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હાગ્ગાય
લેખક
હાગ્ગાય 1:1 માં પ્રબોધક હાગ્ગાયને લેખક તર કે ઓળખાવે છે.

હાગ્ગાય પ્રબોધકે યરુશાલેમના યહૂદ લોકોનેઆપેલા ચાર સંદેશાઓને
નોંધ્યા છે. હાગ્ગાય 2:3 ૂ ચત કર ું લાગે છે કે પ્રબોધકે ભ ક્ત ાનના
વનાશ અને દેશ નકાલ અગાઉના યરુશાલેમને જો ું હ ું, જનેો અથર્
એ થાય છે કે તે પોતાના લોકો દેશ નકાલની રાખમાંથી પાછા ઊઠે અને
રા ો માટે ઈ રનો પ્રકાશ હોવા ું ન્યાય ૂણર્ ાન પાછુ ધારણ કરે તે
જોવાની પ્રબળ ઇચ્છા ધરાવતો, પોતાના રા ું ગૌરવ યાદ કરતો એક
ુખ્ત ક્ત અને પ્રબોધક હતો.
લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 520 ની આસપાસનો છે.
આદેશ નકાલબાદ ું ુસ્તક છેજનેોઅથર્એથાય છે કે તે બા બલના

બંદ વાસ (દેશ નકાલ) પછ લખા ું હ ુ.ં
વાંચકવગર્
યરુશાલેમમાં રહેતા લોકો તથા બંદ વાસથી પાછા ફરેલા લોકો.
હે ુ
પાછા ફરેલા શેષને તેમના દેશમાં પાછા ફરવાના ન ષ્ક્રય સંતોષમાંથી

આરાધના અને ભ ક્ત ાનને રા ના ુ લક્ષ તર કે ફર બાંધવાનો
પ્રયાસ કરવા દ્વારા વ ાસની અ ભ ક્ત તરફ વળવા ઉ ેજન
આપ ુ.ં તેઓને ઉ ેજન આપ ું કે ારે તેઓ ભ ક્ત ાનને ફર
બાંધવા આગળ વધે ત્યારે ઈ ર તેમને તથા તેમના દેશને આશીવાર્દ
આપશે. પાછા ફરેલા શેષને ઉ ેજન આપ ું કે તેમણે ૂતકાળમાં
બળવો કય હતો તે છતાં યહોવાહ પાસે તેમના માટે ભ વષ્યમાં મહ વ ું

ાન છે.
ુદ્રાલેખ

ભ ક્ત ાન ું ુનઃ નમાર્ણ.



હાગ્ગાય 1:1 ii હાગ્ગાય 1:9

રૂપરેખા
1. ભ ક્ત ાન નમાર્ણ કરવા ું તેડુ— 1:1-15
2. ઈ રમાં હમત— 2:1-9
3. જીવનની ુદ્ધતા માટે તેડુ— 2:10-19
4. ભ વષ્ય માટે આશા રાખવા ું તેડુ— 2:20-23

મં દર ફર થી બાંધવા પ્ર ુનો હુકમ
1 દાયાર્વેશ રાજાના બીજા વષર્ના છઠ્ઠા માસના પહેલા દવસે,

યહૂ દયાના રાજકતાર્ શાલ્તીએલના દ કરા ઝરુબ્બાબેલ તથા પ્ર ુખ
યાજક યહોસાદાકના દ કરા યહો ુઆ પાસે હાગ્ગાય પ્રબોધકની
મારફતે યહોવાહ ું વચન આ ું કે, 2 સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ એ ું
કહે છે, “આ લોકો કહે છે કે, યહોવાહ ું સભા ાન બાંધવાનો સમય
હજુ આ ો નથી.”

3 ત્યારે હાગ્ગાય પ્રબોધકની મારફતે યહોવાહ ું વચનઆ ું કે,
4 “જયારે આ સભા ાન ઉજ્જડ પડ રહે ું છે,
ત્યારે તમારે તમારાં છતવાળાં ઘરોમાં રહેવાનો આ સમય છે ુ?ં”
5 માટે સૈન્યોના યહોવાહ આ કહે છે કે,
‘તમારા હૃદયનાં માગ વષે વચાર કરો!
6 “તમે ઘણું વા ું છે, પણ થોડ જ ફસલ લા ા છો; તમે ખાઓ છો,

પણ ધરાઈને ન હ;
તમે પીઓ છો ખરા પણ ૃપ્ત થતા નથી. તમે વ ો પહેરો છો પણ તે

તમને ગરમી આપતાં નથી;
જે માણસ કમાણી કરે છે તે માણસ પોતાની કમાણીને કાણી કોથળ માં

નાખે છે!’
7સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે કે,
‘તમારા હૃદયનાં માગ વષે વચાર કરો!
8 પવર્તો પર જાઓ, લાકડાં લાવો, મારુ સભા ાન બાંધો;
તેનાથી હુ ુશ થઈશ અને હુ મ હમાવાન થઈશ!’
9 તમે ઘણાંની આશા રાખતા હતા, પણ જુઓ, તમે થોડુ જ લઈને ઘરે

આ ા, કેમ કે મેં તેને ક માર ને ઉડાવી દ ુ.ં
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શા માટે?’
‘કેમ કે ારે દરેક માણસ ુશીથી પોતપોતાના ઘરે જાય છે ત્યારે મારુ

સભા ાન ઉજ્જડ પડ ર ું છે.
10 તમારે કારણે આકાશમાંથી ઝાકળ પડ ું બંધ થ ું છે અને ૃથ્વીની

ઊપજ બંધ થઈ ગઈ છે.
11 હુ દેશ પર, પવર્તો પર,અનાજ પર,
દ્રાક્ષારસ, તેલ તથા ૃથ્વીની ફસલ પર,
માણસો પર અને પ ુઓ પર તથા તારા હાથનાં બધાં કામો પર દકુાળ

લાવીશ એવી મેં આજ્ઞા કર છે.’ ”
લોકો પ્ર ુની આજ્ઞા પ્રમાણે કરે છે

12 ત્યારે શાલ્તીએલના દ કરા ઝરુબ્બાબેલ તથા પ્ર ુખ યાજક
યહોસાદાકના દ કરા યહો ુઆએ તથા તેઓના બાક રહેલા લોકોએ
યહોવાહ તેઓના ઈ રનો અવાજ તથા યહોવાહ તેઓના ઈ રે
મોકલેલા હાગ્ગાય પ્રબોધકનાં વચનો પા ા. અને લોકો યહોવાહના
ુખથી ડર ગયા. 13 પછ યહોવાહના સંદેશવાહક હાગ્ગાયે

યહોવાહનો સંદેશો લોકોને આપીને ક ું કે, “હુ તમાર સાથે છુ’ આ
યહોવાહની ઘોષણા છે!”

14 ત્યારે યહોવાહે યહૂ દયાના રાજકતાર્ શાલ્તીએલના દ કરા
ઝરુબ્બાબેલ તથા પ્ર ુખ યાજક યહોસાદાકના દ કરા યહો ુઆ ું મન,
તથા બાક રહેલા સવર્ લોકો ું મન જા ૃત ક ુ તેથી તેઓએ જઈને
પોતાના ઈ ર સૈન્યોના યહોવાહના ઘરમાં કામ શરૂ ક .ુ 15તે દાયાર્વેશ
રાજાના બીજા વષર્ના છઠ્ઠા માસના ચોવીસમાં દવસે હ ુ.ં

2
નવા મં દરની ભ તા

1 સાતમા માસના એકવીસમા દવસે હાગ્ગાય પ્રબોધકની* મારફતે
યહોવાહ ું વચન આ ું કે, 2 હવે યહૂ દયાના રાજકતાર્ શાલ્તીએલના
દ કરા ઝરુબ્બાબેલને તથા પ્ર ુખ યાજક યહોસાદાકના દ કરા
યહો ુઆને તથા બાક રહેલા લોકોને કહે કે,
* 2:1 2:1 હાથથી
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3 ‘ ું આ સભા ાનનો અગાઉનો વૈભવ જોનારાઓમાંનો કોઈ
તમારામાં જીવતો ર ો છે?

હમણાં તમે તેને કેવી હાલતમાં જુઓ છો?
ું તે તમાર નજરમાં ૂન્યવત્ નથી?

4હવે, યહોવાહ કહે છે, હે ઝરુબ્બાબેલ, બળવાન થા’
હે યહોસાદાકના દ કરા પ્ર ુખ યાજક યહો ુઆ, ‘બળવાન થા;’
યહોવાહ કહે છે, હે દેશના સવર્ લોકો!’ તમે બળવાન થાઓ
‘અને કામ કરો કેમ કે હુ તમાર સાથે છુ,’આસૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.
5 ારે તમે મસરમાંથી બહાર આ ા ત્યારે તમાર સાથે કરાર કર ને

જે વચનો ાપ્યાં તે પ્રમાણ,ે
મારો આત્મા તમાર મધ્યે છે. તમે બીશો ન હ.’
6 કેમ કે સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, ‘થોડ જ વારમાં
હુ આકાશ, ૃથ્વી, સ ુદ્ર તથા ૂક ધરતીને હલા ું છુ.
7અને હુ બધી પ્રજાઓને હલાવીશ, દરેક પ્રજા તેઓની કમતી વસ્ ુઓ

માર પાસે લાવશ,ે
અને આ સભા ાનને હુ ગૌરવથી ભર દઈશ. સૈન્યોના યહોવાહ કહે

છે.
8સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે, ચાંદ તથા સો ું મારુ છે.
9 ‘સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, આ સભા ાન ું ૂતકાળ ું ગૌરવ તેની

શરૂઆતના ગૌરવ કરતાં વધારે હશ,ે
‘અને આ જગ્યામાં હુ ુલેહ શાં ત આપીશ. એ ું સૈન્યોના યહોવાહ

કહે છે.”
પ્રબોધક યાજકોને ૂછે છે

10 દાયાર્વેશના બીજા વષર્ના નવમા માસના ચોવીસમાં દવસે
હાગ્ગાય પ્રબોધક મારફતે યહોવાહ ું વચન આ ું કે, 11 સૈન્યોના
યહોવાહ કહે છે ‘યાજકોને નયમશા વષે ૂછ. 12જો તમારામાંનો
કોઈ પોતાના પહેરેલા વ માં પ વત્ર માંસને બાંધીને લઈજતો હોયઅને
જો તે રોટલી, ભાજી, દ્રાક્ષારસ, તેલ કે બીજા કોઈ ખોરાકને અડકે તો
ું તે પ વત્ર થાય?” યાજકોએ જવાબઆપ્યો કે, “ના.”
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13 ત્યારે હાગ્ગાયે ક ું, “જો કોઈ માણસ શબને અડકવાથી અ ુદ્ધ
થયો હોય અને આ વસ્ ુઓને અડે તો ું તે અ ુદ્ધ ગણાય?” ત્યારે
યાજકોએ જવાબઆપ્યો કે, “હા, તેઓ અ ુદ્ધ ગણાય.” 14હાગ્ગાયે
ક ું, “યહોવાહ કહે છે કે “માર આગળઆલોકો અને આ પ્રજાએવા
જ છે.’ તેઓના હાથનાં કામો એવાં જ છે, અને તેઓ જે કઈ અપર્ણ
કરે છે તે અ ુદ્ધ છે.”

ઈ રઆશીવાર્દ આપવા વચનઆપે છે
15 હવે, કૃપા કર ને આજથી માંડ ને વીતેલા વખતનો, એટલે

યહોવાહના સભા ાનના પથ્થર પર પથ્થર ૂકવામાં આ ો હતો તે
અગાઉના વખતનો વચાર કરો, 16 ારે કોઈ વીસ માપ અનાજના
ઢગલા પાસે આવતો, ત્યાં તેને માત્ર દશ જ માપ મળતા,ં ારે કોઈ
દ્રાક્ષકુડ પાસે પચાસ માપ કાઢવા આવતો ત્યારે ત્યાંથી તેને માત્ર વીસ
જ મળતા.ં 17 યહોવાહ એ ું કહે છે કે તમારા હાથોનાં બધાં કાય માં મેં
તમને ૂથી તથા ઝાકળથી દઃુખી કયાર્, પણ તમે માર તરફ પાછા ફયાર્
ન હ.’ ”

18 ‘આજથી અગાઉના દવસોનો વચાર કરો, નવમા માસના
ચોવીસમાં દવસ,ે એટલે કે જે દવસે યહોવાહના સભા ાનનો પાયો
નાખવામાં આ ો હતો. તેનો વચાર કરો! 19 ું હજી ુધી કોઠારમાં
બી છે? દ્રાક્ષાવેલો, અંજીર ઓ, દાડમડ ઓ તથા જૈ ૂનના ૃક્ષો હજી
ફ ાં નથી, પણઆજથી હુ તમને આશીવાર્દ આપીશ.’ ”

ઝરુબ્બાબેલને વચન
20 તે જ માસના ચોવીસમાં દવસ,ે ફર વાર યહોવાહ ું વચન

હાગ્ગાય પ્રબોધકની પાસે આ ું અને ક ું, 21 યહૂ દયાના રાજકતાર્
ઝરુબ્બાબેલને કહે કે,
‘હુ આકાશોને તથા ૃથ્વીને હલાવીશ.
22 કેમ કે હુ રા ાસનો ઉથલાવી નાખીશ અને હુ પ્રજાઓનાં રા ોની

શ ક્તનો નાશ કર શ.
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હુ તેઓના રથોને તથા તેમાં સવાર કરનારાઓને ઉથલાવી નાખીશ.
તેઓના ઘોડાઓ તથા સવારો દરેક પોતાના ભાઈની તલવારથી
નીચે ઢળ પડશ.ે

23 તે દવસ’ે સૈન્યોના યહોવાહ એ ું કહે છે’ મારા સેવક, શાલ્તીએલના
દ કરા, ઝરુબ્બાબેલ હુ તને પસંદ કર શ.

‘હુ તને માર ુદ્રારૂપ બનાવીશ, કેમ કે મેં તને પસંદ કય છે.’
‘એ ું સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ કહે છે!”
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