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1

În anul* al doilea al împăratului Darius, în luna a şasea,
în ziua întâi a lunii, cuvântul
D omnului a fost prinb profetul
Hagai către Zorobabel**, fiul lui
Şealtiel, guvernatorul lui Iuda, şi
către Iosua†, fiul lui Ioţadac††,
marele preot, zicând:
2
Aşa vorbeşte D omnul oştirilor, zicând: „Poporul acesta
spune: «N-a venit timpul, timpul
pentru reconstruirea casei Domnului!»“
3
Şi cuvântul Domnului a fost
prin profetul* Hagai, zicând:
4 „Pentru voi este timpul să locuiţi* în casele voastre îmbrăcate cu
lemnc, când casa aceasta stă pustiită?“
Şi acum aşa zice Domnul oş5
tirilor: „Luaţi aminted* la căile
6 voastre. Aţi semănat* mult şi adunaţi puţin; mâncaţi, dar nu vă
săturaţi; beţi, dar nu vă îndestulaţi cu băutură; vă îmbrăcaţi, dar
nimănui nu-i este cald. Şi cine
câştigă** un venit, câştigă venit
pentru o pungă spartă“.
7
Aşa zice D omnul oştirilor:
„Luaţi aminted la căile voastre!
8 Suiţi-vă la munte şi aduceţi lemn
şi construiţi casa! Şi Eu Îmi voi
găsi plăcerea în ea şi voi fi glo9 rificat“, zice Domnul. „Vă aşteptaţi* la mult şi, iată, a fost puţin;
şi când l-aţi adus acasă, Eu l-am
suflat**. Pentru ce?“ zice Domnul oştirilor. „Din cauza casei Mele care stă pustiită, în timp ce voi
alergaţi fiecare pentru propria
10 lui casă. De aceea, deasupra e
voastră, cerurile* îşi opresc roua
11 şi pământul îşi opreşte rodul. Şi
am chemat* o secetă peste ţară şi
peste munţi şi peste grâu şi peste
must şi peste untdelemn şi peste

ce dă pământul şi peste omf şi 11 **Cap. 2.17.
peste vite şi peste toată** lucrarea mâinilorg voastre“.
12
Şi Zorobabel*, fiul lui Şeal- 12 *Ezra 5.2.
tiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi toată rămăşiţa poporului au ascultat de glasul Domnului Dumnezeului lor şi de cuvintele profetului Hagai, după
cum l-a trimis Domnul Dumnezeul lor; şi poporul s-a temut înaintea Domnului.
13
Atunci Hagai, solul Domnu- 13 *Mt. 28.20.
Rom. 8.31.
lui, a vorbit prin mesajul D omnului către popor, zicând: „Eu
14 sunt* cu voi, zice D omnul“. Şi
14 *2 Cr. 36.22.
Domnul a trezit* duhul lui ZoroEzra 1.1.
**Cap. 2.21.
babel, fiul lui Şealtiel, guverna†Ezra 5.2,8.
torul** lui Iuda, şi duhul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot,
şi duhul întregii rămăşiţe a poporului; şi au venit† şi au lucrat
la casa Domnului oştirilor, Dumne15 zeul lor, în ziua a douăzeci şi patra a lunii a şasea, în anul al doilea al împăratului Darius.
Gloria
2 ! În luna a şaptea, în ziua viitoare
a
a douăzeci şi una a lunii, cuvâncasei
tul Domnului a fost prin profe- Domnului
2 tul Hagai, zicând: „Vorbeşte acum
lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel,
guvernatorul lui Iuda, şi lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot,
şi rămăşiţei poporului, zicând: 3 *Ezra 3.12.
**Zah. 4.10.
3 „Cine* a rămas între voi dintre
cei care au văzut casa aceasta
în gloria ei dintâi? Şi cum o vedeţi
acum? Nu este ea** ca nimic
4 în ochii voştri? Dar acum, fii ta- 4 *Zah. 8.9.
re*, Zorobabel!“, zice Domnul.
„Şi fii tare, Iosua, fiu al lui Ioţadac, marele preot! Şi fiţi tari,
voi, tot poporul ţării“, zice Domnul, „şi lucraţi, pentru că Eu sunt
cu voi!“, zice Domnul oştirilor.
5 „Cuvântul* prin care am făcut 5 *Ex. 29.45;
29.46.

a Sau „AGHEU“ (Sărbătoarea Domnului) b Lit. „prin mâna lui“ c Sau „în casele voastre cu acoperiş“
d Lit. „Puneţi-vă inima“ e Sau „din cauza“ f Sau „omenire“ g Lit. „palmelor“
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2:6

5 **Neem. 9.20
Is. 63.11.

legământ cu voi când aţi ieşit
din Egipt şi Duhul** Meu rămân
în mijlocul vostru; nu vă temeţi!“
6
Pentru că aşa zice D omnul
6 *Ev. 12.26.
**Ioel 3.16.
oştirilor: „Încă o dată* – este puVers. 21.
ţin timp – şi voi clătina** cerurile şi pământul şi marea şi usca7 tul. Şi voi clătina toate naţiuni7 *Is. 60.4-9.
**1 Împ. 8.11
le şi dorinţa tuturor naţiunilor va
Is. 60.7.
veni*; şi voi umple** casa aceasta
cu glorie“, zice Domnul oştirilor.
8 „Al Meu este argintul şi al Meu
este aurul“, zice Domnul oştirilor.
9 „Gloria* de la urmă a casei aces9 *Zah. 2.5.
teia va fi mai mare decât cea**
**Vers. 3.
†Is. 9.6;
dintâi“, zice Domnul oştirilor; „şi
66.12.
în locul acesta voi da pace†“, zice
Domnul oştirilor.
Binecuvânta- 10
În ziua a douăzeci şi patra
rea promisă
a lunii a noua, în anul al doilea
al lui Darius, cuvântul D omnului a fost prin profetul Hagai, zi11
când: Aşa zice Domnul oştirilor:
11 *Lev. 10.10;
10.11.
„Întreabă* acum pe preoţi deDeut. 33.10.
12 spre lege, zicând: «Dacă cineva
Mal. 2.7.
poartă carne sfântă în poala hainei lui şi atinge cu poala sa pâine, sau mâncare gătită, sau vin,
sau untdelemn, sau orice hrană,
va deveni aceasta sfântă?»“
Şi preoţii au răspuns şi au
13 *Num. 19.11. 13 zis: „Nu“. Şi Hagai a zis: „Dacă
cineva care este necurat printr-un
trup mort* atinge vreuna din acestea, va deveni aceasta necurată?“ Şi preoţii au răspuns şi au
14 zis: „Va fi necurată“. Atunci Ha14 *Tit 1.15.
gai a răspuns şi a zis: „Aşa* este
poporul acesta şi aşa este naţiunea aceasta înaintea Mea“, zice
Domnul, „şi aşa este orice lucrare
a mâinilor lor; şi ceea ce ei aduca
acolo este necurat!
a Lit. „ei prezintă“ (aduc jertfă)
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Şi acum, vă rog, luaţi amin- 15 *Cap. 1.5.
din ziua aceasta şi de acum
încoloc, înainte de a se pune piatră pe piatră în templul D omnu16 lui, înainte de a fi acele zile, când 16 *Cap. 1.6,9.
Zah. 8.10.
unul venea la o grămadă de douăzeci de măsuri şi acolo erau* doar
zece; când unul venea la teasc ca
să scoată cincizeci de măsuri şi
17 acolo erau doar douăzeci. V-am 17 *Deut. 28.22.
lovit* cu tăciune în grâu şi cu
1 Împ. 8.37.
Amos 4.9.
manăd şi cu grindină în toată luCap. 1.9.
crarea mâinilor** voastre; şi nu†
**Cap. 1.11.
†Ier. 5.3.
v-aţi întors la Mine“, zice DomAmos 4,6-10.
18 nul. „Luaţi aminte, vă rog, din
ziua aceasta şi de acum încolo, 18 *Zah. 8.9.
din a douăzeci şi patra zi a lunii
a noua, din ziua* când s-a pus
temelia templului Domnului, luaţi
19 aminte! Este sămânţa* încă în 19 *Zah. 8.12.
grânar? Da, viţa şi smochinul şi
rodiul şi măslinul n-au dat rod:
din ziua aceasta vă voi binecuvânta“.
20
Şi cuvântul Domnului a fost a Binecuvândoua oară către Hagai, în a două- tarea lui
Zorobabel
zeci şi patra zi a lunii, zicând: 21 *Cap. 1.14.
21 „Vorbeşte lui Zorobabel, guver**Vers. 6,7.
Ev. 12.26.
natorul* lui Iuda, zicând: «Voi
22 clătina** cerurile şi pământul; şi 22 *Dan. 2.44.
Mt. 24.7.
voi răsturna tronul împărăţiilor
**Mica 5.10.
şi voi sfărâma puterea împărăţiZah. 4.6; 9.10
ilor naţiunilor şi voi răsturna*
carele şi pe călăreţii lor; şi caii
şi călăreţii lor se vor prăbuşi**,
fiecare prin sabia fratelui său.
23
În ziua aceea», zice Domnul 23 *Cânt. 8.6.
Ier. 22.24.
oştirilor, «te voi lua, Zorobabel,
**Is. 42.1;
43.10.
slujitorul Meu, fiu al lui Şealtiel», zice D omnul, «şi te voi
face ca o pecete*; pentru că Eu
te-am ales**»“, zice D omnul
oştirilor.
15

teb*,

b Lit. „puneţi-vă inima“

c Sau „în urmă“

d Mana viţei de vie

