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हाग्गय

हाग्गय 1:1 हाग्गयच्या पुस्तकाचा लेखक हाग्गय याला
संदेष्टा म्हणनू ओळखते. संदेष्टा हाग्गयने आपले चार संदेश
यरूशलेमेच्या यहदूी लोकांना नोंदवले. हाग्गय 2:3 यावरुन
सिूचत होते, की संदेष्ट ाने मंिदर आिण िनवार्िसत लोकांचा
(बंिदवासांचा) नाश होण्यापवूी र् यरूशलेम पािहले होते, त्याचा
अथर् असा की तो एक वृद्ध मनुष्य होता ज्याने आपल्या देशाच्या
वैभवात मागे वळून पािहले होते, एका संदेष्ट ाने आपल्या
लोकांना परे्रणेने िनवार्िसत राखेच्या जागेतनू उठण्याची आिण
राष्ट्रांना देवाच्या पर्काशाच्या स्वरूपात त्यांच्या योग्य
िठकाणी पुनरुित्थत करण्याची तीवर् इच्छा व्यक्त केली.

साधारण इ. प.ू 520.
हे बंदीवासानंतरचे पुस्तक आहे, याचा अथर् असा की ते

बाबेलमध्ये बंिदवासानंतर (िनवार्िसत) िलिहण्यात आले.

यरूशलेममध्ये राहणारे लोक आिण जे लोक इस्तर्ाएल
राष्ट्रातनू आले होते त्यांच्यापैकी काही जण होते.

बाबेलच्या बंदीवासातनू परत आलेल्या उवर्िरत युवकांना
देशाच्या मुख्य उदि्दष्टांपर्माणे मंिदर आिण आराधनेची
पुनबार्ंधणी करण्याचा पर्यत्न करून िवश्वासाच्या
अिभव्यक्तीसाठी भमूीवर परत येऊन राजीनामा पर्ाप्त करून
देण्यासाठी पर्ोत्सािहत करणे, त्यांना पर्ोत्सािहत करणे की
देव त्यांना आिण देशाला आशीवार्द देईल कारण ते मंिदर पुन्हा
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बांधण्यासाठी पर्वृ झाले, त्यांना पर्ोत्साहन देणे की त्यांच्या
मागील िवदर्ोहानंतरही देवाकडे त्यांच्यासाठी एक महत्त्वपणूर्
भिवष्य आहे.

मंिदराची पुनबार्ंधणी
रूपरेषा
1. मंिदराचे बांधकाम करण्यासाठीचे बोलावणे — 1:1-15
2. परमेश्वरामध्ये धैयर् — 2:1-9
3. आयुष्याच्या स्वच्छतेसाठी बोलावणे — 2:10-19
4. भिवष्यकाळातील आत्मिवश्वासासाठी बोलावणे —
2:20-23

1पारसाचा राजा दारयावेश राजा याच्याकारिकदी र्च्या दुसर्या
वषार्च्या, सहाव्या मिहन्याच्या, पिहल्या िदवशी, शल्तीएलाचा
मुलगा जरुब्बाबेल यहदूाचा राज्यपाल व यहोसादाकचा
मुलगा यहोशवा, मुख्य याजक याच्याकडे हाग्गय संदेष्ट ाद्वारे
परमेश्वराचे वचन आले, ते असे, 2 सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो,
“हे लोक म्हणतात, कीआमची येण्याची अजनू वेळआली नाही,
िकंवा परमेश्वराचे मंिदर बांधण्याची वेळ अजनू आली नाही.”

3 आिण परमेश्वराचे वचन हाग्गय संदेष्ट ाच्या द्वारे आले
आिण म्हणाले,
4 “इकडे हे मंिदर ओसाड पडले असता,
तुम्ही आपल्या पिरपणूर् घरात रहावे असा समयआहे काय?
5आता सेनाधीश परमेश्वर म्हणतोः
तुम्ही आपल्या मागार्कडे लक्ष द्या!
6 तुम्ही खपू बीज पेरता, पण तुमच्या हाती थोडेच पीक लागते;
तुम्ही खाता पण ते तुम्हास पुरेसे नसते,
तुम्ही िपता पण िपण्याने तुमची तृप्ती होत नाही,
तुम्ही कपडे घालता परंतु त्यांनी ऊब येत नाही,
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आिण जो मजुरी िमळवतो तो ती िछदर् पडलेल्या िपशवीत
घालण्यासाठी कमवतो.”

7 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतोः
“आपल्या मागार्कडे लक्ष द्या!
8 पवर्तावर जा, लाकडे आणा आिण माझे मंिदर बांधा;
मग मी त्यामध्ये आनंद करीन आिण मी गौरिवला जाईन,” असे

परमेश्वर म्हणतो.
9 “तुम्ही पुष्कळाची वाट पािहली, परंतु पाहा! तुम्ही थोडके घरी

आणले तेव्हा मी त्यावर फंुकर मारली!
हे का? असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो!
कारणमाझेघरओसाडपडलेअसनू पर्त्येकमनुष्यआपआपल्या

स्वत:च्या घरात आनंद घेत आहे.
10 यास्तव तुमच्यापासनू आकाशाने दिहवराला आवरून धरले

आहे व भमूीने आपला उपज रोखनू धरला आहे.”
11 “मी भमूीवर आिण पवर्तांवर, धान्यावर नव्या दर्ाक्षरसावर

व तेलावर आिण भमूीच्या िपकावर, मनुष्यावर आिण
पशवूर व तुमच्या हातच्या कमाईवर अवषर्णाची आज्ञा
िदली आहे.”

12 मग शल्तीएलाचा मुलगा जरुब्बाबेल आिण मुख्य याजक
यहोसादाकाचा मुलगा यहोशवा व उरलेले सवर् लोक* यांनी,
आपला देव परमेश्वर याची वाणी आिण हाग्गय संदेष्ट ाची
वचने मानली, कारण आपला देव परमेश्वर ह्याने त्यास पाठवले
होते आिण लोक परमेश्वराच्या मुखाचे भय धरू लागले.
13 मग परमेश्वराचा िनरोप्या, हाग्गय याने, परमेश्वराचा िनरोप
लोकांस सांिगतला आिण म्हणाला; परमेश्वर असे म्हणतो, “मी
तुमच्याबरोबर आहे!”

14 यहदूाचा राज्यपाल शल्तीएलाचा मुलगा जरुब्बाबेल,
मुख्य याजक यहोसादाकाचा मुलगा यहोशवा आिण सवर्
* 1:12
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उरलेल्या लोकांच्या आत्म्याला परमेश्वराने उ े िजत केले.
तेव्हा ते जाऊन आपला देव सेनाधीश परमेश्वर याचे
मंिदर बांधण्याच्या कामास लागले. 15 दारयावेश राजाच्या
कारिकदी र्च्या दुसर्या वषी र्च्या सहाव्या मिहन्याच्या चोिवसाव्या
िदवशी हे झाले.

2
1दारयावेश राजाच्या कारकीदी र्च्या दुसर्या वषार्च्या सातव्या

मिहन्याच्या एकिवसाव्या िदवशी हाग्गय संदेष्ट ाच्या द्वारे
परमेश्वराचे वचन आले आिण म्हणाले, 2 यहदूाचा राज्यपाल
आिण शल्तीएलाचा मुलगा जरुब्बाबेल आिण मुख्य याजक
यहोसादाकाचा मुलगा यहोशवा आिण उरलेल्या लोकांशी तू
बोल. म्हण,
3 ज्याने हे मंिदर त्याच्या पिहल्या वैभवात पािहले,
असा कोण तुम्हामध्ये उरला आहे?
आिणआता तुम्हास हे कसे िदसते?
हे तुमच्या नजरेत काहीच नसल्यासारखे नाही काय?
4 परमेश्वर असे म्हणतो,आता, हे जरुब्बाबेला बलवान हो!
आिण हे मुख्य याजका, यहोसादाकाच्या मुला, यहोशवा, बलवान

हो;
आिण या देशाच्या सवर् लोकांनो, बलवान व्हा. असे परमेश्वर

म्हणतो.
आिण काम करा, कारण मी तुम्हाबरोबर आहे! असे सेनाधीश

परमेश्वर म्हणतो.
5 तुम्ही जेव्हा िमसरातनू बाहेर आला तेव्हा जे वचन बोलनू मी

तुमच्याबरोबर करार स्थािपत केला,
त्यापर्माणे मी तुम्हासोबत आहे आिण माझा आत्मा तुमच्यात

राहत आहे, घाबरू नका!
6कारण सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो,
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अगदी थोड ा वेळात मी पुन्हा एकदा आकाश आिण पृथ्वी,
समुदर् आिण कोरडी जमीन हालवनू सोडीन.

7आिण मी पर्त्येक राष्ट्रांना हालवनू सोडीन, आिण पर्त्येक
राष्ट्र त्यांच्या मोलवान वस्तू माझ्याकडे घेऊन येतील,

आिणमी हे मंिदर वैभवाने भरूनटाकीन! असे सेनाधीशपरमेश्वर
म्हणतो.

8 रुपे माझे आहे, सोने माझे आहे! असे सेनाधीश परमेश्वर
म्हणतो.

9या मंिदराचे शेवटचे वैभव ह्याच्या पवूी र्च्या वैभवापेक्षा अिधक
मोठे होईल,असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो,

आिण मी या स्थळास शांती देईन, असे सेनाधीश परमेश्वर
म्हणतो.

10 दारयावेश याच्या कारिकदी र्च्या दुसर्या वषी र्च्या नवव्या
मिहन्याच्या चोिवसाव्या िदवशी हाग्गय संदेष्ट ाच्याद्वारे
परमेश्वराचे वचन आले, 11 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो,
आता तू याजकांना िनयमशास्तर्ािवषयी िवचार आिण म्हण,
12जर कोणी आपल्या वस्तर्ाच्या पदरातनू समिपर्त मांस नेतो.
त्याच्या पदराने भाकरीला, िकंवा कालवणाला, दर्क्षरस िकंवा
तेल, िकंवा इतर अन्नाला स्पशर् झाला, तर या सवर् वस्तू पिवतर्
होतील का? याजकांनी उ र िदले, “नाही.”

13 मग हाग्गय म्हणाला, “जर परे्ताला स्पशर् केल्यामुळे,
कोणी अशुद्ध झालेला यापैकी कशासही स्पशर् केला, तर ते अशुद्ध
होईल का?” याजक म्हणाले, “हो! तेसुध्दा अशुद्ध होईल.”
14 मग हाग्गयाने उ र िदले आिण म्हणाला, परमेश्वर म्हणतो,
तसे हे लोक व तसे हे राष्ट्र माझ्यासमोरआहे, तसे त्यांचे हाताचे
पर्त्येक कामआहे, तेथे ते जे अपर्ण करतात ते अशुद्धआहे.

15 तर आता आमच्या पवूी र् परमेश्वराच्या मंिदराचा दगडावर
दगड ठेवण्याच्या पवूी र्ची पद्धत कशी होती याचा िवचार करा.
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16 त्या िदवसात जर कोणी वीस मापे* धान्याच्या राशीजवळ
आला तर त्याच्या हाती दहा मापेच† लागत. दर्ाक्षकंुडातनू
पन्नास पातरे् भरून काढावयास गेला तर त्यास फक्त वीसच
िमळत होते. 17मी तुम्हास आिण तुमच्या हातच्या सवर् कामावर
पाठवलेले रोग आिण बुरशी यांनी पीडले पण तुम्ही माझ्याकडे
िफरला नाहीत,असे परमेश्वर म्हणतो.

18 “आजच्या पवूी र्ची िस्थती कशी होती याचा िवचार करा.
नवव्या मिहन्याच्या चोिवसाव्या िदवसापासनू ज्या िदवशी
परमेश्वराच्या मंिदराचा पाया घातला त्या िदवसापासनू िस्थती
कशी होईल याचा िवचार करा. 19 कोठारात अजनू बीज आहे
काय? दर्ाक्षवेल, अंजीराचे झाड, डािळंब, आिण जैतनू झाड
ह्यांनी काही उत्पन्न िदले नाही! पण या िदवसापासनू मी तुम्हास
आशीवार्द देईन!”

20 मग मिहन्याच्या चोिवसाव्या िदवशी, हाग्गयाकडे
परमेश्वराचे वचन दुसर्यांदा आले आिण म्हणाले, 21 यहदूाचा
राज्यपाल जरुब्बाबेलाशी बोल व सांग,
मी आकाशआिण पृथ्वी हालवीन.
22 मी राज्यांचे िसंहासन उलथवनू टाकीन आिण राष्ट्रांचे बळ

नष्ट करीन!
मी त्यांच्या रथांना व सारथ्यांना उलथनू टाकीन. त्यांचे घोडे

व सारथी खाली पडतील, कारण पर्त्येकजण आपल्या
भावाच्या तलवारीने पडेल.

23 सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, त्यािदवशी हे शल्तीएलाच्या
मुला,जरुब्बाबेला,माझ्या सेवकापर्माणे मी तुला घेईन,
असे परमेश्वर म्हणतो.

मी तुला मुदर्ांिकत अंगठीपर्माणे करीन,कारणमी तुला िनवडले
आहे!

* 2:16 200 िकलोगर्ाम † 2:16 100 िकलोगर्ाम
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असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो.
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