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হগয় ভাববাদীর পুস্তক

মিন্দর িনমর্ােণর সময় এল
1 দািরয়াবস রাজার রাজত্বকােলর িদ্বতীয় বছেরর ষষ্ঠ মােসর প্রথম

িদেন প্রভু হগয় ভাববাদীর মধয্ িদেয় সরুব্বািবেলর ও িযেহাশূেযর
কােছ কথা বলেলন| সরুব্বািবল িছেলন শল্টীেয়েলর পুত্র এবং িযহূদার
রাজয্পাল এবং িযেহাশূয় িছেলন মহাযাজক| এই হল েসই বাতর্ া|
2 সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন, “িযহূদার েলােক বেল েয প্রভুর
মিন্দর পুনঃিনমর্াণ করার সময় এখনও আেসিন|”

3 হগয় আবার প্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া েপেলন| 4 “েতামরা িক
মেন কর েতামােদর সুন্দর বািড়েত বাস করার এইটাই সময়, যখন
িকনা প্রভুর এই মিন্দর ধ্বংসস্থান হেয় রেয়েছ?” 5 প্রভু সবর্শিক্তমান
বেলন, �িনেজর পথ সম্পেকর্ সতকর্ ভােব িচন্তা কর!� 6 েতামরা
অেনক বীজ বপন কেরছ বেট িকন্তু অল্পই ফসল তুেলছ| েতামরা
খাও-দাও িকন্তু তৃপ্ত হও না| েতামরা পান করছ বেট িকন্তু মৎত হচ্ছ
না| েতামরা কাপড় পরছ বেট িকন্তু উষ্ণ হচ্ছ না| েয টাকা উপায় কের
েস েছঁড়া থিলেত টাকা রাখেছ|� ”

7 সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন, “েতামােদর বয্বহার ও
অিভজ্ঞতা সম্বেন্ধ িচন্তা কেরা! 8 ওঠ, পাহােড় িগেয় িকছু কাঠ িনেয়
এেস আমার মিন্দর ৈতরী কেরা| প্রভু বেলিছেলন, �তাহেল আিম
মিন্দর িনেয় খুশী হব এবং তােত সম্মািনত হব|� ”

9 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন, “েতামরা প্রভুর ফসেলর আশা
কেরিছেল িকন্তু অল্পই সংগ্রহ করেল| আর েসই অল্প ফসল েতামরা
েতামােদর ঘের আনবার পর আিম তা ফঁু িদেয় উিড়েয় িদলাম| এর
কারণ িক? সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন, এর কারণ আমার গৃহ ধ্বংেসর
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মেধয্ পেড় আেছ যখন িক না েতামরা প্রেতয্েক িনেজর িনেজর বাড়ী
িনেয় বয্স্ত| 10এই জনয্ েতামােদরই কারেণআকাশ বৃষ্টি েদেব না এবং
ভূিম ফসল উৎপন্ন করেব না|”

11 প্রভু বেলন, “আিম ভূিম ও পাহাড়েক আজ্ঞা িদিছ েযন তা
শুিকেয় যায়| শসয্, নতুন দ্রাক্ষারস, অিলভ েতল এবং পৃিথবীেত যা
িকছু উৎপন্ন হয় েস সব ধ্বংস হেয় যােব| েলাকজন ও পশুরা দুবর্ল
হেয় পড়েব| েলাকেদর সমস্ত কেঠার পিরশ্রম বয্থর্ হেব|”

নতুন মিন্দের কাজ শুরু হল
12 প্রভু শল্টীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবেলর সেঙ্গ এবং িযেহাষাদেকর

পুত্র, মহাযাজক িযেহাশূয়র সেঙ্গ কথা বলার জনয্ হগয়েক
পািঠেয়িছেলন| এই েলাকরা এবং সমস্ত জনগণ তােদর ঈশ্বর প্রভুর
কণ্ঠ এবং ভাববাদী হগেয়র কথা শুেনিছল| েলাকরা তােদর প্রভু
ঈশ্বেরর প্রিত ভয় ও সম্মান েদখােলা|

13 হগয় িছেলন একজন দূত যঁােক প্রভু ঈশ্বর জনগেণর কােছ
তঁার বাতর্ া েপৗেঁছ েদবার জনয্ বাতর্ াবাহক িহেসেব পািঠেয়িছেলন| প্রভু
বেলন, “আিম েতামােদর সেঙ্গ আিছ!”

14 পের প্রভু ঈশ্বর শল্টীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবল িযিন িযহূদার
অধয্ক্ষ িছেলন তােক, িযেহাষাদেকর পুত্র িযেহাশূয় মহাযাজকেক
ও েলাকেদর আত্মােক উেত্তিজত করেলন| তাই তারা এেলা এবং
তােদর ঈশ্বর, প্রভু সবর্শিক্তমােনর মিন্দর গঠেনর কাজ শুরু করল|
15 দািরয়াবস রাজার রাজত্ব কােলর িদ্বতীয় বছেরর ষষ্ঠ মােসর 24তম
িদেন তারা এই কাজ করেত আরম্ভ কেরিছল|

2
প্রভু েলাকেদর উৎসািহত করেলন

1 প্রভু তঁার ভাববাদী হগয়েক সপ্তম মােসর 21তম িদেন এই বাতর্ া
িদেয়িছেলন| 2 “িযহূদার অধয্ক্ষ শল্টীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবেলর সেঙ্গ
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িযেহাষাদেকর পুত্র মহাযাজক িযেহাশূয়র সেঙ্গ এবং সমস্ত েলােকর
সেঙ্গ কথা বল| তােদর বল: 3 �েতামােদর মেধয্ এমন েক রেয়েছ
েয এই মিন্দরেক তার পূেবর্র েগৗরব মিণ্ডত অবস্থায় েদেখিছেল?
েতামােদর িক মেন হয়? প্রথম মিন্দরিটর তুলনায় এই মিন্দরিট িক
েদখেত িকছুই নয়? 4 িকন্তু এখন সরুব্বািবল প্রভু বেলন, “সাহস
হািরেয়া না, শক্ত হও|” িযেহাষাদেকর পুত্র মহাযাজক িযেহাশূয়,
“সাহস হািরেয়া না, শক্ত হও|” এই েদেশর সমস্ত েলাকেক প্রভু এই
কথা বেলন, “সাহস হািরেয়া না, শক্ত হও|” এই কাজ কের যাও কারণ
আিম েতামােদর সেঙ্গ আিছ! প্রভু সবর্শিক্তমান এই কথা বেলন!

5 “ �েতামরা যখন িমশর েদশ তয্াগ কেরিছেল েসই সময় আিম
েতামােদর সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছলাম| আর আিম আমার েসই
প্রিতশ্রুিত েরেখিছ| আমার আত্মা েতামােদর সেঙ্গ রেয়েছ| সুতরাং ভয়
েপও না|� 6 কারণ প্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুেলা বলেছন! �িকছু
ক্ষেণর মেধয্ই আিম আকাশ ও পৃিথবীেক নাড়া েদব| আিম সমুদ্র ও
শুকেনা জিমেকও কঁািপেয় তুলব| 7 আিম প্রেতয্কিট জািতেক নাড়া
েদব এবং তারা সমস্ত জািতেদর সমস্ত সম্পদ িনেয় েতামার কােছ
আসেব| তখন আিম এই মিন্দর মিহমায় পূণর্ করব| প্রভু সবর্শিক্তমান
এই সব কথা বলেছন| 8 �রূেপাআমারই, েসানাওআমার, সবর্শিক্তমান
প্রভু এই কথা বেলন| 9 �এই মিন্দরিটর েগৗরব প্রথম মিন্দেরর েগৗরেবর
েচেয় অেনক েবশী হেব| সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলেছন|� এই
স্থােন আিম শািন্ত প্রদান করব, সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলেছন|”

কাজ শুরু হেয়েছ- আশীবর্াদও আসেব
10 রাজা দািরয়াবেসর রাজত্বকােলর িদ্বতীয় বছেরর নবম মােসর

24তম িদেন প্রভু ভাববাদী হগয়েক এই বাতর্ া িদেয়িছেলন| 11 প্রভু
সবর্শিক্তমান বেলন, এইগুিলর সম্বেন্ধআইন িক বেল েসটা যাজকেদর
িজজ্ঞাসা কর| 12 “যিদ েকান েলাক তার কাপেড়র ভঁােজ মাংস বহন
কের এবং তার েপাষাক িকছু পঁাউরুিট, রান্না করা খাবার, দ্রাক্ষারস,
েতল অথবা অনয্ েকান খাদয্ স্পশর্ কের তাহেল িক এই িজিনষগুিল
পিবত্র হেয় যােব?”
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যাজকরা উত্তের বলেলন, “না|”
13 তখন হগয় বলেলন, “যিদ েকান অশুিচ বয্িক্ত এইসব িজিনস

স্পশর্ কের তেব তা িক অশুিচ হয়?”
আর যাজকরা উত্তের বলেলন, “তা অশুিচ হয়|”
14তখন হগয় বলেলন, “প্রভু বেলন, �এই েলাকরা এবং এই জািত

আমার সামেন পিবত্র নয়| তারা যা িকছু কাজকের এবং যা িকছু মিন্দের
আেন েসগুেলাও অশুদ্ধ|

15 “ �এখন, আেগ যা ঘেটিছল েসগুেলার সম্বেন্ধ ভােবা| প্রভুর
মিন্দের একিট পাথেরর ওপর আর একিট স্থাপন করবার আেগর
সমেয়র কথা ভােবা| 16 তখন েতামােদর েকমন অবস্থা িছল? যখন
একজন েলাক 20 কাঠা পিরমােণর জনয্ শেসয্র স্তুেপর কােছ
এেসিছল তখন েস শুধু 10 কাঠা েপেত সমথর্ হেয়িছল| যখন
একিট েলাক 50 েবােয়ম দ্রাক্ষারেসর জনয্ দ্রাক্ষারেসর জালার কােছ
এেসিছল, েসখােন িছল শুধু 20 েবােয়ম| 17 েকন? কারণ আিম
েতামােদর শািস্ত িদেয়িছলাম| েতামরা েতামােদর হাত িদেয় েয সব
িজিনষ ৈতরী কেরিছেল েসগুেলা ধ্বংস করবার জনয্ আিম েরাগসমূহ
ও িশলাবৃষ্টি পািঠেয়িছলাম িকন্তু তবু েতামরা আমার কােছ িফের
আেসািন|� প্রভু এগুিল বেলিছেলন|

18 প্রভু বেলন, “আজ নবম মােসর 24তম িদন| েতামরা প্রভুর
মিন্দেরর িভত স্থাপেনর কাজ েশষ কেরছ| এবার লক্ষয্ কর আজেকর
িদেনর পর েথেক িক ঘেট| 19 েতামােদর েগালায িক িকছু শসয্ অবিশষ্ট
আেছ? না| দ্রাক্ষালতা, ডুমুরগাছ, েবদানা ওঅিলভ গােছর িদেক েদখ,
তারা িক ফল িদেচ্ছ? না| িকন্তু আজেকর িদন েথেক আিম েতামােদর
আশীবর্াদ করব!”

20 মােসর 24তম িদেন প্রভুর কাছ েথেক হগেয়র কােছ আর
একিট বাতর্ া এল| এই েসই বাতর্ া: 21 “িযহূদার অধয্ক্ষ সরুব্বািবেলর
কােছ িগেয় বল েয আিম আকাশ ও পৃিথবীেক কঁািপেয় তুলব|
22আিম অেনক রাজা ও তােদর রাজয্েক উেলট েফলব| আিম ঐসব
রােজয্র েলাকেদর শিক্তেকও খবর্ করব| আিম তােদর রথ ও রেথর
আেরাহীেদর ধ্বংস করব| তােদর যুেদ্ধর েঘাড়া ও েঘাড়সওয়ারীেকও
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আিম ধ্বংস করব| েসই সমস্ত ৈসনয্রা এখন পরস্পেরর িমত্র িকন্তু
তারাই এেক অপেরর িবরুেদ্ধ উেঠ তরবাির িদেয় এেক অপরেক হতয্া
করেব|” 23প্রভু সবর্শিক্তমান এই সব কথা বেলন, “শল্টীেয়েলর পুত্র
সরুব্বািবল, তুিম আমার দাস| আিম েতামায় মেনানীত কেরিছ| েসই
সমেয় আিম েতামােক েমাহরািঙ্কত আংিটর মত কের েদব| আিম েয
এসব কেরিছ তার প্রমাণ তুিমই হেব|”
সবর্শিক্তমান প্রভু এই সব কথা বেলন|
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