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മീഖായുെട ്രപവചനം
1 യേഹാവയുെട വചനം േമാേരേശത്ത്യനായ
മീഖായ്ക്കു ലഭിച്ച : െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരായ
േയാഥാം, ആഹാസ്, ഹിസ്കിയാവ്
എന്നിവരുെട ഭരണകാലത്ത,് ശമര്യെയക്കുറിച്ച ം
െജറുശേലമിെനക്കുറിച്ച ം അേദ്ദഹം കണ്ട
ദർശനം.

2സകലജനങ്ങള േമ, േകൾക്കുക,
ഭൂമിയും അതിെല സകലനിവാസികള ം ഇതു
്രശദ്ധിക്കുക,

തെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്ന് കർത്താവ,്
യേഹാവയായ കർത്താവുതെന്ന,
നിങ്ങൾക്കുവിേരാധമായിസാക്ഷിക്കുന്നു.

െജറുശേലമിനും ശമര്യക്കും എതിേരയുള്ള
വിധി
3 േനാക്കൂ, യേഹാവ തെന്റ വാസസ്ഥലത്തുനിന്നു

വരുന്നു;
അവിടന്ന് പുറെപ്പട്ട് ഭൂമിയുെട ഉന്നതങ്ങളിൽ
കാലടികൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു.

4തീയിൽ െമഴുകുേപാെലയും
മലെഞ്ചരിവിൽെവള്ളംപാെഞ്ഞാഴുകുന്നതുേപാെലയും

അവിടെത്ത ചവിട്ടടിയിൽ പർവതങ്ങൾ
ഉരുകിേപ്പാകുകയും
താഴ്വരകൾപിളർന്നുേപാകുകയും െചയ്യന്നു.

5യാേക്കാബിെന്റഅതി്രകമങ്ങൾനിമിത്തവും



മീഖാ 1:6 ii മീഖാ 1:9

ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റപാപങ്ങൾനിമിത്തവും
ഇെതല്ലാംസംഭവിച്ച .

യാേക്കാബിെന്റഅതി്രകമംഎന്ത?്
ശമര്യഅല്ലേയാഅതിെന്റതലസ്ഥാനം?

െയഹൂദയുെട േക്ഷ്രതങ്ങൾഎവിെട?
െജറുശേലംഅല്ലേയാഅതിെന്റ േക്രന്ദം?

6 “അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ശമര്യെയ വയലിെല
കൽക്കൂമ്പാരംേപാെലയും
മുന്തിരി നടുന്നനിലംേപാെലയുംആക്കും.

ഞാൻ അവള െട കല്ല കെള താഴ്വരയിേലക്ക്
എറിയും
അവള െടഅടിസ്ഥാനങ്ങൾശൂന്യമാക്കും.

7അവള െടഎല്ലാവി്രഗഹങ്ങള ംതകർക്കെപ്പടും;
അവള െട സമ്മാനങ്ങെളല്ലാം അഗ്നിയിൽ
ദഹിപ്പിക്കെപ്പടും;
ഞാൻ അവള െട എല്ലാ വി്രഗഹങ്ങെളയും
നശിപ്പിക്കും.

േവശ്യകള െട കൂലിയിൽനിന്ന് അവൾ തെന്റ
സമ്മാനങ്ങൾേശഖരിച്ചതുെകാണ്ട,്
േവശ്യകള െട കൂലിയായിത്തെന്ന അതു
വീണ്ടും െചലവഴിക്കെപ്പടും.”

8ഇതുനിമിത്തംഞാൻകരഞ്ഞുവിലപിക്കും;
ഞാൻ നഗ്നപാദനായും വിവസ്്രതനായും
നടക്കും.

ഞാൻകുറുക്കെനേപ്പാെലഓരിയിടും
ഒട്ടകപ്പക്ഷിെയേപ്പാെലവിലപിക്കും.

9 ശമര്യയുെട മുറിവ് സൗഖ്യമാക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല;
അത് െയഹൂദയ്ക്കു വന്നിരിക്കുന്നു.
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അത് എെന്റ ജനത്തിെന്റ കവാടത്തിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നു,
െജറുശേലമിൽത്തെന്നഎത്തിയിരിക്കുന്നു.

10അത് ഗത്തിൽഅറിയിക്കരുത;്
കരയുകേയഅരുത.്

േബത്ത-്അ്രഫായിൽ*
െപാടിയിൽ ഉരുള ന്നു.

11ശാഫീർ†നഗരനിവാസികേള,
നഗ്നരും ലജ്ജിതരുമായി പുറെപ്പട്ട േപാകുക,

സയനാനിൽ‡പാർക്കുന്നവർ
പുറത്തുവരികയില്ല.

േബത്ത-്ഏെസൽവിലപിക്കുന്നു;
അത് ഒരിക്കലും നിനക്ക് സംരക്ഷണം
നൽകുകയില്ല.

12യേഹാവയിൽനിന്ന് മഹാനാശം
െജറുശേലമിെന്റ കവാടംവെര
വന്നതുെകാണ്ട,്

മാേരാത്തുനിവാസികൾ§
ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തുെകാണ്ട്
വിങ്ങിെപ്പാട്ട ന്നു.

13ലാഖീശുനിവാസികേള,*
കുതിരകെള രഥങ്ങളിൽസജ്ജമാക്കുക!

സീേയാൻപു്രതിയുെട പാപത്തിെന്റ ആരംഭം
നിങ്ങളായിരുന്നേല്ലാ,
ഇ്രസാേയലിെന്റ അതി്രകമങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ
കാണെപ്പട്ട .

14അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ േമാേരശത്ത-്ഗത്തിന്
* 1:10 െപാടിെകാണ്ടുള്ള വീട് എന്നർഥം. † 1:11 അലങ്കാരം
എന്നർഥം. ‡ 1:11 പുറപ്പാട്എന്നർഥം. § 1:12 കയ ്പ്എന്നർഥം.
* 1:13 തയ്യാെറടുപ്പ് എന്നർഥം.
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വിടെചാല്ലൽസമ്മാനങ്ങൾനൽേകണ്ടിവരും.
േബത്ത-്അക്സീബുനഗരം†
ഇ്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാെര
വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു.

15മാേരശാനിവാസികേള,‡
ഞാൻനിങ്ങൾക്കുവിേരാധമായി ഒരു വീരെന
എഴുേന്നൽപ്പിക്കും.

ഇ്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാർ
അദുല്ലാമിേലക്ക്ഓടിേപ്പാകും.

16 നിങ്ങൾ സേന്താഷിക്കുന്ന നിങ്ങള െട
കുഞ്ഞുങ്ങെളഓർത്ത്
വിലപിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങള െട തല
ക്ഷൗരംെചയ്യ ക;

അവർ നിങ്ങെള വിട്ട് ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാകുന്നതിനാൽ
നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട കഷണ്ടിെയ
കഴുകേന്റതുേപാെലവിശാലമാക്കുക.

2
മനുഷ്യെന്റയുംൈദവത്തിെന്റയും പദ്ധതികൾ

1കിടക്കയിൽഅതി്രകമംആേലാചിച്ച്
േ്രദാഹം ആസൂ്രതണം െചയ്യന്നവർക്കു ഹാ
കഷ്ടം!

തങ്ങൾക്ക്അതിനുള്ളശക്തിയുള്ളതുെകാണ്ട,്
പുലരുേമ്പാൾത്തെന്ന അവർ അതു
നടപ്പിലാക്കുന്നു.

2 അവർ നിലങ്ങൾ േമാഹിച്ച് അവെയ
ൈകവശെപ്പടുത്തുന്നു
വീടുകൾ േനാട്ടമിട്ട്അവെയപിടിെച്ചടുക്കുന്നു.

† 1:14 വ്യാജഗൃഹംഎന്നർഥം. ‡ 1:15 ൈകവശംഎന്നർഥം.
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അവർ ഒരു മനുഷ്യെന്റ ഭവനെത്ത
വഞ്ചിെച്ചടുക്കുകയും
അവർ അവരുെട അവകാശെത്ത
ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്യന്നു.

3അതുെകാണ്ട് യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ ഈ ജനത്തിനുേനേര അത്യാഹിതം

വരുത്തും
അതിൽനിന്നു സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്കുകഴിയുന്നതല്ല.

നിങ്ങൾ പിന്നീെടാരിക്കലും നിഗളിച്ച
നടക്കുകയില്ല,
കാരണംഇതു ദുഷ്കാലമാണേല്ലാ.

4ആദിവസത്തിൽഅവർനിങ്ങെളപരിഹസിക്കും
ഈവിലാപഗീതം പാടി നിങ്ങെളനിന്ദിക്കും:

‘ഞങ്ങൾനിേശ്ശഷംനശിച്ച േപായി;
എെന്റജനത്തിെന്റഓഹരി വിഭജിക്കെപ്പട്ട .

അവിടന്ന്അത്എന്നിൽനിന്ന്എടുക്കുന്നു!
ഞങ്ങള െട വയലുകെള അവിടന്നു
രാജ്യേ്രദാഹികൾക്കുനൽകുന്നു.’ ”

5 അതുെകാണ്ട,് നിങ്ങൾക്കു േദശം നറുക്കിട്ട്
വിഭജിച്ച തരാൻ
യേഹാവയുെട സഭയിൽ ആരും
ഉണ്ടാകുകയില്ല.

6 “്രപവചിക്കരുത,്”എന്ന്അവരുെട ്രപവാചകന്മാർ
പറയുന്നു.

“ഇവെയക്കുറിച്ച് ്രപവചിക്കരുത;്
അങ്ങെനെയങ്കിൽ നമുക്ക് അപമാനം
വരികയില്ല.”



മീഖാ 2:7 vi മീഖാ 2:11

7 യാേക്കാബുഗൃഹേമ, ഇ്രപകാരം പറയുന്നതു
ശരിേയാ?

“യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
േകാപിച്ചിരിക്കുേന്നാ?
അവിടന്ന് അങ്ങെനയുള്ള കാര്യങ്ങൾ
െചയ്യ േമാ?”

“േനരായവഴിയിൽജീവിക്കുന്നവർക്ക്
എെന്റവചനം നന്മയല്ലേയാ?

8ഒടുവിലിതാ,എെന്റജനം
ഒരു ശ്രതുവിെനേപ്പാെലഎഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു.

യുദ്ധത്തിൽനിന്നു മടങ്ങിവരുന്നവെരേപ്പാെല
ചിന്താരഹിതരായികടന്നുേപാകുന്നവരിൽനിന്ന്
അവരുെട വിലേയറിയ പുറങ്കുപ്പായം നിങ്ങൾ
ഉരിെഞ്ഞടുക്കുന്നു.

9നിങ്ങൾഎെന്റജനത്തിെന്റസ്്രതീകെള
തങ്ങള െട സുഖകരമായ ഭവനങ്ങളിൽനിന്ന്
ഓടിച്ച കളയുന്നു.

അവരുെടകുഞ്ഞുങ്ങള െടേമലുള്ള
എെന്റ അനു്രഗഹങ്ങൾ എേന്നക്കും
നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നു.

10എഴുേന്നൽക്കുക,ഓടിേപ്പാകുക!
ഇതു നിങ്ങള െടവി്രശമസ്ഥലമല്ല,

ഉദ്ധരിക്കാനാകാത്തവിധം ഇതു നശിപ്പിച്ച ം
മലിനെപ്പടുത്തിയും ഇരിക്കുന്നു.

11ഒരു നുണയേനാവഞ്ചകേനാ മുേന്നാട്ട വന്ന്,
‘മദ്യെത്തയും വീഞ്ഞിെനയുംകുറിച്ച് ഞാൻ
്രപവചിക്കാം’എന്നുപറഞ്ഞാൽ,
അവൻതെന്നയാണ് നിങ്ങൾക്കു പറ്റിയ
്രപവാചകൻ.
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വിേമാചനം വാഗ്ദാനംെചയ്യെപ്പടുന്നു
12 “യാേക്കാേബ, ഞാൻ നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും

കൂട്ടിേച്ചർക്കും;
ഞാൻ നിശ്ചയമായും ഇ്രസാേയലിെന്റ
േശഷിപ്പിെനകൂട്ടിവരുത്തും.

െതാഴുത്തിെലആടുേപാെലയും
േമച്ചിൽപ്പ റെത്ത ആട്ടിൻകൂട്ടംേപാെലയും
ഞാൻനിങ്ങെള ഒരുമിച്ച കൂട്ട ം.
േദശത്തുജനംതിങ്ങിനിറയും.

13വഴിതുറക്കുന്നവൻഅവർക്കുമുമ്പായിനടക്കും;
അവർകവാടം തകർത്ത് െവളിയിൽേപ്പാകും.

അവർക്കുമുമ്പിൽഅവരുെട രാജാവ് നടക്കും,
യേഹാവതെന്നഅവെരനയിക്കും.”

3
േനതാക്കന്മാെരയും ്രപവാചകന്മാെരയും

ശാസിക്കുന്നു
1അേപ്പാൾഞാൻപറഞ്ഞു:

“യാേക്കാബിെന്റ േനതാക്കന്മാേര,
ഇ്രസാേയൽഗൃഹത്തിെല ഭരണാധിപന്മാേര,
്രശദ്ധിക്കുക.

നിങ്ങൾനീതിെയഅല്ലേയാആലിംഗനംെചേയ്യണ്ടത.്
2 നന്മെയ െവറുത്ത് തിന്മെയ
സ്േനഹിക്കുന്നവേര,

എെന്റജനത്തിെന്റത്വക്ക് േവർെപടുത്തുകയും
അസ്ഥികളിൽനിന്നു മാംസം
പറിെച്ചടുക്കുകയും െചയ്യന്നവേര,

3എെന്റജനത്തിെന്റമാംസംതിന്നുന്നവേര,
അവരുെടത്വക്ക് ഉരിയുന്നവേര,
അവരുെടഅസ്ഥികൾതകർക്കുന്നവേര,
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ചട്ടിയിേലക്ക് ഇറച്ചിയും കലത്തിേലക്ക് മാംസവും
എന്നേപാെലഅവെര േഛദിക്കുന്നവേര,
നീതിഎെന്തന്ന് നിങ്ങൾഅറിയുന്നിേല്ല?”

4 അന്ന് അവർ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ
അവിടന്ന്അവർക്ക് ഉത്തരമരുള കയില്ല.

അവർെചയ്ത ദുഷ്ടതനിമിത്തം
അവിടന്ന് തെന്റ മുഖം അവർക്കു
മറച്ച കളയും.

5യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഭക്ഷണംനൽകുന്നവേരാട്

‘സമാധാനം,’എന്നും
ആഹാരം നൽകാത്തവേരാട,്
യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുക എന്നും
പറഞ്ഞുെകാണ്ട,്

എെന്റജനെത്തവഴിെതറ്റിക്കുന്ന
്രപവാചകേര,

6ദർശനമില്ലാത്തരാ്രതികൾനിങ്ങൾക്കുവരും
നിങ്ങള െട ്രപശ്നംെവപ്പിന്അന്തംവരുത്തുന്ന
അന്ധകാരവും നിങ്ങള െടേമൽവരും.

്രപവാചകന്മാർക്കുസൂര്യൻഅസ്തമിച്ച േപാകും
അവർക്കുപകൽഇരുണ്ടുേപാകും.

7ദർശകന്മാർ ലജ്ജിക്കും;
േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവർനിന്ദിതരാകും.

ൈദവത്തിൽനിന്ന് യാെതാരു മറുപടിയും
ലഭിക്കാത്തതിനാൽ
അവർവായ് െപാത്തും.”

8യാേക്കാബിേനാട്അവെന്റഅതി്രകമെത്തയും
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ഇ്രസാേയലിേനാട് അവെന്റ
പാപെത്തയുംകുറിച്ച പറേയണ്ടതിന്,
ഞാൻയേഹാവയുെടആത്മാവിെന്റ

ശക്തിയാലും നീതിയാലും
ബലത്താലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

9യാേക്കാബുഗൃഹത്തിെന്റ േനതാക്കന്മാേര,
ഇ്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ ഭരണാധിപന്മാേര,
ഇതു േകൾക്കുക!

നിങ്ങൾനീതി നിേഷധിച്ച ;
നീതിനിഷ്ഠമായസകലതുംഅട്ടിമറിക്കുന്നു.

10 അവർ രക്തം െചാരിഞ്ഞുെകാണ്ട്
സീേയാെനയും
ദുഷ്ടതെകാണ്ട് െജറുശേലമിെനയും
പണിയുന്നു.

11അവള െട ന്യായാധിപന്മാർ ൈകക്കൂലി വാങ്ങി
ന്യായപാലനം നടത്തുന്നു;
അവള െട പുേരാഹിതന്മാർ കൂലിവാങ്ങി
ഉപേദശിക്കുന്നു;
അവള െട ്രപവാചകന്മാർ പണത്തിനുേവണ്ടി
ലക്ഷണംപറയുന്നു.

എന്നിട്ട ം അവർ യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു
എന്നവ്യാേജന:

“യേഹാവനമ്മുെട മധ്യത്തിലിേല്ല?
ഒരു അത്യാഹിതവും നമ്മുെടേമൽ
വരികയില്ല”എന്നുപറയുന്നു.

12അതുെകാണ്ട,്നിങ്ങൾനിമിത്തം
സീേയാൻ ഒരു വയൽേപാെല
ഉഴുതുമറിക്കെപ്പടും;

െജറുശേലം ഒരു കൽക്കൂമ്പാരമായിത്തീരും;
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ൈദവാലയം നിൽക്കുന്ന മല അമിതമായി
കുറ്റിക്കാടുവളർന്നകുന്നുേപാെലയാകും.

4
യേഹാവയുെട പർവതം

1അന്തിമനാള കളിൽ,
യേഹാവയുെടആലയമുള്ളപർവതം,
പർവതങ്ങളിൽെവച്ച് ഏറ്റവും േ്രശഷ്ഠമായി
അംഗീകരിക്കെപ്പടും;

അതുകുന്നുകൾക്കുമീേത മഹത്ത്വീകരിക്കെപ്പടും
ജനതകൾഅതിേലക്ക് ഒഴുകിെയത്തും.

2അേനകംജനതകൾവന്ന് ഇ്രപകാരം പറയും:
“വരൂ, നമുക്ക് യേഹാവയുെട പർവതത്തിേലക്കു

കയറിെച്ചല്ലാം,
യാേക്കാബിൻ ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിേലക്കുതെന്ന.

അവിടന്ന് തെന്റവഴികൾനെമ്മഅഭ്യസിപ്പിക്കും
അങ്ങെന നമുക്ക് അവിടെത്ത മാർഗം
അവലംബിക്കാം.”

സീേയാനിൽനിന്ന് ഉപേദശവും
െജറുശേലമിൽനിന്ന് യേഹാവയുെട
വചനവും പുറെപ്പടും.

3 അേനകം ജനതകള െട മേധ്യ അവിടന്ന്
ന്യായംവിധിക്കും;
അടുത്തും അകെലയുമുള്ള ശക്തരായ
ജനതകള െട തർക്കങ്ങൾക്കു
തീർപ്പ കൽപ്പിക്കും.

അവർ തങ്ങള െട വാള കൾ കലപ്പയ്ക്കു
െകാഴുക്കളായും
കുന്തങ്ങൾ െവട്ട കത്തികളായും അടിച്ച
രൂപംമാറ്റ ം.
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രാഷ്്രടം രാഷ്്രടത്തിനുേനേര വാൾ
ഉയർത്തുകയില്ല;
ഇനിെയാരിക്കലുംയുദ്ധംഅഭ്യസിക്കുകയുമില്ല.

4 ഓേരാരുത്തരും തങ്ങള െട മുന്തിരിവള്ളിയുെട
കീഴിലും
തങ്ങള െട അത്തിമരത്തിൻകീഴിലും
ഇരിക്കും;

ആരുംഅവെര ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല,
കാരണം, ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇത്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.

5സകലജനതകള ം
തങ്ങള െട േദവന്മാരുെട നാമത്തിൽ
നടക്കുന്നു;

എന്നാൽ നാം നമ്മുെടൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ
എന്നുെമേന്നക്കും നടക്കും.

6 “ആ ദിവസത്തിൽ, ഞാൻ മുടന്തെര
കൂട്ടിേച്ചർക്കും;
്രപവാസികെളയും

ഞാൻ ദുഃഖിപ്പിച്ചവെരയും കൂട്ടിവരുത്തും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

7 “ഞാൻ മുടന്തെര എെന്റ േശഷിപ്പായി
നിലനിർത്തും;
ആട്ടിപ്പായിക്കെപ്പട്ടവെര ശക്തിയുള്ള
ജനമാക്കും.

യേഹാവഅന്നുമുതൽഎേന്നക്കും
സീേയാൻപർവതത്തിൽഅവെര ഭരിക്കും.

8ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിെന്റകാവൽേഗാപുരേമ,
സീേയാൻപു്രതിയുെടസുരക്ഷിതസ്ഥാനേമ,*

* 4:8 അഥവാ, മല
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നിെന്റ രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കെപ്പടും;
രാജത്വം െജറുശേലം പു്രതിക്കുതെന്ന
വന്നുേചരും.”

യേഹാവയുെട പദ്ധതി
9നിങ്ങൾഇേപ്പാൾ ഉറെക്കകരയുന്നെതന്ത?്
നിങ്ങൾക്കു രാജാവിേല്ല?

നിങ്ങള െട ഭരണാധിപന്മാർനശിച്ച േപാേയാ?
അതുെകാണ്ടാേണാേനാവുകിട്ടിയവെളേപ്പാെല
നീ േവദനെപ്പടുന്നത്?

10 സീേയാൻപു്രതീ, േനാവുകിട്ടിയ
സ്്രതീെയേപ്പാെല
നീ േവദനെകാണ്ട് പുളയുക.

ഇേപ്പാൾത്തെന്നനീ പട്ടണംവിട്ട്
തുറസ്സായസ്ഥലത്തു താമസിക്കുന്നതിനു
േപാേകണ്ടിവരും.

നീബാേബലിേലക്കു േപാകും;
അവിെടെവച്ച് നീ േമാചിക്കെപ്പടും.

അവിെട നിെന്റശ്രതുക്കള െടൈകയിൽനിന്ന്
യേഹാവനിെന്നവീെണ്ടടുക്കും.

11എന്നാൽ,ഇേപ്പാൾഅേനകം രാഷ്്രടങ്ങൾ
നിനെക്കതിേരകൂട്ടംകൂടിയിരിക്കുന്നു.

“അവൾഅശുദ്ധയാക്കെപ്പടെട്ട,
നമ്മുെട ദൃഷ്ടികൾ സീേയാെനക്കണ്ടു
രസിക്കെട്ട!”എന്ന്അവർപറയുന്നു.

12എന്നാൽ,യേഹാവയുെട വിചാരങ്ങൾ
അവർഅറിയുന്നില്ല;

െമതിക്കളത്തിേലക്കു കറ്റെയന്നേപാെല അവെര
േശഖരിക്കുന്ന
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അവിടെത്ത വഴികൾ അവർ
്രഗഹിക്കുന്നതുമില്ല.

13 “സീേയാൻപു്രതീ,എഴുേന്നറ്റ് െമതിക്കുക,
ഞാൻനിനക്ക് ഇരുമ്പിൻ െകാമ്പുകള ം

െവേള്ളാട്ടിൻകുളമ്പുകള ം നൽകും.
നീ അേനകം രാഷ്്രടങ്ങെള
തകർത്തുകളയും.”

അവർ അവിഹിതമായി സമ്പാദിച്ചതു
യേഹാവയ്ക്കും
അവരുെട സമ്പത്തു സകലഭൂമിയുെടയും
കർത്താവിനുംഅർപ്പിക്കും.

5
േബത്ലേഹമിൽനിന്ന് ഒരു ഭരണാധികാരി

1നെമ്മഒരുൈസന്യം ഉപേരാധിച്ചിരിക്കുന്നു,
അതുെകാണ്ട് ൈസന്യനഗരേമ, നീ നിെന്റ
ൈസന്യെത്തഅണിനിരത്തുക.

ഇ്രസാേയലിെന്റ ഭരണാധികാരിയുെട െചകിട്ടത്ത്
അവർവടിെകാണ്ട്അടിക്കും.

2 “എന്നാൽനീേയാ േബത്ലേഹംഎ്രഫാേത്ത,
നീ െയഹൂദാ വംശങ്ങളിൽ
െചറുതാെണങ്കിലും,

ഇ്രസാേയലിെന്റ ഭരണാധികാരിയാേകണ്ടവൻ;
എനിക്കായി നിന്നിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട വരും,

അവിടെത്തഉത്ഭവംപണ്ടുപേണ്ടയുള്ളതും
പുരാതനമായതുംതെന്ന.”

3 അതുെകാണ്ട,് േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീ
്രപസവിക്കുന്നതുവെരയും
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അവെന്റസേഹാദരന്മാരിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവർ
ഇ്രസാേയല്യേരാടു േചരുന്നതുവെരയും
ഇ്രസാേയൽഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.

4യേഹാവയുെടശക്തിയിലും
തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമത്തിെന്റ മഹത്ത്വത്തിലും
തെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത േമയിക്കാനായി
അവൻഎഴുേന്നൽക്കും.

അവർ സുരക്ഷിതരായി വസിക്കും; അങ്ങെന
അവെന്റമഹത്ത്വം
ഭൂമിയുെടഅറ്റേത്താളം വ്യാപിക്കും.

5അവിടന്ന് നമ്മുെടസമാധാനംആയിരിക്കും.
അശ്ശ ർനമ്മുെട േദശംആ്രകമിച്ച
നമ്മുെട േകാട്ടകളിലൂെട മുേന്നറുേമ്പാൾ,

നാംഅവർെക്കതിേരഏഴ് ഇടയന്മാെരയും
എട്ട്ൈസന്യാധിപന്മാെരയും ഉയർത്തും.

6അവർഅശ്ശ ർേദശെത്തവാൾെകാണ്ടും
നിേ്രമാദിെന്റേദശെത്തഊരിയവാൾെകാണ്ടും
ഭരിക്കും.

അശ്ശ ർനമ്മുെട േദശംആ്രകമിച്ച
നമ്മുെടഅതിർത്തികളിേലക്കുനീങ്ങുേമ്പാൾ
അവിടന്ന് നെമ്മഅവരിൽനിന്നു വിടുവിക്കും.

7അേനകജനതകള െട മധ്യത്തിൽ
യാേക്കാബിെന്റ േശഷിപ്പ് നിലനിൽക്കും.

അവർയേഹാവയിൽനിന്നു വരികയും
ആർക്കായും കാത്തിരിക്കാെത, ആെരയും
ആ്രശയിക്കാെത
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വരുന്നമഞ്ഞുതുള്ളിേപാെലയും
പുല്ലിേന്മൽ പതിക്കുന്ന മാരിേപാെലയും
ആയിരിക്കും.

8 യാേക്കാബിെന്റ േശഷിപ്പ് ഇതര
രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ,
അേത,അേനകവംശങ്ങൾക്കിടയിൽ,

കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്കിടയിെലസിംഹംേപാെലയും
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിെന്റ മധ്യത്തിെല
സിംഹക്കുട്ടിേപാെലയുംആയിരിക്കും;

അവൻ അകത്തുകടന്നാൽ ചവിട്ടിക്കടിച്ച
കീറിക്കളയും,
വിടുവിക്കാൻആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല.

9 നിെന്റ ൈക നിെന്റ ശ്രതുക്കള െടേമൽ
ഉയർന്നിരിക്കും,
നിെന്റസകലശ്രതുക്കള ം നശിപ്പിക്കെപ്പടും.

ഇ്രസാേയലിനു ശുദ്ധീകരണവും
രാഷ്്രടങ്ങൾക്ക്ശിക്ഷയും

10 “ആ ദിവസത്തിൽ,” യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ നിെന്റ കുതിരകെള നിന്നിൽനിന്നു

നശിപ്പിക്കുകയും
നിെന്റ രഥങ്ങെള തകർത്തുകളയുകയും
െചയ്യ ം.

11 ഞാൻ നിെന്റ േദശത്തിെല പട്ടണങ്ങൾ
നശിപ്പിക്കും
നിെന്റ സകലസുരക്ഷിതേക്രന്ദങ്ങള ം
തകർത്തുകളയും.

12നിെന്റക്ഷു്രദ്രപേയാഗെത്തഞാൻനശിപ്പിക്കും
നീഇനിെയാരിക്കലുംലക്ഷണംേനാക്കുകയില്ല.
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13ഞാൻനിെന്റബിംബങ്ങള ം
ആചാരസ്തൂപങ്ങള ം നശിപ്പിച്ച കളയും;

നിെന്റൈകപ്പണികള െട മുമ്പിൽ
നീ ഇനി വണങ്ങുകയില്ല.

14 ഞാൻ നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽനിന്ന്
അേശരാസ്തംഭങ്ങൾ*തരിപ്പണമാക്കും
നിങ്ങള െട പട്ടണങ്ങൾതകർത്തുകളയും.

15എെന്നഅനുസരിക്കാത്തരാജ്യങ്ങള െടേമൽ
ഞാൻ േകാപേത്താടും േ്രകാധേത്താടുംകൂെട
്രപതികാരംെചയ്യ ം.”

6
ഇ്രസാേയലിനു വിേരാധമായി യേഹാവയുെട

വ്യവഹാരം
1യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നതു ്രശദ്ധിക്കുക:

“നീ എഴുേന്നറ്റ് പർവതങ്ങള െട മുമ്പിൽ
വ്യവഹരിക്കുക;
നീ പറയുന്നത് കുന്നുകൾ േകൾക്കെട്ട.

2 “പർവതങ്ങേള, യേഹാവയുെട വ്യവഹാരം
േകൾക്കുക;
ഭൂമിയുെട ശാശ്വതമായ അടിസ്ഥാനങ്ങേള,
്രശദ്ധിക്കുക.

യേഹാവയ്ക്കു തെന്റ ജനത്തിനുേനേര ഒരു
വ്യവഹാരമുണ്ട;്
അവിടന്ന് ഇ്രസാേയലിെന്റേനേര
കുറ്റമാേരാപിക്കുന്നു.

* 5:14 അതായത്, തടിയിൽത്തീർത്ത അേശരാേദവിയുെട
്രപതീകങ്ങൾ.
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3 “എെന്റ ജനേമ, ഞാൻ നിങ്ങേളാട് എന്തു
െചയ്തു?
ഞാൻ എങ്ങെനെയങ്കിലും നിങ്ങെള
ഭാരെപ്പടുത്തിേയാ? എേന്നാട് ഉത്തരം
പറയൂ.

4 ഞാൻ നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്നു,
അടിമേദശത്തുനിന്നു നിങ്ങെളവീെണ്ടടുത്തു.

നിങ്ങെളനയിക്കാൻഞാൻ േമാശെയയും
അഹേരാെനയും മിര്യാമിെനയുംഅയച്ച .

5എെന്റജനേമ, േമാവാബുരാജാവായ
ബാലാക്കിെന്റ ആേലാചന എന്തായിരുന്നു
എന്നും
െബേയാരിെന്റ മകനായ ബിെലയാമിെന്റ
മറുപടിയുംഓർക്കുക;

യേഹാവയുെട നീതിയുള്ള ്രപവൃത്തികൾ
അറിേയണ്ടതിന്
ശിത്തീമിൽനിന്നു ഗിൽഗാൽവെരയുള്ള
നിങ്ങള െടയാ്രതഓർക്കുക.”

6 യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഞാൻ എന്താണ്
െകാണ്ടുവേരണ്ടത?്
ഉന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
വണങ്ങുേമ്പാൾ,

േഹാമയാഗങ്ങള മായി ഞാൻ അവിടെത്ത
സന്നിധിയിൽവരണേമാ?
ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ളകാളക്കിടാങ്ങള മായി
വരണേമാ?

7ആയിരക്കണക്കിനു േകാലാടുകളിൽ യേഹാവ
്രപസാദിക്കുേമാ?
പതിനായിരക്കണക്കിനു ൈതലനദികളിൽ
അവിടന്നു ്രപസാദിക്കുേമാ?
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എെന്റ അതി്രകമത്തിനായി എെന്റ
ആദ്യജാതെനയും
എെന്റ പാപങ്ങൾക്കായി എെന്റ
ഉദരഫലെത്തയുംഞാൻഅർപ്പിക്കണേമാ?

8 മനുഷ്യാ, നന്മ എെന്തന്ന് അവിടന്നു നിെന്ന
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീതി ്രപവർത്തിക്കുക, കരുണെയ
സ്േനഹിക്കുക

നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ താഴ്മേയാെട
ജീവിക്കുക.
ഇതല്ലാെത മെറ്റന്താണ് യേഹാവ നിേന്നാട്
ആവശ്യെപ്പടുന്നത?്

ഇ്രസാേയലിെന്റകുറ്റവും ശിക്ഷയും
9 ്രശദ്ധിക്കുക! യേഹാവനഗരെത്തവിളിക്കുന്നു.
അങ്ങയുെട നാമെത്ത ഭയെപ്പടുന്നതുതെന്ന
ജ്ഞാനം!

“വടിെയയും അതിെന നിയമിച്ചവെനയും
്രശദ്ധിക്കുക.

10ദുഷ്ടഗൃഹേമ,നിങ്ങള െടഅവിഹിതനിേക്ഷപങ്ങെള
ഞാൻമറക്കുേമാ?
അഭിശപ്തമായ നിങ്ങള െട കള്ള
അളവുകെളഞാൻമറന്നുകളയുേമാ?

11കള്ളത്തുലാസും കള്ളപ്പടിയും ഉള്ളമനുഷ്യെന
ഞാൻകുറ്റവിമുക്തനാക്കുേമാ?

12പട്ടണത്തിെലധനികർഅ്രകമികൾ
അതിെലജനം വ്യാജംപറയുന്നവർ
അവരുെട നാവുകൾ വഞ്ചന
സംസാരിക്കുന്നു.

13 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്ന നശിപ്പിക്കാൻ
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു,
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നിെന്റ പാപങ്ങൾനിമിത്തം ഞാൻ നിെന്ന
ശൂന്യമാക്കും.

14നീ ഭക്ഷിക്കും,എന്നാൽതൃപ്തിവരുകയില്ല;
അേപ്പാഴും നിെന്റവയറ് നിറയാതിരിക്കും.

നീ കൂട്ടിെവക്കും, എന്നാൽ ഒന്നും
സമ്പാദിക്കുകയില്ല,
കാരണം, നീ കൂട്ടിെവക്കുന്നതിെന ഞാൻ
വാളിന് ഏൽപ്പിക്കും.

15നീ വിതയ്ക്കും,പേക്ഷ, െകായ്യ കയില്ല;
നീ ഒലിവുചക്കിൽ ആട്ട ം, എന്നാൽ എണ്ണ
ഉപേയാഗിക്കുകയില്ല,
മുന്തിരിങ്ങ ചവിട്ട ം, പേക്ഷ, വീഞ്ഞു
കുടിക്കുകയില്ല.

16നീ ഒ്രമിയുെട ചട്ടങ്ങൾഅനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു;
ആഹാബുഗൃഹത്തിെന്റഎല്ലാആചാരങ്ങള ം
െചയ്തിരിക്കുന്നു.
നീ അവരുെട പാരമ്പര്യങ്ങൾ
അനുവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതുെകാണ്ട്ഞാൻനിെന്നനാശത്തിനും
നിെന്റജനെത്തതകർച്ചയ്ക്കുംഏൽപ്പിക്കും;
നീ രാഷ്്രടങ്ങള െട നിന്ദവഹിക്കും.”

7
ഇ്രസാേയലിെന്റകഷ്ടത

1എെന്റദുരിതംഎ്രത ഭയങ്കരം!
ഞാൻേവനൽപ്പഴങ്ങൾേശഖരിക്കുന്നവെനേപ്പാെലയും
മുന്തിരിേത്താപ്പിൽകാലാെപറുക്കുന്നവെനേപ്പാെലയും
ആയേല്ലാ.

എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻഒരു മുന്തിരിക്കുലയും ഇല്ല.
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ഞാൻ െകാതിക്കുന്ന അത്തിയുെട
ആദ്യഫലങ്ങള ംഇല്ല.

2വിശ്വസ്തർേദശത്തുനിന്ന്ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു;
േനരുള്ളആരുംതെന്ന േശഷിച്ചിട്ടില്ല.

എല്ലാവരും രക്തംചിന്തുന്നതിന് പതിയിരിക്കുന്നു;
അവർ തെന്റ സേഹാദരങ്ങെള വലയുമായി
േവട്ടയാടുന്നു.

3 ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കാൻ ഇരുൈകകൾക്കും
സാമർഥ്യമുണ്ട;്
ഭരണാധികാരിസമ്മാനംആവശ്യെപ്പടുന്നു,

ന്യായാധിപൻൈകക്കൂലിസ്വീകരിക്കുന്നു,
ശക്തർ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളെതാെക്കയും
വിളിച്ച പറയുന്നു.
അവർഒരുമിച്ച് ഗൂഢാേലാചനനടത്തുന്നു.

4അവരിൽ ഉത്തമർ മുൾെച്ചടിേപാെല;
ഏറ്റവും നീതിനിഷ്ഠർ മുൾേവലിെയക്കാൾ
ഭയങ്കരർ.

നിെന്റ കാവൽക്കാർ* മുന്നറിയിപ്പ നൽകിയ
ദിവസം,
ൈദവംനിെന്നസന്ദർശിക്കുന്നദിവസംതെന്ന,
വന്നിരിക്കുന്നു.
ഇേപ്പാൾ അവർക്ക് പരി്രഭമത്തിെന്റ
സമയമാണ.്

5അയൽവാസിെയവിശ്വസിക്കരുത;്
ആത്മസുഹൃത്തിൽ അമിതവിശ്വാസം
അർപ്പിക്കുകയുമരുത.്

നിെന്റആേശ്ലഷത്തിൽകിടക്കപങ്കിടുന്നവേളാടുേപാലും
നിെന്റവാക്കുകൾസൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക.

6മകൻഅപ്പെനഅപമാനിക്കുന്നു,

* 7:4 കാവൽക്കാർ,വിവക്ഷിക്കുന്നത് ്രപവാചകന്മാർ.
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മകൾഅമ്മേയാട് എതിർത്തുനിൽക്കുന്നു,
മരുമകൾഅമ്മായിയമ്മെയഎതിർക്കുന്നു—
ഒരു മനുഷ്യെന്റ ശ്രതുക്കൾ അയാള െട
കുടുംബാംഗങ്ങൾതെന്നആയിരിക്കും.

7 എന്നാൽ, ഞാൻ യേഹാവെയ ്രപത്യാശേയാെട
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കും,
എെന്റ രക്ഷകനായ ൈദവത്തിനായി ഞാൻ
കാത്തിരിക്കും,
എെന്റൈദവംഎെന്റ ്രപാർഥന േകൾക്കും.

ഇ്രസാേയലിെന്റവിജയഗാനം
8എെന്റശ്രതുേവ,എെന്റേമൽസേന്താഷിക്കരുത!്
വീണുേപാെയങ്കിലുംഞാൻഎഴുേന്നൽക്കും.

ഞാൻഇരുട്ടിൽഇരുന്നാലും
യേഹാവഎെന്റെവളിച്ചമായിരിക്കും.

9യേഹാവഎെന്റവ്യവഹാരം നടത്തി
എെന്റഅവകാശംസ്ഥാപിക്കുന്നതുവെര

ഞാൻഅവിടെത്തേകാപം വഹിക്കും.
കാരണം, ഞാൻ യേഹാവയ്െക്കതിരായി
പാപംെചയ്തേല്ലാ.

അവിടന്ന് എെന്ന െവളിച്ചത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവരും;
ഞാൻഅവിടെത്തനീതിെയകാണും.

10അേപ്പാൾഎെന്റശ്രതുഅതുകാണും,
അവൾലജ്ജെകാണ്ടു മൂടെപ്പടും.

“നിെന്റൈദവമായയേഹാവഎവിെട?”
എന്ന്എേന്നാടു േചാദിച്ചവള െട പതനം

എെന്റകണ്ണ്കാണും;
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന െതരുവീഥിയിെല െചളി
എന്നേപാെല
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അവൾകാൽക്കീഴിൽചവിട്ടിെമതിക്കെപ്പടും.

11നിെന്റ മതിലുകൾപണിയുകയും
നിെന്റ അതിരുകൾ വിശാലമാക്കുകയും
െചയ്യന്നദിവസംവരും.

12ആദിവസത്തിൽഅശ്ശ രിൽനിന്നും
ഈജിപ്റ്റിെല നഗരങ്ങളിൽനിന്നും ആള കൾ
നിെന്റഅടുക്കൽവരും,

ഈജിപ്റ്റ മുതൽയൂ്രഫട്ടീസ് നദിവെരയും
സമു്രദംമുതൽസമു്രദംവെരയും
പർവതംമുതൽ പർവതംവെരയുമുള്ള
ജനവും വരും.

13ഭൂമിഅതിെലനിവാസികൾനിമിത്തവും
അവരുെട ്രപവൃത്തി നിമിത്തവും
ശൂന്യമായിത്തീരും.

14അങ്ങയുെട േകാൽെകാണ്ട്സ്വന്തംജനെത്ത,
അങ്ങയുെട അവകാശമായ
ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തത്തെന്നേമയിക്കണേമ,

കാട്ടിലും ഫലപുഷ്ടിയുള്ള േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങളിലും
വസിക്കുന്നഈആട്ടിൻകൂട്ടം

പണ്ടെത്തേപ്പാെല
ബാശാനിലും ഗിെലയാദിലും േമയെട്ട.

15 “നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട വന്ന
നാള കളിെലേപ്പാെല
ഞാൻ അവെര എെന്റ അത്ഭുതങ്ങൾ
കാണിക്കും.”

16രാഷ്്രടങ്ങൾഇതുകണ്ട് ലജ്ജിക്കും,
തങ്ങള െട സകലശക്തിയും
നഷ്ടെപ്പട്ടതുനിമിത്തംതെന്ന.
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അവർവായ് െപാത്തും
അവരുെട െചവികൾ േകൾക്കാെതയാകും.

17അവൾസർപ്പംേപാെല,
ഭൂമിയിെല ഇഴജന്തുക്കെളേപ്പാെല
െപാടിനക്കും.

അവർ തങ്ങള െട ശക്തിേക്രന്ദങ്ങളിൽനിന്നു
വിറച്ച െകാണ്ടുവരും;
അവർനിങ്ങെള ഭയെപ്പട്ട്
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയിേലക്കു
തിരിയും.

18തെന്റഅവകാശത്തിൽ േശഷിച്ചജനത്തിെന്റ
പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും അതി്രകമങ്ങൾ
െപാറുക്കുകയും െചയ്യന്ന
അങ്ങെയേപ്പാെല േവെറാരുൈദവമുേണ്ടാ?

അങ്ങ്എേന്നക്കുംേകാപംെവച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നില്ല
എന്നാൽ, കരുണകാണിക്കാൻ അങ്ങ്
്രപസാദിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

19 അവിടന്ന് വീണ്ടും നേമ്മാടുതെന്ന
ദയകാണിക്കും;
അങ്ങ് ഞങ്ങള െട പാപങ്ങെള
െമതിച്ച കളയും
ഞങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങെളല്ലാം
സമു്രദത്തിെന്റ അഗാധങ്ങളിേലക്കു
ചുഴറ്റിെയറിയും.

20 പൂർവകാലങ്ങളിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാേരാട്
ശപഥം െചയ്തതുേപാെലതെന്ന,

അങ്ങ്യാേക്കാബിേനാട്വിശ്വസ്തനായിരിക്കുകയും
അ്രബാഹാമിേനാട് കരുണ കാണിക്കുകയും
െചയ്യ ം.
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