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േയാേവൽ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
േയാേവല് ്രപവാചകൻ തെന്നയാണ്
ഈ പുസ്തകത്തിന ്െറ രചയിതാവ്
(1:1) പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന
കാര്യമാ്രത ്രപസക്തമായ വിവരണങ്ങൾ
അല്ലാെത േയാേവൽ ്രപവാചകെനക്കുറിച്ച ള്ള
പശ്ചാത്തലം അജ്ഞാതമാണ് ്രപവാചകൻ,
താൻ െപതുേവലിെന്റ മകനാെണന്നും
പരിചയെപ്പടുത്തുന്നു ്രപധാനമായും
യഹൂദ ജനേത്താടായിരുന്നു ശു്രശൂഷ
െയരുശേലമിേനാടുള്ള അേദ്ദഹത്തിൻെറ
്രപേത്യക താൽപര്യവും ്രപകടിപ്പിക്കുന്നു.
പുേരാഹിതന്മാെര കുറിച്ച ം ൈദവാലയെത്ത
കുറിച്ച ള്ള പരാമർശങ്ങൾ അേദ്ദഹം
യഹൂദ്യയിെല ആരാധനാ േക്രന്ദത്തിനു
സുപരിചിതനായ വ്യക്തിയാണ് എന്ന്
മനസ്സിലാക്കാം. (േയാേവ 1:13-14; 2:14, 17).

എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി മു. 835-600.
േപർഷ്യൻ ഭരണകാലമാണ് ്രപവാചകെന്റ
കാലഘട്ടം എന്ന് അനുമാനിക്കാം. ആ
കാലഘട്ടത്തിൽ േപർഷ്യൻ ഭരണാധികാരികൾ
യഹൂദന്മാര ്ക്ക് െയരുശേലമിേലക്ക് തിരിെക
േപാകാന് അനുവാദം െകാടുക്കുകയും
അങ്ങെന ൈദവാലയത്തിെന്റ പുനര ്നിര് മ്മാണം
പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. ്രപവാചകൻ
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ൈദവാലയത്തിന് സുപരിചിതനായിരുന്നു
അതുെകാണ്ടുതെന്ന ൈദവാലയ
പുനരുദ്ധാരണത്തിന് േശഷമാണ് ഇത്
എഴുതെപ്പട്ടെതന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
സ്വീകര ്ത്താവ്
യി്രസാേയൽജനത്തിനും മറ്റ വായനക്കാർക്കും
േവണ്ടി.
ഉേദ്ദശം
ൈദവംകരുണാമയനാണ്അനുതപിക്കുന്നവർക്ക്
അവൻക്ഷമ കാണിക്കുന്നുഈ പുസ്തകം രണ്ടു
്രപധാന സംഭവങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു
ഒന്ന് െവട്ട കിളികള െട വരവ് രണ്ട്
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നിറവ് ഈ ഭാഗെത്ത
പേ്രതാസ് െപന്തേക്കാസ്ത് നാളിെല
്രപസംഗത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി അെപ്പാ. ്രപ.
2ല ്കാണാം.
്രപേമയം
കർത്താവിെന്റ ദിവസം
സംേക്ഷപം
1. ഇ്രസാേയലിൽ െവട്ട ക്കിളികള് വരുന്നു — 1:1-
20

2.ൈദവത്തിൻെറശിക്ഷ — 2:1-17
3. ഇ്രസാേയലിെന്റപുനസ്ഥാപനം — 2:18-32
4. ൈദവം േദശത്തിേന്മൽ വരുത്തുന്ന
ന്യായവിധിക്ക് േശഷംഅവൻഅവരുെട മധ്യ
വസിക്കുന്നു — 3:1-21

1 െപഥൂേവലിെന്റ മകനായ േയാേവലിന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായത്
ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: 2 മൂപ്പന്മാേര,
ഇതുേകൾക്കുവിൻ; സകല േദശനിവാസികള േമ,
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്രശദ്ധിയ്ക്കുവിൻ; നിങ്ങള െട കാലേത്താ
നിങ്ങള െടപിതാക്കന്മാരുെടകാലേത്താഇങ്ങെന
സംഭവിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 3 ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
മക്കേളാടും നിങ്ങള െട മക്കൾ അവരുെട
മക്കേളാടും അവരുെട മക്കൾ വരുവാനുള്ള
തലമുറേയാടും വിവരിച്ച പറയണം. 4 തുള്ളൻ
തിന്നുേശഷിപ്പിച്ചത് െവട്ട ക്കിളിതിന്നു;െവട്ട ക്കിളി
േശഷിപ്പിച്ചത് വിട്ടിൽ തിന്നു; വിട്ടിൽ േശഷിപ്പിച്ചത്
പച്ചപ്പ ഴുതിന്നുനശിപ്പിച്ച . 5മദ്യപന്മാേര, ഉണർന്നു
കരയുവിൻ; വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന ഏവരുേമ,
പുതുവീഞ്ഞ്നിങ്ങൾക്ക്ഇനിലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ
കരഞ്ഞ് മുറയിടുവിൻ. 6 ശക്തിയുള്ളതും
എണ്ണ വാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു ജാതികള െട
ൈസന്യം* എെന്റ േദശത്തിെന്റ േനെര
വന്നിരിക്കുന്നു;അതിെന്റ പല്ല് സിംഹത്തിെന്റ പല്ല്;
സിംഹിയുെടഅണപ്പല്ല്അതിനുണ്ട.് 7അത്എെന്റ
മുന്തിരിവള്ളിെയല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ശൂന്യമാക്കിഎെന്റ
അത്തിവൃക്ഷം ഒടിച്ച കളഞ്ഞു; അത് മുഴുവനും
േതാലുരിച്ച് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു; അതിെന്റ
െകാമ്പുകൾ െവളത്തുേപായിരിക്കുന്നു.
8 യൗവനത്തിെല ഭർത്താവിെനെച്ചാല്ലി
രട്ട ടുത്ത് കരയുന്ന കന്യകെയേപ്പാെല
വിലപിക്കുക. 9 േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗവും യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു; യേഹാവയുെട
ശു്രശൂഷകന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ
ദുഃഖിക്കുന്നു. 10 വയൽ വിലപിക്കുന്നു†.
* 1. 6 ഒരു ജാതികള െട ൈസന്യം െവട്ടിക്കിളികള െട ൈസന്യം
െവളിപ്പാട് 9:7-10 േനാക്കുക † 1. 10 വയൽവിലപിക്കുന്നുവയൽ
വരണ്ടിരിക്കുന്നു
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ധാന്യം നശിച്ച ം പുതുവീഞ്ഞ് വറ്റിയും എണ്ണ
ക്ഷയിച്ച ം േപായിരിക്കുകയാൽ േദശം
ദുഃഖിക്കുന്നു. 11 കർഷകേര, ലജ്ജിക്കുവിൻ;
മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാേര, േഗാതമ്പിെനയും
യവെത്തയും െചാല്ലി മുറയിടുവിൻ; വയലിെല
വിളവ് നശിച്ച േപായേല്ലാ. 12 മുന്തിരിവള്ളി
വാടി, അത്തിവൃക്ഷം ഉണങ്ങി; മാതളം,
ഈന്തപ്പന, നാരകം മുതലായ േതാട്ടത്തിെല
സകലവൃക്ഷങ്ങള ം ഉണങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
ആനന്ദം മനുഷ്യെര വിട്ട് മാഞ്ഞുേപായേല്ലാ.
13 പുേരാഹിതന്മാേര, രട്ട ടുത്ത് വിലപിക്കുവിൻ;
യാഗപീഠത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാേര, മുറയിടുവിൻ;
എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാേര,
േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗവും
നിങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ
മുടങ്ങിേപ്പായിരിക്കുകെകാണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന്
രട്ട ടുത്ത് രാ്രതി കഴിച്ച കൂട്ട വിൻ. 14 ഒരു
ഉപവാസത്തിനായി സമയം േവർതിരിക്കുവിൻ.
സഭാേയാഗം വിളിക്കുവിൻ; മൂപ്പന്മാെരയും സകല
േദശനിവാസികെളയും നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ;
യേഹാവേയാട് നിലവിളിക്കുവിൻ; 15ആ ഭയങ്കര
ദിവസം അേയ്യാ കഷ്ടം! യേഹാവയുെട ദിവസം
അടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് സർവ്വശക്തനായ
ൈദവത്തിെന്റ പക്കൽനിന്ന് സംഹാരത്തിനായി
വരുന്നു. 16 നമ്മുെട കണ്ണിന് മുമ്പിൽനിന്ന്
ആഹാരവും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിൽനിന്ന് സേന്താഷവും ഉല്ലാസവും
അറ്റ േപായേല്ലാ. 17 വിത്ത് കട്ടകള െട
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കീഴിൽ കിടന്ന് നശിച്ച േപാകുന്നു; ധാന്യം
കരിഞ്ഞുേപായിരിക്കുകയാൽ പാണ്ടികശാലകൾ
ശൂന്യമായും കളപ്പ രകൾ ഇടിഞ്ഞും േപാകുന്നു.
18 മൃഗങ്ങൾ എ്രതയധികം ഞരങ്ങുന്നു!
കന്നുകാലികൾ േമച്ചൽ ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട്
ബുദ്ധിമുട്ട ന്നു;ആടുകൾേവദനഅനുഭവിക്കുന്നു.
19 യേഹാേവ, നിേന്നാട് ഞാൻ നിലവിളിക്കുന്നു;
മരുഭൂമിയിെല പുല്പ റങ്ങൾ തീയ്ക്കും
വയലിെല വൃക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം തീജ്വാലയ്ക്കും
ഇരയായിത്തീർന്നുവേല്ലാ. 20 നീർേത്താടുകൾ
വറ്റിേപ്പാകുകയും മരുഭൂമിയിെല പുല്പ റങ്ങൾ
തീയ്ക്ക്ഇരയായിത്തീരുകയുംെചയ്തതുെകാണ്ട്
വയലിെല മൃഗങ്ങള ം കിതച്ച െകാണ്ട് നിെന്ന
േനാക്കുന്നു.

2
1 സീേയാനിൽ കാഹളം ഊതുവിൻ; എെന്റ
വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ അയ്യംവിളിക്കുവിൻ;
യേഹാവയുെട ദിവസം വരുന്നു! അത് എ്രതയും
അടുത്തിരിക്കുന്നു. സകല േദശനിവാസികള ം
ഭയന്ന് വിറയ്ക്കെട്ട. 2 ഇരുട്ട ം അന്ധകാരവും
ഉള്ള ഒരു ദിവസം; േമഘവും കൂരിരുട്ട ം ഉള്ള ഒരു
ദിവസം തെന്ന. പർവ്വതങ്ങളിൽ പരന്നിരിക്കുന്ന
്രപഭാതേമഘം േപാെല െപരുപ്പവും ബലവും ഉള്ള
ഒരു ജനത; അങ്ങെനയുള്ള ഒരു ജനത പണ്ട്
ഉണ്ടായിട്ടില്ല; േമലാൽ തലമുറതലമുറേയാളം
ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. 3 അവരുെട മുമ്പിൽ
തീ കത്തുന്നു; അവരുെട പിമ്പിൽ തീജ്വാല
ദഹിപ്പിക്കുന്നു; അവരുെട മുമ്പിൽ േദശം
ഏെദൻേതാട്ടം േപാെലയാകുന്നു; അവരുെട
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പിറകിേലാ ശൂന്യമായ മരുഭൂമി; അവരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് യാെതാന്നും രക്ഷെപടുകയില്ല.
4 അവരുെട രൂപം കുതിരകള െട രൂപംേപാെല;
അവർ േവഗതയുള്ള പടക്കുതിരകെളേപ്പാെല
ഓടുന്നു. 5 അവർ പർവ്വതശിഖരങ്ങളിൽ
രഥങ്ങള െട മുഴക്കംേപാെല കുതിച്ച ചാടുന്നു;
അഗ്നിജ്വാല ൈവേക്കാലിെന ദഹിപ്പിക്കുന്ന
ശബ്ദംേപാെലയും പടക്ക് അണിനിരക്കുന്ന
ശക്തിയുള്ള പടജ്ജനം േപാെലയും തെന്ന.
6 അവരുെട മുമ്പിൽ ജനതകൾ നടുങ്ങുന്നു;
സകലമുഖങ്ങള ം വിളറിേപ്പാകുന്നു; 7 അവർ
വീരന്മാെരേപ്പാെലഓടുന്നു; േയാദ്ധാക്കെളേപ്പാെല
മതിൽ കയറുന്നു; അവർ പാത വിട്ട മാറാെത
അവനവെന്റ വഴിയിൽ നടക്കുന്നു. 8 അവർ
തമ്മിൽ തിക്കിതിരക്കാെത അവനവെന്റ
പാതയിൽ േനെര നടക്കുന്നു; അവർ
മുറിേവൽക്കാെത ആയുധങ്ങള െട ഇടയിൽകൂടി
ചാടുന്നു. 9അവർ പട്ടണത്തിൽ ചാടിക്കടക്കുന്നു;
മതിലിേന്മൽ ഓടുന്നു; വീടുകളിൽ കയറുന്നു;
കള്ളെനേപ്പാെല കിളിവാതിലുകളിൽകൂടി
കടക്കുന്നു. 10 അവരുെട മുമ്പിൽ ഭൂമി
കുലുങ്ങുന്നു; ആകാശം നടുങ്ങുന്നു; സൂര്യനും
ച്രന്ദനും ഇരുണ്ടുേപാകുന്നു; നക്ഷ്രതങ്ങൾ
്രപകാശം നല്കാതിരിക്കുന്നു. 11 യേഹാവ
തെന്റ ൈസന്യത്തിെന്റ മുമ്പിൽ േമഘനാദം
േകൾപ്പിക്കുന്നു; അവെന്റ പാളയം അത്യന്തം
വലുതും അവെന്റ വചനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ
ശക്തിയുള്ളവനും തെന്ന; യേഹാവയുെട
ദിവസം വലുതും അതിഭയങ്കരവുമാകുന്നു;
അത് ആർക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയും?
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12 “എന്നാൽ ഇേപ്പാെഴങ്കിലും നിങ്ങൾ
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും ഉപവാസേത്താടും
കരച്ചിേലാടും വിലാപേത്താടുംകൂടി എങ്കേലക്ക്
തിരിയുവിൻ” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
13 വസ്്രതങ്ങളല്ല ഹൃദയങ്ങൾ തെന്ന കീറി
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അടുക്കേലക്ക് തിരിയുവിൻ; അവൻ
കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും
മഹാദയയുമുള്ളവനേല്ലാ; അവൻ
അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കും.
14 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ വീണ്ടും
മനഃസ്താപെപ്പട്ട് തനിക്ക് േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗവും കഴിക്കുവാൻ തക്ക അനു്രഗഹം
നൽകുകയിേല്ല? ആർക്കറിയാം? 15സീേയാനിൽ
കാഹളം ഊതുവിൻ; ഒരു ഉപവാസത്തിനായി
സമയം േവർതിരിക്കുവിൻ; സഭാേയാഗം
വിളിക്കുവിൻ! 16 ജനെത്ത കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ;
സഭെയ വിശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ; മൂപ്പന്മാെര
കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ; കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
മുലകുടിക്കുന്ന ൈപതങ്ങെളയും
ഒരുമിച്ച കൂട്ട വിൻ; മണവാളൻ മണവറയും
മണവാട്ടി ഉള്ളറയും വിട്ട പുറത്തു വരെട്ട.
17 യേഹാവയുെട ശു്രശൂഷകന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാർ പൂമുഖത്തിെന്റയും
യാഗപീഠത്തിെന്റയും മദ്ധ്യത്തിൽ
കരഞ്ഞുെകാണ്ട:് “യേഹാേവ, നിെന്റ ജനേത്താടു
ക്ഷമിക്കണേമ; ജാതികൾ അവരുെട േമൽ
വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ അവകാശെത്ത
നിന്ദയ്ക്ക് ഏല്പിക്കരുേത; ‘അവരുെട ൈദവം
എവിെട?’ എന്ന് ജനതകള െട ഇടയിൽ
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പറയുന്നെതന്തിന?്”എന്നിങ്ങെനപറയെട്ട.
18അങ്ങെനയേഹാവതെന്റ േദശത്തിന് േവണ്ടി
തീക്ഷ്ണത കാണിച്ച് തെന്റ ജനെത്ത ആദരിച്ച .
19യേഹാവതെന്റജനത്തിന് ഉത്തരംഅരുളിയത:്
“ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും
നല്കും; നിങ്ങൾ അതിനാൽ തൃപ്തി ്രപാപിക്കും;
ഞാൻ ഇനി നിങ്ങെള ജനതകള െട ഇടയിൽ
നിന്ദാവിഷയമാക്കുകയുമില്ല. 20 വടക്കുനിന്നുള്ള
ശ്രതുവിെന ഞാൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
ദൂരത്താക്കി വരണ്ടതും ശൂന്യവുമായ ഒരു
േദശേത്തക്ക് നീക്കി, അവെന്റ മുൻപടെയ
കിഴെക്ക കടലിലും അവെന്റ പിൻപടെയ
പടിഞ്ഞാെറ കടലിലും ഇട്ട കളയും;അവൻ വമ്പു
കാട്ടിയിരിക്കുകെകാണ്ട് അവെന്റ ദുർഗ്ഗന്ധം
െപാങ്ങുകയും നാറ്റം പരക്കുകയും െചയ്യ ം”.
21 േദശേമ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ, േഘാഷിച്ച ല്ലസിച്ച
സേന്താഷിക്കുക; യേഹാവ വൻകാര്യങ്ങൾ
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 22 വയലിെല മൃഗങ്ങേള,
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; മരുഭൂമിയിെല പുല്പ റങ്ങൾ
പച്ചപിടിക്കുന്നു; വൃക്ഷം ഫലം കായ്ക്കുന്നു;
അത്തിവൃക്ഷവും മുന്തിരിവള്ളിയും സമൃദ്ധിയായി
ഫലം നല്കുന്നു. 23 സീേയാൻ മക്കേള,
േഘാഷിച്ച ല്ലസിച്ച് നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയിൽ സേന്താഷിക്കുവിൻ! അവെന്റ
നീതിനിമിത്തം* നിങ്ങൾക്ക് മുൻമഴ തരുന്നു;
അവൻ മുമ്പെത്തേപ്പാെല നിങ്ങൾക്ക്
മുൻമഴയും പിൻമഴയും െപയ്യിച്ച തരുന്നു.
* 2. 23 അവെന്റനീതിനിമിത്തംഅവെന്റനീതിയുള്ളഉപേദശകര ്
നിമിത്തം
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24 അങ്ങെന കളപ്പ രകൾ ധാന്യംെകാണ്ടു
നിറയും; ചക്കുകൾ വീഞ്ഞും എണ്ണയും െകാണ്ട്
കവിെഞ്ഞാഴുകും. 25ഞാൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
അയച്ചിരിക്കുന്ന എെന്റ മഹാൈസന്യമായ
െവട്ട ക്കിളിയും വിട്ടിലും തുള്ളനും പച്ചപ്പ ഴുവും
തിന്നുകളഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങൾക്കു പകരം
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധിയുെട നാള കൾ
നല്കും. 26 നിങ്ങൾ േവണ്ടുേവാളം ഭക്ഷിച്ച്
തൃപ്തരായി, നിങ്ങേളാട് അത്ഭുതകരമായി
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമെത്ത സ്തുതിക്കും; എെന്റ
ജനം ഒരുനാള ം ലജ്ജിച്ച േപാകുകയുമില്ല.
27ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ നടുവിൽ ഉണ്ട്; ഞാൻ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ തെന്ന; മെറ്റാരു
ൈദവവുമില്ലഎന്ന്നിങ്ങൾഅറിയും;എെന്റജനം
ഒരുനാള ം ലജ്ജിച്ച േപാകുകയുമില്ല.

28അതിന് േശഷം,ഞാൻസകലജഡത്തിേന്മലും
എെന്റ ആത്മാവിെന പകരും; നിങ്ങള െട
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ്രപവചിക്കും; നിങ്ങള െട
വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും; നിങ്ങള െട
യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും†.
29 ആ നാള കളിൽ ദാസന്മാരുെടേമലും
ദാസിമാരുെടേമലും കൂെട ഞാൻ എെന്റ
ആത്മാവിെന പകരും. 30ഞാൻആകാശത്തിലും
ഭൂമിയിലും അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കും: രക്തവും
† 2. 28 അതിന് േശഷം, ഞാൻ സകലജഡത്തിേന്മലും എെന്റ
ആത്മാവിെന പകരും; നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
്രപവചിക്കും; നിങ്ങള െട വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും;
നിങ്ങള െട യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും അെപ്പാ.
്രപവ - 2:16, 17 േനാക്കുക
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തീയുംപുകത്തൂണുകള ംതേന്ന. 31യേഹാവയുെട
വലുതും ഭയങ്കരവുമായ ദിവസം വരുംമുമ്പ്
സൂര്യൻ ഇരുളായും ച്രന്ദൻ രക്തമായും
മാറിേപ്പാകും. 32എന്നാൽ യേഹാവയുെട നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കെപ്പടും;
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല സീേയാൻ
പർവ്വതത്തിലും െയരൂശേലമിലും ഒരു
രക്ഷിതഗണവും േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ യേഹാവ വിളിക്കുവാനുള്ളവരും
ഉണ്ടാകും.

3
1ഞാൻ െയഹൂദയുെടയും െയരൂശേലമിെന്റയും
്രപവാസികള െട സ്ഥിതി മാറ്റ വാനുള്ള
നാള കളിലും കാലത്തിലും 2 ഞാൻ
സകലജനതകെളയും യേഹാശാഫാത്ത്
താഴ്വരയിൽ കൂട്ടിവരുത്തുകയും എെന്റ ജനവും
എെന്റ അവകാശവുമായ യി്രസാേയൽ നിമിത്തം
അവേരാടു വ്യവഹരിക്കുകയും െചയ്യ ം; അവർ
അവെര ജനതകള െട ഇടയിൽ ചിതറിച്ച് എെന്റ
േദശെത്ത വിഭാഗിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ. 3 അവർ
എെന്റ ജനത്തിനുേവണ്ടി ചീട്ടിട്ട ; ഒരു ബാലെന
േവശ്യയുെട കൂലിയായി െകാടുക്കുകയും
ഒരു ബാലെയ വിറ്റ് വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും
െചയ്തു. 4 േസാരും സീേദാനും സകലെഫലിസ്ത്യ
്രപേദശങ്ങള േമ, നിങ്ങൾക്ക് എേന്നാട് എന്ത്
കാര്യം? നിങ്ങേളാടു െചയ്തതിന് നിങ്ങൾ
എേന്നാട് ്രപതികാരം െചയ്യ േമാ? അല്ല,
നിങ്ങൾ എേന്നാട് ്രപതികാരം െചയ്യന്നു
എങ്കിൽ ഞാൻ വളെര േവഗത്തിൽ നിങ്ങള െട
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്രപവൃത്തി നിങ്ങള െട തലേമൽ തെന്ന വരുത്തും.
5 നിങ്ങൾ എെന്റ െവള്ളിയും െപാന്നും
എടുത്തു; എെന്റ അതിമേനാഹരവസ്തുക്കൾ
നിങ്ങള െട േക്ഷ്രതങ്ങളിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.
6 െയഹൂദ്യെരയും െയരൂശേലമ്യെരയും അവരുെട
അതിരുകളിൽനിന്നു ദൂരത്ത് അകറ്റ വാൻ
നിങ്ങൾ അവെര യവനന്മാർക്ക് വിറ്റ കളഞ്ഞു.
7 എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവെര വിറ്റ കളഞ്ഞ
േദശത്തുനിന്ന് ഞാൻ അവെര ഉദ്ധരിക്കുകയും
നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തി നിങ്ങള െട തലേമൽ തെന്ന
വരുത്തുകയും െചയ്യ ം. 8 ഞാൻ നിങ്ങള െട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും െയഹൂദ്യർക്കു
വിറ്റ കളയും; അവർ അവെര ദൂരത്തുള്ള
ജനതയായെശബായർക്ക് വിറ്റ കളയും;യേഹാവ
തെന്നഇത്അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.

9ഇത് ജനതകള െടഇടയിൽവിളിച്ച പറയുവിൻ!
വിശുദ്ധയുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിെക്കാള്ള വീൻ!
വീരന്മാെര ഉണർത്തുവിൻ! സകലേയാദ്ധാക്കള ം
അടുത്തുവന്ന് യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടെട്ട.
10 നിങ്ങള െട കലപ്പകള െട െകാഴുക്കളിൽ
നിന്ന് വാള കള ം, വാക്കത്തികളിൽ നിന്ന്
കുന്തങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കുവിൻ! ദുർബ്ബലൻ
തെന്നത്താൻ വീരനായി മതിക്കെട്ട. 11 ചുറ്റ മുള്ള
സകലജനതകള േമ, ബദ്ധെപ്പട്ട കൂടിവരുവിൻ!
യേഹാേവ, അവിേടക്ക് നിെന്റ വീരന്മാെര
അയയ്ക്കണേമ. 12 ജനതകൾ ഉണർന്ന്
യേഹാശാഫാത്ത് താഴ്വരയിേലക്കു പുറെപ്പടെട്ട.
അവിെട ഞാൻ ചുറ്റ മുള്ള സകലജനതകെളയും
ന്യായം വിധിേക്കണ്ടതിനായി ഇരിക്കും.
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13 അരിവാൾ എടുക്കുവിൻ; നിലങ്ങൾ
െകായ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; വന്ന് ധാന്യം
െമതിക്കുവിൻ; ചക്കുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
െതാട്ടികൾ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവരുെട
ദുഷ്ടത വലിയതേല്ലാ. 14 വിധിയുെട
താഴ്വരയിൽ അസംഖ്യം സമൂഹങ്ങെള കാണുന്നു;
വിധിയുെട താഴ്വരയിൽ യേഹാവയുെട ദിവസം
അടുത്തിരിക്കുന്നു. 15 സൂര്യനും ച്രന്ദനും
ഇരുണ്ടുേപാകും; നക്ഷ്രതങ്ങൾ ്രപകാശം
നല്കുകയുമില്ല. 16 യേഹാവ സീേയാനിൽനിന്നു
ഗർജ്ജിക്കുകയും, െയരൂശേലമിൽ നിന്നു തെന്റ
നാദം േകൾപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം; ആകാശവും
ഭൂമിയും കുലുങ്ങിേപ്പാകും; എന്നാൽ യേഹാവ
തെന്റ ജനത്തിന് ശരണവും യി്രസാേയൽ
മക്കൾക്ക് മറവിടവും ആയിരിക്കും. 17അങ്ങെന
ഞാൻ എെന്റ വിശുദ്ധ പർവ്വതമായ സീേയാനിൽ
വസിക്കുന്ന നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. െയരൂശേലം
വിശുദ്ധമായിരിക്കും; അന്യജനതകൾ ഇനി
അതിൽകൂടി കടക്കുകയുമില്ല. 18 അന്നാളിൽ
പർവ്വതങ്ങൾ പുതുവീഞ്ഞ് െപാഴിക്കും;
കുന്നുകൾ പാൽ ഒഴുക്കും; െയഹൂദയിെല
എല്ലാേതാടുകള ം െവള്ളം ഒഴുക്കും;
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഉറവ
പുറെപ്പട്ട് ശിത്തീംതാഴ്വരെയ നനയ്ക്കും.
19 െയഹൂദാേദശത്തുവച്ച് കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം
െചാരിഞ്ഞ് അവേരാടു െചയ്ത സാഹസം
േഹതുവായി ഈജിപ്റ്റ് ശൂന്യമായിത്തീരുകയും
ഏേദാം നിർജ്ജനമരുഭൂമിയായി ഭവിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 20 െയഹൂദയിൽ സദാകാലത്തും



േയാേവൽ 3:21 xiii േയാേവൽ 3:21

െയരൂശേലമിൽ തലമുറതലമുറേയാളവും
നിവാസികള ണ്ടാകും. 21 ശിക്ഷ ലഭിക്കാെത
േശഷിച്ചവെര അവരുെട െതറ്റിന് ഞാന് ശിക്ഷ
നല് കും*; യേഹാവ സീേയാനിൽ എേന്നക്കും
വസിക്കും.

* 3. 21 ശിക്ഷലഭിക്കാെതേശഷിച്ചവെരഅവരുെടെതറ്റിന്ഞാന ്
ശിക്ഷ നല് കും ഞാൻ ക്ഷമിക്കാത്ത അവരുെട രക്തപാതകം
ഞാൻക്ഷമിക്കും
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