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యోవేలు
గంథకర
దీని గంథకర యోవేలు అని గంథమే చెబుతునన్ది (1:1). ఈ

పుసత్కంలో కనిపించే కొనిన్ వివరాలు తపప్ ఈ పవక గురించి
మరేమీ మనకు తెలియదు. ఇతడు పెతూయేలు కుమారుడు.
యూదా పజలకు పవచించాడు. యెరుషలేము పటల్ చాలా ఆసకి
కనపరిచాడు. ఆలయం గురించీ, యాజకుల గురించి అనేక
వాయ్ఖయ్లు చేశాడు. యూదాలోని ఈ ఆరాధనా కేందంలో ఇతనికి
బాగా పరిచయం ఉనన్టుట్ అరధ్మవుతునన్ది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ.పూ. 835 - 796
యోవేలు బహ శా పాత నిబంధన చరితలో పారసీకుల కాలంలో

జీవించాడు. ఆ కాలంలో పారసీకులు కొందరు యూదులను
యెరుషలేముకు తిరిగి వెళళ్డానికి అనుమతినిచాచ్రు. ఆలయ
నిరామ్ణం జరిగింది. యోవేలుకు ఆలయం తెలుసు గనక, ఆలయం
కటిట్న తరువాత కాలంలోనే అతడు పవచనాలు చెపాప్డు.

సీవ్కర
ఇశాయేలు పజలు, తరువాత కాలపు బిలు పఠతలంతా.
పయోజనం
దేవుడు కరుణామయుడు కూడా, పశాచ్తాత్ ప పడిన వారందరినీ

కష్మిసాత్ డు. ఈ పుసత్కంలో రెండు ముఖయ్ సంఘటనలు కనిపిసాత్ యి.
ఒకటి మిడతల దండు. రెండు ఆతమ్ కుమమ్రింపు. దీని నెరవేరుప్ను
అపొ. కా. 2 లో కనిపించే పెంతెకోసుత్ సందరబ్ంలో పేతురు
పసాత్ వించాడు.

ముఖాయ్ంశం
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యెహోవాదినం
విభాగాలు
1. ఇశాయేలు మిడతలదాడి— 1:1-20
2. దేవుని శికష్— 2:1-17
3. ఇశాయేలుకు పూరవ్ మసిధ్తి కలగడం— 2:18-32
4. తన పజలమధయ్ నివసించే ఇతర జాతుల దేవుని తీరుప్—
3:1-21

1పెతూయేలు కొడుకుయోవేలుకు వచిచ్నయెహోవావాకుక్.
మిడతల తెగులు

2పెదద్లారా, వినండి. దేశంలో నివసించేమీరంతాజాగతత్గా వినండి.
మీరోజులోల్ గానీమీపూరీవ్కుల రోజులోల్ గానీ
ఇలాంటి విషయం ఎపుప్ నా జరిగిందా?
3దానిన్ గురించిమీ పిలల్లకు చెపప్ండి.
మీ పిలల్లు తమ పిలల్లకు, వాళళ్ పిలల్లు తరువాత తరానికి

చెబుతారు.
4 ఎగిరే మిడతల గుంపులు విడిచి పెటిట్న దానిన్ పెదద్ మిడతలు

తినేశాయి.
పెదద్ మిడతలు విడిచిపెటిట్న దానిన్ మిడత పిలల్లు తినేశాయి.
మిడత పిలల్లు విడిచిపెటిట్న దానిన్ గొంగళిపురుగులు తినేశాయి.
5తాగుబోతులారా, లేచి ఏడవండి.
దాకష్సారాయితాగేమీరు గటిట్గా ఏడవండి.
ఎందుకంటే కొతత్ దాకష్సారాయిమీనోటికి అందడం లేదు.
6ఒక రాజయ్ం నా దేశం మీదికి వచిచ్ంది.
బల నవారుగా లెకక్లేనంతమంది వచాచ్రు.
దాని పళల్ సింహపు పళళ్లా ఉనాన్యి.
అతనికి ఆడసింహం పళ ళ్నాన్యి*.
7అతడు నాదాకష్తోటను భయపెటేట్దిగా చేశాడు.
నాఅంజూరపు చెటుట్ ను ఒలిచి వేశాడు.
* 1:6 1:6 అతనికి ఆడసింహం పళ ళ్నాన్యి పకటన 9:7-10
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దాని బెరడు ఒలిచిపారేశాడు.
వాటి కొమమ్లు తెలల్బారాయి.

8 తన పడుచు భరను కోలోప్యి గోనెసంచి కటుట్ కునన్ కనయ్లా
దుఖించు.
9 వేదయ్ం, పానారప్ణం యెహోవా మందిరంలోకి రాకుండ నిలిచి

పోయాయి.
యెహోవాసేవకులు,యాజకులు ఏడుసుత్ నాన్రు.
10పొలాలు పాడయాయ్యి. భూమి దుఖిసోత్ ంది.
ధానయ్ం నాశన ంది. కొతత్ దా రసం లేదు.
నూనె ఒలికి పోయింది.
11గోదుమ,బారీల్ గురించి తులారా, సిగుగ్ పడండి,
దాకష్ తులారా దుఖించండి,పొలం పంట నాశనమయింది.
12దాకష్తీగలు వాడిపోయాయి, అంజూరు చెటుల్ ఎండిపోయాయి.
దానిమమ్ చెటుల్ ,ఈత చెటుల్ , ఆపిల్ చెటుల్ ,
పొలం లోని చెటల్నీన్ వాడిపోయాయి.
మనుషులకు సంతోషమే లేదు.

పశాచ్తపనికి పిలుపు
13యాజకులారా, గోనెపటట్ కటుట్ కుని దుఖించండి!

బలిపీఠం దగగ్ర సేవకులారా, ఏడవండి.
నా దేవుని సేవకులారా, గోనెసంచి కటుట్ కుని రాతంతా గడపండి.
వేదయ్ం, పానారప్ణం, మీ దేవుని మందిరానికి రాకుండా

నిలిచిపోయాయి.
14ఉపవాస దినం పతిషిఠ్ ంచండి. సంఘంగా సమకూడండి.
యెహోవాను బతిమాలడానికి పెదద్లనూ దేశ నివాసులందరినీ
మీ దేవుడుయెహోవామందిరంలో సమకూరచ్ండి.

15యెహోవాదినం దగగ్ర పడింది.
అయోయ్, అది ఎంత భయంకర న దినం!
సరవ్శకుని దగగ్ర నుంచి నాశనంగా అది వసుత్ ంది.
16మన కళళ్ముందే ఆహారం,
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మన దేవునిమందిరంలో సంతోషానందాలు నిలిచిపోలేదా?
17వితత్నాలు మటిట్గడడ్ల కింద కుళిళ్పోతునాన్యి,
రు ఎండిపోవడంతోధానయ్పుకొటుల్ ఖాళీగా ఉనాన్యి,
కళల్పుకొటుల్ నేలమటట్మయాయ్యి.

18మేత లేక జంతువులు ఎంతగామూలుగుతునాన్యి!
పశువులమందలూ గొరెలమందలూ ఎంతగా అలమటిసుత్ నాన్యి!
19యెహోవా, నీకే నేనుమొరపెడుతునాన్ను.
అగిన్ అరణయ్ంలోనిమేతసథ్లాలను కాలిచ్ వేసింది,
మంటలు తోటచెటల్నిన్టినీ కాలిచ్వేశాయి.
20కాలవలు ఎండిపోయాయి,
అరణయ్ంలోనిమేత సథ్లాలు కాలిపోవడంతో
పొలాలోల్ ని పశువులు నీ కోసం దాహంగా ఉనాన్యి.

2
మిడుతల నయ్ం

1సీయోనులోబాకాఊదండి,
నా పరిశుదధ్ పరవ్తం మీదమేలొక్లిపే శబద్ం చేయండి!
యెహోవాదినం వసుత్ నన్దనీ అది సమీపమయియ్ందనీ
దేశనివాసులంతా భయంతో వణకుతారు గాక.
2అది చీకటి రోజు,గాఢాంధకారమయ న రోజు.
కారు మబుబ్లు కమేమ్ కటిక చీకటి రోజు.
పరవ్తాలమీద ఉదయకాంతి పసరించినటుట్
బల న గొపప్ సేన వసూత్ ఉంది.
అలాంటి సేన ఎనన్డూ లేదు, ఇక ఎనన్డూ మళీళ్ రాదు.
తరతరాల తరువాత కూడా అది ఉండదు.

3దానిముందు అగిన్ అనిన్టినీ కాలేచ్సుత్ నన్ది.
వాటి వెనుక,మంటమండుతూ ఉంది.
అది రాకముందు భూమి ఏదెను తోటలాఉంది.
అది వచిచ్ వెళిల్పోయిన తరువాత భూమి ఎడారిలాపాడయింది.
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దానినుంచి ఏదీ తపిప్ంచుకోలేదు.
4సేన రూపం, గురాల లాగాఉంది.

వాళ ళ్ రౌతులలాగా పరుగెడుతునాన్రు.
5వాళ ళ్ పరవ్త శిఖరాలమీదరథాలు పరుగులు పెడుతునన్టుట్ వచేచ్

శబద్ంతో దూకుతునాన్రు.
ఎండిన దుబుబ్ మంటలోల్ కాలుతుంటే వచేచ్ శబద్ంలా,
యుదాధ్ నికి సిదధ్ న గొపప్ సేనలా ఉనాన్రు.

6వాటిని చూసి పజలు అలాల్ డిపోతునాన్రు,
అందరి ముఖాలు పాలిపోతునాన్యి.
7అవి శూరులాల్ గా పరుగెడుతునాన్యి.
నికులాల్ గా అవి గోడలెకుక్తునాన్యి.
అటూ ఇటూ తిరుగకుండా అవనీన్ తినన్గా నడుసుత్ నాన్యి.
8ఒకదానినొకటి తోసుకోకుండా తమదారిలో చకక్గాపోతునాన్యి.
ఆయుధాలు ఎదురొక్నాన్ వరుస తపప్వు.
9పటట్ణంలో చొరబడుతునాన్యి.
గోడల మీద పరుగెడుతూ దొంగలాల్ గా కిటికీల గుండా ఇళళ్లోల్ కి

వసుత్ నాన్యి.
10వాటిముందు భూమి కంపిసుత్ నన్ది,

ఆకాశాలు వణుకుతునాన్యి.
సూరయ్చందులకు చీకటి కముమ్కుంది.
నకష్తాలు కాంతి తపుప్తునాన్యి.
11యెహోవాతన నయ్ం ముందు తన సవ్రం పెంచాడు,
ఆయనయోధులు చాలా ఎకుక్వమంది.
ఆయన ఆజఞ్లను నెరవేరేచ్వారు బలవంతులు.
యెహోవాదినం గొపప్ది,మహాభయంకర నది.
దానిన్ ఎవరు పుకోగలరు?

పశాచ్తపనికి పిలుపు
12యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు,
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“ఇపుప్ నా, ఉపవాసముండి కనీన్ళ ళ్ కారుసూత్ దుఃఖిసూత్
హృదయపూరవ్కంగానాదగగ్రికి తిరిగి రండి.”
13మీయెహోవాదేవుడు అతయ్ంత కృప గలవాడూ దయగలవాడు.
తవ్రగా కోపపడేవాడు కాదు. విసాత్ రంగా పేమ చూపించేవాడు.
శి ంచాలనే తనమనసుస్మారుచ్కునేవాడు.
కాబటిట్ మీ బటట్లుమాతమేకాక
మీహృదయాలను చింపుకుని ఆయన పు తిరగండి.

14ఒకవేళ ఆయనమీ పుతిరిగి జాలి చూపుతాడేమో.
మీరు మీయెహోవాదేవునికి తగిన వేదాయ్నిన్,
పానారప్ణానిన్ అరిప్ంచేలామిమమ్లిన్ దీవిసాత్ డేమో ఎవరికి తెలుసు?

15సీయోనులోబాకాఊదండి.
ఉపవాసదినం పతిషిఠ్ ంచండి. సంఘంగా కూడండి.
16పజలను సమకూరచ్ండి.
సంఘానిన్ పతిషిఠ్ ంచండి. పెదద్లను పిలిపించండి.
పిలల్లనూ చంటి పిలల్లనూ తీసుకురండి.
పెళిల్కొడుకులు తమ గదులోల్ నుంచి,
పెళిల్కూతుళ ళ్ తమ పెళిల్ గదులోల్ నుంచి రావాలి.

17యెహోవాకు పరిచరయ్చేసే సేవకులు,యాజకులు
మంటపానికీ బలిపీఠానికి మధయ్ నిలబడి ఏడవాలి.
“యెహోవా, నీ పజలను కనికరించు.
నీసొతుత్ గా ఉనన్ వారిని సిగుగ్ పడనివవ్కు.
వారిమీదరాజాయ్లను ఏలనివవ్కు.
వారి దేవుడు ఏమయాయ్డు? అని ఇతర పజలు ఎందుకు

చెపుప్కోవాలి?”
పశాచ్తాపం దావ్రా విమోచన

18అపుప్డుయెహోవాతన దేశానిన్ గురించి రోషంతో ఉనాన్డు.
తన పజల పటల్ జాలితో ఉనాన్డు.
19యెహోవాతన పజలకు ఇలా జవాబిచాచ్డు,
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“నేను మీకు ధానయ్ం, కొతత్ దా రసం, నూనె పంపిసాత్ ను.
మీరు వాటితో తృపిత్ చెందుతారు.
ఇకనుంచి మరెనన్డూ మిమమ్లిన్ ఇతర పజలోల్ అవమానానికి

గురిచేయను.
20ఉతత్ర దికుక్ నుంచి వచేచ్ సేనను మీకు దూరంగాపారదోలతాను.
వారిని ఎండిపోయి,పా పోయినపాంతానికి తోలివేసాత్ ను.
దాని ముందు భాగానిన్ తూరుప్ సముదంలో, దాని వెనుక భాగానిన్

పడమటి సముదంలో పడేసాత్ ను.
అది కంపు కొడుతుంది, చెడడ్వాసన వసుత్ ంది.
నేను గొపప్ పనులు చేసాత్ ను.”
21దేశమా, భయపడక సంతోషించి గంతులు వెయియ్.
యెహోవాగొపప్ పనులు చేశాడు.
22పశువులారా, భయపడవదుద్ . గడిడ్బీళల్లో పచిచ్కమొలుసుత్ ంది.
చెటుల్ కాయలు కాసాత్ యి. అంజూరపుచెటుల్ , దాకష్చెటుల్ సమృదిధ్గా

ఫలిసాత్ యి.
23సీయోను పజలారా, ఆనందించండి.
మీయెహోవాదేవుణిణ్ తలుచుకుని సంతోషించండి.
ఆయన నీతి బటిట్ మీ కోసం సరిపోయినంత తొలకరి వాన,వాన జలుల్

పంపిసాత్ డు.
ముందులాగాతొలకరి వాన, కడవరి వాన కురిపిసాత్ డు.

24 కళాళ్లు గోదుమ గింజలతో నిండి ఉంటాయి.
కొతత్ దా రసం, నూనెతో తొటుల్ పొరిల్ పారతాయి.
25 “ఎగిరే మిడతల గుంపులూ పెదద్ మిడతలూ మిడత పిలల్లూ

గొంగళి పురుగులూ,
ఆనామహాసేనతినేసిన సంవతస్రాల పంటనుమీకుమళీళ్ ఇసాత్ ను.

26మీరు కడుపునిండా తిని తృపిత్ పడతారు.
మీమధయ్ చేసిన అదుభ్తాలను బటిట్
మీయెహోవాదేవుని పేరును సుత్ తిసాత్ రు.
నా పజలను ఇక ఎనన్టికీ సిగుగ్ పడనివవ్ను.
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27అపుప్డు ఇశాయేలీయులమధయ్ ఉంది నేనే అనీ,
నేనేమీయెహోవాదేవుడిననీ,
నేను తపప్ వేరే దేవుడు లేడనీమీరు తెలుసుకుంటారు.
నా పజలను ఇక ఎనన్టికీ సిగుగ్ పడనివవ్ను.

దీవుని ఆతమ్ పోకష్ణకు సంబంధించిన వాగాద్ నం
28తరువాత నేను పజలందరిమీద

నా ఆతమ్ను కుమమ్రిసాత్ ను.
మీకొడుకులూ మీ కూతురూల్ పవచనాలు చెబుతారు.
మీముసలివారు కలలుకంటారు.
మీయువకులకు దరశ్నాలు వసాత్ యి.
29ఆ రోజులోల్ నేను పనివారిమీదనా ఆతమ్ను కుమమ్రిసాత్ ను.

30ఆకాశంలో అదుభ్తాలు చూపిసాత్ ను.
భూమీమ్ద రకం,మంటలు, ఎతత్యినపొగ కలిగిసాత్ ను.
31యెహోవాభయంకర న ఆమహాదినం రాకముందు
సూరుయ్డు చీకటిగా, చందుడు రకంలామారతాయి.
32యెహోవాపేరునపారథ్నచేసేవారందరినీకాపాడడంజరుగుతుంది.
యెహోవా చెపిప్నటుట్ సీయోను కొండమీద, యెరూషలేములో

తపిప్ంచుకునన్వారుంటారు.
యెహోవాఏరాప్టు చేసుకునన్వాళ ళ్ మిగులుతారు.”

3
యూదా శతువుల తీరుప్

1 ఆ రోజులోల్ , ఆ సమయంలో యూదావారిని, యెరూషలేము
నివాసులను నేను చెరలోనుంచి రపిప్ంచేటపుప్డు,

2ఇతర పజలందరినీ సమకూరిచ్,
యెహోషాపాతు లోయకు వారిని తీసుకువసాత్ ను.
నా పజలను బటిట్ ,నాసొతత్యిన ఇశాయేలును బటిట్
నేను అకక్డ వారిని శి సాత్ ను.
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వారు నా పజలను ఇతర పజలమధయ్కు చెదరగొటిట్
నా దేశానిన్ పంచుకునాన్రు.
3 వారు నా పజలకు చీటుల్ వేసి, ఒక పసివాణిణ్ ఇచిచ్ వేశయ్ను

తీసుకునాన్రు.
తాగడానికి దాకష్మదయ్ం కోసం ఒక పిలల్ను అమేమ్శారు.

4తూరు, సీదోను, ఫిలిషీయపాంత నివాసులారా,
నామీదమీకెందుకు కోపం? నామీద పతీకారం చూపిసాత్ రా?
మీరు నామీద పతీకారం చూపించినా
మీరు చేసినదానిన్ తవ్రలోనేమీ నెతిత్ మీదికి రపిప్సాత్ ను.
5మీరు నా వెండి,నాబంగారాలను తీసుకుపోయారు.
నావిలు న వసుత్ వులను పటుట్ కుపోయిమీ గుళల్లో ఉంచుకునాన్రు.
6యూదావారూయెరూషలేము నగరవాసులూ
తమపాంతం నుంచి దూరంగా ఉండాలని
మీరు వారిని గీకులకు అమేమ్శారు.

7మీరు చేసిన దానిన్ మీ నెతిత్ మీదికి రపిప్సాత్ ను.
మీరు వారిని అమిమ్ పంపేసిన సథ్లాలనుంచి వారు తిరిగి వచేచ్లా

చేసాత్ ను.
8మీకొడుకులనూ కూతుళళ్నుయూదావారికి అమిమ్వేసాత్ ను.
వారు దూరంగా ఉండే షెబాయీయులకు వారిని అమేమ్సాత్ రు.
యెహోవాఈమాటచెపాప్డు.

9రాజాయ్లోల్ ఈ విషయంచాటించండి,
యుదాధ్ నికి సిదధ్పడండి. శూరులను రేపండి.
వారిని దగగ్రికి రమమ్నండి. నికులంతా రావాలి.
10మీనాగటి కరులను సాగగొటిట్ కతుత్ లు చేయండి.
మీమడిడ్కతుత్ లు సాగగొటిట్ ఈటెలు చేయండి.
“నాకు బలముంది” అని బలం లేనివాడు అనుకోవాలి.

11చుటుట్ పటల్నునన్ రాజాయ్లాల్ రా,
మీరంతా తవ్రగా సమకూడిరండి.
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యెహోవా, నీ గొపప్ శూరులను ఇకక్డికి తీసుకు రా.
12రాజాయ్లు లేచియెహోషాపాతు లోయలోకి రావాలి.
చుటుట్ పకక్లుండే రాజాయ్లకు
తీరుప్ తీరచ్డానికి నేను అకక్డ కూరుచ్ంటాను.
13పంట పండింది. కొడవలి పెటిట్ కోయండి.
రండి,దాకష్ పళళ్ను తొకక్ండి. గానుగ నిండి ఉంది.
తొటుల్ పొరిల్ పారుతునాన్యి.
వారి అపరాధం చాలా ఎకుక్వగా ఉంది.

14తీరుప్ తీరేచ్ లోయలోయెహోవాదినం సమీపంగా ఉంది.
తీరుప్ తీరేచ్ లోయలో పజలు గుంపులు గుంపులుగా కూడి ఉనాన్రు.
15సూరయ్ చందులు చీక పోతారు. నకష్తాల కాంతి తపిప్ంది.

16యెహోవాసీయోనులో నుంచి గరిజ్సాత్ డు.
యెరూషలేములోనుంచి తన సవ్రం పెంచుతాడు.
భూమాయ్కాశాలు కంపిసాత్ యి.
అయితేయెహోవాతన పజలకు ఆశయం.
ఇశాయేలీయులకు కోటగా ఉంటాడు.

దేవుని పజలకు నితయ్దీవవెనలు
17మీయెహోవాదేవుణిణ్ నేనే,
నా పవిత పరవ్త న సీయోనులో నివసిసుత్ నాన్నని మీరు

తెలుసుకుంటారు.
అపుప్డుయెరూషలేము పవిత పటట్ణంగా ఉంటుంది.
వేరే దేశాల సేనలు దానిగుండామళీళ్ వెళళ్రు.

18ఆ రోజులోల్ పరవ్తాలమీద నుంచి కొతత్ దా రసం పారుతుంది.
కొండలమీద నుంచి పాలు పవహిసాత్ యి.
యూదావాగులనిన్టిలో నీళల్ పారుతాయి.
యెహోవామందిరంలో నుంచి నీటిఊట ఉబికి పారి,
షితీత్ము లోయను తడుపుతుంది.
19కాబటిట్ ఐగుపుదేశం పాడవుతుంది.
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ఎదోము దేశం పా న ఎడారి అవుతుంది.
ఎందుకంటేయూదావారిమీదవాళ ళ్ దౌరజ్నయ్ం చేశారు,
వారి దేశంలో నిరోద్ షుల రకం ఒలికించారు.
20యూదాలో పజలు కలకాలం నివసిసాత్ రు.
తరతరాలకుయెరూషలేము నివాస సథ్లంగా ఉంటుంది.
21వారిపాణ నషాట్ నికి నేను ఇదివరకూ చేయని పతీకారం చేసాత్ ను.
యెహోవాసీయోనులో నివసిసుత్ నాన్డు.
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