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আেমাষ ভাববাদীর পুস্তক

ভূিমকা
1আেমােষর বাতর্ া| তেকায় শহেরআেমাষ নােম একজন েমষপালক

িছেলন| উিষয় যখন িযহূদার রাজা িছেলন এবং েযায়ােশর পুত্র
যারিবয়াম যখন ইস্রােয়েলর রাজা িছেলন েসই সমেয় আেমাষ
ইস্রােয়ল সম্পেকর্ দশর্ন েপেয়িছেলন| ঘটনাটা ভূিমকম্প হবার দু�বছর
আেগকার কথা|

অরােমর জনয্ শািস্ত
2আেমাষ বলেলন:
“িসেয়ােন প্রভু িসংেহর মেতা গজর্ ন করেবন|

েজরুশােলম েথেক তঁার কেণ্ঠর উচ্চস্বর গির্জত হেব|
েমষপালকেদর সবুজ তৃণভূিম শুিকেয় বাদামী হেয় যােব|

এমনিক কিম্মর্েলর িশখর শুিকেয় যােব|”

3 প্রভু এই কথাগুেলা বেলন: “আিম অবশয্ই দেম্মশকবাসীেদর
তােদর বহু দণ্ডাহর্ অপরােধর জনয্ শািস্ত েদব| িকন্তু েকন? কারণ তারা
েলাহার ৈতরী শসয্ মাড়াইেয়র যন্ত্র িদেয় িগিলয়দেক মদর্ ন কেরিছল|
4 েসই জনয্ আিম হসােয়েলর বাড়ীেত (অরাম) আগুন লািগেয় েদব
এবং েসই আগুন িবনহদেদর রাজপ্রাসাদগুিলেক ধ্বংস করেব|

5 “তাছাড়াও, আিম দেম্মশেকর েগেটর শক্ত িশকগুেলা ভাঙব|
আবেনর উপতয্কােত েয বয্িক্ত িসংহাসেন বেস আেছ তােক আিম
সিরেয় েদব| ৈবৎ -এদেন েয রাজা রাজদণ্ড ধের আেছ তােক আিম
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িনেয় চেল যাব|অরােমর েলাকরা পরাস্ত হেব এবং জনসাধারণ তােদর
কীর রােজয্ িনেয় যােব|” প্রভু ঐ কথাগুেলাই বেলিছেলন|

পেলষ্টীয়েদর জনয্ শািস্ত
6 প্রভু এই কথািট বেলন: “আিম সিতয্ই ঘসাবাসীেদর তােদর বহু

অনয্ায় কােজর জনয্ শািস্ত েদব| েকন? কারণ তারা একিট েদেশর
সমস্ত েলাকেক িনেয়িছল এবং তােদর ক্রীতদাস িহসােব ইেদােম
পািঠেয়িছল| 7 েস জেনয্ আিম ঘসার েদওয়ােল আগুন পাঠাব| এই
আগুন ঘসার উঁচু িমনার ধ্বংস করেব| 8 এবং আিম অেস্দােদর
িসংহাসেন েয বয্িক্ত বেস আেছ তােক সিরেয় েদব| অিস্কেলােন
েয রাজািট রাজদণ্ড ধের আেছ তােক আিম িনেয় চেল যাব| আিম
ইেক্রাণর সাধারণ মানুষেদর শািস্ত েদব| তখন পেলষ্টীয়েদর মেধয্ যারা
এখনও পযর্ন্ত জীিবত অবস্থায় েবঁেচ আেছ তারা মরেব|” প্রভু ঈশ্বর
ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|

ৈফনীিকয়র জনয্ শািস্ত
9 প্রভু এই কথাগুেলা বলেছন: “আিম অবশয্ই েসােরর েলাকেদর

তােদর বহু দণ্ডাহর্ অপরােধর জনয্ শািস্ত েদেবা| েকন? কারণ
তারা একিট সমগ্র জািতেক সিরেয় িনেয় িগেয়িছল এবং ক্রীতদাস
িহেসেব তােদর ইেদােম পািঠেয়িছল| তারা তােদর ভাইেদর (ইস্রােয়ল)
সেঙ্গ িমিলত হেয় েয চুিক্ত কেরিছল তা তারা মেন রােখিন| 10 েস
জেনয্ আিম েসােরর েদওয়ােল আগুন েদব| েসই আগুন েসােরর
রাজপ্রাসাদগুিলেক ধ্বংস করেব|”

ইেদামবাসীেদর জনয্ শািস্ত
11 প্রভু এই কথাগুেলা বেলেছন: “আিম অবশয্ই ইেদােমর

েলাকেদর তােদর বহু দণ্ডাহর্ অপরােধর জনয্ শািস্ত েদব| েকন? কারণ
ইেদাম তরবাির িনেয় তার ভাইেদর (ইস্রােয়ল) েপছেন তাড়া কের ছােট
িছল| ইেদাম েকান কৃপা েদখায়িন| ইেদােমর েরাধ সারা জীবন ধের
অবয্াহত িছল| বনয্ পশুর মত ইস্রােয়লেক েস েকবল িঁছেড়ই চেলেছ|
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12 েস জনয্ আিম ৈতমেন আগুন েদব| েসই আগুন বস্রােরর উঁচু
িমনারগুেলা ধ্বংস করেব|”

অেম্মানবাসীেদর জনয্ শািস্ত
13 প্রভু এই কথাগুেলা বেলেছন: “আিম অবশয্ই অেম্মােনর

েলাকেদর তােদর বহু দণ্ডাহর্ অপরােধর জনয্ শািস্ত েদব| েকন? কারণ
তারা িগিলয়েদ গভর্ বতী নারীেদর হতয্া কেরিছল| অেম্মানবাসীরা এই
কাজগুেলা কেরিছল এই জনয্ যােত তারা তােদর রাজয্ িনেত পাের
এবং তােদর রাজয্েক আেরা বড় করেত পাের| 14 েস জনয্ আিম
রব্বার েদওয়ােল আগুন েদব| েসই আগুন রব্বার উঁচু িমনার ধ্বংস
করেব| ঘূণীর্ ঝেড়র মত তােদর রােজয্র মেধয্ িবপদ এেস ঢুকেব|
15 তখন তােদর রাজা এবং েনতােদর িনবর্াসেন িনেয় যাওয়া হেব|
তােদর সবাইেক এক সেঙ্গ িনেয় যাওয়া হেব|” প্রভু এই কথাগুেলা
বেলিছেলন|

2
েমায়ােবর জনয্ শািস্ত

1 প্রভু এই কথাগুেলা বেলেছন: “আিম অবশয্ই েমায়ােবর
েলাকেদর তােদর বহু দণ্ডাহর্ অপরােধর জনয্ শািস্ত েদব| েকন? কারণ
েমায়াব ইেদােমর রাজার হাড়গুেলােক পুিড়েয় চুন কের িদেয়িছল|
2 েসজনয্আিম েমায়ােবআগুনজ্বালাব এবং েসইআগুনকিরেযােতর
উঁচু িমনার ধ্বংস করেব| েসখােন ভয়ঙ্কর িচৎকার এবং িশঙার শব্দ
েশানা যােব এবং েমায়াব মারা যােব| 3 েস জনয্ আিম েমায়ােবর
রাজােদর েশষ কের েদব এবং েমায়ােবর সব েনতােদরও খুন করব|”
প্রভু এই কথাগুেলা বেলিছেলন|

িযহূদার জনয্ শািস্ত
4 প্রভু এই কথাগুেলা বেলেছন: “আিম অবশয্ই িযহূদােক তােদর

বহু দণ্ডাহর্ অপরােধর জেনয্ শািস্ত েদব| েকন? কারণ তারা প্রভুর
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আেদশ মানয্ করেত অস্বীকার কেরিছল| তারা তঁার আেদশ পালন
কেরিন| তােদর পূবর্পুরুষরা িমথয্া িবশ্বাস কেরিছল| এবং ওই একই
িমথয্ার জনয্ িযহূদাবাসীরা ঈশ্বরেক অনুসরণ করা েছেড়িছল| 5 তাই
আিম িযহূদােত আগুন লাগাব এবং েসই আগুন েজরুশােলেমর উঁচু
িমনারগুেলা ধ্বংস করেব|”

ইস্রােয়েলর জনয্ শািস্ত
6প্রভু এই কথাগুেলা বেলেছন: “আিমঅবশয্ই ইস্রােয়লেক তােদর

বহু দণ্ডাহর্ অপরােধর জনয্ শািস্ত েদব| েকন? কারণ তারা সামানয্
রূেপার জনয্ ভােলা এবং িনেদর্ াষ েলাকেদর িবেয় কেরিছল| এক
েজাড়া জুেতার বদেল তারা গরীব েলাকেদর িবেয় কেরিছল| 7 তারা
ওই গরীব েলাকেদর মািটর ওপর উপুড় কের েফেল িদেয় তার ওপর
িদেয় েহঁেট িগেয়িছল| তারা সাধারণ েলাকেদর কেষ্টর কথা েশানাও
বন্ধ কেরিছল| একই স্ত্রীেলােকর সেঙ্গ িপতা ও পুেত্রর েযৗন সম্পকর্
িছল| তারা আমার পিবত্র নাম ধ্বংস কেরিছল| 8তারা গরীব েলাকেদর
কাছ েথেক জামাকাপড় িনেচ্ছ এবং তারা েবদীেত পূজা করার সময়
ওই কাপড়-েচাপেড়র ওপেরই বসেছ| তারা গরীব েলাকেদর টাকা ধার
িদেয়েছ| এবং সেঙ্গ সেঙ্গ তােদর কাপড়-েচাপড়গুেলা বন্ধক িহসােব
িনেয় িনেয়েছ| তারা সাধারণ েলাকেদর জিরমানা িদেত বাধয্ কেরিছল|
এবং েসই টাকা িদেয় তােদর েদবতােদর মিন্দের বেস িনেজরা পান
করার জনয্ দ্রাক্ষারস িকেনিছল|

9 “িকন্তু আিমই তােদর সামেন ইেমারীয়েদর ধ্বংস কেরিছলাম|
ইেমারীযরা এরস গােছর মেতাই দীঘর্েদহী িছল| তারা ওক গােছর
মেতাই শিক্তশালী িছল| িকন্তু আিম তােদর ওপরকার ফল এবং
িনেচকার িশকড়গুেলা নষ্ট কের িদেয়িছলাম|*

10 “আিমই েসই ঈশ্বর িযিন েতামােদর িমশর েদশ েথেক িনেয়
এেসিছলাম| 40 বছর ধের আিম েতামােদর মরুভূিমর মধয্ িদেয় পথ
েদিখেয় িনেয় িগেয়িছলাম| ইেমারীয়েদর েদশ অিধকার করেত আিম
* 2:9: আিম � িদেয়িছলাম এর অথর্ িপতামাতা এবং তােদর েছেলেমেয়রা|
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েতামােদর সাহাযয্ কেরিছলাম| 11আিম েতামােদর েছেলেদর কেয়ক
জনেক ভাববাদী বািনেয়িছলাম| আিম েতামােদর িকছু তরুণেদর
নাসরীয় কেরিছ| ইস্রােয়েলর েলাকরা, েশােনা, সিতয্ কথাটা হেচ্ছ
এই|” প্রভু এই কথাগুেলা বেলিছেলন| 12 “িকন্তু েতামরা নাসরীয়েদর
দ্রাক্ষারস পােন আসক্ত কেরিছেল| েতামরাই ভাববাদীেদর ভাববাণী
করেত িবরত কেরিছেল| 13 েতামরা েযন আমার কােছ ভারী েবাঝার
মেতা| অিতিরক্ত খড় েবাঝাই মালবাহী গািড়র মেতাই আিম ভােরর
চােপ নীচু হেয় িগেয়িছ| 14 েকান মানুষই পালােত পারেব না- িক্ষপ্রতম
েদৗড়বীরও না| শিক্তশালী েলাকরা আর শিক্তশালী থাকেব না| ৈসনয্রা
তােদর িনেজেদর রক্ষা করেত সমথর্ হেব না| 15তীর-ধনুকধারী মানুষও
রক্ষা পােব না| দ্রুততম মানুেষরাও পালােত পারেব না| েঘাড়ায় চড়া
মানুষও পািলেয় বঁাচেত পারেব না| 16 েসই সময়, খুব সাহসী ৈসনয্রা
পযর্ন্ত পািলেয় যােব| এমনিক তারা জামা-কাপড় পযর্ন্ত পরেত সময়
পােব না|” প্রভু এই কথাগুেলা বেলিছেলন|

3
ইস্রােয়েলর প্রিত সতকর্ বাণী

1 ইস্রােয়লবাসীরা, এই বাতর্ ািট েশান! ইস্রােয়ল, েতামােদর জনয্ই
প্রভু এই কথাগুেলা বেলিছেলন| এই বাতর্ ািট েতামােদর সব পিরবােরর
(ইস্রােয়ল) জেনয্ই যােদর আিম িমশর েদশ েথেক িনেয় এেসিছলাম|
2 “পৃিথবীেত অেনক পিরবার আেছ| িকন্তু িবেশষভােব জানবার জনয্
একমাত্র েতামার পিরবারেকই আিম েবেছ িনেয়িছলাম| এবং েতামরা
আমার িবরুেদ্ধ িগেয়িছেল| েস জনয্আিম েতামােদর সব পাপ কােজর
জনয্ শািস্ত েদব|”

ইস্রােয়েলর শািস্তর কারণ
3 একমত না হেল দুজন েলাক

কখেনাই হঁাটেত পারেব না!
4 একিট পশুেক ধরার পেরই
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একিট যুব িসংহ অরেণয্ গজর্ ন কের|
যিদ একিট িসংহ তার গুহায় গজর্ ন কের

তার মােন হল েস েকান িশকার ধেরেছ|
5 মােঠর মেধয্ িবছােনা জােল

যিদ েকান খাদয্ না থােক,
তেব েকান পাখী উেড় এেস

তার মেধয্ পড়েব না|
জােলর মুখ তখনই বন্ধ হেব,

যখন তােত িকছু ধরা পড়েব|
6 যিদ িশঙায় সতকর্ বঁাশী েবেজ ওেঠ

তখনই িক মানুষ সিতয্ই ভেয় কঁাপেত থাকেব না?
যিদ শহের িবপদ আেস,

তখন বুঝেত হেব প্রভু তা ঘিটেয়েছন|

7আমার প্রভু, আমার সদাপ্রভু িকছু করার জনয্ মনিস্থর কেরেছন|
িকন্তু িকছু কাজ করার আেগ, িতিন তঁার েসবক ভাববাদীেদর তঁার
পিরকল্পনাগুিল না বেল থাকেবন না| 8 যিদ েকান িসংহ গজর্ ন কের,
তেব েলােক ভয় পােব| যিদ প্রভু কথা বেলন তেবই ভাববাদীরা ভাববাণী
করেব|

9-10 অেস্দােদর এবং িমশেরর প্রাসােদর ওপের যাও এবং এই
বাতর্ ািট েঘাষণা কর: “শমিরয়ার পবর্েত চেল এস| েসখােন তুিম
িবরাট িবশৃঙ্খলা েদখেত পােব| কারণ েলাকরা জােননা িক কের
সিঠকভােব জীবনযাপন করেত হয়| তারা অনয্ েলাকেদর প্রিত িনষু্ঠর
িছল| তারা অনয্ েলাকেদর কাছ েথেক িজিনস িনেয় িনত এবং ওই
িজিনসগুেলা তােদর প্রাসােদ লুিকেয় রাখত| েজার কের েকেড় েনওয়া
িজিনসগুেলােতই তােদর েকাষাগার পূণর্ হেয় িগেয়িছল|”

11 েসই জনয্ প্রভু বেলেছন, “এক শত্রু েসই েদেশ আসেব| েসই
শত্রুএেস েতামােদর শিক্ত হরণ করেব| েতামােদর উঁচু িমনাের েতামরা
েযসব িজিনস লুিকেয় েরেখেছা তা েস িনেয় যােব|”
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12 েস জনয্ প্রভু বেলেছন,

“একিট িসংহ েকান েমষেক আক্রমণ করেল
এবং একজন েমষপালক েমষিটেক রক্ষা করার েচষ্টা করেল

েমষপালকিট েমেষর েকবলমাত্র
িকছু অংশই বঁাচােত পারেব|

েস হয়ত িসংেহর মুখ েথেক
েমেষর দুেটা পা অথবা কােনর একিট অংশ েটেন িনেত পারেব|

একই ভােব, ইস্রােয়েলর অিধকাংশ েলাকই রক্ষা পােব না|
শমিরয়ায় যারা বাস করেছ

তারা হয়ত িবছানার েকবলমাত্র একটা েকাণ রক্ষা করেত পারেব,
অথবা শযয্ার চাদেরর এক টুকেরা|”

13 আমার সদাপ্রভু, প্রভু সবর্শিক্তমান ঈশ্বর এই কথাগুেলা
বেলেছন: “এই িবষয়গুিল সম্বেন্ধ যােকােবর পিরবারেক (ইস্রােয়ল)
সতকর্ কের দাও| 14 ইস্রােয়ল পাপ কাজ করেছ এবং আিম তােদর
পাপ কােজর জনয্ শািস্ত েদব| যখন আিম তা করব তখন ৈবেথেলর
েবদীগুিলও ধ্বংস করব| েবদীর শৃঙ্গগুিল েকেট েদওয়া হেব এবং
েসগুেলা মািটেত পেড় যােব| 15আিম শীতকােলর বাড়ীর সেঙ্গ সেঙ্গ
গরমকােলর বাড়ীওধ্বংসকরব| হািতর দঁােতর বাড়ীগুিলওধ্বংস হেব|
বহু বাড়ী ধ্বংস হেব|” প্রভু ওই কথাগুিল বেলিছেলন|

4
েয নারীরা েপ্রম ভােলাবােস

1শমিরয়ার পবর্েত বাশেনর েয গাভীরা চের েবড়ােচ্ছ েতামরা েশান|
শমিরয়ার ধনী নারীেদর কথাই বলা হেচ্ছ| বাশন যদ্দর্ ন নদীর পূবর্তীের
অবিস্থত একিট জায়গা| এই অঞ্চেলর বড় বড় ষঁাড় ও গরু িবখয্াত|
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েতামরা গরীবেদর আঘাত করছ| েতামরা ওই গরীব মানুষেদর সবর্নাশ
করছ| েতামরা েতামােদর স্বামীেদর বলছ, “আমােদরজনয্ িকছু পানীয়
আেনা|”

2আমার প্রভু, আমার সদাপ্রভু একিট প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন, িতিন
তঁার পিবত্রতার দ্বারা প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন েতামােদর কােছ িবপদ
আসেবই| েলােকআংটার সাহােযয্ েতামােদর বন্দী িহেসেব িনেয় যােব|
েতামােদর সন্তানেদর িনেয় যাবার জনয্ তারা বঁড়িশ বয্বহার করেব|
3 েতামােদর শহর ধ্বংস হেব| স্ত্রীেলাকরা শহেরর েদওয়ােলর ফাটল
িদেয় েবিরেয় িনেজেদর ওই মৃত েদেহর সূ্তেপর ওপর িনেক্ষপ করেব|
প্রভু এই কথািট বেলেছন, 4 “ৈবেথেল যাও এবং পাপ কর! িগল্গেল

িগেয় আেরা েবশী কের পাপ কর| সকােল েতামােদর বিল উৎসগর্
কর| প্রিত িতন িদেনর উৎসেবর জনয্ েতামােদর শেসয্র এক দশমাংশ
িনেয় এেসা| 5খািমর িদেয় ৈতির েকােনা িজিনস িদেয় ধনয্বাদ উৎসগর্
দাও| প্রেতয্কেক েস্বচ্ছা উৎসেগর্র কথা বেলা| ইস্রােয়ল, তুিম ঐ
কাজগুেলা করেত ভালবাস; েস জনয্ যাও এবং েসগুেলা কর|” প্রভু
এই কথাগুেলা বেলিছেলন|

6 “আমার কােছ েতামরা যােতআেসা তার জনয্ আিম অেনক কাজ
কেরিছলাম| আিম েতামােদর েকান খাদয্ েখেত িদই িন| েতামােদর
েকান শহেরও আর েকান খাবার িছল না| িকন্তু েতামরা আমার কােছ
িফের আেসা িন|” প্রভু ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|

7 “তাছাড়া আিম বৃষ্টিও বন্ধ কেরিছলাম � এবং েসটা ফসল েতালার
িতন মাস আেগকার কথা| েস জনয্ েকান শসয্ জন্মায় িন| তখন আিম
একিট মাত্র শহের বৃষ্টি হেত িদেয়িছ, িকন্তু অনয্ েকান শহের নয়|
েদেশর একিট অংেশ বৃষ্টি পেড়িছল, িকন্তু েদেশর অনয্ অংেশর জিম
খুবই শুকেনা হেয় িগেয়িছল| 8 েস জনয্ দুিট অথবা িতনিট শহেরর
সাধারণ মানুষরা জল পাওয়ার জনয্ অনয্ শহের কষ্ট কের িগেয়িছল
� িকন্তু েসখােন প্রেতয্ক মানুেষর জনয্ যেথষ্ট পিরমােণ জল িছল না|
তখনও পযর্ন্ত েতামরা আমার কােছ সাহােযয্র জনয্ আেসা িন|” প্রভু
ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|
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9 “েতামােদর ফসলগুেলা েরাদ এবং উত্তাপ িদেয় আিমই েমের
েফেলিছ| আিম েতামােদর বাগান এবং দ্রাক্ষােক্ষত ধ্বংস কেরিছ|
পঙ্গপালরা েতামােদর ডুমুর গাছ এবং জলপাই গাছ েখেয় িনেয়েছ|
িকন্তু তখনও পযর্ন্ত েতামরা আমার কােছ সাহােযয্র জনয্ আেসািন|”
প্রভু ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|

10 “আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ সংক্রামক বয্ািধ পািঠেয়িছ, িমশের
েযরকম আিম কেরিছলাম| আিম তরবাির দ্বারা েতামােদর যুবকেদর
হতয্া কেরিছ| আিম েতামােদর েঘাড়াগুেলােক িনেয় িনেয়িছ| আিম
েতামােদর তঁাবুগুেলােক শব েদেহর দুগর্েন্ধ ভের িদেয়িছলাম| িকন্তু
তখনও পযর্ন্ত েতামরা সাহােযয্র জনয্ আমার কােছ আেসািন” প্রভু ঐ
কথাগুেলা বেলিছেলন|

11 “সেদাম এবং ঘেমারােক আিম েয ভােব ধ্বংস কেরিছলাম
েতামােদরও েসই রকম ভােব আিম ধ্বংস কেরিছলাম এবং ঐ
শহরগুেলা সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস হেয় িগেয়িছল| েতামরা তখন আগুন
েথেক েটেন আনা জ্বলন্ত কােঠর মেতাই হেয়িছেল| িকন্তু তখনও
পযর্ন্ত েতামরা আমার কােছ সাহােযয্র জনয্ িফের আেসািন|” প্রভু
ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|

12 “েস জনয্ ইস্রােয়ল, আিম েতামার সেঙ্গ এই কাজগুেলা করব|
আিম েতামার জনয্ এই কাজিট করব| ইস্রােয়ল, েতামার ঈশ্বেরর সেঙ্গ
সাক্ষাৎ করবার জনয্ প্রস্তুত হও|

13আিম েক? আিমই হিচ্ছ েসই, েয পবর্তগুেলােক ৈতির কেরিছলাম|
আিম েতামােদর মনগুেলােক সৃষ্টি কেরিছলাম|
আিম েলাকেদর িশক্ষা িদেয়িছলাম িক কের কথা বলেত হয়|

আিম উষােক অন্ধকাের পিরবির্তত কেরিছ|
আিম পৃিথবীর পবর্তগুেলার ওপর িদেয় হঁািট|
আিম েক? আমার নাম হেচ্ছ িযেহাবা, ৈসনয্দেলর ঈশ্বর|”*

* 4:13: আমার � ঈশ্বর এটা সাধারণতঃ “প্রভু ঈশ্বর সবর্শিক্তমান” িহেসেব অনুিদত হয়|
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5
ইস্রােয়েলর জনয্ দুঃেখর গান

1 ইস্রােয়লবাসীরা, এই গানিট েশান| এই িবলােপর গানিট
েতামােদরই জনয্|

2 ইস্রােয়েলর কুমারীত্ব নষ্ট হেয় েগেছ|
েস আর উঠেব না|

েস একাকী েনাংরার উপর পেড় আেছ|
তােক ওঠাবার জনয্ েকান েলাকই েনই|

3 প্রভু আমার, সদাপ্রভু এই কথাগুেলা বলেছন:

“ৈসনয্রা যারা 1000 েলাকেক িনেয় শহর তয্াগ করেব
তারা শুধু 100 জন িনেয় িফের আসেব|

100 জন িনেয় যারা শহর েছেড় বাইের যােচ্ছ,
তারা েকবলমাত্র 10 জন েলাক িনেয় িফরেব|”

িফের আসার জনয্ প্রভু ইস্রােয়লেক উৎসািহত করেছন
4 ইস্রােয়লবাসীেক প্রভু এই কথািট বলেছন:
“আমার অেণ্বষণ কর এবং জীবেন বঁাচ|

5 িকন্তু ৈবেথেলর িদেক তািকও না|
িগল্গেল েযও না|

সীমান্ত েপিরও না এবং েবর্-েশবােত েযও না|
িগল্গলবাসীেদর কেয়দী িহসােব িনেয় যাওয়া হেব

এবং ৈবেথল ধ্বংস হেব|
6 প্রভুর কােছ যাও এবং েবঁেচ থােকা|
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যিদ েতামরা প্রভুর কােছ না যাও, তেব েযােষেফর বাড়ীেত
আগুন লাগােত শুরু করেব|

েসই আগুন েযােষেফর গৃহ ধ্বংস করেব এবং েকান মানুষই
ৈবেথেলর েসই আগুন েনভােত পারেব না|

7-9 সাহােযয্র জনয্ েতামােদর ঈশ্বেরর কােছ যাওয়া উিচৎ |
ঈশ্বর িপ্লেয়ডস এবং ওিরওনেক* সৃষ্টি কেরিছেলন|

িতিন অন্ধকারেক েভােরর আেলােত পিরবির্তত কেরেছন|
িতিন িদনেক অন্ধকােরর রািত্রেত পিরবির্তত কেরেছন|

িতিন সমুেদ্রর জলেক আহবান কেরেছন এবং পৃিথবীেত তােদর েঢেল
িদেচ্ছন|

তঁার নাম হেচ্ছ িযেহাবা (প্রভু)|
িতিনই েসই িযিন শিক্তশালী শহের িহংসা বাড়ান|

িতিনই েসই, িযিন একটা সুরিক্ষত শহরেক
িহংসাত্মক অপরাধ দ্বারা ধ্বংস হেত েদন|”

ইস্রােয়লবাসীরা েয মন্দগুেলা কেরেছ
েতামরা ধাির্মকতােক িবেষ পিরবতর্ ন কর

এবং নয্ায় িবচারেক হতয্া কের তা ভূপিতত কর|
10 ভাববাদীরা জনসাধারেণর কােছ যায়, এবং সাধারণ মানুষ েয

খারাপ কাজ করেছ তার িবরুেদ্ধ কথা বেল|
েয ভাববাদীরা নয্ায় এবং সহজ সতয্ েশখায় েলােক তােদর ঘৃণা
কের এবং েলাকরা ঐ ভাববাদীেদর ঘৃণা কের|

11 েতামরা গরীব েলাকেদর কাছ েথেক অনয্ায় ভােব কর িনচ্ছ|
েতামরা তােদর কাছ েথেক প্রচুর পিরমাণ গম িনচ্ছ|

েতামরা পাথেরর টুকেরা িদেয় েশৗিখন বািড় বানাচ্ছ|
িকন্তু েতামরা কখনই ওই বািড়গুেলােত বাস করেত পারেব না|

েতামরা সুন্দর দ্রাক্ষােক্ষত ৈতরী করেছা|
* 5:7-9: িপ্লেয়ডস এবং ওিরওন দুিট িবখয্াত নক্ষত্রগুচ্ছ|
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িকন্তু েতামরা কখনই ঐ দ্রাক্ষােক্ষত েথেক ৈতরী পানীয় আস্বাদ
করেত পারেব না|

12 েকন? কারণ, আিম েতামােদর বহু অপরােধর খবর জািন|
েতামােদর পাপাচার খুবই খারাপ|

েয সব মানুষ ভাল কাজ করেছ তােদর েতামরা আঘাত কেরছ|
অপরাধ চাপা েদবার জনয্ েতামরা অথর্ িনচ্ছ|
েতামরা গরীব েলাকেদর তােদর মামলাগুিলর সুিবচােরর জনয্
আদালেত আনার সুেযাগ দাও না|

13 েসই সময়, িবজ্ঞ িশক্ষকরা নীরব হেয় যােবন|
েকন? কারণ, সময়টা খারাপ|

14 েতামরা বেলা েয, ঈশ্বর েতামােদর সেঙ্গ আেছন|
েস জেনয্ ভাল কাজ কর, খারাপ কাজ নয়|

তাহেল েতামরা বঁাচেব
এবং প্রভু সবর্শিক্তমান ঈশ্বর সিতয্ই েতামােদর সেঙ্গ থাকেবন|

15 যা মন্দ তােক ঘৃণা কর এবং যা ভাল তােক ভালবােসা|
আদালেত নয্াযয্ িবচার বয্বস্থা িফিরেয় িনেয় এেসা|

হয়েতা তাহেল প্রভু সবর্শিক্তমান
েযােষেফর পিরবাের যঁারা েবঁেচ আেছন তঁােদর প্রিত দয়াপরবশ
হেবন|

বড় দুঃেখর সময় আসেছ
16আমার সদাপ্রভু সবর্শিক্তমান ঈশ্বর বেলন,
“েলােক জনসাধারেনয্ িবলাপ করেব|

সাধারণ েলাক রাস্তাঘােট কঁাদেব|
েলােক েপশাদারী িবলাপকারীেদর ভাড়া কের আনেব|

17 দ্রাক্ষােক্ষেত সাধারণ েলাকরা িচৎকার কের কঁাদেব|
কারণ আিম েস পথ িদেয় যাবার সমেয় েতামােদর শািস্ত েদব|”

প্রভু ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|
18 েতামােদর মেধয্ কেয়ক জন

প্রভুর িবচােরর িবেশষ িদনিট েদখেত চাইেছা|
েতামরা েকন ঐ িবেশষ িদনিট েদখেত চাইেছা?
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প্রভুর ঐ িবেশষ িদনিটেত অন্ধকারই িনেয় আসেব, আেলা নয়|
19 েতামরা এমন মানুেষর মেতা হেব েয িসংেহর আক্রমণ েথেক

পালােত পাের
িকন্তু ভালু্লেকর দ্বারা আক্রান্ত হয়!

েতামরা এমন একিট েলােকর মত হেব
েয িনরাপত্তার জনয্ বাড়ীেত যায়
অথচ েদওয়ােল েহলান িদেলই সাপ তােক কামড়ায!

20 প্রভুর িবেশষ িদনিট দুঃেখর হেব, আনেন্দর নয়!
অন্ধকােরর িদন হেব, আেলার নয়| তা ৈনরােশয্র িদন হেব
িমটিমেট আেলাও েসখােন থাকেব না|

প্রভু ইস্রােয়েলর উপাসনা প্রতয্াখান করেছন
21 “আিম েতামার ছুিটর িদনগুেলা ঘৃণা কির!

আিম তােদর স্বীকার করেবা না!
আিম েতামােদর ধমীর্য় সভাগুেলা উপেভাগ করেত পাির না!

22 এমনিক আমােক উৎসগর্ করার জনয্ যিদ েহামবিল উৎসগর্ এবং
শেসয্র উৎসগর্ দাও

আিম েসগুেলা গ্রহণ করব না!
এমনিক আিম সূ্থলকায় পশুগুেলার িদেক তাকােবা না

যা তুিম মঙ্গল ৈনেবদয্র জনয্ উৎসগর্ কর|
23 েতামােদর িচৎকার করা গানগুেলা এখান েথেক িনেয় যাও|

আিম েতামােদর বীণার সুরও শুনেত চাই না|
24 েতামােদর েদেশর মেধয্ সবর্ত্র সুিবচােরর ধারা জেলর মেতাই

সহেজ বেয় েযেত দাও|
ধাির্মকতা েস্রােতর মত বেয় যাক েযটা কখনও শুিকেয় যােব না|

25 ইস্রােয়ল, েতামরা 40 বছর ধের
আমার জনয্ মরুভূিমেত উৎসগর্ এবং ৈনেবদয্ িদেয়িছেল|

26 িকন্তু েতামরা েতামােদর রাজা
িসকূ্কত্ এবং িকযূেনর† মূির্ত্তও বহন কেরছ|

† 5:26: িসকু্কৎ এবং িকয়ূেনর এগুিল অশূরীয় েদবতােদর নাম|
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এবং েতামরা িনেজরা েতামােদর েদবতােদর জনয্
তারা বািনেয়িছেল|

27 েস জনয্ দেম্মশেকর ওপাের বন্দী িহসােব েযন
েতামােদর িনেয় যাওয়া হয় তার বয্বস্থা করব|”

প্রভু ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|
তঁার নাম সবর্শিক্তমান ঈশ্বর!

6
ইস্রােয়েলর কাছ েথেক সুসময়টুকু িনেয় েনওয়া হেব

1 িসেয়ােনর েতামরা যারা খুব আরােম জীবনযাপন করছ
এবং শমিরয়া পবর্েত যারা িনরাপত্তা অনুভব করছ তােদর জনয্
খারাপ সময় আসেছ|

সব েচেয় গুরুত্বপূণর্ জািতেত “গুরুত্বপূণর্” েনতাসমূহ|
ইস্রােয়লবাসীরা েতামােদর কােছ সাহােযয্র জনয্ আেস|

2কল্নীেত িগেয় েদেখা|
েসখান েথেক বৃহৎ  শহর হমােত যাও|
পেলষ্টীয়েদর শহর গােত যাও|

েতামরা িক এই রাজয্গুিল েথেক েবশী ভাল আেছা?
না| তােদর েদশগুিল েতামােদর েদশগুিলর েথেক বড়|

3 েতামরা যারা খারাপ সময় এিড়েয় েযেত চাইছ,
তারা িহংসার শাসন এমশঃ কােছ িনেয় আসছ|

4 িকন্তু এখন েতামরা সব রকম আরাম উপেভাগ করছ|
েতামরা হািতর দঁােতর খােট শুেয় আেছা এবং েতামরা শযয্ায়
হাত-পা ছিড়েয় িদেয়ছ|

েতামরা আস্তাবল েথেক বাছুর
এবং েমেষর দল েথেক েছাট েছাট েমষগুেলা এেন খােচ্ছা|

5 েতামরা েতামােদর বীণা বাজােচ্ছা
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এবং দায়ুেদর মত, বাজনা বাজােনা অভয্াস করছ|
6 েশৗখীন েপয়ালা েথেক েতামরা দ্রাক্ষারস পান করছ|

এবং সব েচেয় ভােলা সুগিন্ধ বয্বহার করছ|
এবং েযােষেফর পিরবার েয নষ্ট হেয় যােচ্ছ

তার জনয্ েমােটই উিদ্বগ্ন নও|

7 ওই েলাকরা এখন তােদর শযয্ায় শরীর এিলেয় িদেয়েছ| িকন্তু
তােদর সুসময় েশষ হেব| তােদর বন্দী িহসােব িবেদশী রােজয্ িনেয়
যাওয়া হেব| এবং তারাই হেব প্রথম িনেয় যাওয়া বন্দী েলােকর দল|
8 প্রভু আমার সদাপ্রভু তঁার নাম বয্বহার কেরেছন এবং এই প্রিতশ্রুিত
কেরেছন:

“েয িজিনেসর জনয্ যােকাব গবর্ কের েস িজিনসেক আিম ঘৃণা কির|
আিম তােদর প্রাসাদগুিলেক ঘৃণা কির|

তাই আিম শত্রুেদর এই শহর
এবং এর মেধয্ সব িকছু েগ্রপ্তার করেত েদব|”

ইস্রােয়ল জািতর মেধয্ অল্প কেয়ক জনই েবঁেচ থাকেব
9 েসই সময়, েকান বাড়ীেত যিদ দশ জনও েবঁেচ থােক তেব তারাও

মারা যােব| 10 এবং যখন েকউ মারা যায় তখন একজন আত্মীয় েসই
েদহ িনেত আসেব যােত েস মৃতেদহ েবর কের িনেয় িগেয় দাহ করেত
পাের| আত্মীয়স্বজন অিস্থগুেলােক িনেয় যাবার জনয্ আসেব| আর
ঘেরর িপছেন থাকা েকান েলাকেক উেদ্দশয্ কের িচৎকার কের বলেব,
“এখােন িক েতামার কােছ েকান মৃতেদহ আেছ?”
েসই বয্িক্তিট উত্তের বলেব, “না!”
তখন েসই েলাকিটর আত্মীয় বাধা িদেয় বলেব, “চুপ কেরা আমরা

প্রভুর নাম বয্বহার করেত চাই না|”
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11 েদেখা, ঈশ্বর আেদশ েদেবন
এবং বৃহৎ  বাড়ীগুিল টুকেরা টুকেরা হেয় েভেঙ্গ পড়েব
এবং েছাট বাড়ীগুিল েছাট েছাট খেণ্ড েভেঙ্গ পড়েব|

12 েঘাড়ারা িক আলগা পাথেরর উপর িদেয় েছােট?
না! েলাকরা িক লাঙ্গল েদওয়ার জনয্ গরুগুেলােক পাথেরর
ওপর বয্বহার কের?

না! িকন্তু েতামরা সব িকছু উেলট েফেলা|
েতামরা ধািম্মর্কতােক িবেষ পিরণত কেরিছেল আর নয্ায়
িবচারেক িতক্ত িবেষ পিরণত কর|

13 েতামরা েলা-েদবের* আনন্দ কর|
েতামরা বলছ, “আমরা আমােদর িনজস্ব শিক্তবেল কােনর্ম
অিধকার কেরিছ|”

14 “িকন্তু ইস্রােয়ল, আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ একিট জািতেক
পাঠাব| েসই জািত েতামােদর সমস্ত েদেশর মেধয্ গণ্ডেগােলর সৃষ্টি
করেব| েলেবা-হমাৎ েথেক আরবাহ্-ব্রুক পযর্ন্ত সবটা জুেড়|” প্রভু
সবর্শিক্তমান ঈশ্বর ওই কথাগুেলা বেলিছেলন|

7
পঙ্গপাল িবষয়ক দশর্ন

1 প্রভু এই িজিনসিট আমােক েদিখেয়িছেলন: যখন িদ্বতীয়বার
শসয্ বাড়েত আরম্ভ কেরেছ েসই সমেয় িতিন পঙ্গপালেদর ৈতরী
কেরিছেলন| রাজা প্রথম শসয্ েকেট েনওয়ার পর এটা িছল িদ্বতীয়
শসয্ চাষ| 2 যখন পঙ্গপাল েদেশর সমস্ত ঘাস ধ্বংস কের েফেলিছল,
তখনআিম বেলিছলাম, “েহ প্রভু,আমার সদাপ্রভু, দয়া কেরআমােদর
ক্ষমা করুন! যােকাব িক ভােব উদ্ধার পােব? েস এত কু্ষদ্র! কারণ েস
খুব দুবর্ল!”

* 6:13: েলা-েদবর একিট জায়গার নাম| এর অথর্ “িকছু না|”
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3 তখন প্রভু এই িবষেয় তার মন পিরবতর্ ন কের বলেলন, “এই
রকম ঘটেব না|”

আগুেনর দশর্ন
4 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই িবষয়গুিল আমােক েদখােলন: আিম

েদখলাম প্রভু ঈশ্বর িবচােরর জনয্ আগুনেক ডাকেছন| েসই আগুন
গভীর সাগরেক ধ্বংস কেরিছল এবং ভূিমেকও গ্রাস করেত শুরু
কেরিছল| 5তখনআিম বললাম, “েহ প্রভু ঈশ্বর, দয়া কের ক্ষান্ত েহান|
যােকাব িক ভােব রক্ষা পােব? কারণ েস কু্ষদ্র|”

6তখন প্রভু এিবষেয় তঁার মন পিরবতর্ ন কের বলেলন, “এই ঘটনাও
ঘটেব না|”

ওলন দিড়র দশর্ন
7 প্রভু আমােক এই দশর্ন েদখােলন: প্রভু তঁার হােত ওলন দিড়

িনেয় এক েদওয়ােলর ধাের দঁািড়েয়িছেলন| 8 প্রভু আমায় বলেলন,
“আেমাষ, তুিম িক েদখছ?”
আিম বললাম, “একিট ওলন-দিড়|”
তখন আমার সদাপ্রভু বলেলন, “েদখ, আিম ইস্রােয়েলর েলােকর

মেধয্ ওলন-দিড় রাখব| তােদর �অসাধুতােক� আিম আর ফস্কােত
েদব না| আিম কােলা দাগগুিল* 9 সিরেয় েদব| 9ইসহােকর উচ্চ
স্থানগুিল ধ্বংস হেব| ইস্রােয়েলর পিবত্র স্থানগুেলা পাথেরর িঢিবেত
পিরণত করা হেব| আিম যারিবয়ােমর পিরবারেক আক্রমণ কের
তরবাির দ্বারা হতয্া করব|”

অমৎিসয় আেমাষেক থামােত েচষ্টা করেলন
10 অমৎিসয়, ৈবেথেলর প্রধান যাজক ইস্রােয়েলর রাজা

যারিবয়ােমর কােছ এই বাতর্ া পাঠােলন: “আেমাষ আপনার িবরুেদ্ধ
চক্রান্ত করেছ| ইস্রােয়েলর েলাকরা যােত আপনার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের
* 7:8: কােলা দাগগুিল আক্ষিরক অেথর্, “আিম ওেদর িনসৃ্কিত েদব না|”
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েস তার েচষ্টা করেছ| েস এত কথা বলেছ েয তার সব কথা এই েদশ
ধের রাখেত পারেছ না| 11আেমাষ বলেছ, �যারিবয়াম তরবাির দ্বারা
িনহত হেব এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর বন্দী িহসােব তােদর েদশ েথেক
েবর কের িনেয় যাওয়া হেব|� ”

12আর অমৎিসয় আেমাষেক বলল, “েহ দশর্ক িযহূদায় চেল যাও,
েসখােন খাও দাও আর প্রচার কর| 13 িকন্তু ৈবেথেল আর কখনও
ভাববাণী কর না| এ হল যারিবয়ােমর পিবত্র জায়গা, ইস্রােয়েলর
মিন্দর!”

14 তখন আেমাষ উত্তের অমৎিসয়েক বলেলন, “আিম একজন
েপশাগত ভাববাদী নই; এমনিক ভাববাদীেদর পিরবার েথেকও নই|
আিম েগা-পালন কির ও ডুমুর গােছর যত্ন িনই| 15 আিম একজন
েমষপালক িছলাম| িকন্তু প্রভু েমষপাল তত্ত্বাবধােনর কাজ েথেক
আমায় েডেক িনেলন এবং বলেলন, �যাও এবং আমার েলাক
ইস্রােয়লেক ভিবষয্দ্বাণী কর|� 16 তাই প্রভুর বাতর্ া েশান| তুিম আমায়
ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ েকান ভাববাণী বলেত ও ইসহাক পিরবােরর কােছ
প্রচার করেত িনেষধ কেরছ| 17 িকন্তু প্রভু বেলন, �েতামার স্ত্রী নগেরর
মেধয্ েবশয্া হেব| েতামার পুত্র-কনয্ােদর তরবাির দ্বারা হতয্া করা
হেব| অনয্ েলাকরা েতামার জিম হস্তগত কের িনেজেদর মেধয্ ভাগ
কের েনেব আর এক িবজাতীয় েদেশ েতামার মৃতুয্ হেব| ইস্রােয়েলর
েলাকেদর িনিশ্চতভােব এই েদশ েথেক বন্দী িহসােব িনেয় যাওয়া
হেব|� ”

8
পাকা ফেলর দশর্ন

1 প্রভু আমােক এই রকম েদখােলন: আিম েদখলাম এক ঝুিড়
গ্রীেষ্মর ফল| 2 প্রভু আমায় বলেলন, “আেমাষ তুিম িক েদখছ?”
আিম বললাম, “এক ঝুিড় গ্রীষ্মকালীন ফল|”
তখন প্রভু আমায় বলেলন, “আমার েলাক ইস্রােয়েলর পিরণাম

এেস েগেছ| আিম আর তােদর পাপ উেপক্ষা করব না| 3 মিন্দেরর



আেমাষ 8:4 xix আেমাষ 8:8

গানগুিল শবযাত্রার করুণ গােন পিরণত হেব| প্রভু আমার সদাপ্রভুই
আমায় এই কথাগুেলা বেলেছন| চািরিদেক শবেদহ, নীরেব েলােক
েসই সব শব েদহ বহন কের এেন সূ্তপ কের েফেল রাখেব|”

ইস্রােয়েলর বয্বসায়ীরা েকবল টাকা উপােয় উৎসাহী
4 েতামরা যারা অসহায় েলাকেদর দািবেয় চেলা,

যারা এই েদেশর দিরদ্র েলাকেদর ধ্বংস করেত েচষ্টা করছ,
আমার কথা েশান!

5 েতামরা বয্বসায়ীরা বেল থাক,
“কখন অমাবসয্া গত হেব যােত আমরা আবার েবচােকনা
করেত পাির?

কখন িবশ্রামিদন েশষ হেব
যােত আমরা গম এেন েবচেত পাির?

তখন আমরা দাম বাড়ােত পারব
এবং মােপর পাত্র েছাট করেত পারব|*

আমরা ওজেনর েহর েফর কের
েলাক ঠকােত পারব|

6 গরীবরা তােদর ঋণ েশাধ করেত পারেব না|
তাই আমরা তােদর ক্রীতদােসর মত িকেন েনব|

ওই সব অসহায় েলাকেদর
আমরা এক েজাড়া জুেতার দােম িকেন েনব|

আমরা মািটেত পেড় যাওয়া
গম িবেয় করব|”

7 প্রভু তার নােম প্রিতশ্রুিত করেলন, যােকােবর গবর্|

“এই সব েলাকরা েয সব কাজ কেরেছ তা আিম কখনই ভুেল যাব না|
8 সমস্ত েদশ ঐসব িবষেয়র জনয্ েকঁেপ উঠেব|
* 8:5: তখন � পারব আক্ষিরক অেথর্, “ঐফা েছাট ও েশকল ভারী করব|”
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েদেশ বসবাসকারী প্রিতিট েলাক মৃতেদর জনয্ এন্দন করেব|
িমশেরর নীল নেদর মত সমস্ত েদশ উথাল � পাতাল করেব|”

9 প্রভু আরও বেলেছন:
“েসই সময় আিম সূযর্েক দুপুরেবলােতই অস্তগত করব|
আকাশ পিরষ্কার থাকেলও পৃিথবীেক অন্ধকারাচ্ছন্ন করব|

10 েতামােদর ছুিটর িদনগুেলােক মৃতেদর জনয্ েশােকর িদেন পিরণত
করব|

েতামােদর সমস্ত গানগুিল (মৃতেদর জনয্) িবলাপ গীেত পিরণত
হেব|

প্রেতয্ক েলাকেক েশাকবস্ত্র পরাব
ও প্রেতয্েকর মাথায় টাক পড়াব|

একমাত্র পুেত্রর িবেয়ােগর
েশােকর মত েশাক করাব|

আর েশষটা বড় িতক্ত হেব|”

ঈশ্বেরর কথার জনয্ প্রবল আকুিতর সময় আসেছ
11 প্রভু বেলেছন:

“েদখ, এমন িদন আসেছ
যখন েদেশ দুির্ভক্ষ হেব|

েলােক তখন রুিটর জনয্ কু্ষিধত
বা জেলর জনয্ িপপািসত হেব না|

না, েলােক প্রভুর বােকয্র জনয্ কু্ষিধত হেব|
12 েলােক ঈশ্বেরর বােকয্র জনয্

মৃত সাগর েথেক ভূমধয্ সাগর পযর্ন্ত
এবং উত্তেরর েদশ েথেক পূেবর্র েদশ পযর্ন্ত ঘুের েবড়ােব|

েলাকরা প্রভুর বােকয্র েখঁােজ এখােন েসখােন ঘুের েবড়ােব
িকন্তু তা পােব না|
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13 েসই সময় সুন্দর, তরুণ ও তরুণীরা
তৃষ্ণায় অজ্ঞান হেয় পড়েব|

14 তারা শমিরয়ার পােপর† নােম শপথ কেরিছল,
এই বেল,

�েহ দান, আমরা েতামার েদবতার নােম শপথ কেরিছ|�
�আমরা েতামার েদবতা েবর্-েশবার নােম শপথ করিছ|�

িকন্তু তারা পেড় যােব
এবং আর কখেনা উঠেত পারেব না|”

9
েবদীর সামেন দণ্ডায়মান প্রভুর দশর্ন

1আিম আমার সদাপ্রভুেক েবদীর পােশ দঁািড়েয় থাকেত েদখলাম|
িতিন বলেলন,

“স্তেম্ভর মাথায় আঘাত কর
তাহেল সমস্ত অট্টািলকা নেড় উঠেব|
এমনিক েচৗকাঠ পযর্ন্ত পেড় যােব|

েসই স্তম্ভ েলােকেদর মাথায় েভেঙ্গ েফল
আর তাও যিদ েকউ েকউ েবঁেচ থােক

তেব আিম তরবািরর দ্বারা
তােদর হতয্া করব|

পালােলও,
একজনও রক্ষা পােব না|

2 তারা যিদ পাতাল পযর্ন্ত গভীর গতর্ খঁুেড়
তার মেধয্ যায়ও

আিম তােদর েসখান েথেকও
† 8:14: শমিরয়ার পাপ শমিরয়ার বাছুর েদবতা|
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েটেন েবর কের আনব|
তারা আকােশ উেঠ েগেলও

েসখান েথেক আিম তােদর নািমেয় আনব|
3কিম্মর্ল পবর্েতর চূড়ায় লুিকেয় থাকেলও

আিম েসখােন তােদর খঁুেজ েবর করব|
এবং েসখান েথেক িনেয় আসব|

যিদ তারা সমুেদ্রর তলায় িগেয় আমার কাছ েথেক লুেকাবার েচষ্টা
কের,

তেব আিম েসখােন সাপেক আেদশ করব আর েস তােদর
কামড়ােব|

4 যিদ তারা বন্দী হেত শত্রুেদর সামেন যায়
তেব েসখােন আিম তরবািরেক আেদশ করব
আর তা তােদর হতয্া করেব|

হঁয্া, আিম তােদর উপর নজর রাখব
েদখব িকভােব তােদর উপর অমঙ্গল আনেত পাির,
মঙ্গল নয়|”

শািস্ত ধ্বংস পযর্ন্ত
5আমার সদাপ্রভু সবর্শিক্তমান প্রভু েদশেক স্পশর্ করেল

তা গেল যােব|
তখন েদেশ বসবাসকারী সকেল মৃতেদর জনয্ েশাক করেব|

েদশ িমশরীয় নীল নেদর মেতা উথাল পাতাল করেব|
6 প্রভু তঁার ওপেরর ঘরগুেলা আকােশর অিধকতর উেচচ ৈতির

কেরেছন|
িতিন তঁার েলাকেদর পৃিথবীর িভিত্তর ওপর স্থাপন কেরেছন|

িতিন সমুেদ্রর জলেক ডােকন
এবং বৃষ্টিরূেপ তা েদেশর ওপর েঢেল েদন|
িযেহাবা তঁার নাম|

ইস্রােয়েলর িবনাশ সম্বেন্ধ প্রভুর প্রিতশ্রুিত
7 প্রভু এই কথা বেলন:
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“েহ ইস্রােয়ল, তুিম আমার কােছ কূশীয়েদর মেতা|
আিম ইস্রােয়লেক িমশর েদশ েথেক েবর কের এেনিছলাম|
আিম কেপ্তার েথেক পেলষ্টীয়েদর
এবং কীর েথেক অরামীয়েদর েবর কের এেনিছলাম|”

8প্রভুআমার সদাপ্রভু পাপপূণর্ রাজয্, ইস্রােয়েলর িদেক েচেয়আেছন|
প্রভু বেলন,
“আিম পৃিথবীর বুক েথেক ইস্রােয়লেক উৎ পাটন করব

িকন্তু যােকােবর পিরবারেক সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস করব না|
9আিম ইস্রােয়ল জািতেক ধ্বংস করবার আেদশ িদিচ্ছ|

আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর সমস্ত জািতর মেধয্ ছিড়েয় েদব|
যখন েস চালিনেত শসয্ ঝােড়
তখন ভােলা শসয্গুিল চালিনর েভতর িদেয় নীেচ পেড়

িকন্তু খারাপ েডলাগুিল ধরা পেড়, যােকােবর পিরবােরর সেঙ্গও
েতমনিট করা হেব|

10আমার েলাকেদর মেধয্ পাপীরা বেল,
�আমােদর েকান মন্দ ঘটেব না|�

িকন্তু তােদর সবাইেক তরবািরর আঘােত হতয্া করা হেব!”

রাজয্ পুনঃস্থাপেনর জনয্ ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত
11 “দায়ুেদর তঁাবু* পিতত হেয়েছ|

িকন্তু েসই সময় আিম আবার তা স্থাপন করব|
আিম েদওয়ােলর গতর্ গুেলা সারােবা|

আিম এর ধ্বংসসূ্তপ েথেক আবার গড়ব|
আিম তােক পূেবর্ েযমন িছল

েসই ভােব আবার গেড় তুলব|
* 9:11: দায়ুেদর তঁাবু এর অথর্ হেত পাের েজরুশােলম শহর অথবা িযহূদার েদশ|
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12 তারপর, তারা, যারা আমার নােম অিভিহত হয়,
তারা ইেদােমর এবং েদেশর অনয্ানয্ অবিশষ্ট অংেশর সত্ত্ব গ্রহণ
করেব|

প্রভু বেলন,
িতিন এগুেলা কেরন|

13 প্রভু বেলন, “েসই সময় আসেছ
যখন হালবাহক শসয্ েছদেকর সেঙ্গ তাল িমিলেয় পা েফলেব|
দ্রাক্ষা মদর্ নকারী, দ্রাক্ষা চয়নকারীেক ছািড়েয় যােব|

পবর্ত এবং উপপবর্ত েথেক
িমষ্ট দ্রাক্ষারস ঝের পড়েব|

14আিম আমার েলাকেদর ইস্রােয়লেক
বন্দী দশা েথেক িফিরেয় আনব|

তারা ধ্বংস হেয় যাওয়া শহরগুিল আবার গড়েব
এবং েসখােন বাস করেব|

তারা দ্রাক্ষােক্ষত স্থাপন করেব
এবং তােদর উৎপন্ন দ্রাক্ষারস পান করেব|

তারা বাগান করেব
এবং তা েথেক ফল আহরণ কের খােব|

15আিম আমার েলাকেদর তােদর েদেশ স্থায়ীভােব বসবাস করাব|
েয েদশ আিম তােদর িদেয়িছ, েসখান েথেক তােদর আর
কখনও িবিচ্ছন্ন করা হেব না|”

প্রভু েতামার ঈশ্বরই এই সব বেলেছন|
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