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ಹ ಾ್ಗಯ

ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಇದೇ ಸಮಯ
1 ಪಶಿರ್ ಾದ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಎರಡನೇ ವಷರ್ದ ಆರನೇ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಹ ಾ್ಗಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶವು ಬಂದಿತು. ಈ
ಸಂದೇಶವು ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೋಸ ್ಕರ,
ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಬಂದಿತು.
ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು;
ಯೆಹೋಶುವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಸಂದೇಶವು
ಇದೇ: 2 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಇದು ಸರಿ ಾದ ಸಮಯವಲ್ಲವೆಂದು
ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.”

3 ಹ ಾ್ಗಯನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶವು ಬಂದಿತು.
ಹ ಾ್ಗಯನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು: 4 “ಜನರೇ, ನೀವು
ಅಂದ ಾದ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಲು ಇದು ತಕ್ಕ ಸಮಯವೆಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಗೆ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ಹೊಡೆದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆಯೆಹೋವನಮನೆಯು ಇನೂ್ನ ಾಳುಬಿದಿ್ದದೆ.
5 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಏನು
ನಡೆಯುತಿ್ತದೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿರಿ. 6ನೀವು ಬಹಳ ಬೀಜವನು್ನ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಪೈರನು್ನ ಕೊಯಿ್ದದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮಗೆ
ಊಟ ಾಡಲು ಆ ಾರವಿದ್ದರೂ ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷಿ್ಟಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಾನೀಯವಿದ್ದರೂ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರುವಷು್ಟ
ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟೆ್ಟಯಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೆಚ್ಚಗಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಂ ಾದನೆ
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ಾಡಿದರೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಖಚಾರ್ಗುತ್ತದೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ರಂಧ್ರ ಇದೆ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಅದು ಖಚಾರ್ಗುತ್ತದೆ.’ ”

7 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು
ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ೕಚಿಸಿರಿ! 8 ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ

ಮರವನು್ನ ತಂದು ನನಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಆಗ ಾನು ನನ್ನ
ನಿ ಾಸದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು. ಆಗ ಾನು ೌರವಿಸಲ್ಪಡುವೆನು.”
ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

9 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು
ದೊಡ್ಡ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಪೈರು
ಕೊಯ್ಯಲು ಹೋಗು ಾಗ ಸ್ಪಲ್ಪವೇ ಾಳು ಇರುವುದು. ಅದನು್ನ
ನೀವು ಮನೆಗೆ ತಂ ಾಗ ಾನು ಾಳಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಹೀಗೆ ಾ್ಲ ಾಕೆ ಆಗುತಿ್ತದೆ? ಾಕೆಂದರೆ,

ನನ್ನ ಆಲಯವು ಇನೂ್ನ ಾಳುಬಿದಿ್ದದ್ದರೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತೕರಿ.
10ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಆ ಾಶವುಮಂಜನು್ನ ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯು
ಪೈರನು್ನ ಬೆಳೆಸುವದಿಲ್ಲ.”

11 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಭೂಮಿಗೂ
ಪವರ್ತಗಳಿಗೂ ಒಣಗಿಹೋಗಲು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಬೆಳೆ, ಹೊಸ
ಾ್ರ ಾರಸ, ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯು ಫಲಿಸುವ ಾವ
ವಸು್ತ ಾಗಲಿ ಾಶ ಾಗುವುದು. ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರೂ
ಬಲಹೀನ ಾಗುವರು; ಾ್ರಣಿಗಳೂಬಲಹೀನ ಾಗುವವು.”

ಹೊಸ ಆಲಯದ ಾ ಾರ್ಚರಣೆ
12 ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೂ

ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನ ಮಗನೂ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೂ ಆದ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಲು ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹ ಾ್ಗಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ ಮತು್ತ
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ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾದರು.

13 ದೇವರು ತನ್ನ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ
ಹ ಾ್ಗಯನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ.”

14 ಬಳಿಕ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವಂತೆ
ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 15 ಪಶಿರ್ ಾದ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೇ ವಷರ್ದ ಆರನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲ ್ಕನೆಯ
ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.

2
ಯೆಹೋವನಉತೆ್ತೕಜನ; ಕೆಲಸದ ಾ್ರರಂಭ

1 ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಹ ಾ್ಗಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶವು ದೊರಕಿತು:
2 “ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗನೂ ಾಜ್ಯ ಾಲನೂ ಆಗಿರುವ
ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೂ ಮ ಾ ಾಜಕನೂ ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನ
ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ
ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು. 3 ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ಹೊಸ
ಆಲಯವನು್ನ ನೋಡು ಾಗ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ದಲನೇ ಆಲಯದ
ೌಂದಯರ್ವನೂ್ನ ಾಂಭೀಯರ್ವನೂ್ನ ನೆನಪು ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯೇನು? ದಲಿನ ಆಲಯದೊಡನೆ
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ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಹೋಲಿಸಿ ಾಗ ಇದು ಏನೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು
ತೋರುತ್ತದೋ? 4 ಆದರೆ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನೇ, ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿರು ಾ್ಸಹಗೊಳ್ಳಬೇಡ! ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನೇ, ನಿರು ಾ್ಸಹಗೊಳ್ಳಬೇಡ! ಈದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೇ,
ನಿರು ಾ್ಸಹಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿರಿ, ಾಕೆಂದರೆ
ಾನೇ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.’ ”
ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

5 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ‘ನೀವು ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟಾ್ಟಗ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ಾನು ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ!

ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿ!’
6 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಭೂಪರಲೋಕಗಳನು್ನ ಅದುರಿಸುವೆನು.
ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಒಣನೆಲವನೂ್ನ ಕಂಪಿಸುವೆನು, 7 ಾನು
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸುವೆನು. ಆಗ ಅವರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಐಶ್ವಯರ್ದೊಡನೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವರು. ಆಗ ನನ್ನ ಈ ಆಲಯವನು್ನ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು.’ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು
ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! 8 ‘ಅವರ ಬೆಳಿ್ಳಯೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ, ಅವರ
ಬಂ ಾರವೂ ನನ್ನದೇ.’ ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
9 ‘ಈ ಅಂತಿಮ ದೇ ಾಲಯವು ದಲನೆ ಆಲಯಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಸುಂದರ ಾಗಿಯೂ ವೈಭವ ಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು! ಾನು ಈ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ತರುವೆನು!’ ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿ, ಇವುಗಳನು್ನ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!”

10 ಪಶಿರ್ಯ ದೇಶದ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಎರಡನೇ ವಷರ್ದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲ ್ಕನೆಯ
ದಿನದಂದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನಿಗೆ
ಬಂದಿತು. 11 “ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
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ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಜಕರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು ಎಂಬು ಾಗಿ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ. 12 ‘ಒಬ್ಬನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯ ಸೆರಗಿನಲಿ್ಲ ಾಂಸವನು್ನ ಒಯು್ಯತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ನೆನಸಿರಿ.
ಆ ಾಂಸವು ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು
ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ. ಆ ಬಟೆ್ಟಯು ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಡಿಗೆ ಾಡಿದ
ಆ ಾರ ಾಗಲಿ ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಎಣೆ್ಣಯ ಾ್ನಗಲಿ ಮುಟಿ್ಟದರೆ
ಮುಟಿ್ಟದ ವಸು್ತ ಪವಿತ್ರವಸು್ತ ಾಗಬಹುದೇ?’ ”

ಾಜಕರು ಉತ್ತರ ಾಗಿ, “ಇಲ್ಲ” ಎಂದರು.
13 ಆಗ ಹ ಾ್ಗಯನು, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಸತ್ತ ಹೆಣವನು್ನ

ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನು ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವನು. ಆ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು
ಮುಟಿ್ಟದ ಾವ ವಸು್ತವೇ ಆಗಲಿ ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವದೇ?”
ಆಗ ಾಜಕರು, “ ೌದು, ಆ ವಸು್ತಗಳೂ ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವವು”

ಎಂದುಉದ್ಗರಿಸಿದರು.
14 ಆಗ ಹ ಾ್ಗಯನು, “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಈ ಜ ಾಂಗದ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅದು
ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪವಿತ್ರರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಾವ ವಸು್ತವ ಾ್ನದರೂ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು

ಮತು್ತ ಅವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸುವುದೆ ಾ್ಲ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು.

15 “ ‘ಈ ಹೊತಿ್ತಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ
ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸಿದ
ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 16 ಜನರಿಗೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಿಲೋ ಾನ್ಯ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಾಶಿಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಕಿಲೋ ಾತ್ರ
ಇರುತಿ್ತತು್ತ. ಜನರು ಾ್ರ ಾರಸದ ಪೀ ಾಯಿಯಿಂದ ಐವತು್ತ ಲೀಟರ್
ಾ್ರ ಾರಸ ತೆಗೆಯಲು ಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಲೀಟರ್ ಾತ್ರ
ಇರುತಿ್ತತು್ತ. 17 ಾಕೆ ಹೀ ಾಯಿತು? ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶಿ ಸಿದೆನು. ನೀವು ನೆಟ್ಟ ಮರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಾನು
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ರೋಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ಾಳು ಾಡಲು
ಾನು ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಾನು ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ
ಾಡಿದರೂ ನೀವು ಾರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.’ ಇದು

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
18 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಈ ಹೊತು್ತ ಒಂಭತ್ತನೇ

ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲ ್ಕನೆಯ ದಿವಸ ಾಗಿದೆ. ಆಲಯದ ಶಂಕು ಾ್ಥಪನೆ
ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಇನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಏನು ನಡಿಯುತ್ತದೆಂದು

ಗಮನಿಸಿರಿ. 19 ಉ ಾ್ರಣದಲಿ್ಲ ಗೋಧಿಯ ಾಳು ಏ ಾದರೂ
ಉಳಿದಿದೆ ೕ? ಇಲ್ಲ! ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ, ಅಂಜೂರದಮರಗಳನು್ನ,
ಾಳಿಂಬದ ಮರಗಳನು್ನ, ಆಲೀವ್ ಮರಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅವು
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬಿಡುತ್ತ ೕ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದಿನದಿಂದ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕನೆ!”

20 ಒಂಭತ್ತನೇ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲ ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು
ಸಂದೇಶವು ಹ ಾ್ಗಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದಿತು. ಇದೇ
ಆ ಸಂದೇಶ: 21 “ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ
ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಾನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ
ಅ ಾ್ಲಡಿಸುವೆನು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು. 22 ಾನು ಅನೇಕ
ಅರಸರನೂ್ನ ದೇಶಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕುವೆನು; ಆ ಅನ್ಯ ಜನರ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾ ಾ್ರಜ್ಯಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಅವರ ರಥಗಳನೂ್ನ
ಾಹುತರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಅವರ ಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ
ಸ ಾರರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು. ಆ ಸೈನ್ಯಗಳವರು ಈಗ
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವೈರಿಗ ಾಗಿ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಕೊಲು್ಲವರು.” 23 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನಮಗ ಾದಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನೇ,ನೀನು
ನನ್ನ ಸೇವಕ. ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಒಂದು ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಾ ಾಗಿರುವೆ.”
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ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
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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


ix

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


	ಹಗ್ಗಾಯ

