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হবক ্কূক ভাববাদীর পু ক

ঈ বেরর কােছ হবক ্কূেকর অিভেযাগ

১ ১ এই বাতািট ভাববাদী হবক ্কূকেক দওয়া হেয়িছল।
২ রভ,ু আিম আপনার কােছ িচৎকার কের র ন কেরই চেলিছ। কখন আপিন আমার কথা নেবন? আিম অ যাচােরর

িবষয় আপনার কােছ কঁেদিছলাম। িক আপিন আমােক সাহা য করবার জ য িকছইু কেরনিন। ৩ লােক িজিনস চিুর করেছ
এবং অ যেদর আঘাত করেছ। জনসাধারণ তক এবং মারামাির করেছ। এইসব ভয় র িজিনস কন আপিন আমােক দখাে ন?
৪ িবিধ বল এবং সটা জনসাধারেণর কােছ যায়িবচার আেন না। অসৎ লাকরা ভােলা লােকর িব ে যেু জয়ী হয়। সজ য
িবিধ প পাতশূ য নয়। যায়িবচার আর জয়লাভ করেছ না।

হবক ্কূেকর কােছ ঈ বেরর উ র
৫ রভু উ র িদেয়িছেলন, “অ যা য জািত িলর িদেক তািকেয় দেখা। তােদর ভােলাভােব ল ্য কর, তাহেল তিুম আ য

হেয় যােব। আিম তামার জীবনকােল এমন িকছ ুকরব যা তামােক িব য়ািভভতূ করেব। সটা িব বাস করবার জ য তামােক
তা অব যই দখেত হেব। তামােক স িবষেয় কউ বলেল তামার িব বাস হেব না। ৬ আিম বািবলবাসীেদর শি শালী
জািতেত পিরণত করেবা। ঐসব মানষুরা খবুই নীচ এবং শি শালী যা া। তারা পিৃথবীর এক রা থেক অপর রাে
দািপেয় ঘেুর বডা়েব। অপেরর ঘরবািড় ও শহর িল তারা অিধকার কের নেব। ৭ বািবেল লাকরা অ যা য লাকেদর ভয়
দখােব। বািবলবাসীরা যা চায় তাই করেব এবং যখােন যেত চাইেব সই খােনই যােব। ৮ তােদর ঘাডা় েলা িচতাবােঘর
চেয় অেনক তগামী হেব; সযূাে র সমেয়র নকেডর় চেয়ও তারা বশী িন ুর হেব। তােদর ঘাডস়ওয়াররা অেনক দূেরর
দশ থেক আসেব। ুধাত ঈগল যমন আচমকা ছাঁ মের আকাশ থেক নেম আেস সই রকম তারা তােদর শ েক ত

আ রমণ করেব। ৯ তারা সবাই একিট িজিনস চায়, সটা হে , িহংসা ক কাযকলাপ। ম ভিূমর তী র হাওয়ার মেতা তােদর
স যরা ত কুচকাওয়াজ কের যােব। বািবেলর স যরা বালকুণার মত অসং য লাকেক ব ী কের নেব।

১০ “বািবল স যরা অ য জািতর রাজােদর দেখ হাসেব। িবেদশী শাসকরা তােদর কােছ ঠা ার মেতা মেন হেব। বািবল
স যরা শহেরর ল বা এবং শ দওয়াল দেখ হাসেব। স যরা উঁচু দওয়ােলর চেূডা় পয সহেজই মািটর রা া তরী কের

সহেজই শহর িলেক পরা করেব। ১১ তারপর তারা অ যা য শহেরর িব ে যু করবার জ য বাতােসর মত এিগেয় যােব।
একিট মা র িবষয় যা বািবলীয়রা উপাসনা করেব তা হল তােদর শি ।”

হবক ্কূেকর ি বতীয় অিভেযাগ
১২ এরপর হবক ্কূক বলেলন, “ রভ,ু আপিনই হে ন অন কালীন জীিবত রভ।ু
আপিনই আমার পিব র ঈ বর িযিন অমর।

রভ,ু যা করা উিচৎ তাই করেত আপিনই বািবলীয়েদর সিৃ কেরেছন।
আমােদর িশলা, িযহদূাবাসীেদর শাি দওয়ার জ য আপিন তােদর সিৃ কেরেছন।
১৩ আপনার চাখ িল খবুই !
আপিন িক কের মে র িদেক তাকােত পারেবন?
লাকরা য পাপ কের তা আপিন স য করেত পােরন না।

তাহেল ঐ অসৎ লাকরা য জয়ী হে তা আপিন িক কের দখেবন?
আপিন যখন দেখন য ভােলা লাকরা আমােদর চেয়ও লাকেদর বারা পরািজত হে
তখন কন কান রিতকার কেরন না?”
১৪ আপিন মানষুেক যন সমেু রর মে য মােছর মত তরী কেরেছন।
তারা যন নতািবহীন ছাট ছাট সামিু রক জীব।
১৫ শ বঁডি়শ এবং জাল িদেয় তােদর সবাইেক ধরেছ।
শ তােদর জাল িদেয় ধের টেন িনেয় যাে
এবং শ যা ধরেছ তােত খবুই খশুী।
১৬ তার জাল তােক ধনী লােকর মেতা জীবনধারন করেত
এবং সব থেক ভাল খাবার উপেভাগ করেত সাহা য করেছ।
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সজ য শ তার জালেক পেূজা কের।
তার জালেক স ান দওয়ার জ য উৎসগ কের আর ধপূ-ধেূনা দয়।
১৭ স িক জাল িদেয় স দ সং রহ করার অিভযান চািলেয় যােব?
স িক কান ক ণা না কের লাকেক বংস কের যােব?

২ ১ আিম রহরীর মেতা দাঁিডে়য় থাকেবা এবং ল ্য রাখেবা।
রভু আমােক িক বলেবন তা দখার জ য আিম অেপ া করেবা।

িতিন িকভােব আমার রে র উ র দন তা জানবার জ য আিম অেপ া করেবা।

ঈ বর হবক ্কূকেক উ র িদেলন
২ রভু আমােক উ র িদেলন, “আিম তামােক যা দখাই তা লেখা। যােত লাকরা সহজভােব পডে়ত পাের তার জ য

পির ার অ ের িলখেব। ৩ এই বাতািট ভিব যেতর এক িবেশষ সমেয়র জ য। এই বাতািট ভিব যেতর এক িবেশষ সমেয়র
জ য। এই বাতািট সমাি স েক। এটা সি যই ঘটেব। মেন হেত পাের য সময়টা কখনও আসেব না। িক ধয্য ধেরা
এবং এর জ য অেপ া কেরা। সই সময় আসেব, দরী হেব না। ৪ যারা নেত আ রহী নয়, তােদর এই বাতািট সাহা য
করেব না: িক য যি িঠক কাজ কের স তার আনগুে যর জ য বঁেচ থােক।”

৫ ঈ বর বলেলন, “মদ একজন লাকেক বাকা বানােত পাের। একইভােব, একজন শি শালী লােকর গব তােক বাকা
বানােত পাের; িক স শাি পােব না। মতৃু্যর মত, স কখনও স থাকেব না। স অ যা য জািতেদর পরা করার জ য
লডা়ই চািলেয় যােব। স ওই সব লাকেদর ব ী কের িনেয় যাবার কাজ চািলেয় যােব। ৬ িক খবু শী রই ওই সব লাকরা
তােক দেখ হাসেব। তারা তার পরািজত হবার যাপারটা গ কের বলেব। তারা হাসেব আর বলেব, ‘হায়ের! মানষুটা এত
িকছ ু িজিনস িনেয়ও স িল তার কােছ রাখেত পারেব না। স ঋণ সং রহ কের িনেজেক ধনী কের তেুলিছল।’

৭ “শি শালী পু ষ, তিুম লােকর কাছ থেক অথ িনেয়ছ। এক িদন ওই লাকরা সেচতন হেয় উঠেব এবং িক ঘেটেছ তা
বঝুেত পারেব। তখন তারা তামার িব ে দাঁডা়েব। তখন তারা তামার কাছ থেক িজিনসপ র িনেয় নেব এবং তিুম খবুই
ভয় পেয় যােব। ৮ তিুম ব জািতর কাছ থেক িজিনস চিুর কেরছ সজ য ওই লাকরা তামার কাছ থেক অেনক িকছ ু িনেয়
নেব। তিুম ব লাকেক হ যা কেরছ। তিুম ব জায়গা এবং শহর বংস কেরছ। সখানকার সব লাকেদর হ যা কেরছ।

৯ “ যাঁ, অ যায় কাজ কের য ধনী হে তার পে সটা খবুই খারাপ হেব। সই লাকিট িনরাপদ জায়গায় বাঁচার জ য
ওই কাজ িল করেছ। স ভাবেছ য তার কাছ থেক অ য লাকেদর চিুর করা স ব করেব; িক তার ভাে য খারাপ ঘটনাই
ঘটেব। ১০ তিুম ব লাকেক বংস করার পিরক না কেরছ; িক ঐ সকল পিরক নায় তিুমই লি ত হেব। তিুম অেনক ম
কাজ কেরছ এবং তিুম তামার জীবনটােকই হারােব। ১১ পাথেরর দওয়াল িল তামার িব ে িচৎকার কের উঠেব। এমনিক,
তামার িনেজর বাডী়র কােঠর ছােদর কিড-়বরগা েলাও বীকার করেব য তিুম অ যায় কেরছ।

১২ “ য নতারা অ যায় কাজ কের এবং নগর িনমাণ করেত লাকেদর হ যা কের তােদর পে এটা খবুই খারাপ হেব।
১৩ সবশি মান রভু িঠক কেরেছন য এই লাকরা িনমােণর জ য য কাজ কেরেছ তার সব িকছ ুআ েন বংস করেব তােদর
সব পির রম বথৃাই যােব। ১৪ তখন রভরু মিহমার কথা সব জায়গার লাকরা জানেত পারেব। সমু র থেক জল যমন
ছিডে়য় যায় সই রকম ভােব এই খবরটাও চািরিদেক ছিডে়য় যােব। ১৫ তামরা যারা সরুাপান কিরেয় তামােদর রিতেবশীেদর
মাতাল কের দাও তােদর খবু খারাপ পিরণিত হেব। রােগর চােট তামােদর রিতেবশীেদর মাতাল করেত তামরা তামােদর
রা ারস ঢেল দাও যােত তামরা তােদর উল অব ায় দখেত পাও।

১৬ “িক সই লাকিট রভরু রাধ কােক বেল তা জানেত পারেব। সই রাধ রভরু ডান হােতর এক কাপ িবেষর
মেতা। সই লাকিট সই রােধর বাদ নেব এবং মাতাল লােকর মেতাই মািটর ওপর পেড় যােব।

“অসৎ শাসক, তিুম সই কাপ থেক িবষ পান করেব। তিুম ল া পােব, স ান নয়। ১৭ তিুম িলবােনােন ব লাকেক আঘাত
কেরেছা। তিুম সখান থেক ব জীবজ চিুর কেরেছা। তাই তিুম, যারা মারা গেছ সই লাকেদর কারেণ এবং ঐ দেশ তিুম
য খারাপ কাজ কেরিছেল তার জ য ভয় পােব। ওই শহেরর রিত এবং সখােন বসবাসকারী জনগেণর রিত তিুম য সব

ম কাজ কেরিছেল তার জ য তিুম ভীত হেব।”

মিূ স বে বাতা
১৮ সই লাকিটর রা দবতা তােক সাহা য করেব না। কারণ সটা কবল মিূ ই যা ধাতু িদেয় মাডা়। এটা কবল

মা রই মিূ । স জ য য লাকিট মিূ তরী কেরেছ স মিূ র কাছ থেক সাহা য পাবার আশা করেত পাের না। সই মিূ িট
কথাও বলেত পাের না। ১৯ এটা সই লাকিটর পে খবুই খারাপ হেব য কােঠর মিূ েক বেল, “উেঠ পেডা়!” এটা লাকিটর
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পে খবুই খারাপ হেব য, য পাথর কথা বলেত পাের না তােক বেল, “ জেগ ওেঠা!” এসব িজিনস তােক সাহা য করেত
পারেব না। সই মিূ িট হয়েতা সানা এবং েপার বারা আবতৃ হেত পাের িক সই মিূ েত কান রাণ নই।

২০ িক রভু হেলন অ য রকম! রভু তাঁর পিব র মি ের আেছন। স জ য সম পিৃথবী িন ধ হেব এবং রভরু সামেন
স ান রদশন করেব।

হবক ্কূেকর রাথনা

৩ ১ িশিগেয়ােনােতর ওপর ভাববাদী হবক ্কূেকর একিট রাথনা।
২ রভ,ু আিম আপনার স বে েনিছ।

রভ,ু অতীেত আপিন য শি শালী কাজ েলা কেরেছন তার স বে আিম অিভভতূ হেয় গিছ।
এখন আমার রাথনা এই য, আপিন আমােদর এই সমেয়ও মহৎ  কাজ ক ন।
অনু রহ কের আমােদর এই বতমান কােলও আপিন ঐ কাজ েলা ক ন।
িক আপনার কােজর উে জনার মে য আমােদর কৃপা করবার কথাও মেন রাখেবন।
৩ ঈ বর তমন পবত থেক আসেছন।
সই পিব র জন পারণ পবত থেক আসেছন।
রভরু মিহমা বগেক আ াদন কের।

তাঁর রশংসায় পিৃথবী পণূ হয়।
৪ তাঁর হাত থেক তী র, উ বল আেলার রি র ছটা বিরেয় আসেছ।
সই হােতর মে য এক রকম মতাও লিুকেয় রেয়েছ।

৫ মহামারী তাঁর আেগ আেগ চেলেছ
এবং বংসকারীরা তাঁর িপছেন অনসুরণ করেছ।
৬ রভু দাঁিডে়য় পিৃথবীর িবচার করেলন।
িতিন সম জািতর লাকেদর িদেক দিৃ পাত করেলন
এবং তােদর ভেয় িশহিরত করেলন।
ব বছর ধের য পবত েলা দঢৃ়ভােব দাঁিডে়য়িছল
তারা টকুেরা টকুেরা হেয় ভেঙ পেডে়ছ।
ব পরুােনা পরুােনা পাহাড় েলা পেড় গল।
ঈ বর সব সময় এই রকমই।
৭ আিম কুশন শহর িলেক িবপি র মে য দেখিছলাম।
িমিদয়েনর দশিট ভেয় কাঁপিছল।
৮ রভ,ু আপিন িক নদী িলর উপর হেয়িছেলন?
জলে রােতর ওপর আপিন িক হেয়িছেলন?
সমেু রর রিত আপিন িক হেয়িছেলন?
আপিন যখন ঘাডা় এবং রেথর ওপর চেড় জয়ী হেয়িছেলন তখন আপিন িক হেয়িছেলন?
৯ আপিন আপনার কাষ থেক ধনকু বার কেরন।
স না হওয়া পয আপিন আপনার তীর যবহার কেরন।
নদী বারা আপিন পিৃথবী িবভ কেরন।
১০ পাহাড় েলা আপনােক দেখিছল এবং কঁেপ উেঠিছল।
জল জিমর ওপর িদেয় বেয় িগেয়িছল।
সমেু রর জল গজন কেরিছল
যন স জিমর ওপর তার মতা হািরেয় ফেলিছল।

১১ সূয এবং চ র তােদর উ বলতা হািরেয়িছল।
তারা যখন িব ্যেতর উ বল ঝলক দেখিছল, তখন তারা তােদর ঔ ব য হািরেয় ফেলিছল।
সই িব ্যেতর ছটা বাতােসর মে য ছ ুঁেড় দওয়া ব ম এবং তীেরর মেতা দখাি ল।

১২ হেয় আপিন পিৃথবীর ওপর বার ভােব হঁেটিছেলন
এবং জািতগণেক শাি িদেয়িছেলন।
১৩ আপিন আপনার লাকেদর র া করার জ য এেসেছন।
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আপিন আপনার মেনানীত রাজােক জেয়র জ য নত ৃ ব িদেত এেসেছন।
আপিন দেশর নগ যতম যি থেক
সবেচেয় গ যমা য যি পয

রে যক পিরবােরর নতােক হ যা কেরেছন।
১৪ আপিন স যেদর ম ক
তােদর িনেজেদর তীর বারা িব কেরিছেলন,
যারা ঘিূণঝেডর় মত উেড় এেসিছল
আমােদর িছ িভ করার জ য।
কউ যমন একিট দির র যি েক গাপেন খেয় ফেল, িঠক যমন একিট ব য জ তার হায় কের,

আপিন সইভােব উৎসব উ  যাপন করেলন।
১৫ িক আপনার ঘাডা় েলা গভীর জেলর মে য
আেলািডত় কের ছেুট িগেয়িছল।
১৬ আিম এই গ েন খবু উে িজত হেয়িছলাম।
আিম জাের িশ িদেয়িছলাম!
আিম আমার হােডর় মে য বলতা অনভুব কেরিছলাম।
আিম সখােন কাঁপেত কাঁপেত দাঁিডে়য়িছলাম।
তাই বংেসর িদেনর জ য আিম ধয্য ধের অেপ া করব,
যখন তারা লাকেদর আ রমণ করেব।

সবদা রভেুত আন কেরা
১৭ হয়েতা ডমুরু গােছ ডমুরু বিৃ পােব না।
রা াগােছ রা া হেব না।

জলপাইগােছ জলপাই জ ােব না।
মােঠ শ য হেব না।
খাঁয়াড় েলােত হয়েতা কান মষ থাকেব না।
কান গবািদ প হয়েতা গালাবাডী় েলােত থাকেব না।

১৮ িক আিম তবু রভেুত আন করব।
য ঈ বর আমার পির রাতা, আিম তােত আন করেবা।

১৯ রভ,ু আমার সদা রভ,ু আমােক শি দন।
হিরেণর মেতা ত দৗডব়ার জ য িতিন আমােক সাহা য কেরন।
িতিন আমােক পাহােডর় ওপের িনরাপেদ চালনা কেরন।

স ীত পিরচালেকর রিত, আমার তারবাে য।
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