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ഹഗ്ഗായി
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ഹഗ്ഗായി ്രപവാചകൻ ആണ് ഇതിൻെറ
എഴുത്തുകാരൻ യഹൂദ ജനത്തിനുള്ള
നാല് സേന്ദശങ്ങളാണ് ്രപവാചകന്
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.് ഹഗ്ഗാ.
2:3 ്രപകാരം ്രപവാചകൻ വിശാലമായ
െയരുശേലം ൈദവാലയം അതിെന്റ
നാശത്തിനു മുൻപ് കണ്ടതാണ്.
്രപവാസത്തിലിരിക്കുേമ്പാള ് വൃദ്ധനായ താൻ
േദശത്തിെന്റ പഴയ മഹത്വെത്ത ഓർക്കുകയും
തെന്റ ജനം ചാരങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന്
ഉയർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും േദശം പഴയ
മഹത്വത്തിേലക്ക് മടങ്ങിവരുകയും െചയ്യ െമന്ന്
്രപത്യാശിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 520.
ബാബിേലാണി ്രപവാസത്തിനു േശഷം
എഴുതെപ്പട്ട പുസ്തകമാണ.്
സ്വീകര ്ത്താവ്
്രപവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നവരും
െയരുശേലമിൽ പാർക്കുന്നവരും ആയ
യഹൂദജനം.
ഉേദ്ദശം
ഈ പുസ്തകത്തിെല ്രപധാന ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ,
്രപവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങിവന്ന
ജനെത്ത െയരുശേലം ൈദവാലയത്തിെന്റ
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പുനർനിർമ്മാണം രാജ്യത്തിന് െറ ഒരു
്രപധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിെലാന്നാണ് എന്നും അത്
അവരുെട വിശ്വാസത്തിെന്റ ്രപകടമായ
ഒരു ഉദ്യമം ആയിരിക്കുെമന്നും, അതുമൂലം
യേഹാവ തങ്ങെള ഉയര ്ത്തുകയും ആലയവും
ആരാധനയും പുനസ്ഥാപിക്കുക വഴി
അനു്രഗഹം േദശത്തിേന്മല ് വരുെമന്നു ജനെത്ത
ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക.
്രപേമയം
ൈദവാലയപുനര ്നിർമ്മാണം
സംേക്ഷപം
1. ൈദവാലയം നിർമ്മിക്കാനുള്ളആഹ്വാനം —
1:1-15

2. കർത്താവിൽൈധര്യെപ്പടുക — 2:1-9
3. ജീവിതവിശുദ്ധിക്കുള്ളആഹ്വാനം — 2:10-19
4. ഭാവിെയക്കുറിച്ച ള്ളആത്മവിശ്വാസം — 2:20-
23

1 ദാര്യാേവശ ് രാജാവ് ഭരണം
തുടങ്ങിയതിെന്റ രണ്ടാം വർഷം ആറാം
മാസം, ഒന്നാം തീയതി യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് ഹഗ്ഗായി ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം
െയഹൂദാേദശാധിപതിയായെശയല്ത്തീേയലിെന്റ
മകനായെസരുബ്ബാേബലിനുംമഹാപുേരാഹിതനായ
െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയാശുവക്കും
ഉണ്ടായത:് 2 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: യേഹാവയുെട
ആലയം പണിയുവാനുള്ള കാലം
വന്നിട്ടിെല്ലന്ന് ഈ ജനം പറയുന്നുവേല്ലാ”.
3 ഹഗ്ഗായി്രപവാചകൻമുഖാന്തരം യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായത:് 4 “ഈ ആലയം
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ശൂന്യമായിരിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ തട്ടിട്ട
വീടുകളിൽ പാർക്കുവാൻ കാലമാേയാ?”
5 ആകയാൽ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട
വഴികെള വിചാരിച്ച േനാക്കുവിൻ. 6 നിങ്ങൾ
വളെര വിതച്ചിട്ട ം അല്പേമ െകാണ്ടുവരുന്നുള്ള ;
നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ട ം തൃപ്തരാകുന്നില്ല; പാനം
െചയ്തിട്ട ം തൃപ്തി വരുന്നില്ല. വസ്്രതം ധരിച്ചിട്ട ം
ആർക്കും കുളിർ മാറുന്നില്ല; കൂലിക്കാരൻ
ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇടുവാൻ കൂലിവാങ്ങുന്നു”.
7 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട വഴികെള
വിചാരിച്ച േനാക്കുവിൻ. 8നിങ്ങൾമലയിൽെചന്ന്
മരം െകാണ്ടുവന്ന് ആലയം പണിയുവിൻ; ഞാൻ
അതിൽ ്രപസാദിച്ച് മഹത്വെപ്പടും”എന്ന് യേഹാവ
കല്പിക്കുന്നു. 9 “നിങ്ങൾ അധികം കിട്ട െമന്ന്
കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ അത് അല്പമായ്തീർന്നു;
നിങ്ങൾ അത് വീട്ടിൽ െകാണ്ടുവന്നു; ഞാേനാ
അത് ഊതിക്കളഞ്ഞു; അെതന്തുെകാണ്ട?്
എെന്റ ആലയം ശൂന്യമായ്ക്കിടക്കുകയും
നിങ്ങൾഓേരാരുത്തനുംഅവനവെന്റ വീട്ടിേലക്ക്
ഓടുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് തെന്ന” എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
10 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ കാരണം ആകാശം
മഞ്ഞുെപയ്യാെത അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഭൂമി
വിളവ് നൽകുന്നുമില്ല. 11 ഞാൻ േദശത്തിലും
മലകളിലും ധാന്യത്തിലും വീഞ്ഞിലും എണ്ണയിലും
നിലെത്ത വിളവിലും മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും
മനുഷ്യരുെട എല്ലാ ്രപവർത്തനങ്ങളിലും വരൾച്ച
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വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
12 അങ്ങെന െശയല്ത്തീേയലിെന്റ മകനായ
െസരുബ്ബാേബലും, മഹാപുേരാഹിതനായ
െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയാശുവയും,
യി്രസാേയല് ജനത്തിൽ േശഷിച്ചവരും*അവരുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കും, അവരുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നിേയാഗ്രപകാരം
അയച്ച ഹഗ്ഗായി ്രപവാചകെന്റ വചനങ്ങള ം
േകട്ടനുസരിച്ച ;ജനംയേഹാവെയ ഭയെപ്പടുകയും
െചയ്തു. 13അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ദൂതനായ
ഹഗ്ഗായി യേഹാവയുെട ദൂത് ജനേത്താട്
ഇ്രപകാരം അറിയിച്ച : “ഞാൻ നിങ്ങേളാട് കൂടി
ഉണ്ട് എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 14യേഹാവ െയഹൂദാേദശാധിപതിയായ
െശയല്ത്തീേയലിെന്റ മകനായ
െസരുബ്ബാേബലിെന്റമനസ്സ ംമഹാപുേരാഹിതനായ
െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയാശുവയുെട
മനസ്സ ം ജനത്തിൽ േശഷിച്ചവരുെട മനസ്സ ം
ഉണർത്തി; അവർ വന്ന് അവരുെട ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
േവലെചയ്തു. 15 ദാര്യാേവശ ് രാജാവ് ഭരണം
തുടങ്ങിയതിെന്റ രണ്ടാം വർഷം ആറാം മാസം,
ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിആയിരുന്നുഅത്.

2
1 ദാര്യേവശിെന്റ വാഴ്ചയുെട രണ്ടാം
വര ്ഷം ഏഴാം മാസം ഇരുപെത്താന്നാം
തീയതി ഹഗ്ഗായി ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം

* 1. 12 യി്രസാേയല ് ജനത്തിൽ േശഷിച്ചവരും ബാബിേലാന ്
്രപവാസത്തില ്നിന്ന് മടങ്ങി വന്നവര് 
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യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “നീ െയഹൂദാേദശാധിപതിയായ
െശയല്ത്തീേയലിNTE മകനായ
െസരുബ്ബാേബലിേനാടും മഹാപുേരാഹിതനായ
െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകനായ േയാശുവേയാടും
ജനത്തിൽ അവേശഷിച്ചവേരാടും പറേയണ്ടത:്
3 നിങ്ങളിൽ ഈ ആലയെത്ത അതിെന്റ
ആദ്യമഹത്ത്വേത്താെട കണ്ടിട്ട ള്ള ആെരങ്കിലും
അവേശഷിച്ചിരിക്കുന്നുേണ്ടാ? ഇേപ്പാൾ
അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് േതാന്നുന്നു?
നിസ്സാരമായി േതാന്നുന്നില്ലേയാ?” 4 ഇേപ്പാേഴാ
െസരുബ്ബാേബേല, “ൈധര്യെപ്പടുക”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;്
“മഹാപുേരാഹിതനായ െയേഹാസാദാക്കിെന്റ
മകനായ േയാശുേവ,ൈധര്യെപ്പടുക; േദശത്തിെല
സകലജനങ്ങള േമ, ൈധര്യെപ്പട്ട് േവല
െചയ്യ വിൻ” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;്
“ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂടി ഉണ്ടേല്ലാ” എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
5 നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് െചയ്ത ഉടമ്പടിയിൽ ഉള്ള
വാഗ്ദാനങ്ങെള ഓർക്കുവിൻ; എെന്റ ആത്മാവ്
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ വസിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
ഭയെപ്പേടണ്ടാ. 6 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇനി ഏെറ
താമസിക്കാെത ഞാൻ ആകാശെത്തയും
ഭൂമിെയയും കടലിേനയും കരെയയും ഇളക്കും.
7ഞാൻസകലജനതകെളയുംഇളക്കും;അങ്ങെന
സകലജനതകള ംഅവരുെടഅമൂല്യനിധി എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുകയും െചയ്യ ം; ഞാൻ
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ഈ ആലയെത്ത മഹത്ത്വപൂർണ്ണമാക്കും” എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
8 “െവള്ളിഎനിക്കുള്ളത,് െപാന്നും എനിക്കുള്ളത”്
എന്ന്ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
9 “ഈ ആലയത്തിെന്റ പിന്നെത്ത മഹത്ത്വം
മുമ്പുള്ളതിലും വലുതായിരിക്കും” എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
“ഈസ്ഥലത്ത് ഞാൻ സമാധാനം നല്കും”എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
10 ദാര്യാേവശിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ രണ്ടാം
വർഷത്തിെന്റ, ഒമ്പതാം മാസം, ഇരുപത്തിനാലാം
തീയതി ഹഗ്ഗായി ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഇ്രപകാരം
ഉണ്ടായി: 11 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ
പുേരാഹിതന്മാേരാട് ന്യായ്രപമാണെത്തക്കുറിച്ച്
ഇ്രപകാരം േചാദിക്കണം: 12 “ഒരാൾ തെന്റ
വസ്്രതത്തിെന്റ േകാണിൽ വിശുദ്ധമാംസം
വയ്ക്കുകയും, ആ േകാണുെകാണ്ട് അപ്പേമാ
പായസേമാ വീേഞ്ഞാ എണ്ണേയാ ഏെതങ്കിലും
ഒരു ഭക്ഷണസാധനേമാ െതാട്ടാൽ അത്
വിശുദ്ധമാകുേമാ?” അതിന് പുേരാഹിതന്മാർ
“ഇല്ല” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 13 എന്നാൽ
ഹഗ്ഗായി: “ശവ ശരീരത്തിൽ െതാട്ട് അശുദ്ധനായ
ഒരാൾ അവയിൽ ഒന്ന് െതാടുന്നുെവങ്കിൽ
അത് അശുദ്ധമാകുേമാ?” എന്ന് േചാദിച്ചതിന്:
“അത് അശുദ്ധമാകും” എന്ന് പുേരാഹിതന്മാർ
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 14അതിന് ഹഗ്ഗായി ഉത്തരം
പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ: “അങ്ങെന തേന്ന ഈ
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ജനവും അങ്ങെന തേന്ന ഈ ജനതയും എെന്റ
സന്നിധിയിൽ ആകുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് അവരുെട ൈകകള െട
്രപവൃത്തിെയാെക്കയും അങ്ങെന തെന്ന;
അവർ അവിെട അർപ്പിക്കുന്നതും അശുദ്ധം
ആകുന്നു. 15ആകയാൽ നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
മന്ദിരത്തിൽ കല്ലിേന്മൽ കല്ല് വച്ചതിന്
മുമ്പുള്ളകാലെത്തപ്പറ്റി വിചാരിച്ച െകാള്ള വിൻ.
16 ആ കാലത്ത് ഒരാൾ ഇരുപത് പറ* ധാന്യം
കൂട്ടിയിരിക്കുന്നിടത്ത് െചല്ല േമ്പാൾ പത്ത†്

മാ്രതേമ കാണുകയുള്ള ; ഒരാൾ അമ്പത് പാ്രതം
േകാരുവാൻ ‡ചക്കാലയിൽ െചല്ല േമ്പാൾഇരുപത്
മാ്രതേമ കാണുകയുള്ള . 17 “െവൺകതിരും
വിഷമഞ്ഞും കൽമഴയുംെകാണ്ട് ഞാൻ
നിങ്ങെളയും നിങ്ങള െട ൈകകള െട
സകല്രപവൃത്തികെളയും ദണ്ഡിപ്പിച്ച ; എങ്കിലും
നിങ്ങൾ എന്നിേലക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 18 “നിങ്ങൾ
ഇന്നുമുതൽ മുേമ്പാട്ട് ദൃഷ്ടിവക്കുവിൻ; ഒമ്പതാം
മാസം, ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിമുതൽ,
യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിന് അടിസ്ഥാനം
ഇട്ട ദിവസം തുടങ്ങിയുള്ള കാലത്തിൽ
തെന്ന ദൃഷ്ടിവക്കുവിൻ. 19 വിത്ത് ഇനിയും
കളപ്പ രയിൽ കിടക്കുന്നുേവാ? മുന്തിരിവള്ളിയും
അത്തിവൃക്ഷവും മാതളവും ഒലിവുമരവും
കായ്ക്കുന്നില്ലേയാ? ഇന്നുമുതൽ ഞാൻ
നിങ്ങെള അനു്രഗഹിക്കും”. 20 അേന്ന ദിവസം

* 2. 16 ഇരുപത് പറ 200 കിേലാ്രഗാം † 2. 16 പത്ത് 100
കിേലാ്രഗാം ‡ 2. 16 ചക്കാല -വീഞ്ഞ്സൂക്ഷിക്കുന്നസ്ഥലം
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തെന്ന ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് രണ്ടാം ്രപാവശ്യം ഹഗ്ഗായിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 21 “നീ െയഹൂദാേദശാധിപതിയായ
െസരുബ്ബാേബലിേനാട് പറേയണ്ടത്: ഞാൻ
ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും ഇളക്കും.
22 ഞാൻ രാജ്യങ്ങള െട സിംഹാസനം
മറിച്ചിടും; ജനതകള െട രാജ്യങ്ങള െട ബലം
നശിപ്പിച്ച കളയും; ഞാൻ രഥെത്തയും അതിൽ
കയറി ഓടിക്കുന്നവെരയും മറിച്ച കളയും;
കുതിരകള ം അതിെന്റ പുറത്ത് കയറി
ഓടിക്കുന്നവരും ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ
സേഹാദരെന്റ വാളിനാൽ വീഴും. 23ആ നാളിൽ
- ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
- എെന്റ ദാസനായ െശയല്ത്തീേയലിെന്റ
മകനായ െസരുബ്ബാേബേല, ഞാൻ നിെന്ന
എടുത്ത് മു്രദേമാതിരമാക്കും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “ഞാൻ നിെന്ന
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു”എന്ന്ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
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