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હાગ્ગાય

મં દરના જીણોદ્ધાર્ર માટે આ ાન
1 દાયાર્વેશ રાજાના બીજા વષર્ના છઠ્ઠા મ હનાની પહેલી તાર ખે

પ્રબોધક હાગ્ગાય મારફત યહોવાનો સંદેશો આ ો. આ સંદેશો
યહૂદાના ૂબા શઆલ્તીએલના ુત્ર, ઝરુબ્બાબેલની, તથા પ્ર ુખ
યાજક યહોસાદાકના ુત્ર યહો ુઆ માટે હતો. 2 સૈન્યોનો દેવ
યહોવા હાગ્ગાયને કહે છે કે, “આ પ્રજા કહે છે કે, મારુ મં દર
ફર બાંધવાનો સમય હજી આ ો નથી.”

3 ત્યારે પ્રબોધક હાગ્ગાય મારફતે યહોવાએ લોકોને કહેવડા ું
કે, 4 “આ મં દર હજી જજર ત અવ ામાં ઉજ્જડ પડ રહે ું છે,
તે દરમ્યાન તમારે તમારા છતવાળાઁ રૂડાંરૂપાળાં મકાનોમાં રહેવાનો
આ વખત છે ુ?ં 5 ‘તમાર શી દશા છે તેનો વચાર કરો. આ
સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે. 6 તમે ઘણું વા ું છે, પણ ઘેર
તો થોડુ જ લા ા છો; તમે ખાઓ છો, પણ ધરાઇને ન હ, તમે
પીઓ છો ખરા’ પણ પીવાથી ૃપ્ત થતા નથી; તમે વ ો પહેરો
છો, પણ કોઇમાં ગરમી આવતી નથી; અને જે માણસ કમાણી
કરે છે તે માણસ પોતાની કમાણીને કાણી કોથળ માં નાખે છે.’ ”

7 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે કે, “તમે જે ર તે વર્ત્યા છો અને
તે ું જે પ રણામ આ ું છે, તેનો વચાર કરો! 8 અને પવર્તો
પર જાઓ, લાકડાં લઇ આવો. અને મારા મં દરને ફર બાંધો.
તેનાથી મને આનંદ થશે ત્યાં મારુ સન્માન થશ.ે”

9 આ સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે, “તમે ઘણાની આશા રાખતા
હતા, પણ જુઓ તો ખરા, મ ું થોડુ; અને ારે તમે ઘેર લઇ
આ ા ત્યારે મેં તેને ક માર ને ઉડાવી દ ુ.ં શાથી? કારણ,
મારુ મં દર ખંઢેર હાલતમાં પ ું છે ત્યારે તમે સૌ પોતપોતાના
ઘરની ચતામાં પડ્યા છો. 10 તેથી જ હુ આકાશમાંથી આવતી
ઝાકળને રોક રા ું છુ અને તમને બહુ જ ઓછો પાક આ ું છુ.
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11 “હક કતમાં હુ સપાટ પ્રદેશમાં અને પહાડ પ્રદેશમાં દકુાળ
લા ો છુ. અનાજ, દ્રાક્ષો, તેલ ૃક્ષો અને અન્ય પાક ુકાઇ જાય
તેવો દકુાળ, તમે અને તમારાં પ ુઓ નબળા પડ જશો અને
તમારા તમામ પાકને તેની અસર થશે.”

નવા મં દર ું કાયર્ આરભ
12 ત્યારે ઝરુબ્બાબેલ અને યાજક યહો ુઆએ બાક ના લોકો

સાથે મળ ને તેમના દેવ યહોવાના તથા હાગ્ગાયનાં વચનો પર
ધ્યાન આપ્ ુ.ં તેઓએ યહોવાની આજ્ઞા ું પાલન ક ુર્ અને તેમનો
ભય રા ો.

13 પછ યહોવા દેવે તેમના સંદેશાવાહક હાગ્ગાય દ્વારા ફર થી
સંદેશો મોકલીને ક ું કે, “હુ તમાર સાથે છુ, હુ તમને આશીવાર્દ
આપીશ.”

14 ત્યારે યહોવા દેવે યહૂદાના ૂબા શઆલ્તીએલના ુત્ર
ઝરુબ્બાબેલ ું તથા પ્ર ુખ યાજક યહોસાદાકના ુત્ર યહો ુઆ ું
મન, તથા બાક રહેલા સવર્ લોકો ું મન જા ૃત ક ;ુ 15 પછ
દાયાર્વેશ રાજાના બીજા વષર્ના છઠ્ઠા માસની ચોવીસમી તાર ખે
તેઓએ આવીને પોતાના સૈન્યોનો દેવ, યહોવાના મં દર ું કામ શરૂ
કર દ ુ.ં

2
નવા મં દરમાં દેવનો ભાવી વૈભવ

1 એ જ વરસના સાતમા મ હનાની એકવીસમી તાર ખે પ્રબોધક
હાગ્ગાયને યહોવાની વાણી આ પ્રમાણે સંભળાઇ: 2 “યહૂ દયાના
ૂબા શઆલ્તીએલના ુત્ર ઝરુબ્બાબેલને તથા પ્ર ુખ યાજક

યહોસાદાકના ુત્ર યહો ુઆને તથા બાક રહેલા લોકોને હવે
કહે કે, 3 ‘આ મં દરનો અગાઉનો વૈભવ જોનારાઓમાંનો કોઇ
તમારામાં જીવતો ર ો છે? અને હાલ તમે તેને કેવી હાલતમાં
જુઓ છો? ું તે તમાર નજરમાં ૂન્યવ નથી? 4 તોપણ
હવે, યહોવા કહે છે, “હે ઝરુબ્બાબેલ, હમત હાર શ ન હ,”
હે યહોસાદાકના ુત્ર યહો ુઆ, પ્ર ુખ યાજક, “બળવાન થા;
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યહોવા કહે છે, હે દેશના સવર્ લોકો, તમે બળવાન થઇને કામે
લાગો; કારણકે હુ તમાર સાથે છુ,” સૈન્યોનો દેવ યહોવા આમ
કહે છે.

5 “ ‘તમે ારે મસરમાંથી બહાર આ ા, ત્યારે મેં તમને
વચન આપ્યા પ્રમાણે મારો આત્મા તમારામાં હતો; તેથી ડરશો
ન હ,’ 6 કારણ કે સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે, ‘હુ થોડ જ
વારમાં ફર થી આકાશ, ૃથ્વી, સ ુદ્ર અને ૂક ધરતીને હચમચાવી
ૂક શ. 7 હુ આ બધા રા ોને હચમચાવી ૂક શ, અને તેમની

ધનસંપ ત અહ આવશે અને આ મં દરને હુ ખજાનાથી ભર
દઇશ.’ 8 એમ સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે, ‘તેઓની ચાંદ અને
સો ું મારુ છે. 9 તેથી આ મં દરની પ્ર ત ા હવે પહેલાના કરતાં
ઘણી વધારે હશ.ે અને આ મં દરને હુ ુખ અને શાં ત આપીશ.’
આ સૈન્યોનો દેવ યહોવાના વચન છે.”

કાયર્ આરભ થઇ ગ ું છે વરદાન પ્રાપ્ત થશે
10 દાયાર્વેશના રા કાળમાં બીજા વષર્ના નવમાં મ હનાની

ચોવીસમી તાર ખે યહોવા ું વચન હાગ્ગાય પ્રબોધક મારફતે આ ું.
11 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે, હવે ું યાજકોને આ પ્ર નનો
નણર્ય કરવા ું કહે કે, 12 “જો તમારામાંનો કોઇ તેના કપડાંની
ઘડ માં અ પતર્ માંસ લઇ જતો હોય, અને તેનો સ્પશર્ રોટલી,
ભાજી, તેલ કે કોઇ પણ અ , દ્રાક્ષાને કે માંસને થાય, તો ું તે
પણ પ વત્ર થઇ જાય?”

13 યાજકોએ ક ું: “ના.”
ત્યારે હાગ્ગાયે ક ું, “જો કોઇ માણસ શબને અડવાથી

અભડાયો હોય અને તે આ વસ્ ુઓને અડે તો એ અભડાઇ
જાય ખર ?”
યાજકે જવાબ આપ્યો, “જરુર અભડાય.”
14 પછ હાગ્ગાયે સ્પ તા કર , “યહોવા કહે છે કે ‘તમારુ

વલણ સ્વાથીર્ છે; તમારુ હૃદય ૂંડુ છે અને તેથી એ લોકો જે
કઇં ધરાવે છે તે પણ અ ુદ્ધ છે. માત્ર તમારાં અપર્ણો જ ન હ
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પણ માર સેવાના નામે તમે જે કઇં કરો છો તે બ ું જ અ ુદ્ધ
છે.’ ”

15 યહોવા કહે છે, “ ‘હવે કૃપા કર ને આજથી માંડ ને ૂતકાળ
પહેલાના વખતનો વચાર કરો, યહોવા ું મં દર બાંધવા માટે કોઇ
પથ્થર ૂકવામાં આ ો હતો. 16 અગાઉ તમે ાં વીસ માપ
અનાજની આશા રાખતા હતા, ત્યાંથી તમને માત્ર દશ જ મળતા,ં
દ્રાક્ષાકુડ પાસે તમે પચાસ માપની આશા રાખતા ત્યાંથી તમને માત્ર
વીસ જ મળતા.ં 17 તમે જે જે કઇં વાવતા તે બધાનો હુ ૂથી,
ગેરુથી કે કરાથી નાશ કરતો, તેમ છતાં તમે પાછા મારે શરણે ન
આ ાં.’

18 “ ‘પણ સાંભળો, આજ પછ થી, નવમાં મ હનાની ચોવીસમી
તાર ખ,ે મં દરનો પાયો નાખવામાં આ ો છે, તે દવસ પછ થી ું
થનાર છે તેનો વચાર કરો. 19 ું હજી ુધી ત્યાં કોઠારમાં બી કે
અનાજ છે? દ્રાક્ષની વેલો, અંજીર ઓ, દાડમડ ઓ અને જૈ ૂનના
ૃક્ષો હજી ફ ાં નથી, પણ આજથી હુ તમને આશીવાર્દ આ ું

છુ.’ ”
20 એ જ મ હનાની ચોવીસમી તાર ખ,ે ફર વાર હાગ્ગાયને

યહોવાની વાણી સંભળાઇ; 21 યહૂદાના રા પાલ ઝરુબ્બાબેલને
કહે કે, “હુ આકાશોને તથા ૃથ્વીને હચમચાવી નાખીશ. 22 હુ
રા ોના સહાસનો તેના ાનેથી હટાવી દેવાનો છુ. હુ પ્રજાઓના
રા ોની શ કતનો નાશ કરનાર છુ. અને તેમના રથોને અને તેઓમાં
બેસનારાઓને ઉથલાવી નાંખનાર છુ. તેમના ઘોડાઓ જશે, અને
સવારો પડ જશે અને તેઓ એકબીજા સાથે તરવારથી લડશે.
23 પર ુ આ બનશે ત્યારે, ઓ મારા સેવક ઝરુબ્બાબેલ, હુ તને
મારો અંગત ુદ્રા મહોર બનાવીશ. કારણકે મેં તને પસંદ કય
છે.”
એમ સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે.
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