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മലാഖിയുെട ്രപവചനം
1 ഒരു ്രപവചനം: മലാഖി* ്രപവാചകനിലൂെട
ഇ്രസാേയലിനു യേഹാവനൽകിയഅരുളപ്പാട.്
ഇ്രസാേയലിേനാടുള്ളയേഹാവയുെടസ്േനഹം

2 “ഞാൻ നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നു,” എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“എന്നാൽ നിങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നു,
‘എങ്ങെനയാണ് അവിടന്നു ഞങ്ങെള
സ്േനഹിച്ചത്?’ ”
യേഹാവ ഉത്തരമരുളി: “ഏശാവ്
യാേക്കാബിെന്റ സേഹാദരനായിരുന്നേല്ലാ?
എന്നിട്ട ം ഞാൻ യാേക്കാബിെന സ്േനഹിച്ച .
3എന്നാൽ ഏശാവിെന ഞാൻ െവറുത്തു. ഞാൻ
അവെന്റ പർവതങ്ങെള തരിശുനിലമാക്കി,
അവെന്റ അവകാശെത്ത മരുഭൂമിയിെല
കുറുനരികൾക്ക്ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.”

4 “ഞങ്ങൾ തകർക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു, എങ്കിലും
ഞങ്ങള െട നഷ്ടശിഷ്ടങ്ങെള ഞങ്ങൾ
പുതുക്കിപ്പണിയും,”എന്ന്ഏേദാം പറയുന്നു.
എന്നാൽ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അവർ പണിയെട്ട, ഞാൻ
ഇടിച്ച കളയും; അവർ ദുഷ്ടതയുെട േദശെമന്നും
യേഹാവയുെട േകാപം എേന്നക്കും വഹിക്കുന്ന
ജനതെയന്നും േപരുവിളിക്കെപ്പടും. 5 സ്വന്തം
കണ്ണ െകാണ്ടുതെന്ന ഇതു കണ്ടിട്ട,് ‘യേഹാവ

* 1:1 എെന്റസേന്ദശവാഹകൻഎന്നർഥം.
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വലിയവൻ, ഇ്രസാേയലിെന്റ അതിരിനും
അപ്പ റേത്താളംതെന്ന!’എന്നുനിങ്ങൾപറയും.
അശുദ്ധമായ യാഗങ്ങളിലൂെട ഉടമ്പടി

ലംഘിക്കെപ്പടുന്നു
6 “പു്രതൻ പിതാവിെനയും ദാസൻ
യജമാനെനയും ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഞാൻ
പിതാെവങ്കിൽഎേന്നാടുള്ളബഹുമാനം എവിെട?
ഞാൻ യജമാനെനങ്കിൽ എേന്നാടുള്ള ഭക്തി
എവിെട?” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
േചാദിക്കുന്നു.

“എെന്റ നാമേത്താട് ആദരവുപുലർത്താത്ത
പുേരാഹിതന്മാേര, നിങ്ങൾ എേന്നാടു
േചാദിക്കുന്നു, ‘എങ്ങെനയാണ് ഞങ്ങൾ
അങ്ങയുെട നാമം മലിനമാക്കിയത്?’

7 “നിങ്ങൾ എെന്റ യാഗപീഠത്തിൽ
മലിനേഭാജനംഅർപ്പിക്കുന്നു.

“എന്നാൽ നിങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നു: ‘ഏതിനാൽ
ഞങ്ങൾഅങ്ങെയമലിനമാക്കി?’

“യേഹാവയുെട േമശ ആദരവ്
അർഹിക്കാത്തത് എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നതിനാൽത്തെന്ന. 8 നിങ്ങൾ
കണ്ണ െപാട്ടിയ മൃഗങ്ങെള യാഗത്തിനു
െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ, അതു നിന്ദ്യമേല്ല? മുടന്തും
ദീനവുമുള്ളതിെന കാഴ്ചെവച്ചാൽ, അതും
നിന്ദ്യമേല്ല? ഇവ നീ േദശാധിപതികൾക്കു
കാഴ്ചെവച്ചാൽ അവർ നിേന്നാടു
്രപസാദിക്കുേമാ?” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ േചാദിക്കുന്നു.

9 “ആകയാൽ ൈദവം നേമ്മാടു കരുണ
കാണിക്കത്തക്കവിധം അവിടെത്ത
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്രപസാദിപ്പിച്ച െകാൾവിൻ. ഇത്തരം യാഗം
അർപ്പിച്ചാൽ അവിടന്ന് നിേന്നാടു ്രപീതി
കാണിക്കുേമാ?”എന്നുൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവ
േചാദിക്കുന്നു.

10 “നിങ്ങൾ എെന്റ യാഗപീഠത്തിൽ വ്യർഥമായി
തീ കത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളിെലാരുവൻ
വാതിൽ അടച്ചിരുെന്നങ്കിൽ! നിങ്ങളിൽ എനിക്കു
്രപസാദമില്ല. നിങ്ങള െട കരങ്ങളിൽനിന്ന് ഞാൻ
ഒരു വഴിപാടും സ്വീകരിക്കുകയുമില്ല,” എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
11 “സൂര്യെന്റ ഉദയംമുതൽ അസ്തമയംവെര
എെന്റ നാമം ജനതകള െടയിടയിൽ
ഉന്നതമായിരിക്കും. എല്ലായിടത്തും എെന്റ
നാമത്തിനു ധൂപവും നിർമലമായ വഴിപാടും
അർപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. കാരണം എെന്റ നാമം
ജനതകള െടയിടയിൽ ഉന്നതമാണ്,” എന്നും
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

12 “ ‘കർത്താവിെന്റ േമശെയക്കുറിച്ച,് അത്
നിന്ദ്യം,’ എന്നും ‘അതിെല േഭാജ്യെത്ത മലിനം,’
എന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ
നാമം അശുദ്ധമാക്കുന്നു. 13 ‘എെന്താരു മടുപ്പ്,’
എന്നു പറഞ്ഞ് അതിെനതിേര ചീറിയടുക്കുകയും
െചയ്യന്നു. എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“മുറിേവറ്റവയും മുടന്തുള്ളവയും േരാഗം
ബാധിച്ചവയുമായ മൃഗങ്ങെള നിങ്ങൾ
െകാണ്ടുവന്ന് യാഗമർപ്പിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട
കരങ്ങളിൽനിന്ന്ഞാൻഅതുസ്വീകരിക്കണേമാ,”
എന്ന് യേഹാവ േചാദിക്കുന്നു. 14 “തെന്റ



മലാഖി 2:1 iv മലാഖി 2:4

ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആൺ
ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതിെന കർത്താവിനു
േനർന്നിട്ട്, ഊനമുള്ള തള്ളെയ കർത്താവിനു
യാഗം കഴിക്കുന്ന വഞ്ചകൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ.
ഞാൻ മഹാരാജാവേല്ലാ, ജനതകള െട ഇടയിൽ
എെന്റ നാമം ഭയെപ്പേടണ്ടതാണ്,” എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

2
പുേരാഹിതൻമാർക്കുള്ളആജ്ഞ

1 “ഇേപ്പാൾ പുേരാഹിതന്മാേര, ഈ
ആജ്ഞ നിങ്ങേളാടാകുന്നു. 2 നിങ്ങൾ
എെന്ന ്രശദ്ധിക്കാെതയും എെന്റ
നാമത്തിനുതക്ക മഹത്ത്വം നൽകാൻ
മനസ്സ െവക്കാെതയുമിരുന്നാൽ, നിങ്ങള െടേമൽ
ശാപം അയച്ച നിങ്ങള െട അനു്രഗഹങ്ങെള
ഞാൻ ശാപം ആക്കും.” ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു, അേത, നിങ്ങൾ
എെന്ന മഹത്ത്വെപ്പടുത്താൻ മനസ്സ െവക്കാെത
ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
ശപിച്ച മിരിക്കുന്നു.

3 “നിങ്ങൾനിമിത്തം ഞാൻ നിങ്ങള െട
സന്തതികെള ശാസിക്കും; നിങ്ങള െട
ഉത്സവബലികളിെല ചാണകംതെന്ന
നിങ്ങള െട മുഖത്തു ഞാൻ വിതറും, നിങ്ങെള
അതിേനാടുകൂെട െകാണ്ടുേപാകുകയും
െചയ്യ ം. 4 േലവിേയാടുള്ള എെന്റ ഉടമ്പടി
നിലനിൽേക്കണ്ടതിനാണ് ഈ ആജ്ഞ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നെതന്ന് അങ്ങെന
നിങ്ങൾ അറിയും,” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
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യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 5 “എെന്റ ഉടമ്പടി
അവേനാെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, ജീവെന്റയും
സമാധാനത്തിെന്റയും ഉടമ്പടി ആയിരുന്നു;
അവൻ ഭയെപ്പേടണ്ടതിന് ഞാൻ അവ അവനു
നൽകി. അവൻ എെന്ന ഭയെപ്പടുകയും
എെന്റ നാമത്തിൽ വിറയ്ക്കുകയും െചയ്തു.
6 സത്യമായ ഉപേദശം അവെന്റ വായിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവെന്റ അധരത്തിൽ
ഒരുെതറ്റ ം കെണ്ടത്തിയില്ല. സമാധാനത്തിലും
പരമാർഥതയിലും അവൻ എേന്നാെടാപ്പം നടന്നു.
പലെരയും പാപത്തിൽനിന്നു പിന്തിരിപ്പിച്ച .

7 “പുേരാഹിതൻ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട ദൂതനാകുകയാൽ അേദ്ദഹം
തെന്റ അധരത്തിൽ പരിജ്ഞാനം
സൂക്ഷിച്ച െവേക്കണ്ടതാകുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അധരങ്ങളിൽനിന്ന് ജനം ്രപേബാധനം
േനടുന്നു. 8 എന്നാൽ നിങ്ങൾ വഴിെതറ്റി,
നിങ്ങള െട ഉപേദശങ്ങൾ അേനകർക്ക്
ഇടർച്ചയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
േലവിയുമായുള്ളഉടമ്പടിലംഘിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന്,”
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
9 “അങ്ങെന നിങ്ങൾ എെന്റ നിർേദശങ്ങൾ
വിട്ട മാറി ന്യായപാലനത്തിൽ പക്ഷേഭദം
കാണിച്ചതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങെള
സകലജനത്തിെന്റയും മുമ്പിൽ നിന്ദിതരും
നികൃഷ്ടരുമാക്കിയിരിക്കുന്നു.”

വിവാഹേമാചനത്തിലൂെട ഉടമ്പടി
ലംഘിക്കെപ്പടുന്നു
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10 നമുെക്കല്ലാവർക്കും ഒരു പിതാവേല്ല ഉള്ളത്?
ഒരു ൈദവംതെന്നയേല്ല നെമ്മ സൃഷ്ടിച്ചത?് നാം
പരസ്പരം അവിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നതിലൂെട
എന്തിനു നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട ഉടമ്പടിെയ
അശുദ്ധമാക്കുന്നു?

11 െയഹൂദാ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
െജറുശേലമിലും ഇ്രസാേയലിലും േമ്ലച്ഛത
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു അന്യേദവെന്റ
മകെള വിവാഹംെചയ്തതിലൂെട യേഹാവയ്ക്കു
്രപിയെപ്പട്ട അവിടെത്ത വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത
െയഹൂദാഅശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 12ഇങ്ങെന
െചയ്യന്ന മനുഷ്യൻ, അയാൾ ആരായിരുന്നാലും,
യേഹാവയ്ക്ക് യാഗമർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി
ആയിരുന്നാൽേപാലും,ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവ
അയാെള യാേക്കാബിെന്റ കൂടാരത്തിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയും.

13 നിങ്ങൾ മെറ്റാന്നുകൂെട െചയ്യന്നു:
നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട യാഗപീഠെത്ത
കണ്ണ നീർ്രപളയത്തിൽ മുക്കുന്നു.
കാരണം അവിടന്നു നിങ്ങള െട വഴിപാടു
കടാക്ഷിക്കുകേയാ നിങ്ങള െട കരങ്ങളിൽനിന്ന്
്രപസാദമുള്ളതു സ്വീകരിക്കുകേയാ
െചയ്യന്നില്ല. 14 “അത് എന്തുെകാണ്ട,്”
എന്നു നിങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നു. നീയും
നിെന്റ യൗവനത്തിെല ഭാര്യയുംതമ്മിലുള്ള
ഉടമ്പടിക്ക് യേഹാവ സാക്ഷിയായിരുന്നു
എന്നതുെകാണ്ടുതെന്ന. അവൾ നിെന്റ
ജീവിതപങ്കാളിയും വിവാഹഉടമ്പടിയിലൂെട
നിെന്റ ഭാര്യയുമായിരുന്നിട്ട ം നീ അവേളാട്
അവിശ്വസ്തതകാണിച്ച .
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15 ഏകൈദവമേല്ല നിെന്ന സൃഷ്ടിച്ചത?്
ശരീരംെകാണ്ടും ആത്മാവുെകാണ്ടും
നീ അവിടെത്ത വകയേല്ല? ഈ
ഏകൈദവം എന്താണ് നിന്നിൽ
അേന്വഷിക്കുന്നത?് ൈദവഹിത്രപകാരമുള്ള
ഒരു സന്തതിെയത്തെന്ന.* അതിനാൽ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക; നിെന്റ യൗവനത്തിെല
ഭാര്യേയാട്അവിശ്വസ്തതകാണിക്കരുത.്

16 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ വിവാഹേമാചനെത്ത
െവറുക്കുന്നു, അതു െചയ്യന്നവൻ, മനുഷ്യൻ
വസ്്രതംെകാെണ്ടന്നേപാെല അതി്രകമംെകാണ്ടു
തെന്നത്തെന്ന മൂടുന്നു”† എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
അതുെകാണ്ട് ആത്മാവിൽ നിങ്ങെളത്തെന്ന
സൂക്ഷിക്കുക: അവിശ്വസ്തത കാണിക്കുകയും
അരുത.്
അനീതിയിലൂെട ഉടമ്പടി ലംഘിക്കെപ്പടുന്നു

17 നിങ്ങള െട വാക്കുകൾെകാണ്ടു നിങ്ങൾ
യേഹാവെയമുഷിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നാൽ നിങ്ങൾ, “ഞങ്ങൾ എങ്ങെനയാണ്
അവിടെത്ത മുഷിപ്പിക്കുന്നത?്” എന്നു
േചാദിക്കുന്നു.

“േദാഷം ്രപവർത്തിക്കുന്ന ഏവരും
യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ നല്ലവരാണ്, അവിടന്ന്
അവരിൽ ്രപസാദിക്കുന്നു,” അെല്ലങ്കിൽ

* 2:15 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല. † 2:16അഥവാ,അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഭാര്യെയെവറുത്ത്
അവെള ഉേപക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷൻ, അവൻ സംരക്ഷിേക്കണ്ട
ആളിെനതിേരഅ്രകമം െചയ്യന്നു.”
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“നീതിയുെട ൈദവം എവിെട?” എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നതിനാൽത്തെന്ന.

3
1 “ഇതാ,എനിക്കുമുേമ്പ വഴിെയാരുേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ എെന്റ സേന്ദശവാഹകെന അയയ്ക്കും.
നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്ന കർത്താവ്
െപെട്ടന്നുതെന്ന തെന്റ ആലയത്തിേലക്ക് വരും;
നിങ്ങൾ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവനായ ഉടമ്പടിയുെട
ദൂതൻ വരും,” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

2എന്നാൽ അവിടെത്ത വരവിെന്റ ദിവസെത്ത
ആർക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും? അവിടന്നു
്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ ആർക്ക് അവിടെത്ത
മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും? കാരണംഅവിടന്ന്
ഉലയിെല അഗ്നിേപാെലയും അലക്കുകാരെന്റ
കാരംേപാെലയും ആയിരിക്കും. 3 െവള്ളി
ഉലയിൽ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവെനേപ്പാെല
അവിടന്ന് േലവിപു്രതന്മാെര ശുദ്ധീകരിക്കും,
സ്വർണംേപാെലയും െവള്ളിേപാെലയും
അവിടന്ന് അവെര നിർമലീകരിക്കും.
അങ്ങെന അവർ ഒരിക്കൽക്കൂടി
യേഹാവയ്ക്ക് നീതിയിൽ യാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുന്നവരായിത്തീരും. 4 അേപ്പാൾ
െയഹൂദയുെടയും െജറുശേലമിെന്റയും
വഴിപാട് പുരാതനകാലത്തു കഴിഞ്ഞുേപായ
ദിവസങ്ങൾേപാെല യേഹാവയ്ക്കു
്രപസാദകരമാകും.

5 “ഞാൻ നിെന്ന വിസ്തരിക്കുന്നതിനായി
അടുത്തുവരും. ആഭിചാരകർ, വ്യഭിചാരികൾ,
കള്ളശപഥംെചയ്യന്നവർ. േവലക്കാെരകൂലിയിൽ
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വഞ്ചിക്കുന്നവർ, വിധവകെളയും അനാഥെരയും
പീഡിപ്പിക്കുന്നവർ, എെന്ന ഭയെപ്പടാെത
്രപവാസികള െട ന്യായം മറിച്ച കളയുന്നവർ
എന്നിവർെക്കല്ലാം എതിേര ഞാൻ ഉടൻതെന്ന
സാക്ഷ്യംപറയും,” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

ദശാംശം പിടിച്ച െവക്കുന്നതിലൂെട ഉടമ്പടി
ലംഘിക്കുന്നു

6 “യേഹാവയായ ഞാൻ മാറ്റമില്ലാത്തവൻ.
അതുെകാണ്ട് യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാേര,
നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞുേപാകാതിരിക്കുന്നു.
7 നിങ്ങള െട പൂർവികരുെട കാലംമുതൽ
എെന്റ ഉത്തരവുകളിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ
വ്യതിചലിച്ച ; അവെയ ്രപമാണിച്ചതുമില്ല. എെന്റ
അടുക്കേലക്ക് മടങ്ങിവരുക, അേപ്പാൾ ഞാൻ
നിങ്ങള െട അടുക്കേലക്കു മടങ്ങിവരും,” എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“ ‘എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങെനയാണ്
മടങ്ങിവേരണ്ടത്?’എന്നുനിങ്ങൾേചാദിക്കുന്നു.

8 “മനുഷ്യൻ ൈദവെത്ത െകാള്ളയടിക്കുേമാ?
എന്നാൽനിങ്ങൾഎെന്നെകാള്ളെചയ്യന്നു.

“എന്നാൽ നിങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നു:
എങ്ങെനയാണു ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ
െകാള്ളെചയ്യന്നത?്

“ദശാംശങ്ങളിലും വഴിപാടുകളിലുംതെന്ന.
9 നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ജനതയും എെന്ന
െകാള്ളയിടുന്നതുെകാണ്ട് ശാപ്രഗസ്തരാണ.്
10 എെന്റ ആലയത്തിൽ ആഹാരം
ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങൾ ദശാംശം
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മുഴുവൻ കലവറയിേലക്കു െകാണ്ടുവരിക.
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി സ്വർഗകവാടങ്ങൾതുറന്നു
സ്ഥലം േപാരാെതവരുേവാളം നിങ്ങള െടേമൽ
അനു്രഗഹങ്ങൾ വർഷിക്കുകയില്ലേയാ? എെന്ന
ഇതിനാൽപരീക്ഷിക്കുക,”എന്നുൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 11 “നിങ്ങള െട
വിളകെള നശിപ്പിക്കാതവണ്ണം ഞാൻ കീടങ്ങെള
തടയും. നിങ്ങള െട മുന്തിരിേത്താപ്പ കളിൽനിന്ന്
ഫലം ലഭിക്കാെത േപാകുകയുമില്ല,” എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
12 “നിങ്ങൾ മേനാഹരമായ ഒരു േദശം
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുകയാൽ സകലജനതകള ം
നിങ്ങെള അനുഗൃഹീതർ എന്നു വിളിക്കും,”എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
ഇ്രസാേയൽ യേഹാവേയാടു പരുഷമായി

സംസാരിക്കുന്നു
13 “നിങ്ങൾ എനിെക്കതിേര േമാശമായ
കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു,” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ, ‘എന്താണ് ഞങ്ങൾ
അേങ്ങെക്കതിേര പറഞ്ഞത?്’ എന്നു
േചാദിക്കുന്നു.

14 “ ‘ൈദവെത്ത േസവിക്കുന്നത് വ്യർഥമാണ്.
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട കാര്യം
അേന്വഷിച്ച്,അവിടെത്ത മുമ്പാെക ദുഃഖാചരണം
നടത്തുന്നവെരേപ്പാെല നടക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എന്തു ്രപേയാജനം?’ എന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
15 ‘എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ അഹങ്കാരികെള ഞങ്ങൾ
അനുഗൃഹീതർഎന്നുവിളിക്കുന്നു. ദുഷ്കർമികൾ
അഭിവൃദ്ധി്രപാപിക്കുന്നു; മാ്രതമല്ല, അവർ
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ൈദവെത്തെവല്ല വിളിച്ചാലും ശിക്ഷിക്കെപ്പടാെത
േപാകുകയും െചയ്യന്നു,’ എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു.”

വിശ്വസ്തരായ ഒരു േശഷിപ്പ്
16 എന്നാൽ, യേഹാവാഭക്തർ പരസ്പരം
സംസാരിച്ച , യേഹാവ ്രശദ്ധേയാെട േകട്ട .
യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നവർക്കും അവിടെത്ത
നാമം ബഹുമാനിക്കുന്നവർക്കുംേവണ്ടി
അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ ഒരു സ്മരണയുെട
ചുരുൾഎഴുതിെവച്ചിരിക്കുന്നു.

17ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ദിവസത്തിൽ അവർ
എനിക്ക് ഒരു അവകാശനിേക്ഷപമായിരിക്കും.
പിതാവ് തനിക്കു ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന പു്രതെന
കരുണേയാെട സംരക്ഷിക്കുന്നതുേപാെല
ഞാൻ അവെര സംരക്ഷിക്കും. 18 അേപ്പാൾ
നീതിനിഷ്ഠരും ദുഷ്ടരും തമ്മിലും ൈദവെത്ത
േസവിക്കുന്നവരും േസവിക്കാത്തവരും
തമ്മിലുമുള്ളവ്യത്യാസം നിങ്ങൾവീണ്ടും കാണും.

4
ന്യായവിധിയും ഉടമ്പടിയും പുതുക്കുന്നു

1 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഇതാ ആ ദിവസം വരുന്നു; അത് ചൂളേപാെല
കത്തും. അന്ന് അഹങ്കാരികള ം എല്ലാ
ദുഷ്ടരും ൈവേക്കാൽക്കുറ്റിേപാെലയാകും.
വരാനുള്ള ആ ദിവസം, േവേരാ ശാഖകേളാ
േശഷിപ്പിച്ച കളയാെത അവെരെയല്ലാം
ദഹിപ്പിച്ച കളയും. 2 എന്നാൽ എെന്റ നാമം
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ഭയെപ്പടുന്ന നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നീതിസൂര്യൻ
തെന്റ ചിറകിൽ േരാഗശാന്തിയുമായി
ഉദിക്കും. നിങ്ങൾ െതാഴുത്തിൽനിന്ന്
വരുന്ന കാളക്കിടാക്കെളേപ്പാെല തുള്ളിച്ചാടി
പുറെപ്പട്ട വരും. 3ഞാൻ ്രപവർത്തിക്കാനിരിക്കുന്ന
ആ ദിവസത്തിൽ ദുഷ്ടെര നിങ്ങൾ
ചവിട്ടിെമതിക്കും. അവർ നിങ്ങള െട
കാൽച്ച വട്ടിൽ ചാരം ആയിരിക്കും,” എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

4 “േഹാേരബിൽെവച്ച് എല്ലാ
ഇ്രസാേയലിനുംേവണ്ടി ഞാൻ എെന്റ ദാസനായ
േമാശയ്ക്കു നൽകിയ ന്യായ്രപമാണവും
ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ംഓർത്തുെകാള്ള ക.

5 “യേഹാവയുെട മഹത്തും ഭയങ്കരവുമായ
ദിവസം വരുന്നതിനുമുമ്പ,് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി
ഏലിയാ്രപവാചകെന അയയ്ക്കും.
6 അേദ്ദഹം വന്നു േദശെത്ത ശാപംെകാണ്ടു
നശിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന,് അവൻ
പിതാക്കൻമാരുെട ഹൃദയം മക്കേളാടും മക്കള െട
ഹൃദയം പിതാക്കന്മാേരാടുംഅനുരഞ്ജിപ്പിക്കും.”
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