
ഹഗ്ഗായി 1:1 i ഹഗ്ഗായി 1:6

ഹഗ്ഗായിയുെട ്രപവചനം

യേഹാവയുെട ആലയം പണിയുന്നതിനുള്ള
ആഹ്വാനം

1 ദാര്യാേവശ് രാജാവിെന്റ രണ്ടാംവർഷത്തിൽ,
ആറാംമാസത്തിെന്റ ഒന്നാംതീയതി,
െയഹൂദാേദശാധിപതിയും െശയൽത്തിേയലിെന്റ
മകനുമായ െസരൂബ്ബാേബലിനും
മഹാപുേരാഹിതനും െയേഹാസാദാക്കിെന്റ*
മകനുമായ േയാശുവയ്ക്കും ഹഗ്ഗായി്രപവാചകൻ
മുഖാന്തരംയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാടുണ്ടായി:

2 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ ‘യേഹാവയുെട ആലയം
പണിയുന്നതിനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല’ എന്ന് ഈ
ജനം പറയുന്നു!”

3 യേഹാവയുെട വചനം ഹഗ്ഗായി്രപവാചകൻ
മുഖാന്തരം വന്നു: 4 “ഈ ആലയം
ശൂന്യമായിക്കിടക്കുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾക്ക് തട്ടിട്ട
വീടുകളിൽതാമസിക്കാൻസമയമാേയാ?”

5 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട
ജീവിതരീതികെളക്കുറിച്ച സൂക്ഷ്മമായി
ചിന്തിക്കുക. 6 നിങ്ങൾ വളെരയധികം വിതച്ച ,
എങ്കിലും അൽപ്പേമ െകായ്തുള്ള ; നിങ്ങൾ
ഭക്ഷിച്ച , പേക്ഷ, മതിയായില്ല. നിങ്ങൾ
പാനംെചയ്യന്നു, എന്നാൽ തൃപ്തിയാകുന്നില്ല.

* 1:1 െയാസാദാക്ക,് െയേഹാസാദാക്ക്എന്നതിെന്റമെറ്റാരുരൂപം.
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നിങ്ങൾ വസ്്രതം ധരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ചൂടു
ലഭിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നു,
ഓട്ടയുള്ള പണസഞ്ചിയിൽ ഇടാൻേവണ്ടിമാ്രതം
ഉപകരിക്കുന്നു.”

7 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട
ജീവിതരീതികെളക്കുറിച്ച സൂക്ഷ്മമായി
ചിന്തിക്കുക. 8 പർവതങ്ങളിൽ േപായി മരം
െകാണ്ടുവന്ന്എെന്റആലയംപണിയുക;എനിക്ക്
അതിൽ ്രപസാദമുണ്ടാകുകയും ഞാൻ അതിൽ
മഹത്ത്വെപ്പടുകയും െചയ്യ ം,” എന്ന് യേഹാവ
കൽപ്പിക്കുന്നു. 9 “നിങ്ങൾ വളെരയധികം
്രപതീക്ഷിച്ച , എന്നാൽ േനാക്കുക, അത്
അൽപ്പേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള . നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ
െകാണ്ടുവന്നതിെന ഞാൻ ഊതിക്കളഞ്ഞു.
എന്തുെകാണ്ട?്” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ േചാദിക്കുന്നു. “എെന്റ ആലയം
ശൂന്യമായിരിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും
സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ബദ്ധ്രശദ്ധരായിരിക്കുന്നു.
10 അതുെകാണ്ട,് നിങ്ങൾനിമിത്തം ആകാശം
മഞ്ഞുെപയ്യാെത അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
ഭൂമി അതിെന്റ വിളവ് നൽകുന്നതുമില്ല.
11 നിലങ്ങളിലും പർവതങ്ങളിലും ധാന്യത്തിലും
പുതുവീഞ്ഞിലും ഒലിെവണ്ണയിലും ഭൂമിയിൽ
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും മനുഷ്യരുെടേമലും
കന്നുകാലികള െടേമലും നിങ്ങള െട ൈകകള െട
അധ്വാനങ്ങളിലും ഞാൻ ഒരു വരൾച്ച
അയച്ചിരിക്കുന്നു.”

12 അേപ്പാൾ െശയൽത്തിേയലിെന്റ മകൻ
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െസരൂബ്ബാേബലും െയേഹാസാദാക്കിെന്റ മകൻ
മഹാപുേരാഹിതനായ േയാശുവയും ജനത്തിൽ
േശഷിപ്പ ള്ള എല്ലാവരും തങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുകള ം തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ അയച്ച ്രപവാചകനായ
ഹഗ്ഗായിയുെട വചനങ്ങള ം അനുസരിച്ച .
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ അേദ്ദഹെത്ത
അയച്ചിരുന്നതിനാൽജനംയേഹാവെയഭയെപ്പട്ട .

13അേപ്പാൾയേഹാവയുെട ദൂതനായ†ഹഗ്ഗായി,
യേഹാവയുെട ഈ വചനം ജനെത്ത അറിയിച്ച :
“ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ട്” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 14 അങ്ങെന യേഹാവ,
െയഹൂദാേദശാധിപതിയും െശയൽത്തിേയലിെന്റ
മകനുമായ െസരൂബ്ബാേബലിെന്റയും
മഹാപുേരാഹിതനും െയേഹാസാദാക്കിെന്റ
മകനുമായ േയാശുവയുെടയും േശഷിച്ച
സകലജനത്തിെന്റയും ആത്മാവിെന ഉണർത്തി.
തങ്ങള െട ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട ആലയത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
േവല ആരംഭിക്കുന്നതിന,് 15 ആറാംമാസം
ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിഅവർവന്നുകൂടി.
പുതിയആലയത്തിെന്റമഹത്ത്വം
ദാര്യാേവശ് രാജാവിെന്റ രണ്ടാംവർഷത്തിൽ,

2
1 ഏഴാംമാസം ഇരുപെത്താന്നാംതീയതി
ഹഗ്ഗായി്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായി: 2 “െശയൽത്തിേയലിെന്റ
മകനും െയഹൂദാേദശാധിപതിയുമായ

† 1:13 ദൂതനായ,വിവക്ഷിക്കുന്നത് ്രപവാചകൻ.
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െസരൂബ്ബാേബലിേനാടും െയേഹാസാദാക്കിെന്റ
മകനും മഹാപുേരാഹിതനുമായ േയാശുവേയാടും
േശഷിച്ച സകലജനേത്താടും സംസാരിക്കുക.
അവേരാടു േചാദിക്കുക, 3 ‘ഈ ആലയത്തിെന്റ
പഴയ ്രപതാപംകണ്ടിട്ട ള്ളആെരങ്കിലുംനിങ്ങളിൽ
േശഷിച്ചിട്ട േണ്ടാ? ഇേപ്പാൾ ഇതു കാണാൻ
എങ്ങെനയുണ്ട?് ഇതു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും
അവേശഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുേപാെല അല്ലേയാ
കാണെപ്പടുന്നത്? 4എന്നാൽ, െസരൂബ്ബാേബേല,
ഇേപ്പാൾ ൈധര്യെപ്പടുക,’ എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. ‘െയേഹാസാദാക്കിെന്റ
മകനും മഹാപുേരാഹിതനുമായ േയാശുവേയ,
ൈധര്യെപ്പടുക, േദശത്തിെല സകലജനവുേമ,
ൈധര്യെപ്പട്ട േവലെചയ്യ ക. കാരണം ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ട,്’ എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 5 ‘നിങ്ങൾ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട വരുേമ്പാൾ ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു െചയ്ത ഉടമ്പടി ഇതുതെന്ന. എെന്റ
ആത്മാവ് നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ
ഭയെപ്പേടണ്ട.’

6 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘അൽപ്പസമയത്തിനുേശഷം
ഞാൻ ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
സമു്രദെത്തയും കരെയയും ഒന്നുകൂടി ഇളക്കും.
7ഞാൻസകലജനതകെളയുംഇളക്കും.അേപ്പാൾ
സകലജനതകൾക്കും ്രപിയങ്കരമായതു വരും;
ഞാൻഈആലയെത്തഎെന്റമഹത്ത്വംെകാണ്ടു
നിറയ്ക്കും,’ എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 8 ‘െവള്ളി എനിക്കുള്ളത;്



ഹഗ്ഗായി 1:9 v ഹഗ്ഗായി 1:14

സ്വർണവുംഎനിക്കുള്ളത’്എന്നുൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 9 ‘ഈ
ആലയത്തിെന്റ മഹത്ത്വം പഴയ ആലയത്തിെന്റ
മഹത്ത്വെത്തക്കാൾ വലുതായിരിക്കും,’ എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു. ‘ഈ
സ്ഥലത്തു ഞാൻ സമാധാനം നൽകും,’ എന്നും
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

കളങ്കിതരായജനത്തിന്അനു്രഗഹം
10 ദാര്യാേവശിെന്റ രണ്ടാംവർഷത്തിൽ
ഒൻപതാംമാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഹഗ്ഗായി ്രപവാചകന്
ലഭിച്ച : 11 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ന്യായ്രപമാണംഎന്തുപറയുന്നു
എന്നു പുേരാഹിതന്മാേരാടു േചാദിക്കുക:
12 ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ
മടക്കിൽ ൈദവത്തിനു സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട മാംസം
വഹിച്ച െകാണ്ട,്ആ മടക്ക് അപ്പേമാ പായസേമാ
വീേഞ്ഞാ ഒലിെവണ്ണേയാ മേറ്റെതങ്കിലും
ഭക്ഷണേമാ െതാട്ടാൽഅതുവിശുദ്ധമാകുേമാ?’ ”

“ഇല്ലാ,” എന്നു പുേരാഹിതന്മാർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

13 അേപ്പാൾ ഹഗ്ഗായി േചാദിച്ച : “ശവെത്ത
െതാട്ടതുനിമിത്തം അശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ
ഇവയിൽ ഏതിെനെയങ്കിലും െതാട്ടാൽ അവ
അശുദ്ധമാകുേമാ?”

“അേത, അശുദ്ധമാകും,” എന്നു
പുേരാഹിതന്മാർ പറഞ്ഞു.

14 അേപ്പാൾ ഹഗ്ഗായി പറഞ്ഞു: “ ‘എെന്റ
ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ ജനവും ഈ രാജ്യവും
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അങ്ങെനതെന്ന ആകുന്നു’ എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. ‘അവർ െചയ്യന്നതും
അർപ്പിക്കുന്നതുംഎല്ലാംഅശുദ്ധംതെന്ന!

15 “ ‘ഇേപ്പാൾ, ഇതിെനക്കുറിച്ച്
ഇന്നുമുതൽ സൂക്ഷ്മതേയാെട ചിന്തിക്കുക—
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കല്ലിേന്മൽ
കല്ല െവക്കുന്നതിനുമുമ്പ് എങ്ങെനയായിരുന്നു
എന്നു ചിന്തിക്കുക. 16 ഒരുവൻ ഇരുപത്
അളക്കാൻ െചല്ല േമ്പാൾ പത്തുമാ്രതേമ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ; അൻപതുപാ്രതം വീഞ്ഞു
േകാരാൻെചല്ല േമ്പാൾഅവിെടഇരുപതുമാ്രതേമ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള . 17 നിങ്ങള െട ൈകകള െട
എല്ലാ അധ്വാനങ്ങെളയും െവൺകതിർ,
വിഷമഞ്ഞ്,കന്മഴഎന്നിവയാൽഞാൻബാധിച്ച ,
എങ്കിലും നിങ്ങൾ എങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞില്ല’എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 18 ‘ഇന്നുമുതൽ,
ഒൻപതാംമാസം ഇരുപത്തിനാലാംതീയതിമുതൽ,
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം ഇട്ട
ദിവസെത്തക്കുറിച്ച സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കുക.
്രശദ്ധേയാെട ചിന്തിക്കുക: 19 കളപ്പ രയിൽ ഇനി
വിത്തു േശഷിച്ചിട്ട േണ്ടാ? മുന്തിരിവള്ളിയും
അത്തിവൃക്ഷവും മാതളവും ഒലിവുമരവും
ഇതുവെരഫലം നൽകിയിട്ടില്ല.

“ ‘ഇന്നുമുതൽ ഞാൻ നിങ്ങെള
അനു്രഗഹിക്കും.’ ”

െസരൂബ്ബാേബൽയേഹാവയുെട മു്രദേമാതിരം
20 ആ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി
രണ്ടാമതുംയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട്ഹഗ്ഗായിക്ക്
ഉണ്ടായി: 21 “െയഹൂദാേദശാധിപതിയായ
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െസരൂബ്ബാേബലിേനാടു പറയുക: ഞാൻ
ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും ഇളക്കും, 22ഞാൻ
രാജകീയ സിംഹാസനങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കും;
വിേദശരാജ്യങ്ങള െട ശക്തി തകർക്കും.
രഥങ്ങെളയും സാരഥികെളയും ഞാൻ
അട്ടിമറിക്കും; കുതിരകള ം കുതിരേച്ചവകരും
സ്വന്തസേഹാദരന്മാരുെട വാളിനാൽവീഴും.

23 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു,
‘എെന്റദാസനായെശയൽത്തിേയലിെന്റമകനായ
െസരൂബ്ബാേബേല, ആ ദിവസം നിെന്ന ഞാൻ
എടുത്ത് എെന്റ മു്രദേമാതിരമാക്കും’ എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;്
ഞാൻ നിെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു,” എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
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