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সখিরয় ১:১৬

সখিরয় ভাববাদীর পু ক
ঈ বর তাঁর লােকেদর র যাবতন চান
১

বিরিখেয়র পু র সখিরয় রভুর কাছ থেক এই বাতা পেয়িছেলন। এটা ঘেটিছল পারে যর রাজা দািরয়াবেসর

১ রাজে বর ি বতীয় বছেরর অ ম মােস (সখিরয় িছেলন বিরিখেয়র পু র, িযিন িছেলন ভাববাদী ইে ার পু র) বাতািট
িছল:
২

রভু তামােদর পূবপু েষর উপর খুব রাধাি বত হেয়িছেলন। ৩ সুতরাং তামরা অব যই লােকেদর এই কথা িল
বলেব। রভু বেলন, “ তামরা আমার কােছ িফের এস, তাহেল আিমও তামােদর কােছ িফরব।” সবশি মান রভুই এই
কথা বেলেছন।
৪ রভু বেলেছন, “ তামরা তামােদর পূবপু ষেদর মেতা হেয়া না। অতীেত, ভাববাদীরা তােদর কােছ বলেতন, ‘সবশি মান
রভু চান তামরা তামােদর অসৎ জীবনযাপেনর ধারা বদেল দাও আর কান ম কাজ কেরা না!’ িক তামােদর পূবপু ষরা
আমার কথা শােনিন।” রভু এই কথা িল বেলেছন।
৫ ঈ বর বেলেছন, “ তামােদর পূবপু ষরা আজ আর নই। সই ভাববাদীরা িচরকােলর জ য বঁেচ থােকিন। ৬ ঐ ভাববাদীরা
আমার দাস িছল। আমার িবিধ ও িশ ামালা স বে তামােদর পূবপু ষেদর কােছ জানাবার জ য আিম তােদর যবহার
করতাম। অবেশেষ, তামােদর পূবপু ষরা িশ া রহণ কের বেলিছল, ‘ রভু হেলন সবশি মান, িতিন যা বেলিছেলন তাই-ই
কেরেছন। আমােদর ম কােজর জ য ও অসৎভােব জীবনযাপেনর জ য িতিন আমােদর শাি িদেয়েছন।’ এইভােব তারা
ঈ বেরর কােছ িফের এেসিছল।”
চারিট ঘাডা়
৭ রাজা দািরয়াবেসর রাজে

বর ি বতীয় বছেরর একাদশতম মােসর ২৪তম িদেন সখিরয় রভুর কাছ থেক আেরকিট বাতা
পেলন। বাতািট এইরকম িছল:
৮ রাে র আিম একিট দশন পলাম। সই দশেন আিম একিট লাকেক একটা লাল রেঙর ঘাডা় র ওপর দখলাম। স
উপ যকায় িকছ ু সুগ প রিবিশ ে র ঝােপর মে য দাঁিডে় য়িছল। তার পছেন িছল লাল, খেয়রী এবং সাদা রং এর
ঘাডা় । ৯ আিম িজে স করলাম, “মহাশয়, এই ঘাডা় িল িকেসর জ য?”
তখন য দবদূত আমার সে কথা বলিছেলন, িতিন বলেলন, “আিম তামায় দখাি এই ঘাডা় েলা িকেসর জ য।”
১০ তখন লাকিট সুগ ী ঝাপ েলার মে য দাঁিডে় য় উ র িদল, “প ৃিথবীর চািরিদেক এিদক ওিদক যাবার জ য রভু এই
ঘাডা় েলােক পািঠেয়েছন।”
১১ তখন সুগ ী ঝাপঝােডর
় মে য দাঁিডে় য় থাকা রভুর দূতেক তারা বলল, “আমরা প ৃিথবীর এিদক-ওিদক ঘুের বিডে় য়িছ
এবং ল ্য কেরিছ য সম র প ৃিথবী শা ও ি র।”
১২ তখন রভুর দূ ত বলেলন, “ রভু, জ শােলম ও িযহদার শহর েলােক বি িদেত আপিন আর কত দরী করেবন?
ূ
আপিন ৭০ বছর ধের এই শহর েলার রিত আপনার রাধ দিখেয়েছন।”
১৩ তখন রভু আমার সে কেথাপকথনরত দবদূ তিটেক অেনক সদয় ও বি পূণ কথা বলেলন। ১৪ তখন রভুর দূ ত
আমােক লােকেদর এই কথা বলেত বলেলন:
রভু সবশি মান বেলন:
“ জ শােলম ও িসেয়ােনর জ য আমার একিট গভীর অনুভিূ ত আেছ।
১৫ এবং য জািতরা িনেজেদর িনরাপদ বেল মেন কের, তােদর রিত আিম অিতশয় রাধাি বত।
আিম যখন তমন রেগ িছলাম না,
তখন আিম ঐ জািতেদর যবহার কেরিছলাম আমার লাকেদর শাি িদেত।
িক ঐ জািত েলা িত সাধন কেরেছ।”
১৬ তাই রভু বেলন,
“আিম জ শােলেম িফের আসব এবং তােক বি দব।”
রভু সবশি মান বেলন,
“ জ শােলমেক আবার গডা় হেব
আর সখােন আমার গ ৃহও িনমাণ করা হেব।”
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১৭

দবদূতরা বলল লাকেদর বল:
“ রভু সবশি মান বেলন,
‘আমার শহর আবার ধনী হেয় উঠেব।
আিম িসেয়ানেক বি দব।
আিম জ শােলমেক আবার আমার িবেশষ শহর িহসােব মেনানীত করব।’”
চারিট িশং আর চারজন কারীগর
১৮ তখন

আিম উপেরর িদেক তািকেয় চারেট িশং দখেত পলাম। ১৯ তারপর আিম আমার সে আলাপচারী সই দূতেক
িজে স করলাম, “এই িশং িলর অথ িক?”
িতিন আমােক বলেলন, “এই িশং িল হল সই িশং যারা ই রােয়ল ও িযহদার
লাকেদর িবেদেশ ছিডে় য় িদেয়িছল।”
ূ
২০ রভু আমায় চারজন কািরগর দখােলন। ২১ আিম তাঁেক িজে স করলাম, “ঐ চারজন কািরগর িক করেত আসেছ?”
িতিন বলেলন, “এই িশং িল সই জািত িলর রিতিনিধ ব করেছ, যারা িযহদার
ূ লাকেদর আ রমণ কেরিছল এবং জার
কের তুেল তােদর িনবাসেন পািঠেয়িছল। তারা তােদর িবেদেশ ছঁেু ড় ফেল িদেয়িছল। িক এই চারজন কািরগর ঐ চারিট
িশংেক ভয় দখােত এবং তােদর ছঁেু ড় ফেল িদেত এেসেছ!”
জ শােলম মাপা হল
১ তারপর

২ যাে ন?”

আিম চাখ তুেল চেয় দখলাম মাপার িফেত হােত একজন মানুষ। ২ আিম িজে স করলাম, “আপিন কাথায়

িতিন আমায় বলেলন, “আিম জ শােলম মেপ দখেত চাই তা দেঘ্য ও রে কতখািন।”
৩ তখন য দবদূ তিট আমার সে কথা বেলিছেলন িতিন চেল গেলন এবং আেরকিট দবদূ ত তাঁর সে কথা বলবার জ য
এিগেয় এেলন। ৪ িতিন তােক বলেলন, “ দৗেড় িগেয় সই যুবকেদর বল য জ শােলম মাপার পে অিতশয় বড।় তার কােছ
িগেয় এই কথা েলা বল:
‘ জ শােলম হেব রাচীরিবহীন একিট শহর
কারণ জ শােলেম বসবাসকারী মানুষ ও প র সং যা হেব অেনক।’
৫ রভু বেলেছন,
‘আিম শহেরর চারধাের একিট আ েনর রাচীর তরী কের তােক র া করব।
এবং সই শহেরর মিহমা আনয়ণ করবার জ য আিম সখােন বাস করব।’”
ঈ বর তাঁর লােকেদর বাডী় েত আহবান কেরেছন
৬

রভু বেলেছন,
“তাডা় তািড় কর,
উ ের অবি ত দশিট যাগ কর!
যাঁ, এটা সি য য আিম তামার লােকেদর
চতুি েক ছিডে় য় িদেয়িছলাম।
৭ ওেহ িসেয়ােনর লােকরা, যারা বািবেল বাস করছ,
তামােদর রাণ বাঁচােত এ জায়গা ছেড় যাও এবং ঐ শহর ছেড় পালাও!”
সবশি মান রভুই এই কথা বেলেছন।
িতিন আমােক সই জািত িলর মে য পািঠেয়েছন যারা তামােদর লুঠ কেরিছল।
িতিন আমােক পািঠেয়েছন তামােদর কােছ স ান আনেত।
৮ “কারণ তামােদর আঘাত করা,
ঈ বেরর চােখর মিণেক আঘাত করবার তু য।
৯ বািবেলর লাকরা আমার লাকেদর কারা
কেরিছল
এবং তােদর রীতদাস বািনেয়িছল।”
িক আিম তােদর আঘাত করেল তারা আমার লােকেদর দাস হেয় যােব।
তখন তামরা জানেব য সবশি মান রভুই আমায় পািঠেয়েছন।
১০ রভু বেলেছন,
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“িসেয়ান, আন কেরা এবং সুখী হও!
কারণ আিম আসিছ এবং আিম তামার শহের বাস করব।
১১ সই সমেয় ব জািত
আমার কােছ আসেব।
তারা আমার লাক হেব
এবং আিম তামার শহের বাস করব।”
আর তুিম জানেব য সবশি মান রভু
আমায় তামার কােছ পািঠেয়েছন।
১২ রভু জ শােলমেক তাঁর িবেশষ শহর িহেসেব আবার মেনানীত করেবন।
িযহদা
ূ হেব পিব র ভূিমেত তাঁর অংশ।
১৩ রে যেক নীরব হও!
রভু তাঁর পিব র আবাস হেত আসেছন।
মহাযাজক

৩

১

৪

১

দবদূতিট আমােক মহাযাজক িযেহাশূয়েক দখােলন। িযেহাশূয় রভুর দূেতর সামেন দাঁডা় েলন আর শয়তান তাঁর
ডানিদেক দাঁডা় ল। শয়তান িযেহাশূয়েক ম কাজ করবার জ য দাষােরাপ কেরিছল। ২ তখন রভুর দূত বলেলন,
“ রভু তামােক ভৎসনা করেছন এবং িতিন তামােক িতর ার করেত থাকেবন! রভু জ শােলমেক তাঁর িবেশষ শহর িহেসেব
মেনানীত কেরেছন। আ ন থেক টেন বার করা একিট বল কািঠর মত িতিন ঐ শহর র া কেরেছন।”
৩ িযেহাশূয় সই দবদূ তিটর সামেন দাঁিডে় য় িছেলন। িযেহাশূেয়র পরেণ িছল নাংরা কাপড-় চাপড।
় ৪ তখন দবদূতিট তাঁর
কােছ দাঁিডে় য় থাকা অপর দবদূতেদর বলেলন, “িযেহাশূয়র ঐ মিলন ব র খুেল নাও।” তখন সই দবদূত িযেহাশূয়েক
বলেলন, “এখন আিম তামার পাপ দূর কের িদেয়িছ এবং আিম তামােক নতুন আিধকািরক বে র সাজাব।”
৫ তখন আিম বললাম, “ওর মাথায় একটা পির ার িশর রাণ পিরেয় দাও।” সুতরাং, যখন রভুর দূ ত কােছই
দাঁিডে় য়িছেলন, তারা পির ার জামাকাপড় ও িশর রাণ িদেয় তােক সি ত করেলন। ৬ তখন িযেহাশূয়েক দূত বলল,
৭ রভু সবশি মান বেলন,
“আিম যা বিল তা শান
এবং আমার উপেদশ মত জীবনযাপন কর।
তাহেল তুিম আমার মি েরর তৎ বাবধায়ক হেব
এবং মি র রা েণর য নেব।
এবং কােছ দাঁিডে় য় থাকা ঐ দবদূতেদর মত
তুিমও মি েরর ভতর তামার ই ানুযায়ী যেত পারেব।
৮ ওেহ মহাযাজক িযেহাশূয়
এবং তামার সামেন য মহাযাজকরা বেস আেছ, তামরা সবাই দয়া কের শান।
অদূর ভিব যেত আমার িবেশষ দাসেক যখন আিম আনব তখন িক ঘটেব তা দখাবার জ য এই লাকরা তার উদাহরণ ব প।
তােক ‘শাখা’ এই নােম ডাকা হয়।
৯ দখ, আিম িযেহাশূয়র সামেন একটা িবেশষ ধরেণর পাথর রাখিছ।
ঐ পাথরটার সাতটা িদক রেয়েছ।
আিম একিট িবেশষ বাতা তােত খাদাই করব।
এটাই দখােব য আিম একিদেন এই দেশর রিতিট পাপ দূর করব।”
১০ সবশি মান রভু বেলন,
“ সই সময় লাকরা
তােদর ব ুবা ব ও রিতেবশীেদর সে একে র বসেব।
তারা এেক অপরেক ডুমরু গাছ ও রা ালতার তলায় বসবার জ য িনম রণ জানােব।”
বািতদান ও িট অিলভ গাছ
য দবদূতিট আমার সে কথা বলিছেলন, িতিন আমােক জাগাবার জ য আমার কােছ এেলন। সই মুহেত
ূ আিম িছলাম
ঘুম থেক স য জেগ ওঠা একজন মানুেষর মত। ২ তখন দবদূত আমায় িজে স করেলন, “তুিম িক দখেত পাে া?”
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আিম বললাম, “আিম একিট িনেরট সানার বািতদান দখেত পািছ। সই বািতদােন সাতিট বািত রেয়েছ এবং বািতদােনর
ওপের রেয়েছ একিট পা র। সই পা র থেক সাতটা ফাঁপা নল বিরেয় এেসেছ এবং রে যকিট বািতেত িগেয়েছ। নল িল
পা র থেক বািতেত তল বহন কের। ৩ পা রিটর পােশ িট অিলভ গাছ, একিট ডান িদেক, অপরিট বাম িদেক। এই গােছরা
বািতর জ য তল উৎপ কের।” ৪ তখন আিম আমার সে য দবদূতিট কথা বলিছেলন তাঁেক িজে স করলাম, “মহাশয়,
এসেবর অথ িক?”
৫ দবদূ তিট বলেলন, “এই িজিনস েলা িক তা িক তুিম জােনা না?”
আিম বললাম, “জািন না মহাশয়।”
৬ িতিন বলেলন, “এ হল স বািবেলর কােছ রভুর বাতা: সবশি মান রভু বেলন, ‘ তামার শি ও পরা রম তামায়
র া করেব না। তামার সাহা য আসেব আমার আ া থেক।’ ৭ ওেহ উঁচু পবত, তুিম স বািবেলর কােছ িকছইু নও। তার
সামেন তুিম একিট সমতলভূিমর মত। স মি রিট গডে় ব এবং যখন সবেচেয়
বপূণ পাথরিট সখােন াপন করা হেব,
তখন লােকরা চঁিচেয় উঠেব, ‘চমৎকার! অপূব!’”
৮ রভুর বাতা আমােক আেরা বলল, ৯ “স বািবল আমার মি েরর িভি
াপন করেব। স মি েরর কাজ স ূণ করেব।
তখন তুিম বুঝেত পারেব য সবশি মান রভু আমােক তামার কােছ পািঠেয়েছন। ১০ েত কাজ অ হেলও লােক তােত
লি ত হেব না আর তারা ওেলান দিড় হােত স বািবলেক দেখ ওরা খুব খুশী হেব, য সমা হওয়া িনমাণ কাজ পরী া করেছ
এবং মাপ- জাক করেছ। পাথেরর য সাতিট ধার তুিম এখন দখেল, তা রভুর চ ু ব প—যা সব িদেক নজর রেখিছল।
প ৃিথবীর সব িকছইু তারা দখেত পায়।”
১১ তখন আিম (সখিরয়) তাঁেক িজে স করলাম, “বািতদােনর ডান ও বাম িদেকর জলপাই গাছ িল িক বাঝায়?” ১২ আিম
তাঁেক আরও বললাম, “ সানার নল িটর পােশ আিম জলপাই গােছর িট শাখা দখলাম। য েলার মে য িদেয় সানালী
রেঙর তল বইেছ— স িলরই বা অথ িক?”
১৩ তখন দূ ত আমােক বলেলন, “তুিম িক জােনা না এসেবর অথ িক?”
আিম বললাম, “মহাশয় জািন না।”
১৪ িতিন বলেলন, “এর অথ হল এরা সই ই যি েক যারা সম প ৃিথবীর রভুেক সবা করার জ য মেনানীত হেয়েছ,
তােদর রিতিনিধ ব করেছ।”
উড় হােত লখা পুঁিথ
আবার চাখ তুললাম এবং দখলাম য একটা হােত লখা পুঁিথ বাতােস উডে় ছ। ২ দবদূতিট আমােক বলেলন,
“তুিম িক দখছ?”
আিম বললাম, “একিট গাটােনা হােত লখা পুঁিথ উডে় ছ, যটা ২০ হাত ল বা এবং ১০ হাত চওডা় ।”
৩ িতিন আমায় বলেলন, “এই গাটােনা হােত লখা পুঁিথেত অিভশাপ লখা রেয়েছ। হােত লখা পুঁিথর একপােশ চারেদর
জ য অিভশাপ লখা এবং অ য পােশ সইসব লাকেদর জ য অিভশাপ লখা যারা িম যা রিত িত কের। ৪ রভু
সবশি মান বেলেছন: ‘আিম চারেদর বাডী় এবং যারা আমার নাম যবহার কের িম যা শপথ কের তােদর বাডী় এই পুঁিথ
পাঠাব। এই পুঁিথ সই বাডী় িলেত থাকেব এবং তােদর বংস করেব। এমনিক পাথর ও কােঠর পা র িলও এিট বংস
করেব।’”

৫

১ আিম

রীেলাক এবং ঝুিড়
৫

য দবদূতিট আমার সে কথা বলিছেলন িতিন বাইের গেলন এবং বলেলন, “ দখ, িক আসেছ?”
বললাম, “আিম জািন না, এটা িক?”
িতিন বলেলন, “ওটা মাপার ঝুিড।় ” িতিন আরও বলেলন, “এই দেশর লােকর পাপ মাপার জ যই এই ঝুিড।় ”
৭ ঝুিডর
় সীসার তরী ঢাকনাটা খালা হেল দখা গল তার মে য এক রীেলাক। ৮ দবদূতিট আমায় বলেলন, “ঐ
রীেলাকিট অধমেক রিতিনিধ ব কের।” তখন দবদূতিট রীেলাকিটেক ঠেল ঝুিডর় মে য ঢুিকেয় তার ঢাকনািট ব
কের িদেলন। ৯ তখন আিম ওপেরর িদেক তািকেয় সারস পাখীর মত *ডানা সেমত ই জন রীেলাকেক দখেত পলাম।
তারা নীেচ উেড় এল এবং তােদর পাখার বাতােসর সাহাে য সই ঝুিডট় ােক তুেল িনল। তারপর তারা ঝুিডট় ােক বহন কের
বাতােসর মে য িদেয় উেড় গল। ১০ তখন আমার সােথ আলাপচারী দবদূতিটেক আিম িজ াসা করলাম, “ঝুিডি় টেক তারা
কাথায় বেয় িনেয় যাে ?”
৬ আিম

*৫:৯
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রীেলাক।”
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দবদূতিট উ র িদেলন, “তারা িশিনয়র দেশ একটা বাডী় তরী করেব এবং ঝুিডট় ােক তারা সই বাডী় র ভতের রাখেব।”
চার রথ

১ তারপর

আিম আবার ওপের তািকেয় দখলাম চারেট রথ, তারা িট িপতেলর পবেতর ম য থেক বার হেয় আসেছ।
রথম রথিট টানিছল লাল রেঙর ঘাডা় । ি বতীয় রথিটেক টানিছল কােলা রেঙর ঘাডা় । ৩ ত ৃতীয় রথিটেক টানিছল সাদা
রেঙর ঘাডা় আর লাল িব ু িব ু দাগওয়ালা ঘাডা় িল টানিছল চতুথ রথিটেক। ৪ য দবদূতিট আমার সে কথা বলিছেলন
তাঁেক আিম িজে স করলাম, “মহাশয় এর অথ িক?”
৫ দবদূ তিট বলেলন, “এরা চারিট বাতাস, তারা প ৃিথবীর রভুর কাছ থেক স য এেসেছ। ৬ কােলা ঘাডা় িল যােব উ র
িদেক, লাল ঘাডা় িল যােব পূেব, সাদা ঘাডা় িল যােব পি েম এবং লাল িব ু িব ু দাগ দওয়া ঘাডা় িল যােব দি েণ।”
৭ লাল িব ু খিচত ঘাডা় রা তােদর অংেশ প ৃিথবীেত যাবার জ য য র হেয় উঠল, তাই দবদূ ত তােদর বলেলন, “যাও
তামরা সারা প ৃিথবী ঘুের এেসা।” তাই তারা প ৃিথবীর চারিদক ঘুরেত গল।
৮ তখন রভু আমােক িচৎকার কের বলেলন, “ দখ, য ঘাডা় িল উ ের িগেয়িছল, তারা তােদর কাজ শষ কের িফের
এেসেছ। তারা আমার আ ােক শা কেরেছ তাই আিম আর
নই!”

৬

২

যাজক িযেহাশূয়েক মুকুট পরােনা হল
৯ তখন

আিম রভুর কাছ থেক আেরকিট বাতা পলাম। িতিন বলেলন, ১০ “িহল্দয়, টািবয় ও িযদায় বািবেলর ব ী দশা
থেক িফের এেসেছ। সই লাকেদর কাছ থেক তুিম েপা ও সানা সং রহ কর এবং সফিনেয়র পু র যািশেয়র বাডী় যাও।
১১ সই েপা ও সানা যবহার কের একিট মুকুট তরী কর এবং িযেহাষাদেকর পু র, মহাযাজক িযেহাশূয়েক মুকুট মি ত
কর। তারপর িযেহাশূয়েক এই িবষয় িল বল:
১২ রভু সবশি মান এই কথা িল বেলন:
‘শাখা নােম এক মানুষ আেছন,
িতিন শি মান হেয় উঠেবন,
িতিন রভুর মি র গাঁথেবন।
১৩ িতিন রভুর মি র গাঁথেবন ও স ান রহণ করেবন।
িতিন িসংহাসেন বেস শাসন করেবন।
আর একজন যাজক তার িসংহাসেনর পােশ দাঁডা় েব।
এই ই জন একসােথ শাি েত কাজ করেব।’
১৪ িহল্দয়, টািবয়, িযদায় এবং সফিনেয়র পু র যািশেয়র জ য একিট ারক িহেসেব ঐ মুকুটিট তারা মি েরই রাখেব।”
১৫ দূ রেদেশ বসবাসকারী লাকরাও এেস মি ের িনমাণ করেব। তখন তামরা িনি তভােব জানেব য রভুই আমােক
তামােদর কােছ পািঠেয়িছেলন। রভুর কথা অনুসাের কাজ করেল এই িবষয় িল ঘটেব।
রভু ক ণা ও কৃপা চান
১ পারে

যর রাজা দািরয়াবেসর রাজে বর চতুথ বছেরর নবম মােসর চতুথ িদেন সখিরয় রভুর কাছ থেক এই বাতা
২ বেথেলর লাকরা শেরৎসর, রগে লক ও তার লােকেদর রভুর কােছ একটা র িজে স করেত
পািঠেয়িছেলন। ৩ তারা সবশি মান রভুর মি েরর যাজকগেণর কােছ এবং ভাববাদীেদর কােছ এেলন। ঐ লাকরা তােদর
র িজে স করল: “অেনক বছর ধের আমরা মি র বংস হেয় যাবার দ ণ শাক কেরিছ। রে যক বছেরর প ম মােস
আমরা উপবােসর জ য িবেশষ সময় িদেয়িছ। আমরা িক এই অনুশীলন চািলেয় যাব?”
৪ আিম সবশি মান রভুর কাছ থেক এই বাতা পলাম: ৫ “এই দেশর যাজকেক এবং অ য লােকেদর বল: স র বছর
ধের তামরা প ম ও স ম মােস উপবাস কেরছ। সই উপবাস িক সি যই আমার জ য? না! তা নয়। ৬ আর তামরা যখন
ভাজন পান করেল সটাও িক আমার উে ে য করেল? তা নয়, বরং তামােদরই ভােলার জ য। ৭ এই একই িজিনষ রদান
করেত রভু তাঁর ভাববাদীেদর যবহার কেরিছেলন। জ শােলম যখন উ ত ও জনমানেব পূণ িছল তখনও িতিন এই কথা িল
বেলিছেলন। যখন ঈ বর এই কথা িল বেলিছেলন তখন জ শােলেমর আেশপােশর শহর নেগভ এবং পি েমর পাহােডর়
পাদেদেশ লাকজন িছল।”
৮ সখিরেয়র কােছ রভুর বাতা এই:
৯ রভু সবশি মান বেলেছন:
“যা িকছ ু িঠক এবং যায়স ত তামরা অব যই তা করেব।

৭ পেলন।
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তামরা এেক অপেরর রিত অব যই দয়ালু ও কৃপাপূণ হেব।
দির র, িবেদশী
ও অনাথেদর ওপর উৎপীডন় কােরা না।
অপেরর অম ল করবার িচ া কােরা না।”
১১ িক সইসব লােকরা নেত অ বীকার করত।
িতিন যা চাইেতন তা করেত তারা অ বীকার করত।
তারা কান ব করত বেল
ঈ বেরর কথা নেত পেতা না।
১২ তারা িছল এক ঁেয়।
রভু সবশি মান তাঁর আ া বারা
ভাববাদীেদর মা যেম লাকেদর কােছ বাতা পাঠােতন।
িক তারা নেতা না।
তাই সবশি মান রভু
হেয়িছেলন।
১৩ সবশি মান রভু বলেলন,
“আিম তােদর ডাকেল
তারা উ র িদল না।
তাই এখন যিদ তারা আমায় ডােক,
আিম তােদর উ র দব না।
১৪ আিম তােদর িব ে জািত েলােক ঝেডর
় মত িনেয় আসব।
ঐসব জািতেদর তারা জানতও না।
তারা দশিট অিত রম কের গেল
সিট বংস েপ পিরণত হেব।”
১০ িবধবা,

রভু জ শােলমেক আশীবাদ করার রিত
১ সবশি

মান রভুর কাছ

থেক এই বাতা এল। ২

িত করেলন

রভু সবশি মান বেলেছন, “আিম িসেয়ান পবতেক ভােলাবািস। আিম
রিত িব ব না হেল আিম তার ওপর খুব রেগ উঠলাম।” ৩ রভু বেলেছন,
“আিম িসেয়ােন িফের এেসিছ। আিম জ শােলেম বাস করিছ। জ শােলমেক বলা হেব িব ব শহর। রভুর পবতেক বলা
হেব পিব র পবত।”
৪ রভু সবশি মান বেলেছন, “ রবীন যি েদর আবার জ শােলেমর রা ায় ঘােট দখা যােব। দীঘ জীবন লাভ করেব
বেল লােকেদর হাঁটার জ য লািঠর রেয়াজন হেব। ৫ ছাট ছাট ছেলেমেয়েদর খলাধূলার কালাহেল রা া েলা ভের
থাকেব।” ৬ অবিশ যারা থাকেব তারা এটােক িব য়কর বেল গ য করেব! রভু সবশি মান এ কথা বেলেছন!
৭ রভু সবশি মান বেলন, “ দখ পূব ও পি েমর দশ িল হেত আিম আমার লােকেদর উ ার করব। ৮ আিম তােদর
এখােন িফিরেয় আনব, তারা জ শােলেম বাস করেব। তারা আমার লাক হেব এবং আিম তােদর িব ব ঈ বর হব।”
৯ সবশি মান রভু বেলেছন, “শি মান হও! সবশি মান রভুর মি েরর র র াপন করবার সময় ভাববাদীরা এই
বাতা রচার কেরিছেলন। আজও তামরা সই একই বাতা নছ। ১০ সই সমেয়র পূেব লাকেদর মজরু বা গবািদ প ভাডা়
করবার টাকা িছল না। লাকেদর পে রমণ বা যাতায়াত করাও িনরাপদ িছল না। সংকট থেক লােক কান সমেয়ই িন ার
পত না। আিম রিতিট লাকেক অ য লােকেদর িবেরাধী কের তুেলিছলাম। ১১ িক এখন সইরকম নয়। অবিশ যারা
রেয়েছ তােদর জ য সরকম হেব না।” রভু সবশি মান এইসব কথা বেলন।
১২ “এই লাকরা শাি েত রাপণ করেব। রা াও ফলােনা হেব। দেশ ভাল ফসল হেব এবং জিম পযা পিরমাণ ব ৃি
পােব। আিম এইসব িকছইু আমার লােকেদর দব। ১৩ অ য জািতগণ অিভশাপ দবার জ য ই রােয়ল ও িযহদার
ূ নাম
উদাহরণ ব প যবহার করত। িক আিম ই রােয়ল ও িযহদােক
র া করব এবং তােদর নাম আশীবাদজনক হেয় উঠেব।
ূ
সুতরাং ভয় পও না, শি মান হও!”
১৪ সবশি মান রভু বেলেছন, “ তামার পূবপু ষরা আমায়
কেরিছল, তাই আিম তােদর বংস করব ি র
কেরিছলাম। আিম আমার িস া পিরবতন কিরিন।” সবশি মান রভু এই কথা িল বেলেছন। ১৫ “এখন আিম আমার
মন পিরবতন কেরিছ আর জ শােলম ও িযহদার
লাকেদর ম ল করবার িবষয় ি র কেরিছ। সুতরাং ভয় পও না। ১৬ িক
ূ
তামােদর অব যই এ েলা করেত হেব: তামার রিতেবশীেক স য কথা বেলা। আদালেত লােকর িবচার করবার সময়

৮ তােক এেতাই ভােলাবািস য স আমার
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এমন িস া নেব যা স য, িঠক এবং যা লােকেদর মে য শাি আেন। ১৭ তামার রিতেবশীেক আঘাত করার জ য কান
পিরক না কেরা না। িম যা রিত িত কেরা না! এইসব কাজ কের আন পও না কারণ আিম এইসব িজিনষ ঘ ৃণা কির!”
রভু এইসব কথা বেলেছন।
১৮ আিম সবশি মান রভুর কাছ থেক এই বাতা পলাম। ১৯ সবশি মান রভু বেলন, “চতুথ, প ম ও দশম মােসর
িবেশষ িদেন তামরা উপবাস করেত থােকা। সইসব শােকর িদন আনে র িদেন পিরণত হেব। সইসব িদন, আনে র হেব
ও আশীবাদ ধ য হেয় উঠেব। স য ও শাি েক তামােদর ভােলাবাসা উিচৎ!”
২০ সবশি মান রভু বেলন,
“ভিব যেত ব শহর থেক লােকরা জ শােলেম আসেব।
২১ িবিভ শহেরর লােকরা এেক অপরেক অ যথনা জানােব। তােদর মে য কউ কউ বলেব,
‘আমরা সবশি মান রভুর কােছ রাথনা করেত ও তাঁর উপাসনা করেত যাি ।’
অ যরা বলেব,
‘ তামােদর সে আমরাও িক যাগদান করেত পাির?’”
২২ অেনক লাক এবং অেনক বলবান জািত জ শােলেম সবশি মান রভুর উপাসনা করেত ও তাঁর অনু রেহর অে বষণ
করেত আসেব। ২৩ রভু সবশি মান বেলেছন, “ সই সময়, িবেদশ থেক িবিভ ভাষাভাষী দশজন িবেদশী একজন ই দীর
কােছ এেস তার কাপড় টেন ধের বলেব, ‘আমরা েনিছ য ঈ বর আপনার সে রেয়েছন। আমরা িক এেস আপনার সে
উপাসনা করেত পাির?’”
অ য জািতেদর িবপে িবচার
১ঈ

বেরর কাছ থেক একিট বাতা। এ হল হ রক দশ এবং তার রাজধানী দে শেকর িব ে রভুর বাতা। ই রােয়ল
সেচতন। রে যেকই সাহাে যর জ য ঈ বেরর
িদেক তাকায়। ২ এই বাতািট হমাৎ-এর িব ে । হমাৎ হ রক শহেরর সীমা। এই বাতািট সার ও সীেদােনর িব ে , যিদও
সই দেশর লােকরা ানী এবং দ । ৩ সারেক একিট েগর মত কের িনমাণ করা হেয়িছল। সখানকার লােকরা এত েপা
সং রহ কেরেছ য তা ধূেলার মত অগিণত এবং সানা ও মািটর মত সাধারণ হেয় পেডে় ছ। ৪ িক রভু, আমােদর সদা রভু
তার সবটাই িনেয় নেবন। িতিন তার শি শালী নৗবহর বংস করেবন এবং শহরিটেক আ ন বারা বংস করেবন!
৫ অি েলােনর লাকরা এইসব দেখ ভয় পােব। ঘসার লাকরা ভেয় কাঁপেব। ইে রােণর লাকরা এইসব ঘটেত দেখ সম
আশা হািরেয় ফলেব। ঘসায় আর কান রাজা থাকেব না। অি েলােন কউ বাস করেব না। ৬ অৈবধ স ানরা অ েদােদর রাজা
হেয় বসেব। রভু বেলন, “আিম পেল ীয়েদর দপ চূণ করব। ৭ তােদর মুখ আর দাঁত থেক আিম য মাংসেত তখনও র
লেগিছল এবং অ যা য িনিষ খাবার সিরেয় ফলব। অবিশ পেল ীয়রা আমার লােকেদর একিট অংশ বেল গ য হেব।
তারা িযহদােত
আেরকিট পিরবারেগা ী হেব। িযবূষীয়রা যমন কেরিছল, তমিনভােব ইে রােণর লাকরা আমার লােকেদর
ূ
একিট অংশ হেব। ৮ আমার মি রেক র া করবার জ য আিম স যেদর িব ে মি েরর চািরিদেক িশিবর াপন করব।
আিম শ
সনােক এর ওপর িদেয় অিত রম করেত দব না। আিম এখন আমার িনেজর চাখ িদেয় ল ্য রাখিছ।”

৯ পিরবারেগা ীরাই একমা র পিরবারেগা ী নয় যারা ঈ বর স বে

ভিব যেতর রাজা
৯ িসেয়ান,

উ াস কর!
জ শােলেমর লােকরা, আনে িচৎকার কর!
দখ, তামােদর রাজা তামােদর কােছ আসেছন!
িতিনই সই ধািমক রাজা, িতিনই সই িবজয়ী রাজা, িক িতিন ন র।
িতিন একিট খ েরর িপেঠ চেড় আসেছন।
একিট ভারবাহী গাধার বা ার ওপর চেড় আসেছন।
১০ রাজা বেলন, “আিম ই রিয়েমর রথ িল
এবং জ শােলেমর অ ব িলেকও সিরেয় ফলব।
আিম যুে যবহার করবার ধনু ভেঙ ফলব।”
রাজা জািত িলর কােছ শাি র সংবাদ আনেবন।
িতিন সাগর থেক সাগের রাজ ব করেবন।
ফরাৎ নদী থেক প ৃিথবীর দূরতম রা পয ।
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রভু তাঁর লাকেদর র া করেবন
১১ জ শােলম, তামার চিু
রে র মে য সীলেমাহর করা হেয়িছল।
তাই আিম তামার ব ীেদর শূ য আধার থেক র া কেরিছ।
১২ ব ীরা, তামােদর মাত ৃভূিমেত িফের যাও!
এখন তামােদর আশার িকছ ু বাকী রেয়েছ।
আিম আবার এই ি বতীয়বার বলিছ
আিম তামােদর কােছ িফের আসিছ!
১৩ িযহদা, আিম তামােক ধনুেকর মত যবহার করব।
ূ
ই রিয়ম, আিম তামােক তীেরর মত যবহার করব।
ই রােয়ল, আিম তামােক রীেসর িব ে যু করেত
তরবািরর মত যবহার করব।
১৪ রভু তােদর সামেন দশন দেবন
এবং তাঁর তীর িল িব ্যেতর মত ছঁডু ে় বন।
রভু আমার সদা রভু িশঙা বাজােবন
আর সনারা ম ভূিমর ধূেলার ঝেডর় মত সামেন ধেয় যােব।
১৫ সবশি মান রভু তােদর রিতর া করেবন।
সনারা পাথর িদেয় শ েদর পরািজত করেব।
তারা তােদর শ েদর র
রা ারেসর মত রবািহত কিরেয় তােদর হ যা করেব।
এটা হেব সই রে র মত যা বদীর কাণ েলােত ছঁেু ড় ফলা হয়!
১৬ সই সমেয়, যমন একজন মষপালক
তার মষেদর র া কের
তমিনভােব রভু তাঁর লােকেদর র া করেবন।
তারা তাঁর কােছ অ য মূ যবান হেব।
তাঁর হােত তারা হেব চাকিচ যময় গয়নার মত।
১৭ সবিকছ ম লময় ও সু র হেব।
ু
শ য এবং রা া হেব রচরু ,
এবং সম যুবক-যুবতী স েলা খেয়
এবং নতুন রা ারস পান কের শি শালী হেয় উঠেব!

রভুর রিত
১

িত সকল

রভুর কােছ বস কােল ব র জ য রাথনা কর। রভু ব র পাঠােবন এবং ব ৃি পডে় ব। রে যক যি র েত
দন।
২ লােক মূি ও যা র মা যেম ভিব যৎ জানেত চ া কের। িক
সটা কান কােজর নয়। যা কররা সবসময় তােদর
ব ও দশন স েক কথা বেল িক স েলা সবই িনছক িম যা। তাই লাকরা সাহাে যর জ য ভুল পেথ চািলত মেষর
মত এিদক ওিদক ঘুের বডা় ে এবং তােদর চালনা করবার জ য কান মষপালক নই।
৩ রভু বেলন, “আিম মষপালকেদর রিত অ য
। আিম তােদর শাি দব। ঐ নতারা আমার লােকেদর জ য
জবাবিদিহ করেত বা য।” (িযহদার
লােকরা ঈ বেরর পাল। ঈ বর তােদর য নন, িঠক যমন একজন স য তার সু র
ূ
যুে র অে বর য নয়।)
৪ “ কােণর পাথর, তাঁবর
স যবািহনীর
ু কীলক, যুে র ধনু এবং আিধকািরকরা একসে আসেব। ৫ তারা হেব যা ারা শ
ওপর রা া ঘােট কাদা মািডে় য় চেল যাবার মত। তারা যখন লডা় ই করেব রভু তােদর সে থাকেবন। তারা অ বােরাহী
স যেদরও হারােব। ৬ আিম িযহদার
ূ পিরবারেক বলবান করব। যু জতার জ য আিম যােষেফর পিরবারেক সাহা য করব।
আিম তােদর িনরাপেদ িফিরেয় আনব। তােদর এমন সা বনা দব মেন হেব আিম যন কখনই তােদর ছেড় যাই িন। আিমই
রভু তােদর ঈ বর তােদর সাহা য করব। ৭ ই রিয়েমর লােকরা যা ােদর মত খুশী হেব, যারা পান করবার জ য রচরু
রা ারস পেয়েছ। তােদর ছেলেমেয়রাও উ াস করেব। তােদর দয় রভুেত আনি ত হেয় উঠেব।

১০ শ য ব ৃি র জ য ঈ বর ব ৃি ৃি
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৮ “আিম িশ িদেয় তােদর সবাইেক ডাকব। আিম তােদর সং রহ করব। আিম তােদর সি যই র া করব এবং তারা
অতীেতর মত বংশব ৃি করেব। ৯ যাঁ, আিম আমার লােকেদর িবিভ জািতর মে য ছিডে় য় িদেয়িছ। সইসব দূরবতী ােন
তারা আমায় রণ করেব। তারা ও তােদর স ানরা জীব িফের আসেব। ১০ আিম তােদর িমশর ও অশূর থেক িফিরেয় আনব,
তােদর িগিলয়দ ও িলবােনান অ েল িনেয় আসব এবং তােদর জ য যেথ জায়গা থাকেব না। ১১ িতিন েযাগপূণ সমু র
পার হেবন এবং র জলরািশেত আঘাত হানেবন। নীল নদীর গভীরতম জল িতিন িকেয় ফলেবন। অশূেরর গেবর পতন
হেব এবং িমশেরর মতা িনেয় নওয়া হেব। ১২ রভু তাঁর লােকেদর শি শালী করেবন এবং তারা তাঁর ক ৃে ব এবং নােম
বাঁচেব।” রভু এইসব কথা বেলেছন।

ঈ বর অ যা য জািতেদর শাি
১ িলবােনান,

দেবন

তামার ফটক িল খাল,
িল পুিডে় য় শষ কের িদক।
২ ব ৃহৎ এরস ব ৃ িলেক পুিডেয় দওয়া হেয়েছ বেল দবদা ব ৃ রা কাঁদেব।
ঐসব দ ৃঢ় ব ৃ িলেক িনেয় যাওয়া হেব।
বাশেনর ওক গাছ িল
রেব য বন
কেট ফলা হেয়েছ বেল কাঁদেব।
৩ শান মষপালকরা কাঁদেছ
কারণ তারা তােদর প চারণভূিম হািরেয়েছ।
যুব িসংহশাবক িলর গজন শান।
যদন নদীর ধােরর ঘন বনিট বংস রা হেয়েছ।
৪ রভু আমার ঈ বর এই কথা িল বেলন, “ য মষ িলেক হ যা করবার জ য পালন করা হে তােদর য নাও। ৫ যারা
স েলা কেন ও হ যা কের তােদর শাি দওয়া হেব না। য সব যবসায়ী মষ েলা িব রী কেরেছ তারা বেল, ‘ রভুর
রশংসা কর, আিম ধনী হেয় উেঠিছ!’ মষপালকরা তােদর মষেদর জ য ঃিখত হয় িন। ৬ আিম এই দেশ য লােকরা
থােক তােদর রিত সহানুভিূ তপূণও হব না” রভু এইসব কথা বেলেছন, “আিম রে যকেক তার রিতেবশী ও রাজার বারা
অপ যব ত হেত দব। আিম তােদর দশ বংস করেত দব। আিম তা ব করব না!”
৭ তাই আিম সই সব হতভা য মেষর য িনলাম, যােদর হ যা করার জ য পালন করা হেয়িছল। আিম এই কােজর জ য
িট লািঠ িনলাম। একিট লািঠর নাম িদলাম মেনারম, আর অ যিটর নাম িদলাম ঐ য। তারপর আিম মষেদর য িনেত
করলাম। ৮ এক মােসর মে য আিম িতনজন মষপালকেক বরখা করলাম। আিম মষেদর রিত অৈধয্য হলাম এবং
তারাও আমােক ঘ ৃণা করেত
করল। ৯ তখন আিম বললাম, “আিম চললাম, আিম তামােদর য নব না। য সব লােকরা
মরেত বেসেছ, তারা ম ক। যারা বংস হেত চেলেছ তােদর বংস হা । এবং যারা বাকী থাকেব তারা এেক অপরেক বংস
ক ক।” ১০ এরপর আিম “মেনারম” নামক লািঠটা িনলাম এবং তা ভেঙ ফললাম। সম লাকেদর সে ঈ বেরর চিু য
ভেঙ চরু মার হেয় িগেয়িছল তা দখাবার জ য আিম এটা করলাম। ১১ তাই, সই িদেন চিু িট এবং সই হতভা য মেষরা
যারা আমােক ল ্য করিছল, তারা জানল য এই বাতা ঈ বেরর কাছ থেক এেসিছল।
১২ তখন আিম বললাম, “তুিম যিদ আমায় বতন িদেত চাও তা দাও, নতুবা িদও না!” তাই তারা আমায় ৩০িট েপার মু রা
িদল। ১৩ তখন রভু আমায় বলেলন, “তােদর চােখ আিম ঐরকম মূ যবান। ঐ টাকা মি েরর অথভা াের ছঁেু ড় ফেলা।”
তাই আিম সই ৩০িট েপার মু রা িনেয় রভুর মি েরর অথ ভা াের ছঁেু ড় িদলাম। ১৪ এরপর আিম ঐ য নামক লািঠটা িনেয়
ই টুকেরা কের ভাঙলাম। িযহদা
ূ ও ই রােয়েলর মে য য আর ঐ য নই সটা তােদর বাঝাবার জ য আিম এটা করলাম।
১৫ তখন রভু আমায় বলেলন, “এখন সইসব িজিনস নাও যা কবলমা র একজন মূখ মষপালক যবহার কের। ১৬ এটা
থেকই তারা বুঝেব য আিম আমার দেশ একজন নতুন মষপালক আনব। য মষরা মারা যাে তােদর য এই যুবক িনেত
পারেব না। স আহত মষেদর সু করেত পারেব না। যারা বঁেচ রেয়েছ তােদর স খাওয়ােত পারেব না। সু সবল মষেদর
মের ফলা হেব এবং তােদর মাংস স ূণ েপ খেয় ফলা হেব। কবল তােদর ুর েলা পেড় থাকেব।”
১৭ ওেহ আমার অকম য মষপালক!
তামরা আমার মষেদর যাগ কেরছ।
ওেক শাি দাও!
ওর ডান চােখ ও হােত তরবাির িদেয় আঘাত কর।
তার ডান হাত িন মা হেয় যােব।
তার ডান চাখ অ হেব।

১১ আ ন তামার এরস ়ব ৃ
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িযহদার
ূ চািরিদেকর জািতসমূহ স েক দশন
১ই

রােয়ল স বে

রভুর ক ণ বাতা। রভু আকাশেক িব ৃত কেরেছন এবং প ৃিথবীেক তার িভি র ওপর
রভুই এইসব কথা বেলেছন। ২ “ দখ,
জ শােলমেক আিম তার রিতেবশী দশ েলার কােছ একিট িবেষর পাে র পিরণত করব। ঐ দশ েলা জ শােলম শহরেক
আরমণ করেব। সম র িযহদা
ূ অব হেব। ৩ আিম জ শােলমেক একটা ভারী পাথেরর মত কের দব। য কউ তােক িনেত
চ া করেব সই ভেঙ টুকেরা টুকেরা হেয় যােব। তারা কাটা পডে় ব এবং তার বারা তােদর আঁচড় লাগেব। তবু প ৃিথবীর
সম জািত জ শােলেমর িব ে যু করেত একে র আসেব। ৪ সই সমেয় আিম ঘাডা় েদর ভীত করব এবং ঘাডস় ওয়াররা
আত র হেব। আিম শ পে র সম ঘাডা় েক অ কের দব, িক আমার চাখ খালা থাকেব আর আিম িযহদা
ূ
পিরবােরর উপর নজর রাখব। ৫ িযহদা
ূ পিরবােরর নতারা লাকেদর উৎসািহত করেব। তারা বলেব, ‘ রভু সবশি মানই
আমােদর ঈ বর। িতিনই আমােদর বলবান কেরন।’ ৬ সই সময়, আিম ঐ নতােদর বনভূিমর একিট আ েনর মত কের দব।
আ ন যমন খডে় ক পুিডে় য় বংস কের, িঠক তমিনভােব তারা তােদর শ েদর স ূণ েপ পুিডে় য় দেব। তােদর চািরিদেকর
শ েদরও তারা বংস করেব। যােত জ শােলেমর লাকরা আরাম করেত পাের।”
৭ রভু রথেম িযহদার লাকেদর র া করেবন, আর তাই জ শােলেমর লাকরা আর বশী বডা় ই করেত পারেব না।
ূ
দায়ূেদর পিরবার ও জ শােলেম বসবাসকারী অ য লােকরাও বডা় ই কের বলেত পারেব না য তারা িযহদার
ূ অ য লােকেদর
চাইেত ভাল। ৮ িক রভু জ শােলেমর লাকেদর রিতর া করেবন। এমনিক সবেচেয় জবরজঙ লাকও দায়ূেদর মত
মহাবীর স য হেয় উঠেব। দায়ূদ পিরবােরর লাকরা দবতােদর তু য হেব। রভুর দূতেদর মত, তােদর যু ে ে র এিগেয়
দেব।
৯ রভু বেলন, “ সই সমেয় জ শােলেমর িব ে যু করেত যসব জািত আসেব তােদর আিম বংস করব। ১০ আিম
দায়ূেদর ও পিরবােরর সদ যেদর এবং জ শােলেম বাসকারী লাকেদর আিম মাশীল ও দয়ায় ভরা আ া দব। তারা আমার
িদেক তাকােব, সই একজন যােক তারা িব কেরিছল এবং তারা িবলাপ করেব। একমা র পুে রর িবেয়ােগ লােক যমন শাক
কের তারা সরকম তী রভােব কাঁদেব। একজেনর রথমজাত পুে রর ম ৃতু্যেত লােক যমন শাক কের, তারা তমনই শাক
করেব। ১১ সসময় জ শােলেম রাদন ও মহােশােকর িদন উপি ত হেব। মিগে ান উপ যকায় হদ -িরে ােণর ম ৃতু্যেত
লােক যমন রাদন কেরিছল এসময় সরকমই হেব। ১২ রিতিট পিরবার িনেজ থেকই ঃেখ শাক করেব। দায়ূদ পিরবােরর
পু ষ সদ যরা িনেজ থেকই শাক করেব এবং তােদর রীরা িনেজ থেকই রাদন করেব। নাথন পিরবােরর পু ষ সদ যরা
িনেজর থেকই শাক করেব এবং তােদর রীরা প ৃথক প ৃথক ভােব কাঁদেব। ১৩ লিবর পিরবােরর পু ষ সদ যরা িনেজর
থেকই শাক করেব ও তােদর রীরাও িনেজ থেকই কাঁদেব। িশিময়ন পিরবােরর পু ষ সদ যরা িনেজ থেকই শাক করেব
এবং তােদর রীরাও িনেজ থেকই কাঁদেব। ১৪ অ যা য পিরবারেগা ীর ে রও সই একই যাপার হেব। পু ষরা ও
রীেলাকরা িনেজ থেকই কাঁদেব।”
১ সইিদন দায়ূদ পিরবােরর সদ যেদর জ য ও জ শােলেম বসবাসকারী অ যা য লােকেদর জ য এক নতুন ঝণা
খালা হেব। এই ঝণািট হেব পাপ ও অ ি থেক ি করেণর িনিম ।

১২ বিসেয়েছন। িতিনই সই জন িযিন লাকেদর মে য আ া রেখেছন। আর

১৩

রা ভাববাদী আর নয়
২ সবশি

মান রভু বেলেছন, “ সইসময় আিম প ৃিথবী থেক মূি সমূেহর নাম কেট দব। রা ভাববাদীেদর আর অ
আ ােদর সিরেয় দব। লােকরা এমনিক তােদর নামও মেন করেব না। এবং আিম রা ভাববাদী ও অ িচ আ ােদর
প ৃিথবী থেক দূর করব। ৩ যিদ কউ ভাববাণী অ যাহত রােখ, তেব তােক শাি পেত হেব। এমনিক তার িপতামাতাও তােক
বলেব, ‘ রভুর নােম তুিমও িম যা কথা বলছ।’ স ভাববাণী করেছ বেল তার মাতা িপতাই তােক িব কের হ যা করেব।
৪ সই সময়, ভাববাদীরা তােদর দশন ও ভাববাণী স বে লি ত হেব। তারা িনেজেদর ভাববাদী বেল সনা করবার জ য
ভাববাদীেদর িনিম মাটা পাষাক পরেব না। তারা লাকেক ঠকাবার জ য ঐ পাষাক েলা পরেব না। ৫ তারা বলেব, ‘আিম
একজন ভাববাদী নই। আিম একজন কৃষক, এবং ছাট বলা থেকই আিম মােঠ কৃিষ কাজ কেরিছ।’ ৬ িক অ য লােকরা
বলেব, ‘িক তামার হােতর ঐ আঘাত িল িকেসর?’ স তখন বলেব, ‘আিম আমার ব ুর বাডী় মার খেয়িছলাম।’”
৭ সবশি মান রভু বেলেছন, “আমার তরবাির মষপালকেদর আঘাত ক ক! সটা আমার ব ুেক আঘাত ক ক!
মষপালকেদর আঘাত কর এবং মষরা পলায়ন করেব। এবং আিম সই ু রগণেক শাি দব। ৮ দেশর ই-ত ৃতীয়াংশ
লাক আঘােত মারা যােব িক এক-ত ৃতীয়াংশ অবিশ থাকেব। ৯ তখন আিম ঐ অবিশ এক ত ৃতীয়াংশ লাকেদর পরী া
করব। আিম তােদর িবিভ সংকেট ফলব। স েলা হেব তােদর অি পরী ার মত িঠক যমন লােক আ ন যবহার কের
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েপােক খাঁিট করেত অথবা সানা খাঁিট িকনা তা পরী া করেত। তখন তারা আমার নােম ডাকেব আর আিম তােদর ডােক
সাডা় দব। আিম বলব, ‘ তামরা আমার লাক।’ আর তারা বলেব, ‘ রভু আমােদর ঈ বর।’”
িবচােরর িদেনর বণনা
১

দখ, িবচােরর জ য রভুর িবেশষ িদন আসেছ। আর য স দ তুিম লুঠ করছ তা তামার শহের ভাগ করা হেব।
জ শােলেমর িব ে যু করবার জ য আিম সম জািতেক জেডা় করব। শ রা শহর অিধকার করেব এবং ঘর
বািড বংস করেব। রীেলাকেদর ওপর বলাৎকার করা হেব এবং অেধক লাকেক ব ী কের িনবাসেন িনেয় যাওয়া হেব।
বাদবাকীরা পছেন পেড় থাকেব। ৩ তখন সইসব জািতর সে যু করবার জ য রভু িনেজ যােবন অতীেত যমন িতিন যু
কেরিছেলন। ৪ সই সময় িতিন জতুন পবেতর ওপের দাঁডা় েবন, য পবত জ শােলেমর পূেব অবি ত। জতুন পবত িচের
যােব এবং পবেতর একভাগ উ ের, অপরভাগ দি েণ সের যােব। পি ম থেক পূেব এক গভীর উপ যকার স ৃি হেব। ৫ সই
উপ যকা তামার িনকটবতী হেল তামরা পালাবার চ া করেব। যমন িযহদার
ূ রাজা উিষেয়র সমেয় ভূিমকে র িদেন তামরা
দৗেডি় ছেল সইরকম দৗেড় পালােব। ঈ বর আসেবন, এবং তাঁর সম পিব র লাকরা তাঁর সে থাকেব।
৬–৭ সই িদন হেব িবেশষ িদন। সই িদন আেলা, ঠা া বা িহম বেল িকছ থাকেব না। কবল রভু জােনন তা িকভােব
ু
হেব, িক িদন বা রাত বেল িকছ ু থাকেব না। সাধারণতঃ অ কার যখন নেম আেস সই সময়েতও আেলা থাকেব। ৮ সই
িদন জ শােলম থেক জীব জেলর ধারা বইেব। সই জলধারা িট রােত ভাগ হেয় এক ভাগ পূব িদেক ম ৃত সাগের এবং
অপর ভাগ পি েম ভূম যসাগের বইেব। সই জেলর ধারা সারা বছর ধের থাকেব, িক রীে , িক শীেত। ৯ সই সময়, রভু
সম প ৃিথবীর রাজা হেবন। সই িদন রভু হেবন একজন। তাঁর নাম হেব একিটই। ১০ সই সময়, জ শােলেমর চারধার
ম ভূিমেত পিরণত হেব। গবা থেক নেগেভর িরে াণ পয ম ভূিমর মত হেয় যােব। িক জ শােলেমর পুেরা শহরিট
আবার িনমাণ করা হেব। িব যামীন ফটক থেক রথম ফটক ( কােণর ফটক) পয এবং হনেনেলর গ থেক রাজার রা া
কু পয । ১১ কান শ আর তােদর বংস করেত সখােন আসেব না। জ শােলম িনরাপদ হেব।
১২ িক য সম জািত জ শােলেমর িব ে যু কেরিছল, রভু তােদর শাি দেবন। তােদর মােঝ িতিন গ রাগিট
পাঠােবন। জীিবতকােলই তােদর মাংস পচেত
করেব। তােদর চাখ েলা কাটের পচেব আর িজব মুেখর মে য পচেত
করেব। ১৩–১৫ এই মারা ক রাগ শ িশিবর িলেত ছিডে় য় যােব। সই মারা ক রাগ তােদর ঘাডা় , উট এবং গাধােদর
মে যও ছিডে় য় যােব।
সই সময়, ঐ লাকরা সি যই রভুেক ভয় পােব। রে যকিট লাক অ য লােকর হাত টেন ধরেব আর তারা এেক
অপেরর সে লডা় ই করেব। এমনিক িযহদাও
জ শােলেমর িব ে যু করেব। সম লােকর কাছ থেক সানা, েপা ও
ূ
কাপড় চাপড় জেডা় করার পরও এটা ঘটেব। ১৬ জ শােলেম যারা যু করেত এেসিছল, তার থেক বঁেচ থাকা লাকরা রিত
বছর সই রাজা িযিন সবশি মান রভু, তাঁর উপাসনা করেত আসেব। এবং কু িটরবাস পব পালন করেত জ শােলম পয
যােব। ১৭ আর প ৃিথবীর কান পিরবার যিদ জ শােলেম সবশি মান রভুর উপাসনা করেত না যায় তেব রভু তােদর ব ৃি
দেবন না। ১৮ যিদ িমশেরর কান পিরবার কু িটরবাস পব পালন করেত না আেস তেব রভু শ জািতেদর ে র যমন
কেরিছেলন তমিন তােদরও সই মারা ক রােগ আ রা করেবন। ১৯ এই শাি হেব িমশরীয়েদর জ য এবং অ য য কান
জািত যারা কু িটরবাস পব পালন করেত না আেস তােদর জ য।
২০ সই সময়, রভু সব িকছর মািলক হেবন। এমনিক ঘাডা় র গলার ঘি
িলেতও লখা থাকেব, রভুর জ য পিব র।
ু
†আর রভুর মি ের যব ত সম বাসন- কাষন বদীর বাটীর মত পা র িলর মেতাই
বপূণ হেব। ২১ রকৃতপে
জ শােলম ও িযহদার
রিতিট পাে রই এই কথা লখা থাকেব। রভু সবশি মােনর জ য পিব র। নেব য উৎসগ করেত
ূ
য সম লাক এেসিছল তারা এেস সই সম পা র িনেয় তােত তােদর িবেশষ খাবার রা া করেব।
সই সময়, সবশি মান রভুর মি ের কান যবসায়ীেক আর দখেত পাওয়া যােব না।

১৪়

২

†১৪:২০

রভুর … পিব র মি ের যব ত সম িকছরু ওপের এই শদ িল লখা থাকত। এেত বাঝা যত য এই িল
রভুর িজিনস এবং একমা র িবেশষ কােজ যব ত হেত পাের। এই লেবল আঁটা থালা িল যাজকরা কবলমা র পিব র
ােন যবহার করেত পারত।

