Hagaý pygamberiň kitaby
Giriş
Hagaý pygamberiň kitaby b. e. öň
520‑nji ýylda Hudaý tarapyndan gelen
gysga ylhamlaryň beýanydyr. Ysraýyl
halky Babyl sürgünliginden dolanyp,
eýýäm birnäçe ýyl bäri Iýer usalimde
ýaşaýar. Emma duşmanlar yň weýran

eden ybadathanasy heniz-de haraba
bolup ýat yr. Hudaýdan gelen ylham
lar halky ybadathanany dikeltmäge
ruhlandyrýar. Özgerip, özüni päklän
halka Reb gelejekde abadanlygy we
parahatlygy wada berýär.

Mazmuny
Ybadathanany täzeden gurmaga çagyryş............................................ 1:1-15
Teselli we umyt baradaky habar........................................................... 2:1-23

1‑nji bap
Reb halky ybadathanany
täzeden gurmaga çagyrýar
Darý uş pat yşanyň şalygynyň ikinji
ýylynyň altynjy aýynyň birinji güni Ha
gaý pygamberiň üsti bilen Ýahudanyň
häk im i Şeýalt yýeliň ogly Zer ubaby
la we Ýehosad ag yň ogly baş ruhany
Ýeşuwa a Rebbiň şu sözi aýan boldy.
2 Hökmürowan Reb şeýle diýýär: «Bu
halk Rebbiň öýüni täzeden gurmagyň
wagt y entek gelenok diýýär». 3 Onsoň
Hagaý pygamberiň üsti bilen Rebbiň şu
sözi aýan boldy: 4 «Bu öý haraba bolup
ýat yrka, özüňiziň kaşaň jaýlarda ýaşa
magyňyzyň wagtymy? 5 Şonuň üçin indi
Hökmürowan Reb şeýle diýýär: „Öz
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ýaşan ýyllar yňyza ser salyp pikir ediň.
6 Siz köp ekip, az hasyl alýarsyňyz, iýip
doýmaýarsyňyz, içip ganmaýarsyňyz,
geýinýärsiňiz, ýöne ýylynmaýarsyňyz,
gazanjyňyz düýbi deşik pul torba düş
ýär“». 7 Hökmürowan Reb şeýle diýýär:
«Öz ýaşan ýyllar yňyza ser salyp pikir
ediň. 8 Daglyga gidiň-de, agaç getir iň
we Meniň öýümi gur uň. Şonda Men
hoşal bolar yn, şöhratlanar yn, muny
Reb diýýär. 9 Siz köp hasyla garaşýar
dyňyz, ýöne ol hasyl az bolup çykdy.
Ony öýe getireniňizde, Men ony ýele
sow urdym. Näme üçin? Meniň öýümiň
haraba öwr ülip ýatany üçin! Men muny
siziň ähliňiziň diňe öz öýleriňiz bilen
gümradygyňyz üçin şeýle etdim. Muny
Men – Hökmürowan Reb aýdýandy
ryn. 10 Şonuň üçin-de asman ygaly, ýer

a 1:1 Ýahudanyň häkimi Şeýalt yýeliň ogly Zerubabyla we Ýehosadag yň ogly baş ruhany
Ýeşuwa – seret: Ezr 3:2; 5:1.
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hasyly sizden gysganýar. 11 Şeýle hem
Men ýurda we onuň daglar yna, galla
meýdanlar yna, üzümçiliklerine, zeýtun
baglar yna, ýerden önýän ähli önümlere,
ynsandyr haýwanlar yň üst üne, çekýän
ähli zähmetiňiziň üst üne gurakçylyk
jezasyny inderdim».
12 Şeýalt yýeliň ogly Zer ubabyl bilen
Ýehosadagyň ogly baş ruhany Ýeşuwa
we halk yň aman galanlar ynyň ähli
si Rebden gork up, özler iniň Hudaý y
Rebbiň söz üne we Hagaý pygamberiň
aýdanlar yna gulak asdylar. Çünki Ha
gaý pygamber i Beýik Hudaý iber ipdi.
13 Onsoň Rebbiň wek ili Hagaý Rebbiň
şu habar yny halka ýetirip, şeýle diýdi:
«Reb: „Men siziň bilendirin“ diýýär. Mu
ny Reb aýdýandyr». 14 Reb Ýahudanyň
häkimi Şeýalt yýeliň ogly Zer ubabylyň,
Ýehosad ag yň ogly baş ruhany Ýeşu
wanyň we halkyň aman galanlar ynyň
ählisiniň kalbyny oýardy. Onsoň olar
gelip, özleriniň Hudaý y Hökmürowan
Rebbiň öýüni gurmaga başladylar. 15 Bu
waka patyşa Darý uşyň şalygynyň ikinji
ýylynyň altynjy aýynyň ýigrimi dördüne
bolup geçdi.
2‑nji bap
Ybadathananyň şöhraty
1 Bu ýylyň ýedinji aýynyň ýigr imi bir i
güni Hagaý pygamberiň üsti bilen Reb
biň şu sözi aýan boldy: 2 «Indi Ýahudanyň
häkimi Şeýalt yýeliň ogly Zer ubabyla,
Ýehosadagyň ogly baş ruhany Ýeşuwa
we halk yň aman galanlar ynyň ähli
sine ýüzlenip, şeýle diý: 3 „Araňyzda
bu öýüň öňk i şöhrat yny görenlerden
kim bar? Indi ol size nähili gör ünýär?
Siziň nazar yňyzda ol hiç zatça gör ün
ýän-ä däldir? 4 Eý, Zer ubabyl, ruhdan
düşme, muny Men – Reb aýdýandyr yn.

Eý, Ýehosadagyň ogly baş ruhany Ýe
şuwa, ruhdan düşme! Eý, ýurduň ähli
halky, ruhdan düşme. Muny Men – Reb
aýdýandyr yn. Işläň, çünk i Men siziň
bilendirin, muny Men – Hökmürowan
Reb aýdýandyr yn. 5 Müsürden çyka
nyňyzda, size söz berşim ýaly, Ruhum
araňyzdadyr, gorkmaň!“» 6 Çünki Hök
mürowan Reb şeýle diýýär: «Men az
salymdan ýene bir gezek gögi we ýeri,
deňzi we gur y ýeri sarsdyrar yn. 7 Men
ähli milletleri-de sarsdyraryn, şonda ähli
milletleriň hazynalar y şu ýere geler we
Men bu öýi şan-şöhratdan doldurar yn.
Muny diýýän Men – Hökmürowan Reb
dir. 8 Kümüş-de, alt yn-da Meniňkidir.
Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr.
9 Men ýene: „Bu öýüň soňk y şöhr at y
onuň öňki şöhrat yndan hem has belent
bolar“ diýýärin. Bu ýere abadançylyk
berer in. Muny Men – Hökmürowan
Reb aýdýandyr yn».
Pygamberiň ruhanylara
beren görkezmesi
Darý uş pat yşanyň şalygynyň ikin
ji ýylynyň dok uzynjy aýynyň ýigrimi
dördi güni Hagaý pygambere Rebbiň şu
sözi aýan boldy: 11 «Hökmürowan Reb
şeýle diýýär: „Ruhanylardan kanun ha
kynda sora. 12 Eger bir adam Rebbe bagyş
edilen eti etegine salyp äkidende, onuň
etegi çörege, çorba, şeraba, ýaga ýa-da
başga bir iýmite galtaşsa, şolar mukad
des bolarmy?“». Ruhanylar bu soraga:
«Ýok» diý ip jogap berdiler. 13 Onsoň
Hagaý: «Eger ölä galtaşyp, haram bolan
adam bu zatlardan birine elini degirse,
şol zat murdar bolarmy?» diýip sorady.
Ruhanylar muňa: «Hawa, ol murd ar
bolar» diýip jogap gaýtardylar. 14 Onsoň
Hagaý şeýle diýdi: «Reb: „Bu halk, bu
millet hem Meniň nazar ymda şeýledir“
10
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diýýär. „Olar yň edýän ähli işler i-de
şeýledir, şonuň üçin olar yň hödür edýän
zatlar ynyň hemmesi murdardyr. 15 Indi
şu günden beýläk öz ýagdaýlar yňyz hak
da pikir ediň. Rebbiň ybadathanasynda
daş üstüne daş goý ulmazdan öň 16 nähili
ýaşapdyňyz?! Bir i ýigr imi batmanlyk
harmany ýygnamaga gelende, ol on
batman çykardy. Ol şeraply çelekden
elli küýze şerap aljak boland a, diňe
ýigrimi küýze çykardy. 17 Men el zähme
tiňiz bilen öndürýän ähli önümleriňiziň
üst ünden epgek öwüsdirip, heň we doly
bilen harapladym. Emma siz şonda-da
Maňa tarap öwr ülmediňiz. Muny Reb
aýdýandyr. 18 Şu günden, ýagny dok u
zynjy aýyň ýigrimi dördünden – Rebbiň
ybadathanasynyň düýbi tut ulan günün
den beýläk öz ýagd aýlar yňyz hakd a
mazaly oýlanyň. 19 Ammard a tohum
galdymy? Galmady. Üzüm, injir, nar

we zeýt un agaçlar y entek hem hasyl
berýärmi? Bermeýär. Emma Men size
şu günden beýläk bereket ýagdyrar yn“».
Reb Zerubabyla wada berýär
Şol gün – aýyň ýigrimi dördi güni
Hagaý pygambere ikinji gezek Reb
biň şu sözi aýan boldy: 21 «Ýahudanyň
häk im i Zer ubabyla Men iň Ýer i we
Gögi titretjekdigimi aýt. 22 Pat yşalar yň
tagtlar yny agdarar yn, Men milletleriň
pat yşalyklar ynyň güýjüni ýok eder in.
Söweş arabalarydyr olaryň üstündäkileri
agdarar yn, atlardyr olar yň çapyksuwar
lar yny ýykar yn, her kim öz ýoldaşynyň
gylyjyndan heläk bolar». 23 Hökmürowan
Reb ýene şeýle diýýär: «Eý, gulum, Şe
ýaltyýeliň ogly Zer ubabyl, şol gün Men
seni getirip, möhür ýüzügim deý ederin,
çünki Men seni saýladym. Muny Men –
Hökmürowan Reb aýdýandyr yn».
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