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െയശയ്യാവിെന്റ ്രപവചനം
1 െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരായ ഉസ്സീയാവ,്
േയാഥാം, ആഹാസ്, ഹിസ്കിയാവ്
എന്നിവരുെട ഭരണകാലത്ത് െയഹൂദ്യെയയും
െജറുശേലമിെനയുംപറ്റി,ആേമാസിെന്റ മകനായ
െയശയ്യാവിന് ലഭിച്ച ദർശനംഇതാകുന്നു.

മത്സരിക്കുന്നഒരു ജനത
2ആകാശേമ, േകൾക്കുക! ഭൂമിേയ ്രശദ്ധിക്കുക!
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“ഞാൻമക്കെള േപാറ്റിവളർത്തി;
എന്നാൽഅവർഎനിെക്കതിേര മത്സരിച്ച .

3കാളതെന്റ ഉടമസ്ഥെനയും
കഴുത തെന്റ യജമാനെന്റ പുൽെത്താട്ടിയും
അറിയുന്നു,

എന്നാൽഇ്രസാേയേലാതിരിച്ചറിയുന്നില്ല.
എെന്റജനം മനസ്സിലാക്കുന്നതുമില്ല.”

4അേയ്യാ!എെന്താരു പാപംനിറഞ്ഞജനത!
കുറ്റഭാരം ചുമക്കുന്നസന്തതി,

ദുഷ്കർമികള െട മക്കൾ!
വഷളത്തം ്രപവർത്തിക്കുന്നപു്രതന്മാർ!

അവർയേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ച ;
ഇ്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധെന
തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു,
അവിടേത്തെക്കതിേര അവർ
പുറംതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
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5നിങ്ങെളഇനിയുംഅടിക്കുന്നത്എന്തിന?്
നിങ്ങൾമാത്സര്യത്തിൽതുടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതും
എന്തിന?്

നിങ്ങള െടതല മുഴുവനും മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു,
നിങ്ങള െട ഹൃദയം മുഴുവനും
േരാഗാതുരമായിരിക്കുന്നു.

6ഉള്ളങ്കാൽമുതൽഉച്ചിവെര
ഒരുസ്ഥലവും മുറിേവൽക്കാത്തതായിട്ടില്ല—

മുറിവുകൾ, െപാറ്റകൾ,
േചാരെയാലിക്കുന്ന ്രവണങ്ങൾ,

അവ വൃത്തിയാക്കുകേയാ െവച്ച െകട്ട കേയാ
െചയ്തിട്ടില്ല,
ഒലിെവണ്ണയാൽശമനംവരുത്തിയിട്ട മില്ല.

7നിങ്ങള െട രാജ്യം ശൂന്യമായി,
നിങ്ങള െട പട്ടണങ്ങൾ തീെവച്ച
നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;

നിങ്ങള െട നിലങ്ങൾ വിേദശികളാൽ
അപഹരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
നിങ്ങള െടകണ്മുമ്പിൽെവച്ച തെന്ന,
അപരിചിതർ തകർത്തുകളഞ്ഞതുേപാെല
അതുശൂന്യമായിക്കിടക്കുന്നു.

8മുന്തിരിേത്താപ്പിെലകൂടാരംേപാെലയും
െവള്ളരിേത്താട്ടത്തിെല മാടംേപാെലയും

ഉപേരാധിക്കെപ്പട്ടനഗരംേപാെലയും
സീേയാൻപു്രതി ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

9ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവചിലെരെയങ്കിലും
നമുക്കായി േശഷിപ്പിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ

നാം െസാേദാം നഗരംേപാെലയും
െഗാേമാറാ പട്ടണംേപാെലയും
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നശിപ്പിക്കെപ്പടുമായിരുന്നു.

10െസാേദാമിെല ഭരണാധികാരികേള,
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുക;

െഗാേമാറാ നിവാസികേള,
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ നിർേദശങ്ങൾ
്രശദ്ധിക്കുക!

11 “നിങ്ങള െട നിരവധിയായബലികൾ
എനിെക്കന്തിന്?”
യേഹാവ േചാദിക്കുന്നു.

“മുട്ടാടുകള െട േഹാമയാഗവും തടിപ്പിച്ച
മൃഗങ്ങള െട േമദസ്സ ംമൂലം
ഞാൻമടുത്തിരിക്കുന്നു;

കാളകള െടേയാ ആട്ടിൻകുട്ടികള െടേയാ
േകാലാടുകള െടേയാ
രക്തത്തിൽഎനിക്കു ്രപസാദമില്ല.

12നിങ്ങൾഎെന്റസന്നിധിയിൽവന്ന്
എെന്റ അങ്കണങ്ങൾ ചവിട്ടി
അശുദ്ധമാക്കാനായി
ഇതു നിങ്ങേളാട്ആവശ്യെപ്പട്ടത്ആരാണ?്

13 വ്യർഥമായ യാഗങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ
അർപ്പിക്കരുത!്
നിങ്ങള െട ധൂപവർഗം എനിക്കു
െവറുപ്പ ളവാക്കുന്നു.

അമാവാസിയും ശബ്ബത്തും സഭാേയാഗം
കൂടുന്നതും—
നിങ്ങള െട ദുഷ്ടതനിറഞ്ഞ
സഭാേയാഗങ്ങൾ—എനിക്ക്അസഹ്യമാണ.്

14 നിങ്ങള െട അമാവാസികളിെല
ആേഘാഷങ്ങെളയും
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നിർദിഷ്ട ഉത്സവങ്ങെളയും ഞാൻ
പൂർണമായും െവറുക്കുന്നു.

അവഎനിെക്കാരു ഭാരമായിരിക്കുന്നു;
അവസഹിച്ച ഞാൻമടുത്തിരിക്കുന്നു.

15 അതിനാൽ നിങ്ങൾ ൈകമലർത്തി
്രപാർഥിക്കുേമ്പാൾ,
ഞാൻ എെന്റ കണ്ണ കൾ നിങ്ങളിൽനിന്ന്
അകറ്റിക്കളയും;

നിങ്ങൾ ്രപാർഥനകൾ എ്രത മടങ്ങായി
വർധിപ്പിച്ചാലും
ഞാൻ േകൾക്കുകയില്ല.

“കാരണംനിങ്ങള െടൈകകൾരക്തപങ്കിലമാണ!്

16 “നിങ്ങെളത്തെന്നകഴുകി െവടിപ്പാക്കുക.
നിങ്ങള െട ദുഷ്ടതനിറഞ്ഞ ്രപവൃത്തികൾ
എെന്റമുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുക;
േദാഷം ്രപവർത്തിക്കുന്നതു നിർത്തുക.

17 നന്മെചയ്യാൻ പഠിക്കുക; ന്യായം
അേന്വഷിക്കുക.
പീഡിതെരസ്വത്രന്തരാക്കുക.

അനാഥരുെടകാര്യംഏെറ്റടുക്കുക;
വിധവയ്ക്കുേവണ്ടിവ്യവഹരിക്കുക.

18 “ഇേപ്പാൾവരിക,നമുക്കുതമ്മിൽവാദിക്കാം,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“നിങ്ങള െട പാപംകടുംെചമപ്പായിരുന്നാലും,
അവഹിമംേപാെലശു്രഭമാകും;

അവരക്താംബരംേപാെല െചമപ്പായിരുന്നാലും
െവളത്ത കമ്പിളിേരാമംേപാെല
ആയിത്തീരും.
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19 നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കാനുള്ള
മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ
േദശത്തിെല നല്ല വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ
അനുഭവിക്കും.

20 എന്നാൽ നിങ്ങൾ എതിർക്കുകയും
മത്സരിക്കുകയും െചയ്താൽ,
നിങ്ങൾവാളിന് ഇരയായിത്തീരും.”

യേഹാവതെന്നയാണേല്ലാ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത.്

21 േനാക്കൂ,വിശ്വസ്തമായിരുന്നനഗരം
ഒരു േവശ്യയായി മാറിയത്എങ്ങെന?

ഒരിക്കൽഅതിൽന്യായം നിറഞ്ഞിരുന്നു;
നീതിഅതിൽകുടിെകാണ്ടിരുന്നു—
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ െകാലപാതകികൾ
അതിൽവസിക്കുന്നു.

22നിങ്ങള െട െവള്ളികീടമായി മാറി,
നിങ്ങള െട വിശിഷ്ടമായ വീഞ്ഞിൽ െവള്ളം
കലർന്നു.

23നിങ്ങള െട ്രപഭുക്കന്മാർ മത്സരികൾ,
കള്ളന്മാരുെട പങ്കാളികൾതെന്ന;

അവർഎല്ലാവരുംൈകക്കൂലിആ്രഗഹിക്കുകയും
്രപതിഫലംഇച്ഛിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

അവർഅനാഥർക്കുേവണ്ടിവ്യവഹരിക്കുന്നില്ല;
വിധവയുെടഅേപക്ഷപരിഗണിക്കുന്നതുമില്ല.

24അതുെകാണ്ട് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവ,്
ഇ്രസാേയലിെന്റ ശക്തൻതെന്ന,
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
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“എെന്റ എതിരാളികള െടേമൽ എെന്റ േ്രകാധം
ഞാൻഅഴിച്ച വിടും;
എെന്റ ശ്രതുക്കേളാടു ഞാൻ
്രപതികാരംെചയ്യ ം.

25ഞാൻഎെന്റകരം നിനെക്കതിേര*തിരിക്കും;
ഞാൻനിന്നിെലകിട്ടം ഉരുക്കിക്കളയും;
നിന്നിലുള്ള സകല അശുദ്ധിയും ഞാൻ
നീക്കിക്കളയും.

26 അേപ്പാൾ ഞാൻ നിെന്റ ന്യായാധിപന്മാെര
മുൻപേത്തതുേപാെലയും
നിെന്റ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാെര
ആരംഭത്തിെലന്നേപാെലയും
പുനഃസ്ഥാപിക്കും.

അതിനുേശഷംനീ നീതിയുെട നഗരെമന്നും
വിശ്വസ്തതയുെട പട്ടണെമന്നും
വിളിക്കെപ്പടും.”

27 സീേയാൻ, ന്യായത്താലും അതിൽ
മനംതിരിയുന്നവർ,
നീതിയാലും വീെണ്ടടുക്കെപ്പടും.

28എന്നാൽ മത്സരികള ം പാപികള ം ഒരുേപാെല
നശിച്ച േപാകും;
യേഹാവെയ പരിത്യജിക്കുന്നവർ
സംഹരിക്കെപ്പടും.

29 “നിങ്ങൾആശിച്ചകരുേവലക്കാവുകൾനിമിത്തം
നിങ്ങൾലജ്ജിതരാകും;

നിങ്ങൾെതരെഞ്ഞടുത്തഉദ്യാനങ്ങെളക്കുറിച്ച

* 1:25 നിനെക്കതിേര,വിവക്ഷിക്കുന്നത് െജറുശേലമിെനതിേര.
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നിങ്ങൾഅവേഹളിക്കെപ്പടും.
30നിങ്ങൾഇലെകാഴിഞ്ഞകരുേവലകംേപാെലയും
വരൾച്ചബാധിച്ച ഉദ്യാനംേപാെലയുംആകും.

31ബലവാൻചണനാരുേപാെലയും
അവെന്റ ്രപവൃത്തി തീെപ്പാരിേപാെലയും
ആകും;

അവരണ്ടും ഒരുമിച്ച െവന്തുേപാകും,
അതിെന്റ തീ െകടുത്തുന്നതിന് ആരും
ഉണ്ടാകുകയില്ല.”

2
യേഹാവയുെട പർവതം

1 ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാവ്
െയഹൂദ്യെയയും െജറുശേലമിെനയുംപറ്റി ദർശിച്ച
വചനംഇതാകുന്നു:

2അന്തിമനാള കളിൽ,
യേഹാവയുെടആലയമുള്ളപർവതം,
പർവതങ്ങളിൽെവച്ച് ഏറ്റവും േ്രശഷ്ഠമായി
അംഗീകരിക്കെപ്പടും;

അതുകുന്നുകൾക്കുമീേതമഹത്ത്വീകരിക്കെപ്പടും,
സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം അതിേലക്ക്
ഒഴുകിെയത്തും.

3അേനകംജനതകൾവന്ന് ഇ്രപകാരം പറയും:
“വരൂ, നമുക്ക് യേഹാവയുെട പർവതത്തിേലക്കു

കയറിെച്ചല്ലാം,
യാേക്കാബിൻ ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിേലക്കുതെന്ന.

അവിടന്ന് തെന്റവഴികൾനെമ്മഅഭ്യസിപ്പിക്കും
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അങ്ങെന നമുക്ക് അവിടെത്ത മാർഗം
അവലംബിക്കാം.”

സീേയാനിൽനിന്ന് ഉപേദശവും
െജറുശേലമിൽനിന്ന് യേഹാവയുെട
വചനവും പുറെപ്പടും.

4 അവിടന്നു രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ
ന്യായംവിധിക്കും;
നിരവധി ജനതകള െട തർക്കങ്ങൾക്കു
തീർപ്പ കൽപ്പിക്കും.

അവർ തങ്ങള െട വാള കൾ കലപ്പയ്ക്കു
െകാഴുക്കളായും
കുന്തങ്ങൾ െവട്ട കത്തികളായും അടിച്ച
രൂപംമാറ്റ ം.

രാഷ്്രടം രാഷ്്രടത്തിനുേനേര വാൾ
ഉയർത്തുകയില്ല;
ഇനിെയാരിക്കലുംയുദ്ധംഅഭ്യസിക്കുകയുമില്ല.

5യാേക്കാബിെന്റപിൻതലമുറകേള,വരിക;
നമുക്ക് യേഹാവയുെട െവളിച്ചത്തിൽ
നടക്കാം.

യേഹാവയുെട ദിവസം
6അങ്ങ്അവിടെത്തജനമായ
യാേക്കാബിെന്റപിൻഗാമികെള ഉേപക്ഷിച്ച .

അവരിൽ പൗരസ്ത്യേദശത്തിെല
അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവർ െഫലിസ്ത്യെരേപ്പാെല
േദവ്രപശ്നംെവക്കുകയും
െയഹൂേദതരരുെട ആചാരങ്ങെള
ആലിംഗനംെചയ്യ കയും െചയ്യന്നു.

7അവരുെട േദശം െവള്ളിയുംസ്വർണവുംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
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അവരുെട നിേക്ഷപങ്ങൾക്ക് ഒരു
പരിധിയുമില്ല.

അവരുെട നാട് കുതിരകെളെക്കാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവരുെട രഥങ്ങൾ എണ്ണി
തിട്ടെപ്പടുത്താവുന്നതുമല്ല.

8 അവരുെട േദശം വി്രഗഹംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവർ തങ്ങള െട ൈകകള െട
്രപവൃത്തിക്കുമുന്നിൽവണങ്ങുന്നു,
തങ്ങള െടവിരലുകൾനിർമിച്ചതിെനത്തെന്ന.

9അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യർതാഴ്ത്തെപ്പടും;
എല്ലാവരും കുനിക്കെപ്പടും;
അങ്ങ്അവേരാടുക്ഷമിക്കരുേത.*

10യേഹാവയുെട ഭയാനകസാന്നിധ്യത്തിൽനിന്നും
അവിടെത്ത ്രപഭാമഹത്ത്വത്തിൽനിന്നും
പാറയിൽ ്രപേവശിച്ച് തറയിൽ
ഒളിച്ച െകാള്ള ക.

11അഹങ്കാരിയുെടകണ്ണ് താഴ്ത്തെപ്പടും;
മനുഷ്യെന്റഗർവംകുനിയും;

ആ ദിവസത്തിൽ യേഹാവമാ്രതം
മഹത്ത്വീകരിക്കെപ്പടും.

12ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവ
ഗർവവും ഉന്നതഭാവവും നിഗളവുമുള്ള

എല്ലാവർക്കുമായി ഒരു ദിവസം
കരുതിെവച്ചിരിക്കുന്നു.
അവെരല്ലാവരും താഴ്ത്തെപ്പടും.

* 2:9 അഥവാ,അവെര ഉയർത്തരുേത
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13 െലബാേനാനിെല ഉയരവും മഹത്ത്വവുമുള്ള
എല്ലാ േദവദാരുക്കള െടേമലും
ബാശാനിെലഎല്ലാകരുേവലകങ്ങള െടേമലും

14ഉന്നതമായഎല്ലാപർവതങ്ങള െടേമലും
ഉയരമുള്ളഎല്ലാകുന്നുകള െടേമലും

15ഉന്നതമായഎല്ലാ േഗാപുരത്തിെന്റേമലും
ഉറപ്പ ള്ളഎല്ലാ മതിലിെന്റേമലും

16തർശീശിെലഎല്ലാകപ്പലുകള െടേമലും†
്രപൗഢിയുള്ളഎല്ലാസമു്രദയാനങ്ങള െടേമലും
ആദിവസംവരും.

17മനുഷ്യെന്റഗർവംതാഴ്ത്തെപ്പടും;
അവെന്റ അഹംഭാവെമല്ലാം
വിന്രമമാക്കെപ്പടും;

ആ ദിവസത്തിൽ യേഹാവമാ്രതം
ഉന്നതനായിരിക്കും,

18 വി്രഗഹങ്ങൾ പൂർണമായും
ഒഴിഞ്ഞുേപാകും.

19 ഭൂമിെയ ്രപകമ്പനംെകാള്ളിക്കാൻ യേഹാവ
എഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ
അവിടെത്തഭയാനകസാന്നിധ്യത്തിൽനിന്നും,

അവിടെത്ത ്രപഭാമഹത്ത്വത്തിൽനിന്നും
മനുഷ്യർ പാറകൾക്കുള്ളിലുള്ള
ഗുഹകളിേലക്കും
മണ്ണിെലകുഴികളിേലക്കും കടക്കും.

20തങ്ങൾക്കുനമസ്കരിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ
സ്വർണവും െവള്ളിയുംെകാണ്ടുള്ള
ബിംബങ്ങെള

മനുഷ്യർആദിവസത്തിൽ

† 2:16 അഥവാ,വാണിജ്യക്കപ്പലുകൾ
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തുരപ്പെനലിക്കും നരിച്ചീറിനും
എറിഞ്ഞുകളയും.

21 ഭൂമിെയ വിറെകാള്ളിക്കാൻ യേഹാവ
എഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ,
അവിടെത്തഭയാനകസാന്നിധ്യത്തിൽനിന്നും,
അവിടെത്ത ്രപഭാമഹത്ത്വത്തിൽനിന്നും

അവർപാറകള െട ഗഹ്വരങ്ങളിേലക്കും
ഭൂമിയിെലവിള്ളലുകളിേലക്കുംഓടിേപ്പാകും.

22 േകവലം മനുഷ്യനിൽ ആ്രശയിക്കുന്നത്
അവസാനിപ്പിക്കുക,
അവരുെട ജീവശ്വാസം േകവലം
നാസാദ്വാരങ്ങളിലേല്ലാ.
അവെരഎന്തിനു വിലമതിക്കണം?

3
െജറുശേലമിെന്റയുംെയഹൂദയുെടയുംേമലുമുള്ള

ന്യായവിധി
1കണ്ടാലും,കർത്താവ,്
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാേവ,

െജറുശേലമിൽനിന്നും െയഹൂദ്യയിൽനിന്നും
േശഖരണവും വിതരണവും:

അപ്പത്തിെന്റ എല്ലാ േശഖരവും െവള്ളത്തിെന്റ
എല്ലാ േ്രസാതസ്സ കള ം നീക്കിക്കളയും;

2വീരന്മാർ, േയാദ്ധാക്കൾ,
ന്യായാധിപന്മാർ, ്രപവാചകന്മാർ,
േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവർ, േനതാക്കന്മാർ,

3 ൈസന്യത്തിൽ അൻപതുേപർക്ക് അധിപർ,
വിവിധ പദവികൾഅലങ്കരിക്കുന്നവർ,
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ഉപേദഷ്ടാക്കൾ, കരകൗശലപ്പണിക്കാർ,
സമർഥരായ മാ്രന്തികർ,എന്നിങ്ങെനയുള്ള
എല്ലാവെരയും നീക്കിക്കളയും.

4 “ഞാൻ േകവലം ബാലന്മാെര അവരുെട
അധിപരായി നിയമിക്കും;
ശിശുക്കൾഅവരുെടേമൽ ഭരണംനടത്തും.”

5ജനം പരസ്പരം പീഡിപ്പിക്കും—
ഒരാൾ മെറ്റാരാെളയും അയൽവാസി
അയൽവാസിെയയുംതെന്ന.

യുവാക്കൾവൃദ്ധർെക്കതിേരയും
ഹീനജനം ബഹുമാനിതർെക്കതിേരയും
എഴുേന്നൽക്കും.

6ഒരു മനുഷ്യൻതെന്റപിതൃഭവനത്തിലുള്ള
ഒരുസേഹാദരെനപിടിച്ച,്

“നിനെക്കാരു േമലങ്കിയുണ്ടേല്ലാ, നീ ഞങ്ങൾക്ക്
അധിപതിയായിരിക്കുക;
ഈ നാശനഷ്ടങ്ങള െട കൂമ്പാരത്തിെന്റ
ഭരണംഏെറ്റടുത്താലും!”എന്നുപറയും.

7 എന്നാൽ അന്ന്, “എെന്റപക്കൽ യാെതാരു
്രപതിവിധിയുമില്ല,
എെന്റ ഭവനത്തിൽ ഭക്ഷണേമാ വസ്്രതേമാ
ഇല്ല,

എെന്ന നിങ്ങൾ ജനത്തിന് അധിപതിയായി
നിയമിക്കരുത”്
എന്നിങ്ങെനഅയാൾനിലവിളിക്കും.

8െജറുശേലം േവച്ച നടക്കുന്നു,
െയഹൂദാ വീഴുന്നു;
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കാരണം,അവരുെട വാക്കുകള ം ്രപവൃത്തികള ം
യേഹാവയുെട േതേജാമയനയനങ്ങൾക്ക്
എതിരായിരിക്കുന്നു.

9 അവരുെട മുഖഭാവം അവർെക്കതിേര
സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു;
അവർതങ്ങള െടപാപംെസാേദാമിെനേപ്പാെല
്രപദർശിപ്പിക്കുന്നു;
അതു മറച്ച െവക്കുന്നില്ലതാനും.

അവർ തങ്ങൾക്കുതെന്ന േദാഷം
വരുത്തിയിരിക്കുകയാൽ,
അവർക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!

10നീതിനിഷ്ഠേരാടു നിങ്ങൾക്കു നന്മ വരും എന്നു
പറയുക;
കാരണം അവരുെട ്രപവൃത്തികള െട ഫലം
അവർഅനുഭവിക്കും.

11ദുഷ്ടർക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!
വിനാശംഅവരുെടേമൽവന്നുഭവിക്കും!

അവരുെട ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾക്ക്
അനുസൃതമായ
്രപതിഫലംഅവർക്കു ലഭിക്കും.

12യുവാക്കൾഎെന്റജനെത്തപീഡിപ്പിക്കുന്നു,
സ്്രതീകൾഅവെര ഭരിക്കുന്നു.

എെന്റ ജനേമ, നിങ്ങെള നയിക്കുന്നവർതെന്ന
നിങ്ങെളവഴിെതറ്റിക്കുന്നു;
അവർ നിങ്ങെള െതറ്റായ വഴിയിലൂെട
നയിക്കുന്നു.

13 യേഹാവ േകാടതിയിൽ ന്യായാധിപസ്ഥാനം
ഏെറ്റടുത്തിരിക്കുന്നു;
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അവിടന്ന് ജനെത്ത ന്യായംവിധിക്കാൻ
എഴുേന്നൽക്കുന്നു.

14 തെന്റ ജനത്തിെന്റ േനതാക്കന്മാർക്കും
്രപഭുക്കന്മാർക്കുംഎതിരായി
യേഹാവന്യായവിധി പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു:

“നിങ്ങളാണ് എെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പ്
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞവർ;
ദരി്രദരിൽനിന്നു കവർച്ചെചയ്തതു,
നിങ്ങള െട ഭവനങ്ങളിലുണ്ട്.

15എെന്റജനെത്തതകർക്കുന്നതിലൂെടയും
ദരി്രദെര പീഡിപ്പിക്കുന്നതിലൂെടയും നിങ്ങൾ
എന്താണ്അർഥമാക്കുന്നത?്”
എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

16യേഹാവപിെന്നയുംഅരുളിെച്ചയ്തത:്
“സീേയാൻപു്രതിമാർഅഹങ്കാരികളായിരിക്കുന്നു,

അവർതലയുയർത്തിനടക്കുന്നു,
കണ്ണ കൾെകാണ്ട് ശൃംഗരിക്കുന്നു,

അഹങ്കാരേത്താെട നിതംബം കുലുക്കി
നടക്കുന്നു,
കാൽച്ചിലെമ്പാച്ച േകൾപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

17അതിനാൽ കർത്താവ് സീേയാൻപു്രതിമാരുെട
െനറ്റിയിൽ െചാറി പിടിപ്പിക്കും;
യേഹാവ അവരുെട തലേയാട്ടി
കഷണ്ടിയാക്കും.”

18 ആ ദിവസത്തിൽ കർത്താവ് അവരുെട
പാദസരം, െനറ്റിപ്പട്ടം, ച്രന്ദക്കല, 19 കാതില,
കടകം,കവിണി, 20തലപ്പാവ,്കാൽത്തള,പട്ട കച്ച,
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പരിമളെപ്പട്ടി,ഏലസ,് 21 മു്രദേമാതിരം, മൂക്കുത്തി,
22 മാർദവവസ്്രതം, ഷാൾ, പുറങ്കുപ്പായം,
െചറുസഞ്ചി, 23 ദർപ്പണം, േനർമേയറിയ
ചണവസ്്രതം, കിരീടം, മൂടുപടം എന്നിവ
നീക്കിക്കളയും.
24അന്ന് പരിമളത്തിനുപകരം ദുർഗന്ധവും,
അരക്കച്ചയ്ക്കുപകരംകയറും;

േകശസൗന്ദര്യത്തിനുപകരംകഷണ്ടിയും
ഉടയാടയ്ക്കു പകരം ചാക്കുശീലയും;
സൗന്ദര്യത്തിനു പകരം കരുവാളിപ്പ ം
ഉണ്ടാകും.

25നിെന്റപുരുഷന്മാർവാളിനാൽവീഴും;
നിെന്റ േയാദ്ധാക്കൾ യുദ്ധത്തിൽ
െകാല്ലെപ്പടും.

26സീേയാെന്റകവാടങ്ങൾവിലപിച്ച ദുഃഖിക്കും;
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവളായി അവൾ നിലത്ത്
ഇരിക്കും.

4
1ആകാലത്ത്ഏഴുസ്്രതീകൾ
ഒരു പുരുഷെനപിടികൂടി,

“ഞങ്ങൾസ്വന്തംഅപ്പംതിന്നുകയും
സ്വന്തവസ്്രതം ധരിക്കുകയും
െചയ്തുെകാള്ളാം;

നിെന്റ േപരുമാ്രതംഞങ്ങൾക്കുനൽകി
ഞങ്ങള െട അപമാനം നീക്കിക്കളയുക!”
എന്നുപറയും.

യേഹാവയുെടശാഖ
2 ആ ദിവസത്തിൽ യേഹാവയുെട ശാഖ
മേനാഹരവും മഹത്ത്വപൂർണവുമായിരിക്കും.
ഭൂമിയുെട ഫലം ഇ്രസാേയലിൽ
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േശഷിക്കുന്നവർക്ക് അഭിമാനവും
അലങ്കാരവുമായിരിക്കും. 3 സീേയാനിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവരും െജറുശേലമിൽ
അവേശഷിക്കുന്നവരുമായി, െജറുശേലമിൽ
ജീവനുള്ളവരുെടകൂട്ടത്തിൽേപെരഴുതിയിരിക്കുന്ന
ഏവരും വിശുദ്ധർ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും.
4 കർത്താവ് സീേയാൻപു്രതിമാരുെട
അശുദ്ധിയും െജറുശേലമിെന്റ രക്തപാതകവും
ന്യായവിധിയുെട ആത്മാവുെകാണ്ടും
അഗ്നിയുെട ആത്മാവുെകാണ്ടും കഴുകിക്കളയും.
5 അന്നു യേഹാവ സീേയാൻപർവതത്തിെല
സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിന്മീേതയും അവിെട
കൂടിവരുന്ന എല്ലാവരുെടയുംമീേതയും
പകൽസമയത്ത് പുകയുെട ഒരു േമഘവും
രാ്രതിയിൽ അഗ്നിജ്വാലയുെട ്രപകാശവും
സൃഷ്ടിക്കും; എല്ലാറ്റിെന്റയുംമീേത േതജസ്സ്
ഒരു വിതാനമായിരിക്കും. 6 പകൽസമയെത്ത
ചൂടിൽനിന്ന് ഒരു തണലും അഭയവും
െകാടുങ്കാറ്റിൽനിന്നും മഴയിൽനിന്നുമുള്ള ഒരു
മറവിടവുംസേങ്കതവുംആയിരിക്കുംഅത്.

5
മുന്തിരിേത്താപ്പിെനക്കുറിച്ച ള്ളഗാനം

1ഞാൻഎെന്റ്രപിയതമന് ഒരുഗാനംആലപിക്കും,
തെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിെനക്കുറിച്ച ള്ള
ഗാനംതെന്ന:

എെന്റ ്രപിയതമനു ഫലപുഷ്ടിയുള്ള
കുന്നിൻെചരിവിൽ
ഒരു മുന്തിരിേത്താപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
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2 അേദ്ദഹം അതുഴുത് അതിെല കല്ല കെളല്ലാം
നീക്കിക്കളഞ്ഞു,
ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ മുന്തിരിവള്ളി അതിൽ
നട്ട .

അതിെന്റ മധ്യത്തിൽ അേദ്ദഹം ഒരു
കാവൽേഗാപുരം പണിതു,
ഒരു മുന്തിരിച്ചക്കുംകുഴിച്ചിട്ട .

അേദ്ദഹംനല്ല മുന്തിരിക്കായി കാത്തിരുന്നു,
എന്നാൽ അതിൽ കായ്ച്ചത്
കാട്ട മുന്തിരിയേ്രത.

3 “ഇേപ്പാൾ െജറുശേലംനിവാസികേള,
െയഹൂദാജനങ്ങേള,
എനിക്കും എെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിനും മേധ്യ
നിങ്ങൾവിധിെയഴുതുക.

4ഞാൻഅതിൽെചയ്തതിൽഅധികമായി
എെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിൽ എന്താണ്
െചേയ്യണ്ടിയിരുന്നത?്

അതിൽ നല്ല മുന്തിരി കായ്ക്കാൻ ഞാൻ
കാത്തിരുന്നേപ്പാൾ
എന്തുെകാണ്ടാണുകാട്ട മുന്തിരി കായ്ച്ചത?്

5അതിനാൽഎെന്റമുന്തിരിേത്താപ്പിേനാടുഞാൻ
എന്തു െചയ്യ െമന്ന്
ഇേപ്പാൾഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയാം:

ഞാൻഅതിെന്റ േവലി െപാളിച്ച കളയും,
അതുതിന്നുേപാകും;

ഞാൻഅതിെന്റ മതിൽഇടിച്ച കളയും,
അതുചവിട്ടിെമതിക്കെപ്പടും.

6ഞാൻഅതിെനവിജനേദശമാക്കും,
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അതിെന്റ തലപ്പ കൾ െവട്ടിെയാരുക്കുകേയാ
തടം കിളയ്ക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല,
മുള്ള ം പറക്കാരയുംഅതിൽമുളയ്ക്കും.

അതിേന്മൽമഴ െചാരിയരുെതന്നു
ഞാൻ േമഘങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കും.”

7ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയുെട മുന്തിരിേത്താപ്പ്
ഇ്രസാേയൽരാഷ്്രടംആകുന്നു,

െയഹൂദാജനമാണ്അവിടേത്തക്ക്
ആനന്ദംനൽകുന്നമുന്തിരിവള്ളി.

അങ്ങെന അവിടന്നു ന്യായത്തിനായി
കാത്തിരുന്നു, എന്നാൽ ഉണ്ടായതു
രക്തെച്ചാരിച്ചിൽ;
നീതിക്കായിഅവിടന്നുേനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു,
എന്നാൽ േകട്ടേതാ, ദുരിതത്തിെന്റ
നിലവിളി.

കഷ്ടവും ന്യായവിധിയും
8മറ്റള്ളവർക്കുസ്ഥലം േശഷിക്കാതവണ്ണം
േദശത്തിൽ തങ്ങൾക്കുമാ്രതം ജീവിക്കാൻ
കഴിയുംവിധം

വീടിേനാടു വീട് േചർക്കുകയും
നിലേത്താടു നിലം കൂട്ട കയും
െചയ്യന്നവർക്കുഹാ,കഷ്ടം!

9ഞാൻ േകൾെക്ക ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു:
“രമ്യഹർമ്യങ്ങൾശൂന്യമാകും,നിശ്ചയം,
വലുതും മേനാഹരവുമായ അരമനകളിൽ
നിവാസികൾഇല്ലാെതയാകും.
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10 പത്ത് ഏക്കർ മുന്തിരിേത്താപ്പിൽനിന്ന് ഒരു
ബത്തു*വീഞ്ഞുമാ്രതം ലഭിക്കും;
ഒരു േഹാമർ† വിത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഏഫാ‡
ധാന്യംമാ്രതം കിട്ട ം.”

11മദ്യത്തിെന്റപിറെകഓടാനായി
അതിരാവിെലഎഴുേന്നൽക്കുകയും

വീഞ്ഞുതങ്ങെള മത്തുപിടിപ്പിക്കുംവെര,
രാ്രതിയിൽ ഉറങ്ങാെത കാത്തിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നവർക്കുഹാ,കഷ്ടം!

12അവരുെട വിരുന്നുകളിൽകിന്നരവും വീണയും
തപ്പ ംകുഴലും വീഞ്ഞും ഉണ്ട,്

എങ്കിലും യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികൾ അവർ
്രശദ്ധിക്കുന്നില്ല;
അവിടെത്ത ൈകേവലെയപ്പറ്റി യാെതാരു
ബഹുമാനവുമില്ല.

13പരിജ്ഞാനമില്ലായ്കയാൽ
എെന്റജനം ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകുന്നു;

അവരുെട ഉന്നത ഉേദ്യാഗസ്ഥർ
പട്ടിണിക്കിരയാകുകയും
സാമാന്യജനം ദാഹത്താൽ
വരള കയുംെചയ്യന്നു.

14 അതിനാൽ പാതാളം അതിെന്റ
െതാണ്ടതുറക്കുന്നു
അതിെന്റ വായ് വിസ്താരത്തിൽ
പിളർക്കുന്നു;

െജറുശേലമിെല ്രപമാണികള ംസാമാന്യജനവും

* 5:10 ഏക. 22 ലി. † 5:10 ഏക. 160കി.്രഗാം. ‡ 5:10 ഏക.
16കി.്രഗാം.
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േകാലാഹലമുണ്ടാക്കുന്നവരും
തിമിർത്താടുന്നവരും പാതാളത്തിേലക്ക്
ഇറങ്ങിേപ്പാകും.

15അങ്ങെനജനംകുനിയുകയും
എല്ലാവരും താഴ്ത്തെപ്പടുകയും െചയ്യ ം,
നിഗളികള െടകണ്ണ കള ംതാഴും.

16 എന്നാൽ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ന്യായവിധിയിൽ ഉന്നതനായിരിക്കും,
പരിശുദ്ധനായ ൈദവം തെന്റ
നീതി്രപവൃത്തികളാൽപരിശുദ്ധൻതെന്നെയന്നു
െതളിയിക്കെപ്പടും.

17 അേപ്പാൾ കുഞ്ഞാടുകൾ തങ്ങള െട
േമച്ചിൽപ്പ റത്ത്എന്നേപാെല േമയും;
ധനികരുെട ശൂന്യ്രപേദശങ്ങളിൽ
കുഞ്ഞാടുകൾപുല്ല തിന്നും.

18വ്യാജത്തിെന്റപാശങ്ങളാൽഅനീതിെയയും
വണ്ടിക്കയറുകൾെകാണ്ട് എന്നേപാെല
പാപെത്തയും ഒപ്പം വലിച്ച െകാണ്ടു
േപാകുന്നവർക്കുഹാ,കഷ്ടം!

19 “ൈദവംതെന്റ േവഗംകൂട്ടെട്ട;
േവലതിടുക്കത്തിൽെചയ്യെട്ട,
നമുക്കുകാണാമേല്ലാ;

ഇ്രസാേയലിെന്റപരിശുദ്ധെന്റ ഉേദ്ദശ്യം—
അത് അടുത്തുവരെട്ട, അത് നമ്മുെട
ദൃഷ്ടിയിൽപതിയെട്ട,
അേപ്പാൾ നമുക്കറിയാമേല്ലാ,” എന്ന് അവർ
പറയുന്നേല്ലാ.

20തിന്മെയനന്മെയന്നും
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നന്മെയതിന്മെയന്നും വിളിക്കുകയും
െവളിച്ചെത്തഇരുള ം
ഇരുളിെന െവളിച്ചവും

കയ ്പിെന മധുരവും
മധുരെത്ത കയ ്പും ആക്കിത്തീർക്കുകയും
െചയ്യന്നവർക്ക,്അേയ്യാകഷ്ടം!

21സ്വന്തം ദൃഷ്ടിയിൽജ്ഞാനികള ം
സ്വന്തം കാഴ്ചയിൽത്തെന്ന സമർഥരും
ആയിരിക്കുന്നവർക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!

22വീഞ്ഞുകുടിക്കുന്നതിൽവീരന്മാരായവർക്കും
വീര്യമുള്ള മദ്യം കലർത്തുന്നതിൽ
ശൂരന്മാരുമായവർക്കുംഅേയ്യാകഷ്ടം!

23 അവർ ൈകക്കൂലി വാങ്ങി ദുഷ്ടെര
കുറ്റവിമുക്തരാക്കുകയും
നിഷ്കളങ്കർക്ക് തങ്ങള െട അവകാശം
നിേഷധിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

24 അതിനാൽ തീനാളം താളടിെയ
ദഹിപ്പിക്കുന്നതുേപാെലയും
ൈവേക്കാൽ അഗ്നിജ്വാലയിൽ
എരിഞ്ഞമരുന്നതുേപാെലയും,

അവരുെട േവരുകൾ ്രദവിച്ച േപാകും,
അവരുെട പൂക്കൾ െപാടിേപാെല
പറന്നുേപാകും;

ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം
അവർനിരസിച്ച കളഞ്ഞേല്ലാ,
ഇ്രസാേയലിൻ പരിശുദ്ധെന്റ വചനെത്ത
അവർനിന്ദിച്ചേല്ലാ.

25 അതിനാൽ യേഹാവയുെട േകാപം തെന്റ
ജനത്തിെനതിേര ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു;
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അവിടന്ന് അവർെക്കതിേര ൈക ഉയർത്തി
അവെരസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പർവതങ്ങൾവിറയ്ക്കുന്നു,
അവരുെട ശവശരീരങ്ങൾ െതരുവീഥിയിൽ
ചവറുേപാെലനിരന്നുകിടക്കുന്നു.

ഇെതാന്നുെകാണ്ടും അവിടെത്ത േകാപം
നീങ്ങിേപ്പായിട്ടില്ല,
അവിടെത്ത ൈക ഇേപ്പാഴും
ഉയർന്നുതെന്നയിരിക്കുന്നു.

26വിദൂരസ്ഥരായ ജനതകൾക്കുേവണ്ടിഅവിടന്ന്
ഒരു െകാടി ഉയർത്തും;
ഭൂമിയുെട അതിരുകളിൽനിന്ന് അവിടന്ന്
അവെരചൂളമടിച്ച വിളിക്കും.

ഇതാ,തിടുക്കത്തിലും േവഗത്തിലും
അവർവരുന്നു.

27 അതിൽ ആരും ക്ഷീണിതരാകുകേയാ
വഴുതിവീഴുകേയാ െചയ്യന്നില്ല,
ആരുംതെന്ന മയങ്ങുകേയാ ഉറങ്ങുകേയാ
െചയ്യന്നില്ല;

ആരുെടയുംഅരപ്പട്ട§അഴിയുന്നില്ല,
ഒരു െചരിപ്പിെന്റവാറും െപാട്ടിേപ്പാകുന്നില്ല.

28അവരുെടഅമ്പുകൾമൂർച്ചയുള്ളവ,
എല്ലാവരുെടയും വില്ല കൾ യുദ്ധത്തിനു
സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു;

അവരുെടകുതിരകള െടകുളമ്പ് തീക്കല്ല േപാെല,
അവരുെടരഥച്രകങ്ങൾചുഴലിക്കാറ്റ േപാെലയും.

29അവരുെടഅലർച്ചസിംഹത്തിേന്റതുേപാെല,

§ 5:27 അതായത്, െബൽറ്റ്
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സിംഹക്കുട്ടികൾേപാെലഅവർഅലറുന്നു;
ഇരപിടിക്കുേമ്പാൾഅവമുരള കയും
ആർക്കും വിടുവിക്കാൻ കഴിയാതവണ്ണം
അവെയപിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകുകയുംെചയ്യന്നു.

30അന്നാളിൽകടലിെന്റഇരമ്പൽേപാെല
അവർശ്രതുവിെന്റേനേരഅലറും.

ആെരങ്കിലും േദശത്തിൽകേണ്ണാടിച്ചാൽ,
അന്ധകാരവും ദുരിതവുംമാ്രതം
അവേശഷിക്കും;
സൂര്യൻേപാലും േമഘങ്ങളാൽ
മറയെപ്പട്ടിരിക്കും.

6
െയശയ്യാവിെന്റനിേയാഗം

1 ഉസ്സീയാരാജാവ് മരിച്ച വർഷത്തിൽ
ഉത്തുംഗവും ഉന്നതവുമായ സിംഹാസനത്തിൽ
ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിെന
ഞാൻ കണ്ടു; അവിടെത്ത അങ്കിയുെട
െതാങ്ങലുകൾ ആലയെത്ത നിറച്ചിരുന്നു.
2 സാറാഫുകൾ അവിടെത്ത മുകളിലായി
നിന്നിരുന്നു; ഓേരാ സാറാഫിനും ആറു
ചിറകുവീതം ഉണ്ടായിരുന്നു; രണ്ടുെകാണ്ട്
അവർ മുഖം മൂടി; രണ്ടുെകാണ്ടു കാൽ മൂടി;
രണ്ടുെകാണ്ടു പറന്നു. 3 അവർ പരസ്പരം
ഇ്രപകാരം വിളിച്ച പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു:
“ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ പരിശുദ്ധൻ,

പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ;
ഭൂമി മുഴുവൻ അവിടെത്ത മഹത്ത്വംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”
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4 അവർ ആർക്കുന്ന ശബ്ദത്താൽ
ആലയത്തിെന്റ കട്ടിളക്കാലുകള ം
വാതിൽപ്പടികള ം കുലുങ്ങി; ആലയം
പുകെകാണ്ടു നിറഞ്ഞു.

5അേപ്പാൾ ഞാൻ, “എനിക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം!
ഞാൻ നശിച്ച ! ഞാൻ അശുദ്ധ അധരങ്ങളള്ള
ഒരു മനുഷ്യൻ; അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളള്ള
ജനത്തിെന്റ നടുവിൽ പാർക്കുകയും െചയ്യന്നു;
എെന്റ കണ്ണ് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
രാജാവിെനകണ്ടേല്ലാ”എന്നുകരഞ്ഞു.

6അേപ്പാൾ സാറാഫുകളിൽ ഒരാൾ ൈകയിൽ
ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു തീക്കനലുമായി എെന്റ
അടുക്കൽ പറെന്നത്തി. അത് അേദ്ദഹം
െകാടിൽെകാണ്ട് യാഗപീഠത്തിൽനിന്ന്
എടുത്തതായിരുന്നു. 7 ആ കനൽെകാണ്ട്
എെന്റ അധരം സ്പർശിച്ച െകാണ്ട് ആ
ദൂതൻ പറഞ്ഞു: “േനാക്കൂ, ഇതു നിെന്റ
അധരങ്ങെള സ്പർശിച്ചതിനാൽ, നിെന്റ
അകൃത്യം നീക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു, നിെന്റ പാപം
ക്ഷമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.”

8 അതിനുേശഷം, “ഞാൻ ആെര
അയയ്േക്കണ്ടൂ? ആർ നമുക്കുേവണ്ടി േപാകും?”
എന്നു േചാദിക്കുന്നകർത്താവിെന്റശബ്ദംഞാൻ
േകട്ട .

“അടിയൻ ഇതാ! അടിയെന അയയ്ക്കണേമ,”
എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.

9 അവിടന്ന് എേന്നാട:് “നീ േപായി ഈ
ജനേത്താടു പറയുക:
“ ‘നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും േകട്ട െകാണ്ടിരിക്കും,

എന്നാൽഒരിക്കലും ്രഗഹിക്കുകയില്ല;
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നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കും,
എന്നാൽഒരിക്കലും ്രഗഹിക്കുകയില്ല.’

10ഈജനത്തിെന്റഹൃദയംകഠിനമാക്കുക
അവരുെടകാതുകൾമന്ദമാക്കുക
അവരുെടകണ്ണ കൾഅന്ധമാക്കുക.

അല്ലാത്തപക്ഷം അവർ തങ്ങള െട കണ്ണ കളാൽ
കാണുകയും
തങ്ങള െടകാതുകളാൽ േകൾക്കുകയും
അവർ തങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളാൽ
്രഗഹിക്കുകയും െചയ്തിട്ട്,

മനസ്സ തിരിഞ്ഞു സൗഖ്യം ്രപാപിക്കുകയും
െചയ്യ മേല്ലാ,”എന്നുപറഞ്ഞു.

11 “കർത്താേവ, എേപ്പാൾവെര?” എന്നു ഞാൻ
േചാദിച്ച .
അവിടന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു:

“പട്ടണങ്ങൾശൂന്യമാകുന്നതുവെര,
നിവാസികൾഇല്ലാതാകുന്നതുവെര,

വീടുകൾആളില്ലാതാകുന്നതുവെര,
േദശംപാഴുംശൂന്യവുംആകുന്നതുവെരത്തെന്ന,

12 യേഹാവ എല്ലാവെരയും വിദൂരത്ത്
അയയ്ക്കുന്നതുവെര,
േദശംമുഴുവനും തീർത്തും നിർജനസ്ഥലം
ആയിത്തീരുന്നതുവെരത്തെന്ന.

13അതിൽഒരു ദശാംശെമങ്കിലും േശഷിച്ചാൽ,
അതുപിെന്നയും ദഹിപ്പിക്കെപ്പടും.

കരിമരവും കരുേവലകവും
െവട്ടിയിട്ടേശഷംകുറ്റി േശഷിക്കുന്നതുേപാെല
വിശുദ്ധസന്തതി ഒരു കുറ്റിയായി േശഷിക്കും.”
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7
ഇമ്മാനുേവൽഎന്നചിഹ്നം

1 ഉസ്സീയാവിെന്റ മകനായ േയാഥാമിെന്റ
മകൻ ആഹാസ് െയഹൂദാരാജാവായ കാലത്ത്,
അരാംരാജാവായ െരസീനും െരമല്യാവിെന്റ
പു്രതനും ഇ്രസാേയൽരാജാവുമായ േപക്കഹും,
െജറുശേലമിെനതിേര യുദ്ധംെചയ്യാൻ ഒരു
ൈസനികനീക്കംനടത്തി. എന്നാൽ അവർക്ക്
െജറുശേലംകീഴടക്കാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

2 “അരാമ്യർ എ്രഫയീമ്യരുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി,”
എന്നു ദാവീദുഗൃഹത്തിന് അറിവു ലഭിച്ചേപ്പാൾ;
ആഹാസിെന്റ ഹൃദയവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജനതയുെട ഹൃദയവും കാട്ടിെല വൃക്ഷങ്ങൾ
െകാടുങ്കാറ്റിൽ ഉലയുന്നതുേപാെലവിറച്ച േപായി.

3 അേപ്പാൾ യേഹാവ െയശയ്യാവിേനാട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: “നീയും നിെന്റ
മകൻ െശയാർ-യാശൂബും* അലക്കുകാരെന്റ
വയലിേലക്കുള്ള രാജവീഥിക്കു മുകളിലായുള്ള
കുളത്തിെന്റ കൽപ്പാത്തിയുെട അറ്റത്തുെചന്ന,്
അവിെടെവച്ച് ആഹാസിെന കാണുക.
4 അവേനാടു പറയുക, ‘്രശദ്ധിക്കുക,
ശാന്തനായിരിക്കുക, ഭയെപ്പടുകയുമരുത.്
പുകയുന്ന ഈ രണ്ടു വിറകുകമ്പുകൾനിമിത്തം—
െരസീെന്റയുംഅരാമ്യരുെടയുംഭയങ്കരേ്രകാധവും
െരമല്യാവിെന്റമകൻെപക്കാഹ്യാവുനിമിത്തവും—
നിെന്റ ൈധര്യം േചാർന്നുേപാകരുത.് 5അരാമും
എ്രഫയീമും െരമല്യാവിെന്റ മകനും നിനെക്കതിേര
ഗൂഢാേലാചന നടത്തിയിരിക്കുന്നു, അവർ

* 7:3 ഒരു േശഷിപ്പ മടങ്ങിവരുംഎന്നർഥം.
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ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: 6 “നാം െയഹൂദയ്െക്കതിേര
പുറെപ്പടാം, അതിെന നശിപ്പിച്ച് അതിെന്റ
മതിൽ ഇടിച്ച നിരത്താം, താെബയലിെന്റ മകെന
അവിെട രാജാവായി വാഴിക്കുകയും െചയ്യാം.”
7 എന്നാൽ യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘ഈആ്രകമണംയാഥാർഥ്യമാകുകയില്ല;
അതുസാധ്യമാകുകയുമില്ല,

8കാരണംഅരാമിെന്റതല ദമസ്േകാസും
ദമസ്േകാസിെന്റ തല െരസീൻമാ്രതവും
ആണേല്ലാ.

ഇനിഅറുപത്തിയഞ്ചുവർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
എ്രഫയീം ഒരു ജനത ആയിരിക്കാത്തവിധം
തകർന്നുേപാകും.

9എ്രഫയീമിെന്റതലശമര്യയും
ശമര്യയുെട തല െരമല്യാവിെന്റ
മകൻമാ്രതവുംആണേല്ലാ.

നിങ്ങൾവിശ്വാസേത്താെടഉറച്ച നിൽക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്കുനിലനിൽേപ്പയില്ല.’ ”

10യേഹാവ വീണ്ടും ആഹാസിേനാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: 11 “നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട പക്കൽനിന്ന് നീ ചിഹ്നം
േചാദിക്കുക. അതു താേഴ പാതാളത്തിേലാ മീേത
സ്വർഗത്തിേലാആയിെക്കാള്ളെട്ട.”

12എന്നാൽആഹാസ:് “ഞാൻേചാദിക്കുകയില്ല;
യേഹാവെയ പരീക്ഷിക്കുകയുമില്ല”എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു.

13 അേപ്പാൾ െയശയ്യാവു പറഞ്ഞു:
“ദാവീദുഗൃഹേമ, ഇേപ്പാൾ േകട്ട െകാൾക!
മനുഷ്യെന്റ ക്ഷമെയ പരീക്ഷിക്കുന്നതു



െയശയ്യാവ് 7:14 xxviii െയശയ്യാവ് 7:20

േപാരാഞ്ഞിേട്ടാ നിങ്ങൾ എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ക്ഷമയുംകൂെടപരീക്ഷിക്കുന്നത?് 14അതുെകാണ്ട്
കർത്താവുതെന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിഹ്നം
നൽകും: കന്യക ഗർഭവതിയായി ഒരു പു്രതനു
ജന്മം നൽകും, ആ പു്രതൻ ഇമ്മാനുേവൽ†
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും. 15 തിന്മയുേപക്ഷിച്ച്
നന്മ സ്വീകരിക്കാൻ ്രപായമാകുന്നതുവെര
അവൻ ൈതരും േതനുംെകാണ്ട് ഉപജീവിക്കും.
16 തിന്മയുേപക്ഷിച്ച് നന്മ സ്വീകരിക്കാൻ
ബാലനു ്രപായമാകുന്നതിനുമുമ്പ് നീ
ഭയെപ്പടുന്ന രണ്ടു രാജാക്കന്മാരുെടയും
രാജ്യം ശൂന്യമാക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.
17 എ്രഫയീം െയഹൂദയുമായുള്ള ബന്ധം
വിേച്ഛദിച്ചകാലംമുതൽ ഇന്നുവെര
ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള നാള കൾ
യേഹാവ നിെന്റേമലും നിെന്റ ജനത്തിെന്റേമലും
നിെന്റ പിതൃഭവനത്തിെന്റേമലും വരുത്തും—
അവിടന്ന് അശ്ശ ർരാജാവിെനത്തെന്ന
നിനെക്കതിേരവരുത്തും.”
അശ്ശ ർയേഹാവയുെട ഉപകരണം

18 അന്നാളിൽ യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിെല
നദികള െട അറ്റത്തുനിന്ന് ഈച്ചകൾക്കായും
അശ്ശ ർേദശത്തുനിന്നു േതനീച്ചകൾക്കായും
ചൂളമടിക്കും. 19 അവ വന്ന്
കിഴുക്കാംതൂക്കായ മലയിടുക്കുകളിലും
പാറപ്പിളർപ്പ കളിലും സകലമുൾപ്പടർപ്പ കളിലും
സർവേമച്ചിൽസ്ഥലങ്ങളിലും താമസമുറപ്പിക്കും.
20 ആ ദിവസത്തിൽ യൂ്രഫട്ടീസ്

† 7:14 ൈദവംനേമ്മാടുകൂെടഎന്നർഥം.
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നദിക്കും അക്കെരനിന്നു കർത്താവ്
കൂലിെക്കടുത്ത ഒരു ക്ഷൗരക്കത്തിെകാണ്ട്—
അശ്ശ ർരാജാവിെനെക്കാണ്ടുതെന്ന—തലയും
കാലും ക്ഷൗരംെചയ്യിക്കും, അതു താടിയുംകൂെട
നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്യ ം. 21 അക്കാലത്ത്
ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പശുക്കിടാവിെനയും രണ്ട്
ആടിെനയും വളർത്തും. 22 അവയിൽനിന്ന്
കിട്ട ന്ന പാലിെന്റ സമൃദ്ധിനിമിത്തം അവൻ
ൈതരുെകാണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തും. േദശത്തു
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനവും ൈതരും
േതനും ഭക്ഷിക്കും. 23 അന്ന് ആയിരം
േശേക്കൽ െവള്ളി‡ വിലമതിക്കുന്ന ആയിരം
മുന്തിരിവള്ളിയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത്
മുള്ള ം പറക്കാരയുംമാ്രതം േശഷിക്കും.
24 േദശെമല്ലാം മുള്ള ം പറക്കാരയും
നിറഞ്ഞുകിടക്കുകനിമിത്തം േവട്ടക്കാർ അമ്പും
വില്ല മായി അവിെടക്കൂെട സഞ്ചരിക്കും.
25തൂമ്പെകാണ്ടുകിളച്ച്കൃഷിെചയ്തുേപാന്നിരുന്ന
എല്ലാ മലകളിലും, മുള്ള ം പറക്കാരയും േപടിച്ച്
അവിേടക്ക് ആരും േപാകാെതയാകും; അവ
കന്നുകാലികെള േമയിക്കുന്നതിനും ആടുകൾക്ക്
ചവിട്ടിെമതിക്കുന്നതിനുമുള്ളസ്ഥലമായിത്തീരും.

8
െയശയ്യാവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മക്കള ം ഒരു

ചിഹ്നംേപാെല
1 അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാട:് “നീ
ഒരു വലിയ ഫലകം എടുത്ത് അതിൽ

‡ 7:23 ഏക. 12കി.്രഗാം.
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സാധാരണ അക്ഷരത്തിൽ, മേഹർ-ശാലാൽ-
ഹാശ്-ബസ്”* എന്ന് എഴുതുക. 2 ഞാൻ
എനിക്കുേവണ്ടി ഊരിയാ പുേരാഹിതെനയും
െയെബെരഖ്യാവിെന്റ മകനായ
െസഖര്യാവിെനയും വിശ്വസ്തസാക്ഷികളായി
വിളിക്കും. 3 പിന്നീട് ഞാൻ ്രപവാചികയുെട
അടുക്കൽ െചന്നു, അങ്ങെന അവൾ
ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച .
അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
“അവന് മേഹർ-ശാലാൽ-ഹാശ-്ബസ്,
എന്നു േപരിടുക. 4 കാരണം ഈ
കുട്ടിക്ക് അപ്പാ, അമ്മാ എന്നു വിളിക്കാൻ
്രപായമാകുന്നതിനുമുമ്പ,് ദമസ്േകാസിെലധനവും
ശമര്യയിെല കവർച്ചമുതലും അശ്ശ ർരാജാവ്
എടുത്തുെകാണ്ടുേപാകും.”

5 യേഹാവ പിെന്നയും എേന്നാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു:
6 “ഈജനംശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന
ശീേലാഹാെവള്ളെത്തഉേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ടും

െരസീനിലും െരമല്യാവിെന്റ
മകനിലുംആനന്ദിക്കുന്നതുെകാണ്ടും,

7കർത്താവ്അവരുെടേമൽയൂ്രഫട്ടീസിെല
ശക്തവുംസമൃദ്ധവുമായ ്രപളയജലം—
അശ്ശ ർരാജാവിെനയും അവെന്റ
സകലസന്നാഹെത്തയും—അയയ്ക്കും.

അത്അവരുെടഎല്ലാ േതാടുകളിലും െപാങ്ങി
അതിെന്റ എല്ലാ കരകളിലും
കവിെഞ്ഞാഴുകും.

* 8:1 േവഗം കവർച്ച െചയ്യെപ്പടുന്ന അഥവാ, േവഗം നശിക്കുന്ന
എന്നർഥം.
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8അനന്തരംഅതു െയഹൂദ്യയിേലക്കു
കടന്നു കവിെഞ്ഞാഴുകി കഴുത്തുവെരയും
എത്തും.

ഇമ്മാനുേവേല,അതിെന്റവിരിച്ച ചിറകുകൾ,
നിെന്റ േദശത്തിെന്റവിസ്തൃതിെയ മൂടും.”

9 രാഷ്്രടങ്ങേള, യുദ്ധാരവം മുഴക്കുകയും
തകർന്നടിയുകയുംെചയ്യ ക!
ഭൂമിയിെലവിദൂരസ്ഥലങ്ങേള, െചവിതരിക.

യുദ്ധത്തിനു തയ്യാെറടുക്കുകയും
തകർന്നടിയുകയുംെചയ്യ ക!
അേത, യുദ്ധത്തിനു തയ്യാെറടുക്കുകയും
തകർന്നടിയുകയുംെചയ്യ ക!

10 നിങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധത്രന്തം ആവിഷ്ക്കരിക്കുക,
എന്നാൽഅതുനിഷ്ഫലമാക്കെപ്പടും;
നിങ്ങള െടഉത്തരവ്പുറെപ്പടുവിക്കുക,അതു
നിലനിൽക്കുകയില്ല,
കാരണംൈദവം നേമ്മാടുകൂെടയുണ്ട.്†

11 യേഹാവ വളെര കർക്കശമായ
മുന്നറിയിേപ്പാെട എേന്നാടു സംസാരിച്ച് ഈ
ജനങ്ങള െട വഴിയിൽ നടക്കാതിരിക്കാൻ
ഉപേദശിച്ച .അവിടന്ന്അരുളിെച്ചയ്തത:്
12 “ഈജനംഗൂഢാേലാചനഎന്നുവിളിക്കുന്ന
എല്ലാറ്റിെനയും നിങ്ങൾ ഗൂഢാേലാചനഎന്നു
വിളിക്കരുത;്

അവർഭയെപ്പടുന്നതിെനനിങ്ങൾഭയെപ്പടരുത,്
്രഭമിക്കുകയുമരുത.്

13 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവെയയാണ് നിങ്ങൾ
പരിശുദ്ധനായി കരുേതണ്ടത,്

† 8:10 മൂ.ഭാ. ഇമ്മാനുേവൽ
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അവിടന്നു നിങ്ങള െട ഭയംആയിരിക്കെട്ട,
അവിടന്നുതെന്ന നിങ്ങള െട ഭീതിയും
ആയിരിക്കെട്ട.

14അേപ്പാൾഅവിടന്ന് ഒരു വിശുദ്ധമന്ദിരമാകും;
എന്നാൽ ഇ്രസാേയലിനും െയഹൂദയ്ക്കും
അവിടന്ന്

കാലിടറിക്കുന്നകല്ല ം
നിലംപരിചാക്കുന്നപാറയുമാണ.്

െജറുശേലംനിവാസികൾക്ക്
അവിടന്ന് ഒരു െകണിയും കുരുക്കും
ആയിരിക്കും.

15പലരും കാലിടറി വീഴും;
അവർവീണുതകർന്നുേപാകുകയും
െകണിയിൽ കുടുങ്ങി പിടിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യ ം.”

16ഈമുന്നറിയിപ്പിെന്റസാക്ഷ്യം െകട്ടിെവക്കുക;
എെന്റ ശിഷ്യരുെടയിടയിൽ നിയമം മു്രദയിട്ട
സൂക്ഷിക്കുക.

17യാേക്കാബിെന്റസന്തതികളിൽനിന്ന്
തെന്റ മുഖം മറച്ച െവക്കുന്ന
യേഹാവയ്ക്കായിഞാൻകാത്തിരിക്കും;

എെന്റ ആ്രശയം ഞാൻ യേഹാവയിൽത്തെന്ന
അർപ്പിക്കും.

18 ഇതാ, ഞാനും യേഹാവ എനിക്കു
നൽകിയ മക്കള ം. സീേയാൻപർവതത്തിൽ
അധിവസിക്കുന്ന ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയിൽനിന്ന് ഇ്രസാേയലിനുള്ള
ചിഹ്നങ്ങള ം മുന്നറിയിപ്പ കള ംആയിരിക്കുന്നു.

അന്ധകാരം ്രപകാശമായിത്തീരുന്നു
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19 െവളിച്ചപ്പാടുകേളാടും ത്രന്തമ്രന്തങ്ങൾ
െചയ്യന്ന ഭൂതേസവക്കാേരാടും ആേലാചന
േചാദിക്കുക, എന്ന് അവർ നിങ്ങേളാടു
പറയുെന്നങ്കിൽ ജനം തങ്ങള െട
ൈദവേത്താടേല്ല ആേലാചന േചാദിേക്കണ്ടത്?
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി മരിച്ചവേരാട്
ആരായുന്നത് എന്തിന?് 20 ൈദവത്തിെന്റ
നിർേദശത്തിനും ്രപവാചകസാക്ഷ്യത്തിനും
ആരായുക. ഈ വചന്രപകാരം ഒരാൾ
സംസാരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ അത് അവർക്ക്
ഉഷസ്സിെന്റ െവളിച്ചം ഇല്ലായ്കയാലാണ.് 21അവർ
ഏറ്റവും വലഞ്ഞും വിശന്നും േദശത്തുകൂടി
കടന്നുേപാകും; അവർക്കു വിശക്കുേമ്പാൾ
അവർ േകാപിച്ച് തങ്ങള െട രാജാവിെനയും
ൈദവെത്തയും ശപിച്ച് മുഖംആകാശത്തിേലക്കു
തിരിക്കും, 22അവർഭൂമിയിേലക്കു േനാക്കുേമ്പാൾ
കഷ്ടതയും അന്ധകാരവും ഭയാനകമായ
മൂകതയുംമാ്രതേമ കാണുകയുള്ള ; ഒടുവിൽ
അവർ േഘാരാന്ധകാരത്തിേലക്കുതള്ളെപ്പടും.

9
1 എന്നാൽ കഷ്ടതയിലായിരുന്ന
ജനത്തിെന്റേമൽ ഇനിെയാരിക്കലും അന്ധകാരം
ഉണ്ടാകുകയില്ല. മുൻകാലത്ത് അവിടന്ന്
െസബൂലൂൻ േദശേത്താടും നഫ്താലി
േദശേത്താടും നിന്ദേയാെട െപരുമാറി; എന്നാൽ
പിൽക്കാലത്ത് കടൽക്കെര, േയാർദാനക്കെര,
ജനതകൾ വസിക്കുന്ന ഗലീലാേദശത്തിന്
അവിടന്നു മഹത്ത്വം വരുത്തും.
2ഇരുട്ടിൽനടന്നജനം
വലിെയാരു ്രപഭ ദർശിച്ച ;
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കൂരിരുട്ടിെന്റ േദശത്തുതാമസിച്ചവരുെടേമൽ
ഒരു ്രപകാശം ഉദിച്ച .

3അങ്ങ് രാഷ്്രടം വിസ്തൃതമാക്കുകയും
അവരുെട ആനന്ദം അധികമാക്കുകയും
െചയ്തു.

െകായ്ത്തുകാലത്ത്ആനന്ദിക്കുന്നതുേപാെലയും
െകാള്ളപങ്കിടുേമ്പാൾ േയാദ്ധാക്കൾ

ആഹ്ലാദിക്കുന്നതുേപാെലയും
അവർ അങ്ങയുെട സന്നിധിയിൽ
ആനന്ദിക്കുന്നു.

4അവരുെട ഭാരമുള്ളനുകവും
അവരുെട ചുമലിെലനുകേക്കാലും
അവെരപീഡിപ്പിക്കുന്നവരുെട വടിയും

മിദ്യാെന്റകാലത്ത്എന്നേപാെല
അങ്ങ് ഒടിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

5 യുദ്ധത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ച എല്ലാ
േയാദ്ധാക്കള െടയും െചരിപ്പ ം
രക്തംപുരണ്ടഓേരാഅങ്കിയും

അഗ്നിക്ക് ഇന്ധനമായി
എരിഞ്ഞടങ്ങും.

6എെന്തന്നാൽനമുക്ക്ഒരുശിശുജനിച്ചിരിക്കുന്നു,
നമുക്ക് ഒരു മകൻനൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
ആധിപത്യംഅവെന്റ േതാളിലായിരിക്കും.

അവൻഇ്രപകാരം വിളിക്കെപ്പടും:
അത്ഭുതമ്രന്തി,ശക്തനായൈദവം,
നിത്യപിതാവ്,സമാധാന്രപഭു.

7അവിടെത്ത ആധിപത്യത്തിെന്റ വർധനയ്ക്കും
സമാധാനത്തിനും
അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല.

ദാവീദിെന്റസിംഹാസനത്തിൽആരൂഢനായി
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അതിെനനീതിേയാടും ന്യായേത്താടുംകൂടി
സ്ഥാപിച്ച് സുസ്ഥിരമാക്കി
ദാവീദിെന്റ രാജ്യത്തിേന്മൽ
ഇന്നുമുതൽഎേന്നക്കും വാഴും.

ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയുെടതീക്ഷ്ണത
ഇതു നിറേവറ്റ ം.

യേഹാവയുെട േ്രകാധം ഇ്രസാേയലിനുേനേര
8 കർത്താവ് യാേക്കാബിെനതിേര ഒരു വചനം

അയച്ച ;
അത് ഇ്രസാേയലിേന്മൽവീഴും.

9-10 “ഇഷ്ടികകൾവീണുേപായി,
എന്നാൽ ഞങ്ങൾ െചത്തിമിനുക്കിയ
കല്ല െകാണ്ടുപണിയും;

അത്തിമരങ്ങൾെവട്ടിവീഴ്ത്തെപ്പട്ട ,
എന്നാൽ അവയ്ക്കുപകരം ഞങ്ങൾ
േദവദാരുക്കൾനട്ട പിടിപ്പിക്കും,”

എന്ന്അഹങ്കാരേത്താടും
ഗർവമുള്ളഹൃദയേത്താടുംസംസാരിക്കുന്ന

സകലജനവും—എ്രഫയീമും
ശമര്യാനിവാസികള ം—അത്അറിയും.

11അതിനാൽയേഹാവ െരസീെന്റഎതിരാളികെള
അവർെക്കതിേരവരുത്തും,
അവെന്റഎല്ലാശ്രതുക്കെളയും ഇളക്കിവിടും.

12 അരാമ്യർ കിഴക്കും െഫലിസ്ത്യർ
പടിഞ്ഞാറുംതെന്ന
അവർ ഇ്രസാേയലിെന വായ് പിളർന്നു
വിഴുങ്ങിക്കളയും.

ഇെതാന്നുെകാണ്ടും അവിടെത്ത േകാപം
നീങ്ങിേപ്പായിട്ടില്ല,
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അവിടെത്ത ൈക ഇേപ്പാഴും
ഉയർന്നുതെന്നയിരിക്കുന്നു.

13 എന്നിട്ട ം ജനം തങ്ങെള അടിച്ചവനിേലക്കു
തിരിയുന്നില്ല,
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കുന്നതുമില്ല.

14 അതിനാൽ യേഹാവ ഇ്രസാേയലിൽനിന്നു
തലയും വാലും
പനമ്പട്ടയും ഞാങ്ങണയും ഒരു ദിവസംതെന്ന
േഛദിച്ച കളയും.

15 ജനത്തിെന്റ േനതാക്കന്മാരും
ഉന്നതാധികാരികള ംഅവരുെടതലയും
വ്യാജംപഠിപ്പിക്കുന്ന ്രപവാചകന്മാർഅവരുെട
വാലുംആകുന്നു.

16 ഈ ജനെത്ത നയിക്കുന്നവർതെന്ന അവെര
വഴിെതറ്റിക്കുന്നു,
അവർ നയിച്ച ജനം നശിച്ച േപാകുകയും
െചയ്തു.

17 അതിനാൽ യേഹാവ അവരുെട
യുവാക്കന്മാരിൽ ്രപസാദിക്കുന്നില്ല,
അവരുെട അനാഥേരാടും വിധവകേളാടും
അവിടേത്തക്ക് സഹതാപം
േതാന്നുന്നതുമില്ല.

കാരണം അവെരല്ലാവരും അഭക്തരും
ദുഷ്ടരുമാണ;്
എല്ലാവായും േഭാഷത്തംസംസാരിക്കുന്നു.

ഇെതാന്നുെകാണ്ടും അവിടെത്ത േകാപം
നീങ്ങിേപ്പായിട്ടില്ല,
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അവിടെത്ത ൈക ഇേപ്പാഴും
ഉയർന്നുതെന്നയിരിക്കുന്നു.

18ദുഷ്ടതതീേപാെലജ്വലിക്കുന്നു,നിശ്ചയം;
അത് മുള്ള ം പറക്കാരയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു.

അതു വനത്തിെല കുറ്റിക്കാടുകൾക്കു തീ
െകാടുക്കുന്നു,
അതുെകാണ്ട് അവ പുകത്തൂണായി
കറങ്ങിമറിഞ്ഞു േമേലാട്ട് ഉയരുന്നു.

19 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
േകാപംനിമിത്തം
േദശം വരണ്ടുണങ്ങും;

ജനംഅഗ്നിക്ക് ഇന്ധനമാകും;
ആരുംതെന്ന സേഹാദരങ്ങെള െവറുേത
വിടുകയില്ല.

20 അവർ തങ്ങള െട വലത്തുവശത്തുള്ള
അയൽവാസിെയആ്രകമിക്കും
എന്നിട്ട ം വിശന്നിരിക്കുന്നു;

ഇടത്തുവശത്തുള്ള അയൽവാസിെയ
കവർച്ചെചയ്യ ം,
എന്നിട്ട ം തൃപ്തിവരുന്നില്ല.

ഓേരാരുത്തനും അവരവരുെട ഭുജംതെന്നയും
ഭക്ഷിക്കും:

21 മനെശ്ശ എ്രഫയീമിെനയും എ്രഫയീം
മനെശ്ശെയയും വിഴുങ്ങുന്നു.
അവർ ഒരുമിച്ച് െയഹൂദയ്ക്ക്
എതിരായിരിക്കുന്നു.

ഇെതാന്നുെകാണ്ടും അവിടെത്ത േകാപം
നീങ്ങിേപ്പായിട്ടില്ല,
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അവിടെത്ത ൈക ഇേപ്പാഴും
ഉയർന്നുതെന്നയിരിക്കുന്നു.

10
1-2 ദരി്രദരുെട അവകാശങ്ങൾ

അപഹരിക്കുന്നതിനും
എെന്റ ജനത്തിൽ അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടവർക്കു
നീതി നിേഷധിക്കുന്നതിനും

വിധവകെളഅവരുെട ഇരയാക്കുന്നതിനും
അനാഥെര െകാള്ളയിടുന്നതിനുംേവണ്ടി

ന്യായമല്ലാത്തനിയമങ്ങൾആവിഷ്കരിക്കുന്നവർക്കും
അടിച്ചമർത്തുന്ന ഉത്തരവുകൾ
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നവർക്കുംഅേയ്യാ,കഷ്ടം!

3ശിക്ഷാവിധിയുെട ദിവസത്തിൽ,
ദൂെരനിന്നും നാശം വന്നുേചരുേമ്പാൾ,
നിങ്ങൾഎന്തുെചയ്യ ം?

സഹായത്തിനായി ആരുെട അടുേത്തക്കു
നിങ്ങൾഓടിെച്ചല്ല ം?
നിങ്ങള െട ധനം നിങ്ങൾ എവിെട
സൂക്ഷിക്കും?

4 ബന്ധിതരുെട ഇടയിൽ താണുവീണ്
അേപക്ഷിക്കുകേയാ
വധിക്കെപ്പട്ടവരുെട കൂട്ടത്തിൽ വീഴുകേയാ
അല്ലാെത മെറ്റാരു മാർഗവും
അവേശഷിക്കുകയില്ല.

ഇെതാന്നുെകാണ്ടും അവിടെത്ത േകാപം
നീങ്ങിേപ്പായിട്ടില്ല,



െയശയ്യാവ് 10:5 xxxix െയശയ്യാവ് 10:10

അവിടെത്ത ൈക ഇേപ്പാഴും
ഉയർന്നുതെന്നയിരിക്കുന്നു.

അശ്ശ രിെന്റേമൽൈദവത്തിെന്റന്യായവിധി
5 “എെന്റ േകാപത്തിെന്റ ദണ്ഡായ അശ്ശ രിന്

അേയ്യാ,കഷ്ടം!
എെന്റ േ്രകാധത്തിെന്റ ഗദ അവരുെട
ൈകയിൽആണ്.

6 അഭക്തരായ ഒരു ജനതയ്െക്കതിേര ഞാൻ
അവെനഅയയ്ക്കുന്നു,
എെന്റ േകാപത്തിനിരയായ ജനത്തിന്
എതിേരതെന്ന,

െകാള്ളയിടുന്നതിനും കവർച്ചെചയ്യന്നതിനും
െതരുവിെല െചളിേപാെല അവെര
ചവിട്ടിെമതിക്കുന്നതിനുംതെന്ന.

7എന്നാൽഅവെന്റഉേദ്ദശ്യംഅതല്ല,
അവെന്റമനസ്സിലുള്ളതുംഅതല്ല;

അവെന്റലക്ഷ്യം നശീകരണമാണ,്
അേനകംജനതകെളേഛദിച്ച കളയുന്നതേ്രത
അവെന്റതാത്പര്യം.

8 അവൻ പറയുന്നു, ‘എെന്റ ൈസന്യാധിപന്മാർ
എല്ലാവരും രാജാക്കന്മാർഅേല്ല?

9കൽെനകർെക്കമീശുേപാെലയേല്ല?
ഹമാത്ത്അർപ്പാദുേപാെലയും,
ശമര്യ ദമസ്േകാസ്േപാെലയുംഅേല്ല?

10 എെന്റ ൈക വി്രഗഹങ്ങള െട രാജ്യങ്ങൾ
പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്നു,
െജറുശേലമിലും ശമര്യയിലും
ഉള്ളവെയക്കാൾ വലിയ
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വി്രഗഹങ്ങേളാടുകൂടിയരാജ്യങ്ങൾത്തെന്ന—
11 ശമര്യേയാടും അവള െട വി്രഗഹങ്ങേളാടും

െചയ്തതുേപാെല,
െജറുശേലമിേനാടും അവള െട
വി്രഗഹങ്ങേളാടുംഞാൻ െചേയ്യണ്ടതേല്ല?’ ”

12 സീേയാൻപർവതത്തിലും െജറുശേലമിലും
കർത്താവുതെന്റ്രപവൃത്തിെചയ്തുകഴിയുേമ്പാൾ,
“ഞാൻ അശ്ശ ർരാജാവിെന, അവെന്റ
ഹൃദയത്തിെല തന്നിഷ്ടേത്താടുകൂടിയ
അഹന്തയും കണ്ണ കളിെല അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞ
േനാട്ടവും,ശിക്ഷിക്കും. 13അവൻപറയുന്നു:
“ ‘എെന്റ കരബലംെകാണ്ടാണ് ഞാനിതു

െചയ്തത;്
എെന്റ ജ്ഞാനത്താലും, കാരണം എനിക്ക്
അറിവുണ്ടായിരുന്നു.

ഞാൻ രാഷ്്രടങ്ങള െട അതിർത്തികൾ
നീക്കംെചയ്യ കയും
അവരുെടനിേക്ഷപങ്ങൾെകാള്ളയടിക്കുകയും
െചയ്തു;
ഒരു പരാ്രകമശാലിെയേപ്പാെല അവരുെട
രാജാക്കന്മാെരഞാൻകീഴ്െപ്പടുത്തി.

14പക്ഷിക്കൂട്ടിൽനിന്ന്എന്നതുേപാെല,
എെന്റ കരം രാഷ്്രടങ്ങള െട സമ്പത്ത്
അപഹരിച്ച ;

ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടമുട്ടകൾേശഖരിക്കുന്നതുേപാെല,
ഞാൻ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും
െപറുക്കിെയടുത്തു;

ചിറകടിക്കുന്നതിേനാ വായ് തുറന്നു
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ചിലയ്ക്കുന്നതിേനാ ആർക്കും
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.’ ”

15െവട്ട ന്നവേനാടു േകാടാലി വമ്പു പറയുേമാ?
അറക്കുന്നവേനാട് ഈർച്ചവാൾ
വീമ്പടിക്കുേമാ?

വടി അത് ഉപേയാഗിക്കുന്നവെന
നിയ്രന്തിക്കുന്നതുേപാെലയും
ഗദമരമല്ലാത്തവെനഉയർത്തുന്നതുേപാെലയും
ആണ.്

16 അതുെകാണ്ട,് കർത്താവ,് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ,
കരുത്തരായ േയാദ്ധാക്കള െടേമൽ
ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന േരാഗംഅയയ്ക്കും;

അവരുെടആഡംബരത്തിൻകീേഴ
അഗ്നിജ്വാലയായിമാറുന്ന ഒരു തീ
െകാളത്തെപ്പടും.

17ഇ്രസാേയലിെന്റ ്രപകാശം ഒരുഅഗ്നിയായും
അവരുെട പരിശുദ്ധൻ ഒരു ജ്വാലയായും
മാറും;

അതുജ്വലിച്ച,് ഒറ്റദിവസംെകാണ്ട്അവെന്റ
മുള്ള കള ം മുൾെച്ചടികള ം ദഹിപ്പിച്ച കളയും.

18 അവിടന്ന് അവെന്റ കാടിെന്റയും
ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ നിലത്തിെന്റയും
മഹത്ത്വം
പരിപൂർണമായും നശിപ്പിക്കും,
അതു ഒരു േരാഗി ക്ഷയിച്ച
േപാകുന്നതുേപാെലയായിരിക്കും.

19 അവെന്റ വനത്തിൽ അവേശഷിക്കുന്ന
വൃക്ഷങ്ങൾ



െയശയ്യാവ് 10:20 xlii െയശയ്യാവ് 10:24

ഒരു കുഞ്ഞിന് എണ്ണാവുന്നതുേപാെല
പരിമിതമായിരിക്കും.

ഇ്രസാേയലിെന്റ േശഷിപ്പ്
20ആദിവസംഇ്രസാേയലിൽ േശഷിച്ചവരും
യാേക്കാബുഗൃഹത്തിൽരക്ഷെപ്പട്ടവരും

തങ്ങെള ്രപഹരിച്ചവനിൽ
ആ്രശയിക്കാെത

ഇ്രസാേയലിെന്റപരിശുദ്ധനായയേഹാവയിൽ
ആത്മാർഥതേയാെടആ്രശയിക്കും.

21 ഒരു േശഷിപ്പ മടങ്ങിവരും,* യാേക്കാബിെന്റ
േശഷിപ്പ തെന്ന,
ശക്തനായ ൈദവത്തിേലക്കുതെന്ന
മടങ്ങിവരും.

22 ഇ്രസാേയേല, നിെന്റ ജനം കടൽപ്പ റെത്ത
മണൽത്തരിേപാെലഅസംഖ്യെമങ്കിലും,
അതിൽ ഒരു േശഷിപ്പ മാ്രതേമ
മടങ്ങിവരുകയുള്ള .

നീതി കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന
സംഹാരം നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

23കർത്താവ,്ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവ,
ഉത്തരവിറക്കിയതുേപാെല സർവഭൂമിയിലും
നാശംവരുത്തും.

24 അതുെകാണ്ട് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“സീേയാനിൽഅധിവസിക്കുന്നഎെന്റജനേമ,
ഈജിപ്റ്റ കാർ െചയ്തതുേപാെലഅശ്ശ ര്യർ

* 10:21 മൂ.ഭാ. െശയാർ-യാശൂബ് വാ. 23കാണുക.
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തങ്ങള െട ദണ്ഡ് നിങ്ങൾെക്കതിേര
ഉയർത്തുകയും
ചൂരൽെകാണ്ട്നിങ്ങെളഅടിക്കുകയുംെചയ്താൽ
നിങ്ങൾഭയെപ്പേടണ്ട.

25 വളെരേവഗംതെന്ന നിങ്ങൾെക്കതിേരയുള്ള
എെന്റ േകാപംശമിക്കുകയും
എെന്റ േ്രകാധം അവരുെട നാശത്തിനായി
തിരിച്ച വിടുകയും െചയ്യ ം.”

26 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഓേരബിെല
പാറയ്ക്കടുത്തുെവച്ച
മിദ്യാെന ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിച്ചതുേപാെല
അവെരഅടിക്കും;

ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച െചയ്തതുേപാെല
അവിടന്നു സമു്രദത്തിേന്മൽ വടി
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും.

27 അന്ന് അവരുെട ഭാരം നിെന്റ േതാളിൽനിന്ന്
ഉയർത്തെപ്പടും
നിെന്റകഴുത്തിലുള്ളഅവരുെട നുകംതെന്ന;

നിെന്റപുഷ്ടി നിമിത്തം
ആനുകംതകർക്കെപ്പടും.

28അവർഅയ്യാത്തിൽഎത്തി,
മിേ്രഗാനിൽക്കൂടി കടന്നുേപായി;
മിക്-മാസിൽ തങ്ങള െട പടേക്കാപ്പ കൾ
സൂക്ഷിക്കുന്നു.

29അവർചുരം കടന്നു,
“േഗബായിെലത്തി അവിെട രാ്രതി
െചലവഴിക്കും”എന്നുപറയുന്നു.

രാമാ വിറയ്ക്കുന്നു;
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ശൗലിെന്റഗിെബയാഓടി മറയുന്നു.
30ഗാല്ലീംപു്രതീ, ഉറെക്കനിലവിളിക്കുക!
ലേയേശ, ്രശദ്ധിക്കുക!
പീഡിതയായഅനാേഥാേത്ത!

31മദ്േമനാ പലായനംതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഗബീം നിവാസികൾരക്ഷേതടിഅലയുന്നു.

32 ഈ ദിവസംതെന്ന അവൻ േനാബിൽ
താമസിക്കും;
സീേയാൻപു്രതിയുെട മലയുെടേനേര,

െജറുശേലംകുന്നിെന്റേനേര
അവർ മുഷ്ടി ചുരുട്ട ം.

33 േനാക്കൂ, ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവ്
വലിയ മരെക്കാമ്പുകെള െവട്ടിമുറിച്ച കളയും;

െപാക്കത്തിൽ വളർന്നവെയ അവിടന്ന്
െവട്ടിയിടും,
ഉയർന്നവെയതാഴ്ത്തുകയും െചയ്യ ം.

34 അവിടന്നു വനത്തിെല കുറ്റിക്കാടുകെള
മഴുെകാണ്ടു െവട്ടിക്കളയും;
െലബാേനാനുംബലവാെന്റൈകയാൽവീഴും.

11
യിശ്ശായിയുെടശാഖ

1 യിശ്ശായിയുെട കുറ്റിയിൽനിന്ന് ഒരു മുള
ഉയർന്നുവരും;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േവരുകളിൽനിന്നുള്ള ഒരു
ശാഖഫലംകായ്ക്കും.

2യേഹാവയുെട ആത്മാവ് അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ
ആവസിക്കും—
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ജ്ഞാനത്തിെന്റയും വിേവകത്തിെന്റയും
ആത്മാവ,്
ആേലാചനയുെടയും ശക്തിയുെടയും
ആത്മാവ,്
പരിജ്ഞാനത്തിെന്റയുംയേഹാവാഭക്തിയുെടയും
ആത്മാവുതെന്ന—

3അേദ്ദഹംയേഹാവാഭക്തിയിൽആനന്ദിക്കും.

അേദ്ദഹം തെന്റകണ്ണ കാണുന്നത്ആധാരമാക്കി
വിധിക്കുകേയാ
തെന്റ െചവി േകൾക്കുന്നത്
അടിസ്ഥാനമാക്കിഒരുതീരുമാനെമടുക്കുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല;

4 എന്നാൽ അേദ്ദഹം നീതിേയാെട
സഹായാർഥിക്കു ന്യായപാലനംെചയ്യ ം;
അേദ്ദഹംഭൂമിയിെലദരി്രദർക്ക്ന്യായേത്താെട
വിധി കൽപ്പിക്കും.

തെന്റ വായ് എന്ന വടിെകാണ്ട് അവിടന്ന് ഭൂമിെയ
അടിക്കും;
തെന്റ അധരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ശ്വാസത്താൽ
അേദ്ദഹം ദുഷ്ടെര വധിക്കുകയും െചയ്യ ം.

5നീതിഅവിടെത്തഅരപ്പട്ടയും
വിശ്വസ്തതഅവിടെത്തഅരക്കച്ചയുമായിരിക്കും.

6 അന്നു െചന്നായ് കുഞ്ഞാടിേനാടുകൂെട
പാർക്കും,
പുള്ളിപ്പ ലി േകാലാട്ടിൻകുട്ടിേയാടുകൂെട
കിടക്കും,
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പശുക്കിടാവും സിംഹക്കുട്ടിയും യാഗമൃഗവും*
ഒരുമിച്ച കഴിയും;
ഒരു െചറിയകുട്ടിഅവെയനയിക്കും.

7പശുവും കരടിയും ഒരുമിച്ച േമയും,
അവയുെടകുട്ടികൾഒരുമിച്ച കിടക്കും,
സിംഹം കാളെയേപ്പാെല ൈവേക്കാൽ
തിന്നും.

8 മുലകുടിക്കുന്ന ശിശു സർപ്പത്തിെന്റ മാളത്തിൽ
കളിക്കും,
മുലകുടിമാറിയ ൈപതൽ അണലിയുെട
െപാത്തിൽൈകയിടും.

9എെന്റവിശുദ്ധപർവതത്തിൽഒരിടത്തും
ഉപ്രദവേമാ നാശേമാആരും െചയ്യ കയില്ല,

സമു്രദംെവള്ളത്താൽനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഭൂമി യേഹാവയുെട പരിജ്ഞാനംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കും.

10 ആ കാലത്തു യിശ്ശായിയുെട
േവര് ജനതകൾക്ക് ഒരു െകാടിയായി
ഉയർന്നുനിൽക്കും; രാഷ്്രടങ്ങൾ യിശ്ശായിയുെട
േവരായവെന അേന്വഷിച്ച വരും, അവിടെത്ത
വി്രശമസേങ്കതം മഹത്ത്വകരമായിരിക്കും.
11 ആ കാലത്ത് കർത്താവ് തെന്റ ജനത്തിൽ
േശഷിച്ചിട്ട ള്ളവെര അശ്ശ രിൽനിന്നും ഉത്തര
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും പേ്രതാസിൽനിന്നും†
കൂശിൽനിന്നും‡ ഏലാമിൽനിന്നും
ബാേബലിൽനിന്നും§ ഹമാത്തിൽനിന്നും

* 11:6 അഥവാ, െകാഴുത്തഊനമില്ലാത്ത ഒരുവയസ്സള്ളമൃഗവും
† 11:11 അതായത്, െതേക്ക ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും. ‡ 11:11
ഈ ്രപേദശം, െതക്കുകിഴക്കൻ െമെസാെപ്പാത്താമിയ ആെണന്നു
കരുതെപ്പടുന്നു. § 11:11 മൂ.ഭാ. ശിനാറിൽനിന്നും
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െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദത്തിെല
ദ്വീപുകളിൽനിന്നും രണ്ടാം്രപാവശ്യവും
മടക്കിെക്കാണ്ടുവരുന്നതിനുൈകനീട്ട ം.
12 അവിടന്ന് രാഷ്്രടങ്ങൾക്കായി ഒരു െകാടി

ഉയർത്തും,
ഇ്രസാേയലിെല ്രപവാസികെള േശഖരിക്കും;

െയഹൂദയുെട ചിതറിേപ്പായിട്ട ള്ളവെര
ഭൂമിയുെട നാലുേകാണുകളിൽനിന്നും
കൂട്ടിേച്ചർക്കും.

13എ്രഫയീമിെന്റഅസൂയനീങ്ങിേപ്പാകും,
െയഹൂദെയ േ്രദാഹിക്കുന്നവർ
േഛദിക്കെപ്പടും;

എ്രഫയീം െയഹൂദെയപ്പറ്റിഅസൂയെപ്പടുകേയാ
െയഹൂദാ എ്രഫയീമിെന േ്രദാഹിക്കുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല.

14 അവർ പശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള െഫലിസ്ത്യരുെട
ചരിഞ്ഞ്രപേദശത്ത്ഇരച്ച കയറും;
ഒെത്താരുമിച്ച്അവർകിഴക്കുള്ളവെരെയല്ലാം
െകാള്ളയിടും.

ഏേദാമിെനയും േമാവാബിെനയും അവർ
കീഴ്െപ്പടുത്തും,
അേമ്മാന്യർഅവർക്കുകീഴ്െപ്പട്ടിരിക്കും.

15ഈജിപ്റ്റ കടലിെന്റനാവിെന
യേഹാവപൂർണമായും നശിപ്പിച്ച കളയും;

തെന്റഉഷ്ണക്കാറ്റ െകാണ്ട്അവിടന്ന്
യൂ്രഫട്ടീസ് നദിയുെട മീേതൈകേയാങ്ങും.

അവിടന്ന് അതിെന ഏഴ് അരുവികളാക്കി
വിഭജിക്കും
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അങ്ങെന അവർ െചരിപ്പിട്ട െകാണ്ടുതെന്ന
മറുകരയിെലത്തും.

16ഇ്രസാേയൽഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്പുറെപ്പട്ടനാളിൽ
അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതുേപാെല

അശ്ശ രിൽ അവിടെത്ത ജനത്തിൽ
അവേശഷിക്കുന്നവർക്ക്
കടന്നുേപാകാൻഒരു രാജവീഥിയുണ്ടാകും.

12
സ്േതാ്രതഗീതങ്ങൾ

1ആദിവസത്തിൽനിങ്ങൾഇ്രപകാരം പറയും:
“യേഹാേവ, ഞാൻ അേങ്ങക്കു

സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു.
അങ്ങ്എേന്നാടു േകാപിച്ചിരുെന്നങ്കിലും,

അങ്ങയുെട േകാപം നീങ്ങിേപ്പാകുകയും
എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

2ഇതാ,ൈദവംഎെന്റരക്ഷയാകുന്നു;
ഞാൻവിശ്വസിക്കും, ഭയെപ്പടുകയില്ല.

യേഹാവ, യേഹാവതെന്ന എെന്റ ബലവും എെന്റ
സംഗീതവും*ആകുന്നു;
അവിടന്ന് എെന്റ രക്ഷയായും
തീർന്നിരിക്കുന്നു.”

3 അതിനാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷയുെട
ഉറവുകളിൽനിന്ന്
ആനന്ദേത്താെട െവള്ളം േകാരും.

4അന്നാളിൽനിങ്ങൾപറയും:
“യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതംെചയ്യ ക;അവിടെത്ത

നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുക;
* 12:2 അഥവാ, ്രപതിേരാധം
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അവിടെത്ത ്രപവൃത്തി ജനതകൾക്കിടയിൽ
വിളംബരംെചയ്യ ക,
അവിടെത്ത നാമം ഉന്നതെമന്നു
േഘാഷിക്കുക.

5യേഹാവയ്ക്കു പാടുക,അവിടന്ന് മഹത്തരമായ
കാര്യങ്ങൾെചയ്തിരിക്കുന്നു;
ഇതു ഭൂമി മുഴുവൻ ്രപസിദ്ധമായിത്തീരെട്ട.

6 സീേയാൻ നിവാസികേള, ഇ്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധൻ,
നിങ്ങള െട മേധ്യ ഉന്നതനായിരിക്കുകയാൽ
ഉച്ചത്തിൽ ആർക്കുകയും ആനന്ദഗീതം
ആലപിക്കുകയുംെചയ്യ ക.”

13
ബാേബലിെനതിേരയുള്ള ്രപവചനം

1 ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാവ്
ബാേബലിെനതിേരകണ്ടദർശനം:
2െമാട്ടക്കുന്നിേന്മൽെകാടി ഉയർത്തുക,
അവർ ്രപഭുക്കന്മാരുെട കവാടങ്ങളിേലക്കു
കടക്കാൻ

അവെരശബ്ദം ഉയർത്തി
ൈകകാട്ടി വിളിക്കുക.

3 എെന്റ േകാപം നിറേവറ്റാൻ ഞാൻ
സജ്ജരാക്കിയ,
എെന്റവിജയത്തിൽആഹ്ലാദിക്കുന്നവരായ
എെന്റ േയാദ്ധാക്കെള ഞാൻ
ആഹ്വാനംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

4വലിെയാരു ജനസമൂഹത്തിെന്റആരവംേപാെല
പർവതങ്ങളിെല േഘാഷം േകൾക്കുക!

രാജ്യങ്ങള ംജനതകള ംഒെത്താരുമിച്ച കൂടിയതുേപാലുള്ള
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ഒരു മഹാേഘാഷം ്രശദ്ധിക്കുക!
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവ
യുദ്ധത്തിനായി ൈസന്യെത്ത
അണിനിരത്തുന്നു.

5അവർ ദൂരേദശത്തുനിന്ന,്
ആകാശത്തിെന്റ അതിരുകളിൽനിന്നുതെന്ന
വരുന്നു—

യേഹാവയും അവിടെത്ത േ്രകാധംെചാരിയുന്ന
ആയുധങ്ങള ം
േദശെത്തമുഴുവനുംനശിപ്പിക്കുന്നതിനായിത്തെന്ന
വരുന്നു.

6 വിലപിക്കുക, യേഹാവയുെട ദിവസം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു;
സർവശക്തനിൽനിന്നുള്ള സംഹാരംേപാെല
അതുവരും.

7അതിനാൽഎല്ലാൈകകള ംതളരും,
ഏതു മനുഷ്യെന്റഹൃദയവും ഉരുകിേപ്പാകും.

8അവർഭയവിഹ്വലരാകും,
സങ്കടവും േവദനയുംഅവെരപിടികൂടും;
്രപസവേവദനയിൽ ആയിരിക്കുന്ന
സ്്രതീെയേപ്പാെലഅവർ േവദനെപ്പടും.

ജ്വലിക്കുന്നമുഖേത്താെടഅവർ
അന്ധാളിച്ച് പരസ്പരം തുറിച്ച േനാക്കും.

9ഇതാ,യേഹാവയുെട ദിവസംവരുന്നു—
്രകൂരതനിറഞ്ഞ, േ്രകാധവും ഭയാനക
േകാപവും നിറഞ്ഞഒരു ദിവസം—

േദശെത്തശൂന്യമാക്കുന്നതിനും
അതിലുള്ളപാപികെളഉന്മൂലനംെചയ്യന്നതിനുംതെന്ന.

10 ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങള ം
നക്ഷ്രതവ്യ ഹങ്ങള ം
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്രപകാശം െകാടുക്കുകയില്ല.
സൂര്യൻ ഉദയത്തിൽത്തെന്നഇരുണ്ടുേപാകും,
ച്രന്ദൻഅതിെന്റ ്രപകാശംെചാരിയുകയുമില്ല.

11 ഞാൻ േലാകെത്ത അതിെന്റ
ദുഷ്ടതനിമിത്തവും
ദുഷ്ടെര തങ്ങള െട പാപംനിമിത്തവും
ശിക്ഷിക്കും.

നിഗളികള െട ഗർവത്തിനു ഞാൻ
അറുതിവരുത്തും,
നിഷ്ഠുരരുെട അഹങ്കാരെത്ത ഞാൻ
താഴ്ത്തിക്കളയും.

12ഞാൻമനുഷ്യെരതങ്കെത്തക്കാള ം
അവെര ഓഫീർ തങ്കെത്തക്കാള ം
ദുർല്ലഭരാക്കും.

13അങ്ങെനഞാൻആകാശെത്തനടുക്കും;
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
േകാപത്താൽ,

അവിടെത്തഉ്രഗേകാപത്തിെന്റനാളിൽ
ഭൂമിസ്വസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇളകിേപ്പാകും.

14 േവട്ടയാടെപ്പട്ടകലമാൻേപാെലയും
ഇടയനില്ലാത്തആട്ടിൻപറ്റംേപാെലയും

അവർ ഓേരാരുത്തനും തങ്ങള െട ജനത്തിെന്റ
അടുക്കേലക്കു മടങ്ങും,
അവർ സ്വന്തം നാട്ടിേലക്കുതെന്ന
ഓടിേപ്പാകും.

15കണ്ടുകിട്ട ന്നവെരെയല്ലാം കുത്തിെക്കാല്ല ം;
പിടിക്കെപ്പടുന്നവെരല്ലാം വാളിനിരയാകും.

16 അവരുെട ശിശുക്കെളേപ്പാലും അവരുെട
കൺമുമ്പിൽെവച്ച്അടിച്ച തകർക്കും;
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അവരുെട വീടുകൾ െകാള്ളെചയ്യെപ്പടുകയും
ഭാര്യമാർ അതി്രകമത്തിന് ഇരയാകുകയും
െചയ്യ ം.

17 ഇതാ, ഞാൻ േമദ്യെര അവർെക്കതിരായി
ഉണർത്തും,
അവർെവള്ളിവിലയുള്ളതായി കരുതുന്നില്ല,
സ്വർണത്തിൽഅവർക്കുതാത്പര്യവുമില്ല.

18 അവരുെട വില്ല കൾ യുവാക്കന്മാെര
െകാെന്നാടുക്കും;
ശിശുക്കേളാട് അവർ കാരുണ്യം
കാണിക്കുകേയാ
കുട്ടികേളാട്അവർക്ക്അനുകമ്പേതാന്നുകേയാ
ഇല്ല.

19രാജ്യങ്ങള െട ചൂഡാമണിയും
ബാേബല്യരുെട* അഭിമാനവും
മഹത്ത്വവുമായബാേബൽപട്ടണെത്ത,

െസാേദാമിെനയും െഗാേമാറാെയയും
തകർത്തതുേപാെല
ൈദവംതകർെത്തറിയും.

20തലമുറതലമുറയായിഅതു നിർജനമായും
പാർക്കാൻആളില്ലാെതയും കിടക്കും;

േദശാന്തരികൾ†അവിെടകൂടാരമടിക്കുകയില്ല,
ഇടയന്മാർ തങ്ങള െട കൂട്ടെത്ത അവിെട
കിടത്തുകയുമില്ല.

21വന്യമൃഗങ്ങൾഅവിെട വി്രശമിക്കും,
അവരുെട വീടുകളിൽകുറുനരികൾനിറയും;

ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾഅവിെട പാർക്കും,
കാട്ടാടുകൾഅവിെട നൃത്തംെചയ്യ ം.

* 13:19 അഥവാ,കൽദയരുെട † 13:20 മൂ.ഭാ.അറബികൾ
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22 അവരുെട െകട്ട റപ്പ ള്ള േകാട്ടകളിൽ
കഴുതപ്പ ലികള ം
അവരുെട മണിേമടകളിൽ കുറുനരികള ം
ഓരിയിടും.

അവള െടസമയംഅടുത്തിരിക്കുന്നു,
അതിനുള്ളനാള കൾനീണ്ടുേപാകുകയുമില്ല.

14
1 യേഹാവയ്ക്കു യാേക്കാബിേനാടു കരുണ

േതാന്നും;
അവിടന്ന് ഇ്രസാേയലിെന ഒരിക്കൽക്കൂടി
െതരെഞ്ഞടുക്കുകയും
സ്വേദശത്ത് അവെര പാർപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ ം.

വിേദശികള ംഅവേരാെടാപ്പംേചരും
അവർ യാേക്കാബിെന്റ സന്തതികള മായി
ഇഴുകിേച്ചരും

2രാഷ്്രടങ്ങൾഅവെരസഹായിക്കുകയും
അവെര അവരുെട സ്ഥലേത്തക്കു
െകാണ്ടുവരികയും െചയ്യ ം.

ഇ്രസാേയൽരാഷ്്രടങ്ങൾൈകവശമാക്കും,
യേഹാവയുെട േദശത്ത് അവർ അവെര
ദാസന്മാരായും ദാസിമാരായും മാറ്റ ം.

തങ്ങെള ബന്ധനസ്ഥരാക്കിയവെര അവർ
ബന്ധനസ്ഥരാക്കും,
തങ്ങെളഅടിച്ചമർത്തിയവരുെടേമൽഅവർ
വാഴും.

3 നിങ്ങള െട ദുഃഖം, കഷ്ടത, നിങ്ങള െടേമൽ
ചുമത്തിയ കഠിനേവല എന്നിവയിൽനിന്ന്
യേഹാവനിങ്ങൾക്ക്വി്രശമം നൽകുന്നകാലത്ത്,
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4ബാേബൽരാജാവിെനപ്പറ്റി ഈ പരിഹാസഗാനം
നിങ്ങൾആലപിക്കും:
“പീഡകൻഎങ്ങെനഇല്ലാെതയായി!
അവെന്റ േ്രകാധംഎങ്ങെനനിലച്ച ?”

5യേഹാവ ദുഷ്ടരുെട വടിയും
ഭരണാധികാരികള െട െചേങ്കാലും
തകർത്തുകളഞ്ഞു,

6അതുജനെത്തേകാപേത്താെട
നിരന്തരം ്രപഹരിച്ച േപാന്നു,

അതു രാഷ്്രടങ്ങെള േകാപേത്താടും
അനിയ്രന്തിതമായ അ്രകമേത്താെടയും
അടക്കിഭരിച്ച േപാന്നു.

7ഭൂമി മുഴുവൻസമാധാനേത്താെടവി്രശമിക്കുന്നു;
അവർസേന്താഷേത്താെടആർത്തുപാടുന്നു.

8 സരളവൃക്ഷങ്ങള ം െലബാേനാനിെല
േദവദാരുക്കള ം
നിെന്നക്കുറിച്ച സേന്താഷിച്ച ,

“നീ വീണുേപായതുമുതൽ, ഒരു മരംെവട്ട കാരനും
ഞങ്ങള െടേനേരവരുന്നില്ല”എന്നുപറയുന്നു.

9നീ വരുേമ്പാൾനിെന്നഎതിേരൽക്കാൻ
താെഴയുള്ളപാതാളംഅസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു;

അതു ഭൂമിയിൽ േനതാക്കളായിരുന്ന
സകലരുെടയും
ആത്മാക്കെള നിനക്കുേവണ്ടി
ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നു;

അതു രാഷ്്രടങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരായിരുന്ന
എല്ലാവെരയും
സിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്ന്എഴുേന്നൽപ്പിക്കുന്നു.

10അവെരല്ലാം നിേന്നാട:്
“നീയുംഞങ്ങെളേപ്പാെലബലഹീനനാേയാ?
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നീഞങ്ങൾക്കുതുല്യനായിത്തീർേന്നാ?”
എന്നുപറയും.

11നിെന്റ ്രപതാപവും നിെന്റവാദ്യേഘാഷവും
പാതാളത്തിേലക്കുതാഴ്ത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;

പുഴുക്കെള കിടക്കയായി നിെന്റ കീഴിൽ
വിരിച്ചിരിക്കുന്നു;
കീടങ്ങൾനിനക്കുപുതപ്പായിരിക്കുന്നു.

12ഉഷസ്സിെന്റപു്രതാ, ഉദയനക്ഷ്രതേമ!
നീആകാശത്തുനിന്നുവീണുേപായെതങ്ങെന!

ഒരിക്കൽരാഷ്്രടങ്ങെളതാഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞവേന,
നീ െവേട്ടറ്റ ഭൂമിയിൽവീണുേപായെതങ്ങെന!

13നീ നിെന്റഹൃദയത്തിൽപറഞ്ഞു,
“ഞാൻസ്വർഗത്തിൽകയറും.

ൈദവത്തിെന്റനക്ഷ്രതങ്ങൾക്കുേമൽ
ഞാെനെന്റസിംഹാസനം ഉയർത്തും;

സമാഗമപർവതത്തിേന്മൽ*സിംഹാസനാരൂഢനാകും,
സാേഫാൺ† പർവതത്തിെന്റ
ഔന്നത്യങ്ങളിൽഞാൻഇരുന്നരുള ം.

14 േമേഘാന്നതികൾക്കുമീേതഞാൻകയറും;
എെന്നത്തെന്ന ഞാൻ പരേമാന്നതനു
തുല്യനാക്കും.”

15എന്നാൽനീ പാതാളത്തിേലക്ക,്
നാശകൂപത്തിെന്റ അഗാധതയിേലക്കുതെന്ന
താഴ്ത്തെപ്പടും.

16നിെന്നകാണുന്നവർനിെന്നഉറ്റ േനാക്കും,

* 14:13 ചി.ൈക.്രപ. ഉത്തരദിക്കിൽ സമാഗമപർവതത്തിേന്മൽ
† 14:13 സാേഫാൺ കനാന്യരുെട ഏറ്റവും പവി്രതം
എന്നുകരുതെപ്പടുന്നപർവതം.
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അവർ നിനക്കു ഭവിച്ചതിെനക്കുറിച്ച
ചിന്തിക്കും:

“ഇവനാേണാ ഭൂമിെയകിടുകിെട വിറപ്പിച്ചവൻ?
രാജ്യങ്ങെളവിഹ്വലമാക്കിയവൻ?

17 ഇവനാേണാ േലാകെത്ത ഒരു
മരുഭൂമിേപാെലയാക്കി,
അതിെലനഗരങ്ങെളതകിടംമറിച്ച,്
തെന്റ ബന്ദികെള വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങാൻ
അനുവദിക്കാതിരുന്നവൻ?”

18രാഷ്്രടങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാെരല്ലാം
അവരവരുെട ശവകുടീരത്തിൽ
്രപതാപികളായി കിടക്കുന്നു.

19 എന്നാൽ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട ഒരു
ചുള്ളിക്കമ്പുേപാെല
നിെന്നകല്ലറയിൽനിന്ന്എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;

വാളിനാൽകുത്തിെക്കാല്ലെപ്പട്ടവരും
കുഴിയിെല കല്ല കൾവെര
ഇറങ്ങിേപ്പായവരുമായ
ഹതന്മാരാൽനീ െപാതിയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ചവിട്ടിയരയ്ക്കെപ്പട്ടഒരുശവശരീരംേപാെലയാണു
നിെന്റഅവസ്ഥ.

20നീ നിെന്റ േദശെത്തനശിപ്പിക്കുകയും
നിെന്റ ജനെത്ത വധിക്കുകയും

െചയ്തിരിക്കുകയാൽ
നിനക്ക്അവെരേപ്പാെല ഒരു ശവസംസ്കാരം
ലഭിക്കുകയില്ല.

ദുഷ്കർമികള െടസന്തതികൾ
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ഇനിെയാരിക്കലുംസ്മരിക്കെപ്പടുകയില്ല.
21 “പൂർവികരുെട പാപങ്ങൾനിമിത്തം
അവരുെട മക്കെള വധിക്കുന്നതിന് ഒരു
സ്ഥലം ഒരുക്കുക.

അവർഎഴുേന്നറ്റ ഭൂമിൈകവശമാക്കി
ഭൂമുഖംപട്ടണങ്ങളാൽനിറയ്ക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനുതെന്ന.

22 “ഞാൻഅവർെക്കതിേരഎഴുേന്നൽക്കും,”
എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
്രപഖ്യാപിക്കുന്നു.

“ഞാൻ ബാേബലിെന്റ നാമവും
അതിജീവിച്ചവെരയും
അവള െട സന്തതിെയയും
പിൻഗാമികെളയും േഛദിച്ച കളയും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

23 “ഞാൻ അതിെന മുള്ളൻപന്നികള െട
അവകാശവും
ചതുപ്പ നിലവുമാക്കും.

ഞാൻ അതിെന നാശത്തിൻചൂൽെകാണ്ടു
തൂെത്തറിയും,”
എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

24 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു,
“ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചതുേപാെലതെന്ന

സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു,നിശ്ചയം,
ഞാൻ ഉേദ്ദശിച്ചിട്ട ള്ളതുേപാെല അതു
നിറേവറുകയും െചയ്യ ം.

25 അശ്ശ രിെന ഞാൻ എെന്റ േദശത്തു
തകർത്തുകളയും;
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എെന്റ പർവതത്തിേന്മൽ അവെന
ചവിട്ടിെമതിക്കും.

അേപ്പാൾഅവെന്റ നുകം എെന്റ ജനത്തിൽനിന്ന്
എടുത്തുമാറ്റ കയും
അവെന്റ ചുമട് അവരുെട ചുമലിൽനിന്നു
നീക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.”

26 സകലഭൂമിക്കുംേവണ്ടി നിർണയിച്ചിട്ട ള്ള
പദ്ധതിയാണിത;്
എല്ലാ രാഷ്്രടങ്ങൾക്കുെമതിേര
നീട്ടിയിരിക്കുന്നകരവുമാണിത്.

27ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവനിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു.
അവിടെത്ത പദ്ധതി നിഷ്ഫലമാക്കാൻ
ആർക്കുകഴിയും?
അവിടന്നു നീട്ടിയ കരെത്ത പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ
ആർക്കുസാധിക്കും?

െഫലിസ്ത്യർെക്കതിേരയുള്ള ്രപവചനം
28ആഹാസുരാജാവു നാടുനീങ്ങിയ വർഷംഈ
അരുളപ്പാടുണ്ടായി:
29സകലെഫലിസ്ത്യരുേമ,നിങ്ങെളഅടിച്ചവടി
ഒടിഞ്ഞുേപായതിനാൽ നിങ്ങൾ
ആഹ്ലാദിക്കരുത;്

സർപ്പത്തിെന്റ േവരിൽനിന്ന് ഒരു അണലി
പുറെപ്പടും,
അതിെന്റ ഫലത്തിൽനിന്ന് വിഷംചീറ്റ ന്ന ഒരു
സർപ്പം പുറെപ്പടും.

30ദരി്രദരിൽ ദരി്രദർ ഭക്ഷിക്കും,
എളിയവർസുരക്ഷിതരായി വി്രശമിക്കും.

എന്നാൽ നിെന്റ േവരിെന ഞാൻ ക്ഷാമത്താൽ
നശിപ്പിക്കും;
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നിങ്ങളിൽ അതിജീവിച്ചവെര അതു
സംഹരിച്ച കളയും.

31 നഗരകവാടേമ, വിലപിക്കൂ! നഗരേമ
നിലവിളിക്കൂ!
െഫലിസ്ത്യേര, െവന്തുരുകുക!

വടക്കുനിന്ന് ഒരു പുകപടലം വരുന്നു,
ആ ൈസന്യഗണത്തിൽ തളർന്നു
പിൻവാങ്ങുന്നവർആരുംതെന്നയില്ല.

32ആരാഷ്്രടത്തിെലസ്ഥാനപതികേളാട,്
എന്താണ് ഉത്തരം പറയുക?

“യേഹാവസീേയാെനസ്ഥാപിെച്ചന്നും
അവിടെത്ത ജനത്തിെല പീഡിതർ അവളിൽ
അഭയംേതടുെമന്നുംതെന്ന.”

15
േമാവാബിെനതിേരയുള്ള ്രപവചനം

1 േമാവാബിെനതിേരയുള്ള ്രപവചനം:
ഒരു രാ്രതിെകാണ്ട്,
േമാവാബിെലആർപട്ടണംശൂന്യമാക്കെപ്പട്ട !

ഒറ്റ രാ്രതിെകാണ്ട,്
േമാവാബിെല കീർ പട്ടണവും
ശൂന്യമാക്കെപ്പട്ട !

2 ദീേബാൻ അവരുെട ആലയത്തിേലക്കു
കയറിേപ്പാകുന്നു,
വിലപിക്കുന്നതിനായി അവരുെട
േക്ഷ്രതങ്ങളിേലക്കുതെന്ന;
േമാവാബ് െനേബാെയയും
െമേദബാെയയുംപറ്റി വിലപിക്കുന്നു.

എല്ലാവരുെടയും തല െമാട്ടയടിച്ച ം
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താടി ക്രതിച്ച മിരിക്കുന്നു.
3 െതരുവീഥികളിൽ അവർ ചാക്കുശീലയുടുത്തു

നടക്കുന്നു;
പുരമുകളിലും ചത്വരങ്ങളിലുമുള്ള

എല്ലാവരും വിലപിക്കുന്നു,
കരഞ്ഞുെകാണ്ട്അവർകാൽക്കൽവീഴുന്നു.

4 െഹശ്േബാനും എെലയാെലയും
നിലവിളിക്കുന്നു,
അവരുെടശബ്ദം ദൂരത്ത്യാഹാസുവെരയും
േകൾക്കുന്നു.

അതിനാൽ േമാവാബിെല ആയുധപാണികൾ
ഉച്ചത്തിൽവിളിക്കുന്നു,
അവരുെട ഹൃദയം ഉള്ളിൽ
വിറെകാള്ള കയുംെചയ്യന്നു.

5 എെന്റ ഹൃദയം േമാവാബിെനക്കുറിച്ച
നിലവിളിക്കുന്നു;
അവിടെത്തജനം േസാവാറിേലക്കും
എഗ്ലത്ത്-െശലീശിയായിേലക്കും
പലായനംെചയ്യന്നു.

അവർലൂഹീത്ത് കയറ്റംവെരകയറിെച്ചല്ല ന്നു,
കരഞ്ഞുെകാണ്ട്അവരുെടയാ്രതതുടരുന്നു.

േഹാേരാനയീമിേലക്കുള്ളപാതയിൽ
അവർ തങ്ങള െട നാശെത്തപ്പറ്റി
നിലവിളിക്കുന്നു.

6നി്രമീമിെലജലാശയങ്ങൾവരണ്ടേല്ലാ,
പുല്ല വാടിയുണങ്ങിയും േപായേല്ലാ;

ഇളംപുല്ല നശിച്ച േപായേല്ലാ
പച്ചയായെതാന്നും േശഷിച്ചിട്ട മില്ല.

7തന്മൂലംഅവർസമ്പാദിച്ച കൂട്ടിെവച്ചസ്വത്ത്
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അലരിേത്താട്ടിനക്കരയ്ക്ക് അവർ
ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാകുന്നു.

8 ദുരിതത്തിെന്റ നിലവിളി േമാവാബിനു ചുറ്റ ം
്രപതിധ്വനിക്കുന്നു;
അതിെന്റഅലർച്ചഎഗ്ലയീംവെരയും
അതിെന്റ വിലാപം േബർ-ഏലീംവെരയും
എത്തിയിരിക്കുന്നു.

9 ദീേമാനിെല ജലാശയങ്ങൾ രക്തംെകാണ്ടു*
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ഞാൻ ദീേമാെന്റേമൽ ഇനിയും
അധികംആപത്തുകൾവരുത്തും—

േമാവാബിെലപലായിതരുെടേമലും
േദശത്തിെല േശഷിപ്പിേന്മലും ഞാൻ ഒരു
സിംഹെത്തവരുത്തും.

16
1നിങ്ങൾേദശാധിപതിക്കുള്ളകാഴ്ചയായി,
കുഞ്ഞാടിെന േസലായിൽനിന്ന,്

മരുഭൂമിവഴിയായിസീേയാൻപു്രതിയുെട
പർവതത്തിേലക്കു െകാടുത്തയയ്ക്കുക.

2കൂട്ടിൽനിന്നുതള്ളിയിടെപ്പട്ട്
ചിറകിട്ടടിക്കുന്ന പക്ഷികെളേപ്പാെല
ആയിരിക്കും

അർേന്നാൻകടവുകളിൽ
േമാവാബ്യ പു്രതിമാർ.

3 “ഞങ്ങൾക്ക്ആേലാചനപറഞ്ഞുതരിക,
* 15:9 ദീേമാൻ, രക്തം എന്നിവയ്ക്കുള്ളഎ്രബായവാക്കുകള െട
ഉച്ചാരണങ്ങൾതമ്മിൽവളെരസാമ്യമുണ്ട്.
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ന്യായം നടത്തുക.
നട്ട ച്ചസമയത്ത് നിെന്റനിഴലിെന
രാ്രതിേപാെലയാക്കുക.

പലായിതെര ഒളിപ്പിക്കുക,
അഭയാർഥികെള ഒറ്റിെക്കാടുക്കരുത.്

4 േമാവാബിെല പലായിതർ നിേന്നാെടാപ്പം
പാർക്കെട്ട;
അവരുെട അന്തകരിൽനിന്ന് നീ അവർക്ക്
ഒരുഅഭയമായിരിക്കുക,”എന്നു േമാവാബ്
പറയുന്നു.

പീഡകരുെടഅവസാനം വന്നുേചരും
നശിപ്പിക്കുന്നവർഇല്ലാെതയാകും;
മർദകർ േദശത്തുനിന്ന്അ്രപത്യക്ഷരാകും.

5 അചഞ്ചലസ്േനഹത്താൽ സിംഹാസനം
സ്ഥിരമാക്കെപ്പടും;
ദാവീദിെന്റകൂടാരത്തിൽനിന്ന്
ഒരുവൻ സത്യസന്ധതേയാെട അതിൽ
ഉപവിഷ്ടനാകും.

ആന്യായാധിപൻന്യായതല്പരനും
നീതി നടത്തുന്നതിനു േവഗമുള്ളവനും
ആയിത്തീരും.

6 േമാവാബിെന്റ അഹങ്കാരെത്തപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ
േകട്ടിട്ട ണ്ട്—
അവള െട ഗർവംഎ്രതവലിയത്!

അവള െട നിഗളം, അഹങ്കാരം, ധിക്കാരം
എന്നിവയുംഞങ്ങൾേകട്ടിരിക്കുന്നു;
എന്നാൽഅവള െട ്രപശംസവ്യർഥമേ്രത.

7അതിനാൽ േമാവാബ്യർവിലപിക്കും,
അവർ േമാവാബിെനക്കുറിച്ച് വിലപിക്കും.
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കീർ-ഹേരേശത്തിെല മുന്തിരിയടകെളപ്പറ്റി
ദുഃഖിക്കുകയും വിലപിക്കുകയുംെചയ്യ ക.

8െഹശ്േബാനിെലവയലുകള ം
സിബ്മയിെല മുന്തിരിവള്ളികള ം
ഉണങ്ങിേപ്പായി.

അതിെലവിശിഷ്ട മുന്തിരിവള്ളികെള
ഇതര രാഷ്്രടങ്ങളിെല ഭരണാധിപന്മാർ
ചവിട്ടിെമതിച്ചിരിക്കുന്നു,

അതുയാേസർവെരയും
മരുഭൂമിവെരയും പടർന്നിരുന്നു.

അതിെന്റശാഖകൾ
കടൽവെരയും*പടർന്നിരുന്നു.

9അതിനാൽഞാൻയാേസരിേനാെടാപ്പം
സിബ്മയിെല മുന്തിരിവള്ളിെയക്കുറിച്ച
വിലപിക്കും.

െഹശ്േബാേന,എെലയാേല,
ഞാൻ എെന്റ കണ്ണ നീർെകാണ്ടു നിെന്ന
നനയ്ക്കും!

നിെന്റ േവനൽക്കാലഫലങ്ങൾക്കും
െകായ്ത്തിനും ആഹ്ലാദാരവം
നിലച്ചിരിക്കുന്നു.

10 ഫലപൂർണമായ വയലിൽനിന്ന് ആനന്ദവും
ഉല്ലാസവും നീങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
മുന്തിരിേത്താപ്പ കളിലും പാട്ട കേളാ
ആർപ്പ വിളിേയാ ഇല്ല.

മുന്തിരിച്ചക്കുകളിൽ ആരും മുന്തിരിങ്ങാ
ചവിട്ട ന്നില്ല;

* 16:8 അതായത്,ചാവുകടൽ
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കാരണം ഞാൻ ആ ആർപ്പ വിളി
അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

11 അതിനാൽ എെന്റ ഹൃദയം
േമാവാബിെനക്കുറിച്ച ം
എെന്റ അന്തരി്രന്ദിയം കീർ-
േഹെരശിെനക്കുറിച്ച ം ഒരു കിന്നരംേപാെല
ആർത്തനാദം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.

12 േമാവാബ് അവള െട േക്ഷ്രതങ്ങളിൽ
െചല്ല േമ്പാൾ
തളർന്നുേപാകാംഎന്ന്രപേയാജനംമാ്രതേമയുള്ള ,

അവൾ പവി്രതസ്ഥാനങ്ങളിൽ ്രപാർഥിക്കാൻ
െചല്ല േമ്പാൾ
ഫലസിദ്ധിയുണ്ടാകുകയുമില്ല.

13 ഇതാണ് യേഹാവ മുേമ്പതെന്ന
േമാവാബിെനപ്പറ്റി അരുളിെച്ചയ്ത വചനം.
14 എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഒരു കരാർ െതാഴിലാളി
കണക്കാക്കുന്നതുേപാെലയുള്ള മൂന്നു
സംവത്സരത്തിനുള്ളിൽ േമാവാബിെന്റ മഹത്ത്വം
അവെന്റ എല്ലാ ജനബാഹുല്യേത്താടുെമാപ്പം
നിന്ദിതമാകും. അവള െട േശഷിപ്പ തുച്ഛവും
ദുർബലവുമായിരിക്കും.”

17
ദമസ്േകാസിെനതിേരയുള്ള ്രപവചനം

1ദമസ്േകാസിെനതിേരയുള്ള ്രപവചനം:
“േനാക്കൂ,ദമസ്േകാസ്ഒരുപട്ടണമല്ലാതായിത്തീരും
എന്നാൽ അതു നാശനഷ്ടങ്ങള െട ഒരു
കൂമ്പാരമാകും.

2അേരാേയർപട്ടണങ്ങൾജനവാസമില്ലാത്തതാകും,
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അവആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾക്കുള്ളത,്അവയവിെട
കിടക്കും,
ആരുംഅവെയ ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല.

3 എ്രഫയീമിൽനിന്ന് േകാട്ടെകട്ടിയുറപ്പിച്ച പട്ടണം
അ്രപത്യക്ഷമാകും,
ദമസ്േകാസിൽനിന്നു രാജത്വവും
ഇല്ലാതാകും;

അരാമിൽ േശഷിച്ചജനം
ഇ്രസാേയൽമക്കള െടമഹത്ത്വംേപാെലയാകും,”

എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

4 “ആ ദിവസത്തിൽ യാേക്കാബിെന്റ മഹത്ത്വം
മങ്ങിേപ്പാകും;
അവെന്റകായപുഷ്ടിക്ഷയിച്ച േപാകും.

5 അതു െകായ്ത്തുകാർ കതിരുകൾ
േചർത്തുപിടിച്ച്
ൈകെകാണ്ടുവിളവുെകായ്െതടുക്കുന്നതുേപാെലയാകും—

െരഫായീം താഴ്വരയിൽ ഒരാൾ
കാലാെപറുക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.

6 ഒലിവുമരത്തിൽനിന്ന് കായ്കൾ
േശഖരിക്കുന്നതിനായി തല്ല േമ്പാൾ
ഏറ്റവും മുകളിലെത്ത ശാഖകളിൽ രേണ്ടാ
മൂേന്നാകായ്കള ം

ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ശാഖകളിൽ നാേലാ അേഞ്ചാ
കായും േശഷിക്കുന്നതുേപാെല
കാലാെപറുക്കാനുള്ള വകമാ്രതം
േശഷിച്ചിരിക്കും,”
എന്ന് ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
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7 ആ ദിവസത്തിൽ മനുഷ്യർ തങ്ങള െട
്രസഷ്ടാവിൽആ്രശയിക്കുകയും
അവരുെട കണ്ണ കൾ ഇ്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധനിേലക്കുതിരിക്കുകയും െചയ്യ ം.

8അവർതങ്ങള െടൈകകള െട നിർമിതിയായ,
യാഗപീഠങ്ങളിൽ ഇനിെയാരിക്കലും
ആ്രശയിക്കുകയില്ല,

തങ്ങള െട വിരലുകൾ നിർമിച്ച
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകേളാടും*
ധൂപപീഠങ്ങേളാടും അവർക്കു യാെതാരു
ആദരവും കാണുകയില്ല.

9ഇ്രസാേയല്യർനിമിത്തംഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട േപായ
അവരുെട ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങൾ കുറ്റിക്കാടും
േചാലേമടും ആകാനായി ഉേപക്ഷിച്ച േപായ
സ്ഥലങ്ങൾേപാെലയാകും; അവെയല്ലാം
ശൂന്യമായിത്തീരും.
10 എെന്തന്നാൽ നിങ്ങള െട രക്ഷകനായ

ൈദവെത്തനിങ്ങൾമറന്നു;
നിങ്ങള െട സുരക്ഷിതസ്ഥാനമായ പാറെയ
ഓർത്തതുമില്ല.

അതുെകാണ്ട,്നിങ്ങൾമേനാഹരമായേതാട്ടങ്ങൾ
നട്ട്
അവയിൽ അന്യേദശത്തുനിന്നുമുള്ള
വള്ളികൾനടുന്നു.

11 നടുന്ന ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ ്രശദ്ധേയാെട
അതിനു േവലിെകട്ട ന്നു.
രാവിെല നിങ്ങള െട നടുതല
പൂക്കുമാറാക്കുന്നു.

* 17:8 അതായത്, തടിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച അേശരാേദവിയുെട
്രപതീകങ്ങൾ.
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എന്നാൽസങ്കടത്തിെന്റയുംതീരാദുഃഖത്തിെന്റയും
നാളിൽ
നിങ്ങള െട െകായ്ത്തുനഷ്ടെപ്പട്ട േപാകും.

12സമു്രദത്തിെന്റ േഘാഷംേപാെല
ആേ്രകാശിക്കുന്ന നിരവധി രാഷ്്രടങ്ങൾക്ക്
അേയ്യാ,കഷ്ടം!

അലമുറയിടുന്നജനതകൾക്കുംഅേയ്യാ,കഷ്ടം—
അവരുെട ഇരമ്പൽ െപരുെവള്ളത്തിെന്റ
ഇരമ്പൽേപാെലആകുന്നു!

13 െപരുെവള്ളം ഇരമ്പുന്നതുേപാെല ജനാവലി
ഇരമ്പുെന്നങ്കിലും,
അവിടന്ന് അവെര ശാസിക്കുേമ്പാൾ അവർ
ദൂരേത്തക്ക് പലായനംെചയ്യ ം,

കുന്നുകളിെല ധൂളി കാറ്റിെന്റമുമ്പിൽ
പറക്കുന്നതുേപാെല
െകാടുങ്കാറ്റിെന്റമുമ്പിൽ ചുഴന്നുപറക്കുന്ന
പതിർേപാെലയുംഅവർപാറിേപ്പാകും.

14സന്ധ്യാസമയത്ത്ഇതാ ഭീതി!
്രപഭാതത്തിനുമുമ്പ് അവൻ
ഇല്ലാെതേപാകുന്നു.

നെമ്മെകാള്ളയിടുന്നവരുെടഓഹരിയും
നേമ്മാടു പിടിച്ച പറിക്കുന്നവരുെട അന്ത്യവും
ഈവിധത്തിലായിരിക്കും.

18
കൂശിെനതിേരയുള്ള ്രപവചനം

1കൂശിെലനദികൾക്കപ്പ റം
ചിറകടി*ശബ്ദമുയർത്തുന്ന േദശേമ!

* 18:1 അഥവാ, െവട്ട ക്കിളി
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2 കടൽമാർഗം ഞാങ്ങണയിൽ നിർമിച്ച
ചങ്ങാടങ്ങളിൽ
സ്ഥാനപതികെള അയയ്ക്കുന്ന േദശേമ!
നിനക്കുഹാകഷ്ടം!

േവഗേമറിയസേന്ദശവാഹകേര,
ദീർഘകായരും മൃദുചർമികള മായ ജനങ്ങള െട

അടുേത്തക്കു േപാകുക,
അടുത്തും അകെലയുമുള്ളവർ ഭയെപ്പടുന്ന
ജനങ്ങള െടഅടുേത്തക്ക്;

അ്രകമകാരികള ംവിചി്രതഭാഷസംസാരിക്കുകയും
െചയ്യന്നവരുെടഅടുേത്തക്കു േപാകുക,
നദികളാൽ വിഭജിക്കെപ്പട്ട േദശത്തു
വസിക്കുന്നവരുെടഅടുേത്തക്കുതെന്ന.

3ഭൂമിയിെലനിവാസികള ം
ഭൂതലത്തിൽ പാർക്കുന്നവരുമായ
എല്ലാവരുേമ,

മലമുകളിൽ െകാടി ഉയർത്തുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾഅതുകാണും,

ഒരു കാഹളം മുഴങ്ങുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾഅതു േകൾക്കും.

4യേഹാവഎേന്നാട് ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്തു:
“മധ്യാഹ്നസൂര്യെന്റജ്വലിക്കുന്നചൂടുേപാെല,

െകായ്ത്തുകാലെത്ത ചൂടിെല
തുഷാരേമഘംേപാെല,
ഞാൻ എെന്റ നിവാസസ്ഥാനത്തു
നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നുെകാണ്ടു
നിരീക്ഷിക്കും.”

5പൂക്കൾെകാഴിഞ്ഞ്അത്
മുന്തിരിയായി വിളഞ്ഞുവരുേമ്പാൾ
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െവടിപ്പാക്കുന്ന കത്തിെകാണ്ട് നാമ്പുകൾ
മുറിച്ച കളഞ്ഞ്
പടരുന്ന ശാഖകെള അവിടന്നു െവട്ടി
നീക്കിക്കളയും.

6 മലയിെല ഇരപിടിയൻപക്ഷികൾക്കും
വന്യമൃഗങ്ങൾക്കുംേവണ്ടി
അവഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും;

കഴുകന്മാർഅവെകാണ്ട്േവനൽക്കാലംമുഴുവനും,
വന്യമൃഗങ്ങൾ ശീതകാലംമുഴുവനും
ഉപജീവിക്കും.

7ആകാലത്ത്,
ദീർഘകായരും മൃദുചർമികള മായ ജനങ്ങള െട

അടുത്തുനിന്ന,്
അടുത്തും അകെലയുമുള്ളവർ ഭയെപ്പടുന്ന
ജനങ്ങള െടഅടുത്തുനിന്ന;്

അ്രകമകാരികള ംവിചി്രതഭാഷസംസാരിക്കുകയും
െചയ്യന്നവരുെടഅടുത്തുനിന്ന,്
നദികളാൽ വിഭജിക്കെപ്പട്ട േദശത്തു
വസിക്കുന്നവരുെടഅടുത്തുനിന്നുതെന്ന,

ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയുെടനാമംവഹിക്കുന്ന
സീേയാൻഗിരിയിേലക്ക് അവർ കാഴ്ച
െകാണ്ടുവരും.

19
ഈജിപ്റ്റിെനതിേരയുള്ള ്രപവചനം

1ഈജിപ്റ്റിെനതിേരയുള്ള ്രപവചനം:
ഇതാ, യേഹാവ അതിേവഗമുള്ള ഒരു േമഘെത്ത

വാഹനമാക്കി
ഈജിപ്റ്റിേലക്കുവരുന്നു.
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ഈജിപ്റ്റിെല വി്രഗഹങ്ങൾ അവിടെത്ത
സന്നിധിയിൽവിറയ്ക്കുന്നു,
ഈജിപ്റ്റ കാരുെടഹൃദയംഅവരുെട ഉള്ളിൽ
ഉരുകിേപ്പാകുന്നു.

2 “ഞാൻഈജിപ്റ്റ കാെരഈജിപ്റ്റ കാർെക്കതിേര
ഇളക്കിവിടും—
സേഹാദരങ്ങൾസേഹാദരങ്ങൾെക്കതിരായും
അയൽവാസികൾഅയൽവാസികൾെക്കതിരായും
പട്ടണം പട്ടണത്തിെനതിരായും
രാജ്യം രാജ്യത്തിെനതിരായും േപാരാടും.

3 അന്ന് ഈജിപ്റ്റ കാരുെട ൈചതന്യം
ക്ഷയിച്ച േപാകും,
അവരുെട പദ്ധതികൾ ഞാൻ
കുഴപ്പത്തിലാക്കും;

തന്മൂലം അവർ വി്രഗഹങ്ങെളയും
േ്രപതാത്മാക്കെളയും
െവളിച്ചപ്പാടുകെളയും ഭൂതേസവക്കാെരയും
ആ്രശയിക്കും.

4ഞാൻഈജിപ്റ്റ നിവാസികെള
്രകൂരനായ ഒരു യജമാനെന്റ അധീനതയിൽ
ഏൽപ്പിക്കും,

ഒരു ശക്തനായരാജാവ്അവരുെടേമൽവാഴും,”
എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

5സമു്രദജലം വറ്റിേപ്പാകും,
നദീതടം ഉണങ്ങിവരണ്ടുേപാകും.

6 േതാടുകളിൽനിന്ന് ദുർഗന്ധംവമിക്കും;
ഈജിപ്റ്റിെല അരുവികൾ േശാഷിച്ച
ജലശൂന്യമാകും.
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ഞാങ്ങണയും പുല്ല ം ഉണങ്ങിേപ്പാകും,
7ൈനൽനദീമുഖത്തും
ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള സസ്യജാലങ്ങള ം
ഉണങ്ങും.

അവിടങ്ങളിൽവിത്തുവിതച്ചവയേലലകൾ
ഉണങ്ങിവരണ്ട് കാറ്റിൽപ്പറന്ന്
ഇല്ലാെതയാകും.

8 മീൻപിടിത്തക്കാർ ഞരങ്ങുകയും
വിലപിക്കുകയും െചയ്യ ം,
ൈനൽനദിയിൽ ചൂണ്ടലിടുന്ന
എല്ലാവരുംതെന്ന;

െവള്ളത്തിൽവലവീശുന്നഎല്ലാവരുെടയും
ആയുരാേരാഗ്യം ്രകേമണനഷ്ടെപ്പടും.

9 ചീകിെയടുത്ത ചണംെകാണ്ട് േവല
െചയ്യന്നവരും
മൃദുലചണനൂൽ െനയ്യന്നവരും
നിരാശയിലാകും.

10 ഈജിപ്റ്റിെന്റ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ*
തകർന്നുേപാകും,
ദിവസക്കൂലിക്കാർ മനസ്സ തകർന്നവരാകും.

11 േസാവാനിെല ്രപഭുക്കന്മാർ െവറും േഭാഷന്മാർ;
ഫറേവാെന്റജ്ഞാനികളായ ഉപേദഷ്ടാക്കൾ
േഭാഷത്തംനിറഞ്ഞഉപേദശം നൽകും.

“ഞാൻജ്ഞാനിയുെട പു്രതൻ;
പുരാതന രാജാക്കന്മാരുെടശിഷ്യൻതെന്ന”
എന്നു ഫറേവാേനാട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങെന
പറയാൻകഴിയും?

* 19:10 പരുത്തികൃഷിയും അനുമ്പന്ധ വ്യവസായങ്ങള ം
ഈജിപ്റ്റിെന്റസമ്പദ ്വ്യവസ്ഥയുെടഅടിസ്ഥാനമായിരുന്നു.
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12 നിങ്ങള െട ജ്ഞാനികളായ പുരുഷന്മാർ
ഇേപ്പാൾഎവിെട?
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഈജിപ്റ്റിെനതിേര

എന്താണു ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട ള്ളെതന്ന്,
അവർമനസ്സിലാക്കി നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട.

13 േസാവാനിെല ്രപഭുക്കന്മാർ േഭാഷത്തേത്താെട
െപരുമാറിയിരിക്കുന്നു,
േനാഫിെല ്രപഭുക്കന്മാർവഞ്ചിതരായിരിക്കുന്നു;

അവള െട േഗാ്രതങ്ങൾക്കു മൂലക്കല്ലായിരുന്നവർ
ഈജിപ്റ്റിെനവഴിെതറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു.

14യേഹാവഅവരിൽ
മൗഢ്യത്തിെന്റ ആത്മാവിെന
െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;

മദ്യപർതങ്ങള െടഛർദിയിൽഎന്നതുേപാെല,
ഈജിപ്റ്റ് തെന്റ എല്ലാ ്രപവൃത്തികളിലും
കാലിടറിനടക്കുന്നു.

15 തലേയാ വാേലാ പനമ്പട്ടേയാ ഞാങ്ങണേയാ
ഉപേയാഗിച്ച െചേയ്യണ്ട
ഒരു േവലയുംഈജിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല.

16അക്കാലത്ത് ഈജിപ്റ്റ കാർ അശക്തരായ
സ്്രതീകെളേപ്പാെലയാകും. ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ തെന്റ കരം അവരുെടേനേര
ഉയർത്തുേമ്പാൾ അവർ ഭയന്നുവിറയ്ക്കും.
17 െയഹൂദാേദശം ഈജിപ്റ്റിന് ഒരു
നടുക്കമായിത്തീരും. ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഈജിപ്റ്റിെനതിേര കരുതിെവച്ചിരിക്കുന്ന
കാര്യങ്ങൾനിമിത്തം െയഹൂദെയപ്പറ്റി േകൾക്കുന്ന
എല്ലാവരും നടുങ്ങും.

18 ആ കാലത്ത് ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെല
അഞ്ചു പട്ടണങ്ങൾ കനാന്യരുെട ഭാഷ



െയശയ്യാവ് 19:19 lxxiii െയശയ്യാവ് 19:23

സംസാരിക്കുകയും ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവേയാട് ശപഥംെചയ്യ കയും െചയ്യ ം.
ആ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിന് സൂര്യനഗരം† എന്നു
േപരാകും.

19 അന്ന് ഈജിപ്റ്റിെന്റ മധ്യത്തിൽ
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠവും അതിെന്റ
അതിരിനടുത്ത് ഒരു സ്മാരകവും ഉണ്ടാകും.
20 അത് ഈജിപ്റ്റ േദശത്ത,് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ചിഹ്നവും സാക്ഷ്യവും
ആയിത്തീരും. അവെര പീഡിപ്പിക്കുന്നവർ
നിമിത്തം അവർ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ, അവിടന്ന് അവർക്കുേവണ്ടി
േപാരാടുന്നതിന് ഒരു രക്ഷകെന, വിേമാചകെന
അയയ്ക്കും; അേദ്ദഹം അവെര വിടുവിക്കും.
21 അങ്ങെന യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിനു സ്വയം
െവളിെപ്പടുത്തും. ഈജിപ്റ്റ കാർ അന്ന്
യേഹാവെയ അംഗീകരിക്കും. അവർ
യാഗങ്ങള ം േഭാജനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച്
അവിടെത്തആരാധിക്കും. അവർയേഹാവയ്ക്ക്
േനർച്ചേനരുകയും അതു നിറേവറ്റ കയും െചയ്യ ം.
22 യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിെന ഒരു മഹാമാരിയാൽ
ശിക്ഷിക്കും; അവിടന്ന് അവെര അടിക്കുകയും
സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്യ ം. അങ്ങെന അവർ
യേഹാവയിേലക്കു തിരിയും. അവിടന്ന്
അവരുെട യാചന ്രശദ്ധിക്കുകയും അവെര
സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്യ ം.

23 ആ കാലത്ത് ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
അശ്ശ രിേലക്ക് ഒരു രാജവീഥിയുണ്ടാകും.
† 19:18 മൂ.ഭാ. ഈർ-ഹേഹെരസ,് വിനാശത്തിെന്റ പട്ടണം
എന്നർഥം.
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അശ്ശ ര്യർ ഈജിപ്റ്റിേലക്കും ഈജിപ്റ്റ കാർ
അശ്ശ രിേലക്കും േപാകും. ഈജിപ്റ്റ കാർ,
അശ്ശ ര്യർ ഇവർ ഇരുവരും ഒത്തുേചർന്ന്
ആരാധിക്കും. 24 അന്നാളിൽ മൂന്നാമനായ
ഇ്രസാേയൽ, ഭൂമിയുെട മേധ്യ ഈജിപ്റ്റിനും
അശ്ശ രിനും ഒരു അനു്രഗഹമായിരിക്കും.
25 “എെന്റ ജനമായ ഈജിപ്റ്റ ം എെന്റ
ൈകകള െട ്രപവൃത്തിയായ അശ്ശ രും എെന്റ
അവകാശമായ ഇ്രസാേയലും അനുഗൃഹീതർ,”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തുെകാണ്ട് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഅവെരഅനു്രഗഹിക്കും.

20
ഈജിപ്റ്റിനും കൂശിനും എതിേരയുള്ള

്രപവചനം
1 അശ്ശ ർരാജാവായ സർേഗാൻ തെന്റ
സർവൈസന്യാധിപെന* അയച്ച്, അശ്േദാദിെന
ആ്രകമിച്ച് പിടിച്ചടക്കിയ വർഷം, 2ആേമാസിെന്റ
മകനായ െയശയ്യാവിേനാട് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തു: “നീ േപായി നിെന്റ
അരയിൽനിന്ന് ചാക്കുശീലയും കാലിൽനിന്ന്
െചരിപ്പ ം അഴിച്ച നീക്കുക.” അേദ്ദഹം
അ്രപകാരംതെന്ന െചയ്തു, നഗ്നനായും
നഗ്നപാദനായും ചുറ്റിനടന്നു.

3 അേപ്പാൾ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു:
“എെന്റ ദാസനായ െയശയ്യാവ് ഈജിപ്റ്റിനും
കൂശിനും ഒരു ചിഹ്നമായി നഗ്നനായും
നഗ്നപാദനായും മൂന്നുവർഷം നടന്നതുേപാെല,

* 20:1 മൂ.ഭാ. തർത്താൻ
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4 അശ്ശ ർരാജാവ് ഈജിപ്റ്റിെല ബന്ധിതെരയും
കൂശിയിെല ്രപവാസികെളയും ഈജിപ്റ്റിെന്റ
ലജ്ജയ്ക്കായി യുവാക്കെളയും വൃദ്ധെരയും
വസ്്രതമുരിഞ്ഞവരായും നഗ്നപാദരായും
നിതംബം മറയ്ക്കാത്തവരായും
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും. 5 അേപ്പാൾ
കൂശിെന ആ്രശയിച്ചിരുന്നവരും ഈജിപ്റ്റിൽ
്രപശംസിച്ചിരുന്നവരും വിഷണ്ണരും
ലജ്ജിതരുമായിത്തീരും. 6 ആ ദിവസത്തിൽ,
‘ഇതാ, ഞങ്ങൾ ആ്രശയിച്ചിരുന്നവർക്ക,്
അശ്ശ ർരാജാവിൽനിന്നുള്ള വിേമാചനത്തിന്,
സഹായംേതടി ഞങ്ങൾ ഓടിെച്ചന്നിരുന്നവർക്ക്
എന്തു ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു! ഇനി ഞങ്ങൾ എങ്ങെന
രക്ഷെപ്പടും,’ എന്ന് ഈ തീരേദശവാസികൾ
പറയും.”

21
ബാേബലിെനതിേരയുള്ള ്രപവചനം

1 സമു്രദതീരെത്ത മരുഭൂമിെക്കതിേരയുള്ള
്രപവചനം:
ദക്ഷിണദിക്കിൽചുഴലിക്കാറ്റ്വീശിയടിക്കുന്നതുേപാെല
മരുഭൂമിയിൽനിന്ന്അ്രകമികൾവരുന്നു,
ഭയാനകമായ ്രപേദശത്തുനിന്നുതെന്ന.

2 ഭയാനകമായ ഒരു ദർശനം എനിക്കു
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു:
വഞ്ചകർ ഒറ്റ െകാടുക്കുന്നു, െകാള്ളക്കാർ
െകാള്ളയിടുന്നു.

ഏലാമ്യേര, ആ്രകമിക്കുക! േമദ്യേര, ഉപേരാധം
ഏർെപ്പടുത്തുക!
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ബാേബല്യർ വരുത്തിയ എല്ലാ
െനടുവീർപ്പ കൾക്കും ഞാൻ ഒരു അറുതി
വരുത്താൻേപാകുന്നു.

3ഈകാരണത്താൽഎെന്റഅരെക്കട്ടിൽ േവദന
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
്രപസവേവദന ബാധിച്ച ഒരു
സ്്രതീയുേടതുേപാെലയുള്ള േവദനതെന്ന;

േകൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ
പരി്രഭാന്തനായിരിക്കുന്നു,
കാണുന്നകാഴ്ചകളാൽഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.

4എെന്റഹൃദയം പതറുന്നു;
ഭീതിഎെന്നവലയംെചയ്തിരിക്കുന്നു;

ഞാൻകാത്തിരുന്നസന്ധ്യാസമയം
എനിെക്കാരു േഘാരതനൽകിയിരിക്കുന്നു.

5അവർ േമശെയാരുക്കുന്നു
പരവതാനി വിരിക്കുന്നു
ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്യ കയും െചയ്യന്നു!

്രപഭുക്കന്മാേര,എഴുേന്നൽക്കുക,
പരിചയ്ക്ക്എണ്ണയിടുക!

6 കർത്താവ് എേന്നാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“േപാകൂ, ഒരു കാവൽക്കാരെനനിർത്തൂ,
അവൻ കാണുന്നെതാെക്ക നിെന്ന
അറിയിക്കെട്ട.

7ഈരണ്ടുകുതിരകെളപൂട്ടിയ
രഥങ്ങൾവരുന്നതും

നിരനിരയായി കഴുതകള ം ഒട്ടകങ്ങള ം
വരുന്നതുകാണുേമ്പാൾ

അവൻജാ്രഗതയുള്ളവനാകെട്ട,
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പരിപൂർണജാഗരൂകൻതെന്ന.”
8 അേപ്പാൾ കാവൽക്കാരൻ* ഉച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു:
“എെന്റ യജമാനേന, എല്ലാ പകലുകളിലും ഞാൻ

കാവൽേഗാപുരത്തിൽനിൽക്കുന്നു;
എല്ലാ രാ്രതിയിലും ഞാൻ എെന്റ
കാവൽസ്ഥാനത്തുതെന്നആയിരിക്കുന്നു.

9ഇതാ, രണ്ടുകുതിരെയപ്പ ട്ടി
ഒരു പുരുഷൻരഥേമറി വരുന്നു.

‘ബാേബൽ വീണുേപായിരിക്കുന്നു,
വീണുേപായിരിക്കുന്നു!
അവള െട എല്ലാ േദവതകള െടയും
വി്രഗഹങ്ങൾ

നിലത്തുചിതറിക്കിടക്കുന്നു,’ ”
എന്ന്അയാൾവിളിച്ച പറയുന്നു.

10 െമതിക്കളത്തിൽെവച്ച് െമതിക്കെപ്പട്ട എെന്റ
ജനേമ,
ഇ്രസാേയലിെന്റൈദവമായ

ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയിൽനിന്ന്
ഞാൻ േകട്ടതു നിങ്ങെളഅറിയിക്കുന്നു.
ഏേദാമിെനതിേരയുള്ള ്രപവചനം

11ദൂമായ്െക്കതിേരയുള്ള† ്രപവചനം:
േസയീരിൽനിന്നും ഒരാൾ എേന്നാടു

വിളിച്ച പറയുന്നു,
“കാവൽക്കാരാ, രാ്രതി ഇനിെയ്രതബാക്കി?
കാവൽക്കാരാ, രാ്രതി ഇനിെയ്രതബാക്കി?”

12കാവൽക്കാരൻമറുപടി പറയുന്നു:

* 21:8 ചി.ൈക.്രപ. ഒരു സിംഹം † 21:11 ദൂമാ എന്നവാക്കിന്,
നിശ്ശബ്ദത,സ്തബ്ധതഎന്നർഥം.
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“്രപഭാതം വരുന്നു,പിെന്നരാ്രതിയും.
നിങ്ങൾക്കു േചാദിക്കണെമങ്കിൽ േചാദിക്കുക;
ഇനിയും വീണ്ടും വരിക.”

അേറബ്യെക്കതിേരയുള്ള ്രപവചനം
13അേറബ്യെക്കതിേരയുള്ള ്രപവചനം:
േദദാന്യരുെട വ്യാപാരസംഘങ്ങേള,
അേറബ്യയിെലകാട്ടിൽകഴിയുന്നവേര.
14 േതമാ നിവാസികേള,

ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കു െവള്ളം െകാണ്ടുവരിക,
പലായിതർക്ക്അപ്പം െകാണ്ടുവരിക.

15അവർവാളിൽനിന്ന്,
ഊരിയവാളിൽനിന്നും

കുലച്ചവില്ലിൽനിന്നും
യുദ്ധത്തിെന്റ െകടുതിയിൽനിന്നും
ഓടിേപ്പാകുന്നവരാണ.്

16 കർത്താവ് എേന്നാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: “ഒരു വർഷത്തിനകം,
ഒരു കരാർ െതാഴിലാളി തെന്റ കാലാവധി
കണക്കാക്കുന്നതുേപാെല, േകദാറിെന്റ എല്ലാ
മഹത്ത്വവും െപായ്േപ്പാകും. 17 േകദാര്യരിൽ,
വില്ലാളിവീരന്മാരായ േകദാർ ജനതയുെട
കൂട്ടത്തിൽത്തെന്ന, അതിജീവിക്കുന്നവർ
ചുരുക്കമായിരിക്കും.” ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.

22
െജറുശേലമിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവചനം

1ദർശനത്താഴ്വരയ്െക്കതിേരയുള്ള ്രപവചനം:
നിങ്ങൾഎല്ലാവരും പുരമുകളിൽകയേറണ്ടതിന്
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നിങ്ങൾക്ക്എന്തുസംഭവിച്ച ?
2കലാപകലുഷിതവും
ഒച്ചപ്പാടുംഅഴിഞ്ഞാട്ടവും നിറഞ്ഞനഗരേമ,

നിങ്ങള െടഹതന്മാർവാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരല്ല,
അവർയുദ്ധത്തിൽപട്ട േപായവരുമല്ല.

3 നിെന്റ ഭരണാധിപന്മാർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്
ഓടിേപ്പായി;
വില്ല് ഉപേയാഗിക്കാെതതെന്ന അവർ
പിടിക്കെപ്പട്ട .

ശ്രതുക്കൾവളെരദൂെരആയിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന
ഓടിേപ്പായിട്ട ം
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്
ബന്ദികളാക്കെപ്പട്ട .

4 അതിനാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, “എെന്നവിട്ട
പിന്മാറുക;
ഞാൻെപാട്ടിക്കരയെട്ട.

എെന്റജനത്തിെന്റപു്രതിയുെട നാശെത്തെച്ചാല്ലി
നിങ്ങൾ എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ
്രശമിക്കരുത.്”

5 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവിൽനിന്ന്
ദർശനത്താഴ്വരയിൽ
ഭീതിയും സംഹാരവും പരി്രഭമവും നിറഞ്ഞ
ഒരു ദിവസം,

മതിലുകൾഇടിക്കെപ്പടുകയും പർവതങ്ങേളാടു
നിലവിളിക്കുകയും െചയ്യന്ന ഒരു ദിവസം
വരുന്നു.

6രഥങ്ങേളാടും കുതിരപ്പടേയാടുംകൂെട
ഏലാംആവനാഴിെയടുക്കുന്നു;
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കീർ പരിചയുെട ഉറനീക്കുന്നു.
7 നിെന്റ അതിമേനാഹരമായ താഴ്വരകളിൽ

രഥങ്ങൾനിറഞ്ഞു;
കുതിരേച്ചവകർ നഗരകവാടങ്ങളിൽ
അണിനിരന്നു.

8 അവിടന്ന് െയഹൂദയുെട ്രപതിേരാധം
നീക്കിക്കളഞ്ഞു,
അന്നുനിങ്ങൾ
വനസൗധത്തിെലആയുധങ്ങൾേനാക്കി.

9ദാവീദിെന്റനഗരത്തിെന്റ േകാട്ടമതിലുകളിൽ
വിള്ളലുകൾനിരവധിെയന്നു നിങ്ങൾകണ്ടു;

താഴെത്തകുളത്തിൽനിങ്ങൾ
െവള്ളം െകട്ടിനിർത്തി.

10 നിങ്ങൾ െജറുശേലമിെല വീടുകൾ
എണ്ണിേനാക്കി,
േകാട്ടബലെപ്പടുത്തുന്നതിന്നിങ്ങൾവീടുകൾ
ഇടിച്ച കളഞ്ഞു.

11പഴയകുളത്തിെല*ജലത്തിനായി
നിങ്ങൾ രണ്ടു മതിലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു
ജലാശയമുണ്ടാക്കി,

എങ്കിലും അതിെന നിർമിച്ചവനിേലക്കു നിങ്ങൾ
തിരിയുകേയാ
വളെരക്കാലംമുേമ്പ അത് ആസൂ്രതണം
െചയ്തവെനപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകേയാ
െചയ്തില്ല.

12കർത്താവ,്ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവ,

* 22:11 െജറുശേലംപട്ടണത്തിനു െതക്കുപടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള
ഒരു ജലസംഭരണിഎന്നുകരുതെപ്പടുന്നു.
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ആ ദിവസം നിങ്ങെള കരയുന്നതിനും
വിലപിക്കുന്നതിനും

ശിേരാമുണ്ഡനംെചയ്ത്ചാക്കുശീലധരിക്കുന്നതിനും
ആഹ്വാനംെചയ്തു,

13എന്നാൽ അതിനുപകരം നിങ്ങൾ ആഹ്ലാദിച്ച
തിമിർത്തു;
കന്നുകാലികെള കശാപ്പ െചയ്ത് ആടിെന
അറത്ത്
മാംസം ഭക്ഷിച്ച വീഞ്ഞുപാനംെചയ്തു.

“നമുക്കുതിന്നുകുടിക്കാം,
നാെള നാം മരിക്കുമേല്ലാ,” എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു!

14 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഞാൻ
േകൾക്കുംവിധം എനിക്കു െവളിെപ്പടുത്തിയത:്
“നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന ദിവസംവെര നിങ്ങള െട
ഈ പാപത്തിന് ്രപായശ്ചിത്തം ലഭിക്കുകയില്ല,”
എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

15 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ,്
ഇ്രപകാരംകൽപ്പിക്കുന്നു:
“നീ േപായി, കാര്യസ്ഥനും െകാട്ടാരം

ഭരണാധിപനുമായ
െശബ്നേയാട് ഇ്രപകാരം പറയുക:

16നീ ഇവിെടഎന്താണ് െചയ്യന്നത?്
ഇവിെട നിനക്കുേവണ്ടി ഒരു കല്ലറ
െവട്ട ന്നതിന് ആരാണ് നിനക്ക് അനുമതി
നൽകിയത?്

ഉയർന്നസ്ഥാനത്ത് നീ കല്ലറ െവട്ട ന്നു;
പാറയിൽഒരു പാർപ്പിടം നിർമിക്കുന്നു.
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17 “കരുതിയിരിക്കുക, യേഹാവ നിെന്ന താേഴാട്ട്
ചുഴറ്റിഎറിഞ്ഞുകളയും,
അവിടന്നു നിെന്ന ബലമായി പിടിക്കാൻ
േപാകുന്നു.

18 യേഹാവ നിെന്ന ഒരു പന്തുേപാെല
ചുരുട്ടിെയടുത്ത്
വളെര വിശാലമാെയാരു രാജ്യേത്തക്ക്
ഉരുട്ടിക്കളയും,

അവിെട നീ മരിക്കും.
നീഅഭിമാനംെകാണ്ടിരുന്നനിെന്റ രഥങ്ങൾ
നിെന്റ യജമാനെന്റ ഗൃഹത്തിന് ഒരു
ലജ്ജയായി മാറും.

19 നിെന്റ ഉേദ്യാഗത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ നിെന്ന
സ്ഥാന്രഭഷ്ടനാക്കും
നിെന്റസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീ നീക്കെപ്പടും.

20 “ആ ദിവസത്തിൽ എെന്റ ദാസനായ
ഹിൽക്കിയാവിെന്റ മകനായ എല്യാക്കീമിെന
ഞാൻ വിളിച്ച വരുത്തും. 21 അേദ്ദഹെത്ത
ഞാൻ നിെന്റ അങ്കി ധരിപ്പിക്കും; നിെന്റ
അരക്കച്ചെകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അര െകട്ട ം.
നിെന്റ അധികാരം ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
നൽകും. െജറുശേലംനിവാസികൾക്കും
െയഹൂദാജനത്തിനും അേദ്ദഹം ഒരു
പിതാവായിത്തീരും. 22ഞാൻ ദാവീദുഗൃഹത്തിെന്റ
താേക്കാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േതാളിൽ െവക്കും;
അേദ്ദഹം തുറക്കുന്നത് അടയ്ക്കാൻ ആർക്കും
കഴിയുകയില്ല, അേദ്ദഹം അടയ്ക്കുന്നത്
തുറക്കാൻആർക്കുംകഴിയുകയുമില്ല. 23ഉറപ്പ ള്ള
സ്ഥലത്ത്ഒരുആണിേപാെലഞാൻഅേദ്ദഹെത്ത
തറയ്ക്കും; തെന്റ പിതൃഭവനത്തിന് അേദ്ദഹം
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മഹത്ത്വമുള്ള ഒരു സിംഹാസനം ആയിത്തീരും.
24 അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതൃഭവനത്തിെന്റ എല്ലാ
മഹത്ത്വവും അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ
തൂക്കിയിടും;സന്തതിെയയും പിൻഗാമികെളയും—
കിണ്ണംമുതൽ ഭരണിവെരയുള്ള
സകലെചറുപാ്രതങ്ങെളയും തെന്ന.”

25ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു,
“അന്നാളിൽ, ഉറപ്പ ള്ള സ്ഥലത്തു തറച്ച ആണി
ഇളകിേപ്പാകും, അതു മുറിക്കെപ്പട്ട് താെഴവീഴും,
അതിേന്മൽ തൂങ്ങുന്ന ഭാരവും വീണുേപാകും.”
യേഹാവയേല്ലാഅരുളിെച്ചയ്യന്നത.്

23
േസാരിെനതിേരയുള്ള ്രപവചനം

1 േസാരിെനതിേരയുള്ള ്രപവചനം:
തർശീശ് കപ്പലുകേള,വിലപിക്കുക!
ഒരു ഭവനേമാ തുറമുഖേമാ
അവേശഷിക്കാതവണ്ണം
േസാർനശിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

കിത്തീം േദശത്തുനിന്ന്അവർക്ക്
ഇതിെനപ്പറ്റി വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

2ദ്വീപുനിവാസികേള,
സമു്രദയാനംെചയ്യന്നവരാൽ
സമ്പന്നരാക്കെപ്പട്ടസീേദാന്യ വ്യാപാരികേള,
നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കുക.

3 സമു്രദത്തിലൂെട െകാണ്ടുവന്നിരുന്ന
സീേഹാറിെലധാന്യവും
ൈനൽനദീതടത്തിെലവിളവും

ആയിരുന്നേല്ലാ േസാരിെന്റവരുമാനമാർഗം,
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അവൾ ജനതകള െട ചന്തസ്ഥലമായി
മാറിയിരിക്കുന്നു.

4 സീേദാേന, സമു്രദത്തിെല േകാട്ടേയ,
ലജ്ജിക്കുക,

“ഞാൻ ഈറ്റ േനാവ് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല,
്രപസവിച്ചിട്ട മില്ല;

ഞാൻ ബാലന്മാെര വളർത്തിയിട്ടില്ല, കന്യകകെള
േപാറ്റിയിട്ട മില്ല,”
എന്ന്സമു്രദം പറയുന്നു.

5ഈജിപ്റ്റിൽഈവാർത്തെയത്തുേമ്പാൾ,
േസാരിെനക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്തേകട്ട് അവർ
േവദനിക്കും.

6ദ്വീപുനിവാസികേള, മുറയിടുക;
തർശീശിേലക്കുകടന്നുെചല്ല ക.

7പുരാതനകാലം മുതേലയുള്ള
നിങ്ങള െട ആഹ്ലാദത്തിമിർപ്പിെന്റ നഗരേമാ
ഇത?്

അവള െടകാൽതെന്നവിദൂരേദശങ്ങളിൽ
അധിവസിക്കുന്നതിന് അവെള
വഹിച്ച െകാണ്ടുേപാകും.

8 കിരീടമണിയിക്കുന്നവരായ, വ്യാപാരികൾ
്രപഭുക്കന്മാരായ
അതിെല കച്ചവടക്കാർ ഭൂമിയിൽ
കീർത്തിേകട്ടവരുമായ

മഹാനഗരമായ േസാരിെനതിേര
ആരാണ്ഈപദ്ധതി ഒരുക്കിയത?്

9അവള െട സർവ്രപതാപത്തിെന്റയും ഗർവെത്ത
അശുദ്ധമാക്കാനും
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ഭൂമിയിെല സകലബഹുമാന്യെരയും
നിന്ദിതരാക്കാനുംേവണ്ടി
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അതു
നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു.

10തർശീശ്പു്രതീ,
ഇനി നിെന്നതടയാൻആരുമില്ലായ്കയാൽ
ഒരു നദിേപാെല ഒഴുകി േദശത്തിനു കുറുെക
െപായ്െക്കാള്ള ക.

11 അവിടന്നു തെന്റ ൈക കടലുകൾക്കു മീേത
നീട്ടി,
അവിടന്നു രാജ്യങ്ങെളനടുക്കി.

യേഹാവ കനാെനക്കുറിച്ച് അതിെന്റ
ശക്തിേക്രന്ദങ്ങൾ
തകർത്തുകളയുന്നതിനു കൽപ്പന
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

12 അവിടന്നു കൽപ്പിച്ച : “നശിപ്പിക്കെപ്പട്ട
കന്യകയായസീേദാൻപു്രതീ,
നീ ഇനിആനന്ദിക്കുകയില്ല!

“എഴുേന്നൽക്കുക, കിത്തീമിേലക്കു
കടന്നുെചല്ല ക;
അവിെടയും നിനക്കുവി്രശമം ലഭിക്കുകയില്ല.”

13ഇതാ,ബാേബല്യരുെട* രാജ്യം,
അവിടെത്ത ജനം ഒരു പരിഗണനയും
അർഹിക്കാത്തവരായി!

മരുഭൂമിയിെല മൃഗങ്ങൾക്കായി
അശ്ശ ർഅതിെനനിയമിച്ച ;

അവർഉപേരാധേഗാപുരങ്ങൾപണിതു;

* 23:13 അഥവാ,കൽദയരുെട
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അതിെന്റഅരമനകെളഇടിച്ച കളഞ്ഞു
അവർഅതിെനശൂന്യകൂമ്പാരമാക്കിത്തീർത്തു.

14തർശീശ് കപ്പലുകേള,വിലപിക്കുക;
നിങ്ങള െട ശക്തിേക്രന്ദങ്ങൾ
നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

15 അന്ന്, ഒരു രാജാവിെന്റ കാലമായ,
എഴുപതു വർഷേത്തക്കു േസാർ
വിസ്മൃതിയിലാണ്ടുേപാകും. എന്നാൽ ആ
എഴുപതു വർഷത്തിനുേശഷം േവശ്യയുെട
പാട്ട േപാെലതെന്ന േസാരിനുസംഭവിക്കും.
16 “വിസ്മൃതിയിലാണ്ടുേപായ േവശ്യേയ,
നിെന്റവീണയുെമടുത്തുെകാണ്ട,്നഗരത്തിൽ
ചുറ്റിനടക്കുക;

അതുനന്നായി മീട്ട ക,നീഓർമിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്,
അനവധി ഗാനങ്ങൾആലപിക്കുക.”

17 ആ എഴുപതു വർഷങ്ങൾക്കുേശഷം
യേഹാവ േസാരിെന സന്ദർശിക്കും. അവൾ
തെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയുെട ്രപതിഫലം
ലഭിക്കാൻ തിരിച്ച േപായി. ഭൂമുഖത്തുള്ള
എല്ലാ രാജ്യങ്ങേളാടും അവൾ ലാഭംെകായ്യന്ന
േവശ്യാവൃത്തിയിൽ ഏർെപ്പടും. 18 എന്നാൽ
അവള െടലാഭവുംസമ്പാദ്യവുംയേഹാവയ്ക്കായി
േവർതിരിക്കെപ്പടും;അതു േശഖരിക്കെപ്പടുകേയാ
പൂഴ്ത്തിെവക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.
അവള െട ലാഭെമല്ലാം യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് േവണ്ടുേവാളം
ഭക്ഷിക്കുന്നതിനും നല്ല വസ്്രതം ധരിക്കുന്നതിനും
ഉപയുക്തമാക്കും.
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24
ഭൂമിയുെടശിക്ഷാവിധി

1ഇതാ,യേഹാവ ഭൂമിെയശൂന്യവും
ജനവാസമില്ലാത്തതുമാക്കും;

അതിെനകീഴ ്േമൽമറിക്കുകയും
അതിെല നിവാസികെള ചിതറിക്കുകയും
െചയ്യ ം.

2അത് ഒരുേപാെല,
ജനങ്ങൾെക്കന്നേപാെലപുേരാഹിതനും
ദാസന്മാർെക്കന്നേപാെലയജമാനനും
ദാസിെക്കന്നേപാെലയജമാനത്തിക്കും
വാങ്ങുന്നവർെക്കന്നേപാെല
െകാടുക്കുന്നവർക്കും
കടം െകാടുക്കുന്നവർെക്കന്നേപാെല കടം
വാങ്ങുന്നവർക്കും
പലിശ വാങ്ങുന്നവർെക്കന്നേപാെല പലിശ
െകാടുക്കുന്നവർക്കുംസംഭവിക്കും.

3ഭൂമി ഒന്നാെകശൂന്യമായും
അതുമുഴുവനും കവർച്ചയായും േപാകും.

യേഹാവയാണ് ഈ വചനം
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത.്

4ഭൂമി ഉണങ്ങിവാടിേപ്പാകുന്നു,
േലാകംതളർന്നു വാടിേപ്പാകുന്നു,
ഭൂമിയിെലകുലീനരും തളർന്നുേപാകുന്നു.

5 ഭൂമി അതിെല നിവാസികൾമൂലം
ദുഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
അവർ അവിടെത്ത നിയമങ്ങൾ
അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും

നിയമവ്യവസ്ഥകൾലംഘിക്കുകയും
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നിത്യ ഉടമ്പടി തകർക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

6തന്മൂലം ഭൂമിെയശാപം വിഴുങ്ങി;
അതിെല ജനം അവരുെട കുറ്റം
വഹിേക്കണ്ടിവരുന്നു.

അതുനിമിത്തം ഭൂവാസികൾ ദഹിച്ച േപാകുന്നു,
ചുരുക്കംേപർമാ്രതം േശഷിക്കുന്നു.

7 പുതുവീഞ്ഞ് വറ്റിേപ്പാകുകയും മുന്തിരിവള്ളി
വാടുകയുംെചയ്യന്നു;
സന്തുഷ്ടഹൃദയമുള്ളവർ െനടുവീർപ്പിടുന്നു.

8തപ്പ കള െടആഹ്ലാദം നിലയ്ക്കുന്നു;
ഉല്ലസിക്കുന്നവരുെട േഘാഷം
നിന്നുേപാകുന്നു,
വീണയുെടആനന്ദംഇല്ലാെതയാകുന്നു.

9അവർപാേട്ടാെട വീഞ്ഞുകുടിക്കുന്നില്ല;
മദ്യം കുടിക്കുന്നവർക്ക് അതു
കയ ്പായിത്തീരുന്നു.

10നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടനഗരം വിജനമായിക്കിടക്കുന്നു;
ആരും ്രപേവശിക്കാതവണ്ണം എല്ലാ വീടും
അടയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

11 െതരുവീഥികളിൽ അവർ വീഞ്ഞിനുേവണ്ടി
നിലവിളിക്കുന്നു.
ആഹ്ലാദെമല്ലാം ഇരുണ്ടുേപായിരിക്കുന്നു,
ഭൂമിയിൽനിന്ന് ആനന്ദത്തിെന്റ എല്ലാ
സ്വരങ്ങള ംഅ്രപത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു.

12നഗരത്തിൽശൂന്യതഅവേശഷിച്ചിരിക്കുന്നു,
നഗരകവാടം ഇടിച്ച തകർത്തുകളഞ്ഞു.

13 ഒലിവുമരത്തിൽനിന്നു കായ്കൾ
േശഖരിക്കുന്നതിനായിതല്ല ന്നതുേപാെലേയാ
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മുന്തിരിപ്പഴം േശഖരിച്ചേശഷം
കാലാെപറുക്കുന്നതുേപാെലേയാ

ആയിരിക്കും ഭൂമിയിൽ
രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽസംഭവിക്കുന്നത.്

14 അവർ ശബ്ദമുയർത്തുന്നു, ആനന്ദത്താൽ
ആർപ്പിടുന്നു;
യേഹാവയുെട മഹത്ത്വെത്തപ്പറ്റി അവർ
സമു്രദത്തിൽനിന്ന*്വിളിച്ച പറയുന്നു.

15 അതിനാൽ കിഴേക്കേദശത്ത് യേഹാവയ്ക്കു
മഹത്ത്വംെകാടുക്കുക;
സമു്രദതീരങ്ങളിൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമം ഉയർത്തുക.

16 “നീതിമാനായവനു† മഹത്ത്വം,”എന്നഗാനം
ഭൂമിയുെട അറുതികളിൽനിന്ന് നാം
േകൾക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, “ഞാൻ
ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു, ഞാൻ
ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു!
എനിക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!

വഞ്ചകർഒറ്റ െകാടുക്കുന്നു.
അേത, വഞ്ചകർ വഞ്ചനേയാെട
ഒറ്റ െകാടുക്കുന്നു.”

17അല്ലേയാ ഭൂവാസികേള,
ഭീതിയും കുഴിയും െകണിയും നിനക്കു
േനരിട്ടിരിക്കുന്നു.

18ഭീകരതയുെടശബ്ദംേകട്ട് ഓടിേപ്പാകുന്നവർ

* 24:14 അഥവാ, പശ്ചിമദിക്കിൽനിന്ന് † 24:16
നീതിമാനായവനു, വിവക്ഷിക്കുന്നത് നീതിനിഷ്ഠൻ അഥവാ,
ൈദവം.
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കുഴിയിൽവീഴും;
കുഴിയിൽനിന്ന് കയറുന്നവർ
െകണിയിൽഅകെപ്പടും.

ആകാശത്തിെലജാലകങ്ങൾ‡തുറന്നിരിക്കുന്നു,
ഭൂമിയുെടഅടിസ്ഥാനങ്ങൾകുലുങ്ങുന്നു.

19ഭൂമി െചറിയകഷണങ്ങളായി തകരുന്നു,
ഭൂമി െപാട്ടിപ്പിളരുന്നു,
ഭൂമിഅതിതീ്രവമായി കുലുങ്ങുന്നു.

20ഭൂമി മദ്യപെനേപ്പാെലചാഞ്ചാടുന്നു,
അത് കാറ്റിൽ ഒരു കുടിൽേപാെല
ഇളകിയാടുന്നു;

അതിെന്റ അതി്രകമം അതിേന്മൽ
അതിഭാരമായിരിക്കുന്നു,
അതു വീണുേപാകും—ഇനിെയാരിക്കലും
എഴുേന്നൽക്കുകയില്ല.

21അന്നാളിൽയേഹാവ
ഉയരത്തിൽ ആകാശത്തിെല
ൈസന്യെത്തയും
താേഴ ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാെരയും
ശിക്ഷിക്കും.

22കാരാഗൃഹത്തിൽതടവുകാെരെയന്നേപാെല
അവർഒരുമിച്ച കൂട്ടെപ്പടും;

അവർകാരാഗൃഹത്തിൽഅടയ്ക്കെപ്പടുകയും
അേനകം ദിവസങ്ങൾക്കുേശഷം
ശിക്ഷിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.§

23അന്നുച്രന്ദൻവിളറിേപ്പാകും;
‡ 24:18 അതായത്, ്രപളയംേപാെല വിനാശം വർഷിക്കെപ്പടും.
§ 24:22 അഥവാ, േമാചിപ്പിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം
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സൂര്യൻലജ്ജിക്കും;
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവസീേയാൻപർവതത്തിലും
െജറുശേലമിലും വാഴും.
തെന്റ ജനത്തിെന്റ േനതാക്കന്മാരുെടമുമ്പിൽ
സകല്രപതാപേത്താടുംകൂെടത്തെന്ന.

25
യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതം

1യേഹാേവ,അങ്ങാണ്എെന്റൈദവം;
ഞാൻ അങ്ങെയ പുകഴ്ത്തും; അങ്ങയുെട
നാമത്തിനുഞാൻസ്േതാ്രതമർപ്പിക്കും,

കാരണം അങ്ങ് അത്ഭുതകാര്യങ്ങൾ
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടെത്തപുരാതനപദ്ധതികൾ
പരിപൂർണവിശ്വസ്തതയുള്ളതാണ.്

2അങ്ങ്നഗരെത്തകൽക്കൂമ്പാരമാക്കി,
േകാട്ടയാൽ ഉറപ്പിക്കെപ്പട്ട പട്ടണെത്ത
നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,

വിേദശികള െട െകട്ട റപ്പ ള്ളേകാട്ടകൾഇനിേമൽ
നഗരമായിരിക്കുകയില്ല;
അവഇനി പുനർനിർമിക്കെപ്പടുകയുമില്ല.

3അതുെകാണ്ടു ശക്തരായ ജനതകൾഅങ്ങെയ
ആദരിക്കും;
്രകൂരരായ രാഷ്്രടങ്ങള െട പട്ടണങ്ങൾ
അങ്ങെയബഹുമാനിക്കും.

4 ്രകൂരരുെട നിശ്വാസം മതിലിെന്നതിേര
െകാടുങ്കാറ്റ േപാെലഅടിക്കുേമ്പാൾ,

അങ്ങ് ദരി്രദർക്ക് ഒരുസേങ്കതവും
സഹായാർഥർക്ക് അവരുെട ദുരിതത്തിൽ
ഒരുസേങ്കതവും



െയശയ്യാവ് 25:5 xcii െയശയ്യാവ് 25:9

െകാടുങ്കാറ്റിൽ ഒരുആ്രശയവും
ഉഷ്ണത്തിൽഒരു തണലുമായിരിക്കും.
5വരണ്ടനിലത്തിെല ഉഷ്ണെമന്നേപാെല

അങ്ങ് വിേദശികള െട ആരവെത്ത
ശമിപ്പിച്ച കളയുന്നു;
േമഘത്തിെന്റ തണൽെകാണ്ട് ചൂടിനു
ശമനംവരുന്നേപാെല
അനുകമ്പയില്ലാത്തവരുെട പാട്ട്
നിലച്ച േപാകുന്നു.

6ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഈപർവതത്തിൽ
സകലജനതകൾക്കുംേവണ്ടി
മൃഷ്ടാന്നേഭാജനങ്ങള ം

നല്ല പഴക്കേമറിയ വീഞ്ഞുമുള്ള ഒരു
വിരുെന്നാരുക്കും—
ഉത്തമമായ മാംസവും വിശിഷ്ടമായ
വീഞ്ഞുംെകാണ്ടുതെന്ന.

7ഈപർവതത്തിൽെവച്ച്അവിടന്ന്
സകലജനതകള െടയുംേമലുള്ളആവരണം,

എല്ലാ രാഷ്്രടങ്ങള െടയുംേമൽ വിരിക്കെപ്പട്ട
മൂടുപടം നശിപ്പിക്കും;

8അവിടന്ന് മരണെത്ത എെന്നേന്നക്കുമായി
വിഴുങ്ങിക്കളയും.

യേഹാവയായ കർത്താവ് എല്ലാ
കണ്ണ കളിൽനിന്നും
കണ്ണ നീർതുടച്ച കളയും;

തെന്റജനത്തിെന്റനിന്ദഅവിടന്ന്
സകലഭൂമിയിൽനിന്നും നീക്കിക്കളയും.

യേഹാവയേല്ലാഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത.്
9ആദിവസത്തിൽഅവർപറയും,
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“ഇതാ,നമ്മുെടൈദവം!
അവിടേത്തക്കായി നാം കാത്തിരുന്നു.

നാം കാത്തിരുന്നയേഹാവഇതാകുന്നു;
നമുക്ക് അവിടെത്ത രക്ഷയിൽ
ആനന്ദിക്കുകയുംആഹ്ലാദിക്കുകയുംെചയ്യാം.”

10 യേഹാവയുെട കരം ഈ പർവതത്തിേന്മൽ
ആവസിക്കും;
ചാണകത്തിൽ ൈവേക്കാൽ
ചവിട്ടിെമതിക്കെപ്പടുന്നതുേപാെല
േമാവാബ് അവരുെട േദശത്തുെവച്ച തെന്ന
ചവിട്ടിെമതിക്കെപ്പടും.

11 നീന്തുന്നവർ നീന്തുന്നതിനു ൈകകൾ
നീട്ട ന്നതുേപാെല,
അവൻഅതിെന്റ മധ്യത്തിൽൈകനീട്ട ം.

യേഹാവ അവരുെട അഹങ്കാരം
അവസാനിപ്പിക്കും
അവരുെടൈകകള െട ്രപാവീണ്യെത്തയും.*

12അവിടന്ന് േമാവാബിെന്റ ഉയരമുള്ള േകാട്ടകൾ
നശിപ്പിക്കും
അവെയതാെഴവീഴ്ത്തും;

നിലെത്തെപാടിേയാളം
അവിടന്ന്അവെരനിലംപരിചാക്കും.

26
സ്േതാ്രതഗാനം

1 ആ കാലത്ത് െയഹൂദ്യയിൽ ഈ ഗാനം
ആലപിക്കെപ്പടും:
ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ െള്ളാരു നഗരമുണ്ട;്

* 25:11 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.



െയശയ്യാവ് 26:2 xciv െയശയ്യാവ് 26:8

ൈദവം രക്ഷഅതിെന്റ
േകാട്ടകള ം ്രപതിേരാധസന്നാഹങ്ങള ം
ആക്കുന്നു.

2വിശ്വാസംകാക്കുന്നനീതിനിഷ്ഠരായജനത
്രപേവശിേക്കണ്ടതിന്
അതിെന്റകവാടങ്ങൾതുറക്കുക.

3സ്ഥിരമാനസൻഅങ്ങയിൽ
ആ്രശയിച്ചിരിക്കുകയാൽ
അങ്ങ് അവെര പൂർണസമാധാനത്തിൽ
കാക്കും.

4 യേഹാവയിൽത്തെന്ന എേന്നക്കും ആ്രശയം
െവക്കുക
യേഹാവ, യേഹാവതെന്ന ശാശ്വതമാെയാരു
പാറആണേല്ലാ.

5 മലകളിൽ പാർക്കുന്നവെര അവിടന്ന്
താഴ്ത്തുന്നു,
ഉന്നത നഗരങ്ങെള അവിടന്നു
താെഴയിറക്കുന്നു;

അവിടന്ന്അതിെനനിലംപരിചാക്കി
െപാടിയിൽവീഴ്ത്തിക്കളയുന്നു.

6കാൽഅതിെനചവിട്ടിക്കളയും;
പീഡിതരുെടകാലുകൾ,
അശരണരുെടയും കാലുകൾതെന്ന.

7നീതിനിഷ്ഠരുെട വഴി നിരപ്പായതുതെന്ന;
നീതിനിഷ്ഠനായ ൈദവേമ, അങ്ങ്
നീതിമാെന്റവഴി േനേരയാക്കും.

8 അേത, യേഹാേവ, അങ്ങയുെട
നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി*ജീവിച്ച്,
ഞങ്ങൾഅേങ്ങക്കായികാത്തിരുന്നു;

അങ്ങയുെട നാമവുംസ്മരണയും,
* 26:8 അഥവാ,ന്യായവിധികൾക്കനുസൃതമായി
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ഞങ്ങള െടഹൃദയവാഞ്ഛയാകുന്നു.
9 രാ്രതിയിൽ ഞാൻ അേങ്ങക്കായി

കാത്തിരിക്കുന്നു;
്രപഭാതത്തിൽ എെന്റ ആത്മാവ് അങ്ങെയ
അേന്വഷിക്കുന്നു.

അങ്ങയുെട ന്യായവിധികൾ ഭൂമിയിൽ
നടപ്പിലാക്കുേമ്പാൾ
ഭൂവാസികൾനീതിഅഭ്യസിക്കും.

10എന്നാൽദുഷ്ടേരാടു കരുണകാണിച്ചാലും,
അവർനീതിഅഭ്യസിക്കുകയില്ല;

നീതിനിഷ്ഠരുെട േദശത്ത് അവർ ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട മഹത്ത്വം അവർ
കാണുന്നതുമില്ല.

11യേഹാേവ,അങ്ങയുെടകരം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു,
എങ്കിലുംഅവർഅതുകാണുന്നില്ല.

അങ്ങയുെട ജനേത്താടുള്ള അവിടെത്ത
തീക്ഷ്ണതഅവർകണ്ടുലജ്ജിക്കെട്ട;
അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കൾക്കായുള്ള അഗ്നി
അവെര ദഹിപ്പിച്ച കളയെട്ട.

12 യേഹാേവ, ഞങ്ങള െട സകല്രപവൃത്തികള ം
അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
െചയ്തുതന്നിരിക്കുകയാൽ,
അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കു സമാധാനം
സ്ഥാപിക്കുന്നു.

13 ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ,
അങ്ങല്ലാെതയുള്ള മറ്റ യജമാനന്മാർ
ഞങ്ങെള ഭരിച്ചിട്ട ണ്ട്,
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എങ്കിലും അങ്ങെയ, അങ്ങയുെട
നാമംമാ്രതമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്
ആരാധ്യമായത.്

14 അവർ ഇേപ്പാൾ മരിച്ചവരാണ്,
ഇനിെയാരിക്കലും ജീവിക്കുകയില്ല;
അവർ െവറും നിഴൽ, ഇനി
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയുമില്ല.

അങ്ങ്അവെരശിക്ഷിക്കുകയുംനശിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അവരുെട ഓർമെയ മുഴുവനായും അങ്ങ്
തുടച്ച നീക്കിയിരിക്കുന്നു.

15യേഹാേവ,അങ്ങ്ജനെത്തവർധിപ്പിച്ച ;
അേത,തെന്റജനെത്തവർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അങ്ങ് അേങ്ങക്കുതെന്ന മഹത്ത്വം
േനടിയിരിക്കുന്നു;
േദശത്തിെന്റ അതിരുകെളല്ലാം അങ്ങ്
വിസ്തൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

16 യേഹാേവ, അവർ കഷ്ടതയിൽ അങ്ങെയ
അേന്വഷിച്ച ;
അവിടെത്ത ശിക്ഷ അവരുെടേമൽ
വീണേപ്പാൾ
ഒരു യാചന അങ്ങയുെടമുമ്പിൽ
പകരുന്നതിേനഅവർക്കുകഴിഞ്ഞുള്ള .†

17യേഹാേവ,ഗർഭിണിക്കു ്രപസവസമയമടുക്കുേമ്പാൾ
അവൾ േവദനെകാണ്ടു പുളയുകയും
നിലവിളിക്കുകയുംെചയ്യന്നു
അതുേപാെല ആയിരുന്നു അവിടെത്ത
മുമ്പിൽഞങ്ങള െടഅവസ്ഥ.

† 26:16 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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18 ഞങ്ങൾ ഗർഭംധരിച്ച , ഞങ്ങൾ
്രപസവേവദനെകാണ്ട് പുളഞ്ഞു,
എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ്രപസവിച്ചത് െവറും കാറ്റ്
ആയിരുന്നു.

േദശത്തിന് ഒരു രക്ഷയുംഞങ്ങൾവരുത്തിയില്ല,
ഭൂവാസികൾജീവനിേലക്കുവന്നതുമില്ല.

19അങ്ങയുെട മൃതന്മാർജീവിക്കും;
അവരുെടശവങ്ങൾഎഴുേന്നൽക്കും—

െപാടിയിൽഅധിവസിക്കുന്നവേര,
ഉണർന്ന്ആനന്ദത്താൽആർപ്പിടുവിൻ.

നിങ്ങള െട മഞ്ഞ് ്രപഭാതത്തിെല
തുഷാരബിന്ദുക്കൾേപാെലയാണ;്
ഭൂമി അവള െട മൃതരുെട ആത്മാക്കെള
വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കും.

20 എെന്റ ജനേമ, വന്നു നിങ്ങള െട അറകളിൽ
്രപേവശിച്ച്
വാതിലുകൾഅടയ്ക്കുക;

േ്രകാധം നിങ്ങെളകടന്നുേപാകുന്നതുവെര,
അൽപ്പേനരേത്തക്ക് ഒളിച്ച െകാൾക.

21 ഇതാ, യേഹാവ ഭൂവാസികൾക്ക് അവരുെട
പാപങ്ങൾക്കുള്ളശിക്ഷനൽകാൻ
തെന്റ നിവാസസ്ഥാനത്തുനിന്നും
വരുന്നതിനുള്ളസമയംഅടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഭൂമി തെന്റേമൽ െചാരിയെപ്പട്ട രക്തെമാെക്കയും
െവളിെപ്പടുത്തും,
തെന്റ െകാല്ലെപ്പട്ടവെര ഇനിേമൽ
മറച്ച െവക്കുകയുമില്ല.
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27
ഇ്രസാേയലിെന്റവിേമാചനം

1അന്നാളിൽ,
യേഹാവതെന്റ ഭയങ്കരവും വലുതും
ശക്തവുമായവാൾെകാണ്ട് ശിക്ഷിക്കും,

കുതിച്ച പായുന്നസർപ്പമായലിവ്യാഥാെനയും
വ്രകസർപ്പമായലിവ്യാഥാെനയും ശിക്ഷിക്കും.

സമു്രദവാസിയായ ഭീകരസത്വെത്ത അവിടന്നു
െകാന്നുകളയും.

2ആദിവസത്തിൽ,
“ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മുന്തിരിേത്താട്ടെത്തപ്പറ്റി

ഗാനമാലപിക്കുക:
3 യേഹാവയായ ഞാൻ അതിെന്റ
പാലകനാകുന്നു;
പതിവായിഞാൻഅതുനനയ്ക്കുന്നു.

ആരുംഅതിനുഹാനി വരുത്താതിരിക്കാൻ
രാവും പകലും ഞാൻ അതു
കാവൽെചയ്യന്നു.

4ഞാൻ േകാപിഷ്ഠനല്ല.
എനിെക്കതിേര വരുന്നത് മുള്ള ം പറക്കാരയും

ആയിരുെന്നങ്കിൽ
ഞാൻഅവർെക്കതിേര പാഞ്ഞുെചന്ന്
അവെര ആസകലം ആ്രകമിച്ച്
ദഹിപ്പിച്ച കളയുമായിരുന്നു.

5അെല്ലങ്കിൽഅവർഎെന്റസംരക്ഷണയിലാ്രശയിക്കെട്ട;
എേന്നാട് സമാധാനസന്ധിയിൽഏർെപ്പടെട്ട,
അേത, അവർ എേന്നാട് സമാധാനസന്ധി
െചയ്യെട്ട.”

6വരുംനാള കളിൽയാേക്കാബ് േവരൂന്നുകയും
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ഇ്രസാേയൽതളിർത്തുപൂക്കുകയും
ഭൂമിമുഴുവനും ഫലംെകാണ്ടു നിറയ്ക്കുകയും
െചയ്യ ം.

7അവെള*അടിച്ചവെരഅടിച്ച വീഴ്ത്തിയതുേപാെലയാേണാ
യേഹാവഅവെളഅടിച്ചത?്

അവെളവധിച്ചവെരവധിച്ചതുേപാെലയാേണാ
അവൾവധിക്കെപ്പട്ടത്?

8 യുദ്ധത്തിലൂെടയും ്രപവാസത്തിൽ
അയയ്ക്കുന്നതിലൂെടയും അവിടന്ന്
അവേളാട് എതിർത്തു:
കിഴക്കൻകാറ്റിെന്റ ദിവസത്തിൽ
തെന്റ െകാടുങ്കാറ്റിനാൽ അവിടന്ന് അവെര
പുറന്തള്ളി.

9 ഇതിനാൽ, യാേക്കാബിെന്റ അകൃത്യത്തിനു
്രപായശ്ചിത്തംവരുത്തും,
അവെന്റ പാപം നീക്കിക്കളയുന്നതിെന്റ
പൂർണഫലംഇതാകുന്നു:

യാഗപീഠത്തിെന്റകല്ല കെളല്ലാംഅവിടന്ന്
തകർക്കെപ്പട്ടചുണ്ണാമ്പുകല്ല കൾേപാെലയാക്കുേമ്പാൾ

അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം ധൂപപീഠങ്ങള ം
നിവർന്നുനിൽക്കുകയില്ല.

10 േകാട്ടെകട്ടിയുറപ്പിച്ച പട്ടണം ഇതാ
ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു,
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട ആവാസസ്ഥലവും
മരുഭൂമിേപാെല തിരസ്കൃതവും
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

അവിെടകാളക്കിടാങ്ങൾേമഞ്ഞുനടക്കും,
അവിെടഅവകിടക്കുകയും

* 27:7 അതായത്,ഇ്രസാേയലിെന



െയശയ്യാവ് 27:11 c െയശയ്യാവ് 28:1

ചില്ലകൾതിന്നുതീർക്കുകയും െചയ്യ ം.
11 അതിെന്റ ശാഖകൾ ഉണങ്ങുേമ്പാൾ

ഒടിഞ്ഞുവീഴും,
സ്്രതീകൾവന്ന്അവകത്തിച്ച കളയും.

കാരണംഅവർതിരിച്ചറിവില്ലാത്തജനമേല്ലാ;
അതിനാൽ അവരുെട ്രസഷ്ടാവിന്
അവേരാടു കരുണ േതാന്നുകയില്ല,
അവെര നിർമിച്ചവന് അവേരാടു
കൃപയുണ്ടാകുകയുമില്ല.

12 അന്ന് യൂ്രഫട്ടീസ് നദിമുതൽ ഈജിപ്റ്റിെല
നദീതീരംവെര യേഹാവ കറ്റകൾ െമതിക്കും.
ഇ്രസാേയൽജനേമ, നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരായി
േശഖരിക്കെപ്പടും. 13 ആ ദിവസത്തിൽ
ഒരു മഹാകാഹളം ധ്വനിക്കും. അശ്ശ രിൽ
നശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നവരും ഈജിപ്റ്റിൽ
്രപവാസികളാക്കെപ്പട്ടവരും െജറുശേലമിെല
വിശുദ്ധപർവതത്തിൽ യേഹാവെയ
ആരാധിക്കുന്നതിനായി വന്നുേചരും.

28
എ്രഫയീമിെലയും െയഹൂദ്യയിെലയും

േനതാക്കൾക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!
1 എ്രഫയീമിെല മദ്യപരുെട അഹങ്കാരമായ ആ

കിരീടത്തിന് ഹാകഷ്ടം!
വാടിക്കരിഞ്ഞുേപാകുംപുഷ്പംേപാെലയുള്ള
അവെന്റഉജ്ജ്വലസൗന്ദര്യത്തിന,്

ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ താഴ്വരയുെട
ശിേരാഭൂഷണമായനഗരത്തിന,്
മേദാന്മത്തരായി വീണുകിടക്കുന്നവരുെട
അഹന്തയായനഗരത്തിനുംതെന്ന.



െയശയ്യാവ് 28:2 ci െയശയ്യാവ് 28:6

2 ഇതാ, കർത്താവിനു ശക്തനും ബലവാനുമായ
ഒരുവനുണ്ട.്
കന്മഴേപാെലയും വിനാശകാരിയായ
െകാടുങ്കാറ്റ േപാെലയും

കൂലംകുത്തി ജലെമാഴുക്കുന്ന മഴേപാെലയും
്രപളയം ഉണ്ടാക്കുന്നെപരുമഴ േപാെലയും,

അതിശക്തിേയാെട അവൻ അതിെന നിലത്തു
തള്ളിയിടും.

3 എ്രഫയീമിെല മദ്യപരുെട അഹങ്കാരമായ ആ
കിരീടം
കാൽക്കീഴിൽചവിട്ടിെമതിക്കെപ്പടും.

4 വാടിക്കരിഞ്ഞുേപാകും പുഷ്പംേപാെലയുള്ള
അവെന്റഉജ്ജ്വലസൗന്ദര്യം,
ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ താഴ്വരയുെട
ശിേരാഭൂഷണം,

വിളെവടുപ്പിനുമുേമ്പ പഴുത്തുേപായ
അത്തിപ്പഴംേപാെലആയിത്തീരും—
ജനംഅതുകണ്ടാലുടെനൈകനീട്ടി പറിച്ച്

അവർഅതുവിഴുങ്ങുന്നു!

5ആദിവസത്തിൽൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവ
തെന്റജനത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കു

േശാഭയുള്ളഒരു കിരീടവും
മഹത്ത്വകരമായ മകുടവുമായിരിക്കും.

6ന്യായാസനത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക്
അവിടന്ന് നീതിേബാധത്തിെന്റആത്മാവും

നഗരകവാടത്തിൽ ആ്രകമണം
െചറുക്കുന്നവർക്ക്
കരുത്തുംആയിരിക്കും.
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7 എന്നാൽ ഇവരും വീഞ്ഞുനിമിത്തം ആടി
നടക്കുകയും
മദ്യംനിമിത്തം േവച്ച േപാകുകയും െചയ്യന്നു:

പുേരാഹിതന്മാരും ്രപവാചകന്മാരും മദ്യം കുടിച്ച്
ചാഞ്ചാടുന്നു,
അവർവീഞ്ഞിനാൽമത്തരും

മേദാന്മത്തതയിൽ േവച്ച നടക്കുന്നവരുമേ്രത.
ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കുേമ്പാൾ അവർക്ക്
െതറ്റ് പറ്റ ന്നു,
വിധി ്രപസ്താവിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന അവർ
പാളിേപ്പാകുന്നു.

8 േമശകെളല്ലാം ഛർദിെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലംേപാലും
അവേശഷിച്ചിട്ടില്ല.

9 “അവൻ ആെരയാണ് ജ്ഞാനം
അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത?്
ആേരാടാണ് അവൻ സേന്ദശം
വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത?്

ഇേപ്പാൾ മുലകുടി മാറിയവെരേയാ?
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന അമ്മയുെട മാറിടം
വിട്ടകന്നവെരേയാ?

10കാരണംഅവർപറയുന്നു:
കൽപ്പനയ്ക്കുേമൽകൽപ്പന,
ആജ്ഞയ്ക്കുേമൽആജ്ഞ,
ഇവിെട അൽപ്പം, അവിെട അൽപ്പം,
എന്നിങ്ങെനയാണ.്”

11 അേത, വിക്കുള്ള അധരങ്ങളാലും
ൈവേദശികഭാഷകളാലും
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ൈദവംഈജനേത്താടുസംസാരിക്കും.
12 “ഇതാണു വി്രശമസ്ഥലം, ക്ഷീണിതർ

വി്രശമിക്കെട്ട,”എന്നും
“ഇതാണ്ആശ്വാസസ്ഥാനം,”എന്നും

അവിടന്ന്അവേരാടു പറഞ്ഞു.
എങ്കിലും അതു ്രശദ്ധിക്കാൻ അവർക്കു
മനസ്സില്ലായിരുന്നു.

13 അതിനാൽ അവേരാടുള്ള യേഹാവയുെട
വചനം:

“കൽപ്പനയ്ക്കുേമൽകൽപ്പന,
ആജ്ഞയ്ക്കുേമൽആജ്ഞ,
ഇവിെട അൽപ്പം, അവിെട അൽപ്പം”
എന്നായിരിക്കും.

അങ്ങെനഅവർെചന്ന് പിന്നാക്കംവീണു
മുറിേവറ്റ്, വലയിലകെപ്പട്ട്,
ബദ്ധരായിത്തീേരണ്ടതിനുതെന്ന.

14 അതിനാൽ െജറുശേലമിലുള്ള ഈ ജനെത്ത
ഭരിക്കുന്ന
പരിഹാസികേള, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുക.

15 “മരണേത്താടുഞങ്ങൾഒരു ഉടമ്പടിെചയ്തു,
പാതാളവുമായി ഒരു ഉഭയസമ്മതത്തിൽ
ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

കവിെഞ്ഞാഴുകുന്നദണ്ഡനംകടന്നുേപാകുേമ്പാൾ
അത്ഞങ്ങള െടഅടുക്കൽഎത്തുകയില്ല,

കാരണം ഞങ്ങൾ വ്യാജെത്ത ഞങ്ങള െട
ശരണമാക്കിയിരിക്കുന്നു,
വഞ്ചനയിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങെളത്തെന്ന
ഒളിപ്പിക്കുകയുംെചയ്യന്നു,” എന്നു നിങ്ങൾ
അഹങ്കരിക്കുന്നു.
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16 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇതാ, സീേയാനിൽ ഞാെനാരു കല്ല്

സ്ഥാപിക്കുന്നു, മാറ്റ രയ്ക്കെപ്പട്ട ഒരു
കല്ല തെന്ന,
ഉറപ്പ ള്ള അടിസ്ഥാനമായി വിലേയറിയ ഒരു
മൂലക്കല്ല ംഇട്ടിരിക്കുന്നു;

വിശ്വസിക്കുന്നവർ
പരി്രഭാന്തരാകുകയില്ല.

17ഞാൻന്യായെത്തഅളവുനൂലും
നീതിെയതൂക്കുകട്ടയുമാക്കും;

അേപ്പാൾ വ്യാജം എന്ന നിങ്ങള െട ശരണെത്ത
കന്മഴതൂെത്തറിയും,
െവള്ളം നിങ്ങള െട ഒളിവിടെത്ത
ഒഴുക്കിെക്കാണ്ടുേപാകും.

18 മരണേത്താടുള്ള നിങ്ങള െട ഉടമ്പടി
റദ്ദാക്കെപ്പടും;
പാതാളേത്താടുള്ള നിങ്ങള െട ഉഭയസമ്മതം
നിലനിൽക്കുകയുമില്ല.

അസഹനീയമായ ്രപഹരം നിങ്ങെള
തൂെത്തറിയുേമ്പാൾ,
നിങ്ങൾതകർന്നുേപാകും.

19 അതു കടന്നുവരുേമ്പാെഴാെക്കയും അതു
നിങ്ങെളവഹിച്ച െകാണ്ടുേപാകും;
്രപഭാതംേതാറും, രാ്രതിയും പകലും
അതു നിങ്ങെളകടന്നുേപാകും.”

അതിെനക്കുറിച്ച ള്ളേകൾവിതെന്ന
നിങ്ങൾക്കുസം്രഭമമുണ്ടാക്കും.

20 കിടക്ക നീണ്ടുനിവർന്നു കിടക്കാൻ േവണ്ട്രത
നീളമില്ലാത്തതും
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പുതപ്പ് പുതയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ
വലുപ്പമില്ലാത്തതുംആകും.

21 യേഹാവ തെന്റ കൃത്യം, തെന്റ
അസാധാരണമായകൃത്യംനിർവഹിക്കാനും
തെന്റ ്രപവൃത്തി, അസാമാന്യമായ ്രപവൃത്തി
നിറേവറ്റാനും

െഫറാസിം മലയിൽ അവിടന്ന്
എഴുേന്നറ്റതുേപാെലഎഴുേന്നൽക്കും
ഗിെബേയാൻ താഴ്വരയിൽ അവിടന്ന്
്രകുദ്ധനായതുേപാെല ്രകുദ്ധനാകുകയും
െചയ്യ ം.

22 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട പരിഹാസം
അവസാനിപ്പിക്കുക,
അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങള െട ചങ്ങലകൾ
ഭാരമുള്ളതായിത്തീരും;

കാരണം സകലഭൂതലത്തിേന്മലും വരുന്ന
സംഹാരെത്തപ്പറ്റിയുള്ളഉത്തരവ്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ്
എേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.

23െചവിചായ്ച്ച് എെന്റശബ്ദം േകൾക്കുക;
്രശദ്ധേയാെടഎെന്റവചനം ്രശവിക്കുക.

24കൃഷിക്കാർവിത്തുവിതയ്ക്കുന്നതിന് നിരന്തരം
ഉഴുതുെകാണ്ടിരിക്കുേമാ?
അവർ എേപ്പാഴും മണ്ണിളക്കി കട്ട
ഉടച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമാ?

25അവർഉപരിതലം നിരപ്പാക്കി
കരിംജീരകം വിതയ്ക്കുകയും ജീരകം
വിതറുകയും

േഗാതമ്പ്അതിെന്റനിരയിലും
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യവംഅതിെന്റസ്ഥാനത്തും
േചാളം അതിെന്റ നിലത്തിലും നടുകയുമേല്ല
െചയ്യന്നത?്

26 അതിനായി അവരുെട ൈദവം അവെര
േവണ്ടവിധം ഉപേദശിക്കുകയും
അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

27 കരിംജീരകം െമതിവണ്ടി ഉപേയാഗിച്ച്
െമതിക്കുന്നില്ല,
ജീരകത്തിെന്റേമൽ വണ്ടിച്ച്രകം
ഉരുള ന്നതുമില്ല;

കരിംജീരകംകമ്പുെകാണ്ടും
ജീരകം േകാൽെകാണ്ടും തല്ലിയാണ്
എടുക്കുന്നത.്

28അപ്പമുണ്ടാക്കാനുള്ളധാന്യം െപാടിക്കുകയാണ്
േവണ്ടത;്
അതുെകാണ്ട് അത് എേന്നക്കും
െമതിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയില്ല.

െമതിവണ്ടിയുെട ച്രകംഅതിേന്മൽഉരുട്ടാം
പേക്ഷ, ധാന്യം െപാടിക്കുന്നതിന് കുതിരകെള
ഉപേയാഗിക്കുകയില്ലേല്ലാ.

29 ഇക്കാര്യവും ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയിൽനിന്ന് വരുന്നു,
അവിടന്ന് തെന്റആേലാചനഅത്ഭുതകരവും
ജ്ഞാനം േ്രശഷ്ഠവുംആക്കിയിരിക്കുന്നു.

29
ദാവീദിെന്റപട്ടണത്തിന്അേയ്യാ,കഷ്ടം!

1അരീേയേല,അരീേയേല,
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ദാവീദ് വസിച്ചിരുന്ന നഗരേമ, നിനക്കു ഹാ,
കഷ്ടം!

വർഷേത്താടു വർഷം േചർത്തുെകാള്ള ക,
നിങ്ങള െട ഉത്സവങ്ങൾ പതിവുേപാെല
ആേഘാഷിക്കുക.

2ഞാൻഅരീേയലിനു ദുരിതംവരുത്തും;
അവൾ വിലപിക്കുകയും ദുഃഖിക്കുകയും
െചയ്യ ം,
അവൾ എനിക്ക് ഒരു ബലിപീഠത്തിെന്റ
അടുപ്പ േപാെലആയിരിക്കും.

3 ഞാൻ നിെന്ന വളഞ്ഞു നിനക്കുചുറ്റ ം
പാളയമടിക്കും;
നിനക്കുചുറ്റ ം ഉപേരാധേക്കാട്ടകൾതീർക്കും,
ഞാൻ നിനെക്കതിേര െകാത്തളങ്ങൾ
പണിയിക്കുകയും െചയ്യ ം.

4 അേപ്പാൾ നീ താഴ്ത്തെപ്പടും,
നിലത്തുനിന്നുെകാണ്ട് നീസംസാരിക്കും;
നീ സാഷ്ടാംഗം വീണുകിടക്കുന്ന
പൂഴിയിൽനിന്ന് നിെന്റ വാക്കുകൾ
പുറെപ്പടും.

ഭൂമിയിൽനിന്നു ഭൂതം പുറെപ്പട്ട വരുന്നതുേപാെല
നിെന്റശബ്ദം വരും;
െപാടിയിൽനിന്ന് നിെന്റ ഭാഷണം മ്രന്തിക്കും.

5നിെന്റശ്രതുസമൂഹം േനരിയ െപാടിേപാെലയും
്രകൂരരായ കവർച്ചസംഘം പാറിേപ്പാകുന്ന
പതിർേപാെലയുംആകും.

അതു ക്ഷണേനരംെകാണ്ട,് െപെട്ടന്നുതെന്ന
സംഭവിക്കും.

6ഇടിമുഴക്കം, ഭൂകമ്പം,വലിയശബ്ദം,
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െകാടുങ്കാറ്റ്, ചുഴലിക്കാറ്റ,് ദഹിപ്പിക്കുന്ന
അഗ്നിജ്വാലഎന്നിവേയാടുകൂെട
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഎഴുന്നള്ള ം.

7 അരീേയലിെനതിേര യുദ്ധംെചയ്യന്ന എല്ലാ
രാഷ്്രടങ്ങള െടയും കവർച്ചസംഘം,
അവൾക്കും അവള െട േകാട്ടയ്ക്കുെമതിേര
ഉപേരാധംതീർക്കും.

അവെളആ്രകമിക്കുന്നവർ ഒരുസ്വപ്നംേപാെല,
രാ്രതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ദർശനംേപാെല
ആയിത്തീരും—

8 വിശപ്പ ള്ളയാൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത്
സ്വപ്നംകാണുകയും
ഉണരുേമ്പാൾവിശപ്പ ശമിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുേപാെലയും

ദാഹമുള്ളയാൾ പാനംെചയ്യന്നത്
സ്വപ്നംകാണുകയും
ഉണരുേമ്പാൾ ദാഹം ശമിക്കാെത
ക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്നതുേപാെലയും
ആകും.

സീേയാൻപർവതെത്തആ്രകമിക്കുന്ന
എല്ലാ രാഷ്്രടങ്ങള െടയും ൈസന്യത്തിെന്റ
ഗതി ഇതുതെന്നആയിരിക്കും.

9സ്തബ്ധരാകുക,അത്ഭുതംകൂറുക,
അന്ധതപിടിച്ച് കുരുടരാകുക;

അവർമത്തരായിരിക്കുന്നു,വീഞ്ഞുെകാണ്ടല്ലതാനും,
അവർ ചാഞ്ചാടി നടക്കുന്നു;
മദ്യപാനംെകാണ്ടല്ലതാനും.

10 യേഹാവ നിങ്ങള െടേമൽ ഗാഢനി്രദ
അയച്ചിരിക്കുന്നു:
നിങ്ങള െട ്രപവാചകന്മാരാകുന്ന കണ്ണ കെള
അവിടന്ന്അടച്ച കളഞ്ഞു;
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ദർശകന്മാരാകുന്ന ശിരസ്സ കെള അവിടന്നു
മൂടിക്കളഞ്ഞു.

11 എല്ലാ ദർശനവും നിങ്ങൾക്ക് മു്രദയിട്ട
പുസ്തകച്ച രുളിെല വചനങ്ങൾേപാെല
ആയിത്തീരും. അത് അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള
ഒരുവെന്റ പക്കൽ െകാടുത്ത്, “വായിച്ചാലും”
എന്നു പറഞ്ഞാൽ, “എനിക്കു കഴിയില്ല, ഇതു
മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന് അയാൾ മറുപടി
പറയും. 12 അേപ്പാൾ ആ പുസ്തകച്ച രുൾ
അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവെന്റ പക്കൽ െകാടുത്ത്,
“വായിച്ചാലും” എന്നു പറഞ്ഞാൽ. “എനിക്ക്
വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ,” എന്ന് അയാള ം
ഉത്തരം പറയും.

13അേപ്പാൾകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്തു:
“ഈ ജനം വാെകാണ്ട് എേന്നാട് അടുത്തു

വരികയും
അധരംെകാണ്ട് എെന്ന ബഹുമാനിക്കുകയും
െചയ്യന്നു,
എങ്കിലും അവരുെട ഹൃദയം എെന്ന വിട്ട്
അകന്നിരിക്കുന്നു.

അവർഎെന്നആരാധിക്കുന്നത്
പഠിച്ച െവച്ച മാനുഷകൽപ്പനകൾ
ആധാരമാക്കിയാണ.്

14 അതിനാൽ അത്ഭുതത്തിേന്മൽ അത്ഭുതം
്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ട് ഞാൻ ഈ ജനെത്ത
ഒരിക്കൽക്കൂടിസ്തബ്ധരാക്കും.
ഏറ്റവുംഅത്ഭുതകരമായിത്തെന്നഅവേരാട്
ഇടെപടും;

അവരുെട ജ്ഞാനികള െട ജ്ഞാനം
നശിച്ച േപാകും,
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ബുദ്ധിമാന്മാരുെട ബുദ്ധിയും
മാഞ്ഞുേപാകും.”

15 തങ്ങള െട പദ്ധതികൾ യേഹാവയിൽനിന്ന്
മറച്ച െവക്കാനായി
ആഴങ്ങളിേലക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ന്നവർക്ക,്

തങ്ങള െട ്രപവൃത്തികൾ അന്ധകാരത്തിൽ
െചയ്തിട്ട,് “ആർകാണും?ആർഅറിയും?”
എന്നുചിന്തിക്കുന്നവർക്ക,്ഹാ,കഷ്ടം!

16നിങ്ങൾകാര്യങ്ങൾകീഴ ്േമൽമറിച്ച കളയുന്നു,
കുശവനും കളിമണ്ണ ം സമെമന്നു
കരുതുന്നതുേപാെല!

നിർമിതമായവസ്തു തെന്നനിർമിച്ചവെനപ്പറ്റി,
“അയാളല്ല എെന്ന നിർമിച്ചത”് എന്നു
പറയുേമാ?

മൺപാ്രതംകുശവെനക്കുറിച്ച,്
“അയാൾക്കു വിേവകമില്ല” എന്നു
്രപസ്താവിക്കുേമാ?

17 ഇനി അൽപ്പസമയത്തിനുള്ളിൽ
െലബാേനാൻ ഫലസമൃദ്ധമായ ഒരു
വയലായിത്തീരുകയിേല്ല,
ആവയൽവനമായി കാണെപ്പടുകയുമിേല്ല?

18 ആ ദിവസത്തിൽ െചകിടന്മാർ
പുസ്തകച്ച രുളിെല വചനങ്ങൾ
േകൾക്കുകയും
അന്ധരുെടകണ്ണ കൾ
അന്ധതനീങ്ങികാഴ്ചേനടുകയും െചയ്യ ം.

19 അേപ്പാൾ സൗമ്യതയുള്ളവർക്ക്
യേഹാവയിലുള്ള സേന്താഷം
വർധിക്കുകയും
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ദരി്രദർ ഇ്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനിൽ
ആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യ ം.

20 ്രകൂരർഇല്ലാെതയാകും,
പരിഹാസികൾനാമാവേശഷമാകും,
േദാഷം െചയ്യാൻ മുതിരുന്ന എല്ലാവരും
േഛദിക്കെപ്പടും—

21 മനുഷ്യെര വാക്കിൽ കുടുക്കി
കുറ്റക്കാരാക്കുന്നവർ,
നഗരകവാടത്തിൽ ന്യായം
വിസ്തരിക്കുന്നവനു െകണി െവക്കുന്നവർ,
നീതിനിഷ്ഠെര വ്യാജവാദങ്ങളാൽ
വഞ്ചിക്കുന്നവർഎന്നിവെരെയല്ലാംതെന്ന.

22 അതിനാൽ അ്രബാഹാമിെന വീെണ്ടടുത്ത
യേഹാവ യാേക്കാബിെന്റ സന്തതികേളാട്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“യാേക്കാബ് ഇനി ലജ്ജിതനാകുകയില്ല;
അവെന്റ മുഖം ഇനിെയാരിക്കലും
വിളറുകയുമില്ല.

23എന്നാൽഅവർഅവരുെട മക്കള െട മേധ്യ,
എെന്റൈകകള െട ്രപവൃത്തികാണുേമ്പാൾ,

അവർഎെന്റനാമെത്തവിശുദ്ധീകരിക്കും;
അേത,അവർ യാേക്കാബിെന്റ പരിശുദ്ധെന്റ
വിശുദ്ധിഅംഗീകരിക്കുകയും
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുകയും
െചയ്യ ം.

24 മേനാവി്രഭമം ബാധിച്ച െതറ്റിേപ്പായവർ
വിേവകബുദ്ധിേനടുകയും
പിറുപിറുത്തവർ ഉപേദശം സ്വീകരിക്കുകയും
െചയ്യ ം.”
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30
കഠിനഹൃദയരായജനത

1 “കഠിനഹൃദയരായ മക്കൾക്കുഹാകഷ്ടം!”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു,

“എേന്റതല്ലാത്തപദ്ധതികൾനടപ്പിലാക്കി,
എെന്റ ആത്മാവിെന്റ ആേലാചനകൂടാെത
സഖ്യംെചയ്ത,്* പാപത്തിനുേമൽ പാപം
കൂട്ട കയും െചയ്യന്നവർക്കുതെന്ന.

2അവർഎേന്നാട്അരുളപ്പാടു േചാദിക്കാെത
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ന്നു;

ഫറേവാെന്റസംരക്ഷണത്തിനായി ്രശമിച്ച,്
ഈജിപ്റ്റിെന്റനിഴലിൽഅഭയംേതടുന്നവർക്കുതെന്ന.

3എന്നാൽ ഫറേവാെന്റ സംരക്ഷണം നിങ്ങൾക്കു
ലജ്ജയായിത്തീരും,
ഈജിപ്റ്റിെന്റ നിഴൽ നിങ്ങൾക്ക്
അപമാനമായി ഭവിക്കും.

4 േസാവാനിൽ അവർക്കു ്രപഭുക്കന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം
അവരുെട സ്ഥാനപതികൾ ഹാേനസിൽ
എത്തിയിട്ട ം,

5തങ്ങൾക്കു ്രപേയാജനം വരുത്താത്തതും
സഹായേമാ ഉപകാരേമാ നൽകാത്തതും

ലജ്ജയും അപമാനവും വരുത്തുന്നതുമായ ഒരു
ജനതനിമിത്തം
അവെരല്ലാവരും ലജ്ജിതരായിത്തീരും.”

6 െതേക്കേദശത്തിെല† മൃഗങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള
അരുളപ്പാട:്
ദുരിതവും കഷ്ടതയുമുള്ള,
* 30:1 മൂ.ഭാ. പാനീയയാഗം അർപ്പിച്ച.് † 30:6 അതായത്,
െയഹൂദയ്ക്കു െതക്കുവശത്തുള്ള
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സിംഹവുംസിംഹിയും
അണലിയും പറക്കുംപാമ്പും നിറഞ്ഞ
േദശത്തിലൂെട

സ്ഥാനപതികൾ കഴുതകള െട മുതുകത്ത്
അവരുെടസ്വത്തും,
ഒട്ടകങ്ങള െട പുറത്ത് അവരുെട നിധികള ം
വഹിച്ച െകാണ്ട,്

നിഷ് ്രപേയാജന േദശേത്തക്ക,്
7 നിരർഥക സഹായത്തിെന്റ േദശമായ
ഈജിപ്റ്റിേലക്കുതെന്ന േപാകുന്നു.

അതുെകാണ്ട്ഞാൻഅവെള
അലസയായരഹബ്‡എന്നുവിളിച്ച .

8 ഇേപ്പാൾ േപായി, അവരുെടമുമ്പാെക ഒരു
പലകയിൽഅത്എഴുതുക,
വരുംകാലേത്തക്ക്

ഒരു ശാശ്വതസാക്ഷ്യമായിരിേക്കണ്ടതിന്
അത് ഒരു ചുരുളിൽഎഴുതുക.

9കാരണംഇവർ മത്സരമുള്ളഒരു ജനതയാണ,്
യേഹാവയുെട ഉപേദശം ്രശദ്ധിക്കാത്ത
വ്യാജസന്തതിയാണ.്

10അവർ ദർശകന്മാേരാട,്
“നിങ്ങൾ ഇനിെയാരിക്കലും ദർശനങ്ങൾ
ദർശിക്കരുത!്”എന്നും

്രപവാചകന്മാേരാട,്
“നിങ്ങൾഇനിെയാരിക്കലും സത്യമായ കാര്യം
ഞങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കരുത!്

മധുരവാക്കുകൾഞങ്ങേളാടുസംസാരിക്കുക,
‡ 30:7 പൗരാണിക എഴുത്തുകളിൽ സമു്രദത്തിൽ കലാപങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീകരസത്വമായ ഒരുസാങ്കൽപ്പികകഥാപാ്രതം.
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വ്യാജം ്രപവചിക്കുക.
11വഴി വിട്ട മാറുക,
ഈപാതവിട്ട നടക്കുക,

ഇ്രസാേയലിെന്റപരിശുദ്ധെനക്കുറിച്ച്
ഞങ്ങേളാടു പറയുന്നതു മതിയാക്കുക”
എന്നും പറയുന്നു.

12 അതിനാൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധൻ
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾഈവചനംനിരസിക്കയും
പീഡനത്തിൽആ്രശയിക്കുകയും
കാപട്യത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നതുെകാണ്ട,്

13ഈഅകൃത്യം നിങ്ങൾക്ക്
നിമിഷേനരംെകാണ്ടു നിലംെപാത്തുന്ന
വിള്ളൽവീണ് പുറേത്തക്കു തള്ളിനിൽക്കുന്ന
ഉയരമുള്ളഒരു േകാട്ടേപാെലആയിത്തീരും.

14അടുപ്പിൽനിന്ന് തീ േകാരിെയടുക്കാേനാ
ജലസംഭരണിയിൽനിന്ന് െവള്ളം
മുക്കിെയടുക്കാേനാ

െകാള്ളാവുന്ന ഒരു കഷണംേപാലും
അവേശഷിക്കാെത
നിർദയം ഉടച്ച തകർക്കെപ്പട്ട
കുശവെന്റഒരുകലംേപാെലയാകുംഅതിെന്റ
തകർച്ചയും.”

15 ഇ്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനായ
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“പശ്ചാത്തപിച്ച് എന്നിൽ ആ്രശയംെവച്ചാൽ§

നിങ്ങൾരക്ഷ്രപാപിക്കും.

§ 30:15 മൂ.ഭാ.സ്വസ്ഥമായിരുന്നാൽ
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ശാന്തതയിലും ആ്രശയത്തിലുമാണ്
നിങ്ങള െടശക്തി,
എങ്കിലും ഇതു െചയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കു
മനസ്സണ്ടായില്ല.

16 ‘ഇല്ല, ഞങ്ങൾ കുതിരപ്പ റത്തുകയറി
ഓടിേപ്പാകും,’എന്നുനിങ്ങൾപറഞ്ഞു.
അതിനാൽനിങ്ങൾഓടിേപ്പാകും!

‘േവഗമുള്ള കുതിരകളിേന്മൽ ഞങ്ങൾ കയറി
ഓടിച്ച േപാകും,’എന്നും നിങ്ങൾപറഞ്ഞു.
അതിനാൽ നിങ്ങെള പിൻതുടരുന്നവരും
േവഗമുള്ളവരായിരിക്കും!

17പർവതശൃംഗത്തിൽഒരു െകാടിമരംേപാെലയും
മലമുകളിൽ ഒരു െകാടിേപാെലയും

നിങ്ങൾ േശഷിക്കുന്നതുവെര
ഒരുവെന്റ ഭീഷണിക്കു മുന്നിൽ

ആയിരംേപരും
അഞ്ചുേപരുെട ഭീഷണിയാൽ
നിങ്ങൾമുഴുവൻ േപരുംഓടിേപ്പാകും.”

18 എന്നിട്ട ം യേഹാവ നിങ്ങേളാടു കൃപ
കാണിക്കാൻആശിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് നിങ്ങേളാടു കരുണകാട്ടാൻ
അവിടന്ന്എഴുേന്നൽക്കും.

കാരണംയേഹാവന്യായത്തിെന്റൈദവമാകുന്നു.
അവിടേത്തക്കുേവണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ.

19െജറുശേലമിൽവസിക്കുന്നസീേയാൻജനേമ,
ഇനിെയാരിക്കലും നിങ്ങൾ കരയുകയില്ല.
നിങ്ങൾ സഹായത്തിനായി നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ
അവിടേത്തക്ക് നിങ്ങേളാടു കരുണയുണ്ടാകും!
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അതു േകൾക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന അവിടന്ന്
ഉത്തരമരുള ം. 20 കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക്
അപ്പത്തിെന്റസ്ഥാനത്തു കഷ്ടതയും ജലത്തിനു
പകരം പീഡനവുമാണ് തന്നെതങ്കിലും നിെന്റ
ഗുരുക്കന്മാർ ഇനി അദൃശ്യരായിരിക്കുകയില്ല;
നിെന്റ കണ്ണ കൾ നിെന്റ ഗുരുക്കന്മാെര
കാണും. 21 നിങ്ങൾ വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ
തിരിയുേമ്പാൾ, “വഴി ഇതാകുന്നു, ഇതിെല
നടന്നുെകാൾക”എെന്നാരു വാക്ക് നിെന്റപിന്നിൽ
നിെന്റ കാതുകൾതെന്ന േകൾക്കും. 22 െവള്ളി
െപാതിഞ്ഞ വി്രഗഹങ്ങെളയും സ്വർണം പൂശിയ
വാർപ്പ രൂപങ്ങെളയും നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കും.
ആർത്തവരക്തം പുരണ്ട തുണി എന്നേപാെല
നിങ്ങൾ, “ദൂെര െപായ്െക്കാള്ള !” എന്നു പറഞ്ഞ്
അവെയഎറിഞ്ഞുകളയും.

23 അേപ്പാൾ അവിടന്ന് നിങ്ങൾ നിലത്തു
വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തിനു മഴയും നിലെത്ത
വിളവിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരവും നൽകും.
അതു പൗഷ്ടികവും സമൃദ്ധവുമാകും. ആ
ദിവസത്തിൽ നിങ്ങള െട കന്നുകാലികൾ
വിസ്തൃതമാെയാരു േമച്ചിൽസ്ഥലത്ത് േമയും.
24 നിലം ഉഴുന്ന കാളകള ം കഴുതകള ം,
കവരത്തടിയും* തൂമ്പയുംെകാണ്ടു വിരിച്ചിട്ട
കാലിത്തീറ്റയും പതിരുനീക്കപ്പട്ട ധാന്യവും തിന്നും.
25ആ മഹാസംഹാരദിവസത്തിൽ േഗാപുരങ്ങൾ
നിലംെപാത്തുേമ്പാൾ ഉന്നതമായ എല്ലാ
പർവതങ്ങളിലും ഉയരമുള്ള എല്ലാ കുന്നുകളിലും
അരുവികൾ ഒഴുകിത്തുടങ്ങും. 26 യേഹാവ

* 30:24 അതായത്, ധാന്യവും പതിരും േവർതിരിക്കുന്നതിന്
േകാരിെയറിയുന്ന ഉപകരണം.
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തെന്റ ജനത്തിെന്റ മുറിവുെകട്ട കയും താൻ
വരുത്തിയ മുറിവു േഭദമാക്കുകയും െചയ്യന്ന
ദിവസത്തിൽ ച്രന്ദെന്റ ്രപകാശം സൂര്യെന്റ
്രപകാശംേപാെലയാകുകയും സൂര്യെന്റ ്രപകാശം
ഏഴുപകലിെന്റ ്രപകാശം േചർന്നതുേപാെല
ഏഴുമടങ്ങ് ദീപ്തമായിരിക്കുകയും െചയ്യ ം.
27 ഇതാ, േകാപംെകാണ്ടു ജ്വലിച്ച ം കനത്ത

പുകെകാണ്ട് ഇരുണ്ടും
യേഹാവയുെട നാമം വിദൂരസ്ഥലത്തുനിന്നും
വരുന്നു;

അവിടെത്തഅധരങ്ങൾേ്രകാധപൂർണമായും
അവിടെത്ത നാവ് ജ്വലിക്കുന്ന
അഗ്നിനാളംേപാെലയും ഇരിക്കുന്നു.

28അവിടെത്തശ്വാസംകഴുേത്താളം ഉയരുന്ന,
കുത്തിെയാലിക്കുന്ന െവള്ളപ്പാച്ചിൽ
േപാെലയാണ.്

അത് ജനതകെള നാശമാകുന്ന അരിപ്പയിൽ
അരിക്കുന്നു;
അത് ജനങ്ങള െട താടിെയല്ലിൽ അവെര
വഴിെതറ്റിക്കുന്ന
ഒരു കടിഞ്ഞാൺേകാർക്കുകയും െചയ്യന്നു.

29 വിശുേദ്ധാത്സവം ആേഘാഷിക്കുന്ന
രാ്രതിയിെലന്നേപാെല
നിങ്ങൾഗാനമാലപിക്കും;

യേഹാവയുെട പർവതത്തിേലക്ക്,
ഇ്രസാേയലിെന്റ പാറയായവെന്റ
അടുക്കേലക്ക,്

കുഴൽനാദേത്താെടാപ്പംജനംേപാകുേമ്പാഴുണ്ടാകുംേപാലുള്ള
ആനന്ദംനിങ്ങള െടഹൃദയങ്ങൾക്കുണ്ടാകും.
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30യേഹാവ തെന്റ മഹത്ത്വമുള്ളഅധികാരസ്വരം
േകൾപ്പിക്കും,
ഭയാനകമായ േ്രകാധത്തിലും ദഹിപ്പിക്കുന്ന
അഗ്നിജ്വാലയിലും

േമഘവിസ്േഫാടനം, ഇടിമിന്നൽ, കന്മഴ
എന്നിവയിലും
തെന്റ ഭുജവീര്യം അവിടന്നു
െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം.

31 യേഹാവയുെട ഉ്രഗനാദം അശ്ശ രിെന
തകർക്കും;
തെന്റ വടിെകാണ്ട് അവിടന്ന് അവെര
അടിക്കും.

32 യേഹാവ തെന്റ ബലമുള്ള ഭുജംെകാണ്ടാണ്
അവേരാടു യുദ്ധംെചയ്യ േമ്പാൾ
അവിടന്ന് തെന്റശിക്ഷാദണ്ഡുെകാണ്ട്

അവരുെടേമൽഏൽപ്പിക്കുന്നഓേരാ ്രപഹരവും
തപ്പിെന്റയും കിന്നരത്തിെന്റയും
നാദേത്താടുകൂെടആയിരിക്കും.

33 അഗ്നികുണ്ഡം േനരേത്തതെന്ന
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു;
അതു രാജാവിനായിട്ട ംസജ്ജമാക്കിയിട്ട ണ്ട്.

അതിെന അവിടന്ന് അഗാധവും
വിശാലവുമാക്കിയിരിക്കുന്നു,
ചിതയിൽതീയും ധാരാളം വിറകുമുണ്ട;്

യേഹാവയുെടശ്വാസം
ഒരു ഗന്ധകനദിേപാെല
അതിെനജ്വലിപ്പിക്കും.
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31
ഈജിപ്റ്റിെന ആ്രശയിക്കുന്നവർക്കു ഹാ

കഷ്ടം
1 സഹായത്തിനായി ഈജിപ്റ്റിേലക്കു

േപാകുകയും
കുതിരകെളആ്രശയിക്കുകയും

അവരുെടഅനവധി രഥങ്ങളിലും
കുതിരേച്ചവകരുെട ശക്തിയിലും
വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിട്ട്

ഇ്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനിേലക്കു
േനാക്കാെതയും
യേഹാവയുെടസഹായംഅേന്വഷിക്കാെതയുമിരിക്കുന്നവർക്കു
ഹാകഷ്ടം.

2 എങ്കിലും അവിടന്ന് ജ്ഞാനിയാണ,് അവിടന്ന്
അനർഥംവരുത്തും;
അവിടന്ന് തെന്റ വാക്കുകൾ
പിൻവലിക്കുകയില്ല.

അവിടന്ന് ആ ദുഷ്ടരാഷ്്രടത്തിെനതിേര
എഴുേന്നൽക്കും,
അധർമികെള സഹായിക്കുന്ന
അവർെക്കതിേരതെന്ന.

3 കാരണം ഈജിപ്റ്റ കാർ ൈദവമല്ല, േകവലം
മനുഷ്യരാണ;്
അവരുെട കുതിരകൾ ആത്മാവല്ല,
മൂെപ്പത്താത്തമാംസംമാ്രതം.

യേഹാവതെന്റകരം നീട്ട േമ്പാൾ,
സഹായകർഇടറുകയും
സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നവർ വീഴുകയും
െചയ്യ ം;
അവെരല്ലാം ഒരുമിച്ച തെന്നനശിക്കും.
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4 യേഹാവ എേന്നാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഒരുസിംഹം മുരള േമ്പാൾ,
ഒരു സിംഹക്കുട്ടി അതിെന്റ ഇര കണ്ടു
മുരള േമ്പാൾ,

ഒരു ഇടയക്കൂട്ടെത്തഅതിനുേനേര
വിളിച്ച കൂട്ടിയാൽേപാലും,

അത് അവരുെട ആർപ്പ വിളി േകട്ട
ഭയെപ്പടുകേയാ
അവരുെട ആരവത്താൽ പരി്രഭമിക്കുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല.

അതുേപാെല ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
സീേയാൻപർവതത്തിലും
അതിെല മലയിലും യുദ്ധംെചയ്യാൻ
ഇറങ്ങിവരും.

5വട്ടമിട്ട പറക്കുന്നപക്ഷിെയേപ്പാെല
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ െജറുശേലമിെന
സംരക്ഷിക്കും;

അവിടന്ന് അതിെന കാക്കുകയും
വിടുവിക്കുകയും െചയ്യ ം,
അവിടന്ന് അതിെന ‘കടന്നുേപാകുകയും’*
േമാചിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.”

6 ഇ്രസാേയൽജനേമ, മടങ്ങിവരിക, നിങ്ങൾ
കഠിനമായി മത്സരിച്ച ൈദവത്തിേലക്കുതെന്ന
മടങ്ങിവരിക. 7 കാരണം ആ ദിവസത്തിൽ
പാപംനിറഞ്ഞ നിങ്ങള െട ൈകകൾ
നിർമിച്ച െവള്ളിവി്രഗഹങ്ങെളയും
സ്വർണവി്രഗഹങ്ങെളയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
എറിഞ്ഞുകളയും.

* 31:5 ഈവാക്ക് െപസഹാെയഅനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു.
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8 “അന്ന് അശ്ശ ർ അമാനുഷികമായ വാളിനാൽ
വീഴും;
മർത്യരുേടതല്ലാത്ത ഒരു വാൾ അവെര
വിഴുങ്ങും.

ഈവാളിൽനിന്ന്അവൻരക്ഷെപ്പടുകയില്ല,
അവരുെടയുവാക്കൾഅടിമകളായിത്തീരും.

9 ഭീതിനിമിത്തം അവരുെട േകാട്ടകൾ
നിലംെപാത്തും;
യുദ്ധെക്കാടികണ്ട് അവരുെട
ൈസന്യാധിപന്മാർസം്രഭമിക്കും,”

എന്ന്സീേയാനിൽതീയും
െജറുശേലമിൽചൂളയുമുള്ള
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

32
നീതിയുെട രാജാവ്

1ഇതാ, ഒരു രാജാവ് നീതിപൂർവം ഭരിക്കും,
ഭരണാധിപന്മാർ ന്യായേത്താെട അധികാരം
നടപ്പിലാക്കും.

2 ഓേരാരുത്തനും കാറ്റിൽനിന്നുള്ള
ഒരഭയസ്ഥാനവും
െകാടുങ്കാറ്റിൽനിന്നുള്ള രക്ഷാസേങ്കതവും
ആയിത്തീരും,

അവർമരുഭൂമിയിൽനീർേത്താടുകൾേപാെലയും
വരണ്ടുണങ്ങിയ േദശത്ത് വൻപാറയുെട
നിഴൽേപാെലയുംആയിരിക്കും.

3 കാണുന്നവരുെട കണ്ണ കൾ അന്ന്
അന്ധമാകുകയില്ല;
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െചവിയുള്ളവർെക്കല്ലാം അതു േകൾക്കാൻ
കഴിയും.

4തിടുക്കമുള്ള*ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം ്രഗഹിക്കും;
വിക്കുള്ളനാവ് െതളിവായിസംസാരിക്കും.

5 േഭാഷെര ഇനിെയാരിക്കലും േ്രശഷ്ഠെരന്നു
വിളിക്കുകേയാ
ആഭാസെര മാന്യെരന്നവണ്ണം
ആദരിക്കുകേയാഇല്ല.

6 േഭാഷർ േഭാഷത്തംസംസാരിക്കും,
അവരുെട ഹൃദയം ദുഷ്ടത
ആസൂ്രതണംെചയ്യന്നു:

അവർഭക്തർക്കുേചരാത്ത്രപവൃത്തികൾെചയ്യന്നു;
യേഹാവെയ ദുഷിച്ച സംസാരിക്കുകയും

വിശപ്പ ള്ളവെരപട്ടിണിയിടുകയും
ദാഹമുള്ളവർക്കു പാനീയം
നിേഷധിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

7 ആഭാസരുെട ആയുധങ്ങൾ
ദുഷ്ടതനിറഞ്ഞതാണ;്
ദരി്രദരുെട അേപക്ഷ ന്യായമായത്
ആെണങ്കിൽത്തെന്നയും

പീഡിതെരവഞ്ചനയിലൂെട നശിപ്പിക്കുന്നതിന്
അവർ ദുരുപായങ്ങൾആേലാചിക്കുന്നു.

8 എന്നാൽ കുലീനൻ ഉത്തമകാര്യങ്ങൾ
ആസൂ്രതണം െചയ്യ കയും
വിശിഷ്ടമായ ്രപവൃത്തികളിൽ
ഉറച്ച നിൽക്കുകയും െചയ്യന്നു.

െജറുശേലമിെലസ്്രതീകൾ
9അലംഭാവമുള്ളസ്്രതീകേള,
എഴുേന്നറ്റ്എെന്റവാക്കു േകൾക്കുക;

* 32:4 അതായത്, ഭയമുള്ള
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സുരക്ഷിതർഎന്നുകരുതുന്നപു്രതിമാേര,
എെന്റവചനം ്രശദ്ധിക്കുക.

10 ഒരു വർഷവും ഏതാനും ദിവസവും
കഴിയുേമ്പാേഴക്കും
സുരക്ഷിതർ എന്നു കരുതുന്ന നിങ്ങൾ
ഭയന്നുവിറയ്ക്കും.

മുന്തിരിയുെട വിളവു മുടങ്ങും,
ഫലേശഖരണം ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.

11അലംഭാവമുള്ളസ്്രതീകേള, െഞട്ടിവിറയ്ക്കുക;
സുരക്ഷിതെരന്നു കരുതുന്ന പു്രതിമാേര,
നടുങ്ങുക!

മൃദുലവസ്്രതങ്ങൾഉരിെഞ്ഞറിയുക,
പരുപരുത്തവസ്്രതങ്ങൾഉടുക്കുക.

12സന്തുഷ്ടമായവയലുകള ം
ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മുന്തിരിവള്ളികള ം ഓർത്ത്
മാറത്തടിച്ച വിലപിക്കുക.

13 മുള്ള ം പറക്കാരയും അമിതമായി
വളർന്നുനിൽക്കുന്ന
എെന്റജനത്തിെന്റവയലിെനെച്ചാല്ലി,

അേത, ഉല്ലാസഭവനങ്ങെളഓർത്തുവിലപിക്കുക,
അഴിഞ്ഞാടുന്നനഗരങ്ങെളെച്ചാല്ലിത്തെന്ന.

14 െകട്ടിയുറപ്പിക്കെപ്പട്ട േകാട്ടകൾ
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും,
ജനനിബിഡമായനഗരം വിജനമാക്കെപ്പടും;

രാജധാനിയും കാവൽേഗാപുരവും
എേന്നക്കുമായി തരിശുനിലമായി മാറും,
കാട്ട കഴുതകള െട വിലാസരംഗവും
ആടുകള െട േമച്ചിൽസ്ഥലവുമായി മാറും.

15 ഉയരത്തിൽനിന്ന് നമ്മുെടേമൽ ആത്മാവിെന
പകരുകയും
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മരുഭൂമി ഫലപുഷ്ടിയുള്ളവയലായും
വയൽ വനമായും മാറുകയും
െചയ്യന്നതുവെരത്തെന്ന.

16അേപ്പാൾ മരുഭൂമിയിൽ ൈദവത്തിെന്റ ന്യായം
വസിക്കും,
ഫലപുഷ്ടിയുള്ള ഉദ്യാനത്തിൽ നീതി
കുടിപാർക്കും.

17നീതിയുെടഫലംസമാധാനവും
അതിെന്റ പരിണതഫലം ശാശ്വതമായ
ശാന്തതയും സുരക്ഷിതത്വവും
ആയിരിക്കും.

18അന്ന്എെന്റജനംസമാധാനഭവനത്തിലും
സുരക്ഷിതമായവസതികളിലും
്രപശാന്തമായ വി്രശമസേങ്കതങ്ങളിലും
പാർക്കും.

19കന്മഴ െചാരിഞ്ഞ് വനം നശിക്കുകയും
നഗരം നിേശ്ശഷം നിലംപരിചാകുകയും
െചയ്താലും,

20 എല്ലാ നീരുറവകൾക്കുമരിെക
വിത്തുവിതയ്ക്കാൻകഴിയുകയും
കന്നുകാലികെളയും കഴുതകെളയും
െതാഴുത്തിൽനിന്ന് അഴിച്ച വിടാൻ
കഴിയുകയുംെചയ്യന്ന
നിങ്ങൾഎ്രതഅനുഗൃഹീതർ!

33
ൈവഷമ്യവുംസഹായവും

1സ്വയം നശിപ്പിക്കെപ്പടാെത
വിനാശം വിതയ്ക്കുന്നവേന, നിനക്കു ഹാ
കഷ്ടം
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സ്വയം വഞ്ചിക്കെപ്പടാെത
വിശ്വാസവഞ്ചനെചയ്യന്നവേന, നിനക്കു ഹാ
കഷ്ടം!

നീ നശിപ്പിക്കുന്നതു നിർത്തുേമ്പാൾ,
നീയും നശിപ്പിക്കെപ്പടും;

നീ വഞ്ചിക്കുന്നതു നിർത്തുേമ്പാൾ,
നീയും വഞ്ചിക്കെപ്പടും.

2യേഹാേവ,ഞങ്ങേളാടു കനിവുണ്ടാകണേമ,
ഞങ്ങൾഅേങ്ങക്കായികാത്തിരിക്കുന്നു.

ഓേരാ ്രപഭാതത്തിലുംഅങ്ങ്ഞങ്ങള െടബലവും
കഷ്ടതയിൽ ഞങ്ങള െട രക്ഷയും
ആയിരിക്കണേമ.

3 അങ്ങയുെട ൈസന്യത്തിെന്റ ആരവത്താൽ
ജനതകൾപലായനംെചയ്യന്നു;
അങ്ങ് എഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ രാഷ്്രടങ്ങൾ
ചിതറിേപ്പാകുന്നു.

4 െവട്ട ക്കിളി തിന്നുന്നതുേപാെല നിെന്റ കവർച്ച
േശഖരിക്കെപ്പടുന്നു;
െവട്ട ക്കിളിക്കൂട്ടം പറന്നിറങ്ങുന്നതുേപാെല
മനുഷ്യർഅതിേന്മൽചാടിവീഴുന്നു.

5 യേഹാവ ഉന്നതൻ, അവിടന്ന് ഉയരത്തിൽ
വസിക്കുന്നു;
അവിടന്ന് സീേയാെന ന്യായത്താലും
നീതിയാലും നിറയ്ക്കും.

6 അവിടന്ന് നിെന്റ കാലത്തിെന്റ സുസ്ഥിരമായ
അടിസ്ഥാനമായിരിക്കും,
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അന്ന് ജ്ഞാനം, പരിജ്ഞാനം, ബലം,
രക്ഷ ഇവയുെട സമൃദ്ധമായ നിേക്ഷപം
ആയിരിക്കും;
യേഹാവാഭക്തി ഈ നിേക്ഷപത്തിെന്റ
താേക്കാലായിരിക്കും.

7 ഇതാ, അവരുെട ധീരന്മാർ വീഥികളിൽ
നിലവിളിക്കുന്നു;
സമാധാനദൂതന്മാർ െപാട്ടിക്കരയുന്നു.

8രാജവീഥികൾവിജനമായിത്തീർന്നു,
യാ്രതക്കാർ ആരുംതെന്ന വഴിയിൽ
കാണുന്നില്ല.

ഉടമ്പടി ലംഘിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
അതിെന്റസാക്ഷികൾ*നിന്ദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
ആരുംതെന്നആദരിക്കെപ്പടുന്നില്ല.

9 േദശം ഉണങ്ങിവരണ്ടിരിക്കുന്നു,
െലബാേനാൻലജ്ജിച്ച വാടിേപ്പാകുന്നു;

ശാേരാൻ മരുഭൂമിേപാെലആയിരിക്കുന്നു,
ബാശാനും കർേമലും ഇലെപാഴിക്കുന്നു.

10 “ഇേപ്പാൾ ഞാൻ എഴുേന്നൽക്കും,” യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“ഇേപ്പാൾഞാൻമഹത്ത്വീകരിക്കെപ്പടും;
ഇേപ്പാൾഞാൻഉയർത്തെപ്പടും.

11നിങ്ങൾപതിർ ഗർഭംധരിച്ച്
ൈവേക്കാൽ ്രപസവിക്കുന്നു;
നിങ്ങള െട ശ്വാസംതെന്ന നിങ്ങെള
ദഹിപ്പിക്കുന്നഅഗ്നിയായി മാറും.

* 33:8 ചി.ൈക.്രപ. നഗരങ്ങൾ
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12 കുമ്മായം നീറ്റെപ്പടുന്നതുേപാെല ജനതകൾ
നീറി ദഹിക്കും;
െവട്ടിക്കളഞ്ഞ മുൾപ്പടർപ്പ േപാെല അവർ
തീയിടെപ്പടും.”

13ദൂരസ്ഥേര,ഞാൻെചയ്തതു േകൾക്കുക;
സമീപസ്ഥേര, എെന്റ ശക്തി
അംഗീകരിക്കുക!

14സീേയാനിെലപാപികൾ ഭയെപ്പടുന്നു;
അഭക്തർക്കുവിറയൽബാധിച്ചിരിക്കുന്നു:

“നമ്മിൽആർക്ക്, ദഹിപ്പിക്കുന്നഅഗ്നിേയാെടാപ്പം
പാർക്കാൻകഴിയും?
നമ്മിൽ ആർക്ക് നിത്യജ്വാലേയാെടാപ്പം
വസിക്കാൻകഴിയും?”

15നീതിേയാെട ജീവിക്കുകയും
സത്യംസംസാരിക്കുകയും െചയ്യന്നവർ,

െകാള്ളപ്പണത്തിലുള്ള േനട്ടം െവറുക്കുന്നവർ,
േകാഴവാങ്ങാെത ൈകകൾ
സൂക്ഷിക്കുന്നവർ,

രക്തപാതകെത്തപ്പറ്റി േകൾക്കുകേപാലും
െചയ്യാെത െചവിെപാത്തുന്നവർ,
േദാഷെത്ത േനാക്കാെത തെന്റ കണ്ണ്
അടച്ച കളയുന്നവർ—

16അവരാണ് ഉയരങ്ങളിൽവസിക്കുന്നത,്
അവരുെട അഭയസ്ഥാനം പാറയിൽ തീർത്ത
േകാട്ടകൾആയിരിക്കും.

അവരുെടഅപ്പംഅവർക്കു ലഭിക്കും,
അവരുെട െവള്ളം മുടങ്ങിേപ്പാകുകയുമില്ല.
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17നിെന്റ കണ്ണ് രാജാവിെന തെന്റ സൗന്ദര്യത്തിൽ
ദർശിക്കും,
വിദൂരസ്ഥമാെയാരു േദശം നീ കാണുകയും
െചയ്യ ം.

18 “പണംഎണ്ണിേനാക്കിയവർഎവിെട?
കപ്പം†തൂക്കിേനാക്കിയവർഎവിെട?

േഗാപുരങ്ങൾക്ക് അധികാരി ആയിരുന്നവർ
എവിെട?”
എന്നിങ്ങെന നിങ്ങള െട ഹൃദയം
ഭീതിവിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കും.

19ആരും ്രഗഹിക്കാത്തസംഭാഷണവും
അപരിചിതവും മനസ്സിലാക്കാൻ
്രപയാസമുള്ളഭാഷയുമുള്ള
്രകൂരജനെത്തനീഇനി കാണുകയില്ല.

20 നമ്മുെട ഉത്സവനഗരമായ സീേയാെന
േനാക്കുക;
നിെന്റ കണ്ണ കൾ െജറുശേലമിെന
ശാന്തനിവാസസ്ഥാനമായിക്കാണും,
അതിെലകൂടാരങ്ങൾമാറ്റെപ്പടുകയില്ല;

അതിെന്റ അതിരിെല കുറ്റികൾ
ഊരിമാറ്റെപ്പടുകേയാ
അതിെന്റ കയറുകൾ െപാട്ടിേപ്പാകുകേയാ
ഇല്ല.

21അവിെടയേഹാവനമ്മുെടശക്തിആയിരിക്കും.
വിശാലമായ നദികള ംഅരുവികള മുള്ള ഒരു
സ്ഥലമായിരിക്കുംഅത.്

† 33:18 ച്രകവർത്തിയുെട ഭരണത്തിൻകീേഴയുള്ള
രാജ്യങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാർ വർഷംേതാറും ച്രകവർത്തിക്ക്
െകാടുത്തുവന്നിരുന്നനികുതി.
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തുഴകൾെവച്ച പടക്കപ്പൽ അതിലൂെട
േപാകുകയില്ല;
കൂറ്റൻകപ്പലുകൾഅതിലൂെടകടക്കുകയില്ല.

22കാരണംയേഹാവനമ്മുെട ന്യായാധിപൻ,
യേഹാവനമ്മുെട നിയമദാതാവ്,

യേഹാവനമ്മുെട രാജാവ്,
അവിടന്ന് നെമ്മരക്ഷിക്കും.

23നിെന്റകയർഅയഞ്ഞുകിടക്കുന്നു;
അതിനു പാമരെത്ത അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത്
ഉറപ്പിച്ച നിർത്തുന്നതിേനാ
പായ് നിവർത്തുന്നതിേനാകഴിവില്ല.

അന്ന് പിടിെച്ചടുത്ത സമൃദ്ധമായ െകാള്ള
പങ്കുെവക്കെപ്പടും,
മുടന്തർേപാലും അവരുെട െകാള്ളമുതൽ
െകാണ്ടുേപാകും.

24അവിടെത്ത നിവാസികളാരും “ഞാൻ േരാഗി,”
എന്നുപറയുകയില്ല;
അവിെട വസിക്കുന്ന ജനത്തിന് തങ്ങള െട
പാപെമല്ലാംക്ഷമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.

34
രാഷ്്രടങ്ങൾെക്കതിേരയുള്ളന്യായവിധി

1രാഷ്്രടങ്ങേള,അടുത്തുവന്നു േകൾക്കുക;
ജനതകേള, ്രശദ്ധിക്കുക!

ഭൂമിയുംഅതിലുള്ളസമസ്തവും
ഭൂതലവുംഅതിൽ മുളയ്ക്കുന്നെതാെക്കയും
േകൾക്കെട്ട!

2യേഹാവയുെട േകാപംഎല്ലാ രാഷ്്രടങ്ങേളാടും
അവിടെത്ത േ്രകാധം അവരുെട
സകലൈസന്യങ്ങേളാടുംആകുന്നു.
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അവിടന്ന്അവെരസമ്പൂർണമായി നശിപ്പിക്കും,
അവിടന്ന് അവെര െകാലയ്ക്കായി
വിട്ട െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

3അവരുെടഹതന്മാെരഎറിഞ്ഞുകളയെപ്പടും,
അവരുെട ശവങ്ങളിൽനിന്നു ദുർഗന്ധം
വമിക്കും;
പർവതങ്ങൾ അവരുെട രക്തംെകാണ്ടു
കുതിരും.

4ആകാശൈസന്യെമല്ലാംഅലിഞ്ഞുേപാകും,
ആകാശം ഒരു തുകൽച്ച രുൾേപാെല
ചുരുണ്ടുേപാകും;

മുന്തിരിവള്ളിയുെടഇലകൾവാടിെക്കാഴിയുന്നതുേപാെലയും
അത്തിമരത്തിൽനിന്ന് കായ്കൾ
െപാഴിയുന്നതുേപാെലയും
അതിെല ൈസന്യെമാെക്കയും
െകാഴിഞ്ഞുവീഴും.

5എെന്റ വാൾആകാശമണ്ഡലങ്ങളിൽഅതിെന്റ
ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച കഴിയുേമ്പാൾ;
ഇതാ,അത്ന്യായവിധിക്കായിഏേദാമിേന്മൽ,
നാശത്തിനായി ഞാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന
ജനതയുെടേമൽത്തെന്നപതിക്കും.

6 യേഹാവയുെട വാൾ രക്തംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
അതിൽെകാഴുപ്പ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു—

െചമ്മരിയാടുകള െടയും േകാലാടുകള െടയും
രക്തംെകാണ്ടും
മുട്ടാടുകള െട വൃക്കകളിെല
െകാഴുപ്പ െകാണ്ടുംതെന്ന.

യേഹാവയ്ക്ക് െബാ്രസായിൽ ഒരു യാഗവും
ഏേദാം േദശത്ത് ഒരു മഹാസംഹാരവുമുണ്ട.്
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7കാട്ട കാളകൾഅവേയാെടാപ്പം വീഴും,
കാളക്കിടാങ്ങള ം മൂരികള ം വീണുേപാകും.

അങ്ങെനഅവരുെട േദശം രക്തംവീണു നനയും,
അതിെല െപാടി മൃഗെക്കാഴുപ്പ െകാണ്ട്
കുതിരും.

8 കാരണം അത് യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
്രപതികാരദിവസവും
സീേയാനുേവണ്ടി ്രപതികാരംെചയ്യന്ന ഒരു
വർഷവുംആകുന്നു.

9 ഏേദാമിെന്റ േതാടുകളിൽ കീൽ
കുത്തിെയാലിെച്ചാഴുകും,
അവള െട മണ്ണ് കത്തുന്നഗന്ധകമായി മാറും
നിലം ജ്വലിക്കുന്നകീലായും തീരും!

10രാ്രതിയും പകലുംഅത്അണയാതിരിക്കും;
അതിെന്റ പുക നിരന്തരം
ഉയർന്നുെകാണ്ടിരിക്കും.

തലമുറതലമുറയായിഅതുശൂന്യമായിക്കിടക്കും;
ഒരിക്കലും ആരും അതുവഴി
കടന്നുേപാകുകയില്ല.

11മൂങ്ങയും നത്തുംഅതുൈകവശമാക്കും;
കൂമനും മലങ്കാക്കയുംഅതിൽകൂടുെകട്ട ം.*

ൈദവംഏേദാമിെന്റേമൽ
സം്രഭമത്തിെന്റഅളവുനൂലും
ശൂന്യതയുെടതൂക്കുകട്ടയും പിടിക്കും.

12 അവള െട ്രപഭുക്കന്മാർക്ക് രാജ്യം എന്നു
വിളിക്കാൻ കഴിയുംവിധം ഒന്നും
ഉണ്ടാകുകയില്ല,

* 34:11 ഈപക്ഷികൾഏെതന്നുകൃത്യമായി പറയുകസാധ്യമല്ല.
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അവള െട എല്ലാ ഭരണാധിപന്മാരും
ഇല്ലാെതയാകും.

13അവള െടഅരമനകളിൽ മുള്ള ം
േകാട്ടകളിൽ െചാറിയണവും െഞരിഞ്ഞിലും
വളരും.

അവൾകുറുനരികള െടസേങ്കതവും
ഒട്ടകപ്പക്ഷികള െടതാവളവുമായി മാറും.

14 അവിെട മരുഭൂമിയിെല മൃഗങ്ങൾ
കഴുതപ്പ ലികേളാട് ഏറ്റ മുട്ട ം,
കാട്ടാടുകൾതമ്മിൽ േപാർവിളി നടത്തും;

നിശാജന്തുക്കൾഅവിെടകിടക്കുകയും
അവയ്ക്കുേവണ്ടി വി്രശമസ്ഥാനം
കെണ്ടത്തുകയും െചയ്യ ം.

15അവിെട മൂങ്ങകൂടുെകട്ടി മുട്ടയിടും,
അവൾഅതുവിരിയിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങെള
തെന്റചിറകിൻനിഴലിൽ േചർക്കും;

ഇരപിടിയൻപക്ഷികള ംഅവിെട ഒരുമിച്ച കൂടും
ഓേരാന്നുംഅതിെന്റഇണകേളാെടാപ്പംതെന്ന.

16യേഹാവയുെട പുസ്തകത്തിൽഅേന്വഷിച്ച
വായിച്ച േനാക്കുക:
ഈജീവികളിൽ ഒന്നും നഷ്ടെപ്പട്ട േപാകുകയില്ല,
ഒന്നിനും ഇണയില്ലാെതവരികയുമില്ല.

കാരണം അവിടെത്ത വായാണ് കൽപ്പന
നൽകിയിരിക്കുന്നത,്
അവിടെത്തആത്മാവാണ്അവെയ ഒരുമിച്ച
േചർക്കുന്നത.്

17അവിടന്ന്അവരുെട ഭാഗം നറുക്കിടുകയും
അവിടെത്ത കരം അളവുനൂൽ
പിടിച്ച് അവർക്കായി വിഭജിക്കയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.
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അവർ അവെയ എേന്നക്കുമായി
ൈകവശമാക്കുകയും
തലമുറതലമുറയായിഅതിൽ പാർക്കുകയും
െചയ്യ ം.

35
വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവരുെടസേന്താഷം

1 മരുഭൂമിയും വരണ്ടുണങ്ങിയ നിലവും
ആഹ്ലാദിക്കും;
മരുഭൂമിആനന്ദിച്ച പുഷ്പിണിയാകും.

കുങ്കുമെച്ചടിേപാെല 2അത് െപാട്ടിവിടരും;
ആനന്ദേത്താടും പാേട്ടാടുംകൂടി അത്
ഉല്ലസിക്കും.

െലബാേനാെന്റ മഹത്ത്വംഅതിനു ലഭിക്കും,
കർേമലിെന്റയും ശാേരാെന്റയും
േശാഭയുംതെന്ന,

അവർയേഹാവയുെട േതജസ്സ ം
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ്രപതാപവും
ദർശിക്കും.

3തളർന്നൈകകൾശക്തിെപ്പടുത്തുക,
കുഴഞ്ഞകാൽമുട്ട കൾ േനേരയാക്കുക;

4ഹൃദയത്തിൽഭയമുള്ളവേരാട:്
“ൈധര്യെപ്പടുവിൻ, ഭയെപ്പേടണ്ട,

നിങ്ങള െടൈദവംവരും,
്രപതികാരവുമായിഅവിടന്ന് വരും;

പാരിേതാഷികംഅവിടെത്തപക്കൽഉണ്ട്,
അവിടന്നു നിങ്ങെള രക്ഷിക്കുന്നതിനായി
വരും”എന്നുപറയുക.

5അന്ന്അന്ധരുെടകണ്ണ കൾതുറക്കും,
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െചകിടരുെടകാതുകൾഅടഞ്ഞിരിക്കുകയുമില്ല.
6മുടന്തർഅന്നു മാനിെനേപ്പാെലകുതിച്ച ചാടും,
ഊമരുെട നാവ്ആനന്ദത്താൽആർപ്പിടും.

മരുഭൂമിയിൽ െവള്ളവും വരണ്ടുണങ്ങിയനിലത്ത്
അരുവികള ം െപാട്ടിപ്പ റെപ്പടും.

7വരണ്ട്രപേദശം ജലാശയമായും
ദാഹാർത്തമായ ഭൂമി നീരുറവകളായും തീരും.

ഒരിക്കൽ കുറുനരികള െട വാസസ്ഥലം
ആയിരുന്നിടത്ത,്
പുല്ല ംഓടപ്പ ല്ല ംഞാങ്ങണയും വളരും.

8അവിെട ഒരു രാജവീഥി ഉണ്ടാകും;
അത് പരിശുദ്ധിയുെട പാത എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും;
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർക്കുമാ്രതമാണ് ആ
രാജവീഥി.

അശുദ്ധർഅതിൽയാ്രതെചയ്യ കയില്ല;
ദുഷ്ടരായ േഭാഷർആവഴി വരുകേയയില്ല.

9അവിെട ഒരുസിംഹവും ഉണ്ടാകുകയില്ല;
ഒരു ഹിം്രസമൃഗവും അവിെട
സഞ്ചരിക്കുകയില്ല;
ആവകെയാന്നുംഅവിെടകാണുകയില്ല.

വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർമാ്രതംഅതിൽസഞ്ചരിക്കും,
10 യേഹാവ വിലെകാടുത്തു വാങ്ങിയവർ
മടങ്ങിവരും.

സംഗീതേത്താെട അവർ സീേയാനിേലക്ക്
്രപേവശിക്കും;
നിത്യാനന്ദം അവരുെട ശിരസ്സിനു
മകുടമായിരിക്കും.

ആഹ്ലാദത്താലും ആനന്ദത്താലും അവർ
ആമഗ്നരാകും,
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ദുഃഖവും െനടുവീർപ്പ ം അവരിൽനിന്ന്
ഓടിയകലും.

36
സൻേഹരീബിെന്റ ഭീഷണി

1 ഹിസ്കിയാരാജാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
പതിന്നാലാംവർഷം അശ്ശ ർരാജാവായ
സൻേഹരീബ് േകാട്ടകളാൽസുരക്ഷിതമാക്കെപ്പട്ട
സകല െയഹൂദാനഗരങ്ങള ം ആ്രകമിച്ച
കീഴടക്കി. 2 അേപ്പാൾ അശ്ശ ർരാജാവ്
തെന്റ യുദ്ധക്കളത്തിെല അധിപെന* ഒരു
മഹാൈസന്യേത്താെടാപ്പം ലാഖീശിൽനിന്ന്
ഹിസ്കിയാരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െജറുശേലമിേലക്ക്അയച്ച . ആൈസന്യാധിപൻ
അലക്കുകാരെന്റ വയലിേലക്കുള്ള
രാജവീഥിയിൽ മുകളിലായുള്ള കുളത്തിെന്റ
കൽപ്പാത്തിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ച . 3 അേപ്പാൾ
െകാട്ടാരം ഭരണാധിപനും ഹിൽക്കിയാവിെന്റ
മകനുമായ എല്യാക്കീം, േലഖകനായ†
െശബ്ന, ആസാഫിെന്റ മകനും രാജകീയ
േരഖാപാലകനുമായ േയാവാഹ് എന്നിവർ
േകാട്ടയ്ക്കു െവളിയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുേത്തക്കുെചന്നു.

4 യുദ്ധക്കളത്തിെല അധിപൻ അവേരാടു
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾഹിസ്കിയാവിേനാട് പറയുക:

“ ‘മഹാനായ അശ്ശ ർരാജാവ് ഇ്രപകാരം
കൽപ്പിക്കുന്നു: നിെന്റ ഈ ഉറപ്പ്

* 36:2 മൂ.ഭാ. റബ്-ശാേക്കെയ † 36:3 അതായത്,
ഭരണസംബന്ധമായ കണക്കുകള ം സംഭവങ്ങള ം എഴുതി
സൂക്ഷിക്കുന്നയാൾ.
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എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ?് 5 നിനക്കു
യുദ്ധത്രന്തവും ൈസനികശക്തിയും ഉെണ്ടന്നു
നീ പറയുന്നു. എന്നാൽ നീ െപാള്ളവാക്കു
പറയുകയാണ,് എേന്നാെടതിർക്കാൻമാ്രതം നീ
ആെരയാണ് ആ്രശയിക്കുന്നത?് 6 േനാക്കൂ,
നീ ഈജിപ്റ്റിെന ആ്രശയിക്കുന്നുണ്ടാകാം.
അെതാരു ചതഞ്ഞ ഓടത്തണ്ടാണ.്
അതിേന്മൽ ചാരുന്നവരുെട ൈകയിൽ അത്
തുളച്ച കയറും. തെന്ന ആ്രശയിക്കുന്ന
ഏെതാരാൾക്കും, ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ
ഫറേവാനും അങ്ങെനതെന്ന. 7 പിെന്ന,
“ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു” എന്നാണു
നിങ്ങൾ പറയുന്നെതങ്കിൽ, “നിങ്ങൾ ഈ
യാഗപീഠത്തിനുമുമ്പിൽ ആരാധിക്കണം”
എന്ന് െയഹൂദേയാടും ഇ്രസാേയലിേനാടും
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ഹിസ്കിയാവ്
നീക്കിക്കളഞ്ഞത് ആ ൈദവത്തിെന്റ
േക്ഷ്രതങ്ങള ംയാഗപീഠങ്ങള മേല്ല?

8 “ ‘വരിക, എെന്റ യജമാനനായ
അശ്ശ ർരാജാവുമായി വാതുെകട്ട വിൻ.
നിങ്ങൾക്ക് കുതിരേച്ചവകെര കെണ്ടത്താൻ
കഴിയുെമങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
രണ്ടായിരം കുതിരെയ തരാം. 9 എങ്കിൽ
രഥങ്ങൾക്കും കുതിരകൾക്കുംേവണ്ടി നിങ്ങൾ
ഈജിപ്റ്റിെന ആ്രശയിച്ചാലും, എെന്റ
യജമാനെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥരിൽ നിസ്സാരനായ
ഒരുവെനെയങ്കിലും നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന
ധിക്കരിക്കാൻ കഴിയും? 10 അതുമാ്രതേമാ?
യേഹാവെയക്കൂടാെതയാേണാ ഞാൻ
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ഈ സ്ഥലം ആ്രകമിക്കുന്നതിനും ഇതിെന
നശിപ്പിക്കുന്നതിനും വന്നത?് ഈ
േദശത്തിെനതിേര യുദ്ധംെചയ്യന്നതിനും
ഇതിെന നശിപ്പിക്കുന്നതിനും യേഹാവതെന്ന
എേന്നാടു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.’ ”
11 അേപ്പാൾ എല്യാക്കീമും െശബ്നയും
േയാവാഹും യുദ്ധക്കളത്തിെല അധിപേനാടു
പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുെട ദാസന്മാരായ
അടിയങ്ങൾക്ക് അരാമ്യഭാഷയറിയാം;
ദയവായി അരാമ്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാലും!
മതിലിേന്മലുള്ള ജനം േകൾെക്ക അടിയങ്ങേളാട്
എ്രബായഭാഷയിൽസംസാരിക്കരുേത!”

12 എന്നാൽ ആ ൈസന്യാധിപൻ
മറുപടിെകാടുത്തു: “ഇക്കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടും നിങ്ങള െട യജമാനേനാടുംമാ്രതം
പറയുന്നതിനാേണാ എെന്റ യജമാനൻ എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നത?് മതിലിേന്മലിരിക്കുന്ന
ഈ ജനെത്തയും അറിയിക്കാനേല്ല? അവരും
നിങ്ങെളേപ്പാെല സ്വന്തം മലം തിന്നുകയും സ്വന്തം
മൂ്രതം കുടിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടിവരികയിേല്ല?”

13 പിെന്ന ആ ൈസന്യാധിപൻ എഴുേന്നറ്റ നിന്ന്
എ്രബായഭാഷയിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “മഹാനായ
അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ വാക്കുകൾ േകൾക്കുക!
14 രാജാവ് ഇ്രപകാരം കൽപ്പിക്കുന്നു:
ഹിസ്കിയാവ് നിങ്ങെള ചതിക്കരുത.്
അേദ്ദഹത്തിന് എെന്റ ൈകയിൽനിന്നു നിങ്ങെള
വിടുവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. 15 ‘യേഹാവ
നിശ്ചയമായും നെമ്മ വിടുവിക്കും; ഈ
നഗരെത്ത അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ൈകയിേലക്കു
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വിട്ട െകാടുക്കുകയില്ല,’ എന്നു പറഞ്ഞ്
ഹിസ്കിയാവ് നിങ്ങെള യേഹാവയിൽ
ആ്രശയിക്കാൻ േ്രപരിപ്പിക്കാതിരിക്കെട്ട.

16 “ഹിസ്കിയാവു പറയുന്നതു
നിങ്ങൾ േകൾക്കരുത.് അശ്ശ ർരാജാവ്
ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് ഇ്രപകാരമാണ:്ഞാനുമായി
സമാധാനസന്ധിയുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ എെന്റ
അടുേത്തക്കു േപാരുക. അേപ്പാൾ നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തർക്കുംസ്വന്തംവീഞ്ഞുകുടിക്കുകയും
സ്വന്തം അത്തിമരത്തിൽനിന്നു പഴം തിന്നുകയും
സ്വന്തം ജലസംഭരണിയിൽനിന്ന് കുടിക്കുകയും
െചയ്യാം. 17 പിെന്ന ഞാൻ വന്നു നിങ്ങെള
നിങ്ങള െട സ്വന്തം നാടുേപാെലയുള്ള ഒരു
നാട്ടിേലക്ക്—ധാന്യവും പുതുവീഞ്ഞുമുള്ള ഒരു
നാട്ടിേലക്ക്, അപ്പവും മുന്തിരിേത്താപ്പ കള മുള്ള
ഒരു നാട്ടിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകും.

18 “ ‘യേഹാവ നെമ്മ വിടുവിക്കും,’
എന്നു പറഞ്ഞ് ഹിസ്കിയാവു നിങ്ങെള
വഴിെതറ്റിക്കാെത സൂക്ഷിക്കുക. രാഷ്്രടങ്ങള െട
േദവന്മാരിൽ ആെരങ്കിലും അവരുെട
േദശെത്ത അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
വിടുവിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 19 ഹമാത്തിെലയും
അർപ്പാദിെലയും േദവന്മാർ എവിെട?
െസഫർവയീമിെലയും േഹനയിെലയും
ഇവ്വയിെലയും േദവന്മാർ എവിെട? അവർ എെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് ശമര്യെയ രക്ഷിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
20 ഈ സകലരാജ്യങ്ങളിെലയും േദവന്മാരിൽ
ആർക്ക് എെന്റ ൈകയിൽനിന്നു തങ്ങള െട
നാടിെന രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട ണ്ട്? പിെന്ന
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യേഹാവയ്ക്ക് എങ്ങെന എെന്റ ൈകയിൽനിന്നു
െജറുശേലമിെന രക്ഷിക്കാൻകഴിയും?”

21 “അേദ്ദഹേത്താട് ഒരു വാക്കും മറുപടി
പറയരുത,്” എന്ന് ഹിസ്കിയാരാജാവു
ജനേത്താടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ
അവർ മിണ്ടാതിരുന്നു; മറുപടിയായി യാെതാന്നും
അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞില്ല.

22 പിെന്ന െകാട്ടാരം ഭരണാധിപനും
ഹിൽക്കിയാവിെന്റ മകനുമായ എല്യാക്കീമും,
േലഖകനായ െശബ്നയും, ആസാഫിെന്റ
മകനും രാജകീയ േരഖാപാലകനുമായ
േയാവാഹും തങ്ങള െട വസ്്രതംകീറിെക്കാണ്ട്
ഹിസ്കിയാവിെന്റ അടുക്കൽവന്നു. അവർ
യുദ്ധക്കളത്തിെല അധിപൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ
രാജാവിെനഅറിയിച്ച .

37
െജറുശേലമിെന്റവിടുതൽ ്രപവചിക്കെപ്പടുന്നു

1 ഹിസ്കിയാരാജാവ് ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ
വസ്്രതംകീറി, ചാക്കുശീലയുടുത്ത്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു െചന്നു.
2 അേദ്ദഹം െകാട്ടാരം ഭരണാധിപനായ
എല്യാക്കീമിെനയും േലഖകനായ െശബ്നെയയും
പുേരാഹിതന്മാരിൽ ്രപധാനികെളയും
ചാക്കുശീല ധരിച്ചവരായി ആേമാസിെന്റ
മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ച . 3 അവർ അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു:
“ഹിസ്കിയാവ് ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: ‘കുഞ്ഞ്
ജനിക്കാറായിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിെന
്രപസവിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി അമ്മയ്ക്കില്ല’
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അതുേപാെല ഈ ദിനം കഷ്ടതയുെടയും
അധിേക്ഷപത്തിെന്റയും അപമാനത്തിെന്റയും
ദിനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 4 ജീവനുള്ള
ൈദവെത്ത അവേഹളിക്കുന്നതിനായി
അശ്ശ ർരാജാവ് അയച്ച യുദ്ധക്കളത്തിെല
അധിപൻ പറഞ്ഞവാക്കുകൾ അങ്ങയുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ഒരുപേക്ഷ േകൾക്കും;
ആ വാക്കുകൾമൂലം അങ്ങയുെട ൈദവമായ
യേഹാവ അയാെള ശിക്ഷിക്കും. അതിനാൽ
ഇ്രസാേയലിൽ ഇന്നുള്ള േശഷിപ്പിനുേവണ്ടി
അങ്ങു ്രപാർഥിക്കേണ!”

5 ഹിസ്കിയാരാജാവിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
െയശയ്യാവിെന്റഅടുക്കൽവന്നേപ്പാൾ 6അേദ്ദഹം
അവേരാടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങള െട യജമാനേനാടു
പറയുക: യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘നീ േകട്ട വാക്കുകൾമൂലം ഭയെപ്പേടണ്ട, ആ
വാക്കുകൾമൂലം, അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ദാസന്മാർ
എെന്ന നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 ്രശദ്ധിക്കുക! ഞാൻ
അവെന്റേമൽ ഒരു ആത്മാവിെന അയയ്ക്കും;
അതുമൂലം അവൻ ഒരു ്രപേത്യക വാർത്തേകട്ട്
സ്വന്തം േദശേത്തക്കു മടങ്ങും. അവിെടെവച്ച്
ഞാൻഅവെനവാളിനിരയാക്കും.’ ”

8 അശ്ശ ർരാജാവ് ലാഖീശിൽനിന്ന്
പിൻവാങ്ങി എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ യുദ്ധക്കളത്തിെല അധിപനും
െജറുശേലമിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങി. അേദ്ദഹം
മടങ്ങിെച്ചല്ല േമ്പാൾ രാജാവ് ലിബ്നായ്െക്കതിേര
യുദ്ധംെചയ്യന്നതായി കണ്ടു.

9 കൂശ് രാജാവായ തിർഹാക്കാ തേന്നാടു
യുദ്ധംെചയ്യന്നതിനായിവരുന്നുണ്ട്എന്നവാർത്ത
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സൻേഹരീബിനു ലഭിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഈ
വാർത്ത േകട്ടേപ്പാൾ തെന്റ സേന്ദശവുമായി
ഹിസ്കിയാവിെന്റഅടുക്കൽദൂതന്മാെരഅയച്ച .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേന്ദശം ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:
10 “െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കിയാവിേനാടു
പറയുക: ‘െജറുശേലം അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കെപ്പടുകയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞ്,’ നീ ആ്രശയിക്കുന്ന നിെന്റ ൈദവം
നിെന്ന വഞ്ചിക്കരുത;് 11 അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാർ
സകലരാജ്യങ്ങെളയും ഉന്മൂലനംെചയ്ത്
അവേയാടു െചയ്തിരിക്കുന്നെതന്താെണന്ന്
നീ തീർച്ചയായും േകട്ടിരിക്കും. ആ നിലയ്ക്ക്
നീ വിടുവിക്കെപ്പടുേമാ? 12 എെന്റ പൂർവികർ
നശിപ്പിച്ചിട്ട ള്ള രാഷ്്രടങ്ങെള അവരുെട
േദവന്മാർ വിടുവിച്ചിട്ട േണ്ടാ? േഗാസാൻ,
ഹാരാൻ, േരെസഫ്, െതലസ്സാരിെല എേദന്യർ
എന്നിവരിൽ ആരുെടെയങ്കിലും േദവന്മാർക്ക്
അതു കഴിഞ്ഞിട്ട േണ്ടാ? 13 ഹമാത്തുരാജാവും
അർപ്പാദുരാജാവും എവിെട? ലായീർ
െസഫർവയിം, േഹന, ഇവ്വ എന്നിവിടങ്ങളിെല
രാജാക്കന്മാരുംഎവിെട?”

ഹിസ്കിയാവിെന്റ ്രപാർഥന
14 ഹിസ്കിയാവ് സേന്ദശവാഹകരുെട
ൈകയിൽനിന്ന് എഴുത്തുവാങ്ങി വായിച്ച .
പിെന്ന അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
െചന്ന് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ച്
അതു നിവർത്തി. 15 അതിനുേശഷം
ഹിസ്കിയാവ് യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച :
16 “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
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യേഹാേവ! െകരൂബുകള െട* മേധ്യ
സിംഹാസനസ്ഥനായുേള്ളാേവ! ഭൂതലത്തിെല
സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും േമേല അവിടന്നുമാ്രതം
ൈദവമാകുന്നു. അവിടന്നു ഭൂമിെയയും
ആകാശെത്തയും സൃഷ്ടിച്ച . 17 യേഹാേവ,
െചവിചായ്ച്ച േകൾക്കേണ! യേഹാേവ,തൃക്കൺ
തുറന്നു കാണണേമ! ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത
അധിേക്ഷപിച്ച് സൻേഹരീബ് പറഞ്ഞയച്ച
വാക്കുകെളല്ലാം ്രശദ്ധിക്കേണ!

18 “യേഹാേവ, അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാർ ഈ
ജനതകെളയും അവരുെട ഭൂ്രപേദശങ്ങെളയും
ശൂന്യമാക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നതു േനരുതെന്ന.
19 അവരുെട േദവന്മാെര അവർ തീയിലിട്ട
നശിപ്പിച്ച . അവ േദവന്മാരായിരുന്നില്ല;
മനുഷ്യകരങ്ങൾ രൂപംെകാടുത്ത കല്ല ം
മരവുംമാ്രതം ആയിരുന്നു. 20 ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാേവ, അവിടന്നുമാ്രതം
ൈദവമാകുന്നു† എന്ന് ഭൂതലത്തിെല
സകലരാജ്യങ്ങള ം അറിയാൻ തക്കവണ്ണം
ഇേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു
ഞങ്ങെളവിടുവിക്കേണ!”
സൻേഹരീബിെന്റപതനം

21 അതിനുേശഷം ആേമാസിെന്റ മകനായ
െയശയ്യാവ് ഹിസ്കിയാവിന് ഒരു സേന്ദശം
െകാടുത്തയച്ച : “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ

* 37:16 െകരൂബുകൾെപാതുേവൈദവദൂതന്മാർക്കുസമംഎന്നു
കരുതെപ്പടുെന്നങ്കിലും,ഏെതന്നുവ്യക്തമായിപറയാൻകഴിയാത്ത
ചിറകുകള ള്ള ജീവികളാണ.് മൃഗത്തിെന്റേയാ മനുഷ്യെന്റേയാ
ശരീരഭാഗം ഇതിനുള്ളതായും കരുതെപ്പടുന്നു. † 37:20 2 രാജാ.
19:19കാണുക.
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യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
അശ്ശ ർരാജാവായ സൻേഹരീബിെനക്കുറിച്ച്
നീ എേന്നാടു ്രപാർഥിച്ചിരിക്കുകയാൽ,
22അേദ്ദഹത്തിെനതിേര യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്ത
വാക്കുകൾഇവയാണ്:
“സീേയാെന്റകന്യാപു്രതി,
നിെന്നനിന്ദിക്കുന്നു,നിെന്നപരിഹസിക്കുന്നു.

നീ പലായനം െചയ്യ േമ്പാൾ
െജറുശേലംപു്രതി തലയാട്ടിരസിക്കുന്നു.

23 ആെരയാണു നീ പരിഹസിക്കുകയും
ദുഷിക്കുകയും െചയ്തത്?
ആർെക്കതിേരയാണുനീശബ്ദമുയർത്തിയത?്

നീഅഹന്തേയാെടകണ്ണ യർത്തിയത?്
ഇ്രസാേയലിെന്റപരിശുദ്ധെനതിേരതെന്ന!

24നിെന്റ ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം
നീ യേഹാവെയപരിഹസിച്ചിരിക്കുന്നു.

‘എെന്റഅസംഖ്യം രഥങ്ങൾെകാണ്ട്
ഞാൻപർവതങ്ങള െടശിഖരങ്ങളിൽക്കയറി,

െലബാേനാെന്റപരേമാന്നതശിഖരങ്ങളിൽനിന്ന്
അതിെല ഏറ്റവും െപാക്കമുള്ള
േദവദാരുക്കള ം

അതിെല അതിവിശിഷ്ടമായ സരളവൃക്ഷങ്ങള ം
ഞാൻെവട്ടിവീഴ്ത്തി.
അതിെന്റഏറ്റവും ഉന്നതമായസ്ഥലങ്ങളിെല

നിബിഡവനാന്തരങ്ങളിലും
ഞാൻകടന്നുെചന്നു.

25അന്യേദശത്തുഞാൻകിണറുകൾകുഴിച്ച‡്
അതിെല െവള്ളംകുടിച്ച .

എെന്റപാദതലങ്ങൾെകാണ്ട്

‡ 37:25 2 രാജാ. 19:24കാണുക.
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ഈജിപ്റ്റിെല സകലനീരുറവകള ം ഞാൻ
വറ്റിച്ച കളഞ്ഞു,’എന്നുനീ പറഞ്ഞു.

26 “വളെര മുമ്പുതെന്ന ഞാനിതിന്
ഉത്തരവിട്ടതാണ;്
പഴയകാലത്തുതെന്ന ഞാനിത് ആസൂ്രതണം
െചയ്തതാണ്എന്നു

നീ േകട്ടിട്ടിേല്ല?
േകാട്ടെകട്ടിബലെപ്പടുത്തിയവൻനഗരങ്ങൾ

നീ െവറും കൽക്കൂമ്പാരങ്ങളാക്കാൻ
ഞാൻഇേപ്പാൾഇടവരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

27അതിെലനിവാസികൾ ദുർബലരും
ഭീതിപൂണ്ട്ലജ്ജിതരുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

അവർവയലിെലപുല്ല ം
ഇളംപുൽനാമ്പും

പുരപ്പ റെത്തപുല്ല ംേപാെല
വളരുംമുേമ്പകരിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു.

28 “എന്നാൽനീഎവിെടഅധിവസിക്കുെന്നന്നും
നിെന്റേപാക്കുംവരവുംഎേപ്പാെഴാെക്കെയന്നും
എെന്റേനേരയുള്ള നിെന്റ േകാപഗർജനവും
ഞാൻഅറിയുന്നു.

29നീഎെന്റേനേര ഉ്രഗേകാപംകാട്ടിയിരിക്കയാലും
നിെന്റ ഗർവം എെന്റ െചവിയിൽ
എത്തിയിരിക്കയാലും,

ഞാൻഎെന്റെകാളത്ത് നിെന്റ മൂക്കിലും
എെന്റകടിഞ്ഞാൺനിെന്റവായിലും ഇട്ട്

നീ വന്നവഴിേയതെന്നഞാൻ
നിെന്നമടക്കിെക്കാണ്ടുേപാകും.
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30 “ഹിസ്കിയാേവ, ഇത് നിനക്കുള്ള
ചിഹ്നമായിരിക്കും:
“ഈ വർഷം വയലിൽ തനിേയ മുളയ്ക്കുന്നതു

നിങ്ങൾഭക്ഷിക്കും,
രണ്ടാംവർഷവും അതിൽനിന്നു െപാട്ടിമുളച്ച
വിളയുന്നതു നിങ്ങൾഭക്ഷിക്കും.

എന്നാൽ മൂന്നാംവർഷമാകെട്ട, നിങ്ങൾ
വിതയ്ക്കുകയും െകായ്യ കയും
മുന്തിരിേത്താപ്പ് നട്ട് അതിെന്റ ഫലം
അനുഭവിക്കുകയും െചയ്യ ം.

31 ഒരിക്കൽക്കൂടി െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെന്റ ഒരു
േശഷിപ്പ്
താേഴ േവരൂന്നി മീേതഫലംകായ്ക്കും.

32െജറുശേലമിൽനിന്ന് ഒരു േശഷിപ്പ ം
സീേയാൻപർവതത്തിൽനിന്ന് ഒരു
രക്ഷിതഗണവും പുറെപ്പട്ട വരും.

സർവശക്തനായയേഹാവയുെടതീക്ഷ്ണത
അതുനിർവഹിക്കും.

33 “അതിനാൽ, അശ്ശ ർരാജാവിെനക്കുറിച്ച്
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“അയാൾഈനഗരത്തിൽ ്രപേവശിക്കുകയില്ല;
ഇവിേടക്ക് ഒരു അസ്്രതംേപാലും
െതാടുക്കുകയില്ല.

അയാൾ പരിചയുമായി ഇതിെന്റ മുമ്പിൽ
വരികേയാ
ഇതിെനതിേര ൈസന്യെത്തെക്കാണ്ട്
ഉപേരാധത്തിെന്റ ചരിഞ്ഞ പാത
തീർക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.

34അയാൾവന്നവഴിയായിത്തെന്നമടങ്ങിേപ്പാകും,
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അയാൾ ഈ നഗരത്തിൽ
്രപേവശിക്കുകയില്ല,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

35 “എനിക്കുേവണ്ടിയും എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിനുേവണ്ടിയും
ഞാൻഈ നഗരെത്ത ്രപതിേരാധിച്ച് ഇതിെന
രക്ഷിക്കും!”

36 അന്നുരാ്രതി യേഹാവയുെട ദൂതൻ
ഇറങ്ങിവന്ന് അശ്ശ ർപാളയത്തിൽ ഒരുലക്ഷത്തി
എൺപത്തയ്യായിരം പടയാളികെള
െകാന്നു. പിേറ്റദിവസം രാവിെല ജനങ്ങൾ
ഉണർന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ അവെരല്ലാം
മൃതശരീരങ്ങളായിക്കിടക്കുന്നതു കണ്ടു.
37 അതിനാൽ അശ്ശ ർരാജാവായ സൻേഹരീബ്
പാളയം ഉേപക്ഷിച്ച മടങ്ങിേപ്പായി. അേദ്ദഹം
നിനേവയിേലക്കു െചന്ന്അവിെട താമസിച്ച .

38 ഒരു ദിവസം അേദ്ദഹം തെന്റ
േദവനായ നിസ ്േരാക്കിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ
ആരാധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരായ അ്രദെമെലക്കും, ശേരസറും
അേദ്ദഹെത്ത വാളാൽ െവട്ടിെക്കാന്നു.
അതിനുേശഷംഅവർഅരാരാത്ത് േദശേത്തക്ക്
ഓടിേപ്പായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മെറ്റാരു മകനായ
ഏെസർ-ഹേദ്ദാൻ അേദ്ദഹത്തിനുപകരം
രാജാവായി.

38
ഹിസ്കിയാവിെന്റ േരാഗം

1 അക്കാലത്ത് ഹിസ്കിയാവ് േരാഗംബാധിച്ച്,
മരണാസന്നനായിത്തീർന്നു. ആേമാസിെന്റ
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മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നീ മരിച്ച േപാകും;
രക്ഷെപ്പടുകയില്ല. അതിനാൽ നിെന്റ
കുടുംബകാര്യങ്ങെളല്ലാം ്രകമീകരിച്ച െകാള്ള ക.”

2 ഹിസ്കിയാവ് ഭിത്തിയിേലക്കു
മുഖംതിരിച്ച് യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച :
3 “യേഹാേവ, ദയ േതാന്നണേമ, അടിയൻ
എ്രപകാരം തിരുമുമ്പിൽ വിശ്വസ്തതേയാടും
ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താടുംകൂെട ജീവിെച്ചന്നും
അവിടെത്ത ദൃഷ്ടിയിൽ നന്മയായുള്ളതു
്രപവർത്തിെച്ചന്നും ഓർക്കണേമ!” എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട്ഹിസ്കിയാവ് െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു.

4 അേപ്പാൾ െയശയ്യാവിന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായി: 5 “നീ േപായി
ഹിസ്കിയാവിേനാടു പറയുക: ‘നിെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ നിെന്റ
്രപാർഥന േകട്ടിരിക്കുന്നു; നിെന്റ കണ്ണ നീർ
കണ്ടുമിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിെന്റ ആയുസ്സിേനാടു
പതിനഞ്ചുവർഷം കൂട്ട ം. 6 ഞാൻ നിെന്നയും
ഈ നഗരെത്തയും അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിക്കും. ഈ നഗരെത്ത
ഞാൻസംരക്ഷിക്കും.

7 “ ‘താൻ അരുളിെച്ചയ്ത ഈ കാര്യം
യേഹാവ െചയ്യ ം എന്നുള്ളതിന,് ഇതു
യേഹാവയിൽനിന്നു നിനക്കുള്ള ഒരു
ചിഹ്നമായിരിക്കും: 8 ആഹാസിെന്റ
സൂര്യഘടികാരത്തിൽ ഇറങ്ങിേപ്പായിട്ട ള്ള
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നിഴലിെന പത്തുചുവടു പിറേകാട്ട തിരിച്ച വരാൻ
ഞാൻ ഇടയാക്കും.’ ” അങ്ങെന ഘടികാരത്തിൽ
സൂര്യൻ ഇറങ്ങിേപ്പായിരുന്ന നിഴൽ പത്തു പടി
പിറേകാട്ട േപായി.

9 തെന്റ േരാഗത്തിനും േരാഗശാന്തിക്കുംേശഷം
െയഹൂദാരാജാവായഹിസ്കിയാവ്എഴുതിയത:്
10 “എെന്റആയുസ്സിെന്റ മധ്യാഹ്നസമയത്ത്
ഞാൻ പാതാളകവാടത്തിേലക്കു
്രപേവശിേക്കണ്ടിവരുേമാ
എെന്റ ശിഷ്ടായുസ്സ് എന്നിൽനിന്നും
കവർെന്നടുക്കെപ്പടുേമാ,” എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

11 “ഭൂമിയിൽജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾ
യാഹാം യാഹിെന* ഞാൻ വീണ്ടും
കാണുകയില്ല;

ഞാൻ എെന്റ സഹജീവിയുെടേമൽ
ദൃഷ്ടിെവക്കുകയില്ല,
ഭൂവാസികേളാെടാപ്പം ഞാൻ
ആയിരിക്കുകയുമില്ല,” എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

12 “ഒരു ആട്ടിടയെന്റ കൂടാരംേപാെല എെന്റ
വാസസ്ഥലം
എന്നിൽനിന്ന് പിഴുതുമാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

ഒരു െനയ്ത്തുകാരെനേപ്പാെല ഞാൻ എെന്റ
ജീവെനചുരുട്ടിെവക്കുന്നു,
അവിടന്ന്എെന്നതറിയിൽനിന്ന്എന്നേപാെല
മുറിച്ച മാറ്റ ന്നു;
രാപകൽഎെന്ന ്രപഹരിച്ച്അവിടന്ന്എനിക്ക്
അന്തംവരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

* 38:11 യേഹാവഎന്നതിെന്റചുരുെക്കഴുത്താണ് യാഹ്
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13 െവളക്കുംവെര ഞാൻ ക്ഷമേയാെട
കാത്തിരുന്നു,
എന്നാൽ അവിടന്ന് ഒരു സിംഹെമന്നേപാെല
എെന്റഅസ്ഥികെളെയല്ലാം തകർക്കുന്നു;
രാപകൽഎെന്ന ്രപഹരിച്ച്അവിടന്ന്എനിക്ക്
അന്തംവരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

14 ഒരു മീവൽപ്പക്ഷിെയേപ്പാെലേയാ
െകാക്കിെനേപ്പാെലേയാ ഞാൻ
ചിലച്ച െകാണ്ടിരുന്നു,
ഒരു ്രപാവിെനേപ്പാെല ഞാൻ
കുറുകിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

എെന്റ കണ്ണ് ഉയരത്തിേലക്ക് േനാക്കി വളെര
തളർന്നിരിക്കുന്നു,
കർത്താേവ, ഞാൻ ഭയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്നസഹായിക്കാൻവരണേമ!”

15എന്നാൽഇനിഞാൻഎന്താണു പറേയണ്ടത്?
അവിടന്ന് എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തു,
അവിടന്നുതെന്നഅതുെചയ്തുമിരിക്കുന്നു.

ഞാൻഅനുഭവിച്ചഈകഠിനേവദനനിമിത്തം
എെന്റ ജീവിതകാലംമുഴുവനും ഞാൻ
താഴ്മേയാെട ജീവിക്കും.

16കർത്താേവ,ഇവയാൽമനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നു;
എെന്റ ആത്മാവും ഇവയിൽ ജീവൻ
കെണ്ടത്തുന്നു.

അങ്ങ്എെന്റആേരാഗ്യം തിരിെകത്തന്നു;
ഇനിഞാൻജീവിക്കെട്ട.

17 തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇ്രതവലിയ േവദന
അനുഭവിച്ചത്
എെന്റനന്മയ്ക്കായിത്തെന്നആയിരുന്നു.
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അവിടെത്തസ്േനഹംവിനാശഗർത്തത്തിൽനിന്ന്
എെന്റസംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;

അങ്ങ്എെന്റസർവപാപങ്ങള ം
അവിടെത്തപിറകിൽഎറിഞ്ഞുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

18 പാതാളത്തിന് അങ്ങെയ സ്തുതിക്കാൻ
കഴിയില്ല,
മരണത്തിന് അങ്ങയുെട സ്തുതി
പാടുന്നതിനും;

കുഴിയിേലക്കിറങ്ങുന്നവർക്ക്
അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതയിൽ
ആശെവക്കാൻകഴിയില്ല.

19ജീവനുള്ളവർ,ജീവനുള്ളവർമാ്രതമാണ്
ഇന്നു ഞാൻ െചയ്യ ംേപാെല അങ്ങെയ
സ്തുതിക്കുന്നത;്

മാതാപിതാക്കൾഅങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതെയ
തങ്ങള െട മക്കേളാട്അറിയിക്കുന്നു.

20യേഹാവഎെന്നരക്ഷിക്കും,
ഞങ്ങള െടആയുഷ്കാലം മുഴുവനും

യേഹാവയുെടആലയത്തിൽ
ത്രന്തികൾമീട്ടിെക്കാണ്ട് ഗാനംആലപിക്കും.

21 “അേദ്ദഹത്തിനു സൗഖ്യം വേരണ്ടതിന്,
േലപനൗഷധമായി അത്തിപ്പഴംെകാണ്ട് ഒരു
കുഴമ്പുണ്ടാക്കി പരുവിേന്മൽ പുരട്ടണം,” എന്നു
െയശയ്യാവ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

22 “ഞാൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
േപാകും എന്നതിനുള്ള ചിഹ്നം എന്തായിരിക്കും?”
എന്നു ഹിസ്കിയാവ് േചാദിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു.
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39
ബാേബലിൽനിന്നുള്ളസ്ഥാനപതികൾ

1 അക്കാലത്ത് ബലദാെന്റ മകനും
ബാേബൽരാജാവുമായ െമേരാദക-്
ബലദാൻ ഹിസ്കിയാവിെന്റ േരാഗവിവരവും
േരാഗസൗഖ്യെത്തക്കുറിച്ച ം േകട്ടിരുന്നതിനാൽ
അേദ്ദഹത്തിനു കത്തുകള ം സമ്മാനവും
െകാടുത്തയച്ച . 2 ഹിസ്കിയാവ് ആ
സ്ഥാനപതികെള സേന്താഷേത്താെട
സ്വീകരിച്ച ; തെന്റ കലവറകള ം
െവള്ളിയും സ്വർണവും സുഗന്ധവർഗങ്ങള ം
വിശിഷ്ടൈതലവും എല്ലാ ആയുധേശഖരവും
തെന്റ ഭണ്ഡാരങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന
സകലവസ്തുക്കള ം അേദ്ദഹം അവെര
കാണിച്ച . തെന്റ െകാട്ടാരത്തിേലാ രാജ്യത്തിേലാ
അവെര കാണിക്കാത്തതായി യാെതാന്നും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

3 അേപ്പാൾ ്രപവാചകനായ െയശയ്യാവ്
രാജാവിെന്റ അടുത്തുവന്ന് ഇ്രപകാരം േചാദിച്ച :
“ആ പുരുഷന്മാർ എന്തു പറഞ്ഞു? അവർ
എവിെടനിന്നാണുവന്നത?്”
ഹിസ്കിയാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു: “അവർ ഒരു
ദൂരേദശത്തുനിന്ന,് ബാേബലിൽനിന്ന് എെന്റ
അടുത്തുവന്നു.”

4 “അവർ നിെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽ എെന്തല്ലാം
കണ്ടു?”എന്നു ്രപവാചകൻ േചാദിച്ച .
ഹിസ്കിയാവു പറഞ്ഞു: “അവർ എെന്റ
െകാട്ടാരത്തിലുള്ളെതല്ലാം കണ്ടു;ഞാൻഅവെര
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കാണിക്കാത്തതായി എെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽ
യാെതാന്നുമില്ല.”

5 അേപ്പാൾ െയശയ്യാവു ഹിസ്കിയാവിേനാടു
പറഞ്ഞു: “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു േകൾക്കുക: 6 നിെന്റ
െകാട്ടാരത്തിലുള്ളെതല്ലാം, നിെന്റ പിതാക്കന്മാർ
ഇന്നുവെര സംഭരിച്ച െവച്ചിരുന്നെതല്ലാം
ബാേബലിേലക്ക് അപഹരിച്ച െകാണ്ടുേപാകുന്ന
കാലം നിശ്ചയമായും വരും. യാെതാന്നും
അവേശഷിക്കുകയില്ല എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 7 നിെന്റ സന്തതികളിൽ
ചിലെര—നിെന്റ സ്വന്തമാംസവും
സ്വന്തരക്തവുമായി നിനക്കു ജനിക്കുന്ന
സന്തതികെള—അവർ പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും.
അവർ ബാേബൽരാജാവിെന്റ അരമനയിൽ
ഷണ്ഡന്മാരായിത്തീരും.”

8 “എെന്റ ജീവിതകാലത്തു സമാധാനവും
സുരക്ഷിതത്വവും ഉണ്ടാകുമേല്ലാ!” എന്ന്
അേദ്ദഹം ചിന്തിച്ച . അതിനാൽ “അങ്ങ് ഉച്ചരിച്ച
യേഹാവയുെട വാക്കുകൾ നല്ലതുതെന്ന,” എന്നു
ഹിസ്കിയാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു.

40
ൈദവജനത്തിന്ആശ്വാസം

1 “ആശ്വസിപ്പിക്കുക, എെന്റ ജനെത്ത
ആശ്വസിപ്പിക്കുക,”
എന്നുനിങ്ങള െടൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

2 “െജറുശേലമിേനാടു ദയാപൂർവംസംസാരിച്ച്
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അവള െട യുദ്ധത്തിെന്റ കാലം
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു,

അവള െടഅകൃത്യംക്ഷമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
അവള െട എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും
യേഹാവയുെടൈകയിൽനിന്ന്

ഇരട്ടി ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു,”
എന്നും
അവേളാടു വിളിച്ച പറയുക.

3മരുഭൂമിയിൽവിളംബരംെചയ്യന്നശബ്ദം:
“മരുഭൂമിയിൽ
യേഹാവയ്ക്കുേവണ്ടി പാത േനേരയാക്കുക;

നമ്മുെടൈദവത്തിന്
ഒരു രാജവീഥി നിരപ്പാക്കുക.

4എല്ലാതാഴ്വരകള ം ഉയർത്തെപ്പടും
എല്ലാ പർവതങ്ങള ം കുന്നുകള ം
താഴ്ത്തെപ്പടും;

നിരപ്പില്ലാത്തതുനിരപ്പായിത്തീരെട്ട,
കഠിന്രപതലങ്ങൾഒരുസമതലഭൂമിയായും.

5യേഹാവയുെട േതജസ്സ് െവളിെപ്പടും,
എല്ലാ മനുഷ്യരുംഅത് ഒരുമിച്ച കാണും.

യേഹാവയുെട വായ് അത്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.”

6 “വിളിച്ച പറയുക,”എെന്നാരു ശബ്ദമുണ്ടായി.
അേപ്പാൾ, “എന്തു വിളിച്ച പറയണം?” എന്നു
ഞാൻ േചാദിച്ച .

“എല്ലാ മാനവരും തൃണസമാനരും
അവരുെട അസ്തിത്വം വയലിെല
പൂേപാെലയും.
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7 യേഹാവയുെട ശ്വാസം അവരുെടേമൽ
അടിക്കുേമ്പാൾ
പുല്ല വാടുന്നു,പൂക്കൾെകാഴിയുന്നു;
മനുഷ്യൻപുല്ല തെന്ന,നിശ്ചയം.

8പുല്ല് ഉണങ്ങുന്നു,പൂക്കൾെകാഴിയുന്നു;
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ വചനേമാ
ചിരകാലേത്തക്കുമുള്ളത.്”

9 സീേയാനിേലക്കു സദ്വാർത്ത
െകാണ്ടുവരുന്നവേര,
ഒരു ഉയർന്ന പർവതത്തിേലക്കു
കയറിെച്ചല്ല ക.

െജറുശേലമിേലക്കു സദ്വാർത്ത
െകാണ്ടുവരുന്നവേര,
നിങ്ങള െട ശബ്ദം ശക്തിേയാെട
ഉയർത്തുക.

ഭയെപ്പടാെതശബ്ദമുയർത്തുക;
“ഇതാ,നിങ്ങള െടൈദവം!”
എന്ന് െയഹൂദ്യയിെലനഗരങ്ങേളാടു പറയുക.

10ഇതാ, യേഹാവയായ കർത്താവ് ശക്തിേയാെട
വരുന്നു,
അവിടന്ന് ശക്തിയുള്ള ഭുജത്താൽ ഭരണം
നടത്തുന്നു.

ഇതാ, ്രപതിഫലംഅവിടെത്തപക്കലും
പാരിേതാഷികം അവിടെത്ത ൈകയിലും
ഉണ്ട.്

11 ഒരു ഇടയെനേപ്പാെല അവിടന്നു തെന്റ
ആട്ടിൻപറ്റെത്തേമയിക്കുന്നു:
അവിടന്നു കുഞ്ഞാടുകെള തെന്റ
ൈകകളിേലന്തുകയും

തെന്റ മാേറാടുേചർത്തുവഹിക്കുകയും
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തള്ളകെള സൗമ്യതേയാെട നടത്തുകയും
െചയ്യന്നു.

12 മഹാസാഗരങ്ങെള തെന്റ ഉള്ളൈങ്കയാൽ
അളക്കുകയും
ആകാശവിശാലത ൈകയുെട
വിസ്തൃതിെകാണ്ട്അളന്നുതിരിക്കുകയും

ഭൂമിയിെല െപാടി അളവുപാ്രതംെകാണ്ട് അളന്നു
തിട്ടെപ്പടുത്തുകയും
പർവതങ്ങെള ്രതാസുെകാണ്ടും
മലകെള തുലാംെകാണ്ടും തൂക്കുകയും
െചയ്യന്നതാർ?

13യേഹാവയുെടആത്മാവിെന്റ*ആഴമളക്കാേനാ
യേഹാവയുെട ഉപേദഷ്ടാവായിരിക്കാേനാ
കഴിയുന്നതാർ?

14 അറിവുപകർന്നുകിട്ടാനായി ആേരാടാണ്
യേഹാവആേലാചന േചാദിച്ചത്?
േനരായ മാർഗം അവിടെത്ത പഠിപ്പിച്ചത്
ആരാണ?്

ജ്ഞാനംഅവിടെത്തഉപേദശിച്ചത്ആരാണ?്
അഥവാ, പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ പാതആരാണ്
അവിടേത്തക്കുകാണിച്ച െകാടുത്തത?്

15 ഇതാ, രാഷ്്രടങ്ങൾ െതാട്ടിയിെല ഒരു തുള്ളി
െവള്ളംേപാെലയും
തുലാസിെല െപാടിേപാെലയും
അവിടേത്തക്ക് േതാന്നുന്നു;
ഇതാ, ദ്വീപുകെള ഒരു മണൽത്തരിേപാെല
അവിടന്ന് ഉയർത്തുന്നു.

* 40:13 അഥവാ, മനസ്സ്



െയശയ്യാവ് 40:16 clvi െയശയ്യാവ് 40:21

16 െലബാേനാൻേപാലും യാഗപീഠത്തിെല
വിറകിനു മതിയാകുകേയാ
അതിെല മൃഗങ്ങൾ േഹാമയാഗത്തിനു
തികയുകേയാഇല്ല.

17 സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം അവിടെത്ത മുമ്പിൽ
െവറും ശൂന്യത;
അവഅവിടേത്തക്ക് നിസ്സാരവും
നിരർഥകവും.

18 അേപ്പാൾ, ൈദവെത്ത നിങ്ങൾ ആേരാടു
താരതമ്യംെചയ്യ ം?
ഏതു രൂപേത്താടാണ് നിങ്ങൾ ൈദവെത്ത
ഉപമിക്കുന്നത?്

19 വി്രഗഹെത്തക്കുറിേച്ചാ, ഒരു ശില്പി അതു
വാർെത്തടുക്കുന്നു,
സ്വർണപ്പണിക്കാർ അതിേന്മൽ സ്വർണം
പൂശുന്നു,
അതിനായി െവള്ളിച്ചങ്ങലഒരുക്കുന്നു.

20ഇത്തരെമാരു ്രപതിഷ്ഠയ്ക്കു വകയില്ലാത്തവർ
്രദവിച്ച േപാകാത്ത ഒരു മരം
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നു;

അയാൾ വീണുേപാകാത്ത ഒരു വി്രഗഹം
പണിതുണ്ടാക്കുന്നതിനായി
സമർഥനായ ഒരു ആശാരിെയ
അേന്വഷിക്കുന്നു.

21നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂേട?
നിങ്ങൾേകട്ടിട്ടിേല്ല?

ആദിമുതൽതെന്നഅതുനിങ്ങേളാടറിയിച്ചിട്ടിേല്ല?
ഭൂമിയുെട സ്ഥാപനംമുതൽതെന്ന നിങ്ങൾ
അതു ്രഗഹിച്ചിട്ടിേല്ല?
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22 അവിടന്നാണ് ഭൂമണ്ഡലത്തിനുമീേത
ഇരുന്നരുള ന്നത,്
അതിെല നിവാസികൾ അവിടേത്തക്ക്
വിട്ടിലിെനേപ്പാെലയാണ.്

അവിടന്ന് ആകാശെത്ത ഒരു തിരശ്ശീലേപാെല
നിവർക്കുകയും
പാർക്കുന്നതിന് ഒരുകൂടാരംേപാെലഅതിെന
വിരിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

23 അവിടന്ന് ഭരണാധികാരികെള
ശൂന്യരാക്കുകയും
ഭൂമിയിെലന്യായാധിപെരവിലെകട്ടവരാക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

24അവെരനട്ട ഉടൻതെന്ന,
വിതച്ചമാ്രതയിൽത്തെന്ന,
അവർഭൂമിയിൽ േവരൂന്നിയേപ്പാൾത്തെന്ന,

അവിടന്ന് അവരുെടേമൽ ഊതും, അത്
ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്നു,
ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ൈവേക്കാൽ എന്നേപാെല
അവെരതൂെത്തറിയുന്നു.

25 “അങ്ങെനെയങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആേരാട് എെന്ന
ഉപമിക്കും?
ആേരാടു ഞാൻ തുല്യനാകും?” എന്നു
പരിശുദ്ധൻ േചാദിക്കുന്നു.

26 നിങ്ങള െട കണ്ണ കൾ ഉയർത്തി
ആകാശേത്തക്ക് േനാക്കുക:
ഇവെയല്ലാം നിർമിച്ചത്ആരാണ?്

അവിടന്ന് നക്ഷ്രതസമൂഹെത്തഅണിയണിയായി
മുേന്നാട്ട െകാണ്ടുവന്ന്
അവെയഎല്ലാം േപർെചാല്ലി വിളിക്കുന്നു.
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അവിടെത്ത ശക്തിയുെട മഹത്ത്വത്താലും
ബലാധിക്യത്താലും
അവയിൽഒന്നുേപാലുംകുറഞ്ഞുേപാകുന്നില്ല.

27 “എെന്റവഴി യേഹാവയ്ക്കു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എനിക്കു ലഭിേക്കണ്ട ന്യായം എെന്റ ൈദവം
അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു,”

എന്ന്യാേക്കാേബ,നീ പരാതിെപ്പടുന്നെതന്ത?്
ഇ്രസാേയേല,നീസംസാരിക്കുന്നെതന്ത?്

28നിനക്ക്അറിഞ്ഞുകൂേട?
നീ േകട്ടിട്ടിേല്ല?

യേഹാവനിത്യനായൈദവംആകുന്നു,
അവിടന്നാണ് ഭൂമിയുെട അറുതികെളല്ലാം
സൃഷ്ടിച്ചത.്

അവിടന്നുക്ഷീണിക്കുന്നില്ല,തളരുന്നതുമില്ല;
അവിടെത്തവിേവകംഅ്രപേമയംതെന്ന.

29അവിടന്നുക്ഷീണിതർക്കുശക്തിനൽകുന്നു,
ബലംകുറഞ്ഞവരുെടബലംവർധിപ്പിക്കുന്നു.

30 യുവാക്കൾേപാലും ക്ഷീണിച്ച
തളർന്നുേപാകുന്നു,
െചറുപ്പക്കാർകാലിടറി നിലംെപാത്തുന്നു;

31 എങ്കിലും യേഹാവയ്ക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നവർ
അവരുെടശക്തിപുതുക്കും.

അവർകഴുകന്മാെരേപ്പാെലചിറകടിച്ച യരും;
അവർഓടും,ക്ഷീണിക്കുകയില്ല,
അവർനടക്കും,തളർന്നുേപാകുകയുമില്ല.

41
ഇ്രസാേയലിെന്റസഹായകൻ
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1 “ദ്വീപുകേള,എെന്റമുമ്പിൽനിശ്ശബ്ദരായിരിക്കുക!
രാഷ്്രടങ്ങൾഅവരുെടശക്തിപുതുക്കെട്ട!

അവർഅടുത്തുവന്ന്സംസാരിക്കെട്ട;
ന്യായവാദത്തിനായി നമുെക്കാരുമിച്ച കൂടാം.

2 “പൂർവദിക്കിൽനിന്ന് ഒരുവെന ഉണർത്തി,
നീതിയിൽഅവെനആഹ്വാനംെചയ്ത് തെന്റ
ശു്രശൂഷയിൽആക്കിയത്ആര?്

അവിടന്ന് രാഷ്്രടങ്ങെള അവെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കുന്നു
രാജാക്കന്മാെര അവെന്റ മുന്നിൽ
കീഴ്െപ്പടുത്തുന്നു.

അവൻ അവെര തെന്റ വാളിനാൽ
െപാടിേപാെലയാക്കുന്നു
തെന്റ വില്ലിനാൽ അവെര പാറിേപ്പാകുന്ന
പതിരുേപാെലയാക്കുന്നു.

3തെന്റപാദങ്ങൾപതിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തപാതയിലൂെട
അവൻഅവെരപിൻതുടരുന്നു,
പരിേക്കൽക്കാെതമുേന്നാട്ട േപാകുന്നു,

4 ആദ്യെത്ത തലമുറമുതൽ അവെര
വിളിച്ച വരുത്തി,
ഇതു ്രപവർത്തിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചത്ആരാണ്?

ഞാനാണ്യേഹാവ—അതിൽആദ്യേത്തതിേനാടും
അവസാനേത്തതിേനാടും അങ്ങെന
്രപവർത്തിച്ചത!്”

5അതുകണ്ടു ദ്വീപുകൾ ഭയെപ്പടുന്നു;
ഭൂമിയുെടഅറുതികൾവിറെകാള്ളന്നു.

അവർസമീപിക്കുന്നു, മുേന്നാട്ട വരുന്നു.
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6അവർ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നു; തെന്റ
കൂട്ട കാേരാട്

“ശക്തരായിരിക്കുക,”എന്നുപറയുന്നു.
7 അങ്ങെന ഇരുമ്പുപണിക്കാരൻ

സ്വർണപ്പണിക്കാരെനേ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു,
കൂടംെകാണ്ട് തല്ലി മിനുസെപ്പടുത്തുന്നവർ
അടകല്ലിൽ അടിക്കുന്നവെര
്രപേചാദിപ്പിക്കുന്നു.

കൂട്ടിവിളക്കുന്നവേരാട് ഒരാൾ, “നന്നായി” എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
വീണുേപാകാതിരിക്കാൻ ഒരുവൻ
വി്രഗഹത്തിന്ആണിയടിച്ച റപ്പിക്കുന്നു.

8 “എന്നാൽ നീേയാ, എെന്റ ദാസനായ
ഇ്രസാേയേല,
ഞാൻെതരെഞ്ഞടുത്തയാേക്കാേബ,
എെന്റ സ്േനഹിതനായ അ്രബാഹാമിെന്റ
സന്തതികേള,

9 ‘നീ എെന്റ ദാസൻ, ഞാൻ നിെന്ന
െതരെഞ്ഞടുത്തു,
നിരസിച്ച കളഞ്ഞില്ല,’ എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട,്

ഭൂമിയുെട അറുതികളിൽനിന്നു ഞാൻ നിെന്ന
എടുക്കുകയും
അതിെന്റ വിദൂരസീമകളിൽനിന്ന് ഞാൻ
നിെന്നവിളിക്കുകയും െചയ്തു.

10 അതുെകാണ്ട് ഭയെപ്പടരുത,് ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ടേല്ലാ;
ഉത്കണ്ഠെപ്പടരുത,് ഞാൻ നിെന്റ
ൈദവമാണേല്ലാ.
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ഞാൻ നിെന്ന ബലെപ്പടുത്തുകയും നിെന്ന
സഹായിക്കുകയും െചയ്യ ം;
എെന്റ നീതിയുള്ള വലംകരത്താൽ ഞാൻ
നിെന്നതാങ്ങിെക്കാള്ള ം.

11 “നിേന്നാടു േകാപിക്കുന്നവർഎല്ലാവരും
ലജ്ജിതരും അപമാനിതരും ആകും,
നിശ്ചയം;

നിേന്നാട് എതിർക്കുന്നവർ
ഒന്നുമില്ലാെതയായി നശിച്ച േപാകും.

12നിെന്റശ്രതുക്കെളനീഅേന്വഷിക്കും,
എന്നാൽനിങ്ങൾഅവെരകെണ്ടത്തുകയില്ല.

നിേന്നാടു യുദ്ധംെചയ്യന്നവർ
നാമമാ്രതരാകും.

13നിെന്റൈദവമായയേഹാവആകുന്നഞാൻ
നിെന്റവലതുൈകപിടിച്ച്,

നിേന്നാട് ‘ഭയെപ്പേടണ്ട;
ഞാൻനിെന്നസഹായിക്കും’എന്നുപറയുന്നു.

14കൃമിയായയാേക്കാേബ,
ഇ്രസാേയൽജനേമ, ഭയെപ്പേടണ്ട,

ഞാൻതെന്നനിെന്നസഹായിക്കും,”
എന്നു നിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരനും
ഇ്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനുമായ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

15 “ഇതാ, ഞാൻ നിെന്ന പുതിയതും
മൂർച്ചയുള്ളതും നിരവധി
പല്ല കള ള്ളതുമായ
ഒരു െമതിവണ്ടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

നീ പർവതങ്ങെള െമതിച്ച െപാടിയാക്കും,
കുന്നുകെളപതിരാക്കിയും മാറ്റ ം.
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16 നീ അവെയ പാറ്റ ം; കാറ്റ് അവെയ
പറപ്പിച്ച െകാണ്ടുേപാകും,
െകാടുങ്കാറ്റ്അവെയചിതറിക്കും.

എന്നാൽനീയേഹാവയിൽആനന്ദിക്കുകയും
ഇ്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനിൽ
്രപശംസിക്കുകയും െചയ്യ ം.

17 “ദരി്രദരും നിരാലംബരും െവള്ളം െതരയുന്നു,
ഒട്ട ം ലഭിക്കായ്കയാൽ
അവരുെട നാവു ദാഹത്താൽ
വരണ്ടുേപാകുന്നു.

അേപ്പാൾ യേഹാവയായ ഞാൻതെന്ന അവർക്ക്
ഉത്തരം നൽകും;
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ഞാൻ അവെര
ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല.

18ഞാൻതരിശുമലകളിൽനദികെളയും
താഴ്വരകൾക്കു നടുവിൽ അരുവികെളയും
തുറക്കും.

ഞാൻമരുഭൂമിെയജലാശയമാക്കും,
വരണ്ടേദശെത്തനീരുറവയായി മാറ്റ ം.

19ഞാൻമരുഭൂമിയിൽ
േദവദാരു, ഖദിരമരം, െകാഴുന്ത,് ഒലിവ് എന്നീ
വൃക്ഷങ്ങൾനടും.

ഞാൻതരിശുഭൂമിയിൽസരളമരവും
ൈപനും പുന്നയും െവച്ച പിടിപ്പിക്കും.

20യേഹാവയുെടൈകഇതു ്രപവർത്തിച്ച എന്നും
ഇ്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധൻ ഇതിെന
നിർമിച്ച എന്നും

മനുഷ്യർകാണുകയുംഅറിയുകയുംെചയ്യന്നതിനും,
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ചിന്തിക്കുന്നതിനും വിേവകം
്രപാപിക്കുന്നതിനുംതെന്ന.

21 “വി്രഗഹങ്ങേള, നിങ്ങൾ വ്യവഹാരം
േബാധിപ്പിക്കുക,”
യേഹാവകൽപ്പിക്കുന്നു.

“നിങ്ങള െടവാദമുഖങ്ങൾഅവതരിപ്പിക്കുക,”
യാേക്കാബിെന്റ രാജാവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

22 “സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നെതെന്തന്ന്
നിങ്ങൾനെമ്മഅറിയിക്കെട്ട.

ഭൂതകാല സംഭവങ്ങൾ എെന്തല്ലാെമന്നു നേമ്മാടു
പറയുക,
നാംഅവെയപരിഗണിച്ച്
അവയുെട പരിണതഫലം എെന്തന്ന്
അറിയെട്ട.

അഥവാ,ഇനിെയന്താണ്സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നെതന്ന്
നെമ്മഅറിയിക്കുക.

23 നിങ്ങൾ േദവതകൾ എന്നു നാം
അറിേയണ്ടതിനു
ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നവ
എെന്തന്നുനേമ്മാടു പറയുക.

നാം കണ്ടു വിസ്മയിക്കുകയും ഭയെപ്പടുകയും
െചേയ്യണ്ടതിനു
നന്മെയങ്കിലും തിന്മെയങ്കിലും
്രപവർത്തിക്കുക.

24 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലായ്മയിലും
കീേഴയാണ,്
നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തി തികച്ച ം
അർഥശൂന്യംതെന്ന;
നിങ്ങെള െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നവർ േമ്ലച്ഛരാണ്.
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25 “ഞാൻ ഉത്തരദിക്കിൽനിന്ന് ഒരുവെന
ഉണർത്തി;അവൻഇതാവരുന്നു—
സൂേര്യാദയദിക്കിൽനിന്ന്അവൻഎെന്റനാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.

കുമ്മായക്കൂട്ട േപാെലയും കുശവൻ കളിമണ്ണ
ചവിട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നതുേപാെലയും
അവൻഭരണാധിപെരചവിട്ടിെമതിക്കും.

26ഞങ്ങൾ ഇെതല്ലാം മുൻകൂട്ടി അറിേയണ്ടതിന്
അെല്ലങ്കിൽ,

‘അവിടന്ന് നീതിമാൻ,’ എന്നു ഞങ്ങൾ
മുേമ്പതെന്നപറേയണ്ടതിന,്

ആരംഭംമുതൽതെന്ന ഇെതക്കുറിച്ച
്രപഖ്യാപിച്ചിട്ട ള്ളതാരാണ്?
ആരും ഇെതക്കുറിച്ച ്രപസ്താവിച്ചില്ല,ആരും
ഇതു ്രപവചിച്ചില്ല,
നിങ്ങളിൽനിന്ന് ആരും ഒരു വാക്കും
േകട്ടിരുന്നില്ല.

27 പണ്ടുതെന്ന ഞാൻ സീേയാേനാട:് ‘ഇതാ,
അവർ!’എന്നുപറഞ്ഞു.
െജറുശേലമിനു ഞാൻ ഒരു
സദ്വാർത്താദൂതെനനൽകി.

28ഞാൻ േനാക്കി, ഒരുത്തനുമില്ലായിരുന്നു—
ഞാൻ അവേരാടു േചാദിക്കുേമ്പാൾ ഉത്തരം
പറയുന്നതിന,്
േദവതകള െടയിടയിൽ ഉപേദശം നൽകുന്ന
ആരുംതെന്നഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

29ഇതാ,അവെരല്ലാവരും വ്യാജരാണ!്
അവരുെട ്രപവൃത്തികൾവ്യർഥം;
അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾ കാറ്റ ം
സം്രഭമവുംതെന്ന.
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42
യേഹാവയുെട ദാസൻ

1 “ഇതാ,ഞാൻശാക്തീകരിക്കുന്നഎെന്റദാസൻ!
ഞാൻ സം്രപീതനായിരിക്കുന്ന എെന്റ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവൻ;

ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന അവെന്റേമൽ
െവക്കും,
അവൻ രാഷ്്രടങ്ങൾക്കു ന്യായം
നടത്തിെക്കാടുക്കും.

2 അവൻ നിലവിളിക്കുകേയാ ശബ്ദം
ഉയർത്തുകേയാഇല്ല;
െതരുവീഥികളിൽ അവെന്റ ശബ്ദം
േകൾക്കുകയുമില്ല.

3ചതഞ്ഞഞാങ്ങണഅവൻഒടിക്കുകയില്ല,
പുകയുന്നതിരി െകടുത്തിക്കളയുകയുമില്ല.

അവൻ വിശ്വസ്തതേയാെട ന്യായപാലനം
നടത്തും.

4ഭൂമിയിൽന്യായംസ്ഥാപിക്കുന്നതുവെര
അവെന്റ കാലിടറുകേയാ നിരാശെപ്പടുകേയാ

ഇല്ല.
അവെന്റ നിയമത്തിനായി ദ്വീപുകൾ
കാത്തിരിക്കും.”

5 യേഹാവയായ ൈദവം ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു—

ആകാശെത്തസൃഷ്ടിച്ച്അതിെനവിരിക്കയും
ഭൂമിെയയും അതിലുള്ള ഉല്പന്നങ്ങെളയും
വ്യവസ്ഥാപിക്കയും
അതിെലജനത്തിനു ശ്വാസവും
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അതിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കു ജീവനും
്രപദാനംെചയ്യ കയും െചയ്തവൻതെന്ന:

6-7 “അന്ധനയനങ്ങൾതുറക്കുന്നതിനും
തടവുകാെരകാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നും
അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെര
ഇരുട്ടറയിൽനിന്നും പുറെപ്പടുവിക്കാനും

യേഹാവയായ ഞാൻ, നീതിേയാെട നിെന്ന
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻനിെന്നൈകപിടിച്ച നടത്തും.

ഞാൻനിെന്നസൂക്ഷിക്കയും
ജനത്തിന് ഒരു ഉടമ്പടിയും
െയഹൂേദതരർക്കു ്രപകാശവുമായി നിെന്ന
നിയമിക്കുകയും െചയ്യ ം.

8 “ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു; അതാണ് എെന്റ
നാമം!
ഞാൻഎെന്റമഹത്ത്വം മെറ്റാരുത്തനും
എെന്റ സ്തുതി വി്രഗഹങ്ങൾക്കും
നൽകുകയില്ല.

9 ഇതാ, പണ്ടു ്രപസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങൾ
നിറേവറിയിരിക്കുന്നു,
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ
്രപസ്താവിക്കുന്നു;

അവഉണ്ടാകുന്നതിനുമുേമ്പ
ഞാൻഅതുനിങ്ങെളഅറിയിക്കുന്നു.”

യേഹാവയ്ക്ക് ഒരുസ്േതാ്രതഗീതം
10 സമു്രദത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും അതിലുള്ള

സകലതും
ദ്വീപുകള ംഅവയിെലനിവാസികള േമ,

യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയഗാനംആലപിക്കുക,
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അവിടെത്ത സ്തുതി ഭൂമിയുെട
സീമകളിൽനിന്ന് പാടുക.

11 മരുഭൂമിയും അതിെല നഗരങ്ങള ം ശബ്ദം
ഉയർത്തെട്ട;
േകദാറിെല ്രഗാമങ്ങള ം അതിെല
നിവാസികള ംആനന്ദിക്കെട്ട.

േസലാപട്ടണനിവാസികള ം ആഹ്ലാദത്താൽ
പാടെട്ട;
പർവതത്തിെന്റ മുകളിൽനിന്ന് അവർ
ആർത്തുവിളിക്കെട്ട.

12 അവർ യേഹാവയ്ക്ക് മഹത്ത്വം
െകാടുക്കുകയും
അവിടെത്ത സ്തുതി ദ്വീപുകളിൽ
്രപസ്താവിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.

13യേഹാവ ഒരു േയാദ്ധാവിെനേപ്പാെലപുറെപ്പടും,
ഒരു യുദ്ധവീരെനേപ്പാെല തെന്റ തീക്ഷ്ണത
്രപകടമാക്കും;

അവിടന്ന് ആർത്തുവിളിക്കും, യുദ്ധേഘാഷം
മുഴക്കും,
തെന്റ ശ്രതുക്കൾെക്കതിേര അവിടന്ന്
വിജയംേനടും.

14 “ഞാൻദീർഘകാലം മൗനമായിരുന്നു,
ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്ന് എെന്നത്തെന്ന
നിയ്രന്തിച്ച േപാന്നു.

എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ്രപസവേവദന ബാധിച്ച
സ്്രതീെയേപ്പാെല
ഞാൻ ഞരങ്ങുന്നു, കിതയ്ക്കുകയും
െനടുവീർപ്പിടുകയുംെചയ്യന്നു.

15 ഞാൻ പർവതങ്ങെളയും മലകെളയും
ശൂന്യമാക്കും
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അവയിെലസസ്യങ്ങെളകരിച്ച കളയും.
ഞാൻനദികെള ദ്വീപുകളാക്കും,
ജലാശയങ്ങെളവറ്റിച്ച ംകളയും.

16 ഞാൻ അന്ധെര അവർ അറിയാത്ത
വഴിയിലൂെട നടത്തും,
അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പാതകളിലൂെട
ഞാൻഅവെരനയിക്കും.

ഞാൻ അവരുെടമുമ്പിൽ അന്ധകാരെത്ത
്രപകാശമായും
ദുർഘടസ്ഥലങ്ങെളസമതലമായും മാറ്റ ം.

അവർക്കു ഞാൻ ഇവെയല്ലാം
െചയ്തുെകാടുക്കും;
ഞാൻഅവെര ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല.

17എന്നാൽവി്രഗഹങ്ങളിൽആ്രശയിച്ച,്
ബിംബങ്ങേളാട്, ‘നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങള െട
േദവതകെളന്നു,’
പറയുന്നവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഏറ്റവും
ലജ്ജിതരാകും.

ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റഅന്ധരുംബധിരരും
18 “െചകിടേര, േകൾക്കുക;
അന്ധേര, േനാക്കിക്കാണുക!

19എെന്റദാസനല്ലാെതഅന്ധൻആർ?
ഞാൻ അയയ്ക്കുന്ന എെന്റ
സേന്ദശവാഹകെനേപ്പാെല െചകിടൻ
ആർ?

എെന്റഉടമ്പടിയിൽപങ്കാളിയായിരിക്കുന്നവെനേപ്പാെല
അന്ധനും
യേഹാവയുെടആദാസെനേപ്പാെലകുരുടനും
ആരുള്ള ?

20 നീ പലതും കണ്ടു; എങ്കിലും നീ അവ
്രഗഹിക്കുന്നില്ല;
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നിെന്റ െചവികൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും
ഒന്നും േകൾക്കുന്നില്ല.”

21തെന്റനീതിക്കായി
അവിടെത്ത നിയമം േ്രശഷ്ഠവും
മഹത്ത്വകരവുമാക്കാൻ
യേഹാവയ്ക്കു ്രപസാദമായിരിക്കുന്നു.

22 എങ്കിലും ഇതു െകാള്ളെചയ്യെപ്പട്ട
കവർച്ചയായിത്തീർന്നഒരു ജനമാണ്,
അവെരല്ലാം ഗുഹകളിൽകുടുങ്ങുകേയാ
കാരാഗൃഹങ്ങളിൽ അടയ്ക്കെപ്പടുകേയാ
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

അവർകവർച്ചയ്ക്ക് ഇരയായി,
വിടുവിക്കാൻആരും ഇല്ല;

െകാള്ളെചയ്യെപ്പട്ട ,
“മടക്കിത്തരിക,” എന്ന് ആരും
പറയുന്നതുമില്ല.

23നിങ്ങളിൽആര് ഇതു ്രശദ്ധിക്കും?
ഭാവിക്കുേവണ്ടി ആര് െചവിെകാടുത്തു
േകൾക്കും?

24യാേക്കാബിെനകവർച്ചയ്ക്കും
ഇ്രസാേയലിെന െകാള്ളക്കാർക്കും
വിട്ട െകാടുത്തതാര്?

യേഹാവതെന്നയേല്ല,
അവിടേത്താടേല്ലനാം പാപം െചയ്തത്?

കാരണം അവർ അവിടെത്ത വഴികൾ
അനുസരിച്ചിട്ടില്ല;
അവിടെത്തനിയമംഅനുസരിച്ചിട്ട മില്ല.

25അതുെകാണ്ട് തെന്റതീക്ഷ്ണമായ േകാപവും
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യുദ്ധത്തിെന്റ ഭീകരതയും അവിടന്ന്
അവരുെടേമൽെചാരിഞ്ഞു.

അത് അവരുെട ചുറ്റ ം ജ്വലിച്ചിട്ട ം അവർ
തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല;
അത് അവെര ദഹിപ്പിച്ചിട്ട ം അവർ
ഗൗനിച്ചേതയില്ല.

43
ഇ്രസാേയലിെന്റഏകരക്ഷകൻ

1ഇേപ്പാേഴാ യാേക്കാേബ,നിെന്റ ്രസഷ്ടാവും
ഇ്രസാേയേല,നിെന്നരൂപെപ്പടുത്തിയവനുമായ
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“ഭയെപ്പേടണ്ട,ഞാൻനിെന്നവീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ നിെന്ന േപരുെചാല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീഎേന്റതാണ്.

2നീ െവള്ളത്തിൽക്കൂടി കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ,
ഞാൻനിേന്നാെടാപ്പമുണ്ടാകും;

നദികളിൽക്കൂടി കടക്കുേമ്പാൾ,
അവനിെന്റമീേതകവിെഞ്ഞാഴുകുകയില്ല.

തീയിൽക്കൂടി നീ നടന്നാൽ,
നിനക്കു െപാള്ളൽഏൽക്കുകയില്ല;
തീജ്വാല നിെന്ന ദഹിപ്പിക്കുകയുമില്ല.

3 കാരണം ഞാൻ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു,
നിെന്റ രക്ഷകനായ ഇ്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധൻതെന്ന.

ഞാൻഈജിപ്റ്റിെനനിെന്റവീെണ്ടടുപ്പ വിലയായും
കൂശിെനയും േസബെയയും നിനക്കു
പകരമായും നൽകിയിരിക്കുന്നു.
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4 നീ എെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ വിലെപ്പട്ടവനും
ബഹുമാനിതനുംആകുകയാലും
ഞാൻനിെന്നസ്േനഹിക്കുകയാലും

ഞാൻനിനക്കുപകരം മനുഷ്യെരയും
നിെന്റ ജീവനുപകരം രാഷ്്രടങ്ങെളയും
െകാടുക്കുന്നു.

5ഭയെപ്പേടണ്ട,ഞാൻനിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട;്
ഞാൻ നിെന്റ സന്തതിെയ കിഴക്കുനിന്നു
വരുത്തുകയും
പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് നിെന്ന േശഖരിക്കുകയും
െചയ്യ ം.

6 ഞാൻ വടക്കിേനാട്, ‘അവെര വിട്ടയയ്ക്കുക’
എന്നും
െതക്കിേനാട്, ‘അവെര തടഞ്ഞുെവക്കരുത’്
എന്നുംകൽപ്പിക്കും.

എെന്റപു്രതന്മാെര ദൂരത്തുനിന്നും
എെന്റ പു്രതിമാെര ഭൂമിയുെടഅറ്റത്തുനിന്നും
െകാണ്ടുവരിക—

7എെന്റ േപരിൽവിളിക്കെപ്പട്ട ം
എെന്റമഹത്ത്വത്തിനായിഞാൻസൃഷ്ടിച്ച ം
ഞാൻതെന്ന രൂപെപ്പടുത്തിയുമിരിക്കുന്ന
എല്ലാവെരയുംതെന്ന.”

8കണ്ണണ്ടായിട്ട ംഅന്ധരായും െചവിയുണ്ടായിട്ട ം
ബധിരരായും
ഇരിക്കുന്നവെരകൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക.

9സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം ഒരുമിച്ച കൂടെട്ട,
ജനതകൾ േചർന്നുവരെട്ട.

അവരിൽ ആരുെട േദവതകൾക്ക് ഇതു നെമ്മ
അറിയിക്കാനും
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പൂർവകാര്യങ്ങൾ കാണിച്ച തരുന്നതിനും
കഴിയും?

അവർ നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് സാക്ഷികെള
െകാണ്ടുവരെട്ട,
അവർ േകട്ടിട്ട,് “ഇതു സത്യംതെന്ന” എന്നു
പറയെട്ട.

10 “നിങ്ങൾ എെന്ന അറിഞ്ഞു
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനും
അത് ഞാൻ ആകുന്നു എന്നു
്രഗഹിേക്കണ്ടതിനും

നിങ്ങൾ എെന്റ സാക്ഷികള ം ഞാൻ
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന എെന്റ
ദാസരുമേ്രത,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“എനിക്കുമുമ്പ് ഒരുൈദവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല,
എനിക്കുേശഷംആരും ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.

11ഞാൻ,ഞാൻആകുന്നുയേഹാവ,
ഞാനല്ലാെത മെറ്റാരു രക്ഷകനുമില്ല.

12 ഞാൻതെന്നയാണു െവളിെപ്പടുത്തുകയും
രക്ഷിക്കുകയും ്രപഖ്യാപിക്കുകയും
െചയ്തത;്
നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള ഒരു അന്യേദവതയും
ആയിരുന്നില്ല;

നിങ്ങൾ എെന്റ സാക്ഷികൾതെന്ന,” എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു, “ഞാൻ
ആകുന്നുൈദവം.

13 നിത്യതമുതൽതെന്ന അതു ഞാൻ
ആകുന്നു.

എെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് വിടുവിക്കാൻ കഴിവുള്ള
ആരുമില്ല.
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ഞാൻ ്രപവർത്തിക്കുേമ്പാൾ, അതിെന
തടുക്കാൻആർക്കുകഴിയും?”

ൈദവത്തിെന്റ കരുണയും ഇ്രസാേയലിെന്റ
അവിശ്വസ്തതയും
14നിങ്ങള െടവീെണ്ടടുപ്പ കാരനുംഇ്രസാേയലിെന്റ

പരിശുദ്ധനുമായ
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ബാേബലിേലക്ക്
ൈസന്യെത്തഅയച്ച്
ബാേബല്യരായ* എല്ലാവെരയും അവരുെട
അഭിമാനമായിരുന്ന
ആ കപ്പലുകളിൽത്തെന്ന പലായിതരാക്കി
തിരിെകെകാണ്ടുവരും.

15ഞാൻനിങ്ങള െട പരിശുദ്ധനായയേഹാവയും
ഇ്രസാേയലിെന്റ ്രസഷ്ടാവും നിങ്ങള െട
രാജാവുംതെന്ന.”

16സമു്രദത്തിലൂെട വഴിയും
െപരുെവള്ളത്തിലൂെട പാതയുംസൃഷ്ടിച്ച,്
രഥം,കുതിര,ൈസന്യം, േപാഷകൈസന്യം

17എന്നിവെയഒരുമിച്ച പുറെപ്പടുവിച്ച,്
അവെര ഒരുേപാെലവീഴ്ത്തി, ഒരിക്കലും
എഴുേന്നൽക്കാൻഇടയാകാെത,

അണച്ച കളഞ്ഞ; വിളക്കുതിരിേപാെല
െകടുത്തിക്കളഞ്ഞ,
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

18 “പൂർവകാര്യങ്ങൾനിങ്ങൾഓർക്കരുത;്

* 43:14 അഥവാ,കൽദയരായ
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കഴിഞ്ഞകാലെത്ത കാര്യങ്ങൾ
ചിന്തിക്കുകയുമരുത.്

19ഇതാ,ഞാൻപുതിെയാരു കാര്യം െചയ്യന്നു!
ഇേപ്പാൾ അത് ഉത്ഭവിക്കും; നിങ്ങൾ അത്
അറിയുകയിേല്ല?

ഞാൻമരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴിയും
തരിശുഭൂമിയിൽഅരുവികള ം ഉണ്ടാക്കും.

20 എെന്റ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജനത്തിനു
കുടിക്കുന്നതിനായി
ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ െവള്ളവും

തരിശുഭൂമിയിൽ അരുവികള ം
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാൽ
വന്യമൃഗങ്ങള ംകുറുനരികള ം

ഒട്ടകപ്പക്ഷികള ംഎെന്നമഹത്ത്വെപ്പടുത്തും.
21എനിക്കുേവണ്ടിഞാൻനിർമിച്ചഎെന്റജനം
എെന്റസ്തുതി വിളംബരംെചയ്യ ം.

22 “എന്നിട്ട ം യാേക്കാേബ, നീ എെന്ന
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല,
ഇ്രസാേയേല, നിങ്ങൾ എെന്നക്കുറിച്ച
മടുപ്പ ള്ളവരായിത്തീർന്നു.

23 നിങ്ങൾ േഹാമയാഗങ്ങൾക്കുള്ള
കുഞ്ഞാടുകെളഎനിക്കു െകാണ്ടുവന്നില്ല,
നിങ്ങള െട യാഗങ്ങളാൽ എെന്ന
ബഹുമാനിച്ചിട്ട മില്ല.

േഭാജനയാഗങ്ങൾെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങെള
ഭാരെപ്പടുത്തുകേയാ
സുഗന്ധധൂപത്തിനായി നിങ്ങെള
അസഹ്യെപ്പടുത്തുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല.
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24 നിങ്ങൾ പണം മുടക്കി എനിക്കുേവണ്ടി
സുഗന്ധെച്ചടി െകാണ്ടുവന്നിട്ടില്ല,
ഹനനയാഗങ്ങള െട േമദസ്സിനാൽ എെന്ന
തൃപ്തനാക്കിയിട്ട മില്ല.

എന്നാൽനിങ്ങൾനിങ്ങള െടപാപങ്ങളാൽഎെന്ന
ഭാരെപ്പടുത്തുകയും
നിങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങളാൽ എെന്ന
അസഹ്യെപ്പടുത്തുകയുമാണ്
െചയ്തിട്ട ള്ളത്.

25 “ഞാൻ,ഞാൻതെന്നയാണ്
നിങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങൾ എെന്റനിമിത്തം
മായിച്ച കളയുന്നത,്
നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഇനിേമൽ
ഓർക്കുകയുമില്ല.

26 എനിക്കായി ഭൂതകാലം ഒന്നു
പുനർവിചിന്തനംെചയ്യാം;
നമുക്കുതമ്മിൽവ്യവഹരിക്കാം;
നീ നിരപരാധിത്വത്തിനുേവണ്ടി
വാദിച്ച െകാൾക.

27നിെന്റആദ്യപിതാവു പാപംെചയ്തു;
നിങ്ങെള അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ
അയച്ചവർതെന്ന എനിെക്കതിേര
മത്സരിച്ച .

28 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
അധികാരികെളഅപമാനിതരാക്കി;
യാേക്കാബിെനസംഹാരത്തിനും
ഇ്രസാേയലിെന നിന്ദയ്ക്കും
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.
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44
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടഇ്രസാേയൽ

1 “ഇേപ്പാൾഎെന്റ ദാസനായയാേക്കാേബ,
ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുത്ത ഇ്രസാേയേല,
േകട്ട െകാൾക.

2 നിെന്ന നിർമിച്ചവനും ഗർഭത്തിൽ
ഉരുവാക്കിയവനും
നിെന്നസഹായിക്കുന്നവനുമായയേഹാവ
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

എെന്റദാസനായയാേക്കാേബ,
ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുത്ത െയശൂരൂേന,*
ഭയെപ്പേടണ്ട.

3 ദാഹിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ജലം
പകർന്നുെകാടുക്കും,
ഉണങ്ങിവരണ്ട നിലത്ത് ഞാൻ അരുവികൾ
ഒഴുക്കും;

നിെന്റ സന്തതിയുെടേമൽ ഞാൻ എെന്റ
ആത്മാവിെനയും
നിെന്റ പിൻഗാമികള െടേമൽ എെന്റ
അനു്രഗഹെത്തയും വർഷിക്കും.

4 അവർ പുൽേമടുകൾക്കിടയിെല പുല്ല േപാെല
െപാട്ടിമുളയ്ക്കും,
അരുവികൾക്കരിെകയുള്ള
അലരിവൃക്ഷങ്ങൾേപാെലതഴച്ച വളരും.

5 ചിലർ, ‘ഞാൻ യേഹാവയുെട സ്വന്തം’ എന്നു
പറയും;
മറ്റ ചിലർയാേക്കാബിെന്റേപരുസ്വീകരിക്കും;

ഇനിയും ചിലർ തങ്ങള െട ൈകേമൽ,
‘യേഹാവയുേടത’്എെന്നഴുതി

* 44:2 നീതിനിഷ്ഠർഎന്നർഥം.അതായത്,ഇ്രസാേയൽ
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ഇ്രസാേയൽഎന്നേപര്സ്വന്തമാക്കും.
വി്രഗഹങ്ങെളവിട്ട തിരിയുക

6 “യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു—
ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജാവും
വീെണ്ടടുപ്പ കാരനുമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവതെന്നഅരുള ന്നു:

ഞാൻ ആകുന്നു ആദ്യനും ഞാൻ ആകുന്നു
അന്ത്യനും;
ഞാനല്ലാെത ഒരുൈദവവുമില്ല.

7 എെന്നേപ്പാെല മെറ്റാരാൾ ആരുണ്ട?് അവർ
അതു ്രപേഘാഷിക്കെട്ട.
ഞാൻ എെന്റ പുരാതന ജനതെയ
സ്ഥാപിച്ചതുമുതൽ

ഇന്നുവെര സംഭവിച്ചതും ഇനി
സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായകാര്യങ്ങൾ
എെന്റമുന്നിൽഅയാൾവർണിക്കെട്ട—
അേത, എന്താണ് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത;്
അവർ ്രപവചിക്കെട്ട.

8ഭയെപ്പേടണ്ട,പരി്രഭമിക്കുകയും േവണ്ടാ.
ഞാൻ പണ്ടുമുതേല അത് അറിയിക്കുകയും
്രപഖ്യാപിക്കുകയും െചയ്തിട്ടിേല്ല?

നിങ്ങൾ എെന്റ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു.
ഞാനല്ലാെത മെറ്റാരുൈദവമുേണ്ടാ?
ഇല്ല, ഞാനല്ലാെത മെറ്റാരു പാറയില്ല;
അങ്ങെനഒരുവെനഞാൻഅറിയുന്നില്ല.”

9 വി്രഗഹെത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ എല്ലാവരും
േകവലം മൂഢരാണ,്
അവരുെട വിലേയറിയ വസ്തുക്കൾ ഒരു
വിലയുമില്ലാത്തവതെന്ന.
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അവയ്ക്കുേവണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവർ
അന്ധരാണ;്
അവരുെടഅജ്ഞതലജ്ജാകരമാണ.്

10 നിഷ് ്രപേയാജനകരമായ ഒരു േദവതെയ
രൂപെപ്പടുത്തുകയും
വി്രഗഹം വാർെത്തടുക്കുകയും െചയ്യന്നവർ
ആർ?

11 ഇതാ, അവരുെട കൂട്ടെരല്ലാം
ലജ്ജിതരാക്കെപ്പടുന്നു;
അതിെന്റശില്പിേയാ, േകവലം മനുഷ്യരാണ.്

അവെരല്ലാം ഒരുമിച്ച കൂടി ഒരു നിലപാട്
എടുക്കെട്ട;
അവർ ഭയന്നുവിറച്ച് ഒരുേപാെല
ലജ്ജിതരായിത്തീരും.

12ഇരുമ്പുപണിക്കാരൻഒരുആയുധംഎടുത്ത്
അതുപേയാഗിച്ച് കനലിൽെവച്ച് പണിയുന്നു.

ചുറ്റികകൾെകാണ്ടടിച്ച് ഒരു വി്രഗഹത്തിനു
രൂപംനൽകുന്നു
അയാള െട ഭുജബലത്താൽ അത് അടിച്ച
രൂപെപ്പടുത്തുന്നു.

അയാൾവിശന്നുതളർന്നുേപാകുന്നു;
െവള്ളംകുടിക്കാെതഅവശനായിത്തീരുന്നു.

13 മരപ്പണിക്കാരൻ തടിക്കഷണത്തിൽ
അളവുനൂലുെകാണ്ടു
േതാതുപിടിച്ച രൂപംഅടയാളെപ്പടുത്തുന്നു;

അയാൾവൃത്തയ്രന്തംെകാണ്ടുവരയ്ക്കുന്നു,
ചീകുളിെകാണ്ടു പരുപരുത്തഭാഗം
െചത്തിമാറ്റ ന്നു.

അയാൾഅതിനു മനുഷ്യാകാരംനൽകുന്നു;
േക്ഷ്രതത്തിൽെവക്കാനായി
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മനുഷ്യെന്റ എല്ലാ ആകാരവടിവും
വരുത്തുന്നു.

14അവൻേദവദാരു മുറിെച്ചടുക്കുന്നു,
അയാൾ പുന്നമരവും കരുേവലകവും
ൈകവശെപ്പടുത്തുന്നു.

അവൻ കാട്ടിെല മരങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ
തനിക്കുേവണ്ടി അവെയ
വളർത്തിെക്കാണ്ടുവരുന്നു,
അയാൾ ഒരു അേശാകം നട്ട പിടിപ്പിക്കുന്നു;
മഴഅതിെനവളർത്തുന്നു.

15 അത് ഒരുവൻ തീ കത്തിക്കാൻ
ഉപേയാഗിക്കുന്നു
അതിൽ ഒരുഭാഗം എടുത്തു കത്തിച്ച തീ
കായുന്നു,
അയാൾഅതുകത്തിച്ച്അപ്പം ചുടുന്നു.

എന്നാൽ അയാൾ അതുെകാണ്ട് ഒരു വി്രഗഹം
ഉണ്ടാക്കിഅതിെനആരാധിക്കുന്നു;
ഒരു രൂപം െകാത്തിയുണ്ടാക്കി അതിെന്റ
മുമ്പിൽസാഷ്ടാംഗം വീഴുകയുംെചയ്യന്നു.

16അതിെന്റപകുതിഅയാൾതീകത്തിക്കുന്നു;
അതിന്മീേത ഭക്ഷണംപാകംെചയ്യന്നു,
അയാൾ മാംസം ചുട്ട മതിയാകുേവാളം
തിന്നുന്നു.

അവൻആതീയിൽകുളിർമാറ്റ ന്നു,
“തീകാഞ്ഞുെകാണ്ട് ആഹാ! നല്ല തീ, എെന്റ
കുളിർ മാറി”എന്നുപറയുന്നു.

17 േശഷിച്ചഭാഗംെകാണ്ട് അയാൾ ഒരു
േദവതെയ നിർമിക്കുന്നു, അയാള െട
വി്രഗഹെത്തത്തെന്ന;
അയാൾ അതിെന്റ മുമ്പിൽ വീണ് അതിെന
നമസ്കരിക്കുന്നു.
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അതിേനാട് ്രപാർഥിച്ച്, “എെന്നരക്ഷിക്കണേമ;
നീ എെന്റ േദവതയേല്ലാ!” എന്ന് അയാൾ
പറയുന്നു.

18 അവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, ഒന്നും
്രഗഹിക്കുന്നതുമില്ല;
കാണാതവണ്ണം അവരുെട കണ്ണ്
അടയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
്രഗഹിക്കാതവണ്ണം അവരുെട ഹൃദയവും
അടയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

19 “അതിൽഒരുഭാഗംഞാൻതീകത്തിച്ച ;
അതിെന്റകനൽെകാണ്ട്അപ്പംചുട്ട ,
മാംസവും ചുട്ട തിന്നു.

അതിെന്റ േശഷിച്ചഭാഗംെകാണ്ട് ഞാൻ ഒരു
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹമുണ്ടാക്കുേമാ?
ഒരു മരമുട്ടിയുെടമുമ്പിൽ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം
വീഴാേമാ?”

എന്നിങ്ങെനആരുംഹൃദയത്തിൽചിന്തിക്കുന്നില്ല,
അതിനുതക്ക േബാധവും വിേവകവും
ആർക്കുംതെന്നയില്ല.

20 അങ്ങെനയുള്ള മനുഷ്യൻ പുെല്ലന്നുധരിച്ച
ചാരം തിന്നുന്ന മൃഗെത്തേപ്പാെലയാണ;്†
അയാള െട കബളിപ്പിക്കെപ്പട്ട ഹൃദയം
അയാെളവഴിെതറ്റിക്കുന്നു;
അവന് സ്വയം രക്ഷിക്കാേനാ, “എെന്റ
വലൈങ്കയിൽ ഉള്ളതു െവറുെമാരു
വ്യാജേദവതയേല്ല?”
എന്നു േചാദിക്കാേനാ അയാൾക്കു
കഴിയുന്നില്ല.

† 44:20 അഥവാ, മനുഷ്യൻചാരം േമയുന്നു.
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21 “യാേക്കാേബ,ഈകാര്യങ്ങൾഓർക്കുക,
ഇ്രസാേയേല,നീഎെന്റ ദാസനാണേല്ലാ.

ഞാൻനിെന്നനിർമിച്ച ,നീഎെന്റ ഭൃത്യൻതെന്ന;
ഇ്രസാേയേല, ഞാൻ നിെന്ന
മറന്നുകളയുകയില്ല.

22 ഞാൻ നിെന്റ ലംഘനങ്ങൾ
ഒരു കാർേമഘെത്തേപ്പാെല
മായിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
്രപഭാതമഞ്ഞുേപാെലനിെന്റപാപങ്ങള ം.

എെന്റഅടുേത്തക്കു മടങ്ങിവരിക,
കാരണംഞാൻനിെന്നവീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു.”

23 ആകാശേമ, ആഹ്ലാദേത്താെട പാടുക,
യേഹാവഇതു െചയ്തിരിക്കുന്നു;
ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങേള, ഉച്ചത്തിൽ
ആർക്കുക.

പർവതങ്ങേള, െപാട്ടിയാർക്കുക,
വനങ്ങേള,അതിെലസകലവൃക്ഷങ്ങള േമ,

യേഹാവയാേക്കാബിെനവീെണ്ടടുത്തേല്ലാ,
ഇ്രസാേയലിൽ അവിടെത്ത മഹത്ത്വം
െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തേല്ലാ.

െജറുശേലമിെല പുനരധിവാസം
24 “നിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ, ഗർഭത്തിൽ നിെന്ന

ഉരുവാക്കിയവനുമായ,
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“യേഹാവയായഞാൻ
സകലതും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു,
ഞാൻതെന്നആകാശെത്തവിരിക്കുന്നു;
ഞാൻഭൂമിെയപരത്തിയിരിക്കുന്നു.
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25 വ്യാജ്രപവാചകരുെട ചിഹ്നങ്ങൾ ഞാൻ
നിഷ്ഫലമാക്കുകയും
േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവെര
മൂഢരാക്കുകയുംെചയ്യന്നു,

ജ്ഞാനികള െട പാണ്ഡിത്യം മറിച്ചിട്ട്
അതു െവറും േഭാഷത്തമാക്കി മാറ്റ ന്നു.

26 എെന്റ ദാസന്മാരുെട വചനം ഞാൻ
നിവൃത്തിയാക്കുന്നു,
എെന്റസേന്ദശവാഹകരുെട ്രപവചനം ഞാൻ
നിറേവറ്റ ന്നു.

“െജറുശേലമിെനക്കുറിച്ച,് ‘നിന്നിൽ നിവാസികൾ
ഉണ്ടാകും,’എന്നും
െയഹൂദാനഗരങ്ങെളക്കുറിച്ച,് ‘അവ
പണിയെപ്പടും,’എന്നും
അതിെല നാശാവശിഷ്ടങ്ങെളക്കുറിച്ച,്

‘ഞാൻ അവ പുനഃസ്ഥാപിക്കും,’ എന്നും
ഞാൻകൽപ്പിക്കുന്നു.

27 ആഴിേയാട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു,
‘ഉണങ്ങിേപ്പാകുക,
ഞാൻനിെന്റനദികെളവറ്റിച്ച കളയും,’

28േകാെരശിെനക്കുറിച്ച,് ‘ഞാൻനിയമിച്ചഇടയൻ,
അയാൾഎെന്റഹിതെമല്ലാം നിറേവറ്റ ം;

െജറുശേലമിെനക്കുറിച്ച,് “അതു
പുനർനിർമിക്കെപ്പടെട്ട,”എന്നും
ൈദവാലയെത്തക്കുറിച്ച,് “അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനം ഇടെപ്പടെട്ട” ’ എന്നും
കൽപ്പിക്കുന്നതുഞാൻതെന്ന.”
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45
1 “യേഹാവ തെന്റ അഭിഷിക്തനായ

േകാെരശിേനാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ജനതകെള അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുന്നിൽ
കീഴടക്കാനും

രാജാക്കന്മാരുെടഅരക്കച്ചകളഴിക്കാനും
കവാടങ്ങൾഅടയ്ക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്

അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ വാതിലുകൾ
തുറക്കാനുമായി
യേഹാവയായ ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വലൈങ്കപിടിച്ചിരിക്കുന്നു.

2ഞാൻനിനക്കു മുേമ്പ േപാകുകയും
പർവതങ്ങൾനിരപ്പാക്കുകയും െചയ്യ ം;

ഞാൻ െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള കവാടങ്ങൾ
തകർക്കുകയും
ഇരുേമ്പാടാമ്പലുകൾ മുറിച്ച കളയുകയും
െചയ്യ ം.

3ഞാൻനിനക്കും നിഗൂഢനിേക്ഷപങ്ങൾതരും,
രഹസ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ േശഖരിച്ചിരിക്കുന്ന
സമ്പത്തും,

ഞാൻആകുന്നു നിെന്ന േപർെചാല്ലിവിളിക്കുന്ന
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എന്നു
നീഅറിേയണ്ടതിനുതെന്ന.

4എെന്റദാസനായയാേക്കാബിനും
ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുത്തവനായ
ഇ്രസാേയലിനുംേവണ്ടി,

നീഎെന്നഅംഗീകരിക്കാതിരുന്നിട്ട കൂടി
ഞാൻനിെന്ന േപർെചാല്ലി വിളിച്ച്
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നിനക്ക് ഒരു ആദരണീയ നാമം
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

5ഞാൻയേഹാവആകുന്നു,എെന്നേപ്പാെലേവെറ
ആരുമില്ല;
ഞാനല്ലാെത േവെറാരുൈദവവുമില്ല.

നീഎെന്നഅംഗീകരിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും
ഞാൻനിെന്നശക്തിെപ്പടുത്തും;

6സൂേര്യാദയസ്ഥാനംമുതൽ
അസ്തമയംവെരഎല്ലായിടത്തുമുള്ള

ജനം ഞാനല്ലാെത േവെറാരു ൈദവം ഇെല്ലന്ന്
അറിേയണ്ടതിനുതെന്ന.
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു, എെന്നേപ്പാെല
േവെറആരുമില്ല.

7 ഞാൻ െവളിച്ചം നിർമിക്കുന്നു, അന്ധകാരം
ഉളവാക്കുന്നു,
ഞാൻ അഭിവൃദ്ധി െകാണ്ടുവരുന്നു, വിനാശം
സൃഷ്ടിക്കുന്നു;
യേഹാവയായഞാൻഇവെയല്ലാം െചയ്യന്നു.

8 “മീേതയുള്ളആകാശേമ,എെന്റനീതി താേഴക്കു
വർഷിക്കുക;
േമഘങ്ങൾഅതുതാേഴക്കു െചാരിയെട്ട,

ഭൂമി വിശാലമായി തുറന്നുവരെട്ട,
രക്ഷെപാട്ടിമുളയ്ക്കെട്ട.

നീതിഅേതാെടാപ്പംസമൃദ്ധിയായി വളരെട്ട;
യേഹാവയായ ഞാൻ അതു
സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

9 “നിലത്ത് ഓട്ടക്കലക്കഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ
കിടന്ന്
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തങ്ങള െട ്രസഷ്ടാവിേനാട് തർക്കിക്കുന്ന
െവറും മൺപാ്രതച്ചീള കളായവർക്കു ഹാ
കഷ്ടം!

കളിമണ്ണ് കുശവേനാട്,
‘എന്താണ് നീ നിർമിക്കുന്നത?്’ എന്നു
േചാദിക്കുേമാ.

നിർമിക്കെപ്പട്ടവസ്തു,
‘കുശവനുൈകയില്ല,’എന്നുപറയുേമാ.

10ഒരു പിതാവിേനാട,്
‘നീഎന്താണ് ജനിപ്പിച്ചത?്’എന്നും

ഒരു മാതാവിേനാട,് ‘എന്തിെനയാണ് നീ
്രപസവിച്ചത?്’എന്നും
േചാദിക്കുന്നവർക്കുഹാകഷ്ടം!

11 “ഇ്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനും അവരുെട
്രസഷ്ടാവുമായ
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

‘എെന്റ മക്കൾക്ക് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന
കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച,്
എെന്നേചാദ്യംെചയ്യ കയാേണാ?
എെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തിെയപ്പറ്റി
എനിക്കുകൽപ്പനതരികയാേണാ?

12ഞാനാണ് ഭൂമിെയനിർമിച്ചത,്
അതിൽ മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിച്ചതും
ഞാൻതെന്ന.

എെന്റൈകകളാൽഞാൻആകാശെത്തവിരിച്ച ;
അതിെല സകലൈസന്യെത്തയും ഞാൻ
അണിനിരത്തി.

13 എെന്റ നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി ഞാൻ
േകാേരശിെന* ഉയർത്തും:

* 45:13 മൂ.ഭാ.അവെന
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അവെന്റവഴികെളല്ലാംഞാൻനിരപ്പാക്കും.
അവൻഎെന്റനഗരം പണിയുകയും
വിലേയാ ്രപതിഫലേമാ വാങ്ങാെത

എെന്റബന്ധിതെരവിട്ടയയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം,’
എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

14യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഈജിപ്റ്റിെന്റ ഉല്പന്നങ്ങള ം കൂശ്യരുെട

വ്യാപാരവസ്തുക്കള ം
ദീർഘകായന്മാരായ െസബായരും

നിെന്റഅടുക്കൽവരും
അവനിെന്റവകയായിത്തീരും;

അവർചങ്ങലധരിച്ചവരായി,
നിെന്റപിന്നാെലഇഴഞ്ഞുവരും.

നിെന്റ മുമ്പിൽവീണ്,
‘ൈദവംനിങ്ങള െട മേധ്യ ഉണ്ട,്

ആൈദവമല്ലാെത മെറ്റാരുൈദവവുമില്ല,’
എന്നുപറഞ്ഞുെകാണ്ട് നിേന്നാട് യാചിക്കും.”

15ഇ്രസാേയലിെന്റൈദവമായ രക്ഷകാ,
അങ്ങ് സത്യമായും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ൈദവമാകുന്നു.

16 വി്രഗഹങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന എല്ലാവരും
ലജ്ജിതരും നിന്ദിതരുമാകും;
അവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച തെന്ന
നിന്ദിതരുമായിത്തീരും.

17 എന്നാൽ ഇ്രസാേയൽ യേഹാവയാൽ
രക്ഷിതരാകും
അതു നിത്യരക്ഷയായിരിക്കും;

നിങ്ങൾനിത്യയുഗങ്ങേളാളം
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ലജ്ജിതേരാ നിന്ദിതേരാആകുകയില്ല.

18 “ആകാശെത്തസൃഷ്ടിച്ചയേഹാവ
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു,
അവിടന്നുതെന്നൈദവം;

അവിടന്നു ഭൂമിെയനിർമിച്ച ണ്ടാക്കി,
അവിടന്ന്അതിെനസ്ഥാപിച്ച ;

വ്യർഥമായിട്ടല്ല,അധിവാസത്തിനായി
അവിടന്ന്അതിെനനിർമിച്ച .

അവിടന്ന്അരുളിെച്ചയ്യന്നു,
ഞാൻയേഹാവആകുന്നു,
േവെറാരുൈദവവുമില്ല,

19 ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഇരുളടഞ്ഞ
സ്ഥലത്തുെവച്ച,്
രഹസ്യമായിട്ടല്ലസംസാരിച്ചത;്

‘എെന്നവ്യർഥമായിഅേന്വഷിക്കുക’എന്നല്ല
ഞാൻ യാേക്കാബിെന്റ സന്തതിേയാട്
കൽപ്പിച്ചത.്

യേഹാവആകുന്നഞാൻസത്യംസംസാരിക്കുന്നു;
ന്യായമായകാര്യങ്ങൾ ്രപസ്താവിക്കുന്നു.

20 “നിങ്ങൾകൂടിവരിക;
രാഷ്്രടങ്ങളിൽനിന്നു പലായനംെചയ്തു
വരുന്നവേര,സേമ്മളിക്കുക.

രക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത േദവതകേളാട്
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ട്
മരത്തിൽത്തീർത്ത വി്രഗഹങ്ങെള
ചുമന്നുെകാണ്ട് നടക്കുന്നവർ െവറും
അജ്ഞരാണ.്
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21 എന്തു സംഭവിക്കുെമന്നു വിളംബരംെചയ്യ ക,
അതു ്രപസ്താവിക്കുക—
അവർകൂടിയാേലാചിക്കെട്ട.

പുരാതനകാലത്തുതെന്നഇതു ്രപവചിച്ചതാര?്
ദീർഘകാലംമുേമ്പതെന്ന ഇതു
്രപഖ്യാപിച്ചതാര?്

യേഹാവയായഞാനേല്ല?
ഞാനല്ലാെത ഒരുൈദവവുമില്ല.

ഞാനല്ലാെതനീതിമാനും രക്ഷകനുമായ
മെറ്റാരുൈദവവുമില്ല.

22 “എല്ലാ ഭൂസീമകള േമ,
എങ്കേലക്കു േനാക്കി രക്ഷെപ്പടുക;
ഞാൻ ആകുന്നു ൈദവം, േവെറാരു
ൈദവവുമില്ല.

23 ഞാൻ എെന്നെക്കാണ്ടുതെന്ന
ശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു,
എെന്റ വായ് പരമാർഥതയിൽ
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു
അെതാരിക്കലും തിരിെകെയടുക്കാൻ
കഴിയുന്നതല്ല:

എെന്റമുമ്പിൽഎല്ലാ മുഴങ്കാലും വണങ്ങും;
എെന്റ നാമത്തിൽ† എല്ലാ നാവും
ശപഥംെചയ്യ ം.

24 ‘യേഹാവയിൽമാ്രതമാണ് എനിക്കു നീതിയും
ബലവും,’ ”
എന്ന്അവർഎെന്നക്കുറിച്ച് പറയും.

അവിടേത്താടു േകാപിക്കുന്നഎല്ലാവരും

† 45:23 അഥവാ,എന്നാൽ
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അവിടെത്ത അടുക്കൽ വരികയും
ലജ്ജിതരാകുകയും െചയ്യ ം.

25എന്നാൽയേഹാവയിൽ
ഇ്രസാേയലിെന്റസകലസന്തതികള ം
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടവരായി യേഹാവെയ
സ്തുതിക്കും.

46
ബാേബല്യ േദവതകൾ

1 േബൽവണങ്ങുന്നു, െനേബാകുനിയുന്നു;
അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾ ഭാരംവഹിക്കുന്ന
മൃഗങ്ങൾചുമക്കുന്നു.

അവചുമന്നുനടക്കുന്നഈ്രപതിമകൾഅവയ്ക്ക്
ഒരു വലിയചുമടും
തളർന്നുേപായ മൃഗങ്ങൾക്കു
താങ്ങാനാകാത്തഭാരവുമാണ.്

2അവകുനിയുന്നു, ഒരുമിച്ച മുട്ട മടക്കുന്നു;
ആ ചുമട് സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്ത്
എത്തിക്കാൻകഴിയുന്നില്ല,
അവസ്വയംബന്ധനത്തിേലക്കു േപാകുകയും
െചയ്യന്നു.

3 “ജനനംമുതൽഞാൻചുമന്നിട്ട ള്ളവരും
ഗർഭംമുതൽഞാൻവഹിച്ചിട്ട ള്ളവരുമായ,

യാേക്കാബുഗൃഹേമ, ഇ്രസാേയലിൽ
േശഷിച്ചിട്ട ള്ളഎല്ലാവരുേമ,
ഞാൻപറയുന്നതു േകൾക്കുക.

4 നിങ്ങള െട വാർധക്യകാലംവെരയും
ജരാനരകൾബാധിക്കുംവെരയും
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ഞാൻ മാറ്റമില്ലാത്തവൻ,* ഞാനാണ് നിെന്ന
സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ.

ഞാൻനിെന്നസൃഷ്ടിച്ച ,ഞാൻനിെന്നചുമക്കും;
ഞാൻ നിെന്ന സംരക്ഷിക്കും, ഞാൻ നിെന്ന
േമാചിപ്പിക്കും.

5 “നിങ്ങൾ എെന്ന ആേരാട് ഉപമിക്കും? എെന്ന
ആർക്കുതുല്യനാക്കും?
നിങ്ങൾ എെന്നആേരാടു താരതമ്യെപ്പടുത്തി
എെന്നഉപമിക്കും?

6ചിലർസഞ്ചിയിൽനിന്നുസ്വർണംകുടഞ്ഞിടുന്നു,
തുലാസിൽ െവള്ളിതൂക്കിേനാക്കുന്നു;

അതിെന ഒരു േദവതയാക്കുന്നതിന് ഒരു
സ്വർണപ്പണിക്കാരെന അവർ കൂലിക്കു
നിർത്തുന്നു,
അവർ സാഷ്ടാംഗം വീണ് അതു
നമസ്കരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

7 അവർ അതിെന േതാളിെലടുത്തുെവച്ച്
ചുമന്നുനടക്കുന്നു;
അവർ അതിെന അതിെന്റ സ്ഥാനത്തു
നിർത്തുന്നു, അത് അവിെടത്തെന്ന
നിൽക്കുന്നു.
ആ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അതിനു
വ്യതിചലിക്കാൻകഴിയുകയുമില്ല.

ആെരങ്കിലും അതിേനാടു നിലവിളിച്ചാൽേപാലും,
അത് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല.
അവരുെട കഷ്ടതയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ
അതിനു കഴിവുമില്ല.

* 46:4 മൂ.ഭാ.ഞാൻഅവൻആകുന്നു
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8 “ഇത് ഓർത്തുെകാള്ള ക, ൈധര്യസേമതം
നിലെകാള്ള ക,
നിേഷധികേള, ഇതു ഹൃദയത്തിൽ
സൂക്ഷിക്കുക.

9 കഴിഞ്ഞകാലസംഭവങ്ങൾ ഓർക്കുക,
പൗരാണികകാര്യങ്ങൾതെന്ന;
ഞാൻ ആകുന്നു ൈദവം, േവെറാരു
ൈദവവുമില്ല;
ഞാൻ ആകുന്നു ൈദവം; എെന്നേപ്പാെല
ഒരുവനുമില്ല.

10 ആരംഭത്തിൽത്തെന്ന ഞാൻ അവസാനം
്രപഖ്യാപിക്കുന്നു,
പൂർവകാലത്തുതെന്ന ഭാവിയിൽ
സംഭവിക്കാനുള്ളതും.

അവിടന്ന് അരുള ന്നു, ‘എെന്റ ആേലാചന
നിലനിൽക്കും,
എനിക്കു ഹിതമായെതാെക്കയും ഞാൻ
നിറേവറ്റ ം.’

11ഒരു ഇരപിടിയൻപക്ഷിെയകിഴക്കുനിന്നുഞാൻ
വരുത്തും;
എെന്റ ആേലാചന നിറേവറ്റ ന്ന പുരുഷെന
ദൂരേദശത്തുനിന്നും.

ഞാൻ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അതു
നിറേവറ്റ ം;
ഞാൻ ലക്ഷ്യം െവച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അതു
നടത്തും.

12എെന്റനീതിയിൽനിന്ന്അകന്നിരിക്കുന്ന
കഠിനഹൃദയേര,എെന്ന ്രശദ്ധിക്കുക.

13എെന്റനീതിനിർവഹണംസമീപിച്ചിരിക്കുന്നു,
അത്അകെലയല്ല,
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എെന്റരക്ഷതാമസിക്കയുമില്ല.
ഞാൻസീേയാന്എെന്റരക്ഷയും
ഇ്രസാേയലിന്എെന്റമഹത്ത്വവും നൽകും.

47
ബാേബലിെന്റപതനം

1 “ബാേബൽപു്രതിയായകന്യേക,
ഇറങ്ങി െപാടിയിൽഇരിക്കുക.

ബാേബല്യരുെട*നഗരറാണിയായവേള,
സിംഹാസനത്തിൽനിന്നുംനിഷ്കാസിതയായി
തറയിൽഇരിക്കുക.

ഇനിെയാരിക്കലും നീ േപലവഗാ്രതിെയേന്നാ
േകാമളാംഗിെയേന്നാവിളിക്കെപ്പടുകയില്ല.

2തിരികെല്ലടുത്തു മാവു െപാടിക്കുക;
നിെന്റ മൂടുപടം നീക്കുക.

നിെന്റവസ്്രതം ഉയർത്തുക,
തുട മറയ്ക്കാെതനദി കടക്കുക.

3നിെന്റനഗ്നതഅനാവൃതമാക്കെപ്പടും,
നിെന്റഗുഹ്യഭാഗം െവളിെപ്പടും.

ഞാൻഒരു മനുഷ്യെനയുംആദരിക്കാെത
്രപതികാരം നടത്തും.”

4ഞങ്ങള െട വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ ഇ്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധനാകുന്നു,
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നാകുന്നു
അവിടെത്തനാമം.

5 “ബാേബല്യപു്രതീ,

* 47:1 അഥവാ,കൽദയരായ
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നിശ്ശബ്ദയായിരിക്കൂ, അന്ധകാരത്തിേലക്കു
കടക്കൂ;

രാജ്യങ്ങള െടതമ്പുരാട്ടിഎന്ന്
ഇനി നീ വിളിക്കെപ്പടുകയില്ല.

6ഞാൻഎെന്റജനേത്താടു േകാപിച്ച ,
എെന്റഅവകാശെത്തഞാൻമലിനമാക്കി;

നിെന്റൈകയിൽഞാൻഅവെരഏൽപ്പിച്ച ,
നീഅവേരാടു കരുണകാണിച്ചില്ല.

വൃദ്ധരുെടേമൽേപാലും
നീ നിെന്റ ഭാരേമറിയനുകം െവച്ച .

7 ‘ഞാൻ എേന്നക്കും ഒരു തമ്പുരാട്ടിതെന്ന
ആയിരിക്കും,’
എന്നുനീ പറഞ്ഞു.

ഈകാര്യങ്ങൾനീഹൃദയത്തിൽകരുതുകേയാ
അതിെന്റ പരിണതഫലം എന്താകുെമന്ന്
ചിന്തിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല.

8 “എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ, സുഖേലാലുപയായവേള,
േകൾക്കുക,
നിങ്ങള െടസുരക്ഷയിൽവി്രശമിക്കുന്നവേള,

‘ഞാൻആകുന്നു,എെന്നക്കാൾമികച്ചആരുമില്ല,
ഞാൻഒരിക്കലും ഒരു വിധവയാകുകയില്ല,

പു്രതനഷ്ടംഅനുഭവിക്കുകയുമില്ല,’
എന്ന്സ്വയം പറയുന്നവേള,

9ഒെരാറ്റ നിമിഷംെകാണ്ട്, ഒേരദിവസംതെന്ന
ഇവരണ്ടും നീ േനരിടും.

നിനക്ക്അസംഖ്യംക്ഷു്രദ്രപേയാഗങ്ങള ം
ശക്തിേയറിയ എല്ലാ ആഭിചാരങ്ങള ം
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം

പു്രതനഷ്ടവുംൈവധവ്യവും
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അതിെന്റ പൂർണതയിൽ നിനക്കു
േനരിേടണ്ടിവരും.

10നീ നിെന്റ ദുഷ്ടതയിൽആ്രശയിച്ച ,
‘ആരും എെന്ന കാണുന്നില്ല,’ എന്നു നീ
പറഞ്ഞു.

നിെന്റ ജ്ഞാനവും നിെന്റ വിദ്യയും നിെന്ന
വഴിെതറ്റിച്ച .

‘ഞാൻ ആകുന്നു, എെന്നക്കാൾ മികച്ച
ആരുമില്ല’
എന്നുനീഹൃദയത്തിൽപറഞ്ഞേപ്പാൾത്തെന്ന.

11അതിനാൽഅനർഥം നിെന്റേമൽപതിക്കും,
മ്രന്തവാദംെകാണ്ട് അതു നീക്കാൻ നിനക്കു
കഴിയുകയില്ല.

നിനക്കുപരിഹരിക്കാനാകാത്ത
ആപത്തുനിെന്റേമൽവരും;

നിനക്കുചിന്തിക്കാൻേപാലുംകഴിയാത്തവിനാശം
നിെന്റേമൽെപെട്ടന്നുതെന്നവീഴും.

12 “ഇേപ്പാൾ,നീബാല്യംമുതൽെചയ്തുവന്ന
നിെന്റആഭിചാരങ്ങള ം
ക്ഷു്രദ്രപേയാഗങ്ങള െട ബാഹുല്യവും
തുടരുക.

ഒരുപേക്ഷനിനക്കുഫലം ലഭിേച്ചക്കാം,
ഒരുപേക്ഷനീ ഭീതി ജനിപ്പിേച്ചക്കാം.

13 ആേലാചനയുെട ബാഹുല്യംെകാണ്ടു നീ
വലഞ്ഞിരിക്കുന്നു!
ഇേപ്പാൾ േജ്യാതിഷികൾമുേമ്പാട്ട വരെട്ട,

നക്ഷ്രതം േനാക്കുന്നവരും അമാവാസി കണ്ടു
്രപവചിക്കുന്നവരും,
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നിനക്കുസംഭവിക്കാൻേപാകുന്നവയിൽനിന്ന്
നിെന്നവിടുവിക്കെട്ട.

14 ഇതാ, അവർ ൈവേക്കാൽക്കുറ്റിേപാെല
ആകും;
തീഅവെര ദഹിപ്പിച്ച കളയും.

അഗ്നിജ്വാലയുെടശക്തിയിൽനിന്നു
തങ്ങെളത്തെന്ന രക്ഷിക്കാൻ അവർക്കു
കഴിവില്ല.

അതുകുളിർമാറ്റ ന്നതിനുള്ളകനേലാ
കായുവാൻതക്കതീേയാഅല്ല.

15 ബാല്യംമുതൽ നിേന്നാടു േചർന്ന്
അധ്വാനിച്ചിരുന്നവരും
നിേന്നാടു േചർന്നുകച്ചവടംെചയ്തവരും
അതിലപ്പ റമാകുകയില്ല.

അവർ ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട
ദിശയിേലക്കുചിതറിേപ്പാകും;
നിെന്ന രക്ഷിക്കാൻ ആരും
അവേശഷിക്കുകയില്ല.

48
കഠിനഹൃദയരായഇ്രസാേയൽ

1 “യാേക്കാബിെന്റപിൻഗാമികേള,
ഇ്രസാേയൽഎന്നുനാമേധയമുള്ളവേര,
െയഹൂദാവംശജേര,

യേഹാവയുെട നാമത്തിൽശപഥംെചയ്യന്നവേര,
സത്യേമാ നീതിേയാഇല്ലാെതയാെണങ്കിലും
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നാമത്തിൽ
ശപഥംെചയ്യന്നവേര,

2 നിങ്ങൾ വിശുദ്ധനഗരത്തിെല പൗരെരന്ന്
അഭിമാനിക്കുന്നവേര,
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ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിൽ
ആ്രശയിക്കുന്നുഎന്ന്അവകാശെപ്പടുന്നവേര,
ഇതു ്രശദ്ധിക്കുക.
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നാകുന്നു
അവിടെത്തനാമം.

3 പൂർവകാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പണ്ടുതെന്ന
്രപസ്താവിച്ച ,
അവഎെന്റ വായിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട . ഞാൻ
അവഅറിയിക്കുകയും െചയ്തു;
െപെട്ടന്നുതെന്ന ഞാൻ ്രപവർത്തിക്കുകയും
അവസംഭവിക്കുകയും െചയ്തു.

4 കാരണം നിങ്ങൾ എ്രത കഠിനഹൃദയെരന്ന്
എനിക്കറിയാം;
നിങ്ങള െട കഴുത്തിെല േപശികൾ
ഇരുമ്പായിരുന്നു,
നിങ്ങള െട െനറ്റി െവങ്കലനിർമിതവും
ആയിരുന്നു.

5അതുെകാണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾപണ്ടുതെന്നഞാൻ
നിെന്നഅറിയിച്ച ;
അതു സംഭവിക്കുംമുേമ്പ ഞാൻ നിേന്നാടു
്രപഖ്യാപിച്ച .

‘എെന്റ ്രപതിമകൾഅവസാധ്യമാക്കിെയന്നും
തടിെകാണ്ടുള്ള വി്രഗഹവും
സ്വർണബിംബവുംഅവയ്ക്കുത്തരവിെട്ടന്നും,’
നീ പറയാതിരിേക്കണ്ടതിനുതെന്ന.

6 നീ േകട്ടിട്ട ണ്ട്; ഇേപ്പാൾ ഇവെയല്ലാം
േനാക്കിെക്കാൾക.
നീ തെന്നഅതുസമ്മതിക്കുകയിേല്ല?

“ഇേപ്പാൾമുതൽഞാൻപുതിയകാര്യങ്ങള ം
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നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നിഗൂഢതകള ം നിെന്ന
അറിയിക്കുന്നു.

7 ‘അേത,ഞാൻഅതറിഞ്ഞിട്ട ണ്ട,്’
എന്നുനീ പറയാതിരിേക്കണ്ടതിന്,

അവ പൂർവകാലത്തല്ല, ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയാണ;്
ഇേന്നദിവസത്തിനുമുമ്പ് നീ അതിെനപ്പറ്റി
േകട്ടിേട്ടയില്ല.

8നീഅതു േകട്ടിട്ട മില്ല,അറിഞ്ഞിട്ട മില്ല,
പണ്ടുമുതേലനിെന്റ െചവി തുറന്നിട്ട മില്ല.

നീ വഞ്ചനേയാെട െപരുമാറുന്നുഎന്നും
ജനനംമുതൽതെന്ന നീ മത്സരിെയന്നു
വിളിക്കെപ്പട്ടിരുെന്നന്നുംഞാൻഅറിയുന്നു.

9 എെന്റ നാമംനിമിത്തം ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം
താമസിപ്പിക്കുന്നു;
നീപരിപൂർണമായുംനശിപ്പിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റ സ്തുതിനിമിത്തം ഞാൻ അത്
അടക്കിെവക്കും.

10 ഇതാ, ഞാൻ നിെന്ന ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു,
െവള്ളിെയേപ്പാെലഅല്ലതാനും;
കഷ്ടതയുെട തീച്ച ളയിൽഞാൻ നിെന്റ മാറ്റ്
ഉരച്ചിരിക്കുന്നു.

11 എനിക്കുേവണ്ടി, എനിക്കുേവണ്ടിത്തെന്ന,
ഞാൻഅതു െചയ്യ ം.
എെന്ന അശുദ്ധമാക്കാൻ ഞാൻ
അനുവദിക്കുന്നെതങ്ങെന?
എെന്റ മഹത്ത്വം ഞാൻ മറ്റാർക്കും
െകാടുക്കുകയില്ല.

ഇ്രസാേയലിെന്റവിേമാചനം
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12 “യാേക്കാേബ,എെന്റവാക്കു േകൾക്കുക,
ഞാൻവിളിച്ചിട്ട ള്ളഇ്രസാേയേല:

അത്ഞാൻആകുന്നു;
ഞാൻ ആകുന്നു ആദ്യനും ഞാൻ ആകുന്നു
അന്ത്യനും.

13എെന്റൈകഭൂമിക്ക്അടിസ്ഥാനമിട്ട ,
എെന്റവലൈങ്കആകാശെത്തവിരിച്ച ;

ഞാൻഅവെയവിളിക്കുേമ്പാൾ,
അവെയല്ലാം ഒന്നുേചർന്ന്
നിവർന്നുനിൽക്കുന്നു.

14 “നിങ്ങെളല്ലാവരും ഒരുമിച്ച കൂടി േകൾക്കുക:
ഏതു വി്രഗഹമാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി
്രപസ്താവിച്ചിരുന്നത?്

യേഹാവയുെട െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടസഖ്യകക്ഷി
ബാേബലിെനതിരായി തെന്റ ഹിതം
നിറേവറ്റ ം;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭുജം ബാേബല്യർക്ക്*
എതിരായിരിക്കും.

15ഞാൻ,ഞാൻതെന്നസംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു;
അേത,ഞാൻഅവെനവിളിച്ച .

ഞാൻഅവെന െകാണ്ടുവരും,
അവൻതെന്റവഴിയിൽ മുേന്നറും.

16 “എെന്റഅടുത്തുവന്ന് ഇതു േകൾക്കുക:
“ആദ്യെത്ത അറിയിപ്പ മുതൽ ഞാൻ

സംസാരിച്ചെതാന്നും രഹസ്യത്തിലല്ല;
എന്തും സംഭവിക്കുന്നതിനുമുേമ്പതെന്ന
ഞാൻഅവിെടസന്നിഹിതനാണ.്”†

* 48:14 അഥവാ, കൽദയർക്ക് † 48:16 മൂ.ഭാ. ഈ
വാക്യഭാഗത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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ഇേപ്പാൾയേഹാവയായകർത്താവ്എെന്നയും
അവിടെത്ത ആത്മാവിെനയും
അയച്ചിരിക്കുന്നു.

17നിങ്ങള െടവീെണ്ടടുപ്പ കാരനുംഇ്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധനുമായയേഹാവ,
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“നിനക്കുനന്മയായുള്ളത് നിെന്നപഠിപ്പിക്കുകയും
നീ േപാേകണ്ടുന്ന വഴിയിൽ നിെന്ന
നയിക്കുകയും െചയ്യന്ന
നിെന്റൈദവമായയേഹാവആകുന്നുഞാൻ.

18 അേയ്യാ! നീ എെന്റ കൽപ്പനകൾ േകട്ട്
അനുസരിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ,
നിെന്റസമാധാനം ഒരു നദിേപാെലയും
നിെന്റ നീതി സമു്രദത്തിെല
തിരമാലകൾേപാെലയുംആകുമായിരുന്നു!

19നിെന്റപിൻഗാമികൾ മണൽേപാെലയും
നിെന്റമക്കൾഎണ്ണമറ്റധാന്യമണികൾേപാെലയും
ആകുമായിരുന്നു;

അവരുെട നാമം എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും
മായിക്കെപ്പടുകേയാ
നശിച്ച േപാകുകേയാ െചയ്യ മായിരുന്നില്ല.”

20ബാേബലിെന ഉേപക്ഷിക്കുക,
ബാേബല്യരിൽനിന്ന്ഓടിേപ്പാകുക!

ഉല്ലാസേഘാഷേത്താെടഇതു ്രപസ്താവിക്കുകയും
്രപഖ്യാപിക്കുകയും െചയ്യ ക.

ഭൂമിയുെടഅറ്റേത്താളം ഇതു ്രപസിദ്ധമാക്കുക,
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“യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ യാേക്കാബിെന
വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു”എന്നുപറയുക.

21 അവിടന്ന് അവെര മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി
നടത്തിയേപ്പാൾഅവർക്കു ദാഹിച്ചില്ല;
അവിടന്ന് അവർക്കുേവണ്ടി പാറയിൽനിന്ന്
ജലം ഒഴുക്കി;

അവിടന്നു പാറെയപിളർന്നു
അങ്ങെനെവള്ളം െപാട്ടിപ്പ റെപ്പട്ട .

22 “എന്നാൽ ദുഷ്ടർക്കു സമാധാനമില്ല,” എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

49
യേഹാവയുെട ദാസൻ

1ദ്വീപുകേള,എെന്റവാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കുക;
വിദൂരതയിലുള്ള ജനതകേള, ഇതു
േകൾക്കുക:

യേഹാവ എെന്ന ഗർഭംമുതൽതെന്ന
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു;
അമ്മയുെട ഉദരത്തിൽെവച്ച തെന്ന
അവിടന്ന്എെന്റേപര് ്രപസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

2 അവിടന്ന് എെന്റ വായ് മൂർച്ചയുള്ള
വാൾേപാെലയാക്കി
തെന്റഉള്ളൈങ്കയിൽഅവിടന്ന്എെന്നമറച്ച ;

എെന്നമൂർച്ചയുള്ളഒരുഅസ്്രതമാക്കി
എെന്ന തെന്റ ആവനാഴിയിൽ
മറച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നു.

3 “ഇ്രസാേയേല,നീഎെന്റ ദാസൻ;
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എെന്റ മഹത്ത്വം ഞാൻ നിന്നിൽ
െവളിെപ്പടുത്തും,”എന്ന്അവിടന്ന്എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തു.

4 അേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ െവറുേത
അധ്വാനിച്ച ;
ഞാൻ എെന്റ ശക്തി വ്യർഥമായും
നിഷ്ഫലമായും െചലവഴിച്ച .

എങ്കിലും എെന്റ അംഗീകാരം യേഹാവയുെട
പക്കലും
എെന്റ ്രപതിഫലം എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കലുംആണ്.”

5 യാേക്കാബിെന തന്നിേലക്കു തിരിെക
െകാണ്ടുവരുന്നതിനും
ഇ്രസാേയലിെന തെന്റ അടുക്കൽ
േചർക്കുന്നതിനും,

തെന്റ ദാസനാകാൻ എെന്ന ഗർഭപാ്രതത്തിൽ
ഉരുവാക്കിയ
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

കാരണം യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ
മഹത്ത്വെപ്പടുകയും
എെന്റൈദവംഎനിക്കുബലമായിരിക്കുകയും
െചയ്യ ം.

6അവിടന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു:
“യാേക്കാബിെന്റ േഗാ്രതങ്ങെള

പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും
ഇ്രസാേയലിെല സംരക്ഷിതെര തിരിെക
വരുത്തുന്നതിനും
നീ എനിെക്കാരു ദാസനായിരിക്കുന്നതു
വളെര െചറിയ ഒരു കാര്യമാണ.്
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ഭൂമിയുെട അറുതികൾവെരയും എെന്റ രക്ഷ
എേത്തണ്ടതിന്
ഞാൻ നിെന്ന െയഹൂേദതരർക്ക് ഒരു
്രപകാശമാക്കി െവച്ചിരിക്കുന്നു.”

7 ഇ്രസാേയലിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരനും
പരിശുദ്ധനുമായയേഹാവ
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു—

െവറുക്കെപ്പട്ടവനും ജനതകളാൽ
നിന്ദിക്കെപ്പടുന്നവനും
ഭരണാധികാരികൾക്കുദാസനുമായവേനാടുതെന്ന:

“യേഹാവവിശ്വസ്തൻആകുകയാലും
നിങ്ങെള െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത്
ഇ്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധൻ
ആകുകയാലും

രാജാക്കന്മാർനിങ്ങെളക്കണ്ട്എഴുേന്നൽക്കുകയും
്രപഭുക്കന്മാർ നിങ്ങെളക്കണ്ട്
നമസ്കരിക്കുകയും െചയ്യ ം.”

ഇ്രസാേയലിെന്റപുനഃസ്ഥാപനം
8യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“്രപസാദകാലത്തു ഞാൻ നിെന്റ ്രപാർഥനയ്ക്ക്
ഉത്തരമരുള ം,
രക്ഷാദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിെന്ന
സഹായിക്കും;

േദശം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനും
ശൂന്യമായിക്കിടക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ
വീണ്ടും ഭാഗംെവക്കുന്നതിനും

ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉടമ്പടിയായി,
ഞാൻനിെന്നസംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തും.

9തടവറയിലുള്ളവേരാട്, ‘പുറത്തുവരിക’എന്നും
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അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്നവേരാട,്
‘സ്വത്രന്തരാകുക’ എന്നും
പറേയണ്ടതിനുതെന്ന.

“അവർവഴികളിെലല്ലാം േമയും
എല്ലാ െമാട്ടക്കുന്നുകള ം അവർക്കു
േമച്ചിൽസ്ഥലമാകും.

10അവർക്കുവിശക്കുകയില്ല, ദാഹിക്കുകയുമില്ല,
അത്യ ഷ്ണേമാ െവയിേലാ അവെര
ബാധിക്കുകയില്ല.

അവേരാടു കരുണയുള്ളവൻഅവെരനയിക്കും,
നീരുറവകൾക്കരികിേലക്ക് അവർ
ആനയിക്കെപ്പടും.

11 എെന്റ പർവതങ്ങെളല്ലാം ഞാൻ
വഴിയാക്കിമാറ്റ ം,
എെന്റരാജവീഥികൾ ഉയർത്തെപ്പടും.

12ഇതാ,അവർ ദൂരസ്ഥലത്തുനിന്നു വരും;
വടക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും
സീനീം* േദശത്തുനിന്നുംഅവർവരും.”

13ആകാശേമ,ആനന്ദത്താൽആർപ്പിടുക;
ഭൂമിേയ,ആഹ്ലാദിക്കുക;
പർവതങ്ങേള, െപാട്ടിയാർക്കുക!

കാരണം യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു,
തെന്റ പീഡിതേരാട് അവിടേത്തക്ക് കനിവും
േതാന്നുന്നു.

* 49:12 ചി.ൈക.്രപ.അസ്വാൻ



െയശയ്യാവ് 49:14 cciv െയശയ്യാവ് 49:19

14 എന്നാൽ സീേയാൻ, “യേഹാവ എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച ,
കർത്താവ് എെന്ന മറന്നുകളഞ്ഞു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

15 “ഒരു സ്്രതീക്ക് താൻ മുലയൂട്ട ന്ന കുഞ്ഞിെന
മറക്കാൻകഴിയുേമാ?
തെന്റ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവായ മകേനാട്
അവൾക്ക്കരുണ േതാന്നാതിരിക്കുേമാ?

ഒരുഅമ്മമറന്നാലും
ഞാൻനിങ്ങെള മറക്കുകയില്ല!

16 ഇതാ, ഞാൻ എെന്റ ഉള്ളംൈകയിൽ നിെന്ന
വരച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ മതിലുകൾ എേപ്പാഴും എെന്റ
കൺമുമ്പിലുണ്ട.്

17നിെന്റ മക്കൾേവഗംവരും,
നിെന്ന നശിപ്പിച്ചവരും ശൂന്യമാക്കിയവരും
നിെന്നവിട്ട േപാകും.

18കണ്ണ യർത്തുക,ചുറ്റ പാടും വീക്ഷിക്കുക;
ഇവെരല്ലാം ഒരുമിച്ച കൂടി നിെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്നു.

ജീവനുള്ള ഞാൻ ശപഥംെചയ്യന്നു, നീ
അവെരെയല്ലാം ഒരു ആഭരണംേപാെല
അണിയും;
ഒരു മണവാട്ടിെക്കന്നേപാെല അവർ നിനക്ക്
അലങ്കാരമായിത്തീരും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

19 “നീ നശിപ്പിക്കെപ്പട്ട് ശൂന്യമാക്കപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിലും
നിെന്റ േദശം പാഴിടമാക്കെപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിലും
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ഇേപ്പാൾ സ്ഥലം തികയാെതവണ്ണം നിെന്റ
ജനെത്തെക്കാണ്ടുനിറയും,
നിെന്നവിഴുങ്ങിയവർവിദൂരത്താകും.

20മക്കെളക്കുറിച്ച നീവിലപിച്ച െകാണ്ടിരുന്നകാലത്തു
നിനക്കുജനിച്ചനിെന്റ മക്കൾ
നീ േകൾെക്കത്തെന്നനിങ്ങേളാട,്

‘ഈസ്ഥലംഞങ്ങൾക്കുവളെര െചറുതാണ;്
ഞങ്ങൾക്കു പാർക്കാൻ ഇടംതരിക’ എന്നു
പറയും.

21അേപ്പാൾനീ നിെന്റഹൃദയത്തിൽ:
‘എനിക്കുേവണ്ടിഇവെര ്രപസവിച്ചത്ആര?്

എെന്റമക്കെളക്കുറിച്ച വിലപിച്ച െകാണ്ട്
ഞാൻ വന്ധ്യയും ്രപവാസിയുമായി അലഞ്ഞു
നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
ഇവെരആര് ്രപസവിച്ച വളർത്തിയിരിക്കുന്നു?

ഞാൻഏകാകിനിയായിരുന്നേല്ലാ,
ഇവർഎവിെടയായിരുന്നു?’എന്നുപറയും.”

22 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ രാഷ്്രടങ്ങൾക്ക്എെന്റകരമുയർത്തി ഒരു

അടയാളം നൽകും
ജനതകൾ കാൺെക എെന്റ െകാടി
ഉയർത്തും;

അവർ നിെന്റ പു്രതന്മാെര മാറിടത്തിൽ
വഹിച്ച െകാണ്ടുവരും,
നിെന്റ പു്രതിമാെര േതാളിൽ
ചുമന്നുെകാണ്ടുവരും.

23രാജാക്കന്മാർനിെന്റവളർത്തപ്പന്മാരും
അവരുെട രാജ്ഞിമാർ നിനക്ക്
വളർത്തമ്മമാരുംആയിരിക്കും.
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അവർനിെന്റ മുന്നിൽസാഷ്ടാംഗം വണങ്ങി
നിെന്റകാലിെല െപാടിനക്കും.

അേപ്പാൾഞാൻയേഹാവെയന്നും
എന്നിൽ ്രപത്യാശയർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവർ
ലജ്ജിച്ച േപാകുകയിെല്ലന്നും നീഅറിയും.”

24 േയാദ്ധാക്കളിൽനിന്ന് കവർച്ച കവരാൻ
കഴിയുേമാ?
നിഷ്ഠുരന്മാരുെട തടവുകാെര േമാചിപ്പിക്കുക
സാധ്യേമാ?

25 എന്നാൽ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“േയാദ്ധാക്കളിൽനിന്ന് തടവുകാർ

േമാചിക്കെപ്പടും,
നിഷ്ഠുരന്മാരുെടകവർച്ചകവർെന്നടുക്കെപ്പടും.

നിേന്നാടു േപാരാടുന്നവേരാടുഞാൻ േപാരാടും,
നിെന്റമക്കെളഞാൻരക്ഷിക്കുകയുംെചയ്യ ം.

26 നിെന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്നവെര അവരുെട സ്വന്തം
മാംസംഞാൻതീറ്റ ം;
വീഞ്ഞുേപാെല സ്വന്തം രക്തം കുടിച്ച്
അവർക്കു ലഹരിപിടിക്കും.

യേഹാവയായഞാൻനിങ്ങള െട രക്ഷകനും
യാേക്കാബിെന്റ ശക്തനായവൻ നിങ്ങള െട
വീെണ്ടടുപ്പ കാരനും
എന്ന്സകലജനവുംഅന്ന്അറിയും.”

50
ഇ്രസാേയലിെന്റ പാപവും ദാസെന്റ

അനുസരണവും
1യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
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“നിങ്ങള െടഅമ്മെയഞാൻഉേപക്ഷിച്ചതിെന്റ
ഉേപക്ഷണപ്രതംഎവിെട?

എെന്റകടക്കാരിൽആർക്കാണ്
ഞാൻനിങ്ങെളവിറ്റ കളഞ്ഞത?്

നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾനിമിത്തം നിങ്ങൾ
വിറ്റ കളയെപ്പട്ട ;
നിങ്ങള െട ലംഘനങ്ങൾനിമിത്തം നിങ്ങള െട
അമ്മഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.

2ഞാൻവന്നേപ്പാൾ,ആരും ഇല്ലാെതവരുന്നതിനും
ഞാൻ വിളിച്ചേപ്പാൾ, ആരും ഉത്തരം
നൽകാതിരിക്കാനുംഎന്താണുകാരണം?

വിടുവിക്കാൻ കഴിയാതവണ്ണം എെന്റ ൈകകൾ
കുറുകിേപ്പാേയാ?
േമാചിപ്പിക്കുന്നതിന് എനിക്കു
ശക്തിയില്ലാതാേയാ?

േകവലം ഒരു ശാസനയാൽ ഞാൻ സമു്രദെത്ത
വറ്റിക്കുന്നു,
നദികെളഞാൻമരുഭൂമിയാക്കി മാറ്റ ന്നു;

െവള്ളമില്ലായ്കയാൽ അവയിെല മത്സ്യങ്ങൾ
ചീഞ്ഞുനാറുന്നു,
അവദാഹംെകാണ്ട്ചെത്താടുങ്ങുകയുംെചയ്യന്നു.

3ഞാൻആകാശെത്തകറുപ്പ് ഉടുപ്പിക്കുകയും;
ചാക്കുശീല പുതപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു.”

4തളർന്നിരിക്കുന്നവേനാട് സമേയാചിതമായ ഒരു
വാക്കുസംസാരിക്കാൻ
യേഹാവയായ കർത്താവ് എനിക്കു
പരിശീലനംസിദ്ധിച്ചവരുെട നാവു
തന്നിരിക്കുന്നു.
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അവിടന്ന്എെന്ന ്രപഭാതംേതാറും ഉണർത്തുന്നു,
പരിശീലനംേനടുന്നവെരേപ്പാെല
േകൾേക്കണ്ടതിന് അവിടന്ന് എെന്റ െചവി
ഉണർത്തുന്നു.

5യേഹാവയായകർത്താവ്എെന്റെചവി തുറന്നു;
ഞാേനാ,എതിർത്തില്ല;
ഒഴിഞ്ഞുമാറിയതുമില്ല.

6എെന്നഅടിച്ചവർക്ക്ഞാൻഎെന്റമുതുകും
േരാമം പറിച്ചവർക്ക് ഞാൻ കവിള ം
കാട്ടിെക്കാടുത്തു.

പരിഹാസത്തിൽനിന്നും തുപ്പലിൽനിന്നും
ഞാൻഎെന്റമുഖം മറച്ച കളഞ്ഞില്ല.

7യേഹാവയായകർത്താവ്എെന്നസഹായിക്കും;
അതിനാൽഞാൻഅപമാനിതനാകുകയില്ല.

തന്മൂലം ഞാൻ എെന്റ മുഖം
തീക്കല്ല േപാെലയാക്കി,
ഞാൻ ലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല എന്ന്
എനിക്കറിയാം.

8 എെന്ന കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നവൻ
സമീപത്തുണ്ട.്
അേപ്പാൾഎനിെക്കതിേരആേരാപണവുമായി
ആർവരും?
നമുക്ക് പരസ്പരം വാദിക്കാം!

എെന്റഅന്യായക്കാരൻആർ?
അയാൾഎെന്റസമീപത്ത് വരെട്ട!

9 ഇതാ, യേഹാവയായ കർത്താവ് എെന്ന
സഹായിക്കും.
എെന്നആർകുറ്റംവിധിക്കും?

അവർഎല്ലാവരുംവസ്്രതംേപാെലപഴകിേപ്പാകും;
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പുഴുഅവെരതിെന്നാടുക്കും.

10നിങ്ങളിൽആർയേഹാവെയ ഭയെപ്പടും?
അവിടെത്ത ദാസെന്റ ശബ്ദം ആർ
അനുസരിക്കും?

്രപകാശമില്ലാത്തവർ
ഇരുട്ടിൽനടന്നുെകാള്ളെട്ട,

അവൻ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ അഭയം
േതടുകയും
തെന്റ ൈദവത്തിൽ ആ്രശയിക്കുകയും
െചയ്യെട്ട.

11 എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ തീ കത്തിക്കുന്നവരായ
എല്ലാവരുേമ,
സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് പന്തങ്ങൾ
െകാളത്തുന്നവേര,

നിങ്ങൾകത്തിച്ചഅഗ്നിയുെട ്രപകാശത്തിലും
നിങ്ങൾ െകാളത്തിയ പന്തത്തിെന്റ
െവളിച്ചത്തിലും നടന്നുെകാള്ള ക.

ഇതാണ് എെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു
ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നത.്
നിങ്ങൾ യാതനയിൽത്തെന്ന
കഴിേയണ്ടിവരും.

51
സീേയാനു നിത്യരക്ഷ

1 “നീതിെയപിൻതുടരുന്നവരും
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവരുേമ, എെന്റ
വാക്കു ്രശദ്ധിക്കുക.

നിങ്ങെള െവട്ടിെയടുത്തപാറയിേലക്കും നിങ്ങെള
കുഴിെച്ചടുത്ത ഖനിഗർഭത്തിേലക്കും
േനാക്കുക;
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2നിങ്ങള െട പിതാവായഅ്രബാഹാമിേലക്കും
നിങ്ങെള ്രപസവിച്ച സാറയിേലക്കും
േനാക്കുക.

ഏകനായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ അവെന
വിളിക്കുകയും
അവെന അനു്രഗഹിച്ച വർധിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു.

3യേഹാവസീേയാെനആശ്വസിപ്പിക്കും,
അവിടന്ന് അവള െട ശൂന്യ്രപേദശങ്ങെളല്ലാം
ആശ്വസിപ്പിക്കും;

അവിടന്ന് അവള െട മരുഭൂമിെയ
ഏെദൻേപാെലയും
അവള െട നിർജനസ്ഥലെത്തയേഹാവയുെട
േതാട്ടംേപാെലയുമാക്കും.

ആനന്ദവുംആഹ്ലാദവും
സ്േതാ്രതവും സംഗീതധ്വനിയും
അവളിലുണ്ടാകും.

4 “എെന്റജനതേയ,എെന്ന ്രശദ്ധിക്കുക;
എെന്റരാഷ്്രടേമ,എനിക്കു െചവിതരിക:

കാരണംനിയമംഎന്നിൽനിന്ന് പുറെപ്പടും;
എെന്റനീതി രാഷ്്രടങ്ങൾക്കു ്രപകാശമാകും.

5എെന്റനീതിഅതിേവഗംഅടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു,
എെന്റരക്ഷസമീപിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു,
എെന്റഭുജം രാഷ്്രടങ്ങെളന്യായംവിധിക്കും.

ദ്വീപുകൾഎനിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും
എെന്റ ശക്തിയുള്ള ഭുജത്തിൽ
ആ്രശയിക്കുകയും െചയ്യ ം.

6 നിങ്ങള െട കണ്ണ കൾ ആകാശേത്തക്ക്
ഉയർത്തുക,
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താേഴ ഭൂമിെയ േനാക്കുക.
ആകാശം പുകേപാെലഅ്രപത്യക്ഷമാകും,
ഭൂമി വസ്്രതംേപാെലപഴകിേപ്പാകും,
അതിൽ വസിക്കുന്നവർ ഈച്ചകൾേപാെല
മരണമടയും,

എന്നാൽ എെന്റ രക്ഷ ശാശ്വതമായി
നിലനിൽക്കും,
എെന്റനീതി നീങ്ങിേപ്പാകുകയുമില്ല.

7 “നീതിെയ അറിയുന്നവരും ഹൃദയത്തിൽ എെന്റ
ന്യായ്രപമാണമുള്ളവരുേമ,
എെന്റവാക്കു േകൾക്കുക:

േകവലം മനുഷ്യരുെട നിന്ദെയ നിങ്ങൾ
ഭയെപ്പടുകേയാ
അവരുെട ഭർത്സനെത്ത േപടിക്കുകേയാ
അരുത.്

8പുഴുഅവെരവസ്്രതംേപാെലഅരിച്ച കളയും;
കൃമി അവെര കമ്പിളിെയേപ്പാെല
തിന്നുകളയും.

എന്നാൽഎെന്റനീതി നിത്യകാലേത്തക്കുള്ളത്
എെന്റ രക്ഷ തലമുറതലമുറയായും
നിലനിൽക്കും.”

9യേഹാവയുെട ഭുജേമ, ഉണരുക, ഉണരുക,
ശക്തിധരിച്ച െകാൾക!

പുരാതനകാലെത്തേപ്പാെലയും
പഴയതലമുറകളിെലന്നേപാെലയും ഉണരുക.

രഹബിെന െവട്ടിക്കളയുകയും
ഭീകരസത്വെത്ത കുത്തിക്കീറുകയും
െചയ്തതു നീയേല്ല?
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10 സമു്രദെത്ത, അഗാധജലരാശിയിെല
െവള്ളെത്ത,
വറ്റിച്ച കളഞ്ഞത്അങ്ങേല്ല?

താൻവീെണ്ടടുത്തവർക്കുകടന്നുേപാകാൻ
സമു്രദത്തിെന്റ അടിത്തട്ടിെന
വഴിയാക്കിത്തീർത്തതുംഅങ്ങേല്ല?

11 യേഹാവ വിലെകാടുത്തു വാങ്ങിയവർ
മടങ്ങിവരും.
സംഗീതേത്താെട അവർ സീേയാനിേലക്ക്
്രപേവശിക്കും;
നിത്യാനന്ദം അവരുെട ശിരസ്സിനു
മകുടമായിരിക്കും.

ആഹ്ലാദത്താലും ആനന്ദത്താലും അവർ
ആമഗ്നരാകും,
ദുഃഖവും െനടുവീർപ്പ ം അവരിൽനിന്ന്
ഓടിയകലും.

12 “ഞാൻ, ഞാനാകുന്നു നിങ്ങെള
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ.
െവറും മർത്യെരയും െവറും
പുല്ല േപാെലയുള്ള
മനുഷ്യജീവികെളയും ഭയെപ്പടുന്നനീആര?്

13ആകാശെത്തവിരിക്കുകയും
ഭൂമിക്ക്അടിസ്ഥാനമിടുകയും െചയ്ത
നിെന്റ ്രസഷ്ടാവായ യേഹാവെയ
മറന്നുേപായിട്ട,്

വിനാശത്തിനായി തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന
പീഡകെന്റ േകാപെത്തനിരന്തരം ഭയന്ന്
നാൾേതാറും നീ ജീവിക്കുന്നു.

പീഡകരുെട േ്രകാധംഎവിെട?
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14 േപടിച്ച തടവറയിൽ കഴിയുന്നവർ
േവഗത്തിൽസ്വത്രന്തരാക്കെപ്പടും;

അവർകാരാഗൃഹത്തിൽക്കിടന്നു മരിക്കുകയില്ല,
അവരുെടആഹാരം മുടങ്ങുകയുമില്ല.

15 തിരകൾ ഗർജിക്കുമാറ് സമു്രദെത്ത
േക്ഷാഭിപ്പിക്കുന്ന
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഞാൻ
ആകുന്നു—
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നാണ് എെന്റ
നാമം.

16ആകാശെത്തഉറപ്പിച്ച,്
ഭൂമിക്ക്അടിസ്ഥാനമിട്ട,്
സീേയാേനാട,് ‘നീ എെന്റ ജനം’ എന്നു
പറയുന്നതിന,്

ഞാൻഎെന്റവചനം നിെന്റവായിൽതരികയും
എെന്റ ൈകയുെട നിഴലിൽ നിെന്ന
മറയ്ക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.”

യേഹാവയുെട േ്രകാധപാനപാ്രതം
17യേഹാവയുെടകരത്തിൽനിന്നുള്ള
േ്രകാധത്തിെന്റപാനപാ്രതംകുടിച്ച,

െജറുശേലേമ, ഉണരുക, ഉണരുക,
എഴുേന്നൽക്കുക,

നീ പരി്രഭമത്തിെന്റപാനപാ്രതം
മട്ട വെരയും കുടിച്ച വറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു.

18അവൾ ്രപസവിച്ച മക്കള െടകൂട്ടത്തിൽ
അവെളനയിക്കാൻഒരുത്തനുമില്ല;

അവൾവളർത്തിയ മക്കളിൽ
അവെളൈകപിടിച്ച നടത്താൻആരുമില്ല.

19 ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നിനക്കുേമൽ
വന്നിരിക്കുന്നു—
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നിേന്നാടുസഹതപിക്കാൻആരുണ്ട?്
സംഹാരവും നാശവും ക്ഷാമവും വാള ം നിനക്കു

േനരിട്ടിരിക്കുന്നു;
നിെന്നആശ്വസിപ്പിക്കാൻആർക്കുകഴിയും?

20നിെന്റമക്കൾേബാധക്ഷയംവന്നുവീണുേപായി;
വലയിൽഅകെപ്പട്ട മാനിെനേപ്പാെല
അവർഎല്ലാചത്വരങ്ങളിലും കിടക്കുന്നു.

അവർയേഹാവയുെട േ്രകാധംെകാണ്ടും
നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ശാസനെകാണ്ടും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

21അതിനാൽപീഡിതേര,
വീഞ്ഞുെകാണ്ടല്ലാെത ലഹരി പിടിച്ചവേള,
ഇതു േകൾക്കുക.

22 നിെന്റ നാഥനായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു,
തെന്റ ജനത്തിനുേവണ്ടി വ്യവഹരിക്കുന്ന,
നിെന്റൈദവംതെന്ന:

“ഇതാ,പരി്രഭമത്തിെന്റപാനപാ്രതം
ഞാൻ നിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
എടുത്തുമാറ്റ ന്നു,

ആ പാ്രതത്തിൽനിന്ന,് എെന്റ േ്രകാധത്തിെന്റ
േകാപ്പയിൽനിന്ന്
ഇനിേമൽനീ കുടിക്കുകയില്ല;

23 അതു ഞാൻ നിെന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുെട
ൈകയിൽഏൽപ്പിക്കും,

‘സാഷ്ടാംഗം വീഴുക, ഞങ്ങൾ നിെന്ന
ചവിട്ടിെമതിക്കെട്ട’
എന്നു നിേന്നാടു പറഞ്ഞവരുെടതെന്ന
ൈകയിൽ.
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നീ നിെന്റശരീരെത്തനിലംേപാെലയും
മനുഷ്യൻ ചവിട്ടിനടക്കുന്ന
െതരുവീഥിേപാെലയുംആക്കിയിരുന്നേല്ലാ.”

52
1സീേയാേന, ഉണരുക, ഉണരുക,
ശക്തിധരിച്ച െകാൾക!

വിശുദ്ധനഗരമായ െജറുശേലേമ,
നിെന്റ ്രപതാപവസ്്രതം ധരിച്ച െകാൾക.

പരിേച്ഛദനംഏൽക്കാത്തവനുംഅശുദ്ധരും
ഇനിേമൽനിന്നിേലക്കുവരികയില്ല.

2െജറുശേലേമ,നിെന്റ െപാടി കുടഞ്ഞുകളക;
എഴുേന്നൽക്കുക,സിംഹാസനസ്ഥനാകുക.

ബന്ദിയായസീേയാൻപു്രതീ,
നിെന്റ കഴുത്തിെല ചങ്ങലകൾ
അഴിച്ച കളയുക.

3യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“വിലവാങ്ങാെതഞാൻനിെന്നവിറ്റ കളഞ്ഞു,
ഇേപ്പാൾവിലകൂടാെതനീവീെണ്ടടുക്കെപ്പടും.”

4കാരണം യേഹാവയായകർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“മുൻകാലത്ത് എെന്റ ജനം ജീവിക്കുന്നതിനായി

ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപായി;
ഇേപ്പാഴിതാ,അശ്ശ രുംഅവെരപീഡിപ്പിച്ച .

5 “ഞാൻ ഇവിെട എന്താണ് െചേയ്യണ്ടത?്”
യേഹാവആരായുന്നു.
“കാരണം എെന്റ ജനെത്ത അകാരണമായി

പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായിരിെക്ക
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അവരുെട ഭരണാധികാരികൾ
അലമുറയിടുന്നേല്ലാ,*”
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“അങ്ങെനഎെന്റനാമം ദിവസംമുഴുവനും
നിരന്തരം ദുഷിക്കെപ്പടുന്നു.”

6 അതുെകാണ്ട,് എെന്റ ജനം എെന്റ നാമം
അറിയും;
അതിനാൽ,ഞാൻ,ഞാൻതെന്നയാണ്അതു
്രപവചിച്ചത്

എന്ന്ആനാളിൽഅവർഅറിയും.
അേത,അതുഞാൻതെന്ന.

7സുവാർത്തെകാണ്ടുവരികയും
സമാധാനം ്രപേഘാഷിക്കുകയും
ശുഭവർത്തമാനം െകാെണ്ടത്തിക്കുകയും

രക്ഷവിളംബരംെചയ്യ കയും
സീേയാേനാട് “നിെന്റൈദവംവാഴുന്നു,”എന്നു
പറയുകയുംെചയ്ത,്

പർവതസാനുക്കൾതാണ്ടിവരുന്നവരുെട
പാദങ്ങൾഎ്രത മേനാഹരം!

8 ്രശദ്ധിക്കുക! നിെന്റ കാവൽക്കാർ അവരുെട
ശബ്ദമുയർത്തും;
അവർഒരുമിച്ച്ആനന്ദത്താൽആർപ്പിടും.

യേഹാവസീേയാെന മടക്കിവരുത്തുന്നത്
അവർഅഭിമുഖമായി ദർശിക്കും.

9െജറുശേലമിെന്റശൂന്യ്രപേദശങ്ങേള,
ആനന്ദത്താൽഒരുമിച്ച് െപാട്ടിയാർക്കുക.

കാരണംയേഹാവതെന്റജനെത്തആശ്വസിപ്പിച്ച ,

* 52:5 ചി.ൈക.്രപ. പരിഹസിക്കുന്നേല്ലാ.
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അവിടന്ന് െജറുശേലമിെന
വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു.

10എല്ലാജനതകള െടയും ദൃഷ്ടിയിൽ
യേഹാവ തെന്റ വിശുദ്ധഭുജം
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു,†

ഭൂമിയുെടസകലസീമകള ം
നമ്മുെടൈദവത്തിെന്റരക്ഷകാണും.

11 യാ്രതയാകുക, യാ്രതയാകുക, അവിെടനിന്നു
പുറെപ്പടുക!
അശുദ്ധമായെതാന്നുംസ്പർശിക്കരുത!്

യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിെല പാ്രതങ്ങൾ
ചുമക്കുന്നവേര,
അതിെന്റ നടുവിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുക,
നിങ്ങെളത്തെന്നശുദ്ധീകരിക്കുക.

12 എന്നാൽ നിങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ
പുറെപ്പടുകേയാ
ഓടിേപ്പാകുകേയാഇല്ല;

കാരണംയേഹാവനിങ്ങൾക്കുമുമ്പായി േപാകും,
ഇ്രസാേയലിെന്റൈദവം നിങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ
കാവൽക്കാരനായിരിക്കും.

ദാസെന്റകഷ്ടതയും മഹത്ത്വവും
13 എെന്റ ദാസൻ ജ്ഞാനേത്താെട

്രപവർത്തിക്കും;‡
അവൻ ഉയർത്തെപ്പടും, ഉന്നതിേനടും,
അത്യന്തം മഹത്ത്വീകരിക്കെപ്പടും.

14 അവെന കാണുന്ന അേനകരും
സ്തംഭിച്ച േപാകുമാറ,്

† 52:10 മൂ.ഭാ.അനാവൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ‡ 52:13 അഥവാ,
അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.
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മനുഷ്യെനന്നു േതാന്നാത്തവിധം, അവൻ
വിരൂപനാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
അവൻ മനുഷ്യേനാ എന്നുേപാലും
സംശയിക്കുമാറ്വികൃതനാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

15 അങ്ങെന അവൻ അേനകം രാഷ്്രടങ്ങെള
അമ്പരപ്പിക്കും,
രാജാക്കന്മാർ അവെന്റ മുമ്പിൽ വായ്
െപാത്തും.

കാരണം ആരും തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത്
അവർകാണുകയും
തങ്ങൾ േകട്ടിട്ടില്ലാത്തത് അവർ
മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്യ ം.

53
1ഞങ്ങള െടസേന്ദശംആർവിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു?
യേഹാവയുെട ഭുജം ആർക്കു
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?

2 അവൻ ഇളംനാമ്പുേപാെലയും ഉണങ്ങിയ
നിലത്തുനിന്നു പിഴുെതടുക്കെപ്പട്ട
േവരുേപാെലയും
അവിടെത്തമുമ്പാെകവളരും.

അവനു രൂപഭംഗിേയാ േകാമളത്വേമാ
ആകർഷകമായസൗന്ദര്യേമാ ഇല്ല,
കാഴ്ചയിൽ ഹൃദയാവർജകമായി
യാെതാന്നുംതെന്ന അവനിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

3 അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കെപ്പടുകയും
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു;
അവൻ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവനായും
േരാഗംശീലിച്ചവനായും ഇരുന്നു.
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അവെന കാണുന്നവർ അവരുെട മുഖം
തിരിച്ച കളഞ്ഞു,
അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു, നാം അവെന
നിസ്സാരനായി പരിഗണിച്ച .

4 നിശ്ചയമായും അവൻ നമ്മുെട േരാഗങ്ങെള
വഹിച്ച ,
നമ്മുെട േവദനകെളഅവൻചുമന്നു.

ൈദവമാണ്അവെനശിക്ഷിച്ചതുംഅടിച്ചതും
പീഡിപ്പിച്ചതുംഎന്നു നാം കരുതി.*

5എന്നാൽനമ്മുെട ലംഘനങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയാണ്
അവൻമുറിേവറ്റത,്
നമ്മുെട അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തമാണ് അവൻ
തകർക്കെപ്പട്ടത.്

നമ്മുെട സമാധാനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ശിക്ഷ
അവെന്റേമൽപതിച്ച ,
അവൻ സഹിച്ച മുറിവുകളാൽ നാം സൗഖ്യം
്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

6 നാെമല്ലാവരും ആടുകെളേപ്പാെല
െതറ്റിയലഞ്ഞിരുന്നു,
നാേമാേരാരുത്തനും നമ്മുെട സ്വന്തം വഴിക്കു
തിരിഞ്ഞു;

എന്നാൽയേഹാവനമ്മുെടെയല്ലാവരുെടയും
അകൃത്യംഅവെന്റേമൽചുമത്തി.

7 അവൻ മർദനേമൽക്കുകയും പീഡനം
സഹിക്കുകയും െചയ്തു,
എന്നിട്ട ംഅവൻനിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു;

* 53:4 അതായത്, അവെന്റ െതറ്റ കൾക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ്
അവൻഅനുഭവിച്ചത്എന്നു നാം കരുതി.
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അറക്കാൻ െകാണ്ടുേപാകുന്ന ഒരു
കുഞ്ഞാടിെനേപ്പാെല അവൻ
ആനീതനായി,
േരാമംക്രതിക്കുന്നവർക്കുമുമ്പിൽമൗനമായി
നിൽക്കുന്ന
െചമ്മരിയാടിെനേപാെല അവൻ വായ്
തുറക്കാതിരുന്നു.

8 പീഡനത്താലും ശിക്ഷാവിധിയാലും അവൻ
എടുക്കെപ്പട്ട .
ജീവനുള്ളവരുെട മേധ്യനിന്നും അവൻ
േഛദിക്കെപ്പട്ട െവന്നും

എെന്റ ജനത്തിെന്റ അതി്രകമങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
അവൻദണ്ഡനേമറ്റ െവന്നും
അവെന്റതലമുറയിൽആർകരുതി?

9അവൻയാെതാരുഅതി്രകമവും െചയ്തില്ല,
അവെന്റ വായിൽ യാെതാരു വഞ്ചനയും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

അവർ ദുഷ്ടന്മാേരാെടാപ്പം അവനു ശവക്കുഴി
നൽകി.
തെന്റ മരണത്തിൽ അവൻ
സമ്പന്നന്മാേരാെടാപ്പംആയിരുന്നു.

10 എങ്കിലും അവെന തകർത്തുകളയുന്നതിനും
കഷ്ടതവരുത്തുന്നതിനും യേഹാവയ്ക്ക്
ഇഷ്ടം േതാന്നി.
അവെന്റ്രപാണൻഒരുഅകൃത്യയാഗമായിത്തീർന്നിട്ട്

അവൻ സന്തതിെയ കാണുകയും ദീർഘായുസ്സ്
്രപാപിക്കുകയും
യേഹാവയുെട ഇഷ്ടം അവെന്റ ൈകയാൽ
നിറേവറുകയും െചയ്യ ം.
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11അവെന്റപീഡാനുഭവത്തിനുേശഷം
അവൻ ജീവെന്റ ്രപകാശം† കണ്ട്
സംതൃപ്തനാകും;

തെന്റ പരിജ്ഞാനത്താൽ നീതിമാനായ എെന്റ
ദാസൻപലെരയും നീതീകരിക്കും,
അവരുെടഅകൃത്യങ്ങെളഅവൻവഹിക്കും.

12 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവനു
മഹാന്മാേരാെടാപ്പം അവകാശം
െകാടുക്കും,
ശക്തേരാടുകൂെട അവൻ െകാള്ളമുതൽ
പങ്കുെവക്കും,

അവൻ തെന്റ ്രപാണെന മരണത്തിന്
ഒഴുക്കിക്കളകയും
അധർമികള െട കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണെപ്പടുകയും
െചയ്തതിനാൽത്തെന്ന.

കാരണം അവൻ അേനകരുെട പാപം
വഹിക്കുകയും
അതി്രകമക്കാർക്കുേവണ്ടി മധ്യസ്ഥത
വഹിക്കുകയുംെചയ്തേല്ലാ.

54
െജറുശേലമിെന്റ ഭാവിമഹത്ത്വം

1 “വന്ധ്യയായവേള,ആർപ്പിടുക;
ഒരുകുഞ്ഞിനുംജന്മംനൽകിയിട്ടില്ലാത്തവേള,
െപാട്ടിയാർക്കുക,

്രപസവേവദനഎെന്തന്ന്അറിയാത്തവേള,
ആനന്ദത്താൽആർത്തുേഘാഷിക്കുക;

കാരണം,പരിത്യക്തയുെട മക്കൾ
† 53:11 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യഭാഗംകാണുന്നില്ല.
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ഭർത്താവുള്ളവള െട മക്കെളക്കാൾ
അധികം,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

2 “നിെന്റ കൂടാരത്തിെന്റ സ്ഥലം
വിസ്തൃതമാക്കുക,
നിെന്റ കൂടാരത്തിെന്റ തിരശ്ശീലകൾ
വിശാലമായി നിവർക്കുക,
അതുചുരുക്കരുത;്

നിെന്റകയറുകൾനീട്ട കയും
കുറ്റികൾബലവത്താക്കുകയും െചയ്യ ക.

3നീ വലേത്താട്ട ം ഇടേത്താട്ട ം വിസ്തൃതമാകും;
നിെന്റ സന്തതി ഇതരരാഷ്്രടങ്ങൾ
ൈകവശമാക്കുകയും
അവരുെട ശൂന്യനഗരങ്ങളിൽ പാർക്കുകയും
െചയ്യ ം.

4 “ഭയെപ്പേടണ്ട;നീ ലജ്ജിതയാകുകയില്ല;
പരി്രഭമിേക്കണ്ട;നീഅപമാനിതയാകുകയില്ല.

നിെന്റയൗവനകാലെത്തലജ്ജനീ മറക്കും,
ൈവധവ്യനിന്ദ േമലാൽഓർക്കുകയുമില്ല.

5നിെന്റ ്രസഷ്ടാവുതെന്നനിെന്റ ഭർത്താവ്—
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നാണ്
അവിടെത്തനാമം—

ഇ്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനാണ് നിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ;
അവിടന്നുസകലഭൂമിയുെടയുംൈദവംഎന്നു
വിളിക്കെപ്പടും.

6 പരിത്യക്തയായി ആത്മാവിൽ േവദന
പൂണ്ടിരിക്കുന്നസ്്രതീെയഎന്നേപാെല
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യൗവനത്തിൽ വിവാഹംകഴിഞ്ഞയുടെന
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട ഭാര്യെയേപ്പാെലയുള്ള
നിെന്ന

യേഹാവതിരിെകവിളിക്കും,”
എന്നുനിെന്റൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

7 “അൽപ്പനിമിഷേത്തക്കുമാ്രതം ഞാൻ നിെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച ,
എങ്കിലും മഹാദയേയാെട ഞാൻ നിെന്ന
േചർത്തുെകാള്ള ം.

8തിളച്ച മറിഞ്ഞേകാപംനിമിത്തം
ഞാൻ നിമിഷേനരേത്തക്ക് എെന്റ മുഖം
നിനക്കു മറച്ച കളഞ്ഞു,

എങ്കിലും ശാശ്വതകാരുണ്യേത്താെട
ഞാൻനിേന്നാടു കരുണകാണിക്കും,”
എന്നു നിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരനായ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

9 “ഇത് എനിക്കു േനാഹയുെട കാലെത്ത
്രപളയംേപാെലയാണ,്
േനാഹയുെട കാലെത്തേപ്പാെലയുള്ള ്രപളയം
ഭൂമിയിൽ േമലാൽ സംഭവിക്കുകയിെല്ലന്നു
ഞാൻശപഥംെചയ്തു.

അതുേപാെല ഇനിെയാരിക്കലും നിേന്നാടു
േകാപിഷ്ഠനാകുകേയാ
നിെന്ന ശകാരിക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല എന്ന്
ഇേപ്പാൾഞാൻശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

10പർവതങ്ങൾഇളകിേപ്പാകും,
കുന്നുകൾമാറിേപ്പാകും,

എങ്കിലും എെന്റ അചഞ്ചലസ്േനഹം നിെന്നവിട്ട
നീങ്ങുകേയാ
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എെന്റ സമാധാന ഉടമ്പടി
ലംഘിക്കെപ്പടുകേയാഇല്ല,”
എന്നു നിേന്നാടു കരുണാമയനായ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

11 “പീഡിതയും െകാടുങ്കാറ്റിൽെപ്പട്ട് ഉഴലുന്ന
ആശ്വാസരഹിതയുമായപട്ടണേമ,
ഞാൻ നിെന്ന പത്മരാഗംെകാണ്ട*്
പുനർനിർമിക്കും,
ഇ്രന്ദനീലക്കല്ല െകാണ്ടു നിെന്റ
അടിസ്ഥാനമിടുകയും െചയ്യ ം.

12 ഞാൻ നിെന്റ താഴികക്കുടങ്ങൾ
മാണിക്യംെകാണ്ടും
നിെന്റകവാടങ്ങൾപുഷ്യരാഗംെകാണ്ടും
നിെന്റ മതിലുകൾ മുഴുവനും വിലേയറിയ
കല്ല കൾെകാണ്ടും നിർമിക്കും.

13 നിെന്റ മക്കൾ എല്ലാവരും യേഹാവയാൽ
അഭ്യസിപ്പിക്കെപ്പട്ടവരാകും,
അവർ വളെര വലിയ സമാധാനം
അനുഭവിക്കും.

14നീതിയിൽനീസുസ്ഥിരയായിത്തീരും:
നിഷ്ഠുരവാഴ്ച നിന്നിൽനിന്ന്അകന്നിരിക്കും;
നിനക്കു ഭയമുണ്ടാകുകയില്ല.

ഭീതിേയാ, നിന്നിൽനിന്നു വളെര അകെല
ആയിരിക്കും;
അതുനിെന്റഅടുത്തുവരികയില്ല.

* 54:11 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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15 ആെരങ്കിലും നിനെക്കതിേര
യുദ്ധംെചയ്യ െന്നങ്കിൽ, അത് എെന്റ
ഹിത്രപകാരംആയിരിക്കുകയില്ല;
നിെന്ന ആ്രകമിക്കുന്നവെരല്ലാം നിനക്കു
കീഴടങ്ങുകതെന്നെചയ്യ ം.

16 “ഇതാ, ഞാനാണ്, കരിക്കട്ടേമൽ കാറ്റടിച്ച്
അഗ്നിജ്വാല ഉണ്ടാക്കുകയും
അതതു പണിക്കുള്ള ആയുധം
നിർമിക്കുകയും െചയ്യന്ന
ഇരുമ്പുപണിക്കാരെന്റയും ്രസഷ്ടാവ.്

വിനാശം വിതയ്ക്കാനായി സംഹാരകെനയും
സൃഷ്ടിച്ചത്ഞാനാണ്.

17 നിെന്ന എതിർക്കാനായി നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന
ഒരുആയുധവുംസഫലമാകുകയില്ല,
നിനെക്കതിേര കുറ്റമാേരാപിക്കുന്ന എല്ലാ
വാദമുഖങ്ങെളയും നീ ഖണ്ഡിക്കും.

ഇത് യേഹാവയുെട ദാസന്മാരുെടഅവകാശവും
എെന്റ പക്കൽനിന്ന് അവർക്കു ലഭിക്കുന്ന
കുറ്റവിമുക്തിയുമാണ,്”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

55
സമൃദ്ധമായജീവനിേലക്കുക്ഷണം

1 “ദാഹാർത്തരായഎല്ലാവരുേമ,വരിക,
െവള്ളത്തിങ്കേലക്കുവരിക;

നിങ്ങളിൽപണമില്ലാത്തവേര,
വന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുക!

നിങ്ങൾ വന്ന് പണം െകാടുക്കാെതയും വില
കൂടാെതയും
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വീഞ്ഞും പാലും വാങ്ങുക.
2 ആഹാരമല്ലാത്തതിനുേവണ്ടി നിങ്ങൾ പണം

െചലവഴിക്കുകയും
തൃപ്തിനൽകാത്തവയ്ക്കുേവണ്ടി
അധ്വാനിക്കുകയും െചയ്യന്നെതന്തിന?്

നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു ്രശദ്ധേയാെട േകട്ട് നല്ല
ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുക,
നിങ്ങൾ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണത്താൽ
ആനന്ദിക്കും.

3 നിങ്ങൾ െചവിചായ്ച്ച െകാണ്ട് എെന്റ
അടുക്കേലക്കുവരിക;
നിങ്ങൾക്കു ജീവൻ ഉണ്ടാേകണ്ടതിനു,
്രശദ്ധിക്കുക.

ദാവീദിന്ഞാൻനൽകിയവിശ്വസ്തവാഗ്ദാനങ്ങള മായി
ഞാൻ നിങ്ങള മായി ഒരു ശാശ്വത ഉടമ്പടി
െചയ്യ ം.

4 ഇതാ, ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത ജനതകൾക്ക് ഒരു
സാക്ഷ്യവും
രാഷ്്രടങ്ങൾക്ക് ഭരണാധികാരിയും
ൈസന്യാധിപനുംആക്കിയിരിക്കുന്നു.

5 നീ അറിയാത്ത രാഷ്്രടങ്ങെള നീ വിളിക്കും,
നിശ്ചയം,
നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ജനതകൾ നിെന്റ
അടുക്കേലക്ക്ഓടിവരും;

ഇ്രസാേയലിെന്റപരിശുദ്ധനായ,
നിെന്റൈദവമായയേഹാവനിമിത്തം,
അവിടെത്ത േതജസ്സ് നിെന്ന
അണിയിച്ചിരിക്കുകയാൽത്തെന്ന.”
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6 യേഹാവെയ കെണ്ടത്താവുന്ന സമയത്ത്
അവിടെത്തഅേന്വഷിക്കുക;
അവിടന്നു സമീപസ്ഥനായിരിക്കുേമ്പാൾ
അവിടെത്തവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുക.

7ദുഷ്ടർ തങ്ങള െടവഴിെയയും
നീതിെകട്ടവർ തങ്ങള െട നിരൂപണങ്ങെളയും
ഉേപക്ഷിക്കെട്ട.

അവർ യേഹാവയിേലക്കു മടങ്ങിവരെട്ട.
അവിടന്ന്അവേരാട് കരുണകാണിക്കും,
നമ്മുെട ൈദവത്തിങ്കേലക്കു തിരിയെട്ട;
അവിടന്നുസമൃദ്ധമായിക്ഷമിക്കും.

8 “കാരണം എെന്റ ചിന്തകൾ നിങ്ങള െട
ചിന്തകളല്ല,
നിങ്ങള െടവഴികൾഎെന്റവഴികള മല്ല,”

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
9 “ആകാശംഭൂമിെയക്കാൾഉന്നതമായിരിക്കുന്നതുേപാെല,
എെന്റവഴികൾനിങ്ങള െടവഴികെളക്കാള ം
എെന്റ ചിന്തകൾ നിങ്ങള െട
ചിന്തകെളക്കാള ം ഉന്നതമാണ്.

10ആകാശത്തുനിന്നു
െപാഴിയുന്ന മഴയും മഞ്ഞും

ഭൂമി നനച്ച്അതിൽവിത്തുകൾമുളച്ച് വളർന്ന,്
വിതയ്ക്കുന്നയാൾക്കുവിത്തും

ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്ആഹാരവും നൽകാെത
മടങ്ങിേപ്പാകാതിരിക്കുന്നതുേപാെലയാണ,്

11 എെന്റ വായിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന എെന്റ
വചനവും:
എെന്റഹിതം നിറേവറ്റി
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ഏതിനുേവണ്ടി ഞാൻഅതിെന അയച്ച േവാആ
കാര്യംസാധിക്കാെത
അത് എെന്റ അടുക്കേലക്കു വൃഥാ
മടങ്ങിവരികയില്ല.

12നിങ്ങൾസേന്താഷേത്താെട പുറെപ്പടും,
സമാധാനേത്താെട നിങ്ങെള
പറഞ്ഞയയ്ക്കും;

പർവതങ്ങള ം മലകള ം
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ െപാട്ടിയാർക്കും,

വയലിെലസകലവൃക്ഷങ്ങള ം
കരേഘാഷം മുഴക്കും.

13മുള്ളിനുപകരംസരളമരവും
പറക്കാരയ്ക്കു പകരം െകാഴുന്തുമരവും
വളരും.

അത്യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ്രപശസ്തിയായും
എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന
ശാശ്വതമായ ഒരു ചിഹ്നമായും തീരും.”

56
സകലരാഷ്്രടങ്ങൾക്കുമുള്ളഅനു്രഗഹം

1യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾന്യായം പാലിക്കുകയും
നീതി ്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്യ ക,

കാരണംഎെന്റരക്ഷസമീപംആയിരിക്കുന്നു,
എെന്റനീതി വളെരേവഗംതെന്നെവളിെപ്പടും.

2 ശബ്ബത്തിെന അശുദ്ധമാക്കാെത അതു
പാലിക്കുക
തിന്മ ്രപവർത്തിക്കാെതതങ്ങള െടൈകകെള
സൂക്ഷിക്കുക

ഇവെചയ്യന്നമനുഷ്യർഅനുഗൃഹീതർ,
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ഇവമുറുെകപ്പിടിക്കുന്നവരുംതെന്ന.”

3 “യേഹാവ എെന്ന തെന്റ ജനത്തിൽനിന്ന്
നിേശ്ശഷംഅകറ്റിയിരിക്കുന്നു,”
എന്ന് യേഹാവേയാടു േചർന്നിട്ട ള്ള ഒരു
വിേദശിയും പറയാതിരിക്കെട്ട.

“ഞാൻഉണങ്ങിയഒരു വൃക്ഷമാണ്,”
എന്ന് ഒരുഷണ്ഡനും പറയാതിരിക്കെട്ട.

4 കാരണം യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“എെന്റശബ്ബത്തുകെളആചരിക്കുകയും
എനിക്കു ്രപസാദകരമായവ
െതരെഞ്ഞടുക്കുകയും
എെന്റ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും െചയ്യന്ന
ഷണ്ഡന്മാേരാട—്

5അവർക്കുംഞാൻഎെന്റആലയത്തിലുംഎെന്റ
മതിൽെക്കട്ടിനുള്ളിലും
പു്രതീപു്രതന്മാെരക്കാൾെമച്ചമാെയാരു
സ്മാരകവും േപരും നൽകും;

എെന്നന്നും നിലനിൽക്കുന്ന
ഒരുശാശ്വതനാമംഞാൻഅവർക്കുനൽകും.

6യേഹാവെയ േസവിക്കാനും
അവിടെത്തനാമംസ്േനഹിക്കാനും

അവിടെത്തദാസരായിരിക്കാനും
യേഹാവേയാടു േചർന്നിട്ട ള്ള എല്ലാ
െയഹൂേദതരെരയും,

ശബ്ബത്തിെന അശുദ്ധമാക്കാെത
ആചരിക്കുകയും
എെന്റ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും െചയ്യന്ന
എല്ലാവെരയും—
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7 ഞാൻ എെന്റ വിശുദ്ധപർവതത്തിേലക്ക്
െകാണ്ടുവരും,
എെന്റ ്രപാർഥനാലയത്തിൽ അവെര
സന്തുഷ്ടരാക്കിത്തീർക്കും.

അവരുെട േഹാമയാഗങ്ങള ംഹനനയാഗങ്ങള ം
എെന്റ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
സ്വീകാര്യമായിത്തീരും.

എെന്റആലയംസകലജനതകൾക്കുമുള്ള
്രപാർഥനാലയംഎന്നുവിളിക്കെപ്പടും.”

8ഇ്രസാേയലിെന്റ ്രഭഷ്ടെര േചർത്തുെകാള്ളന്ന
യേഹാവയായകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“എേന്നാടു േചർക്കെപ്പട്ടവർക്കുപുറേമ
മറ്റ ള്ളവെരയുംഞാൻകൂട്ടിേച്ചർക്കും.”

ദുഷ്ടേനതാക്കൾക്കുള്ളതാക്കീത്
9വയലിെലസകലമൃഗങ്ങേള,
കാട്ടിെല സകലജന്തുക്കേള, വന്നു
ഭക്ഷിക്കുക!

10ഇ്രസാേയലിെന്റകാവൽക്കാർഅന്ധരാണ്,
അവർഅറിവില്ലാത്തവർ

അവർഎല്ലാവരും കുരയ്ക്കാൻകഴിയാത്ത
ഊമനായ്ക്കൾതെന്ന.

അവർനി്രദ്രപിയരായി
സ്വപ്നംകണ്ടുകിടന്നുറങ്ങുന്നു.

11അവർഒരിക്കലും തൃപ്തിവരാത്ത,
ആർത്തിപൂണ്ട,നായ്ക്കൾ.

അവർ ്രഗഹണശക്തിയില്ലാത്തഇടയന്മാർതെന്ന;
അവെരല്ലാംസ്വന്തവഴിക്കുതിരിയുന്നു,
അവർസ്വന്തം ലാഭംഅേന്വഷിക്കുന്നു.

12 “വരിക,ഞാൻവീഞ്ഞുെകാണ്ടുവരെട്ട!
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നമുക്കുലഹരിപാനീയംതൃപ്തിവരുന്നതുവെര
കുടിക്കാം!

ഇന്നെത്തേപ്പാെലനാെളയും
അധികംസമൃദ്ധിേയാെടതെന്ന,”എന്ന്അവർ
പറയുന്നു.

57
1നീതിനിഷ്ഠർ നശിക്കുന്നു,
ആരുംഅതു ഗൗനിക്കുന്നില്ല;

വിശ്വസ്തർ മരിച്ച മാറ്റെപ്പടുന്നു,
ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

വരാനുള്ള േദാഷത്തിൽനിന്ന്
നീതിനിഷ്ഠർഎടുത്തുമാറ്റെപ്പടുന്നതിനാൽത്തെന്ന.

2പരമാർഥതേയാെട ജീവിക്കുന്നവെരല്ലാം
സ്വസ്ഥതയിേലക്കു ്രപേവശിക്കും;
അവർ തങ്ങള െട മരണക്കിടക്കയിൽ
വി്രശമം േനടും.

3 “എന്നാൽമ്രന്തവാദിനിയുെട മക്കേള,
വ്യഭിചാരിയുെടയും േവശ്യയുെടയും
സന്തതിേയ,ഇേങ്ങാട്ട്അടുത്തുവരിക.

4ആെരയാണു നിങ്ങൾപരിഹസിക്കുന്നത?്
ആർെക്കതിേരയാണു നിങ്ങൾ
അവജ്ഞേയാെട േനാക്കുകയും
വായ് പിളർന്ന് നാക്കുനീട്ട കയും െചയ്യന്നത?്

നിങ്ങൾഅതി്രകമത്തിെന്റ മക്കള ം
വ്യാജസന്തതികള മേല്ല?

5കരുേവലകങ്ങൾക്കരികിലും
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ഓേരാ ഇലതൂർന്ന മരത്തിൻകീഴിലും നിങ്ങൾ
കാമാതുരരാകുന്നു.

താഴ്വരകളിൽപാറപ്പിളർപ്പ കൾക്കുതാേഴ
നിങ്ങൾകുഞ്ഞുങ്ങെളബലിയർപ്പിക്കുന്നിേല്ല?

6അരുവികളിെല മിനുസമുള്ളകല്ല കളാണ് നിെന്റ
വി്രഗഹങ്ങൾ;
അതുതെന്നനിെന്റഓഹരി.

അേത,അവയ്ക്കാണു നിങ്ങൾപാനീയബലിയും
േഭാജനബലിയുംഅർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത.്
ഇെതല്ലാം കണ്ടേശഷവും ഞാൻ
ക്ഷമിക്കണേമാ?

7 െപാക്കമുള്ള വൻമലയിൽ നീ നിെന്റ
കിടക്കവിരിച്ച ;
യാഗമർപ്പിക്കാൻ അവിേടക്കാണേല്ലാ നീ
കയറിേപ്പായത.്

8വാതിലുകൾക്കുംകട്ടിളകൾക്കും പിന്നിലായി
നീ അന്യേദവതകള െട ചിഹ്നങ്ങൾ
പതിച്ചിരിക്കുന്നു.

എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച,് നീ നിെന്റ കിടക്ക
അനാവരണംെചയ്തു,
അതിേന്മൽ കയറി അതു വിശാലമായി
തുറന്നിട്ട ;

നീ ആരുെട കിടക്കയാേണാ ഇഷ്ടെപ്പട്ടത്
അവരുമായി ഒരുസന്ധിെചയ്ത,്
അവരുെട നഗ്നശരീരങ്ങെള
ആസക്തിേയാടുകൂെട േനാക്കി.

9 നീ ഒലിെവണ്ണയുമായി േമാെലക്കിെന്റ*
അടുക്കൽെച്ചന്നു,
നിെന്റപരിമളവർഗങ്ങൾവർധിപ്പിച്ച .

* 57:9 അഥവാ, രാജാവിെന
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നിെന്റ്രപതിനിധികെള†നീദൂരസ്ഥലങ്ങളിേലക്കയച്ച ;
നീ പാതാളംവെര ഇറങ്ങിെച്ചല്ല കയും
െചയ്തു!

10നിെന്റവഴിയുെടൈദർഘ്യത്താൽനീ തളർന്നു,
എന്നിട്ട ം ‘ആശയറ്റിരിക്കുന്നു,’ എന്നു നീ
പറഞ്ഞില്ല.

നിെന്റശക്തിയുെട നവീകരണംനീ കെണ്ടത്തി
അതുെകാണ്ടു നീക്ഷീണിച്ചില്ല.

11 “ആെര ഭയെപ്പട്ടിട്ടായിരുന്നു
നീഎേന്നാടു വ്യാജം പറയുകയും

എെന്നഓർക്കാെത
അവഗണിക്കുകയും െചയ്തത?്

ഞാൻദീർഘകാലംനിശ്ശബ്ദനായിരിക്കുകയാലേല്ല
നീഎെന്നഭയെപ്പടാതിരുന്നത?്

12 നിെന്റ നീതിയും നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും ഞാൻ
െവളിച്ചത്താക്കും,
അവനിനക്കു ്രപേയാജനം െചയ്യ കയില്ല.

13നീ നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ
നിെന്റ വി്രഗഹങ്ങള െട േശഖരം നിെന്ന
രക്ഷിക്കെട്ട!

കാറ്റ്അവഎല്ലാറ്റിെനയും തൂെത്തറിയും,
േകവലം ഒരു ശ്വാസം അവെയ
പറപ്പിച്ച കളയും.

എന്നാൽഎന്നിൽശരണെപ്പടുന്നവൻ
േദശംൈകവശമാക്കുകയും
എെന്റ വിശുദ്ധപർവതെത്ത
അവകാശമാക്കുകയും െചയ്യ ം.”

† 57:9 അഥവാ,വി്രഗഹങ്ങെള
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മനംതകർന്നവർക്ക്ആശ്വാസം
14അവിടന്ന്അരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“പണിയുക,പണിയുക,വഴിെയാരുക്കുക!
എെന്റ ജനത്തിെന്റ വഴിയിൽനിന്നു
്രപതിബന്ധംനീക്കിക്കളയുക.”

15ഉന്നതനും േ്രശഷ്ഠനുംഅനശ്വരനും
പരിശുദ്ധൻ എന്ന നാമമുള്ളവനുമായ
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“ഉന്നതവും വിശുദ്ധവുമായ സ്ഥാനത്തു ഞാൻ
വസിക്കുന്നു,
എന്നാൽ വിനയമുള്ളവരുെട ആത്മാവിനു
നവൈചതന്യം പകരുന്നതിനും

ഹൃദയംതകർന്നവെരആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി
അനുതാപവും വിനയവുമുള്ളവേരാടുംകൂെട
ഞാൻവസിക്കും.

16 ഞാൻ എേന്നക്കും അവേരാടു
കുറ്റമാേരാപിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകേയാ
എേപ്പാഴും േകാപിക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല,

അങ്ങെനയായാൽ എെന്റതെന്ന സൃഷ്ടിയായ
ജനം
ഞാൻനിമിത്തംതളർന്നുേപാകുമേല്ലാ.

17 പാപകരമായ അവരുെട ആർത്തിനിമിത്തം
ഞാൻ േകാപാകുലനായി;
ഞാൻ അവെര ശിക്ഷിച്ച , േകാപത്താൽ
ഞാൻമുഖം മറയ്ക്കുകയും െചയ്തു,
എന്നിട്ട ം അവർ തങ്ങൾക്കു േബാധിച്ച
വഴിയിൽനടന്നു.

18 ഞാൻ അവരുെട വഴികൾ മനസ്സിലാക്കി,
എന്നാലുംഞാൻഅവെരസൗഖ്യമാക്കും;
ഞാൻ അവെര നയിക്കുകയും
വിലപിക്കുന്നവെരആശ്വസിപ്പിക്കുകയും
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19 അവരുെട അധരങ്ങളിൽ
സ്േതാ്രതധ്വനികൾനൽകുകയുംെചയ്യന്നു.

ദൂരസ്ഥർക്കും സമീപസ്ഥർക്കും സമാധാനം,
അേത,സമാധാനം!
ഞാൻഅവർക്കുസൗഖ്യംനൽകും,”

എന്നുയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
20 എന്നാൽ ദുഷ്ടർ കലങ്ങിമറിയുന്ന

കടൽേപാെലയാണ,്
അതിനുസ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻകഴിയുകയില്ല,
അതിെല െവള്ളം േചറും െചളിയും േമേലാട്ട
െകാണ്ടുവരികയും െചയ്യന്നു.

21 “ദുഷ്ടർക്ക് ഒരു സമാധാനമില്ല എന്ന,്” എെന്റ
ൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

58
ൈദവത്തിനു ്രപസാദകരമായ ഉപവാസം

1 “ഉച്ചത്തിൽവിളിക്കുക,അടങ്ങിയിരിക്കരുത.്
കാഹളംേപാെലനിെന്റശബ്ദം ഉയർത്തുക.

എെന്റജനേത്താട്അവരുെടഅതി്രകമങ്ങള ം
യാേക്കാബുഗൃഹത്തിന് അവരുെട
പാപങ്ങള ംവിളിച്ച പറയുക.

2അവർ ദിനം്രപതിഎെന്നഅേന്വഷിക്കുകയും;
എെന്റ വഴികൾ അറിയുന്നതിന്
ആകാംക്ഷയുള്ളവരായിരിക്കുകയും

നീതിമാ്രതം ്രപവർത്തിക്കുകയും തങ്ങള െട
ൈദവത്തിെന്റകൽപ്പനകൾ
ഒരിക്കലും ഉേപക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്ത ഒരു രാഷ്്രടെത്തേപ്പാെല
്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്യ ം.
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അവർന്യായപൂർവമായതീരുമാനങ്ങൾഎേന്നാടു
േചാദിക്കുകയും
ൈദവേത്താട് അടുത്തുവരുന്നതിൽ
ഉത്സുകരാകുകയും െചയ്യന്നു.

3 ‘ഞങ്ങൾഉപവസിച്ചിട്ട,്
അങ്ങു കാണാതിരിക്കുന്നെതന്ത?്’ അവർ
േചാദിക്കുന്നു,

‘ഞങ്ങൾആത്മതപനം െചയ്തിട്ട്
അങ്ങ്അറിയാത്തെതന്ത്?’

“ഇതാ, നിങ്ങള െട ഉപവാസദിവസത്തിൽ
നിങ്ങള െട താത്പര്യങ്ങൾ
തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ ്രശമിക്കുകയും
നിങ്ങള െട എല്ലാ േജാലിക്കാെരയും
ചൂഷണംെചയ്യ കയും െചയ്യന്നു.

4 നിങ്ങള െട ഉപവാസം അവസാനിക്കുന്നത,്
കലഹവും വാഗ്വാദവും
്രകൂരമുഷ്ടിെകാണ്ടുള്ളഇടിയുംെകാണ്ടാണ.്

ഇങ്ങെനയുള്ളതാണ് നിങ്ങള െട
ഉപവാസെമങ്കിൽ
നിങ്ങള െട ്രപാർഥന സ്വർഗത്തിൽ
എത്തുെമന്നു ്രപതീക്ഷിക്കുകേയ േവണ്ട.

5 ഇത്തരെമാരു ഉപവാസമാേണാ ഞാൻ
െതരെഞ്ഞടുത്തത?്
ജനം അനുതാപത്തിെന്റ ചടങ്ങുകൾമാ്രതം
നടത്തുന്നദിവസേമാ ഉപവാസം?

ഒരുഞാങ്ങണെച്ചടിേപാെലതലകുനിച്ച്
ചാക്കുശീലയും ചാരവും വിതറി
കിടക്കുകമാ്രതേമാ?

ഇതിെനേയാ നിങ്ങൾഉപവാസെമന്നും



െയശയ്യാവ് 58:6 ccxxxvii െയശയ്യാവ് 58:9

യേഹാവയ്ക്കു സ്വീകാര്യമായ ദിവസെമന്നും
പറയുന്നത?്

6 “അല്ല, ഇത്തരെമാരു ഉപവാസമാണ് ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത—്

അനീതിയുെട ചങ്ങലകൾഅഴിച്ച കളയുക,
നുകത്തിെന്റബന്ധനപാശങ്ങൾഅഴിക്കുക,

പീഡിതെരസ്വത്രന്തരായി വിട്ടയയ്ക്കുക,
എല്ലാനുകവും തകർത്തുകളയുക,

7 വിശക്കുന്നവനു നിെന്റ അപ്പം
ഭാഗിച്ച െകാടുക്കുക,
അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ദരി്രദെര നിെന്റ വീട്ടിൽ
ൈകെക്കാള്ള ക—

നഗ്നെരകണ്ടാൽഅവെരവസ്്രതം ധരിപ്പിക്കുക,
നിെന്റ മാംസരക്തങ്ങളായവരിൽനിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞുമാറാതിരിക്കുക, ഇതേല്ല ഞാൻ
്രപിയെപ്പടുന്ന ഉപവാസം?

8 അേപ്പാൾ നിെന്റ ്രപകാശം ്രപഭാതംേപാെല
െപാട്ടിവിരിയും,
നിെന്റ പുനഃസ്ഥാപനം വളെരേവഗം
വന്നുേചരും;

അങ്ങെന നിെന്റ നീതി* നിനക്കു മുമ്പിൽ
നടക്കുകയും
യേഹാവയുെട മഹത്ത്വം നിനക്കു പിന്നിൽ
കാവലായിരിക്കുകയും െചയ്യ ം.

9അേപ്പാൾനീ വിളിക്കും,യേഹാവ ഉത്തരമരുള ം;
നീ സഹായത്തിനായി നിലവിളിക്കും; ഇതാ
ഞാൻ,എന്ന്അവിടന്നു മറുപടി പറയും.

* 58:8 അഥവാ,നീതിമാൻ
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“മർദനത്തിെന്റ നുകവും ആേരാപണത്തിെന്റ
വിരലും
ഏഷണിപറയുന്നതും നിങ്ങൾഉേപക്ഷിച്ചാൽ,

10 വിശക്കുന്നവർക്കായി നിെന്നത്തെന്ന
വ്യയംെചയ്യ കയും
മർദിതരുെട ആവശ്യങ്ങൾ
തൃപ്തിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ െമങ്കിൽ,

നിങ്ങള െട െവളിച്ചം ഇരുട്ടിൽ ഉദിക്കുകയും
നിങ്ങള െട രാ്രതി മധ്യാഹ്നംേപാെല
ആകുകയും െചയ്യ ം.

11യേഹാവനിെന്നനിരന്തരം വഴിനടത്തും;
വരൾച്ചയുള്ള േദശത്ത് അവിടന്നു നിെന്റ
്രപാണനുതൃപ്തിവരുത്തുകയും
നിെന്റ അസ്ഥികെള ബലെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യ ം.

നീ മതിയായി െവള്ളംകിട്ടിയ േതാട്ടംേപാെലയും
െവള്ളംനിന്നുേപാകാത്തനീരുറവുേപാെലയും
ആകും.

12 നിെന്റ വംശജർ ശൂന്യമാക്കെപ്പട്ട
പുരാതനനഗരങ്ങൾപുനർനിർമിക്കും,
ചിരപുരാതനമായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നീ
പണിതുയർത്തും;

നിനക്ക്, തകർന്ന മതിലുകൾ
നന്നാക്കുന്നവെനന്നും
പാർക്കാനുള്ള െതരുവുകൾ
പുനരുദ്ധരിക്കുന്നവെനന്നും േപരുണ്ടാകും.

13 “നീ എെന്റ വിശുദ്ധദിവസത്തിൽ സ്വന്തം
അഭീഷ്ടം ്രപവർത്തിക്കാെതയും
ശബ്ബത്തു ലംഘിക്കാെത നിെന്റ കാലുകൾ
അടക്കിെവക്കുകയും
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ശബ്ബത്തിെന ഒരു ്രപേമാദെമന്നും
യേഹാവയുെട വിശുദ്ധദിവസം
ആദരണീയെമന്നും കരുതുകയും

നിെന്റ സ്വന്തം വഴിക്കു തിരിയാെതയും സ്വന്തം
ഇഷ്ടം െചയ്യാെതയും
വ്യർഥസംസാരത്തിേലർെപ്പടാെതയും
ആ ദിവസെത്ത ആദരിക്കുകയും
െചയ്യ െമങ്കിൽ,

14നീ യേഹാവയിൽആനന്ദംകെണ്ടത്തും;
േദശെത്ത ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽ
ജയേഘാഷേത്താെടസവാരിെചയ്യന്നതിനും
നിെന്റ പിതാവായ യാേക്കാബിെന്റ
അവകാശം ആസ്വദിക്കുന്നതിനും ഞാൻ
ഇടയാക്കും.”
യേഹാവയുെട വായ് ഇത്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.

59
പാപം,അനുതാപം,വീെണ്ടടുപ്പ്

1 രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം യേഹാവയുെട
കരംകുറുകിേപ്പായിട്ടില്ല,നിശ്ചയം,
േകൾക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം അവിടെത്ത
െചവി മന്ദമായിട്ട മില്ല.

2എന്നാൽനിങ്ങള െടഅനീതികളാണ്
നിങ്ങെളയുംനിങ്ങള െടൈദവെത്തയുംതമ്മിൽ
അകറ്റിയിട്ട ള്ളത്;

നിങ്ങള െട പാപങ്ങളാണ് അവിടന്നു
േകൾക്കാത്തവിധം
അവിടെത്ത മുഖം നിങ്ങൾക്കു
മറച്ച കളഞ്ഞത.്
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3നിങ്ങള െടൈകരക്തത്താലും
നിങ്ങള െട വിരലുകൾ അകൃത്യത്താലും
മലിനമായിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങള െടഅധരങ്ങൾവ്യാജംസംസാരിച്ച ,
നിങ്ങള െട നാവ് വ്രകത ഉച്ചരിക്കുന്നു.

4ന്യായത്തിനുേവണ്ടിആരുംശബ്ദമുയർത്തുന്നില്ല;
സത്യസന്ധതേയാെട ആരും
വാദിക്കുന്നതുമില്ല.

അവർ വ്യാജത്തിൽ ആ്രശയിച്ച,് അസത്യം
സംസാരിക്കുന്നു;
അവർ േ്രദാഹെത്ത ഗർഭംധരിച്ച് അനീതിെയ
്രപസവിക്കുന്നു.

5അവർഅണലിമുട്ട വിരിയിക്കുകയും
ചിലന്തിവല െനയ്യ കയുംെചയ്യന്നു.

ആമുട്ടതിന്നുന്നവർ മരിക്കും,
ആ മുട്ട െപാട്ടിക്കുേമ്പാൾ അണലി
പുറത്തുവരുന്നു.

6അവരുെടചിലന്തിവലവസ്്രതമായിത്തീരുകയില്ല;
അവരുെട ൈകേവല അവർക്കു
പുതപ്പാകുകയുമില്ല.

അവരുെട ്രപവൃത്തിഅന്യായത്തിെന്റഉല്പന്നമാണ്,
അ്രകമ്രപവർത്തനം അവരുെട
ൈകകളിലുണ്ട.്

7അവരുെടകാൽതിന്മയിേലക്കുകുതിക്കുന്നു;
കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം െചാരിയാൻ അവർ
തിടുക്കംകൂട്ട ന്നു.

അവർ ദുഷ്ചിന്തകൾപിൻതുടരുന്നു;
ശൂന്യതയും നാശവും അവരുെട
വഴികളിലുണ്ട.്

8 സമാധാനത്തിെന്റ മാർഗം അവർക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടാ;
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അവരുെട വഴികളിൽന്യായമില്ല.
അവെയ അവർ വ്രകതയുള്ള മാർഗങ്ങളാക്കി

മാറ്റി;
അതിൽക്കൂടി േപാകുന്നവർ ആരുംതെന്ന
സമാധാനംഅറിയുകയില്ല.

9 അതിനാൽ ന്യായം നമ്മിൽനിന്ന്
അകന്നിരിക്കുന്നു,
നീതിഞങ്ങേളാെടാപ്പംഎത്തുന്നതുമില്ല.

ഞങ്ങൾ െവളിച്ചം അേന്വഷിച്ച , എന്നാൽ
അന്ധകാരംമാ്രതം;
്രപകാശം തിരഞ്ഞു, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ
അഗാധമായനിഴലിൽനടക്കുന്നു.

10 അന്ധന്മാെരേപ്പാെല ഞങ്ങൾ ചുമർ
തപ്പിനടക്കുന്നു,
കണ്ണില്ലാത്തവെരന്നേപാെല ഞങ്ങൾ
തപ്പിത്തടയുന്നു.

ഉച്ചസമയത്ത് രാ്രതിയിെലന്നേപാെല ഞങ്ങൾ
ഇടറിവീഴുന്നു;
ആേരാഗ്യമുള്ളവരുെട മേധ്യ
മൃതന്മാെരേപ്പാെല ഞങ്ങൾ
കഴിച്ച കൂട്ട ന്നു.

11 ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കരടികെളേപ്പാെല
മുരള ന്നു;
ഞങ്ങൾദുഃഖാർത്തരായി ്രപാവുകെളേപ്പാെല
കുറുകുന്നു.

ന്യായത്തിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു,
എന്നാൽലഭിക്കുന്നില്ല;
േമാചനത്തിനായും കാത്തിരിക്കുന്നു,
എന്നാൽ അതു ഞങ്ങെള വിട്ട്
അകന്നിരിക്കുന്നു.
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12 ഞങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങൾ
അങ്ങയുെടമുമ്പിൽ െപരുകിയിരിക്കുന്നു,
ഞങ്ങള െട പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾെക്കതിേര
സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു.

ഞങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങൾ എേപ്പാഴും
ഞങ്ങേളാെടാപ്പമുണ്ട,്
ഞങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ
അംഗീകരിക്കുന്നു:

13യേഹാവയ്െക്കതിേര മത്സരവും വഞ്ചനയും,
ഞങ്ങള െട ൈദവെത്ത ഞങ്ങൾ
അവഗണിച്ച ,

കലാപത്തിനുംഅടിച്ചമർത്തലിനും വഴിമരുന്നിട്ട ,
ഞങ്ങള െടഹൃദയങ്ങൾസങ്കൽപ്പിച്ച ണ്ടാക്കിയ
വ്യാജങ്ങൾ ്രപചരിപ്പിച്ച .

14അതുെകാണ്ട് ന്യായം പിന്തിരിയുന്നു,
നീതിഅകന്നുമാറുന്നു;

സത്യം വീഥിയിൽഇടറുന്നു
ആത്മാർഥതയ്ക്കു ്രപേവശിക്കാൻ
കഴിയുന്നതുമില്ല.

15അേത,സത്യം ഇല്ലാെതയായി,
േദാഷംവിട്ടകലുന്നവൻകവർച്ചയായിത്തീരുന്നു.

യേഹാവഅതുകണ്ടു;ന്യായമില്ലായ്കയാൽ
അത്അവിടേത്തക്ക്അനിഷ്ടമായി.

16ഒരാള മിെല്ലന്ന്അവിടന്ന് കണ്ടു,
മധ്യസ്ഥതവഹിക്കാൻആരും ഇല്ലായ്കയാൽ
അവിടന്ന്ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ;

തന്മൂലം അവിടെത്ത ഭുജംതെന്ന അവർക്കു
രക്ഷവരുത്തുകയും
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അവിടെത്ത നീതി അവെന
താങ്ങിനിർത്തുകയും െചയ്യന്നു.

17അവിടന്നു നീതി തെന്റകവചമായും
രക്ഷതെന്റശിേരാകവചമായുംഅണിഞ്ഞു;

്രപതികാരത്തിെന്റവസ്്രതംഅണിയുകയും
തീക്ഷ്ണതെയ ഒരു േമലങ്കിയായി
ധരിക്കുകയും െചയ്തു.

18അവരുെട ്രപവൃത്തികൾേപാെലതെന്ന,
അവിടന്ന്അവർക്കുപകരംനൽകും;

തെന്റഎതിരാളികൾക്കു േ്രകാധവും
തെന്റശ്രതുക്കൾക്കു ്രപതികാരവുംതെന്ന;
ദ്വീപുകൾക്ക് അവിടന്ന് േയാഗ്യമായ
്രപതി്രകിയ െചയ്യ ം.

19അതുമൂലം പശ്ചിമദിക്കിൽജനംയേഹാവയുെട
നാമം ഭയെപ്പടും
പൂർവദിക്കിൽ അവിടെത്ത മഹത്ത്വം
ആദരിക്കും.

യേഹാവയുെടശ്വാസംപാറിപ്പറന്നുവരുന്നതുേപാെല
അവൻവരും
അണെപാട്ടിെയാഴുകിവരുന്ന
്രപളയജലംേപാെല.

20 “വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻസീേയാനിേലക്കും
യാേക്കാബിൽ അതി്രകമം
വിട്ട തിരിയുന്നവരുെട അടുേത്തക്കും
വരും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

21 “ഇതാ, ഇതാകുന്നു അവേരാടുള്ള എെന്റ
ഉടമ്പടി,” എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
“നിെന്റേമലുള്ള എെന്റ ആത്മാവും
നിെന്റ വായിൽ ഞാൻ തന്നിട്ട ള്ള എെന്റ
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വചനങ്ങള ം നിെന്റ അധരങ്ങളിൽനിന്നും
നിെന്റ മക്കള െട അധരങ്ങളിൽനിന്നും നിെന്റ
െകാച്ച മക്കള െട അധരങ്ങളിൽനിന്നും
ഇന്നുമുതൽ ഒരുനാള ം വിട്ട മാറുകയില്ല,” എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

60
െജറുശേലമിെന്റ മഹത്ത്വം

1 “എഴുേന്നറ്റ ്രപകാശിക്കുക, നിെന്റ ്രപകാശം
വന്നിരിക്കുന്നു,
യേഹാവയുെട േതജസ്സ ം നിെന്റേമൽ
ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു.

2ഇതാ,അന്ധകാരം ഭൂമിെയയും
കൂരിരുട്ട് ജനതകെളയും മൂടുന്നു,

എന്നാൽയേഹാവനിെന്റേമൽഉദിക്കും,
അവിടെത്ത േതജസ്സ് നിെന്റേമൽ
്രപത്യക്ഷമാകും.

3രാഷ്്രടങ്ങൾനിെന്റ ്രപകാശത്തിേലക്കും
രാജാക്കന്മാർ നിെന്റ ഉദയ്രപഭയിേലക്കും
വരും.

4 “കണ്ണ കള യർത്തിചുറ്റ ം േനാക്കുക:
അവെരല്ലാം ഒരുമിച്ച കൂടി നിെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്നു;

നിെന്റപു്രതന്മാർ ദൂരത്തുനിന്നുവരും
നിെന്റ പു്രതിമാെര ൈകകളിൽ
എടുത്തുെകാണ്ടുവരും.

5അേപ്പാൾനീ കണ്ടു േശാഭിക്കും,
നിെന്റ ഹൃദയം ആനന്ദാതിേരകത്താൽ
മിടിക്കും;
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സമു്രദത്തിെന്റ ധനം നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരെപ്പടും,
രാഷ്്രടങ്ങള െട സമ്പത്ത് നിെന്റ
അടുക്കൽവരും.

6ഒട്ടകക്കൂട്ടങ്ങളാൽനിെന്റ േദശം നിറയും,
മിദ്യാനിെലയും ഏഫയിെലയും
ഒട്ടകക്കുട്ടികളാലുംതെന്ന.

അവെയല്ലാം േശബയിൽനിന്ന് വരും,
അവ സ്വർണവും സുഗന്ധവർഗവും
െകാണ്ടുവന്ന്
യേഹാവയ്ക്കുസ്തുതിേഘാഷം മുഴക്കും.

7 േകദാരിെല ആട്ടിൻപറ്റം നിെന്റ അടുക്കൽ
ഒരുമിച്ച കൂടും,
െനബാേയാത്തിെല മുട്ടാടുകൾ നിെന്ന
ശു്രശൂഷിക്കും;

അവ എനിക്കു ്രപസാദമുള്ള യാഗമായി എെന്റ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽവരും,
അങ്ങെന എെന്റ മഹത്ത്വമുള്ളആലയെത്ത
ഞാൻഅലങ്കരിക്കും.

8 “േമഘംേപാെലയും തങ്ങള െട കൂടുകളിേലക്ക്
്രപാവുകൾേപാെലയും
പറന്നുവരുന്നഇവർആര?്

9 നിശ്ചയമായും ദ്വീപുകൾ എങ്കേലക്കു
േനാക്കുന്നു;
നിെന്റ മക്കെള ദൂരത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവരുന്ന
തർശീശ് കപ്പലുകളാണ് മുൻനിരയിൽ,

ഇ്രസാേയലിെന്റപരിശുദ്ധനായ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
ആദരിക്കാനായി,
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െവള്ളിയുംസ്വർണവുമായാണ്അവരുെട വരവ,്
കാരണം അവിടന്ന് നിെന്ന ്രപതാപം
അണിയിച്ചേല്ലാ.

10 “വിേദശികൾ നിെന്റ മതിലുകൾ
പുനർനിർമിക്കും,
അവരുെട രാജാക്കന്മാർനിെന്ന േസവിക്കും.

എെന്റ േ്രകാധത്തിൽഞാൻനിെന്നഅടിച്ച ,
എങ്കിലും എെന്റ ദയയാൽ ഞാൻ നിേന്നാടു
കരുണകാണിക്കും.

11 രാഷ്്രടങ്ങള െട സമ്പത്ത് ജനം
െകാണ്ടുവരുന്നതിനും—
േഘാഷയാ്രതയിൽഅവരുെട രാജാക്കന്മാെര
നിെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവരുന്നതിനും;

നിെന്റകവാടങ്ങൾഎേപ്പാഴും തുറന്നിരിക്കും,
അവ രാവും പകലും ഒരിക്കലും
അടയ്ക്കെപ്പടാതിരിക്കും.

12 നിെന്ന േസവിക്കാത്ത ജനതയും രാജ്യവും
നാശമടയും;
അേത,ആരാജ്യങ്ങൾനിേശ്ശഷംശൂന്യമാകും.

13 “എെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരെത്തഅലങ്കരിക്കുന്നതിന,്
െലബാേനാെന്റ മഹത്ത്വം നിെന്റ
അടുക്കൽവരും

സരളവൃക്ഷവുംൈപനുംപുന്നയുംഒരുമിച്ച നിെന്റ
അടുക്കൽവരും.
അങ്ങെനഞാൻഎെന്റപാദങ്ങൾക്കായിആ
സ്ഥലെത്തമഹത്ത്വെപ്പടുത്തും.

14 നിെന്ന പീഡിപ്പിച്ചവരുെട മക്കള ം
വണങ്ങിെക്കാണ്ടുനിെന്റഅടുക്കൽവരും;
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നിെന്ന നിന്ദിച്ച എല്ലാവരും നിെന്റ പാദത്തിൽ
നമസ്കരിക്കും;

അവർനിെന്നയേഹാവയുെട നഗരെമന്നും
ഇ്രസാേയലിൻ പരിശുദ്ധെന്റ സീേയാെനന്നും
വിളിക്കും.

15 “ഒരു മനുഷ്യനും നിന്നിൽക്കൂടി
കടന്നുേപാകാത്തവിധം
നീ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവള ം നിന്ദ്യയും
ആയിത്തീർന്നതുേപാെല

ഞാൻനിെന്നനിത്യ്രപതാപമുള്ളവള ം
അേനകം തലമുറകൾക്ക് ആനന്ദവും
ആക്കിത്തീർക്കും.

16നീ രാഷ്്രടങ്ങള െട പാൽകുടിക്കും,
രാജകീയസ്തനങ്ങൾനുകരും;*

യേഹാവയായഞാൻനിെന്റ രക്ഷകനും
യാേക്കാബിെന്റ ശക്തൻ നിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പ കാരനുംഎന്നു നീഅറിയും.

17 ഞാൻ െവങ്കലത്തിനു പകരം സ്വർണം
വരുത്തും,
ഇരുമ്പിനു പകരം െവള്ളിയും.

മരത്തിനു പകരം െവങ്കലവും
കല്ലിനുപകരം ഇരുമ്പുംഞാൻവരുത്തും.

ഞാൻ സമാധാനെത്ത നിെന്റ
േദശാധിപതികളായും
നീതിെയ നിെന്റ ഭരണകർത്താക്കളായും
തീർക്കും.

* 60:16അതായത്,വിേദശരാജ്യങ്ങൾഇ്രസാേയലിന്സംരക്ഷണം
നൽകും.
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18 ഇനിേമൽ അ്രകമം നിെന്റ േദശത്തു
േകൾക്കുകയില്ല,
ശൂന്യതയും നാശവും നിെന്റ അതിരിനുള്ളിൽ
ഉണ്ടാകുകയില്ല.

എന്നാൽനിെന്റ മതിലുകൾക്കുനീ രക്ഷഎന്നും
നിെന്റ കവാടങ്ങൾക്ക് സ്േതാ്രതം എന്നും നീ
േപരു വിളിക്കും.

19 ഇനിേമൽ പകൽസമയത്ത് നിെന്റ ്രപകാശം
സൂര്യനല്ല,
രാ്രതി നിനക്കു ച്രന്ദനിൽനിന്ന് നിലാെവട്ടം
ലഭിക്കുകയുമില്ല;

യേഹാവനിനക്കുനിത്യ്രപകാശവും
നിെന്റ ൈദവം നിെന്റ മഹത്ത്വവും
ആയിരിക്കും.

20 നിെന്റ സൂര്യൻ ഇനിെയാരിക്കലും
അസ്തമിക്കുകയില്ല,
നിെന്റച്രന്ദൻമറഞ്ഞുേപാകുകയുമില്ല;

യേഹാവയായിരിക്കും നിെന്റനിത്യ്രപകാശം,
നിെന്റ വിലാപകാലം അവസാനിക്കുകയും
െചയ്യ ം.

21 അേപ്പാൾ നിെന്റ ജനെമല്ലാം
നീതിനിഷ്ഠരാകുകയും
അവർ ഭൂ്രപേദശം എേന്നക്കും
ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്യ ം.

എെന്റമഹത്ത്വം ്രപദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി
ഞാൻനട്ടനടുതലയും
എെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തിയുമായിരിക്കും
അവർ.

22കുറഞ്ഞവൻആയിരവും
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െചറിയവൻ ഒരു ശക്തിേയറിയ രാഷ്്രടവും
ആയിത്തീരും.

ഞാൻയേഹാവആകുന്നു;
അതിെന്റ സമയത്തു ഞാൻ അതു
േവഗത്തിൽനിറേവറ്റ ം.”

61
യേഹാവയുെട ്രപസാദവർഷം

1ദരി്രദേരാടുസുവിേശഷംഅറിയിക്കാൻ
യേഹാവയായകർത്താവ്എെന്നഅഭിേഷകം
െചയ്തിരിക്കുകയാൽ
അവിടെത്തആത്മാവ്എെന്റേമലുണ്ട.്

ഹൃദയംതകർന്നവരുെട മുറിവു െകട്ട ന്നതിനും
തടവുകാർക്കു സ്വാത്രന്ത്യം
്രപഖ്യാപിക്കുന്നതിനും
ബന്ധിതെര േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനും അവിടന്ന്
എെന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നു.

2യേഹാവയുെട ്രപസാദവർഷവും
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ്രപതികാരദിവസവും
്രപസംഗിക്കാനും

വിലപിക്കുന്നവെരെയല്ലാംആശ്വസിപ്പിക്കാനും
3സീേയാനിെല ദുഃഖിതർക്കു—

െവണ്ണീറിനു പകരം
തലപ്പാവ്അലങ്കാരമായും

വിലാപത്തിനു പകരം
ആനന്ദൈതലവും

വിഷാദഹൃദയത്തിനു പകരം
സ്തുതിെയന്നേമലങ്കിയും നൽകുവാനും,

അവിടന്ന്എെന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നു.
അവിടെത്തമഹത്ത്വം െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടതിന്
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യേഹാവനട്ട വളർത്തിയ
നീതിയുെട ഓക്കുമരങ്ങളാണ് അവർ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും.

4 അവർ പൗരാണിക ശൂന്യശിഷ്ടങ്ങെള
പുതുക്കിപ്പണിയും,
പണ്ടു തകർക്കെപ്പട്ടെതല്ലാം
െകട്ടിയുയർത്തും;

ശൂന്യനഗരങ്ങെളഅവർപുനരുദ്ധരിക്കും,
തലമുറകളായിശൂന്യമായിക്കിടക്കുന്നവെയത്തെന്ന.

5 അപരിചിതർ നിങ്ങള െട ആട്ടിൻപറ്റങ്ങെള
േമയിക്കും;
വിേദശികൾ നിങ്ങള െട നിലങ്ങളിലും
മുന്തിരിേത്താപ്പ കളിലും പണിെയടുക്കും.

6 എന്നാൽ നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
പുേരാഹിതന്മാെരന്നു വിളിക്കെപ്പടും,
നിങ്ങൾക്കു നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷകർഎന്നേപരു നൽകെപ്പടും.

നിങ്ങൾ ഇതര രാഷ്്രടങ്ങള െട സമ്പത്ത്
അനുഭവിക്കും,
അവരുെട ധനം നിങ്ങള െട
്രപശംസാവിഷയമായിത്തീരും.

7നിങ്ങള െട ലജ്ജയ്ക്കു പകരമായി
നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി ്രപതിഫലം ലഭിക്കും,

അപമാനത്തിനു പകരം
നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട അവകാശെത്തക്കുറിച്ച്
ആനന്ദിക്കും.

അങ്ങെന നിങ്ങള െട േദശത്ത് ഇരട്ടി ഓഹരി
നിങ്ങൾക്കുലഭിക്കും,



െയശയ്യാവ് 61:8 ccli െയശയ്യാവ് 61:11

ശാശ്വതമായആനന്ദംനിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും.

8 “കാരണം യേഹാവ ആകുന്ന ഞാൻ, നീതിെയ
സ്േനഹിക്കുന്നു;
കവർച്ചയും അതി്രകമവും ഞാൻ
െവറുക്കുന്നു.

ഞാൻ വിശ്വസ്തതേയാെട എെന്റ ജനത്തിനു
്രപതിഫലംനൽകും,
അവരുമായി ഒരു നിത്യ ഉടമ്പടിയും െചയ്യ ം.

9അവരുെടസന്തതി രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിലും
അവരുെടപിൻഗാമികൾജനതകൾക്കിടയിലും
അറിയെപ്പടും.

അവെരകാണുന്നവെരല്ലാംഅവർ
യേഹാവ അനു്രഗഹിച്ച ജനം എന്ന്
അംഗീകരിക്കും.”

10ഞാൻയേഹാവയിൽഅത്യന്തംആനന്ദിക്കുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ ൈദവത്തിൽ
സേന്താഷിക്കുന്നു.

മണവാളൻ തെന്റ ശിരസ്സ് പുേരാഹിതെനേപ്പാെല
തലപ്പാവുെകാണ്ട്അലങ്കരിക്കുന്നതുേപാെലയും
മണവാട്ടിആഭരണങ്ങൾഅണിയുന്നതുേപാെലയും

അവിടന്ന്എെന്നരക്ഷാവസ്്രതം ധരിപ്പിക്കുകയും
നീതിെയന്ന പുറങ്കുപ്പായം അണിയിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

11ഭൂമിഅതിൽൈതകെളമുളപ്പിക്കുന്നതുേപാെലയും
േതാട്ടം അതിൽ വിതച്ച വിത്തു
കിളിർപ്പിക്കുന്നതുേപാെലയും

യേഹാവയായകർത്താവ്സകലജനതകള െടയും
മുമ്പിൽ
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നീതിയും സ്േതാ്രതവും ഉയർന്നുവരാൻ
ഇടയാക്കും.

62
സീേയാെന്റപുതിയനാമം

1അവള െട കുറ്റവിമുക്തി ്രപഭാതകിരണങ്ങള െട
്രപസരിപ്പ  േപാെലയും
അവള െട രക്ഷജ്വലിക്കുന്നപന്തംേപാെലയും
ആകുന്നതുവെര

സീേയാനുേവണ്ടിഞാൻനിശ്ശബ്ദമായിരിക്കുകയില്ല,
െജറുശേലമിനുേവണ്ടിമൗനമായിരിക്കുകയുമില്ല.

2രാഷ്്രടങ്ങൾനിെന്റകുറ്റവിമുക്തിയും
എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും നിെന്റ മഹത്ത്വവും
ദർശിക്കും;

യേഹാവയുെട വായ് കൽപ്പിച്ച തരുന്ന
ഒരു പുതിയ േപരിനാൽനീ വിളിക്കെപ്പടും.

3 നീ യേഹാവയുെട ൈകയിൽ ഒരു
മഹത്ത്വകിരീടമായും
നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ൈകയിൽ രാജകീയ
മകുടമായും തീരും.

4 നീ ഇനിെയാരിക്കലും ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവൾ*
എേന്നാ
നിെന്റ േദശം വിജനേദശം† എേന്നാ
വിളിക്കെപ്പടുകയില്ല.

എന്നാൽനീ െഹഫ്സീബാ‡എന്നും
നിെന്റ േദശം െബയൂലാ§ എന്നും
വിളിക്കെപ്പടും;

* 62:4 മൂ.ഭാ.അസൂബാ † 62:4 മൂ.ഭാ. െശമാമാ ‡ 62:4 എെന്റ
ആനന്ദമായവൾഎന്നർഥം. § 62:4 വിവാഹിതഎന്നർഥം.
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കാരണംയേഹാവനിന്നിൽആനന്ദിക്കുകയും
നിെന്റ േദശം വിവാഹം െചയ്യെപ്പട്ടതും
ആയിത്തീരും.

5ഒരുയുവാവുയുവതിെയവിവാഹംെചയ്യന്നതുേപാെല
നിെന്റപു്രതന്മാർ*നിെന്നഅവകാശമാക്കും.

മണവാളൻമണവാട്ടിയിൽആനന്ദിക്കുന്നതുേപാെല
നിെന്റൈദവം നിന്നിൽആനന്ദിക്കും.

6 െജറുശേലേമ, രാ്രതിയും പകലും
മൗനമായിരിക്കാത്ത
കാവൽക്കാെര ഞാൻ നിെന്റ
മതിലുകളിേന്മൽ നിരന്തരം
വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു.

യേഹാവെയവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവേര,
നിങ്ങൾവി്രശമിക്കാേനപാടില്ല.

7 അവിടന്ന് െജറുശേലമിെന സ്ഥാപിക്കുകയും
അവെള ഭൂമിയിൽ ഒരു
്രപശംസാവിഷയമാക്കുകയും
െചയ്യന്നതുവെര
അവിടേത്തക്ക്സ്വസ്ഥതനൽകരുത.്

8 യേഹാവ തെന്റ വലംകരെത്തയും ബലമുള്ള
ഭുജെത്തയും െചാല്ലി
ഇ്രപകാരംശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു:

“തീർച്ചയായുംഞാൻനിെന്റധാന്യം
നിെന്റ ശ്രതുവിനു ഭക്ഷണമായി
െകാടുക്കുകയില്ല,

നിെന്റഅധ്വാനഫലമായപുതുവീഞ്ഞ്

* 62:5 ചി.ൈക.്രപ. നിർമാതാക്കൾ
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വിേദശികൾ ഇനിെയാരിക്കലും
കുടിക്കുകയില്ല;

9 എന്നാൽ അതിെന്റ വിളെവടുക്കുന്നവർ അതു
ഭക്ഷിച്ച്
യേഹാവെയസ്തുതിക്കും,

അതു േശഖരിക്കുന്നവർ എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
അങ്കണത്തിൽെവച്ച്അതു പാനംെചയ്യ ം.”

10 കടന്നുേപാകുക, കവാടങ്ങളിലൂെട
കടന്നുേപാകുക!
ഈജനത്തിനു വഴിെയാരുക്കുക.

നിരത്തുക, രാജവീഥി നിരത്തുക!
കല്ല കൾെപറുക്കിക്കളയുക.

രാഷ്്രടങ്ങൾക്ക് ഒരു െകാടി ഉയർത്തുക.

11ഇതാ, ഭൂമിയുെടഅറുതികളിെലല്ലാം
യേഹാവവിളംബരംെചയ്തിരിക്കുന്നു:

“ ‘ഇതാ,നിെന്റ രക്ഷവരുന്നു!
ഇതാ, ്രപതിഫലംഅവിടെത്തപക്കലും

പാരിേതാഷികംഅവിടേത്താെടാപ്പവുമുണ്ട,്’
എന്നുസീേയാൻപു്രതിേയാടു പറയുക.”

12അവർവിശുദ്ധജനംഎന്നുവിളിക്കെപ്പടും,
യേഹാവയാൽ വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർ
എന്നുതെന്ന;

അേന്വഷിച്ച കെണ്ടത്തെപ്പട്ടവൾഎന്നും
ഒരിക്കലും ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടാത്ത നഗരം
എന്നും വിളിക്കെപ്പടും.
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63
ൈദവത്തിെന്റ ്രപതികാരദിവസവും

വീെണ്ടടുപ്പ ം
1 ഏേദാമിൽനിന്ന് രക്തപങ്കിലമായ

വസ്്രതംധരിച്ച െകാണ്ട,്
അേത, ഏേദാമിെല െബാ്രസായിൽനിന്ന്
വരുന്നഈവ്യക്തിആർ?

േതജസ്സിെന്റവസ്്രതംധരിച്ച െകാണ്ട്
തെന്റശക്തിയുെട ്രപഭാവത്തിൽ േവഗത്തിൽ
മുേന്നറുന്നഇേദ്ദഹംആർ?

“വിേമാചനം ്രപേഘാഷിക്കുന്നവനും
രക്ഷിക്കാൻശക്തനുമായഞാൻതെന്ന.”

2 നിെന്റ വസ്്രതം മുന്തിരിച്ചക്കു
ചവിട്ട ന്നവരുേടതുേപാെല
െചമന്നിരിക്കാൻകാരണെമന്ത്?

3 “ഞാൻഏകനായി മുന്തിരിച്ചക്കുചവിട്ടിെമതിച്ച ;
രാഷ്്രടങ്ങളിൽനിന്ന് ആരുംതെന്ന
എേന്നാെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

എെന്റ േകാപത്തിൽഞാൻഅവെരചവിട്ടി,
എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ അവെര
െമതിച്ച കളഞ്ഞു;

അവരുെട രക്തംഎെന്റഉടുപ്പിേന്മൽെതറിച്ച ,
എെന്റവസ്്രതെമല്ലാംഞാൻമലിനമാക്കി.

4 കാരണം ്രപതികാരദിവസം എെന്റ
ഹൃദയത്തിലുണ്ട;്
ഞാൻവീെണ്ടടുക്കുന്നവർഷംവന്നിരിക്കുന്നു.
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5 ഞാൻ േനാക്കി, സഹായിക്കാൻ
ആരുമുണ്ടായില്ല,
സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്തേതാർത്ത്
ഞാൻവിസ്മയിച്ച ;

അതിനാൽ എെന്റ കരംതെന്ന എനിക്കു രക്ഷ
വരുത്തി,
എെന്റ േ്രകാധംഎെന്നതുണച്ച .

6 എെന്റ േകാപത്തിൽ ഞാൻ രാഷ്്രടങ്ങെള
ചവിട്ടിെമതിച്ച ;
എെന്റ േ്രകാധത്തിൽഅവെര മത്തരാക്കി,
അവരുെട രക്തം ഞാൻ നിലത്ത്
ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു.”

സ്േതാ്രതവും ്രപാർഥനയും
7അവിടെത്തകരുണയ്ക്കും
അനവധിയായ ദയാവായ്പിനും
അനുസൃതമായി,
യേഹാവ നമുക്കുേവണ്ടി െചയ്ത
എല്ലാറ്റിനും—

അേത, അവിടന്ന് ഇ്രസാേയലിനുേവണ്ടി െചയ്ത
അനവധി നന്മകൾക്കുമായി
ഞാൻയേഹാവയുെടദയാവായ്പിെനക്കുറിച്ച ം
അവിടെത്ത സ്തുത്യർഹമായ
കൃത്യങ്ങെളക്കുറിച്ച ം ്രപസ്താവിക്കും.

8 അവിടന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു, “അവർ എെന്റ
ജനമാണ,്നിശ്ചയം,
ഈ മക്കൾ എേന്നാടു വിശ്വസ്തത
പുലർത്താതിരിക്കുകയില്ല;”
അങ്ങെന അവിടന്ന് അവരുെട
രക്ഷകനായിത്തീർന്നു.
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9 അവരുെട കഷ്ടതയിെലല്ലാം അവിടന്നും
കഷ്ടതയനുഭവിച്ച ,
അവിടെത്ത സന്നിധിയിെല ദൂതൻ* അവെര
രക്ഷിച്ച .

തെന്റ സ്േനഹത്തിലും കരുണയിലും അവിടന്ന്
അവെരവീെണ്ടടുത്തു;
പുരാതനകാലങ്ങളിെലല്ലാം
അവിടന്ന്അവെരകരങ്ങളിൽവഹിച്ച .

10എങ്കിലുംഅവർ മത്സരിച്ച്
അവിടെത്തപരിശുദ്ധാത്മാവിെന ദുഃഖിപ്പിച്ച .

അതിനാൽ അവിടന്ന് അവർക്കു
ശ്രതുവായിത്തീർന്നു,
അവർെക്കതിേര അവിടന്നുതെന്ന
യുദ്ധംെചയ്തു.

11അേപ്പാൾഅവിടെത്ത ജനംആ ്രപാചീനകാലം
ഓർത്തു,
േമാശയുെടയും തെന്റ ജനത്തിെന്റയും
നാള കൾതെന്ന—

അവെരസമു്രദത്തിലൂെട
തെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയന്മാേരാെടാപ്പം
വിടുവിച്ചവൻഎവിെട?

അവരിൽതെന്റപരിശുദ്ധാത്മാവിെന
നിേക്ഷപിച്ചവൻഎവിെട?

12 േമാശയുെട വലംകരേത്താടുേചർന്നു
്രപവർത്തിക്കാനായി
തെന്റ മഹത്ത്വേമറിയ ശക്തിയുെട ഭുജം
അയയ്ക്കുകയും

* 63:9 ഇവിെട ഒരു സേന്ദശവാഹകേനാ ദൂതേനാ അല്ല
വിവക്ഷിക്കുന്നത,്ൈദവസാന്നിധ്യംഅവെര രക്ഷിച്ച എന്നാണ.്
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തനിക്ക് ഒരു ശാശ്വതനാമം ഉണ്ടാകാനായി
അവർക്കുമുമ്പിൽകടലിെന ഭാഗിച്ച്

13 ആഴങ്ങളിൽക്കൂെട അവെര നടത്തുകയും
െചയ്തവൻആർ?

മരുഭൂമിയിൽ ഇടറാെത കുതിച്ച പായും
കുതിരെയേപ്പാെല
അവരും ഇടറിയില്ല;

14 താഴ്വരയിേലക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ന്ന
കന്നുകാലികെളേപ്പാെല
യേഹാവയുെട ആത്മാവ് അവർക്കു
വി്രശമംനൽകി.

അേങ്ങക്ക് മഹത്ത്വകരമായ ഒരു നാമം
ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്
അങ്ങ് തെന്റ ജനെത്ത നയിച്ചത്
ഇങ്ങെനയാണ.്

15 സ്വർഗത്തിൽനിന്നു േനാക്കണേമ,
കടാക്ഷിക്കണേമ,
വിശുദ്ധിയും േതജസ്സ മുള്ള അങ്ങയുെട
ഉന്നതസിംഹാസനത്തിൽനിന്നുതെന്ന.

അങ്ങയുെട തീക്ഷ്ണതയും അങ്ങയുെട
ശക്തിയുംഎവിെട?
അവിടെത്ത മനസ്സലിവും സഹതാപവും
ഞങ്ങളിൽനിന്നുതടഞ്ഞുെവക്കരുേത.

16അ്രബാഹാംഞങ്ങെളഅറിയുന്നിെല്ലങ്കിലും
ഇ്രസാേയൽഞങ്ങെളഅംഗീകരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും
അങ്ങാണ്ഞങ്ങള െട പിതാവ്;

യേഹാേവ, അങ്ങുതെന്നയാണ് ഞങ്ങള െട
പിതാവ,്
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പുരാതനകാലംമുതൽതെന്ന ഞങ്ങള െട
വീെണ്ടടുപ്പ കാരെനന്നാണ് അവിടെത്ത
നാമം.

17 യേഹാേവ, ഞങ്ങൾ അവിടെത്ത വഴിവിട്ട
െതറ്റിേപ്പാകാൻഇടയാക്കിയതും
അങ്ങെയ ആദരിക്കാതവണ്ണം ഞങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങൾ കഠിനമാക്കിയതും
എന്തുെകാണ്ട?്

അങ്ങയുെടഅവകാശമായേഗാ്രതങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
അങ്ങയുെട ദാസന്മാർ നിമിത്തം,
മടങ്ങിവരണേമ.

18 അങ്ങയുെട ജനം അങ്ങയുെട
വിശുദ്ധസ്ഥലെത്തഅൽപ്പകാലേത്തക്കുമാ്രതം
ൈകവശമാക്കി,
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങള െട ശ്രതുക്കൾ
അങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത
ചവിട്ടിെമതിച്ചിരിക്കുന്നു.

19അങ്ങ്ഒരിക്കലുംഭരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവെരേപ്പാെലയും
അങ്ങയുെട നാമത്താൽ ഒരിക്കലും
വിളിക്കെപ്പടാത്തവെരേപ്പാെലയും
ഞങ്ങൾആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

64
1-2 യേഹാേവ, അവിടന്ന് ആകാശം കീറി

ഇറങ്ങിവന്നിരുെന്നങ്കിൽ,
അേപ്പാൾ പർവതങ്ങൾ അങ്ങയുെടമുമ്പിൽ
വിറയ്ക്കും!

ചുള്ളിക്കമ്പുകൾക്കുതീ കത്തി
െവള്ളംതിളയ്ക്കാൻഇടയാകുേമ്പാെളന്നേപാെല
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ഇറങ്ങിവന്ന് അവിടെത്ത ശ്രതുക്കൾക്ക്
തിരുനാമം െവളിെപ്പടുത്തി
രാഷ്്രടങ്ങൾ തിരുമുമ്പിൽ വിറയ്ക്കാൻ
ഇടയാക്കണേമ.

3 ഞങ്ങൾ ്രപതീക്ഷിക്കാത്ത ഭയങ്കരകാര്യങ്ങൾ
അങ്ങ് െചയ്തേപ്പാൾ
അങ്ങ് ഇറങ്ങിവരികയും പർവതങ്ങൾ
തിരുസന്നിധിയിൽ വിറെകാള്ള കയും
െചയ്തു.

4 തനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി
്രപവർത്തിക്കുന്നവനായി
അങ്ങല്ലാെത മെറ്റാരുൈദവെത്തപ്പറ്റി

േലാകാരംഭംമുതൽആരും േകട്ടിട്ടില്ല;
ഒരുകാതും േകട്ടിട്ടില്ല,ഒരുകണ്ണ ംകണ്ടിട്ട മില്ല.

5 ആനന്ദേത്താെട നീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര
സഹായിക്കാനായിഅങ്ങ്എഴുന്നള്ളന്നു,
അങ്ങയുെടവഴികൾഓർക്കുന്നവെരത്തെന്ന.

എന്നാൽ, അങ്ങയുെട വഴികൾെക്കതിേര
ഞങ്ങൾപാപം െചയ്യ കയാൽ
അങ്ങു േകാപിച്ച .
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങെന
രക്ഷെപ്പടും?

6ഞങ്ങൾഎല്ലാവരുംശുദ്ധിയില്ലാത്തവെരേപ്പാെലയായി,
ഞങ്ങള െട നീതി്രപവൃത്തികൾ എല്ലാം
കറപുരണ്ടതുണിേപാെലയാണ;്

ഞങ്ങെളല്ലാം ഇലേപാെലവാടിേപ്പാകുന്നു,
ഞങ്ങള െട പാപങ്ങൾ ഒരു കാറ്റ േപാെല
ഞങ്ങെളപറപ്പിക്കുന്നു.

7അങ്ങയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുകയും
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അങ്ങെയ മുറുെകപ്പിടിക്കാൻ
ഉത്സാഹിക്കുകയും െചയ്യന്നആരുമില്ല;

അങ്ങു തിരുമുഖം ഞങ്ങളിൽനിന്ന്
മറയ്ക്കുകയും
ഞങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾക്കു ഞങ്ങെള
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്തേല്ലാ.

8 എന്നാലിേപ്പാൾ യേഹാേവ, അങ്ങാണ്
ഞങ്ങള െട പിതാവ.്
ഞങ്ങൾ കളിമണ്ണ ം അങ്ങ് ഞങ്ങെള
െമനയുന്നവനുംആകുന്നു;
ഞങ്ങെളല്ലാവരും അവിടെത്ത
ൈകേവലയാണേല്ലാ.

9യേഹാേവ,കഠിനമായി േകാപിക്കരുേത.
ഞങ്ങള െട പാപങ്ങൾ എേന്നക്കും
ഓർക്കുകയുമരുേത.

അേയ്യാ! കടാക്ഷിക്കണേമ,
ഞങ്ങെളല്ലാവരുംഅവിടെത്തജനമാണേല്ലാ.

10 അങ്ങയുെട വിശുദ്ധനഗരങ്ങൾ
മരുഭൂമിയായിത്തീർന്നു;
സീേയാൻ മരുഭൂമിയും െജറുശേലം
ശൂന്യസ്ഥലവുമായി.

11 ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ അങ്ങെയ
സ്തുതിച്ചിരുന്ന
ഞങ്ങള െട വിശുദ്ധവും മേനാഹരവുമായ
ആലയംഅഗ്നിക്കിരയായി,
വിലപിടിപ്പ ള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കള ം
തകർക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

12 ഇ്രതെയാെക്കയായിട്ട ം യേഹാേവ, അങ്ങ്
അടങ്ങിയിരിക്കുേമാ?
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അങ്ങ് മിണ്ടാതിരിക്കുേമാ? അളവിനപ്പ റം
ഞങ്ങെളശിക്ഷിക്കുേമാ?

65
ന്യായവിധിയും രക്ഷയും

1 “എെന്ന അേന്വഷിക്കാത്തവർക്ക് ഞാൻ
എെന്നത്തെന്നെവളിെപ്പടുത്തി;
എെന്ന ആവശ്യെപ്പടാത്തവർ എെന്ന
കെണ്ടത്തി.

എെന്റനാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാത്തജനതേയാട,്
‘ഇതാഞാൻ,ഇതാഞാൻ’എന്നുപറഞ്ഞു.

2നന്നല്ലാത്തമാർഗത്തിൽക്കൂടി
സ്വന്തംസങ്കൽപ്പമനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്ന,

ദുർവാശിയുള്ളജനത്തിെന്റേനേര
ഞാൻ ദിവസംമുഴുവനുംൈകനീട്ടി—

3അവർപൂേന്താട്ടങ്ങളിൽബലിയർപ്പിച്ച ം
ബലിപീഠങ്ങളിെല ഇഷ്ടികകളിേന്മൽ
ധൂപംകാട്ടിയും

എെന്റമുഖത്തുേനാക്കി
അവർഎെന്നനിരന്തരം ്രപേകാപിപ്പിക്കുന്നു.

4അവർരാ്രതിമുഴുവനും കല്ലറകൾക്കിടയിൽ
രഹസ്യമായി ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നു,

പന്നിയിറച്ചി തിന്നുകയും
നിഷിദ്ധമാംസത്തിെന്റ ചാറിനാൽ പാ്രതങ്ങൾ
നിറയ്ക്കുകയുംെചയ്യന്നു;

5 ‘മാറിനിൽക്കുക,എേന്നാട്അടുക്കരുത,്
ഞാൻ നിെന്നക്കാൾ അതിവിശുദ്ധൻ!’ എന്ന്
അവർപറയുന്നു.

ഇങ്ങെനയുള്ളവർഎെന്റമൂക്കിെലപുകയും
ദിവസം മുഴുവൻകത്തുന്നതീയുംആകുന്നു.
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6 “ഇതാ, അത് എെന്റമുമ്പിൽ
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു:
ഞാൻപകരംവീട്ടാെതഅടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല;
അവരുെട മാറിടത്തിേലക്കുതെന്ന ഞാൻ
പകരംവീട്ട ം—

7 നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട
പൂർവികരുെട പാപങ്ങൾക്കുംതെന്ന,”
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“അവർപർവതങ്ങളിൽധൂപംകാട്ട കയും
മലകളിൽ എെന്ന പരിഹസിക്കുകയും
െചയ്തതിനാൽ,

അവരുെട പൂർവകാല ്രപവൃത്തികള െട മുഴുവൻ
തുകയും
ഞാൻ അവരുെട മാറിടത്തിേലക്കുതെന്ന
അളന്നുെകാടുക്കും.”

8യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“മുന്തിരിക്കുലയിൽപുതുവീഞ്ഞുകാണുേമ്പാൾ,
ജനം, ‘അതിെനനശിപ്പിക്കരുത,്
അതിൽ അനു്രഗഹം ഉണ്ടേല്ലാ,’ എന്നു
പറയുന്നതുേപാെല,

എെന്റ ദാസന്മാർക്കുേവണ്ടി ഞാൻ
്രപവർത്തിക്കും;
ഞാൻ അവെര എല്ലാവെരയും
നശിപ്പിക്കുകയില്ല.

9ഞാൻയാേക്കാബിൽനിന്ന് ഒരുസന്തതിെയയും
െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് എെന്റ പർവതങ്ങൾക്ക്
ഒരുഅവകാശിെയയും േശഷിപ്പിക്കും.

െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട എെന്റ ജനം അത്
അവകാശമാക്കുകയും
എെന്റ ദാസന്മാർ അവിെട
അധിവസിക്കുകയും െചയ്യ ം.
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10എെന്നഅേന്വഷിക്കുന്നഎെന്റജനത്തിന,്
ശാേരാൻസമതലം അവരുെട
ആട്ടിൻപറ്റത്തിെന്റഒരു േമച്ചിൽപ്പ റവും
ആേഖാർതാഴ്വര അവരുെട
കന്നുകാലികള െട വി്രശമസ്ഥലവും
ആകും.

11 “എന്നാൽനിങ്ങൾയേഹാവെയഉേപക്ഷിക്കയും
എെന്റ വിശുദ്ധപർവതെത്ത
മറക്കുകയുംെചയ്ത,്

ഗദുേദവന*് േമശെയാരുക്കുകയും
േമനിേദവിക്ക്† വീഞ്ഞുകലർത്തി പാനപാ്രതം
നിറയ്ക്കുകയും െചയ്താൽ,

12ഞാൻനിങ്ങെളവാളിന് ഇരയാക്കും,
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വധിക്കെപ്പട്ടവരായി
വീഴും;

കാരണം, ഞാൻ വിളിച്ച , എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ഉത്തരംനൽകിയില്ല,
ഞാൻ സംസാരിച്ച , എന്നാൽ നിങ്ങൾ
്രശദ്ധിച്ചില്ല.

എെന്റ കണ്ണ കൾക്കുമുമ്പിൽ നിങ്ങൾ തിന്മ
്രപവർത്തിക്കുകയും
എനിക്ക് അനിഷ്ടമായതു നിങ്ങൾ
െതരെഞ്ഞടുക്കുകയും െചയ്തേല്ലാ.”

13 അതിനാൽ യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“എെന്റദാസന്മാർ ഭക്ഷിക്കും,
എന്നാൽനിങ്ങൾവിശന്നിരിക്കും;

എെന്റദാസന്മാർപാനംെചയ്യ ം,

* 65:11 സൗഭാഗ്യം എന്നർഥം. † 65:11 വിധി അഥവാ,അന്ത്യം
എന്നർഥം.
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എന്നാൽനിങ്ങൾദാഹിച്ചിരിക്കും;
എെന്റദാസന്മാർആനന്ദിക്കും,
എന്നാൽനിങ്ങൾലജ്ജിതരാകും.

14എെന്റദാസന്മാർഗാനമാലപിക്കും
അവരുെട ഹൃദയത്തിൽനിന്നുള്ള
ആനന്ദത്താൽത്തെന്ന,

എന്നാൽനിങ്ങൾഹൃദയവ്യഥയാൽനിലവിളിക്കും.
ഹൃദയഭാരേത്താെട മുറയിടുകയും െചയ്യ ം.

15എെന്റെതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർക്ക്
നിങ്ങള െട േപര് ഒരു ശാപവാക്കായി നിങ്ങൾ
േശഷിപ്പിക്കും;

യേഹാവയായ കർത്താവ് നിങ്ങെള
െകാന്നുകളയും,
എന്നാൽ തെന്റ ദാസന്മാർക്ക് അവിടന്ന്
മെറ്റാരു േപരു നൽകും.

16പൂർവകാലെത്തകഷ്ടത മറക്കെപ്പടുകയും
എെന്റ കണ്ണിനു മറഞ്ഞിരിക്കുകയും
െചയ്യ കയാൽ,

േദശത്തുെവച്ച്അനു്രഗഹംആശംസിക്കുന്നയാൾ
ഏകസത്യൈദവത്തിെന്റനാമത്തിലായിരിക്കും
ആശംസിക്കുന്നത,്

േദശത്തുെവച്ച ശപഥംെചയ്യന്നയാൾ
ഏകസത്യൈദവത്തിെന്റനാമത്തിലായിരിക്കും
ശപഥംെചയ്യന്നത.്

പുതിയആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും
17 “ഇതാ,ഞാൻപുതിയആകാശവും
പുതിയ ഭൂമിയുംസൃഷ്ടിക്കും.

പഴയകാര്യങ്ങൾഇനിഓർക്കുകേയാ
മനസ്സിൽവരികേയാ െചയ്യ കയില്ല.
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18 ്രപത്യ ത,ഞാൻസൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ
നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായി എേന്നക്കും
ആനന്ദിക്കുക,

ഞാൻെജറുശേലമിെന ഒരുആനന്ദമാകുവാനും
അതിെലജനെത്തഒരുസേന്താഷമാകാനുമായിട്ടാണ്
സൃഷ്ടിക്കുന്നത.്

19ഞാൻെജറുശേലമിൽആനന്ദിക്കും
എെന്റജനത്തിൽആഹ്ലാദിക്കും;

കരച്ചിലിെന്റേയാ നിലവിളിയുെടേയാശബ്ദം
ഇനിഅവിെട േകൾക്കുകയില്ല.

20 “ഇനിെയാരിക്കലുംഅവിെട
അല്പായുസ്സ കളായ ശിശുക്കൾ
ഉണ്ടാകുകയില്ല
തെന്റ ആയുഷ്കാലം പൂർത്തിയാക്കാത്ത
ഒരു വൃദ്ധനും;

നൂറാം വയസ്സിൽമരിക്കുന്നയാൾ
ഒരു ശിശുവായി കരുതെപ്പടും;

നൂറുവയസ്സ വെരഎത്താത്തയാൾ
ശാപ്രഗസ്തെരന്നു പരിഗണിക്കെപ്പടും.

21അവർവീടുകൾനിർമിച്ച്അവയിൽവസിക്കും;
അവർ മുന്തിരിേത്താപ്പ കൾ നട്ട് അവയുെട
ഫലംഅനുഭവിക്കും.

22 അവർ ഇനിെയാരിക്കലും മറ്റ ള്ളവർക്കു
താമസിക്കുന്നതിനായി പണിയുകേയാ
അവർ നടുകയും മറ്റ ള്ളവർ
ഭക്ഷിക്കുകയുേമാ െചയ്യ കയില്ല.

എെന്റജനത്തിെന്റആയുസ്സ്
വൃക്ഷത്തിെന്റആയുസ്സ േപാെലയാകും.

എെന്റെതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർ ദീർഘകാലം
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തങ്ങള െട ്രപയത്നഫലംഅനുഭവിക്കും.
23അവർവ്യർഥമായിഅധ്വാനിക്കുകേയാ
ആപത്തിനായി ്രപസവിക്കുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല;

കാരണംഅവരുംഅവരുെടസന്തതികള ം
യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുന്നവരുെട
പിൻഗാമികളാണ.്

24 അവർ വിളിക്കുന്നതിനുമുേമ്പ ഞാൻ
ഉത്തരമരുള ം;
അവർ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിെക്കത്തെന്ന
ഞാൻഅതു േകൾക്കും.

25െചന്നായും കുഞ്ഞാടും ഒരുമിച്ച േമയും
സിംഹംകാളെയേപ്പാെലപുല്ല തിന്നും
െപാടിസർപ്പത്തിന്ആഹാരമാകും.

എെന്റവിശുദ്ധപർവതത്തിൽഎല്ലായിടത്തും
ഉപ്രദവേമാ നാശേമാ ഉണ്ടാകുകയില്ല,”

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

66
ന്യായവിധിയും ്രപത്യാശയും

1യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“സ്വർഗംഎെന്റസിംഹാസനവും
ഭൂമിഎെന്റപാദപീഠവുംആകുന്നു.

നിങ്ങൾ എനിക്കുേവണ്ടി നിർമിക്കുന്ന ആലയം
എവിെട?
എെന്റവി്രശമസ്ഥലംഎവിെട?

2എെന്റകരങ്ങളാണേല്ലാഇവെയല്ലാം നിർമിച്ചത,്
അങ്ങെനയാണേല്ലാ ഇവെയല്ലാം
ഉളവായിവന്നത,്”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
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“വിനയശീലരും മനസ്സ തകർന്നവരും
എെന്റവചനത്തിൽവിറയ്ക്കുന്നവരുമായ
മനുഷ്യേരാടാണ് ഞാൻ കരുണേയാെട
കടാക്ഷിക്കുന്നത.്

3എന്നാൽഒരു കാളെയയാഗമർപ്പിക്കുന്നവർ
ഒരുമനുഷ്യെനവധിക്കുന്നവെരേപ്പാെലയാണ,്

ഒരുആട്ടിൻകുട്ടിെയയാഗംകഴിക്കുന്നവർ
ഒരുനായുെടകഴുത്ത്ഒടിക്കുന്നവെരേപ്പാെലയും

ഒരു േഭാജനയാഗംഅർപ്പിക്കുന്നവർ
പന്നിയുെടരക്തംഅർപ്പിക്കുന്നവെരേപ്പാെലയും

സുഗന്ധധൂപംസ്മാരകമായിഅർപ്പിക്കുന്നവർ
വി്രഗഹെത്തപൂജിക്കുന്നവെരേപ്പാെലയുമാണ.്

അവെരല്ലാംസ്വന്തവഴികൾെതരെഞ്ഞടുക്കുകയും
അവർ തങ്ങള െട േമ്ലച്ഛതയിൽ
ആഹ്ലാദിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

4 അതുെകാണ്ട് ഞാനും അവെര കഠിനമായി
ശിക്ഷിക്കുന്നതു െതരെഞ്ഞടുക്കും
അവർ ഭയെപ്പട്ടത് ഞാൻ അവരുെടേമൽ
വരുത്തും.

ഞാൻവിളിച്ച ,ആരും ഉത്തരം നൽകിയില്ല,
ഞാൻസംസാരിച്ച ,ആരും ്രശദ്ധിച്ചില്ല.

അവർഎെന്റമുമ്പിൽതിന്മ ്രപവർത്തിക്കുകയും
എനിക്കു ്രപസാദമില്ലാത്തത്
െതരെഞ്ഞടുക്കുകയും െചയ്തു.”

5യേഹാവയുെട വചനത്തിൽവിറയ്ക്കുന്നവേര,
അവിടെത്തവചനം േകൾക്കുക:

“നിങ്ങെള െവറുക്കുകയുംഎെന്റനാമംനിമിത്തം
നിങ്ങെള ്രഭഷ്ടരാക്കുകയും െചയ്ത
നിങ്ങള െടസ്വന്തംജനം:
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‘നിങ്ങള െടആഹ്ലാദംഞങ്ങൾകാേണണ്ടതിന്
യേഹാവ മഹത്ത്വെപ്പട്ടവനാകെട്ട!’ എന്നു
പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
എന്നിട്ട ംഅവർലജ്ജിതരാക്കെപ്പടും.

6നഗരത്തിൽനിന്നുള്ളബഹളം േകൾക്കുക,
ൈദവാലയത്തിൽനിന്നുള്ള േഘാഷം
േകൾക്കുക!

തെന്റ ശ്രതുക്കേളാട് അവർ അർഹിക്കുന്നത്
്രപതികാരംെചയ്യന്ന
യേഹാവയുെട ശബ്ദമാേണാ ഈ
േകൾക്കുന്നത.്

7 “്രപസവേവദനഅനുഭവിക്കുന്നതിനുമുേമ്പ,
അവൾ ്രപസവിക്കുന്നു;

േനാവു കിട്ട ന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന
അവൾഒരു മകനു ജന്മംനൽകുന്നു.

8ഇ്രപകാരമുള്ളഒന്ന്ആെരങ്കിലും േകട്ടിട്ട േണ്ടാ?
ഈവിധമുള്ളത്ആെരങ്കിലും കണ്ടിട്ട േണ്ടാ?

ഒരു ദിവസംെകാണ്ട് ഒരു രാജ്യം ജനിക്കുേമാ?
ഒരു നിമിഷംെകാണ്ട് ഒരു ജനത
ഉത്ഭവിക്കുേമാ?

സീേയാന് േനാവുകിട്ടിയ ഉടൻതെന്ന
അവൾമക്കെള ്രപസവിച്ചിരിക്കുന്നു.

9 ഞാൻ ്രപസവത്തിെന്റ നിമിഷംവെര
െകാണ്ടുവന്നേശഷം
്രപസവിപ്പിക്കാതിരിക്കുേമാ?”
എന്ന്യേഹാവ േചാദിക്കുന്നു.

“്രപസവെമടുക്കുന്നഞാൻ
ഗർഭദ്വാരംഅടച്ച കളയുേമാ?”
എന്ന് നിങ്ങള െടൈദവം േചാദിക്കുന്നു.

10 “െജറുശേലമിെനസ്േനഹിക്കുന്നഎല്ലാവരുേമ,
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അവേളാെടാപ്പംആനന്ദിച്ച്ആഹ്ലാദിക്കുക;
അവെളക്കുറിച്ച വിലപിക്കുന്നവേര
അവേളാടുകൂെടഅതിയായിആനന്ദിക്കുക.

11ഒരു ശിശു തെന്റമാതാവിെന്റ
സാന്ത്വനംനൽകുന്ന സ്തനങ്ങൾ
വലിച്ച കുടിക്കുന്നതുേപാെല

അവള െടകവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന
സമൃദ്ധി നുകർന്നു നിങ്ങൾതൃപ്തിയടയും.”

12യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇതാ, ഒരു നദിെയന്നേപാെലസമാധാനവും
കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന അരുവിേപാെല
ജനതകള െട ധനവും ഞാൻ അവൾക്കു
വർധിപ്പിക്കും;

നിങ്ങൾ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുകയും നിങ്ങെള
ഒക്കത്ത്എടുത്തുെകാണ്ടു നടക്കുകയും
മടിയിൽഇരുത്തി ലാളിക്കുകയും െചയ്യ ം.

13 അമ്മ അവള െട കുഞ്ഞിെന
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല
ഞാൻനിങ്ങെളആശ്വസിപ്പിക്കും;
നിങ്ങൾ െജറുശേലമിെനക്കുറിച്ച്
ആശ്വസ്തരാകും.”

14ഇതു നിങ്ങൾകാണുേമ്പാൾനിങ്ങള െടഹൃദയം
ആനന്ദിക്കും,
നിങ്ങള െട അസ്ഥികൾ ഇളംപുല്ല േപാെല
തഴച്ച വളരും;

യേഹാവയുെട കരം അവിടെത്ത ദാസന്മാർക്കു
െവളിെപ്പടും,
എന്നാൽ തെന്റ ശ്രതുക്കേളാട് അവിടന്നു
്രകുദ്ധനാകും.

15യേഹാവതെന്റ േകാപം ഉ്രഗതേയാടും
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തെന്റ ശാസന അഗ്നിജ്വാലകേളാടും കൂെട
െവളിെപ്പടുത്തും;

ഇതാ,അവിടന്ന്അഗ്നിയിൽ ്രപത്യക്ഷനാകും,
അവിടെത്ത രഥങ്ങൾ ചുഴലിക്കാറ്റ േപാെല
ആയിരിക്കും.

16അഗ്നിയാലും തെന്റവാളിനാലും
സകലജനത്തിേന്മലും യേഹാവ ന്യായവിധി
നടപ്പിലാക്കും,
യേഹാവയാൽ വധിക്കെപ്പടുന്നവർ
നിരവധിയായിരിക്കും.

17 “പന്നിയിറച്ചി, ചുെണ്ടലി, മറ്റ്
നിഷിദ്ധവസ്തുക്കൾ തിന്നുന്നവെര
അനുഗമിച്ച െകാണ്ട് േതാട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിേലക്കു
േപാകാനായി തങ്ങെളത്തെന്ന
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവർ, അവർ ആെര
അനുഗമിക്കുന്നുേവാ അവരുെടയും ഇവരുെടയും
അന്ത്യം ഒന്നുതെന്നയായിരിക്കും,”എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

18 “ഞാൻ അവരുെട ്രപവൃത്തികെളയും
ചിന്തകെളയും അറിയുന്നു. ഞാൻ
സകലരാഷ്്രടങ്ങളിെല ജനെത്തയും
ഭാഷക്കാെരയും ഒരുമിച്ച കൂട്ട ം,അവെരല്ലാം വന്ന്
എെന്റമഹത്ത്വംകാണും.

19 “ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽ ഒരു ചിഹ്നം
സ്ഥാപിക്കും; അവരിൽ േശഷിക്കുന്ന ചിലെര
തർശീശ,് ലിബിയ,* വില്ലാളികള െട നാടായ ലൂദ്,
തൂബാൽ, ്രഗീസ†് എന്നീ രാഷ്്രടങ്ങളിേലക്കും
എെന്റ നാമം േകൾക്കുകേയാ എെന്റ

* 66:19 മൂ.ഭാ. പൂൽ † 66:19 മൂ.ഭാ. യവന
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മഹത്ത്വം ദർശിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത
വിദൂരദ്വീപുകളിേലക്കും അയയ്ക്കും. അവർ
ഈ ജനതകൾക്കിടയിൽ എെന്റ മഹത്ത്വം
വിളംബരംെചയ്യ ം. 20 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
ആചാരപരമായി െവടിപ്പ ള്ള ഒരു പാ്രതത്തിൽ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
േഭാജനയാഗങ്ങൾ െകാണ്ടുവരുന്നതുേപാെല
അവർ സകലജനതകള െടയും ഇടയിൽനിന്ന്
നിങ്ങള െട സകലജനെത്തയും എല്ലാ
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുംകുതിരപ്പ റത്തും രഥങ്ങളിലും
പല്ലക്കുകളിലും േകാവർകഴുതപ്പ റത്തും
ഒട്ടകപ്പ റത്തും കയറ്റി എെന്റവിശുദ്ധപർവതമായ
െജറുശേലമിേലക്ക് യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
വഴിപാടായി െകാണ്ടുവരും,” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 21 “അവരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
ഞാൻ ചിലെര പുേരാഹിതന്മാരായും
േലവ്യരായും തിരെഞ്ഞടുക്കും,” എന്നും യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

22 “ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ
ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എെന്റമുമ്പിൽ
നിലനിൽക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങള െട
േപരും പിൻഗാമികള ം നിലനിൽക്കും,”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 23 “ഒരു
അമാവാസിമുതൽ മെറ്റാരു അമാവാസിവെരയും
ഒരു ശബ്ബത്തുമുതൽ മെറ്റാരു ശബ്ബത്തുവെരയും
എല്ലാ മനുഷ്യരും എെന്റ സന്നിധിയിൽ
നമസ്കരിക്കാൻ വരും,” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 24 “അവർ പുറെപ്പട്ട െചന്ന്
എനിെക്കതിേര മത്സരിച്ച മനുഷ്യരുെട
ശവങ്ങൾ േനാക്കും; അവെര തിന്നുന്ന
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പുഴു ചാകുകയില്ല, അവെര ദഹിപ്പിക്കുന്ന
അഗ്നി െകട്ട േപാകുകയുമില്ല. അവർ
സകലമനുഷ്യവർഗത്തിനുംഅറപ്പായിരിക്കും.”
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