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ೕವೇಲನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ೕವೇಲನು ಇದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು

( ೕವೇಲ 1:1)ಎಂದುಈಪುಸ್ತಕವುಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ
ಕೆಲವು ವೈಯಕಿ್ತಕ ವಿವರಗಳಲ್ಲದೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ೕವೇಲನ
ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನು
ಪೆತೂವೇಲನ ಮಗನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡನು, ಯೆಹೂದದ
ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕುರಿತು ಹೆಚಿ್ಚನ
ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು. ೕವೇಲನು ಾಜಕರ ಮತು್ತ
ದೇ ಾಲಯದ ಬಗೆ್ಗ ಅನೇಕ ವಿವರಣೆಗಳನು್ನ ನೀಡಿ ಾ್ದನೆ, ಇದು
ಯೆಹೂದದ ಆ ಾಧನ ಕೇಂದ್ರದ ಕುರಿ ಾದ ಸುಪರಿಚಯವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ( ೕವೇಲ 1:13-14; 2:14,17).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 835-600 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಬಹುಶಃ ೕವೇಲನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಇತಿ ಾಸದ

ಪಷಿರ್ಯನ್ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದಿ್ದರಬಹುದು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಪಷಿರ್ ಾದವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು
ಮತು್ತ ಅಂತಿಮ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಮರುನಿ ಾರ್ಣ
ಾಡ ಾಯಿತು. ೕವೇಲನಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದ ಬಗೆ್ಗ ಚೆ ಾ್ನಗಿ

ತಿಳಿದಿತು್ತ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದರ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯ ನಂತರದ
ಾ ಾವಧಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬಹುದು.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರು ಮತು್ತ ನಂತರದ ಸತ್ಯವೇದದ

ಓದು ಾರರೆಲ್ಲರು.
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ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಡುವವರಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯನು್ನ ನೀಡುವಂಥ

ಕರುಣಾಮಯಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಪುಸ್ತಕವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ
ಘಟನೆಗಳಿಂದ ವೈಶಿಷ್ಟ ್ಯ ಾದುದು ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಿಡತೆಗಳ
ಆಕ್ರಮಣ ಮತೊ್ತಂದು ಆತ್ಮನ ಸುರಿಸುವಿಕೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ
ನೆರವೇರಿಕೆಯು ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಡೆದು್ದದರ ಬಗೆ್ಗ ಅ.ಕೃ. 2
ರಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನಿಂದಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕತರ್ನ ದಿನ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಮೇಲೆಮಿಡತೆಗಳ ಆಕ್ರಮಣ— 1:1-20
2. ದೇವರ ಶಿ — 2:1-17
3. ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ— 2:18-32
4. ಜ ಾಂಗಗಳಕುರಿತುದೇವರ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ನಂತರತನ್ನ ಜನರ
ಮಧೆ್ಯ ಾಸಿಸುವುದು— 3:1-21

1 ಪೆತೂವೇಲನ ಮಗ ಾದ ೕವೇಲನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಾಕ್ಯವು.
ಮಿಡತೆಗಳಿಂ ಾದ ಾನಿ

2ವೃದ್ಧರೇ, ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಇಂಥ ಾಧೆಯು ನಿಮ್ಮ ಾಲದ ಾ್ಲಗಲಿ
ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತೊ್ತೕ?
3ಇದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ
ಮತು್ತ ಅವರು ಮುಂದಿನ ತಲೆ ಾರಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ.
4ಚೂರಿಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಉಳಿದಿದ್ದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಗುಂಪುಮಿಡತೆ ತಿಂದು

ಬಿಟಿ್ಟತು;
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ಗುಂಪುಮಿಡತೆ ತಿಂದುಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಕುದರೆಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಬಿಟಿ್ಟತು;
ಕುದರೆಮಿಡತೆ ತಿಂದುಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಕಂಬಳಿಮಿಡತೆ ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟತು.
5ಅಮಲೇರಿದವರೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳಿ್ಳರಿ ಮತು್ತ ಅಳಿರಿ!
ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವವರೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಾ್ರ ಾರಸದ ಸಿಹಿಯು ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.
6ನನ್ನ ದೇಶದಮೇಲೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ
ಾಗೂ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾದ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು* ಏರಿ ಬಂದಿದೆ;

ಅದರ ಹಲು್ಲಗಳು ಸಿಂಹದ ಹಲು್ಲಗಳೇ†;
ಅದರ ಕೋರೆ ಹಲು್ಲಗಳುಮೃಗ ಾಜನ ಕೋರೆಗಳೇ.
7ಅದು ನನ್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ,
ನನ್ನ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿದೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ದೂರ ಬಿ ಾಡಿಬಿಟಿ್ಟದೆ;
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿಳು ಾದವು.
8 ೌವನದ ಪತಿ ಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು

ಗೋ ಾಡುವ ಕನೆ್ಯಯಂತೆ ಗೋ ಾಡಿರಿ.
9 ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಾನದ್ರವ್ಯಗಳು ಯೆಹೋವನ

ಆಲಯದಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಜಕರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
10ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹೊಲವು ಾ ಾಗಿದೆ,
ನೆಲವು‡ ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿದೆ.§
ಏಕೆಂದರೆ ಾನ್ಯವು ಾಶ ಾಗಿದೆ,
ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವು ಒಣಗಿದೆ,
ಎಣೆ್ಣಯು ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿದೆ.
11ರೈತರೇ, ರೋದಿಸಿರಿ,
ತೋಟ ಾರರೇ ಗೋ ಾಡಿರಿ,
* 1:6 1:6 ಜ ಾಂಗವು ಮಿಡತೆಗಳ ಸೈನ್ಯವು. † 1:6 1:6 ಸಿಂಹದ ಹಲು್ಲಗಳೇ ಪ್ರಕ
9:7-10 ನೋಡಿರಿ. ‡ 1:10 1:10 ನೆಲವು ದೇಶವು § 1:10 1:10 ದುಃಖದಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿದೆ. ಬರು ಾಗಿದೆ.
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ಗೋದಿಯೂಮತು್ತ ಜವೆಗೋದಿಯೂ ಾ ಾಗಿವೆ.
ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯು ಾಶ ಾಗಿದೆ.
12 ಾ್ರ ಾಲತೆಯು ಒಣಗಿದೆ ಮತು್ತ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವು

ಾಡಿಹೋಗಿದೆ;
ಾಳಿಂಬೆ,ಖಜೂರ್ರಮತು್ತ ಸೇಬು ಮರಗಳು
ಾಗು ಹೊಲದ ಸಕಲ ವನವೃಕ್ಷಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ.

ಮನುಷ ್ಯರು ಸೊರಗಿ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆಗುಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದು್ದ

13 ಾಜಕರೇ, ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಉಟು್ಟಕೊಂಡು ಗೋ ಾಡಿರಿ!
ಯಜ್ಞವೇದಿಯಸೇವಕರೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ.
ನನ್ನ ದೇವರ ಸೇವಕರೇ, ಬಂದು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು

ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಾನದ್ರವ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ

ಆಲಯಕೆ್ಕ ಾರದೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ.
14ಉಪ ಾಸ ಾ್ರಥರ್ನೆಯದಿನವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿರಿ,
ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ.
ಹಿರಿಯರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡಿರಿ.
15ಯೆಹೋವನು ಬರುವ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿತು.
ಅದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನಿಂದ ಾಶ ಾಗುವ ದಿನ.
16ನಮ್ಮ ಆ ಾರವು ನಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಾ ಾಯಿತ ಾ್ಲ,
ಸಂತೋಷವೂ ಾಗೂ ಉ ಾ್ಲಸವೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತ್ತ ಾ್ಲ!
17ಬೀಜಗಳು, ಹೆಂಟೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿವೆ.
ಉ ಾ್ರಣಗಳು ಬರಿ ಾಗಿವೆ.
ಕಣಜಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಾನ್ಯವು ಒಣಗಿದೆ.
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18ಅ ್ಯೕ, ಪಶುಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ನರಳುತ್ತವೆ!
ಮೇವಿಲ್ಲದ ಾರಣ ದನದಮಂದೆಗಳು ಕಳವಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆಮೇವು ಇಲ್ಲ.
ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ.
19ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಾಡಿನ ಹುಲು್ಲ ಾವಲನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ,

ವನವೃಕ್ಷಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜಾ್ವಲೆಯು ಸುಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ.
20ಅಡವಿಯಮೃಗಗಳು ಸಹ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಲೆಯೆತಿ್ತವೆ.
ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಬತಿ್ತಹೋಗಿವೆ.
ಾಡಿನ ಹುಲು್ಲ ಾವಲನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ.

2
ಮಿಡತೆ ದಂಡಿನ ವಣರ್ನೆ

1ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಕೊಂಬೂದಿರಿ,
ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯದಿನ ಳಗಲಿ.
ಸಮಸ್ತ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳು ನಡುಗಲಿ,
ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬರುತ್ತದೆ;
ಅದು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.
2ಅದು ಕತ್ತಲೆಯಮತು್ತ ಬಿ್ಬನ ದಿನವೂ,
ಾಮುರ್ಗಿಲಿನ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ದಿನವೂಆಗಿದೆ.
ಉದಯವುಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ,
ಪ್ರಬಲ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ.
ಅದರ ಾಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ,
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ,
ತಲತ ಾಂತರಗಳ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
3ಅವುಗಳಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿಯು ದಹಿಸುತ್ತದೆ,
ಹಿಂದೆಜಾ್ವಲೆಯು ಧಗಧಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವುಬರುವುದಕೆ್ಕ ದಲು ದೇಶವು ಏದೆನ್ಉ ಾ್ಯನದಂತೆ ಇತು್ತ,
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ಅವು ಾಟಿಹೋದಮೇಲೆ ಬೆ ಾ್ಗ ಾಯಿತು.
ೌದು,ಅವುಗಳಿಂದ ಾವುದೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

4ಆ ಸೈನ್ಯಗಳ ಆ ಾರವು ಕುದುರೆಗಳ ಆ ಾರದ ಾಗೆ ಾಣಿಸುತ್ತದೆ;
ಅವು ಸ ಾರರಂತೆ ಓಡುತ್ತವೆ.
5 ಬೆಟ್ಟಗಳ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅವು ಾ ಾಡುತ್ತ ರಥಗಳಂತೆ ಚೀ ಾ್ಕರ

ಾಡುತ್ತವೆ;
ಕೂಳೆಯನು್ನ ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಯ ಶಬ್ದದ ಾಗೆಯೂ,
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದ ಬಲವುಳ್ಳ ಸೈನ್ಯದ ಾಗೆಯೂ ಇವೆ.
6ಅವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳಿಗೆ ಾ್ರಣ ಸಂಕಟ;
ಎಲ್ಲರ ಮುಖಗಳು ಕಳೆಗುಂದುತ್ತವೆ.
7ಅವು ಶೂರರಂತೆ ಓ ಾಡುತ್ತವೆ;

ೕಧರ ಾಗೆ ಗೋಡೆ ಏರುತ್ತವೆ;
8ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿ್ಲಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ;
ಆಯುಧಗಳ ನಡುವೆ ನುಗು್ಗತ್ತವೆ.
9ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತ್ವರೆಪಡುತ್ತವೆ,
ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಓ ಾಡುತ್ತವೆ,
ಮನೆಗಳನು್ನ ಹತು್ತತ್ತವೆ,
ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳರಂತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ.
10ಅವುಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ,
ಆ ಾಶಮಂಡಲವು ನಡಗುತ್ತದೆ,
ಸೂಯರ್ಮತು್ತ ಚಂದ್ರರು ಮಂ ಾಗು ಾ್ತರೆ,
ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಾಂತಿಗುಂದುತ್ತವೆ.
11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದೆ ಗುಡುಗಿನಂತೆ

ಧ ್ವನಿಗೈಯು ಾ್ತನೆ,
ಆತನ ಸೈನ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದೆ;
ಆತನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸುವವನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಮಹತ್ತರವೂ ಮತು್ತ ಅತಿಭಯಂಕರವೂ

ಆಗಿದೆ.
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ಅದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಾರು?
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಕೆ ್ಕ ಕರೆ

12ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಈಗ ಾದರೂ,
ನೀವುಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಉಪ ಾಸ ಾಡಿರಿ,ಅಳಿರಿ, ಗೋ ಾಡಿರಿ.”
13ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪುಗಳನ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆತನು ದಯೆಯೂ, ಕನಿಕರವೂ,
ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯೂ,ಮ ಾಪಿ್ರೕತಿಯೂಉಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಾನು ವಿಧಿಸುವ ಕೇಡಿಗೆಮನಮರುಗುವಂಥವನು.

14ಆತನು ಒಂದು ವೇಳೆಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ,
ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬಹುದು;
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ

ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ ಸುವರಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಬಹುದು.
15ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೊಂಬೂದಿರಿ,
ಉಪ ಾಸ ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿರಿ,
ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ.
16ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರಿ,
ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿರಿ.
ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ,
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ,
ಲೆಕೂಸುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ.

ಮದುಮಗನು ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಬರಲಿ,
ವಧುವು ತನ್ನ ಕ ಾ್ಯಣಗೃಹದಿಂದ ಹೊರಟುಬರಲಿ.
17ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಜಕರು,
ಾ್ವರಮಂಟಪಕೂ್ಕ,ಯಜ್ಞವೇದಿಯನಡುವೆ ಅಳು ಾ್ತ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿ, “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರುಣಿಸು,
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳು ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ
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ನಿನ್ನ ಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ದೂಷಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಬೇಡ.
‘ಅವರ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು
ಅವರು ಏಕೆ ನಿಂದಿಸಬೇಕು.”
ಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನ

18ಆಗಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಪಕೀತಿರ್ ಬರ ಾರದೆಂದು
ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ,
19 ಅವರ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಾಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ

ಹೇಳಿದನು:
“ಇಗೋ, ಾನು ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ತೈಲಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ

ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವುದು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ನಿಂದೆಗೆ ಇನು್ನ ಗುರಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
20 ಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ

ದೂರ ಾಡುವೆನು,
ಅದನು್ನ ಾಳುಬಿದ್ದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಗೂ ಓಡಿಸುವೆನು.
ಅದರಮುಂ ಾಗವನು್ನ ಪೂವರ್ದ ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ,
ಅದರ ಹಿಂ ಾಗವನು್ನ ಪಶಿ್ಚಮ ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆನು.
ಅದರ ದು ಾರ್ಸನೆಯು ಏರುವುದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
21ಭೂಮಿಯೇ, ಹೆದರಬೇಡ, ಹಷಿರ್ಸು,ಉ ಾ್ಲಸಿಸು,
ಯೆಹೋವನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
22 ಾಡುಮೃಗಗಳೇ ಅಂಜಬೇಡಿರಿ,
ಾಡು ಾವಲಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಳೆಯುವುದು,
ಮರವುಹಣು್ಣ ಬಿಡುವುದು.
ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವೂ ಾ್ರ ಾಲತೆಯೂ ಾರವ ಾ್ತಗಿ ಫಲಿಸುವವು.
23ಚೀ ೕನಿನ ಜನರೇ ಹಷಿರ್ಸಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿರಿ.
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ಆತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯಿಂದ* ಮುಂ ಾರು ಮಳೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವನು.

ಮುಂ ಾರು, ಹಿಂ ಾರು ಮಳೆಗಳನು್ನ
ದಲಿನಂತೆ ನಿಮ ಾಗಿ ಸುರಿಸುವನು.

24 ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ ಗೋದಿಯು ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿರುವುದು,
ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವೂಎಣೆ್ಣಯೂ ತುಂಬಿತುಳುಕುವವು.
25ಗುಂಪುಮಿಡತೆಗಳು,ಸಣ್ಣಮಿಡತೆಗಳು,ದೊಡ್ಡಮಿಡತೆಗಳು,ಚೂರಿ

ಮಿಡತೆಗಳು,
ಾನು ಕಳುಹಿಸಿದಈಮಿಡತೆಗಳ ಸೈನ್ಯಗಳು ತಿಂದು ನಷ್ಟ ಾಡಿದ
ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಡುವೆನು.
26ನೀವು ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂ ಾಊಟ ಾಡಿ ತೃಪಿ್ತಗೊಂಡು,
ನಿಮ ಾಗಿ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವಿರಿ.
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆ ಾಭಂಗ ಾಗದು.
27 ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆ ಾಗಿ ಇರುವವನು,
ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು,
ಾನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೇವರು ನಿಮಗಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆ ಾಭಂಗ ಾಗದು.
ಯೆಹೋವನ ದಿನ

28ತರು ಾಯ ಾನು
ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯರು ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.
ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವವು.
ನಿಮ್ಮ ೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ದಿವ್ಯದಶರ್ನಗ ಾಗುವವು.
29ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಸಿಯರಮೇಲೆಯೂ
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
30ಆ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.

* 2:23 2:23 ನೀತಿಯಿಂದ ನೀತಿಯಬೋಧಕರಿಂದ.
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ರಕ್ತ, ಬೆಂಕಿ, ಧೂಮಸ್ತಂಭ ಈಉ ಾ್ಪತಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು.
31 ಯೆಹೋವನ ಮ ಾ ಭಯಂಕರ ಾದ ದಿನವು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ

ದಲು,
ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗುವನು,
ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತ ಾಗುವನು.
32 ಆದರೂ ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ

ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಚೀ ೕನಿನ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ,

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಅನೇಕರು ಉಳಿಯುವರು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ,
ಉಳಿದವರಲಿ್ಲಯೆಹೋವನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬದುಕುವರು.”

3
ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ತೀಪುರ್

1ಇಗೋ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ,
ಾನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಂಪತ್ತನು್ನ

ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸು ಾಗ,
2 ಾನು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವೆನು,
ಮತು್ತ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಾಧ್ಯತೆಯೂ ಆಗಿರುವ
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ವಿಷಯಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುವೆನು.
ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೇಶದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದುರಿಸಿ ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ

ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
3 ೌದು ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿ,
ವೇಶ್ಯ ವೃತಿ್ತಗೆ ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾ ಾಟ ಾಡಿ,
ಾಲಕಿಯರನು್ನ ಕುಡಿಯುವ
ಾ್ರ ಾರಸಕೆ್ಕ ಬದಲು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
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4ತೂರ್, ಚೀದೋನ್, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳೇ,
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮಗೆ ಕೋಪವೇಕೆ?
ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಾರ ಾಡುವಿರೋ?
ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಾರ ಾಡಿದರೆ,
ನೀವು ಾಡುವ ಕೇಡನು್ನ ತ್ವರೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ

ಾಡುವೆನು.
5ನನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು,
ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯಗಳಿಗೆ

ಕೊಂಡೊಯಿ್ದದಿ್ದೕರಿ.
6 ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ

ಾರಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
ಅವರನು್ನ ಸ್ವಂತ ಾಡಿನಿಂದ ದೂರ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
7 ಹೀಗಿರಲು ಇಗೋ, ನೀವು ಅವರನು್ನ ಾರಿದ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ

ಹೊರಟು ಬರುವಂತೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ,
ನೀವು ಾಡಿದ ಕೇಡನು್ನ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೇ ತರುವೆನು.
8ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ,
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾರುವೆನು.
ಅವರು ಆಮಕ್ಕಳನು್ನ ದೂರದ ಜ ಾಂಗ ಾದ,
ಶೆಬದವರಿಗೆ ಾರಿಬಿಡುವರು.
ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ಜ ಾಂಗಗಳ ಅಪಜಯ

9ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ:
ಜ ಾಂಗಗಳೇಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿರಿ,
ಶೂರರನು್ನ ಎಚ್ಚರಪಡಿಸಿರಿ,
ಶೂರರು ಒಟು್ಟಗೂಡಲಿ,
ಶೂರರೆಲ್ಲರೂಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡಲಿ.
10ನಿಮ್ಮ ನೇಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕುಲುಮೆಗೆ ಾಕಿ,
ಕತಿ್ತಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರಿ.
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ಕುಡುಗೋಲುಗಳನು್ನ ಭಜಿರ್ಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿರಿ.
ಬಲಹೀನನು, “ ಾನು ಶೂರನು” ಎಂದು ಹೇಳಲಿ.
11ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳೇ,
ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ.
ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ಶೂರರನು್ನ ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಇಳಿಸು.
12ಜ ಾಂಗಗಳು ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೊಂಡು,
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬರಲಿ.
ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಸುತ್ತಣ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ,
ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ಆಸೀನ ಾಗುವೆನು.

13ಯೆಹೋವನ ಸೈನ್ಯದವರೇ, ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಾಕಿರಿ,
ಫಲವು ಪಕ್ವ ಾಗಿದೆ.
ಬನಿ್ನರಿ, ಾ್ರ ಯನು್ನ ತುಳಿಯಿರಿ,
ಾ್ರ ಯ ಅಲೆಯು ತುಂಬಿದೆ.
ತೊಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತಿ್ತವೆ.
ಜ ಾಂಗಗಳ ದುಷ್ಟತನವು ವಿಪರೀತ ಾಗಿದೆ.
14ಆ ಾ ತೀಪಿರ್ನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಗುಂಪುಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ.
ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
15ಸೂಯರ್ಮತು್ತ ಚಂದ್ರರು ಮಂ ಾಗು ಾ್ತರೆ,
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಾಂತಿಗುಂದುತ್ತವೆ.
16ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ಗಜಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಧ ್ವನಿಗೈಯು ಾ್ತನೆ.
ಭೂಮಿ ಾಗು ಆ ಾಶಗಳು ನಡುಗುತ್ತವೆ,
ಆದರೆಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವೂ,
ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಣದುಗರ್ವೂಆಗಿರುವನು.
ದೇವಜನರ ೌ ಾಗ ್ಯ
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17 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಮನದಟಾ್ಟಗುವುದು.

ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತ ಾದ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸುವುದರಿಂದ,

ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರುವುದು.
ಅನ್ಯರು ಇನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
18ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಾ್ರ ಾರಸವು ಸುರಿಯುವುದು,
ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಾಲು ಹರಿಯುವುದು,
ಯೆಹೂದದ ಹಳ್ಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿರುವುದು,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬುಗೆ್ಗಯುಉಕಿ್ಕ ಬಂದು,
ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನ ಹಳ್ಳವನು್ನ ತಂಪು ಾಡುವುದು.
19ಐಗುಪವು ಾ ಾಗುವುದು,
ಎದೋಮ್, ಾ ಾದ ಬೆಂ ಾ ಾಗುವುದು,
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರುಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ,
ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
20ಆದರೆಯೆಹೂದವು ಸ ಾ ಜನಭರಿತ ಾಗಿರುವುದು,
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿರುವುದು.
21 ಾನು ಶಿ ಸದೆ ಇದ್ದ ಅವರ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವನು್ನ ಶಿ ಸದೇ

ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.*
ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

* 3:21 3:21 ಾನು ಶಿ ಸದೆ ಇದ್ದ ಅವರ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವನು್ನ ಶಿ ಸದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಥ ಾ ಾನು ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಇದ್ದ ಅವರ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು.
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