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মীখা ১:১০

মীখা ভাববাদীর পু ক
শমিরয়া এবং ই রােয়ল শাি পােব
১

রভুর বা য মীখার কােছ এল। এটা িছল যাথম, আহস এবং িহি য় এই রাজােদর রাজে বর কাল। এঁরা িছেলন
মীখার এই দশন হেয়িছল।
২ ওেহ লােকরা, তামরা শান!
প ৃিথবী এবং প ৃিথবীর সম িজিনষ, তামরা শান!
আমার রভু সদা রভু তাঁর পিব র মি র থেক আসেবন।
আমার রভু তামােদর িব ে সা ী িহসােব আসেবন।
৩ দেখা, রভু তাঁর ান হেত বার হেয় আসেছন।
িতিন প ৃিথবীর উ ান িলর উপর িদেয় হঁেট যাবার জ য আসেছন।
৪ তাঁর পােয়র তলার পবত িল গলেত
করেব,
যমন মাম আ েনর সং েশ এেস গেল যায়।
উপ যকা িল ফেট যােব
এবং উঁচু পাহাড় থেক পডা় জেলর মেতা নীেচর িদেক বইেত থাকেব।
৫ িক কন?
কারণ হল, যােকােবর পাপ এবং ই রােয়ল জািতর পাপসমূহ।

১ িযহদারূ রাজা। মীখা িছেলন মাের ীেয়র বািস া। শমিরয়া এবং জ শােলেমর স বে

শমিরয়া, পােপর কারণ
িক কারেণ যােকাব পাপ করল?
শমিরয়াই তার কারণ।
িযহদােত
আরাধনা করার উ ান কাথায়?
ূ
জ শােলমই িক সই জায়গা নয়!
৬ সই কারেণই, আিম শমিরয়ােক একিট পাথেরর প বািনেয় দব
এবং রা া েতর জ য তরী একিট ান।
আিম শমিরয়ার পাথর েলােক নীেচর উপ যকায় ঠেল দব,
ফেল কবল তার িভতটা পেড় থাকেব!
৭ তার সব মূি িল টুকেরা টুকেরা কের ভেঙ দওয়া হেব।
ব যাব ৃি কের য অথ শমিরয়া রাজগার কেরিছল তাও আ েন পুিডে় য় দওয়া হেব।
আিম তার সব রা দবেদবীর মূি েলা বংস করব।
িক কন? কারণ আমার রিত অিব ব হেয় শমিরয়া তার ধন লাভ কেরেছ।
তাই আমার রিত অিব ব লােকরাই আবার সই সব িনেয় নেব।
মীখার গভীর ঃখ
৮ যা

ঘটেব তােত আিম খুবই ঃিখত হব।
আিম জেু তা এবং জামা-কাপড় ছাডা় ই যাব।
আিম শয়ােলর মেতা উ বের িচৎকার করব;
পািখর মেতা শাক করব।
৯ শমিরয়ার েতর কান রকম আেরা য স ব নয়।
তার রাগ (পাপ) িযহদােত
ছিডে় য়েছ।
ূ
আর তা আমার রজােদর দরজার কােছ এেস পৗঁেছেছ।
শেষ জ শােলেমর সব র ছডা় ে ।
১০ একথা গােত বােলা না।
আে ােত কঁেদা না।
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বৎ-িল-অ রার ধূেলায় িনেজেক গিডে় য় দাও।
বসবাসকারী তামরা
ন ও লি ত অব ায় রা া পার হও।
সানেন বসবাসকারী লােকরা বাইের আসেব না।
বৎ-এৎসেলর শাক িব রহ
তামােদর কাছ থেক তার স ান িনেয় নেব।
১২ ভােলা খবর আসবার অেপ ায় থেক
মেরােতর লােকরা বল হেয় িগেয়িছল।
িক কন?
কারণ ঈ বেরর, কােছ থেক জ শােলম শহেরর দরজায় িকছ ু খারাপ িজিনস নেম আসেছ।
১৩ হ লাখীশ ক যা, তুিম রেথর সে একিট
তগামী ঘাডা় জেু ড় দাও।
িসেয়ােনর পাপ েলা লাখীেশই আর হেয়িছল।
িক কন?
কারণ, তুিম ই রােয়েলর পােপর পথই অনুসরণ কেরছ।
১৪ সজ য তুিম িবদায়ী উপহার েলা
অব যই মােরষ -গাৎেক দেব।
অকষীেবর বাডী় েলা
ই রােয়েলর রাজােদর রতািরত করেব।
১৫ তামরা যারা মােরশােত বাস করছ,
আিম তামােদর িব ে একজন লাকেক আনব।
সই লাকিট তামােদর অিধকােরর িজিনস েলা িনেয় নেব।
ই রােয়েলর মিহমা (ঈ বর) অ েম আসেব।
১৬ সজ য িনেজেদর চল
ু কেট ফেলা, মাথা টাক কের ফেলা।
িক কন? কারণ তুিম সই সম স ানেদর জ য কাঁদেব যােদর তুিম ভােলাবােসা।
তামােদর চল
ু কেট ফল এবং ঈগেলর মেতা িনেজেদর মাথা টাক কের ফেল তামােদর ঃখ রকাশ কেরা।
িক কন? কারণ তামােদর স ানেদর তামােদর কাছ থেক িনেয় নওয়া হেব।
১১ শাফীের

লােকেদর

পিরক না সমূহ

১ যারা

পাপ করার পিরক না কের
তােদর শ হেব।
ওই লােকরা িবছানায় েয় েয় পিরক না িল কের।
তারপর সকােলর আেলা ফটু েল তারা সই সব পিরক না অনুযায়ী কাজ কের।
িক কন? কারণটা সহজ, তারা যটা চাইেছ সটা করবার মতা তােদর আেছ।
২ মাঠ েলা তােদর দরকার হয়,
সজ য তারা স িল িনেয় নয়।
তােদর বািডর় দরকার হয়,
তাই তারা স িল িনেয় নয়।
তারা কান একটা লাকেক ঠিকেয় তার বািডট় া িনেয় নয়,
আবার একটা লাকেক ঠিকেয় তার জিম িনেয় নয়।

২

লাকেক শাি
৩

দবার জ য রভুর পিরক না

সজ য রভু এই কথা েলা বেলেছন:
“ দেখা, আিম এই পিরবােরর িব ে অম েলর িচ া করিছ।
তামরা িনেজেদর র া করেত যথ হেব।
তামােদর অহ ার করা ব হেব।
কন? কারণ, খারাপ সময় আসেছ।
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৪ তখন

লােক তামােদর িবষেয় িনেয় গান করেব।
তারা এই ঃেখর গানিট গাইেব:
‘আমােদর সবনাশ হেয় গেছ!
রভু আমােদর দশ িনেয় িনেয়েছন এবং অ যেদর তা িদেয়েছন।
যাঁ, িতিন আমার জিম আমার কাছ থেক িনেয় িনেয়েছন।
রভু আমােদর জিম িল ভাগ কের শ েদর িদেয় িদেয়েছন।
৫ সজ য আমরা আর জিম জিরপ করেত
এবং তা রভুর লােকেদর মে য ভাগ কের িদেত পারব না।’”
মীখােক রচার করেত িনেষধ করা হল
৬

লােকরা বলেছ, “আমােদর ধেমাপেদশ িদও না।
আমােদর স বে ঐসব খারাপ িবষয় িল বােলা না।
কান িকছ ু খারাপ আমােদর রিত ঘটেব না।”
৭ িক হ যােকােবর বংশ,
আমােক অব যই এই কথা েলা বলেত হেব।
তামরা যসব খারাপ কাজ কেরেছা
তার জ য রভু তাঁর ধয্য হািরেয় ফেলেছন।
যিদ তামরা িঠকভােব জীবনযাপন করেত
তাহেল আিম তামােদর কােছ ভােলা কথা বলেত পারতাম।
৮ িক আমার রজােদর কােছ তারা যন শ
র মত।
যসব লােকরা তামােদর সামেন িদেয় পথ চেল, তােদর তােদর জামাকাপড় তামরা চিু র কেরেছা।
ওইসব লােকরা ভােব য তারা িনরপেদ আেছ।
িক তামরা তােদর কােছ থেক এমন িজিনস িছিনেয় নাও যন তারা যুে র ব ী কেয়দী।
৯ তামরা আমার লােকেদর
রীেদর িববাহ িবে দ কিরেয়ছ
এবং তােদর আরােমর গ ৃহ থেক বার কের িদেয়ছ।
তােদর িশ েদর কাছ থেক
তামরা আমার স দ িচরকােলর জ য কেড় িনেয়িছেল।
১০ ওেঠা, চেল যাও!
এটা তামােদর িব রােমর জায়গা নয় কারণ তামরা এই জায়গািটেক বংস কেরেছা!
তামরা এেক অ িচ কেরেছা, সজ য এেক বংস করা হেব!
সটা এক ভয় র িব বংসী কা হেব!
১১ এইসব লােকরা আমার কথা নেত চায় না,
িক যিদ কান লাক িম যা কথা বলেত আেস তখন
িক তারা তােক মেন নেব।
তারা একজন িম যা ভাববাদীেক মেন নেব যিদ স আেস এবং বেল,
“ভিব যেত সুসময় আসেছ, তখন রা ারস ও সুরার বা য হেব।”
রভু তাঁর লাকেদর একি রত করেবন
১২

যাঁ, যােকােবর লােকরা,
আিম তামােদর সকলেক একি রত করেবা।
আিম ই রােয়েলর যুে অবিশ জীিবত যি েদর একি রত কের আনেবা।
যমন মষেদর মষেখাঁয়াড় একি রত করা হয়,
মষপাল যমন চরােনার মােঠ একি রত করা হয়,
সইভােবই আিম তােদর একি রত করেবা,
তখন জায়গািট ব লাকজেনর
কালাহেল ভের যােব।
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১৩ তারপর

“চূনকারী” * যি িট পথ খুেল দেব
এবং তার লােকেদর সামেন যােব।
তারা দরজা েলা ভাঙেব এবং শহর ছেড় চেল যােব।
তােদর রাজা তােদর সে আেগ আেগ হাঁটেবন
আর রভু তাঁর লােকেদর সামেন থাকেবন।
ই রােয়েলর নতারা অ যােয়র জ য দাষী
১ তখন

আিম বললাম, “এখন যােকাব কু েলর নতারা এবং ই রােয়ল জািতর শাসকরা শান।

৩ তামােদর জানা উিচত যায় িবচার িক!

২ িক

তামরা ভােলােক ঘ ৃণা কর এবং ম েক ভােলাবাস!
তামরা লাকেদর চামডা় ছািডে় য় নাও,
তােদর হাড় থেক মাংস িছঁেড় নাও!
৩ তামরা আমার লাকেদর বংস করছ! †
তামরা তাঁেদর চামডা় তুেল িন এবং তােদর হাডে় গাড় ভেঙ িদ ।
তামরা মাংেসর মেতা তােদর হাড় েলােক কু িচেয় পাে রর মে য রাখছ!
৪ সইজ য তামরা রভুর কােছ রাথনা করেত পাের;
িক িতিন তামােদর উ র দেবন না।
না, রভু তামােদর কাছ থেক তাঁর মুখ লুেকােবন।
িক কন? কারণ তামরা অ যায় কাজ করছ!”
িমথু্যক ভাববাদী
৫ কেয়কজন িমথু্যক ভাববাদীরা

রভুর লাকেদর কােছ িমে য কথা বেল। রভু ঐ ভাববাদীেদর স বে এই কথা বেলেছন:
“এই ভাববাদীরা তােদর উদর বারা পিরচািলত হয়।
যখন লােকরা তােদর খেত দয় তখন তারা শাি র রিত িত দয়।
যিদ তারা না খাওয়ায় তারা যুে র রিত িত দয়।
৬ “ সইজ যই অব াটা তামােদর কােছ
রােতর অ কােরর মেতা।
ভিব যেত িক ঘটেব তা তামরা দখেত পাও না।
ঐ ভাববাদীেদর ওপের সূয অ গেছ;
তাই ভিব যেত িক ঘটেব তারা তা দখেত পায় না।
সইজ য অব াটা তােদর কােছ অ কােরর মেতাই।
৭ তাই ভাববাদীরা লি ত।
ভিব যৎ ব ারা লি ত হেব।
তারা আর িকছইু বলেব না।
কন? কারণ, ঈ বর তােদর সে কথা বলেবন না।”
মীখা ঈ বেরর একজন সৎ ভাববাদী
৮ িক

রভুর আ া আমােক মতা,
ধািমকতা এবং শি িদেয় পিরপূণ কেরেছন।
কন? কারণ, আিম যােকাবেক তার স বে
এবং ই রােয়লেক তার পাপ েলার স বে বলেত পাির!

*২:১৩
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ই রােয়েলর নতােদর দাষী সা য করা হল
৯ যােকাব

কু েলর নতারা এবং ই রােয়েলর শাসকরা, আমার কথা শান!
তামরা জীবনযাপেনর সিঠক পথেক ঘ ৃণা কর!
যিদ কান িজিনস সাজা থােক
তখন তামরা তােক বঁিকেয় দাও!
১০ সাধারণ লােকেদর হ যা কের তামরা িসেয়ান গঁেথ তাল!
তামরা র পাত ঘিটেয় জ শােলম গেডা় ।
১১ আদালেত ক িজতেব তা িঠক করার জ য
জ শােলেমর যাজকরা ঘুষ িনেয় তােদর সাহা য কের।
জ শােলেমর যাজকরা িশ া দয়
কারণ তারা তার জ য বতন পায়।
আর ভাববাদীরা টাকা পয়সার জ য
ভিব যৎ স বে বেল।
তারপর ঐ নতারা রভুর সাহা য আশা কের।
তারা বেল: “ রভু এখােন আমােদর সে আেছন,
তাই অম ল িকছইু আমােদর রিত ঘটেব না।”
১২ নতারা, তামােদর জ যই িসেয়ান বংস হেব।
জায়গাটা লাঙল চাষা মােঠ পিরণত হেব।
জ শােলম পাথেরর ূেপ পিরণত হেব।
য পবেত মি র িছল সটা কবল ঝাপ জ েল ভের যােব।
জ শােলম থেকই িবিধ আসেব
১

শেষর িদন েলােত, রভুর মি েরর পবতিট অ য
পবেতর চেয় উঁচু হেয় উঠেব।
রবােহর মত সখােন অেনক লাক যেত থাকেব।
২ সম জািতর লােকরা সখােন যােব এবং বলেব,
“এেসা! চেলা যােকােবর ঈ বেরর মি ের যাওয়া যাক।
তখন ঈ বর তাঁর জীবনযাপেনর িশ া আমােদর দেবন
এবং আমরা তাঁেক অনুসরণ করব।”
ঈ বেরর িবিধ িল, যাঁ, রভুর বাতা জ শােলেম িসেয়ান পবেতর ওপেরই
হেব
এবং প ৃিথবীর সব জায়গায় ছিডে় য় যােব।
৩ তখন ঈ বর সম র জািতর িবচার হেবন।
িতিন দূর দেশর ব মানুেষর যুি -তেকর সমাি ঘটেবন।
ওই লাকরা যুে র জ য অ র যবহার করা ব করেব।
তারা তােদর তরবাির থেক লা ল তরী করেব
এবং ব ম িলেক গাছপালা কাটার অ র িহসােব যবহার করেব।
লাকরা অে যর সে লডা় ই করা ব করেব
আর কখনই যুে র জ য অনুশীলন করেব না।
৪ রে যকিট লাক তার রা া এবং ডুমর
ু গােছর নীেচ বসেব।
কউ তােদর ভয় দখােব না।
কন? কারণ, সবশি মান রভু বেলেছন এমনটাই ঘটেব!
৫ অ যা য সব জািতর লাক তােদর িনেজর িনেজর দবতােক অনুসরণ কের;
িক আমরা আমােদর রভু ঈ বরেক িচরকাল, অন কাল ধের অনুসরণ করব!

৪ আর সম
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রা যেক িফিরেয় আনেত হেব
৬

রভু বলেলন,
“ জ শােলম আঘাত পেয়িছল এবং প ু হেয় িগেয়িছল।
জ শােলমেক ছঁেু ড় ফেল দওয়া হেয়িছল।
জ শােলমেক আঘাত করা হেয়িছল
এবং প ু কের দওয়া হেয়িছল;
িক আিম তােক আমার কােছ িফিরেয় আনেবা।
৭ “ঐ ‘প ু’ শহেরর
লােকরাই অবিশ থাকেব।
ওই শহেরর লাকেদর জার কের শহর ছেড় যেত বা য করা হেয়িছল;
িক আিম তােদর একিট শি শালী জািতেত পিরণত করব।”
রভুই তােদর রাজা হেবন।
িতিন িসেয়ান পবত থেক িচরকাল তােদর শাসন করেবন।
৮ তামরা, যারা পালকসকেলর দূ গ, ‡
তামােদর সময় আসেব।
িসেয়ােনর পাহাড় ওেফল,
তুিমই আবার কত ৃ বকারীর আসন হেয় উঠেব।
যাঁ, আেগকার মেতা জ শােলমই
আবার রাজে বর ান হেব।
ই রােয়েলর পে বািবেল যাওয়া আব যক কন?
৯ এখন,

কন তামরা উ বের কাঁদেছা?
তামােদর রাজা িক চেল গেছন?
তামরা িক তামােদর নতােক হািরেয়েছা?
তামরা রসবকারী রীেলােকর মেতা য রনা পা ।
১০ িসেয়ান ক যা, য রণা অনুভব কর।
তামার িশ েক জ দাও।
তামােদর অব যই এই শহেরর ( জ শােলম) বাইের যেত হেব।
তামােদর মােঠ বাস করেত হেব।
আিম বলেত চাইিছ তামরা বািবেল যােব।
িক তামরা ঐ জায়গা থেক র া পােব।
রভু সখােন যােবন এবং তামােদর উ ার করেবন।
িতিন তামােদর শ েদর কাছ থেক ের িনেয় যােবন।
রভু অ যা য জািতেক বংস করেবন
১১ ব

জািত তামােদর িব ে লডা় ই করার জ য এেসেছ।
তারা বলেছ, “ওেক অপিব র হেত দাও,
়ু !”
আমােদর দ ৃি িসেয়ােনর উপর পডক
১২ ওই লােকেদর িনজ িনজ পিরক না আেছ
িক তারা জােন না রভু িক পিরক না করেছন।
একিট িবেশষ উে ে য এই জনসাধারণেক
রভু এখােন এেনেছন।

‡৪:৮

পালকসকেলর গ অথবা “িমগেদল এদর” এর অথ জ শােলেমর একিট অংশ। নতারা মষপালেকর মেতা িশখর
থেক মষ েলা ল ্য করেব।

মীখা ৪:১৩

7

শ যেক যভােব তার মাডা় েনার জায়গায় আছাডা় েনা হয়,
সইভােবই ওই লােকেদর িপেষ ফলা হেব।
ই রােয়ল তার শ

েদর পরািজত কের জয়লাভ করেব

১৩ “িসেয়ান

ক যা, ওেঠা এবং ওই লােকেদর িপেষ ফেলা!
আিম তামােক খুবই বলবান করব।
দেখ মেন হেব, তামােদর লাহার িশং এবং িপতেলর ুর রেয়েছ।
তুিম ব লাকেক টুকেরা টুকেরা কের মারেব।
তুিম রভুর কােছ তােদর স দ আনেব।”
১ এখন, ওেহ শি শালী শহর, তামােদর স যেদর একি রত কর।
তারা তােদর লািঠ িদেয়
ই রােয়েলর িবচারেকর গােল আঘাত করেব।

৫

বৎেলহেম মশীহ জ ােবন
২ িক

বৎেলহম-ই রাথা,
তুিম িযহদার
ূ সবেচেয় ছাট শহর।
তামার পিরবার গানার পে খুবই ছাট।
িক আমার জে য “ই রােয়েলর শাসক” তামার ম য থেকই বিরেয় আসেব।
তার উৎপি রাচীনকাল থেক
ব রাচীনকাল থেক।
৩ অতএব যতিদন না ঐ
রীেলাকিট তার িশ ,
রিত ত রাজােক জ দয় ততিদন রভু তাঁর লাকেদর ছেড় দেবন।
তােদর বািক ভাইরা
ই রােয়েলর লােকেদর কােছ িফের আসেব।
৪ তারপর ই রােয়েলর শাসক রভুর শি র ওপর
এবং রভু, তার ঈ বেরর চমৎকার নােমর ওপর িনভর করেব ও তার মেষর পালেক খাওয়ােব।
সখােন শাি থাকেব।
কারণ সই সমেয় তাঁর মিহমা প ৃিথবীর শষ রা পয পৗঁছেব।
৫ সখােন শাি িবরাজ করেব।
যাঁ, অশূরীয় স যরা আমােদর দশ আ রমণ করেব
এবং আমােদর দূগ িলেক পদদিলত করেব।
িক ই রােয়েলর শাসক সাতজন মষপালক
ও আটজন নতা মেনানীত করেবন।
৬ তারা একিট তরবাির িদেয় অশূরীয়েদর শাসন করেব।
তারা তরবাির হােত িনেয় িনে রােদর দশ শাসন করেব।
ওই লােকেদর শাসন করার জ য তারা তরবাির যবহার করেব।
তখন ই রােয়েলর শাসক আমােদর সই অশূরীয়েদর হাত থেক র া করেবন;
যারা আমােদর দশেক পদদিলত করেত আসেব।
৭ তখন যােকাব পিরবাের বঁেচ থাকা লােকরা ব জািতর মে য ছিডে় য় পডে় ব।
তারা হেব ঈ বেরর কাছ থেক আসা িশিশর িব ুর মত যা কােরা ওপর িনভর কের না।
তারা হেব ঘােসর উপর পডা় ব ৃি র মেতা
যার কােরা জ য অেপ া করার রেয়াজন হয় না।
৮ জািতগেণর মে য যােকাব পিরবােরর অবিশ াংশ যারা,
তারা অরে য ব য জ েদর মে য িসংেহর মত হেব।
মষপােলর মে য যুব িসংহ যমন তােদর তমনই দখােব।
যখন িসংহ তােদর ম য িদেয় যায় তখন স তার যখােন খুশী হয় সখােন যায়।
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স যিদ কান প েক আ রমণ কের
তেব কউ সই প েক র া করেত পারেব না।
অবিশ াংেশর অব াও ঐরকমই হেব।
৯ তামরা তামােদর শ
েদর িব ে তামােদর হাত তুলেব
এবং তােদর বংস করেব।
লােক ঈ বেরর ওপর িনভর করেব
১০

রভু বেলেছন, “ সই সমেয়,
আিম তামােদর ঘাডা় েলােক িনেয় নব
এবং তামােদর রথ েলা বংস করব।
১১ তামােদর রাে যর শহর িলেক আিম বংস করব।
আিম তামােদর গ িল উপেড় ফলব।
১২ তামরা আর কান যা দখােনার চ া করেব না।
ভিব যৎ বলার জে য তামরা আর বশী কাউেক পােব না।
১৩ তামােদর মূি েলা য েলা তামরা ভুলভােব খিচত কেরছ স েলা আিম বংস করব।
তামােদর মূি েলােক মেন রাখবার জ য য পাথর েলােক খাডা় কেরছ স েলা আিম ভেঙ চরু মার কের দব।
তামােদর হােত গডা় আর কান িজিনসই তামরা পূজা করেব না।
১৪ পূজার িনিম আেশরার খুঁিট েলােক আিম বংস করব।
আিম তামােদর শহর িল বংস করব।
১৫ িকছ জািত আমােক মানেত অ বীকার কের।
ু
তাই ঐ জািত িলর িব ে আিম আমার রাধ দখাব এবং রিতেশাধ নব।”
রভুর অিভেযাগ
১ এখন

শান রভু িক বেলন:

৬ “পবত
েলােক তামার িদেকর যাপার েলা বল।
়

পাহাড েলা তামােদর গ
নুক।
২ তাঁর িনেজর লােকেদর িব ে
রভুর একিট অিভেযাগ আেছ।
ওেহ পবতরা,
তামরা রভুর অিভেযাগ শান।
প ৃিথবীর িভি সকল তামরা রভুর কথা শান।
িতিন রমাণ করেবন য, ই রােয়ল ভুল করেছ।”
৩ রভু বেলন, “আমার লােকরা, আমােক বেলা আিম িক কেরিছ!
আিম িক তামােদর িব ে কান ভুল কাজ কেরিছ?
আিম িক তামােদর জীবনেক খুব কিঠন কের তুেলিছ? উ র দাও!
৪ আিম য কাজ েলা কেরিছ তা তামােদর বলেবা!
আিম তামােদর কােছ মািশ, হােরাণ এবং মিরয়মেক পািঠেয়িছলাম।
িমশর দশ থেক আিম তামােদর িনেয় এেসিছলাম,
তামােদর দাস ব থেক মুি িদেয়িছলাম।
৫ হ আমার লােকরা, মায়ােবর রাজা
বালােকর ম পিরক না িলর কথা মেন কর।
মেন কর, িবেয়ােরর পু র িবিলয়ম বালাকেক িক বেলিছল।
আকািসয়া থেক িগল্গেলর মে য িক সব ঘেটিছল তা মেন কর।
ওই যাপার েলা মেন কর তাহেল তামরা জানেব, রভুই যায়!”
আমােদর কাছ থেক ঈ বর িক পেত চান?
৬

রভুর সে

দখা করেত আসার সমেয় আমােক িক আনেত হেব?
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উ ঈ বরেক নত হেয় রণাম করার সময় আমােক িক করেত হেব?
আিম িক রভুর কােছ হামবিল িনেবদন করবার জ য এক বছেরর গাবৎস িনেয় আসব?
৭ ১০০০ মষ এবং ১০,০০০ তেলর নদী পেয় িক রভু খুশী হেবন?
আমার আ ার জ য পাপ নেব য িহেসেব আিম িক আমার রথম স ানেক বিল দব?
আমার দেহর ফল, আমার স ানেক িক
আমার আ ার মূ য ব প পাপ নেব য দওয়া উিচৎ?
৮ ওেহ মানুষ, রভু তামােদর বেলেছন ভােলা বলেত িক বাঝায়।
সইিটই রভু তামােদর কাছ থেক চাইেছন:
অ যা য লােকেদর সে যায় আচরণ কর।
দয়া এবং আনুগ য ভালবােসা।
তামােদর ঈ বেরর সে ন রভােব বাস কর।
ই রােয়লীয়রা িক করিছল?
৯

রভুর রব শহরেক ডাক িদল।
“ ানী যি রা রভুর নামেক স ান কের।
তাই, শাি র দে র রিত এবং িযিন দ িট ধের থােকন তাঁর রিত মেনােযাগ দাও।
১০ খারাপ লােকরা িক এখনও
চিু র করা মূ যবান িজিনসপ র লুিকেয় রাখেছ?
সই খারাপ লােকরা িক এখনও
খুব ছা টুকরী িদেয় লাক ঠকাে ?
যাঁ! ঐসব ঘটনা এখনও ঘটেছ!
১১ এইসব লােকেদর িক আমার মা করা উিচত,
যারা চিু র কের এবং লােকেদর রতািরত কের?
যারা এখনও লােকেদর ভুল থিল ও ভুল মাপনয র িদেয় রতািরত কের তােদর িক আমার মা করা উিচৎ? না!
১২ ওই শহেরর ধনী যি রা এখনও িন ুর।
ওই শহেরর লােকরা িম যা কথা বেল!
যাঁ, ওরা রতারণাপূণ কথা বেল!
১৩ সজ য আিম তামােদর শাি দওয়া
কেরিছ।
তামােদর পােপর জ য আিম তামােদর বংস করব।
১৪ তামরা খােব, িক তামােদর পট ভরেব না।
তামরা ুধাত এবং খািল অব ায় থাকেব।
তামরা লােকেদর িনরাপদ আ রেয় আনার চ া করেব।
িক তামরা যােদর র া করেব, লােক তােদরই তরবািরর আঘােত মের ফলেব।
১৫ তামরা তামােদর বীজ বপন করেব;
িক তামরা খা য সং রহ করেত পারেব না।
তামরা তামােদর জলপাই িপেষ তল বার করার চ া করেব,
িক কান তল পােব না।
তামরা তামােদর রা া দলােব
িক িমি রা ারস পান করার জ য পযা রস সং রহ করেত পারেব না!
১৬ কন? কারণ তামরা অি রর িবিধ মা য কেরিছেল,
আহােবর পিরবার যসব খারাপ কাজ কের, তামরা সইসব খারাপ কাজ কের থাক।
তামরা তােদর িশ ামালা অনুসরণ কের থাক।
সজ য আিম তামােদর বংস হেত দব।
লােকরা এতই অবাক হেব য িশস দেব
যখন দখেব তামােদর শহর বংস হে ।
তখন তামরা আমার
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লােকেদর ল া বহন করেব।”
জনসাধারেণর খারাপ কােজ মীখা মানিসকভােব িবপয
১ আিম

মানিসকভােব িবপয

৭ কারণ আিম যন গাছ থেক পেড় নওয়া ফেলর মেতা,

যসব রা া েলা গাছ থেক তালা হেয় গেছ িঠক তােদর মেতা।
খাবার জ য কান রা া সখােন নই।
যা আিম ভােলাবািস সই নতুন গজােনা ডুমরু পয নই।
২ আিম বলেত চাইিছ, সব িব বাসী লােকরা চেল গেছ।
এই দেশ আর কান ভাল লাক পেড় নই।
রে যক লাক অপরেক হ যা করার জ য অেপ া করেছ।
রে যক যি তার ভাইেক ফাঁেদ ফলার চ া করেছ।
৩ লাকরা এখন হােতই খারাপ কাজ করেত দ ।
উঁচু পদ কমচারীরা এখন ঘুষ চাইেছ।
িবচারকরা আদালেত তােদর মত পিরবতেনর জ য টাকা িনে ।
“গণমা য নতারা” ভােলা এবং যা য মতামত দয় না।
তারা যা িকছ ু ই া কের সটাই করেছ।
৪ এমনিক তােদর মে য য সবেচেয় ভাল
সও জট পাকােনা কাঁটা ঝােপর চেয় অেনক বশী যাঁচােলা।
শাি র িদন আসেছ
ভাববাদীরা বেলিছল য এই িদনিট আসেব;
তামােদর পাহারাদারেদর ¶িদন এেস গেছ।
এখন তামরা শাি পােব!
এখন তামরা িব রা হেয় যােব!
৫ তামােদর রিতেবশীেক িব বাস কেরা না!
ব ুেক িব বাস কেরা না!
এমনিক তামােদর রীেদর সে ও খালাখুিলভােব কথা বেলা না!
৬ িনেজর বাডী় র লােকরাই মানুেষর শ
হেব।
পু র তার িপতােক স ান করেব না।
ক যা তার মাতার িব ে যােব।
একজন বধূ তার বা ডী় র িব ে যােব।
রভুই পির রাতা
৭

সজ য আিম সাহা য পাবার জ য রভুর িদেক তাকােবা!
আিম র া পাবার জ য আবার ঈ বেরর অেপ া করেবা!
আমার ঈ বর আমার কথা নেবন।
৮ আমার পতন হেয়েছ িক শ
আমােক িনেয় উপহাস কেরা না!
আিম আবার উঠেবা।
এখন আিম অ কাের বেস আিছ।
িক রভু আমার জ য আেলাক ব প হেবন।

¶৭:৪

পাহারাদার ভাববাদীেদর আর একিট নাম। এর থেক বাঝা যায় য ভাববাদীরা িছল সই পাহারাদারেদর মত যারা
শহেরর রাচীেরর ওপর দাঁিডে় য় থাকত এবং ল ্য রাখত দূর থেক কান িবপদ আসেছ িকনা।
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রভু মা কেরন
৯

রভুর িব ে আিম পাপ কেরিছলাম।
তাই িতিন আমার রিত
হেয়িছেলন।
িক িতিন আদালেত আমার জ য আমার মামলায় তক করেবন।
িতিন আমায় িনেদাষ রমাণ করেবন
এবং আমােক আেলায় িনেয় আসেবন।
আিম তাঁর যায়পরায়ণতা দখব।
১০ আমার শ
রা এটা দেখ লি ত হেব।
কারণ আমার সই শ রা আমােক বেলিছল,
“ তামার রভু ঈ বর কাথায়?”
আিম তােক িনেয় মজা করব।
রা ার কাদার মেতা লােকরা তার ওপর িদেয় হঁেট যােব।
ই দীরা িফরেছ
১১ সময়

আসেব যখন তামার দওয়াল েলা আবার গঁেথ তালা হেব।
সই সমেয়, দেশর সীমা দূের যােব বা পিরিধ বাডে় ব।
১২ তামার লােকরা তামার দেশ িফের আসেব।
তারা অশূর থেক এবং িমশেরর শহর িল থেক িফের আসেব।
তামার লােকরা িমশর
এবং ফরাৎ নদীর ওপার থেক আসেব।
তারা পি ম িদেকর সমু র হেত
এবং পূবিদেকর পবত হেত আসেব।
১৩ দেশর অিধবাসীরা দেশ বাস কের
তােদর ম কােজর বারা দশ বংস করেছ।
১৪ অতএব দ িদেয় তামার লাকজনেদর শাসন কর।
শাসন কর তামােদর অিধকারভু লাকজনেদর।
সই পাল একাকী কি ল পবেতর
ম যবতী বেন বাস করেছ।
সই পাল আেগ যমন বাশন এবং িগিলয়েদ বাস করত
এখনও সই িট জায়গােতই বাস করেছ।
ই রােয়ল তার শ
১৫ আিম

েদর পরািজত করেব

যখন তামােদর িমশর দশ থেক বার কের এেনিছলাম তখন অেনক অেলৗিকক কাজ কেরিছলাম।
আিম ওইরকম আেরা অেনক অেলৗিকক ঘটনা তামােদর দখােবা।
১৬ ব জািতর লােকরা সই অেলৗিকক ঘটনা েলা র য করেব
এবং তারা লি ত হেব।
তারা র য করেব য
তােদর “শি ” তুলনায় িকছইু নয়।
তারা অবাক হেয় যােব এবং তােদর মুেখ হাত দেব।
তারা িকছইু নেত চাইেব না।
১৭ সােপর মেতা তারা ধূেলােত বুেক ভর িদেয় যােব।
তারা ভেয় কাঁপেব।
তারা কীট পত েদর মেতা
তােদর গত থেক মােঠ বিরেয় আসেব
এবং আমােদর রভু ঈ বেরর কােছ এেস
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তারা তামােদর ভয় ও স ান করেব!
রভুর রশংসা
১৮

তামার মেতা ঈ বর আর কাথাও নই।
তুিম লােকেদর অপরাধ হরণ কর।
যসব লাক বঁেচ গেছ তােদর ঈ বর মা কেরন।
িতিন িচরকােলর জ য রাগ কের থাকেবন না।
কারণ িতিন িব ব থাকেত ই া কেরন।
১৯ রভু আবার িফের আসেবন এবং আমােদর আরাম দেবন।
িতিন আমােদর অপরাধ চূণ কের দেবন এবং আমােদর সম পাপ গভীর সমুে রর মে য ছঁেু ড় ফেল দেবন।
২০ ঈ বর যােকােবর রিত অটল থাকেবন।
দয়া কের আপিন আপনার দয়া অ রাহামেক দখান যমনিট আপিন ব আেগ আমােদর পূবপু ষেদর কােছ রিত
িদেয়িছেলন।

িত

