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हाग्गकैोपसु्तक

यो म न्दर िनमार्णको समय हो
1 फारसको राजा दाराको दो ो बर्षको छैटौं मिहनाको पिहलो िदन हाग्गलैाई

परम भबुाट एउटा वचन ा भयो। यो वचन यरूबाबले, शालतीएलका छोरा
अिन यहोश ू यहोसदाकका छोराका िन म्त िथयो। शालतीएल यहूदाको राज्यपाल
िथए अिन यहोश ू धान पजूाहारी िथए। वचन यस कार िथयो। 2 सवर्श मान
परम भु भन्नहुुन्छ, “मािनसहरू भन्छन,् परम भकुो म न्दर िनमार्ण गन यो सही
समय होइन।”

3 फेरी परम भकुो वचन अगमव ा हाग्गबैाट आयो, जसमा भिनएको िथयो,
ितमीहरू सोच्छौ ित ो सही समय आइ सक्यो। 4 “परम भकुो म न्दर न भएको
समयमा के ितनीहरू काठको घर िनमार्ण गरेर ब े सही समय आएकोछ भनी
सम्झन्छौ? 5 यसकारण सवर्श मान परम भु भन्न ु हुन्छ, ‘जनु कुरा ितमी मािथ
घ टरहछे, त्यसको िवषयमा सोच्न छोड। 6 ितमीहरूले रोप्न त धरैे रोप्छौ, तर
कट्नी चाँिह कम्ती गदर्छौ। ितमीहरूलेखाना त खान्छौ तर भोकै हुन्छौ। ितमीहरूले
म पान पिन गछ तर नशा लाग्दनै,् ितमीहरू लगुा पिन लगाउछँौ तर सम्पणूर् रूपमा
ितमीहरूलाई तातो हुदँनै, ितमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ, ितमीहरूलाई थाहा
हुदँनै त्यो कहाँ खचर् हुन्छ, ितमीलाई लाग्छ िक गोजीमा छेंड परेकोछ।’ ”

7 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “जे जित ितमीहरूमािथ घ टरहछे त्यसको
बारेमा सोच! 8 पहाडमा चढ, काठ ल्याऊ अिन म न्दर बनाऊ। त्यस समय म
म न्दरबाट सन्न हुन्छु र सम्मािनत हुन्छु।” परम भलुे यी सबै कुराहरू भन्नहुुन्छ।

9 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूले धरेै-बाली पाउने आशा गछ ,
तर थोरै मा ा गनछौ। जे जि ितमीहरूले कमाउँछौ अिन घरमा राख्छौ,
त्यसलाई म उडाई िदनछुे। िकन? िकनिक मरेो म न्दर न भएकोछ, तर
ितमीहरूलाई आफ्नो-आफ्नो घरको मा िचन्ता छ। 10 यसकराण, आकाशबाट
शीत झनर् बन्द भएकोछ, र यही कारण भिूमले अन्न उब्जाउन बन्द गरेकोछ, यी
सबै ितमीहरूको कारणले भएको हो।”



1:11 ii हाग्गै 2:4

11 परम भु भन्नहुुन्छ, “मलैे पथृ्वी, पहाडहरू, अन्न,नयाँ दाखरस, भ ाक्षको
तले, अिन सबै ती िचजहरू जनु पथृ्वीमा उ न्छन ् मािनसहरूका र प र ममािथ
खडरेी पनर् आदशे िदएको छु।”

नयाँ म न्दरको कायर् आरम्भ
12 तब शालतीएलका छोरा यरूबाबले अिन यहोसादकको छोरा महायाजक

यहोशलूे सबै बाँचकेा मािनसहरूसगंआपनो परम भु परमे रको सन्दशे अिन उहाँले
पठाएउन ु भएको अगमव ा हाग्गकैो वचन स्वीकार गरे अिन मािनसहरू आफ्नो
परमे र परम भसुगं डराउन थाल।े

13 परम भु परमे रको सन्दशे-वाहक हाग्गलैे मािनसहरूलाई परम भकुो
सन्दशे सनुाए। परम भलुे भन्नभुयो, “म ित ो साथमा छु।”

14 तब परम भु परमे रले शालतीएलका छोरा यहूदाका राज्यपाल
यरूबाबलेलाई उ िेजत गन ुर्भयो अिन परमे र परम भलुे यहोसादाकका छोरा
यहोशलूाई पिन आत्मामा उ िेजत गन ुर्भयो अिन परम भु परमे रले बाँकी सबै
मािनसहरूलाई े रत गन ुर्भयो। तब ितनीहरू आए अिन ितनीहरूका सवर्श मान
परम भु परमे रको म न्दर िनमार्णको काम गनर् थाल।े 15 उनीहरूले यो कायर् राजा
दाराको दो ो बर्षको छैठौं मिहनाको चौिबसौं िदनमा शरुू गरे।

2
परम भलुे मािनसलाई उ िेजत पानर् थाल्नभुयो

1 सातौं मिहनाको एक्काइसौं िदनमा परम भबुाट यो वचन हाग्गकैहाँ आयो।
2 वचनमा भिनएको िथयो, “अब यहूदाका शासक शालतीएलका छोरा यरूबाबले,
यहोसादाकका छोरा महायाजक यहोश ू अिन जो जित मािनसहरू बाँचकेा छन।्
उनीहरूसगं कुरा गर अिन भन, 3 ‘के ितमीहरू मध्येकोही त्यस्तो मािनस बाँचकेोछ,
जसले त्यस म न्दरकोआफ्नो पिहलाको मिहमा दखेकेो िथयो। अब ितमीलाई कस्तो
लािगरहछे? यो के भयो, यो म न्दर पिहलाको खण्ड जस्तो दे खन्छ? वा तलुना
गनर् सिकन्छ?’ 4 तर यरूबाबले, अब ितमी साहसी बन! परम भु यसो भन्न ु हुन्छ,
‘यहोसादाकका छोरा महायाजक यहोश,ू ितमी पिन साहसी बन अिन सबै जाितका
मािनसहरू ितमीहरू पिन साहसी बन!’ परम भु यसो पिन भन्न ु हुन्छ। ‘काम गर!
िकनभने म ितमीहरूसगं छु।’ ” परम भु सवर्श मान यसो भन्नहुुन्छ।
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5 परम भु भन्नहुुन्छ, “ ‘जहाँ सम्म मरेो भाकलको कुरा छ, जनु मलैे
ितमीहरूसगं िम दशेबाट बािहर िनस्केको समयमा भनकेो िथएँ, नडराऊ मरेो आत्मा
ितमीिसत छ।’ 6 िकन? िकनभने सवर्श मान परम भु यसो भन्नहुुन्छ, ‘एकपल्ट
फे र म चाँडै नै पथृ्वी अिन आकाश, समु अिन सकु्खा जमीन सबलैाई थर्रथर
कमाउनछुे। 7 म सबै जाितहरूलाई कमाईिदन्छु अिन ती सबै जाितहरू आफ्नो
धन सम्पि सगंै ितमीकहाँ आउनछेन।् तब म यो म न्दर गौरवले भ रिदनछुे।’
सवर्श मान परम भुयसो भन्नहुुन्छ, 8 ‘ितनीहरूको चाँदी मरेो हो, ितनीहरूको सनु
मरेो हो।’ सवर्श मान परम भु यसो भन्नहुुन्छ, 9 ‘यस म न्दरको गौरव पिहलाको
गौरव भन्दा ज्यादा हुनछे।’ सवर्श मान परम भलुे यसो भन्नहुुनछे; ‘यस ठाँउमा
म शा न्त स्थािपत गनछु।’ ” सवर्श मान परम भु यसो भन्नहुुन्छ।

आज आिशषको कायर्को आरम्भ
10 फारसका राजा दाराको दो ो वषर्को नवौं मिहनाको चौिबसौं िदनमा यो

वचन परम भबुाट अगमव ा हाग्गै कहाँ आयो। 11 सवर्श मान परम भलुे
ितमीहरूलाई आज्ञा गन ुर्हुन्छ, पजूाहारीहरूलाई सोध, ावस्थाले यस िवषयमा के
भन्छ। 12 “मािनलऊे, एउटा मािनसले उसको लपटेामा पिव मास ु लएर गयो, यो
मास ु ब लको भाग हो, यसकारण यो सभंव छ जसको लपटेामा पिव मास ु छ, के
यिद ती लगुाले रोटी या पाकेको भोजन, दाखरस, तले अथवा कुनै अन्य भोजनलाई
छुयो भन,े ती चीजहरू पिव हुन्छ?”

पजूाहारीले उ र िदयो, “अहँ।ँ”
13 त्यसबलेा हाग्गलैे भन,े “यिद एउटा मािनसले मदुार्लाई छोयो भने के त्यो

अशु हुन्छ?”
अिन ती पजूाहारीहरूले उ र िदए, “त्यो अशु हुनछे।”
14 तब हाग्गलैे भन,े “परम भु परमे र भन्नहुुन्छ, ‘मरेो सामने यी मािनसहरू

ित अिन यो रा ित त्यही िनयम छ। ितनीहरूले जे गछर्न अिन आफ्नो हातले जे
िदन्छन ्त्यो अशु हो।

15 “ ‘तर अब रा री िवचार गन ुर्होस,् परम भकुो म न्दरमा अिघ एउटा ढुङ्गा
मािथअक ढुङ्गा रा खएको िथयो? 16 त्यस समय बीस मरुी लनआउने मािनसले
दश मरुी मा पाउथँ्यो। दाखरसको कोलबाट पचास पाथी िझक्नआउनलेे बीस पाथी
मा पाउथँ्यो। 17 मलैे ितमीहरूका उि दहरूमा ल्याएँ ितमीहरूको हातले बनाएको
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चीजहरू न पानर् अिसना पठाएँ, तरै पिन ितमीहरू म ितर फकनौ।’ परम भलुे यसो
भन्न ु भयो।”

18 परम भु भन्नहुुन्छ, “अबदे ख उसो िवचार गर अथार्त नवौं मिहनाको
चौिबसौं िदन दे ख जनु िदन म न्दरको जग बसालकेो िथयो सोच। 19 के बीउहरू
अब भकारीमा छन?् के दाखको बोट, नभेाराको बोट, दा रम र भ ाक्षको बोटले
अिहले सम्म फल िदएको छैन? अहँ!ँ तर आजदे ख म ितमीलाई आिशष िदनछुे।”

20अिन त्यही मिहनाको चौिबसौं िदनमा हाग्गलैाई दो ो पल्ट परम भकुो वचन
ा भयो। वचनमा भिनएको िथयो: 21 “यहूदाका राज्यपाल यरूबाबलेलाई भन,
म आकाश अिन पथृ्वीलाई हल्लाउनछुे। 22अिन म राज्यहरू र िसहंासन उठाएर
फ्याँिक िदनछुे। म राजधानीहरूको श ध्वशं पानछु अिन रथहरू र सारथीहरूलाई
पल्टाइिदनछुे। घोडा अिन त्यसको घोडसवार पिन लड्नछेन,् अिन दाज्य-ूभाइमा
दशु्मनी हुनछे। ितनीहरू एक अकार्मा तरवारहरूले मा रनछेन।्” 23 सवर्श मान
परम भु भन्नहुुन्छ, म त्यस िदन शालतीएलका छोरा,आफ्नो सवेक यरूबाबलेलाई
लन्छु। परम भु परमे र यसो भन्नहुुन्छ, “अिन म ितमीलाई छाप लगाउने औंठी
बनाउने छु। िकन? िकनभमे मलै े ितमीलाई रोजकेोछु।”

सवर्श मान परम भलुे यी सबै कुरा भन्न ु भयो।
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