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നഹൂമിെന്റ ്രപവചനം
1 നിനേവക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവചനം.
എൽേക്കാശ്യനായനഹൂമിെന്റ ദർശന്രഗന്ഥം.

നിനേവെക്കതിേരയേഹാവയുെട േകാപം
2യേഹാവതീക്ഷ്ണതയുള്ളൈദവംആകുന്നു;
അവിടന്നു ്രപതികാരംെചയ്യന്നവനും േകാപം
നിറഞ്ഞവനുമാകുന്നു.

യേഹാവതെന്റശ്രതുക്കേളാട് പകരംവീട്ട കയും
തെന്റ ൈവരികൾക്കായി േ്രകാധം
സൂക്ഷിച്ച െവക്കുകയും െചയ്യന്നു.

3 യേഹാവ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനും
മഹാശക്തനുമാകുന്നു;
അവിടന്ന് കുറ്റംെചയ്യന്നവെനശിക്ഷിക്കാെത
വിടുകയില്ല.

അവിടെത്ത വഴി ചുഴലിക്കാറ്റിലും
െകാടുങ്കാറ്റിലുമുണ്ട,്
േമഘങ്ങൾ അവിടെത്ത പാദങ്ങളിെല
െപാടിയുമാകുന്നു.

4 അവിടന്ന് സമു്രദെത്ത ശാസിച്ച്
ഉണക്കിക്കളയുന്നു;
നദികെളെയല്ലാം വറ്റിക്കുന്നു.

ബാശാനും കർേമലും ഉണങ്ങുന്നു,
െലബാേനാനിെല പുഷ്പങ്ങൾ
വാടിേപ്പാകുന്നു.

5പർവതങ്ങൾഅവിടെത്തമുമ്പിൽകുലുങ്ങുന്നു;
കുന്നുകൾഉരുകിേപ്പാകുന്നു.



നഹൂം 1:6 ii നഹൂം 1:10

അവിടെത്ത സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭൂമി
വിറെകാള്ളന്നു,
ഭൂേലാകവും അതിെല സകലനിവാസികള ം
അങ്ങെനതെന്ന.

6 അവിടെത്ത േ്രകാധത്തിനുമുമ്പിൽ ആർക്കു
നിൽക്കാൻകഴിയും?
അവിടെത്ത ഉ്രഗേകാപം ആർക്കു താങ്ങാൻ
കഴിയും?

അവിടെത്തേ്രകാധംഅഗ്നിേപാെല െചാരിയുന്നു;
പാറകൾ അവിടെത്ത മുമ്പിൽ
തകർന്നുേപാകുന്നു.

7യേഹാവനല്ലവനും
അനർഥദിവസത്തിൽ അഭയസ്ഥാനവും
ആകുന്നു.

തന്നിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവെര അവിടന്ന്
അറിയുന്നു,

8എന്നാൽ,കരകവിയുന്ന ്രപവാഹത്തിൽ
അവിടന്ന് നിനേവെയനിേശ്ശഷംനശിപ്പിക്കും;
അവിടന്ന് തെന്റ ശ്രതുക്കെള
അന്ധകാരത്തിൽപിൻതുടരും.

9 യേഹാവയ്െക്കതിേര നിങ്ങൾ എന്തു
ഗൂഢാേലാചനനടത്തുന്നു?
അവിടന്ന് നിേശ്ശഷം നശിപ്പിക്കും;
കഷ്ടത രണ്ടു്രപാവശ്യം വരികയില്ല.

10 െകട്ട പിണഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുൾപ്പടർപ്പ േപാെല
അവർആയിരുന്നാലും
തങ്ങള െട മദ്യത്തിൽമത്തുപിടിച്ചിരുന്നാലും;
ൈവേക്കാൽക്കുറ്റിേപാെല അവർ
ദഹിപ്പിക്കെപ്പടും.
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11 യേഹാവയ്ക്കു വിേരാധമായി േദാഷം
നിരൂപിക്കുകയും
വഞ്ചനഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ
നിനേവ, നിന്നിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട
വന്നിരിക്കുന്നു.

12യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“പൂർണശക്തരും സംഖ്യാബലമുള്ളവരും

ആയിരുന്നാലും
അവർ േഛദിക്കെപ്പടും; അവർ
ഇല്ലാെതയാകും.

ഞാൻ നിെന്ന കഷ്ടെപ്പടുത്തിെയങ്കിലും,
െയഹൂദേയ,
ഇനിെയാരിക്കലും ഞാൻ നിെന്ന
കഷ്ടെപ്പടുത്തുകയില്ല.

13 ഇേപ്പാൾ നിെന്റ കഴുത്തിൽനിന്ന് അവരുെട
നുകംഞാൻഒടിച്ച കളയും
നിെന്റവിലങ്ങുകൾഅഴിച്ച കളയും.”

14 എന്നാൽ യേഹാവ നിെന്നക്കുറിച്ച് കൽപ്പന
പുറെപ്പടുവിച്ചിരിക്കുന്നു:

“നിെന്റ നാമം നിലനിർത്താൻ നിനക്കു
സന്തതി ഉണ്ടാകുകയില്ല.

നിെന്റ േദവന്മാരുെട േക്ഷ്രതങ്ങളിലുള്ള
രൂപങ്ങെളയും വി്രഗഹങ്ങെളയും ഞാൻ
നശിപ്പിക്കും.

നീ നീചനാകുകയാൽ
ഞാൻനിനക്കായി ഒരു ശവക്കുഴി ഒരുക്കും.”

15ഇതാ,പർവതങ്ങളിൽ
സുവാർത്താദൂതനായി
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സമാധാനം േഘാഷിക്കുന്നവെന്റപാദങ്ങൾ.
െയഹൂേദ, നിെന്റ െപരുന്നാള കൾ

ആേഘാഷിക്കുക,
നിെന്റ േനർച്ചകൾനിറേവറ്റ ക.

ദുഷ്ടർ ഇനി നിന്നിൽ ്രപേവശിക്കുകയില്ല;
അവൻനിേശ്ശഷംനശിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.

2
നിനേവയുെട പതനം

1 നിനേവ, ഒരു സംഹാരകൻ നിനെക്കതിേര
മുേന്നറിവരുന്നു.
േകാട്ടകെളകാവൽെചയ്ക,
വഴിസൂക്ഷിക്കുക,
അരമുറുക്കുക,
നിെന്റസർവശക്തിയുംസംഭരിച്ച െകാള്ള ക!

2യേഹാവയാേക്കാബിെന്റ മഹിമെയ
ഇ്രസാേയലിെന്റ മഹിമേപാെല
പുനഃസ്ഥാപിക്കും.

കവർച്ചക്കാർഅവെര െകാള്ളയടിച്ച് ശൂന്യമാക്കി,
അവരുെട മുന്തിരിവള്ളികൾ
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞേല്ലാ.

3അവെന്റ േയാദ്ധാക്കള െട പരിച െചമന്നത;്
പടയാളികൾ രക്താംബരം
അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

സന്നാഹദിവസത്തിൽ
അവരുെട രഥങ്ങളിെല ഇരുമ്പ്
െവട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു.
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സരളമരംെകാണ്ടുള്ള കുന്തങ്ങൾ
ചുഴറ്റിെയറിയെപ്പടുന്നു.

4രഥങ്ങൾെതരുവുകളിലൂെട പായുന്നു;
ചത്വരങ്ങളിലൂെടഅങ്ങുമിങ്ങുംഓടുന്നു.

എരിയുന്നപന്തംേപാെലഅവകാണെപ്പടുന്നു;
മിന്നൽേപാെലഅവപായുന്നു.

5 നിനേവ തെന്റ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
േയാദ്ധാക്കെളവിളിപ്പിക്കുന്നു,
എന്നാൽ അവർ വഴിയിൽെവച്ച്
ഇടറിേപ്പാകുന്നു.

അവർ േകാട്ടയിേലക്ക്അതിേവഗം പായുന്നു
അവിെടയവർ രക്ഷാകവചം
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

6നദിയിെല മടെക്കട്ട കൾതുറന്നുവിടുന്നു;
രാജമന്ദിരം തകർന്നടിയുന്നു.

7 നിനേവെയ തടവുകാരിയാക്കി
െകാണ്ടുേപാകുന്നതിന്
ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു.

അവള െട ദാസിമാർ ്രപാവുകെളേപ്പാെല
ഞരങ്ങുകയും
മാറത്തടിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

8നിനേവ ഒരു ജലാശയംേപാെലആകുന്നു
അതിെല െവള്ളംവാർന്നുേപാകുന്നു.

“നിൽക്കൂ! നിൽക്കൂ!” എന്ന് അവർ
നിലവിളിക്കുന്നു,
എന്നാൽആരും തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നില്ല.

9െവള്ളി െകാള്ളയടിക്കുക!
സ്വർണം െകാള്ളയടിക്കുക!

എല്ലാനിധികളിൽനിന്നുമുള്ള
സമ്പത്തിനുകണക്കില്ല!
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10 അവൾ െകാള്ളയടിക്കെപ്പട്ട ,
പിടിച്ച പറിക്കെപ്പട്ട ,ശൂന്യയുമാക്കെപ്പട്ട !
ഹൃദയം ഉരുകുന്നു, മുഴങ്കാൽഇടറുന്നു,
ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, എല്ലാ മുഖവും
വിളറുന്നു.

11സിംഹങ്ങള െട ഗുഹഎവിെട?
അവ തങ്ങള െട കുട്ടികൾക്ക്
ആഹാരംെകാടുത്തിരുന്ന സ്ഥലവും
എവിെട?

സിംഹവുംസിംഹിയും കുട്ടികള ം നിർഭയരായി
സഞ്ചരിച്ചിരുന്നസ്ഥലംഎവിെട?

12 സിംഹം തെന്റ കുട്ടികൾക്കുേവണ്ടി
ആവശ്യത്തിനു െകാന്നു,
തെന്റ ഇണയ്ക്കുേവണ്ടി ഇരെയ
കഴുത്തുെഞരിച്ച െകാന്നു.

െകാന്നതിെനെക്കാണ്ട് തെന്റഒളിവിടങ്ങള ം
ഇരെയെക്കാണ്ട് തെന്റഗുഹകള ം നിറച്ച .

13 “ഞാൻനിനക്ക്എതിരാണ്,”
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“ഞാൻനിെന്റ രഥങ്ങെളചുട്ട് പുകയാക്കും
വാൾനിെന്റസിംഹക്കുട്ടികെളസംഹരിക്കും.
ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് ഇരെയ
േശഷിപ്പിക്കുകയില്ല.

നിെന്റസേന്ദശവാഹകരുെടശബ്ദം
ഇനി ഒരിക്കലും േകൾക്കുകയില്ല.”

3
നിനേവയുെട ദയനീയസ്ഥിതി
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1 രക്തെച്ചാരിച്ചിലുകള െട പട്ടണത്തിന് അേയ്യാ
കഷ്ടം!
കള്ളവുംകവർച്ചയും

അതിൽനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
പീഡിതർഅവിെട ഇല്ലാതിരിക്കുകയില്ല!

2ചമ്മട്ടിയുെട ്രപഹരശബ്ദം,
ച്രകങ്ങൾഉരുള ന്നശബ്ദം,

ഓടുന്നകുതിരകൾ,
കുതിക്കുന്നരഥങ്ങൾ!

3മുേന്നറുന്നകുതിരപ്പട,
മിന്നുന്നവാള കൾ,
െവട്ടിത്തിളങ്ങുന്നകുന്തങ്ങൾ,

അേനകംഅത്യാഹിതങ്ങൾ,
അനവധിശവക്കൂമ്പാരങ്ങൾ,

അസംഖ്യം ശവശരീരങ്ങൾ,
ജനംശവങ്ങളിൽതട്ടിവീഴുന്നു—

4 ഇെതല്ലാം സംഭവിച്ചത് ഒരു േവശ്യയുെട
അമിതാേവശംെകാണ്ടുതെന്ന;
അവൾവശീകരണവുംക്ഷു്രദൈനപുണ്യവുമുള്ളവൾ!

വ്യഭിചാരത്താൽരാജ്യങ്ങെളയും
ദുർമ്രന്തവാദത്താൽ ജനതകെളയും
കീഴ്െപ്പടുത്തിയവൾതെന്ന.

5 “ഞാൻ നിനക്ക് എതിരാണ്,” ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“ഞാൻ നിെന്റ വസ്്രതം മുഖേത്താളം
ഉയർത്തും.

ഞാൻരാഷ്്രടങ്ങെളനിെന്റനഗ്നതയും
രാജ്യങ്ങെളനിെന്റഗുഹ്യഭാഗവും കാണിക്കും.

6ഞാൻനിെന്റേമൽഅേമധ്യംഎറിഞ്ഞ,്
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നിന്ദേയാെട നിേന്നാട് ഇടെപട്ട,്
നിെന്നഒരു കാഴ്ചവസ്തുവാക്കും.

7 നിെന്ന കാണുന്നവെരാെക്കയും നിന്നിൽനിന്ന്
അകന്നുമാറും.

‘നിനേവ ജീർണിച്ചിരിക്കുന്നു,
അവൾക്കുേവണ്ടിആർവിലപിക്കും?’എന്ന്
അവർപറയും.
നിെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ
എവിെടനിന്ന്ആശ്വാസകെരകെണ്ടത്തും?”

8ൈനൽനദീതീരത്ത്
െവള്ളത്താൽചുറ്റെപ്പട്ട കിടക്കുന്ന
േനാ-അേമ്മാെനക്കാൾ*നീ ഉത്തമേയാ?

നദിഅവൾക്കു ്രപതിേരാധവും
െവള്ളം മതിലുംആയിരുന്നു.

9 കൂശും ഈജിപ്റ്റ ം അവള െട അന്തമില്ലാത്ത
ബലവും
പൂത്യരും ലൂബ്യരും അവേളാടു
സഖ്യമുള്ളവരുെടകൂട്ടത്തിലുംആയിരുന്നു.

10എങ്കിലുംഅവൾതടവിലായി,
നാടുകടത്തെപ്പടുകയും െചയ്തു.

സകലചത്വരങ്ങളിലുംെവച്ച്
അവള െടശിശുക്കൾഎറിഞ്ഞുെകാല്ലെപ്പട്ട .

അവള െട ്രപഭുക്കന്മാർക്കുേവണ്ടി നറുക്കിട്ട
എല്ലാ മഹാന്മാരും ചങ്ങലയാൽ
ബന്ധിക്കെപ്പട്ട .

11നീയും ലഹരിയാൽമത്തുപിടിക്കും;
ശ്രതുനിമിത്തംനീ ഒളിവിൽേപ്പായി
ഒരുസുരക്ഷിതസ്ഥാനംഅേന്വഷിക്കും.

* 3:8 അഥവാ േതബ്സിെനക്കാൾ
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12നിെന്റ േകാട്ടകെളല്ലാം
വിളഞ്ഞആദ്യഫലമുള്ളഅത്തിവൃക്ഷത്തിനു
തുല്യം;

അവകുലുക്കിയാൽ
തിന്നുന്നവരുെട വായിൽത്തെന്ന
അത്തിക്കായ്കൾവീഴും.

13നിെന്റൈസന്യങ്ങെള േനാക്കൂ
അവെരല്ലാംഅശക്തർതെന്ന!†

നിെന്റ േദശത്തിെലകവാടങ്ങൾ
ശ്രതുക്കൾക്കായി മലർെക്ക
തുറക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
അഗ്നി അതിെന്റ ഓടാമ്പലുകെള
ദഹിപ്പിച്ചിരിക്കന്നു.

14ഉപേരാധത്തിനായി െവള്ളം േശഖരിക്ക
നിെന്റ ്രപതിേരാധംശക്തിെപ്പടുത്തുക!

െചളിയിൽഅധ്വാനിച്ച്
ചാന്തുകുഴച്ച്
ഇഷ്ടികെക്കട്ടിെന്റ േകടുതീർക്കുക!

15അവിെടഅഗ്നി നിെന്നവിഴുങ്ങും;
വാൾനിെന്നഅരിഞ്ഞുവീഴ്ത്തും
വിട്ടിലിെന എന്നേപാെല നിെന്ന
വിഴുങ്ങിക്കളയും.

നീ വിട്ടിലിെനേപ്പാെല െപരുകി,
െവട്ട ക്കിളിെയേപ്പാെലവർധിക്കുക.

16നിെന്റവ്യാപാരികള െടഎണ്ണം
നീ ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങെളക്കാൾ
അധികം വർധിപ്പിച്ച ,

എന്നാൽഅവർെവട്ട ക്കിളിഎന്നേപാെല
† 3:13 മൂ.ഭാ. നാരികൾതെന്ന.
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േദശെത്തനശിപ്പിച്ച് പറന്നുേപാകുന്നു.
17നിെന്റകാവൽക്കാർെവട്ട ക്കിളികെളേപ്പാെലയും
നിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥർ ൈശത്യദിനത്തിൽ
മതിലുകളിൽ
പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന െവട്ട ക്കിളിക്കൂട്ടം
േപാെലയുമാകുന്നു.

എന്നാൽ, സൂര്യൻ ഉദിക്കുേമ്പാൾ അവ
പറന്നുേപാകുന്നു,
എവിേടെക്കന്ന്ആരുംഅറിയുന്നതുമില്ല.

18അല്ലേയാ അശ്ശ ർരാജാേവ, നിെന്റ ഇടയന്മാർ‡
മയങ്ങുന്നു;
നിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ വി്രശമത്തിനായി
കിടക്കുന്നു.

ഒരുമിച്ച കൂട്ട ന്നതിന്ആരുമില്ലാെത
നിെന്റ ജനം പർവതങ്ങളിൽ
ചിതറിയിരിക്കുന്നു.

19നിെന്റ മുറിവ് ഉണക്കാൻഒന്നിനാലുംസാധ്യമല്ല;
നിെന്റ മുറിവ് മാരകംതെന്ന.

നിെന്റവാർത്തേകൾക്കുന്നവെരല്ലാം
നിെന്റപതനത്തിൽൈകെകാട്ട ന്നു,

നിെന്റഅന്തമില്ലാത്തേ്രദാഹം
ഏൽക്കാത്തവരായിആരുണ്ട?്

‡ 3:18 ഇടയന്മാർ,വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഭരണാധിപന്മാർ.
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