയുകേയാഅരുത.് 17 മൗനമായി
െനടുവീർപ്പിട്ട െകാൾക; മരിച്ചവൾക്കുേവണ്ടി
കരയരുത.് നിെന്റ തലപ്പാവുെകട്ടി കാലിൽ
െചരിപ്പിട്ട െകാൾക; മീശയും താടിയും



െയെഹസ്േകൽ 24:18 cviii െയെഹസ്േകൽ 24:24

മറയ്ക്കരുത;് വിലപിക്കുന്നവർക്കു പതിവുള്ള
ഭക്ഷണംകഴിക്കുകയുമരുത.്”

18 അങ്ങെന ഞാൻ രാവിെല ജനേത്താടു
സംസാരിച്ച , ൈവകുേന്നരം എെന്റ ഭാര്യ
മരിച്ച . അടുത്ത ്രപഭാതത്തിൽ എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെലഞാൻെചയ്തു.

19അേപ്പാൾ ജനം എേന്നാട,് “ഈകാര്യങ്ങള െട
താത്പര്യം എന്താെണന്ന് താങ്കൾ ഞങ്ങൾക്കു
പറഞ്ഞുതരികയിേല്ല?”എന്നു േചാദിച്ച .

20 അങ്ങെന ഞാൻ അവേരാടു
പറഞ്ഞു: “യേഹാവ എേന്നാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 21 നീ
ഇ്രസാേയൽജനേത്താടു പറയുക, ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇതാണ് അരുളിെച്ചയ്യന്നത:്
നിങ്ങൾ അഭിമാനം െകാള്ളന്ന നിങ്ങള െട
ശക്തിേക്രന്ദവും നിങ്ങള െട കണ്ണിന്
ആനന്ദവും ഹൃദയത്തിെന്റ വാഞ്ഛയുമായ
വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത ഞാൻ അശുദ്ധമാക്കാൻ
േപാകുകയാണ;് നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ട േപാകുന്ന
നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും വാളിനാൽ
വീഴും. 22 ഞാൻ െചയ്തതുേപാെല നിങ്ങള ം
െചയ്യ ം. നിങ്ങൾ മീശയും താടിയും
മറയ്ക്കുകേയാ വിലപിക്കുന്നവർക്കു പതിവുള്ള
ഭക്ഷണം കഴിക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.
23 നിങ്ങൾ തലപ്പാവു തലയിലും െചരിപ്പ
കാലിലും ധരിച്ച െകാള്ള ം. നിങ്ങൾ
വിലപിക്കുകേയാ കരയുകേയാ െചയ്യാെത
നിങ്ങള െട പാപംനിമിത്തം ഉരുകി പരസ്പരം
േനാക്കി െനടുവീർപ്പിടും. 24 െയെഹസ്േകൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിഹ്നം ആയിരിക്കും; അേദ്ദഹം
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െചയ്തതുേപാെലതെന്ന നിങ്ങള ം െചയ്യ ം.
ഇതു സംഭവിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവയായ
കർത്താവ്എന്നു നിങ്ങൾഅറിയും.’

25 “മനുഷ്യപു്രതാ, അവരുെട ശക്തിേക്രന്ദവും
സന്തുഷ്ടിയും മഹത്ത്വവും കണ്ണ കൾക്കു
്രപേമാദവും ഹൃദയവാഞ്ഛയുമായതിെനയും
അവരുെട പു്രതീപു്രതന്മാെരയും ഞാൻ
എടുത്തുകളയുന്ന ദിവസത്തിൽ 26 ആ ദിവസം
ഒരു പലായനംെചയ്യന്നയാൾ വന്ന് ഈ
വാർത്ത നിെന്ന അറിയിക്കും. 27 അയാേളാടു
സംസാരിക്കാൻ നിെന്റ വായ് തുറക്കെപ്പടും; നീ
പിന്നീടു മൗനമായിരിക്കാെത സംസാരിക്കും.
അങ്ങെനനീഅവർെക്കാരുചിഹ്നംആയിത്തീരും.
ഞാൻയേഹാവആകുന്നുഎന്ന്അവർഅറിയും.”

25
അേമ്മാന്യർെക്കതിേരയുള്ള ്രപവചനം

1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി:
2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നിെന്റ മുഖം
അേമ്മാന്യർെക്കതിേര തിരിച്ച് അവെരക്കുറിച്ച്
ഇ്രപകാരം ്രപവചിക്കുക. 3 അവേരാടു
പറയുക: ‘യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാടു േകൾക്കുക. യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരം അശുദ്ധമായിത്തീർന്നേപ്പാൾ
അതിെനക്കുറിച്ച ം ഇ്രസാേയൽേദശം
ശൂന്യമായിത്തീർന്നേപ്പാൾ അതിെനക്കുറിച്ച ം
െയഹൂദാജനം ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപായേപ്പാൾ അവെരക്കുറിച്ച ം “നന്നായി”
എന്നു നീ പറയുകയാൽ 4 ഞാൻ നിെന്ന
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കിഴക്കുേദശക്കാർക്ക് ഒരവകാശമായി
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കും; അവർ തങ്ങള െട
പാളയങ്ങള ം കൂടാരങ്ങള ം നിന്നിൽസ്ഥാപിക്കും.
നിെന്റ ഫലം തിന്നുകയും നിെന്റ പാൽ
കുടിക്കുകയും െചയ്യ ം. 5 ഞാൻ രബ്ബെയ
ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ഒരു േമച്ചിൽപ്പ റമായും
അേമ്മാനിെന ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു
വി്രശമസ്ഥലവും ആക്കും. ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു എന്ന് അേപ്പാൾ നീ
അറിയും. 6 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നീ നിെന്റ
ഹൃദയത്തിെല എല്ലാ ദുഷ്ടതേയാടുംകൂടി
ഇ്രസാേയൽേദശെത്തക്കുറിച്ച സേന്താഷിച്ച്
ൈകെകാട്ട കയും കാൽ നിലത്തുചവിട്ടി
ആഹ്ലാദിക്കയും െചയ്തതിനാൽ, 7 ഞാൻ
എെന്റ കരം നിെന്റേനേര നീട്ടി നിെന്ന ഇതര
രാഷ്്രടങ്ങൾക്ക് ഒരു െകാള്ളയാക്കിത്തീർക്കും.
ഞാൻ നിെന്ന രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്നു
തൂെത്തറിയും; രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന്
ഉന്മൂലനംെചയ്ത് നശിപ്പിച്ച കളയും, ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നുഎന്നുനീഅറിയും.’ ”

േമാവാബ്യർെക്കതിേരയുള്ള ്രപവചനം
8 “യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ “ഇതാ, െയഹൂദാഗൃഹം
മെറ്റല്ലാ ജനതകെളയുംേപാെല ആയിത്തീർന്നു,”
എന്ന് േമാവാബും േസയീരും പറയുകെകാണ്ട,്
9 ഞാൻ േമാവാബുേദശത്തിെന്റ മഹത്ത്വമായ
പാർശ്വഭൂമിെയ, അതിർത്തി നഗരങ്ങളായ
േബത-്െയശീേമാത്ത്, ബാൽ-െമേയാൻ,
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കിര്യാത്തയീം എന്നീ പട്ടണങ്ങൾമുതൽ
തുറന്നുെവക്കും. 10 ഞാൻ േമാവാബിെന
അേമ്മാന്യേരാെടാപ്പം കിഴക്കുള്ള ജനതകൾക്ക്
അവകാശമായിെക്കാടുക്കും; അങ്ങെന
രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ അേമ്മാന്യർ
സ്മരിക്കെപ്പടാെതയാകും; 11 ഇങ്ങെന ഞാൻ
േമാവാബിേന്മൽ ശിക്ഷാവിധി വരുത്തും;
അേപ്പാൾഞാൻയേഹാവആകുന്നുഎന്ന്അവർ
അറിയും.’ ”
ഏേദാമ്യർെക്കതിേരയുള്ള ്രപവചനം

12 “യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഏേദാം െയഹൂദാജനേത്താടു
്രപതികാരം നടത്തി ഏറ്റവുമധികം
കുറ്റക്കാരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, 13 അതിനാൽ
യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നത:്
ഞാൻ എെന്റ ൈക ഏേദാമിെനതിേര നീട്ടി
അതിെല മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും
സംഹരിച്ച കളയും;ഞാൻഅതിെനശൂന്യമാക്കും.
േതമാൻമുതൽ േദദാൻവെരയുള്ളവർ വാളാൽ
വീഴും. 14എെന്റജനമായ ഇ്രസാേയൽ മുഖാന്തരം
ഞാൻ ഏേദാമിേനാടു ്രപതികാരംെചയ്യ ം. എെന്റ
േകാപത്തിനും േ്രകാധത്തിനും തക്കവണ്ണം ഞാൻ
ഏേദാമിേനാടു ്രപവർത്തിക്കും. അേപ്പാൾ
അവർ എെന്റ ്രപതികാരം മനസ്സിലാക്കുെമന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്’ ”
െഫലിസ്ത്യർെക്കതിേരയുള്ള ്രപവചനം

15 “യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘െഫലിസ്ത്യർ
്രപതികാരബുദ്ധിേയാടും ഹൃദയത്തിൽ
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വിേദ്വഷേത്താടുംകൂടി പകരംവീട്ട കയും
മുൻകാലശ്രതുതെവച്ച െകാണ്ട്
െയഹൂദെയ നശിപ്പിക്കാൻ ്രശമിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുകയാൽ, 16 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഞാൻ എെന്റ കരം െഫലിസ്ത്യർെക്കതിേര
നീട്ടാൻ േപാകുന്നു; ഞാൻ െകരീത്യെര
തൂെത്തറിയുകയും തീര്രപേദശത്ത്
േശഷിക്കുന്നവെര നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.
17 ഞാൻ മഹാ്രപതികാരം നടത്തി എെന്റ
േ്രകാധത്തിൽ അവെര ശിക്ഷിക്കും. ഞാൻ
അവേരാടു ്രപതികാരം നടത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നുഎന്ന്അവർഅറിയും.’ ”

26
േസാരിന്ന്എതിേരയുള്ള ്രപവചനം

1 പ്രന്തണ്ടാംവർഷം പതിെനാന്നാംമാസം*
ഒന്നാംതീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായി: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
െജറുശേലമിെനപ്പറ്റി, ‘ആഹാ! രാഷ്്രടങ്ങള െട
കവാടം തകർക്കെപ്പട്ട , അതിെന്റ വാതിലുകൾ
എനിക്കുമുമ്പാെക മലർെക്ക തുറക്കെപ്പട്ട ;
ഇേപ്പാൾ അവൾ ശൂന്യയായിരിക്കുകയാൽ
എനിക്ക് സമൃദ്ധിയുണ്ടാകും’ എന്ന് േസാർ
പറയുകയാൽ, 3 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: േസാേര, ഞാൻ
നിനക്ക് എതിരായിരിക്കുന്നു; സമു്രദം അതിെന്റ
തിരകെള തള്ളിച്ച െകാണ്ടു വരുന്നതുേപാെല

* 26:1 ചി.ൈക.്രപ. പ്രന്തണ്ടാം, മാസം എന്നീ വാക്കുകൾ
കാണുന്നില്ല.



െയെഹസ്േകൽ 26:4 cxiii െയെഹസ്േകൽ 26:9

ഞാൻ അേനക രാഷ്്രടങ്ങെള നിനെക്കതിേര
വരുത്തും. 4 അവർ േസാരിെന്റ മതിലുകൾ
തകർത്ത് േഗാപുരങ്ങെള ഇടിച്ച കളയും;
ഞാൻ അവള െട െപാടി അടിച്ച വാരിക്കളഞ്ഞ്
അവെള ഒരു െവറും പാറയാക്കും. 5 കടലിെന്റ
സമീപത്ത് വല വിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി
അവൾ തീരും; ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് അവൾ രാഷ്്രടങ്ങൾക്കു
കവർച്ചയായിത്തീരും. 6 ്രപധാന ഭൂ്രപേദശെത്ത
അവള െട വാസസ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർ വാളാൽ
നശിപ്പിക്കെപ്പടും;ഞാൻയേഹാവആകുന്നുഎന്ന്
അവർഅറിയും.

7 “യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: വടക്കുനിന്ന് രാജാധിരാജാവും
ബാേബലിെന്റ അധിപതിയുമായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന† കുതിരകള ം
രഥങ്ങള ം കുതിരേച്ചവകരും വിപുലമായ
ഒരു ൈസന്യവുമായി ഞാൻ േസാരിെനതിേര
െകാണ്ടുവരും. 8 ്രപധാന ഭൂ്രപേദശെത്ത
നിെന്റ വാസസ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവെര അവൻ
വാൾെകാണ്ടു െകാല്ല ം; അവൻ നിെന്റേനേര
ഉപേരാധമതിൽ പണിതു മതിൽെപ്പാക്കേത്താളം
ചരിഞ്ഞ പാത പണിതുയർത്തും;
പരിചകൾെകാണ്ട് ഒരു മറ തീർക്കുകയും
െചയ്യ ം. 9അവൻ നിെന്റ മതിലുകൾെക്കതിേര
യ്രന്തമുട്ടികൾെവച്ച് തെന്റ ആയുധങ്ങൾെകാണ്ട്
നിെന്റ േഗാപുരങ്ങൾ തകർത്തുകളയും.
† 26:7 മൂ.ഭാ. െനബൂഖദേരേനസർ, െനബൂഖദ്േനസർഎന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുരൂപം.
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10 നിെന്ന െപാടിപടലംെകാണ്ടു മറയ്ക്കുമാറ്
അവെന്റ കുതിരകൾ അനവധിയായിരിക്കും.
മതിൽ ഇടിച്ച കളഞ്ഞ പട്ടണത്തിേലക്കു
ജനക്കൂട്ടം കടക്കുന്നതുേപാെല അവൻ
നിെന്റ േഗാപുരങ്ങളിൽക്കൂടി കടക്കുേമ്പാൾ
േപാർക്കുതിരകള െടയും വണ്ടികള െടയും
രഥങ്ങള െടയും ആരവംെകാണ്ട് നിെന്റ
മതിലുകൾ വിറെകാള്ള ം. 11 അവെന്റ
കുതിരകള െട കുളമ്പടി നിെന്റ എല്ലാ
െതരുവീഥികള ം െമതിച്ച കളയും. നിെന്റ
ജനെത്ത അവൻ വാളാൽ സംഹരിക്കും;
നിെന്റ ശക്തമായ തൂണുകൾ നിലംെപാത്തും.
12 അവർ നിെന്റ സമ്പത്തു കവർന്ന് നിെന്റ
വിഭവങ്ങൾ െകാള്ളയിട്ട്, നിെന്റ മതിലുകൾ
ഇടിച്ച നിരത്തി, നിെന്റ മേനാഹരഭവനങ്ങൾ
തകർത്ത,് നിെന്റ കല്ല ം മരവും മണ്ണ െമല്ലാം
കടലിൽ എറിഞ്ഞുകളയും. 13 നിെന്റ
സംഗീതേഘാഷം ഞാൻ ഇല്ലാെതയാക്കും; നിെന്റ
വീണാനാദം ഇനിെയാരിക്കലും േകൾക്കുകയില്ല.
14 ഞാൻ നിെന്ന െവറുെമാരു പാറയാക്കും; നീ
മീൻവല വിരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിത്തീരും.
ഇനിെയാരിക്കലും നീ പുനർനിർമിക്കെപ്പടുകയില്ല.
യേഹാവയായ ഞാൻ അതു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നുകർത്താവായയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

15 “യേഹാവയായകർത്താവ് േസാരിെനക്കുറിച്ച്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിന്നിൽ
മുറിേവറ്റവർ ഞരങ്ങുേമ്പാഴും നിെന്റ
നടുവിൽ സംഹാരം നടക്കുേമ്പാഴും നിെന്റ
പതനത്തിെന്റ ഒച്ചയാൽ തീരേദശം
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വിറയ്ക്കുകയിേല്ല? 16അേപ്പാൾ തീരേദശത്തിെല
സകല്രപഭുക്കന്മാരും തങ്ങള െട സിംഹാസനം
വിട്ടിറങ്ങി അങ്കികൾ നീക്കി ചി്രതത്തയ്യലുള്ള
തങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങൾ അഴിച്ച മാറ്റ ം. അവർ
നിങ്കൽ സ്തബ്ധരായി ഭീതിപൂണ്ട് ഓേരാ
നിമിഷവും വിറച്ച െകാണ്ട് നിലത്തിരിക്കും.
17 അേപ്പാൾ അവർ നിെന്നക്കുറിച്ച് ഒരു
ദുഃഖാചരണംനടത്തിഇ്രപകാരം പറയും:
“ ‘സമു്രദസഞ്ചാരികൾ നിറഞ്ഞിരുന്ന ്രപശസ്ത

നഗരേമ,
നീ നശിച്ച േപായത്എങ്ങെന!

നീയും നിെന്റപൗരന്മാരും
സമു്രദത്തിെലശക്തിയായിരുന്നു.

അവിെടതാമസിച്ചിരുന്നസകലർക്കും
നീെയാരു ഭീതിവിഷയംആയിരുന്നു.

18ഇേപ്പാേഴാ നിെന്റപതനദിവസത്തിൽ
തീര്രപേദശങ്ങൾവിറയ്ക്കുന്നു;

കടലിെല ദ്വീപുകൾ
നിെന്റതകർച്ചയിൽനടുങ്ങിേപ്പാകുന്നു.’

19 “യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിവാസികളില്ലാത്ത
നഗരംേപാെല ഞാൻ നിെന്ന ശൂന്യമാക്കുേമ്പാൾ,
അഗാധസമു്രദെത്ത ഞാൻ നിെന്റേമൽ വരുത്തി
െപരുെവള്ളം നിെന്ന മൂടിക്കളയുേമ്പാൾ,
20 കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാെടാപ്പം
പുരാതന ജനത്തിെന്റ അടുക്കേലക്കു
ഞാൻ നിെന്ന നയിക്കും; ്രപാചീനതയുെട
അവശിഷ്ടങ്ങെളന്നേപാെല ഞാൻ നിെന്ന
ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങളിൽ കുഴിയിൽ
ഇറങ്ങുന്നവേരാെടാപ്പംതെന്ന പാർപ്പിക്കും.
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ജീവനുള്ളവരുെട േദശേത്തക്കു നീ മടങ്ങുകേയാ
അവിെട നീ നിവസിക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.
21 ഞാൻ നിനക്കു ഭയാനകമായ ഒരു
അന്ത്യംവരുത്തും; നീ ഇല്ലാെതയാകും; ആള കൾ
നിെന്ന അേന്വഷിക്കുെമങ്കിലും ഇനിെയാരിക്കലും
നിെന്ന കെണ്ടത്തുകയില്ല എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്”

27
േസാരിെനക്കുറിച്ച് ഒരു വിലാപഗാനം

1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി:
2 “മനുഷ്യപു്രതാ, േസാരിെനക്കുറിച്ച് ഒരു
ദുഃഖാചരണം നടത്തുക. 3 േസാരിേനാടു
പറയുക: സമു്രദത്തിേലക്കുള്ള കവാടത്തിൽ
സ്ഥിതിെചയ്ത്, അേനകം തീര്രപേദശങ്ങൾക്കു
വ്യാപാരിയായിത്തീർന്ന നഗരേമ, കർത്താവായ
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘ “അല്ലേയാ േസാേര,
ഞാൻ സൗന്ദര്യസമ്പൂർണ,” എന്നു നീ
പറയുന്നേല്ലാ.

4 നിെന്റ അധികാരസീമ സമു്രദമേധ്യ
ആയിരുന്നേല്ലാ;
നിെന്റ നിർമാതാക്കൾ നിെന്റ സൗന്ദര്യത്തിനു
പൂർണതവരുത്തി.

5െസനീരിെല*സരളമരംെകാണ്ട്
അവർനിെന്റ മരപ്പണിെയല്ലാം െചയ്തു;

നിനെക്കാരു പാമരം പണിയാൻ
അവർ െലബാേനാനിൽനിന്ന് ഒരു േദവദാരു
െകാണ്ടുവന്നു.

* 27:5 അഥവാ, െഹർേമാനിെല
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6ബാശാനിെലകരുേവലകംെകാണ്ട്
അവർനിനക്കുതുഴകൾനിർമിച്ച ;

കിത്തീം തീരങ്ങളിെലപുന്നമരംെകാണ്ട്
അവർ നിനക്കു േമൽത്തട്ട ണ്ടാക്കി,അതിൽ
ആനെക്കാമ്പു പതിച്ച്അലങ്കരിച്ച .

7 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള ചി്രതത്തയ്യലുള്ള
േനർമേയറിയ ചണവസ്്രതത്തിൽ അവർ
നിനക്കുകപ്പൽപ്പായുണ്ടാക്കി;
അതുനിനക്കു െകാടിയായിത്തീർന്നു;

എലീശാദ്വീപിെന്റതീരത്തുനിന്നുള്ള
നീലവസ്്രതവുംഊതവർണവസ്്രതവും നിെന്റ
വിതാനമായിരുന്നു.

8 സീേദാനിെലയും അർവാദിെലയും പുരുഷന്മാർ
നിെന്റതുഴകൾവലിക്കുന്നവരായി;
േസാേര, വിദഗ്ദ്ധരായ കപ്പിത്താന്മാർ
നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു.

9ഗിബാലിെലതഴക്കംവന്നപണിക്കാരും
നിെന്റപലകകൾേചർത്ത് വിടവ്അടച്ച .

കടലിെലഎല്ലാകപ്പലുകള ംകപ്പൽക്കാരും
നിെന്റ അടുക്കൽ കച്ചവടത്തിനു
വന്നുേചർന്നു.

10 “ ‘പാർസിയിെലയും ലുദിയയിെലയും
പൂത്തിെലയും പുരുഷന്മാർ
നിെന്റ ൈസന്യത്തിൽ ഭടന്മാരായി
േസവനമനുഷ്ഠിച്ച .

അവർതങ്ങള െടപരിചകള ംശിേരാകവചങ്ങള ം
നിെന്റചുമരുകളിൽതൂക്കി,
അതുനിനക്ക്അഴകുവരുത്തി.
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11 അർവാദിെലയും േഹെലക്കിെലയും
പുരുഷന്മാർ
നിെന്റ മതിലുകള െടഎല്ലാഭാഗത്തും;

ഗമ്മാദിെല പുരുഷന്മാർ
നിെന്റ േഗാപുരങ്ങളിലും നിലയുറപ്പിച്ച .

അവർതങ്ങള െട പരിചകൾനിെന്റ ചുമരുകളിൽ
തൂക്കിയിട്ട,്
നിെന്റസൗന്ദര്യം പൂർണമാക്കിത്തീർത്തു.

12 “ ‘നിെന്റ വിഭവസമൃദ്ധിയാൽ തർശീശ്
നീയുമായി വാണിജ്യത്തിേലർെപ്പട്ട . നിെന്റ
വിഭവങ്ങൾക്കുപകരംഅവർെവള്ളിയുംഇരുമ്പും
െവളത്തീയവും കറുത്തീയവും നിനക്കുനൽകി.

13 “ ‘്രഗീസും† തൂബാലും േമെശക്കും, നീയുമായി
വ്യാപാരം നടത്തി; നിെന്റ പാ്രതങ്ങൾക്കു പകരം
അവർ അടിമകെളയും െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള
ഉപകരണങ്ങള ംനിനക്കുനൽകി.

14 “ ‘െബത്ത്-േതാഗർമക്കാർ നിെന്റ
കച്ചവടസാധനങ്ങൾക്കുപകരം കുതിരകെളയും
പടക്കുതിരകെളയും േകാവർകഴുതകെളയും
നൽകി.

15 “ ‘േദദാന്യർ‡ നിെന്റ വ്യാപാരികള ം
നിരവധി തീര്രപേദശങ്ങൾ നിനക്കു
ഉപേഭാക്താക്കള മായിരുന്നു; അവർ
ആനെക്കാമ്പും കരിമരവും നിനക്കു
വിലയായിത്തന്നു.

16 “ ‘നിെന്റ വിഭവസമൃദ്ധമായ
ഉൽപന്നങ്ങൾനിമിത്തം അരാമ്യർ§
നിേന്നാടു വാണിജ്യത്തിേലർെപ്പട്ട . നിെന്റ

† 27:13 മൂ.ഭാ. യവന ‡ 27:15 അഥവാ, െരാേദാസ്യർ § 27:16
ചി.ൈക.്രപ.ഏേദാം



െയെഹസ്േകൽ 27:17 cxix െയെഹസ്േകൽ 27:22

കച്ചവടച്ചരക്കുകൾക്കുപകരം അവർ
മാണിക്യവും ധൂ്രമവസ്്രതവും ചി്രതത്തയ്യലുള്ള
വസ്്രതവും മൃദുലചണനൂൽവസ്്രതവും പവിഴവും
മാണിക്യവും നിനക്കുതന്നു.

17 “ ‘െയഹൂദയും ഇ്രസാേയലും
നിേന്നാടു കച്ചവടത്തിേലർെപ്പട്ട , നിെന്റ
വിഭവങ്ങൾക്കുപകരം അവർ മിന്നീത്തിെല
േഗാതമ്പും*പലഹാരങ്ങള ം േതനും ഒലിെവണ്ണയും
പരിമളൈതലവും നൽകി.

18 “ ‘നിെന്റ പലതരം ഉൽപന്നങ്ങള ം
കച്ചവടച്ചരക്കിെന്റ സമൃദ്ധിയും നിമിത്തം
ദമസ്േകാസ് നീയുമായി വ്യാപാരം നടത്തി.
െഹൽേബാനിെല വീഞ്ഞും സഹാരിെല െവളത്ത
കമ്പിളിയും 19 ഊസാലിെല വീഞ്ഞുവീപ്പകള ം
നിെന്റ ചരക്കുകളായ പച്ചിരുമ്പും വഴനേത്താലും
വയമ്പുംഅവർപകരം നൽകി.

20 “ ‘േദദാൻ, കുതിരപ്പ റത്തു വിരിക്കുന്ന
വിേശഷവസ്്രതംെകാണ്ട് നിേന്നാടു വ്യാപാരം
നടത്തി.

21 “ ‘അേറബ്യരും േകദാരിെല ്രപഭുക്കന്മാരും
നിെന്റ ഉപേഭാക്താക്കളായി; അവർ
കുഞ്ഞാടുകൾ, ആട്ട െകാറ്റന്മാർ,
േകാലാടുകൾ എന്നിവെകാണ്ട് നീയുമായി
വാണിജ്യത്തിേലർെപ്പട്ട .

22 “ ‘േശബയിെലയും രാമായിെലയും
വ്യാപാരികൾ നീയുമായി വ്യാപാരം െചയ്തു.
ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ പരിമളൈതലവും

* 27:17 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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രത്നങ്ങള ംസ്വർണവുംഅവർനിനക്കുവിലയ്ക്കു
തന്നു.

23 “ ‘ഹാരാനും കാെനഹും ഏദനും
േശബായിലുള്ള വ്യാപാരികള ം അശ്ശ രും
കിൽമാദും നിേന്നാടു കച്ചവടം നടത്തി. 24 നിെന്റ
വിപണികളിൽ അവർ വിേശഷവസ്്രതങ്ങള ം
നീലവസ്്രതങ്ങള ം ചരടുകൾ പിരിച്ച
ബലവത്തായി െകട്ടിയിട്ട ള്ള വർണശബളവുമായ
ചി്രതത്തയ്യലുള്ള പരവതാനികള ം വിൽപ്പന
നടത്തി.
25 “ ‘തർശീശ് കപ്പലുകൾ
നിെന്റ വിഭവം െകാണ്ടുേപാകുന്ന
വാഹനങ്ങളായി.

സമു്രദമധ്യത്തിലൂെട
നിറെയചരക്കുകള മായി നീസഞ്ചരിച്ച .

26നിെന്റതുഴകൾവലിക്കുന്നവർ
പുറം കടലുകളിേലക്കുനിെന്നനയിക്കും;

എന്നാൽനടുക്കടലിൽെവച്ച്
കിഴക്കൻകാറ്റ നിെന്നതകർത്തുകളയും.

27നിെന്റകപ്പൽേച്ചതനാളിൽ
നിെന്റ സമ്പത്തും കച്ചവടസാധനങ്ങള ം
വിഭവങ്ങള ം

കപ്പൽക്കാരും കപ്പിത്താന്മാരും
പലകകൾേചർത്തുവിടവടയ്ക്കുന്നവരും
നിെന്റകച്ചവടക്കാരുംൈസനികർഎല്ലാവരും

കപ്പലിലുള്ളമെറ്റല്ലാവരുംതെന്ന
സമു്രദമേധ്യ താണുേപാകും.

28നിെന്റകപ്പൽയാ്രതികരുെട നിലവിളിേകട്ട്
തീരേദശങ്ങൾനടുങ്ങിേപ്പാകും.

29തുഴകൾവലിക്കുന്നവർഎല്ലാവരും
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തങ്ങള െടകപ്പലുകൾ ഉേപക്ഷിക്കും;
കപ്പൽക്കാരും കപ്പിത്താന്മാരും
കരയിൽനിലയുറപ്പിക്കും.

30അവർശബ്ദമുയർത്തി
നിങ്ങെള്രപതി അതിദാരുണമായി
വിലപിക്കും;

അവർതലയിൽ െപാടിവാരിയിട്ട്
ചാരത്തിൽകിടന്ന് ഉരുള ം.

31നീ നിമിത്തംഅവർതല െമാട്ടയടിച്ച,്
ചാക്കുശീല ഉടുക്കും;

അതിേവദനേയാെട അവർ നിെന്നപ്പറ്റി
കരയുകയും
കയ് േപാെട വിലപിക്കുകയും െചയ്യ ം.

32നിെന്നേയാർത്തു ദുഃഖിച്ച െകാണ്ട്
അവർ നിെന്നപ്പറ്റി ഇങ്ങെനെയാരു
വിലാപഗാനംആലപിക്കും:

“സമു്രദത്താൽ ചുറ്റെപ്പട്ട േസാരിെനേപ്പാെല
നിശ്ശബ്ദമാക്കെപ്പട്ട
േവെറഏതു നഗരമാണുള്ളത?്”

33 നിെന്റ വാണിജ്യവിഭവങ്ങൾ കടലിലൂെട
കടന്നുേപായേപ്പാൾ
ഒട്ടേനകം രാഷ്്രടങ്ങെളനീസംതൃപ്തരാക്കി;

നിെന്റവലിയസമ്പത്തുംവസ്തുവകകള ംെകാണ്ട്
ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാെരനീസമ്പന്നരാക്കി.

34ഇേപ്പാേഴാ,കടൽനിെന്നതകർത്തുകളഞ്ഞു,
നീ ആഴിയുെട ആഴത്തിേലക്ക്
ആഴ്ന്നുേപായി;

നിെന്റവിഭവങ്ങള ം നിെന്റഎല്ലാ പങ്കുകാരും
നിേന്നാെടാപ്പം േപായിമറഞ്ഞു.

35തീരേദശങ്ങളിൽവസിക്കുന്നവെരല്ലാം
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നിെന്റവിനാശത്തിൽസ്തബ്ധരായി;
അവരുെട രാജാക്കന്മാർ ഭീതിയാൽനടുങ്ങുന്നു,
ഭയംെകാണ്ട് അവരുെട മുഖം
വാടിയിരിക്കുന്നു.

36 വിവിധ രാഷ്്രടങ്ങളിെല വ്യാപാരികൾ
നിെന്റേനേര പരിഹസിക്കുന്നു;
ഭയാനകമായ ഒരു അന്ത്യമാണേല്ലാ
നിനക്കുണ്ടായത,്
നീഎേന്നക്കുമായി ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു.’ ”

28
േസാർരാജാവിന്എതിേരയുള്ള ്രപവചനം

1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി:
2 “മനുഷ്യപു്രതാ, േസാരിെല ഭരണാധികാരിേയാടു
പറയുക: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘നിെന്റഹൃദയത്തിെലനിഗളത്തിൽ,

“ഞാൻൈദവമാകുന്നു;
സമു്രദമേധ്യ ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ

സിംഹാസനത്തിൽ
ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു,” എന്നും നീ
അവകാശെപ്പടുന്നു.

എന്നാൽ ൈദവെത്തേപ്പാെല ജ്ഞാനിെയന്ന് നീ
നിെന്നക്കുറിച്ച ചിന്തിക്കുെന്നങ്കിലും,
നീ ഒരു േദവനല്ല േകവലം മനുഷ്യനേ്രത.

3നീ ദാനീേയലിെനക്കാള ം*ജ്ഞാനിേയാ?
ഒരുരഹസ്യവുംനിനക്കുമറഞ്ഞിരിക്കുന്നിേല്ല?

4നിെന്റജ്ഞാനവും വിേവകവുംനിമിത്തം

* 28:3 അഥവാ, ദാെനൽ, പുരാതന എഴുത്തുകളിൽ
്രപസിദ്ധിേനടിയ ഒരാൾ.
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നീ നിനക്കുേവണ്ടിസമ്പത്തു േനടുകയും
നിെന്റ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽസ്വർണവും െവള്ളിയും
വർധിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

5 വ്യാപാരത്തിൽ നിനക്കുള്ള ൈവദഗ്ദ്ധ്യം
നിമിത്തം
നീ നിെന്റസമ്പത്തുവർധിപ്പിച്ച ;

നിെന്റസമ്പത്തുനിമിത്തം
നിെന്റഹൃദയം നിഗളിച്ചിരിക്കുന്നു.

6 “ ‘അതിനാൽ യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘നീജ്ഞാനിഎന്ന്, ഒരു േദവെനേപ്പാെല
ജ്ഞാനിെയന്നുകരുതുന്നതുമൂലവും,

7 ഞാൻ രാഷ്്രടങ്ങളിൽെവച്ച് ഏറ്റവും
നിഷ്ഠുരരായവിേദശികെള
നിങ്ങൾെക്കതിേരവരുത്തും;

അവർ നിെന്റ സൗന്ദര്യത്തിനും
ജ്ഞാനത്തിനുെമതിേര വാൾ ്രപേയാഗിച്ച്
നിെന്റ ഉജ്ജ്വല്രപതാപെത്ത
കുത്തിത്തുളയ്ക്കും.

8അവർനിെന്നകുഴിയിേലക്കുതള്ളിയിടും,
സമു്രദമേധ്യയുള്ള
നിെന്റ മരണം ഭയാനകമായ ഒന്നായിരിക്കും.

9അേപ്പാൾനിെന്നെകാല്ല ന്നവരുെടമുമ്പിൽ
“ഞാൻ േദവൻ ആകുന്നു,” എന്നു നീ
പറയുേമാ?

നിെന്നസംഹരിക്കുന്നവരുെടൈകക്കീഴിൽ
നീ േദവനല്ല, ഒരു മനുഷ്യൻമാ്രതമായിരിക്കും.

10വിേദശീയരുെടൈകകളാൽ
നീ പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കാത്തവെരേപ്പാെല
മരിക്കും.
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ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്’ ”

11 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്ക്
ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി: 12 “മനുഷ്യപു്രതാ,
േസാർരാജാവിെനക്കുറിച്ച് ഒരു വിലാപഗീതം പാടി
അവേനാട് പറയുക: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘നീ പരിപൂർണതയുെട മാതൃകയായിരുന്നു,
ജ്ഞാനസമ്പൂർണനും തികഞ്ഞ സൗന്ദര്യം
ഉള്ളവനുംതെന്ന.

13നീൈദവത്തിെന്റ േതാട്ടമായ
ഏെദനിൽആയിരുന്നു;

െചമന്നരത്നം,പീതരത്നം,വ്രജം,
പുഷ്യരാഗം, േഗാേമദകം,സൂര്യകാന്തം,
നീലക്കല്ല്, മാണിക്യം, മരതകം†
എന്നിങ്ങെനയുള്ളഎല്ലാവിശിഷ്ടരത്നങ്ങളാലും
നീഅലങ്കരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

നിെന്ന നിർമിച്ചനാളിൽത്തെന്ന അവെയല്ലാം
ഒരുക്കെപ്പട്ടിരുന്നു
നിെന്റആഭരണങ്ങള ംഅലങ്കാരവസ്തുക്കള ം
സ്വർണനിർമിതവുമായിരുന്നു.

14നീ അഭിഷിക്തനും സംരക്ഷകനുമായ െകരൂബ്
ആയിരുന്നു;
കാരണം,അതായിരുന്നു നിെന്റനിേയാഗം.

നീ ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധപർവതത്തിൽ
ആയിരുന്നു;

† 28:13 ഈവിലേയറിയ കല്ല കൾഏെതന്നു കൃത്യമായി പറയുക
സാധ്യമല്ല.
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നീ ആേഗ്നയരഥങ്ങള െട മേധ്യ
സഞ്ചരിച്ച േപാന്നു.

15നിെന്നസൃഷ്ടിച്ച ദിവസംമുതൽ
നിന്നിൽ ദുഷ്ടതകെണ്ടത്തുംവെര
നിെന്റനടപ്പിൽനീ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു.

16നിെന്റവ്യാപാരത്തിെന്റബാഹുല്യംനിമിത്തം
നിെന്റഅന്തരംഗംഅ്രകമത്താൽനിറഞ്ഞു,
അങ്ങെനനീ പാപംെചയ്തു.

അതിനാൽ ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ
പർവതത്തിൽനിന്ന് നിെന്ന അശുദ്ധെനന്ന്
എണ്ണി പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു.
സംരക്ഷകനായ െകരൂേബ,ഞാൻനിെന്ന
ആേഗ്നയരഥങ്ങള െട മേധ്യനിന്ന്
നിഷ്കാസനംെചയ്തു.

17നിെന്റസൗന്ദര്യം നിമിത്തം
നിെന്റഹൃദയം നിഗളിച്ച ;

നിെന്റ േതജസ്സ നിമിത്തം
നിെന്റജ്ഞാനെത്തനീ ദുഷിപ്പിച്ച .

തന്മൂലം ഞാൻ നിെന്ന ഭൂമിയിേലക്ക്
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
രാജാക്കന്മാരുെടമുമ്പിൽ ഞാൻ നിെന്ന ഒരു
്രപദർശനവസ്തുവാക്കിത്തീർത്തു.

18 നിെന്റ അനവധിയായ പാപംെകാണ്ടും
വ്യാപാരത്തിെലനീതിേകടുെകാണ്ടും
നിെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരങ്ങെളനീഅശുദ്ധമാക്കി.

അതിനാൽ നിെന്റ മധ്യത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ ഒരു തീ
പുറെപ്പടുവിക്കും,
അതുനിെന്ന ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
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നിെന്ന േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരുെടയും
കൺമുന്നിൽെവച്ച തെന്ന
ഞാൻനിെന്ന ഭസ്മമാക്കി മാറ്റിക്കളയും.

19നിെന്നഅറിഞ്ഞിരുന്നസകലജനതകള ം
നിെന്നക്കണ്ടുസ്തബ്ധരാകും;

ഒരു ഭീകരമായ അന്ത്യത്തിേലക്കു നീ
വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു
നീഎേന്നക്കുമായി ഇല്ലാെതയാകും.’ ”

സീേദാന്എതിേരയുള്ള ്രപവചനം
20 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി:

21 “മനുഷ്യപു്രതാ, നിെന്റ മുഖം സീേദാന്
എതിേര തിരിച്ച,് അവൾെക്കതിേര ്രപവചിക്കുക:
22 ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘സീേദാേന,ഞാൻനിനക്ക്എതിരായിരിക്കുന്നു,
നിെന്റ മേധ്യ ഞാൻ എെന്റ മഹത്ത്വം
െവളിെപ്പടുത്തും.

ഞാൻനിന്നിൽശിക്ഷനടപ്പാക്കുേമ്പാഴും
നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ ഞാൻ വിശുദ്ധൻ
എന്നു െതളിയിക്കുേമ്പാഴും
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും.

23ഞാൻഅതിൽഒരു പകർച്ചവ്യാധി വരുത്തി
അതിെന്റ െതരുവീഥികളിലൂെട രക്തം
ഒഴുക്കും.

എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും നിനെക്കതിേര വരുന്ന
വാളിനാൽ
നിഹതന്മാരായവർനിെന്റ മേധ്യ വീഴും.
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അേപ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾഅറിയും.

24 “ ‘ഇ്രസാേയൽജനത്തിന് ഇനിെയാരിക്കലും
േവദനിപ്പിക്കുന്ന പറക്കാരയും മൂർച്ചയുള്ള
മുള്ള കള മായി വിേദ്വഷം െവച്ച പുലർത്തുന്ന
അയൽക്കാർ ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഞാൻ
യേഹാവയായ കർത്താവ് ആകുന്നു എന്ന്
അേപ്പാൾഅവർഅറിയും.

25 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇ്രസാേയൽജനെത്ത അവർ
ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഞാൻ
കൂട്ടിേച്ചർക്കുേമ്പാൾ രാജ്യങ്ങള െട ദൃഷ്ടിയിൽ
ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കും.
അേപ്പാൾ അവർ ഞാൻ എെന്റ ദാസനായ
യാേക്കാബിനു െകാടുത്ത അവരുെട സ്വന്തം
േദശത്തുപാർക്കും. 26 അവർ അവിെട
സുരക്ഷിതരായി താമസിച്ച് വീടുകള ം
മുന്തിരിേത്താപ്പ കള ം ഉണ്ടാക്കും. അവേരാട്
വിേദ്വഷം െവച്ച പുലർത്തിയ അവരുെട
എല്ലാ അയൽക്കാർക്കും ഞാൻ ശിക്ഷാവിധി
നൽകുേമ്പാൾ അവർ നിർഭയരായി വസിക്കും.
അേപ്പാൾഞാൻഅവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നുഎന്ന്അവർഅറിയും.’ ”

29
ഈജിപ്റ്റിെനതിേരയുള്ള ്രപവചനം

ഫറേവാെനതിേരയുള്ളന്യായവിധി
1 പത്താംവർഷം പത്താംമാസം
പ്രന്തണ്ടാംതീയതി, യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
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എനിക്കുണ്ടായി: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നിെന്റ
മുഖം ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ ഫറേവാെനതിേര
തിരിച്ച് അേദ്ദഹത്തിനും മുഴുവൻ ഈജിപ്റ്റിനും
എതിരായി ്രപവചിക്കുക. 3അവേനാട് ഇ്രപകാരം
പറയുക: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ ഫറേവാേന, ഞാൻ

നിനക്ക്എതിരാകുന്നു.
നദികള െട മധ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന
മഹാഭീകരസത്വേമ,

“ൈനൽനദിഎനിക്കുള്ളത;്
ഞാൻ അതിെന എനിക്കായി നിർമിച്ച ,”
എന്നുനീ പറയുന്നേല്ലാ.

4എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ താടിെയല്ലിൽ ചൂണ്ടൽ
െകാളത്തും;
നിെന്റ ്രപവാഹങ്ങളിെല മത്സ്യങ്ങൾ നിെന്റ
െചതുമ്പലിൽപറ്റിയിരിക്കാൻഇടയാക്കും.

നിെന്റ െചതുമ്പലിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ
മത്സ്യങ്ങേളാടുംകൂെട
ഞാൻനിെന്നനദിയിൽനിന്ന് വലിച്ച കയറ്റ ം.

5ഞാൻനിെന്നമരുഭൂമിയിൽഎറിഞ്ഞുകളയും,
നിെന്നയും നിെന്റ നദിയിെല
സകലമത്സ്യങ്ങെളയുംതെന്ന.

നീ തുറസ്സായസ്ഥലത്തുവീണുേപാകും,
ആരും നിെന്ന േശഖരിക്കുകേയാ
കൂട്ടിേച്ചർക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.

ഞാൻനിെന്ന ഭൂമിയിെല മൃഗങ്ങൾക്കും
ആകാശത്തിെല പറവകൾക്കും
ആഹാരമാക്കിത്തീർക്കും.
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6 അേപ്പാൾ ഈജിപ്റ്റിൽ വസിക്കുന്നവെരല്ലാം
ഞാൻയേഹാവആകുന്നുഎന്ന്അറിയും.

“ ‘ഇ്രസാേയൽജനത്തിന് നീ ഒരു
ഓടേക്കാലായിട്ടാണേല്ലാ ഇരുന്നത.് 7 അവർ
ൈകെകാണ്ടു നിെന്ന പിടിച്ചേപ്പാൾ നീ പിളർത്തി
അവരുെട േതാൾ കീറിക്കളഞ്ഞു. അവർ
നിെന്റേമൽ ചാരിയേപ്പാൾ നീ ഒടിയുകയും
അവരുെട നടുെവല്ലാം തകർന്നുേപാകുകയും
െചയ്തു.

8 “ ‘അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ നിെന്റേനേര
വാൾ അയച്ച് നിന്നിലുള്ള മനുഷ്യെരയും
ജന്തുക്കെളയും െകാന്നുകളയും. 9 ഈജിപ്റ്റ്
ഒരു ശൂന്യമരുഭൂമിയായിത്തീരും;അേപ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നുഎന്ന്അവർഅറിയും.

“ ‘കാരണം നീ പറഞ്ഞു, “ൈനൽനദി
എനിക്കുള്ളത,് ഞാൻ അതിെന ഉണ്ടാക്കി,”
10 അതിനാൽ ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ
നദികൾക്കും എതിരായിരിക്കും. ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റ േദശെത്ത മിഗ്േദാൽമുതൽ
അസ്വാൻവെരയും കൂശിെന്റ അതിരുവെരയും
ഒരു കുപ്പക്കുന്നും ശൂന്യഭൂമിയുമാക്കിത്തീർക്കും.
11 മനുഷ്യെന്റേയാ മൃഗത്തിെന്റേയാ കാൽ
അതിൽ ചവിട്ട കയില്ല. നാൽപ്പതുവർഷേത്തക്ക്
അതിൽ ആരും പാർക്കുകയുമില്ല. 12 ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റ േദശെത്ത ശൂന്യേദശങ്ങള െട
മേധ്യ ഒരു ശൂന്യേദശമാക്കിത്തീർക്കും;
അവിടെത്തപട്ടണങ്ങൾനാൽപ്പതുവർഷേത്തക്ക്
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ശൂന്യനഗരങ്ങള െട മേധ്യ ശൂന്യമായിക്കിടക്കും;
ഈജിപ്റ്റ് േദശവാസികെള ഞാൻ
േദശാന്തരങ്ങളിലായിവിവിധരാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ
ചിതറിക്കും.

13 “ ‘എങ്കിലും കർത്താവായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ആ
നാൽപ്പതുവർഷങ്ങൾക്കുേശഷം
ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ നിവാസികെള അവർ
ചിതറിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന േദശങ്ങളിൽനിന്ന്
േശഖരിക്കും. 14 ഞാൻ അവെര
്രപവാസത്തിൽനിന്ന് അവരുെട ജന്മേദശമായ
പേ്രതാസിേലക്കു* തിരിെകവരുത്തും. അവിെട
അവർ ഒരു എളിയ രാജ്യമായിരിക്കും. 15അതു
രാജ്യങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും എളിയ
രാജ്യമായിരിക്കും; ഇനിെയാരിക്കലും അവർ
മറ്റ രാജ്യങ്ങൾക്കുേമൽ തങ്ങെളത്തെന്ന
ഉയർത്തുകയില്ല. 16ഈജിപ്റ്റ് ഇനിെയാരിക്കലും
ഇ്രസാേയൽജനത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം
നൽകുന്ന ഒരു സമൂഹം ആകുകയില്ല; ്രപത്യ ത
തിരിഞ്ഞ് അവെര േനാക്കുേമ്പാൾ തങ്ങള െട
അകൃത്യത്തിെന്റ അനുസ്മരണമായി അവർ
മാറും; അങ്ങെന ഞാൻ കർത്താവായ യേഹാവ
ആകുന്നുഎന്ന്അവർഅറിയും.’ ”
െനബൂഖദ്േനസരിനുള്ള ്രപതിഫലം

17 ഇരുപത്തിേയഴാംവർഷം ഒന്നാംമാസം
ഒന്നാംതീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായി: 18 “മനുഷ്യപു്രതാ,
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ തെന്റ

* 29:14 അതായത,് െതേക്കഈജിപ്റ്റിേലക്കു
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ൈസന്യെത്തയുംെകാണ്ട് േസാരിെനതിരായി
അതികഠിനമായി യുദ്ധംെചയ്തു.
ഉരസൽെകാണ്ട് എല്ലാ തലയും കഷണ്ടിയായി;
എല്ലാ ചുമലും തുകൽ കുമിളച്ചതുേപാെലയായി.
എന്നിട്ട ം േസാരിെനതിരായി താനും തെന്റ
ൈസന്യവും െചയ്തതിനു തക്ക ്രപതിഫലം
അവിെടനിന്നു കിട്ടിയില്ല. 19 അതിനാൽ
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനെസ്സരിനു
നൽകാൻേപാകുന്നു;അവൻഅതിെല സമ്പത്തു
കവർന്നുെകാണ്ടുേപാകും. തെന്റ ൈസന്യത്തിനു
്രപതിഫലമായി അവൻ ആ രാജ്യെത്ത
കവർച്ചെചയ്യ കയും െകാള്ളയിടുകയും
െചയ്യ ം. 20 അവനും അവെന്റ ൈസന്യവും
എനിക്കുേവണ്ടി ആ കൃത്യം െചയ്തതുെകാണ്ട്
അവെന്റ ്രപയത്നത്തിനുള്ള ്രപതിഫലമായി ഞാൻ
അതിെന അവനു നൽകും, എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

21 “ആ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ
ഇ്രസാേയൽഗൃഹത്തിന് ഒരു െകാമ്പു† മുളപ്പിക്കും;
അവരുെട മേധ്യ ഞാൻ നിെന്റ വായ് തുറക്കും.
അേപ്പാൾഞാൻയേഹാവആകുന്നുഎന്ന്അവർ
അറിയും.”

30
ഈജിപ്റ്റിെനക്കുറിച്ച് ഒരു വിലാപഗാനം

† 29:21 െകാമ്പ് ഇവിെടശക്തിയുെട ്രപതീകമാണ.്
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1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി:
2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ്രപവചിക്കുക, അവേരാടു
പറയുക: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘ഇങ്ങെനവിലപിച്ച പറയുക,

“അേയ്യാകഷ്ടദിവസം!”
3ആദിവസംഅടുത്തിരിക്കുന്നു,
യേഹാവയുെട ദിവസംഅടുത്തിരിക്കുന്നു—

കാർേമഘംെകാണ്ടിരുണ്ടദിവസം!
രാഷ്്രടങ്ങൾക്ക്ആപത്തിെന്റ ദിവസംതെന്ന.

4ഈജിപ്റ്റിെനതിേര ഒരു വാൾവരും,
കൂശ്അതിേവദനയിലാകും

ഈജിപ്റ്റിൽനിഹതന്മാർവീഴുേമ്പാൾ,
അവള െടസമ്പത്ത്അപഹരിക്കെപ്പടുകയും
അവള െട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
ഇടിച്ച നിരത്തെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.

5 കൂശ്യരും പൂത്യരും ലൂദ്യരും എല്ലാ അേറബ്യരും
കൂബ്യരും സഖ്യതയിലുൾെപ്പട്ട ജനവും
ഈജിപ്റ്റിേനാെടാപ്പം വാൾെകാണ്ടുവീഴും.

6 “ ‘യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘ഈജിപ്റ്റിെന്റസഹായികൾവീഴും,
അവള െട ശക്തിയുെട അഭിമാനം
തകർന്നടിയും.

മിഗ്േദാൽമുതൽഅസ്വാൻവെര
അവർവാൾെകാണ്ടുവീഴുെമന്ന,്

യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

7ശൂന്യേദശങ്ങള െട മേധ്യ
അവർശൂന്യമായിത്തീരും.

അവരുെട നഗരങ്ങൾ
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ശൂന്യനഗരങ്ങള െടകൂട്ടത്തിലായിരിക്കും.
8ഞാൻഈജിപ്റ്റിനു തീെവച്ച്
അതിെന്റ സഹായികെളല്ലാം
നാശമടയുേമ്പാൾ
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്ന് അവർ
അറിയും.

9 “ ‘ആ ദിവസം കൂശിെന അതിെന്റ
അലംഭാവത്തിൽനിന്നു ഭയെപ്പടുത്താൻ
സേന്ദശവാഹകർ എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് കപ്പലിൽ
പുറെപ്പടും. ഈജിപ്റ്റിെന്റ നാശദിവസത്തിൽ
അതിേവദന അവെര ബാധിക്കും, അതു
നിശ്ചയമായും വരും.

10 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘ഞാൻ ബാേബൽരാജാവായ

െനബൂഖദ്േനസരിെന്റൈകയാൽ
ഈജിപ്റ്റിെല കവർച്ചസംഘെത്ത
ഇല്ലാതാക്കും.

11 അവൻ സർവേദശക്കാരിലുംെവച്ച് ഏറ്റവും
്രകൂരരായഅവെന്റൈസന്യവുമായി
േദശെത്തനശിപ്പിക്കാൻവന്നുേചരും.

അവർഈജിപ്റ്റിെനതിേര വാള രി
േദശെത്ത നിഹതന്മാെരെക്കാണ്ടു
നിറയ്ക്കും.

12ഞാൻൈനൽനദിയിെല െവള്ളംവറ്റിച്ച്
ദുഷ്ടരാഷ്്രടത്തിനു േദശെത്തവിറ്റ കളയും;

േദശെത്തയുംഅതിലുള്ളസകലെത്തയും
വിേദശികള െട ൈകയാൽ ഞാൻ
ശൂന്യമാക്കും.
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യേഹാവയായഞാൻഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.

13 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘ഞാൻവി്രഗഹങ്ങെളനശിപ്പിക്കും,
േനാഫിെലവി്രഗഹങ്ങെളഇല്ലാതാക്കും.

ഇനിെയാരിക്കലും ഈജിപ്റ്റിൽ ഒരു ്രപഭു
ഉണ്ടാകുകയില്ല,
േദശത്തുമുഴുവനുംഞാൻ ഭീതിപരത്തും.

14ഞാൻപേ്രതാസിെന*ശൂന്യമാക്കുകയും
േസാവാനു തീ െവക്കുകയും
േനാവിെന്റേമൽ ശിക്ഷാവിധി വരുത്തുകയും
െചയ്യ ം.

15ഈജിപ്റ്റിെന്റശക്തിേക്രന്ദമായസീനിേന്മൽ
ഞാൻഎെന്റ േ്രകാധം പകരും;
േനാവിെല കവർച്ചസംഘെത്ത ഞാൻ
സംഹരിക്കും.

16ഈജിപ്റ്റിനുഞാൻതീെവക്കും;
സീൻഅതിേവദനയിലാകും;

േനാവ് പിളർന്നുേപാകും;
േനാഫ് നിരന്തരം ദുരിതത്തിലാകും.

17 ആെവനിെലയും† പീ-േബെസത്തിെലയും
യുവാക്കൾ
വാൾെകാണ്ടുവീഴും,
ഈ പട്ടണങ്ങൾ ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാേകണ്ടിവരും.

18ഞാൻഈജിപ്റ്റിെന്റനുകംതകർക്കുേമ്പാൾ
തഹ്പേനസിൽപകൽഇരുണ്ടുേപാകും;

* 30:14 അതായത,് െതേക്കഈജിപ്റ്റിെന † 30:17 അതായത്,
ഓനിെലഅഥവാ, െഹലിെയാെപ്പാലീസിെല
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അവിെട അവള െട ശക്തിയുെട ്രപതാപം
നശിക്കും.

അവെള ഒരു േമഘം മൂടും,
അവള െട പു്രതിമാർ ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാേകണ്ടിവരും.

19അങ്ങെനഞാൻഈജിപ്റ്റിേന്മൽ ശിക്ഷാവിധി
അയയ്ക്കും,
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്ന് അവർ
അറിയും.’ ”

ഫറേവാെന്റൈകകൾതകർക്കെപ്പടുന്നു
20 പതിെനാന്നാംവർഷം ഒന്നാംമാസം
ഏഴാംതീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായി: 21 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ ഫറേവാെന്റ ഭുജം
ഒടിച്ചിരിക്കുന്നു; അതിെന േഭദമാക്കാൻ
െവച്ച െകട്ട കേയാ ഒരു വാൾ പിടിക്കാൻ
തക്കവണ്ണം ശക്തിലഭിേക്കണ്ടതിന്
ചികിത്സിക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല. 22അതിനാൽ
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ
ഫറേവാന് ഞാൻ എതിരായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ
അവെന്റ രണ്ടു ഭുജങ്ങെളയും—സൗഖ്യമുള്ള
ഭുജെത്തയും ഒടിഞ്ഞതിെനയും തെന്ന—
ഒടിച്ച കളയും; അവെന്റ ൈകയിെല വാൾ
ഞാൻ വീഴിച്ച കളയും. 23 ഈജിപ്റ്റ കാെര
ഞാൻ രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിതറിച്ച് അവെര
രാജ്യങ്ങളിലൂെട ഛിന്നിച്ച കളയും. 24 ഞാൻ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ കരങ്ങെള ബലെപ്പടുത്തി
എെന്റ വാൾ അവെന്റ ൈകയിൽ െകാടുക്കും;
ഫറേവാെന്റ ഭുജങ്ങെള ഞാൻ ഒടിച്ച കളയും;
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മാരകമായി മുറിേവറ്റ ഒരുത്തെനേപ്പാെല
അവൻ അയാള െടമുമ്പിൽ ഞരങ്ങും.
25 ഞാൻ ബാേബൽരാജാവിെന്റ ഭുജങ്ങെള
ശക്തിെപ്പടുത്തും; എന്നാൽ ഫറേവാെന്റ
ഭുജങ്ങൾ തളർന്നുവീഴും. ഞാൻ എെന്റ
വാൾ ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈകയിൽ
െകാടുക്കുകയും അവൻഅതിെനഈജിപ്റ്റിെന്റ
േനേര നീട്ട കയും െചയ്യ േമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു എന്ന് അവർ അറിയും. 26 ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റ കാെര രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ
ചിതറിക്കുകയും രാജ്യങ്ങളിൽ ഛിന്നിച്ച കളയും
െചയ്യ ം; അേപ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു
എന്ന്അവർഅറിയും.”

31
െലബാേനാനിെല േദവദാരു

1 പതിെനാന്നാംവർഷം മൂന്നാംമാസം
ഒന്നാംതീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായി: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ ഫറേവാേനാടും അവെന്റ
കവർച്ചസംഘേത്താടും നീ ഇ്രപകാരം പറയുക:
“ ‘്രപതാപത്തിൽ ആേരാടാണ് നിെന്ന

തുലനംെചയ്യാൻകഴിയുക?
3 െലബാേനാനിെല േദവദാരുെവേപ്പാെല

ആയിരുന്നഅശ്ശ രിെനപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക,
അതിെന്റ മേനാഹരമായ ശാഖകൾ
വനത്തിനുമീേത പടർന്നുപന്തലിച്ച
തണലായിനിന്നു;

അതിെന്റതിങ്ങിനിറഞ്ഞപച്ചിലച്ചാർത്ത്
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മുകളിൽആകാശചുംബികളായിരുന്നു.
4െവള്ളംഅതിെനസമ്പുഷ്ടമാക്കി,
ആഴമുള്ള ഉറവുകൾ അതിെന
വളർന്നുയരാൻസഹായിച്ച ;

അരുവികൾഅതിെന്റ
തടത്തിനു ചുറ്റ ം ഒഴുകി,

അവയുെട ചാലുകൾവയലിെല
എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങള െടയും അടുക്കൽ
വന്നുേചർന്നു.

5അങ്ങെനവയലിെലഎല്ലാവൃക്ഷങ്ങൾക്കും
മകുടമാകുമാറ് അതു െപാക്കത്തിൽ
തഴച്ച വളർന്നു;

അതിെന്റശിഖരങ്ങൾവർധിച്ച ,
ശാഖകൾനീണ്ടുവളർന്നു,
ജലസമൃദ്ധിനിമിത്തംഅവപന്തലിച്ച .

6ആകാശത്തിെലസകലപറവകള ം
അതിെന്റശാഖകളിൽകൂടുെവച്ച ;

വയലിെലഎല്ലാ മൃഗങ്ങള ം
അതിെന്റ ശാഖകൾക്കു കീഴിൽ
െപറ്റ െപരുകി,

വലിയജനതകെളല്ലാം
അതിെന്റതണലിൽജീവിച്ച .

7പടർന്നുപന്തലിച്ചശാഖകേളാെട
സമൃദ്ധമായജലധാരകളിേലക്ക്

അതിെന്റ േവരുകൾഇറങ്ങിെച്ചന്നതിനാൽ
അതുസൗന്ദര്യ്രപതാപിയായിത്തീർന്നു.

8ൈദവത്തിെന്റ േതാട്ടത്തിെല േദവദാരുക്കൾ
അതിനു തുല്യമായിരുന്നില്ല,

സരളമരങ്ങൾഅതിെന്റ
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ശാഖകൾക്കുതുല്യമായിരുന്നില്ല,
അരിഞ്ഞിൽമരങ്ങള ം
അതിെന്റചില്ലകേളാടു കിടപിടിച്ചില്ല.

ൈദവത്തിെന്റ േതാട്ടത്തിെല ഒരു വൃക്ഷത്തിനും
അതിേനാളം ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

9സമൃദ്ധമായശാഖാപടലേത്താടുകൂടി
ഞാൻഅതിെന മേനാഹരമാക്കിത്തീർത്തു,

ൈദവത്തിെന്റ േതാട്ടമായ ഏെദനിെല
എല്ലാവൃക്ഷങ്ങള ം
അതിേനാട്അസൂയെപ്പട്ടിരുന്നു.

10 “ ‘അതിനാൽ യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: പടർന്ന്
തിങ്ങിനിറഞ്ഞ പച്ചിലച്ചാർത്തിനുമീേത
അത് ഉയർന്നിരുന്നതുെകാണ്ടും തെന്റ
ഉയരെത്തപ്പറ്റി അതു നിഗളിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടും,
11ജനതകള െട ഭരണാധിപൻതെന്റദുഷ്ടതയ്ക്ക്
അനുസൃതമായി ൈകകാര്യംെചയ്യാൻ ഞാൻ
അതിെന ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു. ഞാൻ
അതിെന ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു. 12ൈവേദശിക
ജനതകളിൽ ഏറ്റവും ്രകൂരരായവർ അതിെന
െവട്ടിമറിച്ചിട്ട . അതിെന്റ ശാഖകൾ
പർവതങ്ങൾക്കും താഴ്വരകൾക്കും മുകളിൽ
വീണുകിടന്നു.അതിെന്റശിഖരങ്ങൾ േദശത്തുള്ള
എല്ലാ മലയിടുക്കുകളിലും ഒടിഞ്ഞുകിടന്നു.
േലാകത്തിെല ജനതകെളല്ലാം അതിെന്റ
തണലിൽനിന്നു വിട്ട േപായി. 13ആകാശത്തിെല
പറവകെളല്ലാം വീണുകിടന്ന വൃക്ഷശാഖകളിൽ
താമസമുറപ്പിച്ച . എല്ലാ വന്യമൃഗങ്ങള ം
ശാഖകൾക്കിടയിൽ വന്നുേചർന്നു. 14അതിനാൽ
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െവള്ളത്തിനരിെകയുള്ള മെറ്റാരുവൃക്ഷവും
ആകാശത്തിേലക്ക് അതിെന്റഅ്രഗം നീട്ട കയില്ല;
ഇലച്ചാർത്തിനുപരി ഉയരുകയില്ല. മതിയായി
െവള്ളംകിട്ടിയ മെറ്റാരു വൃക്ഷത്തിനും ഇനി
ഇ്രതയും ഉയരം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അവെയല്ലാം
മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ പാതാളത്തിേലക്ക്
ഇറങ്ങുന്നവേരാെടാപ്പംതെന്ന ഭൂമിയുെട
അേധാഭാഗത്ത്മരണത്തിേനൽപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

15 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അത് പാതാളത്തിേലക്ക്
ഇറങ്ങിേപ്പായ ദിവസത്തിൽ അതിനുേവണ്ടി
വിലപിച്ച െകാണ്ട് ആഴത്തിലുള്ള ഉറവുകൾ
അടച്ച കളഞ്ഞു, ഞാൻ അതിെന്റ അരുവികെള
തടഞ്ഞുനിർത്തി; അതിെന്റ സമൃദ്ധമായ
ജലത്തിനു നിയ്രന്തണംവന്നു. അതുെകാണ്ട്
െലബാേനാെന ഞാൻ ഇരുട്ട് ഉടുപ്പിച്ച , വയലിെല
സകലവൃക്ഷങ്ങള ം വാടുകയും െചയ്തു.
16 കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാെടാപ്പം ഞാൻ
അതിെന പാതാളത്തിൽ തള്ളിയിട്ടേപ്പാൾ
അതിെന്റ വീഴ്ചയുെട ശബ്ദത്താൽ ജനതകൾ
ഭയന്നുവിറയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കി. ആ
സമയത്ത് ഏെദനിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള ം,
െലബാേനാനിെല അതിേ്രശഷ്ഠവും
അത്യ ത്തമവുമായ വൃക്ഷങ്ങെളല്ലാംതെന്നയും,
മതിയായി െവള്ളംകിട്ടിയിരുന്ന
സകലവൃക്ഷങ്ങള ം താേഴ ഭൂമിയിൽ
ആശ്വാസം ്രപാപിച്ച . 17 അവരും ആ മഹാ
േദവതാരുവൃക്ഷെത്തേപ്പാെല പാതാളത്തിേലക്ക,്
വാളാൽ നിഹതന്മാരായവരുെട അടുേത്തക്ക്,
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അതിെന്റ തണലിൽ ജനതകള െട മേധ്യ
ആയുധധാരികേളാെടാപ്പം വസിച്ചിരുന്നവരുെട
അടുേത്തക്കുതെന്നഇറങ്ങിേപ്പായി.

18 “ ‘ഏെദനിെല ഏതു വൃക്ഷങ്ങളാണ്
േശാഭയിലും ്രപതാപത്തിലും നിേന്നാടു
തുലനംെചയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നത?് എങ്കിലും
നീയും ഏെദനിെല വൃക്ഷങ്ങേളാടുകൂെട
ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗേത്തക്ക് ഇറങ്ങിേപ്പാകും.
വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ട, പരിേച്ഛദനം
ഏൽക്കാത്തവേരാെടാപ്പം നീയും നിപതിക്കും.

“ ‘ഇതു ഫറേവാനും അവെന്റ
കവർച്ചസംഘവുംതെന്ന എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്’ ”

32
ഫറേവാെനക്കുറിച്ച് ഒരു വിലാപഗാനം

1 പ്രന്തണ്ടാംവർഷം പ്രന്തണ്ടാംമാസം
ഒന്നാംതീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായി: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ ഫറേവാെനക്കുറിച്ച് ഒരു
ദുഃഖാചരണം നടത്തി അയാേളാട് ഇ്രപകാരം
പറയുക:
“ ‘രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ നീ ഒരു

സിംഹെത്തേപ്പാെലയാണ;്
നീ കടലിെല ഒരു ഭീകരസത്വംേപാെലതെന്ന.

നീ നദികളിേലക്കുകുതിച്ച ചാടി
നിെന്റകാൽെകാണ്ടു െവള്ളംകലക്കി
ആ നദികെളെയല്ലാം െചളിെവള്ളം
നിറഞ്ഞതാക്കിത്തീർത്തു.
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3 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘ഞാൻവലിയജനക്കൂട്ടേത്താടുേചർന്ന്
എെന്റവലനിെന്റേമൽഎറിയും;
എെന്റ വലയിൽ അവർ നിെന്ന
വലിെച്ചടുക്കും.

4ഞാൻനിെന്നകരയിൽവലിച്ചിട്ടേശഷം
തുറസ്സായസ്ഥലേത്തക്ക്എറിഞ്ഞുകളയും.

ആകാശത്തിെലപറവകൾഒെക്കയുംനിെന്റേമൽ
വന്നിരിക്കും,
വന്യമൃഗങ്ങെളല്ലാം നിെന്നകാർന്നുതിന്നും.

5 ഞാൻ നിെന്റ മാംസം പർവതങ്ങളിൽ
നിരത്തുകയും
നിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾെകാണ്ടു താഴ്വരകെള
നിറയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം.

6ഞാൻകരകളിെലല്ലാം നിെന്റ രക്തംഒഴുക്കി,
പർവതങ്ങൾവെരയും കുതിരുമാറാക്കും;
അവയിെല ഇടുക്കുവഴികെളല്ലാം നിെന്റ
മാംസംെകാണ്ടു നിറയും.

7 നിെന്ന തുടച്ച നീക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
ആകാശെത്തമറച്ച,്
അതിെലനക്ഷ്രതങ്ങെളഇരുളടഞ്ഞവയാക്കും;

ഞാൻസൂര്യെന ഒരു േമഘംെകാണ്ടു മറയ്ക്കും,
ച്രന്ദൻഅതിെന്റ ്രപകാശംതരികയുമില്ല.

8 ആകാശത്തിൽ ്രപകാശം പരത്തുന്ന
േജ്യാതിസ്സ കെളെയല്ലാം
ഞാൻനിെന്റേമൽഇരുളടഞ്ഞവയാക്കും;
നിെന്റ േദശത്തു ഞാൻ അന്ധകാരം
വരുത്തും,
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എന്ന് കർത്താവായ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

9 രാഷ്്രടങ്ങൾക്കുമേധ്യ ഞാൻ നാശം
വരുത്തുേമ്പാൾ,
നീഅറിയാത്തേദശങ്ങൾക്കിടയിൽവിനാശം
വരുത്തുേമ്പാൾ
അേനകം ജനതകള െട ഹൃദയങ്ങൾ
ദുഃഖിതമായിത്തീരും.

10 ഞാൻ അേനകം ജനതകെള നിെന്റനിമിത്തം
സ്തബ്ധരാക്കിത്തീർക്കും;
അവരുെട രാജാക്കന്മാരുെടമുമ്പിൽെവച്ച്
ഞാൻഎെന്റവാൾവീശുേമ്പാൾ
അവർ ഭീതിയാൽനടുങ്ങിേപ്പാകും.

നിെന്റവീഴ്ചയുെട ദിവസത്തിൽ
അവർഓേരാരുത്തനും താന്താങ്ങള െട
്രപാണെന ഓർത്ത് ഓേരാ നിമിഷവും
വിറയ്ക്കും.

11 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘ബാേബൽരാജാവിെന്റവാൾ
നിനക്കുേനേരവരും.

12എല്ലാജനതകളിലുംെവച്ച ്രകൂരന്മാരായ
്രപബലേയാദ്ധാക്കള െടവാൾെകാണ്ടു
നിെന്റ കവർച്ചസംഘങ്ങെളല്ലാം വീഴുന്നതിനു
ഞാൻഇടയാക്കും.

ഈജിപ്റ്റിെന്റ അഭിമാനെത്ത അവർ
തകർത്തുകളയും;
അവള െട കവർച്ചസംഘങ്ങൾ മുഴുവനും
നശിപ്പിക്കെപ്പടും.

13സമൃദ്ധമായജലാശയങ്ങൾക്കരിെകനിന്ന്
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അവരുെട കന്നുകാലികെളെയല്ലാം ഞാൻ
നശിപ്പിച്ച കളയും;

േമലാൽ ഈ ജലാശയങ്ങെള മനുഷ്യെന്റ കാൽ
കലക്കുകേയാ
മൃഗങ്ങള െടകുളമ്പുകൾകലക്കമുണ്ടാക്കുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല.

14അതിനുേശഷംഅവരുെട െവള്ളം െതളിഞ്ഞ്
എണ്ണേപാെല ഒഴുകാൻഞാൻഇടവരുത്തും,

എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.്

15ഞാൻഈജിപ്റ്റിെനശൂന്യമാക്കി
േദശത്തുള്ളഎല്ലാറ്റിെനയും ഉന്മൂലനംെചയ്യ ം,

അവിെട പാർക്കുന്നവെരെയല്ലാം ഞാൻ
സംഹരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്ന് അവർ
അറിയും.’

16 “അവർ അതിെനക്കുറിച്ച് ആലപിക്കുന്ന
വിലാപഗീതംഇതാകുന്നു. ജനതകള െടപു്രതിമാർ
അത് ആലപിക്കും. ഈജിപ്റ്റിനും അതിെന്റ
കവർച്ചസംഘത്തിനുംേവണ്ടി അവർ അത്
ആലപിക്കുെമന്ന് കർത്താവായ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്”

ഈജിപ്റ്റിെന്റഅധഃപതനം
17 പ്രന്തണ്ടാംവർഷം ആ മാസം,
പതിനഞ്ചാംതീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായി: 18 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഈജിപ്റ്റിെല
കവർച്ചസംഘെത്തപ്പറ്റി വിലപിച്ച് അവെരയും
ശക്തരായ രാഷ്്രടങ്ങള െട പു്രതിമാെരയും
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാെടാപ്പം ഭൂമിയുെട
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അേധാഭാഗങ്ങളിേലക്കു തള്ളിയിടുക.
19 അവേരാടു പറയുക: ‘നിങ്ങൾ മറ്റാെരക്കാൾ
ആകർഷണീയരായിരിക്കുന്നു? ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്
പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കാത്തവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
കിടക്കുക.’ 20 വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട
നടുവിൽ അവർ വീഴും. വാൾ അവൾെക്കതിേര
ഊരെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അവെളയും അവള െട
കവർച്ചസംഘങ്ങെളയും അതിേലക്കു
വലിച്ചിഴച്ച െകാണ്ടുേപാകുക. 21 പാതാളത്തിെന്റ
മധ്യത്തിൽനിന്ന് അവരുെട ശക്തരായ
േനതാക്കന്മാർ ഈജിപ്റ്റിെനയും അവള െട
സഹായികെളയുംപറ്റി ഇ്രപകാരം പറയും: ‘അവർ
ഇറങ്ങിവന്ന് വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ട, പരിേച്ഛദനം
ഏൽക്കാത്തവേരാെടാപ്പം ഇവിെടകിടക്കുന്നു.’

22 “അശ്ശ ർഅവള െടസർവൈസന്യേത്താടുംകൂെട
അവിെടയുണ്ട;് അവള െട സകലനിഹതന്മാരും
അവൾക്കുചുറ്റ ം കല്ലറകളിലുണ്ട്; വാേളറ്റ വീണ
എല്ലാവരുംതെന്ന. 23 അവരുെട ശവക്കുഴികൾ
പാതാളത്തിെന്റ അഗാധതയിലാണ;്
അവള െട ൈസന്യം ആ ശവക്കുഴിക്കു
ചുറ്റ മായിക്കിടക്കുന്നു. ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത്
ഭീതിപരത്തിയവെരല്ലാം വാളാൽ വധിക്കെപ്പട്ട്
വീണിരിക്കുന്നു.

24 “ഏലാം അവിെടയുണ്ട;് അവള െട
കവർച്ചസംഘങ്ങള ം അവൾക്കുചുറ്റ മായി
കാണാം. അവെരല്ലാം വാളാൽ
െകാന്നുവീഴ്ത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവനുള്ളവരുെട
േദശത്തു ഭീതിപരത്തിയവെരല്ലാം പരിേച്ഛദനം
ഏൽക്കാത്തവരായി അേധാേലാകത്തിേലക്ക്
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ഇറങ്ങിെച്ചന്നിരിക്കുന്നു. കുഴിയിൽ
ഇറങ്ങുന്നവേരാെടാപ്പം അവർ തങ്ങള െട
ലജ്ജ വഹിക്കുന്നു. 25 നിഹതന്മാരുെട മേധ്യ
അവൾക്കായി ഒരു കിടക്ക ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവള െട കവർച്ചസംഘെമല്ലാം അവള െട
ശവക്കുഴിക്കുചുറ്റ മുണ്ട;് അവെരല്ലാം
അപരിേച്ഛദിതരും വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുമേ്രത.
അവെരക്കുറിച്ച ള്ള ഭീതി ജീവനുള്ളവരുെട
േദശത്തു പരന്നതിനാൽ കുഴിയിൽ
ഇറങ്ങുന്നവേരാെടാപ്പം അവർ ലജ്ജ
വഹിക്കുന്നു. നിഹതന്മാർക്കിടയിൽ അവെര
കിടത്തിയിരിക്കുന്നു.

26 “േമെശക്കും തൂബാലും അവിെടയുണ്ട.്
അവരുെട കവർച്ചസംഘെമല്ലാം അവരുെട
ശവക്കുഴിക്കുചുറ്റ മുണ്ട.് അവെരല്ലാം
അപരിേച്ഛദിതരാണ.് ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത്
ഭീതി പരത്തുകയാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരാണ്
അവർ. 27 വീണുേപായവരും തങ്ങള െട
ആയുധങ്ങള മായി പാതാളത്തിേലക്ക്
ഇറങ്ങിെച്ചന്നവരും തങ്ങള െട വാള കൾ സ്വന്തം
തലയ്ക്കുകീേഴയും പരിചകൾ* അവരുെട
അസ്ഥിക്കുമീേതയും െവച്ചിട്ട ള്ളവരുമായ
പുരാതന† േയാദ്ധാക്കൾെക്കാപ്പം
ഇവരും അവിെട കിടേക്കണ്ടതേല്ല?
ഈ യുദ്ധവീരന്മാെരക്കുറിച്ച ള്ള ഭീതി
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തുവ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

28 “ഫറേവാേന, നീയും പരിേച്ഛദനം
ഏൽക്കാത്തവേരാെടാപ്പം തകർന്നുേപാകുകയും

* 32:27 ചി.ൈക.്രപ. ശിക്ഷ † 32:27 ചി.ൈക.്രപ. പരിേച്ഛദനം
ഏൽക്കാത്ത
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വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട ഇടയിൽ
കിടക്കുകയും െചയ്യ ം.

29 “ഏേദാം അവിെടയുണ്ട;് അവള െട
രാജാക്കന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരുംതെന്ന. അവർ
ശക്തരായിരുന്നിട്ട ം വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന; അപരിേച്ഛദിതരും
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവരുമായവേരാടുകൂെട
അവർകിടക്കുന്നു.

30 “ഉത്തരേദശെത്ത സകല്രപഭുക്കന്മാരും
എല്ലാ സീേദാന്യരും അവിെടയുണ്ട;്
അവരുെട ശക്തിമൂലം അവർ ഭീതി
പരത്തിെയങ്കിലും അവർ ലജ്ജിതരായി
നിഹതന്മാേരാെടാപ്പം ഇറങ്ങിേപ്പായി.
വാളാൽ നിഹതന്മാരായവേരാെടാപ്പം
അപരിേച്ഛദിതരായി അവർ കിടക്കുന്നു.
കുഴിയിേലക്കിറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട തങ്ങള െട
ലജ്ജെയഅവർവഹിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

31 “ഫറേവാനും അവെന്റ സകലൈസന്യവും
അവെര കാണും. വാൾെകാണ്ടു െകാല്ലെപ്പട്ട
തെന്റ കവർച്ചസംഘെത്തപ്പറ്റി അവന് ആശ്വാസം
ലഭിക്കുെമന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 32 ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത്
ഞാനാണേല്ലാ ഭീതിപരത്തിയത്. അങ്ങെന
ഫറേവാനും അവെന്റ കവർച്ചസംഘംമുഴുവനും
വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ട അപരിേച്ഛദിതരുെട
മധ്യത്തിൽ കിടക്കുെമന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്”

33
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െയെഹസ്േകൽഒരു കാവൽക്കാരൻ
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നിെന്റ േദശക്കാേരാടു
സംസാരിക്കുക. അവേരാട് ഇ്രപകാരം
പറയുക: ‘ഞാൻ ഒരു േദശത്തിെനതിേര വാൾ
വരുത്തുേമ്പാൾ ആ േദശവാസികൾ അവരുെട
കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരാെള െതരെഞ്ഞടുത്തു
കാവൽക്കാരനാക്കിെവക്കുന്നപക്ഷം,
3 േദശത്തിെനതിേര വാൾ വരുന്നതുകണ്ടിട്ട്
ജനത്തിനു മുന്നറിയിപ്പ നൽകാൻ
അവൻ കാഹളം ഊതുേമ്പാൾ, 4 അവർ
കാഹളശബ്ദം േകട്ടിട്ട ം മുന്നറിയിപ്പ്
ഗൗനിക്കാതിരിക്കുകയുംെചയ്തിട്ട വാൾ വന്ന്
അവരുെട ജീവൻ എടുക്കുകയും െചയ്യ െമങ്കിൽ,
അവരുെട രക്തം അവരുെട തലേമൽത്തെന്ന
ഇരിക്കും. 5 അവർ കാഹളശബ്ദം േകട്ടിട്ട്
അതു ഗൗനിക്കാതിരിക്കുകയാൽ അവരുെട
രക്തം അവരുെട തലേമൽത്തെന്ന ഇരിക്കും;
അവർ അതു ഗൗനിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ സ്വന്തം
ജീവൻ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. 6 എന്നാൽ
കാവൽക്കാരൻ വാൾ വരുന്നതുകണ്ടിട്ട്
ജനത്തിനു മുന്നറിയിപ്പ നൽകുന്നതിനു
കാഹളം ധ്വനിപ്പിക്കാെതയിരുന്നാൽ വാൾ വന്ന്
അവരിൽ ഒരുവെന്റ ജീവൻ നഷ്ടെപ്പടുന്നപക്ഷം,
ആ മനുഷ്യൻ തെന്റ പാപംനിമിത്തം
മരണമടയുന്നുെവങ്കിലുംഞാൻകാവൽക്കാരെന
അവെന്റ രക്തത്തിന് ഉത്തരവാദിയായി
പരിഗണിക്കും.’

7 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ നിെന്ന
ഇ്രസാേയൽജനത്തിന് ഒരു കാവൽക്കാരനായി
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നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു; അതിനാൽ ഞാൻ
അരുളിെച്ചയ്യന്ന വചനം േകട്ട് അവർക്ക്
എെന്റ നാമത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ നൽകുക.
8 ദുഷ്ടേരാട:് ‘ദുഷ്ടേര, നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും
മരിക്കും,’ എന്നു ഞാൻ കൽപ്പിക്കുേമ്പാൾ
അവരുെട ദുഷ്ടജീവിതരീതിയിൽനിന്ന്
അവെര പിന്തിരിപ്പിക്കാനായി നീ അവെര
്രപേബാധിപ്പിക്കാെതയിരുന്നാൽ, ദുഷ്ടർ
തങ്ങള െട പാപംനിമിത്തം മരിക്കും;
അവരുെട രക്തത്തിന് ഉത്തരവാദി നീ
ആയിരിക്കും. 9 എന്നാൽ, നീ ദുഷ്ടേരാട്
അവരുെട ദുഷ്ടവഴികൾ വിട്ട തിരിയാൻ
താക്കീതു നൽകുകയും അവർ അതനുസരിച്ച്
്രപവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ അവർ
തങ്ങള െട പാപത്തിൽ മരിക്കും, നീേയാ നിെന്റ
്രപാണെന രക്ഷിച്ചിരിക്കും.

10 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഇ്രസാേയൽജനേത്താടു നീ
ഇ്രപകാരം പറയണം: ‘ “ഞങ്ങള െട കുറ്റങ്ങള ം
പാപങ്ങള ം ഞങ്ങള െടേമൽ ഇരിക്കുന്നു;
അവനിമിത്തം ഞങ്ങൾ ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു.
ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങെന ജീവിക്കാൻ കഴിയും?”
എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നുവേല്ലാ. 11 ജീവനുള്ള
ഞാൻശപഥംെചയ്യന്നു, ദുഷ്ടരുെട മരണംഞാൻ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല; അവർ തങ്ങള െട വഴികൾ
വിട്ട തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കണെമന്നാണ് എെന്റ
ആ്രഗഹം. തിരിയുക, നിങ്ങള െട ദുഷ്ടവഴികൾ
വിട്ട തിരിയുക. ഇ്രസാേയൽഗൃഹേമ, നിങ്ങൾ
എന്തിനു മരിക്കുന്നു? എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു,’ എന്ന് അവേരാടു
പറയുക.
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12 “അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യപു്രതാ,
നിെന്റ സ്വന്തം േദശക്കാേരാട് ഇ്രപകാരം
പറയുക: ‘നീതിനിഷ്ഠർ അനുസരിക്കാെത
െതറ്റ െചയ്യ േമ്പാൾ അവരുെട മുൻകാല
നീതി്രപവൃത്തികൾ അവെര രക്ഷിക്കുകയില്ല.
ദുഷ്ടർ തങ്ങള െട ദുഷ്ടവഴികൾ
വിട്ട തിരിയുേമ്പാൾ അവരുെട മുൻകാല
ദുഷ്ടതകൾ അവെര വീഴ്ത്തിക്കളയുകയില്ല.
നീതിനിഷ്ഠർ പാപംെചയ്യ െന്നങ്കിൽ
അവരുെട മുമ്പിലെത്ത നീതിനിമിത്തം
അവർ ജീവിക്കാൻ ഇടയാകുകയില്ല.’
13 നീതിനിഷ്ഠേരാട് നീ തീർച്ചയായും
ജീവിക്കും എന്നു ഞാൻ പറയുേമ്പാൾ
അവർ തങ്ങള െട നീതിയിൽ ആ്രശയംെവച്ച്
ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുെന്നങ്കിൽ അവർ
മുമ്പുെചയ്തിട്ട ള്ള നീതി്രപവൃത്തികെളാന്നും
സ്മരിക്കെപ്പടുകയില്ല; തങ്ങൾെചയ്ത
തിന്മനിമിത്തം അവർ മരിക്കും. 14 ഞാൻ
ദുഷ്ടേരാട,് ‘നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മരിക്കും’
എന്നു പറയുേമ്പാൾ, അവർ തങ്ങള െട
പാപം വിട്ട തിരിഞ്ഞ് നീതിയും ന്യായവും
്രപവർത്തിക്കുെമങ്കിൽ— 15 തങ്ങൾ പണയമായി
വാങ്ങിയതു തിരിച്ച െകാടുക്കുകയും േമാഷ്ടിച്ച
വസ്തു തിരിേച്ചൽപ്പിക്കുകയും ജീവൻ
നൽകുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും
േദാഷം ്രപവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നപക്ഷം, അവർ തീർച്ചയായും ജീവിക്കും;
അങ്ങെനയുള്ളവർ മരിക്കുകയില്ല. 16 അവർ
െചയ്തുേപായപാപങ്ങെളാന്നുംഅവർെക്കതിേര
ഓർക്കെപ്പടുകയില്ല. അവർ നീതിയും
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ന്യായവുമായുള്ളതു െചയ്തിരിക്കുന്നു; അവൻ
തീർച്ചയായും ജീവിക്കും.

17 “എന്നിട്ട ം നിെന്റ സ്വേദശികൾ:
‘കർത്താവിെന്റ വഴി നീതിയുക്തമല്ല’ എന്നു
പറയുന്നു. എന്നാൽ അവരുെട വഴിയാണ്
നീതിയുക്തമല്ലാത്തതായി ഇരിക്കുന്നത.്
18 നീതിനിഷ്ഠർ തങ്ങള െട നീതിനിഷ്ഠ വിട്ട മാറി
ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുെന്നങ്കിൽ അവർ
അതുനിമിത്തം മരിക്കും. 19 എന്നാൽ ഒരു
ദുഷ്ടൻ തെന്റ ദുഷ്ടത വിട്ട തിരിഞ്ഞ് ന്യായവും
നീതിയും ്രപവർത്തിക്കുെന്നങ്കിൽ, അതു
െചയ്യ കമൂലം അവൻ ജീവിക്കും. 20 എന്നിട്ട ം
ഇ്രസാേയൽജനേമ, ‘കർത്താവിെന്റ വഴി
നീതിയുക്തമല്ല,’ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു.
എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തെരയും
അവരുെട സ്വന്തവഴികൾ അനുസരിച്ച്
ന്യായംവിധിക്കും.”

െജറുശേലമിെന്റപതനംവിശദീകരിക്കുന്നു
21 ഞങ്ങള െട ്രപവാസത്തിെന്റ
പ്രന്തണ്ടാംവർഷം പത്താംമാസം അഞ്ചാംതീയതി
െജറുശേലമിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പട്ട േപാന്ന ഒരു
മനുഷ്യൻ എെന്റ അടുക്കൽവന്ന് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: “നഗരം വീണുേപായിരിക്കുന്നു!” 22ആ
മനുഷ്യൻ വന്നതിെന്റ തേലന്നാൾ ൈവകിട്ട്
യേഹാവയുെട ൈക എെന്റേമൽ ഉണ്ടായിരുന്നു;
ആ മനുഷ്യൻ ്രപഭാതത്തിൽ എെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്നതിനുമുമ്പ് അവിടന്ന് എെന്റ വായ് തുറന്നു.
അങ്ങെന എെന്റ വായ് തുറക്കെപ്പട്ടതിനാൽ
ഞാൻപിെന്നമൗനമായിരുന്നില്ല.
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23 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി:
24 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഇ്രസാേയൽേദശത്തിെന്റ
ശൂന്യാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ
പറയുന്നത:് ‘അ്രബാഹാം ഒേരെയാരു
മനുഷ്യനായിരുന്നു; എന്നിട്ട ം അേദ്ദഹത്തിനു
േദശംമുഴുവനും അവകാശമായി ലഭിച്ച .
ഞങ്ങേളാ, അേനകരാെണങ്കിലും േദശം
അവകാശമായി നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.’
25 അതുെകാണ്ട് അവേരാട് ഇ്രപകാരം
പറയുക: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ
രക്തേത്താടുകൂെട മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും
നിങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങെള േനാക്കി
നമസ്കരിക്കുകയും രക്തം െചാരിയുകയും
െചയ്യന്നു. അങ്ങെനയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് േദശം
അവകാശമായി നൽകണേമാ? 26നിങ്ങൾസ്വന്തം
വാളിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ േമ്ലച്ഛമായ
കാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തൻ തെന്റ അയൽക്കാരെന്റ ഭാര്യെയ
വഷളാക്കുന്നു.അങ്ങെനയുള്ളനിങ്ങൾക്ക് േദശം
അവകാശമായി നൽകണേമാ?’

27 “നീ അവേരാട് പറേയണ്ടത:് ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ജീവനുള്ള ഞാൻ ശപഥംെചയ്യന്നു,
ശൂന്യശിഷ്ടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ വാളാൽ
വീഴും; െവളി്രമ്പേദശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവെര
ഞാൻ കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കിത്തീർക്കും;
േകാട്ടകളിലും ഗുഹകളിലും പാർക്കുന്നവർ
പകർച്ചവ്യാധിയാൽ നശിക്കും. 28 ഞാൻ
േദശെത്ത ഒരു ശൂന്യസ്ഥലമാക്കിത്തീർക്കും;
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അവള െടശക്തിയും ്രപതാപവുംഅവസാനിക്കും;
ഇ്രസാേയലിെല ഗിരി്രപേദശങ്ങൾ, ആരും
വഴിനടക്കാതവണ്ണം ശൂന്യമായിത്തീരും. 29അവർ
െചയ്ത എല്ലാ േമ്ലച്ഛകർമങ്ങള ംനിമിത്തം ഞാൻ
േദശെത്ത പാഴും ശൂന്യവുമാക്കുേമ്പാൾ, ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നുഎന്ന്അവർഅറിയും.’

30 “മനുഷ്യപു്രതാ, നിെന്റ സ്വേദശികൾ
നിെന്നക്കുറിച്ച് മതിലുകൾക്കരിെകയും വീടിെന്റ
വാതിൽക്കലുംെവച്ച പറയുന്നത:് ‘നിങ്ങൾ
യേഹാവയിൽനിന്നുള്ള സേന്ദശം വന്നു
േകൾക്കുക.’ 31 എെന്റ ജനം പതിവായി
െചയ്യാറുള്ളതുേപാെല നിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
നിെന്റ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് നീ പറയുന്ന
വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുന്നു; എന്നാൽ
അെതാന്നും അവർ ്രപാേയാഗികമാക്കുന്നില്ല.
തങ്ങള െട വാെകാണ്ട് അവർ വളെര
സ്േനഹം കാണിക്കുന്നു; അവരുെട ഹൃദയേമാ
അന്യായലാഭം െകാതിക്കുന്നു. 32വാസ്തവത്തിൽ
നീ അവർക്കു വാദ്യം മീട്ടി േ്രപമഗാനങ്ങൾ
മധുരസ്വരത്തിൽ പാടുന്ന ഒരുവെനക്കാൾ വലിയ
വിേശഷതെയാന്നുമില്ല. അവർ നിെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുെന്നങ്കിലുംഅവഅനുസരിക്കുന്നില്ല.

33 “എന്നാൽ ഇവെയല്ലാം സംഭവിക്കുേമ്പാൾ—
ഇതാ അതു നിശ്ചയമായും വരുേമ്പാൾ—
തങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു ്രപവാചകൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ അറിയും എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്”

34
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ഇ്രസാേയലിെലഇടയന്മാർ
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഇ്രസാേയലിെല
ഇടയന്മാെരക്കുറിച്ച നീ ്രപവചിക്കുക. അവേരാട്
ഇ്രപകാരം പറയുക: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: തങ്ങെളത്തെന്ന
േമയിക്കുന്ന ഇ്രസാേയലിെല ഇടയന്മാർക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം! ഇടയന്മാർ ആടുകെള
പരിപാലിേക്കണ്ടതേല്ല? 3 നിങ്ങൾ ൈതര്
കുടിക്കുകയും ആട്ടിൻേരാമംെകാണ്ടു വസ്്രതം
ധരിക്കുകയും തടിച്ചമൃഗങ്ങെള െകാല്ല കയും
െചയ്യന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആട്ടിൻപറ്റെത്ത
പരിപാലിക്കുന്നില്ല. 4നിങ്ങൾബലഹീനമായതിെന
ശക്തിെപ്പടുത്തുകേയാ േരാഗം ബാധിച്ചതിനു
സൗഖ്യം വരുത്തുകേയാ മുറിേവറ്റതിനു
മുറിവു െകട്ട കേയാ െചയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ
വഴിെതറ്റിയതിെന തിരിെക വരുത്തുകേയാ
കാണാെതേപായതിെന അേന്വഷിക്കുകേയാ
െചയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ കഠിനതേയാടും
്രകൂരതേയാടുംകൂെട അവെയ ഭരിച്ചിരിക്കുന്നു.
5 അങ്ങെന ഇടയനില്ലായ്കയാൽ അവ
ചിതറിേപ്പായി; ചിതറിേപ്പായിട്ട് അവ
കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇരയായിത്തീർന്നു. 6 എെന്റ
ആടുകൾ എല്ലാ പർവതങ്ങളിലും ഓേരാ
മലകളിലും ഉഴന്നുനടന്നു; അവ ഭൂതലത്തിെലല്ലാം
ചിതറിേപ്പായി;ആരും അവെയഅേന്വഷിക്കേയാ
്രശദ്ധിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല.

7 “ ‘അതുെകാണ്ട് ഇടയന്മാേര, യേഹാവയുെട
വചനം േകൾക്കുക: 8 ജീവനുള്ള ഞാൻ
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ശപഥംെചയ്യന്നു, ഇടയനില്ലായ്കയാലാണ്
എെന്റ ആടുകൾ കവർച്ചയായിത്തീരുകയും
കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്കിരയാകുകയും െചയ്തത്.
എെന്റ ഇടയന്മാർ ആടുകെള അേന്വഷിക്കാെത
തങ്ങെളത്തെന്ന േമയിച്ചതുെകാണ്ടാണ്
അ്രപകാരം സംഭവിച്ചത,് എന്ന് കർത്താവായ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 9 അതിനാൽ
ഇടയന്മാേര, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുക. 10 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ
ഇടയന്മാർക്കു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ എെന്റ ആടുകെളപ്പറ്റി അവേരാടു
കണക്കുേചാദിക്കും. ഇടയന്മാർ തങ്ങെളത്തെന്ന
തീറ്റിേപ്പാറ്റാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അവെര
ഇടയേവലയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും;
ഞാൻ എെന്റ ആടുകെള അവരുെട
വായിൽനിന്നു വിടുവിക്കും; അവ അവർക്ക്
ഭക്ഷണമായിത്തീരുകയില്ല.

11 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:ഞാൻതെന്നഎെന്റആടുകെള
െതരയുകയും അേന്വഷിക്കുകയും െചയ്യ ം.
12 ഒരു ഇടയൻ ആടുകേളാെടാപ്പമുള്ളേപ്പാൾ
ചിതറിേപ്പായവെയ അേന്വഷിക്കുന്നതുേപാെല
ഞാൻ എെന്റ ആടുകെള അേന്വഷിക്കും.
േമഘവും ഇരുട്ട ം ഉണ്ടായിരുന്ന നാളിൽ അവ
ചിതറിേപ്പായ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ഞാൻ
അവെയ വിടുവിക്കും. 13 ഞാൻ അവെര
രാഷ്്രടങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിക്കയും
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും അവെര
സ്വന്തം േദശേത്തക്കു െകാണ്ടുവരികയും
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െചയ്യ ം, ഞാൻ അവെര ഇ്രസാേയൽ
പർവതങ്ങളിലും മലഞ്ചരിവുകളിലും േദശെത്ത
സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും േമയിക്കും. 14ഞാൻ
നല്ല േമച്ചിൽപ്പ റത്ത് അവെര േമയിക്കും;
ഇ്രസാേയലിെല ഗിരിനിരകൾ അവരുെട
േമച്ചിൽസ്ഥലമാകും. അവിെട ഇ്രസാേയൽ
പർവതസാനുക്കളിെല നല്ല പുൽപ്പ റത്ത് അവ
കിടന്നു വി്രശമിക്കും. ഇ്രസാേയൽപർവതത്തിെല
ഉത്തമമായ േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങളിൽ അവ േമയും.
15 ഞാൻതെന്ന എെന്റ ആടുകെള പരിപാലിച്ച്
അവെയകിടത്തുെമന്ന്യേഹാവയായകർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 16 കാണാെത േപായവെയ
ഞാൻ അേന്വഷിക്കുകയും അലഞ്ഞു
നടക്കുന്നവെയ തിരിെക വരുത്തുകയും െചയ്യ ം.
മുറിേവറ്റവയ്ക്ക് ഞാൻ മുറിവുെകട്ട കയും
ബലഹീനമായവെയ ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യ ം. എന്നാൽ െകാഴുത്തതിെനയും
കരുത്തുറ്റതിെനയും ഞാൻ നശിപ്പിക്കും; ഞാൻ
ന്യായേത്താെടആട്ടിൻപറ്റെത്തേമയിക്കും.

17 “ ‘നിങ്ങെള സംബന്ധിച്ചാകെട്ട, എെന്റ
ആട്ടിൻപറ്റേമ, യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ ആടിനും
ആടിനും മേധ്യയും ആട്ട െകാറ്റന്മാർക്കും
േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാർക്കും മേധ്യയും
ന്യായംവിധിക്കും. 18 നല്ല േമച്ചിൽസ്ഥലത്ത്
േമയുന്നതു േപാേര നിങ്ങൾക്കു? േശഷിച്ച
േമച്ചിൽപ്പ റം നിങ്ങൾ കാൽെകാണ്ടു
ചവിട്ടിെമതിക്കണേമാ? െതളിനീരു കുടിക്കുന്നതു
നിങ്ങൾക്കു േപാരാേയാ? േശഷിച്ച ജലം
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നിങ്ങള െട കാൽെകാണ്ട് ചവിട്ടിക്കലക്കണേമാ?
19എെന്റആട്ടിൻപറ്റം നിങ്ങൾ ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞതു
തിന്നുകയും നിങ്ങൾ കലക്കിയ ജലം
കുടിക്കുകയും െചയ്യണേമാ?

20 “ ‘അതിനാൽ അവേരാട് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
േനാക്കുക, തടിച്ച ആടുകൾക്കും െമലിഞ്ഞ
ആടുകൾക്കും മേധ്യ ഞാൻ ന്യായംവിധിക്കും.
21 ബലഹീനമായ ആടുകെള പാർശ്വംെകാണ്ടും
േതാൾെകാണ്ടും ഉന്തിയും െകാമ്പുെകാണ്ട്
ഇടിച്ച ം നിങ്ങൾ ചിതറിക്കുന്നതിനാൽ, 22എെന്റ
ആടുകെള ഞാൻ വിടുവിക്കും. അവ ഇനിേമൽ
കവർച്ചെചയ്യെപ്പടുകയില്ല. ആടിനും ആടിനും
ഇടയിൽ ഞാൻ ന്യായംവിധിക്കും. 23 ഞാൻ
അവയ്ക്കുേമലായി ഒരു ഇടയെന, എെന്റ
ദാസനായദാവീദിെനത്തെന്നനിയമിക്കും.അവൻ
അവെയ പരിപാലിക്കും; അവൻ അവെയ
പരിപാലിച്ച് അവയ്ക്ക് ഇടയനായിത്തീരും.
24 അങ്ങെന യേഹാവയായ ഞാൻ അവർക്കു
ൈദവമായും എെന്റ ദാസനായ ദാവീദ് അവർക്കു
്രപഭുവായും തീരും. യേഹാവയായ ഞാൻ
ആകുന്നുഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത.്

25 “ ‘ഞാൻ അവരുമായി ഒരു സമാധാന
ഉടമ്പടിെചയ്ത് േദശെത്ത വന്യമൃഗങ്ങളിൽനിന്നു
വിടുവിക്കും. അങ്ങെന അവ സുരക്ഷിതമായി
മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയും കാടുകളിൽ
ഉറങ്ങുകയും െചയ്യ ം. 26 ഞാൻ അവെരയും
എെന്റ പർവതത്തിനു ചുറ്റ മുള്ളസ്ഥലങ്ങെളയും
ഒരു അനു്രഗഹമാക്കും.* തക്കകാലത്ത്

* 34:26 ഉൽ. 48:20കാണുക.
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ഞാൻ മഴ അയയ്ക്കും; അനു്രഗഹവർഷം
ഉണ്ടാകുകയും െചയ്യ ം. 27 വയലിെല
വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കും;
നിലം വിളവുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും; ജനം
സ്വേദശത്ത് നിർഭയരായിരിക്കും. ഞാൻ
അവരുെട നുകത്തടികൾ ഒടിച്ച് അവെര
അടിമകളാക്കിയവരുെട ൈകയിൽനിന്ന്
വിടുവിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു എന്ന് അവർ അറിയും.
28 അവർ ഇനിെയാരിക്കലും ജനതകളാൽ
കവർച്ചെചയ്യെപ്പടുകയില്ല; കാട്ട മൃഗങ്ങൾ
അവെര തിന്നുകളകയുമില്ല. അവർ
സുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കും; ആരും അവെര
ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല. 29 വിളവുകൾക്കു
്രപശസ്തി േനടിയ ഒരു േദശം ഞാൻ അവർക്കു
നൽകും; ഇനിെയാരിക്കലും അവർ േദശത്ത്
ക്ഷാമത്തിന് ഇരയാകുകേയാ ജനതകള െട
പരിഹാസത്തിന് ഇരയാകുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.
30 അേപ്പാൾ അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
എന്ന ഞാൻ അവേരാടുകൂെടയുെണ്ടന്നും
ഇ്രസാേയൽജനമാകുന്ന അവർ എെന്റ
ജനമാെണന്നും അവർ അറിയും എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
31എെന്റേമച്ചിൽസ്ഥലെത്തആടുകളായനിങ്ങൾ
എെന്റ സ്വന്തം ആടുകളാണ,് ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവവും, എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.്’ ”

35
ഏേദാമിന് എതിേരയുള്ള ്രപവചനം
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1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി:
2 “മനുഷ്യപു്രതാ, േസയീർപർവതത്തിെനതിേര
മുഖംതിരിച്ച് അതിെനതിേര ഇ്രപകാരം
്രപവചിക്കുക: 3 അവേരാട് പറയുക:
‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: േസയീർപർവതേമ, ഞാൻ
നിനക്കു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; എെന്റ ഭുജം
ഞാൻ നിനെക്കതിേര നീട്ടി നിെന്ന പാഴും
ശൂന്യവുമാക്കും. 4 ഞാൻ നിെന്റ പട്ടണങ്ങെള
കുപ്പക്കുന്നാക്കും; നീ ശൂന്യമായിത്തീരും.
അേപ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്നു നീ
അറിയും.

5 “ ‘നീ പുരാതനമാെയാരു ശ്രതുത മനസ്സിൽ
െവച്ച െകാണ്ട്, ഇ്രസാേയല്യരുെട ശിക്ഷ
മൂർദ്ധന്യത്തിെലത്തിയ കഷ്ടതയുെട കാലത്ത്,
അവെര വാളിന് ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തേല്ലാ,
6 അതുെകാണ്ട് ജീവനുള്ള ഞാൻ
ശപഥംെചയ്യന്നു, ഞാൻ നിങ്ങെള
രക്തെച്ചാരിച്ചിലിന് ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കും, അതു
നിങ്ങെള പിൻതുടരും എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് നീ രക്തെച്ചാരിച്ചിൽ
െവറുക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട,് രക്തെച്ചാരിച്ചിൽ
നിെന്നപിൻതുടരും. 7ഞാൻ േസയീർപർവതെത്ത
ഒരു ശൂന്യസ്ഥലമാക്കും; അവിെട വരികയും
േപാകുകയും െചയ്യന്നവെര അതിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയും. 8ഞാൻ നിെന്റ പർവതങ്ങെള
നിഹതന്മാെരെക്കാണ്ടു നിറയ്ക്കും; വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവർ നിെന്റ മലകളിലും താഴ്വരകളിലും
മലയിടുക്കുകളിലും വീണുകിടക്കും. 9 ഞാൻ
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നിെന്ന എെന്നേന്നക്കും ശൂന്യമാക്കും; നിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിൽ ജനവാസം ഉണ്ടാകുകയില്ല;
അേപ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾഅറിയും.

10 “ ‘യേഹാവയായ ഞാൻ അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം, “ഈ രണ്ടു ജനതകള ം
രാജ്യങ്ങള ം ഞങ്ങള േടത് ആയിത്തീരും;
ഞങ്ങൾ അവെയ അവകാശെപ്പടുത്തും”
എന്നു നീ പറയുകയാൽ 11 ജീവനുള്ള ഞാൻ
ശപഥംെചയ്യന്നു, അവേരാടുള്ള വിേദ്വഷത്തിൽ
നീ ്രപകടിപ്പിച്ച േകാപത്തിനും അസൂയയ്ക്കും
തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിേന്നാട് ഇടെപടും; ഞാൻ
നിെന്ന ന്യായം വിധിക്കുേമ്പാൾ അവരുെട
ഇടയിൽ എെന്നത്തെന്ന െവളിെപ്പടുത്തും എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
12 ഇ്രസാേയൽ പർവതങ്ങൾെക്കതിരായി നീ
പറഞ്ഞ എല്ലാ നിന്ദ്യകാര്യങ്ങള ം യേഹാവയായ
ഞാൻ േകട്ട എന്ന് അേപ്പാൾ നീ അറിയും.
“അവെര ശൂന്യമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങൾ അവെര വിഴുേങ്ങണ്ടതിന് അവർ
ഞങ്ങള െടപക്കൽ ഏൽപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,”
എന്നു നീ പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 13 നീ സംയമം
പാലിക്കാെത എനിെക്കതിേര ആത്മ്രപശംസ
െചയ്യ കയും സംസാരിക്കുകയും െചയ്തു; ഞാൻ
അതു േകട്ട മിരിക്കുന്നു. 14 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഭൂമിമുഴുവനും ആഹ്ലാദിക്കുേമ്പാൾ,
ഞാൻ നിെന്ന ശൂന്യമാക്കിത്തീർക്കും.
15 ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ ഓഹരി
ശൂന്യമായിത്തീർന്നേപ്പാൾനീസേന്താഷിച്ചതുെകാണ്ട്
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ഞാൻ നിേന്നാട് ഇ്രപകാരം ്രപവർത്തിക്കും:
േസയീർപർവതേമ, നീ ശൂന്യമായിത്തീരും; നീയും
ഏേദാം പൂർണമായുംതെന്ന. അേപ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നുഎന്ന്അവർഅറിയും.’ ”

36
ഇ്രസാേയലിനു പുതുജീവൻ

1 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഇ്രസാേയൽ
പർവതങ്ങേളാട് ഇ്രപകാരം ്രപവചിച്ച പറയുക:
‘ഇ്രസാേയൽ പർവതങ്ങേള, യേഹാവയുെട
വചനം േകൾക്കുക, 2 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ശ്രതു
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് “ആഹാ! പുരാതനഗിരികൾ
ഞങ്ങള െട ൈകവശത്തിലായിരിക്കുന്നു” ’
എന്നു പറയുന്നുവേല്ലാ. 3 അതിനാൽ നീ
ഇ്രപകാരം ്രപവചിച്ച പറയുക: ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ
മനുഷ്യരുെട അസൂയയും നിന്ദയുംനിറഞ്ഞ
സംസാരത്തിനു പാ്രതമായി േശഷിക്കുന്ന
രാഷ്്രടങ്ങള െട അവകാശമായി മാറുംവിധം
അവർ നിങ്ങെള ശൂന്യമാക്കി നാലുപാടുനിന്നും
നിങ്ങെള തകർത്തതുെകാണ്ട,് 4 ഇ്രസാേയൽ
ഗിരിനിരകേള, യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
വാക്കു ്രശദ്ധിക്കുക: പർവതങ്ങേളാടും
കുന്നുകേളാടും േതാടുകേളാടും താഴ്വരകേളാടും
പാഴായിക്കിടക്കുന്ന ശൂന്യാവശിഷ്ടങ്ങേളാടും
ജനതകളിൽ േശഷിച്ചവർക്കു കവർച്ചയും
പരിഹാസവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന
പട്ടണങ്ങേളാടും യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു— 5 എെന്റ
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ജ്വലിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണതയിൽ ഞാൻ
േശഷിക്കുന്ന ജനതകേളാടും ഏേദാമിേനാടും
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ
ആഹ്ലാദേത്താടും അസൂയേയാടുംകൂടി അവർ
എെന്റ േദശം തങ്ങള െട അവകാശമാക്കി
അതിെന്റ േമച്ചിൽസ്ഥലങ്ങെള കവർച്ച
െചയ്തിരിക്കുന്നു, എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു.’ 6 അതിനാൽ
ഇ്രസാേയൽേദശെത്തപ്പറ്റി ്രപവചിച്ച്
അതിെല പർവതങ്ങേളാടും കുന്നുകേളാടും
േതാടുകേളാടും താഴ്വരകേളാടും ഇ്രപകാരം
പറയുക: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നീ ജനതകള െട
നിന്ദ സഹിച്ചതുെകാണ്ട് ഞാൻ എെന്റ
തീക്ഷ്ണതയിലും േ്രകാധത്തിലും ഇ്രപകാരം
സംസാരിക്കുന്നു. 7അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
നിനക്കുചുറ്റ മുള്ള ജനതകൾ നിന്ദ
സഹിേക്കണ്ടിവരും എന്നു ഞാൻ ൈക ഉയർത്തി
ശപഥംെചയ്യന്നു.

8 “ ‘എന്നാൽ ഇ്രസാേയൽ പർവതങ്ങേള,
എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയൽ സ്വേദശേത്തക്കു
േവഗം തിരിച്ച വരുെമന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ
അവർക്കുേവണ്ടി െകാമ്പുകള ം ഫലങ്ങള ം
പുറെപ്പടുവിക്കുക. 9 ഞാൻ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച
കരുതലുള്ളവനായി നിങ്ങെള കൃപേയാെട
വീക്ഷിക്കുന്നു; നിങ്ങളിൽ ഉഴവും വിതയും
ഉണ്ടാകും. 10 നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന
ജനങ്ങെള, ഇ്രസാേയൽജനെത്ത, ഒന്നാെക
ഞാൻ വർധിപ്പിക്കും; പട്ടണങ്ങളിൽ
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നിവാസികൾ ഉണ്ടാകും. ശൂന്യശിഷ്ടങ്ങൾ
പുനർനിർമിക്കെപ്പടും. 11 നിങ്ങളിലുള്ള
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയും
സംഖ്യ ഞാൻ വർധിപ്പിക്കും; അവർ
സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി അസംഖ്യമായി
വർധിക്കും. കഴിഞ്ഞ കാലെത്തന്നേപാെല
ഞാൻ നിന്നിൽ ജനങ്ങെള പാർപ്പിക്കും;
നിങ്ങെള പൂർവാധികം ഐശ്വര്യപൂർണരാക്കും.
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്ന് അേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ അറിയും. 12 ഞാൻ ജനെത്ത,
എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിെനത്തെന്ന,
നിങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുമാറാക്കും. അവർ
നിങ്ങെള ൈകവശമാക്കും. നിങ്ങൾ അവരുെട
അവകാശമായിത്തീരും. ഇനിേമൽ നീ അവരുെട
മക്കെളഅപഹരിക്കുകയില്ല.

13 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ ജനെത്ത തിന്നുകളകയും
നിെന്റ രാഷ്്രടത്തിെല കുഞ്ഞുങ്ങെള
അപഹരിക്കുകയും െചയ്യന്നു,” എന്നു ചിലർ
നിേന്നാടു പറയുന്നു. അതുെകാണ്ട,് 14 നീ
ഇനിെയാരിക്കലും മനുഷ്യെര തിന്നുകളയുകയും
ജനെത്ത മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയും
െചയ്യ കയില്ലഎന്ന്യേഹാവയായകർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 15 ഇനിെയാരിക്കലും നീ
രാഷ്്രടങ്ങള െട പരിഹാസം േകൾക്കുകയില്ല,
ഇനിേമൽ നീ ജനങ്ങള െട നിന്ദ
സഹിേക്കണ്ടിവരുകയില്ല, േമലാൽ േദശം
വീണുേപാകാൻ നീ ഇടവരുത്തുകയില്ല, എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്’ ”
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ഇ്രസാേയലിെന്റ പുനഃസ്ഥാപനം
ഉറപ്പാക്കെപ്പടുന്നു

16 വീണ്ടും യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായി: 17 “മനുഷ്യപു്രതാ,
ഇ്രസാേയൽജനം സ്വന്തം േദശത്തു
താമസിച്ചിരുന്നകാലത്ത് അവർ തങ്ങള െട
ജീവിതരീതിയാലും ്രപവൃത്തികളാലും അതിെന
മലിനമാക്കി. അവരുെട െപരുമാറ്റം എെന്റ
ദൃഷ്ടിയിൽ ഋതുമതിയായ ഒരു സ്്രതീയുെട
മാലിന്യംേപാെല ആയിരുന്നു. 18 അതിനാൽ
േദശത്ത് അവർ രക്തം െചാരിഞ്ഞതിനാലും
തങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങളാൽ അതിെന
അശുദ്ധമാക്കിയതിനാലും ഞാൻ എെന്റ
േ്രകാധം അവരുെടേമൽ െചാരിഞ്ഞു. 19ഞാൻ
അവെര രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിതറിച്ച ;
അവർ രാജ്യങ്ങളിെലല്ലാം ചിന്നിച്ചിതറി.
അവരുെട ജീവിതരീതിക്കും ്രപവൃത്തികൾക്കും
അനുസൃതമായി ഞാൻ അവെര ന്യായംവിധിച്ച .
20 ഏെതല്ലാം ജനതകൾക്കിടയിൽ അവർ
എത്തിേച്ചർേന്നാ, അവിെടെയല്ലാം അവർ
എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കി.
കാരണം അവെരക്കുറിച്ച ജനം: ‘ഇവർ
യേഹാവയുെട ജനതയാണ്, എങ്കിലും അവർക്കു
തങ്ങള െട നാടുവിട്ട േപാേകണ്ടിവന്നു’ എന്നു
പറയാൻ ഇടയായി. 21 ഇ്രസാേയൽജനം േപായ
േദശങ്ങളിെലല്ലാംഅവർഅശുദ്ധമാക്കിത്തീർത്ത
എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്തപ്പറ്റി എനിക്കു
ഹൃദയഭാരം ഉണ്ടായി.

22 “അതിനാൽ ഇ്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു
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നീ പറയുക: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇ്രസാേയൽജനേമ,
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയല്ല, നിങ്ങൾ
േപായ ജനതകൾക്കിടയിെലല്ലാം
അശുദ്ധമാക്കിത്തീർത്ത എെന്റ
പരിശുദ്ധനാമത്തിനുേവണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ
കാര്യങ്ങൾെചയ്യാൻ േപാകുന്നത.് 23 നിങ്ങൾ
ജനതകൾക്കിടയിൽ അശുദ്ധമാക്കിയ,
അവരുെട മേധ്യ അശുദ്ധമായിത്തീർന്ന എെന്റ
മഹത്തായ നാമത്തിെന്റ പരിശുദ്ധി ഞാൻ
അവെര കാണിക്കും. അങ്ങെന നിങ്ങളിലൂെട
എെന്റ വിശുദ്ധി ഞാൻ അവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
െതളിയിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു
എന്ന് ആ ജനതകൾ മനസ്സിലാക്കും, എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

24 “ ‘ഞാൻ നിങ്ങെള രാഷ്്രടങ്ങളിൽനിന്ന്
കൂട്ടി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും േശഖരിച്ച്
നിങ്ങള െട സ്വന്തം േദശേത്തക്കു െകാണ്ടുവരും.
25 ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ നിർമലജലം
തളിക്കും; നിങ്ങൾ നിർമലരായിത്തീരും.
നിങ്ങള െട എല്ലാ അശുദ്ധികെളയും നിങ്ങള െട
എല്ലാ വി്രഗഹങ്ങെളയും നീക്കി ഞാൻ
നിങ്ങെള നിർമലീകരിക്കും. 26 ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു പുതിെയാരു ഹൃദയം തരും;
പുതിെയാരാത്മാവിെന നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽ
ആക്കും. നിങ്ങള െട കല്ലായുള്ള ഹൃദയം
നീക്കിക്കളഞ്ഞ് മാംസളമായ ഒരു ഹൃദയം
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകും. 27 ഞാൻ എെന്റ
ആത്മാവിെന നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽ ആക്കി
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നിങ്ങെള എെന്റ ഉത്തരവുകളിൽ നടത്തും,
എെന്റ നിയമങ്ങൾ ്രപമാണിക്കാൻ ്രപേത്യകം
്രശദ്ധിക്കുക. 28 നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കു
ഞാൻ െകാടുത്ത േദശത്തു നിങ്ങൾ പാർക്കും;
നിങ്ങൾ എെന്റ ജനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
ൈദവവും ആയിരിക്കും. 29 നിങ്ങള െട
എല്ലാ മലിനതകളിൽനിന്നും ഞാൻ നിങ്ങെള
രക്ഷിക്കും. ഞാൻ ധാന്യം വിളിച്ച വരുത്തി
അതു സമൃദ്ധമാക്കും, ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ
ക്ഷാമം വരുത്തുകയില്ല. 30 ക്ഷാമംനിമിത്തം
നിങ്ങൾഇനിെയാരിക്കലും രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ
നിന്ദ അനുഭവിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ വൃക്ഷങ്ങള െട ഫലവും വയലിെല
വിളവും വർധിപ്പിക്കും. 31 അന്ന്
നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ദുർമാർഗങ്ങെളയും
ദുഷ്കർമങ്ങെളയുംകുറിച്ച് ഓർത്ത്
നിങ്ങള െട പാപങ്ങള ം േമ്ലച്ഛതകള ംനിമിത്തം
നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങെളക്കുറിച്ച തെന്ന
െവറുപ്പ േതാന്നും. 32 നിങ്ങൾനിമിത്തമല്ല
ഞാൻ ഇതു െചയ്യന്നെതന്നു നിങ്ങൾ
അറിയണം, എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. ഇ്രസാേയൽജനേമ,
നിങ്ങള െട ജീവിതരീതിെയക്കുറിച്ച്
ലജ്ജാവിവശരായിത്തീരുവിൻ.

33 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങള െട എല്ലാ
പാപങ്ങളിൽനിന്നും ഞാൻ നിങ്ങെള
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നനാളിൽ ഞാൻ
നിങ്ങള െട പട്ടണങ്ങളിൽ വീണ്ടും
ജനങ്ങെള പാർപ്പിക്കും. നിങ്ങള െട



െയെഹസ്േകൽ 36:34 clxvi െയെഹസ്േകൽ 36:38

ശൂന്യശിഷ്ടങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യ ം. 34 ശൂന്യമായിരുന്ന േദശം
അതിൽക്കൂടി കടന്നുേപാകുന്നവരുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ ശൂന്യമായിക്കിടക്കാെത അവിെട
കൃഷിെചയ്യെപ്പടുന്നതാകും. 35 അവർ
പറയും, “ശൂന്യമായിക്കിടന്ന ഈ സ്ഥലം
ഏെദൻേതാട്ടംേപാെലയായിത്തീർന്നു;
കുപ്പക്കുന്നായും ശൂന്യമായും ഇടിഞ്ഞും
കിടന്നിരുന്ന പട്ടണങ്ങൾ േകാട്ടെകട്ടി
ഉറപ്പിക്കെപ്പട്ടതും ജനവാസവും
ഉള്ളതുമായിത്തീർന്നേല്ലാ.” 36 അേപ്പാൾ
യേഹാവയായ ഞാൻ ഇടിഞ്ഞുകിടന്നതിെന
വീണ്ടും പണിതുെവന്നും ശൂന്യമായിരുന്നിടത്ത്
കൃഷിയിറക്കിെയന്നും നിങ്ങൾക്കു ചുറ്റ മുള്ള
രാഷ്്രടങ്ങൾ അറിയും. യേഹാവയായ ഞാൻ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അതു
നിറേവറ്റ കയും െചയ്യ ം.’

37 “യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഒരിക്കൽക്കൂടി ഞാൻ
ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ അേപക്ഷേകട്ട് ഇത്
അവർക്കുേവണ്ടി െചയ്യ ം. അവരുെട ജനങ്ങെള
ഞാൻ ആട്ടിൻപറ്റംേപാെല അനവധിയായി
വർധിപ്പിക്കും. 38 ശൂന്യമായിക്കിടന്നിരുന്ന
പട്ടണങ്ങൾ െജറുശേലമിെല നിയമിക്കെപ്പട്ട
ഉത്സവങ്ങള െട സമയത്ത് യാഗത്തിനുള്ള
ആട്ടിൻപറ്റം അസംഖ്യമായിരിക്കുന്നതുേപാെല
മനുഷ്യരാകുന്ന ആട്ടിൻപറ്റംെകാണ്ടു നിറയും;
അേപ്പാൾഞാൻയേഹാവആകുന്നുഎന്ന്അവർ
അറിയും.”
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37
ഉണങ്ങിയഅസ്ഥികള െടതാഴ്വര

1 യേഹാവയുെട ൈക എെന്റേമൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; യേഹാവയുെട ആത്മാവിൽ
എെന്ന െകാണ്ടുവന്ന് ഒരു താഴ്വരയുെട
നടുവിൽ നിർത്തി. അത് അസ്ഥികളാൽ
നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. 2 അവിടന്ന് എെന്ന
അവയുെട ഇടയിലൂെട ചുറ്റിനടക്കുമാറാക്കി. ആ
താഴ്വരയുെട പരപ്പിൽ വളെരയധികം അസ്ഥികൾ
ഞാൻ കണ്ടു. അവ ഏറ്റവും ഉണങ്ങിയുമിരുന്നു.
3അവിടന്ന് എേന്നാടു േചാദിച്ച : “മനുഷ്യപു്രതാ,
ഈഅസ്ഥികൾജീവിക്കുകസാധ്യേമാ?”

“യേഹാവയായ കർത്താേവ, അങ്ങുമാ്രതം
അറിയുന്നു,”എന്നുഞാൻഉത്തരംപറഞ്ഞു.

4 അേപ്പാൾ അവിടന്ന് എേന്നാടു കൽപ്പിച്ച :
“ഈ അസ്ഥികേളാട് ്രപവചിച്ച പറയുക:
‘ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികേള, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുക! 5 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഈ
അസ്ഥികേളാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഞാൻ നിങ്ങള െട ഉള്ളിേലക്കു ശ്വാസം*
അയയ്ക്കും. നിങ്ങൾക്കു ജീവൻ തിരിെക
ലഭിക്കും. 6ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽഞരമ്പുെവച്ച,്
മാംസം പിടിപ്പിച്ച,് ത്വക്കുെകാണ്ട് നിങ്ങെള
െപാതിയും.അതിനുേശഷംഞാൻനിങ്ങളിേലക്കു
ശ്വാസംഅയയ്ക്കും നിങ്ങൾജീവിക്കയും െചയ്യ ം.
അേപ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾഅറിയും.’ ”

* 37:5 കാറ്റ്അഥവാ,ആത്മാവ്എന്നർഥം.
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7 അങ്ങെന എേന്നാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
ഞാൻ്രപവചിച്ച .ഞാൻ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു ശബ്ദം േകട്ട ; ഒരു ്രപകമ്പനംതെന്ന.
അേപ്പാൾഅസ്ഥികൾഒരുമിച്ച വന്നു,അസ്ഥികൾ
ഒേന്നാെടാന്നുേചർന്നു. 8ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
ഞരമ്പും മാംസവും അവയുെടേമൽ
വന്നുേചർന്നു. ത്വക്ക് അവെയ െപാതിഞ്ഞു,
എന്നാൽശ്വാസംഅവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

9 അേപ്പാൾ അവിടന്ന് എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ച : “കാറ്റിേനാടു ്രപവചിക്കുക.
മനുഷ്യപു്രതാ കാറ്റിേനാടു ്രപവചിച്ച് അതിേനാടു
കൽപ്പിക്കുക: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ശ്വാസേമ,
നാലു കാറ്റ കളിൽനിന്നും വന്ന് ഈ
നിഹതന്മാർ ജീവിേക്കണ്ടതിന് അവരിേലക്ക്
ഊതുക.’ ” 10 അങ്ങെന അവിടന്ന് എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ ്രപവചിച്ച . ശ്വാസം
അവരിേലക്കു വന്നു. അവർ ജീവിച്ച് ഒരു
വലിയ ൈസന്യമായി സ്വന്തം കാലുകളിൽ
നിവർന്നുനിന്നു.

11 അനന്തരം അവിടന്ന് എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ച : “മനുഷ്യപു്രതാ, ഈ അസ്ഥികൾ
ഇ്രസാേയൽഗൃഹം മുഴുവനുംഅേ്രത. ‘ഞങ്ങള െട
അസ്ഥികൾ ഉണങ്ങി; ഞങ്ങള െട ്രപത്യാശ
നഷ്ടെപ്പട്ട േപായി; ഞങ്ങൾ നശിച്ചിരിക്കുന്നു,’
എന്ന് അവർ പറയുന്നു. 12 അതിനാൽ നീ
്രപവചിച്ച് അവേരാടു പറയുക: ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: എെന്റ
ജനേമ, ഞാൻ നിങ്ങള െട ശവക്കുഴികൾ തുറന്ന്
നിങ്ങെള അവയിൽനിന്ന് കയറ്റാൻ േപാകുന്നു.
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ഞാൻ നിങ്ങെള ഇ്രസാേയൽേദശേത്തക്കു
മടക്കിെക്കാണ്ടുവരും. 13 ഞാൻ നിങ്ങള െട
ശവക്കുഴികൾ തുറന്ന് നിങ്ങെള അവയിൽനിന്നു
കയറ്റ േമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു എന്ന്
എെന്റ ജനമായ നിങ്ങൾ അറിയും. 14 ഞാൻ
എെന്റ ആത്മാവിെന നിങ്ങളിേലക്കയയ്ക്കും;
നിങ്ങൾ ജീവിക്കും; ഞാൻ നിങ്ങള െട സ്വന്തം
േദശത്തു നിങ്ങെള പാർപ്പിക്കും. യേഹാവയായ
ഞാൻ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അതു
െചയ്തുമിരിക്കുന്നു എന്ന് അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
അറിയുംഎന്ന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്’ ”

ഒരു രാജാവ് ഒരു രാഷ്്രടം
15 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്ക്
ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി: 16 “മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ മരംെകാണ്ടുള്ള ഒരു വടി എടുത്ത്
അതിേന്മൽ ‘െയഹൂദയ്ക്കും അവേനാടു േചർന്ന
ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കും’ എന്ന് എഴുതുക.
അതിനുേശഷംമെറ്റാരുവടിഎടുത്ത്അതിേന്മൽ,
‘എ്രഫയീമിെന്റ വടി, േയാേസഫിനും അവേനാടു
േചർന്നഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കും’എന്ന് എഴുതുക.
17 പിെന്ന അവ ഒന്നിച്ച േചർക്കുക; അവ നിെന്റ
ൈകയിൽഒറ്റവടിയായിത്തീരും.

18 “നിെന്റ േദശക്കാർ, ‘ഇതിെന്റ അർഥം
എന്താെണന്നു ഞങ്ങേളാടു പറയുകയിേല്ല?’
എന്നു േചാദിക്കുേമ്പാൾ 19അവേരാട് ഇ്രപകാരം
പറയുക: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ എ്രഫയീമിെന്റ
ൈകയിലുള്ള േയാേസഫിെന്റ വടിയും
അവേനാടു േചർന്നിട്ട ള്ള ഇ്രസാേയൽ
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േഗാ്രതങ്ങെളയുംഎടുത്ത്അവെയെയഹൂദയുെട
വടിേയാടുേചർത്ത് ഒന്നാക്കിത്തീർക്കും,
അവ ഒറ്റെയാരു വടിയാകും; അവ എെന്റ
ൈകയിൽ ഒന്നായിത്തീരും.’ 20 നീ എഴുതിയ
വടികൾ അവരുെട കണ്മുമ്പിൽ പിടിക്കുക.
21 എന്നിട്ട് അവേരാടു പറയുക: ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ
ഇ്രസാേയൽജനെത്ത അവർ േപായിട്ട ള്ള
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവരും. ഞാൻഅവെര
എല്ലായിടത്തുനിന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്ത് അവരുെട
സ്വന്തം േദശേത്തക്ക് തിരിെകവരുത്തും. 22ഞാൻ
അവെര ഇ്രസാേയൽ പർവതങ്ങളിേന്മൽ ഒരു
രാജ്യമാക്കിത്തീർക്കും. അവർെക്കല്ലാവർക്കും
ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടാകും. അവർ ഇനിെയാരിക്കലും
രണ്ടു രാഷ്്രടം ആകുകയില്ല; രണ്ടു രാജ്യമായി
വിഭജിക്കെപ്പടുകയുമില്ല. 23 അവർ
േമലാൽ തങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങളാേലാ
േമ്ലച്ഛബിംബങ്ങളാേലാ അതി്രകമങ്ങളാേലാ
തങ്ങെളത്തെന്ന അശുദ്ധരാക്കുകയില്ല.
അവരുെട പാപകരമായ പിന്മാറ്റത്തിൽനിന്നു
ഞാൻ അവെര രക്ഷിക്കും, ഞാൻ അവെര
ശുദ്ധീകരിക്കും. അവർ എെന്റ ജനമായും ഞാൻ
അവർക്കുൈദവമായും തീരും.

24 “ ‘എെന്റ ദാസനായ ദാവീദ് അവർക്കു
രാജാവായിരിക്കും. അവർെക്കല്ലാവർക്കും
ഒരു ഇടയൻ ഉണ്ടാവും. അവർ എെന്റ
നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എെന്റ ഉത്തരവുകൾ
്രപമാണിക്കാൻ ്രശദ്ധിക്കും. 25 ഞാൻ എെന്റ
ദാസനായ യാേക്കാബിനു െകാടുത്ത േദശത്ത,്
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നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ ജീവിച്ച േദശത്തുതെന്ന
അവർ പാർക്കും. അവരും അവരുെട മക്കള ം
മക്കള െട മക്കള ംഎേന്നക്കുംഅവിെട പാർക്കും.
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദ് അവർക്ക് എേന്നക്കും
്രപഭുവായിരിക്കും. 26 ഞാൻ അവരുമായി
ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ ഏർെപ്പടും.
അെതാരു ശാശ്വത ഉടമ്പടി ആയിരിക്കും.
ഞാൻ അവെര സ്ഥിരെപ്പടുത്തി അവരുെട
സംഖ്യെയ വർധിപ്പിക്കും. ഞാൻ എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത എേന്നക്കുമായി അവരുെട
മേധ്യ സ്ഥാപിക്കും. 27 എെന്റ വാസസ്ഥലം
അവേരാടുകൂെടആയിരിക്കും. ഞാൻഅവർക്കു
ൈദവവുംഅവർഎനിക്കു ജനവുംആയിരിക്കും.
28എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരം ശാശ്വതമായി അവരുെട
മേധ്യ ഇരിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവയായ ഞാൻ
ഇ്രസാേയലിെന വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന്
ഇതരരാഷ്്രടങ്ങൾഅറിയും.’ ”

38
രാഷ്്രടങ്ങള െടേമൽ യേഹാവയുെട

മഹത്തായവിജയം
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി:

2 “മനുഷ്യപു്രതാ, േരാശ,്* േമെശക്ക്, തൂബാൽ
എന്നിവയുെട ്രപഭുവായി മാേഗാഗ് േദശത്തിെല
േഗാഗിെന്റേനേര നിെന്റ മുഖംതിരിച്ച് അവനു
വിേരാധമായി ഇ്രപകാരം ്രപവചിച്ച പറയുക:
3 ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: േരാശ,് േമെശക്ക,് തൂബാൽ
എന്നിവയുെട ്രപഭുവായ േഗാേഗ, ഞാൻ നിനക്കു
* 38:2 അഥവാ, ്രപഭുക്കന്മാരുെട മുഖ്യൻ
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വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. 4 ഞാൻ നിെന്ന
തിരിച്ച നിർത്തി നിെന്റ താടിെയല്ലിൽ ചൂണ്ടൽ
െകാളത്തി നിെന്റ സമസ്തൈസന്യവുമായി
നിെന്ന പുറെപ്പടുവിക്കും. നിെന്റ എല്ലാ
കുതിരപ്പട്ടാളവും ആയുധധാരികളായ
അശ്വാരൂഢന്മാർമുഴുവനും െചറുതുംവലുതുമായ
പരിചകേളാടുകൂടി വാേളന്തിയ ഒരു വലിയ
സമൂഹവും, 5 പരിചകള ം ശിേരാകവചങ്ങള ം
ധരിച്ച പാർസികൾ, കൂശ്യർ, പൂത്യർ എന്നിവരും
6 േഗാെമരും അവെന്റ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങള ം
വടേക്കഅറ്റത്തുള്ളേതാഗർമാഗൃഹവുംഅവെന്റ
എല്ലാൈസന്യവും നിേന്നാെടാപ്പമുണ്ടായിരിക്കും.

7 “ ‘നീയും നിേന്നാെടാപ്പമുള്ള എല്ലാ
കവർച്ചസംഘവും ഒരുങ്ങി സന്നദ്ധരായിരിക്കുക.
നീ അവർക്കു േനതൃത്വം വഹിച്ച െകാൾക.
8 വളെരനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ സന്ദർശിക്കെപ്പടും.
വാളിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പട്ടതും അേനകം
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഇ്രസാേയൽ
പർവതങ്ങളിേലക്ക് ഒരുമിച്ച േചർക്കെപ്പട്ടതും
ദീർഘകാലം ശൂന്യമായിക്കിടന്നതുമായ
ഒരു രാജ്യെത്ത ഭാവികാലത്ത് നീ
ആ്രകമിക്കും. രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച
െകാണ്ടുവരെപ്പട്ടവരാണ് അവർ. ഇേപ്പാൾ
അവെരല്ലാം സുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കുന്നു.
9 നീയും നിെന്റ എല്ലാ ൈസന്യങ്ങള ം
നിേന്നാെടാപ്പമുള്ള വിവിധ ജനതകള ം ഒരു
െകാടുങ്കാറ്റ േപാെല കയറിവന്ന് േമഘംേപാെല
േദശെത്തമൂടും.

10 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ആ ദിവസത്തിൽ
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നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ചില ചിന്തകൾ
ഉത്ഭവിക്കും; നീ ഒരു ദുരുപായം നിരൂപിക്കും.
11 “മതിൽെക്കട്ടില്ലാത്ത ്രഗാമങ്ങളള്ള
േദശെത്ത ഞാൻ ആ്രകമിക്കും; മതിലുകൾ
ഇല്ലാെതയും കവാടങ്ങള ം ഓടാമ്പലുകള ം
കൂടാെത, സമാധാനേത്താടും യാെതാരു
ശങ്കയും കൂടാെതയും ജീവിക്കുന്നവെരത്തെന്ന.
12 പുനരധിവസിപ്പിക്കെപ്പട്ട ശൂന്യസ്ഥലങ്ങെളയും
രാഷ്്രടങ്ങളിൽനിന്നു വന്നുേചർന്ന് മൃഗങ്ങളാലും
വസ്തുവകകളാലും സമ്പന്നരായി േദശത്തിെന്റ
മേധ്യവസിക്കുന്ന† ജനത്തിനുേനേര ഞാൻ
ൈകനീട്ടി അവെര കവർച്ചെചയ്തു
െകാള്ളയിടും,” എന്നു നീ പറയും. 13 േശബയും
േദദാനും തർശീശിെല വ്യാപാരികള ം
അവിെടയുള്ള എല്ലാ ്രഗാമങ്ങള ം‡ നിേന്നാടു
േചാദിക്കുന്നു: “നീ െകാള്ളയിടാനാേണാ വന്നത്?
െവള്ളിയും സ്വർണവും അപഹരിക്കാനും
കന്നുകാലികെള കവർച്ചെചയ്യാനും വളെര
െകാള്ളേശഖരിക്കാനുേമാ നിെന്റ കവർച്ചപ്പടെയ
ഒരുമിച്ച കൂട്ടിയത?്”എന്നുനീ േചാദിക്കും.’

14 “അതിനാൽ മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ്രപവചിച്ച്
േഗാഗിേനാട് ഇ്രപകാരം പറയുക: ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ആ
ദിവസത്തിൽ എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയൽ
സുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കുേമ്പാൾ അതു
നിെന്റ ്രശദ്ധയിൽെപ്പടുകയിേല്ല? 15 നീയും
നിേന്നാെടാപ്പമുള്ള പല ജനതകള ം
കുതിരപ്പ റത്തുകയറി ഒരു വിപുല ൈസന്യമായി

† 38:12 അതായത,് ഭൂമിയുെട െപാക്കിൾ ‡ 38:13 മൂ.ഭാ.
സിംഹക്കുട്ടികള ം
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വടേക്ക അറ്റത്തുനിന്നു വരും. 16 േദശെത്ത
മറയ്ക്കുന്ന ഒരു േമഘംേപാെല എെന്റ ജനമായ
ഇ്രസാേയലിെന്നതിേര നീ വരും. േഗാേഗ,
അന്ത്യകാലത്ത് ജനതകൾ കാൺെക നിന്നിലൂെട
ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കുേമ്പാൾ
അവർ എെന്ന അറിേയണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്ന
എെന്റ േദശത്തിെന്റ േനേരവരുത്തും.

17 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: കഴിഞ്ഞകാലത്ത്
എെന്റ ദാസന്മാരായ ഇ്രസാേയലിെന്റ
്രപവാചകന്മാരിലൂെട ഞാൻ നിെന്നക്കുറിച്ചല്ലേയാ
അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ള്ളത്? അവർ അന്ന്
ഞാൻ നിെന്ന ഇ്രസാേയലിെനതിേര
പുറെപ്പടുവിക്കുെമന്ന് അേനകവർഷക്കാലം
്രപവചിച്ചിരുന്നു. 18 അന്നാളിൽ
സംഭവിക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കും: േഗാഗ്
ഇ്രസാേയൽേദശെത്ത ആ്രകമിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റ ഉ്രഗേകാപം ജ്വലിക്കുെമന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
19 അക്കാലത്ത് ഇ്രസാേയൽേദശത്ത്
ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പമുണ്ടാകുെമന്ന് എെന്റ
തീക്ഷ്ണതയിലും േ്രകാധാഗ്നിയിലും ഞാൻ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 20 സമു്രദത്തിെല മത്സ്യവും
ആകാശത്തിെല പക്ഷികള ം വയലിെല
മൃഗങ്ങള ം നിലത്തിഴയുന്ന എല്ലാ ജീവികള ം
ഭൂമുഖത്തുള്ളസകലജനവുംഎെന്റസന്നിധിയിൽ
വിറയ്ക്കും. മലകൾ മറിഞ്ഞുേപാകും
കടുന്തൂക്കായ സ്ഥലങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞുേപാകും
എല്ലാ മതിലും നിലംപരിചാകും. 21എെന്റ എല്ലാ
പർവതങ്ങളിലുംഞാൻേഗാഗിെനതിേരഒരുവാൾ
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വിളിച്ച വരുത്തുെമന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. ഓേരാ മനുഷ്യെന്റയും
വാൾ അവെന്റ സേഹാദരെന്റേമൽ വീഴും.
22 പകർച്ചവ്യാധിയും രക്തെച്ചാരിച്ചിലുംെകാണ്ട്
ഞാൻ അവെനതിേര ന്യായവിധി
നടത്തും. ഞാൻ അവെന്റേമലും അവെന്റ
ൈസന്യത്തിേന്മലുംഅവേനാെടാപ്പമുള്ളനിരവധി
രാഷ്്രടങ്ങള െടേമലും െപരുമഴയും മഞ്ഞുകട്ടയും
എരിയുന്ന ഗന്ധകവും വർഷിപ്പിക്കും. 23ഇങ്ങെന
ഞാൻ എെന്റ മഹത്ത്വവും വിശുദ്ധിയും
െവളിെപ്പടുത്തും. അേനകം രാഷ്്രടങ്ങൾക്ക്
ഞാൻഎെന്നത്തെന്നെവളിെപ്പടുത്തും;അേപ്പാൾ
ഞാൻയേഹാവആകുന്നുഎന്ന്അവർഅറിയും.’

39
1 “മനുഷ്യപു്രതാ,നീ േഗാഗിെനതിരായി ്രപവചിച്ച
പറയുക: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: േരാശ,് േമെശക്ക,് തൂബാൽ
എന്നിവരുെട ്രപഭുവായ േഗാേഗ, ഞാൻ നിനക്ക്
എതിരായിരിക്കുന്നു. 2 ഞാൻ നിെന്ന േനേര
തിരിച്ച വലിച്ചിഴയ്ക്കും. വടേക്ക അറ്റത്തുനിന്ന്
നിെന്ന ഇ്രസാേയൽ പർവതങ്ങൾക്ക് എതിേര
െകാണ്ടുവരും. 3 ഞാൻ നിെന്റ വില്ല്
നിെന്റ ഇടൈങ്കയിൽനിന്നു െതറിപ്പിക്കും;
നിെന്റ അമ്പുകൾ വലൈങ്കയിൽനിന്നു
വീഴ്ത്തും. 4 ഇ്രസാേയൽ പർവതങ്ങളിൽ നീ
നിപതിക്കും, നീയും നിെന്റ ൈസന്യംമുഴുവനും
നിേന്നാെടാപ്പമുള്ള രാഷ്്രടങ്ങള ംതെന്ന. ചീഞ്ഞ
മാംസം തിന്നുന്ന എല്ലാ ഇനം പക്ഷികൾക്കും
കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്കും നിെന്ന ഞാൻ ആഹാരമായി
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നൽകും. 5 നീ െവളി്രമ്പേദശത്തു വീഴും.
ഞാൻ അതു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
6 ഞാൻ മാേഗാഗിേന്മലും തീര്രപേദശങ്ങളിൽ
സുരക്ഷിതരായിപ്പാർക്കുന്ന എല്ലാവരുെടേമലും
തീ അയയ്ക്കും;ഞാൻയേഹാവആകുന്നു എന്ന്
അവർഅറിയും.

7 “ ‘ഇങ്ങെന ഞാൻ എെന്റ വിശുദ്ധനാമം
എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന്റ ഇടയിൽ
െവളിെപ്പടുത്തും. എെന്റ വിശുദ്ധനാമം
അശുദ്ധമാകാൻഇനിഞാൻഅനുവദിക്കുകയില്ല.
യേഹാവയായ ഞാൻ ഇ്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധെനന്ന് ഇതരരാഷ്്രടങ്ങൾ അറിയും.
8 ഇതാ, അതു വരുന്നു! അതു തീർച്ചയായും
സംഭവിക്കും എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. ഇതാ ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്ത
ദിവസം.

9 “ ‘അന്ന് ഇ്രസാേയൽ പട്ടണങ്ങളിൽ
പാർക്കുന്നവർ തങ്ങള െട ആയുധങ്ങൾ
വിറകായി ഉപേയാഗിക്കും. െചറുതും
വലുതുമായ പരിചകൾ, അമ്പുകൾ, വില്ല കൾ,
യുദ്ധത്തിനുള്ള ഗദകൾ, കുന്തങ്ങൾ
എന്നിവെയല്ലാം അവർ കത്തിക്കും. അവർ
അവയുപേയാഗിച്ച് ഏഴുവർഷം തീ കത്തിക്കും.
10 അവർ ഈ ആയുധങ്ങൾ വിറകായി
ഉപേയാഗിക്കുന്നതുെകാണ്ട് അവർക്ക്
വയലുകളിൽനിന്ന് വിറകുേശഖരിക്കുകേയാ
വനത്തിൽനിന്ന് വിറകുെവട്ട കേയാ
െചേയ്യണ്ടിവരികയില്ല. തങ്ങെള
െകാള്ളെചയ്തവെര അവർ െകാള്ളെചയ്യ കയും
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തങ്ങളിൽനിന്ന് കവർച്ചെചയ്തവെര അവർ
കവർച്ചെചയ്യ കയും െചയ്യ ം എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

11 “ ‘ആ കാലത്ത് ഞാൻ േഗാഗിന്
ഇ്രസാേയൽേദശത്ത് ഒരു ശ്മശാനഭൂമി
നൽകും. സമു്രദത്തിെന്റ പൂർവ ദിശയിേലക്കു
യാ്രത െചയ്യന്നവരുെട താഴ്വരയിൽത്തെന്ന.
േഗാഗിെനയും അവെന്റ കവർച്ചസംഘം
എല്ലാറ്റിെനയും അവിെട കുഴിച്ചിടുന്നതുമൂലം
അതു വഴിേപാക്കരുെട വഴി തടസ്സെപ്പടുത്തും.
അങ്ങെന അത് ഹാേമാൻ-േഗാഗ് താഴ്വര എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും.

12 “ ‘അവെരസംസ്കരിച്ച േദശം െവടിപ്പാക്കാൻ
ഇ്രസാേയൽജനത്തിനു ഏഴുമാസേത്താളം
േവണ്ടിവരും. 13 േദശെത്ത ജനങ്ങൾ
എല്ലാവരുംതെന്ന അവെര സംസ്കരിക്കുന്നതിൽ
പങ്കാളികളാകും. ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന
മഹത്ത്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം അവർക്ക്
ഓർക്കത്തക്ക ഒരു ദിവസമായിരിക്കും,
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 14 േദശം െവടിപ്പാക്കുന്നതിന്
തുടർച്ചയായി േജാലിക്കാെര നിയമിക്കും.
അവർ മറ്റള്ളവരുമായിേച്ചർന്ന് േദശംമുഴുവനും
സഞ്ചരിച്ച്അവേശഷിച്ചശവങ്ങള ം മറവുെചയ്യ ം.

“ ‘ഏഴുമാസം കഴിയുേമ്പാൾ അവർ ഒരു
വിശദമായ പരിേശാധന നടത്തും. 15-16അവർ
േദശത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ ഒരുവൻ ഒരു
മനുഷ്യാസ്ഥി കെണ്ടത്തിയാൽ അതിനരിെക
ഒരു ചിഹ്നംെവക്കും. ആ അസ്ഥി ശവക്കുഴി
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േതാണ്ടുന്നവർ ഹേമാനാ* എന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്ന
ഒരു പട്ടണത്തിനരിെകയുള്ള ഹാേമാൻ-േഗാഗ്
താഴ്വരയിൽെകാണ്ടുേപായിഅടക്കംെചയ്യ ംവെര
ആഅടയാളംഅവിെടഉണ്ടായിരിക്കും.അങ്ങെന
അവർ േദശെത്തെവടിപ്പാക്കും.’

17 “മനുഷ്യപു്രതാ, യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: എല്ലാത്തരം
പക്ഷികേളാടും കാട്ട മൃഗങ്ങേളാടും നീ ഇ്രപകാരം
വിളിച്ച പറയുക: ‘നാലുപാടുമുള്ള എല്ലാ
സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ഒരുക്കുന്ന യാഗത്തിനായി ഒരുമിച്ച
വന്നുേചരുക; ഇ്രസാേയൽ പർവതങ്ങളിലുള്ള
മഹായാഗത്തിനുതെന്ന. അവിെട നിങ്ങൾ
മാംസം തിന്നുകയും രക്തം കുടിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 18 നിങ്ങൾ വീരന്മാരായ പുരുഷന്മാരുെട
മാംസം തിന്നുകയും ഭൂമിയിെല ്രപഭുക്കന്മാരുെട
രക്തം കുടിക്കുകയും െചയ്യ ം. അവെരല്ലാം
ബാശാനിെല തടിപ്പിച്ച ആട്ട െകാറ്റന്മാരും
കുഞ്ഞാടുകള ം േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാരും
കാളകള ംതെന്ന. 19 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന യാഗത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ
മാംസം തൃപ്തിയാകുേവാളം തിന്നുകയും രക്തം
ലഹരിവരുേവാളം കുടിക്കുകയും െചയ്യ ം.
20എെന്റേമശയിൽനിന്ന് നിങ്ങൾകുതിരകെളയും
േതരാളികെളയും ശക്തന്മാെരയും എല്ലാത്തരം
യുദ്ധവീരന്മാെരയും തിന്നു തൃപ്തരാകും,’ എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

21 “ഞാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങള െടയും മുമ്പിൽ

* 39:15-16 കവർച്ചസംഘംഎന്നർഥം.
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എെന്റ മഹത്ത്വം െവളിെപ്പടുത്തും. എല്ലാ
രാജ്യങ്ങള ം ഞാൻ നൽകുന്ന ശിക്ഷയും
ഞാൻ അവരുെടേമൽ പതിപ്പിച്ച എെന്റ
ൈകയും കാണും. 22 ആ ദിവസംമുതൽ
ഞാൻ അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയന്ന്
ഇ്രസാേയൽജനം അറിയും. 23 ഇ്രസാേയൽജനം
തങ്ങള െട പാപംനിമിത്തം ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാേകണ്ടിവന്നു എന്നും അവർ എേന്നാട്
അവിശ്വസ്തരായതുനിമിത്തം ഞാൻ അവർക്ക്
എെന്റ മുഖം മറച്ച് അവർ വാളിനിരയാകുമാറ്
ശ്രതുക്കള െടൈകയിൽ അവെര ഏൽപ്പിച്ച
എന്നും ഇതരരാഷ്്രടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും.
24 അവരുെട അശുദ്ധിക്കും പാപത്തിനും
തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവേരാട് ഇടെപട്ട ; ഞാൻ
എെന്റമുഖംഅവർക്കു മറച്ച കളഞ്ഞു.

25 “അതിനാൽ യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ യാേക്കാബിെന ്രപവാസത്തിൽനിന്ന്
മടക്കിവരുത്തും. എല്ലാ ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടും
ഞാൻ കരുണകാണിക്കും; എെന്റ
പരിശുദ്ധനാമെത്തക്കുറിച്ച് ഞാൻ
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനാകും. 26 ആർക്കും
അവെര ഭയെപ്പടുത്താൻ സാധിക്കാത്തവിധം
അവർ സുരക്ഷിതരായി തങ്ങള െട േദശത്തു
ജീവിച്ചേപ്പാൾ അവർ എേന്നാടു കാണിച്ച
ലജ്ജാകരമായ അവിശ്വസ്തത അവർ
മറക്കും. 27 ഞാൻ അവരുെട ശ്രതുക്കളായ
ജനതകള െട ഇടയിൽനിന്നും രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും
അവെര തിരിച്ച െകാണ്ടുവന്നേശഷം, അേനകം
രാഷ്്രടങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന
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അവർ കാൺെക വിശുദ്ധീകരിക്കും.
28 ഞാൻ അവെര ്രപവാസികളായി ഇതര
ജനതകൾക്കിടയിേലക്ക് അയച്ച ; എങ്കിലും
അവരിൽഒരാെളേപ്പാലുംപിന്നിൽവിട്ട കളയാെത
ഞാൻ അവെര േശഖരിച്ച് സ്വന്തം േദശേത്തക്ക്
കൂട്ടിവരുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ അവരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന് അവർ അറിയും.
29 ഞാൻ ഇ്രസാേയൽജനത്തിേന്മൽ എെന്റ
ആത്മാവിെന പകർന്നിരിക്കുകയാൽ
ഇനിെയാരിക്കലും എെന്റ മുഖം ഞാൻ
അവർക്കു മറയ്ക്കുകയില്ല, എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്”

40
ൈദവാലയനിർമിതിക്കുള്ള സ്ഥലം

പുനഃസ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നു
1 ഞങ്ങള െട ്രപവാസത്തിെന്റ
ഇരുപത്തിയഞ്ചാംവർഷം, വർഷത്തിെന്റ
ആരംഭമാസത്തിൽപത്താംതീയതി,നഗരത്തിെന്റ
പതനത്തിനുേശഷം പതിന്നാലാംവർഷത്തിൽ
അേതതീയതിതെന്ന യേഹാവയുെട ൈക
എെന്റേമൽവന്ന് എെന്ന അവിേടക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 2 ൈദവികദർശനങ്ങളിൽ
അവിടന്ന് എെന്ന ഇ്രസാേയൽേദശേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപായി വളെര ഉയരമുള്ള ഒരു
പർവതത്തിേന്മൽ നിർത്തി. അതിെന്റ
െതക്കുവശത്ത്ഒരുപട്ടണംേപാെല േതാന്നിക്കുന്ന
കുെറ െകട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 അവിടന്ന്
എെന്ന ആ സ്ഥലേത്തക്കു െകാണ്ടുേപായി.
അവിെട ഞാൻ ഒരു പുരുഷെന കണ്ടു,
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അേദ്ദഹത്തിെന്റ രൂപം െവങ്കലംേപാെല
ആയിരുന്നു. അേദ്ദഹം ്രപേവശനകവാടത്തിെന്റ
അരികിൽ നിന്നു, ൈകയിൽ ഒരു ചണച്ചരടും
അളവുദണ്ഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. 4ആ പുരുഷൻ
എേന്നാടു പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യപു്രതാ, നിെന്റ
കണ്ണ െകാണ്ടു കാണുകയും െചവിെകാണ്ടു
േകൾക്കുകയും െചയ്യ ക. ഞാൻ നിെന്ന
കാണിക്കാൻ േപാകുന്നെതല്ലാം ്രശദ്ധിക്കുക;
അതിനായിട്ടാകുന്നു നിെന്ന ഇവിെട
െകാണ്ടുവന്നത്. നീ കാണുന്നെതല്ലാം
ഇ്രസാേയൽജനെത്തഅറിയിക്കയും െചയ്യ ക.”
പുറെത്ത അങ്കണത്തിേലക്കുള്ള കിഴേക്ക

കവാടം
5 ൈദവാലയം സ്ഥിതിെചയ്യന്ന
്രപേദശംമുഴുവനും ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു
മതിൽ ഞാൻ കണ്ടു. ആ പുരുഷെന്റ
ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന അളവുദണ്ഡിെന്റ
നീളം ആറുമുഴമായിരുന്നു.* അതിൽ ഓേരാ
മുഴത്തിനും ഒരു മുഴെത്തക്കാൾനാലുവിരൽപ്പാടു
കൂടുതലായിരുന്നു. അേദ്ദഹം മതിൽ അളന്നു.
അതിന് ഒരുദണ്ഡു കനവും ഒരുദണ്ഡ് ഉയരവും
ഉണ്ടായിരുന്നു.

6 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം കിഴേക്കാട്ട ള്ള
കവാടത്തിൽെച്ചന്നു. അേദ്ദഹം അതിെന്റ
പടികൾ കയറി കവാടത്തിെന്റ ്രപേവശനദ്വാരം
അളന്നു. അതിെന്റ ആഴം ഒരു ദണ്ഡായിരുന്നു.
7 അതിെല കാവൽമാടങ്ങൾക്ക് ഒരുദണ്ഡു

* 40:5 ഏക. 3.2 മീ.; 40–48 വെരയുള്ളഅധ്യായങ്ങളിൽ ഒരുമുഴം
എന്നത് 53 െസ.മീ.അഥവാ, 21ഇഞ്ച്.
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നീളവും ഒരുദണ്ഡു വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
കാവൽമാടങ്ങൾക്കിടയിൽ തള്ളിനിൽക്കുന്ന
മതിലുകൾക്ക് അഞ്ചുമുഴം† കനമുണ്ടായിരുന്നു.
പൂമുഖത്തിന് െതാട്ടടുത്ത് ആലയത്തിന്
അഭിമുഖമായിട്ട ള്ള പടിവാതിലിെന്റ ആഴം ഒരു
ദണ്ഡ്ആയിരുന്നു.

8അതിനുേശഷംഅേദ്ദഹം ്രപേവശനകവാടത്തിെല
പടിപ്പ ര അളന്നു. 9അത് എട്ട മുഴവും‡അതിെന്റ
കട്ടിളക്കാലുകൾ രണ്ടുമുഴവും§ ആയിരുന്നു.
്രപേവശനകവാടത്തിെല പടിപ്പ ര ആലയത്തിന്
അഭിമുഖമായിരുന്നു.

10 കിഴേക്ക കവാടത്തിെന്റ കാവൽമാടങ്ങൾ
ഒരുവശത്തു മൂന്നും മറുവശത്തു മൂന്നും
ആയിരുന്നു. ആ മൂന്നിൽ ഓേരാന്നിനും
ഒേര അളവായിരുന്നു. ഓേരാ വശത്തും
തള്ളിനിൽക്കുന്ന മതിലിനും ഒേര
അളവുതെന്ന. 11 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
്രപേവശനകവാടത്തിെന്റ വീതി അളന്നു. അതു
പത്തുമുഴവുംഅതിെന്റ നീളം പതിമ്മൂന്നുമുഴവും*
ആയിരുന്നു. 12 ഓേരാ കാവൽമാടത്തിെന്റയും
മുമ്പിൽ ഒരുമുഴം ഉയരമുള്ള ഒരു ഭിത്തി
ഉണ്ടായിരുന്നു. കാവൽമാടങ്ങൾ ആറുമുഴം
സമചതുരമായിരുന്നു. 13 അേദ്ദഹം ഒരു
കാവൽമാടത്തിെന്റ േമല്പ രമുതൽ മേറ്റതിെന്റ
േമല്പ രവെര അളന്നു. അതു വാതിൽമുതൽ
വാതിൽവെര ഇരുപത്തിയഞ്ചുമുഴം†
ആയിരുന്നു. 14 അേദ്ദഹം തള്ളിനിൽക്കുന്ന
ഭിത്തിയുെട അകവശംമുഴുവനും അളന്നു.
† 40:7 ഏക. 2.7 മീ. ‡ 40:9 ഏക. 4.2 മീ. § 40:9 ഏക. 1 മീ.
* 40:11 വീതി 5.3 മീ,നീളം 6.9 മീ. † 40:13 ഏക. 13 മീ.
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അത് അറുപതുമുഴം‡ ആയിരുന്നു.
ആലയാങ്കണത്തിേലക്കു തുറന്നിരിക്കുന്ന
പടിപ്പ രവെരയുള്ള അളവായിരുന്നു ഇത.്
15 ്രപേവശനകവാടംമുതൽ അതിെന്റ
പടിപ്പ രയുെട അേങ്ങയറ്റംവെരയുള്ള
ദൂരം അൻപതുമുഴം§ ആയിരുന്നു.
16 കാവൽമാടത്തിനും കവാടത്തിനുള്ളിൽ
തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഭിത്തികൾക്കും
ചുറ്റിലുമായി അഴിയുള്ള വീതികുറഞ്ഞ
ജാലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; പടിപ്പ രയ്ക്ക്
ഉണ്ടായിരുന്നതുേപാെലതെന്ന. ഈ ജാലകങ്ങൾ
എല്ലാംതെന്ന അകേത്തക്കു തുറക്കുന്നവ
ആയിരുന്നു. പുറേത്തക്കു തള്ളിനിൽക്കുന്ന
ഭിത്തിയുെട ്രപതലങ്ങളിൽ ഈന്തപ്പനകൾ
െകാത്തിഅലങ്കരിച്ചിരുന്നു.
പുറെത്തഅങ്കണം

17 അനന്തരം അേദ്ദഹം എെന്ന പുറെത്ത
അങ്കണത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു. അവിെട
ൈദവാലയാങ്കണത്തിനു ചുറ്റ ം മുറികള ം
ഓേരാ കൽത്തളവും പണിയെപ്പട്ടിരുന്നു.
കൽത്തളങ്ങളിൽ മുപ്പതു മുറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
18 കൽത്തളം ്രപേവശനകവാടങ്ങേളാടു
േചർന്നിരുന്നു;അതിെന്റ നീളവും വീതിയും തുല്യം.
ഇത് താഴെത്ത കൽത്തളം. 19 പിെന്ന അേദ്ദഹം
താഴെത്ത കവാടത്തിെന്റ മുൻഭാഗംമുതൽ
അങ്കണത്തിെന്റ പുറെത്ത മുൻഭാഗംവെരയുള്ള
നീളം അളന്നു; അതു കിഴേക്കാട്ട ം വടേക്കാട്ട ം
നൂറുമുഴം*വീതമായിരുന്നു.
‡ 40:14 ഏക. 32 മീ. § 40:15 ഏക. 27 മീ. * 40:19 ഏക. 53
മീ.
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വടേക്കകവാടം
20 പിെന്ന അേദ്ദഹം പുറെത്ത അങ്കണെത്ത
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വടേക്കകവാടത്തിെന്റ
നീളവും വീതിയും അളന്നു. 21 അതിെന്റ
കാവൽമാടങ്ങൾ ഇപ്പ റത്തു മൂന്നും അപ്പ റത്തു
മൂന്നും ആയിരുന്നു. ഇവയ്ക്കു പുറേത്തക്കു
തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഭിത്തികൾക്കും പൂമുഖത്തിനും
ഉള്ള അളവ് ഒന്നാമെത്ത കവാടത്തിേന്റതുതെന്ന
ആയിരുന്നു. അതിെന്റ നീളം അൻപതു
മുഴവും വീതി ഇരുപത്തിയഞ്ചു മുഴവും
ആയിരുന്നു. 22 അതിെന്റ ജാലകങ്ങൾ,
പൂമുഖം, ഈന്തപ്പനകൾെകാണ്ടുള്ള
അലങ്കാരം എന്നിവയ്ക്ക് കിഴേക്കാട്ട്
അഭിമുഖമായുള്ള കവാടത്തിെന്റ
അേത അളവായിരുന്നു. അതിേലക്കു
കയറുന്നതിന് ഏഴു പടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പൂമുഖം അതിന് അഭിമുഖമായിരുന്നു.
23 അകെത്ത അങ്കണത്തിന,് കിഴക്കുഭാഗത്ത്
ഉണ്ടായിരുന്നതുേപാെലതെന്ന വടേക്ക
കവാടത്തിന് അഭിമുഖമായി ഒരു കവാടം
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കവാടംമുതൽ
എതിർദിശയിെല കവാടംവെരയുള്ള അകലം
അളന്നു;അത് നൂറുമുഴംആയിരുന്നു.

െതേക്കകവാടം
24 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം എെന്ന
െതക്കുവശേത്തക്കു െകാണ്ടുേപായി,
അവിെടയുള്ള െതേക്ക കവാടം ഞാൻ കണ്ടു.
െതേക്ക േഗാപുരത്തിെന്റ കട്ടിളക്കാലുകള ം
പൂമുഖവും അേദ്ദഹം അളന്നു. അവയുെട
അളവ് മറ്റ ള്ള കവാടങ്ങള േടതുതെന്ന. 25ആ
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ജാലകങ്ങൾേപാെല ഇതിനും പൂമുഖത്തിനുചുറ്റ ം
മറ്റ ദിക്കുകളിേലതുേപാെലയുള്ള ജാലകങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയുെട നീളം അൻപതു
മുഴവും വീതി ഇരുപത്തിയഞ്ചു മുഴവും
ആയിരുന്നു; 26 അതിേലക്കു കയറുന്നതിന്
ഏഴു പടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂമുഖം
അതിന് അഭിമുഖമായിരുന്നു. അതിന്
തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഭിത്തികള െട മുഖത്ത്
ഇരുവശത്തും ഈന്തപ്പനകള െട അലങ്കാരം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 27 അകെത്ത അങ്കണത്തിന്
െതേക്കാട്ട് അഭിമുഖമായി ഒരു കവാടം
ഉണ്ടായിരുന്നു. െതേക്കാട്ട് ഒരുകവാടംമുതൽമേറ്റ
കവാടംവെര അേദ്ദഹം അളന്നു; അതു നൂറുമുഴം
ആയിരുന്നു.

അകെത്തഅങ്കണത്തിെന്റകവാടങ്ങൾ
28പിന്നീട് അേദ്ദഹം െതേക്കകവാടത്തിൽക്കൂടി
എെന്ന അകെത്ത അങ്കണത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. അേദ്ദഹം െതേക്ക കവാടം
അളന്നു. അതിനും മറ്റ ള്ളവയുെട അേത
അളവുകൾ ആയിരുന്നു. 29 അതിെന്റ
കാവൽമാടങ്ങൾക്കും ഇടത്തൂണുകൾക്കും
പൂമുഖത്തിനും മറ്റ ള്ളവയുെട അേത
അളവുതെന്ന ആയിരുന്നു. ആ കവാടത്തിനും
അതിെന്റ പൂമുഖത്തിനും ചുറ്റ ം ജാലകങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് അൻപതുമുഴം
നീളവും ഇരുപത്തിയഞ്ചുമുഴം വീതിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 30 കവാടങ്ങള െട പൂമുഖങ്ങൾ
ചുറ്റ ം ഇരുപത്തിയഞ്ചുമുഴം നീളവും അഞ്ചുമുഴം
വീതിയും ഉള്ളവആയിരുന്നു. 31അതിെന്റപൂമുഖം
പുറെത്ത അങ്കണത്തിന് അഭിമുഖമായിരുന്നു.
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അതിെന്റ കട്ടിളക്കാലുകൾ ഈന്തപ്പനകളാൽ
അലങ്കരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. അതിേലക്കു
കയറുന്നതിന്എട്ട പടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

32 പിന്നീട് അേദ്ദഹം എെന്ന കിഴക്കുവശത്ത്
അകത്തുള്ളഅങ്കണത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.
അേദ്ദഹം ആ കവാടം അളന്നു. അതിന്
മറ്റ ള്ളവയുെട അളവുകൾ ആയിരുന്നു.
33 അതിെന്റ കാവൽമാടങ്ങൾക്കും
ഇടത്തൂണുകൾക്കും പൂമുഖത്തിനും
മറ്റ ള്ളവയുെട അേത അളവുതെന്നആയിരുന്നു.
ആ കവാടത്തിനും അതിെന്റ പൂമുഖത്തിനും
ചുറ്റ ം ജാലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്
അൻപതുമുഴം നീളവും ഇരുപത്തിയഞ്ചുമുഴം
വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 34 അതിെന്റ പൂമുഖം
പുറെത്ത അങ്കണത്തിന് അഭിമുഖമായിരുന്നു;
ഈന്തപ്പനകൾ അതിെന്റ കട്ടിളക്കാലുകൾ
ഇരുവശവും അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. അതിേലക്കു
കയറുന്നതിന്എട്ട പടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

35 പിന്നീട് അേദ്ദഹം എെന്ന വടേക്ക
കവാടത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്ന് അത് അളന്നു.
അതിന് മറ്റ ള്ളവയുെട അേത അളവുകൾ
ആയിരുന്നു. 36 അതിെന്റ കാവൽമാടങ്ങള ം
ഇടത്തൂണുകള ം പൂമുഖങ്ങള ം അ്രപകാരംതെന്ന
അളവുള്ളവയായിരുന്നു. അതിനുചുറ്റ ം
ജാലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിന്
അൻപതുമുഴം നീളവും ഇരുപത്തിയഞ്ചുമുഴം
വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 37 അതിെന്റ പൂമുഖം
പുറെത്ത അങ്കണത്തിന് അഭിമുഖമായിരുന്നു;
ഈന്തപ്പനകൾ അതിെന്റ കട്ടിളക്കാലുകൾ
ഇരുവശവും അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. അതിേലക്കു
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കയറുന്നതിന്എട്ട പടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

യാഗം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ളഅറകൾ
38 അകെത്ത കവാടത്തിൽ ഓേരാന്നിലും
പൂമുഖത്തിനടുത്ത് വാതിേലാടുകൂടിയ ഒരു അറ
ഉണ്ടായിരുന്നു. േഹാമയാഗത്തിനുള്ള മാംസം
അവിെടയാണ്കഴുകിയിരുന്നത.് 39കവാടത്തിെന്റ
പൂമുഖത്ത് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ഈരണ്ടു
േമശകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിേന്മൽെവച്ചാണ്
േഹാമയാഗവും പാപശുദ്ധീകരണയാഗവും
അകൃത്യയാഗവും അറത്തിരുന്നത.്
40 കവാടത്തിെന്റ പൂമുഖത്തിെന്റ
പുറെത്ത മതിലിെന്റ സമീപത്തായി
വടേക്കകവാടത്തിെന്റ ്രപേവശനത്തിലുള്ള
പടികള െട അടുത്തായിത്തെന്ന രണ്ടു േമശയും
പടികള െട മറുവശത്തായി േവെറ രണ്ടു േമശയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 41 ഇങ്ങെന കവാടത്തിെന്റ
ഒരുവശത്തു നാലും മറുവശത്തു നാലുമായി
എട്ട േമശ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയുെടേമൽ
യാഗങ്ങൾക്കുള്ളവ അറത്തിരുന്നു.
42 േഹാമയാഗത്തിനുള്ളനാലു േമശയും െചത്തിയ
കല്ല െകാണ്ടു നിർമിച്ചിരുന്നു. ഓേരാന്നിനും
ഒന്നരമുഴം നീളവും ഒന്നരമുഴം വീതിയും ഒരുമുഴം
ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.† േഹാമയാഗത്തിനും
മറ്റ യാഗങ്ങൾക്കുമുള്ളവ അറക്കുന്നതിനുള്ള
ആയുധങ്ങൾ അവയുെടേമൽ െവച്ചിരുന്നു.
43അകത്ത് മതിലുകളിൽ ചുറ്റിലും നാലുവിരൽ‡

നീളമുള്ള ഇരട്ടെക്കാളത്തുകൾ തറച്ചിരുന്നു.

† 40:42 വീതി 80െസ.മീ.,നീളം 53െസ.മീ. ‡ 40:43 ഏക. 9െസ.മീ.
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ആ േമശകൾ യാഗത്തിനുള്ള മാംസം
െവക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ളവആയിരുന്നു.
പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളമുറികൾ

44അകെത്ത കവാടത്തിനു പുറത്ത് അകെത്ത
അങ്കണത്തിൽത്തെന്ന ഗായകർക്കുള്ള
രണ്ടു മുറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്
വടേക്കകവാടത്തിെന്റ പാർശ്വത്തിൽ െതേക്കാട്ട
ദർശനമുള്ളതും മേറ്റത് െതേക്ക§ കവാടത്തിെന്റ
പാർശ്വത്തിൽ വടേക്കാട്ട ദർശനമുള്ളതും
ആയിരുന്നു. 45 അേദ്ദഹം എേന്നാടു പറഞ്ഞു:
“െതേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള മുറി ആലയത്തിെന്റ
ചുമതലയുള്ളപുേരാഹിതന്മാർക്കും 46വടേക്കാട്ട
ദർശനമുള്ള മുറി യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുമതലയുള്ള
പുേരാഹിതന്മാർക്കുംേവണ്ടിയുള്ളതാണ.്
യേഹാവയുെട സന്നിധിേയാട് അടുത്തുെചന്ന്
അവിടെത്ത മുമ്പാെക ശു്രശൂഷെചയ്യാൻ
േയാഗ്യതയുള്ള േലവ്യർ, സാേദാക്കിെന്റ
പു്രതന്മാരായഇവർമാ്രതമായിരുന്നു.”

47 പിെന്ന അേദ്ദഹം അങ്കണം അളന്നു: അത്
നൂറുമുഴം നീളവും നൂറുമുഴം വീതിയുമുള്ള
സമചതുരമായിരുന്നു. യാഗപീഠേമാ,
ആലയത്തിെന്റമുൻവശത്തായിരുന്നു.
പുതിയൈദവാലയം

48 പിെന്ന അേദ്ദഹം എെന്ന ൈദവാലയത്തിെന്റ
പൂമുഖത്തു െകാണ്ടുവന്നു; പൂമുഖത്തിെന്റ
കട്ടിളക്കാലുകൾ അേദ്ദഹം അളന്നു. അവയ്ക്ക്
ഇരുവശത്തും അഞ്ചുമുഴംവീതം വീതി
ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിെന്റ ്രപേവശനകവാടത്തിെന്റ

§ 40:44 മൂ.ഭാ. കിഴേക്ക
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വീതി പതിനാലുമുഴവും* തള്ളിനിൽക്കുന്ന
മതിലുകൾക്ക് മൂന്നുമുഴംവീതവും†
ഇരുവശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.
49 പൂമുഖത്തിെന്റ വീതി ഇരുപതു മുഴവും‡
മുൻവശംമുതൽ പുറകുവശംവെര പ്രന്തണ്ടു§*
മുഴവും ആയിരുന്നു. അതിേലക്കു
കയറുന്നതിനുപടികള െട†ഒരുനിര ഉണ്ടായിരുന്നു.
കട്ടിളക്കാലിെന്റ ഇരുവശത്തും തൂണുകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു.

41
1 അതിനുേശഷം ആ പുരുഷൻ എെന്ന
ആലയത്തിെല വിശാലമായ മുറിയിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്ന് കട്ടിളക്കാലുകൾ അളന്നു.
കട്ടിളക്കാലുകള െട വീതി ഇരുവശങ്ങളിൽ
ഓേരാന്നിലും ആറുമുഴം* വീതമായിരുന്നു.
2 ്രപേവശനകവാടത്തിെന്റ വീതി പത്തുമുഴം
ആയിരുന്നു. അതിെന്റ പാർശ്വഭിത്തികള െട
നീളം ഇപ്പ റത്ത് അഞ്ചുമുഴവും† അപ്പ റത്ത്
അഞ്ചുമുഴവുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
ആലയത്തിെല വിശാലമുറിയും അളന്നു.
അതിെന്റ നീളം നാൽപ്പതുമുഴവും വീതി ഇരുപതു
മുഴവുംആയിരുന്നു.

3 പിന്നീട് അേദ്ദഹം അന്തർമന്ദിരത്തിേലക്കു
െചന്ന് ്രപേവശനത്തിെല കട്ടിളക്കാലുകൾ
അളന്നു. അതിെന്റ ഓേരാന്നിെന്റയും വീതി
രണ്ടുമുഴംവീതം ആയിരുന്നു.‡ ്രപേവശനത്തിെന്റ
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വീതി ആറുമുഴവും ്രപേവശനത്തിെന്റ
ഇരുവശവുമുള്ള തള്ളിനിൽക്കുന്ന ചുമരുകള െട
വീതി ഏഴുമുഴം§ വീതവുമായിരുന്നു. 4അേദ്ദഹം
അന്തർമന്ദിരത്തിെന്റ നീളം അളന്നു. അത്
ഇരുപതു മുഴവും വീതി ആലയത്തിെന്റ
വിശാലമായ മുറിയുെട വീതിെക്കാത്തവണ്ണം
ഇരുപതു മുഴവും ആയിരുന്നു. “ഇത്
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലം,” എന്ന് അേദ്ദഹം എേന്നാടു
പറഞ്ഞു.

5 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം ആലയത്തിെന്റ
ചുമർ അളന്നു. അതിെന്റ കനം ആറുമുഴം
ആലയത്തിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള മുറികള െട വീതി
നാലുമുഴം.* 6 വശേത്താടുേചർന്ന മുറികൾ
ഒന്നിനുേമൽ ഒന്നായി മൂന്നു നിലയിലായിരുന്നു.
ഓേരാ നിലയിലും മുപ്പതു മുറികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. ആലയഭിത്തിക്കകേത്തക്കു
കടക്കാതിരിക്കുന്നതിനായി വശേത്താടുേചർന്ന
മുറികെള താങ്ങിനിർത്താൻ ചുറ്റ ം തുലാങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 ആലയത്തിനു ചുറ്റ മുള്ള
മുറികൾ ഓേരാ നില കഴിയുേന്താറും
വീതി കൂടിക്കൂടിവരുന്നവ ആയിരുന്നു.
ആലയത്തിനു ചുറ്റ മുള്ള െകട്ടിടം മുകളിേലാട്ട
വിസ്താരംകൂടുമാറ് പണിതിരുന്നു. താഴെത്ത
നിലയിൽനിന്ന് മുകളിെലത്താൻ നടുവിലെത്ത
നിലയിലൂെട േകാണിപ്പടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

8 വശങ്ങളിലുള്ള മുറികൾക്ക് ഒരു
അടിസ്ഥാനമാകുംവിധം ആലയത്തിനുചുറ്റ ം
ഉയർന്ന തറ ഞാൻ കണ്ടു; ഒരു ദണ്ഡിെന്റ

§ 41:3 ഏക. 3.7 മീ. * 41:5 ഏക. 2.1 മീ.
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നീളമായ, ആറു നീണ്ട മുഴങ്ങളായിരുന്നു
അതിന് ഉണ്ടായിരുന്നത.് 9 വശേത്താടുേചർന്ന
മുറികള െട പുറെത്ത ചുമരിെന്റ കനം
അഞ്ചുമുഴമായിരുന്നു. ആലയത്തിെന്റ
വശങ്ങളിെല മുറികൾക്കും 10പുേരാഹിതന്മാരുെട
മുറികൾക്കും ഇടയിൽ ഇരുപതുമുഴം വീതിയുള്ള
ഒരുഅങ്കണംആലയത്തിനുചുറ്റ ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
11തുറസ്സായസ്ഥലത്തുനിന്നു വശേത്താടുേചർന്ന
മുറികളിേലക്കു ്രപേവശിക്കാൻ വാതിലുകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒന്നു വടക്കുവശത്തും മെറ്റാന്നു
െതക്കുവശത്തും. തുറസ്സായ സ്ഥലേത്താടു
േചർന്നുള്ള തറയ്ക്ക് എല്ലാവശത്തും അഞ്ചുമുഴം
വീതി ഉണ്ടായിരുന്നു.

12 ആലയത്തിെന്റ അങ്കണത്തിന്
അഭിമുഖമായി പടിഞ്ഞാറുവശത്തുള്ള
െകട്ടിടത്തിെന്റ വീതി എഴുപതുമുഴമായിരുന്നു.†
െകട്ടിടത്തിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള മതിലിെന്റ കനം
അഞ്ചുമുഴവുംഅതിെന്റആെക നീളം െതാണ്ണ റു
മുഴവുമായിരുന്നു.‡

13അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം ആലയം അളന്നു;
അതിെന്റ നീളം നൂറുമുഴം.§ ആലയത്തിെന്റ
അങ്കണവും െകട്ടിടവുംഅതിെന്റ ചുമരുകൾക്കും
നൂറുമുഴം നീളമായിരുന്നു. 14 ആലയത്തിെന്റ
കിഴക്കുവശെത്ത മുറ്റത്തിെന്റയും
ആലയത്തിെന്റ മുൻഭാഗത്തിെന്റയും വീതി
നൂറുമുഴംവീതമായിരുന്നു.

15 പിെന്ന അേദ്ദഹം പിൻഭാഗത്തുള്ള മുറ്റത്തിന്
അഭിമുഖമായുള്ള െകട്ടിടത്തിെന്റ നീളവും

† 41:12 ഏക. 37 മീ. ‡ 41:12 ഏക. 48 മീ. § 41:13 ഏക. 53
മീ.



െയെഹസ്േകൽ 41:16 cxcii െയെഹസ്േകൽ 41:21

അതിേനാടു േചർന്ന് ഇരുവശത്തുമുള്ള
തട്ട തട്ടായ ഇരിപ്പിടങ്ങള ം അളന്നു; അവയുെട
നീളം നൂറുമുഴം.
ആലയത്തിെല വിശാലമായ മുറി,
അന്തർമന്ദിരം, അങ്കണത്തിന് അഭിമുഖമായുള്ള
പൂമുഖം, 16 ഇവ മൂന്നിനും ചുറ്റ മുള്ള
തട്ട തട്ടായ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഉമ്മറപ്പടികൾ
വീതികുറഞ്ഞ ജനാലകൾ—ഉമ്മറപ്പടിയും
ഉൾെപ്പെട അതിനപ്പ റമുള്ള എല്ലാം—
നിലത്തുനിന്ന് ജാലകങ്ങൾവെരയും തടിെകാണ്ടു
മറച്ചിരുന്നു, ജാലകങ്ങേളാ അടച്ചിരുന്നു.
17 അന്തർമന്ദിരത്തിെന്റ വാതിലിെന്റ പുറത്ത്
മുകളിലുള്ള സ്ഥലത്തും മന്ദിരത്തിെന്റ
ചുമരിെന്റചുറ്റ ം അകേമയും പുറേമയും കൃത്യം
ഇടവിട്ട് 18 െകരൂബുകള ം ഈന്തപ്പനകള ം
അതിേന്മൽ െകാത്തിയിരുന്നു. െകരൂബിനും
െകരൂബിനും മേധ്യ ഓേരാ ഈന്തപ്പന
െകാത്തിയിരുന്നു. ഓേരാ െകരൂബിനും ഈരണ്ടു
മുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു: 19 ഒരുവശത്തുള്ള
ഈന്തപ്പനയ്ക്കുേനേര മനുഷ്യമുഖവും
മറുവശേത്തതിനുേനേര സിംഹമുഖവുമാണ്
ഉണ്ടായിരുന്നത.് ആലയത്തിനുചുറ്റ ം
എല്ലായിടവും ഇ്രപകാരംതെന്ന െകാത്തിയിരുന്നു.
20വിശാലമായ മുറിയുെട ഭിത്തിയിൽനിലംമുതൽ
്രപേവശനത്തിെന്റ മുകൾഭാഗംവെരയും
െകരൂബുകള ംഈന്തപ്പനകള ം െകാത്തിയിരുന്നു.

21 വിശാലമായ മുറിക്ക് ദീർഘചതുരമായ
കട്ടിള ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിവിശുദ്ധസ്ഥാനത്തിനു
മുന്നിലുള്ള കട്ടിളയും അതിനു സമാനമായിരുന്നു.
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22 മൂന്നുമുഴം* ഉയരവും രണ്ടുമുഴം
സമചതുരവുമായ മരംെകാണ്ടുള്ള ഒരു യാഗപീഠം
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിെന്റ േകാണുകള ം ചുവടും
പാർശ്വങ്ങള ം മരംെകാണ്ട് ഉള്ളതായിരുന്നു.
ആ പുരുഷൻ എേന്നാട:് “ഇത് യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിെല േമശയാകുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 23 ആലയത്തിെല വിശാലമായ
മുറിക്കും അതിവിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിനും
ഇരട്ടക്കതകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 24 ഓേരാ
കതകിനും രണ്ടു പലകകൾ വീതമായിരുന്നു
ഉണ്ടായിരുന്നത—്വിജാഗിരിെവച്ച രണ്ടു
പലകകൾ ഓേരാ വാതിലിനും. 25 ചുമരുകളിൽ
കാണെപ്പട്ടതുേപാെലതെന്ന വിശാലമായ
മുറിയുെട കതകുകളിലും െകരൂബുകള ം
ഈന്തപ്പനകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂമുഖത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ മരംെകാണ്ടുള്ള ഒരു കനത്ത തുലാം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 26 പൂമുഖത്തിെന്റ വശങ്ങളിെല
ഭിത്തികളിൽ ഇരുവശത്തും ഈന്തപ്പനകൾ
െകാത്തിയിട്ട ള്ള വീതികുറഞ്ഞ ജനാലകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. ആലയത്തിെന്റ വശങ്ങളിലുള്ള
മുറികളിലും തുലാങ്ങൾഉണ്ടായിരുന്നു.

42
പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളമുറികൾ

1 അതിനുേശഷം ആ പുരുഷൻ എെന്ന
വടേക്കാട്ട ള്ള വഴിയിലൂെട പുറെത്ത
അങ്കണത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.
ൈദവാലയാങ്കണത്തിനും പുറമതിലിനും
എതിേര വടക്കുവശത്തുള്ള മുറികളിേലക്ക്

* 41:22 ഏക. 1.5 മീ.
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എെന്ന നയിച്ച : 2 അവിെടയുള്ള െകട്ടിടത്തിനു
നൂറുമുഴം നീളവും അൻപതുമുഴം വീതിയും*
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിെന്റ വാതിൽ
വടേക്കാട്ട് അഭിമുഖമായിരുന്നു. 3 അകെത്ത
അങ്കണത്തിെല ഇരുപതുമുഴം നീളമുള്ള
ഭാഗത്തിനും† പുറെത്ത അങ്കണത്തിെല
കൽത്തളത്തിനും എതിേര മൂന്നുനിലയിലും
തട്ട തട്ടായ ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിെനതിേര
തട്ട തട്ടായ മെറ്റാരു ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടായിരുന്നു.
4 മുറികള െട മുൻഭാഗത്ത് ഉള്ളിലായി പത്തുമുഴം
വീതിയിലും നൂറുമുഴം നീളത്തിലും ഒരു നടപ്പാത
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയുെട വാതിലുകൾ
വടക്കുഭാഗത്തായിരുന്നു. 5 താഴെത്തയും
നടുവിലെത്തയും നിലകളിലുള്ള തട്ട തട്ടായ
ഇരിപ്പിടങ്ങെളക്കാൾ, മൂന്നാംനിലയിെല മുറികൾ
വിസ്താരം കുറഞ്ഞതായിരുന്നു. കാരണം,
അവിെട നടപ്പാതയ്ക്കായി കൂടുതൽ സ്ഥലം
വിനിേയാഗിച്ചിരുന്നു. 6 മുകൾനിലയിെല
മുറികൾക്ക് ആലയാങ്കണത്തിനുള്ളതുേപാെല
തൂണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ
അവയ്ക്ക് താഴെത്തയും നടുവിലെത്തയും
നിലകള െട തറയ്ക്കു വിസ്താരം
കുറവായിരുന്നു. 7 മുറികൾക്കും പുറെത്ത
അങ്കണത്തിനും സമാന്തരമായി ഒരു പുറംചുമർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മുറികൾക്കു മുമ്പിൽ
അൻപതുമുഴം നീളമുണ്ടായിരുന്നു. 8 പുറെത്ത
അങ്കണത്തിനടുത്തു നിരനിരയായുള്ള
മുറികള െട നീളം അൻപതു മുഴവും

* 42:2 ഏക. 53 മീ. നീളവും 27 മീ. വീതിയും. † 42:3 ഏക. 11 മീ.
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വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു െതാട്ടടുത്തുള്ള
നിരയുെട നീളം നൂറു മുഴവുമായിരുന്നു.
9 പുറെത്ത അങ്കണത്തിൽനിന്ന് ഈ
മുറികളിേലക്കു കടക്കാൻ താഴെത്ത
നിലയിൽ കിഴക്കുവശത്തായി ഒരു ്രപേവശനം
ഉണ്ടായിരുന്നു.

10 െതേക്കവശത്ത‡് പുറെത്ത
അങ്കണമതിലിേനാടു േചർന്ന്ൈദവാലയമുറ്റേത്താടു
േചർന്ന് പുറെത്ത മതിലിന് എതിേര
മുറികള ണ്ടായിരുന്നു. 11അവയുെട മുൻഭാഗത്ത്
ഒരു നടപ്പാത ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയ്ക്കു
നീളവും വീതിയും പുറേത്തക്കുള്ള വാതിലുകള ം
അളവുകള ം വടക്കുഭാഗെത്ത മുറികൾക്കു
സമാനമായിരുന്നു. വടക്കുവശത്തുള്ള
വാതിലുകൾേപാെലയായിരുന്നു
12 െതക്കുവശത്തുള്ള മുറികള െട
വാതിലുകള ം. കിഴേക്കാട്ട നീണ്ടുകിടക്കുന്ന
അനുബന്ധമതിലിനു സമാന്തരമായുള്ള
നടപ്പാതയുെട തലയ്ക്കൽ ഒരു ്രപേവശനം
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയിലൂെട ഒരുവന് മുറികളിൽ
്രപേവശിക്കാൻകഴിയുമായിരുന്നു.

13 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം എേന്നാടു
പറഞ്ഞു: “വടക്കും െതക്കുമായി
ൈദവാലയാങ്കണത്തിനുേനേരയുള്ള
മുറികൾ, യേഹാവേയാട് അടുത്തു െചല്ല ന്ന
പുേരാഹിതന്മാർ അതിവിശുദ്ധയാഗങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കുന്ന മുറികളാണ.് അവിെട
അവർ, അതിവിശുദ്ധയാഗങ്ങൾ—
േഭാജനയാഗങ്ങള ം പാപശുദ്ധീകരണയാഗങ്ങള ം

‡ 42:10 മൂ.ഭാ. കിഴേക്കവശത്ത്
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അകൃത്യയാഗങ്ങള ം—െവക്കണം; കാരണം, ആ
സ്ഥലം വിശുദ്ധമാണേല്ലാ. 14 പുേരാഹിതന്മാർ
ഒരിക്കൽ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
ചുറ്റ വട്ടത്തിേലക്കു ്രപേവശിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ,
ശു്രശൂഷിക്കുന്ന വസ്്രതങ്ങൾ അഴിച്ച മാറ്റാെത
അവർ പുറെത്ത അങ്കണത്തിേലക്ക് േപാകാൻ
പാടുള്ളതല്ല, കാരണം ആ വസ്്രതങ്ങൾ
വിശുദ്ധമേല്ലാ. ജനത്തിനുള്ള സ്ഥലത്തിനടുത്ത്
െചല്ല ന്നതിനുമുമ്പ് അവർ േവെറ വസ്്രതങ്ങൾ
ധരിേക്കണ്ടതാണ.്”

15 ൈദവാലയത്തിെന്റ അന്തർഭാഗെമല്ലാം
അളന്നുതീർന്നേശഷം അേദ്ദഹം എെന്ന
കിഴേക്ക കവാടത്തിലൂെട പുറേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപായി. ൈദവാലയ്രപേദശം ചുറ്റ ം
അളന്നു. 16 കിഴേക്കവശം അളവുദണ്ഡിനാൽ
അളന്നു; അത് അഞ്ഞൂറു മുഴെമന്നു
കണ്ടു. 17 വടേക്കവശം അേദ്ദഹം അളന്നു;
അളവുദണ്ഡിെന്റ കണക്കനുസരിച്ച് അത്
അഞ്ഞൂറ് മുഴമായിരുന്നു.§ 18 െതേക്കവശം
അേദ്ദഹം അളന്നു; അളവുദണ്ഡനുസരിച്ച്
അതും അഞ്ഞൂറു മുഴം. 19അനന്തരം അേദ്ദഹം
പടിഞ്ഞാറുവശെത്തത്തി അവിടവും അളന്നു;
അളവുദണ്ഡനുസരിച്ച് അതും അഞ്ഞൂറു
മുഴം. 20 അങ്ങെന ആ ്രപേദശമാെക,
നാലുവശവുംഅേദ്ദഹംഅളന്നു. വിശുദ്ധമായതും
സാമാന്യമായതുംതമ്മിൽ േവർതിരിക്കാൻേവണ്ടി
അവിെടഅഞ്ഞൂറു മുഴം നീളവുംഅഞ്ഞൂറു മുഴം
വീതിയും ഉള്ളഒരു മതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

§ 42:17 ഏക. 265 മീ.
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43
ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സ്ൈദവാലയത്തിേലക്കു

മടങ്ങിവരുന്നു
1 അതിനുേശഷം ആ പുരുഷൻ എെന്ന
കിഴേക്കാട്ട് അഭിമുഖമായിരിക്കുന്ന
കവാടത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു. 2 അേപ്പാൾ
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സ
കിഴക്കുനിന്നു വരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
അവിടെത്ത ശബ്ദം െപരുെവള്ളത്തിെന്റ
ഇരച്ചിൽേപാെലയായിരുന്നു. അവിടെത്ത
േതജസ്സ െകാണ്ട് ഭൂമി ഉജ്ജ്വലമായി. 3 ഞാൻ
കണ്ട ദർശനം നഗരെത്ത നശിപ്പിക്കാൻ
അവിടന്നു* വന്നേപ്പാഴെത്ത ദർശനംേപാെലയും,
േകബാർനദീതീരത്തു ഞാൻ കണ്ട
ദർശനംേപാെലയും ആയിരുന്നു. അേപ്പാൾ
ഞാൻ കമിഴ്ന്നുവീണു. 4യേഹാവയുെട േതജസ്സ്
കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള കവാടത്തിലൂെട
ആലയത്തിേലക്കു ്രപേവശിച്ച . 5 അേപ്പാൾ
ആത്മാവ് എെന്ന എടുത്ത് അകെത്ത
അങ്കണത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു.
യേഹാവയുെട േതജസ്സ്ആലയെത്തനിറച്ചിരുന്നു.

6 ആ പുരുഷൻ എെന്റ അടുക്കൽ
നിൽക്കുേമ്പാൾ ഒരുവൻ ആലയത്തിെന്റ
ഉള്ളിൽനിന്ന് എേന്നാടു സംസാരിക്കുന്നതു
ഞാൻ േകട്ട . 7 അവിടന്ന് എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “മനുഷ്യപു്രതാ, ഇത് എെന്റ
സിംഹാസനത്തിനായുള്ള സ്ഥലവും എെന്റ
പാദങ്ങൾ െവക്കാനുള്ള ഇടവുമാകുന്നു.
* 43:3 മിക്കൈക.്രപ.ഞാൻ
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ഇ്രസാേയല്യരുെട മേധ്യ ഞാൻ എേന്നക്കും
വസിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഇതുതെന്ന.
ഇ്രസാേയൽജനേമാ അവരുെട രാജാക്കന്മാേരാ
അവരുെട വ്യഭിചാരംെകാണ്ടും അവരുെട
രാജാക്കന്മാരുെട മരണേത്താട് അനുബന്ധിച്ച†്
നടത്തുന്ന ശവസംസ്കാരയാഗങ്ങൾെകാണ്ടും‡
ഇനിേമലാൽ എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത
മലീമസമാക്കുകയില്ല. 8 എനിക്കും അവർക്കും
ഇടയിൽ ഒരു ചുമർമാ്രതം ഉണ്ടായിരിക്കുമാറ,്
തങ്ങള െട ഉമ്മറപ്പടികൾഎെന്റഉമ്മറപ്പടികൾക്കു
സമീപവും തങ്ങള െട കട്ടിളകൾ എെന്റ
കട്ടിളകൾക്കു സമീപവും ആക്കിയിട്ടാണ് അവർ
എെന്റ നാമംഅശുദ്ധമാക്കിയത.് അവർ െചയ്ത
േമ്ലച്ഛകർമങ്ങളിലൂെട അവർഎെന്റ വിശുദ്ധനാമം
അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം ഞാൻ
എെന്റ േകാപത്തിൽ അവെര നശിപ്പിച്ച .
9 ഇേപ്പാൾ അവർ തങ്ങള െട വ്യഭിചാരവും
തങ്ങള െട രാജാക്കന്മാർക്കുേവണ്ടി നടത്തുന്ന
ശവസംസ്കാരയാഗങ്ങള ം എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയെട്ട. അേപ്പാൾ ഞാൻ അവരുെട
മേധ്യഎേന്നക്കും വസിക്കും.

10 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഇ്രസാേയൽജനം തങ്ങള െട
പാപങ്ങെളക്കുറിച്ച ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന് ഈ
ആലയം അവർക്ക് വിവരിച്ച െകാടുക്കുക.
അവർ അതിെന്റ പരിപൂർണത പരിഗണിക്കുക.
11അവർ തങ്ങൾെചയ്ത എല്ലാറ്റിെനയുംകുറിച്ച
ലജ്ജിക്കുെന്നങ്കിൽ ആലയത്തിെന്റ
രൂപകൽപ്പനയും—അതിെന്റ സംവിധാനവും

† 43:7 അഥവാ, അവരുെട േക്ഷ്രതങ്ങൾ ‡ 43:7 അഥവാ,
സ്മാരകങ്ങൾ
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അകേത്തക്കുംപുറേത്തക്കുമുള്ളവാതിലുകള ം—
അതിെന്റ സമ്പൂർണ രൂപകൽപ്പനയും
അനുശാസനങ്ങള ം നിയമങ്ങള ം അവെര
അറിയിക്കുക. അവർ അതിെന്റ
രൂപകൽപ്പനേയാടു വിശ്വസ്തരായി അതിെന്റ
എല്ലാഅനുശാസനങ്ങള ംഅനുസരിേക്കണ്ടതിന്
അെതല്ലാംഅവർകാൺെകഎഴുതിെവക്കുക.

12 “ഇതാണ് ആലയെത്ത സംബന്ധിച്ച ള്ള
്രപമാണം: പർവതത്തിെന്റ മുകളിൽ
അതിെന്റ അതിർത്തിക്കകെമല്ലാം
അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കണം. ഇതാണ്
ആലയെത്തക്കുറിച്ച ള്ളനിയമം.

യാഗപീഠം
13 “നീളംകൂടിയ മുഴ്രപകാരം യാഗപീഠത്തിെന്റ
അളവുകൾ ഇവയാണ്: മുഴം ഒന്നിന് ഒരുമുഴവും
നാലു വിരൽപ്പാടും. അതിെന്റ ചുവട് ഒരുമുഴം
താഴ്ചയും ഒരുമുഴം വീതിയും ഉള്ളതായിരിക്കണം.
അതിെന്റ അകത്ത് ചുറ്റ മുള്ളവയ്ക്ക് ഒരുചാൺ.
യാഗപീഠത്തിെന്റ ഉയരം ഇ്രപകാരമായിരിക്കണം:
14 നിലത്തുള്ള അതിെന്റ ചുവടുമുതൽ
താഴെത്ത തട്ട വെര അതിന് രണ്ടുമുഴം
ഉയരവും ഒരുമുഴം വീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
താഴെത്ത െചറിയ തട്ട മുതൽ വലിയ തട്ട വെര
നാലുമുഴം ഉയരവും ഒരുമുഴം വീതിയും
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 15യാഗപീഠത്തിെന്റഅടുപ്പിനു
നാലുമുഴം ഉയരമുണ്ടാകണം. അടുപ്പിൽനിന്നു
മുകളിേലക്ക് നാലുെകാമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
16 യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുപ്പ് പ്രന്തണ്ടുമുഴം
നീളത്തിലും പ്രന്തണ്ടുമുഴം വീതിയിലും



െയെഹസ്േകൽ 43:17 cc െയെഹസ്േകൽ 43:22

സമചതുരമായിരിക്കണം. 17 മുകളിലെത്ത തട്ട ം
പതിന്നാലുമുഴം നീളത്തിലും പതിന്നാലുമുഴം
വീതിയിലും സമചതുരമായിരിക്കണം. അതിെന്റ
വക്ക് ചുറ്റ ംഅര മുഴവും ചുവട് ചുറ്റ ം ഒരുമുഴവും
ആയിരിക്കണം. യാഗപീഠത്തിേലക്കുള്ള പടികൾ
കിഴേക്കാട്ടായിരിക്കണം.”

18 പിന്നീട് അവിടന്ന് എേന്നാടു കൽപ്പിച്ച :
“മനുഷ്യപു്രതാ, യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: യാഗപീഠം
നിർമിച്ച കഴിയുേമ്പാൾ േഹാമയാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുന്നതിനും രക്തം തളിക്കുന്നതിനുമുള്ള
അനുശാസനങ്ങൾ ഇവയായിരിക്കും:
19 സാേദാക്കിെന്റ പു്രതന്മാരായി എനിക്കു
ശു്രശൂഷെചയ്യാൻ അടുത്തുവരുന്ന േലവ്യരായ
പുേരാഹിതന്മാർക്ക് പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിന്
ഒരു കാളക്കിടാവിെന െകാടുക്കണം, എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
20 അതിെന്റ കുെറ രക്തം എടുത്ത്
യാഗപീഠത്തിെന്റ നാലു െകാമ്പുകളിലും
മുകൾത്തട്ടിെന്റ നാലു േകാണുകളിലും
വക്കിേന്മൽ ചുറ്റിലും പുരട്ടി യാഗപീഠം
ശുദ്ധീകരിച്ച് അതിനുള്ള ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കുകയും േവണം. 21 കാളക്കിടാവിെന
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി എടുത്തു
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു പുറത്ത് ആലയത്തിൽ
നിയമിക്കെപ്പട്ടസ്ഥലത്തുെവച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം.

22 “രണ്ടാംദിവസംനീപാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റെന
അർപ്പിക്കണം. കാളക്കിടാവിെന്റ യാഗംെകാണ്ട്
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ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയതുേപാെല യാഗപീഠവും
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടണം. 23 അതിനു
ശുദ്ധീകരണം വരുത്തിയേശഷം നീ ഒരു
കാളക്കിടാവിെനയും ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽനിന്ന് ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും അർപ്പിക്കണം, രണ്ടും
ഊനമില്ലാത്തവ ആയിരിക്കണം. 24 നീ അവെയ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവരണം.
പുേരാഹിതന്മാർ അവയുെടേമൽ ഉപ്പ വിതറി
അവെയ യേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം.

25 “ഏഴുദിവസേത്തക്ക് നീ ഓേരാ
േകാലാട്ട െകാറ്റെനദിനം്രപതിപാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
കാളക്കിടാവിെനയും ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽനിന്ന്
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയുംകൂെട
നീ അർപ്പിക്കണം. 26 ഏഴുദിവസേത്തക്ക്
യാഗപീഠത്തിനു ്രപായശ്ചിത്തം വരുത്തി
അതിെന ശുദ്ധീകരിക്കണം; അങ്ങെന അത്
വിശുദ്ധ ശു്രശൂഷയ്ക്കായി ്രപതിഷ്ഠിക്കണം.
27 ഈ ദിവസങ്ങൾ തികഞ്ഞേശഷം
എട്ടാംദിവസംമുതൽ പുേരാഹിതന്മാർ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കണം. അേപ്പാൾ
ഞാൻ നിങ്ങെള ൈകെക്കാള്ള ം, എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്”

44
പൗേരാഹിത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നു
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1 അതിനുേശഷം ആ പുരുഷൻ എെന്ന
പുറേത്താട്ട ദർശനമുള്ള വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
കിഴേക്ക കവാടത്തിങ്കൽ െകാണ്ടുവന്നു, അത്
അടച്ചിരുന്നു. 2 അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: “ഈ കവാടം
തുറക്കാെതഅടച്ചിട്ടിരിക്കണം;ആരുംഅതിലൂെട
കടക്കരുത.് ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അതിൽക്കൂെട കടക്കുകയാൽ അത്
അടച്ചിട്ടിരിക്കണം. 3യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ േഗാപുരത്തിനുള്ളിൽ
ഇരിക്കാൻ ്രപഭുവിനുമാ്രതേമ അനുവാദമുള്ള .
്രപേവശനകവാടത്തിെന്റ പൂമുഖംവഴി അേദ്ദഹം
്രപേവശിക്കുകയും അേത വഴിയിൽക്കൂടി
പുറേത്തക്കു േപാകുകയും െചയ്യണം.”

4 പിന്നീട് ആ പുരുഷൻ എെന്ന വടേക്ക
കവാടത്തിൽക്കൂെട ആലയത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
െകാണ്ടുവന്നു. ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട േതജസ്സ് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കണ്ടു.
അേപ്പാൾഞാൻകമിഴ്ന്നുവീണു.

5 യേഹാവ എേന്നാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: “മനുഷ്യപു്രതാ, ്രശദ്ധാപൂർവം
േനാക്കുക, സൂക്ഷ്മമായി േകൾക്കുക.
യേഹാവയുെട ആലയംസംബന്ധിച്ച ള്ള
എല്ലാ അനുശാസനങ്ങള ം നിർേദശങ്ങള ം
ഞാൻ നിേന്നാടു പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങള ം
്രശദ്ധിക്കുക. ആലയത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശനവും
തിരുനിവാസത്തിനു പുറേത്തക്കുള്ള എല്ലാ
വാതിലുകള ം ്രശദ്ധിച്ച െകാള്ള ക 6മത്സരികളായ
ഇ്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു നീ ഇ്രപകാരം
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അറിയിക്കണം: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:ഇ്രസാേയൽഗൃഹേമ,
നിങ്ങള െട േമ്ലച്ഛകർമങ്ങൾ മതിയാക്കുക!
7 നിങ്ങള െട എല്ലാ േമ്ലച്ഛകർമങ്ങൾക്കും
പുറേമ, ഹൃദയത്തിലും ശരീരത്തിലും
പരിേച്ഛദനേമൽക്കാത്ത വിേദശികെള നിങ്ങൾ
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ െകാണ്ടുവന്ന്
നിങ്ങൾ എനിക്കു േഭാജനയാഗവും േമദസ്സ ം
രക്തവും അർപ്പിക്കുകമൂലം എെന്റ
മന്ദിരെത്ത അശുദ്ധമാക്കുകയും എെന്റ
ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
8 നിങ്ങൾ എെന്റ വിശുദ്ധവസ്തുക്കെള
സംബന്ധിച്ച ള്ള കടമകൾ നിറേവറ്റാെത
വിേദശികെള എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
കാര്യങ്ങൾ നിറേവറ്റാൻ ആക്കിയിരിക്കുന്നു.
9 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഹൃദയത്തിലും
ശരീരത്തിലും പരിേച്ഛദനേമൽക്കാത്ത ഒരു
വിേദശിയും എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
്രപേവശിക്കരുത.് ഇ്രസാേയല്യരുെട മധ്യത്തിൽ
വസിക്കുന്ന വിേദശികൾേപാലും അവിെട
്രപേവശിക്കരുത.്

10 “ ‘ഇ്രസാേയൽ െതറ്റിേപ്പായകാലത്ത്
എെന്ന വിട്ടകന്നുേപായവരും എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച വി്രഗഹങ്ങള െട പിന്നാെല
േപായവരുമായ േലവ്യർ തങ്ങള െട പാപത്തിെന്റ
അനന്തരഫലം അനുഭവിക്കണം. 11 അവർ
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ആലയത്തിെന്റ
പടിവാതിലിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരായി
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അതിൽ ശു്രശൂഷെചയ്യാം; അവർ
ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി േഹാമയാഗങ്ങള ം
മറ്റ യാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച് അവരുെടമുമ്പിൽ
നിന്ന് അവെര ശു്രശൂഷിക്കുകയുംെചയ്യാം.
12 എന്നാൽ, അവർ ജനത്തിെന്റ
വി്രഗഹങ്ങള െടമുമ്പിൽ ശു്രശൂഷിച്ച് ഇ്രസാേയൽ
പാപംെചയ്യാൻ േ്രപരിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് തങ്ങള െട
അകൃത്യത്തിെന്റ അനന്തരഫലം അവർ
അനുഭവിേച്ച മതിയാകൂ എന്നു ഞാൻ
ൈക ഉയർത്തി ശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു
എന്ന്, യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 13അവർ പുേരാഹിതന്മാരായി
എനിക്കു ശു്രശൂഷ െചയ്യാേനാ എെന്റ
ഏെതങ്കിലും വിശുദ്ധവസ്തുക്കെളേയാ
അതിവിശുദ്ധയാഗവസ്തുക്കെളേയാ
സ്പർശിക്കാേനാ എേന്നാട് അടുത്തുവരരുത;്
അവർ തങ്ങള െട നിന്ദ്യകർമങ്ങള െട ലജ്ജ
വഹിക്കണം. 14 എങ്കിലും ഞാൻ അവെര
ആലയത്തിനുള്ളിെല എല്ലാ േവലകള ം
നിറേവറ്റ ന്നകാവൽക്കാരായി നിയമിക്കും.

15 “ ‘എന്നാൽ ഇ്രസാേയൽജനം എെന്ന
വിട്ട േപായകാലത്ത് എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരം
കാവൽെചയ്തിരുന്നവരും സാേദാക്കിെന്റ
വംശത്തിലുള്ളവരുമായ േലവ്യപുേരാഹിതന്മാർ
എനിക്കു ശു്രശൂഷെചേയ്യണ്ടതിന് എേന്നാട്
അടുത്തുവരണം; അവർ േമദസ്സ ം രക്തവും
എനിക്ക് അർപ്പിക്കാൻ എെന്റമുമ്പാെക
നിൽക്കണം,എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 16 അവർമാ്രതം എെന്റ
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വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കു ്രപേവശിക്കണം;
അവർമാ്രതം എെന്റ േമശയുെട അടുക്കൽവന്ന്
എനിക്ക് ശു്രശൂഷെചയ്യണം. അവർ എനിക്കു
കാവൽക്കാരായി ശു്രശൂഷഅനുഷ്ഠിക്കണം.

17 “ ‘അവർ അകെത്ത അങ്കണത്തിെന്റ
കവാടങ്ങൾക്കകത്തു ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ
പരുത്തിനൂൽവസ്്രതം ധരിക്കണം; അകെത്ത
അങ്കണത്തിെന്റ കവാടങ്ങൾക്കകത്തും
ആലയത്തിനുള്ളിലും ശു്രശൂഷെചയ്യ േമ്പാൾ
അവർ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള കമ്പിളിവസ്്രതവും
ധരിക്കരുത.് 18 അവർ തലയിൽ
പരുത്തിനൂൽെകാണ്ടുള്ള തലപ്പാവും
അരയിൽ പരുത്തിനൂൽെകാണ്ടുള്ള
അടിവസ്്രതവും ധരിക്കണം. വിയർപ്പ ണ്ടാക്കുന്ന
യാെതാന്നും അവർ ധരിക്കരുത.്
19 പുറെത്ത അങ്കണത്തിൽ ജനങ്ങള െട
അടുക്കേലക്ക് അവർ െചല്ല േമ്പാൾ തങ്ങള െട
വസ്്രതങ്ങള മായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ ജനം
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന,് അവർ
ശു്രശൂഷെചയ്തേപ്പാൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്്രതം
മാറ്റി വിശുദ്ധമുറികളിൽ െവച്ചിട്ട്, മറ്റ വസ്്രതം
ധരിക്കണം.

20 “ ‘അവർതങ്ങള െടതലക്ഷൗരംെചയ്യ കേയാ
തലമുടി വളരാൻ അനുവദിക്കുകേയാ
െചയ്യാെത തങ്ങള െട തലമുടി ക്രതിക്കുകമാ്രതം
െചയ്യണം. 21 ഒരു പുേരാഹിതനും വീഞ്ഞുകുടിച്ച്
അകെത്ത അങ്കണത്തിൽ ്രപേവശിക്കരുത.്
22 അവർ വിധവകെളേയാ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട
സ്്രതീകെളേയാ വിവാഹംകഴിക്കരുത.്
ഇ്രസാേയൽ വംശത്തിെല കന്യകെളേയാ
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ഒരു പുേരാഹിതെന്റ വിധവകെളേയാമാ്രതേമ
അവർ വിവാഹംെചയ്യാവൂ. 23 അവർ
വിശുദ്ധമായതും സാമാന്യമായതും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എെന്റ ജനത്തിനു
പഠിപ്പിച്ച െകാടുക്കണം; ആചാരപരമായി
മലിനമായവയും നിർമലമായവയുംതമ്മിൽ
വിേവചിച്ചറിയാൻഅവെരസഹായിക്കണം.

24 “ ‘ഏെതാരു വ്യവഹാരത്തിലും
പുേരാഹിതന്മാർ ന്യായാധിപന്മാരായിരിക്കണം;
എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർ
തീർപ്പ കൽപ്പിക്കണം. നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട എല്ലാ
ഉത്സവങ്ങളിലും അവർ എെന്റ നിയമങ്ങള ം
ഉത്തരവുകള ം അനുസരിക്കുകയും എെന്റ
ശബ്ബത്തുകെള വിശുദ്ധമായി പാലിക്കുകയും
െചയ്യണം.

25 “ ‘ഒരു പുേരാഹിതൻ മരിച്ച ആളിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് തെന്നത്താൻ
അശുദ്ധനാക്കരുത;് എങ്കിലും മരിച്ച
വ്യക്തി തെന്റ പിതാേവാ മാതാേവാ
മകേനാ മകേളാ സേഹാദരേനാ
അവിവാഹിതയായസേഹാദരിേയാആെണങ്കിൽ
അശുദ്ധനാകാം. 26 പിന്നീട് ആചാരപരമായ
തെന്റ ശുദ്ധീകരണം നിർവഹിച്ചേശഷം
ഏഴുദിവസം അേദ്ദഹം കാത്തിരിക്കണം.
27 അതിനുേശഷം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
അകെത്ത അങ്കണത്തിേലക്ക് മന്ദിരത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷയ്ക്കായി േപാകുന്ന ദിവസത്തിൽ
അവൻ തനിക്കായിത്തെന്ന ഒരു
പാപശുദ്ധീകരണയാഗം അർപ്പിക്കണം, എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്
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28 “ ‘ഞാൻമാ്രതമായിരിക്കണം
പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ള ഏക ഓഹരി.
ഇ്രസാേയലിൽ അവർക്ക് ഒരവകാശവും
നിങ്ങൾ നൽകരുത.് ഞാൻ ആയിരിക്കും
അവരുെട ഓഹരി. 29 അവർ േഭാജനയാഗം,
പാപശുദ്ധീകരണയാഗം, അകൃത്യയാഗം
എന്നിവയാൽ ഉപജീവനം കഴിക്കണം;
ഇ്രസാേയലിൽ യേഹാവയ്ക്കായി
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ടെതല്ലാം അവരുെട
വകയായിരിക്കണം. 30 ആദ്യഫലത്തിലും
്രപേത്യക വഴിപാടുകളിലും ഉത്തമമായെതല്ലാം
പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളതായിരിക്കണം. നിെന്റ
ഭവനത്തിേന്മൽ അനു്രഗഹം വസിേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങള െട െപാടിച്ച ധാന്യമാവിെന്റ
ആദ്യഭാഗെമാെക്കയും അവർക്കു നൽകണം.
31 താേന ചത്തേതാ വന്യമൃഗങ്ങളാൽ
വലിച്ച കീറെപ്പട്ടേതാ ആയ പക്ഷിെയേയാ
മൃഗെത്തേയാ ഒന്നിെനയും പുേരാഹിതൻ
ഭക്ഷിക്കരുത.്

45
ഇ്രസാേയൽപൂർണമായുംപുനഃസ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നു

1 “ ‘നിങ്ങൾ േദശം ഓഹരിയായി
വിഭജിക്കുേമ്പാൾ 25,000 മുഴം* നീളവും 20,000
മുഴം†വീതിയുമുള്ളഒരുസ്ഥലംവിശുദ്ധഭൂമിയായി
യേഹാവയ്ക്ക് േവർതിരിക്കണം. ആ സ്ഥലം
മുഴുവൻ വിശുദ്ധമായിരിക്കും. 2 ഇതിൽ
500 മുഴം‡ സമചതുരമുള്ള ഒരുഭാഗം
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനുേവണ്ടി ആയിരിക്കണം,
* 45:1 ഏക. 13കി.മീ. † 45:1 ഏക. 11കി.മീ. ‡ 45:2 ഏക.
265 മീ.
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അതിനുചുറ്റ ം 50 മുഴം§ തുറസ്സായസ്ഥലമായി
കിടക്കണം. 3 ആ വിശുദ്ധഭൂമിയിൽനിന്ന്
25,000 മുഴം നീളവും 10,000 മുഴം
വീതിയുമുള്ള സ്ഥലം അളന്നു േവർതിരിക്കണം;
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലമായ വിശുദ്ധമന്ദിരം അതിൽ
ആയിരിക്കണം. 4 അതു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
ശു്രശൂഷിക്കുന്നവരും യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ശു്രശൂഷയ്ക്കായി അടുത്തുവരുന്നവരുമായ
പുേരാഹിതന്മാർക്കായുള്ള വിശുദ്ധ
ഓഹരി ആയിരിക്കും. അത്
അവരുെട ഭവനങ്ങൾക്കായുള്ള
സ്ഥലവും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനായുള്ള
വിശുദ്ധസ്ഥലവുമായിരിക്കണം, 5 25,000
മുഴം നീളവും 10,000 മുഴം വീതിയുമുള്ള
ഒരുഭാഗം ആലയത്തിൽ ശു്രശൂഷിക്കുന്ന
േലവ്യർക്ക് അവകാശമാക്കി വസിക്കാനുള്ള
പട്ടണങ്ങൾക്കുള്ളസ്ഥലമായിരിക്കും.

6 “ ‘വിശുദ്ധ ഓഹരിയായ ഈ സ്ഥലേത്താടു
േചർന്ന് 5,000 മുഴം* വീതിയും 25,000 മുഴം
നീളവുമുള്ള ഒരു സ്ഥലം നഗരസ്വത്തായി
വിഭാഗിക്കണം. അത് ഇ്രസാേയൽഗൃഹത്തിനു
മുഴുവൻ ഉള്ളതായിരിക്കണം.

7 “ ‘്രപഭുവിെന്റ സ്ഥലത്തിന്ന്, വിശുദ്ധ
ഓഹരിയായ സ്ഥലവും നഗരത്തിനായി
േവർതിരിച്ച സ്ഥലവും ഇരുവശങ്ങളിലും
അതിരുകളായിരിക്കും. പടിഞ്ഞാറുവശത്ത്
പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം കിഴക്കുവശത്ത് കിഴേക്കാട്ട ം
നീണ്ടുകിടക്കുന്നതായിരിക്കും; അത്
േഗാ്രതങ്ങള െട അവകാശങ്ങളിൽ

§ 45:2 ഏക. 27 മീ. * 45:6 ഏക. 2.7കി.മീ.
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ഒന്നിേനാടു േചർന്നു പടിഞ്ഞാേറ
അതിരിനും കിഴേക്ക അതിരിനും
സമാന്തരമായിരിക്കും. 8ഈ ഭൂമി ഇ്രസാേയലിൽ
അവെന്റ അവകാശമായിരിക്കണം.
എെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ ഇനിെയാരിക്കലും
എെന്റ ജനെത്ത പീഡിപ്പിക്കരുത.്
എന്നാൽ അവർ ഇ്രസാേയൽജനെത്ത
അവരവരുെട േഗാ്രതങ്ങൾക്കുള്ള ഭൂ്രപേദശം
അവകാശമാക്കാൻഅനുവദിക്കണം.

9 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇ്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാേര,
നിങ്ങൾ പരിധി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള െട
അതി്രകമവും പീഡനവും ഉേപക്ഷിച്ച്
ന്യായമായതും നീതിയുള്ളതും ്രപവർത്തിക്കുക.
എെന്റ ജനെത്ത കവർച്ചെചയ്യന്നത്
മതിയാക്കുക, എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 10 നിങ്ങൾ
കൃത്യതയുള്ള തുലാസ,് കൃത്യതയുള്ള ഏഫാ,†
കൃത്യതയുള്ള ബത്ത്‡ എന്നിവ ഉപേയാഗിക്കണം.
11 ഏഫായും ബത്തും ഒേര അളവിലുള്ളവ
ആയിരിക്കണം. ബത്ത് േഹാമറിെന്റ
പത്തിെലാന്നുംഏഫാ േഹാമറിെന്റപത്തിെലാന്നും
തെന്നയായിരിക്കണം. രണ്ട് അളവുകള െടയും
മാനദണ്ഡം േഹാമറായിരിക്കണം. 12 ഇരുപതു
േഗരാ ആയിരിക്കണം ഒരു േശേക്കൽ.§
ഇരുപതുേശേക്കൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു
േശേക്കൽ, പതിനഞ്ചുേശേക്കൽ എന്നിവയുെട
ആകത്തുകയായിരിക്കണം ഒരു മിന്നാ.*

† 45:10 ഏക. 22 ലി. ‡ 45:10 ഏക. 22 ലി. § 45:12 ഏക. 12
്രഗാം. * 45:12 ഏക. 690 ്രഗാം.
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13 “ ‘നിങ്ങൾ വഴിപാടുകൾ അർപ്പിേക്കണ്ടത്
ഈ വിധത്തിലാണ:് ഓേരാ േഹാമർ
േഗാതമ്പിൽനിന്നും ഒരു ഏഫായുെട ആറിെലാന്ന്;
ഓേരാ േഹാമർ യവത്തിൽനിന്നും† ഒരു
ഏഫായുെട ആറിെലാന്ന.് 14 ഓേരാ
േകാറിൽനിന്നും ഒരു ബത്തിെന്റ
പത്തിെലാന്നു ഭാഗം ഒലിെവണ്ണയ്ക്കുള്ള
്രപമാണമാണ.് (ഒരു േകാർ എന്നത,്
പത്തുബത്ത് അഥവാ ഒരു േഹാമറിനു
തുല്യമാണ.്‡ 15 ഇ്രസാേയലിെന്റ പുഷ്ടിയുള്ള
േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങളിെല ഇരുനൂറ് ആടുള്ള ഒരു
കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരാടിെന െകാടുക്കണം.
ഇവ ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പാപപരിഹാരം
വരുത്താൻ േഭാജനയാഗവും ഹനനയാഗവും
സമാധാനയാഗവുമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പടണം,
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 16 േദശത്തുള്ള സകലജനവും
ഇ്രസാേയലിെന്റ ്രപഭുവിനുേവണ്ടിയുള്ള
ഈ വഴിപാടിനായി െകാടുക്കണം.
17 ഉത്സവങ്ങളിലും അമാവാസികളിലും
ശബ്ബത്തുകളിലും—ഇ്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ
എല്ലാ െപരുന്നാള കളിലും, േഹാമയാഗങ്ങള ം
േഭാജനയാഗങ്ങള ം പാനീയയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിക്കുക എന്നത് ്രപഭുവിെന്റ
കർത്തവ്യമാണ്. ഇ്രസാേയൽജനത്തിന്
പാപപരിഹാരം വരുത്തുന്നതിന് അേദ്ദഹം
പാപശുദ്ധീകരണയാഗവും േഭാജനയാഗവും

† 45:13 ബാർലി അഥവാ, ബാർലരി ‡ 45:14 െമാത്തം
അളവിെന്റ ഒരു ശതമാനം നികുതിയായി നൽകണം എന്നാണ്
വിവക്ഷിക്കുന്നത.്



െയെഹസ്േകൽ 45:18 ccxi െയെഹസ്േകൽ 45:24

േഹാമയാഗവും സമാധാനയാഗവും
അർപ്പിക്കണം.

18 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഒന്നാംമാസം ഒന്നാംതീയതി
വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നീ
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കിടാവിെന എടുക്കണം.
19 പുേരാഹിതൻ പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിെന്റ
കുെറ രക്തെമടുത്ത് ആലയത്തിെന്റ
കട്ടിളക്കാലുകളിലും യാഗപീഠത്തിെന്റ
മുകൾത്തട്ടിെന്റ നാലു േകാണുകളിലും
അകെത്ത അങ്കണത്തിെന്റ േഗാപുരത്തിെന്റ
കവാടത്തൂണുകളിലും പുരട്ടണം.
20 മനഃപൂർവമല്ലാെതേയാ അജ്ഞതയാേലാ
പാപംെചയ്യന്ന ഏെതാരാൾക്കുേവണ്ടിയും ഇത്
മാസത്തിെന്റ ഏഴാംദിവസംതെന്ന നിങ്ങൾ
െചയ്യണം. അങ്ങെന നിങ്ങൾ ൈദവാലയത്തിന്
്രപായശ്ചിത്തംവരുത്തണം.

21 “ ‘ഒന്നാംമാസം പതിന്നാലാംതീയതി നിങ്ങൾ
െപസഹാ ആചരിക്കണം, ഏഴുദിവസേത്തക്കു
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ഭക്ഷിക്കണം. 22 ആ
ദിവസത്തിൽ ്രപഭു തനിക്കുേവണ്ടിയും
േദശെത്ത എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി ഒരു കാളെയ
അർപ്പിക്കണം. 23 ആ ഏഴുദിവസങ്ങളിൽ
ഓേരാ ദിവസവും അവർ ഊനമില്ലാത്ത
ഏഴു കാളെയയും ഏഴ് ആട്ട െകാറ്റെനയും
യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗമായി അർപ്പിക്കണം;
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി ദിനം്രപതി ഓേരാ
േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയും അർപ്പിക്കണം.
24 അവൻ കാളെയാന്നിന് ഒരു ഏഫായും
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ആട്ട െകാറ്റെനാന്നിന് ഒരു ഏഫായും
ഏഫാെയാന്നിന് ഒരു ഹീൻ ഒലിെവണ്ണയും
േഭാജനയാഗമായിഅർപ്പിക്കണം.

25 “ ‘ഏഴാംമാസം പതിനഞ്ചാംതീയതി
ആരംഭിക്കുന്ന ഉത്സവത്തിൽഈ ഏഴുദിവസവും
അേദ്ദഹം പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനും
േഹാമയാഗത്തിനും േഭാജനയാഗത്തിനും
ഒലിെവണ്ണയ്ക്കും ഇേതരീതിയിലാണ് ്രകമീകരണം
െചേയ്യണ്ടത.്

46
1 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അകെത്ത അങ്കണത്തിെന്റ
കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള കവാടം ആറു
്രപവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും അടച്ചിടണം;
എന്നാൽ ശബ്ബത്ത് നാളിലും അമാവാസിയിലും
അതു തുറന്നിടണം. 2 ്രപഭു പുറത്തുനിന്നു
കവാടത്തിെന്റ പൂമുഖംവഴി ്രപേവശിച്ച്
േഗാപുരത്തിെന്റ കവാടത്തൂണിനരിെക
നിൽക്കണം. പുേരാഹിതന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േഹാമയാഗവും സമാധാനയാഗവും
അർപ്പിക്കണം. അേദ്ദഹം േഗാപുരത്തിെന്റ
ഉമ്മറപ്പടിക്കൽ നിന്നുെകാണ്ട് നമസ്കരിക്കണം.
പിന്നീട് അേദ്ദഹം പുറത്തുേപാകണം.
എന്നാൽ കവാടം സന്ധ്യവെര അടയ്ക്കരുത.്
3ശബ്ബത്തുകളിലുംഅമാവാസികളിലും േദശെത്ത
ജനം കവാടത്തിെന്റ ്രപേവശനത്തിങ്കൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിക്കണം.
4 ്രപഭു ശബ്ബത്തുദിവസത്തിൽ യേഹാവയ്ക്കു
േഹാമയാഗമായി ഊനമില്ലാത്ത ആറ്
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കുഞ്ഞാടിെനയും ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
മുട്ടാടിെനയും അർപ്പിക്കണം. 5 മുട്ടാടിന്
േഭാജനയാഗമായി ഒരു ഏഫായും*
കുഞ്ഞാെടാന്നിന് അവെന്റ ്രപാപ്തിേപാെലയും
ഏഫാെയാന്നിന് ഒരു ഹീൻ† ഒലിെവണ്ണയും
അർപ്പിക്കണം. 6അമാവാസിദിനത്തിൽഅേദ്ദഹം
ഒരു കാളക്കിടാവിെനയുംആറു കുഞ്ഞാടിെനയും
ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും അർപ്പിക്കണം. എല്ലാം
ഊനമില്ലാത്തവ ആയിരിക്കണം. 7 അേദ്ദഹം
േഭാജനയാഗമായി കാളക്കിടാവിന് ഒരു ഏഫായും
ആട്ട െകാറ്റന് ഒരു ഏഫായും കുഞ്ഞാടുകൾക്ക്
തെന്റ ്രപാപ്തിേപാെലയും അർപ്പിക്കണം, ഏഫ
ഒന്നിന് ഒരു ഹീൻ ഒലിെവണ്ണയും അർപ്പിക്കണം.
8 ്രപഭു കവാടത്തിെന്റ പൂമുഖത്തിലൂെട
അകത്തുകടക്കുകയും അേതവഴിയിലൂെട
പുറത്തുേപാകുകയും െചയ്യണം.

9 “ ‘േദശെത്ത ജനം നിശ്ചിത െപരുന്നാള കളിൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ആരാധനയ്ക്കു
വരുേമ്പാൾ വടേക്ക കവാടത്തിലൂെട
്രപേവശിക്കുന്നവർ െതേക്ക കവാടത്തിലൂെട
പുറേത്തക്കുേപാകണം. െതേക്ക
കവാടത്തിലൂെട ്രപേവശിക്കുന്നവർ വടേക്ക
കവാടത്തിലൂെട പുറേത്തക്കുേപാകണം.
ആരും തങ്ങൾ ്രപേവശിച്ച കവാടത്തിലൂെട
പുറേത്തക്കു േപാകാെത ഓേരാരുത്തരും
തങ്ങൾ കയറിയതിെന്റ എതിർവശെത്ത
കവാടത്തിലൂെട പുറത്തുേപാകണം. 10 അവർ
അകത്തുകടക്കുേമ്പാൾ ്രപഭു അവരുെട മേധ്യ
നിൽക്കുകയും അവർ പുറത്തുേപാകുേമ്പാൾ

* 46:5 ഏക. 16കി.്രഗാം. † 46:5 ഏക. 3.8ലി.
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അേദ്ദഹം പുറത്തുേപാകുകയും േവണം.
11 വിേശഷദിവസങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും
േഭാജനയാഗം അർപ്പിേക്കണ്ടത് ഒരു
കാളയ്ക്ക് ഒരു ഏഫായും ഒരു മുട്ടാടിന് ഒരു
ഏഫായും കുഞ്ഞാടുകൾക്ക് അവരവരുെട
്രപാപ്തിേപാെലയും ആയിരിക്കണം. ഓേരാ
ഏഫായ്ക്കും ഒരുഹീൻ ഒലിെവണ്ണഅർപ്പിക്കണം.

12 “ ‘്രപഭു യേഹാവയ്ക്കു സ്വേമധാദാനമായ
േഹാമയാഗേമാ സമാധാനയാഗേമാ
അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ കിഴേക്കാട്ട
ദർശനമുള്ള കവാടം അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി
തുറന്നുെകാടുക്കണം.അേദ്ദഹംശബ്ബത്തുനാളിൽ
െചയ്യന്നതുേപാെല േഹാമയാഗേമാ
സമാധാനയാഗേമാ അർപ്പിക്കണം. പിന്നീട്
അേദ്ദഹം പുറത്തുേപാകണം. അേദ്ദഹം
േപായിക്കഴിയുേമ്പാൾകവാടംഅടയ്ക്കണം.

13 “ ‘ദിനം്രപതി ഒരുവയസ്സള്ളതും
ഊനമില്ലാത്തതുമായ ഒരു കുഞ്ഞാടിെന
യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗമായി അർപ്പിക്കണം.
്രപഭാതംേതാറും അതിെന അർപ്പിക്കണം.
14 ഏഫായുെട ആറിെലാന്നുെകാണ്ടുള്ള ഒരു
േഭാജനയാഗവും േനരിയമാവു നനയ്ക്കാൻ
ഒരു ഹീനിെന്റ മൂന്നിെലാന്ന് എണ്ണേയാടുകൂെട
്രപഭാതംേതാറും നീ അർപ്പിക്കണം. യേഹാവയ്ക്ക്
ഈ േഭാജനയാഗം എെന്നേന്നക്കുമുള്ള ഒരു
അനുഷ്ഠാനമായിനിരന്തരംഅർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
15 ഇങ്ങെന കുഞ്ഞാടും േഭാജനയാഗമൃഗവും
ഒലിെവണ്ണയും നിരന്തരം അർപ്പിേക്കണ്ട
േഹാമയാഗമായി ്രപഭാതംേതാറുംഅർപ്പിക്കണം.

16 “ ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ്രപഭു
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തെന്റ അവകാശത്തിൽനിന്ന് തെന്റ
പു്രതന്മാരിെലാരുവന് ഒരു ദാനം
െകാടുക്കുെന്നങ്കിൽ, അത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിൻഗാമികൾക്കും ഉള്ളതായിരിക്കും; അത്
അവർക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കുന്ന
സ്വത്ത് ആയിരിക്കണം. 17 എന്നാൽ
അേദ്ദഹം തെന്റ ദാസന്മാരിെലാരുവന്
ഒരു ദാനം നൽകുെന്നങ്കിൽ, ദാസൻ
അതിെന വിേമാചനവർഷംവെര സ്വന്തമായി
െവച്ച െകാള്ളണം, പിന്നീട് അതു ്രപഭുവിന്
തിരിെകേച്ചരണം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഓഹരി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാർക്കുമാ്രതമുള്ളതാണ;്
അത് അവർക്കായിരിക്കണം. 18 ്രപഭു ജനെത്ത
അവകാശത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ട്
അവരുെട അവകാശവസ്തുക്കെളാന്നും
ൈകവശമാക്കരുത.് എെന്റ ജനത്തിൽ
ആർക്കും സ്വന്തം സ്വത്തിെന്റ ഓഹരി
ൈകവിട്ട േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് അേദ്ദഹം
സ്വന്തം അവകാശത്തിൽനിന്നുതെന്ന തെന്റ
പു്രതന്മാർക്ക്ഓഹരി െകാടുക്കണം.’ ”

19 അതിനുേശഷം ആ പുരുഷൻ
എെന്ന കവാടത്തിെന്റ പാർശ്വത്തിലുള്ള
്രപേവശനത്തിൽക്കൂടി വടേക്കാട്ട
ദർശനമുള്ളതും പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളതുമായ
വിശുദ്ധമുറികളിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു;
അവിെട പടിഞ്ഞാേറ അറ്റത്തുള്ള ഒരു
സ്ഥലം അേദ്ദഹം എനിക്കു കാണിച്ച തന്നു.
20അേദ്ദഹം എേന്നാട:് “ഇതാണ് പുേരാഹിതന്മാർ
അകൃത്യയാഗവും പാപശുദ്ധീകരണയാഗവും
പാകംെചയ്യന്നതും േഭാജനയാഗം
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ചുടുന്നതുമായ സ്ഥലം. അവെയ പുറെത്ത
അങ്കണത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്ന് ജനംകൂെട
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിനാണ‡്

ഇങ്ങെനെചേയ്യണ്ടത”്എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.
21 പിന്നീട് അേദ്ദഹം എെന്ന പുറെത്ത
അങ്കണത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി; അതിെന്റ
നാലു േകാണിലൂെടയും എെന്ന നയിച്ച .
അതിെന്റ ഓേരാ േകാണിലും മെറ്റാരു മുറ്റം
ഞാൻ കണ്ടു. 22 പുറെത്ത അങ്കണത്തിെന്റ
നാലുേകാണിലും നാൽപ്പതുമുഴം നീളവും
മുപ്പതുമുഴം വീതിയുമുള്ള അടയ്ക്കെപ്പട്ട
മുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; നാലു േകാണിലുമുള്ള
മുറ്റങ്ങൾഒേരവലുപ്പമുള്ളവആയിരുന്നു. 23നാലു
മുറ്റങ്ങളിൽഓേരാന്നിനും ചുറ്റ മായി ഒരുനിരകല്ല
െകട്ടിയിരുന്നു. ഈകൽനിരകൾക്കുകീേഴ ചുറ്റ ം
തീ കത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടം ഉണ്ടായിരുന്നു.
24 അേദ്ദഹം എേന്നാട:് “ൈദവാലയത്തിൽ
ശു്രശൂഷിക്കുന്നവർ ജനങ്ങള െട യാഗങ്ങൾ
പാകെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അടുക്കളകളാണിത,്”
എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

47
ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന് ഒഴുകുന്നനദി

1 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം എെന്ന
ൈദവാലയത്തിെന്റ ്രപേവശനകവാടത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ ആലയത്തിെന്റ
ഉമ്മറപ്പടിയുെട കീഴിൽനിന്ന് െവള്ളം

‡ 46:20 പുേരാഹിതന്മാരല്ലാത്തവർ യാഗവസ്തുവുമായി
സമ്പർക്കത്തിേലർെപ്പട്ട് ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കാൻ
എന്നുവിവക്ഷ.
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കിഴേക്കാെട്ടാഴുകുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
ആലയത്തിെന്റ ദർശനം കിഴേക്കാട്ടായിരുന്നു.
െവള്ളം ആലയത്തിെന്റ െതക്കുവശത്ത്
കീേഴനിന്ന് യാഗപീഠത്തിനു െതക്കുവശമായി
ഒഴുകി. 2 അേദ്ദഹം എെന്ന വടേക്ക
കവാടത്തിൽക്കൂടി പുറത്തുെകാണ്ടുവന്ന്
പുറെത്ത വഴിയിൽക്കൂടി ചുറ്റ ം നടത്തി
കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള കവാടത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു. െവള്ളം െതക്കുവശത്തുനിന്നും
ഇറ്റിറ്റ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

3ആ പുരുഷൻ ൈകയിൽ അളക്കുന്നതിനുള്ള
ഒരു ചരടുമായി കിഴേക്കാട്ട പുറെപ്പട്ട . അേദ്ദഹം
ആയിരംമുഴം* അളന്നുതിരിച്ച . തുടർന്ന്
അേദ്ദഹം എെന്ന െവള്ളത്തിൽക്കൂടി മുേന്നാട്ട
നയിച്ച . അവിെട െവള്ളം കണങ്കാേലാളം
എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 4 വീണ്ടും അേദ്ദഹം
ആയിരംമുഴം അളന്നുതിരിച്ച . തുടർന്ന്
അേദ്ദഹം എെന്ന െവള്ളത്തിൽക്കൂടി മുേന്നാട്ട
നയിച്ച . അവിെട െവള്ളം കാൽമുേട്ടാളം
എത്തിയിരുന്നു. പിെന്നയും അേദ്ദഹം
ആയിരംമുഴം അളന്നുതിരിച്ച . തുടർന്ന്
അേദ്ദഹം എെന്ന െവള്ളത്തിൽക്കൂടി മുേന്നാട്ട്
നയിച്ച . അവിെട െവള്ളം അരേയാളം
എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 5 വീണ്ടും അേദ്ദഹം
ആയിരംമുഴം അളന്നുതിരിച്ച . എന്നാൽ െവള്ളം
അത്യധികം ഉയർന്ന്, എനിക്ക് നീന്തിയിട്ടല്ലാെത
കടന്നുേപാകാൻപറ്റാത്ത ഒരു നദിയായി
തീർന്നിരുന്നു. 6അേദ്ദഹംഎേന്നാട് “മനുഷ്യപു്രതാ,
ഇതു നീ കാണുന്നുേണ്ടാ?”എന്നു േചാദിച്ച .
* 47:3 ഏക. 530 മീ.
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അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം എെന്ന
നദീതീരേത്തക്കു െകാണ്ടുവന്നു. 7 ഞാൻ
അവിെട മടങ്ങിെയത്തിയേപ്പാൾ നദീതീരത്ത്
ഇരുകരകളിലും വളെരയധികം വൃക്ഷങ്ങൾ
നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു. 8അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“ഈ നദി കിഴേക്ക ദിക്കിേലക്കുെചന്ന് അരാബാ†
വഴിയായി ഉപ്പ കടലിേലക്ക‡് ഒഴുകുന്നു;അങ്ങെന
സമു്രദജലം ശുദ്ധമായിത്തീരുന്നു. 9 നദി
ഒഴുകുന്നിടെത്തല്ലാം ജീവികൾ പറ്റംേചർന്നു
ജീവിക്കുന്നു.ഈെവള്ളം ഒഴുകിഓരുെവള്ളെത്ത
ശുദ്ധജലമാക്കി മാറ്റ ന്നതുെകാണ്ട് അവിെട
മത്സ്യത്തിെന്റ ഒരു വലിയകൂട്ടം ഉണ്ടാകും.
അങ്ങെന നദി ഒഴുകിെച്ചല്ല ന്നിടെത്തല്ലാം
ജീവെന്റ തുടിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 10 അതിെന്റ
കരയിൽ എൻ-െഗദിമുതൽ എൻ-എഗ്ലയീംവെര
മീൻപിടിത്തക്കാർ നിന്നു വലവീശും. അതിെല
മത്സ്യം െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദത്തിെല
മത്സ്യംേപാെല വിവിധ ഇനങ്ങളിൽെപ്പട്ട
അസംഖ്യമായിരിക്കും. 11എങ്കിലും അവിെടയുള്ള
േചറ്റ കണ്ടങ്ങള ം ചതുപ്പ നിലങ്ങള ം
ശുദ്ധമാകുകയില്ല. അവെയ ഉപ്പിനായി
നീക്കിെവക്കും. 12 നദീതീരത്ത് ഇരുകരകളിലും
ഭക്ഷണത്തിനുതകുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ
വളരും. അവയുെട ഇല വാടുകയില്ല;
അവയിൽ ഫലം ഇല്ലാെതേപാകുകയുമില്ല.
അവിടെത്ത ജലം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുന്നതാകുകയാൽ അവയിൽ
എല്ലാമാസവും കായ്ഫലമുണ്ടാകും. അവയുെട
† 47:8 അഥവാ, േയാർദാൻ താഴ്വര ‡ 47:8 അതായത്,
ചാവുകടൽ
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ഫലം ഭക്ഷണത്തിനും ഇലകൾ േരാഗശാന്തിക്കും
്രപേയാജനെപ്പടും.”

േദശത്തിെന്റഅതിരുകൾ
13 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇ്രസാേയലിെന്റ പ്രന്തണ്ടു
േഗാ്രതങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി നിങ്ങൾ
വിഭജിേക്കണ്ട േദശത്തിെന്റ അതിരുകൾ
ഇവയായിരിക്കും. േയാേസഫിന് രണ്ടുപങ്ക്
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 14 നിങ്ങൾ അത്
ഓേരാ േഗാ്രതത്തിനും തുല്യാവകാശമായി
വിഭജിച്ച െകാള്ളണം.ഞാൻഅതിെനനിങ്ങള െട
പൂർവികർക്കു നൽകുെമന്നു ൈക ഉയർത്തി
ശപഥംെചയ്തു. ഈ േദശം നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായിത്തീരും.

15 “േദശത്തിെന്റ അതിർത്തികൾ
ഇ്രപകാരമായിരിക്കും:

“വടക്കുഭാഗത്ത് െമഡിറ്റേറനിയൻ
സമു്രദംമുതൽ െഹത്ത്േലാൻവഴി
െലേബാ-ഹമാത്തും െസദാദുംവെരയും,
16 െബേരാത്തും സി്രബായീമുംവെരയും
(ദമസ്േകാസിെന്റയും ഹമാത്തിെന്റയും
അതിർത്തിക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം),
ഹൗറാെന്റ അതിർത്തിവെരയുള്ള ഹേസർ-
ഹത്തിേകാൺവെരയും. 17 ഇങ്ങെന
സമു്രദംമുതൽ ദമസ്േകാസിെന്റ
അതിർത്തിയിലുള്ള ഹസർ-ഏനാെന്റ§

§ 47:17 എേനാൻ,ഏനാൻഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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വടക്കുള്ള ഹമാത്തിെന്റ അതിരായിരിക്കും
േദശത്തിെന്റവടേക്കഅതിർത്തി.

18 കിഴക്കുഭാഗത്ത:് ഹൗറാൻ, ദമസ്േകാസ്,
ഗിെലയാദിനും ഇ്രസാേയൽേദശത്തിനും
മേധ്യ േയാർദാേനാടു േചർന്ന് ഉപ്പ കടലും
കടന്ന് താമാർവെര ആയിരിക്കും കിഴേക്ക
അതിർത്തി.

19 െതേക്കഭാഗമാകെട്ട, െതേക്കാട്ട
താമാർമുതൽ െമരീേബാത്ത് കാേദശ്
ജലാശയംവെരയും ഈജിപ്റ്റിെന്റ
േതാടുവെരയും െമഡിറ്റേറനിയൻ
സമു്രദംവെരയും ആയിരിക്കണം.
ഇതായിരിക്കും െതേക്കഅതിര.്

20 പടിഞ്ഞാേറ ഭാഗം, െതേക്ക
അതിരുമുതൽ െലേബാ-ഹമാത്തിേലക്കുള്ള
തിരിവുവെരയും മഹാസമു്രദമായിരിക്കും.
ഇതാണ് പടിഞ്ഞാേറഅതിർത്തി.

21 “അതിനാൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ
േഗാ്രതം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ േദശം
വിഭജിച്ച െകാള്ളണം. 22 നിങ്ങൾക്കും
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ വന്നുപാർക്കുന്ന
മക്കളള്ള വിേദശികൾക്കുമായി നിങ്ങൾ േദശം
അവകാശമായി അനുവദിച്ച െകാടുക്കണം.
ഇ്രസാേയല്യെരേപ്പാെലതെന്ന അവെര
തേദ്ദശീയരായി പരിഗണിക്കണം; ഇ്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങൾക്കിടയിൽ അവർക്കും ഒരവകാശം
നൽകണം. 23ഏെതാരു േഗാ്രതേത്താെടാപ്പം ഒരു
വിേദശി താമസിക്കുന്നുേവാ ആ േഗാ്രതത്തിെന്റ
ഭൂ്രപേദശത്തായിരിക്കണം അയാൾക്കുള്ള
ഓഹരി,” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവ്
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അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

48
േദശവിഭജനം

1 “േഗാ്രതങ്ങള െട േപരുകൾഇവയാണ:്

“വടേക്ക അതിർത്തിയിൽ, ദാനിന് ഒരു
ഓഹരി ഉണ്ടായിരിക്കും; വടേക്ക
അറ്റംമുതൽ െഹത്ത്േലാനിേലക്കുള്ള
വഴിേയാടുേചർന്ന് െലേബാ-
ഹമാത്തുവെരയും ഹസർ-ഏനാനും
ഹമാത്തിേനാടുേചർന്നുള്ള ദമസ്േകാസിെന്റ
വടേക്ക അതിർത്തിവെരയും ആയിരിക്കും
അതിെന്റ കിഴേക്കവശംമുതൽ
പടിഞ്ഞാറുവശംവെരയുള്ളഅതിർത്തിയുെട
ഒരുഭാഗം.

2 കിഴേക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാേറ
ഭാഗംവെരയുള്ള ദാെന്റ അതിർത്തിയിൽ
ആേശരിന് ഒരുഓഹരി ഉണ്ടായിരിക്കും.

3 നഫ്താലിക്ക് ഒരു ഓഹരി ഉണ്ടായിരിക്കും;
അത് ആേശരിെന്റ അതിർത്തിമുതൽ
കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായി വ്യാപിച്ച കിടക്കും.

4 മനെശ്ശക്ക് ഒരു ഓഹരി ഉണ്ടായിരിക്കും;
അതു നഫ്താലിയുെട അതിർത്തിമുതൽ
കിഴക്കുനിന്നു പടിഞ്ഞാറുവെരയും
ആയിരിക്കും.

5 എ്രഫയീമിന് ഒരു ഓഹരി; അതു
മനെശ്ശയുെട അതിർത്തിയിൽ തുടങ്ങി
കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായി നീണ്ടുകിടക്കും.
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6 രൂേബന് ഒരു ഓഹരി; അത് എ്രഫയീമിെന്റ
അതിർത്തിയിൽ തുടങ്ങി കിഴക്കുനിന്നും
പടിഞ്ഞാറുവെരആയിരിക്കും.

7 െയഹൂദയ്ക്ക് ഒരു ഓഹരി; അത്
രൂേബെന്റ അതിർത്തിമുതൽ കിഴക്കുനിന്നു
പടിഞ്ഞാറുവെരയുംആയിരിക്കും.

8 “െയഹൂദയുെട അതിർത്തിമുതൽ
കിഴക്കുനിന്നു പടിഞ്ഞാറുവെരയും നിങ്ങൾ
യേഹാവയ്ക്കു ്രപേത്യക വഴിപാടായി
േവർതിരിക്കുന്ന ്രപേദശമായിരിക്കും. അതിന്
25,000 മുഴം വീതിയുണ്ടായിരിക്കും. അതിെന്റ
നീളം കിഴക്കുമുതൽ പടിഞ്ഞാറുവെര
ഒരു േഗാ്രത്രപേദശത്തിെന്റ നീളത്തിനു
തുല്യമായിരിക്കും. വിശുദ്ധമന്ദിരം അതിെന്റ
മധ്യത്തിൽആയിരിക്കും.

9 “യേഹാവയ്ക്കു നിങ്ങൾ വഴിപാടായി
േവർതിരിക്കുന്ന ്രപേദശം 25,000
മുഴം നീളവും 10,000 മുഴം വീതിയും
ഉള്ളതായിരിക്കും. 10ഇത് പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ള
വിശുദ്ധസ്ഥലമായിരിക്കും. വടക്കുഭാഗത്ത്
അത് 25,000 മുഴം നീളത്തിലായിരിക്കും.
പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് അതിെന്റ വീതി
10,000 മുഴവും, കിഴക്കുഭാഗത്ത് 10,000
മുഴവുമായിരിക്കും. െതേക്കഭാഗത്തും
നീളം 25,000 മുഴമായിരിക്കും. അതിെന്റ
മധ്യത്തിൽ യേഹാവയുെട ആലയമായിരിക്കും.
11 ഈ സ്ഥലം സാേദാക്കിെന്റ
പു്രതന്മാരായ വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട
പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളതായിരിക്കും.
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ഇ്രസാേയൽജനം വഴിെതറ്റിേപ്പായേപ്പാൾ,
ഒപ്പംേപായ േലവ്യെരേപ്പാെല ആയിത്തീരാെത
എെന്ന വിശ്വസ്തരായി േസവിച്ചവരാണേല്ലാ
ഇവർ. 12 അത് േലവ്യർക്കു െകാടുത്ത
അവകാശേദശത്തിെന്റ അതിരിേനാടുേചർന്ന,്
േദശത്തിെന്റ വിശുദ്ധ അംശത്തിൽനിന്ന്
ഇവർക്കു നൽകെപ്പടുന്ന അതിവിശുദ്ധമായ
സവിേശഷദാനമായിരിക്കും.

13 “പുേരാഹിതന്മാരുെട ഈ ്രപേദശേത്താടു
േചർന്ന് േലവ്യർക്ക് 25,000 മുഴം നീളവും 10,000
മുഴം വീതിയുമുള്ള ഒരു ഓഹരി ഉണ്ടായിരിക്കും.
അതിെന്റ ആെക നീളം 25,000 മുഴവും, വീതി
10,000 മുഴവും തെന്ന. 14 അതിൽ ഒരു
ഭാഗവും അവർ വിൽക്കുകേയാ ൈകമാറ്റം
െചയ്യ കേയാ അരുത.് ഇത് േദശത്തിെല ഏറ്റവും
ഉത്തമമായ സ്ഥലമാണ.് അതു യേഹാവയ്ക്കു
വിശുദ്ധമാകുകയാൽ അന്യർക്ക് ൈകവശമായി
െകാടുക്കരുത.്

15 “േശഷിച്ച സ്ഥലം, 5,000 മുഴം വീതിയിലും
25,000 മുഴം നീളത്തിലുമുള്ളത,് നഗരത്തിെന്റ
െപാതുആവശ്യത്തിനുേവണ്ടിയുംഭവനങ്ങൾക്കും
േമച്ചിൽസ്ഥലങ്ങൾക്കുംേവണ്ടിയും
ആയിരിക്കണം. നഗരം അതിെന്റ മധ്യത്തിൽ
ആയിരിക്കും. 16 അതിെന്റ അളവുകൾ
ഇ്രപകാരം ആയിരിക്കണം: വടേക്കവശം 4,500
മുഴം;* െതേക്കവശം 4,500 മുഴം; കിഴേക്കവശം
4,500 മുഴം; പടിഞ്ഞാേറവശം 4,500 മുഴം.
17 നഗരത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള േമച്ചിൽപ്പ റം

* 48:16 ഏക. 2.4കി.മീ.
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വടക്ക് 250 മുഴവും† െതക്ക് 250 മുഴവും
കിഴക്ക് 250 മുഴവും പടിഞ്ഞാറ് 250 മുഴവും
ൈദർഘ്യമുള്ളതായിരിക്കും. 18അവേശഷിക്കുന്ന
സ്ഥലംവിശുദ്ധഅംശത്തിെന്റഅതിരിേനാടുേചർന്ന്
അതിെന്റ നീളത്തിെനാത്ത് കിഴേക്കാട്ട
10,000 മുഴവും, പടിഞ്ഞാേറാട്ട 10,000
മുഴവും ആയിരിക്കും. അതിെല
ഉത്പന്നങ്ങൾ നഗരത്തിെല കൃഷിക്കാരുെട
ഉപജീവനത്തിനുേവണ്ടിആയിരിക്കും. 19അതിൽ
കൃഷിെചയ്യന്ന കൃഷിക്കാർ ഇ്രസാേയലിെല
എല്ലാ േഗാ്രതങ്ങളിലുംെപട്ടവർ ആയിരിക്കും.
20 ഓേരാ വശത്തും 25,000 മുഴംവീതമുള്ള
ഒരു സമചതുരമാണ് മുഴുവൻ സ്ഥലവും.
വിശുദ്ധസ്ഥലം ഒരു സവിേശഷ ദാനമായി
നഗരത്തിെന്റ സ്വത്തിേനാടുേചർത്ത് നിങ്ങൾ
േവർതിരിക്കും.

21 “വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനും നഗരത്തിെന്റ
സ്വത്തിനുംേശഷം ഇരുവശത്തും
അവേശഷിക്കുന്നസ്ഥലം ്രപഭുവിനുള്ളതായിരിക്കും.
അതിെന്റ വിസ്തൃതി വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റ
25,000 മുഴംമുതൽ കിഴേക്കഅതിർത്തിവെരയും
25,000 മുഴംമുതൽ പടിഞ്ഞാേറാട്ട് പടിഞ്ഞാേറ
അതിർത്തിവെരയും ആയിരിക്കും.
േഗാ്രതങ്ങള െട ഓഹരിേയാട് േചർന്നുള്ള ഈ
രണ്ട് സ്ഥലങ്ങള ം ്രപഭുവിെന്റ വകയായിരിക്കും.
ആലയത്തിെന്റ അങ്കണം ഉൾെപ്പടുന്ന വിശുദ്ധ
ഓഹരി ഇവയുെട മധ്യത്തിൽ ആയിരിക്കും.
22 അങ്ങെന േലവ്യരുെട അവകാശവും
നഗരത്തിേന്റതായ സ്ഥലവും ്രപഭുവിനുള്ള

† 48:17 ഏക. 135 മീ.
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സ്ഥലത്തിെന്റ മധ്യത്തിലായിരിക്കും. ്രപഭുവിനുള്ള
സ്ഥലം െയഹൂദയുെട അതിരിനും െബന്യാമീെന്റ
അതിരിനും മധ്യത്തിലായിരിക്കും.

23 “േശഷമുള്ള േഗാ്രതങ്ങൾക്കുള്ള
സ്ഥലം:

“െബന്യാമീന് ഒരുഓഹരി.അതുകിഴക്ക്തുടങ്ങി
പടിഞ്ഞാറുവെരവ്യാപിച്ചിരിക്കും.

24ശിെമേയാന് ഒരു ഓഹരി;അത് െബന്യാമീെന്റ
ഓഹരിമുതൽ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറ്
വ്യാപിച്ചിരിക്കും.

25 യിസ്സാഖാറിന് ഒരു ഓഹരി; അത്
ശിെമേയാെന്റ ഓഹരിമുതൽ കിഴക്കുെതാട്ട
പടിഞ്ഞാറുവെരആയിരിക്കും.

26 െസബൂലൂന് ഒരു ഓഹരി; അത്
യിസ്സാഖാറിെന്റ ഓഹരിമുതൽ
കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറ് വ്യാപിച്ചിരിക്കും

27 ഗാദിന് ഒരു ഓഹരി; അത് െസബൂലൂെന്റ
അതിർത്തിയിൽ തുടങ്ങി കിഴക്കുമുതൽ
പടിഞ്ഞാറുവെരആയിരിക്കും.

28ഗാദിെന്റ െതേക്കഅതിർത്തി താമാർമുതൽ
െതേക്കാട്ട േപായി െമരീബത്ത് കാേദശിെല
ജലാശയംവെരയും തുടർന്ന് ഈജിപ്റ്റിെല
േതാടിേനാടുേചർന്ന് െമഡിറ്റേറനിയൻ
സമു്രദംവെരയുംആയിരിക്കും.

29 “ഇതാണ് നീ ഇ്രസാേയൽേഗാ്രതത്തിന്
അവകാശമായി വിഭാഗിേക്കണ്ട േദശം.
അവരുെട ഓഹരികൾ ഇവതെന്ന,”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
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അരുളപ്പാട.്

പുതിയനഗരത്തിെന്റകവാടങ്ങൾ
30 “നഗരത്തിെന്റ പുറേത്തക്കുള്ള
കവാടങ്ങൾഇവയായിരിക്കും:

“4,500 മുഴം നീളമുള്ള വടക്കുവശത്തുനിന്നാണ,്
31 ഇ്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങള െട േപരുകൾക്ക്
അനുസൃതമായി നഗരകവാടങ്ങള െട
നാമകരണം ആരംഭിക്കുന്നത.് വടേക്കാട്ട
മൂന്നു േഗാപുരം; രൂേബെന്റ കവാടം,
െയഹൂദയുെട കവാടം, േലവിയുെട കവാടം
എന്നിങ്ങെന ആയിരിക്കും അവയുെട
േപരുകൾ.

32 കിഴേക്കവശത്തിെന്റ അളവ് 4,500 മുഴം;
അവിടെത്ത മൂന്നു കവാടങ്ങൾ ഇവയാണ:്
േയാേസഫിെന്റ കവാടം, െബന്യാമീെന്റ
കവാടം, ദാെന്റകവാടം.

33 െതേക്കവശത്തിെന്റ അളവ് 4,500
മുഴം; അവിടെത്ത മൂന്നു കവാടങ്ങൾ:
ശിെമേയാെന്റ കവാടം, യിസ്സാഖാറിെന്റ
കവാടം, െസബൂലൂെന്റകവാടം.

34 പടിഞ്ഞാേറ വശത്തിെന്റ അളവ് 4,500
മുഴം; അവിടെത്ത മൂന്നു കവാടങ്ങൾ:
ഗാദിെന്റ കവാടം, ആേശരിെന്റ കവാടം,
നഫ്താലിയുെടകവാടം.

35 “നഗരത്തിെന്റചുറ്റളവ് 18,000 മുഴം.‡
‡ 48:35 ഏക. 9.5കി.മീ.
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“അന്നുമുതൽ നഗരത്തിെന്റ േപര്
‘യേഹാവശമ്മ’§എന്നായിരിക്കും.”

§ 48:35 യേഹാവഅവിെടസന്നിഹിതനാണ്എന്നർഥം.
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