
െസഫന്യാവ് 1:1 i െസഫന്യാവ് 1:4

െസഫന്യാവിെന്റ ്രപവചനം
1 ആേമാെന്റ മകൻ േയാശിയാവ്
െയഹൂദാരാജാവായിരുന്നകാലത്ത,് കൂശിയുെട
മകൻ െസഫന്യാവിന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
ലഭിച്ച . കൂശി െഗദല്യാവിെന്റ മകനും
െഗദല്യാവ് അമര്യാവിെന്റ മകനും അമര്യാവ്
ഹിസ്കിയാവിെന്റ മകനുംആയിരുന്നു.

യേഹാവയുെട ദിവസത്തിൽ
സർവഭൂമിയിലുമുള്ളന്യായവിധി
2 “ഞാൻഭൂമുഖത്തുനിന്ന്
സകലെത്തയും നശിപ്പിക്കും,”

എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
3 “ഞാൻ മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും

ഉന്മൂലനംെചയ്യ ം.
ആകാശത്തിെലപറവകെളയും
സമു്രദത്തിെല മത്സ്യങ്ങെളയും—
ദുഷ്ടരുെട കാലിടറിക്കുന്ന വി്രഗഹങ്ങെളയും
തൂെത്തറിയും.*”

“ഞാൻഭൂമുഖത്തുനിന്ന്സകലമനുഷ്യെരയും
ഉന്മൂലനംെചയ്യ േമ്പാൾ,
ഞാൻ, െയഹൂദയ്ക്കുേനേരയും

4െജറുശേലമിൽപാർക്കുന്നസകലമനുഷ്യർക്കുേനേരയും
എെന്റകരം നീട്ട ം,”

* 1:3 ചി.ൈക.്രപ. ദുഷ്ടർക്കു ചണ്ടിക്കൂമ്പാരംമാ്രതേമ
ലഭിക്കുകയുള്ള
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എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
“ഞാൻ ഈ േദശത്തുനിന്നു ബാലിെന്റ

ആരാധനയുെടസകലേശഷിപ്പിെനയും
വി്രഗഹാരാധകരായ പുേരാഹിതന്മാരുെട
േപരുകെളയും നീക്കിക്കളയും.

5പുരമുകളിൽ,നക്ഷ്രതസമൂഹെത്ത
േസവിച്ച വണങ്ങുന്നവെരയും

യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ വണങ്ങുന്നവെരയും
ശപഥംെചയ്യന്നവെരയും
േമാെലക്കിെന്റ† നാമത്തിൽ
ശപഥംെചയ്യന്നവെരയും

6 യേഹാവെയ അനുഗമിക്കുന്നതിൽനിന്നു
പിന്മാറുന്നവെരയും
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുകേയാ
്രശദ്ധിക്കുകേയാെചയ്യാത്തവെരയുംതെന്ന.”

7 കർത്താവായ യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ
മൗനമായിരിക്കുക,
യേഹാവയുെട ദിവസംസമീപമായിരിക്കുന്നു.

യേഹാവ ഒരു യാഗം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു;
താൻ ക്ഷണിച്ചവെര അവിടന്ന്
ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

8 “യേഹാവയുെടയാഗദിവസത്തിൽ
ഞാൻഅധികാരങ്ങെളയും
രാജാവിെന്റപു്രതന്മാെരയും

ൈവേദശികവസ്്രതം ധരിച്ചിട്ട ള്ള
എല്ലാവെരയും ശിക്ഷിക്കും.

9ആദിവസത്തിൽ

† 1:5 മൂ.ഭാ. മൽക്കാം
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ഉമ്മറപ്പടി ചാടിക്കടക്കുന്നവെരയും‡
തങ്ങള െട േദവന്മാരുെട േക്ഷ്രതങ്ങെള

അതി്രകമംെകാണ്ടും വഞ്ചനെകാണ്ടും
നിറയ്ക്കുന്നവെരയുംഞാൻശിക്ഷിക്കും.”

10യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ആദിവസം

മീൻകവാടത്തിൽനിന്ന് നിലവിളി ഉയരും;
പട്ടണത്തിെന്റ പുതിയഭാഗത്തുനിന്ന്
വിലാപവും
കുന്നുകളിൽനിന്ന്ഝടഝടനാദവും ഉയരും.

11മേക്തശ§്നിവാസികേള,വിലപിക്കുക,
നിങ്ങള െട എല്ലാ കച്ചവടക്കാരും
ഉന്മൂലനംെചയ്യെപ്പടും
എല്ലാ െവള്ളിവ്യാപാരികള ം നശിച്ച േപാകും.

12 ആ കാലത്ത് ഞാൻ െജറുശേലമിൽ
വിളക്കുകൾെകാളത്തിഅേന്വഷിക്കും.
നിർവികാരികെളയും
ഉന്മത്തരായി കിടന്നുെകാണ്ട,്

‘യേഹാവഗുണേമാ േദാഷേമാ െചയ്യ കയില്ല’
എന്നുപറയുന്നവെരയുംഞാൻശിക്ഷിക്കും.

13അവരുെടസമ്പത്ത് െകാള്ളെചയ്യെപ്പടും
അവരുെട വീടുകൾശൂന്യമാക്കെപ്പടും.

അവർവീടുപണിയും
എന്നാൽഅവർഅവിെട പാർക്കുകയില്ല;

അവർമുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ട ണ്ടാക്കും
എന്നാൽവീഞ്ഞ്കുടിക്കുകയില്ല.”

‡ 1:9 1 ശമു. 5:5 കാണുക. § 1:11 അഥവാ,
വാണിജ്യേമഖലയിെല
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14 യേഹാവയുെട മഹാദിവസം
സമീപമായിരിക്കുന്നു—
സമീപമായി,അതിേവഗം വരുന്നു.

യേഹാവയുെട ദിവസത്തിൽ നിലവിളി
ഭയങ്കരമായിരിക്കും;
യുദ്ധവീരെന്റഅട്ടഹാസവുംഅവിെടയുണ്ട.്

15ആദിവസം േ്രകാധത്തിെന്റ ദിവസം—
കഷ്ടത്തിെന്റയുംസങ്കടത്തിെന്റയും ദിവസം,
ശൂന്യതയുെടയും നാശത്തിെന്റയും
ദിവസം,

അന്ധകാരത്തിെന്റയും മ്ലാനതയുെടയും
ദിവസം,
േമഘങ്ങള െടയുംഇരുട്ടിെന്റയുംദിവസം—

16 േകാട്ടയുള്ളനഗരങ്ങൾക്കും
ചത്വരങ്ങളിെല േഗാപുരങ്ങൾക്കുംഎതിേര
കാഹളത്തിെന്റയും യുദ്ധാരവത്തിെന്റയും
ദിവസം.

17 “ഞാൻജനത്തിെന്റേമൽ ദുരിതംവരുത്തും;
അവർഅന്ധെരേപ്പാെലതപ്പിത്തടഞ്ഞുനടക്കും.
അവർ യേഹാവയ്ക്കു വിേരാധമായി
പാപംെചയ്തിരിക്കുകയാൽ

അവരുെട രക്തം െപാടിേപാെലയും
അവരുെട മാംസം ചാണകംേപാെലയും
െചാരിയെപ്പടും.

18യേഹാവയുെട േ്രകാധദിവസത്തിൽ
അവരുെട െവള്ളിേയാസ്വർണേമാ
അവെര രക്ഷിക്കാൻപര്യാപ്തമാകുകയില്ല.”

അവിടെത്തതീക്ഷ്ണാഗ്നിയിൽ
സർവേലാകവും ദഹിച്ച േപാകും.
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സകലഭൂവാസികള െടയുംേമൽഅവിടന്ന്
ശീ്രഘസംഹാരം വരുത്തും.

2
െയഹൂദയും െജറുശേലമും ഇതര

രാഷ്്രടങ്ങൾെക്കാപ്പം വിധിക്കെപ്പടുന്നു

അനുതാപത്തിനായി െയഹൂദെയ
ആഹ്വാനംെചയ്യന്നു
1നാണംെകട്ടജനതേയ,
കൂട്ടിവരുത്തുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന
കൂട്ടിവരുത്തുക.

2നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടസമയംവെന്നത്തുന്നതിനും
ആ ദിവസം പതിരുേപാെല
വീശിക്കളയുന്നതിനുംമുേമ്പ,

യേഹാവയുെട ഭയങ്കരേകാപം
നിെന്റേമൽവരുന്നതിനുംമുേമ്പ,

യേഹാവയുെട േ്രകാധദിവസം
നിെന്റേമൽ വരുന്നതിനുംമുേമ്പതെന്ന
കൂടിവരിക.

3 േദശത്തിെല എളിയവേര, അവിടെത്ത
കൽപ്പനകൾഅനുസരിക്കുന്നവേര,
യേഹാവെയഅേന്വഷിക്കുക.

നീതിെയ അേന്വഷിക്കുക, താഴ്മെയ
അേന്വഷിക്കുക;
പേക്ഷ,യേഹാവയുെട േകാപദിവസത്തിൽ
നിങ്ങൾക്ക്സംരക്ഷണംലഭിക്കും.
െഫലിസ്ത്യേദശത്തിനുേനേര

4ഗസ്സാ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും
അസ്കേലാൻ ഉന്മൂലനംെചയ്യെപ്പടും.

നട്ട ച്ചയ്ക്ക്അശ്േദാദ് ശൂന്യമാകും
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എേ്രകാൻതകർന്നുേപാകും.
5സമു്രദതീരവാസികേള,
െകരീത്യേര,നിങ്ങൾക്കുഹാകഷ്ടം!

െഫലിസ്ത്യരുെട േദശമായകനാേന,
യേഹാവയുെട വചനം നിങ്ങൾക്കു
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു:

“ഞാൻനിെന്നനശിപ്പിക്കും.
ആരും േശഷിക്കുകയില്ല.”

6 േ്രകത്യർ വസിക്കുന്ന സമു്രദതീരം ഇടയന്മാർക്കു
കുടിലുകള ം
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിനു െതാഴുത്തുകള മുള്ള
പുൽപ്പ റമായിത്തീരും.

7ആേദശം െയഹൂദാഗൃഹത്തിെന്റ
േശഷിപ്പിന്അവകാശമാകും;
അവർഅവിെട േമച്ചിൽപ്പ റംകെണ്ടത്തും.

സായാഹ്നത്തിൽഅവർ
അസ്കേലാൻവീടുകളിൽകിടക്കും.

അവരുെടൈദവമായയേഹാവഅവർക്കുേവണ്ടി
കരുതും;
അവിടന്ന് അവെര സന്ദർശിച്ച് അവരുെട
സൗഭാഗ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കും.

േമാവാബിനുംഅേമ്മാനുംഎതിേര
8 “എെന്റജനതെയഅപമാനിച്ചവരും
അവരുെടേദശെത്തഭീഷണിെപ്പടുത്തിയവരുമായ

േമാവാബിെന്റഅപമാനവും
അേമ്മാന്യരുെട ധിക്കാരവും ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു.

9 അതുെകാണ്ട,് േമാവാബ് നിശ്ചയമായും
െസാേദാമിെനേപ്പാെലയും
അേമ്മാന്യർ െഗാേമാറാെയേപ്പാെലയും—
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െപാന്തക്കാടും ഉപ്പ കുഴികള ം നിറഞ്ഞ്
എേന്നക്കുംശൂന്യമായിത്തീരും,
എന്ന് ഇ്രസാേയലിെന്റൈദവമായ

ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവ,
ജീവനുള്ളഞാൻശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

എെന്റ ജനത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവെര
െകാള്ളയിടും
എെന്റ രാജ്യത്തിൽ ജീവേനാടിരിക്കുന്നവർ
അവരുെട േദശംഅവകാശമാക്കും.”

10 അവരുെട നിഗളത്തിെന്റ ്രപതിഫലമായി
അവർക്കു ലഭിക്കുന്നത് ഇതുതെന്ന,
കാരണം, ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
ജനെത്ത
അവർ അപമാനിക്കുകയും
പരിഹസിക്കുകയുംെചയ്തേല്ലാ.

11 യേഹാവ ഭൂമിയിെല സകലേദവതകെളയും
നശിപ്പിക്കുേമ്പാൾ
അവിടന്ന് അവർെക്കതിേര
ഭയങ്കരനായിരിക്കും.

വിദൂരങ്ങളിലുള്ള സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം
യേഹാവെയനമസ്കരിക്കും,
അവെരല്ലാവരും അവരവരുെട
േദശത്തുെവച്ച തെന്ന.

കൂശിെനതിേര
12 “കൂശ്യേര,നിങ്ങള ം
എെന്റവാളിനാൽവധിക്കെപ്പടും.”
അശ്ശ രിെനതിേര

13അവിടന്ന് തെന്റകരം വടക്ക്
അശ്ശ രിെനതിേര നീട്ടിഅതിെനനശിപ്പിക്കും.

നിനേവഅേശഷംശൂന്യമാകും;
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മരുഭൂമിേപാെലവരണ്ടുണങ്ങിേപ്പാകും.
14ആട്ടിൻപറ്റങ്ങള ംസകലതരം ജന്തുക്കള ം
അവിെടക്കിടക്കും.

അതിെന്റതൂണുകൾക്കു മധ്യത്തിൽ
മൂങ്ങയും നത്തും രാപാർക്കും.

അവയുെടശബ്ദം ജനാലകളിൽ ്രപതിധ്വനിക്കും
വാതിലിനുമുമ്പിൽ ചണ്ടിക്കൂമ്പാരങ്ങൾ
നിറഞ്ഞുകിടക്കും
േദവദാരുെകാണ്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ
െവയിലുംമഴയുംഏറ്റ കിടക്കും.

15ഇതാ,ആഹ്ലാദത്തിമിർപ്പിെന്റപട്ടണം;
സുരക്ഷിതമായി പാർത്തിരുന്നഇടംതെന്ന.

അവൾസ്വയം പറഞ്ഞു;
“ഞാൻഅല്ലാെതഎെന്നേപ്പാെല മറ്റാരുമില്ല.”

അവൾഎ്രതവലിയനാശത്തിന് ഇരയായി,
വന്യമൃഗങ്ങള െടആവാസസ്ഥാനമായി!

കടന്നുേപാകുന്നവർപരിഹസിക്കുകയും
മുഷ്ടി കുലുക്കുകയും െചയ്യന്നു.

3
െജറുശേലമിെനതിേര

1പീഡകരുെടയും മത്സരികള െടയും
അശുദ്ധരുെടയും പട്ടണത്തിന് ഹാകഷ്ടം!

2അവൾആെരയുംഅനുസരിക്കുന്നില്ല,
അവൾക്കു ്രപേബാധനംസ്വീകാര്യമല്ല.

അവൾയേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നില്ല,
അവൾ തെന്റ ൈദവേത്താട്
അടുത്തുവരുന്നതുമില്ല.

3അവള െട ഉേദ്യാഗസ്ഥർ
അലറുന്നസിംഹങ്ങൾ;
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അവള െട അധിപന്മാർ ്രപഭാതത്തിനായി ഒന്നും
േശഷിപ്പിക്കാത്ത
സന്ധ്യാസമയത്ത്അലയുന്നെചന്നായ്ക്കൾ.

4അവള െട ്രപവാചകന്മാർതാേന്താന്നികൾ,
അവർവഞ്ചകന്മാർതെന്ന.

അവള െട പുേരാഹിതന്മാർ മന്ദിരെത്ത
അശുദ്ധമാക്കുന്നു,
അവർ ന്യായ്രപമാണേത്താട്
അതി്രകമംെചയ്യന്നു.

5നീതിമാനായയേഹാവഅവളിൽവസിക്കുന്നു;
അവിടന്ന്അനീതി െചയ്യന്നില്ല.

്രപഭാതംേതാറുംഅവിടന്ന് നീതി നടപ്പാക്കുന്നു,
ഓേരാ പുതിയ ദിവസവും അവിടന്ന് അതിനു
മുടക്കംവരുത്തുന്നില്ല,
എങ്കിലും നീതിെകട്ടവർക്കുനാണമില്ല.
െജറുശേലംഅനുതപിക്കുന്നില്ല

6 “ഞാൻരാജ്യങ്ങെള േഛദിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവരുെട സുരക്ഷിതേക്രന്ദങ്ങൾ
തകർത്തിരിക്കുന്നു.

ഞാൻഅവരുെട െതരുവുകൾശൂന്യമാക്കി,
ആരുംഅവിെട വഴിനടക്കുന്നില്ല.

അവരുെട പട്ടണങ്ങൾനശിച്ചിരിക്കുന്നു;
ആരും, ഒരുത്തൻേപാലും േശഷിക്കുകയില്ല.

7 ‘നിശ്ചയമായും നീഎെന്നഭയെപ്പട്ട്
എെന്റ ്രപേബാധനംഅംഗീകരിക്കും,’
എന്നുഞാൻഅവെരക്കുറിച്ച ചിന്തിച്ച .

അങ്ങെന െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ അവരുെട
വാസസ്ഥലംശൂന്യമാകുകയില്ലായിരുന്നു,
എെന്റ യാെതാരു ശിക്ഷയും അവള െടേമൽ
വരികയുമില്ലായിരുന്നു.



െസഫന്യാവ് 3:8 x െസഫന്യാവ് 3:11

എന്നിട്ട ംഅവരുെടസകലദുഷ ്്രപവൃത്തിയിലും
അവർജാ്രഗതയുള്ളവരായിരുന്നു.

8അതിനാൽ,എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുക,”എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“ഞാൻ സാക്ഷ്യത്തിന് എഴുേന്നൽക്കുന്ന
ദിവസത്തിനായിത്തെന്ന.

രാഷ്്രടങ്ങെളയും രാജ്യങ്ങെളയും
കൂട്ടിവരുത്താനും
എെന്റ േ്രകാധെത്തയും

എെന്റ ഭയങ്കരേകാപെമല്ലാം
അവരുെടേമൽ വർഷിക്കാനും ഞാൻ
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

എെന്റതീക്ഷ്ണേകാപത്തിെന്റഅഗ്നിയിൽ
സർവേലാകവും ദഹിച്ച േപാകും.

ഇ്രസാേയലിെന്റ േശഷിപ്പിെന്റപുനഃസ്ഥാപനം
9 “അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട നാമം

വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നതിനും
ഏകമനേസ്സാെട യേഹാവെയ
േസവിക്കുന്നതിനും
ഞാൻ ജനതകള െട അധരങ്ങൾ
ശുദ്ധീകരിക്കും.

10 എെന്റ ആരാധകരും ചിതറിേപ്പായ എെന്റ
ജനവും
കൂശിെലനദിക്കപ്പ റത്തുനിന്ന്
എനിക്കു േനർച്ചകൾെകാണ്ടുവരും.

11 നിങ്ങൾ എേന്നാടു െചയ്തിട്ട ള്ള സകല
അതി്രകമങ്ങള ം നിമിത്തം
ആ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ
ലജ്ജിേക്കണ്ടിവരികയില്ല.

തങ്ങള െടഅഹങ്കാരത്തിൽസേന്താഷിക്കുന്നവെര
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ഞാൻനിങ്ങളിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും.
എെന്റവിശുദ്ധപർവതത്തിൽ
നിങ്ങൾ ഇനിെയാരിക്കലും
ധാർഷ്ട്യക്കാരായിരിക്കുകയില്ല.

12താഴ്മയുംസൗമ്യതയും ഉള്ളവരായി,
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽആ്രശയിക്കുന്ന

ഇ്രസാേയലിെന്റ ഒരു േശഷിപ്പിെന
ഞാൻനിെന്റനടുവിൽ േശഷിപ്പിക്കും.

13അവർഅതി്രകമം െചയ്യ കയില്ല;
അവർവ്യാജം പറയുകയുമില്ല.

അവരുെട നാവുകളിൽ
വഞ്ചനയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

അവർഭക്ഷിച്ച കിടന്നുറങ്ങും
ആരുംഅവെര ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല.”

14സീേയാൻപു്രതീ,പാടുക,
ഇ്രസാേയേല, ഉച്ചത്തിൽആർത്തുവിളിക്കുക!

െജറുശേലംപു്രതീ,
പൂർണഹൃദയേത്താെട സേന്താഷിച്ച്
ആനന്ദിക്കുക!

15യേഹാവനിെന്റശിക്ഷനീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
അവിടന്ന് നിെന്റ ശ്രതുവിെന
പിന്തിരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജാവായ യേഹാവ
നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട;്
നീ ഇനി ഒരാപത്തും ഭയെപ്പേടണ്ടതില്ല.

16ആദിവസത്തിൽ
അവർെജറുശേലമിേനാടു പറയും:

“സീേയാേന, ഭയെപ്പേടണ്ട,
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നിെന്റകരങ്ങൾനിശ്ചലമാേകണ്ടതില്ല.
17 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ

നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട,്
അവിടന്ന് രക്ഷിക്കാൻശക്തൻ.

അവിടന്ന് നിന്നിൽഅധികംസേന്താഷിക്കും;
യേഹാവ തെന്റ സ്േനഹത്തിൽ
ഇനിെയാരിക്കലും നിെന്നശാസിക്കുകയില്ല,
എന്നാൽസംഗീതേത്താെടഅവിടന്ന് നിന്നിൽ
ആനന്ദിക്കും.”

18 “നിർദിഷ്ട െപരുന്നാള കൾനഷ്ടമായത്
നിങ്ങൾെക്കാരു ഭാരവുംലജ്ജയുംആണേല്ലാ
അേതക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നവർ ഇനി
നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

19നിെന്നപീഡിപ്പിച്ചസകലേരാടും
ആകാലത്ത്ഞാൻഇടെപടും.

ഞാൻമുടന്തെനവിടുവിക്കും;
ചിതറിേപ്പായവെരകൂട്ടിേച്ചർക്കും.

അവെരലജ്ജിതരാക്കിയഎല്ലാ േദശങ്ങളിലും
ഞാൻ അവർക്കു മഹത്ത്വവും പുകഴ്ചയും
നൽകും.

20ആകാലത്ത്ഞാൻനിങ്ങെള േശഖരിക്കും;
ആ കാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങെള ഭവനങ്ങളിൽ
കൂട്ടിേച്ചർക്കും.

നിങ്ങള െടസ്വന്തം ദൃഷ്ടികൾക്കുമുമ്പിൽ
ഞാൻ നിങ്ങള െട ്രപവാസികെള
മടക്കിവരുത്തുേമ്പാൾ,

ഭൂമിയിെലസകലജനങ്ങള െടയും മധ്യത്തിൽ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു മഹത്ത്വവും പുകഴ്ചയും
നൽകും,”
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ഇത് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
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