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আেমাষ ভাববাদীর পু ক

ভিূমকা

১ ১ আেমােষর বাতা। তেকায় শহের আেমাষ নােম একজন মষপালক িছেলন। উিষয় যখন িযহদূার রাজা িছেলন এবং
যায়ােশর পু র যারিবয়াম যখন ই রােয়েলর রাজা িছেলন সই সমেয় আেমাষ ই রােয়ল স েক দশন পেয়িছেলন।

ঘটনাটা ভিূমক হবার ’বছর আেগকার কথা।

অরােমর জ য শাি
২ আেমাষ বলেলন:
“িসেয়ােন রভু িসংেহর মেতা গজন করেবন।
জ শােলম থেক তাঁর কে র উ বর গিজত হেব।
মষপালকেদর সবজু তণৃভিূম িকেয় বাদামী হেয় যােব।

এমনিক কি েলর িশখর িকেয় যােব।”
৩ রভু এই কথা েলা বেলন: “আিম অব যই দে শকবাসীেদর তােদর ব দ াহ অপরােধর জ য শাি দব। িক কন?

কারণ তারা লাহার তরী শ য মাডা়ইেয়র য র িদেয় িগিলয়দেক মদন কেরিছল। ৪ সই জ য আিম হসােয়েলর বাডী়েত
(অরাম) আ ন লািগেয় দব এবং সই আ ন িবনহদেদর রাজ রাসাদ িলেক বংস করেব।

৫ “তাছাডা়ও, আিম দে শেকর গেটর শ িশক েলা ভাঙব। আবেনর উপ যকােত য যি িসংহাসেন বেস আেছ তােক
আিম সিরেয় দব। বৎ -এদেন য রাজা রাজদ ধের আেছ তােক আিম িনেয় চেল যাব। অরােমর লাকরা পরা হেব এবং
জনসাধারণ তােদর কীর রাে য িনেয় যােব।” রভু ঐ কথা েলাই বেলিছেলন।

পেল ীয়েদর জ য শাি
৬ রভু এই কথািট বেলন: “আিম সি যই ঘসাবাসীেদর তােদর ব অ যায় কােজর জ য শাি দব। কন? কারণ তারা

একিট দেশর সম লাকেক িনেয়িছল এবং তােদর রীতদাস িহসােব ইেদােম পািঠেয়িছল। ৭ স জে য আিম ঘসার দওয়ােল
আ ন পাঠাব। এই আ ন ঘসার উঁচু িমনার বংস করেব। ৮ এবং আিম অ  েদােদর িসংহাসেন য যি বেস আেছ তােক
সিরেয় দব। অি েলােন য রাজািট রাজদ ধের আেছ তােক আিম িনেয় চেল যাব। আিম ইে রাণর সাধারণ মানষুেদর শাি
দব। তখন পেল ীয়েদর মে য যারা এখনও পয জীিবত অব ায় বঁেচ আেছ তারা মরেব।” রভু ঈ বর ঐ কথা েলা

বেলিছেলন।

ফনীিকয়র জ য শাি
৯ রভু এই কথা েলা বলেছন: “আিম অব যই সােরর লাকেদর তােদর ব দ াহ অপরােধর জ য শাি দেবা। কন?

কারণ তারা একিট সম র জািতেক সিরেয় িনেয় িগেয়িছল এবং রীতদাস িহেসেব তােদর ইেদােম পািঠেয়িছল। তারা তােদর
ভাইেদর (ই রােয়ল) সে িমিলত হেয় য চিু কেরিছল তা তারা মেন রােখিন। ১০ স জে য আিম সােরর দওয়ােল আ ন
দব। সই আ ন সােরর রাজ রাসাদ িলেক বংস করেব।”

ইেদামবাসীেদর জ য শাি
১১ রভু এই কথা েলা বেলেছন: “আিম অব যই ইেদােমর লাকেদর তােদর ব দ াহ অপরােধর জ য শাি দব। কন?

কারণ ইেদাম তরবাির িনেয় তার ভাইেদর (ই রােয়ল) পছেন তাডা় কের ছেুট িছল। ইেদাম কান কৃপা দখায়িন। ইেদােমর
রাধ সারা জীবন ধের অ যাহত িছল। ব য প র মত ই রােয়লেক স কবল িছঁেডই় চেলেছ। ১২ স জ য আিম তমেন

আ ন দব। সই আ ন ব রােরর উঁচু িমনার েলা বংস করেব।”

অে ানবাসীেদর জ য শাি
১৩ রভু এই কথা েলা বেলেছন: “আিম অব যই অে ােনর লাকেদর তােদর ব দ াহ অপরােধর জ য শাি দব। কন?

কারণ তারা িগিলয়েদ গভবতী নারীেদর হ যা কেরিছল। অে ানবাসীরা এই কাজ েলা কেরিছল এই জ য যােত তারা তােদর
রা য িনেত পাের এবং তােদর রা যেক আেরা বড় করেত পাের। ১৪ স জ য আিম র বার দওয়ােল আ ন দব। সই
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আ ন র বার উঁচু িমনার বংস করেব। ঘণূী ঝেডর় মত তােদর রাে যর মে য িবপদ এেস ঢকুেব। ১৫ তখন তােদর রাজা এবং
নতােদর িনবাসেন িনেয় যাওয়া হেব। তােদর সবাইেক এক সে িনেয় যাওয়া হেব।” রভু এই কথা েলা বেলিছেলন।

মায়ােবর জ য শাি

২ ১ রভু এই কথা েলা বেলেছন: “আিম অব যই মায়ােবর লাকেদর তােদর ব দ াহ অপরােধর জ য শাি দব। কন?
কারণ মায়াব ইেদােমর রাজার হাড় েলােক পিুডে়য় চনু কের িদেয়িছল। ২ স জ য আিম মায়ােব আ ন বালাব এবং

সই আ ন কিরেয়ােতর উঁচু িমনার বংস করেব। সখােন ভয় র িচৎকার এবং িশঙার শদ শানা যােব এবং মায়াব মারা
যােব। ৩ স জ য আিম মায়ােবর রাজােদর শষ কের দব এবং মায়ােবর সব নতােদরও খনু করব।” রভু এই কথা েলা
বেলিছেলন।

িযহদূার জ য শাি
৪ রভু এই কথা েলা বেলেছন: “আিম অব যই িযহদূােক তােদর ব দ াহ অপরােধর জে য শাি দব। কন? কারণ

তারা রভরু আেদশ মা য করেত অ বীকার কেরিছল। তারা তাঁর আেদশ পালন কেরিন। তােদর পবূপু ষরা িম যা িব বাস
কেরিছল। এবং ওই একই িম যার জ য িযহদূাবাসীরা ঈ বরেক অনসুরণ করা ছেডি়ছল। ৫ তাই আিম িযহদূােত আ ন লাগাব
এবং সই আ ন জ শােলেমর উঁচু িমনার েলা বংস করেব।”

ই রােয়েলর জ য শাি
৬ রভু এই কথা েলা বেলেছন: “আিম অব যই ই রােয়লেক তােদর ব দ াহ অপরােধর জ য শাি দব। কন? কারণ

তারা সামা য েপার জ য ভােলা এবং িনেদাষ লাকেদর িবি র কেরিছল। এক জাডা় জেুতার বদেল তারা গরীব লাকেদর
িবি র কেরিছল। ৭ তারা ওই গরীব লাকেদর মািটর ওপর উপডু় কের ফেল িদেয় তার ওপর িদেয় হঁেট িগেয়িছল। তারা
সাধারণ লাকেদর কে র কথা শানাও ব কেরিছল। একই রীেলােকর সে িপতা ও পেু রর যৗন স ক িছল। তারা আমার
পিব র নাম বংস কেরিছল। ৮ তারা গরীব লাকেদর কাছ থেক জামাকাপড় িনে এবং তারা বদীেত পজূা করার সময় ওই
কাপড-় চাপেডর় ওপেরই বসেছ। তারা গরীব লাকেদর টাকা ধার িদেয়েছ। এবং সে সে তােদর কাপড-় চাপড় েলা ব ক
িহসােব িনেয় িনেয়েছ। তারা সাধারণ লাকেদর জিরমানা িদেত বা য কেরিছল। এবং সই টাকা িদেয় তােদর দবতােদর
মি ের বেস িনেজরা পান করার জ য রা ারস িকেনিছল।

৯ “িক আিমই তােদর সামেন ইেমারীয়েদর বংস কেরিছলাম। ইেমারীয়রা এরস গােছর মেতাই দীঘেদহী িছল। তারা ওক
গােছর মেতাই শি শালী িছল। িক আিম তােদর ওপরকার ফল এবং িনেচকার িশকড় েলা ন কের িদেয়িছলাম। *

১০ “আিমই সই ঈ বর িযিন তামােদর িমশর দশ থেক িনেয় এেসিছলাম। ৪০ বছর ধের আিম তামােদর ম ভিূমর
ম য িদেয় পথ দিখেয় িনেয় িগেয়িছলাম। ইেমারীয়েদর দশ অিধকার করেত আিম তামােদর সাহা য কেরিছলাম। ১১ আিম
তামােদর ছেলেদর কেয়ক জনেক ভাববাদী বািনেয়িছলাম। আিম তামােদর িকছ ু ত ণেদর নাসরীয় কেরিছ। ই রােয়েলর
লাকরা, শােনা, সি য কথাটা হে এই।” রভু এই কথা েলা বেলিছেলন। ১২ “িক তামরা নাসরীয়েদর রা ারস পােন

আস কেরিছেল। তামরাই ভাববাদীেদর ভাববাণী করেত িবরত কেরিছেল। ১৩ তামরা যন আমার কােছ ভারী বাঝার মেতা।
অিতির খড় বাঝাই মালবাহী গািডর় মেতাই আিম ভােরর চােপ নীচু হেয় িগেয়িছ। ১৪ কান মানষুই পালােত পারেব না—
ি রতম দৗডব়ীরও না। শি শালী লাকরা আর শি শালী থাকেব না। স যরা তােদর িনেজেদর র া করেত সমথ হেব
না। ১৫ তীর-ধনকুধারী মানষুও র া পােব না। ততম মানষুরাও পালােত পারেব না। ঘাডা়য় চডা় মানষুও পািলেয় বাঁচেত
পারেব না। ১৬ সই সময়, খবু সাহসী স যরা পয পািলেয় যােব। এমনিক তারা জামা-কাপড় পয পরেত সময় পােব না।”

রভু এই কথা েলা বেলিছেলন।

ই রােয়েলর রিত সতকবাণী

৩ ১ ই রােয়লবাসীরা, এই বাতািট শান! ই রােয়ল, তামােদর জ যই রভু এই কথা েলা বেলিছেলন। এই বাতািট
তামােদর সব পিরবােরর (ই রােয়ল) জে যই যােদর আিম িমশর দশ থেক িনেয় এেসিছলাম। ২ “পিৃথবীেত অেনক

পিরবার আেছ। িক িবেশষভােব জানবার জ য একমা র তামার পিরবারেকই আিম বেছ িনেয়িছলাম। এবং তামরা আমার
িব ে িগেয়িছেল। স জ য আিম তামােদর সব পাপ কােজর জ য শাি দব।”

*২:৯ আিম … িদেয়িছলাম এর অথ িপতামাতা এবং তােদর ছেলেমেয়রা।
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ই রােয়েলর শাি র কারণ
৩ একমত না হেল জন লাক
কখেনাই হাঁটেত পারেব না!
৪ একিট প েক ধরার পেরই
একিট যবু িসংহ অরে য গজন কের।
যিদ একিট িসংহ তার হায় গজন কের
তার মােন হল স কান িশকার ধেরেছ।
৫ মােঠর মে য িবছােনা জােল
যিদ কান খা য না থােক,
তেব কান পাখী উেড় এেস
তার মে য পডে়ব না।
জােলর মখু তখনই ব হেব,
যখন তােত িকছ ু ধরা পডে়ব।
৬ যিদ িশঙায় সতক বাঁশী বেজ ওেঠ
তখনই িক মানষু সি যই ভেয় কাঁপেত থাকেব না?
যিদ শহের িবপদ আেস,
তখন বঝুেত হেব রভু তা ঘিটেয়েছন।

৭ আমার রভ,ু আমার সদা রভু িকছ ু করার জ য মনি র কেরেছন। িক িকছ ু কাজ করার আেগ, িতিন তাঁর সবক
ভাববাদীেদর তাঁর পিরক না িল না বেল থাকেবন না। ৮ যিদ কান িসংহ গজন কের, তেব লােক ভয় পােব। যিদ রভু কথা
বেলন তেবই ভাববাদীরা ভাববাণী করেব।

৯–১০ অ  েদােদর এবং িমশেরর রাসােদর ওপের যাও এবং এই বাতািট ঘাষণা কর: “শমিরয়ার পবেত চেল এস। সখােন
তিুম িবরাট িবশ ৃ লা দখেত পােব। কারণ লাকরা জােননা িক কের সিঠকভােব জীবনযাপন করেত হয়। তারা অ য লাকেদর

রিত িন ুর িছল। তারা অ য লাকেদর কাছ থেক িজিনস িনেয় িনত এবং ওই িজিনস েলা তােদর রাসােদ লিুকেয় রাখত।
জার কের কেড় নওয়া িজিনস েলােতই তােদর কাষাগার পণূ হেয় িগেয়িছল।”

১১ সই জ য রভু বেলেছন, “এক শ সই দেশ আসেব। সই শ এেস তামােদর শি হরণ করেব। তামােদর
উঁচু িমনাের তামরা যসব িজিনস লিুকেয় রেখেছা তা স িনেয় যােব।”

১২ স জ য রভু বেলেছন,
“একিট িসংহ কান মষেক আ রমণ করেল
এবং একজন মষপালক মষিটেক র া করার চ া করেল
মষপালকিট মেষর কবলমা র

িকছ ু অংশই বাঁচােত পারেব।
স হয়ত িসংেহর মখু থেক
মেষর েটা পা অথবা কােনর একিট অংশ টেন িনেত পারেব।

একই ভােব, ই রােয়েলর অিধকাংশ লাকই র া পােব না।
শমিরয়ায় যারা বাস করেছ
তারা হয়ত িবছানার কবলমা র একটা কাণ র া করেত পারেব, অথবা শ যার চাদেরর এক টকুেরা।”

১৩ আমার সদা রভ,ু রভু সবশি মান ঈ বর এই কথা েলা বেলেছন: “এই িবষয় িল স বে যােকােবর পিরবারেক
(ই রােয়ল) সতক কের দাও। ১৪ ই রােয়ল পাপ কাজ করেছ এবং আিম তােদর পাপ কােজর জ য শাি দব। যখন আিম তা
করব তখন বেথেলর বদী িলও বংস করব। বদীর শ ৃ িল কেট দওয়া হেব এবং স েলা মািটেত পেড় যােব। ১৫ আিম
শীতকােলর বাডী়র সে সে গরমকােলর বাডী়ও বংস করব। হািতর দাঁেতর বাডী় িলও বংস হেব। ব বাডী় বংস হেব।”

রভু ওই কথা িল বেলিছেলন।



আেমাষ ৪:১ 4 আেমাষ ৫:২

য নারীরা রম ভােলাবােস

৪ ১ শমিরয়ার পবেত বাশেনর য গাভীরা চের বডা়ে তামরা শান। শমিরয়ার ধনী নারীেদর কথাই বলা হে । বাশন য ন
নদীর পবূতীের অবি ত একিট জায়গা। এই অ েলর বড় বড় ষাঁড় ও গ িব যাত। তামরা গরীবেদর আঘাত করছ।

তামরা ওই গরীব মানষুেদর সবনাশ করছ। তামরা তামােদর বামীেদর বলছ, “আমােদর জ য িকছ ু পানীয় আেনা।”
২ আমার রভ,ু আমার সদা রভু একিট রিত িত কেরিছেলন, িতিন তাঁর পিব রতার বারা রিত িত কেরিছেলন

তামােদর কােছ িবপদ আসেবই। লােক আংটার সাহাে য তামােদর ব ী িহেসেব িনেয় যােব। তামােদর স ানেদর িনেয়
যাবার জ য তারা বঁডি়শ যবহার করেব। ৩ তামােদর শহর বংস হেব। রীেলাকরা শহেরর দওয়ােলর ফাটল িদেয় বিরেয়
িনেজেদর ওই মতৃ দেহর ূেপর ওপর িনে প করেব।

রভু এই কথািট বেলেছন, ৪ “ বেথেল যাও এবং পাপ কর! িগল ্গেল িগেয় আেরা বশী কের পাপ কর। সকােল তামােদর
বিল উৎসগ কর। রিত িতন িদেনর উৎসেবর জ য তামােদর শে যর এক দশমাংশ িনেয় এেসা। ৫ খািমর িদেয় তির কােনা
িজিনস িদেয় ধ যবাদ উৎসগ িনেবদন কেরা। রে যকেক ব া উৎসেগর কথা বেলা। ই রােয়ল, তিুম ঐ কাজ েলা করেত
ভালবাস, স জ য যাও এবং স েলা কর।” রভু এই কথা েলা বেলিছেলন।

৬ “আমার কােছ তামরা যােত আেসা তার জ য আিম অেনক কাজ কেরিছলাম। আিম তামােদর কান খা য খেত িদই
িন। তামােদর কান শহেরও আর কান খাবার িছল না। িক তামরা আমার কােছ িফের আেসা িন।” রভু ঐ কথা েলা
বেলিছেলন।

৭ “তাছাডা় আিম বিৃ ও ব কেরিছলাম—এবং সটা ফসল তালার িতন মাস আেগকার কথা। স জ য কান শ য জ ায়
িন। তখন আিম একিট মা র শহের বিৃ হেত িদেয়িছ, িক অ য কান শহের নয়। দেশর একিট অংেশ বিৃ পেডি়ছল, িক
দেশর অ য অংেশর জিম খবুই কেনা হেয় িগেয়িছল। ৮ স জ য িট অথবা িতনিট শহেরর সাধারণ মানষুরা জল পাওয়ার

জ য অ য শহের ক কের িগেয়িছল—িক সখােন রে যক মানেুষর জ য যেথ পিরমােণ জল িছল না। তখনও পয
তামরা আমার কােছ সাহাে যর জ য আেসা িন।” রভু ঐ কথা েলা বেলিছেলন।

৯ “ তামােদর ফসল েলা রাদ এবং উ াপ িদেয় আিমই মের ফেলিছ। আিম তামােদর বাগান এবং রা াে ত বংস
কেরিছ। প পালরা তামােদর ডমুরু গাছ এবং জলপাই গাছ খেয় িনেয়েছ। িক তখনও পয তামরা আমার কােছ সাহাে যর
জ য আেসািন।” রভু ঐ কথা েলা বেলিছেলন।

১০ “আিম তামােদর িব ে সং রামক যািধ পািঠেয়িছ, িমশের যরকম আিম কেরিছলাম। আিম তরবাির বারা তামােদর
যবুকেদর হ যা কেরিছ। আিম তামােদর ঘাডা় েলােক িনেয় িনেয়িছ। আিম তামােদর তাঁবু েলােক শব দেহর গে ভের
িদেয়িছলাম। িক তখনও পয তামরা সাহাে যর জ য আমার কােছ আেসািন” রভু ঐ কথা েলা বেলিছেলন।

১১ “সেদাম এবং ঘেমারােক আিম য ভােব বংস কেরিছলাম তামােদরও সই রকম ভােব আিম বংস কেরিছলাম এবং
ঐ শহর েলা স ূণ েপ বংস হেয় িগেয়িছল। তামরা তখন আ ন থেক টেন আনা বল কােঠর মেতাই হেয়িছেল। িক
তখনও পয তামরা আমার কােছ সাহাে যর জ য িফের আেসািন।” রভু ঐ কথা েলা বেলিছেলন।

১২ “ স জ য ই রােয়ল, আিম তামার সে এই কাজ েলা করব। আিম তামার জ য এই কাজিট করব। ই রােয়ল,
তামার ঈ বেরর সে সা াৎ করবার জ য র ত হও।”

১৩ আিম ক? আিমই হি সই, য পবত েলােক তির কেরিছলাম।
আিম তামােদর মন েলােক সিৃ কেরিছলাম।
আিম লাকেদর িশ া িদেয়িছলাম িক কের কথা বলেত হয়।
আিম ঊষােক অ কাের পিরবিতত কেরিছ।
আিম পিৃথবীর পবত েলার ওপর িদেয় হাঁিট।
আিম ক? আমার নাম হে িযেহাবা, স যদেলর ঈ বর। †

ই রােয়েলর জ য ঃেখর গান

৫ ১ ই রােয়লবাসীরা, এই গানিট শান। এই িবলােপর গানিট তামােদরই জ য।
২ ই রােয়েলর কুমারী ব ন হেয় গেছ।

স আর উঠেব না।
স একাকী নাংরার উপর পেড় আেছ।

†৪:১৩ আমার … ঈ বর এটা সাধারণতঃ “ রভু ঈ বর সবশি মান” িহেসেব অনিুদত হয়।
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তােক ওঠাবার জ য কান লাকই নই।
৩ রভু আমার, সদা রভু এই কথা েলা বলেছন:

“ স যরা যারা ১০০০ লাকেক িনেয় শহর যাগ করেব
তারা ধু ১০০ জন িনেয় িফের আসেব।
১০০ জন িনেয় যারা শহর ছেড় বাইের যাে ,
তারা কবলমা র ১০ জন লাক িনেয় িফরেব।”

িফের আসার জ য রভু ই রােয়লেক উৎসািহত করেছন
৪ ই রােয়লবাসীেক ‡ রভু এই কথািট বলেছন:
“আমার অে বষণ কর এবং জীবেন বাঁচ।
৫ িক বেথেলর িদেক তািকও না।
িগল ্গেল যও না।
সীমা পিরও না এবং ব - শবােত যও না।
িগল ্গলবাসীেদর কেয়দী িহসােব িনেয় যাওয়া হেব
এবং বেথল বংস হেব।
৬ রভরু কােছ যাও এবং বঁেচ থােকা।
যিদ তামরা রভরু কােছ না যাও, তেব যােষেফর বাডী়েত আ ন লাগােত করেব।
সই আ ন যােষেফর গহৃ বংস করেব এবং কান মানষুই বেথেলর সই আ ন নভােত পারেব না।

৭–৯ সাহাে যর জ য তামােদর ঈ বেরর কােছ যাওয়া উিচৎ ।
ঈ বর ি েয়ডস এবং ওিরওনেক ¶সিৃ কেরিছেলন।
িতিন অ কারেক ভােরর আেলােত পিরবিতত কেরেছন।
িতিন িদনেক অ কােরর রাি রেত পিরবিতত কেরেছন।
িতিন সমেু রর জলেক আহবান কেরেছন এবং পিৃথবীেত তােদর ঢেল িদে ন।
তাঁর নাম হে িযেহাবা ( রভ)ু।
িতিনই সই িযিন শি শালী শহের িহংসা বাডা়ন।
িতিনই সই, িযিন একটা সরুি ত শহরেক
িহংসা ক অপরাধ বারা বংস হেত দন।”

ই রােয়লবাসীরা য ম েলা কেরেছ
তামরা ধািমকতােক িবেষ পিরবতন কর

এবং যায় িবচারেক হ যা কের তা ভপূিতত কর।
১০ ভাববাদীরা জনসাধারেণর কােছ যায়, এবং সাধারণ মানষু য খারাপ কাজ করেছ তার িব ে কথা বেল।
য ভাববাদীরা যায় এবং সহজ স য শখায় লােক তােদর ঘণৃা কের এবং লাকরা ঐ ভাববাদীেদর ঘণৃা কের।

১১ তামরা গরীব লাকেদর কাছ থেক অ যায় ভােব কর িন ।
তামরা তােদর কাছ থেক রচরু পিরমাণ গম িন ।
তামরা পাথেরর টকুেরা িদেয় শৗিখন বািড় বানা ।

িক তামরা কখনই ওই বািড় েলােত বাস করেত পারেব না।
তামরা সু র রা াে ত তরী করেছা।

িক তামরা কখনই ঐ রা াে ত থেক তরী পানীয় আ বাদ করেত পারেব না।
১২ কন? কারণ, আিম তামােদর ব অপরােধর খবর জািন।
তামােদর পাপ আচার খবুই খারাপ।
য সব মানষু ভাল কাজ করেছ তােদর তামরা আঘাত কেরছ।

অপরাধ চাপা দবার জ য তামরা অথ িন ।

‡৫:৪ ই রােয়লবাসী আ িরক অেথ “বাডী়”। ইহার অথ ই রােয়েলর রাজপিরবােরর লাকেদর হয়েতা ইি ত কেরেছ।
¶৫:৭-৯ ি েয়ডস এবং ওিরওন িট িব যাত ন র ।
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তামরা গরীব লাকেদর তােদর মামলা িলর সিুবচােরর জ য আদালেত আনার সেুযাগ দাও না।
১৩ সই সময়, িব িশ করা নীরব হেয় যােবন।
কন? কারণ, সময়টা খারাপ।

১৪ তামরা বেলা য, ঈ বর তামােদর সে আেছন।
স জে য ভাল কাজ কর, খারাপ কাজ নয়।

তাহেল তামরা বাঁচেব
এবং রভু সবশি মান ঈ বর সি যই তামােদর সে থাকেবন।
১৫ যা ম তােক ঘণৃা কর এবং যা ভাল তােক ভালবােসা।
আদালেত যা য িবচার যব া িফিরেয় িনেয় এেসা।
হয়েতা তাহেল রভু সবশি মান
যােষেফর পিরবাের যাঁরা বঁেচ আেছন তাঁেদর রিত দয়াপরবশ হেবন।

বড় ঃেখর সময় আসেছ
১৬ আমার সদা রভু সবশি মান ঈ বর বেলন,
“ লােক জনসাধারে য িবলাপ করেব।
সাধারণ লাক রা াঘােট কাঁদেব।
লােক পশাদারী িবলাপকারীেদর ভাডা় কের আনেব।

১৭ রা াে েত সাধারণ লাকরা িচৎকার কের কাঁদেব।
কারণ আিম স পথ িদেয় যাবার সমেয় তামােদর শাি দব।”

রভু ঐ কথা েলা বেলিছেলন।
১৮ তামােদর মে য কেয়ক জন

রভরু িবচােরর িবেশষ িদনিট দখেত চাইেছা।
তামরা কন ঐ িবেশষ িদনিট দখেত চাইেছা?
রভরু ঐ িবেশষ িদনিটেত অ কারই িনেয় আসেব, আেলা নয়।

১৯ তামরা এমন মানেুষর মেতা হেব য িসংেহর আ রমণ থেক পালােত পাের
িক ভা ুেকর বারা আ রা হয়!
তামরা এমন একিট লােকর মত হেব
য িনরাপ ার জ য বাডী়েত যায়

অথচ দওয়ােল হলান িদেলই সাপ তােক কামডা়য়!
২০ রভরু িবেশষ িদনিট ঃেখর হেব, আনে র নয়!
অ কােরর িদন হেব, আেলার নয়-তা নরাে যর িদন হেব, িমটিমেট আেলাও সখােন থাকেব না।

রভু ই রােয়েলর উপাসনা র যাখান করেছন
২১ “আিম তামার ছিুটর িদন েলা ঘণৃা কির!
আিম তােদর বীকার করেবা না!
আিম তামােদর ধমীয় সভা েলা উপেভাগ করেত পাির না!
২২ এমনিক আমােক উৎসগ করার জ য যিদ হামবিল উৎসগ এবং শে যর উৎসগ দাও
আিম স েলা রহণ করব না!
এমনিক আিম ূলকায় প েলার িদেক তাকােবা না
যা তিুম ম ল নেব যর জ য উৎসগ কর।
২৩ তামােদর িচৎকার করা গান েলা এখান থেক িনেয় যাও।
আিম তামােদর বীণার সরুও নেত চাই না।
২৪ তামােদর দেশর মে য সব র সিুবচােরর ধারা জেলর মেতাই সহেজ বেয় যেত দাও।
ধািমকতা রােতর মত বেয় যাক যটা কখনও িকেয় যােব না।
২৫ ই রােয়ল, তামরা ৪০ বছর ধের
আমার জ য ম ভিূমেত উৎসগ এবং নেব য িদেয়িছেল।
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২৬ িক তামরা তামােদর রাজা িস ূৎ এবং িকয়েূনর §মিূ ও বহন কেরছ।
এবং তামরা িনেজরা তামােদর দবতােদর জ য তারা বািনেয়িছেল।
২৭ স জ য দে শেকর ওপাের ব ী িহসােব যন তামােদর িনেয় যাওয়া হয় তার যব া করব।”

রভু ঐ কথা েলা বেলিছেলন।
তাঁর নাম সবশি মান ঈ বর!

ই রােয়েলর কাছ থেক সসুময়টকুু িনেয় নওয়া হেব

৬ ১ িসেয়ােনর তামরা যারা খবু আরােম জীবনযাপন করছ
এবং শমিরয়া পবেত যারা িনরাপ া অনভুব করছ তােদর জ য খারাপ সময় আসেছ।

সব চেয় বপণূ জািতেত বপণূ নতাসমহূ।
ই রােয়লবাসীরা তামােদর কােছ সাহাে যর জ য আেস।
২ ক নীেত িগেয় দেখা।
সখান থেক বহৃৎ  শহর হমােত যাও।

পেল ীয়েদর শহর গােত যাও।
তামরা িক এই রা য িল থেক বশী ভাল আেছা?

না। তােদর দশ িল তামােদর দশ িলর থেক বড।়
৩ তামরা যারা খারাপ সময় এিডে়য় যেত চাইছ,
তারা িহংসার শাসন এমশঃ কােছ িনেয় আসছ।
৪ িক এখন তামরা সব রকম আরাম উপেভাগ করছ।
তামরা হািতর দাঁেতর খােট েয় আেছা এবং তামরা শ যায় হাত-পা ছিডে়য় িদেয়ছ।
তামরা আ াবল থেক বাছরু

এবং মেষর দল থেক ছাট ছাট মষ েলা এেন খাে া।
৫ তামরা তামােদর বীণা বাজাে া
এবং দায়েূদর মত, বাজনা বাজােনা অ যাস করছ।
৬ শৗখীন পয়ালা থেক তামরা রা ারস পান করছ।
এবং সব চেয় ভােলা সগুি যবহার করছ।
এবং যােষেফর পিরবার য ন হেয় যাে
তার জ য মােটই উি ব নও।

৭ ওই লাকরা এখন তােদর শ যায় শরীর এিলেয় িদেয়েছ। িক তােদর সসুময় শষ হেব। তােদর ব ী িহসােব িবেদশী
রাে য িনেয় যাওয়া হেব। এবং তারাই হেব রথম িনেয় যাওয়া ব ী লােকর দল। ৮ রভ,ু আমার সদা রভু তাঁর নাম
যবহার কেরেছন এবং এই রিত িত কেরেছন:

“ য িজিনেসর জ য যােকাব গব কের স িজিনসেক আিম ঘণৃা কির।
আিম তােদর রাসাদ িলেক ঘণৃা কির।
তাই আিম শ েদর এই শহর
এবং এর মে য সব িকছ ু িনেয় িনেত দব।”

ই রােয়ল জািতর মে য অ কেয়কজনই বঁেচ থাকেব
৯ সই সময়, কান বাডী়েত যিদ দশ জনও বঁেচ থােক তেব তারাও মারা যােব। ১০ এবং যখন কউ মারা যায় তখন একজন

আ ীয় সই দহ িনেত আসেব যােত স মতৃেদহ বার কের িনেয় িগেয় দাহ করেত পাের। আ ীয় বজন অি েলােক িনেয়
যাবার জ য আসেব। আর ঘেরর িপছেন থাকা কান লাকেক উে য কের িচৎকার কের বলেব, “এখােন িক তামার কােছ
কান মতৃেদহ আেছ?”

সই যি িট উ ের বলেব, “না!”
তখন সই লাকিটর আ ীয় বাধা িদেয় বলেব, “চপু কেরা। আমরা রভরু নাম যবহার করেত চাই না।”

১১ দেখা, ঈ বর আেদশ দেবন

§৫:২৬ িস ুৎ এবং িকয়নূ এ িল অশরূীয় দবতােদর নাম।
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এবং বহৃৎ  বাডী় িল টকুেরা টকুেরা হেয় ভেঙ পডে়ব
এবং ছাট বাডী় িল ছাট ছাট খে ভেঙ পডে়ব।
১২ ঘাডা়রা িক আলগা পাথেরর উপর িদেয় ছােট?
না! লাকরা িক লা ল দওয়ার জ য গ েলােক পাথেরর ওপর যবহার কের?
না! িক তামরা সব িকছ ু উে ফেলা।
তামরা ধাি কতােক িবেষ পিরণত কেরিছেল আর যায় িবচারেক িত িবেষ পিরণত কর।

১৩ তামরা লা- দবের **আন কর।
তামরা বলছ, “আমরা আমােদর িনজ ব শি বেল কােনম অিধকার কেরিছ।”

১৪ “িক ই রােয়ল, আিম তামােদর িব ে একিট জািতেক পাঠাব। সই জািত তামােদর সম দেশর মে য গ েগােলর
সিৃ করেব। লেবা-হমাৎ থেক আরবা - ক পয সবটা জেুড।়” রভু সবশি মান ঈ বর ওই কথা েলা বেলিছেলন।

প পাল িবষয়ক দশন

৭ ১ রভু এই িজিনসিট আমােক দিখেয়িছেলন: যখন ি বতীয়বার শ য বাডে়ত আর কেরেছ সই সমেয় িতিন প পালেদর
তরী কেরিছেলন। রাজা রথম শ য কেট নওয়ার পর এটা িছল ি বতীয় শ য চাষ। ২ যখন প পাল দেশর সম

ঘাস বংস কের ফেলিছল, তখন আিম বেলিছলাম, “ হ রভ,ু আমার সদা রভ,ু দয়া কের আমােদর মা ক ন! যােকাব
িকভােব উ ার পােব? স এত ু র! কারণ স খবু বল!”

৩ তখন রভু এই িবষেয় তার মন পিরবতন কের বলেলন, “এই রকম ঘটেব না।”

আ েনর দশন
৪ রভু আমার সদা রভু এই িবষয় িল আমােক দখােলন: আিম দখলাম রভু ঈ বর িবচােরর জ য আ নেক ডাকেছন।

সই আ ন গভীর সাগরেক বংস কেরিছল এবং ভিূমেকও রাস করেত কেরিছল। ৫ তখন আিম বললাম, “ হ রভু
ঈ বর, দয়া কের া হান। যােকাব িকভােব র া পােব? কারণ স ু র।”

৬ তখন রভু এিবষেয় তাঁর মন পিরবতন কের বলেলন, “এই ঘটনাও ঘটেব না।”

ওলন দিডর় দশন
৭ রভু আমােক এই দশন দখােলন: রভু তাঁর হােত ওলন দিড় িনেয় এক দওয়ােলর ধাের দাঁিডে়য়িছেলন। ৮ রভু আমায়

বলেলন, “আেমাষ, তিুম িক দখছ?”
আিম বললাম, “একিট ওলন-দিড।়”
তখন আমার সদা রভু বলেলন, “ দখ, আিম ই রােয়েলর লােকর মে য ওলন-দিড় রাখব। তােদর ‘অসাধতুােক’ আিম

আর ফ ােত দব না। আিম কােলা দাগ িল ††৯ সিরেয় দব। ইস ্হােকর উ ান িল বংস হেব। ই রােয়েলর পিব র
ান েলা পাথেরর িঢিবেত পিরণত করা হেব। আিম যারিবয়ােমর পিরবারেক আ রমণ কের তরবাির বারা হ যা করব।”

অমৎিসয় আেমাষেক থামােত চ া করেলন
১০ অমৎিসয়, বেথেলর রধান যাজক ই রােয়েলর রাজা যারিবয়ােমর কােছ এই বাতা পাঠােলন: “আেমাষ আপনার িব ে

চ রা করেছ। ই রােয়েলর লাকরা যােত আপনার িব ে যু কের স তার চ া করেছ। স এত কথা বলেছ য তার সব
কথা এই দশ ধের রাখেত পারেছ না। ১১ আেমাষ বলেছ, ‘যারিবয়াম তরবাির বারা িনহত হেব এবং ই রােয়েলর লাকেদর
ব ী িহসােব তােদর দশ থেক বর কের িনেয় যাওয়া হেব।’”

১২ আর অমৎিসয় আেমাষেক বলল, “ হ দশক িযহদূায় চেল যাও, সখােন খাও দাও আর রচার কর। ১৩ িক বেথেল
আর কখনও ভাববাণী কর না। এ হল যারিবয়ােমর পিব র জায়গা, ই রােয়েলর মি র!”

১৪ তখন আেমাষ উ ের অমৎিসয়েক বলেলন, “আিম একজন পশাগত ভাববাদী নই; এমনিক ভাববাদীেদর পিরবার থেকও
নই। আিম গা-পালন কির ও ডমুরু গােছর য িনই। ১৫ আিম একজন মষপালক িছলাম। িক রভু মষপাল তৎ বাবধােনর
কাজ থেক আমায় ডেক িনেলন এবং বলেলন, ‘যাও এবং আমার লাক ই রােয়লেক ভিব য বাণী কর।’ ১৬ তাই রভরু
বাতা শান। তিুম আমায় ই রােয়েলর িব ে কান ভাববাণী বলেত ও ইস ্হাক পিরবােরর কােছ রচার করেত িনেষধ কেরছ।

**৬:১৩ লা- দবর একিট জায়গার নাম। এর অথ “িকছ ু না।”
††৭:৮ কােলা দাগ িল আ িরক অেথ, “আিম ওেদর িন ৃিত দব না।”
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১৭ িক রভু বেলন, ‘ তামার রী নগেরর মে য ব যা হেব। তামার পু র-ক যােদর তরবাির বারা হ যা করা হেব।
অ য লাকরা তামার জিম হ গত কের িনেজেদর মে য ভাগ কের নেব আর এক িবজাতীয় দেশ তামার মতৃু্য হেব।
ই রােয়েলর লাকেদর িনি তভােব এই দশ থেক ব ী িহসােব িনেয় যাওয়া হেব।’”

পাকা ফেলর দশন

৮ ১ রভু আমােক এই রকম দখােলন: আিম দখলাম এক ঝিুড় রীে র ফল। ২ রভু আমায় বলেলন, “আেমাষ তিুম িক
দখছ?”

আিম বললাম, “এক ঝিুড় রী কালীন ফল।”
তখন রভু আমায় বলেলন, “আমার লাক ই রােয়েলর পিরণাম এেস গেছ। আিম আর তােদর পাপ উেপ া করব

না। ৩ মি েরর গান িল শবযা রার ক ণ গােন পিরণত হেব।” রভু আমার সদা রভইু আমায় এই কথা েলা বেলেছন।
“চািরিদেক শবেদহ, নীরেব লােক সই সব শব দহ বহন কের এেন ূপ কের ফেল রাখেব।”

ই রােয়েলর যবসায়ীরা কবল টাকা উপােয় উৎসাহী
৪ তামরা যারা অসহায় লাকেদর দািবেয় চেলা,
যারা এই দেশর দির র লাকেদর বংস করেত চ া করছ, আমার কথা শান!
৫ তামরা যবসায়ীরা বেল থাক,
“কখন অমাব যা গত হেব যােত আমরা আবার বচােকনা করেত পাির?
কখন িব রামিদন শষ হেব
যােত আমরা গম এেন বচেত পাির?
তখন আমরা দাম বাডা়েত পারব
এবং মােপর পা র ছাট করেত পারব। ‡‡

আমরা ওজেনর হর ফর কের
লাক ঠকােত পারব।

৬ গরীবরা তােদর ঋণ শাধ করেত পারেব না।
তাই আমরা তােদর রীতদােসর মত িকেন নব।
ওই সব অসহায় লাকেদর
আমরা এক জাডা় জেুতার দােম িকেন নব।
আমরা মািটেত পেড় যাওয়া
গম িবি র করব।”

৭ রভু তার নােম রিত িত করেলন, “যােকােবর গব।”
“এইসব লাকরা য সব কাজ কেরেছ তা আিম কখনই ভেুল যাব না।
৮ সম দশ ঐসব িবষেয়র জ য কঁেপ উঠেব।
দেশ বসবাসকারী রিতিট লাক মতৃেদর জ য এ ন করেব।

িমশেরর নীল নেদর মত সম দশ উথাল—পাতাল করেব।”
৯ রভু আরও বেলেছন:
“ সই সময় আিম সযূেক পরুেবলােতই অ গত করব।
আকাশ পির ার থাকেলও পিৃথবীেক অ কারা করব।
১০ তামােদর ছিুটর িদন েলােক মতৃেদর জ য শােকর িদেন পিরণত করব।
তামােদর সম গান িল (মতৃেদর জ য) িবলাপ গীেত পিরণত হেব।
রে যক লাকেক শাকব র পরাব

ও রে যেকর মাথায় টাক পডা়ব।
একমা র পেু রর িবেয়ােগর
শােকর মত শাক করাব।

আর শষটা বড় িত হেব।”

‡‡৮:৫ তখন … পারব আ িরক অেথ, “ঐফা ছাট ও শেকল ভারী করব।”
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ঈ বেরর কথার জ য রবল আকুিতর সময় আসেছ
১১ রভু বেলেছন:

“ দখ, এমন িদন আসেছ
যখন দেশ িভ হেব।
লােক তখন িটর জ য ুিধত

বা জেলর জ য িপপািসত হেব না।
না, লােক রভরু বাে যর জ য ুিধত হেব।
১২ লােক ঈ বেরর বাে যর জ য
মতৃ সাগর থেক ভমূ য সাগর পয
এবং উ েরর দশ থেক পেূবর দশ পয ঘেুর বডা়েব।
লাকরা রভরু বাে যর খাঁেজ এখােন সখােন ঘেুর বডা়েব

িক তা পােব না।
১৩ সই সময় সু র, ত ণ ও ত ণীরা
ত ৃ ায় অ ান হেয় পডে়ব।
১৪ তারা শমিরয়ার পােপর ¶¶নােম শপথ কেরিছল,
এই বেল,
‘ হ দান, আমরা তামার দবতার নােম শপথ কেরিছ।’
‘আমরা তামার দবতা ব - শবার নােম শপথ করিছ।’
িক তারা পেড় যােব
এবং আর কখেনা উঠেত পারেব না।”

বদীর সামেন দ ায়মান রভরু দশন

৯ ১ আিম আমার সদা রভেুক বদীর পােশ দাঁিডে়য় থাকেত দখলাম। িতিন বলেলন,
“ ে র মাথায় আঘাত কর

তাহেল সম অ ািলকা নেড় উঠেব।
এমনিক চৗকাঠ পয পেড় যােব।
সই লােকেদর মাথায় ভেঙ ফেলা

আর তাও যিদ কউ কউ বঁেচ থােক
তেব আিম তরবািরর বারা
তােদর হ যা করব।
পালােলও,
একজনও র া পােব না।
২ তারা যিদ পাতাল পয গভীর গত খুঁেড়
তার মে য যায়ও
আিম তােদর সখান থেকও
টেন বার কের আনব।

তারা আকােশ উেঠ গেলও
সখান থেক আিম তােদর নািমেয় আনব।

৩ কি ল পবেতর চডূা়য় লিুকেয় থাকেলও
আিম সখােন তােদর খুঁেজ বার করব।
এবং সখান থেক িনেয় আসব।
যিদ তারা সমেু রর তলায় িগেয় আমার কাছ থেক লেুকাবার চ া কের,
তেব আিম সখােন সাপেক আেদশ করব আর স তােদর কামডা়েব।

¶¶৮:১৪ শমিরয়ার পাপ শমিরয়ার বাছরু দবতা।
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৪ যিদ তারা ব ী হেত শ েদর সামেন যায়
তেব সখােন আিম তরবািরেক আেদশ করব
আর তা তােদর হ যা করেব।
যাঁ, আিম তােদর উপর নজর রাখব
দখব িকভােব তােদর উপর অম ল আনেত পাির,

ম ল নয়।”

শাি বংস পয
৫ আমার সদা রভু সবশি মান রভু দশেক শ করেল
তা গেল যােব।
তখন দেশ বসবাসকারী সকেল মতৃেদর জ য শাক করেব।
দশ িমশরীয় নীল নেদর মেতা উথাল পাতাল করেব।

৬ রভু তাঁর ওপেরর ঘর েলা আকােশর অিধকতর উে তির কেরেছন।
িতিন তাঁর লাকেদর পিৃথবীর িভি র ওপর াপন কেরেছন।
িতিন সমেু রর জলেক ডােকন
এবং বিৃ েপ তা দেশর ওপর ঢেল দন।
িযেহাবা তাঁর নাম।

ই রােয়েলর িবনাশ স বে রভরু রিত িত
৭ রভু এই কথা বেলন:

“ হ ই রােয়ল, তিুম আমার কােছ কূশীয়েদর মেতা।
আিম ই রােয়লেক িমশর দশ থেক বাইের এেনিছলাম।
আিম কে ার থেক পেল ীয়েদর
এবং কীর থেক অরামীয়েদর বার কের এেনিছলাম।”
৮ রভু আমার সদা রভু পাপপণূ রা য, ই রােয়েলর িদেক চেয় আেছন।

রভু বেলন,
“আিম পিৃথবীর বকু থেক ই রােয়লেক উৎ পাটন করব
িক যােকােবর পিরবারেক স ূণভােব বংস করব না।
৯ আিম ই রােয়ল জািতেক বংস করবার আেদশ িদি ।
আিম ই রােয়েলর লাকেদর সম জািতর মে য ছিডে়য় দব।
যখন স চালিনেত শ য ঝােড়
তখন ভােলা শ য িল চালিনর ভতর িদেয় নীেচ পেড়
িক খারাপ ডলা িল ধরা পেড,় যােকােবর পিরবােরর সে ও তমনিট করা হেব।
১০ “আমার লাকেদর মে য পাপীরা বেল,
‘আমােদর কান ম ঘটেব না।’
িক তােদর সবাইেক তরবািরর আঘােত হ যা করা হেব!”

রা য পনুঃ াপেনর জ য ঈ বেরর রিত িত
১১ “দায়েূদর তাঁবু §§পিতত হেয়েছ।
িক সই সময় আিম আবার তা াপন করব।
আিম দওয়ােলর গত েলা সারােবা।
আিম এর বংস ূপ থেক আবার গডব়।
আিম তােক পেূব যমন িছল
সই ভােব আবার গেড় তলুব।

§§৯:১১ দায়েূদর তাঁবু এর অথ হেত পাের জ শােলম শহর অথবা িযহদূার দশ।
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১২ তারপর, তারা, যারা আমার নােম অিভিহত হয়,
তারা ইেদােমর এবং দেশর অ যা য অবিশ অংেশর সৎ ব রহণ করেব।”

রভু বেলন,
িতিন এ েলা কেরন।
১৩ রভু বেলন, “ সই সময় আসেছ
যখন হালবাহক শ য ছদেকর সে তাল িমিলেয় পা ফলেব।
রা া মদনকারী, রা া চয়নকারীেক ছািডে়য় যােব।

পবত এবং উপপবত থেক
িম রা ারস ঝের পডে়ব।
১৪ আিম আমার লাকেদর ই রােয়লেক
ব ী দশা থেক িফিরেয় আনব।
তারা বংস হেয় যাওয়া শহর িল আবার গডে়ব
এবং সখােন বাস করেব।
তারা রা াে ত াপন করেব
এবং তােদর উৎপ রা ারস পান করেব।
তারা বাগান করেব
এবং তা থেক ফল আহরণ কের খােব।
১৫ আিম আমার লাকেদর তােদর দেশ ায়ীভােব বসবাস করাব।
য দশ আিম তােদর িদেয়িছ, সখান থেক তােদর আর কখনও িবি করা হেব না।”
রভু তামার ঈ বরই এইসব বেলেছন।
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