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ೕವೇಲ
ಮಿಡತೆಗಳು ಬೆಳೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುವವು

1 ಪೆತೂವೇಲನ ಮಗ ಾದ ೕವೇಲನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪಡೆದನು.

2 ಾಯಕರೇ,ಈ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಆಲೈಸಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಂ ಾ ಸಂಗತಿ ಎಂ ಾದರೂ
ಸಂಭವಿಸಿದೆ ೕ? ಇಲ್ಲ!

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಇಂ ಾ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಂಭವಿಸಿದೆ ೕ? ಇಲ್ಲ!

3ಇವುಗಳನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಿರಿ.
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವರು.
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಮಕ ್ಕಳು ಅವರ ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ
ತಿಳಿಸುವರು.

4ಚೂರಿಮಿಡತೆ ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ
ಗುಂಪುಮಿಡತೆ ತಿಂದಿತು.

ಗುಂಪುಮಿಡತೆ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾರುವಮಿಡತೆ ತಿಂದಿತು.

ಾರುವಮಿಡತೆ ತಿಂದುಉಳಿದದ್ದನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವಮಿಡತೆ ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟತು.

ಮಿಡತೆಗಳುಆಗಮಿಸಿದವು
5ಅಮಲೇರಿದವರೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅಳಿರಿ.

ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವವರೇ,ಅಳಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವುಮುಗಿದುಹೋಯಿತು.
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ಆ ಾ್ರ ಾರಸದ ಸವಿಯು ನಿಮಗೆ ಇನು್ನ ಸಿಗದು.
6 ನನ್ನ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಾಜ್ಯವು

ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವದು.
ಅವರು ಸೈನಿಕರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆಮಿಡತೆಗಳಂತಿರುವ ಸೈನಿಕರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಡುವರು.
ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳು ಸಿಂಹದ ಹಲಿ್ಲನಂತಿವೆ.

7ಆಮಿಡತೆಗಳು ನನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟದ
ಹಣು್ಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಂದುಬಿಡುವವು.

ನನ್ನ ಅಂಜೂರದಮರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವವು.
ನನ್ನ ಮರಗಳ ತೊಗಟೆಗಳನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುವವು.

ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿಳು ಾಗುವವು.
ಮರಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು.
ಜನರು ಬೊಬಿ್ಬಡು ಾ್ತರೆ

8ಮದುಮಗನು ಸತು್ತಹೋ ಾಗ
ಮದುಮಗಳು ಗೋ ಾಡುವಂತೆ ನೀವು ಗೋ ಾಡಿರಿ.

9 ಾಜಕರೇ,ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾನ
ಮತು್ತ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಇರದು.

10ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾದವು.
ಭೂಮಿಯೂ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಾನ್ಯವು ಾಶ ಾದವು.

ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವು ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು.
ಎಣೆ್ಣಯು ಇಲ್ಲದೆಹೋಯಿತು.

11ರೈತರೇ, ದುಃಖಿಸಿರಿ,
ಾ್ರ ತೋಟ ಾಡಿದವರೇ, ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಬೊಬಿ್ಬಡಿರಿ.

ಗೋದಿ ಾಗಿಯೂ, ಜವೆಗೋದಿ ಾಗಿಯೂಅಳಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳೆಯು ಾಶ ಾಯಿತು.
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12 ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ
ಮತು್ತ ಅಂಜೂರದಮರವು ಾಯುತ್ತಲಿದೆ. ಾಳಿಂಬದಮರ,
ಖಜೂರ್ರದಮರ, ಸೇಬಿನಮರ,

ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ.
ಜನರಲಿ್ಲರುವ ಸಂತೋಷವೂಬತಿ್ತಹೋಗಿದೆ.

13 ಾಜಕರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ರೋಧಿಸಿರಿ.

ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವವರೇ, ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ರೋಧಿಸಿರಿ.
ನನ್ನ ದೇವರ ಸೇವಕರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೇ

ನಿದೆ್ರ ಾಡಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಇನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯ ಮತು್ತ
ಾನಸಮಪರ್ಣೆ ಇಲ್ಲ.

ಮಿಡತೆಗಳ ಭಯಂಕರ ಾಶನ
14ಉಪ ಾಸ ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿರಿ. ಆ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಜನರನು್ನ

ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರಿ. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಜನರನೂ್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ.

15 ಶೋಕಿಸಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮ ಾದಿನವು ಹತಿ್ತರ
ಬಂತು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಿಂದ
ದಂಡನೆಯು ಬರುವುದು. 16 ನಮಗೆ ಆ ಾರವು ಇಲ್ಲದೆ
ಹೋಯಿತು. ಆನಂದವೂ ಸಂತೋಷವೂ ನಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದವು. 17 ಾವು ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದೆವು. ಆದರೆ ಅವು
ಒಣಗಿ, ಸತು್ತ ಈಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದವೆ. ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಣಗಿ
ಸತಿ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಉ ಾ್ರಣವು ಬರಿ ಾಗಿದು್ದ ಬೀಳುತ್ತಲಿದೆ.

18 ಾ್ರಣಿಗಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರ ಾಡುತಿ್ತವೆ. ಾ್ರಣಿಗಳ ಹಿಂಡು
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ಅ ಾ್ಡಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹುಲು್ಲ
ಇಲ್ಲ. ಕುರಿಗಳು ಾಯುತಿ್ತವೆ. 19 ಯೆಹೋವನೇ, ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು
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ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಮರುಭೂಮಿ ಾದವು. ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಮರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಬೆಂಕಿಯು ದಹಿಸಿತು. 20 ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳೂ ಾ ಾರಿ ನಿನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತಿ್ತವೆ. ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳು ಬತಿ್ತಹೋಗಿವೆ. ನೀರೇ
ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಹುಲು್ಲ ಾವಲು ಬೆಂಕಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಮರುಭೂಮಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2
ಬರಲಿಕಿ್ಕರುವಯೆಹೋವನ ದಿನ

1ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿರಿ.
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಧ ್ವನಿಯೆತಿ್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರಿ.

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಲಿ.
ಯೆಹೋವನಮ ಾದಿನವು ಬರಲಿದೆ;
ಯೆಹೋವನಮ ಾದಿನವುಹತಿ್ತರವೇ ಇದೆ.

2ಆ ದಿನವು ಕ ಾಳ ದಿನ.
ೕಡದಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನ ಾಗಿದೆ.

ಅಂದು ಸೂ ೕರ್ದಯದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಹರಡಿದ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ.

ಅದು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದಮ ಾಸೈನ್ಯ.
ಅಂಥ ಸೈನ್ಯವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
3ಆ ಸೈನ್ಯವು ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು.

ಏದೆನ್ ತೋಟದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇಶವು
ಸೈನ್ಯವು ಬಂದಮೇಲೆ ಬೆಂ ಾಡಿನಂತಿರುವದು.

ಅವರಿಂದ ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು.
4ಅವರು ಕುದುರೆಯಂತೆ ಾಣುವರು,

ಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಓಡುವರು.
5 ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ.
ಪವರ್ತಗಳಮೇಲೆ ಓಡುವ ರಥಗಳ

ಶಬ್ದದಂತೆ ಅವರ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುತ್ತದೆ.
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ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಗಳು ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಸುಡುವಂತೆ
ಅವರ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುತ್ತದೆ.

ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಅವರುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
6ಈ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ನೋಡುವ ಜನರು ಹೆದರಿ ನಡುಗುವರು;

ಅವರಮುಖಗಳು ಕಂಗೆಡುವದು.
7ಆ ಸೈನಿಕರು ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುವರು;

ಗೋಡೆ ಹತು್ತವರು,
ನೇರ ಾಗಿಮುಂದೆ ಹೋಗುವರು.

ಾರಿಯಿಂದ ಅತಿ್ತತ್ತ ಹೋಗರು;
8ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು

ತನ್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇಮುಂದುವರಿಯುವನು.
ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಾಯ ಾಗಿ ಬಿದ್ದರೂ

ಉಳಿದವರು ನಿಲ್ಲದೆಮುಂದಕೆ್ಕ ನುಗು್ಗ ಾ್ತ ಇರುವರು.
9ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ

ಓಡಿ ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಗೋಡೆ ಹತು್ತವರು.
ಮನೆ ಳಗೆ ನುಗು್ಗವರು;

ಕಳ್ಳರಂತೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನುಸುಳುವರು.
10ಅವರಮುಂದೆ ಭೂಮಿಯೂಆ ಾಶವೂನಡುಗುವುದು;

ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಕ ಾ್ಪಗಿಹೋಗುವರು; ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
ಹೊಳಪನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದು.

11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಶಿಬಿರವು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದೆ.

ಆ ಸೈನ್ಯವು ಆತನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸುತ್ತದೆ;
ಆ ಸೈನ್ಯವುಮ ಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದೆ.

ಯೆಹೋವನಮ ಾದಿನವುಮ ಾ ಭಯಂಕರ ಾದ ದಿನ ಾಗಿದೆ.
ಅದನು್ನ ಸಹಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಬದ ಾಗಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ
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12ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ:
“ನಿಮ್ಮಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ,

ನೀವು ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡಿಸಿರುವದರಿಂದ ದುಃಖಿಸಿರಿ,
ಅಳಿರಿ,ಉಪ ಾಸ ಾಡಿರಿ.

13ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನ್ನಲ್ಲ,
ಹೃದಯವನು್ನ ಹರಿಯಿರಿ.”

ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
ಆತನು ದ ಾಪರನೂ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಬೇಗನೆ ಕೋಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನಲಿ್ಲ ಆಳ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿ ಇದೆ.

ಆತನು ೕಚಿಸಿದ ಶಿ ಯನು್ನ ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡದೆ
ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಬಹುದು.

14 ಒಂದುವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದರೂ
ಬದ ಾಯಿಸಬಹುದು.

ಒಂದುವೇಳೆ ಆತನು ನಿಮ ಾಗಿ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬಹುದು.

ಆಗ ನೀವು ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ್ಯ
ಮತು್ತ ಾನಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡುವಿರಿ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ

15ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಊದಿರಿ.
ವಿಶೇಷ ಕೂಟ ಾ್ಕಗಿ ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
ಉಪ ಾಸದ ದಿನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿರಿ.

16ವಿಶೇಷ ಕೂಟ ಾ್ಕಗಿ
ಜನರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

ಾ್ರಯಸ್ಥರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ. ಲೆ ಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಶಿಶುಗಳನೂ್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿರಿ.

ವಧುವರರು ತಮ್ಮ
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ಶೋಭನದ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿ.
17ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಜಕರು

ಮಂಟಪಕೂ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೂಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಡಲಿ.
ಆ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ

ಕರುಣೆ ಇಡು,
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ತು ಾ್ತಗುವಂತೆ ಾಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಜನರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅನ್ಯಜನರು ಗೇಲಿ ಾಡದಿರಲಿ.

ಇತರ ದೇಶದ ಜನರು ನಮಗೆ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ,
‘ಅವರ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಹೇಳದ ಾಗೆ ಾಡು.”
ಯೆಹೋವನು ದೇಶವನು್ನ ಸುಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವನು

18ಆಗಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಆಸಕಿ್ತ ತೋರಿಸಿದನು.
ತನ್ನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ದುಃಖಿಸಿದನು.

19ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.

ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಇರುವದು.
ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗದವರೆದುರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಚಿಕೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

20ಉತ್ತರದಿಂದಬಂದದಂಡನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದಹೊರಡಿಸುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಒಣ ಬೆಂ ಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.

ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರುಪೂವರ್ದ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವರು,
ಕೆಲವರು ಪಶಿ್ಚಮದ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವರು.

ಅವರು ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದುದರಿಂದ
ಸತು್ತ ಕೊಳೆಯುವ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.

ಆಗ ಭಯಂಕರ ಹೊಲಸು ಾಸನೆ ಇರುವದು.”
ದೇಶವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡುವದು

21ದೇಶವೇ, ಭಯಪಡದಿರು.
ಯೆಹೋವನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲಿರುವದರಿಂದ
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ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದಿಸು.
22ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಣಿಗಳೇ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ.

ಮರುಭೂಮಿಯು ಹುಲು್ಲ ಾವ ಾಗುವದು.
ಮರಗಳುಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬಿಡುವವು.

ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳೂ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳೂ ಬಹಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಬಿಡುವವು.

23ಆದ್ದರಿಂದ ಚೀ ೕನಿನ ಜನರೇ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.

ಆತನು ನಿಮಗೆಮಳೆ ಸುರಿಸುವನು.
ಹಿಂದಿನಂತೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂ ಾರು, ಹಿಂ ಾರು ಮಳೆಗಳನು್ನ
ಸುರಿಸುವನು.

24 ಕಣಜಗಳು ಗೋದಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವವು.
ಪಿ ಾಯಿಗಳು ಎಣೆ್ಣಯಿಂದಲೂ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿತುಳುಕುವವು.

25 “ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.

ಮಿಡತೆಗಳ ಗುಂಪು, ದೊಡ್ಡ ಮಿಡತೆ,
ಾಶ ಾಡುವ ಮಿಡತೆ, ಾರುವ ಮಿಡತೆ, ಚೂರಿ ಮಿಡತೆಗಳು
ಬಂದು ನಿಮಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.

ಆದರೆಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಾಲಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ
ಸುಭಿಕ್ಷ ಾಲವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.

26ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಸಂತೃಪ್ತ ಾಗುವಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವಿರಿ.
ಆತನು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ನನ್ನ ಜನರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗರು.
27ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಎಂದು ನೀವು
ತಿಳಿಯುವಿರಿ.
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ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಜನರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”
ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವನು

28 “ಆ ಬಳಿಕ ಾನು
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಜನರಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು.

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.
ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧರು ಕನಸು ಾಣುವರು.
ನಿಮ್ಮಯುವಕರಿಗೆ ದಶರ್ನಗ ಾಗುವವು.

29ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರಮೇಲೆಯೂ
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.

30ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನು ತೋರಿಸುವೆನು.
ಅಲಿ್ಲ ರಕ್ತ, ಬೆಂಕಿಮತು್ತ ದಟ್ಟ ಾದ ಹೊಗೆಯು ಇರುವುದು.

31ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗುವನು,
ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂ ಾಗುವನು.
ಆಗಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರ ದಿನವು ಬರುವುದು.

32 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರೂ
ರ ಸಲ್ಪಡುವರು.

ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿರುವರು.

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಇದು ಆಗುವುದು.
ಉಳಿದ ಜನರಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ಕರೆದಿರುವ

ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವರು.

3
ಯೆಹೂದದ ವೈರಿಗೆಯೆಹೋವನ ಶಿ ಯ ಾ ಾ್ದನ

1 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರಿಸುವೆನು. 2ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
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ಾನು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟ್
ತಗಿ್ಗಗೆ* ಕರೆತರುವೆನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು.
ಆ ದೇಶಗಳವರು ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಚದರಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರನು್ನ ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ದೇಶಗಳವರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು. ಆ ದೇಶದವರು ನನ್ನ
ದೇಶವನು್ನ ವಿಭಜಿಸಿದರು. 3 ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿದರು.
ಅವರು ಹುಡುಗರನು್ನ ಾರಿ ಸೂಳೆಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು;
ಹುಡುಗಿಯರನು್ನ ಾರಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.

4 “ತೂರೇ, ಸೀದೋನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶಗಳೇ, ನೀವು ನನಗೆ
ಎಷ್ಟರವರು? ಾನು ಾಡಿದುದಕೆ್ಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುತಿ್ತೕ ಾ?
ನೀವು ಒಂದುವೇಳೆ ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನೆನಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಾನು ಬೇಗನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. 5 ನೀವು ನನ್ನ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ. ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ
ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರಿ.

6 “ನೀವು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ
ಾರಿಬಿಟಿ್ಟರಿ. ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ಬಹಳ

ದೂರ ತೆಗೆದುಬಿಟಿ್ಟರಿ. 7 ಆ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಿರಿ, ಆದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದೆ ತರುವೆನು. ಮತು್ತ
ನೀವು ಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಕೆ ್ಕ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. 8 ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಾರುವೆನು. ಅವರು
ಅವರನು್ನ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ಶೆಬದ ಜನರಿಗೆ ಾರಿಬಿಡುವರು.” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತ ಾ ಾಗು

9ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು:
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತ ಾ ಾಗಿರಿ!

* 3:2: ಯೆಹೋ ಾಫಾಟ್ ತಗು್ಗ ಈ ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್ “ಯೆಹೋವನು
ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾ್ತನೆ.”
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ಶೂರರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿರಿ!
ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರಲಿ;ಅವರು ಬರಲಿ!

10ನಿಮ್ಮ ನೇಗಿಲ ಗುಳಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರಿ.
ಕುಡುಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಾಡಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನ ಾದ ಸೈನಿಕನು,
“ ಾನು ಬಲ ಾಲಿ”ಅನ್ನಲಿ.

11ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರೇ, ತ್ವರೆಪಡಿರಿ.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಸೇರಿರಿ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಬರ ಾಡು.

12ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳಿ್ಳರಿ!
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.

ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡಲು
ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವೆನು.

13ಬೆಳೆಯು ಪಕ್ವ ಾಗಿದೆ;
ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ತನಿ್ನರಿ.

ಬನಿ್ನ, ಾ್ರ ಯನು್ನ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ತುಳಿಯಿರಿ,
ಾಕೆಂದರೆ ಆಲೆಯು ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.

ಪಿ ಾಯಿಗಳು ತುಂಬಿತುಳುಕುತಿ್ತವೆ,
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ದುಷ್ಟತ್ವವು ವಿಪರೀತ ಾಗಿದೆ!

14ತೀ ಾರ್ನದ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ ದಿನವು ತೀ ಾರ್ನದ ತಗಿ್ಗನ ಹತಿ್ತರ
ಬಂದಿದೆ.

15ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಕತ್ತ ಾಗುವರು,
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

16ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಆಭರ್ಟಿಸುವನು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಆತನು ಗಜಿರ್ಸುವನು.

ಆಗ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ನಡುಗುವವು.
ಆದರೆಯೆಹೋವನ ಜನರಿಗೆ ಆತನೇ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಳ ಾಗುವನು.
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ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸುರ ತ ಸ್ಥಳ ಾಗುವನು.
17 “ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು

ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಾನು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತ ಾದಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವದು.
ಪರದೇಶಿಗಳು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿತದ ಾ ಾ್ದನ

18 “ಆ ದಿವಸ ಸಿಹಿ ಾ್ರ ಾರಸವು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹರಿಯುವುದು.
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಹರಿಯುವುದು.
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಬತಿ್ತದ ನದಿಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿ
ಹರಿಯುವದು.

ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ಬುಗೆ್ಗಯು ಹೊರಡುವದು.
ಅ ಾಸಿಯ ಕಣಿವೆಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವದು.

19ಈಜಿಪ್್ಟ ಬರಿ ಾಗುವದು.
ಎದೋಮು ಬೆಂ ಾ ಾಗುವದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೆಹೂದದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೂ್ರರ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ

ವತಿರ್ಸಿದರು.
ಅವರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದರು.

20ಆದರೆಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಜನರು ಾಸಿಸುವರು.
ಅನೇಕ ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೆ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ

ಾಸಿಸುವರು.
21ಆ ಜನರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.”

ಾಕೆಂದರೆ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವನು.
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ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್,ಈಸಿ ಓದುವಿಕೆ ಆವೃತಿ್ತ
The Holy Bible, Easy Reading Version, in the Kannada

language of India
copyright © 1992-2010 World Bible Translation Center

Language: ಕನ್ನಡ (Kannada)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last
Updated: September 21, 2006 Copyright© 2006 byWorld Bible Translation
Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World
Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or
modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to,
use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online
add space). • May be distributed without modification in electronic form
for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind
of server (including a Web or ftp server) without written permission. A
copy of this license (without modification) must also be included. • May
be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission.
However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor
should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted.
A copyright notice must appear on the title or copyright page using this
pattern: “Taken from theHOLYBIBLE: EASY-TO-READVERSIONTM©2006
by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the
text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title
of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-
READ VERSIONTM.” The copyright notice must appear in English or be
translated into another language. When quotations fromWBTC’s text are
used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service,
posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is
not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-
to-Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For
additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text
on aWeb site, or for clarification of any of the above, please contactWorld
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182,
USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail:

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/kan


xiv

info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web
site: http://www.wbtc.org

2013-11-06

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 9 Oct 2020
6c905e49-cf79-5e7a-8ee9-7082c3baacf0


	ಯೋವೇಲ

