Profeten Haggai.
II. Och jag har kallat torka öh·er
landet och öfver bergen och öfv r
Templets Jtentppbygg-mtde försummad/.
särlen och öfver vinet och öfver oljan
konung Darii andra regeringsår, i ·och öfver allt h vad jorden frambringar
sjette månaden, på första dagen i och öfver människorna och öfver djumånaden, skedde Herrens ord igenom ren och öfver allt händers arbete.
I Kon . 17: I .
2 Kon. 8: x.
Ragg. 2: 18,
profeten Haggai till Serubbabel, Sealtiels son, ståthållaren i J u da, och till
12. Och Sernbbabel, Sealtiels son,
Josua, Jozadaks son, öfversteprästen, och Josua, Jozadaks son, öfversteprässålunda:
Esr. s: r.
ten, och allt det öfrigblifna af folket
2. Så säger Henen Zebaot: Detta hörde på Herrens, sin Guds, röst, och
folket, de säga: Ännu är icke tiden på profeten Haggais ord, emedan
kommen, tiden då Herrens hus skall Herren. deras Gud, hade säudt honom,
byggas.
och folket fruktade för Herren.
3· Och Herrens ord skedde igenom
13. Och Haggai, Herrens sändebud
profeten Haggai sålunda :
i Herrens ärende, sade till foll,et så4· Är då tiden inne för eder att bo lunda: Jag är med eder, säger Herren.
i edra panelade hus, medan detta hus
Hagg. o: 5·
ligger öde?
14. Och Herren uppväckte Semb5· Och nu, så säger Herren Zebaot: babels, Sealtiels sons, Judas ståthålGifven akt huru det går eder!
lares, anda, och Josuas, Jozadaks sons,
6. I sån mycket men inbringen litet; öfversteprästens, anda, och hela det
I äten men blifven icke mätte; I dric- öfrigblifna folkets anda, och de komken men blifven icke otörstige; I klä- mo och gjorde arbete på Herren Zeden eder men blifven icke varme, och baots, deras Guds, hus.
den som tjänar för lön, han lägger
sin lön i en söndrig pung.
2 Kapitlet.
3 ~los. 26: 26. s Mos. 28: 38. Mik. 6: •S·
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Kapitlet.
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Hagg. z: 17.

7· Så säger Herren Zebaot: Gifven
akt huru det går eder!
8. Dragen upp till bergsbygden och
hämten trävirke och byggen huset, att
jag må hafva behag däri och varda
ärad! säger Herren.
9· I vänten att få mycket, och si,
det varder ringa; och om I än förden
rlet in i huset, så blåser jag bort det.
Hd går det så? säger Herren Zebaot.
Jo, därföre att mitt hus ligger öde
och att I hasten enhvar med sitt hus.
JO. Därföre har himmelen förhållit
eder sin dagg och jorden förhållit sin
frukt.
3 ~los. z6: rg, 20. s Mos, o8: •J·

Del andra templets !tiirliglul,

pånaden,
tjugufjärde dagen i sjette måi Darii andra regeringsår.
2. På tjuguförsta dagen i sjunde
månaden skedde Herrens ord genom
profeten Haggai sålunda:
3· Tala du till Serubbabel, Sealtiels
son, Judas ståthållare, och till J osua,
J ozadaks son, öfversteprästen, och till
det öft;gblifna folket och säg:
4· Hvilkeu af eder är öfrigblifven,
som har sett detta huset i dess förra
härlighet? Och hurudant sen I det
nu? Är icke detta såsom intet i edra
ögon?
Esr. a: xa.
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5· Men var nu fast, du Serubbabel,
säger Herren, och var fast, du J osua,
Jozadaks son, öfverstepräst, och var
fast du, allt folk i landet, säger Herren, och arbeten! ty jag är med eder,
säger Herren Zebaot,
Hag-g. x: , 3 •
6. enligt ordet af det förbund, som
jag gjorde med eder när I utgingen
ifrån Egypten; och min ande skall
förbiliva midt uti eder. Frukten icke!

KAP. 2: 24.

r. På tjugufjärde dagen i nionde

detta släktet för mitt ansilde, säger
Herren, och sådant är allt deras händers verk, att h vad de där offra, det
är orent.
16. Och nu tänken efter ifrån denna
dagen och längre tillbaka, innan man
ännu hade lagt sten på sten i Herrens
tempel:
17. huru dessförinnan, om någon
korn till en sädesskyl om tjugu skäppors afkastning, det blef tio, och huru,
om man kom till vinpressen för att
ösa upp femtio kar, det blef tjugu.
18. Jag slog eder med sot och rost
och med hagel i allt edra händers arbete, men I väuclen eder icke till mig,
säger Herren.
19. Tänken efter ifrån denna dagen
och längre tillbaka, ifrån den tjugufjärde dagen i nionde månaden tillbaka till ticlen ifrån den dag då grunden lades till Herrens tempel, tänkeu
efter!
Esr. 3 : xo. Hagg. 2: xx.
20. Finnes väl ännu någon säd i komboden? Och ännu hafva vinstocken
och fikonträdet och granatträdet och
oljeträdet icke burit frukt. l\Ien ifrån
denna dag skall jag gifva välsignelse.

månaden, i Darii andra regeringsår,
skedde Herrens ord genom profeten
Haggai sålunda:
1 2. Så säger Herren Zebaot: Fråga
prästerna om lagen och säg:
13. Om någon bär heligt kött i fliken af sin klädnad och rör med sin
flik vid bröd eller vid något kokt
eller vid vin eller vid olja eller vid
något slags mat, månne det blifver
helgadt? Och prästerna svarade och
sade: Nej.
14. Och Haggai svarade och sade:
Om någon, som har blifvit orenad
genom ett lik, rör vid något af allt
detta, månne det då varder oreuadt?
Och prästerna svarade och sade: Det
varder oreuadt.
4 Mos. xg: "• 16.
1 5· Och Haggai svarade och sade:
Såclant är detta folket, och sådant är

21. Och Herrens ord skedde andra
gången till Haggai, på tjugufjärde
dagen i samma månad, sålunda:
22. Säg till Serubbabel, Judas ståthållare, sålunda: Jag skall skaka himmelen och jorden,
23. och jag skall omstörta konuugarikenas troner och tillintetgöra de bedniska rikenas makt och omstörta både
vagnar och dem som färdas cläruppå,
och hästar och de som rida på dem
skola stupa, elen ene genom den audres svärd.
24. På den dageu, säger Herren Zebaot, skall jag taga dig, Sembbabel,
Sealtiels sou, min tjänare, säger Herren, och akta dig såsom en signetring,
ty dig \:tar jag utvalt, säger Herren
Zebaot. Jcr. 22: • 4 . Syr. 49: '3· Luk. 3: •7
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Mos. xg: 5·

7· Ty så säger Herren Zebaot: Ännu
en gång, inom kort, skall jag skaka
himmelen och jorden och hafvet och
det torra,
Ebr. , , 26.
8. och jag skall skaka alla hednafolken, och alla hednafolkens skatter
skola komma, och jag skall fylla detta
hus med härlighet, säger Herren Zebaot. ·
9· Silfret och guldet är mitt, säger
H erren Zebaot.
ro. Detta sista husets härlighet skall
varda större än det förstas, säger Herren Zebaot, och på detta rummet skall
jag gifva frid, säger Herren Zebaot.
Hagg. x: 8.
I

