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1 িযশাইয় ১:১৮

িযশাইয় ভাববাদীর পু ক

১ ১ এটা আেমােসর পু র িযশাইয়র দশন। িযহদূা এবং জ শােলেম িক ঘটেব ঈ বর িযশাইয়েক তা দিখেয়িছেলন। ঊিষয়,
* যাথম, †আহস ‡ও িহি য় ¶যখন িযহদূার রাজা িছেলন তখন িযশাইয়র এইসব দশন হেয়িছল।

তাঁর লাকেদর িব ে ঈ বেরর অনেুযাগ
২ হ বগ ও মত্য শান! রভু কথা বলেছন। রভু বেলন,

“আিম আমার স ানেদর জ িদেয়িছ। তােদর লালনপালন কেরিছ।
িক আমার স ানরাই আমার িব ে অপরাধ করেছ।
৩ একটা গ ও তার মিনবেক চেন।
একটা গাধাও জােন তার মািলক তােক কাথায় খাওয়ায়।
িক ই রােয়েলর লাকরা আমােক চেন না।
আমার লাকরা আমােক বােঝ না।”

৪ ওেহ পািপ জািত, অপরােধ ভার র লাকরা! তারা পিরবােরর ম স ানেদর মেতা। তারা তােদর রভেুক যাগ
কেরেছ। তারা ই রােয়েলর পিব র জনিটেক বািতল কেরেছ। তারা তাঁর থেক িনেজেদর দূের সিরেয় িনেয় গেছ।

৫ ঈ বর বেলন, “ কন আিম তামােদর শাি িদেত যাব? আিম তামােদর শাি িদেয়িছ িক তামােদর পিরবতন হয় িন।
তামরা আমার িব ে িবে রাহ কেরই চেলছ। এখন তামােদর রে যেকর মন- রাণ অসু । ৬ তামােদর আপাদম ক সারা

শরীরময় ধইু ত, দ েগ ঘা আর আঘােতর িচ । সই ত সারােত কানও য নওয়া হয় িন। ত িল না পিট িদেয়
বাঁধা হেয়িছল, না তল িদেয় কামল করা হেয়িছল।”

৭ তামােদর দশ বংস হেয়েছ। তামােদর শহর িল অি দ । তামােদর শ রা তামােদর দশ দখল কের িনেয়েছ।
কান দশ িবেদশী আ রমণকারীর সনাবািহনীর বারা য ভােব বংস হয় তামােদর দশ স ভােবই বংস রা হেয়েছ।

৮ যমন রা াে েতর একিট কুিটরেক, যমন একিট শশাে েতর চালােক, যমন একিট শহরেক শ বারা অব
রাখা হয় তমিন ভােব িসেয়ান ( জ শােলম) ক যােক ফেল রাখা হেয়েছ। ৯ এটা সি য, িক রভু সবশি মান িটকতক
লাকেক জীবনযাপেনর অনমুিত িদেয়েছন। আমরা সেদাম এবং ঘেমারা এই নগর িটর মত পেুরাপিুর বংস হেয় যাই িন।

১০ সেদােমর শাসনকতারা, তামরা রভরু বাতা শান। ঘেমারার অিধবাসীগণ, তামরা ঈ বেরর িশ ামালা শান। ১১ ঈ বর
বেলেছন, “ তামরা কন আমার উে ে য এত বিলদান কের চেলছ? তামােদর পাঁঠার বিলেত এবং ষাঁড,় মষ এবং ছাগেলর
মেদ আমার অ িচ ধের িগেয়েছ। আিম স নই। ১২ লাকরা, তামরা যখন আমার কােছ রাথনা করেত আস তখন তামরা

আমার উপাসনালয় রা েণর সবিকছেুক পদদিলত কর। তামােদর এসব ক করেত বলল?
১৩ “এই অসার নেব য আিম চাই না। আমার উে ে য িনেবিদত ধপুধেূনার র বলনেক আিম ঘণৃা কির। অমাব যার

িদেন, িব রােমর িদেন তামােদর িবেশষ ভাজ বা রাথনা সভােক আিম স য করেত পাির না। তামােদর পিব র সমােবেশর
িদেন পাপ আচারেক আিম মেন রােণ ঘণৃা কির। ১৪ আিম তামােদর মািসক (অমাব যা) অনু ানািদ ও উৎসবেক ঘণৃা কির।
ও েলা আমার কােছ ভারী িবরি কর। আিম ও েলা আর স য করেত পাির না।

১৫ “ তামরা হাত তেুল আমার উে ে য রাথনা জানােল আিম তামােদর িদক থেক চাখ িফিরেয় নব। তামরা বাের
বাের রাথনা করেব িক আিম তা নব না। কন না তামােদর হাত র মাখা।

১৬ “ তামরা িনেজেদর পির ার পির কর, কর এবং ম কাজ িল করা ব কর। আিম তামােদর ম কাজ িল
দখেত চাই না। ১৭ ভােলা কাজ করেত শেখা। মানেুষর সে ভােলা যবহার কর, যায়িবচােরর অনশুীলন কর, অ যাচারী,

অিন কারী লাকেদর শাি িবধান কর, অনাথ ছেলেমেয়েদর পােশ দাঁডা়ও, িবধবােদর সাহা য কর।”
১৮ রভু বেলন, “এস, এইসব িবষয় িল িনেয় িবচার িবেবচনা, আলাপ আেলাচনা করা যাক। যিদও তামােদর পাপ েলা

উ বল লাল রেঙর কাপেডর় মত, ও েলা ধেুয় ফলা যায় এবং তামরা তষুােরর মেতা সাদা হেয় যেত পােরা। যিদও
তামােদর পাপ রে র মত লাল, তামরা পশেমর মেতা র হেয় উঠেত পােরা।

*১:১ ঊিষয় িযহদূার এক রাজা। িতিন খ ৃ পবূ ৭৬৭-৭৪০ পয শাসন কেরিছেলন।
†১:১ যাথম িযহদূার এক রাজা। িতিন খ ৃ পবূ ৭৪০-৭৩৫ পয শাসন কেরিছেলন।
‡১:১ আহস িযহদূার এক রাজা। িতিন খ ৃ পবূ ৭৩৫-৭২৭ পয শাসন কেরিছেলন।
¶১:১ িহি য় িযহদূার এক রাজা। িতিন খ ৃ পবূ ৭২৬-৬৬৭ পয শাসন কেরিছেলন।
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১৯ “আমােক মেন চলেল, আমার কথা নেল তামরা এই দশ থেক অেনক ভােলা ভােলা িজিনস পােব। ২০ িক আমার
কথা না নেল তামরা আমার িব াচারী হেব এবং তামােদর শ রা তামােদর বংস করেব।”

রভু বয়ং ঐ কথা িল বেলেছন।

জ শােলম ঈ বেরর অনগুত নয়
২১ ঈ বর বেলন, “ জ শােলেমর িদেক তাকাও। এই শহর এক সময় আমার কথামত চলত, আমােক অনসুরণ ও িব বাস

করত। িক এই িব ব এবং অনগুত শহেরর পিততার মত অব া হওয়ার কারণ িক? এর একটাই কারণ হল এখানকার
অিধবাসীরা এখন আর আমােক মেন চেল না। জ শােলেমর ধািমকতায় পিরপণূ থাকা উিচৎ । এখানকার লাকেদর ঈ বেরর
আকাি ত পেথই চলা উিচৎ । িক এখন এখােন খনুীরা থােক।

২২ “ধম, সাধতুা, মহানভুবতা এই ণ িল েপার মেতা। িক তামােদর েপা মূ যহীন হেয় পেডে়ছ। তামােদর
রা ারেস (মহানভুবতায়) জল িমেশ িগেয় তা বল হেয় পেডে়ছ। ২৩ তামােদর শাসনকতারা িবে রাহী এবং চারেদর ব ু

হেয় উেঠেছ। তারা ঘষু নয়, নাংরা কােজর জ য টাকা িনেত ভােলাবােস। লাকেক রতািরত করার জ য তারা উৎ েকাচ
নয়। তারা অনাথ ছেলেমেয়েদর সাহা য কের না, িবধবােদর অভাব অিভেযােগ কান দয় না। তােদর দখােশানা কের না।”

২৪ এই জ য আমার , ই রােয়েলর রভু সবশি মান বেলন, “আিম আমার শ েদর শাি দব। তারা আর আমােক
িবর করেব না। ২৫ েপােত যমন ার িদেয় তার খাদ পির ার করা হয় তমিন আিমও তামােদর সব কুকম, পাপ ধেুয়
মেুছ পির ার কের দব। তামােদর কাছ থেক সব অসার িজিনস আিম দূর করব। ২৬ তামােদর জ য আেগর মেতাই যায়
িবচারকগণ এবং উপেদ াগণ িনেয়াগ করা হেব। তখন তামােদর শহরেক ‘ যােয়র শহর’, ‘িব ব নগরী’ নােম ডাকা হেব।”

২৭ ঈ বর মহান এবং িতিন সিঠক কাজই কেরন। সতুরাং িতিন িসেয়ান এবং তার যসব লাকরা তাঁর কােছ িফের আসেব
তােদর িতিন উ ার করেবন। ২৮ িক সম পাপী এবং ৃতকারীেদর বংস করা হেব। এরা রভেুক মেন চেল না।

২৯ তামরা য এলাব ৃ এবং িবেশষ বাগানেক দবতা ােন পেূজা করেত, ভিব যেত তার জ য িনেজরাই লি ত হেব।
৩০ কারণ ভিব যেত তামােদর অব া এলা বেৃ র পাতার মেতা িন লা, মতৃ রায় বাগােনর মেতা হেব। ৩১ মতাবান
লাকেদর অব া কেনা কােঠর টকুেরার মেতা হেব এবং তােদর কৃতকম আ েনর ফলুিকর মেতা হেব। উভেয়ই এক সে
বলেত থাকেব আর সই আ ন কউ নভােত পারেব না।

২ ১ আেমােসর পু র িযশাইয় িযহদূা ও জ শােলম স েক এইসব বাতার দশন পান।
২ শেষর িদন িলেত, রভরু মি েরর পবতেক

সকল পবেতর মে য শীষ ানীয় করা হেব
এবং ওিটেক সম পবত থেক উ তর করা হেব।
এবং সম দশ িল থেক লাকরা সখােন িনয়িমতভােব রবােহর মত যােব।
৩ ব দেশর লাক সখােন যােব। তারা বলেব,
“চল, আমরা সবাই রভরু পবেত,
যােকােবর ঈ বেরর উপাসনাগেৃহ উিঠ।
তারপর িতিন আমােদর তাঁর জীবনযাপেনর পথ শখােবন
এবং আমরা জীবেনর সই পথ অনসুরণ করব।”
ঈ বেরর িবিধ, রভরু বাতাসমহূ জ শােলেমর িসেয়ান পবত থেক হেব
এবং গাটা পিৃথবীেত ছিডে়য় পডে়ব।
৪ তারপর ঈ বর সকল জািতর িবচারক হেবন।
এবং অেনক লােকর বাদানবুােদর িন ি করেবন।
তারা িনেজেদর মে য লডা়ইেয়র সময় অ রশে রর যবহার ব করেব।
তারা তােদর তরবাির থেক লাঙেলর ফলা তির করেব
এবং বশার ফলা িদেয় কাটাির বানােব।
এক জািত অ য জািতর িব ে তরবাির ধরেব না।
পর েরর মে য লডা়ই ব হেব।
তারা কখনও যেু র রিশ ণ নেব না।

৫ যােকােবর পিরবার, এেসা আমরা রভরু আেলািকত পেথ চিল!
৬ আিম তামােক একথা বলিছ কারণ তিুম তামার লাকেদর যাগ কেরছ। তামার লাকরা পবূিদেকর লাকেদর যান

ধারণায় পিরপণূ হেয়েছ। তামার লাকরা পেল ীয়েদর মেতা ভিব যৎ ব া হবার চ া করেছ। তামােদর লাকরা বিহরাগতেদর
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সে খবু বশী জিডে়য় পেডে়ছ। ৭ তামােদর দশ অ য দেশর সানা, েপায় পিরপণূ। সখােন ধনস ি র সীমা পিরসীমা
নই। তামােদর দশ ঘাডা় এবং অসং য রেথ পিরপণূ। ৮ তামােদর দশ মিূ েত পিরপণূ। িনেজেদর হােত গডা় মিূ িলর

সামেন লােকরা নতজানু হেয় তােদর পেূজা কের। ৯ লাকরা খবু নীচ এবং হীন হেয় গেছ। তাই ঈ বর, আপিন তােদর িন ই
মা করেবন না।
১০ যাও, পাথেরর পছেন আবজনার মে য লিুকেয় থােকা। রভেুক তামােদর ভয় পাওয়া উিচৎ এবং তাঁর মহান পরা রম

থেক তামােদর লিুকেয় থাকা উিচৎ ।
১১ দাি ক লাকরা অহ ার করেব না। এইসব লাকরা ল ায় মািটেত মাথা নত করেব। সই সময় ধমুা র রভু একা

উ ত ম েক িবরাজ করেবন।
১২ রভরু একিট িবেশষ িদেনর পিরক না আেছ। সই িদেন রভু উ ত ও অহ ারী লাকেদর শাি দেবন। সই িদেন

ঐসব লাকরা বপণূ বেল িবেবিচত হেব না। ১৩ ঐসব অহ ারী লাকরা িলবােনােনর উ ও উ ত এরস বেৃ র মেতা। তারা
বাশেনর বহৃৎ  এলা বেৃ র মেতা। িক ঈ বর এইসব লাকেদর শাি দেবন। ১৪ এইসব অহ ারী লাকরা দীঘ পবতমালা ও
উ পাহােডর় মেতা। ১৫ এইসব লাকরা ল বা গ, উ ও শি শালী রাচীেরর মেতা। িক ঈ বর এইসব লাকেদর শাি
দেবন। ১৬ এইসব লাকরা তশীেশর বড় জাহােজর মেতা। (জাহাজ িল বপণূ িজিনেস পিরপণূ।) িক ঈ বর এইসব

অহ ারী লাকেদর শাি দেবন।
১৭ সই সময় লাকরা অহ ারী হওয়া ব করেব। অহ ারী লাকরা মািটেত মাথা নত করেব। সই সময় ধমুা র রভু

উ ত ম েক িবরাজ করেবন। ১৮ সম মিূ িল স ূণ েপ অদ ৃ য হেয় যােব। ১৯ লাকরা পাথর এবং মািটর ফাটেল লেুকােব।
লােক রভু এবং তাঁর মহান পরা রমেক ভয় পােব। পিৃথবীেক কি ত করার জ য যখন রভু উেঠ দাঁডা়েবন তখনই এইসব

ঘটেব।
২০ সই সময় লাকরা তােদর বণ ও রৗ যমিূ - িলেক ছ ুঁেড় ফেল দেব। ( লাকরা এইসব মিূ িলেক পেূজা করার

জ য তরী কেরিছল।) এইসব মিূ িলেক লাকরা বা ড় ও ছ ুঁেচার গেত িনে প করেব। ২১ তারপর লাকরা রভু এবং তাঁর
মহান পরা রেম ভীত হেয় পাথর েলার ফাটেল লেুকােব। এইসব ঘটেব যখন রভু পিৃথবীেক কি ত করেবন।

২২ িনেজেদর র া করার জ য লাকেদর অ য কারও ওপর আ া রাখা উিচৎ নয়। কারণ মানষু মরণশীল এবং তারা মারা
যােব। তাই তামােদর এটা ভাবা উিচৎ নয় য তারা ঈ বেরর মেতা মতাবান।

৩ ১ আিম যা বলিছ তা অনধুাবন কর। িযহদূা এবং জ শােলম য সম িজিনেসর ওপর িনভরশীল, , রভু সবশি মান
স সব িজিনস িলর অবলিু ঘটােবন। ঈ বর সম জল ও খাবার সিরেয় নেবন। ২ ঈ বর সকল বীর ও মহান যা া,

সকল িবচারক, ভাববাদী, ৩ যা করগণ, রবীণগণ, সামিরক নতাসমহূ, সরকাির রধানগণ, দ উপেদ াগণ, দ কািরগর
এবং যারা তািবজ যবহার করেত জােন তােদর সবাইেক সিরেয় দেবন।

৪ ঈ বর বেলন, “আিম বালকগণেক তামােদর নতা করব। ৫ রে যক লাক এেক অপেরর িব াচরণ করেব। ছাটরা
বডে়দর র া করেব না। বপণূ যি রা সাধারণ লাকেদর কাছ থেক স ান পােব না।”

৬ সই সময় কউ একজন তারই পিরবারভু ভাইেয়র হাত ধের বলেব, “ তামার কাটব র আেছ, তাই তিুম আমােদর
নতা হেব। এইসব িবনাশ তামার আয়েৎ ব থাকেব।”

৭ িক স িচৎকার কের বলেব, “আিম তামােদর নতা হব না। কারণ আমার বািডে়ত যেথ অ -ব র নই। তিুম আমােক
িদেয় লাকেদর নত ৃ ব দওয়ােব না।”

৮ এই সবই ঘটেব কারণ জ শােলম হাঁচট খেয়েছ এবং িযহদূার পতন হেয়েছ। তােদর কাজকম ও কথাবাতা সবই রভরু
িব ে যিদও িতিন সবই দেখন।

৯ লাকেদর মখুই বেল িদে য তারা পাপ কােজর দােষ । এবং তারা তােদর পােপর জ য গিবত। তারা সেদােমর
লাকেদর মেতাই। ক তােদর পাপ দখেছ সই যাপাের তােদর কান ে প নই। এটা তােদর পে খবুই িতকারক

হেব। তারা িনেজেদর ভয়ানক িবপদ িনেজরাই ডেক আনেছ।
১০ ভােলা লাকেদর বেল দাও য তােদর জ য ভােলা িকছ ু ঘটেব। ভােলা কােজর পরু ার তারা পােব। ১১ িক শয়তান

লাকেদর জ য কিঠন সময় আসেছ। তােদর ভীষণ ক ও অসিুবধার স ুখীন হেত হেব। সম কুকেমর শাি তােদর পেতই
হেব। ১২ বালকরা আমার লাকেদর হািরেয় দেব। মেয়রা তােদর শাসন করেব। তােদর ওপর কত ৃ ব করেব।

আমার লাকরা, তামােদর পথ রদশকরাই তামােদর ভলু পেথ চািলত করেছ। তারা তামােদর সিঠক পথ থেক িবচু্যত
করেছ।
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ঈ বেরর তাঁর লাকেদর স েক িস া
১৩ রভু লাকেদর িবচার করবার জ য উ ান করেবন। ১৪ নতা এবং রাচীনেদর কৃতকেমর িব ে িতিন তাঁর মতামত

দেবন।
রভু বেলন, “ হ আমার লাকরা, তামরা রা াে ত (িযহদূা) পিুডে়য় ছারখার কের িদেয়ছ। তামরা গরীব মানষুেদর

কাছ থেক িজিনসপ র কেড় িনেয়ছ। এবং সই সব িজিনসপ র এখনও তামােদর বািডে়তই আেছ। ১৫ আমার লাকেদর
আঘাত করার অিধকার ক তামােদর িদেয়েছ? গরীব, হতদির র মানষুেদর নাংরা-আবজনার মে য ঠেল দওয়ার অিধকার
ক তামােদর িদেয়েছ?” আমার , রভু সবশি মান এই কথা িল বলেলন।

১৬ রভু আরও বলেলন, “িসেয়ােনর মেয়রা খবুই অহ ারী হেয় উেঠেছ। তারা মাথা হিলেয় িলেয় য রত র এমনভােব
ঘেুর বডা়য় যন তারা অ য লাকেদর চেয় যেথ ভাল। এইসব মেয়রা হািস-ম রা, ছনািলিগির কের ঘেুর বডা়য়। এবং
তারা পােয় নপূেুরর নঝুনুু শদ কের, নেচ নেচ িদকিবিদক ঘেুর বডা়য়।”

১৭ আমার িসেয়ােনর এই ধরেণর মেয়েদর মাথায় দগদেগ েতর সিৃ করেবন। ফেল তােদর মাথায় টাক পডে়ব।
১৮ সই সময় িতিন তােদর গেবর সম স দ িনেয় নেবন। তােদর পােয়র নপূরু, তােদর সযূ ও চাঁেদর আকােরর গলার হার,
১৯ ঝমুেকা পাশা, চিুড,় ঘামটা, ললাটভষূণ, পােয়র মল, ২০ ঘাঘরা, শাল, মসীনা ব র, ২১ িবেশষ আংিট, নথ, ২২ িচ রব র,
গঁেজ, ২৩ আয়না, মসীনা ব র, উ ীষ, ল বা শােলর মেতা আবরক ব র প বশভষূা খেুল নেবন।

২৪ এবং সগুি র পিরবেত তােদর কােছ থাকেব গ তল, কামরব নীর বদেল থাকেব একিট ছঁডা় পাশাক, সিুব য
কশ পিরচয্যার বদেল থাকেব মাথােজাডা় টাক, কতা র কামরব নীর পিরবেত থাকেব চেটর তরী কারমব নী কারণ

সু রী হওয়ার পিরবেত তারা হেব কুৎ িসত দশন।
২৫ সই সময় তামােদর পু ষেদর তরবাির িদেয় হ যা করা হেব। তামােদর বীর যা ারা যেু মারা যােব। ২৬ এবং তার

নগর বার িল ক পােব এবং িবলাপ করেব এবং স িবপয হেয় মািটেত বেস থাকেব।

৪ ১ সই সময় সাত জন মিহলা একজন পু েষর হাত চেপ ধের বলেব, “আমরা আমােদর িট- িজ, ব র, বাস ান
িনেজেদর জ য রেয়াজনীয় সব িকছরু যব া িনেজরাই করব। তিুম ধু আমােদর িবেয় কর। তামার নােম আমােদর

সামািজক রিত া দাও। আমােদর অিববািহত থাকার য রণা, ল া, অপমান দূর কর।”
২ সই সময়, রভরু গাছ (িযহদূা) বড় হেব এবং সু র হেয় উঠেব। এমনিক তখনও ই রােয়েলর উ বা রা তােদর দেশ

উৎপ শ য িনেয় গব অনভুব করেব। ৩ এই সময় িসেয়ান এবং জ শােলেম তখনও বসবাস করা লাকেদর পিব র মানষু
বেল গ য করা হেব। যােদর নাম িবেশষ তািলকায় থাকেব তারাই ভা যবান, পিব র মানষু বেল িবেবিচত হেব। এবং এই
তািলকাভু লাকেদরই বাস কের যাওয়ার অনমুিত দওয়া হেব।

৪ রভু িসেয়ােনর মিহলােদর থেক নাংরা ধেুয় মেুছ ফলেবন। িতিন জ শােলম থেক র ধেুয় ফলেবন। রভু যােয়র
নীিতিট যবহার করেবন এবং যায় িবচার করেবন। িতিন র বিলত করবার নীিতিট যবহার কের রিতিট িজিনষেক
কের তলুেবন। ৫ তারপর রভু িসেয়ান পবেতর িভি র ওপর আকােশ এবং তার সমােবশ ান িলেত িদেন একিট ধাঁয়ার মঘ
ও রাে রও একিট বল অি িশখা সিৃ করেবন। সখােন রিতিট সমােবেশর ওপর র ার জ য একিট আ াদন থাকেব।
৬ সম মানেুষর জ য এমন এক িনরাপদ ােনর যব া করা হেব যখােন সূেযর রখর তাপ তােদর শ করেত পারেব না।
সব ধরেণর ঝড় ঝ া এবং াবন থেক তারা র া পােব।

ই রােয়ল ঈ বেরর িবেশষ বাগান

৫ ১ এখন আিম আমার ঈ বেরর উে ে য গান করব। রা াে েতর (ই রােয়েলর) রিত ঈ বেরর য ভােলাবাসা আেছ
এই গান স স েকই।

আমার ঈ বেরর একিট রা া ত িছল
অিত উবর মািটেত।
২ িতিন তার চারিদক খুঁেড় মাঠিটেক ভােলাভােব পির ার করেলন।
তারপর সখােন ভােলা জােতর রা া গাছ লাগােলন।
িতিন মােঠর মাঝখােন দখােশানার জ য
একিট উঁচু বািড় তির করেলন।
সখােন িতিন ভাল রা া ফলবার আশায় বেস রইেলন।

িক জ ােলা বেুনা রা া।
৩ তাই ঈ বর বলেলন, “িযহদূা ও জ শােলেমর লাকরা, তামরা আমার
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এবং আমার রা াে েতর কথা িচ া কর।
৪ আিম আমার রা াে েতর জ য সা যমত সবিকছইু কেরিছ।
আিম তার জ য আর িকই বা করেত পারতাম?
আিম ভােলা রা ার আশা কেরিছলাম।
িক ধু বােজ রা া ফেলিছল।
কন এমনটা ঘটল?

৫ “আিম আমার রা াে েতর জ য িক িক করব
এখন আিম তামােদর স কথাই শানাব।
রা া েতর সরু ার জ য চারিদেক য কাঁটার ঝাপ িল আেছ

তা আিম তেুল ফেল পিুডে়য় দব।
আিম পাথেরর রাচীর ভেঙ ফলব
এবং পাথর িল েতর ওপর ফেল দওয়া হেব।
৬ আিম আমার রা া তেক খালা মােঠ পিরণত করব।
ঐ েতর গাছ িলর কউ য নেব না।
সখােন আগাছা আর কাঁটা জ ােব।

আিম মঘেক কুম দব
যােত েত একেফাঁটা বিৃ বিষত না হয়।”

৭ ই রােয়ল জািত হল রভু সবশি মােনর এই রা াে ত। আর িযহদূার লাকরা হল তাঁর এক কােলর আদেরর রা ার
চারা।

রভু আশা কেরিছেলন যায়,
িক সখােন িছল ধইু হ যাকা ।

রভু আশা করিছেলন সু র জীবন,
িক সখােন শানা যাে অ যাচারীতেদর এ ন রাল।

৮ তামরা পাশাপািশ বাস করছ। ঘঁসােঘঁিস কের বািড় বািনেয়ছ। তামরা েতর সে েতর সংেযাগ এমনভােব কেরছ
য আর এতটকুু জায়গা অবিশ নই। িক রভু তামােদর এমন শাি দেবন য তামােদর একাকী থাকেত হেব। সম

ভখূ িটেত ধু তামরাই বাস করেব। ৯ রভু সবশি মান আমােক এই কথা িল বলেলন এবং আিম তাঁর কথা নলাম: “এখােন
অেনক বািড় আেছ, িক আিম অ ীকার করিছ য, সম ঘর-বািড় বংস করা হেব। এখােন এখন অেনক সু র মেনারম বািড়
আেছ। িক এইসব বািড় িল খািল হেয় যােব। ১০ সই সময় দশ একর মােঠ য রা া হেব তা থেক খবু সামা য রা ারস
তির করা যােব। ব ব া বীজ থেক খবুই অ শ য উৎপ হেব।”

১১ তামরা সকােল উেঠই পানীয় িহসােব রা ারেসর খাঁজ কর। তামরা রা ারস পান করার জ য গভীর রাত পয
জেগ থাক। ১২ তামরা রা ারস, বাঁিশ, ঢালক এবং িবিভ বা যয র িনেয় ফিূত-আেমাদ কর। িক তামরা রভরু কমকা
দখেত পাও না। রভু িনজ হােত অেনক িজিনস তির কেরেছন। িক তামরা ঐসব িজিনস দখেত পাও না।

১৩ রভু বলেলন, “আমার লাকেদর ব ী কের অ য র িনবাসেন দওয়া হেব। িক কন? কারণ তারা আমােক
রকৃতপে জােন না। ই রােয়েল অেনক বপণূ যি রেয়েছন। তাঁরা তাঁেদর অনায়াস জীবনযাপন িনেয় স । িক

তাঁরা খবুই ত ৃ াত এবং ুধাত হেবন। ১৪ তারপর তাঁরা মারা যােবন এবং পাতাল মতৃেদেহ ভের যােব। পাতােলর সীমাহীন
িখেদ ও চািহদা মটােত নামী, সাধারণ সব মানষু মতৃু্যমেুখ পিতত হেব এবং এইসব মানষু কবের যােব।”

১৫ ঐসব লাকেদর অবদিমত করা হেব। রে যকেক িবন র করা হেব এবং তােদর গব কিমেয় আনা হেব। ১৬ রভু
সবশি মান, যায়িবচার করেবন এবং লাকরা জানেব য িতিন মহান। পিব রতম ঈ বর য িল সিঠক ও যা য সই
সব কাজই করেবন এবং লাকরা তাঁেক র া জানােব। ১৭ ঈ বর ই রােয়েলর অিধবাসীেদর দশ ছাডা় করেবন। দশ খািল
হেয় যােব। মষরা ই ামেতা যখােন খশুী ঘেুর বডা়েত পারেব। একদা ধনী লােকর মািলকানাধীন জিম-জায়গােত মষ চের
বডা়েব।

১৮ ঐ লাক িলেক দখ! অ রেয়াজনীয় দিড় িনেয় লাকরা যমন ওয়াগন টােন তমিন এই ধরেণর লাকরা িনেজেদর
পাপ, কুকম এবং দাষেক পছেন টেন িনেয় বডা়য়। ১৯ এই লাকরা বেল, “আমােদর কামনা, ঈ বর যা যা করার পিরক না
কেরেছন তা তাডা়তািড় করেবন। তারপর আমরা জানব িক ঘটেব। আমােদর আশা রভরু পিরক না খবু তাডা়তািড় বা বািয়ত
হেব। তারপরই আমরা জানেত পারব তাঁর পিরক না িক।”
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২০ এই ধরেণর লাকরা ভােলা িজিনসেক খারাপ বেল আর খারাপ িজিনসেক ভােলা বেল মেন কের। এরা আেলােক অ কার
আর অ কারেক আেলা বেল মেন কের। এরা টকেক িমি এবং িমি েক টক ভােব। ২১ ঐসব লাকরা িনেজেদর খবু ানী ও
বিু মান মেন কের। ২২ এই ধরেণর লাকরা রা ারস পান করার জ য িব যাত। এরা রা ারেসর িম রণ তরীেত এেকবাের
িস হ । ২৩ তারা ঘষু িনেয় অপরাধীেদর িনরাপরাধ বেল ঘাষনা কের। িক তারা ভােলা লাকেক যা য িবচার পেত দেব
না। ২৪ এইসব লােকর কপােল খবুই েভাগ অেপ া করেছ। খডকু়েটা এবং গােছর পাতােক আ ন যমন অনায়ােস পিুডে়য়
ছারখার কের দয় তমিন এেদর উ রপু ষেদরও পেুরাপিুর বংস করা হেব। মতৃ িশকড় যমন ঁেডা়েত পিরণত হয়, আ ন
যমন ফলুেক পিুডে়য় তার ছাই বাতােস উিডে়য় দয়, এেদর উ রপু ষরা স ভােবই বংস হেব।

ঐসব লাকরা রভু সবশি মােনর িশ ামালা মেন চেলিন। তারা ই রােয়েলর পিব রজনিটর (ঈ বর) বাতা ঘণৃা করত।
২৫ তাই রভু তাঁর লাকেদর ওপর খবু হেয়েছন। রভু তাঁর হাত উে ালন করেবন এবং তােদর এমন কিঠন ভােব শাি
দেবন য পবত পয ভেয় কাঁপেব। তােদর মতৃেদহ িল জ ােলর মেতা রা ায় পেড় থাকেব। িক তবওু ঈ বেরর রাধ

পডে়ব না। তাঁর হাত তােদর শাি দবার জ য উে ািলত থেক যােব।

ই রােয়লেক শাি িদেত ঈ বর স য আনেবন
২৬ দখ! ঈ বর দূরবতী জািতগেণর রিত সে ত িদে ন। িতিন তােদর ডাকার জ য পতাকা তলুেছন এবং িশ িদে ন।

দখ, শ রা দূরেদশ থেক আসেছ। তারা অিচের দেশ ঢেুক পডে়ব। তারা খবু ত আসেছ। ২৭ এই শ রা কখনও া
হেব না, হাঁচট খােব না এবং ঘিুমেয় পডে়ব না। তােদর অে রর কিটব ন খেুল যােব না। তােদর জেুতার িফেত কখনই িছঁেড়
যােব না। ২৮ এই শ েদর তীর ধারােলা হেব। তােদর সব ধনকু িল তীর ছাঁডা়র জ য র ত থাকেব। তােদর ঘাডা়র
পােয়র পাতা হেব চ িক পাথেরর মেতা শ । তােদর রেথর চাকায় ধিূলঝড় উঠেব।

২৯ শ রা িসংেহর গজেনর মেতা িচৎকার করেব। তারা িসংহ শাবেকর মেতা গজন করেব। শ রা সে রাধ গজন করেব
এবং তােদর িব ে যু রতেদর ধের ফলেব। লাকরা লডা়ই কের মিু পেত চ া করেব। িক তােদর র া করার কউ
থাকেব না। ৩০ তাই “িসংহ” গজন হেব সমেু রর ঢউেয়র গজেনর মেতা। এবং ব ী অব লাকরা মািটর িদেক তাকােব।
িক দখেব ধইু অ কার। ঘন মেঘ সম আেলা অ কাের ঢেক যােব।

িযশাইয়র ভাববাদী পেদ রিত া

৬ ১ য বছর ঊিষয় রাজার মতৃু্য হল আিম রভেুক এক উ ও মেনারম িসংহাসেন বেস থাকেত দখলাম। তাঁর ল বা
রাজেপাশাক মি রেক ভের িদেয়িছল। ২ রভরু িবেশষ দূত সরাফরা তাঁর চারপােশ দাঁিডে়য়িছল। তােদর রে যেকর

ছয়িট কের ডানা িছল। তারা িট ডানা িদেয় মখু ঢােক, িট ডানা িদেয় পা ঢােক এবং বািক িট ডানা তারা ওডা়র কােজ যবহার
কের। ৩ এই দূতরা এেক অপরেক ডেক বলেত লাগল, “পিব র, পিব র, পিব র। রভু সবশি মান খবুই পিব র। তাঁর
মিহমায় পিৃথবী পিরপণূ।” ৪ তােদর িচৎকাের দরজার কাঠােমা কঁেপ উঠেলা। মি র ধাঁয়ায় ভের যেত লাগল। §

৫ তখন আিম হঠাৎ  ই ভীষণ ভয় পেয় গলাম। আিম বললাম, “হায়! আিম বংস হেয় যাব। ঈ বেরর সে কথা বলার
মেতা আিম যেথ িচ নই। এবং আিম এমন লাকেদর মে য বাস কির যারা ঈ বেরর সে কথা বলার মেতা যেথ িচ নয়।
**কারণ আিম রাজােক, রভু সবশি মানেক দেখিছ।”

৬ বদীেত আ ন বলিছল। সরাফেদর একজন ইউ আকােরর একিট িচমিট িদেয় আ ন থেক কয়লা তলুিছল। এই দূতিট
একিট গরম কয়লার টকুেরা হােত িনেয় আমার কােছ উেড় এল। ৭ দূতিট গরম কয়লা আমার ঠাঁেট ছাঁয়াল। তারপর দূতিট
বলল, “ য মূ েত এই গরম কয়লা তামার ঠাঁট শ করল, তামার সম অপরাধ মেুছ গল। তামার সব পাপ মেুছ গল।”

৮ তারপর আিম আমার রভরু ক বর নেত পলাম। িতিন বলেলন, “আিম কােক পাঠাব? আমােদর পে ক যােব?”
তখন আিম বললাম, “এই য, আিম আিছ, আমােক পাঠান!”
৯ তখন রভু আমােক বলেলন, “যাও এবং এই লাকেদর বল: ‘ তামরা মন িদেয় শান িক বােঝা না! কাছ থেক দখ

িক কান িকছ ু শেখা না!’ ১০ লাকেক িব রা কর। লাকরা য সব িজিনস দখেছ ও নেছ তা তােদর বঝুেত িদও না।
যিদ তিুম এটা না কর তাহেল হয়েতা তারা য িজিনস কােন নেব তা সি য সি যই বঝুেত পারেব। তারা হয়েতা সি যই
তােদর মেন উপলি করেত পারেব। যিদ তারা এটা কের তাহেল লাকরা হয়েতা আমার কােছ িফের আসেত পাের এবং তারা
আেরা য ( মা) লাভ করেব।”

১১ তখন আিম িজ াসা করলাম, “ রভু এটা আিম কতিদন করব?”

§৬:৪ মি র … লাগল এটা মি ের রভরু অি ব রমাণ কেরিছল।
**৬:৫ আিম … নয় আ িরক অেথ, “ সই লাকরা যােদর ও িচ নয়।”
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রভু বলেলন, “যতিদন পয সকল নগর বংস না হয় এবং লােক চেল না যায়। যতিদন না পয একিট মানষুও তােদর
বাডী়েত পেড় থােক এবং গাটা দশ বংস ােন পিরণত হয় তত িদন এটা কর।”

১২ রভু লাকেদর অেনক দূের পািঠেয় দেবন। দেশর একটা িবরাট অংশ খািল পেড় থাকেব। ১৩ িক দশ ভােগর এক
ভাগ লাকেক দেশ থাকার অনমুিত দওয়া হেব। এই লাক িল রভরু কােছ িফের আসেব যিদও তােদর বংস হেয় যাবার
কথা। তারা একিট ওক গােছর মেতা। এই গাছেক কাটার পর ঁিড় পেড় থােক। এই ঁিড় (অবিশ লাকরা) একিট িবেশষ
বীজ। অথাৎ পিব র লাকরাই দেশ থাকেব।

অরামেক িনেয় স ট

৭ ১ আহস িছেলন যাথেমর পু র। যাথম িছেলন ঊিষেয়র পু র। রৎসীন িছেলন অরােমর রাজা।আহেসর রাজ ব
কােল িসিরয়ার রাজা রৎসীন এবং ই রােয়েলর রাজা, রমিলেয়র পু র পকহ জ শােলেমর িব ে যু করার জ য

এেসিছেলন। িক তাঁরা এর িব ে যু করেত পােরন িন।
২ িযহদূার রাজবািড় দায়েূদর পিরবারেক জানােনা হল য, “অরাম এবং ই রিয়েমর (ই রােয়েলর) সনাদল জাটব

হেয়েছ। তারা একসে ঘাঁিট গেডে়ছ।” এই খবর েন রাজা আহস এবং তাঁর রজারা খবু ভয় পেয় গেলা। বেনর গাছপালা
যমন বাতােস নেড় তমিন তারাও ভেয় কাঁপেত লাগল।

৩ তখন রভু িযশাইয়েক বলেলন, “তিুম এবং তামার পু র শার-যাশবূ যােব এবং আহেসর সে কথা বলবার জ য
ধাপােদর মােঠর রা ার পােশ যখােন জল উ তর জলাশেয়র মে য িদেয় বইেছ, সখােন দখা করেব।

৪ “আহসেক বল, ‘সাবধােন থেকা, িক শা থেকা! রৎসীন ও রমিলেয়র পু রেক ভয় পেয়া না, কারণ তারা িট পাডা়
কািঠর মত। অতীেত তারা খবু গরম িছল। িক এখন তারা ধইু ধাঁয়া। রৎসীন, অরাম এবং রমিলেয়র পু র হেয়
রেয়েছ। ৫ তারা তামার িব ে নানা ফি এঁেটেছ। তারা বলেছ: ৬ আমরা িযহদূার িব ে যু করব। আমরা িনেজেদর বােথ
িযহদূােক ভাগ কের টােবেলর পু রেক িযহদূার নতনু রাজা বানাব।’”

৭ রভ,ু আমার বলেলন, “িক তােদর পিরক না সফল হেব না। ৮ রৎসীন যতিদন দে শেকর শাসক থাকেব, ততিদন
তােদর অিভসি খাটেব না। এখন ই রিয়ম (ই রােয়ল) একিট দশ, িক ভিব যেত আজ থেক ৬৫ বছর পের সিট আর
একিট দশ থাকেব না। ৯ যতিদন শমিরয়া ই রিয়েমর (ই রােয়ল) রাজধানী থাকেব এবং যতিদন রমিলেয়র পু র শমিরয়ার
শাসক থাকেব ততিদন তােদর ফি সফল হেব না। তিুম যিদ একথা িব বাস না কর তাহেল লাকরা তামােক িব বাস করেব
না।”

ই ানেূয়ল—ঈ বর আমােদর সহায়
১০ তারপর রভু িযহদূার রাজা আহসেক আরও বলেলন, ১১ “ রভ,ু তামার ঈ বেরর কাছ থেক একিট সংেকত িচ চেয়

নাও যােত তিুম িনেজর কােছ রমাণ করেত পােরা য এ িল সব স য। তিুম তামার ইে মেতা য কান সংেকত িচ চাইেত
পােরা। িচ িট মেৃতর আলেযর মেতা গভীর থেক অথবা আকােশর মত উঁচু থেক আসেত পাের।”

১২ িক আহস বলেলন, “আিম রমাণ ব প কান িনদশন চাই না। আিম রভেুক পরী াও করেত চাই না।”
১৩ িযশাইয় বলেলন, “দায়েূদর পু র, আহস মন িদেয় শান। লােকর ধেয্যর পরী া িক তামােদর কােছ যেথ নয়?

তামরা িক আমার ঈ বেররও ধেয্যর পরী া িনেত চাও? ১৪ ঈ বর, আমার রভ,ু তামােদর একটা িচ দখােবন:
ঐ যবুতী মিহলািট গভবতী হেব
এবং দখ স একিট পু র স ােনর জ দেব।
তার নাম রাখা হেব ই ানেূয়ল।
১৫ যতিদন না পয ই ানেূয়ল খারাপ কাজ র যাখান কের ভােলা কাজ বেছ িনেত িশখেব
ততিদন পয স দই ও মধু খােব।
১৬ িক ছেলিট ভােলা কাজ করবার মত এবং ম কাজ র যাখান করবার মেতা বাঝবার বয়েস এেস পৗঁছবার আেগই
ই রিয়ম এবং অরাম দশ জনমানব বিজত হেয় যােব।

১৭ “ তামােদর রভেুক ভয় পাওয়া উিচৎ । কারণ িতিন তামােদর জ য ঃসময় আনেবন। এই ঃসময় তামােদর কােছ,
তামােদর লাকেদর কােছ এবং তামােদর িপতকুৃেলও আসেব। ঈ বর িক করেবন? তামােদর িব ে যু করার জ য িতিন

অশেূরর রাজােক আম রণ জানােবন।
১৮ “ স সময় রভু ‘মািছ’ (এখন ‘মািছিট’ িমশেরর নদীর কােছ আেছ।) এবং ‘ মৗমািছেক’ (‘ মৗমািছিট’ এখন অশরূ

দেশ আেছ।) ডাক দেবন। তারা তামার দেশ এেস পৗঁছেব। ১৯ তারা ম ভিূমর জলে রােতর পােশ, পাথেুর গভীর খােদ,
ঝাপঝােড় এবং জলময় গেতর কােছ চাক বাঁধেব। ২০ রভু িযহদূােক শাি দবার জ য অশরূেক যবহার করেবন। রভু
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অশরূেক ভাডা় করেবন এবং সিটেক একিট খেুরর মেতা যবহার করা হেব। মেন হেব যন রভু িযহদূার পা, মাথা এমনিক
দািড় থেকও চলু কািমেয় িনে ন।

২১ “এই সময় একজন লাক একিট যবুতী গাভী ও িট মষেক বাঁিচেয় রাখেত পারেব। ২২ এরা সই লাকিটেক য ধ
দেব তা মাখন খাওয়ার পে যেথ হেব। দেশ যারা রেয় গেছ তারা দই এবং মধু খােব। ২৩ দেশর মােঠ মােঠ য ১০০০
রা া গাছ আেছ তার রে যকিটর মূ য হেব ১০০০ েপার টকুেরার সমান। িক এই রা া ত িল আগাছা এবং কাঁটায়

ভের যােব। ২৪ দশ ব য হেয় উঠেব এবং িশকার ে র পিরণত হেব। ২৫ যখােন এক সময় লােক পির রম কের খা য
উৎপ করত, সই পাহাড় িল আগাছা এবং কাঁটায় ভের যােব এবং সখােন আর কউ কখনও যােব না। ধমুা র মষ এবং
ষাঁড় সখােন অবােধ িবচরণ করেত পারেব।”

অশরূ শী র আসেব

৮ ১ রভু আমােক বলেলন, “বড় একিট পাকােনা কাগজ িনেয় এেসা এবং তােত একিট িবেশষ কলম িদেয় লখ: ‘এটা
মেহর-শালল-হাশ-বেসর ††উে ে য।’”

২ আিম িকছ ু লাকেক একি রত করলাম যােদর সা ী িহেসেব িব বাস করা যায়। (এরা হল ঊিরয় যাজক ও িযেবিরিখেয়র
পু র সখিরয়।) আিম ঐ কথা লখার সময় এরা ল ্য রাখল। ৩ পের আিম ভাববািদনীর কােছ গলাম। স গভবতী হেয় পু র
স ােনর জ িদল। তখন রভু আমােক বলেলন, “ওর নাম মেহর-শালল-হাশ-বস রাখ।” ৪ কারণ ছেলিট “বাবা”, “মা”
বলেত শখার আেগই ঈ বর দে শক ও শমিরয়ার সব ধনস দ িনেয় নেবন এবং তা অশরূ রাজার হােত তেুল দেবন।

৫ রভু আবার আমােক বলেলন, ৬ “এই লাকরা শীেলােহর ম ৃ রাতেক রহণ করেত অ বীকার কেরেছ। তারা রৎসীন
ও রমিলেয়র পু র পকহেক িনেয় খশুী হেয়েছ। ৭ িক আিম, রভু অশরূ রাজােক আনব এবং তার সম মতা তামােদর
িব ে রেয়াগ করব। তারা ফরাৎ নদীর শি শালী ব যার জেলর মেতা আসেব। জল ফেুল ফঁেপ যমন নদীর কূল ছািপেয়
তেড় আেস স ভােব তারা আসেব। ৮ এই জল ঐ নদী উপেচ িযহদূা দশেক ািবত করেব। এই জেল িযহদূা আক িনমি ত

হেব এবং রায় গাটা দশ ভেস যােব।
“ হ ই ানেূয়ল তামার গাটা দশেক রাস না করা পয , এই ব যা তার তা ব চািলেয় যােব।”

৯ সম দশসমহূ, তামরা যেু র জ য র ত হও।
তামরা পরািজত হেব।

সকল দূরবতী দেশর লাকরা শান!
তামরা যেু র জ য র ত হও।
তামরাও পরািজত হেব।

১০ তামরা যেু র পিরক না তরী কর!
তামােদর পিরক না পযদু হেব।
তামােদর সনাবািহনীেক আেদশ দাও,

িক তামােদর আেদশ িন ল হেব।
কননা ঈ বর আমােদর সে আেছন!

িযশাইেয়র রিত সাবধান বাণী
১১ রভু শ হােত আমার সে কথা বেলিছেলন। রভু আমােক সতক কের িদেলন এই লাকেদর পেথ না যেত। রভু

বলেলন, ১২ “ রে যক লাকই বলেছ য অ য লাক তার িব ে ষডয় র করেছ। তিুম এইসব িজিনস িব বাস কােরা না।
এইসব লাকরা যসব িবষয়েক ভয় পায় তিুম তােত ভয় পও না!”

১৩ একমা র রভু সবশি মানেকই তামােদর ভয় পাওয়া উিচৎ । তাঁেকই তামােদর স ান জানােনা উিচৎ । ১৪ যিদ তামরা
রভেুক স ান কর, তাঁেক পিব র বেল মা য কর, তাহেলই িতিন তামােদর পে এক িনরাপদ আ রয় হেবন। িক তামরা

তাঁেক স ান কর না। তাই ঈ বর একটা পাথেরর মেতা হেবন এবং তামরা সই পাথেরর ওপর আছেড় পডে়ব। ই রােয়েলর
িট পিরবার এই পাথেরর ওপর হাঁচট খােব এবং তারা আঘাত পােব। জ শােলেমর সম লাকেক আটক করেত রভু একটা

ফাঁদ ব প হেবন। ১৫ অেনক লাক এই পাথেরর ওপর হাঁচট খােব, তারা পেড় যােব এবং আহত হেব। অেনেক ফাঁেদ পেড়
ধরা পডে়ব।

††৮:১ মেহর-শালল-হাশ-বস এর অথ হল, “খবু তাডা়তািড় চিুর ডাকািত এবং লঠুপাট হেব।”
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১৬ রভু বলেলন: “একটা চিু কর এবং তােত সীলেমাহর িদেয় রােখা। ভিব যেতর জ য আমার িশ ামালােক স য় কের
রােখা। আমার অনগুামীেদর সামেন এই কাজিট কর।” চিু িট হল:
১৭ আিম আমােদর র া করেত রভরু জ য অেপ া করব।
িতিন যােকােবর পিরবােরর থেক মখু লেুকাে ন।
িক আিম রভরু জ য অেপ া করব।
িতিন আমােদর র া করেবন।

১৮ আিম এবং আমার ছেলেমেয়রা ই রােয়েলর লােকর িচ এবং রমাণ ব প। িসেয়ান পবতিনবাসী রভু সবশি মান
আমােদর পািঠেয়েছন।

১৯ এবং তারা যিদ তামােক বেল, “মা যমেদর, যািতষীেদর, গণৎ কার এবং বাজীকরেদর র কর, লাকেদর িক তােদর
(িনেজেদর) ঈ বরেক খাঁজা উিচৎ নয়? মতৃেদর কােছ িক তারা জীিবতেদর স েক র করেব?” ২০ িশ ামালা এবং চিু
তামােদর মেন চলা উিচৎ । তামরা এই আেদশ েলা না মানেল তামােদর হয়েতা ভলু আেদশ অনসুরণ করেত হেব। ণীন

এবং গণৎ কারেদর কাছ থেক য আেদশ ও উপেদশ আেস স েলা ভলু। এর কান মূ য নই। এই আেদশ মেন চলেল
তামােদর িকছ ু লাভ হেব না।

২১ তামরা যিদ ভলু, িম যা আেদশ মেন চল তাহেল দেশ িবপদ এবং িভ দখা দেব। ুধাত লাক হেয় তােদর
রাজা ও তাঁর দবতােদর শাপ দেব। তারপর তারা সাহাে যর জ য ঈ বেরর খাঁজ করেব। ২২ দেশর চারিদেক তািকেয়
দখেল তারা দখেত পােব ধইু ঃখ-দাির য, হতাশাজনক অ কার। তােদর জার কের অ কােরর মে য ঠেল দওয়া হেব।

এক নতনু িদন আসেছ

৯ ১ িক য িবপেদ পেডি়ছল তার জ য কান অ কার থাকেব না। লাকরা অতীেত সবলূনূ দশ ও ন ািল দশেক কান
বই িদত না। িক পরবতী-কােল সমেু রর িনকটবতী দশ, যদন নদীর অপর পােরর দশ এবং অ-ই দীেদর

মহকুমািটেক ঈ বর খবু মহান করেবন। ২ এইসব দেশর লাক অ কাের বাস করত। িক তারা মহা-আেলাকিট দখেত
পােব। ঐসব লাক কবেরর মত অ কার জায়গায় বাস করত। িক “মহা-আেলাক” তােদর ওপর িকরণ দেব।

৩ হ ঈ বর, আপিনই জািতিটেক বড় হেত দেবন। আপিনই সখানকার লাকেদর সখুী করেবন। তারা আপনার উপি িতেত
যু জেয়র শেষ লেুটর মাল ভােগর সময়কার আনে র মেতা, ফসল তালার সমেয়র আনে র মেতা সখু ভাগ করেব।
৪ কননা আপিন তােদর ভােরর বাঝা, তােদর কাঁেধর বাঁক, শাি দওয়ার জ য তােদর উপর যব ত শ েদর দ সিরেয়
নেবন। যমন িমিদয়নেক হারােনার পের আপিন কেরিছেলন।

৫ যেু বারভােব এিগেয় যাওয়া রিতিট বটু, যেু সি ত যি র রে রি ত সাজ- পাশাক আ েন পিুডে়য় বংস করা
হেব। ৬ একিট িবেশষ িশ জ রহণ করার পরই এটা ঘটেব। ঈ বর আমােদর একিট পু র দেবন। লাকেদর নত ৃ ব
দওয়ার ভার তার ওপর থাকেব। তার নাম হেব “আ য ম রী, মতাবান ঈ বর, িচরজীিব িপতা, শাি র রাজকুমার।”

৭ যায়পরায়ণতা ও ধািমকতা িদেয় তার শাসন াপন কের। এখন থেক এবং িচরকােলর জ য দায়দূ পিরবার উ ূত রাজার
রাজে ব শি ও শাি িবরাজ করেব। তাঁর লাকেদর জ য রভরু রবল উ ীপনা তাঁেক এইসব কাজ করােব।

ঈ বর ই রােয়লেক শাি দেবন
৮ আমার রভু যােকােবর সম লাকেদর িব ে এক আেদশ দেবন। ই রােয়েলর িব ে এই আেদশ পালন করা হেব।

৯ তখন ই রােয়েলর লাক, এমনিক শমিরয়ার রধানরাও জানেত পারেব য ঈ বর তােদর শাি িদেয়েছন।
এখন তারা অহ ারী এবং দাি ক। তারা বেল, ১০ “এই ইঁট েলা হয়েতা ভেঙ পডে়ত পাের, িক আমরা আবার শি শালী

পাথর িদেয় সিট গেড় তলুব। এই সকুেমার গাছ িল হয়েতা কাটা যেত পাের, িক আমরা সখােন নতনু গাছ লাগাব এবং
এই নতনু গাছ িল হেব বড় এবং শি শালী এরস গাছ।”

১১ তাই রভু ই রােয়েলর িব ে যেু র জ য লােকর খাঁজ করেবন। রভু তােদর িব ে রৎসীেনর শ েদর কােজ
লাগােবন। ১২ রভু পবূ থেক অরাম এবং পি ম থেক পেল ীয়েদর আনেবন। ঐ শ রা তােদর স যবািহনী যবহার
কের ই রােয়লেক পরািজত করেবন। িক তবওু ই রােয়েলর ওপর থেক রভরু রাধ যােব না। তবওু রভু এখানকার
লাকেদর শাি দওয়ার জ য র ত থাকেবন।

১৩ ঈ বর ই রােয়েলর লাকেদর শাি িদেলও তারা পাপ কাজ করা ব করেব না। তারা রভু সবশি মানেক মেন চলেব
না। ১৪ তাই রভু ই রােয়েলর মাথা এবং লজেক, ব ৃ ও ডালপালােক এক িদেনই কেট ফলেবন। ১৫ (এখােন মাথার মােন
হল শহেরর স ানীয় বপণূ নতা বা রধান। লজ মােন হল িম যা কথা বেল এমন ভাববাদী।)
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১৬ য সব নতারা লাকেদর ভলুপেথ িনেয় যাে তােদর ও তােদর অনসুরণকারীেদর বংস করা হেব। ১৭ এসব লাক েলা
। রভু ত ণেদর িনেয় খশুী নন। িতিন তােদর িবধবা প ী ও অনাথ ছেলেমেয়েদর ওপর ক ণা করেবন না। কারণ লাকরা
এবং এমন কাজ কের যা ঈ বর িব । তারা িম যা কথা বেল।
তাই ঈ বর এেদর ওপর থাকেবন এবং এেদর শাি চলেতই থাকেব।
১৮ ব হল ছা আ েনর মেতা। রথেম এই আ ন আগাছা এবং কাঁটােঝাপেক রাস কের। তারপর সই আ ন বেনর

আর বড় ঝাপঝাডে়ক ভ ীভতূ কের। অবেশেষ এটা রকা আ েনর আকার ধারণ কের সব িকছেুক রাস কের ফেল।
১৯ রভু সবশি মান খবুই হেয়েছন। তাই গাটা দশ পেুড় ছারখার হেব। সই আ েন সম লাক দ হেব। কান

যি অ য কান যি েক সমেবদনা জানােব না, এমন িক িনেজর ভাইেকও নয়। ২০ িখেদর বালায় লাকরা ডান িদক থেক
িকছ ু খাবার িছিনেয় নেব, িক তবু তারা ুধাত থেক যােব। তারা বাঁিদক থেক িকছ ু খাবার িছিনেয় নেব, িক তবু তােদর
পট ভরেব না। তারপর রে যকিট লাক তােদর িনেজেদর দেহর মাংস খেত থাকেব। ২১ এর অথ হল মনঃিশ ই রিয়মেক

ও ই রিয়ম মনঃিশেক এবং তারপর উভেয় এক সে িযহদূােক আ রমণ করেব।
তবওু ই রােয়েলর িব ে রভরু রাধ িমটেব না। িতিন সখানকার লাকেদর শাি দওয়ার জ য তখনও র ত

থাকেবন।

১০ ১ বােজ, অসৎ িবিধ রনয়ণকারীেদর দখ। এই িবিধ রনয়ণকারীরা এমন সব িবিধ রচনা কের যা সাধারণ মানেুষর
জীবনেক িবসহ কের তােল। ২ এই িবিধ রণয়নকারীরা গরীব মানেুষর রিত যায় স ত নয়। তারা গরীব মানেুষর

অিধকার কেড় নয়। তারা িবধবা এবং অনাথ ছেলেমেয়েদর কাছ থেক িজিনসপ র চিুর কের নওয়া অনেুমাদন কের।
৩ হ িবিধ রণয়নকারী, তামরা য সব কাজ করছ সসব কােজর কিফয়ৎ যখন চাওয়া হেব তখন তামরা িক করেব?

তামােদর দূেরর একটা দশ থেক বংস আসেছ। তামরা তখন কাথায় সাহাে যর জ য ছটুেব? তামােদর টাকাপয়সা ও
ধনস দ তামােদর কান সাহা য করেত পারেব না। ৪ তামােদর একজন ব ীর িপছেন লেুকােত হেব অথবা তামরা একজন
মতৃ দেহর নীেচ পডে়ব। ঈ বর তবওু থাকেবন। িতিন তামােদর শাি দবার জ য র ত হেবন।

ঈ বর অশেূরর মতােক িনয় রণ কেরন
৫ ঈ বর বেলেছন, “আিম অশরূেক একটা লািঠর মেতা যবহার করব। রােধর বেশ, ই রােয়লেক শাি দওয়ার জ য

আিম অশরূেক কােজ লাগাব। ৬ য সব লাকরা অসৎ এবং নাংরা কাজ করেছ তােদর িব ে যু করার জ য আিম অশরূেক
পাঠােবা। আিম এইসব লােকর ওপর ভীষণ , তাই আিম অশরূেক তােদর িব ে যেু র আেদশ দব। স তােদর পরািজত
কের তােদর সব স দ লঠু কের নেব। অশরূ ই রােয়লেক রা ায় কাদার মেতা মাডা়েব।

৭ “িক অশরূ বঝুেত পারেব না য আিম তােক কােজ লািগেয়িছ। অশরূ ভাবেত পারেব না য স আমার অ র। স ধু
অ য লাকেদর হ যা করেত চাইেব। অশরূ ব দশেক বংস করার পিরক না করেছ। ৮ অশরূ মেন মেন বেল, ‘আমার সব
নতারা িক রাজােদর মত নয়? ৯ কে না িক ককমীেশর মেতা নয়? হমাৎ িক অপেদর মেতা নয়? শমিরয়া িক দে শেকর মেতা

নয়? ১০ আিম ঐ রা য িলেক পরািজত কেরিছ এবং এখন আিম ও িল িনয় রণ করিছ। এইসব দেশর লাকরা যসব
মিূ র পেূজা কের তা জ শােলম ও শমিরয়ার থেক বশী। ১১ আিম শমিরয়া এবং তার মিূ িলর য দশা কেরিছ জ শােলম
ও তার মিূ িলর দশাও তাই করব।’”

১২ িসেয়ান পবত ও জ শােলেম রভু িনেজর পিরক না মেতা সম কাজ শষ করার পর িতিন অশরূেক শাি দেবন।
অশেূরর রাজা খবুই দাি ক হেয় উঠেবন আর এই অহ ােরর ফেল িতিন অেনক অথহীন কু-কাজ করেবন। তাই ঈ বর তােক
শাি দেবন।

১৩ অশেূরর রাজা বেলন, “আিম খবুই ানী। আিম আমার ান ও মতা িদেয় ব বড় বড় কাজ কেরিছ। আিম ব জািতেক
পরািজত কের তােদর ধনস দ লঠু কেরিছ এবং তােদর রীতদাস বািনেয়িছ। আিম খবুই রতাপশালী লাক। ১৪ কান কান
লাক যমন পািখর বাসা থেক অনায়ােস তােদর িডম িনেয় নয়, তমিন আিমও িনজ হােত সব দেশর ধনস দ অনায়ােস লঠু

কেরিছ। একটা পািখ রায়ই তার িডম এবং বাসােক একলা রেখ পালায়। তাই বাসােক আগল দবার জ য বা িকিচর-িমিচর
কের ডানা, ঠাঁট িদেয় লডা়ই কের িডমেক র া করার জ য কান পািখ না থাকায় লােক অনায়ােসই সই িডম িনেয় পালায়।
তমিন গাটা পিৃথবীেক িনেজর অধীেন আনার সময় আমােক িনর করার মেতা সাহস ও শি কারও িছল না।”

১৫ য লাক কুড়লু চালায় কুড়লু িক তার থেক িনেজেক বশী র বেল মেন কের? একটা করাত িক করাত চালেকর
থেক িনেজেক শি শালী বেল মেন কের? িক অশরূ মেন কের স ঈ বেরর চেয় বশী মতাবান ও বপণূ। কান
লাক লািঠ িদেয় কাউেক শাি দওয়ার পর লািঠ িনেজেক লাকিটর চেয় বশী মতাবান মেন করেল যমন হয়, অশেূরর

ভাবনাও অেনকটা স রকমই। ১৬ অশরূ িনেজেক মহান মেন কের। তাই তার দ েক খব করার জ য রভু সবশি মান অশেূরর
িব ে ভয়ানক রাগ পাঠােবন। একজন অসু যমন কের তার ওজন হারায় িঠক সই ভােব অশরূও তার মতা ও রিতপি
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হারােবন। তখন অশেূরর মহ ব বংস হেব। যত ণ না সবিকছ ু িবন হয় তত ণ এটা একটা বল অ ােরর মেতা থাকেব।
১৭ ই রােয়েলর আেলা (ঈ বর) হেব আ েনর মেতা। পিব র একজনিট হেবন আ েনর িশখার মেতা। িতিন ই রােয়েলর
আগাছা ও কাঁটােঝাপেক এক িদেন পিুডে়য় দেবন। ১৮ তারপর আ ন আরও যাপক হেয় রা াে ত এবং বড় বড় গাছেক
পিুডে়য় ছাই কের ফলেব। অবেশেষ লাকজন সেমত সব িকছ ু বংস হেয় যােব। অশরূ রা য রায় বংস ূেপ পিরণত হেব।
অশেূরর অব া হেব পচা মাটা কােঠর টকুেরার মেতা। ১৯ বেনর অবিশ গােছর সং যা এত কেম যােব য একটা ছা িশ র
পে ও তা নেত অসিুবধা হেব না।

২০ সই সময় ই রােয়েলর অবিশ াংশ এবং যােকাব পিরবােরর বঁেচ যাওয়া লাকরা তােদর অ যাচারীেদর ওপর আর
িনভর করেব না। তারা ই রােয়েলর পিব রতম রভরু ওপর যথাথভােব িনভর করেত িশখেব। ২১ যােকাব পিরবােরর জীিবত
লাকরা আবার সবশি মান ঈ বেরর কােছ িফের আসেব।

২২ হ ই রােয়ল, তামার লােকর সং যা িবশাল। অেনকটা সমেু রর বালকুণার মেতা। িক তােদর মে য খবু অ লাকই
বঁেচ থাকেব এবং তারা ঈ বেরর কােছ িফের আসেব। িক রথেম, তামােদর দশিট বংস হেব। ঈ বর ঘাষণা কেরেছন
য িতিন তামােদর দশ বংস করেবন। তারপর ভখূ িটর ওপর াবেনর মেতা সিুবচার চেল আসেব। ২৩ আমার , রভু

সবশি মান িনি তভােবই দশেক বংস করেবন।
২৪ অতএব আমার রভ,ু সদা রভু সবশি মান বেলন, “িসেয়ান িনবাসী আমার লাকরা তামরা অশরূেক ভয় পও না।

অতীেত যমন িমশর কেরিছল তমিন ভােব অশরূও তামােদর রহার করেব। এটা িঠক যন অশরূ তামােদর লািঠ িদেয়
রহার করেছ। ২৫ িক অ সময় পের আমার রাগ পেড় যােব। মেন হেব য অশরূ তামােদর যেথ শাি িদেয়েছ। তাই

আর শাি র দরকার নই।”
২৬ তারপর রভু সবশি মান অশরূেক চাবকু িদেয় মারেবন যমন রভু অতীেত, রােবন শেল িমিদয়নেক পরািজত

কেরিছেলন। যখন রভু অশরূেক আ রমণ করেবন তখন একই রকম ঘটনা ঘটেব। রভু একদা লািঠেক সমেু রর ওপর
তেুল ধের তার লাকেদর িমশেরর হাত থেক র া কের িমশরেক শাি িদেয়িছেলন। এটা স রকমই হেব যখন রভু তার
লাকেদর অশেূরর হাত থেক র া করেবন।

২৭ একটা দীঘ কােঠর দ কাঁেধ বইেল য ক হয় অশরূ তামােদর জ য স রকম অসিুবধার সিৃ করেবন। িক সই
কােঠর দ তামার কাঁধ থেক সের যােব। ঐ কােঠর দ তামার ঈ বেরর শি েত ভেঙ যােব।

অশেূরর স যদল ই রােয়ল আ রমণ করেব
২৮ সনাবািহনী অয়ােতর কােছ রেবশ করেব। তারা িমে রাণ হঁেট পিরেয় আসেব। িম  মেস সনারা রসদ রাখেব।

২৯ সনারা (মাবারা) “ রিসং” িদেয় নদী পার হেব। তারা জ শােলেমর উ েরর শহর গবােত রাত কাটােব। রামা শহর ভেয়
কাঁপেব। শৗেলর িগিবয়ােত লাকরা ভেয় পালােব।

৩০ ওেহ বাথগ ীম তিুম িচৎকার কর! লিয়শা শান। অনােথাৎ উ র দাও। ৩১ মে নার লাকরা পালাে । গবীেমর লাকরা
লেুকাে । ৩২ আজেক, সনারা নােবেত থামেব এবং জ শােলেমর িসেয়ান পবেতর িব ে যেু র জ য র ত হেব।

৩৩ দখ, আমােদর রভ,ু সদা রভু সবশি মান িবরাট ব ৃ িট (অশরূ) আত িদেয় কেট ফলেবন। বপণূ লাক কাটা
পডে়ব এবং গিবত লাকেদর িবনীত করা হেব। ৩৪ রভু কুঠার িদেয় বন কেট ফলেবন এবং িলবােনােনর বড় বড় ব ৃ িলর

বপণূ লাকেদর পতন হেব।

শাি রাজ আসেছন

১১ ১ একিট ছাট গাছ (িশ ) িযশেয়র গাডা় (পিরবার) থেক বাডে়ব। ঐ শাখািট িযশেয়র িশকড় িল থেক বাডে়ব। ২ আর
রভরু আ া এই বালকিটর ওপের ভর করেব। এই আ া বালকিটেক ান, বিু , পথিনেদশ এবং শি দেব। এই

আ া বালকিটেক রভেুক জানার এবং তাঁেক স ান করার িশ া দেব। ৩ রভরু রিত সমীহ বারা বালকিট অনু রািণত
হেব।

স বাইেরর চহারা িদেয় কান িকছ ু িবচার করেব না। কান িকছ ু শানার িভি েত স রায় দেব না। ৪–৫ স সততা ও
ধািমকতার সে দীন-দির রেদর িবচার করেব। স যােয়র সে দেশর দীনহীনেদর িবিভ িবষেয়র িন ি করেব। যিদ স
কান লাকেক শাি দওয়ার িস া নয় তাহেল তার আেদশমেতা ঐ লাকিটেক শাি পেতই হেব। যিদ স লাকেদর মতৃু্যর

আেদশ দয় তাহেল তােদর হ যা করা হেব। সিুবচার, ধািমকতাই এই শি র অ যতম উৎস। এই ণ িল তাঁর কামেরর
ব নীর মেতা হেব।

৬ স সময় নকেড় বাঘ এবং মষশাবক এক সে শাি েত বাস করেব। বাঘ এবং ছাগল ছানা এক সে শাি েত েয়
থাকেব। বাছরু, িসংহ এবং ষাঁড় একসে শাি েত বাস করেব। এবং একটা ছা িশ তােদর চালনা করেব। ৭ গ এবং ভা ুক
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একসে শাি েত বাস করেব। তােদর সম শাবকরাও একসে বাস করেব। কউ কােরা অিন করেব না। িসংহ গ র মেতা
খড় খােব। এমনিক সাপও মানষুেক দংশন করেব না। ৮ একটা িশ ও িনভেয় কউেট সােপর গেতর ওপর খলা করেত পারেব।
িবষা সােপর গেতর মে যও স িনি বধায় হাত িদেত পারেব।

৯ এইসব িবষয় িল আসেল রমাণ কের কউ কারও কান িত না কের পর র শাি েত বাস করেব। লাকরা আমার
পিব র পবেতর কান অংেশ িহংসা িকংবা বংেসর আ রয় নেব না। কারণ এইসব লাকরা যথাথভােব রভেুক চেন ও
জােন। ভরা সমেু রর জেলর মেতা রভু িবষয়ক অগাধ ােন তারা পিরপণূ থাকেব।

১০ স সময় িযশেয়র পিরবারবগ থেক একজন িবেশষ যি থাকেবন। এই যি লােকর পতাকা ব প হেবন। এই
“পতাকা” সকল দশেক তাঁর চারপােশ আসার জ য পথ দখােব। সব দশ তাঁর কােছ তাঁেদর করণীয় কতে যর যাপাের
জানেত চাইেব এবং তাঁর িব রাম ল মিহমাি বত হেব।

১১ সিদন রভু (ঈ বর) তাঁর লাকেদর অবিশ অংশেক মু কের আনেত ি বতীয় বােরর জ য হ ে প করেবন।
(অথাৎ িতিন অশরূ, িমশর, পে রাষ, এলম, বািবল, হমাৎ এবং সমেু রর চতিুদেকর সম উপ যকা থেক অবিশ লাকেদর
আনেবন।) ১২ আর িতিন সম লাকেদর জ য “পতাকা” তলুেবন। ই রােয়ল ও িযহদূা থেক িবতািডত় লাক যারা পিৃথবীর
িবিভ জায়গায় িবি ভােব িছ মেূলর মেতা বাস করিছল তােদর িতিন একি রত করেবন।

১৩ এই সময় ই রিয়েমর (ই রােয়েলর) ঈষা দূর হেব। ই রিয়ম আর িযহদূােক ঈষা করেব না। িযহদূার আর কান শ
থাকেব না। এবং িযহদূা ই রিয়েমর অসিুবধার কারণ হেব না। ১৪ িক ই রিয়ম এবং িযহদূা একসে পেল ীয়েদর আ রমণ
করেব। কান ছা রাণীর ওপর িট পািখ এক সে ছাঁ মারেল যমন হয় তােদর আ রমণ অেনকটা স রকম হেব। িট দশ
এক সে পেূবর দশ থেক ধনস দ লঠু করেব। ই রিয়ম এবং িযহদূা ইেদাম, মায়াব এবং অে ােনর লাকেদর িনয় রণ
করেব।

১৫ রভু িমশেরর উপসাগরেক িকেয় ফলেবন এবং বংস কের ফলেবন। িতিন ফরাৎ নদীর ওপর তাঁর হাত আে ািলত
করেবন এবং ফরাৎ সাতটা ছাট ছাট নদীেত িবভ হেব। এই ছাট ছাট নদী িল গভীর হেব না। লাকরা অনায়ােসই জেুতা
পের নদী িলর ওপর িদেয় হঁেট পার হেত পারেব। ১৬ আর িমশর দশ থেক ই রােয়ল বিরেয় আসার সময় যমন তার জ য
পেথর সিৃ হেয়িছল তমিন অশেূর জীিবত থাকা তাঁর লাকেদর অশরূ যােগর জ য ঈ বর একিট নতনু পেথর সিৃ করেবন।

ঈ বেরর রশংসামখুর গান

১২ ১ আর সিদন তিুম বলেব:
“ হ রভু আিম তামার রশংসা কির!

তিুম আমার রিত িছেল।
িক এখন আর আমার রিত থেকা না!
আমার রিত তামার ভােলাবাসা রদশন কর।
২ ঈ বর আমােক র া কেরন।
আিম তােক িব বাস কির।
আিম ভয় পাই না, িতিন আমােক র া কেরন।

রভু িযেহাবা আমার শি ও বেট।
িতিন আমােক র া কেরন এবং আিম তাঁর রশংসার গান গাই।”
৩ পির রােণর ঝণা থেক তামরা জল তলুেব
এবং তারপর তামরা আনি ত হেব।
৪ তারপর তিুম বলেব, “ রভরু রশংসা কর!
তাঁর নাম উপাসনা কর!
সম দেশ তাঁর কেমর কথা িবিদত কের দাও।
ঘাষণা কর য তাঁর নাম মহান!”

৫ রভরু রশংসার গান গাও!
কন না, িতিন মহান কাজ কেরেছন।

এই খবর পিৃথবীময় ছিডে়য় দাও।
পিৃথবীর সব মানষু তা জানকু।
৬ হ িসেয়ানবাসীগণ, উ বের ঈ বেরর বগান কর।
ই রােয়েলর পিব রতম ঈ বর অ য সি রয়ভােব তামার সে আেছন।
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তাই সকেল খশুী হও।

বািবেলর রিত ঈ বেরর বাতা

১৩ ১ আেমােসর পু র িযশাইয় ঈ বেরর কাছ থেক বািবল িবষয়ক এই ঃখজনক বাতা পান।
২ ঈ বর বলেলন, “ তামরা ব ৃ শূ য পবেতর ওপের পতাকা তাল।

লাকেদর হাত নেড় িচৎকার কের ডাক।
তােদর বল, বপণূ লাকেদর জ য য রেবশপথ
সই পথ িদেয় রেবশ করেত।”

৩ ঈ বর বলেলন, “আিম ঐসব লাকেদর অ যা যেদর থেক আলাদা কেরিছ
এবং তােদর িবষেয় আিম িনেজ আেদশ িদেয়িছ।
আিম ।
আিম লাকেদর শাি দওয়ার জ য আমার শি শালী যা ােদর এক র কেরিছ,
যারা আমার গব ও আন ।
৪ “পবত েলােত একটা িবরাট শদ আেছ, সই শদিট শান!
এটা পবতমালায় ব জনসমাগেমর শদ।
অেনক রাে যর লাকরা একসে জেডা় হেয়েছ।

রভু সবশি মান তাঁর সনাবািহনীেক ডাকেছন।
৫ রভু এবং তার সনাদল আসেছ।
দূর দশ থেক তারা আসেছ, িদগে র ওপার থেক।

রভু তাঁর রাধ রদশন করেত সনাদলেক অে রর মেতা যবহার করেবন,
এই সনাদল গাটা দশেক বংস করেব।”

৬ হাহাকার কর, িনেজেদর জ য ঃখ কর। কননা রভরু িবেশষ িদন আগত রায়। সই সমেয় আসেছ যখন শ রা
তামার স দ লঠু করেব। সবশি মান ঈ বর বয়ং তা ঘটােবন। ৭ লাকরা তােদর সাহস হারােব। ভয় মানষুেক বল

করেব। ৮ রিতিট মানষুই ভয় পােব। এই ভয় মিহলােদর রসব বদনার মেতা তােদর ক দেব। তােদর মখু হেব অি বণ।
লােক এেক অপেরর িদেক ভয়াত চােখ িব েয় তািকেয় থাকেব।

বািবেলর িব ে ঈ বেরর িবচার
৯ দখ, রভরু িবেশষ িদন আসেছ। এই িদন হেব ভয় র। ঈ বর রােধ গাটা দশেক বংস করেবন। ঈ বর এই দেশর

সম পাপী লাকেদর বংস করেবন। ১০ সই িদন আকােশ অ কার ঘিনেয় আসেব। সযূ, চাঁদ এবং তারারা িকরণ দেব না।
১১ ঈ বর বলেলন, “আিম পিৃথবীেত িবপযয় ঘটাব। আিম লাকেদর তােদর পােপর জ য শাি দব। আিম অহ ারী

লাকেদর তােদর দপ হািরেয় দব। আিম িন ুর লাকেদর গব চণূ কের দব। ১২ ধমুা র অ কেয়কজন লাক বঁেচ থাকেব।
এেদর সং যা এত নগ য হেব য তা সানা খাঁজার মেতাই কিঠন। এবং এইসব লােকরা খাঁিট সানার থেকও অেনক বশী
দামী। ১৩ রােধ আিম আকাশম লেক কি ত করব। এর ফেল পিৃথবী টেল িগেয় ান র হেব।”

যিদন রভু সবশি মান তাঁর রােধর বিহঃ রকাশ ঘটােবন সিদন এসব ঘটনা ঘটেব। ১৪ তখন বািবল থেক লাকরা
আহত হিরেণর মেতা, মষপালকিবহীন মেষর মেতা িনজ িনজ দেশর িদেক ছেুট পালােব। ১৫ িক শ রা বািবেলর লাকেদর
তাডা় করেব এবং য ধরা পডে়ব তােকই তারা তরবাির িদেয় হ যা করেব। ১৬ তােদর বািড় িল লিু ত হেব। তােদর রীরা
ধিষত হেব। আর তােদর চােখর সামেনই তােদর ছাট ছাট ছেলেমেয়েদর িপিটেয় িপিটেয় হ যা করা হেব।

১৭ ঈ বর বলেলন, “ দখ আিম মাদীয়েদর সনা বারা বািবলেক আ রমণ করাব। েপা ও সানা দওয়া হেলও
মাদীয়র সনারা লডা়ই থামােব না। ১৮ তীর াজরা যবুকেদর হ যা করেব। িশ েদর তারা মা করেব না। তারা ছাট ছাট
ছেলেমেয়েদর রিতও ক ণা করেব না। ১৯ ঈ বর বািবলেক বংস করেবন িঠক য ভােব িতিন সেদাম ও ঘেমারােক বংস

কেরিছেলন।
“যিদও বািবল হে সব চেয় সু র রা য এবং সখানকার নাগিরকেদর গব ব প ২০ িক বািবল আর সু র থাকেব না।

ভিব যেত লাক সখােন বাস করেব না। আরবীও স ােন তাঁবু ফলেব না। মষপালকরা সখােন মষ চরােব না। ২১ ধমুা র
ম ভিূমর িহং র ব য জ জােনায়াররাই সখােন বাস করেব। বািবেলর বািডে়ত কান লাক বাস করেব না। সখােন ব য
জ রা েয় থাকেব। ব য ছাগলরা খলা করেব। পঁচা এবং বড় বড় পািখেত বািড় িল ভি হেয় যােব। ২২ বািবেলর সু র
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রাসােদাপম মেনারম বািড় িলেত ব য কুকুর এবং নকেডর়া িচৎকার করেত থাকেব। বািবলেক বংস করা হেব। বািবেলর
শষ সময় ঘিনেয় এেসেছ। বািবেলর িদন আর বাডা়েনা হেব না।”

ই রােয়েলর লাকরা বেদেশ িফরেব

১৪ ১ ভিব যেত রভু যােকাবেক পনুরায় ক ণা করেবন। রভু আবার একবার ই রােয়েলর লাকেদর বেছ নেবন এবং
তােদর দশ তােদর িফিরেয় দেবন। তখন িবেদশী লাকরা যােকােবর পিরবারবেগর সে সংযু হেব এবং তারা

একই পিরবােরর লাক যােকােবর বংেশা ূত বেল পিরগিণত হেব। ২ ঐ জািতর লাকরা ই রােয়লীয়েদর ই রােয়েল িফিরেয়
আনেব। ঐ জািতর লাকরা ই রােয়েলর দােস পিরণত হেব। তখন ই রােয়লেক যারা দখল কেরিছল, ই রােয়ল তােদর দখল
করেব এবং যারা তােদর অ যাচার কেরিছল তােদর শাসন করেব। ৩ রভু তামােদর কেঠার পির রম দূর কের তামােদর
আরােমর যব া করেবন। অতীেত তামরা দাস িছেল। লাকরা তামােদর কেঠার পির রম করেত বা য কেরিছল। িক রভু
তামােদর কেঠার পির রেমর অবসান ঘটােবন।

বািবেলর রাজা স েক একিট গান
৪ সিদন তামরা বািবেলর রাজা স েক এই গানিট গাইেত করেব। গানিট হল:

রাজা তাঁর শাসনকােল অ য জঘ য যি িছেলন।
িক তাঁর শাসনকাল এখন শষ হেয় গল।
৫ রভু শাসকেদর রাজদ ভেঙ িদেয়েছন।

রভু তােদর মতা কেড় িনেয়েছন।
৬ বািবেলর রাজা রােধ তাঁর রজােদর মারধর করেতন।
িতিন কখেনাই তাঁর রজােদর মারধর থেক রহাই দনিন।
িতিন রােধ রজােদর শাসন কেরেছন।
িতিন রজােদর আঘাত না কের া থােকন িন।
৭ িক এখন গাটা দশ শা ও সিু র হেয়েছ।
সকেল আন করেত কেরেছ।
৮ তিুম একজন শয়তান রাজা িছেল।
িক তামার শাসন শষ হেয়েছ।
এমন িক দবদা ও িলবােনােনর এরস ব ৃ রাও
তামার পতেন খশুী।

এই গাছরা বেল, “রাজা আমােদর কেট ফলত।
িক রাজার পতন হেয়েছ।
স আর কখেনা উেঠ দাঁডা়েত পারেব না।”

৯ পাতাল তামার আগমেন িবচিলত হে ।
পাতাল পিৃথবীর সম রধানেদর রতা ােদর তামার জ য জািগেয় তলুেছ।
পাতাল রাজােদর তােদর িসংহাসন থেক দাঁড় করাে এবং তারা তামার আগমেনর জ য র ত।
১০ এইসব নতারা তামার সে মজা করেব।
তারা বলেব, “তিুম এখন আমােদর মেতাই একিট মতৃেদহ।
তিুম িঠক আমােদর মেতাই।”
১১ তামার দ , তামার অহ ার পাতােল নািমেয় দওয়া হেয়েছ।
তামার বীণার সরু তামার সই গিবত আ ার আগমন ঘাষণা করেছ।
পাকামাকড় তামার দহেক কুের কুের খােব।

তিুম তােদর ওপর িবছানার মেতা েয় থাকেব।
কৃিমরা তামার দহেক ক বেলর মেতা ঢেক রাখেব।
১২ তিুম সকােলর তারার মেতা িছেল।
িক এখন তামার আকাশ থেক পতন হেয়েছ।
একদা পিৃথবীর সম জািত তামার সামেন মাথা নত কেরেছ।
িক এখন তামােক কেট ফলা হেয়েছ।
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১৩ তিুম সবদা িনেজেক বলেত: “আিম হব পরাৎ  পেরর মেতা।
আিম বগােরাহণ করব।
ঈ বেরর ন রম লীর উে আমার িসংহাসন উ ীত করব।
আিম পিব র দবতােদর সমাগম পবেত অিধ ান করব এবং ঐ পবেতর ওপর দবতােদর সে আমার সা াত হেব।
১৪ আিম মেঘর বদীেত উঠব।
আিম পরাৎ  পেরর তু য হব।”
১৫ িক সটা ঘেটিন।
তিুম ঈ বেরর সে বেগ যেত পােরা িন।
তামােক সমািধ েলর গভীর অ কাের িনমি ত করা হেয়েছ।

১৬ লাকরা তামােক দেখ তামার কথা ভাবেব এবং দখেব তিুম ধইু একটা মতৃেদহ।
তারা দখেব য তিুম একিট শবেদেহর চেয় বশী িকছ ু নও এবং বলেব,
“এ-ই িক সই একই যি য পিৃথবীর সম রাে যর রচ ভেয়র কারণ িছল?
১৭ এ িক সই যি য নগেরর পর নগর বংস কের তােক ম ভিূমেত পিরণত করত?
এ িক সই যি য যু ব ী লাকেদর বািড় িফরেত িদত না?”
১৮ পিৃথবীর সব রাজা সস ােন মারা গেছন।

রে যক রাজারই িনজ ব সমািধ রেয়েছ।
১৯ িক তামার মেতা অ যাচারী রাজােক কবরও র যা যান কেরেছ।
তামার অব া এখন গােছর কাটা ডােলর মেতা।

গােছর ডালেক কেট যমন ছ ুঁেড় ফেল দওয়া হয় তমিন তিুমও িনজ কবর ান থেক দূের িনি হেয়ছ।
তিুম যেু িনহত সইসব যি র শরীর িদেয় ঢাকা যারা গেতর মে য পাথেরর মত গিডে়য় যায়।
তিুম সই মতৃেদেহর মত যােক মািডে়য় যাওয়া হয়।
২০ অেনক রাজা মারা িগেয়েছ এবং তােদর িনজ ব কবর রেয়েছ।
িক তিুম তােদর সে যাগ িদেত পােরা না।
কারণ তিুম তামার িনেজর দশেকই বংস কেরছ।
তিুম তামার রজােদর হ যা কেরছ।
তামার ছেলেমেয়রা তামার মেতা বংসকায চািলেয় যােব না, তােদর িবরত করা হেব।

২১ তামরা তার ছেলেমেয়েদর হ যার জ য িনেজেদর র ত কর।
তােদর হ যা কর কারণ তােদর িপতা দাষী।
তার ছেলেমেয়রা আর কখেনাই দেশর শাসন কত ৃ ব হােত িনেত না পাের।
তার ছেলেমেয়রা আবার কখনও পিৃথবীটােক তােদর িনেজেদর শহের ভিরেয় ফলেত পারেবনা।

২২ রভু সবশি মান বলেলন, “আিম িব যাত শহর বািবেলর যািতেক শষ করব। আিম এখানকার লাকেদর িব ে
যু করব। আিম বািবেলর সম লাকেক বংস করব। আিম তােদর ছেলেমেয়েদর, তােদর পৗ র- পৗ রীেদর এবং তােদর

রেপৗ র- পৗ রীেদর বংস করব।” রভু িনেজ একথা িল বেলেছন।
২৩ রভু বলেলন, “আিম বািবলেক প েদর (অবাধ) িবচরণ ভিূমেত পিরণত করব। এই দশ (শহর) জলাভিূমেত পিরণত

হেব। আিম ‘ বংেসর ঝাঁটা’ িদেয় বািবলেক িবদায় করব।” রভু সবশি মান এই কথা িল বলেলন।

ঈ বর অশরূেকও শাি দেবন
২৪ রভু সবশি মান রিত িত িদেয় বলেলন, “আিম শপথ করিছ য এইসব ঘটনা িল আমার ভাবনা, পিরক না এবং

স মেতা ঘটেবই। ২৫ আিম আমার দেশ অশরূ রাজােক বংস করব। আিম আমার পবত েলার ওপের ঐ রাজার ওপর
িদেয় হঁেট যাব। এই রাজািট আমার লাকেদর দােস পিরণত কেরিছল। স তােদর িদেয় ভারী বাঝা বহন কিরেয়েছ। এই
ভার সিরেয় ফলা হেব। ২৬ পিৃথবী যাপী আমার সম লাকেদর আিম এ িল করার পিরক না কেরিছ। সম দশেক শাি
দওয়ার জ য আিম আমার মতােক কােজ লাগাব।”

২৭ রভু যখন কান পিরক না কেরন তখন কারও পে ই তা যথ করা স ব নয়। যখন রভু লাকেদর শাি দওয়ার
জ য তাঁর হাত তােলন তখন কারও পে ই তাঁেক থামােনা স ব নয়।
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পেল ীয়র রিত ঈ বেরর বাতা
২৮ য বছর আহস রাজার মতৃু্য হয় স বছর এই বাতা রদান করা হেয়িছল।
২৯ হ পেল ীয়, য রাজা তামােদর ওপর অ যাচার করত স মারা যাওয়ায় তামরা খবুই খশুী হেয়ছ। িক তামরা সি য

সি যই আনি ত হেয়া না। এটা সি য য তার শাসেনর অবসান ঘেটেছ। িক এরপর রাজার পু র শাসন করেব। এবং এটা
কান সােপর আরও িবষা সােপর জ দওয়ার মেতা যাপার। এই নতনু রাজা তামােদর কােছ একিট অিত বগবান এবং

ভয় র সােপর মেতা হেব। ৩০ তেব আমার দীনহীন লাকরা িনরাপেদ খেত পারেব, ঘমুােত পারেব এবং িনেজেদর িনরাপদ মেন
করেব। তােদর ছেলেমেয়রা িনরাপেদ থাকেব। আমার দির র লাকরা েত পারেব এবং িনেজেদর িনরাপদ ভাবেত পারেব।
িক আিম িভ বারা তামার পিরবারেক হ যা করব এবং তামার অবিশ সম লাক মারা যােব।
৩১ হ পরু বারবাসী তামরা কাঁদ!
হ পরুবাসী তামরা িবলাপ কর!
হ পেল ীয়বাসী তামরা ভয় পােব।
তামােদর সাহস গরম মােমর মেতা গেল যােব।
দখ, ধাঁয়া উ েরর িদক থেক আসেছ!

অশরূ থেক শি শালী সনাবািহনী আসেছ।
৩২ এই সনারা তােদর দেশ বাতাবাহক পাঠােব।
এই বাতাবাহকরা তােদর লাকেদর িক বলেব?
তারা ঘাষণা করেব: “পেল ীয় পরািজত হেয়েছ।
িক রভু িসেয়ানেক শি শালী কেরেছন,
এবং তার দীন দির র লাকরা িনরাপেদ সখােন আ রয় নেব।”

মায়াব িবষয়ক ঈ বেরর বাতা

১৫ ১ এটা মায়াব স েক একিট বাতা:
এক িদন রােত মায়ােবর আর নগর থেক সনারা সম ধনস দ লঠু করল।

ঐ রােতই নগরিটেক বংস করা হল।
এক িদন রােত সনারা মায়ােবর কীর নগর লঠু করল।
ঐিদন রােতই নগরিটেক বংস করা হল।
২ রাজার পিরবার এবং দীবন শহেরর লাকরা কা াকািট করার জ য উ ােন যাে ।
মায়ােবর লাকরা নেবা ও মদবা শহেরর জ য কাঁদেছ।

সকেল তােদর শাক রকােশর জ য তােদর মাথা ও দািড় কািমেয় ফেলেছ।
৩ বািডর় ছাদ থেক রা াঘাট পয
সব রই মায়ােবর লাকরা
শােকর পাশাক পের কা াকািট করেছ।

৪ িহ  েবান ও ইিলয়ালী শহেরর লাকরা এত জাের কা াকািট করেছ য,
সদূুর যহস পয তার শদ শানা যাে ।
এমনিক সনারাও আকি ক ভয় পেয় িগেয়েছ।
তারা ভেয় কাঁপেছ।
৫ মায়ােবর ঃেখ আমার দয় যিথত।
লাকরা িনরাপ ার জ য ছটুেছ।

তারা সায়র, ই  -শিলশীয়ায় পয যাে ।
তারা লহূীেতর পাব যময় পথ ধের ওঠার সময়
িব রীভােব িচৎকার কের কাঁদেছ।
হােরাণিয়েমর পেথ হাঁটার সময়
লাকরা িচৎকার কের কাঁদেছ।

৬ িক িন রীেমর ু র নদী ম ভিূমর মেতা িকেয় িগেয়েছ।
সম ছাট গাছপালা িকেয় িগেয়েছ।
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কান িকছইু আর সবজু নই।
৭ তাই, মায়াব যাগ করার আেগ লাকরা তােদর িনজ িনজ িজিনসপ র সং রহ কের জড় করেছ
এবং উইেলা ি রক এর ওপাের িনেয় যাে ।
৮ মায়ােবর সব রই আতনাদ শানা যাে ।
ই িয়ম এবং ব -এলীম শহেরর লাকরা কাঁদেছ।
৯ দীেমােনর জল রে পিরপণূ হেয় িগেয়েছ।
এবং আিম দীেমােনর জ য আেরা ঃখ আনব।
মায়ােবর খবু অ সং যক লাক শ েদর হাত থেক র া পেয় িগেয়েছ।

িক এইসব লাকেদর ভ ণ করার জ য আিম অেনক িসংহ পাঠাব।

১৬ ১ হ লাকরা, দেশর শাসেকর জ য তামরা একিট উপহার পাঠাও। সলা থেক একিট মষশাবক ম ভিূমর মে য
িদেয় িসেয়ান ক যা পবেতর কােছ পািঠেয় দাও।

২ মায়ােবর মেয়রা অেণান নদী পার হওয়ার চ া করেছ।
তারা এক জায়গা থেক অ য জায়গায় সাহাে যর জ য ছটুেছ।
তােদর অব া যন নীড় ভেঙ হািরেয় যাওয়া ছা পািখর মেতা।
৩ তারা বলেছ, “আমােদর সাহা য কর,
বেল দাও আমরা এখন িক করব!
যমন কের ছায়া ম যাে র গনগেন সযূ থেক আমােদর র া কের,
তমিন রভু শ েদর হাত থেক আমােদর র া কর।

আমরা শ েদর হাত থেক পািলেয় বঁেচিছ।
আমােদর আডা়ল কর।
আমােদর শ েদর হােত তেুল িদও না।
৪ মায়ােবর লাকেদর জার কের বািড় ছাডা় করা হেয়েছ।
তাই তােদর তামােদর দেশ বাস করেত দাও।
শ েদর চাখ থেক তােদর লিুকেয় রােখা।”
লঠুতরাজ ব হেব, শ রা পরা হেব।
অ যাচারী লাকরা দশ ছেড় চেল যােব।
৫ তারপর দায়েূদর পিরবার থেক
একজন নতনু রাজা আসেবন।
িতিন িব ব , দয়ালু এবং রিমক হেবন।
এই রাজা যা য িবচার করেবন।
যা িকছ ু ভাল এবং সিঠক স সব কাজ িতিন তাডা়তািড় করেবন।
৬ আমরা মায়াববাসীেদর অহ ার এবং দাি কতার কথা েনিছ।
তারা অহ ারী এবং িহং র।
তারা দ কের,
িক তােদর দ িল ধইু কত িল ফাঁকা বিুল।
৭ এই অহ ােরর জ য গাটা মায়াব দশ ভগুেব।
মায়ােবর সম লাক হাহাকার করেব।

তারা ঃিখত হেব এবং অতীেত তােদর যা যা িছল তারা তা িফের পেত চাইেব।
৮ িহ  েবােনর ত ও িসব ্মার রা াে ত ন হেয় িগেয়েছ।
িবেদশী শাসকরা তােদর সব রা াগাছ কেট ফেলেছ।
সদূুর যােসর শহর পয এমনিক ম ভিূমর ভতর পয তােদর রা া বাগান ছিডে়য় থাকত।
তােদর শাখা িল এেকবাের সমেু রর ওপার পয ছিডে়য় পডত়।
৯ আিম যােসর এবং িসব ্মার লাকেদর সে কাঁদব
কারণ রা া ত িল বংস করা হেয়েছ।
আিম িহ  েবান এবং ইিলয়ালীর লাকেদর সে কাঁদব
কারণ কান শ য সং রহ হেব না।
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কান রী কালীন ফসল উঠেব না।
তাই কান আন উ াস হেব না।
১০ কারেমেল কান আন গান হেব না।
শ য সং রেহর সময়কার আনে র আিম পিরসমাি ঘটাব।
রা ারস তরীর জ য য সম রা া তির হেয় আেছ

তা সব ন হেয় যােব।
১১ তাই আিম মায়াব এবং কী - হরস
এই িট শহেরর জ য খবুই ঃিখত।
১২ মায়ােবর লাকরা তােদর উপাসনালেয় যােব।
লাকরা রাথনা জানােনার চ া করেব।

িক তারা তােদর পিরণাম িক হেব তা দখেত পেয় এত বল হেয় পডে়ব য আর রাথনা করেত পারেব না।
১৩ রভু মায়াব স েক এই ঘটনা িলর কথা ব বার বেলেছন। ১৪ এবং রভু এখন বেলন, “িতন বছেরর মে য এই িবপলু

জনসং যা এবং অ যা য িজিনষ, যার জ য মায়াব গিবত, তার িবেশষ িকছরুই অি ব থাকেব না (িঠক যমন ভাডা় করা
সহকারীরা সময় গােন)। ধমুা র ীণবল িটকতক লাক পেড় থাকেব।”

অরােমর উে ে য ঈ বেরর বাতা

১৭ ১ এটা দে শেকর জ য ঃেখর বাতা। রভু বলেলন এই ঘটনা িল দে শেক ঘটেব:
“দে শক এখন একিট শহর, িক এই শহর বংস হেয় যােব।

শহের বংস ূপ ছাডা় আর িকছইু থাকেব না।
২ লাকরা অেরােয়র শহর িল যাগ কের পালােব।
এইসব খািল শহের মেষর পাল যখােন সখােন অবােধ ঘেুর বডা়েত পারেব।
তােদর িবর করা বা ভয় দখােনার কউ থাকেব না।
৩ ই রিয়েমর গ নগরী িল (ই রােয়ল) বংস হেয় যােব।
দে শেকর সরকার শষ হেয় যােব।
ই রােয়েল য ঘটনা ঘেটেছ অরােম তাই ঘটেব।
সম বপণূ লাকেদর অপসারণ করা হেব।”

রভু সবশি মান বলেলন এই ঘটনা িল ঘটেব।
৪ “যােকােবর সম মিহমা অবদিমত হেব।
তার সমিৃ য়লাভ করেব।

৫ “ঐ সময়টা রফায়ীম উপ যকায় ফসল তালার সমেয়র মেতা হেব। রিমকরা ত থেক ফসল তেুল তা এক জায়গায়
জেডা় কের, তারপর তারা চারা গাছ িল থেক শে যর মাথা কেট নয় এবং শ য সং রহ কের।

৬ “ স সময়টা জলপাই (অিলভ) সং রেহর কােলর মেতা হেব। লাকরা জলপাই গাছ থেক জলপাই তােল। িক কেয়কটা
জলপাই সাধারণত গােছর মাথায় থেক যায়। িকছ ু িকছ ুগােছর ডােলর মাথায় চার-পাঁচটা কের জলপাই পেড় থােক। এখানকার
শহর িলর অব াও সরকম হেব।” রভু সবশি মান এই ঘটনা েলার কথা বলেলন।

৭ স সমেয় লাকরা তােদর সিৃ কতা ঈ বেরর খাঁজ করেবন। তােদর চাখ ই রােয়েলর পিব রতেমর িদেক চেয় থাকেব।
৮ লাকরা তােদর তরী বদী েলার িদেক যােব না। তারা তােদর আেশরার খুঁিটর কােছ এবং িনেজেদর হােত তরী সযূ দবতার
মিূ র কােছ বদীেত যােব না। ৯ স সময় সম গ শহর পির য হেব। ঐ শহর িলর অব া ই রােয়েলর লাকরা আসার
আেগ দেশর পবত ও জ েলর পির য ভিূমর মেতা হেব। অতীেত ই রােয়েলর লাকেদর আগমেনর সময় অ য সম
লাকরা পািলেয় িগেয়িছল। ভিব যেত এই দশ আবার পির য হেব। ১০ কারণ তামরা তামােদর র াকতা ঈ বরেক ভেুল

িগেয়ছ। ঈ বর য তামােদর িনরাপদ জায়গা তা তামরা রণ করছ না।
তামরা অেনক দূরদূরা থেক খবু ভােলা জােতর রা া এেনছ। িক এ েলােক রাপণ করেল গাছ েলা জ ােব না।

১১ এক িদন তামরা তামােদর রা া গাছ েলােক রাপণ করেব। এবং তােদর বড় করার চ া করেব। পেরর িদন গাছ েলা
বড় হেত আর করেব। িক ফসল তালার সমেয় তামরা যখন রা া তলুেত যােব, দখেব য সব গাছ েলা মের গেছ।
কান রাগ সব গাছেক মের ফলেব।

১২ অেনক লােকর কা ার রাল শান।
তারা সমেু রর ঢউেয়র মেতা,
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সমু র জেলা ােসর শেদর মেতা গজন করেছ।
১৩ লাকরা এই ঢউেয়র মেতা গজন করেব।
িক ঈ বর তােদর ধমক দেবন।
তাই তারা দূের পালােব।
তারা ঝেডর় সামেন ভিূষর মেতা িকংবা ঝেডর় মেুখ ছাট িশকডও়য়ালা গােছর মেতা উেড় যােব।
১৪ ঐ িদন রােত লাকরা ভয় পােব।
সকাল হওয়ার আেগই সবাই পািলেয় যােব।
কান িকছইু পেড় থাকেব না।

তাই শ রা িকছইু পােব না।
তারা আমােদর দেশ আসেব।
িক দেশ তখন িকছইু থাকেব না।

কূশীয়েদর রিত ঈ বেরর বাণী

১৮ ১ কূশীয় নদী িলর দঘ্য বরাবর দশিটর িদেক দখ। দশিট পতে ভের িগেয়েছ। তিুম তােদর ডানার ভন ভন শদ
নেত পা । ২ ঐ দশিট ভলায় কের সমেু রর ওপাের বাতাবাহক পাঠাে ।

হ তগামী বাতাবাহকগণ,
দীঘকায় ও মসণৃ বেকর লাকেদর কােছ যাও।
সম জায়গার লাকরা এই দীঘকায় এবং মসণৃ বেকর লাকেদর ভয় পায়,
তারা একিট শি শালী জািত যারা অ য জািতেদর পরািজত কের।
তারা একিট দেশ বাস কের যিট নদীসমহূ বারা িবভ ।
৩ ঐসব লাকেদর সাবধান কের দাও য তােদর কান না কান িবপদ ঘটেব।
এই দেশর লাকেদর য িবপদ ঘটেব সারা পিৃথবীর লাক তা দখেত পােব।
এইসব ল বা লাকেদর কপােল যা ঘটেব তা পিৃথবীর সবাই পবেতর ওপের পতাকা ওডা়র দেৃ যর মেতা পির ার দখেত

পােব।
যেু র আেগ িশঙা ফাঁকার শেদর মেতা পিৃথবীর সবাই পির ার ভােব তা নেত পােব।

৪ রভু বলেলন, “ য জায়গা আমার জ য তরী হেয়েছ আিম সখােন থাকব। ‡‡আিম শা ভােব এইসব ঘটনা পযেব ণ
করব। রীে র এক মেনারম পেুর ( য সমেয় এক ফাঁটা বিৃ হয় না অথচ ভাের িশিশর পেড।়) ৫ একটা ভয় র িকছ ুঘটেব।
এিট ঘটেব ফসল কাটার সমেয়র আেগ যখন ফলু িল ফেুট যােব এবং নতনু রা া িল ম রীত হেব এবং বাডে়ত থাকেব;
িক তখন শ রা এেস গাছ িল কেট ফলেব ও রা া লতা িল িছঁেড় ফলেব এবং স িল ছ ুঁেড় ফেল দেব। ৬ রা া

ত িল পবেতর পািখ এবং ব য জ েদর খাবার জ য পেড় থাকেব। রী কােল পািখরা রা া-লতায় বাসা বাঁধেব এবং
শীতকােল ব য জ রা রা া-লতা খােব।”

৭ তখন দীঘকায় ও মসণৃ বেকর লাকরা রভু সবশি মােনর জ য একিট িবেশষ নেব য িনেয় আসেব। সম জায়গার
লাকরা এই দীঘকায়, মসণৃ বেকর লাকেদর ভয় পায়। একিট মতাবান জািত যারা অ য দশসমহূেক পরা কের, তারা

একিট দেশ বাস কের যিট নদীসমহূ বারা িবভ । এই নেব য িসেয়ান পবেত, রভু যখােন অিধ ান কেরন, সখােন
আনা হেব।

িমশের ঈ বেরর বাতা

১৯ ১ িমশর স েক বাতা: দেখা! রভু একটা ত ধাবমান মেঘ চেড় আসেছন। িতিন িমশের যােবন এবং তাঁর এই
আগমেন সখানকার মিূ রা ভেয় কাঁপেব। সাধারণতঃ িমশরবাসীরা সাহসী িক রভরু আগমেন তােদর সাহস গরম

মােমর মেতা গেল যােব।
২ ঈ বর বেলন: “আিম িমশেরর লাকেদর িনেজেদর মে য মারামাির করাব। ভাই লডে়ব ভাইেয়র িব ে । রিতেবশীর

িব ে রিতেবশী। এক শহর অ য শহেরর িব ে । এক রা য অ য রাে যর িব ে । ৩ লাকরা িব রা হেব। লাকরা
তােদর রা দবতা ও ানী লাকেদর দরবাের হািজর হেয় জানেত চাইেব তােদর িক করা উিচৎ । লাকরা যা কেরর কােছও

‡‡১৮:৪ য … থাকব এটা হয়ত জ শােলেমর মি রেক উে খ করেছ।
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িজ াসা করেব। িক কােরার উপেদশই কাযকরী হেব না।” ৪ , সবশি মান রভু বেলন, “িমশরেক আিম এক কেঠার
রভরু হােত দব। এক শি শালী রাজা লাকেদর শাসন করেব।”

৫ নীলনদ রমশঃ িকেয় আসেব। সমু র থেক জল চেল যােব। ৬ সম নদীর জল গে ভের যােব। িমশেরর খাল িল
রমশঃ িকেয় যােব এবং জলহীন হেয় পডে়ব। সম জলজ উি দ িলেত পচন ধরেব। ৭ নীলনেদর তীর ধের যসব ছাট

গাছপালা আেছ স েলা মের যােব এবং উেড় যােব। এমন িক নীলনদ যখােন সবেচেয় বশী িব ৃত, সখানকার গাছপালাও
মের যােব।

৮ নীলনদ থেক য সম জেলরা মাছ ধরত তারা রমশঃ িবষ ন হেব এবং কাঁদেব। যারা নীলনেদর ওপর জাল িবিছেয়
জীিবকা িনবাহ করত তারা বল হেয় যােব। ৯ য সম মানষু কাপড় তরী কের তারাও ভীষণ িবষ ন। কারণ কাপড় তরীর

রেয়াজনীয় া এক রকেমর গাছ আর নদীর পােড় জ াে না। ১০ নদীর জল ধের রাখার জ য যারা বাঁধ তরী করেতা,
তারাও কাজ হািরেয় িবষ ন হেব।

১১ সায়ন শহেরর নতারা বাকা। ফেরৗেণর “িব পি তরা” ভলু উপেদশ িদেয়েছ। ঐ নতারা বেলেছন য তাঁরা ানী ও
রাজারই বংশধর। িক যতটা িব বেল তাঁরা িনেজেদর ভাবেছন ততটা তাঁরা নন। ১২ িমশর, তামার ানী মানষুরা কাথায়?
ঐ ানী িব যি েদর জানেত হেব য সবশি মান রভু িমশেরর জ য িক পিরক না কেরেছন। িক ঘটেব তা জেন িনেয়
তা তােদর অ যেদর জানােনা উিচৎ ।

১৩ সায়ন শহেরর নতােদর বাকা বানােনা হেয়েছ। নােফর নতােদর রা িজিনষ িব বাস কিরেয় ঠকােনা হেয়েছ। তাই
তারা িমশরেক ভলু পেথ িনেয় যায়। ১৪ রভ,ু নতােদর িব রা কেরেছন। তারা রা া ভেুলেছ এবং িমশরেক ভলু পেথ চািলত
কেরেছ। নতােদর সব কাজই ভেুল ভরা। তারা, মািটেত তােদর বিমর ওপর মাতােলর মত ট ল কের হঁেট বডা়য়। ১৫ নতারা
িমশেরর জ য িকছইু করেত পারেব না। এই নতারা হে “মাথা এবং লজ।” তারা হে “গােছর মাথা এবং ব ৃ সমহূ।”

১৬ িমশরীয়রা সই সময় ভীত-স র মেয়েদর মেতা হেয় পডে়ব। রভু সবশি মােনর আগমেন তারা ভয় পােব। রভু
লাকেদর শাি দওয়ার জ য তার বা রসািরত করেবন এবং তারা ভীত হেব। ১৭ িযহদূা হেব এমন এক জায়গা যা িমশেরর

সব মানেুষর কােছই আত ব প। িমশেরর কান মানষু িযহদূার নাম নেলই স হঠাৎ  ই আতি ত হেয় পডে়ব। রভু
সবশি মান এইভােবই িমশরীয়েদর শাি দেবন বেল পিরক না কেরেছন। ১৮ ঐ সময়, িমশেরর পাঁচিট শহেরর লাকরা কনান
ভাষায় (ই দীেদর ভাষা) কথা বলেব। ঐ পাঁচিট শহেরর একিট হেব “ বংেসর শহর।” ¶¶শহেরর লাকরা রভু সবশি মানেক
মেন নওয়ার অ ীকার করেব।

১৯ ঐ সময় িমশেরর মাঝখােন রভরু এক বদী থাকেব। রভেুক স ান দখােনার জ য িমশেরর সীমানায় একিট ৃিত
থাকেব। ২০ এ িল থাকার অথ সবশি মান রভু কত মতাধর তা দখােনা। রভরু কােছ সাহাে যর জ য কঁেদ পডে়লই
সাহা য িমলেব। রভু লাকেদর কােছ একজন রাণক া পাঠােবন য তােদর রিতর া করেব এবং তােদর পীডন়কারী
লাকেদর হাত থেক উ ার করেব।

২১ িমশেরর লাকরা স সময় সি য সি যই রভেুক জানেব। তারা ঈ বরেক ভােলাবাসেব। লাকরা ঈ বেরর সবা করেব
এবং অেনক প বিল দেব। তারা রভরু কােছ রিত িত করেব এবং সই রিত িত পালন করেব। ২২ রভু িমশেরর
লাকেদর শাি দেবন এবং তারপর তােদর মা করেবন। পের ঐ লাকরা রভরু কােছ িফের আসেব। রভু রে যেকর
রাথনা নেবন এবং তােদর মা করেবন।

২৩ সই সময়, িমশর থেক অশরূ পয একটা রাজপথ থাকেব। তখন অশেূরর লাকরা ঐ পেথই িমশের যােব এবং িমশেরর
লাকরা ঐ রাজপথ ধেরই অশেূর আসেব। িমশর ও অশেূরর লােকরা িমেল িমেশ কাজ করেব। §§২৪ স সময় ই রােয়ল, িমশর

ও অশরূ িমিলত হেব এবং দশেক িনয় রণ করেব। এটা দেশর পে ক যাণকর হেব। ২৫ রভু সবশি মান ঐ সি িলত
দশ িলেক আশীবাদ করেবন। িতিন বলেবন, “িমশর তিুম আমার লাক। অশরূ আিম তামােক সিৃ কেরিছ। ই রােয়ল, তিুম

আমার। তামরা রে যেকই আমার আশীবাদপু !”

অশরূ, িমশর এবং কূশেক হারােব

২০ ১ সেগান িছেলন অশেূরর রাজা। সেগান তাঁর সনাপিত ত নেক অ  েদাদ শহেরর িব ে যু করেত পাঠান। ত ন
সখােন িগেয় শহরিট দখল কের নন। ২ সই সময় রভু আেমােসর পু র িযশাইেয়র মা যেম কথাবাতা বেলিছেলন।

রভু বেলন, “যাও, তামার কামর থেক ঃেখর কাপড় সরাও। পা থেক জেুতা খেুল ফল।” িযশাইয় রভরু আেদশ পালন
করল। খািল পােয়, খািল গােয় িযশাইয় চারিদেক ঘেুর বডা়ল।

¶¶১৯:১৮ বংেসর শহর এই শহরিট “সযূ শহর” নােম পিরিচত। স বতঃ এিট হে ওন অথবা হিলওেপািলস।
§§১৯:২৩ িমশর … করেব একসে উপাসনা করেব অথবা “িমশর অশরূেদর সবা করেব।”
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৩ তারপর রভু বলেলন, “িযশাইয় িতন বছর ধের খািল পােয় খািল গােয় ঘেুর বিডে়য়েছ। এটা িমশর এবং কূশ দেশর
কােছ একটা িনদশন। ৪ অশেূরর রাজা িমশর ও কূশেদশেক পরািজত করেব। অশরূরা ব ীেদর তােদর দশ থেক ধের িনেয়
যােব। ব ৃ এবং যবুা ব ীেদর খািল পােয় এবং পাশাক-আশাক না পিরেয় হাঁিটেয় িনেয় যাওয়া হেব। তারা স ূণ উল
থাকেব। িমশেরর লাকরা লি ত হেব। ৫ তারা ভীত এবং হতাশ হেব কারণ তারা কূশ দেশর কােছ সাহা য আশা কেরিছল
এবং িমশর দেশর মিহমায় তােদর আ া িছল।”

৬ সমেু রর ধাের বসবাসকারী লাকরা বলেব, “আমরা ঐ দশ িলর কাছ থেক সাহা য পাবার ভরসা কেরিছলাম। আমরা
ওেদর কােছ ছেুট িগেয়িছলাম যােত অশেূরর রাজার হাত থেক তারা আমােদর র া কের। িক ওেদর িদেক তাকাও। ওরাও
ব ী। ওেদর দশ দখল হেয় গেছ। তাহেল আমরা িকভােব মিু পাব?”

বািবলেক ঈ বেরর বাতা

২১ ১ “সমেু রর তীরবতী ম ভিূম” *স েক ঃখ বাতা:
ম ভিূম থেক িকছ ু িবপদ আসেছ।

িযহদূার দি েণ ম অ ল নেগভ থেক একিট বাতােসর ঝটকার মেতা এটা আসেছ।
এটা ভয় র একটা দশ থেক আসেছ।
২ আিম দখিছ খবু ভয় র িকছ ু একটা ঘটেব।
আিম দখিছ িব বাসঘাতকরা তামার িব ে ।
আিম দখিছ লাকরা তামার স দ লঠু কের িনে ।
এলম যাও এবং ঐ লাকেদর িব ে লডা়ই কেরা।
মািদয়া শহেরর চারিদেক তামার স যেদর মাতােয়ন কর এবং ওেদর হারাও।
আিম শহেরর সম খারাপ িজিনসেক বংস করব।
৩ আিম ঐসব ভয় র িজিনস দেখিছ।
এখন আিম ভীত-স র । ভেয়র কারেণ পাক লীেত যথা পাি ।
ঐ যথা রসব য রণার মেতা।
যা িকছ ু নিছ তাই আমােক ভয় পাইেয় িদে ।
যা িকছ ু দখিছ তােত আিম ভেয় কাঁপিছ।
৪ আিম উি ব , আিম ভেয় কাঁপিছ।
এখন আমার মেনারম স যা ভেয়র রােত পযবিসত।
৫ লাকরা ভাবেছ সব িকছইু ভাল।
তারা বলেছ, “ ভাজন ও পান করার জ য টিবল র ত কর!
িঠক ঐ সময় স যরা বলেছ, র ীেদর িনেয়াগ কর।
আিধকািরকগণ উেঠ পড়
এবং তামােদর বমেক পািলশ কর!”

৬ আমার রভু আমায় বলেলন, “শহের নজরদাির চালােনার জ য একজন মানষু খুঁেজ আেনা। ঐ লাকিট যা যা দেখেছ
তা অব যই আমােক জানােব। ৭ যিদ ঐ র ী অ বােরাহী স যেদর, গাধা ও উেটর সািরেক এিগেয় আসেত দেখ তাহেল খবু
স পেন ওেদর কথাবাতা নেত চ া করেব।”

৮ তারপর একিদন, স সতক বাণী দেব:
“িসংহ! রভ,ু রিতিদন আিম পযেব ণ ক র থেক ল ্য রািখ।

রিত রােত আিম আমার পাহারা দবার জায়গায় দাঁিডে়য় পাহারা িদই।
৯ িক ওরা আসেছ, আিম অ বােরাহী স য এবং লাকেদর সাির দখিছ।”
তখন এক বাতাবাহক বলল,
“বািবেলর পতন হেয়েছ।
বািবল মািটেত মখু থবুেড় পেডে়ছ।
তার সম রা দবতার মিূ িল
মািটেত আছেড় টকুেরা টকুেরা কের ভাঙা হেয়েছ।”

*২১:১ সমেু র … ম ভিূম স বতঃ এিট বািবল দশেক বাঝাে ।
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১০ িযশাইয় বলেলন, “ হ আমার লাকরা, ই রােয়েলর ঈ বর, রভু সবশি মােনর কাছ থেক আিম যা যা েনিছলাম তা
সবই তামােদর জািনেয়িছ। খামাের শ য মাডা়ই করার মেতা তামােদরও মাডা়েনা হেব।”

এদেমর রিত ঈ বেরর বাতা
১১ দূমা স েক বাতা:

সয়ীর (এদম) থেক কউ আমায় ডাকল।
স বলল, “ রহরী রােতর আর কতটকুু বািক?

আর কত ণ এই অ কার থাকেব?”
১২ রহরী উ র িদল,
“সকাল আসেছ। িক তারপর আবার রাত আসেব।
এরপরও যিদ তামার িকছ ু িজ া য থােক,
তাহেল িফের এেসা, তখন আবার িজ াসা করেব।”

আরেবর রিত ঈ বেরর বাতা
১৩ আরব স বে ঃেখর বাতা:

দদান থেক এক দল যবসায়ী তােদর যবসার িজিনসপ র প র টানা গািডে়ত ( যারাভান) চািপেয় িনেয় আসেছ।
আরেবর ম ভিূমেত িকছ ু গােছর কােছ তারা রাত কাটাল।
১৪ তারা িকছ ু ত ৃ াত রমণকারীেদর জল পান করােলা।
টমার লাকরা ঐ রমণকারীেদর খা যও িদল।

১৫ ঐসব লাক তরবািরর নাগাল এিডে়য় পািলেয় বডা়ে ।
তীেরর আওতা থেক তারা পািলেয় বডা়ে ।
িব বংসী যেু র হাত থেক বাঁচেত
তারা পািলেয় যাি ল।

১৬ সদা রভু আমায় বেলিছেলন য এইসব ঘটেব। রভু বেলিছেলন, “এক বছেরর মে যই, যভােব একজন ভাডা়েট
সহকারী সময় গােন, কদেরর সম গৗরব অদ ৃ য হেয় যােব। ১৭ স সময় ধু কেয়কজন তীর াজ, কদেরর মহান স যরা
বঁেচ থাকেব।” কারণ রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন!

দশন উপ যকা স বে ঈ বেরর বাতা

২২ ১ দশন উপ যকা †স বে ঃেখর বাতা:
হ লাকরা, তামােদর িক হেয়েছ?

তামার লাকরা কন ছােদ লিুকেয় থাকেছ?
২ অতীেত এই শহরটা খবু য শহর িছল।
এই শহর িছল শদমখুর এবং সখুী।
িক এখন সব িকছরু পিরবতন হেয়েছ।
তামার লাকরা তরবািরর আঘাত ছাডা়ই িনহত হে ।

যু না কেরও মারা পেডে়ছ।
৩ তামােদর সব নতারা এক সে পািলেয় গল।
িক সকেলই আবার ব ী হেয়েছ।
নতারা ব ী হেয়েছ ধনকু ছাডা়ই।

৪ তাই আিম বলিছ, “আমার িদেক তািকও না।
আমােক কাঁদেত দাও।
জ শােলম বংেসর কারেণ আমার এই কা া।

আমােক সা বনা িদেত তামােদর ছেুট আসেত হেব না।”

†২২:১ দশন উপ যকা এিট স বতঃ জ শােলেমর িনকট একিট উপ যকােক বাঝাে ।
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৫ রভু একটা িদন বেছ রেখেছন। ঐ িদেন জািতদা া হেব এবং িব রাি ছিডে়য় পডে়ব। লােকরা দশন উপ যকায় এেক
অপরেক পদদিলত করেব। শহেরর দওয়াল ভেঙ ফলা হেব। উপ যকার লাকরা পাব য শহের থাকা লাকেদর উে ে য
সাহাে যর জ য িচৎকার করেব। ৬ এলেমর অ বােরাহী স যরা তােদর তীেরর যাগ িনেয় যু ে ে র যােব। কীেরর লাকরা
তােদর বম র ত রাখেব। ৭ স যরা তামার িবেশষ উপ যকায় জমােয়ত হেব। উপ যকািট রথ িদেয় ভের যােব। শহেরর

রেবশপেথ অ বােরাহী স যরা িনেজেদর মাতােয়ন রাখেব। ৮ ঐ সমেয় িযহদূার লাকরা অরে যর রাসােদ মজতু যু া র
যবহার করেত চাইেব। স যরা িযহদূার রাচীর ভেঙ ফলেব।

৯–১১ দায়েূদর শহেরর রাচীের ফাটল ধরেব এবং তিুম ঐ ফাটল িল দখেত পােব। তাই তিুম বািডঘ়র িল নেব এবং ঐ
বািড় িলর পাথর যবহার কের রাচীেরর ফাটেল লাগােব। তিুম জল ধের রাখার জ য িট রাচীেরর মাঝখােন একটা জায়গা
তির করেব এবং তিুম জল ধের রাখেত পারেব।

তামরা ঐসব িনেজেদর র া করার জ য করেব। িক য ঈ বর সব িকছ ু সিৃ কেরেছন তামরা সই ঈ বরেক িব বাস
করেব না। অেনক িদন আেগ িযিন আমােদর জ য এইসব িকছ ুকেরেছন সই একজনেক (ঈ বর) তামরা দখেব না। ১২ তাই,
আমার সদা রভ,ু সবশি মান, লাকেদর তােদর মতৃ ব ুেদর জ য কাঁদেত এবং শাক রকাশ করেত বলেবন। লাকরা তােদর
দািড় কািমেয় ফলেব এবং ঃেখর পাশাক পরেব। ১৩ িক দখ, লাকরা এখন সখুী। তারা আন করেছ। বলেছ:
“গবািদ প ও মষেদর মার,
আমরা উৎসব করব।
তামরা খা য খাও ও রা ারস পান কর।

খাও এবং পান কর কারণ আমরা তা আগামী কাল মরব।”
১৪ রভু সবশি মান এ িল আমােক বলেলন এবং আিম তা িনেজর কােন নলাম: “ তামরা খারাপ কাজ কেরছ তাই দাষী

সা য হেয়ছ এবং আিম রিত িত িদি এই পাপ মা করার আেগই তামরা মারা যােব।” আমার সদা রভু সবশি মান
এই কথা িল বলেলন।

িশব ্েন ঈ বেরর বাতা
১৫ আমার সদা রভ,ু সবশি মান আমােক এই কথা িল বেলিছেলন, িশব ্েন নামক এই ভেৃ যর কােছ যাও। ঐ ভ ৃ য হল

রাজ রাসােদর অ য । ১৬ ভ ৃ যিটেক িজ াসা কর “এখােন িক করছ? তামার পিরবােরর কউ িক এখােন সমািহত হেয়েছ?
কন তিুম এখােন কবর খুঁডে়ছা?” িযশাইয় বলেলন, “এই লাকটার িদেক দখ। স একিট উঁচু জায়গায় কবর খুঁডে়ছ। এই
লাকিট পাথর কেট কেট িনেজর কবর তির করেছ।”

১৭–১৮ “ হ মানষু, রভু তামায় িপেষ মারেবন। রভু তামােক একটা ছাট গালায় পিরণত করেবন এবং দূেরর একিট
িবশাল দেশ তামােক ছ ুঁেড় ফলেবন এবং সখােন তিুম মারা যােব।”

রভু বলেলন, “তিুম তামার যু রেথর জ য খবুই গিবত। িক ঐ দূরবতী দেশ নতনু শাসেকর কােছ তামার থেকও
ভাল যু রথ থাকেব। তাই তামার রথ ঐ রাজ রাসােদ তমন ব পােব না। ১৯ এখােন আিম তামার বপণূ কােজ
বাধার সিৃ করব। তামার নতনু মিনব এেত িবর হেয় তামায় বপণূ কাজ থেক সিরেয় দেবন। ২০ ঐ সময়, আিম
আমার দাস, ইলীয়াকীমেক ডাকব। ইলীয়াকীম হে িহি েয়র পু র। ২১ আর আিম তামার আলখা াটা নব এবং ঐ দাসেক
তা পরেত দব। তামার শাসনদ িট আিম তার হােত তেুল দব এবং স জ শােলম ও িযহদূায় বসবাসকারী লাকেদর িপতার
মত হেব।

২২ “আিম দায়েূদর বািডর় চািব ঐ মানষুটার গলায় ঝিুলেয় দব। যিদ স একটা দরজা খােল, তাহেল স দরজা খালাই
থাকেব। কউই তা ব করেত স ম হেব না। যিদ স একটা দরজা ব কের তাহেল ঐ দরজা ব ই থাকেব। কউই তা খলুেত
পারেব না। ২৩ আিম দাসিটেক পেরেকর মেতা শ কের গডব় যােত শ কােঠর বােড হাতিুডর় আঘােত স অনায়ােস ঢকুেত
পাের। ঐ ভ ৃ যিট তার িপতার বািডে়ত একিট স ােনর আসন পােব। ২৪ তার পতকৃ বািডে়ত যত বপণূ ও স ানজনক
ব আেছ তার গােয় ঝিুলেয় দওয়া হেব। বডর়া এবং ছাট ছাট ছেলেমেয়রা তার ওপর িনভর করেব। ঐসব লাক ছা থালা
এবং বড় জেলর বাতেলর মত তার গােয় ঝেুল থাকেব।”

২৫ সই সময়, পেরকিট (িশব ্েন) যটা এখন একটা খবু শ বােডর ওপর হাতিুড় িদেয় ঢাকােনা হেয়েছ, তা বল হেয়
যােব এবং পেড় যােব। ঐ পেরকিট মািটেত পডে়ব এবং ওর সে ঝালােনা সম ব আছেড় পেড় বংস হেব। এই হল তার
( জ শােলম) স বে বাতা, কারণ রভু এ কথা বেলেছন।
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িলবােনােনর রিত ঈ বেরর বাতা

২৩ ১ সার স বে ঃেখর বাতা:
তশীেশর জাহাজসমহূ,

“ ঃখ কর এবং কাঁেদা!
কননা তামােদর ব রিট বংস হেয়েছ।”

২ সমেু রর ধাের বসবাসকারী লাকেদর িবরত হওয়া ও িবষ ন হওয়া উিচৎ ।
সার িছল সমু র উপকুলবতী সীেদােনর বিণক।

সমু র তীরবতী হওয়ার দ ণ এই শহরিট তার যবসায়ীেদর জলপেথ যবসা করেত পাঠায়
এবং ধনস দ িদেয় দশিটেক ভের িদেয়িছল।
৩ শে যর স ােন এখানকার লাকরা জলপেথ রমণ কের।
নীলনেদর ধাের জ ােনা শ য সােরর লাকরা িকেন এেন
অ য জািতর কােছ তা িবি র কের।
৪ সীেদান, তামার ভীষণ িবষ ন হওয়া উিচৎ ,
কারণ সমু র ও সমেু রর গ বলেছ:
“আমার কান স ান নই।
গভ য রণা িক তা আিম বিুঝিন।
আিম কান িশ র জ িদই িন।
আিম ত ণ ত ণীেদর গেড় তলুেতও সাহা য কিরিন।”
৫ িমশর, সার স বে এমন সংবাদ পােব।
এই খবর িমশরেক দা ণ শারীিরক ও মানিসক য রণায় ফলেব।
৬ মালবাহী জাহাজ িলেক তশীেশ িফের আসেতই হেব।
সমেু রর ধাের বসবাসকারী লাকেদর িবলাপ করেত হেব।
৭ অতীেত সার শহর আন , উৎসেব মেতেছ।

রথম থেকই শহরিট বড় হেয় চেলেছ।
বসিত াপেনর জ য শহরিটর নাগিরকরা দূর দূরাে রমণ কেরেছ।
ঐ শহের বাস করেত দূর দূরা থেক লাকরা এেসেছ।
৮ সার শহের অেনক নতা তরী হেয়েছ।
শহেরর বিণকরা যন রাজপু র।
এখানকার য সব লাকরা নানা িজিনসপ র কনােবচা কের তারা সব জায়গায় স ান পেয়েছ।
সতুরাং সােরর িব ে ক পিরক না কেরিছল?
৯ রভু সবশি মানই এই পিরক নার নপ য কািরগর।
িতিন তােদর বহীন করার িস া নন।
১০ তশীশ থেক আসা মালবাহী জাহাজ িল বেদেশ িফের যাও।
সমু রটােক ছাট নদী মেন কের পিরেয় যাও।
কান যি ই এখন তামায় থামােব না।

১১ সমেু রর ওপেরও রভু তাঁর বা রসািরত কেরেছন।
সােরর িব ে যু করেত অ যা য রা য িলেক িতিন একি রত করেছন।
রভু কনানেক তার িনরাপদ জায়গা

সারেক বংস করার আেদশ িদেয়েছন।
১২ রভু বেলন, “ হ সীেদােনর কুমারী ক যা, তিুম বংস হেব!
তামার আন করবার আর কান সেুযাগ থাকেব না।

িক সােরর লাকরা বলেছ, সাই রাস আমােদর সাহা য করেব।”
িক যিদ তিুম সমু র পিরেয় সাই রােস যাও, তাহেল িব রাম করার কান জায়গা তিুম খুঁেজ পােব না।
১৩ তাই সােরর লাকরা বলেছ, “বািবেলর লাকরা আমােদর সাহা য করেব।”
িক কল ্দীয়েদর দেশর িদেক তাকাও, বািবল এখন আর দশ নয়।
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অশরূরা বািবেল আ রমণ চািলেয় শহেরর চািরিদেক গ তরী কেরেছ।
স যরা সু র সু র বািডঘ়র থেক সব িজিনসপ র লঠু কের িনেয়েছ।

অশরূরা বািবলেক এেকবাের ব য রাণীেদর থাকার জায়গায় পিরণত কেরেছ।
তারা বািবলেক বংস ূেপ পিরণত কেরেছ।
১৪ সতুরাং তশীশ থেক আসা মালবাহী জাহাজ িল ঃিখত হও।
তামার িনরাপদ জায়গা ( সার) বংস হেব।

১৫ লাকরা রায় ৭০ বছর পয সারেক ভেুল থাকেব। (এটা কান রাজার রাজ ব কােলর সীমা।) ৭০ বছর পর সােরর
অব া িঠক এই গােনর মে য ব যার মত হেব:
১৬ “ওেহ ব যা, পু ষরা তামায় ভেুল গেছ।
তিুম বীণা িনেয় শহর পির রমায় যাও।
মধরু তােল বাজাও এবং তামার গান মােঝ মােঝ গাও।।
তাহেল লাকরা হয়েতা তামােক আবার িচনেত পারেব।”

১৭ স র বছর পর, রভু সারেক রণ করেবন এবং তােক তাঁর িস া জানােবন। সার আবার আেগর মেতা যবসা
করেব। সার পিৃথবীর সম জািতর সে ব যাবিৃ েত র রয় দওয়া একিট ব যার মত হেব। ১৮ িক স উপাজেনর

টাকাপয়সা ধের রাখেত পারেব না। যবসার লােভর টাকা রভরু জ য সি ত হেব। যারা রভরু সবা করেব তারাই ল যাংেশর
টাকা পােব। সতুরাং রভরু দাসরা সু র জামাকাপড় পরেব এবং আশ িমিটেয় খাওয়া-দাওয়া করেব।

ঈ বর ই রােয়লেক শাি দেবন

২৪ ১ দেখা! রভু এই দশেক বংস করেবন এবং এই দশ থেক িতিন সব িকছ ু ধেুয় মেুছ দশিটেক পির ার করেবন।
িতিন দেশর লাকেদর সদূুের তািডে়য় দেবন। ২ সই সময়, সাধারণ লাকরা এবং যাজকগণ সমতু য হেব। রীতদাস

ও মিনব, দাসী ও ক রী, রতা ও িবে রতা, ৩ ঋণ রাহক ও ঋণদাতা সকেল সমান হেব। সম লাকেক দেশর বাইের
যেত বা য করা হেব। সম স দ িনেয় নওয়া হেব। কারণ রভরু আেদেশই ঐসব ঘটনা ঘটেব। ৪ দশিট শূ য ও বল

হেয় পডে়ব। এই দেশর মহান নতারা মতাহীন হেবন।
৫ এই দেশর লাকরাই দেশর মািটেক নাংরা কের তেুলেছ। িক কের এটা ঘটল? ঈ বেরর িশ ার িব ে লাকরা ভলু

কাজ কেরিছল। লাকরা ঈ বেরর িবিধ মােনিন। অেনক িদন আেগ লাকরা ঈ বেরর সে একিট চিু কেরিছল। িক সই
সব লাকরাই ঈ বেরর সে তােদর চিু ভ কেরিছল। ৬ এই দেশর লাকরা তােদর ভলু কােজর জ য দাষী িছল। তাই
এই দশেক বংস করার জ য ঈ বর রিত িতব । লাকেদর শাি দওয়া হেব। ধমুা র িকছ ু লাক বঁেচ থাকেব।

৭ রা া ত মতৃ রায়। নতনু রা ারস অেপয়। অতীেত মানষু সখুী িছল। িক তারা এখন ঃখী। ৮–৯ লাকরা তােদর
আন রকাশ করা ব কের িদেয়েছ। সম সু র শদ থেম িগেয়েছ। খ র এবং বীণা থেক িনগত মধরু স ীত থেম
িগেয়েছ। রা ারস পােনর সময় লাকরা আর আনে র গান গায় না। অনু র সরুার বাদ এখন লাকেদর তেতা লােগ।

১০ এই শহর চণূ-িবচণূ হেয় গেছ। রিতিট বাডী় ব , তাই কউ তার িনেজর বাডী়েত ঢকুেত পারেছ না। ১১ এখন লাকরা
হােট বাজাের রা ারেসর খাঁজ করেছ। িক সম সখু উেব গেছ। আন চেল গেছ সহ র যাজন দূের। ১২ শহরিট বংস
হেয় পেড় রেয়েছ। এমনিক ফটক িলও চণূ-িবচণূ।
১৩ শ য সং রেহর পের জলপাই গােছ
যমন িটকতক জলপাই পেড় থােক

িঠক তমিন অেনক িল জািতর মে য এই দশও একািক পেড় থাকেব।
১৪ বঁেচ যাওয়া লাকরা িচৎকার করেত করেব।
তােদর এই িচৎকার সমেু রর গজেনর থেকও বশী হেব।

রভরু মহানভুবতায় তারা সখুী হেব।
১৫ সই সব লাকরা বলেব, “ রাে যর মানষুরা রভরু রশংসা কর!
দূর দেশর মানষুরা

রভু ই রােয়েলর ঈ বেরর নােম রশংসা কর।”
১৬ পিৃথবীর সম রা থেক আমরা রশংসা গীত নব।
লাকরা গাইেব: “ধাি কজনিট, মিহমাি বত হউন।”

িক আিম বিল, “আিম মারা যাি ।
আমার পে সব িকছ ু ভয় র হেয় উেঠেছ।
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িব বাসঘাতকরা মানেুষর িব ে িব বাসঘাতকতা করেছ।”
১৭ এই দেশর অিধবাসীেদর িবপদ আিম চােখর সামেন দখেত পাি ।
তােদর জ য পেত রাখা ফাঁদ, গত এবং ভয় আিম দখেত পাি ।
১৮ লাকরা তােদর িবপেদর কথা েন ভীত হেব।
িকছ ু লাক পািলেয় যাওয়ার চ া করেব
িক তারা গেত পেড় িগেয় ফাঁেদ ব ী হেব।
তােদর মে য কেয়ক জন গত থেক উেঠ আসেব
িক তারা অ য ফাঁেদ ধরা পডে়ব।
আকােশ বাঁেধর দরজা খেুল যােব এবং াবন হেব।
পিৃথবীর িভত েলা নেড় উঠেব।
১৯ ভিূমক হেব।
পিৃথবী ফেট চৗিচর হেয় যােব।
২০ এই পিৃথবী পােপ ভারা রা ।
তাই তা ভােরর তলায় চাপা পডে়ব।
জীণ বািডর় মেতা তা কঁেপ উঠেব,
ম মানেুষর মেতা পেড় যােব।
পিৃথবী পেড় গেছ এবং আর কখনও উেঠ দাঁডা়েব না।
২১ সই সময়ই রভু তাঁর িবচার করেবন।
িতিন বেগর বগীয় সনােদর ‡

এবং পিৃথবীর পািথব রাজােদর িবচার করেবন।
২২ তখন ব মানষু একি রত হেব।
তােদর মে য কউ আেছ ভগূভ কেয়েদ ব ।
কউ আেছ কারাগাের।

িক অবেশেষ, অেনক িদন পের তােদর সকেলর িবচার হেব।
২৩ জ শােলেমর িসেয়ান পবেত রভু রাজার মত শাসন করেবন।
গ যমা য লাকেদর উপি িতেত তাঁর উ বল মিহমা রকািশত হেব।
তাঁর মিহমা এত উ ল হেব য তা দেখ
চাঁদ িবহবল হেব এবং সযূ ল া পােব।

ঈ বেরর রিত রাথনাগীত

২৫ ১ রভ,ু আপিনই আমার ঈ বর।
আপনােক আিম স ান কির এবং আপনার নােমর রশংসা কির।

আপিন িব য় সিৃ কেরেছন।
ব িদন আেগ আপিন যা যা বেলিছেলন তা বেণ বেণ সে য পিরণত হেয়েছ।
আপিন যা যা ঘটার কথা বেলিছেলন িঠক তাই তাই ঘেটেছ।
২ আপিন শহর বংস কেরেছন।
য শহর িছল শি শালী রাচীর িদেয় ঘরা তা এখন বংস ূপ মা র।

িবেদশী রাসাদ সব বংস হেয় িগেয়েছ।
তা আর কান িদনও িনমাণ করা যােব না।
৩ শি মান দশ িল আপনােক র া করেব, স ান জানােব।
শি শালী শহেরর মতাবান লাকরা আপনােক ভয় পােব এবং স ান করেব।
৪ রভু আপিনই দির রেদর কােছ এক িনরাপদ আ রয়।
এেদর পরািজত করেত রভতু সম যা হেব।
িক আপিন তােদর র া করেবন।

‡২৪:২১ বগীয় সনা এর অথ “তারকা,” যােদর অ য জািতরা দবতা িহসােব পজূা করত।
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রভ,ু আপিন লাকেদর কােছ ব যা ও দাবদাহ থেক র া পাবার মেতা সরুি ত গহৃ।
ভয় র ঝড় বিৃ র মেতা সংকটসমহূ আসেব এবং দওয়ােল ধা া মারেব, িক গেৃহর ভতেরর লাকরা আঘাত পােব না।
৫ শ রা এেস িচৎকার চঁচােমিচ গালমাল করেব।
ভয় র শ রা আরও ভয় র হেয় উেঠ আহবান জানােব।
িক ঈ বর আপিনই তােদর থািমেয় দেবন।
যিদও রীে ম ভিূমেত কেয়কিট উি দ জ ায়, পিরেশেষ তারা িকেয় যােব এবং ভিূমেত পিতত হেব।
একইভােব, আপিনও আপনার শ েদর পরািজত করেবন এবং তােদর হাঁটু গেড় বসেত বা য করেবন।
ঘন মঘ যমন রীে র রখর উ াপেক আটেক দয় িঠক সইভােব আপিনও শ েদর ভয় র িচৎকার থািমেয় দেবন।

অনগুতেদর জ য ঈ বেরর মহােভাজ
৬ সই সময়, রভু সবশি মান এই পবেতর সম জািতেক এক ভিুরেভােজ আ যািয়ত করেবন। সই ভােজ সরা খা য

ও পানীয় থাকেব। মাংস হেব নরম ও সু বা ।
৭ িক এখন, সম জািত ও লাকেদর একিট ঘামটা আ ািদত করেছ। িতিন এই ঘামটা ন কের দেবন। ৮ িক মতৃু্য

িচরতের বংস রা হেব। আমার সদা রভু রে যকিট মখু থেক রিতিট অ কণা মিুছেয় দেবন। অতীেত তাঁর সম
অনরুাগী ভ রা িছল িবষ ন। িক ঈ বর পিৃথবী থেক মেুছ দেবন িবষ নতা। এ সম ই ঘটেব কারণ রভু এসব ঘটনার
কথাই বেলেছন।
৯ স সময় লাকরা বলেব,
“এই তা আমােদর ঈ বর।
িতিনই সই যাঁর জ য আমরা রতী ারত।
িতিন আমােদর র া করেত এেসেছন।
আমরা আমােদর রভরু রতী ায় আিছ।
তাই িতিন আমােদর র া করার সময় আমরা সখুী এবং আনি ত হব।”
১০ এই পবেত রভরু শি িবরাজমান।
তাই মায়াব পরািজত হেব।
আবজনার ূেপ খেডর় ওপর িদেয় হঁেট যাবার মেতা

রভু শ েদর পদদিলত করেবন।
১১ সাঁতার কাটা মানেুষর মেতা রভু তাঁর বা রসািরত কের
লােক যসব িজিনস িনেয় গব কের সসব িজিনসেক একি রত করেবন।

িতিন মানেুষর তরী সু র সু র িজিনস েলােক
দূের ছ ুঁেড় ফেল দেবন।
১২ রভু মানেুষর ল বা রাচীর ও িনরাপদ জায়গা িলেক বংস কের
মািটর ধেূলায় িমিশেয় দেবন।

ঈ বেরর রশংসা গীত

২৬ ১ স সমেয় িযহদূার লাকরা এই গান গাইেব:
রভু আমােদর পির রাণ িদন।

আমােদর একিট শি শালী েভ য নগর আেছ।
২ ফটক িল খােলা। এক যায়পরায়ণ জািত রেবশ করেব।
এরা ঈ বেরর সিুশ া মেন চেল।
৩ রভ,ু যসব লাকরা আপনার ওপর িনভর কের
এবং আপনার ওপর আ া রােখ
তােদর রকৃত শাি িদন।
৪ সদা সবদা রভেুক িব বাস কর।
িতিন তামােদর িচরকােলর িনরাপদ আ রয়।
৫ িক রভু দাি ক শহরেক বংস করেবন
এবং তার অিধবাসীেদর শাি দেবন।
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দাি ক শহরেক িতিন মািটেত ছ ুঁেড় ফলেবন।
সই শহর ধেূলায় মখু থবুেড় পডে়ব।

৬ তখন দীনহীন এবং িবনয়ী মানষুরা সই বংস ূেপর ওপর িদেয় হঁেট যােব।
৭ সততাই ভাল লােকর বঁেচ থাকার পথ।
যা িকছ ু সরল ও স য ভাল লাকরা তােকই অনসুরণ কের।
ঈ বর আপিন সই পথেক মসণৃ ক ন
যােত সহেজ তােক মেন চলা যায়।
৮ িক রভু আমরা আপনার িবচােরর িদেক তািকেয় রেয়িছ।
আমােদর আ া িল আপনােক এবং আপনার নামেক রণ করেত চাইেছ।
৯ আমার আ া আপনার সােথ রাি রবাস করেত চায়।
আমার আ া রিতিট নতনু িদেনর ভাের আপনার সে থাকেত চায়।
পিৃথবীেত আপনার িবচার যখন নেম আসেব
তখন মানষু বঁেচ থাকার সিঠক পথ িশখেব।
১০ লাকেদর রিত যিদ আপিন ধু দয়া দখান
তাহেল তারা কান িকছ ু ভাল করেত িশখেব না।
এমনিক লাকরা ভােলা পিৃথবীেত বাস করেলও তারা খারাপ কাজ করেব।
তারা কখনও রভরু মহ ব দখেত পায় না।
১১ িক রভু সই সব লাকেদর শাি দবার জ য র ত হান।
িনি ত ভােবই তারা এটা দখেত পােব।
তারা িক এটা দখেত পােব না?

রভ,ু রা দখকু য আপনার লাকেদর জ য আপনার য ভালবাসা তা খবু দঢৃ়।
িনি তভােব তারা লি ত হেব।
আপনার শ েদর জ য য আ ন রাখা আেছ তা ওেদর পিুডে়য় শষ কের ফলকু।
১২ রভ,ু আমরা য সব কাজ করার চ া কেরিছলাম স সব কােজ আপিন সফল হেয়েছন।
তাই আমােদর শাি িদন।

ঈ বর তাঁর লাকেদর নতনু জীবন দেবন
১৩ রভু আপিনই আমােদর ঈ বর, িক অতীেত আমরা অ য দবতােদর মেন চলতাম।
আমরা িছলাম অ য মিনবেদর।
িক এখন আমরা লাকেদর ধু আপনার নামই রণ করােত চাই।
১৪ সই সব মতৃ দবতারা বঁেচ ওেঠ না।
সই সব রতগণ মতৃু্য থেক আর জেগ ওেঠ না।

আপিন তােদর বংস করার িস া িনেয়িছেলন।
এবং তােদর স বে আমােদর ভাবনা উে রক করবার যা িকছ ু তা সবই আপিন বংস কেরেছন।
১৫ হ রভ,ু এই জািতেত আেরা যাগ কর।
এেত যাগ কর এবং স ািনত হও।
দশিটর সবিদেকর সীমা বিৃ কর।

১৬ রভ,ু লােক যখন িবপেদ পেড,় তখন আপনােক রণ কের।
আপিন যখন তােদর শাি দন, তখন তারা আপনার কােছ নীরব রাথনা কের।
১৭ িঠক যমন একিট গভবতী মিহলা জ িদেত যাে
এবং রসব য রনায় িচৎকার কের কাঁেদ,
তমিন, হ রভ,ু আমরা আপনার সামেন এেসিছ।

১৮ একইভােব, আমােদর য রণা আেছ
এবং আমরা জ িদই, িক ধইু বাতাস।
আমরা পিৃথবীর জ য নতনু মানষু তরী করেত পাির না।
আমরা দেশর জ য মিু আনেত পাির না।
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১৯ িক রভু বেলন,
“ তামােদর লাকরা মারা িগেয়েছ,
তেব তারা আবার বঁেচ উঠেব।
আমার মানষুেদর মতৃেদহ িল
মতৃু্য থেক জেগ উঠেব।
মতৃ মানষুরা মািটেত উেঠ দাঁডা়েব এবং সখুী হেব।
তামােদর আ ািদত িশিশরসমহূ নতনু িদেনর আেলার মেতা ঝলমল করেব।

এর অথ এই—নতনু সময় আসেছ
যখন পিৃথবী মতৃ মানষুেদর মে য নতনু রােণর স ার ঘটােব।”

িবচার: পরু ার অথবা শাি
২০ আমার লাকরা, তামরা তামােদর ঘেরর ভতের যাও।
দরজা ব কর।

িণেকর জ য লিুকেয় ঘের থাক।
তত ণ পয লকুাও যত ণ না ঈ বেরর রাধ পেড় যায়।
২১ পিৃথবীর লাকেদর কুকেমর িবচার করেত

রভু জ শােলেমর মি র ছেড় চেল যােবন।
পিৃথবী িনহত লাকেদর র রকািশত করেব।
পিৃথবী আর মতৃ মানষুেদর আ ািদত করেব না।

২৭ ১ সই সময় রভু তাঁর শ েদর িব ে মামলা জু করেবন।
িতিন িলিবয়াথন, বাঁকা সাপিটেক শাি দেবন।

ঐ যাঁচােনা সাপিটেক তাঁর িবরাট এবং শি শালী তরবাির িদেয় শাি দেবন।
এবং িতিন ঐ সামিু রক দ যেক হ যা করেবন।
২ স সময়, একিট মেনারম রা াে ত থাকেব।
সখানকার জিম তরীর কাজ কর।

৩ “আিম, রভ,ু সই বাগােন িঠক সমেয় জল দব।
িদন রাি র পাহারা দব, তার য নব।
কউ সই বাগােনর িত করেত পারেব না।

৪ আিম নই,
িক যু করবার জ য কউ একিট কাঁটােঝােপর বডা় তরী করবার চ া ক ক,
আিম তার ওপের মািডে়য় এিগেয় যাব এবং তােক পিুডে়য় ফলব।
৫ যিদ কউ িনরাপ া ও শাি র জ য আমার কােছ আেস, তেব তােক আসেত দাও।
এবং আমার শাি তােক পেত দাও।
৬ লাকরা আমার কােছ আসেব।
সই সব লাকরা যােকাবেক দঢৃ়মলূ বেৃ র মেতা শি শালী হেত সাহা য করেব।

তারা উি েদর ফেুট ওঠার মেতা ই রােয়েলর বিৃ েত সাহা য করেব।
তখন দশিট গােছর ফেলর মেতা ই রােয়েলর িশ েত ভের যােব।”

ঈ বর ই রােয়লেক দূের ঠেল দেবন
৭ রভু িকভােব তার লাকেদর শাি দেবন? অতীেত শ রা লাকেদর আঘাত কেরিছল। রভু িক একই উপােয় তােদর

আঘাত করেবন? অতীেত অেনক লাকেক হ যা করা হেয়িছল। রভু িক একইভােব অেনক লাকেক হ যা করেবন?
৮ ই রােয়লেক দূের সিরেয় িদেয় ঈ বর তার িব ে মামলা দােয়র করেবন। িতিন তােক তাঁর ঝােডা় বাতাস িদেয় সিরেয়

িদেয়িছেলন, িঠক সই িদেনর মত যখন পেূবর বাতাস বয়।
৯ যােকােবর দাষেক িকভােব মা করা হেব? তার পাপ দূরীভতূ হওয়ার জ য িক ঘটেব? এই িল ঘটেব: বদীর পাথর িল

চণূ হেয় ধেূলায় পিরণত হেব। মিূ িল ও বদী িল বংস করা হেব।
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১০ সই সময় িবশাল শহরিট হেব পির য । এটার অব া হেব ম ভিূমর মেতা। সম মানষু ছেুট পালােব। শহরিট হেব
চারণভিূমর মত মু । সখােন গবািদ প রা ঘাস খােব। তারা রা া গাছ থেক পাতা িছঁেড় খােব। ১১ রা া ত হেয়
যােব। তার শাখা িল ভেঙ পডে়ব। মিহলারা স িলেক আ ন বালােনার কােজ যবহার করেব।

লােক বঝুেত চাইেব না, তাই রভ,ু তােদর সিৃ কতা তােদর বি দেবন না, তােদর রিত দয়ালওু হেবন না।
১২ সই সময় রভু তার লাকেদর অ যেদর থেক আলাদা করেত করেবন। ফরাৎ নদীর িকনারা থেক িতিন

করেবন।
িতিন তাঁর লাকেদর এই নদী থেক িমশেরর নদী পয একি রত করেবন। ১৩ ই রােয়েলর লাকরা এক এক কের সংঘব

হেব। অশেূরর হােত আমার অেনক লাক হািরেয় গেছ। আমার িকছ ু লাক িমশের পািলেয় গেছ। িক সই সমেয় বেজ
উঠেব এক দা ন তযূ বিন। এবং সই সব লাকরা জ শােলেম িফের আসেব। তারা সই পিব র পবেতর ওপর রভরু
সামেন নতজানু হেব।

উ র ই রােয়েলর রিত ঁিশয়াির

২৮ ১ শমিরয়ার িদেক তাকাও!
ই রিয়েমর মাতাল মানষু সই শহেরর জ য গিবত,

য শহর উবর উপ যকা বি ত পাহােডর় ওপর অবি ত।
শমিরয়ার লাকরা মেন কের তােদর শহর ফেুলর সু র মকুুেটর মত।
িক তারা রা ারস পান কের মাতাল হেয় রেয়েছ।
এবং এই “সু র মকুুট” আসেল একিট মতৃ রায় গােছর মেতা।
২ দখ, আমার রভরু একিট লাক আেছ য শি শালী ও সাহসী।
সই লাকিট িশলাবিৃ র ঝেডর় মত দেশর ভতের আসেব।

িতিন ঝেডর় মেতা এেদেশ আসেবন।
িতিন হেবন বানভািস দেশ জেল ভরা খরে রাতা নদীর মেতা।
িতিন সই মকুুটেক মািটেত ছ ুঁেড় ফেল দেবন।
৩ ই রিয়েমর মাতাল মানষুরা তােদর “সু র মকুুেটর” জ য গিবত।
িক তােদর শহর পদদিলত হেব।
৪ সই শহর উবর উপ যকা বি ত পাহােডর় ওপর অবি ত।
এবং সই “ফেুলর সু র মকুুট” হেব িঠক মতৃ রায় গােছর মেতা।
সই শহর হেব গরেমর রথম ডমুরু ফেলর মেতা,

যােক লােক একপলক দেখই ত তেুল িনেয় খেয় নয়।
৫ সই সময় সবশি মান রভইু হেবন “সু র মকুুট।” তাঁর অবিশ লাকেদর জ য, িতিন হেবন “ফেুলর আ য মকুুট।”

৬ তখন রভু তাঁর লাকেদর িবচারকগণেক র া দান করেবন। নগর বাের িতিন শি যাগােবন। ৭ িক এখন সই সব
নতারা পান কের ভলু কেরন। যাজক ও ভাববাদীরাও ভলু রাি কেরন কারণ তাঁরা অনু র সরুা ও রা ারস পান কেরন।

তাঁরা হাঁচট খেত খেত পেড় যাে ন। এমনিক দশেনর সমেয়ও ভাববাদীেদর ভলু রাি হয়। িবচারকরাও ভলু কেরন কারণ
তাঁরা িস া নওয়ার সময় পান কেরন। ৮ রিতিট টিবল বিমেত আ । কাথাও এতটকুু পির ার ান নই।

ঈ বর তাঁর লাকেদর সাহা য করেত চান
৯ রভু লাকেদর একিট িশ া দবার চ া করেছন। রভু লাকেদর তাঁর িশ ামালা বাঝােনার চ া করেছন। লােকরা

যন ছা িশ র মত, সেবমা র মােয়র ধপান করা ছেডে়ছ। ১০ তাই রভু তােদর সে এমনভােব কথা বেলন যন তারা
িশ :
“জা লজা , জা লজা ,
কা লকা , কা লকা ,
িজ’এর শা , িজ’এর শা ।” ¶

¶২৮:১০ জা … শা এিট স বতঃ িহ েত বা ােদর সে কথা বলবার ভাষা। এর অনবুাদ হেত পাের, “একিট আেদশ
এখােন, একিট আেদশ ওখােন। একিট িনয়ম এখােন, একিট িনয়ম ওখােন। একিট িশ া এখােন, একিট িশ া ওখােন
এইভােব।”
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১১ রভু আ য এই ভাষা যবহার করেবন এবং এইসব লাকেদর সে কথা বলার জ য িতিন অ যা য ভাষাও যবহার
করেবন।

১২ অতীেত ঈ বর সই সব লাকেদর বেলিছেলন, “এখােন একিট িব রাম ল আেছ। এিট শাি পণূ জায়গা। া মানষুেদর
এেস িব রাম িনেত দাও। এিট একিট শাি র িনেকতন।”

িক লাকরা ঈ বেরর কথায় কণপাত কেরিন। ১৩ তাই ঈ বর তােদর সে এমনভােব কথা বেলন যন তারা িশ :
“জা লজা , জা লজা ,
কা লকা , কা লকা ,
িজ’এর শা , িজ’এর শা ।”

যখন তারা হঁেট বডা়েনার চ া করেব, তারা হাঁচট খেয় আঘাত পােব এবং ফাঁেদ পেড় ব ী হেব।

ঈ বেরর িবচার থেক কউ রহাই পায় না
১৪ জ শােলেমর নতারা, তামােদর রভরু বাতা শানা উিচৎ । িক এখন তামরা তাঁর কথায় কান িদ না। ১৫ তামরা

বলছ, “মতৃু্যর সে আমােদর চিু হেয়েছ। পাতােলর সে আমােদর চিু হেয়েছ। সতুরাং আমরা শাি পাব না। শাি
আমােদর আঘাত না কেরই চেল যােব। আমরা আমােদর কৗশল ও িম যার পছেন লিুকেয় থাকব।”

১৬ এইসব কারেণই রভ,ু আমার মিনব বেলন, “িসেয়ােনর মািটেত আিম একিট পাথর, একিট িভি র র াপন করব।
এিট একিট মূ যবান পাথর। সই বপণূ পাথেরর ওপর সম িকছ ুগেড় উঠেব। সই পাথরিটর কােছ এেস িব ব লাকরা
কখেনা ভয় পােব না।

১৭ “ দওয়াল সরল িকনা তা জানার জ য মানষু এক ওলন দিড় যবহার কের। িঠক একইভােব কানটা িঠক তা দখােনার
জ য আিম িবচার এবং ধাি কতােক যবহার করব। তামরা শয়তান মানষুরা যারা িম যা এবং কৗশেলর িপছেন লেুকােত
চাও তারা শাি পােব। কান ঝড় অথবা ব যা আসেছ তামােদর লিুকেয় থাকার ান বংস করেত। ১৮ মতৃু্যর সে তামােদর
চিু মেুছ যােব। মতৃু্যর ােনর সে তামােদর চিু কান কােজই আসেব না।

“যখন সই ভয় র শাি আসেব তখন তামরা তার বারা পদদিলত হেব। ১৯ যত বার তামােদর শাি আসেব, তত বারই
স তামােদর িনেয় যােব। তামােদর শাি হেব ভয় র। তামােদর শাি খবু ভারেবলা আসেব এবং চলেত থাকেব গভীর

রাত পয । বাতািট ধমুা র বাঝার পরই তা তামােক ভেয় কাঁিপেয় তলুেব।
২০ “তখন তামরা এই গ িট বঝুেব: একিট মানষু তার পে খবুই ছাট একিট িবছানায় ঘেুমাবার চ া কেরিছল। এবং

তার একিট ক বল িছল যা তােক আ ািদত করার পে যেথ িছল না। িবছানা এবং ক বল িটই িছল যবহােরর অেযা য।
তামােদর চিু িলও িঠক সরকম।”

২১ পরাসীম পবেত রভু যমন যু কেরিছেলন িঠক তমন ভােবই যু করেবন। িগিবেয়ােনর উপ যকায় রভু যমন
হেয়িছেলন িঠক তমিন িতিন হেবন। রভরু যা িকছ ু করবার আেছ তা িতিন করেবন। িতিন িকছ ু আ য কাজ করেবন।
তেব িতিন তাঁর কাজ শষ করেবন। তাঁর কাজ হেব একজন অপিরিচেতর কাজ। ২২ এখন তামরা সই সব িজিনেসর িব ে
লডা়ই করেব না। যিদ তামরা লডা়ই কর তাহেল তামােদর িঘের রাখা দিড় িলর বাঁধন আেরা শ হেয় উঠেব।

যা আিম েনিছ তা থাকেব অপিরবিতত। য সব কথা আিম েনিছ তা রভু সবশি মান, পিৃথবীর শাসনকতার মখু িনঃসতৃ।
তাই স সব কথার কান পিরবতন হেব না। তাঁর কিথত সম যাপারই ঘটেব।

রভু যা য শাি দন
২৩ য বাণী আিম তামােদর শানাি তা মন িদেয় শান। ২৪ একজন কৃষক িক সব সময় তার েত লা ল চালায়? না।

স িক সব সময় মািট তরী কের? না। ২৫ কৃষক মািট তরী কের। তারপর বীজ বপন কের। িবিভ প িতেত স িবিভ বীজ
বপন কের। কৃষক লফার বীজ ছডা়য়, তারপর স জীেরর বীজ মািটেত ছডা়য়। স সািরব ভােব গেমর বীজ বােন। একজন
কৃষক বািলগাছ িবেশষ ােন বপন কের। এক িবেশষ ধরেণর বীজ স রাপণ কের শ য েতর ধাের।

২৬ আমােদর ঈ বর তামােদর িশ া দবার জ য এই প িত যবহার করেছন। এই উদাহরণ দখায় য মানষুেক শাি
দবার সময় ঈ বর সিঠক উপােয়ই শাি দেবন। ২৭ লফার বীজ মাডব়ার জ য কৃষক িক ধারােলা দাঁতওয়ালা পাটাতন
যবহার কের? না! জীরা বীজ মাডব়ার জ য িক কৃষক কান চতু র শকট যবহার কের? না! এই শ য িলর বীজ থেক
খাসা ছাডা়েনার জ য একজন কৃষক একিট ছাট লািঠ যবহার কের।

২৮ যখন কউ িট তরী করবার জ য শ যেক তরী কের স তখন গমেক আটায় চণূ কের। িক স এটা িচরকাল ধের
কের না। স হয়েতা এর ওপর িদেয় তার ঘাডা় এবং মালবাহী গািড় চািলেয় িনেয় যেত পাের িক এটা স ূণ চণূ হেব না।
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রভু তাঁর লাকেদর একইভােব শাি িদেয় থােকন। ২৯ রভু সবশি মােনর কাছ থেক এই িশ া আেস। রভু আ য সব
উপেদশ দন। ঈ বর স যই র াবান।

জ শােলেমর রিত ঈ বেরর ভালবাসা

২৯ ১ ঈ বর বলেলন, “অরীেয়েলর িদেক তাকাও! অরীেয়ল, সই শহর যখােন দায়দূ তাঁবু ফেলিছেলন। বছেরর পর
বছর তার ছিুট অ যাহত িছল। ২ আিম অরীেয়লেক শাি িদেয়িছ। ঃখ আর কা ায় শহরটা ভের িগেয়েছ। িক স

আমার িচরকােলর অরীেয়ল।
৩ “অরীেয়ল আিম তামার চািরিদেক স য মাতােয়ন কেরিছ। আিম তামার িব ে যেু র গসমহূ তরী কেরিছ। ৪ তিুম

পরািজত হেল এবং মািটেত িমেশ গেল। এখন আিম মািটেত ভেূতর মেতা তামার ক বর নেত পাই। তামার কথা েলা
গাঙািনর মত ধেূলার মে য থেক আেস।”

৫ তামার শ রা সং যায় ু র ধিূলকণার মেতা রচরু। যারা তামার রিত িন ুর তােদর সং যা বাতােস ভেস যাওয়া
ভিূসর মত। ৬ হঠাৎ  এরকম ঘটেব: সবশি মান রভু ভিূমক , ব রপাত, হ-হ া িদেয় তামােক শাি দেবন। ঝড,় তী র
বাতাস আর আ ন সব িকছ ু পিুডে়য় দেব আর বংস করেব। ৭ অেনক দশ অরীেয়েলর িব ে যু করেব। ওটা হেব রােতর
এক ঃ বে রই মত। স যরা অরীেয়লেক শাি দেব। ৮ িক ঐ স যেদর কােছও সটা ব হেব। তারা যা চায় তা পােব
না। যন এক ুধাত মানেুষর আহােরর ব দখা। যখন মানষুটা জেগ ওেঠ তখনও স ুধাত। যন এক ত ৃ াত মানেুষর
জেলর ব দখা। যখন মানষুটা জেগ ওেঠ তখনও স ত ৃ াত থােক। িসেয়ােনর িব ে লডা় সম দেশর ে র এসব
ঘটনা সি য হেব। এই সম দশ যা চায় তারা তা িকছেুতই পােব না।
৯ চমৎ কৃত ও িব বল হও।
তিুম ম যপ হেয় উঠেব িক রা ারস থেক নয়।
দখ এবং িব বল হও।

তিুম হাঁচট খেয় পেড় যােব িক সরুাপান কের নয়।
১০ রভু তামােক ঘমু কাতেুর বানােবন।
িতিন তামার েচাখ ব কের দেবন। (ভাববাদীরা হেব তামার েচাখ।)
িতিন তামােদর মাথা ঢেক দেবন। (ভাববাদীরা হেব তামার মাথা।)

১১ আিম তামােক বলিছ য এসব ঘটনা িল ঘটেব। িক তামরা আমােক বঝুেব না। আমার কথা েলা তামার কােছ ব
ও সীলেমাহর করা বই-এর মে যর কথা েলার মত মেন হেব। তিুম বইিট এমন কাউেক িদেত পার য পডে়ত পাের। িক
তােক যিদ পডে়ত বল স বলেব, “আিম পডে়ত পারব না। কারণ বইিট ব এবং তা আিম খলুেত পারব না।” ১২ অথবা তিুম
কাউেক বইিট িদেত পার, য পডে়ত পাের না। সই লাকিটেক পডে়ত বলেল স বলেব, “আিম এই বই পডে়ত পারব না।
কারণ িকভােব বইিট পডে়ত হয় তা আমার জানা নই।”

১৩ আমার রভু বেলন, “ঐ মানষুরা আমার রিত ভােলাবাসার কথা জািনেয়েছ। তােদর মখু িনঃসতৃ শদ আমার রিত স ান
জানায়। িক তােদর দয় আমার থেক অেনক দূের। আমােক য স ান তারা জানায় তা তােদর মখু করা মানিবক িবিধসমহূ
ছাডা় আর িকছইু নয়। ১৪ সতুরাং আিম আমার শি শালী ও আ যজনক ি রয়াকলাপ িদেয় লােকেদর িব য় িব বল করা
অ যাহত রাখব। ওেদর ানী লাকরা তােদর ান হািরেয় ফলেব। ওেদর ানী লাকরা উপলি করবার মতাও হািরেয়
ফলেব।”

১৫ সই সব মানষু রভরু কাছ থেক অেনক িকছইু লিুকেয় রাখার চ া কের। তারা মেন কের য রভু িকছেুতই বঝুেত
পারেবন না। তারা অ কােরর মে য পাপ কাজ কের। তারা িনেজেদর মে য বলাবিল কের, “আমােদর কউ দখেত পায় না,
কউ জানেতও পারেব না আমরা আসেল ক।”

১৬ তামরা আসেল িব রা । তামরা মেন কর য মািট আর কুেমার সমান। তামরা ভােবা য তরী িজিনষিট, য তােক
তরী কেরেছ তােক বলেত পাের, “তিুম আমােক তরী করিন!” এটা আসেল একটা পাে রর মত য তার সিৃ কতােক বলেছ,

“তিুম বাঝ না।”

সসুময় আসেছ
১৭ স যিট হল: িকছ ুসময় পেরই িলবােনান উ র ই রােয়েলর স-ুআবািদ কিমল পবেতর মেতা উবর চােষর জিম পেয় যােব

এবং কিমল পবত ঘন অরে যর মেতা হেব। ১৮ বিধর নেত পােব, বই থেক পেড় শানােনা কথা িল; কুয়াশা ও অ কােরর
মে যও অ মানষু দখেত পােব। ১৯ রভু গরীব মানষুেদর সখুী করেবন। ই রােয়েল গরীব লাকরা ই রােয়েলর সই পিব র
একজেনর নােম আন করেব।
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২০ যখন িন ুর ও উ ত লাকরা আর থাকেব না তখন এটা ঘটেব। যারা ম কাজ করার জ য সেুযাগ খুঁেজ বডা়য় সই
সব লাকেদর পতেনর পর এটা ঘটেব। ২১ সই সব লাক লাকেদর িব ে িমে য অিভেযাগ িনেয় আেস। আদালেত তারা
িবচারকেদর জ য ফাঁদ পাতার চ া কের। তারা আইন মেন চলা লাকেদর িব ে িমে য িবচার আনার জ য তােদর আইিন
তেক িব রাি সিৃ কের।

২২ সতুরাং, রভু যােকােবর পিরবােরর সে কথা বলেবন। (এই সই রভু িযিন অ রাহামেক উ ার কেরিছেলন।) রভু
বেলন, “এখন যােকাব (ই রােয়েলর লাক) িব রত ও লি ত হেব না। ২৩ িতিন তাঁর সকল িশ েদর দখেবন এবং বলেবন
য আমার নাম পিব র, আিম এইসব িশ েদর িনেজর হােত তরী কেরিছ এবং তারা বলেব য যােকােবর সই পিব র জনিট

(ঈ বর) হেলন খবু িবিশ । এই সকল িশ রাই ই রােয়েলর ঈ বরেক র া করেব। ২৪ যােদর আ া িবপেথ িগেয়িছল তারা
বঝুেত পারেব এবং যারা নািলশ কেরিছল তারা উিচৎ িশ া পােব।”

িমশেরর রিত নয়, ই রােয়েলর ঈ বেরর রিত আ া থাকা উিচৎ 

৩০ ১ রভু বলেলন, “এই িবে রাহী িশ েদর িদেক দখ। তারা আমােক মা য কের না। তারা পিরক না কের। িক
তারা আমােক সাহা য করেত বেল না। তারা অ য দেশর সে চিু কের। িক আমার আ া ঐ ধরেণর চিু চায়

না। এইসব লাকরা তােদর পােপর সে আেরা অেনক পাপ যাগ করেছ। ২ এইসব িশ রা সাহাে যর জ য িমশের যাে ।
িক তারা কখেনা আমােক িজ াসা কেরিন, এটা তারা িঠক কাজ করেছ িক না। তােদর আশা িমশেরর রাজা ফেরৗণ তােদর
সাহাে য করেব। তারা চায় িমশর তােদর র া ক ক।

৩ “িক আিম বলব িমশের লিুকেয় থাকা তামােদর পে সহায়ক হেব না। িমশর তামােদর র া করেত পারেব না।
৪ তামােদর নতারা িমশরীয় শহর সায়েন িগেয়েছ। এবং তামােদর রা রদূতরা িমশরীয় শহর হােনেষ িগেয়েছ। ৫ িক তারা
আশাহত হেব। তারা এমন একটা জািতর উপর িনভরশীল যারা সাহা য করেত অপারগ। িমশর হে অকম য। রেয়াজনীয়
সাহা য ওরা িদেত পারেব না। িমশর তােদর কােছ ধমুা র ল া এবং িব বলতা আনেব।”

িযহদূার রিত ঈ বেরর বাতা
৬ িযহদূার দি েণ ম অ ল নেগেভর রাণীর জ য বাতা।
নেগভ হল একিট িবপ নক ান। এই জায়গািট িসংহ এবং তগামী িবষা সােপ ভি । িক িকছ ু লাক নেগেভর মে য

িদেয় িমশের যাতায়াত কের। এইসব লাক তােদর িজিনসপ র গাধার িপেঠ চািপেয় িনেয় যায়। উেটর িপেঠর ওপর তােদর
ধনস ি বেয় িনেয় যাওয়া হয় সই দেশ যার ওপর লােক িনভর কের আেছ, য দশ তােদর সাহা য করেত অপারগ।
৭ এই অকম য দশিট হল িমশর। িমশেরর সাহা য কান কােজই লাগেব না। সতুরাং আিম িমশেরর নাম িদেয়িছ, “অকম য
দানব।”

৮ এখন এটােক কান িচে র ওপর লখ যােত সম মানষু এটােক দখেত পায় এবং এটা িলেখ রাখ একটা বইেয়র মে য।
শেষর িদেনর জ য এ িল লখ যােত এ িল সদূুর ভিব যেত সা ্য ব প িচরকাল থােক।

৯ এইসব লাক িশ েদর মেতা। তারা তােদর িপতামাতােক মা য করেত চায় না। তারা িম যা কথা বেল এবং ঈ বেরর
িবিধ নেত অ বীকার কের। ১০ তারা ভাববাদীেদর বেল, “ভিব য বাণী কেরা না! যা যা আমােদর করা উিচৎ স িবষেয়

ব দেখা না! আমােদর সি য কথা বেলা না। সু র িজিনেসর কথা আমােদর বল এবং আমােদর মে য ভাল অনভুিূতর
স ার কর! আমােদর ধু ভাল ভাল িজিনস দখাও! ১১ সই সব িজিনস দখােব যা যা ঘটেব! স িলেক আমােদর থেক
বরং দূের সিরেয় রাখ! ই রােয়েলর ঈ বেরর কথা আমােদর বেলা না।”

িযহদূার সাহা য আেস একমা র ঈ বেরর কাছ থেক
১২ ই রােয়েলর পিব র জনিট বেলন, “ তামরা রভরু কাছ থেক আসা এই বাতা রহণ করেত অ বীকার কেরছ। তামরা

পীডন় ও িম যার ওপর িনভর করেত চাও। ১৩ এসব কােজর জ য তামরা অপরাধী। তামরা আসেল ফাটল ধরা উঁচু রাচীেরর
মেতাই। সই রাচীেরর পতন হেব এবং তা ছাট ছাট টকুেরায় পিরণত হেব। ১৪ তামরা চীনামািটর বাসেনর মেতা ভেঙ
ছাট ছাট টকুেরায় পিরণত হেব। এই টকুেরা িল কান কােজই লাগেব না। তামরা সই টকুেরা েলােক গরম কয়লার টকুেরা
তালার কােজ অথবা জলাশয় থেক জল আনার কােজ যবহার করেত পারেব না।”

১৫ রভ,ু আমার , ই রােয়েলর পিব র জনিট বেলন, “ তামরা যিদ আমার কােছ িফের আেসা তেব সরুি ত হেব।
তামরা যিদ আমার ওপর আ া রাখ তেবই পােব আসল শি । িক তামােদর শা হেত হেব।”

িক তামরা তা করেত চাও না! ১৬ তামরা বলেব, “না, আমােদর পািলেয় যাওয়ার জ য ঘাডা় চাই।” িন য়ই তামরা
ঘাডা়য় চেপ পািলেয় যােব। িক শ রা তামােদর পছেন তাডা় করেব এবং শ রা তামােদর ঘাডা়র থেকও তগামী
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হেব। ১৭ একজন শ তামােদর ভয় দখােব এবং তামােদর এক হাজার লাক পািলেয় যােব। যখন পাঁচজন শ তামােদর
ভয় দখােব তখন তামরা সবাই ওেদর কাছ থেক পািলেয় যােব। তামােদর সনােদর য িজিনসটা ধমুা র পেড় থাকেব তা
হল পাহােডর় ওপর একিট পতাকার দ ।

১৮ রভু তামােদর রিত তাঁর ক ণা দখােত চান। িতিন অেপ া করেছন। িতিন উেঠ দাঁডা়েত চান এবং তামােদর আরাম
িদেত চান। রভু ঈ বর যায়পরায়ণ এবং যারা রভরু কৃপার অেপ ায় আেছন তারা সখুী হেব।

১৯ রভরু লাকরা িসেয়ান পবেতর ওপর জ শােলেম বাস করেব। তামরা র নরত থাকেব না। রভু তামােদর কা া
নেবন এবং িতিন তামােদর আরাম দেবন। রভু তামােদর কথা নেবন এবং িতিন তামােদর কৃপা করেবন।

২০ অতীেত আমার রভু (ঈ বর) তামােদর ঃখ ও দশা িদেয়িছেলন— সটা িছল তামােদর দনি েনর িট ও জেলর
মেতা। িক ঈ বর তামােদর িশ াদাতা এবং িতিন তামােদর কাছ থেক িচরকাল লিুকেয় থাকেবন না। তামরা িনেজেদর
চােখই িনেজেদর িশ কেক দখেত পােব। ২১ তামরা যিদ জীবেনর ভলুপেথ চল, (ডানিদেক অথবা বাঁিদেক) িপছন থেক এই

কথা েলা নেত পােব: “এটাই সিঠক পথ। তামােদর এই পেথই চলেত হেব।”
২২ তামােদর সানা এবং েপায় আ ািদত মিূ আেছ। সইসব মিূ সমহূ তামােদর পাপী কের তেুলেছ। িক তামরা

সই মিূ েদর সবা করা থেক িবরত হেব। তামরা এইসব মিূ েদর নাংরা আবজনার মত ফেল দেব।
২৩ সই সময় রভু তামােদর জ য বিৃ পাঠােবন। তামরা জিমেত বীজ বপন করেব। এবং সই জিম ভের উঠেব তামােদর

খা য রে য। তামােদর শ য সং রহ খবু ভােলা হেব। তামােদর গবািদ প সমহূ বহৃৎ  প চারণ ভিূম েলােত চারণ করেব।
তামােদর চািহদামত রচরু ফসল হেব। ২৪ তামােদর গাধা ও গবািদপ সমহূ ( য িলেক তামরা জিম কষেণর জ য যবহার

কর) রচরু পিরমােণ উৎকৃ তম জাব খােব য েলা কাঁটাযু দ ও কুড়লু িদেয় ছাডা়েনা। ২৫ রিতিট পাহাড় আর িটলায়
জলপণূ ছাট ছাট নদী থাকেব। ব মানেুষর হ যা ও ব বংেসর পর এইসব ঘটেব।

২৬ সই সময় চাঁেদর আেলা হেব সেূযর চেয়ও উ বল। সেূযর আেলা হেব এখনকার চেয় সাত ণ বশী উ বলতর।
সেূযর একিদেনর আেলাই হেব গাটা স ােহর সমান। এসব ঘটেব তখনই যখন রভু তাঁর আহত মানষুেদর পি বাঁধেবন এবং
মারেধােরর ফেল তােদর য ত হেয়েছ তা সারােবন।

২৭ দেখা! রভরু নাম ব দূর থেক আসেছ। তাঁর রাধ ঘন মেঘর ধাঁয়াসহ একিট আ েনর মত। ঈ বেরর মখু রােধ
পিরপণূ এবং তাঁর িজহবা একিট বল অি র মত। ২৮ রভরু আ া একিট বড় নদীর মত বেডই় চেলেছ যত ণ না িতিন
আক ডেুব যান। রভু দশ িলর িব ে মামলা চালােবন। ওটা িঠক যন িতিন তােদর বংেসর ছাঁকিনর ভতর ঝাঁকাে ন।
সটা হেব যন জািত িলেক িবপেথ িনেয় যাবার জ য তার মেুখ লাগাম দওয়া আেছ যা িদেয় প েদর িনয় রণ করা হয়।

২৯ সই সময়, তামরা সেুখর স ীত গেয় উঠেব। সই সময়টা হেব একিট ছিুটর র রােতর মত। তামরা রভরু পবেত
হাঁটার সময় খবুই খশুী হেব। তামরা যখন রভ,ু ই রােয়েলর িশলার কােছ উপাসনা করেত যােব তখন তামরা যা রা পেথ
মধরু গান েন খশুী হেব।

৩০ রভু তাঁর মহান বর সকল মানষুেক শানােবন। রভু সকল মানষুেক তাঁর রােধ নেম আসা শি শালী হাত দখেত
বা য করেবন। সই বা হেব মহান অি র মেতা, যা িকনা সব িকছেুকই পিুডে়য় ফলেত পাের। রভরু মতা হেব ঝড় ও
িশলাবিৃ র মত। ৩১ অশরূ যখন রভরু রব নেত পােব তখন স ভীত হেব। একিট লািঠ িদেয় রভু অশরূেক আঘাত করেবন।
৩২ রভু অশরূেক আঘাত করেবন এবং তার সে ঢাক ও বীণা বাজােনা হেব। রভু তাঁর মহান শি শালী বা বেল অশরূেক
পরা করেবন।

৩৩ তাফৎ  েক §ব িদন থেক তরী কের রাখা হেয়েছ। এিট রাজার জ য তরী হেয়েছ। এটােক খবুই গভীর এবং িব ৃতভােব
তরী করা হেয়েছ। সখােন রচরু কাঠ ও আ ন রেয়েছ। গ েকর বল রােতর মেতা রভরু আ া সখােন পৗঁেছােব

এবং তােক পিুডে়য় দেব।

ঈ বেরর মতার ওপর ই রােয়েলর িনভর করা উিচৎ 

৩১ ১ সাহাে যর জ য িমশর অিভমেুখ যাওয়া লাকেদর িদেক তাকাও। তারা ঘাডা় চায় এই মেন কের য ঘাডা়রা তােদর
র া করেব। তারা মেন কের য িমশেরর অেনক িল রথ ও অ বােরাহী স য তােদর র া করেব। তারা মেন কের

তারা খবুই িনরাপেদ আেছ। কারণ তােদর সনাবািহনী খবুই িবশাল। লাকেদর ই রােয়েলর ঈ বেরর রিত আ া নই। তারা
রভরু কােছ সাহা যও চায় না। ২ িক রভু ানী এবং িতিন তােদর সম যায় ফলেবন। তারা রভরু আেদেশর পিরবতন

§৩০:৩৩ তাফৎ  িহে াম উপ যকা। যখােন লাকরা তােদর মিূ “মেলক” ক স ান দখােনার জ য তােদর িশ েদর হ যা
করত।
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ঘটােত পাের না। রভু লাকেদর (িযহদূা) িব ে যু করেবন। এবং রভু ৃতকারীেদর িব ে ও যু করেবন যারা
তােদর সাহা য কেরিছল।

৩ িমশেরর লাকরা িনছকই মানষু, ঈ বর নয়। িমশেরর ঘাডা় িল প মা র, আ া নয়। রভু তাঁর বা েক কােজ লাগােবন
এবং সাহা যকারী দশ িমশরেক পরা করেবন। এবং (িযহদূার) য সম লাকরা সাহা য চেয়িছল তােদর পরাজয় হেব।
তারা সবাই এক সে বংস হেব।

৪ রভু আমােক বেলিছেলন, “একটা িসংহ অথবা িসংহশাবক যখন কান প েক খাবার জ য ধের স তখন তার িশকােরর
ওপর দাঁডা়য় ও গজন কের। তখন কান িকছইু িসংহিটেক ভয় দখােত পাের না। যিদ মানষু আেস এবং চ াও কের িসংহিট
ভীত হয় না। মানষু যেথ হ া জডুে়ত পাের। িক িসংহ পালায় না।”

একইভােব সবশি মান রভু আসেবন িসেয়ান পবেত। পবেতর ওপর রভু যু করেবন। ৫ বাসার ওপর উড় পািখর মত
সবশি মান রভু জ শােলেমর হেয় যু করেবন। রভু তাঁেক র া করেবন। রভু জ শােলমেক রিতর া করেবন এবং
তােক উ ার করেবন।

৬ তামরা ই রােয়েলর িশ রা ঈ বেরর িব গামী। তামােদর উিচৎ ঈ বেরর কােছ িফের আসা। ৭ তখনই সানা েপা
িদেয় তামােদর তরী করা মিূ র পজূা লােকরা ছেড় দেব। তামরা সি যই ঐসব মিূ তরী করবার সময় পাপ কেরছ।

৮ এটা সি য য অশরূ তরবািরর সাহাে য পরা হেব। িক তরবািরিট মানেুষর তরবাির নয়। অশরূ বংস হেব। িক সই
বংস মানেুষর তরবাির িদেয় হেব না। অশরূ ঈ বেরর তরবাির দেখ পালােব। িক যবুকরা ধরা পডে়ব এবং তােদর দাস

বানােনা হেব। ৯ তােদর িনরাপদ ান বংস হেব। তােদর নতারা পরা হেয় তােদর পতাকা যাগ করেব।
ঐসব কথা রভইু বেলেছন। রভরু অি ান ( বদী) িসেয়ােন আেছ। রভরু উননু ( বদী) জ শােলেম আেছ।

নতােদর ভাল ও যায়পরায়ণ হওয়া উিচৎ 

৩২ ১ আিম যা যা বিল শান। একজন রাজার এমন ভােব শাসন করা উিচৎ যা রজােদর ম ল সাধন কের। নতারা যখন
লাকেদর নত ৃ ব দয় তখন তােদর িনরেপ ও উিচৎ িস া নওয়া দরকার। ২ যিদ এসব ঘটনা িল ঘেট তেব রাজা

সই জায়গার মেতাই হেব যখােন রাদ ও বিৃ থেক আমরা িনেজেদর র া করেত পারব। এটা হেয় উঠেব কেনা জিমেত
জল রবাহ সমেূহর মেতা। এটা হেব গরম ভখূে িবশাল পাথর খে র শীতল ছায়ার মেতা। ৩ লাকরা সাহাে যর জ য রাজার
কােছ যােব এবং িতিন যা বলেবন লাকরা সি য সি যই তা নেব। ৪ য সব লাকরা এখন িব রা তারা সব িকছ ু বঝুেত
স ম হেব। যারা কথা বলেত পাের না তারা ও ত কথা বলেত পারেব। ৫ লাকেদর বদা য বেল ডাকা হেব
না। লাভী লাকেদর কউ উদার বলেব না।

৬ একজন লাক সবদাই অ িচকর কথা বেল। এবং তার মেন পাপ কাজ করার িচ াই থােক। একজন বাকা লাক
কবল ভলু কাজ কের। স যখন ঈ বেরর সে কথা বেল তখনও রতারণাপণূ কথা বেল। একজন খল লাক ুধাতেক খাবার
দয় না। ঈ বেরর িবষেয় অ য মানষু স ত ৃ াতেক জল দয় না। ৭ সই লাকিট পাপবিু েক অে রর মেতা যবহার

কের। স গরীব মানেুষর সব িকছ ু আ সাৎ করার পিরক না কের। এমনিক যখন গরীব লাকিট সি য কথা বলেছ সই
লাক গরীব মানষুেদর িবষেয় িম যা কথা বেল।

৮ িক ভােলা নতা ভােলা কােজর পিরক না কেরন এবং সই সব ভােলা কাজই তােক মহান নতার আসেন বসায়।

কিঠন সময় আসেছ
৯ তামােদর মিহলােদর মে য কউ কউ এখনও শা । তামরা িনেজেদর িনরাপদ মেন করছ। িক তামােদর উেঠ দাঁিডে়য়

আমার কথা শানা উিচৎ । ১০ মিহলারা, তামরা িনেজেদর িনরাপদ মেন কেরা। িক এক বছর পর তামরা সম যায় পডে়ব।
কারণ পেরর বছর তামরা রা াফল সং রহ করেত পারেব না। সং রহ করার মেতা কান রা াফল তখন থাকেব না।

১১ মিহলারা তামরা এখন শা । িক তামােদর ভীত হওয়া উিচৎ । মিহলারা তামরা িনেজেদর িনরাপদ মেন করছ িক
তামােদর উি ব হওয়া উিচৎ । তামরা সু র পাশাক খেুল ঃেখর পাশাক পর। তামরা কামের জিডে়য় রাখ সই কাপড।়

১২ তামার ঃেখ ভারা রা নযগুলেক সই সব ঃেখর কাপড় িদেয় ঢেক রাখ। কাঁেদা যেহতু তামার জিম শ য শূ য।
তামার রা াে ত, যা একসময় ফসল িদত, তা এখন শূ য। ১৩ আমার লাকেদর দেশর জ য কাঁেদা। কাঁেদা, কারণ দেশ

কাঁটাগাছ আর আগাছাই জ ােব। কাঁেদা সই সব শহর ও ঘরবািডর় জ য য িল এক সময় আনে পিরপণূ িছল।
১৪ লাকরা রাজধানী, শহর যাগ করেব। রাসাদ ও গ িল পির য হেব। লাকরা ঘের বসবাস করেত পারেব না।

তারা হায় িগেয় বাস করেব। বেুনা গাধা ও মষ শহের বসবাস করেব। জীবজ রা সখােন ঘাস খেত যােব।
১৫ যতিদন না ঈ বর ওপর থেক আমােদর জ য তাঁর আ া ররণ কেরন ততিদন এটা চলেত থাকেব। িক ভিব যেত

এই ম ভিূম উ র ই রােয়েলর সউুবর আবািদ এলাকা কিমেল পিরণত হেব। ১৬ সখােন যায়িবচার িবরাজ করেব এবং কিমল
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হেব সবজু বনভিূমর মত। সিুবচার সখােন িবরাজ করেব। ১৭ এই ধািমকতা িচরকােলর জ য শাি ও িনরাপ া এেন দেব।
১৮ আমার লাকরা এই সু র শাি পণূ জায়গায় বাস করেব। আমার লাকরা িনরাপদ তাঁবেুত বাস করেব। তারা শা ও শাি পণূ
জায়গায় বাস করেব।

১৯ িক এই সকল ঘটনা ঘটার আেগ জ লটার পতন ঘটােত হেব। শহরিটেক পরা করেত হেব। ২০ এইসব লাকেদর
মে য কউ কউ রিতিট জল রবােহর ধাের ফসল বনুেব। তামােদর গাধা এবং গবািদ প রা এর চাির িদেক ঘেুর বডা়েব
ও বাধীন ভােব খা য রহণ করেব। তামরা খবু সখুী হেব।

রভু তাঁর পরা রম দখােবন

৩৩ ১ দখ! তামরা যারা তামােদর কাছ থেক কখনও িকছ ু চিুর কেরিন, তােদর সে ঝগডা় কেরা আর তােদর িজিনষ
চিুর কেরা। তামরা সই সব লােকর িবপে যােব, যারা কখেনা তামােদর িবপে যায়িন। তাই যখন তামরা চিুর

করা ব করেব অ য লাকরা তখন তামােদর কাছ থেক চিুর করেব। তামরা যখন অে যর িবপে যাওয়া ব করেব তখন
অ য লাকরা তামােদর িবপে যাওয়া করেব। তখন লাকরা বলেব,
২ “ রভু আমােদর রিত সদয় হান।
আমরা আপনার সাহাে যর জ য অেপ া করিছ।

রিতিদন সকােল আমােদর শি িদন।
আমরা িবপেদ পডে়ল আমােদর র া ক ন।
৩ আপনার শি শালী রব লাকেদর ভয়চিকত কের এবং তারা আপনার কাছ থেক দূের পালােত চায়।
আপনার মহ ব দশ িলেক পািলেয় যেত বা য করেব।”

৪ যেু তামরা িজিনসপ র চিুর কেরিছেল। সই সব িজিনস তামােদর কাছ থেক িনেয় নওয়া হেব। অেনক অেনক লাক
আসেব। তারা তামােদর ধনস দ িনেয় যােব। এটা অেনকটা সই সমেয়র মেতা হেব যখন পত রা এেস শ য েতর সব
ফসল খেয় নয়।

৫ রভু খবুই মহান। িতিন খবু উ ােন বসবাস কেরন। রভু িসেয়ানেক সাধতুা এবং ধাি কতায় পণূ করেবন।
৬ জ শােলম তিুম খবু ধনী। জ শােলেমর লাক, তামরা ঈ বেরর ান ও িবচ ণতা বারা পিরপণূ। তামরা

পির রাণ রা । তামরা রভেুক র া কর এবং এটাই তামােদর ধনী কেরেছ। সতুরাং তামরা জান য তামরা সিট
করা অ যাহত রাখেব।

৭ িক শান! বাতাবাহকরা বাইের কাঁদেছ। য সব বাতাবাহকরা শাি আনেছ তারাই খবু কাঁদেছ। ৮ রা া বংস হেয়
িগেয়েছ। পথ িদেয় কউ হাঁটেছ না। মানষু তােদর তির চিু ভ কেরেছ। লাকরা সা ্য, রমাণ কান িকছইু িব বাস
করেত চাইেছ না। কউ কাউেক র া করেছ না। ৯ দশ ও মতৃ রায়। িলবােনান মারা যাে । শােরাণ উপ যকা ও
শূ য। একদা বাশন ও কিমেল সু র গাছ জ াত, িক এখন কেনা ও শূ য।

১০ রভু বেলন, “আিম এখন উেঠ দাঁডা়ব এবং আমার মহ ব দখাব। এখন আিম মানেুষর কােছ বপণূ হেয় উঠব।
১১ তামরা অ রেয়াজনীয় কাজ কেরছ। সই সব কাজ হল খড় এবং খডকু়েটার মেতা। সই সেবর কান মূ য নই। তামােদর
আ া আ েনর মত হেব এবং তা তামােদর পাডা়েব। ১২ লাকেদর পাডা়েনা হেব যত ণ না তােদর হাড় চেুন পিরণত হয়।
লাকরা কাঁটা ও বেুনা আগাছার মত ত পেুড় যােব।

১৩ “ তামরা দূর দেশর লাক আমার কেমর কথা শান, তামরা য সব লাকরা আমার কােছ আেছা তারা আমার মতা
স েক জান।”

১৪ িসেয়ােনর পাপীরা ভীত। যারা ভলু কাজ কেরিছল তারা ভেয় কাঁপেছ। তারা বলেছ, “এই বংসা ক আ েনর মে য
আমােদর কউ িক বাঁচােত পারেব? এই অন আ েনর কােছ ক বাস করেত পাের?”

১৫ ভােলা সৎ মানষুরা অে যর টাকায় লাভ কের না। তাই তারা ঐ আ েনর মে যও বসবাস করেত পারেব। য সব লাকরা
ঘষু নয় না, যারা অ য লাকেক খনু করার পিরক নার কথা নেত চায় না, যারা খারাপ কােজর পিরক নায় অংশ রহণ
কের না ১৬ তারাও উ ােন িনরাপেদ বাস করেব। উঁচু ক ার বারা তারা সরুি ত থাকেব। এইসব লাকেদর কােছ সব সময়
জল ও খাবার থাকেব।

১৭ তামােদর চাখ রাজােক তাঁর সৗ েয্য দখেত পােব। তামরা অেনক দূেরর সই ভখূ িট দখেত পােব। ১৮–১৯ তামরা
তামােদর অতীেতর সম যার কথা ভাবেব। তামরা ভাবেব, “ কাথায় গল সই িবেদশীরা যারা কথা বলেল তােদর কথা

বঝুতাম না? কাথায় সই িভ দশী কমী ও কর আদায়কারীর দল? কাথায় গল সই চররা যারা আমােদর রিতর া
গ িলর গণনা করত? তারা সবাই চেল িগেয়েছ।”
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ঈ বর জ শােলমেক র া করেবন
২০ িসেয়ােনর িদেক তাকাও। এই শহরিট আমােদর ধমীয় ছিুটর িদেনর জ য। জ শােলেমর িদেক তাকাও যা একিট সু র

িব রােমর জায়গা। জ শােলম একটা তাঁবরু মেতা যােক কখনও সরােনা যােব না। য পেরক িল তােক িনিদ জায়গায় ধের
রেখেছ তােদর কখনও উপেড় ফলা যােব না। তার দিড় িল কখেনা িছঁেড় যােব না। ২১–২৩ কারণ রভু সবশি মান সখােন

রেয়েছন। এই দশ ছাট ও বড় নদী বি ত জায়গা। িক এই নদী িলেত শ র নৗকা বা শি শালী জাহাজ থাকেব না।
তামরা যারা এই নৗেকা েলােত কাজ করছ, তারা এই দিড় িল িনেয় কাজ করা ব কের িদেত পােরা। তামরা মা লেক

যেথ শি শালী করেত পােরা না। তামরা তামােদর পাল খলুেত পারেব না। কারণ রভু আমােদর িবচারক। রভু আমােদর
িবিধ রেণতা। রভইু আমােদর রাজা। িতিন আমােদর র া কেরন। তাই িতিন আমােদর যেথ স দ দেবন। এমনিক
প ু লাকরা যু থেক রচরু স দ লাভ করেব। ২৪ সখােন বাস করা কানও লাকই বলেব না য “আিম ।” পাপমু
লাকরাই সখােন বাস করেব।

ঈ বর তাঁর শ েদর শাি দেবন

৩৪ ১ সম জািতসমহূ, আমার কথা শান! খবু কােছ এেস তামােদর এই কথা শানা উিচৎ । পিৃথবীর এবং পিৃথবীর সব
লাক এইসব কথা শান। ২ রভু সম জািত এবং তােদর স যেদর রিত । িতিন তােদর সকলেক বংস

করেবন। িতিন তােদর হ যা করােবন। ৩ তােদর দহ িল বাইের ছ ুঁেড় ফেল দওয়া হেব। তােদর শরীর থেক গ বেরােব।
তােদর র পাহাড় থেক গিডে়য় পডে়ব। ৪ পাকােনা কাগেজর মত আকাশ িটেয় ব হেয় যােব। ন ররা মারা যােব এবং
রা াগােছর পাতা বা ডমুরু পাতার মেতা তােদর পতন হেব। আকােশর সব ন র ন হেয় যােব। ৫ রভু বলেলন, “এসব

ঘটেব যখন আকােশ আমার তরবাির র বারা পিরত ৃ হেব।”
দখ! রভরু তরবাির ইেদামেক কেট ি বখি ত করেব। রভু এইসব লােকেদর ওপর তাঁর িবচার জাির কেরেছন এবং

তােদর অব যই মতৃু্য হেব। ৬ কারণ রভু মেন কেরন ইেদাম ও ইেদােমর শহর বসরার বংেসর সময় এেসেছ। ৭ সতুরাং
মষ, গবািদ প ও শি শালী ষাঁডে়দর বংস করা হেব। তােদর রে দশ পণূ হেব। তােদর চিবেত ভিূম আ ািদত হেব।

৮ এইসব িজিনস িল ঘটেব কারণ রভু শাি র সময় িনধারণ কেরেছন। য সব লাক িসেয়ােনর িব ে অ যায় কেরেছ
তােদর শাি দবার জ য রভু একিট বছর বেছ িনেয়েছন। ৯ ইেদােমর নদীসমহূ গরম আলকাতারার মেতা হেব। ইেদােমর
মািট হেব পাডা় গ েকর মেতা। ১০ সারা িদনরাত বলেব আ ন। কউ সই আ ন নভােত পারেব না। ইেদাম থেক ধাঁয়া
উঠেতই থাকেব। এই দশ িচরকােলর জ য বংস হেয় যােব। লাকরা আর কখেনা ঐ দেশর ম য িদেয় যাতায়াত করেত
পারেব না। ১১ পািখ এবং ু র রাণীরা এই দশেক দখল কের নেব। পঁচা ও দাঁডক়াকরা সখােন বসবাস করেব। িবশ ৃ লার
িফেত এবং িব রাি র পাথর িদেয় সই দশেক মাপা হেব। ১২ ওখানকার নতারা এবং স রা লাকরা শাসন করবার মত
িকছ ু পােব না। কারণ ততিদেন তারা সবাই মতৃ।

১৩ সম সু র বািড় িলেত কাঁটা ও ব য ঝাপঝাড় জ ােব। ব য কুকুর ও পঁচা স সকল বািডে়ত বসবাস করেব। ব য
জ রা সখােন বাস করেব। বড় পািখরা ওখােন গিজেয় ওঠা ঘােসর মে য বাস করেব। ১৪ ব য িবডা়লরা ব য কুকুেরর সে
এক সােথ বাস করেব। ব য ছাগল তােদর ব ুেদর ডাকেব। িনশাচর প রা সখােন খুঁেজ পােব িব রাম ল। ১৫ সখােন সাপরা
বাসা বাঁধেব। তারা সখােন িডম পাডে়ব। তারা ছায়ায় আ রয় নেব এবং সখােন িডম ফাটােব। িক বাজপাখীরাও সখােন
এেকর পর এক এেস জটুেব।

১৬ রভরু বইিটর মে য খুঁেজ দখ এবং পড।় একটা িজিনষও বাদ যােব না। সখােন লখা আেছ য ঐ সকল রাণীেদর
একজনও িনি হেব না। একজনও স ীহীন হেব না। ঈ বর এই আেদশ িদেয়েছন এবং ঈ বেরর আ া তােদর একি রত
কেরেছ। ১৭ ঈ বর িস া িনেয়েছন তােদর স বে িতিন িক করেবন। তারপর ঈ বর তােদর জ য একটা জায়গা িনবাচন
করেবন। ঈ বর একিট গি কেট তােদর জায়গা দিখেয় দেবন। সতুরাং রাণীরা সই জায়গােক িচরকােলর জ য দখল
কের নেব। সখােন তারা বসবাস করেব বছেরর পর বছর।

ঈ বর তাঁর লাকেদর আরাম দেবন

৩৫ ১ ম ভিূম খিুশ হেয় উঠেব। ম ভিূম আনি ত হেব এবং বেড় উঠেব ফেুলর মেতা। ২ ম ভিূম পিরপণূ হেব ফেুলর
বাগােন এবং িনেজর খশুীর কথা রকাশ করেব। মেন হেব যন ম ভিূম আনে নাচেছ। ম ভিূম উ র ই রােয়েলর

পাইন গােছর জ য িব যাত িলবােনােনর বনা েলর মেতাই সু র হেয় উঠেব। ম ভিূম মেনারম হেয় উঠেব কিমল পাহাড় ও
শােরাণ উপ যকার মেতা। এটা ঘটেব কারণ সব লাক রভরু অপার মিহমা দখেত পােব। আমােদর ঈ বেরর সৗ য মানষু
দখেত পােব।
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৩ বল বা েক শ কর। বল হাঁটেুক শ কর। ৪ লাকরা ভীত ও িব রা । সই সব লাকেদর বল, “শ হও! ভীত
হেয়া না!” দখ, তামােদর ঈ বর আসেবন এবং তামােদর শ েদর শাি দেবন। িতিন আসেবন এবং তামােদর পরু ৃত
করেবন। রভু আসেবন এবং তামােদর র া করেবন। ৫ তখন অ মানষুরা চােখ দখেত পারেব। তােদর চাখ খেুল যােব।
তখন বিধররা নেত পােব। তােদর কান খেুল যােব। ৬ প ু মানষুরা হিরেণর মেতা নেচ উঠেব এবং যারা এখন কথা বলেত
পাের না তারা গেয় উঠেব সেুখর স ীত। বসে র জল যখন ম ভিূমেত রবািহত হেব তখনই এসব ঘটেব। বস নেম আসেব

জিমেত। ৭ এখন লাকরা মরীিচকােক দখেছ জেলর মেতা িক সই সময় আসেব রকৃত জল রবাহ। জিমেত কুেয়া
থাকেব। মািটর তলা থেক জল িনঃসতৃ হেব। এক সময় যখােন ব য জ রা রাজ ব করত সখােন ল বা জলজ উি দ
জ ােব।

৮ সই সময় সখােন একটা রা া হেব। এই দীঘ সডক়েক “পিব র সডক়” নােম অিভিহত করা হেব। পাপী মানষুেদর সই
পথ িদেয় হাঁটেত অনমুিত দওয়া হেব না। য সব িনেবাধ লাকরা ঈ বেরর কথা িব বাস কের না তারা সই রা া িদেয় হাঁটেত
পারেব না। একমা র ভােলা লাকরাই সই পেথ হাঁটার যা য হেব। ৯ সই রা ায় কান িবপদ থাকেব না। মানষুেক আঘাত
করার জ য সই রা ায় কান িসংহ থাকেব না। সই রা ায় কান ভয় র জ থাকেব না। ঈ বর বারা য সব লাকরা র া
পেয়েছ তারাই ঐ পথ িদেয় হাঁটেব।

১০ ঈ বর তাঁর লাকেদর মু করেবন এবং সই সব লাক তাঁর কােছ িফের আসেব। সই লাকরা যখন িসেয়ােন আসেব
তখন তারা খিুশ হেব। তারা িচরকােলর মেতা সখুী হেব। তােদর সখু হেব তােদর মাথার রাজমকুুেটর মেতা। আন ও খশুীেত
তারা পিরপণূ হেয় উঠেব। ঃখ ও য রণা তােদর কাছ থেক দূের, অেনক দূের চেল যােব।

অশরূেদর িযহদূা আ রমণ

৩৬ ১ িযহদূার রাজা িহি েয়র ১৪ বছেরর রাজ বকােল অশেূরর রাজা স  েহরীব িযহদূার েভ য নগর িলেত যু
করেত িগেয়িছেলন। স  েহরীব সই শহর িলেক পরা কেরন। ২ স  েহরীব িবশাল সনাদল সহ তাঁর সনাপিতেক

জ শােলেমর রাজা িহি েয়র িব ে পািঠেয়িছেলন। সনাপিত ও তার সনাদল লাখীশ যাগ কের জ শােলেম যায়। তারা
ধাপার মােঠ যাওয়ার পেথ য উ তর পু িরনীিট আেছ তার জেলর নেলর কােছ থেমিছল।

৩ জ শােলম থেক সনাপিতর সে কথা বলেত িতনজন মানষু যায়। এরা িছেলন িহি েয়র পু র ইিলয়াকীম, আসেফর
পু র যায়াহ ও িশব ্ন। ইিলয়াকীম িছেলন রাসােদর পিরচালক। যায়াহ িছেলন নথীর ক এবং িশব ্ন িছেলন রাজপিরবােরর
সিচব।

৪ সনাপিত তােদর বলল, “অশেূরর মহান রাজা যা বেলন তা িহি য়েক িগেয় বল। কথাটা হল:
“‘ তামরা কােদর কাছ থেক সাহা য পাবার আশা কর? ৫ আিম বিল, তামরা যিদ মতা ও সপুরামেশর সাহাে য

যু করার ওপর আ াশীল হও— সটা তখন হেব অ রেয়াজনীয়। ওসব িকছইু নয়, িনছকই বিুল মা র। এখন আিম
জানেত চাই য কার ওপর তামরা এত িনভর করছ য আমার িব ে িবে রাহ করেত চাও? ৬ তামরা িক মেন কর
িমশর তামােদর সাহা য করেব? িমশর ভাঙা লািঠর মেতা। তামরা যিদ সমথেনর জ য সই লািঠর ওপর ভর দাও,
তেব এটা তামােদর আঘাত করেব এবং তামােদর হােতর মে য গেতর সিৃ করেব। িমশেরর রাজা ফেরৗেণর ওপর
সাহাে যর িবষেয় কউই আ া রাখেত পাের না।

৭ “‘িক তামরা হয়েতা বলেত পােরা, “আমরা আমােদর রভু ঈ বেরর ওপর সাহাে যর যাপাের আ াশীল।”
িক আিম জািন যখােন লাকরা রভরু উপাসনা করত সই সব বদী এবং পিব র ান িলেক িহি য় বংস কেরেছ
এবং িহি য় িযহদূা ও জ শােলেমর লাকেদর বলেছ, “ তামােদর ধমুা র জ শােলেমর এই বদীিটেত উপাসনা
করা উিচৎ ।”

৮ “‘যিদ তামরা এখনও যু করেত চাও তেব আমার মিনব অশরূেদর স রাট তামােদর সে চিু ব হেবন। আিম
রিত িত করিছ তামরা যিদ ঘাডা়য় চডা়র জ য যেথ মানষু জাগাড় করেত পার তেব আিম তামােদর যেু র জ য

২০০০ ঘাডা় দব। ৯ িক তবওু তামরা আমার মিনেবর িন েরর কান সনানায়কেকও পরা করেত পারেব না। তবু
কন তামরা িমশেরর রথসমহূ ও অ বােরাহী সনাবািহনীর ওপর িনভর কর?

১০ “‘এখন তামরা িক মেন কর আিম রভরু সাহা য ছাডা়ই এই দশ বংস করেত এেসিছ? রভু আমােক বেলেছন,
“এই দশিট আ রমণ কর এবং এটােক বংস কর।”’”
১১ তখন ইিলয়াকীম, িশব ্ন ও যায়াহ সনাপিতেক বেলন, “অনু রহ কের আমােদর সে অরামীয় ভাষায় কথা বলনু। আমরা

এই ভাষা বিুঝ। িযহদূার ভাষায় আমােদর সে কথা বলেবন না, কারণ শহেরর দওয়ােলর ওপর য লাকরা বেস আেছ তারা
আপনার কথা নেত পােব এবং বঝুেত পারেব।”
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১২ িক সনাপিত বলল, “আমার রভু ধমুা র তামােদর ও তামােদর মিনেবর সে কথা বলেত পাঠান িন। আমার
মিনব রাচীের বেস থাকা লাকেদর সে ও কথা বলেত িনেদশ িদেয়েছন। ঐসব লাকেদর জ য যেথ খা য ও জল থাকেব
না। তামােদর মেতা, ওেদরও িনেজেদর বজ্য পদাথ ও িনেজেদর র রাব খেত হেব।”

১৩ তখন সনাপিত ই দী ভাষায় জাের চঁিচেয় উঠল,
১৪ মহান রাজা, অশেূরর রাজার বাতা শান: “‘িহি য়েক তামােদর ঠকাবার সেুযাগ িদও না। আমার মতা থেক

স তামােদর বাঁচােত পারেব না। ১৫ িহি েয়র কথা িব বাস কেরা না। স বলেব, “ রভরু রিত আ াশীল হও! রভু
আমােদর র া করেবন। রভু অশরূেদর রাজােক এই শহরেক পরা করেত দেবন না। এসব কথা িব বাস করেব না।”

১৬ “‘ তামরা িহি েয়র ওসব কথা েনা না। অশরূ রাজার কথা শান। অশরূ রাজা বেলন, “আমােদর চিু করা উিচৎ ।
তামরা শহেরর বাইের আমার কােছ এেসা। তখন সব মানষুই ঘের ফরার জ য মু হেব। রে যক মানষু তার বাগান
থেক রা া খাওয়ার িবষেয় মু হেব। এবং রে যক মানষুই তার ডমুরু গাছ থেক ডমুরু খেত পারেব। রে যক

মানষু তার িনেজর কুেয়া থেক জল পান করেত পারেব। ১৭ যতিদন পয আিম না আসব এবং তামােদর রে যকেক
তামােদর িনেজেদর দেশর মেতা একিট দেশ িনেয় যেত পারব, ততিদন পয তামরা এটা করেত পারেব। সই নতনু
দেশ তামরা ভাল শ য ও নতনু রা ারস, িট ও রা ার বাগান পােব।”

১৮ “‘িহি য়েক তামােদর রতারণা করেত িদও না। স বেল, “ রভু আমােদর র া করেব।” িক আিম তামােদর
িজ াসা কির, অ য দশ সমেূহর কান দবতা িক অশরূেদর রাজার হাত থেক তােদর দশসমহূ র া করেত স ম
হেয়েছ? না! ১৯ হমােতর ও অপেদর দবতারা কাথায়? তারা পরা ! সফবিয়েমর দবতারা কাথায়? তারা পরািজত
হেয়েছ। তারা িক শমিরয়ােক আমার মতা থেক র া কেরিছল? না! ২০ অ য দশসমেূহর কান দবতা িক আমার
হাত থেক তােদর দশ র া কেরেছ? না! রভু িক জ শােলমেক আমার হাত থেক র া করেত পােরন? না!’”
২১ িক জ শােলেমর লাকরা নীরব হেয় থাকল যেহতু রাজা িহি য় িনেদশ িদেয়েছন সেহতু তারা সনাপিতেক িকছইু

বলল না। কারণ রাজার আেদশ িছল, “তােক িকছ ু বােলা না।”
২২ তারপর রাসােদর পিরচালক ইিলয়াকীম (িহি েয়র পু র), রাজপিরবােরর সিচব িশব ্ন এবং নথীর ক যায়াহ (আসেফর

পু র) িহি েয়র কােছ গেলন। তাঁরা িনেজেদর ঃখ রকাশ করবার জ য তাঁেদর জামাকাপড় িছঁেড় ফলেলন। তাঁরা িহি য়েক
অশেূরর যাবতীয় ব য শানােলন।

িহি য় ঈ বেরর কােছ সাহা য রাথী

৩৭ ১ রাজা িহি য় ঐসব ঘটনার কথা েনিছেলন। তারপর িতিন তাঁর ঃখ দখােনার জ য িনেজর পাশাক িছঁেড় ফলেলন।
তারপর িহি য় ঃেখর িবেশষ পাশাক পরেলন এবং রভরু মি ের গেলন।

২ িহি য় রাসােদর পিরচালক ইিলয়াকীম, রাজপিরবােরর সিচব িশব ্ন ও যাজকেদর মে য রবীণেদর আেমােসর পু র
ভাববাদী িযশাইয়র কােছ পাঠােলন। তাঁরা ঃখ রদশেনর জ য িবেশষ পাশাক পেরিছেলন। ৩ এঁরা িযশাইয়েক বলেলন,
“রাজা িহি য় তােদর আেদশ িদেয়েছন য আজ ঃখ ও ক ভােগর িবেশষ িদন। আজেকর িদনিট হেব খবু ঃেখর। আজেকর
িদনটা হেব সই িদনটার মেতা যখন কান িশ র জ ােনার সময় হেয় যােব অথচ মােয়র শরীর থেক বিরেয় আসার মেতা
বলশালী না হওয়ায় স বেরােত পারেব না। ৪ সনাপিতর মিনব, অশরূেদর রাজা তােক জীব ঈ বরেক িব প করেত
পািঠেয়েছ। তামােদর রভু ঈ বর হয়েতা ঐসব িবষয় িল নেতও পােরন। রভু হয়েতা রমাণও করেবন য শ রা ভলু
করেছ। সতুরাং য সব লাকরা বঁেচ আেছ তােদর জ য রাথনা কর।”

৫ রাজা িহি েয়র আিধকািরকরা িযশাইয়র কােছ উপি ত হন। ৬ িযশাইয় তােদর বলেলন, “ তামরা তামােদর মিনব িহি য়েক
জানাও: রভু বেলন, ‘ সনাপিতর কথা েন ভীত হেত হেব না! অশরূ রােজর “নাবালকরা” আমার নােম যসব কুৎসা কেরেছ
স িল িব বাস করেব না। ৭ দেখা আিম অশেূরর িব ে একিট আ া পাঠাব। অশেূরর রাজা তার দেশর িবপদ স িকত

একিট সতকবাতা পােব। সতুরাং স তার দেশ িফের যােব। সই সময় আিম তােক তার দেশই তরবািরর আঘােত হ যা
করব।’”

অশরূ সনার জ শােলম যাগ
৮ রাজা অশরূ একিট খবর পল। ৯ সই খবের বলা িছল, “কূশেদেশর রাজা িতহকঃ তামার সে যু করেত আসেছ।”

সতুরাং অশরূরাজ লাখীশ যাগ কের িলব ্না চেল গেলন। সনাপিত এই বাতা পেয় িলব ্নােত যু রত অশরূরােজর কােছ চেল
গেলন।

স িহি েয়র কােছ দূত পাঠাল। দূতেক বলল, ১০ “তিুম িযহদূা রাজ িহি য়েক এই কথা িল বল:
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‘ তামরা য ঈ বেরর ওপর আ াশীল তার বারা বাকা হেয়া না। একথা বেলা না য, “ঈ বর জ শােলমেক
অশরূরােজর কােছ পরািজত হেত দেব না।” ১১ তামরা েনছ অশেূরর রাজা অ যা য দেশর িক অব া কেরেছ। স
তােদর স ূণ বংস কেরেছ। তাহেল তামরা িক রহাই পােব? না! ১২ তােদর সই দবতারা িক তােদর র া কেরিছল?
না! আমার পবূপু ষরাই তােদর সকলেক বংস কেরেছ। তারা গাষণ, হারণ, র  সফ এবং তলঃসর িনবাসী এদেনর
লাকেদর বংস কেরেছ। ১৩ হমােতর রাজা কাথায়? অপেদর রাজা কাথায়? সফবিয়ম নগেরর রাজা কাথায়? কাথায়
হনা ও ই বার রাজা? তারা সকেলই িবনাশ রা ! তারা সকেলই বংস হেয়েছ।’”

ঈ বেরর কােছ িহি েয়র িমনিত
১৪ িহি য় বাতাবাহেকর হাত থেক িচিঠ েলা িনেয় পডে়লন। তারপর িতিন রভরু মি ের গেলন। তারপর িতিন িচিঠ েলা

খেুল রভরু সামেন রাখেলন। ১৫ িহি য় রভরু কােছ রাথনা করেলন। বলেলন: ১৬ “সবশি মান রভ,ু ই রােয়েলর
ঈ বর, আপিন ক ব দূতেদর ওপের রাজার মত বেস রেয়েছন। আপিন, একমা র আপিনই পিৃথবীর সব রাে যর শাসক।
আপিনই পিৃথবী ও বেগর সিৃ কতা। ১৭ রভু অনু রহ কের আমার কথা ননু। রভ,ু চাখ মেল বাতািটর িদেক তাকান।
জীব ঈ বর, আপনােক অপমান করবার জ য স  েহরীব যসব কথা িলেখেছন স িল দয়া কের ননু। ১৮ এটাই স য,

রভ।ু অশেূরর রাজা সই সব দশ িলেক িবনাশ কেরেছ। ১৯ সই সব দেশর মিূ েদরও অশরূরাজ পিুডে়য়েছ। িক তারা
সি যকােরর দবতা িছল না। তারা িছল কবল মানেুষর তির কাঠ ও পাথেরর মিূ । সই কারেণই অশরূরাজ তােদর বংস
করেত পেরিছল। ২০ িক আপিনই রভ,ু আমােদর ঈ বর! সতুরাং অশরূরােজর কবল থেক আমােদর র া ক ন। তাহেল
অ যা য সম দশ িলও জানেত পারেব য আপিনই রভ,ু আপিনই একমা র ঈ বর।”

িহি য়েক ঈ বেরর উ র
২১ তখন আেমােসর পু র িযশাইয় িহি েয়র এই বাতা পাঠােলন। বাতািটেত িতিন বলেলন, “ রভু ই রােয়েলর ঈ বর

বেলেছন, ‘ তামরা অশেূরর রাজা স  েহরীেবর বাতার িবষেয় আমার কােছ য রাথনা কেরিছেল আিম তা েনিছ।’
২২ “এটা হল স  েহরীেবর িবষেয় রভরু বাতা:

‘অশেূরর রাজা, িসেয়ােনর কুমারী ক যা ( জ শােলম) তামােক বপণূ বেল মেন কের না।
তামার জ য স হােস।
জ শােলম ক যা, তামােক িনেয় স মজা কের।

২৩ িক তিুম কােক অপমান ও িব প কেরছ?
কার িব ে তিুম কথা বেলছ?
তিুম ই রােয়েলর পিব রতমরই িবেরাধী িছেল।
তিুম এমন হাবভাব করেল যন তিুম ঈ বেরর চেয় অেনক ভােলা।
২৪ তিুম তামার আিধকািরকেদর রভ,ু আমার ঈ বরেক িব প করেত পািঠেয়িছেল।
তিুম বেলিছেল, “আিম খবু মতাস ।
আমার ব যু যান আেছ।
আমার শি িদেয়ই আিম িলবােনানেক পরা কেরিছলাম।
আিম িলবােনােনর সে বা পবেত আেরাহণ কেরিছলাম।
আিম িলবােনােনর মহান গাছ িলেক কেট ফেল িদেয়িছলাম।
আিম উ তম পবত িলেত এবং অরে যর গভীরতম অংেশ এেসিছলাম।
২৫ আিম কূপসমহূ খনন কেরিছলাম এবং নতনু জায়গা থেক জলপান কেরিছলাম।
আিম আমার হােতর তালু িদেয় িমশেরর নদীেক শূ য কের িদেয়িছলাম
এবং ঐ দেশর ওপর হঁেট িগেয়িছলাম।”
২৬ ‘আিম যা বেলিছলাম তিুম িক তা শানিন?
আিম (ঈ বর) অেনকিদন আেগ পিরক না কেরিছলাম।
আিম রাচীনকােলই পিরক না কেরিছলাম।
এবং এখন আিম তা ঘটাব।
আিম তামােদর শি শালী শহর িলেক ভেঙ ফলেত
এবং স িলেক পাথেরর ূেপ পিরণত করেত িদেয়িছলাম।
২৭ এই শহর িলর লাক েলার কান মতা িছল না।
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তারা িছল ভীত ও িব রা ।
তােদর অব া এমন হেয়িছল যন
এখিুন ওেদর রায় ঘােসর মত কেট ফলা হেব।
বািডর় ফাটেল গিজেয় ওঠা ঘাস যমন বড় হবার আেগ মের যায়,
তমিনই শহরবাসীেদর অব া িছল।

২৮ আিম তামােদর যেু র িবষয় সব জািন।
আিম তামােদর িব রােমর িবষেয়ও জািন।
যখন তামরা যেু যাও তাও আিম জািন।
আিম জািন কখন তামরা যু থেক িফের আস।
কখন তামরা আমার ওপর রেগ িগেয়িছেল তাও আিম জািন।
২৯ যাঁ, তামরা আমার ওপর রেগ িছেল।
আিম তামােদর গিবত িব প েনিছ।
তাই আিম তামােদর নােক লাগাম দব।
এবং মেুখ লাগাব ধাতব লাগাম।
তারপর তামরা য পথ িদেয় এেসছ
সই পথ িদেয়ই তামােদর ফরাব।’”

িহি য়েদর রিত রভরু বাতা
৩০ তখন রভু িহি য়েক বলেলন, “আিম তামােক একিট িচ দখাব। সই িচ রমাণ করেব য এই কথা িল সি য।

তামরা বীজ বপন করেত স ম িছেল না, অতএব এই বছর তামরা গত বছেরর শ য থেক আপিনই জমােনা শ য খােব।
িক িতন বছেরই তিুম তামার িনেজর কান বীজ থেকই খাবার মেতা ফসল পােব। তিুমই সই বীজ িল লাগােব এবং যেথ
পিরমােণ খা যশ য পােব। তিুম রা াগাছ রাপণ করেব এবং তার ফল খােব।

৩১ “িযহদূা পিরবােরর সদ যরা যারা পািলেয় িগেয়িছল এবং যারা জীিবত রেয়েছ তারা আবার বাডে়ত থাকেব। তারা হেব
সই সব গােছেদর মত যােদর িশকড় মািটর অেনক গভীের থােক আর ফল থােক মািটর ওপের। ৩২ কারণ এখনও কউ কউ
বঁেচ থাকেব। তারা জ শােলেমর বাইের চেল যােব। িসেয়ান পবত থেক জীিবতরা আসেত থাকেব।” সবশি মান রভরু

গভীর ভােলাবাসা এইসব ঘটােব।
৩৩ তাই রভু অশেূরর রাজার িবষেয় একথা বেলন:

“ স এই শহের আসেব না।
স এই শহেরর িদেক তীর ছ ুঁডে়ব না।
স এই শহের তার বম আনেব না।

এই শহরেক আ রমণ করেত স িঢিব বানােব না।
৩৪ স তার আসার পেথ িফের যােব।
স এই শহের িফের আসেব না।
রভু এইসব বেলন!

৩৫ আিম এই শহরিটেক িনরাপ া ও সরু া দব।
আিম আমার িনেজর জ য এবং সবক দায়েূদর জ য এসব করব।”

৩৬ সই রােত রভরু দূত অশেূরর িশিবের িগেয় ১৮৫,০০০ লাকেক হ যা করেলন। সকােল উেঠ লােকরা দখল য
চািরিদেক শবেদহ ছডা়েনা। ৩৭ তাই অশরূরাজ স  েহরীব নীনবীেত িফের িগেয় সখােনই বসবাস করা করল।

৩৮ একিদন স  েহরীব তার দবতা িনে রােকর মি ের িগেয় তার উপাসনা করিছল। সই সময় তার ই পু র অ রে লক
ও শেরৎসর তােক তরবািরর আঘােত হ যা করল। তারপর তারা অরারট দেশ পালাল। আর স  েহরীব পু র এসর-হে ান
অশেূরর নতনু রাজা হল।

িহি েয়র অসু তা

৩৮ ১ সই সময় িহি য় অসু হেয় মতৃ রায় হেয় পেডি়ছেলন। আেমােসর ভাববাদী িযশাইয় তাঁেক দখেত যান। িযশাইয়
রাজােক বলেলন, “ রভু আমােক এই কথা িল আপনােক বলেত বেলেছন: ‘তিুম শী র মারা যােব। সতুরাং তিুম

তামার পিরবার পিরজনেক জািনেয় যাও তামার মতৃু্য হেল তােদর িক করা উিচৎ । তিুম আর সু হেয় উঠেব না।’”
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২ িহি য় উপাসনা গেৃহর িদেক মখু কের রাথনা করেলন। িতিন বলেলন, ৩ “ রভু রণ কের দখনু আিম সবা ঃকরেণ
আপনার রকৃত সবা কেরিছ। আপিন যসব িজিনসেক ভাল বেলেছন আিম কবল স সবই কেরিছ।” তারপর িহি য় কা ায়
ভেঙ পডে়লন।

৪ িযশাইয় রভরু কাছ থেক এই বাতা পেলন: ৫ “িহি েয়র কােছ িগেয় তােক বল য রভ,ু তামার পবূপু ষ দায়দূেদর
ঈ বর বেলেছন, ‘আিম তামার রাথনা েনিছ। আিম তামার চােখর জল দেখিছ, তাই আিম তামার আয়ু আেরা ১৫ বছর
বািডে়য় দব। ৬ আিম তামােক এবং এই শহরেক অশরূ রােজর হাত থেক র া করব।’”

২১ **তারপর িযশাইয় িহি য়েক বলেলন, “ রভরু কাছ থেক এমন িক সে ত পেয়েছন য তার থেক রমািণত হয় আিম
আবার ভােলা হেয় উঠব?”

২২ ††িহি য় িযশাইয়েক িজে স করেলন, “এমন িক সে ত যার থেক বাঝা যােব য আিম আবার রভরু মি ের যেত
স ম হব?”

৭ রভু যা যা করেবন বেলিছেলন তার জ য এই সই রভরু সে ত িচ : ৮ “ তামার সময় িনণায়ক সৗরঘিড় আহেসর
িসঁিডর় িদেক তাকাও। দশ পা িপিছেয় আসার জ য আিম িসঁিডে়ত ছায়া তরী করিছ। সেূযর ছায়া দশ ধাপ িফের যােব যখােন
আেগ সিট িছল।” সই সময় িযশাইয় িহি য়েক বলেলন, “তিুম ডমুরু ফল থঁেতা কের তামার ত ঘােয়র ওপর রাখ। তারপর
তিুম সু হেয় উঠেব।”

৯ িহি য় সু হওয়ার পর িচিঠ লেখন। িচিঠিট হল:
১০ আিম মেন মেন বেলিছলাম ব ৃ হবার জ য বাঁচব।
তেব সই সময়টা িছল আমার মতৃু্যপথযা রী লাকেদর মেতা পাতােলর ফটেক যাওয়ার সময়।
এখন আমার সম সময় আিম সখােনই অিতবািহত করব।
১১ সতুরাং আিম বেলিছলাম: “জীিবতেদর দেশ আিম আর কখনও রভু ইয়ােক দখেত পােবা না।
আিম আর কখনও পিৃথবীেত লাকেদর জীিবত দখেত পাব না।
১২ আমার জীবনেক তছনছ কের আমার কাছ থেক সিরেয় নওয়া হেয়েছ।
তাঁতী যমন তাঁত থেক কাপেডর় টকুেরা কেট নয় তমন কের আিম আমার জীবনেক কেট ছাট কেরিছ।
এক িদেনই আপিন আমায় শষ কের িদেয়েছন।
১৩ সারা রাত ধের আিম িসংেহর মত িচৎকার কের কঁেদিছলাম।
িক িসংেহর হাড় খাবার মত আমার সব আশা-আকা া ভেঙ চরূমার হেয় িগেয়িছল।
মা র এক িদেন আপিন আমার জীবেনর পিরসমাি ঘিটেয়িছেলন।
১৪ আিম একিট ঘঘুরু মেতা কঁেদিছলাম,
আমার চাখ িল া হেয়িছল,
িক তবওু আিম বেগর িদেক তািকেয় িছলাম।
আমার রভ,ু মা র একিদেনর মে য আপিন আমার জীবেনর পিরসমাি এেনেছন।
আিম খবুই সংকেটর মে য রেয়িছ।
আমােক সাহাে যর রিত িত িদন।”
১৫ আিম িক বলেত পাির?
আমার রভু আমােক বেলিছেলন িক িক ঘটেব
এবং িতিনই স যি িযিন স সব ঘটােবন!
এইসব সম যা বরাবরই আমার আ ায় রেয়েছ।
তাই গাটা জীবন ধেরই আিম এখন ন র থাকব।
১৬ রভু আমার এই কিঠন সময়েক আমার আ ার পনু ীবেনর জ য যবহার ক ন।
আমার আ ােক শ ও বা যবান করেত সহায়তা দান ক ন।
আমােক সু হেত সাহা য ক ন।
আমােক পনুরায় বাঁচেত সাহা য ক ন।
১৭ দখ আমার সম যা চেল গেছ।
এখন আমার শাি আেছ।

**৩৮:২১ এই পদিট িহ মলূ পােঠর শেষ দওয়া হেয়েছ।
††৩৮:২২ এই পদিট িহ মলূ পােঠর শেষ দওয়া হেয়েছ।
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আপিন আমােক খবু ভালবােসন।
আপিন আমােক কবের পচেত দনিন।
আপিন আমার সব পাপেক মা কের িদেয়েছন।
দূের ফেল িদেয়েছন।
১৮ মতৃ লাকরা আপনার রশংসার গান গায় না।
পাতােল লাকরা আপনার রশংসা কের না।
মতৃ লাকরা সাহাে যর জ য আপনার উপর িব বাস রােখ না।
তারা মািটর ভতের একটা গেত চেল যায়।
আর, কখনও কথা বলেত পাের না।
১৯ লাকরা যারা আজ আমার মত বঁেচ আেছ,
তারাই আপনার রশংসা কের।
একজন িপতার তার স ানেদর বলা উিচৎ য আপনার রিত আ া রাখা যায়।
২০ তাই আিম বিল: “ রভু আমােক র া কেরেছন।
তাই আমরা রভরু মি ের জীবনভর গান গেয় এবং গান বািজেয় যাব।”

বািবেলর বাতাবাহকরা

৩৯ ১ ঐ সময়, বলদেনর পু র মেরাদক-বলদন বািবেলর রাজা িছেলন। িতিন িহি েয়র কােছ িচিঠ ও উপহার পাঠান।
কারণ িতিন েনিছেলন িহি য় অসু থাকার পর সু হেয় উঠেছন। ২ এই ঘটনা িহি য়েক খবুই খশুী কের। তাই িতিন

মেরাদক-বলদেনর দূতেদর তাঁর কাষাগােরর সব মূ যবান িজিনস দখােলন। িহি য় তাঁেদর দখােলন সানা, েপা, মশলা ও
মূ যবান গ র য। িতিন তাঁর অ রাগারও তাঁেদর দখােলন। তাঁর যা িকছ ু িছল সবই দখােলন। তাঁর রাসােদ ও রাে য
য সব িজিনষ িছল িতিন সব তাঁেদর দখােলন।

৩ তখন ভাববাদী িযশাইয় িহি েয়র কােছ িগেয় িজ াসা করেলন, “ঐসব লাকরা িক বলল? তারা কাথা থেক আপনার
কােছ এল?”

িহি য় বেলন, “সদূুর বািবল থেক ওরা আমােক দখেত এেসেছ।”
৪ তখনই িযশাইয় জানেত চাইেলন “আপনার গেৃহ তারা িক িক দখল?”
িহি য় বলেলন, “তারা আমার রাসােদর সব িকছইু দেখেছ। আিম তােদর সব স দই দিখেয়িছ।”
৫ তখন িযশাইয় িহি য়েক বলেলন: “সবশি মান রভরু বাণী ননু। ৬ ‘আপনার ও আপনার পবূপু ষেদর সব স দই যা

সংগহৃীত হেয়িছল এবং দীঘকাল ধের রি ত িছল তা সই িদন বািবেল চেল যােব। িকছইু থাকেব না!’ সবশি মান রভু এসব
বেলেছন। ৭ আর আপনার িনেজর ছেলেদরও বািবেল িনেয় যাওয়া হেব। তারা বািবেলর রাজার রাসােদর কমচারী হেব। িক
তারা হেব নপংুসক।”

৮ তখন িহি য় িযশাইয়েক বলেলন, “ রভরু এই বাতািট খবু ভােলা।” (িহি য় এটা বেলিছেলন কারণ িতিন ভেবিছেলন,
“আিম যত ণ রাজা থাকব তত ণ রকৃত শাি ও িনরাপ া থাকেব।”)

ই রােয়েলর শাি শষ হেব

৪০ ১ তামােদর ঈ বর বেলন,
“ বি , আমার লাকরা বি েত থােকা!

২ জ শােলেমর রিত দয়ালু হেয় কথা বল।
জ শােলমেক বল, ‘ তামার সবা করার সময় শষ।
তামার পােপর মূ য তিুম িদেয়ছ।’
জ শােলম যত পাপ কেরেছ তার ি ব ণ শাি রভু তােক িদেয়েছন।”

৩ শান একজন মানষু িচৎকার করেছ!
“ম র মে যও রভরু জ য পথ র ত কর!
ম ের আমােদর ঈ বেরর জ য পথ তির কর!
৪ রে যক উপ যকা পণূ কর।

রে যক পাহাড় পবতেক কর সমতল।
আঁকা-বাঁকা রা ােক সাজা কর।
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অসমান জিমেক মসণৃ কর।
৫ তখনই রভরু মিহমা বঝুেত পারেব।
সবাই এক সে দখেত পােব রভরু মিহমা।
যাঁ, রভু িনেজই বেলেছন এসব কথা!”

৬ একিট ক বর বলল, “কথা বল!”
তখন লােক বলল, “আমােদর িক বলা উিচৎ ?”
ঐ ক বর বলল, “মানষু িচরকাল বাঁেচ না, তারা আসেল ঘােসর মেতা।
তােদর ধািমকতা বেুনা ফেুলর মেতা।
৭ রভরু কাছ থেক আসা একিট শি শালী বাতাস
ঘােসর ওপর িদেয় বেয় যায়।
ঘাস মের যায়, বেুনা ফলু ঝের পেড।়
৮ যাঁ সম লাক ঘােসর মেতা।
ঘাস মের, বেুনা ফলু ঝের পেড।়
িক আমােদর ঈ বেরর বা য িচরকাল থেক যায়।”

পির রাণ: ঈ বেরর সসুমাচার
৯ িসেয়ােনর রিত সসুমাচােরর বাতাবাহক,
পবেতর ওপর থেক িচৎকার কের সসুমাচার ঘাষণা কের দাও।
জ শােলেমর রিত সসুমাচােরর বাতাবাহক,

ভয় পও না, চঁিচেয় কথা বল!
িযহদূায় সম শহের এই খবর ঘাষণা কের দাও:
“ দখ, এখােন তামােদর ঈ বর আেছন।”
১০ রভ,ু আমার সদা রভু মতাসহ িফের আসেছন।
সব মানষুেকই শাসন করেত িতিন তাঁর মতা যবহার করেবন।
দখ, তাঁর পরু ার তাঁর সে রেয়েছ

এবং তাঁর মজিুর তাঁর সামেন রেয়েছ।
১১ মষপালক যভােব তার মষেদর নত ৃ ব দয় রভওু তমিন তাঁর লােকেদর নত ৃ ব দেবন।
িনেজর বা িদেয় রভু একি রত করেবন মষেদর।
িতিন মষশাবকেদর কােল তেুল রাখেবন।
তােদর মােয়রা রভরু িপছন িপছন হাঁটেব।

িবে বর সিৃ কতা ঈ বর; িতিন শাসন কেরন
১২ িনেজর হােত ক সমু র মেপেছন?
আকাশ মাপেত ক তাঁর হাত যবহার কেরেছন?
পিৃথবীর ধিূলকণা মাপেত ক তাঁর পা র যবহার কেরেছন?
ক দাঁিডপ়া ায় পাহাড় পবত ওজন কেরেছন?
রভু এসব কেরেছন!

১৩ রভরু আ ার িক করা উিচৎ কউ কখনও বেলিন।
য সব কাজ রভু কেরেছন তা িকভােব করেত হেব তা কান যি রভেুক পরামশ দয়িন।

১৪ রভু িক কারও কােছ সাহা য চেয়েছন?
কান যি িক রভেুক যায়পরায়ণ হেত িশিখেয়েছ?
কউ িক কখনও রভেুক ান দান কেরেছ?
কউ িক কখনও রভেুক ানী কের তেুলেছ?

না! এইসব রভু িনেজই জানেতন।
১৫ দখ, পিৃথবীর সব দশই একিট বালিতেত ছাট এক ফাঁটা জেলর মত।

রভু যিদ তাঁর দূরবতী দশ িলেক এেন ওজন মাপার যে র চাপান
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তােদর অব া হেব ধিূলকণার মত।
১৬ িলবােনােনর সব গাছও রভরু জ য বালােনার পে যেথ নয়।
উৎসেগর জ য বধ হেত িলবােনােনর সব প ও যেথ নয়।
১৭ ঈ বেরর তলুনায়, পিৃথবীর সম জািত িল িকছইু নয়।
ঈ বেরর সে তলুনা কর, পিৃথবীর সব দশই মূ যহীন।

ঈ বর িকেসর মত তা লাকরা ধারণা করেত পাের না
১৮ ঈ বেরর সে কােরা িক তলুনা করেত পার?
না। তিুম িক ঈ বেরর ছিব আঁকেত পার? না।
১৯ কাঠ অথবা ধাতু িদেয় কউ কউ মিূ বানায়।
আর সই মিূ েকই তারা দবতা বেল মেন কের।
একজন রিমক মিূ বানায়।
অ য রিমকরা সানা- পা িদেয় মিূ র জ য অল ার বানায়।
২০ আসল অংেশর জ য তারা বেছ নয় িবেশষ কাঠ,
কারণ িবেশষ ধরেণর কােঠর পচন ধের না।
তারপর তারা দ কাঠিম রীর খাঁজ কের।
তারপর ছেুতার িম রী একিট “মিূ ” তরী কের যটা পেড় যােব না।
২১ তিুম িন য়ই আসল স যটা জােনা, জােনা না িক?
তামােক িন য়ই অেনক বছর আেগ কউ বেলেছ!

তিুম িন য়ই বঝুেত পারছ ক পিৃথবীটা তির কেরেছ!
২২ রভইু সি যকােরর ঈ বর!
িতিন পিৃথবীর বেৃ র ওপর বেস থােকন।
তাঁর তলুনায় মানষু ঘাস ফিডং়-এর মেতা।
ব রখে র মেতা িতিন আকাশেক মেল ধেরন।
আকােশর তলায় বসার জ য িতিন তােক তাঁবরু মত িবিছেয় ধেরন।
২৩ িতিন শাসকেদর বহীন কেরন,
িতিন পিৃথবীর িবচারকেদর কেরন স ূণ মূ যহীন।
২৪ সই সব শাসকরা চারা গােছর মেতা, তােদর মািটেত রাপন করা হয়,
িক িশকড় গাডা়র আেগই
ঈ বর সই সব চারা “গাছেদর” ওপর িদেয় বেয় যান
এবং সই সব চারা গাছ মের কেনা হেয় যায়।
বাতাস তােদর খডকু়েটার মেতা উিডে়য় িনেয় যায়।
২৫ পিব র ঈ বর বেলন: “আমার সে কারও তলুনা করেত পারেব িক?
না! কউ আমার সমান নয়।”
২৬ আকােশর িদেক তাকাও।
তারা িল তরী কেরেছ ক?
আকােশর “ সনােদর” সিৃ কতা ক?
ক সব তারােদর নাম জােন?

সি যকােরর ঈ বর রচ শি শালী ও মতাবান,
তাই কান তারা হািরেয় যায় না।
২৭ যােকােবর লাকরা, এসবই স য!
ই রােয়ল, তামারও এইসব িব বাস করা উিচৎ !
তবু কন তামরা বলছ, “আমরা কমনভােব জীবনযাপন করিছ তা রভু দখেত পােবন না
এবং আমােদর শাি িদেত পারেবন না?”
২৮ তামরা িন য়ই েনেছা
এবং জােনা য রভু ঈ বর অ য ানী।
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িতিন যা জােনন মানষু তা িশখেত পাের না।
রভু কখনও া হন না এবং তাঁর িব রােমর রেয়াজন নই।
রভু পিৃথবীর সম র য অ ল সিৃ কেরেছন।

িতিন িচরকাল বঁেচ থাকেবন।
২৯ রভু বলেক সবল হেত সাহা য কেরন।

মতাহীনেদর মতাবান কেরন।
৩০ যবুকরাও া হেয় পেড় এবং তােদর িব রােমর রেয়াজন হয়।
তারাও মািটেত হাঁচট খেয় পেড় যায়।
৩১ িক রভেুত িব বাসী লাকরা ঈগল পািখর নতনু ডানা গজােনার মেতা আবার শি শালী হেয় ওেঠ।
এইসব লাকরা শত দৗডে়লও বল হয় না,

া হেয় পেড় না।

রভু সনাতন সিৃ কতা

৪১ ১ রভু বেলন,
“দূরবতী দশ িল শা হও, আমার কােছ এেসা।

জািত িল পনুরায় শি মান হেয় উঠকু।
আমার কােছ এেস কথা বল।
আমরা একসে বেস িঠক কের নব
ক িঠক কই বা বিঠক।

২ আমােক এইসব র িলর উ র দাও: পবূ থেক আসা লাকিটেক ক জািগেয়িছল?
িতিন যখােনই যান, যায় তাঁর সে আেছ।
িতিন তাঁর তরবাির িদেয় জািত িলেক পরা কেরন।
তারা ধেূলা বািলেত পিরণত হয়।
িতিন তাঁর ধনেুকর সাহাে য রাজােদর পরািজত কেরন।
তারা বাতােস উেড় যাওয়া খডকু়েটার মেতা পািলেয় যায়।
৩ িতিন সনােদর ধাওয়া কেরন, িক কখনও আঘাত পান না।
যখােন িতিন কখনও যানিন স সব ােন যােবন।

৪ এসব ঘটনার কারণ ক?
ক এইসব কেরেছন?
ক রথম থেকই সব মানষুেক ডাক িদেয়িছল?

আিম রভ,ু এসব কেরিছলাম।
আিম রভ,ু আিমই রথম, আিমই শষ।
৫ তামরা, দূরবতী ােনর লাকরা তাকাও।
ভীত হও!
তামরা পিৃথবীর দূরবতী ােনর লােকরা

ভেয় কাঁেপা।
এখােন এেস আমার কথা শান
এবং তারা এেসিছল।

৬ “ রিমকরা এেক অ যেক সাহা য কের। শি শালী হেত এেক অ যেক উৎসাহ দয়। ৭ একজন কমী মিূ বানােনার জ য
কাঠ কােট। স বণকারেদর উৎসািহত কের। অ য রিমক হাতিুড় িদেয় ধাতেুক মসণৃ কের তােল। তারপর সই কমীিট
অ য কমীেক ভারী ধাতব খােপর মে য ধাতিুট ঢেল তােক িপিটেয় িবিভ রকেমর িজিনস তির করার জ য উৎসািহত কের।
ঐ শষ রিমকিট ধাতব কােজর স বে বেল: ‘এইিট ভােলা। এিট খেুল আসেব না।’ তারপর স মিূ িটেক পেরক িদেয় কান
একিট িভি র ওপর এমন ভােব বিসেয় দয় যােত সটা নডে়ত বা পডে়ত না পাের!”

একমা র রভইু আমােদর র া করেত পােরন
৮ রভু বেলন, “ই রােয়ল, তিুম আমার দাস।
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যােকাব, তামােক আিম বেছ িনেয়িছ।
তিুম অ রাহােমর পিরবার থেক এেসছ য আমােক ভালবাসত।
৯ তিুম ব দূেরর দেশ িছেল,
িক আিম তামার কােছ পৗঁেছ যাই।
আিম তামােক দূর ান থেক ডেকিছলাম।
আিম তামােক বেলিছলাম য তিুম আমার সবক।
আিম তামােক বেছ িনেয়িছ
এবং আিম তামােক বািতল কিরিন।
১০ িচি ত হেয়া না, আিম তামার সে আিছ।
ভীত হেব না, আিম তামার ঈ বর।
আিম তামােক শি শালী করব।
তামােক সাহা য করব।
তামােক আমার ভাল দি ণ হ িদেয় সমথন দব।

১১ দেখা, িকছ ু লাক তামার ওপর ।
িক তারা লি ত হেব।
যারা তামার সে তক কের তারা হের যােব এবং অদ ৃ য হেব।
১২ যারা তামার িব াচরণ কের
তােদর তিুম খুঁজেব িক দখেত পােব না।
য সব লাক তামার িব ে যু কেরিছল

তারা সকেলই পেুরাপিুর ভােব অদ ৃ য হেয় যােব।
১৩ আিম রভু তামার ঈ বর,
তামার ডান হাত ধের আিম আিছ।

এবং আিম তামােক বিল, ‘ভীত হেব না!
আিম তামােক সাহা য করব।’
১৪ মূ যবান িযহদূা ভীত হেব না!
আমার ি রয় ই রােয়েলর লাকরা ভয়চিকত হেব না!
আিম সি যই তামােদর সাহা য করব।”

রভু িনেজই ঐসব বেলন।
ই রােয়েলর পিব রতম (ঈ বর)
িযিন র াকতা িতিনই এইসব বেলেছন:
১৫ “ দখ, আিম তামােক একটা নতনু শ য মাডা় যে রর মেতা বািনেয়িছ।
সই যে রর অেনক েলা ধারােলা ছিুর আেছ।

কৃষকরা এইসব যবহার কের খাসা ভাঙার কােজ, যােত তারা শ য থেক আলাদা হেত পাের।
তিুম পবত িলেক ঐ শ য মাডা়র মেতা ভেঙ ফলেব।
১৬ তিুম তােদর বাতােস ছ ুঁেড় ফলেব।
বাতাস তােদর বেয় িনেয় দূের চেল যােব এবং িবি করেব।
তখন তিুম খশুী হেব এবং রভরু মে য ি ত হেয় আন করেব।
ই রােয়েলর পিব রতম ঈ বেরর জ য তিুম গিবত হেব।”
১৭ “দির র ও অভাবী লাকরা জেলর জ য খাঁজ করেব।
িক তারা খুঁেজ পােব না।
তারা ত ৃ াত, তােদর িজ বা ।
আিম, ই রােয়েলর ঈ বর, তােদর রাথনার জবাব দব।
আিম তােদর যাগ করব না, মরেত দব না।
১৮ আিম কেনা পাহােডর় ওপর িদেয় নদীেক রবািহত করাব।
উপ যকায় উপ যকায় বইেয় দব জলভরা নদী।
ম েক কের তলুব জেল ভরা রদ।
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জল রবাহ বেয় যােব কেনা ভিূমেত।
১৯ ম ভিূমেত গাছ জ ােব।
সখােন থাকেব এরস, বাবলা, জলপাই, তাশরূ, দবদা ও পাইন গাছ।

২০ লাকরা এই িজিনস িল দখেব
এবং তারা জানেত পারেব রভইু এই কম কেরেছন।
মানষু এইসব দখেত পােব,
তারা বঝুেত করেব য
ই রােয়েলর পিব রতম (ঈ বর) এ িল সিৃ কেরেছন।”

মিূ েক রভরু র যাখান
২১ যােকােবর রাজা রভু বেলন, “এস। আমােক তামার যিু বল। আমােক তামরা রমাণ দখাও এবং আমরা িঠক

কের দব কানটা সিঠক। ২২ তামােদর মিূ েদর এেস আমােদর বলা উিচৎ িক ঘেটেছ। েত িক িক ঘেটিছল? ভিব যেত িক
ঘটেব? বলকু আমােদর! আমরা তােদর কাছ থেক নব। তখন আমরা জানেত পারব পের িক ঘটেব। ২৩ পের িক িক ঘটেব
তা তামরা আমােদর জানাও। তারপর আমরা তামােদর সি যকােরর দবতা বেল িব বাস করব। িকছ ুকর! ভাল না হয় ম
িকছ ু একটা কের দখাও! তখন আমরা মেন নব তিুম জীব এবং তামােকই আমরা মেন চলব।

২৪ “ দেখা। তামরা মিূ রা আসেল িকছইু নও। তামরা িকছইু করেত পারেব না! য কান অকম য লাকই তামার পজূা
করেত চাইেব।”

রভু রমাণ করেবন িতিনই একমা র ঈ বর
২৫ “আিম উ র িদেক একিট লাকেক জাগালাম।
স পবূিদক থেক, যখােন সেূযাদয় হয়, সখান থেক আসেছ।
স আমার নাম জপ কের।
য মানষু ঘট তরী কের স িভেজ মািটর ওপর িদেয় হাঁেট।

িঠক একই রকম ভােব এই িবেশষ লাকিট রাজােদর পদদিলত কের।
২৬ “ ক আমােদর এইসব ঘটার আেগই বেলিছল?
তােকই আমােদর ঈ বর বলা উিচৎ ।
তামােদর মে য কান মিূ িক এইসব বেলিছল?

না! সই সব মিূ েদর কউই িকছ ু বলেত পাের িন।
সই সব মিূ রা কান কথাই বলেত পাের িন।

তারা তামােদর কান কথা নেতও পায় িন।
২৭ আিম রভ,ু সব রথম িসেয়ানেক এইসব ঘটনার কথা বিল।
আিম জ শােলেম এই বাতা িনেয় একজন বাতাবাহক পািঠেয়িছলাম:
‘ দখ তামােদর লাকরা িফের আসেছ।’”
২৮ আিম ঐসব মিূ েদর দেখিছলাম।
তারা কউই কান িকছ ু বলার মত
যেথ ানী নয়।
আিম তােদর র কেরিছলাম
িক তারা কান উ র িদেত পােরিন।
২৯ এইসব দবতারা আসেল িকছ ু নয়।
তারা িকছইু করেত পাের না।
সই সব মিূ িল আসেল এেকবাের মূ যহীন।

রভরু িবেশষ দাস

৪২ ১ “আিম আমার দােসর িদেক তাকাই!
আিম তােক সমথন কির।

স হে সই জন, যােক আিম বেছ িনেয়িছলাম।
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আিম তােক িনেয় স ।
তার ওপর আিম আমার আ া রেখিছ।
স যায়স ত ভােব জািতসমেূহর িবচার করেব।

২ পেথ-ঘােট স িচৎকার করেব না।
স তী র িচৎকার করেব না অথবা তার গলা লাকেদর মে য শানা যােব এমন করেব না।

৩ স ভ র হেব, জলাশেয়র ধাের গিজেয় ওঠা আগাছা স কখনও ভাঙেব না।
বল আ নেকও স কখনও িনিভেয় দেব না।
স যায়ভােব িবচার করেব এবং স যেক রকাশ করেব।

৪ পিৃথবীেত যায় িবচার না আনা পয স বল হেব না,
অথবা িনে িষত হেব না।
দূরবতী ােনর লাকরা তার িশ ামালায় আ াবান হেব।”

রভু শাসক, রভইু িবে বর সিৃ কতা
৫ রভু রকৃত ঈ বর, িতিনই এইসব বেলেছন। রভু আকাশ বািনেয়েছন। িতিন আকাশেক সারা িবে বর ওপর ছিডে়য়

িদেয়েছন। িতিন পিৃথবীর সব িকছরু সিৃ কতা। িতিন পিৃথবীর রিতিট মানষুেক বাস- র বাস িদেয় বাঁিচেয় রেখেছন। পিৃথবীর
ওপর যারা হঁেট বডা়য় তােদর রে যক লাকেক িতিন একিট আ া দন।
৬ “আিম তামােদর রভ,ু সিঠক কাজ করেত তামােদর ডেকিছলাম।
আিম তামােদর হাত ধেরিছ।
আিম তামােদর র া কেরিছ এবং তামােদর মা যেম আিম লাকেদর সে একিট চিু কেরিছ।
তিুম সম জািত িলর জ য একিট আেলা ব প হেব।
৭ তিুম অ লােকর চাখ খেুল দেব এবং তারা সব িকছ ু দখেত পােব।
ব েলাক কেয়দখানায় ব ী; তিুম তােদর মু কের দেব।
ব েলাক বাস কের অ কাের, জেলর থেক বাইের আসবার জ য তােদর তিুম নত ৃ ব দেব।
৮ “আিমই রভ।ু
আমার নাম িযেহাবা।
আমার মিহমা আিম অপরেক দব না।
য মিহমা আমার পাওয়া উিচৎ সই রশংসা মিূ েদর আিম িনেত দব না।

৯ েতই আিম বেলিছলাম, িকছ ু একটা ঘটেব।
এবং ঐসব িজিনস ঘেটিছল।
এবং এখন অ য িকছ ু ঘটার আেগই,
তামােদর আিম ভিব যেত িক ঘটেব স স বে জানাব।”

ঈ বেরর রশংসা গীত
১০ রভরু উে ে য গাও নতনু গান।
তামরা দূর দেশর লাকরা,
তামরা দূর দেশর নািবকরা,
তামরা সমেু রর রাণীরা,
তামরা দূরবতী জায়গার লাকরা রভরু রশংসা কর!

১১ ম ভিূম ও শহর, পবূ ই রােয়েলর কদেরর রাম িল
রভরু রশংসা কর।

শলাবাসীরা আন গীত গাও!
পবতশ ৃ থেক তামরা গেয় ওঠ।
১২ তারা রভেুক মিহমাি বত ক ক।
দূর দেশর লাকরা রভরু রশংসা ক ক।
১৩ রভু বলবান সে যর মত চেল যােবন!
িতিন হেবন যু করেত র ত মানেুষর মত।
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িতিন রচ উে িজত হেয় উঠেবন।
িতিন কাঁদেবন, উ বের িচৎকার করেবন এবং তার শ েদর পরািজত করেবন।

ঈ বর রচ ধয্যশীল
১৪ “দীঘিদন ধের আিম িকছইু বিলিন।
আিম িনেজেক সংযত কের রেখিছলাম, বিলিন কান িকছইু।
িক এখন আিম রসব করেত যাে এমন এক মিহলার মেতা িচৎকার কের কাঁদব।
আিম জাের জাের সশেদ র বাস নব।
১৫ আিম পাহাড-়পবত বংস করব।
আিম সখােন জ ােনা সম গাছপালােক িকেয় দব।
আিম নদীেক পিরণত করব কেনা জিমেত।
আিম জলাশয়েক িকেয় দব।
১৬ তারপর আিম অ েদর নত ৃ ব দব এক অজানা পেথ
য সব ােন তারা কখনও যায়িন।

অ েদর িনেয় যাব সই সব ােন।
তােদর জ য অ কারেক আেলাময় কের দব।

জিমেক মসণৃ কের তলুব।
আিম যা রিত িত িদেয়িছলাম তা সবই করব
এবং আমার লাকেদর ছেড় যাব না!
১৭ িক কউ কউ আমােক মেন চলা ব কেরেছ।
ঐসব লাকেদর সানায় বাঁধােনা মিূ আেছ।
তারা ঐসব মিূ েদর বেল, ‘ তামরাই আমােদর দবতা।’
য লাকরা তােদর মিূ িলেত আ া রােখ, তারা মখু িফিরেয় নেব এবং ল া পােব।

ঈ বেরর কথা নেত নারাজ ই রােয়ল
১৮ “ তামরা, বিধর লাকরা আমার কথা তামােদর শানা উিচৎ ।
অ লাকরা, তামােদর আমােক দখা এবং আমার িদেক তাকােনা উিচৎ ।
১৯ সারা পিৃথবীেত আমার সবক (ই রােয়েলর লাকজন) সবেচেয় অ ।
য বাতাবাহকেক আিম পিৃথবীেত পািঠেয়িছ সই সবেচেয় বিধর।
য লাকিটর সে আিম বে াব কেরিছলাম, রভরু দাস স-ই সবেচেয় বশী অ ।

২০ আমার দাস অেনক মহান িজিনষ দেখেছ,
িক স সসেবর রিত মেনােযাগ দয় না।
স কােন নেত পায়

িক স মানেত চায় না।”
২১ রভু চান তাঁর সবকরা ভাল হা ।

রভু চান তাঁর আ যজনক িশ ামালােক তারা র া ক ক।
২২ িক লাক িলেক দেখা।
অ য লাকরা তােদর পরািজত কেরেছ এবং তােদর িজিনস চিুর কের িনেয়েছ।

রিতিট যবুক ভীত।
তারা জেল ব ী।
লাকরা তােদর সব টাকা িছিনেয় িনেয়েছ।

তােদর র া করার কউ নই।
অ যরা তােদর টাকা িনেয় িনেয়েছ।
“এই টাকা িফিরেয় িদেয় যাও,” একথা বলার মেতাও কউ নই।

২৩ তামােদর কউ িক ঈ বেরর বা য েনিছেল? না! িক তামােদর উিচৎ কাছ থেক তাঁর কথা শানা, এবং যা ঘেটেছ
স স েক মেনােযাগ দওয়া। ২৪ যােকাব ও ই রােয়ল থেক লাকেদর ধনস দ িনেত ক িদেয়িছল? রভইু তােদর এসব
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কাজ করার অনমুিত িদেয়িছেলন। আমরা রভরু িব ে পাপ কাজ কেরিছলাম। তাই রভু আমােদর ধনস দ িনেয় িনেত
লাকেদর অনমুিত িদেয়িছেলন। ই রােয়েলর লাকরা রভরু িবিধর রিত মেনােযাগ দয় িন। রভু য ভােব চেয় িছেলন
স ভােব ই রােয়েলর লাকরা জীবনযাপন কেরিন। ২৫ তাই রভু তােদর ওপর হন। িতিন তােদর িব ে শি শালী

যু ঘিটেয়িছেলন। এমন হেয়িছল িঠক যন ই রােয়েলর লাকরা আ ন িদেয় ঘরা িছল। িক তারা িক ঘটিছল তা জানত না।
ঘটনাটা িছল তােদর পেুড় যাওয়ার মেতাই। িক যা ঘটিছল তারা তা বাঝার চ া কেরিন।

ঈ বর সব সময় তার লাকেদর সে আেছন

৪৩ ১ আিম যােকাব, রভ,ু তামার সিৃ কতা! ই রােয়ল, রভইু তামার সিৃ কতা। এখন রভু বেলন, “ভীত হেয়া না।
আিম তামােক র া কেরিছ। আিম তামার নাম ধের ডেকিছ। তিুম আমারই। ২ তিুম যখনই সম যায় পডে়ব আিম

তামার পােশ থাকব। নদী পার হেতও তামার ক হেব না। আ েনর মে য িদেয় হাঁটার সময়ও তিুম দ হেব না; অি িশখা
তামােক আঘাত করেব না। ৩ কারণ আিম, রভু তামার ঈ বর। আিম ই রােয়েলর পিব রতম তামার র াকতা। আিম
তামার জ য মূ য িদেত িমশরেক িদেয়িছলাম। আিম তামােক আমার করেত কূশ ও সবা িদেয়িছলাম। ৪ তিুম আমার কােছ

খবুই বপণূ তাই আিম তামােক স ান কির। আিম তামােক ভালবািস এবং আিম সব দশসমহূ এবং জািত িল তামােক
দব যােত তিুম বাঁচেত পার।

৫ “সতুরাং ভীত হেব না! আিম তামার সে আিছ। আিম একি রত করব তামােদর িশ েদর এবং িফিরেয়ও দব। আিম
তােদর রা য ও পা া য থেক এেন দব। ৬ উ রেক আিম বলব: আমার লাকেদর আমােক িদেয় দাও। দি ণেক বলব:
আমার লাকেদর ব ী কের রেখা না। দূরবতী ান থেক আমার পু রক যােদর আমার কােছ ফরৎ িদেয় দাও। ৭ আমার সব
লাকেদর যােদর কােছ আমার নাম আেছ, আমার কােছ িফিরেয় দাও। আিম ঐসব লাকেদর িনেজর জ যই সিৃ কেরিছলাম।

আিম তােদর সিৃ কতা, তারা আমারই।”
৮ ঈ বর বেলন, “ চাখ থাকা সেৎ বও যারা অ তােদর বাইের বার কর। কান থাকা সেৎ বও যারা বিধর তােদর বাইের

বার কর। ‡‡৯ রে যক মানেুষর ও রে যক দেশর একি রত হওয়া উিচৎ । হেত পাের, তােদর কােরা মিূ বলেত চেয়িছল
রথেম িক ঘেটিছল। তােদর উিচৎ তােদর সা ীেদর িনেয় আসা। সা ীেদর উিচৎ স য কথা বলা। এটা দখােব য তারা

সিঠক।”
১০ রভু বেলন, “ তামরা লাকরা আমার সা ী। তামরা হে া সই দাস, যােদর আিম বেছ িনেয়িছলাম। আিম তামােদর

বেছ িনেয়িছলাম যােত তামরা আমােক জানেত পার এবং আমােক িব বাস করেত পার। আিম তামােদর বেছ িছলাম যােত
তামরা উপলি করেত পার য ‘আিম হলাম ঈ বর।’ আিম সি যকােরর ঈ বর। আমার আেগ কান দবতা িছল না এবং

আমার পের কান দবতা থাকেব না। ১১ আিম িনেজই হলাম রভ।ু অ য কান পির রাতা নই, আিমই একমা র পির রাতা।
১২ আিমই একমা র ঈ বর য তামােদর সে কথা বেলিছলাম। আিম তামােদর র া কেরিছলাম। এসব কথা আিম তামােদর
বেলিছ। এমন নয় য তামােদর সে কউ িছল য একজন অপিরিচত লাক। তামরা আমার সা ী এবং আিম ঈ বর।” ( রভু
িনেজই এইসব কথা বেলেছন।) ১৩ “আিম সব সময়ই ঈ বর। যখন আিম িকছ ু কির তখন আমার কােজর কউই পিরবতন
ঘটােত পারেব না। এমন িক আমার মতা থেক কউ কান লাকেক র া করেত পারেব না।”

১৪ রভ,ু ই রােয়েলর পিব রতম, তামােদর রাণক া বেলন, “আিম বািবেল তামােদর জ য সনা পাঠাব। সম
তালাব ফটক আিম ভেঙ ফলব এবং কল ্দীয়েদর গান িল িবলােপ পযবিসত হেব। ১৫ আিমই তামােদর রভ,ু তামােদর
ঈ বর। আিম ই রােয়েলর সিৃ কতা। আিম তামােদর রাজা।”

ঈ বর আবার তাঁর লাকেদর বাঁচােবন
১৬ রভু সমেু রর মে য িদেয় সডক় বানােবন। িনেজর লাকেদর জ য এমনিক জেলর মে য িদেয় িতিন রা া গেড় দেবন।

এবং রভু বেলন, ১৭ “যারা যু যান, ঘাডস়ওয়ার ও সনাবেল বলীয়ান হেয় আমার িব ে যু করেব তারা পরািজত হেব।
তারা আর কখনও উঠেত পারেব না। তােদর িবনাশ ঘটেব। মামবািতর িশখা যমন কের িনিভেয় দওয়া হয় সই ভােব তােদর
থামােনা হেব। ১৮ তাই েত যসব ঘটনা ঘেটিছল তা আর মেন কােরা না। যা ব কাল আেগ ঘেট গেছ তা আর রণ কােরা
না। ১৯ কন না এখন আিম নতনু িকছ ুকরব। এখন তামরা নতনু গােছর মেতা বেড় উঠেব। তামরা িনি ত ভােবই জান এটা
স য। সি যই আিম ম ভিূমেত রা া বানাব। জিমেত সি যই আিম নদী তরী করব। ২০ ম ভিূমেত জল জাগােনার

‡‡৪৩:৮ চাখ … কর স বতঃ এিট ই রােয়েলর সই লাকেদর বাঝায় যারা রভরু বা য িব বাস করত না। র য
িযশাইয় ৬:৯-১০.
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পর ব য জ রা, যমন িশয়াল এবং উটপাখী আমােক স ান জানােব। আমার বেছ নওয়া লােকেদর জ য, আমার িনেজর
লাকেদর জ য আিম জেলর যব া করব। ২১ এই লাকেদর তা আিমই সিৃ কতা এবং এরা আমার রশংসা কের গান গাইেব।

২২ “যােকাব, তিুম আমার কােছ রাথনা করিন। কন? কারণ তামরা ই রােয়েলর লাকরা আমার িবষেয় া হেয় পেডছ়।
২৩ তামরা তামােদর মষেক আমার জ য উৎসগ করেত আন িন। তামরা আমােক স ান জানাও িন। তামরা আমার জ য
বিল দাও িন। আমার উে ে য বিল দবার জ য আিম তামােদর বা য কিরিন। আিম তামােদর ধপূ বালােত বা য কিরিন।
২৪ তাই তামরা আমােক স ান জানাবার জ য সাম রী রয় করেত অথ যয় করিন। হামবিলর চিব িদেয় তামরা আমােক
স করিন। িক তামরা তামােদর পাপসমহূ িদেয় আমােক ভারা রা কেরিছেল। তামােদর কুকমসমহূ আমােক খবু
পির রা কের তেুলেছ।

২৫ “আিম, আিমই একমা র য তামােদর সব পাপ ধেুয় মেুছ পির ার কের িদই। িনেজেক খিুশ করেত এইসব আিম কির!
তামােদর পােপর কথা আিম মেন রাখব না। ২৬ আমােক মেন কিরেয় িদও ( তামােদর রশংসনীয় েনর কথা)। আমােদর এক

সে বেস িস া নওয়া উিচৎ কানটা িঠক। তামােদর কৃতকেমর কথা আমােক বলা উিচৎ এবং রমাণ কর য তামরা িঠক।
২৭ তামােদর রথম িপতা পাপী। তামােদর আইনজীিবরা আমার িব াচরণ কেরেছ। ২৮ আিম তামােদর পিব র শাসকেদর
অপিব র কেরিছ। আিম যােকাবেক বংেসর এবং ই রােয়লেক অিভশােপর শাি িদেয়িছ।”

রভইু একমা র ঈ বর

৪৪ ১ “যােকাব তিুম আমার সবক। আমার কথা শান। ই রােয়ল, আিম তামােক মেনানীত কেরিছ। আিম যা বিল তা
তামরা শান। ২ আিম তামােদর রভ।ু আিমই তামােদর সিৃ কেরিছ। তামরা যা হেয় উেঠেছা আিম তাই কের

গেড় তেুলিছ। তামরা যখন মাত ৃ গেভ িছেল তখন থেকই আিম তামােদর সাহা য কের আসিছ। আমার দাস যােকাব ভয়
পও না। িয ণ তামােক আিম মেনানীত কেরিছ।

৩ “ত ৃ াত লাকেদর আিম জল দব। জিমেত আিম জল রবাহ বইেয় দব। তামােদর িশ েদর মে য আিম আমার
আ া ঢেল দব, মেন হেব যন তামােদর স ানেদর ওপর িদেয় জল বেয় যাে । ৪ ঘােসর মে য তারা বেড় উঠেব। তারা
জলে রােতর ধাের গিজেয় ওঠা বাইশী গাছেদর মেতা হেব।

৫ “একজন বলেব, ‘আিম রভরু।’ অ য একজন ‘যােকােবর’ নাম যবহার করেব। অ য জন তার নাম সা র করেব এবং
বলেব, ‘আিমই রভরু হাত।’ অ য জন যবহার করেব ‘ই রােয়ল’ এই নামিট।”

৬ রভু ই রােয়েলর রাজা। রভু সবশি মান ই রােয়লেক র া করেবন। রভু বেলন, “আিমই একমা র ঈ বর। অ য
কান দবতা নই। আিমই আিদ, আিমই অ । ৭ আমার মেতা অ য কান ঈ বর নই। যিদ কউ থােকন তাহেল সই দবতার

কথা বলা উিচৎ । সই দবতার উিচৎ িছল এখােন এেস রমাণ করা য িতিনও আমারই মেতা। আিম যখন এই রাচীন
লাকেদর সিৃ কেরিছলাম তখন িক ঘেটিছল সই দবতার আমােক বলা উিচৎ । ভিব যেত িক ঘটেব িতিন য তা জােনন তা
রমাণ করার জ য ঐ দবতার আমােক কান িনদশন দওয়া উিচৎ ।

৮ “ভীত হেয়া না। উি ব হেয়া না! আিম সবদাই তামােদর বেলিছ য িক ঘটেব। তামরাই আমার সা ী! অ য কান
ঈ বর নই। আিমই একমা র। অ য কান ‘িশলা’ নই। আিম জািন আিমই একমা র!”

মিূ সমহূ মূ যহীন
৯ কউ কউ মিূ বানায়। িক তারা মূ যহীন। লােক সই মিূ েক ভােলাবােস। িক সই িল মূ যহীন। সই লাক িল

মিূ িলর সা ী হেলও তারা দখেত পায় না। তারা িকছইু জােন না, তারা তােদর কৃতকেমর জ য যেথ লি ত হেত জােন
না।

১০ ক তরী কেরিছল এইসব মিূ িলেক? ক তরী কেরিছল মূ যহীন মিূ িল? ১১ রিমকরা ঐসব দবতােদর বািনেয়েছ।
তারা সবাই মানষু; দবতা নয়। সই সব লােকরা যিদ এক সে বেস এইসব িবষয় িল িনেয় আেলাচনা কের তাহেল তারা
খবুই লি ত হেব এবং ভয় পােব।

১২ একজন রিমক তার য র যবহার কের গরম কয়লা িদেয় লাহা গরম করার কােজ। সই লাকিট হাতিুড় যবহার
কের ধাতু পটােনার কােজ। এবং সই ধাতইু মিূ হেয় উেঠেছ। এই লাকিট তার বা র শি যবহার কের, িক িখেদ পেল
স তার মতা হারায়। যিদ মানষুিট জলপান না কের তেব স বল হেয় যায়।

১৩ আর একজন রিমক কােঠর ওপর সরল রখায় দাগ টানবার জ য যবহার কেরেছ ওলন ও ক াস। এই দাগ িল
দেখ স বঝুেত পাের কাথায় তােক কাটেত হেব। তারপর কাঠ কাটার করাত িদেয় কাঠ কেট স মিূ তরী কের। তারপর

ক ােসর মত অ য একিট িবেশষ য র যািলপাশ িদেয় স মিূ র মাপ িঠক কের। এইভােব রিমকরা কাঠেক কের তােল
মানেুষর মেতা দখেত। এই মানব মিূ িকছ ু করেত পাের না। ধু ঘের বেস থােক।
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১৪ একজন লাক এরস, তসা অথবা অেলান ব ৃ কেট ফেল। সই লাকিট কান গাছেকই বড় করেত পাের না। গাছ িল
িনেজেদর মতােত বনা েল বড় হয়। লােক যিদ কান পাইন গাছ লাগায় তেব তা বিৃ র জেল বড় হয়।

১৫ তারপর লােক সই গাছেক আ ন বালােনার কােজ যবহার কের। লােক গাছেক ছাট ছাট কােঠর টকুেরায় পিরণত
কের। িনেজেক গরম রাখেত ও রা ার জ য স কাঠিট যবহার কের। িকছ ুকাঠ িদেয় স আ ন বােল এবং িট সঁেক। তবওু
স ঐ একই কােঠর িকছ ুঅংশ যবহার কের একিট মিূ বানাবার জ য এবং স সই মিূ িট পেূজা কের। ঐ দবতািট মানেুষর

বানােনা একিট মিূ , িক মানষু তার সামেন নত হয়। ১৬ অেধক কাঠ লােক আ ন বালার কােজ যবহার কের। লােক
মাংস রা া করেত আ ন যবহার কের। তারপর সটা খায় পট ভরা পয । লােক িনেজেক গরম রাখেত কাঠ বালায়।
লােক বেল, “ভােলা। আিম এখন উ । আ ন থেক আেলা আসায় আিম দখেতও পাি ।” ১৭ িক অ িকছ ু কাঠ অবিশ

থােক। তাই লােক কাঠ িদেয় মিূ বািনেয় তােক দবতা বেল। স এই মিূ র সামেন মাথা নত কের এবং তার পজূা কের।
লােক ঐ মিূ র কােছ রাথনা করেত করেত বেল: “তিুমই আমার দবতা। আমােক র া কর!”

১৮ সই লাকরা জােন না তারা িক করেছ। তারা বঝুেতও পাের না। এটা তােদর চাখ ঢেক রাখার মেতা অব া যােত তারা
দখেত না পায়। তােদর দয় বাঝার চ া কের না। ১৯ সই সব লাক এসব ভেবও দেখ না। এইসব লাকরা বােঝ না

তাই তারা িনেজেদর িনেয়ও ভােব না। “আিম আ েন অেধক কাঠ পাডা়লাম। আিম গরম কয়লা িট ও মাংস রা া করেত
যবহার করলাম। সই মাংস খলামও। তারপর য কাঠ বাঁচেলা তাই িদেয় ভয় র িকছ ু বানালাম। আিম কােঠর খে র পজূা

করিছ।”
২০ সই লাক জােন না স িক করেছ! স িব রা , তাই তার মন তােক ভলু পেথ চািলত করেছ। স িনেজেক র া করেত

পারেব না। িনেজর ভলুও বঝুেত পারেব না। স বলেব না, “আিম য মিূ েক ধের রেখিছ সটা রা দবতা।”

রভ,ু সি যকােরর ঈ বর, ই রােয়লেক সাহা য কেরন
২১ “যােকাব, এইসব রণ কেরা!
ই রােয়ল রণ কের দখ তিুম আমার সবক।
তামার সিৃ কতা আিম; তিুম আমার দাস।

তাই ই রােয়ল, তিুম আমােক ভেুল যও না।
২২ তামার পাপ িবশাল মেঘর মত িছল।
আিম সই পাপ ধেুয় িদেয়িছ।
হা া বাতােস যমন মঘ অদ ৃ য হেয় যায়
তমিন তামার পাপও চেল িগেয়েছ।
তামােক আিম র া কেরিছ, উ ার কেরিছ,

তাই আমার কােছ িফের এেসা!”
২৩ হ বগ, গান কর, কারণ রভু মহৎ  কাজ িল কেরেছন।
পিৃথবী, এমনিক পিৃথবীর িন লও আনে িচৎকার কর!
পবতশ ৃ রা!
অরে যর সব গাছ গান গেয় উঠেছ।
কন? কারণ রভু যােকাবেক র া কেরেছন।
রভু ই রােয়েল তাঁর মিহমা রদশন কেরেছন।

২৪ তামরা এখন যা, স সিৃ রভরু।
তামরা মাত-ৃজঠের থাকার সময়ই রভু এইসব কেরেছন।
রভু বেলন, “আিম রভ,ু সব িকছ ু বািনেয়িছ!

আকাশেক আিম িনেজই টেন িবিছেয়িছ!
িব বেক আিম একাই ছিডে়য় িদেয়িছ।
আমােক সাহা য করবার জ য আমার সে আর কউ িছল না।”

২৫ রা ভাববাদীরা িম যা কথা বেল। িক রভু তােদর দিখেয় দন য তােদর ভিব যৎ বাণী িম যা। িতিন যা করেদর
হত বিু কের দন। ানী লাকেদরও িতিন িব রা কের দন। যিদও তারা ভােব তারা অেনক িকছ ু জােন িক রভু তােদর
বাকার মেতা কের দেবন। ২৬ রভু লাকেদর কােছ তাঁর বাতা পৗঁেছ িদেত তাঁর সবকেদর পাঠােবন। রভু সই বাতােক

স য করেবন! লাকেদর িক করা উিচৎ তা জানেত িতিন বাতাবাহকেদর পাঠােবন। এবং রভু দখান য তােদর উপেদশিট
ভােলা।
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িযহদূােক পনুিনমাণ করেত ঈ বর কারসেক বেছ নন
জ শােলমেক রভু বেলন, “ লােক আবার তামার মে য বাস করেব!”
রভু িযহদূার শহর িলেক বলেলন, “ তামরা আবার পনুগিঠত হেব!”
বংস হেয় যাওয়া শহর িলেক িতিন বলেলন, “ তামােদর আিম আবার গেড় তলুব।”

২৭ রভু গভীর জলাশয়েক বেলন, “ কেনা হেয় যাও!
আিম তামার জল রবাহেকও িকেয় দব!”
২৮ রভু কারসেক বেলন, “তিুম আমার মষপালক,
আিম যা চাইব তাই করেব তিুম।
জ শােলমেক তিুম বলেব, ‘ তামােক আবার গডা় হেব।’
জ শােলেমর মি ের তিুম বলেব, ‘ তামার িভতেক আবার িনমাণ করা হেব!’”

ই রােয়লেক মু করেত ঈ বর কারসেক বেছ িনেলন

৪৫ ১ তাঁর মেনানীত রাজা কারেসর িবষেয় রভু এই কথা বেলন,
“আিম কারেসর ডান হাত ধরেবা।

রাজােদর কাছ থেক মতা িছিনেয় িনেত, আিম তােক সাহা য করব।
কারসেক নগর বার আটকােব না।

আিম ফটক েলা খেুল দব এবং কারস রেবশ করেব।
২ কারস তামার সনারা যা রা করেব এবং আিম যাব তামার স ুেখ।
আিম পবতেক সমতল কের দব।

রাে র নগর বার ভেঙ দব।
বােরর লৗহ-দ কেট দব।

৩ য স দ অ কাের রি ত িছল তা আিম তামােক দব।
আিম তামােক সব ধন িদেয় দব।
আিম এসব করব যােত তিুম বঝুেত পার, আিমই রভ।ু
আিমই ই রােয়েলর ঈ বর এবং আিম তামােক নাম ধের ডাকিছ।
৪ আিম আমার দাস যােকােবর জ য এইসব কির।
আিম এইসব কির আমার িনবািচত লাক, ই রােয়েলর লাকেদর জ য।
কারস নাম ধের ডাকিছ তামােক, তিুম জােনা না আমােক,

তবু আিম তামােক নাম ধের ডাকিছ।
৫ আিমই রভ,ু আিমই একমা র ঈ বর।
আর কান ঈ বর নই।
আিম তামােক কাপড় পরাব।
িক এখনও তিুম আমােক জানেত পারেল না!
৬ আিম এইসব কির, যােত লােক জানেব য আিমই একমা র ঈ বর।
পবূ থেক পি ম, সব লাকরা জানেব য আিমই রভ।ু
আর কান ঈ বর নই।
৭ আিম আেলার সিৃ কতা, সিৃ কতা অ কােররও।
আিম শাি সিৃ কির, আিম সংকটসমহূ তরী কির।
আিমই রভ,ু আিম এইসব িকছ ু কির।
৮ “আকােশর মঘ েলা বিৃ র মত
পিৃথবীর বেুক সিুবচার বষন ক ক।
পিৃথবী উ ু হা
এবং মিু বেড় উঠকু।
এবং তার সে ধািমকতা বিৃ পাক।
আিম রভ,ু তােক তরী কেরিছ।
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ঈ বর িনেজর সিৃ েক িনয় রণ কেরন
৯ “এই লাক িলেক দেখা! তারা তােদর সিৃ কতার সে তক করেছ। আমার সে তােদর তক ল ্য কর। তারা ভাঙা

মািটর পাে রর এক একিট টকুেরার মত। একজন লাক নরম িভেজ মািট িদেয় পা র তরী কের এবং কাদা মািট িজ াসা
কের না, ‘মানষু তিুম িক করেছা?’ য িজিনষিট তরী হে , সিটর, য লাকিট তরী করেছ তােক র করবার এবং বলার

মতা থােক না, আমার কন একিট হাতল নই? ১০ একজন িপতা তার িশ েদর জীবন দন। িশ রা িজ াসা করেত পাের না,
‘ কন তিুম আমােক জীবন িদেয়েছা।’ িশ রা তার মােক র করেত পাের না, ‘ কন তিুম আমােক জ িদেয়েছা?’”

১১ রভু ঈ বর ই রােয়েলর পিব রতম। িতিন ই রােয়েলর সিৃ কতা। িতিন বেলন,
“ তামরা িক আমােক আমার স ানেদর কথা িজ াসা করছ,
অথবা আিম িনেজ হােত যা তরী কেরিছ তা িনেয় িক করেত হেব তা তামরা আমায় আেদশ িদ ?
১২ তাই দেখা! আিম পিৃথবীেক বািনেয়িছ।
পিৃথবীর বািস া সব মানেুষর সিৃ কারী আিম।
িনেজর হাত িদেয় আকাশ বািনেয়িছ।
এবং আিম আকােশর সম স যসমহূেক ¶¶আেদশ কির।
১৩ আিম কারসেক তার মতা িদেয়িছ, তাই স ভাল কাজ করেব।
আিম তার কাজ সহজ কের দব।
কারস আবার আমার শহর গেড় তলুেব

এবং আমার লাকেদর মু করেব।
স আমার লাকেদর আমার কােছ িব রী করেব না।

এইসব কােজর জ য আমােক কাউেক কান মূ য িদেত হেব না।
লাকরা মু হেব এবং আমােক কাউেক উৎ েকাচ িদেত হেব না।
রভু সবশি মান এইসব িকছ ু বেলেছন।”

১৪ রভু বেলন, “িমশর ও কূশ দশ ধনী দশ।
িক ই রােয়ল তিুম এইসব স দ পেয় যােব।
সবায়ীয়র ল বা লাক িল হেব তামার অিধকারভু ।
তারা গলায় িশকল ঝিুলেয় তামার িপছ ু িপছ ু হাঁটেব।
তারা তামার সামেন মাথা নত কের রাথনা করেব।
ই রােয়ল, ‘ঈ বর তামার সে আেছন এবং আর কান ঈ বর নই।’”
১৫ ঈ বর তিুমই ঈ বর, তিুমই ই রােয়েলর পির রাতা!
লােক তামােক দখেত পায় না।

১৬ ব লাক মিূ সমহূ তরী কের।
িক তারা হতাশ হেয়,
লি ত হেয় চেল যােব ব দূের।
১৭ িক ই রােয়লেক রভু র া করেবন।
পির রাণ চলেব িচরকাল,
কখনই, আর কখনই ই রােয়ল লি ত হেব না।
১৮ রভইু ঈ বর।
িতিনই আকাশ ও পিৃথবী সিৃ কেরেছন।

রভু পিৃথবীেক তার জায়গায় ধের রেখেছন।
পিৃথবীেক তির করার সময় িতিন তা খািল রাখেত চানিন।
পিৃথবীেত রােণর স ার কেরেছন িতিন!
“আিমই রভ,ু অ য কান ঈ বর নই।
১৯ আিম গাপেন িকছ ু বিল িন।
আিম খালাখিুল কথা বেলিছ।

¶¶৪৫:১২ আকােশর … স যসমহূ এই নােমর অথ কখনও দবদূতগণ আবার কখনও তারকাগণ।
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আিম আমার কথা িল পিৃথবীর অ কার ােন লিুকেয় রািখ িন।
আিম যােকােবর লাকেদর পির য জায়গায় আমার খাঁজ করেত বিলিন।
আিমই রভ,ু আিম সি য কথা বিল,
আমার মখু িনঃসতৃ সব সি য।

রভু রমাণ কেরন য িতিনই একমা র ঈ বর
২০ “ তামরা অ যা য জািত থেক পািলেয় এেসছ। তাই একি রত হেয় আমার সামেন এস। (এই মানষু িল রা দবতার

মিূ বহন কেরিছল। এইসব লাকরা অসার দবতােদর কােছ রাথনা কের। িক তারা জােন না তারা িক করেছ। ২১ এেদর
আমার কােছ আসেত বল। তারা তােদর মামলা উপি ত ক ক এবং উপেদশ িনক।)

“অেনক িদন আেগ য ঘটনা ঘেটিছল স স েক তামােদর ক বেলিছল? অেনক অেনক িদন আেগ থেক ক তামােদর
এইসব িজিনস িলর কথা বেল আসেছ? আিম, এক ও অি বতীয় ঈ বর সই সব বেল িছলাম। আিমই একমা র ঈ বর।
এখােন িক আমার মেতা অ য কান ঈ বর আেছ? অ য কান উৎকৃ ঈ বর আেছ িক? অ য কান যায়পরায়ণ ঈ বর আেছ
িক য তার লাকেদর র া করেত পাের? না! অ য কান ঈ বর নই। ২২ দূরবতী এলাকার লাকরা তামরা মিূ র অনসুরণ
ব কর। িনেজেদর র া করেত তামােদর উিচৎ আমােক অনসুরণ করা। আিমই ঈ বর। অ য কান ঈ বর নই। আিমই
একমা র ঈ বর।

২৩ “আিম আমার িনজ মতাবেল এই শপথ করিছ এবং যখন আিম রিত িত কির তখন তা সি য হেবই। আিম যা
রিত িত কেরিছ তা ঘটেবই এবং আমার রিত িত রে যক লাক আমার সামেন মাথা নত করেব। রে যক লাক
রিত িতব হেব য তারা আমােক অনসুরণ করেব। ২৪ লােক বলেব, ‘একমা র রভরু কাছ থেকই মতা ও ধািমকতা

এেসেছ।’”
২৫ তারা বলেব, “ ধমুা র ঈ বেরই িবচার এবং শি খুঁেজ পাওয়া যায়।” কউ কউ রভরু ওপর । িক তারা তাঁর

কােছ আসেব এবং তখন এইসব লাকরা লি ত হেব। রভু ই রােয়েলর লাকেদর ভাল কাজ করেত সাহা য করেবন
এবং তারা তােদর ঈ বেরর জ য খবু গিবত হেব।

মিূ র দবতারা অপদাথ

৪৬ ১ বািবেলর বল ও নেবার মিূ আমার সামেন মাথা নত করেব। এইসব রা দবতারা ধু মা র মিূ ।
“ লাকরা এই মিূ িল প র িপেঠ চাপায়-এই মিূ িল আসেল ভারী বাঝা, বইেত হয় কবল। মিূ রা িকছ ুকরেত

না পারেলও মানষুেক া কের তােল। ২ ঐসব মিূ েদর মাথা নত হেব। তােদর সকেলরই পতন হেব। তারা কউ পালােত
পারেব না। ব ীেদর মত তােদর দূের বেয় িনেয় যাওয়া হেব।

৩ “যােকােবর পিরবার শান! ই রােয়েলর য সব লাক এখনও বঁেচ আেছা শান! আিম তামােদর বেয় িনেয় যাি ।
তামরা যখন মােয়র গেভ িছেল তখন থেকই আিম তামােদর বইিছ। ৪ তামরা যখন ভিূম হেল তখন থেক বইিছ এবং ব ৃ

অব ােতও আিম তামােদর বইেবা। তামােদর চলু যখন ধসূর রেঙর হেয় যােব তখনও আিম বইেবা। এখনও বইিছ আিম।
কারণ আিম তামােদর সিৃ কতা। আিম তামােদর বেয় িনেয় যােবা। র াও করব।

৫ “কারও সে িক আমার তলুনা করেত পার? না! কান যি আমার সমান নয়! তিুম িক কানও লাক খুঁেজ পােব য
হেব আমার সদশৃ? ৬ কান কান লাক তােদর থিল থেক সানা বার কের। এবং তারা তােদর েপা দাঁিডপ়া ায় মােপ। সই
সব লাকরা মিূ বানােত িশ ীেক পয়সা দয়। তারপর তারা এই মিূ িলর সামেন মাথা নত কের এবং তােদর কােছ রাথনা
কের। ৭ লাকরা মিূ েক িনেজর কাঁেধ তেুল নয় এবং তােক বহন কের। ঐ মিূ িট অ রেয়াজনীয়— লাকেকই বহন করেত
হয়। যখন লােক মিূ িটেক মািটেত রিত া কের, স সখােন দাঁিডে়য় থােক এবং স নডা়চডা় করেত পাের না। যিদ লাকরা
মিূ র রিত িচৎকার কের, সিট উ র দেব না। এটা লাকেক তােদর িবপদ থেক মু করেত পাের না।

৮ “ তামরা পাপ কেরেছা। তামােদর এইসব িনেয় ভাবা উিচৎ । পরুােনা িদেনর কথা ভেব শ হও। ৯ অেনক কাল আেগ
যা ঘেটিছল তা রণ কর। রণ কর আিমই সই ঈ বর। অ য কান ঈ বর নই। আমার মত কউ নই।

১০ “ শেষ িক হেব েতই আিম তামােদর বেল িদেয়িছ। অেনকিদন আেগ, আিম যা বেলিছ তা িক সব এখনও ঘেটিন।
আমার যা পিরক না তা িক ঘটেবই। আিম যা করেত চাই তাই িক কির। ১১ আিম পবূিদক থেক একজন লাকেক ডাকিছ।
সই লাকিট ঈগেলর মেতা হেব। স দূেরর কান দশ থেক আসেব এবং আিম যা করার িস া নব স িলই করেব। আিম
তামােদর বলিছ, আিম িক এসব করেবাই। আিম তােক বািনেয়িছ এবং আিমই তােক িনেয় আসব!
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১২ “ তামােদর কউ কউ মেন কের তামােদর রচ মতা আেছ। িক তামরা ভাল কাজ কর না। আমার কথা শান!
১৩ আিম ভাল কাজ করব। খবু শী রই আিম আমার লাকেদর র া করব। আিম িসেয়ান ও আমার আ যজনক ই রােয়েলর
জ য পির রাণ আনব।”

বািবেলর রিত ঈ বেরর বাতা

৪৭ ১ “পেড় যাও আবজনায় এবং সখােনই বেস পড!়
কল ্দীয়েদর (বািবেলর অপর নাম) কুমারী ক যা।

ক যা বেস পড় মািটেত।
তিুম এখন আর শাসক নও!
লাকরা তামােক কামলা ীণকায়া যবুতী মিহলা বেল মেন করেব না।

২ এখন তামােক কিঠন পির রম করেত হেব।
যাঁতাকেল খা যশ য থেক তামােক আটা বানােত হেব।
তামার আবরণ সিরেয় দাও, খেুল ফল তামার শৗিখন পাশাক।
তামােক তামার দশ ছাডে়ত হেব।
তামার পা দখেত না পাওয়া পয

তিুম তামার ঘাঘরা তাল এবং নদী পার হেয় যাও।
৩ পু ষরা তামার গাপন অ দখেব,
তামােক যবহার করেব যৗনকেম।

বােজ কাজ করার জ য মূ য িদেত বা য করেব তামােক,
কউ তামােক সাহা য করেত আসেব না।

৪ “আমার লাকরা বেল, ‘ঈ বর আমােদর র া কেরন।
তাঁর নাম হল: রভু সবশি মান, ই রােয়েলর পিব রতম।’”
৫ “তাই বািবল, যখােনই বেস থােকা, শা হও।
কল ্দীয়েদর ক যা, অ কাের আ রয় নাও। কন?
কারণ তামােক আর ‘রা য িলর রাণী’ বেল ডাকা হেব না।
৬ “আিম আমার লাকেদর ওপর িছলাম।
ঐ লাকরা আমার স ি , িক আিম তােদর ওপর িছলাম,
তাই আিম তােদর অস ান কেরিছ।
আিম তােদর তামার হােত তেুল িদেয়িছলাম।
তিুম তােদর শাি িদেয়ছ।
িক তিুম তােদর মা রদশন কেরািন—ব ৃ েকও তিুম কিঠন পির রম করেত বা য কেরছ।
৭ তিুম বলেল, ‘আিম িচরকাল থাকব।
িচরকাল আিমই থাকব মহারাণী।’
সই সব লােকর ওপর তিুম য অপকম কেরছ, তাও তিুম ল ্য করিন।

িক ঘটেব স স েকও ভাবিন।
৮ তাই, এখন, হ িবলাসলািলত রমণী আমার কথা শান!
তিুম িনেজেক িনরাপদ ভেব িনেজর সে কথা বেল চেলছ।
‘আিমই একমা র বপণূ মিহলা। আর কউই আমার মেতা বপণূ নয়।
আিম কখনও িবধবা হব না। আমার সবদা ছেল মেয় থাকেব।’
৯ এই িট ঘটনা তামার জীবেন ঘটেব।

রথমতঃ তিুম তামার ছেলেমেয়েদর হারােব, তিুম হারােব তামার বামীেকও।
যাঁ, এসবই তামার জীবেন সি য সি যই ঘটেব।
তামার যা িব যা, তামার কলােকৗশল তামােক র া করেত পারেব না।

১০ তিুম বােজ কাজ কেরও িনেজেক িনরাপদ মেন কর।
তিুম িনেজ িনেজ মেন কর, ‘আমার অপকম কউ দখেত পায় না।’
তিুম মেন কর তামার িবচ ণতা ও ান তামােক বাঁচােব।
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তিুম মেন মেন ভাব, ‘আিমই অন যা। কউ আমার মেতা বপণূ নয়।’
১১ “িক িবপদ তামার কােছ আসেব।
তিুম জান না কখন এটা ঘটেব, িক িবপযয় আসেছ।
এই স ট ব করেত তিুম িকছইু করেত পারেব না।
তিুম এত তাডা়তািড় বংস হেব য তিুম বঝুেতও পারেব না িক ঘটল।
১২ তিুম সারাজীবন কেঠার পির রম কের
যা িব যা আর ছলাকলা িশখেল।
তাই ছলাকলা আর যা িব যা কর।
হয়েতা এই কৗশল তামােক সাহা য করেব।
তিুম হয়েতা কাউেক ভয়চিকত করেত পারেব।
১৩ তামার অেনক উপেদ া রেয়েছ।
তােদর অেনক উপেদেশ তিুম িক া ?
তামার যািতিষরা যারা ন র দেখ

তারা আসকু এবং তামােক সাহা য ক ক।
রিত মােস তারা তামােক বলকু তামার িক ঘটেব।

১৪ িক সই লাকরা িনেজেদর বাঁচােতই স ম হেব না।
খেডর় মেতা তারা পডুে়ব।
তারা এত ত পেুড় যােব য িট বানােনার জ য কান কয়লা পেড় থাকেব না।
পাডা়েনার জ য কান আ ন পেড় থাকেব না।

১৫ য সব যাপােরর জ য তিুম এত কিঠন পির রম করেল তার রিতিট িবষেয় এিট ঘটেব।
য সব লাকেদর সে তিুম তামার যৗবনকাল থেক যবসা কেরছ,

তারাও তামােদর যাগ কের যােব।
রে যেকই চেল যােব তার িনেজর পথ ধের এবং তামােক র া করার জ য কউ থাকেব না।”

ঈ বর তাঁর পিৃথবী শাসন কেরন

৪৮ ১ রভু বেলন, “যােকােবর পিরবার আমার কথা শান!
তামরা িনেজেদর ‘ই রােয়ল’ বল।

তামরা এেসেছা িযহদূার পিরবার থেক।
রিত িত করার জ য তামরা রভরু নাম কেরা, তামরা ই রােয়েলর ঈ বেরর রশংসা কর।

িক এসব করার সময়ও তামরা সৎ ও আ িরক নও।”
২ “ যাঁ, তারা পিব র শহেরর নাগিরক।
তারা ই রােয়েলর ঈ বেরর ওপর িনভর কের।
সবশি মান রভু হল তাঁর নাম।
৩ “িক ঘটেব ব িদন আেগ
আিম তা বেল িদেয়িছ।
এবং তারপর হঠাৎ ই আিম তা ঘিটেয়িছ।
৪ আিম সটা কেরিছলাম কারণ আিম জািন তামরা একেরাখা জদী।
আিম যা বেলিছলাম তার কান িকছেুকই তামরা িব বাস করিন।
তামরা িছেল বড় একেরাখা লাহার মত যােক বাঁকােনা যায় না, একেরাখা িছেল রাে র মেতা।

৫ তাই ব িদন আেগ আিম বেলিছলাম িক িক ঘটেব।
কান িকছ ু ঘটার অেনকিদন আেগই আিম তামােদর সই সব িজিনস িল ঘটার কথা বেলিছলাম।

আিম এটা কেরিছলাম যােত তামরা বলেত না পার,
‘আমরা য সব দবতােদর তরী কেরিছ তারা এসব কেরেছ।’
আিম এ িল কেরিছ, যােত তামরা বলেত না পােরা ‘আমােদর রিতমা, আমােদর মিূ এইসব ঘিটেয়েছন।’”
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তাঁেদর করবার জ য ঈ বর ই রােয়লেক শাি দন
৬ “িক ঘেটেছ তামরা দেখেছা, েনেছাও।
তাই এই খবর িল তামােদর অ যেদরও বলা উিচৎ ।
এখন তামােদর আিম নতনু িজিনেসর কথা জানাব। যা
তামরা এখনও শান িন।

৭ এইসব ঘটনা আেগ কখনও ঘেটিন, এইসব ঘটনা এখনই ঘেট যাে ।
আজেকর আেগ এসব কথা তামরা শান িন।
তামরা তাই বলেত পারেব না য আমরা এইসব ইিতমে যই জেনিছ।

৮ তবওু তামরা আমার কথা শানিন!
তামরা কান িকছইু শেখািন!

আিম যা বেলিছ তামরা তা নেত অ বীকার কেরছ।
আিম জািন থেকই তামরা আমার িব াচরণ করেব।
জ াবার সময় থেকই তামরা আমার িব ে িবে রাহ কেরছ।
৯ “িক আিম ধয্যশীল থাকব।
আিম এটা িনেজর জ যই করব।

না হওয়া এবং তামােদর বংস না করার জ য
লােক আমার রশংসা করেব।

১০ “ দেখা, আিম তামােদর িব করব।
লােক েপােক খাঁিট কের তলুেত আ েনর যবহার কের।

িক আিম য রণা িদেয় তামােদর খাঁিট কের তলুব।
১১ আিম িনেজর জ য এইসব করব, িনেজর জ য!
কারণ আিম আমার নােমর অস ান হেত িদেত পাির না।
আিম অ য আর কান িকছেুকই আমার রশংসা ও মিহমা িনেত দব না!
১২ “যােকাব আিম তামােক আমার লাক বেল ডেকিছ।
তাই আমার কথা শান!
আিমই আিদ!
আিমই অ !
১৩ আিম িনেজর হােত পিৃথবীর সিৃ কেরিছ,
আমার ডান হাত সিৃ কেরেছ আকাশ।
ডাকেলই তারা এক সে
আমার সামেন চেল আসেব।
১৪ “ তামরা সবাই এেসা এখােন, আমার কথা শান!
কােনা মিূ িক বেলেছ য এ েলা ঘটেব? না!”
রভু যােক ভােলাবােসন, পছ কেরন

বািবল ও কল ্দীয়েদর রিত যা চাইেব তাই করেবন।
১৫ রভু বেলন, “আিম বেলিছ তােক আিম ডাকব।
আিম তােক বেয় আনব!
আিম তােক সফল কের তলুব!
১৬ এখােন এস এবং আমার কথা শান!
বািবেলর জািত িহেসেব উ ােনর সময় আিম সখােন িছলাম।
এবং রথম থেকই আিম কথা বেলিছ,
যােত লােকরা বঝুেত পাের আিম িক বেলিছ।”

তখন িযশাইয় বলেলন, “এখন রভ,ু আমার সদা রভু আমােক পািঠেয়েছন। তাঁর আ া তামােদর এইসব কথা বলেব।”
১৭ রভ,ু পির রাতা, ই রােয়েলর পিব র একজন বেলন,
“আিমই রভ,ু তামােদর ঈ বর।
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আিম তামােদর সই সব িজিনষ শখাই যা সহায়ক।
তামােদর য পেথ যাওয়া উিচৎ সই পেথর আিম নত ৃ ব দব।

১৮ তামরা যিদ আমােক মেন চলেত
তাহেল তামােদর জীবেন ভরা নদীর মেতা শাি আসেব।
সমেু রর তরে র মেতা ভাল িজিনস
তামােদর কােছ আসেব বার বার।

১৯ তামরা যিদ আমােক মানেত,
তামােদর অেনক িশ স ান থাকত, তারা অসং য বালু কণার মেতা।
তামরা যিদ আমােক মানেত, তামরা বংস হেত পারেত না।
তামরা আমার সে চািলেয় যেত পারেত।”

২০ আমার লাকরা বািবল যাগ কেরা!
আমার লাকরা কল ্দীয়েদর কাছ থেক পালাও।
আনে র সে লাকেদর এই সংবাদ দাও।
পিৃথবীর দূর দূর ােন এই বাতা পৗঁেছ দাও!
লাকেক বেলা, “ রভু তাঁর ভ ৃ য যােকাবেক উ ার কেরেছন!”

২১ রভু তাঁর লাকেদর ম ভিূমর ওপর িদেয় িনেয় গেলন িক তারা কখনও ত ৃ াত হয়িন।
কন? কারণ রভু তাঁর লাকেদর জ য পাথর থেক জল রবােহর সিৃ কেরিছেলন।

িতিন পাথরিট ভাঙেলন
এবং জল রবািহত হেত লাগল!
২২ রভু আরও বেলেছন,
“শয়তান লাকেদর জ য কাথাও শাি থাকেব না!”

ঈ বর তাঁর িবেশষ সবকেক ডাকেছন

৪৯ ১ দূরবতী ােনর সব লাকরা আমার কথা শান।
পিৃথবীবাসী সবাই আমার কথা শান!

আিম জ াবার আেগই রভু আমােক তাঁর সবা করেত আম রণ জািনেয়িছেলন।
আিম মাতজৃঠের থাকার সমেয়ই রভু আমার নাম ধের ডাক দন।
২ রভু আমােক তাঁর কথা বলেত যবহার কেরন!
িতিন আমার মখুেক ধারােলা তরবািরর মেতা তরী কেরেছন।
িতিন আমােক িনেজর হােত লিুকেয় রেখ আমােক র াও কেরেছন।

রভু আমােক একিট ধারােলা তীেরর মেতা যবহার করেলও,
িতিন আমােক তাঁর তীেরর থিলেত লিুকেয় রােখন।
৩ রভু আমােক বলেলন, “ই রােয়ল তিুম আমার ভ ৃ য!
তামার জ য আিম যা কির তার জ য আিম স ািনত হব।”

৪ আিম বললাম, “আিম কেঠার পির রম কেরিছ।
আিম িনেজেক য় কেরিছ, িক কান রেয়াজনীয় কাজ কির িন।
আিম আমার সম শি যয় কেরিছ।
িক আিম সি যকােরর িকছইু করেত পািরিন।
তাই রভেুকই িঠক করেত হেব।
িতিন আমােক িনেয় িক করেবন।
ঈ বরই আমার পরু ােরর যাপাের িস া নেবন।”
৫ রভু আমােক আমার মাতগৃেভ সিৃ কেরেছন,
যােত আিম তাঁর দাস হেত পাির
এবং যােকাব ও ই রােয়লেক পথ রদশন কের তাঁর কােছ িফিরেয় আনেত পাির।

রভু আমােক স ান দেবন।
ঈ বেরর কাছ থেক আিম আমার শি পাব।
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৬ রভু আমােক বেলন, “তিুম আমার খবুই বপণূ দাস।
ই রােয়েলর লাকরা এখন ব ী।
িক তােদর আমার কােছ আনা হেব।
যােকােবর পিরবারেগা ী আমার কােছই িফের আসেব।
িক তামার অ য কাজ আেছ, এর থেক বিশ বপণূ সই কাজ!
আিম তামােক সম জািতর আেলা িহেসেব তির করব।
িব ববাসীেক র া করেত তিুমই হেব আমার পথ।”
৭ রভ,ু ই রােয়েলর পিব র একজন, ই রােয়েলর পির রাতা বেলন, “আমার দাস ঘিৃণত।
স শাসকেদর সবা কের।
লােক তােক ঘণৃা কের।

িক রাজারা তােক দখেব এবং তােক স ান জানােনার জ য উেঠ দাঁডা়েব।
মহান নতারা তার সামেন মাথা নত করেব।”

এইসব ঘটেব কারণ রভ,ু ই রােয়েলর পিব রতম এইসব চান। এবং রভেুক িব বাস করা যেত পাের। িতিনই স জন
িযিন তামােক বেছ িনেয়িছেলন।

পির রােণর িদন
৮ রভু বেলন,
“একটা িবেশষ সময় আসেব, যখন আিম আমার দয়া দখাব।
তখন আিম তামােদর রাথনার জবাব দব।
িবেশষ িদন আসেব যখন আিম তামােদর র া করব।
আিম তামােদর সাহা য করব, আিম তামােদর িনরাপ া দব।
লােকর সে আমার য চিু আেছ তার রমাণ হেব তামরা।
য দশ এখন বংস রা ,
সই দশেক তামরা তার িনেজর জিম িফিরেয় দেব।

৯ তামরা কেয়দীেদর বলেব:
‘কারাগার থেক বিরেয় এেসা।’
অ কাের থাকা লাকেদর তামরা বলেব,
‘ বিরেয় এেসা অ কার জগত থেক!’

রমণ করেত করেত লােক খােব।
িন লা পাহােডও় তারা খাবার পােব।
১০ লােক ুধাত হেব না, লাকরা ত ৃ াত হেব না।
তােদর ত সযূ ও বাতাস ক দেব না।
কন? কারণ ঈ বর তােদর আরাম দেবন।

ঈ বর তােদর নত ৃ ব দেবন।
জল রবাহ িলর কােছ িতিন তােদর নত ৃ ব দেবন।
১১ আিম আমার লাকেদর জ য সডক় বানাব।
পাহাড় িলেক করা হেব সমতল এবং নীচু
রা া িলেক করা হেব উঁচ।ু
১২ “ দখ! দূর দূর ান থেক আমার কােছ লােক চেল আসেছ।
উ র ও পি ম থেক লাকরা আসেছ।
িমশেরর সীনীম দশ থেক লাক আসেছ।”
১৩ বগ ও পিৃথবী সখুী হও!
পাহাড় চঁিচেয় ওঠ আনে !
কন? কারণ রভু তাঁর লাকেদর আরাম দেবন।
রভু গরীব লাকেদর রিত সদয় হেবন।

১৪ িক িসেয়ান এখন বেল, “ রভু আমােক যাগ কেরেছন।



িযশাইয় ৪৯:১৫ 62 িযশাইয় ৪৯:২৪

আমার রভু আমােক ভেুল িগেয়েছন।”
১৫ িক আিম বিল,
“ কান মিহলা িক িনেজর িশ েক ভলুেত পাের? না!
তার শরীর থেক ভিূম হওয়া িশ েক ভলুেত পাের কান নারী?
না! কান নারী তার িশ েক ভলুেত পাের না।
আিমও তামােদর ভেুল যেত পাির না।
১৬ এই দেখা, আিম িনজ হােত তামােদর নাম খাদাই কের রেখিছ!
তামােদর কথা সব সময়ই ভািব।

১৭ তামােদর িশ রা িফের আসেব, লাকরা তামােদর পরািজত করেব
িক তারা তামােদর একাকী ফেল যােব।
১৮ তাকাও! িনেজেদর চািরিদেক তাকাও!
তামােদর সব ছেলেমেয়রা একি রত হেয় তামােদর কােছ আসেব।”
রভু বেলন,

“িনেজর জীবেন তামােদর কােছ এই রিত িত করিছ:
তামােদর ছেলেমেয়রা হেব রে র মেতা, যটা তামরা গলায় বঁেধ রাখেব।
তামােদর ছেলেমেয়রা একজন বধরূ গলার মূ যবান হােরর মেতা হেব।

১৯ “এখন তামরা পরািজত ও তামরা বংস হেয়েছা।
তামােদর দশ বংস হেয়েছ।

িক িকছ ু কাল পের, তামােদর দেশ তামরা অেনক বশী লাক পােব
এবং য সম লাক তামােদর বংস কেরিছল তারা অেনক দূের সের যােব।
২০ তামরা হািরেয় যাওয়া িশ র শােক ঃিখত িছেল।
সই িশ রাই িক তামােদর বলেব,

‘এই জায়গা ব ছাট!
আমােদর বসবােসর জ য বড় জায়গা দাও!’
২১ তারপর তামরা িনেজরাই বলেব,
‘ ক আমােদর এইসব িশ েদর িদেয়েছ?
আিম িবি িছলাম, িনজেন িছলাম।
পরা হেয় িনেজেদর লাক থেক দূের িছলাম।
তাই এই িশ েদর ক িদেলন?
দেখা, আিম একা পেডি়ছলাম।
কাথা থেক এই িশ রা এেসিছল?’”

২২ আমার রভ,ু সদা রভু বেলন,
“ দখ, আমার হাত জািতেদর ওপর ঢউ তলুেব।
আিম সব মানষুেক দখােত পতাকা তলুব।
তখন তারা তামােদর িশ েদর িনেয় আসেব!
তারা তামােদর িশ েদর কাঁেধ কের আনেব,
বা িদেয় িশ েদর ধের রাখেব।
২৩ তােদর স রাটরা িশ ক হেবন।
রাজকুমারীরা তােদর য করেব।
সই সব রাজা ও রাজকুমারীরা তামােদর সামেন র ায় মাথা নত করেব।

তারা তামােদর পােয়র পাতার ধিূলেত চু বন করেব।
তখন তামরা বঝুেব য আিমই রভ।ু
তারপর তামরা জানেব, আমার ওপর আ াশীল হওয়া কান লাকই হতাশ হেব না।”
২৪ যখন কান বলবান সনা যু জয় কের রচরু স দ িনেয় আেস,
তখন তামরা তা িছিনেয় িনেত পােরা না।
যখন কান শি শালী সনা কান ব ীেক পাহারা দয়,



িযশাইয় ৪৯:২৫ 63 িযশাইয় ৫০:১১

তখন ব ীিট পািলেয় যেত পাের না।
২৫ িক রভু বেলন,
“ব ী পািলেয় যােব।
কউ একজন ব ীেদর শি শালী সনার কাছ থেক দূের িনেয় যােব।

এইসব ঘটেব কারণ আিম তামােদর হেয় যু কের দেবা।
আিমই তামােদর িশ েদর বাঁচােবা।
২৬ তামােদর যারা দািবেয় রেখিছল
আিম তােদর িনেজেদর মাংস খেত বা য করব।
রা ারস পান কের মাতাল হবার মত তারা তােদর িনেজেদর র খেয় মাতাল হেব।

তখন সবাই জেন যােব য রভু তামােদর পির রাতা।
রে যকিট লাক জেন যােব য যােকােবর শি শালী ‘একজন’ তামােদর র া কেরিছেলন।”

িনেজেদর পােপর জ য শাি পেয়েছ ই রােয়ল

৫০ ১ রভু বেলন,
“ই রােয়লবাসীরা, তামরা বল য আিম তামােদর মা, জ শােলেমর সে িববাহ-িবে দ কেরিছ।

িক কাথায় সই রমাণপ র, যা স ক িছ হবার কথা রমাণ কের?
আমার ছেলরা, আিম িক কােরা কােছ অথ ঋণ কেরিছলাম?
ঋণ শাধ করবার জ য আিম িক তামােদর িবি র কেরিছ?
না! তামরা িনেজেদর খারাপ কােজর জ য িবি র হেয়িছেল।
তামােদর খারাপ কােজর জ য তামােদর মা ( জ শােলম) অেনক দূের চেল গেছ।

২ আিম ঘের এেস দিখ কউ নই।
আিম বার বার ডাকলাম, িক কউ উ র িদল না।
তামরা িক মেন কর,

আিম তামােদর র া করেত পারব না?
আমার সব সম যা থেকই উ ার করার মতা আেছ।
দখ! আিম যিদ িনেদশ িদই সমু র িকেয় যাও, সমু র তখনই িকেয় যােব।

জল না পেয় মের যােব মাছ, মাছেদর শরীর পেচ যােব।
৩ আিম শােকর কােলা কাপেডর় মেতা আকাশেক অ কার কের িদেত পাির।
আকাশেক অ কারময় কের িদেত পাির।”

ঈ বেরর দাস সি যই ঈ বেরর ওপর িনভরশীল
৪ আমার রভু আমােক িশ া দবার মতা িদেয়েছন। তাই আিম এখন এই ঃখী লাকেদর িশ া িদই। রিতিদন সকােল

িতিন িশ েকর মেতা আমােক দশন িদেয় িশ া দন। ৫ আমার রভু সদা রভু আমােক িশ া রহেণ সাহা য কেরন। আিম
তাঁর িব াচরণ কির না। তাঁেক অনসুরণ করা আিম ব করব না। ৬ আিম লাকেদর আমােক আঘাত করেত দব। আিম তােদর
আমার দািড় থেক চলু তেুল িনেত দব। যখন তারা আমার নােম বােজ কথা বলেব, আমার গােয় থতুু ফলেব তখনও আিম
িনেজর মখু লেুকাব না। ৭ রভু আমার সদা রভু আমােক সাহা য করেবন। তাই তােদর বােজ কথা আমােক আঘাত করেব
না। আিম শি শালী হব। আিম জািন আিম হতাশ হব না।

৮ রভু আমার সে আেছন। িতিনই দখােবন আিম িনেদাষ। তাই কউ আমােক দাষী সা য করেত পারেব না। কউ
যিদ আমােক ভলু রমাণ করেত চায় তেব তােক আমার সামেন এেস যিু দখােত হেব। ৯ তািকেয় দেখা, আমার রভু
সদা রভু আমােক সাহা য করেছন। তাই আমােক কউ পাপী সা য করেত পারেব না। তােদর পরুােনা মূ যহীন কাপেডর়
মেতা অব া হেব। পাকামাকড় তােদর খােব।

১০ ঈ বেরর রিত যারা র াশীল তারা রভরু দােসর কথা নেব। িক হেব তা না জেনই রভরু দাস রভরু রিত
অগাধ িব বাস িনেয় বঁেচ থােক। স সি য সি য রভরু নােমর ওপর আ া রােখ এবং স তার ঈ বেরর ওপর িনভর কের।

১১ “ দখ, তামরা তামােদর িনেজেদর মত কের বাঁচেত চাও। তামরা তামােদর িনেজেদর আ েন আেলা বালাও। তাই
িনেজর পেথই থােকা। িক তামরা শাি পােব। তামরা তামােদর আ েনর আেলােত পােড় যােব। আিমই সটা ঘােবা।”
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ই রােয়েলর অ রাহােমর মত হওয়া উিচৎ 

৫১ ১ “ তামােদর মে য যারা ভােলা জীবনযাপন করেত এবং ভােলা কাজ করেত চ া কর, যারা রভরু কােছ সাহাে যর
জ য যাও, তারা আমার কথা শান। য পাথরটা কেট তামরা হেয়িছেল, সই পাথর, তামােদর িপতা অ রাহােমর

কথা িচ া কর। ২ অ রাহামই তামােদর িপতা, তাঁর িদেক তাকােনা উিচৎ । তামােদর জ দা রী মাতা সারার িদেক তাকাও।
অ রাহামেক যখন আিম ডেকিছলাম তখন স একা িছল। তখন আিম তােক আশীবাদ কেরিছলাম এবং স একিট মহান পিরবার

কেরিছল। ওর কাছ থেক ব লাক এেসেছ।”
৩ একইভােব, রভু িসেয়ােনর ওপরও কৃপা করেবন। িসেয়ান ও তার লাকেদর িতিন আরাম দেবন। িতিন িসেয়ােনর জ য

মহান কাজ করেবন। রভু ম ভিূমর পিরবতন করেবন। ম ভিূম এদেনর বাগােনর মেতা সু র হেয় উঠেব। িসেয়ােনর জিম
িছল পির য িক তা রভরু বাগােনর মত হেয় উঠেব। সখানকার লাকরা সখুী, খবু সখুী হেব। তারা তােদর আনে র
বিহঃ রকাশ ঘটােব। তারা ধ যবাদ ও জয়সচূক গান গাইেব।
৪ “আমার লাকরা, আমার কথা শান!
আমার িবিধ আমার কাছ থেক যােব।
আমার িবচার হেব আেলার মত য েলা লাকেদর দখােব িকভােব বাঁচেত হয়।
৫ শী রই আিম আমার যায় রকাশ করব, শী রই আিম তামােদর র া করেবা।
আিম আমার মতা যবহার করব এবং সব জািত িলেক িবচার করব।
দূরবতী এলাকার লাকরা আমার রতী ায় আেছ।
আমার মতা তােদর র া করেব, এই ভরসায় তারা অেপ ায় আেছ।
৬ বেগর িদেক চাখ মেলা!
চািরিদেক চাখ মেল পিৃথবীেক দেখা!
ধাঁয়ার মেঘর মত আকাশ অদ ৃ য হেয় যােব।

পরুােনা কাপেডর় মত পিৃথবী মূ যহীন হেয় যােব।
পিৃথবীেত রে যেক মারা যােব,
িক আমার পির রাণ িচরকােলর জ য থেক যােব।
আমার ধািমকতা কখনও শষ হেব না।
৭ তামরা যারা ধািমকতা বাঝ তােদর আমার কথা নেত হেব।
লাকরা, যােদর দেয় আমার িবিধ রাখা আেছ, আমার কথা তােদর নেত হেব।

যারা তামােদর িবেরািধতা কের সই খারাপ লাকেদর তামরা ভয় পেয়া না।
অিভশাপ পেয় ভয় পেয়া না।
৮ কন? কারণ তােদর দশা হেব পরুােনা কাপেডর় মেতা।
তােদর পাকামাকড় খেয় নেব।
তােদর পশেমর মেতা দশা হেব, কৃিম তােদর খেয় নেব।
িক আমার ধািমকতা িচরকােলর জ য থেক যােব।
িচরকাল থাকেব পির রাণ, িচরকাল কের যাব পির রাণ।”

ঈ বেরর আপন মতা তাঁর লাকেদর র া করেব
৯ রভরু বা (শি ) জেগ ওেঠা। জেগ ওেঠা!
শ হও!
ব িদন আেগকার মত, রাচীন কােলর মেতা তামার শি যবহার কর।
তিুম হে া সই শি য রহবেক পরািজত কেরিছল।
তিুম সই রকা জলচরেক পরা কেরিছেল।
১০ সমু র িকেয় যাবার কারণ হেয়িছেল তিুম!
তিুম গভীর জলাশেয় জল িকেয় িদেয়িছেল!
সমেু রর অতেল পথ গেড় উেঠিছল তামার জ যই!
তামার লাকরা িনরাপেদ সমু র পারাপার কেরিছল।

১১ রভু িনেজর লাকেদর র া করেবন,
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তারা আনে র সােথ িসেয়ােন িফের যােব।
তারা খবু, খবু সখুী হেব।
তােদর সখু হেব িচরকালীন রাজমকুুেটর মত।
তারা আনে গান গাইেত থাকেব।
সব ঃখ চেল যােব অেনক দূের।
১২ রভু বেলন, “আিমই স-ই য তামােদর আরাম দয়।
তবওু তামরা কন লােকর ভেয় ভীত হেয় ওঠ?
তারা তা ধু মা র মানষু যােদর জ মতৃু্য আেছ।
তারা তা কবলই মানষু—ঘােসর মেতাই মের তারা।”
১৩ রভু হেলন তামােদর সিৃ কতা।
িনেজর মতায় িতিন পিৃথবী সিৃ কেরেছন।
িনেজর মতােতই িতিন আকােশর সিৃ কেরেছন।
িক তামরা রভু ও তাঁর মতার কথা ভেুল িগেয়ছ।
তাই তামরা সই লাকেদর ভয় পাও।
তােদর পিরক না হল তামােদর িবনাশ করা,
িক তারা এখন কাথায় রেয়েছ?
১৪ কেয়েদর িভতের যসব লাক িছল তারা মু হেব।
তারা মরেব না, তেব কারাগাের পচেব।
তােদর জ য থাকেব যেথ খাবার।
১৫ “আিম রভ,ু তামােদর ঈ বর।
আিম সমেু র নাডা় িদই এবং ঢউ তরী কির।”

রভু সবশি মান তাঁর নাম।
১৬ “আমার দাসগণ, য কথা আিম তামােদর বলেত চাই, সই কথা েলা আিম তামােদর দব। আিম তামােদর আমার

িনেজর হাত িদেয় আডা়ল করেবা এবং তামােদর িনরাপ া দব। আিম বেগর পিরিধ বাডা়েত এবং পিৃথবীর িভত বানােত
তামােদর যবহার করব। ‘ তামরা আমারই লাক’” একথা িসেয়ানেক বলবার জ য আিম তামােদর যবহার করব।

ই রােয়লেক ঈ বর শাি িদেলন
১৭ জােগা! জােগা!
জ শােলম উেঠ দাঁডা়ও!
রভু তামার ওপর রচ িছেলন।

তাই তামরা শাি পেয়িছেল।
এক পয়ালা িবষ তামােদর পান করেত হেয়িছল এবং তামরা পান কেরিছেল।
তামােদর স রকমই শাি িছল।

১৮ জ শােলেমর লাক জন অেনক। িক তারা কউ তার নতা হেত পােরিন। জ শােলম য স ানেদর পালন কেরেছ
তােদর মে য কউই তােক নত ৃ ব দবার জ য নতা হেয় ওেঠিন। ১৯ জ শােলেমর সম যা এেসিছল ভােব। খাে যর
ব ন এবং চিুর, িভ এবং যু ।

কউ তামােদর কে র িদেন সাহা য করেত আেসিন। কউ তামােদর মা কেরিন। ২০ তামােদর লাকরা বল হেয়
িগেয়িছল। তারা মািটেত পেড় িগেয় সখােনই েয় পেড।় তারা পেথর আনােচ-কানােচ পেডি়ছল। তােদর দশা হেয়িছল জােল
পডা় হিরেণর মেতা। যতিদন পয তারা রভরু শাি আর িনেত পারিছল না ততিদন তারা িছল রভরু শাি র কবেল।
তারা তাঁর কাছ থেক আর িতর ার িনেত পারিছল না।

২১ দির র জ শােলমবাসী, এই কথাটা শান। তামরা রা ারস পান না করেলও তামরা মাতালেদর মেতা বল।
২২ তামােদর ঈ বর ও রভ,ু তাঁর লাকেদর জ য লডা়ই কেরন। িতিন তামােদর বেলন, “ দখ, আিম তামােদর দশ

থেক ‘িবেষর পানপা র’ বার কের িনেয় যাি । আমার রােধর পানপা র থেক তামােদর আর পান করেত হেব না। ২৩ এখন
আিম আমার রাধ যবহার করব যারা তামােদর আঘাত কেরিছল, তােদর ওপর। আঘাত করব তােদর ওপর যারা তামােদর
হ যা করার চ া কেরিছল। তারা তামােদর বেলিছল, ‘আমােদর সামেন মাথা নত কর এবং আমরা তামােদর মাথার ওপর
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িদেয় হঁেট যাব।’ তারা তামােদর মাথা নত করেত বা য কেরিছল। তারপর তারা তামােদর িপেঠর ওপর িদেয় ময়লার মেতা
হঁেট িগেয়িছল। তামরা তােদর পােয় হাঁটা পেথর মেতা িছেল।”

ই রােয়ল র া পােব

৫২ ১ জেগ ওেঠা! জেগ ওেঠা!
তামােদর চমৎ  কার পাশাক িল পর!

িনেজেদর শি পিরধান কেরা।
পিব র জ শােলম উেঠ দাঁডা়ও!
সই সব অ িচ লাক এবং যােদর সু ৎ হয় িন, তারা আর তামার কােছ আসেব না।

২ আবজনা ঝেড় ফল! তামরা সু র পাশাক পর!
িসেয়ােনর ক যা জ শােলম তিুম ব ী িছেল।
তামার গলায় বাঁধা িশকল থেক িনেজেক মু কর।

৩ রভু বেলন, “ তামরা টাকার জ য িবি র হওিন।
তাই তামােদর মু করেতও টাকার রেয়াজন হেব না।”

৪ রভ,ু আমার সদা রভু বেলন, “আমার লাকরা রথেম িমশের িগেয়িছল। তারা সখােন িগেয় রীতদাস হেয় যায়।
পের অশরূ তােদর রীতদাস কের রােখ।” ৫ রভু বেলন, “এখন দেখা িক ঘেট! অ য জািত আমার লাকেদর রীতদাস
কের িনেয় িগেয়িছল। আমার লাকেদর নবার জ য এই জািত কান মূ য দয়িন। এই জািত আমার লাকেদর ওপর শাসন
কের এবং তা িনেয় বডা়ই কের। তারা সব সময় আমােক অপমান কের।”

৬ রভু বেলন, “আমার লাকরা আমার নাম জানেব। সই িদন তারা উপলি করেব য আিমই স য তােদর সে কথা
বলিছ। স হল আিম!”

৭ এটা একটা খবুই চমৎ  কার যাপার য পাহাড় থেক বাতাবাহক সসুংবাদ িনেয় এেসেছ। বাতাবাহেকর ঘাষণািটও চমৎ  কার,
“ সখােন শাি িবরাজ করেছ। র া পাি আমরা। তামােদর ঈ বর আমােদর রাজা!”
৮ নগেরর বারর ীরা িচৎকার করেছ।
তারা একি রত হেয় পনুরায় আনে মেতেছ!
কন? কারণ তারা সকেলই িসেয়ােন রভরু র যাবতন দেখেছ।

৯ জ শােলম তামার বংস হেয় যাওয়া বািডে়ত আবার সখু আসেব।
তামরা সবাই একসে আনি ত হেব।
কন? কারণ রভু আবার জ শােলেমর রিত উদার হেবন।
রভু তাঁর লাকেদর উ ার করেবন।

১০ রে যক জািতর ওপর রভু তাঁর পিব র মতা দখােবন।
রে যক জািত দূের থেকও দখেত পােব ঈ বর তাঁর লাকেদর র া করেছন।

১১ তামােদর বািবল যাগ করা উিচৎ !
উিচৎ ঐ ান যাগ করা!
যাজকরা তামরা তামােদর উপাসনার র যসাম রী িনেয় এেসা।
িনেজেদর িব কের তাল।
অ িজিনস শ করেব না।
১২ তামরা বািবল যাগ করেব।
তেব তাডা় েডা় কের বািবল যাগ করার জ য ওরা তামােদর বা য করেব না।
তামােদর পািলেয় যেত কউ বা য করেব না।
তামরা হঁেট হঁেট চেল যােব এবং রভওু তামােদর সে হাঁটেবন।
রভু তামােদর সামেন থাকেবন এবং ই রােয়েলর ঈ বর তামােদর িপছেন থাকেবন। §§

§§৫২:১২ রভু … থাকেবন এর অথ ঈ বর তামােদর র া করেবন।
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ঈ বেরর দশা র দাস
১৩ “আমার দাসেক দেখা। স ান অজন ও িশ াদােন খবুই সফল হেব। স খবুই বপণূ হেব। ভিব যেত লােক তােক

রচরু র া ও স ান জানােব। ১৪ িক আমার দাসেক দেখ অেনেকর খবু মেনাক হেব। স এত বােজ ভােব আঘাত রা
হেয়িছল য অেনেকরই তােক মানষু বেল িচনেত ক হেব। ১৫ এমনিক অেনক লাক িবহবল হেয় যােব এবং একটা কথাও
বলেত পারেব না। রাজারা তােক দেখ িব বল হেয় িগেয় একিট কথাও বলেত পারেবন না। তারা আমার দােসর গ শােনিন,
িক িক ঘেটিছল তা দেখিছল। সই গ তারা নেত না পেলও বঝুেত পারেব িক ঘেটিছল।”

৫৩ ১ ক সি যই িব বাস কেরিছল, আমােদর ঘাষণার কথা? ক সি য সি যই রহণ কেরিছল রভরু শাি ?
২ স রভরু সামেন, ছাট গােছর মত বড় হেত লাগল। স িছল কেনা জিমেত গােছর িশকেডর় বড় হওয়ার মেতা।

তােক দখেত িবেশষ িকছ ু লাগত না। তার কান িবেশষ মিহমা িছল না। যিদ আমরা তার িদেক তাকাতাম তেব তােক ভােলা
লাগার মত িবেশষ িকছইু চােখ পডত় না। ৩ লােক তােক ঘণৃা কেরিছল, তার ব ুরা তােক যাগ কেরিছল। তার রচরু ঃখ
িছল। অসু তার িবষেয় তার অিভ তা িছল। লাকরা তার কাছ থেক লিুকেয় থাকত। আমরা তােক ঘণৃা করতাম। আমরা তার
কথা িচ াও কিরিন।

৪ িক স আমােদর অসখু েলােক বেয় বিডে়য়িছল। স আমােদর য রণা ভাগ কেরিছল। এবং আমরা মেন কেরিছলাম
ঈ বর তােক শাি িদে ন। তার কান কৃতকেমর জ য ঈ বর তােক শাি িদে ন বেল আমরা মেন কেরিছলাম।

৫ িক আমােদরই ভলু কােজর জ য তােক আহত হেত হেয়িছল। আমােদর পােপর জ য স ত-িব ত হেয়িছল। আমােদর
রা য শাি স পেয়িছল। তার আঘােতর জ য আমােদর আঘাত সের উেঠিছল। ৬ আমরা সবাই হািরেয় যাওয়া মেষর

মত ঘেুর বিডে়য়িছলাম। আমরা সবাই আমােদর িনেজেদর পেথ িগেয়িছলাম যখন রভু আমােদর সব শাি তােক িদেয় ভাগ
করাি েলন।

৭ তার সে িন ুর যবহার করা হেয়িছল এবং স আ সমপণ কেরিছল। স কখনও রিতবাদ কেরিন। মষেক যমন
হ যার জ য িনেয় যাওয়া হেল স নািলশ কের না তমিন সও চপুচাপ িছল। মষ যমন তার পশম কাটার সময় কান শদ
কের না, সও তমিন তার মখু খােল িন। ৮ মানষু শি রেয়াগ কের তােক িনেয়িছল এবং তার রিত যা য িবচার কেরিন।
তার ভিব যৎ পিরবার স েক কউ িকছ ু বেলিন। কারণ স জীিবতেদর দশ থেক িবি হেয়িছল। আমার লাকেদর পােপর
জ য স শাি পেয়িছল। ৯ তার মতৃু্য হেয়িছল এবং ধনীেদর সে তােক সমািহত করা হেয়িছল। তােক লাকেদর সে
সমািহত করা হেয়িছল যিদও স কান িহং র কাজ কেরিন। স কখনও কাউেক রতারণা কেরিন।

১০ রভু তােক মের িপেষ ফলার িস া নন। যিদ স দাষেমাচেনর বিল িহেসেব িনেজেক উৎসগ কের, স তার স ােনর
মখু দখেব এবং দীঘ িদন বাঁচেব। ঈ বেরর অিভ রায় তার হােত সফল হেব। ১১ তার আ া ব ক পেলও স অেনক ভােলা
িজিনস ঘটা দখেত পােব। স যসব িজিনস িশেখেছ তা িনেয় স হেব।

রভু বেলন, “আমার ভােলা দাসিট অেনক মানষুেক ধািমক করেব। স তােদর অপরােধর দ ণ শাি ভাগ করেব। ১২ এই
কারেণ আিম তােক অেনক লােকর মে য পরু ৃত করব। য সব লাকরা শি শালী তােদর সে সম িজিনেস তার অংশ
থাকেব। আিম এটা তার জ য করব কারণ স লােকর জ য িনেজর জীবন উৎসগ কের মারা িগেয়িছল। তােক একজন অপরাধী
িহেসেব গ য করা হত। িক স যটা হল স অেনক লােকর পাপ বহন কের িছল। এবং এখন স পাপী লাকেদর সপে কথা
বলেছ।”

ঈ বর তাঁর লাকেদর ঘের িফিরেয় আনেলন

৫৪ ১ “মিহলারা সখুী হও!
তামােদর কান স ান নই

িক তামােদর সখুী হওয়া উিচৎ ।”
রভু বেলন,

“ য মিহলা একা আেছ
স িববািহত মিহলার চেয়ও বশী স ান পােব।”

২ “ তামােদর তাঁবু বড় কর।
দরজা বড় কের খেুল রােখা।
িনেজেদর ঘর বড় করবার কাজ ব রেখা না।
তামােদর তাঁবু শ কর।

৩ কন? কারণ তামােদর ত বিৃ হেব।
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তামােদর িশ রা অ যা য জািতেদর থেকও মানষু পােব।
তামােদর িশ রা বংস রা শহেরও বসবাস করেব।

৪ ভীত হেয়া না!
তামরা হতাশ হেব না।
তামােদর িব ে লােক বােজ কথা বলেব না।
তামরা কখনও িব রত হেব না।

যখন ছাট িছেল তামরা ল া পেত।
িক এখন তামরা সই ল া ভেুল যােব।

বামী হািরেয় তামরা য ল া পেয়িছেল
সই ল ার কথা তামরা আর রণ করেব না।

৫ কন? কারণ তামােদর বামী সই একজন (ঈ বর) িযিন তামােদর সিৃ কেরেছন।
তাঁর নাম সবশি মান রভ।ু
িতিন ই রােয়েলর পির রাতা, িতিন ই রােয়েলর পিব রতম।
তাঁেকই গাটা পিৃথবীর ঈ বর বেল ডাকা হেব।
৬ “ তামরা িছেল বামী পির য া মিহলার মত!
তামরা মেন রােণ খবু ঃখী থাকেলও
রভু তামােদর তাঁর মানষু হবার ডাক দন।

তামরা িছেল বামী পির য া যবুতী রীেদর মেতা।
িক ঈ বর তামােদর ডাক িদেয়েছন।”
৭ ঈ বর বেলন, “আিম তামােদর অ সমেয়র জ য যাগ কেরিছলাম।
আিম তামােদর িনেজর আসেন আবার একি রত করব।
আিম তামােদর মহৎ  উদারতা দখােবা।
৮ আিম হেয়িছলাম, তাই অ কােলর জ য আিম তামােদর কাছ থেক আমােক লিুকেয় রেখিছলাম।
তেব এখন সদয় হেয় িচরকােলর জ য তামােদর আরাম দব।”
তামােদর পির রাতা রভু এইসব বেলেছন।

৯ ঈ বর বেলন, “ নাহর সমেয়র কথা রণ কর, আিম পিৃথবীেক ব যা িদেয় শাি িদই।
িক আিম নাহেক রিত িত িদেয়িছলাম পনুরায় ব যা িদেয় পিৃথবীেক বংস করব না।
িঠক স রকম তামােদর কথা িদি , তামােদর ওপর আর হব না এবং তামােদর আর কখনও বােজ কথা বলব না।”
১০ রভু বেলন, “পবত অদ ৃ য হেত পাের।
পাহাড় চণূ হেত পাের।
িক আমার দয়া তামােদর থেক দূের যােব না।
তামােদর শাি দেবা

এবং এই শাি কখনও শষ হেব না।”
রভু তামােদর মা রদশন কের এই কথা িল বেলিছেলন।

১১ “তিুম গরীব শহর!
শ রা ঝেডর় মত তামার ওপর আছেড় পেডি়ছল।
কান যি তামােদর আরাম দয় িন।
তামােদর দওয়ােল পাথর গাঁথবার জ য

আিম একিট সু র মূ যবান অল ার িমি রত হামান যবহার করব।
এবং িশলা যােসর সময় যবহার করব নীলকা মিণ পাথর।
১২ রাচীেরর মাথায় য পাথর থাকেব তা বানােনা হেব পা া িদেয়।
ফটেক যবহার করব উ বল র ।
তামার চাির িদেকর রাচীের যবহার করব মূ যবান র ।

১৩ তামার িশ রা ঈ বরেক অনসুরণ করেব এবং িতিন তােদর িশ া দেবন।
িশ েদর জ য থাকেব রকৃত শাি ।
১৪ তামােদর ধািমকতা িদেয় গডা় ও রিত া করা হেব।
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িহংসা ও িবে বষ থেক তিুম থাকেব িন প রব।
ভেয়র িকছ ু থাকেব না।
িকছইু তামােক আঘাত করেত আসেব না।
১৫ আমার কান সনাদল তামােক আ রমণ করেব না।
যিদও বা কের তেব তিুম তােদর পরা করেব।

১৬ “ দেখা, আিম কামারেক সিৃ কেরিছ। স আ েন ফুঁ িদেয় তােক উ কের। তারপর স আ ন যবহার কের গরম
লাহার সাহাে য িনেজর ইে মত য র বানায়। িঠক স ভােবই আিম সিৃ কেরিছ ‘ বংসকারকেদর’ িজিনস বংস করার

জ য।
১৭ “মানষু তামােক বংস করার জ য অ র বানােব। িক সই অ র িল তামােক পরা করেত পারেব না। কউ

কউ তামার িব ে কথা বলেব। তেব য য লাক তামার িব ে কথা বলেছ তােদর ভলু বেল রমাণ করা হেব।”
রভু বেলন, “ রভরু দাসরা িক পায়? আমার কাছ থেক আসা ভােলা িজিনস তারা পায়!

সি যকােরর সে াষজনক “খা য” দন ঈ বর

৫৫ ১ “আমার ত ৃ াত মানষুরা এেস জল পান কেরা।
িনেজেদর অথ না থাকেলও িবষ হেয়া না।

যত ণ না ুধা-ত ৃ া মেট তত ণ খাও এবং পান কর।
খা য ও রা ারেসর জ য কান অথ লাগেব না।
২ সি য খা য নয় এমন িজিনেষর জ য তামরা কন অথ ন করেব?
তামােদর স কের না এমন িজিনেষর জ য কন কাজ করেব?

আমার খবু কােছ এেস শান, তামরা খবু ভােলা খাবার খােব।
তামােদর আ া স হবার মেতা খা য তামরা ভাগ করেব।

৩ আমার কােছ এেস শান আিম িক বলিছ,
তাহেল তামােদর আ া বাঁচেব।
আিম তামােদর সে িচরকােলর মত একটা চিু করব।
দায়েূদর মত তামােদর সে ও আিম চিু করব।
দায়েূদর কােছ আিম রিত িত কেরিছ িচরকাল আিম ওেক ভালবাসব।
িচরকাল আিম তার রিত িব ব থাকব।
তামরা এই চিু র ওপর আ াশীল থাকেত পােরা।

৪ দায়দূেক আিম অ যা য জািতর জ য সা ী বািনেয়িছ।
আিম তােক রিত িত িদেয়িছ ব জািতর শাসক ও সনাপিত বািনেয় দব।”
৫ তামােদর অেচনা ােনও অেনক জািত আেছ।
তামরা সই সব জািতেদর ডাকেব।

তারা তামােদর না িচনেলও
তামােদর কােছ ছেুট যােব।

এসব ঘটেব কারণ তামােদর রভু এইসব চান।
এসব ঘটেব কারণ ই রােয়েলর পিব র একজন তামােদর স ান কেরন।
৬ তাই তামােদর উিচৎ বশী দির না কের

রভরু িদেক দিৃ িনে প করা।
িতিন এখন কােছ আেছন
তামােদর উিচৎ এখনই তাঁেক ডাকা।

৭ লাকেদর কাজ পির যাগ করেত হেব।
তােদর কু-িচ া ছেড় িদেত হেব।
তােদর রভরু কােছ িফের আসেত হেব।
ঈ বর তােদর ওপর ক ণা করেবন।
সই লাকেদর রভরু কােছ িফের আসা উিচৎ ;

কারণ আমার ঈ বর মা কেরন।
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লােক ঈ বরেক বঝুেত পাের না
৮ রভু বেলন, “ তামােদর িচ া আর আমার িচ া এক নয়।
তামােদর রা া আমার রা ার মত নয়।

৯ পিৃথবীর থেক বগ অেনক উঁচেুত।
িঠক স রকমই তামােদর থেক আমার পথও অেনক উঁচু এবং িচ াও অেনক উঁচেুত িবচরণ কের।”

রভু িনেজ িনেজই একথা বেলন।
১০ “বিৃ ও বরফ কণা আকাশ থেক পেড়
এবং তা আর আকােশ িফের যায় না, যত ণ না তারা মািট শ কের মািটেক ভজায়।
তখন মািট গাছেক অ ুিরত কের বড় কের তােল।
এই গাছ িল কৃষকেদর জ য বীজ বানায় আর লােক এই বীজ যবহার কের খাবার িট বানায়।
১১ িঠক স ভােবই আমার মখু িনঃসতৃ বাণী
িনেজেক বা বািয়ত না কের িফের আেস না।
আিম যা করেত চাই আমার কথা তাই কের।
আিম যা করেত পাঠাই আমার কথা সফল ভােব তাই কের িফের আেস।
১২ “ তামরা আনে র সে চেল যােব
এবং শাি েত িফের আসেব।
পাহাড-়পবত তামােদর সামেন আনে গান গেয় উঠেত করেব।
মােঠর সব গাছ হাততািল িদেয় উঠেব।
১৩ যখােন যখােন ঝাপঝাড় িছল সখােন সখােন বেড় উঠেব িবশাল িবশাল দবদা গাছ।
আগাছার ােন গিজেয় উঠেব লেমঁিদ গাছ।
এইসব ঘটনা রভেুক িব যাত কের তলুেব।
এইসব ঘটনা রমাণ করেব য রভু শি শালী এবং এই রমাণ কখনই ন হেব না।”

সব জািতই রভেুক অনসুরণ করেব

৫৬ ১ রভু এই িল বেলেছন, “সব লােকর রিত যায়পরায়ণ হও। সিঠক কাজ কেরা। কন? কারণ আমার পির রাণ
শী র তামােদর কােছ আসেব। গাটা িব ব দখেব আমার ধািমকতা। ২ য এই রকম করেব স আনি ত হেব এবং

একজন লাক অব যই এটােক ধের রাখেব। য ঈ বেরর িব রােমর িদেনর িবিধ মানেব স আশীবাদ রা হেব। য কান
কুকম করেব না সও সখুী হেব।”

৩ িকছ ু লাক যারা ই দী নয় তারা রভরু সে যু হেব। ঐ লাকেদর বলা উিচৎ নয়, “ রভু আমােদর তাঁর লাক িহেসেব
রহণ করেবন না।” ঐ িবেশষ কতক িল রীতদাস যােদর নপংুসক করা হেয়েছ তােদর বলা উিচৎ নয়, “আিম একটা কেনা

কােঠর টকুেরা মা র, আমার কান স ােনর জ দওয়ার মতা নই।”
৪ এই নপংুসকেদর একথা বলা উিচৎ নয়। কারণ রভু বেলন, “এই নপংুসকেদর মে য অেনেক আমার িব রােমর িদেনর

িবিধ মেন চেল। তারা আমার পছে র কাজ কের। তারা সি যই আমার চিু মেন চেল। ৫ তাই তােদর জ য আিম মি ের
ারক াপন করব। তােদর নাম আমার শহের রণ করা হেব। যাঁ, আিম এইসব নপংুসকেদর ছেলেমেয়েদর চেয়ও ভাল

িজিনস দব। আিম তােদর এমন একিট নাম দব যা িচরকাল থেক যােব। আমার লাকেদর কাছ থেক তােদর িবি করা
হেব না।”

৬ “ই দী নয় এমন কউ কউ রভরু সে যাগ দেব। তারা এইসব করেব রভরু সবার জ য এবং তারা রভরু নামেক
ভালবােস বেল তারা রভরু সে যাগ দেব তার দাস হওয়ার জ য। তারা িব রামেক িবেশষ উপাসনার িদন িহসােব রাখেব
এবং আমার চিু িবিধ মেন চলেব।” ৭ রভু বেলন, “আিম তােদর আমার পিব র পবেত িনেয় আসব। আমার রাথনাগেৃহ
তােদর সখুী কের তলুব। তােদর নেব য ও উৎসেগ আিম খিুশ হব। কন? কারণ আমার মি রেক বলা হেব সব জািতর

রাথনাগহৃ।” ৮ রভ,ু আমার সদা রভু এইসব বেলেছন।
ই রােয়েলর লাকেদর দশ যােগ বা য করা হেব, িক রভু তােদর আবার একি রত করেবন। রভু বেলন, “আিম এই

লাকেদর আবার একি রত করব।”
৯ অরে যর ব য প রা এেস খাও!
১০ এই র ীরা (ভাববাদী) সবাই অ ।
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তারা িনেজরাই জােন না য তারা িক করেছ।
তারা সই নীরব কুকুেরর মেতা, যারা ঘউ ঘউ করেত পাের না।
তারা মািটেত েয় ঘিুমেয় পেড।়
হায়! তারা ঘেুমােত ভালবােস।
১১ তারা ুধাত কুকুেরর মেতা,
তারা কখনই স হয় না।
মষপালকরা জােন না তারা িক করেছ।

পথ ভালা িব রা মষেদর মেতাই তােদর অব া।
তারা লাভী।
তারা িনেজরাই িনেজেদর স করার চ া করেছ।
১২ তারা এেস বলল,
“আমরা িকছটুা রা ারস পান করব।
আমরা িকছটুা সরুা পান করব।
একই িজিনস করেবা আগামী কালও।
একমা র রা ারসই পান কের যাব আেরা বশী কের।”

ই রােয়ল ঈ বরেক অনসুরণ কের না

৫৭ ১ সব ভােলা লাকরা শষ হেয় গেছ িক কউ ল ্য কেরিন।
সম ভাল লাকেদর সিরেয় নওয়া হেয়েছ, িক কউ জােন না কন।

এর কারণ হল ম কাজ, যার জ য ধািমক লাকেদর সিরেয় নওয়া হেয়েছ।
২ িক শাি আসেব।
এই লাকরা িনেজেদর মতৃু্য শ যায় িব রাম খুঁেজ িনেত পারেব।
ঈ বর য ভােব চান তারা সই ভােবই জীবনযাপন করেব।
৩ “ তামরা, ডাইিনর বা ারা, এখােন এেসা।
এই য যািভচারীর ও গিণকােদর বা ারা!
তামরা এখােন এেসা!

৪ তামরা পাপী ও িমে যবাদী িশ ।
তামরা আমােক িনেয় মজা কর।
তামরা আমােক মখু ভঙাও।

আমােক দেখ িজভ ভঙাও।
৫ রিতিট সবজু গােছর নীেচ
তামরা মিূ র পজূা করেত চাও।
তামরা িশ েদর হ যা কর

এবং তােদর উৎসগ কর পাথেুর জায়গায়।
৬ তামরা নদীর মসণৃ পাথরেক পজূা করেত ভালবাস।
তামরা তােদর পজূা করেত তােদর ওপর রা ারস ঢােলা।
তামরা তােদর জ য প বিল দাও, িক তামরা যা পােব তা হল ধু এই পাথর েলা।
তামরা িক মেন কর এেত আিম সখুী হই?

না! এইসব আমােক সখুী কের না!
৭ তামরা রিতিট পাহাড় পবেত শ যা পেতছ।
য িল হল মিূ র উপাসনা র।

৮ তামরা সখােন িগেয় শ যা রহণ কের
ঐসব মিূ েলার পজূা কের আমার িব ে পাপ কর।
তামরা ঐ মিূ েদর ভােলাবােসা;

ওেদর উল দহ দেখ মজা পাও।
তামরা আমার সে থাকেলও
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এখন তামরা আমােক যাগ কেরেছা ঐ মিূ েলার কােছ থাকার জ য।
আমােক রণ করার জ য য সব িজিনস তামােদর সাহা য করত
সসব তামরা লিুকেয় রেখেছা।
তামরা ঐসব িজিনস িলেক দরজার িপছেন লিুকেয় রেখছ।

তারপর তামরা সই মিূ েলার সে একিট চিু ব হেয়েছা।
৯ তামােদর মিূ মােলেকর জ য তামরা তামােদর রসাধনী তল
এবং অ যা য িজিনষ যবহার কর যােত তামােদর সু র দখায়।
তামরা তামােদর বাতাবাহকেদর দূর দেশ পািঠেয়িছেল।
তামরা এমনিক তােদর পাতােলও পািঠেয়িছেল, এটা তামােদর মতৃু্যর ল।

১০ এইসব িজিনস িল করেত তিুম কেঠার পির রম কেরেছা।
িক তামরা কখনও া হওিন, তামরা নতনু শি পেয়েছা।
কারণ তামরা ঐসব িজিনস িলেক উপেভাগ কেরিছেল।
১১ তামরা আমােক রণ করিন,
তামরা আমােক ল ্য করিন।

তাহেল, কার জ য তামরা িচ ায় িছেল?
কার ভেয় ভীত িছেল?
কন িম যার আ রয় িনেয়িছেল?
দখ, আিম অেনকিদন ধের শা রেয়িছ

িক তামরা আমােক র া করিন।
১২ আিম তামােদর বলেত পারতাম তামােদর ‘ভালকাজ’ ও ‘ধমীয় কাজ’ এর িবষেয়।
বলেত পারতাম িক ঐসব অ রেয়াজনীয়।
১৩ যখন তামােদর সাহাে যর দরকার হত
তখন তামরা মিূ র সামেন, যােদর তামরা তামােদর চারপােশ জেডা় কেরছ, কা াকািট করেত।
তােদর তামােদর সাহা য করেত দাও।
িক আিম বিল, বাতাস তােদর অেনক দূের িনেয় চেল যােব।
আকি ক বায়ু রবােহ তারা সব চেল যােব দূের ব দূের।
িক আমার রিত আ াশীল লাকরা
আমার রিত িত মেতা দশ পেয় যােব।
আমার পিব র পবত তােদর জ য থাকেব।”

রভু তাঁর লাকেদর র া করেবন
১৪ রা া পির ার কেরা! রা া পির ার কেরা!
আমার লাকেদর রা া থেক বাধা সরাও।
১৫ ঈ বর ওপের, আেরা ওপের।
িতিন থাকেবন িচরকাল।
তাঁর নাম পিব র।
ঈ বর বেলন, “আিম অেনক উঁচু ও পিব র ােন বাস করেলও
যারা ঃখীত ও িবনীত তােদর সে ও আিম থািক।
যােদর আ া অিন কারী তােদর আিম নতনু জীবন দব।
যােদর মেন ঃখ রেয়েছ আিম তােদর নতনু জীবন দব।
১৬ আিম িচরকাল যু করব না।
সব সময় আিম থাকব না।
আিম যিদ সব সময় থািক
তাহেল মানেুষর আ া, য জীবন আিম তােদর িদেয়িছ সটা আমার সামেন মের যােব।
আিম তােদর তা নতনু জীবন িদেয়িছ।
১৭ এই লাকরা খারাপ কাজ কেরিছল বেল



িযশাইয় ৫৭:১৮ 73 িযশাইয় ৫৮:৭

আিমই হেয়িছলাম।
তাই আিম ই রােয়লেক শাি িদেয়িছলাম
এবং ই রােয়ল আমােক যাগ কেরিছল।
স তার ইে মেতা
যখােন খিুশ চেল িগেয়িছল।

১৮ ই রােয়ল কাথায় িগেয়িছল আিম দেখিছ, তাই আিম ই রােয়লেক মা করব।
আিম ই রােয়ল এবং যারা তার জ য িবলাপ কের তােদর নত ৃ ব এবং আরাম দব।
১৯ আিম তােদর নতনু শদ শখাব ‘শাি ।’
আিম আমার কােছর ও দূেরর লােকেদর শাি দব।
আিম তােদর মা কের দেবা!”

রভু িনেজ িনেজই এই কথা বেলন।
২০ িক লাকরা িঠক একিট সমেু রর মেতা।
তারা শা ও শাি ি রয় হেত পাের না।
তারাও সমেু রর মেতা ।
এবং সমেু রর মেতা তারাও কাদােক আেলািডত় কের।
২১ আমার ঈ বর বেলন,
“ লাকেদর শাি নই।”

ঈ বরেক মেন চলার কথা লাকেদর বলেত হেব

৫৮ ১ যত জাের পােরা িচৎকার কেরা! িনেজেক থািমেয়া না।
িশঙার মেতা চঁিচেয় ওেঠা।

মানষুেক তােদর ভলু কােজর কথা বেল দাও।
যােকােবর পিরবারেক তােদর পােপর কথা জািনেয় দাও!
২ তারা আমার খাঁেজ রিতিদন আেস
এবং আমার পথ িশখেত চায়,
যন তারা সিঠক পেথর জািত,

যারা তােদর ঈ বেরর িবিধ অনসুরণ করা ব কেরিন।
তারা আমার কােছ তােদর যা য িবচার চায়।
তারা ঈ বরেক কােছ পাবার ই া কের।

৩ এখন তারা বেল, “আপনােক স ান জানােত, আমরা খাওয়া ছেড় িদেয়িছ। আপিন কন আমােদর িদেক তাকাে ন না?
আমরা আপনােক স ান জানােত আমােদর শরীরেক আঘাত করিছ। আপিন কন আমােদর ল ্য করেছন না?”

িক রভু বেলন, “উপবােসর িদন িলেত তামরা তামােদর যা ইে তাই কেরা। এবং তামরা তামােদর ভ ৃ যেদর ক
দাও; িনেজর শরীরেক নয়। ৪ তামরা ুধাত, িক খাে যর জ য নয়। তামােদর িখেদ তক আর যু করার জ য, িটর
জ য নয়। তামরা তামােদর শয়তান হাত িদেয় লাকেক আঘাত করার জ য ুধাত। তামরা যখন খাওয়া ব কেরা সটা
আমার জ য নয়। তামরা আমার রশংসার জ য তামােদর ক বর যবহার কেরা না। ৫ তামরা িক মেন কর ঐসব িবেশষ
িদেন আিম চাই তামরা উপবাস কের িনেজেদর শরীরেক ক দাও? তামরা িক মেন কর, আিম তামােদর ঃখী দখেত চাই?
তামরা িক মেন কর আিম তামােদর একিট ঘােসর মত মাথা নায়ােত চাই? তামরা িক মেন কর আিম তামােদর শাকব র

পরােত চাই? তামরা িক মেন কর য আিম চাই লাকরা ছাইেয়র ওপের বেস তােদর ঃখ দখাক? খাবার না খেয় তামরা
তামােদর িবেশষ িদেন তাই কেরা। তামরা িক ভােবা য সি যই রভু এসব চান?

৬ “আিম তামােদর জানােবা কান ধরেণর িবেশষ িদন আিম চাই, এটা লাকেদর মু করার িদন। আিম একটা িদন চাই
যিদন তামরা লাকেদর তােদর বাঝার ভার থেক মিু দেব। আিম চাই একটা িদন, য িদন তামরা লাকেক ক মু

করেব। আিম চাই একটা িদন যিদন তামরা মানেুষর বাঝা নািমেয় দেব। ৭ আিম চাই তামরা তামােদর খা য ভাগ কের
নেব ুধাত মানেুষর সে । আিম চাই তামরা গহৃহীনেদর খুঁেজ িনেজর ঘের িনেয় এেস রােখা। কান মানষুেক ব রহীন
দখেল তােক িনেজর পাশাক দেব। তারাও তামােদর মত, তােদর দেখ িনেজেক লিুকেয় রেখা না।”
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৮ তামরা যিদ এইসব কেরা তেব তামােদর আেলা ভােরর আেলার মেতা িকরণ িদেত করেব। তখন তামােদর সব
ত িনরাময় হেব। তামােদর “ধািমকতা” (ঈ বর) তামােদর সামেন িদেয় হাঁটেব, এবং রভরু মিহমা * তামােদর পছন

পছন চলেব। ৯ তখন তামরা রভরু সে কথাবাতা চালােত পারেব। রভু তামােদর রে র জবাব দেবন! তামরা রভরু
জ য িচৎকার করেব এবং িতিন বলেবন, “আিম এই খােন।”

তামােদর উিচৎ অে যর সম যা ও বাঝা বানােনা ব করা। তামােদর অ যেক আঘাত কের বা দাষােরাপ কের কথা বলা
ব করা উিচৎ । ১০ ুধাত মানষুেদর জ য ঃখী হেয় তােদর খা য দওয়া উিচৎ । যারা সম যায় পেডে়ছ তােদর রেয়াজন
মেতা তামােদর সাহা য করা উিচৎ । তাহেল অ কােরর মে য তামরা আেলার িদশা পােব এবং তামােদর কান ঃখ থাকেব
না। পেুরর সযূােলােকর মেতা উ ল হেব তামরা।

১১ রভু তামােদর সবদা নত ৃ ব দেবন। কেনা জিমেতও িতিন তামােদর আ ােক স করেবন। রভু তামােদর
হাডে়ক শি দেবন। তামরা যেথ জল পাওয়া বাগােনর মেতা। তামরা হেব সবদা জেল ভরা ঝণার মেতা।

১২ ব বছর ধের বংস হেলও তামরা তামােদর শহর িল পনুগঠন করেব এবং ব বছর ধের থেক যােব। তামােদর বলা
হেব “যারা বডা় মরামত কের” এবং “যারা রা াসমহূ ও বাডী় িল তরী কের।”

১৩ ঈ বেরর িব রােমর িব ে পাপ ব করেলই এইসব ঘটেব। তামােদর ব করেত হেব িবেশষ িদেন িনেজেদর খিুশর
জ য কাজকম। তামােদর িব রােমর িদনেক সেুখর িদন বলা উিচৎ । রভরু িবেশষ িদনেক তামােদর স ান জানােনা উিচৎ ।
অ যা য িদেন তামরা যসব কথা বেলা ও যসব কাজ কেরা সই সব িবেশষ িদেন তামােদর তা ব রাখা উিচৎ । ১৪ তখন
তামরা রভেুক তামােদর রিত সদয় হেত বলেত পারেব এবং িতিন তামােদর পিৃথবী থেক অেনক উঁচেুত িনেয় যােবন।
তামােদর িপতা যােকাবেক িতিন যা যা িদেয়িছেলন তামােদরও তাই দেবন। রভু িনেজই এইসব বেলেছন।

লাকেদর তােদর জীবনযা রার পিরবতন করা উিচৎ 

৫৯ ১ দেখা, তামােদর র া করার জ য রভরু মতাই যেথ । তামরা যখনই তাঁর সাহা য চাইেব তখনই িতিন তা
নেত পান। ২ িক তামােদর পাপ ঈ বর থেক তামােদর িবি কেরেছ। রভু তামােদর পাপ দেখ তামােদর

কাছ থেক দূের চেল যান। ৩ তামােদর হাত নাংরা এবং রে ভজা। তামােদর আ ুল িল অপরাধ িদেয় আ ািদত। তামরা
তামােদর মখু িদেয় বিশ িম যা কথা বেলা। তামােদর িজ বা কু-কথা বেল। ৪ কউ অে যর নােম সি য কথা বেল না। এেক

অে যর িব ে আদালেত লডা়ই কের এবং িনেজেদর মামলা িজতেত ভেূয়া তেকর ওপর িনভর কের। এেক অে যর িব ে
িম যা কথা বেল। তারা সব সম যায় ভরা এবং তারা শয়তািনর জ দয়। ৫ তারা িবষা সােপর িডেমর মেতা শয়তািনর জ
দয়। তামরা যিদ ঐ িডম িলর একিটও খাও তেব মতৃু্য অিনবায এবং যিদ একিট িডম ভােঙা তাহেল িবষা সাপ বিরেয়

আসেব।
িম যাবাদীেদর কথা মাকডস়ার জােলর মেতা। ৬ এই জাল কাপড় বানােনার কােজ যবহার করা যায় না। তামরা এইসব

জাল িদেয় িনেজেদর আবতৃ করেত পার না।
িকছ ু লাক কাজ কের এবং অ য লাকেদর আঘাত করার জ য তােদর হাত যবহার কের। ৭ তারা তােদর পা শয়তািনর

িপছেন দৗডব়ার কােজ যবহার কের। যারা কান ভলু কাজ কেরিন তােদর হ যা করবার জ য তারা তাডা় েডা় কের। তারা
ধইু িচ া কের। িহং রতা, চিুর- জাচচিুর হল তােদর একমা র বাঁচার পথ। ৮ তারা জােন না শাি র পথ। তােদর মে য

একজনও সৎ নয়। তারা খবু অসাধু জীবনযাপন কের। এবং যারা এইসব লাকেদর মেতা জীবনযাপন কের তারা সারা জীবন
কখনও শাি পায় না।

ই রােয়েলর পাপ সম যা িনেয় আেস
৯ সব সততা ও ধািমকতা অদ ৃ য হেয়েছ।
আমােদর কাছাকািছ রেয়েছ কবলই অ কার।
তাই আমরা আেলার জ য অেপ া কির
িক তার পিরবেত আমরা অ কার পাই,
আমরা আশা কির উ বল আেলা আসেব, িক আমরা অ কাের পথ চিল।
১০ আমরা চাখহীন মানেুষর মেতা।
অ লােকেদর মত আমরা দওয়ােল ধা া খাই।

*৫৮:৮ রভরু মিহমা ঈ বেরর একিট প, যিট মানেুষর কােছ আিবভতূ হেত িতিন যবহার কেরিছেলন। এিট িছল একিট
উ বল চ েক আেলার মত।
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আমরা রােতর মেতা হাঁচট খেয় পেড় যাই।
এমনিক িদবােলােকও দখেত পাই না।
িদন পেুর মরা মানেুষর মেতা পেড় যাই।
১১ আমরা সবাই খবু ঃিখত,
ঘঘুু ও ভা ুেকর মেতা ঃেখর শদ কির।
আমরা মানেুষর যায়েবােধর জ য অেপ া করিছ।
িক এখনও পয কান যায়েবােধর ল ণ নই।
আমরা র া পাবার জ য অেপ া করিছ।
িক পির রাণ এখনও অেনক দূের।
১২ কন? কারণ আমরা আমােদর ঈ বেরর রিত
অেনক অেনক খারাপ কাজ কেরিছ।
আমােদর পাপ দিখেয় িদে য আমরা ভলু কেরিছ।
আমরা জািন এসব কের আমরা দাষী হেয়িছ।
১৩ আমরা পাপ কের

রভরু কাছ থেক সের িগেয়িছ।
আমরা তাঁর থেক দূের চেল িগেয়িছ,
তাঁেক যাগ কেরিছ।
আমােদর পাপ রমাণ কের য আমরা দাষী।
আমরা জািন য এইসব কাজ কের আমরা দাষ কেরিছ।
আমরা পাপ কেরিছ এবং রভরু িব াচরণ কেরিছ। আমরা তাঁর িব াচরণ কের তাঁেক যাগ কেরিছ।
আমরা ঈ বেরর িব ে খারাপ কােজর পিরক না কেরিছ।
আমরা এইসব িজিনস িলর কথা ভেবিছ
এবং মেন মেন তার পিরক না কেরিছ।
১৪ আমরা িবচারেবাধশূ য হেয় পেডি়ছ।
যায়েবাধ চেল গেছ অেনক দূের।

স য রা ায় হাঁচট খেয় পেডে়ছ।
ধািমকতােক শহের রেবশ করেত দওয়া হে না।
১৫ স য অ িহত হেয়েছ।
যারা ভাল করেত চায় তােদর আ রমণ করা হে ।

রভু ল ্য রাখেলও িতিন কান যায় দখেত পাে ন না।
রভু এইসব পছ কেরন না।

১৬ রভু দেখ অবাক হে ন য
মানব জািতর বপে বলবার জ য কউ দাঁডা়ে না।
তাই রভু তাঁর িনেজর মতা ও ধািমকতা বারা িবজয়ী হে ন।
িতিন সমথন পাে ন, তাঁর িনেজর মহেৎ বর বারা।
১৭ রভু যেু র জ য র ত হে ন।
িতিন পেরন ধািমকতার বম,
মিু র িশর রাণ,
শাি র পাশাক-সমহূ
ও তাঁর দঢৃ় আ রহশীলতার আবরণ।
১৮ রভু িনেজর শ েদর রিত ,
অতএব িতিন তােদর উপযু শাি দেবন।

রভু তাঁর শ েদর ওপর ।
তাই িতিন দূরবতী এলাকার লাকেদর শাি দেবন।
১৯ পি েমর লাকরা রভেুক ভয় পােব এবং রভরু নােমর রিত র াশীল হেব।
পেূবর লাকরা তােক ভয় পােব এবং তারা রভরু মিহমােক র া করেব।
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রভু ঈ বেরর বাতােসর জাের বহমান খরে রাতা নদীর মেতা ত আসেবন।
২০ তখন িসেয়ােন একজন পির রাতা আসেব।
িতিন যােকােবর লাকেদর কােছ আসেবন যারা পাপ কাজ কেরও ঈ বেরর কােছ িফের এেসেছ।

২১ রভু বেলন, “ঐসব লাকেদর সে আিম একটা চিু করব। আিম রিত িত করিছ য, আমার আ া ও আমার
বা য য িল আিম তামােদর মেুখ িদি স েলা তামােদর যাগ করেব না। স সব তামােদর স ান ও তােদর স ানেদর
মে যও থেক যােব। সইসব তামােদর মে য এখন থেক িচরকাল থেক যােব।”

ঈ বর আসেছন

৬০ ১ “ জ শােলম, আমার আেলা উেঠ পড!়
তামার আেলা (ঈ বর) আসেছন।

তামার উপর রভরু মিহমা রিতভাত হেব।
২ অ কার পিৃথবীেক ঢেক িদেয়েছ।
লাকরা অ কারা ।

িক রভু তামার উপর তাঁর িকরণ িবকীরণ করেবন।
তাঁর মিহমা তামার উপর দখা যােব।
৩ সব জািত তামার আেলার কােছ আসেব।
রাজারাও তামার উ বল আেলার (ঈ বর) কােছ আসেবন।
৪ তামার চারপােশ দেখা!
দখ, লাকরা তামার চারপােশ জেডা় হে

এবং তামার কােছ আসেছ।
তামার পু রেদর সে দূর দূরা থেক ক যারাও আসেছ।

৫ “ভিব যেত এসব ঘটেব এবং সই সময় তিুম তামার লাকেদর দখেত পােব।
তামার মেুখ সেুখর বিহঃ রকাশ থাকেব।
রথম তিুম ভীত হেলও

পের উ িসত হেয় উঠেব।
সাগর পােরর সম ধনস দ তামার সামেন রাখা হেব।
জািতসমেূহর ধনস দও তামার কােছ পৗঁছেব।
৬ িমিদয়ন ও ঐফা থেক উেটর দল
তামার জিম পার হেব।

িশবা থেক দীঘ উেটর সাির আসেব তামার কােছ।
তারা বেয় আনেব সানা ও ধপূ।
তারা রভরু রশংসা কের গান গাইেব।
৭ লাকরা কদেরর সম মষেক একি রত কের তামােক এেন দেব।
নবােয়াত থেক তারা মষও আনেব।
তিুম স িল আমার বদীেত নেব য িহসােব দেব।
এবং আিম তা রহণ করব।
আিম আমার মি র
আরও সু র কের বািনেয় তলুেবা।
৮ লােকর িদেক তাকাও।
আকােশ ত পার হেয় যাওয়া মেঘর মেতা তারা তামার িদেক অ রসর হে ।
তারা হল খবু ত বাসায় উেড় যাওয়া ঘঘুু পাখীেদর মত।
৯ দূরবতী এলাকায় লাকরা আমার জ য অেপ া করেছ।
িবশাল যা রীবাহী জাহাজ িল জলযা রার জ য র ত।
এই জাহাজ িল তামােদর ছেলেমেয়েদর দূরেদশ থেক আনার রিত ায় রেয়েছ।
তারা তােদর ঈ বর ই রােয়েলর পিব র একজনেক র া জানােনার জ য
সানা এবং েপা িনেয় আসেব।
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রভু তামােদর জ য চমৎ  কার কাজ করেবন।
১০ অ য দেশর ছেলেমেয়রা তামােদর রাচীর েলা আবার গেড় তলুেব।
তােদর রাজারা তামােদর সবা করেব।
“আিম যখন তামােদর উপর িছলাম, তখন আিম তামােদর শাি িদেয়িছলাম।
িক এখন তামরা আমার বপে ,
এবং আিম তামােদর জ য ক ণাময় হব।
১১ তামার ফটক সব সময় খালা থাকেব।
স িল িদনরাত কখনই ব হেব না।

সব জািত ও রাজারা তামােক তােদর স দ দেব।
১২ কান জািত বা দশ যিদ তামার সবা না কের তেব তারা বংস হেয় যােব।
১৩ িলবােনােনর সব মহৎ  র যই তিুম পােব।
লাকরা তামােক পাইন, ফার ও সাই রােসর মেতা মূ যবান গাছ দেব।

এই গাছ িল জ শােলেম আমার জ শােলমি ত উপাসনাগহৃেক
আরও সু র কের তির করেত যব ত হেব।
এই জায়গাটা আমার িসংহাসেনর সামেন চৗিকর মেতা হেব।
এবং আিম এই জায়গািটেক যেথ স ান দব।
১৪ অতীেত যারা তামােক ক িদেয়েছ
তারা এখন তামার সামেন মাথা নত করেব।
অতীেত যারা তামােক ঘণৃা করত
তারা এখন তামার পােয় মাথা নত করেব।
তারা তামােক ডাকেব, ‘ রভরু নগরী,’ ‘ই রােয়েলর পিব র একজেনর িসেয়ান।’
১৫ “তিুম আর কখনও পির য হেব না।
তিুম পনুরায় ঘণৃার পা র হেব না, তিুম কখনও শূ য হেব না।
আিম তামােক িচরকােলর জ য মহান কের দব।
তিুম িচরকােলর জ য এখন থেকই সখুী হেব।
১৬ জািত িল তামার রেয়াজনীয় সব িকছইু দেব।
তিুম হেব মাত ৃ পায়ী িশ র মেতা।
িক তিুম রাজার ধন ‘পান’ করেব।
তখন তিুম বঝুেব য িতিন আিম, রভ,ু িযিন তামােক র া কেরন।
তিুম জানেত পারেব যােকােবর মহান ঈ বর তামার পির রাতা।
১৭ “এখন তামার তামা রেয়েছ।
আিম তামােক সানা এেন দব।
এখন তামার লাহা রেয়েছ।
আিম তামােক দব পা।
আিম তামার কাঠেক তামায় পিরণত করব।
আিম তামার পাথরেক লাহােত পিরণত করব।
আিম তামার শাি েক শাি েত পা িরত করব।
এখন তামােক লাকরা ক িদেলও
পের তারাই তামার জ য ভাল ভাল কাজ করেব।
১৮ তামার দেশ আর কখনও িহংসা ক ঘটনার খবর থাকেব না।
লােক আর তামােক বা তামার দশেক

আ রমণ করেব না।
তিুম তামার রাচীর সমেূহর নাম দেব ‘পির রাণ’
এবং তামার ফটক িলর নাম দেব ‘ রশংসা।’
১৯ “িদেনর বলায় সযূ আর কখনও তামার আেলা হেব না।
রাে র আর কখনও চাঁদ তামার আেলা হেব না।
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কারণ রভইু তামার িচরকােলর আেলা।
তামার ঈ বরই তামার যািত।

২০ তামার সযূ কখনও অ িমত হেব না।
তামার চাঁদ আর কখনও অ কার হেব না।

কারণ রভু িচরকােলর জ য তামার আেলা হেবন
এবং শােকর সময় শষ হেব।
২১ “ তামার সব লাক ভাল হেব।
তারা পিৃথবীেক িচরকােলর জ য পােব।
তােদর আিম সিৃ কেরিছ।
তারা আমার িনেজর হােত
গেড় তালা চমৎ  কার ব ৃ ।
২২ সব চাইেত ছা পিরবার হেব বড় পিরবারেগা ী।

ু রতম পিরবার হেব শি শালী জািত।
সিঠক সমেয়,
আিম রভু ত চেল আসব।
আিম এইসব ঘটনা েলা ঘটাব।”

রভরু বাধীনতার বাতা

৬১ ১ রভরু দাস বেলন, “ রভ,ু আমার সদা রভ,ু তাঁর আ া আমার মে য িদেয়েছন। গরীবেদর সে কথা বলবার
জ য, তােদর ভ দেয়র েত ব নী জডা়বার জ য এবং ঃখীেক আরাম দবার জ য রভু আমােক মেনানীত

কেরেছন। ঈ বর আমােক পািঠেয়েছন িনযািততেদর ও ব ীেদর জানােত য, তারা মু হে । ২ ঈ বর আমােক পািঠেয়েছন
তাঁর উদারতা কখন দখা যােব স সমেয়র কথা ঘাষণা করার জ য। লাকেদর তােদর শাি র সময় ঘাষণা করবার জ য

রভু আমােক পািঠেয়েছন। ঈ বর আমােক পািঠেয়েছন ঃখীেদর বি িদেত। ৩ ঈ বর আমােক িসেয়ােনর িবমষ লাকেদর
কােছ পািঠেয়েছন। আিম তােদর তা ভাগ করার জ য র ত কের তলুব। আিম তােদর মাথার ছাই দূের সিরেয় দব। আিম
তােদর রাজমকুুট দব। আিম তােদর ঃখেক সিরেয় িদেয় সেুখর তল দব। আিম তােদর ঃখ দূর করব এবং উপাচােরর
ব র দব। ঈ বর আমােক পািঠেয়েছন এইসব লাকেদর ‘ভাল ব ৃ ’ এবং ‘ রভরু িব য়কর চারা গাছ’ িহেসেব নাম িদেত।”

৪ সই সময় য সব পরুােনা শহর িল বংস হেয়িছল তা আবার নতনু কের গেড় উঠেব। সই শহর িল রারি ক সিৃ র
সমেয়র মত আবার নতনু হেয় উঠেব। শহর িল ব কাল আেগ বংস হেয়িছল। িক আবার তা নতনু কের গেড় উঠেব।

৫ তখন তামার শ রা তামার কােছ এেস মষেদর য নেব। তামার শ েদর িশ রা তামার মােঠ ও বাগােন কাজ
করেব। ৬ তামােক বলা হেব ‘ রভরু যাজক।’ ‘আমােদর ঈ বেরর দাস।’ পিৃথবীর সব জািতেদর ধনস দ তিুম পােব এবং
এর জ য তিুম গিবত হেব।

৭ অতীেত, লােক তামােক ল ায় ফলত এবং তামার কােছ খারাপ কথা বলত। তিুম অ য লাকেদর চেয় অেনক বশী
লি ত হেয়িছেল। তাই তিুম অ যেদর তলুনায় তামার ভখূে ি ব ণ সিুবধা পােব। তিুম িচরকােলর জ য সখু পােব। ৮ এসব
কন ঘটেব? কারণ আিম রভরু ধািমকতা ও যায়েবাধেক ভালবািস। আিম চিুর করা এবং অ যা য ম কাজেক ঘণৃা কির।

তাই আিম লােকেদর তােদর রা য পরু ার দব। আিম িচরকােলর মেতা আমার লাকেদর সে একিট চিু করব। ৯ সব
জািতর রিতিট লাক আমার লাকেদর জানেব। যারাই তােদর দখেব, জানেত পারেব য রভইু তােদর আশীবাদ কেরেছন।

ঈ বেরর দাস মিু আেন
১০ রভু আমােক খবু সখুী কেরেছন।
আমার সম র সৎ বা আমার ঈ বের সখুী।
ঈ বর আমােক পির রােণর ব র পিরেয়েছন।
এটা হে যমন একজন িবেয়র বর িনেজেক মালা িদেয় সাজায় সই রকম।
ঈ বর আমার ওপর ধািমকতার আবরণ ব র পিরেয়েছন।
যন িবেয়র বধূ িববােহর চমৎ  কার পাশাক পেরেছ।

১১ পিৃথবীই গাছেদর জ ােনার কারণ।
লাকরা বাগােন বীজ লাগায় এবং বাগান তােদর বড় কের তােল।
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একই রকম ভােব রভু ধািমকতা বিৃ করেত সাহা য করেবন।
রভু সম জািতর সামেন রশংসােক বিৃ করেবন।

জ শােলম: ধাি কতায় পণূ একিট শহর

৬২ ১ “িসেয়ানেক আিম ভালবািস,
তাই আিম তার জ য কথা বেল যাব।

জ শােলমেক আিম ভালবািস, তাই আিম কথা ব করব না।
যত ণ না ধািমকতা উ বল আেলার মেতা িকরণ দয়
তত ণ আিম কথা বেল যাব।
অি িশখার মত পির রাণ বেল না ওঠা পয আিম কথা বলব।
২ তখন সব জািত তামার ধািমকতা দখেত পােব।
সম রাজারা তামােক স ান দখােব।
তখন তামার নতনু নাম হেব।

রভু িনেজই সই নাম দেবন।
৩ রভু তামার জ য গিবত হেবন।
তিুম হেব রভরু হােতর সু র মকুুেটর মত।
৪ তামােক আর কউ ‘ যা য লাক’ বলেব না।
তামার ভিূমেক কউ ‘ বংস ান’ বলেব না।

তারা তামােক বলেব, ‘ভােলাবাসার লাক।’
তামার দশেক বলা হেব, ‘কেন।’
কন? কারণ ঈ বর তামােদর ভালবােসন।
তামােদর দশ িববািহত হেব।

৫ যখন কান যবুক কান যবুতীেক ভালবােস
তখন স তােক িবেয় কের এবং যবুতীিট িবেয়র পর তার রী হয়।
একই পেথ তামার জিম হেব তামার িশ েদর।
একজন লাক তার নতনু রীেক পেয় খবু খশুী হয়।
একই রকম ভােব, ঈ বরও তামােদর িনেয় খবু সখুী হেবন।”
৬ জ শােলম, তামার রাচীের আিম র ী মাতােয়ন করব।
সই র ীরা নীরব থাকেব না।

তারা িদন রাত রাথনা করেব।
র ীরা, তামরা রভরু রিত রাথনা অ যাহত রেখা।
তামরা অব যই তােক তাঁর রিত িতর কথা রণ কিরেয় দেব।

কখনই রাথনা থামােব না।
৭ যত ণ না রভু জ শােলমেক লােকর রশংসার শহর কের তলুেছন তত ণ তিুম রাথনা চালােব।

রভু একিট রিত িত কেরেছন।
রভু রমাণ িহেসেব তাঁর িনেজর মতা রেয়াগ করেবন।

এবং রিত িত পালেন িনেজর মতা যবহার করেবন।
৮ রভু বেলেছন, “আিম আর কখনও তামার খা য শ েদর দেবা না।
আিম রিত িত করিছ তামার তির রা ারস শ রা আর নেব না।
৯ য সব লাকরা শ য সং রহ করেব তারাই তা খােব এবং এইসব লাকরা রভরু রশংসা করেব।
য সব লাকরা রা া সং রহ করেব তারাই রা া থেক উৎপ রা ারস পান করেত পারেব এবং এই সবই আমার

পিব র ােন ঘটেব।”
১০ ফটক িদেয় এেসা!
পথটােক লাকেদর জ য পির ার কেরা।
রা া র ত কেরা।
রা ার পাথর সিরেয় দাও।
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মনু যজািতর জ য রতীক িহসােব বজািট ওডা়ও।
১১ শান, রভু দূরবতী দশ িলর লাকেদর বেলেছন,
“িসেয়ােনর লাকেদর বল:
‘ দখ, তামােদর পির রাতা আসেছন।
িতিন তামােদর পরু ার আনেছন।
িতিন সই পরু ার সে কের আনেছন।’”
১২ তাঁর লাকেদর বলা হেব “পিব র লাক।”
“ রভরু র া করা মানষু।”
জ শােলমেক বলা হেব, “আকাি ত শহর।”

“ সই শহর যা পির যাগ করা হয়িন।”

রভু তাঁর লাকেদর িবচার কেরন

৬৩ ১ ইেদাম থেক ক আসেছ?
িতিন আসেছন ব রা শহর থেক।

এবং তাঁর ব র উ বল লাল রেঙ রি ত।
তাঁেক তাঁর বে র মিহমাি বত দখাে ।
িতিন তাঁর মহান মতাবেল মাথা উঁচু কের হাঁটেছন।
িতিন বেলন, “ তামােদর র া করার মতা আমার আেছ
এবং আিম স য কথা বলব।”
২ “ কন আপনার ব র লাল?
রা াফল থেক যারা রা ারস বানায় তােদর মত লাল!”

৩ তাঁর জবাব, “আিম রা ারস বানাবার জায়গায়,
যখােন রা াফল পা িদেয় চটিকেয় রস বার করা হয়, সখােন হঁেটিছ।

আমােক কউ সাহা য কেরিন।
আিম িছলাম এবং রা ার ওপর িদেয় হঁেট যাই।
সই রস †আমার কাপেডর় ওপর ছলেক পেডি়ছল, তাই এখন আমার ব র নাংরা।

৪ আিম লাকেক শাি িদেত একটা সময় বেছ িনেয়িছ।
এখন আমার লাকেদর র া করার সময় এেসেছ।
৫ আিম চাির িদেক তাকালাম।
িক আমােক সাহা য করার মত কাউেক দখলাম না।
আিম এটা দেখ আ য হেয় গলাম য কউ আমােক সমথন করল না।
তাই আিম আমার লাকেদর র া করেত আমার িনেজর মতা যবহার কেরিছলাম।
আমার িনেজর রাধ আমােক সমথন কেরিছল।
৬ যখন আিম িছলাম, তখন মানেুষর ওপর িদেয় হঁেট িগেয়িছ।
আিম যখন রােগ উ িছলাম আিম তােদর শাি িদেয়িছ এবং তােদর র মািটেত ফেলিছ।”

রভু তাঁর লাকেদর রিত সদয় িছেলন
৭ আিম রণ করব য রভু উদার।
আিম তাঁেক রশংসা করবার কথা রণ করব।
ই রােয়েলর পিরবারেক রভু অেনক ভাল িজিনস িদেয়েছন।

রভু আমােদর ওপর খবু সদয়।
রভু আমােদর মা রদশন কেরেছন।

৮ রভু বেলন, “এরা সবাই আমার লাক।
এরা স যই আমার িশ ।”

†৬৩:৩ রস অথবা “শি শালী পানীয়” অথবা “র ।”
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তাই রভু এেদর র া কেরেছন।
৯ তােদর সম িবপেদ, িতিনও তােদর সােথ উি ব িছেলন।

রভু এইসব লাকেদর ভালবাসেতন এবং তােদর জ য ঃখ বাধ করেতন।
তাই রভু তােদর র া কেরন।
তাই িতিন তােদর র া করেত তাঁর িবেশষ দূত পািঠেয়িছেলন।
িতিন তােদর উিঠেয় বেয় িনেয় যান
এবং িচরকােলর জ য তাঁেদর য নন।
১০ িক মানষু তাঁর িব াচরণ কের।
তারা তাঁর পিব র আ ােক ঃখী কের তেুলিছল।
তাই রভু তােদর শ হেয় িগেয়িছেলন।

রভু তােদর িব ে যু কেরন।
১১ িক রভু এখনও রণ কেরন ব কাল আেগ িক ঘেটিছল।
িতিন রণ কেরন মািশ ও তাঁর লাকেদর।

রভু সই একজন িযিন মানষুেক সমেু রর ম য িদেয় িনেয় এেসেছন।
রভু তাঁর লাকেদর নত ৃ ব দবার কােজ মষপালকেদর যবহার কেরেছন।

িক মািশর মে য তাঁর আ া স ারকারী রভু এখন কাথায়?
১২ রভু তাঁর ডান হাত িদেয় মািশেক নত ৃ ব িদেয়িছেলন।

রভু মানষুেক সমেু রর মে য িদেয় হাঁটার জ য
জলেক ভাগ কের দন।
এইসব মহৎ  কাজ কের রভু িনেজেক
িব যাত কের তােলন।
১৩ গভীর সমেু রর ম য িদেয় রভু তাঁর লাকেদর নত ৃ ব িদেয়িছেলন।
ঘাডা়রা যমন কের ম ভিূম পার হয়,
তমিন কের লাকরা পেড় না িগেয় হঁেটিছল।

১৪ মােঠ িবচরেণর সময় গ যমন পেড় যায় না
তমিন সমেু রর ম য িদেয় যাওয়ার সময়ও লােকরা পেড় যায়িন।
লাকেদর িব রাম েলর িদেক রভরু আ া িনেয় যায়।

সবদাই লাকরা সখােন িনরাপেদ িছল।
রভু সই পেথই তাঁর লাকেদর নত ৃ ব িদেয়েছন।

আপিন নত ৃ ব িদেয় িনেজর নামেক চমৎ কৃত কের তেুলেছন।

তাঁর লাকেদর সাহা য করেত ঈ বেরর জ য একিট রাথনা
১৫ রভ,ু বগ থেক িনেজ তািকেয় দখনু।
এখন িক ঘেট চেলেছ?
আপিন বগি ত আপনার পিব র আবাস থেক আমােদর দখনু।
আমােদর রিত আপনার সই গভীর রম কাথায়?
আপনার িভতর থেক বার হেয় আসা শি শালী কমকা কাথায়?
আমার জ য আপনার মা কাথায়?
আমার থেক কন আপনার উদার রম সিরেয় রেখেছন?
১৬ দখনু, আপিন আমােদর িপতা!
অ রাহাম আমােদর জােন না।
ই রােয়ল (যােকাব) আমােদর বীকার কের না।

রভ,ু আপিন আমােদর িপতা!
আপিন আমােদর ঈ বর িযিন সবদা আমােদর র া কেরন।
১৭ রভ,ু কন আপিন আমােদর আপনার কাছ থেক দূের ঠেল িদে ন?
কন আপিন আপনােক অনসুরণ করা আমােদর পে কিঠন কের তেুলেছন?
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রভু আমােদর কােছ িফের আসনু।
আমরা আপনার দাস।
আমােদর কােছ এেস আমােদর সাহা য ক ন।
আমােদর পিরবারসমহূ আপনার অিধকারভু ।
১৮ আপনার পিব র লাকরা মা র িকছ ু সমেয়র জ য তােদর জায়গায় বাস করত।
তখন আমােদর শ রা আপনার পিব র মি েরর ওপর িদেয় হঁেট িগেয়িছল।
১৯ ব কাল ধের আমরা সই লাক িছলাম যারা আপনার বারা শািসত িছলাম না।
যােদর আপনার নােম ডাকা হয়িন।
কন আপিন আকাশ িছ কের নেম আেসন না?

তাহেল পবত িল আপনার সামেন কাঁপেব।

৬৪ ১ আপিন যিদ আকাশ িছঁেড় খেুল ফেল পিৃথবীেত এেস পেডন়
তেব সব পিরবতন হেয় যােব।

পাহাড় আপনার সামেন গেল যােব।
২ বল লতার মেতা পাহাড় পডুে়ব।
আ েনর ওপর জেলর মেতা পাহাড় স হেব।
তখন আপনার শ রা আপনার িবষেয় জানেত পারেব।
তারা যখন আপনােক দখেব তখন রে যক জািতই ভয় পােব।
৩ িক সি যই আমরা এসব চাই না।
আপনার সামেন পাহাড় গেল যােব।
৪ আপনার লাকরা সি যই আপনার কথা শােনিন।
আপনার লাকরা কখনও আপনার কথা শােনিন।
কউ কখনও আপনার মেতা একজন ঈ বর দেখিন।

আপিনই একমা র, আর কান ঈ বর নই।
যিদ লাকরা ধয্য সহকাের আপনার সাহাে যর জ য অেপ া কের
তেবই আপিন তােদর জ য মহান কাজ করেবন।
৫ যারা ভাল কাজ কের তােদর সে ই আপিন থােকন।
য পেথ আপিন চান সই পেথই তাঁরা জীবনযাপন কেরন।

িক অতীেত আমরা পাপ কেরিছ
এবং তাই আপিন িছেলন।
িক এখন আমরা িকভােব র া পােবা?
৬ আমরা সবাই পােপর জ য নাংরা হেয় উেঠিছ।
এমন িক আমােদর ভাল কাজও অ ।
আমােদর ভােলা কাজ েলা রে রি ত পাশােকর মত।
আমরা সবাই মরা পাতার মত।
আমােদর পাপ আমােদর বাতােসর মেতা বেয় িনেয় চেলেছ।
৭ আমরা আপনার উপাসনা কির না।
আমরা আপনার নােম িব বাস রািখ না।
আমরা আপনােক অনসুরণ করেত উৎসািহত নই।
তাই আপিন আপনার মখু আমােদর কাছ থেক লিুকেয় রেখেছন।
আপিন আমােদর পােপর জ য আমােদর গিলেয় িদেয়েছন।
৮ িক রভু আপিন আমােদর িপতা।
আমরা মািটর িপে র মেতা এবং আপিন মৎৃিশ ী।
আপনার হাত আমােদর সিৃ কেরেছ।
৯ রভ,ু আমােদর ওপর রাধ পেুষ রাখেবন না।
আমােদর পাপ িচরকাল মেন রাখেবন না।
আমােদর িদেক দয়া কের তাকান!
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আমরা আপনারই লাক।
১০ আপনার পিব র শহর িল পির য ।
সই শহর িল এখন ম ভিূমর মেতা।

িসেয়ানও একটা ম ভিূম! জ শােলম বংস রা !
১১ আমােদর পবূপু ষরা আপনার পিব র মি ের আপনার উপাসনা কেরেছ।
আমােদর মি র িছল চমৎ  কার িক সই মি র পেুড় িগেয়েছ।
আমােদর সম মূ যবান িবষয় স দ িল বংস হেয় গেছ।
১২ এইসব িজিনস িক আপনােক আমােদর রিত আপনার ভালবাসা দখােনা থেক দূের রাখেব?
আপিন িক নীরবতা চািলেয় যােবন?
আপিন িক আমােদর িচরকাল শাি দেবন?

লাকরা ঈ বর স েক জানেব

৬৫ ১ রভু বেলন, “যারা আমার কােছ উপেদশ িনেত আেসিন আিম তােদরও সাহা য কেরিছ। আমােক যারা পেয়েছ
তারা কউ আমার িদেক তািকেয় িছল না। আিম একটা জািতর সে কথা বেলিছলাম যারা আমার নােম নামাি ত নয়।

আিম বেলিছলাম, ‘আিম এখােন! আিম এখােন!’
২ “যারা আমার িব ে িগেয়িছল এমন লাকেদর রহণ করার জ য আিম সারািদন র ত হেয় দাঁিডে়য়িছলাম। তারা

আমার কােছ আসকু—আিম তােদর অেপ ায় িছলাম। িক তারা আমার কাছ থেক দূের িছল। তারা অসৎ পেথ জীবনযাপন
চািলেয় িগেয়িছল। তােদর দয় যা করেত চেয়িছল তারা তাই কেরিছল। ৩ তারা আমার সামেন আমােক সবদা কেরিছল।
তারা তােদর িবেশষ বাগােন প বিল িদত ও ধেূনা বালাত। ৪ তারা কবর ােন বেস থাকত। তারা মতৃ মানষুেদর কাছ থেক
ভাল বাতা পাবার জ য রতী ায় থাকত। মতৃেদর সে ও তারা বসবাস করত। তারা েয়ােরর মাংস খত। তােদর ছিুর ও
কাঁটাচামচ বােজ মাংস খেয় নাংরা হেয় িগেয়িছল। ৫ িক তারা অ যেদর বলত, ‘আমার কােছ আসেব না! আিম যত ণ না
তামােদর পির ার করিছ তত ণ তামরা আমােক শ করেব না।’ এরা আমার চােখ ধাঁয়ার মত এবং এেদর আ ন সবদাই
বেল।”

ই রােয়লেক শাি পেতই হেব
৬ “ দখ, এখােন িহসাব আেছ। মটােত হেব। িহসাব অনযুায়ী তিুম তামার পােপর জ য দাষী। এই িহসাব না মটােনা পয

আিম শা হব না এবং তামােক শাি িদেয়ই িহসাব পিরেশাধ করব।” ৭ তামার ও তামার িপতার পাপ সবই সমান। রভু
বেলন, “পবেতর ওপর ধপূ বালাবার সময় তামােদর িপতারা পাপ কেরেছ। তারা ঐ পবত েলার ওপর আমায় অবমাননা
কেরেছ। এবং আিমই রথম য তােদর শাি িদেয়িছলাম। আিম তােদর উিচৎ রা য শাি িদেয়িছলাম।”

৮ রভু বেলন, “ রা ােত যখন নতনু সরুা থােক মানষু তখন তা বার কের নয়। িক তারা রা া িলেক পেুরাপিুর বংস
কের না। তারা এইসব কের কারণ রা া এরপেরও যবহার করা যায়। আিম আমার দাসেদর রিত িঠক একই িজিনষ
করব। তােদর আিম পেুরাপিুর বংস করেবা না। ৯ যােকােবর (ই রােয়ল) িকছ ু লাকেক আিম র া করব। িযহদূার িকছ ুমানষু
আমার পাহাড় পােব। আমার দাসরা সখােন বাস করেব। আিম পছ কের িঠক করব কারা ওখােন বাস করেব। ১০ তখন
পেল ীয় সংল শােরাণ উপ যকা হেব মষেদর মাঠ। জ শােলেমর উ েরর দশ মাইল আেখার উপ যকা হেব গ র পােলর
িব রাম ল। এইসব হেব আমার লাকেদর জ য— যসব লাকরা আমার খাঁজ কের।

১১ “িক তামরা রভেুক যাগ কেরেছা, তাই তামরা শাি ভাগ করেব। তামরা আমার পিব র িসেয়ান পবেতর কথা
ভেুল িগেয়েছা। তামরা ‘ভা য’ ও ‘অদ ৃ ’ মিূ েলােক পেূজা করেত কেরিছেল। তামরা তােদর নেব য িদেয়িছেল।
১২ িক আিম তামােদর ভিব যৎ িনণয় কেরিছ। তামরা তরবািরর বারা শষ হেব। তামরা সবাই খনু হেব। কন? কারণ
আিম তামােদর ডাকেলও তামরা উ র িদেত অ বীকার কেরিছেল! আিম কথা বলেলও তামরা শান িন। আিম য সব কাজেক
অপকম বেলিছলাম তামরা স িলই কেরেছা। আিম যা পছ কির না তাই তামরা করেব বেল িঠক কেরিছেল।”
১৩ তাই রভ,ু আমার সদা রভু বেলন,
“যিদও আমার দাসরা খােব,
তামরা ুধাত থেক যােব।

আমার দাসরা পান করেত পারেলও
তামরা ত ৃ াত থাকেব।

আমার দাসরা সখুী হেলও
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তামরা লাকরা লি ত হেব।
১৪ আমার দাসরা আনে মােতায়ারা হেব
িক তামরা ঃেখ কঁেদ ভাসােব।
তামােদর দয় ভে যােব

এবং তামরা খবুই ঃিখত হেব।
১৫ তামােদর নাম আমার দাসেদর কােছ বােজ শেদর মেতা শানােব।”
আমার রভু ঈ বর তামােদর হ যা করেবন।
আর তাঁর দাসেদর দেবন নতনু নাম।
১৬ লােক এখন পিৃথবীর কােছ আশীবাদ রাথনা করেছ।
িক ভিব যেত তারা আশীবাদ চাইেব আ াবান ঈ বেরর কােছ।
এখন যারা পিৃথবীর নাম িনেয় কান রিত িত কেরেছ
তারা ভিব যেত ঈ বেরর নােম রিত িত করেব।
কন? কারণ, অতীেতর সম যার কথা সবাই ভেুল যােব।

তারা আমার চ ুর অ রােল আেছ।

একিট নতনু সময় আসেছ
১৭ “আিম নতনু পিৃথবী ও নতনু বগ তরী করব।
লাকরা অতীেতর কথা মেন রাখেব না।
সই সব কথা তারা মােটই িচ া করেব না।

১৮ আমার লাকরা সখুী হেব এবং এখন থেক িচরকাল তারা আন করেব।
কন? আিম তাই করব, জ শােলমেক আিম তরী করব আন নগরী

এবং সখানকার লাকেদর আিম করব খবু সখুী।
১৯ “তারপর জ শােলেমর জ য আিমও সখুী হব।
আিম আমার িনেজর লাকেদর জ য সখুী হব।
শহের আর কান কা া অথবা কা ার শদ
এবং ঃখ থাকেব না।
২০ -চারিদেনর আয়ু িনেয় কান িশ জ ােব না।
অ সময় বঁেচ থেক কউই মরেব না।

রিতিট িশ ও ব ৃ ব ব বছর বাঁচেব। ১০০ বছর বঁেচ থাকার পরও য কান যি েক যবুকেদর মত লাগেব।
একজন লাক যিদ ১০০ বছর বয়স পয না বাঁেচ লােক তােক অিভশ মানষু বেল িবেবচনা করেব।
২১ “শহের কউ যিদ বািড় বানায় স সই বািডে়ত বসবাস করেত পারেব।
কউ যিদ বাগােন রা া চাষ কের তেব স সই রা া ফল খেত পারেব।

২২ আর কখনও এমন হেব না য একজন বাডী় তরী করেব
আর অ য জন তােত বাস করেব।
আর কখনও এমন হেব না য একজন বাগান তরী করেব
আর অ য জন তার ফল খােব।
আমার লাকরা গােছর মত দীঘ জীবন পােব।
আমার মেনানীত লাকরা যা িকছ ু করেব তা উপেভাগ করেব।
২৩ একিট মতৃ িশ েক জ দবার জ য
মিহলারা আর কখনও রসব য রনা ভাগ করেব না।
িশ র জ িদেত িগেয় মিহলারা রসব য রণায় আর ভীত হেব না।

রভু আমার সব লাকেদর ও তােদর িশ েদর আশীবাদ করেবন।
২৪ তারা চাইবার আেগই জানেত পারেব তােদর চািহদা
এবং তারা চাইবার আেগই সাহা য পােব।
২৫ নকেড় বাঘ এবং মষশাবক একসে খােব।
িসংহ ছা বলেদর সে একসে িবচািল খােব।
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আমার পিব র পবেত সাপ থাকেলও স কাউেক কামডা়েব না।
এমনিক কারও ভেয়রও কারণ হেব না।”
এইসব রভু বেলেছন।

ঈ বর সব জািতর িবচার করেবন

৬৬ ১ রভু যা বেলেছন তা হল,
“আকাশ আমার িসংহাসন।

আর পিৃথবী হল আমার পাদািন।
তাই তামরা িক মেন কর আমার জ য একটা বািড় বানােত পারেব?
না, পারেব না।
তামরা িক আমার জ য একিট িব রাম ল বানােত পারেব?

না! পারেব না!
২ আিম িনেজই এইসব সিৃ কেরিছ।
যা িকছ ু এখােন রেয়েছ তা সবই আমার সিৃ ,” রভু িনেজ থেক বেলেছন এইসব কথা।
“আমােক বল, আিম কান ধরেণর লাকেদর জ য িচ া কির?
আিম গরীবেদর রিত য বান।
যারা খবু ঃখী আিম য িনই তােদর।
আর যারা আমার কথা মা য কের আিম তােদরও য কির।
৩ কান কান লাক বিলর জ য ষাঁড় হ যা কের
িক তারা মানষুেকও িনযাতন কের।
তারা মষবিল িদেলও
কুকুেরর ঘাড় মটেক দয়!
তারা শ য নেব য িদেলও
েয়ােরর র ও নেব য দয়।
সই মানষু িল ধপূ বালােলও

ভালবােস মূ যহীন মিূ েলােক।
তারা িনেজেদর পেথ চলেত ভালবােস
এবং ভালবােস তােদর ভয় র মিূ িলেক।
৪ তাই আিম িঠক কেরিছ ওেদর িনেজেদর কৗশলই যবহার করব।
মােন আিম বলেত চাইিছ ওরা য সব িজিনসেক ভয় পায় সই সব িজিনস যবহার কেরই ওেদর শাি দব।
আিম ওেদর ডেকিছলাম।
িক ওরা শােন িন।
আিম কথা বেলিছলাম।
ওরা শােন িন।
তাই আিম তােদর রিত একই িজিনস করব।
আিম যােক খারাপ বিল তারা সই সব িজিনসই কেরিছল।
আমার যা অপছ ওরা সই কাজই করেত মন কেরিছল।”
৫ তামরা যারা রভরু আেদশ মা য কর
তােদর উিচৎ রভরু কথা শানা।
“ তামােদর ভাইরা তামােদর ঘণৃা কেরিছল।
তামরা যেহতু আমােক অনসুরণ কেরিছেল সেহতু তারা তামােদর িব াচরণ কেরিছল।
তামােদর ভাইরা বেলিছল, ‘ রভেুক স ান জানাবার সময় আমরা তামােদর কােছ আসব।

তখন তামােদর সে আমরাও সখুী হব।’
ঐ বােজ লাক িল শাি পােব।”
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শাি ও একিট নতনু জািত
৬ শান! শহর ও মি র থেক একটা জারােলা শদ আসেছ। সই শদ শ েদর রভরু শাি রদােনর। রভু িনেজর

শ েদর রা য শাি িদে ন।
৭–৮ “য রণা ভাগ করার আেগ একজন মিহলা িশ র জ িদেত পাের না। যােক জ িদে তােক দখার আেগই একজন

মিহলা অব যই য রণা ভাগ কের। একই ভােব কান লাক িক এক িদেন নতনু পিৃথবী সিৃ হেত দেখেছ? কান লাক িক এক
িদেন একিট নতনু জািতর সিৃ হেত দেখেছ? রসব য রণার মত ঐ দশিটরও রথম য রণা থাকেব। জ য রণার পরই
দশিট তার ছেলেমেয়েদর অথাৎ একিট নতনু জািতর জ দেব। ৯ একইভােব কান নতনু িজিনসেক জ রহেণর অনমুিত না

িদেয় আিম কাউেক য রণা দব না।”
রভু বেলন, “আিম রিত া করিছ, কান নতনু িজিনষেক জ দওয়া যিতেরেক আিম তামােদর রসব য রণা দব

না।” ঈ বর বেলন,
১০ জ শােলম সখুী হও।
জ শােলমেক যারা ভালবােস তারা সখুী হও।
ঃখ জনক ঘটনা জ শােলেম ঘেটেছ।

তাই তামােদর কউ কউ িবষ ণ।
িক এখন তামােদর খিুশ হওয়া উিচৎ ।
১১ কন? কারণ তার ন থেক ধ বিরেয় আসার মেতা তামরা ক ণা পােব।
সই “ ধ” সি য তামােদর স করেব।
তামরা সই ধ পান কের তার সমিৃ েত িনেজেদর স করেব।

১২ রভু বেলন, “ দেখা!
আিম তামােদর শাি দব, শাি আসেব নদীর মেতা।
পিৃথবীর সব জািতর কাছ থেক আসেব ঐ বয।
ঐ বয আসেব ব যার জেলর মেতা।
তামরা িশ র মেতা সই ‘ ধ’ পান করেব।

আিম তামােদর কােল তেুল নব, হাঁটেুত বিসেয় দাল খাওয়াব।
১৩ মা যমন তার ছেলেক আরাম দয়, আিম তামােদর সই ভােব আরাম দব
এবং তামরা জ শােলেম আরাম পােব।”
১৪ তামরা যা দখেব তােতই আন পােব।
তামরা ঘােসর মত মু এবং বড় হেব।
রভরু দাসরা দখেত পােব তাঁর মতা

িক শ রা দখেত পােব রভরু রাধ।
১৫ তাকাও, রভু আ ন িনেয় আসেছন।
ঝেডর় মেতা রভরু রথ আসেছ।

রভু সই সব লােকর ওপর তাঁর শাি রদান করেবন।
যখন িতিন , তখন িতিন ওইসব লাকেদর আ েনর িশখা িদেয় শাি দেবন।
১৬ রভু লাকেদর িবচার করেবন।
তারপর িতিন লাকেদর আ ন আর তরবাির িদেয় বংস করেবন।
ব মানেুষরই িতিন িবনাশ ঘটােবন।

১৭ সই সব লাকরা তােদর িবেশষ বাগান িলেত পেূজার আেগ িনেজেদর করবার জ য ান কের। িনেজেদর িবেশষ
বাগােন তারা এেক অ যেক অনসুরণ কের। যখন তারা তােদর মিূ র পজূা করেব তখন রভু ঐসব লাকেদর বংস করেবন।
ঐসব লাকরা েয়ার ও ইঁ েরর মাংস এবং অ যা য নাংরা িজিনস খায়। তেব তারা সবাই একসে বংস হেব। রভু বয়ং
একথা বেলেছন।

১৮ “ঐসব লাকেদর িচ ায় ও কােজ রেয়েছ অপকম। তাই আিম আসিছ ওেদর শাি িদেত। আিম সব জািতর সব মানষুেক
একি রত করব। সব লাকরা একসে এেস আমার মতা দখেব। আিম কাউেক কাউেক িবেশষ িচ িদেয় রাখব এবং
তােদর র া করব। ১৯ যারা র া পেয়েছ তােদর কেয়ক জনেক আিম তশীশ, িলিবয়া, লদূ, তবূল, রীস ও অ যা য দূরবতী
দশসমেূহ পাঠাব। ঐসব লাকরা কখনও আমার স বে শােনিন। তারা কখনও আমার মিহমা দেখিন। তাই র া পাওয়া
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ওই সব লাকরা অ যা য জািত িলেক আমার মিহমার কথা জানােব। ২০ তারাই তামােদর ভাইেবানেদর অ যা য সম
জািত থেক িনেয় আসেব। তারা তামােদর ভাইেবানেদর আনেব জ শােলেম, আমার পিব র পবত িসেয়ােন। তামােদর
ভাইেবানরা আসেব ঘাডা়, গাধা, উট, যেু যব ত ছাট ছাট যান রভিৃতেত চেপ। রভরু মি ের ই রােয়েলর মানষুরা
যমন উপহার িনেয় যায় তমিন তামােদর ভাই- বানরা উপহার হেয় আসেব। ২১ আিম বেছ কাউেক যাজক এবং কাউেক

যাজকেদর সাহা যকারী বানােবা।” রভু বয়ং একথা িল বেলেছন।

নতনু বগসমহূ এবং নতনু পিৃথবী
২২ “আিম একিট নতনু পিৃথবী তরী করব এবং এই নতনু পিৃথবী ও নতনু বগ থাকেব অন কাল। একই ভােব তামােদর

নাম ও তামােদর িশ রা আমার সে থাকেব সব ণ। ২৩ সব লাকরা রাথনার িদেন আমার উপাসনা করেত আসেব। তারা
রিত মােসর রথম িদন এবং িব রােমর িদন আমার উপাসনা করেত আসেব।

২৪ “ঐসব লাকরা থাকেব আমার পিব র শহের এবং তারা শহেরর বাইের গেলই আমার িব ে পাপ কােজ িল মানষুেদর
মতৃেদহ দখেত পােব। সই দেহ কৃিম থাকেব এবং সই কৃিমরা কখনও মরেব না। আ ন পিুডে়য় দেব দহ িলেক এবং ঐ
আ ন কখনও িনভেব না।”
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