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ஆகாய்

ஆலயம்கட்டும் ேநரம்இது
௧ அரசனாகய தரியு ஆட்ச ப்ெபாறுப்ேபற்ற

இரண்டாம் ஆண்டு, ஆறாம் மாதம் முதலாம்
ேததய ேல, கர்த்தருைடய ெசய்த ஆகாய்க்கு
வந்தது. இச்ெசய்த ெசருபாேபலுக்கு
உரியது. இவன் ெசயல்த்த ேயலின்
மகன். ேயாத்சதாக்கன் மகன் ேயாசுவா.
ெசருபாேபல் யூதாவன் ஆளுநர், ேயாசுவா
தைலைம ஆசாரியன். இதுதான் ெசய்த :
௨ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:
“கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத கட்டுவதற்கான
சரியான ேநரம் இது அல்ல என்று ஜனங்கள்
ெசால்க றார்கள்.”
௩ மீண்டும் ஆகாய் கர்த்தரிடமிருந்து

ஒரு ெசய்தையப் ெபற்றான். ஆகாய்,
௪ “நல்ல வீடுகளில் வாழும் சரியான
ேநரம் இது என்று ஜனங்களாகய
நீங்கள் நைனக்கன்றீர்கள். நீங்கள்
சுவரில் மரப்பலைககள் ெபாருத்தப்பட்ட
வீடுகளில் வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
ஆனால் கர்த்தருைடய வீடு இன்னும்
அழிவலிருக்கறது. ௫ இப்ெபாழுது, சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்: என்ன
நகழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க றது என்பைத
நைனத்துப்பார்! ௬நீஏராளமானவைதகைள
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வைதத்தாய். ஆனால், நீ குைறந்த அளவு
அறுவைடையேய ெபற்றாய். உன்னிடம்
உண்ணஉணவுஇருக்கும். ஆனால்அதனால்
வயறு நைறயாது. உனக்குக் குடிக்கக்
ஏதாவது இருக்கும். ஆனால் முழுைமயாகக்
குடிக்கப் ேபாதாது. உன்னிடம் குைறந்த
அளவு ஆைட அணிய இருக்கும், ஆனால்
அைவ குளிர்தாங்க உதவாது. நீ குைறந்த
பணத்ைதச் சம்பாத ப்பாய். ஆனால் உன்
பணம் எங்ேக ேபாக றது என்று உனக்குத்
ெதரியாது. உனதுைபயல் ஓட்ைட வழுந்தது
ேபால்இருக்கும்” என்றார்.
௭ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்

கூறுகறார்: “நீங்கள் என்ன
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்
என்பைதப்பற்ற ச ந்தயுங்கள். ௮மரங்கைளக்
ெகாண்டு வருவதற்கு குன்றுகளின் ேமல்
ஏறுங்கள். ஆலயத்ைதக் கட்டுங்கள். ப றகு
நான் ஆலயத்தன்ேமல் தருப்த அைடேவன்.
நான் கனத்ைத ெபறுேவன்.” கர்த்தர்
இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௯ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்

கூறுகறார்: “ஜனங்களாகய நீங்கள் ெபரும்
அறுவைடைய எத ர்பார்த்தருக்க றீர்கள்.
ஆனால் நீங்கள் அறுவைடப் ெபாருட்கைள
எடுக்கப் ேபாகும்ேபாது அங்ேக
ெகாஞ்சம்தான் தானியம் இருக்க றது.
எனேவ அந்தத் தானியத்ைத வீட்டிற்குக்
ெகாண்டுவருகறீர்கள். ப றகு நான்
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காற்ைற அனுப்புக ேறன். அதைன அது
அடித்துச்ெசல்லும். ஏன்இைவநகழுகன்றன.
ஏெனன்றால் நீங்கள் எல்லாரும்
அவரவர் வீட்ைட கவனித்துக்ெகாள்ள
ஓடிப்ேபாகும்ேபாது எனது வீடு இன்னும்
அழிந்தநைலயல்உள்ளது. ௧௦அதனால்தான்
வானம் பனிைய வரப்பண்ணாமல்
இருக்கறது. அதனால்தான் பூமி
வைளச்சைலத்தராமல்உள்ளது.”
௧௧ கர்த்தர் கூறுகறார்: “நான் நலங்களும்

குன்றுகளும் வறண்டுேபாகும்படிக் கட்டைள
ெகாடுத்ேதன். தானியம், புதயத ராட்ைசரசம்,
ஒலிவ எண்ெணய், பூமி உற்பத்த ெசய்க ற
அைனத்தும் அழிக்கப்பட்டன. அைனத்து
ஜனங்களும், அைனத்து வலங்குகளும்
பலவீனமாவார்கள். மனிதரின் அைனத்து
உைழப்பும் பயனற்றுப்ேபாகும்.”

புதய ஆலயத்தல் ேவைலகள்
ெதாடங்குகன்றன
௧௨ ேதவனாகய கர்த்தர் ெசயல்த்த ேயலின்

குமாரானாகய ெசருபாேபலும்,
ேயாத்சதாக்கன் மகனாகய ேயாசுவா
என்னும் தைலைம ஆசாரியனும் ேகட்க,
ேபச ட ஆகாைய அனுப்பனார். எனேவ
இம்மதனிதர்களும், அைனத்து ஜனங்களும்
தங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
குரலுக்கும்,அவர்அனுப்பனஆகாய்என்னும்
தீர்க்கதரிச யனுைடய வார்த்ைதகளுக்கும்
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ெசவ ெகாடுத்தார்கள். ஜனங்கள்கர்த்தருக்கு
முன்னால் பயந்து அவருக்கு மரியாைத
ெசலுத்தனார்கள்.
௧௩ இச்ெசய்தைய ஜனங்களுக்குச்

ெசால்ல ேதவனாகய கர்த்தர் அனுப்பய
தூதுவன்தான் ஆகாய். கர்த்தர், “நான்
உன்ேனாடுஇருக்க ேறன்” என்கறார்.
௧௪ ப றகு ேதவனாகய கர்த்தர்

ஜனங்கள் ஆலயம் கட்டுவைதக்
குற த்து உற்சாகப்படும்படிச் ெசய்தார்.
ெசயல்த்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபல்
யூதாவன் ஆளுநராக இருந்தான். கர்த்தர்
அவைனயும் பரவசப்படும்படிச் ெசய்தார்.
ேயாத்சதாக்கன் மகனான ேயாசுவா
தைலைம ஆசாரியனாக இருந்தான். கர்த்தர்
அவைனயும் பரவசப்படும்படிச் ெசய்தார்.
கர்த்தர் அைனத்து ஜனங்கைளயும் ஆலயம்
கட்டு வதுபற்ற பரவசப்படும்படிச் ெசய்தார்.
எனேவ அவர்களின் சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ஆலயம்
கட்டத்ெதாடங்கனார்கள். ௧௫அவர்கள் தரியு
அரசனின் இரண்டாம் ஆண்டு ஆறாம் மாதம்
இருபத்த நான்காம் நாள் ேவைலச் ெசய்யத்
ெதாடங்கனார்கள்.

௨
கர்த்தர்ஜனங்கைளஉற்சாகப்படுத்துகறார்
௧ ஏழாவது மாதத்தன் இருபத்த ேயாராம்

நாளன்று, கர்த்தரிடமிருந்து ஆகாய்க்கு
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ஒரு ெசய்த வந்தது. ௨ யூதாவன்
ஆளுநரும், ெசயல்த்த ேயலின் மகனுமான
ெசருபாேபலுக்கும் தைலைம ஆசாரியனான
ேயாத்சதாக்கன் மகன் ேயாசுவாவுக்கும்,
மற்றுமுள்ள அைனத்து ஜனங்களுக்கும்
இவற்ைறச் ெசால்: ௩ “உங்களில் எத்தைன
ேபர்இந்தஆலயத்ைதப் பார்த்து, ஏற்ெகனேவ
அழிக்கப்பட்ட ஆலயத்ேதாடு ஒப்படுவீர்கள்?
நீங்கள் என்ன நைனக்கறீர்கள்? நீங்கள்
முதல் ஆலயத்ேதாடு ஒப்படும்ேபாது
இந்த ஆலயம் ஒன்றுமில்ைல என்று
எண்ணுகறீர்களா? ௪ ஆனால் இப்ெபாழுது,
‘ெசருபாேபேல, அைதரியப்பட ேவண்டாம்!’
என்று கர்த்தர் கூறுகறார். ‘தைலைம
ஆசாரியனாகய ேயாத்சதாக்கன் மகனாகய
ேயாசுவாேவ, அைதரியப்பட ேவண்டாம்!
அைனத்து ஜனங்கேள, மனம் தளர
ேவண்டாம். இந்த ேவைலையத் ெதாடர்ந்து
ெசய்யுங்கள். ஏெனன்றால் நான்உங்கேளாடு
இருக்க ேறன்.’ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௫ “ ‘நீங்கள் எக ப்ைத வ ட்டு வரும்ேபாது

நான் உங்கேளாடு ஒரு உடன்படிக்ைக
ெசய்ேதன். நான் எனது வாக்குறுதையக்
காப்பாற்றயருக்க ேறன். எனது ஆவ
உங்கேளாடு இருக்க றது. எனேவ
அச்சப்பட ேவண்டாம்!’ ௬ ஏெனன்றால்
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார், ‘ெகாஞ்ச
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காலத்த ற்குள்ேள, நான் மீண்டும்
எல்லாவற்ைறயும்அைசயச் ெசய்ேவன். நான்
பரேலாகத்ைதயும் பூமிையயும் அைசயச்
ெசய்ேவன். நான் கடைலயும் வறண்ட
நலத்ைதயும் அைசயச் ெசய்ேவன். ௭ நான்
ேதசங்கைளயும் அைசயச் ெசய்ேவன்.
ஒவ்ெவாரு ேதசத்தலிருந்தும் ெசல்வத்துடன்
ஜனங்கள் உன்னிடம் வருவார்கள். ப றகு
நான் இந்த ஆலயத்ைத மகைமயால்
ந ரப்புேவன்.’ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறக் கூறக் ெகாண்டிருக்க றார்.
௮ அவர்களின் ெவள்ளி முழுவதும் எனக்குச்
ெசாந்தமானது. தங்கம் முழுவதும்
எனக்குரியது. சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறக் கூறக்ெகாண்டிருக்க றார்.
௯ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், ‘இந்த
ஆலயம் முந்ைதய ஆலயத்ைதவ ட
மிக அழகுள்ளதாகவும், மாட்சைம
ெபாருந்தயதாகவும் இருக்கும். நான்
இந்த இடத்துக்குச் சமாதானத்ைதக்
ெகாண்டுவருேவன்.’ சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறக்ெகாண்டிருக்க றார்
என்பைதநைனவுபடுத்த க்ெகாள்!”

ேவைலெதாடங்கயருக்க றதுஆசீர்வாதம்
வரும்
௧௦ ெபர்ச யாவன் அரசனான தரியுவன்

இரண்டாம் ஆண்டில் ஒன்பதாம் மாதம்
இருபத்த நான்காம் ேததயல், ஆகாய்
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என்னும் தீர்க்கதரிச யன் மூலமாகக்
கர்த்தருைடயவார்த்ைதவந்தது.
௧௧ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், நீ

ஆசாரியர்களிடத்தல் நயாயப்ப ரமாணம்
இைதப் பற்ற என்ன ெசால்லுகறது என்று
ேகட்க கட்டைளயடுகறார். ௧௨ “ஒருேவைள
ஒருவன் தன் ஆைட மடிப்புக்குள் ெகாஞ்சம்
இைறச்சையக் ெகாண்டுேபாக றான்.
அந்த இைறச்ச பலிக்குரிய பகுதயாகும்.
எனேவ அது பரிசுத்தமாக றது. அந்த
ஆைடகள்ெகாஞ்சம்அப்பத்ைதேயா, சைமத்த
உணைவேயா, த ராட்ைச ரசம், எண்ெணய்
அல்லது மற்ற உணைவேயா ெதாட்டால்
பரிசுத்தமாகுமா? ஆைடப்பட்ட அந்தப்
ெபாருட்களும்பரிசுத்தமாகுமா?”
ஆசாரியர்கள், “இல்ைல” என்றனர்.
௧௩ப றகுஆகாய், “ஒருவன்மரித்தஉடைலத்

ெதாட்டால் பன்னர் அவன் தீட்டாக றான்.
இப்ெபாழுது, அவன் எைதயாவது ெதாட்டால்,
அைவயும்தீட்டாகுமா?” என்றுேகட்டான்.
ஆசாரியர், “ஆமாம், அைவயும் தீட்டாகும்”

என்றனர்.
௧௪ ப றகு ஆகாய், “ேதவனாகய கர்த்தர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: ‘இந்த ஜனங்கைளக்
குறக்கும் இது உண்ைமயாகும். அவர்கள்
எனக்கு முன்னால் தூய்ைமயும் பரிசுத்தமும்
இல்லாதவர்கள். எனேவஅவர்கள்ைககளால்
ெதாடுக ற எதுவுேம தீட்டாகும. பலிபீடத்த ற்கு
ெகாண்டுவருகறஎதுவுேமதீட்டாகும்.
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௧௫ “ ‘இன்ைறக்கு முன்பு நடந்த
இவற்ைறப்பற்ற நைனத்துப்பாருங்கள்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத நீங்கள்
கட்டுவதற்கு முன் உள்ளைத நைனத்துப்
பாருங்கள். ௧௬ ஜனங்கள் 20 மரக்கலம்
தானியம் இருக்குெமன்று வரும்பனார்கள்.
ஆனால் அம்பாரத்தல் 10 மரக்கலம்
தானியம்தான் இருந்தது. ஜனங்கள்
50 ஜாடி த ராட்ைசரசம் இருக்குெமன்று
வரும்பனார்கள். ஆனால் 20 ஜாடி
இரசேம ஆைலயன் ெதாட்டியல் இருந்தது.
௧௭ ஏெனன்றால், நான் உங்கைளத்
தண்டித்ேதன். உங்கள் பய ர்கைள
அழிப்பதற்குரிய ேநாய்கைள அனுப்ப ேனன்.
நான் கல் மைழைய உங்கள் ைககளால்
ெசய்தவற்ைற அழிக்க அனுப்ப ேனன். நான்
இவற்ைறச் ெசய்ேதன். ஆனால் நீங்கள்
இன்னமும் என்னிடம் வரவல்ைல.’ கர்த்தேர
இவற்ைறச்ெசான்னார்” என்றான்.
௧௮ கர்த்தர், “இன்று ஒன்பதாம் மாதம்

இருபத்த நான்கம் ேதத . நீங்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் அஸ்தபாரத்ைதப்
ேபாட்டு முடித்தருக்க றீர்கள். எனேவ
இன்றலிருந்து என்ன நடக்கப்ேபாக றது
என்று பாருங்கள். ௧௯அம்பாரத்தல் இன்னும்
தானியம் இருக்க றதா? இல்ைல. த ராட்ைச
ெகாடிகள்,அத்த மரங்கள், மாதளஞ்ெசடிகள்,
ஒலிவமரங்கள் ஆகயவற்ைறப் பாருங்கள்.
அைவ பழங்கைளத் தருகன்றனவா?
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இல்ைல. ஆனால் இன்று முதல் நான்
உங்கைளஆசீர்வத ப்ேபன்!” என்றார்.
௨௦ இன்ெனாரு ெசய்த கர்த்தரிடமிருந்து

ஆகாய்க்கு இம்மாதத்தன் இருபத்த
நான்காம் நான் வந்தது. இதுதான்
ெசய்த : ௨௧ “யூதாவன் ஆளுநரான
ெசருபாேபலிடம் ெசல்லுங்கள். நான்
பரேலாகத்ைதயும், பூமிையயும் அைசப்ேபன்
என்று அவனிடம் ெசால்லுங்கள். ௨௨ நான்
பல அரசர்கைளயும் அரசுகைளயும் தூக்க
எற ேவன். இவ்வரசுகளின்வலிைமையநான்
அழித்துப்ேபாடுேவன். நான்இரதங்கைளயும்,
அதல் பயணம் ெசய்ேவாைரயும்
அழித்துப்ேபாடுேவன். அந்தப் பைட வீரர்கள்
இப்ெபாழுது நண்பர்களாய் இருக்க றார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் வரும் நாட்களில்
எத ரிகளாக வாளினால் ஒருவைரெயாருவர்
ெகான்றுப் ேபாடுவார்கள். ௨௩ சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறக்
ெகாண்டிருக்க றார். ெசயல்த்த ேயலின்
மகனாகய ெசருபாேபேல, நீ என்னுைடய
ேவைலக்காரன். நான் உன்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன். அந்ேநரத்தல்,
நான் உன்ைன முத்தைர ேமாத ரமாகச்*

* ௨:௨௩: முத்தைர ேமாத ரம் ேமாத ரத்தல்
ெசாந்தக்காரரின் ெபயர் அல்லது அைடயாளம் இருக்கும்.
இதைன களிமண் அல்லது ெமழுகல் அழுத்துவார்கள்.
இதன்மூலம்இந்தப்ெபாருள், ேமாத ரத்ைதஉைடயவருக்குச்
ெசாந்தமானதுஎன்பைதநரூப க்கும்.
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ெசய்ேவன். நான் இவற்ைறச்
ெசய்தருக்க ேறன் என்பதற்கு நீேய
அத்தாட்ச யாக இருப்பாய்!” என்று சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர் ெசான்னார்.
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