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െസഖര്യാവിെന്റ ്രപവചനം

യേഹാവയിേലക്കു മടങ്ങിവരുന്നതിനുള്ള
ആഹ്വാനം

1 ദാര്യാേവശിെന്റ രണ്ടാംവർഷം
എട്ടാംമാസത്തിൽ, ഇേദ്ദായുെട മകനായ
േബെരഖ്യാവിെന്റ മകൻ െസഖര്യാ്രപവാചകനു
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാടുണ്ടായി:

2 “യേഹാവ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാട്
അത്യധികം േകാപിച്ചിരുന്നു. 3 അതിനാൽ
ജനേത്താടു പറയുക: ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘എെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവരിക, എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ മടങ്ങിവരും,’ എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 4 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നിങ്ങള െട
ദുർമാർഗങ്ങെളയും ദുഷ ്്രപവൃത്തികെളയും
വിട്ട തിരിയുക, എന്നാൽ അവർ ്രശദ്ധിക്കുകേയാ
എനിക്കു െചവിതരുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല,’
എന്നു പൂർവകാല ്രപവാചകന്മാർ നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാേരാട് സംസാരിച്ചേല്ലാ, നിങ്ങൾ
അവെരേപ്പാെല ആകരുത,് എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 5 നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
ഇേപ്പാൾ എവിെട? ്രപവാചകന്മാർ, അവർ
എേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുേമാ? 6 എന്നാൽ
ഞാൻ എെന്റ ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാേരാട്
കൽപ്പിച്ച എെന്റ വചനങ്ങള ം ഉത്തരവുകള ം



െസഖര്യാവ് 1:7 ii െസഖര്യാവ് 1:10

നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട കാലേശഷവും
നിലനിന്നില്ലേയാ?

“അേപ്പാൾ അവർ അനുതപിച്ച :
‘ഞങ്ങള െട വഴികൾക്കും ്രപവൃത്തികൾക്കും
അർഹിക്കുന്നതുതെന്ന ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഞങ്ങേളാടു െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അവിടന്ന് െചയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതുേപാെലതെന്ന’
എന്നുപറഞ്ഞു.”

െകാഴുന്തുമരങ്ങള െടഇടയിെലപുരുഷൻ
7െസബാത്തുമാസമായപതിെനാന്നാംമാസത്തിെന്റ
ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി, ദാര്യാേവശിെന്റ
രണ്ടാംവർഷത്തിൽ, ഇേദ്ദായുെട മകനായ
േബെരഖ്യാവിെന്റ മകൻ െസഖര്യാ്രപവാചകനു
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാടുണ്ടായി.

8 രാ്രതിയിൽ എനിെക്കാരു ദർശനമുണ്ടായി—
എെന്റ മുന്നിൽ െചമന്ന കുതിരപ്പ റത്ത് ഒരു
പുരുഷൻ കയറിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അേദ്ദഹം
ഒരു താഴ്വരയിൽ െകാഴുന്തുവൃക്ഷങ്ങള െട
ഇടയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിന്നിൽ െചമപ്പ,് തവിട്ട,് െവള്ള എന്നീ
നിറങ്ങളിലുള്ളകുതിരകൾഉണ്ടായിരുന്നു.

9ഞാൻ േചാദിച്ച : “യജമാനേന,ഇവെയന്ത്?”
എേന്നാടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ പറഞ്ഞു:

“അവഎന്താെണന്നുഞാൻനിെന്നകാണിക്കാം.”
10 െകാഴുന്തുവൃക്ഷങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന
പുരുഷൻ വിശദീകരിച്ച : “യേഹാവ
ഭൂമിയിെലങ്ങും േപാകുന്നതിന്
അയച്ചിട്ട ള്ളവരാണ്അവർ.”
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11െകാഴുന്തുവൃക്ഷങ്ങള െടഇടയിൽനിൽക്കുന്ന
യേഹാവയുെട ദൂതേനാട് അവർ വസ്തുത
അറിയിച്ച : “ഞങ്ങൾ േലാകെമങ്ങും സഞ്ചരിച്ച .
േലാകംമുഴുവനും സ്വസ്ഥമായും സമാധാനമായും
ഇരിക്കുന്നതുകണ്ടു.”

12 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ദൂതൻ പറഞ്ഞു:
“ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ, കഴിഞ്ഞ
എഴുപതു വർഷങ്ങൾ അങ്ങ് േകാപിച്ചിരിക്കുന്ന
െജറുശേലമിേനാടും െയഹൂദാനഗരങ്ങേളാടും
കരുണകാണിക്കാൻ ഇനിയും താമസിക്കുേമാ?”
13 എേന്നാടു സംസാരിച്ച ദൂതേനാട് യേഹാവ
ദയേയാടും ആശ്വാസവാക്കുകേളാടും
സംസാരിച്ച .

14 അേപ്പാൾ എേന്നാടു സംസാരിച്ച
ദൂതൻ പറഞ്ഞു, “ഈ വചനം
വിളംബരംെചയ്യ ക: ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ
െജറുശേലമിെനക്കുറിച്ച ം സീേയാെനക്കുറിച്ച ം
വളെര തീക്ഷ്ണതയുള്ളവൻ ആയിരിക്കും.
15 എന്നാൽ സ്വയം സുരക്ഷിതരാെണന്നു
കരുതിയിരുന്ന രാജ്യങ്ങേളാടു ഞാൻ
േകാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അൽപ്പേമ
േകാപിച്ച ള്ള ,എന്നാൽ,അവരുെട ശിക്ഷ വളെര
വലുതായിരുന്നു.’

16 “അതുെകാണ്ട് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഞാൻ കരുണേയാെട െജറുശേലമിേലക്കു
മടങ്ങിവരും; അവിെട എെന്റ ആലയം വീണ്ടും
പണിയെപ്പടും. അളവുനൂൽ െജറുശേലമിൽ
വീഴും,’ എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
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17 “വീണ്ടും വിളംബരംെചയ്യ ക:ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘എെന്റ നഗരങ്ങൾ സമൃദ്ധിയാൽ
നിറഞ്ഞുകവിയും; യേഹാവ വീണ്ടും സീേയാെന
ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും െജറുശേലമിെന
െതരെഞ്ഞടുക്കുകയും െചയ്യ ം.’ ”

നാലു െകാമ്പുകള ം നാലു െകാല്ലന്മാരും
18 അേപ്പാൾ ഞാൻ മുകളിേലക്കുേനാക്കി,
എെന്റമുമ്പിൽ നാലുെകാമ്പുകൾ! 19 എേന്നാടു
സംസാരിച്ച ദൂതേനാട,് “ഇവഎന്താകുന്നു?”എന്നു
ഞാൻ േചാദിച്ച .
ദൂതൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞു: “െയഹൂദ്യെയയും
ഇ്രസാേയലിെനയും െജറുശേലമിെനയും
ചിതറിച്ച കളഞ്ഞെകാമ്പുകൾഇവതെന്ന.”

20പിന്നീട് യേഹാവഎനിക്കുനാലു െകാല്ലന്മാെര
കാണിച്ച തന്നു. 21 ഞാൻ േചാദിച്ച : “ഇവർ
എന്തുെചയ്യാൻ േപാകുന്നു?”
അവിടന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “ആരും തല
ഉയർത്താെത െയഹൂദെയ ചിതറിച്ച കളഞ്ഞ
െകാമ്പുകൾ ഇവയാണ;് എന്നാൽ ഈ
െകാല്ലന്മാർ െയഹൂദാേദശത്തിനുേനേര
തങ്ങള െട െകാമ്പുകൾ ഉയർത്തി ജനെത്ത
ചിതറിച്ച കളഞ്ഞവരായ ഈ രാജ്യങ്ങെള
േപടിപ്പിച്ച് അവെര തകർത്തുകളയാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

2
അളവുനൂൽപിടിച്ച ഒരു പുരുഷൻ
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1ഞാൻ തല ഉയർത്തിേനാക്കി, എെന്റമുമ്പിൽ
അതാ, ൈകയിൽ അളവുനൂലുമായി ഒരു
പുരുഷെനകണ്ടു. 2 “താങ്കൾഎവിെട േപാകുന്നു?”
എന്നുഞാൻ േചാദിച്ച .
അേദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞു, “ഞാൻ
െജറുശേലമിെന അളക്കാൻ േപാകുന്നു.
അതിെന്റ വീതിയും നീളവും എെന്തന്ന് അളന്നു
തിട്ടെപ്പടുത്താൻതെന്ന.”

3 അേപ്പാൾ എേന്നാടു സംസാരിച്ച ദൂതൻ
യാ്രതയാകാൻ ഒരുങ്ങുേമ്പാൾ, േവെറാരു
ദൂതൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു. 4 “ ‘െജറുശേലം അതിെല
പുരുഷാരത്തിെന്റയും കന്നുകാലിയുെടയും
ബാഹുല്യംനിമിത്തം മതിലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു
പട്ടണം ആയിരിക്കുെമന്ന് ആ യുവാവിേനാട്
പറയുക. 5ഞാൻതെന്ന ആ പട്ടണത്തിനുചുറ്റ ം
ഒരു അഗ്നിമതിൽ ആയിരിക്കും, ഞാൻ
അതിനുള്ളിൽ അതിെന്റ മഹത്ത്വവും
ആയിരിക്കും,’എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

6യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “വരിക,
വരിക: വടേക്കേദശംവിട്ട് ഓടിെപ്പായ്െക്കാൾക;
ഞാൻ നിങ്ങെള ആകാശത്തിെല നാലു
കാറ്റ കളിലും ചിതറിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

7 “സീേയാേന, വരിക! ബാേബൽപു്രതിയിൽ
വസിക്കുന്നവേര, ഓടിെപ്പായ്െക്കാൾക!”
8 കാരണം ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിെന്ന
െകാള്ളയടിച്ച രാജ്യങ്ങള െടേനേര, േതേജാമയൻ
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എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു. നിെന്ന
െതാടുന്നവർ അവിടെത്ത കൺമണിെയയാണു
െതാടുന്നത.് 9 അവരുെട അടിമകൾ
അവെര െകാള്ളയടിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ
അവർക്കുേനേര എെന്റ ൈക ഉയർത്തും;
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവ്
എെന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
അറിയും.

10 “സീേയാൻപു്രതീ, ആനന്ദിച്ചാർപ്പിടുക;
ഞാൻ വരുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങള െട
മധ്യത്തിൽ വസിക്കും,” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 11 “അേനക ജനതകൾ ആ
ദിവസത്തിൽ യേഹാവേയാടുേചർന്ന് എെന്റ
ജനമായിത്തീരും. ഞാൻ നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ
വസിക്കും. ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവ് എെന്ന നിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും.
12 വിശുദ്ധഭൂമിയിൽ െയഹൂദാ യേഹാവയുെട
ഓഹരിയും അവകാശവുമായിരിക്കും.
അവിടന്ന് വീണ്ടും െജറുശേലമിെന
െതരെഞ്ഞടുക്കും. 13 സകലമനുഷ്യരുേമ,
യേഹാവ തെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്ന്
എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുകയാൽ അവിടെത്ത മുമ്പിൽ
നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കുക.”

3
മഹാപുേരാഹിതന് ശുദ്ധവസ്്രതം

1 പിന്നീട്, മഹാപുേരാഹിതനായ േയാശുവ
യേഹാവയുെട ദൂതെന്റ മുമ്പാെക നിൽക്കുന്നതും
അേദ്ദഹെത്ത കുറ്റംചുമത്തുന്നതിനു സാത്താൻ
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അേദ്ദഹത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്തു നിൽക്കുന്നതും
ദൂതൻ എെന്ന കാണിച്ച . 2 യേഹാവ
സാത്താേനാട്, “സാത്താേന, യേഹാവ നിെന്ന
ഭർത്സിക്കുന്നു! െജറുശേലമിെന െതരെഞ്ഞടുത്ത
യേഹാവ നിെന്ന ഭർത്സിക്കുന്നു! ഈ മനുഷ്യൻ
തീയിൽനിന്നു വലിെച്ചടുക്കെപ്പട്ട ഒരു െകാള്ളി
അല്ലേയാ?”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 േയാശുവ ദൂതെന്റ മുമ്പിൽ, മുഷിഞ്ഞവസ്്രതം
ധരിച്ച െകാണ്ടാണ് നിന്നിരുന്നത.്
4 അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവേരാട്
ദൂതൻ പറഞ്ഞു: “അവെന്റ മുഷിഞ്ഞവസ്്രതം
നീക്കിക്കളയുക.”
പിന്നീട് ദൂതൻ േയാശുവേയാടു പറഞ്ഞു:

“േനാക്കുക, ഞാൻ നിെന്റ പാപം നിന്നിൽനിന്നു
നീക്കിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന
മേനാഹരവസ്്രതം ധരിപ്പിക്കും.”

5അേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, “അേദ്ദഹത്തിെന്റ
തലയിൽ െവടിപ്പ ള്ള ഒരു തലപ്പാവണിയിക്കുക.”
യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവിെട
നിൽക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
തലയിൽ െവടിപ്പ ള്ള തലപ്പാവുെവച്ച .
അേദ്ദഹെത്ത ഉത്സവവസ്്രതം ധരിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു.

6 യേഹാവയുെട ദൂതൻ േയാശുവയ്ക്കു
ഈ നിർേദശംനൽകി: 7 “ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നീ
എെന്ന അനുസരിച്ച ജീവിക്കുകയും എെന്റ
നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുകയും െചയ്താൽ
നീഎെന്റആലയെത്തപരിപാലിക്കുകയുംഎെന്റ



െസഖര്യാവ് 3:8 viii െസഖര്യാവ് 4:2

അങ്കണങ്ങൾസംരക്ഷിക്കുകയുംെചയ്യ ം. ഇവിെട
നിൽക്കുന്നവരുെട മധ്യത്തിൽഞാൻ നിനക്ക് ഒരു
സ്ഥാനം നൽകും.

8 “ ‘മഹാപുേരാഹിതനായ േയാശുേവ, നീയും
നിെന്റ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹ്രപവർത്തകരും
ഇതു േകൾക്കുക, വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള െട
്രപതീകമാണ് നിങ്ങൾ. ഞാൻ എെന്റ ദാസെന,
എെന്റ “ശാഖെയത്തെന്ന,” വരുത്തും. 9ഞാൻ
േയാശുവയുെട മുമ്പിൽെവച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലിെന
്രശദ്ധിക്കുക! ആ കല്ലിൽ ഏഴു കണ്ണ കളണ്ട.്
ഞാൻ അതിൽ െകാത്തുപണിയായി ഒരു
േമെലഴുത്ത് എഴുതും,’ എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. ‘ഞാൻ ഈ
േദശത്തിെന്റ പാപെത്ത ഒറ്റദിവസംെകാണ്ട്
നീക്കിക്കളയും.

10 “ ‘ആ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തരും തെന്റ മുന്തിരിവള്ളിയുെടയും
അത്തിവൃക്ഷത്തിെന്റയും കീഴിൽ ഇരിക്കാൻ
തങ്ങള െട അയൽവാസിെയക്ഷണിക്കും,’ എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

4
തങ്കനിർമിതമായ വിളക്കുതണ്ടും രണ്ട്

ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങള ം
1 എേന്നാടു സംസാരിച്ച ദൂതൻ മടങ്ങിവന്നു,
ഒരു മനുഷ്യെന ഉറക്കത്തിൽനിന്ന്
ഉണർത്തുന്നതുേപാെല എെന്ന ഉണർത്തി. 2 “നീ
എന്തുകാണുന്നു?”അേദ്ദഹംഎേന്നാടു േചാദിച്ച .
അതിനു ഞാൻ, “മുഴുവനും തങ്കനിർമിതമായ
ഒരു വിളക്കുതണ്ടും അതിനു മുകളിൽ ഒരു
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െചറിയ കുടവും അതിൽ ഏഴുവിളക്കുകള ം
അവയ്ക്കു വിളക്കു െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴു
കുഴലുകള ം കാണുന്നു. 3കൂടാെത, കുടത്തിെന്റ
വലത്തുവശത്ത് ഒന്നും, ഇടത്തുവശത്തു
മെറ്റാന്നുമായി രണ്ട് ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങള ം
കാണുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

4 എേന്നാടു സംസാരിച്ച ദൂതേനാട്, “എെന്റ
യജമാനേന, ഇവ എന്താണ?്” എന്നു ഞാൻ
േചാദിച്ച .

5 ദൂതൻഎേന്നാട:് “ഇവഎന്താകുന്നു എന്നു നീ
അറിയുന്നിേല്ല?”എന്നു േചാദിച്ച .

“ഇല്ല, യജമാനേന,” എന്നു ഞാൻ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

6 അേപ്പാൾ ദൂതൻ എേന്നാട:് “ഇതു
െസരൂബ്ബാേബലിേനാടുള്ള യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടാണ:് ‘ൈസന്യത്താലല്ല,
ശക്തിയാലുമല്ല,എെന്റആത്മാവിനാലേ്രത’എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

7 “മഹാപർവതേമ, നീ എന്താണ?്
െസരൂബ്ബാേബലിെന്റ മുമ്പിൽ നീ
സമതലഭൂമിയായിത്തീരും. ‘കൃപ! കൃപ!’
എന്ന ആർപ്പ വിളികേളാെട അവൻ അതിെന്റ
ആണിക്കല്ല് കയറ്റ ം.”

8 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായി: 9 “െസരൂബ്ബാേബലിെന്റകരങ്ങൾ
ഈ ആലയത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടിരിക്കുന്നു.
അവെന്റ കരങ്ങൾത്തെന്ന അതു
പൂർത്തിയാക്കും. ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
എെന്ന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന്അേപ്പാൾനിങ്ങൾഅറിയും.
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10 “െചറിയ കാര്യങ്ങള െട ദിവസെത്ത
നിന്ദിക്കാൻ ആർ ൈധര്യെപ്പടും? കാരണം
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ആണിക്കല്ല്*
െസരൂബ്ബാേബലിെന്റ ൈകയിൽ കാണുേമ്പാൾ
ഭൂമിയിെലങ്ങും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന
യേഹാവയുെട ഈ ഏഴു കണ്ണ കൾ
സേന്താഷിക്കും.”

11 ഞാൻ ആ ദൂതേനാട് േചാദിച്ച ,
“വിളക്കുതണ്ടിന് ഇടത്തും വലത്തും നിൽക്കുന്ന
ഈരണ്ടു ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങൾഎന്ത?്”

12 ഞാൻ വീണ്ടും േചാദിച്ച , “തങ്കനിറമുള്ള
എണ്ണപകരുന്ന തങ്കനിർമിതമായ രണ്ടു
കുഴലുകൾക്കരിെക കാണുന്ന രണ്ട്
ഒലിവുശാഖകൾഎന്ത?്”

13 ദൂതൻഎേന്നാട,് “ഇവഎന്താകുന്നുഎന്നു നീ
അറിയുന്നിേല്ല?”
അതിന്, “ഇല്ല, യജമാനേന,” എന്നു ഞാൻ
മറുപടി പറഞ്ഞു.

14 “അവ സർവഭൂമിയുെടയും കർത്താവിെന്റ
സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് അഭിഷിക്തന്മാർ
ആകുന്നു,”എന്നു ദൂതൻമറുപടി നൽകി.

5
പറക്കുന്നചുരുൾ

1ഞാൻവീണ്ടും മുകളിേലക്കുേനാക്കി.അവിെട
അതാ,എെന്റമുമ്പിൽപറക്കുന്നഒരു ചുരുൾ!

2ദൂതൻഎേന്നാട,് “നീഎന്തുകാണുന്നു?”എന്നു
േചാദിച്ച .

* 4:10 അഥവാ,തൂക്കുകട്ട
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“പറക്കുന്ന ചുരുൾ ഞാൻ കാണുന്നു. അതിന്
ഇരുപതുമുഴം നീളവും പത്തുമുഴം വീതിയും*
ഉണ്ട്,”എന്നുഞാൻമറുപടി പറഞ്ഞു.

3 ദൂതൻ എേന്നാട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു. “ഇതു
േദശത്തിേന്മൽപുറെപ്പട്ട വരുന്നശാപംആകുന്നു.
അതിെന്റ ഒരുവശത്തു പറയുന്നതുേപാെല,
േമാഷ്ടിക്കുന്നവെനാെക്കയും േഛദിക്കെപ്പടും;
മേറ്റവശത്തു പറയുന്നതുേപാെല,
കള്ളസത്യംെചയ്യന്നവെരാെക്കയും
േഛദിക്കെപ്പടും. 4ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട,് ‘ഞാൻ അതിെന അയയ്ക്കും.
അതു േമാഷ്ടിക്കുന്നവെന്റ വീട്ടിലും എെന്റ
നാമത്തിൽ കള്ളസത്യംെചയ്യന്നവരുെട വീട്ടിലും
്രപേവശിക്കും. അത് ആ വീട്ടിൽ വസിച്ച െകാണ്ട്
അതിെന്റകല്ല ം മരവും നശിപ്പിച്ച കളയും.’ ”

കുട്ടയ്ക്കകത്ത്ഇരിക്കുന്നസ്്രതീ
5 എേന്നാടു സംസാരിച്ച ദൂതൻ മുേന്നാട്ട വന്ന്
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു, “തല ഉയർത്തി, ഈ
്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്എെന്തന്നു േനാക്കുക.”

6 “അെതന്ത്?”എന്നുഞാൻ േചാദിച്ച .
അേദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞു: “അത് ധാന്യം
അളക്കുന്ന ഒരു കുട്ട ആകുന്നു.” അേദ്ദഹം
തുടർന്നു: “ഇത് േദശെമങ്ങുമുള്ള ജനത്തിെന്റ
അതി്രകമംആകുന്നു.”

7 അേപ്പാൾ ഈയത്തിലുള്ള അടപ്പ് ഉയർത്തി.
അതാ,ആകുട്ടയ്ക്കകത്ത്ഒരുസ്്രതീഇരിക്കുന്നു!
8 ദൂതൻ പറഞ്ഞു: “ഇത് ദുഷ്ടത ആകുന്നു,”

* 5:2 ഏക. 9 മീ. നീളവും 4.5 മീ. വീതിയും.
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അേദ്ദഹം അവെള കുട്ടയ്ക്കുള്ളിലാക്കി
അടപ്പ െകാണ്ട്അടച്ച .

9 അേപ്പാൾ ഞാൻ മുകളിേലക്കുേനാക്കി—
അവിെട അതാ, ചിറകുകളിൽ കാറ്റ വഹിക്കുന്ന
രണ്ടു സ്്രതീകൾ എെന്റമുമ്പിൽ! െകാക്കുകൾക്ക്
ഉള്ളതുേപാെല അവർക്കു ചിറകുകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും
മേധ്യആകുട്ട ഉയർത്തി.

10 “അവർ ആ കുട്ട എവിെട
െകാണ്ടുേപാകുന്നു?” എന്ന് എേന്നാടു സംസാരിച്ച
ദൂതേനാട്ഞാൻ േചാദിച്ച .

11 അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ബാേബലിൽ†
അവർ അതിന് ഒരു വീടുപണിയും. അതു
പൂർത്തിയാകുേമ്പാൾ ആ കുട്ട അതിെന്റ
സ്ഥാനത്തു െവക്കും.”

6
നാലു രഥങ്ങൾ

1 ഞാൻ വീണ്ടും തല ഉയർത്തിേനാക്കി,
അതാ, എെന്റമുമ്പിൽ രണ്ടു പർവതങ്ങള െട
മധ്യത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്ന നാലു രഥങ്ങൾ.
ആ പർവതങ്ങൾ െവേള്ളാടുപർവതങ്ങൾ
ആയിരുന്നു. 2 ഒന്നാമെത്ത രഥത്തിനു
െചമന്ന കുതിരകള ം രണ്ടാമേത്തതിനു
കറുത്ത കുതിരകള ം 3 മൂന്നാമേത്തതിനു
െവള്ളക്കുതിരകള ം നാലാമേത്തതിനു
പുള്ളിയും തവിട്ട നിറവുമുള്ള കുതിരകെളയും
പൂട്ടിയിരുന്നു—ഇവെയല്ലാം ബലേമറിയവ
ആയിരുന്നു. 4 എേന്നാടു സംസാരിക്കുന്ന
† 5:11 മൂ.ഭാ. ശിനാർേദശം
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ദൂതേനാടു ഞാൻ േചാദിച്ച , “എെന്റ യജമാനേന,
ഇവഎന്താകുന്നു?”

5 ദൂതൻ എേന്നാടു മറുപടി പറഞ്ഞു:
“സർവഭൂമിയുെടയും കർത്താവിെന്റ
സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നവരും
അവിടെത്ത ദൗത്യനിർവഹണത്തിനായി
പുറെപ്പട്ട േപാകുന്നവരുമായ സ്വർഗത്തിെല നാല്
ആത്മാക്കളാകുന്നു. 6 കറുത്ത കുതിരകെള
പൂട്ടിയിരുന്ന രഥം വടേക്കരാജ്യത്തിേലക്കുേപായി,
െവളത്ത കുതിരകെള പൂട്ടിയിരുന്ന
രഥം പടിഞ്ഞാേറാട്ട േപായി, പുള്ളിയും
തവിട്ട നിറവുമുള്ള കുതിരകെള പൂട്ടിയിരുന്ന രഥം
െതേക്കാട്ട േപായി.”

7ആ ബലേമറിയ കുതിരകൾ പുറെപ്പട്ടേശഷം
അവ ഭൂമിയിെലങ്ങും േപാകാൻ ബദ്ധെപ്പട്ട .
അേപ്പാൾയേഹാവ, “ഭൂമിയിെലങ്ങുംേപാകുവിൻ!”
എന്നു കൽപ്പിച്ച . അങ്ങെനഅവ ഭൂമിയിെലങ്ങും
േപായി.

8അേപ്പാൾയേഹാവഎേന്നാടുവിളിച്ച പറഞ്ഞു:
“േനാക്കുക, വടേക്കേദശേത്തക്കു േപാകുന്നവ
വടേക്കേദശെത്ത എെന്റ േ്രകാധം
ശമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”

േയാശുവയ്ക്കുകിരീടം
9 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി:

10 “ബാേബലിൽനിന്നു വന്ന െഹൽദായ,്
േതാബിയാവ്, െയദായാവ് എന്നീ ്രപവാസികള െട
പക്കൽനിന്നു െവള്ളിയും സ്വർണവും വാങ്ങുക.
അന്നുതെന്ന, െസഫന്യാവിെന്റ മകനായ
േയാശിയാവിെന്റവീട്ടിൽ േപാകണം. 11െവള്ളിയും
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സ്വർണവും എടുത്ത് ഒരു കിരീടം ഉണ്ടാക്കി
െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകൻ േയാശുവ എന്ന
മഹാപുേരാഹിതെന്റ തലയിൽ െവക്കുക.
12 അേദ്ദഹേത്താട,് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്നു പറയുക:
‘ശാഖാ എന്നു േപരുള്ള പുരുഷൻ ഇവിെടയുണ്ട.്
അേദ്ദഹം തെന്റ സ്ഥാനത്തുനിന്നു ശാഖകൾ
നീട്ട കയും യേഹാവയുെടആലയം പണിയുകയും
െചയ്യ ം. 13അേദ്ദഹംതെന്നയാണ് യേഹാവയുെട
ആലയം പണിയുന്നത്.അേദ്ദഹം േതജസ്സ ധരിച്ച
തെന്റ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് ഭരണംനടത്തും.
അേദ്ദഹം തെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരു
പുേരാഹിതൻആയിരിക്കും; ഇരുവർക്കുംതമ്മിൽ
ഐക്യമുണ്ടാകും.’ 14 േഹലം,* േതാബിയാവ്,
െയദായാവ,് െസഫന്യാവിെന്റ മകൻ
േഹൻ എന്നിവരുെട സ്മാരകമായി
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ആ കിരീടം
നൽകെപ്പടും. 15 വിദൂരത്തുനിന്നുള്ളവർ
വരികയും യേഹാവയുെട ആലയം
പണിയാൻ സഹായിക്കുകയും െചയ്യ ം.
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എെന്ന നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ അറിയും. നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ജാ്രഗതേയാെട
അനുസരിക്കുെമങ്കിൽഇ്രപകാരംസംഭവിക്കും.”

7
ഉപവാസെത്തക്കാൾ നല്ലത് നീതിയും

കരുണയും

* 6:14 ഹൽദായി, േഹലംഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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1 ദാര്യാേവശ് രാജാവിെന്റ നാലാംവർഷം,
ഒമ്പതാംമാസമായ കിസ്േളവുമാസം നാലാം
തീയതി, െസഖര്യാവിന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 2 േബേഥലിലുള്ള
ജനം യേഹാവെയ ്രപസാദിപ്പിേക്കണ്ടതിന,്
ശേരസർ, േരെഗം-േമെലക് എന്നിവെരയും
അവരുെട ആള കെളയും അയച്ച്,
3ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
പുേരാഹിതന്മാേരാടും ്രപവാചകന്മാേരാടും:
“കഴിഞ്ഞ അേനകം വർഷങ്ങളായി
െചയ്തുവരുന്നതുേപാെല അഞ്ചാംമാസത്തിൽ
ഞാൻ കരയുകയും ഉപവസിക്കുകയും
െചയ്യണേമാ”എന്നു േചാദിപ്പിച്ച ?

4 അേപ്പാൾ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി: 5 “േദശത്തിെല
സകലജനങ്ങേളാടും പുേരാഹിതന്മാേരാടും
ഇ്രപകാരം േചാദിക്കുക, ‘കഴിഞ്ഞ
എഴുപതുവർഷം അഞ്ചാംമാസത്തിലും
ഏഴാംമാസത്തിലും നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുകയും
കരയുകയും െചയ്തേല്ലാ; വാസ്തവത്തിൽ
എനിക്കുേവണ്ടിത്തെന്നേയാ നിങ്ങൾ
ഉപവസിച്ചത്? 6 നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും
പാനംെചയ്യ കയും െചയ്തേപ്പാൾ, നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അല്ലേയാ വിരുന്നുകഴിച്ചത?്
7 െജറുശേലമിലും ചുറ്റ പാടുമുള്ള
നഗരങ്ങളിലും നിവാസികള ം സ്വസ്ഥതയും
ഉണ്ടായിരുന്നേപ്പാഴും െതേക്കേദശത്തും
പടിഞ്ഞാറ് കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങളിലും
ജനവാസമുണ്ടായിരുന്നേപ്പാഴും പണ്ടെത്ത
്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തിരുന്ന
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യേഹാവയുെട വചനം േകട്ട് നിങ്ങൾ
അനുസരിേക്കണ്ടിയിരുന്നിേല്ല?’ ”

8 യേഹാവയുെട വചനം വീണ്ടും
െസഖര്യാവിനുണ്ടായി: 9 “ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘േനേരാെട
ന്യായംവിധിക്കുക പരസ്പരം കരുണയും
മനസ്സലിവും കാണിക്കുക. 10 വിധവെയയും
അനാഥെരയും ്രപവാസികെളയും ദരി്രദെരയും
പീഡിപ്പിക്കരുത.് നിങ്ങള െട മനസ്സിൽ പരസ്പരം
േദാഷം ചിന്തിക്കരുത.്’

11 “എന്നാൽ, അവർക്കു ്രശദ്ധിക്കാൻ
മനസ്സില്ലായിരുന്നു; ശാഠ്യേത്താെട അവർ
പുറംതിരിഞ്ഞുേപാകുകയും െചവി
അടച്ച കളയുകയും െചയ്തു. 12 അവർ
തങ്ങള െടഹൃദയെത്തവ്രജംേപാെലകഠിനമാക്കി,
ന്യായ്രപമാണം ്രശദ്ധിച്ചില്ല. പണ്ടെത്ത
്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട ആത്മാവ് അയച്ച വചനവും
അവർ െചവിെക്കാണ്ടില്ല. അതിനാൽ
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവ േകാപിച്ച .

13 “ ‘ഞാൻ വിളിച്ചേപ്പാൾ അവർ േകട്ടില്ല,
അതുെകാണ്ട് അവർ വിളിക്കുേമ്പാൾ ഞാനും
േകൾക്കുകയില്ല,’എന്ന്ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 14 ‘ഞാൻ ചുഴലിക്കാറ്റ െകാണ്ട്
അവർ അറിയാത്ത എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിേലക്കും
അവെര ചിതറിച്ച , ആർക്കും വരുന്നതിേനാ
േപാകുന്നതിേനാ കഴിയാത്തവിധത്തിൽ േദശം
ശൂന്യമായിേപ്പായി. ഇങ്ങെന അവർ അവരുെട
മേനാഹരേദശെത്തശൂന്യമാക്കിക്കളഞ്ഞു.’ ”
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8
െജറുശേലമിെന്റ അനു്രഗഹം യേഹാവ

വാഗ്ദാനംചയ്യന്നു
1 അതിനുേശഷം ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി.

2 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ സീേയാെനക്കുറിച്ച്
അത്യധികം തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനാണ;്
അവൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള തീക്ഷ്ണത എന്നിൽ
ജ്വലിക്കുന്നു.”

3 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ സീേയാനിേലക്കു മടങ്ങിവന്ന്
െജറുശേലമിൽ വസിക്കും.അേപ്പാൾ െജറുശേലം
വിശ്വസ്തനഗരം എന്നും ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട പർവതം വിശുദ്ധപർവതം എന്നും
വിളിക്കെപ്പടും.”

4 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇനി ഒരിക്കൽക്കൂടി
െജറുശേലമിെന്റ െതരുവീഥികളിൽ
വൃദ്ധന്മാരും വൃദ്ധകള ം ഇരിക്കും.
്രപായാധിക്യംനിമിത്തം ഓേരാരുത്തൻ വടി
ൈകയിൽ പിടിച്ചിരിക്കും. 5 പട്ടണവീഥികൾ
കളിക്കുന്ന ബാലികാബാലന്മാെരെക്കാണ്ട്
നിറഞ്ഞിരിക്കും.”

6 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അത് ഈ ജനങ്ങള െട
അക്കാലെത്ത േശഷിപ്പിന് അസാധ്യെമന്നു
േതാന്നിയാലും, എനിക്ക് അത്
അസാധ്യമായിരിക്കുേമാ?” എന്ന്ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ്രപസ്താവിക്കുന്നു.
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7 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു ഞാൻ എെന്റ ജനെത്ത
രക്ഷിക്കും. 8 അവർ െജറുശേലമിൽ
വസിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അവെര
മടക്കിെക്കാണ്ടുവരും; അവർ എെന്റ
ജനമായിരിക്കും, ഞാൻ അവർക്കു നീതിയും
വിശ്വസ്തതയുമുള്ളൈദവമായിരിക്കും.”

9 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഈ വാക്കുകൾ
്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക, ‘ആലയം പണിയുന്നതിന്
നിങ്ങള െട കരങ്ങൾ ബലമുള്ളവആയിരിക്കെട്ട.’
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ആലയം
പണിയുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടേപ്പാൾ അന്നു
സന്നിഹിതരായിരുന്ന ്രപവാചകന്മാർ സംസാരിച്ച
വചനങ്ങൾ ഇതുതെന്ന ആയിരുന്നു. 10 ആ
കാലത്തിനുമുമ്പ് മനുഷ്യനു ശമ്പളേമാ മൃഗത്തിനു
കൂലിേയാ ഇല്ല. ഞാൻ മനുഷ്യെര അവരുെട
അയൽവാസിക്കുേനേര തിരിച്ചിരുന്നു. തെന്റ
ശ്രതുനിമിത്തം ആർക്കുംതെന്ന സുരക്ഷിതമായി
അധ്വാനത്തിനു േപാകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
11 എന്നാൽ ഞാൻ പണ്ടെത്തേപ്പാെല,
ഈ ജനത്തിെന്റ േശഷിപ്പിേനാട് ഇേപ്പാൾ
ഇടെപടുകയില്ല,”എന്നുൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

12 “വിത്ത് നന്നായി വളരും, മുന്തിരിവള്ളി
അതിെന്റ ഫലംതരും, നിലം ധാന്യം
വിളയിക്കും, ആകാശം മഞ്ഞുെപാഴിക്കും.
ഈ ജനത്തിെന്റ േശഷിപ്പിന് ഇെതല്ലാം
ഒരു അവകാശമായി നൽകും. 13 നിങ്ങൾ



െസഖര്യാവ് 8:14 xix െസഖര്യാവ് 8:19

രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ശാപകാരണം*
ആയിരുന്നതുേപാെല, െയഹൂദേയ, ഇ്രസാേയേല,
ഞാൻ നിങ്ങെള രക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങൾ
ഒരു അനു്രഗഹമായിരിക്കുകയും െചയ്യ ം.†
ഭയെപ്പടരുത;് നിങ്ങള െട ൈകകൾ
ബലെപ്പട്ടിരിക്കെട്ട.”

14 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
എെന്ന ്രപേകാപിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ
നിങ്ങള െടേമൽ അനർഥം വരുത്താൻ
നിശ്ചയിക്കുകയും നിങ്ങേളാട് ദയ
കാണിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്തതുേപാെല,
15 ഞാൻ ഇക്കാലത്ത് െജറുശേലമിനും
െയഹൂദയ്ക്കും നന്മെചയ്യാൻനിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. ഭയെപ്പടരുത.് 16 നിങ്ങൾ
െചേയ്യണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: നിങ്ങൾ
പരസ്പരം സത്യം സംസാരിക്കുക, നിങ്ങള െട
ന്യായസ്ഥാനങ്ങളിൽ സത്യമായും ന്യായമായും
വിധിക്കുക; 17 നിങ്ങൾ പരസ്പരം േദാഷം
നിരൂപിക്കരുത,് വ്യാജശപഥംെചയ്യാൻ
ഇഷ്ടെപ്പടരുത.് ഇവെയാെക്കയും ഞാൻ
െവറുക്കുന്നു,”എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

18 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട വചനം
വീണ്ടുംഎനിക്കുണ്ടായി.

19 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നാലാമെത്തയും
അഞ്ചാമെത്തയും ഏഴാമെത്തയും
പത്താമെത്തയും മാസങ്ങളിെല ഉപവാസങ്ങൾ,

* 8:13 യിര. 29:22 † 8:13 ഉൽ. 48:20
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െയഹൂദയ്ക്കു സേന്താഷത്തിെന്റയും
ആനന്ദത്തിെന്റയുംസന്ദർഭങ്ങള ം ഉല്ലാസത്തിെന്റ
ഉത്സവങ്ങള ം ആയിരിക്കും. അതുെകാണ്ട്
സത്യവുംസമാധാനവും ഇഷ്ടെപ്പടുക.”

20 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അേനകം ജനതകള ം
പട്ടണവാസികള ം ഇനിയും വരും. 21 ഒരു
പട്ടണത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ അടുെത്താരു
പട്ടണത്തിൽേപായി ഇങ്ങെന പറയും. ‘നമുക്ക്
ഉടെന േപായി യേഹാവെയ ്രപസാദിപ്പിക്കാം,
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കാം.
ഞാൻ േപാകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.’
22 അങ്ങെന അേനകം ജനതകള ം ശക്തരായ
രാജ്യങ്ങള ം ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവെയ
്രപസാദിപ്പിേക്കണ്ടതിനു െജറുശേലമിേലക്കു
വരും.”

23 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ആ കാലത്ത്,
സകലഭാഷക്കാരിൽനിന്നും ജനതകളിൽനിന്നും
പത്തു പുരുഷന്മാർ, ഒരു െയഹൂദെന്റ
വസ്്രതെത്ത ബലമായി പിടിച്ച െകാണ്ട,് ‘ൈദവം
നിങ്ങേളാടുകൂെടയുണ്ട് എന്നു ഞങ്ങൾ
േകട്ടിരിക്കയാൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടുകൂെട
േപാരുന്നു,’എന്നുപറയും.”

9
ഇ്രസാേയലിെന്റ ശ്രതുക്കള െടേമൽ

ന്യായവിധി
1ഒരു ്രപവചനം:



െസഖര്യാവ് 9:2 xxi െസഖര്യാവ് 9:7

യേഹാവയുെട വചനം ഹ്രദക്കുേദശത്തിനു
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു,
അത് ദമസ്േകാസിൽനിന്നു വന്നുപതിക്കും—

സകലമനുഷ്യരുെടയുംഇ്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങള െടയും
ദൃഷ്ടി
യേഹാവയുെടേമൽആകുന്നു—

2 ദമസ്േകാസിെന്റ അതിരിനടുത്തുള്ള
ഹമാത്തിേന്മലുംഅത് ഉണ്ടായിരിക്കും,
വളെര സമർഥെരങ്കിലും, േസാരിനും
സീേദാനുംഅങ്ങെനതെന്ന.

3 േസാർ ഒരുസുരക്ഷിതേക്രന്ദം പണിതിരിക്കുന്നു;
അവൾെചളിേപാെല െവള്ളിയും
െതരുവീഥികളിെല െപാടിേപാെല സ്വർണവും
വാരിക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു.

4 എന്നാൽ കർത്താവ് അവള െട സമ്പത്ത്
എടുത്തുകളയും
അവള െട െകട്ട റപ്പ ള്ള േകാട്ടകൾ കടലിലിട്ട
നശിപ്പിക്കും
അവൾഅഗ്നിയാൽ ദഹിപ്പിക്കെപ്പടും.

5അസ്കേലാൻഅതുകണ്ടു ഭയെപ്പടും;
ഗസ്സാ േവദനെകാണ്ടു പുളയും
തെന്റ ്രപത്യാശ നഷ്ടെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട്
എേ്രകാനും.

ഗസ്സായ്ക്കു രാജാവ് നഷ്ടമാകും
അസ്കേലാൻജനവാസംഇല്ലാത്തതായിത്തീരും.

6സമ്മി്രശജനതഅശ്േദാദ്ൈകവശമാക്കും
െഫലിസ്ത്യരുെട അഹങ്കാരം ഞാൻ
അവസാനിപ്പിക്കും.

7ഞാൻ,അവരുെട വായിൽനിന്നു രക്തവും
അവരുെട പല്ല കൾക്കിടയിൽനിന്നു
വിലക്കെപ്പട്ടആഹാരവുംഎടുത്തുകളയും.



െസഖര്യാവ് 9:8 xxii െസഖര്യാവ് 9:10

െഫലിസ്ത്യരിൽ േശഷിക്കുന്നവരും നമ്മുെട
ൈദവത്തിന്അവകാശെപ്പട്ടവരാകും.
അവർ െയഹൂദയിെല ഒരു കുലംേപാെല
ആയിത്തീരും,
എേ്രകാൻ െയബൂസ്യെരേപ്പാെലയുംആകും.

8എന്നാൽെകാള്ളക്കാരിൽനിന്ന്
ഞാൻ എെന്റ ആലയെത്ത കാക്കുന്നതിന്
അതിനുചുറ്റ ം പാളയമിറങ്ങും.

ഞാൻഇേപ്പാൾകാവൽെചയ്യന്നതുെകാണ്ട,്
ഒരു പീഡകനും എെന്റ ജനെത്ത കീഴ ്േമൽ
മറിക്കുകയില്ല.

സീേയാൻ രാജാവ് വരുന്നു
9സീേയാൻപു്രതീ,ഉച്ചത്തിൽേഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുക!
െജറുശേലംപു്രതീ,ആർപ്പിടുക!

ഇതാ, നിെന്റ രാജാവ് നിെന്റ അടുേത്തക്കു
വരുന്നു—
നീതിമാനും വിജയ്രശീലാളിതനും

സൗമ്യതയുള്ളവനുമായി,കഴുതപ്പ റത്തുകയറി,
െപൺകഴുതയുെട കുട്ടിയായ
െചറുകഴുതപ്പ റത്തുകയറി വരുന്നു!

10ഞാൻഎ്രഫയീമിൽനിന്നു രഥങ്ങെളയും
െജറുശേലമിൽനിന്നു യുദ്ധക്കുതിരകെളയും
എടുത്തുകളയും,
യുദ്ധത്തിനുള്ളവില്ല് ഒടിച്ച കളയും.

അവിടന്ന്രാജ്യങ്ങൾക്ക്സമാധാനം ്രപഖ്യാപിക്കും.
അവിടെത്ത ആധിപത്യം സമു്രദംമുതൽ
സമു്രദംവെരയും
നദിമുതൽ* ഭൂമിയുെട അറ്റേത്താളവും
ആയിരിക്കും.

* 9:10 അതായത്,യൂ്രഫട്ടീസ് നദി
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11 നീേയാ, നിേന്നാടുള്ള എെന്റ ഉടമ്പടിയുെട
രക്തംമൂലം
ഞാൻ നിെന്റ ബന്ധിതെര െവള്ളമില്ലാത്ത
കുഴികളിൽനിന്നു േമാചിപ്പിക്കും.

12 ്രപത്യാശയുള്ള ബന്ധിതേര, നിങ്ങള െട
േകാട്ടയിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുവിൻ;
നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിയായി മടക്കിത്തരുെമന്ന്
ഞാൻ ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു.

13 ഞാൻ എെന്റ വില്ല് കുലയ്ക്കുന്നതുേപാെല
െയഹൂദെയവളയ്ക്കും,
എ്രഫയീമിെന ഞാൻ അസ്്രതംെകാണ്ടു
നിറച്ച മിരിക്കുന്നു.

സീേയാേന,ഞാൻനിെന്റപു്രതന്മാെര ഉണർത്തി
ഒരു യുദ്ധവീരെന്റവാൾേപാെലയാക്കും;
്രഗീക്കുേദശേമ,†നിെന്റപു്രതന്മാർെക്കതിേരതെന്ന.
യേഹാവ ്രപത്യക്ഷനാകും

14 അേപ്പാൾ അവരുെടേമൽ യേഹാവ
്രപത്യക്ഷനാകും;
അവിടെത്ത അമ്പ് മിന്നൽപ്പിണർേപാെല
ചീറിപ്പായും.

യേഹാവയായകർത്താവ് കാഹളംധ്വനിപ്പിക്കും;
അവിടന്ന് െതക്കൻകാറ്റ കളിൽ മുേന്നറും.
15 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അവെര
സംരക്ഷിക്കും.

അവർകവിണക്കല്ല കളാൽ
വിനാശംവരുത്തിവിജയംേനടും;

അവർകുടിക്കും, മദ്യപെരേപ്പാെലഅട്ടഹസിക്കും.
അവർ യാഗപീഠത്തിെന്റ േകാണുകളിൽ
തളിക്കാനുള്ള

† 9:13 മൂ.ഭാ. യവനേദശേമ
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നിറഞ്ഞപാ്രതംേപാെലആയിരിക്കും.
16 ഇടയൻ തെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത

സംരക്ഷിക്കുന്നതുേപാെല
ആ ദിവസം അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
തെന്റജനെത്തസംരക്ഷിക്കും.

ഒരു കിരീടത്തിൽരത്നങ്ങൾേപാെല
അവർ അവിടെത്ത േദശത്തു
മിന്നിത്തിളങ്ങും.

17 അവർ എ്രത ആകർഷണീയരും
സൗന്ദര്യപൂർണരുംആയിരിക്കും!
ധാന്യം യുവാക്കന്മാെരയും
പുതുവീഞ്ഞ് യുവതികെളയും
പുഷ്ടിയുള്ളവരാക്കും.

10
യേഹാവ െയഹൂദയ്ക്കുേവണ്ടികരുതുന്നു

1വസന്തകാലത്ത് മഴയ്ക്കുേവണ്ടിയേഹാവേയാട്
അേപക്ഷിക്കുക;
യേഹാവയാണേല്ലാ മിന്നൽപ്പിണർ
അയയ്ക്കുന്നത.്

അവിടന്ന്സകലജനത്തിനും മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നു
എല്ലാവർക്കും വയലിെല സസ്യങ്ങള ം
നൽകുന്നു.

2വി്രഗഹങ്ങൾവഞ്ചനസംസാരിക്കുന്നു,
േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവർ വ്യാജം
ദർശിക്കുന്നു;

അവർവ്യാജസ്വപ്നങ്ങൾപറയുന്നു,
അവർവൃഥാആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.

അതിനാൽജനംആടുകെളേപ്പാെലഅലയുന്നു.
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ഇടയൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവർ
പീഡിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു.

3 “എെന്റ േകാപം ഇടയന്മാർക്കുേനേര
ജ്വലിക്കുന്നു,
ഞാൻനായകന്മാെരശിക്ഷിക്കും;

ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവതെന്റആട്ടിൻകൂട്ടമായ
െയഹൂദയ്ക്കുേവണ്ടികരുതും,
അവിടന്ന് അവെര യുദ്ധത്തിൽ
ഗർവിഷ്ഠനായകുതിരയാക്കും.

4െയഹൂദയിൽനിന്ന് മൂലക്കല്ല ം
അവനിൽനിന്ന് കൂടാരത്തിെന്റആണിയും

അവനിൽനിന്ന് യുദ്ധത്തിനുള്ളവില്ല ം
അവനിൽനിന്ന്ഓേരാഅധിപതിയും വരും.

5അവർയുദ്ധത്തിൽശ്രതുക്കെള
െചളിനിറഞ്ഞ വീഥികളിൽ ഇട്ട െമതിക്കുന്ന
വീരേയാദ്ധാക്കെളേപ്പാെലആയിരിക്കും.

യേഹാവഅവേരാടുകൂെട ഉള്ളതുെകാണ്ട,്
അവർ ശ്രതുക്കള െട കുതിരേച്ചവകെര
യുദ്ധത്തിൽ േതാൽപ്പിക്കും.

6 “ഞാൻെയഹൂദാഗൃഹെത്തശക്തിെപ്പടുത്തും
േയാേസഫുഗൃഹെത്തരക്ഷിക്കും.

എനിക്ക്അവേരാടു മനസ്സലിവുള്ളതുെകാണ്ട്
ഞാൻഅവെരയഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തും.

ഞാൻഒരിക്കലും നിരസിക്കാത്തവെരേപ്പാെല
അവർആയിരിക്കും;

ഞാൻഅവരുെടൈദവമായയേഹാവയേല്ലാ,
ഞാൻഅവർക്ക് ഉത്തരമരുള ം.

7എ്രഫയീമ്യർ വീരേയാദ്ധാക്കെളേപ്പാെലആകും
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അവരുെടഹൃദയത്തിൽവീഞ്ഞിനാെലന്നേപാെല
സേന്താഷമായിരിക്കും.

അവരുെട കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതുകണ്ട്
സേന്താഷിക്കും
അവരുെട ഹൃദയം യേഹാവയിൽ
സേന്താഷിക്കും.

8 ഞാൻ അവർക്കു ചിഹ്നം കാണിച്ച് അവെര
അകത്തുവരുത്തും.
കാരണം ഞാൻ അവെര
വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു.

അവർ പണ്ടെത്തേപ്പാെലതെന്ന
അസംഖ്യമായിരിക്കും.

9 ഞാൻ അവെര ജനതകൾക്കിടയിൽ
ചിതറിച്ച കളയുെമങ്കിലും
വിദൂരേദശങ്ങളിൽഅവർഎെന്നഓർക്കും.

അവരുംഅവരുെടകുഞ്ഞുങ്ങള ംജീവിച്ചിരിക്കും,
അവർഇ്രസാേയലിേലക്കു മടങ്ങിവരും.

10 ഞാൻ അവെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
മടക്കിവരുത്തും
അശ്ശ രിൽനിന്ന്അവെര േശഖരിക്കും.

ഞാൻ അവെര ഗിെലയാദിേലക്കും
െലബാേനാനിേലക്കും െകാണ്ടുേപാകും,
അവിെടഅവർക്കുസ്ഥലം മതിയാകുകയില്ല.

11അവർകഷ്ടതയുെടസമു്രദത്തിലൂെടകടക്കും;
ഇളകിമറിയുന്നസമു്രദം ശാന്തമാകും.
ൈനലിെന്റഅഗാധതകൾവരണ്ടുേപാകും;

അശ്ശ രിെന്റഅഹങ്കാരംതകർക്കെപ്പടും
ഈജിപ്റ്റിെന്റ െചേങ്കാൽഅവസാനിക്കും.

12ഞാൻഅവെരയേഹാവയിൽബലെപ്പടുത്തും
അവിടെത്ത നാമത്തിൽ അവർ
സുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കും,”
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എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

11
1െലബാേനാേന,നിെന്റവാതിലുകൾതുറക്കുക;
അഗ്നിനിെന്റ േദവദാരുക്കെള ദഹിപ്പിക്കെട്ട!

2സരളവൃക്ഷങ്ങേള,വിലപിക്കുവിൻ;
േദവദാരുക്കൾവീണുേപായി!

ബാശാനിെലകരുേവലകങ്ങേള,വിലപിക്കുവിൻ;
ഗാംഭീര്യമുള്ളവൃക്ഷങ്ങൾനശിച്ച േപായിരിക്കുന്നു;
േഘാരവനവും െവട്ടിനിരത്തിയിരിക്കുന്നു.

3ഇടയന്മാരുെട വിലാപം ്രശദ്ധിക്കുക;
അവരുെട തഴച്ച േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങൾ
നശിച്ച േപായിരിക്കുന്നു!

സിംഹങ്ങള െട ഗർജനം ്രശദ്ധിക്കുക;
േയാർദാനിെല തഴച്ച കുറ്റിക്കാടുകൾ
നശിച്ച േപായിരിക്കുന്നു!

രണ്ട് ഇടയന്മാർ
4 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അറക്കാൻ
അടയാളെപ്പടുത്തിയ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത
േമയിക്കുക. 5 വാങ്ങുന്നവർ അവെയ
കശാപ്പ െചയ്യന്നു; എന്നാൽ ശിക്ഷിക്കെപ്പടാെത
േപാകുകയും െചയ്യന്നു.അവെയവിൽക്കുന്നവർ,
‘യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതം, ഞാൻ
ധനികനായിരിക്കുന്നു’എന്നുപറയുന്നു.അവരുെട
സ്വന്തം ഇടയന്മാർേപാലും അവേരാടു കരുണ
കാണിക്കുന്നില്ല. 6 േദശത്തിെല ജനങ്ങേളാട്
ഇനി കരുണയുണ്ടാകുകയില്ല,” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. “ഞാൻ ഓേരാരുത്തരും
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അവരവരുെട അയൽവാസികള െട പക്കലും
രാജാവിെന്റ പക്കലും ഏൽപ്പിക്കും. അവർ
േദശെത്ത തകർക്കും, ഞാൻ അവരുെട
കരങ്ങളിൽനിന്ന്ആെരയും വിടുവിക്കുകയില്ല.”

7 അങ്ങെന ഞാൻ, അറക്കാൻ
അടയാളെപ്പടുത്തിയ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത,
വിേശഷിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കെപ്പട്ടവെയ,
േമയിച്ച . പിന്നീട് ഞാൻ രണ്ടു േകാൽ എടുത്തു,
ഒന്നിനു “്രപീതി,” എന്നും മേറ്റതിന് “ഒരുമ,” എന്നും
േപരിട്ട . അങ്ങെന ഞാൻ കൂട്ടെത്ത േമയിച്ച .
8 ഒരു മാസത്തിനകം മൂന്ന് ഇടയന്മാെര ഞാൻ
ഒഴിവാക്കി.
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് എേന്നാട് െവറുപ്പ േതാന്നി,
എനിക്ക് അവേരാടും മടുപ്പ േതാന്നി. 9 “ഞാൻ
നിങ്ങള െട ഇടയൻ ആയിരിക്കുകയില്ല,
ചാകുന്നവ ചാകെട്ട, നശിക്കുന്നവ നശിക്കെട്ട.
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവ പരസ്പരം മാംസം തിന്നെട്ട,”
എന്നുപറഞ്ഞു.

10 പിന്നീടു ഞാൻ, ്രപീതി എന്നു േപരുള്ള
േകാെലടുത്തു; സകലരാജ്യങ്ങേളാടും
െചയ്തിരുന്ന ഉടമ്പടി ലംഘിച്ച െകാണ്ട്
ഞാൻ അതിെന ഒടിച്ച കളഞ്ഞു. 11 ആ
ദിവസംതെന്ന അതു ലംഘിക്കെപ്പട്ട . എെന്ന
്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിെല പീഡിതർ,
അത് യേഹാവയുെട വചനംതെന്ന ആകുന്നു
എന്നുതിരിച്ചറിഞ്ഞു.

12 ഞാൻ അവേരാടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾക്കു
മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽഎെന്റ കൂലി തരിക; ഇെല്ലങ്കിൽ,
തേരണ്ടതില്ല.” അങ്ങെനഅവർഎനിക്കു മുപ്പതു
െവള്ളിക്കാശ്എെന്റകൂലിയായി തന്നു.
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13 യേഹാവ എേന്നാട്, “അതു കുശവന്
എറിഞ്ഞുകളയുക” എന്നു കൽപ്പിച്ച —
അതായിരുന്നു അവർ എെന്ന മതിച്ചവില!
അങ്ങെനഞാൻആമുപ്പതു െവള്ളിക്കാെശടുത്ത്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കുശവന്
എറിഞ്ഞുെകാടുത്തു.

14 പിന്നീട് ഞാൻ, ഒരുമ എന്ന എെന്റ
രണ്ടാമെത്ത േകാൽ എടുത്തു; ഇ്രസാേയലും
െയഹൂദയുംതമ്മിലുള്ള സാേഹാദര്യത്തിെന്റ
േകാൽഒടിച്ച കളഞ്ഞു.

15അേപ്പാൾയേഹാവഎേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തു:
“നീ ഇനി േഭാഷനായ ഒരു ഇടയെന്റ ആയുധം
എടുത്തുെകാള്ള ക. 16 കാണാെതേപായതിെന
അേന്വഷിക്കാെതയുംഇളയതിെനകരുതാെതയും
മുറിേവറ്റതിെന സുഖമാക്കാെതയും
ആേരാഗ്യമുള്ളതിെന തീറ്റാെതയും ഇരിക്കുന്ന
ഒരു ഇടയെന ഞാൻ േദശത്തിെന്റേമൽ
എഴുേന്നൽപ്പിക്കാൻ േപാകുന്നു. അവൻ
തടിച്ചവയുെട മാംസം തിന്നുകയും കുളമ്പുകെള
കീറി കളയുകയും െചയ്യ ം.
17 “ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തഉേപക്ഷിച്ച േപാകുന്ന
േഭാഷനായഇടയനുഹാകഷ്ടം!

വാൾഅവെന്റഭുജെത്തയുംവലത്തുകണ്ണിെനയും
െവട്ടെട്ട!
അവെന്റഭുജംഅേശഷംവരണ്ടും
വലതുകണ്ണ്അേശഷംഇരുണ്ടും േപാകെട്ട!”

12
െജറുശേലമിെന്റശ്രതുക്കൾനശിപ്പിക്കെപ്പടും
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1 ഒരു ്രപവചനം: ഇ്രസാേയലിെനക്കുറിച്ച്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

ആകാശെത്ത വിരിക്കുകയും ഭൂമിക്ക്
അടിസ്ഥാനമിടുകയും മനുഷ്യരുെട ആത്മാക്കെള
അവരുെട ഉള്ളിൽ രൂപെപ്പടുത്തുകയുംെചയ്യന്ന
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
2 “ഞാൻ െജറുശേലമിെന അതിനുചുറ്റ മുള്ള
സകലജനങ്ങെളയും ചാഞ്ചാടിക്കുന്ന
ഒരു പാനപാ്രതമാക്കും; െയഹൂദയും
െജറുശേലമും ഉപേരാധിക്കെപ്പടും. 3 ഭൂമിയിെല
സകലരാജ്യങ്ങള ം അവൾെക്കതിേര കൂടിവരുന്ന
ആ ദിവസത്തിൽ, ഞാൻ െജറുശേലമിെന,
സകലരാഷ്്രടങ്ങൾക്കും ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത
ഒരു പാറയാക്കിമാറ്റ ം. അതിെന ചലിപ്പിക്കാൻ
്രശമിക്കുന്നവർ സ്വയം മുറിേവൽപ്പിക്കും. 4ആ
ദിവസത്തിൽ, ഞാൻ സകലകുതിരകൾക്കും
പരി്രഭമംവരുത്തും; കുതിരേച്ചവകെര
്രഭാന്തുപിടിപ്പിക്കും,” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. “ഞാൻ െയഹൂദാഗൃഹെത്ത
നിരീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും; ഇതര രാഷ്്രടങ്ങള െട
കുതിരകൾക്കു ഞാൻ അന്ധത വരുത്തും.
5 അേപ്പാൾ െയഹൂദാേഗാ്രതത്തലവന്മാർ:
‘ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ തങ്ങള െട
ൈദവം ആയിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
െജറുശേലംനിവാസികൾ ശക്തരായിരിക്കുന്നു,’
എന്നുഹൃദയത്തിൽപറയും.

6 “ആ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തലവന്മാെര വിറകിനിടയിൽ
തീച്ചട്ടിേപാെലയും, കറ്റകൾക്കിടയിൽ കത്തുന്ന
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പന്തംേപാെലയും ആക്കും. അവർ വലത്തും
ഇടത്തുമായി ചുറ്റ മുള്ള സകലജനെത്തയും
നിേശ്ശഷം ഭസ്മീകരിക്കും. എന്നാൽ െജറുശേലം
സ്വസ്ഥാനത്ത് അതിെല നിവാസികള മായി
സുരക്ഷിതരായിരിക്കും.

7 “ദാവീദുഗൃഹത്തിെന്റയുംെജറുശേലംനിവാസികള െടയും
അഭിമാനം െയഹൂദയുെട അഭിമാനെത്തക്കാൾ
ഉന്നതമാകാതിരിേക്കണ്ടിതിന് യേഹാവ
െയഹൂദാനിവാസികെള ആദ്യം രക്ഷിക്കും. 8ആ
ദിവസത്തിൽ യേഹാവ െജറുശേലംനിവാസികെള
സംരക്ഷിക്കും. അവരിൽ ഏറ്റവും
ബലഹീനൻ ദാവീദിെനേപ്പാെലയും ദാവീദുഗൃഹം
ൈദവെത്തേപ്പാെലയും അവരുെടമുമ്പിൽ
നടക്കുന്ന യേഹാവയുെട ദൂതെനേപ്പാെലയും
ആയിരിക്കും. 9ആദിവസത്തിൽെജറുശേലമിെന
ആ്രകമിക്കുന്ന സകലരാജ്യങ്ങെളയും ഞാൻ
നശിപ്പിക്കാൻആരംഭിക്കും.

തങ്ങൾ കുത്തിത്തുളച്ചവെനക്കുറിച്ച ള്ള
വിലാപം

10 “ഞാൻ, ദാവീദുഗൃഹത്തിേന്മലും
െജറുശേലംനിവാസികളിേന്മലും കൃപയുെടയും
അഭയയാചനകള െടയും ആത്മാവിെന
പകരും. അവർ എങ്കേലക്കു േനാക്കും, അവർ
കുത്തിയവങ്കേലക്കുതെന്ന.ഏകജാതെനക്കുറിച്ച്
വിലപിക്കുന്നതുേപാെല അവെനക്കുറിച്ച്
അവർ വിലപിക്കും, ആദ്യജാതെനക്കുറിച്ച്
ദുഃഖിക്കുന്നതുേപാെല അവർ കയ ്േപാെട
ദുഃഖിക്കും. 11 ആ ദിവസത്തിൽ,
െമഗിേദ്ദാസമതലത്തിെല ഹദദ-്രിേമ്മാനിെല
വിലാപംേപാെല, െജറുശേലമിൽ മഹാവിലാപം
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ഉണ്ടാകും. 12 േദശം വിലപിക്കും; അവർ
കുലംകുലമായിവിലപിക്കും,അവരുെടഭാര്യമാരും
വിലപിക്കും: ദാവീദുഗൃഹത്തിെല കുലങ്ങള ം
അവരുെട ഭാര്യമാരും നാഥാൻഗൃഹത്തിെല
കുലവും അവരുെട ഭാര്യമാരും വിലപിക്കും.
13 േലവിഗൃഹത്തിെന്റ കുലവും അവരുെട
ഭാര്യമാരും ശിെമയിഗൃഹത്തിെന്റ കുലവും
അവരുെടഭാര്യമാരും 14േശഷിച്ചഎല്ലാകുലങ്ങള ം
അവരുെട ഭാര്യമാരും വിലപിക്കും.

13
പാപത്തിൽനിന്നുള്ളശുദ്ധീകരണം

1 “ആ ദിവസത്തിൽ ദാവീദുഗൃഹത്തിെന്റയും
െജറുശേലംനിവാസികള െടയും പാപത്തിെന്റയും
മാലിന്യത്തിെന്റയും പരിഹാരത്തിനായി ഒരു ഉറവ
തുറക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.

2 “ആദിവസത്തിൽ, വി്രഗഹങ്ങള െട േപരുകൾ
ഞാൻ േദശത്തുനിന്നു നീക്കിക്കളയും, അവ
പിെന്ന ഒരിക്കലും ഓർമിക്കെപ്പടുകയില്ല,”
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. “ഞാൻ
്രപവാചകന്മാെരയും അശുദ്ധാത്മാവിെനയും
േദശത്തുനിന്നു നീക്കിക്കളയും. 3 പിെന്ന
ആെരങ്കിലും ്രപവചിക്കുെന്നങ്കിൽ അവനു
ജന്മംനൽകിയ മാതാപിതാക്കൾ അവേനാടു
പറയും: ‘യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ വ്യാജം
പറഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ നീ മരിക്കണം.’
അവൻ ്രപവചിക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ
മാതാപിതാക്കൾതെന്നഅവെനകുത്തും.

4 “ആ ദിവസത്തിൽ ഓേരാ ്രപവാചകനും
തെന്റ ്രപവചനദർശനെത്തക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കും.
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ചതിേക്കണ്ടതിന്അവർ ്രപവാചകെന്റ േരാമമുള്ള
അങ്കി ധരിക്കുകയുമില്ല. 5 ‘ഞാൻ ്രപവാചകനല്ല,
ഒരു കൃഷിക്കാരനേ്രത; എെന്റ യൗവനംമുതൽ
ഒരാൾ എെന്ന വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു,’
എന്ന് ഓേരാരുത്തരും പറയും. 6 ആെരങ്കിലും
അവേനാട്: ‘നിെന്റ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റിരിക്കുന്ന
മുറിവുകൾ എന്ത്,’ എന്നു േചാദിച്ചാൽ, ‘എെന്റ
സ്േനഹിതരുെട വീട്ടിൽെവച്ച് എനിേക്കറ്റ
മുറിവുകൾതെന്ന’എന്ന്അവൻഉത്തരംപറയും.
ഇടയെന െവട്ട ന്നു, ആടുകൾ

ചിതറിക്കെപ്പടുന്നു
7 “വാേള,എെന്റഇടയെന്റേനേരയും
എെന്റ ്രപിയപുരുഷെന്റേനേരയും ഉണരുക!”
എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“ഇടയെന െവട്ട ക;
ആടുകൾചിതറിേപ്പാകും,
ഞാൻ െചറിയവരുെടേനർക്ക് എെന്റ ൈക
തിരിക്കും.”

8 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“സർവേദശത്തിലും
മൂന്നിൽരണ്ടുഭാഗം േഛദിക്കെപ്പട്ട
നശിച്ച േപാകും;
എങ്കിലും അതിൽ മൂന്നിെലാരംശം
േശഷിച്ചിരിക്കും.

9ഈമൂന്നിെലാരംശെത്തഞാൻഅഗ്നിയിൽക്കൂടി
കടത്തും;
ഞാൻ അവെര െവള്ളിേപാെല
സ ്ഫുടംെചയ്യ ം
സ്വർണംേപാെലഅവെരശുദ്ധീകരിക്കും.
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അവർഎെന്റനാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും
ഞാൻഅവർക്ക് ഉത്തരമരുള ം;

‘അവർഎെന്റജനം,’എന്നുഞാൻപറയും
‘യേഹാവഞങ്ങള െടൈദവം’എന്ന്അവരും
പറയും.”

14
യേഹാവവാഴുന്നു

1 യേഹാവയുെട ഒരു ദിവസം വരുന്നു;
െജറുശേലേമ, അന്നു നിെന്റ സമ്പത്തു
െകാള്ളയടിക്കെപ്പടുകയും നിെന്റ
മതിലുകൾക്കുള്ളിൽെവച്ച തെന്ന അവ
വിഭജിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.

2 െജറുശേലമിെനതിേര യുദ്ധംെചയ്യാൻ ഞാൻ
സകലരാജ്യങ്ങെളയും കൂട്ടിവരുത്തും; പട്ടണം
പിടിക്കെപ്പടും, വീടുകൾ െകാള്ളയടിക്കെപ്പടും,
സ്്രതീകൾ ബലാൽക്കാരംെചയ്യെപ്പടും,
പട്ടണവാസികളിൽ പകുതിേപ്പർ
്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും. എന്നാൽ
േശഷിക്കുന്ന ജനം പട്ടണത്തിൽനിന്നു
േപാേകണ്ടിവരുകയില്ല. 3 അേപ്പാൾ യേഹാവ,
യുദ്ധദിനത്തിെലന്നേപാെല പുറത്തുവന്ന്
ആ രാജ്യങ്ങേളാടു യുദ്ധംെചയ്യ ം. 4 ആ
ദിവസത്തിൽ അവിടെത്ത കാൽ െജറുശേലമിനു
കിഴക്കുള്ള ഒലിവുമലയിൽ നിൽക്കും.
അേപ്പാൾ ഒലിവുമല കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായി,
രണ്ടുഭാഗമായി പിളർന്നുേപാകും. മലയുെട
ഒരുപകുതി വടേക്കാട്ട ം മേറ്റപകുതി െതേക്കാട്ട ം
നീങ്ങിേപ്പാകുന്നതിനാൽ നടുവിൽ ഒരു
വലിയ താഴ്വര രൂപെപ്പടും. 5 നിങ്ങൾ എെന്റ
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മലയുെട താഴ്വരകളിലൂെട ഓടിേപ്പാകും,
കാരണം ആ താഴ്വര ആസൽവെര എത്തും.
െയഹൂദാരാജാവായ ഉസ്സീയാവിെന്റ കാലത്തു
ഭൂകമ്പത്തിൽനിന്നുനിങ്ങൾഓടിേപ്പായതുേപാെല
നിങ്ങൾ ഓടിേപ്പാകും. അേപ്പാൾ എെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ വരും, അവിടെത്ത
സകലവിശുദ്ധന്മാേരാടുംകൂടിഎഴുന്നള്ള ം.

6 ആ ദിവസത്തിൽ െവളിച്ചേമാ തണുേപ്പാ
മൂടൽമേഞ്ഞാ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 7 അതു
നിസ്തുലമായഒരു ദിവസംആയിരിക്കും;അതിനു
പകേലാ രാ്രതിേയാ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല;
യേഹാവമാ്രതം അറിയുന്ന ഒരു ദിവസം.
സന്ധ്യയാകുേമ്പാഴും െവളിച്ചമുണ്ടായിരിക്കും.

8 ആ ദിവസത്തിൽ െജറുശേലമിൽനിന്നുള്ള
ജീവജലം ്രപവഹിക്കും; പകുതി കിഴക്ക്
ഉപ്പ കടലിേലക്കും* പകുതി പടിഞ്ഞാറ്
െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദത്തിേലക്കും ഒഴുകും.
അതു േവനൽക്കാലത്തും ശീതകാലത്തും
ഉണ്ടാകും.

9 യേഹാവ സകലഭൂമിക്കും രാജാവായിരിക്കും.
ആ ദിവസത്തിൽ അവിടന്ന് ഏകകർത്താവും
അവിടെത്തനാമംഏകനാമവുംആയിരിക്കും.

10 േദശംമുഴുവനും, േഗബാമുതൽ
െജറുശേലമിനു െതക്ക് രിേമ്മാൻവെര
അരാബാേപാെല വിശാലമായ
സമഭൂമിയായിത്തീരും. എന്നാൽ
െജറുശേലം അതിെന്റ സ്ഥാനത്തുതെന്ന
ഉയർന്നിരിക്കും. െബന്യാമീൻകവാടംമുതൽ
ആദ്യെത്ത കവാടത്തിെന്റ സ്ഥാനംവെരയും

* 14:8 അതായത്,ചാവുകടൽ
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േകാൺകവാടംവെരയും†ഹനേനൽേഗാപുരംമുതൽ
രാജാവിെന്റ മുന്തിരിച്ചക്കുകൾവെരയും
മാറ്റെമാന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. 11 അതിൽ
ആൾപ്പാർപ്പ ണ്ടാകും; പിന്നീെടാരിക്കലും
അതു നശിപ്പിക്കെപ്പടുകയില്ല. െജറുശേലം
സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.

12 െജറുശേലമിേനാടു യുദ്ധംെചയ്യന്ന
സകലരാജ്യങ്ങളിേലക്കും യേഹാവഅയയ്ക്കുന്ന
ഒരു ബാധ ഇതായിരിക്കും: അവർ
നിൽക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന അവരുെട ത്വക്ക്
അഴുകും; കൺതടത്തിൽത്തെന്ന അവരുെട
കണ്ണ ചീഞ്ഞഴുകും; വായ്ക്കുള്ളിൽത്തെന്ന
അവരുെട നാവും അഴുകിേപ്പാകും. 13 ആ
ദിവസത്തിൽ, യേഹാവ ജനത്തിേന്മൽ
മഹാപരി്രഭമം അയയ്ക്കും. ഒരാൾ
മെറ്റാരാള െട ൈകക്കുപിടിച്ച നിർത്തി പരസ്പരം
ആ്രകമിക്കും. 14 െയഹൂദയും െജറുശേലമിൽ
യുദ്ധംെചയ്യ ം. ചുറ്റ മുള്ളസകലരാജ്യങ്ങള െടയും
സർവസമ്പത്തും, സ്വർണവും െവള്ളിയും
വസ്്രതവും വലിയ അളവിൽ േശഖരിക്കെപ്പടും.
15 അവരുെട പാളയത്തിെല കുതിരകൾ,
േകാവർകഴുതകൾ, ഒട്ടകങ്ങൾ, കഴുതകൾ
എന്നിങ്ങെനയുള്ള സകലമൃഗങ്ങള ം ഈ
ബാധയാൽസംഹരിക്കെപ്പടും.

16 െജറുശേലമിെന ആ്രകമിച്ച
സകലരാജ്യങ്ങളിലും യുദ്ധം അതിജീവിച്ചവർ
വർഷംേതാറും ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
രാജാവിെന ആരാധിക്കുന്നതിനും

† 14:10 വടക്കുപടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു
്രപേവശനകവാടത്തിെന്റ േപരാണ് ഇത്.
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കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ ആേഘാഷിക്കുന്നതിനും
കയറിവരും. 17 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയായ രാജാവിെന ആരാധിക്കാൻ
ഭൂമിയിെല ഏെതങ്കിലുെമാരു ജനവിഭാഗം
െജറുശേലമിേലക്കു കയറിെച്ചല്ലാതിരുന്നാൽ
അവർക്കു മഴ ഉണ്ടാകുകയില്ല.
18 ഈജിപ്റ്റിെല ജനം കയറിെച്ചന്ന് അതിൽ
പെങ്കടുക്കാതിരുന്നാൽ അവർക്കും മഴ
ഉണ്ടാകുകയില്ല. കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ
ആേഘാഷിക്കാൻ േപാകാത്തരാജ്യങ്ങള െടേമൽ
യേഹാവ വരുത്തുന്ന ബാധ അവരുെടേമലും
വരുത്തും. 19 ഈജിപ്റ്റിനും കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ
ആേഘാഷിക്കുന്നതിനു കയറിെച്ചല്ലാത്ത എല്ലാ
രാജ്യങ്ങൾക്കുംശിക്ഷഇതുതെന്നയായിരിക്കും.

20 ആ ദിവസത്തിൽ, കുതിരകള െട
മണികളിൽ, “യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധം”
എന്നു െകാത്തിയിരിക്കും. യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല കലങ്ങൾ, യാഗപീഠത്തിെന്റ
മുമ്പിലുള്ള കലശങ്ങൾേപാെല
വിശുദ്ധമായിരിക്കും. 21 െജറുശേലമിലും
െയഹൂദയിലുമുള്ള സകലപാ്രതവും
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയ്ക്കു
വിശുദ്ധമായിരിക്കും. യാഗം കഴിക്കാൻ
വരുന്നവർ പാ്രതങ്ങളിൽ ചിലെതടുത്ത്
അതിൽ പാചകംെചയ്യ ം. ആ ദിവസത്തിൽ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ഒരു കനാന്യനും‡ ഉണ്ടാകുകയില്ല.

‡ 14:21 അഥവാ,വ്യാപാരികൾ
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