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ಹ ಾ್ಗಯನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಹ ಾ್ಗಯ 1:1 ರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನನು್ನ ಹ ಾ್ಗಯನ

ಗ್ರಂಥದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಗುರುತಿಸ ಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಹ ಾ್ಗಯನು ತನ್ನ ಾಲು ್ಕ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರಿ ಾಗಿ ಬರೆದಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಹ ಾ್ಗಯ 2:3 ನೇ ವಚನವು
ಪ್ರ ಾದಿಯು ದೇ ಾಲಯದ ಾಶಕೂ್ಕಮತು್ತ ಸೆರೆ ಾಸಕೂ್ಕಮುಂಚಿನ
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ
ಅವನು ತನ್ನ ಾಷ್ಟ ್ರದ ವೈಭವಗಳನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡುತಿ್ತರುವಂಥ
ಹಿರಿಯ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಜನರು ಸೆರೆ ಾಸದ
ಬೂದಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದು್ದ ಬರುವುದನು್ನ ಮತು್ತ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳಿಗೆ ದೇವರ
ಬೆಳ ಾಗಿರುವತಮ್ಮ ಹಕು ್ಕಳ್ಳ ಾ್ಥನವನು್ನಮರಳಿಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ
ಾಣಲು ಾ ೕದಿ್ರಕ್ತ ಬಯಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 520 ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಇದು ಸೆರೆ ಾಸದ ನಂತರ ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲನ ಸೆರೆಯ (ಸೆರೆ ಾಸ) ನಂತರ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಮತು್ತ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ

ಹಿಂದಿರುಗಿದವರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಸ್ವಂತ ಾಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರ ಸಂತೃಪಿ್ತಯ ಸಿ್ಥತಿಯಿಂದ

ಹೊರಬಂದು ದೇ ಾಲಯದ ಪುನನಿರ್ ಾರ್ಣವನು್ನ ಮತು್ತ
ಆ ಾಧನೆಯನು್ನ ಾಷ್ಟ ್ರದಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವ
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ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಅವಶೇಷ
ಜನಸಮು ಾಯವನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು, ಅವರು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಪುನನಿರ್ಮಿರ್ಸುವ ಕಡೆಗೆ ಾಗು ಾಗಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಮತು್ತ
ಾಡನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು ಎಂದು ಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು,
ಅವರ ಹಿಂದಿನ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವಿಕೆಯ ಹೊರ ಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೋವನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಾ್ಥನ ಾನವನು್ನ
ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಅವಶೇಷ ಜನಸಮು ಾಯವನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೇ ಾಲಯದಪುನನಿರ್ ಾರ್ಣ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ದೇ ಾಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಕರೆ— 1:1-15
2. ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಧೈಯರ್— 2:1-9
3. ಜೀವನದ ಶುದ್ಧತೆ ಾಗಿ ಕರೆ— 2:10-19
4. ಭವಿಷ ್ಯದ ಕುರಿ ಾಗಿರುವ ಆತ್ಮವಿ ಾ್ವಸ ಾ ್ಕಗಿ ಕರೆ— 2:20-23

1 ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ
ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಯೆಹೂದ
ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೂ, ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನಿಗೆ
ಜನಿಸಿದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಹ ಾ್ಗಯನಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

2 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಸಮಯವು ಇನು್ನ
ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಜನರು ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರ ಾ್ಲ.

3 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನ ಮೂಲಕ ಈ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು,



ಹ ಾ್ಗಯನು 1:4 iii ಹ ಾ್ಗಯನು 1:11

4 “ಈನನ್ನ ಆಲಯವು ಾಳು ಬಿದಿ್ದರು ಾಗ,
ನೀವುನಿಮ್ಮ ಒಳಗೋಡೆಗೆ ಾ್ಲ ಸುಂದರಹಲಿಗೆಹೊದಿಸಿಕೊಂಡಸ್ವಂತ

ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಈ ಸಮುಯವು ತಕ್ಕದೊ್ದೕ?”
5ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏ ಾಗಿದೆಯೆಂದುಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
6 ನೀವು ಬಿತಿ್ತದ ಬೀಜವು ಬಹಳ, ತಂದ ಫಲವು ಸ್ವಲ್ಪ; ಅದನು್ನ

ಸೇವಿಸುವಿರಿ ತೃಪಿ್ತ ಾಗದು,
ಕುಡಿಯುತಿ್ತೕರಿ ಆನಂದ ಾಗದು; ಹೊದು್ದಕೊಳು್ಳವಿರಿ ಬೆಚ್ಚ ಾಗದು;
ಸಂಬಳ ಾರನು ಸಂಬಳ ಾಕುವ ಚೀಲವು ತೂ ಾಗಿದೆ.”
7ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ;
“ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏ ಾಗಿದೆಯೆಂದುಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
8ಮಲೆ ಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿಮರವನು್ನ ತಂದು ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ;
ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಮೆಚಿ್ಚ ನನ್ನ ಪ್ರ ಾವವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಗೊಳಿಸುವೆನು”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
9 ನೀವು ಬಹು ಬೆಳೆಯನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದಿರಿ, ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರ ಮನೆಗೆ

ಾಗಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು;
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅದನು್ನ ಫಲಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇದಕೆ್ಕ ಾ್ಲ
ಾರಣವೇನು? ನನ್ನ ಆಲಯವು ಾಳು ಬಿದಿ್ದದೆ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ತವಕಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಇದೇ ಾರಣ.”

10 ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಆ ಾಶವು ಇಬ್ಬನಿಯನು್ನ ತಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ,
ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಫಲವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ;

11ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ದೇಶ, ಬೆಟ್ಟ, ಾನ್ಯ,
ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ಭೂಮಿಯಉತ್ಪತಿ್ತ,
ಮನುಷ ್ಯ, ಪಶು, ಾ ಾ ಕೈದುಡಿತ ಇವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾಮವನು್ನ

ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
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ದೈ ಾ ಯ ಾಲನೆ
12 ಆಗ ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್,

ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋಶುವ,
ಸಮಸ್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನಶೇಷ*, ಇವರೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ತಮ್ಮ
ದೇವರನುಡಿಗೂ,ಯೆಹೋವನೆಂಬತಮ್ಮ ದೇವರಅಪ್ಪಣೆಯಪ್ರ ಾರ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾದರು.

13 ಯೆಹೋವನ ದೂತ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನು ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ನುಡಿದನು, “ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಇದೆ್ದೕನೆ ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.”

14 ಕೂಡಲೇ ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನು ಮಗನೂ, ಯೆಹೂದ
ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್, ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋಶುವ, ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಜನರೆಲ್ಲರ
ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಲು,
15 ಅವರು ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ
ವಷರ್ದ ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬಂದು
ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಕೈ
ಾಕಿದರು.

2
ನೂತನ ದೇ ಾಲಯದ ವೈಭವ

1 ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಹ ಾ್ಗಯನ ಮೂಲಕ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,
2 “ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಯೆಹೂದ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ

* 1:12 1:12 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನಶೇಷ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರು.
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ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್, ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವ, ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
3 ‘ಈಆಲಯದಪೂವರ್ ವೈಭವವನು್ನ ನೋಡಿದವರು,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿಉಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ?
ಇದರಈಗಿನ ಸಿ್ಥತಿಯು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?
ನಿಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಾಗಿ ತೋರುತಿ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ?’
4 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನೇ ಈಗ

ಧೈಯರ್ ಾಗಿರು;
ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ

ಯೆಹೋಶುವನೇ, ಧೈಯರ್ ಾಗಿರು;
ದೇಶೀಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧೈಯರ್ಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ನಡಿಸಿರಿ’ ಇದು

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ; ‘ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

5 ‘ನೀವು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಾ ಾಗಿ ಬಂ ಾಗ, ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು;

ನನ್ನ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವನು; ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.’
6 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ

ಮೇಲೆ,
ಾನು ಇನೊ್ನಂದೇ ಾರಿ ಆ ಾಶವನೂ್ನ, ಭೂಮಿಯನೂ್ನ,

ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ, ಒಣನೆಲವನೂ್ನ ಅದುರಿಸಿ
ಸಕಲಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸುವೆನು;

7ಆಗ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳ ಇಷ್ಟವಸು್ತಗಳು ಬಂದು ಒದಗಲು,
ಈ ಆಲಯವನು್ನ ವೈಭವದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು’ ಇದು

ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
8 ‘ಬೆಳಿ್ಳಯೆ ಾ್ಲ ನನ್ನದು, ಬಂ ಾರವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನದು’ ಇದು

ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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9 ‘ಈ ಆಲಯದ ಮುಂದಿನ ವೈಭವವು ಹಿಂದಿನ ವೈಭವಕಿ್ಕಂತ
ವಿಶೇಷ ಾಗಿರುವುದು’ ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

‘ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು’ ” ಇದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಜನರ ದೋಷವೇ ದುಭಿರ್ಕ್ಷಕೆ್ಕ ಾರಣ
10 ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಎರಡನೆಯವಷರ್ದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ

ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಹ ಾ್ಗಯನ ಮೂಲಕ ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
11 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನು
ಾಜಕರ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, 12 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ವಸ್ತ ್ರದ ಸೆರಗಿನಲಿ್ಲ

ಮೀಸಲಿನ ಾಂಸವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಆ
ಸೆರಗು ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಗುಗ್ಗರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಅಥ ಾ ಾವ ಆ ಾರ
ಪ ಾಥರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ಸೋಕಿದರೆ ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವುದೋ?
ಎಂದು ಧಮರ್ವಿಧಿಯನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು” ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾಗೆ
ವಿಚಾರಿಸಲು ಾಜಕರು “ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

13 ಆ ಮೇಲೆ ಹ ಾ್ಗಯನು, “ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ
ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದ ಾ್ನದರು ಸೋಕಿದರೆ ಅದು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಾಜಕರು, “ಅಶುದ್ಧವೇ
ಆಗುವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 14 ಆಗ ಹ ಾ್ಗಯನು
ಮುಂದುವರಿಸು ಾ್ತ, ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, “ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಇದರಂತೆಯೇ ಈ ಪ್ರಜೆ, ಈ ಜ ಾಂಗ ಕೈ ಾಕುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೆಲಸ, ಇಲಿ್ಲಗೆ ತರುವ ಾಣಿಕೆ, ನೈವೇದ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ
ನನಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೇ ಾಣುತಿ್ತದೆ್ದ.

15 “ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ನಿವೇಶನದಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ
ಕಲಿ್ಲಡುವ ಈ ದಲ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಾಲವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
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ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; 16 ಆ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಇಪ್ಪತು್ತ ಸೇರಿನ*
ಾಶಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಹತು್ತ ಸೇರು† ಾನ್ಯ ಾತ್ರ ಸಿಕು ್ಕತಿ್ತತ್ತಲ್ಲವೇ;
ಐವತು್ತ ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಗೆಯಬೇಕೆಂದು ತೊಟಿ್ಟಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾತ್ರ ದೊರೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 17 ಾನು ನಿಮ್ಮ ದುಡಿತದ
ಫಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆನೆಕಲು್ಲ ಮಳೆಯಿಂದಲೂ, ಬಿಸಿ ಾಳಿಗೂ ಾಳು ಾಡಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸಿದರೂ, ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

18 “ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತ ಾರ
ಾಕಿದ ಈ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಾಲವನು್ನ, ಅಂದರೆ ಒಂಭತ್ತನೆಯ

ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯ ಈ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಾಲವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ಕಣಜದಲಿ್ಲ ಾಳು ಇನು್ನ ಇದೆ ೕ? ಾ್ರ ,
ಅಂಜೂರ, ಾಳಿಂಬೆ, ಒಲೀವ್ಈ ಗಿಡಗಳು ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. ಇದೇ
ದಿನ ದಲುಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು.”

ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಾಗು ಜೆರು ಾ್ಬಬೇಲನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಾ ಾ್ದನ
20 ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನು ಹ ಾ್ಗಯನಿಗೆ ಈ ಎರಡನೆಯ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿ, 21 “ಯೆಹೂದ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ
ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಾನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಅದುರಿಸಿ,
22 ಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಜ ಾಂಗಗಳ ಸಂ ಾ್ಥನ

ಬಲವನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿ ರಥಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಸ ಾರರನು್ನ ದೊಬಿ್ಬಬಿಡುವೆನು;

ಕುದುರೆಗಳೂ ಾಗೂ ಾಹುತರೂ ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು,
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಕಡೆಯವನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಹತ ಾಗುವನು.”

* 2:16 2:16 ಇಪ್ಪತು್ತ ಸೇರಿನ ಸು ಾರು 200 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ. † 2:16 2:16 ಹತು್ತ
ಸೇರು ಸು ಾರು 100 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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23 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನ ಮಗನೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನೇ,

ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು,

ಇದಕೆ್ಕೕ ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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