HAGAÍ
Atógáil an Teampaill

1

Sa dara bliain de réimeas Dháire rí, ar an gcéad lá den séú mi, labhraíodh briathar an
Tiarna trí bhíthin an fháidh Hagaí le Zarubáibil, mac Sheailtíéil, gobharnóir Iúdá agus
leis an ardsagart Iósua, mac Iózádác, mar a leanas: 2Mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua:
“Deir an pobal seo: Níor tháinig an t-am fós chun Teampall an Tiarna a tógáil.” 3Ansin
labhraíodh briathar an Tiarna trí bhíthin an fháidh Hagaí mar a leanas: 4“An mithid
daoibhse mar sin cónaí in bhur dtithe painéalta agus an teach seo ina fhothrach?” 5Dá bhrí
sin labhraíonn Tiarna na Slua mar a leanas: “Déanaigí machnamh ar conas mar a d’éirigh
libh. 6Chuir sibh mórán ach níor bhain sibh ach an beagán; itheann sibh ach ní
bhfaigheann aon duine agaibh a sháith; ólann sibh ach ní mhúchtar bhur dtart; cuireann
sibh éadach oraibh féin ach ní bhíonn aon duine agaibh te teolaí; an té a thuilleann
tuarastal is lena a chur i sparán pollta a thuilleann sé é.” 7Mar seo a labhraíonn Tiarna na
Slua: “Déanaigí machnamh ar conas mar a d’éirigh libh. 8In airde libh ar na cnoic! Beirigí
adhmad libh ar ais! Atógaigí an Teampall! Bainfidh mé taitneamh as ansin agus
taispeánfaidh mé mo ghlóir ann, a deir an Tiarna. 9Bhí sibh ag súil le mórán, ach is
amhlaidh nach bhfuair sibh ach an beagán; nuair a thug sibh an fómhar isteach shéid mise
air. Cén fáth sin, a deir Tiarna na Slua? De bhrí go bhfuil mo theachsa ina fhothrach fad a
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bhíonn gach uile dhuine agaibhse ag déanamh cúraim dá theach féin. Sin é an fáth a
gcoinníonn na spéartha thuas an drúcht uaibh agus a gceileann an talamh a chuid torthaí
oraibh. 11Táim tar éis triomach a ghlaoch anuas ar an talamh, ar na cnoic, ar an arbhar, ar
an úrfhíon, ar an ola, ar thorthaí uile na talún, ar na daoine agus ar na beithígh agus ar a
saothar go léir!”
12
Ansin d’éist Zarubáibil, mac Sheailtíéil, agus an t-ardsagart Iósua, mac Iózádác,
agus fuílleach uile an phobail le hachainí an Tiarna, a nDia, agus le briathra an fháidh
Hagaí de bhrí gur chuir an Tiarna chucu é agus go raibh eagla ar an bpobal roimh an
Tiarna. 13Ansin labhair Hagaí, teachtaire an Tiarna, leis an bpobal de réir ordú an Tiarna,
á rá: “Táimse in bhur dteannta, a deir an Tiarna.” 14Agus mhúscail an Tiarna misneach
Zarubáibil mhic Sheailtíéil, gobharnóir Iúdá, agus misneach an ardsagairt Iósua, mhic
Iózádác, agus misneach fhuílleach an phobail sa chaoi gur tháinig siad agus gur chuir siad
chun oibre i dteach Thiarna na Slua, a nDia, 15aar an gceathrú lá is fiche den séú mí.

Glóir an Teampaill Nua
15b

Sa dara bliain de réimeas Dháire rí, 1ar an aonú lá is fiche den seachtú mí,
labhraíodh briathar an Tiarna trí bhíthin an fháidh Hagaí mar a leanas: 2“Labhair le
Zarubáibil, mac Sheailtíéil, gobharnóir Iúdá, agus leis an ardsagart Iósua, mac Iózádác,
agus le fuílleach uile an phobail mar seo: 3Cé atá fágtha in bhur measc a chonaic an
Teampall seo faoina chéadghlóir? Agus conas a fhéachann sé daoibh anois? Nach
neamhní ar fad é in bhur súile? 4Ach dá ainneoin sin uile bíodh misneach agat, a
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Zarubáibil, a deir an Tiarna, agus agatsa freisin, a Iósua, a mhic Iózádác, a ardsagairt,
agus agaibhse, a mhuintir uile na tíre, a deir an Tiarna. I mbun na hoibre libh anois! Óir
táimse in bhur dteannta, a deir Tiarna na Slua. 5Is ann fós don chonradh a rinne mé libh
nuair a tháinig sibh amach as an Éigipt agus tá mo spiorad in bhur measc. Ná bíodh aon
eagla oraibh!’ 6Óir is mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua: ‘I gceann tamaillín bainfidh mé
croitheadh aon uair amháin eile as na spéartha agus as an domhan, as an bhfarraige agus
as an talamh tirim. 7Suaithfidh mé na ciníocha uile agus tiocfaidh stórtha na náisiún go
léir isteach chugaibh agus líonfaidh mé an Teampall seo le glóir, a deir Tiarna na Slua! 8Is
liomsa an t-airgead; is liomsa an t-ór. Is é Tiarna na Slua a deir é. 9Sáróidh glóir nua an
Teampaill seo an chéadghlóir a bhí aige, a deir Tiarna na Slua, agus is san áit seo a
dháilfidh mé oraibh an tsíocháin, a deir Tiarna na Slua.’”

Séantar an Neamhghlan
10

Sa dara bliain de réimeas Dháire rí, ar an gceathrú lá is fiche den naoú mí labhraíodh
briathar an Tiarna leis an bhfáidh Hagaí mar a leanas: 11“Mar seo a labhraíonn Tiarna na
Slua: ‘Iarr ar na sagairt breith a thabhairt ar an gceist seo: 12Má bhíonn píosa feola
coisricthe á iompar ag duine i bpóca aráin nó le hanraith nó le fíon nó le hola nó le bia ar
bith, an mbíonn sé sin coisricthe freisin?’” “Ní bhíonn ná coisricthe,” d’fhreagair na
sagairt. 13Dúirt Hagaí ansin: “Duine atá neamhghlan toisc gur bhain sé le marbhán, má
bhaineann sé le haon cheann acu sin, an mbíonn sé sin neamhghlan?” “Bíonn go
deimhin,” dúirt na sagairt, á fhreagairt. 14Mar fhreagra air sin dúirt Hagaí: “Is é an dála
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céanna ag an bpobal seo é agus is é an dála céanna ag an náisiún seo é i mo láthairse, a
deir Tiarna na Slua, agus is é an dála céanna ag saothar uile a lámh é agus is neamhghlan
freisin cibé ofrálacha a dhéanann siad anseo.
15
“Déanaigí machnamh anois ar a dtarlóidh ón lá seo amach. Sular cuireadh cloch ar
mhuin cloiche i dTeampall an Tiarna cén bhail a bhí oraibhse? 16Nuair a thagadh duine go
dtí carn arbhair ar chóir fiche miosúr a bheith ann, ní bhíodh ann ach deich gcinn; nuair a
thagadh sé go dtí cantaoir chun caoga dabhach a tharraingt aisti, ní bhíodh inti ach fiche
ceann. 17Le smoladh, coincleach agus clochshneachta mhill mé sibhse agus saothar uile
bhur lámh; ach níor fhill sibh orm, a deir an Tiarna. 18Déanaigí machnamh ar a dtarlóidh
ón lá inniu amach (ón gceathrú lá is fiche den naoú mí, ón lá ar leagadh síos bunsraith
Theampall an Tiarna), déanaigí machnamh 19féachaint an gcaithfidh an síol fanacht sa
scioból go fóill nó an amhlaidh nach dtabharfaidh an fhíniúin agus an crann fígí agus an
phomagránait agus an ológ aon toradh uathu níos mó? Ón lá seo amach cuirfidh mé mo
bheannacht oraibh.”

Toghadh Zarubáibil
20

Labhraíodh briathar an Tiarna le Hagaí an athuair ar an gceathrú lá is fiche den mhí
mar a leanas: 21“Abair le Zarubáibil, gobharnóir Iúdá: ‘Bainfidh mé croitheadh as na
spéartha agus as an domhan. 22Leagfaidh mé ar lár ríchathaoireacha ríochtaí agus
scriosfaidh mé cumhacht na náisiún; leagfaidh mé na carbaid agus na carbadóirí; titfidh
capaill agus marcaigh síos, gach ceann acu le claíomh a chomharsan. 23An lá sin, a deir
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Tiarna na Slua, glacfaidh mé thú, a Zarubáibil, a mhic Sheailtíéil, a sheirbhísigh liom,
agus déanfaidh mé mar a bheadh fáinne séala díot. Óir is tusa atá tofa agam, a deir Tiarna
na Slua.
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