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യിെരമ്യാവിെന്റ ്രപവചനം
1 െബന്യാമീൻേദശത്ത് അനാേഥാത്തിെല
പുേരാഹിതന്മാരിൽ ഒരുവനായ
ഹിൽക്കിയാവിെന്റ മകനായ യിെരമ്യാവിെന്റ
വചനങ്ങൾ. 2 െയഹൂദാരാജാവായ ആേമാെന്റ
മകനായ േയാശിയാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
പതിമ്മൂന്നാംവർഷം യിെരമ്യാവിന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 3 െയഹൂദാരാജാവായ
േയാശിയാവിെന്റ മകനായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
ഭരണകാലത്തും െയഹൂദാരാജാവായ
േയാശിയാവിെന്റതെന്ന മെറ്റാരു മകനായ
സിെദക്കീയാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട പതിെനാന്നാം
വർഷത്തിെന്റ അഞ്ചാംമാസത്തിൽ
െജറുശേലമ്യർ ്രപവാസത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകെപ്പടുന്നതുവെരയും
അേദ്ദഹത്തിന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
ലഭിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

യിെരമ്യാവിെന്റവിളി
4 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി,
അത് ഇ്രപകാരമാണ:്
5 “നിെന്നഗർഭപാ്രതത്തിൽരൂപെപ്പടുത്തുന്നതിനുമുേമ്പ

ഞാൻനിെന്നഅറിഞ്ഞു,*
നീ ജനിക്കുന്നതിനുമുേമ്പ ഞാൻ നിെന്ന
േവർതിരിച്ച ;

* 1:5 അഥവാ, െതരെഞ്ഞടുത്തു
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രാഷ്്രടങ്ങൾക്ക് ഒരു ്രപവാചകനായി ഞാൻ
നിെന്നനിയമിച്ച .”

6 അേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു: “അേയ്യാ!
യേഹാവയായ കർത്താേവ, എനിക്ക് എങ്ങെന
സംസാരിക്കണെമന്ന്അറിഞ്ഞുകൂടാ;ഞാൻ ഒരു
ബാലനാണേല്ലാ.”

7 എന്നാൽ യേഹാവ എേന്നാട് കൽപ്പിച്ച :
“ ‘ഞാൻ ഒരു ബാലനാണ്,’ എന്നു നീ പറയരുത.്
ഞാൻ നിെന്ന അയയ്ക്കുന്ന എല്ലാവരുെടയും
അടുക്കൽ നീ േപാകുകയും ഞാൻ നിേന്നാടു
കൽപ്പിക്കുന്നെതാെക്കയും നീസംസാരിക്കുകയും
േവണം. 8 നീ അവെര ഭയെപ്പടരുത,് കാരണം
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട;് ഞാൻ നിെന്ന
വിടുവിക്കുകയും െചയ്യ ം,” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

9 അതിനുേശഷം യേഹാവ അവിടെത്ത
ൈകനീട്ടി എെന്റ അധരം സ്പർശിച്ചേശഷം
എേന്നാടു കൽപ്പിച്ചത:് “ഞാൻ
എെന്റ വചനങ്ങൾ നിെന്റ വായിൽ
തന്നിരിക്കുന്നു. 10 ഉന്മൂലനംെചയ്യന്നതിനും
തകർത്തുകളയുന്നതിനും നശിപ്പിക്കുന്നതിനും
അട്ടിമറിക്കുന്നതിനും പണിയുന്നതിനും
നടുന്നതിനുമായി, ഇതാ, ഇന്നു ഞാൻ നിെന്ന
രാഷ്്രടങ്ങൾക്കും രാജ്യങ്ങൾക്കും മീേത
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.”

11 പിന്നീട് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായി, “യിെരമ്യാേവ, നീ എന്തു
കാണുന്നു?”

“ബദാംവൃക്ഷത്തിെന്റ ഒരു െകാമ്പു ഞാൻ
കാണുന്നു,”എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.
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12 അേപ്പാൾ യേഹാവ: “നീ കണ്ടതു
ശരിതെന്ന. എെന്റ വചനം നിറേവറ്റെപ്പടുന്നത്
ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു”† എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

13 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് വീണ്ടും
എനിക്കുണ്ടായി, “യിെരമ്യാേവ, നീ എന്തു
കാണുന്നു?”

“ഞാൻ തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു കലം കാണുന്നു,
അത് ഉത്തരദിക്കിൽനിന്നു നമ്മുെട വശേത്തക്കു
ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണെപ്പടുന്നു,” എന്നു
പറഞ്ഞു.

14 അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാട,്
“ഉത്തരദിക്കിൽനിന്നു േദശത്തിെല എല്ലാ
നിവാസികള െടയുംേമൽ അനർഥം വരും.
15 എെന്തന്നാൽ വടക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളിെല
എല്ലാ ജനതകെളയും ഞാൻ വിളിക്കും,” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
“െജറുശേലമിെന്റ കവാടങ്ങള െട

്രപേവശനത്തിൽ
അവരുെട രാജാക്കന്മാർ വന്ന് തങ്ങള െട
സിംഹാസനംസ്ഥാപിക്കും;

അവള െടചുറ്റ മുള്ളഎല്ലാമതിലുകൾെക്കതിേരയും
െയഹൂദ്യയിെലഎല്ലാപട്ടണങ്ങൾെക്കതിേരയും
അവർവരും.

16 അവർ തങ്ങള െട ദുഷ്ടതനിമിത്തം എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച,്
അന്യേദവതകൾക്കുധൂപംകാട്ട കയും

† 1:12 നിരീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു, ബദാംവൃക്ഷം
എന്നിവയ്ക്കുള്ള എ്രബായവാക്കുകള െട ഉച്ചാരണങ്ങൾ തമ്മിൽ
വളെരസാമ്യമുണ്ട്.
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അവരുെട ൈകകള െട നിർമിതിെയ
ആരാധിക്കുകയും െചയ്തതുമൂലം
ഞാൻ എെന്റ ജനത്തിേന്മൽ ന്യായവിധി
കൽപ്പിക്കും.

17 “ഇേപ്പാൾ നീ അര െകട്ടി എഴുേന്നൽക്കുക!
ഞാൻ നിേന്നാടു കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം അവേരാടു
സംസാരിക്കുക. ഞാൻ നിെന്നഅവരുെടമുമ്പിൽ
പരി്രഭാന്തനാക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന,്
നീ അവെരക്കണ്ട് ഭയെപ്പടരുത.്
18 ഇതാ, ഞാൻ സകലേദശത്തിനും—
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർക്കും ്രപഭുക്കന്മാർക്കും
അവരുെട പുേരാഹിതന്മാർക്കും േദശത്തിെല
ജനത്തിനും മുമ്പിൽ നിെന്ന ഇന്ന് ഉറപ്പ െള്ളാരു
പട്ടണവും ഇരുമ്പുതൂണും െവങ്കലമതിലും
ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 19 അവൻ നിേന്നാടു
യുദ്ധംെചയ്യ ം, എങ്കിലും നിെന്ന ജയിക്കുകയില്ല.
നിെന്ന േമാചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട,്” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

2
ഇ്രസാേയൽൈദവെത്തഉേപക്ഷിക്കുന്നു

1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഇ്രപകാരം
എനിക്കുണ്ടായി: 2 “േപായി െജറുശേലം േകൾെക്ക
വിളംബരംെചയ്യ ക:

“യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘നിെന്റയൗവനത്തിെല ഭക്തിയും
വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചകാലെത്തസ്േനഹവും

മരുഭൂമിയിൽവിതച്ചിട്ടില്ലാത്തേദശത്ത്
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നീ എെന്ന അനുഗമിച്ച നടന്നതും ഞാൻ
ഓർക്കുന്നു.

3ഇ്രസാേയൽയേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധവും
അവിടെത്ത വിളവിെന്റ ആദ്യഫലവും
ആയിരുന്നു.

അവെള വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞവെരെയല്ലാം
കുറ്റവാളികളായി ്രപഖ്യാപിച്ച ,
അത്യാപത്ത്അവെരകീഴടക്കും,’ ”

എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

4യാേക്കാബുഗൃഹേമ,
ഇ്രസാേയലിെന്റ സകലകുലങ്ങള േമ,
യേഹാവയുെട വാക്കു േകൾക്കുക.

5യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു,
“നിങ്ങള െട പൂർവികർ എെന്ന വിട്ട് ഇ്രതമാ്രതം

അകന്നുേപാകാൻ
അവർഎന്നിൽകണ്ടേദാഷംഎന്ത?്

അവർമിഥ്യാമൂർത്തികെളപിൻതുടർന്ന്
സ്വയം െകാള്ളരുതാത്തവരായി
തീർന്നിരിക്കുന്നു.

6 ‘ഞങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിക്കുകയും
വരണ്ടവിജന്രപേദശങ്ങളിലൂെടയും

മരുഭൂമിയിലൂെടയും പാഴ്നിലങ്ങളിലൂെടയും
നടത്തുകയും
വരൾച്ചയും കൂരിരുട്ട ം ഉള്ളസ്ഥലത്തിലൂെട,

ആരുംസഞ്ചരിക്കാത്തതുംആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്തതുമായ
േദശത്തിലൂെട,
നടത്തിയ യേഹാവ എവിെട?’ എന്ന് അവർ
േചാദിച്ചില്ല.
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7 ഞാൻ നിങ്ങെള ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഒരു
േദശേത്തക്ക്
അവിടെത്ത ഫലവും നന്മയും
അനുഭവിക്കാൻ െകാണ്ടുവന്നു.

എന്നാൽ നിങ്ങൾ വന്ന് എെന്റ േദശം
അശുദ്ധമാക്കുകയും
എെന്റ ഓഹരി അറപ്പ ള്ളതാക്കുകയും
െചയ്തു.

8 ‘യേഹാവഎവിെട?’
എന്നുപുേരാഹിതന്മാർഅേന്വഷിച്ചില്ല.

ന്യായ്രപമാണം ൈകകാര്യം െചയ്യന്നവർ എെന്ന
അറിഞ്ഞില്ല;
ഇ്രസാേയല്യേനതാക്കന്മാർ* എനിെക്കതിേര
മത്സരിച്ച .

മിഥ്യാമൂർത്തികെളപിൻതുടർന്നുെകാണ്ട്
്രപവാചകന്മാർ ബാലിെന്റ നാമത്തിൽ
്രപവചിച്ച .

9അതിനാൽ ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങൾെക്കതിേര
വാദിക്കും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“നിങ്ങള െട മക്കള െട മക്കൾെക്കതിേരയും
ഞാൻവ്യവഹരിക്കും.

10 “കിത്തീം† തീരങ്ങളിേലക്കു കടന്നുെചന്നു
േനാക്കുക,
േകദാരിേലക്ക്‡ ആളയച്ച് ഇ്രപകാരെമാന്ന,്
അവിെടെയങ്ങാനും

* 2:8 മൂ.ഭാ. ഇടയന്മാർ † 2:10 അതായത്, ൈസ്രപസും
പടിഞ്ഞാറൻ തീര്രപേദശങ്ങള ം. ‡ 2:10 സിറിയൻ
അേറബ്യാമരു്രപേദശെത്ത െബേദാവിൻ വർഗക്കാരുെട
വാസസ്ഥലം.
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സംഭവിച്ചിട്ട േണ്ടാ എന്നു സൂക്ഷ്മമായി
അേന്വഷിക്കുക:

11 ഏെതങ്കിലുെമാരു ജനത തങ്ങള െട
േദവതകെള മാറ്റിയിട്ട േണ്ടാ?

(അവർ േദവതകൾഅല്ലായിരുന്നിട്ട കൂടി.)
എന്നാൽഎെന്റജനംമിഥ്യാമൂർത്തികൾക്കുേവണ്ടി
തങ്ങള െട േതജേസ്സറിയ ൈദവെത്ത
മാറ്റിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

12ആകാശേമ,ഇതിൽഅമ്പരന്ന്
മഹാഭീതിയിൽനടുങ്ങുക,”

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
13 “എെന്റജനം രണ്ടു പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു:
അവർജീവജലത്തിെന്റ ഉറവയായ
എെന്നഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു,

അവർസ്വന്തംജലസംഭരണികൾകുഴിച്ചിരിക്കുന്നു
െവള്ളം േശഖരിക്കാൻ കഴിയാത്ത െപാട്ടിയ
ജലസംഭരണികൾതെന്ന.

14 “ഇ്രസാേയൽ ഒരു ദാസേനാ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ഒരു
അടിമേയാ?
എന്തുെകാണ്ട്അവൻകവർച്ചയായിത്തീർന്നു?

15സിംഹക്കുട്ടികൾഅലറി,
അവർഅവെനതിേരശബ്ദമുയർത്തി.

അവർഅവെന്റ േദശെത്തശൂന്യമാക്കി,
അവെന്റപട്ടണങ്ങൾനിവാസികളില്ലാതവണ്ണം
ചുെട്ടരിച്ചിരിക്കുന്നു.

16 േനാഫിെലയും തഹ്പേനസിെലയും ജനം
നിെന്റ തലേയാട്ടി തകർക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.
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17 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന വഴി
നടത്തിെക്കാണ്ടിരിെക്ക,
അവിടെത്തഉേപക്ഷിച്ച കളയുകനിമിത്തം
നീ തെന്നയേല്ലഇതുസമ്പാദിച്ചത്?

18എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഈജിപ്റ്റിേലക്കുള്ള നിെന്റ
യാ്രതഎന്തിന?്
ൈനൽനദിയിെല§ െവള്ളം
കുടിക്കുന്നതിേനാ?

അശ്ശ രിേലക്കുള്ളനിെന്റയാ്രതഎന്തിന?്
യൂ്രഫട്ടീസ് നദിയിെല െവള്ളം
കുടിക്കുന്നതിേനാ?

19നിെന്റ ദുഷ്ടതനിെന്നശിക്ഷിക്കും;
നിെന്റവിശ്വാസത്യാഗം നിെന്നശാസിക്കും.

എെന്നക്കുറിച്ച ള്ളഭയം നിനക്കില്ലാെതയായി
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിക്കുന്നത്

നിനക്കു േദാഷവും കയ ്പും
ആെണന്ന്കണ്ടറിഞ്ഞുെകാൾക,”

എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

20 “പേണ്ടതെന്നനീ നിെന്റനുകംതകർത്ത്
നിെന്റബന്ധനങ്ങൾെപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞു;
‘ഞാൻഅങ്ങെയേസവിക്കുകയില്ല!’എന്നുനീ
പറഞ്ഞു.

അേപ്പാൾത്തെന്നഎല്ലാ ഉയർന്നമലയിലും
എല്ലാഇലതൂർന്നമരത്തിൻകീഴിലും
നീ ഒരു േവശ്യയായി കിടന്നു.

§ 2:18 മൂ.ഭാ. ശീേഹാരിെല, അതായത്, ൈനൽനദിയുെട ഒരു
ശാഖ
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21 ഞാൻ നിെന്ന വിശിഷ്ടമാെയാരു
മുന്തിരിവള്ളിയായി,
ഒരു നല്ലൈതയായിത്തെന്നനട്ടിരുന്നു.

നീ ഒരു കാട്ട മുന്തിരിയായിഅധഃപതിച്ച്
എനിെക്കതിേരതിരിഞ്ഞെതങ്ങെന?

22കാരംെകാണ്ടുകഴുകിയാലും
ധാരാളം േസാപ്പ െകാണ്ടുകഴുകിയാലും
നിെന്റ അകൃത്യത്തിെന്റ കറ എെന്റ
മുമ്പിൽത്തെന്നഅവേശഷിക്കും,”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.്

23 “ ‘ഞാൻ മലിനയായിട്ടില്ല, ബാൽ
വി്രഗഹങ്ങൾക്കുപിേമ്പ േപായിട്ട മില്ല,’
എന്ന് നിനക്ക്എങ്ങെനപറയാൻകഴിയും?

താഴ്വരയിൽ നീ എങ്ങെന െപരുമാറി എന്നു
േനാക്കുക.
നീ െചയ്തത്എെന്തന്നുനീ മനസ്സിലാക്കുക.

വഴിയിൽഅേങ്ങാട്ട മിേങ്ങാട്ട ം വിരേണ്ടാടുന്ന
ഒരു െപെണ്ണാട്ടകക്കുട്ടിയേല്ലനീ?

24മരുഭൂമിയിൽപരിചയിച്ച ഒരു കാട്ട കഴുത,
കാറ്റിെന്റ മണംപിടിച്ച്അലയുന്നു.
അവള െട മദപ്പാടിൽനിന്ന് ആർക്ക് അവെള
തടയാൻകഴിയും?

ഒരു ആൺകഴുതയും അതിെന അേന്വഷിച്ച
തളരുകയില്ല.
ഇണേചേരണ്ട സമയത്ത് അവർ അവെള
കെണ്ടത്തും.

25നിെന്റകാലിെല െചരിപ്പ് േതയുംവെരയും
ദാഹിച്ച െതാണ്ട വരള ംവെരയും
അന്യേദവതകെളപിന്തുടരരുത.്
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എന്നാൽ, ‘അതുെകാണ്ട് യാെതാരു
്രപേയാജനവുമില്ല!
ഞാൻഅന്യേദവതകെള ്രപണയിക്കുന്നു,
അവരുെടപിന്നാെലഞാൻേപാകും’എന്നുനീ
പറഞ്ഞു.

26 “പിടിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ ഒരു േമാഷ്ടാവ്
ലജ്ജിക്കുന്നതുേപാെല
ഇ്രസാേയൽജനം ലജ്ജിച്ച േപാകുന്നു—

അവരുംഅവരുെടരാജാക്കന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും
അവരുെട പുേരാഹിതന്മാരും
്രപവാചകന്മാരുംതെന്ന.

27അവർ മരത്തടിേയാട,് ‘നീ എെന്റ പിതാവാണ’്
എന്നും
കല്ലിേനാട്, ‘നീ എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയവൾ’
എന്നും പറയുന്നു.

അവർതങ്ങള െട മുഖമല്ല,
മുതുകുതെന്നഎെന്റേനേരതിരിക്കുന്നു;

എങ്കിലുംആപത്തിൽഅകെപ്പടുേമ്പാൾ,
‘വരണേമ, ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കണേമ!’ എന്ന്
അവർപറയും.

28 എന്നാൽ നീ ഉണ്ടാക്കിയ നിെന്റ േദവന്മാർ
എവിെട?
നീആപത്തിൽഅകെപ്പടുേമ്പാൾ
നിെന്ന രക്ഷിക്കാൻ അവർക്കു
കഴിയുെമങ്കിൽ അവർ വന്നു നിെന്ന
രക്ഷിക്കെട്ട!

അേയ്യാ! െയഹൂദേയ, നിനക്ക് എ്രത
പട്ടണങ്ങള േണ്ടാ,
അ്രതയും േദവതകള ം ഉണ്ടേല്ലാ.

29 “നിങ്ങൾഎേന്നാടു വാദിക്കുന്നത്എന്തിന?്
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നിങ്ങെളല്ലാവരും എേന്നാട്
മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

30 “ഞാൻനിെന്റ മക്കെളഅടിച്ചതു വ്യർഥം;
അവർ ആ ശിക്ഷയ്ക്ക് അനുസൃതമായി
്രപതികരിച്ചില്ല.

അത്യാർത്തിമൂത്തസിംഹെത്തേപ്പാെല
നിെന്റ വാൾ നിെന്റ ്രപവാചകന്മാെര
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു.

31 “ഈ തലമുറയിലുള്ള എെന്റ ജനേമ,
യേഹാവയുെട വചനം ്രശദ്ധിക്കുക:
“ഞാൻഇ്രസാേയലിന് ഒരു മരുഭൂമിയും
കൂരിരുൾ നിറഞ്ഞ ഒരു േദശവുമായിട്ടാേണാ
ഇരുന്നത?്

‘ഞങ്ങൾ േസ്വച്ഛാചാരികൾ, ഞങ്ങൾ
ഇനിെയാരിക്കലും നിെന്റ അടുക്കൽ
വരികയില്ല,’
എന്ന്എെന്റജനം പറയുന്നത്എന്തുെകാണ്ട?്

32ഒരു കന്യകതെന്റആഭരണങ്ങള ം
ഒരു വധു അവള െട വിവാഹവസ്്രതവും
മറക്കുേമാ?

എന്നിട്ട ംഎെന്റജനം
എണ്ണമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളായി എെന്ന
മറന്നിരിക്കുന്നു.

33കാമുകെര േതടാൻനീഎ്രതവിദഗ്ധ?
ഏറ്റവും വലിയ ദുർന്നടപ്പ കാരിക്കും
നിന്നിൽനിന്നു ചില പാഠങ്ങൾ
പഠിക്കാൻകഴിയും.

34 ഭവനേഭദനം നടത്തുേമ്പാഴല്ല നീ അവെര
പിടികൂടിയത,്എന്നിട്ട കൂടി
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നിെന്റവസ്്രതങ്ങളിലും
നിഷ്കളങ്കരായ സാധുക്കള െട രക്തം
കാണെപ്പടുന്നു.

എന്നാൽഇതിെനല്ലാം ഉപരി,
35 ‘ഞാൻനിഷ്കളങ്കയാണ;്
അവിടന്ന്എേന്നാട് േകാപിക്കുന്നില്ല,’എന്നുനീ
പറയുന്നു.

എന്നാൽഞാൻനിെന്റേമൽന്യായവിധി നടത്തും,
‘േനാക്കൂ,ഞാൻപാപം െചയ്തിട്ടില്ല,’എന്നുനീ
പറയുകയാൽത്തെന്ന.

36നിെന്റവഴി മാറ്റിെക്കാണ്ട്
നീ ഇ്രതയധികം ചുറ്റിനടക്കുന്നെതന്തിന?്

അശ്ശ രിെനപ്പറ്റി നീ ലജ്ജിച്ചതുേപാെല
ഈജിപ്റ്റിെനക്കുറിച്ച ം നീ ലജ്ജിച്ച േപാകും.

37ഈസ്ഥലത്തുനിന്നുതലയിൽ
ൈകെവച്ച െകാണ്ട് ഇറങ്ങിേപ്പാകും,

കാരണം നീ ആ്രശയിച്ചവെര യേഹാവ
തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവെരെക്കാണ്ട് നിനെക്കാരു ്രപേയാജനവും
ലഭിക്കുകയില്ല.

3
യേഹാവയിേലക്കു മടങ്ങുക

1 “യേഹാവ േചാദിക്കുന്നു:
“ഒരു മനുഷ്യൻതെന്റ ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുകയും
അവൾ അയാെള വിട്ട് മെറ്റാരുവനു
ഭാര്യയായിത്തീരുകയും െചയ്താൽ,
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അയാൾ അവള െട അടുക്കേലക്കു വീണ്ടും
മടങ്ങിെച്ചല്ല േമാ?
അങ്ങെനയുള്ള േദശംമുഴുവനും
മലിനമായിത്തീരുകയിേല്ല?

എന്നാൽ നീ അേനകം കാമുകന്മാരുമായി
േവശ്യാവൃത്തിയിൽഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
ഇേപ്പാൾ നീ എെന്റ അടുേത്തക്കു
മടങ്ങിവരുേന്നാ?”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

2 “െമാട്ടക്കുന്നുകളിേലക്കു കണ്ണ യർത്തി
േനാക്കുക.
നീ ബലാൽക്കാരം െചയ്യെപ്പടാത്ത സ്ഥലം
ഏതുള്ള ?

മരുഭൂമിയിൽ ഒരു േദശാന്തരിെയന്നേപാെല*
വഴിവക്കുകളിൽ
നീ കാമുകന്മാർക്കായി പതിയിരുന്നു.

നിെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയാലും ദുഷ്ടതയാലും
നീ േദശെത്തമലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

3അതുമൂലം മഴ നിന്നുേപായി,
പിന്മഴ െപയ്തതുമില്ല.

നിനക്കുള്ളത് ഒരു േവശ്യയുെട ലജ്ജാകരമായ
രൂപമാണ;്
ലജ്ജയുെട ഒരു ഭാവവും നിന്നിൽ
ഉണ്ടായതുമില്ല.

4എന്നിട്ട ം നീഎേന്നാട:്
‘എെന്റ പിതാേവ, നീ ഇന്നുമുതൽ എെന്റ
യൗവനത്തിെലആത്മമി്രതമേല്ല,

5അവിടന്ന്എേപ്പാഴും േകാപിക്കുേമാ?

* 3:2 മൂ.ഭാ.അറബിെയന്നേപാെല
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അവിടെത്ത േ്രകാധം എേന്നക്കും
നിലനിൽക്കുേമാ?’ എന്നു
വിളിച്ച പറയുകയിേല്ല?

ഇ്രപകാരംസംസാരിച്ച െകാണ്ട,്
കഴിയുന്നവിധത്തിെലല്ലാം നീ തിന്മ
്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.”

6 േയാശിയാരാജാവിെന്റ ഭരണകാലത്ത്
യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത,്
“ഇ്രസാേയലിെന്റ അവിശ്വസ്തത നീ കണ്ടുേവാ?
അവൾ ഓേരാ ഉയർന്ന മലയിലും കയറിേപ്പായി.
ഓേരാ ഇലതൂർന്ന മരത്തിൻകീഴിലും
േവശ്യാവൃത്തി നടത്തിയിരിക്കുന്നു. 7 ഇെതല്ലാം
െചയ്തതിനുേശഷവും അവൾ എെന്റ
അടുക്കേലക്കു മടങ്ങിവരും എന്നു ഞാൻ
കരുതി, എന്നാൽ അവൾ മടങ്ങിവന്നില്ല.
അവള െട അവിശ്വസ്തയായ സേഹാദരി,
െയഹൂദ അതുകണ്ടു. 8 അവിശ്വസ്തയായ
ഇ്രസാേയൽ െചയ്ത എല്ലാ വ്യഭിചാരത്തിെന്റയും
ഫലമായി ഞാൻ അവെള ഉേപക്ഷിച്ച് അവൾക്ക്
ഒരു ഉേപക്ഷണപ്രതം െകാടുത്തു. ഇതു
കണ്ടിട്ട ം അവിശ്വസ്തയായ അവള െട
സേഹാദരി െയഹൂദാ ഭയെപ്പട്ടില്ല; അവള ം
പുറെപ്പട്ട വ്യഭിചാരംെചയ്തു. 9 ഇ്രസാേയലിെന്റ
അസാന്മാർഗികത അവൾക്കു െവറും
നിസ്സാരകാര്യമായി േതാന്നിയതുെകാണ്ട,്അവള ം
േദശെത്ത മലിനമാക്കി കല്ലിേനാടും മരേത്താടും
വ്യഭിചാരംെചയ്തു. 10 ഇെതല്ലാമായിട്ട ം
അവിശ്വസ്തയായ െയഹൂദാ എന്ന അവള െട
സേഹാദരി കാപട്യേത്താെടയല്ലാെത
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പൂർണഹൃദയേത്താെട എങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞില്ല,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

11 യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
“വിശ്വാസത്യാഗിയായ ഇ്രസാേയൽ വഞ്ചകിയായ
െയഹൂദെയക്കാൾ അധികം നീതിയുള്ളവൾ.
12 നീ േപായി വടക്കു ദിക്കിേലക്കു† േനാക്കി ഈ
വചനങ്ങൾവിളിച്ച പറയുക:
“ ‘വിശ്വാസത്യാഗിയായ ഇ്രസാേയേല,

മടങ്ങിവരിക,’ എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു,

‘എെന്റ േകാപം നിങ്ങള െടേമൽ പതിക്കാൻ
ഞാൻഅനുവദിക്കുകയില്ല,

കാരണം ഞാൻ വിശ്വസ്തനാണ,് ഞാൻ
എേന്നക്കും േകാപം സം്രഗഹിച്ച
െവക്കുകയില്ല,’
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

13 ‘നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്െക്കതിേര നീ
മത്സരിച്ച്
ഓേരാ ഇലതൂർന്നമരത്തിൻകീഴിലും

അന്യേദവതകെള ്രപസാദിപ്പിച്ച .
എെന്റശബ്ദം നീ േകട്ടനുസരിച്ചില്ല
എന്നുള്ള നിെന്റ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകമാ്രതം
െചയ്യ ക,’ ”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

14 “അവിശ്വസ്തരായ മക്കേള, മടങ്ങിവരിക,”
എന്ന് യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു. “ഞാനാണേല്ലാ
നിങ്ങള െട ഭർത്താവ.് ഞാൻ നിങ്ങെള—
ഒരു പട്ടണത്തിൽനിന്ന് ഒരുവെനയും ഒരു

† 3:12 അഥവാ,ഇ്രസാേയലിേലക്കു
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കുടുംബത്തിൽനിന്ന് രണ്ടുേപെരയും വീതം—
െതരെഞ്ഞടുത്ത് നിങ്ങെള സീേയാനിേലക്കു
െകാണ്ടുവരും. 15 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എെന്റ
ഹൃദയ്രപകാരമുള്ള ഇടയന്മാെര നൽകും; അവർ
നിങ്ങെളജ്ഞാനേത്താടും വിേവകേത്താടുംകൂെട
േമയിക്കും. 16ആ കാലത്ത് നിങ്ങൾ േദശത്തു
വർധിച്ച െപരുകുേമ്പാൾ, ‘യേഹാവയുെട
ഉടമ്പടിയുെട േപടകം,’ എന്ന് ജനം ഒരിക്കലും
പറയുകയില്ല. അതിെനക്കുറിച്ച് ഓർക്കുംവിധം
അതു ചിന്തയിൽ കടന്നുവരികയില്ല; അതിെന്റ
അഭാവം അവർക്ക് അനുഭവെപ്പടുകേയ ഇല്ല;
അതുേപാെല മെറ്റാന്ന് നിർമിക്കെപ്പടുകയുമില്ല,
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 17 ആ
കാലത്ത് അവർ െജറുശേലമിെന
യേഹാവയുെട സിംഹാസനം എന്നു വിളിക്കും;
സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം െജറുശേലമിേലക്ക്
യേഹാവയുെടനാമേത്താടുള്ളആദരവുനിമിത്തം
വന്നുേചരും. ഇനിെയാരിക്കലുംഅവർതങ്ങള െട
ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെല പിടിവാശിക്കനുസരിച്ച്
ജീവിക്കുകയില്ല. 18 ആ ദിവസങ്ങളിൽ
െയഹൂദാഗൃഹം ഇ്രസാേയൽഗൃഹേത്താടുേചർന്ന,്
അവർ ഒരുമിച്ച വടേക്ക രാജ്യത്തുനിന്ന്
ഞാൻ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്ക്
അവകാശമായിെക്കാടുത്തേദശേത്തക്കുവരും.

19 “ഞാൻഇങ്ങെനആത്മഗതംെചയ്തു,
“ ‘എ്രതസേന്താഷേത്താെട ഞാൻ നിെന്ന എെന്റ

മക്കള െടകൂട്ടത്തിൽഉൾെപ്പടുത്തി
ജനതകള െട മേനാഹരാവകാശവും
സൗഖ്യപൂർണവുമായ േദശവും നൽകാൻ
ആ്രഗഹിച്ച .’



യിെരമ്യാവ് 3:20 xvii യിെരമ്യാവ് 3:24

നിങ്ങൾ ‘എെന്റഅപ്പാ,’എന്നുവിളിച്ച്
എെന്ന വിട്ട മാറാെതയിരിക്കും എന്നു ഞാൻ
ചിന്തിച്ച .

20 ഇ്രസാേയൽഗൃഹേമ, ഒരു സ്്രതീ തെന്റ
ഭർത്താവിെന വഞ്ചനാപൂർവം
വിട്ട മാറുന്നതുേപാെല
വഞ്ചനാപൂർവം നിങ്ങൾ എെന്ന
വിട്ട മാറിയിരിക്കുന്നു,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

21ഇ്രസാേയൽമക്കൾവഴിപിഴച്ചജീവിതം നയിച്ച്
തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
മറന്നുകളഞ്ഞതിനാൽ

െമാട്ടക്കുന്നുകളിേന്മൽ അവരുെട കരച്ചിൽ
േകൾക്കുന്നു
ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ വിലാപത്തിെന്റയും
യാചനയുെടയും ശബ്ദംതെന്ന.

22 “അവിശ്വസ്തരായ മക്കേള, മടങ്ങിവരിക.
ഞാൻ നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്യാഗം
സൗഖ്യമാക്കും.”

“ഇതാ,ഞങ്ങൾഅങ്ങയുെടഅടുക്കൽവരുന്നു;
അങ്ങു ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു.

23 കുന്നുകളിേന്മലും മലകളിേന്മലുമുള്ള
വി്രഗഹാരാധകരുെട തിക്കുംതിരക്കും
നിശ്ചയമായും ഒരു വഞ്ചനയേ്രത;

ഇ്രസാേയലിെന്റ രക്ഷനിശ്ചയമായും
നമ്മുെടൈദവമായയേഹാവയിലാണ.്

24ഞങ്ങള െടയൗവനംമുതൽ
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ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
്രപയത്നെത്തയും

അവരുെടആടുകൾ,കന്നുകാലികൾ,
പു്രതീപു്രതന്മാർ എന്നിവെരയും
ലജ്ജാകരമായവവിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

25 ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ലജ്ജയിൽത്തെന്ന
കിടക്കെട്ട,
ഞങ്ങള െടഅപമാനംഞങ്ങെള മൂടെട്ട.

ഞങ്ങള ംഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരും
ഞങ്ങള െടയൗവനംമുതൽഇന്നുവെരയും

ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ശബ്ദംഞങ്ങൾഅനുസരിച്ചതുമില്ല.”

4
1 “ഇ്രസാേയേല, നിനക്കു മടങ്ങിവരാൻ

മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ, എങ്കേലക്കു
മടങ്ങിവരിക,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“നീ നിെന്റ േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള എെന്റ
ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും
ഇനിെയാരിക്കലുംവഴിെതറ്റിേപ്പാകാതിരിക്കുകയും
െചയ്യ െമങ്കിൽ,

2 ‘ജീവിക്കുന്നയേഹാവയാെണ,’എന്നു
സത്യസന്ധതേയാടും നീതിേയാടും
ന്യായേത്താടും നീ ശപഥംെചയ്യ െമങ്കിൽ,

രാഷ്്രടങ്ങൾ അവിടെത്ത നാമത്തിൽ
അനു്രഗഹിക്കുകയും
അവരുെടഅഭിമാനംയേഹാവയിലായിരിക്കുകയും
െചയ്യ ം.”
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3 യേഹാവ െയഹൂദ്യയിെലയും
െജറുശേലമിെലയും ജനേത്താട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങള െടതരിശുനിലം ഉഴുവിൻ;
മുള്ളിനിടയിൽവിതയ്ക്കാെതയിരിക്കുക.

4നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികള െട േദാഷംനിമിത്തം
എെന്റ േകാപംതീേപാെലവരികയും
ആർക്കും െകടുത്തിക്കൂടാത്തവണ്ണം
ജ്വലിക്കുകയും െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന,്

െയഹൂദാജനങ്ങേള, െജറുശേലംനിവാസികേള,
നിങ്ങെളത്തെന്ന യേഹാവയ്ക്കായി
പരിേച്ഛദനം െചയ്യ ക;
നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിെന്റ അ്രഗചർമം
നീക്കിക്കളയുക.”

വടക്കുനിന്ന്അനർഥം
5 “െയഹൂദ്യയിൽ അറിയിച്ച് െജറുശേലമിൽ

്രപസിദ്ധമാക്കുക:
‘േദശെത്തല്ലായിടത്തുംകാഹളം മുഴക്കുക!’

‘ഒരുമിച്ച കൂടുക!
ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളിേലക്കു നമുക്ക്
ഓടിേപ്പാകാം!’
എന്ന് ഉറെക്കവിളിച്ച പറയുക.

6സീേയാനു മുന്നറിയിപ്പായി െകാടിയുയർത്തുക!
നിൽക്കാെത സുരക്ഷിതത്വത്തിനായി
ഓടിേപ്പാകുക!

കാരണംഞാൻവടക്കുനിന്ന്അനർഥംവരുത്തും,
ഒരു മഹാനാശംതെന്ന.”

7സിംഹംകുറ്റിക്കാട്ടിൽനിന്ന് ഇളകിയിരിക്കുന്നു,
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രാഷ്്രടങ്ങള െട സംഹാരകൻ
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

അവൻതെന്റസ്ഥലംവിെട്ടഴുേന്നറ്റ്
നിെന്റ േദശംശൂന്യമാക്കും.

നിെന്റപട്ടണം,നിവാസികളില്ലാെത
ശൂന്യമാക്കെപ്പടും.

8അതുെകാണ്ടുചാക്കുശീല ധരിച്ച,്
വിലപിക്കുകയുംഅലമുറയിടുകയുംെചയ്യ ക.

യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം
നെമ്മവിട്ട നീങ്ങിയിട്ടില്ലേല്ലാ.

9 “ആ ദിവസത്തിൽ രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും
ൈധര്യഹീനരാകും,
പുേരാഹിതന്മാർ ്രഭമിച്ച ം

്രപവാചകന്മാർസ്തംഭിച്ച ംേപാകും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

10 അേപ്പാൾ ഞാൻ, “അേയ്യാ,
കർത്താവായ യേഹാേവ! വാൾ ഞങ്ങള െട
െതാണ്ടയിൽ െവക്കെപ്പട്ടിരിെക്ക, ‘നിങ്ങൾക്കു
സമാധാനമുണ്ടാകും,’ എന്നു പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഈ
ജനെത്തയും െജറുശേലമിെനയും പൂർണമായും
വഞ്ചിച്ചേല്ലാഎന്നു പറഞ്ഞു.”

11 ആ കാലത്ത് ഈ ജനേത്താടും
െജറുശേലമിേനാടും ഇ്രപകാരം പറേയണ്ടിവരും,
“മരുഭൂമിയിെല െമാട്ടക്കുന്നുകളിൽനിന്നുള്ള
ഉഷ്ണക്കാറ്റ്, എെന്റ ജനത്തിെന്റ
പു്രതിയുെടേനേര വരും, എന്നാൽ പാറ്റ ന്നതിനും
െകാഴിക്കുന്നതിനുമല്ല, 12ഇതിലും ശക്തമാെയാരു
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കാറ്റ് എെന്റകൽപ്പനയാൽവരും; ഇേപ്പാൾഞാൻ
അവരുെടേനേര ന്യായവിധി നടത്തും.”
13ഇതാ!അവൻേമഘംേപാെലകയറിവരുന്നു,
അവെന്റ രഥങ്ങൾ ചുഴലിക്കാറ്റ േപാെല
വരുന്നു,

അവെന്റ കുതിരകൾ കഴുകന്മാെരക്കാൾ
േവഗമുള്ളവ.
നമുക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം! നാം നശിച്ചിരിക്കുന്നു!

14 െജറുശേലേമ, നീ രക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് നിെന്റ
ഹൃദയത്തിെന്റ ദുഷ്ടതകഴുകിക്കളയുക.
നിെന്റ ദുഷ്ടചിന്തകൾ എ്രതവെര ഉള്ളിൽ
കുടിെകാള്ള ം?

15ഒരുശബ്ദംദാനിൽനിന്ന്വിളംബരംെചയ്യ കയും
എ്രഫയീം മലയിൽനിന്ന് നാശം
വിളിച്ചറിയിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

16 “രാഷ്്രടങ്ങേളാട് ്രപസ്താവിക്കുക,
ഇതു െജറുശേലമിെനഅറിയിക്കുക:

‘ഇതാശ്രതുക്കൾദൂരേദശത്തുനിന്നു വരുന്നു,
െയഹൂദാ പട്ടണങ്ങൾക്കുേനേര
യുദ്ധാരവംമുഴക്കുന്നു.

17അവൾഎനിെക്കതിേരമത്സരിച്ചിരിക്കുകയാൽ,
വയൽ കാക്കുന്നവെരേപ്പാെല അവർ വന്ന്
അവെളവളഞ്ഞിരിക്കുന്നു,’ ”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

18 “നിെന്റ െപരുമാറ്റവും നിെന്റ ്രപവൃത്തികള ം
ഇതു നിെന്റേമൽവരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇതാണ് നിനക്കുള്ളശിക്ഷ.
അതുഎ്രതകയ ്പുള്ളത്!
നിെന്റ ഹൃദയത്തിേലക്ക് എ്രതമാ്രതം
തുളഞ്ഞുകയറുന്നത!്”
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19എെന്റഉള്ളം!എെന്റഉള്ളം!
ഞാൻഅതിേവദനയിലായിരിക്കുന്നു.

അേയ്യാ!എെന്റഹൃദയവ്യഥ!
എെന്റെനഞ്ചിടിക്കുന്നു.
എനിക്കു മിണ്ടാതിരിക്കാൻകഴിവില്ല.

കാരണംകാഹളനാദംഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു;
യുദ്ധത്തിെന്റ ആർപ്പ വിളിയും ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു.

20നാശത്തിനുമീേതനാശം വരുന്നു;
േദശെമാെക്കയും ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു.

വളെരെപ്പെട്ടന്നുതെന്ന എെന്റ കൂടാരം
നശിപ്പിക്കെപ്പട്ട ,
നിമിഷങ്ങൾക്കകം എെന്റ
നിവാസസ്ഥാനവും.

21എ്രതനാൾഞാൻയുദ്ധപതാകകാണുകയും
കാഹളനാദം േകൾക്കുകയും െചയ്യണം?

22 “എെന്റജനം േഭാഷരാണ;്
അവർഎെന്നഅറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

അവർബുദ്ധിെകട്ട മക്കൾ;
അവർെക്കാരു േബാധവുമില്ല.

അവർതിന്മ െചയ്യാൻസമർഥർ;
നന്മെചയ്യാൻഅവർക്ക്അറിയുകയില്ല.”

23ഞാൻഭൂമിെയ േനാക്കി,
അതു രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു;

ഞാൻആകാശെത്തേനാക്കി;
അതിൽ ്രപകാശംഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു.

24ഞാൻപർവതങ്ങെള േനാക്കി;
അവവിറെകാള്ളന്നതുഞാൻകണ്ടു;
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മലകെളല്ലാംആടിയുലയുകയായിരുന്നു.
25ഞാൻ േനാക്കി, ഒരു മനുഷ്യെനയും കണ്ടില്ല;
ആകാശത്തിെല പക്ഷികെളല്ലാം
പറന്നുേപായിരുന്നു.

26ഞാൻ േനാക്കി; ഫലപുഷ്ടിയുള്ള സ്ഥലം ഒരു
മരുഭൂമിയായി മാറിയിരുന്നു;
അതിെല എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം, യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ,
അവിടെത്ത ഉ്രഗേകാപംനിമിത്തം
തകർന്നുേപായിരുന്നു.

27യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ അതിനു പൂർണനാശം

വരുത്താതിരുന്നിട്ട ം,
േദശംമുഴുവൻശൂന്യമായിത്തീരും.

28ഇതുനിമിത്തം ഭൂമി വിലപിക്കും,
മുകളിൽആകാശംകറുത്തുേപാകും,

കാരണം ഞാൻ അതു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു,
അനുതപിക്കുകയില്ല,
ഞാൻതീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു,പിന്മാറുകയില്ല.”

29 കുതിരേച്ചവകരുെടയും വില്ലാളികള െടയും
ആരവംേകട്ട്
പട്ടണംമുഴുവൻഓടിേപ്പാകും.

ചിലർകുറ്റിക്കാടുകളിൽഅഭയംേതടും,
ചിലർ പാറകളിേലക്കുവലിഞ്ഞുകയറും.

എല്ലാപട്ടണങ്ങള ം ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും;
ആരുംഅവിെട പാർക്കുകയില്ല.

30 ഇങ്ങെന ശൂന്യമാക്കെപ്പടുേമ്പാൾ നീ
എന്തുെചയ്യ ം?
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നീ രക്താംബരം ധരിക്കുകയും
സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അണിയുകയും
െചയ്യന്നെതന്തിന?്

നീ കെണ്ണഴുതി നിെന്റ കണ്ണ കൾക്കു തിളക്കം
വരുത്തുന്നെതന്തിന?്
നീ വ്യർഥമായിഅണിെഞ്ഞാരുങ്ങുകയാണ.്

നിെന്റകാമുകന്മാർനിെന്നനിന്ദിക്കും;
അവർ നിനക്കു ്രപാണഹാനി വരുത്താൻ
ആ്രഗഹിക്കും.

31 ്രപസവേവദനബാധിച്ച ഒരുവള െടയും
ആദ്യജാതെന ്രപസവിക്കാൻ േവദനെപ്പടുന്ന
ഒരുവള െടയും ഞരക്കംേപാെലെയാരു
ശബ്ദംഞാൻ േകട്ട .

വീർപ്പ മുട്ടിയുംൈകമലർത്തിയുംെകാണ്ട്
“എനിക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!

െകാലയാളികള െട മുമ്പിൽ എെന്റ ്രപാണൻ
തളർന്നുേപാകുന്നു,”
എന്നു പറഞ്ഞു വിലപിക്കുന്ന
സീേയാൻപു്രതിയുെടശബ്ദംതെന്ന.

5
െജറുശേലമിെന്റപാപം

1 “െജറുശേലമിെന്റവീഥികളിലൂെട
ചുറ്റിനടന്ന് ന്യായം ്രപവർത്തിക്കുകയും
വിശ്വസ്തതആചരിക്കുകയും െചയ്യന്ന

ഒരു മനുഷ്യെന കാണാൻ കഴിയുേമാ
എന്നുേനാക്കിഅറിയുകയും
അതിെന്റ വിശാലസ്ഥലങ്ങളിൽ
അേന്വഷിക്കുകയും െചയ്യ വിൻ.
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ഒരാെളങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽഞാൻഅതിേനാടു
ക്ഷമിക്കും.

2 ‘ജീവിക്കുന്ന യേഹാവയാെണ,’ എന്ന് അവർ
പറയുെന്നങ്കിലും
അവർശപഥംെചയ്യന്നത്കാപട്യേത്താെടയാണ.്”

3 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട കണ്ണ കൾ
വിശ്വസ്തതയേല്ല േനാക്കുന്നത?്
അങ്ങ്അവെരഅടിച്ച ,എങ്കിലും അവർക്കു
േവദനയുണ്ടായില്ല;
അങ്ങ് അവെര ക്ഷയിപ്പിച്ച , എങ്കിലും െതറ്റ
തിരുത്താൻഅവർമനസ്സ െവച്ചില്ല.

അവർ തങ്ങള െട മുഖം പാറെയക്കാൾ
കഠിനമാക്കുകയും
പശ്ചാത്തപിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും
െചയ്തു.

4അതുെകാണ്ടുഞാൻ: “ഇവർ ദരി്രദർമാ്രതമാണ;്
അവർ േഭാഷരാണ,്

കാരണംഅവർയേഹാവയുെടവഴിഅറിയുന്നില്ല,
അവരുെടൈദവത്തിെന്റ ്രപമാണങ്ങള ം.

5 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ േനതാക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽെചന്ന്
അവേരാടുസംസാരിക്കും;

അവർയേഹാവയുെട വഴിയും
തങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ്രപമാണങ്ങള ം
നിശ്ചയമായുംഅറിയുന്നു.”

എന്നാൽ അവർ എല്ലാവരും ഒരുേപാെല നുകം
തകർക്കുകയും
െകട്ട കെള െപാട്ടിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.
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6 അതിനാൽ കാട്ടിൽനിന്നുള്ള ഒരു സിംഹം
അവെരആ്രകമിക്കും,
മരുഭൂമിയിൽനിന്നുള്ളഒരു െചന്നായ്അവെര
നശിപ്പിക്കും,

ഒരു പുള്ളിപ്പ ലി അവരുെട പട്ടണങ്ങൾക്കരിെക
പതിയിരിക്കും;
അവയിൽനിന്ന് പുറേത്തക്കു േപാകുന്നവെര
കടിച്ച കീറിക്കളയുന്നതിനുതെന്ന,

കാരണം,അവരുെട ലംഘനങ്ങൾഅനവധിയും
അവരുെട വിശ്വാസത്യാഗം നിരവധിയുമാണ.്

7 “ഞാൻനിേന്നാട് എങ്ങെനക്ഷമിക്കും?
നിെന്റ മക്കൾഎെന്നഉേപക്ഷിച്ച്
േദവതകൾ അല്ലാത്ത േദവതകെളെക്കാണ്ടു
ശപഥംെചയ്യന്നു.

ഞാൻഅവരുെടഎല്ലാആവശ്യങ്ങള ം നിറേവറ്റി,
എന്നിട്ട ംഅവർവ്യഭിചാരം െചയ്യ കയും
േവശ്യാഗൃഹങ്ങളിൽ കൂട്ടമായി േപാകുകയും
െചയ്യന്നു.

8അവൻതടിച്ച െകാഴുത്തവിത്തുകുതിരകെളേപ്പാെല
ഓേരാരുത്തനുംതെന്റകൂട്ട കാരെന്റഭാര്യെയ
േനാക്കി ചിനക്കുന്നു.

9 ഈ കാര്യങ്ങൾനിമിത്തം ഞാൻ അവെര
ശിക്ഷിക്കുകയിേല്ല,
ഇതുേപാെലയുള്ളഒരു രാഷ്്രടേത്താടു

ഞാൻ ്രപതികാരംെചയ്യ കയിേല്ല,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

10 “അവള െട മുന്തിരിേത്താപ്പിൽ കടന്നു നാശം
െചയ്യ ക;
എന്നാൽഅവപൂർണമായും നശിപ്പിക്കരുത.്
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അവള െടശാഖകൾനീക്കിക്കളയുക,
കാരണംഈജനംയേഹാവയുേടത്അല്ലേല്ലാ.

11 എെന്തന്നാൽ ഇ്രസാേയൽഗൃഹവും
െയഹൂദാഗൃഹവും
എേന്നാട് അത്യന്തം വഞ്ചന
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

12 അവർ യേഹാവെയക്കുറിച്ച വ്യാജം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:

“അവിടന്ന് ഒന്നും െചയ്യ കയില്ല!
നമുക്ക് യാെതാരുേദാഷവുംസംഭവിക്കുകയില്ല;
വാേളാക്ഷാമേമാ നാം കാണുകയുമില്ല.

13 “യേഹാവയുെട ്രപവാചകന്മാർ െവറും
വായുവേ്രത,
അവരിൽ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള
അരുളപ്പാടില്ല;
അതുെകാണ്ട് അവരുെട ്രപവചനം
അവരുെടേമൽതെന്നവന്നുേചരെട്ട.”

14 അതിനാൽ ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ജനംഈവാക്കുകൾപറഞ്ഞതുെകാണ്ട്
ഞാൻ എെന്റ വചനങ്ങൾ നിെന്റ
വായിൽനിന്നുള്ളഅഗ്നിയായും
ഈജനെത്തഅതു ദഹിപ്പിക്കുന്നവിറകായും
തീർക്കും.

15 ഇ്രസാേയൽഗൃഹേമ,” യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു,

“ഇതാ,ഞാൻ ദൂരത്തുനിന്ന് ഒരു രാഷ്്രടെത്ത
നിങ്ങൾെക്കതിേരവരുത്തും—
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പുരാതനവും ്രപബലവുമായ ഒരു
രാഷ്്രടെത്തത്തെന്ന,
അവരുെട ഭാഷനിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ,
അവർ പറയുന്നതു നിങ്ങൾ
്രഗഹിക്കുകയുമില്ല.

16അവരുെടആവനാഴി തുറന്നശവക്കുഴിേപാെല;
അവെരല്ലാവരും പരാ്രകമശാലികളായ
േയാദ്ധാക്കൾതെന്ന.

17 അവർ നിങ്ങള െട ധാന്യവും അപ്പവും
ഭക്ഷിക്കും,
നിെന്റ പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
വിഴുങ്ങിക്കളയും;

അവർ നിെന്റ ആട്ടിൻപറ്റെത്തയും
കന്നുകാലികെളയും തിന്നുതീർക്കും;
നിെന്റ മുന്തിരിയും അത്തിവൃക്ഷവും അവർ
തിന്നുതീർക്കും.

നീ ആ്രശയം െവച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങള െട ഉറപ്പ ള്ള
പട്ടണങ്ങൾ
അവർവാളിനാൽശൂന്യമാക്കും.

18 “എന്നാൽ ആ നാളിലും ഞാൻ നിെന്ന
നിേശ്ശഷംനശിപ്പിക്കുകയില്ല,”എന്ന്യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 19 “ ‘നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ഈ കാര്യങ്ങെളാെക്കയും നേമ്മാടു െചയ്യന്നത്
എന്തുെകാണ്ട,്’എന്ന്അവർ േചാദിക്കുേമ്പാൾ,നീ
അവേരാട്, ‘നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട േദശത്ത് എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച് അന്യേദവതകെള േസവിച്ചതുേപാെല,
നിങ്ങൾ സ്വന്തമല്ലാത്ത േദശത്ത് വിേദശികെള
േസവിേക്കണ്ടിവരും’എന്ന് ഉത്തരം പറയണം.
20 “യാേക്കാബുഗൃഹത്തിൽഇതു ്രപസ്താവിക്കുക
െയഹൂദ്യയിൽഇതു ്രപസിദ്ധമാക്കുക:
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21 േഭാഷരും വിേവകശൂന്യരും
കണ്ണ െണ്ടങ്കിലും കാണാത്തവരും
െചവിയുെണ്ടങ്കിലും േകൾക്കാത്തവരുമായ
ജനങ്ങേള,ഇതു േകൾക്കുക:

22നിങ്ങൾഎെന്നഭയെപ്പേടണ്ടതേല്ല?”
എന്ന്യേഹാവ േചാദിക്കുന്നു.
“എെന്റ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ
വിറയ്േക്കണ്ടതേല്ല?

ഞാൻ ശാശ്വതമാെയാരു ആജ്ഞയാൽ
മണൽത്തിട്ടെയസമു്രദത്തിന്
മറിച്ച കടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു
അതിർത്തിയായിസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതിെല തിരമാലകൾ ഇളകിമറിഞ്ഞാലും ഒന്നും
സംഭവിക്കുകയില്ല.
അവ അലറിയാലും അതിെന
മറികടക്കുകയില്ല.

23 എന്നാൽ ഈ ജനത്തിന് ധിക്കാരവും
മത്സരവുമുള്ളഒരുഹൃദയമാണുള്ളത;്
അവർ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച
െപായ്ക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

24 ‘നമ്മുെട തക്കസമയത്തു മുന്മഴയും പിന്മഴയും
തരുന്ന
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ നമുക്കു
ഭയെപ്പടാം,

അവിടന്നു തക്കസമയത്ത് നമുക്കു
െകായ്ത്തുകാലംതരുന്നേല്ലാ,’
എന്ന്അവർഹൃദയത്തിൽപറയുന്നില്ല.

25നിങ്ങള െടഅകൃത്യങ്ങൾഇവഅകറ്റിനിർത്തി;
നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ നിങ്ങള െട നന്മ
മുടക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
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26 “എെന്റജനത്തിനിടയിൽ ദുഷ്ടരുണ്ട;്
അവർപക്ഷിക്ക്െകണിെവക്കുന്നവെരേപ്പാെല
പതിയിരിക്കുന്നു,
അവർ കുടുക്കുെവച്ച് മനുഷ്യെര
പിടിക്കുന്നവെരേപ്പാെലതെന്ന.

27പക്ഷികൾകൂടുകളിൽനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല,
അവരുെട വീടുകളിൽ വഞ്ചന
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;

അവർധനികരും ശക്തരുംആയിരിക്കുന്നു,
28അവർതടിച്ച െകാഴുത്തിരിക്കുന്നു.

അവരുെട ദുഷ്കർമങ്ങൾക്കു യാെതാരു
പരിധിയുമില്ല;
അവർന്യായംഅേന്വഷിക്കുന്നില്ല.

അവർഅനാഥർക്കുേവണ്ടിവ്യവഹരിക്കുന്നില്ല;
അവർ ദരി്രദരുെടഅവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
വാദിക്കുന്നതുമില്ല.

29 ഈ കാര്യങ്ങൾനിമിത്തം ഞാൻ അവെര
ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുേമാ?
ഇതുേപാെലയുള്ളഒരു രാഷ്്രടേത്താടു

ഞാൻ ്രപതികാരം െചയ്യാെതയിരിക്കുേമാ?”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

30 “ഭയാനകവും വിസ്മയാവഹവുമായ ഒന്ന്
േദശത്തുസംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു:

31 ്രപവാചകന്മാർവ്യാജ്രപവചനം നടത്തുന്നു,
പുേരാഹിതന്മാർ േസ്വച്ഛാധിപതികളായി
ഭരണംനടത്തുന്നു,

എെന്റജനംഅത് ഇഷ്ടെപ്പടുകയും െചയ്യന്നു.
എന്നാൽഅവസാനം നിങ്ങൾഎന്തുെചയ്യ ം?
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6
െജറുശേലമിേന്മലുള്ളഉപേരാധം

1 “െബന്യാമീൻജനതേയ,ഓടി രക്ഷെപ്പടുക!
െജറുശേലമിൽനിന്ന്ഓടിേപ്പാകുക!

െതേക്കാവയിൽകാഹളനാദം മുഴക്കുക!
േബത്-ഹേഖേരമിൽ ഒരു ചിഹ്നം ഉയർത്തുക!

കാരണം വടക്കുനിന്ന് ശക്തമായ ഒരു ൈസന്യം
വരുന്നു
ഒരു മഹാനാശംതെന്ന.

2സുന്ദരിയും േപലവാംഗിയുമായ
സീേയാൻപു്രതിെയഞാൻനശിപ്പിക്കും.

3 ഭരണാധിപന്മാർ* തങ്ങള െട കൂട്ടവുമായി
അവൾെക്കതിേരവരും;
അവർഅവൾക്കുചുറ്റ ം കൂടാരമടിക്കും,
അവർ ഓേരാരുത്തരും അവർക്കു
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം
നശിപ്പിക്കും.”

4 “അവൾെക്കതിേരയുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുക!
എഴുേന്നൽക്കുക, ഉച്ചയ്ക്കുതെന്ന നമുക്ക്
ആ്രകമിക്കാം!

എന്നാൽ, അേയ്യാ കഷ്ടം! പകൽ
കടന്നുേപാകുന്നു,
സായാഹ്നത്തിെന്റനിഴൽനീണ്ടുവരുന്നു.

5 അതുെകാണ്ട് എഴുേന്നൽക്കുക, നമുക്കു
രാ്രതിയിൽആ്രകമിച്ച്
അതിെന്റഅരമനകെളനശിപ്പിക്കാം!”

6 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:

* 6:3 മൂ.ഭാ. ഇടയന്മാർ
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“വൃക്ഷങ്ങൾെവട്ടിയിടുക
െജറുശേലമിെനതിേര ഉപേരാധത്തിെന്റ
ചരിഞ്ഞപാതനിർമിക്കുക.

ഈനഗരംശിക്ഷിക്കെപ്പടണം;
അതിെന്റ നടുവിൽ പീഡനം
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

7ഒരു കിണർജലം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നതുേപാെല,
അവൾതെന്റ ദുഷ്ടതപുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.

അ്രകമവും െകാള്ളയുംമാ്രതേമ അവിെട
േകൾക്കാനുള്ള ;
അവള െട േരാഗവും മുറിവും എേപ്പാഴും
എെന്റമുമ്പിൽഇരിക്കുന്നു.

8െജറുശേലേമ,ഈമുന്നറിയിപ്പ് ്രശദ്ധിക്കുക,
അല്ലാത്തപക്ഷം ഞാൻ നിന്നിൽനിന്ന്
അകന്നുേപാകുകയും

ആർക്കും വസിക്കാൻകഴിയാത്ത
ശൂന്യേദശമായി നിെന്നമാറ്റ കയും െചയ്യ ം.”

9 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“മുന്തിരിവള്ളിയിെലകാലാഎന്നേപാെല
ഇ്രസാേയലിൽ അവേശഷിച്ചവെര അവർ
സമ്പൂർണമായി പറിെച്ചടുക്കെട്ട;

മുന്തിരിപ്പഴം േശഖരിക്കുന്നവെരേപ്പാെല
നിെന്റൈകവീണ്ടുംവള്ളികളിേലക്കുനീട്ട ക.”

10 ഞാൻ ആേരാടു സംസാരിക്കും? ആർക്കു
മുന്നറിയിപ്പ നൽകും?
എെന്റവാക്കുകൾആരു ്രശദ്ധിക്കും?

അവരുെടകാതുകൾഅടഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ†

† 6:10 മൂ.ഭാ. പരിേച്ഛദനേമൽക്കാത്തവർ
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അവർക്കു േകൾക്കാൻകഴിയുകയില്ല.
യേഹാവയുെട വചനം അവർക്ക്

അനിഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.
അവർഅതിൽആനന്ദംകെണ്ടത്തുന്നില്ല.

11 അതിനാൽ ഞാൻ യേഹാവയുെട
േ്രകാധത്താൽനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
അത് അടക്കിെവക്കാൻ ഇനിയും എനിക്കു
കഴിയില്ല.

“ആേ്രകാധം െതരുവിലുള്ളകുട്ടികള െടേമലും
ഒരുമിച്ച കൂടിയിരിക്കുന്നയുവാക്കള െടേമലും
െചാരിയും;

ഭർത്താവിേനാെടാപ്പം ഭാര്യയും
്രപായാധിക്യത്താൽ വലയുന്ന വൃദ്ധരും
അതിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടില്ല.

12അവരുെട ഭവനങ്ങെളല്ലാംതെന്നഒപ്പം
വയലുകള ം ഭാര്യമാരും എല്ലാം അന്യരുെട
വകയായിത്തീരും,

േദശവാസികൾെക്കതിേര
ഞാൻൈകനീട്ട േമ്പാൾത്തെന്ന,”

എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
13 “ഏറ്റവും െചറിയവർമുതൽ ഏറ്റവും

ഉന്നതർവെര
സകലരും ്രദവ്യാ്രഗഹികളാണ;്

്രപവാചകന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും
ഒരുേപാെലതെന്ന,
എല്ലാവരും വ്യാജം ്രപവർത്തിക്കുന്നു.

14സമാധാനം ഇല്ലാതിരിെക്ക
‘സമാധാനം, സമാധാനം’ എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട,്

അവർഎെന്റജനത്തിെന്റമുറിവുകൾ
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ലാഘവബുദ്ധിേയാെട ചികിത്സിക്കുന്നു.
15 െവറുപ്പ ളവാക്കുന്ന അവരുെട സ്വഭാവത്തിൽ

അവർക്കുലജ്ജേതാന്നിേയാ?
ഇല്ല,അവർഒട്ട ംതെന്നലജ്ജിച്ചില്ല;
നാണിേക്കണ്ടത് എങ്ങെനെയന്നുേപാലും
അവർക്ക്അറിയില്ല.

അതുെകാണ്ട് വീണവരുെട ഇടയിേലക്ക് അവർ
വീഴും;
ഞാൻ അവെര ശിക്ഷിക്കുേമ്പാൾ അവർ
തകർന്നുേപാകും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

16യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“കവലകളിൽെച്ചന്ന് നിന്നുെകാണ്ടു േനാക്കുക;
പുരാതനപാതകൾഏെതന്ന്അേന്വഷിക്കുക

നല്ല മാർഗം എവിെട എന്നു േചാദിച്ച് അതിൽ
നടക്കുക;
അേപ്പാൾ നിങ്ങള െട ്രപാണനു വി്രശമം
കെണ്ടത്തും.
അവേരാ, ‘ഞങ്ങൾഅവയിൽ നടക്കുകയില്ല’
എന്നുപറഞ്ഞു.

17ഞാൻനിങ്ങൾക്കുകാവൽക്കാെരആക്കി;
‘കാഹളനാദം ്രശദ്ധിക്കുക!’എന്നുകൽപ്പിച്ച .
എന്നാൽ ‘ഞങ്ങൾ്രശദ്ധിക്കുകയില്ല,’എന്നുനീ
പറഞ്ഞു.

18അതുെകാണ്ട് രാഷ്്രടങ്ങേള, ്രശദ്ധിക്കുക;
സാക്ഷികേള,
അവർക്ക് എന്തു സംഭവിക്കുെമന്ന്
നിരീക്ഷിക്കുക.

19ഭൂമിേയ, േകൾക്കുക:
ഇതാ,ഈജനംഎെന്റവചനങ്ങള ം
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എെന്റ ന്യായ്രപമാണവും ്രശദ്ധിക്കാെത
നിരസിച്ച കളഞ്ഞതിനാൽ

അവരുെട ഗൂഢാേലാചനകള െട ഫലമായ
അനർഥം
ഞാൻഅവരുെടേമൽവരുത്തും.

20 േശബയിൽനിന്നുള്ളസുഗന്ധവർഗത്തിലും
ദൂരേദശത്തുനിന്നുള്ള മധുരവയമ്പിലും
എനിെക്കന്തുകാര്യം?

നിങ്ങള െട േഹാമയാഗങ്ങൾ എനിക്കു
സ്വീകാര്യമല്ല;
നിങ്ങള െട മറ്റ യാഗങ്ങളിൽ എനിക്കു
്രപസാദവുമില്ല.”

21 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇതാ, ഞാൻ ഈ ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ തടസ്സം

സൃഷ്ടിക്കും.
മാതാപിതാക്കള ം മക്കള ം ഒരുമിച്ച്
അതിൽത്തട്ടി ഇടറിവീഴും;
അയൽവാസികള ം സുഹൃത്തുക്കള ം
ഒരുമിച്ച നശിച്ച േപാകും.”

22യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇതാ,വടേക്കേദശത്തുനിന്ന്
ഒരുൈസന്യം വരുന്നു;

ഭൂമിയുെട വിദൂരസീമകളിൽനിന്ന്
ഒരു മഹത്തായരാഷ്്രടം ഉയർന്നുവരും.

23അവർവില്ല ംകുന്തവുംൈകയിേലന്തും;
അവർ്രകൂരരുംകരുണകാണിക്കാത്തവരുമാണ.്

അവർകുതിരപ്പ റത്തു മുേന്നറുേമ്പാൾ,
അവരുെട ആരവം സമു്രദംേപാെല
ഗർജിക്കുന്നു;
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സീേയാൻപു്രതീ, യുദ്ധത്തിന് അണിനിരക്കുന്ന
േയാദ്ധാക്കെളേപ്പാെല
നിെന്നആ്രകമിക്കുന്നതിന്അവർവരുന്നു.”

24നാംഅവെരപ്പറ്റിയുള്ളവാർത്തേകട്ടിരിക്കുന്നു,
ഞങ്ങള െട ൈകകൾ തളർന്നു
തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.

്രപസവേവദനബാധിച്ചസ്്രതീഎന്നേപാെല
അതിേവദനഞങ്ങെളപിടികൂടിയിരിക്കുന്നു.

25യുദ്ധരംഗേത്തക്കു െചല്ല കേയാ
വഴിയിലൂെട നടക്കുകേയാഅരുത,്

കാരണംശ്രതുവിെന്റൈകയിൽവാള ണ്ട,്
എല്ലായിടത്തും ഭീതി പരന്നിരിക്കുന്നു.

26എെന്റജനത്തിൻപു്രതീ,ചാക്കുശീല ധരിക്കുക,
ചാരത്തിൽക്കിടന്ന് ഉരുള ക;

ഏകജാതെനക്കുറിച്ച്എന്നേപാെല
അതികഠിനമായി വിലപിക്കുക.

സംഹാരകൻെപെട്ടന്നു
നമ്മുെടേനേരവരും.

27 “നീഎെന്റജനത്തിെന്റജീവിതം േനാക്കി
പരീക്ഷിച്ചറിേയണ്ടതിന്

ഞാൻ നിെന്ന േലാഹങ്ങള െട ഒരു
പരീക്ഷകനാക്കിയിരിക്കുന്നു,
എെന്റജനംഅയിരും.

28അവർഎല്ലാവരും മഹാമത്സരികൾ,
ദൂഷണംപറഞ്ഞുനടക്കുന്നവർ.

അവർെവങ്കലവും ഇരുമ്പുംതെന്ന;
അവർ എല്ലാവരും വഷളത്തം
്രപവർത്തിക്കുന്നവരാണ.്

29അഗ്നിയാൽകാരീയെത്തകത്തിച്ച കളയുന്നതിനായി
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ഉല ഉ്രഗമായിഊതിെക്കാണ്ടിരുന്നു,
എന്നാൽഈശുദ്ധീകരണംവ്യർഥമായിേപ്പാകുന്നു.
ദുഷ്ടന്മാർ നീക്കെപ്പടുന്നില്ലേല്ലാ.

30യേഹാവഅവെരഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ,
അവർക്ക് ഉപേയാഗശൂന്യമായ െവള്ളി എന്നു
േപരാകും.”

7
യിെരമ്യാവിെന്റ ്രപസംഗം

1 യേഹാവയിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ
അരുളപ്പാട:് 2 “യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
കവാടത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ട് ഈ വചനം
വിളിച്ച പറയുക:

“ ‘യേഹാവെയ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഈ
വാതിലിൽക്കൂടി ്രപേവശിക്കുന്ന എല്ലാ
െയഹൂദരുേമ, യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
േകൾക്കുക. 3 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങള െട വഴികള ം
്രപവൃത്തികള ം പുനരുദ്ധരിക്കുക; എന്നാൽ
നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തു വസിക്കാൻ ഞാൻ
ഇടയാക്കും. 4 “ഇത് യേഹാവയുെട മന്ദിരം,
യേഹാവയുെട മന്ദിരം, യേഹാവയുെട
മന്ദിരം,” എന്നിങ്ങെനയുള്ള വഞ്ചനനിറഞ്ഞ
വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ ആ്രശയിക്കരുത.്
5 എന്നാൽ, നിങ്ങള െട വഴികള ം ്രപവൃത്തികള ം
നിങ്ങൾ പൂർണമായും തിരുത്തി, പരസ്പരം
നീതിപൂർവം ന്യായപാലനംെചയ്യ െമങ്കിൽ,
6വിേദശികെളയുംഅനാഥെരയുംവിധവകെളയും
പീഡിപ്പിക്കാതിരിക്കുെമങ്കിൽ, ഈ സ്ഥലത്ത്
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നിഷ്കളങ്കരക്തം െചാരിയാതിരിക്കുെമങ്കിൽ,
നിങ്ങള െട നാശത്തിനായി അന്യേദവതകെള
േസവിച്ച ജീവിക്കാതിരിക്കുെമങ്കിൽ, 7നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർക്ക് എേന്നക്കും വസിക്കുന്നതിനു
നൽകിയ ഈ േദശത്ത് ഞാൻ നിങ്ങെള
ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കും. 8 എന്നാൽ ഇതാ,
്രപേയാജനമില്ലാത്ത വ്യാജവാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ
ആ്രശയിക്കുന്നു.

9 “ ‘നിങ്ങൾ േമാഷ്ടിക്കുകയും
െകാലെചയ്യ കയും വ്യഭിചരിക്കുകയും
വ്യാജശപഥംെചയ്യ കയും* ബാലിനു
ധൂപംകാട്ട കയും നിങ്ങൾ അറിയാത്ത
അന്യേദവന്മാെര േസവിക്കുകയും െചയ്തേശഷം,
10 എെന്റ നാമം വഹിക്കുന്ന ഈ മന്ദിരത്തിൽ
വന്ന് എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നുെകാണ്ട,് “ഞങ്ങൾ
സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നു” എന്നു പറയുന്നത്
ഈ േമ്ലച്ഛതകൾ െചേയ്യണ്ടതിനു തെന്നേയാ?
11എെന്റനാമംവഹിക്കുന്നഈമന്ദിരംനിങ്ങൾക്ക്
കള്ളന്മാരുെട ഗുഹയായി തീർന്നിരിക്കുേന്നാ?
എന്നാൽഞാൻവീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു!എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

12 “ ‘ആദിയിൽ എെന്റ നാമം വഹിച്ചിരുന്ന
ശീേലാവിൽ എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന്റ
ദുഷ്ടതനിമിത്തം ഞാൻ അതിേനാടു െചയ്തത്
എെന്തന്ന് നിങ്ങൾ േപായി േനാക്കുക. 13നിങ്ങൾ
ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം െചയ്തിരിെക്ക, യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു, ഞാൻ നിങ്ങേളാട് വീണ്ടും
വീണ്ടും സംസാരിച്ച , എന്നാൽ നിങ്ങൾ

* 7:9 അഥവാ,വ്യാജേദവതകെളെക്കാണ്ട് ശപഥംെചയ്യ കയും
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അതു ്രശദ്ധിച്ചില്ല; ഞാൻ നിങ്ങെള വിളിച്ച ,
നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. 14 അതിനാൽ
ഞാൻ ശീേലാവിേനാടു െചയ്തത് എെന്റ
നാമം വഹിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലേത്താടും
നിങ്ങൾ ആ്രശയം െവച്ചിരിക്കുന്നതും
നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കും
നൽകിയതുമായ ഈ ൈദവാലയേത്താടും
ഞാൻ െചയ്യ ം. 15എ്രഫയീമിെന്റ സന്തതികളായ
ഇ്രസാേയലിെന്റ സേഹാദരങ്ങെളെയല്ലാം
തള്ളിക്കളഞ്ഞതുേപാെല, നിങ്ങെളയും എെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്ന് ഞാൻ തള്ളിക്കളയും,’ എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

16 “അതുെകാണ്ട് നീ ഈ ജനത്തിനുേവണ്ടി
്രപാർഥിക്കരുത,് അവർക്കുേവണ്ടി
നിലവിളിക്കുകേയാ അേപക്ഷിക്കുകേയാ
െചയ്യ കയുമരുത.് എേന്നാട് അേപക്ഷിക്കരുത;്
ഞാൻ നിെന്റ അേപക്ഷ േകൾക്കുകയില്ല.
17 െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും െജറുശേലമിെന്റ
െതരുവുകളിലും അവർ െചയ്യന്നത്
നീ കാണുന്നിേല്ല? 18 എെന്റ േ്രകാധം
ജ്വലിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി അന്യേദവന്മാർക്ക്
പാനീയബലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനും
ആകാശരാജ്ഞിക്കു സമർപ്പിക്കാൻ അടകൾ
ചുടുന്നതിനും, മക്കൾ വിറകു േശഖരിക്കുകയും
പിതാക്കന്മാർ തീ കത്തിക്കുകയും സ്്രതീകൾ
മാവു കുഴയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നു. 19 എന്നാൽ
അവർ എെന്നയാേണാ ്രപേകാപിപ്പിക്കുന്നത?്
അവർ തങ്ങെളത്തെന്ന മുറിെപ്പടുത്തി സ്വന്തം
ലജ്ജവരിക്കുകയേല്ല െചയ്യന്നത,് എന്ന്
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യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
20 “അതിനാൽ യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഇതാ, എെന്റ
േകാപവും േ്രകാധവും ഈ സ്ഥലത്തിേന്മലും
െചാരിയും—മനുഷ്യെന്റേമലും മൃഗത്തിെന്റേമലും
വയലിെല വൃക്ഷങ്ങള െടേമലും നിലത്തിെല
വിളവിേന്മലും—അത് ജ്വലിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും;
െകട്ട േപാകുകയില്ല.

21 “ ‘ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങള െട േഹാമയാഗങ്ങേളാട്
മറ്റ യാഗങ്ങൾ കലർത്തി, മാംസം
തിന്നുക. 22 ഞാൻ നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെര ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്നു
െകാണ്ടുവന്ന് അവേരാടു സംസാരിച്ചേപ്പാൾ,
േഹാമയാഗങ്ങെളക്കുറിേച്ചാ, മറ്റ
യാഗങ്ങെളക്കുറിേച്ചാ ഞാൻ അവർക്കു
കൽപ്പന നൽകിയിട്ടില്ല. 23 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
എെന്റ കൽപ്പന േകട്ടനുസരിക്കുക: എെന്ന
അനുസരിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ൈദവവും
നിങ്ങൾ എനിക്കു ജനവും ആയിരിക്കും.
നിങ്ങൾക്കു നന്മയുണ്ടാേകണ്ടതിന് ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളത്എല്ലാംഅനുസരിച്ച
ജീവിക്കുക. 24 എന്നാൽ അവർ അതു
്രശദ്ധിക്കുകേയാ െചവിെക്കാള്ള കേയാ
െചയ്യാെത അവരുെട ദുഷിച്ച ഹൃദയങ്ങളിെല
ശാഠ്യമുള്ള ്രപവണതകൾ അനുസരിച്ച .
അവർ മുേന്നാട്ടല്ല, പിറേകാട്ട തെന്ന േപായി.
25 നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ ഈജിപ്റ്റ േദശംവിട്ട്
പുറെപ്പട്ട േപാന്നആകാലംമുതൽ ഇന്നുവെരയും
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ഞാൻ എെന്റ ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാെര
എല്ലാ ദിവസവും ഇടതടവിടാെത നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ച . 26 എന്നിട്ട ം അവർ
എെന്റ വചനം േകൾക്കാെതയും അതിനു
െചവി െകാടുക്കാെതയും ദുശ്ശാഠ്യം കാണിച്ച്
തങ്ങള െടപിതാക്കന്മാെരക്കാൾഅധികം േദാഷം
്രപവർത്തിച്ച .’

27 “നീ ഈ വചനങ്ങെളാെക്കയും
അവേരാടു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ, അവർ
നിെന്റ വാക്കു േകൾക്കുകയില്ല; നീ അവെര
വിളിക്കുേമ്പാൾ അവർ ഉത്തരം നൽകുകയില്ല.
28 എന്നാൽ നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത:്
‘ഇതു തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ശബ്ദം അനുസരിക്കുകേയാ െതറ്റിൽനിന്ന്
പിന്മാറുകേയാ െചയ്യാത്ത ഒരു ജനതയാകുന്നു.
സത്യം നശിച്ചിരിക്കുന്നു; അത് അവരുെട
അധരങ്ങളിൽനിന്ന് നീങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു.

29 “ ‘നിെന്റമുടിക്രതിച്ച് ദൂെരഎറിഞ്ഞുകളയുക;
െമാട്ടക്കുന്നുകളിൽ ദുഃഖാചരണം നടത്തുക.
യേഹാവ തെന്റ േ്രകാധത്തിനു പാ്രതമായ
ഈ തലമുറെയ തള്ളിക്കളയുകയും
ഉേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

കശാപ്പ താഴ്വര
30 “ ‘െയഹൂദാജനം എെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ േദാഷം
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് എെന്റ നാമം വഹിക്കുന്ന ഈ
മന്ദിരെത്ത മലിനമാേക്കണ്ടതിന് അവർ
തങ്ങള െട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങൾ അതിൽ
്രപതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. 31 തങ്ങള െട
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പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും അഗ്നിയിൽ
ദഹിപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവർ െബൻ-
ഹിേന്നാം താഴ്വരയിലുള്ള േതാെഫത്തിൽ,
േക്ഷ്രതങ്ങൾ പണിതിരിക്കുന്നു. ഇതു
ഞാൻ അവേരാടു കൽപ്പിച്ചതല്ല, എെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ േതാന്നിയതുമല്ല. 32 അതിനാൽ
അതിെന േതാെഫത്ത് എേന്നാ െബൻ-
ഹിേന്നാം താഴ്വര എേന്നാ അല്ല, കശാപ്പ താഴ്വര
എന്നുതെന്ന വിളിക്കുന്ന കാലം വരുന്നു.
സ്ഥലം ഇല്ലാെതയാകുംവെര അവർ
േതാെഫത്തിൽത്തെന്ന ശവം അടക്കും, എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 33ഈ ജനത്തിെന്റ
ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും
വന്യമൃഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമായിത്തീരും;
ആരും അവെയ ആട്ടിക്കളയുകയില്ല.
34 െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും
െജറുശേലമിെന്റ െതരുവീഥികളിൽനിന്നും
ആനന്ദേഘാഷവും ഉല്ലാസധ്വനിയും
മണവാളെന്റയും മണവാട്ടിയുെടയും സ്വരവും
ഞാൻ നീക്കിക്കളയും, കാരണം േദശം
വിജനമായിത്തീരും.

8
1 “ ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു,
ആ കാലത്ത് െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
അസ്ഥികള ം ്രപഭുക്കന്മാരുെട അസ്ഥികള ം
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും ്രപവാചകന്മാരുെടയും
അസ്ഥികള ം െജറുശേലംനിവാസികള െട
അസ്ഥികള ം കല്ലറകളിൽനിന്ന് നീക്കെപ്പടും.
2 തങ്ങൾ സ്േനഹിക്കുകയും േസവിക്കുകയും
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െചയ്ത സൂര്യെന്റയും ച്രന്ദെന്റയും
ആകാശത്തിെല സകലൈസന്യത്തിെന്റയും
മുമ്പിൽ അവ നിരത്തിെവക്കും.
അവെയയാണേല്ലാ അവർ പിൻതുടരുകയും
അേന്വഷിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും
െചയ്തത്. ആരും അവ െപറുക്കിക്കൂട്ട കേയാ
കുഴിച്ച മൂടുകേയാ െചയ്യ കയില്ല. അവ ഭൂമിക്കു
വളമായിത്തീരും. 3 ഈ ദുഷ്ടവംശത്തിൽ
അവേശഷിക്കുന്ന ജനങ്ങെളല്ലാവരും, ഞാൻ
അവെര ഓടിച്ച കളഞ്ഞ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും
േശഷിക്കുന്നവർതെന്ന, ജീവനല്ല മരണംതെന്ന
െതരെഞ്ഞടുക്കും, എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്’

പാപവുംഅതിെന്റശിക്ഷയും
4 “നീ അവേരാടു പറയുക, ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘മനുഷ്യർ വീണാൽഎഴുേന്നൽക്കുകയിേല്ല?
അവർപിന്മാറിേപ്പായാൽമടങ്ങിവരികയിേല്ല?

5 ഈ ജനം എന്നിൽനിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞത്
എന്തുെകാണ്ട?്
െജറുശേലം നിരന്തരം പിന്തിരിയുന്നതും
എന്തുെകാണ്ട?്

അവർവഞ്ചനമുറുെകപ്പിടിക്കുന്നു;
മടങ്ങിവരാൻഅവർവിസമ്മതിക്കുകയുംെചയ്യന്നു?

6ഞാൻ ്രശദ്ധേയാെട േകട്ട ,
എന്നാൽഅവർശരിയായതുസംസാരിച്ചില്ല.

“ഞാൻഎന്താണ്ഈെചയ്തത്?”എന്നുപറഞ്ഞ്
ആരും അവരുെട ദുഷ്ടതെയക്കുറിച്ച
പശ്ചാത്തപിച്ചില്ല.
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കുതിരയുദ്ധരംഗേത്തക്കുകുതിക്കുന്നതുേപാെല
ഓേരാരുത്തനും തങ്ങള െട വഴിയിേലക്കു
തിരിഞ്ഞു.

7ആകാശത്തിെല െപരിഞ്ഞാറ
തെന്റസമയംഅറിയുന്നു;

കുറു്രപാവും െകാക്കും മീവൽപ്പക്ഷിയും
മടങ്ങിവരവിെന്റസമയംഅനുസരിക്കുന്നു.

എന്നാൽഎെന്റജനം
യേഹാവയുെട ്രപമാണങ്ങൾഅറിയുന്നില്ല.

8 “ ‘ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനികൾ, യേഹാവയുെട
ന്യായ്രപമാണംഞങ്ങൾക്കുണ്ട,്’
എന്നുനിങ്ങൾപറയുന്നത്എങ്ങെന?

ഇതാ,എഴുത്തുകാരുെട വ്യാജംനിറഞ്ഞതൂലിക
അതിെനയും വ്യാജമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

9ജ്ഞാനികൾലജ്ജിതരാക്കെപ്പടും;
അവർ നിരാശരാകുകയും
െകണിയിലകെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.

അവർ യേഹാവയുെട വചനം
തിരസ്കരിച്ചതുെകാണ്ട,്
അവരിൽഎന്തുജ്ഞാനമാണുള്ളത?്

10 അതിനാൽ ഞാൻ അവരുെട ഭാര്യമാെര
മറ്റ ള്ളവർക്കും
അവരുെട നിലങ്ങൾ പുതിയ ഉടമസ്ഥർക്കും
െകാടുക്കും.

ഏറ്റവും െചറിയവർമുതൽഏറ്റവും ഉന്നതർവെര
സകലരും ്രദവ്യാ്രഗഹികളാണ;്

്രപവാചകന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും
ഒരുേപാെലതെന്ന, എല്ലാവരും വ്യാജം
്രപവർത്തിക്കുന്നു.
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11സമാധാനം ഇല്ലാതിരിെക്ക
‘സമാധാനം, സമാധാനം,’ എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട,്

അവർഎെന്റജനത്തിെന്റമുറിവുകൾ
ലാഘവബുദ്ധിേയാെട ചികിത്സിക്കുന്നു.

12 െവറുപ്പ ളവാക്കുന്ന അവരുെട സ്വഭാവത്തിൽ
അവർക്കുലജ്ജേതാന്നിേയാ?
ഇല്ല,അവർഒട്ട ംതെന്നലജ്ജിച്ചില്ല;
നാണിേക്കണ്ടത് എങ്ങെനെയന്നുേപാലും
അവർക്ക്അറിയില്ല.

അതുെകാണ്ട് വീണവരുെട ഇടയിേലക്ക് അവർ
വീഴും;
ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച െകാണ്ട് അവർ
തകർന്നുേപാകും,
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

13 “ ‘ഞാൻ അവരുെട െകായ്ത്തുകാലം
എടുത്തുകളയും,
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

മുന്തിരിവള്ളിയിൽ മുന്തിരിപ്പഴം
ഉണ്ടാകുകയില്ല.

അത്തിവൃക്ഷത്തിൽഅത്തിപ്പഴം ഉണ്ടാകുകയില്ല,
അതിെന്റഇലയും വാടിേപ്പാകും.

ഞാൻഅവർക്കുനൽകിയിട്ട ള്ളെതല്ലാം
േവഗംതെന്നനഷ്ടെപ്പട്ട േപാകും.*’ ”

14നാം ഇവിെട ഇരിക്കുന്നത്എന്തിന?്
കൂടിവരിക!

* 8:13 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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നാം ഉറപ്പ ള്ളപട്ടണങ്ങളിേലക്കു െചല്ല ക
അവിെട നശിച്ച േപാകുക!

നാംഅവിടേത്താടു പാപം െചയ്യ കയാൽ
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നെമ്മ
നാശത്തിന്ഏൽപ്പിക്കുകയും
നമുക്കു കുടിക്കാൻ വിഷജലം നൽകുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

15നാംസമാധാനത്തിനായി കാത്തിരുന്നു
എന്നാൽഒരു നന്മയും ഉണ്ടായില്ല,

േരാഗശാന്തിക്കായി കാത്തിരുന്നു
എന്നാൽഇതാ, ഭീതിമാ്രതം.

16ശ്രതുവിെന്റകുതിരകള െട മുക്കുറശബ്ദം
ദാനിൽനിന്ന് േകൾക്കുന്നു;

ആൺകുതിരകള െട ചിനപ്പ െകാണ്ടു
നാടുമുഴുവൻനടുങ്ങുന്നു.

ഇതാ, അവ േദശെത്തയും അതിലുള്ള
എല്ലാറ്റിെനയും
പട്ടണെത്തയുംഅതിൽവസിക്കുന്നവെരയും
വിഴുങ്ങിക്കളയാൻവന്നിരിക്കുന്നു.

17 “ഞാൻവിഷസർപ്പങ്ങെളയും
മ്രന്തം ഫലിക്കാത്ത അണലികെളയും
അയയ്ക്കും,
അവനിങ്ങെളകടിക്കും,”

എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

18ദുഃഖത്തിൽഎെന്റആശ്വാസകേന!†
എെന്റഹൃദയംതകർന്നിരിക്കുന്നു.

19 ്രശദ്ധിക്കുക!എെന്റജനത്തിെന്റനിലവിളി
† 8:18 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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ഒരു ദൂരേദശത്തുനിന്നു േകൾക്കുന്നു:
“യേഹാവസീേയാനിൽഇല്ലേയാ?
അവള െട രാജാവ്അവിെടയില്ലേയാ?”

“അവർതങ്ങള െടവി്രഗഹങ്ങൾെകാണ്ടും
അന്യേദശെത്ത മിഥ്യാമൂർത്തികൾെകാണ്ടും
എെന്നേകാപിപ്പിച്ചെതന്തിന?്”

20 “െകായ്ത്തുകഴിഞ്ഞു,
്രഗീഷ്മകാലവുംഅവസാനിച്ച ,
എന്നിട്ട ം നാം രക്ഷെപ്പട്ടില്ല.”

21 എെന്റ ജനം തകർക്കെപ്പട്ടതിനാൽ, ഞാനും
തകർക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ വിലപിക്കുന്നു, ഭീതി എെന്ന
പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു.

22ഗിെലയാദിൽഔഷധേലപനംഇേല്ല?
അവിെടൈവദ്യനിേല്ല?

എെന്റജനത്തിെന്റമുറിവിന്
സൗഖ്യം വരാത്തത്എന്തുെകാണ്ട?്

9
1 അേയ്യാ! എെന്റ ജനത്തിെന്റ

നിഹതന്മാർനിമിത്തം
രാവും പകലും കരേയണ്ടതിന,്

എെന്റതലഒരു നീരുറവയും
എെന്റ കണ്ണ കൾ കണ്ണ നീരിെന്റ ജലധാരയും
ആയിരുെന്നങ്കിൽ!

2അേയ്യാ!ഞാൻഎെന്റജനെത്തവിട്ടകന്ന്
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അവരുെട അടുക്കൽനിന്ന് അകെല
േപാകുന്നതിന,്

എനിക്ക് മരുഭൂമിയിൽ
വഴിയാ്രതക്കാരുെട ഒരു സ്രതം
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ!

അവെരല്ലാം വ്യഭിചാരികള ം
വഞ്ചകരായഒരുസമൂഹവുംആണേല്ലാ.

3 “അവർതങ്ങള െടനാവുകൾ
വ്യാജം പറയുന്നതിനു വില്ല േപാെല
കുലയ്ക്കുന്നു;

സത്യം നിമിത്തമല്ല
അവർ ഭൂമിയിൽവിജയിക്കുന്നത.്*

അവർ ഒരു പാപത്തിൽനിന്നു മെറ്റാന്നിേലക്കു
മുേന്നറുന്നു;
അവർഎെന്നഅറിയുന്നില്ല,”

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
4 “നിങ്ങള െടസ്േനഹിതെരസൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക;
സേഹാദരങ്ങളിൽ ആെരയും നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കരുത.്

കാരണംഅവർഓേരാരുത്തരും വഞ്ചകരും†
ഓേരാ സ്േനഹിതരും അപവാദം
പരത്തുന്നവരുംതെന്ന.

5 ഓേരാരുത്തനും തെന്റ അയൽവാസിെയ
വഞ്ചിക്കും,
ആരുംസത്യം പറയുകയുമില്ല.

വ്യാജം പറയാൻ അവർ തങ്ങള െട നാവുകെള
ശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;

* 9:3 അഥവാ, അവർ സത്യത്തിനുേവണ്ടി ധീരതേയാെട
നിൽക്കാെത † 9:4 അഥവാ,വഞ്ചകനായയാേക്കാബും
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പാപംെചയ്തുെകാണ്ട് അവർ
തങ്ങെളത്തെന്നക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു.

6നിെന്റ‡വാസംവഞ്ചനയുെട മധ്യത്തിലാണ്,
അവരുെട വഞ്ചനയിൽ അവർ എെന്ന
അംഗീകരിക്കാൻവിസമ്മതിക്കുന്നു,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

7 അതിനാൽ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇതാ, ഞാൻ അവെര സ്ഫുടംെചയ്തു

പരിേശാധിക്കും,
എെന്റജനത്തിെന്റപാപംനിമിത്തം
മെറ്റന്തു െചയ്യാൻഎനിക്കുകഴിയും?

8അവരുെട നാവ് മാരകമായ ഒരുഅമ്പാണ;്
അതുവഞ്ചനസംസാരിക്കുന്നു.

അവർതങ്ങള െടഅയൽവാസിേയാട് വാെകാണ്ട്
സൗഹൃദേത്താെടസംസാരിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ അവർക്കായി
െകണിെയാരുക്കുന്നു.

9 ഈ കാര്യംനിമിത്തം ഞാൻ അവെര
ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുേമാ?”
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“ഇതുേപാെലയുള്ളഒരു ജനതേയാട്
ഞാൻപകരം െചയ്യാതിരിക്കുേമാ?”

10 പർവതങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഞാൻ കരയുകയും
അലമുറയിടുകയും െചയ്യ ം
മരുഭൂമിയിെല പുൽേമടുകെളക്കുറിച്ച് ഞാൻ
വിലാപഗീതംആലപിക്കുകയും െചയ്യ ം.

ആരുംഅതിലൂെടയാ്രതെചയ്യന്നുമില്ല,
‡ 9:6 അതായത്,യിെരമ്യാവിെന്റ
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കന്നുകാലികള െട അമറൽ അവിെട
േകൾക്കാനുമില്ല.

ആകാശത്തിെല പക്ഷികെളല്ലാം
പറന്നുേപായിരിക്കുന്നു
മൃഗങ്ങെളല്ലാം അവിടംവിട്ട
േപായുമിരിക്കുന്നു.

11 “ഞാൻെജറുശേലമിെന ഒരു കൽക്കുന്നും
കുറുനരികൾവിഹരിക്കുന്നഇടവുമാക്കും;

ഞാൻെയഹൂദാനഗരങ്ങെള
നിവാസികളില്ലാത്തശൂന്യസ്ഥലമാക്കിമാറ്റ ം.”

12 ഇതു ്രഗഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനിയാര?്
അതു വ്യക്തമാക്കാൻതക്കവണ്ണംയേഹാവയാൽ
അഭ്യസിപ്പിക്കെപ്പട്ടവൻ ആര്? ആരും
വഴിേപാകാതവണ്ണം ഈ േദശം മരുഭൂമിേപാെല
നശിച്ച േപാകാൻകാരണെമന്ത്?

13 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ അവരുെടമുമ്പിൽ െവച്ച
ന്യായ്രപമാണം അവർ ഉേപക്ഷിക്കയും
എെന്ന അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും എെന്റ
ന്യായ്രപമാണം പാലിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്തതിനാൽത്തെന്ന. 14 ്രപത്യ ത, അവർ
തങ്ങള െട ഹൃദയത്തിെല ദുർവാശിയനുസരിച്ച ം
തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ബാലിെന്റ
വഴിയിൽ ജീവിക്കുകയും െചയ്തു.”
15 അതുെകാണ്ട് ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ഈ ജനെത്ത
കയ ്പുള്ള ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുകയും
വിഷജലം കുടിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.
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16 അവേരാ അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ
അവെര ചിതറിച്ച കളയും, ഞാൻ അവെര
മുടിച്ച കളയുന്നതുവെര അവരുെട പിന്നാെല
വാൾഅയയ്ക്കും.”

17 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച,് വിലപിക്കുന്നതിന് സ്്രതീകെള

വിളിപ്പിക്കുക;
അവരിൽ സമർഥരായവെരത്തെന്ന
വരുത്തുക.

18 “അവർ േവഗംവന്ന്
നമുക്കുേവണ്ടി ഒരു ദുഃഖാചരണംനടത്തെട്ട;

നമ്മുെട കണ്ണ കളിൽനിന്ന് കണ്ണീർ
കവിെഞ്ഞാഴുകുംവെര,
കൺേപാളകളിൽനിന്ന് അ്രശു
്രപവഹിക്കുംവെരത്തെന്ന.

19 സീേയാനിൽനിന്ന് ഒരു വിലാപശബ്ദം
േകൾക്കുന്നു:

‘നാംഎ്രതശൂന്യമായിരിക്കുന്നു!
നമ്മുെട ലജ്ജഎ്രതവലുതായിരിക്കുന്നു!

നമ്മുെടവാസസ്ഥലങ്ങൾനശിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ,
നാം നമ്മുെട േദശം വിട്ട േപാേയതീരൂ.’ ”

20 ഇേപ്പാൾ, സ്്രതീകേള, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുക;
നിങ്ങള െട കാതുകൾ അവിടെത്ത വായിെല
വചനത്തിനായി തുറക്കുക.

നിങ്ങള െട പു്രതിമാെരവിലപിക്കാനും
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നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിലാപഗീതം
ആലപിക്കാനുംഅഭ്യസിപ്പിക്കുക.

21മരണംനമ്മുെട ജനാലകളിൽക്കൂടി കയറി
െകട്ടിയുറപ്പിക്കെപ്പട്ട നമ്മുെട േകാട്ടകളിൽ
്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നു;

അത്, െതരുവീഥികളിൽനിന്നുകുഞ്ഞുങ്ങെളയും
ചത്വരങ്ങളിൽനിന്നു യുവാക്കെളയും
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

22 “യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഇതാകുന്നു
എന്നറിയിക്കുക:
“ ‘ആള കള െടശവങ്ങൾ
തുറസ്സായസ്ഥലെത്തചാണകംേപാെലയും

െകായ്ത്തുകാരെന്റപിന്നിെലഉതിർമണികൾേപാെലയും
വീണുകിടക്കും,
അവ േശഖരിക്കാൻ ആരുംതെന്ന
ഉണ്ടാകുകയില്ല.’ ”

23യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ജ്ഞാനി തങ്ങള െട ജ്ഞാനത്തിൽ

്രപശംസിക്കുകേയാ
ശക്തർ തങ്ങള െട ബലത്തിൽ
്രപശംസിക്കുകേയാ
ധനികർ തങ്ങള െട ധനത്തിൽ പുകഴുകേയാ
അരുത,്

24യേഹാവയായഞാൻ ഭൂമിയിൽ ദയയും
ന്യായവും നീതിയും നടപ്പിൽവരുത്തുന്നു,

ഇവയിലേ്രതഞാൻ ്രപസാദിക്കുന്നത്എന്ന്,
എെന്നക്കുറിച്ച് ്രഗഹിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം
അവർക്കുണ്ട്
എന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവർ
അഭിമാനിക്കെട്ട,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
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25-26 “ശരീരത്തിൽമാ്രതംപരിേച്ഛദനേമറ്റവരായ—
ഈജിപ്റ്റ,് െയഹൂദാ, ഏേദാം, അേമ്മാൻ,
േമാവാബ,് വിദൂരമരുഭൂമികളിൽ വസിക്കുന്നവർ§
ഇവെരെയല്ലാം ഞാൻ ശിക്ഷിക്കാനിരിക്കുന്ന
ദിവസങ്ങൾ ഇതാ വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു.
കാരണം ഇവെരല്ലാം യഥാർഥത്തിൽ
പരിേച്ഛദനേമൽക്കാത്തവരാണേല്ലാ,
ഇ്രസാേയൽഗൃഹം മുഴുവനുംതെന്നയും
ഹൃദയത്തിൽ പരിേച്ഛദനമില്ലാത്തവരാണ്,” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

10
യേഹാവയും വി്രഗഹങ്ങള ം

1 ഇ്രസാേയൽഗൃഹേമ, യേഹാവ നിങ്ങേളാടു
സംസാരിക്കുന്നവചനം േകൾക്കുക.

2യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇതര ജനതകള െട ജീവിതരീതി

അഭ്യസിക്കുകേയാ
ആകാശത്തിെല ചിഹ്നങ്ങൾ കണ്ട് അവർ
പരി്രഭമിക്കുേമ്പാെല
നിങ്ങൾപരി്രഭാന്തരാകുകേയാഅരുത.്

3ജനതകള െടആചാരങ്ങൾഅർഥശൂന്യമാണ;്
അവർകാട്ടിൽനിന്ന് ഒരു മരം െവട്ട ന്നു,
ആശാരി തെന്റ ഉളിെകാണ്ട് അതിനു
രൂപംവരുത്തുന്നു.

4 അവർ അതിെന െവള്ളിെകാണ്ടും
സ്വർണംെകാണ്ടുംഅലങ്കരിക്കുന്നു;
അത്ആടിയുലയാെത,

§ 9:25-26 അഥവാ െനറ്റിത്തടത്തിെല മുടി മുറിക്കുന്നവർ
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ആണിയും ചുറ്റികയുംെകാണ്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നു.
5 െവള്ളരിേത്താട്ടത്തിെല േനാക്കുകുത്തിേപാെല

അവനിൽക്കുന്നു,
അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾക്കു സംസാരിക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല;

അവയ്ക്കു നടക്കാൻകഴിവില്ലാത്തതിനാൽ
ആെരങ്കിലുംഅവെയചുമന്നുെകാണ്ടുേപാകണം.

അവെയഭയെപ്പടരുത;്
അവയ്ക്ക് ഒരു േദാഷവും െചയ്യാൻ
കഴിയുകയില്ല,
നന്മെചയ്യാനുംഅവയ്ക്കുശക്തിയില്ല.”

6യേഹാേവ,അങ്ങെയേപ്പാെലആരുമില്ല;
അവിടന്നു വലിയവൻ,
അവിടെത്തനാമംശക്തിയിൽ ്രപബലമാണ.്

7രാഷ്്രടങ്ങള െട രാജാേവ,
അങ്ങെയആർഭയെപ്പടാതിരിക്കും?
അത്അങ്ങയുെടഅവകാശമാണേല്ലാ.

രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിെല ജ്ഞാനികളായ
േനതാക്കന്മാരിലും
അവരുെടഎല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും,
അങ്ങെയേപ്പാെലആരുമില്ല.

8അവർഎല്ലാവരുംബുദ്ധിഹീനരും േഭാഷരുമേ്രത;
തടിെകാണ്ടുള്ള നിർജീവമായ
വി്രഗഹങ്ങളാണ് അവെര
ഉപേദശിക്കുന്നത.്

9തർശീശിൽനിന്ന്അടിച്ച പരത്തിയ െവള്ളിയും
ഊഫാസിൽനിന്നുതങ്കവും െകാണ്ടുവരുന്നു.

ആശാരിയുംസ്വർണപ്പണിക്കാരും നിർമിച്ചതിെന
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നീലവസ്്രതവും ഊതവർണവസ്്രതവും
ധരിപ്പിക്കുന്നു—
ഇെതല്ലാം വിദഗ്ദ്ധ ശില്പികള െട
നിർമാണംതെന്ന.

10എന്നാൽയേഹാവസത്യൈദവമാകുന്നു;
അവിടന്ന് ജീവനുള്ള ൈദവവും
നിത്യരാജാവുംതെന്ന.

അവിടെത്തേ്രകാധത്താൽഭൂമി വിറെകാള്ളന്നു;
ജനതകൾക്ക് അവിടെത്ത ഉ്രഗേകാപം
സഹിക്കാൻകഴിയുകയില്ല.

11 “ ‘ആകാശവും ഭൂമിയും നിർമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
ഈ േദവതകൾ, ഈ ഭൂമിയിൽനിന്നും
ആകാശത്തിൻകീഴിൽനിന്നുംനശിച്ച േപാകുെമന്ന,്’
അവേരാടു പറയുക.”*
12എന്നാൽ ൈദവം തെന്റ ശക്തിയാൽ ഭൂമിെയ

സൃഷ്ടിച്ച ;
തെന്റജ്ഞാനത്താൽ അവിടന്ന് േലാകെത്ത
സ്ഥാപിച്ച
തെന്റ വിേവകത്താൽ ആകാശങ്ങെള
വിരിക്കുകയും െചയ്തു.

13അവിടന്ന് ഇടിമുഴക്കുേമ്പാൾ, ആകാശത്തിെല
ജലേശഖരം ഗർജിക്കുന്നു;
അവിടന്നു ഭൂമിയുെട അതിരുകളിൽനിന്ന്
േമഘങ്ങൾഉയരുമാറാക്കുന്നു.

അവിടന്ന് മഴയ്െക്കാപ്പം മിന്നൽഅയയ്ക്കുന്നു,
തെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്ന് കാറ്റ്
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.

* 10:11 ഈവാക്യംഅരാമ്യഭാഷയിലാണ.്
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14മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും വിേവകശൂന്യർ,അവർ
പരിജ്ഞാനംഇല്ലാത്തവർതെന്ന;
ഓേരാ സ്വർണപ്പണിക്കാരും തങ്ങള െട
വി്രഗഹങ്ങൾമൂലം ലജ്ജിച്ച േപാകുന്നു.

അവർവാർത്തുണ്ടാക്കിയബിംബംവ്യാജമാണ;്
ആവി്രഗഹങ്ങളിെലാന്നും ശ്വാസമില്ല.

15അവമിഥ്യയുംഅപഹാസപാ്രതവുമാണ;്
അവരുെട ന്യായവിധി വരുേമ്പാൾ അവ
നശിച്ച േപാകും.

16 യാേക്കാബിെന്റ അവകാശമായവൻ
അവെരേപ്പാെലയല്ല,
അവിടെത്ത അവകാശജനതയായ
ഇ്രസാേയലിെന്റയുംമാ്രതമല്ല,

സകലത്തിെന്റയും ്രസഷ്ടാവ്അവിടന്നാണ്—
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നാകുന്നു
അവിടെത്തനാമം.

നാശം വരുന്നു
17ഉപേരാധത്തിൻകീഴിൽജീവിക്കുന്നവേര,
നാടുവിടുന്നതിനായി നിെന്റ ഭാണ്ഡം
മുറുക്കിെക്കാൾക.

18യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻഈ ്രപാവശ്യംഈേദശവാസികെള
കവിണയിൽെവച്ച്എറിഞ്ഞുകളയും;

ഞാൻഅവർക്കു ദുരിതംവരുത്തും
അങ്ങെനഅവർപിടിക്കെപ്പടും.”

19എെന്റമുറിവുനിമിത്തംഎനിക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!
എെന്റമുറിവുസൗഖ്യംവരാത്തതേ്രത!

എന്നിട്ട ംഞാൻഎേന്നാടുതെന്നപറഞ്ഞു,
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“ഇത് എെന്റ േരാഗമാണ,് അതു ഞാൻ
സഹിേച്ച മതിയാകൂ.”

20എെന്റകൂടാരം തകർക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
അതിെന്റ കയറുകെളല്ലാം
അറ്റ േപായിരിക്കുന്നു.

എെന്റ മക്കൾ എെന്ന വിട്ട േപായിരിക്കുന്നു
അവെരഞാൻഇനി കാണുകയുമില്ല;
എെന്റകൂടാരമടിക്കുന്നതിനും
എെന്റതിരശ്ശീലനിവർക്കുന്നതിനുംആരുമില്ല.

21ഇടയന്മാർ മൃഗത്തിനു തുല്യരാണ,്
അവർയേഹാവെയഅേന്വഷിക്കുന്നില്ല;

അതിനാൽഅവർഐശ്വര്യം ്രപാപിക്കുന്നില്ല,
അവരുെട ആട്ടിൻപറ്റെമല്ലാം
ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്നു.

22ഇതാ, ഒരു വാർത്തവരുന്നു—
വടേക്കേദശത്തുനിന്നുള്ള ഒരു വലിയ
േകാലാഹലംതെന്ന!

അത് െയഹൂദാപട്ടണങ്ങെളശൂന്യവും
കുറുനരികൾവിഹരിക്കുന്നഇടവുമാക്കും.

യിെരമ്യാവിെന്റ ്രപാർഥന
23 യേഹാേവ, മനുഷ്യരുെട ജീവൻ അവരുെട

സ്വന്തമല്ല;
സ്വയം തെന്റ കാലടികെള നിയ്രന്തിക്കാൻ
അവരാൽ അസാധ്യവും എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു.

24യേഹാേവ,അങ്ങയുെട േ്രകാധത്തിലല്ല,
ന്യായമായ അളവിൽമാ്രതം എെന്ന
ശിക്ഷിക്കണേമ,
അല്ലാെയങ്കിൽഞാൻശൂന്യമായിത്തീരും.
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25അങ്ങയുെട േകാപം
അങ്ങെയഅറിയാത്തജനതകള െടേമലും
അങ്ങയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാത്ത
വംശങ്ങള െടേമലും െചാരിയണേമ.

കാരണം അവർ യാേക്കാബിെന
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവർ അവെന മുഴുവനായും
വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു,
അവെന്റ വാസസ്ഥാനെത്തനശിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

11
തകർന്നഉടമ്പടി

1 യേഹാവയിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ
അരുളപ്പാട:് 2 “നീ ഈ ഉടമ്പടിയുെട
നിബന്ധനകൾ േകട്ട് െയഹൂദാജനങ്ങേളാടും
െജറുശേലംനിവാസികേളാടും അത്
അറിയിക്കുക. 3 അവേരാട് ഇ്രപകാരം
പറയുക, ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഈ ഉടമ്പടിയുെട
നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 4 ഇരുമ്പുചൂളയായ
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെര െകാണ്ടുവന്ന നാളിൽ
ഇവെയ ഞാൻ അവേരാടറിയിച്ച . ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കുന്ന ്രപകാരത്തിെലല്ലാം
നിങ്ങൾ എെന്റ വചനം േകട്ട് അനുസരിക്കുക;
എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ ജനവും ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ൈദവവുമായിരിക്കും,’ എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 5 ‘ഇന്നു നിങ്ങൾ
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അവകാശമാക്കിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
പാലും േതനും ഒഴുകുന്നതായ േദശം
അവർക്കു നൽകുെമന്നു നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാേരാടു ഞാൻ െചയ്തിട്ട ള്ള ശപഥം
നിറേവറ്റ ന്നതിനുതെന്ന.’ ”
അേപ്പാൾ ഞാൻ “ആേമൻ, യേഹാേവ,” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

6അേപ്പാൾയേഹാവഎേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
“നീ ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം െയഹൂദാനഗരങ്ങളിലും
െജറുശേലമിെന്റ വീഥികളിലും വിളിച്ച പറയുക,
‘ഈ ഉടമ്പടിയുെട നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ േകട്ട്
അനുസരിക്കുക. 7 നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും “എെന്റ വചനം
അനുസരിക്കുക,” എന്ന് അവർക്ക് വീണ്ടും
വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
8 എന്നിട്ട ം അവർ എെന്ന അനുസരിക്കുകയും
എനിക്കു െചവിതരികയും െചയ്യാെത
ഓേരാരുത്തനും തങ്ങള െട ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെല
ആ്രഗഹമനുസരിച്ച നടന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ
ഞാൻ അവേരാടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള ഉടമ്പടിയുെട
നിബന്ധനകൾേപാെല ഞാൻ അവേരാടു
െചയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട ം അവർ അവെയ
്രപമാണിച്ചില്ല.’ ”

9 യേഹാവ പിെന്നയും എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “െയഹൂദാജനങ്ങള െട
ഇടയിലും െജറുശേലംനിവാസികള െട
മധ്യത്തിലും ഒരുഗൂഢാേലാചനഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.
10 എെന്റ വാക്കുകൾ നിരസിച്ച കളഞ്ഞ
തങ്ങള െട പൂർവികരുെട പാപങ്ങളിേലക്ക്
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അവർ വീണ്ടും കടന്നിരിക്കുന്നു.
അന്യേദവതകെള േസവിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട
അടുക്കേലക്ക് അവർ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
െയഹൂദാഗൃഹവും ഇ്രസാേയൽഗൃഹവും
അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാടുഞാൻ െചയ്തിരുന്ന
ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 അതിനാൽ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഇതാ
അവർക്കു രക്ഷെപ്പടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു
അനർഥം ഞാൻ അവർക്കു വരുത്തും; അവർ
എെന്ന േനാക്കി നിലവിളിച്ചാലും ഞാൻഅവരുെട
നിലവിളി േകൾക്കുകയില്ല. 12 അേപ്പാൾ
െയഹൂദാനഗരങ്ങള ം െജറുശേലംനിവാസികള ം
അവർ ധൂപം കാട്ട ന്ന േദവതകള െട
അടുക്കൽേപായി അവേരാടു നിലവിളിക്കും;
എങ്കിലും അവരുെട കഷ്ടതയിൽ േദവതകൾ
അവെര രക്ഷിക്കുകയില്ല. 13 അല്ലേയാ,
െയഹൂദേയ, നിെന്റ പട്ടണങ്ങള െട
എണ്ണേത്താളംതെന്ന നിനക്കു േദവതകളണ്ട.്
െജറുശേലമിെല വീഥികള െട എണ്ണേത്താളം
ബാൽ എന്ന േമ്ലച്ഛേദവനു ധൂപം കാട്ടാൻ
ബലിപീഠങ്ങൾനിങ്ങൾനിർമിച്ചിരിക്കുന്നു.’

14 “അതിനാൽ നീ ജനത്തിനുേവണ്ടി
്രപാർഥിക്കരുത;് അവർക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥനയുെട
ഒരു നിലവിളി ഉയർത്തരുത.് തങ്ങള െടഅനർഥം
നിമിത്തം അവർ എേന്നാടു നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ
അവരുെട നിലവിളിഞാൻ േകൾക്കുകയില്ല.
15 “പലേരാടുംേചർന്ന് നിരവധി ദുഷ്കർമങ്ങൾ

െചയ്യന്നവളായ
എെന്റ കാന്തയ്ക്ക് എെന്റ ആലയത്തിൽ
എന്തുകാര്യമാണുള്ളത?്
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വിശുദ്ധമാംസത്തിനു* നിെന്റ ശിക്ഷ
ഒഴിവാക്കാൻകഴിയുേമാ?

ദുഷ്ടതയിൽവ്യാപൃതയാകുേമ്പാൾ
നീസേന്താഷിക്കുന്നു.†”

16 ആകർഷകമായ ഫലങ്ങൾനിറഞ്ഞ
സൗന്ദര്യേത്താെട തഴച്ച വളരുന്ന
ഒലിവുവൃക്ഷം
എന്ന് യേഹാവനിനക്കു േപരു വിളിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽെകാടുംകാറ്റിെന്റഗർജനേത്താെട
അവിടന്ന്അതിനു തീെവക്കും
അതിെന്റശാഖകൾഒടിഞ്ഞുേപാകും.

17 ഇ്രസാേയൽഗൃഹവും െയഹൂദാഗൃഹവും
ബാലിനു ധൂപംകാട്ടി ദുഷ്കർമം െചയ്തുെകാണ്ട്
എന്നിെല േ്രകാധമുണർത്തിയതിനാൽ നിെന്ന
നട്ടവനായൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയായഞാൻ
നിനക്ക്അനർഥം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു.
യിെരമ്യാവിെനതിേര ഗൂഢാേലാചന

18യേഹാവഅവരുെടഗൂഢാേലാചനെയക്കുറിച്ച്
എനിക്ക് അറിവു തന്നു, അങ്ങെന ഞാൻ അത്
അറിഞ്ഞു. അേപ്പാൾ അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ
അങ്ങ് എനിക്കു കാണിച്ച തന്നു. 19 എന്നാൽ
ഞാൻ െകാലയ്ക്കായി െകാണ്ടുവരെപ്പട്ട
സൗമ്യതയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടുേപാെല
ആയിരുന്നു,
“നമുക്കു വൃക്ഷെത്ത ഫലേത്താടുകൂെട

നശിപ്പിച്ച കളയാം;
അവെന്റ േപര് ഇനിആരുംഓർക്കരുത,്

* 11:15 അഥവാ,അർപ്പിച്ച യാഗങ്ങൾക്കു † 11:15 അഥവാ,
കഴിയുേമാ?എന്നാൽനീസേന്താഷിക്കുമായിരുന്നു.
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ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തുനിന്ന്നമുക്കവെന
േഛദിച്ച കളയാം,”

എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അവർ എനിെക്കതിേര
ഗൂഢാേലാചന നടത്തിയത് ഞാൻ
അറിഞ്ഞതുമില്ല.
20എന്നാൽ,നീതിേയാെട വിധിക്കുകയും
ഹൃദയവിചാരങ്ങെള അറിയുകയും െചയ്യന്ന
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാേവ,

അങ്ങ് അവേരാടു െചയ്യന്ന ്രപതികാരം ഞാൻ
കാണെട്ട,
ഞാൻ എെന്റ വ്യവഹാരം അങ്ങേയാടേല്ലാ
േബാധിപ്പിച്ചത.്

21 അതിനാൽ “ഞങ്ങള െട ൈകകളാൽ
നീ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ ്രപവചിക്കരുത,്” എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു നിെന്റ ജീവൻ അപഹരിക്കാൻ
്രശമിക്കുന്ന അനാേഥാത്തുജനതെയക്കുറിച്ച്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു—
22 “ഞാൻ അവെര ശിക്ഷിക്കും. അവരുെട
യുവാക്കൾ വാളിനാൽ വീഴും, അവരുെട
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ക്ഷാമത്താൽ മരിക്കും.
23 ഞാൻ അവെര ശിക്ഷിക്കുന്ന വർഷത്തിൽ,
അനാേഥാത്തിെല ജനങ്ങൾക്കു ഞാൻ വിനാശം
വരുത്തുകയാൽ, അവരിൽ ആരുംതെന്ന
േശഷിക്കുകയില്ല,” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

12
യിെരമ്യാവിെന്റആവലാതി
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1യേഹാേവ,ഞാൻ അങ്ങയുെടമുമ്പാെക എെന്റ
ആവലാതി െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ,
അങ്ങ് എേപ്പാഴും എനിക്കു നീതി
നടപ്പാക്കിത്തരുന്നു.

എങ്കിലും അങ്ങയുെട വിധികെളപ്പറ്റി ഞാൻ
അങ്ങേയാടുസംസാരിക്കെട്ട:
ദുഷ്ടരുെട വഴി ഐശ്വര്യം ്രപാപിക്കാൻ
കാരണെമന്ത?്
വിശ്വാസഘാതകർ സന്തുഷ്ടരായി
ജീവിക്കുന്നത്എന്തുെകാണ്ട?്

2അങ്ങ്അവെരനട്ട ,അവർ േവരൂന്നുകയും,
വളർന്നുഫലംകായ്ക്കുകയും െചയ്യന്നു.

അവരുെട വായിൽഅങ്ങ്എേപ്പാഴുമുണ്ട്
എന്നാൽ അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽനിന്ന്
അകെലയുമാണ.്

3എന്നാൽയേഹാേവ,അങ്ങ്എെന്നഅറിയുന്നു;
അങ്ങ് എെന്ന കാണുകയും
അങ്ങെയക്കുറിച്ച ള്ളഎെന്റഹൃദയസ്ഥിതി
പരിേശാധിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

െകാല്ലാനുള്ള ആടുകെളേപ്പാെല അവെര
വലിച്ചിഴയ്ക്കണേമ!
കശാപ്പ ദിവസത്തിനായി അവെര
േവർതിരിക്കണേമ!

4നിവാസികള െട ദുഷ്ടതനിമിത്തം
ഭൂമിഎ്രതകാലം ഉണങ്ങിവരണ്ടിരിക്കും?

നിലത്തിെല സസ്യെമല്ലാം എ്രതകാലം
വാടിയിരിക്കും?
മൃഗങ്ങള ം പക്ഷികള ം നശിച്ച േപാകുന്നു.

“ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു സംഭവിക്കും എന്ന് യേഹാവ
കാണുകയില്ല,”
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എന്ന്അവർപറയുന്നു.

ൈദവത്തിെന്റമറുപടി
5 “കാലാൾപ്പടയാളികേളാടുകൂെട

മത്സരിേച്ചാടിയിട്ട്
നീക്ഷീണിച്ച േപായാൽ,
കുതിരകേളാടു നീഎങ്ങെനമത്സരിക്കും?

സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്ത് നീ വീണുേപായാൽ
േയാർദാെന്റവനത്തിൽനീഎന്തുെചയ്യ ം?

6നിെന്റസേഹാദരങ്ങള ം പിതൃഭവനവും
നിേന്നാടു വഞ്ചനകാട്ടിയിരിക്കുന്നു;
അവർ നിനെക്കതിേര ഒരു വലിയ
ആർപ്പ വിളി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.

അവർനിേന്നാടു മധുരവാക്കുസംസാരിച്ചാലും
നീഅവെരവിശ്വസിക്കരുത.്

7 “ഞാൻഎെന്റവീടുവിട്ടിറങ്ങി,
എെന്റഅവകാശെത്തഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;

ഞാൻഏറ്റവുംസ്േനഹിച്ചവെള
അവള െട ശ്രതുക്കള െടൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

8എെന്റഓഹരിഎനിക്കു
കാട്ടിെലസിംഹംേപാെലആയിത്തീർന്നു.

അവൾഎെന്റേനേരഅലറുന്നു;
അതിനാൽഞാൻഅവെള െവറുക്കുന്നു.

9എെന്റഓഹരിഎനിക്ക്
ഒരു പുള്ളിക്കഴുകൻേപാെലേയാ?
അതിെന മറ്റ് ഇരപിടിയൻപക്ഷികൾ വളഞ്ഞ്
ആ്രകമിക്കുന്നു.
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നിങ്ങൾ േപായി വയലിെല എല്ലാ
വന്യമൃഗങ്ങെളയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ഇരപിടിക്കാൻവരിക.

10 അേനകം വിേദശികളായ ഭരണാധിപന്മാർ*
എെന്റമുന്തിരിേത്താപ്പ് നശിപ്പിക്കും,
അവർഎെന്റഓഹരി ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു;

എെന്റമേനാഹരമായഅവകാശെത്ത
ഒരുശൂന്യേദശമാക്കിതീർത്തിരിക്കുന്നു.

11അവർഅതിെനശൂന്യേദശമാക്കും,
അതു ശൂന്യമായിരിക്കുകയാൽ എേന്നാടു
നിലവിളിക്കുന്നു;

കരുതുന്നവർആരും ഇല്ലാത്തതിനാൽ
േദശംമുഴുവൻശൂന്യമായിത്തീരും.

12 െകാള്ളക്കാർ മരുഭൂമിയിലൂെട
കുന്നുകളിെലല്ലാം
അേനകമായി വന്നുേചർന്നിരിക്കുന്നു,

യേഹാവയുെട വാൾ ഒരറ്റംമുതൽ
മേറ്റഅറ്റംവെരനശിപ്പിക്കും;
ഒരു മനുഷ്യനുംസമാധാനംകാണുകയില്ല.

13 അവർ േഗാതമ്പു വിതയ്ക്കും, എന്നാൽ
മുള്ള കൾെകായ്െതടുക്കും;
അവർ അത്യധ്വാനംെചയ്യ ം, എന്നാൽ ഒന്നും
േനടുകയില്ല.

യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപംനിമിത്തം
അവർതങ്ങള െടവിളവിെനപ്പറ്റി ലജ്ജിക്കും.”

14 “ഞാൻ എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിനു
നൽകിയിരിക്കുന്ന അവകാശെത്ത
ൈകയടക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരായ എെന്റ സകല
അയൽവാസികെളയുംപറ്റി,” യേഹാവ

* 12:10 മൂ.ഭാ. ഇടയന്മാർ
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ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ അവെര
അവരുെട േദശത്തുനിന്ന് പിഴുെതടുക്കും,
െയഹൂദാഗൃഹെത്ത ഞാൻ അവരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് പറിെച്ചടുക്കും. 15എന്നാൽഅവെര
പറിച്ച കളഞ്ഞേശഷം ഞാൻ വീണ്ടും അവേരാടു
കരുണകാണിക്കും. അവെര ഓേരാരുത്തെരയും
അവരവരുെട അവകാശത്തിേലക്കും
രാജ്യേത്തക്കും ഞാൻ മടക്കിവരുത്തും. 16അവർ
എെന്റ ജനെത്ത ബാലിെന്റ നാമത്തിൽ
ശപഥംെചയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചതുേപാെല അവർ
‘ജീവിക്കുന്ന യേഹാവയാെണ, എന്ന്,’ എെന്റ
നാമത്തിൽ ശപഥംെചയ്യാൻ തക്കവണ്ണം
എെന്റ ജനത്തിെന്റ വഴികൾ താത്പര്യേത്താെട
പഠിക്കുെമങ്കിൽ, അവർ എെന്റ ജനത്തിെന്റ
മേധ്യ അഭിവൃദ്ധി്രപാപിക്കും. 17 എന്നാൽ
ഏെതങ്കിലും ജനത അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ
ഞാൻ ആ ജനതെയ പിഴുെതറിയുകയും
നശിപ്പിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം,” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

13
ചണനൂൽെകാണ്ടുള്ളഅരപ്പട്ട

1 യേഹാവ എേന്നാട,് “നീ െചന്ന്
ചണനൂൽെകാണ്ടുള്ള ഒരു അരപ്പട്ട* വാങ്ങി
അരയിൽ െകട്ട ക, അതു െവള്ളത്തിൽ
മുക്കരുത”് എന്നു കൽപ്പിച്ച . 2അങ്ങെന ഞാൻ
യേഹാവയുെട കൽപ്പന്രപകാരം ഒരു അരപ്പട്ട
വാങ്ങിഅരയിൽ െകട്ടി.

* 13:1 അതായത്, െബൽറ്റ്
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3 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
രണ്ടാം്രപാവശ്യം എനിക്കുണ്ടായത:് 4 “നീ വാങ്ങി
അരയിൽ െകട്ടിയ അരപ്പട്ട എടുത്തുെകാണ്ട്
്രഫാത്തിെന്റ നദിക്കരയിൽ† െചന്ന് ഒരു പാറയുെട
വിള്ളലിൽ ഒളിച്ച െവക്കുക.” 5അങ്ങെന ഞാൻ
െചന്ന് യേഹാവ കൽപ്പിച്ചതുേപാെല അതു
്രഫാത്തിെന്റകരയിൽഒളിച്ച െവച്ച .

6 വളെരദിവസം കഴിഞ്ഞ് യേഹാവ എേന്നാട:്
“എഴുേന്നറ്റ ്രഫാത്തിെന്റ കരയിൽ േപായി
അവിെട ഒളിച്ച െവക്കാൻ ഞാൻ നിേന്നാടു
കൽപ്പിച്ച അരപ്പട്ട എടുത്തുെകാണ്ടുവരിക”
എന്നു കൽപ്പിച്ച . 7അങ്ങെനഞാൻ ്രഫാത്തിെന്റ
കരയിൽ െചന്നുഞാൻഒളിച്ച െവച്ചിരുന്നഅരപ്പട്ട
മാന്തിെയടുത്തു. അരപ്പട്ട ജീർണിച്ച് ഒന്നിനും
െകാള്ളരുതാത്തതായിത്തീർന്നിരുന്നു.

8 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായത:് 9 “യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഈ വിധത്തിൽ ഞാൻ
െയഹൂദയുെട ഗർവവും െജറുശേലമിെന്റ
മഹാഗർവവും നശിപ്പിച്ച കളയും. 10 എെന്റ
വചനം േകൾക്കാെത സ്വന്തം ഹൃദയത്തിെല
പിടിവാശിക്കനുസരിച്ച ജീവിക്കുകയും
അന്യേദവതകൾക്കു പിന്നാെലെചന്ന് അവെയ
േസവിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും െചയ്യന്ന
ഈ ദുഷ്ടജനം ഒന്നിനും െകാള്ളരുതാത്ത ഈ
അരപ്പട്ടേപാെലയാകും! 11അരപ്പട്ട ഒരു മനുഷ്യെന്റ
അരേയാടു പറ്റിേച്ചർന്നിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഇ്രസാേയൽഗൃഹംമുഴുവെനയും

† 13:4 അഥവാ, പേക്ഷ യൂ്രഫട്ടീസ് നദിക്കരയിൽ; വാ. 5–7
കാണുക.
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െയഹൂദാഗൃഹംമുഴുവെനയും എെന്റ
്രപശസ്തിയും ്രപശംസയും മഹത്ത്വവുമാകാനായി
എേന്നാടു േചർത്തുബന്ധിച്ച . എന്നാൽഅവേരാ
അതിൽ ്രശദ്ധെവച്ചില്ല,’ എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

വീഞ്ഞുതുരുത്തി
12 “അതിനാൽ, ഈ വചനം നീ അവേരാടു
പറയണം: ‘ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: എല്ലാ
തുരുത്തിയും വീഞ്ഞിനാൽ നിറയ്ക്കെപ്പടും.’
അേപ്പാൾ അവർ നിേന്നാട,് ‘എല്ലാ തുരുത്തിയും
വീഞ്ഞിനാൽ നിറയ്ക്കെപ്പടുെമന്ന് ഞങ്ങൾക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടേയാ?’ എന്നു േചാദിക്കും.
13 അേപ്പാൾ നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത്,
‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇതാ,
ഈ േദശത്തിെല എല്ലാ നിവാസികെളയും
ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന
രാജാക്കന്മാെരയും പുേരാഹിതന്മാെരയും
്രപവാചകന്മാെരയും െജറുശേലമിെല എല്ലാ
നിവാസികെളയും ഞാൻ മദ്യലഹരിയിൽ
ആക്കിത്തീർക്കും. 14 അവർ പരസ്പരം
ഏറ്റ മുട്ടാൻ, മാതാപിതാക്കള ം മക്കള ം
ഒരുേപാെല ഏറ്റ മുട്ടി നശിക്കാൻ,
ഞാൻ ഇടയാക്കും എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. ഞാൻ സഹതപിക്കുകേയാ
കരുണകാണിക്കുകേയാ ദയകാണിക്കുകേയാ
െചയ്യാെതഅവെരനശിപ്പിച്ച കളയും.’ ”

നാശംഅടുത്തിരിക്കുന്നു
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15 േകൾക്കുക, െചവിതരിക,
നിഗളിക്കരുത,്
കാരണംയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.

16യേഹാവ,അന്ധകാരം വരുത്തുന്നതിനും
നിങ്ങള െടകാൽഅന്ധകാരപർവതത്തിൽ

ഇടറിേപ്പാകുന്നതിനും മുേമ്പ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
മഹത്ത്വംെകാടുക്കുക.

നിങ്ങൾെവളിച്ചത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു,
എന്നാൽഅവിടന്നതു േഘാരാന്ധകാരമായും
കൂരിരുളായും മാറ്റ ം.

17നിങ്ങൾേകട്ട്അനുസരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
നിങ്ങള െട നിഗളംഓർത്ത്
ഞാൻരഹസ്യത്തിൽകരയും;

യേഹാവയുെട ആട്ടിൻപറ്റെത്ത തടവുകാരാക്കി
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായേതാർത്ത്
എെന്റകണ്ണ കൾഅതികഠിനമായി വിലപിച്ച്
കണ്ണീെരാഴുക്കും.

18 രാജാവിേനാടും രാജമാതാവിേനാടും നീ
പറേയണ്ടത,്

“നിങ്ങള െട സിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്ന്
താെഴയിറങ്ങുക,

കാരണംനിങ്ങള െട മഹത്ത്വകിരീടംതെന്ന
നിങ്ങള െട തലയിൽനിന്നു
താെഴവീണുേപാകും.”

19 െതേക്കേദശത്തിെല‡ നഗരങ്ങൾ
അടയ്ക്കെപ്പടും,

‡ 13:19 അതായത്, െയഹൂദയ്ക്കു െതക്കുള്ള



യിെരമ്യാവ് 13:20 lxx യിെരമ്യാവ് 13:23

അവ തുറക്കുന്നതിന് ആരുംതെന്ന
ഉണ്ടാകുകയില്ല.

എല്ലാ െയഹൂദ്യെരയും തടവുകാരാക്കി
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും,
അവെര മുഴുവൻ തടവുകാരാക്കി
െകാണ്ടുേപാകും.

20നിങ്ങള െടകണ്ണ യർത്തി
വടക്കുനിന്നു വരുന്നവെര േനാക്കുക.

നിനക്കുനൽകെപ്പട്ടിരുന്നആട്ടിൻപറ്റംഎവിെട,
നിെന്റഅഭിമാനമായആട്ടിൻപറ്റംതെന്ന?

21 നിെന്റ സഖ്യകക്ഷികളായി നീ തെന്ന
ശീലിപ്പിച്ചിരുന്നവെര
അവിടന്നു നിെന്റേമൽ അധിപതികളായി
നിയമിക്കുേമ്പാൾനീഎന്തുപറയും?

്രപസവേവദനബാധിച്ചസ്്രതീെയേപ്പാെല
േവദനനിെന്നപിടികൂടുകയിേല്ല?

22 “ഈ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തുെകാണ്ടു
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു?”
എന്നുനീഹൃദയത്തിൽപറയുെമങ്കിൽ,

നിെന്റപാപത്തിെന്റബാഹുല്യംനിമിത്തം
നിെന്റവസ്്രതം ചീന്തെപ്പടുകയും
നിെന്റ ശരീരം അനാവൃതമാകുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

23ഒരു കൂശ്യന്§അവെന്റത്വക്കിെനയും
പുള്ളിപ്പ ലിക്ക് അതിെന്റ പുള്ളിെയയും
മാറ്റാൻകഴിയുേമാ?

എങ്കിൽതിന്മമാ്രതം െചയ്യാൻശീലിച്ചിരിക്കുന്ന

§ 13:23 അഥവാ,എേത്യാപ്യാക്കാരന്
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നിങ്ങൾക്ക് നന്മെചയ്യാൻകഴിയുേമാ?

24 “മരുഭൂമിയിെലകാറ്റിനാൽപാറിേപ്പാകുന്ന
പതിരുേപാെല ഞാൻ നിെന്ന
ചിതറിച്ച കളയും.

25നീഎെന്നമറന്ന്
വ്യാജേദവതകളിൽആ്രശയിക്കുകയാൽ

ഇത് നിെന്റഓഹരിയും
ഞാൻകൽപ്പിച്ച തന്നനിെന്റപങ്കുമാകുന്നു,”

എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
26 “അതുെകാണ്ട് നിെന്റ ഗുഹ്യഭാഗം

കാേണണ്ടതിന്
ഞാൻ നിെന്റ വസ്്രതാ്രഗം നിെന്റ
മുഖത്തിനുമീേത െപാക്കും.

27നിെന്റവ്യഭിചാരം,ആസക്തിനിറഞ്ഞചിനപ്പ്,
ലജ്ജാകരമായ േവശ്യാവൃത്തി

എന്നീ േമ്ലച്ഛതകൾ,
വയേലലകളിലുംകുന്നിൻപുറങ്ങളിലുംഞാൻ
കണ്ടിരിക്കുന്നു.

െജറുശേലേമ,നിനക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!
എ്രതകാലം നീഅശുദ്ധയായിരിക്കും?”

14
വരൾച്ച,ക്ഷാമം,വാൾ

1 വരൾച്ചെയ സംബന്ധിച്ച് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട:്
2 “െയഹൂദാ വിലപിക്കുന്നു,
അതിെന്റപട്ടണങ്ങൾതളരുന്നു;

അവർ േദശത്തിനുേവണ്ടിവിലപിക്കുന്നു,
െജറുശേലമിൽനിന്നു നിലവിളി ഉയരുന്നു.
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3അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാർ തങ്ങള െട േസവകെര
െവള്ളത്തിനായി പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്നു;
അവർജലസംഭരണിയിങ്കേലക്കുേപായി
എന്നാൽെവള്ളംകാണാെത,

ഒഴിഞ്ഞപാ്രതങ്ങള മായി മടങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
നിരാശരും ലജ്ജിതരുമായി
അവർതങ്ങള െടതലമൂടുന്നു.

4മഴയില്ലാത്തതിനാൽ
നിലം വിണ്ടുകീറിയിരിക്കുന്നു;

ഉഴവുകാർ നിരാശരായിരിക്കുന്നു
അവർതങ്ങള െടതലമൂടുകയുംെചയ്യന്നു.

5വയലിെല മാൻേപട
കുട്ടിെയ ്രപസവിച്ചേശഷം
പുല്ലില്ലായ്കയാൽഉേപക്ഷിച്ച േപാകുന്നു.

6 കാട്ട കഴുത െമാട്ടക്കുന്നുകളിേന്മൽ
നിന്നുെകാണ്ട്
കുറുനരികെളേപ്പാെലകിതയ്ക്കുന്നു;

സസ്യങ്ങൾഇല്ലായ്കയാൽ
അതിെന്റകണ്ണ കൾതളരുന്നു.”

7 യേഹാേവ, ഞങ്ങള െട പാപങ്ങൾ
ഞങ്ങൾെക്കതിേരസാക്ഷ്യംവഹിക്കുെന്നങ്കിലും
അങ്ങയുെട നാമംനിമിത്തം
്രപവർത്തിക്കണേമ.

ഞങ്ങൾപലേപ്പാഴും വിശ്വാസത്യാഗികളായി;
ഞങ്ങൾ അേങ്ങെക്കതിേര
പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

8ഇ്രസാേയലിെന്റ ്രപത്യാശയും
കഷ്ടകാലത്ത് അവരുെട രക്ഷകനും
ആയവേന,

അങ്ങ് േദശത്ത് ഒരുഅപരിചിതെനേപ്പാെലയും
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ഒരു രാ്രതിമാ്രതം താമസിക്കുന്ന
വഴിേപാക്കെനേപ്പാെലയും
ആയിരിക്കുന്നെതന്ത?്

9അങ്ങ്പരി്രഭാന്തനായഒരുവെനേപ്പാെലയും
രക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത
േയാദ്ധാവിെനേപ്പാെലയും
ആയിരിക്കുന്നെതന്ത?്

യേഹാേവ,അങ്ങ്ഞങ്ങള െട മേധ്യ ഉണ്ട,്
ഞങ്ങൾതിരുനാമം വഹിക്കുന്നു
ഞങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കരുേത!

10 യേഹാവ തെന്റ ജനേത്താട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“അവർ ഈ വിധം അലഞ്ഞുതിരിയാൻ

ഇഷ്ടെപ്പട്ട ;
തങ്ങള െട കാലുകെള അവർ
അടക്കിെവച്ചില്ല.

അതിനാൽ യേഹാവ അവെര
അംഗീകരിക്കുകയില്ല;
അവിടന്ന് ഇേപ്പാൾ അവരുെട ദുഷ്ടത
ഓർക്കുകയും
അവരുെട പാപങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യ ം.”

11അതിനുേശഷംയേഹാവഎേന്നാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: “ഈ ജനത്തിെന്റ നന്മയ്ക്കായി
്രപാർഥിക്കരുത.് 12 അവർ ഉപവസിച്ചാലും
ഞാൻ അവരുെട നിലവിളി േകൾക്കുകയില്ല;
അവർ േഹാമയാഗങ്ങള ം േഭാജനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ചാലും ഞാൻ ൈകെക്കാള്ള കയില്ല.
്രപത്യ ത, ഞാൻ അവെര വാൾെകാണ്ടും
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ക്ഷാമംെകാണ്ടും പകർച്ചവ്യാധിെകാണ്ടും
നശിപ്പിക്കും.”

13 അേപ്പാൾ ഞാൻ, “യേഹാവയായ
കർത്താേവ, ്രപവാചകന്മാർ അവേരാട:്
‘നിങ്ങൾ വാൾ കാണുകേയാ നിങ്ങൾക്കു
ക്ഷാമമുണ്ടാകുകേയാ ഇല്ല,ഞാൻഈസ്ഥലത്തു
നിങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ സമാധാനം നൽകും’
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നേല്ലാ,” എന്നു
പറഞ്ഞു.

14അേപ്പാൾയേഹാവഎേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തു:
“്രപവാചകന്മാർ എെന്റ നാമത്തിൽ
വ്യാജം ്രപവചിക്കുന്നു. ഞാൻ അവെര
അയച്ചിട്ടില്ല, അവേരാടു കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല,
അവേരാടു സംസാരിച്ചിട്ട മില്ല. അവർ
നിങ്ങേളാടു വ്യാജദർശനവും േദവ്രപശ്നവും
െപാള്ളവാക്കുകള ം*സ്വന്തഹൃദയത്തിൽനിന്നുള്ള
വഞ്ചനയുമാണ് ്രപവചിക്കുന്നത.് 15 ഞാൻ
അയയ്ക്കാതിരുന്നിട്ട ം അവർ പറയുന്നു, ‘ഈ
േദശത്തു വാള ം ക്ഷാമവും ഉണ്ടാകുകയില്ല.’
എെന്റ നാമത്തിൽ ്രപവചിക്കുന്ന ആ
്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും അവർ മുടിഞ്ഞുേപാകും.’
16 അവർ ആേരാടു ്രപവചിക്കുേന്നാ ആ ജനം
ക്ഷാമത്താലും വാളിനാലും െജറുശേലമിെന്റ
െതരുവീഥിയിൽ വീണുകിടക്കും. അവെരയും
അവരുെട ഭാര്യമാെരയും പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും കുഴിച്ചിടാൻ ആരും

* 14:14 അഥവാ,വി്രഗഹാരാധനകള ം
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ഉണ്ടാകുകയില്ല. അവർ അർഹിക്കുന്നതുതെന്ന
ഞാൻഅവരുെടേമൽപകരും.

17 “അതിനാൽ നീ ഈ വചനം അവേരാടു
പറയണം:
“ ‘എെന്റകണ്ണിൽനിന്ന് രാവും പകലും
നിരന്തരംകണ്ണ നീർ ഒഴുകെട്ട;

കാരണംഎെന്റജനത്തിെന്റപു്രതിയായകന്യക
കഠിനമായി തകർന്നും
വ്യസനകരമായവിധംഅടിേയറ്റ ംഇരിക്കുന്നു.

18ഞാൻവയലിേലക്കു േപായാൽ,
അവിെട വാളിനാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവെരയും

ഞാൻപട്ടണത്തിൽകടന്നാൽ,
അവിെട ക്ഷാമംെകാണ്ട് അവശരായി
വീണുേപായവെരയും കാണുന്നു.

്രപവാചകനും പുേരാഹിതനും ഒരുേപാെല
തങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു േദശത്ത്
അലഞ്ഞുനടക്കുന്നു.’ ”

19 അങ്ങ് െയഹൂദെയ നിേശ്ശഷം
തള്ളിക്കളഞ്ഞുേവാ?
അങ്ങുസീേയാെന െവറുത്തുേവാ?

ഞങ്ങൾക്കുസൗഖ്യം ലഭിക്കാതവണ്ണം
അങ്ങ് ഞങ്ങെള മുറിേവൽപ്പിക്കുന്നത്
എന്തുെകാണ്ട?്

ഞങ്ങൾസമാധാനത്തിനായി കാത്തിരുന്നു
എന്നാൽഒരുഫലവും ഉണ്ടായില്ല,

േരാഗശാന്തിക്കായി കാത്തിരുന്നു
എന്നാലിതാ ഭീതിമാ്രതം.

20യേഹാേവ,ഞങ്ങള െട ദുഷ്ടതയും
ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യവും
ഞങ്ങൾഏറ്റ പറയുന്നു;
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ഞങ്ങൾഅങ്ങേയാടുപാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു.
21 അങ്ങയുെട നാമംനിമിത്തം ഞങ്ങെള

തള്ളിക്കളയരുേത;
അങ്ങയുെട േതജസ്സള്ള സിംഹാസനെത്ത
അപമാനിക്കരുേത.

ഞങ്ങേളാടുള്ളഅവിടെത്തഉടമ്പടിഓർക്കണേമ,
അതുലംഘിക്കരുേത.

22 ഇതര ജനതകള െട മിഥ്യാമൂർത്തികളിൽ
മഴെപയ്യിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആെരങ്കിലും
ഉേണ്ടാ?
അഥവാ, ആകാശം സ്വയേമവയാേണാ മഴ
നൽകുന്നത?്

അല്ല, ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ,
അങ്ങാണേല്ലാഅതു നൽകുന്നത.്
അതിനാൽ ഞങ്ങള െട ്രപത്യാശ
അങ്ങയിലാണ,്
കാരണം അങ്ങാണേല്ലാ ഇവെയല്ലാം
െചയ്യന്നത.്

15
1അേപ്പാൾയേഹാവഎേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തു:

“േമാശയും ശമുേവലും എെന്റമുമ്പിൽ നിന്നാലും
എെന്റ മനസ്സ് ഈ ജനത്തിേലക്കു ചായുകയില്ല.
അവെര എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കുക!
അവർ െപായ്െക്കാള്ളെട്ട! 2 ‘ഞങ്ങൾഎേങ്ങാട്ട
േപാകണം?’ എന്ന് അവർ നിേന്നാടു േചാദിച്ചാൽ,
‘യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഇ്രപകാരമാണ് എന്ന്,’
നീഅവെരഅറിയിക്കണം:
“ ‘മരണത്തിനുള്ളവർ മരണത്തിനും;
വാളിനുള്ളവർവാളിനും;
ക്ഷാമത്തിനുള്ളവർക്ഷാമത്തിനും;
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്രപവാസത്തിനുള്ളവർ ്രപവാസത്തിനും
െപായ്െക്കാള്ളെട്ട.’

3 “ഞാൻനാലുതരം നാശങ്ങെളഅവരുെടേമൽ
നിയമിക്കും,” എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
“സംഹരിക്കുന്നതിനു വാള ം കടിച്ച കീറുന്നതിനു
നായ്ക്കള ം തിന്നുമുടിക്കാൻ ആകാശത്തിെല
പറവകള ം വന്യമൃഗങ്ങള ംതെന്ന.
4 െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കിയാവിെന്റ മകൻ
മനെശ്ശനിമിത്തം,അവൻെജറുശേലമിൽ െചയ്ത
കാര്യങ്ങൾനിമിത്തംതെന്ന, ഞാൻ അവെര
ഭൂമിയിെല എല്ലാ രാജ്യങ്ങള െടയും മധ്യത്തിൽ
ഒരു ഭീതിവിഷയമാക്കും.
5 “െജറുശേലേമ, ആർക്കു നിേന്നാടു സഹതാപം

േതാന്നും?
ആര് നിെന്നേയാർത്തുവിലപിക്കും?
നിെന്റ അവസ്ഥെയക്കുറിച്ച് അേന്വഷിക്കാൻ
ആര്അടുത്തുവരും?

6നീഎെന്നഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
“നിങ്ങൾവിശ്വാസത്യാഗികളായി തുടരുന്നു.

തന്മൂലം ഞാൻ നിനെക്കതിേര ൈകനീട്ടി നിെന്ന
നശിപ്പിക്കും;
ഞാൻക്ഷമകാണിച്ച മടുത്തിരിക്കുന്നു.

7നിങ്ങള െട പട്ടണകവാടങ്ങളിൽനിന്ന്
ഒരു വീശുമുറംെകാണ്ടു ഞാൻ അവെര
പാറ്റിെക്കാഴിക്കും.

ഞാൻഎെന്റജനെത്തമക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയും
അവെരനശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം;
എെന്റ ജനം തങ്ങള െട ജീവിതരീതി
വിട്ട തിരിയാത്തതുമൂലംതെന്ന.
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8അവരുെട വിധവകൾഎെന്റമുമ്പിൽ
കടൽപ്പ റെത്ത മണലിെനക്കാൾ
അധികമാകും.

അവരുെടയുവാക്കള െട മാതാക്കൾെക്കതിേര
ഞാൻ നട്ട ച്ചയ്ക്ക് ഒരു വിനാശകെന
വരുത്തും;

ഞാൻെപെട്ടന്ന് നടുക്കവും നിരാശയും
അവള െടേമൽപതിക്കാൻഇടയാക്കും.

9ഏഴുമക്കെള ്രപസവിച്ചവൾ
തളർന്ന് ജീവൻ െവടിയുന്നു.

പകൽ സമയത്തുതെന്ന അവള െട സൂര്യൻ
അസ്തമിച്ച േപാകും;
അവൾലജ്ജിതയും പരി്രഭാന്തയുമാകും.

അവരിൽ േശഷിച്ചവെരഞാൻ
ശ്രതുക്കള െടവാളിന് ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കും,”

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

10 അേയ്യാ, എെന്റ അേമ്മ, നാടുമുഴുവനും
ഏെതാരുവേനാട് കലഹിച്ച
മത്സരിക്കുന്നുേവാ,
അങ്ങെനയുള്ള എെന്നയാണേല്ലാ നീ
്രപസവിച്ചത.്

എനിക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!
ഞാൻപലിശയ്ക്കു െകാടുത്തിട്ടില്ല,

എേന്നാടാരും പലിശവാങ്ങിയിട്ട മില്ല,
എന്നിട്ട ം അവെരല്ലാവരും എെന്ന
ശപിക്കുന്നു.

11യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തു:
“തീർച്ചയായും ഒരു സദുേദ്ദശ്യേത്താെട ഞാൻ

നിെന്നസ്വത്രന്തനാക്കും;
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ആപത്തിെന്റയും പീഡനത്തിെന്റയും
കാലത്ത്
നിെന്റ ശ്രതു നിേന്നാടു യാചിക്കാൻ ഞാൻ
ഇടവരുത്തും,നിശ്ചയം.

12 “ഒരു പുരുഷന് ഇരുമ്പ—്ഉത്തരദിക്കിൽനിന്നുള്ള
ഇരുേമ്പാ െവങ്കലേമാ—ഒടിക്കാൻകഴിയുേമാ?

13 “നിെന്റ രാജ്യംമുഴുവനും
പാപത്താൽനിറഞ്ഞതുനിമിത്തം

നിെന്റസമ്പത്തും നിേക്ഷപങ്ങള ം
ഞാൻ വിലവാങ്ങാെത, കവർച്ചമുതലായി
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കും.

14നീഅറിയാത്തഒരു േദശത്ത്ഞാൻനിെന്ന
നിെന്റശ്രതുക്കൾക്ക്അടിമയാക്കും;

കാരണം എെന്റ േകാപത്തിൽ ഒരു തീ
ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു,
അതുനിനെക്കതിേര ജ്വലിക്കും.”

15യേഹാേവ,അങ്ങ്അറിയുന്നേല്ലാ;
എെന്ന ഓർക്കണേമ, എനിക്കായി
കരുതണേമ.
എെന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്നവേരാടു
്രപതികാരംെചയ്യണേമ.

എെന്ന എടുത്തുകളയരുേത, അങ്ങ്
ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനാണേല്ലാ;
അേങ്ങക്കുേവണ്ടി ഞാൻ എങ്ങെന നിന്ദ
സഹിക്കുന്നുഎന്ന്ഓർക്കണേമ.

16 ഞാൻ അങ്ങയുെട വചനങ്ങെള കെണ്ടത്തി,
അവഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
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അങ്ങയുെടവചനംഎെന്റആനന്ദവുംഎെന്റ
ഹൃദയത്തിെന്റ ്രപേമാദവുമായിത്തീർന്നു;

ൈസന്യങ്ങള െടൈദവമായയേഹാേവ,
ഞാൻഅങ്ങയുെട നാമം വഹിക്കുന്നേല്ലാ.

17 പരിഹാസികള െട സഭയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും
ഇരിക്കുകേയാ
അവേരാെടാപ്പം ആനന്ദിക്കുകേയാ
െചയ്തിട്ടില്ല;

അങ്ങ് എെന്ന ധാർമികേരാഷംെകാണ്ടു
നിറച്ചിരിക്കുകയാൽ
അങ്ങയുെട കരം നിമിത്തം ഞാൻ
ഏകാന്തതയിൽകഴിഞ്ഞുകൂടി.

18എെന്റ േവദനഅവസാനിക്കാത്തതും
എെന്റ മുറിവു േവദനാജനകവും
സൗഖ്യമാകാത്തതുംആയിരിക്കുന്നെതന്ത?്

അങ്ങ്എനിക്കുവഞ്ചിക്കുന്നഅരുവിയും
വറ്റിേപ്പാകുന്ന നീരുറവുംേപാെല
ആയിരിക്കുേമാ?

19 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നീ പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ എെന്ന

േസവിക്കുന്നതിനായി,
ഞാൻനിെന്നപുനരുദ്ധരിക്കും;

വ്യർഥമായവ ഉേപക്ഷിച്ച് സാർഥകമായതു
സംസാരിച്ചാൽ,
നീഎെന്റവക്താവായിത്തീരും.

ഈജനംനിെന്റഅടുക്കേലക്കുതിരിയെട്ട,
എന്നാൽ നീ അവരുെട അടുേത്തക്കു
തിരിയുകയില്ല.

20ഞാൻനിെന്നആജനത്തിന്
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െകട്ടിയുറപ്പിക്കെപ്പട്ടെവങ്കലഭിത്തിയാക്കിത്തീർക്കും;
അവർനിനെക്കതിേരയുദ്ധംെചയ്യ ം,
എന്നാൽജയിക്കുകയില്ലതാനും;

നിെന്നരക്ഷിക്കുന്നതിനും േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനും
ഞാൻനിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട,്”

എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
21 “ഞാൻ നിെന്ന ദുഷ്ടജനങ്ങള െട

ൈകയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുകയും
്രകൂരജനങ്ങള െട ൈകയിൽനിന്നു
വിടുവിക്കുകയും െചയ്യ ം.”

16
അനർഥകാലം

1 അതിനുേശഷം യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായി: 2 “നീ ഒരു ഭാര്യെയ എടുക്കരുത്,
നിനക്ക് ഇവിെട പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ഉണ്ടാകുകയും അരുത.്” 3 കാരണം ഈ
സ്ഥലത്തു ജനിച്ചിട്ട ള്ള പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും അവെര ്രപസവിച്ചിട്ട ള്ള
അമ്മമാെരയും ഈ സ്ഥലത്ത് അവർക്കു
ജന്മംനൽകിയ പിതാക്കന്മാെരയും സംബന്ധിച്ച്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
4 “അവർ മാരകേരാഗങ്ങളാൽ മരിക്കും.
അവെരക്കുറിച്ച്ആരുംവിലപിക്കുകേയാഅവെര
ആരും അടക്കംെചയ്യ കേയാ ഇല്ല. അവർ
ഭൂമുഖത്തിനു വളമായിേച്ചരും.അവർവാളിനാലും
ക്ഷാമത്താലും നശിച്ച േപാകും. അവരുെട
ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിെല പറവകൾക്കും
ഭൂമിയിെല മൃഗങ്ങൾക്കുംആഹാരമായിത്തീരും.”
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5 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“അവർക്കുേവണ്ടി വിലാപഭവനത്തിൽ
്രപേവശിക്കരുത;് അവർക്കുേവണ്ടി
വിലപിക്കുകേയാ സഹതപിക്കുകേയാ
അരുത.് കാരണം ഞാൻ ഈ ജനത്തിൽനിന്ന്
എെന്റ സമാധാനവും അചഞ്ചലസ്േനഹവും
അനുകമ്പയും നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു,”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 6 “ഈ
േദശത്തിെല വലിയവരും െചറിയവരും
മരണമടയും; അവെര അടക്കംെചയ്യ കയില്ല,
ജനം അവർക്കുേവണ്ടി വിലപിക്കുകേയാ
സ്വയം മുറിേവൽപ്പിക്കുകേയാ അവരുെട തല
ക്ഷൗരംെചയ്യ കേയാ ഇല്ല. 7 മരിച്ചവെരക്കുറിച്ച
വിലപിക്കുന്നവെര—സ്വന്തം മാതാവിേനാ
പിതാവിേനാേവണ്ടി ആെണങ്കിൽേപാലും—
ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി ആരും അവർക്ക് അപ്പം
നുറുക്കി െകാടുക്കുകയില്ല, ആശ്വാസത്തിെന്റ
പാനപാ്രതം നൽകുകയുമില്ല.

8 “അവേരാെടാപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷിച്ച
പാനംെചയ്യന്നതിനായി നീ വിരുന്നുവീട്ടിേലക്കു
േപാകരുത.് 9 കാരണം ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇതാ, നിങ്ങൾ
കാൺെക, ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തുനിന്ന്
നിങ്ങള െട കാലത്തുതെന്ന ആഹ്ലാദശബ്ദവും
ആനന്ദധ്വനിയും മണവാളെന്റ ശബ്ദവും
മണവാട്ടിയുെടശബ്ദവും ഇല്ലാെതയാക്കും.

10 “നീ ഈ വാക്കുകെളാെക്കയും
ഈ ജനേത്താടു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ,
അവർ നിേന്നാടു േചാദിക്കും, ‘യേഹാവ
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ഞങ്ങൾെക്കതിേര ഈ വലിയ അനർഥങ്ങൾ
ഒെക്കയും കൽപ്പിച്ചത് എന്തുെകാണ്ട?് ഞങ്ങൾ
െചയ്ത െതറ്റ് എന്ത?് ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയ്െക്കതിേര ഞങ്ങൾ െചയ്ത
പാപെമന്ത്?’ 11അേപ്പാൾ നീ അവേരാട് ഇങ്ങെന
ഉത്തരം പറയണം: ‘നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച് അന്യേദവതകെള
ആ്രശയിച്ച് അവെയ േസവിക്കുകയും
ആരാധിക്കുകയും എെന്ന പരിത്യജിച്ച് എെന്റ
ന്യായ്രപമാണം അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ടുതെന്ന, എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 12 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െടപിതാക്കന്മാെരക്കാൾഅധികംേദാഷം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും
എെന്റ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കാെത നിങ്ങള െട
ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെല ആ്രഗഹമനുസരിച്ച
ജീവിക്കുന്നു. 13അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങെള
ഈ രാജ്യത്തുനിന്നു ്രഭഷ്ടരാക്കും, നിങ്ങേളാ
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാ അറിയാത്ത
ഒരു അന്യേദശേത്തക്ക് അയച്ച കളയും.
അവിെട നിങ്ങൾ രാപകൽ അന്യേദവതകെള
േസവിക്കും;ഞാൻനിങ്ങേളാടു യാെതാരു ദയയും
കാണിക്കുകയുമില്ല.’

14 “അതിനാൽ, ‘ഇ്രസാേയൽമക്കെള
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
ജീവിക്കുന്ന യേഹാവയാെണ, എന്ന്
ഇനിയും പറയാെത 15 ഉത്തരേദശത്തുനിന്നും
യേഹാവ അവെര നാടുകടത്തിയിരുന്ന എല്ലാ
േദശങ്ങളിൽനിന്നും ഇ്രസാേയൽമക്കെള
െകാണ്ടുവന്ന ജീവിക്കുന്ന യേഹാവയാെണ,’



യിെരമ്യാവ് 16:16 lxxxiv യിെരമ്യാവ് 16:19

എന്നു പറയുന്ന കാലം വരുന്നു; ഞാൻ
അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്കു െകാടുത്തിരിക്കുന്ന
അവരുെട േദശേത്തക്ക് ഞാൻ അവെര വീണ്ടും
െകാണ്ടുവരും.

16 “എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ അേനകം
മീൻപിടിത്തക്കാെര അയയ്ക്കും, അവർ
അവെര പിടിക്കും. അതിനുേശഷം ഞാൻ
അേനകം നായാട്ട കാെര അയയ്ക്കും, അവർ
അവെര എല്ലാ മലയിൽനിന്നും കുന്നിൽനിന്നും
പാറപ്പിളർപ്പ കളിൽനിന്നും േവട്ടയാടിപ്പിടിക്കും,”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 17 “എെന്റ
കണ്ണ കൾ അവരുെട എല്ലാ വഴികളിേന്മലും
ഇരിക്കുന്നു; അവർ എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല; അവരുെട അനീതി എെന്റ
കണ്ണ കൾക്കു മറവായിരിക്കുന്നതുമില്ല. 18അവർ
എെന്റേദശംമലിനമാക്കുകയുംഅവർതങ്ങള െട
മലിനവി്രഗഹങ്ങള െടജീവനില്ലാത്തരൂപങ്ങളാലും
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങളാലും എെന്റ അവകാശെത്ത
നിറയ്ക്കുകയും െചയ്തതിനാൽ, ഞാൻ
അവരുെട ദുഷ്ടതയ്ക്കും പാപത്തിനും ഇരട്ടി
പകരംെചയ്യ ം.”
19എെന്റബലവുംഎെന്റ േകാട്ടയും
കഷ്ടകാലത്ത് എെന്റ സേങ്കതവുമായ
യേഹാേവ,

ഭൂമിയുെടഅറുതികളിൽനിന്ന്
രാഷ്്രടങ്ങൾഅങ്ങയുെടഅടുക്കൽവന്ന്,

“തീർച്ചയായും ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
വ്യാജേദവതകളല്ലാെത മെറ്റാന്നും
അവകാശമാക്കിയിരുന്നില്ല,
നിഷ് ്രപേയാജനമായിരുന്നമിഥ്യാമൂർത്തികെളത്തെന്ന,
എന്നുപറയും.
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20 ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്കായിത്തെന്ന േദവതകെള
നിർമിക്കുേമാ?
അേത,എന്നാൽഅവേദവതകളല്ലാതാനും!”

21 “അതിനാൽഞാൻഅവെരപഠിപ്പിക്കും—
എെന്റഭുജവുംഎെന്റശക്തിയും
ഈ ്രപാവശ്യംഞാൻഅവെരപഠിപ്പിക്കും.

എെന്റനാമം യേഹാവഎന്ന്
അവർഅേപ്പാൾഅറിയും.

17
1 “െയഹൂദയുെടപാപംഇരുെമ്പഴുത്താണിെകാണ്ടും
വ്രജമുനെകാണ്ടുംഎഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,

അത്അവരുെടഹൃദയത്തിെന്റപലകേമലും
അവരുെട യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിലും
െകാത്തിയിരിക്കുന്നു.

2അവരുെട മക്കൾേപാലും
ഉയർന്നമലകളിൽ

ഇലതൂർന്നമരങ്ങൾക്കരിെകയുള്ള
അവരുെട ബലിപീഠങ്ങെളയും
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകെളയും*
ഓർക്കുന്നുവേല്ലാ.

3വയൽ്രപേദശത്തുള്ളഎെന്റപർവതേമ,
രാജ്യെത്തമ്പാടുമുള്ളപാപംനിമിത്തം

നിെന്റധനവുംഎല്ലാ നിേക്ഷപങ്ങള ം
നിെന്റ േക്ഷ്രതങ്ങേളാെടാപ്പം
ഞാൻ െകാള്ളമുതലായി െകാടുക്കും.

* 17:2 അതായത്, തടിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച അേശരാേദവിയുെട
്രപതീകങ്ങൾ.
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4ഞാൻനിനക്കുതന്നഅവകാശെത്ത
നീ വിട്ട േപാേകണ്ടിവരും.

നീഅറിയാത്തേദശത്ത്
നീ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള േസവിക്കാൻ ഞാൻ
ഇടവരുത്തും,

കാരണം എെന്റ േകാപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തീ
ജ്വലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,
അതുനിത്യംഎരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കും.”

5യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“മനുഷ്യനിൽആ്രശയിക്കുന്നവർശപിക്കെപ്പട്ടവർ,
മനുഷ്യെന്റശക്തിയിൽവിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും
ഹൃദയത്തിൽ യേഹാവെയ
വിട്ടകലുകയുംെചയ്യന്നവർതെന്ന.

6 അങ്ങെനയുള്ളവർ മരുഭൂമിയിെല
ചൂരൽെച്ചടിേപാെലയായിത്തീരും;
അഭിവൃദ്ധിവരുേമ്പാൾ അവർ അതു
കാണുകയില്ല.

മരുഭൂമിയിൽ നിവാസികളില്ലാത്ത
ഉപ്പ നിലങ്ങളിലും
വരണ്ട്രപേദശങ്ങളിലുംഅവർപാർക്കും.

7 “എന്നാൽയേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുകയും
യേഹാവെയത്തെന്നആ്രശയമാക്കിയിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നവർഅനുഗൃഹീതർ.

8അവർെവള്ളത്തിനരിെകനട്ടിരിക്കുന്നതും
ആറ്റരികത്തു േവരൂന്നിയിരിക്കുന്നതുമായ
വൃക്ഷംേപാെലയാകും.

ഉഷ്ണംവരുേമ്പാൾഅതു േപടിക്കുകയില്ല;
അതിെന്റഇലനിത്യഹരിതമായിരിക്കും.

വരൾച്ചയുള്ളവർഷത്തിലുംഅതുവാട്ടം തട്ടാെത
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ഫലംകായ്ച്ച െകാണ്ടിരിക്കും.”

9ഹൃദയംഎല്ലാറ്റിെനക്കാള ംകാപട്യമുള്ളതും
സൗഖ്യമാക്കാൻകഴിയാത്തതുമാണ.്
ആർക്കാണ്അതിെന ്രഗഹിക്കാൻകഴിയുക?

10 “ഓേരാരുത്തർക്കും അവരവരുെട
െപരുമാറ്റത്തിനും
അവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ച
്രപതിഫലം നൽകുന്നതിന്

യേഹാവയായ ഞാൻ ഹൃദയെത്ത
പരിേശാധിക്കുകയും
മനസ്സിെനപരീക്ഷിക്കുകയും െചയ്യന്നു.”

11അന്യായമായി ധനംസമ്പാദിക്കുന്നവർ
ഇടാത്ത മുട്ടയ്ക്കു െപാരുന്നയിരിക്കുന്ന
തിത്തിരിപ്പക്ഷിെയേപ്പാെലയാണ.്

തെന്റ ആയുസ്സിെന്റ മധ്യത്തിെലത്തുേമ്പാൾ,
അവരുെട ധനംഅവെരവിട്ട േപാകും,
ഒടുവിൽ അവർ േഭാഷരായിരുന്നു എന്നു
െതളിയും.

12 േതജേസ്സറിയ സിംഹാസനം,ആദിമുതൽതെന്ന
ഉന്നതമായ ഒരുസ്ഥാനം,
അതാണ് നമ്മുെടഅഭയസ്ഥാനം.

13ഇ്രസാേയലിെന്റ ്രപത്യാശയായയേഹാേവ,
അങ്ങെയ ഉേപക്ഷിച്ച േപാകുന്ന എല്ലാവരും
ലജ്ജിതരാകും.
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അങ്ങെയ വിട്ട േപാകുന്നവെരല്ലാം മണ്ണിൽ
എഴുതെപ്പടും†
കാരണം, ജീവജലത്തിെന്റ ഉറവയായ
യേഹാവെയ
അവർ ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞേല്ലാ.

14യേഹാേവ,എെന്നസൗഖ്യമാക്കണേമ,എന്നാൽ
എനിക്കുസൗഖ്യം ലഭിക്കും;
എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ, എന്നാൽ ഞാൻ
രക്ഷെപ്പടും,
കാരണം അങ്ങാണ് എെന്റ
പുകഴ്ച്ചയായിരിക്കുന്നത.്

15 “യേഹാവയുെട വചനംഎവിെട?
അതുനിവർത്തിയാകെട്ട!”
എന്ന്അവർഎേന്നാടു പറയുന്നു.

16 ഞാേനാ അങ്ങയുെട ഒരു ഇടയെന്റ
ഉത്തരവാദിത്വം ഉേപക്ഷിേച്ചാടിയില്ല;
ൈനരാശ്യത്തിെന്റ ദിനം ഞാൻ ആശിച്ച മില്ല
എന്ന്അങ്ങ്അറിയുന്നു.
എെന്റ അധരങ്ങളിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട
വാക്കുകൾ അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ
ഇരിക്കുന്നു.

17അങ്ങ്എനിെക്കാരു ഭീതിവിഷയമാകരുേത;
അനർഥകാലത്ത് അങ്ങ് എെന്റ സേങ്കതം
ആകുന്നുവേല്ലാ.

18എെന്റപീഡകർലജ്ജിക്കെട്ട,
എന്നാൽഎെന്നലജ്ജിപ്പിക്കരുേത;

അവർസംഭീതരാകെട്ട,
† 17:13 അഥവാ,അേധാേലാകത്തിന്അവകാശികളാകും.
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എന്നാൽ എെന്ന ഭീതിയിലാകാൻ
അനുവദിക്കരുേത.

ഒരു അനർഥദിവസം അവരുെടേമൽ
വരുത്തണേമ;
ഇരട്ടിയായ നാശംെകാണ്ട് അവെര
തകർത്തുകളയണേമ.

ശബ്ബത്തുദിനംആചരിക്കുക
19 യേഹാവ എേന്നാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: “നീ േപായി,
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ അകേത്തക്കു വരികയും
പുറേത്തക്കു േപാകുകയും െചയ്യന്നജനത്തിെന്റ‡

കവാടത്തിലും െജറുശേലമിെന്റ എല്ലാ
കവാടങ്ങളിലും നിന്നുെകാണ്ട,് 20 അവേരാട്
ഇ്രപകാരം പറയുക: ‘ഈ കവാടങ്ങളിലൂെട
്രപേവശിക്കുന്ന െയഹൂദാരാജാക്കന്മാേര,
സകല െയഹൂദാജനങ്ങേള, എല്ലാ
െജറുശേലംനിവാസികേള,നിങ്ങൾയേഹാവയുെട
വചനം േകൾക്കുക. 21 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ശബ്ബത്തുദിവസത്തിൽ
യാെതാരു ചുമടും ചുമക്കാെതയും െജറുശേലം
കവാടങ്ങളിലൂെട യാെതാരു ചുമടും
അകേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകാെതയും
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക. 22 നിങ്ങള െട
ഭവനങ്ങളിൽനിന്ന,് ശബ്ബത്തുനാളിൽ, യാെതാരു
ചുമടും പുറേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകാെതയും
യാെതാരു േവലയും െചയ്യാെതയും, ഞാൻ
നിങ്ങള െട പൂർവികന്മാേരാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
ശബ്ബത്തുനാളിെന വിശുദ്ധീകരിക്കുക.
23 എന്നാൽ അവർ ഈ കൽപ്പന
്രശദ്ധിക്കുകേയാ അതിനു െചവിചായ ്ക്കുകേയാ
‡ 17:19 അഥവാ,ൈസന്യത്തിെന്റ
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െചയ്തില്ല; അവർ േകട്ടനുസരിക്കാെതയും
ഉപേദശം ൈകെക്കാള്ളാെതയും
ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവരായിത്തീർന്നു. 24 നിങ്ങൾ
ജാ്രഗതേയാെട എെന്റ വചനം ്രശദ്ധിച്ച്
ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഈ നഗരകവാടങ്ങളിലൂെട
യാെതാരു ചുമടും െകാണ്ടുേപാകാെത
ശബ്ബത്തിെന വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും അന്നു
യാെതാരു േവലയും െചയ്യാതിരിക്കുകയും
െചയ്യ െമങ്കിൽ, 25 ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ
അവരുെട അധികാരികള മായി ഈ
കവാടത്തിലൂെട വന്നുേചരും. അവരും അവരുെട
അധികാരികള ം െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെല
പുരുഷന്മാരും െജറുശേലംനിവാസികള ം ഒരുമിച്ച്
രഥങ്ങളിലും കുതിരപ്പ റത്തും സവാരിെചയ്ത്
ഈ നഗരത്തിൽ വന്നുേചരും. അത്
എേന്നക്കും ജനവാസമുള്ളതായി തീരുകയും
െചയ്യ ം, എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
26 അവർ െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും
െജറുശേലമിനു ചുറ്റ മുള്ള ്രഗാമങ്ങളിൽനിന്നും
െബന്യാമീൻേദശത്തുനിന്നും പശ്ചിമഭാഗെത്ത
കുന്നിൻ്രപേദശത്തുനിന്നുംദക്ഷിണേദശത്തുനിന്നും§
േഹാമയാഗങ്ങള ം ഹനനയാഗങ്ങള ം
േഭാജനയാഗങ്ങള ം സുഗന്ധവർഗവും
െകാണ്ടുവരും. യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ അവർ സ്േതാ്രതയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിക്കും. 27 എന്നാൽ ശബ്ബത്തുനാളിെന
വിശുദ്ധീകരിക്കാനും െജറുശേലമിെന്റ
കവാടങ്ങളിലൂെടചുമടുചുമന്നുെകാണ്ടുേപാകാതിരിക്കാനും

§ 17:26 അതായത,് െയഹൂദയ്ക്കു െതക്കുവശത്തുനിന്നും.
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നിങ്ങൾഎെന്റവാക്കുേകട്ട്അനുസരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻ അതിെന്റ കവാടങ്ങളിൽ തീ
െകാളത്തുകയും അതു െകട്ട േപാകാെത
െജറുശേലമിെല െകാട്ടാരങ്ങെള ദഹിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ ം.’ ”

18
കുശവെന്റവീട്ടിൽ

1 യേഹാവയിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ
അരുളപ്പാട് ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: 2 “നീ
എഴുേന്നറ്റ കുശവെന്റ വീട്ടിേലക്കു േപാകുക.
അവിെടെവച്ച ഞാൻഎെന്റഅരുളപ്പാട് നിനക്കു
നൽകും.” 3 അങ്ങെന ഞാൻ കുശവെന്റ
വീട്ടിൽെച്ചന്നു. അയാൾ ച്രകത്തിേന്മൽ
േവലെചയ്യ കയായിരുന്നു. 4 കുശവൻ
നിർമിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന പാ്രതം അയാള െട
ൈകകളിൽ അതിെന്റ ശരിയായ ആകൃതിയിൽ
രൂപെപ്പട്ടില്ല; അതിനാൽ അയാൾ തനിക്ക്
ഉചിതെമന്നു േതാന്നിയതുേപാെല ആ പശമണ്ണ
മെറ്റാരു പാ്രതമാക്കിത്തീർത്തു.

5അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്ക്
ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി: 6 “ഇ്രസാേയൽഗൃഹേമ, ഈ
കുശവൻെചയ്തതുേപാെലഎനിക്കുനിങ്ങേളാടു
െചയ്യാൻ കഴിയുകയിേല്ല?” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. “ഇ്രസാേയേല, കളിമണ്ണ
കുശവെന്റ ൈകയിെലന്നേപാെല നിങ്ങൾ എെന്റ
ൈകയിലിരിക്കുന്നു. 7 ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ
ഒരു രാഷ്്രടെത്തേയാ രാജ്യെത്തേയാകുറിച്ച്
ഞാൻ അവെര ഉന്മൂലനംെചയ്യ െമന്നും
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തകർത്തുകളയുെമന്നും നശിപ്പിക്കുെമന്നും
അരുളിെച്ചയ്േതക്കാം. 8 ഞാൻ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്ത ജനത അതിെന്റ ദുർമാർഗം
വിട്ട തിരിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിെന്റേമൽ
വരുത്തുെമന്നു നിർണയിച്ചഅനർഥെത്തക്കുറിച്ച്
അനുതപിക്കും. 9അഥവാ, മെറ്റാരുസന്ദർഭത്തിൽ
ഒരു രാഷ്്രടെത്തേയാ രാജ്യെത്തേയാകുറിച്ച്
അതിെന െകട്ടിപ്പടുക്കുെമന്നും നടുെമന്നും ഞാൻ
സംസാരിെച്ചന്നു വരാം, 10 എങ്കിലും അവർ
എെന്ന അനുസരിക്കാെത തിന്മ ്രപവർത്തിച്ചാൽ
അവർക്കു വരുത്തുെമന്നു ഞാൻഅരുളിെച്ചയ്ത
നന്മെയക്കുറിച്ച ംഞാൻഅനുതപിക്കും.

11 “അതിനാൽ ഇേപ്പാൾ നീ
േപായി െയഹൂദാജനങ്ങേളാടും
െജറുശേലംനിവാസികേളാടും ഇ്രപകാരം
സംസാരിക്കുക, ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇതാ! ഞാൻ
നിങ്ങൾെക്കതിേര, ഒരു അനർഥം നിരൂപിച്ച് ഒരു
പദ്ധതി ആസൂ്രതണംെചയ്യന്നു. അതിനാൽ
നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തനും നിങ്ങള െട ദുഷ്ടത
വിട്ട് പിന്തിരിയുക, നിങ്ങള െട വഴികള ം
്രപവൃത്തികള ം പുനരുദ്ധരിക്കുക.’ 12 അതിന്
അവർ, ‘ഇതു െവറുേതയാണ.് ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട മാർഗങ്ങളിൽത്തെന്ന നടക്കും.
ഞങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തനും ഞങ്ങള െട
ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെല ശാഠ്യമനുസരിച്ച തെന്ന
്രപവർത്തിക്കും’ ”എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

13 അതിനാൽ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
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“നിങ്ങൾ ഇതര രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ െചന്ന്
അേന്വഷിക്കുക:
ഇ്രപകാരമുള്ളത് ആെരങ്കിലും
എേപ്പാെഴങ്കിലും േകട്ടിട്ട േണ്ടാ?

ഇ്രസാേയൽകന്യക
അതിഭയാനകമായ ഒരു കാര്യം
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.

14െലബാേനാനിെലഹിമംഅതിെന്റ
പാതയിടുക്കിൽനിന്ന് മാഞ്ഞുേപാകുേമാ?

ദൂെരനിന്ന് ഒഴുകിവരുന്നഅതിെന്റ
തണുത്തെവള്ളംവറ്റിേപ്പാകുേമാ?*

15എന്നിട്ട ംഎെന്റജനംഎെന്നമറന്നിരിക്കുന്നു;
അവർമിഥ്യാമൂർത്തികൾക്കുധൂപംകാട്ട ന്നു.

അവഅവെരതങ്ങള െടവഴികളിൽനിന്നും
പുരാതനമായ പാതകളിൽനിന്നും കാലിടറി
വീഴുമാറാക്കി.

അവർഅവെരഊടുവഴിയിലൂെട
പണിതിട്ടില്ലാത്ത പാതകളിലൂെടത്തെന്ന
സഞ്ചരിക്കാൻഇടയാക്കി.

16 അങ്ങെന അവർ തങ്ങള െട േദശെത്ത
വിജനവും
എേന്നക്കും ഒരു പരിഹാസവിഷയവും
ആക്കുന്നു;

അതിൽക്കൂടി കടന്നുേപാകുന്ന എല്ലാവരും
സ്തബ്ധരായി,
അവർതങ്ങള െടതലകുലുക്കും.

17കിഴക്കുനിന്നുള്ളകാറ്റ േപാെല,
ഞാൻ അവെര അവരുെട
ശ്രതുക്കൾക്കുമുമ്പിൽചിതറിക്കും;

* 18:14 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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അവരുെട നാശദിവസത്തിൽ
ഞാൻ എെന്റ മുഖമല്ല, പിറകുതെന്ന
അവർക്കുകാണിക്കും.”

18അേപ്പാൾ അവർ പറഞ്ഞു, “വരിക നമുക്കു
യിെരമ്യാവിെനതിേര ഉപായങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം;
പുേരാഹിതനിൽനിന്നുള്ള ന്യായ്രപമാണ
അധ്യാപനവും ജ്ഞാനിയിൽനിന്നുള്ള
ആേലാചനയും ്രപവാചകനിൽനിന്നുള്ള
അരുളപ്പാടും ഇല്ലാതാകുകയില്ല. വരിക, നമുക്കു
നാവുെകാണ്ട് അേദ്ദഹെത്ത ്രപഹരിക്കാം;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കിനു യാെതാരു
പരിഗണനയും നൽേകണ്ടതില്ല.”
19യേഹാേവ,എനിക്കു െചവിതരണേമ;
എെന്റേമൽ കുറ്റം ആേരാപിക്കുന്നവരുെട
ശബ്ദം ്രശദ്ധിക്കണേമ!

20നന്മയ്ക്കുപകരംആെരങ്കിലുംതിന്മ െചയ്യ േമാ?
എന്നിട്ട ം അവൻഎെന്റ ്രപാണനുേവണ്ടി ഒരു
കുഴികുഴിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഞാൻ അവരുെട നന്മയ്ക്കായി
സംസാരിക്കുന്നതിനും
അവരിൽനിന്ന് അങ്ങയുെട േ്രകാധം
നീക്കിക്കളയുന്നതിനുമായി
അങ്ങയുെടമുമ്പിൽനിന്നത്ഓർക്കണേമ.

21 അതിനാൽ അവരുെട മക്കെള ക്ഷാമത്തിന്
ഏൽപ്പിക്കണേമ;
അവെരവാളിെന്റശക്തിക്ക് ഇരയാക്കണേമ.

അവരുെട ഭാര്യമാർ മക്കളില്ലാത്തവരും
വിധവകള ംആയിത്തീരെട്ട;
അവരുെട പുരുഷന്മാരും മരണത്തിന്
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടെട്ട,
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അവരുെട യുവാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിൽ
വാൾെകാണ്ടുവീഴാൻഇടയാകെട്ട.

22 അങ്ങ് വളെരെപ്പെട്ടന്നു കവർച്ചക്കാെര
അവരുെടേനേരഅയയ്ക്കുേമ്പാൾ
അവരുെടവീടുകളിൽനിന്ന് നിലവിളി ഉയരെട്ട,

കാരണം അവർ എെന്ന വീഴ്ത്തുന്നതിന്
കുഴികുഴിക്കുകയും
എെന്റ കാലുകൾക്ക് െകണിെയാരുക്കുകയും
െചയ്തേല്ലാ.

23എന്നാൽയേഹാേവ,എെന്നവധിക്കുന്നതിനുള്ള
അവരുെട എല്ലാ പദ്ധതികള ം അങ്ങ്
അറിയുന്നേല്ലാ.

അവരുെടകുറ്റംക്ഷമിക്കുകേയാ
അവരുെട പാപങ്ങൾ അങ്ങയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന് മായിച്ച കളയുകേയാ
െചയ്യരുേത.

അങ്ങയുെടമുമ്പാെക അവെര തകിടം
മറിക്കണേമ,
അങ്ങയുെട േകാപകാലത്തുതെന്ന
അവേരാടു വ്യവഹരിക്കണേമ.

19
1 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“നീ േപായി കുശവെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് ഒരു
മൺകുടം വാങ്ങുക. സമുദായേനതാക്കന്മാരിൽ
ചിലെരയും പുേരാഹിതന്മാരിൽ ചിലെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട്, 2 ഹർസീത്തു* കവാടത്തിനു
സമീപമുള്ള െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വരയിേലക്കു
േപാകുക. അവിെടെവച്ച് ഞാൻ

* 19:2 മൺപാ്രതക്കഷണംഎന്നർഥം.



യിെരമ്യാവ് 19:3 xcvi യിെരമ്യാവ് 19:7

നിെന്ന അറിയിക്കുന്ന വാക്കുകൾ
്രപസ്താവിക്കുക: 3 ‘െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരും
െജറുശേലംനിവാസികള േമ, യേഹാവയുെട
വചനം േകൾക്കുക. ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിേന്മൽ
ഒരു അനർഥം വരുത്താൻേപാകുന്നു. അതു
േകൾക്കുന്ന എല്ലാവരുെടയും കാതുകളിൽ
അതു ്രപതിധ്വനിച്ച െകാേണ്ടയിരിക്കും.
4 അവർ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച് ഈ സ്ഥലെത്ത
അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു; അവേരാ അവരുെട
പൂർവികേരാെയഹൂദാരാജാക്കന്മാേരാഒരിക്കലും
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യേദവതകൾക്ക്
ഇവിെടെവച്ച യാഗം കഴിക്കുകയും ഈ
സ്ഥലെത്ത നിഷ്കളങ്കരുെട രക്തംെകാണ്ടു
നിറയ്ക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. 5അവരുെട
പു്രതന്മാെര തീയിൽ ദഹിപ്പിച്ച് ബാലിനു
ദഹനയാഗം കഴിക്കാനുള്ള േക്ഷ്രതങ്ങൾ
നിർമിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. അതു
ഞാൻ അവേരാടു കൽപ്പിക്കുകേയാ
അരുളിെച്ചയ്യ കേയാ െചയ്തിട്ടില്ല, അത് എെന്റ
മനസ്സിൽ വന്നിട്ട മില്ല. 6അതുെകാണ്ട്ഈസ്ഥലം
ഇനിേമൽ േതാെഫത്ത് എേന്നാ െബൻ-ഹിേന്നാം
താഴ്വര എേന്നാ വിളിക്കെപ്പടാെത കശാപ്പ താഴ്വര
എന്നറിയെപ്പടുന്ന നാള കൾ വരും എന്ന് യേഹാവ
മുന്നറിയിപ്പ നൽകുന്നു.

7 “ ‘അങ്ങെന ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത്
െയഹൂദയുെടയും െജറുശേലമിെന്റയും
പദ്ധതികൾ നിഷ്ഫലമാക്കിത്തീർക്കും; ഞാൻ
അവെര അവരുെട ശ്രതുക്കള െടയും അവരുെട
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്രപാണെന േവട്ടയാടുന്നവരുെടയും വാളിന്
ഇരയാക്കിത്തീർക്കും; ഞാൻ അവരുെട
ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും
വയലിെല മൃഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമാക്കും.
8 ഞാൻ ഈ പട്ടണെത്ത ഭീതിവിഷയവും
പരിഹാസവിഷയവുമാക്കും; ഇതുവഴി
കടന്നുേപാകുന്ന സകലരും അതിെന്റ
നാശം കണ്ടു സ്തബ്ധരായി അതിെന
പരിഹസിക്കും. 9 അവരുെട ശ്രതുക്കൾ
അവർെക്കതിേര ഉപേരാധം ഏർെപ്പടുത്തി
അവെര അതികഠിനമായി െഞരുക്കും.
അേപ്പാൾ ഞാൻ അവെരെക്കാണ്ട് സ്വന്തം
പു്രതീപു്രതന്മാരുെട മാംസം തീറ്റിക്കും. അങ്ങെന
അവർപരസ്പരം മാംസംതിന്നുന്നവരുംആകും.’

10 “അതിനുേശഷം നിേന്നാെടാപ്പം വന്നവർ
കാൺെക നീ ആ കുടം ഉടയ്ക്കണം.
11 പിന്നീട് അവേരാടു നീ ഇ്രപകാരം പറയണം,
‘ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇനിയും നന്നാക്കാൻ
കഴിയാത്തവിധംകുശവെന്റഈമൺകുടംഞാൻ
ഉടച്ച കളഞ്ഞതുേപാെലഈ രാഷ്്രടെത്തയുംഈ
നഗരെത്തയും ഉടച്ച കളയും. സംസ്കരിക്കാൻ
േവെറ സ്ഥലമില്ലാെതവരുേവാളം അവെര
േതാെഫത്തിൽ സംസ്കരിക്കും. 12 ഞാൻ ഈ
സ്ഥലേത്താടും അതിെല നിവാസികേളാടും
ഇ്രപകാരം െചയ്യ ം. ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത
േതാെഫത്തുേപാെല ആക്കിത്തീർക്കും, എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 13 െജറുശേലമിെല
ഭവനങ്ങള ം െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
അരമനകള ം ആ സ്ഥലംേപാെല
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അശുദ്ധമാക്കെപ്പടും. മട്ട പ്പാവുകളിൽെവച്ച്
ആകാശേസനകൾക്കു ധൂപംകാട്ട കയും
അന്യേദവതകൾക്കു പാനീയബലി
അർപ്പിക്കുകയുംെചയ്ത എല്ലാ ഭവനങ്ങള ം
േതാെഫത്തുേപാെല മലിനമായിത്തീരും.’ ”

14 അതിനുേശഷം യിെരമ്യാവ,് യേഹാവ
തെന്ന ്രപവചിക്കാൻ അയച്ചിരുന്ന
േതാെഫത്തിൽനിന്നു മടങ്ങി, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ അങ്കണത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ട്
സകലജനേത്താടുമായി ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
15 “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഇതാ, അവർ എെന്റ വാക്കു േകൾക്കാെത
ശാഠ്യമുള്ളവരായിത്തീർന്നതുെകാണ്ട് ഈ
നഗരത്തിെന്റേമലും അടുത്തുള്ള എല്ലാ
പട്ടണങ്ങള െടേമലും ഞാൻ അവയ്െക്കതിേര
വിധിച്ചിട്ട ള്ളസകലഅനർഥങ്ങള ംവരുത്തും.’ ”

20
യിെരമ്യാവും പശ്ഹൂരും

1 യിെരമ്യാവ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ്രപവചിക്കുന്നത്
ഇേമ്മരിെന്റ മകനും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ്രപധാന ചുമതലക്കാരനുമായ
പശ്ഹൂർപുേരാഹിതൻ േകട്ട . 2 അേപ്പാൾ
പശ്ഹൂർ യിെരമ്യാ്രപവാചകെനഅടിപ്പിക്കുകയും
അേദ്ദഹെത്ത യേഹാവയുെട ആലയത്തിനു
സമീപമുള്ള െബന്യാമീൻകവാടത്തിെന്റ
മുകൾഭാഗത്തുള്ള വിലങ്ങിൽ ബന്ധിക്കാൻ
ഉത്തരവിടുകയും െചയ്തു. 3 അടുത്തദിവസം
പശ്ഹൂർ യിെരമ്യാവിെന വിലങ്ങഴിച്ച വിട്ടേപ്പാൾ
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യിെരമ്യാവ് അയാേളാട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു,
“യേഹാവ നിെന്ന വിളിച്ചിരിക്കുന്ന േപര്
പശ്ഹൂർ എന്നല്ല, മാേഗാർ-മിസ്സാബീബ്*
എന്നാകുന്നു. 4 കാരണം യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ നിെന്ന
നിനക്കും നിെന്റ സകലസ്േനഹിതർക്കും ഒരു
ഭീതിയാക്കിത്തീർക്കും; നിെന്റ കണ്ണ കൾ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക അവർ ശ്രതുക്കള െട
വാൾെകാണ്ടു വീഴും. ഞാൻ െയഹൂദെയ
മുഴുവൻ ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കും. അേദ്ദഹം അവെര തടവുകാരാക്കി
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുകേയാ
വാളിനാൽ െകാലെപ്പടുത്തുകേയാെചയ്യ ം.
5 ഈ പട്ടണത്തിെല സകലസമ്പത്തും—
അതിെല സകല ഉത്പന്നങ്ങള ം വിലപിടിപ്പ ള്ള
എല്ലാ വസ്തുക്കള ം എല്ലാ നിധികള ം
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെടസകലനിേക്ഷപങ്ങള ം
ഞാൻ അവരുെട ശ്രതുക്കള െടൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കും. അവർഅവെയ െകാള്ളമുതലായി
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകും. 6 പശ്ഹൂേര,
നീയും നിെന്റ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്ന
എല്ലാവരും ബാേബലിേലക്ക് ്രപവാസികളായി
േപാേകണ്ടിവരും. നീയും നീ വ്യാജ്രപവചനം
അറിയിച്ച നിെന്റ എല്ലാ സ്േനഹിതരും അവിെട
മരിച്ച്അടക്കെപ്പടും.’ ”

യിെരമ്യാവിെന്റപരാതി

* 20:3 ഭീതിയിൽകഴിയുന്നപുരുഷൻഎന്നർഥം.
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7യേഹാേവ,അങ്ങ്എെന്ന ്രപേലാഭിപ്പിച്ച ;†ഞാൻ
്രപേലാഭിതനാകുകയും െചയ്തു.
അങ്ങ്എെന്നകീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു;

ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ ഒരു
പരിഹാസവിഷയമായിരിക്കുന്നു;
എല്ലാവരുംഎെന്നപരിഹസിക്കുന്നു.

8 സംസാരിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം ഞാൻ
നിലവിളിച്ച െകാണ്ട,്
അതി്രകമെത്തയും നാശെത്തയുംകുറിച്ച
വിളംബരംെചയ്യന്നു.

അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട ഈ വചനം
ദിവസംമുഴുവനും
എനിക്ക് നിന്ദയും പരിഹാസവും
െകാണ്ടുവരുന്നു.

9 “ഞാൻഅവിടെത്തവചനംഓർക്കുകേയാ
അവിടെത്ത നാമത്തിൽ േമലാൽ
സംസാരിക്കുകേയാ ഇല്ല,” എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞാൽ,

അവിടെത്ത വചനം എെന്റ അസ്ഥികളിൽ
അടക്കെപ്പട്ടിട്ട,്
എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ തീ കത്തുന്നതുേപാെല
ആയിത്തീരുന്നു.

ഞാൻതളർന്നു;എനിക്ക്അതു
സഹിക്കാൻകഴിയാതായിരിക്കുന്നു.

10 “ചുറ്റ ം െകാടുംഭീതി!
അയാെള കുറ്റം വിധിക്കൂ! നമുക്ക് അയാെള
കുറ്റം വിധിക്കാം!”
എന്ന് ധാരാളംേപർ അടക്കംപറയുന്നതു
ഞാൻ േകൾക്കുന്നു.

† 20:7 അഥവാ,നിർബന്ധിച്ച
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“ഒരുപേക്ഷനമുക്ക്അയാെള േതാൽപ്പിച്ച്
അയാേളാടു പകരം വീട്ടാൻതക്കവണ്ണം
അയാൾവശീകരിക്കെപ്പടാം,”

എന്ന്എെന്റവീഴ്ചയ്ക്കുകാത്തിരിക്കുന്ന
എെന്റഉറ്റസ്േനഹിതെരാെക്കയും പറയുന്നു.

11 എന്നാൽ യേഹാവ ഒരു യുദ്ധവീരെനേപ്പാെല
എേന്നാെടാപ്പമുണ്ട;്
അതിനാൽ എെന്റ പീഡകർ ഇടറിവീഴും,
അവർജയിക്കുകയില്ല.

അവർ പരാജിതരാകും; പരിപൂർണമായി
അപമാനിതരാകും
അവരുെടഅപമാനംഅവിസ്മരണീയമായിരിക്കും.

12 നീതിനിഷ്ഠെര പരിേശാധിക്കുകയും
അന്തരി്രന്ദിയെത്തയുംഹൃദയെത്തയും
കാണുകയുംെചയ്യന്ന ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാേവ,

അവരുെടേമലുള്ളഅങ്ങയുെട ്രപതികാരംഞാൻ
കാണെട്ട,
കാരണം എെന്റ വ്യവഹാരം ഞാൻ
അങ്ങയുെടമുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു.

13യേഹാവയ്ക്കു പാടുക!
യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതംെചയ്യ ക!

കാരണംഅവിടന്ന് ദരി്രദരുെട ്രപാണെന
ദുഷ്ടരുെട ൈകയിൽനിന്ന്
വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

14ഞാൻപിറന്ന ദിവസംശപിക്കെപ്പടെട്ട!
എെന്റ അമ്മ എെന്ന ്രപസവിച്ച ദിവസം
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടാതിരിക്കെട്ട!



യിെരമ്യാവ് 20:15 cii യിെരമ്യാവ് 21:1

15 “നിനക്ക് ഒരു പുരുഷ്രപജലഭിച്ചിരിക്കുന്നു!”
എന്ന്എെന്റപിതാവിെന്റഅടുക്കൽവാർത്ത
െകാണ്ടുവന്ന്
അേദ്ദഹെത്ത ഏറ്റവും സേന്താഷിപ്പിച്ച
മനുഷ്യൻശപിക്കെപ്പട്ടവനാകെട്ട.

16 ഒരു സഹതാപവുംകൂടാെത യേഹാവ
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞ
പട്ടണങ്ങെളേപ്പാെലആമനുഷ്യൻആകെട്ട.

രാവിെലഅയാൾനിലവിളിയും
ഉച്ചസമയത്തു േപാർവിളിയും
േകൾക്കാനിടയാകെട്ട.

17എെന്റഅമ്മഎനിക്കുശവക്കുഴിയായി,
അവള െട ഉദരം എേപ്പാഴും എെന്നെക്കാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുമാറ,്
അയാൾ എെന്ന ഗർഭത്തിൽെവച്ച തെന്ന
െകാന്നുകളഞ്ഞില്ലേല്ലാ.

18കഷ്ടതയുംസങ്കടവുംഅനുഭവിക്കാനും
എെന്റ ജീവിതകാലം ലജ്ജയിൽ
കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനും
ഞാൻ ഗർഭപാ്രതത്തിൽനിന്നു പുറത്തു
വന്നെതന്തിന?്

21
സിെദക്കീയാവിെന്റ അഭ്യർഥന ൈദവം

നിരസിക്കുന്നു
1 സിെദക്കീയാരാജാവ് മൽക്കീയാവിെന്റ
മകനായ പശ്ഹൂരിെനയും മയേസയാവിെന്റ
മകനായ െസഫന്യാപുേരാഹിതെനയും
യിെരമ്യാവിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചേപ്പാൾ,
യേഹാവയിൽനിന്നു യിെരമ്യാവിന്
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അരുളപ്പാടുണ്ടായി. അവർ പറഞ്ഞത:്
2 “ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ*
നമുെക്കതിേര യുദ്ധംെചയ്യന്നതുെകാണ്ടു
താങ്കൾ ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യേഹാവേയാട്
അേപക്ഷിക്കുക. അയാൾ ഞങ്ങെള
വിട്ട േപാേകണ്ടതിന് ഒരുപേക്ഷ യേഹാവ
നമുക്കുേവണ്ടി പണ്ടെത്തേപ്പാെല അത്ഭുതങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കും.”

3 എന്നാൽ യിെരമ്യാവ് അവേരാടു പറഞ്ഞത:്
“നിങ്ങൾ സിെദക്കീയാവിേനാട് ഇ്രപകാരം
പറയുക, 4 ‘ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: േകാട്ടയ്ക്കു
പുറേമനിന്നു നിങ്ങെള ഉപേരാധിക്കുന്ന
ബാേബൽരാജാവിനും ബാേബല്യർക്കും†
എതിേര നിങ്ങൾ ്രപേയാഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ
ഞാൻ നിങ്ങൾെക്കതിേര തിരിക്കാൻ
േപാകുകയാണ.് അങ്ങെന അവെയല്ലാം
ഞാൻ ഈ നഗരത്തിെന്റ മധ്യത്തിൽ കൂട്ട ം.
5 ഞാൻതെന്നയും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും
ബലവത്തായ കരംെകാണ്ടും ഉ്രഗേകാപേത്താടും
മഹാേ്രകാധേത്താടുംകൂടി നിങ്ങൾെക്കതിേര
യുദ്ധംെചയ്യ ം. 6ഈനഗരത്തിെല നിവാസികെള—
മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും—ഞാൻ
സംഹരിക്കും. അവർ ഒരു മഹാമാരിയാൽ
മരിക്കും. 7അതിനുേശഷം, മഹാമാരിയിൽനിന്നും
വാളിൽനിന്നുംക്ഷാമത്തിൽനിന്നും രക്ഷെപ്പട്ട്ഈ
നഗരത്തിൽ േശഷിക്കുന്ന െയഹൂദാരാജാവായ
സിെദക്കീയാവിെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ

* 21:2 മൂ.ഭാ. െനബൂഖദേരേനസ്സർ, െനബൂഖദ്േനസർഎന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുരൂപം. † 21:4 അഥവാ,കൽദയർക്കും
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ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും ജനങ്ങെളയും ഞാൻ
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ
ൈകയിലും അവർക്കു ജീവഹാനി വരുത്താൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന ശ്രതുക്കള െട ൈകയിലും
ഏൽപ്പിക്കും. അയാൾ അവേരാട് കരുണേയാ
സഹതാപേമാ കാണിക്കാെത വാളിെന്റ
വായ്ത്തലയാൽ അവെര സംഹരിക്കും, എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്’

8 “നീ ഇതുംകൂടി ഈ ജനേത്താടു പറയുക:
‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇതാ,
ഞാൻ ജീവെന്റ വഴിയും മരണത്തിെന്റ വഴിയും
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ െവക്കുന്നു. 9ഈനഗരത്തിൽ
വസിക്കുന്നവൻ വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കും; എന്നാൽ
പുറത്തുേപായി നിങ്ങെള ഉപേരാധിക്കുന്ന
ബാേബല്യർക്കു കീഴ്െപ്പടുന്നവർ ജീവേനാെട
േശഷിക്കും. അവരുെട ജീവൻ അവർക്കു
െകാള്ളകിട്ടിയതുേപാെല ഇരിക്കും. 10 ഞാൻ
നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ല, േദാഷത്തിനായിത്തെന്ന എെന്റ
മുഖം ഈ നഗരത്തിെനതിേര തിരിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
അതു ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും; അേദ്ദഹം അതിെന തീെവച്ച
ചുട്ട കളയും.’

11 “അതിനുേശഷം നീ െയഹൂദയിെല
രാജകുടുംബേത്താട് ഇ്രപകാരം പറയുക:
‘യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുക. 12 ദാവീദ്
ഗൃഹേമ,യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘നിങ്ങൾെചയ്യന്നദുഷ്ടതനിമിത്തം
ആർക്കും െകടുത്താൻകഴിയാത്തവിധം
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എെന്റ േ്രകാധം തീേപാെല
െപാട്ടിപ്പ റെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന,്

്രപഭാതംേതാറും ന്യായം പരിപാലിക്കുകയും
കവർച്ചയ്ക്കിരയായവെര
പീഡകരുെട ൈകയിൽനിന്നും
വിടുവിക്കുകയുംെചയ്യ ക.

13ഈതാഴ്വരയ്ക്കുമീേത,
പാറനിറഞ്ഞപീഠഭൂമിയിൽപാർക്കുന്ന
െജറുശേലേമ,ഞാൻനിനെക്കതിരാണ—്

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു—
“ആർഞങ്ങള െടേനേരവരും?
ആർ ഞങ്ങള െട പാർപ്പിടങ്ങളിൽ കടക്കും?”
എന്നുപറയുന്നവർെക്കതിേരതെന്ന.

14 നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികൾക്ക് അനുസൃതമായി
ഞാൻനിങ്ങെളശിക്ഷിക്കും,
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

നിങ്ങള െടവനങ്ങൾക്കുഞാൻതീെവക്കും
ആ അഗ്നി നിങ്ങൾക്കു ചുറ്റ മുള്ള
എല്ലാറ്റിെനയും ദഹിപ്പിക്കും.’ ”

22
ദുഷ്ടരാജാക്കന്മാർക്കുള്ളശിക്ഷ

1 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ
െയഹൂദാരാജാവിെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽെചന്ന്
ഈ വചനം വിളംബരംെചയ്യ ക: 2 ‘ദാവീദിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന
െയഹൂദാരാജാേവ, ഈ കവാടങ്ങളിലൂെട
്രപേവശിക്കുന്ന നീയും നിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥരും
നിെന്റ ജനവും യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുക. 3 യേഹാവ ഇ്രപകാരം



യിെരമ്യാവ് 22:4 cvi യിെരമ്യാവ് 22:7

അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ നീതിയും ന്യായവും
്രപവർത്തിക്കുക. പീഡകരുെട ൈകയിൽനിന്ന്
െകാള്ളെചയ്യെപ്പട്ടവെര വിടുവിക്കുക.
വിേദശികേളാടും അനാഥേരാടും വിധവകേളാടും
തിന്മയും അ്രകമവും െചയ്യരുത;് ഈ സ്ഥലത്ത്
നിഷ്കളങ്കരക്തം െചാരിയുകയുമരുത.്
4 നിങ്ങൾ ഗൗരവേത്താെട ഈ കൽപ്പനകൾ
പാലിക്കുെമങ്കിൽ, ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവരും രഥങ്ങളിലും കുതിരകളിലും
സഞ്ചരിക്കുന്നവരുമായ രാജാക്കന്മാരും
അവരുെട ഉേദ്യാഗസ്ഥരും ്രപജകള ം ഈ
െകാട്ടാരത്തിെന്റ കവാടങ്ങളിൽക്കൂടി
കടക്കും. 5 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ
കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാത്തപക്ഷം ഈ
െകാട്ടാരം ശൂന്യമായിത്തീരുെമന്ന് ഞാൻ
എെന്നെക്കാണ്ടുതെന്ന ശപഥംെചയ്യന്നു, എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്’ ”

6 െയഹൂദാരാജാവിെന്റ അരമനെയപ്പറ്റി
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നീഎനിക്കു ഗിെലയാദിെനേപ്പാെലയും
െലബാേനാൻ ഗിരിശൃംഗംേപാെലയും
ആകുന്നു.

എന്നാൽ നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിെന്ന
മരുഭൂമിെയേപ്പാെലയും
നിവാസികളില്ലാത്ത പട്ടണംേപാെലയും
ആക്കിത്തീർക്കും.

7ഞാൻനിനെക്കതിരായിഅവരവരുെടആയുധം
ധരിച്ച,
വിനാശകന്മാെരഅയയ്ക്കും.
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അവർ നിെന്റ അതിവിശിഷ്ടമായ
േദവദാരുത്തുലാങ്ങെള
െവട്ടി തീയിേലക്ക്എറിഞ്ഞുകളയും.

8 “അേനകം രാഷ്്രടങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ
ഈ നഗരത്തിനു സമീപത്തുകൂടി
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ, ‘യേഹാവ
ഈ മഹാനഗരേത്താട് ഇ്രപകാരം
െചയ്തെതന്തുെകാണ്ട?്’ എന്നു പരസ്പരം
േചാദിക്കും. 9 ‘അവർ തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവേയാടുള്ള ഉടമ്പടി
ലംഘിച്ച് അന്യേദവതകെള ആരാധിക്കുകയും
േസവിക്കുകയും െചയ്യ കയാൽത്തെന്ന,’ എന്ന്
ഉത്തരം പറയും.”
10 മരിച്ച രാജാവിെനക്കുറിച്ച കരയുകേയാ

അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി വിലപിക്കുകേയാ
േവണ്ട;
എന്നാൽ,അടിമയായിേപാകുന്നവെനക്കുറിച്ച
വിലപിക്കുക,

കാരണംഅവൻഒരിക്കലും മടങ്ങിവരികേയാ
സ്വേദശംകാണുകേയാഇല്ല.

11 തെന്റ പിതാവായ േയാശിയാവിെന്റ
അനന്തരാവകാശിയായ രാജാവായിത്തീർന്നിട്ട്
ഈ നഗരം വിട്ട േപായ െയഹൂദാരാജാവും
േയാശിയാവിെന്റ മകനുമായ ശല്ല മിെനക്കുറിച്ച*്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അവൻ
ഒരിക്കലുംഇവിേടക്കുമടങ്ങിവരികയില്ല. 12അവർ
അവെന ബന്ദിയാക്കിെക്കാണ്ടുേപായ ആ
സ്ഥലത്തുെവച്ച തെന്ന മരിക്കും; ഈ േദശം
അവൻഇനികാണുകയില്ല.”

* 22:11 യേഹാവാഹാസ്എന്നുംഅറിയെപ്പട്ടിരുന്നു.



യിെരമ്യാവ് 22:13 cviii യിെരമ്യാവ് 22:16

13 “അനീതിെകാണ്ടുതെന്റെകാട്ടാരവും
അന്യായംെകാണ്ടു തെന്റ മാളികകള ം
പണിത,്

തെന്റ ജനെത്തെക്കാണ്ടു കൂലികൂടാെത
േവലെചയ്യിച്ച്
അവർക്കു ്രപതിഫലം നൽകാതിരിക്കുകയും,
െചയ്യന്നവന്ഹാകഷ്ടം.

14 ‘എനിക്കുേവണ്ടിവിശാലമായ മാളികകള ള്ള
അതിഗംഭീരമായ ഒരു െകാട്ടാരം ഞാൻ
നിർമിക്കും,’എന്നുംഅവൻപറയുന്നു.

അങ്ങെന അവൻ ജനാലകൾ വിസ്താരത്തിൽ
ഉണ്ടാക്കുന്നു,
േദവദാരുെകാണ്ട്അതിനു തട്ടിടുകയും
െചമപ്പ നിറംെകാണ്ടു േമാടി
വരുത്തുകയുംെചയ്യന്നു.

15 “േദവദാരുവിെന്റ എണ്ണംെകാണ്ട് േകമത്തം
കാണിച്ചാൽ
നീ രാജാവായിത്തീരുേമാ?

നിെന്റ പിതാവ് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനംെചയ്യ കയും
െചയ്തിരുന്നിേല്ല?
അേദ്ദഹം നീതിയും ന്യായവും
്രപവർത്തിച്ചിരുന്നു,
അതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു സകലതും
നന്മയായിത്തീർന്നു.

16അേദ്ദഹം ദരി്രദർക്കും അഗതികൾക്കും ന്യായം
പാലിച്ച െകാടുത്തു,
അതിനാൽസകലതുംനന്മയ്ക്കായിത്തീർന്നു.

എെന്നഅറിയുകഎന്നതിെന്റഅർഥംഅതേല്ല?”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
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17 “എന്നാൽനിെന്റകണ്ണ കള ം നിെന്റഹൃദയവും
സത്യസന്ധമല്ലാത്ത ലാഭത്തിനുമാ്രതമായി
്രകമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു,

കുറ്റമില്ലാത്തരക്തംെചാരിയുന്നതിനും
പീഡനവുംപിടിച്ച പറിയുംനടത്തുന്നതിനുംതെന്ന.”

18 അതുെകാണ്ട് െയഹൂദാരാജാവും
േയാശിയാവിെന്റമകനുമായെയേഹായാക്കീമിെനക്കുറിച്ച്
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘അേയ്യാ! എെന്റ സേഹാദരാ! അേയ്യാ എെന്റ

സേഹാദരീ!’
എന്ന് അവെനക്കുറിച്ച് അവർ
വിലപിക്കുകയില്ല.

‘അേയ്യാ!എെന്റയജമാനേന! രാജതിരുമനേസ്സ!’
എന്നുംഅവർവിലപിക്കുകയില്ല.

19 െജറുശേലമിെന്റ കവാടങ്ങൾക്കു
െവളിയിേലക്ക്
ഒരു കഴുതെയവലിെച്ചറിഞ്ഞ്
കുഴിച്ചിടുന്നതുേപാെലഅവെനകുഴിച്ചിടും.”

20 “െലബാേനാനിേലക്കു കയറിെച്ചന്നു
വിലപിക്കുക,
ബാശാനിൽനിെന്റശബ്ദം ഉയരെട്ട,

അബാരീമിൽനിന്നു നിലവിളിക്കുക,
കാരണം നിെന്റ എല്ലാ സ്േനഹിതെരയും
കീഴ്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

21 നിെന്റ ഐശ്വര്യകാലത്തു ഞാൻ നിേന്നാട്
സംസാരിച്ച ,
എന്നാൽ ‘ഞാൻ േകൾക്കുകയില്ല!’ എന്നു നീ
മറുപടി പറഞ്ഞു.
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എെന്ന അനുസരിക്കാതിരിക്കുക
എന്നതുതെന്നയായിരുന്നു
യൗവനംമുതേലനിനക്കുണ്ടായിരുന്നശീലം.

22 നിെന്റ ഇടയന്മാെരെയല്ലാം കാറ്റ
പറപ്പിച്ച കളയും,
നിെന്റ സ്േനഹിതർ എല്ലാവരും
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും.

അേപ്പാൾനിെന്റസകലദുഷ്ടതയുംനിമിത്തം
നീ ലജ്ജിതനുംഅപമാനിതനുമായിത്തീരും.

23 േദവദാരുക്കളിൽകൂടുെവച്ച്
‘െലബാേനാനിൽ,†’വസിക്കുന്നവേള,

്രപസവേവദനബാധിച്ചവെളേപ്പാെല
വ്യസനം നിെന്ന പിടികൂടുേമ്പാൾ നീ എ്രത
ഞരങ്ങും!

24 “ജീവനുള്ള ഞാൻ ശപഥംെചയ്യന്നു,
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
മകനായ െയേഹായാഖീന‡്എെന്റവലൈങ്കയിെല
ഒരു മു്രദേമാതിരമായിരുന്നാലും ഞാൻ നിെന്ന
ഊരി എറിഞ്ഞുകളയും,” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 25 “ഞാൻ നിെന്ന നിനക്കു
ജീവഹാനി വരുത്താൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവരുെട
ൈകയിലും, നീ ഭയെപ്പടുന്നബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ ൈകയിലും
ബാേബല്യരുെട§ ൈകയിലും ഏൽപ്പിച്ച കളയും.
26 ഞാൻ നിെന്നയും നിെന്ന ്രപസവിച്ച
മാതാവിെനയും നിങ്ങൾ ജനിച്ചതല്ലാത്ത

† 22:23 അതായത്, െജറുശേലമിൽ; 1 രാജാ. 7:2 കാണുക.
‡ 22:24 മൂ.ഭാ. െകാന്യാവ,് െയേഹായാഖീൻ എന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുരൂപം. വാ. 28കാണുക. § 22:25 അഥവാ,കൽദയരുെട
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മെറ്റാരു േദശേത്തക്ക് എറിഞ്ഞുകളയും;
അവിെടെവച്ച നിങ്ങൾ രണ്ടുേപരും മരിക്കും.
27 മടങ്ങിവരാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന േദശേത്തക്ക്
നിങ്ങൾമടങ്ങിവരികയില്ല.”
28 െയേഹായാക്കീൻ എന്ന ഈ മനുഷ്യൻ

നിന്ദേയാെട ഉടയ്ക്കെപ്പട്ട ഒരു
മൺപാ്രതേമാ?
അേതാ,ആർക്കുംേവണ്ടാത്തഒരുപാ്രതേമാ?

അവെനയും അവെന്റ സന്തതികെളയും അവർ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
ഒരു േദശേത്തക്ക് എറിഞ്ഞുകളയാൻ
എന്താണുകാരണം?

29 േദശേമ, േദശേമ, േദശേമ,
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുക!

30യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഈമനുഷ്യെന മക്കളില്ലാത്തഒരുവെനന്നും
ജീവിതകാലെത്താരിക്കലും ശുഭം
വരാത്തവെനന്നുംഎഴുതുവിൻ,

കാരണംഅവെന്റസന്തതിയിൽ ഒരുവനും
ഇനി ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുകേയാ
െയഹൂദ്യയിൽ വാഴാൻ തക്കവണ്ണംഐശ്വര്യം
്രപാപിക്കുകേയാഇല്ല.”

23
നീതിയുള്ളശാഖ

1 “എെന്റ േമച്ചിൽപ്പ റെത്ത ആടുകെള
നശിപ്പിക്കുകയും ചിതറിച്ച കളയുകയും െചയ്യന്ന
ഇടയന്മാർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം!” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 2 അതുെകാണ്ട് എെന്റ
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ജനെത്ത േമയിക്കുന്ന ഇടയന്മാെരക്കുറിച്ച്
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ എെന്റ
ആട്ടിൻപറ്റെത്ത സൂക്ഷിക്കാെത ചിതറിക്കുകയും
ഓടിച്ച കളയുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട ദുഷ്ടതയ്ക്കുള്ള
ശിക്ഷ ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ വരുത്തും,”
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 3 “എെന്റ
ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവെയ,
ഞാൻ അവെയ ചിതറിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന
എല്ലാ േദശങ്ങളിൽനിന്നും േശഖരിച്ച് അവയുെട
േമച്ചിൽപ്പ റേത്തക്കു തിരിെകെക്കാണ്ടുവരും.
അവിെട അവർ പുഷ്ടിയുള്ളവരായി
വർധിക്കും. 4 ഞാൻ അവയ്ക്ക് ഇടയന്മാെര
എഴുേന്നൽപ്പിക്കും; അവർ അവെയ
പരിപാലിക്കും. അവ േമലാൽ േപടിക്കുകയില്ല,
്രഭമിക്കുകയില്ല, നഷ്ടെപ്പടുകയുമില്ല,” എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
5 “ഇതാ,ഞാൻ ദാവീദിനുേവണ്ടി* നീതിയുള്ള ഒരു

ശാഖ
എഴുേന്നൽപ്പിക്കുന്ന കാലം വരുന്നു,” എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“ആ രാജാവ് ജ്ഞാനേത്താെട ഭരണം
നടത്തുകയും
േദശത്ത് ന്യായവും നീതിയും നടത്തുകയും
െചയ്യ ം.

6 അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലത്ത് െയഹൂദാ
രക്ഷിക്കെപ്പടും,
ഇ്രസാേയൽസുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കും.

* 23:5 അഥവാ, ദാവീദിെന്റവംശത്തിൽനിന്ന്
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യേഹാവനമ്മുെട നീതിമാനായ രക്ഷകൻ,
എന്നേപരിനാൽഅേദ്ദഹംഅറിയെപ്പടും.

7-8 ‘അതിനാൽ ഇ്രസാേയൽമക്കെള
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന
ജീവിക്കുന്ന യേഹാവയാെണ,’ എന്ന് ഇനിേമൽ
ജനം പറയാെത, ‘ഇ്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ
അനന്തരഗാമികെള വടേക്കേദശത്തുനിന്നും
അവർ നാടുകടത്തെപ്പട്ടിരുന്ന എല്ലാ
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും െകാണ്ടുവന്ന ജീവിക്കുന്ന
യേഹാവയാെണ,’ എന്നു പറയുന്ന കാലം വരും.
അന്ന് അവർ സ്വന്തം േദശത്തു വസിക്കുെമന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്”
വ്യാജ്രപവാചകന്മാർ

9 ്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച ള്ളഅരുളപ്പാട:്
എെന്റഹൃദയംഎെന്റഉള്ളിൽതകർന്നിരിക്കുന്നു;
എെന്റഅസ്ഥികെളല്ലാം ഇളകുന്നു.

യേഹാവനിമിത്തവും
അവിടെത്തവിശുദ്ധവചനങ്ങൾനിമിത്തവും

ഞാൻ കുടിച്ച മത്തനായവെനേപ്പാെലയും
വീഞ്ഞിെന്റ
ലഹരി ബാധിച്ചവെനേപ്പാെലയും
ആയിരിക്കുന്നു.

10 േദശം വ്യഭിചാരികളാൽനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ശാപം†നിമിത്തം േദശം വരണ്ടുണങ്ങുന്നു,
മരുഭൂമിയിെല േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങൾ
ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്നു.

്രപവാചകർ ദുഷ്ടതനിറഞ്ഞ മാർഗം
അവലംബിക്കുന്നു

† 23:10 അഥവാ,ഈകാര്യങ്ങളാൽ
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അവരുെട ബലം അന്യായത്തിന്
ഉപേയാഗിക്കുന്നു.

11 “്രപവാചകനും പുേരാഹിതനും ഒരുേപാെല
അഭക്തരായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ആലയത്തിൽേപാലും ഞാൻ
അവരുെട ദുഷ്ടതകണ്ടിരിക്കുന്നു,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

12 “അതുെകാണ്ട് അവരുെട വഴി അവർക്കു
വഴുവഴുപ്പ ള്ളപാതേപാെലആകും;
അവർഇരുട്ടിേലക്കുനാടുകടത്തെപ്പടുകയും
അവിെടഅവർവീണുേപാകുകയും െചയ്യ ം.

ഞാൻഅവരുെടേമൽനാശംവരുത്തും;
അവെരശിക്ഷിക്കുന്നവർഷത്തിൽത്തെന്ന,”

എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

13 “ശമര്യയിെല ്രപവാചകന്മാരിൽ
ഞാൻ അറപ്പ ളവാക്കുന്നവ
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു:

അവർബാലിെന്റനാമത്തിൽ ്രപവചിച്ച്
എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന
വഴിെതറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു.

14െജറുശേലമിെല ്രപവാചകന്മാരിലാകെട്ട,
ഭയാനകമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു:
അവർ വ്യഭിചാരം െചയ്യ കയും വ്യാജത്തിൽ
ജീവിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

ആരും ദുഷ്ടതവിട്ട് പിന്മാറാതിരിക്കുമാറ്
അവർ ദുഷ്കർമികള െട കരെത്ത
ബലെപ്പടുത്തുന്നു.

അവെരല്ലാവരുംഎനിക്കു െസാേദാംേപാെലയും
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അവിടെത്ത നിവാസികൾ
െഗാേമാറാേപാെലയുംആയിരിക്കുന്നു.”

15 അതിനാൽ ്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ അവെര കയ ്പുള്ള ഭക്ഷണം

തീറ്റിക്കുകയും
വിഷജലംകുടിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം,

കാരണം െജറുശേലമിെല ്രപവാചകന്മാരിൽനിന്നു
േദശത്തു മുഴുവൻ വഷളത്തം
വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.”

16 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്ന ്രപവാചകന്മാരുെട

വചനങ്ങൾേകൾക്കരുത;്
അവർ നിങ്ങെള വ്യാജവാഗ്ദാനങ്ങളാൽ
നയിക്കുന്നു.

അവർ സംസാരിക്കുന്നതു യേഹാവയുെട
വായിൽനിന്നുള്ളതല്ല,
സ്വന്തം ഹൃദയങ്ങളിെല സങ്കൽപ്പങ്ങളാണ്
അവരുെട ദർശനങ്ങൾ.

17എെന്നനിന്ദിക്കുന്നവേരാട,്അവർ,
‘നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം ഉണ്ടാകും എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു,’ എന്നു
പറയുന്നു.

സ്വന്തം ഹൃദയത്തിെന്റ പിടിവാശിക്കനുസരിച്ച
നടക്കുന്നഎല്ലാവേരാടുംഅവർ,

‘നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനർഥവും
സംഭവിക്കുകയില്ല,’ എന്നും
്രപസ്താവിക്കുന്നു.
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18എന്നാൽയേഹാവയുെടവചനം ദർശിക്കുകയും
േകൾക്കുകയും തക്കവണ്ണം
അവരിൽ ആരാണ് അവിടെത്ത
ആേലാചനാസഭയിൽനിന്നിട്ട ള്ളത്?
അവിടെത്തവചനത്തിനുെചവിചായ ്ക്കുകയും
്രശദ്ധിക്കുകയും െചയ്തതുംആര?്

19ഇതാ,യേഹാവയുെട ചുഴലിക്കാറ്റ്
വലിയ േ്രകാധേത്താടുതെന്ന
െപാട്ടിപ്പ റെപ്പടും,

ഒരു െകാടുങ്കാറ്റ് ചുഴറ്റിയടിക്കുന്നു,
ദുഷ്ടരുെട ശിരസ്സ കളിേന്മൽത്തെന്ന
പതിക്കും.

20യേഹാവതെന്റഹൃദയത്തിെല ഉേദ്ദശ്യം
നിറേവറ്റ ന്നതുവെരയും
അവിടെത്തേ്രകാധം പിന്മാറുകയില്ല.

ഭാവികാലത്ത് നിങ്ങൾ
അതുപൂർണമായും ്രഗഹിക്കും.

21 ഞാൻ ഈ ്രപവാചകന്മാെര
അയയ്ക്കാതിരുന്നിട്ട ം
അവർഅവരുെടസേന്ദശവുമായിഓടി;

ഞാൻഅവേരാടുസംസാരിച്ചിട്ടില്ല,
എന്നിട്ട ംഅവർ ്രപവചിച്ച .

22എന്നാൽ അവർ എെന്റ ആേലാചനാസഭയിൽ
നിന്നിരുെന്നങ്കിൽ,
അവർ എെന്റ ജനത്തിന് എെന്റ വചനങ്ങൾ
അറിയിക്കുകയും

അവരുെട ദുഷ്ടവഴികളിൽനിന്നും
ദുഷ്ടതനിറഞ്ഞ്രപവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നും
അവെര പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ മായിരുന്നു.
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23 “ഞാൻസമീപസ്ഥനായഒരുൈദവംമാ്രതേമാ,
ഞാൻ വിദൂരസ്ഥനായ ഒരു ൈദവവും
അേല്ല?”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

24 “ഞാൻകാണാതവണ്ണം ഒരു മനുഷ്യന്
ഒളിവിടങ്ങളിൽഒളിക്കാൻകഴിയുേമാ,”

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
“ഞാൻ ആകാശവും ഭൂമിയും

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനേല്ല?”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

25 “ ‘ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നംകണ്ടു, ഞാൻ ഒരു
സ്വപ്നംകണ്ടു,’ എന്ന് എെന്റ നാമത്തിൽ
വ്യാജം ്രപവചിക്കുന്ന ്രപവാചകന്മാർ പറയുന്നത്
ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 26 വ്യാജം ്രപവചിക്കുന്ന
്രപവാചകന്മാരുെട ഹൃദയത്തിൽ ഈ താത്പര്യം
എ്രതകാലേത്തക്ക് തുടരും? അവർ തങ്ങള െട
ഹൃദയത്തിെല വഞ്ചനയുെട ്രപവാചകന്മാരാണ.്
27 ബാൽേദവെന ആരാധിക്കുന്നതുനിമിത്തം
അവരുെട പിതാക്കന്മാർ എെന്റ നാമം
മറന്നുകളഞ്ഞതുേപാെല, അവർ പരസ്പരം
വിവരിച്ച പറയുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾനിമിത്തം
എെന്റ ജനം എെന്റ നാമം മറന്നുകളയാൻ
ഇടവരണെമന്നതാണ് അവരുെട ലക്ഷ്യം.
28 സ്വപ്നം കണ്ട ്രപവാചകൻ സ്വപ്നം
വിവരിക്കെട്ട;എെന്റവചനംലഭിച്ചിട്ട ള്ളവർഎെന്റ
വചനം വിശ്വസ്തതേയാെട സംസാരിക്കെട്ട.
ൈവേക്കാലിനു ധാന്യവുമായി എന്തു ബന്ധം?”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 29 “എെന്റ
വചനം തീേപാെലയും പാറെയ തകർക്കുന്ന
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കൂടംേപാെലയും അേല്ല,” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

30 “അതിനാൽ, എെന്റ വചനം എന്ന്
അവകാശെപ്പട്ട െകാണ്ട,് പരസ്പരം വാക്കുകൾ
േമാഷ്ടിക്കുന്ന ്രപവാചകന്മാർക്കു ഞാൻ
എതിരാണ,്” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
31 “അേത, സ്വന്തം നാവു വഴങ്ങുന്നതു പറഞ്ഞിട്ട,്
‘ഇത് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട,്’ എന്നു
്രപഖ്യാപിക്കുന്ന ്രപവാചകന്മാർക്കു ഞാൻ
എതിരായിരിക്കും എന്ന്,” യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 32 “അേത, വ്യാജസ്വപ്നങ്ങൾ
്രപവചനമായി പറയുന്നവെര ഞാൻ
എതിർക്കും. ഞാൻ അയയ്ക്കുകേയാ
നിേയാഗിക്കുകേയാ െചയ്യാെത, അവരുെട
നിയ്രന്തണമില്ലാത്തവ്യാജത്താൽഎെന്റജനെത്ത
വഴിെതറ്റിക്കുന്നവെര എതിർക്കുകതെന്ന
െചയ്യ ം. ഇത്തരം ്രപവാചകന്മാെരെക്കാണ്ട്
ജനത്തിന് യാെതാരു ്രപേയാജനവുമില്ല,” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
വ്യാജ്രപവചനം

33 “ഈ ജനേമാ ഒരു ്രപവാചകേനാ
പുേരാഹിതേനാ, ‘യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട‡്
എന്ത?്’ എന്നു നിേന്നാടു േചാദിക്കുേമ്പാൾ,
നീ അവേരാട:് ‘എന്ത് അരുളപ്പാട!് ഞാൻ
നിങ്ങെള ഉേപക്ഷിച്ച കളയും,’ എന്നു മറുപടി
പറയണം. 34 ഒരു ്രപവാചകേനാ പുേരാഹിതേനാ
ജനത്തിൽ ആെരങ്കിലുേമാ, ‘ഇത് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട’് എന്ന് അവകാശെപ്പടുെന്നങ്കിൽ,
‡ 23:33 മൂ.ഭാ. ഭാരം
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അയാെളയും അയാള െട ഭവനെത്തയും ഞാൻ
ശിക്ഷിക്കും. 35 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തരും തങ്ങള െട അയൽക്കാേരാേടാ
തെന്റ സേഹാദരങ്ങേളാേടാ, ‘യേഹാവ
എന്ത് ഉത്തരമരുള ന്നു?’ എന്നും ‘യേഹാവ
എന്ത് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു?’ എന്നും
അേ്രത േചാദിേക്കണ്ടത.് 36 എന്നാൽ
‘യേഹാവയിൽനിന്നുള്ള അരുളപ്പാട,്’
എന്നു നിങ്ങൾ ഇനിയും പറയാേന
പാടില്ല. കാരണം ഓേരാരുത്തരുെടയും
വാക്കുകൾ അവരുെട അരുളപ്പാടായി
മാറുന്നു. അങ്ങെന ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയും നമ്മുെട ൈദവവുമായ
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ
വളെച്ചാടിച്ചിരിക്കുന്നു. 37 ‘യേഹാവ എന്ത്
ഉത്തരമരുളിയിരിക്കുന്നു? അഥവാ, യേഹാവ
എന്ത് അരുളിെച്ചയ്യന്നു?’ എന്നേ്രത നിങ്ങൾ
്രപവാചകേനാടു േചാദിേക്കണ്ടത.് 38 ‘ഇത്
യേഹാവയിൽനിന്നുള്ള അരുളപ്പാട,്’ എന്നു
നിങ്ങൾ അവകാശെപ്പടുന്നുണ്ട.് എന്നാൽ
ഇതാണ് യഥാർഥത്തിൽ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട:് ‘ഇത് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട,്’
എന്നു നിങ്ങൾ അവകാശെപ്പടരുത് എന്നു
ഞാൻ കർശനമായി പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട ം
‘ഇത് യേഹാവയിൽനിന്നുള്ള അരുളപ്പാട,്’
എന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ച .
39അതുെകാണ്ട,്ഞാൻ നിങ്ങെളസമ്പൂർണമായി
മറന്നുകളയും. നിങ്ങെളയും നിങ്ങൾക്കും
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കും നൽകിയ
നഗരെത്തയും ഞാൻ ഉേപക്ഷിച്ച കളകയും
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എെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് നിങ്ങെള
നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്യ ം. 40 ഞാൻ
നിത്യനിന്ദയും വിസ്മരിക്കെപ്പടാത്ത
നിത്യലജ്ജയും നിങ്ങള െടേമൽവരുത്തും.”

24
രണ്ടുകുട്ടഅത്തിപ്പഴം

1 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
മകനായ െയേഹായാഖീെനയും*
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെരയും ശില്പികെളയും
േലാഹപ്പണിക്കാെരയും ബന്ദികളാക്കി
െജറുശേലമിൽനിന്ന് ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായതിനുേശഷം, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിനുമുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടു കുട്ട
അത്തിപ്പഴം യേഹാവ എനിക്കു കാണിച്ച തന്നു.
2 ഒരു കുട്ടയിൽ ആദ്യേമ പഴുക്കുന്ന വളെര
നല്ല അത്തിപ്പഴവും മേറ്റതിൽ തിന്നാൻ
െകാള്ളാത്തവിധം വളെര ചീഞ്ഞ അത്തിപ്പഴവും
ഉണ്ടായിരുന്നു.

3അേപ്പാൾയേഹാവഎേന്നാട:് “യിെരമ്യാേവ,നീ
എന്തുകാണുന്നു?”എന്നു േചാദിച്ച .

“അത്തിപ്പഴങ്ങൾ; നല്ല അത്തിപ്പഴം വളെര
നല്ലതും, ചീത്തയായവ തിന്നുകൂടാതവണ്ണം
ഏറ്റവും ചീത്തയും,” എന്നു ഞാൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

4 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
ഇ്രപകാരം എനിക്കുണ്ടായി: 5 “ഇ്രസാേയലിെന്റ

* 24:1 മൂ.ഭാ. െയെഖാന്യാവ്, െയേഹായാഖീം എന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുരൂപം.
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ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഈ േദശത്തുനിന്നും ബാേബല്യരുെട†
േദശേത്തക്ക് ഞാൻ അയച്ച െയഹൂദരായ
ബന്ധിതെര ഈ നല്ല അത്തിപ്പഴംേപാെല
നല്ലവരായി ഞാൻ കരുതും. 6 ഞാൻ
നന്മയ്ക്കായി എെന്റ ദൃഷ്ടി അവരുെടേമൽ
െവച്ച് വീണ്ടും അവെര ഈ േദശേത്തക്കു
െകാണ്ടുവരും. ഞാൻഅവെര നീക്കിക്കളയാെത
പണിതുയർത്തുകയും അവെര പറിച്ച കളയാെത
നടുകയും െചയ്യ ം. 7 ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്,
എെന്ന അറിയാൻ തക്ക ഒരു ഹൃദയം ഞാൻ
അവർക്കു നൽകും. ഞാൻഅവർക്കുൈദവവും
അവർ എനിക്കു ജനവുമായിരിക്കും. അവർ
പൂർണഹൃദയേത്താെടഎങ്കേലക്കു മടങ്ങിവരും.

8 “ ‘എന്നാൽ ചീഞ്ഞുേപായിട്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ
െകാള്ളരുതാത്ത അത്തിപ്പഴംേപാെല ഞാൻ
െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവിേനാടും
അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാേരാടും െജറുശേലമിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജനേത്താടും ഇടെപടും,’
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് ‘അവർ
ഈ േദശത്തു താമസിക്കുന്നവരായാലും
ഈജിപ്റ്റിൽ പാർക്കുന്നവരായാലും
അങ്ങെനതെന്ന. 9 ഞാൻ അവെര
ഭൂമിയിെല രാജ്യങ്ങൾെക്കല്ലാം ഭീതിവിഷയവും
തിന്മയുെട ്രപതീകവും ഞാൻ അവെര
നാടുകടത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിന്ദയും
പഴെഞ്ചാല്ല ം ശാപവും‡ പരിഹാസവിഷയവും

† 24:5 അഥവാ, കൽദയരുെട ‡ 24:9 അതായത്, അവരുെട
േപരുകൾ ഒരു ശാപമായി ഉപേയാഗിക്കും. 29:22 കാണുക.
അഥവാ, മറ്റള്ളവർ അവെര ശപിക്കെപ്പട്ടവർ എന്നനിലയിൽ
വീക്ഷിക്കും.
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ആക്കും. 10 ഞാൻ അവരുെട പൂർവികർക്കു
െകാടുത്ത േദശത്തുനിന്ന,് അവെര
നശിപ്പിച്ച കളയുന്നതുവെരയും അവർെക്കതിേര
വാള ംക്ഷാമവും മഹാമാരിയുംഅയയ്ക്കും.’ ”

25
എഴുപതുവർഷം ്രപവാസത്തിൽ

1 െയഹൂദാരാജാവായ േയാശിയാവിെന്റ
മകനായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
നാലാമാണ്ടിൽ, ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ ഒന്നാമാണ്ടിൽത്തെന്ന,
എല്ലാ െയഹൂദാജനെത്തയുംപറ്റി
യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ അരുളപ്പാട:്
2 അങ്ങെന യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
അത് എല്ലാ െയഹൂദാജനേത്താടും
െജറുശേലംനിവാസികളായ എല്ലാവേരാടും
അറിയിച്ചത് ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:
3 െയഹൂദാരാജാവായ ആേമാെന്റ മകൻ
േയാശിയാവിെന്റ പതിമ്മൂന്നാംവർഷംമുതൽ
ഇന്നുവെരയുള്ള ഈ ഇരുപത്തിമൂന്നു
വർഷക്കാലവും യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടാകുകയും ഞാൻ അതു വീണ്ടും
വീണ്ടും നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കുകയും െചയ്തു,
എന്നാൽനിങ്ങൾഅതു ്രശദ്ധിച്ചേതയില്ല.

4 യേഹാവ തെന്റ ദാസന്മാരായ
എല്ലാ ്രപവാചകന്മാെരയും വീണ്ടും
വീണ്ടും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ച ;
എന്നാൽ നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിക്കുകേയാ
േകൾക്കാൻ െചവിചായ ്ക്കുകേയാ
െചയ്തില്ല. 5 “നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തരും
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നിങ്ങള െട ദുഷിച്ചവഴികളിൽനിന്നും
ദുരാചാരങ്ങളിൽനിന്നും തിരിയുക.
അേപ്പാൾ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർക്കും എെന്നേന്നക്കുമായി
നൽകിയിട്ട ള്ള േദശത്തു നിങ്ങൾക്കു
വസിക്കാൻ കഴിയും. 6 അന്യേദവതകെള
േസവിക്കാേനാ ആരാധിക്കാേനാ അവയുെട
പിന്നാെല േപാകരുത.് നിങ്ങള െട
ൈകകള െട നിർമിതിെകാണ്ട് എെന്ന
്രപേകാപിപ്പിക്കുകയുമരുത.് എന്നാൽ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനർഥവും വരുത്തുകയില്ല,”
എന്നിങ്ങെനഅവർനിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു.

7 “എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു
േകട്ടനുസരിച്ചില്ല, നിങ്ങള െടതെന്ന
േദാഷത്തിനായി നിങ്ങള െട ൈകകള െട
്രപവൃത്തികൾെകാണ്ട്എെന്നേകാപിപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
നിങ്ങൾ അ്രപകാരംെചയ്തു,” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

8 അതിനാൽ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ
എെന്റ വചനം അനുസരിക്കാതിരിക്കുക
നിമിത്തം, 9 വടക്കുള്ള എല്ലാ ജനതകെളയും
എെന്റ ദാസനായ ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെനയും ഈ േദശത്തിെന്റ
േനേരയും അതിെല നിവാസികള െട േനേരയും
ചുറ്റ പാടുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങള െട േനേരയും
അയച്ചിട്ട,് അവെര നിേശ്ശഷം നശിപ്പിച്ച കളയും.
ഞാൻ അവെര ഒരു സ്തംഭനവിഷയവും
പരിഹാസവും നിത്യശൂന്യതയുമാക്കിത്തീർക്കും,”
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 10 “മാ്രതമല്ല,
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ഞാൻ ആഹ്ലാദാരവവും ആനന്ദധ്വനിയും
മണവാളെന്റ സ്വരവും മണവാട്ടിയുെട സ്വരവും
തിരികല്ലിെന്റ ശബ്ദവും വിളക്കിെന്റ െവളിച്ചവും
അവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും.
11 ഈ േദശെമാന്നാെക ശൂന്യതയും
ഭീതിവിഷയവുമായിത്തീരും. ഈ ജനതകൾ
ബാേബൽരാജാവിെന എഴുപതുവർഷം
േസവിക്കുംഎന്ന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

12 “എന്നാൽ ആ എഴുപതുവർഷം
തികയുേമ്പാൾ ഞാൻ ബാേബൽരാജാവിെനയും
ആ ജനതെയയും ബാേബൽേദശെത്തയും*
അവരുെട അകൃത്യം നിമിത്തം ശിക്ഷിക്കും.
ഞാൻ അതിെന എെന്നേന്നക്കും ഒരു
ശൂന്യേദശമാക്കിത്തീർക്കും,” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 13 “അതിെനതിേര
ഞാൻ ്രപസ്താവിച്ചിട്ട ള്ള എല്ലാ
വചനങ്ങള ം യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ എല്ലാ
രാഷ്്രടങ്ങൾക്കുെമതിെര ്രപവചിച്ചിട്ട ള്ളതായി
ഈ പുസ്തകത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ള
സകലവചനങ്ങള ം ഞാൻആ േദശത്തിെന്റേമൽ
വരുത്തും. 14 അേനകം രാഷ്്രടങ്ങള ം
മഹാന്മാരായ രാജാക്കന്മാരും അവെര
അടിമകളാക്കിത്തീർക്കും; ഞാൻ അവരുെട
കർമങ്ങൾക്കും അവരുെട ൈകകള െട
്രപവൃത്തികൾക്കും തക്കവണ്ണം അവർക്കു
പകരംെചയ്യ ം.”

ൈദവേ്രകാധത്തിെന്റപാനപാ്രതം

* 25:12 അഥവാ,കൽദയേദശം
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15 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത് ഇ്രപകാരമാണ:്
“എെന്റ േ്രകാധമദ്യം അടങ്ങിയ ഈ പാനപാ്രതം
എെന്റ ൈകയിൽനിന്നു വാങ്ങി, ഞാൻ
ഏെതല്ലാം ജനതകള െട മധ്യത്തിേലക്കു നിെന്ന
അയയ്ക്കുന്നുേവാ അവെരെയല്ലാം അതു
കുടിപ്പിക്കുക. 16 അവർ അതു കുടിക്കുകയും
ഞാൻ അവരുെട ഇടയിേലക്ക് അയയ്ക്കുന്ന
വാൾനിമിത്തം ചാഞ്ചാടി ്രഭാന്തരായിത്തീരുകയും
െചയ്യ ം.” 17 അേപ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവയുെട
ൈകയിൽനിന്ന് ആ പാനപാ്രതം വാങ്ങി യേഹാവ
എെന്നഅയച്ചഎല്ലാജനതകെളയും കുടിപ്പിച്ച :

18 െജറുശേലം, െയഹൂദാപട്ടണങ്ങൾ,
രാജാക്കന്മാർ, ്രപഭുക്കന്മാർ ഇവെരല്ലാം ഇന്ന്
ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല ഒരു ശൂന്യതയും
ഭീതിവിഷയവും പരിഹാസവും ശാപവും
ആയിത്തീേരണ്ടതിന്അവെരകുടിപ്പിച്ച ;

19ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാൻ, അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ, ്രപഭുക്കന്മാർ ഇവെരയും,അവെന്റ
സകലജനെത്തയും 20 അവിെടയുള്ള എല്ലാ
വിേദശജനതകെളയും കുടിപ്പിച്ച ;
ഊസ് േദശത്തിെലസകലരാജാക്കന്മാെരയും
അസ്കേലാൻ, ഗസ്സാ, എേ്രകാൻ എന്നീ
െഫലിസ്ത്യേദശങ്ങളിെല എല്ലാ
രാജാക്കന്മാെരയും, അശ്േദാദിൽ
േശഷിക്കുന്നജനെത്തയുംകുടിപ്പിച്ച ;

21 ഏേദാമിെനയും േമാവാബിെനയും
അേമ്മാന്യെരയും;

22േസാർേദശത്തിെലയുംസീേദാൻേദശത്തിെലയും
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എല്ലാ രാജാക്കന്മാെരയും കുടിപ്പിച്ച ;
സമു്രദത്തിനക്കെരയുള്ള തീരേദശങ്ങളിെല
രാജാക്കന്മാെരയും;

23 േദദാെനയും േതമാെയയും ബൂസിെനയും
തലയുെടഅരികു വടിക്കുന്നവെര ഒെക്കയും
കുടിപ്പിച്ച ;

24 അേറബ്യയിെല എല്ലാ രാജാക്കന്മാെരയും
മരുഭൂമിയിലുള്ളവിേദശരാജാക്കന്മാെരയും

25 സകലസി്രമിരാജാക്കന്മാെരയും
ഏലാമിെലയും േമദ്യയിെലയും
സകലരാജാക്കന്മാെരയും കുടിപ്പിച്ച ;

26 ഉത്തരേദശത്ത് അടുത്തും അകെലയുമുള്ള
എല്ലാ രാജാക്കന്മാെരയും ഭൂമിയിെല
സകലേലാകരാജാക്കന്മാെരയും കുടിപ്പിച്ച ;
അവർെക്കല്ലാംേശഷം േശശക്കുരാജാവും†
അതുകുടിക്കണം.

27 “നീ അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറയണം:
‘ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:കുടിക്കുക,
മേദാന്മത്തരായി ഛർദിക്കുക; ഞാൻ നിങ്ങള െട
ഇടയിേലക്ക് അയയ്ക്കുന്ന വാൾനിമിത്തം
പിന്നീട് എഴുേന്നൽക്കാതിരിക്കുംവിധം
വീഴുക.’ 28 എന്നാൽ അവർ നിെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു പാനപാ്രതം വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ
വിസമ്മതിക്കുെന്നങ്കിൽ നീ അവേരാട്
ഇ്രപകാരം പറയണം, ‘ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ ഇതു
കുടിേച്ച മതിയാവൂ! 29 ഇതാ, എെന്റ നാമം
† 25:26 ഇത്ബാേബലിെനക്കുറിച്ചാണ്സൂചിപ്പിക്കുന്നത.്
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വഹിക്കുന്ന ഈ നഗരത്തിേന്മൽ ഞാൻ നാശം
വരുത്താൻേപാകുന്നു; പിെന്ന നിങ്ങൾ ശിക്ഷ
കൂടാെത ഒഴിഞ്ഞുേപാകുേമാ? നിങ്ങൾ
ശിക്ഷയിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുേപാകുകയില്ല. ഞാൻ
സകലഭൂവാസികള െടേമലും ഒരു വാളിെന
അയയ്ക്കും എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.’

30 “അതുെകാണ്ട് നീ അവർെക്കതിരായി ഈ
വചനങ്ങെളാെക്കയും ്രപവചിച്ച് അവേരാടു
പറയുക:
“ ‘യേഹാവ ഉന്നതത്തിൽനിന്ന് ഗർജിക്കുന്നു;
അവിടന്നു തെന്റവിശുദ്ധനിവാസത്തിൽനിന്ന്
ഇടിമുഴക്കുകയും,
തെന്റ േദശത്തിെനതിേര ഉച്ചത്തിൽ
ഗർജിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

മുന്തിരിച്ചക്കു ചവിട്ട ന്നവെരേപ്പാെല അവിടന്ന്
അലറുന്നു,
സകലഭൂവാസികള െടയുംേനേര
അട്ടഹസിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

31 യേഹാവ രാഷ്്രടങ്ങൾെക്കതിേര കുറ്റം
ആേരാപിക്കുന്നതിനാൽ
ആരവം ഭൂമിയുെട അതിരുകൾവെരയും
്രപതിധ്വനിക്കുന്നു,

അവിടന്നു സകലമനുഷ്യരുെടേമലും ന്യായവിധി
അയയ്ക്കുകയും
ദുഷ്ടെര വാളിന് ഏൽപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നു,’ ”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

32 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇതാ!അനർഥം രാഷ്്രടത്തിൽനിന്നു
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രാഷ്്രടത്തിേലക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു.
ഭൂമിയുെടഅറുതികളിൽനിന്ന്
ഒരു വലിയ െകാടുങ്കാറ്റ് െപാട്ടിപ്പ റെപ്പടുന്നു.”

33 ആ ദിവസത്തിൽ യേഹാവയാൽ
സംഹരിക്കെപ്പടുന്നവർ ഭൂമിയുെട ഒരറ്റംമുതൽ
മേറ്റ അറ്റംവെര എല്ലായിടത്തും വീണുകിടക്കും.
അവെരക്കുറിച്ച് ആരും വിലപിക്കുകയില്ല.
അവെര േശഖരിക്കുകേയാ കുഴിച്ചിടുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല, എന്നാൽ അവർ നിലത്തിനു വളം
എന്നേപാെലആയിത്തീരും.
34ഇടയന്മാേര,കരയുകയുംവിലപിക്കുകയുംെചയ്യ ക;
ആട്ടിൻപറ്റത്തിെന്റ അധിപതികേള,
ചാരത്തിൽക്കിടന്ന് ഉരുള ക.

കാരണം നിങ്ങെള കശാപ്പ െചയ്ത്
എറിഞ്ഞുകളയുന്ന ദിവസംവന്നിരിക്കുന്നു;
നെല്ലാരു ആട്ട െകാറ്റൻ വീഴുംേപാെല നീയും
വീഴും.‡

35ഇടയന്മാർക്ക്ഓടിേപ്പാകാൻവഴിയില്ലാതാകും,
ആട്ടിൻപറ്റത്തിെന്റ േനതാക്കന്മാർക്കു
രക്ഷെപ്പടാൻ മാർഗമുണ്ടാകുകയില്ല.

36 യേഹാവ അവരുെട ആട്ടിൻപറ്റെത്ത
നശിപ്പിച്ച കളയുന്നതിനാൽ
ഇടയന്മാരുെട നിലവിളിയും
ആട്ടിൻപറ്റത്തിെന്റ േനതാക്കന്മാരുെട
വിലാപവും േകൾക്കുക.

37യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപംനിമിത്തം

‡ 25:34 അഥവാ, മേനാഹരമായ ഒരു മൺപാ്രതംേപാെല നിങ്ങൾ
വീണുടഞ്ഞുേപാകും.
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സമാധാനേത്താടിരുന്ന േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങൾ
വിജനമാക്കെപ്പടും.

38 സിംഹക്കുട്ടി ഒളിവിടത്തുനിന്നു
പുറത്തുവരുന്നതുേപാെല,
അവരുെട േദശം വിജനമായിത്തീരും,

പീഡകെന്റവാൾെകാണ്ടും§
യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപംെകാണ്ടുംതെന്ന.

26
യിെരമ്യാവിന് വധഭീഷണി

1 െയഹൂദാരാജാവായ േയാശിയാവിെന്റ
മകനായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
ആരംഭത്തിൽ യേഹാവയിൽനിന്ന് ഇ്രപകാരം
അരുളപ്പാടുണ്ടായി: 2 “യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നീ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ അങ്കണത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ട്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ നമസ്കരിക്കാൻ
വരുന്ന സകല െയഹൂദാനഗരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള
ജനങ്ങേളാടും സംസാരിക്കുക. ഞാൻ
നിേന്നാടു കൽപ്പിക്കുന്ന സകലവചനങ്ങള ം
്രപസ്താവിക്കുക; ഒരു വാക്കുേപാലും
വിട്ട കളയരുത.് 3 ഒരുപേക്ഷ അതുേകട്ട്
അവർ ഓേരാരുത്തരും തങ്ങള െട ദുർമാർഗം
വിട്ട തിരിേഞ്ഞക്കാം. അവരുെട ദുഷ്ടതനിറഞ്ഞ
്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം ഞാൻ അവർക്കു
വരുത്താൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന അനർഥെത്തക്കുറിച്ച്
ഞാൻ അേപ്പാൾ അനുതപിക്കും. 4 നീ
അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറയണം: ‘യേഹാവ

§ 25:38 മിക്കഎ്രബായൈക.്രപ. േകാപംെകാണ്ടും. 46:16; 50:16
കാണുക.
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ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു. നിങ്ങൾ
എെന്റ വാക്കുേകട്ട് ഞാൻ നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ
െവച്ചിട്ട ള്ള ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച
ജീവിക്കാതിരിക്കുകയും 5 ഞാൻ വീണ്ടും
വീണ്ടും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചിട്ട ം
നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിക്കാതിരുന്ന എെന്റ ദാസന്മാരായ
്രപവാചകന്മാരുെട വാക്കുകൾ ഇനിയും
േകൾക്കാതിരിക്കുകയുംെചയ്താൽ, 6 ഞാൻ
ഈ ആലയെത്ത ശീേലാവിനു തുല്യവും ഈ
പട്ടണെത്ത ഭൂമിയിെല സകലരാഷ്്രടങ്ങള െടയും
ഇടയിൽശാപേയാഗ്യവുംആക്കിത്തീർക്കും.’ ”

7യിെരമ്യാവ്യേഹാവയുെടആലയത്തിൽെവച്ച്
ഈ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നത്
പുേരാഹിതന്മാരും ്രപവാചകന്മാരുംസകലജനവും
േകട്ട . 8 എന്നാൽ സകലജനേത്താടും
സംസാരിക്കാൻ യേഹാവ അേദ്ദഹേത്താടു
കൽപ്പിച്ചിരുന്നെതല്ലാം യിെരമ്യാവു
സംസാരിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ, പുേരാഹിതന്മാരും
്രപവാചകന്മാരും സകലജനവും അേദ്ദഹെത്ത
പിടിച്ച,് “താങ്കൾനിശ്ചയമായും മരിക്കണം!”എന്നു
പറഞ്ഞു. 9 “ഈആലയംശീേലാവിനുതുല്യമാകും;
ഈപട്ടണംനിവാസികളില്ലാെതശൂന്യമായിത്തീരും
എന്നിങ്ങെന യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ താങ്കൾ
്രപവചിച്ചത് എന്തിന?്” അങ്ങെന ജനെമല്ലാം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ യിെരമ്യാവിനു
ചുറ്റ ം തടിച്ച കൂടി.

10 ഈ കാര്യങ്ങൾ െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാർ
േകട്ടേപ്പാൾ അവർ രാജെകാട്ടാരത്തിൽനിന്ന്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക് കയറിവന്ന്,
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല പുതിയ
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കവാടത്തിെന്റ ്രപേവശനത്തിങ്കൽ ഇരുന്നു.
11 അതിനുേശഷം പുേരാഹിതന്മാരും
്രപവാചകന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാേരാടും
സകലജനേത്താടും ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“ഈ മനുഷ്യൻ ഈ നഗരത്തിെനതിേര
്രപവചിച്ചിരിക്കുകയാൽ അയാെള
മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കണം. നിങ്ങൾ അതു
സ്വന്തം െചവിെകാണ്ടുതെന്ന േകട്ടിരിക്കുന്നു!”

12അേപ്പാൾയിെരമ്യാവ്എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാേരാടും
സകലജനേത്താടും ഇ്രപകാരം സംസാരിച്ച :
“നിങ്ങൾ േകട്ടതായ സകലകാര്യങ്ങള ം, ഈ
ആലയത്തിനും ഈ നഗരത്തിനും എതിരായി
്രപവചിക്കാൻ യേഹാവ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു.
13 അതിനാൽ നിങ്ങള െട വഴികള ം
്രപവൃത്തികള ം പുനരുദ്ധരിക്കുക; നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ അനുസരിക്കുക;
അങ്ങെനെയങ്കിൽനിങ്ങൾെക്കതിരായിയേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്ന അനർഥെത്തക്കുറിച്ച്
അവിടന്ന് അനുതപിക്കും, അവ നിങ്ങള െടേമൽ
വരുത്തുകയുമില്ല. 14 എെന്റ കാര്യത്തിേലാ,
ഞാനിതാ, നിങ്ങള െട ൈകയിൽ ഇരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾക്കു യുക്തവും ന്യായവുമായി
േതാന്നുന്നതുേപാെല എേന്നാടു െചയ്യ ക.
15 എെന്ന െകാന്നുകളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ
കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം നിങ്ങള െടേമലും ഈ
നഗരത്തിേന്മലും അതിെല നിവാസികള െടേമലും
വരുത്തുകയായിരിക്കും എന്നു തീർച്ചയായും
അറിഞ്ഞുെകാൾക. നിങ്ങൾ േകൾെക്ക ഈ
വചനങ്ങെളാെക്കയും സംസാരിക്കാൻ എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നത് യേഹാവയാണ.്”

16 അേപ്പാൾ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും
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സകലജനങ്ങള ം, പുേരാഹിതന്മാേരാടും
്രപവാചകന്മാേരാടും പറഞ്ഞു: “ഈ മനുഷ്യനു
മരണശിക്ഷ വിധിക്കരുത!് കാരണം നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിലാണ്
അേദ്ദഹം നേമ്മാടുസംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത.്”

17 അനന്തരം േദശത്തിെല േനതാക്കന്മാരിൽ
ചിലർ എഴുേന്നറ്റ് മുേന്നാട്ട വന്ന് ജനത്തിെന്റ
സർവസംഘേത്താടും ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: 18 “െയഹൂദാരാജാവായ
ഹിസ്കിയാവിെന്റകാലത്ത് േമാേരേശത്തിെല
മീഖായാവ് സകല െയഹൂദാജനേത്താടും
്രപവചിച്ച പറഞ്ഞത:് ‘ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘സീേയാൻ ഒരു വയൽേപാെല

ഉഴുതുമറിക്കെപ്പടും,
െജറുശേലം ഒരു കൽക്കൂമ്പാരമായിത്തീരും;
ൈദവാലയം നിൽക്കുന്ന മല അമിതമായി
കുറ്റിക്കാടുവളർന്നകുന്നുേപാെലയാകും.’*

19 െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കിയാവും
സകല െയഹൂദാജനവും അേദ്ദഹെത്ത
വധിച്ച േവാ? ഹിസ്കിയാവ് യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട്
യേഹാവേയാടു കാരുണ്യത്തിനായി യാചിച്ചിേല്ല?
യേഹാവ അവർക്ക് വരുത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന
അനർഥത്തിൽനിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞിേല്ല? നാം
ഒരു വലിയ വിനാശമാണ് നമ്മുെടേമൽ
വരുത്താൻേപാകുന്നത!്”

20അതുേപാെലകിര്യത്ത-്െയയാരീമിൽനിന്നുള്ള
െശമയ്യാവിെന്റ മകനായി ഊരിയാവ്
എെന്നാരുവനും യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ

* 26:18 മീഖ. 3:12
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്രപവചിച്ചിരുന്നു; അേദ്ദഹം ഈ നഗരത്തിനും
േദശത്തിനും എതിരായി യിെരമ്യാവു
്രപവചിച്ച അേത കാര്യങ്ങൾതെന്ന ്രപവചിച്ച .
21 െയേഹായാക്കീം രാജാവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
യുദ്ധവീരന്മാരും എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാരും
ഊരിയാവിെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾ,
അേദ്ദഹെത്ത െകാന്നുകളയാൻ രാജാവ്
ആ്രഗഹിച്ച . ഊരിയാവ് അതുേകട്ട ഭയെപ്പട്ട്
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി. 22 അേപ്പാൾ
െയേഹായാക്കീം രാജാവ് ഈജിപ്റ്റിേലക്ക്
ആളയച്ച ; അക്േബാരിെന്റ മകനായ
എൽനാഥാനും അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി ചില
ആള കള ം ഈജിപ്റ്റിേലക്കു െചന്നു. 23അവർ
ഊരിയാവിെന ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന്
െയേഹായാക്കീം രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
ഹാജരാക്കി. രാജാവ്അേദ്ദഹെത്തവാൾെകാണ്ടു
െകാന്ന് ശവശരീരം സാമാന്യജനങ്ങള െട
ശ്മശാനത്തിൽഇട്ട കളഞ്ഞു.

24 എന്നാൽ, യിെരമ്യാവിെന ജനത്തിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്ത്
െകാല്ലാതിരിക്കാൻ, ശാഫാെന്റ മകനായ
അഹീക്കാംഅേദ്ദഹത്തിനുസഹായിയായിനിന്നു.

27
െയഹൂദാ െനബൂഖദ്േനസരിെന േസവിക്കുന്നു

1 െയഹൂദാരാജാവായ േയാശിയാവിെന്റ
മകനായ സിെദക്കീയാവിെന്റ* ഭരണത്തിെന്റ

* 27:1 ചി.ൈക.്രപ. െയേഹായാക്കീം; മിക്കൈക.്രപ. ഈവാക്യം
കാണുന്നില്ല.
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ആരംഭത്തിൽ യിെരമ്യാവിന് ഇ്രപകാരം
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 2 യേഹാവ
എേന്നാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: “നീ
നിനക്കായി കയറും നുകവും ഉണ്ടാക്കി അവെയ
നിെന്റ കഴുത്തിൽ െവക്കുക. 3അതിനുേശഷം
െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ
അടുക്കൽ െജറുശേലമിേലക്കു വരുന്ന
സ്ഥാനപതികള െട പക്കൽ ഏേദാം രാജാവിനും
േമാവാബ് രാജാവിനും അേമ്മാന്യരുെട
രാജാവിനും േസാർ രാജാവിനും സീേദാൻ
രാജാവിനും ഒരു സേന്ദശം െകാടുത്തയയ്ക്കുക.
4 അവേരാട് തങ്ങള െട യജമാനന്മാരുെട
അടുക്കൽേപായി ഇ്രപകാരം പറയാൻ
കൽപ്പിക്കുക, ‘ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട യജമാനന്മാേരാട്
ഇ്രപകാരം പറയുക: 5എെന്റവലിയ ശക്തിയാലും
നീട്ടിയ ഭുജത്താലും ഞാൻ ഭൂമുഖത്തുള്ള
മനുഷ്യെനയും മൃഗങ്ങെളയും സൃഷ്ടിച്ച .
എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവന് ഞാൻ അതു
െകാടുക്കും. 6 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങള െട
ഈ രാജ്യങ്ങെളല്ലാം എെന്റ ദാസനായ
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനെസറിനു
നൽകും; ഞാൻ വന്യമൃഗങ്ങെളേപ്പാലും അവെന്റ
നിയ്രന്തണത്തിലാക്കിെക്കാടുക്കും. 7 എല്ലാ
രാഷ്്രടങ്ങള ം അവെനയും പു്രതെനയും
പൗ്രതെനയും േദശത്തിേന്മൽഅവെന്റകാലാവധി
കഴിയുംവെരയും േസവിക്കും; അതിനുേശഷം
അേനകം രാഷ്്രടങ്ങള ം മഹാന്മാരായ
രാജാക്കന്മാരുംഅവെനകീഴ്െപ്പടുത്തും.
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8 “ ‘ “ബാേബൽരാജാവായെനബൂഖദ്േനസരിെനത്തെന്ന,
േസവിക്കാെതയും ബാേബൽരാജാവിെന്റ
നുകത്തിൻകീഴിൽ തങ്ങള െട കഴുത്തു
െവച്ച െകാടുക്കാെതയുമിരിക്കുന്ന
രാഷ്്രടെത്തയും രാജ്യെത്തയും ഞാൻ അവെന്റ
ൈകയാൽ നശിപ്പിച്ച കളയുന്നതുവെരയും
വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും ശിക്ഷിക്കും,
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
9 ‘നിങ്ങൾ ബാേബൽരാജാവിെന
േസവിക്കുകയില്ല,’ എന്നു നിങ്ങേളാടു
പറയുന്ന നിങ്ങള െട ്രപവാചകന്മാരുെടയും
േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവരുെടയും
സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനികള െടയുംെവളിച്ചപ്പാടുകള െടയും
മ്രന്തവാദികള െടയും വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ
േകൾക്കരുത.് 10 നിങ്ങെള നിങ്ങള െട
േദശത്തുനിന്നു നീക്കിക്കളയുന്നതിന് അവർ
നിങ്ങേളാടുവ്യാജം ്രപവചിക്കുന്നു;ഞാൻനിങ്ങെള
നാടുകടത്തുകയും നിങ്ങൾ നശിച്ച േപാകുകയും
െചയ്യ ം. 11 എന്നാൽ ബാേബൽരാജാവിെന്റ
നുകത്തിനു കഴുത്തു കീഴ്െപ്പടുത്തുകയും
അവെന േസവിക്കുകയുംെചയ്യന്ന ജനതെയ
ഞാൻ അവരുെട േദശത്തുതെന്ന പാർപ്പിക്കും.
അവർഅതിൽകൃഷിെചയ്ത്അവിെടവസിക്കും,
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.” ’ ”

12 ഞാൻ െയഹൂദാരാജാവായ
സിെദക്കീയാവിനും ഈ സേന്ദശംതെന്ന
നൽകി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, “നിെന്റ
കഴുത്തിെന ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനെസറിെന്റ നുകത്തിനു
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കീഴ്െപ്പടുത്തി അേദ്ദഹെത്തയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജനെത്തയും േസവിക്കുക, അങ്ങെനയായാൽ
നീ ജീവിക്കും. 13 ബാേബൽരാജാവിെന
േസവിക്കാത്ത രാജ്യെത്തക്കുറിച്ച യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ള്ളതുേപാെല താങ്കള ം
താങ്കള െട ജനവും വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും
നശിക്കുന്നെതന്തിന?് 14 ‘താങ്കൾ
ബാേബൽരാജാവിെന േസവിക്കുകയില്ല,’
എന്നു പറയുന്ന ്രപവാചകന്മാരുെട വാക്കു
േകൾക്കരുത;് അവർ അങ്ങേയാടു വ്യാജമേ്രത
്രപവചിക്കുന്നത.് 15 ‘ഞാൻ അവെര അയച്ചിട്ടില്ല,
ഞാൻ നിെന്ന നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട് നീയും
നിേന്നാടു ്രപവചിക്കുന്ന ഈ ്രപവാചകന്മാരും
നശിച്ച േപാേകണ്ടതിന് അവർ എെന്റ നാമത്തിൽ
വ്യാജം ്രപവചിക്കുകയാണ് െചയ്യന്നത,്’ എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്”

16അതിനുേശഷം ഞാൻ പുേരാഹിതന്മാേരാടും
സകലജനേത്താടും ഇ്രപകാരം സംസാരിച്ച :
“യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല പാ്രതങ്ങൾ
അധികം താമസിക്കാെത ബാേബലിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവരെപ്പടും,’ എന്ന് നിങ്ങേളാടു
്രപവചിക്കുന്ന ്രപവാചകന്മാരുെട വാക്കു നിങ്ങൾ
േകൾക്കരുത.് അവർ നിങ്ങേളാടു വ്യാജമേ്രത
്രപവചിക്കുന്നത.് 17 അവെര ്രശദ്ധിക്കരുത.്
ബാേബൽരാജാവിെന േസവിക്കുക,
അങ്ങെനയായാൽ നീ ജീവിക്കും. ഈനഗരം ഒരു
കൽക്കൂമ്പാരമായിത്തീരുന്നത്എന്തിന?് 18അവർ
്രപവാചകന്മാരാെണങ്കിൽ, യേഹാവയുെട വചനം
അവരുെടപക്കൽ ഉെണ്ടങ്കിൽ, യേഹാവയുെട



യിെരമ്യാവ് 27:19-20 cxxxvii യിെരമ്യാവ് 27:22

ആലയത്തിലും െയഹൂദാരാജാവിെന്റ
െകാട്ടാരത്തിലും െജറുശേലമിലും
േശഷിച്ചിട്ട ള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകാതിരിക്കാൻേവണ്ടി അവർ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിക്കെട്ട.
19-20 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാഖീെന്റ† മകനായ
െയേഹായാക്കീമിെനയും െയഹൂദ്യയിെലയും
െജറുശേലമിെലയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും
ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായേപ്പാൾ,
അേദ്ദഹം െകാണ്ടുേപാകാതിരുന്നിട്ട ള്ള
ചലിപ്പിക്കാവുന്ന സ്തംഭങ്ങൾ,
െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള വലിയ ജലസംഭരണി,
ചലിപ്പിക്കാവുന്ന പീഠങ്ങൾ എന്നിവെയക്കുറിച്ച ം
ഈ നഗരത്തിൽ േശഷിച്ചിട്ട ള്ള
ഉപകരണങ്ങെളക്കുറിച്ച ം ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
21 അേത, ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിലും െയഹൂദാരാജാവിെന്റ
െകാട്ടാരത്തിലും െജറുശേലമിലും
േശഷിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങെളപ്പറ്റി ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 22 ‘അവർ ബാേബലിേലക്ക്
എടുത്തുെകാണ്ടുേപാകെപ്പടും, ഞാൻ
അവർക്കുേവണ്ടി വരുന്ന നാൾവെര അവർ
അവിെട ആയിരിക്കും, അതിനുേശഷം ഞാൻ
അവെരഈസ്ഥലേത്തക്കുതിരിെകവരുത്തിഈ
േദശത്തിനു മടക്കി നൽകും’എന്ന് യേഹാവയുെട
† 27:19-20 മൂ.ഭാ. െയെഖാന്യാവ,് െയേഹായാഖീം എന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുരൂപം.
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അരുളപ്പാട.്”

28
വ്യാജ്രപവാചകനായഹനന്യാവ്

1 ആ വർഷം, െയഹൂദാരാജാവായ
സിെദക്കീയാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റആരംഭത്തിൽ,
നാലാംവർഷത്തിൽ അഞ്ചാംമാസത്തിൽ,
ഗിെബേയാന്യനായ അസ്സ രിെന്റ മകനായ
ഹനന്യാ്രപവാചകൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ പുേരാഹിതന്മാരുെടയും
സകലജനത്തിെന്റയും മുമ്പിൽെവച്ച് എേന്നാട്
ഇ്രപകാരം സംസാരിച്ച : 2 “ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ നുകം ഒടിച്ച കളയും.
3 രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ ഈ സ്ഥലത്തുനിെന്നടുത്ത്
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം ഞാൻ
ഈ സ്ഥലേത്തക്കു തിരിെകവരുത്തും.
4 െയഹൂദാരാജാവായി െയേഹായാക്കീമിെന്റ
മകനായ െയേഹായാഖീെനയും*
ബാേബലിേലക്കു േപായിട്ട ള്ള എല്ലാ
െയഹൂദാ്രപവാസികെളയും ഞാൻ ഈ
സ്ഥലേത്തക്കു െകാണ്ടുവരും; ഞാൻ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ നുകം ഒടിച്ച കളയും,’
എന്നുംയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

* 28:4 മൂ.ഭാ. െയെഖാന്യാവ്, െയേഹായാഖീം എന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുരൂപം.
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5 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
നിന്നിരുന്ന പുേരാഹിതന്മാരുെടയും
സകലജനങ്ങള െടയും മുമ്പിൽെവച്ച്
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ ഹനന്യാ്രപവാചകേനാട്
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു. 6 “ആേമൻ! യേഹാവ
അ്രപകാരം െചയ്യെട്ട! യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ഉപകരണങ്ങെളയും എല്ലാ
്രപവാസികെളയും ബാേബലിൽനിന്ന് ഈ
സ്ഥലേത്തക്കു തിരിെക വരുത്തുെമന്നു
നീ ്രപവചിച്ച നിെന്റ വാക്കുകൾ യേഹാവ
സത്യമാക്കിത്തീർക്കെട്ട. 7 എങ്കിലും
ഇേപ്പാൾ നീയും സകലജനവും േകൾെക്ക
ഞാൻ പറയാൻ േപാകുന്ന ഈ വചനം
്രശദ്ധിക്കുക: 8 നിനക്കുമുമ്പും എനിക്കുമുമ്പും
്രപാചീനകാലംമുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
്രപവാചകന്മാർ അേനക േദശങ്ങൾക്കും
വലിയ രാജ്യങ്ങൾക്കുെമതിേര യുദ്ധവും
അനർഥവും മഹാമാരിയും ്രപവചിച്ച . 9എന്നാൽ
സമാധാനെത്തക്കുറിച്ച ്രപവചിക്കുന്ന
്രപവാചകെന്റ കാര്യത്തിൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വചനംനിറേവറുേമ്പാൾആ്രപവാചകൻയേഹാവ
അയച്ചഒരുവൻഎന്ന് െതളിയും.”

10 അേപ്പാൾ ഹനന്യാ്രപവാചകൻ
യിെരമ്യാ്രപവാചകെന്റ കഴുത്തിൽനിന്ന്
നുകെമടുത്ത്ഒടിച്ച കളഞ്ഞു. 11സകലജനത്തിെന്റയും
സാന്നിധ്യത്തിൽ ഹനന്യാവ് ഇ്രപകാരം
്രപസ്താവിച്ച : “യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. ‘രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
ഞാൻ ഇതുേപാെല ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റനുകംസകലരാഷ്്രടങ്ങള െടയും
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കഴുത്തിൽനിന്ന് എടുത്ത് ഒടിച്ച കളയും.’ ” ഇതു
േകട്ട് യിെരമ്യാ്രപവാചകൻതെന്റവഴിക്കുേപായി.

12 ഹനന്യാ്രപവാചകൻ യിെരമ്യാവിെന്റ
കഴുത്തിെല നുകം ഒടിച്ച കളഞ്ഞതിനുേശഷം
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് യിെരമ്യാവിന്
ഇ്രപകാരം ഉണ്ടായി: 13 “നീ േപായിഹനന്യാവിേനാട്
ഇ്രപകാരം സംസാരിക്കുക, ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നീ തടിെകാണ്ടുള്ള നുകം
ഒടിച്ച കളഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിനുപകരം
നിനക്ക് ഇരുമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഒരു നുകം ലഭിക്കും.
14 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:ഞാൻഈ
എല്ലാ ജനതകള െടയും കഴുത്തിേന്മൽ അവർ
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന
േസവിേക്കണ്ടതിന് ഇരുമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഒരു നുകം
െവച്ചിരിക്കുന്നു.അവർഅേദ്ദഹെത്തേസവിക്കും.
ഞാൻ വന്യമൃഗങ്ങള െട നിയ്രന്തണവും
അേദ്ദഹത്തിനു നൽകിയിരിക്കുന്നു.’ ”

15 അതിനുേശഷം യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
ഹനന്യാ്രപവാചകേനാടു പറഞ്ഞത:്
“ഹനന്യാേവ, ്രശദ്ധിക്കുക! യേഹാവ നിെന്ന
അയച്ചിട്ടില്ല. നീ ഈ ജനെത്ത ഒരു വ്യാജം
വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 16അതിനാൽ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഇതാ, ഞാൻ
നിെന്ന ഭൂമുഖത്തുനിന്നു നീക്കിക്കളയാൻ
േപാകുന്നു. നീ യേഹാവയ്െക്കതിേര മത്സരിച്ച്
സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഈ വർഷംതെന്ന
മരിക്കും.’ ”

17അങ്ങെന ഹനന്യാ്രപവാചകൻ, ആ വർഷം
ഏഴാംമാസത്തിൽമരിച്ച .



യിെരമ്യാവ് 29:1 cxli യിെരമ്യാവ് 29:5

29
്രപവാസിക്കുള്ളകത്ത്

1 യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ െജറുശേലമിൽനിന്ന്
്രപവാസികളിൽേശഷിച്ചിട്ട ള്ളേഗാ്രതത്തലവന്മാർക്കും
പുേരാഹിതന്മാർക്കും ്രപവാചകന്മാർക്കും
െനബൂഖദ്േനസർ െജറുശേലമിൽനിന്ന്
ബാേബലിേലക്ക് പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായ
സകലജനങ്ങൾക്കും െകാടുത്തയച്ച
കത്തിെല വാക്കുകൾ ഇ്രപകാരമായിരുന്നു.
2 (െയേഹായാഖീൻരാജാവും* രാജമാതാവും
രാജാവിെന്റ ആസ്ഥാന ഉേദ്യാഗസ്ഥരും
െയഹൂദ്യയിെലയും െജറുശേലമിെലയും
േനതാക്കന്മാരും വിദഗ്ദ്ധരായ
ശില്പികള ം േലാഹപ്പണിക്കാരും
െജറുശേലമിൽനിന്നു ്രപവാസത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകെപ്പട്ടേശഷമായിരുന്നു ഇതു
സംഭവിച്ചത.്) 3 െയഹൂദാരാജാവായ
സിെദക്കീയാവ്ബാേബലിൽെനബൂഖദ്േനസരിെന്റ
അടുക്കേലക്ക് അയച്ച രണ്ടു ദൂതന്മാരായ
ശാഫാെന്റ മകനായ എെലയാശയുെടയും
ഹിൽക്കിയാവിെന്റ മകൻ െഗമര്യാവിെന്റയും
പക്കലാണ്ഈകത്തുെകാടുത്തയച്ചത്.അതിെല
ഉള്ളടക്കംഇ്രപകാരമായിരുന്നു:

4 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ െജറുശേലമിൽനിന്ന്
ബാേബലിേലക്ക് അയച്ച എല്ലാ
്രപവാസികേളാടും ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
5 “നിങ്ങൾ വീടുകൾ പണിത് അവയിൽ

* 29:2 മൂ.ഭാ. െയെഖാന്യാവ്, െയേഹായാഖീം എന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുരൂപം.
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പാർക്കുക; േതാട്ടങ്ങൾ നട്ട ണ്ടാക്കി അവയുെട
ഫലം അനുഭവിക്കുക. 6 ഭാര്യമാെര സ്വീകരിച്ച്
പു്രതീപു്രതന്മാെര ജനിപ്പിക്കുക. അവിെട
നിങ്ങൾകുറഞ്ഞുേപാകാെത െപരുേകണ്ടതിനു
നിങ്ങള െടപു്രതന്മാർക്കുഭാര്യമാെരഎടുക്കുക.
നിങ്ങള െട പു്രതിമാർക്കു ഭർത്താക്കന്മാെര
നൽകുവിൻ. അവരും പു്രതീപു്രതന്മാെര
ജനിപ്പിക്കെട്ട. 7ഞാൻനിങ്ങെള ്രപവാസികളായി
അയച്ച പട്ടണത്തിെന്റ നന്മ അേന്വഷിച്ച്
അതിനുേവണ്ടി യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിക്കുക;
കാരണം, അതിെന്റ നന്മയിലൂെട നിങ്ങൾക്കും
നന്മയുണ്ടാകും.” 8 ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട
ഇടയിലുള്ള നിങ്ങള െട ്രപവാചകന്മാരും
േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവരും നിങ്ങെള
ചതിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത.് അവർ കാണുന്ന
സ്വപ്നങ്ങൾക്കു െചവിെകാടുക്കരുത.് 9അവർ
എെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങേളാടു വ്യാജമായി
്രപവചിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെര അയച്ചിട്ടില്ല,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

10 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ബാേബലിൽഎഴുപതുവർഷംതികഞ്ഞേശഷം
ഞാൻ നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കും നിങ്ങെള ഈ
സ്ഥലേത്തക്കു തിരിച്ച വരുത്തും എന്നുള്ള
എെന്റ വാഗ്ദത്തം നിറേവറ്റ ം. 11 കാരണം
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള എെന്റ പദ്ധതികൾ
എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കു തിന്മയ്ക്കായിട്ടല്ല,
മറിച്ച് നിങ്ങൾെക്കാരു ഭാവിയും ഒരു
്രപത്യാശയും നൽകാൻ തക്കവണ്ണം
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നന്മയ്ക്കായിട്ട ള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് അവ,”
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 12 “അന്ന്
നിങ്ങൾ എെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുകയും
എെന്റ അടുക്കൽവന്ന് എേന്നാടു
്രപാർഥിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങള െട ്രപാർഥന
േകൾക്കുകയും െചയ്യ ം. 13 നിങ്ങൾ എെന്ന
അേന്വഷിക്കും; പൂർണഹൃദയേത്താെട
എെന്ന അേന്വഷിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
എെന്ന കെണ്ടത്തും. 14 നിങ്ങൾ എെന്ന
കെണ്ടത്തും,”എന്ന് യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു,
“ഞാൻ നിങ്ങള െട ്രപവാസം മാറ്റ ം;
നിങ്ങെള എല്ലാ രാഷ്്രടങ്ങളിൽനിന്നും
ഞാൻ നിങ്ങെള നാടുകടത്തിക്കളഞ്ഞ
സകലസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും േശഖരിച്ച്,
എവിെടനിന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള ബന്ദികളാക്കി
െകാണ്ടുേപാേയാ, ആ സ്ഥലേത്തക്ക്
തിരിെകവരുത്തും,” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

15 “യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കു ബാേബലിൽ
്രപവാചകന്മാെര എഴുേന്നൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,”
എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നേല്ലാ. 16 എന്നാൽ
ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്ന രാജാവിെനക്കുറിച്ച ം
ഈ നഗരത്തിൽ േശഷിക്കുന്നവരും
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകാത്ത
നിങ്ങള െട സേഹാദരീസേഹാദരന്മാരുമായ
സകലജനങ്ങെളക്കുറിച്ച ം യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു— 17അേത, ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
അവരുെടേമൽ വാള ംക്ഷാമവും മഹാമാരിയും
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അയയ്ക്കും; ഭക്ഷ്യേയാഗ്യമല്ലാത്തവിധം
ചീത്തയായ അത്തിപ്പഴംേപാെല ഞാൻ
അവെര ആക്കിത്തീർക്കും. 18 വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും
ഞാനവെര പിൻതുടർന്ന് ഭൂമിയിെല
സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും അവെര ഒരു
ഭീതിവിഷയവുംഞാൻഅവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞ
സകലജനങ്ങള െടയും ഇടയിൽ ഒരു
ശാപവും ഭയേഹതുവും പരിഹാസവിഷയവും
നിന്ദയും ആക്കും. 19 ഞാൻ എെന്റ
ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാരിലൂെട
വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞയച്ച വചനങ്ങൾ
േകൾക്കാതിരുന്നതിെന്റ ഫലമാണിത,്”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
“്രപവാസത്തിലായിരിക്കുന്ന നിങ്ങള ം എെന്റ
വാക്കുകൾ േകട്ടില്ല,” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

20 അതിനാൽ ഞാൻ െജറുശേലമിൽനിന്ന്
ബാേബലിേലക്കയച്ചിട്ട ള്ളസകല്രപവാസികള േമ,
നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുക.
21 എെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങേളാടു വ്യാജമായി
്രപവചിക്കുന്ന േകാലായാവിെന്റ മകനായ
ആഹാബിെനക്കുറിച്ച ം മയേസയാവിെന്റ
മകനായ സിെദക്കീയാവിെനക്കുറിച്ച ം
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ അവെര ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട്
അേദ്ദഹം നിങ്ങള െട കണ്മുമ്പിൽെവച്ച തെന്ന
അവെര െകാന്നുകളയും. 22 ‘ബാേബൽരാജാവ്
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തീയിലിട്ട ചുട്ട കളഞ്ഞസിെദക്കീയാവിെനേപ്പാെലയും
ആഹാബിെനേപ്പാെലയും നിെന്ന യേഹാവ
ആക്കെട്ട,’ എന്ന് ബാേബലിലുള്ള
െയഹൂദാ്രപവാസികെളല്ലാം ഒരു ശാപവാക്യം
അവെരപ്പറ്റി പറയാനിടയാകും. 23 അവർ
ഇ്രസാേയലിൽ നീചകൃത്യം ്രപവർത്തിക്കുകയും
തങ്ങള െട കൂട്ട കാരുെട ഭാര്യമാരുമായി
വ്യഭിചാരം െചയ്യ കയും എെന്റ നാമത്തിൽ
ഞാൻ അവേരാടു കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യാജം
്രപവചിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ
അത് അറിയുന്നു; അതിനു സാക്ഷിയും
ആകുന്നു,”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

െശമയ്യാവിനുള്ളസേന്ദശം
24 െനെഹലാമ്യനായ െശമയ്യാവിേനാട് നീ
ഇ്രപകാരം പറയണം: 25 “ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നീ െജറുശേലമിലുള്ള
സകലജനങ്ങൾക്കും മയേസയാവിെന്റ
മകനായ െസഫന്യാപുേരാഹിതനും മെറ്റല്ലാ
പുേരാഹിതന്മാർക്കും നിെന്റ േപരുെവച്ച
കത്തയച്ചേല്ലാ. നീ െസഫന്യാവിന്
എഴുതിയിരുന്നത് ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:
26 ‘െയേഹായാദായ്ക്കുപകരം യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ ചുമതലയുള്ള പുേരാഹിതനായി
യേഹാവ നിെന്ന നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു; ഒരു
്രപവാചകെനേപ്പാെല അഭിനയിക്കുന്ന
ഏതു ്രഭാന്തെനയും പിടിച്ച് ആമത്തിലും
കഴുത്തു-ചങ്ങലയിലും നീ ബന്ധിക്കണം.
27 അതിനാൽ ഒരു ്രപവാചകെനന്നു നടിക്കുന്ന



യിെരമ്യാവ് 29:28 cxlvi യിെരമ്യാവ് 29:32

അനാേഥാത്തുകാരനായ യിെരമ്യാവിെന നീ
എന്തുെകാണ്ടു ശാസിച്ചില്ല? 28 ്രപവാസം
ദീർഘിക്കുെമന്നും നിങ്ങൾ വീടുണ്ടാക്കി അതിൽ
പാർക്കണെമന്നും േതാട്ടങ്ങൾ നട്ട ണ്ടാക്കി
അവയുെട ഫലം അനുഭവിക്കണെമന്നും
അയാൾ ബാേബലിേലക്ക് ആളയച്ച് ഞങ്ങേളാടു
പറയിച്ചിരിക്കുന്നു.’ ”

29 െസഫന്യാപുേരാഹിതൻ ഈ
കത്ത് യിെരമ്യാ്രപവാചകെന വായിച്ച
േകൾപ്പിച്ചിരുന്നു. 30അതിനുേശഷം യിെരമ്യാവിന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി: 31 “നീ
സകല്രപവാസികള െടയും അടുക്കൽ ആളയച്ച്
ഈ സേന്ദശം അറിയിക്കുക: ‘യേഹാവ
െനെഹലാമ്യനായ െശമയ്യാവിെനക്കുറിച്ച്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: െശമയ്യാവിെന
ഞാൻ അയച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും അയാൾ
നിങ്ങേളാടു ്രപവചിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യാജം
വിശ്വസിക്കാൻ ഇടവരുത്തിയേല്ലാ, 32അതിനാൽ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ
െനെഹലാമ്യനായ െശമയ്യാവിെനയും അവെന്റ
സന്തതിെയയും നിശ്ചയമായും ശിക്ഷിക്കും.
ഈ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ പാർക്കാൻ അവന്
ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഞാൻ എെന്റ
ജനത്തിനു െചയ്യാൻേപാകുന്ന നന്മ അവൻ
കാണുകയുമില്ല; അവൻ യേഹാവെയക്കുറിച്ച്
േ്രദാഹം സംസാരിച്ചേല്ലാ,’ എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്”

30
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ഇ്രസാേയലിെന്റവീെണ്ടടുപ്പ്
1 യേഹാവയിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ
അരുളപ്പാട് ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:
2 “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ നിേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ള്ള വചനങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിെവക്കുക. 3 ഞാൻ
ഇ്രസാേയലും െയഹൂദയുമാകുന്ന എെന്റ
ജനത്തിെന്റ ്രപവാസം മാറ്റ ന്നതിനുള്ള കാലം
വരുന്നു. ഞാൻ അവരുെട പൂർവികർക്ക്
അവകാശമാക്കാൻ നൽകിയ േദശേത്തക്ക്
ഞാൻ അവെര തിരിെകവരുത്തും; അവർ
വീണ്ടും അതിെന അവകാശമാക്കും,’ എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്”

4 ഇ്രസാേയലിെനയും െയഹൂദ്യെയയുംകുറിച്ച്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്ത വചനങ്ങൾ
ഇവയാകുന്നു: 5 “യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘ഞാൻ ഒരു നടുക്കത്തിെന്റ ശബ്ദം

േകട്ടിരിക്കുന്നു—
ഭയത്തിെന്റശബ്ദംതെന്ന,സമാധാനമില്ല.

6ഒരു പുരുഷനു ്രപസവിക്കാൻകഴിയുേമാ,
എന്ന് ഇേപ്പാൾ േചാദിച്ച േനാക്കുക.

ഓേരാ പുരുഷനും തെന്റ നടുവിൽ
ൈകെവച്ച െകാണ്ട്
്രപസവേവദന ബാധിച്ച സ്്രതീെയേപ്പാെല
ഇരിക്കുന്നെതന്ത?്
എല്ലാ മുഖങ്ങള ം മരണഭയത്താൽ
വിളറിയിരിക്കുന്നതുംഎന്തുെകാണ്ട?്
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7 അേയ്യാ, ആ ദിവസം എ്രത
ഭയാനകമായിരിക്കുന്നു!
അതുേപാെലെയാന്നുേവെറയുണ്ടാകുകയില്ല.

അതു യാേക്കാബിെന്റ കഷ്ടതയുെട
സമയമായിരിക്കും,
എങ്കിലും അവൻ അതിൽനിന്നു
വിടുവിക്കെപ്പടും.

8 “ ‘ആദിവസത്തിൽ,ഞാൻഅവെന്റനുകം
അവരുെടകഴുത്തിൽനിന്ന് ഒടിച്ച കളയും,

അവരുെട വിലങ്ങുകെള െപാട്ടിച്ച കളയും;
ഒരു വിേദശിയും ഇനി അവെര
അടിമകളാക്കുകയില്ല,’ എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

9 എന്നാൽ തങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയയും
ഞാൻഅവർക്കുേവണ്ടിഎഴുേന്നൽപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന
തങ്ങള െട രാജാവായ ദാവീദിെനയും അവർ
േസവിക്കും.

10 “ ‘അതുെകാണ്ട,്എെന്റദാസനായയാേക്കാേബ,
ഭയെപ്പേടണ്ട,
ഇ്രസാേയേല,നീ പരി്രഭമിേക്കണ്ടാ,’

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
‘ഞാൻ ദൂരത്തുനിന്നു നിങ്ങെളയും

്രപവാസേദശത്തുനിന്നു
നിങ്ങള െടസന്തതിെയയും രക്ഷിക്കും.

യാേക്കാബിനു വീണ്ടും സമാധാനവും
സുരക്ഷിതത്വവും ഉണ്ടാകും,
ആരുംഅവെന ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല.
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11ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെടയുണ്ട,്ഞാൻ നിങ്ങെള
രക്ഷിക്കും,’
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

‘ഞാൻനിങ്ങെളഎവിേടക്കുചിതറിച്ച കളഞ്ഞുേവാ
ആ േദശങ്ങെളല്ലാം ഞാൻ പൂർണമായി
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞാലും
ഞാൻ നിെന്ന പൂർണമായി
നശിപ്പിച്ച കളയുകയില്ല.

ഞാൻ നിങ്ങെള ശിക്ഷിക്കും,എന്നാൽ ന്യായമായ
അളവിൽമാ്രതം;
ഒട്ട ം ശിക്ഷതരാെത ഞാൻ നിങ്ങെള
വിടുകയില്ല.’

12 “യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘നിങ്ങള െട പരിക്ക്സൗഖ്യമാകാത്തതും
നിങ്ങള െട മുറിവു വളെരവലുതുമാകുന്നു.

13നിെന്റവ്യവഹാരം നടത്താൻആരുമില്ല,
നിെന്റ മുറിവിനു മരുന്നില്ല,
നിനക്കു േരാഗശാന്തിയുമില്ല.

14 നിെന്റ കാമുകന്മാെരല്ലാം നിെന്ന
മറന്നിരിക്കുന്നു;
അവർനിെന്നഅേന്വഷിക്കുന്നതുമില്ല.

ഒരു ശ്രതു അടിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ നിെന്ന
അടിച്ച ,
്രകൂരനായ ഒരുവൻ ശിക്ഷിക്കുന്നതുേപാെല
ഞാൻനിെന്നശിക്ഷിച്ച ;

കാരണംനിെന്റഅകൃത്യം വലുതും
നിെന്റപാപങ്ങൾഅസംഖ്യവുമാകുന്നു.

15നിെന്റ മുറിവിെനപ്പറ്റി നീ നിലവിളിക്കുന്നെതന്ത?്
നിെന്റ േവദനയ്ക്കുയാെതാരു ശമനവുമില്ല;
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നിെന്റ അകൃത്യം വലുതും പാപങ്ങൾ
അസംഖ്യവുമാകുകയാൽ
ഇെതല്ലാം ഞാൻ നിനക്കു
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

16 “ ‘എന്നാൽ നിെന്ന തിന്നുകളയുന്നവെരല്ലാം
തിന്നുകളയെപ്പടും;
നിെന്റ ശ്രതുക്കെളല്ലാവരും
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും.

നിെന്ന െകാള്ളയിടുന്നവെരല്ലാം
െകാള്ളയിടെപ്പടും;
നിെന്ന ആ്രകമിക്കുന്നവെരല്ലാം
ആ്രകമിക്കെപ്പടും.

17 എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്ന േരാഗത്തിൽനിന്ന്
വിടുവിക്കും,
നിെന്റ മുറിവുകൾഞാൻസൗഖ്യമാക്കും,’

എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
‘ആരും കരുതാനില്ലാെത ്രഭഷ്ടെയന്നു

വിളിക്കെപ്പട്ട
സീേയാൻനീആകുകയാൽത്തെന്ന.’

18 “യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘ഞാൻ യാേക്കാബിെന്റ കൂടാരങ്ങള െട

ഭാഗേധയം
അവെന്റ നിവാസങ്ങേളാടു
കരുണകാണിക്കും;

ആ നഗരം അതിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളിേന്മൽ
പുതുക്കിപ്പണിയും,
അതിെന്റ അരമന അതിന് ഉചിതമായ
സ്ഥാനത്തുസ്ഥാപിതമാകും.

19അവരിൽനിന്നുസ്േതാ്രതഗാനങ്ങള ം
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ആനന്ദേഘാഷവും പുറെപ്പടും,
ഞാൻഅവെരവർധിപ്പിക്കും;
അവർകുറഞ്ഞുേപാകുകയില്ല;

ഞാൻഅവെരആദരിക്കും;
അവർനിന്ദിക്കെപ്പടുകയുമില്ല.

20അവരുെടമക്കൾപൂർവകാലെത്തേപ്പാെലയാകും
അവെര ഒരു രാഷ്്രടമായി എെന്റമുമ്പാെക
പുനഃസ്ഥാപിക്കും;
അവെര പീഡിപ്പിച്ച എല്ലാവെരയും ഞാൻ
ശിക്ഷിക്കും.

21 അവരുെട അധിപതി അവരിൽ
ഒരുവനായിരിക്കും;
അവരുെട ഭരണാധികാരി അവരുെട
മേധ്യനിന്നുതെന്നഉത്ഭവിക്കും.

ഞാൻഅവെനസമീപത്ത് െകാണ്ടുവരും,അവൻ
എെന്റഅടുത്തുവരും.
എെന്റസമീപസ്ഥനായിരുന്നുെകാണ്ട്
എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ
അവനല്ലാെതആരാണുള്ളത?്’
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

22 ‘അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾഎെന്റജനമായിരിക്കും
ഞാൻനിങ്ങൾക്കുൈദവവുംആയിരിക്കും.’ ”

23ഇതാ,യേഹാവയുെട െകാടുങ്കാറ്റ!്
അതു േ്രകാധേത്താെട െപാട്ടിപ്പ റെപ്പടും,

ചീറിയടിക്കുന്ന ഒരു െകാടുങ്കാറ്റായി അതു
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
ദുഷ്ടന്മാരുെട തലേമൽ അതു
വന്നുപതിക്കും.

24യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം
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അവിടന്നുതെന്റഹൃദയത്തിെല ഉേദ്ദശ്യം
നിറേവറ്റ ന്നതുവെരയും പിന്മാറുകയില്ല.

ഭാവികാലത്ത്
നിങ്ങൾഇതു മനസ്സിലാക്കും.

31
1 “ആ കാലത്ത,് ഞാൻ ഇ്രസാേയലിെല
സകലേഗാ്രതങ്ങൾക്കും ൈദവമായും അവർ
എനിക്കു ജനമായും ഇരിക്കും,” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

2യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“വാളിൽനിന്ന് െതറ്റിെയാഴിഞ്ഞജനം
മരുഭൂമിയിൽകൃപകെണ്ടത്തി;
ഞാൻ ഇ്രസാേയലിന് സ്വസ്ഥത
നൽകാൻേപാകുന്നു.”

3 യേഹാവ ദൂരത്തുനിന്ന*് ്രപത്യക്ഷനായി
ഇ്രസാേയലിേനാട്അരുളിെച്ചയ്തു:
“നിത്യസ്േനഹത്താൽ ഞാൻ നിെന്ന

സ്േനഹിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതിരുകളില്ലാത്ത സ്േനഹേത്താെട ഞാൻ
നിെന്നഎന്നിേലക്കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

4 ഇ്രസാേയൽ കന്യേക, ഞാൻ നിെന്ന വീണ്ടും
പണിയും,
നീ വീണ്ടും പണിയെപ്പടും.

നീ തെപ്പടുത്തുെകാണ്ട് വീണ്ടുംആനന്ദേഘാഷം
നടത്തുന്നവരുെട നിരയിൽ നൃത്തത്തിനായി
പുറെപ്പടും.

5വീണ്ടും നീ ശമര്യാപർവതങ്ങളിൽ
മുന്തിരിേത്താപ്പ കൾനട്ട ണ്ടാക്കും;

* 31:3 അഥവാ, മുൻകാലത്ത്
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കർഷകർഅതുകൃഷിെചയ്യ കയും
അതിെന്റഫലംഅനുഭവിക്കുകയും െചയ്യ ം.

6 ‘എഴുേന്നൽക്കുക! നമുക്ക്സീേയാനിേലക്ക്,
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അടുക്കേലക്കു േപാകാം,’ ”

എന്ന്എ്രഫയീം മലകളിലുള്ളകാവൽക്കാർ
വിളിച്ച പറയുന്നകാലം വരും.

7യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“യാേക്കാബിനുേവണ്ടിആനന്ദേത്താെട പാടുക;
രാഷ്്രടങ്ങളിൽ േ്രശഷ്ഠമായതിനുേവണ്ടി
ആർപ്പിടുക.

നിെന്റസ്തുതിേഘാഷങ്ങൾേകൾക്കുമാറാക്കിെക്കാണ്ട,്
‘യേഹാേവ,ഇ്രസാേയലിെന്റ േശഷിപ്പായ
അങ്ങയുെട ജനെത്ത രക്ഷിക്കണേമ’ എന്നു
പറയുക.”

8 ഇതാ, ഞാൻ അവെര വടേക്കേദശത്തുനിന്നും
െകാണ്ടുവരും,
ഭൂമിയുെട വിദൂരഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ഞാൻ
അവെരകൂട്ടിേച്ചർക്കും.

അവേരാെടാപ്പംഅന്ധരും മുടന്തരും
ഗർഭിണിയും ്രപസവേവദനെപ്പടുന്നവള ം
എല്ലാവരുംേചർന്ന് ഒരു വലിയ സമൂഹം
മടങ്ങിവരും.

9അവർകരഞ്ഞുെകാണ്ടുവരും;
ഞാൻ അവെര ആനയിക്കുേമ്പാൾ അവർ
്രപാർഥിക്കും.

അരുവികൾക്കരികിലൂെട,അവർഇടറിവീഴാത്ത
ഒരു േനർപാതയിലൂെട, ഞാൻ അവെര
നടത്തും;

കാരണംഞാൻഇ്രസാേയലിനു പിതാവും
എ്രഫയീംഎെന്റആദ്യജാതനുംആകുന്നു.
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10 “രാഷ്്രടങ്ങേള, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുക;
വിദൂരങ്ങളിെല തീരങ്ങളിൽ അതു
്രപസ്താവിക്കുക:

‘ഇ്രസാേയലിെന ചിതറിച്ചവൻ അവെര
കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും
ഒരു ഇടയൻ തെന്റ ആട്ടിൻപറ്റെത്ത
പാലിക്കുന്നതുേപാെല പരിപാലിക്കുകയും
െചയ്യ ം.’

11 കാരണം യേഹാവ യാേക്കാബിെന
േമാചിപ്പിക്കും,
അവെരക്കാൾ ശക്തരായവരുെട
ൈകയിൽനിന്ന്അവെരവീെണ്ടടുക്കും.

12അവർ വന്ന്, സീേയാെന്റ ഉന്നതസ്ഥലങ്ങളിൽ
ആനന്ദത്താൽആർപ്പിടും;
ധാന്യം,പുതുവീഞ്ഞ,് ഒലിെവണ്ണ,

കുഞ്ഞാടുകൾ,കാളക്കിടാങ്ങൾഎന്നിങ്ങെന
യേഹാവ നൽകുന്ന നന്മകളിൽ അവർ
ആനന്ദിക്കും.

അവരുെട ജീവിതം മതിയായി െവള്ളംകിട്ട ന്ന ഒരു
േതാട്ടംേപാെലയാകും,
അവർഇനിെയാരിക്കലുംക്ഷീണിച്ച േപാകുകയില്ല.

13 അേപ്പാൾ കന്യകയും യുവാക്കന്മാരും
വൃദ്ധജനങ്ങള ം
ഒരുമിച്ച നൃത്തമാടിആനന്ദിക്കും.

അവരുെട വിലാപെത്ത ഞാൻ ആഹ്ലാദമാക്കി
മാറ്റ ം;
അവരുെട ദുഃഖത്തിനുപകരം ഞാൻ
അവർക്ക് ആശ്വാസവും ആനന്ദവും
നൽകും.
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14 ഞാൻ പുേരാഹിതന്മാെര സമൃദ്ധിയാൽ
തൃപ്തരാക്കും;
എെന്റ ജനം എെന്റ ഔദാര്യത്താൽ
സംതൃപ്തരാകും,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

15യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“രാമായിൽ ഒരു ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു;
വിലാപവും കഠിനമായ േരാദനവുംതെന്ന,

റാേഹൽ തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെളെച്ചാല്ലി
വിലപിക്കുന്നു.
അവരിലാരുംഅവേശഷിക്കുന്നില്ല;
സാന്ത്വനംഅവൾനിരസിക്കുന്നു.”

16യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിെന്റകരച്ചിൽനിർത്തുക,
നിെന്റകണ്ണ നീർതുടയ്ക്കുക;

കാരണം നിെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു
്രപതിഫലമുണ്ടാകും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“അവർ ശ്രതുവിെന്റ േദശത്തുനിന്നു
മടങ്ങിവരും.

17 അതുെകാണ്ട് ഭാവിെയപ്പറ്റി നിനക്കു
്രപത്യാശയ്ക്കു വകയുണ്ട,്”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“നിെന്റ മക്കൾ അവരുെട സ്വന്തം
േദശേത്തക്കു മടങ്ങിവരും.

18 “ഞാൻ എ്രഫയീമിെന്റ വിലാപം േകട്ടിരിക്കുന്നു,
നിശ്ചയം:

‘െമരുക്കമില്ലാത്തകാളക്കിടാവിെനെയന്നേപാെല
എെന്നനീശിക്ഷിച്ച



യിെരമ്യാവ് 31:19 clvi യിെരമ്യാവ് 31:21

ഞാൻശിക്ഷയനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് എെന്ന

തിരിെകവരുത്തണേമ,
കാരണം അങ്ങ് എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയേല്ലാ.

19െതറ്റിേപ്പായേശഷം
ഞാൻഅനുതപിച്ച ;

ഞാൻകാര്യങ്ങൾ ്രഗഹിച്ചേപ്പാൾ
എെന്റമാറത്തടിച്ച .

ഞാൻലജ്ജിച്ച ംഅപമാനംസഹിച്ച മിരിക്കുന്നു,
കാരണം ഞാൻ എെന്റ യൗവനത്തിെല നിന്ദ
സഹിച്ചേല്ലാ.’

20എ്രഫയീംഎെന്റ ്രപിയപു്രതനേല്ല,
ഞാൻ ആനന്ദം കെണ്ടത്തുന്ന എെന്റ
കുഞ്ഞേല്ല.

അവെനതിരായിസംസാരിച്ചാലും
ഞാനവെനഇേപ്പാഴുംഓർക്കുന്നു.

അതുെകാണ്ട് എെന്റ ഹൃദയം അവനുേവണ്ടി
വാഞ്ഛിക്കുന്നു;
ഞാൻ തീർച്ചയായും അവേനാടു
കരുണകാണിക്കും,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

21 “നിനക്കുേവണ്ടി വഴിേയാരചിഹ്നങ്ങൾ
സ്ഥാപിക്കുക.
നിനക്കുേവണ്ടി ൈകചൂണ്ടികൾ
സ്ഥാപിക്കുക.

നീ േപായ രാജവീഥി
മനസ്സിൽകരുതിെക്കാള്ള ക.

ഇ്രസാേയൽകന്യേക, മടങ്ങിവരിക,
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നിെന്റപട്ടണങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങിവരിക.
22അവിശ്വസ്തയായഇ്രസാേയൽപു്രതീ,
എ്രതകാലം നീഅങ്ങുമിങ്ങുംസഞ്ചരിക്കും?

യേഹാവ ഒരു പുതിയ കാര്യം ഈ ഭൂമിയിൽ
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു—
ഒരു സ്്രതീ ഒരു പുരുഷെന വലയംെചയ്തു
സംരക്ഷിക്കും.†”

23 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ അവെര
്രപവാസത്തിൽനിന്ന് മടക്കിവരുത്തുേമ്പാൾ,
െയഹൂദാേദശത്തും അതിെല പട്ടണങ്ങളിലും
ഒരിക്കൽക്കൂടി, ‘സമൃദ്ധിയുെട നഗരേമ,
വിശുദ്ധപർവതേമ, യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കെട്ട’ എന്നിങ്ങെനയുള്ള
ഈ വാക്ക് അവർ ഒരിക്കൽക്കൂടി
സംസാരിക്കും. 24 െയഹൂദയിലും അതിെല
എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ജനം ഒരുമിച്ച പാർക്കും—
കൃഷിക്കാരും ആട്ടിൻപറ്റങ്ങേളാടുകൂെട
സഞ്ചരിക്കുന്നവരുംതെന്ന. 25ക്ഷീണിതെരഞാൻ
ഉേന്മഷമുള്ളവരാക്കും; തളർന്നിരിക്കുന്നവർക്കു
ഞാൻസംതൃപ്തി വരുത്തും.”

26 ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഉണർന്നു
ചുറ്റ ം േനാക്കി; എെന്റ ഉറക്കം എനിക്കു
സുഖകരമായിരുന്നു.

27 “ഇ്രസാേയൽരാഷ്്രടത്തിലും
െയഹൂദാരാഷ്്രടത്തിലും ഞാൻ മനുഷ്യെന്റ
വിത്തും മൃഗങ്ങള െട വിത്തും നടുന്ന കാലം
വരും,” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
† 31:22 അഥവാ, ഒരു പുരുഷനിേലക്കു മടങ്ങിവരും.
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28 “പറിെച്ചടുക്കുന്നതിനും െപാളിക്കുന്നതിനും
ഇടിച്ച കളയുന്നതിനും നശിപ്പിക്കാനും അനർഥം
വരുത്താനും ഞാൻ ്രശദ്ധിച്ചിരുന്നതുേപാെല
അവെര പണിയുന്നതിനും നടുന്നതിനും ഞാൻ
ജാ്രഗതകാണിക്കും,” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 29 “ആകാലങ്ങളിൽ,
“ ‘മാതാപിതാക്കൾപച്ചമുന്തിരി തിന്നു;
മക്കള െട പല്ല പുളിച്ച ,’

എന്ന് അവർ ഇനിെയാരിക്കലും പറയുകയില്ല.
30 ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട
പാപംനിമിത്തമാണ് മരിക്കുന്നത;് പച്ചമുന്തിരിങ്ങ
തിന്നുന്നത് ഏെതാരു മനുഷ്യനാേണാ
അയാള െടതെന്നപല്ല പുളിക്കും.
31 “ഞാൻഇ്രസാേയൽഗൃഹേത്താടും
െയഹൂദാഗൃഹേത്താടും

പുതിെയാരു ഉടമ്പടി െചയ്യന്നകാലം വരുന്നു,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

32 “ഞാൻഅവരുെട പൂർവികെര
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്സ്വത്രന്തരാക്കാനായി

ൈകക്കുപിടിച്ച പുറേത്തക്കുെകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ
െചയ്ത ഉടമ്പടിേപാെലയുള്ളത്
അല്ലായിരിക്കും ഇത.്

ഞാൻഅവർെക്കാരു ഭർത്താവായിരുന്നിട്ട ം
എെന്റ ഉടമ്പടിഅവർലംഘിച്ചേല്ലാ,”

എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
33 “ആ കാലത്തിനുേശഷം ഞാൻ

ഇ്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു
െചയ്യാനിരിക്കുന്ന
ഉടമ്പടി ഇ്രപകാരമായിരിക്കും,” എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
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“ഞാൻ എെന്റ ന്യായ്രപമാണം അവരുെട
മനസ്സിെന്റയുള്ളിൽെവക്കും,
അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽത്തെന്ന അത്
ആേലഖനംെചയ്യ ം.

ഞാൻഅവർക്കുൈദവവും
അവർഎനിക്കുജനവുംആയിരിക്കും.

34 ഇനിെയാരിക്കലും അവർ അവരവരുെട
അയൽക്കാേരാേടാ
പരസ്പരേമാ, ‘യേഹാവെയഅറിയുക’എന്ന്
ഉപേദശിക്കുകയില്ല.

കാരണംഅവർഎല്ലാവരുംഎെന്നഅറിയും;
ഏറ്റവും താേഴക്കിടയിലുള്ള ആൾമുതൽ
ഏറ്റവും ഉന്നതർവെരഎല്ലാവരും,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

“ഞാൻഅവരുെട ദുഷ്െചയ്തികൾക്ഷമിക്കും,
അവരുെട പാപങ്ങൾ ഇനിേമൽ ഞാൻ
ഓർക്കുകയുമില്ല.”

35യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു,
സൂര്യെനപകൽെവളിച്ചത്തിനായി
നിയമിക്കുകയും

ച്രന്ദെനയും നക്ഷ്രതങ്ങെളയും രാ്രതി
െവളിച്ചത്തിനായി
നൽകുകയും

സമു്രദെത്തഅതിെന്റതിരകൾഅലറുന്നതിനു
േക്ഷാഭിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നവനും
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നു
നാമമുള്ളവനുംതെന്ന:

36 “ഈ ്രപകൃതിനിയമങ്ങൾ എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
നീങ്ങിേപ്പാകുെമങ്കിൽ,”
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു,
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“ഇ്രസാേയൽ ഒരു രാഷ്്രടമായി
നിലനിൽക്കാതവണ്ണം
എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് എെന്നേന്നക്കുമായി
നീങ്ങിേപ്പാകും.”

37യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“മീേതയുള്ളആകാശെത്തഅളക്കുകയും
താേഴ ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
കണ്ടുപിടിക്കുകയും െചയ്യ െമങ്കിൽ

ഞാൻഇ്രസാേയൽസന്തതിെയ മുഴുവനും
അവർ െചയ്ത സകലകാര്യങ്ങള ംനിമിത്തം
തള്ളിക്കളയും,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

38 “ഇതാ, ഹനാേനൽ േഗാപുരംമുതൽ
േകാൺകവാടംവെര ഈ നഗരെത്ത
യേഹാവയ്ക്കായി പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന കാലം
വരുന്നു,” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
39 “അവിെടനിന്ന് അളവുനൂൽ േനേര ഗാേരബ്
കുന്നിേലക്കുെചന്ന് േഗാവഹിേലക്കു തിരിയും.
40 ശവങ്ങള ം െവണ്ണീറും എറിഞ്ഞുകളയുന്ന
താഴ്വരമുഴുവനും കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള
കിേ്രദാൻവെരയും എല്ലാ േമടുകള ം തുടങ്ങി
കുതിരക്കവാടത്തിെന്റ േകാൺവെര
യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമായിരിക്കും. പട്ടണം
ഇനി ഒരിക്കലും ഉന്മൂലനംെചയ്യെപ്പടുകേയാ
ഇടിച്ച നിരത്തെപ്പടുകേയാഇല്ല.”

32
യിെരമ്യാവ് ഒരു നിലം വാങ്ങുന്നു

1 െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ
പത്താംവർഷം, െനബൂഖദ്േനസരിെന്റപതിെനട്ടാം



യിെരമ്യാവ് 32:2 clxi യിെരമ്യാവ് 32:6

വർഷത്തിൽത്തെന്ന, യേഹാവയിൽനിന്ന്
യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ അരുളപ്പാട:് 2 ആ
സമയത്ത് ബാേബൽരാജാവിെന്റ
ൈസന്യം െജറുശേലമിെനതിേര ഉപേരാധം
ഏർെപ്പടുത്തിയിരുന്നു, യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
െയഹൂദാരാജാവിെന്റ അരമനയിലുള്ള
കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത് കാരാഗൃഹത്തിൽ
അടയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.

3 െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവ്
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞുെകാണ്ട് യിെരമ്യാവിെന
കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചിട്ട , “നീ ഇങ്ങെന
എന്തുെകാണ്ട് ്രപവചിക്കുന്നു? നീ പറയുന്നു:
‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു,
ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത ബാേബൽരാജാവിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കും; അേദ്ദഹം അതിെന
പിടിച്ചടക്കും. 4 െയഹൂദാരാജാവായ
സിെദക്കീയാവ് ബാേബല്യരുെട* ൈകയിൽനിന്ന്
രക്ഷെപ്പടുകയില്ല; അേദ്ദഹം തീർച്ചയായും
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും. അയാൾ അേദ്ദഹേത്താടു
മുഖാമുഖമായി;സ്വന്തം കണ്ണിനാൽകണ്ടുെകാണ്ട്
സംസാരിക്കും. 5 അേദ്ദഹം സിെദക്കീയാവിെന
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകും ഞാൻ
അവെന്റ കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നതുവെരയും
അവൻ അവിെട ആയിരിക്കും, എന്ന് യേഹാവ
്രപഖ്യാപിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ബാേബല്യർെക്കതിേര
യുദ്ധം െചയ്താലും ജയിക്കുകയില്ല.’ ”

6 യിെരമ്യാവ് ഇ്രപകാരം ്രപസ്താവിച്ച :
* 32:4 അഥവാ,കൽദയരുെട
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“യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി:
7 ഇതാ, നിെന്റ പിതൃസേഹാദരനായ ശല്ല മിെന്റ
മകൻ ഹനെമേയൽ നിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
‘അനാേഥാത്തിലുള്ള എെന്റ നിലം നീ വിലയ്ക്കു
വാങ്ങുക. അതു വീെണ്ടടുക്കുന്നതിന്
അവകാശവും ഉത്തരവാദിത്വവുമുള്ള ഏറ്റവും
അടുത്തബന്ധുനീയാണ്,’എന്നുപറയും.

8 “അതിനുേശഷം,യേഹാവയുെടവചന്രപകാരം
എെന്റപിതൃസേഹാദരെന്റമകനായഹനെമേയൽ
എെന്റ അടുക്കൽ കാവൽപ്പ രമുറ്റത്തു വന്ന്
എേന്നാടു പറഞ്ഞു: ‘െബന്യാമീൻേദശത്ത്
അനാേഥാത്തിലുള്ള എെന്റ നിലം വാങ്ങുക.
നിനക്ക്അതുവാങ്ങുന്നതിനുള്ളഅവകാശമുണ്ട്.
വീെണ്ടടുപ്പവകാശം നിനക്കാണുള്ളത.് നീ
നിനക്കുേവണ്ടിഅതുവാങ്ങുക.’

“അേപ്പാൾ ഇത് യേഹാവയുെട
വചന്രപകാരമാണ് എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി;
9 അങ്ങെന ഞാൻ എെന്റ പിതൃസേഹാദരെന്റ
മകനായ ഹനെമേയലിൽനിന്ന് അനാേഥാത്തിെല
നിലം വിലയ്ക്കുവാങ്ങി. പതിേനഴു േശേക്കൽ†
െവള്ളി ഞാൻ അയാൾക്കു തൂക്കിെക്കാടുത്തു.
10 ആധാരം ഞാൻ ഒപ്പിട്ട മു്രദെവച്ചേശഷം
സാക്ഷികെളെക്കാണ്ട് ഒപ്പിടുവിച്ച . പിെന്ന
ഞാൻ െവള്ളി അയാൾക്കു തുലാസിൽ
തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 11 പിന്നീടു ഞാൻ വാങ്ങിയ
ആധാരം എടുത്തു—വ്യവസ്ഥകൾ എഴുതിയതും
മു്രദയിട്ടതുമായആധാരവുംഅതിെന്റ പകർപ്പ ം—
12 ഞാൻ വിലയാധാരം മഹേസയാവിെന്റ
മകനായ േനര്യാവിെന്റ മകൻ ബാരൂക്കിെന്റ

† 32:9 ഏക. 200 ്രഗാം.
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പക്കൽ, എെന്റ പിതൃസേഹാദരെന്റ മകൻ
ഹനെമേയലും ആധാരത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിരുന്ന
സാക്ഷികള ം കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത് ഇരുന്നിരുന്ന
എല്ലാ െയഹൂദന്മാരും കാൺെകെകാടുത്തു.

13 “അവരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ
ബാരൂക്കിേനാട് ഇ്രപകാരമുള്ള നിർേദശങ്ങള ം
നൽകി: 14 ‘ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: മു്രദയിട്ട ഈ വിലയാധാരവും
ഈ പകർപ്പ ം വാങ്ങി ദീർഘകാലം
േകടുകൂടാെത സൂക്ഷിേക്കണ്ടതിന് അവ
ഒരു മൺപാ്രതത്തിലാക്കി െവക്കുക.
15 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: വീടുകള ം
നിലങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താപ്പ കള ം ഈ േദശത്ത്
ഇനിയും വിലയ്ക്കു വാങ്ങെപ്പടും.’

16 “ആധാരം േനര്യാവിെന്റ മകനായ
ബാരൂക്കിെന്റ പക്കൽ െകാടുത്തേശഷം ഞാൻ
യേഹാവേയാട് ഇ്രപകാരം ്രപാർഥിച്ച .

17 “അേയ്യാ! കർത്താവായ യേഹാേവ,
അങ്ങ് അവിടെത്ത വലിയ ശക്തിയാലും
നീട്ടിയ ഭുജത്താലും ആകാശെത്തയും
ഭൂമിെയയും സൃഷ്ടിച്ച ! അേങ്ങക്ക്
അസാധ്യമായ ഒന്നുംതെന്നയില്ല. 18 അങ്ങ്
ആയിരം തലമുറവെര ദയ കാണിക്കുകയും
പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യത്തിന്
അവർക്കുേശഷമുള്ളമക്കള െട മാർവിടത്തിൽ
ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുകയുംെചയ്യന്നു. മഹത്ത്വവും
ശക്തിയും ഉള്ള ൈദവേമ, ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഎന്നേല്ലാഅവിടെത്തനാമം! 19അങ്ങ്
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ആേലാചനയിൽ ഉന്നതനും ്രപവൃത്തിയിൽ
ബലവാനും ആകുന്നു. ഓേരാരുത്തർക്കും
അവരവരുെട െപരുമാറ്റത്തിന് അനുസരിച്ച ം
്രപവൃത്തികൾക്ക് അർഹമായനിലയിലും
പകരം നൽേകണ്ടതിന് അങ്ങയുെട
കണ്ണ കൾ മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട എല്ലാ
ജീവിതരീതികള ം കാണുന്നേല്ലാ. 20 അങ്ങ്
ഈജിപ്റ്റ േദശത്ത്ചിഹ്നങ്ങള ംഅത്ഭുതങ്ങള ം
്രപവർത്തിച്ച , അവ ഇ്രസാേയലിലും
സകലമനുഷ്യർക്കിടയിലും ഇന്നും തുടരുന്നു
എന്നുമാ്രതമല്ല, അവിടെത്ത നാമത്തിന് ഇന്നും
നിലനിൽക്കുന്ന കീർത്തിയും അതുമൂലം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 21 അങ്ങ് എെന്റ ജനമായ
ഇ്രസാേയലിെന ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്ന്
ചിഹ്നങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച ം
ബലമുള്ളൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും
മഹാഭീതിെകാണ്ടും െകാണ്ടുവന്നു.
22 അവർക്കു നൽകുെമന്ന് അവരുെട
പൂർവികേരാടു സത്യം െചയ്തിരുന്ന ഈ
േദശം, പാലും േതനും ഒഴുകുന്നതായ
േദശംതെന്ന, അവർക്കു െകാടുത്തു.
23 അവർ അതിൽ കടന്ന് അതിെന
അവകാശമാക്കി.എന്നാൽഅവർഅവിടെത്ത
ശബ്ദം അനുസരിക്കുകേയാ അങ്ങയുെട
ന്യായ്രപമാണം അനുസരിക്കുകേയാ
െചയ്തില്ല; അവർ െചയ്യണെമന്ന് അവിടന്നു
കൽപ്പിച്ചിരുന്നെതാന്നും അവർ െചയ്തില്ല.
അതിനാൽ ഈ വലിയ അനർഥങ്ങെളല്ലാം
അവിടന്ന്അവരുെടേമൽവരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

24 “നഗരം പിടിച്ചടക്കാൻ ഉപേരാധത്തിെന്റ
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ചരിഞ്ഞ പാത നിർമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്
എ്രപകാരെമന്നു കാണുക. വാള ം ക്ഷാമവും
മഹാമാരിയുംനിമിത്തം ഈ നഗരത്തിെനതിേര
യുദ്ധംെചയ്യന്ന ബാേബല്യരുെട ൈകകളിൽ
അത് ഏൽപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ
കാണാൻ കഴിയുന്നതുേപാെലതെന്ന
അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്തത് നിറേവറ്റെപ്പടുന്നു.
25 യേഹാവയായ കർത്താേവ, ഈ
നഗരം ബാേബല്യരുെട ൈകകളിൽ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടാനിരിെക്ക, ‘നീ നിലം
വിലയ്ക്കുവാങ്ങി സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുക’ എന്ന്
അവിടന്ന്എേന്നാടു കൽപ്പിച്ചേല്ലാ.”
26 അേപ്പാൾ യിെരമ്യാവിന് ഇ്രപകാരം
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി: 27 “ഇതാ,
ഞാൻ സകലമനുഷ്യരുെടയും ൈദവമായ
യേഹാവ ആകുന്നു. എനിക്ക് അസാധ്യമായി
വല്ലതും ഉേണ്ടാ? 28 അതിനാൽ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇതാ, ഞാൻ
ഈ നഗരം ബാേബല്യരുെട ൈകയിലും
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ
ൈകയിലും ഏൽപ്പിക്കാൻ േപാകുന്നു. അേദ്ദഹം
അതിെന പിടിച്ചടക്കും. 29 ഈ നഗരെത്ത
ആ്രകമിക്കുന്ന ബാേബല്യർ കടന്നുകയറി
ഇവിടം അഗ്നിക്കിരയാക്കും; ജനങ്ങൾ എെന്ന
േകാപിപ്പിക്കാനായി േമൽക്കൂരകളിൽെവച്ച്
ബാലിനു ധൂപംകാട്ട കയും അന്യേദവതകൾക്കു
പാനീയബലി അർപ്പിക്കുകയും െചയ്തിരുന്ന
വീടുകേളാെടാപ്പംഅതിെനചുട്ട നശിപ്പിക്കും.

30 “ഇ്രസാേയൽജനവും െയഹൂദാജനവും
തങ്ങള െട ബാല്യംമുതൽ എെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
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തിന്മമാ്രതം െചയ്തുേപാന്നു. ഇ്രസാേയൽജനം
തങ്ങള െട ൈകകള െട ്രപവൃത്തികളാൽ
എെന്ന ്രപേകാപിപ്പിക്കുകമാ്രതമാണ്
െചയ്തിട്ട ള്ളത,് എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 31 ഈ നഗരം അവർ
അതിെന പണിത നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും,
ഞാൻ അതിെന എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയുംവിധം എെന്റ േകാപെത്തയും
േ്രകാധെത്തയും ജ്വലിപ്പിക്കുകമാ്രതേമ
െചയ്തിട്ട ള്ള . 32 അവർ െചയ്ത എല്ലാ
ദുഷ്ടതകളിലൂെടയും, ഇ്രസാേയൽജനവും
െയഹൂദാജനവും എെന്ന ്രപേകാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
അവരും അവരുെട രാജാക്കന്മാരും
േനതാക്കന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും
്രപവാചകന്മാരും െയഹൂദാജനവും
െജറുശേലംനിവാസികള ംതെന്ന. 33 അവർ
തങ്ങള െട മുഖമല്ല, പുറംതെന്ന എങ്കേലക്കു
തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവെര വീണ്ടും
വീണ്ടും ഉപേദശിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ട ം അവർ
േകൾക്കുകേയാ ഉപേദശം ൈകെക്കാള്ള കേയാ
െചയ്തില്ല. 34എന്നാൽ എെന്റ നാമം വഹിക്കുന്ന
എെന്റ ആലയെത്ത അശുദ്ധമാക്കാൻ അവർ
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള അതിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ച .
35 തങ്ങള െട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
േമാെലക്കിനുേവണ്ടി അഗ്നി്രപേവശം
െചയ്യിേക്കണ്ടതിന് അവർ െബൻ-ഹിേന്നാം
താഴ്വരയിൽ ബാൽേദവനുേവണ്ടി േക്ഷ്രതങ്ങൾ
പണിയിച്ച . ഈ േമ്ലച്ഛതകൾ െചയ്ത്
െയഹൂദെയെക്കാണ്ടു പാപം െചയ്യിക്കാൻ ഞാൻ
അവേരാടു കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല; ആ കാര്യം എെന്റ
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മനസ്സിൽ േതാന്നിയിട്ട മില്ല.
36 “അതിനാൽ, ‘വാൾ, ക്ഷാമം, മഹാമാരി
എന്നിവയാൽ ബാേബൽരാജാവിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും,’ എന്നു
നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ നഗരെത്തപ്പറ്റി
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 37 ഉ്രഗേകാപേത്താടും
മഹാേ്രകാധേത്താടും നാടുകടത്തിയിരിക്കുന്ന
സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും അവെര
കൂട്ടിേച്ചർക്കും;ഞാൻഅവെരഈസ്ഥലേത്തക്കു
തിരിച്ച വരുത്തി ഇവിെട സുരക്ഷിതരായി
പാർപ്പിക്കും. 38 അവർ എെന്റ ജനവും ഞാൻ
അവർക്കു ൈദവവും ആയിരിക്കും. 39അവരുെട
നന്മയ്ക്കുംഅവരുെടേശഷംഅവരുെട മക്കള െട
നന്മയ്ക്കുമായി അവർ എേപ്പാഴും എെന്ന
ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്ഞാൻഅവർക്ക്ഹൃദയത്തിലും
്രപവൃത്തിയിലും ഐക്യംനൽകും. 40 ഞാൻ
അവരുമായി ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്യ ം:
അവർ എെന്നവിട്ട പിന്മാറാതിരിേക്കണ്ടതിന,്
അവർക്കു െചയ്യന്ന നന്മകൾെക്കാന്നും ഞാൻ
മുടക്കംവരുത്തുകയില്ല, എെന്ന ഭയെപ്പടുന്നതിന്
ഞാൻ അവർക്ക് ്രപേചാദനംനൽകും.
41അവർക്കുനന്മെചേയ്യണ്ടതിന്ഞാൻഅവരിൽ
സേന്താഷിക്കും. ഞാൻ പൂർണഹൃദയേത്താടും
പൂർണമനേസ്സാടുംകൂെട നിശ്ചയമായും അവെര
ഈേദശത്തുനടും.

42 “യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഞാൻഈജനത്തിെന്റേമൽഈഅനർഥെമല്ലാം
വരുത്തിയതുേപാെലതെന്ന, ഞാൻ വാഗ്ദാനം
െചയ്യന്ന എല്ലാ നന്മയും ഞാൻ അവർക്കു
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നൽകും. 43മനുഷ്യേനാ മൃഗേമാ േശഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
ഒരുശൂന്യസ്ഥലെമന്നുംബാേബല്യരുെടൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പട്ടെതന്നും നീ പറയുന്നഈ േദശത്ത്
ജനം ഒരിക്കൽക്കൂടി നിലങ്ങൾ വിലയ്ക്കു
വാങ്ങും. 44െബന്യാമീൻേദശത്തുംെജറുശേലമിനു
ചുറ്റ മുള്ള ്രഗാമങ്ങളിലും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും
മലനാട്ടിെല പട്ടണങ്ങളിലും പശ്ചിമഭാഗെത്ത
കുന്നിൻ്രപേദശെത്ത പട്ടണങ്ങളിലും
ദക്ഷിണേദശെത്ത‡ നഗരങ്ങളിലും ആള കൾ
നിലങ്ങൾ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുകയും
ആധാരത്തിൽ ഒപ്പ ം മു്രദയും െവക്കുകയും
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം. അവരുെട
്രപവാസികെള ഞാൻ മടക്കിവരുത്തും, എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്”

33
പുനഃസ്ഥാപനെത്തക്കുറിച്ച ള്ളവാഗ്ദാനം

1 യിെരമ്യാവിെന കാവൽപ്പ രമുറ്റത്തു
തടവിലാക്കിയിരിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് രണ്ടാം്രപാവശ്യംഅേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായി:
2 “ഭൂമിെയ നിർമിച്ച് സ്വസ്ഥാനത്ത്
സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയ യേഹാവ—അേത, യേഹാവ
എന്നാകുന്നു അവിടെത്ത നാമം—ആ
യേഹാവതെന്ന ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
3 ‘എെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുക, ഞാൻ നിനക്ക്
ഉത്തരമരുള ം; നീ അറിയാത്ത മഹത്തും
അേഗാചരവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിെന്ന
അറിയിക്കും.’ 4 ബാേബല്യരുമായുള്ള*

‡ 32:44 അതായത്, െയഹൂദയ്ക്കു െതക്കുവശെത്ത. * 33:4
അഥവാ,കൽദയേരാടു
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യുദ്ധത്തിൽ ഉപേരാധത്തിെന്റ ചരിഞ്ഞ
പാതയ്ക്കും വാളിനുെമതിരായി
ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതിന് ഈ നഗരത്തിൽ
തകർക്കെപ്പട്ട വീടുകെളയും െയഹൂദയിെല
രാജെകാട്ടാരങ്ങെളയുംകുറിച്ച് ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവഇതാണ്അരുളിെച്ചയ്യന്നത:്
5 ‘അത് എെന്റ േകാപത്തിലും േ്രകാധത്തിലും
ഞാൻ െകാന്നുകളഞ്ഞ മനുഷ്യരുെട
ശവങ്ങൾെകാണ്ട് അവെയ നിറയ്ക്കും.
അവരുെട സകലദുഷ്ടതകള ംനിമിത്തം ഞാൻ
എെന്റമുഖെത്തഈനഗരത്തിനു മറച്ചിരിക്കുന്നു.

6 “ ‘ഇതാ, ഞാൻ അവർക്ക് ആേരാഗ്യവും
സൗഖ്യവും വരുത്തും; ഞാൻ എെന്റ ജനെത്ത
സൗഖ്യമാക്കുകയും സമാധാനത്തിെന്റയും
സത്യത്തിെന്റയും സമൃദ്ധി ആസ്വദിക്കാൻ
ഞാൻ അവെര അനുവദിക്കുകയും െചയ്യ ം.
7 ഞാൻ ഇ്രസാേയലിെനയും െയഹൂദെയയും
അടിമത്തത്തിൽനിന്നു മടക്കിവരുത്തുകയും
അവർ പണ്ട് ആയിരുന്നതുേപാെല
അവെര വീണ്ടും പണിതുയർത്തുകയും
െചയ്യ ം. 8 അവർ എനിെക്കതിേര െചയ്ത
അവരുെട എല്ലാ പാപങ്ങളിൽനിന്നും
ഞാൻ അവെര ശുദ്ധീകരിക്കും, അവർ
എനിെക്കതിേര മത്സരിച്ച െകാണ്ടു െചയ്ത
എല്ലാ പാപങ്ങള ം ഞാൻ അവേരാടു ക്ഷമിക്കും.
9 ഞാൻ ഈ നഗരത്തിനുേവണ്ടി െചയ്യന്ന,
സകലനന്മകെളയുംകുറിച്ച് ഭൂമിയിെല എല്ലാ
രാഷ്്രടങ്ങള ം േകൾക്കുേമ്പാൾ,അവരുെടമുമ്പിൽ
എനിക്കു കീർത്തിയും ആനന്ദവും സ്േതാ്രതവും
മഹത്ത്വവും ഈ നഗരം െകാണ്ടുവരും;



യിെരമ്യാവ് 33:10 clxx യിെരമ്യാവ് 33:12

ഞാൻ അവർക്കു െചയ്യന്ന എല്ലാ നന്മകള ം
സമാധാനവും നിമിത്തം സ്തബ്ധരാകുകയും
ഭയന്നുവിറയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം.’

10 “യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘മനുഷ്യേരാ മൃഗങ്ങേളാ ഇല്ലാത്ത
പാഴുംശൂന്യവുമായ സ്ഥലം, എന്ന് ഈ
സ്ഥലെത്തക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നു.
എന്നാൽ ശൂന്യവും, മനുഷ്യേരാ
മൃഗങ്ങേളാ അധിവസിക്കാത്തതുമായ
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും െജറുശേലമിെന്റ
വീഥികളിലും ഇനിെയാരിക്കൽക്കൂടി,
11 ആനന്ദത്തിെന്റയും ആഹ്ലാദത്തിെന്റയും
ആരവങ്ങള ം മണവാളെന്റയും
മണവാട്ടിയുെടയും േതൻെമാഴികള ം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
സ്േതാ്രതയാഗങ്ങൾെകാണ്ടുവന്ന്,
“ ‘ “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയ്ക്കു

സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ,
യേഹാവനല്ലവനേല്ലാ;
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു,”

എന്നു പറയുന്നവരുെട ശബ്ദങ്ങള ം
േകൾക്കെപ്പടും. കാരണം ഈ േദശത്തിെന്റ
സമ്പൽസമൃദ്ധി ഞാൻ തിരിെക നൽകും,’ എന്ന്
യേഹാവഅരുള ന്നു.

12 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘മനുഷ്യേനാ മൃഗേമാ ഇല്ലാെത
ശൂന്യമായിക്കിടന്ന ഈ സ്ഥലത്തും അതിെല
എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ആട്ടിൻപറ്റത്തിനു
വി്രശമം നൽകുന്ന ഇടയന്മാരുെട േമച്ചിൽപ്പ റം
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ഉണ്ടാകും. 13 മല്രമ്പേദശത്തുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും
പശ്ചിമഭാഗെത്ത കുന്നിൻ്രപേദശെത്ത
പട്ടണങ്ങളിലും ദക്ഷിണേദശെത്ത†
പട്ടണങ്ങളിലും െബന്യാമീൻേദശത്തും
െജറുശേലമിനു ചുറ്റ മുള്ള ്രഗാമങ്ങളിലും
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും ആട്ടിൻപറ്റെത്ത
എണ്ണിേനാക്കുന്നവരുെട ൈകക്കീഴിലൂെട
അജഗണങ്ങൾ കടന്നുേപാകുെമന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

14 “ ‘ഇതാ, ഇ്രസാേയൽജനത്തിനും
െയഹൂദാജനത്തിനും ഞാൻ അരുളിയിട്ട ള്ള
നല്ല വാഗ്ദാനം ഞാൻതെന്ന നിറേവറ്റ ന്ന കാലം
വരുന്നു,’എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
15 “ ‘ആനാള കളിലുംആകാലത്തും
ദാവീദിെന്റ നീതിയുള്ള ശാഖയായവൻ
ഉയർന്നുവരാൻഞാൻഇടവരുത്തും.
അവൻ ഭൂമിയിൽ ന്യായവും നീതിയും
നടപ്പിലാക്കും.

16ആദിവസങ്ങളിൽ െയഹൂദാ രക്ഷിക്കെപ്പടും,
െജറുശേലംസുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കും.

യേഹാവനമ്മുെട നീതിമാനായ രക്ഷകൻ,
എന്നേപരിനാൽഅേദ്ദഹംഅറിയെപ്പടും.’

17കാരണംയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഇ്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കാൻ ദാവീദിന് ഒരു പുരുഷൻ ഇല്ലാെത
വരികയില്ല, 18 ദിനംേതാറും േഹാമയാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുന്നതിനും േഭാജനയാഗങ്ങൾ
ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റ യാഗങ്ങൾ

† 33:13 അതായത്, െയഹൂദയ്ക്കു െതക്കുവശെത്ത.
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അർപ്പിക്കുന്നതിനും േലവ്യപുേരാഹിതന്മാർക്ക്
എെന്റമുമ്പാെക നിൽക്കാൻ ഒരു പുരുഷൻ
ഇല്ലാെതേപാകുകയുമില്ല.’ ”

19 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് യിെരമ്യാവിന്
ഉണ്ടായി: 20 “യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ പകലിേനാടുെചയ്ത
എെന്റ ഉടമ്പടിയും രാ്രതിേയാടുെചയ്ത
എെന്റ ഉടമ്പടിയും ലംഘിച്ച െകാണ്ട് പകലും
രാ്രതിയും അതതിെന്റ നിശ്ചിതസമയത്ത്
വരാെതയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുെമങ്കിൽ,
21 എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിന് അവെന്റ
സിംഹാസനത്തിലിരിക്കാൻ ഒരു മകൻ
ഇല്ലാെതവരത്തക്കവിധം അവേനാടുള്ള എെന്റ
ഉടമ്പടിയും എെന്റമുമ്പാെക ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന
േലവ്യപുേരാഹിതന്മാേരാടുമുള്ള എെന്റ
ഉടമ്പടിയും ലംഘിക്കെപ്പടാം. 22ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങെള എണ്ണിേനാക്കാനും
കടൽത്തീരെത്ത മണലിെന അളക്കാനും
കഴിയാത്തതുേപാെല എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിെന്റ സന്തതിെയയും എനിക്കു
ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന േലവ്യെരയും ഞാൻ
അസംഖ്യമായി വർധിപ്പിക്കും.’ ”

23 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഇ്രപകാരം
യിെരമ്യാവിനുണ്ടായി: 24 “ ‘യേഹാവ
െതരെഞ്ഞടുത്ത രണ്ടു രാജ്യങ്ങെളയും‡
അവിടന്നു തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു,’
എന്നിങ്ങെന ഈ ജനങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക്
നീ ്രശദ്ധിച്ചിേല്ല? ഇങ്ങെന അവർ എെന്റ

‡ 33:24 അഥവാ,വംശങ്ങെളയും
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ജനതെയ നിന്ദിക്കുന്നു, തുടർന്ന് അവെര
ഒരു രാഷ്്രടമായി പരിഗണിക്കുന്നതുമില്ല.
25 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘പകലിേനാടും രാ്രതിേയാടുമുള്ള എെന്റ ഉടമ്പടി
നിലനിൽക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ആകാശത്തിെന്റയും
ഭൂമിയുെടയും നിശ്ചിതവ്യവസ്ഥ ഞാൻ
നിയമിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ, 26ഞാൻയാേക്കാബിെന്റയും
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന്റയും സന്തതിെയ,
അ്രബാഹാമിെന്റയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും
യാേക്കാബിെന്റയും സന്തതികൾക്കു
ഭരണാധിപന്മാരായിരിക്കാൻ അവെന്റ
പു്രതന്മാരിൽനിന്ന് ഒരാെള എടുക്കാൻ
സാധിക്കാത്തവിധം തള്ളിക്കളയും.
എന്നാൽ ഞാൻ അവരുെട ്രപവാസികെള
മടക്കിവരുത്തുകയും അവേരാടു കരുണ
കാണിക്കുകയും െചയ്യ ം.’ ”

34
സിെദക്കീയാവിനുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

1 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സകലൈസന്യവും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധികാരത്തിൻകീഴുള്ള
ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങള ം സകലജനങ്ങള ം
േചർന്ന് െജറുശേലമിനും അതിെല
എല്ലാ പട്ടണങ്ങൾക്കുെമതിേര
യുദ്ധംെചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
യേഹാവയിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ
അരുളപ്പാട:് 2 “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നീ
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േപായി െയഹൂദാരാജാവായസിെദക്കീയാവിേനാട്
ഇ്രപകാരം പറയുക: ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇതാ ഞാൻ ഈ നഗരം
ബാേബൽരാജാവിെന്റൈകയിൽഏൽപ്പിക്കുന്നു.
അേദ്ദഹം അതിെന തീെവച്ച ചുട്ട കളയും.
3 നീ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
രക്ഷെപ്പടുകയില്ല, എന്നാൽ നിെന്ന അവൻ
പിടിച്ചടക്കും, നീ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും. നീ ബാേബൽരാജാവിെന
കണ്മുമ്പിൽ കാണും; അേദ്ദഹം അഭിമുഖമായി
നിേന്നാടു സംസാരിക്കും. നീ ബാേബലിേലക്കു
േപാേകണ്ടിവരും.

4 “ ‘എന്നാലും െയഹൂദാരാജാവായ
സിെദക്കീയാേവ, യേഹാവയുെട വാഗ്ദാനം
േകൾക്കുക. നിെന്നക്കുറിച്ച് യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നീ വാളാൽ
മരിക്കുകയില്ല; 5 നീ സമാധാനേത്താെട
മരിക്കും. നിനക്കുമുമ്പ് വാണിരുന്ന
രാജാക്കന്മാരായ നിെന്റ മുൻഗാമികള െട
ആദരസൂചകമായി ചിതെയാരുക്കിയതുേപാെല
അവർ നിനക്കുേവണ്ടിയും ആദരസൂചകമായി
ചിതെയാരുക്കി, “അേയ്യാ തമ്പുരാേന!” എന്നു
പറഞ്ഞ് അവർ നിനക്കായും വിലപിക്കും.
ഞാൻതെന്നയാണ് ഈ വാഗ്ദാനം നൽകുന്നത്,
എന്നുയേഹാവ ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു.’ ”

6 അതിനുേശഷം യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
െജറുശേലമിൽെവച്ച് ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം
െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവിേനാട്
സംസാരിച്ച . 7 അന്ന് ബാേബൽരാജാവിെന്റ
ൈസന്യം െജറുശേലമിേനാടും െയഹൂദ്യയിെല
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േശഷിച്ച നഗരങ്ങളായ ലാഖീശ,് അേസക്കാ
എന്നിവേയാടും യുദ്ധംെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
െയഹൂദാനഗരങ്ങളിൽഇവമാ്രതം േകാട്ടകൾെകട്ടി
ഉറപ്പിക്കെപ്പട്ടനഗരങ്ങളായി േശഷിച്ചിരുന്നു.

അടിമകൾക്കു േമാചനം
8-9 ഒരു െയഹൂദൻ തെന്റ സേഹാദരങ്ങളായ
എ്രബായദാസീദാസന്മാെര അടിമകളാക്കി
െവക്കാെത അവെര സ്വത്രന്തരാക്കാൻ
ഒരു വിേമാചനം ്രപസിദ്ധമാക്കണെമന്ന,്
സിെദക്കീയാരാജാവ് െജറുശേലമിലുണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാ ജനങ്ങേളാടും ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്തേശഷം
യേഹാവയിൽനിന്നും യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ
അരുളപ്പാട.് 10 അതുെകാണ്ട് ഓേരാരുത്തനും
തെന്റ ദാസെനയും ദാസിെയയും
അടിമകളായി െവച്ച െകാണ്ടിരിക്കാെത
അവെര സ്വത്രന്തരാക്കണെമന്ന ഉടമ്പടിയിൽ
പങ്കാളികളായിരുന്ന എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാരും
ജനങ്ങള ംഅതനുസരിച്ച്അവെരസ്വത്രന്തരാക്കി
വിട്ടയച്ചിരുന്നു. 11 എന്നാൽ പിന്നീട് തങ്ങള െട
തീരുമാനം മാറ്റി അവർ സ്വത്രന്തരാക്കിയ
ദാസന്മാെരയും ദാസിമാെരയും തിരിെക വിളിച്ച്
അവെരവീണ്ടുംഅടിമകളാക്കി.

12അേപ്പാൾ യേഹാവയിൽനിന്നു യിെരമ്യാവിന്
ഇ്രപകാരംഅരുളപ്പാടുണ്ടായി: 13 “ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
നിങ്ങള െട പൂർവികെര അടിമേദശമായ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ ഞാൻ
അവേരാട് ഒരു ഉടമ്പടിെചയ്തു. 14 ‘നിനക്കു
വിലയ്ക്കു വിൽക്കെപ്പട്ട ഓേരാ എ്രബായദാസരും
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ആറുവർഷം നിങ്ങെള േസവിച്ചതിനുേശഷം,
ഏഴാംവർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ അയാെള
വിട്ടയയ്ക്കണം; നിങ്ങൾ അവെര സ്വത്രന്തരായി
വിട്ടയയ്ക്കണം.’* എന്നാൽ നിങ്ങള െട
പൂർവികർ എെന്ന അനുസരിക്കുകേയാ
എെന്റ വചനത്തിനു െചവിചായ ്ക്കുകേയാ
െചയ്തില്ല. 15 അടുത്തകാലത്ത് നിങ്ങൾ
പശ്ചാത്തപിച്ച് എെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ശരിയായതു
െചയ്തു: നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും നിങ്ങള െട
സ്വന്തം ജനത്തിനു സ്വാത്രന്ത്യം ്രപസിദ്ധമാക്കി.
എെന്റ നാമം വഹിക്കുന്ന ആലയത്തിൽെവച്ച്
നിങ്ങൾ ഉടമ്പടിയും െചയ്തു. 16 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞ് എെന്റ നാമം
അശുദ്ധമാക്കി; ഓേരാരുത്തനും അവരവരുെട
ഹിത്രപകാരം നിങ്ങൾ സ്വത്രന്തരാക്കി
വിട്ടയച്ചിരുന്ന ദാസെനയും ദാസിെയയും
തിരിെക വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
വീണ്ടും അവെര ബല്രപേയാഗത്തിലൂെട
അടിമകളാക്കിയിരിക്കുന്നു.

17 “അതിനാൽ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ജനത്തിനു
വിേമാചനം ്രപസിദ്ധമാക്കണെമന്നുള്ള എെന്റ
വചനം അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ‘വിേമാചനം,’ ്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു,
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു—വാളിേലക്കും
മഹാമാരിയിേലക്കും ക്ഷാമത്തിേലക്കും
വീഴുന്നതിനുള്ളഒരു വിേമാചനംതെന്ന. ഭൂമിയിെല
സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ നിങ്ങെള ഒരു
ഭീതി വിഷയമാക്കിത്തീർക്കും. 18 എെന്റ

* 34:14 ആവ. 15:12
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ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുകയും എെന്റമുമ്പാെക
െചയ്ത ഉടമ്പടിയുെട നിബന്ധനകൾ
പാലിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്തവെര, അവർ
ഏെതാരു കാളക്കിടാവിെന രണ്ടു ഖണ്ഡമായി
പിളർന്ന് അതിനു മേധ്യകൂടി കടന്നുേപാേയാ, ആ
കിടാവിെനേപ്പാെല ഞാൻ അവേരാട് ഇടെപടും.
19 െയഹൂദ്യയിെലയും െജറുശേലമിെലയും
്രപഭുക്കന്മാെരയും ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിമാെരയും
പുേരാഹിതന്മാെരയും പിളർക്കെപ്പട്ട
കാളക്കിടാവിെന്റ ഖണ്ഡങ്ങളിലൂെട നടന്ന
േദശെത്ത സകലജനങ്ങെളയും, 20 ഞാൻ
ശ്രതുക്കള െട ൈകയിലും അവർക്കു
ജീവഹാനി വരുത്താൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവരുെട
ൈകയിലും ഏൽപ്പിക്കും. അവരുെട ശവങ്ങൾ
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിെല
മൃഗങ്ങൾക്കുംആഹാരമായിത്തീരും.

21 “െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവിെനയും
അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാെരയും ഞാൻ അവരുെട
ശ്രതുക്കള െട ൈകയിലും അവർക്കു ജീവഹാനി
വരുത്താൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവരുെട ൈകയിലും
നിങ്ങെള വിട്ട പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുന്ന
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈസന്യത്തിെന്റ
ൈകയിലും ഏൽപ്പിക്കും. 22 ഇതാ, ഞാൻ
ആജ്ഞ െകാടുക്കാൻ േപാകുന്നു, എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. അവെര ഞാൻ
ഈ നഗരത്തിേലക്കു തിരിെകവരുത്തും.
അവർ അതിെനതിേര യുദ്ധംെചയ്ത് അതിെന
പിടിച്ചടക്കി തീെവച്ച ചുട്ട കളയും. ഞാൻ
െയഹൂദാനഗരങ്ങെള ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത ഒരു
ശൂന്യസ്ഥലമാക്കും.”
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35
േരഖാബ്യരുെട വിശ്വസ്തത

1 െയഹൂദാരാജാവായ േയാശിയാവിെന്റ
മകനായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്ത്
യേഹാവയിൽനിന്നു യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ
അരുളപ്പാട:് 2 “നീ േരഖാബ്യരുെട
ഭവനത്തിൽെചന്ന് അവെര യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ വശേത്താടു േചർന്നുള്ള ഒരു
മുറിയിേലക്കു വരുന്നതിനു ക്ഷണിക്കുക,
അതിനുേശഷം അവർക്കു വീഞ്ഞു കുടിക്കാൻ
െകാടുക്കുക.”

3 അങ്ങെന ഞാൻ ഹബസിന്യാവിെന്റ
മകനായ യിെരമ്യാവിെന്റ മകൻ
യയസന്യാവിെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരന്മാെരയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സകലപു്രതന്മാെരയും—േരഖാബ്യഗൃഹെത്ത
മുഴുവനും കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുന്നതിനു േപായി.
4 ഞാൻ അവെര യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ൈദവപുരുഷനായ ഇഗ്ദല്യാവിെന്റ മകനായ
ഹാനാെന്റ പു്രതന്മാരുെട മുറിയിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു. വാതിൽക്കാവൽക്കാരനായ
ശല്ല മിെന്റ മകൻ മയേസയാവിെന്റ മുറിക്കുമീേത
്രപഭുക്കന്മാരുെട മുറിയുെട സമീപത്ത്ആയിരുന്നു
ആ മുറി. 5 പിന്നീട് ഞാൻ േരഖാബ്യഗൃഹത്തിെല
ആ പുരുഷന്മാരുെടമുമ്പിൽ വീഞ്ഞുനിറച്ച
പാ്രതങ്ങള ം പാനപാ്രതങ്ങള ംെവച്ച,് “അല്പം
വീഞ്ഞുകുടിക്കുക”എന്ന്അവേരാടു പറഞ്ഞു.

6 എന്നാൽ അവർ ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയില്ല;
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കാരണം േരഖാബിെന്റ മകനും ഞങ്ങള െട
പൂർവപിതാവുമായ േയാനാദാബ:്*
‘നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരും
ഒരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത’് എന്നു
കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്. 7 ‘മാ്രതമല്ല, നിങ്ങൾ വീടുകൾ
പണിയുകേയാ വിത്തു വിതയ്ക്കുകേയാ
മുന്തിരിേത്താപ്പ് നട്ട പിടിപ്പിക്കുകേയാ
െചയ്യരുത;് ഇവെയാന്നും നിങ്ങൾക്ക്
ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ
നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും കൂടാരങ്ങളിൽത്തെന്ന
പാർക്കണം. അങ്ങെനയായാൽ നിങ്ങൾ
േദശാന്തരികളായി പാർക്കുന്ന േദശത്ത്
ദീർഘകാലം വസിക്കും, എന്നും അേദ്ദഹം
കൽപ്പിച്ച .’ 8അങ്ങെന ഞങ്ങൾ േരഖാബിെന്റ
പു്രതനും ഞങ്ങള െട പൂർവപിതാവുമായ
േയാനാദാബ് ഞങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം
അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള ം ഞങ്ങള െട
ഭാര്യമാരും പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ഒരിക്കലും
വീഞ്ഞു കുടിക്കാെതയും 9 താമസിക്കാൻ
വീടുകൾ നിർമിക്കാെതയും മുന്തിരിേത്താട്ടേമാ
വയേലാ വിേത്താ ഇല്ലാെതയും ജീവിച്ച േപാരുന്നു.
10 ഞങ്ങൾ കൂടാരങ്ങളിൽമാ്രതം താമസിച്ച ം
ഞങ്ങള െട പൂർവപിതാവായ േയാനാദാബ്
ഞങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം പൂർണമായും
അനുസരിച്ച ം േപാരുന്നു. 11 എന്നാൽ
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
ഈ േദശെത്ത ആ്രകമിച്ചേപ്പാൾ, ഞങ്ങൾ,
‘വരിക, ബാേബല്യരുെടയും† അരാമ്യരുെടയും
* 35:6 െയേഹാനാദാബ,് േയാനാദാബ് എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
† 35:11 അഥവാ,കൽദയരുെടയും
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ൈസന്യത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടുന്നതിനു
നമുക്കു െജറുശേലമിേലക്കു േപാകണം’
എന്നു പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ
െജറുശേലമിൽതാമസിക്കുന്നത.്”

12 അേപ്പാൾ യിെരമ്യാവിന് ഇ്രപകാരം
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി:
13 “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
നീ േപായി െയഹൂദാജനേത്താടും
െജറുശേലംനിവാസികേളാടും ഇ്രപകാരം
പറയുക, ‘നിങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിച്ച്
എെന്റ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുകയിേല്ല?’
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
14 ‘േരഖാബിെന്റ പു്രതനായ േയാനാദാബ്
തെന്റ മക്കേളാടു വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത,്
എന്നു കൽപ്പിച്ചത് പാലിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അങ്ങെന അവർ ഇന്നുവെരയും തങ്ങള െട
പൂർവപിതാവിെന്റകൽപ്പനഅനുസരിച്ച വീഞ്ഞു
കുടിക്കാെതയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരിച്ചിട്ട ം
നിങ്ങൾ എെന്ന അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. 15 “നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തനും നിങ്ങള െട ദുർമാർഗം
വിട്ട തിരിഞ്ഞ്, നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികൾ
പുനരുദ്ധരിക്കുക; അന്യേദവതകെള
േസവിക്കുന്നതിന് അവയുെട പിന്നാെല
േപാകരുത;് അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കും
നൽകിയ േദശത്തു നിങ്ങൾ പാർക്കും,”
എന്നിങ്ങെന ഞാൻ എെന്റ ദാസന്മാരായ
്രപവാചകന്മാെര വീണ്ടും വീണ്ടും
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നിങ്ങള െട അടുക്കേലക്കയച്ച പറയിച്ചിട്ട ം
നിങ്ങൾ െചവിതരികേയാ എെന്റ വാക്ക്
അനുസരിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല.
16േരഖാബിെന്റമകനായേയാനാദാബിെന്റമക്കൾ
സത്യമായും തങ്ങള െട പൂർവപിതാവ് തങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ച വചനംഅനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു;എന്നാൽ
ഈജനംഎെന്റവാക്കു േകട്ടനുസരിച്ചിട്ടില്ല.’

17 “അതിനാൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഇതാ, ഞാൻ അവേരാടു
സംസാരിച്ചിട്ട ം അവർ ്രശദ്ധിക്കാെതയും ഞാൻ
അവെര വിളിച്ചിട്ട ം അവർ ഉത്തരം പറയാെതയും
ഇരിക്കുകയാൽഞാൻെയഹൂദയുെടേമലുംഎല്ലാ
െജറുശേലംനിവാസികള െടേമലും വരുത്തുെമന്ന്
്രപഖ്യാപിച്ചിട്ട ള്ള എല്ലാ അനർഥങ്ങള ം
അവരുെടേമൽവരുത്തും.’ ”

18 അതിനുേശഷം യിെരമ്യാവ്
േരഖാബ്യഗൃഹേത്താട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട പൂർവപിതാവായ േയാനാദാബിെന്റ
കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അവെന്റ എല്ലാ
ആജ്ഞകള ം പാലിക്കുകയും അവൻ
നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുകയും
െചയ്യ കനിമിത്തം 19 േരഖാബിെന്റ മകനായ
േയാനാദാബിന് എെന്റമുമ്പാെക നിൽക്കാൻ ഒരു
പുരുഷൻ ഒരിക്കലും ഇല്ലാെത വരികയില്ല,’ എന്ന്
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.”



യിെരമ്യാവ് 36:1 clxxxii യിെരമ്യാവ് 36:5

36
െയേഹായാക്കീം യിെരമ്യാവിെന്റ

തുകൽച്ച രുൾകത്തിക്കുന്നു
1േയാശിയാവിെന്റമകനുംെയഹൂദാരാജാവുമായ
െയേഹായാക്കീമിെന്റ നാലാമാണ്ടിൽ
യേഹാവയിൽനിന്നു യിെരമ്യാവിന്
ഇ്രപകാരം അരുളപ്പാടുണ്ടായി: 2 “നീ ഒരു
തുകൽച്ച രുൾ എടുത്ത് േയാശിയാവിെന്റ
കാലത്തു ഞാൻ നിേന്നാടു സംസാരിക്കാൻ
തുടങ്ങിയ കാലംമുതൽ ഇന്നുവെര
ഇ്രസാേയലിെനക്കുറിച്ച ം െയഹൂദെയക്കുറിച്ച ം
മറ്റ് എല്ലാ രാഷ്്രടങ്ങെളക്കുറിച്ച ം നിേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്ത സകലവചനങ്ങള ം അതിൽ
എഴുതുക. 3 ഒരുപേക്ഷ െയഹൂദ്യയിെല
ജനത്തിേന്മൽഞാൻ വരുത്താൻേപാകുന്നഎല്ലാ
അനർഥങ്ങെളക്കുറിച്ച ം അവർ േകൾക്കുേമ്പാൾ
അവരിൽ ഓേരാരുത്തരും താന്താങ്ങള െട
ദുഷ്ടവഴികളിൽനിന്നു പിന്തിരിയാൻ ഇടയാകും;
അങ്ങെനെയങ്കിൽഞാൻഅവരുെട ദുഷ്ടതയും
പാപവുംഅവേരാടുക്ഷമിക്കും.”

4 അതനുസരിച്ച് യിെരമ്യാവ് േനര്യാവിെന്റ
മകനായ ബാരൂക്കിെന വിളിച്ച ; യിെരമ്യാവ്
പറഞ്ഞുെകാടുത്തതനുസരിച്ച് യേഹാവ
യിെരമ്യാവിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തിരുന്ന എല്ലാ
വചനങ്ങള ം ബാരൂക്ക് ഒരു തുകൽച്ച രുളിൽ
എഴുതി. 5 പിന്നീട് യിെരമ്യാവ് ബാരൂക്കിേനാട്
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ തടവിൽ
അടയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; എനിക്ക് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു േപാകാൻ കഴിയുകയില്ല.
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6അതിനാൽനീയേഹാവയുെടആലയത്തിേലക്കു
േപായി എെന്റ നിർേദശ്രപകാരം നീ
എഴുതിയ വചനങ്ങെളല്ലാം ജനം േകൾെക്ക
ഒരു ഉപവാസദിവസത്തിൽ വായിക്കുക.
താന്താങ്ങള െട പട്ടണത്തിൽനിന്നും വരുന്ന
സകല െയഹൂദാജനവും േകൾെക്ക നീ അതു
വായിച്ച േകൾപ്പിക്കണം. 7 ഒരുപേക്ഷ അവർ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക വീണ് അേപക്ഷിക്കയും
ഓേരാരുത്തരും തങ്ങള െട ദുഷ്ടവഴികൾ
വിട്ട തിരിയുകയും െചയ്യ ം; യേഹാവ ഈ
ജനത്തിനു വിധിച്ചിരിക്കുന്ന േകാപവും േ്രകാധവും
വലുതാണേല്ലാ.”

8 േനര്യാവിെന്റ മകനായ ബാരൂക്ക്
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ തേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെലെയല്ലാം െചയ്തു.
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽെവച്ച്
അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട എല്ലാ
വചനങ്ങള ം വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച .
9 െയഹൂദാരാജാവും േയാശിയാവിെന്റ മകനുമായ
െയേഹായാക്കീമിെന്റ അഞ്ചാമാണ്ടിൽ
ഒൻപതാംമാസത്തിൽ െജറുശേലമിെല എല്ലാ
ജനങ്ങൾക്കും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്ന്
െജറുശേലമിേലക്കു വന്ന എല്ലാവർക്കുമായി
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഒരു ഉപവാസം
്രപഖ്യാപിക്കെപ്പട്ട . 10 ആ സമയത്ത്
ബാരൂക്ക് യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
പുതിയ കവാടത്തിെന്റ ്രപേവശനസ്ഥലത്ത്
മുകൾഭാഗത്തുള്ള അങ്കണത്തിൽ േലഖകനായ*

* 36:10 അതായത,് ഭരണസംബന്ധമായ കണക്കുകള ം
സംഭവങ്ങള ംഎഴുതിസൂക്ഷിക്കുന്നയാൾ.
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ശാഫാെന്റ മകനായ െഗമര്യാവിെന്റ
മുറിയിൽെവച്ച് യിെരമ്യാവിെന്റ വചനങ്ങെളല്ലാം
ആ തുകൽച്ച രുളിൽനിന്നു സകലജനെത്തയും
വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച .

11 ശാഫാെന്റ മകനായ െഗമര്യാവിെന്റ മകൻ
മീഖായാവ് യേഹാവയുെട വചനങ്ങെളല്ലാം ആ
തുകൽച്ച രുളിൽനിന്ന് വായിച്ച േകട്ടേപ്പാൾ,
12 അേദ്ദഹം രാജെകാട്ടാരത്തിൽ േലഖകെന്റ
മുറിയിൽ െചന്നു; അവിെട സകല്രപഭുക്കന്മാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു: േലഖകനായ എലീശാമയും
െശമയ്യാവിെന്റ മകൻ െദലായാവും
അക്േബാരിെന്റ മകൻഎൽനാഥാനും ശാഫാെന്റ
മകൻ െഗമര്യാവും ഹനന്യാവിെന്റ മകൻ
സിെദക്കീയാവും മെറ്റല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാരും അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 13ബാരൂക്ക് തുകൽച്ച രുളിൽനിന്ന്
ജനെത്ത വായിച്ച േകൾപ്പിച്ചേപ്പാൾ താൻ
േകട്ടിരുന്ന എല്ലാ വചനങ്ങള ം മീഖായാവ്
അവേരാടു ്രപസ്താവിച്ച . 14 അേപ്പാൾ
്രപഭുക്കന്മാെരല്ലാവരും കൂശിയുെട മകനായ
െശെലമ്യാവിെന്റ മകനായ െനഥന്യാവിെന്റ
മകൻ െയഹൂദിെയ ബാരൂക്കിെന്റ അടുക്കേലക്ക്
അയച്ച്, “നീജനത്തിനുവായിച്ച േകൾപ്പിച്ചചുരുൾ
എടുത്തുെകാണ്ടുവരിക” എന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
അറിയിച്ച . അങ്ങെന േനര്യാവിെന്റ മകനായ
ബാരൂക്ക് തെന്റ ൈകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
തുകൽച്ച രുൾ എടുത്തുെകാണ്ട് അവരുെട
അടുക്കൽ െചന്നു. 15 “അവിെട ഇരുന്ന് അതു
ഞങ്ങെള വായിച്ച േകൾപ്പിക്കുക,” എന്ന് അവർ
അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു.
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അങ്ങെന ബാരൂക്ക് അത് അവെര
വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച . 16 അവർ ആ
വചനങ്ങെളാെക്കയും േകട്ടേപ്പാൾ ഭയെപ്പട്ട്
പരസ്പരം േനാക്കിെക്കാണ്ട് ബാരൂക്കിേനാട:്
“തീർച്ചയായും ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം നമുക്കു
രാജാവിെന അറിയിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു.
17 അവർ ബാരൂക്കിേനാട:് “താങ്കൾ
എങ്ങെനയാണ് ഈ വചനങ്ങൾ ഒെക്കയും
എഴുതിയത?് യിെരമ്യാവ് പറഞ്ഞുതന്നേതാ?
ഞങ്ങേളാടു പറയുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

18 അേപ്പാൾ ബാരൂക്ക് അവേരാട്: “അേത,
അേദ്ദഹം ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം എനിക്കു
പറഞ്ഞുതന്നു; ഞാൻ അവ മഷിെകാണ്ടു
തുകൽച്ച രുളിൽഎഴുതി”എന്ന് ഉത്തരംപറഞ്ഞു.

19 അേപ്പാൾ ്രപഭുക്കന്മാർ ബാരൂക്കിേനാട:്
“േപായി താങ്കള ം യിെരമ്യാവും ഒളിച്ച െകാൾക.
നിങ്ങൾ എവിെടയാെണന്ന് ആരും അറിയരുത്”
എന്നുപറഞ്ഞു.

20 അങ്ങെന അവർ തുകൽച്ച രുൾ
േലഖകനായ എലീശാമയുെട മുറിയിൽ
െവച്ചേശഷം അരമനയിൽ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് ആ വചനങ്ങെളല്ലാം
രാജാവിെന അറിയിച്ച . 21 അതിനുേശഷം
രാജാവ് തുകൽച്ച രുൾ എടുത്തുെകാണ്ടുവരാൻ
െയഹൂദിെയ അയച്ച . അയാൾ േലഖകനായ
എലീശാമയുെട മുറിയിൽനിന്നും അത്
എടുത്തുെകാണ്ടുവന്നു. െയഹൂദി അത്
രാജാവിെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന
എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാെരയും വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച .
22അത് ഒൻപതാംമാസമായിരുന്നു, രാജാവ് തെന്റ
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േഹമന്തഗൃഹത്തിൽ തീ കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
െനരിേപ്പാട്ടിനു മുന്നിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
23 െയഹൂദി തുകൽച്ച രുളിെന്റ മൂേന്നാ
നാേലാ ഭാഗം വായിച്ച തീരുേമ്പാൾ, രാജാവ്
എഴുത്തുകാരെന്റ േപനാക്കത്തിെകാണ്ട് അതു
മുറിച്ച് ചുരുൾമുഴുവനും െനരിേപ്പാട്ടിെല തീയിൽ
െവന്തുേപാകുന്നതുവെര ഇട്ട െകാണ്ടിരുന്നു.
24 എങ്കിലും രാജാവും ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം
േകട്ട ഭൃത്യന്മാരും ഭയെപ്പടുകേയാ വസ്്രതം
കീറുകേയാ െചയ്തില്ല. 25 എൽനാഥാനും
െദലായാവും െഗമര്യാവും തുകൽച്ച രുൾ
ചുട്ട കളയാതിരിക്കാൻ രാജാവിേനാട്
അേപക്ഷിച്ച , എങ്കിലും അേദ്ദഹം അവരുെട
വാക്കു ്രശദ്ധിച്ചില്ല. 26 രാജാവിെന്റ ഒരു
പു്രതനായ െയരഹ്മേയലിേനാടും അ്രസീേയലിെന്റ
മകനായ െസരായാേവാടും അബ്േദലിെന്റ
മകനായ െശെലമ്യാേവാടും േവദജ്ഞനായ
ബാരൂക്കിെനയും യിെരമ്യാ്രപവാചകെനയും
പിടിക്കാൻകൽപ്പിച്ച .എന്നാൽയേഹാവഅവെര
ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു.

27 യിെരമ്യാവു പറഞ്ഞുെകാടുത്തിട്ട്
ബാരൂക്ക് എഴുതിയിരുന്ന വചനങ്ങളള്ള
തുകൽച്ച രുൾ രാജാവ് ചുട്ട കളഞ്ഞേശഷം
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഇ്രപകാരം
യിെരമ്യാവിനുണ്ടായി: 28 “നീ മെറ്റാരു
തുകൽച്ച രുൾ എടുത്ത് െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹായാക്കീം ചുട്ട കളഞ്ഞ ആദ്യെത്ത
ചുരുളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വചനങ്ങെളല്ലാം
അതിൽ എഴുതുക. 29 െയഹൂദാരാജാവായ
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െയേഹായാക്കീമിെനക്കുറിച്ച് നീ ഇ്രപകാരം
പറയുക: ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ബാേബൽരാജാവു തീർച്ചയായും
വന്ന് ഈ േദശെത്ത നശിപ്പിക്കുകയും
മനുഷ്യെനയും മൃഗെത്തയും അതിൽനിന്ന്
മുടിച്ച കളയുകയും െചയ്യ െമന്ന് നീ
അതിൽ എഴുതിയത് എന്തിന,് എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് നീ ആ ചുരുൾ ദഹിപ്പിച്ചേല്ലാ.”
30 അതുെകാണ്ട് െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹായാക്കീമിെനക്കുറിച്ച് യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ദാവീദിെന്റ
സിംഹാസനത്തിലിരിക്കാൻ അവന് ആരും
ഉണ്ടാകുകയില്ല;അവെന്റ ശവശരീരം പകലെത്ത
െവയിലും രാ്രതിയിെല മഞ്ഞും ഏൽക്കാൻ
എറിഞ്ഞുകളയും. 31ഈഅകൃത്യത്തിന് ഞാൻ
അവെനയുംഅവെന്റസന്തതികെളയുംഅവെന്റ
ഭൃത്യന്മാെരയും ശിക്ഷിക്കും; അവരുെടേമലും
െജറുശേലംനിവാസികള െടേമലും
െയഹൂദാജനത്തിെന്റേമലും ഞാൻ അവർക്കു
വരുത്തുെമന്ന് ്രപഖ്യാപിച്ച അനർഥെമാെക്കയും
വരുത്തും; അവർ എെന്റ മുന്നറിയിപ്പ കൾ
ഒന്നുംതെന്ന ്രശദ്ധിച്ചില്ലേല്ലാ.’ ”

32 അതിനുേശഷം യിെരമ്യാവ് മെറ്റാരു
തുകൽച്ച രുൾ എടുത്ത് േനര്യാവിെന്റ
മകനായ ബാരൂക്ക് എന്ന േവദജ്ഞെന്റ
ൈകയിൽ െകാടുത്തു. െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹായാക്കീം തീയിലിട്ട ചുട്ട കളഞ്ഞ
പുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങെളല്ലാം യിെരമ്യാവു
പറഞ്ഞുെകാടുത്ത്രപകാരം അേദ്ദഹം അതിൽ
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എഴുതി. അതുേപാെലയുള്ള അേനകം
വചനങ്ങള ംഅവേയാെടാപ്പംഎഴുതിേച്ചർത്തു.

37
യിെരമ്യാവ് കാരാഗൃഹത്തിൽ

1 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ,
േയാശിയാവിെന്റ പു്രതനായ സിെദക്കീയാവിെന
െയഹൂദാേദശത്തു രാജാവായി വാഴിച്ച ;
അേദ്ദഹം െയേഹായാക്കീമിെന്റ മകനായ
െയേഹായാഖീെന്റ* സ്ഥാനത്ത് രാജ്യഭരണം
നടത്തി. 2 എന്നാൽ അേദ്ദഹേമാ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭൃത്യേരാ േദശത്തിെല
ജനേമാ യിെരമ്യാ്രപവാചകനിലൂെട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തവചനങ്ങൾഅനുസരിച്ചില്ല.

3 എങ്കിലും സിെദക്കീയാരാജാവ്,
െശെലമ്യാവിെന്റ മകനായ െയഹൂഖലിെനയും†
മയേസയാവിെന്റമകനായെസഫന്യാപുേരാഹിതെനയും
യിെരമ്യാ്രപവാചകെന്റഅടുക്കൽഅയച്ച്, “അങ്ങ്
ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിക്കണേമ,” എന്നു
പറയിച്ച .

4യിെരമ്യാവ്അേപ്പാഴും ജനങ്ങള െടഅടുക്കൽ
വരികയും േപാകുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു;
അതുവെര അേദ്ദഹം കാരാഗൃഹത്തിൽ
അടയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. 5 ഈ ഘട്ടത്തിൽ
ഫറേവാെന്റ ൈസന്യം ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ടിരുന്നു; അവെരക്കുറിച്ച ള്ള

* 37:1 മൂ.ഭാ. െകാന്യാവ,് െയേഹായാഖീൻ എന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുരൂപം. † 37:3 യൂഖൽ, െയഹൂഖൽ എന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുരൂപം.
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വാർത്ത െജറുശേലമിന് ഉപേരാധം
ഏർെപ്പടുത്തിയിരുന്ന ബാേബല്യർ‡ േകട്ടേപ്പാൾ
അവർ െജറുശേലമിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങി.

6 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
ഇ്രപകാരം യിെരമ്യാ്രപവാചകന് ഉണ്ടായി:
7 “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:എേന്നാട്അരുളപ്പാട്
േചാദിക്കാൻ നിങ്ങെള എെന്റ അടുക്കൽഅയച്ച
െയഹൂദാരാജാവിേനാട് നിങ്ങൾ ഇ്രപകാരം
പറയുക: ‘ഇതാ നിങ്ങെള സഹായിക്കാൻ
പുറെപ്പട്ടിരുന്ന ഫറേവാെന്റ ൈസന്യം തങ്ങള െട
േദശമായഈജിപ്റ്റിേലക്കുതെന്ന മടങ്ങിേപ്പാകും.
8 ബാേബല്യർ മടങ്ങിവന്ന് ഈ നഗരേത്താടു
യുദ്ധംെചയ്യ ം; അവർ ഈ നഗരം പിടിച്ചടക്കി
അഗ്നിക്കിരയാക്കും.’

9 “യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ബാേബല്യർ തീർച്ചയായും നെമ്മ വിട്ട േപാകും,’
എന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങെളത്തെന്ന വഞ്ചിക്കരുത.്
അവർ വിട്ട േപാകുകയില്ല! 10 നിങ്ങൾെക്കതിേര
യുദ്ധംെചയ്യന്ന ബാേബല്യരുെട§ മുഴുവൻ
ൈസന്യെത്തയും നിങ്ങൾ േതാൽപ്പിക്കുകയും
മുറിേവറ്റ ആള കൾമാ്രതം അവരുെട
കൂടാരങ്ങളിൽ േശഷിക്കുകയും െചയ്താലും,
അവർ തങ്ങള െട കൂടാരത്തിൽനിന്ന്
എഴുേന്നറ്റ വന്ന് ഈ നഗരം തീെവച്ച
ചുട്ട കളയും.”

11 ഫറേവാെന്റ ൈസന്യംനിമിത്തം
ബാേബല്യരുെട ൈസന്യം െജറുശേലം

‡ 37:5 അഥവാ,കൽദയർ § 37:10 അഥവാ,കൽദയരുെട
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വിട്ട േപായേപ്പാൾ, 12 യിെരമ്യാവ് െജറുശേലംവിട്ട്
െബന്യാമീൻേദശേത്തക്കുേപായി. അവിടെത്ത
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തനിക്കുള്ള ചില
അവകാശസ്ഥലങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനായിരുന്നു
ആ യാ്രത. 13 എന്നാൽ അേദ്ദഹം
െബന്യാമീൻകവാടത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ,
ഹനന്യാവിെന്റ മകനായ െശെലമ്യാവിെന്റ
മകനായ യിരീയാവ് കാവൽക്കാരുെട
അധിപനായി അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. “നീ
ബാേബല്യരുെട പക്ഷത്തു േചരാൻ ഇവിടം
ഉേപക്ഷിച്ച േപാകുകയാണ!്” എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അയാൾ യിെരമ്യാ്രപവാചകെന
പിടിച്ച .

14 എന്നാൽ യിെരമ്യാവ്, “അതു സത്യമല്ല!
ഞാൻ ബാേബല്യരുെട പക്ഷത്തു േചരാൻ ഇവിടം
ഉേപക്ഷിച്ച േപാകുകയല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
എന്നിട്ട ം യിരീയാവ് ആ വാക്കു ്രശദ്ധിക്കാെത
യിെരമ്യാവിെന ബന്ധിച്ച് ്രപഭുക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 15 അേപ്പാൾ
്രപഭുക്കന്മാർ യിെരമ്യാവിെന്റ േനേര േകാപിച്ച്
അേദ്ദഹെത്ത മർദിച്ച . അവർ അേദ്ദഹെത്ത
േലഖകനായ േയാനാഥാെന്റ വീട്ടിൽ തടവിലാക്കി;
അവർഅതിെനകാരാഗൃഹമാക്കിയിരുന്നു.

16 അങ്ങെന യിെരമ്യാവ് അവിടെത്ത
ഇരുട്ടറയ്ക്കുള്ളിൽ അേനകദിവസം കഴിച്ച കൂട്ടി.
17അതിനുേശഷം സിെദക്കീയാരാജാവ് ആളയച്ച്
അേദ്ദഹെത്ത െകാട്ടാരത്തിേലക്കു വരുത്തി.
തെന്റ അരമനയിൽെവച്ച രാജാവ് രഹസ്യമായി
അേദ്ദഹേത്താട:് “യേഹാവയിൽനിന്ന് വല്ല
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അരുളപ്പാടുമുേണ്ടാ”എന്നു േചാദിച്ച .
“ഉണ്ട്, താങ്കൾ ബാേബൽരാജാവിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും,” എന്നു യിെരമ്യാവ്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

18 യിെരമ്യാവ് സിെദക്കീയാരാജാവിേനാട്
ഇതുംകൂടി പറഞ്ഞു: “താങ്കൾ എെന്ന
കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കാൻ തക്കവണ്ണം
ഞാൻ താങ്കേളാേടാ താങ്കള െട ഭൃത്യന്മാേരാേടാ
ഈ ജനത്തിേനാേടാ എന്തു കുറ്റമാണു
െചയ്തത്? 19 ‘ബാേബൽരാജാവ് താങ്കെളേയാ
ഈ േദശെത്തേയാ ആ്രകമിക്കുകയില്ല,’
എന്നു ്രപവചിച്ച താങ്കള െട ്രപവാചകന്മാർ
എവിെട? 20 എന്നാലിേപ്പാൾ യജമാനനായ
രാജാേവ, േകൾക്കണേമ. എെന്റ അേപക്ഷ
അവിടന്നു ൈകെക്കാള്ളണേമ. ഞാൻ
േലഖകനായ േയാനാഥാെന്റ വീട്ടിൽക്കിടന്നു
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവിേടക്കു ഞാൻ
മടങ്ങിേപ്പാകാൻഇടയാക്കരുേത.”

21 അതുെകാണ്ട് സിെദക്കീയാരാജാവ്
കൽപ്പന െകാടുത്തിട്ട്, അവർ യിെരമ്യാവിെന
കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത് ബന്ധിച്ച . നഗരത്തിെല
ഭക്ഷണം തീർന്നുേപാകുംവെര അപ്പക്കാരുെട
െതരുവിൽനിന്ന് ദിനംേതാറും ഓേരാ അപ്പം
നൽകുന്നതിനും ഏർപ്പാടുെചയ്തു. അങ്ങെന
യിെരമ്യാവ് കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത് താമസിച്ച .

38
യിെരമ്യാവ് െപാട്ടിയജലസംഭരണിയിൽ

1 യിെരമ്യാവ് സകലജനേത്താടും ്രപസ്താവിച്ച
വചനങ്ങൾ മത്ഥാെന്റ മകൻ െശഫത്യാവും
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പശ്ഹൂരിെന്റ മകൻ െഗദല്യാവും െശെലമ്യാവിെന്റ
മകൻ െയഹൂഖലും മൽക്കീയാവിെന്റ മകൻ
പശ്ഹൂരും േകട്ട . ഇ്രപകാരമായിരുന്നു
അേദ്ദഹം സംസാരിച്ചത:് 2 “യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഈ നഗരത്തിൽ
പാർക്കുന്നവർ വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കും. എന്നാൽ
ബാേബല്യരുെട* അടുക്കേലക്കു േപാകുന്നവർ
ജീവിക്കും. അവരുെട ജീവൻ അവർക്കു
െകാള്ളകിട്ടിയതുേപാെല ആയിരിക്കും; അവൻ
ജീവേനാെടയിരിക്കും.’ 3 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഈ പട്ടണം തീർച്ചയായും
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈസന്യത്തിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും; രാജാവ് അതിെന
പിടിച്ചടക്കും.’ ”

4 അേപ്പാൾ ആ ്രപഭുക്കന്മാർ രാജാവിേനാടു
പറഞ്ഞു: “ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ
നഗരത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ൈസന്യെത്തയും
അതുേപാെലതെന്ന സകലജനെത്തയും
നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തുന്നതാണ.് അതുെകാണ്ട്
ഇയാെള െകാന്നുകളയണം. ഈ മനുഷ്യൻ ഈ
ജനത്തിെന്റ നന്മയല്ല, അവരുെട നാശമാണ്
ആ്രഗഹിക്കുന്നത.്”

5 അതിനാൽ സിെദക്കീയാരാജാവ് ഇ്രപകാരം
കൽപ്പിച്ച : “ഇതാ,അയാൾനിങ്ങള െടൈകയിൽ
ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾെക്കതിരായി രാജാവിന്
ഒന്നും െചയ്യാൻകഴിയുകയില്ല.”

6 അങ്ങെന അവർ യിെരമ്യാവിെന
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത്

* 38:2 അഥവാ,കൽദയരുെട
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രാജകുമാരനായ മൽക്കീയാവിെന്റ
ജലസംഭരണിയിൽ ഇട്ട . അവർ കയർെകാണ്ട്
യിെരമ്യാവിെന താേഴക്കിറക്കി. അതിൽ
െചളിയല്ലാെത െവള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല,അങ്ങെന
യിെരമ്യാവ് െചളിയിൽതാണു.

7 എന്നാൽ രാജെകാട്ടാരത്തിെല ഒരു
ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്ന† കൂശ്യനായ‡ ഏെബദ്-
െമെലക്ക്, അവർ യിെരമ്യാവിെന ഒരു
ജലസംഭരണിയിലിട്ട വാർത്ത േകട്ട .
അേപ്പാൾ രാജാവ് െബന്യാമീൻകവാടത്തിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 8 ഏെബദ്-െമെലക്ക്
രാജെകാട്ടാരത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്
രാജാവിേനാട് ഇ്രപകാരം സംസാരിച്ച :
9 “യജമാനനായ രാജാേവ, ഈ പുരുഷന്മാർ
യിെരമ്യാ്രപവാചകേനാടു െചയ്തെതല്ലാം
ദുഷ്ടതയാണ.് അവർ അേദ്ദഹെത്ത
ആ ജലസംഭരണിയിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞേല്ലാ.
നഗരത്തിൽ ആഹാരമില്ലായ്കയാൽ അേദ്ദഹം
അവിെടക്കിടന്ന് പട്ടിണിെകാണ്ടു മരിച്ച േപാകും.”

10 അേപ്പാൾ രാജാവ് കൂശ്യനായ ഏെബദ്-
െമെലക്കിേനാട് ഇ്രപകാരം കൽപ്പിച്ച :
“ഇവിെടനിന്നു നിെന്റ അധികാരത്തിൻ കീഴിലുള്ള
മുപ്പതുേപെരനിേന്നാെടാപ്പംകൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
അേദ്ദഹെത്തജലസംഭരണിയിൽനിന്ന് കയറ്റ ക.”

11 അങ്ങെന ഏെബദ്-െമെലക്ക്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധികാരത്തിൻ കീഴിലുള്ള
മുപ്പത് ആള കെള കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െകാട്ടാരത്തിൽ

† 38:7 അഥവാ,ഷണ്ഡൻ ‡ 38:7 അഥവാ,എേത്യാപ്യക്കാരനായ
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ഭണ്ഡാരമുറിക്കുകീേഴയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുെചന്ന്
അവിെടനിന്നു പഴയ തുണിയും കീറിയ
തുണിക്കഷണങ്ങള ം േശഖരിച്ച് അവ കയറിൽ
െകട്ടി ജലസംഭരണിൽ യിെരമ്യാവിെന്റ
അടുക്കേലക്ക് ഇറക്കിെക്കാടുത്തു. 12കൂശ്യനായ
ഏെബദ്-െമെലക്ക് യിെരമ്യാവിേനാട:് “ഈ
പഴയ തുണിയും കീറിയ തുണിക്കഷണങ്ങള ം
കയറിനുകീേഴ നിെന്റ കക്ഷത്തിൽ
െവക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അങ്ങെന
അവർ യിെരമ്യാവിെന കയറുെകാണ്ടു
ജലസംഭരണിയിൽനിന്നു വലിച്ച കയറ്റി.
അതിനുേശഷം യിെരമ്യാവ് കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത്
താമസിച്ച .

സിെദക്കീയാവ് യിെരമ്യാവിെന വീണ്ടും
വിളിപ്പിക്കുന്നു

14 അതിനുേശഷം സിെദക്കീയാരാജാവ്
ആളയച്ച് യിെരമ്യാ്രപവാചകെന യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല മൂന്നാം ്രപേവശനദ്വാരത്തിൽ
തെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തി. “ഞാൻ ഒരു കാര്യം
താങ്കേളാടു േചാദിക്കുകയാണ.് എന്നിൽനിന്ന്
ഒന്നും മറച്ച െവക്കരുത,്” എന്നു രാജാവ്
യിെരമ്യാവിേനാട് കൽപ്പിച്ച .

15അേപ്പാൾ യിെരമ്യാവ് സിെദക്കീയാവിേനാട:്
“ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് എെന്ന
െകാല്ല കയിേല്ല? ഞാൻഅങ്ങെയ ഉപേദശിച്ചാൽ
അങ്ങ്അതു േകൾക്കുകയുമില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

16 എന്നാൽ സിെദക്കീയാരാജാവ്
രഹസ്യത്തിൽ യിെരമ്യാവിേനാട് ഇ്രപകാരം
ശപഥംെചയ്തുപറഞ്ഞു: “ഈ ജീവൻ നമുക്കു
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തന്ന ജീവിക്കുന്ന യേഹാവയാെണ, ഞാൻ
തീർച്ചയായും താങ്കെള െകാല്ല കേയാ താങ്കൾക്കു
ജീവഹാനി വരുത്താൻ ്രശമിക്കുന്ന ആള കള െട
ൈകയിൽതാങ്കെളഏൽപ്പിക്കുകേയാഇല്ല.”

17 അേപ്പാൾ യിെരമ്യാവ് സിെദക്കീയാവിേനാട്
പറഞ്ഞു: “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘അങ്ങ് കീഴടങ്ങി
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരുെട
അടുക്കേലക്കു െചല്ല െന്നങ്കിൽ അങ്ങ്
ജീവിച്ചിരിക്കും; ഈ നഗരം അഗ്നിക്കിരയായി
നശിപ്പിക്കെപ്പടുകയുമില്ല; അങ്ങും അങ്ങയുെട
കുടുംബവും ജീവേനാെട േശഷിക്കുകയും െചയ്യ ം.
18 എന്നാൽ അങ്ങ് ബാേബൽരാജാവിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ പുറത്തു
െചല്ല ന്നിെല്ലങ്കിൽ ഈ നഗരം ബാേബല്യരുെട
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും. അവർ ഇതു
തീെവച്ച ചുട്ട കളയും; അങ്ങുതെന്നയും
അവരുെടൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടുകയുമില്ല.’ ”

19 അേപ്പാൾ സിെദക്കീയാരാജാവ്
യിെരമ്യാവിേനാട:് “ബാേബല്യരുെട
പക്ഷംേചർന്നിരിക്കുന്ന െയഹൂദ്യെര ഞാൻ
ഭയെപ്പടുന്നു, കാരണം ബാേബല്യർ എെന്ന
അവരുെടപക്കൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും അവർ
എെന്ന അപമാനിക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്നു
പറഞ്ഞു.

20 യിെരമ്യാവു മറുപടി പറഞ്ഞത:്
“അവർ അങ്ങെയ അവരുെട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കുകയില്ല.അേങ്ങക്കുനന്മയുണ്ടാകാനും
അങ്ങു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനും ഞാൻ
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അങ്ങേയാടു പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ യേഹാവെയ
അനുസരിച്ചാലും. 21 എന്നാൽ അങ്ങു
കീഴടങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുെന്നങ്കിേലാ,
യേഹാവ ഇ്രപകാരമാണ് എനിക്കു
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത:് 22 ഇതാ,
െയഹൂദാരാജാവിെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽ
േശഷിച്ചിട്ട ള്ള സകലസ്്രതീകള ം
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരുെടമുമ്പിേലക്ക്
ആനയിക്കെപ്പടും. ആ സ്്രതീകൾ അങ്ങേയാട്
ഇ്രപകാരം പറയും:
“ ‘അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തസ്േനഹിതന്മാർ
അങ്ങെയെതറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വശത്താക്കി.

അങ്ങയുെടകാൽെചളിയിൽതാണുേപായേപ്പാൾ
അവർഅങ്ങെയഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു.’

23 “അവർ അങ്ങയുെട എല്ലാ ഭാര്യമാെരയും
പു്രതന്മാെരയും ബാേബല്യരുെട അടുക്കേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകും. അങ്ങുതെന്നയും
അവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടാെത
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈകയിൽ അകെപ്പടും.
ഈപട്ടണംചുെട്ടരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.”

24അേപ്പാൾ സിെദക്കീയാവ് യിെരമ്യാവിേനാടു
പറഞ്ഞു: “ഈസംഭാഷണം ഒരാള ം അറിയരുത.്
അറിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ മരിച്ചിരിക്കും. 25എന്നാൽ
ഞാൻ താങ്കേളാടു സംസാരിെച്ചന്നും താങ്കള െട
അടുക്കൽ വെന്നന്നും ്രപഭുക്കന്മാർ അറിഞ്ഞിട്ട്,
അവർ താങ്കള െട അടുക്കൽവന്ന്, ‘താങ്കൾ
രാജാവിേനാട് എന്താണു സംസാരിച്ചത?് രാജാവ്
താങ്കേളാട് എന്തു പറഞ്ഞു? ഞങ്ങൾക്ക്
അതു മറയ്ക്കരുത;് അല്ലാെയങ്കിൽ ഞങ്ങൾ
താങ്കെള വധിക്കും’ എന്നു പറയുെന്നങ്കിൽ
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26 താങ്കൾ അവേരാട:് ‘േയാനാഥാെന്റ
ഭവനത്തിൽെവച്ച മരിേക്കണ്ടതിന് അവിേടക്കു
മടങ്ങാൻ എെന്ന അനുവദിക്കരുത് എന്നിങ്ങെന
ഞാൻ രാജാവിെന്റ തിരുമുമ്പിൽ എെന്റ
അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു’ എന്നു
പറഞ്ഞുെകാള്ളണം.”

27 അതിനുേശഷം ്രപഭുക്കന്മാെരല്ലാവരും
യിെരമ്യാവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
േചാദ്യംെചയ്തു. അതിനാൽ രാജാവു കൽപ്പിച്ച
ഈ വാക്കുകെളല്ലാം അേദ്ദഹം അവേരാടു
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ അേദ്ദഹേത്താടു
സംസാരിക്കുന്നതു മതിയാക്കി. രാജാവുമായി
നടത്തിയസംഭാഷണംആരും േകട്ടിരുന്നതുമില്ല.

28അങ്ങെനെജറുശേലംപിടിക്കെപ്പടുന്നതുവെരയും
യിെരമ്യാവ് കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത് താമസിച്ച .

െജറുശേലമിെന്റപതനം
െജറുശേലംകീഴടക്കെപ്പട്ടത്ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:

39
1 െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ
ഭരണത്തിെന്റ ഒൻപതാമാണ്ടിൽ
പത്താംമാസത്തിൽ ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ തെന്റ സകലൈസന്യവുമായി
െജറുശേലമിെനതിേര വന്ന് അതിന് ഉപേരാധം
ഏർെപ്പടുത്തി. 2 സിെദക്കീയാവിെന്റ
പതിെനാന്നാമാണ്ടിൽ നാലാംമാസം
ഒൻപതാംതീയതി െയഹൂദ്യയിെല
ൈസന്യം നഗരമതിൽ ഒരിടം െപാളിച്ച .
3 അതിനുേശഷം ബാേബൽരാജാവിെന്റ
എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാരും അകത്തുകടന്ന,്
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നടുവിലെത്ത കവാടത്തിൽ ഇരുന്നു.
സംഗാരിെല േനർഗൽ-ശേരസരും െനേബാ-
സർെസഖീം എന്ന ഷണ്ഡന്മാരുെട തലവനും
േനർഗൽ-ശേരസർ എന്ന മ്രന്തവാദികള െട
തലവനും ബാേബൽരാജാവിെന്റ മറ്റ് എല്ലാ
്രപഭുക്കന്മാരുംതെന്ന. 4 െയഹൂദാരാജാവായ
സിെദക്കീയാവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സകലൈസനികരും അവെര കണ്ടേപ്പാൾ അവർ
രാ്രതിയിൽത്തെന്നരാജാവിെന്റഉദ്യാനംവഴിയായി
രണ്ടു മതിലുകൾക്കിടയിലുള്ള കവാടത്തിലൂെട
നഗരത്തിനു പുറത്തുകടന്ന് അരാബയിേലക്കു*
യാ്രതെചയ്തു.

5 എന്നാൽ ബാേബൽൈസന്യം† അവെര
പിൻതുടർന്നുെചന്ന്െയരീേഹാസമതലത്തിൽെവച്ച്
സിെദക്കീയാവിെന മറികടന്നു. അവർ
അേദ്ദഹെത്ത പിടിച്ച് ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ അടുക്കൽ ഹമാത്തിെല
രിബ്ലയിൽ െകാണ്ടുവന്നു. അവിെടെവച്ച്
അേദ്ദഹം സിെദക്കീയാവിന് വിധി കൽപ്പിച്ച .
6 അവിെട രിബ്ലയിൽെവച്ച് ബാേബൽരാജാവ്
സിെദക്കീയാവിെന്റ പു്രതന്മാെര അേദ്ദഹം
കാൺെക െകാന്നു. ബാേബൽരാജാവ്
െയഹൂദ്യയിെല എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാെരയും
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 7 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
സിെദക്കീയാവിെന്റ കണ്ണ കൾ കുത്തിെപ്പാട്ടിച്ച്,
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്നതിനായി
െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ളചങ്ങലയിൽബന്ധിച്ച .

8 ബാേബല്യർ‡ രാജാവിെന്റ അരമനയും

* 39:4 അതായത്, േയാർദാൻ താഴ്വര † 39:5 അഥവാ,
കൽദയൈസന്യം ‡ 39:8 അഥവാ,കൽദയർ
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ജനങ്ങള െട വീടുകള ം തീെവച്ച നശിപ്പിക്കയും
െജറുശേലമിെന്റ മതിലുകൾ ഇടിച്ച കളയുകയും
െചയ്തു. 9 നഗരത്തിൽ േശഷിച്ചിരുന്ന
ജനെത്തയും തെന്റ പക്ഷേത്തക്കു
കൂറുമാറിയവെരയും േശഷിച്ച മറ്റള്ളവെരയും
അംഗരക്ഷകേസനയുെട അധിപതിയായ
െനബൂസരദാൻ ബാേബലിേലക്കു
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. 10 എന്നാൽ സ്വന്തമായി
ഒന്നുമില്ലാത്ത ഏറ്റവും എളിയവരായ ചിലെര
അംഗരക്ഷകേസനയുെട നായകനായ
െനബൂസരദാൻ െയഹൂദാേദശത്തു താമസിപ്പിച്ച .
അേദ്ദഹം അവർക്കു മുന്തിരിേത്താപ്പ കള ം
നിലങ്ങള ംഅക്കാലത്ത്അനുവദിച്ച െകാടുത്തു.

11 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
അംഗരക്ഷകേസനയുെട അധിപതിയായ
െനബൂസരദാന് യിെരമ്യാവിെനക്കുറിച്ച്
ഇ്രപകാരം കൽപ്പന െകാടുത്തിരുന്നു:
12 “നീ അേദ്ദഹെത്ത െകാണ്ടുേപായി
സംരക്ഷിക്കണം; അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു േദാഷവും
െചയ്യരുത.് അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പടുന്നെതാെക്ക
െചയ്തുെകാടുക്കുകയും േവണം.” 13അങ്ങെന
അംഗരക്ഷകേസനയുെട നായകനായ
െനബൂസരദാൻ, െനബൂശസ്ബാൻ എന്ന
ഷണ്ഡന്മാരുെട തലവേനാടും േനർഗൽ-
ശേരസർ എന്ന മ്രന്തവാദികള െട
തലവേനാടും ബാേബൽരാജാവിെന്റ എല്ലാ
്രപധാന ്രപഭുക്കന്മാേരാടുംകൂെട ആളയച്ച്
14 യിെരമ്യാവിെന കാവൽപ്പ രമുറ്റത്തുനിന്ന്
വരുത്തി. അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ വീട്ടിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നതിനായി ശാഫാെന്റ
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മകനായഅഹീക്കാമിെന്റമകനായെഗദല്യാവിെന
ഏൽപ്പിച്ച . അങ്ങെന അേദ്ദഹം സ്വന്തം
ജനത്തിെന്റ മേധ്യ താമസിച്ച .

15 യിെരമ്യാവ് കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത്
തടവിലായിരുന്ന കാലത്ത് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് ഇ്രപകാരം അേദ്ദഹത്തിന്
ഉണ്ടായി: 16 “നീ േപായി കൂശ്യനായ ഏെബദ്-
െമെലക്കിേനാട് ഇ്രപകാരം സംസാരിക്കുക,
‘ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ
എെന്റ വചനങ്ങെള ഈ നഗരത്തിെന്റ
േക്ഷമത്തിനായിട്ടല്ല, നാശത്തിനായിത്തെന്ന
നിറേവറ്റാൻ േപാകുന്നു. ആ ദിവസത്തിൽ
നിെന്റ കൺമുമ്പിൽത്തെന്ന അവ നിറേവറും.
17എന്നാൽആനാളിൽനിെന്നഞാൻവിടുവിക്കും;
നീ ഭയെപ്പടുന്ന മനുഷ്യരുെട ൈകയിൽ നീ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടുകയുമില്ല, എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 18 ഞാൻ നിശ്ചയമായും
നിെന്ന രക്ഷിക്കും; നീ വാളാൽ വീഴുകയില്ല,
എന്നാൽനീ എന്നിൽവിശ്വസിച്ചതുെകാണ്ട് നിെന്റ
ജീവൻ നിനക്ക് െകാള്ള കണ്ടുകിട്ടിയതുേപാെല
ആയിരിക്കും,എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്’ ”

40
യിെരമ്യാവ് േമാചിതനാകുന്നു

1 അംഗരക്ഷകേസനയുെട അധിപതിയായ
െനബൂസരദാൻ യിെരമ്യാവിെന രാമായിൽെവച്ച്
തടവിൽനിന്നു േമാചിപ്പിച്ചേശഷം അേദ്ദഹത്തിനു
യേഹാവയിൽനിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട:്
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െജറുശേലമിൽനിന്നും െയഹൂദ്യയിൽനിന്നും
താൻ ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായ
സകലബന്ധിതരുെടയും കൂട്ടത്തിൽ യിെരമ്യാവും
ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവനായി
െനബൂസരദാൻ കണ്ടായിരുന്നു.
2 അംഗരക്ഷകേസനയുെട നായകനായ
െനബൂസരദാൻ യിെരമ്യാവിെന വരുത്തി
അേദ്ദഹേത്താട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഈ സ്ഥലെത്തക്കുറിച്ച്
ഈ അനർഥം അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നു. 3 യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല ഇേപ്പാൾ അതു
വരുത്തുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
യേഹാവയ്ക്കു വിേരാധമായി പാപംെചയ്യ കയും
അവിടെത്തശബ്ദംഅനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യ കയാൽത്തെന്ന ഇതു സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.
4 എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ താങ്കെള
താങ്കള െട ൈകേമലുള്ള ചങ്ങലയിൽനിന്നു
സ്വത്രന്തനാക്കുന്നു. താങ്കൾ എേന്നാെടാപ്പം
ബാേബലിേലക്കു വരാൻ തീരുമാനിക്കുെന്നങ്കിൽ
വരിക. ഞാൻ താങ്കെള സംരക്ഷിക്കും.
എന്നാൽ താങ്കൾ ബാേബലിേലക്കു വരാൻ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നിെല്ലങ്കിൽ േപാേരണ്ട. ഇതാ,
േദശംമുഴുവൻ താങ്കള െടമുമ്പിൽ കിടക്കുന്നു;
താങ്കൾക്കു േപാകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളസ്ഥലേത്തക്കു
െപായ്െക്കാള്ള .” 5 യിെരമ്യാവ് തെന്ന
വിട്ട േപാകുന്നതിനുമുമ്പ*് െനബൂസരദാൻ
ഇതുംകൂടി പറഞ്ഞു: “ബാേബൽരാജാവ്
െയഹൂദ്യയിെല പട്ടണങ്ങൾക്ക് അധിപതിയായി
നിയമിച്ചിരുന്നവനും ശാഫാെന്റ പു്രതനും

* 40:5 അഥവാ, ഉത്തരം പറയുന്നതിനുമുമ്പ്
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അഹീക്കാമിെന്റ പു്രതനുമായ െഗദല്യാവിെന്റ
അടുക്കേലക്കുേപായി അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
ജനങ്ങള െട ഇടയിൽ പാർക്കുക; അതെല്ലങ്കിൽ
താങ്കൾ േയാഗ്യെമന്നു കരുതുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു
െപായ്െക്കാള്ള .”
അങ്ങെനഅകമ്പടിനായകൻ ഭക്ഷണെച്ചലവും
സമ്മാനവും നൽകി അേദ്ദഹെത്ത വിട്ടയച്ച .
6 അതിനുേശഷം യിെരമ്യാവ് മിസ്പായിൽ
അഹീക്കാമിെന്റ പു്രതൻ െഗദല്യാവിെന്റ
അടുക്കൽെചന്ന്,അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം േദശത്തു
േശഷിച്ചിരുന്നജനങ്ങേളാടുകൂെട താമസിച്ച .

െഗദല്യാവ് വധിക്കെപ്പടുന്നു
7 ബാേബൽരാജാവ് അഹീക്കാമിെന്റ
മകനായ െഗദല്യാവിെന േദശാധിപതിയായി
നിയമിച്ച എന്നും ബാേബലിേലക്കു
്രപവാസികളായി െകാണ്ടുേപാകാെത
േശഷിച്ചിരുന്ന േദശത്തിെല ഏറ്റവും
ദരി്രദരായ പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും
കുട്ടികെളയും അയാള െട ചുമതലയിൽ
ഏൽപ്പിെച്ചന്നും നാട്ടിൻപുറത്തുണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാ ൈസന്യാധിപന്മാരും അവരുെട
ആള കള ം േകട്ട . 8 അതിനാൽ അവർ—
െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മാേയലും
കാേരഹിെന്റ പു്രതന്മാരായ േയാഹാനാൻ,
േയാനാഥാൻ എന്നിവരും തൻഹൂെമത്തിെന്റ
പു്രതനായ െസരായാവ്, െനേതാഫാത്യനായ
എഫായിയുെട പു്രതന്മാർ, മാഖാത്യെന്റ
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മകനായ െയസന്യാവ†് എന്നിവേരാടും
അവരുെട ആള കേളാടുംകൂെട—മിസ്പായിൽ
െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കെലത്തി. 9 അേപ്പാൾ
ശാഫാെന്റ മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ മകൻ
െഗദല്യാവ് അവേരാടും അവരുെട ആള കേളാടും
ഇ്രപകാരം ഒരു ശപഥംെചയ്തുപറഞ്ഞു:
“നിങ്ങൾ ബാേബല്യെര‡ േസവിക്കാൻ
ഭയെപ്പടരുത,് നിങ്ങൾക്കു നന്മയുണ്ടാേകണ്ടതിന്
േദശത്തു താമസിച്ച ബാേബൽരാജാവിെന
േസവിക്കുക. 10 ഞാേനാ, മിസ്പായിൽ
താമസിച്ച െകാണ്ട് നമ്മുെട അടുക്കൽ വരുന്ന
ബാേബല്യരുെടമുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. നിങ്ങളാകെട്ട,
വീഞ്ഞും േവനൽക്കാലഫലങ്ങള ം ഒലിെവണ്ണയും
േശഖരിച്ച നിങ്ങള െട പാ്രതങ്ങളിൽ
സൂക്ഷിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കിയ
പട്ടണങ്ങളിൽതാമസിച്ച െകാള്ള ക.”

11 അ്രപകാരംതെന്ന േമാവാബിലും
അേമ്മാന്യരുെട ഇടയിലും ഏേദാമിലും മറ്റ
േദശങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ െയഹൂദരും
ബാേബൽരാജാവ് െയഹൂദ്യയിൽ ഒരു
േശഷിപ്പിെന വിട്ടിട്ട െണ്ടന്നും ശാഫാെന്റ മകനായ
അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാവിെന
അവർക്ക് അധിപതിയായി നിയമിച്ചിട്ട െണ്ടന്നും
േകട്ട . 12അേപ്പാൾ എല്ലാ െയഹൂദരും തങ്ങൾ
ഓടിേപ്പായിരുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും
മിസ്പായിൽ െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കേലക്കു
മടങ്ങിവന്ന് വീഞ്ഞും േവനൽക്കാലഫലങ്ങള ം
† 40:8 യയസന്യാവ,് െയസന്യാവ് എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
‡ 40:9 അഥവാ,കൽദയെര
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സമൃദ്ധമായി േശഖരിച്ച .
13 അേപ്പാൾ കാേരഹിെന്റ മകനായ
േയാഹാനാനും നാട്ടിൻപുറത്തുണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാ പടത്തലവന്മാരും മിസ്പായിൽ
െഗദല്യാവിെന്റഅടുക്കൽവന്ന് 14അേദ്ദഹേത്താട്
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “അേങ്ങക്കു ജീവഹാനി
വരുത്താൻ അേമ്മാന്യരുെട രാജാവായ ബാലിസ്
െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ യിശ്മാേയലിെന
അയച്ചിരിക്കുകയാെണന്ന് അേങ്ങക്ക്
അറിയിേല്ല?” എന്നാൽഅഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാവ്അവെരവിശ്വസിച്ചില്ല.

15അേപ്പാൾ കാേരഹിെന്റ മകൻ േയാഹാനാൻ
മിസ്പായിൽെവച്ച് രഹസ്യമായി െഗദല്യാവിേനാടു
സംസാരിച്ച : “ഞാൻ േപായി െനഥന്യാവിെന്റ
മകനായ യിശ്മാേയലിെന ആരുമറിയാെത
െകാന്നുകളയെട്ട? അങ്ങയുെട അടുക്കൽ
വന്നുേചർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ െയഹൂദരും
ചിതറിേപ്പാകുന്നതിനും െയഹൂദയുെട േശഷിപ്പ
നശിച്ച േപാകുന്നതിനുംേവണ്ടി അവൻ നിെന്ന
െകാന്നുകളയുന്നത്എന്തിന?്”

16 എന്നാൽ അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാവ് കാേരഹിെന്റ മകൻ േയാഹാനാേനാട്,
“നീ ഈ കാര്യം െചയ്യരുത.് നീ
യിശ്മാേയലിെനക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം
സത്യമല്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

41
1 ഏഴാംമാസത്തിൽ രാജവംശക്കാരനായ
രാജാവിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരുവനുമായ
എലീശാമയുെട പൗ്രതനായ െനഥന്യാവിെന്റ
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മകൻ യിശ്മാേയൽ പത്തു പുരുഷന്മാരുമായി
മിസ്പായിൽ അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കൽവന്നു. അവിെട
അവർ ഒരുമിച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാണ്ടിരിെക്ക,
2 െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മാേയലും
അയാേളാടു കൂെടയുള്ള പത്തു പുരുഷന്മാരും
ചാടിെയഴുേന്നറ്റ,് ബാേബൽരാജാവു
േദശാധിപതിയായി നിയമിച്ചിരുന്ന ശാഫാെന്റ
മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ മകനുമായ
െഗദല്യാവിെന വാളിനിരയാക്കി. 3 മിസ്പായിൽ
െഗദല്യാവിേനാെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ
െയഹൂദന്മാെരയും അേദ്ദഹത്തിേനാെടാപ്പം
ഉണ്ടായിരുന്ന ബാേബല്യൈസനികെരയുംകൂടി*
യിശ്മാേയൽവധിച്ച .

4 െഗദല്യാവിെന വധിച്ചതിെന്റ അടുത്തദിവസം,
ആരും അത് അറിയാതിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന,
5 േശേഖമിൽനിന്നും ശീേലാവിൽനിന്നും
ശമര്യയിൽനിന്നും എൺപതു പുരുഷന്മാർ
താടിവടിച്ച ം വസ്്രതം കീറിയും സ്വയം
മുറിേവൽപ്പിച്ച ംെകാണ്ട് ൈകയിൽ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകാനുള്ള േഭാജനയാഗങ്ങള ം
സുഗന്ധവർഗവുമായി അവിെടെയത്തി.
6 അേപ്പാൾ െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ
യിശ്മാേയൽ മിസ്പായിൽനിന്നു
കരഞ്ഞുെകാണ്ട് അവെര എതിേരറ്റ െചന്നു.
അവെര കണ്ടേപ്പാൾ, “അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കേലക്കു വരിക” എന്ന്
അവേരാടു പറഞ്ഞു. 7അവർ പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ

* 41:3 അഥവാ,കൽദയൈസന്യം
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കടന്ന ഉടൻതെന്ന, െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ
യിശ്മാേയലും കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ആള കള ം
അവെര െകാന്ന് ഒരു ജലസംഭരണിയിൽ
ഇട്ട കളഞ്ഞു. 8എന്നാൽ അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തുേപർ യിശ്മാേയലിേനാട്,
“ഞങ്ങെള െകാല്ലരുേത! ഞങ്ങള െടപക്കൽ
വയലിൽ ഒളിച്ച െവച്ച േഗാതമ്പ,് യവം,
ഒലിെവണ്ണ, േതൻ എന്നിവയുെട േശഖരമുണ്ട”്
എന്നു പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
അവെര മറ്റള്ളവേരാെടാപ്പം െകാല്ലാെത
േപാകാൻ അനുവദിച്ച . 9 െഗദല്യാവിേനാെടാപ്പം
യിശ്മാേയൽ െകാന്ന ആള കള െടെയല്ലാം
ശവങ്ങൾ ഇട്ട കളഞ്ഞ ജലസംഭരണി
ഇ്രസാേയൽരാജാവായ ബെയശാെയ
്രപതിേരാധിക്കാനായി ആസാരാജാവു
നിർമിച്ചവയുെട കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ടവയായിരുന്നു.
െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മാേയൽ അത്
െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെടശവംെകാണ്ടു നിറച്ച .

10അതിനുേശഷം യിശ്മാേയൽ, മിസ്പായിൽ
േശഷിച്ച എല്ലാ ജനെത്തയും ബന്ദികളാക്കി—
രാജകുമാരിമാെരയും അംഗരക്ഷകേസനയുെട
അധിപതിയായ െനബൂസരദാൻ അഹീക്കാമിെന്റ
മകനായ െഗദല്യാവിെന്റ ചുമതലയിൽ
ആക്കിെവച്ചിരുന്നവെരയും—െകാണ്ടുേപായി.
െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ യിശ്മാേയൽ അവെര
ബന്ധനസ്ഥരാക്കി അേമ്മാന്യരുെട അടുേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപാകാൻയാ്രതതിരിച്ച .

11 എന്നാൽ െനഥന്യാവിെന്റ
മകനായ യിശ്മാേയൽ െചയ്ത എല്ലാ
കുറ്റകൃത്യങ്ങെളയുംപറ്റി കാേരഹിെന്റ മകനായ
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േയാഹാനാനും അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പമുള്ള
പടത്തലവന്മാരും േകട്ട . 12 അതിനാൽ
അവർ അവരുെട സകലപുരുഷന്മാെരയും
േചർത്തുെകാണ്ട് െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ
യിശ്മാേയലിേനാടു യുദ്ധംെചയ്യാൻ പുറെപ്പട്ട .
ഗിെബേയാനിലുള്ള വലിയ കുളത്തിനു
സമീപത്തുെവച്ച് അവെന കെണ്ടത്തി.
13 യിശ്മാേയലിേനാെടാപ്പമുള്ള സകലജനവും
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാെനയും
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പമുള്ള ൈസനിക
ഉേദ്യാഗസ്ഥെരയും കണ്ടേപ്പാൾ സേന്താഷിച്ച .
14 അങ്ങെന മിസ്പായിൽനിന്ന് യിശ്മാേയൽ
തടവുകാരാക്കിയിരുന്ന സകലജനവും തിരിഞ്ഞ്
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാെന്റ
അടുക്കൽവന്നു. 15 എന്നാൽ െനഥന്യാവിെന്റ
മകനായ യിശ്മാേയൽ എട്ട് ആള കേളാെടാപ്പം
േയാഹാനാെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് െതറ്റിെയാഴിഞ്ഞ്
അേമ്മാന്യരുെടഅടുേത്തക്ക് െപായ്ക്കളഞ്ഞു.

ഈജിപ്റ്റിേലക്കുള്ളപലായനം
16 കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാനും
കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ൈസനിക
ഉേദ്യാഗസ്ഥരും മിസ്പായിൽ അവേശഷിച്ച
എല്ലാവെരയും അവർ തങ്ങേളാെടാപ്പം കൂട്ടി—
ഗിെബേയാനിൽെവച്ച് രക്ഷിച്ച ൈസനികർ,
സ്്രതീകൾ, കുട്ടികൾ, ഷണ്ഡന്മാർ ഇങ്ങെന
െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ യിശ്മാേയൽ
അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാവിെന
വധിച്ചതിനുേശഷം ബന്ദികളാക്കിയിരുന്ന
എല്ലാവെരയുംതെന്ന. 17-18 അവർ
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ബാേബല്യരിൽനിന്നു† രക്ഷെപ്പടുന്നതിനായി,
ഈജിപ്റ്റിേലക്കുള്ളഅവരുെടയാ്രതയ്ക്കിടയിൽ
േബത്ലേഹമിനു സമീപത്തുള്ള േഗരൂത്ത-്
കിംഹാമിൽ നിൽക്കുന്നതുവെര മുേന്നാട്ട
െപായ്െക്കാണ്ടിരുന്നു. െനഥന്യാവിെന്റ
മകൻ യിശ്മാേയൽ അഹീക്കാമിെന്റ
മകൻ െഗദല്യാവിെന വധിച്ചതിനാൽ അവർ
ബാേബല്യെര ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു. ബാേബൽരാജാവ്
േദശാധിപതിയായി നിയമിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു
ഈെഗദല്യാവ.്

42
1 അേപ്പാൾ കാേരഹിെന്റ മകനായ
േയാഹാനാനും േഹാശയ്യാവിെന്റ മകനായ
െയസന്യാവും* ഉൾെപ്പെട എല്ലാ
ൈസന്യാധിപന്മാരും ഏറ്റവും െചറിയവർമുതൽ
ഏറ്റവും ഉന്നതർവെരയുള്ള സകലജനങ്ങള ം
അടുത്തുവന്ന,് 2 യിെരമ്യാ്രപവാചകേനാട്
ഇ്രപകാരം അഭ്യർഥിച്ച , “ഞങ്ങള െട അേപക്ഷ
മാനിച്ച,് ഈ അവേശഷിച്ച ജനത്തിനുേവണ്ടി
അങ്ങയുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാടു
്രപാർഥിച്ചാലും. ഒരിക്കൽ അസംഖ്യമായിരുന്ന
ഞങ്ങൾ അേങ്ങക്ക് ഇേപ്പാൾ കാണാൻ
കഴിയുന്നതുേപാെല വളെര ചുരുക്കംേപരായി
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 ഞങ്ങൾ എേങ്ങാട്ട്
േപാകണെമന്നും എന്തു െചയ്യണെമന്നും
അങ്ങയുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഞങ്ങേളാട്
അരുളിെച്ചേയ്യണ്ടുന്നതിനായി ്രപാർഥിച്ചാലും.”

† 41:17-18 അഥവാ, കൽദയരിൽനിന്നു * 42:1 ചി.ൈക.്രപ.
അസര്യാവ്
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4 അേപ്പാൾ യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ അവേരാടു
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതു ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള െട അേപക്ഷ്രപകാരം
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവേയാടു ഞാൻ
്രപാർഥിക്കാം. ൈദവം നിങ്ങൾക്കു മറുപടിയായി
നൽകുന്ന സേന്ദശം മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങെള
അറിയിക്കുകയും െചയ്യാം. ഒരു വാക്കുേപാലും
ഞാൻ മറച്ച െവക്കുകയില്ല.”

5 അവർ യിെരമ്യാവിേനാടു പറഞ്ഞു,
“അങ്ങയുെട ൈദവമായ യേഹാവ
അങ്ങയിൽക്കൂടി ഞങ്ങെള അറിയിക്കുന്ന
എല്ലാ വചനവും അനുസരിച്ച ഞങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നപക്ഷം യേഹാവ
നമുക്കുമേധ്യ സത്യവും വിശ്വസ്തതയുമുള്ള
സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട. 6ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്ക് ഗുണമായാലും
േദാഷമായാലും ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കും.
അവിടെത്ത വാക്കു േകട്ടനുസരിച്ച്
ഞങ്ങൾക്കു നന്മയുണ്ടാേകണ്ടതിനായി
ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ ൈദവസന്നിധിയിേലക്കു
പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയാണ.്”

7 പത്തുദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് യിെരമ്യാവിന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി.
8അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം കാേരഹിെന്റ മകനായ
േയാഹാനാെനയും അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പമുള്ള
എല്ലാ ൈസന്യാധിപന്മാെരയും ഏറ്റവും
െചറിയവർമുതൽ ഏറ്റവും ഉന്നതർവെരയുള്ള
സകലജനെത്തയും വിളിച്ച കൂട്ടി. 9 യിെരമ്യാവ്
അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “നിങ്ങള െട
അേപക്ഷ അറിയിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ
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ആരുെട അടുക്കേലക്ക് എെന്ന അയച്ച േവാ,
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ആ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 10 ‘നിങ്ങൾ ഈ
േദശത്തുതെന്ന താമസിക്കുന്നപക്ഷം ഞാൻ
നിങ്ങെള െപാളിച്ച കളയാെത പണിയുകയും
പിഴുതുകളയാെത നടുകയും െചയ്യ ം.
കാരണം നിങ്ങള െടേമൽ ഞാൻ വരുത്തിയ
അനർഥെത്തപ്പറ്റി അനുതപിക്കുന്നു. 11 നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ ഭയെപ്പടുന്ന ബാേബൽരാജാവിെന
ഇനി ഭയെപ്പേടണ്ട. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് നിങ്ങെള േമാചിപ്പിക്കുകയും
രക്ഷിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെടയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ
അേദ്ദഹെത്ത ഭയെപ്പേടണ്ട എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 12 അേദ്ദഹത്തിനു
നിങ്ങേളാട് അനുകമ്പ േതാന്നിയിട്ട് നിങ്ങള െട
സ്വന്തം േദശേത്തക്കു നിങ്ങെള മടക്കി
അയയ്ക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കരുണകാണിക്കും.’

13-14 “എന്നാൽ നിങ്ങൾ: ‘ഇല്ല,
യുദ്ധം കാണാനില്ലാത്തതും കാഹളനാദം
േകൾക്കാനില്ലാത്തതും ആഹാരത്തിനു
മുട്ടില്ലാത്തതുമായ ഈജിപ്റ്റ േദശേത്തക്കു
ഞങ്ങൾ േപാകും, എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്ക്
അനുസരിക്കാെത, ഈ േദശത്തു ഞങ്ങൾ
പാർക്കുകയില്ല എന്നു പറയുന്നപക്ഷം,’
15 െയഹൂദയുെട േശഷിപ്പായ ജനങ്ങേള,
യേഹാവയുെട വചനം േകട്ട െകാൾക.
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ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപാകാൻ
മനസ്സ െവച്ച് അവിെടേപ്പായി പാർക്കുെന്നങ്കിൽ,
16 നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടുന്ന വാൾ അവിെട
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുെവച്ച നിങ്ങെള പിടികൂടും;
നിങ്ങൾ േപടിക്കുന്ന ക്ഷാമം അവിെട
ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച നിങ്ങെള വിടാെത
പിൻതുടരും. അങ്ങെന അവിെടെവച്ച്
നിങ്ങൾ മരിക്കും. 17അതിനാൽ, ഈജിപ്റ്റിൽ
പാർേക്കണ്ടതിന് അവിേടക്കു േപാകാൻ
മനസ്സ െവക്കുന്ന സകലജനവും വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും
മരിക്കും; അവരുെടേമൽ ഞാൻ
വരുത്താൻേപാകുന്ന അനർഥത്തിൽ
അകെപ്പടാെത ആരും േശഷിക്കുകേയാ
അവിെടനിന്നു രക്ഷെപ്പടുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.’
18 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘െജറുശേലംനിവാസികള െടേമൽ
എെന്റ േകാപവും േ്രകാധവും ഞാൻ
െചാരിഞ്ഞതുേപാെല, നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
േപാകുേമ്പാൾ എെന്റ േ്രകാധം നിങ്ങള െടേമൽ
െചാരിയും. നിങ്ങൾ ഒരു ശാപമായി, ഒരു
ഭീതിവിഷയമായിത്തീരും; ഒരു ശാപവും
നിന്ദാപാ്രതവുമായിത്തീരും; ഈ േദശം നിങ്ങൾ
ഇനിെയാരിക്കലും കാണുകയുമില്ല.’

19 “െയഹൂദയുെട േശഷിേപ്പ, ‘നിങ്ങൾ
ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപാകരുത’് എന്ന് യേഹാവ
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നിങ്ങേളാട് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.
ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പായി
നൽകുന്ന ഈ വചനം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി
മനസ്സിലാക്കുക. 20 ‘ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവേയാട് ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപാർഥിച്ചാലും, ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നെതന്തായാലും അതു
ഞങ്ങെള അറിയിച്ചാലും; ഞങ്ങൾ അതു
േകട്ടനുസരിക്കും,’ എന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്കു
നിങ്ങൾതെന്ന എെന്ന പറഞ്ഞയച്ചതിൽ നിങ്ങൾ
നിങ്ങെളത്തെന്ന വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു. 21 ഞാൻ
ഇന്നു നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു,എന്നാൽ
നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കാൻ യേഹാവ എെന്ന
അയച്ച കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്ക് ഇേപ്പാഴും
അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. 22 അതിനാൽ നിങ്ങൾ
േപായി പാർക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുെവച്ച്
നിങ്ങൾ വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കുെമന്ന് ഇേപ്പാൾ
വ്യക്തമായിഅറിഞ്ഞുെകാൾക.”

43
1 യിെരമ്യാവ് ഈ വചനങ്ങെളാെക്കയും—
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
അവേരാടറിയിക്കാൻ യിെരമ്യാവിെന
ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വചനങ്ങെളല്ലാംതെന്ന—
ജനേത്താടു പറഞ്ഞുതീർന്നേപ്പാൾ,
2 േഹാശയ്യാവിെന്റ മകനായ അസര്യാവും
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാനും
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അഹങ്കാരികളായ സകലപുരുഷന്മാരും
അേദ്ദഹേത്താട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“താങ്കൾ വ്യാജം സംസാരിക്കുകയാണ!്
‘നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽ പാർേക്കണ്ടതിന്
അവിേടക്കു േപാകരുത,്’ എന്നു പറയാൻ
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ താങ്കെള
അയച്ചിട്ടില്ല. 3 ബാേബല്യർ* ഞങ്ങെള
െകാന്നുകളയുകേയാ ബാേബലിേലക്കു
്രപവാസികളായി പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകേയാ
െചേയ്യണ്ടതിന് അവരുെട ൈകയിൽ ഞങ്ങെള
ഏൽപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം േനര്യാവിെന്റ മകനായ
ബാരൂക്ക് ഞങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി താങ്കെള
േ്രപരിപ്പിക്കുകയാണ് െചയ്തിട്ട ള്ളത്.”

4 അങ്ങെന കാേരഹിെന്റ മകനായ
േയാഹാനാനും എല്ലാ ൈസന്യാധിപന്മാരും
സകലജനവും െയഹൂദാേദശത്തു
പാർേക്കണ്ടതിനായി നൽകെപ്പട്ട യേഹാവയുെട
വചനം അനുസരിച്ചില്ല. 5 എന്നാൽ എല്ലാ
രാഷ്്രടങ്ങളിൽനിന്നും, ചിതറിേപ്പായേശഷം
െയഹൂദാേദശത്തു പാർക്കുന്നതിനായി
മടങ്ങിവന്നവരിൽ േശഷിക്കുന്ന മുഴുവൻ
െയഹൂദെരയും കാേരഹിെന്റ മകനായ
േയാഹാനാനും എല്ലാ ൈസന്യാധിപന്മാരും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. 6 അവർ
അംഗരക്ഷകേസനയുെട അധിപതിയായ
െനബൂസരദാൻ ശാഫാെന്റ മകനായ
അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാവിെന
ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന, പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം
കുട്ടികള ം രാജകുമാരിമാരും അടങ്ങിയ

* 43:3 അഥവാ,കൽദയർ
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സകലജനെത്തയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.
യിെരമ്യാ്രപവാചകെനയും േനര്യാവിെന്റ
മകനായ ബാരൂക്കിെനയും അവേരാെടാപ്പം
െകാണ്ടുേപായി. 7 യേഹാവയുെട വചനം
അനുസരിക്കാെതഈജിപ്റ്റ േദശേത്തക്കുകടന്ന്
തഹ്പേനസുവെരയുംഅവർഎത്തിേച്ചർന്നു.

8 തഹ്പേനസിൽെവച്ച് യിെരമ്യാവിന്
ഇ്രപകാരം യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി:
9 “െയഹൂദാജനം നിെന്ന േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക,
നീ ഏതാനും വലിയ കല്ല കൾ എടുത്ത്
തഹ്പേനസിൽ ഫറേവാെന്റ അരമനയുെട
പടിവാതിൽക്കലുള്ളകൽത്തറയിെലകളിമണ്ണിൽ
കുഴിച്ചിടുക. 10 എന്നിട്ട് അവേരാടു നീ
ഇ്രപകാരം പറയണം: ‘ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇതാ, ഞാൻ
എെന്റ ദാസനായ െനബൂഖദ്േനസർ എന്ന
ബാേബൽരാജാവിെന ഇവിേടക്കു വരുത്തും.
ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ട ഈ കല്ല കളിേന്മൽ അവെന്റ
സിംഹാസനം ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും; അവൻ
തെന്റ മണിപ്പന്തൽ ഇവയ്ക്കുേമൽ നിർത്തും.
11 അവൻ അന്ന് ഈജിപ്റ്റ േദശെത്ത
പിടിച്ചടക്കി മരണത്തിനുള്ളവെര മരണത്തിനും
്രപവാസത്തിനുള്ളവെര ്രപവാസത്തിനും
വാളിനുള്ളവെര വാളിനും ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കും.
12 അവൻ ഈജിപ്റ്റിെല േദവതകള െട
േക്ഷ്രതങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കും; അവരുെട
േക്ഷ്രതങ്ങൾക്ക് തീെവച്ച് അവൻ അവരുെട
േദവതകെള തടവുകാരാക്കി െകാണ്ടുേപാകും.
ഒരുഇടയൻതെന്റവസ്്രതത്തിൽനിന്ന് േപനുകെള
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െപറുക്കി അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുേപാെല
അവൻ ഈജിപ്റ്റിെന െപറുക്കി ശുദ്ധീകരിച്ച്
പുറെപ്പട്ട േപാകും. 13അവൻഈജിപ്റ്റ േദശത്ത്
േബത-്േശെമശിൽ സൂര്യേക്ഷ്രതത്തിലുള്ള†
വി്രഗഹങ്ങെള തകർത്ത് ഈജിപ്റ്റിെല
േദവതകള െട േക്ഷ്രതങ്ങൾ തീെവച്ച
ചുട്ട കളയും.’ ”

44
വി്രഗഹാരാധനയാലുള്ളനാശം

1ഉത്തരഈജിപ്റ്റിലും—മിഗ്േദാൽ,തഹ്പേനസ്,
േനാഫ് എന്നിവിടങ്ങളിലും—പേ്രതാസുേദശത്തും*
വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാ െയഹൂദെരയുംകുറിച്ച്
യിെരമ്യാവിന് ഈ അരുളപ്പാടുണ്ടായി:
2 “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
െജറുശേലമിേന്മലും െയഹൂദ്യയിലുള്ള എല്ലാ
പട്ടണങ്ങളിൻേമലും ഞാൻ വരുത്തിയ
നാശെമാെക്കയും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ
പട്ടണങ്ങൾഇേപ്പാൾ ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു. ആരും
അവയിൽ പാർക്കുന്നതുമില്ല; 3 അവർ െചയ്ത
ദുഷ്ടതനിമിത്തമാണ് അ്രപകാരം സംഭവിച്ചത.്
അവേരാ നിങ്ങേളാ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യേദവതകൾക്ക്
ധൂപംകാട്ട കയും അവെയ ഭജിക്കുകയും
െചയ്തതിലൂെട അവർ എെന്ന കുപിതനാക്കി.
4 എെന്റ ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാെര ഞാൻ

† 43:13 അഥവാ,െഹലിെയാെപ്പാലീസിലുള്ള * 44:1 അതായത്,
െതേക്കഈജിപ്റ്റ്
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വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ച്,
‘ഞാൻ െവറുക്കുന്നഈ േമ്ലച്ഛതകൾ െചയ്യരുേത!’
എന്നു പറയിച്ച . 5എങ്കിലും അന്യേദവതകൾക്കു
ധൂപം കാട്ട ന്ന ദുഷ്ടത വിട്ട മാറാൻ തക്കവണ്ണം
അവർ ്രശദ്ധിക്കുകേയാ െചവിചായ ്ക്കുകേയാ
െചയ്തില്ല. 6അതുനിമിത്തം എെന്റ േകാപവും
േ്രകാധവും െയഹൂദ്യയിെല പട്ടണങ്ങള െടേമലും
െജറുശേലം വീഥികളിലും െചാരിഞ്ഞു. അങ്ങെന
ഇന്ന്ആയിരിക്കുന്നനിലയിൽഅവനാശത്തിനും
ശൂന്യതയ്ക്കും ഇരയായിത്തീർന്നു.

7 “അതിനാൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾക്കു
േശഷിപ്പായി ആരും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുംവിധം,
െയഹൂദയിൽനിന്നുള്ള പുരുഷന്മാെരയും
സ്്രതീകെളയും മക്കെളയും മുലകുടിക്കുന്ന
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും േഛദിച്ച കളയുമാറ,് നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കുതെന്ന േദാഷം വരുത്തുന്നത്
എന്തുെകാണ്ട?് 8 നിങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി
വസിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈജിപ്റ്റിെല
അന്യേദവതകെള നിങ്ങള െട ൈകകളാൽ
നിർമിച്ച്അവയ്ക്കുധൂപാർപ്പണംെചയ്തുെകാണ്ട്
നിങ്ങൾ എെന്ന കുപിതനാക്കുകയും
അങ്ങെന നിങ്ങൾ സ്വയം നശിക്കുകയും
ഭൂമിയിെല സകലജനതകള െടയും മധ്യത്തിൽ
ഒരു ശാപവും നിന്ദയുമാകാൻ സ്വയം
ഇടവരുത്തുകയും െചയ്യന്നെതന്തുെകാണ്ട?്
9 െയഹൂദാേദശത്തും െജറുശേലമിെന്റ
വീഥികളിലും നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ െചയ്ത
ദുഷ്ടതയും െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരും അവരുെട
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ഭാര്യമാരുംെചയ്ത ദുഷ്ടതയും നിങ്ങള െട സ്വന്തം
ദുഷ്ടതയും നിങ്ങള െട ഭാര്യമാരുെട ദുഷ്ടതയും
നിങ്ങൾ മറന്നുകളേഞ്ഞാ? 10 എങ്കിലും
ഇന്നുവെരയും അവർ തങ്ങെളത്തെന്ന
താഴ്ത്തിയിട്ടില്ല; നിങ്ങള െടയും നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെടയും മുമ്പിൽ ഞാൻ െവച്ചിട്ട ള്ള
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ എല്ലാ ഉത്തരവുകള ം
ഭയെപ്പട്ട്അവപാലിക്കുകയും െചയ്തിട്ടില്ല.

11 “അതിനാൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങള െടേമൽ
നാശം വരുത്തുന്നതിനും െയഹൂദെയ
മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച കളയുന്നതിനും ഞാൻ
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 ഈജിപ്റ്റിൽ
അധിവസിക്കാനായി അവിെടേപ്പാകാൻ
തീരുമാനിച്ചിരുന്ന െയഹൂദ്യരുെട േശഷിപ്പിെന
ഞാൻ എടുത്തുകളയും; അവർ എല്ലാവരും
ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച നശിച്ച േപാകും;
അവർ വാളാൽ െകാല്ലെപ്പടുകേയാ
ക്ഷാമത്താൽ മരിക്കുകേയാ െചയ്യ ം. ഏറ്റവും
െചറിയവർമുതൽ ഏറ്റവും വലിയവർവെരയുള്ള
സകലരും വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
നാശമടയും. അവർ ഒരു ശാപമായി, ഒരു
ഭീതിവിഷയമായിത്തീരും; ഒരു ശാപവും
നിന്ദാപാ്രതവുംആയിത്തീരും. 13 െജറുശേലമിെന
ഞാൻ ശിക്ഷിച്ചതുേപാെല ഈജിപ്റ്റിൽ
പാർക്കുന്നവെരയും ഞാൻ വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും ശിക്ഷിക്കും.
14 ഈജിപ്റ്റിൽ പാർക്കാൻ വന്നിട്ട ള്ള
െയഹൂദ്യയിെല േശഷിപ്പിൽ ആരുംതെന്ന
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രക്ഷെപ്പടുകേയാ െയഹൂദാേദശേത്തക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകാൻ തക്കവണ്ണം േശഷിക്കുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല. അവിേടക്കു മടങ്ങിെച്ചന്നു
ജീവിക്കാൻ അവർ ആ്രഗഹിക്കുെമങ്കിലും
ഏതാനും ചില പലായിതർ ഒഴിെക ആരും
മടങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല.”

15 അേപ്പാൾ തങ്ങള െട ഭാര്യമാർ
അന്യേദവതകൾക്കു ധൂപം കാട്ട ന്നുണ്ട് എന്ന
കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്ന സകലപുരുഷന്മാരും
അവേരാെടാപ്പം നിന്നിരുന്ന—ഒരു വലിയകൂട്ടം—
സ്്രതീകള ം ഉത്തര ഈജിപ്റ്റിലും
പേ്രതാസുേദശത്തും വന്നു താമസിച്ചിരുന്ന
എല്ലാ ജനങ്ങള ം യിെരമ്യാവിേനാട് ഇ്രപകാരം
മറുപടി പറഞ്ഞു: 16 “യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ താങ്കൾ ഞങ്ങെള അറിയിച്ച
ഈ വചനം ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയില്ല!
17 ആകാശരാജ്ഞിക്കു ധൂപംകാട്ട ന്നതിനും
അവൾക്കു പാനീയബലി അർപ്പിക്കുന്നതിനും
േവണ്ടി ഞങ്ങൾ സ്വന്തം വായാൽ േനർന്നിട്ട ള്ള
കാര്യങ്ങെളാെക്കയും ഞങ്ങൾ നിശ്ചയമായും
നിറേവറ്റ ം. ഞങ്ങള ംഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരും
ഞങ്ങള െട രാജാക്കന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും
െയഹൂദാനഗരങ്ങളിലും െജറുശേലമിെന്റ
െതരുവീഥികളിലും െചയ്തുേപാന്നിട്ട ള്ള
വിധത്തിൽ തെന്ന. അന്നു ഞങ്ങൾക്കു
േവണ്ടുേവാളം ആഹാരമുണ്ടായിരുന്നു;
ഞങ്ങൾ േക്ഷമമായി ജീവിച്ച . ഒരാപത്തും
ഞങ്ങൾക്കു ഭവിച്ചതുമില്ല. 18 എന്നാൽ
ഞങ്ങൾആകാശരാജ്ഞിക്കു ധൂപം കാട്ട ന്നതും
അവൾക്കു പാനീയബലി അർപ്പിക്കുന്നതും
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നിർത്തിയതുമുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനും
ബുദ്ധിമുട്ടായി; വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
ഞങ്ങൾക്കുനാശംസംഭവിക്കുകയും െചയ്തു.”

19 ആ സ്്രതീകൾ ഇതുംകൂടി േചാദിച്ച ,
“ഞങ്ങൾ ആകാശരാജ്ഞിക്കു ധൂപംകാട്ട കയും
പാനീയബലി പകരുകയും െചയ്തേപ്പാൾ,
അവള െട രൂപത്തിൽ അടകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും
അവൾക്കു പാനീയബലി അർപ്പിക്കുകയും
െചയ്തത് ഞങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാരുെട
അറിവുകൂടാെതേയാ?”

20അേപ്പാൾ യിെരമ്യാവ് ആ ജനേത്താെടല്ലാം,
പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം ഉൾെപ്പെട തേന്നാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞ സകലജനേത്താടുംതെന്ന,
േചാദിച്ചത്: 21 “നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട പൂർവികരും
നിങ്ങള െട രാജാക്കന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും
േദശത്തുള്ള ജനവും െയഹൂദ്യയിെല
പട്ടണങ്ങളിലും െജറുശേലമിെന്റ വീഥികളിലും
ധൂപം കാട്ടിയത് യേഹാവ ഓർത്തിട്ടിേല്ല?
അെതാെക്കയും അവിടെത്ത മനസ്സിൽ
വന്നിട്ടിേല്ല? 22 അതിനാൽ നിങ്ങള െട
്രപവൃത്തികള െട േദാഷവും നിങ്ങൾ െചയ്തിട്ട ള്ള
േമ്ലച്ഛതകള ം യേഹാവയ്ക്കു സഹിക്കാൻ
കഴിയാെതയായി. അങ്ങെന നിങ്ങള െട
േദശം നിവാസികളില്ലാെത ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന
നിലയിൽ ശൂന്യവും ശാപേഹതുവും
ആയിത്തീർന്നു. 23 നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
വചനം അനുസരിക്കാെതയും അവിടെത്ത
ന്യായ്രപമാണവും ചട്ടങ്ങള ം സാക്ഷ്യങ്ങള ം
്രപമാണിക്കാെതയും ധൂപംകാട്ടി യേഹാവേയാടു
പാപംെചയ്തിരിക്കുകയാൽ ഇന്ന് ഈ ആപത്തു
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നിങ്ങൾക്കു ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.”
24 അതിനുേശഷം യിെരമ്യാവ് സ്്രതീകൾ
ഉൾെപ്പെടയുള്ള സകലജനേത്താടും ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: “ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുള്ള സകല
െയഹൂദാജനങ്ങള േമ, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുക. 25 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ആകാശരാജ്ഞിക്കു
ധൂപംകാട്ട ന്നതിനും പാനീയബലി
അർപ്പിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ േനർന്നിട്ട ള്ള
േനർച്ചകൾ നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ നിറേവറ്റ ം.’
എന്നിങ്ങെന നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട ഭാര്യമാരും
വാെകാണ്ടു സംസാരിക്കുകയും ൈകെകാണ്ട്
അത്അനുഷ്ഠിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

“നിങ്ങള െട േനർച്ച ഉറപ്പാക്കിെക്കാൾക! അതു
നിറേവറ്റ കയും െചയ്യ ക! 26 അതുെകാണ്ട്
ഈജിപ്റ്റിൽ പാർക്കുന്ന സകല െയഹൂദാജനേമ,
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുക:
‘ഈജിപ്റ്റ േദശത്തു പാർക്കുന്ന ഒരു െയഹൂദനും
നാെവടുത്തു “ജീവിക്കുന്ന യേഹാവയായ
കർത്താവാെണ,” എന്ന് എെന്റ നാമം
ഉച്ചരിക്കുകേയാ ശപഥംെചയ്യ കേയാ ഇെല്ലന്ന്
എെന്റ മഹത്തായ നാമത്തിൽ ഞാൻ
ശപഥംെചയ്യന്നു എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 27 ഞാൻ നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ല,
തിന്മയ്ക്കായിത്തെന്ന അവരുെടേമൽ
ദൃഷ്ടിെവച്ചിരിക്കുന്നു; ഈജിപ്റ്റ േദശത്തു
വസിക്കുന്ന സകല െയഹൂദ്യരും നിേശ്ശഷം
ഒടുങ്ങിേപ്പാകുംവെര വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും നശിക്കും. 28 വാളിൽനിന്നും
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െതറ്റിെയാഴിയുന്ന ചുരുക്കം ചിലർമാ്രതം
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െയഹൂദാേദശേത്തക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകും. അന്ന് ഈജിപ്റ്റ േദശത്തു
വന്നുപാർക്കുന്ന േശഷം െയഹൂദ്യർ ഒെക്കയും
എെന്റ വാേക്കാ അവരുേടേതാ ഏതു നിറേവറി
എന്നറിയും.

29 “ ‘ഈ സ്ഥലത്തു ഞാൻ നിങ്ങെള
ശിക്ഷിക്കാൻ േപാകുന്നു എന്നതിന് ഇതു
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിഹ്നമായിരിക്കും.’ എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു, ‘അങ്ങെന
എെന്റ വചനം നിങ്ങൾക്കു തിന്മയ്ക്കായി
നിറേവറുെമന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും.’ 30 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ
െയഹൂദാരാജാവായസിെദക്കീയാവിെനഅവെന്റ
ശ്രതുവും അവനു ജീവഹാനി വരുത്താൻ
േനാക്കിയവനുമായ ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ചതുേപാെല ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ
ഫറേവാൻ േഹാഫ്റെയയും അവെന്റ
ശ്രതുക്കള െടയും അവനു ്രപാണഹാനി
വരുത്താൻ േനാക്കുന്നവരുെട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കും.’ ”

45
ബാരൂക്കിന് ഒരുസേന്ദശം

1 െയഹൂദാരാജാവും േയാശിയാവിെന്റ
മകനുമായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ
നാലാമാണ്ടിൽ േനര്യാവിെന്റ മകനായ
ബാരൂക്ക് യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
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പറഞ്ഞുെകാടുത്തതനുസരിച്ച് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വചനങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതി. പിന്നീട് ഈ വചനങ്ങൾ യിെരമ്യാവ്
ബാരൂക്കിന് പറഞ്ഞുെകാടുക്കുകയുണ്ടായി:
2 “ബാരൂേക്ക, ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിേന്നാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
3 ‘എനിക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! എെന്റ
േവദനേയാെടാപ്പം യേഹാവ എനിക്കു ദുഃഖവും
കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു; ഞരക്കംെകാണ്ടു ഞാൻ
തളർന്നിരിക്കുന്നു; എനിക്ക് ഒരു ആശ്വാസം
ലഭിക്കുന്നില്ല,’ എന്നു നീ പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
4എന്നാൽ നിേന്നാടു പറയുന്നതിനായി യേഹാവ
എേന്നാട് കൽപ്പിച്ചത:് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു, ‘ഭൂമിയിെലങ്ങും ഞാൻ
പണിതതിെന ഇടിച്ച കളയും; ഞാൻ നട്ടതിെന
ഞാൻ പറിച്ച കളയും. 5 അങ്ങെനെയങ്കിൽ
നീ നിനക്കായിത്തെന്ന വലിയ കാര്യങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കണേമാ? അേന്വഷിക്കരുത.് കാരണം
ഞാൻ സകലജനത്തിേന്മലും വിനാശംവരുത്തും,
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് എന്നാൽ നീ
േപാകുന്നിടെത്തല്ലാം നിെന്റ ജീവൻ കഷ്ടിച്ച്
ഞാൻ രക്ഷെപ്പടുത്തും,’ എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

46
ഈജിപ്റ്റിെനക്കുറിച്ച ള്ളഒരുസേന്ദശം

1രാഷ്്രടങ്ങെളക്കുറിച്ച്യിെരമ്യാ്രപവാചകനുണ്ടായ
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട് ഇവയാണ്:
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2ഈജിപ്റ്റിെനക്കുറിച്ച ള്ളത:്

െയഹൂദാരാജാവായ േയാശിയാവിെന്റ
മകനായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ നാലാമാണ്ടിൽ
യൂ്രഫട്ടീസ് നദീതീരത്തുള്ള കർെക്കമീശിൽെവച്ച്
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിനാൽ
േതാൽപ്പിക്കെപ്പട്ടതും ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ
ഫറേവാൻ െനേഖാവിേന്റതുമായ
ൈസന്യത്തിെനതിേരയുള്ളഅരുളപ്പാടുതെന്ന:
3 “പരിചയും കവചവും ഒരുക്കിെക്കാണ്ടു
യുദ്ധത്തിന്അണിനിരക്കുക!

4ആൺകുതിരകെളയുദ്ധസജ്ജമാക്കുക,
അതിേന്മൽആരൂഢരാകുക!

ശിേരാകവചമണിഞ്ഞ്
അണിനിരക്കുക!

കുന്തങ്ങൾമിനുക്കി
കവചം ധരിക്കുക!

5ഞാൻഎന്താണ് കാണുന്നത?്
അവർഭയന്നുവിറച്ചിരിക്കുന്നു,

അവരുെട ധീരരായൈസനികർ
േതാറ്റ പിൻവാങ്ങുന്നു.

അവർതിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത
പലായനംെചയ്യന്നു.
സർവ്രത ഭീതി,”

എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
6 “ഏറ്റവുംേവഗമുള്ളവർക്കുപലായനംെചയ്യന്നതിേനാ
ശക്തരായവർക്കു രക്ഷെപ്പടുന്നതിേനാ
കഴിയുന്നില്ല.

വടക്ക് യൂ്രഫട്ടീസ് നദീതീരത്ത്
അവർകാലിടറി നിലംെപാത്തുന്നു.
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7 “ൈനൽനദിേപാെല െപാങ്ങുകയും
അലറിപ്പായുന്ന നദിേപാെല മുേന്നറുകയും
െചയ്യന്നഇവനാര?്

8ഈജിപ്റ്റ്ൈനൽനദിേപാെല െപാങ്ങുന്നു,
കുതിച്ച യരുന്ന െവള്ളമുള്ള
നദികൾേപാെലതെന്ന.

അവൾ പറയുന്നു, ‘ഞാൻ െപാങ്ങിെച്ചന്ന് ഭൂമിെയ
മൂടും;
നഗരങ്ങെളയുംഅതിെലജനെത്തയുംഞാൻ
നശിപ്പിക്കും.’

9കുതിരകേള,കുതിക്കുക!
രഥങ്ങേള,ഇരച്ച കയറുക!

േയാദ്ധാക്കേള, അണിയണിയായി മുേന്നറുക—
പരിചേയന്തുന്നകൂശ്യരും പൂത്യരും
വില്ല കുലയ്ക്കുന്നലൂദ്യാപുരുഷന്മാരുംതെന്ന.

10 എന്നാൽ ആ ദിവസം ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയായകർത്താവിേന്റതാകുന്നു—
ഒരു ്രപതികാരദിവസം തെന്റ ശ്രതുക്കേളാടു
്രപതികാരംെചയ്യന്നദിവസംതെന്ന.

വാൾതൃപ്തിയാകുേവാളംആഹരിക്കും
ദാഹശമനം വരുംവെര രക്തംകുടിക്കും.

ഈനരസംഹാരം വടേക്ക േദശത്തിൽ യൂ്രഫട്ടീസ്
നദീതീരത്ത്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവിനുള്ള ഒരു യാഗം
അർപ്പണമാണേല്ലാ.

11 “കന്യകയായഈജിപ്റ്റിൻ പു്രതീ,
ഗിെലയാദിൽ െചന്നുൈതലംവാങ്ങുക.

എന്നാൽ നീ വ്യർഥമായി ഔഷധങ്ങൾ
വർധിപ്പിക്കുന്നു;
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നിനക്കു േരാഗശാന്തി ഉണ്ടാകുകയില്ല.
12 രാഷ്്രടങ്ങൾ നിെന്റ ലജ്ജെയക്കുറിച്ച

േകൾക്കും;
നിെന്റനിലവിളിയാൽ ഭൂമി നിറയും.

ഒരു േയാദ്ധാവ് മെറ്റാരു േയാദ്ധാവിങ്കൽ
ഇടറിവീഴും;
ഇരുവരും ഒന്നിച്ച വീണുേപാകും.”

13 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
ഈജിപ്റ്റിെനആ്രകമിക്കാൻവരുന്നതിെനക്കുറിച്ച്
യിെരമ്യാ്രപവാചകേനാടു യേഹാവ കൽപ്പിച്ച
അരുളപ്പാട് ഇതാണ്:
14 “ഈജിപ്റ്റിൽ ഇതു ്രപസ്താവിക്കുക,

മിഗ്േദാലിൽഇതു വിളംബരംെചയ്യ ക;
േനാഫിലും തഹ്പേനസിലും ഇതു
്രപസിദ്ധമാക്കുക:

‘വാൾ നിങ്ങൾക്കു ചുറ്റ മുള്ളവെര
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
അണിനിരന്ന് ഒരുങ്ങിനിൽക്കുക.’

15 നിെന്റ േയാദ്ധാക്കൾ മുഖംെപാത്തി വീഴുന്നത്
എന്തുെകാണ്ട?്
യേഹാവ അവെര തള്ളിയിട്ടതുെകാണ്ട്
അവർക്കുനിൽക്കാൻകഴിയുന്നില്ല.

16അവർവീണ്ടും വീണ്ടും ഇടറിവീഴും;
ഒരാൾ മെറ്റാരാളിെന്റേമൽവീഴും.

അേപ്പാൾ അവർ, ‘എഴുേന്നൽക്കുക, നമുക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകാം
പീഡിപ്പിക്കുന്നവെന്റവാളിൽനിെന്നാഴിഞ്ഞ്
നമ്മുെട ജനത്തിെന്റഅടുക്കേലക്കും സ്വന്തം
േദശേത്തക്കും േപാകാം,’എന്നുപറയും.
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17അവിെടെവച്ച്അവർവിളിച്ച പറഞ്ഞു:
‘ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ ഫറേവാൻ ഒരു
ബഹളക്കാരൻമാ്രതം;
അേദ്ദഹം തെന്റ അവസരം
നഷ്ടെപ്പടുത്തിക്കളഞ്ഞു.’

18 “ജീവനുള്ളഞാൻശപഥംെചയ്യന്നു,
പർവതങ്ങള െടഇടയിൽതാേബാർേപാെലയും

സമു്രദതീരെത്ത കർേമൽേപാെലയും ഒരുവൻ
വരും,”
എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നു
േപരുള്ളരാജാവ് ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു.

19 “ഈജിപ്റ്റിൽവസിക്കുന്നപു്രതീ,
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകാൻ ഭാണ്ഡം
മുറുക്കുക,

കാരണം േനാഫ് ശൂന്യമാക്കെപ്പടുകയും
നിവാസികളില്ലാെത തകർന്നടിയുകയും
െചയ്യ ം.

20 “ഈജിപ്റ്റ്അഴകുള്ളഒരു പശുക്കിടാവാകുന്നു,
എന്നാൽേചാരകുടിക്കുന്നഒരുഈച്ച
വടക്കുനിന്നു പറന്നുവന്ന് അതിെന്റേമൽ
ഇരിക്കും.

21അവള െട മേധ്യയുള്ളകൂലിപ്പട്ടാളക്കാർ
തടിപ്പിച്ചകാളക്കിടാങ്ങെളേപ്പാെല.

അവരും ഒന്നുേചർന്നു പിന്തിരിഞ്ഞ്ഓടിേപ്പാകും;
അവരുെടശിക്ഷാസമയമായ

നാശദിവസംവരുന്നതുമൂലം
അവർ ഉറച്ച നിൽക്കുകയില്ല.

22ശ്രതു ശക്തിേയാെട മുേന്നറുേമ്പാൾ;
മരംെവട്ട കാെരേപ്പാെല
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മഴുവുമായിഅവർഅവൾെക്കതിേരവന്നടുക്കും.
അേപ്പാൾ ഈജിപ്റ്റ് ഓടിേപ്പാകുന്ന
പാമ്പിെനേപ്പാെലചീറ്റ ം.

23അവള െടവനംഅവർ െവട്ടിനശിപ്പിക്കും;
അത്എ്രതനിബിഡമായിരുന്നാലും,”

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു,
“അവർെവട്ട ക്കിളികെളക്കാൾഅസംഖ്യം
അവെരഎണ്ണിതിട്ടെപ്പടുത്താൻകഴിയില്ല.

24ഈജിപ്റ്റ പു്രതി ലജ്ജിതയായിത്തീരും,
ഉത്തരേദശെത്ത ജനങ്ങള െട ൈകയിൽ
അവൾഏൽപ്പിക്കെപ്പടും.”

25ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇതാ, ഞാൻ
േനാവിെല ആേമാെനയും ഫറേവാെനയും
ഈജിപ്റ്റിെനയും അവള െട േദവതകേളാടും
രാജാക്കന്മാേരാടുംകൂെട ശിക്ഷിക്കും;
ഫറേവാെനയും അവനിൽ ആ്രശയിക്കുന്ന
എല്ലാവെരയുംതെന്ന. 26അവർക്കു ജീവഹാനി
വരുത്താൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവരുെട ൈകയിലും
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ
ൈകയിലും അവെന്റ ദാസന്മാരുെട ൈകയിലും
ഞാൻ അവെര ഏൽപ്പിക്കും. അതിനുേശഷം
പൂർവകാലെത്തന്നേപാെലഅവിെട നിവാസികൾ
ഉണ്ടാകും,”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
27 “എെന്റ ദാസനായ യാേക്കാേബ, നീ

ഭയെപ്പേടണ്ട;
ഇ്രസാേയേല,നീ പരി്രഭമിേക്കണ്ടാ.

ഞാൻനിങ്ങെള ദൂരത്തുനിന്നു രക്ഷിക്കും;
നിങ്ങള െട സന്തതികെള അവർ
്രപവാസത്തിലിരിക്കുന്നരാജ്യത്തുനിന്നും.
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യാേക്കാബ് മടങ്ങിവന്നു ശാന്തമായും
സുരക്ഷിതമായും ജീവിക്കും,
ആരുംഅവെര ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല.

28എെന്റദാസനായയാേക്കാേബ,നീ ഭയെപ്പടരുത,്
കാരണംഞാൻനിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട,്”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

“ഞാൻ നിങ്ങെള ചിതറിച്ച കളഞ്ഞ
സകലരാജ്യങ്ങെളയും
പൂർണമായും നശിപ്പിച്ച കളയുെമങ്കിലും
നിെന്നഞാൻനിേശ്ശഷംനശിപ്പിക്കുകയില്ല.

ഞാൻനിെന്നശിക്ഷിക്കും,ന്യായമായിമാ്രതം;
ഞാൻ നിെന്ന തീെര ശിക്ഷിക്കാെത
വിടുകയില്ലതാനും.”

47
െഫലിസ്ത്യെരക്കുറിച്ച ള്ളസേന്ദശം

1 ഫറേവാൻ ഗസ്സെയ ആ്രകമിച്ച
കീഴ്െപ്പടുത്തുന്നതിനുമുമ്പ് െഫലിസ്ത്യെരക്കുറിച്ച്
യിെരമ്യാ്രപവാചകനുണ്ടായ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട:്

2യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇതാ,വടക്കുനിന്ന് െവള്ളം െപാങ്ങുന്നു;
അവർ കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന ഒരു
്രപവാഹമായിത്തീരും.

അത് േദശത്തിെന്റയും അതിലുള്ള
എല്ലാറ്റിെന്റയും
നഗരത്തിെന്റയും അതിൽ
വസിക്കുന്നവരുെടയുംമീേത
കവിെഞ്ഞാഴുകും.
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മനുഷ്യർ നിലവിളിക്കും,
േദശവാസികെളാെക്കയും വിലപിക്കും;

3 കുതിച്ച പായുന്ന ആൺകുതിരകള െട
കുളമ്പടിനാദവും
ശ്രതുരഥങ്ങള െട േഘാഷവും
ച്രകങ്ങള െടആരവവുംേകൾക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന.

മാതാപിതാക്കള െടൈകകൾകുഴഞ്ഞുതൂങ്ങും;
അവർ തങ്ങള െട മക്കെള
തിരിഞ്ഞുേനാക്കുകയില്ല.

4െഫലിസ്ത്യെര മുഴുവനായി നശിപ്പിക്കുന്നതിനും
േസാരിൽനിന്നുംസീേദാനിൽനിന്നും

അവരുെടഎല്ലാസഹായികെളയും
േഛദിച്ച കളയാനുമുള്ള ദിവസം
വരുന്നതിനാൽതെന്ന.

കഫ്േതാർ*തീരങ്ങളിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന
െഫലിസ്ത്യെര യേഹാവ നശിപ്പിക്കാൻ
േപാകുന്നു.

5 ഗസ്സാ വിലപിച്ച െകാണ്ട് അവള െട തല
ക്ഷൗരംെചയ്യ ം;
അസ്കേലാൻനിശ്ശബ്ദരായിത്തീരും.

താഴ്വരയിെല േശഷിേപ്പ,
എ്രതവെരനീസ്വയംക്ഷതേമൽപ്പിക്കും?

6 “ ‘അേയ്യാ,യേഹാവയുെട വാേള,
നീഎ്രതവെരവി്രശമമില്ലാതിരിക്കും?

നിെന്റ ഉറയിേലക്കു പിൻവാങ്ങുക
െവട്ട ന്നതു നിർത്തിവി്രശമിക്കുക.’

7 അസ്കേലാെനയും സമു്രദതീരെത്തയും
ആ്രകമിക്കാൻ
യേഹാവഅതിന്ആജ്ഞെകാടുത്തിരിെക്ക,

* 47:4 അതായത്, ്രകീത്ത്
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അതിനായിട്ട്അവിടന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിെക്ക,
അതിന് എങ്ങെന അടങ്ങിയിരിക്കാൻ
കഴിയും?”

48
േമാവാബിെനക്കുറിച്ച ള്ളഅരുളപ്പാട്

1 േമാവാബിെനക്കുറിച്ച:്

ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“െനേബായ്ക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം, അതു

നശിപ്പിക്കെപ്പടും.
കിര്യാത്തയീം അപമാനിതയാകും, അതു
പിടിക്കെപ്പടും;
െകട്ടിയുറപ്പിക്കെപ്പട്ട േകാട്ട
ലജ്ജിതയാകുകയും തകർക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യ ം.

2 േമാവാബ് ഇനിെയാരിക്കലും
്രപകീർത്തിക്കെപ്പടുകയില്ല;
െഹശ്േബാനിൽ അവൾെക്കതിേര അനർഥം
ആസൂ്രതണം െചയ്തിരിക്കുന്നു:

‘വരിക, ഒരു രാഷ്്രടമായിരിക്കാതവണ്ണം
നമുക്ക്അതിെനനശിപ്പിച്ച കളയാം,’

മദ്േമൻ നിവാസികേള, നിങ്ങള ം
നിശ്ശബ്ദരാക്കെപ്പടും;
വാൾനിങ്ങെളയും പിൻതുടരും.

3 ‘സംഹാരം, മഹാനാശം’എന്നിങ്ങെന
േഹാേരാനയീമിൽനിന്ന് ഒരു നിലവിളി
ഉയരുന്നു.

4 േമാവാബ് തകർക്കെപ്പടും;
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അവള െടകുഞ്ഞുങ്ങൾനിലവിളിക്കും.
5 ലൂഹീത്തിേലക്കുള്ള മലയിേലക്ക് അവർ

കയറിെച്ചല്ല ം,
നിലവിളിച്ച െകാണ്ടുതെന്നഅവർേപാകുന്നു;

േഹാേരാനയീമിേലക്കുള്ളഇറക്കത്തിങ്കൽ
സംഹാരത്തിെന്റ സങ്കടം നിറഞ്ഞ നിലവിളി
േകൾക്കുന്നു.

6ഓടിേക്കാ! ്രപാണരക്ഷാർഥംഓടുക;
മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ചൂരൽെച്ചടിേപാെല
ആയിത്തീരുക.

7 നിങ്ങള െട സ്വന്തം േനട്ടങ്ങളിലും
നിേക്ഷപങ്ങളിലുമുള്ളആ്രശയംനിമിത്തം
നിങ്ങൾതെന്നയുംഅടിമകളാക്കെപ്പടും,

തെന്റപുേരാഹിതന്മാേരാടും ്രപഭുക്കന്മാേരാടുംകൂെട
െകേമാശ്േദവനും ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാകും.

8ഒരു പട്ടണവും രക്ഷെപ്പടാത്തവിധത്തിൽ
സംഹാരകൻഎല്ലാ പട്ടണങ്ങൾക്കും എതിേര
വരും.

യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തതുെകാണ്ട്
താഴ്വര ശൂന്യമാക്കെപ്പടുകയും,
സമഭൂമി നശിപ്പിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.

9 േമാവാബ് വിജനമാക്കെപ്പേടണ്ടതിന്*
അവൾക്കുചിറകു നൽകുക.

അവള െട നഗരങ്ങൾനിവാസികളില്ലാെത
ശൂന്യമായിത്തീരും.

10 “യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തി അലസതേയാെട
െചയ്യന്നവർശപിക്കെപ്പട്ടവർ!

* 48:9 മൂ.ഭാ. പറന്നുേപാേകണ്ടതിന്
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രക്തം െചാരിയാെത വാൾ
അടക്കിെവക്കുന്നവരും ശപിക്കെപ്പട്ടവർ!

11 “േമാവാബ് യൗവനംമുതൽതെന്ന
സ്വസ്ഥയായിരുന്നു,
അവൾ മട്ടിൻമീേത െതളിവീഞ്ഞു
നിൽക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന,

പാ്രതത്തിൽനിന്ന് പാ്രതത്തിേലക്കുപകർന്നിട്ടില്ല—
അവൾ ്രപവാസത്തിേലക്കു േപായിട്ട മില്ല.

അതിനാൽഅവള െട രുചി മാറാതിരിക്കുന്നു,
അവള െടസുഗന്ധംവ്യത്യാസെപ്പട്ടതുമില്ല.

12 എന്നാൽ സമയം വന്നുേചരുന്നു,” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട,്

“കുടങ്ങളിൽനിന്നു വീഞ്ഞുപകരുന്ന
പുരുഷന്മാെരഞാൻഅയയ്ക്കുേമ്പാൾ,
അവർഅവെളപകർന്നുകളകയും;

അവർഅവള െടകുടങ്ങൾശൂന്യമാക്കുകയും
പാ്രതങ്ങൾഉടച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം.

13ഇ്രസാേയൽജനംഅവർആ്രശയിച്ചിരുന്ന
േബേഥലിെനക്കുറിച്ച്ലജ്ജിച്ച േപായതുേപാെല
േമാവാബ് െകേമാശ്േദവെനപ്പറ്റിയും
ലജ്ജിച്ച േപാകും.

14 “ ‘ഞങ്ങൾ േയാദ്ധാക്കൾ, യുദ്ധത്തിൽ
പരാ്രകമശാലികൾതെന്ന,’
എന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങെന
പറയാൻകഴിയും?

15 േമാവാബ് നശിപ്പിക്കെപ്പടുകയും അവള െട
നഗരങ്ങൾആ്രകമിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം;
അവള െട അതിേ്രശഷ്ഠരായ യുവാക്കൾ
െകാലക്കളത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ന്നു,”
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എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നു
നാമമുള്ളരാജാവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

16 “േമാവാബിെന്റനാശംഅടുത്തിരിക്കുന്നു;
അവള െട അനർഥം േവഗത്തിൽത്തെന്ന
വന്നുേചരും.

17അവൾക്കുചുറ്റ ം വസിക്കുന്നഎല്ലാവരുേമ,
അവള െട ്രപശസ്തി†അറിയുന്നസകലരുേമ,
അവെളെച്ചാല്ലി വിലപിക്കുക;

‘അേയ്യാ, ബലമുള്ള െചേങ്കാൽ എങ്ങെന
ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു!
മഹിമയുള്ള േകാൽ എങ്ങെന
തകർന്നിരിക്കുന്നു!’എന്നുപറയുക.

18 “ദീേബാൻപു്രതിയിെലനിവാസികേള,
നിെന്റ േ്രശഷ്ഠതയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന്
ദാഹാർത്തമായ ഭൂമിയിൽഇരിക്കുക;

കാരണം േമാവാബിെന്റസംഹാരകൻ
നിനെക്കതിേര പുറെപ്പട്ട വരുകയും
അവൻ നിെന്റ േകാട്ടകെള
ഇടിച്ച നിരത്തുകയും െചയ്യ ം.

19അേരാേയർനിവാസികേള,
വഴിയരികിൽനിന്നുെകാണ്ട് നിരീക്ഷിക്കുക,

ഓടിേപ്പാകുന്ന പുരുഷന്മാേരാടും
പലായനംെചയ്യന്നസ്്രതീകേളാടും,

‘എന്താണുസംഭവിച്ചത?്’എന്നു േചാദിക്കുക.
20േമാവാബ്തകർക്കെപ്പട്ട്ലജ്ജാപാ്രതമായിരിക്കുന്നു.
വിലപിക്കുക,നിലവിളിക്കുക!

േമാവാബ് നശിപ്പിക്കെപ്പട്ട
എന്ന്അർേന്നാനിൽ ്രപസിദ്ധമാക്കുക.

† 48:17 മൂ.ഭാ. നാമം
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21സമഭൂമിയിേന്മൽന്യായവിധി വന്നിരിക്കുന്നു—
േഹാേലാനും യാഹാെസക്കും േമഫാത്തിനും
22 ദീേബാനും െനേബാവിനും േബത്ത-്
ദിബ്ലേത്തയീമിനും

23 കിര്യാത്തയീമിനും േബത്ത-്ഗാമൂലിനും
േബത്ത-്െമേയാനും

24െകരീേയാത്തിനും െബാ്രസായ്ക്കും—
ദൂരത്തും സമീപത്തുമുള്ള േമാവാബിെല
സകലനഗരങ്ങൾക്കുംതെന്ന.

25 േമാവാബിെന്റ െകാമ്പ് െവട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവള െട ഭുജം ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു,”

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

26 “അവൾയേഹാവെയെവല്ല വിളിച്ചിരിക്കുകയാൽ
അവെള മത്തുപിടിപ്പിക്കുക.

േമാവാബ്അവള െടഛർദിയിൽക്കിടന്ന് ഉരുളെട്ട;
അവൾ ഒരു പരിഹാസവിഷയം
ആയിത്തീരെട്ട.

27ഇ്രസാേയൽനിനക്ക്ഒരുപരിഹാസവിഷയമായിരുന്നിേല്ല?
അവെളക്കുറിച്ച സംസാരിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും

നീ പരിഹാസേത്താെടതലകുലുക്കുന്നു,
എന്ത്, അവൾ കള്ളന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
പിടിക്കെപ്പേട്ടാ?

28 േമാവാബുനിവാസികേള,
പട്ടണങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച് പാറകൾക്കിടയിൽ
പാർക്കുക.

ഗുഹാമുഖത്ത്കൂടുെവക്കുന്ന
്രപാവിെനേപ്പാെലആകുക.
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29 “േമാവാബിെന്റ അഹന്തെയപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ
േകട്ടിരിക്കുന്നു—
അവള െട ഗർവ്എ്രത ഭീമം!

അവള െട ധിക്കാരം,അഹന്ത,ഗർവം,
ഹൃദയത്തിെന്റ നിഗളം എന്നിവെയപ്പറ്റിയും
ഞങ്ങൾേകട്ടിരിക്കുന്നു.

30 ഞാൻ അവള െട ധിക്കാരം അറിയുന്നു
എന്നാൽഅതുവ്യർഥമേ്രത,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു,

“അവള െട ആത്മ്രപശംസ ഒന്നും
സാധിക്കുകയില്ല.

31 അതിനാൽ ഞാൻ േമാവാബിെനപ്പറ്റി
വിലപിക്കും,
േമാവാബ് മുഴുവെനപ്പറ്റിയുംഞാൻകരയും,
കീർ-േഹെരശിെല ജനത്തിനുേവണ്ടിയും
ഞാൻവിലപിക്കും.

32സിബ്മയിെല മുന്തിരിവള്ളികേള,
യാേസർ വിലപിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ
നിനക്കായി വിലപിക്കും.

നിെന്റ വള്ളിത്തലകൾ കടൽത്തീരംവെര
പടർന്നുകിടന്നിരുന്നു;
അവയേസർവെരഎത്തിയിരുന്നു.

നിെന്റ േവനൽക്കനികളിേന്മലും മുന്തിരിേമലും
സംഹാരകൻചാടിവീണിരിക്കുന്നു.

33 തന്മൂലം ആനന്ദവും ആഹ്ലാദവും
വിളഭൂമിയിൽനിന്ന,്
േമാവാബുേദശത്തുനിന്നുതെന്ന
െപായ്േപ്പായിരിക്കുന്നു.

മുന്തിരിച്ചക്കുകളിൽനിന്ന് വീഞ്ഞിെന്റ ഒഴുക്കു
ഞാൻനിർത്തിയിരിക്കുന്നു;
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ആനന്ദേഘാഷേത്താെടആരും മുന്തിരിച്ചക്കു
ചവിട്ട കയില്ല.

ആർപ്പ വിളികൾ േകൾക്കുെന്നങ്കിലും,
അവ ആനന്ദത്തിെന്റ ആർപ്പ വിളികൾ
ആയിരിക്കുകയില്ല.

34 “െഹശ്േബാനിൽനിന്ന് എെലയാെലയും
യാഹാസുംവെരയും
അവരുെട നിലവിളിയുെടശബ്ദം ഉയരുന്നു,

േസാവാറിൽനിന്ന് േഹാേരാനയീമും എഗ്ലത്ത്-
െശലീശിയംവെരയുംതെന്ന,
കാരണം നി്രമീമിെല ജലാശയങ്ങൾേപാലും
വറ്റിവരണ്ടേല്ലാ.

35ഞാൻ േമാവാബിന്അന്ത്യംവരുത്തും,
േക്ഷ്രതങ്ങളിൽബലിയർപ്പിക്കുന്നവർക്കും
േദവതകൾക്കുധൂപംകാട്ട ന്നവർക്കുംതെന്ന,”

എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
36 “അതുെകാണ്ട് എെന്റ ഹൃദയം

കുഴൽനാദംേപാെല േമാവാബിെനക്കുറിച്ച
വിലപിക്കുന്നു;
കീർ-േഹെരശിെല ജനത്തിനുേവണ്ടിയും
എെന്റ ഹൃദയം കുഴൽേപാെല
വിലപിക്കുന്നു.
അവർ ൈകക്കലാക്കിയ സമൃദ്ധിെയല്ലാം
നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.

37എല്ലാതലയുംക്ഷൗരംെചയ്യ കയും
എല്ലാതാടിയുംക്രതിക്കുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു;

എല്ലാൈകകളിലും മുറിവും
അരകളിൽചാക്കുശീലയും കാണെപ്പടുന്നു.

38ആർക്കും േവണ്ടാത്തഒരു പാ്രതംേപാെല
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ഞാൻേമാവാബിെനഉടച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
േമാവാബിെലഎല്ലാ മട്ട പ്പാവുകളിലും
എല്ലാ ചത്വരങ്ങളിലും വിലാപംമാ്രതം
േകൾക്കുന്നു,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

39 “േമാവാബ് എ്രതമാ്രതം തകർക്കെപ്പട്ട ! അവൾ
എങ്ങെനഅലമുറയിടുന്നു!
അവൾ ലജ്ജെകാണ്ട് എങ്ങെന
പുറംതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു!

േമാവാബ് ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവർക്കും
പരിഹാസവിഷയവും
ഭയേഹതുകവുംആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.”

40യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇതാ, ശ്രതു ഒരു കഴുകെനേപ്പാെല േവഗത്തിൽ

പറന്നിറങ്ങുന്നു,
േമാവാബിേന്മൽ അതിെന്റ ചിറകു
വിരിക്കുന്നു.

41െകരീേയാത്ത‡്പിടിക്കെപ്പടും,
േകാട്ടകൾൈകവശമാക്കെപ്പടും.

ആ നാളിൽ േമാവാബിെല േയാദ്ധാക്കള െട
ഹൃദയം
്രപസവേവദന ബാധിച്ച ഒരു സ്്രതീയുെട
ഹൃദയംേപാെലയാകും.

42 േമാവാബ് യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ
ഗർവിഷ്ഠയായതുെകാണ്ട്
അവൾ ഇനിെയാരിക്കലും ഒരു
രാഷ്്രടമായിരിക്കുകയില്ല.

43 േമാവാബ് നിവാസികേള,
‡ 48:41 അഥവാ,പട്ടണങ്ങൾ
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െകാടുംഭീതി, കിടങ്ങ,് െകണി എന്നിവ
നിങ്ങൾക്കായികാത്തുനിൽക്കുന്നു,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

44 “ഭീതിനിമിത്തംഓടിേപ്പാകുന്നവർ
കിടങ്ങിൽവീഴും,

കിടങ്ങിൽനിന്ന് കയറുന്നവർ
െകണിയിലകെപ്പടും;

കാരണംഞാൻ േമാവാബിെന്റേമൽ
അവള െടശിക്ഷയ്ക്കുള്ളവർഷംവരുത്തും,”

എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

45 “പലായിതർനിസ്സഹായരായി
െഹശ്േബാെന്റ മറവിൽനിൽക്കും,

കാരണം െഹശ്േബാനിൽനിന്ന് തീ
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
സീേഹാെന്റനടുവിൽനിന്ന് തീജ്വാലയും;

അതു േമാവാബിെന്റ െനറ്റിയും
കലാപകാരികള െട നിറുകയും
ദഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

46 േമാവാേബ,നിനക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!
െകേമാശിെലജനം നശിച്ചിരിക്കുന്നു;

നിെന്റപു്രതന്മാെരബന്ധനത്തിേലക്കും
പു്രതിമാെര അടിമത്തത്തിേലക്കും
െകാണ്ടുേപായിരിക്കുന്നു.

47 “എങ്കിലും ഭാവികാലത്ത്
ഞാൻ േമാവാബിെന്റ ഐശ്വര്യം
പുനഃസ്ഥാപിക്കും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
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േമാവാബിേന്മലുള്ള ന്യായവിധി ഇവിെട
അവസാനിക്കുന്നു.

49
അേമ്മാന്യെരക്കുറിച്ച ള്ളഅരുളപ്പാട്

1അേമ്മാന്യെരക്കുറിച്ച:്

യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇ്രസാേയലിനു പു്രതന്മാരിേല്ല?
ഇ്രസാേയലിന്അവകാശിയിേല്ല?

അെല്ലങ്കിൽ േമാെലക്ക്,* ഗാദിെന
ൈകവശമാക്കിയത്എന്തിന?്
അവെന്റ ആള കൾ അതിെല പട്ടണങ്ങളിൽ
പാർക്കുന്നെതന്തിന?്

2അതിനാൽഞാൻഅേമ്മാന്യരുെട രബ്ബയിൽ
യുദ്ധത്തിെന്റകാഹളനാദം ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന
കാലം വരുന്നു,” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട,്

“അത് ഒരു ശൂന്യകൂമ്പാരമായിത്തീരും,
അതിനുചുറ്റ മുള്ള ്രഗാമങ്ങൾ തീെവച്ച
നശിപ്പിക്കെപ്പടും.

അേപ്പാൾ ഇ്രസാേയൽ തെന്ന
ൈകവശമാക്കിയവെര
ആട്ടിപ്പായിക്കും,”

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
3 “െഹശ്േബാേന, വിലപിക്കുക, ഹായി

നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു!
രബ്ബയുെട പട്ടണങ്ങേള,നിലവിളിക്കുക!

* 49:1 അഥവാ,അവരുെട രാജാവ്
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അരയിൽചാക്കുശീലചുറ്റി വിലപിക്കുക;
നിങ്ങള െട മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ
ഉഴന്നുനടക്കുക,

കാരണം േമാെലക്ക് ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും,
അവെന്റ പുേരാഹിതേരാടും
ഉേദ്യാഗസ്ഥേരാടും ഒപ്പംതെന്ന.

4 നിെന്റ താഴ്വരകെളപ്പറ്റി നീ വളെര
അഹങ്കരിക്കുന്നെതന്തിന?്
ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ നിെന്റ താഴ്വരകളിൽ
്രപശംസിക്കുന്നെതന്തിന?്

അവിശ്വസ്തരായ മകളായഅേമ്മാേന,
നിെന്റനിേക്ഷപങ്ങളിൽആ്രശയിച്ച െകാണ്ട്
‘ആര് എെന്ന ആ്രകമിക്കും?’ എന്നു നീ
പറയുന്നു.

5നിനക്കുചുറ്റ മുള്ളഎല്ലാസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും
ഞാൻനിനക്കു ഭയം വരുത്തും,”

എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“നിങ്ങൾഓേരാരുത്തനുംആട്ടിപ്പായിക്കെപ്പടും,
പലായിതെര കൂട്ടിേച്ചർക്കാൻ ആരും
ഉണ്ടാകുകയില്ല.

6 “എങ്കിലുംപിൽക്കാലത്ത,്ഞാൻഅേമ്മാന്യരുെട
ഐശ്വര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

ഏേദാമിെനക്കുറിച്ച ള്ളഅരുളപ്പാട്
7ഏേദാമിെനക്കുറിച്ച:്

ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
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“േതമാനിൽഇനിജ്ഞാനമിേല്ല?
വിേവകികൾക്ക് ആേലാചന
നഷ്ടെപ്പട്ട േപാേയാ?
അവരുെടജ്ഞാനംക്ഷയിച്ച േപാേയാ?

8 േദദാൻനിവാസികേള,
പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടുക, ആഴമുള്ള ഗുഹകളിൽ
ഒളിക്കുക;

കാരണംഞാൻഏശാവിെനശിക്ഷിക്കുേമ്പാൾ,
അവെന്റേമൽ മഹാ വിപത്തുതെന്ന
വരുത്തും.

9 മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുന്നവർ നിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നാൽ
കാലാെപറുക്കാനുള്ള പഴെമങ്കിലും അവർ
േശഷിപ്പിക്കുകയിേല്ല?

കള്ളന്മാർ രാ്രതിയിൽവന്നാൽ,
തങ്ങൾക്കു േവണ്ടതേല്ലഅവർ േമാഷ്ടിക്കൂ?

10എന്നാൽ ഞാൻ ഏശാവിെന വസ്്രതമുരിഞ്ഞ്
നഗ്നനാക്കും;
അവെന്റഒളിവിടങ്ങൾെവളിച്ചത്താക്കും,
അതിനാൽഅവന് ഒളിക്കാൻകഴിയുകയില്ല.

അവെന്റ ആയുധധാരികളായ േയാദ്ധാക്കൾ
നശിപ്പിക്കെപ്പട്ട ,
അവനുമായി സഖ്യമുള്ളവരും
അയൽവാസികള ം നശിപ്പിക്കെപ്പട്ട ;

11 അതുെകാണ്ട് ‘അനാഥരാകുന്ന നിെന്റ
കുഞ്ഞുങ്ങെള ഇവിെട വിേട്ടക്കുക; ഞാൻ
അവെരജീവേനാെടസംരക്ഷിക്കാം.
നിെന്റ വിധവമാർക്കും എന്നിൽ
ആ്രശയിക്കാം,’ ”
എന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരും
അവേശഷിച്ചിട്ടില്ല.
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12 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“പാനപാ്രതം കുടിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവർ
അതു പാനംെചയ്യണം എന്നാെണങ്കിൽ, നീ
എന്തുെകാണ്ട് ശിക്ഷിക്കെപ്പടാതിരിക്കും? നീ
ശിക്ഷിക്കെപ്പടാെത േപാകുകയില്ല, നീ അതു
പാനംെചയ്േത മതിയാവൂ. 13 െബാ്രസാ
വിജനവും ശാപവും ഭീതിവിഷയവും നിന്ദയും
ആയിത്തീരും; അതിെല എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം
എന്നുംശൂന്യമായിത്തെന്നയിരിക്കും,എന്നുഞാൻ
എെന്നെക്കാണ്ടുതെന്ന ശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
14 “അതിെന ആ്രകമിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ

ഒരുമിച്ച കൂടുക!
യുദ്ധത്തിനായിഎഴുേന്നൽക്കുക!”

എന്ന് അറിയിക്കുന്നതിന,് ഒരു സ്ഥാനപതിെയ
രാഷ്്രടങ്ങളിേലക്ക്അയച്ചിരിക്കുന്നു,
എന്ന് യേഹാവയിൽനിന്ന് ഞാൻ ഒരു
സേന്ദശം േകട്ടിരിക്കുന്നു.

15 “ഇതാ, ഞാൻ നിെന്ന രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ
െചറിയവനും
മനുഷ്യരാൽനിന്ദിതനുംആക്കിയിരിക്കുന്നു.

16പാറപ്പിളർപ്പ കളിൽവസിച്ച,്
മലകള െട ഉയരങ്ങളിൽപാർക്കുന്നവേന,

നീ മറ്റ ള്ളവരിൽ ്രപേചാദിപ്പിക്കുന്ന ഭീതിയും
നിെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ അഹങ്കാരവും നിെന്ന
ചതിച്ചിരിക്കുന്നു,

നീ കഴുകെനേപ്പാെല അ്രതയും
ഉയരത്തിൽത്തെന്നകൂടുെവച്ചാലും,
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അവിെടനിന്നു ഞാൻ നിെന്ന
ഇറക്കിെക്കാണ്ടുവരും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

17 “ഏേദാം ഒരു ഭീതിവിഷയമായിത്തീരും;
ഇതുവഴി കടന്നുേപാകുന്നസകലരും
അതിെന്റ നാശം കണ്ടു സ്തബ്ധരായി
അതിെനപരിഹസിക്കും.

18 െസാേദാമിെനയും െഗാേമാറാെയയും
അവയുെട അയൽ പട്ടണങ്ങേളാെടാപ്പം
നശിപ്പിച്ച നാളിെലേപ്പാെലതെന്ന,
ആരുംഅവിെട പാർക്കുകയില്ല;

ഒരു മനുഷ്യനുംഅവിെട താമസിക്കുകയില്ല,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

19 “ഇതാ, േയാർദാനിെലകുറ്റിക്കാട്ടിൽനിന്ന്
നിത്യഹരിതമായ േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങളിേലക്ക് ഒരു
സിംഹംകയറിവരുേമ്പാെഴന്നേപാെല,

ഞാൻ ഏേദാമ്യെര ഒെരാറ്റ നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ
അവിെടനിന്ന്ഓടിച്ച കളയും.
ഞാൻ ഇതിനായി നിേയാഗിക്കുന്ന
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവൻആര?്

എനിക്കു തുല്യനായി എെന്ന െവല്ല വിളിക്കാൻ
ആരാണുള്ളത?്
ഏത് ഇടയനാണ് എനിെക്കതിേര നിൽക്കാൻ
കഴിയുന്നത?്”

20 അതുെകാണ്ട,് ഏേദാമിെനതിേരയുള്ള
യേഹാവയുെട പദ്ധതികൾ േകൾക്കുക,
േതമാൻ നിവാസികൾെക്കതിേരയുള്ള
അവിടെത്തലക്ഷ്യംതെന്ന:
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ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽ െചറിയവേരേപ്പാലും ഇഴച്ച
െകാണ്ടുേപാകും;
അവരുെട വാസസ്ഥലം അവേരാെടാപ്പം
ശൂന്യമാക്കും.

21 അവരുെട വീഴ്ചയുെട മുഴക്കത്താൽ ഭൂമി
െഞട്ടിവിറയ്ക്കും;
അവരുെട നിലവിളി! െചങ്കടലിൽ
്രപതിധ്വനിക്കും.

22ഇതാ, ഒരു കഴുകൻ ഉയർന്നു പറന്നിട്ട്
െപെട്ടന്ന്ചിറകുവിരിച്ച്ഇരയുെടേമെലന്നതുേപാെല
െബാ്രസായുെടേമൽപാഞ്ഞടുക്കുന്നു.

ആ ദിവസത്തിൽ ഏേദാമിെല വീരന്മാരുെട
ഹൃദയം
്രപസവേവദന ബാധിച്ച സ്്രതീയുെട
ഹൃദയംേപാെലയാകും.

ദമസ്േകാസിെനക്കുറിച്ച ള്ളഅരുളപ്പാട്
23ദമസ്േകാസിെനക്കുറിച്ച:്

“ഹമാത്തുംഅർപ്പാദും നിരാശരായിരിക്കുന്നു,
കാരണം അവർ ഒരു ദുർവാർത്ത
േകട്ടിരിക്കുന്നു.

അവരുെടഹൃദയംഅസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു,
അസ്വസ്ഥമായകടൽേപാെലതെന്ന.

24ദമസ്േകാസ് നിസ്സഹായയായിത്തീർന്നു,
അവൾഓടിേപ്പാകാൻ ഭാവിക്കുന്നു,
ഭീതിഅവെളപിടികൂടിയിരിക്കുന്നു;

േനാവുകിട്ടിയസ്്രതീക്ക്എന്നേപാെല
അവൾക്ക് അതിവ്യസനവും േവദനയും
പിടിെപട്ടിരിക്കുന്നു.

25 ്രപശസ്തമായപട്ടണംഉേപക്ഷിക്കെപ്പടാതിരിക്കുന്നത്
എന്തുെകാണ്ട,്
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എെന്റ ആനന്ദമായിരിക്കുന്ന ആ
നഗരംതെന്ന?

26 അവള െട യുവാക്കൾ വീഥികളിൽ
വീണുേപാകും,നിശ്ചയം;
അവള െട എല്ലാ േയാദ്ധാക്കള ം ആ
ദിവസത്തിൽനശിച്ച േപാകും,”
എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

27 “ദമസ്േകാസിെന്റ മതിലുകൾക്ക് ഞാൻ
തീെവക്കും;
അത് െബൻ-ഹദദിെന്റ അരമനകെള
ദഹിപ്പിച്ച കളയും.”

േകദാരിെനയും ഹാേസാറിെനയുംകുറിച്ച ള്ള
അരുളപ്പാട്

28 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
ആ്രകമിച്ച േകദാരിെനയും ഹാേസാരിെന്റ
രാജ്യങ്ങെളയുംകുറിച്ച ള്ളഅരുളപ്പാട:്

യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“എഴുേന്നൽക്കുക, േകദാരിെനആ്രകമിക്കുക,
കിഴക്കുേദശെത്തജനതെയനശിപ്പിക്കുക.

29 അവരുെട കൂടാരങ്ങള ം ആട്ടിൻപറ്റങ്ങള ം
അപഹരിക്കെപ്പടും;
അവരുെട കൂടാരശീലകൾ
െകാണ്ടുേപാകെപ്പടും,
എല്ലാ വസ്തുവകകേളാടും ഒട്ടകങ്ങേളാടും
ഒപ്പംതെന്ന.

‘സർവ്രത െകാടുംഭീതി!’
എന്നുജനംഅവേരാടു വിളിച്ച പറയും.
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30 “ഹാേസാർ നിവാസികേള, ദൂേരക്ക്
ഓടിേപ്പാകുക,
ആഴമുള്ളഗുഹകളിൽഅഭയംേതടുക,”

എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
“ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ

നിങ്ങൾെക്കതിേര ഗൂഢാേലാചന
നടത്തിയിരിക്കുന്നു;
അേദ്ദഹം നിങ്ങൾെക്കതിേര ഒരു പദ്ധതി
ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

31 “എഴുേന്നറ്റ് സമാധാനേത്താെട കഴിയുന്ന ഒരു
രാഷ്്രടെത്തആ്രകമിക്കുക,
ആത്മവിശ്വാസേത്താെട കഴിയുന്ന ഒരു
ജനതെയത്തെന്ന,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട,്

“കവാടങ്ങേളാ ഓടാമ്പലുകേളാ ഇല്ലാത്ത ഒരു
രാഷ്്രടെത്ത;
നിർഭയരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു
ജനതേയാടുതെന്ന േപാരാടുക.

32അവരുെട ഒട്ടകങ്ങൾകവർച്ചയായും
അവരുെട കന്നുകാലിക്കൂട്ടങ്ങൾ
െകാള്ളമുതലായുംെകാണ്ടുേപാകെപ്പടുകയും
െചയ്യ ം.

തലയുെട അരികു വടിക്കുന്നവെര എല്ലാ
കാറ്റ കളിേലക്കുംഞാൻചിതറിച്ച കളയും;
അവരുെട നാശം എല്ലാവശങ്ങളിൽനിന്നും
ഞാൻവരുത്തും,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

33 “ഹാേസാർകുറുനരികൾവിഹരിക്കുന്നഇടവും
എേന്നക്കുംശൂന്യസ്ഥലവുംആയിത്തീരും.

ആരുംഅവിെട പാർക്കുകയില്ല;
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ഒരു മനുഷ്യനുംഅവിെട താമസിക്കുകയില്ല.”

ഏലാമിെനക്കുറിച്ച ള്ളഅരുളപ്പാട്
34 െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ
ഭരണത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ഏലാമിെനക്കുറിച്ച്
യിെരമ്യാ്രപവാചകനുണ്ടായ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട:്

35 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇതാ,ഞാൻഏലാമിെന്റവില്ല് ഒടിക്കും,
അവരുെടശക്തിയുെട മുഖ്യധാരെയത്തെന്ന.

36ആകാശത്തിെന്റനാലു മൂലകളിൽനിന്നും
നാലു കാറ്റ കെള ഞാൻ ഏലാമിേന്മൽ
വരുത്തും;

അവെര ആ നാലു കാറ്റ കളിേലക്കു
ചിതറിച്ച കളയും,
ഏലാമിെന്റ ്രഭഷ്ടന്മാർ േപാകാത്ത
ഒരു രാജ്യവും ഉണ്ടാകുകയില്ല.

37 ഏലാമ്യെര ഞാൻ, അവരുെട
ശ്രതുക്കള െടമുന്നിലും
അവെരവധിക്കാൻ്രശമിക്കുന്നവരുെടമുന്നിലും
ചിതറിക്കും;

ഞാൻഅവരുെടേമൽനാശംവരുത്തും,
എെന്റഭീകരേ്രകാധംതെന്ന,”

എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
“അവെരനശിപ്പിച്ച കളയുന്നതുവെര
ഞാൻഅവെരവാള മായി പിൻതുടരും.

38 ഞാൻ എെന്റ സിംഹാസനം ഏലാമിൽ
സ്ഥാപിക്കും,
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ഞാൻ അവള െട രാജാവിെനയും
്രപഭുക്കന്മാെരയും നശിപ്പിച്ച കളയും,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

39 “എന്നാൽഒടുവിൽ
ഞാൻ ഏലാമിെന്റ ഐശ്വര്യം
പുനഃസ്ഥാപിക്കും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

50
ബാേബലിെനക്കുറിച്ച ള്ളഅരുളപ്പാട്

1ബാേബലിെനക്കുറിച്ച ംബാേബൽേദശെത്തക്കുറിച്ച ം*
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തവചനം:
2 “രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ വിളംബരംെചയ്തു

്രപസിദ്ധമാക്കുക,
ഒരു െകാടി ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന അതു
്രപസിദ്ധമാക്കുക;
ഒന്നും മറച്ച െവക്കാെതസംസാരിക്കുക,

‘ബാേബൽപിടിക്കെപ്പടും;
േബൽേദവൻലജ്ജയിലാണ്ടുേപാകും,
െമേരാദക്കുേദവി ഭയംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

അവള െടവി്രഗഹങ്ങൾലജ്ജയിലാഴ്ത്തെപ്പട്ട ,
അവള െട ബിംബങ്ങൾ ഭയംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു.’

3 വടക്കുനിന്നും ഒരു രാഷ്്രടം അവള െടേനേര
ആ്രകമണംഅഴിച്ച വിടുന്നു,
അത്അവള െട രാജ്യെത്തശൂന്യമാക്കുന്നു.

* 50:1 അഥവാ,കൽദയേദശം
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അതിൽനിവാസികൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല;
മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങള ംഓടിേപ്പാകും.

4 “ആകാലെത്തനാള കളിൽ,
ഇ്രസാേയൽജനവും െയഹൂദാജനവും ഒരുമിച്ച്

കരഞ്ഞുെകാണ്ടുവന്ന്
തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കും,” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

5 “അവർസീേയാനിേലക്കുള്ളവഴിആരായും,
അവിേടക്ക്അവരുെട മുഖം തിരിക്കും.

അവർവന്ന് ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ
യേഹാവയുമായി തങ്ങെളത്തെന്ന
ബന്ധിക്കും,
അത്അവിസ്മരണീയമായിരിക്കും.

6 “എെന്റ ജനം നഷ്ടെപ്പട്ട േപായ ആടുകൾ
ആയിത്തീർന്നു;
അവരുെട ഇടയന്മാർ അവെര
വഴിെതറ്റിക്കുകയും
അവെര പർവതങ്ങളിൽ ഉഴന്നുനടക്കാൻ
ഇടവരുത്തുകയും െചയ്തു.

അവർ പർവതത്തിൽനിന്ന് മലയിേലക്ക്
അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ്
തങ്ങള െടവി്രശമസ്ഥലം മറന്നുേപായി.

7 അവെര കണ്ടവെരല്ലാം അവെര
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു;

‘ഞങ്ങൾ കുറ്റക്കാരല്ല; നീതിയുെട
ഇരിപ്പിടമായയേഹാവയ്െക്കതിേര,

അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട ്രപത്യാശയായിരുന്ന
യേഹാവയ്െക്കതിേരതെന്ന
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അവർപാപംെചയ്തുവേല്ലാ,’എന്ന്അവരുെട
ശ്രതുക്കൾപറഞ്ഞു.

8 “ബാേബലിൽനിന്ന്ഓടിേപ്പാകുക;
ബാേബൽേദശംവിട്ട േപാകുക,
ആട്ടിൻപറ്റത്തിന് മുമ്പായി നടക്കുന്ന
മുട്ടാടുകെളേപ്പാെലആകുക.

9 ഇതാ, ഞാൻ ഉത്തരേദശത്തുനിന്ന്
രാഷ്്രടങ്ങള െട ഒരുസഖ്യെത്തഉണർത്തി,
ബാേബലിെനതിേര െകാണ്ടുവരും.

അവർ അവൾെക്കതിേര യുദ്ധത്തിന്
അണിനിരക്കും,
ഉത്തരദിക്കിൽനിന്ന്അവൾപിടിക്കെപ്പടും.

െവറുംൈകേയാെട മടങ്ങിവരാത്ത
സമർഥരായ േയാദ്ധാക്കെളേപ്പാെല
ആയിരിക്കുംഅവരുെടഅസ്്രതങ്ങൾ.

10ബാേബൽേദശം െകാള്ളയായിത്തീരും,
അവെള െകാള്ളയിടുന്നവെരല്ലാം
തൃപ്തരാകും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

11 “എെന്റഓഹരി െകാള്ളയിട്ടവേര,
നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുകയും
ആഹ്ലാദിക്കുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട,്

ധാന്യം െമതിക്കുന്ന ഒരു പശുക്കിടാവിെനേപ്പാെല
നിങ്ങൾതുള്ളിച്ചാടുന്നതുെകാണ്ടും
വിത്തുകുതിരകെളേപ്പാെല ഹർഷാരവം
മുഴക്കുന്നതുെകാണ്ടും,

12നിങ്ങള െട മാതാവ്ഏറ്റം ലജ്ജിച്ച േപാകും;
നിെന്ന ്രപസവിച്ചവൾഅപമാനിതയാകും.
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അവൾ രാഷ്്രടങ്ങളിൽെവച്ച് ഏറ്റവും
െചറിയവളാകും—
ഒരു മരുഭൂമിയും വരണ്ടേദശവും
ശൂന്യസ്ഥലവുമാകും.

13യേഹാവയുെട േകാപംനിമിത്തംഅവൾ,
നിവാസികളില്ലാെത തികച്ച ം
ശൂന്യമായിത്തീരും.

ബാേബലിനരിേകകൂടി യാ്രതെചയ്യന്നവെരല്ലാം
സം്രഭാന്തരായി,
അവർേക്കറ്റ എല്ലാ മുറിവുകള ം കണ്ട്
ഏങ്ങലടിക്കും.

14 “വില്ല കുലയ്ക്കുന്നഏവരുേമ,
ബാേബലിെനതിേര എല്ലാവശങ്ങളിൽനിന്നും
യുദ്ധത്തിന്അണിനിരക്കുക.

അവൾക്കുേനേര നിർേല്ലാഭം അസ്്രതം
െതാടുത്തുവിടുക,
കാരണം അവൾ യേഹാവയ്െക്കതിേര
പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

15 എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും അവൾെക്കതിേര
യുദ്ധേഘാഷം മുഴക്കുക!
അവൾ കീഴടങ്ങുന്നു, അവള െട
േഗാപുരങ്ങൾവീഴുന്നു,
അവള െട േകാട്ടകൾഇടിച്ച നിരത്തെപ്പടുന്നു.

ഇത് യേഹാവയുെട ്രപതികാരമാകുകയാൽ,
അവൾമറ്റള്ളവേരാടുെചയ്തതുേപാെലതെന്ന
അവേളാടും പകരംവീട്ട ക.

16ബാേബലിൽനിന്ന് വിതയ്ക്കുന്നവെരയും
െകായ്ത്തുകാലത്ത് അരിവാൾ
പിടിക്കുന്നവെരയും േഛദിച്ച കളയുക.
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പീഡകെന്റവാൾനിമിത്തം
ഓേരാരുത്തനുംസ്വന്തംജനത്തിനരികിേലക്കും
സ്വന്തം േദശേത്തക്കുംഓടിേപ്പാകെട്ട.

17 “ഇ്രസാേയൽചിതറെപ്പട്ട ഒരുആട്ടിൻപറ്റമാണ്,
സിംഹങ്ങൾഅവെരതുരത്തിേയാടിച്ച .

അശ്ശ ർരാജാവാണ്
അവെരആദ്യം വിഴുങ്ങിയത;്

അവരുെട എല്ല കൾ ഒടിച്ച കളഞ്ഞ
അവസാനെത്തശ്രതു
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
തെന്ന.”

18 അതിനാൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇതാ, അശ്ശ ർരാജാവിെന ഞാൻ

ശിക്ഷിച്ചതുേപാെല
ബാേബൽരാജാവിെനയും അവെന്റ
േദശെത്തയുംഞാൻശിക്ഷിക്കും.

19 എന്നാൽ ഞാൻ ഇ്രസാേയലിെന അവരുെട
േമച്ചിൽപ്പ റേത്തക്കു മടക്കിെക്കാണ്ടുവരും,
അവർകർേമലിലുംബാശാനിലും േമയും;

എ്രഫയീമിെലയും ഗിെലയാദിെലയും മലകളിൽ
േമഞ്ഞ്
അവർഅവരുെട വിശപ്പിനു ശമനംവരുത്തും.

20ആകാലത്ത്ആ ദിവസങ്ങളിൽത്തെന്ന,”എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു,

“ഇ്രസാേയലിെന്റഅകൃത്യംഅേന്വഷിക്കും
എന്നാൽഒന്നുംതെന്നഉണ്ടാകുകയില്ല,

െയഹൂദയുെട പാപങ്ങള ംഅേന്വഷിക്കും
എന്നാൽഒന്നും കെണ്ടത്തുകയില്ല,
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കാരണം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ച േശഷിപ്പിേനാട്
ഞാൻക്ഷമിക്കുകയാൽത്തെന്ന.

21 “െമറാഥയീം േദശെത്തആ്രകമിക്കുക,
െപേക്കാദ് നഗരത്തിെലനിവാസികെളയും.

അവെര പിൻതുടർന്ന് വധിക്കുക, നിേശ്ശഷം
നശിപ്പിക്കുക,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

“ഞാൻനിങ്ങേളാടുകൽപ്പിച്ചവിധത്തിെലല്ലാം
അവേരാടു െചയ്യ ക.

22യുദ്ധത്തിെന്റആരവവും േദശത്തുണ്ട,്
മഹാസംഹാരത്തിെന്റആരവംതെന്ന!

23സർവഭൂമിയുെടയും ചുറ്റികയായിരുന്ന േദശം
എങ്ങെന പിളർന്നു, എങ്ങെന
തകർന്നുേപായി!

ബാേബൽരാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ
വിജനമായിത്തീർന്നെതങ്ങെന!†

24ബാേബേല,ഞാൻനിനക്ക് ഒരു െകണിെവച്ച ,
അറിയുന്നതിനുമുേമ്പ നീയതിൽ
അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;

നിെന്നകെണ്ടത്തിപിടികൂടിയിരിക്കുന്നു
കാരണം നീ യേഹാവേയാടേല്ലാ
എതിർത്തുനിന്നത.്

25യേഹാവതെന്റആയുധശാലതുറന്നിരിക്കുന്നു,
തെന്റ േ്രകാധത്തിെന്റ ആയുധങ്ങൾ
എടുത്തുെകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു,

ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയായകർത്താവിന്
ബാേബൽേദശത്ത് ഒരു ്രപവൃത്തി
െചയ്യാനുണ്ട.്

† 50:23 മൂ.ഭാ. ഭീതിവിഷയമായി
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26വിദൂരങ്ങളിൽനിന്ന്അവൾക്കുേനേരവന്ന്
അവള െടകളപ്പ രകൾതുറക്കുക.
ധാന്യക്കൂമ്പാരങ്ങൾേപാെല അവെള
കൂനകൂട്ട ക.

അവളിൽഒന്നും േശഷിപ്പിക്കാെത
അവെളനിേശ്ശഷം നശിപ്പിക്കുക.

27 അവള െട യുവത്വമുള്ള കാളകെളെയല്ലാം
വാളിനിരയാക്കുക;
അവർെകാലക്കളത്തിേലക്കു േപാകെട്ട.

അവർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! അവരുെട ദിവസം
വന്നുേചർന്നേല്ലാ,
അവെരശിക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ളദിവസംതെന്ന.

28 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ എങ്ങെന
പകരംവീട്ടിെയന്ന,്
അവിടെത്ത ആലയത്തിനുേവണ്ടി എങ്ങെന
്രപതികാരംെചയ്തുഎന്നും,

ബാേബലിൽനിന്ന് പലായനംെചയ്തു വന്നവരും
അഭയാർഥികള ം
സീേയാനിൽവിവരിക്കുന്നത് ്രശദ്ധിക്കുക.

29 “വില്ല കൾകുലയ്ക്കുന്നഎല്ലാവരുേമ,
ബാേബലിെനതിേര വില്ലാളികെള
നിേയാഗിക്കുക.

അവള െടഎല്ലാവശത്തും പാളയമിറങ്ങുക;
ആരും ചാടിേപ്പാകരുത.്

അവൾ െചയ്ത എല്ലാ ്രപവൃത്തികൾക്കും
തക്കവണ്ണം
അവൾക്കുപകരം െകാടുക്കുക.

യേഹാവയ്െക്കതിേരയേല്ലാ അവൾ
അഹങ്കരിച്ചത,്
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ഇ്രസാേയലിെന്റപരിശുദ്ധെനതിേരതെന്ന.
30 അതിനാൽ അവള െട യുവാക്കൾ

െതരുവീഥികളിൽവീഴും;
അവള െട എല്ലാ േയാദ്ധാക്കള ം ആ
ദിവസത്തിൽനാശമടയും,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

31 “അല്ലേയാ അഹങ്കാരിേയ, ഇതാ, ഞാൻ
നിനെക്കതിരാകുന്നു,”
എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു,

“നിെന്റ ദിവസംവെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു,
നീ ശിക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന ദിവസംതെന്ന.

32അഹങ്കാരി കാലിടറി നിലംെപാത്തും,
അവെള എഴുേന്നൽപ്പിക്കാൻ ആരും
ഉണ്ടാകുകയില്ല;

അവള െട നഗരങ്ങൾക്കുഞാൻതീെവക്കും,
അത് അവൾക്കുചുറ്റ മുള്ള എല്ലാറ്റിെനയും
ദഹിപ്പിച്ച കളയും.”

33 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഇ്രസാേയൽജനം പീഡിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു,
അതുേപാെലതെന്നെയഹൂദാജനവും.

അവെരതടവുകാരാക്കിയവെരല്ലാം
അവെര വിട്ടയയ്ക്കാൻ മനസ്സില്ലാെത
മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

34അവരുെട വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻശക്തനേ്രത;
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നാകുന്നു
അവിടെത്തനാമം.

അവരുെട േദശത്തിന്സ്വസ്ഥതയും
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ബാേബൽ നിവാസികൾക്ക് കഷ്ടതയും
വരുേത്തണ്ടതിന്
അവിടന്ന് ശക്തിേയാെട അവർക്കുേവണ്ടി
വ്യവഹരിക്കും.

35 “ബാേബല്യർെക്കതിേര ഒരു വാൾ
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
ബാേബൽനിവാസികൾെക്കതിേരയും

അവള െട ്രപഭുക്കന്മാർക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും
എതിേരയുംതെന്ന!”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

36 അവള െട വ്യാജ്രപവാചകർെക്കതിേര ഒരു
വാൾ!
അവർ േഭാഷരായിത്തീരും.

അവള െട േയാദ്ധാക്കൾെക്കതിേര ഒരു വാൾ!
അവർഭയന്നുവിറയ്ക്കും.

37അവള െടകുതിരകൾക്കും രഥങ്ങൾക്കും
അവള െട ഇടയിലുള്ള എല്ലാ
വിേദശികൾക്കുെമതിേര, ഒരു വാൾ!
അവർഅശക്തരായിത്തീരും.

അവള െട നിേക്ഷപങ്ങൾെക്കതിേര ഒരു വാൾ
അവെകാള്ളയിടെപ്പടും!

38അവരുെട ജലാശയങ്ങൾവറ്റിേപ്പാകുംവിധം
ഞാൻ അവള െടേമൽ ഒരു വരൾച്ച‡
വരുത്തും;

അതുവി്രഗഹങ്ങള െട ഒരു േദശമേല്ലാ,
ഭീതികരമായ വി്രഗഹങ്ങള െട കാര്യത്തിൽ
അവർ ്രഭാന്തരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

‡ 50:38 അഥവാ,വാൾ



യിെരമ്യാവ് 50:39 cclvii യിെരമ്യാവ് 50:43

39 “അതിനാൽ മരുഭൂമിയിെല ജീവികൾ
കഴുതപ്പ ലികേളാെടാപ്പം അവിെട
പാർക്കും,
ഒട്ടകപ്പക്ഷിയും§അവിെട വസിക്കും.

എന്നാൽ ഇനിെയാരിക്കലും അവിെട ജനവാസം
ഉണ്ടാകുകയില്ല
തലമുറകൾേതാറുംഅവനിവാസികളില്ലാെത
കിടക്കും.

40ഞാൻെസാേദാമിെനയും െഗാേമാറാെയയും
അവയുെട അയൽ പട്ടണങ്ങേളാെടാപ്പം
നശിപ്പിച്ച നാളിെലേപ്പാെലതെന്ന,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു,

“ആരുംഅവിെട പാർക്കുകയില്ല;
ഒരു മനുഷ്യനുംഅവിെട താമസിക്കുകയില്ല.

41 “ഇതാ,വടക്കുനിന്ന് ഒരുൈസന്യം വരുന്നു;
ഭൂമിയുെട വിദൂരസീമകളിൽനിന്ന് ഒരു
മഹത്തായരാഷ്്രടവും
അേനകം രാജാക്കന്മാരും ഉണർത്തെപ്പടുന്നു.

42അവർവില്ല ംകുന്തവുംൈകയിേലന്തും;
അവർ ്രകൂരരും കരുണയില്ലാത്തവരുമാണ.്

അവർകുതിരപ്പ റത്തു മുേന്നറുേമ്പാൾ,
അവരുെട ആരവം സമു്രദംേപാെല
ഗർജിക്കുന്നു;

ബാേബൽപു്രതീ, യുദ്ധത്തിന് അണിനിരക്കുന്ന
േയാദ്ധാക്കെളേപ്പാെല
നിെന്നആ്രകമിക്കുന്നതിന്അവർവരുന്നു.

43ബാേബൽരാജാവ് അവെരപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്ത
േകട്ടിരിക്കുന്നു,

§ 50:39 അഥവാ, മൂങ്ങായും
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അവെന്റ ൈകകൾ തളർന്നു
തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.

്രപസവേവദനബാധിച്ചസ്്രതീഎന്നേപാെല
അതിേവദനഅവെനപിടികൂടിയിരിക്കുന്നു.

44ഇതാ, േയാർദാനിെലകുറ്റിക്കാട്ടിൽനിന്ന്
നിത്യഹരിതമായ േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങളിേലക്ക് ഒരു
സിംഹംകയറിവരുേമ്പാെഴന്നേപാെല,

ഞാൻ ബാേബല്യെര ഒെരാറ്റ നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ
അവിെടനിന്ന്ഓടിച്ച കളയും.
ഞാൻ ഇതിനായി നിേയാഗിക്കുന്ന
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവൻആര?്

എനിക്കു തുല്യനായി എെന്ന െവല്ല വിളിക്കാൻ
ആരാണുള്ളത?്
ഏത് ഇടയനാണ് എനിെക്കതിേര നിൽക്കാൻ
കഴിയുന്നത?്”

45 അതുെകാണ്ട്, ബാേബലിെനതിേരയുള്ള
യേഹാവയുെട പദ്ധതികൾ േകൾക്കുക,
ബാേബൽേദശത്തിെനതിേരയുള്ള
അവിടെത്തലക്ഷ്യംതെന്ന:

ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽ െചറിയവേരേപ്പാലും ഇഴച്ച
െകാണ്ടുേപാകും;
അവരുെട വാസസ്ഥലം അവേരാെടാപ്പം
ശൂന്യമാക്കും.

46ബാേബൽ പിടിക്കെപ്പടുന്ന ശബ്ദത്താൽ ഭൂമി
െഞട്ടിവിറയ്ക്കും;
അതിെന്റ നിലവിളി രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ
്രപതിധ്വനിക്കും.

51
1യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
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“ഇതാ, ഒരു സംഹാരകെന്റ െകാടുങ്കാറ്റ്* ഞാൻ
ഉണർത്തിവിടും
ബാേബലിെനതിേരയും െലബ്-കമാരിയിെല†
നിവാസികൾെക്കതിേരയുംതെന്ന.

2 ഞാൻ ബാേബലിേലക്ക് വിേദശികെള
അയയ്ക്കും,
അതിെന പാറ്റ ന്നതിനും േദശെത്ത
നശിപ്പിക്കുന്നതിനുംതെന്ന;

അവള െട നാശദിവസത്തിൽ
അവർ അതിെന നാലുവശങ്ങളിൽനിന്നും
വളയും.

3വില്ലാളി തെന്റവില്ല കുലയ്ക്കാതിരിക്കെട്ട,
അയാൾതെന്റകവചംധരിക്കാെതയുമിരിക്കെട്ട.

അവള െടയുവാക്കെളവിട്ടയയ്ക്കരുത;്
അവള െട മുഴുവൻ ൈസന്യെത്തയും
നശിപ്പിക്കുക.

4 അവർ ബാേബൽേദശത്ത‡് നിഹതന്മാരായി
വീഴും
അവരുെട വീഥികളിൽ മാരകമായ
മുറിേവറ്റവരായിത്തെന്ന.

5ഇ്രസാേയലിെന്റപരിശുദ്ധെന്റമുമ്പാെക
തങ്ങള െടേദശം§ അകൃത്യംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുെന്നങ്കിലും

അവരുെടൈദവമായൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവ
ഇ്രസാേയലിെനയും െയഹൂദെയയും
ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞില്ല.

* 51:1 മൂ.ഭാ. ആത്മാവിെന † 51:1 കൽദയെര, അഥവാ,
ബാേബല്യെരക്കുറിച്ച് രഹസ്യഭാഷയിെലവാക്ക.് ‡ 51:4 അഥവാ,
കൽദയേദശത്ത് § 51:5 അതായത്,ബാേബൽേദശം
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6 “ബാേബലിൽനിന്ന്ഓടിേപ്പാകുക!
ഓേരാരുത്തരും നിങ്ങള െട ജീവൻ
രക്ഷിക്കുന്നതിനായിഓടുക!
അവള െട പാപംമൂലം നിങ്ങൾ
നശിച്ച േപാകാതിരിക്കെട്ട.

ഇത് യേഹാവയുെട ്രപതികാരത്തിനുള്ള
കാലമാണ;്
അവൾ അർഹിക്കുന്ന നിലയിൽ അവിടന്ന്
പകരംവീട്ട ം.

7ബാേബൽയേഹാവയുെടൈകയിൽ
സകലഭൂമിെയയും ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്ന
സ്വർണപാനപാ്രതമായിരുന്നു.

രാഷ്്രടങ്ങൾഅവള െടവീഞ്ഞുകുടിച്ച ;
അതുെകാണ്ട് അവെരല്ലാം
്രഭാന്തരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

8 െപെട്ടന്നുതെന്ന ബാേബൽ വീഴുകയും
തകർക്കെപ്പടുകയും െചയ്യന്നു.
അവെളക്കുറിച്ച വിലപിക്കുക!

അവള െട േവദനയ്ക്കുൈതലം െകാണ്ടുവരിക;
ഒരുപേക്ഷഅവൾക്കുസൗഖ്യം ലഭിക്കും.

9 “ ‘ഞങ്ങൾബാേബലിനു ചികിത്സെചയ്തു,
എങ്കിലുംഅവൾക്കുസൗഖ്യം ലഭിച്ചില്ല;

നമുക്ക് അവെള ഉേപക്ഷിച്ച് നമ്മുെട
േദശേത്തക്കുതെന്നേപാകാം,
കാരണം അവള െട ശിക്ഷാവിധി
ആകാശംവെരഎത്തിയിരിക്കുന്നു,
സ്വർഗേത്താളംതെന്ന അത്
ഉയർന്നുമിരിക്കുന്നു.’

10 “ ‘യേഹാവനെമ്മകുറ്റവിമുക്തരാക്കിയിരിക്കുന്നു;
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വരിക, നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
്രപവൃത്തി
നമുക്കുസീേയാനിൽ ്രപസ്താവിക്കാം.’

11 “അമ്പുകൾക്ക് മൂർച്ചകൂട്ട ക,
പരിചകൾഎടുക്കുക!

യേഹാവ േമദ്യരാജാക്കന്മാരുെട ഹൃദയെത്ത
ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നു,
കാരണം അവിടെത്ത ലക്ഷ്യം ബാേബലിെന
നശിപ്പിക്കുകതെന്ന.

യേഹാവ ്രപതികാരംെചയ്യ ം,
അവിടെത്ത ആലയത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
്രപതികാരംതെന്ന.

12 ബാേബലിെന്റ േകാട്ടകൾെക്കതിേര ഒരു
െകാടിയുയർത്തുക!
കാവൽശക്തിെപ്പടുത്തുക,

കാവൽക്കാെരനിർത്തുക,
പതിയിരിപ്പ കാെര നിയമിക്കുക!

ബാേബൽനിവാസികെളപ്പറ്റിയുള്ളയേഹാവയുെട
ഉത്തരവുകൾ
അവിടന്ന് നിശ്ചയമായും നിറേവറ്റ ം.

13അേനകംജലാശയങ്ങൾക്കരിെകവസിക്കുന്ന
വളെരനിേക്ഷപങ്ങളള്ളേദശേമ,

നിെന്റഅവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു,
നിെന്ന തകർത്തുകളയുന്നതിനുള്ള
കാലംതെന്ന.

14ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവതെന്നെക്കാണ്ടുതെന്ന
ശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു:
തീർച്ചയായുംഞാൻെവട്ട ക്കിളിക്കൂട്ടംേപാെലയുള്ള
ഒരുൈസന്യത്താൽനിെന്നനിറയ്ക്കും,
അവർനിെന്റേനേരജയേഘാഷം മുഴക്കും.



യിെരമ്യാവ് 51:15 cclxii യിെരമ്യാവ് 51:19

15 “അവിടന്ന് തെന്റ ശക്തിയാൽ ഭൂമിെയ
സൃഷ്ടിച്ച ;
തെന്റജ്ഞാനത്താൽ അവിടന്ന് േലാകെത്ത
സ്ഥാപിച്ച
തെന്റ വിേവകത്താൽ ആകാശങ്ങെള
വിരിക്കുകയും െചയ്തു.

16അവിടന്ന് ഇടിമുഴക്കുേമ്പാൾ, ആകാശത്തിെല
ജലേശഖരം ഗർജിക്കുന്നു;
അവിടന്നു ഭൂമിയുെട അതിരുകളിൽനിന്ന്
േമഘങ്ങൾഉയരുമാറാക്കുന്നു.

അവിടന്ന് മഴയ്െക്കാപ്പം മിന്നൽഅയയ്ക്കുന്നു,
തെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്ന് കാറ്റ്
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.

17 “മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും വിേവകശൂന്യർ,
അവർപരിജ്ഞാനംഇല്ലാത്തവർതെന്ന;
ഓേരാ സ്വർണപ്പണിക്കാരും തങ്ങള െട
വി്രഗഹങ്ങൾമൂലം ലജ്ജിച്ച േപാകുന്നു.

അവർവാർത്തുണ്ടാക്കിയബിംബംവ്യാജമാണ;്
ആവി്രഗഹങ്ങളിെലാന്നും ശ്വാസമില്ല.

18അവമിഥ്യയുംഅപഹാസപാ്രതവുമാണ;്
അവരുെട ന്യായവിധി വരുേമ്പാൾ അവ
നശിച്ച േപാകും.

19 യാേക്കാബിെന്റ അവകാശമായവൻ
അവെരേപ്പാെലയല്ല,
അവിടെത്തഅവകാശജനതയുെടമാ്രതമല്ല,

സകലത്തിെന്റയും ്രസഷ്ടാവ്അവിടന്നാണ്—
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നാകുന്നു
അവിടെത്തനാമം.
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20 “നിങ്ങൾഎെന്റഗദയും
യുദ്ധത്തിനുള്ളആയുധവുമാണ;്

നിങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ച് ഞാൻ രാഷ്്രടങ്ങെള
തകർക്കുന്നു,
നിങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ച് ഞാൻ രാജ്യങ്ങെള
നശിപ്പിക്കുന്നു,

21 നിങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ച് ഞാൻ കുതിരെയയും
കുതിരേച്ചവകെരയും തകർക്കുന്നു,
നിങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ച് ഞാൻ രഥെത്തയും
രഥാരൂഢെരയും തകർക്കുന്നു,

22 നിങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ച് ഞാൻ പുരുഷെനയും
സ്്രതീെയയും തകർക്കുന്നു,
നിങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ച് ഞാൻ വൃദ്ധെനയും
ബാലെനയും തകർക്കുന്നു,
നിങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ച് ഞാൻ യുവാവിെനയും
യുവതിെയയും തകർക്കുന്നു,

23 നിങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ച് ഞാൻ ഇടയെനയും
ആട്ടിൻപറ്റെത്തയും തകർക്കുന്നു,
നിങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ച് ഞാൻ കർഷകെനയും
കാളകെളയും തകർക്കുന്നു,
നിങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ച് ഞാൻ
േദശാധിപതികെളയുംൈസന്യാധിപന്മാെരയും
തകർക്കുന്നു.

24 “ബാേബലും ബാേബലിെല* എല്ലാ
നിവാസികള ം സീേയാനിൽെവച്ച െചയ്ത
എല്ലാ േദാഷങ്ങൾക്കും ഞാൻ നിങ്ങള െട
കൺമുമ്പിൽെവച്ച തെന്ന അവേരാടു
പകരംവീട്ട ം”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

* 51:24 അഥവാ,കൽദയയിെല
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25 “ഭൂമിെയ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന
നാശപർവതേമ,
ഞാൻനിനക്ക്എതിരായിരിക്കുന്നു,”

എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
“ഞാൻനിനെക്കതിേരൈകനീട്ടി
പർവതശൃംഗങ്ങളിൽനിന്ന് നിെന്ന
ഉരുട്ടിക്കളയും,
കത്തിെയരിഞ്ഞ ഒരു പർവതമാക്കി നിെന്ന
തീർക്കും.

26അവർനിന്നിൽനിന്ന് ഒരു മൂലക്കേല്ലാ
അടിസ്ഥാനക്കേല്ലാഎടുക്കുകയില്ല,
കാരണം നീ എെന്നേന്നക്കും
ശൂന്യമായിത്തീരും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

27 “േദശത്ത് ഒരു െകാടി ഉയർത്തുക!
രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽകാഹളമൂതുക!

അവൾെക്കതിേര യുദ്ധത്തിന് രാഷ്്രടങ്ങെള
സജ്ജമാക്കുക;
അരാരാത്ത,് മിന്നി,അശ്േകനസ്
എന്നീ രാജ്യങ്ങെള അവൾെക്കതിേര
വിളിച്ച കൂട്ട ക.

അവൾെക്കതിേര ഒരു ൈസന്യാധിപെന
നിയമിക്കുക;
െവട്ട ക്കിളിക്കൂട്ടംേപാെല കുതിരകെള
അയയ്ക്കുക.

28 അവൾെക്കതിേര യുദ്ധംെചയ്യന്നതിന്
രാഷ്്രടങ്ങെളസജ്ജരാക്കുക—
േമദ്യരാജാക്കന്മാെരയും

അവരുെട േദശാധിപതികെളയും ൈസന്യാധിപർ
മുഴുവെനയും
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അവരുെട ആധിപത്യത്തിലുള്ള എല്ലാ
രാജ്യങ്ങെളയുംതെന്ന.

29ബാേബൽേദശെത്തനിവാസികളില്ലാെത
ശൂന്യസ്ഥലമാക്കിത്തീർക്കാൻ

യേഹാവയുെട ആേലാചനകൾ ബാേബലിന്
എതിരായിത്തീർന്നതുമൂലം
േദശം നടുങ്ങുകയും േവദനയാൽ
പുളയുകയും െചയ്യന്നു.

30 ബാേബലിെല േയാദ്ധാക്കന്മാർ യുദ്ധം
അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ അവരുെട േകാട്ടകളിൽത്തെന്ന
പാർക്കുന്നു.

അവരുെടബലംക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർശക്തിയില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നു.

അവള െടവാസസ്ഥലങ്ങൾചുെട്ടരിക്കെപ്പട്ട ;
അവള െട കവാടങ്ങളിെല ഓടാമ്പലുകൾ
തകർക്കെപ്പട്ട .

31 ഒരു ഓട്ടക്കാരെന്റ പിന്നാെല മെറ്റാരു
ഓട്ടക്കാരനും
ഒരു സേന്ദശവാഹകെന്റ പിന്നാെല മെറ്റാരു
സേന്ദശവാഹകനും

ബാേബൽരാജാവിേനാട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
നഗരംമുഴുവനും പിടിക്കെപ്പട്ട
എന്ന്അറിയിക്കുന്നതിന്ഓടിെയത്തുന്നു.

32നദിക്കടവുകൾപിടിെച്ചടുക്കെപ്പെട്ടന്നും
ചതുപ്പ നിലങ്ങൾചുെട്ടരിക്കെപ്പെട്ടന്നും
പടയാളികൾ ഭയന്നുവിറച്ചിരിക്കുെന്നന്നും
അറിയിക്കുന്നതിനുതെന്ന.”

33ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“െമതിക്കാലെത്തെമതിക്കളംേപാെലയാണ്
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ബാേബൽപു്രതി,
അവെള െകായ്െതടുക്കുന്നകാലം
വളെരേവഗംതെന്നവന്നുേചരും.”

34 “ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
ഞങ്ങെള†വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു,
അേദ്ദഹം ഞങ്ങെള മേനാവി്രഭാന്തിയിൽ
ആഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു,
അേദ്ദഹം എെന്ന ഒരു ഒഴിഞ്ഞപാ്രതംേപാെല
ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഒരു ഭീകരസത്വംേപാെല അേദ്ദഹം ഞങ്ങെള
വിഴുങ്ങി,
ഞങ്ങള െട വിശിഷ്ടേഭാജ്യങ്ങൾെകാണ്ട്
അേദ്ദഹംതെന്റവയറുനിറച്ച
അതിനുേശഷംഞങ്ങെളഛർദിച്ച കളഞ്ഞു.

35 ഞങ്ങള െട ശരീരത്തിൽ‡ അേദ്ദഹം െചയ്ത
അ്രകമംബാേബലിേന്മൽവരെട്ട,”
എന്നിങ്ങെന സീേയാൻ നിവാസികൾ
പറയുന്നു.

“ഞങ്ങള െട രക്തം ബാേബൽനിവാസികളിേന്മൽ
വരെട്ട,”
എന്നു െജറുശേലം പറയുന്നു.

36 അതിനാൽ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇതാ,ഞാൻനിെന്റവ്യവഹാരം നടത്തി
നിനക്കുേവണ്ടി ്രപതികാരം നടത്തും;

ഞാൻഅവള െടകടൽവറ്റിക്കുകയും
അവള െട നീരരുവികൾ ഉണക്കുകയും
െചയ്യ ം.

† 51:34 സീേയാെന അഥവാ െജറുശേലമിെന എന്നു വിവക്ഷ
‡ 51:35 അഥവാ,ഞങ്ങേളാടുംഞങ്ങള െട മക്കേളാടും
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37ബാേബൽഒരുശൂന്യകൂമ്പാരവും
കുറുനരികൾ വിഹരിക്കുന്ന
ഇടവുമായിത്തീരും.

അത് നിവാസികൾഇല്ലാെത
ഭീതിക്കും പരിഹാസത്തിനും
വിഷയമായിത്തീരും.

38 അവള െട ജനെമല്ലാം സിംഹെത്തേപ്പാെല
ഗർജിക്കും,
സിംഹക്കുട്ടികെളേപ്പാെല മുരള ം.

39എന്നാൽഅവർ ഉല്ലാസഭരിതരായിരിെക്ക,
ഞാൻഅവർെക്കാരു വിരുെന്നാരുക്കി
അവെര മത്തുപിടിപ്പിക്കും;

അങ്ങെനഅവർആർത്തട്ടഹസിക്കും—
പിന്നീട് അവർ എേന്നക്കും
നി്രദയിലാണ്ടുേപാകും,എഴുേന്നൽക്കുകയില്ല,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

40 “ഞാൻഅവെരകുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെല
കശാപ്പിനായി ഇറക്കിെക്കാണ്ടുവരും,
ആണാടുകെളയുംആൺേകാലാടുകെളയുംേപാെലതെന്ന.

41 “േശശക്ക്§എങ്ങെനപിടിക്കെപ്പടും?
സകലഭൂമിയുെടയും അഭിമാനം എങ്ങെന
പിടിച്ചടക്കെപ്പട്ട ?

രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽബാേബൽ
ഒരു വിജനേദശമായത്എങ്ങെന?

42കടൽബാേബലിേന്മൽകവിഞ്ഞുകയറും;
അതിെന്റ അലറുന്ന തിരമാലകൾ അതിെന
മൂടും.

§ 51:41 കൽദയെര, അഥവാ, ബാേബല്യെരക്കുറിച്ച്
രഹസ്യഭാഷയിെലവാക്ക.്



യിെരമ്യാവ് 51:43 cclxviii യിെരമ്യാവ് 51:47

43അവള െട പട്ടണങ്ങൾശൂന്യസ്ഥലങ്ങള ം
വരണ്ടനിലവും മരുഭൂമിയുമായിത്തീർന്നു;

അത്ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്തഒരു േദശംതെന്ന,
മനുഷ്യരാരുംഅതിെലയാ്രതെചയ്യന്നില്ല.

44 ഞാൻ ബാേബലിൽെവച്ച് േബൽേദവെന
ശിക്ഷിക്കുകയും
അവൻ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞതിെന അവെന്റ
വായിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിക്കുകയും
െചയ്യ ം.

ജനതകൾ ഇനിെയാരിക്കലും അവെന്റ
അടുക്കേലക്ക് െചല്ല കയില്ല.
ബാേബലിെന്റ മതിൽ വീണുേപാകും,
നിശ്ചയം.

45 “എെന്റജനേമ,അവളിൽനിന്ന് പുറത്തുവരിക!
ജീവരക്ഷയ്ക്കായിഓടിേപ്പാകുക!
യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപത്തിൽനിന്ന്
രക്ഷെപ്പട്ട െകാൾക.

46 േദശത്ത്കിംവദന്തികൾ േകൾക്കുേമ്പാൾ
നിരാശെപ്പടുകേയാ ഭയെപ്പടുകേയാ
െചയ്യരുത;്

ഈ വർഷം ഒരു കിംവദന്തി; അടുത്തവർഷം
മെറ്റാന്ന,്
േദശത്തുനടക്കുന്നഅ്രകമങ്ങെളയും
ഭരണാധിപന്മാരുെട മത്സരങ്ങെളയുംകുറിച്ച്
ഉള്ളവതെന്ന.

47 ഞാൻ ബാേബലിെല വി്രഗഹങ്ങെള
ശിക്ഷിക്കുന്ന
സമയം നിശ്ചയമായും വരും;

അവള െടേദശംമുഴുവനായുംഅപമാനിതമാകും,
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അവള െട നിഹതന്മാർ അവള െട
അതിർത്തിക്കുള്ളിൽത്തെന്ന
വീണുകിടക്കും.

48 അന്ന് ആകാശവും ഭൂമിയും
അവയിലുള്ളെതാെക്കയും
ബാേബലിെനക്കുറിച്ച ള്ള ആഹ്ലാദത്താൽ
ആർത്തുവിളിക്കും,

ഉത്തരദിക്കിൽനിന്നു
സംഹാരകർഅവെളആ്രകമിക്കും,”

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

49 “ഭൂമിയിെലങ്ങുംബാേബൽനിമിത്തം
ആള കെള െകാന്നുവീഴ്ത്തിയതുേപാെല
ഇ്രസാേയലിൽ വധിക്കെപ്പട്ടവർനിമിത്തം
ബാേബലിെന്റപതനംഅനിവാര്യം.

50വാളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുേപായവേര,
എങ്ങുംതങ്ങിനിൽക്കാെതഓടിേപ്പാകുക!

ദൂരേദശത്തുനിന്ന് യേഹാവെയഓർക്കുക,
െജറുശേലം നിങ്ങൾക്ക്ഓർമവരെട്ട.”

51 “ഞങ്ങൾക്കു േനരിട്ടഅപമാനംനിമിത്തം
ഞങ്ങൾനിന്ദിതരായിരിക്കുന്നു,

യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങളിൽ
വിേദശികൾകടന്നുകയറിയതുമൂലം
ലജ്ജ ഞങ്ങള െട മുഖങ്ങെള
മൂടിയിരിക്കുന്നു.”

52 “എന്നാൽ ഞാൻ അവള െട വി്രഗഹങ്ങെള
ശിക്ഷിക്കുകയും
അവള െട രാജ്യത്തുടനീളം
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മാരകമായി മുറിേവറ്റവർ കിടന്നു ഞരങ്ങുകയും
െചയ്യന്ന
കാലം വരുന്നു,” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

53 “ബാേബൽആകാശംവെരകയറിയാലും
അവള െട ഉന്നതമായ േകാട്ടകെള അവൾ
ബലെപ്പടുത്തിയാലും
ഞാൻ സംഹാരകെര അതിേലക്ക്
അയയ്ക്കും,”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

54 “ബാേബലിൽനിന്ന് ഒരു നിലവിളിയും,
ബാേബൽേദശത്തുനിന്ന*്
മഹാനാശത്തിെന്റശബ്ദവും േകൾക്കുന്നു.

55യേഹാവബാേബലിെനനശിപ്പിക്കും;
അവള െട മഹാേഘാഷം അവിടന്ന്
ഇല്ലാെതയാക്കും.

ശ്രതുക്കള െട തിരമാലകൾ െപരുെവള്ളംേപാെല
ഇരമ്പുന്നു;
അവരുെടആരവം മുഴങ്ങിേക്കൾക്കുന്നു.

56സംഹാരകൻബാേബലിെനതിേര വരും;
അവള െട േയാദ്ധാക്കൾപിടിക്കെപ്പടും,
അവരുെട വില്ല കൾഒടിഞ്ഞുേപാകും.

യേഹാവ ്രപതികാരത്തിെന്റൈദവമാണ;്
അവിടന്ന് ഒന്നും ബാക്കിെവക്കാെത
പകരംവീട്ട ം.

57 അവള െട ്രപഭുക്കന്മാെരയും ജ്ഞാനികളായ
പുരുഷന്മാെരയും
അവള െട േദശാധിപതികെളയും
േയാദ്ധാക്കെളയുംഞാൻമത്തുപിടിപ്പിക്കും;

* 51:54 അഥവാ,കൽദയേദശത്തുനിന്ന്
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അവർ എേന്നക്കും നി്രദയിലാണ്ടുേപാകും,
എഴുേന്നൽക്കുകയില്ല,”
എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്ന
നാമമുള്ളരാജാവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

58 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ബാേബലിെന്റ കനേമറിയ മതിലുകൾ നിേശ്ശഷം

ഇടിഞ്ഞുേപാകും,
അവള െട ഉയർന്ന കവാടങ്ങൾ തീയിൽ
െവന്തുേപാകും;

അങ്ങെനജനതകള െടഅധ്വാനം വ്യർഥമാകും,
രാഷ്്രടങ്ങള െട ്രപയത്നം അഗ്നിക്ക്
ഇന്ധനമാകും.”

59 െയഹൂദാരാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ
ഭരണത്തിെന്റനാലാമാണ്ടിൽഅേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
മഹേസയാവിെന്റ മകനായ േനര്യാവിെന്റ
മകൻ െസരായാവ് അംഗരക്ഷകേസനയുെട
നായകനായി ബാേബലിേലക്കു േപായേപ്പാൾ
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ അേദ്ദഹേത്താടു കൽപ്പിച്ച
വചനം. 60 അങ്ങെന യിെരമ്യാവ് ബാേബലിനു
വരാൻേപാകുന്ന അനർഥെമാെക്കയും—
ബാേബലിെനക്കുറിച്ച് എഴുതെപ്പട്ടിരുന്ന ഈ
വചനങ്ങൾ എല്ലാംതെന്ന—ഒരു തുകൽച്ച രുളിൽ
എഴുതി. 61 യിെരമ്യാവ് െസരായാവിേനാടു
പറഞ്ഞു: “നീ ബാേബലിൽ എത്തിയേശഷം ഈ
വചനങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം. 62 പിന്നീട്:
‘യേഹാേവ, അവിടന്ന് ഈ സ്ഥലെത്തപ്പറ്റി,
അതിൽ മനുഷ്യേനാ മൃഗേമാ യാെതാന്നും
വസിക്കാത്തവിധം അതിെന നശിപ്പിക്കുെമന്നും
അത് എേന്നക്കും വിജനമായിത്തീരും എന്നും



യിെരമ്യാവ് 51:63 cclxxii യിെരമ്യാവ് 52:3

അരുളിെച്ചയ്തേല്ലാ,’ എന്നു നീ പറയണം.
63 ഈ ചുരുൾ നീ വായിച്ച തീർന്നേശഷം ഒരു
കല്ല് അതിേനാടു േചർത്തുെകട്ടി യൂ്രഫട്ടീസ്
നദിയുെട നടുവിേലക്ക് എറിഞ്ഞുകളയണം.
64 പിന്നീട്, ‘ഇ്രപകാരംതെന്ന ബാേബൽ
മുങ്ങിേപ്പാകും, ഞാൻ അവള െടേമൽ
വരുത്താൻേപാകുന്ന നാശംനിമിത്തം പിന്നീട്
അതുെപാങ്ങിവരികയുമില്ല.അങ്ങെനഅവള െട
ജനം നിലംപരിചാകും,’എന്നുനീ പറയണം.”
യിെരമ്യാവിെന്റ സേന്ദശങ്ങൾ ഇവിെട
അവസാനിക്കുന്നു.

52
െജറുശേലമിെന്റപതനം

1 സിെദക്കീയാവ് രാജാവായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് ഇരുപത്തിെയാന്നു
വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം പതിെനാന്നുവർഷം
െജറുശേലമിൽ വാണു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അമ്മയുെട േപര് ഹമൂതൽ എന്നായിരുന്നു.
അവർ ലിബ്നാക്കാരനായ യിെരമ്യാവിെന്റ
മകളായിരുന്നു. 2 െയേഹായാക്കീൻ
െചയ്തതുേപാെല അേദ്ദഹവും യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ ്രപവർത്തിച്ച . 3 യേഹാവയുെട
േകാപംനിമിത്തം െജറുശേലമിനും െയഹൂദയ്ക്കും
ഇെതല്ലാം വന്നുഭവിച്ച ; അവസാനം
യേഹാവ അവെര തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന്
തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
എന്നാൽസിെദക്കീയാവ്ബാേബൽരാജാവിേനാടു
മത്സരിച്ച .
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4അതിനാൽ സിെദക്കീയാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
ഒൻപതാമാണ്ടിൽ പത്താംമാസം പത്താംതീയതി
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ തെന്റ
സകലൈസന്യവുമായി െജറുശേലമിെനതിേര
വന്നു. അവർ നഗരത്തിനു െവളിയിൽ
പാളയമടിച്ച് ചുറ്റ ം ഉപേരാധം തീർത്തു.
5 അങ്ങെന സിെദക്കീയാരാജാവിെന്റ
പതിെനാന്നാമാണ്ടുവെരയും നഗരം
ഉപേരാധത്തിലായിരുന്നു.

6 നാലാംമാസം ഒൻപതാംതീയതി
ആയേപ്പാേഴക്കും പട്ടണത്തിെല ജനങ്ങൾക്കു
ഭക്ഷിക്കാൻ യാെതാന്നും ഇല്ലാത്തതരത്തിൽ
ക്ഷാമം അതികഠിനമായി. 7 ബാേബല്യർ*
നഗരം വളഞ്ഞിരിെക്ക, െയഹൂദ്യയിെല ൈസന്യം
നഗരമതിൽ ഒരിടം െപാളിച്ച . രാജാവും മുഴുവൻ
ൈസന്യവും രാ്രതിയിൽത്തെന്ന രാജാവിെന്റ
ഉദ്യാനത്തിനരിെക രണ്ടു മതിലുകൾക്കിടയിലുള്ള
കവാടത്തിലൂെട ഓടിേപ്പായി. അവർ
അരാബയുെട† േനർക്കാണു പലായനംെചയ്തത.്
8 എന്നാൽ ബാേബൽൈസന്യം‡
സിെദക്കീയാരാജാവിെന പിൻതുടർന്നുെചന്ന്
െയരീേഹാസമതലത്തിൽെവച്ച്
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം എത്തി. പടയാളികൾ
മുഴുവനും അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു േവർെപട്ട്
ചിതറിേപ്പായിരുന്നു.

9 അങ്ങെന അേദ്ദഹം പിടിക്കെപ്പട്ട .
അേദ്ദഹെത്ത ഹമാത്തുേദശത്തിെല
രിബ്ലയിൽ ബാേബൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ

* 52:7 അഥവാ,കൽദയർ † 52:7 അഥവാ, േയാർദാൻ താഴ്വര
‡ 52:8 അഥവാ,കൽദയൈസന്യം
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െകാണ്ടുവന്നു. അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹം
സിെദക്കീയാവിന് വിധി കൽപ്പിച്ച .
10 ബാേബൽരാജാവ് സിെദക്കീയാവിെന്റ
പു്രതന്മാെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൺമുമ്പിൽെവച്ച
െകാന്നു. െയഹൂദ്യയിെലസകല്രപഭുക്കന്മാെരയും
അയാൾ രിബ്ലയിൽെവച്ച െകാന്നുകളഞ്ഞു.
11 അതിനുേശഷം ബാേബൽരാജാവ്
സിെദക്കീയാവിെന്റ കണ്ണ കൾ കുത്തിെപ്പാട്ടിച്ച .
അേദ്ദഹെത്ത െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള ചങ്ങലയിൽ
ബന്ധിച്ച് ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.
മരണപര്യന്തം അേദ്ദഹെത്ത കാരാഗൃഹത്തിൽ
പാർപ്പിച്ച .

12 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ
പെത്താൻപതാം ആണ്ട്, അഞ്ചാംമാസം
പത്താംതീയതി ബാേബൽരാജാവിെന്റ
അംഗരക്ഷകേസനയുെട അധിപതിയായി
േസവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന െനബൂസരദാൻ
െജറുശേലമിേലക്കു വന്നു. 13 അേദ്ദഹം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിനും
രാജെകാട്ടാരത്തിനും െജറുശേലമിെല
സകലവീടുകൾക്കും തീെവച്ച . ്രപധാനെപ്പട്ട
സകലെകട്ടിടങ്ങള ം അേദ്ദഹം ചുട്ട കളഞ്ഞു.
14 അംഗരക്ഷകേസനയുെട അധിപതിയായ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന
ബാേബൽൈസന്യെമല്ലാംേചർന്ന്
െജറുശേലമിെന്റ ചുറ്റ മതിെലല്ലാം ഇടിച്ച നിരത്തി.
15 നഗരവാസികളിൽ േശഷിച്ചിരുന്ന
ജനത്തിൽ ഏറ്റവും ദരി്രദരിൽ ചിലെരയും
ശില്പേവലക്കാരിൽ േശഷിച്ചവെരയും
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ബാേബൽരാജാവിെന്റ പക്ഷേത്തക്കു
കൂറുമാറിയവെരയും അംഗരക്ഷകേസനയുെട
നായകനായ െനബൂസരദാൻ ്രപവാസികളാക്കി
െകാണ്ടുേപായി. 16 എന്നാൽ െനബൂസരദാൻ,
മുന്തിരിേത്താപ്പ കളിലും വയലുകളിലും
പണിെചയ്യന്നതിനായി േദശത്തിെല ഏറ്റവും
ദരി്രദരിൽചിലെരവിട്ടിട്ട േപായി.

17 യേഹാവയുെട ആലയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
െവങ്കലസ്തംഭങ്ങള ം ചലിപ്പിക്കാവുന്ന പീഠങ്ങള ം
െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള വലിയ ജലസംഭരണിയും
ബാേബല്യർ ഉടച്ച കളഞ്ഞു. അതിെന്റ
െവങ്കലം മുഴുവനും അവർ ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 18 ൈദവാലയശു്രശൂഷയ്ക്ക്
ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന കലങ്ങള ം േകാരികള ം
തിരികൾ െവടിപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ക്രതികകള ം
േകാരിത്തളിക്കുന്നതിനുള്ള കുഴിയൻപാ്രതങ്ങള ം
തളികകള ം മെറ്റല്ലാ ഓട്ട പകരണങ്ങള ം അവർ
െകാണ്ടുേപായി. 19 ക്ഷാളനപാ്രതങ്ങള ം
ധൂപകലശങ്ങള ം േകാരിത്തളിക്കുന്നതിനുള്ള
കുഴിയൻപാ്രതങ്ങള ം കുടങ്ങള ം
വിളക്കുതണ്ടുകള ം പാനീയയാഗത്തിന്
ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന പാ്രതങ്ങള ം േകാപ്പകള ം
തങ്കംെകാേണ്ടാ െവള്ളിെകാേണ്ടാ
ഉണ്ടാക്കിയവെയല്ലാം അംഗരക്ഷകേസനയുെട
അധിപൻഎടുത്തുെകാണ്ടുേപായി.

20 യേഹാവയുെട ആലയത്തിനുേവണ്ടി
ശേലാേമാൻരാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന
രണ്ടുസ്തംഭങ്ങള െടയും ജലസംഭരണിയുെടയും
അതിനടിയിെല െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള
പ്രന്തണ്ടു കാളകള െടയും ചലിപ്പിക്കാവുന്ന
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പീഠങ്ങള െടയും െവങ്കലം തൂക്കം തിട്ടെപ്പടുത്താൻ
കഴിയാത്തതുേപാെല അ്രത അധികമായിരുന്നു.
21 ഓേരാ സ്തംഭവും പതിെനട്ട മുഴം ഉയരവും
പ്രന്തണ്ടുമുഴംചുറ്റളവുംനാലുവിരൽപ്പാടുകനവും
ഉള്ളതായിരുന്നു.§ അതു െപാള്ളയായിരുന്നു.
22 ഒരു െവങ്കലസ്തംഭത്തിെന്റ തലയ്ക്കലുള്ള
മകുടം അഞ്ചുമുഴം* ഉയരമുള്ളതും
ചുറ്റ ം െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള വലമണികള ം
മാതളനാരകപ്പഴങ്ങള ംെകാണ്ട് അലങ്കൃതവും
ആയിരുന്നു. വലമണികേളാടുകൂടിയ
മേറ്റ സ്തംഭവും മാതളപ്പഴങ്ങൾ ഉൾെപ്പെട
ഇതുേപാെലതെന്ന ആയിരുന്നു. 23 നാലു
വശത്തുമായി െതാണ്ണ റ്റിയാറു മാതളപ്പഴം
ഉണ്ടായിരുന്നു. ചുറ്റ മുള്ള വലപ്പണിയിൽ
മാതളപ്പഴങ്ങൾആെകനൂറ്ആയിരുന്നു.

24 അംഗരക്ഷകേസനയുെട നായകൻ
മഹാപുേരാഹിതനായ െസരായാെവയും
െതാട്ടടുത്ത പദവിയിലുള്ള പുേരാഹിതനായ
െസഫന്യാവിെനയുംമൂന്നുവാതിൽകാവൽക്കാെരയും
തടവുകാരായി പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി.
25നഗരത്തിൽഅേപ്പാഴുംഉണ്ടായിരുന്നവരിൽനിന്നു
േയാദ്ധാക്കള െട േമൽവിചാരകെനയും
രാജാവിെന്റ ഉപേദശകന്മാരായ
ഏഴുേപെരയുംകൂെട അേദ്ദഹം
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. േദശെത്ത
ജനങ്ങെളെക്കാണ്ട്നിർബന്ധിതൈസനികേസവനം
െചയ്യിക്കുന്നതിെന്റ മുഖ്യചുമതലക്കാരനായ
േലഖകെനയും നഗരത്തിൽകാണെപ്പട്ടഅറുപതു

§ 52:21 ഏക. 8.1 മീ. ഉയരവും 5.4ചുറ്റളവും. * 52:22 ഏക. 2.3
മീ.
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്രഗാമീണെരയുംകൂെട പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി.
26 ൈസന്യാധിപനായ െനബൂസരദാൻ
അവെരെയല്ലാം പിടിച്ച് രിബ്ലയിൽ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
27അവിെട,ഹമാത്തുേദശത്തിെലരിബ്ലയിൽെവച്ച്
ബാേബൽരാജാവ് അവരുെടെയല്ലാം വധശിക്ഷ
നടപ്പിലാക്കി.
അങ്ങെന െയഹൂദാ, തെന്റ േദശത്തുനിന്നും
അടിമത്തത്തിേലക്കു േപായി.

28 െനബൂഖദ്േനസർ ്രപവാസത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായവരുെട എണ്ണം
ഇവയാണ്:

ഏഴാംവർഷത്തിൽ,
3,023 െയഹൂദർ;

29െനബൂഖദ്േനസരിെന്റപതിെനട്ടാംവർഷത്തിൽ,
െജറുശേലമിൽനിന്ന് 832 േപർ;

30 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇരുപത്തിമൂന്നാം
വർഷത്തിൽ
അംഗരക്ഷകേസനയുെട അധിപതിയായ
െനബൂസരദാൻ 745 െയഹൂദെര
്രപവാസത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.

ഇങ്ങെനആെക 4,600 േപർ.

െയേഹായാഖീെന്റ േമാചനം
31 െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാഖീെന്റ
്രപവാസത്തിെന്റ മുപ്പത്തിേയഴാമാണ്ടിൽ
എവീൽ-െമേരാദക്ക് ബാേബൽരാജാവായി.
ആ വർഷം പ്രന്തണ്ടാംമാസം അേദ്ദഹം
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െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാഖീെന
കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു േമാചിപ്പിച്ച .
32 അേദ്ദഹം െയേഹായാഖീേനാട് ദയാപൂർവം
സംസാരിക്കുകയും തേന്നാടുകൂെട ബാേബലിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നമറ്റ രാജാക്കന്മാെരക്കാൾകൂടുതൽ
ബഹുമാന്യമായ ഒരു ഇരിപ്പിടം അേദ്ദഹത്തിനു
നൽകുകയും െചയ്തു. 33 അങ്ങെന
െയേഹായാഖീൻ തെന്റ കാരാഗൃഹേവഷം
മാറ്റിക്കളയുകയും തെന്റ ആയുസ്സിെന്റ
േശഷിച്ചകാലം രാജാവിെന്റ േമശയിൽനിന്നു
പതിവായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും
െചയ്തുേപാന്നു. 34 െയേഹായാഖീൻ
ജീവിച്ചിരുന്ന കാലംമുഴുവൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ട പണം ദിനംേതാറും
്രകമമായി ബാേബൽരാജാവ് െകാടുത്തുേപാന്നു.
ഇത്അേദ്ദഹത്തിെന്റമരണംവെരതുടർന്നുവന്നു.
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