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േയാേവലിെന്റ ്രപവചനം
1 െപഥൂേവലിെന്റ മകനായ േയാേവലിനുണ്ടായ
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട:്

െവട്ട ക്കിളിയുെടആ്രകമണം
2 ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതത്തലവന്മാേര, ഇതു

േകൾപ്പിൻ;
സകലേദശവാസികള േമ, ്രശദ്ധിക്കുക.

നിങ്ങള െട കാലേത്താ നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെടകാലേത്താ
ഇതുേപാെലാരു കാര്യം എെന്നങ്കിലും
സംഭവിച്ചിട്ട േണ്ടാ?

3ഇതു നിങ്ങള െട മക്കേളാടു പറയുക,
നിങ്ങള െട മക്കൾ അത് അവരുെട
മക്കേളാടും
അവരുെട മക്കൾ അടുത്ത തലമുറേയാടും
പറയണം.

4തുള്ളൻതിന്നു േശഷിപ്പിച്ചതു
െവട്ട ക്കിളി തിന്നു;

െവട്ട ക്കിളി േശഷിപ്പിച്ചതു
വിട്ടിൽതിന്നു;

വിട്ടിൽ േശഷിപ്പിച്ചതു
പച്ചപ്പ ഴു*തിന്നു.

5മദ്യപിക്കുന്നവേര, ഉണർന്നുകരയുവിൻ!
വീഞ്ഞുകുടിക്കുന്നവേര,വിലപിക്കുക;

* 1:4 മൂ.ഭാ. ഈ നാലു വാക്കുകള െട കൃത്യമായ അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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പുതുവീഞ്ഞുനിങ്ങള െട ചുണ്ടുകളിൽനിന്ന്
മാറ്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽവിലപിക്കുക.

6ശക്തിേയറിയതുംഅസംഖ്യവുമായ ഒരു ജനത
എെന്റ േദശെത്തആ്രകമിച്ചിരിക്കുന്നു;

അതിനുസിംഹത്തിെന്റപല്ല ം
സിംഹിയുെടഅണപ്പല്ല കള ം ഉണ്ട്.

7അത്എെന്റമുന്തിരിവള്ളിെയനശിപ്പിച്ച
എെന്റഅത്തിവൃക്ഷങ്ങെളതകർത്തു;

അതിെന്റ െകാമ്പുകെള േതാലുരിച്ച്
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു,
ശാഖകെള െവള പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

8 തെന്റ യൗവനത്തിെല ഭർത്താവിെനക്കുറിച്ച
വ്യസനിക്കുന്ന
കന്യകെയേപ്പാെല ചാക്കുശീലയുടുത്തു
വിലപിക്കുക.

9 േഭാജനയാഗങ്ങള ം പാനീയയാഗങ്ങള ം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
തീർന്നുേപായിരിക്കുന്നു.

യേഹാവയുെടമുമ്പിൽശു്രശൂഷിക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാർവിലപിക്കുന്നു.

10വയലുകൾനശിച്ചിരിക്കുന്നു,
നിലങ്ങൾഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു;

ധാന്യം നശിച്ച േപായി,
പുതുവീഞ്ഞുവറ്റിേപ്പായി,
ഒലിെവണ്ണഇല്ലാതായി.

11കൃഷിക്കാേര,ലജ്ജിക്കുക,
മുന്തിരിക്കർഷകേര,വിലപിക്കുക;



േയാേവൽ 1:12 iii േയാേവൽ 1:14

േഗാതമ്പിെനയും യവെത്തയും† ഓർത്ത്
ദുഃഖിക്കുക,
നിലത്തിെലവിളവു നശിച്ച േപായേല്ലാ.

12മുന്തിരിവള്ളി വാടി,
അത്തിവൃക്ഷം ഉണങ്ങിേപ്പായി;

മാതളവുംഈന്തപ്പനയുംആപ്പിൾമരവും—
നിലത്തിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള ം—
ഉണങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യെന്റസേന്താഷം
ഉണങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു.

അനുതാപത്തിനുള്ളആഹ്വാനം
13 പുേരാഹിതന്മാേര, ചാക്കുശീലയുടുത്തു

വിലപിക്കുക;
യാഗപീഠത്തിനുമുമ്പിൽശു്രശൂഷിക്കുന്നവേര,
കരയുവിൻ.

എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
ശു്രശൂഷിക്കുന്നവേര,
വരിക, ചാക്കുശീലയുടുത്തു രാ്രതി
കഴിച്ച കൂട്ട വിൻ;

കാരണംനിങ്ങള െടൈദവത്തിെന്റആലയത്തിൽ
േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗവും
ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു.

14ഒരു വിശുദ്ധ ഉപവാസംവിളംബരംെചയ്യ ക;
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം വിളിച്ച കൂട്ട ക.

േഗാ്രതത്തലവന്മാെരയുംസകലേദശവാസികെളയും
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ

കൂട്ടിവരുത്തുക,
† 1:11 ബാർലിഅഥവാ,ബാർലരി
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യേഹാവേയാടു നിലവിളിക്കുക.

15ആദിവസംഹാകഷ്ടം!
യേഹാവയുെട ദിവസംസമീപിച്ചിരിക്കുന്നു;
സർവശക്തനിൽനിന്ന് നാശംേപാെല ആ
ദിവസംവരും.

16നമ്മുെടകണ്ണിനുമുന്നിൽ ഭക്ഷണവും
നമ്മുെടൈദവത്തിെന്റആലയത്തിൽനിന്ന്

ആനന്ദവുംആഹ്ലാദവും
അറ്റ േപായേല്ലാ?

17വിത്തുകൾവരണ്ടനിലത്ത‡്
ഉണങ്ങിച്ചക്കിച്ച ളിയുന്നു.

കളപ്പ രകൾശൂന്യമായിരിക്കുന്നു.
ധാന്യം ഉണങ്ങിേപ്പായതുെകാണ്ടു
ധാന്യപ്പ രകൾതകർക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

18കന്നുകാലികൾനിലവിളിക്കുന്നു!
ആട്ടിൻപറ്റംതളർന്നുേപാകുന്നു.

േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങൾഇല്ലായ്കയാൽ
െചമ്മരിയാട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾവലയുന്നു.

19 യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങേയാടു
നിലവിളിക്കുന്നു,
കാരണം തരിശുനിലെത്ത േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങെള
അഗ്നിവിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു,
നിലെത്ത സകലവൃക്ഷങ്ങെളയും ജ്വാലകൾ
ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

20കാട്ട മൃഗങ്ങള ംഅേങ്ങക്കായികിതയ്ക്കുന്നു;
നീരരുവികൾവറ്റിേപ്പായി

‡ 1:17 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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തരിശുനിലെത്ത േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങെള അഗ്നി
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു.

2
െവട്ട ക്കിളികള െട ഒരുൈസന്യം

1സീേയാനിൽകാഹളംഊതുക;
എെന്റ വിശുദ്ധപർവതത്തിൽ യുദ്ധാരവം
േകൾപ്പിക്കുക.

േദശത്തിൽവസിക്കുന്നസകലരും വിറയ്ക്കെട്ട,
കാരണംയേഹാവയുെട ദിവസംവരുന്നു.

അതുസമീപമായിരിക്കുന്നു—
2അന്ധകാരവും ഇരുട്ട മുള്ളഒരു ദിവസം,
േമഘങ്ങള ം കൂരിരുട്ട മുള്ള ഒരു
ദിവസംതെന്ന.

പർവതങ്ങളിൽ ്രപഭാതം പടരുന്നതുേപാെല
വലുപ്പമുള്ളതും ശക്തിേയറിയതുമായ ഒരു
ൈസന്യം വരുന്നു.

പണ്ട്അങ്ങെനെയാന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല
വരാനിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ
അങ്ങെനെയാന്ന് ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.

3അവരുെടമുമ്പിൽഅഗ്നികത്തുന്നു,
അവരുെട പിന്നിൽജ്വാല മിന്നുന്നു.

അവരുെടമുമ്പിൽ േദശംഏെദൻേതാട്ടംേപാെല,
അവരുെട പിന്നിൽശൂന്യമരുഭൂമി—
അവരിൽനിന്ന് ഒന്നും ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നില്ല.

4അവർക്കുകുതിരകേളാടുസാമ്യമുണ്ട;്
അവർകുതിരപ്പടേയാെടാപ്പം ചാടുന്നു.

5രഥങ്ങള െടആരവേത്താെട
അവർപർവതേമടുകളിൽചാടുന്നു
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അവർ ൈവേക്കാൽക്കുറ്റികെള ദഹിപ്പിക്കുന്ന
തീേപാെലയും
യുദ്ധസന്നദ്ധരായ ശക്തരായ ഒരു
ൈസന്യംേപാെലയുമാകുന്നു.

6അവെരകാണുന്നജനങ്ങൾപരി്രഭാന്തരാകുന്നു;
എല്ലാ മുഖങ്ങള ംവിളറുന്നു.

7അവർയുദ്ധവീരന്മാെരേപ്പാെലനീങ്ങുന്നു;
പടയാളികെളേപ്പാെല മതിൽകയറുന്നു.

അവർഅണിെതറ്റാെത
നിരയായി നീങ്ങുന്നു.

8അവർതിങ്ങിെഞരുങ്ങുന്നില്ല;
ഓേരാരുത്തരായി േനേര മുേമ്പാട്ട നീങ്ങുന്നു.

അവർമുറിേവൽക്കാെത
വാള കൾക്കിടയിലൂെട ചാടുന്നു.

9അവർപട്ടണങ്ങളിേലക്കുബദ്ധെപ്പട്ട െചല്ല ന്നു;
അവർമതിലിന്മീേതഓടുന്നു.

അവർവീടുകളിൽകടക്കുന്നു;
േമാഷ്ടാക്കെളേപ്പാെല അവർ
ജനാലകളിൽക്കൂെട ്രപേവശിക്കുന്നു.

10അവരുെടമുമ്പിൽ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു,
ആകാശംവിറയ്ക്കുന്നു,

സൂര്യനും ച്രന്ദനും ഇരുണ്ടുേപാകുന്നു,
നക്ഷ്രതങ്ങൾ ്രപകാശിക്കുന്നതുമില്ല.

11യേഹാവതെന്റൈസന്യത്തിെന്റ
മുൻനിരയിൽഇടിമുഴക്കുന്നു;

അവിടെത്തൈസന്യംഅസംഖ്യമാണ്,
അവിടെത്ത കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർ
ശക്തരാണ.്

യേഹാവയുെട ദിവസം മഹത്തരം;
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അതു ഭയങ്കരം.
അത്അതിജീവിക്കാൻആർക്കുകഴിയും?
അനുതാപത്തിനായുള്ളആഹ്വാനം

12 “ഇേപ്പാെഴങ്കിലും,പൂർണഹൃദയേത്താടും
ഉപവാസേത്താടും കണ്ണ നീേരാടും
കരച്ചിേലാടുംകൂെട
എെന്റ അടുക്കേലക്കു മടങ്ങിവരിക,” എന്ന്
യേഹാവകൽപ്പിക്കുന്നു.

13നിങ്ങള െടവസ്്രതങ്ങെളയല്ല,
ഹൃദയെത്തത്തെന്നകീറുവിൻ;

നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അടുക്കേലക്കു മടങ്ങിവരിക,
അവിടന്ന് കൃപയും മനസ്സലിവും ഉള്ളവൻ;

എള പ്പം േകാപിക്കാത്തവനും സ്േനഹത്തിൽ
സമ്പന്നനുംആകുന്നു,
അവിടന്ന് അനർഥം അയയ്ക്കുന്നതിൽ
അനുതപിക്കുന്നു.

14അവിടന്ന് തിരിഞ്ഞുകരുണകാണിക്കും,
ഒരു അനു്രഗഹം േശഷിപ്പിക്കും,
ആർക്കറിയാം?

നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവയ്ക്ക്
േഭാജനയാഗങ്ങള ം പാനീയയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിക്കാൻകഴിയുമായിരിക്കും.

15സീേയാനിൽകാഹളംഊതുക,
വിശുദ്ധ ഉപവാസംവിളംബരംെചയ്യ ക,
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം വിളിച്ച കൂട്ട ക.

16ജനെത്തഒരുമിച്ച കൂട്ട വിൻ,
സഭെയവിശുദ്ധീകരിക്കുക;
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േഗാ്രതത്തലവന്മാെരകൂട്ടിവരുത്തുവിൻ,
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും മുലകുടിക്കുന്നവെരയും
ഒരുമിച്ച കൂട്ട വിൻ.

മണവാളൻതെന്റമുറിയിൽനിന്ന്
അേത, മണവാട്ടി തെന്റ മണിയറയിൽനിന്ന്
പുറത്തുവരെട്ട.

17 യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന
പുേരാഹിതന്മാർ
ആലയത്തിെന്റ പൂമുഖത്തിനും
യാഗപീഠത്തിനുംമേധ്യകണ്ണ നീെരാഴുക്കെട്ട.

അവർ ഇങ്ങെന പറയെട്ട; “യേഹാേവ,
അങ്ങയുെട ജനേത്താട്
ദയകാണിക്കണേമ.
അവിടെത്ത അവകാശെത്ത
നിന്ദാവിഷയമാക്കരുേത,
ജനതകൾക്കിടയിൽഒരുപരിഹാസമാക്കരുേത.

‘അവരുെടൈദവംഎവിെട?
എന്ന്അവർപറയുന്നെതന്തിന?്’ ”
യേഹാവയുെട മറുപടി

18അേപ്പാൾ യേഹാവ തെന്റ േദശെത്തക്കുറിച്ച
തീക്ഷ്ണതകാണിക്കും
തെന്റജനേത്താടു ദയകാണിക്കും.

19 യേഹാവ അവേരാട് ഇ്രപകാരം മറുപടി
പറയും:
“ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ധാന്യവും പുതുവീഞ്ഞും

എണ്ണയും
മതിയാേവാളം തരും;

ഇനിെയാരിക്കലുംഞാൻനിങ്ങെള
ജനതകൾക്കിടയിൽഒരുപരിഹാസവിഷയമാക്കുകയില്ല.

20 “ഞാൻവടേക്കൈസന്യെത്തനിങ്ങളിൽനിന്ന,്
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വരണ്ടതും തരിശുമായ േദശേത്തക്ക്
ഓടിച്ച കളയും;

അവരുെട മുൻനിര കിഴക്ക് ഉപ്പ കടലിൽ*
മുങ്ങിത്താഴും
പിൻനിര പടിഞ്ഞാറ് െമഡിറ്റേറനിയൻ
സമു്രദത്തിേലക്കും േപാകും.

അതിെന്റനാറ്റം ഉയരും;
ദുർഗന്ധംവമിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും.”

അവൻവമ്പുകാട്ടിയിരിക്കുന്നു,നിശ്ചയം!
21 േദശേമ, ഭയെപ്പേടണ്ട,
സേന്താഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുക.

നിശ്ചയമായും യേഹാവ മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ
െചയ്തിരിക്കുന്നു!

22വയലിെല മൃഗങ്ങേള, ഭയെപ്പേടണ്ട,
തരിശുനിലെത്ത േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങൾ
പച്ചയായിത്തീരുന്നു.

വൃക്ഷങ്ങൾഫലംകായ്ക്കുന്നു;
അത്തിയും മുന്തിരിയുംആദായംതരുന്നു.

23സേന്താഷിക്കുക,സീേയാനിെലജനേമ,
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
സേന്താഷിക്കുക.

അവിടന്ന് വിശ്വസ്തനാകുകയാൽ
നിങ്ങൾക്കു മുന്മഴതരുന്നു;

അവിടന്ന് ശിശിരത്തിലും വസന്തത്തിലും
സമൃദ്ധമായ മഴതരുന്നു.

24െമതിക്കളങ്ങൾധാന്യങ്ങൾെകാണ്ടു നിറയും;
ചക്കുകളിൽ പുതുവീഞ്ഞും എണ്ണയും
കവിെഞ്ഞാഴുകും.

* 2:20 അതായത്,ചാവുകടൽ
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25 “െവട്ട ക്കിളികൾ തിന്നുേപായ വർഷങ്ങൾക്കു
തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
പകരംനൽകും—
െചറുതും വലുതുമായ െവട്ട ക്കിളികള ം
തുള്ളനും പച്ചപ്പ ഴുവും ഉൾെപ്പെട

എെന്റഒരു മഹാൈസന്യെത്തഞാൻഅയച്ചേല്ലാ.
26 നിങ്ങൾക്കു നിറയുേവാളം, സമൃദ്ധമായി

ഭക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടാകും,
അേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അന്നു തങ്ങൾ
്രപവർത്തിച്ച
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമം
നിങ്ങൾസ്തുതിക്കും.

ഇനിെയാരിക്കലും എെന്റ ജനം
ലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല.

27ഞാൻഇ്രസാേയലിലുെണ്ടന്നും
ഞാൻ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയാകുന്നു
എന്നും
ഞാനല്ലാെത മറ്റാരും ഇെല്ലന്നും അേപ്പാൾ
നിങ്ങൾഅറിയും;

ഇനിെയാരിക്കലും എെന്റ ജനം
ലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല.

യേഹാവയുെട ദിവസം
28 “പിന്നീട്,
ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന
സകലമനുഷ്യരുെടേമലും പകരും.

നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ്രപവചിക്കും
നിങ്ങള െടവൃദ്ധന്മാർസ്വപ്നങ്ങൾകാണും
നിങ്ങള െട യുവാക്കൾക്കു
ദർശനങ്ങളണ്ടാകും.

29എെന്റദാസന്മാരുെടയുംദാസിമാരുെടയുംേമലും
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ആനാള കളിൽ ഞാൻ എെന്റആത്മാവിെന
പകരും.

30ഞാൻആകാശങ്ങളിലും
ഭൂമിയിലുംഅത്ഭുതങ്ങൾകാണിക്കും,
രക്തവും തീയും പുകച്ച രുള ംതെന്ന.

31 യേഹാവയുെട േ്രശഷ്ഠവും ഭയങ്കരവുമായ
ദിവസംവരുന്നതിനുമുേമ്പ
സൂര്യൻഇരുളായി മാറുകയും
ച്രന്ദൻ രക്തമായിത്തീരുകയും െചയ്യ ം.

32യേഹാവയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന
ഏെതാരുവനും രക്ഷിക്കെപ്പടും;

യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
സീേയാൻപർവതത്തിലും െജറുശേലമിലും
രക്ഷെപ്പട്ടവർ ഉണ്ടാകും,

അവേശഷിക്കുന്നവർക്കിടയിൽേപാലും
യേഹാവയാൽ വിളിക്കെപ്പടുന്നവർക്കു
വിടുതലുണ്ടാകും.

3
രാഷ്്രടങ്ങെളന്യായംവിധിക്കുന്നു

1 “ആ ദിവസങ്ങളിൽ, ഞാൻ െയഹൂദയുെടയും
െജറുശേലമിെന്റയും
ഭാവി യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുന്നസമയത്ത,്

2ഞാൻസകലജനതകെളയും ഒരുമിച്ച കൂട്ടി
െയേഹാശാഫാത്ത്* താഴ്വരയിൽ
െകാണ്ടുവരും.

ഞാൻ എെന്റ അവകാശമായ ഇ്രസാേയൽ എന്ന
എെന്റജനെത്തക്കുറിച്ച,്
അവർെക്കതിേര ന്യായംവിധിക്കും.

* 3:2 യേഹാവന്യായംവിധിക്കുന്നുഎന്നർഥം.
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അവർ രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിേലക്ക് എെന്റ
ജനെത്തചിതറിച്ച കളകയും
എെന്റ േദശെത്ത വിഭജിക്കുകയും
െചയ്തേല്ലാ.

3അവർഎെന്റജനത്തിനു നറുക്കിട്ട ;
േവശ്യകൾക്കുേവണ്ടിബാലന്മാെരയും
മദ്യം കഴിേക്കണ്ടതിന്, വീഞ്ഞിനുേവണ്ടി
അവർബാലികമാെരയും വിറ്റ .

4 “േസാരും സീേദാനും ഉൾെപ്പെട
െഫലിസ്ത്യേദശത്തിെല സകലജനങ്ങള േമ,
എനിെക്കതിേര നിങ്ങൾക്ക് എന്താണുള്ളത?്
ഞാൻ െചയ്ത ഏെതങ്കിലും ്രപവൃത്തിക്കു
നിങ്ങൾ പകരംെചയ്യ കയാേണാ? നിങ്ങൾ
പകരം െചയ്യ െന്നങ്കിൽ, നിങ്ങള െട
്രപവൃത്തിെയ എ്രതയുംേവഗം നിങ്ങള െട
തലേമൽത്തെന്ന ഞാൻ മടക്കിവരുത്തും.
5 നിങ്ങൾ എെന്റ െവള്ളിയും സ്വർണവും
എടുത്തു, എെന്റ വിശിഷ്ടനിേക്ഷപങ്ങെള
നിങ്ങള െട േക്ഷ്രതങ്ങളിേലക്കുെകാണ്ടുേപായി.†
6 െയഹൂദ്യയിെലയും െജറുശേലമിെലയും
ജനങ്ങെള സ്വന്തം േദശത്തുനിന്ന് അകെല
അയച്ച കളേയണ്ടതിനു, നിങ്ങൾ അവെര
്രഗീക്കുകാർക്കുവിറ്റ .

7 “േനാക്കുക, നിങ്ങൾ അവെര വിറ്റ കളഞ്ഞ
സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഞാൻ അവെര ഉേത്തജിപ്പിക്കും;
നിങ്ങൾ െചയ്തതിെന നിങ്ങള െട
തലേമൽ തിരിെകവരുത്തും. 8 ഞാൻ
നിങ്ങള െട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും

† 3:5 അഥവാ,സ്ഥലങ്ങൾ
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െയഹൂദാജനത്തിനു നൽകും. അവർ അവെര
വിദൂരത്തിലുള്ള െശബായർക്കു വിറ്റ കളയും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.
9ഇതു രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽവിളംബരംെചയ്യ ക:
യുദ്ധത്തിനുസജ്ജമാകുക!

യുദ്ധവീരന്മാെര ഉേത്തജിപ്പിക്കുക!
യുദ്ധവീരന്മാർഅടുത്തുവന്ന്ആ്രകമിക്കെട്ട.

10കലപ്പയുെട െകാഴുക്കെളവാള കളായും
വാക്കത്തികെളകുന്തങ്ങളായുംഅടിക്കുക.

“ഞാൻശക്തനാണ,്”
എന്ന്അശക്തർപറയെട്ട.

11സകലജനതകള േമ, എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും
േവഗം വരിക:
ആതാഴ്വരയിൽ ഒരുമിച്ച കൂടുവിൻ.

യേഹാേവ, അങ്ങയുെട യുദ്ധവീരന്മാെര
െകാണ്ടുവരണേമ!

12 “ജനതകൾഉണരെട്ട;
അവർ െയേഹാശാഫാത്ത് താഴ്വരയിൽ
അണിനിരക്കെട്ട.

കാരണം അവിെട എല്ലാ ദിക്കുകളിലുമുള്ള
സകലജനതകെളയും ന്യായംവിധിക്കാൻ
ഞാൻഉപവിഷ്ടനാകും.

13അരിവാൾവീശുക
വിളവു പാകമായിരിക്കുന്നു.

വരിക, മുന്തിരി െമതിക്കുക
ചക്കുനിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
വീഞ്ഞുേശഖരം നിറഞ്ഞുകവിയുന്നു—

അവരുെട ദുഷ്ടതഅ്രതവലുതായിരിക്കുന്നു.”
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14വിധിയുെട താഴ്വരയിൽ
ജനക്കൂട്ടം, വലിെയാരു ജനക്കൂട്ടംതെന്ന
കാത്തുനിൽക്കുന്നു!

വിധിയുെട താഴ്വരയിൽ
യേഹാവയുെട ദിവസംസമീപമായിരിക്കുന്നു.

15സൂര്യനും ച്രന്ദനും ഇരുണ്ടുേപാകും,
നക്ഷ്രതങ്ങൾഇനി ്രപകാശിക്കുകയില്ല.

16യേഹാവസീേയാനിൽനിന്ന് ഗർജിക്കും
െജറുശേലമിൽനിന്ന് ഇടിമുഴക്കും;
ഭൂമിയുംആകാശവും വിറയ്ക്കും.

എന്നാൽ യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിന് ഒരു
സേങ്കതവും
ഇ്രസാേയലിന് ഒരു േകാട്ടയുമായിരിക്കും.

ൈദവജനത്തിനുള്ളഅനു്രഗഹങ്ങൾ
17 “നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവഎന്നഞാൻ,
എെന്റ വിശുദ്ധപർവതമായ സീേയാനിൽ
വസിക്കുന്നുഎന്നുനിങ്ങൾഅറിയും.

െജറുശേലം വിശുദ്ധമായിരിക്കും;
വിേദശൈസന്യം ഇനിെയാരിക്കലും അവെള
ആ്രകമിക്കുകയില്ല.

18 “ആ ദിവസം പർവതങ്ങൾ പുതുവീഞ്ഞു
വർഷിക്കും,
കുന്നുകൾപാൽഒഴുക്കും;
െയഹൂദാതാഴ്വരകളിെല അരുവികളിെലല്ലാം
െവള്ളം ഒഴുകും.

യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഉറവ
്രപവഹിച്ച്
ശിത്തീം താഴ്വരകെളനനയ്ക്കും.

19ഈജിപ്റ്റ് ശൂന്യമാകും,
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ഏേദാം മരുഭൂമിയാകും,
അവർ െയഹൂദാജനേത്താടു െചയ്ത അ്രകമം

നിമിത്തവും
േദശത്തു നിഷ്കളങ്കരക്തം ചിന്തിയതു
നിമിത്തവുംതെന്ന.

20െയഹൂദ്യയിൽഎേന്നക്കുംആൾപ്പാർപ്പ ണ്ടാകും
എല്ലാ തലമുറകളിലും െജറുശേലമിൽ
ആള കൾപാർക്കും.

21 അവരുെട നിഷ്കളങ്കരക്തത്തിനുള്ള ഞാൻ
്രപതികാരംെചയ്യാെതവിടുേമാ?
ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല.”

യേഹാവസീേയാനിൽവസിക്കും!
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