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যােয়ল ভাববাদীর পু ক
প পাল ফসল বংস করেব
১ পথূেয়েলর

পু র যােয়েলর কােছ রভুর এই বাতা:
হ রবীণরা, কথাটা শান!
দেশ বসবাসকারী সকেল শান।
তামােদর জীবনকােল এর আেগ িক কখনও এই রকম ঘটনা ঘেটেছ?
না! তামােদর িপত ৃপু ষেদর সময়ও িক এই রকম কােনা ঘটনা ঘেটেছ? না!
৩ তামােদর স ানেদর এই স বে বেলা।
তামােদর স ানরা তােদর স ানেদর বলুক।
আবার তােদর স ানরা তােদর পরবতী রজ েক বলুক।
৪ কাটুের প পাল যা রেখ গেছ
তা ঝাঁেকর প পাল খেয় গেছ।
আর ঝাঁেকর প পাল যা রেখ গেছ
তা লাফােন প পাল খেয় গেছ।
আর লাফােন প পাল যা রেখ গেছ
তা বংসকারী প পাল খেয় গেছ।

১

২

প পাল এল
৫ ওেহ

মাতালরা ওঠ, কাঁেদা!
ওেহ ম যপায়ীরা,
িমি রা ারেসর জ য হা- তাশ কর!
কারণ তা তামােদর মুখ থেক কেড় নওয়া হেয়েছ।
৬ এক িবশাল ও শি শালী দশ আমার দশেক আ রমণ কেরেছ।
সখােন অগিনত স য িছল।
তােদর অ র িল িসংেহর দাঁেতর মত ধারােলা
এবং িসংেহর চায়ােলর মত শি শালী।
৭ এিট আমার রা া
র
ও ডুমরু গাছ েলা বংস কেরেছ।
এিট ডুমরু গােছর ছাল ছািডে় য় িনেয় তা ফেল িদেয়েছ,
তাই তার শাখা িল সাদা হেয় গেছ।
লােকর এ ন
৮ যার

যুবক বামী মারা গেছ,
সই যুবতী মিহলার মত চেটর পাষাক পের কাঁেদা।
৯ রভুর মি ের আর নেব য ও পানীয় উৎসগ করা হয় না।
তাই যাজকগণ! রভুর দাসরা, শাক রকাশ কেরা!
১০
র িল িবন হেয় গেছ,
মািট িকেয় গেছ।
সম শ য ন হেয় গেছ।
নতুন রা ারস িকেয় গেছ।
টাটকা অিলভ তল শষ হেয় গেছ।
১১ ওেহ চাষীরা তামরা ঃখ কর!
রা া ে রর চাষীরা হাহাকার কর!
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গম ও যেবর জ য কাঁেদা!
কারণ েতর ফসল বংস হেয় গেছ।
১২ রা ালতা িকেয় গেছ।
ডুমরু গাছ মারা গেছ।
ডািলম, তাল ও আেপল,
এমনিক েতর সম গাছ িকেয় গেছ।
সি য লাকেদর মে য য সুখ িছল তা িকেয় গেছ।
১৩ হ যাজকগণ, চেটর পাষাক পের উ
বের কাঁেদা।
তামরা যারা বদীর পিরচারকরা, উ বের কাঁেদা।
হ ঈ বেরর দাসরা চেটর পাশাক পের ঘুিমেয় থােকা।
কারণ ঈ বেরর মি ের উৎসগ করার জ য কান শ য নেব য ও পয় নেব য থাকেব না।
প পােলর বারা ভয়ানক বংস কা
১৪ উপবােসর

জ য একিট িবেশষ সময় ঘাষণা কেরা। িবেশষ সভার জ য লাকেদর এক র কেরা। দেশর সম লাক
ও নতােদর এক র কেরা। তােদর সবাইেক তামার রভু ঈ বেরর মি ের িনেয় এস এবং সাহাে যর জ য রভুর কােছ
খুব জাের কা াকািট কর।
১৫ িবমষ হও! কারণ রভুর সই িবেশষ িদন সি কট। সই সময় থেক ঈ বর সবশি মােনর কাছ থেক আ রমেণর
যায় শাি আসেব। ১৬ এিক সু
নয় য আমােদর কান খা য নই? এটা িক সু
নয় য আন এবং সুখ আমােদর
রভুর মি র থেক চেল িগেয়েছ? ১৭ আমােদর শ য বীজ মািটেত পেচ ন হেয় িগেয়েছ। দাম েলা বংস হেয় িগেয়েছ।
আমােদর গালাবািড় েলা শূ য এবং ভে পেডে় ছ কারণ আমােদর শ য িকেয় গেছ এবং ম ৃত।
১৮ প েলা কাঁদিছল! গ র পাল ঘুের ঘুের বডা় ে । কারণ তােদর খাবার ঘাস নই। এমনিক মেষরাও ক পাে কারণ
আমরা পাপ কােযর জ য অপরাধী। ১৯ রভু আিম সাহাে যর জ য তামায় ডাকিছ, কারণ রা েরর চারণভূিম আ েন পুেড়
গেছ এবং খালা মােঠর সম গাছ তােত ঝলেস গেছ। ২০ এমনিক প রাও তামার কােছ কাঁদেব কারণ জেলর ঝণা েলা
িকেয় গেছ আর আ ন সবুজ ে র ছিডে় য় পেড় তােদর ম ভূিমেত পিরণত কেরেছ।
রভুর আগমেনর িদন
১ িসেয়ােন

িশঙা বাজাও।

২ আমার পিব র পবেত জাের িচৎকার কেরা।

দেশর সম বািস ারা
ভেয় কঁেপ উঠুক।
কারণ রভুর িদন আসেছ
এবং তা সি কট।
২ সটা এক অ কার, িবষ ন িদন হেব।
এটা অ কার এবং মঘলা িদন হেব।
অ কার যভােব পবেত ছেয় যায়
সইভােব িবশাল ও শি শালী স য দখা যােব।
এর আেগ কখনও এমন হয় িন।
আর এর পেরও এমন হেব না।
৩ আ ন তােদর সামেন রাস করেব
এবং অি িশখা তােদর প ােত বলেব।
তােদর সামেনর দশ হেব
যন এক এেদান উ যান।
িক তােদর প ােত দশ
যন শূ য ম ভূিম।
কান িকছইু তােদর এিডে় য় যােব না।
৪ তােদর দখেত ঘাডা় র মত।
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আর যুে র ঘাডা় র মেতা তারা দৗডা় য়।
৫ ঐ শান পবেতর ওপর তােদর রেথর শদ।
সই শদ খড় বালােনা আ েনর শেদর মেতা
এবং একিট শি শালী স য বািহনীর মত
যারা যু করেত আসেছ।
৬ ঐ স যদেলর সামেন লােক ভেয় কাঁেপ।
তােদর মুখ ভেয় িববণ হেব।
৭ তারা
ত দৗডা় য়
এবং যা ােদর মেতা তারা রাচীের চডে় ত পটু।
তারা কু চকাওয়াজ কের সামেন এিগেয় যায়।
তারা তােদর পথ থেক সের যায় না।
৮ তারা এেক অে যর সে ধা াধাি কের না।
রে যক স য তার িনেজর পেথ চেল।
এমনিক যিদ একজন স য আহত হেয় পেড়
অ যরা িঠক ভােবই কু চকাওয়াজ কের চেল।
৯ তারা শহেরর মে য দৗেড ় যায়।
তারা ত রাচীেরর উপর ওেঠ।
ঘেরর মে য উেঠ পেড।়
জানালা িদেয় চােরর মত ঢুেক পেড।়
১০ তােদর সামেন যন প ৃিথবী ও আকাশ কঁেপ ওেঠ।
সূয ও চাঁদ অ কার হেয় যায় এবং তারারা উ বলতা রকাশ ব কের।
১১ রভু িনেজ তাঁর স যেদর িচৎকার কের ডাকেছন।
তাঁর িশিবর খুব বড।়
সি য সই স যরা তাঁর আেদশ মােন।
তারা খুবই শি শালী।
রভুর িদন হেব সি য তী র ও ভয়ানক;
ক তা স য করেত পাের?
পিরবতেনর জ য লাকেদর কােছ রভুর আহবান
১২

রভু বলেলন,
“এখন তামরা সবা ঃকরেণ আমার কােছ িফের এস।
উপবাস, রাদন ও িবলাপ করেত করেত এস!
১৩ আর তামােদর দয় িছ কর, তামােদর ব র নয়।”
তামােদর রভু ঈ বেরর কােছই িফের এস।
কারণ িতিন কৃপাময়।
িতিন চট কের রেগ ওেঠন না।
িতিন মহা দয়াময়।
হয়েতা িতিন য অম েলর পিরক না কেরিছেলন
স িবষেয় তাঁর মন পিরবতন করেবন।
১৪ ক জােন, রভু হয়েতা তাঁর মন পিরবতন করেত পােরন।
এমনিক িতিন হয়েতা তামােদর জ য প ােত আশীবাদ রেখও যেত পােরন।
তাহেল তামরা রভু, তামােদর ঈ বেরর উে ে য
বিল ও পয় নেব য উৎসগ করেত স ম হেব।
রভুর কােছ রাথনা কর
১৫ িসেয়ােন

িশঙা বাজাও।
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উপবােসর িদন িঠক কর।
িবেশষ সভার িদন ঘাষণা কর।
১৬ লাকেদর এক র কর।
িবেশষ সভা ডাক।
বয় লাকেদর এক র কর।
িশ ও বা ােদর এক র কর।
বর ও কেনরা তােদর শ যা ঘর
থেক বিরেয় আসুক।
১৭ বারা া ও বদীর মে য
যাজকরা, রভুর দাসরা কাঁ ক।
তােদর সবাই বলুক:
“ রভু তামার লাকেদর রিত কৃপা কর।
তামার লাকেদর ল ায় পডে় ত িদও না।
অ য দেশর লাকেদর তামার লাকেদর িনেয় ঠা া করেত িদও না।
অ য দেশর লাকেদর হেস বলেত িদও না,
‘ওেদর ঈ বর কাথায়?’”
রভু আবার দশ পুনঃ াপন করেবন
১৮ তখন

রভু তাঁর দেশর জ য ঈষাকাতর হেবন
এবং তাঁর লাকেদর দয়া করেবন।
১৯ তখন রভু তাঁর লাকেদর সে কথা বলেলন,
এবং বলেলন, “আিম তামােদর কােছ শ য রা ারস ও অিলভ তল পাঠােবা
এবং তামরা রচরু পােব ও তােত তামরা স হেব।
আিম আর অ য দশেক তামােদর কখনও অপমান করেত দব না।
২০ আিম উ র দশীয় লাকেদর তামােদর কাছ থেক ব দূ ের পাঠাব
এবং আিম তােদর
ও বংস রা দেশ িনবাসেন পাঠাব।
আিম তােদর িকছ ু লাকেক পূবিদেকর সমুে র
এবং িকছ ু লাকেক পি েমর ভূম যসাগের পাঠাব।
তারা পেচ যােব
এবং তােদর পূি গ ওপের উঠেব,
কারণ তারা অেনক িত কেরেছ!”
ভূিমেক নবািয়ত করা হেব
২১

হ দশ, ভয় কােরা না।
আন অনু ান কর
কারণ রভু অেনক মহৎ কাজ করেবন।
২২ মােঠর প রা ভয় পেয়া না
কারণ রা েরর ভূিমেত আবার ঘাস জ ােব।
গােছ আবার ফল ধরেব,
এবং ডুমরু ও রা া গােছ আবার উ ম ফল হেব।
২৩ িসেয়ােনর লাকরা তামরা রভু ঈ বেরেত আন অনু ান কর।
কারণ িতিন তাঁর উদারতার িচ িহসােব ব ৃি বষােবন।
তা ছাডা় ও িতিন আেগর মেতাই
তামােদর আেগ আেগ ব ৃি ও শেষর িদেক ব ৃি দেবন।
২৪ আর ঢঁিকর মেঝ িল শে য ভের যােব,
অিলভ তেল ও রা ারেস িপেপ েলা ভের উপেচ পডে় ব।
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২৫ “আিম

তামােদর িব ে
য সম ঝাঁেকর প পাল, লাফােন প পাল,
বংসকারী প পাল এবং কাটুের প পাল অথাৎ আমার মহা স যেদর পািঠেয়িছলাম
যারা সই বছর তামােদর শ য বংস কেরেছ
তা আিম পিরেশাধ করব।
২৬ তামরা রচর
ু খাবার খেয় ত ৃ হেব
এবং রভু তামােদর ঈ বেরর নােমর রশংসা করেব।
কারণ িতিন তামােদর জ য চমৎকার অেলৗিকক কাজ কেরেছন।
রভু বেলন, আমার লাকরা আর কখনও লি ত হেব না।
২৭ আর তামরা জানেব য আিম ( রভু) ই রােয়েলর মে য বাস কির।
আিমই তামােদর রভু ও ঈ বর
আর কান ঈ বর নই।
আমার লাকরা আর কখনও লি ত হেব না।”
ঈ বর সম

লাকেদর তাঁর আ া দেবন

২৮ “এখন

থেক আিম আমার আ া সবার মে য ঢেল দব।
এর ফেল তামােদর ছেলেমেয়রা ভাববাণী বলেব।
বয় লাকরা ব দখেব
আর তামােদর কিন রা দশন পােব।
২৯ আর সই সময় আিম এমনিক,
তামােদর দাসদাসীেদর ওপরও আমার আ া ঢেল দব।
৩০ আিম আকােশ ও প ৃিথবীেত িচ
দখাব।
র , আ ন ও ধাঁয়ার
দখা যােব।
৩১ সূয অ কার হেয় যােব, চাঁদ রে র মত লাল হেয় যােব।
আর তারপর রভুর সই মহান ও ভয় র িদন আসেব!
৩২ আর যারাই রভুর নাম ডােক তারা র া পােব।
কারণ রভুর বা যানুসাের ঐ সম লাক িসেয়ান পবেত
ও জ শােলেম বঁেচ থাকেব।
যাঁ, ঐ সম বঁেচ যাওয়া লাক, যােদর রভু ডেকেছন তারাই িফের আসেব।
িযহদার
ূ শ
১“

েদর রিত রভুর শাি

সই সময় আিম িযহদা ও জ শােলেমর লাকেদর ব ী দশা হেত িফিরেয় আনব। ২ আিম সম

দশেক এক র কের

৩ িযেহাশাফেটর উপ যকায়ূ িনেয় আসব। সখােন আিম তােদর িবচার করব। সই দেশর লাকরা আমার ই রােয়েলর

লাকেদর িছ িভ কেরিছল। তারা তােদর অ য দেশর মে য বাস করেত বা য কেরিছল। সই জ য আিম সইসব দশেক
শাি দব। ঐসব দশ আমার দশেক িনেজেদর মে য ভাগ কেরিছল। ৩ তারা আমার লাকেদর জ য িলবাট যবহার
কেরিছল। তারা এক ব যার জ য ছেলেক এবং পান করবার জ য রা ারেসর িবিনমেয় মেয়েক িবেয় কেরিছল। এমন িক
তারা…
৪ “ হ সার ও সীেদান এবং পেল ীয়েদর সম অ ল, আমার রিত তামােদর মেনাভাব িক? কান িকছর জ য িক তামরা
ু
আমায় শাি িদ ? তামরা িক মেন কর আমােক আঘাত করার জ য িকছ ু করেত যা ? শী রই আিম তামােদর কােজর ফল
িহেসেব তামােদর শাি দব। ৫ তামরা আমার েপা ও সানা িনেয় িগেয়ছ এবং আমার অিত উৎকৃ িজিনস িল তামােদর
মি ের িনেয় িগেয়ছ।
৬ “ তামরা িযহদার ও জ শােলেমর লাকেদর রীকেদর কােছ িবি র কের িদেয়ছ, যন তারা তােদর দশ থেক ব দূ ের
ূ
িনেয় যেত পাের। ৭ তােদর য য ান িবি র হেয় গেছ আিম তােদর সখােন থেক িফিরেয় আনব এবং আিম তামােদর
খারাপ কােজর জ য শাি দব। ৮ আিম তামােদর স ানেদর িযহদার
লাকেদর কােছ িবি র করব এবং তারা ব দূেরর
ূ
িশবায়ীয় লাকেদর কােছ তােদর িবি র করেব।” রভু এই কথা িল বেলেছন।
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যুে র র িত
৯

তামরা জািতগেণর কােছ এই কথা ঘাষণা কর:
তামরা যুে র জ য িনেজেদর র ত কর!
বলবান স যেদর জািগেয় তাল!
সম যা া যুে রেবশ ক ক।
১০ তামােদর লা ল ভেঙ খড্গ
় তির কর
এবং কাে ভেঙ বশা তির কর।
বল য, সও বলুক,
“আিম একজন বলবান যা া।”
১১ হ চাির িদেকর জািতগণ,
তামরা তাডা় তািড় এস এবং এখােন এেস জেডা় হও!
হ রভু তামার বলবান স যেদর আেনা!
১২ জািতগণ জেগ ওঠ!
িযেহাশাফেটর উপ যকায় এস!
আিম সখােন বেস
চািরিদেকর জািতর িবচার করব!
১৩ কাে লাগাও
কারণ শ য পাকেছ!
এস দলন কর
কারণ রা া মাডব় ার কু পূণ!
িপেপ ভের উপেচ পডে় ছ
কারণ তােদর তা মহান।
১৪ দ া ার উপ যকায় রচর
ু লােকর ভীড়
কারণ দ া ার উপ যকায় রভুর িবেশষ িদন এিগেয় আসেছ।
১৫ সূয ও চ র অ কার হেয় যােব,
আকােশর ন রও আর আেলা দেব না।
১৬ আর রভু ঈ বর িসেয়ান থেক গজন করেবন
এবং িতিন জ শােলম থেকও িচৎকার করেবন।
ফেল আকাশ ও প ৃিথবী কঁেপ উঠেব।
িক রভু ঈ বর
তাঁর লাকেদর পে এক িনরাপদ আ রয়
এবং িতিনই ই রােয়ল স ানেদর
পে দ ৃঢ় গ হেবন।
১৭ “তখন তামরা জানেব য আিমই রভু তামােদর ঈ বর,
আিম আমার পিব র পবত িসেয়ােন বাস কির।
আর জ শােলম পিব র হেব।
িবেদশীরা আর তার মে য িদেয় যাতায়াত করেব না।
িযহদার
ূ জ য নতুন জীবেনর রিত
১৮ “

সই িদেন পবত থেক িম রা ারস ঝের পডে় ব
এবং উপপবত থেক েধর রাত বইেব।
িযহদার
ূ সম শূ য নদী জেল পূণ হেয় বইেব।
রভুর মি র হেত এক উৎস বার হেব,
যা আকিশয়া উপ যকােক জল যাগােব।
১৯ িমশর বংস ান হেব

িত
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এবং ইেদাম বংিসত রা ের পিরণত হেব।
লাকেদর িব ে দখােনা হেয়েছ।
কারণ তােদর িন ুরতা িযহদার
ূ
তারা িনেদাষ লাকেদর তােদর দেশই হ যা কেরিছল।
২০ িক িযহদােত সবদাই লােক বাস করেব,
ূ
লােক ব বংশ পর রায় জ শােলেম বাস করেব।
২১ ওই লাকরা আমার লাকেদর হ যা কেরিছল,
তাই সি য সি যই আিম তােদর লাকেদর শাি দব!”
রভু ঈ বর িসেয়ােন বাস করেবন!
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