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హగగ్యి
గంథకర
హగగ్యి 1:1 ఈ పుసత్క రచయిత హగగ్యి పవకగా గురిసుత్ నన్ది.

యెరుషలేములోని యూదుల కోసం హగగ్యి నాలుగు సందేశాలను
గంథసథ్ం చేశాడు. హగగ్యి 2:3 పవక యెరుషలేము వినాశనానికీ,
పవాసానికీ ముందు యెరుషలేమును చూశాడని సూచిసుత్ నన్ది.
అంటే అతడు వృదుధ్ డు, తన జాతికి పూరవ్ భవం మళీళ్
సమకూడాలని చూసుత్ నాన్డు. చెర తాలూకు హీనసిధ్తినుండి తన
పజలు కోలుకొని జాతుల మధయ్ దేవుని వెలుగుగా తమ అస న
సాథ్ నానిన్ పొందాలి అని అతని ఆకాంకష్.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ.పూ. 520
ఇది చెర అనంతర గంథం. అంటే బబులోను చెర తరువాత

రాసినది.
సీవ్కర
తిరిగి వచిచ్న పజలు తమ దేశానికి తిరిగి వచిచ్న తృపిత్తో అలా

నిరిల్పత్ంగా ఉండిపోకుండా ఆలయం నిరిమ్ంచడానికి తగిన విశావ్సం
కనపరచాలి. ఆలయ నిరామ్ణం, ఆరాధన పారంభం తిరిగి మొదలు
పెటాట్ లి. ఆలయ నిరామ్ణం దిశగా అడుగులు వేసేత్ యోహోవా
వారిని ఆశీరవ్దిసాత్ డని వారిని పోతాస్హించడానికి, వచిచ్న శేషపజ
యోహోవాతమగతకాలపుతిరుగుబాటును విసమ్రించిభావికాలంలో
ఆయన వారికి పముఖ సాద్ నం ఇసాత్ డని పోతాస్హించడానికి ఈ
పుసత్కం.

ముఖాయ్ంశం
ఆలయంపునరిన్రామ్ణం
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విభాగాలు
1. ఆలయనిరామ్ణాని పిలుపు. — 1:1-15
2.యెహోవాలో రయ్ం— 2:1-9
3. జీవనంలో పవితత— 2:10-19
4. భావికాలాని నిబబ్రం— 2:20-23

యెహోవామందిరానిన్ కటట్డానికి పిలుపు
1 రా న దరాయ్వేషు పరిపాలనలో రెండవ సంవతస్రం ఆరవ

నెల మొదటి దినాన పవక అయిన హగగ్యి దావ్రా యూదా
దేశం మీద అధికారి, షయలీత్యేలు కుమారుడు జెరుబాబ్బెలుకు,
పధానయాజకుడు, యెహోజాదాకు కుమారుడు అయిన
యెహోషువకుయెహోవావాకుక్ పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు.
సేనల పభువుయెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు.
2 “మేము కలిసి రావడానికి గానీయెహోవామందిరానిన్ కటట్డానికి

గానీ ఇది సమయం కాదు అని ఈ పజలు చెబుతునాన్రు కదా.”
3 అందుకు యెహోవా వాకుక్ పతయ్కష్ హగగ్యి పవక దావ్రా

చెపిప్నదేమిటంటే,
4 “ఈ మందిరం పా ఉండగా మీరు కలపతో కపిప్న ఇళళ్లో

నివసించడానికి ఇది సమయమా?
5 కాబటిట్ సేనల పభువు యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే మీ పవరన

గురించి ఆలోచించుకోండి.
6మీరు ఎకుక్వ వితత్నాలు చలిల్నా పండింది కొంచెమే.
మీరు భోజనం చేసుత్ నన్పప్టికీ ఆకలి తీరడం లేదు.
మీరు దాకష్రసం తాగుతునన్పప్టికీ మతుత్ రావడం లేదు.
బటట్లు కపుప్కుంటునాన్ చలి ఆగడం లేదు.
పనివారు కషట్పడి జీతం సంపాదించుకునాన్ జీతం చినిగిపోయిన

సంచిలో వేసినటుట్ గా ఉంది.
7కాగాసేనలపభు నయెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు.మీపవరన

గురించి ఆలోచించుకోండి.
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8 పరవ్తాలెకిక్ కలప తీసుకు వచిచ్ మీరు ఈ మందిరానిన్
కటిట్ంచండి. అపుప్డు నేను ఆనందిసాత్ ను. నాకు ఘనత వసుత్ ంది”
అనియెహోవాఅంటునాన్డు.

9 “విసాత్ రంగా కావాలని మీరు ఎదురు చూశారు గానీ నేను దానిన్
చెదరగొటిట్నందువలల్ మీరు కొంచెమే ఇంటికి తెచుచ్కోగలిగారు.
ఎందుకని?యెహోవాఅడుగుతునాన్డు.
ఎందుకంటే నామందిరం పా ఉనాన్ మీరంతామీ చకక్ని సొంత

ఇళ ళ్ కటుట్ కుంటూ ఆనందిసుత్ నాన్రు.
10అందుకే మిమమ్లిన్ బటిట్ ఆకాశపుమంచు కురవడం లేదు.
భూమి పండడం లేదు.
11నేను భూమికీ పరవ్తాలకూ అనావృషిట్ కలగజేసి,
ధానయ్ం విషయంలో,దా రసం విషయంలో, లం విషయంలో,
భూమి ఫలించే అనిన్టి విషయంలో,
మనుషుల విషయంలో, పశువుల విషయంలో, చేతి పనులనిన్టి

విషయంలో కరువు రపిప్ంచాను.”
12 షయలీత్యేలు కొడుకు జెరుబాబ్బెలు, యెహోజాదాకు కొడుకు,

పధానయాజకుడుయెహోషువ, శేషించిన ఇశాయేలీపజలంతాతమ
దేవు న యెహోవా మాటలు ఆలకించి, తమ దేవు న యెహోవా
పవక హగగ్యిని పంపించి, తెలియజేసిన మాట విని యెహోవా పటల్
భయభకులు చూపారు.

13అపుప్డు యెహోవా పవక హగగ్యియెహోవా చెపప్గా పజలతో
ఇలా చెపాప్డు.
“నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను.” ఇదేయెహోవావాకుక్.
14 యెహోవా యూదాదేశపు అధికారి అయిన షయలీత్యేలు

కుమారుడు జెరుబాబ్బెలు మనసుస్ను,
పధాన యాజకు న యెహోజాదాకు కుమారుడు యెహోషువ

మనసుస్ను,
శేషించిన జనులందరి మనసుస్ను పేరేపించాడు.
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15 వారు కూడి వచిచ్, దరాయ్వేషు రాజు పరిపాలనలో రెండవ
సంవతస్రం ఆరవ నెల ఇర నాలుగవ రోజున సేనల పభు న తమ
దేవునిమందిరపు పనిచేయడంమొదలుపెటాట్ రు.

2
దేవుడనుగహించే నిరీకష్ణ, అదరణ

1 రా న దరాయ్వేషు పరిపాలనలో ఏడవ నెల ఇర ఒకటవ
దినానయెహోవావాకుక్ పవక అయినహగగ్యికి పతయ్కష్ చెపిప్నది
ఏమిటంటే,

2 “నీవు యూదాదేశపు అధికారి అయిన షయలీత్యేలు
కుమారుడు జెరుబాబ్బెలుతోను పధానయాజకు న యెహోజాదాకు
కుమారుడుయెహోషువతోను శేషించిన జనులతోను ఇలా చెపుప్.

3పూరవ్కాలంలో ఈ మందిరానికి ఉనన్ మహిమను చూసినవారు
మీలోఉనాన్రు గదా.
అలాటివారికి ఇది ఎలా కనబడుతునన్ది?
దానితో ఇది ఏ విధంగానూ సరి పోలినది కాదని తోసుత్ నన్ది గదా.
4అయినాయెహోవాఇచేచ్ ఆజఞ్.
జెరుబాబ్బెలూ, రయ్ం తెచుచ్కో.
పధానయాజకుడు, యెహోజాదాకు కొడుకు యెహోషువా, రయ్ం

తెచుచ్కో.
దేశంలో ఉనన్ పజలారా, రయ్ం తెచుచ్కుని పని జరిగించండి.
నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను.
ఇదే సేనల పభు నయెహోవావాకుక్.
5మీరు ఐగుపు దేశంలో నుండి వచిచ్నపుప్డు నేను మీతో చేసిన

నిబంధనను జాఞ్ పకం చేసుకోండి.
నాఆతమ్ మీతో ఉంది కాబటిట్ భయపడవదుద్ .
6సేనల పభు నయెహోవాచెపేప్దేమిటంటే ఇక తవ్రలోనే,



హగగ్యి 2:7 v హగగ్యి 2:13

ఇంకొకమారు ఆకాశానిన్, భూమిని, సముదానిన్, నేలను నేను
కంపింపజేసాత్ ను.

7 పతి రాజాయ్నీన్ నేను కదిలించగా అనయ్జనులందరి విలు న
వసుత్ వులు తీసుకు వసాత్ రు.
నేను ఈమందిరానిన్ మహిమతో నింపుతాను.”
ఇదే సేనల పభు నయెహోవావాకుక్.
8 “వెండి నాది. బంగారం నాది” ఇదే సేనల పభువు యెహోవా

వాకుక్.
9ఈ చివరి మందిరం మహిమ మునుపటి మందిరం మహిమను

మించిపోతుందని సేనల పభు నయెహోవాసెలవిసుత్ నాన్డు.
ఈ సథ్లంలో నేను శాంతిసమాధానాలు నిలుపుతాను.
ఇదే సేనల పభువుయెహోవావాకుక్.

పవితత, అపవితత
10 దరాయ్వేషు పరిపాలనలో రెండవ సంవతస్రం తొమిమ్దవ నెల

ఇర నాలుగవ దినాన యెహోవా వాకుక్ పవక అయిన హగగ్యికి
పతయ్కష్ చెపిప్నది ఏమిటంటే,

11 సేనల పభు న యెహోవా ఇలా ఆజఞ్ ఇసుత్ నాన్డు. యాజకుల
దగగ్ర ధరమ్శాస విచారణ చెయియ్.

12 “ఒకడు పతిషిట్త న మాంసానిన్ తన వసపు చెంగున
కటుట్ కుని,
తన చెంగుతో రొటెట్ నా వంటకా నా,దా రసా నా,
నూనె నామరి ఏ విధ న భోజన పదారాథ్ నా,
ముటుట్ కుంటే ఆ ముటుట్ కునన్ది పతిషిఠ్తమవుతుందా?” అని

యాజకులను అడిగితే,వారు “కాదు” అనాన్రు.
13 “శవానిన్ముటుట్ కోవడం వలల్ ఒకడు అంటుపడి అలాటివాటిలో

దేని నాముటుట్ కుంటే,
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అతడు ముటుట్ కునన్ది అపవితం అవుతుందా?” అని హగగ్యి
మళీల్ అడిగినపుప్డు యాజకులు “అది అపవితం అవుతుంది”
అనాన్రు.

14అపుప్డు హగగ్యివారికి ఈ విధంగా జవాబిచాచ్డు.
ఈ పజలు కూడానా దృషిట్కి అలానే ఉనాన్రు.
వారు చేసే కియలనీన్ వారకక్డ అరిప్ంచినవనీన్ నా దృషిట్కి

అపవితం. ఇదేయెహోవావాకుక్.
15 ఈ రాతి మీద రాయి ఉంచి యెహోవా మందిరం

కటట్నారంభించింది మొదలు ఆ వెనుక మీకు సంభవించినదానిన్
ఆలోచన చేసుకోండి.

16 అపప్టి నుండి ఒకడు ఇర కుపప్ల* కంకులు వేయగా పది
కుపప్లంత†ధానయ్మే తేలుతునన్ది.
ఏ కొలల తొటిట్ దగగ్రికి ఒకడు రాగా ఇర కొలలు మాతమే

దొరకుతునన్ది.
17 తెగులుతోను, కాటుకతోను, వడగండల్తోను, మీ

కషాట్ రిజ్తమంతటిని నేను నాశనం చేశాను.
అయినా మీలో ఒకక్డు కూడా తిరిగి నా దగగ్రికి రాలేదు. ఇదే

యెహోవావాకుక్.
18మీరు ఆలోచించుకోండి.
ఇంతకు ముందు తొమిమ్దవ నెల ఇర నాలుగవ దినం నుండి,
అంటే యెహోవా మందిరపు పునాది వేసిన నాట నుండి మీకు

సంభవించిన దానిన్ ఆలోచించుకోండి.
19 కొటల్లో ధానయ్ం ఉందా? దాకష్ చెటుల్ అయినా అంజూరపు చెటుల్

అయినాదానిమమ్ చెటల్యినా ఒలీవ చెటుల్ అయినా ఫలించాయా?
అయితే ఇదిమొదలు నేను మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ ను.
యెహోవాఎనున్కొనన్ జెరుబాబ్బెలు

* 2:16 2:16 ఇర కుపప్ల 200 కిలోల్ లు † 2:16 2:16పది కుపప్లంత 100 కిలోల్ లు
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20 రెండవ సారి ఆ నెల ఇర నాలుగవ దినాన యెహోవా వాకుక్
హగగ్యికి మళీళ్ పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు.

21 “యూదాదేశపు అధికారి అయిన జెరుబాబ్బెలుతో ఇలా చెపుప్.
ఆకాశానిన్, భూమిని నేను కంపింపజేయబోతునాన్ను.
22రాజాయ్ల సింహాసనాలను నేను కింద పడదోసాత్ ను.
అనయ్జనుల రాజాయ్లకునన్ బలానిన్ నాశనం చేసాత్ ను.
రథాలను,వాటిని ఎకిక్న వారిని కింద పడేసాత్ ను.
గురాలు రౌతులు ఒకరి ఖడగ్ ం చేత ఒకరు కూలి పోతారు.
23 నా సేవకుడవు, షయలీత్యేలు కుమారుడవు అయిన

జెరుబాబ్బెలూ,
నేను నినున్ ఏరప్రచుకునాన్ను.
కాబటిట్ ఆరోజుననేనునినున్ముదఉంగరంగాచేసాత్ ను. ఇదేసేనల

పభువుయెహోవావాకుక్.”
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